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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2االهتمام بأصحاب احلرف الفنية والتعليم الفين واحلريف )

 2017 وينوي 19 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

ال يعرف بالتحديد متى بدأ مفهوم التعليم الفني والمهني يتبلور 
ومن الذي بدأ التفكير في التوجيه إلى هذه النوعية في المجتمعات، 

من التعليم، ولكن الذي نعرفه أن الحضارات القديمة لم تهتم 
بأصحاب الحرف واألعمال اليدوية، فكل تلك الحضارات التي جاءت 
قبل اإلسالم كانت تهتم بصورة كبيرة بالجنود والعلماء ورجال 

نجد أن معظم الفنانين الحاشية القريبة من كرسي السلطة، لذلك 
وأصحاب الحرف اليدوية كانوا في عزلة عن تلك القطاعات، ليس 
ذلك فحسب وإنما كان أصحاب تلك الحرف في أدنى المراتب 
الديمغرافية في المجتمعات القديمة، لذلك عاشوا يعانون من 

 ظروف الحياة القاسية وظلم الحياة وشظف العيش.

الحرفي هو ذلك النوع من التعليم واليوم فإن التعليم المهني أو 
الذي يركز على تعلم الحرف، والمهن اليدوية، أو التطبيقية، والتي 
تشكل خطًا متوازيًا مع التخصصات األكاديمية التي تقدم 
خدماتها للمجتمع ككل، وبذلك هي الوجه الثاني للرافد االقتصادي 

على فئة  الوطني. ومن المعلوم بالضرورة أن التعليم المهني يركز
شبابية لديها ميول نحو التعليم الحرفيّ، والمهنيّ أكثر من 
التعليم األكاديميّ، لذلك فهي تسعى إلى استقطاب تلك الفئات، 
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وإلحاقهم بمراكز تدريبية مهنيٍة مخصّصةٍ، ومزودةٍ بكافة 
التجهيزات، والتقنيات الالزمة لتدريب أّي مهنةٍ، أو حرفةٍ ترفد 

لدخل الوطني بشكلٍ عام، وتقلل نسبة سوق العمل، وتحسن ا
 البطالة في صفوف الشباب. 

وحتى نكون أكثر وضوحًا فإن يُقصد بالمهن الحرفية، أو التطبيقية 
هي تلك المهن التي تحتاج إلى أداءٍ جسديّ، وحركيّ في تنفيذها، 
بحيث يستطيع المتعلم تعلم حرفة، كتصنيع المصاغ الذهبيّ 

ت، أو تصليح األجهزة الكهربائية، وغيرها، مثالً، أو تصليح المركبا
وينشئ مشروعًا خاصًا به، يستطيع من خالله سدّ احتياجاته 

 الشخصية، وزيادة الدخل بشكلٍ عام.

ولكن ماذا يعني أن يقوم أحد القادة باالهتمام بهذه الفئة من 
الشباب ويحثهم على االرتقاء بمهنهم وتطوير ذواتهم الفنية 

 ؟ وأعمالهم الحرفية

فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقوم بذلك ومع سبق 
 اإلصرار والتعمد.

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أرسل إلى  عنه اهلل رضي سهل فعن
 عبدك مري" لها قال ،"نجار" غالم لها وكان المهاجرين امرأة من
 الطرفاء من فقطع فذهب عبدها فأمرت "المنبر أعواد لنا فليعمل

نبرًا فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم م له فصنع
فجاءوا به  "أرسلي به إليّ"إنه قد قضاه قال صلى اهلل عليه وسلم 

فاحتمله النبي صلى اهلل عليه وسلم فوضعه حيث ترون. رواة 
 البخاري.
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ويمكن أن يالحظ أربعة أمور مهمة في هذا الحديث النبوي 
نا هذا وهو االهتمام بأصحاب الشريف، األول: وهو موضوع مقال

المهن والحرف اليدوية، والثاني: موضوع إداري وهو عدم تجاوز 
صاحب الحق في إعطاء األوامر، والثالث: االهتمام بموضوع العمل، 
الرابع: االهتمام واالستفادة من كل ما يستجد من األمور الحياتية. 

في عدد  لنحاول أن نفهم كل هذه األمور في هذا الحديث الصغير
 كلماته والكبير في معانيه.

األول: االهتمام بأصحاب المهن والحرف اليدوية؛ بطريقة أو بأخرى 
سمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذا الغالم النجار، وربما 
كان ذائع الصيت، وربما لم يكن، إال أن وجود صبي في المدينة 

شب واالستفادة المنورة يقوم بعمل األشياء من خالل تسخير الخ
من اإلمكانيات التي تتيحها األشجار والنخيل، فإن هذا األمر في حد 
ذاته أمر مهم ويجب على القائد أن يستفيد من هذه القدرة 
المتاحة، بل ويساهم في تنميتها وصقلها واستثارتها لتظهر 
على الساحة، وهذا في حد ذاته تشجيع للشاب ولكل من لديه مثل 

لك أرسل إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه القدرات، لذ
 بطلب لعمل منبر للمسجد المدينة. 

ومن جانب آخر، فإن هذا االهتمام بمثل هذا الشاب لم يكن عبثًا، 
وإنما كان اهتمام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقدرات الشاب 
يأتي من منطلق منهجي متكامل، فرسول اهلل صلى اهلل عليه 

إن طلب عمل منبر واحد ال يكفي لتطوير مهارات وسلم يعلم 
وقدرات الشاب أو قدرات الحرفيين الموجودين في المدينة، لذلك 



4 
 

فإنه طلب صنع منبر، وهذا المنبر يوضع في المسجد، وكان المسجد 
في زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو ملتقى الناس جميًعا، 

صلى اهلل عليه وسلم  بمعنى أن كل المسلمين الذين يصلون خلفه
سوف يرون المنبر، وقد يتساءلون من صنع هذا المنبر، لذلك سوف 
يهتمون، وربما يقومون بتكليف الشاب أو غيره من الشباب 
أصحاب القدرات الحرفية بعمل أشياء تفيدهم في منازلهم أو 
أعمال، وبذلك سوف يزيد اإلقبال على الحرفيين وتنمو تجارتهم 

 أليس ذلك اهتمام منهجي بالحرف والحرفيين ؟وتتطور حياتهم، 

 ولنواصل الحديث في الغد،،
 

 


