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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (2/2األمثال والتمثيل يف التعليم النبوي )

 2017يونيو  14نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

نتحدث عن الكيفية التي استخدم بها رسول اهلل صلى اهلل  ومازلنا
 عليه وسلم األمثال في العملية والموقف التعليمي، لنواصل..

وعن النعمان بن بشير )رضي اهلل عنه( قال: قال رسول اهلل )صلى 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم »اهلل عليه وسلم(: 

داعى له سائر وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو ت
 ، رواه مسلم.«الجسد بالسهر والحمى

ليست هذه األحاديث فحسب، وإنما نالحظ أن رسول اهلل )صلى 
اهلل عليه وسلم( قد أولى أسلوب ضرب المثل والتشبيه والتمثيل 
أهمية كبرى باعتباره أسلوبًا فعااًل ومؤثرًا في عملية تعليم القيم 

مكننا أن نالحظ أنه صلى اهلل األخالقية واالجتماعية وتنميتها، في
عليه وسلم استعان بعديد من المواد الملموسة كالجدي والتمر 
واألترجة وما إلى ذلك لتوضيح مواعظه وهدفه، فمثل هذه األشياء 
يشاهدها الناس بصورة يومية في حياتهم اليومية، 
ويشاهدونها بأم أعينهم وتقع في نطاق حواسهم وفي متناول 

ون وقع الموعظة في النفس أشد وفي الذهن أيديهم، لذلك يك
 أرسخ.
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وفي الوقت نفسه فإن استخدام األمثال يساعد في غرس وتنمية 
القيم على اختالف أنواعها، باإلضافة إلى أن الدراسات تشير كذلك 
إلى أن استخدام األمثال في الحديث والتعليم والعملية التربوية 

بداعي للمتعلم، إذ إن تسهم بصورة كبيرة في تنمية التفكير اإل
استخدام أسلوب األمثال والتمثيل في العملية التعليمية 
التعلمية تساعد كثيرًا على: التفكير الناقد، والتفكير التأملي، 
والتفكير العالقي، والتفكير االستداللي، والتفكير الرمزي، والتفكير 
الشكلي )الصوري(، والتفكير التجريدي، والتفكير التصوري، 

لتفكير الهندسي، والتفكير الجغرافي، والتفكير التاريخي، وا
 والتفكير بأسلوب حل المشكالت، والتفكير المنطقي، وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من كل ذلك فقد تميزت األمثال النبوية الشريفة 
بالقوة البالغية واإلقناعية، وروعة الوضوح في تجسيد المعنى 

تجعله أمرًا ماثالً أمام المقصود، وتصويره في صورة حسية 
مثل المؤمنين »السامع، ويتضح ذلك من خالل ما ورد في الحديث: 

في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
؛ فالنبي صلى اهلل «عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

عليه وسلم يغرس في أصحابه وأمّته من بعده بعض القيم 
تماعية المهمة التي تسهم في تحقيق التكافل األخالقية واالج

االجتماعي كالتراحم والتعاطف والتواد، عن طريق ضربه المثل 
البليغ مستخدمًا في ذلك قوة اإلقناع العاطفي والعقلي، من خالل 
تشبيهه أفراد المجتمع المسلم في تعاملهم على أساس تلك 

القوي الذي  القيم، وهي أمور معنوية، بأمر حسي مشاهد هو الجسد
 إذا اعتل فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
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في هذا الحديث النبوي الشريف لمسة إنسانية عميقة، وأسلوب 
تربوي ناجح ومؤثر في اإلنسان، فقد قام صلى اهلل عليه وسلم 
بتمثيل وتشبيه جسم اإلنسان بالمجتمع، فمن منا لم يشعر بآالم 

ض، جميعنا يعرف ذلك، ومن هنا جاء الحمى والمعاناة من المر
التمثيل والتشبيه، فإن المجتمع الحق المتماسك والمتراحم 
والمتواصل مع بعضه البعض مثل هذا الجسد الذي إذا أصيب بداء 

 الحمى فإن الجسد كله يسهر ويعاني ويتألم.

لذلك يمكن القول إن ضرب األمثال يُعد من األساليب التربوية 
في التربية األخالقية واالجتماعية، ولهذا ينبغي  الناجحة والمؤثرة

على المربين العمل على تحقيق هذا الجانب من تربية السلوك 
واإلرادة الطيبة والنزوع إلى الخير، وذلك باستحضار األمثال النبوية 
والقرآنية في المواقف الحياتية والنشاطات المدرسية، والتعقيب 

الجتماعية الطيبة بأسلوب يقوي عليها بذكر نتائجها السلوكية وا
إرادة الخير عند الطالب ويحقق عزمهم على توجيه سلوكهم بما 

  تقتضيه األمثال التربوية.

 


