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 المنهج النبوي في التربية والتعليم

 (2/2ويتم التعليم باحلوار أيًضا )

 2017 وينوي 25 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

كنا باألمس نتحدث عن استخدام الحوار وأهميته في العملية 
 والموقف التعليمي، لنواصل ما اتقطع من حديث.

 النبي إلى جاءت جهينة من امرأة أن عنهما اهلل رضي وعن ابن عباس
 حتى تحج فلم تحج أن نذرت أمي إن: فقالت وسلم عليه اهلل صلى

 أمك على كان لو أرأيت عنها، حجي نعم،: قال ؟ عنها أفأحج ماتت
 أحق فاهلل اهلل اقضوا: فقال نعم،: قالت ؟ قاضية أكنت دين

 .البخاري رواة. بالوفاء

ان من الممكن من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يجيب على ك
سؤالها من أول مرة، وينتهي الحوار، ولكنه أستمر يحاورها ويطرح 
األسئلة ويجيب عليها من أجل أن تستوعب تلك المرأة لماذا يجب 
أن تؤدي الدين، وهذا ما يعرف بالمناقشة والحوار االستقصائي؛ 

رح األسئلة من قبل المعلم على والتي تعتمد على أسلوب ط
المتعلم، وتتم اإلجابة على كل سؤال لوحده، ويقوم المعلم 
بالتعليق عليه، وفي النهاية يتم حصر المعلومات كلها في فكرة 
واحدة يستوعبها المتعلم ويؤمن بها ويقوم بتنفيذها بطريقة 

 السؤال على باإلجابة قام من هو – وكأنه –هو مقتنع بها ألنه 
 مقلق له.ال
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وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال: أَتَدْرُونَ مَا الُْمفْلِسُ ؟ َقالُوا: الْمُفِْلسُ فِينَا مَنْ ال دِْرَهمَ لَهُ واَل 
مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنََّ الْمُفْلَِس ِمنْ أُمََّتِي يَْأتِي يَوَْم الْقِيَامَةِ بِصَالةٍ وَصِيَاٍم 

زَكَاةٍ وَيَأْتِي َقدْ َشتَمَ هَذَا وََقذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ َهذَا وَسََفكَ دَمَ هَذَا وَ
وَضَرَبَ هَذَا فَيُْعَطى هَذَا ِمنْ َحسَنَاتِِه وَهَذَا مِْن حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ 

رِحَتْ َعلَيِْه حَسَنَاتُُه قَبَْل أَنْ ُيقْضَى مَا عَلَيِْه أُخَِذ مِْن خَطَايَاهُْم فَطُ
 ثُمََّ طُرِحَ فِي النََّارِ. رواه مسلم.

يمكن مالحظة هذا الحوار والمناقشة التفاعليه الرائعة التي تمت 
بين صلى اهلل عليه وسلم والصحابة رضي اهلل عنهم، حوار 
ومناقشة بدأها صلى اهلل عليه وسلم فهو من قام بطرح السؤال، 

الرأي، ربما نتخيل أن الصحابة  وفتح المجال للصحابة للتكلم وإبداء
رضوا اهلل عليهم بعد أن طرح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
السؤال عليهم التفتوا إلى بعضهم البعض، فكل فرد منهم يحاول 

 حسب وذلك –أن يستجمع آراء اآلخرين حتى وصل تفكيرهم 
 .هم عقولهم أقنع جواب إلى – الحياتية تجاربهم

صلى اهلل عليه وسلم أعطاهم الفرصة  ويالحظ أن رسول اهلل
المناسبة حتى يصلوا إلى الحل الذي ارتضوه، وفي الحقيقة فإن 
اإلجابة لم تكن خاطئة، إال أن المعلم صلى اهلل عليه وسلم ال يريد 
هذه اإلجابة وإنما يريد أن يصل مع تالميذه إلى إجابة أكثر عمقًا 

ه القوم، لذلك يمكن ودراية وعلم ال يدركها إال العقالء من عليَّ
المشاهدة أنه بالفعل أوصلهم إلى الفكرة والموضوع والقيمة التي 

 يرغب في توصيلها إلى نفوسهم وعقولهم رضوان اهلل عليهم. 
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ويمكن تلخيص مميزات أسلوب الحوار والمناقشة في العملية 
 التعليمية كالتالي:

يشجع المتعلم على المشاركة في العملية التعليمية  .1
 تعلمية.وال

 يجعل موقف المتعلم أكثر فاعلية من مجرد متلقي للدرس. .2
يساعد على تحديد األنماط السلوكية التي اكتسبها المتعلم  .3

 والتي تهيئه لبداية نقطة جديدة.

يساعد على تنمية أفكار المتعلمين ألنهم بأنفسهم  .4
 يتوصلون إلى المعلومات بدل من أن يدلي بها إليهم المعلم.

م المتعلمين بالدرس عن طريق طرح المشكالت إثارة اهتما .5
 في صورة أسئلة ودعوتهم للتفكير في اقتراح الحلول لها.

يساعد على تكوين شخصية سوية للمتعلم ألنه يعتمد  .6
 على نفسه في التفكير عن آرائه وأفكاره.

ومن أهم مميزاته كونه وسيلة للتقويم المستمر أثناء  .7
 الحصة.

 يثير حماس المتعلمين. .8

عد هذا األسلوب على توثيق الصلة بين المعلم يسا .9
 والمتعلم.

 تدرب المتعلمين على االستماع آلراء اآلخرين واحترامها. .10

 تدرب المتعلمين على تقويم أعمالهم بأنفسهم. .11

تكسب المتعلمين اتجاهات سليمة كالموضوعية والقدرة  .12
 على التكيف.
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كانت تشجع المتعلمين على الجرأة في إبداء الرأي مهما  .13
 نوعيته وزيادة تفاعلهم.

تولد عند المتعلمين مهارة النقد والتفكير، والربط بين  .14
 الخبرات والحقائق.

تساعد على إتقان المحتوى من خالل تشجيع المتعلمين  .15
 على اإلدراك النشط لما يتعلمونه.

واآلن لنعيد قراءة كل تلك الحوارات التي تمت بين المصطفى صلى 
حابة رضوان اهلل عليهم بهدف التعليم، اهلل عليه وسلم والص

ونحن نتكلم عن كل حواراته صلى اهلل عليه وسلم حتى مع الكفار 
ورُسل الملوك وغيرهم الكثير، ترى كم من هذه المميزات شمل كل 

 تلك الحوارات، إن لم تكن كلها، فإنه جلها.

وعلى ذلك فإنه صلى اهلل عليه وسلم استطاع أن يكون أمة 
 الضياع. وينتشلها من

 

 

 


