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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (2/3بناء العقيدة والرتبية باحلب )

 2017يونيو  7نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

إنا نحاول من خالل الحديث النبوي الشريف الذي رواه والذي قال 
يَا "كُْنتُ خَلَْف َرسُوِل اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ يَوًْما فَقَاَل  فيه ..

غُلَاُم إِنِّي أُعَلُِّمَك كَلِمَاٍت احْفَْظ اللََّه يَحَْفظَْك احْفَْظ اللَّهَ تَِجدُْه 
تُجَاَهكَ، .. الحديث. أن يستشف بعض المعاني التربية 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم في والتعليمية التي كان ينتهجه رسو
 التربية والتعليم، لنواصل.

إنه في المرحلة الثانية، بعد أن خص رسول اهلل صلى اهلل  قلنا ..
عليه وسلم ابن عباس، تأتي مرحلة االستثارة والتحفيز، فحاول 
صلى اهلل عليه وسلم أن يستثيره ويحفزه، ويدق في نفس ابن 
عباس الجرس ليعلمه أنه مسؤول عن الكلمات القادمة، وأنه لم 

سؤولية التعليم وتبليغ يخصه ألنه ابن عمه فحسب وإنما حمله م
 الكلمات القادمة للبشرية جمعاء.

بهذه األساليب التي استخدمها صلى اهلل عليه وسلم وكأنها 
درس خصوصي لهذا الغالم، نعتقد أن ابن عباس فتح كل ذهنه 
وعقله وقلبه لتستقبل كل الكلمات التي سوف تنساب من قلب 
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ضي اهلل عنه المصطفى صلى اهلل عليه وسلم إلى نفسه وعقله ر
ليتعلم الدرس القادم وبالتالي ينقله لبقية البشرية وتظل نبراسًا 

 إلى آخر الزمان.  

نا ذات ءوربما أتذكر هنا أنه عندما كنا في المرحلة االبتدائية، جا
يوم معلم مادة العلوم، وكان درسنا حول القلب البشري وتركيب 

ال إن للقلب غرف القلب وما شابه ذلك، وعندما بدأ بالحديث ق
أربعة غرف يدخلها الدم ويخرج، وهناك غرفة خامسة وهي مخفية 
ال يراها إال القلة من الناس، وهي غرفة خاصة باألسرار والحب 
والكراهية وما إلى ذلك، ولكن لن تستطيعوا أن تفهموا أي شيء عن 
الغرفة الخامسة إال بعد أن تفهموا تركيب الغرف األربعة 

 رحمة –ا األسلوب الذي استخدمه هذا المعلم األساسية، فكان هذ
 مرحلة اعتاب على ونحن منا فمن وتحفيز، استشارة أسلوب – اهلل

 لذلك والكراهية، والحب األسرار غرفة عن يسمع أن يريد ال المراهقة
وكان االنتباه عاليًا، وعندما  للدرس أصغينا استثناء غير من كلنا

انتهى من شرح المعلومات عن الغرف األربعة فاجأنا أنه ال توجد 
غرفة لألسرار وإنما قال ذلك حتى يستثيرنا ويحفزنا للدرس حتى 

 نفهم.

لو استطاع كل المعلمين والمربين أن يستفيدوا من أساليب رسول 
ي مبلغًا عظيمًا ف اهلل صلى اهلل عليه وسلم في التربية لكنا بلغنا

 التربية والتعليم.
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ويالحظ أن المعلومات التي كان يريد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أن يعلمها البن عباس رضي اهلل عنه لم تكن بالمعلومات 
العامة وإنما هي قضية أساسية تبنى عليها الكثير من السلوكيات 

ى اهلل عليه واالتجاهات والقيم وهي قضية العقيدة، لذلك لجأ صل
 وسلم إلى هذه النوعية من التركيز واالهتمامات التربوية.

 – الغالم تهيأ أن بعد –ثم ينتقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 يبلغها أن يريد التي والمعرفة والمعلومات التعليم، مرحلة إلى

 الشريف النبوي الحديث سياق من ويتبين. عنه اهلل رضي للغالم
عليه وسلم تكلم في ثالثة أمور قد يعتقدها اإلنسان  اهلل صلى إنه

أنها ثالثة أمور مختلفة ومنفصلة عن بعضها البعض، ولكنها في 
 معها وتتقاطع وتتداخل تتواصل – األمور تلك كل –الحقيقة 

لتنمو العقيدة في النفس البشرية حتى تبلغ مرحلة  ابعضً بعضها
اإلحسان، وهي المرحلة التي أوضحها رسول اهلل صلى اهلل عليه 

اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه، "وسلم في حديث آخر حينما قال 
 رواه البخاري. "فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 ،،ولنا لقاء غدًا


