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 التواصل التربوي اللفظي وغیر اللفظي في الخطاب النبوي

  یمینةحمیدة  :الدكتوراه طالبة

  مستغانم - جامعة عبد الحمید بن بادیس

  

  تقدیم:

النبي(صـــــلى  أنن فـــــي الســـــیرة النبویـــــة یجـــــد المـــــتمعّ  أنا ال شـــــك فیـــــه مّمـــــ     

یــــد یف اصــــالح أنموذجــــاوشــــرع لهــــا  ،عامــــة ةلإلنســــانیّ اهللا علیــــه وســــلم) قــــد بعــــث 

والـــــــدعاة لبنـــــــاء  األمـــــــور أولیـــــــاءكـــــــل المـــــــربین والمعلمـــــــین والمتعلمـــــــین وحتـــــــى 

 والمبــــــادئالفاضــــــلة  األخــــــالقوالتعــــــاون وكــــــل  الخیــــــر والحــــــبمجتمــــــع یســــــوده 

تمســــك بـــــه (صـــــلى اهللا  الـــــذيه النمـــــوذج التربــــوي ّنـــــإ الســــامیة والقـــــیم العظیمــــة،

 لــــــىإویرجــــــع ذلــــــك  وجــــــه ،ال أكمــــــل علیــــــه وســــــلم) فــــــي تبلیــــــغ دعــــــوة اهللا علــــــى

     .أظفارهمنذ نعومة   علیها أالتربیة الربانیة والقرآنیة التي نش

 ة،الموضـــــــــوعات العصـــــــــریّ  أهـــــــــموموضـــــــــوع  التواصـــــــــل التربـــــــــوي مـــــــــن       

ـــــــه  فـــــــي تطـــــــویر العالقـــــــات  ـــــــف مجـــــــاالت   ةاإلنســـــــانیّ تكمـــــــن أهمیت ـــــي مختل فــ

ــــا ــــوي  المجــــال منهــــا المجــــال التعلیمــــي  و  ،ةالحی ــــد المجــــال و الترب ــــافي والعدی الثق

ن أل" اإلنســـــانيم الحضـــــاري للمجتمـــــع لتحقیـــــق التقـــــدّ   األخـــــرىالمجـــــاالت  مـــــن

ــــل مهّمــــ  ،وتطــــویره اإلنســــان تهــــدف فــــي العــــادة لنمــــو ةإنســــانیّ ة التربیــــة تمث

ــــة مــــــن  واتصــــــال خاللهــــــا والتفــــــاعالت التــــــي  المــــــداخالتهــــــو مجموعــــــة متتابعــ

ــــــع   اإلنســـــــانیتعامـــــــل فیهـــــــا  ـــــق غـــــــرض تربـــــــوي" اإلنســـــــان أخیـــــــهمـ  ،)1(لتحقیــ

ـــــىتضـــــت الحاجـــــة وبهـــــذا اق ـــــة فـــــي بعـــــدها التواصـــــلي  إل ـــــة التربوی دراســـــة العالق

والوســــائل   األســــالیبأهــــم  وتطبیقاتهــــا علــــى الخطــــاب النبــــوي بهــــدف اســــتنباط 
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ــــــلیة  ـــــــیم مـــــــن خـــــــالل التواصـ ـــــــة والتعل ـــــــة التربی ـــــــي عملی ـــــــثالمســـــــاعدة ف  األحادی

ــــــد نتســــــاءل عــــــن مــــــدى  ــــــة الشــــــریفة، ومــــــن هنــــــا ق ــــــأثیرالنبوی هــــــذه الوســــــائل  ت

ـــــــيال واألســـــــالیب ـــــــد مـــــــن المو  فـــــــيالرســـــــول  اســـــــتخدمها ت ـــــــة االعدی قـــــــف التعلیمی

ـــــق  ــدافلتحقی ـــــوي أو  ،التواصـــــلیة التربویـــــة األهـــ ـــــى  الخطـــــاب الترب ـــــك عل ـــــر ذال ث

ــــق مــــع  تــــأثیراالمعاصــــر  ــدافیتواف ــــيالدراســــة   أهــ إلــــى نســــعى مــــن خاللهــــا  الت

ــــــع  رصـــــــد مـــــــنهج الرسول(صـــــــلى اهللا علیـــــــه وســـــــلم) فـــــــي التواصـــــــل التربـــــــوي مـ

 أســـــــاس أخالقـــــــيقـــــــائم علـــــــى  رائـــــــع ونظـــــــام محكـــــــم، ذجأنمـــــــو  هألّنـــــــ" اآلخـــــــرین

ــل فــــي شــــكله ومضــــمونه، ،ٕانســــانيو  یحتاجــــه المربــــون فــــي كــــل مســــتویات  جمیــ

ـــــــیم، ـــه الصـــــــافي والشـــــــافي، إن ومراحـــــــل التعل ـــــــوا مـــــــن نبعــــ  لكـــــــل مظـــــــاهر ینهل

  . )2"(م"بین المعلم والمتعلّ  عدم االنسجام والتفاعل، و التنافر

ــــوي؟    ــــوي مــــن ومــــا  فمــــا مفهــــوم االتصــــال الترب ــــوي الترب مفهــــوم الخطــــاب النب

أهــــم األســــالیب التــــي اســــتخدمها الرســــول  يهــــ مــــا خــــالل الحــــدیث الشــــریف؟ و

ــــیم؟ ــــة والتعل ــــه وســــلم) فــــي التربی ــــي  اســــتثمارها كیــــف یمكــــن و (صــــلى اهللا علی ف

  الخطاب  التربوي المعاصر؟

عــــــدة خطــــــوات أساســــــیة  التســــــاؤالت تضــــــمنت دراســــــتناهــــــذه و لإلجابــــــة عــــــن  

   لي:فیما ینوضحها 

 .تحدید مفهوم االتصال التربوي في الخطاب النبوي-1

 .أهمیة االتصال التربوي في الخطاب النبوي-2

 .الخطاب النبوي اللفظیة وغیر اللفظیة فيأسالیب التواصل التربوي -3

  .الخاتمة-4
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   :مفهوم التواصل التربوي في الخطاب النبوي -1

ــــــــه العمل ــــــــوم علی ـــــو مــــــــا تق ــــــــوي هـــ ــــة مــــــــن إّن التواصــــــــل الترب یــــــــة التربویــــ

ــــة مـــــــن  ــــالت والتبــــــادالت والتفــــــاعالت مــــــع بعضـــــــها الــــــبعض فــــــي جملــ التواصــ

لــــذلك توظــــف فــــي الحقــــل االجتمــــاعي حســـــب  العالقــــات وبطــــرق مختلفــــة،

  )3(حاجاته الّتعلیمیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.

ـــــــويو      ــــــیرورات و و أشـــــــكال:"كـــــــل هو التواصـــــــل بمفهومـــــــه الترب  مظـــــــاهر سـ

اللفظــــــي  اإلرســــــالویتضــــــمن نمــــــط  لعالقــــــة التواصــــــلیة بــــــین المعلــــــم والمــــــتعلم،ا

ـــدرس  ـــــین المـــ ـــــه  وغیــــــر اللفظــــــي بـ كمــــــا یتضــــــمن الوســــــائل أو مــــــن یقــــــوم مقامـ

ــــــــىوهــــــــو یهــــــــدف  ،يالتواصــــــــلیة والمجــــــــال الزمــــــــان ــــــــادل  إل ــــــــغ ونقــــــــل  أوتب تبلی

ـــف، ــــــىمثلمــــــا یهــــــدف  الخبــــــرات والمعــــــارف والتجــــــارب والمواقـــ ــــــى  التــــــأثیر إل عل

  )4(قي".سلوك المتل

هــــو إّنمــــا  الحــــدیث عــــن االتصــــال التربــــوي  أنّ ویتضــــح مــــن هــــذا التعریــــف    

ــــدیث عــــــــن االتصــــــــال   نّ إوبالتــــــــالي فــــــــ فــــــــي المجــــــــال التربــــــــوي،التعلیمــــــــي الحــــ

ــــــــدعمها وســــــــائل  ــــــــة ت ــــــــة تبادلی ــــــــة تفاعلی ـــــتعلم عالق ــــــــم والمـــ ــــــــین المعل العالقــــــــة ب

ـــــة   أســـــــالیبو  ـــــیاق معـــــــین وفقـــــــا لمـــــــا تقتضـــــــیه  فـــــــيمتنوعــ ــدافســ العملیـــــــة  أهـــــ

  تعلیمیة التربویة. ال

  على ثالثة عناصر، وهي:التربوي التواصل وعلیه تقوم عملیة        

تقـدیم ٕارشـاده و و الرجـل التقنـي لتوجیـه المـتعلم و : المعلم هـلمعلما  - أ

التربویــة التــي ســطرها  لــه المــادة التعلیمیــة، لتحقیــق األهــداف

رض ـــــهـــذا یفبـــدوره یترجمهـــا إلـــى ســـلوك عملـــي، و المجتمــع، و 

  اتــــــجاهــــتعلم مجموعة من االتـــــاب المـــــــإكسه ـعلی
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تنمیـــــــــــة قیـــــــــــة والبدنیـــــــــــة، و االجتماعیـــــــــــة و النفســـــــــــیة و الفكریـــــــــــة والخل 

قدراتــــــه و میولــــــه وٕاكســــــابه طریقــــــة عمــــــل ومنهجیــــــة التفكیــــــر مواهبــــــه و 

ــــــة موضــــــوعیة أساســــــها  ــــــرض أن تكــــــون منهجی ــــــي یفت ــــــاة، الت ــــــي الحی ف

ـــــداعي التقنـــــــین، ألنهـــــــا تشـــــــجع علـــــــى زیـــــــادة المـــــــردود التربـــــــوي  و اإلبــ

  )5(الفني. 

ـــــتهدف للعملیـــــــة  -ب ـــــه، أو المســ المــــــتعّلم: هـــــــو المتلقـــــــي أو المرســـــــل إلیــ

  االتصالیة التربویة.

ذات مصــــــــــداقیة  معرفــــــــــي مضــــــــــمون تعلیمــــــــــي الرســــــــــالة التربویــــــــــة: -ج      

ـــــــة هادفــــــــة  ومشــــــــروعیة، یرســــــــلها المعلــــــــم فــــــــي خطــــــــة منهجیــــــــة بیداغوجیـ

یســـــتقبلها بذاتیتـــــه وقدراتـــــه للمـــــتعلم الـــــذي  و إیمائیـــــةوبواســـــطة قنـــــاة لغویـــــة 

  )6"( وخصوصیاته المعرفیة و الوجدانیة.

 االتصــــال التربــــوي فــــي الخطــــاب النبــــوي، االهتمــــام بدراســــةنــــولي  أننــــابمــــا    

، والوقــــــوف البحــــــثبعالقــــــة بعــــــض المفــــــاهیم ذات   اســــــتجالء األمــــــر یقتضــــــي

  :  انطالقا من السیاق الدراسة، وهي تفید المعاني التالیة على داللتها

بـــــــین  إنســـــــاني"عملیـــــــة تفاعـــــــل هوالســـــــنة النبویـــــــة:  فـــــــيالتواصـــــــل التربـــــــوي    

ـــــــ الرســـــــول المربـــــــي (صـــــــلى اهللا علیـــــــه وســـــــلم) باســـــــتخدام حولـــــــه، اس مـــــــن والّن

ــــــةاللغتــــــین:  ــــــى  (لغــــــة الجســــــد)، والصــــــامتة (الشــــــفهیة)، اللفظی ــــــك عل ــــــوم تل وتق

تحقیـــــــق مقاصـــــــد تربویـــــــة  االتصـــــــال، بقصـــــــدالتفاعـــــــل والمبـــــــادرة بـــــــین طرفـــــــي 

  )7"(.بناء شخصیة فاعلة ومتمیزة" إلى فضيعدیدة، ت

ــل الرســــول     فــــي حــــین یمثــــل الخطــــاب التربــــوي النبــــوي"الكالم الموجــــه مــــن قبــ

ـــل مضـــــمونا  والـــــذي الجماعـــــة، أوســـــواء للفـــــرد  علیـــــه وســـــلم)، اهللا(صـــــلى  یحمــ
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بمـــــا یحقـــــق المصـــــلحة العامـــــة للمخاطـــــب  ،إرشـــــادي تـــــوجیهيطـــــابع  وتربویـــــا ذ

  )8"(بناء شخصیة سویة ومتوازنة".  فيویسهم  ،واآلخرةفي الدنیا 

 أفـــــــرادوبـــــــین  العالقـــــــة بـــــــین الرســـــــول (صـــــــلى اهللا علیـــــــه وســـــــلم) إنّ  ،إذن     

 إلنجــــــاحوالتــــــأثر  التــــــأثیرمجتمــــــع عصــــــره عالقــــــة تفاعلیــــــة تربویــــــة، تســــــتوجب 

ــــــــة التواصــــــــل  ــــــــي مقاصــــــــد طبیعــــــــة وتتجســــــــد  ،التربــــــــويعملی ــــــــة ف ــذه العالق هــــــ

بمــــــا  ،إلـــــیهمموجهــــــة  اداتوٕارشـــــالخطـــــاب النبـــــوي بمــــــا یتضـــــمنه مــــــن نصـــــائح 

لتحقیــــــق مقاصــــــد  )إیمائیـــــةفـــــي ذلــــــك اســـــتخدامه آلیــــــات لغویــــــة وغیـــــر لغویــــــة (

  تربویة عدیدة. أهدافو 
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  :  الخطاب النبوي فيأهمیة التواصل التربوي  -2
  

عظیمـــــا ذا  شخصـــــا مربیـــــا  لقـــــد كـــــان الرســـــول (صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم)

ــــة، و طبیع ــــذ، یراعــــي حاجــــات الطفول ــــوي ف ــــة أســــلوب ترب ــــأمر بمخاطب تهــــا، و ی

ـــــنهم، كمـــــا یراعـــــي  ـــــة بی ـــــروق الفردی ــــدر عقـــــولهم، أي یراعـــــي الف ـــــى قـ ـــــاس عل الّن

ــــــــي المــــــــرأة أنوثتهــــــــا، و فــــــــي  ــــــــائعهم، یراعــــــــي ف مــــــــواهبهم و اســــــــتعداداتهم وطب

ــــــه، و یلــــــتمس  ــــــل طفولت ــــــي الطف ـــــل كهولتــــــه، و ف ــــــي الكهـ ــــــه، و ف الرجــــــل رجولت

تــــألف فــــي قلبــــه، و دوافعهــــم الغریزیــــة، فیجــــود بالمــــال لمــــن یحــــب المــــال حتــــى ی

ُیقـــّرب إلیـــه مـــن یحـــب المكانـــة ألنـــه فـــي قومـــه ذو مكانـــة، و هـــو فـــي كـــل ذلـــك 

یــــــدعوهم إلـــــــى اهللا و تطبیــــــق شـــــــریعته، لتكمیــــــل فطـــــــرتهم، و تهــــــذیب نفوســـــــهم 

ــــــیئا فشــــــــ ــــــــه طاقــــــــاتهم و حســــــــن یشــ ــــــــوبهم، و توجی ــــــــوازعهم و قل ــــد ن ئا، و توحیــــ

اقــــــــات اســــــــتغاللها للخیــــــــر و الســــــــمو: طاقــــــــات العقــــــــل و طاقــــــــات الجســــــــم وط

ــــــذلك یســــــمو الفــــــرد و  ــــــروح، لتعمــــــل معــــــا و تتجــــــاوب للهــــــدف األســــــمى، و ب ال

  )9(ینهض المجتمع.
  

یتمیـــــز الخطـــــاب النبـــــوي مـــــن خـــــالل وظیفتـــــه عـــــن  األســـــاسوعلـــــى هـــــذا 

ــــاقي الخطابــــات  ــــه خطابــــا بعــــد القــــرآن الكــــریم ب ــــا هادفــــا یســــعى دینیــــا كون تربوی

 معـــــاییروفـــــق  داخـــــل المجتمـــــعتـــــه یـــــنظم حیاو اإلنســـــان ضـــــبط تصـــــرفات إلـــــى 

  حقق سعادته وغایته ووجوده.فیشرعیة وأحكام  تربویة

  

  التواصل التربوي اللفظي وغیر اللفظي في الخطاب النبوي:

ـــــــوعاأســـــــالیب التو ت تنوعـــــــ لقـــــــد    ـــــــوي بتن ـــــــي الخطـــــــاب النب ــل ف المقاصـــــــد  صـــــ

 "، مقامـــــات التـــــي اســـــتند إلیهـــــا كوســـــیلة للتبلیـــــغ واإلفهـــــام والتـــــأثیرال وبـــــإختالف

ئال، وتــــــارة یكــــــون مجیبــــــا، وتــــــارة یجیــــــب الســــــائل بقــــــدر فكــــــان تــــــارة یكــــــون ســــــا
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ــــــد  ــــد تعلیمــــــه،كما ق ــ ــــــد كمــــــا ســــــال،وتارة یضــــــرب المثــــــل لمــــــا یری ســــــؤاله، أو یزی

ــــــاهللا تعــــــالى، ـــــن ســــــؤاله لحكمــــــة  یصــــــحب كالمــــــه القســــــم ب ــــــت الســــــائل عـ و یلف

 أوالرســـــم، أووتـــــارة یعلـــــم بطریقـــــة الكتابـــــة، بالغـــــة منـــــه صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم،

ـــــــیح. أو التصـــــــــریح، أوالتشـــــــــبیه  أهـــــــــم  ولعـــــــــلّ  )10(بطریقـــــــــة اإلبهـــــــــام أو التلمــ

التــــــي اســــــتعملها الرســــــول صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم  لإلفصــــــاح أســــــالیب التبلیــــــغ 

بشــــقیه اللفظــــي وغیــــر لتواصــــل أســــالیب ا الســــامیة للخطــــاب هــــي معــــانيالعــــن 

   اللفظي:

  :التواصل التربوي اللفظي

ــــــك نقصــــــد باالتصــــــال اللفظــــــي هــــــو    ــــــتم عــــــن طذل ـــــذي ی ــــــق " االتصــــــال الـ ری

ـــــات المنطوقــــــة، ـــــو مــــــن  أنوالشــــــك  اســــــتخدام الكلمـ هــــــذا الشــــــكل االتصــــــالي هـ

یــــدخل تحتــــه االتصــــال بــــین شخصــــین  ،اآلخــــرینجوانــــب االتصــــال مــــع  أوســــع

واالتصــــــــــــال بـــــــــــین الجماعــــــــــــات واالتصــــــــــــال  واالتصـــــــــــال داخــــــــــــل الجماعـــــــــــة،

  )11(.الجماهیري العام"

ــــــر أدوات"ویعــــــد االتصــــــال اللفظــــــي مــــــن      أكثرهــــــا و االتصــــــال انتشــــــارا، أكث

 تـــــتم مـــــن خـــــالل اللغـــــة المحلیـــــة، ،اإلنســـــانیةحیـــــث معظـــــم النشـــــاطات  فعالیـــــة،

التغییــــــر الســــــریع  إلجـــــراءویعطـــــي ذلــــــك الـــــنمط مــــــن االتصــــــال الفـــــرد الفرصــــــة 

   )12( والمعاني." األفكارفي 

 ،مـــــن األهـــــداف التربویـــــةصـــــل اللفظـــــي أنواعـــــا ثالثـــــة االتو ینبثـــــق مـــــن  و

   نجزها على النحو التالي:

ــــــي أو لمعرفــــــــــيا التواصــــــــــل : و یمكــــــــــن أّن یســــــــــمى التواصــــــــــل العقلــــ

التواصــــل اإلدراكــــي، ویشــــمل األهــــداف التــــي تؤكــــد علــــى نــــواتج الــــتعلم الفكریــــة 
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ـــــــــــــة فـــــــــــــي المعـــــــــــــارف و المعلومـــــــــــــات ومهـــــــــــــارات التفكیـــــــــــــر بأنواعـــــــــــــه  المتمثل

   )13(المختلفة.

یتصـــــل هـــــذا المجـــــال باإلحســـــاس والمشـــــاعر و الوجـــــداني التواصـــــل :

هـــــّم موجهـــــات الســـــلوك اإلنســـــاني، و یحقـــــق األهـــــداف االنفعـــــال، و یعـــــّد مـــــن أ

ـــات، و المیــــــــــــول، واالهتمامــــــــــــات،القیم، الــــــــــــرأي، و أوجــــــــــــه  التالیــــــــــــة: االتجاهـــــــــ

   )14(التقدیر.

ــــــــي-الحــــــــس التواصــــــــل ــــــــة و حرك ــــــــى المهــــــــارات الیدوی : یشــــــــتمل عل

ــــة المختلفـــــــة، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك القـــــــراءة، و الكتابـــــــة، و  ـــر اللفظیـــ اللفظیـــــــة و غیــــ

الرســـــــــم، و التخطـــــــــیط ، والتركیـــــــــب، و تشـــــــــغلیها و الكـــــــــالم، و المناقشـــــــــات،و 

ــــــى یــــــــتمكن المــــــــتعّلم بواســــــــطتها  اســــــــتعمال األجهــــــــزة و األدوات المختلفــــــــة، حتــ

ــــــام،  ــــــلوك حركـــــــــي ظـــــــــاهري عـــ انجـــــــــاز مهـــــــــارات وظیفیـــــــــة متخصصـــــــــة أو ســـ

   )15(یتضمن: المهارة، الكفایة، الكفاءة، األداء، و الفعالیة.

صــــــورة  أحســــــن علــــــى  لتهبلــــــغ رســــــا الرســــــول (صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم) و    

وذلـــــــك مــــــن خـــــــالل  ،اللفظــــــي االتصــــــال التربـــــــويعــــــن طریـــــــق   وأكمــــــل وجـــــــه

ـــــة متنوعـــــــة، أســـــــلوب الحـــــــوار، وأســـــــلوب ها:برز أومـــــــن  اســـــــتخدام أســـــــالیب تربویــ

  التكرار، وأسلوب ضرب المثل.

  

ــــر  -3 ــــوي اللفظیــــة وغی ــــوي فــــي الخطــــاب النب أســــالیب التواصــــل الترب

  اللفظیة.

  الحوار:أسلوب 

ســــلكها النبــــي (صــــلى  التــــياهللا  إلــــىالــــدعوة  أســــالیب الحــــوار مــــن لقــــد  كــــان    

ــــه مـــــــع المخاطـــــــب، اهللا علیـــــــه وســـــــلم) ـــ ـــــــة  إذ فـــــــي محاورات ـــــت وســـــــیلته الفعال كانــ
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بــــــه  و قناعیــــــة التأثیریــــــة ویــــــدعو الفكــــــر للتأمــــــل و التــــــدبرلیملــــــي بــــــه حجتــــــه اإل

 المتأمـــــلو ، )16(اس وغیـــــر مفـــــاهیم خاطئـــــة اقتنعـــــوا بهـــــا  "اســـــتمال قلـــــوب الّنـــــ

ــــي  العدیــــد مــــن  فــــيفــــي الحــــدیث النبــــوي و  األســــلوبهــــذا یجــــد الســــیرة النبویــــة ف

ــدافالمواقـــــف التعلیمیـــــة لتحقیـــــق  ویوضـــــح ذلـــــك الحـــــدیث الـــــذي  ،التربویـــــة  األهـــ

ـــــد اهللا بـــــن عمـــــر  ـــــه عب ـــــال: و یروی ـــــل رجـــــل أ رضـــــي اهللا عنهمـــــا ق ـــــىقب النبـــــي  إل

   ،(صلى اهللا علیه  وسلم)

  .من اهللا تعالى جراألفقال :أبایعك على الهجرة والجهاد ابتغي 

  .فقال فهل من والدیك احد حي 

  .نعم بل كالهما "قال: 

  .من اهللا تعالى األجر :فتتبنىقال 

  .قال :نعم 

   )17"( صحبتهما. فأحسنوالدیك  إلىرجع أف قال: 

  :التربویة األهداف

ــداف-1 ــــة األهــ ــــه وســــلم مــــع  هــــذا  :المعرفی ــل الرســــول صــــلى اهللا علی تعامــ

ــــــلوبالموقـــــــف  ـــــــه والمناقشـــــــةالحـــــــوار  بأسـ ـــــــیم والتوجی حتـــــــى یتعـــــــرف  ،لتعل

 أفضــــلالوالــــدین مقــــدما علــــى الجهــــاد فــــي ســــبیل اهللا ومــــن  بــــر أنّ المــــتعلم 

ـــالى  أشــــــار إلــــــى هــــــذا فــــــي كتابــــــه العزیــــــز: ،األعمــــــال  {واهللا ســــــبحانه وتعـــ

ـــــاًنا ـــــَدْیِن ِإْحَس ـــــُدوْا ِإالَّ ِإیَّـــــاُه َوِباْلَواِل ـــــَك َأالَّ َتْعُب رك ن یـــــدأ،و ) 18"( }َوَقَضـــــى َربُّ

  لدخول الجنة.إلیهما سبب  واإلحسانطاعة الوالدین  أن أیضا

ــدافا-2 رســـــــول اهللا  الحـــــــوار تعمـــــــدففـــــــي هـــــــذا  :الوجدانیة(العاطفیـــــــة) ألهـــــ

ــــــلوبصـــــــــلى اهللا علیـــــــــه وســـــــــلم اســـــــــتخدام  فـــــــــي الطلبـــــــــي  االســـــــــتفهام  أســـ
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 شـــــعارهستاو عواطـــــف المخاطـــــب  إثـــــارةكـــــان الغـــــرض مـــــن هـــــذا  و ،خطابـــــه

 بطاعتهمـــــافـــــي هـــــذه الـــــدنیا  وٕاســـــعادهما هماإلرضـــــائ اقیمـــــة الوالـــــدین ســـــعیً ل

َوَصـــــــــاِحْبُهَما ِفـــــــــي الـــــــــدُّْنَیا { لقولـــــــــه تبـــــــــارك وتعـــــــــالى : واإلحســـــــــان إلیهمـــــــــا

  )19"( }َمْعُروًفا

ــداف-3 دار بــــــین الرســــــول (صــــــلى اهللا علیــــــه  مــــــا إن: الحركیــــــة -حــــــسال األهــــ

ـــدف تعلیمـــــــه  والمناقشـــــــة والصـــــــحابي مـــــــن حـــــــوار وســـــــلم) ـــــــىیســـــــعى  أنبهــــ  إل

والتواضـــــع لهمـــــا وعـــــدم  أوامرهمـــــاخـــــالل طاعتهمـــــا و تلبیـــــة خدمـــــة والدیـــــه مـــــن 

ملتهمـــــــا امعأو التقصـــــــیر فـــــــي حّقهمـــــــا و  إلیهمـــــــا اإلســـــــاءة  أو  التخلـــــــي عنهمـــــــا

  .لهما  إجالال وتعظیما برفق ولین

  التكرار: أسلوب  

ـــــالتكـــــرار أســـــلوب تعب    ـــــنفس بمثیرهـــــا،ی ـــــظ المكـــــرر  ري یصـــــور انفعـــــال ال واللف

ــــــــذي ینشــــــــر الضــــــــ وء علــــــــى صــــــــورة التصــــــــاله الوثیــــــــق منــــــــه هــــــــو المفتــــــــاح ال

وهــــــو یحــــــب فــــــي  فــــــالمتكلم إنمــــــا یكــــــرر مــــــا یثیــــــر اهتمامــــــا عنــــــده، بالوجــــــدان،

ــــــــوس أالوقــــــــت نفســــــــه  ــــــــى نف ــــــــه إل الرســــــــول  اتخــــــــذو  ،)20"("مخاطبیهــــــــان ینقل

ـــــي تعلـــــــیم أصـــــــحابه  اإلعـــــــادة و (صـــــــلى اهللا علیـــــــه وســـــــلم) أســـــــلوب التكـــــــرار فــ

ـــــدا لمضـــــمونه، ـــــه تأكی  يعـــــل هـــــذا مـــــا یلقـــــو ل، وتنبیهـــــا للمخاطـــــب علـــــى أهمیت

ــــــــى حــــــــدیث  ــــــــيالضــــــــوء عل قــــــــال  رضــــــــي اهللا عنــــــــه قــــــــال: ة،عن أبیــــــــهبكــــــــر  أب

  .ثالثا ؟"أال أنبئكم بأكبر الكبائر" (صلى اهللا علیه وسلم):النبي

  ،"رسول اهللا  بلى یا" قالوا:
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ـــــــس وكـــــــان متكئـــــــا، وعقـــــــوق الوالـــــــدین، بـــــــاهللا، اإلشـــــــراك" قـــــــال: وقـــــــول  أال وجل

  )21".(لیته سكت نامازال یكررها حتى قلف( )*"(الزور

  :األهداف التربویة

ـــداف المعرفیـــــة-1 ـــــه  :األهــ ـــــه وســـــلم) فـــــي خطاب كـــــرر الرســـــول (صـــــلى اهللا علی

ـــة (قـــــول الــــــزور) وكـــــان الغـــــرض مــــــن هـــــذا تعلـــــیم الصــــــحابة بـــــ ن شــــــهادة أكلمــ

الــــزور مــــن الــــذنوب العظیمــــة بعــــد الشــــرك بــــاهللا وعقــــوق الوالــــدین وظــــل یؤكــــدها 

ـــــن ســـــــواها، ـــــا أكثـــــــر مــ ب علیهـــــــا مـــــــن مفاســـــــد داخـــــــل لمـــــــا یترتـــــــ واالهتمـــــــام بهــ

  . اس وظلمهم ضیاع حقوق النّ و كفساد العالقات االجتماعیة ، المجتمع

ــز الرســـــول (صـــــلى  األهـــــداف الوجدانیـــــة-2 :  فـــــي هـــــذا الخطـــــاب التربـــــوي یركـــ

ا ، مّمــــلتوجیــــه والتعلــــیمالتكــــرار كمؤشــــر تــــأثیري  أســــلوباهللا علیــــه وســــلم) علــــى 

ـــــزور"، عبـــــارةتكـــــرار  وانفعـــــالهم إزاءالصـــــحابة  شـــــّد انتبـــــاه حیـــــث ظـــــل  "قـــــول ال

"وهـــــذا  (كان متكئـــــا فجلـــــس)،یكررهـــــا صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم مـــــع تغییـــــر هیئتـــــه

ــــوب إلــــى  ــــى الّنــــاس أن یت ــــزور، وعل ــــزور وقــــول ال ــــى عظــــیم شــــهادة ال ــــل عل دلی

ـــــن شــــــــهد  ألنــــــــهاهللا عــــــــز وجــــــــل مــــــــن هــــــــذا ، ـــــم مـــ ــــمن ظلــــــــم نفســــــــه وظلـــ یتضــــ

  ))22له".

ــــة -حــــسالاألهــــداف -3 ــــوي : لقــــد جــــاء الخطــــاب التر حركی ــــف لبــــوي النب ــــا كی یعلمن

ـــــین  صـــــغائر  ـــــذنوب نمیـــــز ب ـــــل الوقـــــوع فیهـــــا،  وهـــــا كبائر  وال معرفـــــة خطورتهـــــا قب

بـــــاهللا  اإلشـــــراككمـــــا جـــــاء واضـــــحا ومعبـــــرا عـــــن المـــــراد وهـــــو تحـــــذیر المـــــتعلم مـــــن 

 األعمـــــال أقـــــبحمـــــن  ألنـــــهوعقـــــوق الوالـــــدین، وتنبیهـــــه بـــــالتكرار علـــــى قـــــول الـــــزور 

  علــــــى الظلــــــم اإلعانــــــة إلــــــى األمــــــرعــــــد فــــــي ت وأضــــــرها  اإلســــــالمعلــــــى  أخطرهــــــاو 

  لذلك یجب تجنبها.
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  :المثل ضرب أسلوب

 أهمیتـــــهتتجلــــى ، ضــــرب األمثـــــال مــــن أهـــــم األســــالیب التربویـــــة  إن أســــلوب   

ـــــــي  المعـــــــاني فـــــــي  مـــــــن أجـــــــل تجســـــــید صـــــــویرهات و األفكـــــــار التعبیـــــــر عـــــــنف

ـــــل" هـــــو الشـــــيء المضـــــروب الممثــــــل  وترســـــیخها األذهـــــان ــــدى المـــــتعلم، والمث لـ

، وقـــــد كـــــان )23( ي تتضـــــح بـــــه المعـــــاني وهـــــو صـــــفة الشـــــيء أیضـــــا"بـــــه الـــــذ

التربـــــوي فـــــي تعلـــــیم  األســـــلوب(صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم) یســـــتخدم هـــــذا  الرســـــول

ــــاء البالغـــــة أمـــــورأصـــــحابه  ـــــرره علمـ ـــــنهم، وهـــــذا مـــــا ق "إن ضـــــرب األمثـــــال  دی

وقــــد أكثــــر اهللا ســــبحانه مــــن ضــــرب  المعــــاني، حفّیــــات نا عظیمــــا فــــي إبــــرازأشــــ

واقتـــــدى النبـــــي صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم فـــــي ذلـــــك  بـــــه العزیـــــز،األمثـــــال فـــــي كتا

فكـــــان یكثـــــر مـــــن ذكـــــر األمثـــــال فـــــي مخاطباتـــــه ومواعظـــــه و بالكتـــــاب العزیـــــز 

  :ن آبیان فضل قراءة القر  فيذلك  أمثلةومن )،24"( .كالمه"

قـــــــال (صـــــــلى اهللا  قـــــــال: - رضـــــــي اهللا عنـــــــه – األشـــــــعريموســـــــى  أبـــــــيعـــــــن 

طعمهـــــــا  )،*"( ترجـــــــة األكالقـــــــران  أ"مثـــــــل المـــــــؤمن الـــــــذي یقـــــــر : علیـــــــه وســـــــلم)

ـــــب وال وطعمهــــــا ،القــــــران كــــــالتمرة  أالــــــذي ال یقــــــر  و طیــــــب،وریحهــــــا طیــــــب  طیـ

ــــــح لهــــــا ــــــر  الفــــــاجرومثــــــل  ،ری ــل الریحانــــــة كالقــــــران  أالــــــذي یق ریحهــــــا  "(*)،مثــــ

ــــه أالــــذي ال یقــــر  الفــــاجرومثــــل  وطعمهــــا مــــر، طیــــب،  )،*"(القــــران كمثــــل حنظل

  )25( ."وال ریح لها طعمها مر

  :التربویةاألهداف 

ـــداف المعرفیــــــة-1 ـــذااألهـــ ــــــا رســــــول اهللا : بهـــ (صــــــلى اهللا  المثــــــل والتشــــــبیه زودن

الــــذي  والفــــاجرضــــبطا ودقــــة عــــن المــــؤمن  أكثــــربمعــــارف جدیــــدة  علیــــه وســــلم)

  ن:آالقر  أن والذي ال یقر آالقر  أیقر 
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ـــة كاأل فهـــو ،بـــه جـــاء ن ویعمـــل بمـــاآن كـــان قارئـــا للقـــر إفـــ  ترجـــة لهـــا رائحـــة طیب

ن: فهــــو كمثــــل التمــــرة طعمهــــا آالمــــؤمن الــــذي ال یقــــرا القــــر وطعمهــــا طیــــب وأمــــا 

ــــــیس لهــــــا رائحــــــة ــــــو ولكــــــن ل ــــــا هــــــذا التشــــــبیه نجــــــد  و ،حل الرســــــول  أنإذا تأملن

ن أن شـــــــآن للقـــــــر أل ن،آیشـــــــرع للمـــــــؤمن قـــــــراءة القـــــــر  (صـــــــلى اهللا علیـــــــه وســـــــلم)

حـــــــــال  إلـــــــــىنظرنـــــــــا  و إذا، واآلخـــــــــرةفـــــــــي الـــــــــدنیا عظـــــــــیم فیـــــــــه فائـــــــــدة كبیـــــــــرة 

ـــافق ) ــل الریحانــــة لهــــا رائحــــة طیبــــة وطعمهــــا آیقــــرا القــــر الــــذي الفاجر(المنـ ن كمثــ

ن كمثـــــل الحنظلـــــة لـــــیس لهـــــا رائحـــــة وطعمهـــــا آالـــــذي ال یقـــــرا القـــــر  والفـــــاجرمـــــر 

ـــــم مــــــن  یظهــــــرهوالمقصــــــود هنــــــا لــــــیس مجــــــرد خــــــداع المــــــؤمنین بمــــــا  ،مــــــر لهـ

خبیـــــث البـــــاطن قبـــــیح الظـــــاهر فالمنـــــافق  فهـــــو أســـــوء مـــــن ذلـــــك مـــــاإنّ ، اإلســـــالم

  الى.حتى مع اهللا سبحانه وتع

ــداف-2  العواطـــــــــفتثیـــــــــر االنفعـــــــــاالت وتحـــــــــرك  األمثـــــــــال: "الوجدانیـــــــــة األهـــــــ

 "الســـــلیمالقیـــــاس المنطقـــــي  و التفكیـــــر الصـــــحیحوالوجـــــدان وتربـــــي العقـــــل علـــــى 

التشــــــبیه فــــــي  أســــــلوب، اســــــتخدم رســــــول اهللا (صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم) )26"(

 ه انفعـــــاالتهمیـــــوتحریـــــك عـــــواطفهم وتوج اآلخـــــرینعلـــــى  للتـــــأثیرهـــــذا الحـــــدیث  

ـــاب اهللا تعــــــالى وتــــــدبره  و ،مــــــن الشــــــر همنحــــــو الخیــــــر وتنفیــــــر  ذلــــــك بــــــتالوة كتـــ

   ه.والعمل ب

  :حركیة -حسال األهداف-3

ــــنف مـــــــن هـــــــذه  )صـــــــلى اهللا علیـــــــه وســـــــلم  (شـــــــبه النبـــــــي    األصـــــــنافكـــــــل صـــ

ــــوع مــــن النباتــــات  األربعــــة ــــك بن ــــا و ذل ــــى  ،للمعــــانيوتوضــــیحا  لألذهــــانتقریب حت

بر آیاتـــــه وااللتـــــزام بمـــــا جـــــاء بـــــه مـــــن ن وتـــــدآیحـــــرص المـــــتعلم علـــــى قـــــراءة القـــــر 

ن الكـــــــریم تنزیـــــــل مـــــــن رب العـــــــالمین لیكـــــــون هـــــــدى آن القـــــــر أل الحـــــــق والهـــــــدى،
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فیــــه  ن للمــــؤمنین والعمــــل بمــــاآویتضــــح مــــن الحــــدیث أهمیــــة قــــراءة القــــر  للمتقــــین،

  الجنة. عذاب یوم القیامة والفوز بنعیم  لنجاة منلوتحذیرهم من هجره 

  :االتصال التربوي غیر اللفظي

ـــــر المنطوقـــــــة أو  ــ ـــــــین البشـــــــر بطـــــــرق أخـــــــرى غی هـــــــو وســـــــیلة لالتصـــــــال ب

المكتوبــــــــة، فهـــــــــو لغـــــــــة الجســــــــم أو حـــــــــدیث الجســـــــــم، هــــــــو نظـــــــــام رمـــــــــزي 

لالتصـــــال، ومـــــن إنتــــــاج اإلنســـــان، ویســــــتخدم رمـــــوزا علــــــى شـــــكل إشــــــارات 

ــــدة، وهي:لغــــــــة اإلشــــــــارة، لغــــــــة الحركــــــــة، لغــــــــة  ــــا معــــــــان عــــ وحركــــــــات ولهــــ

  )     27األشیاء.(

واتجاهاتنـــــــا بدقـــــــة  أفكارنـــــــا تعبیـــــــر عـــــــن مشـــــــاعرنا وتســـــــاعدنا علـــــــى الكمـــــــا   

ــــه یــــهإلانتبــــه وهــــذا مــــا  ،ووضــــوح واللفــــظ شــــریكان ونعــــم  اإلشــــارة" الجــــاحظ بقول

  )28"( . "العون هي له

تفیـــــد المعلـــــم فـــــي  فاإلشـــــاراتبالنســـــبة لالتصـــــال التربـــــوي غیـــــر اللفظـــــي  أمـــــا  

ـــــادة التأكیـــــــــد علـــــــــى الكـــــــــالم، أواالختصـــــــــار  ترســـــــــیخ وتعمیـــــــــق بعـــــــــض  أو زیــــ

تســــاعد المعلـــــم فــــي التعبیــــر عـــــن  أو جــــذب انتبـــــاه الســــامع، أوالهامــــة  ألمــــورا

وقــــد جــــاء  )29"( " بهــــا اإلتیــــانذر علــــى اللســــان عــــبعــــض المعــــاني التــــي قــــد یت

خطـــــاب النبـــــي صـــــلى بعـــــض مـــــن المواقــــف التعلیمیـــــة  فـــــي  ذلــــك واضـــــحا فـــــي

  : اإلشاراتمن هذه  و ، التربوياهللا علیه وسلم 

  تعبیرات الوجه:     -1

ــــه مـــــــن أســـــــرع الوســـــــائل یع ــــن المرســـــــل إلـــــــى  التـــــــيتبـــــــر الوجـــ تنقـــــــل المعـــــــاني مـــ

ـــر مصـــــدر لالتصـــــال غیـــــر اللفظـــــي ألنهـــــا أفمالمـــــح الوجـــــه تعتبـــــر  المســـــتقبل، كبــ
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ــــــا مشــــــاعر  ــــل لن ــ ــــــا  اآلخــــــرینتنق ــــــا وتكشــــــف عــــــن عواطفن  أوأو عــــــواطفهم تجاهن

  )30"( واحد. آن فيمشاعرنا تجاههم 

ـــــان الرســــــول (صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم) ال یخفــــــي مشــــــاعره وأحاسیســــــه بــــــل  وكـ

 " ري حـــــین قـــــالذســـــعید الخـــــ أبـــــووصـــــفه  وهـــــذا مـــــا یظهـــــر ذلـــــك علـــــى وجهـــــه،

 فــــإذا شــــد حیـــاء مـــن العــــذراء فـــي خـــدرها،أكـــان النبـــي (صــــلى اهللا علیـــه وســـلم) 

   )31"( شیئا یكرهه عرفناه في وجهه. رأى

  :االبتسامة -أ

ــــــت: ــــــي " عــــــن عائشــــــة رضــــــي اهللا عنهــــــا قال ــــت النب ــــــه  مــــــا رأیــ (صــــــلى اهللا علی

 " حتــــــى أرى منــــــه لهوتــــــه إنمــــــا كــــــان یبتســــــم وســــــلم) مســــــتجمعا قــــــط ضــــــاحكا،

)32(  

  الفوائد التربویة:

ـــذا إلیـــــه اإلشـــــارةیمكـــــن  بـــــرز مـــــاأ لعـــــلّ   النبـــــي صـــــلى اهللا  أن الســـــیاق ، فـــــي هــ

بأهمیــــة  یشــــعر المســــلم حتــــى" مــــع غیــــرهتبســــما  اسالّنــــأكثــــر علیــــه وســــلم كــــان 

ـــحك، الســــــعادة والســــــرور  نأیفهــــــم بــــــحتــــــى و  الوســــــطیة بــــــین االبتســــــامة والضـــ

فــــي وجــــوه النــــاس  العبــــوستجنــــب مــــع  ا باالبتســــامة فقــــط،مــــیمكــــن التعبیــــر عنه

)"33(   

ــــلت دراســــة قــــام بهــــا عــــدد مــــن علمــــاء و      االبتســــامة أكبــــر مــــن ذلــــك، فقــــد توصَّ

ـــــبب مــــــن أســــــباب النجــــــاح والســــــعادة،  ــــــنفس واالجتمــــــاع إلــــــى أنَّ االبتســــــامة سـ ال

ـــــم االبتســـــام هـــــو ـــــین أنَّ الشـــــخص دائ ـــدرة  حیـــــث تب ــ ـــــة وق ـــــر األشـــــخاص جاذبی أكث

  .)34"(اس، َفْضًال عن أنَّه أكثرهم ثقة بالنفسعلى إقناع النّ 
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  الغضب: إلىاحمرار الوجه تشیر -ب

خــــــرج علینــــــا رســــــول اهللا (صــــــلى اهللا  عــــــن أبــــــي هریــــــرة رضــــــي اهللا عنــــــه قــــــال:

ــدر، علیـــــه وســـــلم) حتـــــى  فغضـــــب حتـــــى احمـــــر وجهـــــه، ونحـــــن نتنـــــازع فـــــي القـــ

ــــه ففــــيكأنمــــا  ـــذافقــــال:  الرمــــان، فــــي وجنتی ــــیكم؟ أم أمــــرتم؟ أبهـ  بهــــذا أرســــلت إل

 أيعزمــــت علــــیكم ( ،األمــــرإنمــــا هلــــك مــــن كــــان قــــبلكم حــــین تنــــازعوا فــــي هــــذا 

  )35(. تنازعوا فیه إنعلیكم)  أقسمت

  التربویة:  الفوائد

غضـــــبه حتـــــى تغیـــــر لـــــون ألموقـــــف  صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم تعـــــرض رســـــول هللا

ـــدر عظـــــیمن أدلون بشـــــیتجـــــا ةوجهـــــه الشـــــریف  لمـــــا ســـــمع الصـــــحاب  ،وهـــــو القــ

واضـــــــح عـــــــن التحـــــــریم الو  نكـــــــاراإل وغضـــــــب إلـــــــى ال هـــــــذا داللـــــــة تشـــــــیر ففـــــــي

اهللا تعــــالى فــــي  خلقــــه، وفیــــه توجیــــه  أســــرارســــر مــــن  ألنــــهالكــــالم  فــــي القــــدر 

  اإلیمان بقضاء اهللا وقدره. أیضا إلى

  باللسان: اإلمساك -ج

 حـــــدثني بـــــأمر رســـــول اهللا یـــــا قلـــــت: قـــــال: وعـــــن ســـــفیان بـــــن عبـــــد اهللا الثقفـــــي:

مــــا  أكثــــررســـول اهللا مــــن  یــــا قلــــت: قـــل ربــــي اهللا ثــــم اســـتقم، قــــال: عتصـــم بــــه،أ

  )36"(هذا" ثم قال: خذ رسول اهللا بلسان نفسه،أف تخاف علي؟

  التربویة: الفوائد  

ـــالل الموقـــــف االتصـــــالي فـــــي هـــــذا الحـــــدیث     الرســـــول   إشـــــارة أنّ یظهـــــر مـــــن خــ

خطـــــاب ف ،علیــــك مــــن اللســــان) خافأاللســــان بــــدال مـــــن قولــــه( إلــــىبیــــده الشــــریفة 

ـــــــى  حركـــــــة الیـــــــد ـــــــرة منها:دل عل ـــــــى معـــــــان كثی ـــــن خطـــــــر اللســـــــان عل ـــذیر مــ التحــــ

مـــــن الكـــــذب وكـــــالم الســـــيء والنفـــــاق والغیبـــــة والنمیمـــــة وغیـــــر ذلـــــك مـــــن  اإلنســـــان
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ــــ ــــه المعاصــــي، مّم ــــذي  یــــؤدي ب ــــاب الصــــارم  ال ــــى مرتكبهــــا العق  إلــــىا یخــــاف عل

  .نار جهنم

   حركات الجسم: -2

ــــــیتفاعــــــل مــــــع مــــــا یحــــــیط  ،أحاســــــیسو  مشــــــاعر نســــــاناإلیحمــــــل جســــــد    ه ب

 معانیــــــه، لإلیمــــــاء و دالالتهــــــا، لإلشــــــارة و ،إیحاءاتهــــــالحركــــــة لف وینفعــــــل بــــــه،

ـــــد تعنــــــــي  ـــــن ســــــــؤال،أو  نهیــــــــا، أو أمــــــــرافقـــ ــــــا عـــ تعبیــــــــرا عــــــــن  أو تكــــــــون جوابــ

  )37"(فكرة،

ــــة مصــــــاحبة خطــــــاب وقــــــد    ــــــه جــــــاءت اإلشــــــارة والحركــ ــــــي صــــــلى اهللا علی النب

ویتضــــــح هــــــذا جلیــــــا مــــــن  ، التربویــــــةالتعلیمیــــــة لمواقــــــف معالجــــــة افــــــي وســــــلم 

   :األمثلة التوضیحیة بعض ب االستداللخالل 

  حركة الید:-أ

ــــه وســــلم) قــــال:ف  ــــرة رضــــي اهللا عنــــه عــــن النبــــي (صــــلى اهللا علی  عــــن أبــــي هری

رســـــول  یـــــا قیـــــل: ،)،*"(ویكثـــــر الهـــــرج یقـــــبض العلـــــم ویظهـــــر الجهـــــل والفـــــتن،"

  )38"(.یرید القتل كأنه ،فحركها هكذا بیده فقال: هللا وما الهرج؟

ــــــة: ــــــى للســــــائل، الفوائــــــد التربوی ــــــي توضــــــیح المعن ــــــد ف ـــــغ الی ــــــدما  وظــــــف المبلـ عن

فكانــــت  ولــــم یــــتلفظ بــــه، أشــــار لــــه بیــــده یشــــرح لــــه المقصــــود، مــــا الهــــرج؟ ســــأله:

فمهمــــا نمــــق الكــــالم وزخرفــــه ال یحقــــق  بلــــغ مــــن الشــــرح مــــدلولها لفظیــــا،أاإلشــــارة 

فهــــي معبــــرة عــــن كــــل كــــالم فظاعــــة  رســــخ،ألــــنفس ثرهــــا فــــي اأف مــــدلول اإلشــــارة،

ــــــ ــــــه،مــــــا ســــــیلحق الّن ــــــى االعتصــــــام ب ـــــن شــــــرع اهللا فحــــــثهم عل  اس إذا ابتعــــــدوا عـ

  )39( .وتجنب قواصم الفتن
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ــــغالیــــد ب اإلشــــارة تعــــد  ــــأثیرا األبل الرســــالة   نظــــرا لبــــث ،التواصــــل التربــــوي فــــي  ت

المعرفیــــــــة  هلحاجاتــــــــ المخاطــــــــب ومــــــــدى اســــــــتجابة ،التربویــــــــة بشــــــــكل میســــــــور

  حركیة.-نفس الوالوجدانیة و 

  تشبیك األصابع: -ب

 قــــال: عــــن النبــــي (صــــلى اهللا علیــــه وســــلم)رضــــي اهللا عنــــه  موســــى  أبــــيعــــن 

ـــــــین أصـــــــابعه)المـــــــؤمن للمـــــــؤمن كالبنیـــــــان یشـــــــد بعضـــــــه بعضـــــــا (  . وشـــــــبك ب

)"40(   

لف آصــــورة مــــن صــــور التــــفعالمــــة التشــــابك بــــین األصــــابع  : الفوائــــد التربویــــة 

علـــــى ففـــــي هـــــذا الخطـــــاب دلـــــت  المختلفـــــة، األشـــــیاءن نســـــجام بـــــیاالوالتناســـــق و 

ــــــتالحم،" ــــــوة وال ــــــرابط و الق ــــــوا  ةوكــــــل هــــــذا صــــــور  التماســــــك والت للمــــــؤمنین لیكون

ــــــــــــآزرون ویتراحمــــــــــــون  ــــــــــــوتهم وصــــــــــــالبتهم فیتعــــــــــــاونون ویت ــــــــــــي ق ــــــــــــان ف كالبنی

  .)41"(بالخیر األرضعمار إجل أمن  ویتعاطفون،

ســـــــتعملة  فـــــــي  زیـــــــادة المالتربویــــــة  مـــــــن الوســـــــائل االســــــتعانة بالحركـــــــة  اذن، 

  والنفس المتعلم.ذهن في  همعانیثبات و   وضوح الخطاب 

  :باألصبع اإلشارة-ج

ـــــن ســــــعد ـــــلم "أنــــــا وكافــــــل  ،عــــــن ســــــهل بـ قــــــال رســــــول اهللا صــــــلى اهللا علیــــــه وسـ

  )42( بالسبابة والوسطى " أشار و الیتیم في الجنة هكذا،

   الفوائد التربویة:

ــــیشــــیر ال  اشــــاريو طــــابع رمــــزي إلــــى  ي (صــــلى اهللا علیــــه وســــلم)و خطــــاب النب

ـــــا جعـــــل الخطـــــاب ینفـــــذ إلـــــى م اقویـــــواضـــــحا و  تـــــأثیرالكـــــان حیـــــث ،هـــــادف  ّم

ــــوب المتعلمــــین بیســــٍر وســــهولة ویتــــرك أثــــاًرا بالغــــة فــــي نفوســــهم، عالمــــة الف قل

المكـــــاني  القـــــرب وظفهـــــا الرســـــول صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم  دلـــــت علـــــى" التـــــي
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وتســــتخدم  یتیمــــا، یكفــــلفــــي الجنــــة بــــین الرســــول صــــلى اهللا علیــــه وســــلم ومــــن 

   )43"( لحب والتواصل.او  األخوةنفسها للداللة على  اإلشارة

ــــــ     ــــــدّ مّم ــــــاما تق ــــــیموســــــائل تنــــــوع  أن ، یتضــــــح لن فــــــي خطــــــاب  التربیــــــة والتعل

شـــــیر إلـــــى ت-لفظیـــــةغیـــــر  أمكانـــــت  لفظیـــــة -النبـــــي  (صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم)

ـــدرة األســـــلوب اللغـــــوي النبــــوي فـــــي إقنــــاع المخاطـــــب وتـــــأثیر  فاعلیــــة وكفـــــاءة وقـ

ــــه مــــــن خــــــالل  ــذلك قدرتــــــه الذهنیــــــة  هتواصــــــلعلیــ التربــــــوي مــــــع اآلخــــــرین ، وكــــ

ــــة  ــــف فــــي التعامــــل مــــع كــــل  والفكری الخطــــاب  مقــــام   بمــــا یناســــب تربــــويموق

  . التعلیمیة التربویة الرسالة أهداف  بذلك احققم ،المخاطبینوظروف 

  

  :الخاتمة -4

ظــــي فـــــي الخطـــــاب االتصـــــال التربـــــوي اللفظــــي وغیـــــر اللف دراســــةمــــن خـــــالل و  

ــــن إجمالهــــــا  نتوصــــــل إلـــــى تلخــــــیص أبـــــرز النتــــــائج النبـــــوي،  علـــــى النحــــــو یمكـ

  :التالي

ــــي الخطــــــاب النبـــــــوي،ا - عملیــــــة تفاعلیــــــة بــــــین الرســـــــول   التصــــــال التربــــــوي فــ

هادفـــــة لفظیـــــة وغیـــــر لفظیـــــة  أســـــالیبالمعلـــــم وأصـــــحابه المتعلمـــــین، باســـــتخدام 

ض بغیـــــة الوصـــــول واألغـــــرا مقاصـــــدالخطـــــاب وطبقـــــا لل ســـــیاقل تبعـــــا ومتنوعـــــة

  تربویة.إلى تحقیق األهداف ال

، (صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم) رســــــائله التربویــــــة ببراعــــــة ونجــــــاح بلــــــغ الرســــــول -

  اللفظیة. التواصلیة اللفظیة وغیرمهاراته بفضل  وذلك
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 األخـــــرفـــــي الطـــــرف   تـــــأثیرا وأكثـــــرایجابیـــــة  أكثـــــروالتواصـــــل اللفظـــــي كـــــان  -

ـــــــــك ــــــلوبباســـــــــتخدام  وذل ــــــلوبو  ،الحـــــــــوار والمناقشـــــــــة أســـ الرســـــــــالة  إعـــــــــادة أســـ

ــل فــــــي تعلــــــیم  أســــــلوب و تكرارهــــــا، و التربویــــــة  أصــــــحابهالتشــــــبیه بضــــــرب المثــــ

  .  ودنیاهم دینهم أمور

ـــــــي اتخـــــــذهااالوســـــــائل ومـــــــن  - ـــــــه وســـــــلم) لت ـــــــي (صـــــــلى اهللا علی ــــــیلة  النب كوسـ

تعبیـــــرات الوجـــــه وحركـــــات وتضـــــمن غیـــــر اللفظـــــي لتـــــأثیر واإلقنـــــاع التواصـــــل 

نحــــــو األهــــــداف   المتعلمــــــینفــــــي اســــــتجابة  بــــــالغثــــــر أمــــــن  االجســــــم، لمــــــا لهــــــ

  . التربویة السامیة

المتنوعــــــــة والبــــــــارزة فــــــــي شخصــــــــیة  المتمیــــــــزة و الیبســــــــاألهــــــــذه مــــــــن و 

ـــــلم التربویــــــة والتعلیمیــــــة ، وكیــــــف كــــــان یتعامــــــل  الرســــــول صــــــلى اهللا علیــــــه وسـ

مــــع المواقــــف و معالجتهــــا بأســــالیب راقیـــــة و مناســــبة لكــــل موقــــف تربــــوي مـــــن 

ــــن الضـــــــروري غیـــــــر اللفظـــــــي،  خـــــــالل تواصـــــــله اللفظـــــــي و  االلتـــــــزامأصـــــــبح مـــ

وفـــــي  ،اآلخـــــرینصـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم  فـــــي التواصـــــل التربـــــوي مـــــع  هبمنهجـــــ

حتـــــــى یحقـــــــق الخطـــــــاب التربـــــــوي المعاصـــــــر التقنیـــــــات  كـــــــل مراحـــــــل التعلـــــــیم،

الهادفــــــة الحیــــــاة فــــــي جمیــــــع مجــــــاالت  الالزمــــــة لتطــــــویر العالقــــــات اإلنســــــانیة 

  لمجتمع البشري. للوصول إلى التطور الحضاري ورقى ا

  

 اإلحاالت: 

دار التربیة الحدیثة للنشر  سیكولوجیة االتصال التربوي، محمد زیاد حمدان، .1

 .72ص م،2000والتوزیع،
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الحوار  ؤتمرمبحث مقدم االتصال التربوي في السنة النبویة ، ،دف أبو محمد خلیل  .2

 .02،صم2011كلیة التربیة الجامعة االسالمیة، والتواصل التربوي،

، تیزي وزو،دار األمل للطباعة 1وس محمد،مقاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات،طعس .3

  .73والنشر،ص

طیف الفارابي وآخرون،معجم علوم التربیة مصطلحات البداغوجیا عبد الل .4

 . 10-9/ص1،دار الخطابي للطباعة ،المغرب،ج1والدیداكتیك ،ط

 .73عسوس محمد،مقاربة التعلیم والتعلم،ص .5

م، 2009األردن،دار وائل،- ،عمان1حمدي،االتصال التربوي،ط حارث عبود،نرجس .6

 .       222ص

 . 5،صم2011دف،االتصال التربوي في السنة النبویة ،أبو محمد خلیل  .7

دف،جودة الخطاب التربوي في السنة  النبویة ،دراسة تحلیلیة بحث أبو محمد خلیل  .8

 جافنيبیة ،غزة كلیة التر  األقصىمقدم لمؤتمر المعلم الفلسطیني ،جامعة 

 .  5ص ،م2008

عبد الرحمن النحالوي،أصول التربیة اإلسالمیة وأسالیبها في البیت  .9

 ..27-26م،ص2010والمدرسة،دمشق،دار الفكر،

االتصال االجتماعي العمومي وأبعاده في منهج الدعوة  أمال عمیرات، .10

 . 247-246المحمدیة،ص

لجماهیري ،مجلة اآلداب أبو اصبع ،عملیات االتصال من الذاتي إلى االتصال ا  .11

 ص.221م ،1982،جامعة اإلمارات،العدد الثالث،

  .04م،ص 2011دف،االتصال التربوي في السنة النبویة ،محمد خلیل ابو  .12

- استراتیجیاته–عفت مصطفى طنطاوي، التدریس الفعال،مهاراته  .13

 .21ه،ص1429-م2009،عمان،دار المسیرة للنشر والتوزیع، 5تقویمه،ط
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،عمان،دار 1موسوعة المصطلحات التربویة،طمحمد سید علي، .14

 .39ه،ص1432م،2011المسیرة،

،عمان،دار 5توفیق احمد مرعي،محمد محمود الحیلة،طرائق التدریس العامة،ط .15

 .343ه،ص1432-م2011المسیرة،

لغة الحكمة وٕاقناع المخاطب في أسلوب الخطاب النبوي ،حنان محمد مهدي  .16

 .239م، ص2013لتربیة البنات،،كلیة ا2العقیدي،جامعة بغداد ،العدد 

 4/59صحیح البخاري ،كتاب الجهاد والسیر،باب الجهاد بإذن الوالدین، .17

 . 24-23اإلسراء،اآلیة:سورة  .18

 . 15-14 ،اآلیة:لقمانسورة  .19

 1986،  2التكرار بین المثیر والتأثیر،عالم الكتب بیروت،ط الدین علي السید، عز .20

 .ص136،م

 .9391ص ،2ج الزور،اب ما قیل في شهادة ب الشهادات ،بصحیح البخاري ،كتا .21

 .الحق عن والمیل والباطل الكذب:الزور قول شرح - *

محمد بن صالح العثیمین ،شرح ریاض الصالحین، تح:أبو سلسبیل محمد عبد  .22

 . 148م، ص2008،ج1الهادي، ط

 .ص55الریاض ،فؤاد عبد العزیز شلهوب،المعلم األول، .23

/ مكتب  2وأسالیبه في التعلیم، حلب ،ط غدة ،الرسول المعلم أبوعبد الفتاح  .24

 .113،صم 1997، اإلسالمیةمطبوعات 

  شـــــــرح االترجـــــــة :واحـــــــدة نـــــــوع مـــــــن الثمـــــــار الحمضـــــــیات ،جمیـــــــل المنظر،طیـــــــب

 الطعم والنكهة،لین الملمس،كثیر المنافع.

  .حنظله:واحـــــــــدة نـــــــــوع مـــــــــن ثمـــــــــار -28الریحانة:واحـــــــــدة نـــــــــوع مـــــــــن النباتـــــــــات *

  تؤكل  أشجار الصحراء التي ال
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، 4صحیح البخاري ،كتاب فضائل القران،باب فضل القران على سائرا لكالم، ج .25

 .1917ص

 1993،  1علي راشد،شخصیة المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات اإلسالمیة،ط .26

 .44م،ص 

أحمد العبد أبو السعید، زهیر عبد اللطیف عابد، مهارات االتصال وفن التعامل مع  .27

 . 51م،ص2014، 1األخریین، ط

عبد السالم هارون ،مكتبة  :بن بحر،البیان والتبین، تح الجاحظ  أبو عثمان عمرو  .28

  .78ص 1،ج4الجناجي ،مصر،ط

،دار 1طعلي بن نایف شحود، األسالیب النبویة في التعلیم، .29

 . 209صم،2009المعمور،

 .26ودوره في التفاعل االجتماعي، ص اإلنسانيعرقوب ،االتصال  أبو إبراهیم .30

 .187،ص5ي،كتاب المغازي وكتاب التفسیر،ج صحیح البخار   .31

 .95- 94،ص7،جاألدبوكتاب صحیح البخاري ،كتاب تفسیر   .32

للنشر  واإلیمان،علم 1التربوي في السنة النبویة،ط اإلعجازمصطفى رجب، .33

 ص.445والتوزیع، 

في ضوء  اآلخرینثیري في أعودة عبد عودة عبد اهللا ،االتصال الصامت وعمقه الت .34

 م،  112،2004مجلة المسلم المعاصر،لبنان ،العدد السنة النبویة،القران الكریم و 

 ص.29

سنن الترمیذي ،كتاب القدر ،باب ما جاء في التشدید في الخوض في القدر،  .35

 .8/290، 2133رقم

 .690،ص3927ابن ماجه،كتاب الفتن،كف اللسان عن الفتنة برقم  .36

ة موضوعیة في اسعد نصار،طرق االتصال التربوي السمعیة والبصریة،دراس  .37

 الحدیث النبوي،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة،العدد الثاني،

 ص. 446،م 2010
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ج  صحیح البخاري،كتاب العلم،باب من أجاب الفتیة بإشارة الید والرأس ، .38

 24،ص1

 القتل ذلك  ومن الشر األمور،وكثرة واختالط الفتنة:الهرج     . 

 . 97راه ،لغة الخطاب التربوي في الصحیح البخاري،صرسالة دكتو حوریة رزقي، .39

  .863،ص2صحیح البخاري،كتاب المظالم،باب نصر المظلوم،ج .40

 . 13الرسول في الدعوة والتربیة،ص أسالیب حسن الصوري، یوسف خاطر  .41

 .28ص ،3ج االستعواض، صحیح البخاري،كتاب الدیون و .42

فرحة للنشر  ،دار1،طحمد عارف حجازي ،دراسات لسانیة في الحدیث النبويأ .43

 ص .95م،2006والتوزیع، 

  

   :قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم بروایة اإلمام   

ـــــــــــــــــــل  - ـــــــــــــــــــــي التفاعــ ـــــــــــــــــــــوب ،االتصـــــــــــــــــــــال اإلنســـــــــــــــــــــاني ودوره ف ــــــــــــــــــو عرق ـــ ـــــــــــــراهیم أب إبــــــــ

    م.1993،عمان،دار المجدالوي،1االجتماعي،ط

هــــارون ،مكتبــــة  أبــــو عثمــــان عمــــرو بــــن بحــــر الجاحظ،البیــــان والتبــــین، تــــح: عبــــد الســــالم -

  . 1،ج4الجناجي ،مصر،ط

أبـــــو أصـــــبع ،عملیـــــات االتصـــــال مـــــن الـــــذاتي إلـــــى االتصـــــال الجمـــــاهیري ،مجلـــــة اآلداب  -

  م .1982،جامعة اإلمارات،العدد الثالث،

 الهـــــــدى،دار الجزائر أبــــــي عبـــــــد اهللا محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعیل البخـــــــاري، صـــــــحیح البخـــــــاري،-

  .م1992،

اللطیـــــف عابـــــد، مهـــــارات االتصـــــال وفـــــن التعامـــــل أحمـــــد العبـــــد أبـــــو الســـــعید، زهیـــــر عبـــــد -

  م. 2014، 1مع األخریین، ط
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،دار فرحــــــة للنشــــــر 1أحمــــــد عــــــارف حجــــــازي ،دراســــــات لســــــانیة فــــــي الحــــــدیث النبــــــوي،ط -

  م.2006والتوزیع، 

ـــــــــــــرب - ــــــو سعید،ســــــــــــــــنن الترمذي،تح:بشــــــــــــــــار عــــــــــــــــواد معــــــــــــــــروف،دار الغـــ الترمـــــــــــــــذي أبــــــــــ

  م.1996اإلسالمي،

ــــنهج الـــــــــــدعوة أمـــــــــــال عمیـــــــــــرات، االتصـــــــــــال االجتمـــــــــــاع- ي العمـــــــــــومي وأبعـــــــــــاده فـــــــــــي مـــــــ

  م.2014عمان،دار اسامة للنشر والتوزیع،-،االردن1المحمدیة،ط

،عمــــــــان،دار 5توفیــــــــق احمــــــــد مرعي،محمــــــــد محمــــــــود الحیلــــــــة،طرائق التــــــــدریس العامــــــــة،ط-

  ه. 1432-م2011المسیرة،

ـــــــــــــــــــــوي،ط- ــــــــــود،نرجس حمدي،االتصـــــــــــــــــــــال الترب ــــــــــــــارث عبـــــــــــ األردن،دار -،عمـــــــــــــــــــــان1حـــــــ

  م.  2009وائل،

أطروحـــــة رزقي،رســـــالة دكتـــــوراه ،لغـــــة الخطـــــاب التربـــــوي فـــــي الصـــــحیح البخاري، حوریـــــة -

    .م2015دكتوراه،جامعة بسكرة،كلیة اآلداب واللغات،قسم األدب واللغة العربیة ،

ــــــــــــت - ــ ـــــــــــــرحمن النحالوي،أصــــــــــــــول التربیــــــــــــــة اإلســــــــــــــالمیة وأســــــــــــــالیبها فــــــــــــــي البی ــــــــــــد الـ عبــ

  .م.2010والمدرسة،دمشق،دار الفكر،

ــــــو غــــــدة  - ــــــیم، حلــــــب ،طعبــــــد الفتــــــاح أب ــــــم وأســــــالیبه فــــــي التعل / مكتــــــب  2،الرســــــول المعل

  م. 1997مطبوعات اإلسالمیة، 

عبـــــــــــد اللطیـــــــــــف الفـــــــــــارابي وآخـــــــــــرون،معجم علـــــــــــوم التربیـــــــــــة مصـــــــــــطلحات البـــــــــــداغوجیا -

  .113،دار الخطابي للطباعة ،المغرب،ج1والدیداكتیك ،ط

ـــطفى طنطــــــــــــــــــــاوي، التــــــــــــــــــــدریس الفعال،مهاراتــــــــــــــــــــه - ـــــــــــ ـــــــــــت مصــــــ ـــــــــتراتیجیاته–عفـــــــــ -اســـــــــــ

  ه.1429-م2009،عمان،دار المسیرة للنشر والتوزیع، 5طتقویمه،

  

  م.  2009،دار المعمور،1علي بن نایف شحود، األسالیب النبویة في التعلیم،ط -

   م. 1993، 1علي راشد،شخصیة المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات اإلسالمیة،ط -

  فؤاد عبد العزیز شلهوب،المعلم األول،الریاض . -

ـــــد بـــــن -  ـــــن یزی ـــــب محمـــــد ب ـــــاقي،دار إحیـــــاء الكت ـــــؤاد الب ـــــن ماجه،تح:محمـــــد ف ماجه،ســـــنن اب

  العربیة.
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ــیكولوجیة االتصــــــــــال التربــــــــــوي،دار التربیــــــــــة الحدیثــــــــــة للنشــــــــــر  - محمــــــــــد زیــــــــــاد حمدان،ســــــــ

   م.2000والتوزیع،

ــبیل محمــــــد عبــــــد - محمــــــد بــــــن صــــــالح العثیمــــــین ،شــــــرح ریــــــاض الصــــــالحین، تح:أبــــــو سلســــ

  ه. 1429 -م2008،ج1الهادي، ط

ــــــدم مــــــؤتمر محمــــــد خلیــــــل أ - ــــــة ،بحــــــث مق ــــــوي فــــــي الســــــنة النبوی بــــــو دف ،االتصــــــال الترب

  م. 2011الحوار والتواصل التربوي،الجامعة اإلسالمیة،كلیة التربیة

ــــــة - ــــــل أبــــــو دف،جــــــودة الخطــــــاب التربــــــوي فــــــي الســــــنة  النبویــــــة ،دراســــــة تحلیلی محمــــــد خلی

ــــــة ،جــــــا ــــــة التربی ــــــم الفلســــــطیني ،جامعــــــة األقصــــــى غــــــزة كلی ــــــدم لمــــــؤتمر المعل ــــث مق فني بحــ

  م. 2008

ـــــــــــــــــــــة،ط- ــــــــــــــــــید علي،موســـــــــــــــــــــوعة المصـــــــــــــــــــــطلحات التربوی ــــــــــــــــد ســـ ـــــــــــــــــان،دار 1محمـــــ ،عمــــ

  ه.1432م،2011المسیرة،

، تیــــــــــزي وزو،دار األمــــــــــل 1محمــــــــــد عســــــــــوس ،مقاربــــــــــة التعلــــــــــیم والــــــــــتعلم بالكفــــــــــاءات،ط-

  والنشر. للطباعة

ــــــــة،ط-  ــــــــي الســــــــنة النبوی ــــــــم واإلیمــــــــان للنشــــــــر 1مصــــــــطفى رجب،اإلعجــــــــاز التربــــــــوي ف ،عل

  والتوزیع.

  طر حسن الصوري، أسالیب الرسول في الدعوة والتربیة. یوسف خا - 

  

  الت: المج

ســـــــعد نصـــــــار،طرق االتصـــــــال التربـــــــوي الســـــــمعیة والبصریة،دراســـــــة موضـــــــوعیة فـــــــي الحـــــــدیث أ -

  م. 2010النبوي،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة،العدد الثاني، 

التــــــأثیري فــــــي اآلخــــــرین فــــــي ضــــــوء عــــــودة عبــــــد عــــــودة عبــــــد اهللا ،االتصــــــال الصــــــامت وعمقــــــه  -

  م.  2004القران الكریم والسنة النبویة،مجلة المسلم المعاصر،لبنان ،العدد ،

ـــــوي ،  حنـــــان محمـــــد مهـــــدي العقیدي، - ـــــاع المخاطـــــب فـــــي أســـــلوب الخطـــــاب النب لغـــــة الحكمـــــة وٕاقن

  م.2013،كلیة التربیة البنات،2جامعة بغداد ،العدد 


