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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (9/10ليم )املنهج النبوي يف الرتبية والتع

 2017يونيو  4في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

تحدثنا باألمس عن الموقف التعليمي الذي وضع رسول اهلل صلى 
عندما شاهد فيه اهلل عليه وسلم الصحابة رضوان اهلل عليهم 

الشاة الميتة، لنواصل حديثنا اليوم لنعرف كيف استطاع صلى اهلل 
 عليه وسلم في توظيف هذه الشاة في العملية التعليمية.

ية ومباشرة إلى الجزء الثاني قلنا هذا التحفيز ينقلنا بصورة طبيع
، وهذا ما فعله رسول اهلل "ماذا أتعلم ؟"وهو اإلجابة على السؤال 

صلى اهلل عليه وسلم، إذ أنه عندما أثار حفيظة الصحابة رضوان 
اهلل عليهم بموضوع الشاة الميتة، ولد عندهم الرغبة الشديدة اآلن 

ه وسلم أن الستقبال كل ما يريد المعلم األعظم صلى اهلل علي
يقول، سواء كانت معلومات ومفاهيم أو سلوكيات أو ما شابه 

 ذلك.

أما في الجزء الثالث، وهو اإلجابة عن السؤال: كيف أتعلم ؟ فمن 
المالحظ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم استخدم الشاة الميتة 

 كوسيلة للعرض التعليمي الذي قدمه.

يه وسلم إلى الجزء الرابع، وبعد ذلك يصل رسول اهلل صلى اهلل عل
وهو الجزء المتعلق بتبني المواقف واالتجاهات من الموقف 
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التعليمي، والوصول إلى الهدف الذي كان أساس موضوع هذا 
الموقف التعليمي الذي كان يقصده رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم وهو أن الدنيا ال قيمة لها عند اهلل سبحانه وتعالى.

ية شديدة، ومن خالل موقف صغير جًدا استطاع نالحظ أنه بعبقر
صلى اهلل عليه وسلم أن يحقق الهدف المنشود، ذلك على الرغم 
من أن العلماء قاموا بشرح هذا النموذج في العديد من الكتب 

 والرسائل حتى يستطيع الناس استيعابها. 
  

الموقف الثاني: في الحديث النبوي الذي رواه مسلم في صحيحه 
هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه عن أبي 
أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس "وسلم: 

مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: ال يبقى من درنه شيء، قال: 
 ."ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اهلل بهن الخطايا

يث النبوي الشريف حسنٌ، هل يمكنك اآلن أن تفكر في هذا الحد
وتسقطه على ما تعلمناه سابقًا من خالل نمطية التعليم التي كنا 

 نتحدث عنه، كن معًا غدًا لنتعرف على ذلك.
 

 

 

 


