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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد..

فإن من أعظم جوانب سرية النيب  :جانب التعليم والتوجيه
تعليما ،وأحسنهم
واإلرشاد ،فقد كان رسول هللا  أحسن الناس ً
وإقناعا..
توجيهاً
ً
وإرشادا ،وأحسنهم حو ًارا ً
وكيف ال يكون  كذلك ،وهللا سبحانه هو الذي علمه كما قال:

ك َما ََلْ تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم} [النساء ،]111 :وهو الذي هداه
{ َو َعلَّ َم َ
ض ااال فَ َه َدى} [الضحى،]7 :
وأرشده ،كما قالَ { :وَو َج َد َك َ

ِ
ِ
اب َوَال ِْ
ورا
وقالَ { :ما ُك ْن َ
ت تَ ْد ِري َما الْكتَ ُ
اْليَا ُن َولَك ْن َج َعلْنَاهُ نُ ً
صر ٍ
نَ ْه ِدي بِ ِه من نَ َ ِ ِ ِ
اد ََن وإِنَّ َ ِ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم}
َْ
شاءُ م ْن عبَ َ
ك لَتَ ْهدي إ ََل َ

[الشورى ،]25 :وهو الذي رسم له طرق الدعوة وأساليبها{ :ا ْدعُ
ك ِِب ْْلِ ْكم ِة والْمو ِعظَِة ا ْْلسنَ ِة وج ِ
إِ ََل َسبِ ِ
اد ْلُ ْم ِِبلَِِّت ِه َي
يل َربِ َ
ََ ََ
َ َ َْ
س ُن} [النحل.]152 :
أْ
َح َ
وقد َّبّي القرنن الكرم أن التعليم هو مقصد أساس من مقاصد بعثة

ِ
النيب  ،فقال تعاىل{ :لََق ْد َم َّن َّ
ث فِي ِه ْم
ّي إِ ْذ بَ َع َ
اَّللُ َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ
رس ً ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
اب
وال م ْن أَنْ ُفس ِه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِه ْم ن َََيته َويُ َزكي ِه ْم َويُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
َُ
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ض ََل ٍل ُمبِ ٍ
ّي} [آل عمران:
َوا ْْلِ ْك َمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَ ْب ُل لَِفي َ
 ،]161والذي مييز تعليم النيب  عن غريه من املعلمني الذي ال
يهتدون ابلوحي هو ارتباط تعليمه بتزكية النفس ومسوها يف معايل
ث ِِف
الكمال ،كما يف هذه اآلية ويف قوله تعاىلُ { :ه َو الَّ ِذي بَ َع َ
ْاأل ُِميِّي رس ً ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اب
وال م ْن ُه ْم يَ ْت لُو َعلَْي ِه ْم ن َََيته َويُ َزكي ِه ْم َويُ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
َ َُ

ض ََل ٍل ُمبِ ٍ
ّي} [اجلمعة.]5 :
َوا ْْلِ ْك َمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَ ْب ُل لَِفي َ
وقوله تعاىلَ { :ك َما
َويُ َزكِي ُك ْم َويُ َعلِ ُم ُك ُم

وال ِم ْن ُك ْم يَ ْت لُو َعلَْي ُك ْم ن َََيتِنَا
أ َْر َسلْنَا فِي ُك ْم َر ُس ً
ِ
اب َوا ْْلِ ْك َمةَ َويُ َعلِ ُم ُك ْم َما ََلْ تَ ُكونُوا
الْكتَ َ

تَ ْعلَ ُمو َن} [البقرة.]121 :

وقد لَّص النيب  رسالته أبهنا رسالة تعليمية مرتبطة ابليسر ورفع
احلرج عن األمة ،فقال« :إن هللا َل يبعثين ُمعنِتاً وال ُمتعنِتاً ،ولكن
ميسرا» [رواه مسلم].
بعثين ً
معلما ً
وجعل النيب  نفسه مبنزله الوالد يف تعليم أبنائه ما جيهلون فقال

عليه الصالة والسالم« :إمنا أَن لكم مبنزلة الوالد أعلمكم» [رواه
أمحد وأبو داود و حسنه األلباين].
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ٍ
بظالل من الرمحة والشفقة واحملبة الصادقة
وأتيت لفظة الوالد لتلقي
واحللم واألانة على العملية التعليمية .فمن أحرص من الوالد على
تعليم أبنائه؟ ومن أرحم هبم وأشفق عليهم وأحلم هبم منه؟!

فهذا هو النيب املعلم الذي اجتمعت فيه كل صفات الكمال يف
املعلم الناجح من رأفة ورمحة وحرص على تعليم الناس وهدايتهم ،قال

تعاىل{ :لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّم
َ َ ْ َُ
ول م ْن أَنْ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
ح ِريص علَي ُكم ِِبلْم ْؤِمنِّي رء ٌ ِ
يم} [التوبة ،]151 :مع ما
وف َرح ٌ
َ ٌ َ ْ ْ ُ َ َُ
آاته هللا من قوة حجة وروعة بيان ،فقد أويت  جوامع الكلم،
اختصارا.
واختصر له الكالم
ً
فصال
كالما ً
قالت عائشة رضي هللا عنها :كان كالم رسول هللا ً 
يفهمه كل من مسعه[ .رواه أبو داود وحسنة األلباين].

كثريا من الناس قد ال
وهذا من اْلعجاز ودالئل نبوته  ،فإن ً
يفهمون كالم العلماء وأصحاب القلم يف كتبهم وصحفهم ،بينما إذا
قرأوا أحاديث النيب  فهموها وأحسوا بقرب معانيها من قلوهبم مما
ال حيتاجون معه إىل مزيد بيان وشرح ،وهذا اليسر يف القول والتعبري
من صفات املعلم الناجح الذي ال يلجأ إىل الغريب الذي ال يعرفه
كثري من الناس.
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الرفق ِبملتعلمّي
وقد كان  رفي ًقا ابملتعلمني ال يسب وال يضرب وال يوبخ وال ينهر؛
بل حيلم ويرحم ويصرب على تعليم الناس وإرشادهم ،مع ما يقع منهم
من شطط واحنراف.
ومن صور رفقة ِ بملتعلمّي:

 -1ما ذكره معاوية بن اْلكم السلمي  قال :بينما أان أصلي
مع رسول هللا  إذ عطس رجل من القوم فقلت( :يرمحك هللا)
فرماين القوم أببصارهم ،فقلت :واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إيل؟
فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم .فلما رأيتهم يصمتونين ،لكين
سكت.
فلما صلى النيب  ،فبأيب هو وأمي ،ما رأيت معل ًما قبله وال بعده
تعليما منه ،فو هللا ما كهرين( ،)1وال ضربين ،وال شتمين ،قال:
أحسن ً
«إن هذه الصَلة ال يصلح فيها شيء من كَلم الناس ،إمنا هو
التسبيح ،التكبري ،وقراءة القرنن» [رواه مسلم].
قال النووي( :فيه ما كان عليه رسول هللا  من عظيم اخللق الذي
شهد هللا تعاىل له به ،ورفقه ابجلاهل ،ورأفته وشفقته عليه ،وفيه
التخلق خبلقه  يف الرفق ابجلاهل ،وحسن تعليمه ،واللطف به،
وتقريب الصواب إىل فهمه.
( )1كهرين :أي قهرين وهنرين.

املعلم األول 

9

 -2عن أنس بن مالك  قال :بينما حنن يف املسجد مع رسول
هللا  ،إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد ،فقال أصحاب رسول
هللا  :مه مه.

فقال رسول هللا « :دعوه ،ال تزرموه( »)1فرتكوه حىت ابل !!

مث إن رسول هللا  دعاه فقال له« :إن هذه املساجد ال تصلح
وجل والصَلة
لشيء من هذا البول والقذر ،إمنا هي لذكر هللا َّ
عز َّ
وقراءة القرنن».

رجال من القوم ،فجاء بدل ٍو من ٍ
ماء فشنه عليه [متفق
قال :فأمر ً
عليه].
 -3وعن أيب هريرة  قال :جاء رجل إىل النيب  قال :هلكت اي
رسول هللا!

قال« :وما أهلكك؟»

قال :وقعت على امرأيت يف رمضان.

قال« :هل جتد ما تعتق رقبة؟».
قال :ال

قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعّي؟».
قال :ال

قال« :فهل جتد ما تطعم ستّي مسكينًا؟».
( )1ال تزرموه :أي ال جتعلوه يقطع بوله فيتضرر.
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ٍ ()1

قال :مث جلس ،فأيت النيب  ب عرق

فيه متر ،فقالَّ « :
تصدق

هبذا».
قال :أفقر منا؟ فما بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منه .فضحك
النيب  حىت بدت أنيابه مث قال« :اذهب فأطعمه أهلك» [متفق
عليه].
اندما على سوء فعله ،ابحثًا عن
فهذا الرجل ملا جاء معرتفًا خبطئهً ،
املخرج الشرعي ملا وقع فيه من خطأ وزلل؛ يسر عليه النيب  ،ورفق
به ومل يتعنت معه ،فأخربه أن عليه كفارة ،بدأ فيها بعتق رقبة ،مث
صيام شهرين متتابعني ،مث إطعام ستني مسكينًا ،فلما مل جيد عند
الرجل قدرة على شيء من ذلك ،أعطاه ما يتصدق به؛ بل إنه مسح
له أبخذ هذه الصدقة ،وأن يطعمها هو وأهله ملا رأى ما عليه الرجل
من ٍ
فاقة وشدة وحاجة.

( )1العرق :الزنبيل والقفة.
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التوجيه غري املباشر

أسلواب غري مباش ٍر يف
ومن حسن تعليمه  أنه كان يستخدم
ً
تصحيح األخطاء ،دون أن يلجأ إىل مواجهة املخطئني أبخطائهم ،أو
يفضحهم أمام املأل ،أو يبحث عنهم إذا كانوا مستورين ال يعرفهم
أحد.
ومن صور ذلك ما روته عائشة رضي هللا عنها قالت :صنع النيب 
شيئًا فرخص فيه ،فتنزه عنه قوم ،فبلغ ذلك النيب  ،فخطب ،فحمد
هللا مث قال« :ما ِبل أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فو هللا إين
ألعلمهم ِبهللَّ ،
وأشدهم له خشية» [رواه البخاري].

إن سرت املخطئ وعدم فضحه أمام املأل له أبلغ األثر يف نفسه؛ ألنه
يعلم أن املقصد هو التعليم ال التشهري ،وألن املعلم هبذا األسلوب
حيفظ مكانة املخطئ ،فيكون ذلك أجدر بقبول النصح وعدم معاودة
اخلطأ ،مع ازدايد حمبة املعلم وعلو مكانته يف قلب املخطئ ونفسه.
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التعليم ِبلقدوة
كثريا من املعلمني ال يتصورون أمهية القدوة يف التعليم ،فرتاهم
إن ً
ينصحون الطالب أبشياء يفعلون خالفها ،وهذا ٍ
كاف يف سقوط
مكانتهم أمام الطالب ،وعدم انتفاع الطالب بنصائحهم؛ بل رمبا ولد
ذلك ردود ٍ
فعل عكسية لدى الطالب فزادوا من مساحة األخطاء اليت
يرتكبوهنا بسبب هذا املعلم.

َّ ِ
ين
وهللا تعاىل حذر من هذا السبيل فقال سبحانهََ {:ي أَيُّ َها الذ َ
نَمنُوا َِل تَ ُقولُو َن ما َال تَ ْفعلُو َن * َكب ر م ْقتا ِع ْن َد َِّ
اَّلل أَ ْن تَ ُقولُوا َما َال
َُ َ ً
َ
َ
َ َ
تَ ْف َعلُو َن} [الصف.]1 ،5 :

َّاس ِِبلِ ِ
س ُك ْم َوأَنْ تُ ْم تَ ْت لُو َن
وقال{ :أ ََأت ُْم ُرو َن الن َ
س ْو َن أَنْ ُف َ
ْب َوتَ ْن َ
ِ
اب أَفَ ََل تَ ْع ِقلُو َن} [البقرة.]11 :
الْكتَ َ
أما النيب  فقد كان القدوة الصاحلة واألسوة احلسنة ألمته كما قال

ول َِّ
تعاىل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِِف ر ُس ِ
سنَةٌ} [األحزاب:
اَّلل أ ْ
َ
ُس َوةٌ َح َ
 ،]51ومن صور ذلك أنه  ملا أمر مبكارم األخالق كان أحسن
الناس خل ًقا ،حىت شبهوا خلقه  ابلقرآن فقالوا :كان خلقه القرآن،
ك لَ َعلى ُخلُ ٍق
ووصفه ربه تعاىل مبحاسن األخالق فقالَ { :وإِنَّ َ

َع ِظ ٍيم} [القلم.]1 :
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أما بعض املعلمني -هداهم هللا -يف هذا الزمان ،فإهنم ينهون عن
مثال ويتعاطونه ،ينهون
مثال ويتعاطونه ،ينهون عن التدخني ً
التدخني ً
عن مساع الغناء ويستمتعون إليه ،ينهون الطالب عن إمهال دروسهم
وواجباهتم وه يهملون واجبهم يف التحضري اجليد والشرح املتقن ،فال
قليال ،وهؤالء نقول هلم:
ينتفع الطالب هبم إال ً

َي أيه ا الرج ل املعل م غ ريه

ه َل لنفس ك ك ان ذا التعل يم

تصف الدواء لذي السقام وذي الضىن

كيم ا يص ُّح ب ه وأن ت س قيم

ال تَ ْن ه ع ن خل ٍق وأتيت مثل ه
التعليم

ار علي ك إذا فعل ت عظ يم
ع ٌ
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التعليم ِبْلوار واْلقناع العقلي
شااب أتى النيب  فقال :اي رسول هللا! ائذن
فىت ا
ومن صور ذلك أن ً
يل ابلزان !!
فأقبل عليه القوم فزجروه ...وقالوا :مه مه  ..فقال النيب :
«ادنه» فدان منه قريبًا.
قال« :أحتبه ألمك؟».
قال :ال وهللا ،جعلين هللا فداءك.
قال« :وال الناس حيبونه ألمهاهتم».
قال« :أفتحبه البنتك؟».
قال :ال وهللا اي رسول هللا ،جعلين هللا فداءك.

قال« :وال الناس حيبونه لبناهتم».
قال« :أفتحبه ألختك؟».
قال :ال وهللا ،جعلين هللا فداءك؟

قال« :وال الناس حيبونه ألخواهتم».
قال« :أفتحبه لعمتك؟».

قال« :ال وهللا ،جعلين هللا فداءك.

قال« :وال الناس حيبونه لعماهتم».
قال« :أفتحبه لالتك؟».

قال :ال وهللا ،جعلين هللا فداءك.
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قال« :وال الناس حيبونه لاالهتم».

وطهر قلبهِ ،
قال :فوضع يده عليه وقال« :اللهم اغفر ذنبهِ ،
وحصن
فرجه ،فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إَل شيء» [رواه أمحد].

وال شك أن هذا األسلوب احلواري أبلغ يف التعليم وتوصيل املعلومة
من التوجيه املباشر وخباصة يف مثل هذه احلالة اليت تتعلق بفىت شاب
قوي يشعر بشهوة عارمة جتاه النساء ،فكان التعامل معه حيتاج إىل
قدر من الصرب والتلطف واإلقناع العقلي.
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التعليم ِبلتكرار
ال شك أن التكرار يؤدي إىل رسوخ املعلومة يف أذهان املتعلمني ،ومن
هنا جلأ النيب  إىل هذا األسلوب التعليمي الصحيح ،قال أنس :
كان النيب  إذا تكلم بكلمة أعادها ثال ًًث حىت تفهم عنه[ .رواه
البخاري] ،ومن ذلك أن النيب  قال« :أال أنبئكم أبكب الكبائر؟»

ثال ًًث .قالوا :بلى اي رسول هللا.

قال« :اْلشراك ِبهلل ،وعقوق الوالدين».

وكان متكئًا فجلس فقال« :أال وقول الزور» فما زال يكررها ،حىت
قلنا :ليته سكت.
فهذا التكرار أتى ابلفائدة املرجوة منه ،فعلموا منه تشديد النيب  يف
أتثريا بليغًا ،وخافوا الزلل والوقوع فيما
شأن قول الزور ،فأثر فيهم ذلك ً
حذر منه النيب  حىت متنوا أن مل يكن النيب  شدد هذا التشديد.
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التعليم ِبلدعوة إَل التفكري وإعمال العقل
إن املعلم الناجح هو الذي يطرح األسئلة على طالبه ،ويرتك هلم اجملال
للتفكري وإعمال العقل للوصول إىل اإلجابة الصحيحة ،وال يقدم هلم
اإلجاابت السريعة على كل ما يطرح من أسئلة؛ ألن ذلك يؤدي إىل
وصوال إىل
مخول الطالب وتكاسلهم عن التفكري وبذل اجلهد الذهين ً
املراد.
ومن صور ذلك ما رواه ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا

« :إن من الشجر شجرةٌ ال يسقط ورقُها ،وإهنا مثل املسلم،
فحدثوين ما هي؟» فوقع الناس يف شجر البوادي.
قال عبد هللا :وقع يف نفسي أهنا النخلة ،فاستحييت مث قالوا :حدثنا
ما هي اي رسول هللا!

قال« :هي النخلة» [رواه البخاري] .فالنيب  ترك هلم اجملال،
ليجيب كل مبا رأى ،فلما مل يصل واحد منهم إىل اجلواب الصحيح
طلبوا من النيب  أن جييبهم فأجاهبم.
قال اْلمام العيين( :فيه استحباب إلقاء العامل املسألة على أصحابه،
ليخترب أفهامهم ،ويرغبهم يف الفكر).
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وقال ابن حجر( :وفيه ضرب األمثال واألشباه لزايدة اإلفهام،
وتصوير املعاين لرتسخ يف الذهن ،ولتحديد الفكر يف النظر يف حكم
احلادثة)(.)1

معلما ص (.)151
( )1النيب ً
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التعليم ِبلرتهيب والشدة
وقد يلجأ املريب إىل الرتهيب والشدة إذا وجد أن أسلوب الرتغيب
كبريا ال ميكن التهاون إزاءه.
واللني مل جيد ً
نفعا ،أو إذا كان اخلطأ ً
ومن صور ذلك أن عمر بن اخلطاب  جاء بكتاب أصابه من
بعض أهل الكتاب ،فقرأه فغضب النيب  وقالِ « :
أمتهوكون( )1فيها
َي ابن الطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقيَّة ،ال
تسألوهم عن شيء فيخبوكم حبق فتكذبوا به ،أو بباطل فتصدقوا

به ،والذي نفسي بيده لو أن موسى  كان حياا ،ما وسعه إال أن
يتبعين» [رواه أمحد وحسنه األلباين].

ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا  رأى
خامتًا من ٍ
ذهب يف يد ٍ
رجل ،فنزعه فطرحه ،وقال« :يعمد أحدكم إَل
مجرة من َن ٍر ،فيجعلها ِف يده» فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول هللا
أبدا ،وقد طرحه
 :خذ خامتك انتفع به .قال :ال وهللا! ال آخذه ً
رسول هللا [ .رواه مسلم].
وهنا جند أن تشديد النيب  -الذي متثل يف نزع اخلامت من يد الرجل
وطرحه -مقرون ابحلرص على هذا الرجل وحمبة اخلري والنجاه له،
حيث إن النيب  شبه فعله مبن يضع مجرة ان ٍر يف يده ،فكأن النيب
بعيدا.
 ينزع هذه اجلمرة من يد الرجل ويطرحها عنه ً
( )1متهوكون :متحريون.
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وهذا الرتهيب والتشديد املقرون ابحملبة واحلرص على سالمة املخطئ
يدا من حمبة املريب أو املعلم؛ ألن املخطئ يعلم أن
أو املنصوح يثمر مز ً
املعلم إمنا أراد بذلك مصلحته وجناته وعدم وقوعه يف اهللكة.
جدا ،وما
إن املعامل الرتبوية لألساليب النبوية يف الرتبية والتعليم كثرية ً
هذه األسطر إال قطرة يف حبر منهاج النيب  يف الرتبية والتعليم .فعلى
املعلم الناجح أن يدرس سرية النيب  ،وسنته ،وأن يستخرج منها
الدالالت الرتبوية يف التعليم واإلرشاد ،وأن يستعني على ذلك ابلكتب
النافعة املفيدة يف هذا اجلانب( ،)1وهللا املوفق واملعني ،وهو حسبنا
ونعم الوكيل.

معلما) للدكتور فضل إهل ي
( )1ومن هذه الكتب( :تربية األوالد ِف اْلسَلم) لعبد هللا علوان .و (النيب ً

ظه ري .و(م نها الرتبي ة النبوي ة للطف ل) حملم د ن ور س ويد .و(األس اليب النبوي ة ِف التعام ل م ع أخط اء
الناس) حملمد بن صاحل املنجد وغريها.

