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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (7/10ليم )املنهج النبوي يف الرتبية والتع

 2017يونيو  2في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

تحدثنا في المقاالت السابقة عن عدة محاور من تلك المحاور التي 
وسلم في العملية التعليمية، انتهجها رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وهي: االهتمام بالقدوة، التعامل وفق األخالق الحسنة، التركيز على 
اهتمامات الفرد، مراعاة الفروق الفردية لنواصل اليوم الستعراض 

 بقية المحاور.
 

 استخدام النماذج التمثيلية )البصري/ السمعي/ الحسي(

تقسم إلى ثالثة  من المعروف أن النماذج التمثيلية عند انسان
أقسام؛ وهي: اإلنسان البصري: وهو الذي يمكن أن يتعلم لمجرد 
النظر إلى األشياء أو مشاهدتها، والنموذج السمعي: وهو الذي 
يحتاج إلى أن يسمع عن األشياء، وأخيرًا النموذج الحسي: وهو الذي 
 يجب أن يستشعر وأن يلمس األشياء بحواسه ويتلمسها بيديه.

أمامنا ثالثة نساء دخلن محل لبيع األقمشة، فالبصرية لنتخيل أن 
تبحث بعينها عن القطعة التي تعجبها من بعيد، فتلك القطعة 
التي هناك جميلة، ألوانها رائعة، تفاصيل تركيبها راقية، جميلة، 

 عندما وقعت عليها بصرها دخلت مباشرة إلى مخها فأعجبتها.
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منه عن بعض التفاصيل  أما السمعية فإنها تنتظر البائع لتسمع
التي تخص تلك القطعة، فإنها تريد أن تعرف أين صنعت ؟ وكيف 
صنعت ؟ وما المواد الخام التي دخلت في تركيبها ؟ تريد أن تسمع 
بأذنيها حتى تدخل كل تلك المعلومات التي عقلها لتستوعبها 

 ومن ثم تقرر ماذا يمكن أن تفعل.

س القطعة، لتحسس والحسية، فإنها بكل عفوية تقوم بلم
نعومتها، وربما تضعها على جسمها لتشاهدها في المرآة لتشعر 
كم هي جميلة في هذه القطعة عندما تتحول إلى فستان، وتضعها 
على خدها لتستشعر بها، عندئذ يقرر عقلها قبول هذه القطعة أو 

 ال.

إذن، ببساطة فإن البصري يستقبل كل معلوماته عبر النظر إليها، 
يستقبل معلوماته عبر سمعها، والحسي يحب أن  والسمعي

يلمس المعلومات واألشياء حتى يستوعبها، ومن الجدير بالذكر إن 
 هناك بشر خليط ما بين هذا وذاك.

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يدرك هذه األمور، فقد كان 
تارة يستخدم بعض الوسائل التعليمية مثل الحصى والعصا 

ن يرسم خطوط في األرض، وذلك من أجل األنماط واألصابع أو كا
البصرية، وتارة كان يتحدث ويخطب في الناس وهذا من أجل 
األنماط السمعية وتارة كان يمسك األشياء ويدع الصحابة 
يتلمسون ويتاجرون بأنفسهم ويعلمهم كيف يتعايشون 

 ويعيشون، فمثالً:
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بِْن َعوٍْف أَنَّهُ سَِمعَ أَبَا ُهرَيْرَةَ رَضِي  عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ َموَْلى عَبْد ِالرَّحَْمنِ"
اللَّهم عَْنهم يَقُوُل قَاَل رَُسوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيِْه وَسَلََّم لَأَْن 
يَحْتَطِبَ أَحَدُُكمْ ُحْزمَةً َعلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ َلهُ ِمنْ أَنْ يَسَْألَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ 

 ح البخاري.، صحي"أَوْ يَمْنَعَهُ 

 وسلم عليه اهلل صلى النبي أن البارقي، الجعد أبي بن عروة عن"
 فباع شاتين، به له فاشترى شاة له به ليشتري دينارًا أعطاه

 وكان بيعه، في بالبركة له فدعا وشاة، بدينار وجاءه بدينار إحداهما
 وأبو داود. والبخاري أحمد رواه ،"فيه لربح التراب اشترى لو

 أليس هذه دعوات لألنماط الحسية التي تحب أن تتلمس األمور ؟
 

 استخدام الوسائل التعليمية

على تسهيل العملية التعليمة تعمل الوسائل التعليمية 
وتطورها، حيث إنها مجموعة من األدوات المختلفة التي 
يستخدمها المعلم لدعم العملية التعليمية، مثل األجهزة 
البصرية أو السمعية وربما المتاحف والزيارات الميدانية إلى 

 العديد من المواقع واألماكن.

فرة، وعلى الرغم من وفي مجتمع المدينة لم تكن كل تلك األمور متو
ذلك فإن النبي صلى اهلل عليه وسلم استطاع أثناء تعليمية ألفراد 
المجتمع أن يستغل كل الوسائل المتاحة، كما سنشاهد فيما بعد 
في مقال مخصص لهذا الموضوع، حيث قام بالرسم على األرض، 
وتارة استخدم أصابعه ليشير إلى كافل اليتيم، وتارة كان 

 مرمي على األرض من حصى وعصا.يستخدم ما هو 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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لنواصل غدًا محاور التعليم التي انتهجها رسول اهلل في العملية 
 التعليمية غدًا.

 

 

 


