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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (8/10ليم )املنهج النبوي يف الرتبية والتع

 2017يونيو  3في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

تحدثنا في المقاالت السابقة عن عدة محاور من تلك المحاور التي 
وسلم في العملية التعليمية، انتهجها رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وهي: االهتمام بالقدوة، التعامل وفق األخالق الحسنة، التركيز على 
اهتمامات الفرد، مراعاة الفروق الفردية، استخدام النماذج 
التمثيلية )البصري/ السمعي/ الحسي(، استخدام الوسائل 

 التعليمية لنواصل اليوم الستعراض بقية المحاور.
 

 اط التعليمية المختلفةاستخدام األنم

انتشرت العديد من األنماط التعليمية خالل العقود الماضية، 
ويصعب علينا هنا أن نذكر كل تلك األنماط ونقارنها بمنهجية 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في التربية والتعليم، ولكن تُعد 

من أكثر األنماط انتشارًا في العالم  "برنيس مكارثي"منهجية 
 سنحاول أن نتدارسها بشيء من التفصيل.لذلك 

ويعرف نمط مكارثي بنمط الفورمات، وسميت هذه النمطية بهذا 
االسم ألنه يركز على أربعة أنماط متداخلة مع بعضها كالنسيج، 

( تعنى حصيرة، وكأن هذه النمطية مكونة من أربعة MATفكلمة )
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ة جزئيات متداخلة مع بعضها البعض لتكون لنا وحدة متكامل
 بطريقة أو بأخرى. 

وتستند أنماط التعلم األربعة هذه إلى المداخل المختلفة في 
استقبال ومعالجة المعلومات، وتصف عمليتا اإلدراك والمعالجة 
عملية التعلم كلية عند المتعلمين، فبينما ينخرط المتعلمون بكل 

 طرق التعلم، يفّضل معظمهم طريقة واحدة محددة.

إلى أربعة أقسام أو أربعة أجزاء، وهي  فلنتخيل دائرة مقسمة
 كالتالي: 

القسم أو الجزء األول: يمين فوق، وهو الجزء المخصص إلى ما  .1
 يعرف التحفيز والذي يجيب على سؤال: لماذا أتعلم ؟، 

والقسم أو الجزء الثاني: يمين تحت، وهو الجزء المخصص  .2
 لتعلم المفاهيم والذي يجيب على سؤال: ماذا أتعلم ؟، 

القسم أو الجزء الثالث: يسار تحت، وهو الجزء المخصص و .3
 لتعلم المهارات والذي يجب على سؤال: كيف أتعلم ؟، 

والجزء األخير: يسار فوق، وهو المخصص لتبني المواقف  .4
اذا لو ــبسبب ما تم تعلمه والذي يجيب على سؤال: م

 تعلمت ؟ أو ماذا لو طبقت ؟

رسول اهلل صلى اهلل ي لاآلن، فلنسقط ذلك على المنهج التعليم
 عليه وسلم، وحتى ال نطيل كثيرًا فإن سنضر مثالين فقط.

 النَّب ي   مَرَّ: قَالَ  َسع دٍ، ب ن  سَه ل   الحديث مرفوع، َعن  في الموقف األول: 
 عَلَى هَيِّنَةً هَذ ه   أَتَرَو نَ": فَقَالَ مَيِّتَةٌ، شَاةٌ فَإ ذَا َوَسلَّمَ  َعلَي ه  اللَّهُ صَلَّى
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أَه ل هَا ؟، قَاُلوا: َنعَم ، قَالَ: فَوَالَّذ ي نَف س ي ب يَد ه  لَلد ن يَا أَه وَُن عَلَى اللَّه  
 ."م ن  َهذ ه  َعلَى أَه ل هَا

يالحظ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدء فعالً من الجزء األول 
فهو صلى اهلل عليه وسلم عندما رأى الشاة الميتة أراد أن يعلم 

صحابة الذين يسيرون معه قضية مهمة وهي أهمية الدنيا عند ال
 اهلل سبحانه وتعالى، فكان هذا هو الهدف.

 إذ أنه صلى اهلل "بالتحفيز"وحتى يصل إلى تحقيق ذلك الهدف بدأ 
عليه وسلم ألقى سؤال، وهو يعرف اإلجابة والرد ولكنه بذلك 
السؤال أثار الصحابة رضوان اهلل عليهم وحفزهم فأثار لديهم 
نوعًا من الرغبة في النقاش التفاعلي أو ما يمكن تعريفه أيضًا 

وب الصحابة رضوان اهلل عليهم، بالعصف الذهني، وبالفعل تجا
فكان الرد بنعم، وهذا يعني بكل بساطة أن الصحابة رضوان اهلل 
عليهم أصبحوا في حالة من الترقب والتأهب، فكانوا يتساءلوا 
بينهم وبين أنفسهم ترى ماذا يريد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ة، وسلم أن يقول وماذا يريد أن يعلمنا من خالل هذه الشاة الميت

بمعنى آخر ما الهدف الذي يريد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
. لذلك "لماذا نتعلم ؟"تحقيقه من خالل هذا الموقف التعليمي، أي 

ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نجح في تحقيق إيمكننا القول 
الجزء األول وهو إثار المتعلمين والذين هم الصحابة رضوان اهلل 

تعلم الموضوع الذي يقصده رسول اهلل صلى  عليهم، فرغبوا في
 اهلل عليه وسلم.



4 
 

ترى، هل نحج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في تحقيق الموقف 
التعليمي وأن ينقل الصحابة إلى مراحل متقدمة من العملية 

 التعليمية، هذا ما سنقرأه غدًا.
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


