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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (1/2ويتم التعليم باحلوار أيًضا )

 2017 وينوي 24 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

صلى اهلل عليه وسلم يسأل في عندما يأتي إعرابي للمعلم األول 
موضوع أن ابنه الوليد ليس من صلبه، فهو ال يشبهه وال يشبه أحد 
من قومه، فهو حينئذ يشك في زوجته ونفسه وولده، قضية 
تؤرقه فإنه في تلك الحالة ال يحتاج من يسمعه فقط وإنما يريد 
من يدخل في قلبه ويمسح كل هذا الشك من خالل الحوار واإلقناع 

 مع قدراته العقلية. ىسيط الذي يتماشالب

 النبي إلى فزارة بني من رجل جاء"فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: 
 يريد وهو – أسود غالمًا ولدت امرأتي إن: فقال وسلم عليه اهلل صلى

 ما: )قال نعم،: قال ،(؟ إبل من لك هل: )له فقال – منه االنتفاء
)هل فيها من أورق ؟(، قال: نعم، قال: : له فقال ُحْمر،: قال ،(؟ وانهاـأل

)فأنى كان ذلك ؟(، قال: أراه عرٌق نزعه، قال: )فلعل ابنك هذا نزعه 
 متفق عليه. "عرق(، ولم يرخص له في االنتفاء منه

حوار بسيط استطاع من خالله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 
 –بما ر –يزيل الشك من قلب هذ الرجل الذي جاء من أقصى األرض 

 .والوليد زوجته بقتل له ليُؤذن
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 التعلم ويعتبر أسلوب الحوار والمناقشة ضمن استراتيجيات
 التعليمي، هدفه تحقيق أجل من المعلم، يعتمدها التي النشط،

 جوًا تخلق التي التعليمية، الطرق أهم بين من ولعلها ما، درس في
ن خالل م والمعلم، المتعلم بين اإليجابي التربوي التفاعل من

إشراكهم في العملية التعليمية، خصوًصا إن تم اعتمادها 
 بأسلوب مشوق بعيدًا عن النمطية.

وتشير كتب ومراجع التربية أن أسلوب الحوار والمناقشة أسلوب 
وكان يهدف من  "سقراط"قديم في التعليم يرجع للفيلسوف 

خالل هذا األسلوب إلى توجيه فكر تالميذه وتشجيعهم، وهو 
ألسلوب اإللقاء بإدخال المناقشة في صورة تساؤالت تثير  تطوير

 الدافعية.

وتدور هذه الطريقة حول إثارة تفكير ومشاركة الطالب وإتاحة 
فرصة األسئلة والمناقشة، مع احترام آرائهم واقتراحاتهم، وهذه 
الطريقة تساعد في تنمية شخصية المتعلم معرفيًا ووجدانيًا 

م في جوهرها على البحث وجمع ومهاريًا. فهي طريقة تقو
المعلومات وتحليلها، والموازنة بينها، ومناقشتها داخل الفصل 
الدراسي، بحيث يطلع كل متعلم على ما توصل إليه زمالئه من 

 مادة وبحث، وبذلك يشترك جميع المتعلمين في إعداد الدرس.

والحوار والمناقشة جزء أصيل في المنهج التربوي عند رسول اهلل 
اهلل عليه وسلم، فهو تارة يحاور الصحابة رضوان اهلل عليهم  صلى

رة أخرى يحدث المرء ابصورة جماعية أي أن يصبح الحوار جماعيًا، وت
عندما هو يسأل، وربما مرات أخرى هو صلى اهلل عليه وسلم يثير 
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الموضوع ويطرح السؤال حتى يبدأ الحوار بهدف توصيل فكر وقيم 
الحظ أن أسلوب الحوار التعليمي لديه معينة، وربما يمكن أن ي

صلى اهلل عليه وسلم هو أسلوب تفاعلي بين األطراف، فال يتفرد 
شخص على شخص ويفرض شخص رأيه على اآلخر، وإنما 
يحاورهم بأسلوب عقالني بسيط وميسر يفهمه كل شخص 
 ويقرب لهم الفكرة بضرب األمثلة من واقعهم األقرب إلى حياتهم.

مَاِلكٍ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْأنَْصارِ قَالُوا يَْومَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ  عن أََنسُ بْنُ
اللَّهُ عَلَى َرسُولِِه ِمنْ أَْموَالِ َهوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ رَُسوُل اللَّهِ َصلَّى 

لِ، فَقَالُوا: الْإِبِ ِمنَ  الْمِائَةَ  قَُريْشٍ   اللَّهُ َعلَيْهِ َوسَلَّمَ ُيعْطِي رِجَالًا ِمنْ
يَغْفِرُ اللَُّه لِرَُسوِل اللَّهِ يُْعطِي قُرَْيشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ ِمْن 

 عَلَيْهِ  اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَُسولُ ذَِلكَ فَُحدِّثَ: مَالِكٍ بْنُ أََنسُ دِمَائِِهمْ، قَالَ
نْصَاِر فَجََمعَهُمْ فِي قُبٍَّة مِنْ أَدَمٍ، الْأَ إِلَى فَأَرْسَلَ قَوِْلهِمْ، مِنْ وَسَلَّمَ

مَا "فَلَمَّا اجْتَمَُعوا جَاَءهُمْ رَُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: 
فَقَاَل لَُه فُقََهاءُ الْأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا يَا  "حَدِيٌث بََلغَنِي عَنُْكمْ ؟

 يَقُولُوا شَْيئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا َحدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ َقالُوا: رَسُولَ اللَّهِ فََلمْ
يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَُسولِِه يُعْطِي قُرَيْشًا، َويَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا َتقْطُرُ مِنْ 

رِجَالًا  فَإِنِّي أُْعطِي"دِمَائِِهمْ، فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َعَليْهِ وََسلَّمَ: 
 بِالْأَمْوَالِ، النَّاسُ يَذْهَبَ  أَنْ تَرْضَْونَ  حَدِيثِي َعهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ، أَفَلَا

اللَِّه لََما تَنْقَلُِبونَ ِبهِ خَيٌْر مِمَّا  فَوَ  اللَّهِ، بِرَُسولِ  رِحَاِلكُمْ إِلَى وَتَرْجُِعونَ
 فَإِنَُّكمْ "ُسوَل اللَّهِ قَْد َرضِينَا، قَاَل: ، فَقَاُلوا: بَلَى يَا رَ"يَنْقَلِبُونَ بِهِ 

 َعلَى َفإِنِّي وََرسُولَهُ، اللَّهَ َتلْقَوْا حَتَّى فَاصْبِرُوا شَِديدَةً، أَثَرَةً سَتَجِدُونَ
   مسلم رواة. سَنَصْبِرُ: قَالُوا ،"الْحَوْضِ
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هذا األسلوب الجماعي في النقاش والحوار تبرز فيه قوة النبي صلى 
العواطف، والتأنيب  عليه وسلم في إدارة الحوار، وإثارة اهلل

نتخيل الموقف فقد كان عدد الصحابة رضوان اهلل لواالسترضاء. ف
عليهم قد يتجاوز الثالثين شخص، لكل واحد منهم رأي وفكرة، 
وكل شخص معتد بنفسه، والموضوع الذي يتم طرحه هو موضوع 

يجده الصحابة رضي اهلل عنهم يذهب من بين  عام وحق أكتسبوه
أيديهم، ولكن على الرغم من ذلك وقف بينهم رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يحاورهم ويعلمهم بأسلوب بسيط وهادئ ومن غير 
انفعال وتأنيب قاس أو زجر، فوصل معهم إلى الختام الذي أذهب 

من  بما هو األفضل لهم، وهل هناك أفضل اروعهم وواقتنعو
 كسب رضا اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ؟

 لنواصل لقاءنا غدًا،،
 

 

 

 

 


