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ىدفت الدراسة إلى تحديد مفيوم االتصال التربوي في السنة النبوية والتعرف إلى سماتو : ممخص
العامة مع الكشف عن أىم مقاصده، وقد استخدم الباحث أسموب تحميل المحتوى من الناحية الكيفية، 

 :كأحد تقنيات المنيج الوصفي، وتوصمت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزىا ما يمي
االتصال التربوي في السنة النبوية، عممية منيجية، متكاممة األبعاد، قائمة عمى التفاعل  -

 .اإلنساني بين المرسل والمستقبل، وال تسير باتجاه واحد من المعمم إلى المتعمم
 .كأداة مكّممة وداعمة لبلتصال المفظي- في الغالب-االتصال الصامت - -استخدم الرسول  -
األساليب المستخدمة، : شمول وتنوع عممية االتصال التربوي في السنة النبوية، من حيث -

 .والمقاصد، والفئة المخاطبة
، احترام المخاطب: تجمى البعد اإلنساني في االتصال التربوي النبوي، بشكل قوي، من حيث -

 .واالستجابة المبلئمة لحاجاتو وقدراتو الخاصة، ومراعاة ظروفو
واالقتداء  ،أوصت الدراسة بضرورة االطبلع الدائم عمى السنة النبوية، واقتفاء أثر الرسول  -

. بمنيجو في االتصال التربوي مع اآلخرين
Abstract: The study aimed at specifying the concept of educational 

communication in light of  the Sunnah, know its general characteristics and 

reveal the most important purposes. The researcher used the contact analysis 

method as one of descriptive method techniques. 

The study revealed the following: 

- The educational communication in the Sunnah is a systematic process, 

dimensional integrated based on human interaction between sender and 

receiver ,that means, not go in one direction from teacher to learner. 

- The prophet Mohammed (PBUH) used the silent communication as a 

support tool for oral communication. 

- The educational communication process is a comprehensive and various 

in the Sunnah, in terms of used styles, purposes and receiver category. 

- The human dimension appeared very clear and strong through the respect 

of receiver, and taking into account his circumstances and suitable response 

to his needs and special ability. 

The  study recommended to the necessity of permanent knowing to the 

Sunnah, and follow the Prophet Mohammed (PBUH), take his method as a 

sample in educational communication with the others. 

 
: مقدمة
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إن العممية التربوية في حقيقتيا، قائمة عمى االتصال والتخاطب المغوي : من بدىيات القول
الفكرية والثقافية واالجتماعية، التي نعيشيا اليوم، تشتد الحاجة : بالدرجة األولى، وفي ظل التحوالت

إلى اعتماد أنموذج متقن من االتصال التربوي بين المعمم وتبلميذه، كى تحقق العممية التربوية ثمارىا 
ال سيما مع –لقد أضحى التواصل، اإلطار األساس لمعموم الحديثة ، المرجوة ونتائجيا اإليجابية

ال تستغني عن التواصل الفاعل - تطور ىذه العموم، من خبلل الثورة التكنولوجية، والتربية، بطبيعتيا
. لتحقيق مقاصدىا
االتصال التربوي الفعال، عمى أساس التعميم التشاركي، بحيث يأخذ المعمم صفة "ويتم 

المرشد والموّجو، ال الممّقن الذي يحتكر الكبلم، ولكي يكون االتصال فاعبًل، ال بد من استخدام 
موقع التواصل التربوي عمى )" أسموب واضح وبّين، يكون مشّوقًا ومثيرًا، ومستفزًا لفضول المتعمم

( 1/7/2010الشبكة اإللكترونية، 
ويحتاج المعمم إلى امتبلك، عدد كبير من الميارات والكفايات، ولعل من أكثرىا ميارة 

أكان معممًا جديدًا، أم معممًا ذا –االتصال، التي ُتعد من الميارات الصعبة، التي تواجو المعمم، سواًء 
خميل وآخرون، ). عدم فيم التبلميذ لمعمميم أو العكس- في كثر من األحيان–حيث يحدث ، خبرة

2007 :176 )
ومن الجدير ذكره في ىذا المقام، أن المعايير األساسية، في تقييم المعمم، بالواليات 

المتحدة، استخدام المعمم لمتواصل المفظي وغير المفظي، ووسائل االتصال التقنية بكفاءة، ليعّزز 
( 14/6/2010موقع التواصل التربوي، ). االستفسارات النشطة ودعم التفاعل داخل الفصل

ومن خبلل تعايش الباحث، مع السنة النبوية، قراءًة وتأمبًل وبحثًا، وقف عمى أنموذج رائع 
نساني، جميٌل في شكمو  ونظام محكم في االتصال التربوي مع اآلخرين، قائم عمى أساس أخبلقي وا 
ومضمونو، يحتاج المربون في كل مستويات ومراحل التعميم، أن ينيموا من نبعو الصافي والشافي، 

. لكل مظاىر التنافر وعدم االنسجام والتفاعل، بين المعمم والمتعمم
، واالقتداء بو والتزام ىديو، في لقد باتت الحاجة ماّسة، لتممس خطى الرسول المعمم 

التربية والتعميم، بما في ذلك أسموبو الخاص في االتصال التربوي المفظي وغير المفظي، وقد حظي 
سيامات عديدة،  موضوع االتصال التربوي باىتمام العديد من الباحثين، الذين كانت ليم جيود وا 

في دراستو ألبرز معيقات االتصال التربوي، والتي من أبرزىا،  (2011)حيث عرض سميماني 
تمرّكز الُمتكمم حول الذات، وعدم امتبلك ميارات الكبلم، وضعف الثقة بالنفس، وعدم مراعاة مشاعر 

. التبلميذ
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الدالالت التربوية لمحوار، غير المفظي في بعض جوانب  (2009)كما تناولت المسعودي 
السنة النبوية المطيرة، حيث تقدمت بتصور مقترح لمحوار غير المفظي، وأوصت المعممين 

. باستخدامو، وحذرت من استخدام الحوار غير المفظي الذي يحمل رسائل سمبية
في دراستو إلى التواصل التربوي والمغوي في العممية  (2005)في حين تطرق عبد الرحمن 

التعميمية، من خبلل تحميل النصوص القرائية، بالسنة األولى والثانية، من التعميم االبتدائي، لمتعّرف 
. إلى طبيعة الخطاب، الذي يحاول الكتاب المدرسي تمريره

الحظ - المختمفة التعميمية بمراحميا ومن خبلل إطِّبلع الباحث، عمى مجريات العممية
قصورًا بّينًا، في أسموب االتصال التربوي، الذي يستخدمو كثير من المعممين واألساتذة، من حيث 

المغة المستخدمة ومحتوى الرسالة التربوية، المراد توصيميا لممتعمم، حيث اتسمت في أحايين كثيرة، 
بعدم الوضوح والتناقض وغياب الموضوعية، فضبًل عن إغفاليا البعد اإلنساني في مخاطبة المتعمم، 
مما انعكس سمبًا عمى طبيعة العبلقة بين المعممين والمتعممين، وقد حفز ذلك الباحث، عمى تناول 

. موضوع دراستو من خبلل السنة النبوية
: مشكمة الدراسة

:- في ضوء ما سبق، يمكن تمخيص مشكمة الدراسة، في األسئمة التالية
 ما مفيوم االتصال التربوي في السنة النبوية وما أنواعو؟ -ٔ
 ما أبرز السمات العامة لبلتصال التربوي، كما جاءت في السنة النبوية؟ -ٕ
 ما أىم مقاصد االتصال التربوي في السنة النبوية؟ -ٖ

: أىداف الدراسة
:- ىدفت الدراسة إلى تحقيق ما يمي

 .تحديد مفيوم االتصال التربوي في السنة النبوية مع بيان أنواعو -ٔ
 .التعرف إلى السمات العامة لبلتصال التربوي، كما جاءت في السنة النبوية -ٕ
 .الكشف عن أىم مقاصد االتصال التربوي في السنة النبوية -ٖ

: أىمية الدراسة
:- كسبت الدراسة أىميتيا من خبلل التالي

كون االتصال الفاعل في العممية التربوية، عنصرًا أساسًا، ال يمكن االستغناء عنو، لتحقيق  -ٔ
 .األىداف المنشودة

ُتعد الدراسة محاولة جاّدة، لتأصيل موضوع االتصال التربوي، في السنة النبوية، المصدر  -ٕ
 .األساس لتربية المسممين، والذي ال تنفد معطياتو عمى مر األجيال
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 :يمكن أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة -ٖ
المعممون واألساتذة في كل مراحل التعميم، لتطوير ميارات االتصال التربوي لدييم، وبناء  -

 .الشخصية اإليجابية
عداد المناىج وتقويم أداء المعممين، لتحقيق جودة المخرج التعميمي -  .القائمون عمى إدارة التعميم وا 
صبلحيم -  .الدعاة المعنيون بإرشاد الناس وا 

: حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة عمى تناول االتصال التربوي في السنة النبوية المطيرة، من حيث مفيومو 
وأنواعو وسماتو ومقاصده، من خبلل الوقوف عمى كتب األحاديث الست، المتعارف عمييا، إضافة 

. إلى االستعانة بمصادر أخرى موثوقة، أمكن االطمئنان إلى صحتيا
: منيج الدراسة

استخدم الباحث أسموب تحميل المحتوى، من الناحية الكيفية، باعتباره أحد تقنيات المنيج 
: الوصفي، وذلك باتباع الخطوات التالية

 .إجراء مسح شامل لؤلحاديث النبوية ذات العبلقة بموضوع الدراسة -ٔ
 .القراءة التربوية التحميمية لمشواىد، ومن ثم تحويميا إلى مضامين تربوية محددة -ٕ
ل إلييا، إلى محاور ثبلثة، ُعبر عنيا، من خبلل  -ٖ تصنيف المضامين التربوية، التي تم التوصُّ

 .أسئمة الدراسة التي تمت اإلجابة عنيا فيما بعد
: مصطمحات الدراسة

:- استخدم الباحث المصطمحات التالية
قوٍل أو فعٍل أو تقرير أو صفة خمقية : ، منما ُأثر عن النبي "وتعّرف بأنيا : السنة النبوية -ٔ

 ".أو سيرة، سواًء أكانت قبل البعثة أم بعدىا
عممية تفاعل إنساني، بين :" يعرفو الباحث بأنو عبارة عن:االتصال التربوي في السنة النبوية -ٕ

لغة )، والصامتة (الشفيية)المفظية : ، والناس من حولو، باستخدام المغتينالرسول المربي 
، وتقوم تمك العممية عمى التفاعل والمبادرة بين طرفي االتصال؛ بقصد تحقيق مقاصد (الجسد

 " تربوية عديدة، تفضي إلى بناء شخصية فاعمة ومتميزة
جممة المرامي واألغراض، "ويقصد بيا الباحث : مقاصد االتصال التربوي في السنة النبوية -ٖ

التي تسعى عممية االتصال التربوي في السنة النبوية، إلى تحقيقيا بما يفضي إلى بناء 
". شخصية متميزة وفاعمة
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: الدراسات السابقة
عمى الرغم من أن االتصال التربوي، من الموضوعات التي شغمت الباحثين والدارسين 

بشكل كبير، السيما في عصر التقدم التكنولوجي، إال أن ىناك ندرة، في الدراسات التأصيمية ليذا 
الجانب الحيوي في العممية التربوية، ومن خبلل اطبلع الباحث، وقف عمى بعض الدراسات، يمكن 

:- تمخيصيا عمى النحو التالي
، في عمم اإلدارة المعاصر وانعكاساتو (االتصال الفّعال)دراسة حول  (2011)أجرى الحداري  -ٔ

فًا مفيوم االتصال الفعال في السنة النبوية، من حيث السموك  المفظي، )في السنة النبوية، معرِّ
وعرض أنواع االتصال بين عمم اإلدارة ( الكممات، الحركات)ومن حيث الفعل  (الكتابي

المعاصر والسنة النبوية، كما تناول أىم ميارات االتصال الفّعال، والتي من أبرزىا، االعتراف 
بدور اآلخر، في العممية االتصالية، وتدعيم الثقة واالىتمام بالعبلقات اإلنسانية، ووضوح لغة 

 .الرسالة، وعدم تكرار المعمومات والتوجييات
في الحديث  (السمعية والبصرية) في دراستو طرق االتصال التربوي (2010)تناول نصار  -ٕ

 :-، في االتصال السمعي، الذي يعتمد عمى ما يميالشريف، وبّين منيج النبي 
زالة  - تفعيل دور الصوت ورعاية الظروف المحيطة، كاالستنصات، والتييئة لمسامع، وا 

 .المعوقات
 .تنّوع طرق التمقِّي -
 .األداء البميغ، وحسن اإلجابة، صفة األداء -

، المتمثل في الوقوف عمى مكان (االتصال البصري)، في كما كشفت الدراسة، عن منيج النبي 
يماءات الجسد، كاإلشارة باليد واألصابع واإلماء بالرأس  .مرتفع، واستخدام تعابير الوجو وا 

أدب التخاطب في السنة النبوية قيمة حضرية وبناء لمشخصية "بعنوان  (2007)دراسة الماجد  -ٖ
 في أدب التخاطب مع بيان أثره في بناء ىدفت الدراسة إلى إبراز ىدي النبي " اإلنسانية

، شخصية المسمم، ثم في مجاالت التقدم والتحضر، وقد قسم الباحث دراستو إلى أربعة مباحث
حديثًا عن صمة مفيوم األدب بالمنظومة القيمية الحضارية، في حين : تضمن المبحث األول
حديثًا موجزًا عن األخبلق بصفتيا اإلطار العام ألدب التخاطب في : تضمن المبحث الثاني

مجاالت التوجيو التربوي في السنة من خبلل : اإلسبلم، ثم عرض الباحث في المبحث الثالث
كما تناول في - مجال العقيدة، المجال االجتماعي، والمجال السياسي: أدب التخاطب في
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معالم حضارية في ظل أدب التخاطب، و خمص الباحث في دراستو إلى ما : المبحث الرابع
 :-يمي
اتصاف أدب التخاطب في السنة النبوية بالشمولية، لما تضمنو من توجييات التخاطب في  -

 .عدد من المجاالت تستوعب عبلقات اإلنسان مع اآلخرين
تضمنت توجييات السنة النبوية في أدب التخاطب، عددًا من األساليب والوسائل النبوية،  -

 .إبراز المشكبلت ثم عبلجيا،القدوة الحسنة ،التوجيو المفظي : مثل
وعمقو التأثيري في اآلخرين في ضوء  (االتصال الصامت) بدراسة حول (2004)قام عبد اهلل  -ٗ

تطرق فييا إلى أىمية االتصال اإلنساني في دوام المجتمع ونقل " القرآن الكريم والسنة النبوية
االتصال الناطق، )الخبرات بين الناس، وقد أشار الباحث إلى أشكال االتصال اإلنساني 

كما بين أثر الصمت ودوره في عممية االتصال، مسترشدًا باآليات القرآنية  (االتصال الصامت
 .واألحاديث النبوية الشريفة

:- وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية
الصمت يعد توقُّفًا عن الكبلم، إال أنو في حقيقتو ليس توقفًا عن االتصال، ففي الصمت  -

والموافقة وغيرىا من الوجدانيات ، الدىشة، الرغبة، البغض، الكره، الحب: يمكن التعبير عن
 .اإلنسانية

 .لم يوجو اإلسبلم إلى الصمت السمبي، الذي يدفع صاحبو إلى االنعزال عن الناس -
تعد اإلشارات والحركات أول وسيمة من الوسائل التي طورىا اإلنسان في اتصالو باآلخرين،  -

 .وقد تصاحب الكبلم وقد تكون قادرة عمى أداء الرسالة بمفردىا
لمعيون والوجو والمظير الخارجي لئلنسان، دور ميم في عممية االتصال؛ لكونيا تعبيرًا عن  -

يجاباً   .االتصاالت والمشاعر ومؤثرًا في سموك اآلخرين سمبًا وا 
 دراسة حول تقنيات االتصال التعميمي من القرآن والسنة، بيدف (2002)أعد الفرجاني  -٘

من خبلل آيات القرآن  (السمعية، البصرية، السمع بصرية): استنباط وسائل االتصال التعميمية
واألحاديث النبوية الشريفة، و قد عرض ألنواع التفاعل المفظي بين المعمم والمتعمم من القرآن 
والسنة، كالمناظرة والمحادثة والقصة، كما تناول أنواع التفاعل البصري، المتمثل في الوسائل 

، التجارب العممية، الرحبلت الميدانية، العرض التوضيحي، البيان العممي: البصرية، مثل
 .والمجسمات

:- ومن خالل استعراض الدراسات السابقة، يتضح ما يمي
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تأكيدىا عمى أىمية البعد اإلنساني والفني، في االتصال التربوي الفعال، والذي برز بشكل  -ٔ
 .واضح من خبلل السنة النبوية

 .(لغة الجسد)، في اتصالو التربوي، المغة المنطوقة والصامتة استخدام الرسول  -ٕ
، في االتصال التربوي، عمى أساليب فاعمة ومتنوعة، كالقدوة الحسنة اعتمد منيج الرسول  -ٖ

براز المشكبلت والتجارب العممية  .وا 
العقيدة، : في السنة النبوية، توجييات تربوية في مجاالت أساسية (التواصل)تضّمن التخاطب  -ٗ

 .المجال االجتماعي، والمجال السياسي
دت الدراسات السابقة، الباحث بصورة أولية، عن طبيعة االتصال التربوي في السنة النبوية،  -٘ زوَّ

 .مما ساعد عمى االنطبلق نحو استقراء شامل لمفردات الموضوع وعناصره األساسية
لم تقدم الدراسات السابقة، تعريفًا محددًا وواضحًا، لمفيوم االتصال التربوي في السنة النبوية،  -ٙ

وقد افتقرت بعضيا، إلى المنيجية العممية السميمة والواضحة، المفترض اتباعيا في مثل تمك 
 .الدراسات

تميَّزت الدراسة الحالية، بوضوح المنيجية المتبعة في العموم التربوية، كما رّكزت عمى السمات  -ٚ
العامة لعممية االتصال التربوي كما جاءت في السنة النبوية، فضبًل عن استخبلص أبرز 
مقاصد االتصال التربوي في السنة النبوية، باستخدام لغة تربوية معّبرة عن أصالة المنياج 

 .وسمات العصر ومعطياتو الحضارية
". ما مفيوم االتصال التربوي في السنة النبوية وما أنواعو؟: "إجابة السؤال األول ونصو

والواو والصاد والبلم، أصل واحد، يدل عمى ضم  (وصل)االتصال في المغة، مصدر 
( 87: 6، ج1979ابن زكريا، ). شيء إلى شيء، حتى يعمق

أي اتصال، وكل شيء اتصل بشيء فيما بينيما  (ُوصمة)والوصل ضد اليجران، وبينيما 
. ، والتواصل ضد التصارم، وتوّصل إليو، أي تمّطف في الوصول إليو(ُوَصل)وْصمو والجمع 

( 387: ت.الرازي، ب)
ْمَنا َلُيُم اْلَقْوَل َلَعمَّصُيْم َيَتَذكَّصُرونَ "وجاء في تفسير اآلية  منا  (51: القصص)" َوَلَقْد َوصَّص وصَّ

( 180: 4، ج1998البيضاوي، ). أتبعنا بعضو بعضًا في اإلنزال؛ ليتصل التذكير: بمعنى
:- ، يفيد المعاني التالية(االتصال)ومما سبق يتضح بأن 

. اتحاد األشياء بعضيا ببعض -
 .التبلقي وعدم التقاطع والتدابر -
 .التتابع -
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. التمطف والترفق -
استخدام الكممات والحركات، وغيرىا من "اصطبلحًا بأنو  (االتصال اإلنساني)ويعرَّف 

( 2: 2011الحداري، )". الرموز لتبادل المعمومات
نقل وتوصيل أو تبادل األفكار "بأنو عبارة عن : (342: 2003ىارون، )وعرفو 

". والمعمومات بالكبلم أو الكتابة أو باإلشارة، ويتم ذلك النقل، بين مرسل ومستقبل
استخدام المغة المفظية وغير المفظية، لنقل "اصطبلحًا فيقصد بو  (االتصال التربوي)وأما 

( 2: 2011الحداري، )". األفكار والمعمومات وتوجيو السموك اإلنساني
فاالتصال بمفيومو التربوي، عممية تفاعل بين عناصر العممية التعميمية، عبر وسائل 

خميل ). لفظية وغير لفظية، تستيدف إحداث تغيرات في األبنية المعرفية لممتعمم وأنماط سموكو
( 136: 2007وآخرون، 

ومن خبلل تتبع واستقراء األحاديث النبوية الشريفة التي تدور حول موضوع االتصال 
عممية تفاعل إنساني، بين : "التربوي؛ أمكن تعريف االتصال التربوي في السنة النبوية، عمى أنو

، (لغة الجسد)، والصامتة (الشفيية)المفظية : ، والناس من حولو، باستخدام المغتينالرسول المربي 
وتقوم تمك العممية عمى التفاعل والمبادرة بين طرفي االتصال؛ بقصد تحقيق مقاصد تربوية عديدة، 

". تفضي إلى بناء شخصية فاعمة ومتميزة
وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال، حول أنواع االتصال التربوية في السنة النبوية، 

:- إلى نوعين اثنين- بناًء عمى وسيمة االتصال المستخدمة-فقد تبين لمباحث، إمكانية تقسيميا 
:  االتصال التربوي المفظي- أ

، حيث (10: 2000حمدان، )ويقوم ذلك النوع، عمى استعمال الكممة المباشرة، الممفوظة 
يتم بين المرسل والمستقبل، بوساطة المغة المنطوقة، المشتممة عمى كممات وجمل، دالة عمى معنى 

(. 8: 2011بحث عن االتصال التربوي، )مفيد 
، من أكثر أدوات االتصال انتشارًا، وأكثرىا فعالية، حيث معظم (االتصال المفظي)وُيعد 

النشاطات اإلنسانية، تتم من خبلل المغة المحمية، ويعطي ذلك النمط من االتصال الفرد الفرصة 
ل  الفرد من مستقبل إلى - بطريقة دينامية–إلجراء التغيير السريع في األفكار والمعاني، كما يحوَّ

كما أن من مزاياه توفير فرص لتدعيم الصداقة . (184: 2007خميل وآخرون، )مرسل وبالعكس 
زالة التوتر، وتوفير الوقت والجيد، كما يؤمِّن حصول المرسل والمستقبل، عمى  والتعاون وخفض وا 

(. 8: 2011بحث عن االتصال التربوي، )تغذية مرتدة ومباشرة 
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واألمثمة عمى ىذا النوع من االتصال التربوي، كثيرة في السنة النبوية، ومنيا عمى سبيل 
ال إيمان : " فقال في الُخطبةخطب رسول اهلل : المثال ال الحصر، ما جاء عن أنس بن مالك قال

، وفي موقف تربوي (423: 1، ج1988ابن حبان، )" لمن ال أمانة لو، وال أمن لمن ال عيد لو
ّني أحب لك ما أحب : "، أبا ذر قائبلً آخر، خاطب الرسول المربي  يا أبا ذر، إّني أراك ضعيفًا، وا 

ّن عمى اثنين، وال تولَّينَّ مال يتيم (. 1457: 3ت، ج.مسمم، ب)" لنفسي، ال تآمرَّ
، ألسموب االستمالة والتودد في ويستفاد من خبلل الحديث السابق، استخدام الرسول 

إسداء النصيحة ألبي ذر، كما يفيم من خبللو، ضرورة مراعاة المعمم لمفروق الفردية بين طمبتو، فبل 
. يكمف المتعمم ما ال يطيق من أنشطة وتكاليف، يعجز عن الوفاء بيا

: (باستخدام لغة الجسد)االتصال التربوي الصامت - ب
ىو نوع من االتصال، يعتمد عمى اإليماءات والحركات واإلشارات الجسدية؛ لتوصيل 
. رسائل محددة، في ظروف مواقف مختمفة، بحيث ال يستطيع المرسل، إخفاء ما يدور في ذىنو

( 340: 2007يونس، )
مع المعممين - بشكل أفضل–أن الطمبة يتفاعمون : وتفيد نتائج الدراسات في ىذا المجال

الحركات الجسدية واإليماءات، وتغيرات الوجو خبلل الدروس، وأن المرسل : الذين يستخدمون
التعبيرات غير المفظية وحركات الجسد؛ لتعزيز وتوضيح المعنى - بكثافة–الماىر، يستخدم 

أن : ، ومن الجدير ذكره، في ىذا المقام(360: 2003ىارون، )الُمَتضّمن في رسالتو الكبلمية 
ُتعّد من العوامل التي تساعد في تركيز انتباه التبلميذ، كما تعمل  (لغة الجسد)التغيرات غير المفظية 

: 2007خميل وآخرون، )عمى زيادة وضوح الرسالة، التي تصل إلى التبلميذ، عبر الكممات المحكية 
185 .)

، يعمل عمى تنظيم تدفق االتصال بين المشاركين، بحيث (االتصال الصامت)كما أن 
شارحًا ومفّسرًا ومؤكدًا لمضمون الرسالة : يعطي انطباعًا لمشخص، ليكمل الحديث، فضبًل عن كونو

إلى العبلقة التكاممية بين  (43: 1ت، ج.الجاحظ، ب)، وقد أشار (43: 1999أبو إصبع، )المفظية 
واإلشارة والمفظ شريكان، ونغمة الصوت ىي لو ِنْعَم الترجمان : "االتصالين المفظي والصامت بقولو

عنو، وما أكثر ما تنوب عن المفظ، وما تغني عن الخط، وفي اإلشارة بالطرف والحاجب، وغير ذلك 
من الجوارح، مرفق كبير، ومعونة حاضرة، في أمور يسترىا الناس من بعض، ويخفونيا من الجميس 

". وغير الجميس
، من استخدام لغة ومن خبلل استقراء الباحث لمسنة النبوية، الحظ إكثار الرسول المربي 

الجسد، في مواضع ومواقف تربوية عديدة ومتنوعة، وغالبًا ما يأتي استخدامو ليذا النوع من االتصال 
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، لغة الجسد مقرونًا باالتصال المفظي، باستثناء القميل من الحاالت، التي استخدم فيو الرسول 
بمفردىا غير مصحوبة باتصال لفظي، وباإلجمال، يمكن تمخيص أبرز أنماط ىذا النوع من 

:- االتصال الصامت عمى النحو التالي
: اإلمساك بالمسان- 1

يا رسول اهلل حّدثني بأمٍر أعتصم بو : قمت: ففي الحديث عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي قال
يا رسول اهلل ما أخوف ما تخاف عمي، فأخذ بمسان نفسو، ثم : قمت" ثم استقم، قل ربي اهلل: "قال
( 607: 4، ج1975الترمذي، )". ىذا: "قال
: مسك اليد- 2

من يأخذ ىؤالء الكممات، فيعمل بينَّ أو يعمميّن : "قال رسول اهلل : فعن أبي ىريرة قال
اتق المحارم؛ : " يدي فعقد فييا خمساً أنا، فأخذ رسول اهلل : قمت: قال أبو ىريرة" من يعممن بيّن؟

تكن أعبد الناس، وارَض بما قسم اهلل لك؛ تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك؛ تكن مؤمنًا، وأحّب 
البييقي، )".  تميت القمبحكلمناس ما تحبُّ لنفسك؛ تكن مسممًا، وال تكثر الضحك؛ فإن كثرة الض

( 92: 12، ج2003
وقد كشف الحديث السابق، عن درجة عالية من الحوار والتفاعل المفظي بين المربي 

 المعمومات وتركيزىا وعرضيا بأسموب متدرج وواضح، كما تبين لنا، والمتعمم، واختصار الرسول 
. ، المتعمم عمى نشر الفائدة وتعميم العمم لآلخرين؛ لينتفعوا بوحث الرسول 

: وضع اليد عمى الكتف- 3
، وضع من أن رسول اهلل : ومن الشواىد عمى ذلك، ما قالو ابن عباس رضي اهلل عنيما

: ت.بن حنبل، ب)" الميم فقِّيو في الدين وعمِّمو التأويل: "ثم قال، يده عمى كتفي أو عمى منكبي
266 .)

: اإلشارة باليد- 4
 بيده إلى جزء من الجسد، ومثال ذلك ما رواه الحسن عن رجل فتارة كان يشير الرسول 
:  وىو قاعد عمى باب مسجده وعميو ثوب لو ِقْطر وىو يقولمن بني سميط، أنو مرَّ عمى النبي 

" التقوى ىاىنا، التقوى ىاىنا: "ثم أشار بيده إلى صدره يقول" المسمم أخو المسمم، ال يظممو وال يخذلو"
، نحو ، وفي موقف آخر لنقد السموك غير المقبول، أشار بيده (269: 38، ج2001بن حنبل، )

مخاطبًا بعض أصحابو رضوان اهلل عمييم أثناء حضورىم وفاة –لسانو، ويتضح ذلك من خبلل قولو 
وأشار إلى ، أال تسمعون أن اهلل ال ُيعذِّب بدمع العين وال بحزن القمب، ولكن يّعذب بيذا-: "أحدىم
ن الميت يعذب ببكاء أىمو عميو، لسانو (. 84: 2، ج2002البخاري، )" أو يرحم، وا 
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" )*(ُيقبض العمم ويظير الجيل والفتن ويكثر اليرج: " قولووروى أبو ىريرة عن الرسول 
فيا كأنو يريد القتل: ىكذا بيده: "يا رسول اهلل وما اليرج؟ قال: قيل : 1، ج2002البخاري، )" محرِّ

 أجاب عن السؤال حول معنى اليرج، من ، ويمحظ من خبلل األنموذج السابق، أن الرسول (128
خبلل اإلشارة التمثيمية باليد، دون دعميا بالكبلم، وىذا ما قّل استخدامو في االتصال التربوي، كما 

. جاء في السنة النبوية، عمى حد عمم الباحث
: اإلشارة بأصابع اليد- 5

ُبعثت أنا والساعة كيذه من ىذه، وقرن : "قال رسول اهلل : فعن سييل بن الساعدي، قال
( 53: 7، ج2002البخاري، )". بين السبابة والوسطى

: تشبيك األصابع- 6
 ىذا النمط من لغة الجسد؛ لتوضيح وتجسيد الفكرة لممتمقِّين، فعن أبي استخدم الرسول 

. وشبك أصابعو" إن المؤمن لممؤمن، كالبنيان، يشّد بعضو بعضاً : " قالموسى عن النبي 
( 103: 1، ج2002البخاري، )
: االبتسامة- 7

: يبتسم وىو يخاطب الناس، وعبر عن ذلك قول أبي الدرداء- بطبيعتو –لقد كان الرسول       
(. 319: 1، ج1989الطبراني، )" ، يحّدث حديثًا إال تبّسم في حديثوما رأيت رسول اهلل "

خرجنا مع رسول : ومن الشواىد عمى ذلك، ما جاء عمى لسان أسماء بنت أبي بكر، قالت
، ونزلنا فجمست عائشة رضي اهلل عنيا ، نزل رسول اهلل (بالَعْرج)حتى إذا كنا ، ، ُحجاجاً اهلل 

 واحدة ، وجمسُت إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول اهلل إلى جنب رسول اهلل 
أين : قال، فطمع وليس معو بعيره، مع غبلم ألبي بكر، فجمس أبو بكر ينتظر أن َيطُمع عميو

فطفق بضربو ورسول : قال! بعيٌر واحٌد ُتضمو؟: فقال أبو بكر: أْضممتو البارحة، قال: قال، بعيرك؟
: ، عمى أن يقولفما يزيد رسول اهلل " انظروا إلى ىذا المحرم ما يصنع: " يبتسم ويقولاهلل 

(. 163: 2ت، ج.أبو داود، ب)ويبتسم " انظروا إلى ىذا المحرم ما يصنع"
، جمع في اتصالو بين الكبلم واالبتسامة، ُيمحظ من خبلل المشيد السابق، أن الرسول 

لكنو راعى مكانة أبي بكر الخاصة وسبقو في اإلسبلم، ، في أسموب نقدي لسموك لم يرَض عنو 
فجاء النقد سمسًا خفيفًا ومتناسبًا مع الحديث، بكل أبعاده، من حيث حجم الخطأ ومكانة المخطئ 

. ومنزلتو، إذ ىو من أصحاب الييئات، الذين تُقال عثراتيم
                                                 

 .الفتنة واختبلط األمور، وكثرة الشرور ومن ذلك القتل: اليرج)*( 
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: تحّول وتغّير ىيئة الجسد- 8
أال أنبئكم بأكبر : " ألصحابوومن الشواىد عمى استخدام ىذا النمط من االتصال، قولو 

أال : وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجمس فقال، اإلشراك باهلل: "بمى يا رسول اهلل، قال: قالوا" ؟،الكبائر
( 4: 8، ج2002البخاري، )" وقول الزور وشيادة الزور، أال وقول الزور وشيادة الزور

: استخدام لغة االقتراب- 9
 الفاصل المكاني، بين يراستخدام المحيط المكاني، لنقل المعنى، بحيث يش: ويقصد بيا

المرسل والمستقبل، إلى قرب وحميمية العبلقة بينيما، ويؤدي ذلك النمط من المغة الصامتة، إلى 
( 353: 2003ىارون، ). تعمم أفضل

، استخدام تمك المغة؛ إلظيار االىتمام بالمخاطب، وتأليف قمبو، وكان من عادة الرسول 
كان ُيقبل بوجيو وحديثو عمى  "وفي الحديث عن عمر بن العاص رضي اهلل عنو، أن الرسول 

( 16: 1، ج1981اليندي، )". شّر القوم يتألَّفو بذلك
: إحمرار الوجو تعبيرًا عن الغضب- 10

 من عادتو إظيار الغضب عند سماع أو مشاىدة، أخطاء سموكية، تمس كان الرسول 
 عمى أصحابو، وىم يختصمون لما خرج رسول اهلل : العقيدة وتتناقض مع أحكام الدين، ومثال ذلك

بيذا أمرتم، أو ليذا خمقتم، : "في القدر، فكأنما يفقا في وجيو حّب الُرمان من الغضب، فقال
(. 33: 1ت، ج.ابن ماجة، ب)" بيذا ىمكت األمم قبمكم! تضربون القرآن بعضو ببعضٍ 
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ما أبرز السمات العامة لالتصال التربوي كما جاءت في السنة "ونصو : إجابة السؤال الثاني
". النبوية؟

من خبلل تتبع األحاديث النبوية الشريفة؛ أمكن الوقوف عمى العديد من السمات العامة 
:- لبلتصال التربوي، والتي يمكن تمخيص أبرزىا عمى النحو التالي

: االنطالق من أسس عقائدية وشرعية- أ
فعممية االتصال التربوي، حينما تنطمق من مرجعية عقائدية وشرعية، يكون محتواىا قويًا 
راسخًا ومؤثرًا في المتعممين، يتصف دومًا باألصالة والتميز والوضوح ألن اإليمان منبع االستقامة، 

. في الفكر والسموك، والعقيدة اإلسبلمية عنصر أساس، في بناء الشخصية اإليجابية
اعتقاد اإلنسان بالجزاء، واستحضاره الدائم لو وتصوره المستمر لممصير والجزاء، "كما أن 

لو أثر كبير في حسن سموكو واستقامة طريقتو سواء أكانت في نفسو أم مع الناس أم فيما بينو وبين 
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 كان يدعم اتصالو التربوي بعنصر ، ومن المبلحظ أن الرسول (155: 1981المبارك، )" خالقو
والحياء شعبة ، اإليمان بضٌع وستون شعبة: "اإليمان، ومن ذلك قولو في معرض الحث عمى الحياء

، وفي موضع آخر نفى صفة اإليمان عن صاحب (11: 1، ج1978البخاري، )" من اإليمان
، 1975الترمذي، )" بالطعَّان وال المعَّان وال الفاحش البذيء: ليس المؤمن: "المسان المنفمت؛ بقولو

(. 350: 4ج
فاالتصال التربوي في السنة النبوية، ال يخرج عن دائرة العبادة هلل عز وجل، عمبًل بالتوجيو 

اَل َشِريَك َلُو َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا * ُقْل ِإنَّص َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّمِو َربِّ اْلَعاَلِميَن "الرباني 
ُل اْلُمْسِمِمينَ  وبناًء عميو يقتضي أن يتضمن محتوى االتصال التربوي،  (163، 162: األنعام)" َأوَّص

ال تكثروا الكبلم بغير ذكر اهلل  ": وأال يغفل عنو، كما يفيم من خبلل قولو، ذكر اهلل عز وجل
ن أبعد الناس من اهلل القمب القاسي الترمذي، )" تعالى؛ فإن كثرة الكبلم بغير ذكر اهلل قسوة لمقمب، وا 

(. 607: 4، ج1975
ومن مظاىر تعبدية االتصال التربوي هلل عز وجل، أن يمتزم المربي قول الحق؛ سعيًا 

:  في قولوحتى ولو أغضب ذلك الناس، وىذا ما أرشد إليو الرسول المربي، إلرضاء اهلل عز وجل
من التمس رضا اهلل بسخط الناس؛ رضي اهلل عنو وأرضى الناس عنو، ومن التمس رضا الناس "

، ويرتكز االتصال التربوي (510: 1ابن حبَّان، ج)" بسخط اهلل؛ سخط اهلل عميو، وأسخط عميو الناس
في السنة النبوية، عمى أساس شرعي، ال سيما حينما يستيدف نقد السموك السمبي، ومن األمثمة عمى 

 رأى خاتمًا من ذىب في يد رجل فنزعو أن رسول اهلل "ما جاء عن عبد اهلل بن عباس : ذلك
: قيل لمرجل بعدما ذىب رسول اهلل ! يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعميا في يده: وقال، فطرحو

: 3ت، ج.مسمم، ب)" ال آخذه أبدًا وقد طرحو رسول اهلل ، ال واهلل: خذ خاتمك انتفع بو، قال
إلى األحكام الشرعية؛ ليكون قادرًا عمى ، ، ويحتاج المعمم وىو يمارس اتصالو التربوي(1655

ال : " لرجل لعن الريحقولو : توضيح وتبرير رسالتو، التي يبثيا لآلخرين، ومن الشواىد عمى ذلك
: 4ت، ج.أبو داود، ب)" تمعنيا؛ فإنيا مأمورة؛ وأنو من لعن شيئًا ليس لو بأىل، رجعت المعنة عميو

278 .)
: الشمول والتنّوع- ب

فاالتصال التربوي في السنة النبوية، عممية تتصف بالشمول، ألنيا تبث رسالتيا التربوية، 
إنك امرؤ فيك ! يا أبا ذر أعّيرتو بأمو؟: " ألبي ذر معاتبًا إياهقولو : لمفرد بعينو، ومثال ذلك

إخوانكم َخَوُلكم، جعميم اهلل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فميطعمو مما يأكل ! جاىمية
(. 15: 1، ج2002البخاري، )" وليمبسو مما يمبس، وال تكّمفوىم ما يغمبيم، فإن كّمفتموىم؛ فأعينوىم



 محمود أبو دف. د.أ

 15 

يأييا : " في أحاديث كثيرة رسالتو التربوية إلى الجماعة، ومن ذلك قولوكما بث الرسول 
ن أحب األعمال إلى )*(الناس، خذوا من األعمال ما تطيقون؛ فإن اهلل تعالى، ال يملُّ حتى تممُّوا ، وا 

ن قل (. 155: 7، ج2002البخاري، )" اهلل، أدوميا وا 
وقد استيدف االتصال التربوي النبوي كبل الجنسين الذكور واإلناث، كل حسب حاجتو، 

" النظرة األولى لك واآلخرة عميك: " عميًا قائبلً وعمى سبيل المثال ال الحصر، خاطب الرسول 
، حّرم النظرة الثانية؛ ألنيا تكون باختيار الناظر، ، فالرسول (15: 3، ج1994الطحاوي، )

، (15: 1994الطحاوي، )وخالف بين حكميا وبين حكم ما قبميا، إذا كانت بغير اختيار من الناظر 
يا أسماء إن المرأة إذا بمغت : " ألسماء رضي اهلل عنياقولو : ومن األمثمة عمى مخاطبة اإلناث

: 4ت، ج.أبو داود، ب)" المحيض، لم َتْصُمح أن ُيرى منيا إال ىذا وىذا، وأشار إلى وجيو وكفيو
: يا نساء المؤمنين، عميكن: " اإلناث قائبلً وفي موقف تربوي آخر، أرشد الرسول المربي . (62

" بالتيميل والتسبيح والتقديس، وال تغفمن فتنسين الرحمة، واعقْدن باألنامل؛ فإنيّن مسؤوالت مستنطقات
(. 35: 45، ج2001ابن حنبل، )

وقد استوعب االتصال التربوي النبوي، فئاٍت عديدة من المتمقين، ذات مواقع وأدوار مختمفة 
: في المجتمع في آن واحد، لنقل رسالة واحدة مشتركة بين الجميع، كما اتضح من خبلل قولو 

أال كمكم راٍع، وكمكم مسؤول عن رعيتو، فاإلمام الذي عمى الناس راٍع، وىو مسؤول عن رعيتو، "
والرجل راٍع عمى أىل بيتو، وىو مسؤول عن رعيتو، والمرأة راعية، عمى أىل بيت زوجيا وولده، 

وىي مسؤولة عنيم، وعبد الرجل راٍع عمى مال سيده، وىو مسؤول عنو، أال كمكم راٍع وكمكم مسؤول 
(. 63: 9، ج2002البخاري، )" عن رعيتو

: ومن المالحظ في األنموذج االتصالي السابق ما يمي
 .ثم أردفيا بالتفصيل المحدد والواضح،  رسالتو باإلجمالبدأ الرسول  -ٔ
حسن وروعة التدرج، في مخاطبة أىل المسؤولية ُكّل في موقعو، فبدأ باإلمام ثم انتيى بالعبد  -ٕ

 .تحت إمرة سيده
.  كبلمو بما بدأ، من باب التأكيد لمفكرة والمقصدأنيى  -ٖ

،  وأما التنوع في االتصال التربوي النبوي، فقد تبين من خبلل استخدام الرسول المعمم
أساليب عديدة متنوعة؛ لبث رسالتو التربوية، بما يتناسب مع الموقف التربوي الذي يشرع في 

 الموعظة الحسنة المؤثرة، فعن العرباض بن سارية السممي، معالجتو، حيث استخدم الرسول 
                                                 

ثابتكم عمييا؛ ما دمتم نشيطين في القيام بيا: ال يمل حتى تممُّوا)*(   .ال ينقطع عن قبول أعمالكم وا 
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 صبلة الصبح، ثم أقبل عمينا فوعظ موعظًة، وجمت منيا صمى بنا رسول اهلل : رضي اهلل عنو قال
أوصيكم بتقوى : "يا رسول اهلل كأنيا موعظة موّدع، فأوصنا قال: القموب، وذرفت منيا العيون، فقمنا

ن تأّمر عميكم عبٌد حبشي، فإنو من يعش منكم؛ فسيرى اختبلفًا كثيرًا، فعميكم  اهلل والسمع والطاعة، وا 
ّياكم ومحدثات األمور؛ فإن كلَّ  بسنتي وسنة الخمفاء الراشدين الميديِّين، ُعّضوا عمييا بالنواجذ، وا 

وىو يمارس اتاصمو التربوي   ،وأكثر الرسول . (174: 1، ج1990النيسابوري، )" بدعٍة ضبللة
يا معشر : "من استخدام الحوار القائم عمى اإلقناع، ومن ذلك مخاطبتو لمنساء قائبلً ، باآلخرين

وما لنا يا : فقالت امرأة منيّن َجْزلو" النساء، تصدَّقن وأكثرن االستغفار؛ فإّني رأيتكنَّ أكثر أىل النار
ُتكثرن المعن، وتكفرن العشير، وما أريت من ناقصات عقل ودين، : "قال! رسول اهلل أكثر أىل النار؟

: أما نقصان العقل: "قال! يا رسول اهلل وما نقصان العقل والدين؟: قالت"! أغمب لذي لّب منكن
فشيادة امرأتين تعدل شيادة رجل، فيذا نقصان العقل، وتمكث الميالي، تصمي وتُفطر في رمضان، 

(. 86: 1ت، ج.مسمم، ب)" فيذا نقصان الدين
أسموب الترغيب ،  في بث رسالتو التربوية لآلخرينومن المبلحظ استخدام الرسول 

مخاطبًا أصحابو رضوان اهلل –استخدام أسموب الترغيب في قولو : والترىيب بكثرة، ومثال ذلك
" أال أخبركم بمن يحرم عمى النار؟ أو بمن تحرم عميو النار؟ عمى كل قريب ىّين سيل-: "عمييم

(. 654: 4، ج1975الترمذي، )
، أسموب الترغيب؛ لمتحذير من التعدي عمى حقوق اآلخرين وسمبيا، واستخدم الرسول 

من اقتطع حق امرئ مسمم بيمين؛ فقد أوجب : " قالففي الحديث عن أبي أمامة، أن رسول اهلل 
ن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اهلل؟ قال: فقال لو رجل" اهلل لو النار، وحّرم عميو الجّنة ن كان : "وا  وا 

(. 246: 8، ج1986النسائي، )" قضيبًا من أراك
 أسموب ولمتحذير من التذبذب والتأرجح في المواقف واالتجاىات؛ استخدم الرسول 

مثل المنافق، كمثل الشاة : " قولوضرب المثل، حيث روى ابن عمر رضي اهلل عنيما، عن النبي 
لى ىذه مّرة (. 2146: 4ت، ج.مسمم، ب)" العائرة بين الغنمين، تعير إلى ىذه مّرة وا 

َذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك اَل ِإَلى : "وقد جاء وصف سموك تمك الفئة من الناس، في قولو تعالى مُّ
وجاء في تفسير اآلية،  (143: النساء)" َىـُؤالء َواَل ِإَلى َىـُؤالء َوَمن ُيْضِمِل الّمُو َفَمن َتِجَد َلُو َسِبيالً 

بمعنى مترددين بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فبل من المؤمنين ظاىرًا وباطنًا، : أي (مذبذبين)
. وال من الكافرين ظاىرًا وباطنًا، أعطوا باطنيم لمكافرين وظاىرىم لممؤمنين، وىذا أعظم ضبلل

( 210: 2000السعدي، )
: االستمرارية- ج
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تتناغم التربية المستمرة، مع حاجات المجتمعات، المعاصرة؛ لتحقيق التوازن بين التعمم 
. والعمل، والتكيف المستمر، لعدد من المين

أن االتصال التربوي النبوي، كان مستمرًا متواصبًل في أوقات مختمفة : ومن المبلحظ
 لمناس من عن معايشة الرسول المربي: وأماكن عديدة، بما يجسد روح التربية المستمرة، ويكشف

طبلعو عمى واقعيم، فقد كان الرسول  ، يبث خطابو التربوي ابتداًء من أىل حولو، وتفاعمو معيم وا 
يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت : "قولو : بيتو فيعطييم حقيم من التوجيو والتربية، ومثل ذلك

مسمم، )" ، سموني من مالي ما شئتم!عبد المطمب، يا بني عبد المطمب، ال أممك لكم من اهلل شيئاً 
، ومن األمثمة عمى ممارسة االتصال التربوي في المسجد ما جاء عن أبي سعيد (133: 1ت، ج.ب

فإذا ىو برجل من :  ذات يوم المسجددخل رسول اهلل: "الخدري، رضي اهلل عنو، حيث قال
! يا أبا أمامة مالي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت صبلة؟: أبو أمامة، فقال: األنصار يقال لو

أفبل أعممك كبلمًا إذا قمتو أذىب اهلل ىمك وقضى : قال، !ىموم لزمتني، وديون يا رسول اهلل: قال
ذا أمسيت: بمى يا رسول اهلل، قال: قمت، عنك دينك؟  : الميم إني أعوذ بك من: قل إذا أصبحت وا 

اليم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غمبة الدين 
ت، .أبو داود، ب)" وقضى عني ديني، ففعمت ذلك؛ فأذىب اهلل ىمي وغمي: قال، وقير الرجال

مرَّ عمى صبرة طعام "، يسير في السوق بينما كان الرسول المربي ، ، وفي مشيد آخر(569: 1ج
أصابتو السماء يا : ، قال!ما ىذا يا صحاب الطعام؟: فقال، فأدخل يده فييا فنالت أصابعو بمبلً 

ت، .مسمم، ب)" ، من غش؛ فميس مني!أفبل جعمتو فوق الطعام كي يراه الناس؟: رسول اهلل، قال
(. 99: 1ج

:  مجموعة من الناس فقالوفي مجال سد الذرائع والوقاية من المفاسد، خاطب الرسول 
إذا أبيتم : يا رسول اهلل مالنا من مجالسنا بدٌّ، نتحدَّث فييا فقال: فقالوا! إيِّاكم والجموس في الطرقات"

غضُّ البصر، وكفُّ : قال،وما حق الطريق يا رسول اهلل؟ : إال المجمس، فأعطوا الطريق حقو، قالوا
، وعن (51: 8، ج2002البخاري، )" األذى، وردُّ السبلم، واألمر بالمعروف، والنيي عن المنكر

إليك عني فإنك لم : اتقي اهلل واصبري، قالت: فقال،  بامرأة تبكي عند قبرمر النبي : "أنس قال
، فمم تجد عنده بوَّابين،  فأتت باب النبي أنَّو النبي : فقيل ليا! تصب بمصيبتي ولم تعرفو

، وتأسِّيًا (79: 2، ج2002البخاري، )" إنما الصبر عند الصدمة األولى: لم أعرفك، قال: فقالت
عمى ما سبق، يفترض أن ينشط المربي المسمم في أداء واجبو التربوي في كل المواقع المتاحة وما 
أكثرىا اليوم، في ظل تطور وسائل االتصال واإلعبلم، ومما يحفزه عمى ذلك، استحضاره المسؤولية 
أمام اهلل عز وجل حيث سُيسأل عن عممو الذي تعممو، وكذلك استشعاره لمتحدِّيات الجسيمة، التي 



 االتصال التربوي الفعال في السنة النبوية

 18 

 حريصًا عمى تواجو الجيل المسمم اليوم في إطار تداعيات العولمة بكل أبعادىا، وقد كان الرسول 
الصبيان :  يخاطبمواصمة اتصالو التربوي وبث رسالتو، إلى جميع الفئات العمرية، حيث كان 

والصغار، والشباب اليافعين، والشيوخ الكبار، فقد وجو أنس بن مالك رضي اهلل عنو، إلى خمق 
يا بنّي إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قمبك غش ألحد فافعل، ثم : "سبلمة الصدر بقولو 

الترمذي، )" وذلك من سنَّتي ومن أحيا سنَّتي؛ فقد أحبَّني ومن أحبَّني؛ كان معي في الجنة: قال لي
، فقد خاطبيم في مواطن ، وكان لمشباب مكانة خاصة في نفس الرسول (46: 5، ج1975

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فميتزوج؛ فإنو أغض : "عديدة، كان من بينيا قولو ليم
: 2ت، ج.أبو داود، ب)" لمبصر؛ وأحصن لمفرج ومن لم يستطع؛ فعميو بالصوم؛ فإنو لو وجاء

أعذر اهلل إلى : " الشيوخ من طول األمل، والحرص عمى الحياة بقولو، كما حذر الرسول (219
ر أجمو حتى بمغ ستين سنة (. 89: 8، ج2002البخاري، )" امرٍئ أخَّ

: اإلنسانية- د
في السنة النبوية، يعكس درجة عالية من اإلنسانية، وىذا أمٌر بدىي؛  (االتصال التربوي)

، وقد (107: األنبياء)" َوَما َأْرَسْمَناَك ِإالَّص َرْحَمًة لِّْمَعاَلِمينَ " أرسل رحمًة لمناس جميعًا، ألن الرسول 
:- تجسدت ىذه اإلنسانية بكل أبعادىا وبقوة من خبلل المظاىر التالية

، لحاجات المتمقي الماّسة، والتي منيا الحاجة إلى التعّمم وكسب المعرفة، استجابة الرسول  -ٔ
؛ فاجعل لنا )*(غمبنا عميك الرجال: قالت النساء لمنبي ، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري

، فكان مما قال لينَّ  ما منكنَّ امرأة تقدم : "يومًا من نفسك، فوعدىنَّ يومًا لقيينَّ فيو، فوعظينَّ
البخاري، )" واثنين: "واثنين فقال: فقالت امرأة" ثبلثًة من ولدىا؛ إال كان ليا حجابًا من النار

 :-، ويتضح من خبلل القراءة التربوية لمحديث السابق ما يمي(32: 1، ج2002
 .إيجابية المتعمم ومبادرتو إلى تمقي العمم وتفاعمو في النقاش والحوار -
 .حرص المتعمم عمى التنافس في طمب العمم، وليس في أمور الدنيا -

إنزال الناس منازليم واحترام إنسانيتيم، ومن الشواىد عمى ذلك، حفظ األلقاب ألصحابيا، عند  -ٕ
يا رسول اهلل، لوجدت مع : قال سعد بن عبادة: المخاطبة، فعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال

كبل والذي بعثك : قال" نعم "أىمي رجبًل لم أمّسو حتى أتى بأربعة شيداء؟ قال رسول اهلل 
اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إّنو : "بالحق، إن كنت ألعاجمو بالسيف قبل ذلك، قال رسول اهلل

 (.135: 2ت، ج.مسمم، ب)" لغيور، وأنا أغير منو، واهلل أغير مّني
                                                 

 .أفادوا منك أكثر منَّا، لمبلزمتيم لك وضعفنا عن مزاحمتيم)*( 
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مستواىم ، عن تصغير الناس واحتقارىم في المخاطبة ميما كان وقد نيى الرسول المربي 
ال يقولّن أحدكم عبدي وأمَّتي؛ كمكم عبيد اهلل، كل نسائكم إماء اهلل، ولكن : "، بقولواالجتماعي

 (. 1364: 4ت، ج.مسمم، ب)" ليقْل غبلمي وجاريتي وفتاي وفتاتي
ومن مظاىر إنسانية االتصال التربوي في السنة النبوية، مراعاة فروق الميجة في مخاطبة  -ٖ

اآلخرين، باستخدام الميجة المناسبة لممخاطب، فعن كعب بن عاصم األشعري، أن رسول اهلل 
والمعنى المراد (157: 1، ج1983الشافعي، )" اْمصياُم في اْمسفر! ليس من إمبر: " قال ،

، 1983الشافعي، )يقمبون البلم ميمًا  (األشعريين)ليس من البر الصيام في السفر، وتمك لغة 
 الميارات األساسية، التي يحتاجيا المربي، حينما  من، ويفيد الحديث السابق أن(157: 1ج

يمارس اتصالو بطبلبو، أن يكون متمّكنًا من لغتو مّطمعًا عمى الفروق بين الميجات؛ كى يقوى 
 .تأثيره في المتعممين

إن ىذا بحد ذاتو يمثل قمة في : البحث عن القواسم المشتركة بين الناس ونبذ العصبية الجاىمية -ٗ
السموك والمنيج اإلنساني والحضاري، ويعطي مثااًل متفردًا لمخطاب التربوي التوفيقي 

الثقافة : واالستيعابي لآلخرين فميما اختمف الناس فيما بينيم إال أن ىناك قدٌر مشترٌك من
والقيم اإلنسانية، التي تشكل عنصرًا لمتعايش مع اآلخرين بأمن وسبلم، ما لم يكن ىناك اعتداء 

ن : "عمى الحقوق، ونممس ذلك من خبلل قولو  كمكم آلدم وحواء، كطف الصاع بالصاع، وا 
 (.288: 4، ج1990البييقي، )" أكرمكم عند اهلل أتقاكم

فالناس في التصور اإلسبلمي، إخوة من أب واحد وأم واحدة، تجمعيم اأُلخوة اإلنسانية كما جاء 
َيا َأيَُّيا النَّصاُس اتَّصُقوْا َربَّصُكُم الَّصِذي َخَمَقُكم مِّن نَّصْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَق ِمْنَيا "في التوجيو القرآني الكريم 

 (. 1: النساء)" َزْوَجَيا َوَبثَّص ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساء
: الترفُّق بالمتعمم، والتودُّد لو واستمالتو، باستثارة عاطف الحب لديو، ومن الشواىد عمى ذلك -٘

نعم يا رسول اهلل، : قالوا" أتحبون أييا الناس، أن تجتيدوا في الدعاء؟: " مخاطبًا الناسقولو 
: 1، ج1990النيسابوري، )" عمى ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك: المّيم أعّني: قولوا: "قال

، إلى إخبار معاذ بحبو لو، ثم أرشده إلى ما ، وفي موقف اتصالي آخر، بادر الرسول (677
أوصيك : "فقال" واهلل إني ألحبك، يا معاذ واهلل إّني ألحبك: "يفعمو بعد االنتياء من صبلتو بقولو

أبو )" الميم أعّني عمى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: يا معاذ ال تدعنَّ في ُدبر كل صبلٍة تقول
 (.86: 2ت، ج.داود، ب
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إنما أنا لكم، مثل الوالد لولده : "وفي موقف اتصال تربوي آخر، خاطب الرسول أصحابو فقال
أعممكم، إذا آتيتم الغائط؛ فبل تستقبموا القبمة وال تستدبروا، وأمر بثبلثة أحجار، ونيى عن 

 (.114: 1ت، ج.ابن ماجة، ب)"  الرجل بيمينو)**(، ونيى أن يستطيب)*(الروث الرِّمَّة
االعتدال والتوسط في ممارسة االتصال التربوي بالمتعمم؛ كى ال يمل أو يثقل عميو، وقد دّل  -ٙ

يا : كان عبد اهلل ّيذكر الناس في كل خميس، فقال لو رجل: عمى ىذا المسمك، قول أبي وائل
أما إنو يمنعني من ذلك، أّني أكره أن ُأممَّكم، : فقال، أبا عبد الرحمن لوِدْدُت أنك ذكَّرتنا كل يوم
ّني أتخّولكم بالموعظة كما كان النبي  البخاري، )" يتخّولنا بيا، مخافة السآمة عمينا "وا 

أن عمى المربي، تحيُّن األوقات المناسبة، لبث : ، يستفاد من ىذا الحديث(25: 1، ج2002
رسالتو التربوية، حينما يكون المتعمم عمى استعداد لتمقِّييا من الناحية البدنية والنفسية، وعدم 

 .تكثيف االتصال؛ في حالة عدم االستعداد لمتمّقي من قبل المتعمم
مراعاة إمكانات المتعمم وظروفو الخاصة وقدراتو االستيعابية، واالستجابة ليا بتقديم ما يناسبيا  -ٚ

يا نبي اهلل أوصني :  فقالمن إجابة، وفي الحديث عن أبي ىريرة، جاء رجل إلى رسول اهلل 
، (159: 13، ج1983الشافعي، )" ال تغضب "لعّمي أحفظ، فقال رسول اهلل ، وال تكثر عميّ 

إن شرائع اإلسبلم قد كثرت عمّي؛ :  وقال لرسول اهلل ولما جاء أعرابي إلى الرسول 
ابن ماجة، )" ًا من ذكر اهلل عز وجلطبال يزال لسانك ر: "فأنبئني منيا بشيء أتشبث بو فقال

 (.1246: 2ت، ج.ب
: اإليجابية- ىـ

في السنة النبوية، تتصف باإليجابية العالية، في شكميا  (االتصال التربوي)فعممية 
:- ومحتواىا، ويتضح ذلك من خبلل التالي

حرصيا عمى بث الرسالة التربوية النافعة والمجدية لممتعمم، بدافع ذاتي تمقائي، فقد كان من  -ٔ
: سموا اهلل: "، إرشاد أصحابو إلى ممارسة األعمال النافعة المفيدة، ومن ذلك قولو ليمعادتو 

: 6، ج1991النسائي، )" خيرًا من معافاة- بعد يقين –العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد 
6220.) 

، بإرشاد أصحابو إلى العموم الضرورية الممحة بالنسبة لممسممين، ومن ذلك كما اىتم الرسول 
ن : "قولو تعمموا العمم وعمِّموه الناس، وتعّمموا الفرائض وعمِّموىا الناس؛ فإّني امرؤ مقبوض؛ وا 

                                                 

 .العظم البالي: الرِّمَّة)*( 

 .يستنجي: يستطيب)**( 
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" العمم سيقبض، وتظير الفتن، حتى يختمف االثنان في الفريضة، ال يجدان أحدًا يفصل بينيما
(.  559: 1، ج1994القرطبي، )

يفترض أن يتم توجيو المتعممين دومًا إلى تعمم عموم جديدة، في ظل : وفي ضوء ما سبق
، حينما بث رسالتو التربوية، كان ، والرسول فاعمةمتغيرات آنية ومستقبمية، بما يعدىم لحياة 

يا :  فقالحينما سأل رجل النبي : حريصًا عمى إفادة السائل بأكثر مما يطمب، ومثال ذلك
أنا بو عطشنا، أفنتوضأ  رسول اهلل، إّنا نركب البحر، ونحمل معنا القميل من الماء، فإن توضَّ

(. 21: 1ت، ج.أبو داود، ب)" ىو الطيور ماؤه الحلُّ ميُِّتو: "فقال رسول اهلل ، بماء البحر؟
، عمى إفادة المتعمم، لفت السائل، إلى غير ما سأل عنو؛ تحقيقًا ومن مظاىر حرصو 

لمفائدة، وفي ذلك تدريب لممتعمم عمى طرح األسئمة المفيدة والمجدية، فعن أنس بن مالك، أن 
ما أعددت ليا من : قال" ما أعددت ليا؟ : " متى الساعة يا رسول اهلل قال؟رجبًل سأل النبي 

" أنت مع من أحببت: "قال، كثير صيام وال صوٍم وال صدقٍة، ولكنني أحب اهلل ورسولو
 (.40: 8، ج2002البخاري، )

 ألصحابو مشاركة المتعمم في عممية االتصال التربوي، ال تسير في اتجاه واحد من الرسول -ٕ
تعدى ذلك إلى يالسماع والتمقِّي، بل - فقط–والناس من حولو، وليس من وظائف المتعمم 

 التفاعل المفظي والمشاركة فتارة يبادر إلى السؤال واالستفسار، فقد جاء رجل إلى رسول اهلل 
ثّم : "قال، ثم من؟: ، قال"أمَّك: "قال، من أحق الناس بحسن صحابتي؟، يا رسول اهلل: فقال
، (2: 8، ج2002البخاري، )" ثم أبوك: "ثم من؟ قال: قال" ثّم أمك: "ثم من؟ قال: قال" أمك

أن األسئمة المتتالية، تأتي من ِقبل المتعمم، وقد : فمن المفتات التربوية الرائعة في ذلك الموقف
أن تكون ىذه األسئمة في الغالب من ِقبل المعمم، وقد ، جرت العادة اليوم في مؤسساتنا التعميمية

 أصحابو، عمى طرح األسئمة؛ معتبرًا إياىا عبلجًا لمجيل، فحينما أصاب حفز الرسول المعمم 
 ، احتمم، فُأمر باالغتسال فمات، فبمغ ذلك إلى الرسول رجبًل جرٌح في عيد رسول اهلل

، وحينما (93: 1ت، ج.أبو داود، ب)"  السؤال)*(قتموه قتميم اهلل، ألم يكن شفاء الِعيّ : "فقال
، يبادرون إلى اإلجابة، وقد سأل يسألون من قبل النبي - رضوان اهلل عمييم-كان الصحابة 

أتدرون أيُّ يوٍم ىذا؟، وأيُّ شيٍر ىذا؟، وأيُّ بمٍد : " يومًا أصحابو وىو بعرفات قائبلً الرسول 
نَّ أموالكم ودماءكم عميكم حرام؛ : "ىذا بمٌد حرام، وشيٌر حرام، ويوٌم حرام قال: قالوا" ىذا؟ أال وا 

                                                 

 .الجيل: الِعيّ )*( 
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ّني َفَرُطكم  عمى الحوض، وأكاثر )*(كحرمة شيركم ىذا، في بمدكم ىذا، في يومكم ىذا، أال وا 
ّني مستنقٌذ أناسًا، وُمسَتنَقٌذ مني أناس، فأقول دوا وجيي، أال وا  يا رّب : بكم األمم، فبل تسوِّ

 (.1016: ت، ج.ابن ماجة، ب)" إّنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: أصحابي؟ فيقول
وكى يظل المتعمم نشيطًا وفاعبًل، ذا ىمة متوقدة في عممية االتصال التربوي؛ فإن الرسول 

قة، تستنيض دافعيتيم لمتفاعل والمشاركة، المعمم  ، دأب عمى مفاجأة أصحابو، بأسئمة مشوِّ
اهلل : قمنا" أتدرون ماذا قال ربكم؟: " ألصحابو يوم الحديبيةقولو : ومن الشواىد عمى ذلك

ُمطرنا : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: قال اهلل: "ورسولو أعمم، فقال
ُمطرنا بنجم : برحمة اهلل وبرزق اهلل وبفضل اهلل؛ فيو مؤمن بي، كافر بالكواكب، وأّما من قال

، وفي مواقف اتصالية (121: 5، ج2002البخاري، )" كذا، فيو مؤمن بالكواكب كافر بي
أخرى، شّوق الرسول المربي المتعممين، باستخدام اإللغاز؛ الستنفار قواىم العقمية؛ واستنياض 

ُمستريح : " بجنازة فقالفضوليم الفطري لممعرفة والتعّمم، ومثال ذلك؛ حينما ُمرَّ عمى الرسول 
العبد المؤمن يستريح : "والمستراح منو؟ قال، يا رسول اهلل، ما المستريح؟: قالوا" وُمستراح منو

العباد والببلد والشجر : من نصب الدنيا وأذاىا إلى رحمة اهلل، والعبد الفاجر، يستريح منو
(. 107: 8، ج2002البخاري، )" والدواب

ومن مظاىر إيجابية المتعمم، في عممية االتصال التربوي، أنو يقوم بتكميف من الرسول المربي 
 بنقل رسالة تربوية منو أن رسول : ، إلى ُمتمقِّي آخر وبالعكس، ففي الحديث عن عائشة
، بعث رجبًل عمى سرية، وكان يقرأ ألصحابو في صبلتيم، فيختم بقل ىو اهلل أحد، فمما اهلل 

ألنيا صفة : فسألوه فقال" سموه ألّي شيٍء يصنع ذلك؟: "، فقالرجعوا، ُذكر ذلك لرسول اهلل 
: 1ت، ج.مسمم، ب)" أخبروه أن اهلل يحّبو: "الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بيا، فقال رسول اهلل

557.) 
وفي مواقف أخرى، يبادر المتعمم إلى االتصال باآلخرين من تمقاء نفسو؛ لنقل رسالة 

ما نقمو شداد بن - وىي كثيرة جداً –، ومن األمثمة عمى ذلك تربوية، تمقاىا مباشرة عن الرسول 
الميم أنت ربي ال إلو إال أنت، : سيد االستغفار، أن تقول: " قولوأوس رضي اهلل عنو، عن النبي 

خمقتني وأنا عبدك وأنا عمى عيدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر من صنعت، أبوء لك 
ومن قاليا من النيار : "قال" بنعمتك عمي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت

                                                 

 .أي المييء لكم ما تحتاجون إليو: َفَرُطكم)*( 
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مؤمنًا بيا، فمات من يومو قبل أن ُيمسي؛ فيو من أىل الجّنة، ومن قاليا من الميل، وىو مؤمن بيا، 
(. 67: 8، ج2002البخاري، )" فمات قبل أن يصبح؛ فيو من أىل الجنة

، أصحابو عمى نشر المعرفة والعمم لآلخرين، من خبلل إرشاده ليم ولقد حفَّز النبي 
دًا؛ فميتبوأ مقعده من : "بقولو بمغوا عّني ولو آية، وحّدثوا عن بني إسرائيل، ومن كذب عمّي متعمِّ
إنَّ الدال : "، عمى ممارسة ىذا السموك بقولو، كما شّجعيم (170: 4، ج2002البخاري، )" النار

(. 41: 5، ج1975الترمذي، )" عمى الخير كفاعمو
: االنتقائية الجمالية- و

في السنة النبوية، عممية جمالية انتقائية في شكميا ومضمونيا، ويمكن  (االتصال التربوي)
:- توضيح ذلك من خبلل التالي

المقصد األساس لعممية االتصال التربوي، ىو إتمام وتجويد مكارم األخبلق، وىذا بعينو يمثِّل  -ٔ
إّنما  "قمة الجمال، ويعكس شرف القصد والتوجو، وقد عبر عن ذلك، قول الرسول المربي

 (.512: 14، ج2001ابن حنبل، )" بعثت؛ ألتمم صالح األخبلق
: يا رسول اهلل إّنك تداعبنا، قال: التزام صدق القول في كل األحوال، وحينما قيل لمرسول  -ٕ

، وأما الوجو الثاني من (357: 4، ج1975الترمذي، )" نعم غير أّني ال أقول إال حّقاً "
المصداقية، فيتمثل في التزام المربي الكامل، بكل ما يرشد اآلخرين إليو من فعٍل حسن، وقد 

، ، أجمل وأروع قدوة لمن حولو، وحينما سئمت عائشة عن خمق رسول اهلل مّثل الرسول 
، بالصادق وقد ُنِعت الرسول. (183: 42، ج2001ابن حنبل، )" كان خمقو القرآن: "قالت

 (. 277: 8، ج1986الييثمي، )"  ال يكذب أىمو ئدالرا: "األمين، قبل بعثتو وىو القائل
ِإَلْيِو َيْصَعُد اْلَكِمُم الطَّصيُِّب َواْلَعَمُل "التزام الكبلم الطيب والمفظ الحسن، فقد جاء في محكم التنزيل  -ٖ

اِلُح َيْرَفُعوُ  المعمم عمى أن يبدأ درسو  (178، 1983العاممي، )، وحث (10: فاطر)" الصَّص
الكممة الطيبة الحسنة، تؤلِّف القموب وتذىب الضغائن "بأعذب ما يمكن من المفظ، ألن 

 (.22: 1996الشميوب، )" واألحقاد من الصدور
ال عدوة : "والرسالة التربوية النبوية تبعث عمى التفاؤل، حيث جاء في التوجيو النبوي الشريف

جعل "، وقد (135: 7، ج2002البخاري، )" وال طيرة، ويعجبني الفأل الصالح والكممة الحسنة
اهلل في فطر الناس، محبة الكممة الطيبة والفأل الصالح واألُنس بو، كما جعل فييم االرتياح 

"  لممنظر األنيق، وقد يمر الرجل بالماء الصافي فيعجبو، وىو ال يشربو
(. 9: 2003ابن بطال، )
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البخاري، )" الكممة الطيبة صدقة: "، عمى التزام الكبلم الحسن الجيد بقولووحث الرسول 
من كان : "، التزام قول الخير من عبلمات اإليمان بقولو، واعتبر الرسول (11: 8، ج2002

وجاء في . (15: 8، ج2002البخاري، )" يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فميقل خيرًا أو ليصمت
: 4، ج1997البخاري، )" لم يكن رسول اهلل فاحشًا وال لّعانًا وال سّباباً "الحديث الشريف 

، وأوصى القابسي المعمم، بأن يتجنَّب األلفاظ القبيحة والعبوس في وجو الصبيان معتبرًا (1909
(. 49: ت.األىواني، ب)" ذلك من الفظاظة

الذوق الرفيع في انتقاء الكممات، بما يبعث عمى البشر واألمل ويطمئن قمب المتمقِّي، ومثال  -ٗ
يا رسول اهلل ومن يأبى؟ : قالوا" كلُّ أمتي يدخمون الجنة إال من أبى: " ألصحابوذلك قولو 

، فمم يقل (93: 9، ج2002البخاري، )" من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى: "قال
 .، ومن عصاني دخل النار، في مقابل دخول الجنة لمن أطاعوالرسول 

ومن مظاىر جمالية االتصال التربوي في السنة النبوية، استخدام القول البميغ البّين، ومن  -٘
الموقف االتصالي يعتمد عمى مستوى المغة المستخدمة، كما أن المغة "المتعارف عميو أن 

وبقدر ما . (240: 2004عمي، )" تتطمب من مستخدمييا دراسة وخبرة تمكنيم من بث رسالتيم
يمتمك المربي معرفة ودراية، بأدوات المغة العربية وفنونيا وأساليبيا البيانية، يستطيع أن يتقدم 

عمي، )بميارات اتصالية ناجحة، مما يجعمو يحقق األىداف التربوية المنشودة بصورة أفضل 
ُأعطيت جوامع الكمم، واخُتصر لي : "، وجاء في اليدي النبوي الشريف، قولو (51: 2004

 البميغ والرصين، لم يكن ، وكبلم النبي(254: 5، ج2004الدارقطني، )" الحديث اختصاراً 
: بقوليا- رضي اهلل عنيا–بعيدًا عن األفيام بل سيبًل ميسرًا عمى السامع، كما وصفتو عائشة 

 (.408: 4ت، ج.أبو داود، ب)" كان كبلم رسول اهلل كبلمًا فصبًل يفيمو كل من سمعو"
: التساند والتكامل- ز

في السنة النبوية، قائمة عمى التساند والتكامل بين - كما تبدو–إن عممية االتصال التربوي 
عناصرىا، من حيث لغة االتصال المستخدمة والوسائل الداعمة ليا، ومن أبرز مظاىر ىذا التساند 

: والتكامل ما يمي
 (لغة الجسد)التساند والتكامل بين نوعين من االتصال، االتصال المفظي واالتصال الصامت  -ٔ

وبشكل جمي، من خبلل استعراض أنواع االتصال التربوي في - فيما سبق–وقد تبين ذلك 
 .السنة النبوية
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حينما : دعم الكبلم بالفعل والتمثيل؛ لتوضيح الرسالة وتجميتيا وجذب انتباه المتمقي، ومثال ذلك -ٕ
ُمري غبلمك النجار، أن يعمل : "قائبلً  (سْيل)، إلى إمرأة من األنصار قد سّماىا أرسل النبي 

فأمرتو فعمميا من طْرفاء الغابة، ثم جاء بيا، " لي أعوادًا، أجمس عمييّن إذا كّممت الناس
، فأمر بيا فُوضعت ىاىنا فصمى عمييا الرسول وكّبر وىو عمييا، ثم فأرسمت إلى رسول اهلل 

ركع وىو عمييا، ثم نزل القيقري، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فمّما فرغ أقبل عمى الناس 
، (9: 2، ج2002البخاري، )" أييا الناس إّنما صنعت ىذا؛ لتأتموا ولتعمموا صبلتي: "فقال

 قدَّم الفعل والتمثيل، عمى االتصال المفظي، والممفت في ذلك المشيد االتصالي، أن الرسول 
ن كان داعمًا لو ومساندًا، وفي موقف اتصالي آخر، قرن الرسول   والممارسة  الكبلم ، بينوا 

من توضأ نحو وضوئي ىذا، ثم صمى ركعتين، ال ُيحدِّث فييما نفسو؛ ُغفر لو : "العممية ثم قال
 (.261: 1ت، ج.العسقبلني، ب)" ما تقدَّم من ذنبو

إن التعميم بالفعل، أبمغ وأضبط : في شرح الحديث (261: 1ت، ج.ابن حجر، ب)وقال 
 . لممتعمم

مخطط "خرائط المفاىيم، وىي عبارة عن - في لغة العصر-إسناد االتصال المفظي بما ُيسمى  -ٖ
مفاىيمي، يمثل مجموعة من المفاىيم، تعتمد عمى بعضيا، في إطار ما، بحيث تكّون معنًى 

، ومن الشواىد عمى استخدام تمك الخرائط (149: 2001العميمي، )ُمعيَّنًا، أو مفيومًا أو أكثر 
 خّطًا خطَّ الّنبي : كمساند وداعم لبلتصال المفظي، ما رواه عبد اهلل رضي اهلل عنو قال

ُمربَّعًا، وخطَّ خطًَّا في الوسط خارجًا منو، وخّط ُخططًا ِصغارًا، إلى ىذا الذي في الوسط من 
وىذا الذي - قد أحاط بو: أو–ىذا اإلنسان، وىذا أجمو ُمحيط بو : "جانبو الذي في الوسط وقال

ن أخطأه ىذا  ىو خارٌج أمُمْو، وىذه الُخطُط الّصغار، األعراض، فإن أخطأه ىذا نيشو ىذا، وا 
 (.89: 8، ج2002البخاري، )" نيشو ىذا
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( 141: 2001العميمي، )

 

وفي موقف تربوي آخر، خط عبد اهلل خطًا مستقيمًا، ثم خط خطوطًا عن يمينو وعن شمالو 
ولمخطوط التي عن يمينو " ىذا سبيل اهلل: " ىكذا، فقال لمخط المستقيمرسول اهلل "خط : فقال،

ىذه ُسبل متفرقة، عمى كل سبيل منيا شيطان، يدعو إليو، والسبيل مشترك كما قال "وشمالو 
َق ِبُكْم َعن َسِبيِمِو َذِلُكْم : "اهلل تعالى َوَأنَّص َىـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَّصِبُعوُه َواَل َتتَّصِبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرَّص

اُكم ِبِو َلَعمَّصُكْم َتتَّصُقونَ   (67: 1، ج1996القرطبي، . )(153: األنعام)" َوصَّص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (145: 2001العميمي، )
االستعانة بالُمجسَّمات؛ لتوصيل الرسالة التربوية وترسيخيا في أذىان المتمقين، وجاء في السنة  -ٗ

أخذ حريرًا فجعمو في يمينو، وأخذ ذىبًا  "إن نبي اهلل : النبوية، عن عمي رضي اهلل عنو قال
، 1986النسائي، )" إن ىذين حرام عمى ذكور أّمتي، حلٌّ إلناثيم: فجعمو في شمالو، ثم قال

 (.160: 8ج
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". ما أىم مقاصد االتصال التربوي في السنة النبوية؟: "إجابة السؤال الثالث ونصو

من خبلل استقراء األحاديث النبوية، المتعمقة بموضوع البحث، تبين أن لبلتصال التربوي 
:- النبوي، مقاصد تربوية عديدة ومتنوعة يمكن إجمال أبرزىا عمى النحو التالي

: إحياء سموك المتعمم- أ
عممية شاممة متكاممة لمتعامل مع السموك، تتضمن "ويقصد الباحث بإحياء السموك ىنا 

الحث عمى أنماط السموك اإليجابي وتعزيزىا والتحذير من ممارسة السموك السمبي، والشروع في 
ويمكن توضيح ذلك كما جاء في السنة النبوية "  والتحذير من سموك سمبي متوقع في المستقبلتعديمو

:- عمى النحو التالي
اإلرشاد إلى ممارسة أنماط السموك اإليجابي، واألمثمة عمى ذلك كثيرة، منيا عمى سبيل المثال  -ٔ

يا عبد اهلل كن في الدنيا كأنك " لعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما قول الرسول : ال الحصر
( 1378: 2ت، ج.ابن ماجة، ب)" غريب، أو كأنك عابر سبيل، وعّد نفسك من أىل القبور

أال أدلُّكم عمى ما يكّفر اهلل بو الخطايا ويزيد بو : " أصحابو قائبلً وأرشد الرسول المربي 
إسباغ الوضوء عمى المكاره وكثرة الُخطا إلى المساجد، : بمى يا رسول اهلل قال: الحسنات قالوا

، وفي موقف تربوي آخر، وجو (148: 1ت، ج.ابن ماجة، ب)" وانتظار الصبلة بعد الصبلة
يا بنّي إذا دخمت عمى أىمك فسّمم؛ يكن بركة : " أنس إلى التزام سموك متأّدب بقولوالرسول 

، ويمحظ من خبلل الحديث السابق، (59: 5، ج1975الترمذي، )" عميك وعمى أىل بيتك
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قناعو بجدواىا، وذلك يعكس اىتمامو اعتناء الرسول  ، بتوضيح رسالتو التربوية لممخاطب، وا 
 . عمى عنصر الفيم واالستيعاب لدى الُمتعمموتركيزه 

من "تعزيز أنماط السموك االيجابي الصادر عن المتعمم، ومن الجدير ذكره في ىذا المقام أن  -ٕ
زون السموك المقبول، في - نادراً –األخطاء التي يقع فييا كثير من المعممين اليوم، أنيم  ما يعزِّ

حين يرّكزون عمى سمبيات الطمبة؛ فيتصّيدون أخطاءىم، وبذلك يساىمون في تطوير الطمبة 
، اىتم بتعزيز أن الرسول : ، ومن المبلحظ(193: 2003ىارون، )" التجاىات سمبية نحوىم

السموك اإليجابي في مجاالت عديدة متنوعة، بما يؤدي إلى بناء شخصية متكاممة فاعمة، ففي 
نعم النساء نساء : "مجال تمّقي العمم والحرص عمى كسب المعرفة، امتدح نساء األنصار قائبلً 

، وفي (38: 1، ج2002البخاري، )" األنصار، لم يكن يمنعيّن الحياء أن يتفّقين في الدين
إن فيك : "عبد القيس فقال لوشج  عمى األمجال تعزيز السموك األخبلقي، أثنى الرسول

: 1، ج1989البخاري، )" الحْمم والحياء: "وما ىما يا رسول اهلل؟ قال: قمت" لُخمقين يحبيما اهلل
:  أشكااًل من السموك اإليجابي في المجالين، وفي موقف تربوي آخر، عّزز الرسول(205

الروحي التعبدي واالجتماعي، حينما بادر أصحابو رضوان اهلل عمييم بحزمة من األسئمة، كى 
يطمئنَّ عمى جدية التزاميم بكل سموك إيجابي، ويقوم بتعزيز ذلك لدييم، ويتضح ذلك من 

فمن تبع منكم اليوم : "أنا، قال: قال أبو بكر" من أصبح منكم اليوم صائمًا؟: "خبلل قولو ليم
فمن : "أنا، قال: قال أبو بكر" فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟: "أنا، قال: قال أبو بكر" جنازة؟

ما اجتمعت في امرٍئ إال دخل : "قال أبو بكر أنا، فقال رسول اهلل " عاد منكم اليوم مريضًا؟
 (.857: 4ت، ج.مسمم، ب)" الجّنة

النيي عن ممارسة أنماط مختمفة من السموك السمبي، في جوانب عديدة من التفاعل اإلنساني،  -ٖ
، )*(ال تحاسدوا وال تباغضوا وال تجسسوا وال تحّسسوا وال تناجشوا: " ألصحابوومن ذلك قولو 

يا رسول اهلل إن لي : ، وحينما قالت امرأة(1985: 4ت، ج.مسمم، ب)" وكونوا عباد اهلل إخواناً 
: ُضرًَّة، فيل عمّي ُجناح إن تشّبعت من زوجي، غير الذي يعطيني؟ فقال رسول اهلل 

، نيى عن ، فالرسول (35: 7، ج2002البخاري، )" الُمَتشبِّع بما لم ُيعَط كبلبس ثوبي زور"
التباىي بما ال يممك المرء وال يخصو، وكذلك التدليس باألفعال، والتمبيس عمى الناس بغير 

 طمبة العمم من أن ينصرف ، كما حذر الرسول (35: 7، ج2002البخاري، )الحق والصدق 
                                                 

من النجش في البيع، بأن يمدح الرجل السمعة لينفقيا ويرّوجيا، أو يزيد في ثمنيا وىو : تناجشوا)*( 
 .ال يريد شراءىا
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إلى التمظير أمام الناس والتباىي وتصّدر المجالس، ألن األصل أن - في تمقِّي العمم–قصدىم 
حياء دينو في األرض، ويتضح ذلك من خبلل  يكون طمب العمم خالصًا لوجو اهلل عز وجل وا 

 بو )**(ال تعّمموا العمم لتباىوا بو العمماء، وال لتماروا بو السفياء، وال تخيَّروا: "قولو ألصحابو
 (.93: 1ت، ج.ابن ماجة، ب)" المجالس، فمن فعل ذلك؛ فالنَّار النَّار

التحذير من ممارسة سموك سمبي متوقع في المستقبل، بما يعكس أسموب التوجيو واإلرشاد  -ٗ
، خرج يومًا فصمى الوقائي لممتعمم، فقد جاء في السنة النبوية، عن عقبة بن عامر، أن النبي 

إني َفَرُطكم، وأنا شييد : "صبلتو عمى المّيت، ثم انصرف إلى المنبر فقال (ُأحد)عمى أىل 
ني واهلل  ني قد ُأعطيت خزائن مفاتيح األرض، وا  عميكم، إّني واهلل ألنظر إلى حوضي اآلن، وا 

 (.198: 4، ج2002البخاري، )" ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فييا
 سموك تقويمو : الشروع في تعديل السموك السمبي الماثل أمام العينين، ومن األمثمة عمى ذلك -٘

يا بني إّياك وااللتفات في الصبلة؛ فإن االلتفات في الصبلة ىمكة، : "أنس وىو يصمي بقولو
، ومن خبلل التأمل في (484: 2ت، ج.الترمذي، ب)" فإن كان ال بدَّ ففي التطوع ال الفريضة

 :-األنموذج السابق من االتصال التربوي الفاعل، يتضح التالي
 .يا بني:  في مخاطبة أنس بقولوتمّطف الرسول  -
، لطبيعة المرحمة التي يمر بيا الُمخاطب، فيو لم يزل صبّيًا صغيرًا، ال يستطيع أداء تفيمو  -

 .الصبلة بخشوع، وأن ذلك ال يتحقق غالبًا إال مع الكبار
الحث عمى أداء الصبلة بخشوع في جوىره تربية مبكرة لمصغار عمى إتقان العمل وتأديتو عمى  -

 .أكمل وجو
ومن األمثمة الحّية عمى تصويب السموك السمبي؛ ما ىو متعمق بآداب الطعام، فقد ُروي 

حفة فقال ليكنت في حجر رسول اهلل : عن عمر بن أبي سممة قال :  وكانت يدي تطيش في الصَّ
: 7، ج2002البخاري، )فما زالت تمك طعمتي بعد " يا غبلم سمِّ اهلل وكل بيمينك وكل مما يميك"

68 .)
: تزويد المتعمم بمعمومات مفيدة- ب

 حينما كان يمارس اتصالو التربوي النوعي كان يحرص عمى إفادة المتمقِّي بما فالرسول 
ما رواه : ىو مفيد وجديد ومتنوع، من معمومات ومعارف، تنفعو لدينو ودنياه، ومن األمثمة عمى ذلك

إن شئت أنبأتك برأس األمر : " في غزوة تبوك فقال ليكّنا مع رسول اهلل : معاذ بن جبل قال
                                                 

 .تختاروا بو خيار المجالس وصدورىا: تخيّروا)**( 
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أما رأس األمر فاإلسبلم، وأما عموده فالصبلة، : "أجل يا رسول اهلل قال: فقمت" وعموده وذروة سنامو
 ، وفي موقف تربوي آخر خاطب الرسول (86: 2، ج1990الحاكم، )" وأما ذروة سنامو فالجياد

: قمت بمى يا رسول اهلل قال: قال" يا جابر أال أخبرك بخير سورة، نزلت في القرآن؟: "جابرًا فقال
(. 42: 4، ج2003البييقي، )" فييا شفاٌء من كل داء: فاتحة الكتاب قال عمّي وأحسبو قال"

" تدرون ماىذا؟: " في األرض أربعة خطوط قالخّط رسول اهلل : وعن ابن عباس قال
أفضل نساء أىل الجنة، خديجة بنت خويمد وفاطمة : "اهلل ورسولو أعمم، فقال رسول اهلل : فقالوا

(. 409: 4ابن حنبل، ج)" بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران
يا عائشة بيٌت ال تمر فيو، : " لياوفي محادثتو لعائشة رضي اهلل عنيا، قال الرسول 

مسمم، ). قاليا مرتين أو ثبلثاً " جاع أىمو"أو " جياٌع أىمو، يا عائشة بيت ال تمر فيو جياٌع أىمو
(. 618: 3ت، ج.ب
: إكساب المتعمم مفاىيم جديدة- ج

 في إتصالو التربوي، عمى إكساب أصحابو رضوان اهلل عمييم العديد من حرص الرسول 
المفاىيم الجديدة التي لم يسبق ليم اإللمام بيا، أو أّنيم أدركوا المعنى الظاىر القريب ليا، وغفموا عن 

: حينما بادر أصحابو رضوان اهلل عمييم بقولو: المعنى البعيد الُمْسَتْبطن، ومن الشواىد عمى ذلك
ليس ذاك ولكن : "يا رسول اهلل إّنا نستحيي والحمد هلل قال: قمنا" استحيوا من اهلل حق الحياء"

أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتْذكر الموت والبمى، : االستحياء من اهلل حق الحياء
، 1975الترمذي، )" ومن أراد اآلخرة، ترك زينة الدنيا، فمن فعل؛ ذلك فقد استحيا من اهلل حق الحياء

(. 637: 4ج
، أصحابو بإرشادىم إلى ما توقع كيف بدأ الرسول : ويمحظ من خبلل الحديث السابق

، يختبر فيميم ابتداًء في ذلك الموضوع؛ ليقّدم ليم تغذية عدم إلماميم الكامل بحقيقتو، وكأنو 
راجعة في نياية كبلمو، تمثمت في شرح وتوضيح الفيم الشامل لبلستحياء من اهلل عز وجل، وفي 

 أصحابو رضوان اهلل عمييم بسؤال، أتبعو موقف تعميمي آخر؛ لتحقيق الغرض نفسو، بدأ الرسول 
  بعد ذلك بتصحيح فيميم، حيث جاء في اليدي النبوي الشريف قولو 

ال ولكنَّو : "قال، الذي ال يصرعو الرجال: قالوا" ما تعّدون الَصْرعة فيكم؟: "ألصحابو رضي اهلل عنيم
(. 248: 4ت، ج.أبو داود، ب)" الذي ال يممك نفسو عند الغضب
" كلُّ مخموم القمب، صدوق المسان: "أيُّ الناس أفضل؟ قال: وحينما سئل رسول اهلل 

النقي، ال إثم فيو وال بغي، وال غّل : ىو التقي: "صدوق المسان نعرفو، فما مخموم القمب؟ قال: قالوا
(. 1409: 3ت، ج.ابن ماجة، ب)" وال حسد
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: إمداد المتعمم بالمعايير السميمة- د
 من حين إلى آخر، إمداد وتزويد أصحابو رضوان اهلل كان من عادة الرسول المربي 

عمييم بالمعايير السميمة والدقيقة لؤلشياء، ومن ذلك بيان معياري البر واإلثم في األعمال، كما أدركنا 
جئت تسألني : "ال بل أخبرني فقال: قمت" يا وابصة أخبرك؟ أم تسألني؟-: "لوابصة–من خبلل قولو 
يا وابصة استفِت قمبك، : "نعم، فجمع أناممو ينكت بيّن في صدري ويقول: فقال" عن البر واإلثم
البرُّ ما اطمأنت إليو النفس، واإلثم ما حاك في النفس وتردد في "ثبلث مرات " واستفِت نفسك

ن أفتاك الناس وأفتوك (. 532: 2، ج2001ابن حنبل، )" الصدر، وا 
، خّير المتعمم بين ومن المفتات التربوية في األنموذج االتصالي السابق، أن الرسول 

 أو َتْركو يسأل بنفسو، وذلك يعكس دفء العبلقة بين المرسل أمرين، إما االستماع لما يقولو 
، بترسيخ اتجاه والمستقبل، ومراعاة ظروفو واستعداداتو وحاجتو، كما ُيبيُِّن لنا اىتمام الرسول 

. إيجابي لدى المتعمم، نحو ممارسة التقويم الذاتي لؤلعمال
 معيارًا من معايير األعمال المحببة والمقبولة وفي موقف تربوي آخر، أوضح الرسول 

يأييا الناس خذوا من األعمال ما تطيقون، : "عند اهلل عز وجل، دل عمى ذلك قولو مخاطبًا الناس
ن قلَّ  ن أحب األعمال إلى اهلل ما دام وا  : 7، ج2002البخاري، )" فإن اهلل ال يملُّ حتى تمّموا وا 

155 .)
 كذلك ببيان المعايير الصحيحة التي ُيعتمد عمييا، في تقييم األشخاص واىتم الرسول 

ما جاء في رواية أبي ىريرة رضي اهلل عنو، من أن الرسول : والحكم عمى أفضميتيم، دلَّ عمى ذلك
فقال ذلك ثبلث ، فسكتوا: قال" أال أخبركم بخيركم من شّركم؟: "، وقف عمى ناس جموس فقال

خيركم من ُيرجى خيره ويؤمن شّره، : "بمى يا رسول اهلل أخبرنا بخيرنا من شّرنا قال: مرات، فقال رجل
(. 528: 4، ج1975الترمذي، )" وشركم من ال ُيرجى خيره وال يؤمن شّره

، أن من معايير التميز واألفضمية بين الناس، معاممة وفي موقف آخر، أبان الرسول 
ذا مات صاحبكم َفَدعوه:"األىل باإلحسان، لقولو  " )*(خيركم خيركم ألىمو، وأنا خيركم ألىمي، وا 

(. 484: 9، ج1988ابن حّبان، )
: إذكاء روح التنافس بين المتعممين- ىـ

ينبغي أن يكون في أبواب الخير - كما حث عميو الرسول -إن التنافس بين المتعممين، 
 أصحابو عمى المتنوعة، وليس فقط في مجال تمقي العمم وتحصيمو، ومن ذلك حث الرسول 

                                                 

 .ال تذكروه إال بخير: َفَدعوه)*( 
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 كان يسير مع أصحابو التسابق في المداومة عمى ذكر اهلل عز وجل، فعن أبي ىريرة، أن الرسول 
" سيروا ىذا ُجمدان، سبق المفرِّدون: "، فقال(جمدان)، فمر عمى جبل ُيقال لو (مكة)في الطريق إلى 

: 3، ج1988ابن حبان، )" الذاكرون اهلل كثيرًا والذاكرات: "يا رسول اهلل وما المفرِّدون؟ قال: قالوا
140 .)

وفي مجال اإلنفاق في سبيل اهلل، حفَّز أصحابو رضي اهلل عنيم عمى التنافس والتسابق 
كان لرجل درىمان تصّدق بأحدىما، وانطمق : "كيف؟ قال: قالوا" سبق درىم مائة ألف درىم: "بقولو

(. 59: 5، ج1986النسائي، )" رجل إلى ُعْرض مالو، فأخذ منو مائة ألف درىم فتصّدق
، الناس في التسابق إلى حضور الصف األول، في صبلة الجماعة كما رّغب الرسول 

، )*(لو يعمم الناس ما في النداء والصف األول، ثم لم يجدوا إال أن يستيموا عميو؛ الستيموا: "بقولو
"  الستبقوا إليو ولو يعممون ما في العتمة والصبح؛ ألتْوىما ولو حْبواً )**(ولو يعممون ما في التيجير؛

(. 126: 1، ج2002البخاري، )
يتنافس  حتى ، أفضمية من يتعمم القرآن الكريم ثم يعممو لآلخرين؛وبّين الرسول المربي 
(. 193: 6، ج2002البخاري، )" خيركم من تعّمم القرآن وعممو: "في ذلك طمبة العمم حيث قال

: تشجيع أىل التمّيز والموىبة- و
، عمى تشجيع المتميزين وأصحاب المواىب من حولو، ومن األمثمة عمى حرص الرسول 

اهلل ورسولو : قمت، "يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب اهلل معك أعظم؟: "ذلك قولو ألبي المنذر
اهلل ال إلو إال ىو "قمت : قال، "يا أبا المنذر، أتدري أّي أيٍة من كتاب اهلل معك أعظم؟: "أعمم، قال

مسمم، )"  العمم أبا المنذر)***(واهلل ِلَيْيِنكَ : "فضرب في صدري وقال: قال (255: البقرة)" الحي القيوم
(. 556: 1ت، ج.ب

 لمسؤال نفسو، عمى مسامع أبي المنذر؛ يمحظ من خبلل المثال السابق، تكرار الرسول 
كى يستدر اإلجابة من فمو فضبًل عن ابتداء االتصال التربوي بتشويقو عبر سؤال، استثار تفكيره، 

لو رأيتني وأنا أسمع : " خاطبو قائبلً ن إعجابو بجمال صوت أبي موسى، حيوقد أبدى الرسول 
، ومما يمفت (183: 4، ج2003البييقي، )" قراءتك البارحة، لقد ُأتيت مزمارًا من مزامير آل داود

يوحي بأن تمك الموىبة لدى أبي موسى، في حقيقتيا عبارة عن قدرات  (ُأتيت) االنتباه ىنا، قولو 
                                                 

 .اقترعوا فيما بينيم: استيموا)*( 

 .التبكير إلى الصموات: التيجير)**( 

 .أي ىنيئًا لك العمم: ِلَيْيِنَك العمم )***(
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واستعدادات فطرية، منحيا اهلل عز وجل إليو، وكأن في ذلك تذكيرًا ألصحاب المواىب الخاصة، بأاّل 
ل عمييم فيشكروه عز وجل عمييا، ويتواضعوا لمناس  يغتروا بما ُأوتوا، وفي  والينسوا المنعم المتفضِّ

، إلى تشجيع ورعاية صاحب الموىبة منذ نعومة أظفاره، دل موقف آخر، بادر الرسول المربي 
، وىو أبغض خرجت في عشرة فتيو مع النبي : عمى ذلك ما رواه أبو محذورة رضي اهلل عنو قال

أذِّنوا : اْئتوني بيؤالء الفتيان، فقال: "الناس إلينا، فأّذنوا، فقمنا نؤّذن نستيزئ بيم، فقال النبي 
فمسح " َنَعم ىذا الذي سمعُت صوتو، اذىْب فأّذن ألىل مكة: "فكنت أحدىم، فقال النبي " فأّذنوا

(. 91: 24، ج2001ابن حنبل، )عمى ناصيتو 
دخال السرور عمى نفسو- ز : إمتاع الُمتمقي وا 

، في التخاطب مع الناس، استثمار بعض المواقف؛ إلدخال السرور عمى كان من ىديو 
إلى أثر الدعابة اإليجابي عمى المتعمم، والذي يتمثل  (222: 1997الحدري، )المتمقي، وقد أشار 

في إزالة الممل العالق بنفسو؛ نتيجة تعّرضو لميموم واألحزان في حياتو، كما أنيا تبعث عمى النشاط 
 )*(ما رواه أنس رضي اهلل عنو، إن كان النبي لُيخالطنا: والمرح لديو، ومن األمثمة عمى ذلك الفعل

(. 30: 8، ج2002البخاري، )" )**(يا أبا عمير ما فعل الُنغير: "حتى يقول ألٍخ لي صغير
يا ُزوينب يا ُزوينب : " مع زينب بنت أم سممة، قائبًل لياوالشيء نفسو فعمو الرسول 

(. 374: 1، ج1981السيوطي، )" مراراً 
(. 358: 4، ج1975الترمذي، )" يا ذا اأُلذنين "قال لي رسول اهلل : وعن أنس بن مالك  قال

: تقديم الدعم النفسي- ح
، يحب الخير ألمتو ويسعى جاىدًا في إيصالو إلييم، ويكره ليم الشر، إن رسول اهلل 

، وقد جاء ىذا (356: 1، ج2000السعدي، ). وىو شديد الرأفة والرحمة بيم، وأرحم بيم من والدييم
َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكم : "الوصف لو في قولو عز وجل

(. 128: التوبة)" ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَّصِحيمٌ 
المصاعب والمحن والمواقف الضاغطة، التي : وال تخمو الحياة اإلنسانية بتفاعبلتيا من

، مع أصحابو تستوجب التسرية عن النفوس والتخفيف عنيا ومساندتيا، وذلك ما كان يفعمو الرسول
لما ُقتل عبد اهلل بن عمرو بن : رضي اهلل عنيم من حولو، ففي الحديث عن جابر بن عبد اهلل قال

يا رسول اهلل : قمت: ؟ قال"يا جابر مالي أراك منكسراً : " فقال، َلقيني رسول اهلل (أحد)حرام يوم 
                                                 

 .يبلطفنا بطبلقة الوجو والمزح: ليخالطنا)*( 

 .(البمبل)يسميو أىل المدينة ، وىو طير كالعصفور ٌمحَمر المنقار (نغر)ُمصغَّر : النغير)**( 
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: قال، بمى يا رسول اهلل: قال" أفبل ُأبشِّرك بما لقي اهلل بو أباك: "قال، اسُتشيد أبي وترك عيااًل ودْيناً 
: يا عبدي تمنَّ عميَّ أعطك، قال: ما كّمم اهلل أحدًا قْط إالَّ من وراء حجاب، وكّمم أباك كفاحًا، فقال"

يا : إنو سبق مّني أنيم إلييا ال يرجعون، قال: فقال الرّب سبحانو، يا رّب تحييني فأقتل فيك ثانيةً 
، فأبمغ من ورائي َواَل َتْحَسَبنَّص الَّصِذيَن ُقِتُموْا ِفي َسِبيِل الّمِو َأْمَواًتا َبْل َأْحَياء "فأنزل اهلل تعالى : قال، ربِّ
(. 68: 1ت، ج.ابن ماجة، ب )(169: آل عمران)" ِعنَد َربِِّيْم ُيْرَزُقونَ 

شكونا إلى رسول اهلل وىو : ، قال خبيب بن األرثولما اشتد اإليذاء بأصحاب الرسول 
كان الرجل فيمن قبمكم، : "أال تستنصر لنا؟ أال تدعو اهلل لنا؟ قال: متوّسد ُبردًة لو في ظلِّ الكعبة قمنا

ُيحفر لو في األرض، فُيجعل فيو، فُيجاء بالمنشار، فيوضع عمى رأسو فيشق باثنتين، وما يصدُّه ذلك 
من عظٍم أو عصب، وما يصدُّه ذلك عن دينو، : عن دينو، وُيمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمو
ال يخاف إال اهلل أو الذئب  (حضرموت)إلى  (صنعاء)واهلل لُيَتْمنَّ ىذا األمر، حتى يسير الراكب من 

(. 201: 2، ج2002البخاري، )" عمى غنمو، ولكنَّكم تستعجمون
رشاد المربين- ط : توجيو وا 

، حريصًا عمى التواصل التربوي، من المربين عمى اختبلف كان الرسول المربي 
مواقعيم، تارة إلرشادىم إلى أساليب التربية الصحيحة، وتارة النتقاد ممارساتيم تجاه اآلخرين، ومن 

: األمثمة عمى ذلك ما يمي
استوصوا : "بقولو (الزوجات)إرشاد األزواج إلى التعامل األمثل، عند تقويم سموك األزواج  -ٔ

ن أعوج شيء في الضمع أعبله، إن ذىبت  بالنساء خيرًا، فإن المرأة ُخمقت من ضمٍع أعوج، وا 
ن تركتو لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيراً  ، (109: 2ت، ج.مسمم، ب)" تقيمو كسرتو، وا 

فالحديث تضمَّن اإلشارة إلى األسموب األنسب في تقويم وتعديل سموك المرأة، بما يتناسب مع 
 .فطرتيا وطبيعتيا

انتقاد سموك أبي بكر، مع الجاريتين، ففي السنة النبوية، عن عائشة أن أبا بكر رضي اهلل  -ٕ
، متغشٍّ بثوبو، تدفِّفان وتضربان، والنبي  (ُمنى)عنو، دخل عمييا وعندىا جاريتان، في أيام 

دعيما يا أبا بكر؛ فإّنيا أيام عيد، وتمك : " عن وجيو فقالفانتيرىما أبو بكر، فكشف النبي 
 (.23: 2، ج2002البخاري، )" األيام أيام منى

 المعممين، بالتمّطف مع صغار طمبة العمم، واالجتياد في إفياميم، وذلك من خبلل توصيتو  -ٖ
غممان، حديثة أسنانيم، يطمبون العمم، : "أو قال" ستفتح لكم األرض ويأتيكم قومٌ : "قولو
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ويتفقيون في الدين، ويتعممون منكم، فإذا جاءوكم؛ فعمِّموىم، وألطفوىم ووسعوا ليم في المجمس 
 (.578: 1، ج1994القرطبي، )" وفيِّموىم الحديث

تحذير اآلباء مما قد يقعون فيو من أخطاء، في تربيتيم ألبنائيم، ومن األمثمة الجمية في ىذا  -ٗ
 قاعد في ورسول اهلل –، دعتني أمي يوماً : المجال؛ ما أخبر عنو عبد اهلل بن عامر قال

أردت أن أعطيو : قالت" ما أردت أن تعطيو؟: "تعال أعطك، فقال ليا الرسول : فقالت- بيتنا
 (.2987: 4ت، ج.أبو داود، ب)" أما إّنك لم لم ُتعطو شيئًا، ُكتبت عميك كذبة: "تمرًا، فقال ليا
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ممخص النتائج 
من خبلل اإلجابة عن أسئمة الدراسة السابقة، يمكن تمخيص أبرز النتائج التي توصمت 

:- إلييا عمى النحو التالي
االتصال التربوي في السنة النبوية، عممية منيجية متكاممة في عناصرىا ومكوناتيا، قائمة عمى  -ٔ

التفاعل اإلنساني، بين الُمرسل والمستقبل، وىي تتصف بدرجة عالية من المرونة، بحيث ال 
ّنما تقوم عمى أساس  تسير في اتجاه واحد، من الرسول المعمم إلى أصحابو المتعممين، وا 
المبادرة الذاتية وتبادل األدوار، بين المعمم والمتعمم، فتبدأ تارة من المعمم وتارة أخرى من 

 .المتعمم، وأحيانًا بين المتعممين أنفسيم، بما يؤكد إيجابية المتعمم وفعاليتو
في الغالب كأداة داعمة ومكّممة لبلتصال  (لغة الجسد)يأتي استخدام االتصال الصامت  -ٕ

المفظي، الذي ُيعد العنصر األساس في االتصال مع المتعمم، لبث رسالة تربوية ما، وقد جاء 
االتصال الصامت متعددًا ومتنوعًا، مؤكدًا دالالت تربوية ونفسية كبيرة، لعل من أبرزىا، العبلقة 
الدافئة بين المعمم والمتعمم، وعدم وجود حاجز نفسي بينيما، يعيق التقارب والتآلف أو يحد من 

 .التفاعل
الجية المخاطبة، واألساليب : شمول وتنوع االتصال التربوي في السنة النبوية، من حيث -ٖ

 .التربوية المستخدمة، والمقاصد، بما يجعل عممية االتصال غنية بالخبرات النافعة
، تجّمى البعد اإلنساني في االتصال التربوي النبوي بشكل قوي من خبلل منيجية الرسول -ٗ

االحترام والتقدير ومراعاة الظروف : الخاصة في مخاطبة الُمتمقين، والتي تقوم عمى أساس
 .الخاصة بالمخاطب واالستجابة المبلئمة والمناسبة ليا

: جمالية االتصال التربوي النبوي من حيث الشكل والمضمون، حيث اتصف بأعمى مستوى من -٘
ومراعاة الذوق العام في مخاطبة المتعممين، فضبًل عن ، االنضباط والجدية والتميز األخبلقي

 .استخدام لغة تربوية قوية معّبرة، يمكن استيعابيا بسيولة من قبل الُمتعمم
كالمجّسمات وخرائط :  وىو يبث رسالتو التربوية بوسائل مادية داعمةاستعانة الرسول المربي  -ٙ

 .المفاىيم؛ مما يساعد عمى توضيح الرسالة وشد انتباه المتعمم
األغراض التربوية التقميدية - كعممية ممنيجة–تجاوز االتصال التربوي في السنة النبوية  -ٚ

كمعالجة السموك وتزويد المتعمم بالمفاىيم والمعمومات والمعايير، وما إلى ذلك : المتعارف عمييا
دخال السرور عمى نفسو، وتقديم الدعم النفسي البلزم لو،  من األغراض، إلى إمتاع الُمتمقي وا 

 .حالة مروره بظروف حياتية ضاغطة
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يتسم بأعمى مستوى من التفاؤل - من حيث مقاصده األساسية–االتصال التربوي النبوي  -ٛ
نما يتجاوز ذلك  والطموح، الذي ال يتطمع  إلى ترسيخ قيمة اإلنجاز والنجاح لدى المتعمم فقط، وا 

 .إلى التأكيد عمى مبدأ التفوق والتمّيز، في الحياة الدنيوية واآلخروية

 :توصيات الدراسة
 :-في ضوء ما توصمت الدراسة إليو من نتائج، يوصي الباحث بما يمي

يوصي المعممين في كل مراحل التعميم، باالطبلع المستمر عمى السنة النبوية؛ القتفاِء أثر  -ٔ
 . وتممس خطاه ومنيجو في التربية والتعمم والتواصل مع الناسالرسول المربي 

 .وجذابة، قوية، صحيحة: اجتياد المعممين في تطوير لغتيم التربوية، بحيث تكون -ٕ
 .االىتمام بتربية المتعممين، عمى اليمة العالية والمبادرة الذاتية -ٖ
 .إضفاء البعد اإلنساني، عمى العممية التعميمية، والترفق بالمتعممين وحسن التعامل معيم -ٗ
ثرائيا -٘  .تطوير ثقافة المعممين وا 
استجابة المعممين لمتطمبات الفروق الفردية بين المعممين، عند ممارسة االتصال التربوي معيم،  -ٙ

 .بما يسيل بث الرسالة التربوية المناسبة بأسموب مبلئم
استخدام المعممين والدعاة ألساليب الدعاية والتشويق؛ لجذب اىتمام المتمقين وتحفيزىم عمى  -ٚ

 .التفاعل اإليجابي مع الرسالة التربوية الموجية إلييم
 :-يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية -ٛ
 .مدى ممارسة معممي المرحمة الثانوية لتقنيات االتصال التربوي كما جاء في السنة النبوية -
أخطاء معممي المرحمة األساسية العميا الشائعة في التواصل مع التبلميذ، في ضوء معايير  -

 .مستمدة من السنة النبوية
 .صيغة مقترحة لتطوير ميارات معممي المرحمة الثانوية، في التواصل التربوي مع الطمبة -
 .في تواصمو مع الطمبة (االتصال الصامت)مدى ممارسة األستاذ الجامعي، ألنماط  -
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قائمة المصادر والمراجع 
. تنزيل العزيز الرحيم: القرآن الكريم* 

ياسر بن )تحقيق، شرح صحيح البخاري(: 2003)أبى الحسن عمي بن خمف ، ابن بطال -ٔ
 . الرياض، مكتبة الرشد، (إبراىيم

صنفو وخرج ، اإلحسان في تقريب صحيح بن حبان(: 1988)محمد بن أحمد ، ابن حبان -ٕ
 .بيروت، مؤسسة الرسالة (شعيب األرنؤوط )أحاديثو

عبد السبلم )تحقيق، معجم مقاييس المغة(: 1979)أبو الحسين أحمد أبو فارس، ابن زكريا -ٖ
 .دار الفكر، (محمد ىارون

مصطفى )، تحقيق التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد(: 1967)ابن عبد البر  -ٗ
 .، وزارة األوقاف، المممكة المغربية(العموي، محمد البكري

، دار إحياء الكتب سنن ابن ماجة: (ت.ب)ابن ماجة، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني  -٘
 .العربية

دار السبلم لمدراسات ، االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة(: 1999)فالح ، أبو إصبع -ٙ
 .األردن، عمان، والنشر والتوزيع

محمد محي  )مراجعة ، سنن أبي داود: (ت. ب  )اإلمام الحافظ األزدي السجتانى ، أبو داود -ٚ
 .دار الفكر (الدين عبد الحميد

، دار (المفاىيم والتطبيقات)مادة تدريبية في إدارة الصف (: 2002)أبو دف، محمود خميل  -ٛ
 .األرقم، غزة

 موقع التوجيو نتالتواصل التربوي مدخل لجودة التربية والتعميم، : (2011)اسميماني، العربي  -ٜ
 .عمى الشبكة اإللكترونية

 .، دار المعارف، مصرالتربية في اإلسالم: (ت.ب)األىواني، أحمد فؤاد  -ٓٔ
 .8/3/2011 عمى الشبكة اإللكترونية، موقع االتصال التربويبحث عن االتصال الشفيي،  -ٔٔ
، تحقيق الجامع الصحيح المختصر(: 1987)البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل  -ٕٔ

 .، دار ابن كثير، بيروت(مصطفى الُبغى)
محمد فؤاد عبد )، تحقيق األدب المفرد(: 1989)البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل  -ٖٔ

 .، دار البشائر اإلسبلمية، بيروت(الباقي
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الجامع المسند الصحيح المتخصر من (: 2001)البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل  -ٗٔ
 .، دار طوق النجاة(محمد زىير بن ناصر الناصر)، تحقيق  وآياتوأمور رسول اهلل 

 .، مؤسسة الرسالة(شعيب األرنؤوط وآخرون)، تحقيق مسند اإلمام(: 1999)بن حنبل، أحمد  -٘ٔ
 .عمان، دار المسيرة، سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت: (2007)محمد محمود ، بني يوسف -ٙٔ
تحقيق ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل(: 1998)ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل ، البيضاوي -ٚٔ

 .  بيروت، دار إحياء التراث العربي (محمد المرعشمي)
مختار )، تحقيق ُشعب اإليمان(: 2003)البييقي، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى أبو بكر  -ٛٔ

 .، مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع، اليند(الندوي
أحمد شاكر، محمد عبد . د)، تحقيق سنن الترمذي(: 1975)الترمذي، محمد بن عمي بن سورة  -ٜٔ

 .، مكتبة الحمبي، مصر(الباقي
 .البيان والتبيين: (ت.ب)الجاحظ، أبو عثمان بن عمرو بن بحر الكناني  -ٕٓ
االتصال الفعال في عمم اإلدارة المعاصر وانعكاساتو في السنة : "(2011)الحداري، مشعل  -ٕٔ

 .موقع الدكتور مشعل الحداري عمى الشبكة اإللكترونية" النبوية
، منشورات جامعة القدس إدارة الصف وتنظيمو(: 2007)خميل، محمد الحاج وآخرون  -ٕٕ

 .المفتوحة، عمان
، مؤسسة سنن الدارقطني(: 2004)الدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد البغدادي  -ٖٕ

 .الرسالة، بيروت
، موقع المنتدى التربوي اإللكتروني عمى الشبكةدور احترام شخصية التمميذ في التواصل،  -ٕٗ

10/7/2010. 
، دار الحديث، مختار الصحاح: (ت.ب)الرازي، اإلمام فخر الدين أبي بكر بن عبد القادر  -ٕ٘

 .القاىرة
تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كالم (: 2000)السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل  -ٕٙ

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت(عبد الرحمن بن معبّل المويحق)، تحقيق المّنان
 .، دار الفكر العربياالتصال والرأي العام(: 1993)السعيد، عاطف عدلي  -ٕٚ
التواصل التربوي والمغوي في العممية التعميمية، كمية عموم : "(2005)السفياني، عبد الرحمن  -ٕٛ

 . عمى الشبكة اإللكترونيةموقع الكممة، "التربية، الرباط
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دار ، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: (1981)عبد الرحمن بن أبي كثير ، السيوطي -ٜٕ
 .بيروت، الفكر لمطباعة والنشر

، تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد شرح السنة(: 1983)الشافعي، محيي السنة أبو محمد البغوي  -ٖٓ
 .، المكتب اإلسبلمي، دمشق(الشاويش

، دار القاسم، المعمم األول قدوة لكل معمم ومعممة(: 1996)فؤاد بن عبد العزيز ، الشميوب -ٖٔ
 .الرياض

أحمد )، كتب ىوامشو مكارم األخالق لمطبراني(: 1989)الطبراني، سميمان بن أحمد أبو القاسم  -ٕٖ
 .، دار الكتب العممية، بيروت(شمي الدين

 .، مكتبة ابن تيمية، القاىرةالمعجم الكبير(: 1994)الطبراني، سميمان بن أحمد أبو القاسم  -ٖٖ
محمد )، تحقيق شرح معاني اآلثار(: 1994)الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن سبلمة المصري  -ٖٗ

 .، عالم الكتب(زىدي النجار، محمد سيد جاد الحق
في ضوء ، االتصال الصامت وعمقو التأثيري في اآلخرين: )(2004)عودة عيد عودة ، عبد اهلل -ٖ٘

(. 112)العدد . مصر، مجمة المسمم المعاصر (القرآن الكريم والسنة النبوية
محمد فؤاد عبد )تحقيق ، فتح الباري شرح صحيح البخاري: (ت.ب)ابن حجر، العسقبلني -ٖٙ

 .المطبعة السمفية (الباقي
، (100)، عدد سمسمة كتاب األمةالخطاب التربوي اإلسبلمي، : (2004)عمي، سعيد إسماعيل  -ٖٚ

 .تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسبلمية، قطر
دار بن ،  في تعميم أصحابو رضوان اهلل عمييمطريق النبي (: 2001)أحمد محمد ، العميمي -ٖٛ

 .بيروت، حزم
 .، دار الراتب الجامعيةعمم النفس اإلداري(: 2004)العيسوي، عبد الرحمن  -ٜٖ
، دار تقنيات االتصال التعميمي من القرآن والسنة(: 2002)الفرجاني، عبد العظيم عبد السبلم  -ٓٗ

 .غريب لمطباعة والنشر، القاىرة
عمرو عبد )، تحقيق ودراسة البدع والنيي عنيا(: 1996)القرطبي، أبو عبد الرحمن المرواني  -ٔٗ

 .، مكتبة ابن تيمية، القاىرة(المنعم سميم
أدب التخاطب في السنة النبوية قيمة حضارية وبناء : "(2007)الماجد، كمثم الشيخ عمر  -ٕٗ

، كمية الشريعة، جامعة مقدم لممؤتمر العممي األول لمسنة النبوية، "لمشخصية اإلنسانية
. 56-50، ص 18/4/2007-17اليرموك، األردن، 
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 .  ، دار الفكر، القاىرة (عقيدة وعبادة  )اإلسالم  (: 1981 )المبارك ، محمد  -ٖٗ
الداللة التربوية لمحوار غير المفظي في بعض جوانب : "(2009)المسعودي، ىدى بنت بطيح  -ٗٗ

 .، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةرسالة ماجستير، "السنة النبوية المطيرة
، دار الجيل، المسمى صحيح مسمم، الجامع الصحيح: (ت.ب)أبو الحسين بن حجاج ، مسمم -٘ٗ

 .  بيروت
 .10/7/2010، موقع التواصل التربوي عمى الشبكة اإللكترونية -ٙٗ
 .14/6/2010، موقع مجمة المعرفة اإللكتروني -ٚٗ
عبد )، تحقيق تطريز رياض الصالحين(: 2002)النجدي، فيصل بن عبد العزيز الحريممي  -ٛٗ

 .، دار العاصمة لمنشر والتوزيع، الرياض(العزيز آل حمد
، تحقيق السنن الصغرى لمنسائي(: 1986)النسائي، أبو عبد الرحمن بن شعيب الخراساني  -ٜٗ

 .مكتبة المطبوعات اإلسبلمية، حمب (عبد الفتاح أبو غدة)
طرق االتصال التربوي السمعية والبصرية، دراسة موضوعية في : "(2010)نصار، نصار أسعد  -ٓ٘

، الموقع (2)، العدد مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، "الحديث الشريف
 .اإللكتروني لممجمة عمى الشبكة

تحقيق ، المستدرك عمى الصحيحين(: 1990)أبو عبد اهلل الحاكم بن عبد اهلل ، النيسابوري -ٔ٘
 .بيروت، دار الكتب العممية (مصطفى عبد القادر عطا)

 .عمان، دار وائل لمطباعة والنشر، اإلدارة الصفية(: 2003)رمزي فتحي ، ىارون -ٕ٘
، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال(: 1981)عبلء الدين بن حسام الدين المتقي ، اليندي -ٖ٘

 .بيروت، مؤسسة الرسالة (صفوة السقا، بكري حياني )تحقيق 
 .، دار الريان لمتراث، القاىرةمجمع الزوائد(: 1986)الييثمي، عمي بن أبي بكر  -ٗ٘


