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 المنهج النبوي في التربية والتعليم 

 (2/2) الرتبية اإلميانية وتنمية الذات

 2017يونيو  10النشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ تم 
 الدكتور زكريا خنجيبقلم 

 

كنا باألمس نتحدث عن الحديث النبوي الشريف الذي رواه جندب 
اهلل رضي اهلل عنه الذي أشار فيه إلى أن الصحابة رضوان اهلل  بن عبد

عليهم كانوا يتعلمون اإليمان قبل القرآن، ثم يتعلمون القرآن 
 فيزدادوا به إيمانًا.

النبوي الشريف يضعنا أمام عدة  وقلنا إن هذا الحديث والموقف
 أمور تربوية تعليمية مهمة يجب تداولها، وهي كالتالي:

للتعليم أهمية قصوى في بناء األمم، فال  أوال: أهمية التعليم؛
يمكن أن تبنى األمم والحضارات إال من خالل انتشار التعليم. ومن 

ة نزلت الجدير بالذكر أن اإلسالم حث على التعليم من أول سورة وآي
على المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وهي )اقرأ(، لذلك يمكن أن 

اهلل رضي اهلل عنه كان  نالحظ أن الصحابي الجليل جندب بن عبد
ي قوله أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يهتم فواضحًا 

بالتعليم من خالل هذا الموقف، وليس تعليم القرآن فقط وإنما 
 خال..حتى تعليم السلوكيات واأل
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تعتمد دولة اإلسالم بصورة  ثانيًا: أهمية تعليم القرآن الكريم؛
 –أساسية على تعلم القرآن الكريم، وتعلم القرآن الكريم ال يعني 

 وتراكيبه نحوه تعلم وإنما فحسب، الكريمة اآليات حفظ – أبدًا
 ما وكل وتفاريعه وعلومه األحكام إلى باإلضافة العربية اللغوية
  اآليات، بكل ما فيها وما تحويها. هذه تتضمن

كاَن الرجل مِنََّا »اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال:  أثر عن عبد
إذا تعلََّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنَّ حتى يعرف معانيُهنََّ، والعملَ 

أثر صحيح: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، وأشار إلى «. بهنََّ
سناد صحيح، وهو موقوف صحته، وقال الشيخ أحمد شاكر: هذا إ

على ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى، ألن ابن مسعود رضي اهلل عنه 
إنما تعلم القرآن من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فهو يحكي ما 

 كان في ذلك العهد النبوي المنير.

لََقدْ ِعشْنَا بُرْهًَة »وأثر عن أيضًا عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه أنه قال 
 وَتَنْزِلُ  الْقُرْآنِ، قَبْلَ اإلِيمَانَ – يُؤْتَى: رواية وفي – هْرٍ وَأَحَُدنَا يَرَىمِنْ دَ

 وَحَرَامَهَا، حَالَلهَا فَنَتََعلََّمُ َوَسلََّمَ عَلَيْهِ اللََّهُ  صَلََّى مَُحمََّدٍ َعلَى السَُّورَةُ
ا، كَمَا َتعََلَُّمونَ أَنْتُمُ مِنْهَ ِعنْدَهُ نُوقَفَ أَنْ يَنْبَغِي وَمَا وَزَاجِرَهَا، وَأَمْرَهَا

الْيَوْمَ الْقُرْآنَ، ثُمََّ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رَِجاال يُْؤتَى أَحَدُهُمُ اْلقُرْآنَ قَبْلَ 
اإلِيمَانِ، فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِِه إلى خَاتِمَتِهِ، وَال يَدِْري مَا أَمْرُهُ وَال 

أثر حسن «. نْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهُ، وَيَنْثُرُهُ نَثْرَ الدََّقْلِزَاجِرُهُ، وَال مَا يَنْبَغِي أَ
، «شرح معاني اآلثار»، وفي «أحكام القرآن»رواه الطحاوي في 
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ذَا حَدِيثٌ صَحِيٌح عَلَى شَرْطِ »َ، وقال: «المستدرك»والحاكم في 
 ه الذهبي.، ووافق«الشََّيْخَيْنِ، وَال أَعْرُِف لَهُ ِعلََّةً وَلَْم يُخَرََِّجاهُ 

كانوا رضوان اهلل عليهم يتعلمون القرآن الكريم ويعيشون به، 
وبكل ما فيه من علم، وبكل العلوم، لذلك كان رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم حريص على أن يعلم الناس القرآن، مهما كانت 

 الظروف.

في المجتمعات  ثالثًا: أهمية المزاوجة بين العلم واإليمان؛
ما يعرف تخفيفًا بالدولة المدنية فإن أنظمة تلك  الليبرالية أو

الدول تحاول وبكل الطر. أن تفصل الدين واإليمان عن كل شيء، 
فالعلم ليس له عالقة باإليمان باهلل سبحانه وتعالى، والتعليم ال 
يرتبط بأي صلة بالدين، لذلك فإن األجيال تتخرج في المدارس 

ا، فيتخرج الطالب وهو ال والجامعات وال تمتلك من األخال. شيئ
يشعر بأي رابط يربطه بوالديه وأسرته، لذلك يجد نفسه ال يحترم 
أبويه وال يؤمن بحقو. والده ووالدته وأخوته والمجتمع، ليس ذلك 
فحسب وإنما هذه األجيال ال تؤمن بالوطن ومقدرات األوطان، 
وكثير من شباب هذا الجيل ال يؤمنون باالنتماء لألوطان وإنما 
يعيشون بعقولهم ومشاعرهم في أوطان أخرى، وذلك بسبب 
أنهم يتعلمون في مدارس ال تنتمي إلى األوطان التي يعيشون 
فيها، وال يتعلمون لغتهم األم، واألكبر من ذلك فإنهم ال يعرفون 
اهلل وال اإلسالم وال تعاليمه إال من خالل بعض الدروس الهزيلة 

 ا للرماد في العيون.التي يضعونها في المناهج وذلك ذرً
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من أجل « المواطنة»وبعد ذلك تضطر الدول أن تضع مناهج باسم 
أن يقيموا الجسور الجوفاء بين هذا الطالب والوطن، كيف يستقيم 

 ذلك؟

لذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حريًصا كل الحرص أن 
 يزاوج بين العلم واإليمان وذلك من خالل تعلم العلوم واألخال.

 والقرآن، وهذا هو الطريق األفضل واألسلم.

كما قلنا سابقًا فإن اإليمان  رابعًا: تنمية الذات والتربية اإليمانية؛
يسمو باإلنسان ليصل به إلى مستوى من الكمال، فإن بلغ ذلك 
المستوى فإنه حتمًا سيكون إنسانًا بارًا بأهله ومجتمعه ووطنه، 

انب، وال يفرط في جانب وكذلك بنفسه، فال يطغى جانب على ج
 على حساب جانب آخر.

وهذا الحديث والموقف النبوي الشريف على الرغم من أنه بسيط 
في كلماته فإنه عميق في معانيه، حيث إنه ببساطة يهتم 
بتنمية اإلنسان من جميع الجوانب التي يجب أن يبني عليها 
 التعليم حتى نخرج أجياال متكاملة، وربما عندئذ سوف يتخرج

 «.مواطن صالح»الطالب كما يقال دائمًا 

 


