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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 التدريب يف السرية النبوية

 2017يونيو  26نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

 ،مما يقرأ %10الدراسات إلى أن اإلنسان قادر على تذكر  تشير بعض
 ،امما يسمع ويبصر معً% 50و ،يبصر مما %30و ،مما يسمع %20و
. وهذا يذكرنا بقول مما يعمل ويمارس% 90و ،هو مما يقول% 70و

سأنسى، .. قل لي "الذي قال نفوشيوس وكينسب للفيلسوف 
. وهذا يعني ببساطة أن "سأتذكر.. قد أتذكر، دعني أعمل .. وأرني 

بنفسه وتدرب عليه، هو ا مارسه شيئً المتعلم ال ينسى 
ية لتعليموالتطبيقية والمهنية في العملية ا عمليةال الممارسةف

يمكن أن يعتبر قضية أساسية في تعليم النشء مهما كانت 
 أعمارهم ونوعياتهم.

أظهرت أن حجم االنفاق على التدريب بلغ نجد دولة كأمريكا لذلك 
 1.04مليار دوالر، وبلغ متوسط نصيب الفرد من هذا االنفاق  52.8

 2010ساعة حسب بيانات  40بلغت  دوالر بساعات تدريبية
االحصائيات المتاحة أن ميزانية البحث وتشير بعض  المتاحة،

 2والتدريب في الدول المتقدمة والشركات العالمية تمثل ما بين 
، وهذا يعني بوضوح أهمية من ميزانياتها التشغيلية %3لى إ

 التدريب والفكر التدريبي لهذا العالم المتقدم.



2 
 

حظة أن هذه المفاهيم وهذه األبعاد التخطيطية ويمكننا المال
للتدريب لم يكن غائبًا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه التربوية 

لم يكتفي  صلى هلل عليه وسلموسلم، حيث يمكن المالحظة أنه 
باستخدم بعض الوسائل التعليمية مثل اإلشارة باليد واستخدام 

الحركية وخاصة وإنما استخدم بعض المهارات الحصى والعصى 
في السلوكيات والتعليمات التي تحتاج إلى تدريب عملي عليها 
إلتقانها على الوجه المطلوب، وال يكفي فيها الشرح النظري، لذلك 
نجده صلى اهلل عليه وسلم يقوم بتوضيح بعض األعمال 
والشعائر توضيحًا عمليًا، وذلك مثل البيان العملي ألوقات الصالة 

 أن"ذلك في الحديث الطويل الذي بدأ فيه بقوله لمن سأل عنها، و
 اليومين يعني هذين معنا صل له فقال الصالة وقت عن سأله رجال
 أين قال: [وبعد انقضاء اليومين]بالالً ...  أمر الشمس زالت فلما

 وقت قال اهلل رسول يا أنا: الرجل فقال الصالة، وقت عن السائل
 .مسلم رواة. "رأيتم ما بين صالتكم

وكذلك قيامه صلى اهلل عليه وسلم بالوضوء أمام الصحابة، ثم 
 رواة البخاري. "من توضأ وضوئي هذا ..."قوله لهم: 

لتأخذوا "وكقوله صلى اهلل عليه وسلم وهو يؤدي مناسك الحج: 
 ، رواة مسلم."مناسككم ...

ومن هذا الباب أيضًا هناك صورة جميلة في التدريب الذي يمكن 
ليوم بالتدريب المهني، فقد أخرج ابن ماجه عن أبي أن نطلق عليه ا

سعيد الخدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل مر بغالم يسلخ شاة، 
تنح حتى أريك، فأدخل رسول اهلل يده بين "فقال له رسول اهلل: 
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الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى اإلبط، وقال: يا غالم هكذا 
 ، أخرجه أبي داوود."وضأفاسلخ، ثم مضى وصلى للناس ولم يت

 )الدحس( هو إدخال اليد بين جلد الشاة ولحمها.

ى لم يعط صلى هلل عليه وسلمويمكن المالحظة أن رسول اهلل 
كيفية السلخ، إذ ال يجدي الكالم النظري  ا فيا نظريً درسًالشاب 

عملي ليدرب  فإنه قام بتطبيق لكا في مثل هذه المواطن، لذكثيرً
ا من خالل المشاهدة، ثم أمره بمحاكاته في عمليًا المتعلم تدريبً

 .المهارة الحياتية فعله ليتقن هذه

إن هذا الحديث الشريف إلى جانب كونه برهانًا على اعتماد الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم على التوضيح العملي في تعليم أصحابه 
رضوان اهلل عليهم المسائل التي تتطلب ذلك، فإنه يمثل أيضًا 

أو ما يعرف بالتدريب الميداني من ألوان التدريب المهني لونًا 
(coaching ) لهذا الشاب المسلم ومن شارك في ذلك الموقف

التعليمي، ويتضمن توجيهًا نبويًا لألمة المسلمة في كل العصور 
للعناية بتدريب أبنائها على المهن التي تتطلبها حاجات المجتمع 

 المسلم.

صلى هلل ومن جانب آخر، هل يمكننا أن نسأل كيف تعلم رسول اهلل 
 الوضوء والصالة وما إلى ذلك ؟ عليه وسلم

 ويمكننا أن نجيب أنه التدريب حتمًا ولكن كيف ؟

 افترضت حين الصالة أن اسحق ابنابن هشام في سيرته  ويير
 ،مكة بأعلى وهو جبريل أتاه ،صلى هلل عليه وسلم هلل رسول على
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 فتوضأ عين، منه فانفجرت، الوادي ناحية في بعقبه له فهمز
 ،إليه ينظر صلى هلل عليه وسلم هلل ورسولعليه السالم،  جبريل
صلى هلل عليه  هلل رسول توضأ ثم ،للصالة الطهور كيف ليريه

به، وصلى  فصلى جبريل به قام ثم ،توضأ جبريلرأى  كما وسلم
عليه  جبريل انصرف ثم بصالته، صلى هلل عليه وسلم هلل رسول

 السالم.

 ليريها لها فتوضأ ،خديجة صلى هلل عليه وسلم هلل رسول فجاء
 رسوللها  توضأ كما فتوضأت جبريل أراه كما للصالة الطهور كيف

صلى هلل عليه  هلل رسول بها صلى ثم ،صلى هلل عليه وسلم هللا
 .بصالته فصلت جبريل به صلى كما وسلم

 من صلى هلل عليه وسلم للنبي امعلمًعليه السالم  جبريل كان لقد
 إلى التدريب هذا أثر السالم عليه نقل ثم عملية، ممارسة خالل

 وال ،اثانيً بالمحاكاة ثم ،أوالً بالمشاهدةرضي اهلل عنها  خديجة
 ذاكرة في والثبات والبقاء الرسوخ إلى وأدعى اأثرً أبلغ هذا أن شك

 ذاكرة في منه يبقى ال الذي النظري الكالم من وسلوكه المتعلم
 .اليسير النزر إال المتعلم

هذه المنهجية للتعليم في تطوير  صلى هلل عليه وسلملقد استغل 
وتنمية المهارات والملكات لألفراد والجماعات بما يسهم في 
تكوين اإلنسان الفرد والمجتمع المسلم الذي من المفروض أن 
يتكون بناء على القواعد والشريعة اإلسالمية، فتارة يعلمهم 
الوضوء والصالة وتارة يعلمهم التعامل مع الغير وتارة أخرى 
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مهم التجارة وأصول البيع والشراء، وكذلك أصول الحكم يعل
 وتكوين الدولة.

 

 

 

 

 


