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 إىــــــداء                                    
دربي،                                       أىدي ثمرة عملي إلى أمي الغالية، إلى الشمعة التي تذوب لتنير   

،                                     وف، و علمتني الصمود ميما تبدلت الظروفر بجدية الحإلى الحبيبة التي علمتني أ

أطال هللا بعمر                                                                        أبي الغالي إلى الذي أحمل إسمو بكل فخر وإعتزاز

إلى  فرد في األسرة                                           ، وإلى كلإلى إخوتي فتحيـ  دمحم ـ عبد الرحمن

و إلى                          و صديقـاتي حليمة، وخديجة،  ومنصورية، ومحجوبة، أداميم هللا لي ، أخواتي،

وإلى كل   عائلتي الثانية "باىي " من صغيرىم إلى كبيرىم، جدتي الغالية شفـاك هللا،                    

الذي ساعدني كثيرا خاصة في  حكيم  ساعدني و لو بالقـليل في مسار بحثي، و ال أنسى جيود الخفـاء    من

بحث.                                                                                                                 التي واجيتني أثناء الصعوبات  ال

 الذي كان لو دور فعال بصفة خاصة أىديك فرحة عملي ىذا." ياسين "    وإلى سينو

 

 



 

                            

 كلمة شكر وتقدير                              

       وأتقدم ،وال هلل عزّوجل اّلذي أنار لي دربي، وفتح لي أبواب العلم وأمدني بالصبر واإلرادةأالشكر  

 مد لي يد المساعدة ولو بكلمة طيبة إلنجاز ىذا العمل المتواضع، بالشكر الجزيل إلى من       

 إلى اّلذي أكن لو كلّ التقدير واإلحترام األستاذ " المكروم سعيد " الّذي لم يبخل       

 بمساعدتو ونصائحو القيمة رغم إنشغاالتو اإلدارية.                       

 إخراج ىذا البحث إلى حيّز التنفيذ، إلى كل من  وأتوجو بالشكر الجزيل إلى كل من ساىم في  

 م أمي الحبيبة أطال هللا بعمرىا.ساىم في تعليمي وتوجييي وإرشادي سابقتي          

 ة.في كتابة ىذه المذكر   دون أن يفوتني شكر حكيم الذي ساعدني كثيرا           

 ات وتحليل الخطاب.في الدفعة خاصة تخصص اللساني  وإلى جميع زمالئ               

 ــ   خيرا ووفقكم هللا وسدد خطاكمجزاكم هللاـ                            



 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

 
 أ 

الحمد هلل الذّي أنزل على عبده الكتاب ولم ٌجعل له عوًجا، وأشهد أّن ال إله إالّ هللا وحده ال      

، وأشهد أّن دمحماً عبده ورسوله، صلى هللا علٌه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسلٌما شرٌن له

 كثٌراً.... وبعد .

اإلسبلم دٌن الحوار، فلمد أرسى لواعده، ولٌّد ضوابطه، وبٌّن آدابه، فً نصوص متكاثرة     

نبٌّه  فً كتاب هللا تعالى تضمنت أروع البٌان، وأصول المناظرة، وآداب المحاورة، وفً سنة

و العملٌة، زاد المحاور، فلمد دعا المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص إلى هللا وحاوره، وناظر،  ةالمصطفى ملسو هيلع هللا ىلص المولٌ

 فكان خٌر أسوة للمتحاورٌن.

فالحوار من المصطلحات الّتً تتردد كثٌرا فً هذا الولت من أطراؾ متعددة، ومنه أردت     

وع فً إٌطار الصحوة اإلسبلمٌة، و المرآن الكرٌم أعظم دلٌل لٌبٌن لنا أن أتكلم عن هذا الموض

أّن الحوار فً هذه الدابرة أكثر أهمٌة وأعظم إلحاًحا، ألنه تضّمن مشهدا متكامبل حفل بؤلوان 

 متعددة من الحوارات فً لضاٌا متنوعة، و بٌّن وجهات مختلفة ،وهذا ٌعتبر إؼناًء وإثراًء.

اشرإلختٌاري هذا الموضوع ٌعود إلى أهمٌته فً حٌاتنا الٌومٌة حٌث أننا أما السبب المب    

نتواصل ٌومٌا مع ؼٌرنا عن طرٌك الحوار، وبما أن دٌننا اإلسبلم ٌا حبذا لو تكون حواراتنا 

بنّاءة ،لٌرتمً مجتمعنا نحو األفضل، وذلن ٌكون باتّباع منهج المرآن الكرٌم، كذلن ألوضح ولو 

 إلختبلؾ فً الرأي ال ٌفسد للود لضٌة.بالملٌل على أن ا

كما اعتمدت فً هذه الرسالة على المنهج الوصفً والتحلٌلً و ذلن بتفسٌر آٌات من المرآن     

الحكٌم واستخراج مواضع الحوار فٌها ودرستها دراسة موضوعٌه خاصة فً الجزء التطبٌمً، 

 أما أهم المراجع الّتً اعتمدت علٌها فً بحثً أذكر منها: 

دمحم حسٌن فضل هللا، الحوار فً المرآن الكرٌم، ودٌماس دمحم راشد كتابه فنون الحوار واإللناع، 

 كذلن جرٌشة علً، أدب الحوار و المناظرة ،كذلن مماالت عن موضوع رسالتً.

  



 مقدمة

 

 
 ب 

   ًّ أما الصعوبات التً واجهتنً فً بحثً هذا تتمثل فً أّن الموضوع واسع جدا و صعب عل

التً ٌجب دراستها ألن المراجع التً كانت بحوزتً تفتمر إلٌها كما أننً كنت تحدٌد العناصر 

مركزة على موضوع رسالتً دون الخروج عن الموضوع ألنه كما نعرؾ الحوار و الجدال 

 والمناظرة مصطلحات متداخلة فٌما بٌنها.

فً اللؽة  ولد جاء هذا البحث فً مدخل وفصلٌن وخاتمة، فبنً المدخل على تعرٌؾ الحوار   

واإلصطبلح وبعض الفروق بٌن الحوار والجدال، وذكرت بعض لواعد الحوارو اإللناع، أما 

المبحث األول  ،لدمته فً ثبلثة مباحثللحوار واألول تناولت فٌه المناخ الطبٌعً الفصل 

،المعرفة اآلخر للحوار،شخصٌة الطرؾ شخصٌة المحاوروودرست فٌه  الحوارعناصر 

أما ، المبحث الثالث:آداب وأخبللٌات الحوارو أسلوب الحوارالمبحث الثانً لموضوع الحوار، 

الفصل الثانً تناولت فٌه منهجٌة الحوار فً المرآن الكرٌم و لدمته فً مبحثٌن:المبحث األول: 

أما  ،سمات منهجٌة الحوار فً المرآن الكرٌمو ،التؤصٌل المرآنً المرآن ٌرسم المنهج للحوار

الحوار فً لصة  ،حٌث درست فً ذلننموذج من الحوار فً المرآن الكرٌمأ المبحث الثانً

 مع لومه حوارات إبراهٌم علٌه السبلمو ،صاحب الجنتٌن فً سورة الكهؾ

ستاذ الفاضل الدكتور " سعٌد المكروم" على إلى األ و فً نهاٌة الممدمة أتمدم بشكر الجزٌل   

ل من لدم لً ٌد العون والمساعدة، من بعٌد أو سعٌه الّدابم فً توجٌهً وإرشادي، كما أشكر ك

لرٌب، فجازى هللا الجمٌع خٌر الجزاء، ووفمنا جمٌعا لما ٌحبه و ٌرضاه، كما نعتذرعن كل 

 خطؤ أو سهو صدر منا، فإن أصبنا بتوفٌك من هللا، و إن أخطؤنا فمن أنفسنا وهللا وراء المصد.



 

 

 

                        
 

 

 :مفهوم الحوار 
 

 ــ الحوار لؽة              

 

 ــ الحوار إصطبلحا                          

 

 

 أهم الفروق بٌن الحوار والجدال 
 

 علواعد الحوار واإللنا 
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 :مفهوم الحوار 

أصله من الحور)بفتح الحاء و سكون الواو( وهو الرجوع عن الشًء وإلى  الحوار لغة: 

 الشًء، لال لبٌد:

ٌَُحوُر َرَماًدا بعَد إذ ُهو َساطع   وَما الَمرءُ       إالّ كالّشَهاِب و َضوبِه         
1

 

 و الَحَور:النمصان بعد الزٌادة ألنه رجوع من حال إلى حال

 و المحاورة: المجاوبة

و الَحَور:أن ٌشتد بٌاض العٌن و سواد سوادها و تستدٌر حدلتها و ترّق جفونها 
2
. 

 الُحوار: ولد النالة ساعة تضعه.

حاوره محاورة و حوارا:جاوبه وجادله.و 
3
  

واألحور: كوكب، و هو المشتري 
4
 . 

 الحوار اصطالحا:

الحوار فً اإلصطبلح كما عرفه الباحثٌن "فهو مراجعة الكبلم و تداوله بٌن طرفٌن أو     

أكثر،حول موضوع محدد، بصورة متكافبة، و ٌؽلب علٌه الهدوء فً الوصول ألى الحك، 

صب والخصومة"والبعد عن التع
5
. 

                                                           
. ٌحٌى ابن دمحم حسن بن أحمد الزمزمً، الحوار آدابه وضوابطه فً ضوء الكتاب والسنة، دار التربٌة والتراث، مكة 1

 .19م(، ص1994هـ ـ 1414(، )1رمة، )ط.المك

2
 .219ـ217، )د.ط(، )د،ت(، ص 4. ينظر،ابي هنظور أبو الفضل، لساى العرب، هادة حور، بيروت، هج

3
 .204، ص1. إبراهين هصطفى، الوعجن الوسيظ، دار إحياء التراث، )د.ط(، )د.ت(، ج

م(، 1984هـ ـ 1404(، )3بية، دار العلن للوالييي، )ط.. الجوهري إسواعيل بي حواد، " الصحاح "تاج اللغة وصحاح العر4

 .640، ص2ج

 .6. ٌحًٌ ابن دمحم بن أحمد زمزمً، المرجع السابك، ص5
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وٌمول الدكتور بسام عجن فً تعرٌفه للحوار"الحوار هو محادثة بٌن شخصٌن أو فرٌمٌن،      

حول موضوع محدد، لكل منها وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إلى الحمٌمة، أو إلى أكبر 

لم لدر ممكن من تطابك وجهات النظر، بعٌدا عن الخصومة أو التعصب بطرٌك ٌعتمد على الع

والعمل مع استعداد كبل الطرفٌن لمبول الحمٌمة و لو ظهرت على ٌد الطرؾ اآلخر".
1

 

ما ٌتبٌن لنا من خبلل التعرٌفات أن المعنى اإلصطبلحً ال ٌختلؾ عن المعنى اللّؽوي،     

فالحوار مصطلح جدٌد و حدٌث، و فً هذا نجد دمحم العبٌد الحمزاوي ٌعرفه هو اآلخر:" ضرب 

ٌدور بٌن شخصٌن أو أكثر فً  العمل المصصً ، أو بٌن ممثلٌن،أو أكثر فً من الخطابة، 

المسرح، فهو ٌعتمد أساسا على ظهور أصوات أو صوتٌن على ألل تمدٌر ألشخاص مختلفٌن، 

و هذا ما ٌجعل الكبلم ٌنسجم بطرٌمة تثٌر اإلهتمام و اإلعجاب .
2

 

خاطبة و الرد، و لد ورد الحوار فً المرآن إذا فالحوار هو تراجع الكبلم و التجاوب فٌه بالم    

 رُ ثَ كْ أَ نا  أَ  هُ رُ اوِ حَ و يُ و و ىُ بِ احِ صَ ل لِ اَ قَـ فَ   رٌ مَ ثو َ لَ  انَ كَ  قـال هللا تعالى : ))وَ  الكرٌم فً ثبلثة مواضع و هً:

 ِمن  مكُ قَ ي خلَ ذِ بالّ ت َ رْ فَ كَ ره أَ وِ حاَ و وىو يُ بُ حِ صاَ   وقـال أيضا )) قـال لوُ ،  3(( {34}انفرَ   عزّ أَ    وَ االً مَ ِمنَن 

  ولَ هللا قَ   معَ د سَ قـال هللا تعالى: ))قَ ، وفً آٌة أخرى  4{ ((37} ثّم سوّاك رجالً   نطفةٍ  نمِ   مّ ثُ  راٍب تُ 

(({ 1} رٌ صيِ بَ   هللا سميعٌ   ا إنّ مَ ركُ اوُ تحَ   عُ سمَ لى هللا و هللا يَ إشتكي  يا و تَ زوجِ  في  لكَ ادِ تي تجَ الّ 
5

 

      أهم الفروق بٌن الحوار و الجدال                                                                                      

                                                           
هـ ـ 1418(، )1:بسام داود عجن، الحوار اإلسبلمً المسٌحً، المبادئ ـ التارٌخ ـ الموضوعات ـ األهداؾ، دار لتٌبة، )ط.1

 .20م( ص.1998

فن الحوار والمناظرة فً األدبٌن الفارسً و العربً فً العصر الحدٌث، مركز اإلسكندرٌة للكتاب،  :دمحم عبٌد الحمزاوي،2

 .8(، )د.ت(، ص1)ط.

 {.34: الكهؾ }3

 {.37: الكهؾ }4

 {.1. المجادلة } 5
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فً الكثٌر من المجالس فً حٌاتنا الٌومٌة نجد هنان من ٌجادلنا و ٌجادلونكم، لذا من الجٌد     

لنا أن نفرق بٌن الحوار و الجدال تعرٌفا واضحا ٌوضح معنى كل منهما، فالحوار والجدال 

 كبلهما منالشه بٌن طرفٌن إال أنهما ٌتباٌنان بعد ذلن.

 الجدال فً اللغة

الجدل: " شّدة الفتل، و جدلت الحبل أجد له جدال إذا شددت فتله، و فتلته فتبل محكما، وٌمال:     

جادلت الرجل و جدلته جدال أي ؼلبته الجدل ممابلة الحجة بالحجة، و المجادلة المناصرة 

والمخاصمة ".
1

 

 لجدال فً اإلصطالحا

"فهو المفاوضة على سبٌل المنازعة و المؽالبة، و لٌل: األصل فً الجدال الصراع و إسماط     

اإلنسان صاحبه على الجدالة و هً األرض الصلبة "
2
. 

أما الحوار او المحاورة:"أنه محادثة بٌن شخصٌن أو فرٌمٌن حول موضوع محدد، لكل     

 دفها الوصول إلى الحمٌمة أو إلى أكبر لدر ممكن من تطابك منهما وجهة نظر خاصة به، ه

وجهات النظر، بعٌدا عن الخصومة أو التعصب، بطرٌمة تعتمد على العلم و العمل، مع استعداد 

كبل طرفٌن لمبول الحمٌمة و لو ظهرت على ٌد الطرؾ اآلخر "
3
 . 

لٌكون مثمرا و مجدٌا ". " فالمحاورة إذا هً ضوابط أخبللٌة ٌفترض توفرها فً الحوار    
4
  

                                                           
 .105. ابن منظور، المرجع السابك، ص 1

هـ ـ 1418(، )1مكتبة نزار مصطفى الباز، )ط. . األصفهانً أبو الماسم الحسن بن دمحم، المفردات فً ؼرٌب المرآن، 2
 .117، ص1م(، ج1997

 .20. بسام داود عجن، المرجع السابك، ص 3

. منمذٌن محمود السما، الحوار مع أتباع األدٌان ـ مشروعٌته وآدابه، طبعة رابطة العالم ـ مكة المكرمة ـ )د.ط(، )د.ت(،  4
 .4ص
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 الحوار ٌتضمن الجدل

إن كلمة الجدل أحذت مدلوال جدٌدا ٌوحً بالطرٌمة التى ٌتبعها المتناظران أو المتجادالن،     

لٌؽرلا حدٌثهما أو مناظرتهما بالكبلم العمٌم،الذي لد ٌمترب إلى التعرؾ الذهنً . . . بما ٌثٌره 

، تخضع الفكرة إلى متاهات ال ٌعرؾ اإلنسان كٌؾ تنتهً، من لضاٌا جانبٌة أو منالشات لفظٌة

و أٌن تستمر؟"
1
. 

و لعل ما ٌتضح لنا هو أن الجدل تحول إلى نوع من المنالشة التً تتصؾ بالصراع     

والخصام والنزاع الكبلمً من أجل الؽلبة بإظهار االتجاهات و اآلراء باألدلة و دحض حجج 

و إبطال باطل أو من أجل إبطال حك و إحماق باطل، أما الخصم و ذلن من أجل إحماق حك أ

كلمة حوار أوسع مدلوال ألن المحاور فٌه ٌحاول اإلدالء بؤفكاره و منحها صفة الوضوح 

 باإللمام بكل جوانب هذه األفكار.

إن الحوار ٌتحول إلى جدل مذموم أذا تخلله اللذة فً الخصومة و المعارضة و التمسن     

هو حوار بٌن طرفٌن ٌهدؾ إلى إلزام الخصم و التؽلب علٌه فً ممام فالجدل  بالرأي دون حك،

االستدالل، ولد و رد هذا األخٌر فً تسعة و عشرٌن موضعا فً المرآن الكرٌم كلها جاءت 

  اءتوُ جَ   وَ   الرُّوحَ   يمَ اىِ ن إبرَ عَ   بَ ىَ ذَ   ماَ قـال هللا تعالى : ))فـلَ بالمعنى المذموم إال أربعة مواضع هً: 

. و قـال تعالى: ))  2{ ((75} نيبٌ اه مُ وّ أَ   يمٌ لِ حَ لَ   يمَ اىِ إبرَ   { إنّ 74} لوطٍ   ومٍ ي قَ ا فِ لنَـ دِ جاَ شرى يُ البُ 

4(( ي أحسنُ ي ىِ تِ بالّ   إالّ   اِب تَـ الكَ   ىلَ وا أَ لُ دِ جاَ تُ ال َ   تعالى: ))وَ  لال .3(( ي أحسنُ تي ىِ م بالّ ليُ ادِ جَ وَ 
قـال  ، و 

                                                           
 .52م(، ص1992هـ ـ 1417(، )5آن ـ لواعده ـ أسالٌبه ـ معطٌاته، دار المبلن، )ط.. دمحم حسٌن فضل هللا، الحوار فً المر 1

 (.75ـ74. هود } 2

 {.1. النحل } 3

 {.46. العنكبوت } 4
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 ا إن هللا سميعٌ مَ كُ اورَ حَ تَ   عُ سمَ ي إلى هللا و هللا يَ كِ شتَ ا و تَ يَ ك في زوجِ لُ ادِ جَ تي تُ ول الّ هللا قَ   عَ مِ د سَ أيضا: ))قَ 

                                                                         1((.  بصيرٌ 

فالجدل لم ٌإمربه ولم ٌمدح فً المرآن على اإلطبلق بل جاء ممٌدا بالحسنى فً الموضعٌن      

انً و الثالث مجردا منها بمعنى الحوار الهادئ فً الموضعٌن األول و الرابع "، " ومن هنا الث

فاألصل فً الجدل أنه مذموم ما لم ٌمٌد كما تدل اآلٌات و األحادٌث التً أطلك فٌها ".
2

 

قـال هللا  أما فٌما ٌخص الحوار فمد ورد هذا اللفظ فً المرآن الكرٌم فً ثبلثة مواضع هً :     

{ ((، و قـال أيضا: 34ا }نفرً   و أعزّ   ماالً   نكَ مِ   اوره أنا أكثرُ حَ و يُ و و ىُ بِ احِ صَ فقـال لِ   ان لو ثمرٌ كَ   الى: ))وَ تع

، 3{ ((37} اك رجالً وّ سَ   ثمّ من نطفة ٍ   ثمّ   اٍب رَ من تُ   كَ قَ لَ ذي خَ بالّ   رتَ فَ كَ أَ   رهُ حاوِ و يُ و ىُ   احبوُ )) قـال لو صَ 

ا  مَ اوركُ تحَ   عُ سمَ ي إلى هللا و هللا يَ كِ شتَ ا وتَ ي زوجيَ فِ   كَ لُ تي تجادِ قول الّ   هللاع َ مِ د سَ وقـال في آيو أخرى: ))قَ 

4{ ((1} بصيرٌ   هللا سميعٌ   إنّ 
 

هذه اآلٌات الكرٌمة تظهر لنا أن الحوار فٌها هو مراجعة الكبلم وتداوله بٌن طرفٌن واألخذ    

 والرد فٌه .

،إذ أنهما ٌلتمٌان فً كونهما حدٌثا أو ومّما سبك ذكره تبٌن الفرق بٌن الحوار و الجدال    

مراجعة للكبلم بٌن طرفٌن، و ٌفترلان فً أن الجدال فٌه نوع من الدفاع عن الرأي الشخصً 

دون الرجوع إلى مدى صحته، و حسب رأًٌ هو نماش عمٌم بدابً ٌحاولون من خبلله فرض 

                                                           
 {.1. المجادلة } 1

 .13م(، ص 1999هـ ـ 1420(، )1. ٌنظر، دٌماس دمحم راشد، فنون الحوار و اإللناع، دار ابن حزم، )ط. 2

 {.37. الكهؾ } 3

 {.1. المجادلة } 4



 انحىار في انقرآن انكريم                                                                             انمدخم 

 
7 

لطرفٌن فً إٌطار التخاصم فكرة ما دون اإلستاد إلى دلٌل منطمً، و فً هذه الحالة نجد كبل ا

فً الكبلم، أما الحوار هو  ضرب من األدب الرفٌع و أسلوب من أسالٌبه ٌؽلب علٌه الهدوء 

 والبعد عن التعصب و بتداول الكبلم فٌه بٌن الطرفٌن بطرٌمة متكافبة .      

 لواعد الحوار واإللناع 

مرحلٌا فً حٌاة اإلنسان المسلم، بل "إن الحوار كمٌمة و مبدأ و ممارسة لٌس مولفا تكتٌكٌا و    

هو خٌاره فً الحٌاة  و وسٌلة للتواصل مع اآلخرٌن ووسٌلة إلى اإللناع والّدعوة،إن المرآن 

الكرٌم جرد الحوار من ذاتٌة المتحاور، فلم ٌكن كما ٌمول المتحاورون رأًٌ صواب ٌحتمل 

ار السلٌمة تمتضً منا جمٌعا، الخطؤ و رأُي ؼٌري خطؤ ٌحتمل الصواب، لهذا فإن منهجٌة الحو

التخلص من كل الرواسب النفسٌة و الثمافٌة التً ال تمبل اآلخر، و تثٌر أمامه زوبعة من 

الشابعات و اإلتهامات بدون أي مبرر سوى اختبلفه معه "
1

،" و حتى ال ٌصبح األمر انتصارا 

وإعجابا لكل ذي رأي برأٌه "
2

ادؾ بلوؼا إلى ، ومنه ال بد من وضع لواعد للحوار اله

 الصواب.

 اإلحترام المتبادل .1

لطبٌعة اإلنسانٌة مٌالة بطبعها ذلن ألن اما كبٌراَ، و اهتم المرآن الكرٌم بالحوار اهتماما    

قـال تعالى: فطرتها إلى الحوار أو الجدال كما ٌطلك علٌه المرآن الكرٌم فً وصفه لئلنسان، و

حٌث بٌن  ،3{ ((54} الً دَ جَ   يءٍ شَ   رَ كثَ أَ   انُ كان اإلنسَ و َ   لِّ ن كُ مِ   انِ سنرآن للّ ا القُ ذَ ىَ  في ارفنَـ د صَ قَ لَ ))وَ 

المرآن الكرٌم ألتباعه المسلمٌن إن هنان طرٌمتٌن للحوار الفكري أو الصراع فً جمٌع مجاالته 

                                                           
 .11م(، ص2003هـ ـ 1424(، )1. دمحم محفوظ، الحوار الوطنً وآفاق الوحدة الوطنٌة، )ط. 1

 .67م(، ص1989هـ ـ 1407(، )1.جرٌشة علً، أدب الحوار والمناظرة، دار الوفاء، المنصورة، )ط. 2

 {.54}.الكهؾ 3
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فهنان طرٌمة العنؾ التً تعتمد مواجهة الخصم بؤشد الكلمات و األسالٌب و ألساها، بحٌث 

ى كل ما ٌساهم فً إٌبلمه و إهانته و إهدار كرامته فبل مجال لمراعاة عل ٌتركز اإلختٌار

مشاعره و عواطفه، و دراسته والع حٌاته و اإلحاطة بظروفه من أجل المحافظة على اإلنسجام 

 معها، بل ربما ٌكون األمر تحدٌا للمشاعر فً كل المجاالت. 

مد اللٌّن والمحبة أساسا للصراع، "وهنان طرٌمة البلّعنؾ، أوالطرٌمة السلمٌة التً تعت   

انطبللا من الماعدة اإلسبلمٌة التً تعتبر موضوع الصراع بمختلؾ مستوٌاته و مجاالته وسٌلة 

من وسابل الحركة المنفتحة للوصول إلى الهدؾ، و هو اإلٌمان بالحك و الولوؾ معه والعمل 

م معه".على حشد أكبر عدد ممكن من النّاس لئلرتباط بالهدؾ و االنسجا
1

 

"فالمحاور هو الذي ٌختبر اهتمام صاحبه بحدٌثه لبل التوؼل فً حوار معه وٌحاول     

 استشارة اهتمامه بموضوع الحوار فإن وجد منه أذن صاؼٌة واصل الحوار، و إال كّؾ عنه، 

إال إن كان واجبا شرعٌا فبل بّد من إببلؼه به، و المحاور البالػ هو الذي ٌجعل كلماته صورا 

تدفك أمام ناظري صاحبه ومن حوله، مبتعدا عن الرمزٌة والؽموض باحثا عن الكلمات ت

والعبارات الّتً تسمع وترى فً آن واحد ".
2
  

" كما أن المحاور النّاجح هو الّذي ٌمتلن فنٌات الحوار و ٌمصد بفنٌات الحوار: مجموعة    

إلى أنشطة فً مرحلة اإلعداد للحوار المهارات المتكاملة الّتً ٌتطلبها أداء المحاور لؤلنشطة 

وأنشطة فً مرحلة تنفٌذ الحوار".
3
  

                                                           
 .83ـ81دمحم حسٌن فضل هللا، المرجع السابك، ص . ٌنظر، 1

 .40(، )د.ت(، ص14ب، كٌؾ تحاور؟، دلٌل علمً للحوار، دار البٌت العتٌك، )ط.طارق ابن علً الحبٌ . 2

هـ ـ 1413(، )1. اللوبودي منى إبراهٌم، الحوار فنٌاته واستراتٌجٌاته وأسالٌب تعلمه، مكتبة هبة ـ الماهرة ـ )ط. 3
 .49م(،ص2003
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الّداعٌة الناجح هو الّذي ٌحترم األطراؾ األخرى الّتً ٌحاورها، مسلمة كانت أو ؼٌر     

مسلمة، وٌمنحها حمها المتوجب لها من التمدٌر والتولٌر، ونحن مؤمورون أن ننزل النّاس 

منازلهم .
1
  

ٌنبؽً كذلن أن ٌنتظر خصمه حتى ٌفرغ من حجته فٌجٌبه بما لل و دل، فٌصمت فالمناظر     

بحلم مهما أؼضبه خصمه، فعن أبً هرٌرة ـ رضً هللا عنه ـ لال: لال رسول هللا صلى هللا 

علٌه و سلم "لٌس الشدٌد الصرعة، إنما الشدٌد الذي ٌملن نفسه عند الؽضب".
2

   

وجهه على من ٌحّدثه، و ٌوضح األلفاظ بصوت مناسب، ال كما أنه على المحاور أن ٌمبل ب     

هو بالخافت الذي ال ٌكاد ٌسمع و ال بالمرتفع المإذي مع تجنب العبارات و األلفاظ المإذٌة أو 

ؼٌر البّلبمة، فضبل عن الؽٌبة و النمٌمة، و على السامع أن ٌمبل بوجهه لمحاوره و أن ٌولٌه 

 تى ٌتّم حدٌثه، وأن ٌحرص كل منهما أال ٌتطور الحوار إلى انتباهه و إنصاته، و أال ٌماطعه ح

جدال و مراء بل ٌكون حرص كلًّ منهما الوصول للحك والخٌر، مع افتراض كل منهما الخطؤ 

فً رأٌه كما ٌفترض فٌه الصواب ".
3

 

فالحوار الناجح هو الذي ٌمبل على محاوره بوجه باش، و من كانت هذه صفته كان على     

و اختٌار الكلمة المناسبة لممتضى الحال، أكثر لدره و ٌنظر محاوره بشًء من الثمة التفكٌر 

واإلطمبنان
4
5.(({18}للنـّاسِ   كَ د  ر خَ غِ ص  تُ   الَ   وَ  : ))ولقولو تعالى،  

 

                                                           
ـ  نشر من طرؾ الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً ـ الرٌاض ـ )د.ط(،  الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً، أصول الحوار 1
 .11هـ(، ص1415)

 .133م(، ص1999هـ ـ 1420(، )1. بكار عبد الكرٌم، ممدمات النهوض بالعمل الّدعوي، دار العلم ـ دمشك ـ )ط. 2

 .536ـ535، ص1مجم(، 1995هـ ـ 1415.ٌنظر، مشهور مصطفى، من فمه الدعوة، دار التوزٌع، )د.ط(، ) 3

. الحاشدي أبو عبد هللا فٌصل، فن الحوار أصوله آدابه ـ صفات المحاور ـ دار اإلٌمان، اإلسكندرٌة، )د.ط(، )د.ت(،  4
 .187ص

 {119ـ118. لممان } 5
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 البحث عن الحمٌمة و السعً إلٌها .2

  مَ حِ رَ  ن مَ إالّ {118}ينَ فِ ختـلِ مُ   ونَ زالُ يَ   الَ   وَ   ةٌ دَ احِ وَ   ةٌ مَ أُ   النـّاسَ   لَ عَ جَ لَ   رّبكَ   اءَ و شَ لَ   قـال هللا تعالى: )) وَ     

1{ ((119} ميُ قَ لَ خَ   ذلكَ لِ   رّبك وَ 
، توضح لنا هذه اآلٌات من المرآن الكرٌم مشٌبة الرحمن فً 

خلمه أي خلك النّاس بعمول و مدارن متباٌنة إلى جانب اختبلؾ األلسنة و األلوان و التصورات 

 ى تعدد اآلراء و األحكام و تختلؾ باختبلؾ لابٌلٌها .واألفكار، و كل تلن األمور تمضً إل

"و بالرؼم من حمٌمة وجود هذا التباٌن بٌن الناس فً عمولهم و مدركاتهم و لابلٌتهم     

لئلختبلؾ، إالّ أن هللا وضع على الحك معالم بارزة و جعل الصراط المستمٌم منارات هادٌة 

هة و الفاسد من المول و الرأي، و السٌر بالطرق فالؽاٌة من الحوار إلامة الحجة و دفع الشب

االستدالل الصحٌح للوصول إلى الحك، كذلن تمرٌب النظر أي بتضٌٌك هوة الخبلؾ و إٌجاد 

 حل وسط ٌرضً األطراؾ، باإلضافة إلى الّدعوة و الّتً تكون بالحوار الهادئ فهو مفتاح 

للنفوس" 
2

ي  تي ىِ م بالّ ليُ ادِ جَ و َ   نةُ سَ ة الحَ وعظَ ة و المَ كمَ الحِ بِ   ّبكَ يل رَ بِ قـال هللا تعالى: )) أدع إلى سَ ، 

3.{ 125} دينَ يتَ بالمُ   مُ و أعلَ و ىُ   بيلوِ ن سَ لّ عَ ن ضَ مَ م بِ و أعلَ ىُ   رّبكَ   إنّ   نُ أحسَ 
 

فالحوار بهذا الوجه هو من أعظم المربات إلى هللا متى توفرت الشروط و انتهت الموانع     

إلى هللا و األمر بالمعروؾ و النهً عن المنكر والنصٌحة هلل وكل بحسبه ألن من باب الدعوة 

وكتابه و لرسوله صلى هللا علٌه و سلم و ألبمته المسلمٌن و عامتهم، و منه على كبل الطرفٌن 

 السٌر على خطوات لتفادي التعصب وهً:

                                                           
م(، 1999هـ ـ 1420(، )1. ٌنظر، ابن حمٌد صالح بن عبد هللا، معالم فً منهج الدعوة، دار األندلس الخضراء ـ جدة ـ )ط. 1
 .216ـ213، ص1مج

م(، 1999هـ ـ 1420(، )1، دار األندلس الخضراء، جدة، ط.ن عبد هللا، معالم فً منهج الدعوةبن أحمد صالح با،. ٌنظر 2
 .216ـ213، ص1مج

 {.125}. النحل 3
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وعٌة و من المظاهر الدالة على التزام الموض ـ التزام الموضوعٌة والبعد عن التعصب: أ   

 فً الحوارهً:

عدم الخروج عن الموضوع الذي هو محل النزاع والخبلؾ فإن آفة كثٌر من النّاس أنهم إذا     

نالشوا ؼٌرهم فً موضوع معٌن، تعمدوا أن ٌسلكوا ما ٌسمى فً هذه األٌام بخلط األوراق، 

خضم هذه بحٌث ال ٌدري المستمعون فً أي شًء هم مختلفون مع ؼٌرهم، و تنوه الحمٌمه فً 

الفروع الّتى ال تكاد تعرؾ لها أصبل، و فً هذا نجد إن هللا ـ عّز وجل ـ مدح الّذٌن ال ٌصرون 

ن  مَ يم و وبِ نُ ذُ روا لِ غفَ استَ وا هللا فَـ رُ كَ ذَ   ميُ سَ وا أنفُ مُ لَ ة أو ظَـ احشَ وا فَـ لُ عَ ا فَ إذَ   ذينَ الّ بقولو: )) وَ على خطبهم 

م  بّيِ رَ   نَ مِ   رةٌ غفِ م مَ زاؤىُ جَ   كَ ئِ أوالَ {135} ونَ مُ علَ م يَ ىُ   وَ   الو عَ ا فَ لى مَ وا عَ م يّصرُ إاّل هللا ولَ   ر الذّنوبَ غفُ يَ 

1{((136} نَ ليِ امِ العَ   م أجرُ ا و ىُ ييَ ين فِ لدِ خاَ  األنيارُ  ايَ حتِ ن تَ ي مِ جرِ تَ   جنـّاتٍ و َ 
.كما ذّم هللا عّز وجل  

تلى  هللا تُ   اتٍ آيَـ   عُ سمَ {يَ 7يٍم}أث  اكٍ ّل أفّـ كُ لِ   يلٌ )) وَ اللّذٌن  ٌّصرون على خطبهم و عصٌانهم فمال: 

 .2{((8أليٍم}  ذاٍب عَ ره بِ بشّ ا فَ يَ عُ سمَ م يَ أن لَ ا كَ رً كبِ ستَ ّر مُ صِ ّم يُ ليو ثُ عَ 

فالتسلٌم بالخطؤ صعب على المحاور الّذي لم ٌعتد علٌه، و بخاصة إذا أخطؤ أمام النّاس فإنه     

أدبٌة و لوة نفسٌة و لكن المحاور ٌشعر بالحرج من خطبه، و التسلٌم بالخطؤ ٌحتاج إلى شجاعة 

متى اعتاده و جدله حبلوة تمارب حبلوة الفوز و النصر، إالّ أن التسلٌم بالخطؤ على عكس ما 

ٌظن المخطا أول وهلة ـ ٌكسب صاحبه احترام النّاس و تمدٌرهم على عكس اإلصرار على 

الخطؤ الّذي ٌفمده احترام النّاس له، كما ٌفمده احترامه لنفسه .
3

 

                                                           
 {.119ـ118. آل عمران } 1

 {.8ـ7. الجاثٌة } 2

 .150ـ145. ٌنظر، دٌماس دمحم راشد، المرجع السابك، ص 3
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"فالمحاور الناجح شخص متّزن ال ٌتعصب و ال ٌتعالى على محاوره"    
1

لقولو تعالى: )) ، 

ا  ارً ين نَـ مِ الِ ا للظّ ا اعتدنَـ ارً نَـ   ينَ المِ ا اعتدنا للظّ إنّـ   رَ ليكفِ فَـ   اءَ ن شَ ن و مَ ؤمِ ليُ فَـ   اءَ ن شَ مَ م فَ كُ بّ ر   نق مِ ل الحَ قُـ وَ 

ت  اءَ سَ   وَ   ابُ رَ الشّ   ئسَ بِ   جوهَ ي الوُ شوِ يَ   يلِ المُ كَ   اءٍ مَ وا بِ اثُ غَ وا يُ يثُ غِ ستَ ا و إن يَ يَ قُ ادِ رَ م سَ يِ بِ   اطَ أحَ 

2{29ا}قًـ فَ رتَ مُ 
، أي أن المحاور الناجح ٌبحث عن الحك و الدعوة إلٌه و التمسن به، فؤن 

استجاب محاوره فبها ونعمت، و إالّ أعلن ما وجهنا إلٌه ربنا سبحانه و تعالى كما سبك ذكره  

 فً اآلٌة الكرٌمة. 

 إبراز الحمائك الثابتة فً الحوارب: 

ٌنبؽً للمحاور أن ال ٌلؽً عمله أو ٌحاور فً شًء ال ٌستسٌؽه عمله، فالحوار نشاط عملً     

وال ٌتم الحوار إال بالعمل ألنه بالعمل تعرؾ حمابك األمور و ٌفصل بٌن الحسنات و السٌبات، 

المراد التحاور فٌها تبدأ فً مرحلتها  والحوار و العمل شمٌمات ال ٌنازع أحدهما اآلخر فالمضاٌا

 الفكرٌة ثّم مرحلة الحوارٌة و تنتهً بحكم عملً.

المحاور ٌجب أن ٌكون عالما بما ٌحاور متبصرا فً مسابله و محٌطا بجزٌباته و مبلبساته     

فمن شروطه العلم و المعرفة، ألن المحاور عملٌة عملٌة مشتركة ترتمً باإلنسان إذا بنٌت على 

معلومات الصادلة، و بالحوار تنشد الحمٌمة و تطرح الخرافات و األباطٌل و ٌتم تبصٌر النّاس ال

بالطرق المنطمٌة السلٌمة التًّ تهدي إلى الرشد 
3

 . 

فعلى المحاور ٌعد مادته إعداد جٌدا فاإلتمان من صفة المإمن و هللا ٌحب إذا عمل أحد عمبل    

 أن ٌتمنه .

                                                           
 .30م(، ص2004هـ ـ 1424(، )1. عبٌد منصور الرفاعً، الحوار آدابه وأهدافه، مركز الكتاب للنشر ـ مصر ـ )ط. 1

 {.29. الكهؾ } 2

 .24م(، ص1997(، )1. دمحم سٌد طنطاوي، أدب الحوار فً اإلسبلم، نهضة مصر، )ط. 3
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وا  حُ صبِ تُ ة فَ الَ يَ جَ بِ   وماً وا قَ يبُ صِ وا أن تُ ينُ بَ تَ فَ   باءٍ نَ بِ   قٌ اسِ م فَـ كُ اءَ جَ   وا إنّ نُ آمَ   ذينَ يا الّ يّ أَ ا َ يَـ قـال هللا تعالى: ))    

  انَ ن كَ ة إالّ مَ نّ الجَ   لَ دخُ ن يَ وا لَ الُ قَـ   : ))وَ و لال تعالى فً آٌة أخرى، 1{ ((6} ينَ مِ ادِ م نَـ علتُ ا فَ ى مَ لَ عَ 

 .2{((111} ادقينَ م صَ نتُ كم إن كُ انَ رىَ وا بُ اتُ م قـل ىَ ييُ انِ أمَ   ارى تلكَ صَ ا أو نَ ودً ىُ 

من خبلل هذه اآلٌات نبلحظ "إن أسلوب مماربة الحجة بالحجة و البرهان بالبرهان من     

األسالٌب اإللناعٌة المدٌمة، جاءت استخدامها فً المرآن الكرٌم ضد الكفار والمشركٌن، وعلى 

ما نمعن النظر فً الحوار المرآنً نجد أنه بعد ثبات لسان األنبٌاء ــ علٌهم السبلم ـ وحٌن

اإللتناع سدا منٌعا فً وجه الخصوم بل ٌعطٌهم فرصه أخرى لطرح أفكارهم المابمة على حجج 

أخرى و أدلة جدٌدة .
3

 

الحمٌمة ببساطة لول ٌمكن التحمك منه، سواء كان ذلن بالرجوع إلى مصدر ثالث أو من     

كما أن الحمابك تضٌؾ للحدٌث ثمبل، و تضفً علٌه الموضوعٌة،  خبلل المبلحظة المباشرة،

 فبدون ذكر الحمابك لن ٌكون للحدٌث الحواري مصدالٌة.

ومن هنا ٌتضح لنا أن الحوار المابم على تبادل الحجج بخصوص لضٌة أو مسؤلة أو دعوى      

فً هذا نجد أن الرسول ٌراد إثباتها أو إبطالها فً إٌطار المنالشة مع المخاطب أو المحاور و 

صلى هللا علٌه و سلم كان حرٌصا على تعلٌم أصحابه بطرٌك الحوار حٌث كان ٌحاور فً 

سبٌل اإللناع و إلامة الحجة.
4 

 الرفك و اللٌن فً الحوار .3

                                                           
 {.6. الحجرات } 1

 {.111. البمرة } 2

 .152لسابك، ص. دٌماس دمحم رشٌد، المرجع ا 3

م(، 2014(، )1. ٌنظر، كامل الطراوة، مهارات الحوار التلفزٌونً واإلذاعً، دار أسامة للنشرـ األردن ـ عمان ـ  )ط. 4
 .129ص
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إّن معرفة طبٌعة النفس البشرٌة من أساسٌات أن طبٌعة النفوس البشرٌة تمٌل إلى اللٌن     

لحسنى، و تنفر من الشّدة و اإلدالل، و علٌه فإن إظهار الحك و إٌصاله والمبلحظة والتعامل با

 لؤلخرٌن و دحض شبهاتهم و أباطٌلهم ٌحتاج إلى معرفة ذلن.

 قـال هللافاألصل فً معاملة النّاس هو الرفك و اللٌن و لد ورد هذا فً كثٌر من آٌات المرآن     

ن هللا  ة مِ حمَ ا رَ مِ بِ ، و قـال أيضا: ))فَ  1(({63}ا  ونًـ ىَ   لى األرضِ عَ   ونَ مشُ ين يَ ذِ الّ   نِ حمَ الرّ   ادُ بَـ عِ تعالى: )) وَ 

2(({159} كَ ولِ ن حَ مِ  واعضُ ال تَ   لِب القَـ   ليظَ غَ   ظاً فَ   نتَ و كُ لَ   م وَ يُ ت لَ نَ لَ 
، فالشخص الذي ٌكون طبعه 

 الؽلظة و ال ٌعفو عن النّاس فإنه سرعان ما ٌنفض عنه النّاس و ال ٌبمى معه إالّ من ٌشبهه.

لذا فمن أراد أم ٌمسح الشبهات من عمول النّاس أو أراد أن ٌدحضها، فعلٌه أن ٌلج إلى ذلن     

 بالحسنى و أن ٌتجنب العنؾ و الشّدة و التحدي.

 ًإن الرفك واللٌّن فً الحوار ٌموم على نمطة مهمة فً عملٌة الحوار وه: 

األشٌاء التً تفتح مؽالٌك إن المحاور المنصؾ ٌنالش باللطؾ و األناة و الهدوء و من     

قـال هللا  النفوس، أال تسفه آراء محاورن، و أن تظهر له اإلحترام و لو كان على ؼٌر رأٌن، 

ة و  كمَ رّبك بالحِ   إنِّ ن ُ ي أحسَ م بالّتي ىِ ليُ ادِ ة و جَ نَ سَ الحَ ة  ظَ وعِ ة و المَ كمَ الحِ ّبك بِ يل رَ بِ إلى سَ تعالى: )) ادع  

 ينَ دِ يتَ لمُ بـاِ  علمُ أَ  وو و ىُ بيـلِ ّل عن سَ ن ضَ مَ بِ   مُ ىو أعلَ   كَ ربُّ   ن إنّ بالّتي أحسَ ليم  ادِ نة و جَ سَ ة الحَ وعظَ المَ 

{125))}3
وقـال رسول هللا صلى هللا عليو و سلم " من تعلم العلم ليباىي بو العلماء و يجاري بو  ،

 السفياء و يصرف بو وجوه النـّاس إليو أدخلو هللا جينم"

                                                           
 {.63. الفرلان } 1

 {.159. المتوكلٌن } 2

 {.125. النحل } 3



 انحىار في انقرآن انكريم                                                                             انمدخم 

 
15 

اركهم و هذه، مشٌبة الرحمن فً خلمه فمنهم من ٌدرن وكما نعرؾ أن الناس تختلؾ مد    

الحك بالسمع و منهم من ٌدركه بالعمل و أعمال فكرة لهذا، و لد عاب على من ال ٌستخدم ذلن 

 ا  يَ بِ   يونَ فقَ يَ   الَ   وبٌ لُ م قُـ يُ لَ   ن و اإلنسِ ن الجِّ ا مِ ثيرً م كَ نّ يجَ أنا لِ رَ د ذَ قَ لَ   فقـال تعالى: ))وَ فٌما أراد هللا 

 ونَ لُ افِـ م الغَ ىُ   كَ ولئِ ّل أَ ضَ م أَ ل ىُ بَـ   امِ األنعَ كَ   كَ ئِ أولَ   ياَ بِ   ونَ عُ سمَ ال يَ   انٌ م آذَ يُ يا و لَ بِ   ونَ رُ بصِ ن ال يُ عيُ م أَ و ليُ  

{179}1 . 

فالنّاس ٌتفاوتون فً إدران الحك تلن الوسابل، فمنهم من ٌدركه بنفسه أو بتعلمه و إرشاده،     

المنالشة و الجدال و هإالء صنفان منهم من ٌتبع الحك  ومنهم من ال ٌدركهم إالّ بالحوار و

وٌسلن طرٌك الرشاد، و منهم من ٌجادل و ٌعاند، و ٌسلن سبٌل الشٌطان، و مجادلة كل صنؾ 

من هذه األصناؾ تختلؾ باختبلفهم 
2

ىي    بالّتي  إالِّ   ِب تاَ الكِ   ىلَ وا أَ لُ دِ جاَ تُ   الَ   قـال هللا تعالى: )) وَ ، 

و  لَ   حنُ نَ   د وِ حِ ا واَ نَـ ىُ م و إآليكُ لَ إِ   لَ نزَ أَ   ا وَ ينَـ إلَ   لَ ذي أنزَ الّ وا آمنا بِ لُ اقـم وَ نيُ وا مِ مُ لَ إاّل اّلذين ظَـ   أحسنُ 

 . 3{ ((46}ونَ مُ سلِ مُ 

"فالمحاور مطالب أن ٌشعر من ٌدعوه بؤنه ال ٌتعالى علٌه أو ٌتمٌز دونه، بل هو حرٌص     

فاتٌح الملوب التً ٌفتح هللا بها للب علٌه ٌتمنى له كل الخٌر، ألن حرص المحاور مفتاح من م

من ٌحب من عباده، و لنا فً رسول هللا ـ صلى هللا علٌه و سلم ـ األسوة الحسنة فمد كان ٌنفطر 

                                                           
 .600لعربٌة، )د.ط(، )د.ت(، ص. ابن ماجة، سنن ابن ماجة، تحمٌك دمحم فإاد عبد البالً، دار إحٌاء الكتب ا1

 .72. ٌنظر الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً، المرجع السابك، ص2

 {,46.العنكبوت }3
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يم  م أيُّ ىُ وّ بلُ نُ ا لِ يَ ة لَ ينَ زِ   رضِ لى األَ ا عَ مَ   لناَ عَ قـال هللا تعالى: )) إنـّا جَ عل حال المشركٌن بعد محاورتهم "

 1{((7}عمالَ   نُ أحسَ 

فالواجب على المحاور العالل توطٌد النفس على لزوم العفو عن الناس كافة و ترن      

الخروج لمجازاة اإلساءة، إذ ال سبب لتسكٌن اإلساءة أحسن من اإلحسان، و ال سبب لنماء 

اإلساءة و تهٌٌجها أشد من اإلستعمال بمثلها.
2 

 

 

                                                           
 {.7. الكهؾ } 1

ونزهة الفضبلء، تحمٌك دمحم محً الدٌن عبد الحمٌد وآخرٌن، دار الكتب العلمٌة ـ  عاذ. روضة العمبلءن م. ابن حٌان دمحم اب2
 .166م(، ص1977هـ ـ 1379بٌروت ـ )د.ط(، )
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 عناصر الحوار 

فما كانت، الحوار واجب إنسانً، ٌنبؽً أن ٌعّم كل الفبات، أٌا كانت و كل الموضوعات كٌ    

على شرط اإللتزام بمواعده الممررة، ألن فً تحمٌك هذه الحوارٌة و توسٌعها مع جمٌع 

األطراؾ وتعمٌمها على جمٌع المجاالت، زٌادة فً معرفة الذات، فضبل عن معرفة اآلخر، 

وزٌادة فً تحمٌك إنسانٌة اإلنسان و تنمٌة لوته اإلستداللٌة .
1

 

ة الحوار ال ٌستطٌع أن ٌتجاهل أن اإلسبلم منذ بداٌته، دٌن فاإلنسان عندما ٌتؤمل طبٌع    

ٌتوجه بالخطاب للعالم كله، و ٌمكن أن نتصور دٌنا عالمٌا بتوجهاته و أهدافه، و لو تعممنا فً 

النصوص المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة وفً السٌرة النبوٌة لوجدنا آثارا ضخمة للحوار والتواصل 

مافات األخرى، فلئلسبلم نزعة الحوارٌة و التفاعلٌة مع اآلخرٌن بٌن اإلسبلم واألدٌان والث
2
. 

فالحوار من أهم األنشطة التً ٌمارسها أي إنسان على وجه األرض، فهو وسٌلة تواصل     

لوٌة بٌن األطراؾ إذ ٌتسم بالتفاعل حٌث ٌختار كل طرؾ من أطراؾ الحوار منطولاته 

نشاط ذهنً ٌتعلك بوعً المحاور إلدراكاته، و تفكٌره للكشؾ عن المماصد و المفاهٌم، لذا فهو 

ولدراته، و مستوى انتباهه، فالحوار هنا ٌسعى بٌن أطرافه لٌولد عبللات بٌن عناصر األفكار 

المطروحة للوصول إلى حلوى تثري المستمع
3
. 

عمٌما "ال بّد للحوار من مناخ فٌه كً ٌتحول إلى عملٌة منتجة بدال من أن ٌكون عمبل ضٌما     

فً الشكل و المضمون ". 
4

 

                                                           
 .30م(، ص2013(، )1. طه عبد الرحمن، الحوار أفما للتفكٌر، الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر ـ بٌروت ـ لبنان، )ط.1

 www.jadidpresse.comم، 2016ـ04ـ14. صهٌب مصباح، الحوار ومحورٌته فً اإلسبلم، 2

 .11ـ8. ٌنظر،كامل الطراونة، المرجع السابك، ص3

 .27حسٌن فضل هللا. المرجع السابك، ص. دمحم  4
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ومن هنا فالوصول إلى الفكرة و لٌادة اآلخرٌن إلٌها ال بد ممارسة لؤلسلوب حتى ال ٌتم    

 إبعادها عنها بشكل للٌل أو كثٌر.                      

 فالعناصر الّتً ٌجب توفرها فً عملٌة الحوار هً:     

 شخصٌة المحاور الّذي ٌدٌر عملٌة الحوار .0

المحاور المتمٌز ٌنبؽً أن ٌكون سرٌع البدٌهة، ذوالا للكبلم، مدركا ألبعاده لادرا على     

اإلستشهاد بآٌات المرآن الكرٌم فً الموضوعات الشرعٌة بحٌث تتوفر لدٌه المدرة على فهم 

النصوص الشرعٌة الواردة فً الكتاب الكرٌم و السنة المطهرة، فإن ذلن مما ٌعنٌه على ظهور 

ك و بخاصة فٌما ٌتعلك بمحاورة ؼٌر المسلمٌن .الح
1
  

ومن أجل تحمٌك النجاح فً عملٌة الحوار بٌن الطرفٌن على المَحاِور أن ٌدٌرها وفك ركنٌن     

 أساسٌٌن فً المنالشه وهما:

 البٌــــــان فً الحوار . أ

ة والحوار " إّن لوة التعبٌر و فصاحة اللّسان و حسن البٌان من أركان المنالشة الجٌد    

الناجح، فكم من حك ضاع لسوء التعبٌر عنه، و كم من باطل ظهر، ألن الّذي ٌدعو إلٌه فصٌح 

بلٌػ، بل إن الحمٌمة الواحدة لد ٌختلؾ فهمنا لها بحسب الطرٌك الّتً لدمت بها إلٌنا"
2

، عن أم 

ا بشر، و إنكم  إنما أنقـال: } سلمة ـ رضً هللا عنها ـ أن رسول هللا ـ صلى هللا علٌه و سلم ـ 

 أقضي على نحو مما اسمع منو،  فمنتختصمون إليّ و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتو من بعض، فـ

                                                           
هـ ـ 1424(، )1. ٌنظر،ألهٌتً عبد الستار إبراهٌم، كتاب األمة " الحوار ، الذات واآلخر"، دار الكتب المطرٌة ـ لطر ـ )ط. 1

 .77م(، ص2004

 .105. الحاشدي أبو عبد هللا، المرجع السابك،  2
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هذا الحدٌث  ففً"،  1النـّار{  نَ مِ   ةٌ طعَ و قِ بِ   وُ لَ   عُ ا أقطَ إنمَ ه، فَـ  يأخذَ الَ يئا، فَـ شَ   يوِ أخِ   قِ ن حَ و مِ لَ ت َ عَ طَ قَ 

على تزٌٌن الباطل فً صورة الحك تدار الببلؼة بحٌث ٌحصل ال الشرٌؾ أن ّ التعّمك فً

أكثر ببلؼة، و لو كان ذلن فً التوصل إلى الحك لم ، أي أبلغعكسه مذموم، فؤن المراد بموله:و

ٌَُذم من ذلن ما ٌتوصل به إلى الباطل فً صورة الحك"
2
. 

حكم كذلن ٌنبؽً للمحاور البارع أن ٌضبط كبلمه، و ٌتمن لؽته ـ ما أمكن ـ ألن الكبلم الم    

الجمٌل الّذي ٌخلو من الخطؤ، والّذي تتضح فٌه مخارج الحروؾ، و الذذي ٌتوالى بانتظام 

وترتٌب، و ٌترن أحسن األثر فً السامع الّذي ٌفهمه و ٌجعله ٌحترم لابله، ألنه ٌراه رجبل 

محٌطا بما ٌمول، لادرا على اإلفصاح و اإلٌضاح"
3
. 

الحك، فإن هذا ال ٌتؤتى إالّ باستعمال الواضح من فإذا كان ممصود الحوار هو الوصول إلى     

األلفاظ واجتناب المجمل منها، ألن المجمل ٌزٌد الخبلؾ وربما أّدى ذلن إل انصراؾ الحوار 

عن ممصودة، و كان سببا للحٌدة عن أصل المسؤلة .
4

 

ا بالداعٌة "فالمحاور الناجح ٌتكلم بتؤدب و تمهل حتى ٌفهم الناس منه، و ٌعملوا عنه، تؤسٌ    

ًّ صلى  األول النّبً ـ صلى هللا علٌة و سلم ـ فعن عابشة رضً هللا عنها  لالت: )إنّما كان النب

هللا علٌه و سلم، ٌحّدث حدٌثا لو َعّده العاّد ألحصاه(.
5

    

                                                           
 .193. دٌماس دمحم راشد، المرجع السابك، ص  1

العسمبلنً، فتح الباري، كتاب األلضٌة، صحٌح البخاري، تحمٌك دمحم فإاد عبد البالً، دار الفكر ـ بٌروت ـ )د.ط(،  . 2
 .120، ص14هـ(، مج1379)

 .193. دٌماس دمحم راشد، المرجع السابك، ص 3

هـ ـ 1422(، )1لمٌم، )ط..ٌنظر،العثمان حمد ابن ابراهٌم، أصول الجدل و المناظرة فً الكتاب و السنة، مكتبة ابن ا 4
 .539م(، ص2001

 .2298. صحٌح مسلم، المرجع السابك، ص 5
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" و من حسن البٌان مخاطبة الطرؾ اآلخر بما ٌعرؾ و ٌفهم، فبل ٌطالب بؤكثر منه، سواء فً  

أو الفكري أو العملً أو الثمافً ". المجال العمدي
1

 

ومن البٌان أن ٌعرؾ المحاور متى ٌتكلم، ومتى ٌنصت، وحتى ٌجٌب إشارة، وما أجمل    

كذلن أن ٌحمل حواره بشواهد من المرآن الكرٌم والسنة المطهرة والشعر والنثر، وأن ٌكون 

ن من ٌرفد حدٌثه باألرلام موضوعٌا، فالنّاس تّشدهم الحمابك و تضاٌمهم العمومٌات و ٌحترمو

والتوارٌخ واألحداث
2
. 

 دور األمثلة فً المحاورة . ب

"إّن المتحدث الناجح و المحاور الذّكً هو الذي ٌحسن ضرب األمثلة و ٌتخذها إما لتمرٌب     

نظره من الّسامع و شرحها، و إما إللناعه بفكرته، و األمثلة الجٌّدة تفٌد مع العالم كما تفٌد مع 

و تإثر على الكبٌر كما تؤثر على الصؽٌر" من دونه،
3

، و نظرا ألهمٌة المثل و خطورته، فمد 

ذا  ي ىَ فِ س ِ ا للنـّاِ بنَـ رَ د ضَ قَ لَ   وَ  ضرب هللا تعالى فً كتابه الكرٌم من كل مثل، لال هللا تعالى: ))

العَِالُموَن  ا إالّ ليَ عقِـ ا يَ مَ   وَ   سِ ا للنـّايَ بُ ضرِ نَ   ثالُ ألمَ اَ   تلكَ   وَ  ))و قـال أيضا: ، 4{ ((58}ثـلٍ مَ   لّ ن كُ مِ   رآنَ القُ 

إن اإلستعانه بضرب المثل عند المول فٌه تؤٌٌد للحدٌث و تموٌة له كالحجة تماما، ولمد  ،5((

وردت األمثال فً المرآن الكرٌم فً عدة مواضع 
6

  اءِ مَ ا كَ نيَـ اة الدُّ يَـ الحَ   ثلَ مِ   ما  قـال هللا تعالى: ))إنّ ، 

ا  يَ فَ خرُ زَ َض  ت األر ذَ ا أخَ ام حّتى إذَ األنعَ   وَ   اسَ ل النّـ ّما يأكُ األرض مِ   تٌ باَ و نَ بِ   طَ لَ فـاختَـ اء  مَ الس    نَ مِ   اهُ لنَـ نزَ أَ 
                                                           

 .111. الطرٌمً عبد هللا بن إبراهٌم، المرجع السابك، ص 1

 .17. طارق بن علً الحبٌب، المرجع السابك، ص 2

 .54. الندوة العالمٌة للشاب اإلسبلمً، المرجع السابك، ص 3

 {.58. الروم } 4

 {.43} . العنكبوت 5

 .170. دٌماس دمحم راشد، المرجع السابك، ص 6
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م تْغَن باألمس  ا لَ مَ ا كَ يدً صِ ا حَ اىَ لنَـ عَ جَ ا فَ رً ياَ نَ   وَ   يالً ا لَ نَـ ا أمرُ اىَ ا أتَـ لييَ يم قـادرون عَ نّ ا أَ يَ ن أىلَ طَ ت وَ ينَ وز  

 .1(({24}ّكرونَ فَ يتَ   قومٍ ات لِ فِصل اآليَـ تُ   لكَ ذَ كَ 

"فالمثال فً الحوارله فوابد جلٌلة ترفع من شخصٌة المحاور وتزٌده جاذبٌة وتؤثٌرا، ومن    

هذه الفوابد التذكٌر، والوعظ، والحث، والزجر، واإلعتبار، والتمرٌر، وتمرٌب المراد للعمل 

ثبت فً وتصوٌره بصورة المحسوس، فإن األمثال تصّور المعانً بصورة األشخاص، ألنها ت

األذهان الستعانة الذّهن فٌها بالحواس"
2
. 

فالمثال ما هو إال وسٌلة لتمارب وجهات النظر عجز البٌان و حده عن إٌصالها، و علٌه ال     

بّد من أن ٌكون المثال دلٌما و إالّ تحّول الحدٌث تخطبة، و نسٌت الفكرة الّتً من أجلها كان 

ي ٌكون من بٌبة السامع حتى ٌكون أشّد ولعا، فالرفك من ذلن المثال، و المثال الناجح هو الّذ

صمٌم حٌاة لرٌش لذلن اختاره هللا مثبل لهم
3

  اءَ ركَ يو شُ فِ   الَ جُ رَ   ثالً هللا مَ   بَ رَ قـال هللا تعالى: )) ضَ ، 

 .4{ ((29و رَُجالً َسلَماً لِرَجٍل ىل َيستوِياِن مثالً الَحمد هلل بل أَكَثرىم ال يَعلَموَن }  سونَ شاكِ متَ 

ونجد فً المرآن الكرٌم ورود العدٌد من المواضع التًّ ضربت فٌها األمثال فالمثل هو     

اء  مَ الس    نَ اه مِ لنَـ اء أنزَ مَ ا كَ اة الّدنيَـ ل الحيَـ ا مثَـ مَ ويقويو لقولو تعالى: )) إنّ كالحّجة تماما فهو ٌؤٌد الحدٌث 

ا  يَ ىلُ ت وظ ن أَ ازّينَ   ا وَ يَ فَ خرُ زُ   األرضَ   تَ ذَ ا أخَ ذَ حّتى إِ   امَ األنعَ   وَ   ل النـّاسَ أكُ ّما يَـ مِ   األرضِ   اتبو نبَـ   طَ لَ فـاختَـ 

 اآلياتَ   فّصلَ نُ   كَ لِ ذَ كَ   األمسِ بِ   غنِ م تُ أن لَ ا كَ صيدَ ا حَ اىَ علنَـ جَ أو نياراً فَ   ا ليالً نَـ مرُ ا أَ ىَ ا أتاَ لييَ عَ   رونَ دِ يم قـاَ أنّ 

                                                           
 {.24. ٌونس } 1

 .87. دمحم حسٌن فضل هللا، المرجع السابك، ص 2

 ,172. دٌماس دمحم راشد، المرجع السابك، ص 3

 {.29. الزمر } 4
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1{((24} وٍم يتفكرونَ قَ لِ 
زها ولتا لصٌرا، فإذا  ، " وهذا المثل من أحسن األمثلة، فهو إن

استكمل و تم اضمحل، و زال عن صاحبه، أو زال صاحبه عنه فؤصبح صفر الٌدٌن منها، 

ممتلا الملب من همها و حزنها و حسرتها"
2
. 

و من خبلل ما ذكرناه ٌتبٌن لنا أن ضرب األمثلة مفٌدة و فعالة فً تٌسٌر العملٌة الحوارٌة     

ٌط الفكرة و إلٌصالها ببساطة و اإللتناع بها و ٌشترط فً بطرٌمة سلسة، و ذلن من خبلل تبس

 ذلن وجود نماط متشابهة بٌن المثال و ضرب المضٌة، أٌضا أن ٌكون فً صلب الموضوع.

 شخصٌة الطرف اآلخر للحوار .6

الحوار وسٌلة للتواصل و هذا متفك علٌه لذلن فنحن فً دٌمومة فً التعامل مع اآلخرٌن فً     

ن من الضروري أن نملن فٌه اآللٌات اللّؽوٌة و التواصلٌة لئلندماج مواضع شتّى، لذل

واإلنصهار مع الطرؾ اآلخر لذلن علٌنا أن نتعلم أدبٌات وأبجدٌات التداول الٌومً لهذا 

المحٌط، و حتى نتفك على نجاح العملٌة هنان شروط، و هو من األساسٌات الّتً ٌجب أن نموم 

 اإلصؽاء و اإلنصات لنبض الوالع و المجتمع.بها كبداٌة ناجحة أال وهً لؽة 

فالمستمع شخص ٌتسم باإلنصات للمنالش أو المحاور حتّى ٌمنح نفسه المدرة و الفرصة     

الستعاب و فهم تطلعات و هواجس اآلخرٌن و به ٌسهل تخٌل و تصور المواضٌع الممكن 

 طرحها فً الحوار.

و أن الرأي الصواب هو كذا و كذا، لذا علٌه "عدم التصدي للمنالش بؤن رأٌه ؼٌر صادق     

واجب االستماع لصاحب الرأي على رأٌه، و حسب رأًٌ ا، سّر نجاح العملٌة الحوارٌة هو 

                                                           
 {.24. ٌونس } 1

هـ ـ 1424(، )1دار ابن حزم، )ط.. عبد الرحمن بن ناصر الّسعدي، تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنّان،  2
 .339م(، ص2003



انمناخ انطبيعي نهحىار                                                                         انفصم األول   

 
25 

وعً المستمع باختبلؾ المدركات بٌن البشر لذا علٌه اإلستماع إلى أّدلتهم ودعاوٌهم حتّى ال ٌتم 

المنطمٌة  انتهان حرمة الدلٌل و لواعد النّاظر األخبللٌة و
1
. 

كذلن على المستمع السٌطرة على النّفس و عدم الؽضب أثناء عرض المحاور أمرا فً ؼٌر     

موضعه أو تكرار األمر الحك أكثر مّما هو مطلوب فً ذلن الممام ألّن الحاضرٌن لد ٌحكموا 

على المولؾ من خبلل تمٌٌم صحة كبلم المحاور ال من مناسبته للحال التًّ أؼضبتن 

طبون، لال رجل لعمر: اتّكِ هللا ٌا عمر، و أكثر علٌه جدا، فمال له لابل: اسكت ٌا هذا، فمد فٌخ

أكثرت على أمٌر المإمنٌن، فمال له عمر:دعه، ال خٌر فٌهم إن لم ٌمولوها و ال خٌر فٌنا أن لم 

نمبلها
2
. 

ورن بمولن " من األداب التً ٌجب على كل مسلم التّحلً أثناء تحاوره أن ال تباشر محا     

إنّن مخطا " و ما ٌموم ممامها كمولن: "سؤثبت لن عكس لولن " فإنه جرح الكبرٌاء، و التّهمة 

بالؽباء و الهرمون الحافز على الّدفاع 
3
. 

المسلم لٌس بماسً الملب ٌتمنى لؽٌره األخطاء و ٌتصٌدها علٌهم بل ٌسعى إلزالتها بؤخوة و     

محبة هّمه اإلصبلح 
4

ََ   ةٍ يّنَ لى بَ عَ   نتَ كُ   م إنّ أيتُ وم أرَ ا قَ ل يَـ اَ لى: ))قَـ لقولو تعا،    نوُ ي مِ نِ زقَ ي و رِ ن ربِّ ِم

اهلل  ي إال بِ يقِ وفِ ا تَ مَ   وَ   عتُ طَ ا استَ ح مَ إالّ اإلصالَ   أريدَ   إنّ   نوَ م عِ اكُ ا أنيَ ى مَ م إلَ كُ قُ لِ أن خاَ   يدُ ا أرِ مَ و َ   سناً ا حَ زقًـ رِ 

 .5{ ((111يُب }أنِ   يوِ إلَ   ت وَ لُ وكَ يو تَ لَ عَ 

                                                           
 .32. ٌنظر، طه عبد الرحمن، المرجع السابك، ص 1

 .47.ٌنظر،  طه عبد الرحمن، المرجع السابك، ص 2

 .57. ٌنظر، المرجع نفسه،  3

 .59ـ58. ٌنظر، المرجع نفسه، ص 4

 {.88. هود } 5
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" ال بؤس على المستمع للمحاور أن ٌظهر روح العدل و اإلنصاؾ فٌحاول أن ٌتّخذ نفس     

المولؾ الّذي اتخذته، و ٌسلم هو اآلخر بؤنه لد ٌكون مخطبا، كذلن التؽاضً عن الخطؤ إن لم 

ٌكن خطؤ ذا بال و ال ٌإثر على مجرٌات الحوار"
1
. 

المخطا الجاهل و المخطا العالم، فالجاهل و ٌجب على المستمع للمحاور أن ٌفوق بٌن     

ٌحتاج إلى تعلٌم و صاحب الشبهة ٌحتاج إلى بٌان، و الفاعل ٌحتاج ؼلى تذكٌر، و المّصر 

ٌحتاج إلى وعظ، فبل ٌسوغ ان ٌسّوى بٌن العلم بالحكم و الجاهل به فً المعاملة و اإلنكار، بل 

و رفض اإلنمٌاد بخبلؾ ما لو علمه أوال  إن الشّدة على الجاهل كثٌرا ما تحمله على النّفور،

بالحكمة و اللٌّن، ألن الجاهل عند نفسه ال ٌرى أنه مخطا، فلسان حاله ٌمول لمن ٌنكر علٌه: 

أفبل علّمتَنً لبل أن تهاجمنً 
2
. 

 الموضـوع

موضوع الحوار هو جوهر العملٌة برمتها، و إذا ما جرى اإلتفاق على ذلن كان إن        

ما و واضحا لؤلطراؾ المشاركة فٌه، و سواء كان موضوع الحوار لدٌما أو معلو الحوار

معاصرا فإن تحدٌده عامل أساس من عوامل نجاح المحاورة، ألّن تحرٌر محل النّزاع ٌضمن 

عدم تحول الحوار إلى نوع من اللّجاج، كما انه ٌضمن عدم بعثرة األفكار و ضٌاعها بسبب 

إضافة إلى أن عدم تحدٌد الموضوع ال ٌتٌح فرصة للحكم ضبابٌة الفكرة و عدم و ضوحها، 

علٌه، فالماعدة تمول: "الحكم على الشًء فرع من تصوره " فبل ٌمكن إصدرا  حكم فً مسؤلة 

معٌنة بدون تحدٌد عناصرها و مبلمحها األساسٌة .
3

 

                                                           
 .60. المرجع نفسه، ص 1

، 11ـ10األسالٌب البنٌوٌة فً معالجة األخطاء, )د.ط(، )د.ت(، ص. ٌنظر، دمحم صالح المنجد،  2
www.ISLAMIYA.COM 

،  2009ـ03ـ08عزام عبد المعطً األشهب، الحوار" مفهومه ـ أركانه ـ شروطه ـ معولاته،  . 3
www.Kulalsalafiyeen.com    
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ٌمتصر " فكل ما ٌحمك المنفعة للمجتمع اإلسبلمً، جدٌر بؤن ٌكون موضوعا للحوار، فبل     

الحوار على موضوع دون آخر، ما دامت المنافع و المصالح هً محوره الربٌس و مجاله 

الحٌوي، فهو ٌتناول الموضوعات جمٌعا، و ٌشمل كل المضاٌا ذات الصلة بحٌاة المجتمع فً 

حاضره و مستمبله، و ٌستجٌب للحاجٌات الضرورٌة الّتً تفرضها طبٌعة العبللات الثنابٌة و 

متبادلة، فموضوعات الحوار فً السعه و الشمول بحٌث ال تحّد بمدار أو مسار، المصالح ال

مادام الهدؾ هو الوصول إلى الحمابك و تحمٌك األهداؾ الّتً تعود بالنفع على الجمٌع 
1

 . 

" ولد أعطانا المرآن الكرٌم بعض النماذج البشرٌة الّتً و لفت ضّد الّرسالة و الرسول من     

م  جتُ اجَ حَ   ؤالءِ م ىَ نتُ أَ قولو تعالى: ))ىَ ا إحاطة و معرفة فٌما تؤخذ و فٌما تدع كما فً دون أن ٌكون له

و أيضا: ولَ قَ   . وَ 2{ ((66} ونَ مُ علَ تَ   تم الَ أنُ   وَ   مُ علَ هللا يَ   وَ   لمٌ و عِ م بِ كُ لَ   يسَ ا لَ يمَ فِ   ونَ اجُّ حَ م تُ لَ لٌم فَـ و عِ م بِ كُ ا لَ يمَ فِ 

فـاستعذ  يو ِ الغِ بَـ م بِ ا ىُ مَ   رَ بُ م إالّ كَ ىِ ورِ دُ ّن في صُ م إِ اىُ أتَـ   انٍ لطَ ير سُ غَ هللا بِ   تِ اَ يآي  فِ   ونَ لُ ادِ جَ يُ   ينَ )) إّن اّلذِ 

و  يلُ أوِ م تَـ أتيُ ّما يَـ لَ   و وَ مِ علوا بِ يطُ حِ م يُ ا لَ وا مَ ذّبُ ل كَ .و قـال تعالى: ))بَـ 3{((56صيُر}يع البَ و الّسمِ و ىُ اهلل إن  بِ 

 . 4{((39} مينَ الِ بة الظ  اقِ عَ   يفَ ر كَ ظُ انم فَـ يُ بـلِ ن قَ مِ   ينَ اّلذِ   بَ ذ  ك كَ ذلِ كَ 

فمن خبلل هذه اآلٌات ٌتبٌن لنا أّن المرآن الكرٌم ٌؤخذ على كل هإالء الّذٌن ٌخاصمون     

النّبوات و الرساالت السماوٌة أنّهم ٌدخلون معركة الحوار دون سبلح، ألنهم ال ٌملكون علما أو 

حجة 
5
. 

                                                           
(، 1لٌمة حضارٌة " دراسة تؤصٌلٌة لمنهجٌة الحوار فً اإلسبلم(، دار النفابس، األردن، )ط.. عمٌل سعٌد مبل زاده، الحوار  1
 .124م(، ص2010هـ ـ 1430)

 {.22. آل عمران } 2

 {.52. المإمن } 3

 {.39. ٌونس } 4

 .81ـ80. ٌنظر، دمحم حسٌن فضل هللا، ص  5
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الحوار العلم و اإلطبلع على الفكرة الّتً ٌنطلمان فً  فموضوع الحوار ال بّد لكل من طرفً  

طرٌك إثباتها و نفٌها حتى ال ٌتحول الحوار إلى أسلوب من أسالٌب الشتابم 
1
. 

إذا هذا هو منهج المرآن الكرٌم فً الحوار، حٌث تنوعت مواضٌعه و أنواعه الّتً شملت     

 كل الجوانب و تناولت كل المضاٌا دون حصر .

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81المرجع نفسه، ص 1



 

 

                يالمبحث الثان

   أسلوب الحوار 
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 أسلـــــــــــــــوب الحوار 

 تمهٌد:   

أّن التؤثٌر و اإللناع و نشر المعارؾ وإنارة العمول فً إٌطار الحوار ٌتطلب أسلوب لتحمٌك     

ع، ذلن، حتى تنمل األحاسٌس إلى الّسامع بحٌث ٌخرج الكبلم ممتعا و مشرلا، له تؤثٌر فً السم

وولع  فً النفس، لذلن "نجد أن المرآن الكرٌم لد بٌن لنا أسلوب الحوار، أي أن هنان أسلوبان 

إلدارة الحوار، فهنان طرٌمة العنؾ الّتً نعتمد مواجهة الخصم بؤشد الكلمات و األسالٌب و 

ألساها، بحٌث ٌرتكز اإلختبار على كل من ٌساهم فً إٌبلمه و إهانته و إهدار كرامته"
1

ذا ، إ

فهً تعتمد على المواجهة و اإلكراه، دون مراعاة لمواعد الحوار و أدابه، و لٌس لهذا األسلوب 

نتابج جٌدة و هو ما ٌعبر عنه المرآن الكرٌم عندما ٌكون الجدال ال إلظهار الحك بل إللزام 

،  2{ ((58وَن}مُ صِ وم خَ ل ىم قَ  بَـ دالً إالّ جَ   بوه لكَ رَ ضَ   و ماَ م ىُ ر أَ يٌ ا خَ نَـ تُ يَ آلِ   او الُ قَـ قـال تعالى: )) وَ الخصم، 

م  يِ ئِ ياَ ى أولِ إلَ   ونَ وحُ ين ليَ سُق و إن  الش ياطِ فَ إنّو لَ   يو وَ لَ هللا عَ   ر اسمَ ذكُ م يَ ّما لَ لوا مِ أكُ تَـ   الَ وقولو تعالى )) وَ 

 . 3{ ((121}ونَ كُ شرِ مُ م لَ م إّنكُ وىُ مُ عتُ ن أطَ إِ   م وَ وكُ لُ ادِ جَ يُ لَ 

الحسن إلدارة الحوار حٌث ٌراعً فٌه المواعد وآداب الحوار،و  " وهنان األسلوب السلمً و   

لمد عبّرالمرآن الكرٌم عن هذا األسلوب بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالّتً هً أحسن"
4

 ،

  وَ ىُ   بُّكَ رَ   إن  ن  ي أحسَ لّتي ىِ م بـاِ ليُ ادِ جَ   ة وَ نَ سَ ة الحَ ظَ وعِ المَ   وَ   ةُ كمَ الحِ بِ   ب كَ يل رَ بِ ى سَ إلَ   دعُ أُ قـال هللا تعالى: ))

 . 5{ ((125}دينَ يتَ المُ م بِ و أعلَ ىُ   يلو وَ بِ ن سَ لّ عَ ن ظَ مَ بِ   مُ أعلَ 

                                                           
 .72لسابك، ص. ٌنظر، دمحم حسٌن فضل هللا، المرجع ا 1

 {.58. الزخرؾ } 2

 {.121. األنعام } 3

 .126. عمٌل مبل زاده، المرجع السابك، ص 4
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" و لن نحتاج إلى إلى جهد كبٌر لنعرؾ أن الجدال بالّتً هً أحسن، ٌتمثل فً اتباع أفضل     

األسالٌب و أحسنها فً إلناع الخصم بالفكرة الّتً ٌدور حولها الحوار"
1
                 .        

وٌواجهنا ـ فً هذا الجانب ـ أسلوبان عملٌان فً حركة الّدعوة اإلسبلمٌة فً سٌرة النّبً     

 المرآنٌة:

"األسلوب العلمً الّذي ٌعتمد على تفرٌػ المولؾ من األفكار المسبمة الّتً تحول  األول :

ار فً الفكرة المولؾ إلى عمدة تفرض نفسها على كّل مواطن الحوار، و ٌتمثل ذلن فً اعتب

مولفا مشتركا بٌن الطرفٌن، ٌوحً لكل منهما بضرورة إعادة النظر فً المضٌة و محاولة 

مواجهتها من جدٌد" 
2

3.{ ((24ين}بِ مُ   لٍ الَ ي ظَـ ى أو فِ دَ ى ىُ لَ عَ م لَ إيـ اكُ   لقولو تعالى: ))و إنـ ا وَ ، 
 

ة على ما نملن من أدلة " األسلوب العملً الّذي ٌواجه فٌه الخصم بمناعته المرتكز الثانً :

وبراهٌن على صحتها ـ من جهة ـ و فساد األفكار المضاّدة لها من جهة أخرى"
4
 . 

" ولعّل وجه المٌمة فً هذا األسلوب، أنّه ٌجرد المولؾ من حاالت التعصب و التزمت الّتً     

تعالى: ))   لقولوتحجر الفكرة فبل ٌسمح لها بالتّحرن الّذي تخوض معه لصة الصراع من جدٌد" 

((.{86} ينَ قِ ادِ م صَ نتُ كُ   ا أتّبعو إنّ مَ نيُ ى مِ و أىدَ هللا ىُ   ندِ عِ   نَ مِ   اٍب تَـ كِ وا بِ آتُ ل فَـ قُـ 
5

إن كبل هذٌن  ، "

طلك من مولع ر أن ٌتحرن بكل حرٌة لكن األول األسلوبٌن ٌلتمٌان فً إفصاح المجال للحوا

،بٌنما ٌتمثل الثانً فً الولوؾ مع جانبا، لٌبدأ المضٌة من جدٌدالشن الذي ٌطرح كل المناعات 

                                                           
 .84. دمحم حسٌن فضل هللا، المرجع السابك، ص 1

 .85. المرجع نفسه، ص 2

 {.24. سبؤ } 3

 .86. المرجع نفسه، ص 4

 {.49. المصص } 5



 انمناخ انطبيعي نهحىار                                                                          انفصم األول

 
32 

المناعات، ٌترن المجال مفتوحا للمناعات المضادة لكً تطرح نفسها، مع إعطاء إمكانٌة فكرٌة 

ونفسٌة لئلٌمان بها على أساس جدٌد". 
1

 

فالمرآن الكرٌم ٌعتمد على الطرٌمة الثانٌة منهجا فً عملٌة الحوار و ٌؤمر بها من أجل    

ر ال ٌكون إال لكسب الملوب والعمول معا، ولهذا ٌمتن هللا على نبٌه علٌة اإللناع ألن الحوا

ا  بمَ و وتعالى:))فِ انَ بحَ سُ   ولُ قُ يَ فَ الصبلة والسبلم مشٌر إلى رحمته فً لٌنه )علٌه الصبلة و السبلم( 

م  يُ ر لَ غفِ استَ   م وَ نيُ عَ   عفُ اك فَـ ولِ ن حَ وا مِ عظُ تَ الَ   لِب القَـ   ليظَ ا غَ ظَ فَ   نتَ و كُ لَ   م وَ يُ لَ   تَ نَ هللا لَ   نِ ٍة مِ حمَ رَ 

 .2(( لينَ كِ توَ المُ   بُ حِ هللا يُ   هللا إنّ   لىَ ل عَ كَ وَ تَ فَ   زمتَ ذا عَ إِ فَـ   ي األمرِ م فِ اورىُ شَ وَ 

كذلن حٌنما أمر هللا موسى و أخاه هارون أن ٌذهبا إلى فرعون، دعاهما أن ٌلٌنا لهم المول،      

لَهُ،  والَ قُ {فَ 43ى }غَ و طَ إنُّ   رعونَ ى فِ ا إلَ بَـ ذىَ إِ لى: ))سبحانو و تعا يقولمع طؽٌانه وإدعابه األلوهٌة، 

 {((44ى}خشَ ر أو يَ كَ ذَ تَ و يَ لَ عَ ا لَ ينَـ  لَ والً قَ 
3

دعوتهما تكون بكبلم رلٌك لٌن وسهل رلٌك لٌكون ،" 

أولع فً النفوس وأبلػ وأنجح"
4
. 

 

                                                           
 . 87. المرجع نفسه، ص  1

 {.159ران}. آل عم 2

 {.44. طه } 3
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 .154، ص3ج
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 آداب و أخاللٌات الحوار 

تمول الماعدة: "أنزلوا النّاس منازلهم" فاألحبلم تتؤكد حٌنما تعظم لٌمة من تحاوره" عالم ـ      

والد ـ مسإول " فاإلرتفاع إلى ذولٌات الحوار من األمور التحسٌنٌة و المساعدة فً نجاح 

رات الكبلمٌة و األسالٌب المبٌحة الّتً تإدي بالنهاٌة إلى العملٌة الحوارٌة و إبعادها عن المهات

فشل الحوار و انعدام أهدافه، إذن الحاجة إلى الحوار ضرورٌة و ملحة فً الّدعوة اإلسبلمٌة 

فمد رسم الرسول ـصلى هللا علٌه و سلم ـ أروع األخبلق فً الحوار و أحسنها ألنّها مطلب 

 إلى أهم اآلداب و األخبللٌات . إلهً، و علٌه سؤتطرق فً هذا المبحث

 الكلمة الّطٌبة 

أّن الكلمة الطٌبة عامبل أساسٌا فً نجاح الحوار و الوصول إلى نتٌجة، فهً لها مكانة فً     

ى  ربَ و القَ أولُ   ةَ سمَ القِ   رَ ضَ ا حَ إذَ لقولو تعالى: ))وَ المرآن الكرٌم و ٌتّضح دلن من خبلل اآلٌات المرآنٌة 

  نَ ضَ غرَ ا تُ إم    ، و قـال أيضا: ))وَ 1{((8ا {وفًـ عرُ مَ   والً م قَ يُ وا لَ ولُ و قُ   نوُ م مِ وىُ قُ ارزَ فَـ   ينَ اكِ سَ المَ ى و َ تامَ و اليَ 

3ا((نَـ سَ حَ  وا للنـّاسِ ولُ قُ وَ  ، و قولو: ))2{((28ا}ورً يسُ مَ   والً م قَ يُ ل لَ قٌـ ا فَ وىَ رجُ ك تَ ب  ن رَ مِ   ةٍ حمَ اء رَ م ابتغَ نيُ عَ 
 ،

ذه األخٌرة شعبة من شعب اإلٌمان و سمة المإمنٌن و ؼٌرها من اآلٌات الكرٌمة ألّن ه

الصادلٌن و الدعاءة و شعارهم، فهً تؤلؾ بٌن الملوب، و تصلح النّفوس، و تذهب الحزن و 

 تزٌل الؽضب، كما أّن هللا ضرب لها مثبل بالشجرة الطٌبة الثابتة األصل، فمال سبحانه 

 

                                                           
 {.8.  النساء} 1

 {.28. اإلسراء } 2

 {.83. البمرة } 3
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و ٌضرب هللا األمثال للنّاس لعلّهم ٌتّذكرون وتعالى: )) ألم تر كٌؾ أكلها كّل حٌن بإذن ربّها 

{25 .))}
1

 

 نداء اآلخرٌن بأحب األسماء لدٌهم 

                                     إّن من األسباب المهمة لجذب النفوس، و التمرب منهم، أن تنادي اآلخرٌن بؤحب األسماء                                               

د جاء فً الحدٌث أن النبً ـ صلى هللا علٌه و سلم ـ كان ٌعجبه ان ٌدعً الرجل بؤحب لدٌهم،فم

أسمابه، وأحب ِكناه.
2

 

"فالنّاس للوب و أفبدة تحّب و تبؽض، تمرب البعٌد و تبعد المرٌب، لها أسالٌب أحٌانا تكون     

" ادع النّاس بؤحب معمدة حتى تفهمها، و لها أخرى لٌس أٌسر منها لتفعلها، منها ما اخترناه 

األسماء إلٌهم " إنها شبكة ٌلمٌها الذّكً المحسن المطٌع ٌّزٌنها بالورد و العطور و التّودد و 

الحب فٌجذب إلٌها من المإمنٌن ما ٌرٌد به ابتؽاء مرضات هللا و فمط، لٌس لمصالح ؼٌرها"
3

 ،

أخٌن: أن تبدأه بالسبلم لال عمر بن الخطاب ـ رضً هللا عنه ـ " ثبلث تثبت لن الّود فً صدر 

 و توسع له فً المجلس و تدعوه بؤحب األسماء إلٌه".

فلٌحذر المحاور من سمطات الكبلم، و زالت اللّسان، فمد تإدي بحواره إلى الفشل و سوء     

 الخاتمة.

 

 

 

                                                           
 {.25ـ24. إبراهٌم } 1

 .79. دٌماس دمحم راشد، المرجع السابك، ص 2
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 الثّناء على اآلخرٌـــن 

فً ذلن مذموم و ممموت،  " إّن مدح اآلخرٌن و الثّناء علٌهم بما لٌس فٌهم، و تجاوز الّحد     

 فمد ذكر رجل عند النّبً صلى هللا علٌه و سلم، فؤثنى علٌه رجل خٌرا، فمال النّبً ـ صلى هللا 

علٌه و سلم ـ وٌحن، لطعت عنك صاحبن ـ ٌمول له مراراـ إن كان أحدكم مادحا ال محالة 

زّكى على هللا أحدا".فلٌمل: أحسب كذا و كذا، و إن كان ٌرى أنه كذلن، و هللا حسٌبه و ال ٌ
1

 

وأحٌانا لد ٌكون الثّناء على أفكار الطرؾ اآلخر وأدابه الجمٌلة، و المعلومات التً      

ٌوردها، فهذا الثناء لد ٌفتح للب الطرؾ اآلخر لمبول آرابه أٌضا، وٌذهب بروح التّحفز الّتً 

ة، و تخلؾ أجواء تسود أجواء المناظرات والمنالشات، و تضفً عل المحاور صفة الموضوعٌ

من الثمة بٌن الطرفٌن.
2

 

ومن خبلل هذا نستخلص أنّه ٌستحسن للمحاور أن ٌبنً على محاوره، و أن ٌستعمل فً   

حواره الكلمات المهذبة الّتً تبرز رؼبة الطرؾ اآلخر و تشجعه إلى تمبل الحك، على ان ٌلتزم 

 المحاور حدود اإلعتدال واإلتّزان فً ذلن.

 ـــانالبٌــــــــــ 

"إّن لّوة التعبٌر، و فصاحة اللّسان، و حسن البٌان من اآلداب المهمة فً الحوار الناجح،     

الّذي ٌكون له األثر الكبٌر فً إٌضاح الفكرة، وإلناع الطرؾ اآلخر بها، فكم من حّك ضاع 

لمحاور لسوء التعبٌر عنه، و كم من باطل ظهر ألّن الّذي ٌدعو إلٌة فصٌح بلٌػ، لذلن ٌنبؽً ل

النّاجح أن ٌضبط كبلمه و ٌتمن لؽته، و الّن الكبلم الجمٌل الواضح اللٌّن، له أثر حسن فً 

                                                           
 . 160ـ159.ٌنظر، عمٌل مبل زاده، المرجع السابك، ص 1

 .161. المرجع نفسه، ص 2



 انمناخ انطبيعي نهحىار                                                                         انفصم األول 

 
36 

الّسامع الّذي ٌفهمه و ٌجعله ٌحترم لابله، ألنه ٌراه رجبل محٌطا بما ٌمول، لادرا على اإلفصاح 

و اإلٌضاح"
1

 

مال العرض، و اإلبتعاد عن ومن البٌان فً الحوار، اإللتزام باللّؽة الفصحى الواضحة و ج     

التطوٌل الممل، و اإلختصار المخل، و كذلن مناسبة األلفاظ للمعانً، و ؼٌر ذلن من األمور، 

ولذلن لٌل: " إّن األسباب الجوهرٌة لنجاح المتحدث: المعرفة ثّم اإلعداد ثّم الوضوح. 
2

 

لنّاس وٌعملوه، ٌمول إبن لٌم ومن البٌان أٌضا، التّؤنً فً الكبلم والتّمهل فٌه حتى ٌفهمه ا    

الجوزٌة رحمه هللا: " كان ملسو هيلع هللا ىلص، أفصح خلك هللا و أعذبهم كبلما و أسرعهم أداًء، و أحبلهم 

منطما، حتّى إن أخذ كبلمه لٌؤخذ بمجامع الملوب، و ٌشهد له بذلن أعداإه، وكان إذا تكلم بكبلم 

ٌحفظ و ال منمطع، تخلله السكتات بٌن أفراد  مفصل مبٌن، ٌعده العاد، لٌس بهذيٍ مسرع ال

الكبلم.
3

 

 البدء باألهــــــم 

" المحاور النّاجح هو الّذي ٌصل إلى هدفه بؤلرب طرٌك، فهو ال ٌضٌع ولته فً ما ال فابدة     

منه، أو ال عبللة له بؤصل الموضوع، أو بممدمات، أو أمور جانبٌة، ٌّظنها مهمة و هً لٌست 

معرفة األهم والبدء به و تحدٌده بوضوح، ٌّسهل المهمة بٌن أطراؾ الحوار،  كذلن، لذلن فإن

وٌختصر الطرٌك إلى الهدؾ الممصود، و هذا لٌس معناه إهمال بعض الممدمات الضرورٌة 

والّتً ال بّد منها، و إنما الممصود التّوازن فً ذلن أوال، ثّم و بعد الممدمات والتهٌبة ٌبدأ 

ٌنالشها واحدة تلوى األخرى بؤسلوب مشوق و جمٌل" بالمضاٌا األساسٌة و
4
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وبعده المنهجٌة كان أسلوب األنبٌاء علٌهم السبلم، فً الّدعوة و الحوار، فؤول ما دعوا      

ألوالهم إلى عباد هللا وحده، كما لال سبحانه و تعالى على لسان نوح و هود و صالح و شعٌب 

إآله ؼٌره" علٌهم الّسبلم: " اعبدوا هللا مالكم من
1

 

وألجل ذلن كانت الحكمة من نزول المرآن مفرلا، منجما، و متدرجا، بؤلهم، و ذلن لتربٌة      

يالً  نزِ تَ   اهُ نّزلنَـ كٍث وَ لى مَ عَ   ى النـّاسِ لَ ه عَ أَ قرَ تَ لِ   اهُ قنَـ رَ رآنـًا فَ قُ   قـال سبحانو وتعالى: )) وَ األمة علما و عمبل، 

{106)) }2
ة واحدة، لثملتن التكالٌؾ على األّمة، و لتفرلت للوب ، " ألنه لو نزل المرآن دفع

آن  القرُ   يوِ لَ عَ   لَ زَ  نَ والَ وا لَ رُ فَ ين كَ ال اّلذِ قَـ   قـال: )) وَ كثٌر من النّاس فً لبول الّدعوة" و صدق هللا حٌث 

 .3يالً((رتِ اه تَ لنَـ تَـ رَ وَ   كَ ؤادِ فَ   وِ ت بِ ثبِ نَ لِ   كَ لِ ذَ كَ   ةٌ دَ احِ وَ   ةٌ ملَ جُ 

 غض الصوت 

المحاور أن ٌرفع الصوت أكثر مما ٌحتاج إلٌه الّسامع، أثناء المحاورة، ألّن فً ذلن ٌحسن ب    

عونه، و إٌذاء، فالمحاور ؼٌر الخطٌب، و فً أكثر الحاالت ٌكون صاحب الصوت األعلى، 

للٌل المضمون، ضعٌؾ الحّجة، ٌستر عجزه بالصراخ، على عكس صاحب الصوت العادي 

كرا منّظما و حّجة و موضوعٌة و ٌضرب المثل فً ذلن بالبحر إذ الّذي ٌعكس عمبل متّزنا، و ف

ٌمال: ) الماء العمٌك أهدأ(، إذ تجد الصخب و الضجٌج على الشاطا عند الصخور حٌث الماء 

ضحل ال جواهر فٌه وال درر، و تجد لدى الماء األعمك حٌث نفابس البحر و كنوزه .
4
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ى: )) و اؼضضن من صوتن ((، أي " ال تبالػ فً "ٌمول إبن كثٌر رحمه هللا فً لوله تعال   

أي  ،ير((مِ الحَ   وتُ صَ لِ   األصواتِ   رَ نكَ أَ ّن َ قـال: )) أَ الكبلم أو ال ترفع صوتن فٌما ال فابدة فٌه، و لهذا 

ؼاٌة من رفع صوته أنّه ٌشبه بالحمٌر فً علوه و رفعه، و مع هذا فهو ٌؽٌض إلى هللا تعالى، 

ٌر ٌمتضً تحرٌمه و ذّمه ؼاٌة الذّم "وهذا التشبٌه فً هذا بالحم
1
. 

وهذا ٌدل على أّن رفع الصوت أكثر من البّلزم، من سوء األدب، و ٌعتبر داللة على عدم     

الثمة فً النّفس و ضعؾ الشخصٌة، لذا على المحاور النّاجح، أّن ٌرالب نفسه، بالدرجة نفسها 

ه و حركاته، و بذلن ٌفوز باحترام الّتً ٌرالب فٌها اآلخرٌن من حٌث السٌطرة على لسان

 اآلخرٌن و تمدٌرهم.

 تجنب استعمال ضمٌر المتكلم 

ٌحسن بالمحاور أن ٌتجنب استعمال ضمٌر المتكلم لدر اإلمكان، مثل: علمت كذا، و رأًٌ     

كذا، و أرجح كذا، و كذلن تجنب استعمال ضمٌر الجماعة مثل: رأٌنا كذا، و توصلنا على كذا، 

لوع فً مدح النّفس، و فساد إلٌه، حٌث إّن هذا األسلوب من الحدٌث، ٌترن وكل خشٌة الو

انطباعا سلبٌا لدى السامع بجعله ٌنفر منه و ٌزهر فٌه، و إلنسان بطبعه ٌكره من ٌتعالى علٌه، 

وٌنزله منزلة الجاهل.
2

 

درهم، جعل فالمحاور النّاجح إذا أراد لآلخرٌن النّجاح وضع نفسه أسفلهم، و إذا شاء أن ٌتص   

نفسه خلفهم، و جعل اآلخرٌن ٌشعرون بؤن الفكرة فكرتهم، و لذلن كان األمر بالشورى، فً 

وهكذا كان أسلوب األنبٌاء علٌهم السبلم فً دعوة  م ((،يُ ينَ ى بَ ورَ م شُ ىُ مرُ أَ وَ  ))لوله تعالى: 

 ألوامهم.
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 لقولوار الثّناء على نفسه فبل ٌنبؽً للمحاور أن ٌستعمل من األلفاظ ما تدل على مدح، أو إظه   

، و المعنى " تخبرون النّاس بطهارة أنفسكم وهللا (( ىن اتّقَ مَ بِ   مُ و أعلَ م ىُ كُ سَ وا أنفُ كُ ز   تَ الَ فَـ تعالى: ))

أعلم بمن اتّمى" ألن ذلن عادة تعاند و تكابر أمام من كان هذا حاله"
1
. 

 التلمٌح و حسن المعاتبة 

محاورة، وعدم تخطبتهم بعبارات صرٌحة، واإلبتعاد عن إن الؽّض عن األخطاء أثناء ال    

اللّوم المباشر، و كل ذلن له أثر فعال فً تسلٌم الطرؾ اآلخر للحك، و تصحٌح أخطابه، ودفعه 

إلى التعاون بدال من التّكبر و العناد، ألن النّفوس عادة ال تتمبل مثل هذه األسالٌب، و ؼالبا مال 

رة اآلخرٌن".تإدي إلى جرح المشاعر، و إثا
2

 

"و لهذا األدب نجد أمثلة كثٌرة فً المرآن، فمن األمثلة المرآنٌة ما جاء فً رّد بنً إسرابٌل     

لموسى علٌه السبلم وتكذٌبه، بعد أن جاءهم بالبٌّنات، حٌث جاء النّص المرآنً بلسانهم فً 

3(( ا األّولينَ نَـ اتِ ي آيَـ فِ ا  ذَ يَ ا بِ عنَـ مِ ا سَ ى و مَ رِ فتَ مُ   حرٌ ا إالّ سِ ذَ اىَ قوليتعالى: )) مَ 
، فٌرّد علٌهم ردأً مهذبا 

  وُ لَ   ونَ كُ ن تَ و مَ   هُ نذَ ن عِ ى مِ دَ ليُ بـاِ   اءَ ن جَ مَ بِ   مُ علَ ي أَ بِ ى رَ وسَ مُ   الَ قَـ   )) وَ ٌلمح فٌه و ال ٌصّرح: 

 4((.{37}ونَ مُ ح الظّالِ فـلَ يَ   إنّو الَ   الّدارِ ة ُ بَ اقِ عَ 
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 اإلستعانة بضرب المثال و المصص 

المحاور النّاجح إلى استخدام أسلوب ضرب األمثال و التشبٌه لتمرٌب المعانً و لد ٌحتاج     

أخبر سبحانه أنه ضرب األمثال لعباده فً ؼٌر موضع من كتابه وأمر باستماع أمثاله، و دعا 

ا  مَ   وَ   نـّاسِ لا لِ يَ بُ ضرِ ال نَ األمثَـ   لكَ تِ قـال هللا تعالى: )) وَ عباده إلى تعملها و التفكٌر فٌها و اإلعتباربها، 

 1((.{43}ونَ مُ الِ ا إالّ العَ ليَ عقِـ يَ 

" وهذه الوسٌلة تعمل على: تشبٌه المعانً الذهنٌة المجردة بؤشٌاء الحسٌة الملموسة و من     

ثّم وضوحها، ٌإدي إلى تمرٌب األفكار من الفعل و جعلها مفهومة، كما ٌإدي إلى إدران 

التؤثٌر بتلن الصورة أّشد من األفكار المجردة، المعنى و تكوٌن صورة له فً المخٌلة و ٌجعل 

باإلضافة إلى ما فً التصوٌر و التّشخٌص الحً من اإلثارة و المتعة مما ٌطرد السؤم فً 

اآلخرٌن"
2

، "إّن أسلوب ضرب األمثال ٌستفاد منه أموركثرة: التذكٌر، والوعظ        

إثر فً العمول ما ال ٌؤثره وصؾ والحّث،والّزجر،واإلعتبار، فهً تإثر فً العمول ما ال ٌ

الشًء ذاته، ذلن بؤّن الؽرض من المثل تشبٌه الخفً بالجلً، و الؽابب بالشاهد ".
3

 

نجد أن ضرب األمثلة له دورا إٌجابً لذلن كثر اإلعتماد على هذا األسلوب فً المرآن    

4(( ونَ رُ كَ ذ  تَ م يَ يُ لَ عَ لَ   للنـّاسِ   الَ ثَـ هللا المِ   بُ ضرِ يَ   قـال سبحانو و تعالى: ))وَ الكرٌم، 
، كما أنه ضرب 

                                                           
 {.43. العنكبوت} 1
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ا  مَ   مثالَ   بَ ضرِ حي أن يَ ستَ يقول عّز وجل: ))إّن هللا ال يَ األمثلة حتى باألشٌاء الصؽٌرة و الحمٌرة، 

                                                 1.ا ((  يَ وقَ ا فَ مَ ة فَ وضَ عُ بَ 
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 المرآن ٌرسم منهجٌة الحوار 

 تمهــــد: 

ارٌخ البشري، لت منهجٌة الحوار فً المرآن أنموذجا ألرلى فنون الحوار الّتً عرفها التّ شك    

ففً منهجٌة أتٌح لكافة الخصوم أن ٌدلوا بحججهم كاملة ؼٌر منموصة وال مختزلة بعًٌدا عن 

تموٌلهم مالم ٌمولوه، لذلن نجد أن منهجٌة الحوار المرآنً تموم على مبادئ أساسٌة، تهدؾ  كلها 

 إلى تهٌبة الخصم لٌكون عضوا ربٌسٌا فً فرٌك الحوار.

هو الماسم المشترن أو الكلمة الّسواء بٌن المسلمٌن، و أول شروط الحوار  " فالمرآن الكرٌم    

النّاجح أو على األلل كً ال ٌرتّد إلى انتكاسه أسوأ من الخبلؾ األول، أن ٌنطلك المتحاورون 

من لاعدة وأرضٌة مشتركة، و المرآن هو المنطلك الّذي ٌمكن للمسلمٌن أن ٌعودوا و ٌحتكموا 

مة اإلسبلمٌة تعٌش أزمة حوار حمٌمٌة على كل المستواٌات و لهذا ال بّد من إلٌه، خاصة أن األ

تؤصٌل الحوار انطبللا من الماعدة المشتركة لتحمٌك التواصل"
1
. 

 التأصٌل المرآنً للحوار 

"المرآن الكرٌم: كتاب هللا الذي ال تنمضً عجاببه، أنزله لٌهدي البشرٌة إلى أفضل ؼاٌة، و ألوم 

ا المرآن ٌهدي إلى الّتً هً ألوم "طرٌك: " إن هذ
2

، فهو كتاب ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال 

من خلفه، وهو المطلوب دراسة و تؤمله بوعً و بصٌرة و كذلن اإلحتكام إلٌه فً كل المضاٌا 

الّتً تواجه المسلم فً كل زمان ومكان"
3

، " هذا المرآن هو الضٌاء و به النّجاة من الؽرور، 

 اء لما فً الصدور، و هو حبل هللا المتٌن و العروة الوثمى و المعتصم وفٌه الّشف

                                                           

 
1
  www.Almultka.org، 2008ـ10ـ15أبو زٌد اإلدرٌسً، الملتمى الفكري لئلبداع ـ منهج الحوار فً المرآن الكرٌم، .
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األوفى، و هو المحٌط بالملٌل والكثٌر والصؽٌر، والكبٌر، ال تنمضً عجاببه وال ٌحٌط بفوابدة 

عند أهل العلم تحدٌد و ال ٌخلمه عند أهل التبّلوة كثرة الترّدد"
1
. 

خاص حٌث ال ٌمكن أن ٌماس علٌه أنواع الكبلم  " وأسلوب المرآن بكل تفاصٌله ذا طابع    

وأسالٌب التؤلٌؾ، مما جعله فرٌدا و حافبل بكنوز المعرفة من كل لون و فن، و من هذه 

األسالٌب أسلوب الحوار الّذي اعتمد علٌه المرآن الكرٌم فً " توضٌح الموالؾ و جبلء 

ر، و فتح المسالن الّتً تإدي إلى الحمابك، و هداٌة العمل ،وتحرٌن الوجدان، و استجاشة الضمٌ

حسن التّلمً و اإلستجابة، والتّدرج بالحّجة احتراما لكرامة اإلنسان، و إعبلء لشؤن عمله الّذي 

ٌنبؽً أن ٌمتنع على بٌّنة ونور"
2
. 

" هذا األسلوب الّذي نفتمره فً حٌاتنا الٌومٌة، وعلى أكثر من صعٌد، فكثٌر من المشاكل     

أصابت األّمة و شتّتت طالاتها، و أخرتها عن مولع الصدارة، كان من الممكن والمصابب الّتً 

أن نتجنبها، أو على األلل أن نملّل من آثارها، لو لجؤنا إلى هذا األسلوب والمبدأ المرآنً المهم، 

الّذي نجد له مساحات واسعة فً كتاب هللا العزٌز، حٌث ترشدنا آٌات كثٌرة إلى هذه الحمٌمة 

المرآن الكرٌم نماذج من الحوارات مع المخالفٌن، فً مختلؾ العصور والبٌبات بطرق ولد لدم 

مختلفة، ومع أطراؾ مختلفة. "
3

 

"ولعله عّزوجل عندما ساق هذه المحاورات فً كتابه الكرٌم، إنّما أراد أن ٌعلّمنا أدب     

رشد، و ٌإدي إلى المحاورة والمنالشة والمراجعة بؤسلوب حكٌم و بمنهج لوٌم، ٌهدي إلى ال

السعادة والفبلح."
4

 

                                                           
 .409، ص1م(، ج1968هـ ـ 1387. الؽزالً، إحٌاء علوم الّدٌن، مإسسة الحلبً و شركابه للنشر والتوزٌع، )د.ط(، ) 1

 .14. الندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً المسلم، المرجع السابك، ص 2

 .76لسابك، ص. عمٌل سعٌد مبل زاده، المرجع ا 3

 .162. دمحم سٌد الطنطاوي، المرجع السابك، ص 4
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ًّ مبٌن"     إّن النّص المرآنً أساسا هو نص لؽوي نزل " بلسان عرب
1

، فٌجب أن ٌفّسر اللّفظ 

بحسب مدلوالته فً اللؽة العربٌة و بما ٌوافك لواعدها و ضوابطها، وما ٌنتهً إلى مآالتها 

اللّؽوٌة، و بما ٌناسب ببلؼة المرآن المعجز.
2

 

ن فإن اإلعتماد على لؽة المرآن الكرٌم فً تؤصٌل الحوار مإشر لوي فً إثبات هذه لذل    

 الحمٌمة المهمة، و سنتناول فً هذا المبحث، التؤصٌل المرآنً للحوار من خبلل هاتٌن النمطتٌن:

 أوال:التأصــــٌل من خالل استحضار اآلخر 

ال له لكً ٌختلؾ و ٌعبر عن " النّص المرآنً نص حواري ٌعترؾ باآلخر، وٌفسح المج    

نفسه، حٌث سجل المرآن الكرٌم ألوال المعارضٌن و شبهاتهم الفاسدة من األمم الخالٌة حول 

األصعدة، سواء موالفهم العمدٌة من إنكار الؽٌب و عبادة  دعوة هللا عّز وجل، وعى مختلؾ

األوثان، أو موالفهم من األنبٌاء علٌهم السبلم"
3
. 

و مشتماتها،  لال "وارٌة النص المرآنً هو ذلن الحضور الهابل لمادة " والدلٌل على ح    

فمادة )ق و ل ( تتكرر فً المرآن الكرٌم أكثر من ألؾ وسبعمابة مرة و توزعت على أكثر من 

أربعٌن تصرٌفا واشتمالا، وهذا ٌعنً أن المرآن بؤسلوبه المعجز لد احتوى ألوال المخالفٌن 

ٌا واألمور، والّتً تتوزع على كل أطراؾ الممام من متكلم ومخاطب وشبهاتهم حول كافة المضا

 و مذكر و مإمن وحاضر وؼابب.

 وفٌما ٌلً تصرٌفات مادة )ق و ل ( حسب تكرارها فً المرآن الكرٌم:    

                                                           
 .76. عمٌل سعٌد مبل زادة، المرجع السابك، ص 1

 .77. المرجع نفسه، ص 2

. ٌنظر،دمحم رفعت زنجٌر، منهجٌة المرآن الكرٌم فً التعامل مع آراء معارضه، دار إلرأ ، دار التوفٌك، دمشك، )د.ط(،  3
 .16ـ14م(، ص2003هـ ـ 1423)
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 28مرة، )ٌمول(  92مرة، )ٌمولون(  332مرة، )لل(  332مرة، )لالوا(  952)لال(تكررت 

مرة،  19مرة، )لوال(  27مرة، )للنا(  34مرة، )لالت( 49ل(مرة، )لٌ 52مرة، )المول( 

مرة،  12مرة، )لولهم(  12مرة، )تمول(  15مرة، )لٌمولّن(  16مرة، )تمولو(   17)ٌمولوا(

 6مرة، )للُت(  9مرة، )ألول(  9مرة، )للتم(  11مرة، )نموَل(  11مرة، )تمولون(  12)لولو( 

مرات، )ٌمال(  3مرات، )لابل(  3مرات، )لٌبل(  3وال( مرات، )ل 3مرة، )لاال(  6مرة، )ألل( 

مرات، وهذه التّصرٌفات تكررت مرة واحدة: )لالها(، )للته(، )تمل(، )تمولّن(، )لنمولّن(،  3

)ٌمل(، )ٌموال(، )للن(، )لولً(، )تمّول(، )تمّوله(، )لولن(، )لولناَ(، )لَْوِلها(، )األلاوٌل(، 

")لٌلِه(، )لابلها(، )لابلٌَن(
1
. 

وهذا دلٌل كاٍؾ ٌوّضح لنا أّن المرآن الكرٌم ذو طبٌعة حوارٌة عالٌة و هذا ما ٌوّضحه لنا     

هو اآلخر الممرئ أبو زٌد اإلدرٌسً معطٌات مهمة متعلمة بهذا المإشر و هً كاآلتً:
2

 

إّن المرآن الكرٌم ٌستحضر بدرجة كبٌرة جدا رأي اآلخر المخالؾ، و ٌنالشه بكّل هدوء  .1

 ةومنهجٌ

إّن المرآن ٌستعرض رأي اآلخر مع انه باطل و فاسد، و مع انه ال ٌملن أي حظ فً  .2

 الصوابٌة و المنهجٌة.

المرآن الكرٌم ٌستحضر اآلخر دون مع فساده، دون تهمٌش وإلصاء، أي ٌعطٌه الفرصة  .3

 الكاملة لٌعبّر عن فكرته بؤسلوب واضح.

 ة أسلوبه على اآلخر.المرآن ٌصبػ جمالٌة آدابه البٌانً الرفٌع، و براع .4

إّن هللا سبحانه و تعالى فً كتابه العزٌز ٌعطً الفرصة الكاملة لآلخر، و ٌفتح األبواب  .5

 أمام تدافع فكري و معرفً لابم على طلب الحك.

                                                           
 .87. عمٌل سعٌد مبل زاده، المرجع السابك، ص 1

م(، 2000هـ ـ 1421. ٌنظر، أ]و زٌد اإلدرٌسً، لؽة الحوار فً المرآن الكرٌم، مجلة الرشاد، ـ كنداـ العدد العاشر، ) 2
www.Rashad.org  

http://www.rashad.org/
http://www.rashad.org/
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إذن من خبلل المعطٌات السابمة ندرن أّن المرآن ٌحثنا على فسح المجال للرأي اآلخر، وأن     

 ا معرفٌا .نعطٌه فرصة ألن ٌبمى حاضر

 ثــانٌا: التأصٌل من خالل كثرة النماذج المرآنٌة للحوار:

إّن المرآن الكرٌم ملٌا بالنماذج من الحوارات و هً لابمة على أساس الحّجة و البرهان مع     

إختبلؾ مستوٌاتها و أؼراضها، و هذا ما ذكره لنا الدكتور عبد الرحمن النحبلوي فً كتابه 

مٌة وأسالٌبها، حٌث ذكر لنا بعض الحوارت المرآنٌة بشكل عام و عرضها أصول التربٌة اإلسبل

على ضوء ماٌلً:
1

 

 بٌان طرفً الحوار 

 ذكر موضوع المحاورة 

 استعراض نص المحاورة 

 .التعمٌب على المحاورة باختصار، مع إبراز بعض جوانبها المهمة 

 نمــــــــــاذج بعض الحوارت القرآنية

 تهحوارات الخالك مع مخلولا 

 مع المبلبكة فً خلك آدم:

 المبلبكةب. هللا جلّت لدرته            أ. ـ طرفا المحاورة:   

 ـ موضوع المحاورة: مخاطبة هللا عّز وهلالج لج مبلبكته فً لضٌة خلك آدم علٌه السبلم.

                                                           
سبلمٌة وأسالٌبه فً البٌت والمدرسة و المجتمع، دار الفكر المعاصر، . ٌنظر، عبد الرحمن النحبلوي، أصول التربٌة اإل 1

 .208ـ207م(، ص 2001هـ ـ 1422بٌروت، )د.ط(، )
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َوا أَتجَعُل ِفيَيا َمن ُيفِسَد  وِإذَا قـَال رَّبَك لِلَمالَِئَكة إِني َجاِعٌل ِفي األرِض خَليفَة قـَالـ نص المحاورة: )) 

{ َو َعّلَم آَدَم األسَماَء ُكّلَيا ُثّم  30الدِّماِء وَنحُن ُنسب ُح بَِحمِدَك وُنقدِّس َلَك قـال إّني أعَلم َما الَ َتعلُموَن}

ك الَ ِعلَم لَناَ إالَ  { قـاُلوا ُسبَحانَ 31َعرَضُيم َعلى الَمالئَكة فَقـاََل أنبِئوِني بـِأسماَء َىؤالِء إن ُكنتم َصاِدقيَن}

{ قـاََل يـَا آَدَم أنبِئُيم بـِأسَماِئُيم فـَلَما أنبـَأُىم بـِأسَماِئِيم قـَاَل أَلم أقـُل  32َما َعّلمتَنـَا إّنَك أنَت الَعليُم الَحكيُم}

 1{ ((.33لُكم إّني أعَلم َغيَب الّسَمواِت و األرِض و أعلُم ما تبدوَن و ما ُكنُتم َتكُتُموَن}

وحى هللا تعالى إلى المبلبكة أنّه جاعل فً األرض خلٌفة وترن لهم فرصة التعلٌك " لد أ    

على الموضوع، فؤنكروا على هللا سبحانه و تعالى ذلن، ألنهم فهموا أن هذا المخلوق و ذرٌته 

من بعده ال ٌمومون بالمهمة كما ٌجب، فً حٌن أنّهم ٌمارسون هذا الّدور بإخبلص، فهم 

ّدسونه باستمرار، وال ٌخالفون هللا فً أمر، ففً هذه المحاورة إبراز لمٌمة ٌسبّحون هللا و ٌم

الشورى و أهمٌتّها، ألنّنا نعلم أّن هللا عّز وجل لٌس بحاجة إلى المشورة فهو العلٌم الخبٌر".
2

 

هذا هو منهج المرآن فً تؤصٌل الحوار حٌث: " أّن الحوار بلسان المبلبكة، ووجوده فً     

نً إالّ أمر تعلٌمً للمكلفٌن من بنً البشر كً ٌعتمدوا صفة الحوار ممدمة لئللناع النّص المرآ

والوصول إلى الحمٌمة أو إللى الشًء المطلوب".
3
  

  حوارات األنبٌاء مع ألوامهم
4

 

 موسى علٌه السالم:

                                                           
 {.33ـ30. البمرة} 1

 .82. ٌنظر، عمٌل سعٌد مبل زادة، المرجع السابك، ص 2

 .20ص م(،2005هـ ـ 1426. سعد السحمرانً، اإلسبلم واآلخر، دار النفابس ـ بٌروت، )د.ط(، ) 3

 .88. ٌنظر,عمٌل سعٌد مبل زادة، المرجع الساق، ص 4



 منهجية انحىار في انقرآن انكريم                   انفصم انثاني                                         

 
50 

 فرعون ب.         موسى و هارونأ. ـ طرفا المحاورة:    

موسى وهارون إلى فرعون وملّته، مع طؽٌانهم  ـ موضوع المحاورة: ٌرسل هللا تعالى

 وضبللهم، إللامة الحجة علٌهم، وإلنماذ بنً إسرابٌل من طؽٌانهم.

{ أّن أَرَسَل َمعنـَا َبِني  16فـَأتِنـَا ِفرَعون فَقُواَل إنـّا رَُسوَل ربِّ العاَلِميَن}ـ نص المحاورة: ))

{ َو فَعَلَت فَْعَلَتَك ال تي  18بِثَت ِفينـَا ِمن ُعمرَِك ِسنيَن }{ قـَاَل أَلم ُنربَِّك ِفينـَا وليًدا و لَ 17إسرَائيَل}

{فََفررُت ِمنُكم َلّما ِخفُتُكم  20{ قـال فََعلُتَيا إذَا َو أنـَا ِمن الظَالِّيَن}19فَعلَت َو أنَت مَن الَكافريَن}

َتَمّنَيا َعاى  أن َعبَدت َبِني  { َوتـِلَك ِنعَمٌة  21فََوَىَب ِلي رَبِّي َحَكمًا َو َجَعلَني ِمَن الُمرَسليَن}

{ قـَاَل ربُّ الّسَمواِت وَاألرِض َوَما َبينُيما إّن ُكنُتم  23{ قـَال ِفرَعوَن َو َما َربُّ الَعاَلميَن}22إسراَئيَل}

وَلُكم  { إّن رَسُ 26{ قـَاَل ربُُّكم و َربُّ آبائِكم األولّيَن}25{ قـَاَل لَِمن َحْوَلُو أالَ تسَتِمعوَن}24مُّوِقِنيَن}

{ قـَالَ  28{قـاَل َربُّ الَمشرِق و الَمغرِِب َو ما بَيَنُيماَ إّن كنتم َتعقـلِوَن}27اّلِذي أُرِسَل إِليُكم لَمجنوٌن}

 1{(( .30{ قـَالَ أو َلو ِجئُتَك بَِشيٍء مُّبيٍن}29لِئن اّتَخذَت إالَىاً َغيري ألجَعلن ك ِمن الَمُسُجوِنيَن}

تعالى موسى و هارون إلى فرعون و ملبه، و ٌؤمرهما سبحانه  فً هذه اآلٌات ٌرسل هللا"    

وتعالى أن ٌتلطفا مع فرعون، وٌموال له لوال لٌِّنا، مع ظلم فرعون و استعباده لبنً إسرابٌل، 

وإّدعابه األلوهٌة و هذا ٌعنً أن أي إنسان مهما كانت درجة انحرافه و ضبلله ال ٌخرج من 

ل إنسان تكمن فً داخله دوافع الخٌر، الّتً فطر هللا علٌها دابرة الحوار و التبلٌػ، ألّن ك

الخلك".
2

 

                                                           
 {.30ـ16. الشعراء، } 1

 .90. عمٌل سعٌد مبل زادة، المرجع السابك، ص 2
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  :حوارات أخرى
1
  

 : نبأ بنً آدم

 هابٌلب. لابٌل     . ـ طرفا المحاورة:     أ

ـ موضوع المحاورة: محاورة بٌن شخصٌن: إحداهما تإمن بالحوار و البلّعنؾ طرٌما لحل 

 لعنؾ.الخبلؾ والمشاكل، واألخرى ال تإمن إالّ با

َلم ُيَتقَِبَل ِمن  ـ نص المحاورة: ))  وَاتُل َعلَيِيم نَبـَأ ابَني آَدم بِالَحِق ِإذ قر با ِقرباَنـًا  فُتقُِبَل ِمن أَحِدِىَما و َ

ْا بِبـَاسٍط  { لِئن َبَسطَت إلى  َيَدَك لَِتقتُـلَني مآ أنَـ 27اآلخِر قـاَل لألَ قْتُـل ن َك قـاَل إن ما يََتقَبـ ُل هللا من الُمت قين}

قتُـَلَك ِإّنِي أَخَاُف هللا رب  الَعالميَن} {إنِّي أريُد أن َتُبؤَأَ َو ِإْثِمَك فََتُكوَن مْن أَْصحاِب  28يِدَي إليَك أل َ

لَ أَخيِو فَقَتـََلُو فـأَصبَح مَن الخَاِسريَن}29النـ اِر و ذَِلَك جزَاؤُا اَلظ الميَن}  2{.30{ فطَو َعْت َلُو َنْفُسُو قَتـْ

وفً هذه اآلٌات نجد أّن كبل من إبنً آدم لربانا إلى هللا أمبل فً المبول، و الحصول على     

المطلوب، فكانت النتٌجة أن تمبل هللا من أحدهم وهو هابٌل، و لم ٌتمبل من اآلخر و هو لابٌل، 

 ن هللا و لم ٌمبل المرفوض هذه النتٌجة، حسدا على تمبل لربان أخٌه، مع أّن النّتٌجة صدرت م

سبحانه و تعالى، وواجه األمر بتمرد و إنكار، و هّدد أخاه بالمتل، ممابل ذلن نرى أّن هابٌل لم 

ٌواجه مولؾ أخٌه بتهدٌد مضاد.
3

 

                                                           
 .91. المرجع نفسه، ص 1

 {.30ـ27. المابدة } 2

 .91. ٌنظر، سعٌد مبل زاده، ص 3
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وأخٌرا ٌتبٌن لنا من خبلل الحوارت، السابمة الّتً ذكرناها حوارٌة النّص المرآنً، فمد سجل     

و مستوٌات متعّددة كلها تهدؾ إلى أهمٌة الحوار مساحات ولسعة للحوار، فً مواضع مختلفة، 

 و دوره فً البناء الحضاري لئلنسانٌة.
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 سمات منهجٌه الحوار فً المرآن الكرٌم 

لكً ٌكون الحوار حوارا منهجٌا مثمرا البّد أن تكون هنان أصول مرجعٌه معتمدة ٌرجع     

فً لرآننا الحكٌم فمد كان األصل فً تؤسٌس  إلٌها لمعرفة الحك من الباطل، و هذا ما نجده

الحوار أي بالّرجوع إلٌه نتمكن من معرفة الفاضل من المفضول حتّى ال ٌسٌر الحوار فً دابرة 

مؽلمة، تطول و ال تصل إلى نهاٌة، إال أننا نجد بؤن المرآن الكرٌم لم ٌكتؾ بهذا بل وضع 

ه و أؼراضه اإلٌجابٌة، و ٌتّضح هذا من منهجٌة خاصة حتّى ٌضمن لنا عدم انحرافه عن أهداف

 خبلل أهم الّسمات األساسٌة لمنهجٌة الحوار فً المرآن الكرٌم و الّتً هً:

 عدم شخصنة المضٌة .1

ما نفهمه من خبلل هذا العنصر أنه ال ٌجب خلط الذّات بموضوع الحوار، وعدم تحوٌل     

مام المرآن الكرٌم ٌصب فً الصراع إلى صراع ذاتً، وإهمال صلب الموضوع، ألن كل إهت

 جوهرالموضوع  وال ٌهتم بشخصٌة الطرؾ اآلخر المحاَور بذلن المدر الكبٌر.

د      و نجد أّن أبو زٌد اإلدرٌسً هو اآلخر ٌوضح لنا أّن منهج الحوار فً المرآن الكرٌم ٌجّرِ

ولة و الموالؾ من األشخاص و ذلن من خبلل "ورود هذا الكبلم الهابل من األسماء الموص

مشتماتها )الّذٌن ـ البلّتى ـ اللّوات ( والتً تإدي نفس المعنى، حٌث أن االسم الموصول عند 

النحاة: اسم مبهم و نالص، ]وهو لفظ ٌدل على معٌن بواسطة جملة تؤتً بعده تسمى" صلة 

الموصول" وهذه الجملة تحتوي على ضمٌر ٌسمى العابد[، فإذا للت: " جاء أحمد" اكتمل 

، و لكن إذا للت" جاء الّذي" ال تكتمل الجملة، فٌحتاج إلى جملة صلة الموصول تنوب المعنى

عن أحمد، فتمول: }جاء الّذي أكرمنً{ ".
1

 

و بهذه المنهجٌة ٌجنبنا المرآن الكرٌم أن نجّسد الفكرة و نعوض فرصة التفاهم، فنفشل فً     

ؾ ، باعتباره ذاتا لابلة لئلنضمام بعد تحمٌك هدؾ الحوار، و ٌعلمنا اإلنفتاح على اآلخر المخال

                                                           
 . ٌنظر، أبو زٌد اإلدرٌسً، المرجع السابك. 1
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أن نفصله عم المولؾ، فالمسلمون لد فهموا هذه الروح فً المرآن، فوضعوا لواعد للتفسٌر 

تنسجم مع هذه، }العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص الّسبب{، لبٌان أنها لوانٌن عامة ال تنحصر 

جٌة، و الضمانة األساسٌة لٌبمى وال تموت، و هذا ٌدلنا على أّن المرآن الكرٌم ٌعطً المنه

الحوار صالحا و مثمرا.
1

 

 التنوع فً إٌطار من الحرٌة .2

إن الحوار فً المرآن الكرٌم لم ٌمتصر على نوع معٌّن، بل شمل كل المضاٌا واألمور، كما     

شمل كل أوجه الحٌاة البشرٌة مثل لضاٌا العمٌدة و الّدٌن، كما فً حوارات هللا سبحانه و تعالى 

ا  مَ كَ   ةٌ و آليَ عَ مَ   انَ و كَ ل لَ قُـ  ))الكفّار والمشركٌن على لسان األنبٌاء، كما فً لوله تعالى:  مع

و  ح لَ بِ سّ { تُ 43يرا}بِ لُّوا كَ وَن عُ ولُ قُ ّما يَ ى عَ الَ عَ و تَ   نوُ حاَ { سبُ 42يالً}بِ سَ   رشِ ي العَ ى ذِ وا إلَ غُ ا ال بتَ إذَ   ونَ ولُ قُ يَ 

  انَ و كَ م إن  يِ يحِ سبِ ون تَ يُ فقَ تَ ن ال َ كِ لَ   ه وَ مدِ حَ يٍء إالّ ُيسبّح بِ ن شَ ن  و إن مِ ن ِفيو مَ   بع و األرضِ ات السّ موَ الس  

2{((44فورًا}ا غَ يمٍ حلَ 
 

 أو مثل لضاٌا اجتماعٌة، كما فً حوار لوط علٌه السبلم مع لومه:    

  ونِ ن دُ ة مِ يوَ شَ   الَ الرّجَ   ونَ اتُ تَـ كم ال  نَ { أئِ 54ون}رُ بصِ م تُ ة وأنتُ شَ احِ الفَـ   ونَ اتُ و أتَـ ومِ قَ ال لِ ا إذ قَـ وطً لُ وَ )) 

 م  م إنّيُ كُ تِ ريَ ن قَ مِ   وا آل لوطٍ جُ وا أخرِ الُ و إالّ أن قَـ ومِ ب قَ واُ جَ   انَ ا كَ مَ {فَ 55}ونَ لُ جيَ تَ   ومٍ م قَ ل أنتُ اء بَـ النّسَ 

                                                           
 .200المرجع السابك، ص . أبو زٌد اإلدرٌسً،1

 {.44ـ42. اإلسراء }2
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طرًا فسآء  م مَ ييِ علَ   رناَ {وأمطَ 57}رينَ ابِ ن الغَ ا مِ اىَ ّدرنَـ أتو قَ و إال إمرَ اه و أىلُ ينَـ {فـأنجَ 56ون}رُ يَ طَ تَ يَ   اسٌ نَـ أُ 

 1{.58نِذريَن}طر المُ مَ 

 التنوع فً إٌطار الحرٌّة .3

إن الحوار فً المرآن الكرٌم لم ٌمتصر على نوع معٌن، بل شمل كل المضاٌا واألمور،كما     

شمل كل أوجه الحٌاة البشرٌة مثل لضاٌا العمٌدة و الّدٌن، كما فً حوارات هللا سبحانه و تعالى 

ا  مَ ة كَ و آليِ عَ مَ   نَ و كاَ ل لَ قولو تعالى: )) قُـ ٌن على لسان األنبٌاء، كما فً مع الكفار و المشرك

و  ح لَ بِ سّ {تُ 43ا}بيرً لوّا كَ عُ   ونَ قولُ ّما يَ ى عَ الَ عَ و و تَ انَ بحَ { سُ 42}بيالً سَ   رشِ ي العَ ى ذِ وا إلَ ون أذا البتغُ ولُ قُ يَ 

  انَ م إنّو كَ يحيِ سبِ تَ   ونَ يُ ن ال تفقَ كِ ه و لَ مدِ حَ ح بِ بّ سَ يء إال يُ ن شَ مِ   وإنّ   ّينّ ن فِ و مَ   الّسبع و األرضِ   واتُ مَ السّ 

 2.{((44ا}ا غفورً ليمَ حَ 

"))ولوطا إذ قـال لقومو  أو مثل لضاٌا اجتماعٌة، كما فً حوار لوط علٌه السبلم مع لومه:     

{ أئتكم لتأتون الرّجال شيوة من دون النساء بل أنتم قوم  54أتاتون الفـاحشة وأنتم تبصرون}

{ 56{ فما كان جواب قومو إالّ أن قـالو أخرجوا آل لوط من قريتكم إنّيم أناس يتطيرون}55}تجيلون

{ 48{ وأمطرنا علييم مطرا فسآء مطر المنذري}57فـأنجيناه و أىلو إالّ إمرأتو، قّدرناىا من الغابرين}

))3. 

 اإلنصاف والحٌادٌة، و التجرد من األحكام المسبمة .4
                                                           

 {.58ـ 54. النمل } 1

 {.44ـ42. اإلسراء } 2

 {.83ـ80. األعراؾ } 3
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الشن هو الّذي ٌجب أن ٌحكم حركة البحث أثناء المحاور وبعٌدا  و هذه المنهجٌة توضح: أن    

عن الشروط المسبمة التً تإثر على اإللتزام بالفكرة الجدٌدة، فمثبل كما ٌمول دمحم منٌر سعد 

الّدٌن"بعض النّاس ٌرى أنهم على الحك والهدى، و ؼٌرهم على الضبلل، ؼن مثل هذه األمور 

الحجة و البرهان، و اإلتٌان باألدلة، تحول دون الوصول إلى  عندما تطلك لبل البحث و إلامة

تحمٌك أهداؾ الحوار، و تشكل حاجزا نفسٌا ٌصعب إختراله .
1

 

فلو لال مإمن لكافر: أنا مإمن بوجود هللا، ثم لال أي شًء بعد ذلن، فلٌست هذه محاوره     

. . و بهذا فالمحاورة  فاشلة، ألنه أعلن فً الخطوة األولى للمحاورة أنه مخالؾ لخصمه.

المنطمٌة السلٌمة هً أن ٌحاول الطرفان أن ٌتجرد أثناء المحاورة من أفكارهما افتراضا، و من 

انتمابها إلى شًء ٌإثر علٌه فٌها ٌتعلك بموضوع المحاورة.
2

 

وهذه المنهجٌة و األسلوب فً الحوار تتمدم على األسالٌب األخرى للحوار ألنه ٌبتعد عن     

 المسؤلة، و ٌترن المجال بشكل واضح وصرٌح للمسؤلة العلمٌة .ذاتٌة 

 

                                                           
م(، 2001. سعد الدٌن دمحم منٌر، العٌش المشترن اإلسبلمً المسٌحً فً ظل الدولة اإلسبلمٌة، المكتبة البولٌسٌة، )د.ط(، ) 1
 74ص

م(، 1985(، )2ورة فً المرآن الكرٌم، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ـ الماهرة، )ط.. عبد الحلٌم حنفً ، أسلوب المحا 2
 .32ص
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 وار في القرآن الكريمحمن ال  أنموذج 

 تمهـــــــــــٌد

لد جاء اإلسبلم من خبلل المرآن الكرٌم لٌكون دٌن الحوار، و ٌحاور اآلخرٌن على     

أساس الحجة والبرهان والدلٌل، لٌعلمهم كٌؾ ٌصلون إلى المناعة بالكلمة الطٌّبة، و األسلوب 

ا كٌفٌة اإلفتتاح والبدء فً الحوار، والخوض الممنع والموعظة الحسنة، فاإلسبلم هو الّذي علمن

 فً أجوابه، و الطرٌمة الّتً ٌتّم بها إنهاء الحوار.

" لمد كان لنا فً رسولنا الكرٌم أسوة فً المحاورة فمد كان أسلوبه خصومه مثبل رابعا     

عوة فً على حٌوٌة الماعدة اإلسبلمٌة فً أسلوب الحوار، و مرونتها . . . ولد كانت مسٌرة الدّ 

الممارسة الّرسالٌة، خاضعة فً خطوطها العامة و الخاصة، لحركة النّبً، فمد كان هو الّذي 

ٌتولى عملٌة خلك الجو الطبٌعً للحوار و إدارته، و دفع الّدعوة إلى أن تتحرن فً إٌطاره"
1

 

نا "إّن المرآن الكرٌم حافل بالحوار وٌظهر هذا من خبلل المصص المرآنٌة وما ٌتضح ل     

من خبلل ذلن أن الحوار لٌس من البلزم أن ٌموم بٌن إثنٌن فمد ٌكون بٌن كثرة،وكل هذه 

األمور ملحوظة و كمثال عن ذلن فً الحوار بٌن إثنٌن نجد الحوار بٌن إبلٌس و آدم، و بٌن 

إبراهٌم وأبٌه، أما فً حوار واحد من طرؾ و جماعة من طرؾ آخر كما هو الحال واضح 

سورة طه، و ؼٌرها من المصص. فً لصة موسى فً
2

 

 ف هالحوار فً لصة صاحب الجنتٌن فً سورة الك 

إنها لصة الّرجل الكافر صاحب الجنتٌن، الذّي بطر بسبب النعمة، وأنكر لماء هللا تعالى      

، فعاش لدنٌاه وشهواته فحسب، و لصة الّرجل المإمن الصابر، الّذي أنفك ماله ابتؽاء وجه 

                                                           
 .55. دمحم حسٌن فضل هللا، المرجع السابك، ص 1

 .303م(، ص1965(، )3. دمحم أحمد خلؾ هللا، الفن المصصً فً المرآن الكرٌم، مكتبة األنجلو المصرٌة، الماهرة، )ط. 2



مالفصل الثانً                                                     منهجٌة الحوار فً المرآن الكرٌ  

 
59 

بٌنهما األٌام، بهذا  لعمل الصالح آلخرته ما ٌمربه من ربه عّزوجل، و لد جمعتهللا، ولدم من ا

المكان الّذي جرى فٌه ذلن الحدٌث و تلن المحاورة التً لّصها علٌنا المرآن الكرٌم .
1

 

خل و  نَ ا بِ اىَ فنَـ فَ حَ   وَ   اٍب ن أعنَـ مِ   تينِ نَ ما جَ ىِ دِ ا ألحَ لنَـ عَ جَ   ينِ لَ جُ م مثل رَ يُ ب لَ اضرِ قـال هللا تعالى: )) وَ     

  انَ كَ   { وَ 33}يراً ا جاتليما نَ رنَـ جَ يئاً و فَ م منو شَ ظلِ م تَ ا و لَ يَ كلُ ت أَ آتَ   ينِ نتَ ا الجَ لتَـ { كِ 32ا}ا زرعَ مَ يُ ينَ ا بَ نَـ علَ جَ 

ال  و قَـ نفسِ لِ  المو ظَ و و ىُ نتَ ل جَ خَ دَ { و َ 34ا}فرً ّز نَ أعَ   وَ   االً مَ   نكَ ر مِ ا أكثَ ه أنَـ اورُ حَ و يُ و ىُ   بوِ احِ لصَ   الَ قَـ فَ   مرٌ و ثَ لَ 

ا  نيَ ا مِ يرً خَ   نّ دَ ي ألجِ بّ ى رَ ت إلَ دَ دَ ن رَ لئِ   ة وَ لّساعة قـائمَ ان  ا أظّ { و مَ 35دا}ضه أبذِ ىَ   يدَ ا أظّن أن تبِ مَ 

 ,2{((36ا}لبًـ نقَـ مُ 

الحدٌمتٌن الواسعتٌن، صة الكافر الثري، صاحب الجنتٌن وهذه هً بداٌة المّصة، ل"    

، و الفواكه اب، وفٌها الثمار الزاهٌة، و األنهار الجارٌةالمحفوفتٌن بالنخٌل، وسابر أنواع العن

المتنوعة، و لد أؼدق هللا علٌه العطاء، و أفاض علٌه النعمة، فبدل أن ٌشكر ربّه على إنعامه 

وإفضاله، جحد وكفر، واستكبر على عبادة خالمه وأنكر اآلخرة، وأخذ ٌجادل صدٌمه المإمن 

تعالً واإلستكار وهكذا شؤن عبٌد الدنٌا، ٌخدعون بؤسلوب فٌه الزهور واإلفتخار، و ال

بؤموالهم، وتفتنهم الحٌاة ببهجتها و زٌنتها، ثم تكون النتٌجة الهبلن والّدمار"
3
. 

إن مرحاة التمرد و الطؽٌان التً كانت بداٌتها اإلحساس العمٌك باألفضلٌة على     

ولؾ التكبر والتعالً حٌث اآلخرٌن، حٌث حاور الكافر صدٌمه المإمن بطرٌمة جسدت لنا م

لال: " فمال لصاحبه وهو ٌحاوره أنا أكثر منن ماال و أعّز نفرا" لال: "فمال: فؤنا املن لوه 

                                                           
 .29، ص7م(، ج1997هـ ـ 1418(، )1ً، لبس من نور المرآن الكرٌم، دار السبلم، )ط.. الصابونً، دمحم عل 1

 {.36ـ 32. الكهؾ } 2

 30ـ29. ٌنظر،المرجع نفسه، ص3
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إنسانٌة كبٌرة وعندي مال و ثروة وجاه، أما أنت فماذا تستطٌع أن تمول و هل لدٌن كبلم 

 معمول؟؟

تان إلى حلة بدأ ٌظن " لمد تضخم هذا اإلحساس و نما تدرٌجٌا، ووصل صاحب البس    

معها أن هذه الثروة المال و الجاه و النفوذ إنما هً أمور أبدٌة، فدخل بؽرور إلى بستانه، و 

نظر إلى أشجاره الخضراء، و سمع صوت الماء الّذي ٌجري فً النهر المرٌب من البستان و 

تٌه، و ألسم على الذي كان ٌسمى أشجاره، ولال: "و ما أظن أن الساعة لابمة " ، أي: كابنة آ

أنه إن رّد إلى ربه، على سبٌل الؽرض و التمدٌر، كما ٌزعم صاحبه، لٌجدن فً اآلخرة خٌر 

من جنته فً الدنٌا، تطمعاً وتمنٌا على هللا سبحانه وتعالى، واّدعاء لكرامته علٌه ومكانته عنده، 

اق أٌنما توجه".وأنه ما أواله الجنتٌن إال إلستحماله وإستبهاله، وأن معه هذا اإلستحم
1

 

وٌمبل علٌه شرٌكه المإمن ناصحا و مذكرا، و داعٌا له إلى اإلٌمان، على ما أعطاه هللا     

من الفضل و اإلحسان، و ٌحاوره و ٌجادله بالحكمة و الموعظة الحسنة، فٌبٌن له أن هللا تعالى 

  كَ قَ باّلذي خلَ   رتَ فَ ه أكَ اورُ حَ و يُ ىُ و   بوُ احِ و صَ لَ   الَ قَـ لما لدر على اإلبتداء وجب أن ٌمدر على اإلعادة " 

ففً هاتٌن ، 2{38ا}بي أحدً رَ رك بِ ي وال أشِ بّ و هللا رَ نـّا ىُ كُ { لَ 37}الً جُ رَ   اكَ وَ سَ   ة ثمّ طفَ من نُ   مِّ ثُ   اٍب رَ ن تُ مِ 

، وفٌها أٌضا: أنّه لما خلمن هكذا فلم ٌخلمن عبثا، اآلٌتٌن إشارة إلى خلك اإلنسان فً اإلبتداء

عبودٌة و لهذا وجب أن ٌؤجر المطٌع وٌعالب المذنب ، ثم لال المإمن: " وال وإنّما خلمن لل

 أشرن بربً أحدا" وهذه لها عدة معان: 

أنً ال أرى الفمر والؽنً إال منه عّزوجل فؤحمده إذا أعطى و أصبر إذا ابتلى وال أحدهما: 

، و ال أرى كثرة المال و األعوان من نفسً، و ذل ًّ ن ألن الكافر لما أعتّز أتكبر عندما ٌنعم عل

 بكثرة المال و الجاه، فكؤنه لد أثبت هللا شرٌكا فً إعطاء العّز والؽنى. 

                                                           
. الماسمً، دمحم جمال الدٌن، تفسٌر الماسمً، " المسمى محاسن التؤوٌل" تحمٌك: دمحم فإاد عبد البالً، دار الفكر ـ بٌروت ـ  1

 .42، ص10م(، ج1965ـ هـ 1385(، )3)ط.

 {.38ـ37. الكهؾ } 2
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لعل ذلن الكافر مع كونه مذكرا للبعث كان عابد صنم، فبٌن هذا المإمن فساد ثانٌهما:" 

لوله بإثبات الشركاء"
1

ت  لَ خَ إذ دَ   والَ لَ )) وَ ، وواصل المإمن محاورته للكافر ثم نصحه لاببل: 

  يراً خَ   ينَ ؤتِ ي أن يُ بِ سى رَ عَ { فَ 39ا}ولدً وَ   االً مَ   نكَ لّ مِ ا أقَـ اء هللا ال قّوة إال باهلل أن ترب أنَـ اشَ مَ   لتَ قُـ   نّتكَ جَ 

و  لَ   طيعَ ستَ ن تَ لَ فَـ   وراَ اؤىا غُ ح مَ صبِ { أو يُ 40ا}ا زلقًـ عيدً ح صَ اء فتصبِ ن الّسمَ ا مِ انَـ سبَـ ا حَ لييَ ل عَ رسِ و يُ   كَ نّتَ ن جَ مِ 

 .2{ 41ا}لبًـ طَ 

" وهنا ٌوضح المإمن للكافران أن األشٌاء ممّدرة بمشٌبة هللا إن شاء أفمر، وإن شاء     

أؼنى، وإن شاء نصر، وأن شاء خذل"
3

، " ثّم تمنى الّرجل المإمن أن تذهب أشجار صاحبه و 

نباته، و ٌبمى له أرض ذهبت منافعها حتى منفعة المشً فٌها فهً وحل ال تنبت و تثبت فٌه 

م، وأن ٌصبح ماإها فً األرض ال ٌستطاع تناوله".المد
4

 

 :المفاجؤة المدهشة بدمار الحدٌمتٌن 

لد تحمك رجاء المإمن على صاحبه وذلن بزوال كل تلن النعم على ذلن المتكبر و الّذي     

كان ٌظّن أنه ذو لوة و هذا ما بٌنته لنا السورة الكرٌمة حٌث تؽٌر المشهد من البهجة إلى البوار 

ا  يَـ   ولُ قُ يَ  و ايَ روشِ لى عُ اوية عَ ي خَ ىِ   ا وَ ييَ فِ   قَ ا أنفَ ى مَ لَ عَ   ةفيقـلب كَ يُ   فـأصبحَ   رهِ بثمَ   يطَ أحِ   ))وَ لوله:  فً

 5{ ((43ا}صرٍ نتَ مُ   انَ ا كَ مَ   هللا وَ   ونِ ن دُ و مِ رونَ نصُ ئة يَ و فِ ن لَ كُ م تَ لَ { وَ 42ا}دً ي أحَ ربِ بِ   كَ م أشرِ ي لَ نِ يتَ لَ 
                                                           

 .126، ص21م(، ج1993هـ ـ 1398. فخر الّدٌن الّرازي، التفكٌر الكبٌر، دار الفكرـ بٌروت، )د.ط(، ) 1

 {.41ـ39. الكهؾ } 2

مٌة، بٌروت، . ابن عطٌة األندلسً، المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز، تحمٌك عبد السبلم عبد الشافً، دار الكتب العل 3
 .518، ص3م(، ج1993هـ ـ 1413(، )1)ط.

، 6م(، ج1993هـ ـ 1413(، )1.ٌنظر، أبو حٌان، دمحم بن ٌوسؾ، البحر المحٌط، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، )ط. 4
 .123ـ122ص

 {.43ـ42. الكهؾ } 5
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بثمره " ،" أهلن هللا أمواله المعهودة من جنتٌه وما فٌهما،  : " وأحٌط، ومعنى لوله تعالى

فؤصبح ٌملب كفٌه ظهرا لبطن ندما على ما انفك فً عمارتها من المال، وأصبحت الجنة من 

العناب المحفوفة بنخل سالطة على دعابهما المصنوعة للكروم، و تذكر حٌنبذ موعظة أخٌه، 

به"وتمنى لو لم ٌكن مشركا فلم ٌصبه ما أصا
1
. 

فً هذه المصة نشاهد تجسٌدا حٌا لما نطلك علٌه اسم عزور الثروة، ولد عرفنا أن هذا     

الؽرور ٌنتهً أخٌرا إلى الشرن والكفر، فعندما ٌصل لؤلفراد الّذٌن ٌعٌشون حٌاتهم ببل ؼاٌة أو 

ؽالب هدؾ إٌمانً، إلى منزلة معٌنه من المدرة المالٌة أو الوجاهة اإلجتماعٌة فإنهم فً ال

 ٌصابون بالؽرور.

وفً البداٌة ٌسعون إلى التفاخر بإمكاناتهم على اآلخرٌن و ٌعتبرونها وسٌلة تفوق،     

وهإالء ٌؤخذون من التفاؾ أصحاب المصالح حولهم دلٌبل على محبوبٌتهم، ولد أشار المرآن 

نٌا بالظن الكرٌم إلى ذلن بموله: "أنا أكثر منن ماال وأعز نفرا "، وٌتجسد حب هإالء للد

التّدرٌجً بخلود ما فً أٌدٌهم،" ما أظن أن تبٌد هذه أبدا" اّن ظنهم بخلود ثرواتهم المادٌة 

ٌجعلهم ٌنكرون  المعاد للتضاد الواضح بٌن ماهم فٌهو بٌن مبدأ البعث والمعاد، فٌكون لسان 

حالهم: " وما أظّن الّساعة لابمة"
2
. 

 

 

 

 حوارات إبراهٌم علٌه السالم 

                                                           
 .520. المرجع نفسه، ص 1

م(، 1992هـ ـ 1413(، )1نزل، مإسسة البعثة، بٌروت، )ط.. الشٌرازي، ناصر مكارم، األمثل فً تفسٌر كتاب هللا الم 2
 .248، ص9ج
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 رات إبراهٌم علٌه السالم مع خالمه سبحانه و تعالىأوال: حوا

ى  لَ بَـ   الَ ن قَـ ؤمِ م تُ ال أولَ ى قَـ تَ و ي المَ حيّ تُ   يفَ كَ  ينِ يم رّب أرِ اىِ ال إبرَ قَـ  ذإ قـالى هللا تعالى: ))وَ     

مّ  ثُ ا  ءزَ ّن جَ نيُ مِ  لٍ بَـ جَ   لِ ى كُ لَ ل عَ م اجعَ ثُ   ّن إليكَ رىُ فصُّ   يرِ ن الطّ ة مِ ذ أربعَ خُ فَ   الَ ي قَـ لبِ قَـ   نَ ئِ طمَ يُ ن لِ كِ ولَ 

 1. ((يمٌ كِ حَ   زيزٌ هللا عَ   نّ إم  ا واعلَ عيًـ ك سَ نَ يَ أتِ ّن يَـ يُ ادعُ 

 المعنى العام لآلٌة

" و أذكر إذا سؤل إبراهٌم علٌه السبلم ربّه عّزوجل أن ٌرٌه كٌفٌة إحٌاء الموتى،     

علم الٌمٌن إلى والخلٌل علٌه السبلم لم ٌسؤل ذلن شكا، أو تعنتا، وإنما سؤله لٌرتمً بذلن من 

علم الٌمٌن، وأن ٌرى ذلن مشاهدة بعد أن رآه إٌمانا و ٌمٌنا، فسؤله هللا ت عّزوجل ـ " أولم 

تإمن؟" فؤجابه باإلٌجاب، وبٌن إبراهٌم بسبب السإال وهو: لٌزداد سكونا وطمؤنٌنة".
2

 

نحن أحك بالّشن من إبراهٌم فعن أبً هرٌرةـ رضً هللا عنه ـ لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "     

إذ لال رّب أرنً كٌؾ ٌحًٌ الموتى لال أولم تإمن لال بلى ولكن لٌطمبن للبً((
3

، ومعنى 

الحدٌث: " لو كان شاكا لكنا نحن أحك به، ونحن ال نشن فإبراهٌم أحرى أال ٌشن".
4

 

ربة الذاتٌة ولمد استجاب هللا تعالى لهذا الطلب و التطلع فً لول إبراهٌم، ومنحه التج    

المباشرة" فخذ أربعة من الطٌر فصرهن إلٌن"، " لمد أمره أن ٌختار أربعة من الّطٌر، فٌمربهن 

                                                           
 {.260. البمرة } 1

 ,611. الشٌرازي، ناصر مكارم، المرجع السابك، ص 2

 .39. البخاري، كتاب التفسٌر، المرجع السابك، ص 3

 .260. الماسمً دمحم جمال الدٌن، المرجع السابك، ص 4
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منه وٌمٌلهن إلٌه، وأن ٌذبحهّن و ٌمزق أجسادهن، وٌفرق أجزاءهّن على الجبال المحٌطة، ثّم 

ات".ٌدعوهّن، فتجمع أجزاءهّن مرة أخرى، و ترتّد إلٌهّن الحٌاة، و ٌعدن إله ساعٌ
1

 

" وأعلم أّن هللا عزٌز حكٌم"    
2

، أي "عزٌز ال ٌؽلبه أي شًء وال ٌمتنع من شًء، وما 

شاء كان ببل ممانع، ألنه الماهر لكل شًء، حكٌم فً ألواله وأفعاله و شرعه".
3
  

من الفوابد و األحكام المستفادة من هذا الحوار، إثبات لدرة هللا على إحٌاء الموتى مهما     

جزاءها، وتطاول الّزمان على موتها، كما حرص إبراهٌم ـ علٌه السبلم ت على تبلشت أ

التّرلً من علن الٌمٌن إلى عٌن الٌمٌن، فموله " أرنً كٌؾ ؟ "ٌدل على طلب مشابهة الكٌفٌة، 

 ولٌس إختٌار المدرة اإللهٌة على إحٌاء أو اإلنشاء.

ن وإخراجه إٌاهم من الّظلمات إلى كذلن دلٌل واضح على والٌة هللا ـ تعالى ـ للمإمنٌ    

النور، وٌفتح بابه أمامهم لكً ٌسؤلو عّما ٌرٌدون السإال عنه، وٌتمل مطالبهم بحلم عظٌم، 

وفضل كبٌر.
4

 

 ثانٌا: إبراهٌم علٌه السبلم ٌهدي لومه عن طرٌك الحوار

ٌعبدون،  " بدأ بمحاورة لومه عندما جّن علٌه اللٌّل ، و ستره الظبلم، فرأى كوكبا مّما   

وهو بٌن جماعة منهم ٌتحدثون وٌسمعون، فمال: هذا ربًّ ، طرٌك فً الحوار حكٌم، ومنهج 

فً الكبلم لوٌم، أنظر إلٌه ٌحاكٌهم فً اعتمادهم، وال ٌعلن مخافتهم، وال ٌسفه أحبلمهم، فذلن 

إلى  أدعى إلى إنصاتهم لموله، وتفهمهم لحّجته، ثم لم ٌلبث إن كّر على لولهم ٌنمضه، ورجع

، ٌنبا عن سداد رأي، ونماء بصٌرة، فلما أفّل هذا  ًّ مذهبهم ٌّزٌفه، ولكن من طرٌك خف

                                                           
 .302. سٌد لطب، المرجع السابك، ص 1

 {.260. البمرة } 2

 .316. ابن كثٌر، المرجع الساق، ص 3

 .133. دمحم سٌد طنطاوي، المرجع السابك، ص 4
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الكوكب، تفمّده، فلم ٌجده، فمال: ال أحب اآللهة المتؽٌرٌن من حال إلى حال، ثّم عرض بآلهتهم 

و أعلن بؽضه لها وتبرأ من حبها، ولّما رأى الممر بازؼا، وهو أسطع نورا من ذلن الكوكب، 

أكبر منه حجما، وأكثر نفعا، لال: ))هذا ربًّ ((، استدراجا لهم واستهواء لملوبهم، فلما ألل و

1.{77قـال: ))لئن لم ييديني رّبي ألكوّنّن من القوم الّضالين}واختفى نوره 
 

، ومانع التوفٌك عند الّشن والحٌرة، ثّم راى الشمس بازؼة تؤكٌدا أن هللا مصدر الهداٌة    

وٌنبعث شعاعها، ولد كست الّدنٌا جماال، ومؤلت األرض حٌاة وبهاء، فمال:  ٌتؤلك نورها،

))هذا ربًّ ((، فلّما أفلت مثل ؼٌرها، وؼابت عن عبادها رماهم بالّشرن ووسمهم بالكفر،فمال: 

إنً برْي مّما تشركون، فهذه الكواكب تنتمل من مكان إلى مكان و تتحول من حال إلى حال، ال 

ٌّدبرها و ٌحّركها، فهً ال تستحك عبادة و ال تكرٌما وال تعظٌما". بّد لها من خالك
2
  

ومن خبلل هذه اآلٌات ٌتبن لنا أسلوب الذي استعمله إبراهٌم ـ علٌه السبلم ـ لٌمنع لومه     

  يتُ )) إّني وج  بوحدانٌة هللا وذلن أنه استعمل أحكم الطرق فً اإلستدالل كما حكى المرآن عنه ـ 

 فمعنى ذلن أننً توجهت هلل تعالى اإلآله الحمٌمً، 3ا((حنيفًـ   و األرضِ   الّسمواتِ   طرَ فَ ذي  ي للّ وجيِ 

لهذا الكون الذي خلك النّجوم و الكواكب و الشمس والممر، لماذا؟ والجواب ٌمكن فٌما ٌلً:
4
 

 أوال:ألنه هذا التعبٌر أعم؟

 ثانٌا: ألنه ظاهر للنّاس جمٌعا ال ٌحتاج إلى دلٌل

أحد من البشر ٌستطٌع منذ بدء الخلٌمة حتى نهاٌتها أن ٌّدعً أنه هو الّذي خلك  ثالثا: ألنه ال

 الّسموات واألرض.
                                                           

 {.77. األنعام }1

 .52ـ50م(، ص 1969هـ ـ 1389(، )1. ٌنظر، المولى، دمحم أحمد جاد، لصص المرآن، دار الفكرـ بٌروت ـ )ط.2

 {.79. األنعام }3

 .496ـ 495ع السابك، ص. الشعراوي، دمحم متولً، المرج4
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 رابعا: ألن خلك السموات و األرض ٌشعر بالمدرة الخارلة لئلآله الذّي خلك هذا كله .

 و بذلن ٌكون إبراهٌم ـ علٌه السبلم ـ لد ألام األّدلة الحكٌمة على وحدانٌة هللا.    

  ّب إآلأحِ   ال الَ ّل قَـ لّما أفَـ ّبي فَـ ذا رَ ال ىَ قَـ   باً وكَ رآى كَ   يلُ اللّ   ليوِ عَ   نّ ا جَ مَ لَ قـال هللا تعالى: ))فَـ     

  ن القومِ مِ   نَ ونّ ّبي ألكُ ي رَ ينِ يدِ م يُ ئن لَ ال لَ ل قَـ ّما أفَـ لَ ي فَـ بِّ ذا رَ ىَ   الَ ا قَـ ر بازغً مَ آى القَ ّما رَ لَ { فَـ 76فـلين}

ّما  ريء مِ ي بِ وم إنِّ ا قَ ال يَـ لت قَـ لّما أفَـ فَـ  رُ أكبَ  ذا  ذا رّبي ىَ قـال ىَ   بازغةَ   ّشمسَ ى الألّما رَ { فَـ 77}الينَ الض  

 1((.{79شركيَن}ن المُ ا أنا مِ ومَ   يفـاَ نِ حَ   و األرضِ   واتِ الّسمَ   رَ طَ ي للّذي فَ جيِ وَ   ّجيتُ ي وَ { إنِ 78}ونَ كُ شرِ تُ 

ع لومهإشاراتان ٌمكن استنتاجهما من حوار إبراهٌم ـ علٌه السالم ـ م    
2

: 

  التّدرج فً الحّجة واإللناع وإتّخاذ المنطك السلٌم والحكمة، فمد استعمل إبراهٌم ـ علٌه "

السبلم ـ لبلوغ ؼاٌته المرجوة طرٌمة الحوار لتمرٌر وحدانٌة هللا سبحانه وتعالى فً أذهان لومه 

زها، وأفاد عدم الّذٌن ٌعكفون على عبادة األصنام، حٌث حمر معبوداتهم من دون هللا وبٌّن عج

 لدرتها على شًء، ثم عّظم هللا تعالى وبٌن لدرته وعظمته."

  اإلنتمال لمخاطبة العمل صاحبا معه الّدلٌل الواضح إلثبات بطبلن ما كانوا علٌه من

عبادة الهٌاكل، فاستدرجهم بعد أن ألام علٌهم الحّجة حٌن خاطب الملب و الفطرة، وبذلن لطع 

 م بدلة.علٌهم زٌفهم وكشؾ نواٌاه

                                                           
 {.79ـ76. األنعام } 1

. ٌنظر، العارؾ هشام فهمً، سٌرة إبراهٌم الخلٌل علٌه الصبلة والسبلم فً المرآن المجٌد واألحادٌث الصحٌحة، دار البشابر 2
 .48ـ56م(، ص 1996هـ ـ 1417(، )1اإلسبلمٌة، )ط.
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ٌجدر بً ولد انتهٌت من هذه الرسالة أن أختم بنتابجها و توصٌاتها و أهم ما جاء فٌها،        

 وهً على النحو التالً:

الحوار هو نوع من الحدٌث بٌن شخصٌن أو أكثر، ٌتم فٌه تداول الكبلم بٌنهما بطرٌمة  .1

 لٌه الهدوء و البعد عن التعصب،ما، فبل ٌستؤثر به أحدهما دون اآلخر وٌؽلب ع

 الحوار أوسع مدلوال من الجدال، ألن الجدال ٌتضمن معنى الصراع .  .2

الحوار مع اآلخر تكلٌؾ إسبلمً تتحمك من ورابه ؼاٌات نبٌلة من أهمها  إلامة الحجة،   .3

 و دفع الفاسد من المول والرأي، و تنوٌع الّرإى.

حجة ى المناعة الذّاتٌة المرتكزة على الالمرآن الكرٌم ٌرٌد لئلنسان أن ٌحصل عل  .4

 إٌطار الحوار الهادئ العمٌك. والبرهان، فً

من أهم هذه الضوابط  إن عملٌة الحوار تتطلب جملة من المواعد و الضوابط، و  .5

ادل بٌن الطرفٌن، وعدم اإلستعجال بالرد على الخصم، و المحاورة بتاإلحترام الم

 أي ال على صاحبه.بؤفضل األسماء، و التركٌز على الر

إن الواجب على من ٌتصدى للحوار، أن ٌكون على بٌنة من الموضوع الذي ٌحاور فٌه   .6

و المضٌة التً ٌجري النماش فٌها، حتى ال ٌكون بعٌدا عن لواعد الحوار، كما علٌه 

 التزود بالثمافة العامة حتى ٌكون لوٌا فً حجته.

إلعتراؾ باآلخر وبؤن اإلختبلؾ بٌن الناس منهجٌة الحوار فً المرآن الكرٌم تتمثل فً ا  .7

 حمٌمة فطرٌة، وأنه ال حدود للحوار.

آداب الحوار تتمثل فً نبذ التعصب لؤلفكار المسبمة، و عفة اللسان، و تهٌبة النفس   .8

لمبول نتابج الحوار، والتحلً بماعدة رأًٌ صواب ٌحتمل الخطؤ ورأي ؼٌري خطؤ 

 اإلنفعالٌة. ٌحتمل الصواب، واإلبتعاد عن األجواء

أباح اإلسبلم الحوار والجدال بالتً هً أحسن مع ؼٌر المسلمٌن، باعتباره وسٌلة ناجحة  .9

 من وسابل الدعوة إلى هللا تعالى.
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إن الحوار الذي ٌدعو إلٌه اإلسبلم ال ٌعنً إلؽاء الطرؾ اآلخر، بل أن الهدؾ  .10

فته و حضارته منه تمهٌد الطرٌك للتعاون بٌن بنً البشر، دون أن ٌفرض طرؾ ثما

 على الطرؾ اآلخر.

إذا أردنا للحوار أن ٌبمى عذبا رلٌما، بعٌدا عن المهاترة، فبل بّد أن ٌرتبط   .11

بمجموعه من اآلداب الفاضلة، من أجل أن ٌبمى الفكر متّمداً و العطاء موصوال، و من 

 أبرزها: حسن الصمت، حسن اإلصؽاء، و حسن البٌان فً الكبلم.

نً ٌربً العمل على سعة األفك، وحب اإلطبلع، و اإلستدالل إّن الحوار المرآ   .12

 لمعرفة الحك .

لد شمل ألوم الطرق وأفضل المناهج، و هو لادر على  إن الحوار فً المرآن   .13

 إلناع الناس جمٌعا إذا احتكموا إلٌه.

 فً الحوار الذي دار بٌن الرسل ـ علٌهم السبلم ـ مع ألوامهم دالالت كثٌرة منها:   .14

 ن ٌهتم اهتماما بالؽا بالحوار ، وٌحرص على استخبلصه من الشوابب .المرآ . أ

أهداؾ الحوار وؼاٌاته متعددة، فهو ٌستهدؾ الحمابك و ٌمٌم علٌها البراهٌن و الحجج  . ب

          الدالة على اإلٌمان.

ضرورة السعً إلى تكوٌن جٌل من العلماء و المفكرٌن الذٌن ٌملكون أدوات  .15

 اآلخر على مختلؾ األصعدة وفً كافة اإلتجاهات.خوض ؼمار الحوار مع 
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