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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (6/10) املنهج النبوي يف الرتبية والتعليم

 2017يونيو  1في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

تحدثنا باألمس عن محورين من المحاور التي انتهجها رسول اهلل 
التعليمية، وهما: االهتمام صلى اهلل عليه وسلم في العملية 

بالقدوة، التعامل وفق األخالق الحسنة، لنواصل اليوم الستعراض 
 بقية المحاور.

 

 التركيز على اهتمامات الفرد

في مراحل متقدمة من التعليم، يتوجه كل طالب إلى التخصص 
الذي يرغب فيه، فهذا يتوجه لكليات المعلمين ليتخرج معلًما، 

سة بأنواعها المختلفة ليتخرج مهندسًا، وذلك إلى كلية الهند
وذلك طبيب وما إلى ذلك من تخصصات كثيرة وربما دقيقة جدًا، 
ليس ذلك فحسب وإنما في بعض الدول تحاول أن تستشف ميول 
الطالب ومهاراته في مراحله المبكرة حتى يمكن توجيه إلى بعض 
 التخصصات التي يمكن أن ينبغ فيها بدالً من ضياع عمره وهو

 أن يمكن ال – قد –يبحث عن ذلك التخصص أو تلك الميول التي 
 ينبغ أن يمكن التي الذكاء نقطة عادة نقول كما أو إليها، يتوصل

 .فيه



2 
 

كذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد اهتم باألفراد 
واهتماماتهم، فعندما وجد غالمًا يعمل بيده في مهنة النجارة لم 

ادة الجيش أو إلمامة المسلمين في الصلوات، ينهره ولم يوجه لقي
 طلب من ذلك الغالم النجار أن يصنع له منبر المسجد النبوي.وإما 

وجد في خالد بن الوليد رضي اهلل عنه اهتمامًا وقدرته على القيادة 
العسكرية، فوجهه إليها، على الرغم من أنه لم يوجه الفاروق عمر 

مستشارة له وذلك لقدرة عمر  إلى القيادة العسكرية وإنما جعله
 رضي اهلل عنه إلى هذا الجانب.

ومن المعروف إن حسان بن ثابت رضي اهلل عنه كان كبيرًا في السن، 
فلم يكن يقود الجيوش أو يقاتل قريشًا ولكن كان ذو قدرة شعرية 
ال توازيها قوة، فقد كان يمثل مثل وزارة اإلعالم حاليًا، لذلك اهتم 

هلل عليه وسلم بهذه القدرة وهذا االهتمام لذلك رسول اهلل صلى ا
 لىص النبي أن"تروى لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي اهلل عنها: 

 ،"النبل رشق من عليهم أشد فإنه قريشًا، اهج: قال وسلم عليه اهلل
 اهلل صلى النبي له يضع حسان كان – أيضًا – وقالت. مسلم رواه

يقوم عليه قائمًا ينافح عن رسول  المسجد، في منبرًا وسلم عليه
 اهلل إن: يقول اهلل ورسول وسلم، عليه اهلل صلى اهلل

 أبو أخرجه اهلل، رسول عن نافح ما القدس بروح حسان يؤيد
 .والترمذي داود

 وقصص كثيرة وروايات عديدة.
 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13948
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 مراعاة الفروق الفردية

 يوجد ما عادة – سابقًا أشرنا كما –في مجتمع الصف الدراسي 
 الرغم وعلى طالبة، أو طالب 30 إلى 20 بين ما عددهم يتراوح طالب

 أن المعلم من المطلوب من أنه إال ما نوعًا الصغير العدد هذا من
 تمامًا يختلف هؤالء من شخص فكل طالب، وكل شخص كل يراعي

الشخص اآلخر، من حيث قدراته وميوله واهتماماته  عن
وإمكانياته الذهنية والجسدية، لذلك فإنه من المطلوب من 
المعلم أن يتعامل مع كل شخص على أنها إنسان قائم بذاته، وال 

 يتعامل مع مجتمع الصف الدراسي على أنها كتلة واحدة.

رسول اهلل بالمقارنة مع ذلك فإن مجتمع المدينة المنورة في عهد 
 1000 من – تقدير أقصى على –صلى اهلل عليه وسلم كان يتكون 

 منهم العربية، الجزيرة شبه مناطق من العديد من جاءوا إنسان،
 نعرفهم ما أو أنفسهم المدينة وسكان والمهاجرين البدو

 أعمارهم بمختلف واألطفال والمنافقين اليهود وكذلك باألنصار،
اء واألثرياء وما شابه ذلك، إذن فنحن أمام والفقر والشيوخ، والنساء

مجتمع فيسفسائي، ليس ذلك فحسب وإنما جاء كل إنسان إلى 
المدينة المنورة وهو يحمل كم هائل من العادات والتقاليد 
واألفكار التي ورثها عن قبيلته التي ولد وعاش فيها، ترى ماذا 

هذا يستطيع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يفعل مع كل 
 الكم من البشر في مجتمع يجب أن ينهض ويتحضر ويقود األمم ؟

بكل بساطة فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تعامل مع كل 
إنسان على حدة، فتعامل مع أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه 
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بطريقة تختلف عن عمر وبطريقة تختلف عن عثمان، وتختلف عن 
سعد بن أبي وقاص وعن  علي وتختلف عن أبي عبيدة، وتختلف عن

غيرهم وغيرهم، فلكل صحابي رضي اهلل عنه شخصية تختلف عن 
اآلخر، فكان يكلم هذا بطريقة ويكلم اآلخر بطريقة أخرى، فهذا 
يحثه على المضي قدمًا إلنجاز عمله يريده الصحابي نفسه، 
ويوجه اآلخر لعمل يريده رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نفسه، 

 كما يطلبه، الذي العمل هذا لمثل يصلح ال –ربما  –ألن الصحابي 
 تولي في راغبًا كان عندما عنه اهلل رضي الغفاري ذر أبي مع فعل
 .معين عمل

ليس ذلك فحسب وإنما كان يعامل زوجاته حسب شخصياتهن، 
فكان يعامل عائشة رضي اهلل عنها بطريقة تختلف عن ما كان 

مارية رضي اهلل عنهن يفعل مع حفصة، وكذلك مع أم حبيبة أو 
 جميعًا.

لذلك كان يعامل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم األفراد في 
المدينة المنورة ويعلمهم كٌل حسب قدراته وإمكانياته، وفي 
الكثير من األحيان كان يخطب في جماعة ويكرر الكالم عدة مرات 
حتى ترسخ في إذهان الناس، فليس كل الناس أبي بكر وال عمر 

 هلل عنهما.رضي ا

لنواصل غدًا محاور التعليم التي انتهجها رسول اهلل في العملية 
 التعليمية غدًا.

 

 


