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َبويِّ  َها ِيف املَنَهِج الَرتَبويِّ النـَ لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل وَتْطبيَقاتـُ ْرِبَيِة  َضَواِبُط َطرِيَقِة التـَّ
ِصيليٌَّة َحتِليليٌَّة يف ِظالِل ُمعجزِة الرَّسوِل صلى هللا عليه وسلم الرتَبويَّة) (دراسٌة َ

ملخص
َها يف املَنَهِج  لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل وَتْطبيَقاتـُ صيل بعض ضوابط طريقة الرتبية  هدفت الدراسة إىل 
الباحث  واستخدم  املطهرة.  السنة  يف  الواردة  النصوص  ضوء  يف  وذلك  حتليلها،  مث  النبويِّ  الرتبويِّ 
املنهج التوثيقي التأصيلي واملنهج الوصفي التحليلي عرب أدايت االستقراء واالستنتاج للتعرف إىل منهج 
النيب صلى هللا عليه وسلم الرتبوي يف متكني دعائم اإلميان الراسخ يف قلوب املؤمنني والسلوك القومي 
لتَّشِبيِه وَضرِب  هم ضوابط طريقة الرتبية  يف أفعاهلم؛ مث َشرََع البحث مبعاجلة عدة متغريات متعلقة 
اليت  الرتبوية  الطرق  أهم  على  القارئ  ليتعرف  وحتليلها  النبويِّ  الرتبويِّ  املَنَهِج  يف  َها  وَتْطبيَقاتـُ اَألْمَثاِل 
تقف وراء ترسيخ اخلصال احلميدة اليت أسفرت الرتبية النبوية عن إحداثها يف شخصية جيل الصحابة 
امليمون. وخلصت الدراسة إىل أن املَنَهَج الرتبويَّ النبويَّ أحدث ثورة شاملة وعميقة يف نفوس الصحابة 
الكرام معتمداً على طرٍق وأساليب متنوعة يف الرتبية والتعليم تنافس أحدث فتوحات العصر النفسية 
إلفادة من منهج التأصيل والتحليل  والرتبوية ومن أمثلتها ما عاجله البحث احلايل؛ وأوصت الدراسة 
الذي اعتمدته والعمل على تطويره بغية إجناز دراسات توثق ثراء الفكر الرتبوي النبوي وسبقه يف إرساء 

ا. مبادئ البناء اإلنساين اإلجيابية، وذلك من خالل إظهار تعدد أساليب الرتبية النبوية وتنوع غا

خالصة
أشار األدب الرتبوي النبوي إىل ضرورة تقدير نوع املبادئ واملعارف اليت يراد إيصاهلا إىل املتعلم يف 
ضوء حتديد مستوى نضج املتعلم النفسي والعقلي واجلسدي، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
«حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن ُيَكذََّب هللا ورسوله»(١)، وقال صلى هللا عليه وسلم أيضًا: «ما 
أنت مبحدث قومًا حديثًا ال تبلغُه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة»(٢)، وقال صلى هللا عليه وسلم أيضًا: 

ْنزَِل الناس منازهلم، ونكلمهم على قدر عقوهلم»(٣)،  «حنن معاشر األنبياء أمر أن نـُ
َها  لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل وَتْطبيَقاتـُ صيل بعض ضوابط طريقة الرتبية  هذا وسعت الدراسة احلالية إىل 
تنفيذ  ومت  املطهرة،  السنة  يف  الواردة  النصوص  ضوء  يف  وذلك  حتليلها،  مث  النبويِّ  الرتبويِّ  املَنَهِج  يف 

البحث عرب النقاط اآلتية: 
١ -مشكلة البحث:

قابلية  عدم  من  اإلسالم  أعداء  فه  يوصِّ ما  اخلامتة  الرسالة  حول  تثار  اليت  اجلائرة  الشبهات  من  إن 
الشريعة اإلسالمية يف العصور الراهنة إلحداث التغيري اجلذري الذي أحدثته يف معتقدات الرعيل األول 

ا يف الزمن الغابر. وسلوكاته، وذلك بذريعة تباين معطيات العصر كافة عن سالفا
وهنا ينشد البحث الوقوف على ماهية الرتبية النبوية عرب التعرف إىل أحد مبادئها وطرقها يف الرتبية 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل يف السنة النبوية وحتليل  صيل ضوابط طريقة الرتبية  والتعليم، وذلك من خالل 

البخاري: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن ال يفهموا، (٤٩/١).  ١
مسلم: كتاب المقدمة، باب أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، (٢١/١).  ٢
أبو داود: كتاب األدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، (٤٢٠٢/٤).  ٣
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َبويِّ النـَ الَترَبويِّ  الَمنَهِج  ِفي  َها  وَتْطبيَقاتـُ اَألْمَثاِل  وَضرِب  بالتَّشِبيِه  رِْبَيِة  التـَّ َطرِيَقِة  َضَواِبُط 

ا املعجزة يف تربية اإلنسان الصاحل املنتج، ويف ذلك  بعض مناذجها، وهو ما يفصح عن سر خمرجا
إنصاف ملنهج النبوة الرشيد يف أثناء تبليغ الدعوة السماوية اخلامتة.

وعليه، فإن مشكلة البحث تتلخص يف السؤال اآليت: ما ضوابط املنهج الرتبوي النبوي عند توظيف 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل إلحداث التغيري املنشود، وما حجم التجانس فيها بني اإلبداع  طريقة الرتبية 

البالغي اللغوي، واملقصد القيمي اُخلُلقي؟ 
٢-أمهية البحث ومسوغاته: تتلخص أمهية البحث ودوافع كتابته يف النقاط اآلتية:

اإلنسان  بناء  وراء  سعيًا  اَألْمَثاِل  وَضرِب  لتَّشِبيِه  الرتبية  لطريقة  الرتبوية  اإلسالمية  الرؤية  تقدمي   -١
املهتدي اهلادي يف الدارين.

٢- التعريف ببعض طرق املنهج الرتبوي النبوي يف أثناء تربية وتعليم جيل الصاحبة.
لتَّشِبيِه  ٣- التعريف ببعض ضوابط املنظومة القيمية للمنهج الرتبوي النبوي اليت جتلِّيها طريقة الرتبية 

َها. وَضرِب اَألْمَثاِل عرب عرض مناذج من َتْطبيَقاتـُ
ْنُشُد البحث حتقيق األهداف اآلتية: ٣-أهداف البحث: يـَ

ملوعظة يف املنهج الرتبوي النبوي. ١- التعريف بضوابط طريقة الرتبية 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل يف السنة النبوية. ٢- حتليل مناذج من تطبيقات طريقة الرتبية 

ا لعديد العلوم النفسية والرتبوية احلديثة النافعة.  ٣- تبيان مشولية الشريعة اإلسالمية وحماكا
٤-احملتوى العلمي:

لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل  أوًال- مفهوم طريقة الرتبية 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل نيًا- ضوابط طريقة الرتبية 

١- التنويع يف اُملَمثِِّل وضارب املثل نفسه
٢- التنويع يف موضوع املََثِل، والغرض الذي سيق ألجله

٣- التنويع يف أسلوب العرض وطريقة ضرب املََثل
٤- ضرب املََثِل يف األحداث واملواقف املتعددة 

٥- ضرب األمثال لتقريب الصورة
٦- استثارة الدافعية بضرب األمثال

لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل لثًا- حتليل مناذج حديثية حول طريقة الرتبية 
لثًا: نتائج البحث وتوصياته
رابعًا: مصادر البحث ومراجعه

واستخدم الباحث املنهج التوثيقي التأصيلي واملنهج الوصفي التحليلي عرب أدايت االستقراء واالستنتاج 
للتعرف إىل منهج النيب صلى هللا عليه وسلم الرتبوي يف متكني دعائم اإلميان الراسخ يف قلوب املؤمنني 
هم ضوابط طريقة الرتبية  والسلوك القومي يف أفعاهلم؛ مث َشرََع البحث مبعاجلة عدة متغريات متعلقة 
َها يف املَنَهِج الرتبويِّ النبويِّ وحتليلها ليتعرف القارئ على أهم الطرق  لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل وَتْطبيَقاتـُ
الرتبوية اليت تقف وراء ترسيخ اخلصال احلميدة اليت أسفرت الرتبية النبوية عن إحداثها يف شخصية 

جيل الصحابة امليمون. 
وخلص البحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات، ومن أمهها:

املنهج الرتبوي النبوي يتضمن مجلة من املبادئ والطرق الرتبوية التعليمية الفاعلة اليت ينبغي على   -١
الباحثني املتخصصني يف علوم النفس والرتبية مدارستها وفق ثوابت الرؤية اإلسالمية الرشيدة.
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لقد تنوعت طرق وأساليب منهج النبوة اخلامتة وتباينت يف الرتبية والتعليم، ويظهر ذلك جليًا   -٢
من خالل حكمة النيب اجللية يف مواطن شىت يف أثناء ضربه األمثال، واليت بينتها الدراسة أصوًال.

لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل جبملة من الضوابط اليت  وثَّقت الدراسة متيز طريقة الرتبية طريقة الرتبية   -٣
على درجات  أعطتها حيوية وتنوعًا حبيث أسهمت يف ختريج أجيال من أبناء األمة املسلمة ممن حتلو 

اُخلُلق الكرمي والعمل املتقن.
صيلية نقدية تفنِّد دعاوى جائرة مفادها يشري  مهية إجناز دراسات حتليلية  توصي الدراسة   -٤
إىل عجز الفكر الرتبوي اإلسالمي عن حماكات ما تطالعنا به علوم العصر من فتوحات علمية (نفسية 
كيد صالحية الشريعة اإلسالمية اخلامتة لبناء اإلنسان الصاحل الناجح وذلك يف  وتربوية)، وذلك عرب 

كل عصر ومكان.
٥- إن املريب حباجة كي يصل إىل حتقيق أهدافه التعليمية والرتبوية ألن يتعرف على خصائص املتعلمني 
النفسية، ومستوى إدراكهم العقلي، وعندئذ يتمكن من اختيار الطرق املالئمة لطبيعة املتلقني يف ضوء 

م. تباين خصائصهم ومقدرا
زُّه هزًّا، وُتثري كوامَنه حلظًة  ٦- التشابيه املؤثِّرة تفتح طريَقها إىل النَّفس مباشرة عن طريق الوْجدان، و

ائل الَّذي تقلب رواسبه، فتمأل كيانه؛ ولكنَّها إذا ُترِكت ترتسَّب من جديد. من الوْقت، كالسَّ
لتَّشِبيِه , َطرِيَقِة بَضرِب  رِْبَيِة  َبويِّ , َطرِيَقِة التـَّ الكلمات املفتاحية: التعليم الديين , املَنَهِج الَرتَبويِّ النـَ

ِصيليٌَّة َحتِليليٌَّة.  اَألْمَثاِل , دراسٌة َ

EĞİTİMDE ÖRNEK VERME VE BENZETME YÖNTEMLERİNİN 
KURALLARI VE NEBEVÎ EĞİTİM YÖNTEMİNDE UYGULANMASI
(Eğitimci Peygamber’in (s.a.v) Mucizeleri Gölgesinde Analitik ve Dökümanter 
Bir Çalışma)

Öz
Bu çalışma eğitimde örnek verme ve benzetme yöntemlerinin kurallarını ortaya çı-
karmayı ve Nebevî eğitim yönteminde bu kuralların uygulamasını göstermeyi he-
deflemektedir. Ayrıca bu konuyu sünnet-i seniyye olarak aktarılan rivayetler ışığında 
tahlil etmektedir. Araştırmacı çalışmada tümevarım ve tümdengelim yöntemleriyle, 
tanımlayıcı analitik ve dökümanter metotlarını kullanmaktadır. Öte yandan araştır-
macı Nebî (s.a.v.)’in mü’minlerin kalbine sağlam iman dayanaklarını yerleştirmek 
ve davranışlarını düzeltmek için kullandığı yöntemi okuyucuya tanıtmak için bu 
yöntemleri kullanmaktadır. Çalışma eğitimde örnek verme ve benzetme yöntem-
lerinin en önemli kurallarıyla alakalı birçok değişkeni ve bunların Nebevî eğitim 
yönteminde uygulanışını ele almaktadır. Ayrıca Nebevî eğitim metodunun sahabe 
neslinin şahsiyetinde ortaya çıkardığı büyük ve köklü değişimi ele almaktadır. So-
nuç olarak, çalışma farklı eğitim ve öğretim yöntemlerine dayanan, Sahabe-i Kirâm 
üzerinde derinlemesine etkide bulunan Nebevî eğitim yönteminin, günümüz eğitim 
yöntemleriyle yarışabilecek düzeyde olduğunu belirtmektedir. Bu inceleme bunun 
örneklerinden biridir. Çalışma bu alanda ileride yapılacak diğer çalışmaların daha 
başarılı olması için uygulanabilecek bir yöntem önermektedir. 

Özet
Peygamberlik eğitim literatüründe, psikolojik, zihinsel ve fiziksel öğrenicinin ol-
gunluk düzeyini belirleme ışığında öğrenciye aktarılması amaçlanan ilke ve bilgi-
lerin türünü tahmin etmenin gerekliliği belirtildi.Tanrı’nın Elçisi, Tanrı’nın barışı 
ve nimeti onunla birlikte olsun, “Onunla ve kimseyle konuşun. Tanrı’nın duaları ve 
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َبويِّ النـَ الَترَبويِّ  الَمنَهِج  ِفي  َها  وَتْطبيَقاتـُ اَألْمَثاِل  وَضرِب  بالتَّشِبيِه  رِْبَيِة  التـَّ َطرِيَقِة  َضَواِبُط 

huzuru onun üzerine de olsun: “Sen onların zihinleriyle konuşan modern bir insan 
değilsin, ama bazıları acı çekiyordu.” Tanrı’nın huzuru ve nimetleri de onun üzerine 
olsun: “Bizler peygamberlerle birlikteyiz, bize insanlarına evlerini vermelerini em-
retti ve“ onların düşüncelerine göre konuşalım“ 
 Bu çalışma pedagoji yönteminin bazı kontrollerini, örnekleri ve uygulamalarını 
kehanet pedagojik yaklaşımında simule ederek, çoğaltarak ve ardından temizlenen 
yılda yer alan metinler ışığında analiz ederek incelemeyi amaçladı ve araştırma şu 
noktalarla gerçekleştirildi:
 1- Araştırma problemi:
 Son mesaj hakkındaki haksız şüphelerden biri, İslam’ın düşmanlarının, günümüz-
deki tüm gerçeklerin geçmiş zamanlardaki tüm gerçeklerin geçmişinden farklı ol-
duğu iddiasıyla, ilk nesillerin inanç ve davranışlarında ortaya koydukları radikal 
değişime yol açamaması olarak tanımladığı şeydir.
 Burada araştırma, peygamberlik eğitiminin ilkelerini ve yöntemlerinden birini ta-
nımlayarak, eğitim yönteminin kontrollerini basitlikle kontrol ederek ve peygam-
berlik yılındaki örnekleriyle çarparak ve iyi ve üretken bir insan yetiştirmenin muci-
zevi çıktılarının sırrını ortaya koyan modellerini analiz ederek bulmaya çalışır. Son 
ilahi çağrıyı iletirken rasyonel kehanet yaklaşımının adilliği.
 Buna göre, araştırma problemi şu soruda özetlenmiştir: Eğitim yöntemini analojiye 
uygularken ve istenen değişimi meydana getirmek için örnekler belirlerken kehanet 
pedagojik yaklaşımının kontrolleri nelerdir ve dilbilimsel yaratıcılık ile etik değer 
noktası arasındaki homojenliğin boyutu nedir?
2- Araştırmanın önemi ve gerekçeleri: Araştırmanın önemi ve yazmanın sebepleri 
aşağıdaki noktalarda özetlenmiştir:
A- Rehberli adamı iki ülkeye yerleştirme çabası içinde örnekleri simule edip vurarak 
İslami eğitim vizyonunun eğitim yöntemine ilişkin vizyonunu sunmak.
B - Sahibah neslinin eğitimi ve öğretimi sırasında peygamberlik pedagojik yaklaşım 
yöntemlerinden bazılarının tanımı.
C- Peygamberin pedagojik yaklaşımının değer sisteminin bazı denetimlerinin bazı-
larının tanımlanması, bunların eğitim yöntemiyle sadeliği ve uygulama örneklerini 
göstererek gösterilmesi.
3-Araştırma Amaçları: Araştırma, aşağıdaki amaçlara ulaşmayı amaçlamaktadır:
A- Eğitim yönteminin denetimlerinin peygamberlik eğitim yönteminde vaaz ile ta-
nıtılması.
B- Pedagoji yönteminin uygulamalarının örneklerini benzetme ve peygamberlik 
Sünnet>te atasözleri ile çarpma.
C- Faydalı modern psikolojik ve eğitim bilimleri için İslam hukukunun kapsamlılı-
ğını ve simülasyonunu göstermek.
4- Bilimsel içerik:
 İlk - benzetim ve örnek olarak eğitim yolu kavramı
 İkincisi - pedagoji yönteminin benzetim ve örnek verme ile kontrolleri
1- Aktör çeşitlendirilmesi ve aynı örnek verilmesi
2- İdealler konusuna ve bunun amaçlanma amacına göre çeşitlendirme
3- Sunum tarzının ve ideallerin çeşitlendirilmesi
4- Birden çok olay ve durumda bir örnek oluşturun
5- Yakınlaştırmak için Atasözleri Vur
6- Atasözlerine vurarak motivasyonu motive etmek
III- Eğitim modellerine ilişkin son modellerin benzetim ve örnek verme ile analizi
Üçüncüsü: Araştırma bulguları ve önerileri
Dördüncü: Araştırma kaynakları ve referanslar
 Araştırmacı, Hz. Peygamber’in eğitim yaklaşımını tanımlamak için tümevarım ve 
sonuç araçlarını kullanarak açıklayıcı belgesel yaklaşımı ve betimsel analitik yakla-
şımı, inananların yüreğine sağlam bir şekilde dayanan inanç sütunlarını ve eylem-
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lerinde doğru davranışı sağlamak için barışı ve eylemlerin doğru davranışıyla ilgili 
çeşitli değişkenleri ele almak için harekete geçme yöntemini kullandı. Peygamberlik 
eğitim metodu ve analizi, okurun, peygamberlik eğitiminin hayırlı arkadaş neslinin 
yarattığı kişiliğin yaratmasıyla sonuçlanan iyi huylu niteliklerin sağlamlaştırılması-
nın arkasında duran en önemli pedagojik metotlarla tanışacaktır.
 Araştırma, en önemlileri olan bir takım bulgular ve tavsiyeler ile sonuçlanmıştır:
1- Peygamberlik eğitim yaklaşımı, psikoloji ve eğitim alanında uzmanlaşmış araş-
tırmacıların rasyonel İslami vizyon ilkelerine göre çalışması gereken etkili eğitim 
ilkeleri ve yöntemleri içerir.
2- Nihai peygamberlik yaklaşımının yöntemleri ve yöntemleri eğitimde çeşitlilik 
gösterdi ve değişti ve bu, çalışmadaki bulgulara rastlanırken, çeşitli habitatlarda 
açıkça görülen Peygamberin bilgeliği ile açıkça ortaya çıkıyor.
3- Çalışma, eğitim yöntemini belgelemiştir, eğitim yöntemi, canlılık ve çeşitlilik 
sağlayan, bir dizi denetim ile simgeleyen ve çarpıcı örneklerle karakterize edilmiş-
tir; böylece, Müslüman milletten çocukların neslinin mezuniyetine en iyi derecede 
özenli ve gayretli çalışmalara katkıda bulunmuşlardır.
4- Çalışma, İslami eğitim düşüncesinin, her çağda başarılı ve iyi bir insan inşa eden 
İslami şeriatın geçerliliğini teyit ederek hangi bilimsel bilimlerin (psikolojik ve eği-
timsel) bizi tanımadığını gösteren haksız iddiaları çürüten ayrıntılı analitik ve eleş-
tirel çalışmalar yapmanın önemini önermektedir. Bir yer
5- Eğitimcinin, öğrenicilerin psikolojik özelliklerini ve zihinsel farkındalık seviye-
lerini öğrenmek için eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşması gerekir; bu noktada, 
özelliklerinin ve yeteneklerinin çeşitliliği ışığında, alıcıların doğası için uygun yön-
temleri seçebilir.
6- Etkili benzetme, ruha doğrudan vicdan yoluyla yolunu açar, onu sallamakla sallar 
ve çökeltilerini döndüren sıvı gibi bir an için potansiyelini yükseltir, böylece varlığı-
nı doldurur, ancak bırakılırsa tekrar biriktirilir.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Nebevi Eğitim Yöntemi, Benzetme Yöntemiyle ile 
Eğitim, Örnek Verme Yöntemi ile Eğitim, Analitik ve Dökümanter bir Çalışma. 

CONDITIONS ANALOGY AND PROVERBS EDUCATIONAL IN THE 
EDUCATIONAL CURRICULUM OF THE SONNA
(Consolidation and analytical study in the light of the educational miracle of 
the prophet)

Abstract
The study aims at Conditions way analogy and proverbs in the educational cur-
riculum of the Prophet and analysis. According to texts coming from al sonna. The 
investigator (researcher) dose his study through the consolidating documenting 
method and the des grip live analytic method using inference and induction tools to 
recognize the prophet curriculum in enforcing (strengthening) the bases of estab-
lished in the hearts of Muslims. After that، the research starts treating many varjbles 
related to the most important controls of Education method way in the educational 
curriculum of the Prophet and analysis to the reader to recognize the most impor-
tant good qualities that caused by prophetic education in flucing the personal. The 
study can cludes that the educational prophetic curriculum has caused comprehen-
sive and profound revolution in the hearts of noble companions (al sahaba) relying 
on various methods and techniques in education and learning completing with the 
latest conquests of psychological and educational era. The study recommends to 
benefit from the method of consolidation and analysis that it adopts cues and to 
work to improve it aiming at achieving studies that proves that. 
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Summary
The prophetic educational literature pointed to the need to estimate the type of 
principles and knowledge that are intended to be conveyed to the learner in the 
light of determining the level of maturity of the psychological, mental and physical 
learner. The Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, said: 
“Speak to people with what they know. Do you want to lie to God and His Messen-
ger” (), and he said May God’s prayers and peace be upon him also: “You are not a 
modern people who speak to their minds, but some of them have had an affliction.” 
() And he, peace and blessings of God be upon him, also said: “We are with people 
of the prophets, instructing us to bring people down their homes, and talk to them 
according to their minds,() “
 The current study sought to establish some of the controls of the pedagogy method 
by simulating, multiplying examples and their applications in the prophetic peda-
gogical approach and then analyzing them, in light of the texts contained in the 
cleansing year, and the research was carried out through the following points:
1 -Research problem:
 One of the unfair suspicions raised about the final message is what the enemies of 
Islam describe in the inability of Islamic law in the present times to bring about the 
radical change that it brought about in the beliefs and behaviors of the first genera-
tion, under the pretext that all the facts of the times differ from their predecessors 
in the past time.
 Here, the research seeks to find out what prophetic education is by identifying one 
of its principles and methods in education, by establishing the controls of the meth-
od of education by similitude and multiplying examples in the prophetic year and 
analyzing some of its models, which discloses the secret of its miraculous outputs 
in raising a good and productive man, and in that Fairness of the rational prophecy 
approach while communicating the final divine call.
 Therefore, the research problem is summarized in the following question: What are 
the controls of the prophetic pedagogical approach when employing the method of 
education by similitude and giving examples to bring about the desired change, and 
what is the size of the homogeneity in it between the rhetorical linguistic creativity 
and the moral value point?
2- The importance of research and its justifications: The importance of the research 
and the reasons for writing it are summarized in the following points:
A- Presenting the Islamic educational vision of the method of education by simu-
lating and striking out examples in an effort to build the guided man in the two 
lands.
B - Definition of some of the methods of the prophetic pedagogical approach during 
the education and teaching of the Sahibah generation.
C- Definition of some of the controls of the value system of the Prophet’s pedagogi-
cal approach, which is demonstrated by the method of education by similitude and 
example-giving by showing examples of their applications.
3- Research Objectives: The research seeks to achieve the following objectives:
A- Introducing the controls of the method of education by sermon in the prophetic 
educational method.
B- Analyzing examples of the applications of the pedagogy method by similitude 
and multiplying proverbs in the prophetic Sunnah.
C- Demonstrating the comprehensiveness and simulation of Islamic law for many 
useful modern psychological and educational sciences.
4- Scientific content:
 First - the concept of the method of education by similitude and multiplication of 
proverbs
 Secondly - the controls of the pedagogy method by similitude and example-giving
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1- Diversifying the actor and giving the same example 
2- Diversification on the subject of ideals, and the purpose for which it was in-
tended
3- Diversification of presentation style and ideals
4- Set an example in multiple events and situations
5- Hit Proverbs to Zoom Image
6- Motivating motivation by striking proverbs
III- Analysis of recent models on the method of education with simile and example-
giving
Third: Research findings and recommendations
Fourth: Research sources and references
 The researcher used the authenticative documentary approach and the descriptive 
analytical approach through the tools of induction and conclusion to identify the 
educational approach of the Prophet, peace be upon him, in enabling the pillars 
of faith firmly established in the hearts of believers and the right behavior in their 
actions. The prophetic educational method and its analysis so that the reader will 
get acquainted with the most important pedagogical methods that stand behind the 
consolidation of the benign qualities that the prophetic education resulted in creat-
ing in the personality of the auspicious companions generation.
 The research concluded a number of findings and recommendations, the most im-
portant of which are:
1- The prophetic educational approach includes a set of effective educational princi-
ples and methods that researchers specializing in psychology and education should 
study according to the principles of rational Islamic vision.
2- The methods and methods of the final prophethood approach have varied and 
varied in education, and this is evident through the wisdom of the Prophet, evident 
in various habitats, while striking the parables, which were found in the study fun-
damentally.
3- The study documented the method of education, the method of education is 
characterized by simulation and multiplication of examples with a set of controls 
that gave it vitality and diversity so that it contributed to the graduation of genera-
tions of the children of the Muslim nation who have the highest levels of decent 
manners and diligent work.
4- The study recommends the importance of carrying out detailed analytical and 
critical studies that refute unfair claims, indicating the inability of Islamic educa-
tional thought to simulate what scientific science (psychological and educational) 
studies inspire us with, by affirming the validity of the Islamic Sharia, which is to 
build a successful and good man in every era A place
5- The educator needs to reach his educational and educational goals in order to 
learn about the psychological characteristics of learners and their level of mental 
awareness, at which point he can choose the appropriate methods for the nature of 
the recipients in the light of the variation in their characteristics and capabilities.
6- Effective analogy opens its way to the soul directly through the conscience, shakes 
it with a shake, and raises its potential for a moment of time, such as the liquid that 
turns its sediments, so it fills its being; but if it is left, it is deposited again.

Keywords: Religious Education, Nabawi /Prophetical Education Method, Educa-
tion in the Method Mimesis, Education in the Method of Exemplification, A Study 
Analytical and Documentary.
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أوًال: خطة البحث
مة  ١- املَُقدِّ

٢- مشكلة البحث
٣- أمهية البحث ومسوغاته

٤- أهداف البحث
٥- مصطلحات البحث
٦- الدراسات السابقة
نيًا: احملتوى العلمي

لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل  أوًال-مفهوم طريقة الرتبية 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل نيًا- -ضوابط طريقة الرتبية 

١- التنويع يف اُملَمثِِّل وضارب املثل نفسه
٢- التنويع يف موضوع املََثِل، والغرض الذي سيق ألجله

٣- التنويع يف أسلوب العرض وطريقة ضرب املََثل
٤- ضرب املََثِل يف األحداث واملواقف املتعددة 

٥- ضرب األمثال لتقريب الصورة
٦- استثارة الدافعية بضرب األمثال

لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل لثًا- حتليل مناذج حديثية حول طريقة الرتبية 
لثا ً:نتائج البحث وتوصياته
رابعا ً:مصادر البحث ومراجعه

أوًال: خطة البحث
١- املقدمة:

أحسنها  األساليب  من  ينتقي  وتوجيهه  تربيته  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  كان 
ا اىل فهمه ووجدانه، وأوثقها تثبيتًا للعلم يف  وأفضلها، وأكثرها وقعًا يف نفس املخاطب، وأقر
ذهنه، ومن اطلع على كتب السرية النبوية العطرة، والسنة املشرفة جيد أن النيب صلى هللا عليه 
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رًة جميبًا، ويف َمرٍَّة  رًة سائًال، و وسلم كان ينوع أساليب تربيته ألصحابه الكرام؛ حيث يكون 
نية  يضرب املثل، ويف أخرى يستدر طالئع األفكار، وقد َيْصَحُب كالمه الَقَسَم يف واحدٍة، ويف 

إلشارة والرسم وغريها من أساليب تربوية متنوعة. يشرع بتعليم أصحابه مستعينًا 
هذا؛ ولقد حاول علماء الرتبية قدميًا وحديثًا أن يهتدوا إىل منهج تربوي شامل يهتم بتحديد 
صالح اإلنسان يف خمتلف مراحل حياته، وبذلوا يف ذلك  األساليب والقيم واملعايري الكفيلة 
ت، وصياغة مقرتحات وتوصيات قيمة تساعدهم على حتقيق  ُهم من ابتكار نظر تـْ نـَ جهوداً َمكَّ

هذا املقصد.
م مل يتمكنوا من حتديد املنهج الرتبوي الدقيق الكفيل مبعاجلة  وعلى الرغم من ذلك كله فإ
ء واألمهات  ت اليت تواجه اآل طنًا، كما أخفقوا يف حل كثري من الصعو شخصية الفرد ظاهراً و

واملربني يف هذا اجملال.
وأمَّا ما يؤسف له حقًا هو أن تنصرف أنظار وجمهودات كثري من املسلمني الفاعلني يف حقل 
م ومناهجهم على حنو ُكلِّيٍّ دومنا انتقاء أو  الرتبية والتعليم إىل مدارس الغرب لينقلوا عنهم نظر
م أن يف اإلسالم احلل الناجع ملا استعصى عليهم َحلُُّه من مشكالت وجتاوزه من  متييز، ويفو
ت، حيث إن يف سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َمِعْنيٌ ال ينضب من اإلرشادات  صعو
والتوجيهات والتعاليم على مستوى املضامني املعرفية املطروحة، وعلى مستوى األساليب والطرق 

املقرتحة.
وهنا ُربَّ قائٍل يقول: إن الرتبية احلديثة تعتمد تلكم األساليب النبوية املتنوعة كافة، وقد 
لوسائل العلمية والرتبوية  تبتكر عناصر جديدة فيها، وُتْضِفي عليها مسحة العصر فتدعمها 

املعاصرة؟!
نه ما من شك أن يف هذا القول ِنْصُف  واإلجابة احلصيفُة املُْنِصَفُة ُختَْتَصُر يف هذا املقام؛ 
راسخة  قوة  َضخِّ  يف  مالحمه  تستبني  منها  الثاين  النصف  أن  غري  له،  التسليم  وينبغي  احلقيقة 
تتدفق يف أوردة املعارف اليت ننشد إيصاهلا للناس أ كان نوع تلكم املعارف، ومهما كانت 
خصائص الناس املتلقني هلا، وهنا نعين أن املنهج النبوي يف الرتبية والتعليم كان يتمتع خباصية 
إحياء املعارف اليت يدعو إليها من خالل توظيف سياسة العمل مبا نعلمه رجاء دعوة الناس إليه 
لقدوة احلسنة، وهو أسلوب تربوي تعليمي يتناىف مع أسلوب مناولة الوسائل الرتبوية وتكييفها 



877

َبويِّ النـَ الَترَبويِّ  الَمنَهِج  ِفي  َها  وَتْطبيَقاتـُ اَألْمَثاِل  وَضرِب  بالتَّشِبيِه  رِْبَيِة  التـَّ َطرِيَقِة  َضَواِبُط 

لتزامها، وهو  ُب  ا ويـُرَغِّ ُل صور وفق مزاج الشخص املريب من دون تطبيق مقنع هلا، وَحتَلٍّ ُجيَمِّ
ما مييز منط تربية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمسلمني، إذ إنه كان عليه الصالة والسالم 
ا فلسفة إحياء املُُثِل النبيلة  ميثل القدوة والنموذج الذي يرتك الوقع يف النفوس قبل خماطبتها، إ
َتِقَد مث تفيض  ِبَتَمثُِّلَها، وإطالق مواكب النور عرب إذكائها بعزيز الدماء ونفيس األموال فداء أن تـَ

ا على اخللق أمجعني. أطياف بركا
إن املريب حباجة كي يصل إىل حتقيق أهدافه التعليمية والرتبوية ألن يتعرف على خصائص 
املتعلمني النفسية، ومستوى إدراكهم العقلي، وعندئذ يتمكن من اختيار الطرق املالئمة لطبيعة 

م. املتلقني يف ضوء تباين خصائصهم ومقدرا
وقد أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم هذه احلقيقة حيث أشار األدب الرتبوي النبوي إىل 
ضرورة تقدير نوع املبادئ واملعارف اليت يراد إيصاهلا إىل املتعلم يف ضوء حتديد مستوى نضج 
مبا  الناس  وسلم: «حدثوا  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  واجلسدي،  والعقلي  النفسي  املتعلم 
ال  حديثًا  قومًا  مبحدث  أنت  أيضًا: «ما  وقال  ورسوله»(٤)،  هللا  ُيَكذََّب  أن  أتريدون  يعرفون، 
ْنزَِل الناس  تبلغُه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة»(٥)، وقال أيضًا: «حنن معاشر األنبياء أمر أن نـُ
منازهلم، ونكلمهم على قدر عقوهلم»(٦)، ولذلك كان من «مظاهر مسوِّ سريته صلى هللا عليه 
م العقلية، فكانت  وسلم يف تدريس الناس، ويف التعامل معهم، أنه كان حيدثهم وفقًا ملستو
ته عن األسئلة، ختتلف يف البعد واملستوى من شخص آلخر  أساليب عرضه لألفكار، وإجا

ا األفراد»(٧). طبقًا للقابليات الذهنية اليت يتمتع 
وقد اعتمدت الرتبية النبوية يف طرقها على ثالثة أسس هي: 

١- احملاكمة العقلية: وذلك سعيًا وراء تعريف اإلنسان بذاته، وحتفيزه على توظيف خمتلف 
كفاءاته، ويتحقق هذا املقصد من خالل اختيار األسلوب الصاحل جلميع مدارك املخاطبني يف 

أثناء إدارة دفة جلسات املناقشة واحلوار التعليمية.

البخاري: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن ال يفهموا، (٤٩/١).  ٤
مسلم: كتاب المقدمة، باب أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، (٢١/١).  ٥
أبو داود: كتاب األدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، (٤٢٠٢/٤).  ٦

عماد كنعان: أثر بعض أنماط التغذية الراجعة في التحصيل واالتجاه: (٩٧).  ٧
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ثري كبري يف نفوس  ٢- القصص والعرب التارخيية: وقد متت اإلفادة من القصة ملا هلا من 
السامعني، وملا ميكن أن تشتمل عليه من ُمُثٍل كرمية ومعارف متنوعة. 

الفرص  اغتنام  خالل  من  الدينية  العاطفة  رة  إ عرب  ذلك  ويتأتى  الوجدانية:  رة  اإل  -٣
واملناسبات.

ويف ضوء تلكم األسس تتجلى أهم حماور الطرق الرتبوية يف السنة النبوية واليت ميكن اختصار 
يت:  ا مبا  التعريف 

كيدها بصورة مباشرة على  ١- الطريقة التقريرية: وتعتمد على طرح احلقائق واملعلومات، و
املسلمني  مجوع  ملخاطبة  العامة  املواقف  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  اعتمدها  وقد  السامع، 
ثري يف تثبيت العقيدة  كخطب اجلمعة والعيد واحلج، وقد كانت هي الطريقة السائدة ملا هلا من 

وتوطني األحكام.
من  حتتها كثري  ينطوي  عامة  حقائق  بذكر  الطريقة  هذه  وتعىن  االستنتاجية:  الطريقة   -٢
احلقائق اجلزئية، حيث تتهيأ العقول الستنباط هذه املعارف اجلزئية، وقد أدت هذه الطريقة إىل 

تفعيل االجتهاد ومتكني علن أصول الفقه.
٣- الطريقة االستقرائية: وفيها ينتقل املريب من اجلزئيات إىل الكليات ومن اخلاص إىل العام، 
ُن املتلقي من استخدامها يف  ومن املعلوم إىل اجملهول، وبذلك تعطي قواعد أصولية عامة متَُكِّ

قضا أخرى.
لتَّشِبيِه  وإن الدراسة احلالية تنشد تسليط الضوء على أهم مالمح ومميزات طريقة الرتبية 
صيلي حتليلي  ا يف السنة املطهرة، وذلك من خالل سرد  وَضرِب اَألْمَثاِل مث دراسة بعض تطبيقا

يبني أهم األساليب النبوية احلكيمة إلجناز التغري املنشود يف الفرد مث يف اجملتمع معًا.

٢ -مشكلة البحث:
من  اإلسالم  أعداء  فه  يوصِّ ما  اخلامتة  الرسالة  حول  تثار  اليت  اجلائرة  الشبهات  من  إن 
يف  أحدثته  الذي  اجلذري  التغيري  إلحداث  الراهنة  العصور  يف  اإلسالمية  الشريعة  قابلية  عدم 
ا يف  معتقدات الرعيل األول وسلوكاته، وذلك بذريعة تباين معطيات العصر كافة عن سالفا

الزمن الغابر.
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وهنا ينشد البحث الوقوف على ماهية الرتبية النبوية عرب التعرف إىل أحد مبادئها وطرقها يف 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل يف السنة  صيل ضوابط طريقة الرتبية  الرتبية والتعليم، وذلك من خالل 
ا املعجزة يف تربية اإلنسان الصاحل  النبوية وحتليل بعض مناذجها، وهو ما يفصح عن سر خمرجا

املنتج، ويف ذلك إنصاف ملنهج النبوة الرشيد يف أثناء تبليغ الدعوة السماوية اخلامتة.
وعليه، فإن مشكلة البحث تتلخص يف السؤال اآليت: ما ضوابط املنهج الرتبوي النبوي عند 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل إلحداث التغيري املنشود، وما حجم التجانس فيها  توظيف طريقة الرتبية 

بني اإلبداع البالغي اللغوي، واملقصد القيمي اُخلُلقي؟ 
٣-أمهية البحث ومسوغاته: تتلخص أمهية البحث ودوافع كتابته يف النقاط اآلتية:

لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل سعيًا وراء بناء  ٤- تقدمي الرؤية اإلسالمية الرتبوية لطريقة الرتبية 
اإلنسان املهتدي اهلادي يف الدارين.

٥- التعريف ببعض طرق املنهج الرتبوي النبوي يف أثناء تربية وتعليم جيل الصاحبة.
٦- التعريف ببعض ضوابط املنظومة القيمية للمنهج الرتبوي النبوي اليت جتلِّيها طريقة الرتبية 

َها. لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل عرب عرض مناذج من َتْطبيَقاتـُ
ْنُشُد البحث حتقيق األهداف اآلتية: ٤-أهداف البحث: يـَ

ملوعظة يف املنهج الرتبوي النبوي. ٤- التعريف بضوابط طريقة الرتبية 
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل يف السنة النبوية. ٥- حتليل مناذج من تطبيقات طريقة الرتبية 

احلديثة  والرتبوية  النفسية  العلوم  لعديد  ا  وحماكا اإلسالمية  الشريعة  مشولية  تبيان   -٦
النافعة. 

٥- مصطلحات البحث: ومن أمهها اآليت:
١- السنَّة النبوية: هي ما صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير.

: هو فلسفة اإلسالم يف تربية الفرد واجلماعة املسلمة يف ضوء  َهِج الَرتَبويِّ اإلسَالِميِّ ٢- املَنـْ
نَّة. توجيهات الكتاب والسُّ

لتشبيه وضرب األمثال: إحدى سبل املنهج الرتبوي النبوي يف الرتبية  ٣- طريقة الرتبية 
والتعليم، وهي تقوم على إيصال مجلة املعرف والقيم عرب ضوابط شىت.

يت: ٦-الدراسات السابقة: من أهم الدراسات السابقة ذات الصلة اليت وقع عليها الباحث ما 
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أ- أساليب تربية األوالد: األمثال النبوية يف صحيح البخاري (دراسة لغوية داللية)
• الباحث: هاين حسني
ريخ النشر: ٢٠٠٤م  •

• ملخص البحث: يتناول هذا البحث تقدمي دراسة لغوية يف األمثال النبوية يف صحيح 
البخاري، وقد تناول الباحث فيه املثل النبوي لغة واصطالحًا، حيث قسم األمثال النبوية إىل 

قسمني:
١-األمثال القياسية، وهي املتضمنة على تشبيه مفرد أو مركب

٢-األمثال السائرة، وهي اليت تشيع على ألسنة الناس.
وقد ورد يف صحيح البخاري (٢٣٧) مثًال سائراً، و (٨٠) مثًال قياسيًا، وقد أثبتت الدراسة 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يتمثل بكالم من سبقه، وأن املتخصصني بدراسة األمثال 

ألمثال النبوية. ألمثال الشعبية وما شاكلها أكثر من اهتمامهم  العربية اهتموا 
وقد أسهبت الدراسة يف احلديث عن األساليب اللغوية الشائعة يف األمثال النبوية، فاهتمت 
دة والشرط والتوكيد واالستفهام القسم والقصر واالطناب، هذا؛  لتقدمي والتأخري واحلذف والز

وفصل الباحث يف داللة تلكم األساليب اللغوية كافة.
ستخدام املواعظ وضرب األمثلة والقصص ب- الرتبية 

• الكاتب: حممد جابر
ريخ النشر:٢٠٠٩م  •

• ملخص البحث: حتدث املقال عن أساليب الرتبية يف السنَّة النبوية ومنها أسلوب النصح 
لغ يف تربية اإلنسان، صغريًا كان  لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل الَّذي أقرَّته السنَّة النبويَّة ملا له من أثر 
أو كبريًا؛ وملا فيه من ترْقيق للقْلب، وخماطبة للنَّفس، واستثارة لعواطفها، والسيَّما أنَّ يف النَّفس 
استعداًدا للتأثُّر مبا يلقى إلْيها من الكالم، وهو استعداد مؤقَّت يف الغالب؛ ولذلك يلزمه التَّكرار 
عرب ضرب األمثال البالغة األثر، وأكد الباحث أن التشابيه املؤثِّرة تفتح طريَقها إىل النَّفس مباشرة 
ائل الَّذي تقلب رواسبه،  زُّه هزًّا، وُتثري كوامَنه حلظًة من الوْقت، كالسَّ عن طريق الوْجدان، و

فتمأل كيانه؛ ولكنَّها إذا ُترِكت ترتسَّب من جديد. 
نيًا: احملتوى العلمي
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لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل:  أوًال-مفهوم طريقة الرتبية 
 ً عتبارها أسلو أوىل الرسول صلى هللا عليه وسلم طريقة التشبيه وضرب األمثال أمهية كربى 
يف عملية متكني العقيدة، ونشر الشريعة، وتعليم القيم األخالقية وتنميتها، حيث  فعاًال ومؤثراً 
م  استعان لتوضيح دعوته بطريقة التشبيه وضرب املثل من خالل توظيف ما يشاهده الناس 
أعينهم ويقع حتت رقابة حواسهم ويف متناول أيديهم، وذلك ليكون وقع املوعظة يف النفس أشد 

ويف الذهن أرسخ. 
إلضافة إىل روعة  لقوة البالغية والتصاوير املنطقية،  وقد متيزت األمثال النبوية الشريفة 
ماثال أمام  تتابع السرد يف أثناء جتسيد املعىن املقصود، عرب تقدميه يف صورة حسية جتعله أمراً 

املتلقي.
ء يف تزيني  ت لغاية فنية حبتة كغاية األد وإن منهج ضرب األمثال يف البيان النبوي مل 
الكالم وحتسينه، وإمنا جاء هلدف أمسى، وهو إبراز املعاين يف صورة جمسمة بغية توضيح الغامض، 
وتقريب البعيد، وإظهار املعقول يف صورة احملسوس، كما أن منهج ضرب األمثال النبوية وظف 
ً من أساليب الرتبية ، حيث النفوس على فعل اخلري، وحيضها على الِربِّ، ويدفعها  بوصفه أسلو
إىل الفضيلة، ومينعها عن املعصية واإلمث، وهو يف الوقت نفسه يريب العقل على التفكري الصحيح 
والقياس املنطقي السليم ، وألجل ذلك كله ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم طائفة من األمثال 

يف قضا خمتلفة ويف مواطن متعددة.
واألمثال يف السنة تنقسم على ثالثة أنواع:

١- األمثال املَصرَّحة: وهي ما صرِّح فيها بلفظ املثل، أو ما يدل على التشبيه، كما جاء يف 
احلديث الصحيح: «إن مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل غيٍث أصاب أرًضا فكان 
منها طائفة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري، وكان منها طائفة أمسكت املاء فشرب 
الناس واستقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، وذلك 
مثل من فقه يف دين هللا فنفعه ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأًسا 

ومل يقبل هدى هللا الذى أرسلت به»٨. واألمثلة عليها كثرية.

حديث:   ،  ’ النبي  به  بعث  ما  مثل  بيان  باب  الفضائل،  ومسلم، كتاب  حديث:(٧٩)،  وعّلم،  علم  من  فضل  باب  العلم،  البخاري، كتاب   ٨
.(٢٢٨٢)
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٢- واألمثال الكامنة: وهي اليت مل ُيَصرَّْح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معاٍن رائعٍة 
يف إجياٍز حبيث يكون هلا وقعها إذا نقلت إىل ما يشبهها ومثاله: «خري األمور أوساطها»٩، و 

«ليس اخلرب كاملعاينة»١٠، و «ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني»١١.
ومثاله:  التشبيه  بلفظ  تصريح  غري  من  إرساًال  أرسلت  مجل  وهي  املرسلة:  واألمثال   -٣

ا عكاشة»١٢. «سبقك 
والزجر،  واحلث،  والوعظ،  التذكري،  منها:  أمور كثرية،  منه  يستفاد  األمثال  ضرب  وإن 
واالعتبار، والتقرير، وتقريب املراد للعقل، وتصويره بصورة احملسوس، فإن األمثال تصور املعاين 
حلواس، ومن مث كان الغرض  ا أثبت يف األذهان الستعانة الذهن فيها  بصورة األشخاص؛ أل

لشاهد ١٣. جللي والغائب  من املثل تشبيه اخلفي 

لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل:  نيًا- ضوابط طريقة الرتبية 
إن املستبصر يف األمثال النبوية جيد التجديد القائم على التنويع صفة ظاهرة فيها، وهو ما 

جعل تلكم األمثال تعتمد التشبيه املنتمي ملاهية املوضوع ركيزة أساسية يف بنيتها الرتبوية: 
وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيب  قول  ذلك  ومثال  نفسه:  املثل  وضارب  اُملَمثِِّل  يف  التنويع  أ_ 
ا  «مثلي، ومثل األنبياء كرجل بىن داراً، فأكملها وأحسنها إال موضع لَِبَنٍة، فجعل الناس يدخلو
رة يسند ضرب املََثِل هلل عز وجل كما يف قوله يف  ويتعجبون ويقولون: لوال موضع الَلَِّبَنة»(١٤)، و
رة يسند ضربه  احلديث الذي رواه اإلمام أمحد: «إن هللا ضرب مثًال صراطًا مستقيمًا»(١٥)، و
للمالئكة كما يف حديث البخاري يف قصة املالئكة اللذين جاؤوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
م قالوا إن لصاحبكم هذا مثًال، فاضربوا له مثًال، فضربوا مثًال حلاله  ئم، والشاهد فيه أ وهو 
ئم،  مع أمته، فعن جابر بن عبد هللا قال: جاءت مالئكة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو 

البيهقي: السنن الكبرى،( ٣/ ٢٧٣)، برقم: (٥٨٩٧)، وضّعفه األلباني، ينظر: ضعيف الجامع، برقم: (٣١٧٧).  ٩
أحمد: ١/ ٢١٥، برقم: (١٨٤٢). والحديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.  ١٠

البخاري، كتاب األدب، باب ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حديث: (٦١٣٣)، ومسلم، كتاب األدب، باب ال يلدغ المؤمن من جحر   ١١
مرتين، حديث: (٢٩٩٨).

البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألًفا بغير حساب، حديث: (٦٥٤٢)، ومسلم، كتاب اإليمان، باب الدليل على دخول   ١٢
طوائف من المسلمين الجنة، حديث: (٢١٦).

السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن ،( ٢/ ٣٤٤).  ١٣
البخاري: كتاب المناقب, باب خاتم النبيين ’, حديث: ( ٣٣٦٢).  ١٤

الترمذي: الذبائح, أبواب األمثال عن رسول الله ’, باب ما جاء في مثل الله لعباده, حديث: ( ٢٨٦١ ).  ١٥
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ئمة، والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم  ئم، وقال بعضهم: إن العني  فقال بعضهم: إنه 
ئمة، والقلب  ئم، وقال بعضهم: إن العني  هذا مثًال، فاضربوا له مثًال، فقال بعضهم: إنه 
يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بىن داراً، وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا، فمن أجاب الداعي 
كل من املأدبة، فقالوا:  دخل الدار وأكل من املأدبة، ومن مل جيب الداعي مل يدخل الدار ومل 
يقظان،  والقلب  ئمة،  العني  إن  بعضهم:  وقال  ئم،  إنه  بعضهم:  فقال  ْفَقُهَها،  يـَ له  َأوُِّلوَها 
فقالوا: فالدار اجلنة، والداعي حممد صلى هللا عليه وسلم، فمن أطاع حممداً صلى هللا عليه وسلم 
صلى هللا عليه وسلم فقد عصى هللا، وحممٌد صلى هللا عليه  فقد أطاع هللا، ومن عصى حممداً 

ْرٌق بني الناس(١٦). وسلم فـَ
ب- التنويع يف موضوع املََثِل، والغرض الذي سيق ألجله: نـَوََّع صلى هللا عليه وسلم كذلك 
وألغراض  متعددة  مواضيع  يف  األمثال  فضرب  ألجله،  سيق  الذي  والغرض  املََثِل،  موضوع  يف 
شىت من أمور العقيدة والعبادة، واألخالق والزهد، والعلم والدعوة، وفضائل األعمال والرتغيب 
والرتهيب، وغري ذلك مما سيتم إيضاحه الحقًا يف مبحث الدراسة التحليلية لبعض مناذج ضرب 

األمثال يف املنهج الرتبوي النبوي.
٤- ضرب املََثِل يف األحداث واملواقف املتعددة : كما حرص على ضرب املََثِل يف األحداث 
رداً  يرد  أن  يكفيه  املواقف كان  بعض  ففي  متغايرة،  تربوية  أهداف  لتحقيق  املتعددة  واملواقف 
مباشراً لكنه آثر ضرب املثل ملا حيمله من توجيه تربوي وسرعة يف إيصال املعىن املراد قد ال يؤدي 
ئمًا على حصري وقد أثر احلصري يف جنبه فيقولون  غريه دوره يف هذا املقام، فرياه الصحابة مرة 
له:  رسول هللا لو اختذ لك وطاء فيقول: «ما يل وللدنيا ما أ يف الدنيا إال كراكب استظل 
حتت شجرة مث راح وتركها»(١٧)، وحىت املشاهد اليت متر يف حياة الناس فال يلتفتون إليها، وال 
ا،  ًال، جيد فيها صلى هللا عليه وسلم أداة مناسبة للتوجيه والتعليم وضرب األمثال  يلقون هلا 
فها هو صلى هللا عليه وسلم مير ومعه الصحابة على سخلة منبوذة فيقول هلم: «أترون هذه 
ا ألقوها، فيقول صلى هللا عليه وسلم:  فيقولون:  رسول هللا من هوا هانت على أهلها»، 

«فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على هللا من هذه على أهلها»(١٨).

البخاري: كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, باب االقتداء بسنن رسول الله ’, حديث: ( ٦٨٧٣).  ١٦
الترمذي: الذبائح, أبواب الزهد عن رسول الله ’, حديث: ( ٢٣٥٦ ).  ١٧

ابن ماجه: كتاب الزهد, باب مثل الدنيا, حديث: ( ٤١٠٨ ).  ١٨
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٥- ضرب األمثال لتقريب الصورة: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يلجأ إىل ضرب املثل يف 
أثناء حديثه عندما تكون املعاين مبهمة من أجل تقريب املعىن إىل ذهن املتعلم وتوطني الصورة 

يف ذهنه، وهذا األسلوب كان منهجًا رئيسًا يف السنة الشريفة.
ومن أمثلته الكثرية ما رواه ابن عمر فقال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «إن من 
ا مثل املسلم فحدثوين ما هي؟»، فوقع الناس يف شجر  الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإ
ا النخلة، فاستحييت، مث قالوا: حدثنا ما هي  رسول  البوادي، قال عبد هللا: ووقع يف نفسي أ
هللا؟ قال: «هي النخلة»، قال: فذكرت ذلك لعمر، قال: ألن تكون قلت: هي النخلة، أحب 

إيل من كذا وكذا(١٩).
  وروى الشيخان بسندمها من طريق أيب هريرة قوله صلى هللا عليه وسلم: «إمنا مثلي ومثل 
وأنتم  حبجزكم  آخذ  فأ  فيه،  يقعن  والفراش  الدواب  فجعلت  راً،  استوقد  رجل  أميت كمثل 

تقحمون فيه»(٢٠).
كما أخرب النعمان بن بشري عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: «مثل القائم على حدود 
هللا والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالها، وبعضهم أسفلها، 
فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أ خرقنا يف نصيبنا 
خرقًا ومل نؤذ من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا، هلكوا مجيعًا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا 

مجيعًا»(٢١).
قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  األشعري  موسى  أيب  طريق  من  بسنده  مسلم  وروى 
فخ الكري، فحامل املسك: إما أن حيذيك،  «مثل اجلليس الصاحل والسوء، كحامل املسك و
فخ الكري: إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد  وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيًا طيبًة، و

رحيًا خبيثًة»(٢٢).
٦- استثارة الدافعية بضرب األمثال: تسهم األمثال يف استثارة دافعية املتعلم من خالل 
حملسوس، وقد اشتمل القرآن  تقريبها للمعاين املراد إيضاحها للمستمع عن طريق تشبيه اجملرد 

مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة، حديث: ( ٥١٣٤).  ١٩
مسلم: كتاب الفضائل، باب شفقته ’ على أمته ومبالغته في تحذيرهم، حديث: ( ٤٣٣٤ ).  ٢٠

البخاري: كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة واالستهام فيه، حديث: ( ٢٣٨١ ).  ٢١
البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، حديث: ( ٥٢٢١ ).  ٢٢
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الكرمي على ما يزيد على األربعني مثًال، منها على سبيل املثال قوله تعاىل: {َفَما َهلُْم َعِن التَّْذِكرَِة 
رَّْت ِمْن َقْسَورٍَة} [املدثر: ٤٩-٥١]، حيث ُيَشبُِّه  ْنِفرٌَة (٥٠) فـَ ُهْم ُمحٌُر ُمْستـَ ُمْعِرِضَني (٤٩) َكَأنـَّ

ا.  ا من أسٍد ضاٍر يريد الفتك  سبحانه الكفار املعرضني عن احلق حبمر الوحش حال هرو
لتَّشِبيِه وَضرِب اَألْمَثاِل: لثًا- حتليل مناذج حديثية حول طريقة الرتبية 

إن الشواهد اآلتية - وغريها كثري - تؤكد مكانة األمثال يف السنة النبوية وتظهر مدى اهتمام 
ألمثال النبوية مجعًا وحتليًال ودراسة،  ا، وتوجهنا حنو ضرورة االعتناء  النيب صلى هللا عليه وسلم 

واالستفادة املثلى منها يف مناهجنا التعليمية وبراجمنا الرتبوية والدعوية.
ومن تلكم األمثال النبوية اليت اعتمد عليها النيب صلى هللا عليه وسلم يف أثناء سعيه امليمون 
لتطهري العباد من سفائف عبادة العباد إىل نعيم كرامات توحيد اخلالق العظيم نرسي قواربنا - 

صيًال وحتليًال - عند هذه القيم النبيلة واألحكام الراشدة اآلتية: 
١- حدثنا أبو موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: «مثل ما بعثين هللا به من 
اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضًا، فكان منها نقية، قبلت املاء، فأنبتت الكأل 
ا الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا،  والعشب الكثري، وكانت منها أجادب، أمسكت املاء، فنفع هللا 
وأصابت منها طائفة أخرى، إمنا هي قيعان ال متسك ماًء وال تنبت كًأل، فذلك مثل من فقه 
يف دين هللا، ونفعه ما بعثين هللا به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسًا، ومل يقبل هدى هللا 

الذي أرسلت به»(٢٣).
نواع األرض املختلفة حني ينزل  وقد َشبََّه اختالف مواقف الناس حنو قبول ما بعث به 

عليها املطر، فذكر هلا ثالثة أنواع: 
ا الغيث شربت  النوع األول: هي األرض اخلصبة الزكية القابلة للشرب واإلنبات، فإذا أصا
وارتوت فأنقذت نفسها من قحل قاتل، وأنبتت الزروع والثمار فنفعت به غريها، وهذا مثل 
الطائفة األوىل من الناس وهم الذين تلقوا هذا العلم فتعلموه وعملوا به فانتفعوا يف أنفسهم، مث 
لَُّغوُه ونشروه بني الناس فنفعوا به غريهم، ويف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم هلذه األرض  بـَ
لوحي  م من كل هوى أو شبهة حتول بينها وبني االنتفاع  لنقاء إشارة لطيفه إىل نقاء قلو
والعلم، مث إن التمثيل الوارد يف احلديث يشري أيضًا إىل األثر الظاهر هلذا العلم النافع، واملتمثل يف 

البخاري: كتاب العلم, باب فضل من علم وعلم, حديث: ( ٧٩ ).  ٢٣
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األعمال الصاحلة اليت تقتصر على العبد نفسه، واألعمال اليت يتعدى نفعها وأثرها إىل اآلخرين، 
وذلك يف قوله صلى هللا عليه وسلم: «فأنبتت الكأل والعشب الكثري»، فكما أن خروج الكأل 
والعشب من هذه األرض الطيبة بعدما أمطرت هو نتيجة طبيعية، فكذلك صدور األعمال 
ألهواء واألخالط بعد مساعه الوحي  الصاحلة من املؤمن صاحب القلب النقي الذي مل يتلوث 
عمال اخلري املتعدية من تعليم العلم،  وعلمه به هو أمر َطْبِعيٌّ أيضًا، وهم مع ذلك هلم عناية 
ملعروف والنهي عن املنكر، وغريها من الصاحات اليت  واجلهاد يف سبيل هللا، والدعوة، واألمر 

يتعدى نفعها للناس قاطبة.
النوع الثاين: هي األرض الصلبة اجلافة اليت يستقر فيها املاء لكنها ال تشربه وال تنبت الزرع، 
فهذه األرض غري قابلة للحياة والنماء واخلصب، وإمنا نفعها يف حفظ املاء للناس لينتفعوا به يف 
ملاء يف نفسها بل حبسته لينتفع به غريها،  الشرب والسقي والزرع وغري ذلك، فهي مل تنتفع 
وهذا مثل الطائفة الثانية من الناس اليت انصرفت إىل حفظ الشريعة وإيصاهلا للناس أكثر من 
لوحي والشرع وليس لديه من اإلميان واليقني  انصرافها إىل العمل، فمن الناس من حيمل املعرفة 
ألعمال الصاحلة اليت تنتظر من  والشعور القليب املتيقظ ما يتماشى مع هذه املعرفة، فال يقوم 
مثله، وإمنا هو حافظ لعلم الشريعة يؤديه كما مسعه من غري فقه وال استنباط، ويبلغه ملن هو أفقه 
ً، وهذه الطائفة داخلة يف املدح، وإن كانت دون األوىل يف الدرجة  منه وأكثر انتفاعًا وتقبًال وإميا
َر هللا امرأ مسع منا حديثًا، فحفظه  والرتبة، ولذلك دعا هلا النيب بقوله: صلى هللا عليه وسلم «َنضَّ

حىت يبلغه غريه، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه»(٢٤).
النوع الثالث: هي األرض املستوية امللساء اليت ال تشرب املاء، وال متسكه فينتفع به غريها، 
وال تصلح كذلك لإلنبات والزرع، وهذا مثل الطائفة الثالثة املذمومة اليت مل حتمل الوحي والعلم 
ما، فال هي انتفعت يف نفسها وال هي نفعت غريها، وهذه الطائفة يلحقها من الذم  ومل تعمل 
بقدر ما ضيعت من ذلك اخلري، فإن كان صاحبها من الذين أعرضوا عن الدين ومل يدخلوا فيه 
إلسالم رأسًا، ومل يقبل  أصًال، فهذا هو الكافر الذي يستحق الذم كله، وهو الذي مل يرفع 
هدى هللا الذي أرسل به النيب صلى هللا عليه وسلم، وإن كان له نصيب من اإلسالم، لكنه مل 

أحمد: مسند األنصار, حديث زيد بن ثابت, حديث: ( ٢١٠٦٦ ).  ٢٤
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يتعلم العلم، ومل يعمل به، ومل يبلغه لغريه، ولذلك يلحقه من الذم بقدر ما فرط يف جنب هللا 
تبارك وتعاىل.

لثًا: نتائج البحث وتوصياته
خلص البحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات، ومن أمهها:

١- املنهج الرتبوي النبوي يتضمن مجلة من املبادئ والطرق الرتبوية التعليمية الفاعلة اليت 
ينبغي على الباحثني املتخصصني يف علوم النفس والرتبية مدارستها وفق ثوابت الرؤية اإلسالمية 

الرشيدة.
٢- لقد تنوعت طرق وأساليب منهج النبوة اخلامتة وتباينت يف الرتبية والتعليم، ويظهر ذلك 
جليًا من خالل حكمة النيب اجللية يف مواطن شىت يف أثناء ضربه األمثال، واليت بينتها الدراسة 

أصوًال.
من  جبملة  اَألْمَثاِل  وَضرِب  لتَّشِبيِه  الرتبية  طريقة  الرتبية  طريقة  متيز  الدراسة  وثَّقت   -٣
الضوابط اليت أعطتها حيوية وتنوعًا حبيث أسهمت يف ختريج أجيال من أبناء األمة املسلمة ممن 

على درجات اُخلُلق الكرمي والعمل املتقن. حتلو 
صيلية نقدية تفنِّد دعاوى جائرة مفادها  مهية إجناز دراسات حتليلية  ٤- توصي الدراسة 
يشري إىل عجز الفكر الرتبوي اإلسالمي عن حماكات ما تطالعنا به علوم العصر من فتوحات 
اإلنسان  لبناء  اخلامتة  اإلسالمية  الشريعة  صالحية  كيد  عرب  وذلك  وتربوية)،  (نفسية  علمية 

الصاحل الناجح يف كل عصر ومكان.

رابعًا: مصادر البحث ومراجعه
القرآن الكرمي.  -١

الكتب  دار  الشريعة،  صاحب  أحوال  ومعرفة  النبوة  دالئل  البيهقي:  احلسني  بن  أمحد   -٢
العلمية، الطبعة األوىل، بريوت،١٤٠٥هـ.

أمحد بن احلسني البيهقي: سنن البيهقي الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة   -٣
دار الباز، مكة، ١٤١٤هـ.
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أمحد بن علي بن حجر العسقالين: تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،   -٤
حتقيق عبد هللا اليماين، املدينة املنورة، ١٩٦٤م.

احلاكم حممد بن عبد هللا النيسابوري: املستدرك على الصحيحني، حتقيق مصطفى عبد   -٥
القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، ١٩٩٠م.

ِجْستاين: سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي الدين عبد  سليمان بن األشعث أبو داود السِّ  -٦
احلميد، املكتبة العصرية، صيدا – بريوت، د-ت.

عبد احلميد اهلامشي: الرسول العريب املريب، دار الثقافة للمجتمع، دمشق، ١٩٨١م.  -٧
عبد الرمحن النحالوي: أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع،   -٨

دار الفكر، الطبعة األوىل، دمشق، ١٩٧٩م.
عبد العزيز حممد اخللف: املنهج التحليلي عند احملدثني، جملة متفكر، اجمللد ٥، العدد   -٩

.٩
صيلية  عبد العزيز حممد اخللف :مناهج البحث عن أحوال الرواة عند احملدثني – دراسة   ١٠-

تطبيقية، دار املقتبس، الطبعة األوىل، بريوت، ٢٠١٨م.
عبد الفتاح أبو غدة: الرسول املعلم وأساليبه يف التعليم، بريوت، ١٩٩٦ م.  -١١

عماد كنعان: أثر بعض أمناط التغذية الراجعة يف التحصيل واالجتاه، رسالة ماجستري يف   -١٢
الرتبية، جامعة دمشق، كلية الرتبية، دمشق،٢٠٠٧م.

حممد بن إمساعيل البخاري: األدب املفرد، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر   -١٣
اإلسالمية، الطبعة الثالثة، بريوت، ١٩٨٩م.

العلوم  دار  البغا،  مصطفى  حتقيق  البخاري،  صحيح  البخاري:  إمساعيل  بن  ُحمَمَّد   -١٤
اإلنسانية، الطبعة الثانية، دمشق، ١٩٩٣م. 

حممد عثمان جنايت: احلديث النبوي وعلم النفس، دار الشروق، الطبعة السابعة، القاهرة،   -١٥
٢٠٠٠م.

مسلم بن احلجاج النيسابوري :صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار الدعوة،   ١٦-
دار سحنون، الطبعة الثانية، القاهرة،١٩٩٢ م.
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َبويِّ النـَ الَترَبويِّ  الَمنَهِج  ِفي  َها  وَتْطبيَقاتـُ اَألْمَثاِل  وَضرِب  بالتَّشِبيِه  رِْبَيِة  التـَّ َطرِيَقِة  َضَواِبُط 
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