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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2الرتبية اإلميانية وتنمية الذات )

 2017يونيو  9في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

 سلوكيات وكل –نحن هنا اليوم أمام سلوك نبوي راق جدًا 
 يفطن لم تعلمي سلوك –صلى اهلل عليه وسلم راقية  المصطفى

 لقولا يمكننا لذلك وسلم، عليه اهلل صلى قبله التربويين من أحد له
 وضع الذي وسلم عليه اهلل صلى األول والمعلم المصطفى هو أنه

 .ومساقاته ومنهاجه أسسه

كنا غلمانًا حزاورة ]في "يقول جندب بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال: 
ن العرب فإن حزاورة جمع حزْور، والحزوّر: وهو الغالم إذا اشتد لسا

 وسلم عليه وقوي وخدم، وقارب البلوغ[ مع رسول اهلل صلى اهلل
 إيمانًا، به فازددنا القرآن تعلمنا ثم القرآن، قبل اإليمان فتعلمنا

 وصححه ماجه، ابن. "اإليمان قبل القرآن تعلمون اليوم وإنكم
 . األلباني

هم من هذا الحديث ؟ ولماذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه ماذا نف
 وسلم يعلم الصحابة رضوان اهلل عليهم اإليمان قبل القرآن ؟

عرفنا من خالل األحاديث النبوية الشريفة أن اإليمان هي المرحلة 
الوسطية ما بين اإلسالم واإلحسان، لذلك فإن اإلسالم ال يقوم إال 

  ينمو ويتطور ويزدهر إال بوجود اإليمان.على اإليمان، واإلحسان ال
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واإليمان في اللغة يعني التصديق التام بالشيء، أما اصطالحًا 
فهو قولٌ باللسان وتصديق بالجوارح، أي أن تكون أعمال الجوارح 
أي النفس والسلوكيات انعكاسًا لما يقوله اللسان، وليس عكسه 

 يمكن احتسابه وال يتضارب معه، فإن كان خالف ذلك فإن ذلك ال
 إيمانًا.

واإليمان كما نعرفه له ستة أركان، وهذا نعرفه من خالل الحديث 
النبوي الشريف الذي رواه عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َقالَ: بينما 
نحن عند رَُسول اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّم ذات يوم إذ طلع علينا 

يد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر رجل شديد بياض الثياب شد
وال يعرفه منا أحد حتى جلس إِلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَْيهِ وَسَلَّم 
فأسند ركبتيه إِلَى ركبتيه ووضع كفيه عَلَى فخذيه وقَالَ: يا محمد 

رواة مسلم. وعندما سأله عن  "أخبرني عَْن اإلسالم ؟ ... الحديث
أن تؤمن باللَّه ومالئكته وكتبه "يه وسلم: اإليمان قَالَ صلى اهلل عل

 ."ورسله واليوم اآلخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشره

وال ينتهي الموضوع عند هذا الحد، فعندما تحدث صلى اهلل عليه 
الْإِيمَانُ بِْضعٌ وَسَْبُعونَ ُشعْبَةً، "وسلم عن شعب اإليمان قال .. إن 

اللَّهُ، وَأَدْنَاَها إِمَاطَةُ الْأَذَى َعنْ الطَّرِيقِ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا 
 . رواه مسلم."وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِْن الْإِيمَانِ

بمعنى أن اإليمان هو السلوك والقيم والمشاعر التي يعيشها 
اإلنسان، والتي يتعايشها بصورة يومية، والتي يتعامل بها 

ي أخالقياته التي يسير اإلنسان مع أقرانه ومع زوجته وولده، وه
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بها في الشوارع واألزقة، ويتعامل بها مع الناس في األسواق وفي 
 اإلدارات والوزارات.

وهو هذا الرابط والحس والمشاعر الرقيقة والمرهفة جدًا التي تربط 
بين اإلنسان وربه، فتسمو بروحه وأخالقياته، فال يمكنه أن يقدم 

قب ذلك الرابط الممتد بينه على خطوة مهما كانت صغيره إال ورا
 الربط هذا أن – شعور مجرد –وبين اهلل سبحانه وتعالى فإن شعر 

 أن أجل من وذلك ووبخها، نفسه وعاتب أحجم، يهتز أن يمكن
 .المطمئنة النفس إلى اللوامة بنفسه يرتقي

لذلك بدأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دعوته واستمر عليها 
ي هذا اإليمان في النفوس، ولم يكتفي ثالثة عشر سنة وهو ينم

بذلك وإنما استمر في هذا االتجاه، فهذه األمور القلبية وما يجري 
في الغيب ومن وراء البشر، وما يجري بين الشخص وذاته، ال يمكن 
أن يراها أحد إال الشخص نفسه وربه سبحانه وتعالى، لذلك كان 

ب الداخلي وهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينمي هذا الرقي
الهاجس ويسمو به حتى يرتقي اإلنسان، وعندما تأتي تعاليم 
القرآن بعد ذلك فإنها حتًما ستجد البيئة المناسبة في قلب 

 اإلنسان لتستكين وتهدأ، وتتبلور في صورة إنسان متكامل.

 ولنا لقاء في الغد،،
 


