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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2األمثال والتمثيل يف التعليم النبوي )

 2017 وينوي 13 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

من أوائل التعليمات التي نتعلمها في برامج إعداد المدربين 
األمثال العربية والشعبية االستفادة من تلك الثروة الهائلة من 

والكنوز المتراكمة وخبر األجداد في طرح األمثال، واالستفادة منها 
 في العملية التدريبية.

وال نقصد بالمثل هو ذلك التعريف الذي نقله 
 قال عندما «الفصيح شرح» كتاب صاحب المرزوقي عن لسيوطيا

فتتسم  بذاتها، مرسلة أو أصلها من مقتضبة القول من جملة»: إنه
بالقبول وتشتهر بالتداول فتنتقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح 
قصده بها، من غير تغيير يلحقها في لفظها وعما يوجه الظاهر إلى 
أشباهه من المعاني، فلذلك تضرب وإن جهلت أسبابها التي 
خرجت عليها، واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات الشعر فيها 

 «.مما ال يستجاز في سائر الكال

إنما نقصد أن المثل واألمثال هو ذلك الكم الكبير من المعاني 
المتوزعة معاجم اللغة، والتي يمكن تلخيصها في هذه المفاهيم 

التسوية »والتي يختلط فيها المحسوس والمجرد، فهي: 
والمماثلة، الشبه والنظير، الحديث، الصفة، الخبر، الحذو، الحجة، 

ار، القالب، االنتصاب، نصب الهدف، الند، العبرة، اآلية، المقد
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الفضيلة، التصوير، االلتصاق باألرض، الذهاب، الزوال، التنكيل، 
العقوبة، القصاص، الجهد، الفراش، النمط، الحجر المنقور، الوصف 

 «.واإلبانة

بهذا المفهوم الواسع لمصطلح األمثال والتمثيل تمكن رسول اهلل 
د من المفاهيم واألفكار صلى اهلل عليه وسلم من توصيل العدي

 والقيم إلى مجتمع المدينة المنورة وبالتالي إلى العالم، فمثالً: 

عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
أي ]وسلم مر بالسوق داخالً من بعض العالية والناس كنفتيه 

، [أي صغير األذنين]، فمر بجدي أسك ميت [الناس حوله أو جانبيه
أيكم يحب أنّ هذا له بدرهم ؟ فقالوا: "فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: 

ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به ؟ قال: أتحبون أنه لكم ؟ قالوا: 
واهلل لو كان حيًا كان عيبًا فيه؛ ألنه أسك فكيف وهو ميت ؟ فقال: 

 رواة مسلم. "اهلل للدنيا أهون على اهلل من هذا عليكم فو

حديث يربط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بين حقارة في هذا ال
، فهو هالدنيا عند اهلل سبحانه وتعالى وهذا الجدي الميت المشو

صلى اهلل عليه وسلم يقول للصحابة رضوان اهلل عليهم إن كنتم 
تحتقرون هذا الجدي فإن الدنيا عند اهلل أحقر منها. وعملية الربط 

طلحان يأتيان بمعنى المثل هذه هي مماثلة وتشبيه، وهما مص
 في بعض معاجم اللغة.

وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أي ]إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة "قال: 
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، إن عاهد عليها أمسكها، وإن [المربوطة والتي يمكن التحكم فيها
 ، متفق عليه."أطلقها ذهبت

يث مثّل النبي صلى اهلل عليه وسلم الشخص الذي وفي هذا الحد
يحفظ القرآن بصاحب اإلبل المعقلة المربوطة أي بالرجل الذي 
يستطيع التحكم في أبله فهي مربوطة أمامه ال تستطيع الهروب، 
فإن سرحها وأطلقها من رباطها فإنه يصعب عليه حينئذ مسكها 

 وربطها مرة أخرى.

 عنه قال: قال رسول اهلل صلى وعن أبي موسى األشعري رضي اهلل
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة ريحها "اهلل عليه وسلم 

طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة 
ال ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 

الذي ال يقرأ القرآن الريحانة ريحها طيب وطعمها مرُّ، ومثل المنافق 
 ، رواه مسلم."كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرٌّ

في هذا الحديث الجميل يقوم صلى اهلل عليه وسلم بعملية 
مقارنة ومماثلة بين شخصين مسلم ومنافق حول عالقتهما 
بالقرآن الكريم، ليس ذلك فحسب وإنما يضع درجات سواء 

ولكن الذي يقرأ القرآن  للمسلم وللمنافق، فالمسلم هو المسلم
الكريم هو األفضل، وكذلك فإن المنافق على الرغم من أنه منافق 

 إال أن الذي يقرأ القرآن الكريم يعد أفضل من الذي ال يقرأه.

ولتقريب الفكرة في أذهان الناس الذي يعيشون معه وغيرهم 
، ةاستخدم بعض المواد التي يتناولها بصورة أو بأخرى مثل األترج

 تمر، والريحانة، والحنظلة.  وال
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 ولنواصل الحديث في الغد،،
 

 


