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Abstract  

 

Having conversation to someone needs highest degree of etiquettes and decorum which is no 

doubt a good means of disseminating one’s opinion; however, for Muslims, the life of Holy 

Prophet ( PBUH)  is the best source of inspiration as Muslims see Holy Prophet as role model so 

as to his dialogues in various spheres of life. The Holy Prophet adopts various ways to have an 

exchange of views to people in various forums. One of his ways of exchange of dialogue to 

people is the style of Questions-Answer as he tries to sort out the problems of the people or to 

have an exchange of views to opponents by asking various questions.  The present article focuses 

on the dialogues i.e. Question-Answer style used by Holy Prophet. The data for this purpose 

have been collected from various books of Hadith like Bukhari, Tirmazi and Sahihe Muslim i.e.  

by identifying, classifying and making categories which may have positive impact on social life 

of Muslims. The present article may open new avenue of dialogues in the society which may be 

helpful in terms of religious and sectarian harmony in society and it may reduce sectarian or 

religious violence keeping in mind, the way Holy Prophet had an exchange of ideas to opponents 

and common people. 
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 التمهيد 

لفت تفمهما اخ ،ع واحد يف التعامل البشريمن منب ة مجعاء منذ العهود القدمية احندرتن البشريإ
على أساس التعامل فيما بني أفراد البشرية يف  احلضاري كان ذلك يتم  األزمان والقرون يف التقدم والرقي 

دعاوى التطرف عن  السلمي بعيدا  لتعايش رساء مبدأ األجل إوجهات النظر  وراء اآلتبادل  األخذ مببدأ
كانت أو باإلشارة حيث   ،و بالفعلأ ،القولكان بأسواء  نواحيهافكانت طرق التعامل يف خمتلف  والغلو،

يتفنن يف  كل  ، فكان  ىنة دون قضية أخر التعامل يف قضية معي  اللة على الد  تستخدم أساليب ختتلف يف 
وهم خاصة  ،أنبياء اهلل ورسله أسلوبا  أنبل من أسلوبالبشرية  ختيار األسلوب األنسب، حيث مل تعرفا

 . لقهاهلل يف خ  

 ،اللني   قه القول  ل  فكان من متام خ   ؛خلق عظيم" ى"وإنك لعل :كتابه بقولهوقد مدح اهلل رسوله يف  
، حيث  أنواع البشرخمتلف ه يف التعامل مع وأساليب   ،احلوار يف التعامل مع اآلخرين، واستعمال واحلكمة  

، وتبدو هذه لمخاطبة شخصا ، وحياور آخر بأسلوب خمتلف مما يناسبهلكان يتخري أحسن األسلوب 
يف سأورد يف هذه األسطر أسلوبا واحدا مع التوضيح يف تطبيق ذاك األسلوب و  .ليب متنوعةاألسا

وانب اجلأهم  مع األمثلة الواقعية من حياة رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم باإلشارة إىلمواضع شىت 
به يف املتعامل  من األسلوب أمنوذج ىيف واقعنا املعاصر حبيث يسهل للقارئ الوقوف علمنها املستفادة 

خمتلف فئات نعيش بتعامل سلمي بني و   ؛ه يف حياتنا الدنياظواهر  ىتجلتلكي  ؛القدوة املهداةنبينا حياة 
ال نقع يف اختاذ األساليب املتطرفة اليت تنسب إىل اإلسالم  حىتاليوم املذاهب والفرق الدينية الكائنة 

 وعليه قبل أن نتعر ف على تلكبعض املنتسبني إليه،  هاليت يعايشمن تلك التهم ا يءبر  ه واإلسالم  وأتباع  
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 كما يلي:  "األسلوب "و "احلوار " بعض املعاين السامية لكلميت إىل ب النبوية فال غرو أن نتطرقاألسالي

 

 لغة العرب مبعان: تناولتهاكلمة احلوار . )احلوار( و مركب من لفظني )األسلوب( أسلوب احلوار:

سكان الواو" مبعىن رجع  إ"بفتح احلاء و  خوذ من فعل حار حيور حوراأاملراجعة: فاحلوار م (1)
: ( ومنه3) مراجعة الكالم يف التخاطب واحملاورة: طراف املختلفة.فاحلوار: تراجع الكالم بني األ

الرجوع من صالح إىل  :ويستعمل يف معىن ،ح ار حيور حورا إ ذا ر ج ع  ، يقال: الرجوع وهو ،احلور
 (4).زيادة إىل نقصانفساد أو من 

قال  مادة "حور": حاديث اليت حتتضنواأللكلمة احلوار يف سياق اآليات  وقد أتت املفاهيم 
 ( 6) .لن يرجع إىل ربه ىف اآلخرة :يأ قال ابن عباس: (5) "،إ نَّه  ظ نَّ أ ن لَّن حي  ور  "تعاىل: 

تعليل لكونه كان يف الدنيا يف أهله  ":إنه ظن أن لن حيور" :قال اإلمام الشوكاىن ىف تفسريه لآلية
وال يبعث للحساب والعقاب  ،واملعىن: أن سبب ذلك السرور ظنه بأنه ال يرجع إىل اهلل ،مسرورا

                                                           

، إبراهيم 218/  4 ،هــ( 1111 :بريوت ،) دار إحياء الرتاث العريب، لسان العربحممد بن مكرم، ابن منظور اإلفريقي،  (3)
/  1 ، )دار الدعوة  حتقيق / جممع اللغة العربية(المعجم الوسيط ،مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار

  :الطبعة االوىل ،لبنان ،بريوت ،داراحياء الرتاث العرىب، )القاموس المحيط ،، حممدبن يعقوب الفريوز ابادى205
  .539/ 1، م(1991هــ1111

 .الكتاب ضمن برنامج املكتبة الشاملة  ،ابن دريد ،(525/ 1) ،مجهرة اللغة (4)

(5) 84  /14. 
، )دار جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، مجعه: تنوير المقباس من تفسير ابن عباسعبد اهلل بن عباس،  (6)

  .134/ 2 لبنان(، -الكتب العلمية 
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حار حيور: إذا رجع  :يقال ،... واحلور يف اللغة: الرجوع لتكذيبه بالبعث وجحده للدار اآلخرة
("...7) 

ق ْد َس  ع  اللَّه  قـ ْول  الَّيت  ": وقـوله تعاىلاملفسرين،  أكثر عند وهذا التفسري لآلية هو املشهور
ه ا و ت ْشت ك ي إ ىل  اللَّه  و اللَّه  ي ْسم ع  حت  او ر ك م ا "تراجعكما و  بـــــ: اآلية: تر فس ،8"ُت  اد ل ك  يف  ز ْوج 

 ( 9).الكالم من اجملادلة مبعىن املراجعة ُتادلك تراجعك ىف مراجعتكما ىف الكالم" و)ُتادلك(

 قوله صلى اهلل عليه وسلم: "من دعاك ،الرجوع مبفهوم األحاديثأيضا يف  حور""مادة  توقد ورد 
ما  وأأي: "رجع عليه الكفر"  ،(10رجال  بالكفر أو قال: عدو اهلل وليس كذلك، إال حار عليه")

يراد بذلك  ،(12صلى اهلل عليه وسلم من: "احل ْور بعد الكْور") وكما ثبت تعوذه ،(11) ن س ب  إليه
                                                           

، ت: عبدالرمحن عمرية، الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني  ،حممدبن على بن حممدالشوكاىن (7)
 .5/541م ( 1991هــ 1111)دارالوفاء املنصورة مصر  الطبعة الثانية: 

 1 :اجملادلة (1(
: عبد الرزاق ت ،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي (9)

أيسر  ،جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري  ،39/ 5 ، بريوت(-)دار إحياء الرتاث العريب املهدي 
مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية  الطبعة اخلامسة، ) ،التفاسير لكالم العلي الكبير

 .5/284 (، م2003هـ/1424

/   1(، دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ بريوت) ،صحيح مسلم ،احلجاج بن مسلم القشريي أبو احلسني مسلم بن (10)
   .226 :حديث رقم ،57

بريوت الطبعة  –دار إحياء الرتاث العريب )، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجأبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي،  (11)
طاهر أمحد  :ت ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزريو  .50/  2 (1392 ،الطبعة الثانية

 .1079/  1 (،م1979 -هـ 1399بريوت،  -املكتبة العلمية ) ،حممود حممد الطناحي -الزاوى 

. ]وقال 5/497 ( بدون ذكر تاريخ النشر ،دار إحياء الرتاث العريب, بريوت) ،الكبيرالجامع حممد بن عيسى الرتمذي،  (12)
 .الرتمذي: حديث حسن صحيح[
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ها.  جوع إىل النقصان بعد الزيادة أوالر  و من الرُّج وع عن اجلماعة بـ ْعد أن  أمن فساد أمور نا بعد ص الح 
ىل إرجوع عن احلالة املستحسنة بعد أن كان عليها   ؛ىل حالإفهو رجوع من حال  ،(13ك نَّا منهم)

وكل شيء تغري  ،فيهان كان أرجوع عن اجلماعة بعد  رجوع مْن الطاعة إىل املعصية، سيئة،احلالة ال
 فهو احلور. من حالة إىل أخرى، 

 (14) ،عليه فالتحاور التجاوب، حاوره حماورة وحوارا جاوبه وجادله : اجملاوبة على الكالم: احملاورة 2
ب ه  ": فقد ورد يف التنزيل العزيز (: "أي 15)"و ه و  حي  او ر ه  أ ن ا أ ْكثـ ر  م نك  م اال  و أ ع زُّ نـ ف ر افـ ق ال  ل ص اح 

 (16يراجعه يف الكالم وجياوبه. واحملاورة اجملاوبة، والتحاور: التجاوب ")

هي : فاحملاورة، تحدث مع املؤمن وحياورهأي: والكافر ي ،"و ه و  حياوره" :مام الشوكاىنإلقال ا
 (17)ويستعمل كلمة احملاورة يف معىن "املراجعة"، والتحاور يف "التجاوب".، مراجعة الكالم واجملاوبة

بني  لتخاطبيف ا "اجملاوبة"و "املراجعة"حول  كلمة احلوار يف اللغة تدورومماسبق يتضح أن  
 .طرافهي تداول الكالم بني طرفني أو أ "احملاورة"أو طرفني أو أكثر، و رجلني

 الحوار اصطالحاً:

 تعريفات منها:عرف بعدة 
                                                           

 1079/  1 :النهاية يف غريب احلديث واألثر (13)
 1415مكتبة لبنان بريوت،الطبعة طبعة جديدة ، ) ،مختار الصحاح، ت: حممود خاطر ،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي (14)

  .1/205  :المعجم الوسيطو  167/  1 (1995 –

 (37) :الكهف (15)

  3/192 : تفسير البغوي  (16)

  .3/396 للشوكاين:  فتح القديرانظر:  (17)
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: ع ر ف بأنه: "مناقشة بني طرفني أو أطـراف، ي قصد هبا تصحيح كالم، أو إظهار حجة، وإثبات 1
 (18) .حق، ودفع شبهة، ورد الفـاسد من القول والرأي"

: "حمادثة بني شخصني أو فريقني، حول موضوع حمدد، لكل منهما وجهة نظر خاصة بأنه: وعرف 2
به، هدفها الوصول إىل احلقيقة، أو إىل أكرب قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، بعيدا  عن اخلصومة 
أو التعصب، بطريقة تعتمد على العلم والعقل، مع استعداد كال الطرفني لقبول احلقيقة، ولو ظهرت 

 (19د الطرف اآلخر." )على ي

خذ والرد بني األطراف ويتضح من التعريفات السابقة أن احملاورة هي ُتاذب الكالم واأل
املختلفة، وما أضيف ىف التعريفات السابقة من الشروط واآلداب إمنا هي ضوابط أخالقية يفرتض 

 توفرها يف احلوار ليكون مثمرا  وجمديا .

واآلراء سواء كانت تبادال  رَسيا  أم غري رَسي،  ،واألفكار ،علومات: وعرف بأن "احلوار هو تبادل امل3
 ،وتقوميها ،وتأملها ،مكتوبا  أم شفويا ، وينعقد احلوار مبجرد التعرف على وجهات نظر اآلخرين

 (20والتعليق عليها..." )

وحدة "أن يتناول احلديث طرفان أو أكثر، عن طريق السؤال واجلواب بشرط  ن احلوارأ: وعرف ب4
املوضوع أو اهلدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معني، وقد يصالن إىل نتيجة، وقد ال يقنع أحدمها 

                                                           

  . 3 ـص  (جدة ،طبعة دار املنارة ، )أصول الحوار وآدابه في اإلسالم، صاحل بن عبد اهلل بن محيد (18)

 .20 ـص (ه1418طبعة دار قتيبة ، )الحوار اإلسالمي المسيحي ،بسام داود عجك (19)

   .10 ـص ،الحوار مع أصحاب األديان مشروعيته وشروطه ،أمحد سيف الدين الرتكستاين (20)
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 (21).اآلخر، ولكن السامع يأخذ العربة ويكون لنفسه موقف ا"

املتداول اليوم، ولكنها  "احلوار"ن كتب املعاجم واللغة القدمية ال تذكر لفظ إ مالحظة:
فيها  ُتد ولذلك ال؛ املفيد ملعىن املشاركة "حاور"وهو مصدر الفعل املتعدي  "،احملاورة"تستعمل لفظ 

  .منه فقط واملقصود ،ومفهومه ،يذكرون املعىن اللغوى للحوار ما فهم أكثر ،تعريفا منضبطا للحوار

بتبادل للرأي والفكر بني  يتم إال ال ن احلوار املفيد املثمرأويتضح من التعريفات السابقة 
ء كان مكتوبا أم شفويا عن طريق سؤال واجلواب أو عن طريق اإللقاء او أطراف سو طرفني أ

 الوقت وفق ضوابط حمددة لدوافع وأغراض خمتلفة.  حمدود

 و، الطرق والفنون املختلفة من القول أو الفعل :هوو  ،صله سلبأ :ألسلوبا ماأ
يقنع ل ؛يسلكها احملاور يف تركيب اجل مل وتأليف الكالم اليت طريقة الكالم :هو "أسلوب احلوار"

أو  ،يف الكالم طريقته ومذهبهلكت س أي:، أسلوب فالن يف كذا اتبعت :يقال  هبا املخالف،
 (22)أو الفن. ،الكتابة

اليت يستخدمها احملاور ليصل هبا إىل قلب املخاطب،  من الطرق املتنوعة، جمموعة فأساليب احلوار
منهج يف ساحة الدعوة للحوار هو ما  بكالمه، وحيقق اهلدف الذي يطمح إىل حتقيقه. وخريويقنعه 

مل يقتصر على نوع واحد من  إن الرسول عليه الصالة والتسليمف اختاره الرسول عليه الصالة والتسليم، 
خر أسلوب ا و جد بل إنه عليه الصالة والسالم نوَّع األساليب حسب املقام  مل يدَّ  ؛أساليب الدعوة الكثرية

وإن دعوته صلى اهلل عليه وسلم ىف احلقيقة   ختياره ،اأ مته إىل  فيه اخل ري ونشر الفضيلة إال وس لكه وأ رشد
 ،من املشركني والكفار ،والطاحل ،مع كل فئات اجملتمع مع املسلم الصاحل حاورتوكان ي ،وكالم حوار هاكل

                                                           

 167ص:   ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع (21)
 .1652 :حديث رقم،  619/  2  :صحيح البخارىانظر:  (22)
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عليه  صلى اهلل ألنه ؛لذلك تنوعت أساليب حواره ؛ملعانديناملعاندين منهم وغري ا ،والنصارى ،واليهود
مع املتخلفني عن  عليه وسلم نقرأ حواره صلى اهلل وملا ،أسلوبا واحدا مع كل هؤالء كان خيتار ما وسلم
مع املنافقني املتخلفني خيتلف عن حواره مع املسلمني عليه وسلم جند أن حواره صلى اهلل  تبوكغزوة 

والنيب صلى اهلل عليه ملا رجع من الغزوة  ،ختلف يف غزوة تبوكحيث  كعب بن مالك  :منهم ،الصادقني
ذهب إىل املسجد ليصلي ركعتني، مث توجه إىل الناس يسمع منهم سبب ختلفهم، فجاء املنافقون 

فقال له النيب صلى اهلل عليه  واعتذروا إليه بأعذار كاذبة، فقبل منهم واستغفر اهلل هلم، مث جاء كعب
ال واهلل! ماكان يل من عذر، واهلل ماكنت قط أقوى وال "وسأله عن سبب ختلفه، فقال:  "تعال" :لموس

أما هذا فقد صدق فقم حىت يقضي " :النيب صلى اهلل عليه وسلمفقال  "،أيسر مين حني ختلفت عنك
 (23)"اهلل فيك ...

بل هم اجتمعوا  ؛ختلفهمصلى اهلل عليه وسلم ىف حواره هذا مل يسأل املنافقني عن سبب  فهو
  .ووكل سرائرهم إىل اهلل ،فقبل عالنيتهم ،وكل واحد منهم قدم عذره ،حول النيب

إن هذا الرجل : َسع جوابه ما ال بعدمث ق "،تعال" :فأول ماقال له ،أماحواره مع كعب بن مالك
هي املثلى الوسائل واألساليب احلوارية  فإنقد صدق فيما قال، مث أمره أن ينتظر حىت يأيت فيه أمر اهلل. 

لها جناحها وفاعليتها ف، األحورة خمتلفة األضراب، فكل ما أثر عنه من عملها نيب اإلنسانية مجعاءأاليت 
 يف املخاطب فكل خري ىف اتباعه صلى اهلل وكل شر ىف خمالفته .

من سريته صلى اهلل عليه قتباس فنون احلوار ا احلريص على اخلري واإلصالح فيجب على احملاور
اليت ظهرت يف حياته الدعوية  أمام الكثري من الوسائل واألحورةفعند رجوعه إىل سريته سيقف  ،وسلم

ستخدمها النيب صلى االيت  فالوسائل  ؛والتعليم ،بيةاإلقناع، والتخطيط، واحلوار، والرت  يفقدوة الدعاة  فهو

                                                           

 .5441حديث رقم:   ،2178/  5 ،صحيح البخارى (23)
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ال الزمين احلإىل  عاة من بعده حىت اليوم، مع النظرستخدمها الدا  عليه وسلم ىف حواراته، هي نفسهااهلل
اختيار  عنداهلدف املنشود ف ،بإذن اهلل الشرعية، فهي تؤيت مثارها اليانعةضوابطها  يف النظر، و واملكاين

طريق من  وبصريةيكون على بينة أن  - يف حياته ا، وأقوى تأثري خاطباألفضل واألكثر مالءمة لعقل امل
ري ٍة أ ن ا و م ن  اتَـّبـ ع ين  و س ْبح ان    قال اهلل تعاىل عنه:، الذي نياملؤمن ق ْل ه ذ ه  س ب يل ي أ ْدع و إ ىل  اللَّه  ع ل ى ب ص 

 (24) .اللَّه  و م ا أ ن ا م ن  اْلم ْشر ك ني  

أهم األساليب يف حياة احلبيب صلي اهلل عليه وسلم عند احلوار مع خمتلف فئات  قوم بذكرأوس
وإمنا  ،اجملتمع وال يسع املقام أن يفصل األمر يف مجيع األساليب للحوار يف حياته صلي اهلل عليه وسلم

  .سأضع ضوابط املستنبطة علي منواهلا تقاس األساليب كلها

  :األسلوب المثالي في التعامل اإلجتماعي:  أسلوب األخذ والرد علي طريقة عرض األسئلة

بني األطراف  اإلتصال الراقي ية يفأساس املشوقة ىف احملاورات هي لبنةطرح األسئلة  و إن القاء
ي كون هطاء األجوبة املختصرة والكاملة ستوإع ب على طرح األسئلة،ظاملتحاورة، فاإلنسان الذى يوا

بال امرتاء أن احملاور ولوكان  يعىن وهذااحملاورات.  يدة القادرة على إدارة إُتاه موضوعاتالوح الشخصية
، ويستطيع أن حيول احلوار إىل حوار يل العلم أو أقل تأثريا يقدر أن يسيطر على املوقف ويتحكم فيهقل

من أفضل الطرق يف اإلفهام وتبادل احلديث ،  فاحملاورة واحلوار عن طريق السؤال واجلواب ،مفيد ومثمر
، اإللقاء واإلَساعرد ووصول املرء إىل اهلدف املقصود، وهي خري وأفضل يف كثري من األحايني من جم

ألننا  ؛نتيجة املثمرةالفإن هذا طريق إىل الوصول إىل  ،وأخذ وعطاء ،فحينما يكون هناك سؤال وجواب
ألن أفهام الناس  من خالل هذه احملاورة نستطيع أن نتالىف العيوب، وأن نركز على اإلجيابيات، ملاذا؟

منهم الذكي، ومنهم من هو دون ذلك، كما أن فهمهم  ،ومداركهم ليست على حد سواء، فهي ختتلف

                                                           

 .4765 :حديث رقم ،1926/  4 :صحيح البخارى (24)



10 
 

لألشياء خيتلف من بعضهم البعض، ولذلك يأيت يف احلوار ما يزيل هذه اإلشكاالت اليت قد ترد على 
  .األذهان

صلى اهلل عليه وسلم كان النيب وحياته الدعوية يصل إىل أن  ل يف أحداث السرية النبويةإن املتأم  
طريق األسئلة واألجوبة يف تقريره حلقائق الدين، ويف دعوته اآلخرين إىل الدخول يف يعمد إىل احلوار عن 

ألن احلوار هو األداة املفيدة يف الدعوة واإلقناع ؛ الغامضة هذا الدين، وىف توضيحه لبعض األمور
 .واإلصالح ودفع اإلشكال

  :ا تنقسم إىل قسمنيسئلة واألجوبة عليهألاألحاديث الواردة ىف السنة النبوية املتضمنة ل

  .النيب صلى اهلل عليه وسلم هو السائل واجمليب شخص آخر صحابيا كان أم غريه .1
  .صلى اهلل عليه وسلم اهلل عليه وسلم واجمليب هو أمحد صلى السائل غري ابا القاسم .2

إىل  عيالدا صلى اهلل عليه وسلم هو ألن نيب الرمحة ؛ى هذا على القسم األولوأنا سأركز ىف حبث
وإصالح  ،لدخول الناس ىف اإلسالم فليست أسئلته إال ،وحياور ألجل جذب الناس إليه ،اإلسالم
  .ذكر آدابه وأساليبه الذى حنن بصدد عيهو عمل احملاور الدا وهذا ،األخطاء

  :األمثلة من السنة النبوية على أسلوب السؤال والجواب فى الحوار

أ نَّ ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  خ ط ب  النَّاس  يـ ْوم  النَّْحر  رضي اهلل عنهما :  هذه األمةحرب ـ عن  1
ا ق ال وا بـ ل د  ح ر ام  ق ا ا ق ال وا يـ ْوم  ح ر ام  ق ال  ف أ يُّ بـ ل ٍد ه ذ  ا النَّاس  أ يُّ يـ ْوٍم ه ذ  ا فـ ق ال  ي ا أ يُـّه  ق ال وا ل  ف أ يُّ ش ْهٍر ه ذ 

ا يف  بـ   ا يف  ش ْهر  ح ر ام  ق ال  ف إ نَّ د م اء ك ْم و أ ْمو ال ك ْم و أ ْعر اض ك ْم ع ل ْيك ْم ح ر ام  ك ح ْرم ة  يـ ْوم ك ْم ه ذ  ل د ك ْم ه ذ 
ْل بـ لَّْغت  اللَّه مَّ  ا ف أ ع اد ه ا م ر ار ا مث َّ ر ف ع  ر ْأس ه  فـ ق ال  اللَّه مَّ ه  ي  اللَّه   ش ْهر ك ْم ه ذ  ْل بـ لَّْغت  ق ال  اْبن  ع بَّاٍس ر ض  ه 

ع   يَّت ه  إ ىل  أ مَّت ه  فـ ْلي ْبل ْغ الشَّاه د  اْلغ ائ ب  ال  تـ ْرج  ي ب ي د ه  إ نَـّه ا ل و ص  وا بـ ْعد ي ك فَّار ا ي ْضر ب  ع نـْه م ا فـ و الَّذ ي نـ ْفس 
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 (25)بـ ْعض ك ْم ر ق اب  بـ ْعضٍ 

س وما دوهنا من النف حتتوي والدميان  ،كلها حمرمة  والعرض ،واملال ،الدم :الثالثةفهذه  األشياء 
هي تشمل ما كمجيع الفواحش  ض تشمل واألعرا ،واألقل الكثريواملال يشمل  ،اجلراحات

فال ) خيه املسلم،يرتكبها ويدنس عرض أأن  لمسلملحيرم فهذه األشياء السباب والشتم والغيبة؛ 
والتارك لدينه املفارق  ،والنفس بالنفس ،الثيب الزاين :إال بإحدى ثالث حيل دم امرئ مسلم

ي ا "لقوله تعاىل:  ؛إال بطيب قلب منه واملال حيرم أن يأخذه أحد من أخيه املسلم ،(للجماعة
ن ك ْم ب اْلب اط ل  إ الَّ أ ن ت ك ون  ُت    ا الَّذ ين  آم ن وا ال  ت ْأك ل وا أ ْمو ال ك ْم بـ يـْ  ( 26) ".ار ة  ع ن تـ ر اٍض م ْنك مْ أ يُـّه 

فأي بلد هذا؟ وبعد أن  ،ي يوم هذا ؟ وبعد أن تلقى اجلواب جاء بسؤال ثانأ النيب بسؤال: أبد
منها توصيل الفكرة إىل  واملقصود ،فأي شهر هذا؟ وكلها أسئلة متدرجة  ،تلقى اجلواب سأل ثالثا  

  .األذهان الىت يريد التنبيه عليها

قال احلافظ: "قال القرطيب: سؤاله صلى اهلل عليه وسلم عن الثالثة وسكوته بعد كل سؤال منها  
ولذلك قال بعد  ؛ستحضار فهومهم، وليقبلوا عليه بكليتهم، وليستشعروا عظمة ما خيربهم عنهالكان 

 (27)وعلى احلاضر أن يبلغ الغائب"  ،هذا فإن دماءكم اخل مبالغة يف بيان حترمي هذه األشياء

يظهر من هذا املوقف النبوي أن احملاور إذا أراد أن يوضح فكرة أو ينبه على حمظوٍر أن يقدم 
جتذاب ال ؛من األسئلة ىف أسلوب التشويق، وأن يفصل بني سؤاٍل وسؤاٍل، وبني سؤال وجواب عدد ا

 .قبول الفكرة و إىل التفكري ينالطرف الثا

                                                           

 .6758 :حديث رقم ،21/  8: صحيح مسلم (25)
(26) 49  /12 

(27) 18 /37 
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ْيبـ ر  أ ْهد ي ْت ل ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  ش اة  ف يه ا س مٌّ فـ ق ال   ـ  ع ْن أ يب  ه ر يـْر ة  أ نَّه  ق ال  2 ل مَّا ف ت ح ْت خ 
اللَّه  هل  ْم ر س ول  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  امْج ع وا يل  م ْن ك ان  ه ا ه ن ا م ْن اْليـ ه ود  ف ج م ع وا ل ه  فـ ق ال  

م  فـ ق ال  هل  ْم  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  إ ين  س ائ ل ك ْم ع ْن ش ْيٍء فـ ه ْل أ نـْت ْم ص اد ق يَّ ع ْنه  فـ ق ال وا نـ ع ْم ي ا أ ب ا اْلق اس 
ن  فـ ق ال   بـْت ْم  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  م ْن أ ب وك ْم ق ال وا أ ب ون ا ف ال  ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  ك ذ 

ن  فـ ق ال وا ص د ْقت  و ب ر ْرت  فـ ق ال  ه ْل أ نـْت ْم ص اد ق يَّ ع ْن ش ْيٍء إ ْن س أ ْلت ك ْم ع ْنه  فـ   ق ال وا نـ ع ْم ي ا أ ب ا ب ْل أ ب وك ْم ف ال 
بـْن اك  ع ر ْفت  ك ذ   م  و إ ْن ك ذ  بـ ن ا ك م ا ع ر فـْت ه  يف  أ ب ين ا ق ال  هل  ْم ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  م ْن أ ْهل  اْلق اس 

ري ا مث َّ خت ْل ف ونـ ن ا ف يه ا فـ ق ال  هل  ْم ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه   ف يه ا و اللَّه   و س لَّم  اْخس ئ وا النَّار  فـ ق ال وا ن ك ون  ف يه ا ي س 
ا مث َّ ق ال  هل  ْم فـ ه ْل أ نـْت ْم ص اد ق يَّ ع ْن ش ْيٍء إ ْن س أ ْلت ك ْم ع ْنه  ق ال وا نـ   ا أ ب د  ع ْم فـ ق ال  ه ْل ج ع ْلت ْم ال  َن ْل ف ك ْم ف يه 

اب ا ن ْسرت  يح  م ْنك  و إ ْن  يف  ه ذ ه  الشَّاة  َس ًّا فـ ق ال وا نـ ع ْم فـ ق ال  م ا مح  ل ك ْم ع ل ى ذ ل ك  فـ ق   ال وا أ ر ْدن ا إ ْن ك ْنت  ك ذَّ
 (28ك ْنت  ن ب يًّا مل ْ ي ض رَّك  )

شاة ب (29) سالم بن مشكم اليهودى زوجةزينب بنت احلارث  جاءت فتح الرسول خيرب ملا
اليهود فاجتمعوا مسمومة أمر النيب جبمع  فلما أكل منها علم أهنا ،عليه وسلممسمومة للنيب صلى اهلل 
  .على أن يصدقوا ىف اجلواب العهد كل سؤال أخذ اآلتية وقبل بدء إليه وبدأ سلسلة األسئلة

ذكرواـ قال  "من أبوكم"؟ ذكرو أباهم ـ وشراح احلديث مل يسموا ما: مث طرح عليهم السؤال األول
"من أهل  :مث سأهلم ثانيا ،(30يعقوب بن إبراهيم عليهما السالم ) أي: ،بل أبوكم فالن مل تصدقوا :النيب

فقال هلم رسول اهلل ، حنن ندخل النار زمنا قليال مث َنرج وتدخلون أنتم بعدنا وتبقون فيها :النار"؟ قالوا
الخترجون ا أبد ا( ذلة وهوان )واهلل ال َنلفكم فيه عيشةفيها  عيشوا ،ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم : اخسؤوا فيها

                                                           

(28) 4  /29. 
 .661 :حديث رقم ،249/  1: سنن ابى داود (29)
 .6671 :حديث رقم ،3/ 8 :صحيح مسلم  (30)
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اليبقى ىف النار ف، من دخل فيها من املسلمني العصاة خيرجه اهلل برمحتهألن  ؛دكم فيهابع وال ندخلمنها 
  .ومات عليه ،من دخل ىف اإلسالم

"هل جعلتم ىف هذا الشاة  :جله مجعهمألهذين السؤالني ألقى عليهم السؤال األخري الذى  فبعد
فقالوا: أردنا بذالك إن كنت نبيا   ،مث سأهلم عن سبب ذلك ،قالوا: نعم ،جاء اجلواب باإلعرتاف؟ َسا"

  .سرتحنا منكا حقا  فاليضرك السُّم وإال

 :حلوار شيئانا واهلدف من هذا

  :عليه السالم من وجوه نبوتهعلى صحة  القاطعة األدلة أراد النيب أن يذكر  األول:

 .والسم الذي دخنوه يف الشاة، عن اسم أبيهممنها : إخباره  .1
 مل يبق لليهود اال أن خيتموا ختم الصدق على خرب احلبيب صلى اهلل عليه وسلم ومنها:  .2

  .له حني أخربهم بأبيهم
يصيبه بضر  أن السم الأن اليهود أرادوا أن يتأكدوا من صحة اخلرب يف كتبهم ومنها:  .3

   .مل يؤمنوا مبا رأوا من برهانه عليه السالملكنهم  ؛وقد كان

فلو أن النيب  أنفسهم أهنم هم الذين قاموا بوضع السم ىف الشاة،إشهادهم على  هو :نيالثا
بل ميكن أن يطعنوا  ؛صلى اهلل أخربهم من أول وهلة أهنم وضعوا السم له ىف الشاة ميكن أن ينكروا ذلك

لكنه صلى اهلل عليه وسلم تدرج معهم ىف أسئلته سؤاال يتبعه سؤال حىت وصل  ؛ىف النَّيب باإلهتام عليهم
  .عرتافهم بوضع السم ىف الشاةاو  ،وهو إعرتافهم بنبوته عليه السالم ، اهلدف املقصودهبم إىل

نَّت ه  فـ ي ْسأ هل  ا3 ع ْن بـ ْعل ه ا  ـ ع ْن ع ْبد  اللَّه  ْبن  ع ْمرٍو ق ال  أ ْنك ح ين  أ يب  اْمر أ ة  ذ ات  ح س ٍب ف ك ان  يـ تـ ع اه د  ك 
ن اه  فـ ل مَّا ط ال  ذ ل ك  ع ل ْيه  ذ ك ر  ل لنَّ فـ تـ ق ول  ن ْعم  الرَّج ل  م ْن ر   نـ ف ا م ْنذ  أ تـ يـْ يب   ج ٍل ملْ  ي ط ْأ ل ن ا ف ر اش ا و مل ْ يـ ف ت ْش ل ن ا ك 

و ك ْيف  خت ْت م  ق ال  ك لَّ ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  فـ ق ال  اْلق ين  ب ه  فـ ل ق يت ه  بـ ْعد  فـ ق ال  ك ْيف  ت ص وم  ق ال  ك لَّ يـ ْوٍم ق ال  
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ث ة  و اقـْر إ  اْلق ْرآن  يف  ك ل  ش ْهٍر ق ال  قـ ْلت  أ ط يق  أ ْكثـ ر  م ْن ذ ل ك   ل ٍة ق ال  ص ْم يف  ك ل  ش ْهٍر ث ال  ث ة  ل يـْ  ق ال  ص ْم ث ال 
ْوم نْي  و ص ْم يـ ْوم ا ق ال  قـ ْلت  أ ط يق  أ ْكثـ ر  م ْن ذ ل ك  أ يَّاٍم يف  اجلْ م ع ة  قـ ْلت  أ ط يق  أ ْكثـ ر  م ْن ذ ل ك  ق ال  أ ْفط ْر يـ  

ي ام  يـ ْوٍم و إ ْفط ار  يـ ْوٍم و اقـْر ْأ يف  ك ل  س ْبع  ل ي اٍل م رَّة  فـ ل   ْيت ين  ق ب ْلت  ر ْخص ة  ق ال  ص ْم أ ْفض ل  الصَّْوم  ص ْوم  د او د  ص 
ْت  و ض ع ْفت  ف ك ان  يـ ْقر أ  ع ل ى بـ ْعض  أ ْهل ه  السُّْبع  م ْن اْلق ْرآن   ر س ول  اللَّه  ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه   و س لَّم  و ذ اك  أ ين  ك رب 

ام ا و أ ْحص ى ق وَّى أ ْفط ر  أ يَّ ب النـَّه ار  و الَّذ ي يـ ْقر ؤ ه  يـ ْعر ض ه  م ْن النـَّه ار  ل ي ك ون  أ خ فَّ ع ل ْيه  ب اللَّْيل  و إ ذ ا أ ر اد  أ ْن يـ تـ  
َّ ص لَّى اللَّه  ع ل ْيه  و س لَّم  ع ل ْيه  ) ْيئ ا ف ار ق  النَّيب  ي ة  أ ْن يـ تـْر ك  ش  ثْـل ه نَّ ك ر اه   (31و ص ام  م 

ونساء قريش هن أصلح النساء بنص  -أن عمرو بن العاص زوَّج ابنه عبداهلل امرأة  من قريش 
غ ر ه  "حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم  ب ل  ص ال ح  ن س اء  قـ ر ْيٍش أ ْحن اه  ع ل ى و ل ٍد يف  ص  يـْر  ن س اٍء ر ك ْْب  اإْل  خ 

يف أمور  افكان ابن عمرو ال ميسها ملا كان يقضي من أزمانه كله، -"و أ ْرع اه  ع ل ى ز ْوٍج يف  ذ ات  ي د ه  
فصادف عمرو بن  ،فقدون أحوال رعيتهمفكان عادات األقوام يف تلك اآلونة أن كبار البيت يت ،اآلخرة

ففهم العقول ما حملته  ،فقالت خري الرجال مل يفتش لنا كنفا   ،واستفسر عن أحواهلا األسرية ،العاص كنته
فأرسل  ،يف بيت ابنه اجلليل جيريليعلمه عن ما  ؛فأسرع إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،من أحوال ابنه

قال:  كيف تصوم؟ قلت: كل يوم.  :فأتيته: فقال :عبد اهلل فقال عبد اهلل،النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل 
كل شهر ثالثة أيام،   صم يف ،فعلفقال له النيب: "ال ت، كل ليلة  :وكيف ختتم القرآن يف الليل؟ . قلت

أفضل إنه ، فيوما ا وأفطرمو يصم إىل أن قال:  صقنزل يي فلم قال: كل شهر".يف  وتنهي القرآن مرة 
 .كل سبع لياليف  م وخيت، وقال له: اودوهو صيام أخي د الصيام،

كان جيتهد كثريا يف العبادة و أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  فوجه االستدالل من هذه احلكاية 
وجرى بينهما هذا احلوار  ،. فأرسل إليهجيب إصالحه و التنبيه عليه كبري  وهذا خطأاليعطي حق الزوجة، 

  : على قضيتني حلوارشتمل هذا اا وقدالطويل. 
 اتهنماك يف العبادىف حقوق الزوجية بسبب اال وهى تقصري ،معرفته سبب املشكلة وىل:األ  

                                                           

 .159/ 1 :فتح البارىمع  0501، كتاب اجلمعة، باب يف كم يقرأ القرآن، رقم احلديث: صحيح البخاري  (31)
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 ألجل ذلك طرح عليه "كيف تصوم ؟" و"كيف ختتم"؟؛ الزوجةالجيد معها وقتا يؤدي  فيه حق حبيث 
  .نتقل إىل حلهااعرف صلى اهلل سبب املشكلة  ملا

بل تدرج معه ىف  ؛مل يعطه حال واحدا وأخريا عليه وسلم النيب صلى اهللف؛ الثانية: حل املشكلة
ويصوم ثالثة أيام من كل شهر، فقال: إنه يطيق أكثر من  واحدة فأمره أوال أن خيتم القرآن مرة ،احلوار

 نيذلك، فأمره أن يصوم ثالثة أيام يف كل أسبوع، فقال: إنه يستطيع أكثر من ذلك، فأمره بصيام يوم
ذلك، فأمره بصيام داود عليه السالم، أن يصوم يوما  ار يوم، فقال: إنه يستطيع أن يصوم أكثر منوإفط

  ويفطر يوما، وخيتم القرآن مرة واحدة يف كل سبع ليال. 

، هو أن عبداهلل بن عمرو شاب منهمك ىف العبادة _ علمأواهلل  _ :واحلكمة ىف هذا التدرج
 .حبه للعبادة حىت الينكسر

ق ال وا اللَّه  و ر س ول ه  «. أ ت ْدر ون  م ا اْلغ يب ة  »  -صلى اهلل عليه وسلم-ه قال : قال النيب ـ ع ْن أ ىب  ه ر يـْر ة  أ نَّ  4
ى م ا أ ق ول  )«. ذ ْكر ك  أ خ اك  مب  ا ي ْكر ه  » أ ْعل م . ق ال   ف يه  م ا  إ ْن ك ان  »  :ق ال  , ق يل  أ فـ ر أ ْيت  إ ْن ك ان  ىف  أ خ 

تَّه    (32«)تـ ق ول  فـ ق د  اْغت ْبت ه  و إ ْن ملْ  ي ك ْن ف يه  فـ ق ْد بـ ه 

  :أمرين عظيمني ديث اإلنتباه علىحبواره ىف هذا احلوسلم ه  عليصلى اهلل أبو القاسم أراد

 األول: معرفة الغيبة الىت هى من كبائر الذنوب جيب على املسلم اإلجتناب عنها 

و ال يـ ْغت ْب " :اليت هنى اهلل عنها بقوله )لغيبة"؟ ا"أتدرون ما  :طرح السؤال لصالة والتسليمعليه افالنيب 

                                                           

املطبعة الكربى ) ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريأبوالعباس أمحد بن حممد بن أىب بكر، شهاب الدين القسطالين،  (32)
 .413ـ  412/ 8(  هـ1323الطبعة السابعة،   ،األمريية، مصر
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 ( 33)."بَـّْعض ك ْم بـ ْعضا  

نتباه الصحابة إىل عظمة ماسيلقيه امث سكت والقصد من طرح السؤال هبذا األسلوب هوجذب 
لذا كان النيب صلى  ؛السامع ملا سيلقى عليهنتباه األن السؤال يثري الرغبة ملعرفة اجلواب، ويوقظ ؛ عليهم

   .اهلل عليه وسلم يبدأ حديثه أحيانا  بالسؤال

 ،بلغه يف دينه "ذكرك أخاك"  يف غيبته وعندعدم وجوده "مبا يكره" لو: مث وضح هلم الغيبة فقال
أو  ،تذكره باللفظواء سله عالقة به أو غري ذلك مما  ،أوحركته ،أو ماله ،أو أهله ،أو خلقه، أو دنياه
جتناب منه يصعب اال وحنو ذلك. وهذا أمر ،أو الرأس ،أو اليد ،أو تشري إليه بالعني ،أو الرمز ،اإلشارة

عن طريٍق جيذب إَساعهم إىل  أن يوضح الغيبة ىف هذا احلوار لذلك أراد ؛اإلميان من ضعفاء كثري عند
  .السؤالوالفهم وهو طريق إلقاء  ،وقلوهبم إىل الوعي ،اإلستماع

  .: الفرق بني الغيبة والبهتاننيالثا

أخاك مبا يكرهه أشكل  أن تذكر ي:وه، ملاذكر النَّيب  صلي اهلل عليه وسلم هلم تعريف الغيبة
 فيه فما احلكم ؟ إن كان مانذكره فيه موجود يوه ،عليهم مسألة

مل يكن  عليه أما إذاطالع الناس افيه الذى يكره  العيب املوجود فوضح هلم أن الغيبة هى ذكر
ألهنا تزيد على ذكر ما  ؛فهي هنا أشد من الغيبة ،افرتيت عليه الكذب :العيب موجود ا فيه فقد هبته: أي

 ؛-والعياذ باهلل-فرتاء عليه، وهذا حرام، ويكون وباال  على صاحبه يوم القيامة يكرهه من خلفه باال
مل يستطع الصحابة فهمه وإدراك  يذا اجلانب الذهإىل حواره هذا  لذالك نبه صلى اهلل عليه وسلم يف

 حقيقته فكيف مبن بعده.

                                                           

 .7346 :حديث رقم ،150/ 8 :صحيح مسلم (33)
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عن طريق السؤال واجلواب أسلوب كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم  وهكذا نرى أن احلوار
 يرتضيه ويعمل على إثارته؛ ملا فيه من الفوائد واجلمال واالقبال وقبول الفكرة.

وقد  ،اقال يسع املقام حبصرها يف هذه األور  األسلوب ماتتوارد األحاديث يف هذا  وقد ،هذا
أن نتطرق إىل خصائص هذا  ىويتبق ،وانب املندرجة حتت هذا األسلوباجلأهم  ىستطالع علحاولنا اال
 لكي يكون على كل من أراد املزيد أن ينهل هبذا النمط الوارد يف البحث . ؛األسلوب

  :مميزات وخصائص هذا األسلوب

ما سطره التاريخ والسري عن نيب امللحمة صلوات اهلل عليه   أسلوب السؤال واجلواب يف ضوء  يتميز
فمن طرف  ،فهو يتنوع بتميزاته الباهرة ،وباألخص يف جماالت الرتبية والتعليم ،من اخلصائص العامة

ال ، كما وعات املهمةإىل القضايا واملوضاته هوتوجيومرة يرتقي بأنواعه املتميزة  ،يرتعرع يف اشتماله التام
بتمهيد  تازميإهتمامه باجلانب اإلمياين والعقدى الذي هو أهم جوانب الشخصية اإلنسانية، كما يفرط 
من  الصحيحة فكاراأل وفهم ،كتساب املهارات واملعارفا وأصدقها يف ها املتحاورين إىل أحسن طرق

 وفيما يلي تفصيل لتلك اخلصائص واملميزات. .اخلاطئة

 

 ::  الشمول والتنوع 1

عاجلت جوانب متعددة من حياة الناس حيث عاجلت  ن األسئلة واألجوبة ىف السنة النبوية قدإ
 يفمفهومة كالسؤال عن الغيبة وغريها من املوضوعات الكثرية  أمورا خاصة مبوضوعات غامضة وغري

  .السنة

 ::  األهمية 2
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ا ال يضع لبنة التفريط يف أمهية جاء يف السنة النبوية مب يمتاز أسلوب السؤال واجلواب الذاوقد 
ويف  ،ويوجه إىل أعاله قمة يف معايل األمور كلها ،احملاور حبيث ينبعث شعور املخاطب ملا خياطب إليه

مشلته خطبته  وما ،االسالمى كقصة عبداهلل بن عمرو خمتلف األجناس هلذه احلياة اليت يعيشها اجملتمع
يوم النحر، وعند تأمل خاصية األمهية يف املنهج الرتبوي النبوى يوضح أن السنة  عليه وسلم صلى اهلل

 منهأوسع بل هي  الدروس واخلطب،  أن األمهية ال حتصر يف إلقاء أساسا  تربويا، وهو وضعتالنبوية قد 
واإلجابة  ،تهامعرفو  ،هاشمل كل األمور اليت هتم اإلنسان وتتعلق حبياته، وحيتاج إىل فهمهي تبكثري، ف

 األسئلة واالستفسارات.من  عما يثار حوهلا
 :: تنوع مصادر األسئلة3

لني بني مسلم ؤو وتنوع املس ،واختلفت مصادرها ،متنوعة يف السنة النبوية جاءت األسئلةفقد 
 عن أسئلته من الشاة املسمومة ختتلف متاما ىف قصة اليهود علىأسئلة النيب طرح ، وأهل كتاب،كومشرك

عاجل  ، وقدأهداف ودوافع من األسئلة الطوائفمن هذه  طائفةان لكل وهكذا، وك الصحابة يوم النحر
عن كل سؤال يف ضوء منهج  وأجاب ،أبو القاسم كل سؤال وجواب مبا يتوافق  مع غرض السؤال ودافعه

جة إىل معرفة طرق يف أشد احلا احملاور الداعي إىل اهللاإلشارة هنا إىل أن  وإن مما ُتدرواضح حكيم. 
 من أجل االستفادة من هذه املعرفة يف مومقاصده ،مودوافعه ،ومعرفة أصحاهبا ،طرح تلك األسئلة

 الدعوة، والتعليم.
 :: إغتنام الفرصة للتوجيه واإلصالح4

واالصالح تذهب دون  املناسبة للرتبية فأسلوب السؤال واجلواب ىف السنة النبوية مل يدع الفرصة
غري  ياتوجمانبة السلوك ةالصحيح ياتبل رأى فيها ضرورة توجيه الناس حنو السلوك ؛منهااإلستفادة 

حرام فرأى من  وبلد ،حرام وشهر ،فالناس ىف يوم حرام ؛خطبته يوم النحر كأسئلة النيب يف  ةالسوي
فذلك أجدر أن يؤدي إىل  ،واألعراض ،واألموال ،هذا املقام توجيه الناس إىل حترمي الدماء يف الضرورة

  .اخلري والنفع الكثري
 ::  مراعاة مصالح الناس5

وهذا واضح يف كافة  ،السنة النبوية مبراعاة مصاحل الناس أسلوب السؤال واجلواب يف وقد متيز
احلقوق  أداء يف فإن اإلنتهاء من التقصري ؛بن العاص أسئلة النيب وجواباته،كقصة عبداهلل بن عمرو
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، -اجملتمعلبنات  ىإحدالىت هن - والنفع على النساء ويعود باخلري، فيه مصاحل كثرية للناسالزوجية 
 يف حني، واالزدهارمن أسباب التقدم إقامة العدل يف اجملتمع ورفع الظلم منه ألن  ؛أيضا   وعلى الرجال

 التدهور والتخلف. من الوسائل اليت تؤدي إىل الظلم وتآكل احلقوقأن 
 :التى وصلت من هذا األسلوب المباركأهم الفوائد 

 :يستفاد من هذا األسلوب مما

وكثرية  ،وسهلة الفهم ،ومناسبة حلالة الناس ،وخمتصرة ،األسئلة الدقيقة ختياراعلى  الرتكيز هو .1
ومباشرا كالسؤال وهذا واضح وجلي  ،وكذلك يكون اجلواب خمتصرا ،أغلب األحيان يف النفع 

ممن يلقى عليه سؤاال ىف حواره أن جييبه  وكان صلى اهلل عليه وسلم يريد ،من أسئلة النَّيب وأجوبته
حىت اليشتت أذهان  ؛السؤال وخمتصرا بقدر ،وصرحيا ،جوابا مباشرا أوالطرف الثاين ،اخلصم

  .لكنه حيمل ىف طياته املعىن الكبري ؛السامعني كما كان أجوبة النيب على أسئلة الناس خمتصرا
 كثريلتوضيح   والرتبوية ،استخدام طريقة األسئلة واألجوبة يف احلوارات التعليمية ومما يستفاد من .2

الناس، وتعريفهم بالعديد من احلقائق املعرفية اليت ال ميكنهم فهمها على من األشياء اليت تشكل 
 ومعرفتهم ،ليعرف هبا قدرة الناس على الفهم األسئلةهو الرتكيز على طريقة طرح  -وفهم معانيها

كما فعل الرسول صلى  اليت سأل عنها. ، مث يتعرض بعدذلك ملهمة اإلجابة عن األموراحلقائقب
اهلل عليه وسلم ىف سؤاله من الصحابة عن الغيبة لتعريفهم هبا وتوضيح الفرق بينهاوبني البهتان، 

اهلل  الغيبة مما اليقدر الصحابة أن يدركوا حقيقتها ويفهموا معناها لوال أن وضحها النيب صلىو 
 عليه وسلم. 

ضرورة تشجيع الناس يف أن  واملربني ىف هذا الزمان من هذا األسلوب هو يستفيد الدعاة ومما .3
يكونوا مبادرين يف طرح السؤال الذي حيث العقل وينمي الفكر؛ وصوال  إىل احلق واإلصالح، 

 .الغيبة وغريهافهناك إشارات وشواهد نبوية متوالية دالة على ذلك كقصة سؤال النيب عن 
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 نستنتج من هذا املنهج النبوي يف احلوار، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أراد من املعلمنيكما  .1
يتسبب لألثر التعليمي  نهن يف طرح األسئلة، ألو يكونوا هم املبادر ليشجعوا املتعلمني أن  واملربني

يها، وهذا األمر سيكون أكثر الكبري الذي يتمثل يف اختيار املوضوعات التعليمية اليت يرغبون ف
 تأثريا وأشد وقعا يف نفوسهم. 

طريق طرح ب والرتبيةالتعليم  يفنهج الرتبوي للنيب بامل والداعيأن يسرتشد احملاور  ينبغي، وهكذا
 يف أعماهلم، شاكلمن امل عانونهالفرصة للناس أن يسألوا عن األمور املتعلقة حبياهتم وما ي تيحيو السؤال. 

أن يكون احملاور حريص ا على استخدام طريقة السؤال يف اخلطوات املختلفة حلواره حىت يتوق  كما ينبغي
 .منهالناس إىل االستماع واالستفادة 
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تنوير املقباس من تفسري ابن عباس  ينسب: لعبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما جملد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  -0

 لبنان     -، الناشر: دار الكتب العلمية  (هـ817الفريوزآبادى )املتوىف: 
فتح القديراجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريحملمدبن على بن حممدالشوكاىن ، حتقيق ،الدكتورعبدالرمحن عمرية ،  -1

 م       1997هــ 1418طبعة دارالوفاء املنصورة مصر  الطبعة الثانية 
حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف :  معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي أليب حممد احلسني بن مسعود بن -1

 بريوت -هـ(احملقق : عبد الرزاق املهدي الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 510
جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري   الناشر : مكتبة  5/284أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري  -1

 م2003هـ/1424اململكة العربية السعودية  الطبعة : اخلامسة، العلوم واحلكم، املدينة املنورة، 
صحيح مسلم أليب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،الناشر : دار اجليل بريوت + دار األفاق  -9

 اجلديدة ـ بريوت
بريوتالطبعة  -املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أليب زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي،الناشر : دار إحياء الرتاث العريب  -15

 م13921979الطبعة الثانية ، 

 اجلامع الصحيح لإلمام حممد بن عيسى الرتمذي, , طبعة دار إحياء الرتاث العريب, بريوت,  -11
 هـ1319لإلمام ابن األثري دار الفكر ,بريوت النهاية يف غريب احلديث واألثر  -12
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خمتار الصحاح  حملمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي حتقيق : حممود خاطرالناشر : مكتبة لبنان بريوت،الطبعة  -13
 1995–1415طبعة جديدة ، 

املكتبة االسالمية   واملعجم الوسيط  إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار ، دار النشر: -11
 استانبول تركيا

معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي  -10
 بريوت–هـ ( احملقق : عبد الرزاق املهدي الناشر : دار إحياء الرتاث العريب 510)املتوىف : 

 والدراية من علم التفسري  حممدبن على بن حممدالشوكاىن دار املعرفة بريوت فتح القديراجلامع بني فين الرواية -11
 الدكتور صاحل بن عبد اهلل بن محيد طبعة  دار املنارة, جدة 3أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم  ص  -11
 ه.1418بسام داود عجك طبعة دار قتيبة  20احلوار اإلسالمي املسيحي ص  -11
 الدكتور أمحد سيف الدين الرتكستاين  10يته وشروطه ص احلوار مع أصحاب األديان مشروع -19
 167أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع  ص:  -25
-22 هـ1123صحيح البخاري ,لإلمام البخاري طبعة احملققة دار السالم مع الفتح  بريوت ,الرياض السعودية  -21

 هـ  1131السالم, الرياض السنن لإلمام أىب داد الطبعة احملققة بدار 
 هـ1123صحيح البخاري ,لإلمام البخاري طبعة احملققة دار السالم مع الفتح  بريوت ,الرياض السعودية  -22
  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطالىن ابوالعباس أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك  شهاب  -23

 هـ 1323ى األمريية، مصر  الطبعة: السابعة، هـ (الناشر: املطبعة الكرب 923الدين )املتوىف: 

 

 

 

 

 


