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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2استخدام الوسائل التعليمية يف الرتبية النبوية )

 2017 وينوي 17 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

في مجتمع يعيش وسط الصحراء حيث الحياة القاسية، يمكن أن 
يعد استخدام وسائل الراحة ترف ليس له حاجة في ظل الحاجة إلى 

 األساسيات واألولويات. 

في ذلك المجتمع البسيط كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يدعوا إلى اإلسالم، والدعوة كانت في الكثير من األحيان تحتاج إلى 

يح العديد من األمور، فليس من المعقول أن يتعلم المرء توض
إلى أن يرى بعينيه، بعض األمور بالصورة المجردة وإنما كان يحتاج 

يستخدم جميع األساليب البصرية والسمعية  حجفالمعلم النا
والحسية لتوصيل الفكرة المراد توصيلها إلى عقول الناس الذين 

 يستقون منه الحكمة.

اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعلم ذلك، لذلك نراه كثيرًا وكان رسول 
ما كان يلجأ إلى استخدم بعض الوسائل التعليمية حسب ما هو 
متاح في تلك البيئة الصحراوية التي كان يعيش فيها، فتارة كان 
يستخدم أصابعه، وتارة كان يستخدم الرسم باستخدام قطعة 

 ة وهكذا.من عصى، وتارة يمارس معهم التعليم بالقدر
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والعبرة ليس بعدد وال بنوعية الوسائل التي استعان بها رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم في عملية التعليم، وإنما بتقرير مبدأ 
وفكرة استخدام تلك الوسائل، حيث إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم هو المشرع األول لهذه األمة، فيكفيه استخدامه وسائل 

ة، ليكون في ذلك أسوة وهديًا للمربين في كل التعليم لمرة واحد
 العصور.

 

 أوالً: استخدام األيدي واإلشارة

نجد في مواطن كثيرة استخدم فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أصابعه واإلشارة إلى أماكن في جسمه لتوصيل الفكرة التي 

 صالها، فمثالً:  ييود إ

سمعت رسول اهلل صلى رضي اهلل عنه قال:  عن المستورد بن شداد
ما الدنيا في اآلخرة إال مثل ما يجعل  واهلل"اهلل عليه وسلم يقول: 

في اليم فلينظر بما  [وأشار يحيى بالسبابة]أحدكم أصبعه 
 مسلم. . رواه"؟ يرجع

يالحظ أنه صلى اهلل عليه وسلم استخدم وسيلة اإلشارة الحسية 
وهو هنا إصبع، التي يرتبط فيها المفهوم المجرد بشيء ملموس 

وال شك أن ذلك أشد وقعًا في نفوس الحاضرين من مجرد القول: إن 
 الدنيا ال تساوي شيئًا بالنسبة لآلخرة.

َأنَا "سَهْلِ ْبنِ َسعٍْد، قَالَ: قَالَ رَُسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وعَنْ
وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالُْوسَْطى، وَفَرَّقَ  وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاَتيْنِ فِي الْجَنَّةِ،

 ."بَيْنَهُمَا َقلِيلًا
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حيث إن اإلشارة بالسبابة والوسطى والتفريج بينهما قليالً تحدد 
 بلغ مما تفيده عبارة تقريرية.أالمفهوم المقصود شرحه ب

عن زينب بنت جحش رضي اهلل عنها أن رسول اهلل دخل عليها يومًا 
ال إله إال اهلل، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم " فزعًا يقول:

وحلق بأصبعيه اإلبهام والتي ]من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول اهلل، أنهلك وفينا [تليها

 ."الصالحون ؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث

سلم كما ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى اهلل عليه و
استخدم يديه الشريفتين في شرح بعض المعاني التعليمية 
المجردة للصحابة رضوان اهلل عنهم، فحينًا يستخدمها للكناية عن 
إفاضة الماء على الرأس، وللتفريق بين الفجر الصادق والفجر 
الكاذب حينًا آخر، كما يشير بهما إلى الجهة تارة، وللداللة على عدد 

 وهكذا. أيام الشهر تارة أخرى

 ولنواصل الحديث في الغد،،
 


