
1 
 

 المنهج النبوي في التربية والتعليم

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

 2017يونيو  20نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

تحدثنا باألمس عن اهتمامه صلى اهلل عليه وسلم بأصحاب الحرف 
للشاب النجار الذي طلب منه رسول والمهن اليدوية، وضربنا مثالً 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يصنع منبرًا للمسجد النبوي الشريف، 
 لنواصل ما انقطع من حديث.

 

الثاني: موضوع إداري؛ فمن المالحظ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، وهو القادر أن يتصل بالغالم مباشرة فهو القائد وحاكم 

مرأة إال أن انه اتصل بصاحبة الغالم، مع أنها المدينة المنورة إال أ
ذلك لم يمنعه صلى اهلل عليه وسلم من استئذانها، ليس ذلك 
فحسب وإنما طلب منها أن تقوم هي بإعطاء األمر للغالم، حيث 

، "مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر"قال صلى اهلل عليه وسلم 
لحق الوحيدة في فلم يتجاوز حقها في إصدار األمر، فهي صاحبة ا

 إعطاء األوامر للغالم.

الثالث: االهتمام بموضوع العمل؛ ويالحظ أيضًا أنه عندما وصل 
المنبر إلى مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام هو بنفسه 

فجاءوا به فاحتمله "ووضع المنبر في المكان الذي وجده مناسبًا 
م يأمر أحد ، فل"النبي صلى اهلل عليه وسلم فوضعه حيث ترون
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وإنما قام هو بالعمل، وهذا لدليل مهم على أن اإلسالم يحث 
 ويهتم بالعمل.

وربما هي لفتة كريمة منه صلى اهلل عليه وسلم لذلك الغالم 
الحرفي حيث كأنه يقول له ضمنيًا، أنظر فإنا مهتم تمامًا بما 

 قمت به، لذلك فإني أحمله بنفسي وأضعه في المكان المطلوب.

االهتمام واالستفادة من كل ما يستجد من األمور الحياتية؛ الرابع: 
ال نعرف من هو الشخص الذي اقترح على رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم بعمل المنبر، أو ربما هي من بنات أفكاره صلى اهلل عليه 
وسلم، سواء كانت األولى أم الثانية، فإننا نعتقد أن المسجد لم 

 عليه وسلم عندما يخطب بالمسلمين يكن به منبر، فكان صلى اهلل
يقف في مستواهم، لذلك وجد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم أن 
يرتفع قليالً عن الجالسين حتى يشاهده كل المسلمين، حيث أن 

 بالتواصل اليوم يعرف والذي –مشاهدة المتحدث وهو يتحدث 
 .أكثر واالستيعاب الفهم على يساعد أمر – البصري

باستحداث فكرة المنبر هو في حد ذاته أمر إيجابي،  هذا االهتمام
وفكرة جديدة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ولجوء رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم إلى إيجاد المنبر هو في الحقيقة االستفادة 
من التكنولوجيا الموجودة في ذلك العصر، بمعنى أن رسول اهلل 

 الجملة هذه على اهلل تغفرنس ونحن –صلى اهلل عليه وسلم لم يكن 
 عقلية ذو وسلم عليه اهلل صلى كان وإنما منغلقة عقلية ذو –

 ذلك ليس عصره، في الموجودة التكنولوجيا كل على منفتحة
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 قدر بأكبر منها االستفادة على وقدرة بصيرة ذو كان وإنما فحسب
 .ممكن

 ولم يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدًعا في ذلك وإنما هي
أوامر اهلل سبحانه وتعالى حيث تشير العديد من اآليات على ذلك. 
وبهذه العقلية سار من جاء من بعدة صلى اهلل عليه وسلم 

من كل ما هو موجود في الحضارات التي تحيط بهم  ةستفادالوا
سواء من الناحية التقنية أو السياسية أو العلمية، فكيف نعيب 

 بين الحضارات الموجودة اليوم ؟ على اإلسالم اليوم أنه متخلف ما
 

 


