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لم ، وصلى اهللا على رسوله سيدنا محمد 

  .ن 

لتعليم البشرية دين اهللا وشريعته الخاتمة 

ليغ شريعته للناس معلما ناجحا بمظهره 

 الشريفة أسلوب معلّم للمتعلّمين أن يكون 

فضل ما يكون المعلم أو المربي رغم أنه 

وقد  .ح والمعلم المتميز في تعليمه ألمته

 :ومنها . كان أنه معلم ميسر سه عدة م

ذات يوم من  ه قال خرج رسول اهللا 

ما يقرؤون القرآن ويدعون اهللا تعالى ، 

هؤالء يقرؤون كٌل على خير ، : ( وسلم 

وإنما بعثت  ، وهؤالء يعلمون ويتعلمون 

     

 ) عثني معلماً ميسراً

  ) علمكم

 1 

  :مة 

الحمد هللا الذي علّم بالقلم ، علّم اإلنسان ما لم يعلم ،

، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 

معلّما اختاره اهللا تعلى لتعلي لقد كان رسول اهللا 

وكان هذا المعلم المصطفى من اهللا تعالى لتبليغ . دة

ره ، وحاله ومقاله وجميع أحواله ، فتكامل شخصيته الش

  .وهديه السليم  الشريف

لقد كان رسول اهللا ال يزال بسنته معلماً ومربياً كأفض

إال أنه كان نموذجاً للمربي الناجح و ةمياً من أمة أمي

 النبي صلى اهللا عليه وسلم بأنه بعث معلما وأقر بنفسه 

عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قا

إحداهما ي:  حجره ، فدخل المسجد ، فإذا بحلقتين 

رى يتعلمون ويعلمون ، فقال النبي صلى اهللا عليه وسل

 ويدعون اهللا ، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، و

                                         ) فجلس معهم 

إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ، ولكن بعثني(  : يضا

إنما أنا لكم مثل الوالد أعلم( : بي صلى اهللا عليه وسلم 

  

  

المقدمة 

وسلّم ، و

والخالدة

ومخبره ،

كمثاله الش

كان أمياً 

افتخر النب

بعض ح

واألخرى 

القرآن وي

فجل معلماً

أيض قالو

قال النبي 



  

 آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 

كان نموذجا  سهم كانوا دالئل على أنه 

 .و ال بعده أحسن تعليما منه

 ". حسن خلقًا من رسول اهللا 

لتي استخدمها الرسول أمامهم بعد سنوات 

:  عنه اهللاهم، مثل قول أبي هريرة رضي 

سمعت رسول اهللا :  عازب رضي اهللا عنه

 اهللا ، يشير بإصبعه، وكقول أبي هريرة 

 سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كي يقتدى

زاخرة بالمواقف التربوية والتعليمية ،   نا

صون في أساليب التربية والتوجيه ، ألننا 

، كان قدوة )  أسوة حسنة ن في رسول اهللا
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   :معلم لعامة الناس آن دليل ناطق على أن النبي 

كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم آيات(: تعالى 

  ).كم ما لم تكونوا تعلمون

وكذلك صحابة النبي المعلم رضون اهللا عليهم انفسهم

  :منها و ي الناجح والمعلم المتميز فى تعليمهم

ما رأيت معلما قبله و ال : عاوية بن الحكم السلمي قال 

حسما رأيت أ:" صفية بنت حيي رضي اهللا عنها قالت 

ن بعض الصحابة ظلوا يتذكرون الوسيلة التعليمية التي

شاهدتها، مما يؤكد عظيم األثر الذي تركته في نفوسهم، 

وكقــول البراء بن عا ،نظر إلى النبي يمص إصبعه

وأصابعي أقصر من أصابع رسول اهللا - شار بأصابعه 

  .رأيت رسول اهللا يقرأها ويضع إصبعيه

هذه األحاديث قد حثتني أن أبحث أساليب تعليم رسو

ناإن سيرة نبي. يع المعلّمين والمربين ويستفيدون منه

نبغي أن يستفيد منها المربون والمعلمون بل المتخصصو

لقد كان ف( :كقوله تعلى نقتدي به في كل أحوالنا  ننا أ

  .ة كلها

 

والقرآن 

قوله تعال

ويعلمكم م

للمربي الن

عن معاوي

وعن صفي

حتى أن ب

من مشاهد

كأني أنظر

وأشار -

رأي: أيضا

به جميع ا

التي ينبغ

قد أمرنا أ

للبشرية كل



في و ، كمعلمين وكمربين هالحاجة إلي س

أعظم مربي  ألنه،   يقتبس من حياة النبي

، فالنبي لم يؤلف كتباً ولكنه ألف وربى 

رآنياً فريداً ، وكون منهم أمة وصفها ربها 

  .)خير أمة أخرجت للناس 

ف أن النبي قد استخدم بعض  كنت أعر

 غيـــر أني مــا كنت أتصــور 

وال . ي المواقف التعليمية التي وظفت فيها

سيقود إلى مزيد من المعرفة ة المشرفة، 

مربي والمعلم األول صلوات اهللا وسالمه 

 المطهرة، وجدت أن الرسول قد استخدم 

سمت البحث الى ثالثة فصول ، الفصل 

ي وردت فى القرآن والسنة على أنه معلم 

حتاج اليها المدرسون والمربون، والفصل 

 المناهج: الفصل ينقسم الى قسمين االول 

مثل مراعاته الفروق  ريس في ذلك الوقت

حدا قد قدم بحثا واسعا فى هذا الموضوع 

        صلى اهللا عليه وسلم مثل الرسومات

  .اهللا عليه وسلم فى تصحيح أخطاء طلبته
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الحاجة إليه كآباء ، وفي أمس نحن في أمسوكذا 

لحاجة كدعاة ومصلحين ، الكل فينا يحتاج إلى أن يقتب

، ف  عرفته اإلنسانية ، لنرى كيف ربى النبي أصحابه

 لم يعرف لهم التاريخ مثيالً ، وأخرج منهم جيالً قرآنياً

كنتم خير ( ف فريد متميز بأنها خير أمة أخرجت للناس 

والحق أنني قبل تناول هذا الموضوع بالدراسة كن

ل التعليمية في تعليم أصحابه رضــي اهللا عنهم، غي

ها بهذه الكثـــرة وال بهذا التنوع في طبيعتها وفي ال

ن مزيدا من البحث والتنقيب في كتب السنة النبوية ال

فادة من أساليبه التربوية العظيمة، وال غرو فهو المرب

  .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ومن خالل اطالعٍ محدود على بعض كتب السنة الم

فجمعت هذه األحاديث ، وقسم. ل في تعليم أصحابه

، اي الدالئل التي و  يختص ببيان شخصية الرسول 

التي يحتاج لعامة الناس ، ثم أوردت شمائل النبي 

استختدمها فى التعليم ، وهذا الف األساليب النبوية التي

األساليب وطرق التدري استخدم جميع ة التمهيدية التي

ة ، والتدريج واإلعتدال والبعد عن اإلمالل ولم أر أحدا

الوسائل التعليمية التي استخدمها النبي صلى: ي

ثم الفصل الثالث معالم هدي النبي صلى اهللا  .....رات 

 

الحا أمس

ومعلم عر

رجاالً لم 

بوصف ف

الوسائل ال

أنــها ب

شك أن م

واالستفادة

عليه وعل

الوسائل ف

األول يخت

وهاد لعام

األالثاني 

التعليمة الت

الفردية ، 

والثاني

واآلشارا
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عن استخدام وسائل التعليم في اإلسالمية ف بعض مدرسي التربية رومن الغريب حقًا أن يع

 بالرغم أن من الثابت أن الرسول قد استخدمها في تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم، التدريس،

وهو ما ستكشف . واستعان بها على توضيح بعض المعاني التي يريد إيصالها إلى أذهان السامعين

عنه هذه الدراسة، التي تسعى للتحقق مما إذا كان الرسول قد استخدم الوسائل التعليمية في تعليم 

هل استخدم الرسول الوسائل التعليمية في تعليم أصحابه رضي : بمعنى. رضي اهللا عنهمأصحابه 

  اهللا عنهم ؟

  :وبناء على ذلك، تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن التساؤالت اآلتية

  ما الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول في تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم؟�.1

 استخدمها الرسول على العملية التعليمية؟ما أثر الوسائل التعليمية التي �.2

إذا كان الرسول قد استخدم الوسائل التعليمية، فماذا يعني ذلك بالنسبة للمربين المسلمين �.3

  في الوقت الحاضر؟

  

  

  

  

 

 

   



سلم كان معلما ومربيا ، فنظرة يسيرة الى 

لى ما رجعت اليه البشرية بعد رسالته ، 

كان العرب في الجاهلية يغزو ور حال ، 

 وتطول الحروب بينهم ألعوامٍ عديدة ، 

 " قبرة" نة ، بسبب أن ناقة وطئت بيضة 

، وقد دامت أربعين سنة " احس والغبراء 

 . كانوا يأكلون الميتة ، ويشربون الدم

من فقر ، وبسبب خوفهم من ما هم فيه 

كان ، عهن في األسر ، وجلب العار لهم 

وكانوا .   ويفتخرون بهم في موسم الحج

هم في الجاهلية فقال أمام النجاشي في 

صنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، 
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  : ل العرب وتعليم النبي 

قد أثبت التاريخ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ت عليه بشرية قبل رسالته صلى اهللا عليه وسلم والى 

  .  أوضح شاهد ودليل على ثبوت ذلك

في شر ح رسولكانت الجزيرة العربية قبل مجيء ال

م بعضاً ، ويقتل بعضهم بعضاً ، ألتفه األسباب ، وت

  . الالرجال ، وتُسبى النساء واألطف

وقد دامت ثالثين سنة ،" حرب البسوس : " ومن ذلك 

حرب داح: " فكسرتها ، ومنها  -أنواع الطيور   من

  . ب أن فرساً غلبت أخرى في الجري

كانوا ال يتنزهون عن الخبائث ، ومنها أنهم كانو

وكانوا يقتلون أوالدهم بسبب ما .  الزنا منتشراً بينهم

ع في الفقر ، وكان بعضهم يدفنون بناتهم خشية وقوعه

 الفخر باآلباء والنسب ، حتى إنهم ليذكرون آباءهم ويف

  .ون بالربا ، على أشكال وأصناف وصور متنوعة

وقد أجمل جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه حالهم ف

كنَّا قوماً أهل جاهلية ، نعبد األصنام: " ة لما هاجر إليها 

 

أحوال ال

ما كانت 

تعطينا أو

بعضهم ب

فيقتل الر

نوع من –

، بسبب أ

وكان الزن

الوقوع ف

عندهم الف

يتعاملون ب

الحبشة لما



 .) 265/  3( رواه أحمد " يف 

         .لتحقير ، في الجاهلية

ور والعادات واألحكام الجاهلية ، وأبدلهم 

ض ومغاربها ، فأخرج منهم قادة وعلماء 

ريخها مجموعة ات تأكل بعضها بعضاً ، ت

بح بعد ذلك أمة تقود األمم وتصوغ لها 

  ر نجاحه ؟  

لم تعرف البشرية منذ نشأتها و .النبي 

كما حفظ لنا سيرة النبي صلى اهللا  ،ظيم 

فكان خير معلم عرفته البشرية لخير أمة 

أصحابه لنستفيد منها نحن كآباء في   ول

ذنا ، لنستفيد كدعاة في توجيه وتعليم 

سلوب النبي الكريم في تعليم أصحابه 

  .د كبير من العلماء اليوم
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 األرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف 

رضت المرأة ألبشع صنوف العذاب ، واإلهانة ، والتحق

الحكيم تلك الصور  عليمهبت رسول المعلموقد غير ال

وأقام بهم دولة نشرت العدل في مشارق األرض منها ،

بأمة كانت تأ  هدين ومربين ، لنرى كيف ارتقى الرسول

معارك والحروب ضاعت فيها أنفس وأرواح لتصبح 

  ....  

النبي فى هداية هؤالء العرب نجاحا باهرا فما هو سر ن

التعليمة السليمة التي استخدمها النب فالسر هو مناهجه

و لم يحفظ لنا التاريخ سيرة مربٍ عظيم  ، هأعظم من

فكا ،اية دو سلم الذي امتألت حياته إرشادا و تعليما و ه

  .ت للناس

فهيا بنا لنرى األسس التربوية التي ربي بها الرسول

أبنائنا ، ونستفيد منها كمعلمين في تربية وتعليم تالميذنا 

هذه المقالة كيف أن أسلو وسوف نرى من خالل. اتنا 

 مع أحدث النظريات التعليمية التي يؤكد صحتها عدد ك

  

  

 

ونقطع األ

وقد تعر

خيراً منها

اهدينومج

من المعا

...أهدافها

فنجح النب

مربيا أعظ

عليه و سل

أخرجت لل

تربية أبنائ

مجتمعاتنا 

يتوافق مع



  .المعلمخصية 

 معلم هاد لعامة الناس 

مبعوث رحمة للعالَمين وعلى آله وصحبه 

، أفاض اهللا تعالى على يده العلوم النافعة 

ما نزل اهللا عليك الكتاب والحكمة وعلمك 

:  

              :م أمته وداللتهم على الخير قال تعالى

ه ويزكّيهِم ويعلّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإن 

رسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم آياتنا 

   3 )لمون

  :فة

  )4   ِإلَيكُم جميعا

شَهِيد 5)ـه  
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شخصي :األولالفصل .1

أن الرسول  قرآنإثبات ال 1.1

المبعو والصالة والسالم علىالحمد هللا رب العالمين، 

   .تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين

كان عليه الصالة والسالم واسع العلم، عظيم الفهم، أف

وأنزل  :ة، والمعارف العالية الوفيرة، فقال اهللا عز وجل

  .1ن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما

:القرآنفى  إطالق اسم المعلم على النبي  1

ال ريب أن مهمة النبي والرسول إنما هي تعليم أ

علَيهِم آياته ويسوال مّنْهم يتْلُو  مّيّين راُلَّذي بعثَ في الْ

كما أرسلن(: وقال أيضا )2  من قَبُل لَفي ضالٍل مبِينٍ

كم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمو

رسل للناس كافةُأو، هو رسول لعامة الناس  1
  

سوُل اللَّـه ِإلَيكُم قُْل يا َأيها النَّاس ِإنّي ر (:وقال تعالى 

وكَفَٰى بِاللَّـه شَ ۚ سوال سلْنَاك ِللنَّاسِ ر وَأر(:وقال تعالى 

                                         

 113: ا��� :  ا����ء
�� ، ا�����2 �رة ا�

 ��151رة ا�#"!ة ا��� 
�158رة ا&%!اف ، ا��� 

�79رة ا����ء، ا��� 

 

ومن اتبع 

الكثيرة، و

لم تكن تعل

1.1.1

هو الَّذي(

كَانُوا من

ويزكيكم 

1.1.2

                
 
��رة ا����ء 1

� 2  � ��رة ا�
 � ��رة ا�#"  3

  4  � ��رة ا&
  5 � ��رة ا��� 



ير ا وَأكْثَر نـٰك   1)يعلَمون الالنَّاسِ   لَ

ال تختص بقوم وال  التي, لرسالة الشاملة 

وما  لية قومية محدودة بفترة من الزمان

  ،لكنا أرسلناك كافة للناس أجمعينصة ، و

  .ك ، ونذير من كذبك

   3)أال يكونوا مؤمنين

   4)عليم بما يصنعون

  5)يمكرون 

   6)عليهم وال تك في ضيق مما يمكرون

ى اهللا عليه وسلم وشفقته بمن دعاهم إلى 

ألسى ألنهم لم يؤمنوا، وهذا يدل على ما 
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ا ونَذير كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشير سلْنَاك ِإال ما َأر(:أيضا  وقال

  2) ٰى ِللْعالَمين ذكْر الِإن هو إ( :وقال أيضا  

فهي الرس, نها الرسالة األخيرة ففى هذه اآليات دليل أ

ولقد كانت الرساالت قبلها رساالت محلية  . والجيل 

ك يا محمد إلى هؤالء المشركين باهللا من قومك خاصة

 منهم والعجم ، واألحمر واألسود ، بشير من أطاعك ، 

  :الناسخير لعامة  بعثته  1

لعلك باخع نفسك أال ي( : وقال سبحانه وتعالى��

فال تذهب نفسك عليهم حسرات إن اهللا عليم( ��

وال تحزن عليهم وال تكن في ضيق مما يمك(��

واصبر وما صبرك إال باهللا وال تحزن عليه( ��

لمدى رحمة رسول اهللا صلى اففي هذه اآليات بيان 

 فأعرضوا عنها حتى أنه كاد يهلك من الحزن واألس

 . هذا القلب العظيم من حب الخير للناس كافة

  

                                         

�28رة ا��#�، ا���  
  �90رة ا&*��م ، ا��� 

 3: ا�,�!اء  ��رة
 8: .�-! ��رة
 70: ا���/  ��رة
 128: ا��0/  ��رة

 

أرض وال

أرسلناك ي

العرب من

1.1.3

الهداية فأ

يحمله هذا

                
 
 1 � ��رة ا��# 
 � ��رة ا&*2
 � ��رة  3
 � ��رة  4
 � ��رة  5
 � ��رة  6



 يهِمّكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمَأنفُس نّولًا م

 .1) نٍ

النيات، فجعل اهللا من صفات  واألخالق و

ه التزكية بمجرد القول، بل البد أن يكون 

ه واإلقتداء بهديه واتِّباع سنَّته و توقيره 

 ، والتجارة واألموال ، وأوعد من تخلف 

كُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم  كَان آباُؤكُم وَأبنَاُؤ

تَر ناكسمو  اللَّـه نّكُم مِإلَي با َأحنَهوض

ۗ  اللَّـهالو ينقالْفَاس مي الْقَوده2 )ي 
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  :وتعليم فيها تزكية بعثته 1 

سولًا  الْمْؤمنين ِإذْ بعثَ فيهِم ر لَقَد من اللَّـه علَى(

هم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإن كَانُوا من قَبُل لَفي ضلَاٍل مبِينٍ

والتزكية هي التطهير من أدناس األعمال واألقوال وا

ه يزكي من آمن به واتبعه، وال يمكن أن تكون هذه الت

  .ي صلى اهللا عليه وسلم مثاالً حياً رفيعاً في التزكية

  :عليهوجوب المحبة  1

أوجب اهللا سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعته وا

فوق محبة اآلباء واألبناء واألزواج والعشيرة ،   ه 

قُْل ِإن كَان (:حقيق ذلك بالعقاب ، فقال سبحانه وتعالى 

ر اٌل اقْتَروَأمو تُكُم ارجتا ووهفْتُم سما وهادكَس نةٌ تَخْشَو

فَتَر هبِيلي سف ادجِهو ِله اللَّـه يْأتتَّٰى يوا حصرِ ببَِأم ه ۗ 

  

  

  

  

                                         

164ا��� �رة 5ل %�!ان ، 
�24رة ا��6�7 ،ا���  

 

1.1.4

ويعلّمهم الْ

نبيه أنه ي

المزكي 

1.1.5

ومحبته 

عن تحقي

يرشعو

رو و وِلهس

                
 

 1  � ��رة 5ل 
  2 � ��رة ا��7 



 :معلم هاد لعامة الناس 

  .علم هاد بصير

 ) أعطيت : لت على األنبياء بست فض
، وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا  

كان النبي و: " قال صلى اهللا عليه وسلم : 

 اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا 
إحداهما يقرؤون القرآن : ، فإذا بحلقتين 

كٌل على : (  النبي صلى اهللا عليه وسلم 
عطاهم وإن شاء منعهم ، وهؤالء يعلمون 

 4)نتاً ولكن بعثني معلماً وميسراً

   5)بله وال بعده أحسن تعليماً منه

  6)  ول اهللا
أال إن ربي أمرني أن  (:انه عندما يقول

 8)لة الوالد أعلمكم

   

��  1553 = �6ب  � ;�ء .: ا�8�9

 ?ِ7ِAَ�6َِإ �َآ�َن ِ ْ � َ Eِ�ْ= 537 
 .ِ= 931� QGَ%َ ا�!Pْآ8ْ7َ#َِ� 

 2865 : ا�POْ*�8َ َأْهُ/ اْ�َ��Hِ� َوَأْهُ/ ا���Hِر
= 8  
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 إثبات السنة أن الرسول  1.2

معلم  لقد أثبتت السنة المطهرة أيضا أن رسول اهللا 

: قال هريرة أن رسول اهللا عن أبي ��
، وأحلت لي الغنائم ، ونصرت بالرعب ، ع الكلم 

  .1) وختم بي النبيون، ت إلى الناس كافة 
: عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال ��

  .2"إلى الناس عامة  وبعثتُ، إلى قومه خاصة 
بداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللاعن ع��

وسلم ذات يوم من بعض حجره ، فدخل المسجد ، فإ
ن اهللا تعالى ، واألخرى يتعلمون ويعلمون ، فقال النب

قرآن ويدعون اهللا ، فإن شاء أعطا هؤالء يقرؤون ال
   3) فجلس معهم وإنما بعثت معلماًون 
إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتاً : (وقال ��
ما رأيت معلماً قبله : (يقول معاوية بن الحكم��
فما رأيت معلماً قط أرفق من رسول (وقوله  ��
لها إياه ربه سبحانه مسؤوليته التي حم وكان��

   7)علمني م ما جهلتم مما
بمنزلة ال إنما أنا لكم(  قَاَل  عن َأبِي هريرةَ��

                                         

�6ب  �  = ا[ ^QG ا[ %8G? و�KGآ�7ب ا��8! %� ر��ل  = ��� ا�7! \ي = ا��7Jب 
  328 = ا�87�K =8` ا�#_�ري 

  229 = ِآ�7َب اْ�ُ�َ"ZOَ ِ� =ا6�  �;? 
KG�   – قcd1478 =ا� 

 KG�  `8 = َآ� � َ Eِ�ْ*َِة َو�GَHIِم ِ.: ا��GَJَ�ْا Kِ�!ِ0ْLَ ة  �6َب�GَHIا� MِNَِوَ َ�ا Oِ;ِ��َ�ِآ�7َب اْ�َ
��ِد وَوMِNْ اِ�ْOَ8َ�ْ� QGَ%َ ا� = ِآ�7َب ا��GَHIِة  = أ6: داود ُPُآ�ِع َوا��P!َأ6َْ�اِب ا� Mِ�!ِVْLَ �6َب

 KG�  `=  �XَGَِوَأْه �Xَ�ِ8�ِ*َ �ِVَِ̂ �َ!ُف �Xَ6ِ ِ.: ا�POْ*�8َ  = ِآ�7َب اْ�َ��Hِ� َوْ�ُ :7ِHِت ا��VَZI�6َب ا�
=�6ب آ!اه�8 إ�7"#�ل ا�"#�ef O�% �Gء �A;�  =آ�7ب ا��Xdرة  – ��� ا6: داود 

 

جوامع ال
وأرسلت إ

يبعث إلى 

عليه وسل
ويدعون ا
خير ، هؤ
ويتعلمون 

أعلمكم ما

                
 
 ��ر ا��7Jب  1
^80` ا�#_�  2
��� ا6�  �;  3
4  KG�  aروا
5   KG�  `80^
��� أ6: داود  6
7  KG�  `80^
 � ��� ا6:   8
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  :معلمشمائل النبي التي يحتاج إليها كل  1.3

  اإلخالص �.1

  الصدق�.2

  تطابق العمل للقول �.3

  العدل �.4

  التواضع�.5

  الصبر وإحتمال الغضب�.6

  األخالق الفاضلة�.7

  الرفق بالمتعلم �.8

  عدم االكتساب بالتعليم�.9

  اإلستشارة�.10

  تجنب الكالم الفاحش البديء�.11

  التعليم بالتشجيع والثناء�.12

  التربية بالموعظة والنصيحة�.13

  المعلم مع المتعلم قبل الدرس وبعدهمعاملة �.14

  مزاح المعلم مع المتعلمين�.15

  ترك األمور ألهلها�.16

  غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإليمان خالل التعليم�.17

 



   يحتاجها كل معلم

لكثرة بمكان، ونعرض هنا للشمائل التي 

  .تعليمية والتربوية

ا تحمل هذه الكلمة من أبعاد فالمربي هو 

 لينمو بين يديه فى حياة ناجحة ويرتقى 

بتوجيهها وتنشئتها ليضمن لهم حياة نامية 

وبهذا المعيار .قدرا وأكبر جهدا وأبقى أثرا

ن الناس ضمت آالفا وآالفا من الماليين 

   .لعاطفة والسلوك

وعة من الصفات ، وهو من خالل هذه 

   عنه أخفقت عملية التلعيم إخفاقا ذريعا 

 العلم مبدأ إخالص وغرس تأسيس وهو 

 علوم من كم اهللا ولعمر . المنهج الرباني

 منثوراً هباء وكانت الرياح أدراج وذهبت

 همهم يكن ولم ، اهللا سبيل في يجعلوها م
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التي يح  مائل النبيش1.3 

ال ريب أن شمائل النبي وأخالقه العظيمة من الكثر

في أداء مهمته التعلي  معلم يود أن يقتدي بالنبيها كل 

شخصا مربيا ومعلما فذا بتعليمه بكل ما ت وكان 

ن الذي يقوم عن عمد وقصد برعاية فرد أو أفراد لين

اعة بشرية كبرى يقوم بتولمن يرعى جم) المربي (  

كان الجماعة البشرية أوسع ، كان المعلم لها أعظم قدرا

المربي العظيم ألجيال من ال  ي السليم فإن الرسول

وتتأثر بقوله وبعمله وإرشاده فى الفكر والعاعلى نهجه 

  المربي عليه الصالة والسالم

ال بد لمن يباشر عملية التعليم أن يتصف بمجموعة

ت ينفذ إلى المربي، حتى إذا ما ابتعدت هذه الصفات عن

 :هم هذه الصفات 

  :اإلخالص1 

 ، والمربين المعلمين من كثير عنه غفل عظيم أمر

المن عن الناس من فئات لبعد له فطن ال أمر وهو . هللا ل

وذهب شيئاً أصحابها منها يستفد لم ، لألمة جليلة وأعمال

ولم ، وأعمالهم علومهم يخلصوا في لم أصحابها ألن

 

يحتاجها ك

اإلنسان ال

مفهوم 

وكلما كان

التربوي ا

تسير على

صفات الم

الصفات ي

أهم  ومن

1.3.1

والعمل

وأع مفيدة

ألن وذلك



 أو جاه منصب نيل أغراضهم كانت إنما

 ذلك ولكن ذلك ونحو وثناء مدح من ، 

 ، القرآن وقرأ ، العلم تعلم ورجل"  :  

 ، القرآن فيك وقرأت وعلمته العلم علمت

 به أمر ثم ، قيل فقد قارئ ليقال لقرآن

 نفوس في يغرسوا أن والمعلمين المربين

 مدح ذلك بعد حصل إن ثم ، اهللا من ب

 عليهم من يمليه وبما ، بعلمه الناس ثقة

 في معلمهم كذب للطالبن أب فإذا ، قوله

 منجاة والصدق.  طالبه أعين من سقوطه

 بقوله أهله من يكونوا أن ورغب المؤمنين

 الصدق أن إلى األول المعلم وأرشد   2)

ليصدق  الرجل وإن ، الجنة إلى يهدي بر

 
 

13 

إنما ، واألعمال والمعارف العلوم بهذه خوانهم المسلمين

 الدنيا في ومعارفهم أولئك بعلومهم ينتفع قد ، ذلك

               .إلى زوال 

  :المعنى ذلك يجسد هريرة أبو رواه الذي الحديث

  النبي قال :قال عنه اهللا رض هريرة أبي عن

تعلم قال ، فيهاعلمت  ماف:قال فعرفها ، نعمه فعرفه ، ه

القرآ وقرأت ، عالم : ليقال تعلمت العلم ولكنك ، ذبت

حري بالمر كان ولذا 1"النار في ألقى حتى على وجهه 

الثوابو وابتغاء األجر ، هللا والعمل العلم إخالص م

   .ونعمة من اهللا فضل فذلك الناس من

 :الصدق1 

ثقة فقد فقده إذا ، المعلم رأس على تاج الصدق إن

يقوله ما كل معلمه من يتقبل الغالب في الطالب ألن ،ات

إلى سقو ويؤدي ، مباشرة عليه ينعكس ذلك فإن األمور

ورغ ، الصادقين على اهللا أثنى وقد ، واآلخرة الدنيا ي

) مع الصّادقين وكُونُوا اَهللا اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيّها يا( 

البر وإن ، البر إلى يهدي الصدق إن (بقوله الجنة إلى

                                         

 KG�  ` = رة� gا���ر  = ا h07ا� ��� (1905) �6ب  � G� /L�f!��ء وا��
�11رة ا��6�7 ا��� 

 

إخوان نفع

ذلك ونحو

 عاقبته

الحد ولعل

به فأتي

كذبت قال

 فسحب

ناشئتهم

من وثناء

1.3.2

معلومات

األم بعض

في للعبد

(:تعالى

إلى يهدي

                
 
1  KG�  `80^

 2 � ��رة ا��7 



 يهدي وإن الفجور ، الفجور إلى يهدي 

 النبوية السيرة تأمل وعند 1)اهللا كذاباً عند

 بعث ولما . كذبة واحدة مكة كفار منه د

 من وخوفاً ، وتجبراً استكباراً ، ولكن هم

 كان ولقد . أعيانهم بعض ذلك بحقيقة 

 ذلك الصحابي اهللا ورحم ، اهللا دين في س

 .!كذاب بوجه ليس وجهه أن عرفت هه

فى النفس ، وأعون على الفهم والحفظ ، 

بالفعل والعمل هو االسلوب الفطري للتعلم 

لُونع * رقْتاً كبم نْدتَقُولُوا اهللا ع ا َأنال م 

 عن وتنهون . تفعلونه ال وأنتم ، به مدحتم

 أن يكون بالخير لآلمر ينبغي ولهذا .به ن

 َأتَْأمرون(: تعالى ،قال به القيام عن الناس

 3   

  QX�� 5743 %� ا�J\ب
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 الكذب وإن ، صديقاً اهللا عند يكتب حتى الصدق ى

عند يكتب حتى الكذب ويتحرى ليكذب الرجل وإن ، ار

يعهد ولم ، األمين بالصادق يسمى كان  نبينا  أن

عليهم لكذبه ال ، وأعيانهم قريش سادات عاداه ، أمره 

 صرح ، وقد القبائل بين ومقامهم وجاههم هيبتهم 

الناس من كثير دخول في كبيراً أثراً بالصدق   فه

رأيت وجهه لما : قال وهلة ألول  النبي رأى عندما

  :تطابق العمل للقول1 

وال ريب أن التعليم بالفعل والعمل أقوى وأوقع فى 

ى الى االقتداء والتأسي بالقول والبيان ، وأن التعليم بالفع

 .فى التعليم  لك أبرز وأعظم اساليبه 

تَفْعلُو ال ما تَقُولُون ِلم آمنُوا الَّذين َأيّها يا (: تعالى قال
تمدح ، وربما عليه وتحثون ، الخير تقولون لم : أي  ) 2

متلوثون ومتصفون وأنتم عنه ، أنفسكم نزهتم وربما 

النا أبعد يكون أن ، الشر عن والناهي ، إليه مبادرة ناس

بِالْبِر نوتَنْسو كُمَأنْفُس َأنْتُمو تَتْلُون تَابَأفَال الْك لُونقتَع  (

                                         

���Q = ا&دب =ا�#_�ري L ]ل ا�f �6ب  �8fد�Iا� M  ا ا[ وآ�*�ا�"L5 ��ا ا �ا�\� �Xأ� ��  % QX�� � و

 �3رة ا�iI ا��� 
 �44رة ا�#"!ة ا��� 

 

ويتحرى

النار إلى

أن نجد ،

 وظهر

 سقوط

إلتصافه

عندم الذي

1.3.3

وأدعى ال

فكان ذلك 

لُونتَفْع 

 ، الشر

الناس أول

بِالْبِ النَّاس

                
 
^80` ا�#_�ري 1
 � ��رة ا� 2
 � ��رة ا�#" 3



 أول وهو الشر عن ينهاهم وكان ، يأتيه 

 خلقه كان فقد عجب وال ، والسالم الة

من  ذلك لنا يتبين ، بمفرده القول مجرد 

خاتما من ذهب قبل أن يحرم لبس الذهب، 

                                       

مما يلي  ضة من ذهب أو فضة وجعل ف

ال : ، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال

    1." ضة

 أنه رأوا لما ولكن ،  قوله تنفيذ عن 

 المنهج ذلك التزام إلى الناس أحوج هو 

 أي اهللا ولعمر والعلم ، واألدب ، ألخالق

 الْفَحشَاء والْمنْكَرِ عنِ وينْهى الْقُربى ذي 

              .  3) أعادل بينَكُم تُ

 اهللا واتَّقُوا ِللتَّقْوى َأقْرب هو عدلُوا اعدلُوا

 به اهللا أمر الذي فالعدل . العباد جبه على
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 من أول بالخير وهو الناس يأمر كان  ورسولنا

الصالة عليه خلقه كمال وهذا من ، عنه ويبتعد جتنبه

 من االستجابة في أسرع ، العمل ومطابقة القول . 

وقد اتخذ خاتما  للنبي وقع الذي الحديث هذا عرض

      ..  ألبسه أبدا، ورماه الناس لذلكرم رماه وقال ال

اتخذ خاتما من أن رسول " : فع عن ابن عمر

فاتخذ الناس مثله، فل ، محمد رسول اهللا: كفه ونقش فيه

أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة

 تأخروا الصحابة أن كيف جلياً لنا يتضح هنامن و

 والمعلم. أحد منهم يتخلف ولم تبعوه ، قبلهم ذلك لى

األخ عنه يأخذون وطالبه ، قتدىي قدوة النه ، حياته قع

  !عمله  قوله معلم ينقض من رجى

 :العدل 1

 وِإيتَاء واالحسانِ بِالْعدِل يْأمر اَهللا ِإنّ ( :يتعال قال

 ظُكُمعي لَّكُملَع ونتُ(  :أيضا  تعالى وقال  2تَذَكَّررُأمو

تَعدلُو َأالّ علَى قَومٍ شَنَآن يجرِمنَّكُم وال(  :تعالى وقال

 ا خَبِيربِم لُونمويوجبه بالعدل اهللا يأمر  اآلية ففي 1) تَع
                                         

  5528 �6ب KL�k ا��eV = ا�G#�س =` ا�#_�ري 
 �90رة ا��0/ ا��� 

 �15رة ا�,�رى ا��� 

 

يجتنبه من

 .القرآن

عر خالل

فلما حرم 

عن نافع 

باطن كفه

ألبسه أبدا،

إلى بادر

واقع في

ترج فائدة

1.3.4 

 والْبغْيِ

ّاهللا ِإن 
                

 
^80` ا�#_�ر 1
 � ��رة ا��0 2
 � ��رة ا�, 3



 تحت عليه ما وال كل فيؤدي التام لعدل

 القاضي ونواب ، الخليفة ونواب ، ضاء

   .بحسبها طالبه على والية له 

 العداوة هذه تكون ال ، وأن الكتاب أهل 

 إلى ترى ال ، األعداء مع العدل إقامة ى

 في تعالى أخبر ثم . تعدلوا ال على لهم 

 قوله وفي.التقوى كمال في سبب هفإن دو

 أقرب كان ذلك ، به العمل في واجتهدتم

 في جاءت اآليات ولذلك عظيم، شأنه س

 . أمته أفراد بين للعدل تحقيقه في ألمثلة

أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية  

من يجترئ عليه إال أسامة بن زيد حب  

 من حدود اهللا تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم 

لشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف 

  4) لقطعت يدها
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بالعد ويعامل الخلق . عبادة حق وفي حقه في العدل 

القضاء ووالية الكبرى والية اإلمامة ذلك في سواء ، 

 فإن تلميذه على للمعلم تكون التي الوالية على ذلك س

 بين يعدل أن  رسوله اهللا أمر الثانية اآلية وفي

تحث على الثالثة اآلية وكذلك ، األحكام في العدل من

 بغضكم ال يحملنكم أي  )2قَومٍ شَنَآن يجرِمنَّكُم وال ( 

العدو مع كان ولو القسط وإقامةالعدل  تحقيق أن آلية

واج العدل على حرصتم كلما أي )3 للتقوى أقرب هو (

  .التقوى كملت العدل تم فإن ، قلوبكم

الناس بين والعدل بالقسط القيام أن يتبين سبق فمما 

أروع األمث يضرب  ورسولنا.شأنه من والتعظيم مره

 : عن عائشة  المؤمنين أم ترويه الذي للحديث

: ؟ فقالوا من يكلم فيها رسول اهللا : سرقت فقالوا

أتشفع في حد من: فكلمه أسامة فقال رسول اهللا   

نما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشر

طمة بنت محمد سرقت لقط عليه الحد، وأيم اهللا لو أن فا

                                                                                   

 �8رة ا���Omة ا��� 
 �2رة ا���Omة ا��� 
 �8رة ا���Omة ا��� 
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 شمل ،

 واليته

سيقنو.

من مانعة

 : (قوله

اآلية ختام

 (تعالى 

قلوب لتقوى

أمره بيان

للحد أنظر

التي سرق

رسول 

إنما : قال

أقاموا علي

                 
 
1 �� � ��رة ا�
2 �� � ��رة ا�
3 �� � ��رة ا�
^80` ا�#_�ر 4



 إن المهام والواجبات توزيع في سواء ، 

 ويتأكد، ذلك ونحو بعض بعضهم دون ل

 أحد على أحد تفضيل أو ، أحد لمجاباة

 متوعد وصاحبه اهللا يرضاه ال الذي ظلم

 اإلخاء يشيع لكي طالبه بين والمساواة

 ومرأى مسمع عن فلتكن بعيدة ،طالبك 

خفض وا( يتواضع للمؤمنين فقال سبحانه 

لمتعلم، ويربي الرجال والنساء، ويخاطب 

 حميد خلق التواضع .اهر الكبر والغرور

  2أحد على أحد يبغي وال ، أحد على أحد ر

  3.شاءت حيث به تنطلق  نبي
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 طالبهم قبل من كثيرة لمواقف يتعرضون المعلمون

تفضيل أو جماعية مشاركات إلى تحتاج أعمال هناك

لمج فال مجال ، الدرجات ورصد العالمات وضع عند

الظلم من هذا فإن ، أمر كان ألي أو معرفته أو لقرابته

وال العدل تحقيق على يحرص المعلم أن على ولذا بة

 أحد مع صداقة أو قربى عالقةه ل كانت إن .بينهم بة

 . اآلخرين ب

  :التواضع1 

أن يتو  )وهو الرسول(لقد أمر اهللا تعالى خير معلم 

   1)ك للمؤمنين

يعلم الصغير والكبير، ويجالس الجاهل والمتع  كان

كل مظهر من مظاهر وأدب جم، بعيدا عنع في تواضع 

  . ومهابة إجالالً صاحبة على ي

    :  تواضعه من األمثلة ض

ال يفخر حتى تواضعوا أن إلى أوحى اهللا إن   اهللا سول

النبي بيد لتأخذ المدينة إماء من األمة إن :قال  نس

                                         

 �88رة ا�0�! ا��� 
 KG�  `  =  �XGوأه �X�8�* �V^و ��� 2865 ا�

 5724  �6ب ا�J#! =  ا&دب  = ` ا�#_�ري 

 

هنا كانت

عند العدل

لقرا سواء

بالعقوبة

والمحبة

الطالب

1.3.5

جناحك للم

الجميع في

يضفي ،

وبعض

رسول قال

أنس وعن

                
 
 � ��رة ا�0 1
2  KG�  `80^
^80` ا�#_�ر 3



 ؟ وأنت :أصحابه قال الغنم رعى إال نبياً

  2 .لقبلت كراع أو ذراع إلى أهدي ولو  ،

 هون    النبي فقال ، الرعدة ح فأخذته

 رأى حين هللا تواضعاً رأسه ليضع  اهللا

            الرحل سطه

  .راحلته على وذقنه

 بسيد االقتداء تحقيق من فيه لما ، لعظيم

 للنجاح إلى التواضع يحتاج المسلم إلنسان

 العلمي عمله ألن ، وأقوى لتواضع أشد

 الهؤس في حرجاً يجدوا ال حتى منهم 

 . بعمله مغتر أو متجبر أو
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نبياً بعث اهللا ما  :قال  النبي عن ،  هريرة أبي

  1.مكة ألهل على قراربط أرعاها كنت نعم 

ألجبت ، ذراع أو كراع إلى دعيت لو : قال  النبي عن

الفتح فأ يوم  اهللا رسول كلم رجالً أن "مسعود بن قيس

  3  ."القديد تأكل قريش امرأة من ابن أنا فإنما

اهللا رسول إن: بكر أبي بن اهللا عبد فحدثني :إسحاق بن

واسطه يمس ليكاد إن عثنونه حتى ، الفتح من به اهللا رمه

وذق الفتح يوم  رسول اهللا دخل : قال أنس عن لبيهقي

العظي الخلق بهذا التخلق إلى أمس الحاجة في والمعلم

اإلنسا كان إذا . للمتعلمين  عظيم نفع من فيه ولما لين ،

التوا إلى المعلم حاجة فإن المجتمع مع ثم اهللا مع القته

 بالمتعلمين والقرب االتصال يقتضي والتوجيهي مي

أو لمتكبر تستريح ال النفوس ألن ، نفوسهم في بما شته
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أبي وعن

 : فقال

عن وعنه

قيس وعن

فإنما عليك

ابن يقول

أكرمه ما

البيهقوفى 

المرسلين 

عالقته في

والتعليمي

ومناقشته

                
 
ا�#_�ر^80`  1
^80` ا�#_�ر 2
– إبن ماجا  3



ع بالصبر كالمسافر الذي يسافر بغير زاد 

صد المعلم ، فعليه أن يصبر حتى تتضح 

ضية ، فعليه أن يصبر ألن طبيعة التعليم 

، فعليه أن يصبر ألن هذا الصبر هو عدة 

 يملك الذي دالشدي إنما ، بالصرعة لشديد

   .لغضبه الناس ك

 ، غليظ الحاشية نجراني برد وعليه ، 

 أثرت قد  اهللا عاتق رسول صفحة لى

 رسول فالتفت ، عندك الذي اهللا مال من

 ينفذه أن على دراق وهو كظم غيظاً من 

            .3)شاء العين الحور أي منره ييخ

 بها أريد ما لقسمة إنها : رجل فقال ، سماً

 تمنيت حتى وجهه واحمر شديداً غضباً ك

  4 ).فصبر هذا ن
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 :ل الغضباحتمإصبر وال1 

الصبر زاد كل مرب ومعلم ، والمعلم الذي ال يتمتع با

فقد يساء فهم أو تفسير مقصد . أن يهلك أو أن يرجع 

وقد يبذل المعلم جهدا كبيرا ثم ال يرى نتائج مرضية. 

 تؤتي ثمارها عاجلة ، وقد يحارب المربي ويؤذي ، فع

الشدي ليس ( بقوله  الرسول بذلك أخبر .ر الذي يبتغيه

   1)الغضب عند

كان أملك  وأمي بأمي فإنه وقوله  النبي فعل ذلك 

 النبي مع أمشي كنت ( قال مالك بن أنس عن

إلى نظرت حتى ،ةشديد جبذة بردائه فجبذه ، أعرابي 

من لي مر ، يا محمد : قال ، جبذته شدة من البرد شية

(  : قال الذي وهو 2)بعطاء له أمر ثم ، ثم ضحك 

يخ حتى الخالئق رءوس على تبارك وتعالى اهللا

قسماً  اهللا رسول قسم : قال    مسعود بن اهللا بد

ذك من فغضب . فساررته  النبي فأتيت : فال . هللا

من بأكثر موسى أوذي قد( : قال ثم . قال. له أذكره 
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1.3.6

، فإما أن

. األمور

أنها ال تؤت

التغيير الذ

عند نفسه

 ويجسد

 فأدركه

حاشية بها

  اهللا

اهللا دعاه

عبد عن

اهللا وجه

 أني لم

                
 
^80` ا�#_�ر 1
^80` ا�#_�ر 2
��� أ6: داود 3
^80` ا�#_�ر 4



 : ق

 . الرجيم

 . المحذور في فيقع الغضب به مادى

 . فلتضطجع غضبه طفئ

  .بالماء يطفأ لغضب

 وتذهب القلوب، وتؤلف ، النفوس في ها

 وجه على تظهر التي التعبيرات وكذلك 

 به مما تأنس وطالقته الوجه إنبساط ألن

  . وتنكره النفس تنفر منه مما فهو

 وِإنَّك( :بقوله تعالى  خلقاً أعظمهم وكان

 لَقَد ( بأمته رءوفاً ليناً سمحاً سهالً كان 

يص كُملَيع يننْؤمُؤوفٌ بِالْمر يمح2)ر         

    3)غَليظَ الْقَلْبِ النْفَضّوا من حوِلك

 باألخالق التحلي في   األول المعلم ى

 الغالب في الطالب إن حيث ، م والتربية
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طرق ةبعد الغضب   النبي عالج فقد النبوي لعالج

الرج الشيطان من باهللا أعوذ الغاضب يقول أن�.1

يتمادى ال حتى ، يتكلم وال الغاضب يسكت أن�.2

ينطفئ لم ،وإن فليجلس قائماً الغاضب كان إذا�.3

الغ فإذ ، للصالة وضوء الغاضب يتوضأ أن�.4

   :فاضلةال خالقاأل.1

أثرها تفعل الحسنة والعبارة الطيبة الكلمة أن شك ال 

 ، القلوب التعبيرات كذلك ، الصدور من واألحقاد ئن

ألن وذلك ، الطالب لدى سلبياً أو إيجابياً مردواً  تحدث

فهو الحاجبين وتقطيب الوجه عبوس وأما . إليه وترتاح

وكان ، ونفساً روحاً الناس أطيب كان  والرسول 

يم خُلُقظبل حاد الطباع غليظاً فظا  يكن ولم 1)ع 

حرِيص عنتُّم ما عزِيز علَيه َأنْفُسكُم من  رسوٌل

فَبِما رحمة من اللَّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظًّا غَليظَ ( :عالى

خطى يترسموا أن بهم حري والمعلمون والمربون

التعليم و في الوسائل أنجح من وهي ، الرفيع واألدب ة

                                         

 ��4رة ا�"KG ا��� 
 ��128رة ا��6�7 ا��� 

 ��159رة 5ل %�!ان ا��� 

 

العال وأما

1.3.7

    

الضغائن

المعلم تحد

وتر النفس

خُلُق لَعلَى

ر كُماءج

تعال وقال

الفاضلة

                
 
1  G"رة ا��� � 
 � ��رة ا�7  2
 � ��رة 5ل   3



 أثر حميدة بأخالق يتحلى المعلم كان فإذا

 هنا ومن ، والدروس النصائح عشرات 

   1الخلق

 وصائم ، الليل درجات قائم خلقه بحسن

 بين المحبة وإشاعة ، واستماله النفوس ب

 قال الذي وهو ال كيف ، وأحوالهم فسياتهم

   .3ال شانه

 الجانب لين:  هو والرفق4. كله األمر في

 الجانب الرفق ولين إلى تميل البشرية س

 ادعوتي أن بالمعلمين والمربين حري كان

 .بهم مضرة متعلمين

 . عليهم بصحابته  يمه ورفقة

 في يبول فقام ، أعرابي جاء إذ  اهللا سول

 بال حتى فتركوه ، دعوه ، تزرموه ال   

 
 

21 

فإذا ، غيره من منه أكثر ويتقبل معلمه بأخالق ويتخلق

 تعلمه لم ما نفوسهم في وعملت إيجاباً ، طالبه على

الخل حسن من أثقل الميزان في شيء من ما   ر قوله

بحس ليدرك الرجل إنقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

القلوب أسر في السحر عمل تعمل الخلق حسن ألن .

  .بذلك الناس أولى هم والمعلمون ، المجتمع

 :بالمتعلم الرفق1 

نفسيا يراعي  وكان  ، للناس الناس أرفق كان  قد

إال شا شيء من ينزع وال زانه شيء إال في يكون ال رفق

في الرفق وجل يحب عز اهللا إن :  وقال الرسول

والنفس . العنف ضد وهو ، واألخذ باألسهل ، والفعل 

كان ولذا . والغلظة الجفوة من وتنفر ، به وتأنس  الكالم

المتعل على والشدة. وطالبهم تالميذهم على ويطبقوه جانب

تعليمه  حسن في وأعالها األمثلة أروع الرسول  ضرب

رسول مع المسجد في نحن بينما :قال  أنس عن1=

  اهللا رسول فقال مه مه  اهللا رسول أصحاب فقال د،

                                         

 �A :.    4799� ا�_�6hGب  = ا&دب =6: داود 
  4798 �6ب .: �A� ا�_hG = ا&دب =أ6: داود 
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ويتخ يتأثر

على ذلك

سر ق فهم

.2النهار

المج أفراد

1.3.8

الرفق إن :

 بالقول

وطيب الك

الجان هذا

ضر ولقد

المسجد،

                
 
��� أ6: داود 1
��� أ6: داود  2
رواO��  a ا .3
 



 هي إنما ، والقذر البول هذا من لشيء صلح

  1.عليه فسنه ماء من بدلو فجاء ، ن القوم

 بابي هو إلى النبي  فقام : فقه أن بعد

له  تعليمه وحسن باألعرابي  النبي لرفق

 يوبخه ولم  النبي. يعنفه  لم السبب لهذا

 من رجل عطس إذ اهللا  رسول مع لي

 إلى؟ تنظرون شأنكم ما ، أمياه وأثكل : 

 هو فبابي صلى فلما سكت لكني ونني

  : قال وال شتمني ، ضربني وال كهرني ما

   2).القرآن  وقراءة والتكبير هو التسبيح 

عنها ترقباً لجزاء اهللا في اآلخرة، ولو كان 

عن الدنيا وزهده في   فيها، فإعراضه 
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تصلح ال المساجد إن هذه : له فقال ، دعاه اهللا  رسول 

من الق رجالً وأمر : قال ، القرآن ، وقراءة والصالة هللا

بعد األعرابي يقول : قال : زيادة وهي ماجه وابن أحمد

لرف بيان الحديث هذا ففي يضرب ولم يؤنب ولم يسب فلم

ولهذا الحال بطبيعة الحكم ذلك يجهل كان عرابياأل ألن ك

  . يجهله الذي األمر برفق وعلمه عاه

أصلي أنا بينا :قال السلمي الحكم بن معاوية وعن 2=

 :، فقلت بأبصارهم القوم فرماني  .اهللا يرحمك :فقلت

يصمتونن رأيتهم فلما أفخاذهم ، على بأيديهم يضربون 

ما فواهللا منه تعليماً أحسن بعده وال قبله معلماً رأيت ما

 إنما ، الناس كالم من شيء فيها يصلح ال ، الصالة هذه

  :والتربيةبالتعليم  عدم اإلكتساب 1

زهادته في الدنيا وإعراضه عنها   من دالئل نبوته

يفتري الكذب لما فرط في دنيا يفتري ابتغاء الكسب فيه

  .ا دليل نبوته ورسالته

                                         

 KG�  `= َرِة�XَHdِآ�7َب ا�  
 Kf!6 :"X8#ا� ��3172 

 

 إن ثم ،

اهللا لذكر

أحم وعند

فلم وأمي

وذلك ،

دعاه بل ،

فقلت القوم

 فجعلوا

وأمي ما

هذه إن( 

1.3.9

عياً يفتراد

متاعها دلي

                
 
3  KG�  `80^
2 "X8#ا� ��� � 



نبوته من أحد، بل كان يقول بمثل ما قال 

 1)من المتكلفين  من أجرٍ وما أنا

هم، وأنهم يرقبون األجر من اهللا، ولذا لما 

قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ال 

 من وقيل ، علمت خبرها إذا وشورتها 

مهي شَاوِرعند  سعدي ابن يقول 3)األمر ف

 الفوائد االستشارة من في فإن ، وفكر ظر

 بسبب ، األفكار تنور ، في االستشارة ن

 الرأي من ، ستشارةاإل تتجه ما ومنها 

 ، مطلوب له ، مطلوب له يتم لم أو طأ،

  رأياً علماً وأفضلهم وأغزرهم عقالً اس

اما أن اهللا  :  اهللا رسول قال  )4األمر

ستشار منهم لم يعدم رشداً ومن إي، فمن 
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ما كان يطلب أجراً على نبوت وأول ما نلحظه أنه 

قل ما أسألكم عليه م (: ه األنبياء من قبل

ناء األنبياء عن أجر الناس وجزائهم دليل على نبوتهم، 

قال (: ؤمن آل ياسين قومه لإليمان بأنبياء اهللا قال لهم

  2) أجراً وهم مهتدون

 :اإلستشارة .1

 الدابة شرت : العرب قول من مأخوذة ستشارةاإل

وشَاوِ( : تعالى قال. موضعه من أخذته إذا العسل شرت

ونظر ، استشارة إلى تحتاج التي األمور في أي : آلية

أن : ومنها  حصره يمكن ماال ، والدنيوية الدينية صالح

 . زيادة للعقول ذلك في فصار ، له وضعت فيما ا

أخطأ، وإن . فعله يخطئ في يكاد ال المشاور فإن ، ب

الناس أكمل وهو  لرسوله يقول كان اهللا فإذا . بملوم

مهي ربغيره فكيف ) 4األمر ف  

األ في وشَاوِرهم( :  نزلت لما : قال عباس ابن عن

له لغنيان عنها ولكن جعلها اهللا تعالى رحمة ألمتي، ف

  . لم يعدم غياً
                                         

 86ا��� �رة ص 
 21=�20رة �r ، ا��� 

 �159رة 5ل %�!ان ، ا��� 

 

إخوانُه ا

واستغناء ا

دعا مؤمن

يسألكم أج

.3.10

شر قولهم

اآلية هذه

والمصالح

إعمالها

المصيب

بملو فليس

)مهشَاوِرو

ورسوله ل

تركها لم ي
                

 
 � ��رة ص 1
2 r� رة�� � 
 � ��رة 5ل  3



 ، النفس تلفظها ، ممقوتة خصال ، رين

 ، أثره يقتفى قدوة أنه يفترض فيه معلم

 والسخرية ، والفحش ، اللعن أن القول دة

 إلى هذا ،لسنتهمأو فطرهم عليهم وتفسد 

  . بالعقوبة عد

نمٍ مى قَوسع كُونُوا َأني منْهراً مال خَيو 

 الْفُسوقُ السالْم بِْئس بِاأللْقَابِ تَنَابزوا وال 

 فإن ، المسلم األخر تحقير على وفعل دال

 بحسب   النبي قال ولهذا .الغالب هو

    3)كفر وقتاله فسوق سباب المسلم 

 . بالفسق حق غير

 N2564? و ��? 

 
 

24 

 :يءالبذ الكالم الفاحش تجنب.1 

اآلخرين من والسخرية ، والسباب ، القول في الفحش

والمعل . الكريمة النفوس عنها وتنأى ، الطباع منها ز

وفائدة وإيجاباً سلباً بمعلمه الطالب يتأثر ألن ، سبيله 

 ، المعنوية روحهم وتقتل فيهم ، اآلخرين تنقيص زم

متوعد وصاحبها مرفوضة شرعاً أمور أنها األهم وهو

 :السخرية. 1.3.1 

من قَوم يسخَر ال آمنُوا الَّذين َأيّها يا ( تعالى قال - أ

نم اءسى نسع َأن ّكُنراً يخَي ّننْهال موا وزتَلْم كُمَأنْفُس 

  1)الظَّاِلمون هم فَُأولَِئك يتُب لَم ومن يمانِ

وفع وقول ، كالم بكل  )قَومٍ من قَوم يسخَر ال( وقوله

،وهو إعجاب الساخر على دال وهو يجوز ال ، حرام

  2 المسلم أخاه يحقر أن ، الشر من

 :والسباب اللعن1.3.1 

 » اهللا رسول قال: قال مسعود بن اهللا عبد عن1-

بغير سبه من على والحكم المسلم تعظيم حق الحديث هذا
                                         

 ��11رة ا�0�!ات ، ا��� 
�6ب KGz K�!0L ا���KG وk\�? وا7A"�رa ود ? و%!N? و ��?  = ا���Jح =` ا�#_�ري 

��ن =8` ا�#_�ري �g48ا  KG�  `80^= ن���g46 ا 

 

1.3.1

وتشمئز

 ويسلك

تستلزم ،

وه جانب

.11.1

اءسن نم

دعااإل بمي

حرام ذلك

من امرء

.11.2

هذا وفي
                

 
 � ��رة ا�0  1
^80` ا�#_�ر 2
^80` ا�#_�  3



 يقول كان ، سباباً وال لعاناً وال فاحشاً 

 )2القيامة يوم شفعاء وال شهداء يكونون 

 وال ، اللعان وال ، بالطعان المؤمن ليس

شجيع المحسن والثناء عليه ليزداد نشاطاً 

مع أبي موسى األشعري حين أثنى على   

لو رأيتني وأنا أستمع : (  النبي قال له 

وهذا ما يسميه اليوم خبراء التربية ) ود 

ه والثناء عليه ، تحفيز العامل على أداء 

 يكون التشجيع مادياً أو معنوياً ، وأثبت 

 عمله أو دراسته أو حتى عبادته ، أكثر 

 5699إ{ ارOLت %8G? إن �J� K� A�^#? آ\�| 

��� ا[ و{ e96#? و{ ����6ر G6 ��1977ا 
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 اهللا رسول يكن لم  :(قال مالك بن أنس عن2-

  .1)جبينه ترب ماله : المعتبة عند 

 ال اللعانين إن( :النبي قال:قال الدرداء أبي عن3

 : البذيء الفحش1.3.1 

ليس  :(قال  النبي عن مسعود بن اهللا عبد عن 1-

  3 .)ءالبذي وال ، ش

  :التشجيع والثناءالتعليم ب .1

لتي ربي عليه أصحابه تشجيامن األسس التربوية 

  العمل ، مثلما فعل الحبيب المصطفى على العلم أو 

 وحسن صوته بالقرآن الكريم فعن أبي موسى أن النب

ك البارحة ، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 

فيز الطالب على االجتهاد والمذاكرة بتشجيعه وز ، تح

على أحسن وجه ، من خالل شكره وتشجيعه وقد يك

ات أن التحفيز يدفع اإلنسان إلى االجتهاد سواء في ع

   . اع أساليب العقاب والتأنيب

  

                                         

{ �! : ر;/ ر;��V��6 cق و{ �! VJ��6 ?8! إ{ ارOL = ِآ�7َب اuَ�َْدِب  =` ا�#_�ري 
 KG�  `= وا�داب �GI2598 ا�#! وا� 
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 الحدنا

.11.3

الفاحش

.3.12

وإقباالً عل

قراءته و

لقراءتك ال

بالتحفيز ،

عمله على

الدراسات

أتباع أمن 
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لقد ظننت أن اليسألني " فاعتك ؟ فقال 

فتخيل معي أخي القاريء . 1" ى الحديث

 ة من أستاذ األساتذة، وشيخ المشايخ 

تصور كيف يكون أثر هذا الشعور دافعاً 

المنذر أي آية في كتاب اهللا  أبا: "ن كعب

   2"با المنذر

، تنقل الطالب مواقع ومراتب في سلم  

ا ثناء ويدفعه. رغبة في الشعور باإلنجاز

 لآلخرين، ودعوة غير مباشرة لهم ألن 

يغيب   المربي األول صاحب الرسالة

 : وهو ابن مسعود 

   3"راهة السآمة علينا

 عن موعظة وعظها إياهم النبي  - 

ظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 

  V�� 68!وا�v وا��KG آ: { 
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من أسعد الناس بشفاعت:يوماً   سأله أبو هريرة 

ن هذا الحديث أول منك لما علمت من حرصك على ا

 أبي هريرة، وهو يسمع هذا الثناء، وهذه الشهادة م

وتص. صه على العلم، بل وتفوقه على الكثير من أقرانه

وحين سأل أبي بن ك .  من الحرص واالجتهاد والعناية

ليهنك العلم أبا ال" قال له    .آية الكرسي :فقال أبي" 

 ، أو عبارة تشجيع إن األمر قد اليعدو كلمة ثناء

والنفس أياً كان شأنها تميل إلى الرغبة. ص واالجتهاد

والتشجيع والثناء حث لآل.خطوات أكثر - المنضبط-  

  .ا هذا الرجل الذي توجه الثناء له

  : والنصيحة التربية بالموعظة.1 

للموعظة أثرها البالغ في النفوس، لذا فلم يكن المر 

ذا األمر أو يهمله فقد كان كما وصفه أحد أصحابه وهو

تخولنا بالموعظة في األيام كراه   كان رسول اهللا"

-ويحكي أحد أصحابه وهو العرباض بن سارية 

يوما بعد صالة الغداة موعظة  وعظنا رسول اهللا : ل 

                                         

 99 �6َب ا0ِ�ْْ!ِص َ%QGَ اnِ�Oِ0َ�ْ =ِآ�7َب اْ�ِ�KِGْ  =` ا�#_�ري 
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أحد عن 

موقف أب

بحرصه 

لمزيد من

" أعظم؟

الحرص 

الناس 

يسلكوا هذ

.3.13

عنه هذا ا

فيقول  
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أوصيكم بتقوى اهللا : "ا يا رسول اهللا؟ قال

ى اختالفا كثيرا، وإياكم ومحدثات األمور 

 الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 

  .خوالً  وأال تكون بصفة دائمة 

 والحقيقة .فقط المعلومات توصيل على صر

 ومربي ، موجه ، فالمعلم . للطالب لتوجيه

إلى  تصل قد هي معلمه مع الطالب عيشها

 معلوم وهذا مع والديه، يلتزمها التي عات

 قد الطالب من تصدر التي والتصرفات ال

 إلصالح ، وسعك في ما تبذل أن المعلم ها

 . بذل النصيحة ، كله ذلك وجماع ألفكار

 . له وح

  

 هللا  : قال ؟ لمن :قلنا،  النصيحة الدين :

      
�ُ0َ8Iِ 57 
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إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا: ب، فقال رجل

ع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى ا

أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلضاللة، فمن 

وحتى تترك الموعظة أثرها ينبغي أن تكون تخوالً 1"جذ 

تقتصر ، بالطالب عالقته أن يظن عندما المعلم يخطئ

والتو النصح وهو أال. التحصيل عن أهميته يقل ال مرأ ك

يعيش التي الساعات عدد بين قارنا أننا ولو . وأب ، صح

الساعا عدد من أكثر أنها لوجدنا ، يومياً ساعات ست أو

  .كل

من األحوال يرى المعلم فإن ، كذلك األمر كان وإذا  

أيها بك حري كان ولذا ، على والديه فعالً تخفي إنها بل

األفكا وتصحيح ، األخالق وتهذيب ، المائل وتقويم ج ،

المنصوح الخير إرادة هي جملة عن يعبر كلمة هي : يحة

  . تربوياً تعليمياً يكون أن قبل ، شرعي مطلب لنصيحة

 قالالنبي  أن  الداري أوس بن تميم عن1=

   2. المسلمين وعامتهم وألئمة ولرسوله 
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القلوب، فق

والسمع وا

فإنها ض

بالنواجذ 

هناك أن

وناصح ،

أو خمس

الكل عند

بل  تخفي

المعوج ،

والنصيحة

الن وبذل

 ولكتابه
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 بالنفع فيما يعود والسعى ، عليهم الشفقة

 . لنفسه يكره ما لهم ويكون ، يحب لنفسه 

 ، وإيتاء الصالة إقامة :على  اهللا  ول

 يحب أخيه ما يحب أحدكم حتى يؤمن ال

   :ه

 ورد وقد ، السالم سنة ، وهي مصطفى 

 من غيرها إلى سنة وهو المشروع سالم

 هذه تكون أن أما . السالم بعد ذلك يكون ن

 مخالفاً للشرع أمرأ المعلمين بعض من دث

 تأثيراً اهللا سامحهم المعلمين كثير من فيه

 رمز وأنه ، المطلوب األدب من هذا أن ن

 شرع عن المعرضين قاموس في إال أدباً ع

13 
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الشف المسلمين لعام والنصيحة :حجر ابن الحافظ يقول

 وأن ، عنهم األذى وجوه وكف ، ينفعهم ما وتعليمهم ،

  . المسلمين عامه من الطالب أن ك

رسول بايعت : قال البجلي عبداهللا بن جرير عن 2=

   1.  مسلم لكل والنصح ،

ال :قال النبي  عن ، عنه اهللا رض أنس وعن 3=

   .ذكرنابما  وحسبنا ، كثيرة الباب هذا في والنقول 

وبعده الدرس قبل المتعلم معاملة المعلم مع.1 

سنن المص من عظيمة سنة عن المعلمين من كثير يغفل

السال المعلمون عن أن يعدل والعجب . كثيرة آثار ضلها

ولكن بالخير يمسي ، أو بالخير يصبح أن باسم وال ، ت

يحدث قد إنه ثم . فال حالة كل في المعتمدة ونحوها هي ت

فيه وقع وقد . لهم عند مجيئه له يقومون الطالب جعل

زاعمين الطلبة قياماً لمعلمهم تمثيل وهو ، والتقاليد ت

الشرع خالف يسمى ،فال أخطأوا ، وقد وتبجيله المعلم
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، عليهم

شك وال

، الزكاة

 2لنفسه

.3.14

فضلها في

التحيات

التحيات

جعل وهو

بالعادات

الم لتوقير

  . اهللا
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 لم رأوه إذا وكانوا اهللا ، رسول من إليهم 

 2 )جاُل قياما فَلْيتَبوْأ مقْعده من النَّارِ

 صحابته النبي  رغب ولذا ، حسناته ر

 جدار أو ، شجرة حالت بينهما فإن ، عليه

  إلى ذلك يحتاج والمعلم ، جماعة

 على أدلكم أوال تحابوا، تؤمنوا حتى وال ،

 ، المعلم يبثه ذلك الذي العلم قبول على القة

 . عليه شيء متعارف 

 إذا ثم ، فليجلس يجلس أن له فإن بدأ ، لم

 KG8? و�G%2755 

�X��I0� �##� مcن وأن إ.,�ء ا�����gا �  �54 8 
 O 2706 ا�"��د
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 أحب شخص كان ما( : قال  مالك بن أنس1=

  1) لذلك كراهية من يعلمون لما ، له 

من سره َأن يتَمثََّل لَه الرجاُل( :  اهللا رسول وقال2=

تكثير في المسلم منه يستفيد وغنيمة أجر السالم وبذل

علي فليسلم أخاه أحدكم لقي إذا( : قال: عليه  وحثهم ك

 3) عليه فليسلم ، لقيه ثم جر

والجما األفراد بين المحبة إشاعة في سبب السالم وإلقاء

تؤمنوا، حتى الجنة تدخلوا ال  اهللا رسول قال 4= 

 4 .  بينكم السالم أفشوا تحاببتم؟ فعلتموه ذا

عالقة ذلك كان ، وطالبه المعلم بين شاعت إذا والمحبة

 وهذا ، وتهواه تحبه الذي الشيء إلى تميل بطبعها فس

فليسلم مجلسه إلى أحدكم انتهى إذا   :النبيقال 5=

  .5اآلخرة من بأحق األولى فليست ، سلم
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 يقوموا

ذلك إلى

حجر ،أو

إذا شيء

النفس ألن

فليسلم قام
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 الضحك فإنه يورث عليه ويداوم إفراط 

 إلى األوقات من كثير ويؤول في ، ين

 الذي المباح فهو األمور هذه من سلم ما

 سنة وهو ، ومؤانسته المخاطب نفس 

   :مع أصحابه ومزاحه ، 

  . 1حقا إال أقول ال أني غير نعم : قال 

 يا : فقال( !  ناقة ولد على حاملك إني :

              2  )؟ النوق إال اإلبل تلد وهل

يا أم فالن ، إن : "لها  يدخلني الجنة، فقال

أنها حين تدخل :  على ظاهره ، فأفهمها 

إنا أنشأناهن : (ل اهللا تعالي في نساء الجنة

 1990 ;�ء .: ا��tاح
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 :المتعلمينمع  المعلم مزاح1.3 

 فيه الذي هو عنه المنهي المزاح أن العلماء يقول

الدين مهمات في والفكر اهللا ذكر عن ويشغل القلب 

فأما ما . والوقار المهابة ويسقط ، االحقاد ويورث ، 

 تطييب لمصلحة ، الندوة يفعله على  اهللا رسول

    . إليه االحتياج يعظم مما فإنه فاعلم هذا ، ة

 ألهله مداعبته في  النبي عن أخبار وردت ولقد

 تداعينا إنك !اهللا رسول يا :قالوا :قال  هريرة ي

 :فقال  اهللا رسول استحمل رجالً أن مالك بن أنس

وهل  فقال ؟ الناقة بولد أصنع ما اهللا 

ادع اهللا أن يدخ: مرأة عجوز تقول له إ ى النبي ت إل

فبكت المرأة حيث أخذت الكالم عل" ! ال يدخلها عجوز

وتال عليها قول ا.شابة حسناءلن تدخلها عجوزا ، بل 

 .3)فجعلناهن أبكارا عربا أترابا 
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 وقسوة

 اإليذاء

رسو كان

مستحبة

أبي عن

أنس وعن

 رسول

وجاءت إل

الجنة ال ي

الجنة لن ت

. إنشاء
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  .  للمعلم الدقيقة بعة

 .  الراحة من

 . المعلومات استقبال لمواصلة يدة

 . ذلك غير إلى .. ه الجفاف

 اهللا رضوان الصحابة بعض إن حتى ، س

 المقصودة الشجاعة وأما ،  لشجاعته 

 ، أحد منه يسلم يكاد ال وهذا ،  البشري

 ولعل . عنه يناى أن بالمعلم ويحسن ،

 يلقحون يقولون .النخل وهم يأبرون ، ينة

 لكم خير كان تفعلوا لم لو لعلكم( :  ال

 دينكم من بشيء أمرتكم إذا بشر أنا إنما
 أعلم أنتم : قال الروايات بعض وفي 1

 البشر التي تعتري لألحوال يخضع وأنه 

���� ا�QG% �8*O �#8/ ا�!أي  �  Kf!62362 
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  :آلخر حين من الدرس ثنايا بين الطرفة بث فوائد

  .والملل  السآمة تطرد أنها��

المتابعة عناء من قليالً الذهن تريح أنها ومنها��

من قسط أخذ في أيضاً تفيذ المعلم أنها ومنها��

جرعة جديدة وتعطيه الذهن تشحذ أنها ومنها��

عليه الج خيم الذي الفصل جو تغير أنها ومنها��

 :ألهلهامور ترك األ.1 

الناس أشجع عليه وسالمه اهللا صلوات نانبي كان فلقد

 الحرب رحى اشتدت إذا به ويلوذون يحتمون كانوا

والمقصود الب بالخطأ واالعتراف ، الكلمة شجاعة فهي

، محموداً فليست امراً والمراوغة ، والجبن ، دليس

  . األمثلة تأمل بعد تتضح رة

المدينة  النبي قدم  :قال خديج بن رافع أبي عن1-

قال . كنا نصنعه : قالوا ) ؟ تصنعون ما ( : فقال . 

إنما : فقال له ذلك فذكروا قال .فنقصت أو فنفضت . 

1.بشر أنا فإنما . رأي من بشيء أمرتك وإذا .  به

  النبي بشرية لنا يتضح الحديث من سياق . دنياكم
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فوائ ومن

.3.16

كان عليهم

فهي ، هنا

التدلي أما

الصورة

 .النخل

 .فتركوه

فخذوا به

دنيا بأمور
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 منه يحصل قد نعم ، عليه ذلك يجوز ال

 كتب في ذلك بسط ومحل للسهو، ركعتين

قد  تشريع فيها ليس التي الدنيوية األمور 

    )نياكم

 قاله ما أما. التشريع على ال ومعايشها 

 المذكور النوع من بل النوع هذا من نخل

أن  حاول  النبي أن فيه نجد ال فإننا ، 

 األحكام وأن هذه ، ببشريته اعترف بل

  :التعليم خالل

 في ترسيخ العقيدة في تتلخص وهي ، ة

 . ونحوها ، والفلكية )الجغرافية ( مواد

 ( تعالى اهللا قال .  وجل عز اهللا كالم ر

تْ ءّتَزتْ اهبرو ّي ِإنا الَّذاهيي َأحيحلَم 

 فحيا بهيج، كل زوج من أنبتت : ثم ) عة

 يوم إلى قبورهم من ) لمحي الموتى ( 

 ، موتها بعد األرض إحياء عن قدرته ز
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فال التشريع مقام في أما . ذلك وغير والخطأ سيان

ركعت سلم من كما ، لألمة يشرع لكي التشريع مقام في

 في رأيه وأن بشر أنه بين  النبي أن الحاصل . ول

دنياك مورأب أعلم أنتم (قول : النووي قال . يخطئ وقد 

 الدنيا أمر في أي هرأيي من  قوله :العلماء قال

النخل من أبار وليس ، به العمل يجب شرعاً ورآه  ده

 أخرى مرة الحديث إلى سياق النظر أعدنا أننا ولو 

بل  ذلك وحاشاه  الرأي هذا رأى عندما العذر فسه

  . البشر على 

خالل اإليمان وتقوية الصحيحة العقيدة غرس.1 

الطريقة  هذه إلى يتفطنون الذين المعلمين من قليل

والمواد ، الطبيعية العلوم مواد تعليمهم عند ، الطالب 

ونتدبر لنتأمل تعالوا    األول المعلم خبر نورد أن

هاتي ى َأنَّكةً األرض تَرعلْنَا فَِإذَا خَاشا َأنْزهلَيع اءالْم

لَى ى ِإنَّهكُلِّ ع ءشَي يرخاشعة األرض ترى ( أي 1)قَد

 (وهمودها موتها بعد ) أحياها الذي إن (والبالد عباد

تعجز فكما لم ) قدير شيء كل على إنه ( فنشورهم ،
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النسيا من

في نسياناً

األصول

 يصيب

باجتهاده

 .. قبله

لنفسه يجد

 تجري

.3.17

 نفوس

أن وقبل

نمو هاتآي

تَى ِإنَّهوالْم

العباد بها

، بعثهم
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 يرسخ  النبي كان كيف لنرى ،  فى

 أعرابي فقال هامة وال صفر عدوى وال 

 ؟ فيجربها األجرب البعير فيخالطها ظباء

 أي ، من العدوى يعتقدون كانوا ما على 

 في دخل إذا المريض يعتقدون أن كانوا

 : بقوله  عليه رد الشبهة د اإلعرابي

والرشاقة  البالغة غاية في جواب وهو ) 

 سبب أو لزم التسلسل آخر بعير من يب

 وهو ، المدعى ثبت الثاني فعله في الذي

  . وتعالى سبحانه اهللا وهو
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المصطفى سنة على ودعنا نعرج. الموتى إحياء عن جز

 .عليهم اهللا رضوان صحبه عند 

 ال  :النبي قال : قال  هريرة أبي فعن 1-

الظباء الرمل كأنها في تكون األبل بال فما ، اهللا رسول

 1 .  األول أعدى فمن :   اهللا رسول

 بناء وهو  )فيجربها  ( :قوله حجر ابن الحافظ قال

كان ، الجهال أوهام من وهذا ، بها الجرب لوقوع سبباً

أورد ا فلما ، وأبطله ذلك الشارع فنفى أمرضهم حاب

 )؟ األول أعدى فمن ( : قوله بعد ؟ وقال األول عدى

أجيب فإن ؟ بزعمهم أعد للذي الجرب جاء اين من صله

الذ هو األول في فعله الذي بأن أجيب فإن ، به ليفضح

وه كل شيء على القادر الخالق هو ذلك بالجمع فعل ي
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تعجز ال

 العقيدة

رسو يا :

رسو فقال

سبباً يكون

األصحاب

أعدى فمن

وحاصله

فليف آخر

الذي أن
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  . ساليب النبوية التي استخدمها فى التعليماأل :الثانيالفصل .2
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  .ساليب النبوية التي استخدمها فى التعليماأل :الثانيالفصل .2

  التعليمية التمهيدية مناهجال 2.1

تبقى عالة ومفتقرة إلى المنهج فإنها  مهما تقدم العلم وتطورت أساليبه ووسائله التعليمية

األساليب وطرق التدريس والوسائل التعليمية المتاحة في ذلك  النبوي في التعليم الذي استخدم جميع

لقد جاءكم رسوٌل من 'فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان قدوةً للبشرية كلها كما قال تعالى  .الوقت

، وحينما سئلت السيدة عائشة رضي اهللا عنها عن خُلق النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت 'أنفسكم

وهذا ما ، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يمثل التطبيق العملي آلي الذكر الحكيم )القرآن هكان خلق(

كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم ': علّمه للصحابة رضوان اهللا عليه، عن ابن مسعود قال

  ' يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

وكما حثنا الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم على العلم والتعلم، فقد وضع لنا األسس 

الحرص على الرفق واللين مع ترك : ومرب، ومنها والمبادئ التي ينبغي أن يسير عليها كّل معلمٍ

  .'يسروا وال تعسروا': التعنت والتشدد، وقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم

ما خير رسول اهللا صلى : لقد كان صلى اهللا عليه وسلم يقتصد في تعليمه وييسر على الناس

 .إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه اهللا عليه وسلم بين أمرين إال أخذ أيسرهما ما لم يكن 

لقد جاءكم رسوٌل من ': وكان صلى اهللا عليه وسلم المثل والقدوة في ذلك حتى وصفه ربه فقال

والمتتبع لسيرته الرسول صلى اهللا عليه وسلم يرى أنه كان في تعليمه يتبع األساليب . 'أنفسكم

  .المتنوعة كراهيةَ السأم على المتعلمين
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رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حريصا على االعتدال في تعليمه ألصحابه دون إكثار كان 

عن الصحابة ويروح  يتعهد أحوالهم و أوقاتهم منعا أن يدخل السآمة و الملل إلى نفوسهم, أو إطالة 

عن . لمعنهم تارة بالطرفة، وتارة باألحاجي التي تثير الذهن، وهو بذلك يراعي الحالة النفسية للمتع

  كَان النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم يتَخَولُنَا بِالْموعظَة في اَأليامِ، كَراهيةَ السآمة علَينَا: ابنِ مسعود قَاَل

, والجدل بالحجة والموعظة الحسنة ةرسول اهللا عليه الصالة والسالم على أساس الحكم علّم

النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم فاليكلفهم من  عليه السالم هديهومن  �تنفيذا ألمره تعالي

مخاطبة الناس على قدر عقولهم و بالغه لهمإبالقدر الذي أمره اهللا سبحانه ب الإوالنواهي  األوامر

ليس الناس سواسيةً في الفهم والتعلم، فكلٌّ متعلمين المناسب لل فيختار الوقت واألسلوب والموضوع

حتى يصل الى  تعليمالتدرج في الوكذلك كان يراعي  قدر عقله وحسب ما يحتاجه،يأخذ من العلم 

 �شؤون حياة الناس لم يحدث دفعة واحدة كما كان الرسول عليه فالتشريع وتنظيم ةالقناعة المطلوب

  . السالم يتولى تربية المسلمين تربية صحيحة ربانية

سبيل الموعظة الحسنة ألن  قد سلكوبهذا يكون رسول اهللا عليه افضل الصالة والسالم 

وب لفالرفق في الموعظة كثيراً مايهدي القلوب الضالة ويؤلف الق الرفق أجدر من الزجر والتأنيب

والجدل بالحسنى يصون النفس كرامتها حتى التشعر بالهزيمة وهي تستقبل الهداية , النافرة 

  ���الربانية

علمي الفائق اإلحكام أن يحول جفاة العرب فمحمد عليه الصالة والسالم استطاع منهجه الت

إلى رهبان فى اليل فرسان فى النهار ، يحب أحدهم ألخيه ما يحب لنفسه بل يؤثرون على أنفسهم 

ولو كان بهم خصاصة ، حتى شهد لهم القاصي والداني وشهد لهم الرب خالقهم بأنهم خير أمة 

  .ؤمنون باهللا أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وي



فكان يقدم األهم فاألهم ، ويعلّم شيئا فشيئا 

  .فهما 

فتيان حزاورة فتعلّمنا االيمان ، ونحن  

إن من األمور المهمة فى التعليم . 1)مانا

 . ن صفة الثبات 

  )أو ورقة فى قرطاس 

الْيمنِ قَاَل ِإنَّك تَقْدم علَى قَومٍ ثَ معاذًا ِإلَى 

فَِإذَا عرفُوا اللَّه فََأخْبِرهم َأن اللَّه فَرض لَّ 

هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن م نكَاةً تُْؤخَذُ مز 

اِلهِموَأم اِئم3." قَّ كَر   

األهم فى الدعوة والتعليم ، إذا المطالبة 

ميع العلوم على المتعلم دفعة واحدة يؤدى 

  61 القرآن فازددنا به إيمانا

 1928 ة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا
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   :التدرج فى التعليم مراعاة 2

يراعى التدريج فى التعليم ، فكا  النبي المعلم كان

جما ، ليكون أقرب تناوال وأثبت على الفؤاد حفظا وفهما

كنّا مع النبي  (:قال  عن جندب بن عبد اهللا 

ن نتعلّم القرآن ، ثم تعلّمنا القرآن ، فازددنا به إيمانا

 فى مرحلة الطفولة لما فى التعلم فى هذه المرحلة من 

أما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر اليه فى : ( علقمة قال 

  2فكأني أقرأه في دفتر: البيهقي 

لَما بعثَ م َأن رسوَل اللَّه  " عن ابن عباس 

تَابٍ فَلْيكُن َأوَل ما تَدعوهم ِإلَيه عبادةُ اللَّه عز وجلَّ 

 خَمس صلَوات في يومهِم ولَيلَتهِم فَِإذَا فَعلُوا فََأخْبِرهم َأ

 اِئهِملَى فُقَرع دفَتُر قَّ كَهِمتَوو منْها فَخُذْ موا بِهفَِإذَا َأطَاع

البدء باألهم فاأله: ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة 

 الشرائع مرة واحدة توجب التنفير ، وكذا إلقاء جميع 

  .ضييع الكّل

  
                                         

فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القر -كتَاب الْمقَدمة  -ن ماجه 
 

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أ -كتَاب الِْإيمانِ  - مسلم 

 

12.1.

نجما نجما

قبل أن نت

المبكر فى

فعن علقمة

ولفظ البيه

َأهِل كتَابٍ

خَم هِملَيع

َأغْنياِئهِم فَتُ

بجميع الش

الى تضيي

                
 
سنن ابن م 1
 البيهقي 2
صحيح مس 3



يقترئون من رسول  واأنهم كان ب النبي 

.                  1)يعلموا ما فى هذه من العلم والعمل 

كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات : قال 

ق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين 

منزلته ، وكان يحافظ على قلوب المبتدئين 

  . عن سؤاله بما يهمه ويناسب حاله 

يا : ومعاذ بن جبل رديفُه على الرحل قال

يا : لبيك رسول اهللا وسعديك ، قال: قال 

عبده شهد أن ال إله اال اهللا ، وأن محمدا 

يا رسول اهللا أفال ُأخبر به الناس : ال 

  .                                         2)ه تأثما

يا رسول : ، فجاء شاب فقال لنبي اي 

قال نعم ، فنظر بعضنا الى :  وأنا صائم 

  .         3)ى بعض  إن الشيخ يملك نفسه

 22971  عشر آيات

 
 

38 

حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب الن:ي عبد الرحمن قال

عشر آيات ، فال يأخذون فى العشر األخرى حتى يعلم 

قال  وأخرج الطبري فى تفسيره عن ابن مسعود

 والعمل بهن حتى يعرف معانيهن وزهن.  

 :المتعلمين بينالفروق الفردية  مراعاة 2

المراعاة للفروق ا كثيروسلم   النبي المعلم كان

لين ، فكان يخاطب كلَّ واحد بقدر فهمه وبما يالئم منزلت

ن ال يعلمهم ما يعلّم المنتهين ، وكان يجيب كّل سائل عن

ومعا  النبي المعلم كان ( عن انس بن مالك 

يا معاذ ، قال: لبيك  رسول اهللا وسعديك ، قال : ال 

ما من عبد يشهد: لبيك  رسول اهللا وسعديك قال : ال 

له ، صدقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار ، قال 

ال إذا يتّكلوا ، وأخبر بها معاذ عند موته تأ: شروا ؟ قال 

كنّا عند النبي ( قال   بد اهللا بن عمرو بن العاص

ُأقبل وأن: ال ، فجاء شيخ فقال :  اقبل وانا صائم؟ قال 

، قد علمتُ لم نظر بعضكم الى بع  ، فقال رسول اهللا 

                                         

يقترئون من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عش = باقي مسنَد الَْأنْصارِ -حمد 
 Kf!6 KG�  `80^33  

 O�Aا O�� Kf!6262 

 

عن أبي ع

 اهللا 

لم يجاوزه

22.1.

والسائلين 

، فكان ال 

معاذ قال 

معاذ قال 

ورسوله ،

فيستبشروا

عن عبد ا

اهللا  ، اقب

بعض ، فق

                
 
مسند أحمد 1
2   `80^ � 
3 O�Aا O��  � 



 اللَّه لَى  : فَقَاَل  ٌل ِإلَى نَبِيع كعايُأب

نَعم ، بْل كالهما  : قَاَل" ِلديك َأحد حي ؟ 

  1")جِع ِإلَى واِلديك فََأحسن صحبتَهما

الجهاد والهجرة والترغيب ن الحض على 

 الوالدين أهم ائل بخصوصه ، فرأى بر

ألمور فى المعلم ، فإن كانت خيرة انتقى 

ختار أفضل الطرق لمعاجتها ، ويالحظ ما 

ن قسمات وجهه ويدرك الفروق الفردية 

س من خالل هذه الفروق او يتغلها لتوجيه 
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َأقْبَل رجٌل ِإلَ(: قَاَل  د اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ 

 اللَّه نم ري اَألجتَغَأب ادالْجِهو ْل : " قَاَل , ةفَهياِلدو نم

ارجِع : " نَعم ، قَاَل : قَاَل " فَتَبتَغي اَألجر من اللَّه ؟ : " 

من ال  النبي المعلم هذا مع ما عرف عن النبي كان

الحظ حال هذا السائل  النبي المعلم ، ولكنه كان

 . ل فى حقه من الجهاد 

ال بد للمعلم أن يكون ذكيا فطنا ، يالحظ أدق األمو

كانت شريرة اختار  الطرق بالنسبة للمعلم لتميتها ، وان

 المربي وما ال يناسبه ، ويعرف خلجات نفسه من ق

 بين الناس ، ألن مهمته أن يتسلل الى داخل النفس م

  .د إلى ما يفلح فيه 

  

  

  

  

                                         

 KG� 4630 

 

 الَأن دبع

الْهِجرة وا

: " قَاَل , 

فيهما ، و

وأفضل ف

أفضل الط

يناسب الم

الدقيقة بي

كل فرد إل

                
 
1  KG�  aروا



 فى تذكيرهم وتعليمهم لئال يملّوا وكان 

ننتظره  – بن مسعود  –  عند باب عبد اهللا 

 فدخل عليه فلم يلبثْ أن خرج علينا عبد 

 م إن رسول اهللا م إال كراهية أن ُأملّك

                                                      

ل خميس فقال له رجل يا أبا عبدالرحمن 

ي أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة 

                             

اهللا عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه 

  2 .  
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  :عتدال والبعد عن اإلماللاإل اةمراع 2

يتعهد أوقات أصحابه وأحواله فى كان   

 .   ى ذلك القصد واالعتدال 

كنّا جلوسا عن: عن االعمش عن شقيق أبي وائل قال 

أعلمه بمكاننا فد:  بنا يزيد بن معاوية النَّخعى ، فقلنا 

إنى ُأخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إ: فقال 

.         خولنا بالموعظة فى األيام مخافة السآمة علينا

عن أبي وائل قال كان عبداهللا يذكر الناس في كل خ

أني أ ت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك

            1يتخولنا بها مخافة السآمة علينا ن النبي 

كان رسول اهللا صلى اهللا قال   أبي موسى نع

ض أمره قال بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا 

  

                                         

 Kf!670  �6ب  � ;�/ &ه/ ا��KG أ�� �  ��G � « آ�7ب ا��KG « ` ا�#_�ري
KG�  ` » !8د وا���X� 1732 �6ب .: ا& ! 8�87��6! وL!ك ا�8V�7! « آ�7ب ا�

 

32.1.

يراعى ذل

، فمر بنا

اهللا ، فقال

كان يتخول

لوددت أن

كما كان ال

في بعض 

                
 
^80` ا�#_�ر 1
2 KG�  `80^



ين أمرين قط إال أخذ أيسرهما ما لم يكن 

تنتهك  حتىقط  في شيئ يؤتي إليه نفسه

 2" سروا وبشّروا وال تنفّروا

  . 3)، ولم تبعثوا معسرين

 التيسير ، وما خُير بين أمرين إالّ إختار 

ذا إشترى ، سهال إذا قضى ، سهال إذا 

حديث ، وسيلة تربوية فائقة في هذا الدين 

وهذا األسلوب هو ما يجب على المسلم . 

  .ذلك ممكنا 

6404 
��6��%�v وا��KG آ: { ��V!وا Kf!6 69 

 q8I� ا&رض .: ا�#�ل   Kf!6147 
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  : على أمته التيسير بالتعليممراعاة  2

بين أ ما خير رسول اهللا " قالت  عن عائشة 

لنفسه  فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم 

  1"هللا   اهللا فينتقم

يسروا وال تعسر" :قال  عن النبي  س بن مالك 

إنما بعثتم ميسرين، ول: (رواية للترمذي أنه قال ألصحابه

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يحب التي

و كان سهال إذا باع ، سهال إذا إ. ما ما لم يكن إثما

وأمره صلى اهللا عليه أمته بالتيسير في هذا الحدي.  ى

. ت في القرآن الكريم في منهج يقضي بتدرج األحكام 

 في تربية األطفال ، حيث يجب التيسير ، كلما كان ذلك

  

  

  

  

  

                                         

Kf!66404  �6ب إ�f � ا�O0ود وا{*7"�م �0! �ت ا[ « آ�7ب ا�O0ود « ` ا�#_�ري
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42.1.

إثما ، فإن

حرمة اهللا 

عن انس ب

في روايو

أيسرهما 

إقتضى

إختطّت ف

إتباعه في

                
 
^80` ا�#_�ر 1
^80` ا�#_�ر 2
��� ا�7! \ي 3



م، وقد أمر صحابته الكرام بذلك فكانوا 

 سواء كانت في السبق باإلسالم، أو في 

: صف لي الجنة، فقال النبي:  وقال له

: صف لي الجنة يا رسول اهللا، فقال له: 

صف لنا الجنة يا : وجاء رجل ثالث .فوفة

: وجاءه رجل رابع. فس وتلذ األعين

فقالت .ذن سمعت وال خطر على قلب بشر

أمرت أن أخاطب الناس على : عليه وسلم

 بِها رجٌل علَيه ثياب وهيَئةٌ فََأقْعدتْه فََأكََل 

م1"ازِلَه   

  ونكلمهم على قدر عقولهم 

 يعرفون ، أتحبون أن يكذّب اهللا ورسول 
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   :الناس على قدر عقولهم  ةخاطبم 2

أنه كان ينزل الناس منازلهم،  من هدي النبي 

ة الحسنة في إنزال كل واحد منزلته التي يستحقها، س

  .، أو غير ذلك من الفضائل  من النبي 

النبي صلى اهللا عليه وسلم وقايقال إن رجال ذهب إلى 

: وجاء رجل آخر إلى النبي يسأله. كهة ونخل ورمان

مخضود وطلع منضود وفرش مرفوعة ونمارق مصفوفة

فيها ما تشتهي األنفس : لسالم اهللا، فقال عليه الصالة وا

فيها ما ال عين رأت وال أذن : لنا الجنة يا نبي اهللا فقال

ما هذا يا رسول اهللا؟ فقال لها صلى اهللا عليه: يدة عائشة

  !قولهم

 اِئشَةَ َأنا عبِه رمةً ورسك طَتْهاِئٌل فََأعا سبِه رم

 وُل اللَّهسفَقَالَتْ قَاَل ر ي ذَِلكا فه نَازِلَهم َأنْزِلُوا النَّاس

  :أيضا النبي صلى اهللا عليه وسلم 

نحن معشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكل

حدثوا الناس بما يع: "وعن علي بن أبي طالب قال 

  .) 225/ 1لبخاري ج

                                         

 4842 = �6َب ِ.: �tِ�ْLَِ/ ا���Hِس َ َ��ِزKْXُ�َ = ِآ�7َب اuَ�َْدِب =6: داود 

 

52.1.

األسوة ال

القرابة من

فيها فاكهة

سدر مخ

رسول اهللا

صف لنا ا

له السيدة 

قدر عقوله

ا فيَل لَهفَق

وقول النب

رواه البخا

                
 
��� أ6: داود 1



األمثلة لتقريب وكان يضرب  .."1 أعلمكم

  . ح المقال

رفع متضع القدر في العلم فوق منزلته بل 

عنها  ل منزلته، وقد ذكر عن عائشة 

أنزلوا ( : والحديث رواه أبو داود بلفظ 

ا أرقاءكم على قدر عقولهم، وأخرجه 

على شرط الشيخين عن أبي ذر مرفوعا 

  ال تحدث قوما حديثا ال تحتمله عقولهم،

  Kf!8 
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بمنزلة الوالد أعلم إنما أنا لكم " :يقول  النبي وكان

وبالمثال يتضح ال.. وتوضيحها وترسيخها في األذهان ي

   :إلمام مسلم رحمه اهللا تعالى في مقدمة الصحيح

فال يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، وال يرفع

الناس منازلهمء ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل من

  .2أن ننزل الناس منازلهم أمرنا رسول اهللا : "لت

 ةهذا تعليق بصيغة التمرير، وذكر عن عائش

   .) منازلهم

وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا عاقبوا أ

طني عن عائشة مثله، وروى الحاكم وقال صحيح على

  الناس بأخالقهم،

رفعه يا ابن عباس ال ت وللديلمي أيضا عن ابن عباس

  

  

  

  

                                         

Kf!6   �6ب آ!اه�8 ا�7"#�ل ا�"#�ef O�% �Gء ا��0;� « آ�7ب ا��Xdرة « أ6: داود
  4842 –  �6َب ِ.: �tِ�ْLَِ/ ا���Hِس َ َ��ِزKْXُ�َ = ِآ�7َب اuَ�َْدِب =6: داود 

 

المعاني

قال اإلمام

ينزل النا

أنها قالت

الناس منا

الدارقطني

خالقوا النا

                
 
��� أ6: داود 2
��� أ6: داود 2



  1" ونصرت بالرعب

جمع اهللا  ،الكريميعني به القرآن : هروي 

  2كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني

   3"يعيد الكلمة ثالثة لتعقل عنه  

ل صفه بينيسردكم هذا ولكنه يتكلم بكالم 

        5"كالماً فصالً يفهمه كل من سمعه 

   6" بعضها عن بعض

لو عده العاد يحدث حديثاً  سول اهللا 

كان في كالمه ترتيل أو " قال   عنهما 

 �
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  : العجيبة ساليب كالمهأ 2

  : صفات كالمه 

بعثت بجوامع الكلم ون" : قال: نه أوتي جوامع الكلم 

قال النووي رحمه اهللا ، قال الهرو: صود بجوامع الكلم 

كان  في األلفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكالمه 

كان رسول اهللا : " قال  عن أنس  :أعادة الكلمة

سركيسرد  ماكان رسول : " قالت  عن عائشة 

 كان كالمه : ، وقالت 4"ه من جلس إليه 

عدم المواالة بين الجمل بل يفصل بع: "صود بالفصل هو

كان رسو" قالت  وعنها  :عدم كثرة الحديث  

  . كناية عن عدم كثرة الحديث 7"اه 

  عن جابر بن عبد اهللا :عدم التعجيل بالكالم  :

  . ، أي ال يعجل بكالمه 8"ل 
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62.1.

من صفا

أنه أ :أوالً

والمقصود

تعالى في 

أعاد: ثانياً

عن :ثالثاً

يحفظه م

والمقصود

: رابعاً

ألحصاه 

:خامساً

ترسيل 

                
 
^80` ا�#_�ر 1
شرح مسل  2
��� ا�7! \ي  3
��� ا�7! \ي  4
��� أ6: داو  5
أشرف الو  6
^80` ا�#_�  7
البيهقرواه   8



إلي وأقربكم مني مجلساً إن من أحبكم : " 

 مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 

: ن والمتشدقون ، فما المتفيهقون ؟ قال

  .م بملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكالمه

ه بالكالم ويتوسع فيه ويغرب به تكبراً 

  تجديد

عن التكلف والتصنع فال تلقى وانت تنتقل 

ن جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء 

في المفردات والوضوح في  ةبين الجزال 

وضوح ال . من البيان والساحر ةه رائع

 2018 � َ;�َء ِ.: َ َ��ِ�: ا�Gَkْuَ�ِْق
  Kf!66242 
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  عدم التكليف بالكالم : 

: " قال     أن رسول اهللا  عنهما   عن جابر

قيامة أحاسنكم أخالقاً وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني

الثرثارون و: هقون ، قالوا يا رسول اهللا قد علمنا 

 .كثير الكالم تكلفاً: الثرثار  1." رون

متطاول على الناس بكالمه ويتكلم بال: المتشدق 

من الفهق وهو االمتالء وهو الذي يمأل فمه با: ق 

  .عاً وإظهاراً للفضيلة على غيره

والتجد من خصائص اسلوب الحديث بعده عن التكلف: 

ب النثر المألوف فأسلوبه بعيد عن وتجديده في اسلو

  التكلف في سجع ةاض الحديث النضر

تعوذوا باهللا من ج( : قال عن ابي هريرة عن النبي 

  2)تة األعداء

  : جزالة ووضوح

  واولى خصائص اسلوب الحديث جمعه  

في الكالم كان قطعه ر ةوإذا اقترن الوضوح بالجزال 
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: سادساً

يوم القيام

والمتفيهقو

المتكبرون

المتفيهق 

وارتفاعاً 

: سابعا

في رياض

و شماتة ا

جزا: ثامنا

 ةالدالل

                
 
��� ا�7! \ي  1
^80` ا�#_�ر 2



رقها الوضوح والبيان وال تنافسها جزالة 

في  ةهية شديده ويؤثر الوضوح والسهول

إذا جاءه وفد  ةجل ذلك يترك لهجته القرشي

لديهم الذي يستعملونه عاده في احاديثهم 

 ةالغالب ةكما ان السم ب اصحابه القرشيين

ِإياكُم والظَّن فَِإن الظَّن َأكْذَب الْحديث ولَا 

     1" ه ِإخْوانًاا ولَا تَدابروا وكُونُوا عباد اللَّ

وهو قسيم المساواة  ةباأللفاظ القليل ةير

يصدر   التكلف وانه كان سجيه للنبي 

بن  انه قال لجرير حابه فقد روي عنه 

   " فال تتكلف

 اً غيركي اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحد ف
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وجزاله ال يفارقها ةوال اساليب معقده ة مفردات غريب

  .انة التركيب وفخامة اإلقاع وعدم اإلبتذال

يكره التقعر واإلغراب في الحديث كراهية وكان 

ر حتى يكون كالمه مفهوم من السامعين وكان من اجل ذ

قبائل العربيه األخرى ويكلمهم باألسلوب المألوف لديه

التي يتكلمون بها مما اثار عجب ا ة بالمفردات واللهج

  .اخرى ةهي اإلبالغ قبل كل سم سلوب النبي 

ِإياكُم :" قال الرسول : ال ق  عن ابي هريرة

وا ولَا تَحسسوا ولَا تَنَافَسوا ولَا تَحاسدوا ولَا تَباغَضوا ولَا

  �الحديث النبوي اإليجازمن خصائص أسلوب : 

وااليجاز عند البالغيين هو تأدية المعاني الكثير

ناب عندهم والرائع في إيجاز الحديث أنه بعيد عن التك

يأمر به اصحابه ي حديثه كله طويله وقصيره وكان 

ياجرير إذا قلت فأوجز وإذا بلغت حاجتك فال "  البجلي 

عن سفيان بن عبداهللا قال قلت يارسول اهللا قل لي ف

��"قل آمنت باهللا ثم استقم

�
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تحجبه مف

في متانة ا

التعبير حت

من القبائل

ويأتي بالم

على اسلو

وا وسستَج

: تاسعا 

واإلطناب

عنها في 

عبداهللا الب

قل "���قال

                
 
1  |��  u-� 
2  KG�  `80^



ن القاسي القلب ال يصلح ألن يكون مربيا 

 وتألم نفسي وإحساس مرهف ومواساة 

ان يتجوز فى صالته ، يقصر فى صالته 

  تي تتألم لبكائه ، 

المشركين فى مكة وفى الطائف ما ناله ، 

ك ثقيف الذين استخفوا به وآذوه تحركت 

لعل اهللا يخرج من : عقوبة بالدعاء لهم 

عشر سنين ، واهللا ما قال أف قط ، وال 

 وُل اللَّهسر برًئا قَطُّ  ا ضلَا شَيو هدبِي

بِهاحص نم منْتَققَطُّ فَي ءشَي  كنْتَهي ِإلَّا َأن 

ر سنين ، ال واهللا ما سبنى قط ، وال قال 

  . 3"أال فعلته: يء لم أفعله 

�"Gk ا���س Kf!62309 
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  : التعليم باللطف  2

هذه الصفة يجب توفر فى كل معلم ، فإن الق  

ا ألن هذه الرحمة التي هي حركة قلبية وعطف وت

ومن مظاهر رحمة رسول اهللا عليه وسلم أنه كان ي. ة 

مؤخرة الصفوف رحمة بأمه التي  يسمع بكاء صبي فى 

ورأيناه أنه عليه الصالة والسالم قد ناله من أذى المش

حضره ملك الجبال ليأمره رسول اهللا بأمره من إهالك ث

بدل العقوبة التي مألت نفس الرسول المربي ، واست

 . هم من يعبد اهللا تعالى 

عش خدمت النبي : " قال  عن أنس ��

 . 1"شيء لم فعلت كذا وهال فعلت كذا

ما عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت ��

شَي نْهيَل ما نمو بِيِل اللَّهي سف داهجي ا ِإلَّا َأنملَا خَادو

   2 من محارِمِ اللَّه فَينْتَقم ِللَّه عز وجلَّ

عشر  اهللا خدمت رسول : عن انس قال ��

لم فعلته ؟ وال لشيء ل: ف قط  وال قال لي لشيء فعلته 
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72.1.

ومعلما أل

وجدانية 

عندما يسم

ولما حض

الرحمة ال

أصالبهم 

قال لشيء

امرَأةً ولَا 

 نم ءشَي

لي  أف ق

                
 
1 KG�  `80^
2 6 KG�  `80^
3  O�Aأ O�� 



 سنين ، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو 

لو قضى أن :فلو قدر ، أو قال  دعوه ،

  .م بالعيال من رسول اهللا 

من أمرِ أمتي شيئاً ، فشقَّ عليهم ، فاشقُق 

  1 ) به 

  " عانًا ، وإنما بعثت رحمة 

    " ومحمداً ، وال ترحم معنا أحداً

  2)سعاً

لم : أف قط وال لشيء فعلته :  ما قال لي

  3)ما بال أقوام : (

قال عنه ربه عز .  أتقاهم وأنقاهم معاملة 

   4)ظيمٍ 
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عشر سن خدمت النبي : وفى رواية أحمد ��

دعو: ه فالمني ،فإن المني أحد من أهل بيته إال قال 

ما رأيت أحدا كان أرحم با: وقال أيضا أنس بن مالك . 

اللهم من ولي من : (  حب أمته ويدعو على من آذاها

 و من ولي من أمر أمتي شيئاً ، فرفق بهم ، فارفق به 

إني لم أبعث لعانًا "   قيل له ادع على المشركين قال 

اللهم ارحمني وم: "عندما قال األعرابي 

أي ضيقتَ واسعاً(، "لقد تحجرتَ واسعاً: " ه الرسول 

 :  خلقال حسنالتعليم ب.2

خدمت رسول اهللا عشر سنين ، واهللا ما : "قال أنس   

  مسلم ". كذا ؟، وهال فعلت كذا؟

: (ال يقابل أحدا بشيء يكرهه ، وإنما يقول محمد 

أحسن الناس خُلقاً وأدباً وأكرمهم و أتقا كان محمد 

وِإنّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ (  مادحاً وواصفاً خُلقه الكريم 
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ضيعته ف

". يكون

كان يحب

عليه ، و 

عندما قيل

فقال له ال

82.1.

فعلت كذا 

وجل ماد

                
 
1  KG�  `80^
^80` ا�#_�ر 2
 � ��� ا6�   3
4 KG"رة ا��� � 



  .متفق عليه"  خلقًا 

  ." حسن خلقًا من رسول اهللا 

  . بر على األذى، وطالقة الوجه غيره

كان خلقه : ( يه الصالة والسالم ، قالت 

رشدنا إلى أن أخالقه عليه الصالة والسالم 

ن أوامر ونواهي ، وهي التخلق باألخالق 

  .  خلق ذمه القرآن

 .تى يظن كل منهم أنه األثيرعنده

وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان 

: أنا خير أو أبو بكر؟ قال: يا رسول اهللا: 

منذ أسلمت وال رآني إال تبسم في  ي 
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  : صحابه الذين كانوا معه يصفون أخالق النبي 

أحسن الناس خلقً كان النبي : " قال  عن أنس 

ما رأيت أحس: " صفية بنت حيي رضي اهللا عنها قالت 

كف األذى والصبر : سن الخلق مع الناس فقد سبق أنه 

عائشة لما سئلت رضي اهللا عنها عن خلق النبي عليه ا

(1   

فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي اهللا عنها ترشدن

باع القرآن ، وهي االستقامة على ما في القرآن من أو

دحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها والبعد عن كل خل

تحببه إلى أصحابه حتىوحسن خلقه ومن 

يقبل بوجهه وحد كان رسول اهللا : (عمرو بن العاص

: فقلت .وجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم

   .2)أنا خير أو عمر: يا رسول اهللا: فقلت.ر

ما حجبني النبي : (ويقول جرير بن عبد اهللا البجلي

(3 .  
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ن اصحابإ

وعن صفي

أما حسن ا

وعن عائ

)القرآن

هي اتباع 

التي مدحه

يقول عمر

يقبل بوجه

أبو بكر

)وجهي

                
 
1 O�Aأ O��  � 
رواa ا�7! \ي 2
^80` ا�#_�ر 3



إذا سألتم اهللا فاسألوه "  : حاً قوله 

   2 "طه، فإن البركة تنزل في وسطه

اختلف سياقه في الحديثين،  ناه ظاهر وإن 

جعلْنَاكُم ٌ وكَذَِلك  تعال كون موافقاً لقوله 

البركة تنزل في  يث جاء التصريح بكون 

 -، وقوله 4 "يغلبه فإنه من يشاد هذا الدين 

واستعينوا  لبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا

 الصواب: اقصدوا السداد أي : معناه ) ا 

لئال يفضي بكم ذلك  أنفسكم في العبادة ، 

 6    ين َأمرينِ ، وخَير اُألمورِ َأوسطُها
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  :   التوسطمراعاة   2

فمن األحاديث التي جاء فيها لفظ الوسط صريحاً  

  ، 1 "س فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة

وسطه، إذا وضع الطعام، فخذوا من حافته، وذروا : " 

فهذان حديثان جاء ذكر الوسط فيهما صريحاً ومعناه 

د باألوسط في الحديث األول األعدل واألفضل، فيكون

أما الحديث الثاني فعلته ظاهرة المعنى حيث  3سطًا ﴾

   . أو في ذروته وأعاله

عليكم هدياً قاصداً عليكم هدياً قاصداً فإنه: " قوله  

د الدين أحد إال غلبه،إن هذا الدين يسر، ولن يشا: "

  .5  " ة والروحة و شيئ من الدلجة

سددوا : ( قوله  " : قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا

فتُجهدوا أنف) أي تشددوا(ال تُفْرِطُوا : أي " وقاربوا "  

َأمرا بين َأ  . )أي تقصروا(مالل فتتركوا العمل فَتُفَرطُوا 
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92.1.

الفردوس  

وقوله 

فالمراد با

ُأمةً وسطًا

وسطه أو 

  - " :

بالغدوة وا

قوله  .

إلى المالل

                
 
ا�#_�ري آ 1
��� ا6�  �;? 2
 � ��رة ا�#" 3
4  O�Aأ O�� 
^80` ا�#_�ر5
.7` ا�#�ري 6



 الرفق إال عجز وانقطع فيغلب، وال شك 

ر إلى ذلك ابن المنير، فالشواهد الحسية 

 طلب األكمل في العبادة فإنه من األمور 

و المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك 

، يسألون هط إلى بيوت أزواج النبي  

؟ قد غفر اهللا له  أين نحن من النبي  

أصوم الدهر  أنا: ي الليل أبداً، وقال آخر

أنتم الذين قلتم : (فقال  جاء رسول اهللا  

م وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، 

ِإن ِلكُلِّ عمٍل شرةً ، وِلكُلِّ : (  رسول اهللا 

   2)قَد هلَك نَتْ فَتْرتُه ِإلَى غَيرِ ذَِلك فَ

ِإن ِلكُلِّ شَيء شرةً ، وِلكُلِّ شرة فَتْرةً ،  (

 وهدابِعِ فَال تَع3)َألص   

  . ونشاطا ورغبة في الخير أو الشرء 
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والمعنى ال يتعمق أحد في األعمال الدينية ويترك الر 

النبوة كما أشار إل فيهما علَم من أعالم ين الحديثين 

ينقطع، وليس المراد منع طل ت أن كل متنطع في الدين 

المالل، أو ال ودة، بل المراد منع اإلفراط المؤدي إلى 

  .وقتهل، أو إخراج الفرض عن 

جاء ثالثة رهط : " قال  حديث أنس بن مالك  

أين: فلما أخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا ،  بادة النبي  

أما أنا فإني أصلي ال: أحدهم م من ذنبه وما تأخر، قال 

أتزوج أبداً، فجاء أنا أعتزل النساء فال  :طر، وقال آخر

لكني أصوم وأ كذا؟ أما واهللا إني ألخشاكم هللا وأتقاكم له، 

   1 )"غب عن سنتي فليس مني

قال رس: اهللا عنهما قال  عن عبد اهللا بن عمرو رضي

تْرةٌ ، فَمن كَانَتْ شرتُه ِإلَى سنَّتي فَقَد َأفْلَح ، ومن كَانَتْ 

( : قالوعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي 

ن صاحبها سدد وقَارب فَارجوه ، وِإن ُأشير ِإلَيه بِاَألصا

  : قال المباركفوري رحمه اهللا

حرصا على الشيء  :أي) إن لكل شيء شرةً( قوله“
                                         

 Kf!64776  �6ب ا�q8w!7 .: ا���Jح « آ�7ب ا���Jح « ` ا�#_�ري
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أن هذين 

أظهرت أ

المحمودة،

األفضل، أ

عن عبادة

ما تقدم م

وال أفطر،

كذا وكذا؟

فمن رغب

شرة فَتْرةٌ 

 كَان فَِإن

                
 
^80` ا�#_�ر 1
2 �#A �6ا aروا
��� ا�7! \ي  3
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جعل  :أي) فَِإن كَان صاحبها سدد وقَارب( وهناً وضعفاً وسكوناً :أي) شرة فَتْرةً لولك (

  .الفترةصاحب الشرة عملَه متوسطاً ، وتجنب طرفي إفراط الشرة وتفريط 

)وهجوأحب األعمال إلى اهللا , على الوسط ارجو الفالح منه ؛ فإنه يمكنه الدوام : أي ) فَار

اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهوراً بالعبادة والزهد وسار : أي ) وِإن ُأشير ِإلَيه بِاَألصابِعِ( أدومها

ولم , ال تعتدوا به وال تحسبوه من الصالحين لكونه مرائيا : أي ) فَال تَعدوه(  . مشهوراً مشارا إليه

  . 1" إشارة إلى أنه قد سقط ولم يمكنه تدارك ما فرطيقل فال ترجوه 

ولكي يتجنب المسلم اإلفراط والتفريط فعليه بالقصد ، وهو التوسط ، فال يبالغ في فعل 

العبادة والطاعة ؛ لئال يملَّ فيترك ، وال يتركها كسالً وتهاوناً لئال يستمرئ الترك فال يرجع ، وكال 

   . مر سلك ، ومن سلك وصل إلى ما يحبه اهللا ويرضاهاألمرين ذميم ، ومن توسط في األ

لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مربياً عظيماً ، ذا أسلوب فريد يعامل كل فرد بما 

يناسبه رجالً كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً ، طفالً كان أو شاباً ، كان يراعي الفروق 

ه ، كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وقدراتهم وطبائعهم الفردية في معاملته لكل فرد من أصحاب

يراعي في الطفل طفولته ، وفي الرجل رجولته ، وفي المرأة أنوثتها ، وفي الشباب شبوبته وفي 

الكهل كهولته لكي ينمي في كل فرد قدراته ، ويوجه طاقاته ، وبذلك يحقق للفرد السعادة ، 

 . وللمجتمع النهوض والرقي

 

 

 

                                                
 
 )�V0L )7  /126 ا&�Aذي   1
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 .لتالميذهالمعلم األعظم  وسـائل التعليمية التي استخدمهاال2.2 

  استخدام اإليمائات ��
 استخدام الرسومات ��

  البيئـةاستخدام ��

 النمـاذج العينيـةاستخدام ��

 استثمار المواقف الفرص��
  استخدام التقسيم فى التعليم ��
  التشويق استخدام أسلوب��
 ضرب األمثال فى أثناء التعليم ��
 البيـانية القوليـةالوسـائل ��

      التشـبيه��

   القصــة ��

   االسم تكرار : ثانياً الكلمات تكرار : فأوالً  التكــرار��

    لـفت االنتبـاه��

 طـريقة السـؤال والجـواب��

 للمتعلم المكافأت تقديم ��

 المادية المكافآت ) أ

 بالدعاء المكافأة ) ب

   )المدح ( الحسن بالثناء المكافأة)ت
  والمتعلم المعلم بين والبصري السمعي��

  البصري االتصال : السمعي ثانياً االتصال : أوالً
  التعليم في العملي األسلوب��

  المعلم قبل من العملي األسلوب ) أ
  المتعلم قبل من العملي األسلوب ) ب

 الطالب وفهمه عقل يناسب بأسلوب العلمية المادة عرض��

  



 األعظم لتالميذه وصحابتهلمعلم 

يب أحسنها وأفضلها وأوقعها فى نفسى 

فى ذهن المخاطب وأكثرها مساعدة على 

كان يلوون الحديث ألصحابه  سول اهللا 

، وتارة يجيب السائل بقدر سؤاله ، وتارة 

 تعالى   ، وتارة يصحب كالمه القَسم باهللا

وتارة يعلّم بطريق الكتابة ، وتارة بطريق 

 . االبهام أو التلويح

ارة يسلك سبيَل المداعبة والمحاجاة فيما 

ة يسلك سبيل المقايسة بين األشياء وتارة 

هو يعلم ليمتحنهم بذلك ، وتارة يسألهم 

نساء ببعض  قبل السؤال وتارة يخص ال

 حال من بحضرته من االطفال والصغار 

التي   ، الى غير ذلك من فنون تعليمه 

المعنى،  ثر األكبر في توضيحاأل – ديثاً 

لالستماع، تحفيز المتعلم على  ق المتلقي
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المعل الوسـائل التعليمية التي استخدمها  2.2

يختار فى تعليمه من األساليب كان رسول اهللا 

طب وأقربها الى فهمه وعقله ، وأشدها تثبيتا للعلم فى 

                                       .حه له

ومن درس كتب السنّة وقرأها بإمعان رأى أن رسول

كثيرة ، فكان تارة يكون سائال ، وتارة يكون مجيبا ، وت

على ما سأل ، وتارة يضرب المثل لما يريد تعليمه ، 

، وتارة رة يلفتُ السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه 

 وتارة بطريق التشبيه أو التصريح ، وتارة بطرييق االب

تارة يورد الشبهة ليذكر جوابها ، وتارة وكان 

، ويعلّم لما يشاء تعليمه وبيانه تمهيدا لطيفا ، وتارة ي

 الى عللها لذكر جوابها ، وتارة يسأل أصحابه وهو

ليهم العلم قبلإهم إلى موضع الجواب ، وتارة يلقى 

ه ويعلمهن ما يحتجن اليه من العلم ، وتارة يراعى حا

زل إليهم ويعلمهم بما يالقى طفولتهم ولهوهم البريء ، ال

 .بها

قديماً وحديثاً –التعليمية في مسيرة التعليم  للوسائل

خه في األذهان، تجسيده في ذاكرة المتعلم، تشويق ال

 

المخاطب 

إيضاحه ل

ألوانا كثير

يزيده عل

، وتارة يل

الرسم وتا

لّمه ، ويع

يشير الى

ليرشدهم 

مجالسه و

، فيتنزل إ

سنَمر بها

ترسيخه ف
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إلى واقع معاش، تعزيز اإلدراك الحسي، زيادة الفهم،  التفاعل مع المعلومة، واإلفادة منها، ترجمتها

 ة، تنمية الميول اإليجابية للتلميذ، العمل علىوالتذكر، تنظيم المادة العلمي المساعدة على التفكير

 . والتربوية تسلسل األفكار وتماسكها، واإلقناع، وسوى ذلك من األهداف التعليمية

أخرى  يجب على المعلم ان ال يستخدم طريقة واحدة فى التعليم ولكنه دائما ما يبتكر طرقا

األمور  إن مما يساعد فى إدراك.ها حتى يزيل الملل ويعمق المعنى أو الفكرة التي يريد توصيل

المجردة لقضايا اإليمان توضيحها ببعض الوسائل المعينة كالرسوم ونحوها، ولم يكن رسول اهللا 

 :يغفل هذا الجانب لتوضيح بعض االمور ومنها 

    )اتاإلشــار(استخدام اإليمائات  2.2.1

 فهي ، ممارسته للتعليم اثناء ، والرأس اليدين إيماءات عن األحوال من بحال المعلم ينفك ال

 .الحديث نوع كان أياً للمتحدث مالزمة

 إن.  نعم. الجواب ؟ التعليم لصالح واإليماءات الحركة هذه توظيف إلى سبيل من هل ولكن

 يتأثر فهو إذاً ، المعلم التي يحدثها باالنفعاالت يتأثر فهو ولذلك وسكناته المعلم حركة تتابع التلميذ عين

 زيادة : أحدها: عدة أمور في واإلشارات هذه الحركات من يستفيد قد والمعلم والرأس اليدين بحركة

  .  الكالم على وتأكيد وإيضاح بيان

ورد في أحاديث كثيرة أن الرسول استخدم أصابعه عند تعليمه أصحابه رضي اهللا عنهم في 

يستخدم إصبعين، وثالثة يستخدم  إشارات تعليمية هادفة، فتارة يستخدم إصبعا واحدا، وتارة أخرى

وفي كل مرة تحقق إشارته . ثالث أصابع، وحينًا يشير بأربع، وحينًا آخر يستخدم أصابعه الخمس

  :ومن تلك األحاديث ما يلي. هدفًا تعليميا من زيادة وضوح معنى، إلى إثارة انتباه، إلى ترسيخ فكرة



" هكـذا  الجنة أنا وكافل اليتيم في: "  

 . وهي المسـبحة عند المصلين

 لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضها: " 

 3.وضم أصابع" القيامة أنـا وهو  يوم

 إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا : "سول اهللا

يا رسول اهللا، جهدت : ل اهللا أعرابي فقال

م، فاستسق اهللا لنا، فإنا نستشفع بك على 

a!8wو O���  467 = : ا�
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     :اإلشارة بالسبابة والوسطى .2.2

  قال رسول اهللا: قال بن سعد  عن سهل

  1. بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً

اإلبهام والوسطى، صفة غالبة، وه اإلصبع التي بين: ة 

   : تشـبيك األصـابع .2.2

: "   قال رسول اهللا: قال  عن أبي موسى

 2).وشبك بين أصابعـه" ( ـاً 

  :ضـم األصـابع.2.2 

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يو:  عن النبي س 

 :عاإلشـارة باإلصبـ.2.2 

قال رسول: أوفى رضي اهللا عنه قال عن عبد اهللا بن

  4.طر الصائم  وأشار بإصبعه قبَل المشرق

  :اإلشارة باألصابع مثل القبة.2.2 

أتى رسول ا: عن جبير بن مطعم رضي اهللا عنه قال

س، وضاعت العيال، ونهكت األموال، وهلكت األنعام، ف

                                         

��ُل 87ِ�ًَ�� = ِآ�7َب اuَ�َْدِب  =` ا�#_�ري ُ�َ �ْ َ /ِeْ.َ 5659 = �6َب 
� = أ�6اب ا�7"#�ل ا�"#�G = آ�7ب ا�cIة = 8` ا�#_�ري���6ب L,#8| ا&^�M6 .: ا�

 KG�  `= َواْ��َداِب �ِGَZIَوا� Z!#ِ�ْ2631 = ِآ�7َب ا 
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.2.1.1

وأشار بال

السبابة 

.2.1.2

بعضـاً 

.2.1.3

عن أنس 

.2.1.4

فقد أفطر ا

.2.1.5

األنفس، و

                
 
^80` ا�#_�ر 1

^80` ا�#_�  2
3  KG�  `80^
^80` ا�#_�ر 4
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ويحك أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول اهللا، فما زال   :قال رسول اهللا.. اهللا، ونستشفع باهللا عليك

ويحك، إنه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه، : ثم قال. يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه

وقال بأصابعه مثل (شأن اهللا أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما اهللا ؟ إن عرشه على سمواته لهكذا 

  1.هأي كصوت) أطيط الرحل .(أي يصوت - ليئط (.وأنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب) القبة عليه 

   :اإلشارة باألصابع على شكل حلقة2.2.1.6 

 :عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها أن رسول اهللا دخل عليها يوما فزعا يقول

 وحلق )ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه  (

يا رسول اهللا، أنهلك وفينا الصالحون ؟ : فقلت :قالت زينب بنت جحش)بأصبعيه اإلبهام والتي تليها

  .الفسوق والفجور والمعاصي) الخبث(سد) ردم(2)نعم، إذا كثر الخبث : قال

كنت في حلقة من األنصار، إن بعضنا ليستتر : عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال

علينا رسول اهللا ، ببعض من العري، وقارئ لنا يقرأ علينا، فنحن نسمع إلى كتاب اهللا، إذ وقف 

يا رسول اهللا كان قارئ لنا : ما كنتم تقولون ؟ فقلنا: وقعد فينا ليعد نفسه معهم، فكف القارئ، فقال 

 .3) .هم أن تحلقوا، فاستدارت الحلقةيقرأ علينا كتاب اهللا، فقال رسول اهللا بيده وحلّق بها، يومئ إلي

  .يشير )يومئ (

  

  

                                                
 
 4726 =  إ*? { ��QG% ]�6 MV,7 أ  OA� Gk"? =ِآ�7َب ا��H�Pِ�  =��� أ6: داود  1
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 مسلم عبد يوافقها ساعة ال فيه (  فقال معة

   ]يزهدها [ يقللها بيده ر

 أن وهو ،  كالمه زائداً على جديداً عنى

  .. عباده على اهللا فضل

الشهر هكذا :  رمضان فضرب بيديه فقال

رؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم 

فأشار -صلى لنا النبي ثم رقى المنبر : (

ليت لكم الصالة الجنة والنار ممثلتين في 

إن {: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه اآلية:  قال
رأيت رسول اهللا : قال. }سميعا بصيرا {  

  .رأيت رسول اهللا يقرأها ويضع إصبعيه: 
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  : اإلشارة باليد.2.2 

يوم الجمعة ذكر  اهللا رسول أن  هريرة أبي عن

وأشار )1 إياه أعطاه إال تعالى شيئاً اهللا يسأل يصلي ائم

معنى أفادت  إشارته أن يتبين ، الحديث هذا وبتأمل

فض من وهذا . عظيم نيل أمر في مقابل يسير أمرها ساعة

  : اإلشارة باليدين.2.2 

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ذكر رم

، فصوموا لرؤيت)ثم عقد إبهامه في الثالثة (  وهكذا 

   2)وا له ثالثين 

: (عن أنس بن مالك رضــي اهللا عنــه قــال

لقد رأيت اآلن منذ صليت: ثم قال - قبل قبلة المسجد 

   3)ذ الجدار، فلم أر كاليوم في الخير والشر ثالثًا 

  :اإلشارة إلى السمع والبصر.2.2 

عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي اهللا عنه قال
: إلى قوله تعالى} مركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها 

: أبو هريرةقال . 4بهامه على أذنه والتي تليها على عينه
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.2.1.7

قائم وهو

الساع هذه

.2.1.8

وهكذا وه

فاقدروا له

بيديه قبل 

قبلة هذ ال

.2.1.9

اهللا يأمركم
يضع إبهام
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  :اإلشارة إلى الوجه والكفين 2.2.1.10

عن عائشة رضي اهللا عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اهللا وعليها ثياب 

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن  ( :رقاق، فأعرض عنها رسول اهللا وقال

  1.)ال هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه يرى منها إ

  :اإلشارة إلى األنف 2.2.1.11

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، : ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال

 .2)واليدين والرجلين وأطراف القدمين، وال نكفت الثياب وال الشعر ) وأشار بيده على أنفه (الجبهة 

  .والضمالكفت الجمع ) نكفت  (

  :اإلشارة إلى الفم2.2.1.12 

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اهللا أريد : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

أتكتب كل شيء تسمعه ورسول اهللا بشر يتكلم في الغضب والرضى، : حفظه، فنهتني قريش وقالوا

 :فقال) إلى فيه فأومأ بإصبعه (فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك إلى رسول اهللا، 

)3)فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إال حق  اكتب.   

فواهللا ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة األرض، أم الميل الذي تكتحل : قال سليم بن عامر

ومنهم من  ;فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه  :قال. به العين

                                                
 
 4104= ِآ�7َب ا�ZGَ#�ِس =��� أ6: داود  1
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 .ومنهم من يلجمه العرق إلجاما; 

إن اهللا ال يعذب : ( قــال رسول اهللا  

أو يرحم، وإن الميت يعذب ) لسانه  إلى 

وعموده  األمر الم، وأبواب الخير، ورأس

رسول اهللا، فأخذ الرسول  بلى يا: ل معاذ

ثكلتك : "لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال  وإنا

  . 3"ألسنتهم ؟

القلب،  هللا ال يعذب بدمع العين وال بحزن

يا رسول اهللا حدثني بأمر أعتصم : قلت ( 

ر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول اهللا بلسان 
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; نهم من يكون إلى حقْويهوم;  إلى ركبتيه

   .1)وأشار رسول اهللا بيده إلى فيه 

  :اإلشارة الى اللسان  2.2.1

: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قــال

وأشار إلى( العين، وال بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا 

  2)أهله عليه 

  : األخـذ باللسـان2.2.1 

حديثاً طويالً، ذكر فيه أركان اإلسالم، عن معاذ 

أال أخبرك بمالك ذلك كله؟ قال مع: "  سنامه، ثم قال

يا رسول اهللا وإنا: قال معاذ " كف عليك هذا: " وقال، 

وجوههم إال حصائد ألسن وهل يكب الناس في النار على

إن اهللا "  قول النبي  عمر  عن عبد اهللا بن

  "4.مأو يرحـ) لسانهوأشار إلى ( يعذب بهذا 

: ( عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي رضي اهللا عنه قال

يا رسول اهللا ما أكثر م: قل ربي اهللا ثم استقم، قلت: ل

  1)هذا :  ثم قال
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يكون إل

وأشا: قال

.2.1.13

بدمع العي

ببكاء أهله

.2.1.14

وذروة سن

بلسانه، 

أمك، وهل

ولكن يعذ

به، قال

نفسه، ثم ق
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تجعل الذين حضروا هذه المواقف التعليمية وال شك أن هذه اإلشارة الحسية إلى اللسان 

يدركون خطر اللسان وعواقبه الوخيمة على اإلنسان في الدنيا واآلخرة بأكثر من ذكر اللسان ذكرا 

  .كما أن هذه اإلشارة تساعد على بقاء هذه الخبرة التربوية مدة أطول. مجردا عنها

 :الصدراإلشـارة إلى  2.2.1.15

وال  المسلم أخو المسلم، ال يظلمه،: " النبي حديثاً طويالً، وفيهعن  عن أبي هريرة 

  . 2)ويشير إلى صدره ثالث مرات" ( يخذله، وال يحقره، التقوى هاهنا 

إن اهللا ال ينظر إلى أجسادكم وال إلى : ( قال رسول اهللا: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

  .3) إلى صدرهوأشار بأصابعه ) (  صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم

اإلسالم عالنية، واإليمــان في : كان رسول اهللا يقول: ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال

   .)التقوى ههنا، التقوى ههنا : ثم يقول: ، قال)ثم يشير بيده إلى صدره ثالث مرات : ( القلب، قال

  :اإلشارة إلى الحلق 2.2.1.16

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما (  :قال رسول اهللا: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فال ينفق شيًئا إال مادت على جلده حتى تُجِن بنانه 

 ويشير بإصبعه) (وتعفو أثره، وأما البخيل فال يريد ينفق إال لَزِمت كُل حلْقَة موضعها فهو يوسعها وال تَتسع

مبينًا كيف أنها تتضيق على عنقه بحيث ) يشير بإصبعه إلى حلقه (.تستر)تجن(.تمددت)مادت.(4)إلى حلقه

     .يكاد يختنق
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يقول  ( :بزق النبي في كفه، ثم وضع إصبعه السبابة وقال: عن بسر بن جحاش القرشي قال

وأشار إلى ( نفسك هذه فإذا بلغت ! أنى تعجزني ابن آدم، وقد خلقتك من مثل هذه: اهللا عز وجل

  .1)أتصدق، وأنى أوان الصدقة : قلتَ) حلْقه 

  :ام الحصى استخد2.2.1.17 

 .هل تدرون ما هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين: قال النبي: ( عن بريدة رضي اهللا عنه قال

  .2)هذاك األمل، وهذاك األجل : اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا

أخذ ثالث حصيات، فوضع واحدة، ثم ( عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
  .3)التي رمي بها (هذا ابن آدم، وهذا أجله، وذاك أمله : فقال)أخرى بين يديه، ورمى بالثالثة وضع 

دخلت على رسول اهللا  في بيت بعض نسائه، : (عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال
فأخذ كفًا من حصباء فضرب به : ( يا رسول اهللا أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فقلت

  .4) لمسجد المدينة) ( هو مسجدكم هذا : ، ثم قال(األرض 

الحصباء وضربه في األرض، فالمراد به  وأما أخذه: ( قال النووي في شرح هذا الحديث
  .)والحصباء بالمد الحصى الصغار . المبالغة في اإليضاح لبيان أنه مسجد المدينة

  :استخدام العصا2.2.1.18 

غرز بين يديه غرزا، ثم غرز إلى جنبه : (عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه، أن النبي
هذا : اهللا ورسوله أعلم، قال :تدرون ما هذا؟ قالواهل : ثم قال) غرز الثالث فأبعده  آخر، ثم

  5)اإلنسان، وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى األمَل واألجُل يختلجه دون ذلك 
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خطاً في الوسط خارجاً منه، وخطّ   وخطّ

هذا اإلنسان، وهذا أجله : "ي الوسط، فقال

ه، وهذه الخطط الصغار األعراض، فإن 

من  هذا، وإن سلملم من هذا لم يسلم من 

  .  بغتـة األجـل

 اهللا سبيل هذا :قال  ثم بيده خطاً  اهللا

 قرأ ثم  إليه يدعو شيطان عليه إال سبيل ها

    2.سبيله

عوداً بين يديه ، ثم غرز إلى جنبه آخر، 

واألجل يختلجه  وهذا أمله، يتعاطى األمل،

   .لقرب من األمـ

 بعض في  قوله يدعم كان حيث قرناً ر

  .  فمن ذلك
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  :استخدام الرسومات 2

خطاً مربعاً، و خطّ النبي: قال عن ابن مسعود 

جانبه الذي في ال الوسط مناً صغاراً إلى هذا الذي في 

هو خارج أمله،  ، وهذا الذي-به  أو قد أحاط -  به

   1."نهشه هذا نهشـه هذا، وإن أخطأه هذا  هذا

العارضة له، فإن سلم م والمراد باألعراض اآلفـات

آفـة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغت ع ولم تصبه

اهللا رسول خط : قال  مسعود بن اهللا عبد وعن

منها ليس السبل هذه : قال ثم وشماله يمينه عن وخط  ماً

سبيل عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال صراطي مستقيماً ذا

غرز عود أن النبي:   الخدري عن أبي سعيد

هذا اإلنسان، وهذا أجله، وهذا"فأبعده ، ثم قال  رز الثالث

   .3ذلك

متوافقة على أن األجل أقر واألحاديث: ابن حجرحافظ 

عشر الحديثة بأربعة التربية سبق  األول والمعلم

فم الحفظ على وتعين ، لألذهان المعنى تقرب  برسومات
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2.2.2

خططاً ص

محيط به

أخطأه هذا

الجميع ول

مستقيماً

هذا وإن

غرز ال ثم

دون ذلك

قال الحاف

حديثه بر

                
 
رواa ا�#_�ري 1

2  �Aا O��  � 
3  O�Aأ O�� 



 بشكل أفضل المعلومات إيصال في علم

     ( على بالرسم أو شرحه بالكتابة دعم من

 ) السبورة ( على الرسم أو والكتابة شرح

 وأسرع ، بيانه المراد للمعنى إيضاحاً كثر

في  إنهما يعذبان ، وما يعذبان: " ن فقال

ثم أخذ جريدة طرية، ، ان يمشي بالنميمة

لعله يخفف  ": ول اهللا لم فعلت هذا؟ قال

   .قشرت من خوصها، فهي مجرودة

  ): قة

ستخدم األشياء الحقيقية في تعليم أصحابه 

بويا أن التعليم باستخدام األشياء الحقيقية 

  :حاديث اآلتية

في  يمينه، وذهباً فجعله حريراً فجعله في
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المعلم تساعد ، مساعدة وسائل إلى المعلمون يحتاج

من المعلم حيث يتمكن ) السبورة ( الوسائل هذه ومن ،

بين الشر يجمع معلم بين تقارن أن ولك . ونحوها ) رة

أكثر األول قطعاً . اإللقاء فقط أسلوب على يقتصر معلم

  :وسـائل البيئـة استخدام 2

بقبرين فقا  مر النبي: قال   عن ابن عباس

 أما أحدهما فكان ال يستر من بوله، وأما اآلخر فكان ي

يا رسول : فغرز في كل قبر واحدة، قالوا نصفين ،

   1"  ما لم ييبسـا

هي السـعفة إذا قشر: وقيل سـعفة طويلة رطبة،: يدة 

األشياء الحقيقة(،النمـاذج العينيـة استخدام 2

الشريفة أن الرسول استخجاء في جملة من األحاديث 

ومن المسلم به تربويا. حرير والذهب والوبر ونحوها

األحادي تلكومن .ضوحا وأبقى من التعليم اللفظي المجرد

حريأخذ  رأيت رسول اهللا : قال  عن علي

  .2"إن هذين حرام على ذكور أمتي: "، ثم قال
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وأيسر،

السبورة 

معلم وبين

  .فهماً

2.2.3

كبير، أما

نص فشقها

عنهما ما ل

والجريدة 

2.2.4

مثل الحري

أشد وضو

شماله، ثم 
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ه الشريفتين، أقوى بيانًا، وأعمق أثرا من 

سنامه وبرة   أتى بعيرا فأخذ منرسول اهللا

  .1خمس، والخمس مردود فيكم

ى بنا رسول اهللا يوم حنين إلى جنب بعير 

: وبـرة، فجعل بين إصبعيه، ثم قالعني 

ط فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغُلُول 

اعة الغلول من الغنائم، مهما كان الشيء 

ى استخدام األشياء الحقيقية وسيلة لتوضيح 

معدود من  - رغم تفاهته - إياهم أن ذلك 

  .كالم وحده

كما كان رسول  . والموقف فى هذا كثيرة

عل منها درسا بليغا فى العقيدة أو موعظة 

المناسب لهذه الحادثة أو هذا ب والتوجيه 

  .الرتباطه بهذا الواقع المشاهد
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وال شك أن رفع الرسول للحرير والذهب في يديه ال

   .إن الذهب والحرير محرمان 

عن عبد اهللا ابن عمرو أن رسوروى ه الحديث الـذي 

إنه ليس لي من الفيء وال هذه، إال الخم:صبعيه، ثم قال

صلى بنا: عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال

مقاسم، ثم تناول شيًئا من البعير، فأخذ منه قَـردة، يعني

ها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فم

  .2)على أهله يوم القيامة وشنار ونار 

فههنا نجد أن الرسول أراد أن يبين للمسلمين شناعة

غير أنه لم يكتف بالكالم وحده، بل لجأ إلى اس. ل تافها

ود، فأخذ بين إصبعيه وبرة من جلد البعير، مبلغًا إياه

وال شك أن ذلك أشد وضوحا، وأجلى بالغًا من الكالم. 

  : المواقف الفرصاستثمار  .2

يغتنم الفرصة المناسبة لهذا التعليم ، وال فإن النبي 

 يدع فرصة ثمر على الطالب دون أن يغتنمها ويجعل 

 كثيرا ما تدمع منها العيون ، وتوجل منها القلوب وا

ف أو هذه الحالة يعطى الشباب درسا ال ينسى وذلك الرت
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المقصود،

. الغنائم

2.2.5

اهللا ال يدع

مؤثرة كثي

الموقف أو
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 صلى اهللا عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من 

طنها وأرضعته فقال لنا رسول اهللا صلى 

لنا ال واهللا وهي تقدر على أن ال تطرحه 

  " 1 ذه بولدها

حزن وخوف فيستخدم في الوعظ، كما في 

في جنازة رجل من األنصار  ول اهللا 

 حوله كأنما على رءوسنا الطير وفي يده 

ثم ذكر … من عذاب القبر مرتين أو ثالثا

  :، فيستثمر ذلك في ربطه باهللا تعالى

، قال فلما برأت خرجت، قال   النبي 

لو كانتا : قلت: قال" ما ما كنت صانعاً؟

 لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت اهللا 

2754 
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قدم على رسول اهللا صلأنه قال  عمر بن الخطابعن 

 تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنه

ولدها في النار قلنا يه وسلم أترون هذه المرأة طارحة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هللا أرحم بعباده من هذه ب

والمواقف متنوعة فقد يكون الموقف موقف حزن.2.2 

 . أصحابه عند القبر  

قال خرجنا مع رسول ا  عن البراء بن عازب

وجلسنا حو ا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول اهللا 

نكت به في األرض فرفع رأسه فقال استعيذوا باهللا من 

  .2تنتهفبر وث الطويل في وصف عذاب الق

وقد يكون موقف مصيبة إذا أمر حل باإلنسان، في .2.2

قال أصابني رمد فعادني النب  عن زيد بن أرقم

أرأيت لو كانت عيناك لما بهما :"  ي رسول اهللا 

لو كانت عيناك لما:" لما بهما صبرت واحتسبت، قال

   ."3ل وال ذنب لك
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فقال رسو
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وعظه 
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عود ينكت

الحديث ال

.2.5.2

فقال لي 

عيناي لما

عزوجل و
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        يستثمره ليربطه بهذا المعنى لكنه 

إنكم سترون :"ى القمر ليلة يعني البدر فقال

تطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع 

   1}روبل طلوع الشمس وقبل الغ

 طرحهم لموادهم أثناء يستخدمون الذي 

 على طرحها يراد العلمية التي المادة سة

 على بطرحها يقول ثم  ماشئت سمها ط 

 بشكل ويستوعبها يحفظ المعلومات وتجعله

 ثم منها معلومة الطالب نسي فإذا . نسيان

 واإلمام ، ظله إال ظل يوم ال ظله في هللا

 عليه اجتمعا اهللا في تحابا ورجالن ، ساجد

 بصدقة تصدق ،ورجل اهللا أخاف إني ل

   .2" عيناه ففاضت خالياً

O;��� v = 629! ا�cIة و.e/ ا�
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لكن، وقد يكون الموقف ظاهرة كونية مجردة .2.2 

فنظر إلى الق قال كنا عند النبي  رير بن عبداهللا 

كما ترون هذا القمر، ال تضامون في رؤيته، فإن استطع

وسبح بحمد ربك قبل طل{ثم قرأ " س وقبل غروبها فافعلوا

 : التعليم في التقسيم استخدام .2

 هم وقليل المعلمين عند وجوده عزيز أسلوب هذا

دراسة إلى المعلم يعمد أن ، التقسيم بأسلوب أعني ، 

نقاط  أو فقرات أو مراتب أو أقسام إلى يقسمها ثم ، ب

وتجع ، الموضوع بأطراف يعلم الطالب تجعل إنها إذا ، ب

من النسيا وحفظها المعلومات صيانة إلى اإلضافة هذا ،

  .كذا  أقسامها أو ، كذا عددها ن

  :ذلك  مثل يفعل  النبي ان

يظلهم اهللا سبعة : قال  النبي عن  هريرة أبي 

المساج في معلق ورجل قلبه ، ربه عبادة في نشأ وشاب ،

فقال وجمال منصب ذات أمرأة ورجل طلبته ، عليه 

خالياً اهللا ذكر ورجل ، يمينه تنفق ما شماله تعلم ال ا حتى
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عن جرير

ربكم كما 

الشمس وق

2.2.6

 العلمية

الطالب

الطالب

، سريع

أن تذكر

كان ولقد

 عن1=

، العادل

 وتفرقا

فأخفاها ح
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 فيه كان ومن ، خالصاً منافقاً كان فيه كن

 عاهد وإذا ، كذب حدث وإذا ، خان ؤتمن

 في يفصل ثم مجمالً العدد يذكر  النبي

 أن عليهم ينبغي والمعلمون . وسياقاً رتيباً

 ، النفوس ، وإذكار الهمم إيقاظ على تبعث

 يبحث تجعله ، وتشويقه المتعلم إن إثارة

   .المشرق يء

 فدعاني المسجد في أصلي كنت  (قال :

هللا  اهللا إستجيبوا يقل ألم : فقال ، أصلي

 تخرج أن قبل القرآن السور في أعظم هي

 في سورة أعظم هي سورة ألعلمنك تقل 

  .2"أوتيته الذي العظيم رآن

 لم أنه حيث ، القرآن في سورة أعظم رفة

  .القرآن في أعظم سورة هي سورة ألعلمنك
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كن أربع من:  قال  العاص بن عمر بن عبداهللا ن

أؤتم ،إذا يدعها حتى النفاق خصلة من فيه كانت منهن 

  1 "فجر وإذا خاصم 

النب أن ولوجدنا ،  النبي حديث في النظر دققنا لو ثم

ترتيباً وأحسن ، للنفس جذباً الطريقة أشد هذه أن والشك

  . ويذللوه العلم ييسروا أن أرادوا إن ، السبيلهذا  

 :التعليم في استخدام التشويق .2

تبع الطرق من طريقة أول أسلوب هو التشويق أسلوب

إن إ بل جديد، كل استكشاف إلى تتطلع البشرية النفس 

الشيء ذلك في معرفة ، شديدة ورغبة ، شديد يلهف صي

المعلي  سعيد أبو يرويه الذي الحديث ذلك يوضح

أص كنت إني اهللا يارسول : فقلت ، فلم أجبه  اهللا 

هي سورة ألعلمنك : لي قال ثم ؟  يحبكم لما دعاكم إذا ول

 ألم :له  قلت يخرج أن أراد فلما ، بيدي أخذ ثم مسجد

والقرآن المثاني السبع هي  رب العالمين هللا الحمد قال ؟ 

معرفة إلى الصحابي ذلك شوق جلياً يظهر لنا الحديث ذا

ألعل تقل ألم : بقوله بادره بل يخرج حتى الرسول يهمل  ولم
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وال ، ذلك

 يسلكوا
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هذا وفي

يصبر ولم

                
 
1 :mا���� ���
^80` ا�#_�ر 2



 ثلث عليكم سأقرأ فإن  اجتمعوا أي  حشدوا

 إني : لبعض فقال بعضنا دخل ثم . أحد هللا

 سأقرأ: لكم قلت إني ( فقال  نبي اهللا 

 ففي . منه القرآن ثلث لسماع ، تشوقهم

 الصحابة لسماع تلهف ومنها . اإلخالص 

 منه يلزم أخرى مرة وخروجه دخوله ثم )

 الجنة أهل من رجل اآلن عليكم يطلع قال

 رسول قال الغد كان فلما الشمال بيده عليه

 مقالته مثل  اهللا رسول قال ليوم الثالث

بن  عمر بن اهللا عبد تبعه  اهللا رسول

 لذلك ما يقول يقول أن إلى العاص بن مرو

 هذه ما في يخفى وال ،  مرات ثالث يقول
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احشد :  اهللا رسول قال : قال هريرة  أبي وعن

اهللا هو قل : فقرأ  اهللا نبي خرج ثم . من حشد فحشد  

 خرج ثم . أدخله الذي فذاك السماء من جاءه خير هذا

  )1 القرآن ثلث إنها تعدل أال . القرآن ثلث

تش في أثر كبير له كان ، وفعله  الرسول قول إن أال

 سورة قراءة فضل على واضحة داللة منها صة فوائد

)احشدوا  ( قوله أن ومنها ،  اهللا رسول في من قرآن

  .لها الصحابة وحفظهم عن بأحداثها القصة هذه 

فقال  اهللا رسول مع جلوساً كنا :قال أنس  عن

نعليه علق قد وضوئه لحيته من تنطف األنصار من رجل

اليوم كان فلما ، األولى المرة مثل الرجل فطلع ذلك مثل 

رس قام فلما ، األول حاله على مثل الرجل ذلك فطلع

  .  2)الحديث.....ص

عمرو بن اهللا بعبد حدا الذي الدافع كان القصة هذه وفي

يقو  الرسول كان أجله من الذي السبب يعلم لكي ، ابي

  .ظاهر بين وهو وتشويق إثارة أسلوب من 
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فطل أيضاً
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يب التعليم فهو من أقوى األدلة فى إبراز 

جلي ، والغائب بالشاهد ، فيصير الحس 

 والظهور والحضور ، والتوضيح صوير

  . أيضاً الشيء صفة المعاني وهو به

 كَيفَ ألَم تَر (تعالى قوله ذلك فمن : جداً

 بِِإذْنِ حينٍ كُلَّ ُأكُلَها تُْؤتي*السّماء  في عها

ةمكَل خَبِيثَة ةركَشَج تُثَّتْ خَبِيثَةاج نم  قفَو

 بالشجرة يعني طيبة ، كشجرة طيبة كلمة الً

 األرض يعمل المؤمن السماء يكون في

              ) يتَذَكَّرون لَعلَّهم ثال ِللنَّاسِ

  للمعاني صوير

 ، المحسوسة األمثال من ، معاني المعقولة

 . تعليمه وحسن ، رحمته من وهذا وضوح
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   :التعليم أثناء األمثال ضرب 2

ضرب األمثال كأسلوب من أساليب استخدم النبي 

والغرض من ضرب األمثال تشبيه الخفي بالجلي. ق

  . للعقل ، وذلك هو النهاية فى االيضاح 

التصوي تفيد منها يشتق وما المثل صيغة : لغة والمثل

به تتضح الذي به الممثل المضروب الشيء هو فالمثل ر

جداً كثيرة وهي ، األمثال بذكر حافل الكريم والقرآن

وفَرعها ثَابِتٌ لُهاَأص طَيبة كَشَجرة طَيبةً كَلمةً اهللا مثَالً 

كَلمة ومثَُل *يتَذَكَّرون  لَعلَّهم ِللنَّاسِ األمثال ويضرِب اهللا

   1 )قَرارٍ من لَها ض ما

مثالً اهللا ضرب كيف تر ألم : قوله في عباس ابن عن

في والفرع األرض في الثابت باألصل ويعني المؤمن 

  .األرض في وهو السماء وعمله قوله فيبلغ

اهللا األمثال ويضرِب( السابقة اآلية في تعالى قوله وفي

وتفهيم وتصو تذكير زيادة األمثال ضرب وفي  :لشوكاني

للمعان تقريباً ، األمثال ضرب في فإن: سعدي ابن ويقول

الوض ، ويتضح غاية البيان غاية ، اهللا أراده الذي المعنى 
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 لتقريب األمثال استحسان ضرب : يات

 من األمثال في ما  لعلمه وأقواله ، ديثه

 االترجة كمثل القرآن يقرأ الذي المؤمن 

لها  ريح وال طيب طعمها التمرة كمثل رآن

 يقرأ ال الذي ومثل المنافق مر، وطعمها 

 والذي القرآن يقرأ الذي المؤمن والمنافق 

 كمثل قبلي من األنبياء مثلي ومثل إن ( ل

 له ويعجبون به يطوفون الناس فجعل ية،

  .2)النبيين اتم

 ورفع قواعده أسست ببيت الناس ن إرشاد

 لألفهام للتقريب ضرب األمثال الحديث ي

    .الدين شرائع به وأكمل ، ن

 
�X��A  = 3342 

 
 

71 

اآليات هداية من ، األية هذه بعد : الجزائري بكر أبو 

  . األذهان إلى ي

أحاديثه في كثيراً األمثال يضرب كان  االول والمعلم

  ذلك فمن ، وبيان المقصود المعنى تقريب على

 مثل : قال  النبي عن األشعري موسى عن أبي

القرآن يقرا ال الذي المؤمن ومثل ، وريحها طيب طيب 

 طيب ريحها الريحانة كمثل القرآن يقرأ الذي المنافق 

  )1 مر وطعمها ريح لها ليس الحنظلة كمثل 

 حقيقة بيان في التمثيل التفصيل ، وأثر أروع هذا ما

  القرآن 

قال  اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن

من زاوية، لبنة موضع إال ، وأجمله فأحسنه بيتاص بني

خاتم وأنا ، اللبنة فأنا :قال  ؟ اللبنة هذه وضعت هال : ون

من إر به بعثوا وما األنبياء شبه فكأنه : حجر ابن قال

وفي: قال ذلك البيت ثم صالح يتم به موضع منه وبقي

المرسلين به ختم اهللا وأن ، النبيين سائر على  النبي 
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ثل به أمرا معروفا ومشهورا لدى الممثل 

   .           به بالنخلة والتمر والبعير والشوك

بن عمر  فقد مثل بالشاة كما فى حديث ا

 الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير الى هذه 

وفى جهنم : ( أن النبي يقول  ري 

فإنها مثل شوك : نعم يا رسول اهللا ، قال 

  . 2)ناس بأعمالهم 

ما فى حديث أبي موسى األشعري عن 

والذي ال يقرأ , مها طيب وريحها طيب 

الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 

 O#  = 182ر
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ومن األمور المهمة فى هذه المسألة أن يكون الممثل 

، لتتم الفائدة، كما كان النبي يمثل ألصحابه

مثلته فى توضيح األيمان ما رواه الشباب أنفسهم ، فقد

مثل المنافق كمثل الش: قال : ( اهللا عنهما عن النبي قال

  . 1) والى هذه مرة ال تدري أهذه تتبع أم هذه

ومثل بالشوك كما يرويه أبوهريرة وأبوسعيد الخدري 

نعم : يتم السعدان ؟ قالوا ب مثل شوك السعدان ، هل رأ

ن ، غير أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال اهللا تخظف النا

ومثل باألترجة الوريحانة والتمرة والحنظلة ، كما 

طعمها مثل الذي يقرأ القرآن كاألترجة ،: ( قال  

 كمثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفا

  .3)ال ريح لها
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لهم ، ل

ومن أمثلت

رض اهللا 

مرة ، وال

كالليب مث

السعدان ،

النبي 

القرآن كم

مر وال ري
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والفصاحة، ومن أهم أبواب البالغة الغة 

   : ومنها  لتشبيه ال تعد وال تحصى

  1والميت الحـي يذكر ربه، مثل ي ال

السوء،  الصالح والجليس الجليسنما مثل 

أن تبتاع منه،وإما أن تجد  ، وإما)يعطيك

  .2ةتجد منه ريحاً خبيث

ومالي والذي نفسي بيده، ما مثلي ا للدنيا 
  3 راح وتركهـا ثمشجرة ساعة من النهار،

النار رجل بكى من خشية اهللا حتى يعود  

  . "4 هنم

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل :  

 ال يقرأ القرآن مثل التمرة، ال ريح لها 

 المنافق ، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل
5 

يجعل أحدكم  ا الدنيا في اآلخرة إال مثل ما

 6."عاليم، فلينظر بم ترج في) 

��*#� f!*�ء  =2028  

 /ِeْ.َ :.ِ َء�;َ � َ?ِHG1633 ا9ُ�َْ#�ِر ِ.: َ�ِ#8ِ/ ا�  
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  :الوسـائل البيـانية القوليـة.2

   :التشـبيه.2.2 

والذروة في البالغة لقد أوتي الرسول جوامع الكلم،

لذلك نجد األحاديث النبوية التي تضمنت التشب التشبيه،: 

والذي يذكر ربه، مثل الذي: قال النبي: ي موسى 

إنما : " أن النبي قال موسى األشعري  عن أبى

يع( ل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك

ثيابك، وإما أن تجد يحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق

مالي وللدنيا، وما لل: اهللا قال أن رسول ن عباس 
فاستظل تحت شجالدنيا، إال كراكب سار في يوم صائف، 

 ال يلج"   قال رسول اهللا: قال ن أبي هريرة 

سبيل اهللا ودخان جهنم ي الضرع، وال يجتمع غبار في

رسول اهللا  قال: قال  ن أبي موسى األشعري

طيب، ومثل المؤمن الذي ال ة، ريحها طيب وطعمها

ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ر ها حلو،

5.ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر

واهللا ما الد: " قال رسول اهللا: قال  مستورد بن شداد

) وأشار يحيى بن سعيد راوي الحديث بالسبابة (  هذه 
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QHĜَ ا�8ْGَ%َ ?ُHGِ? َوKَHG�َ  = �7! \ي   ?ِHGَرُ��ِل ا� �ِد َ%ْ�Xَ��6َب َ � َ;�َء ِ. =ِآ�7َب َ.mِ�eَِ/ اْ�ِ
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2.2.9

.2.9.1

: البيانية

عن أبي م

كحامل الم

منه ريحاً 

عن ابن 
الدني ومثل

عن أب

اللبن في ا

عن أ

األترجة، 

وطعمها ح

الذي ال يق

عن المست

إصبعه هذ
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 ةعلى المسلمين للعض صها رسول اهللا 

 وذلك ألن للقاص كلها الحواس وحشد ، 

 والنوادر ، الوقاع ، وذكر الماضين أخبار

 واضح أمر وهذا تنسى تكاد وال  بالذهن

 النفس تسلية من فيها لما القرآن في صص

  . كثير األحداث وغيرها وحفظ ، ضي

ليثبتهم  القصص عليهم اهللا رضوان صحابته

 يقول . بمكة الدعوة في ذلك قريش وكان 

 أال فقلنا الكعبة ظل في له ببردة متوسد

 فيها األرض فيجعل في له فيحفر الرجل 

 ، وعظمه لحمه دون ما من الحديد أمشاط

 ال حضرموت إلى صنعاء من الراكب ر

 3416 ء ا&cAم
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  :القصــة.2.2 

  :القصص  طريق عن م

قصه ةهناك احاديث صيغت على شكل قصص قصير

 النفوس جذب في عظيمة قدرة لها القصةو ة والدعوة

أخبا ذكر من فيها لما ، البشرية النفس إلى محببة بطبعها 

تعلق بال أنها شأنها من القصة أن ذلك إلى أضف ، ذلك

القص بذكر الكريم إعتنى القرآن فقد ولذا . أحد كل يعلمه

الماضي أخبار ومعرفة واالتعاظ العبر وأخذ العزائم ، ية

صحا على يقص والسالم الصالة عليه كان رسولنا ولقد

  : ذلك فمن . المعاني من ذلك غير إلى وليربيهم هم

 أذى يشكو  اهللا رسول إلى جاء  خباباً أن1=

متو وهو ،  رسول اهللا إلى شكونا : عنه اهللا رضي

 يؤخذ قبلكم من كان لقد ( : فقال ، لنا تدعو أال ، صر لنا

بأمشا ويمشط نصفين فيجعل رأسه على فيوضع بالمنشار

يسير األمر حتى هذا ليتمن واهللا ، دينه عن ذلك صده

  1).تستعجلون ولكنكم غنمه على والذئب اهللا إال

                                         

�k5 :. :Lu! ا�t �ن �fم ��OAء ا&���ن ��XVء ا&cAم =ِآ�7َب اْ�َ�qِfِ��َ  =` ا�#_�ري 

 

.2.9.2

التعليم

والعبرة وا

بطب القصة

ذلك وغير

يعل للعيان

وتقوية ،

وليعلمهم

ر خباب

تستنصر ل

بالم فيجاء

يصده فما

إال يخاف
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 من حقها أعطاها من يعلمها إال ال والعبر

 ال الحق على قبلنا كان من ثبات نة وفيها

 ، الدين هذا ظهور عن أخبر عندما لغيب

  .) تعجلون

 أتاهم الذين ) واالقرع ، واألبرص ، ألعمى

 موسى عليه اهللا نبي وقصة . الصخرة م

 وبيان ، العبر منها مواضع بيان عليه بل

  إلخ .. فيها أحكام كان 

 يمشي بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد

لقد بلغ هذا : الرجل  رى من العطش، فقال

خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى  

في كل : " لنا في هذه البهائم ألجراً، فقال

الذئب فأخذ بابن ابناهما،جاء   امرأتان معهما

إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود، فقضى  

الصغرى، ال  ني بالسكين أشقه بينهما، فقالت

 
  3244 ن *�K ا��#O إ*? أواب
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والع الحكم من فيها  الرسول ساقها التي القصة فهذه

سنة و التوحيد ألهل وغيره بالتعذيب االبتالء أن ففيها ،

بالغي إخبار وفيها حياته ، الثمن كان ولو شيء دينه عن

تستعج ولكنكم (: بقوله االستعجال الصبر وذم فضيلة بيان

األعم ( الثالثة قصة فمنها ،  كثيرة السنة في والقصص

عليهم فانطبقت الغار إلى لجئوا الذين الثالثة وقصه  

  . كثير وغيرها ، الخضر مع

بل ، فقط القصص سرد همه يكون ال أن المعلم وعلى

 إن فيها الواردة األحكام وبيان ، القصة من المستنبطة 

بينما رجل يمش: " هريرة أن رسول اهللا قال عن أبي

نزل فيها وشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى 

 ثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فمأل من العطش م

وإن لنا ! يا رسول اهللا  :قالوا"  فشكر اهللا له، فغفر له 

  1 ".أجـر طبة

كانت ام: " قال  أن رسول اهللا عن أبي هريرة 

: وقالت األخرى ا، فقالت صاحبتها، إنمـا ذهب بابنك،

ائتوني : على سليمان بن داود، فأخبرتاه، فقال رى، فخرجتا

��� .2"رحمك اهللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى
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، التأمل

عن يصده

بيان وفيها

. الملك

مع السالم

 الفوائد

بئراً فنزل

الكلب من

الكلب فشك

كبد رطبة

إحداهما، ف

به للكبرى

تفعل يرحم
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 أو مهمة عن مسألة التأكيد :منها النفع يمة

 على واالقتصار . المكرر حفظ الشيء ها

.  

نه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً، حتى 

أال أنبؤكم بأكبر الكبائر : "   قال النبي 

وجلس وكان متكئاً،  –  وعقوق الوالدين

 .2)إشفاقاً عليه( يـته سكـت 

 كما وجده ذك تأمل ومن . ه أ ، والبيان ار

 يكون في قد والتكرار . قريباً  رسول

  . ا

 ، عنه تفهم حتى ثالثاً أعادها بكلمة ا تكلم

 .عنه لتعقل الكلمة ثالثاً يعيد 
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  :التكــرار .2.2

عظيمة فوائد له التعليم في التكرار أسلوب استخدام إن

ومنها ، ونحوه نعاس به ومن الغافل تنبيه ومنها ، هام

.  أحاديث المصطفى في كثيراً تكرر قد أمر ، مرات

أنه ك:   عنه عن النبي اهللا عن أنس رضي 

  .1"أتى على قوم فسلم عليهم، سلم ثالثاً عنه، وإذا

: قال أبيه  عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن

اإلشراك باهللا، وع: بلى يا رسول اهللا ، قال: ثاً، قالوا

ليـت :فما زال يكررها حتى قلنا: قال" أال وقول الزور 

االعتذار به يقع ما غاية الثالث أن فيه : التين ابن قال 

الرسو قول من يتراه كما الثالث للحاجة على يزاد وقد

غيرهما في يكون وقد األسماء في يكون وقد والجمل ت

 : الكلمات تكرار : فأوالً.2.2.9 

إذا تك كان أنه  النبي عن  مالك بن أنس عن1=

  .3"ثالثاً عليهم فسلم قوم لى

 اهللا رسول كان أنس حديث من الترمذي وعند 
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.2.9.3

هام حكم

مرا ثالث

تفهم عنه،

ثالثاً،  "؟

أال  - فقال

وقد . قال

الكلمات

.2.9.3.1

على وإذا

                
 
^80` ا�#_�ر 1
رواa ا�#_�ري 2
^80` ا�#_�ر 3



 أو المعنى الصعوبة ذلك المقام اقتضى ذا

 (  وقوله البالغة من ليس لتكريره حاجة 

 

 الكبائر بأكبر أنبئكم أال  النبي قال : ل

 أال : فقال متكئاً وكان وجلس  الوالدين وق

لهم  قال أي  )ثالثاً  ( :قوله عند الحافظ ال

  . فهمه

 ال قال الذي قتل ، عندما  النبي مع 

 أقتلته أسامة يا : لي قال فقال ،  النبي ك

 إال إله قال ال ما بعد قتلته: قال ، متعوذاً ن

   2."اليوم ذلك قبل ت

  ذلك مثل  على عن اإلقدام شديد زجر

 لبيك : قال . جبل بن معاذ يا : فقال الرحل ى

 إله ال أن يشهد أحد من ما : قال ) ثالثاً ( عديك

 الناس أخبر به أفال اهللا يارسول قال  النار 

 .   

 �k �X��f  96.�  � ا��cح
32 
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ثالثاً إذا الكالم يكرر  كان أنه والمراد  :مباركفوري

 غير من الكالم تكرير دائماً فإن ال السامعين كثرة أو 

 . عنه  الكلمة تلك لتفهم أي المجهول بصيغة ) عنه

قال  أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن2=

وعقوق ، باهللا اإلشراك: قال . اهللا رسول يا بلى : قالوا  

قال 1."سكت ليته قلنا حتى يكررها زال قال فما  .الزور

فهم إحضار على السامع لينتبه تأكيداً وكرره ، مرات الث

حارثة  بن زيد بن أسامة قصة أيضاً ذلك ومن3=

ذلك بلغ فلما أسامة قال ، متأوالً الغزوات إحدى في اهللا

كان إنما إنه اهللا يارسول : قلت قال ؟ اهللا إال ال إله قال

أسلمت أكن لم تمنيت أني حتى على يكررها فمازال: ال

زج العذر قبول عن واإلعراض ذلك تكريره في : رطبي

 : االسم تكرار : ثانياً 2.2.9.3

على رديفه ومعاذ  النبي أن مالك  بن أنس عن

وسعديك اهللا يارسول لبيك: قال . معاذ يا : قال . وسعديك اهللا ل

 على اهللا حرمه إال قلبه من صدقاً اهللا رسول وأن محمداً

) 3 .تأثماً موته عند معاذ بها وأخبر . يتكلوا إذا : قال ؟ روا
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المبار قال

 غرابته

عنه لتعقل

  ؟ ثالثاً

الزو وقول

ثالث ذلك

اهللا إال إله

قال بعدما

قال ؟ اهللا

القرطب قال

2.9.3.1 

يارسول

وأن اله إال

فيستبشروا
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 والسر ، ثالث مرات  جبل  بن معاذ

 في معاذ قول ذلك على ، ويدل يحمله ف

 لما ، قدرته وجاللة الحديث هذا عظم عن

كلنا نعرف ان األشياء الجميلة تلفت انتباه 

 المعلمين والعاملين في الحقل التربوي ، 

ن وإثارة انتباههم أمر في غاية األهمية ، 

  .ك في ما هو أهم وأعظم

ر أصحابه أوالً ، ويوصل إليهم ما يريد 

  . محفوظاً لديهم راسخاً في أذهانهم

الرجل  إن من أكبرالكبائر أن يلعن: " 

الرجل أبا الرجل فسب أبـاه،  يسب: " ال

ثم ". وجبت "  ا عليها خيراً، فقال النبي

ما وجبت؟ : رضي اهللا عنه  بن الخطاب
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لمعاذ  الرسول مناداة تكرار نلحظ الحديث وفي هذا

سوف الذي العظيم للخير معاذ تهيئة في أعلم واهللا ك

عن داللة واضحة فيه فإن ؟ فيستبشروا الناس أخبر أفال ث

  .العظيمة البشرى 

  :لـفت االنتبـاه .2.2

كلنا نا ، مرلفت االنتباه يكون لجعل الشخص يهتم أل

  و كل شي جذاب و رائع ينجذب إليه االنسان, ن 

لعله من الحكمة أن تحظى هذه األساليب باهتمام المو

غي أن يحرصوا عليها ، ألن جذب اهتمام السامعين وإ

نجاح في هذا األمر سيكون مقدمة لنجاح أكبر بعد ذلك ف

، ليثير أ) صلى اهللا عليه وسلم (استخدمها النبيقد 

ها ، ويجعل ما يأتي من خالل ذلك محفوحالطرق وأنجل 

 قال رسول اهللا: قال بن عمر  عن عبد اهللا

يا رسول اهللا ، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: قيل" 

  ."1 ب أمه أمه فيس

مروا بجنازة فأثنـوا عل: قال مالك  عن أنس بن

فقال عمر بن". وجبت: "بأخرى فأثنوا عليها شراً، فقال

                                         

 5628 = �6َب َ�� Pq�ُ�َ ا�!Hُ;ُ/ َواOَ�ِْ�ِ? = ِآ�7َب اuَ�َْدِب  =` ا�#_�ري 

 

ذلك في

الحديث

 من فيه

.2.9.4

اإلنسان 

ينبغي أإذ 

ألن النجا

بأفضل 

" والديه 

ويسب أمه

مروا بأخ

                
 
^80` ا�#_�ر 1



النار، ثم أنتم أثنيتم عليه شراً،فوجبت له 

 رسول اهللا؟ من يا: قيل" ه، ثم رغم أنفه 

  . " 2 يدخل الجنة

يؤمن، واهللا ال واهللا ال يؤمن ، واهللا ال  " 

  3."بوائقـه

   :وابوالجـ

األسئلة، الذي يعد �، أسلوب طرح  يم

 ربية في تعليم الطالب ، فقد استخدم النبي

نة النبوية يجد بوضوح أن هذا األسلوب 

والناظر في . التعليم�ئز المنهج النبوي في

، وتنمية قدراتهم علي الصحابة �كر

- ) السؤال�إنما شفاء العي: (قال -  وسلم
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وهذا أثنيت هذا أثنيتم عليه خيراً، فوجبت لـه الجنة، 

  ."1  اهللا في األرض

رغم أنفه، ث: "قال عن النبي  عن أبى هريرة 

من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخ

: " قال  اهللا عنه أن النبي عن أبي شرح رضي

الذي ال يأمن جاره بوائ: " ومن يا رسول اهللا؟ قال: قيل

طـريقة السـؤال والج :الحديثالحوار في  .2.2

التي استخدمها نبينا الكريم لتعليميةومن األساليب ا

التربية�التي يوصى بها اليوم علماء لتعليميةم األساليب ا

�ذا األسلوب في تعليم من حوله والمتأمل في السنة ال��

أصحابه يعد من أهم ركائز ا يبتدئ بها �ي التي كان

يدرك مدى أثر هذا المنهج في استثارة فكر ألحاديث

صلى اهللا عليه وس- فعن النبي -.واالستنتاج� والمناقشة

                    هو الجهل: 

                                         

 1301 = �6َب َ�َ��ِء ا���Hِس َ%QGَ اْ�َ�Z8ِ� = اْ�َ�tِmِ��َ ِآ�7َب  =` ا�#_�ري 
 KG�  = َواْ��َداِب �ِGَZIَوا� Z!#ِ�ْ2551 = ِآ�7َب ا 

  uLآhA O8 ا���ر =ِآ�7َب اuَ�َْدِب  =ا�#_�ري 

 

: " قال

شهداء اهللا

من " قال 

قيل "يؤمن

.2.9.5

من أهم ا

هذا ا 

التربوي ال

تلك األحا

البحث وال

والعي :

                
 
^80` ا�#_�ر 1
2  KG�  aروا
رواa ا�#_�ري 3



طرح األسئلة ، نجد اهتمامه بأسلوب �دى

اهللا ��ى العباد وما حق العباد على اهللا؟ قال

           

  ...) ل حين بإذن ربها

  عظم؟

�ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان

  

  

 لفهم المعلومة

��هله 

يارسول اهللا أنصره إذا كان ��� فقال رجل

� 1.و تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره

?7;�A :. ]8? آ�ن اkأ �;�A :. آ�ن �6552 =    و  
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وتبين مدى ومن األحاديث التي وردت عن النبي 

أتدري ما حق اهللا على ال: (قال  معاذ المشهور أنه 

                           .ثم أجابه....) ثالثاً. له أعلم

المسلم تؤتى أكلها كل ح�أخبروني بشجرة مثلها مثل: (ث

يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظ(: ث

  .. رواه مسلم) أتدرون من المفلس؟: (ث

الغيبة ؟ قالوا اهللا ورسوله اعلم قال ذكر�أتدرون ما: (ث

  )ي ما أقول قال فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته 

  ��طرق في إثار الحوار فمن طرقه لرسول 

وهو أسلوب تربوي ناجح، ويثير المتعلم، ويشوقه لفهم

من اول وهله ةن يأتي بجمله تبدوا غريبأ.2.2.9 

انصر اخاك ظالماً او مظلوماً فقا���قال رسول اهللا 

تحجزه او تم���انصره؟ قالماً أرأيت إن كان ظالماً كيف 

�

�

  

                                         

�?  =ِآ�7َب اْ�ِ~ْآَ!اaِ  =^80` ا�#_�ري  = ا�#_�ريGv� } KG���? و � آ�ا���KG أ�k ا�G�� }و

 

حديث معا

ورسوله أ

وحديث

وحديث

وحديث

وحديث

في أخي م

كان للرس

.2.9.5.1

مظلوماً أر

                
 
رواa ا�#_�ري 1



 � في ان يعرفوا الجواب

 بلى يارسول اهللا�ويرفع الدرجات ؟ قالوا 

وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم سجد 

جوبتهم ثم أحابه سؤاالً ويستمع الى 

فينا من ال  المفلس: قالوا "  من المفلس ؟

بصالة وصيام وزكاة، ة القيام ن يأتي يوم

هذا، فيعطى هذا من   دم هذا، وضرب

من خطاياهم، فطرحت  ضى ما عليه، أخذ

: " قالوا " الشهيد فيكم ؟  ما تعدون: " هللا

! فمن هم؟ يا رسول اهللا : قالوا" ذاً لقليل 

ت في في سبيل اهللا فهو شهيد، ومن ما

   

?7;�A :. ]8? آ�ن اkأ �;�A :. آ�ن �2581 =   
?� !V9. ?� ]ا !J,. a!ku. h�!d  = 1915 
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ن يورد السؤال بشكل مشوق يرغبهم فيأ.2.2.9 

أال ادلكم على مايمحو اهللا به الخطايا ويرف���قال 

إسباغ الوضوء على المكاره وكثر الخطا إلى المسج

.1   

إلى اصحابه من هذه الطرق ان يوجه  .2.2.9

  �هم في هذه األجوبه ويبين لهم الصواب 

أتدرون من: " ، أن رسول اهللا هريرة  عن أبي

إن المفلس من أمتي ، من يأت: " فقال  له، وال متاع، 

وسفك دم  وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا،

حسناته، قبل أن يقضى ه، وهذا من حسناته، فإن فنيت

  .2"النار  ثم طرح في

قال رسول اهللا: عنه قال عن أبي هريرة رضي اهللا

أمتي إذاً ل إن شهداء: " قال ل في سبيل اهللا فهو شهيد،

فهو شهيد، ومن مات في اهللا ، من قتل في سبيل" 

   . "3 البطن فهو شهيد شهيد، ومن مات في ون فهو

                                         

 KG�  –  رة�Xd251 = آ�7ب ا� 
 KG�  `=  َواْ��َداِب �ِGَZIَوا� Z!#ِ�ْآ�ن . = ِآ�7َب ا �  ?�G�� }و ?�Gv� } KG��ا���KG أ�k ا�
 KG�  `=  َ~ِ�َْرِة ِآ�7َب ا� = . h�!dا� QG% ك�� �Iw O;و h�!d6 :,��86�� ر;/ �

 

.2.9.5.2

�قال إسب��

.الرباط

.2.9.5.3

يناقشهم 

درهم له،

ويأتي وق

حسناته، 

عليه، ثم 

من قتل ف

: " قال

الطاعون 

                
 
1  KG�  aروا
2  KG�  `80^
3  KG�  `80^



: قلنا : قال "  ما تعدون الرقوب فيكم ؟ " 

: قال" . الذي لم يقدم من ولده شيئاً رجل

يملك  ليس بذلك ، ولكنه الذي ":قال جال،

مما تقدم بل حوار لم يتعمده الرسول 

الطعام وتقرأ تطعم ���فقال  الم خير ؟

  :العقلية مقدرة الطالب تبار

 تنمية المدارك في كبيرة فائدة له ، عام ك

 ثم ، جماعي بشك بطرح المسألة المعلم 

 المطروحة المسألة جواب ثم ، المسألة ي

 وإنها ورقها يسقط ال شجرة الشجر من ن

 أنها نفسي في فوقع : اهللا عبد قال لبوادي

   . )3 النخلة هي : 

qُeَ9َ�ْا qٍُء َ�ْ\َه:ْ�َ Zيuَ6َِو qِ = 2608 

KِGْ� Oَ�ْ%ِ  = 62ُهKْ ِ ْ� اْ�ِ
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: " قال رسول اهللا :عن ابن عبد اهللا ابن مسعود قال

ليس ذاك الرقوب ، ولكنه الرج: " ولد، قال ال يولد له

الذي ال يصرعه الرجال: قلنا: قال" م؟دون الصرعة فيك

   "1ه عند الغضب

وهناك حوار نجده في الحديث ليس مما 2.2.9.5 

   :أملته لكنها الوقائع

أي اإلسالم  ومن ذلك أن رجالً سأل رسول اهللا 

   2). على من عرفت ومن لم تعرف

الختبار المبهة العلمية المسائل بعض طرح .2.2.9

بشك الطالب على الختبار المسائل بعض طرح إن

 يقوم أن هي ، الستخدامها المثلى والطريقة . األفهام 

والتفكير في المعلومات السترجاع قصيرة مهلة هناك

  . العلم النوع من هذا بمثل حافلة والسنة ب

إن (قال  النبي عمر ابن عن دينار بن عبداهللا 

البوا شجر في الناس فوقع قال هي ؟ ما حدثوني ، مسلم

 :قال ؟ اهللا رسول يا هي ما حدثنا : قالوا ثم فاستحييت 

                                         

 KG�  `=  َواْ��َداِب �ِGَZIَوا� Z!#ِ�ِْآ�7َب ا =  Zيuَ6َِو qِeَ9َ�ْا Oَ�ْ%ِ ?ُ�َVْ*َ |ُGِ�ْ�َ �ْ َ /ِeْ.َ �6َب
��ِم ِ ْ� اْ�ِ~�Gَ�ِْم =�7َب اْ�ِ~�َ��ِن ِآ =` ا�#_�ري َHdُم ا��� 12 = �6َب ِإْ-َ
Oَ�ْ%ِ � َ !َ#ِ7َ_ْ8َ�ِ ?ِ6ِ�0َُْ̂هKْ ِ  =ِآ�7َب اْ�ِ�KِGْ  =` ا�#_�ري  �6َب َ-ْ!ِح اْ�ِ~َ �ِم اْ�َ�QGَ%َ �َ�َuَ�ْ َأ

 

الذي ال ي

فما تعدون

نفسـه عن

.9.5.4�

ولكنه 

السالم عل

.2.9.5.5

 وتقوية

هنا تكون

للطالب

 فعن1=

المسل مثل

. النخلة

                
 
1  KG�  `80^
^80` ا�#_�ر 2
^80` ا�#_�ر 3



  .. علمهم به ما يختبر

 هذا من المستفادة الفائدة هي ما أو ، سلم

في  مستمرة ، أجزائها جميع في موجودة 

 حتى ، أجزائها ينتفع بجميع ذلك يعد ثم 

 في عامة المسلم بركة وكذلك ، ال يخفى

 أحسن إذا جداً نافعة الطريقة وهذه .ته

 على وبعثتهم ، هممهم قد حفزت أنها يجد

 حله عن عجزوا لما  اهللا رسول من 

 ترسخ أو معينة توصيل فكرة المسائل هذه

 يوضح المعاني والسؤال . الطالب في يقع

 هوالذي إبتدر السائل لكونه ذهن في ابة

العين  بكسر والعي السؤال العي شفاء فإنما

 العي العرب ولسان النهاية وفي الصحاح

يتوجه  إنه قلنا ذلك أجل ومن  . والتعلم ل

 وسالمه اهللا األول صلوات معلمنا بذلك ل
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ما ي أصحابه على يطرح أن للعالم يجوز  العلماء على أنه

المسلم وبين النخلة ، بين السؤال وجه ونتأمل هنا ما

 النخلة وبركة : بقوله حجر ابن ذلك الحافظ يبين ، 

، أنواعا تؤكل تيبس أن إلى تطلع حين فمن ، أحوالها

ال ي مما ذلك وغير الحبال في والليف الدواب علف في

موته بعد ولغيره حتى له مستمرة ونفعه ، األحوال

  .واستغاللها  امها

يجد ، عليهم  النبي طرحها التي المسالة في والمتأمل

 الجواب الصحيح لمعرة أنفسهم وتلهفت ، الحل في 

هذه تكون أن ، لها التفطن يحسن التي المهمة األمور من

   .الطالب لدى معيناً ماً

 :األسئلة طرح على طالبه المعلم حث2.2.9.5 

يقع قد الذي الوهم أو الخلط من كثيراً تزيل األسئلة إن

اإلجابة ويرسخ ، وتدبرها عقلها عن الطالب فهم صر

فإنم : والسالم الصالة عليه قال كما للجهل مزيل وهو ، 

الص في كذلك . وعدم الضبط الكالم في الحير هو الياء 

السؤال وشفاؤه داء الجهل أن والمعنى الجهل ، العين

قال وقد . عليه األسئلة طرح على طالبه يحث أن معلم

  . الدين يوم لى

 

يستدل العل

 السؤال

أحو جميع

في النوى

األ جميع

استخدامها

 التفكير

من أيضاً.

مفهموماً

2.9.5.6 

قصر التي

 السؤال

 وتشديد

العي يكسر

المعل على

إلى عليه



 فصعد يوم ذا فخرج . أحفوه بالمسألة حتى

 . الحديث .. )1 

 رجل فجاء ، يسألوه أن سلوني فهابوه 

2 .  

 سؤال على الخجول للطالب تجرئة أيضاً 

 طالبه للمادة تحصيل مقدار المعلم معرفة

 وليست ، فائدة ذات أن تكون ، منهم صادرة

 كرامة وال األرض في تطرح ة وأمثالها

 كثيرة أسئلة والمربون المعلمون يتلقىالله 

 مراد على إجاباتهم في يقتصرون مربين

 يكون قد ، بل األحوال كل في ينبغي ال قط

 تتعلق التي المسائل وتوضيح بعض سائل

 كان إذا يشتد األمر وذلك ، بالسؤال طها

!kا� n�#��6 � = 10 
 
 

84 

حت  النبي سألوا الناس أن  مالك بن أنس عن1=

 .. )لكم إال بينته شيء عن تسألوني ال . سلوني : (فقال . 

 : اهللا رسول قال : قال  هريرة أبي عن2=

)الحديث ..اإلسالم  ما اهللا رسوال يا : فقال ركبتيه عند

 وفيه ، السؤال طرح للطالب على حثاً هذا في فإن

معرف فهي ، المطروح السؤال من الغير وفيه استفادة ،

الصادر الطالب اسئلة في المعلم يراعي ان وينبغي . وحة

األسئلة و هذه فإن ، التهكم أو السخرية أو ، التعجيز ب

   . بها

  :سؤاله خالل من السائل تقديم.2.2.9 

يناسب حالله  بما سؤاله وإجابته خالل من السائل تقديم

والمربي المعلمين كثيراً من أن ونجد ، وتالميذهم البهم

  . يعتدونه ال فقط 

فقط السائل مواد على االقتصار إن : يقال أن والتحقيق

السائل مراد على الزيادة إلى المعلم يدعو ما األحيان ض

يمكن ربطها والتي المهمة المسائل بعض تقرير أو ، ل

  : وإليكم التفصيل . الجهل عليه يغلب 

                                         

 KG�  `= /ِmِ�eَVَ�ْ2359= ِآ�7َب ا 
 KG�  `= ِن��#��6�n = ِآ�7َب اْ�ِ~�َ � �Lو ?Gور� ?m�"7? وآ6�7? و�Jmc �6[ و � �L أن

 

 .المنبر

عند فجلس

، معلمة

المشروحة

باب من

لصاحبها

.2.9.5.7

طالبه من

 السائل

فيبعض

بالسؤال

 السائل

                
 
1  KG�  `80^
2  KG�  `80^



 البحر نركب إنا ، اهللا يارسول : فقال  

 هو :  اهللا رسول فقال . البرح ماء ن

                                      

 يبتلي وقد مييته حكم عليه يشتبه أن أشفق 

 تتميماً عنه يسأل مما بأكثر الجواب في اء

 ألن من كماهنا الحكم إلى الحاجة ظهور

   .توقفاً أشد الميتة تحريم تقدم

 صدروا شيئاً إال يقول ال رأيه عن الناس ر

 تقل ال : قال ، مرتين اهللا رسول يا السالم

 أنا : قال   ؟ اهللا رسول أنت قلت قال . ك

 ، وإذا لك أنبتها فدعوته سنة عام أصابتك

 أعهد : قلت قال . ردها عليك فدعوته حلتك

 خطئه تصحيح إلى أوالً فرشده ، ويعلمه ه

 كلها واالستغاثة الضر ، له إنكشف بين ثم
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 :جهله جهة من السائل معاملة.2.2.9.5 

 اهللا رسول رجل سأل (قال  هريرة أبي عن 1=

من أفنتوضأ عطشنا ، به توضأنا فإن الماء من معنا 

                                           .1)ميتته الحل ماؤه ، ر

 البحر ماء في على السائل األمر إشتباه  عرف لما

 .الميت حكم ببيان سؤاله عن الجواب البحر فعق كب

يجاء أن محاسن الفتوى من وذلك : العربي ابن وقال

ظه عن ذلك ويتأكد ، عنه مسئول آخر غير لعلم وإفادة

تقدم مع ميتته بحل العلم عن فهو البحر ماء ظهرورية  في

يصدر رجالً رأيت : قال الهجيمي جري أبي عن .2

الس عليك: قلت ،  اهللا رسول هذا : قالوا ؟ هذا من : ت

عليك السالم قل السالم تحيهة الميت عليك فإن السالم

أصا وإن ، عنك كشفه فدعوته ضر أصابك الذي إذا اهللا 

راحلتك فضلت ] فالة أو قفراء بأرض [ فالة أو قفر أرض

   2)الحديث  .. أحداً تسبن ال قال

خالقه على يدله أن أراد جهلة   الرسول رأى فلما

ثم ) الميت تحية السالم عليك فإن ، السالم عليك تقل ال
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.9.5.7.1

 ونحمل

الطهور

راكب بها

وإفا للفائدة

توقف في

عنه قلت

الس عليك

 رسول

بأر كنت

قال . إلى

ال (بقوله
                

 
1  :mا���� ���
��� أ6:  2



 وحدة يملك الذي خالقه على دل األعرابي

 في به واالستغاثة منه العون وطلب إليه ء

 : 

 الثباب من يلبس المحرم ما ، اهللا يارسول : 

  1)الحديث .. الخفاف وال البرانس وال الت

 به التصريح فحصل منحصر يلبس ماال ألن

 يستفاد : العيد ابن دقيق وقال .. ماسواه لبس

 . المطابقة تشترط وال زيادة أو بتغيير ولو

 هي قُْل عنِ األهلّة يسَألونَك(اهللا  فأنزل ؟ ت

 : القيم ابن يقول. دينهم ومحل نسائهم وعدد 

 التي الناس مواقيت يكمل حتى التدريج  على

 السبب عن سألوا قد كانوا وإن ، الحج وهو

  . سألوا عنه عين ما عن أجيبوا فقد حكمة ن

 
 

86 

دل ا حيث للمسلم كريمة لفته الحديث وفي . اهللا إال رف

اللجوء في ورغبة ،  دونه وحده به وربطه ، والنفع

  .ت

:له أنفع ماهو جهة من السائل معاملة .2.2.9.5

 :قال رجالً أن عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن1=

السرايال وال وال العمائر المقمص يلبس ال :  اهللا رسول

ألن وجزله الكالم بديع من هذا قال العلماء : النووي قال 

ويلبس أي كذا يلبس ال : فقال منحصر فغير الجائز  الملبوس

كان ولو كيف المقصود منه يحصل ما الجواب في المعتبر 

جعلت لم األهلة عن  النبي سألوا: قال قتادة عن 2=

   )2 والْحج ِللنَّاسِ تُ

 وحجهم ولمناسكهم وإفطارهم المسلمين فجعلها لصوم 

النور عل فيه يزايد يزال ال ثم خفياً الهالل ظهور سبب عن

وه عباداتهم أكثر معاشهم ومواقيت أحوال في مصالحهم م

عن سألوا كانوا وإن ، عنه سألوا مما لهم أنفع هو يبوا بما
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تصرف ال

والن الضر

الملمات

.9.5.7.2

رسو قال ؟

وأما المل ،

 أن منه

مواقيتُ

عن فسألوه

تمام بها

أجيبوا  فقد
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 ، وتحريضه الذهن إعمال في نافعة سيلة

 وجعلتها ، والحواس شحذت الذهن أنها ،

وقد  .لهم النهائي الحكم أو الجواب ويترك 

 تتطلب إعماالً ولكنها ذلك تسلتزم ال وقد

 تسليمه صدقة ابن آدم من ، سالمي ى كل

 الطريق عن األذى وإماطة ، صدقة لمنكر

أحدنا  اهللا يارسول : قالوا ( )الضحى  من 

 .1)يأثم ؟ يكن ألم حلها غير

   ؟ ياثم ألم يكن حلها غير

  للذهن؟ إعماالً صدقة ، أليس له هو

 ولدت أمرتي إن: فقال  النبي إلى زارة

 : قال . حمر : قال ) ؟ ألوانها فما( : قال . 

 نزعة أن يكون عسى قال ) ؟ ذلك أتاها ي
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 :للمتعلم الجواب استخراج ترك..2.2.9

وسيل ، بنفسه الجواب يستخرج الطالب المعلم ترك إن

، فائدة الطريقة هذه ويكفي . بالجوانب واإلدالء لتفكير

 لهم يقربها ، ثم المطلوب الجواب على للعثور جاهدة

وقد ، الطالب من جواباً تستلزم المطروحة هذه المسألة

  : األمثلة وإليكم . فكرياً وشحذاً

على ك يصبح  النبي قال : قال  ذر أبي عن1=

المنك عن ونهيه . بالمعروف صدقة وأمره ، صدقه لقي ن

 ركعتان كله ذلك من ويجزيء . أهله صدقة وبضعة ،

غي في وضعها لو أرأيت : قال ؟ صدقة له وتكون شهرته

غير في وضعها لو أرأيت ، الحديث في  النبي وقول

فهو حلها في وضعها إن فهو ، عنه مسكوتاً كان وإذا ب

فزارة بي من رجل جاء : قال  هريرة أبي عن2=

 .نعم : قال ) ؟ إبل من لك هل (:  النبي فقال . أسود

فأني ( : قال . لورقاً فيها إن : قال ) ؟ أورق من  فيها

             2)عرق نزعه يكون أن عسى وهذا ( : قال 

  
                                         

KG�  
KG�  

 

.2.9.5.8

على التفكي

جاه تبحث

هذه تكون

وشح ذهيناً

من على

، صدقة

شه يقشي

فالجواب

أسو غالماً

فهل فيها (

 . عرق

                
 
1 KG�  aروا
2 KG�  aروا



 رسول فقال ؟ يوم القيامة ربنا نرى هل هللا

 اهللا يجمع ترونه كذلك فإنكم قال ، اهللا ول

  . )1 ث

 األسئلة على لإلجابة بعينه ، شخصاً عين

 يطرح أن عليه ينبغي المعلم أن فيدنا في

 المستحسن من إنه ثم ، المطروح للسؤال

 العقلية الطالب قدرات ألن وذلك ، طالب

  .. ذلك دون وبعضهم

 من الناس أيضاً ويختلف .االستجابة سرعة

 من الحكمة له ظهرت إذا بالدليل إال يقنع

 فمنهم ، الكثير الشيء ذلك من فيهم عموماً

 . ذلك من الحكمة وجه له تبين إذا إال علماء

 ، وتعرضها المسألة هذه أو القاعدة هذه 

  

 فأقبل ، بالزنا لي أئذن اهللا يارسول :فقال

 : قال ؟ ألمك أتحبه : قال ، فجلس : قال باً
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اهللا رسول يا قالوا الناس أن  هريرة أبي عن3=

يارسول ال : قالوا البدر ؟ ليلة القمر في تضارون هل 

الحديث . . فليتبعه شيئاً يعبد كان من ، فيقول القيامة يوم

يعين لم  الرسول أن السابقة األمثلة في والمالحظ

يفيدنا وهذا غالباً الجمع بصيغة عباراته كانت بل ، وحة

للس جواب في إيجاد جميعهم الطالب يشترك لكي أوالً 

الطال إجابة سماع في الشروع مناسبا قبل وقتاً يترك أن

وبع استحضاره سريع فبعضهم ، آلخر فرد من ف وتتباين

 :العقلي واإلقناع المحاورة أسلوب.2.2.9.5 

وسرع ، الفهم من حيث ومداركهم الناس عقول تختلف

يقنع ال من فمنهم ، ونهيه أمره اهللا لشرع والتسليم النقياد

عم والتالميذ. عنده ويقف الدليل يكفيه من ومنهم ، تشريع

العلما عليها اصطلح التي واألسسالقواعد  بعض ترضيه

 له تختصر أن بعد إال الكامل الفهم له يحصل ال  من

  يلحق بما سبق ما نجلي ولعلنا .واإلقناع الحوار أسلوب

فقا  النبي أتى شاباً إن :قال أمامة  أبي عن1=

قريباً منه فدنا ، ادنه : فقال! مه مه :وقالوا فزجروه عليه
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 : اهللا

يوم الناس

المطروحة

 السؤال

أن للمعلم

تختلف وتت

.9.5.10 

االنق حيث

التشر ذلك

تر ال من

ومنهم من

بأسلو عليه

عليه القوم

                
 
1  KG�  `80^



 واهللا يا ال : قال ؟ البنتك أفتحبه : قال ، م

 واهللا ال : قال ؟ أفتحبه ألختك : قال ، هم

 اهللا جعلني واهللا ال : قال ؟ لعمتك  أفتحبه

 : قال ، فداءك اهللا جعلني واهللا ال : ؟ التك

فرجه  وحصن قلبه وطهر ذنبه اغفر اللهم

 شاب فهذا . الموقف هذا في عليمه وتعامله

 وغيرتهم الصحابة موقف يخفى وال !لزنا

 كما الشاب بالزجر ذلك يعامل لم  سول

 ذلك كل . شديداً وعيداً ذلك ورتب على زنا

 بالمحاورة النبوي العالج كان ، إذاً . لديه

 المعلم لك عظمة يتبين التعليم في الوسيلة 

 ِلي غُلَام ِلدو وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي لَّمسو هي

نَعم قَاَل فََأنَّى   قَاَل هْل فيها من َأورقَ قَاَل
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ألمهاتهم يحبونه الناس وال : قال ، فداءك جعلني اهللا 

لبناتهم يحبونه الناس وال : قال ، فداءك اهللا جعلني اهللا 

قال أفت ، ألخواتهم يحبونه الناس ال : قال ، فداءك اهللا 

لخالتك أفتحبه : قال لعماتهم ، يحبونه الناس وال : قال ،

الله : وقال عليه يده فوضع : قال ، يحبونه لخاالتهم اس

  1 .شيء إلى يلتفت الفتى ذلك بعد ن

تعليم وحسن  الرسول عظمة نلمس الحديث هذا ففي

بالزنا لي ائذن يارسول اهللا قال ولذلك ) الزنا ( يعني ذا 

الرسو ولكن ، وأرضاهم عنهم رضي اهللا اهللا دين على ة

الزنا حرم اهللا إن له قال وال ، عليهم اهللا رضوان صحابة

لديه ومعلومة الشاب لدى األمور مستقرة هذه ألن  ه

 هذه فتأمل ، الحالة هذه لمثل وسيلة أنجح هو ع العقلي

 .  

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه َأن رجلًا َأتَى بِي هريرةَ أ عن

فَقَاَل هْل لَك من ِإبٍِل قَاَل نَعم قَاَل ما َألْوانُها قَاَل حمر قَا

َل لَعهعذَا نَزه نَكلَّ ابقٌ قَاَل فَلَعرع هعنَز 2.لَّه   
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 واهللا ال

 رسول

 جعلني

، فداءك

الناس وال

يكن فلم

 ما يعلم

 الشديدة

الصح فعل

يفعله لم

واإلقناع ال

 األول

َأسود فَقَاَل

ذَِلك قَاَل لَ
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 أمه خالف لونه على أسود ولد يأتيه أن راً

 هذا يملكه ما بعض من مثاًل له وضرب ره

 الشكل في ألبويه مخالف هو ما منها يأتي

 كيف اهللا رعاك فانظر. أيضاً البشر في ل

 عن ينطق ال ألنه ، كاف ذاته بحد وهذا ، 

أن  التقرير بهذا أراد ، وجهله األعرابي ال

  

 أن قبل فماتت تحج نذرت أن أمي إن لت

 نعم : قالت ؟ قاضيته أكنت دين أمك  على

 قد ألن الطالب وذلك ، إليه السؤال وجيه

 إجابة إلى يستمعون اآلخرين الذين طالب

 على يعلق أن المعلم وعلى . ذلك أم غير 

 صحة بمعرفة اآلخرون الطالب ويستفيد
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مستنكراً مستفتياً سائالً جاء األعرابي أول الرجل فهذا

، وحاوره وميسور سهل عقلي بأسلوب  الرسول له

يأت وهل إبله عن سأله ، حيث فهمه إلى أقرب ليكون بي

حاصل ذلك أن  النبي أخبره عندئذ : فقال نعم ، ة

  .وواضح عقلي بسيط بأسلوب وقرره  النبي 

 هذا ابنه أن  النبي يخبره أن الممكن من كان ولقد 

حال  الرسول علم ولكن لما ، يوحى وحي إال هو إن 

  . أعلم واهللا خلفه ولمن األعرابي لذلك عاماً حكماً ذلك

فقالت  النبي إلى جاءت امرأة أن عباس ابن عن2=

كان عل لم أرأيت ، عنها حجي ، نعم : قال ؟ عنها أفأحج

  .أحق بالقضاء  اهللا فإن : له الذي فاقضوا

  :المتعلم إجابة على التعليق 2.2.9.5

توجي بعد الطالب إجابة على التعليق إلى المعلم يحتاج

الطال فن وأيضاً بها، أدلى التي اإلجابة من متأكد غير

 الطالب صحيحة إجابة كانت إذا ما لمعرفة شوق في ب

ويس ، له المعلم تصويب الطالب من فيستفيد طالب كل

  : ذلك بيان و . عدمه من ب

 

له فبين ،

األعرابي

والصفة

 حاوره

 الهوى

ذلك يكون

أفأ ، تحج

فاق : قال

.9.5.11

غير يكون

 الطالب

كل إجابة

الجواب



 ، رؤيا فذكر  الليلة أرى إني: فقال  

 بأبي اهللا يارسول عليك أقسمت : فقال  ضاً

  

 صحيح بأن بعضها وأخبره ، للرؤيا بكر 

 أن المعلم على أن ثم ، أو خطأ صحة من

مية أسلوب طرح السؤال الذي استخدمه 

وي في أصحابه حتى النساء كن يسألن 

نساء �نعم النِّساء: " ضى اهللا عنها ، قَالَتْ 

سورةُ النُّورِ �َأن يسَألْن عنْه ، ولَما نَزلَتْ

ه ال اللَّه ، ِإن اللَّ�يا رسوَل: تْ فُالنَةُ فَقَالَتْ 

وماءها ، ثُم ِلتُطَهر �ِلتَْأخُذْ ِإحداكُن سدرتَها

ا ، ثُمهْأسشُُئونِ ر�يضا ،  ِلتُفهدسلَى جع

 يححالص وه "را �فَلْتَطَّهةَ " بِهصري الْفنعي

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه �فَاستَحيا تَطَهر بِها ؟

فَلَمحتُ الَّذي قَاَل فََأخَذْتُ ���قَالَتْ عاِئشَةُ" 
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 اهللا رسول أتى رجالً أن  هريرة أبي عن 1=

بعضاً وأخطأت ، بعضاً أصبت :  النبي فقال  بكر أبو 

   .1)تقسم ال  النبي فقال ، أخطأت الذي ما حدثني ،

 أبي تعبير على  النبي تعليق لنا بجالء يتبين وهنا

من اإلجابة في ما تذكر أن اإلنصاب عين وهذا خطأ ها

  . ويوضحه خطأ

أهمية�مبينةواألحاديث النبوية الشريفة ،التي جاءت 

األسلوب التربوي�وقد غرس النبي هذا. مع أصحابة

فعن أم المؤمنين عاِئشَةَ رضى �ن أمور دينهم ودنياهم

 كُني ارِ ، لَمَأن اءيالْح نهنَعمي� َأنينِ وي الدف نتَفَقَّهي

هِنقنَاطم ورجح َأو اجِزوتْ فُال�حاءجا ، ورا خُمفَاتَّخَذْنَه

ِلتَْأخُ: " من الْمحيضِ ؟ قَاَل �ي من الْحقِّ ، كَيفَ َأغْتَسُل

ثُم ، ورقْ بِشُُئونِ�نِ الطُّهلْتُلْصا ، وهْأسلَى رع ضِلتَفْي

فرصةً وهو ا: قرصةً ، قَاَل يحيى �َأو"  فرصةً ممسكَةً 

 مهضعقَاَل بكَةَ ، و :نقَالَتْ �م ، ةالذَّرِير " :فَ َأتَطَهكَي

" سبحان اللَّه ، تَطَهرِي بِها : " وقَاَل �واستَتَر منْها ،

  تَتَبعي بِها آثَار الدمأهمية ��� درعها فَقُلْتُ
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 فعبرها

لتحدثن أنت

وبعضها

الخطأ يبين
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ويتعلمن أ

اَألنْصارِ 

شَقَّقْن حوا

ي متَحسي
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بي هذا أسلوب طرح السؤال في تعليم 

  :التاليين�في الغرضينسببها عدة ، يمكن 

  وتطلعهم لمعرفة اإلجابة�شوق في نفوسهم

أقره لهم صلى اهللا عليه وسلم، وإن �صحيحاً

 ، طرق الخمول وكسر ، النشاط وتجديد 

 يوجد أن المعلم وعلى تحدثها المكافآت تي

 اختالفاً المكافآت وتختلف. تقديمها في ة

 : منها وبعض األثر هذا مقدار 

 حيازة على زائداً معنى فيها ألن له ، إثارة

 قبل من الحسن الثناء على وحصوله ، عنه

 عبد اهللا يصف  اهللا رسول كان  :قال ث

 على فيقعوا إليه فيستبقون : قال وكذا كذا 
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لماذا استخدم النبي: وهو  سؤاال�أحب هنا أطرح

أن اإلجابة عن هذا السؤال تتمثل في نقاط عدة ،�به؟ أجد

جذب انتباه الصحابة رضوان اهللا عليهم وبث الشو.�

عند الصحابة من فهم، فإن كان صحي استخراج ما.�

  .ه خلل صححه لهم

 :للمتعلم ةالمكافأ تقديم2.2 

 ، القلوب اسر في عجيب فعل لها بأنواعها المكافآت

التي اآلثار من ذلك غير إلى ، العلم من االستزادة على ث

رأي مصلحة أو ، طالبه بين فتوراً وجد كما ألسلوب

 اختالف في من تحدثه الذي األثر في تشترك ولكنها ،

 :المادية المكافأة2.2.1 

وإثار المتعلم على تأثيراً والحوافز المكافآت أقوى وهي

عنه ورضى المعلم ، األقران على التفوق وهو ، المادية ة

الحارث بن اهللا عبد فعن  رسول اهللا ذلك فعل ولقد . 

 فله إلى سبق من : يقول ثم العباس بني من وكثيراً اهللا

 .فيقبلهم ويلزمهم وصدره

 

 

 

   

 

أصحابه؟ 

كان فيه خ

.2.10

 وباعث

األسلو هذا

، متبايناً

.2.10.1

المكافأة

 .معلميه

اهللا وعبيد

و ظهره



 بين وجوده عزيز ونادر وهذا األسلوب . 

 وضع من : قال وضوءاً فوضعت له خالء

 ، بعلمة الثقة المتعلم في يزرع األسلوب 

 جهد من يبذله لما باالرتياح الشعور طالب

 معك اهللا كتاب من آية أي أتدري! المنذر

 في فضرب : قال  القيوم الحي إالهو إله

 في أو سلوكهن في حسنة بادرة أي  منه

 هذا فمثل ، فالن الطالب نعم أو ، فيك اهللا 

يحب  يجعله مما ، األثر أحسن نفسه في رك

 أدبه في به أن يقتدوا لرفاقه مشجعاً لوقت
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  :بالدعاء المكافأة2.2 

 .ونحوه والتوفيق والخير بالبركة للطالب الدعاء وهو

الخال دخل  النبي أن عنه اهللا رضي عباس ابن عن. ين

1.الدين في فقه اللهم : فقال ، فأخبر
 

  : )المدح ( الحسن بالثناء المكافأة2.2.1 

األ وهذا.ونحوه  ، ممتاز ، أحسنت للطالب قولك وهو

الطال في ويبعث ، من المعلم االستحسان هذا لنيل غيره 

  : ومثاله علم

المن أبا يا :  اهللا رسول قال : قال كعب بن أبي عن

إله ال اهللا : قلت قال ؟ أعظم معك اهللا كتاب من آية أي 

     .2المنذر أبا العلم ليهنك !واهللا  : وقال ي

رأى منه إذا الطالب على يثني أن الناجح المعلم على

 بارك ، أحسنت :الجواب أحسن الذي الطالب فيقول ، ه

وتترك ، المعنوية روحه وتقوي تشجع الطالب اللطيفة ت

الوق نفس في ويكون ، للتدريب ذهنه ويتفتح ، ومدرسته

 ه أ . . ملمهم من والتشجيع الثناء لينالوا واجتهاده ه
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.2.10

المعلمين

فأخب ؟ هذا

.2.10.3

 ويحث

التعلم في

 أتدري

صدري

إجتهاده

الكلمات

ومد معلمه

وسلوكه

                
 
1 O�Aأ O�� 
2  KG�  `80^



 السمعي االتصال أما. عن الدرس  ما مل

 األقوى الوسيلة هو السمعي االتصال إن 

ضبط  على المدرب يساعد  والبصري معي

  . النسيان عن وصيانتها لومات

يعده ،  يه ، ويعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه
السامع ، بل هديه فيه أكمل الهدي ، كما 
يسرد سردكم هذا ، ولكن كان يتكلم بكالم 

 على اإلتيان بالكالم وهو السرد من الراء 

 لئال بعض إثر بعضه استعجاالً الحديث بع

   . فصل أجزاءه 

أحالهم منطقا حتى إن كالمه ليأخذ بمجامع 

رع ال يحفظ وال منقطع تخلله السكتات بين 

  . عنه 
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 والبصري بين المعلم والمتعلمالسمعي  2.2

بعمل إنشغال أو وذهول شرود حالة في الطالب كان 

 قلنا ولذلك. أبكم المتعلم كان إذا واحدة حالة في تخلف

السمعي أي  االتصال وهذا . إلى الطالب المعلومات صال

المعلوما حفظ في الطالب يفيد فهو المقابل وفي ، ل وإدارته

 :منها: السمعي االتصال: أوالً 2.12.

  :الكالم طريقة 2.11.2.

وكان يتكلم بكالم فصل بين ، يحفظه من جلس اليه 
يس بسريع ال يحفظ ، وال بكالم منقطع ال يدركُه السا

يسر ما كان رسول اهللا : (بقولها ه أم المؤمنين 
   .عليه متفق 1)صل يتحفظه من جلس إليه

 بضم ) يسرد  اهللا رسول كان ما (:   قولهاو

يتابع  اهللا رسول يكن لم والمعنى  .. فيه واالستعجال
 بين يكون ظاهر بين أي ) فصل( وقوله .. المستمع على

وأسرعهم أداء وأح كان أفصح خلق اهللا وأعذبهم كالما
  .  ويسبي األرواح ويشهد له بذلك أعداؤه 

إذا تكلم تكلم بكالم مفصل مبين يعده العاد ليس بمسرع 
  .لكالم بل هديه فيه أكمل الهدي 

عيد الكلمة ثالثا لتعقل عنهكان رسول اهللا صلعم ي: س قال 
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.2.11

يتخل فهو 

إيصال في

الفصل وإ

.2.11.1

.11.1.1

العاد ليس
وصفته أم
بين فصل 

واال الوالء
على يلتبس

القلوب وي

أفراد الكال

عن انس ق
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اقه ويتكلم بجوامع الكالم فصل ال فضول 
ا يرجو ثوابه وإذا كره الشيء عرف في 
 وقاره عجب ، ال يضحك إال تبسما ، وال

كان جل ضحكه التبسم بل و.حسن السمت

أسلوب الحوار ،   ويستخدم ون كذا وكذا
بطالب العلم ويوصي   وكان يرحب .قنعاً
  

  :لكالم

 الكالم المتكلف في المتشدق وقيل ، تراز

 حروفه إخراج في والمبالغة بغرائبه ، يان

 حديث ولعل نفسه في يرى وأن بد ال صفته

   الباب هذا في الكالم من كثير 

 يوم مجالساً مني وأقربكم ، إلى من أحبكم

 والمتشدقون الثرثاروي ، القيامة يوم ي

  1 المتكبرون قال المتفيهقون؟ فما ون

 2018  َ;�َء ِ.: َ َ��ِ�: ا�Gَkْuَ�ِْق
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   :السكوتكان طويل  .2.2.11

ال يتكلم في غير حاجة يفتتح الكالم ويختتمه بأشداقه 
صير وكان ال يتكلم فيما ال يعنيه وال يتكلم إال فيما ير

وقا محمد .  ولم يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا 
إال عند الحاجة ، بكالم يعد يحوي جوامع الكلم ، حس

  .بسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه 

  :وكان يوري في الكالم .2.2.11

ما بال أقوام يفعلون  " :فيقول.. يعمم وال يخصص
فكان أسلوبه حكيما ومقنعاً ،قة السؤال والجواب للتشويق

  .يقتدوا به ، وينهجوا نهجه  وعلى المعلمين أن.. يراً

الكال في السجع وعدم تكلف التشدق عدم.2.2.11 

واحترا احتياط غير من الكالم في التوسع هو التشدق

واإلتيان ، الكالم وتكلف . الفم جانب والشدق ، شدقيه به

صفته كانت هذه من ألن عقالن ومرفوض ، شرعاً ذموم

 عن يغنيان عمرو بن عبد اهللا وحديث ، عنه اهللا رضي

من  إن : قال  اهللا رسول إن :قال  جابر عن1=

مني ، وأبعدكم إلى أبعضكم وإن . أخالقاً أحاسنكم

والمتشدقون الثرثارون علمنا قد رسول اهللا يا : قالوا قون
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.11.1.2

وال تقصي
وجهه ولم
يتكلم إال 
كله التبسم

.11.1.3

وطريقة ال
بهم خيراً

.11.1.4

به فيلوي

مذمو أم ،

رض جابر

أحا القيام

المتفيهقون
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 الذي الرجال من البليغ يبغض هللا إن   

 فيه  والفصاحة والتصنع السجع تكلف

 التصنع من ذلك وكل . دعيين للخطابة

 في يقتصر أن نبغي بل  : قال ،  النبي

 يدخل في وال . مذموم  تصنع ذلك وراء ما

 .  

  :بالتعليم )

 وقد فادركنا ، سفرة سافرناها في  نبي

 من لالعقاب ويل ( صوته بأعلى فنادى 

 بالعلم صوته رفع من باب : بقوله صحيحه

يتم  وإنما  )صوته بأعلى فنادى   (بقوله علم

 كانت إذا ما ويلحق بذلك . ذلك غير أو

 وعال غضبه إشتد الساعة وذكر خطب 
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 اهللا رسول قال : قال  عمرو بن اهللا عبد عن 2=

   .1 بلسانه الباقرة تتخلل كما بلسانه

وتكل بالتشدق الكالم في التقمر  :األحياء في العزالي

المدعي المتفاصحين عادة به جرى وما والمقدمات بات

النب عن ساق أخباراً أن بعد ثم الممقوت، التكلف ومن م

وما للغرض التفهيم الكالم ومقصود : على مقصوده يء

. وإغراب  إفراط غير من والتذكير الخطابة ألفاظ حسين

)الصوت نبرات تغيير أو( الصوت رفع 2.11.2.

النبي عنا تخلف : قال عمر و بن اهللا عبد عن1=

،  أرجلنا على نمسح فجعلنا ، نتوضأ ونحن الصالة 

صحي في عليه البخاري بوب الحديث هذا ثالثاً أو مرتين 

بالعلم الصوت رفع جواز على واستدل المصنف  :حافظ

أو جمع كثرة أو لبعد إليه الحاجة تدعو حيث بذلك الل

 إذا  النبي كان ( جابر حديث في ذلك ثبت كما ة

   )2 الحديث . . 
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بلسا يتخلل

العز يقول

بالتشبيبات

المذموم

شيء كل

تحسي هذه

.11.1.5

 أرهقتنا

 ) النار

الحاف قال

االستدالل

موعظة

 . .صوته
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: 

 ، لشرح مضى إعادة ،أو غامضة نقطة ح

 رغبة تقديم : أوالً . عدة محاذير المعلم بته

  بية

  .صالً

 ؟ الساعة متى : فقال أعرابي جاء القوم حدث

 حتى يسمع لم بل : بعضهم وقال ، قال ما كره

 فأنتظر األمانة ضيعت فإذا : اهللا قال رسول ا

  1. الساعة انتظر

 هذا من ونستنبط ، من حديثه فراغه بعد 

  . المتصل حديث

 تجذب إنتباه أنها : فمنها ، قليالً عندها ف

 من انتباهاً يستلزم هذا بال شك فإن جأة
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قطعه وعدم اإللقاء في المعلم استمرار2.2.11.1

لتوضيح المعلم شرح إيقاف إلى الطالب بعض يلجأ

استجابته وفي ، يستجيب ال وقد الطلب لهذا المعلم ستجيب

وهي األغلبية كبيرة مجموعة حساب على أثنين أو واحد

متصالً يكون أن حقه وكان بعض عن بعضه الحديث قطع

  . الطارئ القطع بهذا الطالب أذهان على لتشويش

   . أفكاره تسلسل نفسه وقطع المعلم على التشويش 

  : البخاري رواه ما ذلك في دناً

مجلس يحد في  النبي بينما : قال   هريرة ابي عن

فكره قال ما سمع : القوم بعض فقال . يحدث  اهللا رسول 

يا أنا ها : قال : الساعة عن السائل أراه أين : قال حديثه ى

فانتظ أهله غير األمر إذا وسد : قال ؟ إضاعتها كيف : قال .  

 السائل سؤال على أجاب  الرسول أن زيادة وفيه

الحدي الفراغ من بعد السائل وإجابة ، المتصل الحديث طع

 :اإللقاء أثناء السكوت .2.2.11

الوقوف بنا يحسن فوائد المعلم شرح أثناء للسكوت

فجأة يسكت ثم معين موضوع في يتكلم المعلم فكون ب
                                         

 59  =ِ  ِآ�7َب اْ�ِ�KGْ =` ا�#_�ري 

 

.11.1.6 

يستجي وقد

واح طالب

قطع : ثانياً

التش: ثالثاً

 : رابعاً

ومستندناً

 فمضى

قضى إذا

 .الساعة

قطع عدم

.11.1.7

الطالب
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 المعلم تعطي أنها : ومنها . الراحة من يل

 ما يقرب اآلتي الحديث معدودة ولعل ثوان

 حتى فسكت . أعلم ورسوله اهللا : ؟ قلنا ذا

 ورسوله اهللا: قلنا ؟ هذا بلد فأي : قال . لى

دماءكم  فإن : قال . بلى : قلنا ؟ النحر يوم 

 ، هذا بلدكم في ، يومكن هذا كحرمة ، ام

  :متعلم

 فالمتعلم وللمتعلم، للمعلم جداً مفيد ، ميذه

 والناعس ، فينبهه يالحظ الغافل ثم ومن

 قبله من الجيدة المتابعة لتحصل طالبه ن

يطرح  لما أقوى فهم وأما . حوله ممن يقة

 على من االقتصار التلقي في اقوى صر
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قليل وأخذ قسط المعلم نفس بتراد تمسح أنها : ومنها  ع

ثوان سوى تستغرق ال عملية ذهنية وهي أفكاره لترتيب  

   . فاً

هذا شهر أي : قال  النبي عن بكرة  أبي عن

بلى : قلنا ذا الحجة؟ اليس : فقال ؟ اسمه بغير سيسميه نه

 أليس : قال ، اسمه بغير سيسميه ظننا أنه حتى فسكت

حرام عليكم  وأعرضكم : قال وأحسبه : محمد قال  كم

   . 1الحديث .. هذا هركم

 : منه : البصري االتصال : ثانيا2.2.1ً 

والمتعل المعلم بين النظري االتصال إدامة.2.2.11 

وتلميذه المعلم بين النظري االتصال على المحافظة إن

ومن بنظره، لهم متابعته خالل من سيطرته تحت طالبه

  إلخ .. فيزجره والمتالعب ، ه

عن قليالً ولو مرتفعاً مكان المعلم يكون أن ويستحب

مضايقة أو عناء دون معلمه متابعة طالب يتسنى لكل 

والبصر السمع وهما حاستين اشتراك ألن ، الدرس في
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المستمع

فرصة 

آنفاً قلناه

أنه ظننا

فسك . أعلم

وأموالكم

شهركم في

.2.11.2

.11.2.1

طالب ببقة

فيوقظه

 ،ولكي

في ويقال
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 وهي درجات ثالث بارتفاع  كان منبره

 : فقال الجمعة يوم الناس يخطب  نبي

 )2 حوله وجلسنا المنبر على يوم ذات جلس

  .إليه النظر يقتضي المعلم حول

 األدب وسلوك كالمه التهيؤ لسماع لإلمام

 لتفهم أدعى كان ذهنه وحضور وبقلبه سده

 بها يعمل من تكاد تجد ال إنك بل ، التعليم 

 عبارات ترديد أو ، باللسان اإلنكارعن  

 ، الناس من معينة فئة مع جداً نافعة ريقة

 مشاركة دون هكذا جيد هذا أو أحسنت : له

 . بحسبه فيعامل كل ، كله ذلك فيه يؤثر ال
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كان  ولقد ، عالياً المنبر جعل من السبب نلمس أن ولنا . 

 .. والمصلين الخطيب النظر بين تبادل في جداً

والنبي رجل جاء : قال  اله عبد بن جابر عن1=

 .1  فاركع قم  . قال . ال : قال  يافالن ت

جلس  النبي إن ( قال  الخدري سعيد أبي عن 2=

حو الجلوس وكذا ، النظر إليه يقتضي الخطيب حول وس

استقبالهم لإلم حكمة ومن :معلقاً حجر ابن الحافظ قال

عليه بجسده وأقبل بوجه استقبله فإذا ، كالمه استماع ي

 ألجله له القيام شرع فيما وموافقته ته

 : الوجه تعابير استخدام .2.2.11

 في الطريقة هذه توظيف عن المعلمين من كثير يغفل

 المعلم تغني الطريقة وهذه . عنها لغفلته أو بها جهله

الطريق ، وهذا معين قول أو معين عمل تجاه واالرتياح 

له قلت لو مما أكثر االبتسامة والبشاشة فيه تؤثر من اك

ال من وهناك. والرضا االرتياح على تدل التي  الوجه

 . وجهه في الغضب يعرف كان 
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 .واحدة

جداً كافية

أصليت

والجلوس

في معه

موعظته

.11.2.2

لجهل إما ،

 الرضا

هناك فإن

تعابير الو

 ونبينا
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 ثم ، وجهه فتلون صور فيه قرام ي البيت

 1الصور هذا يصورون الذين القيامة يوم باً

 فقام ، وجهه في رؤي حتى عليه شق ذلك

 يبزقن فال  القبلة وبين بينه ربه إن أو  ربه

على  بعضه رد ثم ، فيه فبصق ردائه رف

   2)ه 

 وجهه احمر حتى فغضب ( وللنسائي شقة،

 عند الغضب أحدث هذا ان على تدل ا

 يزد ولم  النبي سكت ولو ، منكراً  ل

مقام  في ألنه الغضب سبب بين والسالم الة

 تبسم إال رآني وال منذ أسلمت  النبي ي

  .وأرضاه عنه اهللا رضي هللا
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وفي ال  اهللا رسول علي دخل   عائشة قالت1=

عذاباً الناس أشد من   النبي قال وقالت . فهتكه الستر

فشق القبلة في نخامة  النبي أن  أنس ويروي2=

ربه يناجي فإنه في صالته قام إذا أحدكم إن : فقال بيده

طر أخذ ثم  قدمه تحت أو يساره عن ولكن قبلته ، قبل

وجهه  في رؤي حتى ( قوله وفي  هكذا يفعل أو : فقال

المشقة، أثر وجهه شوهد في أي :الحافظ  يقول        

كلها األلفاظ فهذا) المسجد أهل على فتغيظ(.صنف 

الرسول منه غضب الذي الفعل هذا بان جازماً علماً ابة

الصالة عليه ولكنه ، والردع اإلنكار في لكان كافياً . لك

 .والتعليم

  :التبسم .2.2.11

حجبني ما   البجلي اهللا عبد بن جرير فيقول 3=

اهللا بن عبد جرير على االبتسامة ذلك أثر يخفى وال جهي
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الست تناول

بيده فحكها

قبل أحدكم

فقال بعض

وللمصن )

الصحابة

ذلك على

والت التبليغ

.11.2.3

وجهي في
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 ، التحصيل والتعليم في جيدة وسيلة ، اء

 اشترك فإذا ، العملي وهي األسلوب ، ى

 ترسيخ في قوياً عامالً ذلك كان ، التعليم

 وقد ، المعلم جهة من يكون قد العملي وب

 لكل بسطاً وإليك : المتعلم من يكون وقد 

  اهللا رسول رأيت ثم (قال  ] المنبر ى

 عاد ثم ، المنبر أصل في فسجد ، القهقري

  )1 صالتي ولتعلموا بي لتأتموا هذا

 فقام ، وجهه في رؤي حتى عليه فشق ذلك

 � قدمه تحت أو يساره عن ولكن قبلته بل

 عند الحافظ قال  )2 هكذا يفعل أول ( : ال

  السامع نفس في وقع

73 
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 :التعليم في العملي األسلوب2.2 

اإللقاء طريق عن وتقديمها المادة عرض أن شك ال

أخرى وسيلة إليها انضاف إذا ذروتها تبلغ الوسيلة هذه

أثناء التعل واحد آن في العملي األسلوب مع النظري ب

واألسلوب النسيان لها من ومثبت ، الطالب ذهن في مات

 ، المعلم من يكون قد الفعل أن أي المتعلم ، جهة من

  

 : المعلم قبل من العملي األسلوب) أ2.2.1 

على  النبي صالة وفيه [ سعد بن سهل حديث1=

القه نزل ثم ، عليها ركع وهو ثم ، عليها وهو وكبر عليها

هذا صنعت إنما : الناس أيها : فقال على الناس أقبل فرغ

فشق القبلة في نخامة رأي  النبي أن  أنس عن2=

قبل أحدكم يبزقن فال القبلة  وبين بينه ربه إن : فقال بيده

فقال بعض على بعضه رد ثم ، فيه ردائه فبصق طرف 

أوقع ليكون بالفعل البيان فيه ، الخ .. ردائه طرف أخذ ثم
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.2.12

هذه ولكن

األسلوب

المعلومات

من يكون

: منهما

.2.12.1

عليه صلى

فرغ فلما ،

بيده فحكه

 أخذ ثم

ثم (قوله
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 قال : قال ثم توضاً  عفان بن ثمان

 تقدم ما له غفر ، نفسه فيهما يحدث ال تين

الصالة  عليه قوله ومثله للمتعلم وأضبط لغ

 ، اإلطالة عن غنيه وفيما سبق ، الباب هذا

 في المعلم على المسافة يختصر األسلوب ا

 طويالً وقتاًويستهلك   مثالً الوضوء صفه 

 ما بتطبيق عملياً ذلك يجعلهم يفعلون ثم 

 . أنفسهم على معلمهم من شاهدوه ما طبيق

 النبي على فسلم جاء ثم فصلى، دخل رجل

 صلى كما كان فصلى الرجل فرجع ، صل

 لم فإنك فصل ارجع : قال ثم ) السالم ليك

 قال . علمني . هذا غير أحسن ما ! بالحق 

 أرفع ثم ، تطمئن راكعاً حتى اركع ثم . ن
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عثما أن وفيه ، البخاري رواه الذي الحديث ومثله3=

ركعتين صلى ، ثم هذا وضوئي نحو توضأ من   اهللا 

  1. ه

أبلغ لكونه بالفعل التعليم الحديث وفي :حجر ابن قال 

هذا في كثيرة واألمثلة ) مناسككم عني خذوا ( الحج في م

هذا فإن .ومفيد ناجح فإنه األسلوب بهذا يعتني أن لمعلم

 يحفظهم أن من فبدالً ، والجهد الوقت ويوفر األمثلة ، 

 أمامهم ويطبقهى علمياً الماء يحضر أن يكفيه ، ليمهم

بتطبي عملياً يفعلون ذلك يجعلهم ثم أمامهم عملياً ويطبقه ه

 . ونحوها تعليم الصالة في األمر 

 : المتعلم قبل من العملي األسلوب) ب 2.2.1

فدخ المسجد دخل  النبي أن  هريرة أبي عن 1=

تصل لم فإنك فصل ارجع : قال السالم عليه  النبي رد

وعليك (  اهللا رسول فقال . عليه فسلم  النبي إلى ء

 بعثك والذي : الرجل فقال . ثالث مرات ذلك فعل حتى

القرآن من معك تيسر ما إقرأ ثم . فكبر الصالة إلى مت
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 رسول

ذنبه من

والسالم

المعل فعلى

 ضرب

تعليمه في

شاهدوه

 وكذلك

.2.12.2

فرد ، 

جاء ثم.

حتى تصل

إذا قمت :
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 صالتك في ذلك ثم إفعل . جالساً ى تطمئن

 بأسلوب ، فيها يحسن ولم صالته في ساء

 ثالث المصلي  النبي رد من يتبين ذلك

 

  .المجزئة الصالة ره بصفة

 ، غداً معنا صلها :فقال ، صالة الفجر وقت

 الصالة وقت عن السائل أين :قال ثم ، سفر

 فما . قال . بلى : قال واليوم ؟ أمس معنا 

 :الطالب وفهمه

 ، وواضح أمر بين وذلك ، آلخرى جماعة

 وفي ، المطروحة لألسئلة رعة االستجابة

 أبي عن : األمر ذلك لنا يجلي وغيرهما ن

 بين أن اهللا عبد خيره : فقال المنبرعلى  
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حتى ت ارفع ثم . ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم. قائماً عدل

 

أساء الذي لذلك ، الرسول  تعليم فيه الحديث فهذا 

وذلك ، بنفسه فيه وقع الذي الخطأ يكتشف المتعلم يجمل

 .الصالة  بإعادة له  النبي أمر سبب يكتشف لعله ،

غيره  تعريف في أبلغ ليكون أوالً يعلمه لم وإنما  :لنووي

وقت عن  النبي سأل رجالً أن ، مالك بن أنس عن1=

أسفر حتى أخر الثاني كان اليوم فلما ، بغلس  النبي ها

 حضرتها قد أليس : النبي فقال اهللا يانبي أنا: الرجل 

  2. وقت

الط عقل يناسب بأسلوب العلمية المادة عرض 2.2

جما ومن ، آلخر شخص من ، والمدارك العقول تختلف

سرع في يختلفون الواحد الفصل في الطالب أن ذلك عن

الصحيحين المروي في الخدري سعيد أبي حديث ولعل

 جلس  اهللا رسول إن : عنه قال اهللا رضي لخدري
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تعدل حتى

 1. كلها

يجم عملي

، مرات

النو وقال

فصالها

 فقال ؟

وق بينهما

.2.13

عن وبدلك

ولع الفهم،

الخد سعيد
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 . وأمهاتنا فديناك بآبائنا: فقال بكر أبو كى

  1.به الحديث نا

وانقطاع  فراقة على حزناً فبكى المخبربد 

 أصحاب ونباهة المعرفة أهل لينظر فهم ه

 ،وأوالهم اهللا  رسول إلى الناس أقرب 

 ،  الصحابة يفهمه الذي العربي لكالم

  . ال يخالفه

 ، ألخر من وسيلة وضعفاً قوة تختلف ، ب

أن  جداً المهم من كان ولذا ، مراد المعلم 

 العلمية المواد عرض في أسلوبه تحديد 

 : التالية ار

 قلت . نعم : قال ؟ هو البيت الجدر أمن عن

 فعل قال ؟ مرتفعاً بابه شأن فما : قلت . فقة

 أن تنكر فأخاف بالجاهلية عهدهم حديث ك

(2   
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فبكى. عنده ما فاختار ، عنده ما وبين الدنيا الحياة زهرة

أعلمنا هو بكر أبو ، وكان المخبر هو  اهللا رسول ان

العبد  هو  النبي أن علم  بكر أبو وكان  :ووي

وأبهمه عبداً إن  قال وإنما ، دائماً الخير من وغيره 

.  

  الصديق بكر أبو نعم كان :ابن تيمية اإلسالم شيخ

بالكال يتكلم  النبي فكان عنه يسألونه لما بمراده أعلمهم

وال يخ عليهم ويزيد ، فهموه ما يوافق آخر الصديق بفهم 

الطالب ذهن إلى المعلومات إيصال على المقدرة إن ثم

 عن والكشف اإلفصاح ، الشرح طريقة ، الوسائل هذه

 في ذلك يساعده ألن ، العقلي طالبه مستوى المعلم 

األثار ذلك ويوضح ، عقولهم ومداركهم يوافق بما صها

عن  النبي سألت : قالت عنها اهللا رضي عائشة عن

النفقة بهم قومك قصرت إن : قال ؟ البيت في يدخلوه لم 

قومك أن ولو شاءوا من ويمنعوا شاءوا ليدخلوا من ومك

)األرض في بابه ألصق وأن البيت في الجدر أدخل أن
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زهر يؤتيه

فكان قال

النوو قال

 الوحي

. الحذق

شيخ وقال

وأعلم ، به

 ويزداد

هذه ومن

 يعرف

،وتلخيصه

 لهم فما

قومك ذلك

أن قلوبهم
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 األمن من أجل ، السالم عليه إبراهيم عليه

 يظنوا أن  فخشي جداً أمر الكعبة عظم

 ترك كيف اهللا رعاك فأنظر ) ذلك في ليه

 األمر نزيد ولكي وجهه على األمر دراك

 .1 ورسوله اهللا يكذب أن أتحبون ، يعرفون

    )2 فتنه لبعضهم كان إال عقولهم تبلغه 

 ولو حتى ، عقولهم تحتملها ال التي حاديث

 عن تقصر عقولهم كانت لما فإنه ، اهللا 

 ، من ذلك نصيب لهم والمعلمون . فتنه م

 واضحة بعبارات األلفاظ ، وصياغة سائل

 . عليهم العلم يصعب ال ولكي ، مرهم

��اُXَVْ�َ 
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عليه بناها الذي أساسها على الكعبة بناء ترك  فالنبي

تعظم كانت قريشاً أن ( هي والمفسدة ، المفسدة في وقوع

عليه بالفخر لينفرد غير بناءها أنه باإلسالم عهدهم قرب

إدرا عن أفهامهم تقصر أن خشية ، كهذا عظيماً أمراً 

   محمد  تالميذ من مثالين ، هناك حاً

يعرف بما الناس حدثوا: قال  طالب أبي بن علي عن

 حديثاً ال قوماً محدثاً أنت ما( : (قال مسعود بن اهللا عبد

باالحادي مخاطبه الناس أثر لنا يوضحان األثران فهذان

 رسول عن ثابته صحيحة المحدث بها األحاديث تلك

لهم يحدث ال لكي ذلك عن النهي جاء وإدراك حقائقها

المسائ تبسيط في يجتهد أن المعلم على أن إذ كبير عبء م

أمره من في حيرة يقعوا ال كي ، طالبه مستوى تناسب ة
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الوقو من

قر ألجل

 الني

وضوحاً

عبد عن ،

تلك كانت

وإد فهمها

 وعليهم

مفهومة
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  .  أسلوب النبي في تصحيح أخطاء طلبته :  الرابعالفصل .3

  الخطأ طبيعة من البشر ��

  تصحيح األخطاء من الوحي الرباني والمنهج القرآني��

  التصحيح بالرفق ��

  التصحيح بالرحمة��

  التصحيح بالحكمة��

  التحصيح بالموعظة الحسنة��

  التحذير من العواقب ��

 التذكرة بقدرة اهللا��

  الحوار واإلقناع والمجادلة بالتي هي أحسنب التصحيح��

  التأنِّي، والهدوء، وترك العجلة والتَّسرعالتصحيح ب��

 المعاتبة أثناء باألسماء التصريح عدم��
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  .  أسلوب النبي في تصحيح أخطاء طلبته :  الرابعالفصل .3

  :طبيعة من البشر الخطأ  3.1

الخطأ والخطيئة، واإلفراط والتفريط وعلى المعلم أن يعلم أن الخطأ من طبيعة اإلنسان ، 

 أمر حتمي ال ينفك عن النفس البشرية وهو جزء من الضعف الذي غرسه اهللا عز وجل في اإلنسان

ومهما بلغ العبد من مقامات العبودية ودرجات التقوى فلن يسلم من . 1)وخلق اإلنسان ضعيفًا (

؛ أخرجه الترمذي بسند 2)كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون(قوله . ب أو المعصيةالذن

: واهللا عز وجل قدر لعباده أن يذنبوا لكي يتوبوا ويستغفروا ففي الحديث الصحيح عند مسلم.قوى

  .3)والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اهللا بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر لهم(

فهذه الحياة إذًا مليئة باألخطاء والزالت، والسقطات والخطيئات، وإذا كان صدور الخطأ من 

العباد أمر قدري فإن عالج الخطأ وإصالح حال المخطئين واجب شرعي، فليس من الشرع والدين 

أن يترك الخطأ والمخطئون دون تصويب أو إصالح، أو يعتذر عن أرباب الكبائر بأنهم بشر، أو 

  .نهم مراهقون، أو أن عصرهم ملئ بالفتن والمغرياتأ

إن فقه عالج الخطأ بالطريقة الشرعية مؤذن بتقليل تلك األخطاء وعدم تكرارها، وفي 

المقابل فإن الخطأ في عالج الخطأ ربما أدى إلى نهايات مؤسفة بين المخطئ ومن يعالج الخطأ، أو 

  .على ذلكم الذنبكان الخطأ في التوجيه سببا في إصرار المخطئ 
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 : القرآني

حتى مما ..ر واإلنكار وتصحيح األخطاء

  عض الصحابة في عدد من المواقف

، تاب اهللا عز وجل وسنة المصطفي 

ألخطاء البشر حتى ولو كان ذلكم الخطأ 

أن * عبس وتولى  (: في قوله تعالى 

  2)رى حتى يثخن في األرض 

فحينما تنازع  ن صحابه رسول اهللا 

 ( اهللا عز وجل منبها خطأهم قوله تعالى 

ي وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 

يا أيها الذين  (عند قريش، أنزل اهللا   

   4)وقد كفروا بما جاءكم من الحق 

لناس أنفض بعض الصحابة إليها وتركوا 

فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا 

   .ي تعالج أخطاء بعض العباد
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تصحيح األخطاء من الوحي الرباني والمنهج الق

والنواهي واإلقرار و فقد كان القرآن ينزل باألوامر

وكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بع ، ن النبي 

إن معالجة األخطاء منهج رباني مقرر في كتاب.1

 ربنا عز وجل ملئ باألوامر الربانية المصححة ألخ

، لقد عاتب اهللا عز وجل نبيه  من سيد البشر 

ما كان للنبي أن يكون له أسرى (: لهوفي قو 1)ألعمى 

ونزلت آيات من السماء تبين أخطاء أفراد من .2

وارتفعت أصواتهم، أنزل اهللا ابة بحضرة رسول اهللا 

ا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 

  .3) أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون 

ولما أفشى حاطب بن أبي بلتعة سر رسول اهللا .3

مودة وقد ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بال

يخطب بالنا ولما جاءت قافلة تجارة والرسول .4

وإذا رأو تجارة أو لهوا انفض (:ة فأنزل اهللا عز وجل

لتي تإلى غير ذلك من اآليات ا 1)ن اللهو ومن التجارة 

                                         

 r#% 2=1ة  
  67 =ة ا&*�Vل 

  2 =ة ا�0�!ات 
 ��07��  1 =ة ا�

 

تص 3.2

وقع من ال

فكتاب ربن

صادر من

جاءه األع

الصحابة ب

يا أيها الذ

لبعض أن

آمنوا ال تت

الخطبة فأ

خير من ال
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في عالجه وتصويبه ألخطاء اآلخرين  

، وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا 

ا تسير في الطريق ي النفس الطمأنينة أنه

جزء من التأسي والطاعة، المؤذن باألجر 

 .3).... وإن تطيعوه تهتدوا

من التعليم فالتصحيح  تصحيح األخطاء،

من النصيحة في الدين الواجبة على جميع 

( وقوله تعالى   ن المنكر قوية وواضحة

وسع من مع مالحظة أن دائرة الخطأ أ 

حيح األخطاء لها مسارات وأوجه ، إما 

 .ب الخطأ ومصادره 
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فلنعش أيها المسلمون مع طرف من هدي النبي 

خير الهدى وأكمله ألنه مؤيد بخبر السماء، و  

حيحا، فإتباع طريقته في إصالح األخطاء يبعث في الن

يح السديد، ناهيكم عن أن إتباعه في هذا المجال هو جز

وإن (، 2) ةلقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسن (. ية 

التعليم طرائق وأنواع وله وسائل وسبل ومنها تص

ومعالجة األخطاء وتصحيحها من ا .صنوان ال يفترقان

وصلة ذلك فريضة األمر بالمعروف والنهي عن ا .ين

 .4)ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا

تصحيح. المنكر فالخطأ قد يكون منكرا وقد ال يكون

ج غير المباشر أو ترك اللوم والتعنيف أو عالج أسباب ا
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 منها: معالم هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم في إصالح األخطاء 3.3 

 : الرفقعب التصحيح 3.3.1

فمن معالم هديه في معالجة األخطاء الرفق بالمخطئ بالعبارات، فكان يصلح أخطاء 

فَبِما رحمة من اللَّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ : (أصحابه بالعبارة اللينة، والكلمة الطيبة، قال اهللا جل وعال

ِلكوح نوا ميظَ الْقَلْبِ النْفَضحقاً في عالج األخطاء بقوله وفعله، فأما قوله،  فكان نموذجاً 1)فَظّاً غَل

إن : "وهو القائل ، "ما كان الرفق في شيء إال زانه وال نزع الرفق من شيء إال شانه: "فهو القائل

من حرم الرفق حرم : (القائلهو و ،"اهللا يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف

 ). الخير كله

قدمت إلى النبي : وأما فعله فقد أخبرنا صحابي من أصحابه، معاوية بن حكم األسلمي قال

ألتفقه في الدين، فعلم من فقه الدين مشروعية حمد اهللا لمن عطس وتشميت العاطس، قال فأتيت 

النبي وهو يصلي بأصحابه فعطس رجٌل من القوم، فقلت يرحمك اهللا، قال فرماني القوم بأبصارهم، 

واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني، لكني سكت،  فقلت

واهللا ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً فلما انقضت الصالة دعاني صلى اهللا عليه وسلم، 

من إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء : "منه، واهللا ما كهرني وال ضربني وال شتمني بل قال

 ، 2"كالم الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
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نظر إلى هذا التعليم العظيم والتواضع الجم والتربية الصالحة ليشعر هذا الجاهل بالحكم نف

الشرعي الذي خفي عليه فيعلمه فكان هذا التعليم له أثر في صالح ذلك اإلنسان واستقامته وهو 

 اً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه فصلوات اهللا وسالمه عليه،القائل بأبي وأمي ما رأيت معلم

لقد كان نبينا رفيقًا بأصحابه رحيما بهم، رؤوفًا عليهم، يعالج زالتهم وهفواتهم بالعبارة 

فبما رحمة من اهللا لنت (اللينة، والكلمة الطيبة، فملك القلوب وأسر األلباب بهذا اللين وتلك السهولة، 

، وال غرو في ذلك فهو عليه الصالة والسالم 1)ا غليظ القلب ال نفضوا من حولكلهم ولو كنت فظً

ما كان الرفق في شيء إال : (الذي شيد للبشرية صرح الرفق وقوى دعائمة بقوله وفعله، فهو القائل

 ، ) زانه، وما نزع من شيء إال شانه

تكون سببا في إصراره إن الغلظة في تصحيح الخطأ قد تعكس أثرا سيًئا في نفس المخطئ ف

إن الكلمة القاسية في العتاب لها كلمة ف ، فطبيعة النفس البشرية تأنف الحدة في التوجيه. على خطئه

وقل  ( )وقولوا للناس حسنا  (: طيبة مرادفة تؤدي المعنى نفسه ولذا كانت الكلمة الطيبة صدقة

  .2)لعبادي يقولوا التي هي أحسن 

زوج النَّبي  -رضي اهللا عنها  -واألصُل في ذلك ما ثَبتَ عن عروةَ بن الزبير، َأن عاِئشَةَ 

: ففهمتُها فقلت: السام عليكم، قالَتْ عاِئشَةُ: فقالوا ،دخََل رهطٌ من اليهود على رسوِل اهللا : قالتْ

؛ ) مهالً يا عاِئشَةُ، ِإن اللَّه يحب الرفْقَ في األمرِ كُلِّه(فقال رسوُل اهللا : وعليكم السام واللعنة، قالت

  .3)وعليكم: قد قُلْتُ(يا رسوَل اهللا، َأولم تسمع ما قالوا؟ قال رسوُل اِهللا : فقلتُ
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رضي اهللا عنها  -فالرسوُل في هذه الحادثة لم يرد على اليهود بمثِل قولهم، بْل وجه عائشةَ 

، وعلَّل ذلك بأن اهللا يحب ) مهالً يا عائشةُ: (توجيها بديعا بَأالَّ تُغلظَ لهم القوَل؛ حيثُ قاَل لها - 

  1.)إن اهللا يحب الرفقَ في األمر كلِّه: (الرفق في جميع األمور؛ لعمومِ قوله

  : الرحمةب التصحيح 3.3.2

   .الرقة والمغفرة والتعطّف  : والرحمة لغة

رقَّة تقتضي اإلحسان إلى المرحوم ، وقد تستعمل تارة : والرحمة : قال في مفردات ألفاظ القرآن 

في الرقة المجردة ، وتارة في اإلحسان المجرد عن الرقة ، نحو رحم اهللا فالناً وقد وردت الرحمة 

  : ومعانيها كثيراً في السنة المطهرة ومن ذلك 

. 2)أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة: ( عن نفسه ) صلى(قول الرسول 

 . 3)من ال يرحم ال يرحم( : قال ) صلى(حديث جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ، عن النبي 

 والرحمة أمر فطري في البشر ،وهي من األخالق المأمور بها المؤكَّد عليها ، وهي من أهم

 .  سبحانه وتعالىأألوصاف المحمودة عند اهللا

فإذا حبل ممدود بين ) صلى(دخل النبي : ( حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

) : صلى(فقال النبي . فإذا فترت تعلّقت . هذا حبل لزينب ،: ما هذا الحبل ؟ قالوا : الساريتين فقال 

 . 4)حلوه ، لُيصلِّ أحدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد . ال
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المرأة وبأمته كذلك  حيث لم يكلفهم « ديث رحمته عليه الصالة والسالم بهذه ففي هذا الح 

 .»ما يجهدهم ، ويشقّ عليهم 

إنك ) : ( صلى(قال لي النبي : حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال 

إن فعلت ذلك فإنك : ( وفيه كذلك ) صم يوماً وأفطر يوماً : ( وفيه ..) لتصوم الدهر وتقوم الليل 

  .1)هجمت عينك ونَفَهت نفسك، وإن لنفسك عليك حقاً

أشفق على عبد اهللا بن عمرو ، ورحمه ، وأرشده إلى الصواب ، من هذا ) صلى(فالنبي 

« : الفعل ، وفيه تصحيح للخطأ الذي وقع فيه هذا الصحابي الجليل ، قال النووي رحمه اهللا 

بأمته ، وشفقته عليهم ، وإرشادهم إلى مصالحهم، ) لىص(وحاصل الحديث بيان رفق رسول اهللا 

 ..»وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه

المكانة العظيمة في قلوب أصحابه ،  - الرحمة  –بهذا الخلق ) صلى(وقد احتلَّ رسول اهللا 

 عليهم ، حتى فَدوه باألموال واآلباء والبنين ، بل تعدى ذلك الفداء ، حتى فدوه بأنفسهم رضوان اهللا

كان رحيماً شفيقاً بهم ولم يكن فاحشاً ، وال متفحشاً ، وال صخّاباً ، وال ) صلى(وما ذلك إال ألنه 

فبما رحمة من اهللا لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب ألنفضوا : ( عنيفاً ، قال سبحانه وتعالى عنه 

فتوكّل على اهللا، إن اهللا يحب  من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر، فإذا عزمت

  ). المتوكّلين

يستفتيه ، ) صلى اهللا(حديث الرجل الذي أصاب أهله في نهار رمضان وجاء إلى رسول اهللا 

أنه لم يجد ما يعتق به وال يستطيع الصيام ، وال يجد ما يطعم به ، فلما جاء بعض :   ( وفيه 

أنه ال يجد أفقر من أهل بيته ) صلى(ر النبي أمره أن يتصدق به فأخب) صلى(الطعام إلى النبي 
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، وهذا في حال من ندم  1)أطعم أهلك : ، ورحمه ثم قال له ) صلى(في المدينة ، فضحك النبي 

 . على خطئه 

إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ، ولكن بعثني معلماً ( كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

: ( رحمه اهللا معلقاً على قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعائشة  -وقال اإلمام الغزالي ) ميسراً

اهللا عليه وسلم وعدم  وفي إبهامه صلى) إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ولكن بعثني معلماً ميسراً 

مصارحته ومواجهته لعائشة بالزجر إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم المتعلم 

عن سوء األخالق باللطف والتعريض ما أمكن ، من غير تصريح، وبطريقة الرحمة من غير توبيخ 

، ويهيج الحرص على ، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث الجرأة على الهجوم بالخالف 

اإلصرار ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طبائعهم ، وشدة خشونتهم ، وتنافر أمزاجهم 

وكيف ساسهم ، واحتمل جفاءهم ، وصبر على أذاهم ، إلى أن انقادوا إليه والتفوا حوله ، وقاتلوا 

اه أحياءهم أمامه ودونه أعز الناس عندهم وآثروه على أنفسهم ، وهجروا في طاعته ورض

وأوطانهم ، وهو لم يمارس القراءة والكتابة وال طالع كتب الماضين ، وال أخبار المربين السالفين 

 .. من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه هو المعلم األول والمربي التربوي ألمته

  : الحكمةعب التصحيح 3.3.3

وسلم جالس في المسجد وأصحابه، إذ  بينما النبي صلى اهللا عليه: قال أبو هريرة رضي اهللا عنه

جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، بال في طائفة المسجد، يرى أن المسجد وغيره سواء، فبال في طائفة 

من طوائف المسجد، فلما رآه الصحابة أنكروا عليه، وقالوا مه، وكادوا أن يوقعوا به، انتهك حرمة المسجد 

ر المسجد، كيف يترك، ولكن محمد صلى اهللا عليه وسلم الرحيم بأمته، وشرف المسجد، ودنَّس المسجد، وقذَّ

، فلما انتهى من بوله دعاه، وقال "دعوه، ال تزرموا عليه بوله: "الشفيق عليهم، الحريص على هدايتهم، قال

   ."إن هذه المساجد ال يصلح فيها البول وال القذر، إنما لذكر اهللا وتالوة القرآن والصالة: "له
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اللهم اغفر لي ومحمد وال تغفر معنا أحد، انظر إلى هذا الخلق العظيم، : رج وهو يقولفخ

والسكوت عن هذا الخطأ ال رضى به، ولكن لو ُأجبر هذا األعرابي الجاهل على القيام من مكانه لدنَّس 

بٍ من ماء مالبسه وبدنه، وتفرق البول في أماكن معدودة بينما هو محصور في موضعٍ واحد، فدعا بذَنو

فأفرغه على هذا البول، وانتهى الموضوع، وُأغلقَ باب الشر، وُأصلح الخطأ، ونُبِه الجاهل، فصلوات اهللا 

  .وسالمه عليه أبداً دائماً إلى يوم الدين

  : الحسنة الموعظةب التصحيح3.3.4 

فيه  هذا الفصل هو مدخل طبيعي لألساليب التي كان يستخدمها الرسول فى التعليم ويتجلى

بوضوح مدى عمق شخصية الرسول التعليم ومعلم هذه الشخصية والصفات التي تحلى بها الرسول 

والتي أهلته ليكون مربيا عظيما ألجيال كثيرة ومتتابعة من المسلمين المؤمنين . صلى اهللا عليه وسلم

ألزمنة باألسالم دينا وبحمد صلى رسوال ، والذين يسيرون على سنته وهديه فى كل زمان من ا

 ..وكل بقعة من بقاع العالم 

 أسامةَ بنِ زيد ةفي قص قتَل  - رضي اهللا عنه  -وقد دلَّ على هذا المعلَمِ ما جاء حين

: -  -ما فعَل أسامةُ؟ قال رسوُل اِهللا  -  - ال إله إال اهللا، فلما قَدموا، وبلغَ النَّبي : الرجَل الَّذي قال

يا رسوَل اهللا، : قال!) فكيف تصنَع بال إله إال اهللا إذا جاءتْ يوم القيامة؟: (عم، قَاَلنَ: ، قال)َأقَتَلْتَه؟(

فجعل ال يزيده على أن : قال!) وكيف تصنَع بال إله إال اهللا إذا جاءتْ يوم القيامة؟:(استغفر لي، قال

  .1!)كيف تصنَع بال إله إال اهللا إذا جاءتْ يوم القيامة؟: (يقول

في هذا اللَّومِ تَعليم وإبالغٌ في : قاَل ابن التِّين: "-رحمه اهللا تعالى  -افظُ ابن حجرٍ قال الح 

 ).12/195" (فتح الباري)) . "الموعظة؛ حتى ال يقدم أحد على قتْل من تلفَّظ بالتوحيد
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 : التحذير من العواقب .)أ3.3.4.1 

اهللا ونحن نتنازع فى القدر فغضب  خرج علينا رسول: عن أبي هريرة رضى اهللا عنه قال 

أبهذا أمرتم ، ام بهذا أرسلت إليكم : ( حتى احمر وجهه ، حتى كأنما فقئ فى وجنتيه الرمان ، فقال 

  ) .، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا األمر عزمت عليكم اال تتناعوا فيه

يا الى عتاب أو عقاب ، قد يحتاج الخطأ الحاصل فى قضية من قضا: العتاب والعقاب 

ولكن بحدود معينة بعيدة عن العواطف واالنفعاالت فلم يكن النبي يعاتب الصحابة بكلمات جارحة 

 .أو زائدة عن حدودها 

لقد عاتب رسول اهللا معاذ بن جبل عندما شكاه قومه الى رسول اهللا ألطالة الصالة بهم 

 ) معاذ أفتان أنت ، أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا  يا: ولكن الرسول فى عتابه لمعاذ لم يزد على قوله 

 :اهللالتذكير بقدرة  .)ب3.3.4.2 

ومن معالم هديه في إصالح الخطأ تذكير المخطئ بعقوبة اهللا وقدرة اهللا عليه، ألن من في 

قلبه إيمان إذا ذُكِّر باهللا خاف، إذا ذُكِّر بعقاب اهللا وانتقامه من الظالمين دعاه ذلك إلى السمع 

  .والطاعة والبعد واإلرتفاع عن الظلم والعدوان

كُنْتُ َأضرِب غُالما ِلي بِالسوط فَسمعتُ صوتًا من خَلْفي اعلَم :عن َأبي مسعود الْبدرِي قال

اعلَم : هو رسوُل اللَّه فَِإذَا هو يقُوُلفَلَما دنَا منِّي ِإذَا : قَاَل  َأبا مسعود فَلَم َأفْهمِ الصوتَ من الْغَضبِ

ودعسا مَأب لَماع ودعسا مَأب  هتبيه نطُ موي السدي نقَطَ مي وفي رواية فَسدي نطَ موتُ السقَاَل فََألْقَي
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 فَقُلْتُ ال َأضرِب مملُوكًا بعده َأبدا:قَاَل  ك علَى هذَا الْغُالمِاعلَم َأبا مسعود َأن اللَّه َأقْدر علَيك منْ: فَقَاَل

  1)َأما لَو لَم تَفْعْل لَلَفَحتْك النَّار َأو لَمستْك النَّار:وفي رواية فَقُلْتُ يا رسوَل اللَّه هو حر ِلوجه اللَّه فَقَاَل

  :والمجادلة بالتي هي أحسن واإلقناعالحوار ب التصحيح 3.3.5

ومن معالم إصالح الخطأ في هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم وسيلة اإلقناع أي أن تقنع 

المخطئ بأن فعله خطأ فإذا اقتنع بأن فعله خطأ وترك هذا الفعل عن قناعة كان ذلك هو المطلوب 

متفرحاً عليه بخطأ، ال، مهمتي أن أقنعه بأن  ليس الهدف أن أواجهه ساباً أو ناقداً أو شامتاً أو عائباً

ما عليه خطأ يجب أن يصحح خطأه، فلعله أن يترك ذلك عن قناعة، وإال فالحجة قد قامت عليك أما 

مواجهته باإلنكار ورفع الصوت والغضب الشديد فإن ذلك ال ينفع، وإن نفع في ترك الخطأ، لكنه 

  .قتنع منك بأن قولك حقاً وأن فعله خطأ فذاك المطلوبإذا توارى عنك فعل ما كان يفعل، لكن إذا ا

يا : فقال - - إن فتًى شَابا أتَى النَّبي : ومما يدلُّ على هذا المعلَم ما جاء عن أبي ُأمامة قال

ادنُه، فدنا منه : ((فقال! مه، مه: رسوَل اهللا، ائذن لي بالزنا، فأقْبل القوم عليه فزجروه، وقالوا

وال الناس : ((جعلني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا : قال)) أتحبه ألمك؟: ((فجلس قال: ، قال))يباقر

: جعلني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا يا رسول اهللا : ، قال))أفتحبه البنتك؟: ((، قال))يحبونه ألمهاتهم

وال : ((جعلني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا : قال)) أفتحبه ألختك؟:((، قال))وال الناس يحبونه لبناتهم((

وال :((جعلَني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا : قال)) أفتحبه لعمتك؟: ((، قال))الناس يحبونه ألخواتهم

 وال الناس: ((ال واِهللا جعلني اهللا فداءك، قال: قال)) أفتحبه لخالتك؟: ((، قال))الناس يحبونه لعماتهم
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، ))غفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه

  )).ن لسحرا

 قناعه من أفضل السبل في عالج الخطأ 

ك األعرابي الذي جاء إلى النبي وقد امتأل 

يا رسول اهللا إن امرأتي ولدت غالما : سلم

الة والسالم مقنعا ومزيالً عنه هذه الشكوك 

حمر، قال هل فيها : ما ألوانها ؟ قال:  قال

  .2)ولعل ابنك هذا نزعه عرق: 

  :والتَّسرع

 هي تصحيح األخطاء بالهدوء وترك 

هذا .  مخطئ بالهدوء وال يستعجل فيه

مل اآلخرين على اإلستماع واإلستجابة، 

في حديث أشج عبد صلى اهللا عليه وسلم 

: األناة. )3("تين يحبهما اهللا، الحلم واألناة

   .حانَه وتَعالَى فكن حليماً وال تستعجل

  �X8. 1500 ��ر�fإن أورق �fل 
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اللهم اغفر: ((فوضع يده عليه، وقال: ، قال))ه لخاالتهم

 1)لم يكُن بعد ذلك الفتى يلتفتُ إلى شيء

إن من البيان ل((: ع موهبة وفن بحد ذاته وفي الحديث

عن قناوال شك أن اقتناع المخطئ بخطئه وتركه له 

  .ثه من جذوره

قصة ذلك ا: ومن صور اإلقناع في تصحيح األخطاء

 شكًا واتهاما لزوجته، فصاح بالنبي صلى اهللا عليه وسلم

ويتبرأ منه فقال له عليه الصالة  وهو يعرض بأن ينفيه 

نعم، قا: هل لك من أبل؟ قال: ادت أن تهدم كيان أسرته

: لعل نزعه عرق قال: نعم قال فأني ذلك؟ قال:رق؟ قال

العجلة والتَّ الهدوء، وتركالتأنِّي، وب التصحيح3 

إن من األساليب المهمة في تصحيح األخطاء ه

عجال، وعلى المصحح أن يستخدم ويعالج مع المخط

ب جميل مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور ويحمل ا

نه وتعالى كما ذكر النبي صلسبحا�خصلتان يحبهما اهللا

إن فيك لخصلتين: " الحلم واألناة، فقال رسول اهللا 

انَهحبال يندم اإلنسان عليها أبداً، فإذا دعوت إلى اهللا س ،

                                         

  ).257 - 256/ 5" (مسنده" أحمد في 
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يحبونه لخ

فلم ي: قال

واإلقناع م

واجتثاثه م

صدره شكً

أسودا، وه

التي كادت

من أورق؟

3.3.6

اإلستعجا

أسلوب ج

هناك خ

الحلالقيس 

الروية، ال
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ن أهم أسباب حدوث األخطاء، وعلى 

خلق اإلنسان من : "كما قال اهللا تعالى .

يعته عجول، والنفس اإلنسانية بطبيعتها 

األناة من : " وء، كما قال رسول اهللا 

أناساً في  ا كان يوم حنين آثر النبي 

أناساً من طى عيينة مثل ذلك ، وأعطى 

 عدل فيها ، وما أريد فيه وجه اهللا ، قال 

ثم :  يعدل إن لم يعدل اهللا ورسوله ؟ قال 

(.   

مل بهدوء بعد غضبه ، ولم يعاقب ذلك 

مر وخالد النبي صلى اهللا عليه وسلم  في 

لكنه صبر ..  أصحابه، فهذه هي العلة 

يدل  ، وعدم تعجيله العقوبة له، الرجل 

وصبره على من آذاه ، وحلمه ، والسالم 

209 . 
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الكالم على العجلة ، والتسرع ، وأن ذلك من أ

.حح أن يترك العجلة والتسرع في معالجة األخطاء

فاإلنسان بطبيعته".وكان اإلنسان عجوال:"، وقال أيضا

ند تصحيح أخطاء الناس يعامل معه بالهدوء،، ولكن ع

 . )1("لعجلة من الشيطان

لما كا: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل وأعطى 

واهللا إن هذه القسمة ما عد: ، فقال رجل ... ف العرب 

فمن يعد: "فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال : ل 

)2("رحم اهللا موسى قد أوذي بـأكثر من هذا ، فصبر

قد تعامل  في هذا الحديث داللة على أن النبي 

حتى استأذن عمر ...  القائل، ألنه لم يثبت عليه ذلك 

معاذ اهللا أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أ:  فقال 

  .ء النقيادهم ، وتأليفاً لغيرهم

ذلك الر%QG  فيدّل هذا الحديث على حلم النبي 

عظيمة على الخلق العظيم الذي أوتيه عليه الصالة والس

  .وئه في معالجة هذا الخطأ 

                                         

2091: ، رقم الحديث 65:  الترمذي، باب ما جاء في التآني والعجلة، باب 
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المصحح 

، وق"عجل

عجلة، ول

اهللا والعج

القسمة، فأ

أشراف ال

قال ... 

رح: قال 

الرجل القا

قتله ، فقا

ستيفاء النا

داللة عظي

وهدوئه ، 
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وعليه برد نجراني  ي مع رسول اهللا 

حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اهللا 

حمد مر لي من مال اهللا الذي عندك فالتفت 

قد تألفّه بالعفو مكان . ه بالهدوء والرفق

  . )2(" سالم فسوف يعلمون

إذ عطس رجل من    مع رسول اهللا 

ما شأنكم تنظرون إلي؟  ،واثكل أمياه: ت

فبأبي  ونني، لكني سكتُّ، فلما صلى 

اهللا، ما كهرني، وال ضربني، وال نه، فو

كالم الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، 

وأن هذا الرجل . بالهدوء والرفق والعفو

صلى اهللا عليه وسلم صحح خطئه بالهدوء 

 . 1057: رقم الحديث

  .537: ، رقم الحديث 17: د، باب 
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كنت أمشي م:  عنه قالعن أنس بن مالك رضي اهللا

الحاشية فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة حتى

د أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته ثم قال يا محمد 

�. )1(له بعطاء ثم ضحك ثم أمر سول اهللا 

عامل معه با المفهوم من هذا الحديث أن النبي 

فاصفح عنهم وقل س:"م ، وذلك امتثاالً لقوله عز وجل 

بينا أنا أصلي مع: "عن معاوية بن الحكم السلمي قال

يرحمك اهللا، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت:  فقلت

ا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونن

مي، ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه، 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم": ي، قال

  . )3("ة القرآن

عامل معه باله فنفهم من هذا الحديث أن النبي 

النبي صلى في الصالة، والصحابة غضبوا عليه، ولكن

 .ستعجال

 

                                         

، رقم44: يح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة، باب
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ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في المساجد، بايح مسلم، كتاب المساجد 

 

غليظ الحا

قد أث 

إليه رسو

االنتقام ، 

القوم، فقل

فجعلوا ي

هو وأمي،

شتمني، قا

وقراءة ال

أخطأ في 

بغير إستع
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 :معاتبةال أثناء باألسماء التصريح عدم 3.3.7

 التوبيخ بحضور كان إن األثر هذا ويعظم ، الموبخ نفس في أثر له التوبيخ مايكون غالباً

 األخطاء معالجة في نوعها من فريدة طريقة كانت له والنبي . يتضاعف حينئذ فإنه ، اناس من جماعة

 إن إذا ، الخطأ بصاحب يشهر وال ، ويذمه بالخطأ يشهر كان ، إذا صحابته من تحدث التي الظاهرة

الوقوع  من تحذير هو بل ، المخطئ من التشفي ليس بالخطأ والسالم الصالة تشهيره عليه من الغاية

  .نفسه  للخطأ وذم ، الخطأ في

بالتعريض وذلك في األمور المذمومة ، لما في ذلك من عدم التصريح والتشهير واالكتفاء 

مراعاة لشعور المخطئ ، وعدم كشفه أمام الناس ، ومن ذلك ما حدث مع ابن اللتبية حين استعمله 

  على الصدقة ، فقبل الهدايا من المتصدقين ،  النبي

 فلما صدقة ية علىاللتب أبن له يقال أسد بني من رجالً النبي استعمل : الساعدي قال الحميد أبو

 العامل بال ما : قال ثم ، عليه وأثنى اهللا فحمد المنبر على النبي فقام . لي أهدي وهذا لكم هذا : قال قدم

 الحديث وفي )1  ؟ ال أم إليه أيهدي فينظر وأمه أبيه بيت في جلس فهال ، لي لك هذا: فيقول فيأتي نبعثه

 الصحابة من كثيراً إن مع اسمه عن يفصح الرسول لم حيث ، نبعثه العامل بال ما : قوله ، الواقعة هذه

 من التحذير هو كان القصد لما ولكن ، نبعثه العامل بال ما : بقوله الرسول الذي عناه هذا يعلمون

 هذا وحول . بالفعل شهر ، فيه اآلخرون يقع ال حتى عاقبته وسوء ضرره وبيان المذمون الفعل

 . بقوله حجر ابن يشير المعنى وهذا الحديث

                                                
 
 2457= ِآ�7َب اXِ�َْ#ِ� َوَ.�XَGِeْ َوا��Xَ8ْGَ%َ pِ�!ِ0ْH7 =^80` ا�#_�ري  1
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 طريق عن الطالب ، من تقع التي األخطاء عالج في طرقتهم تكون أن يجب كذلك والمعلمون

 خصوصاً المخطئ باسم عدم التصريح مع ، منه والتحذير ، عاقبنه سوء وبيان وذمة بالخطأ التشهير

 ورميه تحقيره في النفوس ضعاف يستغلها ال ، لكي نفسه الطالب من تعميد غير عن الخطأ كان إذا

  .  بالنقائص

وفى حسن طرائقه التعليمية ، حين كان يخطئ أحد الصحابة فى أمر ، فيعالجه الرسول 

حتى قال . بأسلوب تربوي حكيم ليتعلم معه كل ما ينبغى له أن يتعلم برفق وأناة واحترام للذات 

ما قبله وال بعده أحسن بأبي وأمي ما رأيت معل: أحدهم وهو معاوية بن الحكم بعد أن أخطأ وتعلم 

 .تعليما منه

إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ، ولكن بعثني معلماً ( كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

    : معلقاً على قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعائشة (رحمه اهللا  - وقال اإلمام الغزالي ) ميسراً

وفي إبهامه صلى اهللا عليه وسلم ) كن بعثني معلماً ميسراً إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ول( 

وعدم مصارحته ومواجهته لعائشة بالزجر إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم 

المتعلم عن سوء األخالق باللطف والتعريض ما أمكن ، من غير تصريح، وبطريقة الرحمة من 

هيبة ، ويورث الجرأة على الهجوم بالخالف ، ويهيج غير توبيخ ، فإن التصريح يهتك حجاب ال

الحرص على اإلصرار ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طبائعهم ، وشدة خشونتهم ، 

وتنافر أمزاجهم وكيف ساسهم ، واحتمل جفاءهم ، وصبر على أذاهم ، إلى أن انقادوا إليه والتفوا 

وآثروه على أنفسهم ، وهجروا في طاعته ورضاه حوله ، وقاتلوا أمامه ودونه أعز الناس عندهم 

أحياءهم وأوطانهم ، وهو لم يمارس القراءة والكتابة وال طالع كتب الماضين ، وال أخبار المربين 

 .. السالفين من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه هو المعلم األول والمربي التربوي ألمته
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  : الخـاتمــة

استعراض نماذج من الوسائل التعليمية التي كان رسولنا  الجولة السريعة فيبعـد هذه 

 يستعملها رديفـة توضح المعلومة وترسخها في األذهان، فحري بكل داعية وأستاذ المعلم القدوة

وتحفزه على االستماع، وبهذا  ومربّ أن يجتهد في االستعانة بالوسائل التي تعين المتلقي على الفهم،

  . غايتها لعملية التعليمية قد آتت ُأكلها، وحققتتكون ا
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يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من " سبحانه بتبليغ رسالته ورسولنا الكريم المكلف من ربه

 ، رأيناه قد وظف كل ما هو متاح لديه في زمنه من وسائل"فما بلغت رسالته ربك وإن لم تفعل

  . حسـنة ولنا في رسولنا المعلم قـدوة. مةاإليضاح وترسيخ الكلمة المراد تبليغها لأل

لدينا من وسائل قديمة وحديثة، تعيننا على تشويق المتلقي،  فعلينا أن نوظف كل ما هو متاح

  . وترسيخ ذلك الفهم في ذاكرته وإفهامه، وبل

هذه الوسائل من السبورة والرسوم المحدودة ، إلى األفالم  – كما هو معلوم - وقد تطورت 

  .وسواها والتلفاز التعليمي والمذياع التعليمي والفيديو ومختبرات اللغات) الكمبيوتر( والحاسب

. مأن يعنى بكل ذلك تحقيقاً لألهداف النبوية في التربية والتعلي فينبغي للمسلم المربي والمعلم

  . برسولنا المعلم، وبلغنا ما في أعناقنا من رسالة على أكمل وجـه نكـون قد اقتديناوبهذا 

الحبيب المصطفى الذي تركنا على المحجة البيضاء ، والصراط المستقيم ،  وصلى اهللا على

 .آله وصحبه أجمعين وعلى

 

 

  :النتائج

بعد هذه المعالجة المتواضعة لموضوع الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول في تعليم 

شافية عن أسئلة الدراسة التي  أصحابه رضي اهللا عنهم، نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم إجابات

  .وردت في المقدمة، ومن ثم تحقيق األهداف المرجوة

  .وللتحقق من ذلك يمكن استعراض األسئلة، واإلجابة عن كل سؤال على حدة
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  هل استخدم الرسول الوسائل التعليمية في تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم؟: السؤال األول

عشرات األدلة على استخدام الرسول للوسائل  والجواب باإلثبات، حيث قدمت الدراسة

وهي وسائل متنوعة في مواقف مختلفة ومناسبات عديدة، األمر الذي . التعليمية في تعليم أصحابه

يجعلنا نجزم بأن ذلك المسلك من الرسول المعلم ، مسلك مقصود لزيادة البيان، وتثبيت المعاني 

  .المنشودة في عقول الحاضرين

  ما الوسائل التي استخدمها الرسول في تعليم أصحابه ؟ :السؤال الثاني

أن الرسول المربي قد استخدم وسائل تعليمية متنوعة ما بين بصرية وسمعية  :والجواب

 .بصرية، بما يتناسب مع مقتضيات الموقف التعليمي، وفي حدود اإلمكانات المتاحة حينئذ

التشبيك : اإلشارة باليدين معا; اإلشارة باليد ;بعاإلشارة باألصا: ومن الوسائل التي أوردتها الدراسة

اإلشارة : اإلشارة إلى السمع والبصر: اإلشارة إلى الفم: اإلشارة إلى الوجه والكفين; بين األصابع

الرسم على : استخدام العصا: استخدام الحصى: اإلشارة إلى اللسان: اإلشارة إلى الحلق; إلى الصدر

  .استخدام األشياء الحقيقية: استخدام المجسمات الدمى: العملية العروض أوالتوضيحات: األرض

وإذا وضعنا في الحسبان أن البيئة في عهد النبي لم تكن لتساعد على توفيــر وسائل 

تعليــميـة كثيرة، وأن الرسول أمي ال يقرأ وال يكتب، سنجد أن تلك الوسائل التي استخدمــها 

  .متقدمة، ووافية بالغرضالرسول في تعليم أصحابه، تعد 

 ما أثر الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول على العملية التعليمية ؟: السؤال الثالث

من خالل استعراض األحاديث السابقة نجد أن الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول، كان لها 

و زيادة وضوح وبيان، أو إبراز تأكيد معنى، أ: آثار إيجابية واضحة على العملية التعليمية، مثل
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أهمية الموقف التعليمي، أو إطالة أمد التعلم، أو إثارة انتباه المتعلمين، ونحو ذلك من الفوائد 

حتى أن بعض الصحابة ظلوا يتذكرون الوسيلة التعليمية التي استخدمها الرسول . والمزايا التربوية

ثر الذي تركته في نفوسهم، مثل قول أبي أمامهم بعد سنوات من مشاهدتها، مما يؤكد عظيم األ

وكقــول البراء بن عازب رضي اهللا . كأني أنظر إلى النبي يمص إصبعه: عنه -هريرة رضي 

وأصابعي أقصر من أصابع رسول اهللا ، يشير  - وأشار بأصابعه  -سمعت رسول اهللا : عنه

  .عيهرأيت رسول اهللا يقرأها ويضع إصب: بإصبعه، وكقول أبي هريرة أيضا

إذا كان الرسول عليه الصالة والسالم قد استخدم الوسائل التعليمية، فماذا يعني : السؤال الرابع

  ذلك بالنسبة للمربين المسلمين في الوقت الحاضر ؟

أن ذلك االستخدام من قبل الرسول المعلم ، يعني مشروعية استخدام تلك الوسائل : والجواب

ره من المواد الدراسية، لما في استخدام الوسائل التعليمية من وما في معناها في تدريس الدين وغي

مزايا وفوائد تساعد على نجاح المربي في أداء رسالته التعليمية التربوية، وألن اهللا عز وجل قد 

  .جعل رسوله الكريم أسوة حسنة للمسلمين أجمعين

دنياهم، واالستخدام فحري بالمربين المسلمين التأسي بهديه في تعليم الناس أمور دينهم و

األمثل لوسائل التعليم التي رأينا كيف أن الرسول الكريم مارسها في مواقف تعليمية كثيرة ومتنوعة 

بصورة ال تدع مجاالً للشك في أنه عمل مقصــود في هديه في تعلـيم أصحابه رضي اهللا عنهم، 

من فيض، وقليل من كثير،  ال سيما إذا تذكرنا أن ما أوردناه في هذه الدراسة إن هو إال غيض

وكتب السنة المطهرة تزخر بالكثير من ذلك، ولم يكن القصد االستقصاء، بل اإلتيان بنماذج وأمثلة 

وإذا كان الرسول المعلم قد استخدم وسائل تعليمية في تعليم الكبار، فإن الصغار أشد حاجة .ليس إال
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ن استخدام وسائل تساعدهم على الفهم إليها، ألنه يصعب عليهم إدراك المفهومات المجردة بدو

  .واإلدراك

وفي الختام ندعو اهللا عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل البسيط ويجعله في ميزان حسناتنا 

يوم القيامة وأن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة لنا في جميع شؤوننا وأن يتحقق 

على جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب  فينا شعار الرسول زعيمنا ، والصالة والسالم

 .العالمين
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لم ، وصلى اهللا على رسوله سيدنا محمد 

  .ن 

لتعليم البشرية دين اهللا وشريعته الخاتمة 

ليغ شريعته للناس معلما ناجحا بمظهره 

 الشريفة أسلوب معلّم للمتعلّمين أن يكون 

فضل ما يكون المعلم أو المربي رغم أنه 

وقد  .ح والمعلم المتميز في تعليمه ألمته

 :ومنها . كان أنه معلم ميسر سه عدة م

ذات يوم من  ه قال خرج رسول اهللا 

ما يقرؤون القرآن ويدعون اهللا تعالى ، 

هؤالء يقرؤون كٌل على خير ، : ( وسلم 

وإنما بعثت  ، وهؤالء يعلمون ويتعلمون 

     

 ) عثني معلماً ميسراً

  ) علمكم

 1 

  :مة 

الحمد هللا الذي علّم بالقلم ، علّم اإلنسان ما لم يعلم ،

، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 

معلّما اختاره اهللا تعلى لتعلي لقد كان رسول اهللا 

وكان هذا المعلم المصطفى من اهللا تعالى لتبليغ . دة

ره ، وحاله ومقاله وجميع أحواله ، فتكامل شخصيته الش

  .وهديه السليم  الشريف

لقد كان رسول اهللا ال يزال بسنته معلماً ومربياً كأفض

إال أنه كان نموذجاً للمربي الناجح و ةمياً من أمة أمي

 النبي صلى اهللا عليه وسلم بأنه بعث معلما وأقر بنفسه 

عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قا

إحداهما ي:  حجره ، فدخل المسجد ، فإذا بحلقتين 

رى يتعلمون ويعلمون ، فقال النبي صلى اهللا عليه وسل

 ويدعون اهللا ، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، و

                                         ) فجلس معهم 

إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ، ولكن بعثني(  : يضا

إنما أنا لكم مثل الوالد أعلم( : بي صلى اهللا عليه وسلم 

  

  

المقدمة 

وسلّم ، و

والخالدة

ومخبره ،

كمثاله الش

كان أمياً 

افتخر النب

بعض ح

واألخرى 

القرآن وي

فجل معلماً

أيض قالو

قال النبي 



  

 آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 

كان نموذجا  سهم كانوا دالئل على أنه 

 .و ال بعده أحسن تعليما منه

 ". حسن خلقًا من رسول اهللا 

لتي استخدمها الرسول أمامهم بعد سنوات 

:  عنه اهللاهم، مثل قول أبي هريرة رضي 

سمعت رسول اهللا :  عازب رضي اهللا عنه

 اهللا ، يشير بإصبعه، وكقول أبي هريرة 

 سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كي يقتدى

زاخرة بالمواقف التربوية والتعليمية ،   نا

صون في أساليب التربية والتوجيه ، ألننا 

، كان قدوة )  أسوة حسنة ن في رسول اهللا
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   :معلم لعامة الناس آن دليل ناطق على أن النبي 

كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم آيات(: تعالى 

  ).كم ما لم تكونوا تعلمون

وكذلك صحابة النبي المعلم رضون اهللا عليهم انفسهم

  :منها و ي الناجح والمعلم المتميز فى تعليمهم

ما رأيت معلما قبله و ال : عاوية بن الحكم السلمي قال 

حسما رأيت أ:" صفية بنت حيي رضي اهللا عنها قالت 

ن بعض الصحابة ظلوا يتذكرون الوسيلة التعليمية التي

شاهدتها، مما يؤكد عظيم األثر الذي تركته في نفوسهم، 

وكقــول البراء بن عا ،نظر إلى النبي يمص إصبعه

وأصابعي أقصر من أصابع رسول اهللا - شار بأصابعه 

  .رأيت رسول اهللا يقرأها ويضع إصبعيه

هذه األحاديث قد حثتني أن أبحث أساليب تعليم رسو

ناإن سيرة نبي. يع المعلّمين والمربين ويستفيدون منه

نبغي أن يستفيد منها المربون والمعلمون بل المتخصصو

لقد كان ف( :كقوله تعلى نقتدي به في كل أحوالنا  ننا أ

  .ة كلها

 

والقرآن 

قوله تعال

ويعلمكم م

للمربي الن

عن معاوي

وعن صفي

حتى أن ب

من مشاهد

كأني أنظر

وأشار -

رأي: أيضا

به جميع ا

التي ينبغ

قد أمرنا أ

للبشرية كل



في و ، كمعلمين وكمربين هالحاجة إلي س

أعظم مربي  ألنه،   يقتبس من حياة النبي

، فالنبي لم يؤلف كتباً ولكنه ألف وربى 

رآنياً فريداً ، وكون منهم أمة وصفها ربها 

  .)خير أمة أخرجت للناس 

ف أن النبي قد استخدم بعض  كنت أعر

 غيـــر أني مــا كنت أتصــور 

وال . ي المواقف التعليمية التي وظفت فيها

سيقود إلى مزيد من المعرفة ة المشرفة، 

مربي والمعلم األول صلوات اهللا وسالمه 

 المطهرة، وجدت أن الرسول قد استخدم 

سمت البحث الى ثالثة فصول ، الفصل 

ي وردت فى القرآن والسنة على أنه معلم 

حتاج اليها المدرسون والمربون، والفصل 

 المناهج: الفصل ينقسم الى قسمين االول 

مثل مراعاته الفروق  ريس في ذلك الوقت

حدا قد قدم بحثا واسعا فى هذا الموضوع 

        صلى اهللا عليه وسلم مثل الرسومات

  .اهللا عليه وسلم فى تصحيح أخطاء طلبته
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الحاجة إليه كآباء ، وفي أمس نحن في أمسوكذا 

لحاجة كدعاة ومصلحين ، الكل فينا يحتاج إلى أن يقتب

، ف  عرفته اإلنسانية ، لنرى كيف ربى النبي أصحابه

 لم يعرف لهم التاريخ مثيالً ، وأخرج منهم جيالً قرآنياً

كنتم خير ( ف فريد متميز بأنها خير أمة أخرجت للناس 

والحق أنني قبل تناول هذا الموضوع بالدراسة كن

ل التعليمية في تعليم أصحابه رضــي اهللا عنهم، غي

ها بهذه الكثـــرة وال بهذا التنوع في طبيعتها وفي ال

ن مزيدا من البحث والتنقيب في كتب السنة النبوية ال

فادة من أساليبه التربوية العظيمة، وال غرو فهو المرب

  .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ومن خالل اطالعٍ محدود على بعض كتب السنة الم

فجمعت هذه األحاديث ، وقسم. ل في تعليم أصحابه

، اي الدالئل التي و  يختص ببيان شخصية الرسول 

التي يحتاج لعامة الناس ، ثم أوردت شمائل النبي 

استختدمها فى التعليم ، وهذا الف األساليب النبوية التي

األساليب وطرق التدري استخدم جميع ة التمهيدية التي

ة ، والتدريج واإلعتدال والبعد عن اإلمالل ولم أر أحدا

الوسائل التعليمية التي استخدمها النبي صلى: ي

ثم الفصل الثالث معالم هدي النبي صلى اهللا  .....رات 

 

الحا أمس

ومعلم عر

رجاالً لم 

بوصف ف

الوسائل ال

أنــها ب

شك أن م

واالستفادة

عليه وعل

الوسائل ف

األول يخت

وهاد لعام

األالثاني 

التعليمة الت

الفردية ، 

والثاني

واآلشارا
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عن استخدام وسائل التعليم في اإلسالمية ف بعض مدرسي التربية رومن الغريب حقًا أن يع

 بالرغم أن من الثابت أن الرسول قد استخدمها في تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم، التدريس،

وهو ما ستكشف . واستعان بها على توضيح بعض المعاني التي يريد إيصالها إلى أذهان السامعين

عنه هذه الدراسة، التي تسعى للتحقق مما إذا كان الرسول قد استخدم الوسائل التعليمية في تعليم 

هل استخدم الرسول الوسائل التعليمية في تعليم أصحابه رضي : بمعنى. رضي اهللا عنهمأصحابه 

  اهللا عنهم ؟

  :وبناء على ذلك، تحاول هذه الدراسة أن تجيب عن التساؤالت اآلتية

  ما الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول في تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم؟�.1

 استخدمها الرسول على العملية التعليمية؟ما أثر الوسائل التعليمية التي �.2

إذا كان الرسول قد استخدم الوسائل التعليمية، فماذا يعني ذلك بالنسبة للمربين المسلمين �.3

  في الوقت الحاضر؟

  

  

  

  

 

 

   



سلم كان معلما ومربيا ، فنظرة يسيرة الى 

لى ما رجعت اليه البشرية بعد رسالته ، 

كان العرب في الجاهلية يغزو ور حال ، 

 وتطول الحروب بينهم ألعوامٍ عديدة ، 

 " قبرة" نة ، بسبب أن ناقة وطئت بيضة 

، وقد دامت أربعين سنة " احس والغبراء 

 . كانوا يأكلون الميتة ، ويشربون الدم

من فقر ، وبسبب خوفهم من ما هم فيه 

كان ، عهن في األسر ، وجلب العار لهم 

وكانوا .   ويفتخرون بهم في موسم الحج

هم في الجاهلية فقال أمام النجاشي في 

صنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، 
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  : ل العرب وتعليم النبي 

قد أثبت التاريخ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ت عليه بشرية قبل رسالته صلى اهللا عليه وسلم والى 

  .  أوضح شاهد ودليل على ثبوت ذلك

في شر ح رسولكانت الجزيرة العربية قبل مجيء ال

م بعضاً ، ويقتل بعضهم بعضاً ، ألتفه األسباب ، وت

  . الالرجال ، وتُسبى النساء واألطف

وقد دامت ثالثين سنة ،" حرب البسوس : " ومن ذلك 

حرب داح: " فكسرتها ، ومنها  -أنواع الطيور   من

  . ب أن فرساً غلبت أخرى في الجري

كانوا ال يتنزهون عن الخبائث ، ومنها أنهم كانو

وكانوا يقتلون أوالدهم بسبب ما .  الزنا منتشراً بينهم

ع في الفقر ، وكان بعضهم يدفنون بناتهم خشية وقوعه

 الفخر باآلباء والنسب ، حتى إنهم ليذكرون آباءهم ويف

  .ون بالربا ، على أشكال وأصناف وصور متنوعة

وقد أجمل جعفر بن أبي طالب رضي اهللا عنه حالهم ف

كنَّا قوماً أهل جاهلية ، نعبد األصنام: " ة لما هاجر إليها 

 

أحوال ال

ما كانت 

تعطينا أو

بعضهم ب

فيقتل الر

نوع من –

، بسبب أ

وكان الزن

الوقوع ف

عندهم الف

يتعاملون ب

الحبشة لما



 .) 265/  3( رواه أحمد " يف 

         .لتحقير ، في الجاهلية

ور والعادات واألحكام الجاهلية ، وأبدلهم 

ض ومغاربها ، فأخرج منهم قادة وعلماء 

ريخها مجموعة ات تأكل بعضها بعضاً ، ت

بح بعد ذلك أمة تقود األمم وتصوغ لها 

  ر نجاحه ؟  

لم تعرف البشرية منذ نشأتها و .النبي 

كما حفظ لنا سيرة النبي صلى اهللا  ،ظيم 

فكان خير معلم عرفته البشرية لخير أمة 

أصحابه لنستفيد منها نحن كآباء في   ول

ذنا ، لنستفيد كدعاة في توجيه وتعليم 

سلوب النبي الكريم في تعليم أصحابه 

  .د كبير من العلماء اليوم

 
 

6 

 األرحام ، ونسيء الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف 

رضت المرأة ألبشع صنوف العذاب ، واإلهانة ، والتحق

الحكيم تلك الصور  عليمهبت رسول المعلموقد غير ال

وأقام بهم دولة نشرت العدل في مشارق األرض منها ،

بأمة كانت تأ  هدين ومربين ، لنرى كيف ارتقى الرسول

معارك والحروب ضاعت فيها أنفس وأرواح لتصبح 

  ....  

النبي فى هداية هؤالء العرب نجاحا باهرا فما هو سر ن

التعليمة السليمة التي استخدمها النب فالسر هو مناهجه

و لم يحفظ لنا التاريخ سيرة مربٍ عظيم  ، هأعظم من

فكا ،اية دو سلم الذي امتألت حياته إرشادا و تعليما و ه

  .ت للناس

فهيا بنا لنرى األسس التربوية التي ربي بها الرسول

أبنائنا ، ونستفيد منها كمعلمين في تربية وتعليم تالميذنا 

هذه المقالة كيف أن أسلو وسوف نرى من خالل. اتنا 

 مع أحدث النظريات التعليمية التي يؤكد صحتها عدد ك

  

  

 

ونقطع األ

وقد تعر

خيراً منها

اهدينومج

من المعا

...أهدافها

فنجح النب

مربيا أعظ

عليه و سل

أخرجت لل

تربية أبنائ

مجتمعاتنا 

يتوافق مع



  .المعلمخصية 

 معلم هاد لعامة الناس 

مبعوث رحمة للعالَمين وعلى آله وصحبه 

، أفاض اهللا تعالى على يده العلوم النافعة 

ما نزل اهللا عليك الكتاب والحكمة وعلمك 

:  

              :م أمته وداللتهم على الخير قال تعالى

ه ويزكّيهِم ويعلّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإن 

رسلنا فيكم رسوالً منكم يتلو عليكم آياتنا 

   3 )لمون

  :فة

  )4   ِإلَيكُم جميعا

شَهِيد 5)ـه  
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شخصي :األولالفصل .1

أن الرسول  قرآنإثبات ال 1.1

المبعو والصالة والسالم علىالحمد هللا رب العالمين، 

   .تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين

كان عليه الصالة والسالم واسع العلم، عظيم الفهم، أف

وأنزل  :ة، والمعارف العالية الوفيرة، فقال اهللا عز وجل

  .1ن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما

:القرآنفى  إطالق اسم المعلم على النبي  1

ال ريب أن مهمة النبي والرسول إنما هي تعليم أ

علَيهِم آياته ويسوال مّنْهم يتْلُو  مّيّين راُلَّذي بعثَ في الْ

كما أرسلن(: وقال أيضا )2  من قَبُل لَفي ضالٍل مبِينٍ

كم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمو

رسل للناس كافةُأو، هو رسول لعامة الناس  1
  

سوُل اللَّـه ِإلَيكُم قُْل يا َأيها النَّاس ِإنّي ر (:وقال تعالى 

وكَفَٰى بِاللَّـه شَ ۚ سوال سلْنَاك ِللنَّاسِ ر وَأر(:وقال تعالى 

                                         

 113: ا��� :  ا����ء
�� ، ا�����2 �رة ا�

 ��151رة ا�#"!ة ا��� 
�158رة ا&%!اف ، ا��� 

�79رة ا����ء، ا��� 

 

ومن اتبع 

الكثيرة، و

لم تكن تعل

1.1.1

هو الَّذي(

كَانُوا من

ويزكيكم 

1.1.2

                
 
��رة ا����ء 1

� 2  � ��رة ا�
 � ��رة ا�#"  3

  4  � ��رة ا&
  5 � ��رة ا��� 



ير ا وَأكْثَر نـٰك   1)يعلَمون الالنَّاسِ   لَ

ال تختص بقوم وال  التي, لرسالة الشاملة 

وما  لية قومية محدودة بفترة من الزمان

  ،لكنا أرسلناك كافة للناس أجمعينصة ، و

  .ك ، ونذير من كذبك

   3)أال يكونوا مؤمنين

   4)عليم بما يصنعون

  5)يمكرون 

   6)عليهم وال تك في ضيق مما يمكرون

ى اهللا عليه وسلم وشفقته بمن دعاهم إلى 

ألسى ألنهم لم يؤمنوا، وهذا يدل على ما 
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ا ونَذير كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشير سلْنَاك ِإال ما َأر(:أيضا  وقال

  2) ٰى ِللْعالَمين ذكْر الِإن هو إ( :وقال أيضا  

فهي الرس, نها الرسالة األخيرة ففى هذه اآليات دليل أ

ولقد كانت الرساالت قبلها رساالت محلية  . والجيل 

ك يا محمد إلى هؤالء المشركين باهللا من قومك خاصة

 منهم والعجم ، واألحمر واألسود ، بشير من أطاعك ، 

  :الناسخير لعامة  بعثته  1

لعلك باخع نفسك أال ي( : وقال سبحانه وتعالى��

فال تذهب نفسك عليهم حسرات إن اهللا عليم( ��

وال تحزن عليهم وال تكن في ضيق مما يمك(��

واصبر وما صبرك إال باهللا وال تحزن عليه( ��

لمدى رحمة رسول اهللا صلى اففي هذه اآليات بيان 

 فأعرضوا عنها حتى أنه كاد يهلك من الحزن واألس

 . هذا القلب العظيم من حب الخير للناس كافة

  

                                         

�28رة ا��#�، ا���  
  �90رة ا&*��م ، ا��� 

 3: ا�,�!اء  ��رة
 8: .�-! ��رة
 70: ا���/  ��رة
 128: ا��0/  ��رة

 

أرض وال

أرسلناك ي

العرب من

1.1.3

الهداية فأ

يحمله هذا

                
 
 1 � ��رة ا��# 
 � ��رة ا&*2
 � ��رة  3
 � ��رة  4
 � ��رة  5
 � ��رة  6



 يهِمّكزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي هِمَأنفُس نّولًا م

 .1) نٍ

النيات، فجعل اهللا من صفات  واألخالق و

ه التزكية بمجرد القول، بل البد أن يكون 

ه واإلقتداء بهديه واتِّباع سنَّته و توقيره 

 ، والتجارة واألموال ، وأوعد من تخلف 

كُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم  كَان آباُؤكُم وَأبنَاُؤ

تَر ناكسمو  اللَّـه نّكُم مِإلَي با َأحنَهوض

ۗ  اللَّـهالو ينقالْفَاس مي الْقَوده2 )ي 
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  :وتعليم فيها تزكية بعثته 1 

سولًا  الْمْؤمنين ِإذْ بعثَ فيهِم ر لَقَد من اللَّـه علَى(

هم الْكتَاب والْحكْمةَ وِإن كَانُوا من قَبُل لَفي ضلَاٍل مبِينٍ

والتزكية هي التطهير من أدناس األعمال واألقوال وا

ه يزكي من آمن به واتبعه، وال يمكن أن تكون هذه الت

  .ي صلى اهللا عليه وسلم مثاالً حياً رفيعاً في التزكية

  :عليهوجوب المحبة  1

أوجب اهللا سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعته وا

فوق محبة اآلباء واألبناء واألزواج والعشيرة ،   ه 

قُْل ِإن كَان (:حقيق ذلك بالعقاب ، فقال سبحانه وتعالى 

ر اٌل اقْتَروَأمو تُكُم ارجتا ووهفْتُم سما وهادكَس نةٌ تَخْشَو

فَتَر هبِيلي سف ادجِهو ِله اللَّـه يْأتتَّٰى يوا حصرِ ببَِأم ه ۗ 

  

  

  

  

                                         

164ا��� �رة 5ل %�!ان ، 
�24رة ا��6�7 ،ا���  

 

1.1.4

ويعلّمهم الْ

نبيه أنه ي

المزكي 

1.1.5

ومحبته 

عن تحقي

يرشعو

رو و وِلهس

                
 

 1  � ��رة 5ل 
  2 � ��رة ا��7 



 :معلم هاد لعامة الناس 

  .علم هاد بصير

 ) أعطيت : لت على األنبياء بست فض
، وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا  

كان النبي و: " قال صلى اهللا عليه وسلم : 

 اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا 
إحداهما يقرؤون القرآن : ، فإذا بحلقتين 

كٌل على : (  النبي صلى اهللا عليه وسلم 
عطاهم وإن شاء منعهم ، وهؤالء يعلمون 

 4)نتاً ولكن بعثني معلماً وميسراً

   5)بله وال بعده أحسن تعليماً منه

  6)  ول اهللا
أال إن ربي أمرني أن  (:انه عندما يقول

 8)لة الوالد أعلمكم

   

��  1553 = �6ب  � ;�ء .: ا�8�9

 ?ِ7ِAَ�6َِإ �َآ�َن ِ ْ � َ Eِ�ْ= 537 
 .ِ= 931� QGَ%َ ا�!Pْآ8ْ7َ#َِ� 

 2865 : ا�POْ*�8َ َأْهُ/ اْ�َ��Hِ� َوَأْهُ/ ا���Hِر
= 8  
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 إثبات السنة أن الرسول  1.2

معلم  لقد أثبتت السنة المطهرة أيضا أن رسول اهللا 

: قال هريرة أن رسول اهللا عن أبي ��
، وأحلت لي الغنائم ، ونصرت بالرعب ، ع الكلم 

  .1) وختم بي النبيون، ت إلى الناس كافة 
: عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال ��

  .2"إلى الناس عامة  وبعثتُ، إلى قومه خاصة 
بداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللاعن ع��

وسلم ذات يوم من بعض حجره ، فدخل المسجد ، فإ
ن اهللا تعالى ، واألخرى يتعلمون ويعلمون ، فقال النب

قرآن ويدعون اهللا ، فإن شاء أعطا هؤالء يقرؤون ال
   3) فجلس معهم وإنما بعثت معلماًون 
إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتاً : (وقال ��
ما رأيت معلماً قبله : (يقول معاوية بن الحكم��
فما رأيت معلماً قط أرفق من رسول (وقوله  ��
لها إياه ربه سبحانه مسؤوليته التي حم وكان��

   7)علمني م ما جهلتم مما
بمنزلة ال إنما أنا لكم(  قَاَل  عن َأبِي هريرةَ��

                                         

�6ب  �  = ا[ ^QG ا[ %8G? و�KGآ�7ب ا��8! %� ر��ل  = ��� ا�7! \ي = ا��7Jب 
  328 = ا�87�K =8` ا�#_�ري 

  229 = ِآ�7َب اْ�ُ�َ"ZOَ ِ� =ا6�  �;? 
KG�   – قcd1478 =ا� 

 KG�  `8 = َآ� � َ Eِ�ْ*َِة َو�GَHIِم ِ.: ا��GَJَ�ْا Kِ�!ِ0ْLَ ة  �6َب�GَHIا� MِNَِوَ َ�ا Oِ;ِ��َ�ِآ�7َب اْ�َ
��ِد وَوMِNْ اِ�ْOَ8َ�ْ� QGَ%َ ا� = ِآ�7َب ا��GَHIِة  = أ6: داود ُPُآ�ِع َوا��P!َأ6َْ�اِب ا� Mِ�!ِVْLَ �6َب

 KG�  `=  �XَGَِوَأْه �Xَ�ِ8�ِ*َ �ِVَِ̂ �َ!ُف �Xَ6ِ ِ.: ا�POْ*�8َ  = ِآ�7َب اْ�َ��Hِ� َوْ�ُ :7ِHِت ا��VَZI�6َب ا�
=�6ب آ!اه�8 إ�7"#�ل ا�"#�ef O�% �Gء �A;�  =آ�7ب ا��Xdرة  – ��� ا6: داود 

 

جوامع ال
وأرسلت إ

يبعث إلى 

عليه وسل
ويدعون ا
خير ، هؤ
ويتعلمون 

أعلمكم ما

                
 
 ��ر ا��7Jب  1
^80` ا�#_�  2
��� ا6�  �;  3
4  KG�  aروا
5   KG�  `80^
��� أ6: داود  6
7  KG�  `80^
 � ��� ا6:   8
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  :معلمشمائل النبي التي يحتاج إليها كل  1.3

  اإلخالص �.1

  الصدق�.2

  تطابق العمل للقول �.3

  العدل �.4

  التواضع�.5

  الصبر وإحتمال الغضب�.6

  األخالق الفاضلة�.7

  الرفق بالمتعلم �.8

  عدم االكتساب بالتعليم�.9

  اإلستشارة�.10

  تجنب الكالم الفاحش البديء�.11

  التعليم بالتشجيع والثناء�.12

  التربية بالموعظة والنصيحة�.13

  المعلم مع المتعلم قبل الدرس وبعدهمعاملة �.14

  مزاح المعلم مع المتعلمين�.15

  ترك األمور ألهلها�.16

  غرس العقيدة الصحيحة وتقوية اإليمان خالل التعليم�.17

 



   يحتاجها كل معلم

لكثرة بمكان، ونعرض هنا للشمائل التي 

  .تعليمية والتربوية

ا تحمل هذه الكلمة من أبعاد فالمربي هو 

 لينمو بين يديه فى حياة ناجحة ويرتقى 

بتوجيهها وتنشئتها ليضمن لهم حياة نامية 

وبهذا المعيار .قدرا وأكبر جهدا وأبقى أثرا

ن الناس ضمت آالفا وآالفا من الماليين 

   .لعاطفة والسلوك

وعة من الصفات ، وهو من خالل هذه 

   عنه أخفقت عملية التلعيم إخفاقا ذريعا 

 العلم مبدأ إخالص وغرس تأسيس وهو 

 علوم من كم اهللا ولعمر . المنهج الرباني

 منثوراً هباء وكانت الرياح أدراج وذهبت

 همهم يكن ولم ، اهللا سبيل في يجعلوها م
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التي يح  مائل النبيش1.3 

ال ريب أن شمائل النبي وأخالقه العظيمة من الكثر

في أداء مهمته التعلي  معلم يود أن يقتدي بالنبيها كل 

شخصا مربيا ومعلما فذا بتعليمه بكل ما ت وكان 

ن الذي يقوم عن عمد وقصد برعاية فرد أو أفراد لين

اعة بشرية كبرى يقوم بتولمن يرعى جم) المربي (  

كان الجماعة البشرية أوسع ، كان المعلم لها أعظم قدرا

المربي العظيم ألجيال من ال  ي السليم فإن الرسول

وتتأثر بقوله وبعمله وإرشاده فى الفكر والعاعلى نهجه 

  المربي عليه الصالة والسالم

ال بد لمن يباشر عملية التعليم أن يتصف بمجموعة

ت ينفذ إلى المربي، حتى إذا ما ابتعدت هذه الصفات عن

 :هم هذه الصفات 

  :اإلخالص1 

 ، والمربين المعلمين من كثير عنه غفل عظيم أمر

المن عن الناس من فئات لبعد له فطن ال أمر وهو . هللا ل

وذهب شيئاً أصحابها منها يستفد لم ، لألمة جليلة وأعمال

ولم ، وأعمالهم علومهم يخلصوا في لم أصحابها ألن

 

يحتاجها ك

اإلنسان ال

مفهوم 

وكلما كان

التربوي ا

تسير على

صفات الم

الصفات ي

أهم  ومن

1.3.1

والعمل

وأع مفيدة

ألن وذلك



 أو جاه منصب نيل أغراضهم كانت إنما

 ذلك ولكن ذلك ونحو وثناء مدح من ، 

 ، القرآن وقرأ ، العلم تعلم ورجل"  :  

 ، القرآن فيك وقرأت وعلمته العلم علمت

 به أمر ثم ، قيل فقد قارئ ليقال لقرآن

 نفوس في يغرسوا أن والمعلمين المربين

 مدح ذلك بعد حصل إن ثم ، اهللا من ب

 عليهم من يمليه وبما ، بعلمه الناس ثقة

 في معلمهم كذب للطالبن أب فإذا ، قوله

 منجاة والصدق.  طالبه أعين من سقوطه

 بقوله أهله من يكونوا أن ورغب المؤمنين

 الصدق أن إلى األول المعلم وأرشد   2)

ليصدق  الرجل وإن ، الجنة إلى يهدي بر
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إنما ، واألعمال والمعارف العلوم بهذه خوانهم المسلمين

 الدنيا في ومعارفهم أولئك بعلومهم ينتفع قد ، ذلك

               .إلى زوال 

  :المعنى ذلك يجسد هريرة أبو رواه الذي الحديث

  النبي قال :قال عنه اهللا رض هريرة أبي عن

تعلم قال ، فيهاعلمت  ماف:قال فعرفها ، نعمه فعرفه ، ه

القرآ وقرأت ، عالم : ليقال تعلمت العلم ولكنك ، ذبت

حري بالمر كان ولذا 1"النار في ألقى حتى على وجهه 

الثوابو وابتغاء األجر ، هللا والعمل العلم إخالص م

   .ونعمة من اهللا فضل فذلك الناس من

 :الصدق1 

ثقة فقد فقده إذا ، المعلم رأس على تاج الصدق إن

يقوله ما كل معلمه من يتقبل الغالب في الطالب ألن ،ات

إلى سقو ويؤدي ، مباشرة عليه ينعكس ذلك فإن األمور

ورغ ، الصادقين على اهللا أثنى وقد ، واآلخرة الدنيا ي

) مع الصّادقين وكُونُوا اَهللا اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيّها يا( 

البر وإن ، البر إلى يهدي الصدق إن (بقوله الجنة إلى

                                         

 KG�  ` = رة� gا���ر  = ا h07ا� ��� (1905) �6ب  � G� /L�f!��ء وا��
�11رة ا��6�7 ا��� 

 

إخوان نفع

ذلك ونحو

 عاقبته

الحد ولعل

به فأتي

كذبت قال

 فسحب

ناشئتهم

من وثناء

1.3.2

معلومات

األم بعض

في للعبد

(:تعالى

إلى يهدي

                
 
1  KG�  `80^

 2 � ��رة ا��7 



 يهدي وإن الفجور ، الفجور إلى يهدي 

 النبوية السيرة تأمل وعند 1)اهللا كذاباً عند

 بعث ولما . كذبة واحدة مكة كفار منه د

 من وخوفاً ، وتجبراً استكباراً ، ولكن هم

 كان ولقد . أعيانهم بعض ذلك بحقيقة 

 ذلك الصحابي اهللا ورحم ، اهللا دين في س

 .!كذاب بوجه ليس وجهه أن عرفت هه

فى النفس ، وأعون على الفهم والحفظ ، 

بالفعل والعمل هو االسلوب الفطري للتعلم 

لُونع * رقْتاً كبم نْدتَقُولُوا اهللا ع ا َأنال م 

 عن وتنهون . تفعلونه ال وأنتم ، به مدحتم

 أن يكون بالخير لآلمر ينبغي ولهذا .به ن

 َأتَْأمرون(: تعالى ،قال به القيام عن الناس

 3   

  QX�� 5743 %� ا�J\ب
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 الكذب وإن ، صديقاً اهللا عند يكتب حتى الصدق ى

عند يكتب حتى الكذب ويتحرى ليكذب الرجل وإن ، ار

يعهد ولم ، األمين بالصادق يسمى كان  نبينا  أن

عليهم لكذبه ال ، وأعيانهم قريش سادات عاداه ، أمره 

 صرح ، وقد القبائل بين ومقامهم وجاههم هيبتهم 

الناس من كثير دخول في كبيراً أثراً بالصدق   فه

رأيت وجهه لما : قال وهلة ألول  النبي رأى عندما

  :تطابق العمل للقول1 

وال ريب أن التعليم بالفعل والعمل أقوى وأوقع فى 

ى الى االقتداء والتأسي بالقول والبيان ، وأن التعليم بالفع

 .فى التعليم  لك أبرز وأعظم اساليبه 

تَفْعلُو ال ما تَقُولُون ِلم آمنُوا الَّذين َأيّها يا (: تعالى قال
تمدح ، وربما عليه وتحثون ، الخير تقولون لم : أي  ) 2

متلوثون ومتصفون وأنتم عنه ، أنفسكم نزهتم وربما 

النا أبعد يكون أن ، الشر عن والناهي ، إليه مبادرة ناس

بِالْبِر نوتَنْسو كُمَأنْفُس َأنْتُمو تَتْلُون تَابَأفَال الْك لُونقتَع  (

                                         

���Q = ا&دب =ا�#_�ري L ]ل ا�f �6ب  �8fد�Iا� M  ا ا[ وآ�*�ا�"L5 ��ا ا �ا�\� �Xأ� ��  % QX�� � و
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ويتحرى

النار إلى

أن نجد ،

 وظهر

 سقوط

إلتصافه

عندم الذي

1.3.3

وأدعى ال

فكان ذلك 

لُونتَفْع 

 ، الشر

الناس أول

بِالْبِ النَّاس

                
 
^80` ا�#_�ري 1
 � ��رة ا� 2
 � ��رة ا�#" 3



 أول وهو الشر عن ينهاهم وكان ، يأتيه 

 خلقه كان فقد عجب وال ، والسالم الة

من  ذلك لنا يتبين ، بمفرده القول مجرد 

خاتما من ذهب قبل أن يحرم لبس الذهب، 

                                       

مما يلي  ضة من ذهب أو فضة وجعل ف

ال : ، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال

    1." ضة

 أنه رأوا لما ولكن ،  قوله تنفيذ عن 

 المنهج ذلك التزام إلى الناس أحوج هو 

 أي اهللا ولعمر والعلم ، واألدب ، ألخالق

 الْفَحشَاء والْمنْكَرِ عنِ وينْهى الْقُربى ذي 

              .  3) أعادل بينَكُم تُ

 اهللا واتَّقُوا ِللتَّقْوى َأقْرب هو عدلُوا اعدلُوا

 به اهللا أمر الذي فالعدل . العباد جبه على
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 من أول بالخير وهو الناس يأمر كان  ورسولنا

الصالة عليه خلقه كمال وهذا من ، عنه ويبتعد جتنبه

 من االستجابة في أسرع ، العمل ومطابقة القول . 

وقد اتخذ خاتما  للنبي وقع الذي الحديث هذا عرض

      ..  ألبسه أبدا، ورماه الناس لذلكرم رماه وقال ال

اتخذ خاتما من أن رسول " : فع عن ابن عمر

فاتخذ الناس مثله، فل ، محمد رسول اهللا: كفه ونقش فيه

أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة

 تأخروا الصحابة أن كيف جلياً لنا يتضح هنامن و

 والمعلم. أحد منهم يتخلف ولم تبعوه ، قبلهم ذلك لى

األخ عنه يأخذون وطالبه ، قتدىي قدوة النه ، حياته قع

  !عمله  قوله معلم ينقض من رجى

 :العدل 1

 وِإيتَاء واالحسانِ بِالْعدِل يْأمر اَهللا ِإنّ ( :يتعال قال

 ظُكُمعي لَّكُملَع ونتُ(  :أيضا  تعالى وقال  2تَذَكَّررُأمو

تَعدلُو َأالّ علَى قَومٍ شَنَآن يجرِمنَّكُم وال(  :تعالى وقال

 ا خَبِيربِم لُونمويوجبه بالعدل اهللا يأمر  اآلية ففي 1) تَع
                                         

  5528 �6ب KL�k ا��eV = ا�G#�س =` ا�#_�ري 
 �90رة ا��0/ ا��� 

 �15رة ا�,�رى ا��� 

 

يجتنبه من

 .القرآن

عر خالل

فلما حرم 

عن نافع 

باطن كفه

ألبسه أبدا،

إلى بادر

واقع في

ترج فائدة

1.3.4 

 والْبغْيِ

ّاهللا ِإن 
                

 
^80` ا�#_�ر 1
 � ��رة ا��0 2
 � ��رة ا�, 3



 تحت عليه ما وال كل فيؤدي التام لعدل

 القاضي ونواب ، الخليفة ونواب ، ضاء

   .بحسبها طالبه على والية له 

 العداوة هذه تكون ال ، وأن الكتاب أهل 

 إلى ترى ال ، األعداء مع العدل إقامة ى

 في تعالى أخبر ثم . تعدلوا ال على لهم 

 قوله وفي.التقوى كمال في سبب هفإن دو

 أقرب كان ذلك ، به العمل في واجتهدتم

 في جاءت اآليات ولذلك عظيم، شأنه س

 . أمته أفراد بين للعدل تحقيقه في ألمثلة

أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية  

من يجترئ عليه إال أسامة بن زيد حب  

 من حدود اهللا تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم 

لشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف 

  4) لقطعت يدها
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بالعد ويعامل الخلق . عبادة حق وفي حقه في العدل 

القضاء ووالية الكبرى والية اإلمامة ذلك في سواء ، 

 فإن تلميذه على للمعلم تكون التي الوالية على ذلك س

 بين يعدل أن  رسوله اهللا أمر الثانية اآلية وفي

تحث على الثالثة اآلية وكذلك ، األحكام في العدل من

 بغضكم ال يحملنكم أي  )2قَومٍ شَنَآن يجرِمنَّكُم وال ( 

العدو مع كان ولو القسط وإقامةالعدل  تحقيق أن آلية

واج العدل على حرصتم كلما أي )3 للتقوى أقرب هو (

  .التقوى كملت العدل تم فإن ، قلوبكم

الناس بين والعدل بالقسط القيام أن يتبين سبق فمما 

أروع األمث يضرب  ورسولنا.شأنه من والتعظيم مره

 : عن عائشة  المؤمنين أم ترويه الذي للحديث

: ؟ فقالوا من يكلم فيها رسول اهللا : سرقت فقالوا

أتشفع في حد من: فكلمه أسامة فقال رسول اهللا   

نما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشر

طمة بنت محمد سرقت لقط عليه الحد، وأيم اهللا لو أن فا

                                                                                   

 �8رة ا���Omة ا��� 
 �2رة ا���Omة ا��� 
 �8رة ا���Omة ا��� 
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 شمل ،

 واليته

سيقنو.

من مانعة

 : (قوله

اآلية ختام

 (تعالى 

قلوب لتقوى

أمره بيان

للحد أنظر

التي سرق

رسول 

إنما : قال

أقاموا علي

                 
 
1 �� � ��رة ا�
2 �� � ��رة ا�
3 �� � ��رة ا�
^80` ا�#_�ر 4



 إن المهام والواجبات توزيع في سواء ، 

 ويتأكد، ذلك ونحو بعض بعضهم دون ل

 أحد على أحد تفضيل أو ، أحد لمجاباة

 متوعد وصاحبه اهللا يرضاه ال الذي ظلم

 اإلخاء يشيع لكي طالبه بين والمساواة

 ومرأى مسمع عن فلتكن بعيدة ،طالبك 

خفض وا( يتواضع للمؤمنين فقال سبحانه 

لمتعلم، ويربي الرجال والنساء، ويخاطب 

 حميد خلق التواضع .اهر الكبر والغرور

  2أحد على أحد يبغي وال ، أحد على أحد ر

  3.شاءت حيث به تنطلق  نبي
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 طالبهم قبل من كثيرة لمواقف يتعرضون المعلمون

تفضيل أو جماعية مشاركات إلى تحتاج أعمال هناك

لمج فال مجال ، الدرجات ورصد العالمات وضع عند

الظلم من هذا فإن ، أمر كان ألي أو معرفته أو لقرابته

وال العدل تحقيق على يحرص المعلم أن على ولذا بة

 أحد مع صداقة أو قربى عالقةه ل كانت إن .بينهم بة

 . اآلخرين ب

  :التواضع1 

أن يتو  )وهو الرسول(لقد أمر اهللا تعالى خير معلم 

   1)ك للمؤمنين

يعلم الصغير والكبير، ويجالس الجاهل والمتع  كان

كل مظهر من مظاهر وأدب جم، بعيدا عنع في تواضع 

  . ومهابة إجالالً صاحبة على ي

    :  تواضعه من األمثلة ض

ال يفخر حتى تواضعوا أن إلى أوحى اهللا إن   اهللا سول

النبي بيد لتأخذ المدينة إماء من األمة إن :قال  نس

                                         

 �88رة ا�0�! ا��� 
 KG�  `  =  �XGوأه �X�8�* �V^و ��� 2865 ا�

 5724  �6ب ا�J#! =  ا&دب  = ` ا�#_�ري 

 

هنا كانت

عند العدل

لقرا سواء

بالعقوبة

والمحبة

الطالب

1.3.5

جناحك للم

الجميع في

يضفي ،

وبعض

رسول قال

أنس وعن

                
 
 � ��رة ا�0 1
2  KG�  `80^
^80` ا�#_�ر 3



 ؟ وأنت :أصحابه قال الغنم رعى إال نبياً

  2 .لقبلت كراع أو ذراع إلى أهدي ولو  ،

 هون    النبي فقال ، الرعدة ح فأخذته

 رأى حين هللا تواضعاً رأسه ليضع  اهللا

            الرحل سطه

  .راحلته على وذقنه

 بسيد االقتداء تحقيق من فيه لما ، لعظيم

 للنجاح إلى التواضع يحتاج المسلم إلنسان

 العلمي عمله ألن ، وأقوى لتواضع أشد

 الهؤس في حرجاً يجدوا ال حتى منهم 

 . بعمله مغتر أو متجبر أو
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نبياً بعث اهللا ما  :قال  النبي عن ،  هريرة أبي

  1.مكة ألهل على قراربط أرعاها كنت نعم 

ألجبت ، ذراع أو كراع إلى دعيت لو : قال  النبي عن

الفتح فأ يوم  اهللا رسول كلم رجالً أن "مسعود بن قيس

  3  ."القديد تأكل قريش امرأة من ابن أنا فإنما

اهللا رسول إن: بكر أبي بن اهللا عبد فحدثني :إسحاق بن

واسطه يمس ليكاد إن عثنونه حتى ، الفتح من به اهللا رمه

وذق الفتح يوم  رسول اهللا دخل : قال أنس عن لبيهقي

العظي الخلق بهذا التخلق إلى أمس الحاجة في والمعلم

اإلنسا كان إذا . للمتعلمين  عظيم نفع من فيه ولما لين ،

التوا إلى المعلم حاجة فإن المجتمع مع ثم اهللا مع القته

 بالمتعلمين والقرب االتصال يقتضي والتوجيهي مي

أو لمتكبر تستريح ال النفوس ألن ، نفوسهم في بما شته
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أبي وعن

 : فقال

عن وعنه

قيس وعن

فإنما عليك

ابن يقول

أكرمه ما

البيهقوفى 

المرسلين 

عالقته في

والتعليمي

ومناقشته

                
 
ا�#_�ر^80`  1
^80` ا�#_�ر 2
– إبن ماجا  3



ع بالصبر كالمسافر الذي يسافر بغير زاد 

صد المعلم ، فعليه أن يصبر حتى تتضح 

ضية ، فعليه أن يصبر ألن طبيعة التعليم 

، فعليه أن يصبر ألن هذا الصبر هو عدة 

 يملك الذي دالشدي إنما ، بالصرعة لشديد

   .لغضبه الناس ك

 ، غليظ الحاشية نجراني برد وعليه ، 

 أثرت قد  اهللا عاتق رسول صفحة لى

 رسول فالتفت ، عندك الذي اهللا مال من

 ينفذه أن على دراق وهو كظم غيظاً من 

            .3)شاء العين الحور أي منره ييخ

 بها أريد ما لقسمة إنها : رجل فقال ، سماً

 تمنيت حتى وجهه واحمر شديداً غضباً ك

  4 ).فصبر هذا ن
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 :ل الغضباحتمإصبر وال1 

الصبر زاد كل مرب ومعلم ، والمعلم الذي ال يتمتع با

فقد يساء فهم أو تفسير مقصد . أن يهلك أو أن يرجع 

وقد يبذل المعلم جهدا كبيرا ثم ال يرى نتائج مرضية. 

 تؤتي ثمارها عاجلة ، وقد يحارب المربي ويؤذي ، فع

الشدي ليس ( بقوله  الرسول بذلك أخبر .ر الذي يبتغيه

   1)الغضب عند

كان أملك  وأمي بأمي فإنه وقوله  النبي فعل ذلك 

 النبي مع أمشي كنت ( قال مالك بن أنس عن

إلى نظرت حتى ،ةشديد جبذة بردائه فجبذه ، أعرابي 

من لي مر ، يا محمد : قال ، جبذته شدة من البرد شية

(  : قال الذي وهو 2)بعطاء له أمر ثم ، ثم ضحك 

يخ حتى الخالئق رءوس على تبارك وتعالى اهللا

قسماً  اهللا رسول قسم : قال    مسعود بن اهللا بد

ذك من فغضب . فساررته  النبي فأتيت : فال . هللا

من بأكثر موسى أوذي قد( : قال ثم . قال. له أذكره 

                                         

 5763 �6ب ا�0\ر  � ا�qe9 = ا&دب =` ا�#_�ري 
  1075 = ا�tآ�ة  =^KG�  `80  2980 .!ض ا�_�r = ` ا�#_�ري 

  4777  � آ�v8w Kv وه� �fدر %QG أن ��a\V =ِآ�7َب اuَ�َْدِب  =6: داود 
 =5749     �6ب ا�QG% !#I ا&ذى=  ا&دب =` ا�#_�ري 

 

1.3.6

، فإما أن

. األمور

أنها ال تؤت

التغيير الذ

عند نفسه

 ويجسد

 فأدركه

حاشية بها

  اهللا

اهللا دعاه

عبد عن

اهللا وجه

 أني لم

                
 
^80` ا�#_�ر 1
^80` ا�#_�ر 2
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 : ق

 . الرجيم

 . المحذور في فيقع الغضب به مادى

 . فلتضطجع غضبه طفئ

  .بالماء يطفأ لغضب

 وتذهب القلوب، وتؤلف ، النفوس في ها

 وجه على تظهر التي التعبيرات وكذلك 

 به مما تأنس وطالقته الوجه إنبساط ألن

  . وتنكره النفس تنفر منه مما فهو

 وِإنَّك( :بقوله تعالى  خلقاً أعظمهم وكان

 لَقَد ( بأمته رءوفاً ليناً سمحاً سهالً كان 

يص كُملَيع يننْؤمُؤوفٌ بِالْمر يمح2)ر         

    3)غَليظَ الْقَلْبِ النْفَضّوا من حوِلك

 باألخالق التحلي في   األول المعلم ى

 الغالب في الطالب إن حيث ، م والتربية
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طرق ةبعد الغضب   النبي عالج فقد النبوي لعالج

الرج الشيطان من باهللا أعوذ الغاضب يقول أن�.1

يتمادى ال حتى ، يتكلم وال الغاضب يسكت أن�.2

ينطفئ لم ،وإن فليجلس قائماً الغاضب كان إذا�.3

الغ فإذ ، للصالة وضوء الغاضب يتوضأ أن�.4

   :فاضلةال خالقاأل.1

أثرها تفعل الحسنة والعبارة الطيبة الكلمة أن شك ال 

 ، القلوب التعبيرات كذلك ، الصدور من واألحقاد ئن

ألن وذلك ، الطالب لدى سلبياً أو إيجابياً مردواً  تحدث

فهو الحاجبين وتقطيب الوجه عبوس وأما . إليه وترتاح

وكان ، ونفساً روحاً الناس أطيب كان  والرسول 

يم خُلُقظبل حاد الطباع غليظاً فظا  يكن ولم 1)ع 

حرِيص عنتُّم ما عزِيز علَيه َأنْفُسكُم من  رسوٌل

فَبِما رحمة من اللَّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظًّا غَليظَ ( :عالى

خطى يترسموا أن بهم حري والمعلمون والمربون

التعليم و في الوسائل أنجح من وهي ، الرفيع واألدب ة

                                         

 ��4رة ا�"KG ا��� 
 ��128رة ا��6�7 ا��� 

 ��159رة 5ل %�!ان ا��� 

 

العال وأما

1.3.7

    

الضغائن

المعلم تحد

وتر النفس

خُلُق لَعلَى

ر كُماءج

تعال وقال

الفاضلة

                
 
1  G"رة ا��� � 
 � ��رة ا�7  2
 � ��رة 5ل   3



 أثر حميدة بأخالق يتحلى المعلم كان فإذا

 هنا ومن ، والدروس النصائح عشرات 

   1الخلق

 وصائم ، الليل درجات قائم خلقه بحسن

 بين المحبة وإشاعة ، واستماله النفوس ب

 قال الذي وهو ال كيف ، وأحوالهم فسياتهم

   .3ال شانه

 الجانب لين:  هو والرفق4. كله األمر في

 الجانب الرفق ولين إلى تميل البشرية س

 ادعوتي أن بالمعلمين والمربين حري كان

 .بهم مضرة متعلمين

 . عليهم بصحابته  يمه ورفقة

 في يبول فقام ، أعرابي جاء إذ  اهللا سول

 بال حتى فتركوه ، دعوه ، تزرموه ال   

 
 

21 

فإذا ، غيره من منه أكثر ويتقبل معلمه بأخالق ويتخلق

 تعلمه لم ما نفوسهم في وعملت إيجاباً ، طالبه على

الخل حسن من أثقل الميزان في شيء من ما   ر قوله

بحس ليدرك الرجل إنقال النبي صلى اهللا عليه وسلم 

القلوب أسر في السحر عمل تعمل الخلق حسن ألن .

  .بذلك الناس أولى هم والمعلمون ، المجتمع

 :بالمتعلم الرفق1 

نفسيا يراعي  وكان  ، للناس الناس أرفق كان  قد

إال شا شيء من ينزع وال زانه شيء إال في يكون ال رفق

في الرفق وجل يحب عز اهللا إن :  وقال الرسول

والنفس . العنف ضد وهو ، واألخذ باألسهل ، والفعل 

كان ولذا . والغلظة الجفوة من وتنفر ، به وتأنس  الكالم

المتعل على والشدة. وطالبهم تالميذهم على ويطبقوه جانب

تعليمه  حسن في وأعالها األمثلة أروع الرسول  ضرب

رسول مع المسجد في نحن بينما :قال  أنس عن1=

  اهللا رسول فقال مه مه  اهللا رسول أصحاب فقال د،
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ويتخ يتأثر

على ذلك

سر ق فهم

.2النهار

المج أفراد

1.3.8

الرفق إن :

 بالقول

وطيب الك

الجان هذا

ضر ولقد

المسجد،

                
 
��� أ6: داود 1
��� أ6: داود  2
رواO��  a ا .3
 



 هي إنما ، والقذر البول هذا من لشيء صلح

  1.عليه فسنه ماء من بدلو فجاء ، ن القوم

 بابي هو إلى النبي  فقام : فقه أن بعد

له  تعليمه وحسن باألعرابي  النبي لرفق

 يوبخه ولم  النبي. يعنفه  لم السبب لهذا

 من رجل عطس إذ اهللا  رسول مع لي

 إلى؟ تنظرون شأنكم ما ، أمياه وأثكل : 

 هو فبابي صلى فلما سكت لكني ونني

  : قال وال شتمني ، ضربني وال كهرني ما

   2).القرآن  وقراءة والتكبير هو التسبيح 

عنها ترقباً لجزاء اهللا في اآلخرة، ولو كان 

عن الدنيا وزهده في   فيها، فإعراضه 
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تصلح ال المساجد إن هذه : له فقال ، دعاه اهللا  رسول 

من الق رجالً وأمر : قال ، القرآن ، وقراءة والصالة هللا

بعد األعرابي يقول : قال : زيادة وهي ماجه وابن أحمد

لرف بيان الحديث هذا ففي يضرب ولم يؤنب ولم يسب فلم

ولهذا الحال بطبيعة الحكم ذلك يجهل كان عرابياأل ألن ك

  . يجهله الذي األمر برفق وعلمه عاه

أصلي أنا بينا :قال السلمي الحكم بن معاوية وعن 2=

 :، فقلت بأبصارهم القوم فرماني  .اهللا يرحمك :فقلت

يصمتونن رأيتهم فلما أفخاذهم ، على بأيديهم يضربون 

ما فواهللا منه تعليماً أحسن بعده وال قبله معلماً رأيت ما

 إنما ، الناس كالم من شيء فيها يصلح ال ، الصالة هذه

  :والتربيةبالتعليم  عدم اإلكتساب 1

زهادته في الدنيا وإعراضه عنها   من دالئل نبوته

يفتري الكذب لما فرط في دنيا يفتري ابتغاء الكسب فيه

  .ا دليل نبوته ورسالته

                                         

 KG�  `= َرِة�XَHdِآ�7َب ا�  
 Kf!6 :"X8#ا� ��3172 

 

 إن ثم ،

اهللا لذكر

أحم وعند

فلم وأمي

وذلك ،

دعاه بل ،

فقلت القوم

 فجعلوا

وأمي ما

هذه إن( 

1.3.9

عياً يفتراد

متاعها دلي

                
 
3  KG�  `80^
2 "X8#ا� ��� � 



نبوته من أحد، بل كان يقول بمثل ما قال 

 1)من المتكلفين  من أجرٍ وما أنا

هم، وأنهم يرقبون األجر من اهللا، ولذا لما 

قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ال 

 من وقيل ، علمت خبرها إذا وشورتها 

مهي شَاوِرعند  سعدي ابن يقول 3)األمر ف

 الفوائد االستشارة من في فإن ، وفكر ظر

 بسبب ، األفكار تنور ، في االستشارة ن

 الرأي من ، ستشارةاإل تتجه ما ومنها 

 ، مطلوب له ، مطلوب له يتم لم أو طأ،

  رأياً علماً وأفضلهم وأغزرهم عقالً اس

اما أن اهللا  :  اهللا رسول قال  )4األمر

ستشار منهم لم يعدم رشداً ومن إي، فمن 
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ما كان يطلب أجراً على نبوت وأول ما نلحظه أنه 

قل ما أسألكم عليه م (: ه األنبياء من قبل

ناء األنبياء عن أجر الناس وجزائهم دليل على نبوتهم، 

قال (: ؤمن آل ياسين قومه لإليمان بأنبياء اهللا قال لهم

  2) أجراً وهم مهتدون

 :اإلستشارة .1

 الدابة شرت : العرب قول من مأخوذة ستشارةاإل

وشَاوِ( : تعالى قال. موضعه من أخذته إذا العسل شرت

ونظر ، استشارة إلى تحتاج التي األمور في أي : آلية

أن : ومنها  حصره يمكن ماال ، والدنيوية الدينية صالح

 . زيادة للعقول ذلك في فصار ، له وضعت فيما ا

أخطأ، وإن . فعله يخطئ في يكاد ال المشاور فإن ، ب

الناس أكمل وهو  لرسوله يقول كان اهللا فإذا . بملوم

مهي ربغيره فكيف ) 4األمر ف  

األ في وشَاوِرهم( :  نزلت لما : قال عباس ابن عن

له لغنيان عنها ولكن جعلها اهللا تعالى رحمة ألمتي، ف

  . لم يعدم غياً
                                         

 86ا��� �رة ص 
 21=�20رة �r ، ا��� 

 �159رة 5ل %�!ان ، ا��� 

 

إخوانُه ا

واستغناء ا

دعا مؤمن

يسألكم أج

.3.10

شر قولهم

اآلية هذه

والمصالح

إعمالها

المصيب

بملو فليس

)مهشَاوِرو

ورسوله ل

تركها لم ي
                

 
 � ��رة ص 1
2 r� رة�� � 
 � ��رة 5ل  3



 ، النفس تلفظها ، ممقوتة خصال ، رين

 ، أثره يقتفى قدوة أنه يفترض فيه معلم

 والسخرية ، والفحش ، اللعن أن القول دة

 إلى هذا ،لسنتهمأو فطرهم عليهم وتفسد 

  . بالعقوبة عد

نمٍ مى قَوسع كُونُوا َأني منْهراً مال خَيو 

 الْفُسوقُ السالْم بِْئس بِاأللْقَابِ تَنَابزوا وال 

 فإن ، المسلم األخر تحقير على وفعل دال

 بحسب   النبي قال ولهذا .الغالب هو

    3)كفر وقتاله فسوق سباب المسلم 

 . بالفسق حق غير

 N2564? و ��? 
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 :يءالبذ الكالم الفاحش تجنب.1 

اآلخرين من والسخرية ، والسباب ، القول في الفحش

والمعل . الكريمة النفوس عنها وتنأى ، الطباع منها ز

وفائدة وإيجاباً سلباً بمعلمه الطالب يتأثر ألن ، سبيله 

 ، المعنوية روحهم وتقتل فيهم ، اآلخرين تنقيص زم

متوعد وصاحبها مرفوضة شرعاً أمور أنها األهم وهو

 :السخرية. 1.3.1 

من قَوم يسخَر ال آمنُوا الَّذين َأيّها يا ( تعالى قال - أ

نم اءسى نسع َأن ّكُنراً يخَي ّننْهال موا وزتَلْم كُمَأنْفُس 

  1)الظَّاِلمون هم فَُأولَِئك يتُب لَم ومن يمانِ

وفع وقول ، كالم بكل  )قَومٍ من قَوم يسخَر ال( وقوله

،وهو إعجاب الساخر على دال وهو يجوز ال ، حرام

  2 المسلم أخاه يحقر أن ، الشر من

 :والسباب اللعن1.3.1 

 » اهللا رسول قال: قال مسعود بن اهللا عبد عن1-

بغير سبه من على والحكم المسلم تعظيم حق الحديث هذا
                                         

 ��11رة ا�0�!ات ، ا��� 
�6ب KGz K�!0L ا���KG وk\�? وا7A"�رa ود ? و%!N? و ��?  = ا���Jح =` ا�#_�ري 
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1.3.1

وتشمئز

 ويسلك

تستلزم ،

وه جانب

.11.1

اءسن نم

دعااإل بمي

حرام ذلك

من امرء

.11.2

هذا وفي
                

 
 � ��رة ا�0  1
^80` ا�#_�ر 2
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 يقول كان ، سباباً وال لعاناً وال فاحشاً 

 )2القيامة يوم شفعاء وال شهداء يكونون 

 وال ، اللعان وال ، بالطعان المؤمن ليس

شجيع المحسن والثناء عليه ليزداد نشاطاً 

مع أبي موسى األشعري حين أثنى على   

لو رأيتني وأنا أستمع : (  النبي قال له 

وهذا ما يسميه اليوم خبراء التربية ) ود 

ه والثناء عليه ، تحفيز العامل على أداء 

 يكون التشجيع مادياً أو معنوياً ، وأثبت 

 عمله أو دراسته أو حتى عبادته ، أكثر 

 5699إ{ ارOLت %8G? إن �J� K� A�^#? آ\�| 

��� ا[ و{ e96#? و{ ����6ر G6 ��1977ا 
 
 

25 

 اهللا رسول يكن لم  :(قال مالك بن أنس عن2-

  .1)جبينه ترب ماله : المعتبة عند 

 ال اللعانين إن( :النبي قال:قال الدرداء أبي عن3

 : البذيء الفحش1.3.1 

ليس  :(قال  النبي عن مسعود بن اهللا عبد عن 1-

  3 .)ءالبذي وال ، ش

  :التشجيع والثناءالتعليم ب .1

لتي ربي عليه أصحابه تشجيامن األسس التربوية 

  العمل ، مثلما فعل الحبيب المصطفى على العلم أو 

 وحسن صوته بالقرآن الكريم فعن أبي موسى أن النب

ك البارحة ، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 

فيز الطالب على االجتهاد والمذاكرة بتشجيعه وز ، تح

على أحسن وجه ، من خالل شكره وتشجيعه وقد يك

ات أن التحفيز يدفع اإلنسان إلى االجتهاد سواء في ع

   . اع أساليب العقاب والتأنيب
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 الحدنا

.11.3

الفاحش

.3.12

وإقباالً عل

قراءته و

لقراءتك ال

بالتحفيز ،

عمله على

الدراسات

أتباع أمن 
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لقد ظننت أن اليسألني " فاعتك ؟ فقال 

فتخيل معي أخي القاريء . 1" ى الحديث

 ة من أستاذ األساتذة، وشيخ المشايخ 

تصور كيف يكون أثر هذا الشعور دافعاً 

المنذر أي آية في كتاب اهللا  أبا: "ن كعب

   2"با المنذر

، تنقل الطالب مواقع ومراتب في سلم  

ا ثناء ويدفعه. رغبة في الشعور باإلنجاز

 لآلخرين، ودعوة غير مباشرة لهم ألن 

يغيب   المربي األول صاحب الرسالة

 : وهو ابن مسعود 

   3"راهة السآمة علينا

 عن موعظة وعظها إياهم النبي  - 

ظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها 

  V�� 68!وا�v وا��KG آ: { 
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من أسعد الناس بشفاعت:يوماً   سأله أبو هريرة 

ن هذا الحديث أول منك لما علمت من حرصك على ا

 أبي هريرة، وهو يسمع هذا الثناء، وهذه الشهادة م

وتص. صه على العلم، بل وتفوقه على الكثير من أقرانه

وحين سأل أبي بن ك .  من الحرص واالجتهاد والعناية

ليهنك العلم أبا ال" قال له    .آية الكرسي :فقال أبي" 

 ، أو عبارة تشجيع إن األمر قد اليعدو كلمة ثناء

والنفس أياً كان شأنها تميل إلى الرغبة. ص واالجتهاد

والتشجيع والثناء حث لآل.خطوات أكثر - المنضبط-  

  .ا هذا الرجل الذي توجه الثناء له

  : والنصيحة التربية بالموعظة.1 

للموعظة أثرها البالغ في النفوس، لذا فلم يكن المر 

ذا األمر أو يهمله فقد كان كما وصفه أحد أصحابه وهو

تخولنا بالموعظة في األيام كراه   كان رسول اهللا"

-ويحكي أحد أصحابه وهو العرباض بن سارية 

يوما بعد صالة الغداة موعظة  وعظنا رسول اهللا : ل 
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أحد عن 

موقف أب

بحرصه 

لمزيد من

" أعظم؟

الحرص 

الناس 

يسلكوا هذ
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عنه هذا ا

فيقول  
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أوصيكم بتقوى اهللا : "ا يا رسول اهللا؟ قال

ى اختالفا كثيرا، وإياكم ومحدثات األمور 

 الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 

  .خوالً  وأال تكون بصفة دائمة 

 والحقيقة .فقط المعلومات توصيل على صر

 ومربي ، موجه ، فالمعلم . للطالب لتوجيه

إلى  تصل قد هي معلمه مع الطالب عيشها

 معلوم وهذا مع والديه، يلتزمها التي عات

 قد الطالب من تصدر التي والتصرفات ال

 إلصالح ، وسعك في ما تبذل أن المعلم ها

 . بذل النصيحة ، كله ذلك وجماع ألفكار

 . له وح

  

 هللا  : قال ؟ لمن :قلنا،  النصيحة الدين :

      
�ُ0َ8Iِ 57 

 
 

27 

إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا: ب، فقال رجل

ع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى ا

أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلضاللة، فمن 

وحتى تترك الموعظة أثرها ينبغي أن تكون تخوالً 1"جذ 

تقتصر ، بالطالب عالقته أن يظن عندما المعلم يخطئ

والتو النصح وهو أال. التحصيل عن أهميته يقل ال مرأ ك

يعيش التي الساعات عدد بين قارنا أننا ولو . وأب ، صح

الساعا عدد من أكثر أنها لوجدنا ، يومياً ساعات ست أو

  .كل

من األحوال يرى المعلم فإن ، كذلك األمر كان وإذا  

أيها بك حري كان ولذا ، على والديه فعالً تخفي إنها بل

األفكا وتصحيح ، األخالق وتهذيب ، المائل وتقويم ج ،

المنصوح الخير إرادة هي جملة عن يعبر كلمة هي : يحة

  . تربوياً تعليمياً يكون أن قبل ، شرعي مطلب لنصيحة

 قالالنبي  أن  الداري أوس بن تميم عن1=

   2. المسلمين وعامتهم وألئمة ولرسوله 

                                         

2676     ِ  �6َب َ � َ;�َء ِ.: اH�P���6ِ \ِkْuَ�ِْ� َواْ;7َِ��ِب اْ�ِ#Oَع =ِآ�7َب اْ�ِ�KِGْ  = �7! \ي 
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القلوب، فق

والسمع وا

فإنها ض

بالنواجذ 

هناك أن

وناصح ،

أو خمس

الكل عند

بل  تخفي

المعوج ،

والنصيحة

الن وبذل

 ولكتابه
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 بالنفع فيما يعود والسعى ، عليهم الشفقة

 . لنفسه يكره ما لهم ويكون ، يحب لنفسه 

 ، وإيتاء الصالة إقامة :على  اهللا  ول

 يحب أخيه ما يحب أحدكم حتى يؤمن ال

   :ه

 ورد وقد ، السالم سنة ، وهي مصطفى 

 من غيرها إلى سنة وهو المشروع سالم

 هذه تكون أن أما . السالم بعد ذلك يكون ن

 مخالفاً للشرع أمرأ المعلمين بعض من دث

 تأثيراً اهللا سامحهم المعلمين كثير من فيه

 رمز وأنه ، المطلوب األدب من هذا أن ن

 شرع عن المعرضين قاموس في إال أدباً ع

13 
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الشف المسلمين لعام والنصيحة :حجر ابن الحافظ يقول

 وأن ، عنهم األذى وجوه وكف ، ينفعهم ما وتعليمهم ،

  . المسلمين عامه من الطالب أن ك

رسول بايعت : قال البجلي عبداهللا بن جرير عن 2=

   1.  مسلم لكل والنصح ،

ال :قال النبي  عن ، عنه اهللا رض أنس وعن 3=

   .ذكرنابما  وحسبنا ، كثيرة الباب هذا في والنقول 

وبعده الدرس قبل المتعلم معاملة المعلم مع.1 

سنن المص من عظيمة سنة عن المعلمين من كثير يغفل

السال المعلمون عن أن يعدل والعجب . كثيرة آثار ضلها

ولكن بالخير يمسي ، أو بالخير يصبح أن باسم وال ، ت

يحدث قد إنه ثم . فال حالة كل في المعتمدة ونحوها هي ت

فيه وقع وقد . لهم عند مجيئه له يقومون الطالب جعل

زاعمين الطلبة قياماً لمعلمهم تمثيل وهو ، والتقاليد ت

الشرع خالف يسمى ،فال أخطأوا ، وقد وتبجيله المعلم
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، عليهم

شك وال

، الزكاة

 2لنفسه

.3.14

فضلها في

التحيات

التحيات

جعل وهو

بالعادات

الم لتوقير

  . اهللا
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 لم رأوه إذا وكانوا اهللا ، رسول من إليهم 

 2 )جاُل قياما فَلْيتَبوْأ مقْعده من النَّارِ

 صحابته النبي  رغب ولذا ، حسناته ر

 جدار أو ، شجرة حالت بينهما فإن ، عليه

  إلى ذلك يحتاج والمعلم ، جماعة

 على أدلكم أوال تحابوا، تؤمنوا حتى وال ،

 ، المعلم يبثه ذلك الذي العلم قبول على القة

 . عليه شيء متعارف 

 إذا ثم ، فليجلس يجلس أن له فإن بدأ ، لم

 KG8? و�G%2755 

�X��I0� �##� مcن وأن إ.,�ء ا�����gا �  �54 8 
 O 2706 ا�"��د
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 أحب شخص كان ما( : قال  مالك بن أنس1=

  1) لذلك كراهية من يعلمون لما ، له 

من سره َأن يتَمثََّل لَه الرجاُل( :  اهللا رسول وقال2=

تكثير في المسلم منه يستفيد وغنيمة أجر السالم وبذل

علي فليسلم أخاه أحدكم لقي إذا( : قال: عليه  وحثهم ك

 3) عليه فليسلم ، لقيه ثم جر

والجما األفراد بين المحبة إشاعة في سبب السالم وإلقاء

تؤمنوا، حتى الجنة تدخلوا ال  اهللا رسول قال 4= 

 4 .  بينكم السالم أفشوا تحاببتم؟ فعلتموه ذا

عالقة ذلك كان ، وطالبه المعلم بين شاعت إذا والمحبة

 وهذا ، وتهواه تحبه الذي الشيء إلى تميل بطبعها فس

فليسلم مجلسه إلى أحدكم انتهى إذا   :النبيقال 5=

  .5اآلخرة من بأحق األولى فليست ، سلم
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 يقوموا

ذلك إلى

حجر ،أو

إذا شيء

النفس ألن

فليسلم قام

                
 
1 O�Aأ O�� 
��� ا�7! \ي  2
 � ��� أ6: د 3
4 KG�  `80^
��� ا�7! \ي 5



 الضحك فإنه يورث عليه ويداوم إفراط 

 إلى األوقات من كثير ويؤول في ، ين

 الذي المباح فهو األمور هذه من سلم ما

 سنة وهو ، ومؤانسته المخاطب نفس 

   :مع أصحابه ومزاحه ، 

  . 1حقا إال أقول ال أني غير نعم : قال 

 يا : فقال( !  ناقة ولد على حاملك إني :

              2  )؟ النوق إال اإلبل تلد وهل

يا أم فالن ، إن : "لها  يدخلني الجنة، فقال

أنها حين تدخل :  على ظاهره ، فأفهمها 

إنا أنشأناهن : (ل اهللا تعالي في نساء الجنة

 1990 ;�ء .: ا��tاح
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 :المتعلمينمع  المعلم مزاح1.3 

 فيه الذي هو عنه المنهي المزاح أن العلماء يقول

الدين مهمات في والفكر اهللا ذكر عن ويشغل القلب 

فأما ما . والوقار المهابة ويسقط ، االحقاد ويورث ، 

 تطييب لمصلحة ، الندوة يفعله على  اهللا رسول

    . إليه االحتياج يعظم مما فإنه فاعلم هذا ، ة

 ألهله مداعبته في  النبي عن أخبار وردت ولقد

 تداعينا إنك !اهللا رسول يا :قالوا :قال  هريرة ي

 :فقال  اهللا رسول استحمل رجالً أن مالك بن أنس

وهل  فقال ؟ الناقة بولد أصنع ما اهللا 

ادع اهللا أن يدخ: مرأة عجوز تقول له إ ى النبي ت إل

فبكت المرأة حيث أخذت الكالم عل" ! ال يدخلها عجوز

وتال عليها قول ا.شابة حسناءلن تدخلها عجوزا ، بل 

 .3)فجعلناهن أبكارا عربا أترابا 
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 وقسوة

 اإليذاء

رسو كان

مستحبة

أبي عن

أنس وعن

 رسول

وجاءت إل

الجنة ال ي

الجنة لن ت

. إنشاء
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  .  للمعلم الدقيقة بعة

 .  الراحة من

 . المعلومات استقبال لمواصلة يدة

 . ذلك غير إلى .. ه الجفاف

 اهللا رضوان الصحابة بعض إن حتى ، س

 المقصودة الشجاعة وأما ،  لشجاعته 

 ، أحد منه يسلم يكاد ال وهذا ،  البشري

 ولعل . عنه يناى أن بالمعلم ويحسن ،

 يلقحون يقولون .النخل وهم يأبرون ، ينة

 لكم خير كان تفعلوا لم لو لعلكم( :  ال

 دينكم من بشيء أمرتكم إذا بشر أنا إنما
 أعلم أنتم : قال الروايات بعض وفي 1

 البشر التي تعتري لألحوال يخضع وأنه 

���� ا�QG% �8*O �#8/ ا�!أي  �  Kf!62362 
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  :آلخر حين من الدرس ثنايا بين الطرفة بث فوائد

  .والملل  السآمة تطرد أنها��

المتابعة عناء من قليالً الذهن تريح أنها ومنها��

من قسط أخذ في أيضاً تفيذ المعلم أنها ومنها��

جرعة جديدة وتعطيه الذهن تشحذ أنها ومنها��

عليه الج خيم الذي الفصل جو تغير أنها ومنها��

 :ألهلهامور ترك األ.1 

الناس أشجع عليه وسالمه اهللا صلوات نانبي كان فلقد

 الحرب رحى اشتدت إذا به ويلوذون يحتمون كانوا

والمقصود الب بالخطأ واالعتراف ، الكلمة شجاعة فهي

، محموداً فليست امراً والمراوغة ، والجبن ، دليس

  . األمثلة تأمل بعد تتضح رة

المدينة  النبي قدم  :قال خديج بن رافع أبي عن1-

قال . كنا نصنعه : قالوا ) ؟ تصنعون ما ( : فقال . 

إنما : فقال له ذلك فذكروا قال .فنقصت أو فنفضت . 

1.بشر أنا فإنما . رأي من بشيء أمرتك وإذا .  به

  النبي بشرية لنا يتضح الحديث من سياق . دنياكم
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فوائ ومن

.3.16

كان عليهم

فهي ، هنا

التدلي أما

الصورة

 .النخل

 .فتركوه

فخذوا به

دنيا بأمور
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 منه يحصل قد نعم ، عليه ذلك يجوز ال

 كتب في ذلك بسط ومحل للسهو، ركعتين

قد  تشريع فيها ليس التي الدنيوية األمور 

    )نياكم

 قاله ما أما. التشريع على ال ومعايشها 

 المذكور النوع من بل النوع هذا من نخل

أن  حاول  النبي أن فيه نجد ال فإننا ، 

 األحكام وأن هذه ، ببشريته اعترف بل

  :التعليم خالل

 في ترسيخ العقيدة في تتلخص وهي ، ة

 . ونحوها ، والفلكية )الجغرافية ( مواد

 ( تعالى اهللا قال .  وجل عز اهللا كالم ر

تْ ءّتَزتْ اهبرو ّي ِإنا الَّذاهيي َأحيحلَم 

 فحيا بهيج، كل زوج من أنبتت : ثم ) عة

 يوم إلى قبورهم من ) لمحي الموتى ( 

 ، موتها بعد األرض إحياء عن قدرته ز
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فال التشريع مقام في أما . ذلك وغير والخطأ سيان

ركعت سلم من كما ، لألمة يشرع لكي التشريع مقام في

 في رأيه وأن بشر أنه بين  النبي أن الحاصل . ول

دنياك مورأب أعلم أنتم (قول : النووي قال . يخطئ وقد 

 الدنيا أمر في أي هرأيي من  قوله :العلماء قال

النخل من أبار وليس ، به العمل يجب شرعاً ورآه  ده

 أخرى مرة الحديث إلى سياق النظر أعدنا أننا ولو 

بل  ذلك وحاشاه  الرأي هذا رأى عندما العذر فسه

  . البشر على 

خالل اإليمان وتقوية الصحيحة العقيدة غرس.1 

الطريقة  هذه إلى يتفطنون الذين المعلمين من قليل

والمواد ، الطبيعية العلوم مواد تعليمهم عند ، الطالب 

ونتدبر لنتأمل تعالوا    األول المعلم خبر نورد أن

هاتي ى َأنَّكةً األرض تَرعلْنَا فَِإذَا خَاشا َأنْزهلَيع اءالْم

لَى ى ِإنَّهكُلِّ ع ءشَي يرخاشعة األرض ترى ( أي 1)قَد

 (وهمودها موتها بعد ) أحياها الذي إن (والبالد عباد

تعجز فكما لم ) قدير شيء كل على إنه ( فنشورهم ،

                                         

 �39رة ا��GIV ، ا��� 

 

النسيا من

في نسياناً

األصول

 يصيب

باجتهاده

 .. قبله

لنفسه يجد

 تجري

.3.17

 نفوس

أن وقبل

نمو هاتآي

تَى ِإنَّهوالْم

العباد بها

، بعثهم
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 يرسخ  النبي كان كيف لنرى ،  فى

 أعرابي فقال هامة وال صفر عدوى وال 

 ؟ فيجربها األجرب البعير فيخالطها ظباء

 أي ، من العدوى يعتقدون كانوا ما على 

 في دخل إذا المريض يعتقدون أن كانوا

 : بقوله  عليه رد الشبهة د اإلعرابي

والرشاقة  البالغة غاية في جواب وهو ) 

 سبب أو لزم التسلسل آخر بعير من يب

 وهو ، المدعى ثبت الثاني فعله في الذي

  . وتعالى سبحانه اهللا وهو
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المصطفى سنة على ودعنا نعرج. الموتى إحياء عن جز

 .عليهم اهللا رضوان صحبه عند 

 ال  :النبي قال : قال  هريرة أبي فعن 1-

الظباء الرمل كأنها في تكون األبل بال فما ، اهللا رسول

 1 .  األول أعدى فمن :   اهللا رسول

 بناء وهو  )فيجربها  ( :قوله حجر ابن الحافظ قال

كان ، الجهال أوهام من وهذا ، بها الجرب لوقوع سبباً

أورد ا فلما ، وأبطله ذلك الشارع فنفى أمرضهم حاب

 )؟ األول أعدى فمن ( : قوله بعد ؟ وقال األول عدى

أجيب فإن ؟ بزعمهم أعد للذي الجرب جاء اين من صله

الذ هو األول في فعله الذي بأن أجيب فإن ، به ليفضح

وه كل شيء على القادر الخالق هو ذلك بالجمع فعل ي
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تعجز ال

 العقيدة

رسو يا :

رسو فقال

سبباً يكون

األصحاب

أعدى فمن

وحاصله

فليف آخر

الذي أن
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34 
 

  . ساليب النبوية التي استخدمها فى التعليماأل :الثانيالفصل .2

  المناهج التعليمية التمهيدية.2.1

 .التدرج فى التعليم مراعاة�.1

 .المتعلمين بينالفروق الفردية  مراعاة�.2

 .مخاطبة الناس على قدر عقولهم�.3

 .اساليب كالمه العجيبة �.4

 أمته والناس أجمعينمراعاة التيسير على �.5

 .اإلعتدال والبعد عن االمالل مراعاة�.6

 .التعليم باللطف�.7

 حسن الخلقالتعليم ب�.8

 مراعاة التوسط�.9

  

  

  

 



 

 
 

35 
 

  .ساليب النبوية التي استخدمها فى التعليماأل :الثانيالفصل .2

  التعليمية التمهيدية مناهجال 2.1

تبقى عالة ومفتقرة إلى المنهج فإنها  مهما تقدم العلم وتطورت أساليبه ووسائله التعليمية

األساليب وطرق التدريس والوسائل التعليمية المتاحة في ذلك  النبوي في التعليم الذي استخدم جميع

لقد جاءكم رسوٌل من 'فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان قدوةً للبشرية كلها كما قال تعالى  .الوقت

، وحينما سئلت السيدة عائشة رضي اهللا عنها عن خُلق النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت 'أنفسكم

وهذا ما ، فقد كان صلى اهللا عليه وسلم يمثل التطبيق العملي آلي الذكر الحكيم )القرآن هكان خلق(

كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم ': علّمه للصحابة رضوان اهللا عليه، عن ابن مسعود قال

  ' يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

وكما حثنا الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم على العلم والتعلم، فقد وضع لنا األسس 

الحرص على الرفق واللين مع ترك : ومرب، ومنها والمبادئ التي ينبغي أن يسير عليها كّل معلمٍ

  .'يسروا وال تعسروا': التعنت والتشدد، وقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم

ما خير رسول اهللا صلى : لقد كان صلى اهللا عليه وسلم يقتصد في تعليمه وييسر على الناس

 .إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه اهللا عليه وسلم بين أمرين إال أخذ أيسرهما ما لم يكن 

لقد جاءكم رسوٌل من ': وكان صلى اهللا عليه وسلم المثل والقدوة في ذلك حتى وصفه ربه فقال

والمتتبع لسيرته الرسول صلى اهللا عليه وسلم يرى أنه كان في تعليمه يتبع األساليب . 'أنفسكم

  .المتنوعة كراهيةَ السأم على المتعلمين
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رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حريصا على االعتدال في تعليمه ألصحابه دون إكثار كان 

عن الصحابة ويروح  يتعهد أحوالهم و أوقاتهم منعا أن يدخل السآمة و الملل إلى نفوسهم, أو إطالة 

عن . لمعنهم تارة بالطرفة، وتارة باألحاجي التي تثير الذهن، وهو بذلك يراعي الحالة النفسية للمتع

  كَان النَّبِي صلى اهللا عليه وسلم يتَخَولُنَا بِالْموعظَة في اَأليامِ، كَراهيةَ السآمة علَينَا: ابنِ مسعود قَاَل

, والجدل بالحجة والموعظة الحسنة ةرسول اهللا عليه الصالة والسالم على أساس الحكم علّم

النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم فاليكلفهم من  عليه السالم هديهومن  �تنفيذا ألمره تعالي

مخاطبة الناس على قدر عقولهم و بالغه لهمإبالقدر الذي أمره اهللا سبحانه ب الإوالنواهي  األوامر

ليس الناس سواسيةً في الفهم والتعلم، فكلٌّ متعلمين المناسب لل فيختار الوقت واألسلوب والموضوع

حتى يصل الى  تعليمالتدرج في الوكذلك كان يراعي  قدر عقله وحسب ما يحتاجه،يأخذ من العلم 

 �شؤون حياة الناس لم يحدث دفعة واحدة كما كان الرسول عليه فالتشريع وتنظيم ةالقناعة المطلوب

  . السالم يتولى تربية المسلمين تربية صحيحة ربانية

سبيل الموعظة الحسنة ألن  قد سلكوبهذا يكون رسول اهللا عليه افضل الصالة والسالم 

وب لفالرفق في الموعظة كثيراً مايهدي القلوب الضالة ويؤلف الق الرفق أجدر من الزجر والتأنيب

والجدل بالحسنى يصون النفس كرامتها حتى التشعر بالهزيمة وهي تستقبل الهداية , النافرة 

  ���الربانية

علمي الفائق اإلحكام أن يحول جفاة العرب فمحمد عليه الصالة والسالم استطاع منهجه الت

إلى رهبان فى اليل فرسان فى النهار ، يحب أحدهم ألخيه ما يحب لنفسه بل يؤثرون على أنفسهم 

ولو كان بهم خصاصة ، حتى شهد لهم القاصي والداني وشهد لهم الرب خالقهم بأنهم خير أمة 

  .ؤمنون باهللا أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وي



فكان يقدم األهم فاألهم ، ويعلّم شيئا فشيئا 

  .فهما 

فتيان حزاورة فتعلّمنا االيمان ، ونحن  

إن من األمور المهمة فى التعليم . 1)مانا

 . ن صفة الثبات 

  )أو ورقة فى قرطاس 

الْيمنِ قَاَل ِإنَّك تَقْدم علَى قَومٍ ثَ معاذًا ِإلَى 

فَِإذَا عرفُوا اللَّه فََأخْبِرهم َأن اللَّه فَرض لَّ 

هِملَيع ضفَر قَد اللَّه َأن م نكَاةً تُْؤخَذُ مز 

اِلهِموَأم اِئم3." قَّ كَر   

األهم فى الدعوة والتعليم ، إذا المطالبة 

ميع العلوم على المتعلم دفعة واحدة يؤدى 

  61 القرآن فازددنا به إيمانا

 1928 ة أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا
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   :التدرج فى التعليم مراعاة 2

يراعى التدريج فى التعليم ، فكا  النبي المعلم كان

جما ، ليكون أقرب تناوال وأثبت على الفؤاد حفظا وفهما

كنّا مع النبي  (:قال  عن جندب بن عبد اهللا 

ن نتعلّم القرآن ، ثم تعلّمنا القرآن ، فازددنا به إيمانا

 فى مرحلة الطفولة لما فى التعلم فى هذه المرحلة من 

أما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر اليه فى : ( علقمة قال 

  2فكأني أقرأه في دفتر: البيهقي 

لَما بعثَ م َأن رسوَل اللَّه  " عن ابن عباس 

تَابٍ فَلْيكُن َأوَل ما تَدعوهم ِإلَيه عبادةُ اللَّه عز وجلَّ 

 خَمس صلَوات في يومهِم ولَيلَتهِم فَِإذَا فَعلُوا فََأخْبِرهم َأ

 اِئهِملَى فُقَرع دفَتُر قَّ كَهِمتَوو منْها فَخُذْ موا بِهفَِإذَا َأطَاع

البدء باألهم فاأله: ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة 

 الشرائع مرة واحدة توجب التنفير ، وكذا إلقاء جميع 

  .ضييع الكّل

  
                                         

فتعلمنا اإليمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القر -كتَاب الْمقَدمة  -ن ماجه 
 

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أ -كتَاب الِْإيمانِ  - مسلم 

 

12.1.

نجما نجما

قبل أن نت

المبكر فى

فعن علقمة

ولفظ البيه

َأهِل كتَابٍ

خَم هِملَيع

َأغْنياِئهِم فَتُ

بجميع الش

الى تضيي

                
 
سنن ابن م 1
 البيهقي 2
صحيح مس 3



يقترئون من رسول  واأنهم كان ب النبي 

.                  1)يعلموا ما فى هذه من العلم والعمل 

كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات : قال 

ق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين 

منزلته ، وكان يحافظ على قلوب المبتدئين 

  . عن سؤاله بما يهمه ويناسب حاله 

يا : ومعاذ بن جبل رديفُه على الرحل قال

يا : لبيك رسول اهللا وسعديك ، قال: قال 

عبده شهد أن ال إله اال اهللا ، وأن محمدا 

يا رسول اهللا أفال ُأخبر به الناس : ال 

  .                                         2)ه تأثما

يا رسول : ، فجاء شاب فقال لنبي اي 

قال نعم ، فنظر بعضنا الى :  وأنا صائم 

  .         3)ى بعض  إن الشيخ يملك نفسه

 22971  عشر آيات
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حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب الن:ي عبد الرحمن قال

عشر آيات ، فال يأخذون فى العشر األخرى حتى يعلم 

قال  وأخرج الطبري فى تفسيره عن ابن مسعود

 والعمل بهن حتى يعرف معانيهن وزهن.  

 :المتعلمين بينالفروق الفردية  مراعاة 2

المراعاة للفروق ا كثيروسلم   النبي المعلم كان

لين ، فكان يخاطب كلَّ واحد بقدر فهمه وبما يالئم منزلت

ن ال يعلمهم ما يعلّم المنتهين ، وكان يجيب كّل سائل عن

ومعا  النبي المعلم كان ( عن انس بن مالك 

يا معاذ ، قال: لبيك  رسول اهللا وسعديك ، قال : ال 

ما من عبد يشهد: لبيك  رسول اهللا وسعديك قال : ال 

له ، صدقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار ، قال 

ال إذا يتّكلوا ، وأخبر بها معاذ عند موته تأ: شروا ؟ قال 

كنّا عند النبي ( قال   بد اهللا بن عمرو بن العاص

ُأقبل وأن: ال ، فجاء شيخ فقال :  اقبل وانا صائم؟ قال 

، قد علمتُ لم نظر بعضكم الى بع  ، فقال رسول اهللا 

                                         

يقترئون من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عش = باقي مسنَد الَْأنْصارِ -حمد 
 Kf!6 KG�  `80^33  

 O�Aا O�� Kf!6262 

 

عن أبي ع

 اهللا 

لم يجاوزه

22.1.

والسائلين 

، فكان ال 

معاذ قال 

معاذ قال 

ورسوله ،

فيستبشروا

عن عبد ا

اهللا  ، اقب

بعض ، فق

                
 
مسند أحمد 1
2   `80^ � 
3 O�Aا O��  � 



 اللَّه لَى  : فَقَاَل  ٌل ِإلَى نَبِيع كعايُأب

نَعم ، بْل كالهما  : قَاَل" ِلديك َأحد حي ؟ 

  1")جِع ِإلَى واِلديك فََأحسن صحبتَهما

الجهاد والهجرة والترغيب ن الحض على 

 الوالدين أهم ائل بخصوصه ، فرأى بر

ألمور فى المعلم ، فإن كانت خيرة انتقى 

ختار أفضل الطرق لمعاجتها ، ويالحظ ما 

ن قسمات وجهه ويدرك الفروق الفردية 

س من خالل هذه الفروق او يتغلها لتوجيه 
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َأقْبَل رجٌل ِإلَ(: قَاَل  د اللَّه بن عمرِو بنِ الْعاصِ 

 اللَّه نم ري اَألجتَغَأب ادالْجِهو ْل : " قَاَل , ةفَهياِلدو نم

ارجِع : " نَعم ، قَاَل : قَاَل " فَتَبتَغي اَألجر من اللَّه ؟ : " 

من ال  النبي المعلم هذا مع ما عرف عن النبي كان

الحظ حال هذا السائل  النبي المعلم ، ولكنه كان

 . ل فى حقه من الجهاد 

ال بد للمعلم أن يكون ذكيا فطنا ، يالحظ أدق األمو

كانت شريرة اختار  الطرق بالنسبة للمعلم لتميتها ، وان

 المربي وما ال يناسبه ، ويعرف خلجات نفسه من ق

 بين الناس ، ألن مهمته أن يتسلل الى داخل النفس م

  .د إلى ما يفلح فيه 

  

  

  

  

                                         

 KG� 4630 

 

 الَأن دبع

الْهِجرة وا

: " قَاَل , 

فيهما ، و

وأفضل ف

أفضل الط

يناسب الم

الدقيقة بي

كل فرد إل

                
 
1  KG�  aروا



 فى تذكيرهم وتعليمهم لئال يملّوا وكان 

ننتظره  – بن مسعود  –  عند باب عبد اهللا 

 فدخل عليه فلم يلبثْ أن خرج علينا عبد 

 م إن رسول اهللا م إال كراهية أن ُأملّك

                                                      

ل خميس فقال له رجل يا أبا عبدالرحمن 

ي أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة 

                             

اهللا عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه 

  2 .  
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  :عتدال والبعد عن اإلماللاإل اةمراع 2

يتعهد أوقات أصحابه وأحواله فى كان   

 .   ى ذلك القصد واالعتدال 

كنّا جلوسا عن: عن االعمش عن شقيق أبي وائل قال 

أعلمه بمكاننا فد:  بنا يزيد بن معاوية النَّخعى ، فقلنا 

إنى ُأخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إ: فقال 

.         خولنا بالموعظة فى األيام مخافة السآمة علينا

عن أبي وائل قال كان عبداهللا يذكر الناس في كل خ

أني أ ت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك

            1يتخولنا بها مخافة السآمة علينا ن النبي 

كان رسول اهللا صلى اهللا قال   أبي موسى نع

ض أمره قال بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا 

  

                                         

 Kf!670  �6ب  � ;�/ &ه/ ا��KG أ�� �  ��G � « آ�7ب ا��KG « ` ا�#_�ري
KG�  ` » !8د وا���X� 1732 �6ب .: ا& ! 8�87��6! وL!ك ا�8V�7! « آ�7ب ا�

 

32.1.

يراعى ذل

، فمر بنا

اهللا ، فقال

كان يتخول

لوددت أن

كما كان ال

في بعض 

                
 
^80` ا�#_�ر 1
2 KG�  `80^



ين أمرين قط إال أخذ أيسرهما ما لم يكن 

تنتهك  حتىقط  في شيئ يؤتي إليه نفسه

 2" سروا وبشّروا وال تنفّروا

  . 3)، ولم تبعثوا معسرين

 التيسير ، وما خُير بين أمرين إالّ إختار 

ذا إشترى ، سهال إذا قضى ، سهال إذا 

حديث ، وسيلة تربوية فائقة في هذا الدين 

وهذا األسلوب هو ما يجب على المسلم . 

  .ذلك ممكنا 

6404 
��6��%�v وا��KG آ: { ��V!وا Kf!6 69 

 q8I� ا&رض .: ا�#�ل   Kf!6147 
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  : على أمته التيسير بالتعليممراعاة  2

بين أ ما خير رسول اهللا " قالت  عن عائشة 

لنفسه  فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم 

  1"هللا   اهللا فينتقم

يسروا وال تعسر" :قال  عن النبي  س بن مالك 

إنما بعثتم ميسرين، ول: (رواية للترمذي أنه قال ألصحابه

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يحب التي

و كان سهال إذا باع ، سهال إذا إ. ما ما لم يكن إثما

وأمره صلى اهللا عليه أمته بالتيسير في هذا الحدي.  ى

. ت في القرآن الكريم في منهج يقضي بتدرج األحكام 

 في تربية األطفال ، حيث يجب التيسير ، كلما كان ذلك

  

  

  

  

  

                                         

Kf!66404  �6ب إ�f � ا�O0ود وا{*7"�م �0! �ت ا[ « آ�7ب ا�O0ود « ` ا�#_�ري
��6��%v « آ�7ب ا��KG « ` ا�#_�ري KX��_7� KG8? و�G% ]ا QG^ :#�6ب  � آ�ن ا��

�6ب  � ;�ء .: ا�#� « آ�7ب ا��Xdرة %� ر��ل ا[ ^QG ا[ %8G? و�KG « �7! \ي

 

42.1.

إثما ، فإن

حرمة اهللا 

عن انس ب

في روايو

أيسرهما 

إقتضى

إختطّت ف

إتباعه في

                
 
^80` ا�#_�ر 1
^80` ا�#_�ر 2
��� ا�7! \ي 3



م، وقد أمر صحابته الكرام بذلك فكانوا 

 سواء كانت في السبق باإلسالم، أو في 

: صف لي الجنة، فقال النبي:  وقال له

: صف لي الجنة يا رسول اهللا، فقال له: 

صف لنا الجنة يا : وجاء رجل ثالث .فوفة

: وجاءه رجل رابع. فس وتلذ األعين

فقالت .ذن سمعت وال خطر على قلب بشر

أمرت أن أخاطب الناس على : عليه وسلم

 بِها رجٌل علَيه ثياب وهيَئةٌ فََأقْعدتْه فََأكََل 

م1"ازِلَه   

  ونكلمهم على قدر عقولهم 

 يعرفون ، أتحبون أن يكذّب اهللا ورسول 
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   :الناس على قدر عقولهم  ةخاطبم 2

أنه كان ينزل الناس منازلهم،  من هدي النبي 

ة الحسنة في إنزال كل واحد منزلته التي يستحقها، س

  .، أو غير ذلك من الفضائل  من النبي 

النبي صلى اهللا عليه وسلم وقايقال إن رجال ذهب إلى 

: وجاء رجل آخر إلى النبي يسأله. كهة ونخل ورمان

مخضود وطلع منضود وفرش مرفوعة ونمارق مصفوفة

فيها ما تشتهي األنفس : لسالم اهللا، فقال عليه الصالة وا

فيها ما ال عين رأت وال أذن : لنا الجنة يا نبي اهللا فقال

ما هذا يا رسول اهللا؟ فقال لها صلى اهللا عليه: يدة عائشة

  !قولهم

 اِئشَةَ َأنا عبِه رمةً ورسك طَتْهاِئٌل فََأعا سبِه رم

 وُل اللَّهسفَقَالَتْ قَاَل ر ي ذَِلكا فه نَازِلَهم َأنْزِلُوا النَّاس

  :أيضا النبي صلى اهللا عليه وسلم 

نحن معشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكل

حدثوا الناس بما يع: "وعن علي بن أبي طالب قال 

  .) 225/ 1لبخاري ج

                                         

 4842 = �6َب ِ.: �tِ�ْLَِ/ ا���Hِس َ َ��ِزKْXُ�َ = ِآ�7َب اuَ�َْدِب =6: داود 

 

52.1.

األسوة ال

القرابة من

فيها فاكهة

سدر مخ

رسول اهللا

صف لنا ا

له السيدة 

قدر عقوله

ا فيَل لَهفَق

وقول النب

رواه البخا

                
 
��� أ6: داود 1



األمثلة لتقريب وكان يضرب  .."1 أعلمكم

  . ح المقال

رفع متضع القدر في العلم فوق منزلته بل 

عنها  ل منزلته، وقد ذكر عن عائشة 

أنزلوا ( : والحديث رواه أبو داود بلفظ 

ا أرقاءكم على قدر عقولهم، وأخرجه 

على شرط الشيخين عن أبي ذر مرفوعا 

  ال تحدث قوما حديثا ال تحتمله عقولهم،

  Kf!8 
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بمنزلة الوالد أعلم إنما أنا لكم " :يقول  النبي وكان

وبالمثال يتضح ال.. وتوضيحها وترسيخها في األذهان ي

   :إلمام مسلم رحمه اهللا تعالى في مقدمة الصحيح

فال يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، وال يرفع

الناس منازلهمء ويعطى كل ذي حق فيه حقه، وينزل من

  .2أن ننزل الناس منازلهم أمرنا رسول اهللا : "لت

 ةهذا تعليق بصيغة التمرير، وذكر عن عائش

   .) منازلهم

وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا عاقبوا أ

طني عن عائشة مثله، وروى الحاكم وقال صحيح على

  الناس بأخالقهم،

رفعه يا ابن عباس ال ت وللديلمي أيضا عن ابن عباس

  

  

  

  

                                         

Kf!6   �6ب آ!اه�8 ا�7"#�ل ا�"#�ef O�% �Gء ا��0;� « آ�7ب ا��Xdرة « أ6: داود
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المعاني

قال اإلمام

ينزل النا

أنها قالت

الناس منا

الدارقطني

خالقوا النا

                
 
��� أ6: داود 2
��� أ6: داود 2



  1" ونصرت بالرعب

جمع اهللا  ،الكريميعني به القرآن : هروي 

  2كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني

   3"يعيد الكلمة ثالثة لتعقل عنه  

ل صفه بينيسردكم هذا ولكنه يتكلم بكالم 

        5"كالماً فصالً يفهمه كل من سمعه 

   6" بعضها عن بعض

لو عده العاد يحدث حديثاً  سول اهللا 

كان في كالمه ترتيل أو " قال   عنهما 

 �
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  : العجيبة ساليب كالمهأ 2

  : صفات كالمه 

بعثت بجوامع الكلم ون" : قال: نه أوتي جوامع الكلم 

قال النووي رحمه اهللا ، قال الهرو: صود بجوامع الكلم 

كان  في األلفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة وكالمه 

كان رسول اهللا : " قال  عن أنس  :أعادة الكلمة

سركيسرد  ماكان رسول : " قالت  عن عائشة 

 كان كالمه : ، وقالت 4"ه من جلس إليه 

عدم المواالة بين الجمل بل يفصل بع: "صود بالفصل هو

كان رسو" قالت  وعنها  :عدم كثرة الحديث  

  . كناية عن عدم كثرة الحديث 7"اه 

  عن جابر بن عبد اهللا :عدم التعجيل بالكالم  :

  . ، أي ال يعجل بكالمه 8"ل 

                                         

 6611برقم  �ري�6ب ا��8L�V` .: ا�8 « آ�7ب ا�7�#8! « ` ا�#_�ري
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 3640= اْ�َ�qِfِ��َِآ�7َب  =ا�7! \ي 
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62.1.

من صفا

أنه أ :أوالً

والمقصود

تعالى في 

أعاد: ثانياً

عن :ثالثاً

يحفظه م

والمقصود

: رابعاً

ألحصاه 

:خامساً

ترسيل 

                
 
^80` ا�#_�ر 1
شرح مسل  2
��� ا�7! \ي  3
��� ا�7! \ي  4
��� أ6: داو  5
أشرف الو  6
^80` ا�#_�  7
البيهقرواه   8



إلي وأقربكم مني مجلساً إن من أحبكم : " 

 مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 

: ن والمتشدقون ، فما المتفيهقون ؟ قال

  .م بملء فيه تفاصحاً وتعظيماً لكالمه

ه بالكالم ويتوسع فيه ويغرب به تكبراً 

  تجديد

عن التكلف والتصنع فال تلقى وانت تنتقل 

ن جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء 

في المفردات والوضوح في  ةبين الجزال 

وضوح ال . من البيان والساحر ةه رائع

 2018 � َ;�َء ِ.: َ َ��ِ�: ا�Gَkْuَ�ِْق
  Kf!66242 
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  عدم التكليف بالكالم : 

: " قال     أن رسول اهللا  عنهما   عن جابر

قيامة أحاسنكم أخالقاً وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني

الثرثارون و: هقون ، قالوا يا رسول اهللا قد علمنا 

 .كثير الكالم تكلفاً: الثرثار  1." رون

متطاول على الناس بكالمه ويتكلم بال: المتشدق 

من الفهق وهو االمتالء وهو الذي يمأل فمه با: ق 

  .عاً وإظهاراً للفضيلة على غيره

والتجد من خصائص اسلوب الحديث بعده عن التكلف: 

ب النثر المألوف فأسلوبه بعيد عن وتجديده في اسلو

  التكلف في سجع ةاض الحديث النضر

تعوذوا باهللا من ج( : قال عن ابي هريرة عن النبي 

  2)تة األعداء

  : جزالة ووضوح

  واولى خصائص اسلوب الحديث جمعه  

في الكالم كان قطعه ر ةوإذا اقترن الوضوح بالجزال 

                                         

QHĜَ ا�8ْGَ%َ ?ُHGِ? َوKَHG�َ  =ا�7! \ي   ?ِHGَرُ��ِل ا� �ْ%َ �ِGَZIَوا� Z!#ِ�ْ�6َب َ � َ;�َء ِ. =ِآ�7َب ا
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: سادساً

يوم القيام

والمتفيهقو

المتكبرون

المتفيهق 

وارتفاعاً 

: سابعا

في رياض

و شماتة ا

جزا: ثامنا

 ةالدالل

                
 
��� ا�7! \ي  1
^80` ا�#_�ر 2



رقها الوضوح والبيان وال تنافسها جزالة 

في  ةهية شديده ويؤثر الوضوح والسهول

إذا جاءه وفد  ةجل ذلك يترك لهجته القرشي

لديهم الذي يستعملونه عاده في احاديثهم 

 ةالغالب ةكما ان السم ب اصحابه القرشيين

ِإياكُم والظَّن فَِإن الظَّن َأكْذَب الْحديث ولَا 

     1" ه ِإخْوانًاا ولَا تَدابروا وكُونُوا عباد اللَّ

وهو قسيم المساواة  ةباأللفاظ القليل ةير

يصدر   التكلف وانه كان سجيه للنبي 

بن  انه قال لجرير حابه فقد روي عنه 

   " فال تتكلف

 اً غيركي اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحد ف
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وجزاله ال يفارقها ةوال اساليب معقده ة مفردات غريب

  .انة التركيب وفخامة اإلقاع وعدم اإلبتذال

يكره التقعر واإلغراب في الحديث كراهية وكان 

ر حتى يكون كالمه مفهوم من السامعين وكان من اجل ذ

قبائل العربيه األخرى ويكلمهم باألسلوب المألوف لديه

التي يتكلمون بها مما اثار عجب ا ة بالمفردات واللهج

  .اخرى ةهي اإلبالغ قبل كل سم سلوب النبي 

ِإياكُم :" قال الرسول : ال ق  عن ابي هريرة

وا ولَا تَحسسوا ولَا تَنَافَسوا ولَا تَحاسدوا ولَا تَباغَضوا ولَا

  �الحديث النبوي اإليجازمن خصائص أسلوب : 

وااليجاز عند البالغيين هو تأدية المعاني الكثير

ناب عندهم والرائع في إيجاز الحديث أنه بعيد عن التك

يأمر به اصحابه ي حديثه كله طويله وقصيره وكان 

ياجرير إذا قلت فأوجز وإذا بلغت حاجتك فال "  البجلي 

عن سفيان بن عبداهللا قال قلت يارسول اهللا قل لي ف

��"قل آمنت باهللا ثم استقم

�

                                         

 |��  =  Mِ ِ�� 1684 �6ب Aُْ�ِ� اْ�ُ_hِGُ =ِآ�7َب اْ�َ
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تحجبه مف

في متانة ا

التعبير حت

من القبائل

ويأتي بالم

على اسلو

وا وسستَج

: تاسعا 

واإلطناب

عنها في 

عبداهللا الب

قل "���قال

                
 
1  |��  u-� 
2  KG�  `80^



ن القاسي القلب ال يصلح ألن يكون مربيا 

 وتألم نفسي وإحساس مرهف ومواساة 

ان يتجوز فى صالته ، يقصر فى صالته 

  تي تتألم لبكائه ، 

المشركين فى مكة وفى الطائف ما ناله ، 

ك ثقيف الذين استخفوا به وآذوه تحركت 

لعل اهللا يخرج من : عقوبة بالدعاء لهم 

عشر سنين ، واهللا ما قال أف قط ، وال 

 وُل اللَّهسر برًئا قَطُّ  ا ضلَا شَيو هدبِي

بِهاحص نم منْتَققَطُّ فَي ءشَي  كنْتَهي ِإلَّا َأن 

ر سنين ، ال واهللا ما سبنى قط ، وال قال 

  . 3"أال فعلته: يء لم أفعله 

�"Gk ا���س Kf!62309 
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  : التعليم باللطف  2

هذه الصفة يجب توفر فى كل معلم ، فإن الق  

ا ألن هذه الرحمة التي هي حركة قلبية وعطف وت

ومن مظاهر رحمة رسول اهللا عليه وسلم أنه كان ي. ة 

مؤخرة الصفوف رحمة بأمه التي  يسمع بكاء صبي فى 

ورأيناه أنه عليه الصالة والسالم قد ناله من أذى المش

حضره ملك الجبال ليأمره رسول اهللا بأمره من إهالك ث

بدل العقوبة التي مألت نفس الرسول المربي ، واست

 . هم من يعبد اهللا تعالى 

عش خدمت النبي : " قال  عن أنس ��

 . 1"شيء لم فعلت كذا وهال فعلت كذا

ما عن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت ��

شَي نْهيَل ما نمو بِيِل اللَّهي سف داهجي ا ِإلَّا َأنملَا خَادو

   2 من محارِمِ اللَّه فَينْتَقم ِللَّه عز وجلَّ

عشر  اهللا خدمت رسول : عن انس قال ��

لم فعلته ؟ وال لشيء ل: ف قط  وال قال لي لشيء فعلته 

                                         

KG�  ` » /m�eVآ�7ب ا� » k ا���س ��Aأ KG8? و�G% ]ا QG^ ]�6ب آ�ن ر��ل ا
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72.1.

ومعلما أل

وجدانية 

عندما يسم

ولما حض

الرحمة ال

أصالبهم 

قال لشيء

امرَأةً ولَا 

 نم ءشَي

لي  أف ق

                
 
1 KG�  `80^
2 6 KG�  `80^
3  O�Aأ O�� 



 سنين ، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو 

لو قضى أن :فلو قدر ، أو قال  دعوه ،

  .م بالعيال من رسول اهللا 

من أمرِ أمتي شيئاً ، فشقَّ عليهم ، فاشقُق 

  1 ) به 

  " عانًا ، وإنما بعثت رحمة 

    " ومحمداً ، وال ترحم معنا أحداً

  2)سعاً

لم : أف قط وال لشيء فعلته :  ما قال لي

  3)ما بال أقوام : (

قال عنه ربه عز .  أتقاهم وأنقاهم معاملة 

   4)ظيمٍ 
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عشر سن خدمت النبي : وفى رواية أحمد ��

دعو: ه فالمني ،فإن المني أحد من أهل بيته إال قال 

ما رأيت أحدا كان أرحم با: وقال أيضا أنس بن مالك . 

اللهم من ولي من : (  حب أمته ويدعو على من آذاها

 و من ولي من أمر أمتي شيئاً ، فرفق بهم ، فارفق به 

إني لم أبعث لعانًا "   قيل له ادع على المشركين قال 

اللهم ارحمني وم: "عندما قال األعرابي 

أي ضيقتَ واسعاً(، "لقد تحجرتَ واسعاً: " ه الرسول 

 :  خلقال حسنالتعليم ب.2

خدمت رسول اهللا عشر سنين ، واهللا ما : "قال أنس   

  مسلم ". كذا ؟، وهال فعلت كذا؟

: (ال يقابل أحدا بشيء يكرهه ، وإنما يقول محمد 

أحسن الناس خُلقاً وأدباً وأكرمهم و أتقا كان محمد 

وِإنّك لَعلَى خُلُق عظيمٍ (  مادحاً وواصفاً خُلقه الكريم 

  

                                         

 KG�  `=   رة� g1828 ا 
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 Kf!62017  �6ب { �0!م ا�0!ام ا�c0ل  �� ا6�  �;�
 KG"4، ا����رة ا� 

 

ضيعته ف

". يكون

كان يحب

عليه ، و 

عندما قيل

فقال له ال

82.1.

فعلت كذا 

وجل ماد

                
 
1  KG�  `80^
^80` ا�#_�ر 2
 � ��� ا6�   3
4 KG"رة ا��� � 



  .متفق عليه"  خلقًا 

  ." حسن خلقًا من رسول اهللا 

  . بر على األذى، وطالقة الوجه غيره

كان خلقه : ( يه الصالة والسالم ، قالت 

رشدنا إلى أن أخالقه عليه الصالة والسالم 

ن أوامر ونواهي ، وهي التخلق باألخالق 

  .  خلق ذمه القرآن

 .تى يظن كل منهم أنه األثيرعنده

وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان 

: أنا خير أو أبو بكر؟ قال: يا رسول اهللا: 

منذ أسلمت وال رآني إال تبسم في  ي 

 
 

49 

  : صحابه الذين كانوا معه يصفون أخالق النبي 

أحسن الناس خلقً كان النبي : " قال  عن أنس 

ما رأيت أحس: " صفية بنت حيي رضي اهللا عنها قالت 

كف األذى والصبر : سن الخلق مع الناس فقد سبق أنه 

عائشة لما سئلت رضي اهللا عنها عن خلق النبي عليه ا

(1   

فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي اهللا عنها ترشدن

باع القرآن ، وهي االستقامة على ما في القرآن من أو

دحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها والبعد عن كل خل

تحببه إلى أصحابه حتىوحسن خلقه ومن 

يقبل بوجهه وحد كان رسول اهللا : (عمرو بن العاص

: فقلت .وجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم

   .2)أنا خير أو عمر: يا رسول اهللا: فقلت.ر

ما حجبني النبي : (ويقول جرير بن عبد اهللا البجلي

(3 .  

  

                                         

 Kf!6 O�Aأ O��1340  
 Kf!6 /m�� 295ا�7! \ي .Q ا�,
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ن اصحابإ

وعن صفي

أما حسن ا

وعن عائ
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هي اتباع 

التي مدحه

يقول عمر

يقبل بوجه

أبو بكر
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إذا سألتم اهللا فاسألوه "  : حاً قوله 

   2 "طه، فإن البركة تنزل في وسطه

اختلف سياقه في الحديثين،  ناه ظاهر وإن 

جعلْنَاكُم ٌ وكَذَِلك  تعال كون موافقاً لقوله 

البركة تنزل في  يث جاء التصريح بكون 

 -، وقوله 4 "يغلبه فإنه من يشاد هذا الدين 

واستعينوا  لبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا

 الصواب: اقصدوا السداد أي : معناه ) ا 

لئال يفضي بكم ذلك  أنفسكم في العبادة ، 

 6    ين َأمرينِ ، وخَير اُألمورِ َأوسطُها
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  :   التوسطمراعاة   2

فمن األحاديث التي جاء فيها لفظ الوسط صريحاً  

  ، 1 "س فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة

وسطه، إذا وضع الطعام، فخذوا من حافته، وذروا : " 

فهذان حديثان جاء ذكر الوسط فيهما صريحاً ومعناه 

د باألوسط في الحديث األول األعدل واألفضل، فيكون

أما الحديث الثاني فعلته ظاهرة المعنى حيث  3سطًا ﴾

   . أو في ذروته وأعاله

عليكم هدياً قاصداً عليكم هدياً قاصداً فإنه: " قوله  

د الدين أحد إال غلبه،إن هذا الدين يسر، ولن يشا: "

  .5  " ة والروحة و شيئ من الدلجة

سددوا : ( قوله  " : قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا

فتُجهدوا أنف) أي تشددوا(ال تُفْرِطُوا : أي " وقاربوا "  

َأمرا بين َأ  . )أي تقصروا(مالل فتتركوا العمل فَتُفَرطُوا 
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92.1.

الفردوس  

وقوله 

فالمراد با

ُأمةً وسطًا

وسطه أو 

  - " :

بالغدوة وا

قوله  .

إلى المالل

                
 
ا�#_�ري آ 1
��� ا6�  �;? 2
 � ��رة ا�#" 3
4  O�Aأ O�� 
^80` ا�#_�ر5
.7` ا�#�ري 6



 الرفق إال عجز وانقطع فيغلب، وال شك 

ر إلى ذلك ابن المنير، فالشواهد الحسية 

 طلب األكمل في العبادة فإنه من األمور 

و المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك 

، يسألون هط إلى بيوت أزواج النبي  

؟ قد غفر اهللا له  أين نحن من النبي  

أصوم الدهر  أنا: ي الليل أبداً، وقال آخر

أنتم الذين قلتم : (فقال  جاء رسول اهللا  

م وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، 

ِإن ِلكُلِّ عمٍل شرةً ، وِلكُلِّ : (  رسول اهللا 

   2)قَد هلَك نَتْ فَتْرتُه ِإلَى غَيرِ ذَِلك فَ

ِإن ِلكُلِّ شَيء شرةً ، وِلكُلِّ شرة فَتْرةً ،  (

 وهدابِعِ فَال تَع3)َألص   

  . ونشاطا ورغبة في الخير أو الشرء 

 
 

51 

والمعنى ال يتعمق أحد في األعمال الدينية ويترك الر 

النبوة كما أشار إل فيهما علَم من أعالم ين الحديثين 

ينقطع، وليس المراد منع طل ت أن كل متنطع في الدين 

المالل، أو ال ودة، بل المراد منع اإلفراط المؤدي إلى 

  .وقتهل، أو إخراج الفرض عن 

جاء ثالثة رهط : " قال  حديث أنس بن مالك  

أين: فلما أخبروا كأنهم تقالّوها، فقالوا ،  بادة النبي  

أما أنا فإني أصلي ال: أحدهم م من ذنبه وما تأخر، قال 

أتزوج أبداً، فجاء أنا أعتزل النساء فال  :طر، وقال آخر

لكني أصوم وأ كذا؟ أما واهللا إني ألخشاكم هللا وأتقاكم له، 

   1 )"غب عن سنتي فليس مني

قال رس: اهللا عنهما قال  عن عبد اهللا بن عمرو رضي

تْرةٌ ، فَمن كَانَتْ شرتُه ِإلَى سنَّتي فَقَد َأفْلَح ، ومن كَانَتْ 

( : قالوعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي 

ن صاحبها سدد وقَارب فَارجوه ، وِإن ُأشير ِإلَيه بِاَألصا

  : قال المباركفوري رحمه اهللا

حرصا على الشيء  :أي) إن لكل شيء شرةً( قوله“
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أن هذين 

أظهرت أ

المحمودة،

األفضل، أ

عن عبادة

ما تقدم م

وال أفطر،

كذا وكذا؟

فمن رغب

شرة فَتْرةٌ 

 كَان فَِإن
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جعل  :أي) فَِإن كَان صاحبها سدد وقَارب( وهناً وضعفاً وسكوناً :أي) شرة فَتْرةً لولك (

  .الفترةصاحب الشرة عملَه متوسطاً ، وتجنب طرفي إفراط الشرة وتفريط 

)وهجوأحب األعمال إلى اهللا , على الوسط ارجو الفالح منه ؛ فإنه يمكنه الدوام : أي ) فَار

اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهوراً بالعبادة والزهد وسار : أي ) وِإن ُأشير ِإلَيه بِاَألصابِعِ( أدومها

ولم , ال تعتدوا به وال تحسبوه من الصالحين لكونه مرائيا : أي ) فَال تَعدوه(  . مشهوراً مشارا إليه

  . 1" إشارة إلى أنه قد سقط ولم يمكنه تدارك ما فرطيقل فال ترجوه 

ولكي يتجنب المسلم اإلفراط والتفريط فعليه بالقصد ، وهو التوسط ، فال يبالغ في فعل 

العبادة والطاعة ؛ لئال يملَّ فيترك ، وال يتركها كسالً وتهاوناً لئال يستمرئ الترك فال يرجع ، وكال 

   . مر سلك ، ومن سلك وصل إلى ما يحبه اهللا ويرضاهاألمرين ذميم ، ومن توسط في األ

لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مربياً عظيماً ، ذا أسلوب فريد يعامل كل فرد بما 

يناسبه رجالً كان أو امرأة ، صغيراً كان أو كبيراً ، طفالً كان أو شاباً ، كان يراعي الفروق 

ه ، كما يراعي مواهبهم واستعداداتهم وقدراتهم وطبائعهم الفردية في معاملته لكل فرد من أصحاب

يراعي في الطفل طفولته ، وفي الرجل رجولته ، وفي المرأة أنوثتها ، وفي الشباب شبوبته وفي 

الكهل كهولته لكي ينمي في كل فرد قدراته ، ويوجه طاقاته ، وبذلك يحقق للفرد السعادة ، 

 . وللمجتمع النهوض والرقي
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 .لتالميذهالمعلم األعظم  وسـائل التعليمية التي استخدمهاال2.2 

  استخدام اإليمائات ��
 استخدام الرسومات ��

  البيئـةاستخدام ��

 النمـاذج العينيـةاستخدام ��

 استثمار المواقف الفرص��
  استخدام التقسيم فى التعليم ��
  التشويق استخدام أسلوب��
 ضرب األمثال فى أثناء التعليم ��
 البيـانية القوليـةالوسـائل ��

      التشـبيه��

   القصــة ��

   االسم تكرار : ثانياً الكلمات تكرار : فأوالً  التكــرار��

    لـفت االنتبـاه��

 طـريقة السـؤال والجـواب��

 للمتعلم المكافأت تقديم ��

 المادية المكافآت ) أ

 بالدعاء المكافأة ) ب

   )المدح ( الحسن بالثناء المكافأة)ت
  والمتعلم المعلم بين والبصري السمعي��

  البصري االتصال : السمعي ثانياً االتصال : أوالً
  التعليم في العملي األسلوب��

  المعلم قبل من العملي األسلوب ) أ
  المتعلم قبل من العملي األسلوب ) ب

 الطالب وفهمه عقل يناسب بأسلوب العلمية المادة عرض��

  



 األعظم لتالميذه وصحابتهلمعلم 

يب أحسنها وأفضلها وأوقعها فى نفسى 

فى ذهن المخاطب وأكثرها مساعدة على 

كان يلوون الحديث ألصحابه  سول اهللا 

، وتارة يجيب السائل بقدر سؤاله ، وتارة 

 تعالى   ، وتارة يصحب كالمه القَسم باهللا

وتارة يعلّم بطريق الكتابة ، وتارة بطريق 

 . االبهام أو التلويح

ارة يسلك سبيَل المداعبة والمحاجاة فيما 

ة يسلك سبيل المقايسة بين األشياء وتارة 

هو يعلم ليمتحنهم بذلك ، وتارة يسألهم 

نساء ببعض  قبل السؤال وتارة يخص ال

 حال من بحضرته من االطفال والصغار 

التي   ، الى غير ذلك من فنون تعليمه 

المعنى،  ثر األكبر في توضيحاأل – ديثاً 

لالستماع، تحفيز المتعلم على  ق المتلقي
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المعل الوسـائل التعليمية التي استخدمها  2.2

يختار فى تعليمه من األساليب كان رسول اهللا 

طب وأقربها الى فهمه وعقله ، وأشدها تثبيتا للعلم فى 

                                       .حه له

ومن درس كتب السنّة وقرأها بإمعان رأى أن رسول

كثيرة ، فكان تارة يكون سائال ، وتارة يكون مجيبا ، وت

على ما سأل ، وتارة يضرب المثل لما يريد تعليمه ، 

، وتارة رة يلفتُ السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه 

 وتارة بطريق التشبيه أو التصريح ، وتارة بطرييق االب

تارة يورد الشبهة ليذكر جوابها ، وتارة وكان 

، ويعلّم لما يشاء تعليمه وبيانه تمهيدا لطيفا ، وتارة ي

 الى عللها لذكر جوابها ، وتارة يسأل أصحابه وهو

ليهم العلم قبلإهم إلى موضع الجواب ، وتارة يلقى 

ه ويعلمهن ما يحتجن اليه من العلم ، وتارة يراعى حا

زل إليهم ويعلمهم بما يالقى طفولتهم ولهوهم البريء ، ال

 .بها

قديماً وحديثاً –التعليمية في مسيرة التعليم  للوسائل

خه في األذهان، تجسيده في ذاكرة المتعلم، تشويق ال

 

المخاطب 

إيضاحه ل

ألوانا كثير

يزيده عل

، وتارة يل

الرسم وتا

لّمه ، ويع

يشير الى

ليرشدهم 

مجالسه و

، فيتنزل إ

سنَمر بها

ترسيخه ف
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إلى واقع معاش، تعزيز اإلدراك الحسي، زيادة الفهم،  التفاعل مع المعلومة، واإلفادة منها، ترجمتها

 ة، تنمية الميول اإليجابية للتلميذ، العمل علىوالتذكر، تنظيم المادة العلمي المساعدة على التفكير

 . والتربوية تسلسل األفكار وتماسكها، واإلقناع، وسوى ذلك من األهداف التعليمية

أخرى  يجب على المعلم ان ال يستخدم طريقة واحدة فى التعليم ولكنه دائما ما يبتكر طرقا

األمور  إن مما يساعد فى إدراك.ها حتى يزيل الملل ويعمق المعنى أو الفكرة التي يريد توصيل

المجردة لقضايا اإليمان توضيحها ببعض الوسائل المعينة كالرسوم ونحوها، ولم يكن رسول اهللا 

 :يغفل هذا الجانب لتوضيح بعض االمور ومنها 

    )اتاإلشــار(استخدام اإليمائات  2.2.1

 فهي ، ممارسته للتعليم اثناء ، والرأس اليدين إيماءات عن األحوال من بحال المعلم ينفك ال

 .الحديث نوع كان أياً للمتحدث مالزمة

 إن.  نعم. الجواب ؟ التعليم لصالح واإليماءات الحركة هذه توظيف إلى سبيل من هل ولكن

 يتأثر فهو إذاً ، المعلم التي يحدثها باالنفعاالت يتأثر فهو ولذلك وسكناته المعلم حركة تتابع التلميذ عين

 زيادة : أحدها: عدة أمور في واإلشارات هذه الحركات من يستفيد قد والمعلم والرأس اليدين بحركة

  .  الكالم على وتأكيد وإيضاح بيان

ورد في أحاديث كثيرة أن الرسول استخدم أصابعه عند تعليمه أصحابه رضي اهللا عنهم في 

يستخدم إصبعين، وثالثة يستخدم  إشارات تعليمية هادفة، فتارة يستخدم إصبعا واحدا، وتارة أخرى

وفي كل مرة تحقق إشارته . ثالث أصابع، وحينًا يشير بأربع، وحينًا آخر يستخدم أصابعه الخمس

  :ومن تلك األحاديث ما يلي. هدفًا تعليميا من زيادة وضوح معنى، إلى إثارة انتباه، إلى ترسيخ فكرة



" هكـذا  الجنة أنا وكافل اليتيم في: "  

 . وهي المسـبحة عند المصلين

 لمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضها: " 

 3.وضم أصابع" القيامة أنـا وهو  يوم

 إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا : "سول اهللا

يا رسول اهللا، جهدت : ل اهللا أعرابي فقال

م، فاستسق اهللا لنا، فإنا نستشفع بك على 

a!8wو O���  467 = : ا�
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     :اإلشارة بالسبابة والوسطى .2.2

  قال رسول اهللا: قال بن سعد  عن سهل

  1. بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً

اإلبهام والوسطى، صفة غالبة، وه اإلصبع التي بين: ة 

   : تشـبيك األصـابع .2.2

: "   قال رسول اهللا: قال  عن أبي موسى

 2).وشبك بين أصابعـه" ( ـاً 

  :ضـم األصـابع.2.2 

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يو:  عن النبي س 

 :عاإلشـارة باإلصبـ.2.2 

قال رسول: أوفى رضي اهللا عنه قال عن عبد اهللا بن

  4.طر الصائم  وأشار بإصبعه قبَل المشرق

  :اإلشارة باألصابع مثل القبة.2.2 

أتى رسول ا: عن جبير بن مطعم رضي اهللا عنه قال

س، وضاعت العيال، ونهكت األموال، وهلكت األنعام، ف
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.2.1.1

وأشار بال

السبابة 

.2.1.2

بعضـاً 

.2.1.3

عن أنس 

.2.1.4

فقد أفطر ا

.2.1.5

األنفس، و
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ويحك أتدري ما تقول ؟ وسبح رسول اهللا، فما زال   :قال رسول اهللا.. اهللا، ونستشفع باهللا عليك

ويحك، إنه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه، : ثم قال. يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه

وقال بأصابعه مثل (شأن اهللا أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما اهللا ؟ إن عرشه على سمواته لهكذا 

  1.هأي كصوت) أطيط الرحل .(أي يصوت - ليئط (.وأنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب) القبة عليه 

   :اإلشارة باألصابع على شكل حلقة2.2.1.6 

 :عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها أن رسول اهللا دخل عليها يوما فزعا يقول

 وحلق )ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه  (

يا رسول اهللا، أنهلك وفينا الصالحون ؟ : فقلت :قالت زينب بنت جحش)بأصبعيه اإلبهام والتي تليها

  .الفسوق والفجور والمعاصي) الخبث(سد) ردم(2)نعم، إذا كثر الخبث : قال

كنت في حلقة من األنصار، إن بعضنا ليستتر : عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال

علينا رسول اهللا ، ببعض من العري، وقارئ لنا يقرأ علينا، فنحن نسمع إلى كتاب اهللا، إذ وقف 

يا رسول اهللا كان قارئ لنا : ما كنتم تقولون ؟ فقلنا: وقعد فينا ليعد نفسه معهم، فكف القارئ، فقال 

 .3) .هم أن تحلقوا، فاستدارت الحلقةيقرأ علينا كتاب اهللا، فقال رسول اهللا بيده وحلّق بها، يومئ إلي

  .يشير )يومئ (
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 مسلم عبد يوافقها ساعة ال فيه (  فقال معة

   ]يزهدها [ يقللها بيده ر

 أن وهو ،  كالمه زائداً على جديداً عنى

  .. عباده على اهللا فضل

الشهر هكذا :  رمضان فضرب بيديه فقال

رؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم 

فأشار -صلى لنا النبي ثم رقى المنبر : (

ليت لكم الصالة الجنة والنار ممثلتين في 

إن {: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه اآلية:  قال
رأيت رسول اهللا : قال. }سميعا بصيرا {  

  .رأيت رسول اهللا يقرأها ويضع إصبعيه: 

 
 

58 

  : اإلشارة باليد.2.2 

يوم الجمعة ذكر  اهللا رسول أن  هريرة أبي عن

وأشار )1 إياه أعطاه إال تعالى شيئاً اهللا يسأل يصلي ائم

معنى أفادت  إشارته أن يتبين ، الحديث هذا وبتأمل

فض من وهذا . عظيم نيل أمر في مقابل يسير أمرها ساعة

  : اإلشارة باليدين.2.2 

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا ذكر رم

، فصوموا لرؤيت)ثم عقد إبهامه في الثالثة (  وهكذا 

   2)وا له ثالثين 

: (عن أنس بن مالك رضــي اهللا عنــه قــال

لقد رأيت اآلن منذ صليت: ثم قال - قبل قبلة المسجد 

   3)ذ الجدار، فلم أر كاليوم في الخير والشر ثالثًا 

  :اإلشارة إلى السمع والبصر.2.2 

عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي اهللا عنه قال
: إلى قوله تعالى} مركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها 

: أبو هريرةقال . 4بهامه على أذنه والتي تليها على عينه
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.2.1.7

قائم وهو

الساع هذه

.2.1.8

وهكذا وه

فاقدروا له

بيديه قبل 

قبلة هذ ال

.2.1.9

اهللا يأمركم
يضع إبهام
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  :اإلشارة إلى الوجه والكفين 2.2.1.10

عن عائشة رضي اهللا عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول اهللا وعليها ثياب 

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن  ( :رقاق، فأعرض عنها رسول اهللا وقال

  1.)ال هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه يرى منها إ

  :اإلشارة إلى األنف 2.2.1.11

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، : ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال

 .2)واليدين والرجلين وأطراف القدمين، وال نكفت الثياب وال الشعر ) وأشار بيده على أنفه (الجبهة 

  .والضمالكفت الجمع ) نكفت  (

  :اإلشارة إلى الفم2.2.1.12 

كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اهللا أريد : عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

أتكتب كل شيء تسمعه ورسول اهللا بشر يتكلم في الغضب والرضى، : حفظه، فنهتني قريش وقالوا

 :فقال) إلى فيه فأومأ بإصبعه (فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك إلى رسول اهللا، 

)3)فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إال حق  اكتب.   

فواهللا ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة األرض، أم الميل الذي تكتحل : قال سليم بن عامر

ومنهم من  ;فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه  :قال. به العين
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 .ومنهم من يلجمه العرق إلجاما; 

إن اهللا ال يعذب : ( قــال رسول اهللا  

أو يرحم، وإن الميت يعذب ) لسانه  إلى 

وعموده  األمر الم، وأبواب الخير، ورأس

رسول اهللا، فأخذ الرسول  بلى يا: ل معاذ

ثكلتك : "لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال  وإنا

  . 3"ألسنتهم ؟

القلب،  هللا ال يعذب بدمع العين وال بحزن

يا رسول اهللا حدثني بأمر أعتصم : قلت ( 

ر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول اهللا بلسان 
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; نهم من يكون إلى حقْويهوم;  إلى ركبتيه

   .1)وأشار رسول اهللا بيده إلى فيه 

  :اإلشارة الى اللسان  2.2.1

: عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قــال

وأشار إلى( العين، وال بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا 

  2)أهله عليه 

  : األخـذ باللسـان2.2.1 

حديثاً طويالً، ذكر فيه أركان اإلسالم، عن معاذ 

أال أخبرك بمالك ذلك كله؟ قال مع: "  سنامه، ثم قال

يا رسول اهللا وإنا: قال معاذ " كف عليك هذا: " وقال، 

وجوههم إال حصائد ألسن وهل يكب الناس في النار على

إن اهللا "  قول النبي  عمر  عن عبد اهللا بن

  "4.مأو يرحـ) لسانهوأشار إلى ( يعذب بهذا 

: ( عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي رضي اهللا عنه قال

يا رسول اهللا ما أكثر م: قل ربي اهللا ثم استقم، قلت: ل

  1)هذا :  ثم قال
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يكون إل

وأشا: قال

.2.1.13

بدمع العي

ببكاء أهله

.2.1.14

وذروة سن

بلسانه، 

أمك، وهل

ولكن يعذ

به، قال

نفسه، ثم ق
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تجعل الذين حضروا هذه المواقف التعليمية وال شك أن هذه اإلشارة الحسية إلى اللسان 

يدركون خطر اللسان وعواقبه الوخيمة على اإلنسان في الدنيا واآلخرة بأكثر من ذكر اللسان ذكرا 

  .كما أن هذه اإلشارة تساعد على بقاء هذه الخبرة التربوية مدة أطول. مجردا عنها

 :الصدراإلشـارة إلى  2.2.1.15

وال  المسلم أخو المسلم، ال يظلمه،: " النبي حديثاً طويالً، وفيهعن  عن أبي هريرة 

  . 2)ويشير إلى صدره ثالث مرات" ( يخذله، وال يحقره، التقوى هاهنا 

إن اهللا ال ينظر إلى أجسادكم وال إلى : ( قال رسول اهللا: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

  .3) إلى صدرهوأشار بأصابعه ) (  صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم

اإلسالم عالنية، واإليمــان في : كان رسول اهللا يقول: ( وعن أنس رضي اهللا عنه قال

   .)التقوى ههنا، التقوى ههنا : ثم يقول: ، قال)ثم يشير بيده إلى صدره ثالث مرات : ( القلب، قال

  :اإلشارة إلى الحلق 2.2.1.16

مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما (  :قال رسول اهللا: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فال ينفق شيًئا إال مادت على جلده حتى تُجِن بنانه 

 ويشير بإصبعه) (وتعفو أثره، وأما البخيل فال يريد ينفق إال لَزِمت كُل حلْقَة موضعها فهو يوسعها وال تَتسع

مبينًا كيف أنها تتضيق على عنقه بحيث ) يشير بإصبعه إلى حلقه (.تستر)تجن(.تمددت)مادت.(4)إلى حلقه

     .يكاد يختنق
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يقول  ( :بزق النبي في كفه، ثم وضع إصبعه السبابة وقال: عن بسر بن جحاش القرشي قال

وأشار إلى ( نفسك هذه فإذا بلغت ! أنى تعجزني ابن آدم، وقد خلقتك من مثل هذه: اهللا عز وجل

  .1)أتصدق، وأنى أوان الصدقة : قلتَ) حلْقه 

  :ام الحصى استخد2.2.1.17 

 .هل تدرون ما هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين: قال النبي: ( عن بريدة رضي اهللا عنه قال

  .2)هذاك األمل، وهذاك األجل : اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا

أخذ ثالث حصيات، فوضع واحدة، ثم ( عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
  .3)التي رمي بها (هذا ابن آدم، وهذا أجله، وذاك أمله : فقال)أخرى بين يديه، ورمى بالثالثة وضع 

دخلت على رسول اهللا  في بيت بعض نسائه، : (عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قال
فأخذ كفًا من حصباء فضرب به : ( يا رسول اهللا أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فقلت

  .4) لمسجد المدينة) ( هو مسجدكم هذا : ، ثم قال(األرض 

الحصباء وضربه في األرض، فالمراد به  وأما أخذه: ( قال النووي في شرح هذا الحديث
  .)والحصباء بالمد الحصى الصغار . المبالغة في اإليضاح لبيان أنه مسجد المدينة

  :استخدام العصا2.2.1.18 

غرز بين يديه غرزا، ثم غرز إلى جنبه : (عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه، أن النبي
هذا : اهللا ورسوله أعلم، قال :تدرون ما هذا؟ قالواهل : ثم قال) غرز الثالث فأبعده  آخر، ثم

  5)اإلنسان، وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى األمَل واألجُل يختلجه دون ذلك 
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خطاً في الوسط خارجاً منه، وخطّ   وخطّ

هذا اإلنسان، وهذا أجله : "ي الوسط، فقال

ه، وهذه الخطط الصغار األعراض، فإن 

من  هذا، وإن سلملم من هذا لم يسلم من 

  .  بغتـة األجـل

 اهللا سبيل هذا :قال  ثم بيده خطاً  اهللا

 قرأ ثم  إليه يدعو شيطان عليه إال سبيل ها

    2.سبيله

عوداً بين يديه ، ثم غرز إلى جنبه آخر، 

واألجل يختلجه  وهذا أمله، يتعاطى األمل،

   .لقرب من األمـ

 بعض في  قوله يدعم كان حيث قرناً ر

  .  فمن ذلك
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  :استخدام الرسومات 2

خطاً مربعاً، و خطّ النبي: قال عن ابن مسعود 

جانبه الذي في ال الوسط مناً صغاراً إلى هذا الذي في 

هو خارج أمله،  ، وهذا الذي-به  أو قد أحاط -  به

   1."نهشه هذا نهشـه هذا، وإن أخطأه هذا  هذا

العارضة له، فإن سلم م والمراد باألعراض اآلفـات

آفـة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغت ع ولم تصبه

اهللا رسول خط : قال  مسعود بن اهللا عبد وعن

منها ليس السبل هذه : قال ثم وشماله يمينه عن وخط  ماً

سبيل عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال صراطي مستقيماً ذا

غرز عود أن النبي:   الخدري عن أبي سعيد

هذا اإلنسان، وهذا أجله، وهذا"فأبعده ، ثم قال  رز الثالث

   .3ذلك

متوافقة على أن األجل أقر واألحاديث: ابن حجرحافظ 

عشر الحديثة بأربعة التربية سبق  األول والمعلم

فم الحفظ على وتعين ، لألذهان المعنى تقرب  برسومات
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2.2.2

خططاً ص

محيط به

أخطأه هذا

الجميع ول

مستقيماً

هذا وإن

غرز ال ثم

دون ذلك

قال الحاف

حديثه بر

                
 
رواa ا�#_�ري 1

2  �Aا O��  � 
3  O�Aأ O�� 



 بشكل أفضل المعلومات إيصال في علم

     ( على بالرسم أو شرحه بالكتابة دعم من

 ) السبورة ( على الرسم أو والكتابة شرح

 وأسرع ، بيانه المراد للمعنى إيضاحاً كثر

في  إنهما يعذبان ، وما يعذبان: " ن فقال

ثم أخذ جريدة طرية، ، ان يمشي بالنميمة

لعله يخفف  ": ول اهللا لم فعلت هذا؟ قال

   .قشرت من خوصها، فهي مجرودة

  ): قة

ستخدم األشياء الحقيقية في تعليم أصحابه 

بويا أن التعليم باستخدام األشياء الحقيقية 

  :حاديث اآلتية

في  يمينه، وذهباً فجعله حريراً فجعله في
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المعلم تساعد ، مساعدة وسائل إلى المعلمون يحتاج

من المعلم حيث يتمكن ) السبورة ( الوسائل هذه ومن ،

بين الشر يجمع معلم بين تقارن أن ولك . ونحوها ) رة

أكثر األول قطعاً . اإللقاء فقط أسلوب على يقتصر معلم

  :وسـائل البيئـة استخدام 2

بقبرين فقا  مر النبي: قال   عن ابن عباس

 أما أحدهما فكان ال يستر من بوله، وأما اآلخر فكان ي

يا رسول : فغرز في كل قبر واحدة، قالوا نصفين ،

   1"  ما لم ييبسـا

هي السـعفة إذا قشر: وقيل سـعفة طويلة رطبة،: يدة 

األشياء الحقيقة(،النمـاذج العينيـة استخدام 2

الشريفة أن الرسول استخجاء في جملة من األحاديث 

ومن المسلم به تربويا. حرير والذهب والوبر ونحوها

األحادي تلكومن .ضوحا وأبقى من التعليم اللفظي المجرد

حريأخذ  رأيت رسول اهللا : قال  عن علي

  .2"إن هذين حرام على ذكور أمتي: "، ثم قال
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وأيسر،

السبورة 

معلم وبين

  .فهماً

2.2.3

كبير، أما

نص فشقها

عنهما ما ل

والجريدة 

2.2.4

مثل الحري

أشد وضو

شماله، ثم 
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ه الشريفتين، أقوى بيانًا، وأعمق أثرا من 

سنامه وبرة   أتى بعيرا فأخذ منرسول اهللا

  .1خمس، والخمس مردود فيكم

ى بنا رسول اهللا يوم حنين إلى جنب بعير 

: وبـرة، فجعل بين إصبعيه، ثم قالعني 

ط فما فوق ذلك فما دون ذلك، فإن الغُلُول 

اعة الغلول من الغنائم، مهما كان الشيء 

ى استخدام األشياء الحقيقية وسيلة لتوضيح 

معدود من  - رغم تفاهته - إياهم أن ذلك 

  .كالم وحده

كما كان رسول  . والموقف فى هذا كثيرة

عل منها درسا بليغا فى العقيدة أو موعظة 

المناسب لهذه الحادثة أو هذا ب والتوجيه 

  .الرتباطه بهذا الواقع المشاهد
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وال شك أن رفع الرسول للحرير والذهب في يديه ال

   .إن الذهب والحرير محرمان 

عن عبد اهللا ابن عمرو أن رسوروى ه الحديث الـذي 

إنه ليس لي من الفيء وال هذه، إال الخم:صبعيه، ثم قال

صلى بنا: عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال

مقاسم، ثم تناول شيًئا من البعير، فأخذ منه قَـردة، يعني

ها الناس، إن هذا من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فم

  .2)على أهله يوم القيامة وشنار ونار 

فههنا نجد أن الرسول أراد أن يبين للمسلمين شناعة

غير أنه لم يكتف بالكالم وحده، بل لجأ إلى اس. ل تافها

ود، فأخذ بين إصبعيه وبرة من جلد البعير، مبلغًا إياه

وال شك أن ذلك أشد وضوحا، وأجلى بالغًا من الكالم. 

  : المواقف الفرصاستثمار  .2

يغتنم الفرصة المناسبة لهذا التعليم ، وال فإن النبي 

 يدع فرصة ثمر على الطالب دون أن يغتنمها ويجعل 

 كثيرا ما تدمع منها العيون ، وتوجل منها القلوب وا

ف أو هذه الحالة يعطى الشباب درسا ال ينسى وذلك الرت
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: القول

ومثـله ال

بين إصبعي

من المقاس

يا أيها ا( 

عار على 

ل تاالمغلو

المقصود،

. الغنائم

2.2.5

اهللا ال يدع

مؤثرة كثي

الموقف أو
                

 
1 :mا���� ���
��� ا6�  �;? 2



 صلى اهللا عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من 

طنها وأرضعته فقال لنا رسول اهللا صلى 

لنا ال واهللا وهي تقدر على أن ال تطرحه 

  " 1 ذه بولدها

حزن وخوف فيستخدم في الوعظ، كما في 

في جنازة رجل من األنصار  ول اهللا 

 حوله كأنما على رءوسنا الطير وفي يده 

ثم ذكر … من عذاب القبر مرتين أو ثالثا

  :، فيستثمر ذلك في ربطه باهللا تعالى

، قال فلما برأت خرجت، قال   النبي 

لو كانتا : قلت: قال" ما ما كنت صانعاً؟

 لما بهما ثم صبرت واحتسبت للقيت اهللا 

2754 
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قدم على رسول اهللا صلأنه قال  عمر بن الخطابعن 

 تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنه

ولدها في النار قلنا يه وسلم أترون هذه المرأة طارحة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هللا أرحم بعباده من هذه ب

والمواقف متنوعة فقد يكون الموقف موقف حزن.2.2 

 . أصحابه عند القبر  

قال خرجنا مع رسول ا  عن البراء بن عازب

وجلسنا حو ا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول اهللا 

نكت به في األرض فرفع رأسه فقال استعيذوا باهللا من 

  .2تنتهفبر وث الطويل في وصف عذاب الق

وقد يكون موقف مصيبة إذا أمر حل باإلنسان، في .2.2

قال أصابني رمد فعادني النب  عن زيد بن أرقم

أرأيت لو كانت عيناك لما بهما :"  ي رسول اهللا 

لو كانت عيناك لما:" لما بهما صبرت واحتسبت، قال

   ."3ل وال ذنب لك
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السبي تبتغ

اهللا عليه 

فقال رسو

2.2.5.1

وعظه 

فانتهينا إل

عود ينكت

الحديث ال

.2.5.2

فقال لي 

عيناي لما

عزوجل و
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        يستثمره ليربطه بهذا المعنى لكنه 

إنكم سترون :"ى القمر ليلة يعني البدر فقال

تطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع 

   1}روبل طلوع الشمس وقبل الغ

 طرحهم لموادهم أثناء يستخدمون الذي 

 على طرحها يراد العلمية التي المادة سة

 على بطرحها يقول ثم  ماشئت سمها ط 

 بشكل ويستوعبها يحفظ المعلومات وتجعله

 ثم منها معلومة الطالب نسي فإذا . نسيان

 واإلمام ، ظله إال ظل يوم ال ظله في هللا

 عليه اجتمعا اهللا في تحابا ورجالن ، ساجد

 بصدقة تصدق ،ورجل اهللا أخاف إني ل

   .2" عيناه ففاضت خالياً

O;��� v = 629! ا�cIة و.e/ ا�
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لكن، وقد يكون الموقف ظاهرة كونية مجردة .2.2 

فنظر إلى الق قال كنا عند النبي  رير بن عبداهللا 

كما ترون هذا القمر، ال تضامون في رؤيته، فإن استطع

وسبح بحمد ربك قبل طل{ثم قرأ " س وقبل غروبها فافعلوا

 : التعليم في التقسيم استخدام .2

 هم وقليل المعلمين عند وجوده عزيز أسلوب هذا

دراسة إلى المعلم يعمد أن ، التقسيم بأسلوب أعني ، 

نقاط  أو فقرات أو مراتب أو أقسام إلى يقسمها ثم ، ب

وتجع ، الموضوع بأطراف يعلم الطالب تجعل إنها إذا ، ب

من النسيا وحفظها المعلومات صيانة إلى اإلضافة هذا ،

  .كذا  أقسامها أو ، كذا عددها ن

  :ذلك  مثل يفعل  النبي ان

يظلهم اهللا سبعة : قال  النبي عن  هريرة أبي 

المساج في معلق ورجل قلبه ، ربه عبادة في نشأ وشاب ،

فقال وجمال منصب ذات أمرأة ورجل طلبته ، عليه 

خالياً اهللا ذكر ورجل ، يمينه تنفق ما شماله تعلم ال ا حتى
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.2.5.3

عن جرير

ربكم كما 

الشمس وق

2.2.6

 العلمية

الطالب

الطالب

، سريع

أن تذكر

كان ولقد

 عن1=

، العادل

 وتفرقا

فأخفاها ح
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 فيه كان ومن ، خالصاً منافقاً كان فيه كن

 عاهد وإذا ، كذب حدث وإذا ، خان ؤتمن

 في يفصل ثم مجمالً العدد يذكر  النبي

 أن عليهم ينبغي والمعلمون . وسياقاً رتيباً

 ، النفوس ، وإذكار الهمم إيقاظ على تبعث

 يبحث تجعله ، وتشويقه المتعلم إن إثارة

   .المشرق يء

 فدعاني المسجد في أصلي كنت  (قال :

هللا  اهللا إستجيبوا يقل ألم : فقال ، أصلي

 تخرج أن قبل القرآن السور في أعظم هي

 في سورة أعظم هي سورة ألعلمنك تقل 

  .2"أوتيته الذي العظيم رآن

 لم أنه حيث ، القرآن في سورة أعظم رفة

  .القرآن في أعظم سورة هي سورة ألعلمنك
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كن أربع من:  قال  العاص بن عمر بن عبداهللا ن

أؤتم ،إذا يدعها حتى النفاق خصلة من فيه كانت منهن 

  1 "فجر وإذا خاصم 

النب أن ولوجدنا ،  النبي حديث في النظر دققنا لو ثم

ترتيباً وأحسن ، للنفس جذباً الطريقة أشد هذه أن والشك

  . ويذللوه العلم ييسروا أن أرادوا إن ، السبيلهذا  

 :التعليم في استخدام التشويق .2

تبع الطرق من طريقة أول أسلوب هو التشويق أسلوب

إن إ بل جديد، كل استكشاف إلى تتطلع البشرية النفس 

الشيء ذلك في معرفة ، شديدة ورغبة ، شديد يلهف صي

المعلي  سعيد أبو يرويه الذي الحديث ذلك يوضح

أص كنت إني اهللا يارسول : فقلت ، فلم أجبه  اهللا 

هي سورة ألعلمنك : لي قال ثم ؟  يحبكم لما دعاكم إذا ول

 ألم :له  قلت يخرج أن أراد فلما ، بيدي أخذ ثم مسجد

والقرآن المثاني السبع هي  رب العالمين هللا الحمد قال ؟ 

معرفة إلى الصحابي ذلك شوق جلياً يظهر لنا الحديث ذا

ألعل تقل ألم : بقوله بادره بل يخرج حتى الرسول يهمل  ولم
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وعن2=

 خصلة

 ، غدر

وال ، ذلك

 يسلكوا

2.2.7

 إن إذا

ويستقصي

 رسول

وللرسول

المسج من

 القرآن

هذا وفي

يصبر ولم
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 ثلث عليكم سأقرأ فإن  اجتمعوا أي  حشدوا

 إني : لبعض فقال بعضنا دخل ثم . أحد هللا

 سأقرأ: لكم قلت إني ( فقال  نبي اهللا 

 ففي . منه القرآن ثلث لسماع ، تشوقهم

 الصحابة لسماع تلهف ومنها . اإلخالص 

 منه يلزم أخرى مرة وخروجه دخوله ثم )

 الجنة أهل من رجل اآلن عليكم يطلع قال

 رسول قال الغد كان فلما الشمال بيده عليه

 مقالته مثل  اهللا رسول قال ليوم الثالث

بن  عمر بن اهللا عبد تبعه  اهللا رسول

 لذلك ما يقول يقول أن إلى العاص بن مرو

 هذه ما في يخفى وال ،  مرات ثالث يقول
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احشد :  اهللا رسول قال : قال هريرة  أبي وعن

اهللا هو قل : فقرأ  اهللا نبي خرج ثم . من حشد فحشد  

 خرج ثم . أدخله الذي فذاك السماء من جاءه خير هذا

  )1 القرآن ثلث إنها تعدل أال . القرآن ثلث

تش في أثر كبير له كان ، وفعله  الرسول قول إن أال

 سورة قراءة فضل على واضحة داللة منها صة فوائد

)احشدوا  ( قوله أن ومنها ،  اهللا رسول في من قرآن

  .لها الصحابة وحفظهم عن بأحداثها القصة هذه 

فقال  اهللا رسول مع جلوساً كنا :قال أنس  عن

نعليه علق قد وضوئه لحيته من تنطف األنصار من رجل

اليوم كان فلما ، األولى المرة مثل الرجل فطلع ذلك مثل 

رس قام فلما ، األول حاله على مثل الرجل ذلك فطلع

  .  2)الحديث.....ص

عمرو بن اهللا بعبد حدا الذي الدافع كان القصة هذه وفي

يقو  الرسول كان أجله من الذي السبب يعلم لكي ، ابي

  .ظاهر بين وهو وتشويق إثارة أسلوب من 
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  القرآن

هذا أرى

ثلث عليكم

القصة هذه

القرآ ثلث

 رسوخ

رج فطلع

  اهللا

فطل أيضاً

العاص

الصحابي

من القصة
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يب التعليم فهو من أقوى األدلة فى إبراز 

جلي ، والغائب بالشاهد ، فيصير الحس 

 والظهور والحضور ، والتوضيح صوير

  . أيضاً الشيء صفة المعاني وهو به

 كَيفَ ألَم تَر (تعالى قوله ذلك فمن : جداً

 بِِإذْنِ حينٍ كُلَّ ُأكُلَها تُْؤتي*السّماء  في عها

ةمكَل خَبِيثَة ةركَشَج تُثَّتْ خَبِيثَةاج نم  قفَو

 بالشجرة يعني طيبة ، كشجرة طيبة كلمة الً

 األرض يعمل المؤمن السماء يكون في

              ) يتَذَكَّرون لَعلَّهم ثال ِللنَّاسِ

  للمعاني صوير

 ، المحسوسة األمثال من ، معاني المعقولة

 . تعليمه وحسن ، رحمته من وهذا وضوح
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   :التعليم أثناء األمثال ضرب 2

ضرب األمثال كأسلوب من أساليب استخدم النبي 

والغرض من ضرب األمثال تشبيه الخفي بالجلي. ق

  . للعقل ، وذلك هو النهاية فى االيضاح 

التصوي تفيد منها يشتق وما المثل صيغة : لغة والمثل

به تتضح الذي به الممثل المضروب الشيء هو فالمثل ر

جداً كثيرة وهي ، األمثال بذكر حافل الكريم والقرآن

وفَرعها ثَابِتٌ لُهاَأص طَيبة كَشَجرة طَيبةً كَلمةً اهللا مثَالً 

كَلمة ومثَُل *يتَذَكَّرون  لَعلَّهم ِللنَّاسِ األمثال ويضرِب اهللا

   1 )قَرارٍ من لَها ض ما

مثالً اهللا ضرب كيف تر ألم : قوله في عباس ابن عن

في والفرع األرض في الثابت باألصل ويعني المؤمن 

  .األرض في وهو السماء وعمله قوله فيبلغ

اهللا األمثال ويضرِب( السابقة اآلية في تعالى قوله وفي

وتفهيم وتصو تذكير زيادة األمثال ضرب وفي  :لشوكاني

للمعان تقريباً ، األمثال ضرب في فإن: سعدي ابن ويقول

الوض ، ويتضح غاية البيان غاية ، اهللا أراده الذي المعنى 
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2.2.8

الحقائق

مطابقا للع

والتأثير

برض 

ويض ربها

األرض م

 الطيبة

فيبل ويتكلم

الشو يقول

 ويتبين
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 لتقريب األمثال استحسان ضرب : يات

 من األمثال في ما  لعلمه وأقواله ، ديثه

 االترجة كمثل القرآن يقرأ الذي المؤمن 

لها  ريح وال طيب طعمها التمرة كمثل رآن

 يقرأ ال الذي ومثل المنافق مر، وطعمها 

 والذي القرآن يقرأ الذي المؤمن والمنافق 

 كمثل قبلي من األنبياء مثلي ومثل إن ( ل

 له ويعجبون به يطوفون الناس فجعل ية،

  .2)النبيين اتم

 ورفع قواعده أسست ببيت الناس ن إرشاد

 لألفهام للتقريب ضرب األمثال الحديث ي

    .الدين شرائع به وأكمل ، ن
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اآليات هداية من ، األية هذه بعد : الجزائري بكر أبو 

  . األذهان إلى ي

أحاديثه في كثيراً األمثال يضرب كان  االول والمعلم

  ذلك فمن ، وبيان المقصود المعنى تقريب على

 مثل : قال  النبي عن األشعري موسى عن أبي

القرآن يقرا ال الذي المؤمن ومثل ، وريحها طيب طيب 

 طيب ريحها الريحانة كمثل القرآن يقرأ الذي المنافق 

  )1 مر وطعمها ريح لها ليس الحنظلة كمثل 

 حقيقة بيان في التمثيل التفصيل ، وأثر أروع هذا ما

  القرآن 

قال  اهللا رسول أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن

من زاوية، لبنة موضع إال ، وأجمله فأحسنه بيتاص بني

خاتم وأنا ، اللبنة فأنا :قال  ؟ اللبنة هذه وضعت هال : ون

من إر به بعثوا وما األنبياء شبه فكأنه : حجر ابن قال

وفي: قال ذلك البيت ثم صالح يتم به موضع منه وبقي

المرسلين به ختم اهللا وأن ، النبيين سائر على  النبي 
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 ويقول

المعاني

على قدرة

 طعمها

 ،ومثل

 القرآن

 يقرأ ال

بني رجل

ويقولون

وبق بنيانه

 وفضل
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ثل به أمرا معروفا ومشهورا لدى الممثل 

   .           به بالنخلة والتمر والبعير والشوك

بن عمر  فقد مثل بالشاة كما فى حديث ا

 الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير الى هذه 

وفى جهنم : ( أن النبي يقول  ري 

فإنها مثل شوك : نعم يا رسول اهللا ، قال 

  . 2)ناس بأعمالهم 

ما فى حديث أبي موسى األشعري عن 

والذي ال يقرأ , مها طيب وريحها طيب 

الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 

 O#  = 182ر
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ومن األمور المهمة فى هذه المسألة أن يكون الممثل 

، لتتم الفائدة، كما كان النبي يمثل ألصحابه

مثلته فى توضيح األيمان ما رواه الشباب أنفسهم ، فقد

مثل المنافق كمثل الش: قال : ( اهللا عنهما عن النبي قال

  . 1) والى هذه مرة ال تدري أهذه تتبع أم هذه

ومثل بالشوك كما يرويه أبوهريرة وأبوسعيد الخدري 

نعم : يتم السعدان ؟ قالوا ب مثل شوك السعدان ، هل رأ

ن ، غير أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال اهللا تخظف النا

ومثل باألترجة الوريحانة والتمرة والحنظلة ، كما 

طعمها مثل الذي يقرأ القرآن كاألترجة ،: ( قال  

 كمثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر ، ومثل الفا

  .3)ال ريح لها
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لهم ، ل

ومن أمثلت

رض اهللا 

مرة ، وال

كالليب مث

السعدان ،

النبي 

القرآن كم

مر وال ري
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والفصاحة، ومن أهم أبواب البالغة الغة 

   : ومنها  لتشبيه ال تعد وال تحصى

  1والميت الحـي يذكر ربه، مثل ي ال

السوء،  الصالح والجليس الجليسنما مثل 

أن تبتاع منه،وإما أن تجد  ، وإما)يعطيك

  .2ةتجد منه ريحاً خبيث

ومالي والذي نفسي بيده، ما مثلي ا للدنيا 
  3 راح وتركهـا ثمشجرة ساعة من النهار،

النار رجل بكى من خشية اهللا حتى يعود  

  . "4 هنم

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل :  

 ال يقرأ القرآن مثل التمرة، ال ريح لها 

 المنافق ، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل
5 

يجعل أحدكم  ا الدنيا في اآلخرة إال مثل ما

 6."عاليم، فلينظر بم ترج في) 

��*#� f!*�ء  =2028  

 /ِeْ.َ :.ِ َء�;َ � َ?ِHG1633 ا9ُ�َْ#�ِر ِ.: َ�ِ#8ِ/ ا�  
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  :الوسـائل البيـانية القوليـة.2

   :التشـبيه.2.2 

والذروة في البالغة لقد أوتي الرسول جوامع الكلم،

لذلك نجد األحاديث النبوية التي تضمنت التشب التشبيه،: 

والذي يذكر ربه، مثل الذي: قال النبي: ي موسى 

إنما : " أن النبي قال موسى األشعري  عن أبى

يع( ل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك

ثيابك، وإما أن تجد يحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق

مالي وللدنيا، وما لل: اهللا قال أن رسول ن عباس 
فاستظل تحت شجالدنيا، إال كراكب سار في يوم صائف، 

 ال يلج"   قال رسول اهللا: قال ن أبي هريرة 

سبيل اهللا ودخان جهنم ي الضرع، وال يجتمع غبار في

رسول اهللا  قال: قال  ن أبي موسى األشعري

طيب، ومثل المؤمن الذي ال ة، ريحها طيب وطعمها

ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ر ها حلو،

5.ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر

واهللا ما الد: " قال رسول اهللا: قال  مستورد بن شداد

) وأشار يحيى بن سعيد راوي الحديث بالسبابة (  هذه 
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2.2.9

.2.9.1

: البيانية

عن أبي م

كحامل الم

منه ريحاً 

عن ابن 
الدني ومثل

عن أب

اللبن في ا

عن أ

األترجة، 

وطعمها ح

الذي ال يق

عن المست

إصبعه هذ
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 ةعلى المسلمين للعض صها رسول اهللا 

 وذلك ألن للقاص كلها الحواس وحشد ، 

 والنوادر ، الوقاع ، وذكر الماضين أخبار

 واضح أمر وهذا تنسى تكاد وال  بالذهن

 النفس تسلية من فيها لما القرآن في صص

  . كثير األحداث وغيرها وحفظ ، ضي

ليثبتهم  القصص عليهم اهللا رضوان صحابته

 يقول . بمكة الدعوة في ذلك قريش وكان 

 أال فقلنا الكعبة ظل في له ببردة متوسد

 فيها األرض فيجعل في له فيحفر الرجل 

 ، وعظمه لحمه دون ما من الحديد أمشاط

 ال حضرموت إلى صنعاء من الراكب ر

 3416 ء ا&cAم
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  :القصــة.2.2 

  :القصص  طريق عن م

قصه ةهناك احاديث صيغت على شكل قصص قصير

 النفوس جذب في عظيمة قدرة لها القصةو ة والدعوة

أخبا ذكر من فيها لما ، البشرية النفس إلى محببة بطبعها 

تعلق بال أنها شأنها من القصة أن ذلك إلى أضف ، ذلك

القص بذكر الكريم إعتنى القرآن فقد ولذا . أحد كل يعلمه

الماضي أخبار ومعرفة واالتعاظ العبر وأخذ العزائم ، ية

صحا على يقص والسالم الصالة عليه كان رسولنا ولقد

  : ذلك فمن . المعاني من ذلك غير إلى وليربيهم هم

 أذى يشكو  اهللا رسول إلى جاء  خباباً أن1=

متو وهو ،  رسول اهللا إلى شكونا : عنه اهللا رضي

 يؤخذ قبلكم من كان لقد ( : فقال ، لنا تدعو أال ، صر لنا

بأمشا ويمشط نصفين فيجعل رأسه على فيوضع بالمنشار

يسير األمر حتى هذا ليتمن واهللا ، دينه عن ذلك صده

  1).تستعجلون ولكنكم غنمه على والذئب اهللا إال
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.2.9.2

التعليم

والعبرة وا

بطب القصة

ذلك وغير

يعل للعيان

وتقوية ،

وليعلمهم

ر خباب

تستنصر ل

بالم فيجاء

يصده فما

إال يخاف
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 من حقها أعطاها من يعلمها إال ال والعبر

 ال الحق على قبلنا كان من ثبات نة وفيها

 ، الدين هذا ظهور عن أخبر عندما لغيب

  .) تعجلون

 أتاهم الذين ) واالقرع ، واألبرص ، ألعمى

 موسى عليه اهللا نبي وقصة . الصخرة م

 وبيان ، العبر منها مواضع بيان عليه بل

  إلخ .. فيها أحكام كان 

 يمشي بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد

لقد بلغ هذا : الرجل  رى من العطش، فقال

خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى  

في كل : " لنا في هذه البهائم ألجراً، فقال

الذئب فأخذ بابن ابناهما،جاء   امرأتان معهما

إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود، فقضى  

الصغرى، ال  ني بالسكين أشقه بينهما، فقالت
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والع الحكم من فيها  الرسول ساقها التي القصة فهذه

سنة و التوحيد ألهل وغيره بالتعذيب االبتالء أن ففيها ،

بالغي إخبار وفيها حياته ، الثمن كان ولو شيء دينه عن

تستعج ولكنكم (: بقوله االستعجال الصبر وذم فضيلة بيان

األعم ( الثالثة قصة فمنها ،  كثيرة السنة في والقصص

عليهم فانطبقت الغار إلى لجئوا الذين الثالثة وقصه  

  . كثير وغيرها ، الخضر مع

بل ، فقط القصص سرد همه يكون ال أن المعلم وعلى

 إن فيها الواردة األحكام وبيان ، القصة من المستنبطة 

بينما رجل يمش: " هريرة أن رسول اهللا قال عن أبي

نزل فيها وشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى 

 ثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فمأل من العطش م

وإن لنا ! يا رسول اهللا  :قالوا"  فشكر اهللا له، فغفر له 

  1 ".أجـر طبة

كانت ام: " قال  أن رسول اهللا عن أبي هريرة 

: وقالت األخرى ا، فقالت صاحبتها، إنمـا ذهب بابنك،

ائتوني : على سليمان بن داود، فأخبرتاه، فقال رى، فخرجتا

��� .2"رحمك اهللا، هو ابنها، فقضى به للصغرى
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، التأمل

عن يصده

بيان وفيها

. الملك

مع السالم

 الفوائد

بئراً فنزل

الكلب من

الكلب فشك

كبد رطبة

إحداهما، ف

به للكبرى

تفعل يرحم
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 أو مهمة عن مسألة التأكيد :منها النفع يمة

 على واالقتصار . المكرر حفظ الشيء ها

.  

نه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاً، حتى 

أال أنبؤكم بأكبر الكبائر : "   قال النبي 

وجلس وكان متكئاً،  –  وعقوق الوالدين

 .2)إشفاقاً عليه( يـته سكـت 

 كما وجده ذك تأمل ومن . ه أ ، والبيان ار

 يكون في قد والتكرار . قريباً  رسول

  . ا

 ، عنه تفهم حتى ثالثاً أعادها بكلمة ا تكلم

 .عنه لتعقل الكلمة ثالثاً يعيد 
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  :التكــرار .2.2

عظيمة فوائد له التعليم في التكرار أسلوب استخدام إن

ومنها ، ونحوه نعاس به ومن الغافل تنبيه ومنها ، هام

.  أحاديث المصطفى في كثيراً تكرر قد أمر ، مرات

أنه ك:   عنه عن النبي اهللا عن أنس رضي 

  .1"أتى على قوم فسلم عليهم، سلم ثالثاً عنه، وإذا

: قال أبيه  عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن

اإلشراك باهللا، وع: بلى يا رسول اهللا ، قال: ثاً، قالوا

ليـت :فما زال يكررها حتى قلنا: قال" أال وقول الزور 

االعتذار به يقع ما غاية الثالث أن فيه : التين ابن قال 

الرسو قول من يتراه كما الثالث للحاجة على يزاد وقد

غيرهما في يكون وقد األسماء في يكون وقد والجمل ت

 : الكلمات تكرار : فأوالً.2.2.9 

إذا تك كان أنه  النبي عن  مالك بن أنس عن1=

  .3"ثالثاً عليهم فسلم قوم لى

 اهللا رسول كان أنس حديث من الترمذي وعند 
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.2.9.3

هام حكم

مرا ثالث

تفهم عنه،

ثالثاً،  "؟

أال  - فقال

وقد . قال

الكلمات

.2.9.3.1

على وإذا
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 أو المعنى الصعوبة ذلك المقام اقتضى ذا

 (  وقوله البالغة من ليس لتكريره حاجة 

 

 الكبائر بأكبر أنبئكم أال  النبي قال : ل

 أال : فقال متكئاً وكان وجلس  الوالدين وق

لهم  قال أي  )ثالثاً  ( :قوله عند الحافظ ال

  . فهمه

 ال قال الذي قتل ، عندما  النبي مع 

 أقتلته أسامة يا : لي قال فقال ،  النبي ك

 إال إله قال ال ما بعد قتلته: قال ، متعوذاً ن

   2."اليوم ذلك قبل ت

  ذلك مثل  على عن اإلقدام شديد زجر

 لبيك : قال . جبل بن معاذ يا : فقال الرحل ى

 إله ال أن يشهد أحد من ما : قال ) ثالثاً ( عديك

 الناس أخبر به أفال اهللا يارسول قال  النار 

 .   

 �k �X��f  96.�  � ا��cح
32 
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ثالثاً إذا الكالم يكرر  كان أنه والمراد  :مباركفوري

 غير من الكالم تكرير دائماً فإن ال السامعين كثرة أو 

 . عنه  الكلمة تلك لتفهم أي المجهول بصيغة ) عنه

قال  أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن2=

وعقوق ، باهللا اإلشراك: قال . اهللا رسول يا بلى : قالوا  

قال 1."سكت ليته قلنا حتى يكررها زال قال فما  .الزور

فهم إحضار على السامع لينتبه تأكيداً وكرره ، مرات الث

حارثة  بن زيد بن أسامة قصة أيضاً ذلك ومن3=

ذلك بلغ فلما أسامة قال ، متأوالً الغزوات إحدى في اهللا

كان إنما إنه اهللا يارسول : قلت قال ؟ اهللا إال ال إله قال

أسلمت أكن لم تمنيت أني حتى على يكررها فمازال: ال

زج العذر قبول عن واإلعراض ذلك تكريره في : رطبي

 : االسم تكرار : ثانياً 2.2.9.3

على رديفه ومعاذ  النبي أن مالك  بن أنس عن

وسعديك اهللا يارسول لبيك: قال . معاذ يا : قال . وسعديك اهللا ل

 على اهللا حرمه إال قلبه من صدقاً اهللا رسول وأن محمداً

) 3 .تأثماً موته عند معاذ بها وأخبر . يتكلوا إذا : قال ؟ روا

                                         

 KG� 2615ا�#_�ري و 
 KG�  `=  ِن��و�f ?7G7fل �Gf �� ر��ل ا[ إ*�� k �X��f أ�fل { إ�? إ{ ا[ = ِآ�7َب اْ�ِ~�َ
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المبار قال

 غرابته

عنه لتعقل

  ؟ ثالثاً

الزو وقول

ثالث ذلك

اهللا إال إله

قال بعدما

قال ؟ اهللا

القرطب قال

2.9.3.1 

يارسول

وأن اله إال

فيستبشروا

                
 
رواa ا�#_�ري 1
2  KG�  `80^
3  KG�  `80^



 والسر ، ثالث مرات  جبل  بن معاذ

 في معاذ قول ذلك على ، ويدل يحمله ف

 لما ، قدرته وجاللة الحديث هذا عظم عن

كلنا نعرف ان األشياء الجميلة تلفت انتباه 

 المعلمين والعاملين في الحقل التربوي ، 

ن وإثارة انتباههم أمر في غاية األهمية ، 

  .ك في ما هو أهم وأعظم

ر أصحابه أوالً ، ويوصل إليهم ما يريد 

  . محفوظاً لديهم راسخاً في أذهانهم

الرجل  إن من أكبرالكبائر أن يلعن: " 

الرجل أبا الرجل فسب أبـاه،  يسب: " ال

ثم ". وجبت "  ا عليها خيراً، فقال النبي

ما وجبت؟ : رضي اهللا عنه  بن الخطاب
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لمعاذ  الرسول مناداة تكرار نلحظ الحديث وفي هذا

سوف الذي العظيم للخير معاذ تهيئة في أعلم واهللا ك

عن داللة واضحة فيه فإن ؟ فيستبشروا الناس أخبر أفال ث

  .العظيمة البشرى 

  :لـفت االنتبـاه .2.2

كلنا نا ، مرلفت االنتباه يكون لجعل الشخص يهتم أل

  و كل شي جذاب و رائع ينجذب إليه االنسان, ن 

لعله من الحكمة أن تحظى هذه األساليب باهتمام المو

غي أن يحرصوا عليها ، ألن جذب اهتمام السامعين وإ

نجاح في هذا األمر سيكون مقدمة لنجاح أكبر بعد ذلك ف

، ليثير أ) صلى اهللا عليه وسلم (استخدمها النبيقد 

ها ، ويجعل ما يأتي من خالل ذلك محفوحالطرق وأنجل 

 قال رسول اهللا: قال بن عمر  عن عبد اهللا

يا رسول اهللا ، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: قيل" 

  ."1 ب أمه أمه فيس

مروا بجنازة فأثنـوا عل: قال مالك  عن أنس بن

فقال عمر بن". وجبت: "بأخرى فأثنوا عليها شراً، فقال

                                         

 5628 = �6َب َ�� Pq�ُ�َ ا�!Hُ;ُ/ َواOَ�ِْ�ِ? = ِآ�7َب اuَ�َْدِب  =` ا�#_�ري 

 

ذلك في

الحديث

 من فيه

.2.9.4

اإلنسان 

ينبغي أإذ 

ألن النجا

بأفضل 

" والديه 

ويسب أمه

مروا بأخ

                
 
^80` ا�#_�ر 1



النار، ثم أنتم أثنيتم عليه شراً،فوجبت له 

 رسول اهللا؟ من يا: قيل" ه، ثم رغم أنفه 

  . " 2 يدخل الجنة

يؤمن، واهللا ال واهللا ال يؤمن ، واهللا ال  " 

  3."بوائقـه

   :وابوالجـ

األسئلة، الذي يعد �، أسلوب طرح  يم

 ربية في تعليم الطالب ، فقد استخدم النبي

نة النبوية يجد بوضوح أن هذا األسلوب 

والناظر في . التعليم�ئز المنهج النبوي في

، وتنمية قدراتهم علي الصحابة �كر

- ) السؤال�إنما شفاء العي: (قال -  وسلم
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وهذا أثنيت هذا أثنيتم عليه خيراً، فوجبت لـه الجنة، 

  ."1  اهللا في األرض

رغم أنفه، ث: "قال عن النبي  عن أبى هريرة 

من أدرك والديه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخ

: " قال  اهللا عنه أن النبي عن أبي شرح رضي

الذي ال يأمن جاره بوائ: " ومن يا رسول اهللا؟ قال: قيل

طـريقة السـؤال والج :الحديثالحوار في  .2.2

التي استخدمها نبينا الكريم لتعليميةومن األساليب ا

التربية�التي يوصى بها اليوم علماء لتعليميةم األساليب ا

�ذا األسلوب في تعليم من حوله والمتأمل في السنة ال��

أصحابه يعد من أهم ركائز ا يبتدئ بها �ي التي كان

يدرك مدى أثر هذا المنهج في استثارة فكر ألحاديث

صلى اهللا عليه وس- فعن النبي -.واالستنتاج� والمناقشة

                    هو الجهل: 

                                         

 1301 = �6َب َ�َ��ِء ا���Hِس َ%QGَ اْ�َ�Z8ِ� = اْ�َ�tِmِ��َ ِآ�7َب  =` ا�#_�ري 
 KG�  = َواْ��َداِب �ِGَZIَوا� Z!#ِ�ْ2551 = ِآ�7َب ا 

  uLآhA O8 ا���ر =ِآ�7َب اuَ�َْدِب  =ا�#_�ري 

 

: " قال

شهداء اهللا

من " قال 

قيل "يؤمن

.2.9.5

من أهم ا

هذا ا 

التربوي ال

تلك األحا

البحث وال

والعي :

                
 
^80` ا�#_�ر 1
2  KG�  aروا
رواa ا�#_�ري 3



طرح األسئلة ، نجد اهتمامه بأسلوب �دى

اهللا ��ى العباد وما حق العباد على اهللا؟ قال

           

  ...) ل حين بإذن ربها

  عظم؟

�ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان

  

  

 لفهم المعلومة

��هله 

يارسول اهللا أنصره إذا كان ��� فقال رجل

� 1.و تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره

?7;�A :. ]8? آ�ن اkأ �;�A :. آ�ن �6552 =    و  
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وتبين مدى ومن األحاديث التي وردت عن النبي 

أتدري ما حق اهللا على ال: (قال  معاذ المشهور أنه 

                           .ثم أجابه....) ثالثاً. له أعلم

المسلم تؤتى أكلها كل ح�أخبروني بشجرة مثلها مثل: (ث

يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظ(: ث

  .. رواه مسلم) أتدرون من المفلس؟: (ث

الغيبة ؟ قالوا اهللا ورسوله اعلم قال ذكر�أتدرون ما: (ث

  )ي ما أقول قال فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته 

  ��طرق في إثار الحوار فمن طرقه لرسول 

وهو أسلوب تربوي ناجح، ويثير المتعلم، ويشوقه لفهم

من اول وهله ةن يأتي بجمله تبدوا غريبأ.2.2.9 

انصر اخاك ظالماً او مظلوماً فقا���قال رسول اهللا 

تحجزه او تم���انصره؟ قالماً أرأيت إن كان ظالماً كيف 

�

�

  

                                         

�?  =ِآ�7َب اْ�ِ~ْآَ!اaِ  =^80` ا�#_�ري  = ا�#_�ريGv� } KG���? و � آ�ا���KG أ�k ا�G�� }و

 

حديث معا

ورسوله أ

وحديث

وحديث

وحديث

وحديث

في أخي م

كان للرس

.2.9.5.1

مظلوماً أر

                
 
رواa ا�#_�ري 1



 � في ان يعرفوا الجواب

 بلى يارسول اهللا�ويرفع الدرجات ؟ قالوا 

وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم سجد 

جوبتهم ثم أحابه سؤاالً ويستمع الى 

فينا من ال  المفلس: قالوا "  من المفلس ؟

بصالة وصيام وزكاة، ة القيام ن يأتي يوم

هذا، فيعطى هذا من   دم هذا، وضرب

من خطاياهم، فطرحت  ضى ما عليه، أخذ

: " قالوا " الشهيد فيكم ؟  ما تعدون: " هللا

! فمن هم؟ يا رسول اهللا : قالوا" ذاً لقليل 

ت في في سبيل اهللا فهو شهيد، ومن ما

   

?7;�A :. ]8? آ�ن اkأ �;�A :. آ�ن �2581 =   
?� !V9. ?� ]ا !J,. a!ku. h�!d  = 1915 
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ن يورد السؤال بشكل مشوق يرغبهم فيأ.2.2.9 

أال ادلكم على مايمحو اهللا به الخطايا ويرف���قال 

إسباغ الوضوء على المكاره وكثر الخطا إلى المسج

.1   

إلى اصحابه من هذه الطرق ان يوجه  .2.2.9

  �هم في هذه األجوبه ويبين لهم الصواب 

أتدرون من: " ، أن رسول اهللا هريرة  عن أبي

إن المفلس من أمتي ، من يأت: " فقال  له، وال متاع، 

وسفك دم  وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا،

حسناته، قبل أن يقضى ه، وهذا من حسناته، فإن فنيت

  .2"النار  ثم طرح في

قال رسول اهللا: عنه قال عن أبي هريرة رضي اهللا

أمتي إذاً ل إن شهداء: " قال ل في سبيل اهللا فهو شهيد،

فهو شهيد، ومن مات في اهللا ، من قتل في سبيل" 

   . "3 البطن فهو شهيد شهيد، ومن مات في ون فهو

                                         

 KG�  –  رة�Xd251 = آ�7ب ا� 
 KG�  `=  َواْ��َداِب �ِGَZIَوا� Z!#ِ�ْآ�ن . = ِآ�7َب ا �  ?�G�� }و ?�Gv� } KG��ا���KG أ�k ا�
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.2.9.5.2

�قال إسب��

.الرباط

.2.9.5.3

يناقشهم 

درهم له،

ويأتي وق

حسناته، 

عليه، ثم 

من قتل ف

: " قال

الطاعون 

                
 
1  KG�  aروا
2  KG�  `80^
3  KG�  `80^



: قلنا : قال "  ما تعدون الرقوب فيكم ؟ " 

: قال" . الذي لم يقدم من ولده شيئاً رجل

يملك  ليس بذلك ، ولكنه الذي ":قال جال،

مما تقدم بل حوار لم يتعمده الرسول 

الطعام وتقرأ تطعم ���فقال  الم خير ؟

  :العقلية مقدرة الطالب تبار

 تنمية المدارك في كبيرة فائدة له ، عام ك

 ثم ، جماعي بشك بطرح المسألة المعلم 

 المطروحة المسألة جواب ثم ، المسألة ي

 وإنها ورقها يسقط ال شجرة الشجر من ن

 أنها نفسي في فوقع : اهللا عبد قال لبوادي

   . )3 النخلة هي : 

qُeَ9َ�ْا qٍُء َ�ْ\َه:ْ�َ Zيuَ6َِو qِ = 2608 

KِGْ� Oَ�ْ%ِ  = 62ُهKْ ِ ْ� اْ�ِ
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: " قال رسول اهللا :عن ابن عبد اهللا ابن مسعود قال

ليس ذاك الرقوب ، ولكنه الرج: " ولد، قال ال يولد له

الذي ال يصرعه الرجال: قلنا: قال" م؟دون الصرعة فيك

   "1ه عند الغضب

وهناك حوار نجده في الحديث ليس مما 2.2.9.5 

   :أملته لكنها الوقائع

أي اإلسالم  ومن ذلك أن رجالً سأل رسول اهللا 

   2). على من عرفت ومن لم تعرف

الختبار المبهة العلمية المسائل بعض طرح .2.2.9

بشك الطالب على الختبار المسائل بعض طرح إن

 يقوم أن هي ، الستخدامها المثلى والطريقة . األفهام 

والتفكير في المعلومات السترجاع قصيرة مهلة هناك

  . العلم النوع من هذا بمثل حافلة والسنة ب

إن (قال  النبي عمر ابن عن دينار بن عبداهللا 

البوا شجر في الناس فوقع قال هي ؟ ما حدثوني ، مسلم

 :قال ؟ اهللا رسول يا هي ما حدثنا : قالوا ثم فاستحييت 
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الذي ال ي

فما تعدون

نفسـه عن

.9.5.4�

ولكنه 

السالم عل

.2.9.5.5

 وتقوية

هنا تكون

للطالب

 فعن1=

المسل مثل

. النخلة

                
 
1  KG�  `80^
^80` ا�#_�ر 2
^80` ا�#_�ر 3



  .. علمهم به ما يختبر

 هذا من المستفادة الفائدة هي ما أو ، سلم

في  مستمرة ، أجزائها جميع في موجودة 

 حتى ، أجزائها ينتفع بجميع ذلك يعد ثم 

 في عامة المسلم بركة وكذلك ، ال يخفى

 أحسن إذا جداً نافعة الطريقة وهذه .ته

 على وبعثتهم ، هممهم قد حفزت أنها يجد

 حله عن عجزوا لما  اهللا رسول من 

 ترسخ أو معينة توصيل فكرة المسائل هذه

 يوضح المعاني والسؤال . الطالب في يقع

 هوالذي إبتدر السائل لكونه ذهن في ابة

العين  بكسر والعي السؤال العي شفاء فإنما

 العي العرب ولسان النهاية وفي الصحاح

يتوجه  إنه قلنا ذلك أجل ومن  . والتعلم ل

 وسالمه اهللا األول صلوات معلمنا بذلك ل
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ما ي أصحابه على يطرح أن للعالم يجوز  العلماء على أنه

المسلم وبين النخلة ، بين السؤال وجه ونتأمل هنا ما

 النخلة وبركة : بقوله حجر ابن ذلك الحافظ يبين ، 

، أنواعا تؤكل تيبس أن إلى تطلع حين فمن ، أحوالها

ال ي مما ذلك وغير الحبال في والليف الدواب علف في

موته بعد ولغيره حتى له مستمرة ونفعه ، األحوال

  .واستغاللها  امها

يجد ، عليهم  النبي طرحها التي المسالة في والمتأمل

 الجواب الصحيح لمعرة أنفسهم وتلهفت ، الحل في 

هذه تكون أن ، لها التفطن يحسن التي المهمة األمور من

   .الطالب لدى معيناً ماً

 :األسئلة طرح على طالبه المعلم حث2.2.9.5 

يقع قد الذي الوهم أو الخلط من كثيراً تزيل األسئلة إن

اإلجابة ويرسخ ، وتدبرها عقلها عن الطالب فهم صر

فإنم : والسالم الصالة عليه قال كما للجهل مزيل وهو ، 

الص في كذلك . وعدم الضبط الكالم في الحير هو الياء 

السؤال وشفاؤه داء الجهل أن والمعنى الجهل ، العين

قال وقد . عليه األسئلة طرح على طالبه يحث أن معلم

  . الدين يوم لى

 

يستدل العل

 السؤال

أحو جميع

في النوى

األ جميع

استخدامها

 التفكير

من أيضاً.

مفهموماً

2.9.5.6 

قصر التي

 السؤال

 وتشديد

العي يكسر

المعل على

إلى عليه



 فصعد يوم ذا فخرج . أحفوه بالمسألة حتى

 . الحديث .. )1 

 رجل فجاء ، يسألوه أن سلوني فهابوه 

2 .  

 سؤال على الخجول للطالب تجرئة أيضاً 

 طالبه للمادة تحصيل مقدار المعلم معرفة

 وليست ، فائدة ذات أن تكون ، منهم صادرة

 كرامة وال األرض في تطرح ة وأمثالها

 كثيرة أسئلة والمربون المعلمون يتلقىالله 

 مراد على إجاباتهم في يقتصرون مربين

 يكون قد ، بل األحوال كل في ينبغي ال قط

 تتعلق التي المسائل وتوضيح بعض سائل

 كان إذا يشتد األمر وذلك ، بالسؤال طها

!kا� n�#��6 � = 10 
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حت  النبي سألوا الناس أن  مالك بن أنس عن1=

 .. )لكم إال بينته شيء عن تسألوني ال . سلوني : (فقال . 

 : اهللا رسول قال : قال  هريرة أبي عن2=

)الحديث ..اإلسالم  ما اهللا رسوال يا : فقال ركبتيه عند

 وفيه ، السؤال طرح للطالب على حثاً هذا في فإن

معرف فهي ، المطروح السؤال من الغير وفيه استفادة ،

الصادر الطالب اسئلة في المعلم يراعي ان وينبغي . وحة

األسئلة و هذه فإن ، التهكم أو السخرية أو ، التعجيز ب

   . بها

  :سؤاله خالل من السائل تقديم.2.2.9 

يناسب حالله  بما سؤاله وإجابته خالل من السائل تقديم

والمربي المعلمين كثيراً من أن ونجد ، وتالميذهم البهم

  . يعتدونه ال فقط 

فقط السائل مواد على االقتصار إن : يقال أن والتحقيق

السائل مراد على الزيادة إلى المعلم يدعو ما األحيان ض

يمكن ربطها والتي المهمة المسائل بعض تقرير أو ، ل

  : وإليكم التفصيل . الجهل عليه يغلب 
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 .المنبر

عند فجلس

، معلمة

المشروحة

باب من

لصاحبها

.2.9.5.7

طالبه من

 السائل

فيبعض

بالسؤال

 السائل
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 البحر نركب إنا ، اهللا يارسول : فقال  

 هو :  اهللا رسول فقال . البرح ماء ن

                                      

 يبتلي وقد مييته حكم عليه يشتبه أن أشفق 

 تتميماً عنه يسأل مما بأكثر الجواب في اء

 ألن من كماهنا الحكم إلى الحاجة ظهور

   .توقفاً أشد الميتة تحريم تقدم

 صدروا شيئاً إال يقول ال رأيه عن الناس ر

 تقل ال : قال ، مرتين اهللا رسول يا السالم

 أنا : قال   ؟ اهللا رسول أنت قلت قال . ك

 ، وإذا لك أنبتها فدعوته سنة عام أصابتك

 أعهد : قلت قال . ردها عليك فدعوته حلتك

 خطئه تصحيح إلى أوالً فرشده ، ويعلمه ه

 كلها واالستغاثة الضر ، له إنكشف بين ثم
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 :جهله جهة من السائل معاملة.2.2.9.5 

 اهللا رسول رجل سأل (قال  هريرة أبي عن 1=

من أفنتوضأ عطشنا ، به توضأنا فإن الماء من معنا 

                                           .1)ميتته الحل ماؤه ، ر

 البحر ماء في على السائل األمر إشتباه  عرف لما

 .الميت حكم ببيان سؤاله عن الجواب البحر فعق كب

يجاء أن محاسن الفتوى من وذلك : العربي ابن وقال

ظه عن ذلك ويتأكد ، عنه مسئول آخر غير لعلم وإفادة

تقدم مع ميتته بحل العلم عن فهو البحر ماء ظهرورية  في

يصدر رجالً رأيت : قال الهجيمي جري أبي عن .2

الس عليك: قلت ،  اهللا رسول هذا : قالوا ؟ هذا من : ت

عليك السالم قل السالم تحيهة الميت عليك فإن السالم

أصا وإن ، عنك كشفه فدعوته ضر أصابك الذي إذا اهللا 

راحلتك فضلت ] فالة أو قفراء بأرض [ فالة أو قفر أرض

   2)الحديث  .. أحداً تسبن ال قال

خالقه على يدله أن أراد جهلة   الرسول رأى فلما

ثم ) الميت تحية السالم عليك فإن ، السالم عليك تقل ال
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.9.5.7.1

 ونحمل

الطهور

راكب بها

وإفا للفائدة

توقف في

عنه قلت

الس عليك

 رسول

بأر كنت

قال . إلى

ال (بقوله
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 وحدة يملك الذي خالقه على دل األعرابي

 في به واالستغاثة منه العون وطلب إليه ء

 : 

 الثباب من يلبس المحرم ما ، اهللا يارسول : 

  1)الحديث .. الخفاف وال البرانس وال الت

 به التصريح فحصل منحصر يلبس ماال ألن

 يستفاد : العيد ابن دقيق وقال .. ماسواه لبس

 . المطابقة تشترط وال زيادة أو بتغيير ولو

 هي قُْل عنِ األهلّة يسَألونَك(اهللا  فأنزل ؟ ت

 : القيم ابن يقول. دينهم ومحل نسائهم وعدد 

 التي الناس مواقيت يكمل حتى التدريج  على

 السبب عن سألوا قد كانوا وإن ، الحج وهو

  . سألوا عنه عين ما عن أجيبوا فقد حكمة ن
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دل ا حيث للمسلم كريمة لفته الحديث وفي . اهللا إال رف

اللجوء في ورغبة ،  دونه وحده به وربطه ، والنفع

  .ت

:له أنفع ماهو جهة من السائل معاملة .2.2.9.5

 :قال رجالً أن عنهما اهللا رضي عمر بن اهللا عبد عن1=

السرايال وال وال العمائر المقمص يلبس ال :  اهللا رسول

ألن وجزله الكالم بديع من هذا قال العلماء : النووي قال 

ويلبس أي كذا يلبس ال : فقال منحصر فغير الجائز  الملبوس

كان ولو كيف المقصود منه يحصل ما الجواب في المعتبر 

جعلت لم األهلة عن  النبي سألوا: قال قتادة عن 2=

   )2 والْحج ِللنَّاسِ تُ

 وحجهم ولمناسكهم وإفطارهم المسلمين فجعلها لصوم 

النور عل فيه يزايد يزال ال ثم خفياً الهالل ظهور سبب عن

وه عباداتهم أكثر معاشهم ومواقيت أحوال في مصالحهم م

عن سألوا كانوا وإن ، عنه سألوا مما لهم أنفع هو يبوا بما
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تصرف ال

والن الضر

الملمات

.9.5.7.2

رسو قال ؟

وأما المل ،

 أن منه

مواقيتُ

عن فسألوه

تمام بها

أجيبوا  فقد
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 ، وتحريضه الذهن إعمال في نافعة سيلة

 وجعلتها ، والحواس شحذت الذهن أنها ،

وقد  .لهم النهائي الحكم أو الجواب ويترك 

 تتطلب إعماالً ولكنها ذلك تسلتزم ال وقد

 تسليمه صدقة ابن آدم من ، سالمي ى كل

 الطريق عن األذى وإماطة ، صدقة لمنكر

أحدنا  اهللا يارسول : قالوا ( )الضحى  من 

 .1)يأثم ؟ يكن ألم حلها غير

   ؟ ياثم ألم يكن حلها غير

  للذهن؟ إعماالً صدقة ، أليس له هو

 ولدت أمرتي إن: فقال  النبي إلى زارة

 : قال . حمر : قال ) ؟ ألوانها فما( : قال . 

 نزعة أن يكون عسى قال ) ؟ ذلك أتاها ي
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 :للمتعلم الجواب استخراج ترك..2.2.9

وسيل ، بنفسه الجواب يستخرج الطالب المعلم ترك إن

، فائدة الطريقة هذه ويكفي . بالجوانب واإلدالء لتفكير

 لهم يقربها ، ثم المطلوب الجواب على للعثور جاهدة

وقد ، الطالب من جواباً تستلزم المطروحة هذه المسألة

  : األمثلة وإليكم . فكرياً وشحذاً

على ك يصبح  النبي قال : قال  ذر أبي عن1=

المنك عن ونهيه . بالمعروف صدقة وأمره ، صدقه لقي ن

 ركعتان كله ذلك من ويجزيء . أهله صدقة وبضعة ،

غي في وضعها لو أرأيت : قال ؟ صدقة له وتكون شهرته

غير في وضعها لو أرأيت ، الحديث في  النبي وقول

فهو حلها في وضعها إن فهو ، عنه مسكوتاً كان وإذا ب

فزارة بي من رجل جاء : قال  هريرة أبي عن2=

 .نعم : قال ) ؟ إبل من لك هل (:  النبي فقال . أسود

فأني ( : قال . لورقاً فيها إن : قال ) ؟ أورق من  فيها

             2)عرق نزعه يكون أن عسى وهذا ( : قال 

  
                                         

KG�  
KG�  

 

.2.9.5.8

على التفكي

جاه تبحث

هذه تكون

وشح ذهيناً

من على

، صدقة

شه يقشي

فالجواب

أسو غالماً

فهل فيها (

 . عرق

                
 
1 KG�  aروا
2 KG�  aروا



 رسول فقال ؟ يوم القيامة ربنا نرى هل هللا

 اهللا يجمع ترونه كذلك فإنكم قال ، اهللا ول

  . )1 ث

 األسئلة على لإلجابة بعينه ، شخصاً عين

 يطرح أن عليه ينبغي المعلم أن فيدنا في

 المستحسن من إنه ثم ، المطروح للسؤال

 العقلية الطالب قدرات ألن وذلك ، طالب

  .. ذلك دون وبعضهم

 من الناس أيضاً ويختلف .االستجابة سرعة

 من الحكمة له ظهرت إذا بالدليل إال يقنع

 فمنهم ، الكثير الشيء ذلك من فيهم عموماً

 . ذلك من الحكمة وجه له تبين إذا إال علماء

 ، وتعرضها المسألة هذه أو القاعدة هذه 

  

 فأقبل ، بالزنا لي أئذن اهللا يارسول :فقال

 : قال ؟ ألمك أتحبه : قال ، فجلس : قال باً

 
 

88 

اهللا رسول يا قالوا الناس أن  هريرة أبي عن3=

يارسول ال : قالوا البدر ؟ ليلة القمر في تضارون هل 

الحديث . . فليتبعه شيئاً يعبد كان من ، فيقول القيامة يوم

يعين لم  الرسول أن السابقة األمثلة في والمالحظ

يفيدنا وهذا غالباً الجمع بصيغة عباراته كانت بل ، وحة

للس جواب في إيجاد جميعهم الطالب يشترك لكي أوالً 

الطال إجابة سماع في الشروع مناسبا قبل وقتاً يترك أن

وبع استحضاره سريع فبعضهم ، آلخر فرد من ف وتتباين

 :العقلي واإلقناع المحاورة أسلوب.2.2.9.5 

وسرع ، الفهم من حيث ومداركهم الناس عقول تختلف

يقنع ال من فمنهم ، ونهيه أمره اهللا لشرع والتسليم النقياد

عم والتالميذ. عنده ويقف الدليل يكفيه من ومنهم ، تشريع

العلما عليها اصطلح التي واألسسالقواعد  بعض ترضيه

 له تختصر أن بعد إال الكامل الفهم له يحصل ال  من

  يلحق بما سبق ما نجلي ولعلنا .واإلقناع الحوار أسلوب

فقا  النبي أتى شاباً إن :قال أمامة  أبي عن1=

قريباً منه فدنا ، ادنه : فقال! مه مه :وقالوا فزجروه عليه
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 : اهللا

يوم الناس

المطروحة

 السؤال

أن للمعلم

تختلف وتت

.9.5.10 

االنق حيث

التشر ذلك

تر ال من

ومنهم من

بأسلو عليه

عليه القوم
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 واهللا يا ال : قال ؟ البنتك أفتحبه : قال ، م

 واهللا ال : قال ؟ أفتحبه ألختك : قال ، هم

 اهللا جعلني واهللا ال : قال ؟ لعمتك  أفتحبه

 : قال ، فداءك اهللا جعلني واهللا ال : ؟ التك

فرجه  وحصن قلبه وطهر ذنبه اغفر اللهم

 شاب فهذا . الموقف هذا في عليمه وتعامله

 وغيرتهم الصحابة موقف يخفى وال !لزنا

 كما الشاب بالزجر ذلك يعامل لم  سول

 ذلك كل . شديداً وعيداً ذلك ورتب على زنا

 بالمحاورة النبوي العالج كان ، إذاً . لديه

 المعلم لك عظمة يتبين التعليم في الوسيلة 

 ِلي غُلَام ِلدو وَل اللَّهسا رفَقَاَل ي لَّمسو هي

نَعم قَاَل فََأنَّى   قَاَل هْل فيها من َأورقَ قَاَل
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ألمهاتهم يحبونه الناس وال : قال ، فداءك جعلني اهللا 

لبناتهم يحبونه الناس وال : قال ، فداءك اهللا جعلني اهللا 

قال أفت ، ألخواتهم يحبونه الناس ال : قال ، فداءك اهللا 

لخالتك أفتحبه : قال لعماتهم ، يحبونه الناس وال : قال ،

الله : وقال عليه يده فوضع : قال ، يحبونه لخاالتهم اس

  1 .شيء إلى يلتفت الفتى ذلك بعد ن

تعليم وحسن  الرسول عظمة نلمس الحديث هذا ففي

بالزنا لي ائذن يارسول اهللا قال ولذلك ) الزنا ( يعني ذا 

الرسو ولكن ، وأرضاهم عنهم رضي اهللا اهللا دين على ة

الزنا حرم اهللا إن له قال وال ، عليهم اهللا رضوان صحابة

لديه ومعلومة الشاب لدى األمور مستقرة هذه ألن  ه

 هذه فتأمل ، الحالة هذه لمثل وسيلة أنجح هو ع العقلي

 .  

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه َأن رجلًا َأتَى بِي هريرةَ أ عن

فَقَاَل هْل لَك من ِإبٍِل قَاَل نَعم قَاَل ما َألْوانُها قَاَل حمر قَا

َل لَعهعذَا نَزه نَكلَّ ابقٌ قَاَل فَلَعرع هعنَز 2.لَّه   
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 واهللا ال

 رسول

 جعلني

، فداءك

الناس وال

يكن فلم

 ما يعلم

 الشديدة

الصح فعل

يفعله لم

واإلقناع ال

 األول

َأسود فَقَاَل

ذَِلك قَاَل لَ
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 أمه خالف لونه على أسود ولد يأتيه أن راً

 هذا يملكه ما بعض من مثاًل له وضرب ره

 الشكل في ألبويه مخالف هو ما منها يأتي

 كيف اهللا رعاك فانظر. أيضاً البشر في ل

 عن ينطق ال ألنه ، كاف ذاته بحد وهذا ، 

أن  التقرير بهذا أراد ، وجهله األعرابي ال

  

 أن قبل فماتت تحج نذرت أن أمي إن لت

 نعم : قالت ؟ قاضيته أكنت دين أمك  على

 قد ألن الطالب وذلك ، إليه السؤال وجيه

 إجابة إلى يستمعون اآلخرين الذين طالب

 على يعلق أن المعلم وعلى . ذلك أم غير 

 صحة بمعرفة اآلخرون الطالب ويستفيد
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مستنكراً مستفتياً سائالً جاء األعرابي أول الرجل فهذا

، وحاوره وميسور سهل عقلي بأسلوب  الرسول له

يأت وهل إبله عن سأله ، حيث فهمه إلى أقرب ليكون بي

حاصل ذلك أن  النبي أخبره عندئذ : فقال نعم ، ة

  .وواضح عقلي بسيط بأسلوب وقرره  النبي 

 هذا ابنه أن  النبي يخبره أن الممكن من كان ولقد 

حال  الرسول علم ولكن لما ، يوحى وحي إال هو إن 

  . أعلم واهللا خلفه ولمن األعرابي لذلك عاماً حكماً ذلك

فقالت  النبي إلى جاءت امرأة أن عباس ابن عن2=

كان عل لم أرأيت ، عنها حجي ، نعم : قال ؟ عنها أفأحج

  .أحق بالقضاء  اهللا فإن : له الذي فاقضوا

  :المتعلم إجابة على التعليق 2.2.9.5

توجي بعد الطالب إجابة على التعليق إلى المعلم يحتاج

الطال فن وأيضاً بها، أدلى التي اإلجابة من متأكد غير

 الطالب صحيحة إجابة كانت إذا ما لمعرفة شوق في ب

ويس ، له المعلم تصويب الطالب من فيستفيد طالب كل

  : ذلك بيان و . عدمه من ب

 

له فبين ،

األعرابي

والصفة

 حاوره

 الهوى

ذلك يكون

أفأ ، تحج

فاق : قال

.9.5.11

غير يكون

 الطالب

كل إجابة

الجواب



 ، رؤيا فذكر  الليلة أرى إني: فقال  

 بأبي اهللا يارسول عليك أقسمت : فقال  ضاً

  

 صحيح بأن بعضها وأخبره ، للرؤيا بكر 

 أن المعلم على أن ثم ، أو خطأ صحة من

مية أسلوب طرح السؤال الذي استخدمه 

وي في أصحابه حتى النساء كن يسألن 

نساء �نعم النِّساء: " ضى اهللا عنها ، قَالَتْ 

سورةُ النُّورِ �َأن يسَألْن عنْه ، ولَما نَزلَتْ

ه ال اللَّه ، ِإن اللَّ�يا رسوَل: تْ فُالنَةُ فَقَالَتْ 

وماءها ، ثُم ِلتُطَهر �ِلتَْأخُذْ ِإحداكُن سدرتَها

ا ، ثُمهْأسشُُئونِ ر�يضا ،  ِلتُفهدسلَى جع

 يححالص وه "را �فَلْتَطَّهةَ " بِهصري الْفنعي

النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه �فَاستَحيا تَطَهر بِها ؟

فَلَمحتُ الَّذي قَاَل فََأخَذْتُ ���قَالَتْ عاِئشَةُ" 
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 اهللا رسول أتى رجالً أن  هريرة أبي عن 1=

بعضاً وأخطأت ، بعضاً أصبت :  النبي فقال  بكر أبو 

   .1)تقسم ال  النبي فقال ، أخطأت الذي ما حدثني ،

 أبي تعبير على  النبي تعليق لنا بجالء يتبين وهنا

من اإلجابة في ما تذكر أن اإلنصاب عين وهذا خطأ ها

  . ويوضحه خطأ

أهمية�مبينةواألحاديث النبوية الشريفة ،التي جاءت 

األسلوب التربوي�وقد غرس النبي هذا. مع أصحابة

فعن أم المؤمنين عاِئشَةَ رضى �ن أمور دينهم ودنياهم

 كُني ارِ ، لَمَأن اءيالْح نهنَعمي� َأنينِ وي الدف نتَفَقَّهي

هِنقنَاطم ورجح َأو اجِزوتْ فُال�حاءجا ، ورا خُمفَاتَّخَذْنَه

ِلتَْأخُ: " من الْمحيضِ ؟ قَاَل �ي من الْحقِّ ، كَيفَ َأغْتَسُل

ثُم ، ورقْ بِشُُئونِ�نِ الطُّهلْتُلْصا ، وهْأسلَى رع ضِلتَفْي

فرصةً وهو ا: قرصةً ، قَاَل يحيى �َأو"  فرصةً ممسكَةً 

 مهضعقَاَل بكَةَ ، و :نقَالَتْ �م ، ةالذَّرِير " :فَ َأتَطَهكَي

" سبحان اللَّه ، تَطَهرِي بِها : " وقَاَل �واستَتَر منْها ،

  تَتَبعي بِها آثَار الدمأهمية ��� درعها فَقُلْتُ
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 فعبرها

لتحدثن أنت

وبعضها

الخطأ يبين

النبي مع

ويتعلمن أ

اَألنْصارِ 

شَقَّقْن حوا

ي متَحسي

فَلْتُحسنِ ال

رلْتَْأخُذْ فو

الْممسكَةَ ،

اسو لَّمسو

ربِ ديبِج
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بي هذا أسلوب طرح السؤال في تعليم 

  :التاليين�في الغرضينسببها عدة ، يمكن 

  وتطلعهم لمعرفة اإلجابة�شوق في نفوسهم

أقره لهم صلى اهللا عليه وسلم، وإن �صحيحاً

 ، طرق الخمول وكسر ، النشاط وتجديد 

 يوجد أن المعلم وعلى تحدثها المكافآت تي

 اختالفاً المكافآت وتختلف. تقديمها في ة

 : منها وبعض األثر هذا مقدار 

 حيازة على زائداً معنى فيها ألن له ، إثارة

 قبل من الحسن الثناء على وحصوله ، عنه

 عبد اهللا يصف  اهللا رسول كان  :قال ث

 على فيقعوا إليه فيستبقون : قال وكذا كذا 
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لماذا استخدم النبي: وهو  سؤاال�أحب هنا أطرح

أن اإلجابة عن هذا السؤال تتمثل في نقاط عدة ،�به؟ أجد

جذب انتباه الصحابة رضوان اهللا عليهم وبث الشو.�

عند الصحابة من فهم، فإن كان صحي استخراج ما.�

  .ه خلل صححه لهم

 :للمتعلم ةالمكافأ تقديم2.2 

 ، القلوب اسر في عجيب فعل لها بأنواعها المكافآت

التي اآلثار من ذلك غير إلى ، العلم من االستزادة على ث

رأي مصلحة أو ، طالبه بين فتوراً وجد كما ألسلوب

 اختالف في من تحدثه الذي األثر في تشترك ولكنها ،

 :المادية المكافأة2.2.1 

وإثار المتعلم على تأثيراً والحوافز المكافآت أقوى وهي

عنه ورضى المعلم ، األقران على التفوق وهو ، المادية ة

الحارث بن اهللا عبد فعن  رسول اهللا ذلك فعل ولقد . 

 فله إلى سبق من : يقول ثم العباس بني من وكثيراً اهللا

 .فيقبلهم ويلزمهم وصدره

 

 

 

   

 

أصحابه؟ 

كان فيه خ

.2.10

 وباعث

األسلو هذا

، متبايناً

.2.10.1

المكافأة

 .معلميه

اهللا وعبيد

و ظهره



 بين وجوده عزيز ونادر وهذا األسلوب . 

 وضع من : قال وضوءاً فوضعت له خالء

 ، بعلمة الثقة المتعلم في يزرع األسلوب 

 جهد من يبذله لما باالرتياح الشعور طالب

 معك اهللا كتاب من آية أي أتدري! المنذر

 في فضرب : قال  القيوم الحي إالهو إله

 في أو سلوكهن في حسنة بادرة أي  منه

 هذا فمثل ، فالن الطالب نعم أو ، فيك اهللا 

يحب  يجعله مما ، األثر أحسن نفسه في رك

 أدبه في به أن يقتدوا لرفاقه مشجعاً لوقت
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  :بالدعاء المكافأة2.2 

 .ونحوه والتوفيق والخير بالبركة للطالب الدعاء وهو

الخال دخل  النبي أن عنه اهللا رضي عباس ابن عن. ين

1.الدين في فقه اللهم : فقال ، فأخبر
 

  : )المدح ( الحسن بالثناء المكافأة2.2.1 

األ وهذا.ونحوه  ، ممتاز ، أحسنت للطالب قولك وهو

الطال في ويبعث ، من المعلم االستحسان هذا لنيل غيره 

  : ومثاله علم

المن أبا يا :  اهللا رسول قال : قال كعب بن أبي عن

إله ال اهللا : قلت قال ؟ أعظم معك اهللا كتاب من آية أي 

     .2المنذر أبا العلم ليهنك !واهللا  : وقال ي

رأى منه إذا الطالب على يثني أن الناجح المعلم على

 بارك ، أحسنت :الجواب أحسن الذي الطالب فيقول ، ه

وتترك ، المعنوية روحه وتقوي تشجع الطالب اللطيفة ت

الوق نفس في ويكون ، للتدريب ذهنه ويتفتح ، ومدرسته

 ه أ . . ملمهم من والتشجيع الثناء لينالوا واجتهاده ه
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.2.10

المعلمين

فأخب ؟ هذا

.2.10.3

 ويحث

التعلم في

 أتدري

صدري

إجتهاده

الكلمات

ومد معلمه

وسلوكه
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 السمعي االتصال أما. عن الدرس  ما مل

 األقوى الوسيلة هو السمعي االتصال إن 

ضبط  على المدرب يساعد  والبصري معي

  . النسيان عن وصيانتها لومات

يعده ،  يه ، ويعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه
السامع ، بل هديه فيه أكمل الهدي ، كما 
يسرد سردكم هذا ، ولكن كان يتكلم بكالم 

 على اإلتيان بالكالم وهو السرد من الراء 

 لئال بعض إثر بعضه استعجاالً الحديث بع

   . فصل أجزاءه 

أحالهم منطقا حتى إن كالمه ليأخذ بمجامع 

رع ال يحفظ وال منقطع تخلله السكتات بين 

  . عنه 
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 والبصري بين المعلم والمتعلمالسمعي  2.2

بعمل إنشغال أو وذهول شرود حالة في الطالب كان 

 قلنا ولذلك. أبكم المتعلم كان إذا واحدة حالة في تخلف

السمعي أي  االتصال وهذا . إلى الطالب المعلومات صال

المعلوما حفظ في الطالب يفيد فهو المقابل وفي ، ل وإدارته

 :منها: السمعي االتصال: أوالً 2.12.

  :الكالم طريقة 2.11.2.

وكان يتكلم بكالم فصل بين ، يحفظه من جلس اليه 
يس بسريع ال يحفظ ، وال بكالم منقطع ال يدركُه السا

يسر ما كان رسول اهللا : (بقولها ه أم المؤمنين 
   .عليه متفق 1)صل يتحفظه من جلس إليه

 بضم ) يسرد  اهللا رسول كان ما (:   قولهاو

يتابع  اهللا رسول يكن لم والمعنى  .. فيه واالستعجال
 بين يكون ظاهر بين أي ) فصل( وقوله .. المستمع على

وأسرعهم أداء وأح كان أفصح خلق اهللا وأعذبهم كالما
  .  ويسبي األرواح ويشهد له بذلك أعداؤه 

إذا تكلم تكلم بكالم مفصل مبين يعده العاد ليس بمسرع 
  .لكالم بل هديه فيه أكمل الهدي 

عيد الكلمة ثالثا لتعقل عنهكان رسول اهللا صلعم ي: س قال 
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.2.11

يتخل فهو 

إيصال في

الفصل وإ

.2.11.1

.11.1.1

العاد ليس
وصفته أم
بين فصل 

واال الوالء
على يلتبس

القلوب وي

أفراد الكال

عن انس ق
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اقه ويتكلم بجوامع الكالم فصل ال فضول 
ا يرجو ثوابه وإذا كره الشيء عرف في 
 وقاره عجب ، ال يضحك إال تبسما ، وال

كان جل ضحكه التبسم بل و.حسن السمت

أسلوب الحوار ،   ويستخدم ون كذا وكذا
بطالب العلم ويوصي   وكان يرحب .قنعاً
  

  :لكالم

 الكالم المتكلف في المتشدق وقيل ، تراز

 حروفه إخراج في والمبالغة بغرائبه ، يان

 حديث ولعل نفسه في يرى وأن بد ال صفته

   الباب هذا في الكالم من كثير 

 يوم مجالساً مني وأقربكم ، إلى من أحبكم

 والمتشدقون الثرثاروي ، القيامة يوم ي

  1 المتكبرون قال المتفيهقون؟ فما ون

 2018  َ;�َء ِ.: َ َ��ِ�: ا�Gَkْuَ�ِْق
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   :السكوتكان طويل  .2.2.11

ال يتكلم في غير حاجة يفتتح الكالم ويختتمه بأشداقه 
صير وكان ال يتكلم فيما ال يعنيه وال يتكلم إال فيما ير

وقا محمد .  ولم يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا 
إال عند الحاجة ، بكالم يعد يحوي جوامع الكلم ، حس

  .بسم فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه 

  :وكان يوري في الكالم .2.2.11

ما بال أقوام يفعلون  " :فيقول.. يعمم وال يخصص
فكان أسلوبه حكيما ومقنعاً ،قة السؤال والجواب للتشويق

  .يقتدوا به ، وينهجوا نهجه  وعلى المعلمين أن.. يراً

الكال في السجع وعدم تكلف التشدق عدم.2.2.11 

واحترا احتياط غير من الكالم في التوسع هو التشدق

واإلتيان ، الكالم وتكلف . الفم جانب والشدق ، شدقيه به

صفته كانت هذه من ألن عقالن ومرفوض ، شرعاً ذموم

 عن يغنيان عمرو بن عبد اهللا وحديث ، عنه اهللا رضي

من  إن : قال  اهللا رسول إن :قال  جابر عن1=

مني ، وأبعدكم إلى أبعضكم وإن . أخالقاً أحاسنكم

والمتشدقون الثرثارون علمنا قد رسول اهللا يا : قالوا قون
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.11.1.2

وال تقصي
وجهه ولم
يتكلم إال 
كله التبسم

.11.1.3

وطريقة ال
بهم خيراً

.11.1.4

به فيلوي

مذمو أم ،

رض جابر

أحا القيام

المتفيهقون
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 الذي الرجال من البليغ يبغض هللا إن   

 فيه  والفصاحة والتصنع السجع تكلف

 التصنع من ذلك وكل . دعيين للخطابة

 في يقتصر أن نبغي بل  : قال ،  النبي

 يدخل في وال . مذموم  تصنع ذلك وراء ما

 .  

  :بالتعليم )

 وقد فادركنا ، سفرة سافرناها في  نبي

 من لالعقاب ويل ( صوته بأعلى فنادى 

 بالعلم صوته رفع من باب : بقوله صحيحه

يتم  وإنما  )صوته بأعلى فنادى   (بقوله علم

 كانت إذا ما ويلحق بذلك . ذلك غير أو

 وعال غضبه إشتد الساعة وذكر خطب 
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 اهللا رسول قال : قال  عمرو بن اهللا عبد عن 2=

   .1 بلسانه الباقرة تتخلل كما بلسانه

وتكل بالتشدق الكالم في التقمر  :األحياء في العزالي

المدعي المتفاصحين عادة به جرى وما والمقدمات بات

النب عن ساق أخباراً أن بعد ثم الممقوت، التكلف ومن م

وما للغرض التفهيم الكالم ومقصود : على مقصوده يء

. وإغراب  إفراط غير من والتذكير الخطابة ألفاظ حسين

)الصوت نبرات تغيير أو( الصوت رفع 2.11.2.

النبي عنا تخلف : قال عمر و بن اهللا عبد عن1=

،  أرجلنا على نمسح فجعلنا ، نتوضأ ونحن الصالة 

صحي في عليه البخاري بوب الحديث هذا ثالثاً أو مرتين 

بالعلم الصوت رفع جواز على واستدل المصنف  :حافظ

أو جمع كثرة أو لبعد إليه الحاجة تدعو حيث بذلك الل

 إذا  النبي كان ( جابر حديث في ذلك ثبت كما ة

   )2 الحديث . . 
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بلسا يتخلل

العز يقول

بالتشبيبات

المذموم

شيء كل

تحسي هذه

.11.1.5

 أرهقتنا

 ) النار

الحاف قال

االستدالل

موعظة

 . .صوته
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2 KG�  aروا



: 

 ، لشرح مضى إعادة ،أو غامضة نقطة ح

 رغبة تقديم : أوالً . عدة محاذير المعلم بته

  بية

  .صالً

 ؟ الساعة متى : فقال أعرابي جاء القوم حدث

 حتى يسمع لم بل : بعضهم وقال ، قال ما كره

 فأنتظر األمانة ضيعت فإذا : اهللا قال رسول ا

  1. الساعة انتظر

 هذا من ونستنبط ، من حديثه فراغه بعد 

  . المتصل حديث

 تجذب إنتباه أنها : فمنها ، قليالً عندها ف

 من انتباهاً يستلزم هذا بال شك فإن جأة
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قطعه وعدم اإللقاء في المعلم استمرار2.2.11.1

لتوضيح المعلم شرح إيقاف إلى الطالب بعض يلجأ

استجابته وفي ، يستجيب ال وقد الطلب لهذا المعلم ستجيب

وهي األغلبية كبيرة مجموعة حساب على أثنين أو واحد

متصالً يكون أن حقه وكان بعض عن بعضه الحديث قطع

  . الطارئ القطع بهذا الطالب أذهان على لتشويش

   . أفكاره تسلسل نفسه وقطع المعلم على التشويش 

  : البخاري رواه ما ذلك في دناً

مجلس يحد في  النبي بينما : قال   هريرة ابي عن

فكره قال ما سمع : القوم بعض فقال . يحدث  اهللا رسول 

يا أنا ها : قال : الساعة عن السائل أراه أين : قال حديثه ى

فانتظ أهله غير األمر إذا وسد : قال ؟ إضاعتها كيف : قال .  

 السائل سؤال على أجاب  الرسول أن زيادة وفيه

الحدي الفراغ من بعد السائل وإجابة ، المتصل الحديث طع

 :اإللقاء أثناء السكوت .2.2.11

الوقوف بنا يحسن فوائد المعلم شرح أثناء للسكوت

فجأة يسكت ثم معين موضوع في يتكلم المعلم فكون ب
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يستجي وقد

واح طالب

قطع : ثانياً

التش: ثالثاً

 : رابعاً

ومستندناً

 فمضى

قضى إذا

 .الساعة

قطع عدم

.11.1.7

الطالب
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 المعلم تعطي أنها : ومنها . الراحة من يل

 ما يقرب اآلتي الحديث معدودة ولعل ثوان

 حتى فسكت . أعلم ورسوله اهللا : ؟ قلنا ذا

 ورسوله اهللا: قلنا ؟ هذا بلد فأي : قال . لى

دماءكم  فإن : قال . بلى : قلنا ؟ النحر يوم 

 ، هذا بلدكم في ، يومكن هذا كحرمة ، ام

  :متعلم

 فالمتعلم وللمتعلم، للمعلم جداً مفيد ، ميذه

 والناعس ، فينبهه يالحظ الغافل ثم ومن

 قبله من الجيدة المتابعة لتحصل طالبه ن

يطرح  لما أقوى فهم وأما . حوله ممن يقة

 على من االقتصار التلقي في اقوى صر
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قليل وأخذ قسط المعلم نفس بتراد تمسح أنها : ومنها  ع

ثوان سوى تستغرق ال عملية ذهنية وهي أفكاره لترتيب  

   . فاً

هذا شهر أي : قال  النبي عن بكرة  أبي عن

بلى : قلنا ذا الحجة؟ اليس : فقال ؟ اسمه بغير سيسميه نه

 أليس : قال ، اسمه بغير سيسميه ظننا أنه حتى فسكت

حرام عليكم  وأعرضكم : قال وأحسبه : محمد قال  كم

   . 1الحديث .. هذا هركم

 : منه : البصري االتصال : ثانيا2.2.1ً 

والمتعل المعلم بين النظري االتصال إدامة.2.2.11 

وتلميذه المعلم بين النظري االتصال على المحافظة إن

ومن بنظره، لهم متابعته خالل من سيطرته تحت طالبه

  إلخ .. فيزجره والمتالعب ، ه

عن قليالً ولو مرتفعاً مكان المعلم يكون أن ويستحب

مضايقة أو عناء دون معلمه متابعة طالب يتسنى لكل 

والبصر السمع وهما حاستين اشتراك ألن ، الدرس في
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المستمع

فرصة 

آنفاً قلناه

أنه ظننا

فسك . أعلم

وأموالكم

شهركم في

.2.11.2

.11.2.1

طالب ببقة

فيوقظه

 ،ولكي

في ويقال
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 وهي درجات ثالث بارتفاع  كان منبره

 : فقال الجمعة يوم الناس يخطب  نبي

 )2 حوله وجلسنا المنبر على يوم ذات جلس

  .إليه النظر يقتضي المعلم حول

 األدب وسلوك كالمه التهيؤ لسماع لإلمام

 لتفهم أدعى كان ذهنه وحضور وبقلبه سده

 بها يعمل من تكاد تجد ال إنك بل ، التعليم 

 عبارات ترديد أو ، باللسان اإلنكارعن  

 ، الناس من معينة فئة مع جداً نافعة ريقة

 مشاركة دون هكذا جيد هذا أو أحسنت : له

 . بحسبه فيعامل كل ، كله ذلك فيه يؤثر ال
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كان  ولقد ، عالياً المنبر جعل من السبب نلمس أن ولنا . 

 .. والمصلين الخطيب النظر بين تبادل في جداً

والنبي رجل جاء : قال  اله عبد بن جابر عن1=

 .1  فاركع قم  . قال . ال : قال  يافالن ت

جلس  النبي إن ( قال  الخدري سعيد أبي عن 2=

حو الجلوس وكذا ، النظر إليه يقتضي الخطيب حول وس

استقبالهم لإلم حكمة ومن :معلقاً حجر ابن الحافظ قال

عليه بجسده وأقبل بوجه استقبله فإذا ، كالمه استماع ي

 ألجله له القيام شرع فيما وموافقته ته

 : الوجه تعابير استخدام .2.2.11

 في الطريقة هذه توظيف عن المعلمين من كثير يغفل

 المعلم تغني الطريقة وهذه . عنها لغفلته أو بها جهله

الطريق ، وهذا معين قول أو معين عمل تجاه واالرتياح 

له قلت لو مما أكثر االبتسامة والبشاشة فيه تؤثر من اك

ال من وهناك. والرضا االرتياح على تدل التي  الوجه

 . وجهه في الغضب يعرف كان 
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 .واحدة

جداً كافية

أصليت

والجلوس

في معه

موعظته

.11.2.2

لجهل إما ،

 الرضا

هناك فإن

تعابير الو

 ونبينا

                
 
^80` ا�#_�ر 1
2  aا�#_�ريروا
 



 ثم ، وجهه فتلون صور فيه قرام ي البيت

 1الصور هذا يصورون الذين القيامة يوم باً

 فقام ، وجهه في رؤي حتى عليه شق ذلك

 يبزقن فال  القبلة وبين بينه ربه إن أو  ربه

على  بعضه رد ثم ، فيه فبصق ردائه رف

   2)ه 

 وجهه احمر حتى فغضب ( وللنسائي شقة،

 عند الغضب أحدث هذا ان على تدل ا

 يزد ولم  النبي سكت ولو ، منكراً  ل

مقام  في ألنه الغضب سبب بين والسالم الة

 تبسم إال رآني وال منذ أسلمت  النبي ي

  .وأرضاه عنه اهللا رضي هللا
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وفي ال  اهللا رسول علي دخل   عائشة قالت1=

عذاباً الناس أشد من   النبي قال وقالت . فهتكه الستر

فشق القبلة في نخامة  النبي أن  أنس ويروي2=

ربه يناجي فإنه في صالته قام إذا أحدكم إن : فقال بيده

طر أخذ ثم  قدمه تحت أو يساره عن ولكن قبلته ، قبل

وجهه  في رؤي حتى ( قوله وفي  هكذا يفعل أو : فقال

المشقة، أثر وجهه شوهد في أي :الحافظ  يقول        

كلها األلفاظ فهذا) المسجد أهل على فتغيظ(.صنف 

الرسول منه غضب الذي الفعل هذا بان جازماً علماً ابة

الصالة عليه ولكنه ، والردع اإلنكار في لكان كافياً . لك

 .والتعليم

  :التبسم .2.2.11

حجبني ما   البجلي اهللا عبد بن جرير فيقول 3=

اهللا بن عبد جرير على االبتسامة ذلك أثر يخفى وال جهي
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الست تناول

بيده فحكها

قبل أحدكم

فقال بعض

وللمصن )

الصحابة

ذلك على

والت التبليغ

.11.2.3

وجهي في
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 ، التحصيل والتعليم في جيدة وسيلة ، اء

 اشترك فإذا ، العملي وهي األسلوب ، ى

 ترسيخ في قوياً عامالً ذلك كان ، التعليم

 وقد ، المعلم جهة من يكون قد العملي وب

 لكل بسطاً وإليك : المتعلم من يكون وقد 

  اهللا رسول رأيت ثم (قال  ] المنبر ى

 عاد ثم ، المنبر أصل في فسجد ، القهقري

  )1 صالتي ولتعلموا بي لتأتموا هذا

 فقام ، وجهه في رؤي حتى عليه فشق ذلك

 � قدمه تحت أو يساره عن ولكن قبلته بل

 عند الحافظ قال  )2 هكذا يفعل أول ( : ال

  السامع نفس في وقع

73 
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 :التعليم في العملي األسلوب2.2 

اإللقاء طريق عن وتقديمها المادة عرض أن شك ال

أخرى وسيلة إليها انضاف إذا ذروتها تبلغ الوسيلة هذه

أثناء التعل واحد آن في العملي األسلوب مع النظري ب

واألسلوب النسيان لها من ومثبت ، الطالب ذهن في مات

 ، المعلم من يكون قد الفعل أن أي المتعلم ، جهة من

  

 : المعلم قبل من العملي األسلوب) أ2.2.1 

على  النبي صالة وفيه [ سعد بن سهل حديث1=

القه نزل ثم ، عليها ركع وهو ثم ، عليها وهو وكبر عليها

هذا صنعت إنما : الناس أيها : فقال على الناس أقبل فرغ

فشق القبلة في نخامة رأي  النبي أن  أنس عن2=

قبل أحدكم يبزقن فال القبلة  وبين بينه ربه إن : فقال بيده

فقال بعض على بعضه رد ثم ، فيه ردائه فبصق طرف 

أوقع ليكون بالفعل البيان فيه ، الخ .. ردائه طرف أخذ ثم
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.2.12

هذه ولكن

األسلوب

المعلومات

من يكون

: منهما

.2.12.1

عليه صلى

فرغ فلما ،

بيده فحكه

 أخذ ثم

ثم (قوله
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 قال : قال ثم توضاً  عفان بن ثمان

 تقدم ما له غفر ، نفسه فيهما يحدث ال تين

الصالة  عليه قوله ومثله للمتعلم وأضبط لغ

 ، اإلطالة عن غنيه وفيما سبق ، الباب هذا

 في المعلم على المسافة يختصر األسلوب ا

 طويالً وقتاًويستهلك   مثالً الوضوء صفه 

 ما بتطبيق عملياً ذلك يجعلهم يفعلون ثم 

 . أنفسهم على معلمهم من شاهدوه ما طبيق

 النبي على فسلم جاء ثم فصلى، دخل رجل

 صلى كما كان فصلى الرجل فرجع ، صل

 لم فإنك فصل ارجع : قال ثم ) السالم ليك

 قال . علمني . هذا غير أحسن ما ! بالحق 

 أرفع ثم ، تطمئن راكعاً حتى اركع ثم . ن
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عثما أن وفيه ، البخاري رواه الذي الحديث ومثله3=

ركعتين صلى ، ثم هذا وضوئي نحو توضأ من   اهللا 

  1. ه

أبلغ لكونه بالفعل التعليم الحديث وفي :حجر ابن قال 

هذا في كثيرة واألمثلة ) مناسككم عني خذوا ( الحج في م

هذا فإن .ومفيد ناجح فإنه األسلوب بهذا يعتني أن لمعلم

 يحفظهم أن من فبدالً ، والجهد الوقت ويوفر األمثلة ، 

 أمامهم ويطبقهى علمياً الماء يحضر أن يكفيه ، ليمهم

بتطبي عملياً يفعلون ذلك يجعلهم ثم أمامهم عملياً ويطبقه ه

 . ونحوها تعليم الصالة في األمر 

 : المتعلم قبل من العملي األسلوب) ب 2.2.1

فدخ المسجد دخل  النبي أن  هريرة أبي عن 1=

تصل لم فإنك فصل ارجع : قال السالم عليه  النبي رد

وعليك (  اهللا رسول فقال . عليه فسلم  النبي إلى ء

 بعثك والذي : الرجل فقال . ثالث مرات ذلك فعل حتى

القرآن من معك تيسر ما إقرأ ثم . فكبر الصالة إلى مت
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 رسول

ذنبه من

والسالم

المعل فعلى

 ضرب

تعليمه في

شاهدوه

 وكذلك

.2.12.2

فرد ، 

جاء ثم.

حتى تصل

إذا قمت :
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 صالتك في ذلك ثم إفعل . جالساً ى تطمئن

 بأسلوب ، فيها يحسن ولم صالته في ساء

 ثالث المصلي  النبي رد من يتبين ذلك

 

  .المجزئة الصالة ره بصفة

 ، غداً معنا صلها :فقال ، صالة الفجر وقت

 الصالة وقت عن السائل أين :قال ثم ، سفر

 فما . قال . بلى : قال واليوم ؟ أمس معنا 

 :الطالب وفهمه

 ، وواضح أمر بين وذلك ، آلخرى جماعة

 وفي ، المطروحة لألسئلة رعة االستجابة

 أبي عن : األمر ذلك لنا يجلي وغيرهما ن

 بين أن اهللا عبد خيره : فقال المنبرعلى  
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حتى ت ارفع ثم . ساجدا تطمئن حتى اسجد ثم. قائماً عدل

 

أساء الذي لذلك ، الرسول  تعليم فيه الحديث فهذا 

وذلك ، بنفسه فيه وقع الذي الخطأ يكتشف المتعلم يجمل

 .الصالة  بإعادة له  النبي أمر سبب يكتشف لعله ،

غيره  تعريف في أبلغ ليكون أوالً يعلمه لم وإنما  :لنووي

وقت عن  النبي سأل رجالً أن ، مالك بن أنس عن1=

أسفر حتى أخر الثاني كان اليوم فلما ، بغلس  النبي ها

 حضرتها قد أليس : النبي فقال اهللا يانبي أنا: الرجل 

  2. وقت

الط عقل يناسب بأسلوب العلمية المادة عرض 2.2

جما ومن ، آلخر شخص من ، والمدارك العقول تختلف

سرع في يختلفون الواحد الفصل في الطالب أن ذلك عن

الصحيحين المروي في الخدري سعيد أبي حديث ولعل

 جلس  اهللا رسول إن : عنه قال اهللا رضي لخدري
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تعدل حتى

 1. كلها

يجم عملي

، مرات

النو وقال

فصالها

 فقال ؟

وق بينهما

.2.13

عن وبدلك

ولع الفهم،

الخد سعيد
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 . وأمهاتنا فديناك بآبائنا: فقال بكر أبو كى

  1.به الحديث نا

وانقطاع  فراقة على حزناً فبكى المخبربد 

 أصحاب ونباهة المعرفة أهل لينظر فهم ه

 ،وأوالهم اهللا  رسول إلى الناس أقرب 

 ،  الصحابة يفهمه الذي العربي لكالم

  . ال يخالفه

 ، ألخر من وسيلة وضعفاً قوة تختلف ، ب

أن  جداً المهم من كان ولذا ، مراد المعلم 

 العلمية المواد عرض في أسلوبه تحديد 

 : التالية ار

 قلت . نعم : قال ؟ هو البيت الجدر أمن عن

 فعل قال ؟ مرتفعاً بابه شأن فما : قلت . فقة

 أن تنكر فأخاف بالجاهلية عهدهم حديث ك

(2   
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فبكى. عنده ما فاختار ، عنده ما وبين الدنيا الحياة زهرة

أعلمنا هو بكر أبو ، وكان المخبر هو  اهللا رسول ان

العبد  هو  النبي أن علم  بكر أبو وكان  :ووي

وأبهمه عبداً إن  قال وإنما ، دائماً الخير من وغيره 

.  

  الصديق بكر أبو نعم كان :ابن تيمية اإلسالم شيخ

بالكال يتكلم  النبي فكان عنه يسألونه لما بمراده أعلمهم

وال يخ عليهم ويزيد ، فهموه ما يوافق آخر الصديق بفهم 

الطالب ذهن إلى المعلومات إيصال على المقدرة إن ثم

 عن والكشف اإلفصاح ، الشرح طريقة ، الوسائل هذه

 في ذلك يساعده ألن ، العقلي طالبه مستوى المعلم 

األثار ذلك ويوضح ، عقولهم ومداركهم يوافق بما صها

عن  النبي سألت : قالت عنها اهللا رضي عائشة عن

النفقة بهم قومك قصرت إن : قال ؟ البيت في يدخلوه لم 

قومك أن ولو شاءوا من ويمنعوا شاءوا ليدخلوا من ومك

)األرض في بابه ألصق وأن البيت في الجدر أدخل أن
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زهر يؤتيه

فكان قال

النوو قال

 الوحي

. الحذق

شيخ وقال

وأعلم ، به

 ويزداد

هذه ومن

 يعرف

،وتلخيصه

 لهم فما

قومك ذلك

أن قلوبهم
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 األمن من أجل ، السالم عليه إبراهيم عليه

 يظنوا أن  فخشي جداً أمر الكعبة عظم

 ترك كيف اهللا رعاك فأنظر ) ذلك في ليه

 األمر نزيد ولكي وجهه على األمر دراك

 .1 ورسوله اهللا يكذب أن أتحبون ، يعرفون

    )2 فتنه لبعضهم كان إال عقولهم تبلغه 

 ولو حتى ، عقولهم تحتملها ال التي حاديث

 عن تقصر عقولهم كانت لما فإنه ، اهللا 

 ، من ذلك نصيب لهم والمعلمون . فتنه م

 واضحة بعبارات األلفاظ ، وصياغة سائل

 . عليهم العلم يصعب ال ولكي ، مرهم

��اُXَVْ�َ 
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عليه بناها الذي أساسها على الكعبة بناء ترك  فالنبي

تعظم كانت قريشاً أن ( هي والمفسدة ، المفسدة في وقوع

عليه بالفخر لينفرد غير بناءها أنه باإلسالم عهدهم قرب

إدرا عن أفهامهم تقصر أن خشية ، كهذا عظيماً أمراً 

   محمد  تالميذ من مثالين ، هناك حاً

يعرف بما الناس حدثوا: قال  طالب أبي بن علي عن

 حديثاً ال قوماً محدثاً أنت ما( : (قال مسعود بن اهللا عبد

باالحادي مخاطبه الناس أثر لنا يوضحان األثران فهذان

 رسول عن ثابته صحيحة المحدث بها األحاديث تلك

لهم يحدث ال لكي ذلك عن النهي جاء وإدراك حقائقها

المسائ تبسيط في يجتهد أن المعلم على أن إذ كبير عبء م

أمره من في حيرة يقعوا ال كي ، طالبه مستوى تناسب ة
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الوقو من

قر ألجل

 الني

وضوحاً

عبد عن ،

تلك كانت
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  .  أسلوب النبي في تصحيح أخطاء طلبته :  الرابعالفصل .3

  الخطأ طبيعة من البشر ��

  تصحيح األخطاء من الوحي الرباني والمنهج القرآني��

  التصحيح بالرفق ��

  التصحيح بالرحمة��

  التصحيح بالحكمة��

  التحصيح بالموعظة الحسنة��

  التحذير من العواقب ��

 التذكرة بقدرة اهللا��

  الحوار واإلقناع والمجادلة بالتي هي أحسنب التصحيح��

  التأنِّي، والهدوء، وترك العجلة والتَّسرعالتصحيح ب��

 المعاتبة أثناء باألسماء التصريح عدم��
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  .  أسلوب النبي في تصحيح أخطاء طلبته :  الرابعالفصل .3

  :طبيعة من البشر الخطأ  3.1

الخطأ والخطيئة، واإلفراط والتفريط وعلى المعلم أن يعلم أن الخطأ من طبيعة اإلنسان ، 

 أمر حتمي ال ينفك عن النفس البشرية وهو جزء من الضعف الذي غرسه اهللا عز وجل في اإلنسان

ومهما بلغ العبد من مقامات العبودية ودرجات التقوى فلن يسلم من . 1)وخلق اإلنسان ضعيفًا (

؛ أخرجه الترمذي بسند 2)كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون(قوله . ب أو المعصيةالذن

: واهللا عز وجل قدر لعباده أن يذنبوا لكي يتوبوا ويستغفروا ففي الحديث الصحيح عند مسلم.قوى

  .3)والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اهللا بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا فيغفر لهم(

فهذه الحياة إذًا مليئة باألخطاء والزالت، والسقطات والخطيئات، وإذا كان صدور الخطأ من 

العباد أمر قدري فإن عالج الخطأ وإصالح حال المخطئين واجب شرعي، فليس من الشرع والدين 

أن يترك الخطأ والمخطئون دون تصويب أو إصالح، أو يعتذر عن أرباب الكبائر بأنهم بشر، أو 

  .نهم مراهقون، أو أن عصرهم ملئ بالفتن والمغرياتأ

إن فقه عالج الخطأ بالطريقة الشرعية مؤذن بتقليل تلك األخطاء وعدم تكرارها، وفي 

المقابل فإن الخطأ في عالج الخطأ ربما أدى إلى نهايات مؤسفة بين المخطئ ومن يعالج الخطأ، أو 

  .على ذلكم الذنبكان الخطأ في التوجيه سببا في إصرار المخطئ 
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  2626: سنن الترمذي ، باب فى صفة القيامة  2
  2748: باالستغفار توبة صحيح مسلم ، كباب التوبة ، باب سقوط الذنوب  3



 : القرآني

حتى مما ..ر واإلنكار وتصحيح األخطاء

  عض الصحابة في عدد من المواقف

، تاب اهللا عز وجل وسنة المصطفي 

ألخطاء البشر حتى ولو كان ذلكم الخطأ 

أن * عبس وتولى  (: في قوله تعالى 

  2)رى حتى يثخن في األرض 

فحينما تنازع  ن صحابه رسول اهللا 

 ( اهللا عز وجل منبها خطأهم قوله تعالى 

ي وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 

يا أيها الذين  (عند قريش، أنزل اهللا   

   4)وقد كفروا بما جاءكم من الحق 

لناس أنفض بعض الصحابة إليها وتركوا 

فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا 

   .ي تعالج أخطاء بعض العباد
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تصحيح األخطاء من الوحي الرباني والمنهج الق

والنواهي واإلقرار و فقد كان القرآن ينزل باألوامر

وكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بع ، ن النبي 

إن معالجة األخطاء منهج رباني مقرر في كتاب.1

 ربنا عز وجل ملئ باألوامر الربانية المصححة ألخ

، لقد عاتب اهللا عز وجل نبيه  من سيد البشر 

ما كان للنبي أن يكون له أسرى (: لهوفي قو 1)ألعمى 

ونزلت آيات من السماء تبين أخطاء أفراد من .2

وارتفعت أصواتهم، أنزل اهللا ابة بحضرة رسول اهللا 

ا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 

  .3) أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون 

ولما أفشى حاطب بن أبي بلتعة سر رسول اهللا .3

مودة وقد ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بال

يخطب بالنا ولما جاءت قافلة تجارة والرسول .4

وإذا رأو تجارة أو لهوا انفض (:ة فأنزل اهللا عز وجل

لتي تإلى غير ذلك من اآليات ا 1)ن اللهو ومن التجارة 
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في عالجه وتصويبه ألخطاء اآلخرين  

، وأفعاله وأقواله رافقها الوحي إقرارا 

ا تسير في الطريق ي النفس الطمأنينة أنه

جزء من التأسي والطاعة، المؤذن باألجر 

 .3).... وإن تطيعوه تهتدوا

من التعليم فالتصحيح  تصحيح األخطاء،

من النصيحة في الدين الواجبة على جميع 

( وقوله تعالى   ن المنكر قوية وواضحة

وسع من مع مالحظة أن دائرة الخطأ أ 

حيح األخطاء لها مسارات وأوجه ، إما 

 .ب الخطأ ومصادره 

                                                              

 
 

109 

فلنعش أيها المسلمون مع طرف من هدي النبي 

خير الهدى وأكمله ألنه مؤيد بخبر السماء، و  

حيحا، فإتباع طريقته في إصالح األخطاء يبعث في الن

يح السديد، ناهيكم عن أن إتباعه في هذا المجال هو جز

وإن (، 2) ةلقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسن (. ية 

التعليم طرائق وأنواع وله وسائل وسبل ومنها تص

ومعالجة األخطاء وتصحيحها من ا .صنوان ال يفترقان

وصلة ذلك فريضة األمر بالمعروف والنهي عن ا .ين

 .4)ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللا

تصحيح. المنكر فالخطأ قد يكون منكرا وقد ال يكون

ج غير المباشر أو ترك اللوم والتعنيف أو عالج أسباب ا

 

 

 

 

 

  

                                                                                   

 ����  11 =ة ا�
  21 =ة ا&tAاب 

  54: ة ا���ر 
  110: ا��� :  أل %�!ان 

 

وهديه 

وتصحيحا

الصحيح ا

والهداية 

وهما صن

المسلمين

تأمرون با

دائرة المن

بالعالج غ

                 
 
1  ������رة ا�
��رة ا&tAا  2
��رة ا���ر   3
4 !���رة أل %



 

 
 

110 
 

 منها: معالم هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم في إصالح األخطاء 3.3 

 : الرفقعب التصحيح 3.3.1

فمن معالم هديه في معالجة األخطاء الرفق بالمخطئ بالعبارات، فكان يصلح أخطاء 

فَبِما رحمة من اللَّه ِلنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ : (أصحابه بالعبارة اللينة، والكلمة الطيبة، قال اهللا جل وعال

ِلكوح نوا ميظَ الْقَلْبِ النْفَضحقاً في عالج األخطاء بقوله وفعله، فأما قوله،  فكان نموذجاً 1)فَظّاً غَل

إن : "وهو القائل ، "ما كان الرفق في شيء إال زانه وال نزع الرفق من شيء إال شانه: "فهو القائل

من حرم الرفق حرم : (القائلهو و ،"اهللا يحب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف

 ). الخير كله

قدمت إلى النبي : وأما فعله فقد أخبرنا صحابي من أصحابه، معاوية بن حكم األسلمي قال

ألتفقه في الدين، فعلم من فقه الدين مشروعية حمد اهللا لمن عطس وتشميت العاطس، قال فأتيت 

النبي وهو يصلي بأصحابه فعطس رجٌل من القوم، فقلت يرحمك اهللا، قال فرماني القوم بأبصارهم، 

واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ قال فضربوا بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني، لكني سكت،  فقلت

واهللا ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً فلما انقضت الصالة دعاني صلى اهللا عليه وسلم، 

من إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء : "منه، واهللا ما كهرني وال ضربني وال شتمني بل قال

 ، 2"كالم الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
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نظر إلى هذا التعليم العظيم والتواضع الجم والتربية الصالحة ليشعر هذا الجاهل بالحكم نف

الشرعي الذي خفي عليه فيعلمه فكان هذا التعليم له أثر في صالح ذلك اإلنسان واستقامته وهو 

 اً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه فصلوات اهللا وسالمه عليه،القائل بأبي وأمي ما رأيت معلم

لقد كان نبينا رفيقًا بأصحابه رحيما بهم، رؤوفًا عليهم، يعالج زالتهم وهفواتهم بالعبارة 

فبما رحمة من اهللا لنت (اللينة، والكلمة الطيبة، فملك القلوب وأسر األلباب بهذا اللين وتلك السهولة، 

، وال غرو في ذلك فهو عليه الصالة والسالم 1)ا غليظ القلب ال نفضوا من حولكلهم ولو كنت فظً

ما كان الرفق في شيء إال : (الذي شيد للبشرية صرح الرفق وقوى دعائمة بقوله وفعله، فهو القائل

 ، ) زانه، وما نزع من شيء إال شانه

تكون سببا في إصراره إن الغلظة في تصحيح الخطأ قد تعكس أثرا سيًئا في نفس المخطئ ف

إن الكلمة القاسية في العتاب لها كلمة ف ، فطبيعة النفس البشرية تأنف الحدة في التوجيه. على خطئه

وقل  ( )وقولوا للناس حسنا  (: طيبة مرادفة تؤدي المعنى نفسه ولذا كانت الكلمة الطيبة صدقة

  .2)لعبادي يقولوا التي هي أحسن 

زوج النَّبي  -رضي اهللا عنها  -واألصُل في ذلك ما ثَبتَ عن عروةَ بن الزبير، َأن عاِئشَةَ 

: ففهمتُها فقلت: السام عليكم، قالَتْ عاِئشَةُ: فقالوا ،دخََل رهطٌ من اليهود على رسوِل اهللا : قالتْ

؛ ) مهالً يا عاِئشَةُ، ِإن اللَّه يحب الرفْقَ في األمرِ كُلِّه(فقال رسوُل اهللا : وعليكم السام واللعنة، قالت

  .3)وعليكم: قد قُلْتُ(يا رسوَل اهللا، َأولم تسمع ما قالوا؟ قال رسوُل اِهللا : فقلتُ
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رضي اهللا عنها  -فالرسوُل في هذه الحادثة لم يرد على اليهود بمثِل قولهم، بْل وجه عائشةَ 

، وعلَّل ذلك بأن اهللا يحب ) مهالً يا عائشةُ: (توجيها بديعا بَأالَّ تُغلظَ لهم القوَل؛ حيثُ قاَل لها - 

  1.)إن اهللا يحب الرفقَ في األمر كلِّه: (الرفق في جميع األمور؛ لعمومِ قوله

  : الرحمةب التصحيح 3.3.2

   .الرقة والمغفرة والتعطّف  : والرحمة لغة

رقَّة تقتضي اإلحسان إلى المرحوم ، وقد تستعمل تارة : والرحمة : قال في مفردات ألفاظ القرآن 

في الرقة المجردة ، وتارة في اإلحسان المجرد عن الرقة ، نحو رحم اهللا فالناً وقد وردت الرحمة 

  : ومعانيها كثيراً في السنة المطهرة ومن ذلك 

. 2)أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة: ( عن نفسه ) صلى(قول الرسول 

 . 3)من ال يرحم ال يرحم( : قال ) صلى(حديث جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما ، عن النبي 

 والرحمة أمر فطري في البشر ،وهي من األخالق المأمور بها المؤكَّد عليها ، وهي من أهم

 .  سبحانه وتعالىأألوصاف المحمودة عند اهللا

فإذا حبل ممدود بين ) صلى(دخل النبي : ( حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

) : صلى(فقال النبي . فإذا فترت تعلّقت . هذا حبل لزينب ،: ما هذا الحبل ؟ قالوا : الساريتين فقال 

 . 4)حلوه ، لُيصلِّ أحدكم نشاطه ، فإذا فتر فليقعد . ال
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المرأة وبأمته كذلك  حيث لم يكلفهم « ديث رحمته عليه الصالة والسالم بهذه ففي هذا الح 

 .»ما يجهدهم ، ويشقّ عليهم 

إنك ) : ( صلى(قال لي النبي : حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما قال 

إن فعلت ذلك فإنك : ( وفيه كذلك ) صم يوماً وأفطر يوماً : ( وفيه ..) لتصوم الدهر وتقوم الليل 

  .1)هجمت عينك ونَفَهت نفسك، وإن لنفسك عليك حقاً

أشفق على عبد اهللا بن عمرو ، ورحمه ، وأرشده إلى الصواب ، من هذا ) صلى(فالنبي 

« : الفعل ، وفيه تصحيح للخطأ الذي وقع فيه هذا الصحابي الجليل ، قال النووي رحمه اهللا 

بأمته ، وشفقته عليهم ، وإرشادهم إلى مصالحهم، ) لىص(وحاصل الحديث بيان رفق رسول اهللا 

 ..»وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه

المكانة العظيمة في قلوب أصحابه ،  - الرحمة  –بهذا الخلق ) صلى(وقد احتلَّ رسول اهللا 

 عليهم ، حتى فَدوه باألموال واآلباء والبنين ، بل تعدى ذلك الفداء ، حتى فدوه بأنفسهم رضوان اهللا

كان رحيماً شفيقاً بهم ولم يكن فاحشاً ، وال متفحشاً ، وال صخّاباً ، وال ) صلى(وما ذلك إال ألنه 

فبما رحمة من اهللا لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب ألنفضوا : ( عنيفاً ، قال سبحانه وتعالى عنه 

فتوكّل على اهللا، إن اهللا يحب  من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر، فإذا عزمت

  ). المتوكّلين

يستفتيه ، ) صلى اهللا(حديث الرجل الذي أصاب أهله في نهار رمضان وجاء إلى رسول اهللا 

أنه لم يجد ما يعتق به وال يستطيع الصيام ، وال يجد ما يطعم به ، فلما جاء بعض :   ( وفيه 

أنه ال يجد أفقر من أهل بيته ) صلى(ر النبي أمره أن يتصدق به فأخب) صلى(الطعام إلى النبي 
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، وهذا في حال من ندم  1)أطعم أهلك : ، ورحمه ثم قال له ) صلى(في المدينة ، فضحك النبي 

 . على خطئه 

إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ، ولكن بعثني معلماً ( كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

: ( رحمه اهللا معلقاً على قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعائشة  -وقال اإلمام الغزالي ) ميسراً

اهللا عليه وسلم وعدم  وفي إبهامه صلى) إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ولكن بعثني معلماً ميسراً 

مصارحته ومواجهته لعائشة بالزجر إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم المتعلم 

عن سوء األخالق باللطف والتعريض ما أمكن ، من غير تصريح، وبطريقة الرحمة من غير توبيخ 

، ويهيج الحرص على ، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث الجرأة على الهجوم بالخالف 

اإلصرار ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طبائعهم ، وشدة خشونتهم ، وتنافر أمزاجهم 

وكيف ساسهم ، واحتمل جفاءهم ، وصبر على أذاهم ، إلى أن انقادوا إليه والتفوا حوله ، وقاتلوا 

اه أحياءهم أمامه ودونه أعز الناس عندهم وآثروه على أنفسهم ، وهجروا في طاعته ورض

وأوطانهم ، وهو لم يمارس القراءة والكتابة وال طالع كتب الماضين ، وال أخبار المربين السالفين 

 .. من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه هو المعلم األول والمربي التربوي ألمته

  : الحكمةعب التصحيح 3.3.3

وسلم جالس في المسجد وأصحابه، إذ  بينما النبي صلى اهللا عليه: قال أبو هريرة رضي اهللا عنه

جاء أعرابي فبال في ناحية المسجد، بال في طائفة المسجد، يرى أن المسجد وغيره سواء، فبال في طائفة 

من طوائف المسجد، فلما رآه الصحابة أنكروا عليه، وقالوا مه، وكادوا أن يوقعوا به، انتهك حرمة المسجد 

ر المسجد، كيف يترك، ولكن محمد صلى اهللا عليه وسلم الرحيم بأمته، وشرف المسجد، ودنَّس المسجد، وقذَّ

، فلما انتهى من بوله دعاه، وقال "دعوه، ال تزرموا عليه بوله: "الشفيق عليهم، الحريص على هدايتهم، قال

   ."إن هذه المساجد ال يصلح فيها البول وال القذر، إنما لذكر اهللا وتالوة القرآن والصالة: "له
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اللهم اغفر لي ومحمد وال تغفر معنا أحد، انظر إلى هذا الخلق العظيم، : رج وهو يقولفخ

والسكوت عن هذا الخطأ ال رضى به، ولكن لو ُأجبر هذا األعرابي الجاهل على القيام من مكانه لدنَّس 

بٍ من ماء مالبسه وبدنه، وتفرق البول في أماكن معدودة بينما هو محصور في موضعٍ واحد، فدعا بذَنو

فأفرغه على هذا البول، وانتهى الموضوع، وُأغلقَ باب الشر، وُأصلح الخطأ، ونُبِه الجاهل، فصلوات اهللا 

  .وسالمه عليه أبداً دائماً إلى يوم الدين

  : الحسنة الموعظةب التصحيح3.3.4 

فيه  هذا الفصل هو مدخل طبيعي لألساليب التي كان يستخدمها الرسول فى التعليم ويتجلى

بوضوح مدى عمق شخصية الرسول التعليم ومعلم هذه الشخصية والصفات التي تحلى بها الرسول 

والتي أهلته ليكون مربيا عظيما ألجيال كثيرة ومتتابعة من المسلمين المؤمنين . صلى اهللا عليه وسلم

ألزمنة باألسالم دينا وبحمد صلى رسوال ، والذين يسيرون على سنته وهديه فى كل زمان من ا

 ..وكل بقعة من بقاع العالم 

 أسامةَ بنِ زيد ةفي قص قتَل  - رضي اهللا عنه  -وقد دلَّ على هذا المعلَمِ ما جاء حين

: -  -ما فعَل أسامةُ؟ قال رسوُل اِهللا  -  - ال إله إال اهللا، فلما قَدموا، وبلغَ النَّبي : الرجَل الَّذي قال

يا رسوَل اهللا، : قال!) فكيف تصنَع بال إله إال اهللا إذا جاءتْ يوم القيامة؟: (عم، قَاَلنَ: ، قال)َأقَتَلْتَه؟(

فجعل ال يزيده على أن : قال!) وكيف تصنَع بال إله إال اهللا إذا جاءتْ يوم القيامة؟:(استغفر لي، قال

  .1!)كيف تصنَع بال إله إال اهللا إذا جاءتْ يوم القيامة؟: (يقول

في هذا اللَّومِ تَعليم وإبالغٌ في : قاَل ابن التِّين: "-رحمه اهللا تعالى  -افظُ ابن حجرٍ قال الح 

 ).12/195" (فتح الباري)) . "الموعظة؛ حتى ال يقدم أحد على قتْل من تلفَّظ بالتوحيد
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 : التحذير من العواقب .)أ3.3.4.1 

اهللا ونحن نتنازع فى القدر فغضب  خرج علينا رسول: عن أبي هريرة رضى اهللا عنه قال 

أبهذا أمرتم ، ام بهذا أرسلت إليكم : ( حتى احمر وجهه ، حتى كأنما فقئ فى وجنتيه الرمان ، فقال 

  ) .، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا األمر عزمت عليكم اال تتناعوا فيه

يا الى عتاب أو عقاب ، قد يحتاج الخطأ الحاصل فى قضية من قضا: العتاب والعقاب 

ولكن بحدود معينة بعيدة عن العواطف واالنفعاالت فلم يكن النبي يعاتب الصحابة بكلمات جارحة 

 .أو زائدة عن حدودها 

لقد عاتب رسول اهللا معاذ بن جبل عندما شكاه قومه الى رسول اهللا ألطالة الصالة بهم 

 ) معاذ أفتان أنت ، أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا  يا: ولكن الرسول فى عتابه لمعاذ لم يزد على قوله 

 :اهللالتذكير بقدرة  .)ب3.3.4.2 

ومن معالم هديه في إصالح الخطأ تذكير المخطئ بعقوبة اهللا وقدرة اهللا عليه، ألن من في 

قلبه إيمان إذا ذُكِّر باهللا خاف، إذا ذُكِّر بعقاب اهللا وانتقامه من الظالمين دعاه ذلك إلى السمع 

  .والطاعة والبعد واإلرتفاع عن الظلم والعدوان

كُنْتُ َأضرِب غُالما ِلي بِالسوط فَسمعتُ صوتًا من خَلْفي اعلَم :عن َأبي مسعود الْبدرِي قال

اعلَم : هو رسوُل اللَّه فَِإذَا هو يقُوُلفَلَما دنَا منِّي ِإذَا : قَاَل  َأبا مسعود فَلَم َأفْهمِ الصوتَ من الْغَضبِ

ودعسا مَأب لَماع ودعسا مَأب  هتبيه نطُ موي السدي نقَطَ مي وفي رواية فَسدي نطَ موتُ السقَاَل فََألْقَي
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 فَقُلْتُ ال َأضرِب مملُوكًا بعده َأبدا:قَاَل  ك علَى هذَا الْغُالمِاعلَم َأبا مسعود َأن اللَّه َأقْدر علَيك منْ: فَقَاَل

  1)َأما لَو لَم تَفْعْل لَلَفَحتْك النَّار َأو لَمستْك النَّار:وفي رواية فَقُلْتُ يا رسوَل اللَّه هو حر ِلوجه اللَّه فَقَاَل

  :والمجادلة بالتي هي أحسن واإلقناعالحوار ب التصحيح 3.3.5

ومن معالم إصالح الخطأ في هدي النبي صلى اهللا عليه وسلم وسيلة اإلقناع أي أن تقنع 

المخطئ بأن فعله خطأ فإذا اقتنع بأن فعله خطأ وترك هذا الفعل عن قناعة كان ذلك هو المطلوب 

متفرحاً عليه بخطأ، ال، مهمتي أن أقنعه بأن  ليس الهدف أن أواجهه ساباً أو ناقداً أو شامتاً أو عائباً

ما عليه خطأ يجب أن يصحح خطأه، فلعله أن يترك ذلك عن قناعة، وإال فالحجة قد قامت عليك أما 

مواجهته باإلنكار ورفع الصوت والغضب الشديد فإن ذلك ال ينفع، وإن نفع في ترك الخطأ، لكنه 

  .قتنع منك بأن قولك حقاً وأن فعله خطأ فذاك المطلوبإذا توارى عنك فعل ما كان يفعل، لكن إذا ا

يا : فقال - - إن فتًى شَابا أتَى النَّبي : ومما يدلُّ على هذا المعلَم ما جاء عن أبي ُأمامة قال

ادنُه، فدنا منه : ((فقال! مه، مه: رسوَل اهللا، ائذن لي بالزنا، فأقْبل القوم عليه فزجروه، وقالوا

وال الناس : ((جعلني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا : قال)) أتحبه ألمك؟: ((فجلس قال: ، قال))يباقر

: جعلني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا يا رسول اهللا : ، قال))أفتحبه البنتك؟: ((، قال))يحبونه ألمهاتهم

وال : ((جعلني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا : قال)) أفتحبه ألختك؟:((، قال))وال الناس يحبونه لبناتهم((

وال :((جعلَني اهللا فداءك، قال - ال واِهللا : قال)) أفتحبه لعمتك؟: ((، قال))الناس يحبونه ألخواتهم

 وال الناس: ((ال واِهللا جعلني اهللا فداءك، قال: قال)) أفتحبه لخالتك؟: ((، قال))الناس يحبونه لعماتهم
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، ))غفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه

  )).ن لسحرا

 قناعه من أفضل السبل في عالج الخطأ 

ك األعرابي الذي جاء إلى النبي وقد امتأل 

يا رسول اهللا إن امرأتي ولدت غالما : سلم

الة والسالم مقنعا ومزيالً عنه هذه الشكوك 

حمر، قال هل فيها : ما ألوانها ؟ قال:  قال

  .2)ولعل ابنك هذا نزعه عرق: 

  :والتَّسرع

 هي تصحيح األخطاء بالهدوء وترك 

هذا .  مخطئ بالهدوء وال يستعجل فيه

مل اآلخرين على اإلستماع واإلستجابة، 

في حديث أشج عبد صلى اهللا عليه وسلم 

: األناة. )3("تين يحبهما اهللا، الحلم واألناة

   .حانَه وتَعالَى فكن حليماً وال تستعجل

  �X8. 1500 ��ر�fإن أورق �fل 
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اللهم اغفر: ((فوضع يده عليه، وقال: ، قال))ه لخاالتهم

 1)لم يكُن بعد ذلك الفتى يلتفتُ إلى شيء

إن من البيان ل((: ع موهبة وفن بحد ذاته وفي الحديث

عن قناوال شك أن اقتناع المخطئ بخطئه وتركه له 

  .ثه من جذوره

قصة ذلك ا: ومن صور اإلقناع في تصحيح األخطاء

 شكًا واتهاما لزوجته، فصاح بالنبي صلى اهللا عليه وسلم

ويتبرأ منه فقال له عليه الصالة  وهو يعرض بأن ينفيه 

نعم، قا: هل لك من أبل؟ قال: ادت أن تهدم كيان أسرته

: لعل نزعه عرق قال: نعم قال فأني ذلك؟ قال:رق؟ قال

العجلة والتَّ الهدوء، وتركالتأنِّي، وب التصحيح3 

إن من األساليب المهمة في تصحيح األخطاء ه

عجال، وعلى المصحح أن يستخدم ويعالج مع المخط

ب جميل مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور ويحمل ا

نه وتعالى كما ذكر النبي صلسبحا�خصلتان يحبهما اهللا

إن فيك لخصلتين: " الحلم واألناة، فقال رسول اهللا 

انَهحبال يندم اإلنسان عليها أبداً، فإذا دعوت إلى اهللا س ،

                                         

  ).257 - 256/ 5" (مسنده" أحمد في 
 KG�  `8 = �f أورق �  �X8. /ل ه�f !�A ل�f �X*أ��ا ��ه/ �|  � إ�f /6ل *��f Kل .

6: يح مسلم، كتاب اإليمان، باب األمر باإليمان باهللا تعالى ورسوله، باب 

 

يحبونه لخ

فلم ي: قال

واإلقناع م

واجتثاثه م

صدره شكً

أسودا، وه

التي كادت

من أورق؟

3.3.6

اإلستعجا

أسلوب ج

هناك خ

الحلالقيس 

الروية، ال
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ن أهم أسباب حدوث األخطاء، وعلى 

خلق اإلنسان من : "كما قال اهللا تعالى .

يعته عجول، والنفس اإلنسانية بطبيعتها 

األناة من : " وء، كما قال رسول اهللا 

أناساً في  ا كان يوم حنين آثر النبي 

أناساً من طى عيينة مثل ذلك ، وأعطى 

 عدل فيها ، وما أريد فيه وجه اهللا ، قال 

ثم :  يعدل إن لم يعدل اهللا ورسوله ؟ قال 

(.   

مل بهدوء بعد غضبه ، ولم يعاقب ذلك 

مر وخالد النبي صلى اهللا عليه وسلم  في 

لكنه صبر ..  أصحابه، فهذه هي العلة 

يدل  ، وعدم تعجيله العقوبة له، الرجل 

وصبره على من آذاه ، وحلمه ، والسالم 

209 . 

 
 

119 

الكالم على العجلة ، والتسرع ، وأن ذلك من أ

.حح أن يترك العجلة والتسرع في معالجة األخطاء

فاإلنسان بطبيعته".وكان اإلنسان عجوال:"، وقال أيضا

ند تصحيح أخطاء الناس يعامل معه بالهدوء،، ولكن ع

 . )1("لعجلة من الشيطان

لما كا: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل وأعطى 

واهللا إن هذه القسمة ما عد: ، فقال رجل ... ف العرب 

فمن يعد: "فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال : ل 

)2("رحم اهللا موسى قد أوذي بـأكثر من هذا ، فصبر

قد تعامل  في هذا الحديث داللة على أن النبي 

حتى استأذن عمر ...  القائل، ألنه لم يثبت عليه ذلك 

معاذ اهللا أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أ:  فقال 

  .ء النقيادهم ، وتأليفاً لغيرهم

ذلك الر%QG  فيدّل هذا الحديث على حلم النبي 

عظيمة على الخلق العظيم الذي أوتيه عليه الصالة والس

  .وئه في معالجة هذا الخطأ 
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المصحح 

، وق"عجل

عجلة، ول

اهللا والعج

القسمة، فأ

أشراف ال

قال ... 

رح: قال 

الرجل القا

قتله ، فقا

ستيفاء النا

داللة عظي

وهدوئه ، 
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وعليه برد نجراني  ي مع رسول اهللا 

حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اهللا 

حمد مر لي من مال اهللا الذي عندك فالتفت 

قد تألفّه بالعفو مكان . ه بالهدوء والرفق

  . )2(" سالم فسوف يعلمون

إذ عطس رجل من    مع رسول اهللا 

ما شأنكم تنظرون إلي؟  ،واثكل أمياه: ت

فبأبي  ونني، لكني سكتُّ، فلما صلى 

اهللا، ما كهرني، وال ضربني، وال نه، فو

كالم الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، 

وأن هذا الرجل . بالهدوء والرفق والعفو

صلى اهللا عليه وسلم صحح خطئه بالهدوء 

 . 1057: رقم الحديث

  .537: ، رقم الحديث 17: د، باب 
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كنت أمشي م:  عنه قالعن أنس بن مالك رضي اهللا

الحاشية فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة حتى

د أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته ثم قال يا محمد 

�. )1(له بعطاء ثم ضحك ثم أمر سول اهللا 

عامل معه با المفهوم من هذا الحديث أن النبي 

فاصفح عنهم وقل س:"م ، وذلك امتثاالً لقوله عز وجل 

بينا أنا أصلي مع: "عن معاوية بن الحكم السلمي قال

يرحمك اهللا، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت:  فقلت

ا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونن

مي، ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه، 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم": ي، قال

  . )3("ة القرآن

عامل معه باله فنفهم من هذا الحديث أن النبي 

النبي صلى في الصالة، والصحابة غضبوا عليه، ولكن

 .ستعجال

 

                                         

، رقم44: يح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة، باب
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ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في المساجد، بايح مسلم، كتاب المساجد 

 

غليظ الحا

قد أث 

إليه رسو

االنتقام ، 

القوم، فقل
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 :معاتبةال أثناء باألسماء التصريح عدم 3.3.7

 التوبيخ بحضور كان إن األثر هذا ويعظم ، الموبخ نفس في أثر له التوبيخ مايكون غالباً

 األخطاء معالجة في نوعها من فريدة طريقة كانت له والنبي . يتضاعف حينئذ فإنه ، اناس من جماعة

 إن إذا ، الخطأ بصاحب يشهر وال ، ويذمه بالخطأ يشهر كان ، إذا صحابته من تحدث التي الظاهرة

الوقوع  من تحذير هو بل ، المخطئ من التشفي ليس بالخطأ والسالم الصالة تشهيره عليه من الغاية

  .نفسه  للخطأ وذم ، الخطأ في

بالتعريض وذلك في األمور المذمومة ، لما في ذلك من عدم التصريح والتشهير واالكتفاء 

مراعاة لشعور المخطئ ، وعدم كشفه أمام الناس ، ومن ذلك ما حدث مع ابن اللتبية حين استعمله 

  على الصدقة ، فقبل الهدايا من المتصدقين ،  النبي

 فلما صدقة ية علىاللتب أبن له يقال أسد بني من رجالً النبي استعمل : الساعدي قال الحميد أبو

 العامل بال ما : قال ثم ، عليه وأثنى اهللا فحمد المنبر على النبي فقام . لي أهدي وهذا لكم هذا : قال قدم

 الحديث وفي )1  ؟ ال أم إليه أيهدي فينظر وأمه أبيه بيت في جلس فهال ، لي لك هذا: فيقول فيأتي نبعثه

 الصحابة من كثيراً إن مع اسمه عن يفصح الرسول لم حيث ، نبعثه العامل بال ما : قوله ، الواقعة هذه

 من التحذير هو كان القصد لما ولكن ، نبعثه العامل بال ما : بقوله الرسول الذي عناه هذا يعلمون

 هذا وحول . بالفعل شهر ، فيه اآلخرون يقع ال حتى عاقبته وسوء ضرره وبيان المذمون الفعل

 . بقوله حجر ابن يشير المعنى وهذا الحديث

                                                
 
 2457= ِآ�7َب اXِ�َْ#ِ� َوَ.�XَGِeْ َوا��Xَ8ْGَ%َ pِ�!ِ0ْH7 =^80` ا�#_�ري  1
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 طريق عن الطالب ، من تقع التي األخطاء عالج في طرقتهم تكون أن يجب كذلك والمعلمون

 خصوصاً المخطئ باسم عدم التصريح مع ، منه والتحذير ، عاقبنه سوء وبيان وذمة بالخطأ التشهير

 ورميه تحقيره في النفوس ضعاف يستغلها ال ، لكي نفسه الطالب من تعميد غير عن الخطأ كان إذا

  .  بالنقائص

وفى حسن طرائقه التعليمية ، حين كان يخطئ أحد الصحابة فى أمر ، فيعالجه الرسول 

حتى قال . بأسلوب تربوي حكيم ليتعلم معه كل ما ينبغى له أن يتعلم برفق وأناة واحترام للذات 

ما قبله وال بعده أحسن بأبي وأمي ما رأيت معل: أحدهم وهو معاوية بن الحكم بعد أن أخطأ وتعلم 

 .تعليما منه

إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ، ولكن بعثني معلماً ( كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

    : معلقاً على قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعائشة (رحمه اهللا  - وقال اإلمام الغزالي ) ميسراً

وفي إبهامه صلى اهللا عليه وسلم ) كن بعثني معلماً ميسراً إن اهللا لم يبعثني معنتاً وال متعنتا ول( 

وعدم مصارحته ومواجهته لعائشة بالزجر إشعار بأن من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم 

المتعلم عن سوء األخالق باللطف والتعريض ما أمكن ، من غير تصريح، وبطريقة الرحمة من 

هيبة ، ويورث الجرأة على الهجوم بالخالف ، ويهيج غير توبيخ ، فإن التصريح يهتك حجاب ال

الحرص على اإلصرار ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طبائعهم ، وشدة خشونتهم ، 

وتنافر أمزاجهم وكيف ساسهم ، واحتمل جفاءهم ، وصبر على أذاهم ، إلى أن انقادوا إليه والتفوا 

وآثروه على أنفسهم ، وهجروا في طاعته ورضاه حوله ، وقاتلوا أمامه ودونه أعز الناس عندهم 

أحياءهم وأوطانهم ، وهو لم يمارس القراءة والكتابة وال طالع كتب الماضين ، وال أخبار المربين 

 .. السالفين من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه هو المعلم األول والمربي التربوي ألمته
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  : الخـاتمــة

استعراض نماذج من الوسائل التعليمية التي كان رسولنا  الجولة السريعة فيبعـد هذه 

 يستعملها رديفـة توضح المعلومة وترسخها في األذهان، فحري بكل داعية وأستاذ المعلم القدوة

وتحفزه على االستماع، وبهذا  ومربّ أن يجتهد في االستعانة بالوسائل التي تعين المتلقي على الفهم،

  . غايتها لعملية التعليمية قد آتت ُأكلها، وحققتتكون ا
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يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من " سبحانه بتبليغ رسالته ورسولنا الكريم المكلف من ربه

 ، رأيناه قد وظف كل ما هو متاح لديه في زمنه من وسائل"فما بلغت رسالته ربك وإن لم تفعل

  . حسـنة ولنا في رسولنا المعلم قـدوة. مةاإليضاح وترسيخ الكلمة المراد تبليغها لأل

لدينا من وسائل قديمة وحديثة، تعيننا على تشويق المتلقي،  فعلينا أن نوظف كل ما هو متاح

  . وترسيخ ذلك الفهم في ذاكرته وإفهامه، وبل

هذه الوسائل من السبورة والرسوم المحدودة ، إلى األفالم  – كما هو معلوم - وقد تطورت 

  .وسواها والتلفاز التعليمي والمذياع التعليمي والفيديو ومختبرات اللغات) الكمبيوتر( والحاسب

. مأن يعنى بكل ذلك تحقيقاً لألهداف النبوية في التربية والتعلي فينبغي للمسلم المربي والمعلم

  . برسولنا المعلم، وبلغنا ما في أعناقنا من رسالة على أكمل وجـه نكـون قد اقتديناوبهذا 

الحبيب المصطفى الذي تركنا على المحجة البيضاء ، والصراط المستقيم ،  وصلى اهللا على

 .آله وصحبه أجمعين وعلى

 

 

  :النتائج

بعد هذه المعالجة المتواضعة لموضوع الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول في تعليم 

شافية عن أسئلة الدراسة التي  أصحابه رضي اهللا عنهم، نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم إجابات

  .وردت في المقدمة، ومن ثم تحقيق األهداف المرجوة

  .وللتحقق من ذلك يمكن استعراض األسئلة، واإلجابة عن كل سؤال على حدة
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  هل استخدم الرسول الوسائل التعليمية في تعليم أصحابه رضي اهللا عنهم؟: السؤال األول

عشرات األدلة على استخدام الرسول للوسائل  والجواب باإلثبات، حيث قدمت الدراسة

وهي وسائل متنوعة في مواقف مختلفة ومناسبات عديدة، األمر الذي . التعليمية في تعليم أصحابه

يجعلنا نجزم بأن ذلك المسلك من الرسول المعلم ، مسلك مقصود لزيادة البيان، وتثبيت المعاني 

  .المنشودة في عقول الحاضرين

  ما الوسائل التي استخدمها الرسول في تعليم أصحابه ؟ :السؤال الثاني

أن الرسول المربي قد استخدم وسائل تعليمية متنوعة ما بين بصرية وسمعية  :والجواب

 .بصرية، بما يتناسب مع مقتضيات الموقف التعليمي، وفي حدود اإلمكانات المتاحة حينئذ

التشبيك : اإلشارة باليدين معا; اإلشارة باليد ;بعاإلشارة باألصا: ومن الوسائل التي أوردتها الدراسة

اإلشارة : اإلشارة إلى السمع والبصر: اإلشارة إلى الفم: اإلشارة إلى الوجه والكفين; بين األصابع

الرسم على : استخدام العصا: استخدام الحصى: اإلشارة إلى اللسان: اإلشارة إلى الحلق; إلى الصدر

  .استخدام األشياء الحقيقية: استخدام المجسمات الدمى: العملية العروض أوالتوضيحات: األرض

وإذا وضعنا في الحسبان أن البيئة في عهد النبي لم تكن لتساعد على توفيــر وسائل 

تعليــميـة كثيرة، وأن الرسول أمي ال يقرأ وال يكتب، سنجد أن تلك الوسائل التي استخدمــها 

  .متقدمة، ووافية بالغرضالرسول في تعليم أصحابه، تعد 

 ما أثر الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول على العملية التعليمية ؟: السؤال الثالث

من خالل استعراض األحاديث السابقة نجد أن الوسائل التعليمية التي استخدمها الرسول، كان لها 

و زيادة وضوح وبيان، أو إبراز تأكيد معنى، أ: آثار إيجابية واضحة على العملية التعليمية، مثل
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أهمية الموقف التعليمي، أو إطالة أمد التعلم، أو إثارة انتباه المتعلمين، ونحو ذلك من الفوائد 

حتى أن بعض الصحابة ظلوا يتذكرون الوسيلة التعليمية التي استخدمها الرسول . والمزايا التربوية

ثر الذي تركته في نفوسهم، مثل قول أبي أمامهم بعد سنوات من مشاهدتها، مما يؤكد عظيم األ

وكقــول البراء بن عازب رضي اهللا . كأني أنظر إلى النبي يمص إصبعه: عنه -هريرة رضي 

وأصابعي أقصر من أصابع رسول اهللا ، يشير  - وأشار بأصابعه  -سمعت رسول اهللا : عنه

  .عيهرأيت رسول اهللا يقرأها ويضع إصب: بإصبعه، وكقول أبي هريرة أيضا

إذا كان الرسول عليه الصالة والسالم قد استخدم الوسائل التعليمية، فماذا يعني : السؤال الرابع

  ذلك بالنسبة للمربين المسلمين في الوقت الحاضر ؟

أن ذلك االستخدام من قبل الرسول المعلم ، يعني مشروعية استخدام تلك الوسائل : والجواب

ره من المواد الدراسية، لما في استخدام الوسائل التعليمية من وما في معناها في تدريس الدين وغي

مزايا وفوائد تساعد على نجاح المربي في أداء رسالته التعليمية التربوية، وألن اهللا عز وجل قد 

  .جعل رسوله الكريم أسوة حسنة للمسلمين أجمعين

دنياهم، واالستخدام فحري بالمربين المسلمين التأسي بهديه في تعليم الناس أمور دينهم و

األمثل لوسائل التعليم التي رأينا كيف أن الرسول الكريم مارسها في مواقف تعليمية كثيرة ومتنوعة 

بصورة ال تدع مجاالً للشك في أنه عمل مقصــود في هديه في تعلـيم أصحابه رضي اهللا عنهم، 

من فيض، وقليل من كثير،  ال سيما إذا تذكرنا أن ما أوردناه في هذه الدراسة إن هو إال غيض

وكتب السنة المطهرة تزخر بالكثير من ذلك، ولم يكن القصد االستقصاء، بل اإلتيان بنماذج وأمثلة 

وإذا كان الرسول المعلم قد استخدم وسائل تعليمية في تعليم الكبار، فإن الصغار أشد حاجة .ليس إال
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ن استخدام وسائل تساعدهم على الفهم إليها، ألنه يصعب عليهم إدراك المفهومات المجردة بدو

  .واإلدراك

وفي الختام ندعو اهللا عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل البسيط ويجعله في ميزان حسناتنا 

يوم القيامة وأن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو القدوة لنا في جميع شؤوننا وأن يتحقق 

على جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب  فينا شعار الرسول زعيمنا ، والصالة والسالم

 .العالمين

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

128 
 

  قائمة المراجع 

 القرآن الكريم �)1

الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه لإلمام �)2
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ناصر الدين األلباني، مكتب التربية العربي : محمد بن يزيد القزويني، انتقى صحيحهسنن ابن ماجة ،�)7

 م1986- هـ1407لدول الخليج العربي، الرياض، الطبعة األولى 

 . 2، 1إصدار  –شركة حرف ) CD(الحديث الشريف، موسوعة  - مؤطأ مالك �)8

 . 2، 1إصدار  –شركة حرف ) CD(موسوعة الحديث الشريف،  - مسند أحمد بن حنبل �)9

 م 1999دار الكتب العلمية بيروت : السنن الكبرى للبيهقي، الناشر �)10

 م 2001إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، الناشر دار الفكر ببيروت، �)11

 2001ح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر العسكالني دار الحديث ، القاهرة فتح الباري بشر�)12

 تحفة األحوذي بشرح الترمذي لإلمام عبد الرحمان مباركفوري دار الكتب العلمية بيروت لبنان�)13

 .ديوبند ، اتحاد بكدبو، الرسول المعلم وأساليبه فى التعليم لعبد الفتاح ابو غدة �)14
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