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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (10/10ليم )املنهج النبوي يف الرتبية والتع

 2017يونيو  5في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

باألمس طرحنا سؤال بناء على الحديث النبوي الشريف الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه "صلى اهلل عليه وسلم: 
كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: ال يبقى من 

ل الصلوات الخمس يمحو اهلل بهن درنه شيء، قال: ذلك مث
. وقلنا هل يمكننا أن نسقط المنهجية التعليمية التي كنا "الخطايا

 نتدارسها على هذا الحديث النبوي الشريف، لنحاول اليوم.
 

نالحظ أن الهدف الذي كان يريد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
تها يوصله للصحابة رضوان اهلل عليهم أهمية الصالة وعالق

بمسح الذنوب والخطايا، إذن الهدف واضح عند رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم كالعادة. وكان من الممكن أن يقول لهم ذلك 
مباشرة فهم رضوان اهلل عليهم يسمعون كل التفاصيل منه صلى 

 اهلل عليه وسلم ويقبلون كل ما يقوله من غير أي غضاضة.

يرة في التفكير اإلبداعي ولكنه فضل أن يدخلهم دورة تدريبية قص
والعصف الذهني والنقاش التفاعلي، وذلك من خالل منهجه 
التعليمي صلى اهلل عليه وسلم والذي أطره بعض العلماء في 
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العصر الحديث، فلنسقط هذا الحديث النبوي الشريف على نمط 
 الفورمات التعليمي الذي نتحدث عنه.

ل: لماذا أتعلم ؟ نجد أن والذي يجيب على السؤال األو الجزء األول:
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدأ بسؤال مهم وهو إن كان 
الشخص يغتسل كل يوم خمس مرات فهل يبقى من األوساخ التي 
على جسمه شيء ؟ وإجابته منطقية جدًا، ولم يكن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يريد الغموض من طرح السؤال وإنما كان الهدف 

 ابة.تيسير اإلج

ويالحظ أن هذا السؤال فتح شهية المتعلمين رضوان اهلل عليهم 
على الرغبة في التعليم، ففهموا أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
يريد أن يعلمهم شيء، وذلك من خالل طرح السؤال والعصف 

 الذهني، فتفاعلوا معه، وهذا هو األسلوب النقاش التفاعلي.

ا السؤال البسيط )ال(، السؤال واضح وكانت اإلجابة المنطقية لهذ
 وبسيط، واإلجابة منطقية ال تقبل الجدل.

بعد أن فتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عقول  الجزء الثاني:
الصحابة رضوان اهلل عليهم ورغبتهم وشهيتهم للتعليم، نقلهم 
مباشرة وبصورة منطقية إلى الجزء الثاني والذي يجيب على 

لم ؟ فهم اآلن على استعداد لتلقي المحتوى السؤال: ماذا أتع
المعرفي للمفاهيم واألفكار والمبادئ التي يريد المعلم األعظم 

 صلى اهلل عليه وسلم توصيلها لهم، فجلسوا يصغون.

كيف أتعلم ؟ مارس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  الجزء الثالث:
ل جدًا، في هذه المرحلة التعليم النظري، ولكنه قرنه بخيال جمي
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خيال لم يره الكثير من العرب الذين عاشوا في الجزيرة العربية وهم 
يتوقون لمشاهدته وربما التمرغ فيه وهو النهر، إذ أن من المعروف 
أن الجزيرة العربية شحيحة الموارد المائية، لذلك أتاهم رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم بشيء يرغبون فيه وبشدة وهو تدفق المياه 

رة بحيث ال يمكن تخيل انقطاعه، وربما هذا المثال من هو بغزا
 رغبهم وحفزهم في االصغاء.

في هذه المرحلة أوصلهم رسول اهلل صلى اهلل عليه  الجزء الرابع:
وسلم إلى الهدف الذي يرغب في الوصول إليه، وهو المحافظة على 
الصلوات الخمس التي تمحو الخطايا والذنوب، وتجعلهم يتبنون 

 هات والمواقف الصحيحة للمحافظة عليها، وقد فعلوا.اتجا

حاولنا في هذه المقدمة المتواضعة أن نلخص بعض من منهجية 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في التربية والتعليم، وسنحاول 
من خالل مقاالتنا القادمة خالل هذا الشهر الكريم أن نوضح العديد 

 من األمثلة حسب متسع الوقت والمكان.
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 


