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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (2/2استخدام الوسائل التعليمية يف الرتبية النبوية )

 2017يونيو  18نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

نتحدث عن كيفية ونوعية الوسائل التعليمية التي استخدمها 
والمواقف التعليمية، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في العملية 

  لنواصل.

 

 ثانيًا: استخدام الحصى والعصا

في مستوى متطور استخدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بعض أدوات مما كان متوافرًا في البيئة التي يعيش فيها، مثل 

 الحصى والعصا، فمثالً:

أن رسول اهلل أخذ ثالث حصيات، »عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه 
ة، ثم وضع أخرى بين يديه، ورمى بالثالثة، فقال: هذا فوضع واحد

 التي رمى بها. رواه أحمد.« ابن آدم، وهذا أجله، وذاك أمله

عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال: دخلت على رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول اهلل 

فأخذ كفًا من حصباء »أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: 
، ويقصد مسجد «، ثم قال: هو مسجدكم هذا«فضرب به األرض

وأما »المدينة. رواه مسلم. وقد قال النووي في شرح هذا الحديث: 
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أخذه الحصباء وضربه في األرض، فالمراد به المبالغة في اإليضاح 
 «.لبيان أنه مسجد المدينة، والحصباء بالمد الحصى الصغار

د الخدري رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم وعن أبي سعي
غرز بين يديه غرزًا، ثم غرز إلى جنبه آخر، ثم غرز الثالث فأبعده، ثم »

قال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال: هذا اإلنسان، 
، «وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى األملَ واألجلُ يختلجه دون ذلك

 أخرجه أحمد.

خط النبي خطًا مربعًا وخط »عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: و
وفي رواية في فتح الباري -خطًا في الوسط خارجًا منه، وخط خططًا 

صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط،  -خطوطًا
وهذا الذي  -أو قد أحاط به-فقال: هذا اإلنسان، وهذا أجله محيط به 

وهذه الخطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا هو خارج أمله، 
)األعراض( اآلفات التي «. نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا

تعرض له من مرض وشغل وآخرها الموت، )نهشه( أصابه، 
 والنهش أخذ الشيء بمقدم األسنان.

ولم يكتف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باستخدام تلك 
من فيض، ويصعب علينا هنا الوسائل فحسب وإنما هذا غيض 

اإلتيان بكل تلك الوسائل، وإنما هذه بعض األمثلة، لنتعلم من 
معلم هذه األمة أنه استخدم كل الوسائل المتاحة بين يديه 

 لتعليم وتدريب الصحابة رضوان اهلل عليهم.

واستخدامه صلى اهلل عليه وسلم للوسائل التعليمية ما هو إال 
 -أي الوسائل التعليمية-ائل، فهي ألهمية استخدام تلك الوس

تقلل من الجهد لكل من المعلم والمتعلم، كما تختصر الوقت، كما 
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تزيل الرهبة بين المعلم والمتعلم ورتابة العملية اللفظية التي 
تشعر كال الطرفين بالملل، وتساعد على تسهيل عملية تلقي 

فال المعلومات وإيضاحها، تثير انتباه المتعلم وخصوصًا األط
الذين يصعب الحصول على تركيزهم، باإلضافة إلى أنها تضاعف 
القدرة على االستيعاب وتحفز الدماغ كما تنمي التفكير، وتسهم 
في توضيح بعض المفاهيم التي يصعب شرحها وتجعل العملية 
التعليمية أكثر متعة، وتبرز مواهب وقدرات المتعلمين 

كما أنها تزود المتعلم  والمتدربين المختلفة في كافة المجاالت.
والمتلقي بكافة المعلومات المتوافرة، وتسهم في نقل الخبرات 
بشكل صحيح ألطول فترة ممكنة، وتربي السلوك وتحسنه، كما 
تسهم في تحسين الذوق ورفع كفاءة المتلقي وارتقاء تفكيره، 
وتسهم في استمرار التفكير كما تفعل الرسوم المتحركة والرحالت 

 المتعلم يحتفظ بالمعلومات فترة طويلة.مما يجعل 

لذلك نجد أنه من الضرورة أن يقوم من يتصدى للعملية التعليمية 
والدعوة إلى اهلل باستخدام كافة الوسائل المتاحة في هذا العصر 
الذي ُيعد من العصور التي أمكن فيها استخدام كافة الوسائل 

من الخطأ التكنولوجية ووسائل التواصل االجتماعية، فليس 
استخدام الحاسوب أو اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعية في 
توصيل الشريعة اإلسالمية إلى كافة أقطار األرض، وإنما الخطأ هو 

  أال نستخدم هذه الوسائل المتاحة.

 


