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  التفاعلية ب التربية اليأس
   واالستماع واإلقناع بالحوار

  
  

 أساليب التربية اإلسالميةمن 
  كتاب العلم من صحيح البخاري أنموذجًا 

  
  

  هشام بن إبراهيم المال
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قBالB فBإDنBHا قBْد فBتBنBHا قBْومBكB مDن بBْعدDكB : (قال اهللا تعالى 
 KHيDرDامBHالس KمKهBHلBضBأB٨٥(سورة طه اآلية ) و(  

  
غياب المعلم والمربي عند رواج الشبهات والشهوات " 

  "إلضالل األتباع وأخالقيًا يتيح الفرصة للمنحرفين فكريًا
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�المقدمة �

  
إن الحمــــد هللا نحمــــده     

ه، ونســــتعينه، ونســــتغفر
ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور 
أنفســـنا ومـــن ســـيئات 
ــده اهللا    ــن يه ــا، م أعمالن
ــن     ــه، وم ــلBH ل ــال مض ف

يضــلل فــال هــادي لــه،    
وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا  

وحده ال شـريك لـه، وأشـهد أن    
  .محمدا عبده ورسوله

أما بعد فإن مـن أولـى مـا يKشـغل بـه المـرء نفسـه              
مــود ألنهــا هــي الع ،ويبحــث عنــه فــي مظانــه التربيــة
ــة   ــال األم ــه أجي ــنهض ب ــذي ت ــين  ، ال ــربط ب ــل ال ولع

النبــي تربيــة وطريقــة  للتربيــة  الحديثــة  النظريــات 
ــلم  - ــه وس ــلى اهللا علي ــات    -ص ــن المتطلب ــحابه م ألص

وعـدم إسـنادها لمـدارس    ، واألمور التي ينبغـي دراسـتها  
ــة      ــب التربي ــى تغيي ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــة الحديث التربي
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مصـادره المتعـددة هـو    ألن ديننـا اإلسـالمي ب   ،اإلسالمية
المرجعية األولـى والمصـدر األهـم لألسـاليب التربويـة      

   .وطرق تطبيقها
بــدور الســنة النبويــة الرائــد فــي مجــال  واعترافــًا    

شـرعت فـي اسـتجالء األسـاليب التربويـة مـن        ،التربية
 الــذي يKعــدH ،خــالل كتــاب العلــم فــي صــحيح البخــاري

Hاألمــة  حيــث تلقتــه ،كتــاب بعــد القــرآن الكــريم أصــح
ذلـك فـي رسـالة أعـدت لنيـل درجـة       كـان  ، وبالقبول

ــراج     ــل أخ ــالمية، ولع ــات اإلس ــي الدراس ــتير ف الماجس
ــهل      ــرى وأس ــب أح ــي كتي ــيلة ف ــل وس ــائل ك الوس

   .للقراءة واالطالع
ــا          ــداد فيم ــق والس ــالى التوفي ــن اهللا تع ــًا م راجي

    .يKعرض في هذه الرسالة
  
  هشام بن إبراهيم المال          
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  ضوع أهمية المو

  
أهمية الموضـوع هـو    تكمن

ــي   ــات التـ ــة الدراسـ قلـ
ــب   ــذا الجان ــت ه ، تناول

ــة و ــة بالرغبــ معرفــ
تربويـة فـي   األساليب ال

 السنة النبويـة الشـريفة  
في وقت غفـل فيـه بعـض    

ــن   ــلمين عـ ــويين المسـ التربـ
ــة  ــاليب النبوي ــذلك األس ــن  ، وك ــرين م ــز اآلخ تحفي

أصحاب األقـالم والكتابـات التربويـة للخـوض فـي هـذا       
، ومــن نــب وكشــف أغــواره والبحــث عــن مكنونــهالجا

تصـحيح المفهـوم السـائد عنـد الكثيـرين      األمور المهمة 
Kبأن الغرب هو المDHللنظريات التربوية رصد.  
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  األساليب التربوية التفاعلية 
  

Kعـــن التربيـــة   الحـــديث
يتطلب النظـر فـي التفاعـل    

التربوي بعمـق وشـمولية   
ــه    ــاج إلي ــا يحت ــذا م وه

ــي أي  ــي ف ــف  المرب موق
وال يحصــــل "، تربــــوي

التــأثير والتغييــر إال حــين 
بـين المربـي    يحصل التفاعـل 

ــي ــروف  ، والمترب ــو مع ــا ه وكم
ــل  ــن دون تفاع ــارب م ــد يحصــل اخــتالط وتق ، )١("  فق

وقد أجمـع كـل مـن علمـاء الـنفس وعلمـاء االجتمـاع        
علــى أهميــة التفاعــل بــين األبنــاء وآبــائهم وأKمهــاتهم،  

نشـئتهم االجتماعيـة وفـي    لما له من أثـر إيجـابي فـي ت   
وبخاصــة فــي الســنوات األولــى  ،االرتقــاء بشخصــياتهم

                                                           

 .بتصرف )٣٣: ص(عبدالكرمي بكار، القواعد العشرأهم القواعد يف تربية األبناء ، ) ١
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،  ١ )أهم مرحلـة فـي تكـوين شخصـية الفـرد     (من العمر
فعلــى المربــي حــين يمــارس دوره التربــوي أن يراعــي 
جانب الجذب ليتم التفاعـل بينـه وبـين المتربـي بشـكل      

الجـذب يختلـف مـن شـخص آلخـر      ال سـيما وأن  ، مثمر
  . خرىأل عقليةمن و

  

                                                           
١

: ، موقع املريب " أساليب التربية الوالدية وبناء شخصيةالطالب " ،  عبد العزيز سليم 

http://www.almurabbi.com/DisplayItem.asp?ObjectID=1089&MenuID=2

&TempID=1 
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  عوائق في طريق التربية التفاعلية
  

ــًا    ــون عائقـ ــور تكـ ــاك أمـ هنـ
ــل بشــك ــق التفاع ل إيجــابي لتحقي

ــذي  ــل الـ ــا أن الجيـ ــن أهمهـ   مـ
ــ ــي ـينتم ــه المرب ــًا - ي إلي  -غالب

ــه   ــي إلي ــذي ينتم ــل ال ــر الجي غي
ــي ــًا المترب ــربين  ، وأيض ــض الم بع

ــنفس    ــي ال ــدة ف ــة زائ ــه ثق ــون لدي تك
سـواء أكـان هــذا    - ونـوع مـن الصـرامة فـي المواقـف     

ــرهم    ــًا وغي ــًا أم مKعلم ــًا أم أKم ــي أب ــرون  –المرب فيKظه
ثــم ال يKتيحــون  ؛أمــام المتــربين أنهــم دائمــًا علــى حــق

أيــة فرصــة بعــد ذلــك للمراجعــة أو المحــاورة، ممــا  
لمـا يطرحـه    يسبب نوعًا من عـدم قبـول هـذا المتربـي    

 أخــذ، لــذا يجــب حتــى لــو كــان أبــاه أو أمــه المربــي
ــاتهم  ــار  ووجرغب ــين االعتب ــات نظــرهم بع ــو ه ــى ل حت

  .كنت أيها الراشد على حق
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شخصية الدور المربي في صناعة 

  بإيجابية مع المجتمع التفاعلية
  

ــرس  ــي المت  يغ ــاجح ف ــي الن ــيالمرب ــاهيم  رب مف
ــر      ــى التفكي ــدرة عل ــية والق ــوة النفس ــجاعة والق الش

م شـؤون حياتـه بمـا    والنقد البناء واالجتهـاد فـي تنظـي   
مـن   أتيكKليـًا علـى اآلخـرين، وهـذا يـ     ه ادال يجعل اعتم

تقـوم علـى    ربـي خالل نسـج عالقـة بـين المربـي والمت    
ــدرات المت ــرام ق ــياحت ــالتعبير عــن   ،رب ــه ب والســماح ل

ــاره  ــه وأفك ــان   ، رأي ــا ك ــه مهم ــا يقول ــتماع لم واالس
مؤشـر علـى تمتـع الفـرد     "وهـذا   ،مستوى فكرته ضئيًال
ــية  ــحة النفس ــا  ، بالص ــوم المب ــار أن مفه ــى اعتب درة عل

  .)١("حاجة من حاجات النمو النفسي: هو

                                                           

  . باختصار ،  موقع املريب" هيبة املعلم التعين جربوته "، بسام البطة) ١
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  أسلوب التربية بالحوار
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  أسلوب التربية بالحوار
  

ــوار ــو  الحـــ هـــ
مراجعـــة الكـــالم بـــين 
ــئة   ــدين والناشـ الراشـ
فــي موقــف تربــوي   
يراد منـه تعميـق أحـد    
ــة   ــاهيم التربويـ المفـ
ــة  ــت روحي ــواًء أكان ، س

ــة ــة ، أم عقليـ أم اجتماعيـ
فــي منــاخ يغلــب عليــه تقــدير 

مــع مراعــاة الفــارق الســني    ، ل طــرف لآلخــر كــ
  .والثقافي لكل طرف لآلخر
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  ماذا يراد من الحوار ؟
  

ــٌر مــن  يخطــئ كثي
النـــاس حـــين يظـــن أن 
الحــوار هــو أن يفــرض 
ــه    ــرفين رأي ــد الط أح

ــر  ــى اآلخـ إذ أن " ،علـ
الـــــدافع األساســـــي 

ــيس   ــد ل ــاور الجي للمح
إقناع من يحـاوره بوجهـة   

ــره ــه يقــف   أن يجوال ،نظ عل
ــ  ــى جانب ــن    إل ــًا م ــو أيض ــر ه ــل أن يظف ــا يأم ه، وإنم

محاورهD بأن يكشـف لـه عـن غمـوض أمـوٍر ال يراهـا أو       
  .)١("ال يعرفها 

                                                           

 ).١٤: ص(باحلوار ، عبد الكرمي بكار ، التربية ) ١
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فوائد استخدام أسلوب الحوار 

  في التربية
  

الحوار عند أسلوب وائد استخدام من أهم ف
  :ما يلي  التربويين

أقرب  المتربي بأن يكون المحاور: التعارف  - أ
  .و إلى المربيلبقية أفراد األسرة أ

يزيد الحوار من التآلف بين المربي : التآلف   -ب
  .والمتربي

أي ظهور المشكالت التي يعاني منها : التكاشف   - ج
  .المتربي ووضوحها

وهو يساعد على تقوية أواصر : التالطف   -د
  .التعاطف بين الطفل والمربي

فمن خالل الحوار تزداد المحبة بين : التعاطف - هـ
وال يخفى أن الحوار  ،ربيالمربي والمت

  .المطلوب هو الحوار اإليجابي البناء
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   شروط الحوار التربوي الناجح
  

 الشــروطمــن أهــم إن 
ــا  ــب توافره ــوار  الواج للح

  : التربوي الناجح 
الرفــــــــق " -١
يظهــر لــه حبــًا ف: واللـين 

وخشيًة عليـه وأنـه يريـد    
   .مصلحته
ــن  -٢ ــذر مـــ الحـــ

توجيــه العتــاب المباشــر للناشــئة 
ــ ــه     تجنب ــرفض التوجي ــد ت ــي ق ــالهم الت ــردود أفع ًا ل

  .المباشر
ــكينة   - ٣ ــدوء والس ــي  "ألن : اله ــال المKرب انفع

، أثناء محاورة المتربي نـابٌع مـن حرصـه وخوفـه عليـه     
فيKخيـل إليـه أن االنفعـال    وهذا مـاال يدركـه المتربـي،    

يـؤدي إلـى اخـتالل الفكـر     "وهـذا   ،"سببه فرض الـرأي 
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  .١"فيفوت الغرض من التحاور
مســـتمعًا المربـــي لـــيس عيبـــًا أن يكـــون " -٤

ــا يقول  ــتوعب مـ ــربين ويسـ ــدًا للمتـ ــهجيـ ــذا ف ،ونـ هـ
ــل ــلوب     دلي ــوار كأس ــة الح ــه لدف ــن قيادت ــى حس عل
   .٢"تربوي

عفــة اللســان واالمتنــاع عــن اإليــذاء التحلــي ب-٥
ــذاءوالســخرية واالســتهزاء  تعامــل الفــي وغيرهــا  والب
  .واستخدام أسلوب الحوار ،مع المتربي

  
  

                                                           
١

  ).٥٠: ص(مفرح بن سليمان القوسي، ضوابط احلوار يف الفكر اإلسالمي،  

٢
  .بتصرف، )٤٩: ص(حممد بن عبد اهللا الشويعر وعبد اهللا بن عمر الصقهان، قواعد ومبادئ احلوار الفاعل،  
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  ة الحوارغاي
  

غايات وأهداف  للحوار
  : فرعية أو ممهدٌة منها

ــط   - ١ ــل وس ــاد ح إيج
  .يرضي الطرفين

ــى   - ٢ ــرف علــ التعــ
وجهــات النظــر وهــو 

  .هدف تمهيدي مهم
البحـــث والتنقيـــب  -٣  

مــــن أجــــل االستقصــــاء 
واالستقراء في تنـوع الـرؤى والتصـورات المتاحـة، مـن      
ــي     ــو ف ــن ول ــل وأمك ــائج أفض ــى نت ــول إل ــل الوص أج

  .)١("  يةحوارات تال

                                                           

  ). ٧: ص(صاحل بن عبد اهللا بن محيد، أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم ، ) ١
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  أسلوب التربية بالحوار 

  في ضوء ما ورد في كتاب العلم 

  من صحيح البخاري

  
، -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -زBْوجB النBHبDـيDH   عن عBائDشـة 

 ،KهBفDْعرBى تBHتBح DيهDْت فBعBاجBر BHالDإ KهKفDْعرBت Bْيًئا الBش KعBْسمBت Bْت الBانBك
 BHيDبBHالن BHنBأBصلى اهللا عليه وسلم-و- BالBق) :BبDHذKع BبDوسKْن حBم.(  

KْلتKقBف KةBشDائBْت عBالBى   : قBـالBعBت KـهBHالل KـولKقBي BْيسBل BوBأ) :  BـوفBسBف
إDنBHمBا ذBلDـكD اْلعBـْرضK،   : (قBالBْت فBقBالB  ،)يBسDيرًا يKحBاسBبK حDسBابًا

BابBسDاْلح BشDوقKْن نBْن مDكBلBْك، وDْهلB١")ي .   
  

رضـي اهللا  –أن عائشـة  تـدل علـى    ةفهذه الروايـ 
 ،وراجعتـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -حاورت النبـي   -عنها

                                                           
١

 )٢٨٧٦: (، ورواه مسلم برقم )١٠٣: (باب من مسع شيئاً فراجع حىت يعرفه، برقم، بخاري ، كتاب العلمال 



  

 

١٩ 

 

: بــوب البخــاري رحمــه اهللا لهــذا الحــديث بقولــهوقــد 
   .باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه

ــة      ــل التربي ــف يمث ــذا الموق ــك أن ه ــال ش ف
فهـو حـواٌر بـين    ، بالحوار في أكمـل صـورها ومعانيهـا   

ــي  ــلم -المرب ــه وس ــلى اهللا علي ــة  ، -ص ــي عائش والمترب
  . رضي اهللا عنها

ــن     " Dم Bــة BشDائBع Bــد ــانB عDْن Bــا ك Bم DيثDــد Bــي اْلح DفBو
    DيثDـدBي اْلحDـانBعBم DـمKHهBفBـى تBلBع DْرصDاْلح،   BHـيDبBHالن BHنBأBصـلى  -و

لBـْم يBكKـْن يBتBضBـجBHرK مDـنB اْلمKرBاجBعBـةD فDـي       ، -اهللا عليه وسـلم 
DْلمD١"اْلع.  

  
جBـاءBْت أKمKH  : قالـت  ،وعن أم سـلمة رضـي اهللا عنهـا   

: قBالBـتْ ، -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -إDلBـى رBسKـولD اللBHـهD     سKلBْيٍم
   DــهBHالل BـولKسBـا رBــْل    : يBهBف ،DHـقBاْلح BــنDي مDْحيBْسـتBي Bال BـهBHالل BHنDإ

       KHـيDبBHالن BـالBـْت؟ قBمBلBا اْحتBذDْسـٍل إKـْن غDم DةBـْرأBى اْلمBلBصـلى  -ع
ــاءBإذBا رBأB: ( -اهللا عليــه وســلم Bاْلم Dة  ، )تBمBــل Bس KHمKــْت أ BHطBغBف- 

وBتBْحـتBلDمK اْلمBـْرأBةK   : يBـا رBسKـولB اللBHـهD   : وBقBالBْت -تBْعنDي وBْجهBهBا 

                                                           

  .١٩٧ص /  ١فتح الباري   ١



  

 

٢٠ 

 

BالBْم( :؟ قBعBيشبهها ولدها، ن BمDبBف DكKينDمBْت يBبDرB١)ت.  
  

وهــذا الحــديث فيــه محــاورة ومراجعــة ظــاهرة 
ــا   ــي اهللا عنه ــليم رض ــن أم س ــي عل ، م ــواب النب ــه وج ي
وبزيــادة فائــدة حيــث  ،الصــالة والســالم لهــا باإليجــاب

أظهر لها أن هـذا المـاء الـذي ينـزل مـن المـرأة سـبب        
  .في أن ابنها يشبهها

  

                                                           
١

  ).٣١٣: (، ورواه مسلم برقم ) ١٣٠(البخاري ، كتاب العلم باب احلياء يف العلم ، حديث  



  

 

٢١ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أسلوب التربية باالستماع



  

 

٢٢ 

 

  

  أسلوب التربية باالستماع

  
ــي    ــور الت ــن األم م

ــد   ــى جه ــا عل ــد فيه يKعتم
ــي فــي التربيــة    المترب

كــن االســتماع فــإذا لــم ي
المتربي مستمعًا جيـدًا ال  

شك أنـه سـيفوته كثيـر    
األمور التي يوجهها إليـه   من

  .المربي
. فحسن االستماع يتخطى مجرد الصمت وهز الـرأس 

بل يستلزم قدرات خاصة باستيعاب ما يقـال وتخزينـه فـي    
  . الذاكرةD بصورٍة منتظمة السترجاعه في الوقت المناسب

م مـا يقولـه   القـدرة علـى تحديـد وفهـ     :االستماع 
  . )١(اآلخرون

فهي عمليـة إنسـانية مقصـودة، تسـتهدف اكتسـاب      
وتتكون أبنيـة  ، المعرفة، والخبرات والمعارف السابقة للفرد

                                                           

 ).١٠٩: ص(علم ، جمدي عزيز إبراهيم ، معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والت) ١



  

 

٢٣ 

 

المعرفة في الذهن من خالل االستماع المعتمد على اإلنصات 
  .)١(وعدم تشتت الذهن

                                                           

 ).١١٠: ص(املصدر السابق ، ) ١



  

 

٢٤ 

 

  

  الفرق بين

  السماع واإلنصات واالستماع

  
ن التقاط األذ: السماع  -أ

لذبذبات صوتية من مصـدرها  
دون إعارتها أي انتبـاه، وهـو   
ــى   ــد عل ــهلة، تعتم ــة س عملي
وظــــائف األذن، وســــالمتها 

العضوية، وقدرتها على التقـاط  
  .الذبذبات
تركيـز االنتبـاه   : اإلنصات  -ب

  .على ما يسمعه اإلنسان من أجل تحقيق غرض معين
مهارة معقـدة يعطـي فيهـا المسـتمع      :االستماع  -ج

دث كــل اهتماماتــه ويركــز انتباهــه إلــى حديثــه، المتحــ
 .ويحاول تفسير أصواته، وإماءاته، وكل حركاته، وسكناته

فالسماع عملية فسيولوجية تولد مع اإلنسان وتعتمد 



  

 

٢٥ 

 

في حين يكـون  . على سالمة العضو المخصص لها وهو األذن
والفرق بين اإلنصات . اإلنصات واالستماع مهارتين مكتسبتين

اعتماد اإلنصات على األصـوات المنطوقـة لـيس     :واالستماع 
غير، بينما يتضمن االستماع ربط هـذه األصـوات باإلمـاءات    

 . )١(الحسية والحركية للمتحدث 
وBإDذBا : (قال الشيخ السعدي رحمه اهللا في قولـه تعـالى  

 BئDرKـر ٱقKۡلق�KانBـم    اف ءKكBHلBعBوْا لKـتDنصBأBو KـهBوْا لKعDمBـر  �ۡسـتKۡت� BـونKمBح( 
أن اإلنصـات فـي الظـاهر    ، بين االستماع واإلنصات والفرق"

بترك التحدث أو االشتغال بمـا يشـغل عـن اسـتماعه، وأمـا      
اإلستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبـه ويتـدبر مـا    

  .)٢(" يسمع 
  

                                                           

ــاد ،  ) ١ ــد زيـ ــعد حممـ ــا  " مسـ ــدريب عليهـ ــة التـ ــتماع وكيفيـ ــارات االسـ " : مهـ
http://www.drmosad.com/index85.htm  بتصرف يسري. 

  ).٦٠٣ص/٢(السعدي عبدالرمحن بن ناصر ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ) ٢



  

 

٢٦ 

 

  

  أهمية االستماع

  
ــه    ــه مهارات االســتماع ل

ومبرراته وآدابه وأثـره فـي   
ــي  ــية المترب ــة شخص ، تنمي

ع مطلوبًا دائمًا وليس االستما
بل فـي أوقـات   ، من المتربي
فهو مهم للمتربي ، دون أخرى

حتى يتمكن من اكتساب القـدرة  
  .مع حسن الفهم، على التركيز

وتكمن أهمية االستماع في أنه أكثر الوسائل اتصاًال بالناس 
حتى فاقد البصـر يمكنـه أن يمـارس حياتـه     ، وتفاعال معهم
ول عن المجتمع إلى حـٍد  بخالف األصم المعز، بشكل طبيعي

  .ما
وحـذر  ، وقد حث القرآن على حسن استخدام الطاقات

وBلBا تBْقفK مBا لBْيسB لBكB بDهD : (من إساءة استخدامها فقال تعالى
  BولKأ KHـلKك BادBـؤKاْلفBو BرBصBاْلبBو BْمعBHالس BHنDْلٌم إDٰع    KْنـهBع BـانBك BـكDئ



  

 

٢٧ 

 

  . (١)) مBْسئKوًلا
أهمية كبرى، ألنه يبنـي   وقد أولى العرب االستماع 

كما أكد العلماء أن االستماع مهـارٌة  ، اإلنسان لغويًا وفكريًا
وكانوا يفضـلون االسـتماع علـى التحـدث     ، تحتاج إلى تعلم

  .وخاصة في معاهد العلم
يـا بنـي إذا جالسـت    : "يقول الحسن بن علي رضي اهللا عنه 

العلماء فكن على أن تسـمع أحـرص منـك علـى أن تقـول،      
وال تقـاطع  ، حسن االستماع كما تتعلم حسـن الكـالم   وتعلم

  .)٢(" على أحد حديثًا وإن طال حتى يمسك 
  

                                                           

  إلسراءسورة ا: ٣٦آية ) ١
  ).٢٠٥: ص(،  عادل بن عبداهللا الغامدي ، اجلامع يف أحكام وآداب الصبيان كتاب العلم) ٢



  

 

٢٨ 

 

  

  فوائد االستماع

  
ــد   ــد فوائ لالســتماع الجي

ــا   ــرة منهـ ــاركة : كثيـ مشـ
وفهم وجهـة  ، اآلخرين شعورهم
والتعبير عن ، نظرهم وتقديرهم

وأيضا التدريب ، الذات وتأكيدها
وفهم  ،على النقاش والحوار الهادف

، أســاليب التفكيــر لــدى المتــربين   
ــد  ــاليب النق ــم أس ــالج  ، وكــذلك تعل ــم الصــبر وع وتعل

  ).١(ومن ذلك التعرف على بعض مشكالت التفكير، االندفاعية
، وعلــى المســتمع الجيــد أن يــتلمس هــذه الفوائــد 

وقد يجد البعض صعوبًة فـي تطبيـق   ، ويستفيد من نتائجها
والتكرار تصبح العمليـة  آلية االستماع الجيد لكن بالتجربة 

  .تلقائية وميسرة

                                                           

 ). ٤٦: ص(سلمان خلف اهللا ، احلوار وبناء شخصية الطفل ، ) ١



  

 

٢٩ 

 

  

  آداب االستماع 

 
حتى تتم االستفادة 

يجب علـى  من االستماع 
أن  –المتربـي –المتلقي 

يتحلى بـآداب اإلسـتماع   
ــق   ــى يطل ــه حت وأخالق

 . عليه أنه مستمٌع جيد
روي عــن الضــحاك  

: العلم  أول بـاب مـن   : أنه قال بن مزاحم
: العمـل بـه والرابـع    : ثالـث استماعه وال: الصمت، والثاني 

 .)١(.نشره وتعليمه
وهو مـن  ، فاالستماع فن من فنون االتصال والتفاعل 

المهارات اليسيرة التي يمكن التحلي بها بسهولة، ومع تكرار 
 .هذه اآلداب تصبح سلوكًا لدى اإلنسان ال يتطلب جهدًا

وآداب االستماع هو الفعل الذي يعكس انطباعًا لـدى   

                                                           

 ).٢٩٢: ص/ ١(، اخلطيب البغدادي ، أمحد بن علي بن ثابت ، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع) ١



  

 

٣٠ 

 

المستمع مهذٌب يحترمه، وتجنب ما يؤدي إلـى   المتحدث بأن
  :)١(خالف ذلك، ومن األمور التي تجب مراعاتها ما يلي

التوجه إلى المتحدث بـالنظر والجسـم واختيـار     -١
Dالمناسبة Dالجلسة.  

  .عدم االشتغال عن المتحدث بأمور أخرى -٢
التركيز مـع المتحـدث ومحاولـةD ربـط أجـزاء       -٣

  .الموضوع ببعض
عاد عن التصرفات التي تظهـر عـدم الرغبـةD،    االبت -٤

  .ونحو ذلككالتثاؤب والنظر للساعة والتلفت 
االبتعاد عن السخرية بالمتحدثD بأيـةD طريقـٍة أو    -٥

    .أسلوب
  .عدم مقاطعة المتحدث حتى ينتهي من حديثه -٦
  .عدم إكمال حديث المتحدث -٧
  .عدم تكذيب المتحدث -٨

  

                                                           

  ).  ٨١: ص(اهيم املهوس ، فنون االتصال اللغوية ، عبدالرمحن بن إبر) ١



  

 

٣١ 

 

  

  الجيد معوقات االستماع

  
ــتماع   إن االســـــ

الدقيق أمر جوهري في 
وضعف القدرة ، االتصال

على االستماع تؤدي إلى 
تعويق الكالم عن القيام 

ثم فشل عملية ، بوظيفته
وقد يرجع ضعف ، االتصال

االستماع إلى عوامل تكمن فـي  
، وعدم الدقة في التنظـيم ، كالتفكك في التراكيب، الكالم

معوقــات وغمــوض المصــطلحات، ونســتطيع إيجــاد ســتة 
     )١(: وهي ، لالستماع ينبغي أخذها بعين االعتبار

ويكون باالنشغال بعقله ومحاولة االستماع : التشتت-١
والحـل  ، ألنه توقع متحدثا مثيرا، فلم يجد، لما يقال

                                                           

 ).٤٧: ص(فتحي على يونس ، اللغة العربية والدين يف رياض األطفال واملدرسة االبتدائية ، ) ١



  

 

٣٢ 

 

  .يكون ببذل جهده لمتابعة الخط الفكري للحديث
قـد يصـاب المسـتمع بالملـل قبـل انتهـاء       : الملل-٢

ن يستمر في نشاطه واسـتماعه  الحديث، فينبغي أ
  .حتى لو لم يجد ما يشبع شغفه

ينبغي للمسـتمع أن يكـون صـابرًا،    : عدم التحمل -٣
  .ويتعود على اإلنصات والمتابعة

ال يتوقع المستمع الجيد الكمال اللغـوي  : التحامل -٤
فعادة مـا تواجهـه أخطـاء صـغيرة فـي      ، للمتكلم

كـار  وفي النطق ولكنه ال ينصـرف عـن أف  ، البناء
  .المتكلم

يحتاج االستماع الجيد إلى كـل النشـاط   : البالدة -٥
لذلك ينبغي أن يستحث نفسـه  ، العقلي للمستمع

  . دائمًا على فهم الحديث
يميل الكثيـر إلـى اسـتماع مـا     : التسرع فيما يتوقعه - ٦

أو ينحــرف ، فينصــرف بذهنــه ، يتمنــى ســماعه 
بدًال مـن  ، لعدم تحقيق ميوله، باستنتاجه عن المعنى

  .نتظار آخر الحديثا
إال أن ، وهذه المعوقات إنمـا هـي خاصـة بـالمتربي    

، المتربي ال يكون دائمًا هو المعوق لعملية االسـتماع 
  :فمن األمور األخرى المعيقةK لالستماع 

عــدم مراعــاة الفــروق  : معوقــات خاصــة بــالمربي



  

 

٣٣ 

 

مع ، أو فقدان السيطرة على ضبطهم، الفردية بين المتربين
  .لتصل فكرته واضحة من غير تشويشحاجته للهدوء 

بـأن يكـون الموضـوع    : معوقات خاصة بالموضـوع  
المطروح فوق قدرات المتربي ممـا يسـبب لـه إعاقـة عـن      

  .سماعه وعن استيعابه بشكٍل مناسب
قد تكـون طريقـة    : معوقات خاصة بطريقة العرض

ولـيس فيهـا مـا    ، المربي في عرض الفكرة مملة غير شيقة
  .ة من قبل المتربين للمادة المعروضةيبعث روح المتابع

وهذه المعوقات تحتاج إلى تذليل وعالج كـي يحقـق          
درس االستماع األهداف المرسـومة لـه، والبـد أن تتضـافر     

  .جهود الجميع لمعالجة هذه المعوقات



  

 

٣٤ 

 

  

  أسلوب التربية باالستماع

  في ضوء ما ورد في كتاب العلم

  من صحيح البخاري
ستماع نجد أنه تكرر في باب العلـم  نظرًا ألهمية اال 

وهـذا يعطـي   ، تقريبًا بتصاريف متعددة قرابة الثالثين مـرة 
  . انطباعًا ألهمية االستماع

، والنصوص التي جاء فيها االستماع كوسيلة للتربية
، فبعضـها أتـى بمعنـى السـماع    ، جاءت بأنواع السماع كلهـا 
  :ماع وأخرى أتى بمعنى االست، وأخرى أتى بمعنى اإلنصات

أBْقبBْلتK : (قال، -رضي اهللا عنه– عن عبد اهللا ابن عباس
، وBأBنBا يBْومBئDـٍذ قBـْد نBـاهBْزتK االDْحـتDالBمB،     )١(رBاكDًبا عBلBى حDمBاٍر أBتBاٍن

 DهBHالل KولKسBرBصلى اهللا عليه وسلم-و-     DْيـرBـى غBلDًنـى إDمDي بDHلBصKي
وBأBْرسBْلتK األBتBـانB تBْرتBـعK،   ، صBHفDHجDدBاٍر، فBمBرBْرتK بBْينB يBدBْى بBْعضD ال

BHيBلBع BكDلBْر ذBْنكKْم يBلBف ،DHفBHي الصDف KْلتBخBدB٢() ف.(  

عقلتK : (وفي حديث محمود بن الربيع بن سراقة قال  

                                                           

  ).٢١: ص/ ١(، "النهاية يف غريب احلديث واألثر"ينظر . األتان احلمارةُ األنثى خاصة ) ١
  ) .٢٦٥(برقم ، ، ومسلم) ٧٦(اع الصغري ، حديث البخاري ، كتاب العلم، باب مىت يصح مس) ٢



  

 

٣٥ 

 

مجها في وجهي وأنا  )١(مجًة -صلى اهللا عليه وسلم-من النبي 
  .)٢() ابن خمس سنين من دلو

مـن   -رحمـه اهللا -ففي هذا الباب يظهر فقه البخاري 
ويستوعبه وممكن أن يKبلغ ما ، أن الصغير قد يحسن االستماع

  .سمعه
ومقصود الباب االستدالل علـى أن  : "قال ابن حجر  

الخطيـب  وقـد أورد  ...  البلوغ لـيس شـرطًا فـي التحمـل    
أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم ) البغدادي(

في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلـت عـنهم، وهـذا هـو     
  .)٣(" المعتمد 

جواز سماع الصـغير وضـبطه بالسـن وهـو      وفيه" 
وحديث محمود ظاهر فيـه دون حـديث ابـن    ، مقصود الباب

. )٤("عباس فإن من ناهز االحـتالم ال يسـمى صـغيرًا عرفـًا     
  .فليس للمربي أن يستصغر أحد طالبه بسبب عمره

فاألظهر أن ، وأما السن التي يصح بها سماع الصغير 
ه قـال اإلمـام أحمـد بـن     وبـ ، التمييز هو المعتبر والمعتمد

                                                           

  ).٢٩٧: ص/ ٤(، )النهاية يف غريب احلديث واألثر(،ينظر ، أي صبها ومنه مج لعابه إذا قذفه ) ١
  ). ٣٣: (برقم ،، وهو عند مسلم )٧٧: (باب مىت يصح مساع الصغري، برقم، البخاري، كتاب العلم) ٢
  باختصار، )١٧٢: ص/ ١( ، فتح الباري، ابن حجر) ٣
  ). ٣٨٦: ص/ ٣(ابن امللقن ، عمر بن علي األنصاري ، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، ) ٤



  

 

٣٦ 

 

  .)١(إذا عقل وضبط : حنبل
لمـا ميـزه اهللا   ، ينبغي مراعاته في التربيةمما فهذا  

    .على غيره من الفهم والفطنة
  

، أBنBH -رضـي اهللا عنـه  -وعBْن جBرDيٍر بن عبداهللا البجلي 
 BHيDبBHصلى اهللا عليه وسـلم -الن- ،     DاعBدBاْلـو DـةBHجBـي حDف KـهBل BـالBق :

) DْنصBاْستBاسBHالن Dت( ،BالBقBف) :    KبDْضـرBـاًرا يBHفKي كDْعـدBوا بKعDْرجBت Bال
صـلى اهللا عليـه   -فاسـتخدم النبـي   . )٢()بBْعضKكKْم رDقBابB بBْعـضٍ 

  ".استنصت الناس" كلمة  -وسلم
أي " باب اإلنصات للعلماء : " قوله: "قال ابن حجر  

ء وفيه أن اإلنصـات للعلمـا  . السكوت واالستماع لما يقولونه
   .)٤( )٣()"العلماء ورثة األنبياء(ألن ؛ الزم للمتعلمين 

اسـتفعال  ) استنصت الناس: (وقال في إرشاد الساري 
وفي عنوان الباب وأمره  )٥(من اإلنصات ومعناه طلب السكوت

  :باستنصات الناس وقفتان مهمتان ، -صلى اهللا عليه وسلم-

                                                           

 ) . ٦٨ص /٢(العيين ، حممود بن أمحد املعروف ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ) ١
بيان قول النيب  ، ومسلم ، كتاب اإلميان، باب) ١٢١(البخاري ، كتاب العلم باب اإلنصات للعلماء، حديث ) ٢

 )١١٨: (برقم، )سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر: (صلى اهللا عليه وسلم

  )٢٦٨٢(سنن الترمذي ، أبواب العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، حديث ) ٣
  .٣٩٠/ ١فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،  ٤)

  .).٣١٨/ ١(لبخاري ، القسطالين ، أمحد بن حممد، إرشاد الساري لشرح صحيح ا) ٥



  

 

٣٧ 

 

يكـون بيـد   ، أن إنصات المتربي وحثه عليـه : األولى
  .لمربي غالباا

أن يكون هذا اإلنصـات دافعـًا مـن المتربـي      :الثاني 
  ليستوعب تمامًا ما يريده منه مربيه 

   
هناك حاالت يحتاج فيها المربـي لسـماع   : االستماع 

وأحيانا أخرى يجب أن ، وأحيانًا يحثه على اإلنصات، المتربي
  .يكون هناك استماعًا

قBالB لDعBْمرDو ْبنD سBعDيٍد بن  الخزاعي، أBنBHهK فعBْن أBبDي شKرBْيٍح
وBْهوB يBْبعBثK اْلبKعKوثB إDلBى مBكBHـةB اْئـذBْن لDـي أBيKHهBـا األBمDيـرK      ، العاص

 KHيDبBHالن DهDب BامBْوًال قBق BْثكDHدBحKـْن   ، -صلى اهللا عليه وسلم-أDم BـدBالغ
BرBْبصBأBي، وDْلبBق KاهBعBوBو BايBنKذKأ KْتهBعDمBس ،DْتحBاْلف DْومBي  BـينDح ،BايBْينBع Kْته

BالBق BHمKث DْيهBلBى عBْثنBأBو BهBHالل BدDمBح ،DهDب BمBHلBكBت:  ) ،KهBHا اللBهBمBHرBح BةBHكBم BHنDإ
      DـْومBاْليBو DـهBHاللDب KنDـْؤمKٍئ يDْمـرDال KHـلDحBي BالBف ،KاسBHا النBْمهDHرBحKْم يBلBو

 BدDْعضBي BالBًما، وBا دBهDب BكDْسفBْن يBأ DرDـٌد     اآلخBحBْن أDـإBًة، فBرBـجBـا شBهDب
   DـهBHالل DـولKسBر DالBتDقDل BصBHخBرBـا  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -تBيهDف ،

وBإDنBHمBا أBذDنB لDي ، إDنBH اللBHهB قBْد أBذDنB لDرBسKولDهD، وBلBْم يBْأذBْن لBكKْم: فBقKولKوا
      BـْومBـا اْليBهKتBْرمKْت حBـادBع BHـمKـاٍر، ثBهBْن نDًة مBاعBا سBيهDـا  فBهDتBْرمKحBك

BبDائBاْلغ KدDاهBHالش DغDHلBبKْليBو ،DْمسBاألDْيٍح الخزاعي.   )بBرKي شDبBأل BيلDقBف :
BالBْمٌرو ؟ قBع BالBا قBم :     KيـذDعKي Bْيٍح، الBـرKـا شBبBـا أBي BْنكDم KمBْعلBا أBنBأ



  

 

٣٨ 

 

   . )١() عBاصDًيا، وBالB فBارHًا بDدBٍم، وBالB فBارHًا بDخBْربBٍة
سBمDعBْتهK أKذKنBـايB وBوBعBـاهK   : "قول أبي شريحوالشاهد هو 

 BايBْينBع KْتهBرBْبصBأBي، وDْلبBق."  
صـلى اهللا  -وهذا الوصف الدقيق لما سمعه من النبـي    

يمثـل حقيقـة   ، وحفظه له من جميـع الوجـوه  ، -عليه وسلم
أراد أنـه  : " قال ابن حجـر رحمـه اهللا   . االستماع وأركانه

 )٢( "وأنـه لـم يأخـذه بواسـطة     بالغ في حفظه والتثبت فيه 
أBرBادB بDهBـذBا كKلDHـهD اْلمKبBالBغBـةB فDـي     : " وقال النووي رحمـه اهللا  

 KهBْفظBلBو KهBانBكBمBو KهBانBمBز DهDنKHقBيBتBو KاهBHيDإ DهDْفظDح DيقDْحقB٣("ت(.  
ويالحظ أن المتربي كلما كان أدق استماعًا للمربي كـان  

وإذا انضاف إلى ، ليه مربيهأنجب وأقرب لتحقيق ما يوجهه إ
كـان  ، ومشـاهدته مباشـرة  ، القرب من المربـي : هذا عنصر
  .ذلك أثبت

                                                           

 ).١٣٥٤: (برقم، ، ومسلم)١٠٤: (البخاري، كتاب العلم، باب ليبلِّغِ الْعلْم الشاهد الْغائب، برقم) ١
 ).١٩٧: ص/١(فتح الباري ، ابن حجر) ٢
  ). ١٧٥: ص/ ٩(صحيح مسلم بشرح النووي، ) ٣



  

 

٣٩ 

 

  

  

  

  

  أسلوب اإلقناع



  

 

٤٠ 

 

  

  أسلوب اإلقناع
  

عمليــــة "هــــو  اإلقنــــاع
إرضـــاء، يقـــوم بهـــا المربـــي 
ــس   ــل نف ــؤثرة تجع ــرق م بط

بكـــل  –المتربـــي ترضـــى 
ــا ــد   –جوانبه ــيء المعتق بالش

أنه صحيح وتقتنع بـه، ويـأتي   
ع مـــن قبـــل المتربـــي االتبـــا

  . )١(" نتيجًة لهذا االقتناع
ــف   ــالل التعري ــن خ ــر م ويظه

أن اإلقنــاع هــو عبــارة عــن إجــادة مهــارات االتصــال      
  .والتمكين في فنون الحوار وآدابه

  
  

                                                           

 .باختصار) ٣٠: ص(إلسالمية ، سامل بن سعيد بن مسفر بن جابر ، اإلقناع يف التربية ا) ١



  

 

٤١ 

 

  

  وسائل وطرق اإلقناع

  
هناك وسائل وطرق 
على المربي أن يضعها نKصب 
عينه حين يتعامل مع 

ومن أهم إلقناعهم الناشئة 
  :الطرق والوسائل  هذه

: إقناع النفس أوًال - ١
قناعة المربي بما يحاول أن 

يقنع به اآلخرين وإيمانه به ويقينه 
  . ففاقد الشيء ال يعطيه ،به ال شك أنه يزيده ثقة بنفسه

فالقول دون تفكير : استحضار األفكار وترتيبها- ٢
سمة الفوضويين وينبغي تجنب التفكير األحادي الذي يجعل 

ور سجين فكرة واحدة دون النظر لمنظومة األفكار المتحا
  األخرى

وليس بحشد الكلمات : حسن العرض للحجة - ٣
  .وسكب األفكار في ذهن المتربي

ألنه يغني عن كثير : الجواب الحاضر المفحم  - ٤



  

 

٤٢ 

 

    .الكالم في الكثير من األحيان
هناك فرق بين محاولة : نقض الدوافع أو إثارتها  -٥     

عتبار ظاهر فعله وكالمه وبين إقناعه إقناع المتربي با
بالنظر إلى دوافعه؛ فالتعامل معه في الثانية أشد أثرًا 

  .وعمقًا
وهو قاعدة كبرى، وأصل من أصول : التدرج  -  ٦

ية التربية، وتجاهل هذا األصل يعطي نتيجة تربوية عكس
لت بالتدرج حتى يقبلها زألن األحكام الشرعية ن، بداهة

  .المسلم عن قناعة
فذلك يعطي المربي : إتقان الصمت واالستماع  – ٧

فرصة لكشف أفكار المتربي ومنطلقاته، وكذا فرصة 
  .  للتفكير والتركيز

يحتاج المتربي خاصة : العاطفة والحماسة -  ٨
وأن من ، المراهق إلى من يحرك مشاعره ويؤجج عواطفه

وال يتمكن المربي من النجاح " ، يربيه يعطف عليه ويحتويه
أدائه لمجرد تمكKHنه من مجموعة من المهارات التربوية في 

بل يستلزم فوق ذلك نوعًا ، وبذل الجهد واستفراغ الوسع
خاصًا من األخوBHة الصادقة غير المتكلBHفة والعواطف الفياضة 
القوية في تأثيرها، المنضبطة في صورتها تتيح للمربي أداء 

  ".مهامه التربوية على وجٍه جيد 
من : بأهميته  –المتربي –لطرف اآلخر إشعار ا - ٩



  

 

٤٣ 

 

وفي ، طبيعة اإلنسان أنه يحب من يقدره ويعطيه أهميته
الغالب يتقبل ما يصدر عن هذا الذي أكرمه وقدره وأعطاه 

كما أن هذه المهارة ، أهميته ورفع منزلته وأعلى من شأنه
  .تزيل كثيرًا من الحواجز بين المربي والمتربي



  

 

٤٤ 

 

  

  مالحظات خاصة 

  ام أسلوب اإلقناع في التربيةباستخد
  

يجب مالحظتها عند استخدام أسلوب  مورأهناك 
  : نهامالتربية باإلقناع، 

تنوع طرق اإلقناع وشموليته فليس هناك من   –أ 
طريقة محددة لإلقناع، والمربي يعرف المدخل الذي يسلكه 

  .مع كل مترٍب بين يديه
فالناس أنماٌط : ية اختالف الطبيعة البشر -ب

  .متفاوتة، واألسلوب الذي ينفع مع زيد قد يضر بعمرو
وقد ال يحسن بعض ، الممارسة والتطبيق  –ج

المربين تعاملهم مع المتربين باإلقناع وذلك لعدم تمرس 
  .المربي باستخدام هذا األسلوب

والحاصل أن مخاطبة العقول والقلوب فن ال يجيده 
ذا اجتمعت مع مناسبة الظرف إال من يمتلك أدواته، وإ

  .الزماني والمكاني أثرت تأثيرًا بالغًا



  

 

٤٥ 

 

  

أخطاء يجب تجنبها عند ممارسة 

  أسلوب اإلقناع

  
هنـــاك أخطـــاء شـــائعة 
أثنــاء اإلقنــاع، نحتــاج نعرفهــا 

  :ومن أهمها، لنتجنبها
مصــــادرة عقــــول  -أ

  .اآلخرين وأفكارهم وآرائهم

التركيـــــز علـــــى -ب
ربـي  العاطفة فقـط فـي إقنـاع المت   

ــات الشــرعية والعقليــة       ــدم االنطــالق مــن المنطلق وع
  .والواقعية
إقحــام العقــل وإدخالــه فــي متاهــات لــم يKكلــف -ج

  . كاإلصرار على معرفة الحكمة من الفعل والترك، بها
ــة  –د  ــي المبالغ ــراط ف ــي  : اإلف ــد المرب ــا يKفق مم

مصداقيته وKيضـعف تـأثير كالمـه علـى النفـوس؛ فـالحق       
ــح    ــر وواض ــي البش ــل ف ــى    ،أص ــر وارد عل ــل أم والباط



  

 

٤٦ 

 

النفـــوس يKـــدفع بقـــوة الحـــق ووضـــوحه ال بتعظيمـــه 
  .وتهويله

ـــ ــائق   -ه ــرض الحق ــي ع ــدفاع ف ــأ   :ال ــأن يلج ب
  Dواألخطــاء DهBــب KHالمتحــدث دائمــًا فــي عرضــه للحقــائق للش
ــبBه   Hعليهــا وهــذا يضــعف الحــق فــي القلــوب؛ والش Dوالــرد

أو يكـون  ، ربما تعلـق فـي القلـب فتكـون أقـوى مـن الـرد       
  . )١(مستمع ال يستطيع إدراكه فيقع المحذورال

                                                           

م ، ص ١٩٩٩/هـ١٣٧/١٤٢٠( ١٤، جملة البيان العدد ، " أخطاء يف فن اإلقناع " حممد مرشد املرشد ، ) ١

 باختصار.  ١٤١



  

 

٤٧ 

 

  

  عوائق اإلقناع

     
هناك أموٌر تكون سببًا 

مباشرًا في عدم نجاح أسلوب 
اإلقناع وعائقًا في اإلفادة منه 
وتفعيله كأسلوب تربوي 

ومن أهم ، بالشكل المطلوب
  :هذه العوائق 

فرض الرأي بالقوة - ١
والتسلط واالستبداد، فيظهر الطرف 

قناعاته في ظل هذا الضغط لكنها تزول مباشرًة بعد  اآلخر
  .انتهاء الموقف

  اإلنسان المعتد برأيه - ٢
يصعب جدًا إقناعه خاصة إن كان جاهًال جهًال  
  .مركبًا

تداخل األفكار وتشتيت الذهن لذا ينبغي تحديد ما  - ٣
  .يقنع به اآلخر ويركز عليه

ن به ضعف قناعة اإلنسان فيما يريد إقناع اآلخري - ٤



  

 

٤٨ 

 

  أو عدم وضوح الفكرة في ذهنه 
، التفاؤل بما هو مطلوب له أثر مهم في النجاح - ٥

، وكلما ضعف التفاؤل ضعفت نتيجة النجاح وتحقيق الهدف
وعدم التفاؤل بإقناع اآلخر دليل مباشر على عدم تحقيق 

  .المراد



  

 

٤٩ 

 

  

  مقومات النجاح في اإلقناع

  
ــه  إن أي عمــل يقــوم ب

ر اإلنسان لـه مقومـات تظهـ   
ــي أن   ــذا ينبغـ ــه لـ نجاحـ
ــات    ــك المقوم ــر لتل ننظ
بشـــكٍل جـــدي لنظفـــر   

ــدة ــم ، بنتيجــة جي ــن أه وم
  : مقومات النجاح ما يلي

ــاهللا  -أ  ــة بـ ــن العالقـ حسـ
  .تعالى

  .الخلق الحسن في التعامل مع اآلخرين -ب 
  . اإلعداد الجيد لمشروع اإلقناع -جـ 

  . التحلي بالصبر –د 
  .حسن الصلة والمودة -هـ 



  

 

٥٠ 

 

  

  قناعأسس اإل

  
ــون  ــل أن يكـ مـــن أجـ

لإلقنــاع نتائجــه اإليجابيــة 
والمرجـــوة علـــى نفـــس 

ال بــد ، المتربــي وعقليتــه
أن يقـــوم علـــى األســـس 

  :اآلتية 
علـــــى : العلـــــم –أ 

ــا    ــًا بم ــون عالم ــي أن يك المرب
ــي  فـــ ألن مكانتـه  ، يريد أن يقنـع بـه المتربـي   

وتـأثيره عليـه أقـوى    ، عين المتربي ونفسـه وعقلـه عاليـة   
  .من غيره
ــة  –ب ــعه  : الحكم ــي موض ــيء ف ــع الش ــي وض ، وه

ــئة   ــة الناش ــي تربي ــة ف ــس المهم ــن األس ــي م ألن أي ، وه
  .تصرف غير مدروس تكون عواقبه وخيمة

ــنة –ج ــة الحس ــن أســس  : الموعظ ــاس م ــي أس وه
  .التربية عمومًا والتربية اإلسالمية خصوصًا



  

 

٥١ 

 

ــراه  –د  ــدم اإلك ــا   : ع ــدأ الرض ــالف مب ــه يخ ألن
  .المؤدي للقبول لدى المتلقي



  

 

٥٢ 

 

  

  أسلوب التربية باإلقناع

  في ضوء ما ورد في كتاب العلم

  صحيح البخاريمن 

  
        KـولKقBـٍك، يDالBم Bْبـن BـسBنBْن أBـوٌس    : عKلKج KْحـنBـا نBمBْينBب

 DHــي DبBHالن Bــع Bصــلى اهللا عليــه وســلم-م-  Bــل BخBد ،DدDْســجBــي اْلم Dف
     ،KـهBلBقBع BHـمKث ،DدDْسـجBـي اْلمDف KـهBاخBنBأBٍل فBمBى جBلBٌل عKجBـ   ر Bق BHـمKث Bال

مKتBHكDـٌئ   -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -؟ وBالنBHبDـيKH  لBهKْم أBيKHكKْم مKحBمBHـدٌ 
فBقBـالB  ،  هBـذBا الرBHجKـلK األBْبـيBضK اْلمKتBHكDـئK    : فBقKْلنBا، بBْينB ظBْهرBانBْيهDْم

KلKجBHالر KهBل :      KHـيDبBHالن KـهBل BـالBقB؟ فDـبDلBHطKاْلم DْبـدBع Bصـلى اهللا  - اْبن
   .  )قBْدأBجBْبتKكB   : ( -معليه وسل

       DHـيDبBHلنDل KـلKجBHالر BالBقBـي  : -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -فDHنDإ
سBائDلKكB فBمKشBـدDHٌد عBلBْيـكB فDـي اْلمBْسـأBلBةD فBـالB تBجDـْد عBلBـيBH فDـي         

BــكDْفسBن .   BــالBقBف ):   BــكBا لBــدBــا بBHمBــْل عBس .(BــالBقBف : BكKلBْســأBأ
ــنْ  Bم DHبBرBو Bــك DHبBرDرْ  بBأ Kــه BHآلل ،Bــك BْبلBق   Dــاس BHــى الن BلDإ BكBــل Bس



  

 

٥٣ 

 

أBْنشKـدKكB بDاللBHـهD، آللBHـهK    : قBـالB   .  )اللBHهKـمBH نBعBـْم     (؟  ؟ فBقBالB كKلDHهDْم
أBمBــرBكB أBْن نKصBــلDHيB الصBHــلBوBاتD اْلخBْمــسB فDــي اْليBــْومD وBاللBHْيلBــةD ؟ 

BــالBــْم: (قBعBن BHــمKهBHالل(   .BــالBق :BكKــدKْنشBْن  أBأ BكBــرBمBأ KــهBHآلل ،DــهBHاللDب
  Bــال B؟ ق DةBــن BHالس Bــن Dم Bــْهر BHا الشBــذ Bه BــومKصBــْم   : ( ن BعBن BHــم KهBHالل(  .  

BــالBق : BةBقBــدBHالص DهDــذBه BــذKْأخBْن تBأ BكBــرBمBأ KــهBHآلل ،DــهBHاللDب BكKــدKْنشBأ
    BHالن BـالBقBـا ؟ فBنDائBرBقKـى فBلBا عBهBـمDْقسBتBا فBنDائBيDْغنBْن أDم  KHـيDصـلى  -ب

آمBْنــتK : فBقBــالB الرBHجKــلK  .   )اللBHهKــمBH نBعBــْم : ( -اهللا عليــه وســلم
بDمBا جDْئـتB بDـهD، وBأBنBـا رBسKـولK مBـْن وBرBائDـي مDـْن قBـْومDي، وBأBنBـا          

KامBمDْكر ضBب Dْبن DْعدBي سDنBو بKخBأ BةBبBْعلBث K١ () ْبن(.  
ــلوب     ــاهد ألس ــن ش ــر م ــه أكث ــديث في ــذا الح ه

  :من ذلك ، اع مع المتربياإلقن
أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم تعامــل مــع الرجــل   -أ

؟ )أيكـم محمـد  : (ولم يغضـب منـه حـين قـال    ، بما يليق به
ــة   ــن البادي ــه م ــل   .  لكون ــي بجه ــال المترب ــاة ح فمراع

صــلى اهللا عليــه -الطريقــة المناســبة فــي منــاداة الرســول 
ــت ، -وســلم ــاع هــذا الصــحابي  مــن أســبابكان ، فــي اقتن

  .أركان اإلسالم التي جاء من أجلها ومعرفة

                                                           

، ومسلم يف ) ٦٣: (، برقم)وقُلْ ربي زِدين علماً: (البخاري ، كتاب العلم، باب ما جاء يف العلم وقوله تعاىل) ١

  ) .١٠(: مقدمته برقم 



  

 

٥٤ 

 

لضــمام  -صــلى اهللا عليـه وسـلم  -حسـن تعاملـه   -ب 
، لم يزد عليـه شـيئا مـن شـرائع اإلسـالم     ، ومراعاة لقدراته

لـذا  ، والعمـرة بعـد العمـرة   ، كالجهاد والحـج بعـد الحـج   
  .أعلن إسالمه عن قناعة

صــلى -ألن النبــي ، أهميــة الفطنــة فــي المربــي -ج
عرف حـال الرجـل ومـاذا يريـد مـن أول      ، -اهللا عليه وسلم

  .وأنه رجل بادية فيه شيء من القسوة والقوة، وهلة



  

 

٥٥ 

 

  
  
  
  
  
  

  والحمد هللا رب العالمين 
  
  

  
  


