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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (3/3بناء العقيدة والرتبية باحلب )

 2017يونيو  8في جريدة أخبار الخليج بتاريخ نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

إنا نحاول من خالل الحديث النبوي الشريف الذي رواه والذي قال 
يَا "كُْنتُ خَلَْف َرسُوِل اللَِّه صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ يَوًْما فَقَاَل  فيه ..

غُلَاُم إِنِّي أُعَلُِّمَك كَلِمَاٍت احْفَْظ اللََّه يَحَْفظَْك احْفَْظ اللَّهَ تَِجدُْه 
تُجَاَهكَ، .. الحديث. أن يستشف بعض المعاني التربية 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم في والتعليمية التي كان ينتهجه رسو
 التربية والتعليم، لنواصل، ولنفصل في الحديث.

 

  "احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ "

يعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في هذه الجزئية من 
الحديث النبوي الشريف أمرين، أولهما: أنه يجب أن يرتقى اإلنسان 

جوانبه النفسية والوجدانية والروحانية وكذلك العقلية حتى يبلغ ب
المرحلة التي يكون فيها قادرٌ على المحافظة على عالقته باهلل 

 "احْفَظْ اللَّهَ"سبحانه وتعالى، لذلك يبدأ حديثه باألمر بحفظ اهلل 
بمعنى الوقوف عند أوامره باالمتثال، وعند نواهيه باالجتناب، وعند 

 يتجاوز اإلنسان ما أمر به اهلل سبحانه، وال يتخىى حدود حدوده فال
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ما أمر به، فعندما يبلغ اإلنسان هذه المنزلة عندئذ يأتي األمر 
الثاني: والذي هو الجزاء من جنس العمل، بمعنى أن اهلل سبحانه 

، أي يحفظ بدنك وحياتك، "يَحْفَْظكَ "وتعالى بعظمته وكبرياءه 
وكل ما يمت إليك بصلة، فهو الواحد  ومعاشك، ودنياك، وأوالدك،

 األحد الذي خلقك وخلق كل شيء، لذلك فهو القادر على كل شيء.

تَجِْدهُ "ليس ذلك فحسب وإنما قوله صلى اهلل عليه وسلم 
يعني أنك يا إنسان ستكون بمعية اهلل سبحانه وتعالى  "تُجَاَهكَ

بكل أحوالك ومراحل عمرك، فهو سبحانه وتعالى معك حيثما 
 تكون يحوطك وينصرك ويوفقك ويسدد خىاك.

وأي متعة يعيشها اإلنسان أعظم من ذلك عندما يكون هو العبد 
الضعيف بمعية خالق األكوان سبحانه وتعالى، وأي خوف يعيش، 

 وأي مىلب يحتاج.
 

 "إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ "

 صلى اهلل عليه وسلم في تعاليمه حول العقيدة، يرتقي رسول اهلل
فيأبى أن يتوسل اإلنسان أو يسأل أو يستعين بغير اهلل، 
فاالستعانة هي طلب العون من اهلل سبحانه وتعالى بحيث يتوجه 
قلب العبد وكل جوانحه إلى اهلل قبل قيامه بالعمل وأثناء قيامه، 

قلبية محضة ال يحق وال تصلح االستعانة إال باهلل ألنها عبادة 
صرفها لغير اهلل، وألن المعين حقيقة وقدرًا وفعالً هو اهلل مالك 
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زمام األمور سبحانه وخالق األسباب ومسير العباد ومتصرف 
بنواصيهم، أما األسباب والوسائل فال يصلح االستعانة بها ألنها 
 مخلوقة ال تملك نفعًا وال ضرًا إال بإذن اهلل، وإن شاء أمضاها وإن

شاء منعها. ولالستعانة باهلل سبحانه وتعالى في القيام بأمور 
الدين والدنيا لها أثر عظيم في اجتماع القلب وتحقق العزيمة 

 وكمال القدرة وتسيير األمور وحصول التوفيق من اهلل. 

أما المشرك أو المخلط أو أصحاب المذاهب األخرى فإنهم 
مبتدعة والقبور في يستعينون بالجن واألولياء والدراويش وال

قضاء الحاجات، لذلك فإن قلبهم مشتت في كل واد وهمه متفرق 
وسعيه باطل وعزمه واهن ألنه اعتمد على المخلوق العاجز الذي ال 

 يملك صرف الضر عن نفسه فضالً عن غيره.

لذلك فإن اإلنسان مىالب دائمًا أن يفرد االستعانة باهلل وحده دون 
إِيََّاَك "ائمًا في سورة الفاتحة قوله تعالى ما سواه، وها نحن نقول د

 ."نَعُْبدُ وَإِيََّاكَ نَسَْتِعينُ
 

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا "
بِشَيْءٍ لَمْ  بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ 

 "يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ 

يُوصلنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى مرحلة الشفافية 
التامة في العقيدة والعبودية هلل سبحانه وتعالى في هذه الجزئية 



4 
 

من الحديث النبوي الشريف، فهو هنا يتحدث عن أصل مهم من 
نه وببساطة أن اهلل سبحانه وتعالى إ، حيث يقول أصول اإليمان

هو المتحكم األوحد في مصائر البشر، فال يخدعك أحد من البشر 
ليوهمك أنه قادر ومتصرف في حياتك ورزقك، فاهلل واهلل وحده 
هو مسير األكوان وقاسم األرزاق، فال يستىيع أحد أن ينافسه في 

 وله بقوته. ذلك فهما أوتي اإلنسان من قوة، أوهم من ح

وهذه الجزئية هي قمة العبودية هلل سبحانه وتعالى، حينئذ تبلغ 
العقيدة مرحلة ال يمكن أن تتزعزع حتى وأن تصدى أي جبار متكبر 
لك ليوهمك أنه قادر على تصريف األمور، في هذه المرحلة حيث 
بلغت التقوى قمة نضجها ومعرفتها باهلل سبحانه، لذلك نحسب 

ى اهلل عليه وسلم ختم بهذه المقولة ألنها تحدد صلأن رسول اهلل 
مسيرة حياة اإلنسان ومصيره، فإن بلغت هذه الجملة مبلغها في 
النفس والعقل البشرية فإن ذلك يبلغه إلى مرحلة اإلحسان كما 

 أشرنا سابقًا.  
 

 "رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ "

نبوي الشريف بهذه المقولة وأخيرًا يختم رسولنا الكريم الحديث ال
التي توضح أنه المقادير قد كتبت في اللوح المحفوظ منذ أن خلق 
اهلل سبحانه وتعالى آدم عليه السالم، وعلى ذلك فإن اإلنسان 
مىلوب منه أن يعمل فهو مكلف، ولكنه ليضع في حسبانه وفي 
عقله وفي تكوينه إن اهلل سبحانه وتعالى هو مقدر األقدار ومسير 
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كوان، فالمصير مكتوب واألرزاق موزعة، وكل الذي مىلوب منك األ
 أن تعمل وفق نواميس الكون.

 


