
 
 
 
 
 

  
 
 

 أدب احلوار يف التصور اإلسالمي
 

 ،شریف هللا غفوری األستاذاإلعداد: 
 بقسم اللغة العربیة يف کلیة اللغات واآلداب، جبامعة ختار، أفغانستان. ساعداألستاذ امل

 خصل  املم 
من األخالق اليت ربانا علیها دیننا احلنیف، ورغبنا فیها، احلوار، ملا له من أثر عظیم يف إقناع اآلخرین 

ا احلنیف أمهیة احلوار نواحتواء املخالف وإفساح اجملال لآلخر للتعبري عن رأیه مث مناقشته فیه، فبني لنا دین
حارا  الوآدابه اليت ینبغي أن یتحلى هبا املتحاورون، سواء كان احملاور كبرياً أو صغرياً و... أدب احلوار یؤسس 

االختالف، واحارا  الرأي والرأي اآلخر، فال حوار من دون وجهات نظر، وال خالف یظهر من دون حتاور 
شاور احلوار او لون من ألوان الت، وبرو  ايخیو  وااجااات الرأي. جيعل من احتكاك اآلراء مدخاًل للتفكري

حول بعض املوضوعات واألفكار، ومن مثمَّ: فهو جلسة تناصح وتغافر ولیس جلسة تصارع وتنافر، فمع قبول 
رأي اآلخر أو رفضه تبقى طهارة القلب وصفاء السریرة حنوه، مع قبول معذرته والتغافر عن خطئه إن وقع، 

فلهذا للحوار ضوابط حتكم مساراته، وتوجه تالقح األفكار  .احلرص على أن خيرج احلق على لسانهبل و 
خالله.. وضوابط احلوار فضاًل عن كوهنا آدابًا وأخالقًا اي جزء رئیس ومؤثر يف فعالیة أي عمل ی مْبىن على 
احلوار... أن أي عمل يف بدایته او مشروع يف حمتوى بعض الكلمات واألفكار اليت ینمیها احلوار وخيصبها، 

یها روح العمل. وال شك أن ضوابط احلوار إمنا تقو  على أصول سلفنا الصاحل أال السنة واجلماعة ویبعث ف
يف متحیص اآلراء املتباینة، واجلیة اإلشكاالت املتوقعة، دون حتممول احلوار إىل مهارات یضیع معها الود لتحل 

أسالیبه اليت   حتكمه، والتدرب علىيتلتعلم آداب احلوار وضوابطه ال املقالةادفت حمله اجلفوة والقطیعة. 
ختدمه، والتعرف على عوائقه اليت توقفه.. حىت یكون كالمنا باعتدال، وجدالنا مبنطق، وحوارنا باتزان، سائاًل 

 هللا التوفیق والسداد.
 : آداب احلوار، أمه یة احلوار، ضوابط احلوار، صفات احملاور، منوذج احلوار يف القرآن.الکلمات الرئیسیة
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 ةاملقدم
احلوار وسیلة کبرية للتفاام بني البشر على أن یكون احلوار حًرا ال حدود تقف يف طریقه إال حدود 
الشرع، ألن کون اإلنسان مستعدة وقابلة للحوار والتعارف مع اآلخرین. ومن اذه اجلهة یسمو املرء 

العة، أو مع درجات الدراسة واملطيف أفكاره وآراءه، ویعلو يف معارفه وتأم الته، سواًء مع تدر جه يف 
نشوئه ومنو ه يف فصول السن  واألعمار، كل  اذا یراه إذا ما عاد وتأم ل ذاته، وتعم ق يف شخصی ته، 
یعود إىل عوامل عدیدة، أمسااا ما فطر علیه من حب  احلوار واحملادثة واالستطالع، ولذ ة احملادثات 

ل وتقو ي احلكم واحملاكمة، وتزید اإلمعان والت ذو ق يف العقو واحملاورات، اليت متك ن الفهم واإلدراك، 
والنفوس. یتبني  لنا من ذلك أن  أام  ما جيب أن یلجأ إلیه املرب ون واملربیات، واملعل مون واملعل مات، 

يف اذا  کلمتتيف تلقني ناشئتهم العلو  والعرفان، والفضائل واألخالق، او احلوار والت حد ث وقد 
واو املنو  به فهم كل من املتحاورین منطلقات اآلخرین  اتصال اجلماعي وضوابطه املقال عن

ومسوغات مواقفهم، وعندما یغیب احلوار تتحول األمور إىل اهلواجس والظنون والشكوك والتصدعات 
قد ربیة إن كنتم ترید أنَّ املتكل ِّم بغري اللغة العواذا او ايخطر؛ فاحلوار یزیل اذه اهلواجس والظنون،

ه حىت ی مْفهِّمم السامعم مرادمه، فهذا أخسُّ مراتب البیان؛ ألنَّ األبكم قد یدلُّ بإشاراٍت  ی مْعرِّبم عن نفسِّ
 وحركات له على أكثر مراده، مث ال یسمَّى متكلًما، فضالً عن أن یمسمَّى ب می ًِّنا أو بلیًغا.

لیه م الرسول صلى هللا عوألن احلاجة إىل احلوار ضروریة وملحة يف الدعوة اإلسالمیة فقد رس
وسلم أروع األخالق يف احلوار وأحسنها، بل وأمسااا وأنبلها؛ ألهنا مطلب إهلي أوصى هللا به رسوله 

جمادِّهْلمْم بِّالَّيتِّ وم صلى هللا علیه وسلم يف كثري من اآلیات القرآنیة العظیمة، واليت من بینها قوله تعاىل: ﴿
 (.521)النحل:  اِّيم أمْحسمنم﴾

إن الكلمة الطیبة اليت یلقیها الداعیة الصادق يف أذن امرىء شارد عن الطریق فیغرس هبا بذرة 
اهلدایة يف قلبه، تعود على الداعي ثواب عظیم وأجر جزیل، قال عنه املصطفى صلى هللا علیه وسلم: 

قمصم ذملِّكم مِّنْ ممْن دمعما إِّىلم امًدى، كمانم لمهم مِّنم اأْلمْجرِّ مِّْثلم أمجمورِّ ممْن تمبِّعمهم » ْیًئا ، الم ی من ْ حمدِّیٌث « أمجمورِّاِّْم شم
یحٌ  ولقد ااتم اإلسال  باحلوار ااتماماً كبريًا، وذلك ألن  (2202ص4)صحیح مسلم ج حمسمٌن صمحِّ

اإلسال  یرى بأن الطبیعة اإلنسانیة میالة بطبعها وفطرهتا إىل احلوار، أو اجلدال كما یطلق علیه القرآن 
ْنسمانم أمْكث مرم شمْيٍء جمدماًل ﴿الكرمي يف وصفه لإلنسان:  بل إن صفة احلوار،  (14)الکهف:  ﴾ومكمانم اإْلِّ

دال لدى اإلنسان يف نظر اإلسال  متتد حىت إىل ما بعد املوت، إىل یو  احلساب. علیه فإن أو اجل
ینبغي مراعاهتا، وعلى من یرید املشاركة يف أي حوار أن یكون على درایة تامة  وقواعد للحوار أصول

 يف مسعاه، وحيقق ما یرمي إلیه. -حبول هللا-بأصول احلوار املتبعة؛ لینجح 
تناررین فهو تعاون من املم  ،وار إقامةم احلجة ودفعم الشبهة والفاسد من القول والرأياهلدف من احل

على معرفة احلقیقة والتَّوصُّل إلیها، لیكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منها، والسري بطرق 
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االستدالل الصحیح للوصول إىل احلق. إن كل ما یؤدي إىل الوصول للفائدة من احلوار ویؤدي إىل 
إقناع املخاطب بقبول احلق فهو من آداب احلوار، لكان ذلك قوال جامعا جممال يف آداب احلوار. 
آداب احلوار كثرية ومعرفة املتحاورین بآداب احلوار أساس مهم يف إجناح حوارام ويف حتصیل الفوائد 

  املرجوة من احلوار واجلدال.
فكار وايخارات وتكاملهما. وكان ذلك واهلدف اآلخر من احلوار التواصل اإلنساين وتبادل األ

نشاطًا یومًیا منارسه يف املنزل واملسجد والشارع والعمل واملدرسة واجلامعة ويف وسائل اإلعال . فعلینا 
 إجيابیاً لتكون حمصلته ونتیجته مثمرة يف حیاة الفرد وحیاة اجلماعة. وال شك أنه بقدر اأن جنعله حوارً 

 حلیاة األمم واألفراد. ما یكون سلبیا فسیكون اداما
الیو  يف عاة دوسبب الرئیسي من اختیار املوضوع مسامهة يف حل األ مة احلواریة اليت یعیشها ال

الدینیة واملذابیة مع غیاب منهجیة التفكري أن احلوار او احلل الوحید الفکریة، و رل التعددات 
ف مواطن االتفاق ومثريات یفارق العامل حقیقة وواقعًا وذلك من خالل كش للخالف الذي ال

 للجدل.  للنقا  بداًل االختالف لتكون حماًل 
 ا:األمور اليت تبني أمهیة احلوار يف العامل الیو ، السیما يف األماکن التعلیم والتدریس، فهي کثرية منه

 املهارة على للحصول تدریب ىلإ حباجة ألننا أداء حوار؛ إىل افورً  املعرفة ترمجة ميكن ال -5
 املتعلم. سلوك وتغیري اجلدیدة

ر القرآين احلوا واجملادلة باليت اي أحسن، يءدعوة الناس إىل اإلسال  عن طریق احلوار اهلاد -2
بعض مع تعاىل  أن حوار هللا ،منهج تربوي فرید یستفید منه كل على حسب فهمه وحصیلته العلمیة

 للقاصر فهمه عنه.ال لبیان أمهیة احلوار يف اجلیة احلق إخملوقاته لیس 
 احلوار وسیلة من وسائل التناصح والتعاون على الار والتقوى. -3
احلوار وسیلة مهمة يف تصحیح األخطاء وتدارك النقص وتقومي املسرية اليت لن تصحح إال  -4

 إذا اتسعت صدورنا للحوار.
 احلوار فیه ترویض للنفس على قبول النقد واملراجعة. -1
 مور االجتهادیة.فصل ايخالف يف األ -0
احلوار فیه تقریب وجهات النظر وتضییق اوة ايخالف وإجياد حلول وسط ترضي الطرفني  -7

 املتحاورین يف  من كثر فیه التباغض والتناحر بشر  أن ال تكون خمالفة للشرع.
 ةاحلوار اهلادئ البعید عن ايخصومة والتعصب مهم جداً يف عالج مشاكلنا العائلیة واالجتماعی -8

 واإلداریة واالقتصادیة.
احلوار راارة إنسانیة عاملیة، سنة إهلیة نظرًا لتفاوت البشر يف عقوهلم وأفهامهم خلفیة املوضوع: 

ْتملِّفِّنيم * ةً ومالم ی مزمالمونم خمم دم مم رمبُّكم إِّ  وأمزجتهم،قال تعاىل: ﴿وملمْو شماءم رمبُّكم جلممعملم النَّاسم أممَّةً وماحِّ ﴾ الَّ ممْن رمحِّ
 .(55١–558اود: )
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كوهنا أول دراسة مستقلة حول   -إن كان اناك من جدید  -ولعل اجلدید الذي يف اذه احملاولة 
مي حسب عل- يف التصور اإلسالمي علی طریقة الدراسة املنهجیةأدب احلوار وضوابطه يف 

ا، ا كان أ  كبريً ، صغريً تمع اإلنساينومنطلقه، وكل أمر يف اذا اجمل بیاناو أساس ال وارفاحل -طالعيإو 
عاىل وهللا أسأل أن یتقبل اذا جهد املقل وینفع به كاتبه وقر اءه، إنه ت ،البد أن یبدأ منه ویعود إلیه

 مسیع جمیب.

 مفهو  احلوار
تق مراجعة املنطق والكال  واملخاطبة وذلك مش مبعنیمن احملاورة واحملاورة اشتق : يف اللغةاحلوار 

 عنیمبتراجعوا الكال  بینهم، والتحاور  أي   وحتاوروا ،من احلور، واو الرجوع ویأيت مبعىن النقصان
من املمحاورة واي اشتق احلوار ويف تاج العروس:  (385: 5١استنطقه ) مبعنی التجاوب واستحاره

ور، واو الرجوع عن الشيء إىل الشيء ومعىن احلوار يف اللغة املمراجعة يف الكال  أصل احلوار من احل
  .(550و551: 2)( و؛502 :53) «تراجع الكال »

وام یتحاورون أي یاراجعون الكال ، واحملاورة مراجعة املنطق والكال  يف »ويف لسان العرب: 
ه املراودة يف الكال  ومن مبعنی احملاورة واحلوار»وقال الراغب األصفهاين:  (258 :3« )املخاطبة 
 (.531 :52« )التحاور 

القعر  او وذلك ألن احلور ،ا ألنه یدخل يف عمق األشیاء وقعراا وأصلهاوقد مسي احلوار حوارً 
ي بني واحلوار حدیث جير  ،متعمق -أي عاقل-والعمق، ومن ذلك قوهلم او بعید احلور بعید القعر 

  .رحیة أو يف النقا  أو اجلدلشخصني أو أكثر سواء يف القصة أو يف املس
وقد وردت املعاين املذكورة لكلمة احلوار يف سیاق اآلیات الكرمية اليت تضمنت مادة "حور": قال 

ع لن یرج»(، قال اإلما  القرطيب يف تفسريه لآلیة: 54 :تعاىل: ﴿إِّنَّهم رمنَّ أمْن لمْن حيممورم﴾ )االنشقاق
(. وقال 273 :22« )حیًّا مبعوثا فیحاسب، مث یثاب أو یعاقب.. فاحلور يف كال  العرب الرجوع

هما ومتمْشتمكِّي إِّىلم اَّللَِّّ وماَّللَّم یمْسممعم حتمم  عم اَّللَّم ق مْولم الَّيتِّ اجممادِّلمكم يفِّ  مْوجِّ یٌع اوم تعاىل: ﴿قمْد مسمِّ رمكممما إِّنَّ اَّللَّم مسمِّ
رٌي﴾ )اجملادلة  ( أي يف الكال .724 :50( قیل يف تفسري اآلیة: تراجعكما  )5 :بمصِّ

 احلوار يف االصطالح
الكال  بني  مراجعة»وأما التعریف االصطالحي للحوار فقریب من معناه اللغوي، وقد عمر ف بأنه: 

مناقشة بني طرفني »( وعمر ف بأن احلوار: ١: 5« )رة طرفني أو أكثر دون وجود خصومة بینهم بالضرو 
أو أطراف، یمقصد هبا تصحیح كال ، أو إرهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، ورد الفاسد من 

وإمنا وضعت املناررة »(. یقول احلافظ الذايب: 3ص )أصول احلوار وآدابه يف اإلسال « القول والرأي
 .(252: 23)« لم ملن دونه وتنبیه األغفل األضعفذكى العلكشف احلق وإفادة العامل األ
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إنه حمادثة بني شخصني أو فریقني حول موضوع حمدد، لكل منهما » ومما قیل يف تعریف احلوار: 
وجهة نظر خاصة به، ادفها الوصول إىل احلقیقة، أو إىل أكار قدر ممكن من تطابق وجهات النظر، 

قبول مد على العلم والعقل، مع استعداد كال الطرفني لا عن ايخصومة أو التعصب، بطریقة تعتبعیدً 
 (.22 :57« )احلقیقة، ولو رهرت على ید الطرف اآلخر

 احملاورة اي اجاذب الكال  بني املختلفني، وما أضافه العلماء يف»ویتبني من اذه التعریفات أن 
(. 4 :54)« ا جمدیً ا و مثمرً تعریفه من شرو  إمنا اي ضوابط أخالقیة یفارض توفراا يف احلوار لیكون 

ا ي، مكتوبً ا أ  غري رمس رمسیً احلوار او تبادل املعلومات واألفكار واآلراء، سواء كانت تباداًل »وقیل: 
 «ا، وینعقد احلوار مبجرد التعرف على وجهات نظر اآلخرین وتأملها وتقوميها والتعلیق علیها...أ  شفویً 

(54:١). 
تبادل للرأي والفكر بني طرفني أو أطراف وفق ضوابط حمددة لدوافع وميكن أن نعرف احلوار بأنه 

 وأغراض خمتلفة.

 احلوار يف التصور اإلسالمي أصول
نة خلق الناس بعقول ومدارك متباینة إىل جانب اختالف األلسعلی أن مشیئة هللا تعاىل  یلقد قض

تالف اآلراء واألحكا ، وختتلف باخواأللوان والتصورات واألفكار وكل تلك األمور تفضي إىل تعدد 
ف نا آیة من آیات هللا تعاىل، فإن اختالتقائلیها، وإذا كان اختالف ألسنتنا وألواننا ومظاار خلق

مداركنا وعقولنا وما تثمره تلك املدارك والعقول آیة من آیات هللا تعاىل كذلك، ودلیل من أدلة قدرته 
د، وقیا  احلیاة ال یتحقق أي منها لو أن البشر خلقوا سواسیة البالغة، وإن إعمار الكون وا داار الوجو 
ًة ومالم ی مزمالمونم خممْ يف كل شيء، وكل میسر ملا خلق له ﴿ دم إِّالَّ  * تملِّفِّنيم وملمْو شماءم رمبُّكم جلممعملم النَّاسم أممًَّة وماحِّ

مم رمبُّكم وملِّذملِّكم خملمقمهمْم﴾ فكرة جيعل من حاملها مشعل إنارة هلا، إن اإلميان بال(. 558اود: ) ممْن رمحِّ
ودرب وصول لتحقیقها فال تكون جمرد عبث وكال  يف اهلواء، لذا تعد الثقة واالعتزا  بالرأي من 
عوامل االحارا  للذات من جهة وللعقل، واحارا  ملستوى احلوار، كما أن ثقة الشخص برأیه ال تتناقض 

دة آلخر، استماعاً ملهماً مبعىن حماولة تكشف عناصر اجلالبتة مع حضور الذان حني االستماع للرأي ا
 يف حدیث املخالف من جهة وعناصر الرد علیه فیما او حجة ضعیفة.

 إن األصل يف األشیاء واملخلوقات او االختالف يف الشكل والظروف والتكوینات والاربیة ونسبة
وشكل التعلم وما یوقعه على الشخصیة من قدرات اجعل من الناس خمتلفني يف التلقي ويف  سویة

املشاركة، والشخصیة احملاورة واملفكرة واملرنة واملنفتحة واحلكیمة اي الشخصیة اليت تقر باالختالف 
احلوار  من آدابو وتتفهمه وتتعامل معه واجعل منه حمیطًا تسبح فیه وتنتقل عاره إىل شط السالمة. 

 :ما یلي رجداألو  مااأل أذکر روابطهو 
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 ابطخللر حاوم معرفة املم  - 5
املالحظ أن احلوار یكون مع رجال الدین، ومع املنظ ري العلمانیة والعقالنیة واؤالء ام املأل 
واؤالء ام الذین یفتعلون الشبهات حول اإلسال  ونيب اإلسال  صلى هللا علیه وسلم وام الذي 

هللا الكذب وام یعلمون وام الذین یعرفون الكتاب كما یعرفون أبناءام وغين عن الذكر یقولون على 
 أن كفر اذا الفصیل من الكافرین لیس جهاًل وكیف وام یدرسون اإلسال  عشرات السنیني وإمنا

 یلي: واصفات احملاور ماأام ومن ، واالستکبار عنادمن حیث ال یکون
وقد كان ذلك من صفات الرسول صلى هللا  جودة اإللقاء وحسن العرض وسالسة العبارة:  -5

ُّ صم »علیه وسلم، كما جاء يف الصحیحني عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  لَّى هللام عملمْیهِّ كمانم النَّيبِّ
ْ یمكمْن یم  مْحصماهم، ملم : 25)و( 5١2: 1) «ْردِّكممْ ْسرمدم احلمدِّیثم كمسم ومسملَّمم حيممد ِّثم حمدِّیثًا، لمْو عمدَّهم اْلعمادُّ ألم

 (. فعلى احملاور أن یكون اادئًا سلًسا، جید اإللقاء.22١8
حسن التصور: واملقصود من حسن التصور، أالَّ تكون األفكار عند املتحدث مشوشة أو   -2

ینتصف  ارمبا یطرح فكرة أثناء النقا  وبعدم -لضعف تصوره-متداخلة أو متضاربة، فبعض الناس 
  يف شرحها یتبنيَّ له أهنا غري صاحلة، وال ختد  الغرض فینتبه يف منتصف الطریق بعدما یكون قد تورَّ 

 يف ذلك.
ترتیب األفكار: فالقدرة على ترتیب األفكار وتسلسلها وارتبا  بعضها ببعض وعد    -3

 تداخلها أو اضطراهبا، مما یثبت حجة احملاور ویقویها.
ذا علم وقوة وقدرة، فإن بعض احملاورین قد خيذل احلق  ون احملاورالعلم: ینبغي أن یك  -4

 رغم أن احلق معه، إال أنه مل یدعمه بالعلم القوي، فیضع نفسه يف غري موضعه.علی البضعف علمه، 
لذلك فلیس كل إنسان مهیأ للحوار، حىت وإن كان صاحب حق فإنه رمبا حاور هبدف نصر احلق 

تج ريته ورمبا حاور جبهل فیقتنع بالباطل الذي مع خصمه ورمبا احفیخذل احلق؛ لضعف علمه وبص
حبجج باطلة، مثلما حيدث يف بعض املناررات واحملاورات اليت تعقد، فال یقتنع الناس باحلق الذي 

 حيمله.
البد من الفهم وقوة العقل؛ لیدرك املتحدث حجج ايخصم ویتمكن من  الفهم مع العلم:  -1

 والقوة فیها فیقبل ما فیها من حق ویرد ما فیها من باطل.فهمها ویعرف نقا  الضعف 
اإلخالص: فینبغي التجرد يف طلب احلق وتوصیله إىل اآلخرین، حبیث ال یكون امُّ املرء   -0

 االنتصار لرأیه، وإمنا مهه طلب احلق وإیصاله لآلخرین.
نبغي أن ما یالتواضع: فالتواضع أثناء املناقشة، أو بعد االنتصار على ايخصم، من أام   -7

 یتحلى به احملاور.
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 معرفة دائرة احلوار -2
لدین هبدف ثابتة يف اغري من األصول والضوابط القرآنیة للحوار أال یكون موضوع احلوار قضایا 

إعادة النظر فیها، فاحلوار لیس من قبیل الارف الفكري وحب االستطالع حىت خيوض املتحاورون يف  
جيو  ايخوض فیها حبوار أو جدال، إما بسبب حمدودیة العقل  كل شيء، فثمة قضایا ومسائل ال

البشري إ اءاا، أو بسبب عد  ترتب أي مثرة علمیة أو عملیة من ورائها، أو ألهنا حمسومة أساسا 
نمٍة إِّذما قمضمى اَّللَّم  بنص شرعي أو إمجاع، واذا األصل مبين على قوله تعاىل: ﴿وممما كمانم لِّممْؤمٍِّن ومالم ممْؤمِّ

 (.30 :األحزابرمسمولمهم أمْمراً أمن یمكمونم هلمممم ايخِّی مرمةم مِّْن أمْمرِّاِّْم﴾ )وم 
؛ اومن القضایا اليت لیست حمل احلوار واجلدال البحث يف ذات هللا تعاىل، فهذا منهي عنه شرعً 

ألن ذلك من باب القول يف شيء بال علم والعلم شر  أساسي من شرو  احلوار، قال تعاىل: ﴿ومالم 
 (.30 :إلسراءات مْقفم مما لمْیسم لمكم بِّهِّ عِّْلٌم إِّنَّ السَّْمعم وماْلبمصمرم وماْلفمؤمادم كملُّ أمولئِّكم كمانم عمْنهم ممْسؤمواًل﴾ )

ومن األمور اليت ال تدخل يف دائرة احلوار مع اآلخر غري املسلم، املسائل اليت حكم هللا تعاىل 
ا علیها علماء اإلسال ، وباجلملة كل ما حير  احلدیث فیه شرعً ورسوله فیها بنص حمكم جلي أو أمجع 

ال جيو  احلوار واجلدال مع اآلخر غري املسلم يف شأنه ومن انا فجمیع األحكا  والثوابت الدینیة خترج 
 (.38 :7عن دائرة احلوار ألجل إعادة النظر فیها أو تقوميها أو تغیرياا )

املسلم أن حياور اآلخر غري املسلم يف مسائل مثل اإلميان  بناء على اذا األصل ال ميكن للمحاور
زیهه عن مجیع وعال وكونه تعاىل متصفا جبمیع صفات الكمال وتن بربوبیة هللا تعاىل، والعبودیة له جلَّ 
-ند هللا  من عا منزاًل وكون القرآن وحیً  -صلى هللا علیه وسلم-صفات النقص وكذلك نبوة حممد 

مبا أنزل هللا، وحرمة الربا وايخمر والزنا وحجاب املرأة وإقامة احلدود  ووجوب احلكم -عز  وجل
الشرعیة فكل اذه القضایا ثابتة ومقطوع هبا يف اإلسال ، لذلك ال جيو  أن تكون حمل احلوار واجلدال 

آل ینم﴾ )هبدف إعادة النظر أو التعدیل فیها، قال تعاىل: ﴿احلْمقُّ مِّن رَّب ِّكم فمالم تمكمن م ِّن اْلممْمارمِّ 
(، فعلى سبیل املثال احلكم مبا أنزل هللا منصوص علیها بآیات كقوله تعاىل: ﴿فمالم ومرمب ِّكم 02:عمران

ن مهمْم﴾ )  (.01 :النساءالم ی مْؤمِّنمونم حمىتَّم حيممك ِّمموكم فِّیمما شمجمرم ب می ْ
ا على موائد إثارهت للحوار واجلدال نعين وعندما نقول إن القضایا املقطوعة يف الدین لیست حماًل 

احلوار، سواء كان يف وسائل اإلعال  أو غرياا بقصد إثباهتا وصالحیتها وإعادة النظر فیها وتقوميها 
وتغیرياا فهذا او املنهي عنه، أما إذا كان القصد النظر يف حكمها وأسراراا وبیان ذلك للناس ولیس 

 .(8: 5 ) يف صالحیتها ومالءمتها فهذا ال حرج فیه
ضایا احلجاب ق :ا من القضایا احملسومة يف الدین مثلسألة مهمة جيب اإلشارة إلیها أن كثريً وانا م

وتعدد الزوجات واجلهاد وحترمي الزنا وايخمر والربا وغرياا اي مسائل منبثقة من قضایا أصولیة جيب 
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ري متفق غ االتفاق علیها قبل الدخول يف األمور املتفرعة عنها؛ ألن مناقشة الفرع مع كون األصل
 علیه تعتار نوعا من اجلدل العقیم يف كثري من احلاالت.

وعلى سبیل املثال فلو كان اآلخر غري املسلم ال یؤمن مثال بیو  القیامة واحلساب، أو عنده أساسا 
غبشا وشكا يف وجود هللا تعاىل وصفاته، وبدأ حياور يف قضیة حترمي ايخمر أو الربا أو حجاب املرأة 

 واي كلها من القضایا املثارة الیو  يف میادین اهلجو  الفكري-يف تعدد الزوجات واجلهاد املسلمة أو 
ال ميكن الوصول معه إىل نتیجة، وال بد من احلدیث معه يف أصل دین اإلسال ؛ ألنه  -وموائد احلوار

 لو اقتنع باألصل ال یبقى جمال للنقا  يف كثري من اجلزئیات املنبثقة عنه.
ا األصل جيب على احملاور املسلم أن یكون على وعي ودرایة مبا جيو  فیه احلوار مع وبناء على اذ

اآلخر وما ال جيو  حىت ال تكون ثوابت اإلسال  وقطعیاته حمال لألخذ والرد وجملبة للتنا الت 
 واملساومات.

 العزة اإلميانیة واجلهر باحلق والثبات علیه -3
ند والثبات علیه أصل قرآين آخر من األصول اليت جيب أن یستالشعور بعزة املؤمن واجلهر باحلق 

َّللَِِّّّ اْلعِّزَّةم وملِّرمسمولِّهِّ وملِّْلممْؤمِّنِّنيم﴾ ) ( وقوله تعاىل: 8 :ملنافقوناعلیه احلوار، واألصل يف اذا قوله تعاىل: ﴿وم
( فاملؤمن خيوض احلوار مع 53١ :آل عمران﴾ )﴿ومالم هتمِّنموا ومالم حتمْزمنموا ومأمنتممم األمْعلمْونم إِّن كمنتمم مُّْؤمِّنِّنيم 

من منطلق الشعور بعزة اإلميان وقوة احلق الذي یؤمن به ویتمسك به، وال شك أن اذا الشعور  اآلخر
یزیده طمأنینة وثقة بالنفس أثناء احلوار ومينعه من الوقوع يف فخ اجملامالت الزائفة وتقدمي التنا الت 

 املهینة.
مد قوته من قوة اإلسال ، والعزة اإلميانیة لیس معنااا العناد واالستكبار على واحملاور املسلم یست

احلق، وإمنا او خضوع هلل تعاىل وخشیته؛ ألن الشعور بعزة املؤمن جيعل الطرف املسلم يف احلوار جيهر 
باحلق ویصدع به دون تردد، ویكون واضحا يف بیان احلقائق واو ینطلق يف كل ذلك من نصوص 

( وقوله: ﴿فممماذما 31 :ونسیالكرمي مثل قوله تعاىل: ﴿أمفمممن ی مْهدِّي إِّىلم احلْمق ِّ أمحمقُّ أمن ی متَّبمعم﴾ )القرآن 
 (.32 :یونسب مْعدم احلْمق ِّ إِّالَّ الضَّالملم فمأمَّنَّ تمْصرمفمونم﴾ )

عاىل: أمره هللا ت فیما -صلى هللا علیه وسلم-ويف اجلهر باحلق یتأسى احملاور املسلم بالرسول 
 لِّلنَّاسِّ وقوله: ﴿ومإِّذم أمخمذم اَّلل م مِّیثماقم الَّذِّینم أموتموْا اْلكِّتمابم لمتمب می ِّن منَّهم ( ١4 :احلجر﴿فماْصدمْع مبِّما ت مْؤممرم﴾ )

ووجوب اجلهر باحلق دون لبس وغموض وغبش یصحبه استشعار  (.587 :آل عمرانومالم تمْكتمممونمهم﴾ )
فقد حذر هللا تعاىل الذین یكتمون حقائق الدین بقوله: ﴿إِّنَّ الَّذِّینم خطورة كتمان حقائق الدین، 

هممم اَّلل م ومی مْلعمن مهممم یمْكتمممونم مما أمنزمْلنما مِّنم اْلب می ِّنماتِّ وماهْلمدمى مِّن ب مْعدِّ مما ب می َّنَّاهم لِّلنَّاسِّ يفِّ اْلكِّتمابِّ أمولمئِّكم یملعمن م 
عِّنمونم﴾ ) ذر عز من قائل أال الكتاب من تزویر احلق قائال: ﴿یما أمْالم (، كما ح51١ :البقرةالالَّ

 (.75 :ل عمرانآاْلكِّتمابِّ ملِّم ت مْلبِّسمونم احلْمقَّ بِّاْلبماطِّلِّ ومتمْكتمممونم احلْمقَّ ومأمنتمْم ت مْعلمممونم﴾ )
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ئفة اوإذا كان من أام أاداف احلوار مع اآلخر توضیح احلقائق وبیاهنا فإن املداانة واجملاملة الز 
املبنیة على تلفیق املواقف واألفكار وتغطیة احلقائق وتزویراا یتناقض مع غایة احلوار وغرضه؛ ألن  
كتمان احلقائق وقلبها أو التعامل االنتقائي مع املعلومات حسب اهلوى ال خيد  يف بناء األرضیة الصلبة 

 للحوار والتدرج يف مراحله بأي حال من األحوال.
 التدرجالبدء باألام و  - 4

نتجا ینبغي أن یبدأ املتحاورون من أام املوضوعات مث التدرج يف ا ومم دیً یكون احلوار جم  علی أن
احلوار على اذا النسق، والشك أن اتباع اذا األسلوب سیجنب املتحاورین ضیاع الوقت واجلهد،  

 (3: 24) یة.ئكما یساعدام على معاجلة القضایا الكلیة اليت تتحكم يف الفرعیات والتفاصیل اجلز 
وميكن استنبا  اذا األصل من حوار األنبیاء علیهم السال  مع أقوامهم، فقد بدأ األنبیاء علیهم 
السال  حوارام من أام قضیة، واي توحید األلوایة ودعوة الناس إىل عبادة هللا تعاىل؛ ألهنا اي 

 مما لمكمم نيب: ﴿اْعبمدمواْ اَّللَّم األساس لكل ما یأيت بعداا، وقد تكررت اذه الدعوة على لسان أكثر من 
رمهم﴾ ) ( فقد بدأ هبا نوح واود وصاحل وشعیب علیهم 81، 73، 01، 1١ :األعرافم ِّْن إِّلمٍه غمی ْ

 السال .
كما أن إبراایم علیه السال  قد اتبع أسلوب التدرج والتنزل مع ايخصم يف حواره مع قومه 

 رمأمى كموْكمًبا قمالم شرك، قال تعاىل: ﴿ف ملممَّا جمنَّ عملمْیهِّ اللَّْیلم إلقناعهم باإلميان بتوحید هللا تعاىل ونبذ ال
( ﴾ ا رمّب ِّ (، واذا على وجه التنزل مع ايخصم والذي تقتضیه التدرج يف احلوار ومعناه 70 :األنعا امذم

بُّ اآْلمفِّلِّني﴾ ) ادة الكواكب، مث ( فقا  بإبطال عب70 :األنعا رّب بزعمكم، ﴿ف ملممَّا أمفملم قمالم الم أمحِّ
تدرج على األسلوب نفسه يف إبطال عبادة القمر والشمس حىت انتهى إىل بیان احلق يف وجوب عبادة 

 هللا تعاىل ونبذ الشرك به كلیًّا.
ويف سرية رسول هللا صلى هللا علیه وسلم وتدرج الدعوة اإلسالمیة عار مراحل خمتلفة ومواكبة 

یح على أصل البدء باألام والتدرج يف احلوار، ویمعد إرسال القرآن هلذا التدرج تأكید واضح وصر 
رسول هللا صلى هللا علیه وسلم ألّب موسى األشعري ومعاذ بن جبل رضي هللا عنهما إىل الیمن وتوصیته 
هلما بالتدرج يف دعوة أالها إىل اإلسال  باالبتداء من أصل األصول التوحید، مث التدرج مبطالبتهم 

ا هلذا األصل، ا واضحً الزكاة مث بقیة أركان اإلسال ، تعد اذه التوصیة النبویة منوذجً بأداء الصالة مث 
 ا ملوقف القرآن الكرمي من أصل التدرج يف احلوار.ا عملیً وتفسريً 
 الكال  املبين على احلجة والاراان - 1

ال  یعو ه كمن أام أصول احلوار وضوابطه حتري احلجة والاراان يف الكال ، وال قیمة حلدیث أو  
ارام لطريف احلوار أو أطرافه من بناء أفك ا البد  ا ومفیدً الدلیل والاراان، ولكي یكون احلوار منتجً 

 تمْم صمادِّقِّنيم﴾﴿قمْل اماتموا ب مْرامانمكمْم إِّْن كمنْ قال تعالی: وآرائهم على األدلة الواضحة والارااني القاطعة، 
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ا یً  فالصحة أو مدعإن كنت ناقاًل »فقد قیل:  قة النقلمن صحة الدلیل ود كما البد    (555البقرة: )
 .(087 :١« )فالدلیل

اء يف األفكار يف كل شيء، سو  وعنایة القرآن الكرمي بالدلیل والاراان وجعله معیارا للقبول والرد
 .إطالة الکال  وإقامة الاراانواملعتقدات أو األحكا  واملبادئ، أمر واضح ال حيتاج إىل 

سریعة إىل اآلیات املباركة اليت تشتمل على كلمات "الاراان" و"السلطان"  ومن خالل نظرة
ال ق و"احلجة " جند أن القرآن یدعو دائما إىل إقامة الدلیل والاراان كأساس لقبول األمور ورداا:

انمكمْم﴾، وقد تكرر ذلك اماتموْا ب مْرام قمل تعاىل آمرا نبیه صلى هللا علیه وسلم مبطالبة الكفار بالدلیل: ﴿
 .04سورة النمل:يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي. مثالً 

ا ذِّْكرم ممن مَّعِّيم ومذِّْكرم ممن ق مْبلِّي﴾ ) ( قال اإلما  24نبیاء:األوقال تعاىل: ﴿قمْل اماتموا ب مْرامانمكمْم امذم
اتا فال على أن املدعي سواء ادعى نفیا أو إثبدلت اآلیة »فخر الدین الرا ي يف تفسري اآلیة األوىل: 

اذا أاد  و »(، ونقل البقاعي قول احلرايل يف تفسري اآلیة قائال: 3:55) «بد له من الدلیل والاراان
 (.553 :0) «شيء ملذاب املقلدین ودلیل على أن كل قول ال براان علیه باطل

د وردت احلجة" قان" و"السلطان" و"بكل وضوح أن كلمات "الارا جيد الکرمي ومن یتدبر القرآن
مع  - علیه وسلمصلى هللا-يف مواضع كثرية منه، وتتعلق كثري من اذه اآلیات املباركة حبوار النيب 

 الكفار ومطالبته علیه السال  إیاام بأمر من هللا تعاىل بتقدمي األدلة والارااني إلثبات عقائدام وتاریر
 مواقفهم من القضایا املثارة للخالف.

وحيذر القرآن الكرمي املشركني من ارتكاهبم الشرك بال دلیل وبراان فیقول: ﴿ومممن یمدْعم ممعم اَّللَِّّ 
سمابمهم عِّندم رمب ِّهِّ إِّنَّهم الم ی مْفلِّحم اْلكمافِّرمونم﴾ ) اً آخمرم الم ب مْرامانم لمهم بِّهِّ فمإِّمنَّما حِّ  (.557ملؤمنون: اإِّهلم

دمأم كني بالاراان عندما یعبدون مع هللا آهلة أخرى، ﴿أممَّن ی مبْ ويف موقف آخر یطالب القرآنم املشر 
كمنتمْم صمادِّقِّنيم﴾   نايْخمْلقم مثمَّ یمعِّیدمهم ومممن ی مْر مقمكمم م ِّنم السَّمماءِّ وماأْلمْرضِّ أمإِّلمٌه مَّعم اَّللَِّّ قمْل اماتموا ب مْرامانمكمْم إِّ 

 (.04النمل:)
صیغة التعجب واإلنكار اختالل املوا ین لدى املشركني ويف موقف مشابه آخر ینكر القرآن يف 

 حول قضایا اإلميان باهلل واملالئكة فیقول: ﴿مما لمكمْم كمْیفم حتمْكمممونم * أمفمالم تمذمكَّرمونم * أمْ  لمكمْم سمْلطمانٌ 
 (. ومينع القرآن الكرمي من ايخوض واجلدال يف آیات هللا بغري علم510-514الصافات:مُّبِّنٌي﴾ )

لِّكم فیقول: ﴿الَّذِّینم جيممادِّلمونم يفِّ آیماتِّ اَّللَِّّ بِّغمرْيِّ سمْلطماٍن أمتماامْم كمب مرم ممْقتًا عِّندم اَّللَِّّ ومعِّندم الَّذِّ  ینم آممنموا كمذم
 اَّللَِّّ بِّغمرْيِّ  آیماتِّ ﴿إِّنَّ الَّذِّینم جيممادِّلمونم يفِّ ویقول أیضا: ( 31غافر: یمْطبمعم اَّللَّم عملمى كمل ِّ ق مْلبِّ ممتمكمار ٍِّ جمبَّاٍر﴾ )

ٌر مَّا امم بِّبمالِّغِّیهِّ فماْستمعِّْذ بِّاَّللَِّّ إِّنَّهم اموم السَّمِّیعم الْ  ْم إِّالَّ كِّب ْ ريم﴾ )بم سمْلطماٍن أمتماامْم إِّن يفِّ صمدمورِّاِّ  (.10غافر: صِّ
رد على لویذكر القرآن تفااة العقائد واآلراء اليت ال تستند على دلیل وال براان فیقول يف معرض ا

آبماؤمكمم مَّا أمنزملم اَّللَّم هبِّما مِّن سمْلطماٍن إِّن ی متَّبِّ  ونم إِّالَّ الظَّنَّ عم املشركني: ﴿إِّْن اِّيم إِّالَّ أممْسماء مسمَّْیتمممواما أمنتمْم وم
 (.23النجم:وممما ت مْهومى اأْلمنفمسم وملمقمْد جماءامم م ِّن رَّهب ِِّّمم اهْلمدمى﴾ )
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كرمي یبدأ ا من اآلیات املتعلقة باحلوار يف القرآن اللیه يف اذا الصدد أن عددً ومما ینبغي االلتفات إ
 أمر نبیهی جل  وعال بفعل األمر "قل" ومن خالل تدبر مضامني اذه اآلیات الكرمية یتضح أن هللا

ورد فعل أمر ]وأمته بإقامة الدلیل ویعلمهم طرق ذلك أثناء احلوار مع اآلخرین  صلی هللا علیه وسلم
ن إال ولن یكون دلیل وبراا [( مرة يف القرآن ويف كثري من املواضع او متصل باحلوار343قل" )"

 ن الكرمي.آا آخر للحوار يف القر وضابطً بالعلم مبوضوع احلوار وأبعاده، ولذلك كان العلم أصاًل 
 العلم الشامل – 0

أن یكون احملاور عاملاً مبوضوع احلوار، فال یدفعه اجلهل واملزاج يف سباحة حبر مل یمكل ف بسباحته، 
فذلك یؤدي إىل االكه يف العاجل واآلجل، وقد یضی ع احلق بسبب جهله مبوضوع احلوار، فالعلم 

ريمةٍ أمنما ومممنِّ ات َّب معمينِّ ومسمْبحمانم لمى بم بالشيء بصرية به، وقد قال تعاىل: ﴿قمْل امذِّهِّ سمبِّیلِّي أمْدعمو إِّىلم اَّللَِّّ عم  صِّ
 (.528یوسف: )اَّللَِّّ وممما أمنما مِّنم اْلممْشرِّكِّنيم﴾ 

ال خيفى شرف العلم وفضله يف القرآن الكرمي وكذلك مكانة العلماء وطلبة العلم، فالعلم طریق 
هم الم إِّلمهم ل تعاىل: ﴿فماْعلمْم أمنَّ اإلميان ودلیل التوحید الذي او أصل األصول يف أمور الدین كله .. قا

 (.5١حممد:إِّالَّ اَّللَّم﴾ )
ومن یتصدى للحوار مع اآلخر ال بد له من التسلح بالعلم، خاصة العلم مبوضوع احلوار وتشعباته؛ 
ألن اجلهل مبوضوع احلوار وأساسیاته یؤدي باحملاور إىل اجلدال يف شيء ال یدرك جذوره وخلفیاته 

أن على احملاور أن یكون مدركا لوجهة نظر الطرف اآلخر حىت ال یتكلم يف أمور خارجة وأبعاده، كما 
عن دائرة موضوع احلوار، وقد جعل القرآن الكرمي العلم من األمور الضروریة اليت جيب توفراا يف 

 اَّللَِّّ بِّغمرْيِّ يفِّ  احملاور، وعاب على من جيادلون يف األمور بغري علم، قال تعاىل:﴿ وممِّنم النَّاسِّ ممن جيممادِّلم 
 (.8احلج: عِّْلٍم ومالم امًدى ومالم كِّتماٍب مُّنِّرٍي﴾ )

عز  وجل املسلمني أن حياوروا بعلم وبصرية وادى فقال: ﴿قمْل امذِّهِّ سمبِّیلِّي أمْدعمو إِّىلم  كما أمر هللا
( ﴾  (.528یوسف: اَّلل ِّ عملمى بمصِّريمٍة أمنمْا ومممنِّ ات َّب معمينِّ

احملاور املسلم جيب أن یكون على درایة بالعلو  الشرعیة من القرآن والسنة؛  وغين عن القول أن
 ألن الكال  يف الدین وبیانه والدفاع عنه یستلز  ذلك بال شك.

 االلتزا  باألخالق احلسنة -7
االبتعاد و  القرآن الكرمي التزا  احملاور املسلم باألخالق احلسنة جاء يفاليت  داب واألصولمن األ

 .وار وبعد احلوارلظة والقسوة والعنف أثناء احلعن الغ
النحل: ﴾ )قال تعاىل: ﴿ادْعم إِّىل سمبِّیلِّ رمب ِّكم بِّاحلِّْكممةِّ وماْلممْوعِّظمةِّ احلْمسمنمةِّ ومجمادِّهْلمم بِّالَّيتِّ اِّيم أمْحسمنم 

قسوة لیفتح القلوب للحق واإلذعان له وجيعل الكال  یؤثر يف النفس، بینما ا يءاحلوار اهلاد( 521
والغلظة اجلب النفور وتؤدي إىل ابتعاد الناس عن صاحب الدعوة واحملاور، ولذلك وصف هللا تعاىل 
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ٍة م ِّنم اَّلل ِّ بأنه بعید كل البعد عن القسوة والغلظة فقال: ﴿فمبِّمما رمْحم صلی هللا علیه وسلم رسوله الكرمي 
واذه اآلیة الكرمية ( 51١آل عمران: فمضُّوْا مِّْن حمْولِّك﴾ )لِّنتم هلممْم وملمْو كمنتم فمظ ًا غملِّیظم اْلقمْلبِّ المن

تكشف عن مفتاح مهم من مفاتیح جناح دعوة رسول هللا صلى هللا علیه وسلم وسیطرهتا على النفوس 
والقلوب، ويف سريته علیه الصالة والسال  أسوة حسنة لكل داٍع وحماور يف االلتزا  باحلسىن خالل 

 الغلظة واملواقف العنیفة. احلوار واجنب كل أنواع
عال: و  ويف آیة أخرى أمر هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني مبحاورة أال الكتاب باحلسىن فقال جلَّ 

همْم﴾ )  (.40لعنكبوت: ا﴿ومالم اجممادِّلموا أمْالم اْلكِّتمابِّ إِّالَّ بِّالَّيتِّ اِّيم أمْحسمنم إِّالَّ الَّذِّینم رملممموا مِّن ْ
ومن أخالقیات احلوار أن یتسم احملاور املسلم بالصار واحللم واالبتعاد عن الغضب، وأال یستفز 

ة علیهم: بالعفو عن الناس وترك الغلظ صلی هللا علیه وسلممهما كان املوقف، قال تعاىل آمرا نبیه 
وال شك أن العفو أعلى درجة  (.5١١ )األعراف:﴿خمذِّ اْلعمْفوم ومْأممْر بِّاْلعمْرفِّ ومأمْعرِّْض عمنِّ اجلْمااِّلِّنيم﴾ 

من كظم الغیظ ورد الغضب؛ ألن العفو او ترك املؤاخذة وطهارة القلب والتسامح مع املسيء ومغفرة 
 خطیئته.
على رهور  ااحلوار وأخالقیاته يف القرآن الكرمي أن احملاور املسلم جيب أن یكون حریصً  آدابومن 

وار ى هلدایة اآلخرین واستقامتهم، وال جيو  له أن جيعل احلا على من حياوره؛ ألنه یسعاحلق وشفیقً 
 وسیلة لالنتقا  والكید وفرصة للتنفیس عن األحقاد ونشر العداوة والغل.

الشفقة خري وسیلة یتخذاا احملاور للنفوذ إىل عقل الطرف اآلخر وقلبه، واذه الرحة الرحة و 
تعامل لصالة والسال  والصاحلني من أتباعهم يف الوالشفقة على اآلخرین كان من دأب األنبیاء علیهم ا

واحلوار مع املخالفني، فهذا مؤمن آل فرعون یصرح لقومه بالرحة والشفقة وايخوف علیهم يف أكثر 
﴾  من موقف:  (32غافر:)قال تعاىل: ﴿ومقمالم الَّذِّي آممنم یما ق مْو ِّ إِّين ِّ أمخمافم عملمْیكمم م ِّْثلم ی مْو ِّ اأْلمْحزمابِّ

 (32افر:غقال تعاىل حكایة عن مؤمن آل فرعون: ﴿ومیما ق مْو ِّ إِّين ِّ أمخمافم عملمْیكمْم ی مْو م الت َّنمادِّ﴾ ) كما
فاحملاور املسلم رفیق وشفیق على الطرف اآلخر؛ ألنه یرید ايخري له وملن وراءه وذلك من خالل بیان 

ا الغرض، نبیلة لتحقق اذاحلق والوصول إلیه فهو حریص كل احلرص أن یتخذ كل وسیلة شرعیة و 
 ومن اذه الوسائل الرحة والرأفة والشفقة اليت جيب علیه التحلي هبا يف مجیع املواقف.

 احلرص على طلب احلق - 8
جيب أال ننسى أن القرآن ال جيیز احلوار إال لبیان احلق، وإقناع اآلخرین به، وإمتا  احلجة علیهم، 

لطلب احلق بعیدا عن أي مؤثر آخر او أصل أساسي من وإذا كان األمر اكذا فاحلرص والتجرد 
ثبوت احلق  احتمال -اولو نظریً -أصول احلوار، وميكن لتحقیق اذا األصل أن یفارض احملاور املسلم 

 على لسان الطرف اآلخر.
ٍل ا قال تعاىل: ﴿قمْل ممن ی مْر مقمكمم م ِّنم السَّمماوماتِّ وماأْلمْرضِّ قملِّ اَّللَّم ومإِّنَّا أمْو إِّیَّ  كمْم لمعملمى امًدى أمْو يفِّ ضمالم

وجيب اتباع احلق بصرف النظر عن الذي ینطق به، وال جيو  بأي حال من األحوال ( 24سبأ: مُّبِّنٍي﴾ )
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﴾ الَّ أمن ی مْهدمىقال تعاىل: ﴿أمفمممن ی مْهدِّي إِّىلم احلْمق ِّ أمحمقُّ أمن ی متَّبمعم أممَّن الَّ یمهِّد ِّيم إِّ  االحنراف عنه أو رفضه.
ورفض احلق لیس إال ضالال واحنرافا بنص القرآن الكرمي، ﴿فممماذما ب مْعدم احلْمق ِّ إِّالَّ الضَّالملم  (31یونس: )

 (.32یونس: فمأمَّنَّ تمْصرمفمونم﴾. )
للحوار مع اآلخر وطبقها رسول هللا صلى هللا علیه  اإلسال اليت وضعها  آداببعض  مناذه 

تج املسلمني بشىت أصنافهم وفیها ناراس ملن یرید الدخول يف حوار من يف التعامل مع غري وسلم عماًل 
ونعين هبا اتباع املنهج العلمي واحلجة الصحیحة وقبول الرأي اآلخر إذا   واادف للوصول إىل احلق.

كان مقنًعا واالعاراف للخصم بالسبق يف بعض اجلوانب اليت ال یسع العاقل إنكاراا، والتحاكم إىل 
 .(78: 8) .املنطق السلیم

 وضوعیة احلوارم - ١
رعایة املوضوع وعد  ايخروج عنه وعد  اهلروب من املوضوع  يف احلوار تعيناملوضوعیة العنایة 

 وعد  النیل من التحدث باهتامه يف نیته أو الكال  األساسي إىل غريه وعد  إدخال موضوع يف آخر
 على شخصه.

فإن املنارر قد یكذب أحیانًا، فهذا لیس من املوضوعیة  وارمن املوضوعیة اجنب الكذب يف احلو 
يف شيء، وإذا مل یكتشفه ايخصم حال املناقشة فسیكتشفه فیما بعد، ویبني أنك كنت كاذبًا فیما 

 .ادعیت
، ویدل على هالكال  الذي یصلح يءواو أن تنقل نصاً طویالً، فتجتز  واربار احلی الکال  الکاذب

الناس فیما  هنقل الكال  كامالً حىت یشاركیأن  هفهذا لیس من األمانة؛ بل علیارك الباقي، یرید، و یما 
مسألة ما أن  من املوضوعیة: إذا مل تعرف کذلك  يف الفهم، ه، وإما أن خيالفو هاستنتجته، فإما أن یقرُّو 

امل عتقول: ال أدري، وإذا ترك العامل ال أدري، أصیبت مقاتله، كما كان السلف یقولون: وجيب على ال
 .أن یعلم تالمیذه وطالبه قول: "ال أدري"؛ حىت یلجؤوا إلیها فیما ال یعلمون

ومن املوضوعیة: التوثیق العلمي، یعين إذا استدللت فال تستدل بشائعات أو رنون أو أواا  
استقرت يف عقلك أو يف عقل من أمامك من الناس، بل استدل بالنصوص، واألدلة الواضحة، 

 (.24: 58) .، واإلحصاءات الدقیقةوالارااني الثابتة
إن احلوار اإلجياّب او احلوار املوضوعي الذي یرى احلسنات والسلبیات يف ذات الوقت، ویرى 
العقبات ویرى أیضا إمكانیات التغلب علیها، واو احلوار املتكافئ الذي یعطى لكال الطرفني فرصة 

 ر.تمیة ايخالف يف الرأي بني البشالتعبري واإلبداع احلقیقي وحيار  الرأي اآلخر ویعرف ح
ا لیس او حوار واقعي یتصل إجيابیا باحلیاة الیومیة الواقعیة واتصاله اذ»عن احلوار اإلجياّب:  کتب

اتصال قبول ورضوخ لألمر الواقع بل اتصال تفهم وتغیري وإصالح واو حوار موافقة حني تكون 
قیقة حلاملوافقة اي الصواب وخمالفة حني تكون املخالفة اي الصواب فاهلدف النهائي له او إثبات ا
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حیث اي ال حیث نرااا بأاوائنا واو فوق كل اذا حوار تسوده احملبة واملسئولیة والرعایة وإنكار 
 .(42 :51«. )الذات

 إن بعض الناس إذا أحرجته يف ،فمن املوضوعیة: عد  اهلروب من املوضوع األساسي إىل غريه
انسحب  كلما أمحرج يف نقطةموضوع ارب منه إىل موضوع آخر، فهو ینتقل من موضوع إىل موضوع، و 

 منها إىل غرياا، ونقل احلدیث نقلة بعیدة أو قریبة.
طائل،  دون -رمبا بعد ساعات-ولعل اذا أعظم أدواء املناررة، اليت اجعل اإلنسان خيرج منها 

 .(82: 8) واملوضوع یقتضي أال خترج من نقطة إال إذا انتهیت منها، مث تنتقل إىل غرياا.
سلمة يف قضیة حجاب املرأة امل عند ما تکلم احملاورعد  إدخال موضوع يف آخر، ومن املوضوعیة: 

وضرورة التزامها بالسار وبمعداا عن السفور وعن االختال  بالرجال األجانب أو الذااب إىل أماكن 
اللهو والفساد وغري ذلك، فتجد أنه بداًل من أن یناقش يف اذا املوضوع یقول: یا أخي، الناس قد 

 إىل القمر، وأنت ال لت اجادل يف اذا املوضوع! وصلوا
فما عالقة وصول الناس إىل القمر أو عد  وصوهلم بقضیة مطالبتنا حبجاب املرأة املسلمة؟! ألیس 

  اذا إدخااًل ملوضوع يف قضیة أخرى ال یتعلق هبا؟
اع، ویهی ِّج يف قضیة الغناء الفاحش البذيء، الذي أصبح یصك األمس -مثالً -وقد تمكل ِّم إنسانًا 

الغرائز، ویدعو إىل الرذیلة، فیقول لك: یا أخي، املسلمون یمقتلون يف مشارق البالد ومغارهبا، وتسفك 
  دماؤام، وتنتهك أعراضهم، وأنت ال لت تتكلم يف اذه اجلزئیات؟!

 فما دمنا قد اتفقنا أن موضوع الغناء او مادة احلوار الذي سیناقمش، فما دخل قضیة قتل املسلمني
بذلك؟ وال إذا تركنا احلدیث عن الغناء أو احلدیث عن حجاب املرأة املسلمة، ستمحل مشاكل 

 املسلمني، ویمرفع الظلم عن املظلومني؟!
فیا أخي، ما عالقتك هبذا الشخص املتكل ِّم؟ املهم أن أمامك دعوى وكالًما ومطلوب منك 

طأ أو من الكال  الذي قیل، وما قدره من ايخ مناقشته باحلجة والاراان، فدع املتكلم جانًبا، وانظر يف
نمةم أنشد  الصواب؟   [البحر البسیط] ايخراساين: سمْفیمانم ْبنم عمی می ْ

فمْعكم ق مْويلِّ ومالم یمْضرمْركم ت مْقصِّريِّي       اْعممْل بِّقمْويلِّ ومإِّْن قمصَّْرتم يفِّ عممملِّي   ی من ْ
(4 :270). 

 أدب احلوار مع الناس 
 :احلوار مع الناس يف األمور التالیة ميكن أن نوجز أدب

 .يءللاراجع عن الرأي ايخاط مكنوا الفرصة ملن حياورو أن تعط معلیك )5( 
 .ینعلیه مع املمحاور  ونعلى ما تتفق منقاشمك واأن تؤسس معلیك  (2)
 .اليت توجهها إىل املمحاور، وكن مهذبًا ومنضبطًا يف ذلك مألفارك واأن ختتار  معلیك  (3)
 .ورجعة الرأي املمحاور فرصة للتفكري واأن تعط معلیك  (4)

http://www.alukah.net/social/0/5372
http://www.alukah.net/social/0/5372
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 .باهلدوء وضبط األعصاب أثناء احلوار ولو استثارك املمحاور الختبار أعصابِّك معلیك  (1)
؛ فالتواضمعم موكانت احلجَّة جبانبك ممعك، ولو كان احلقُّ کمعلى ممن تتحاور مع واال تتكب َّرْ   (0)

 .موأخذام بآرائك مله دوٌر يف جمْذب احلاضرین إلیك
 .علی املخاطب بالقوة والعمنف رأیك واأن تفرضم  واال حتاوِّلْ  )7( 

األمر بصورة اقاراح، فتقول ملن حتاوره مثاًل: إذا مل تقتنع بكالمي،  واأن تستبدل مميكنك  (8)
 .فارجع إىل مصدر كذا وكذا، أو شاوِّْر ممن یعجبك رأیهم وتثِّقم بعلمهم وخارهتم

 .فكرته، مث تناوهلا بالنَّقد البنَّاءحىت یكمل التعبري عن  للمحاور باإلنصات معلیك )١( 
رْ   (52) بِّط للعمل، وجالب  واأن حتاور  وااحذم مِّن أجل االنتصار على الذي حياورك؛ فإن ذلك حمم

 .، بإرهار احلق ورد ِّ الباطلاو طاعةم هللا تعاىل احملاورة لغضب هللا تعاىل علیك، ولیكمْن ادفمك من
(52 :2). 

 عوائق احلوار
عوائق احلوار فهي كثرية ومنها:ايخوف، ايخجل، اجملاملة، الثرثرة، اإلطناب، اللف والدوران، التقعر، 
استخدا  املصطلحات غري املفهومة مثل اإلجنلیزیة، أو الفرنسیة أو غرياا أما  حماور ال یفهم معانیها، 

غري موجب، الصراخ، التعصب، إرهار النفس، وعد  الرغبة يف إرهار احلق. ویقول رفع الصوت من 
 اإلما  الشافعي يف اذا: ما حاورت أحًدا إال ومتنیت أن یكون احلق إىل جانبه.

 آفات احلوار
إىل العیوب واألخطاء الظاارة يف كثري من احلوارات بني املسلمني، واي كما  أرکز يف انتهاء املقال

 :یلي
املبالغة يف رفع الصوت، إذ لیس من قوة احلجة املبالغة يف رفع الصوت أي   ،رفع الصوت  -5

  . يف النقا  واحلوار بل كل ما كان اإلنسان أاداء كان أعمق
حسن ايخطاب وعد  استفزا  وا دراء الغري، فاحلوار غري اجلدال،  ة،أخذ  ما  احلدیث بالقو  -2

راء اآلخرین أمر مطلوب، ولنا يف حوار األنبیاء مع أقوامهم أسوه حسنة، فموسى واارون آواحارا  
وىف سورة سبأ یسوق هللا لنا  .(44)طه: ق مْواًل لمی ًِّنا لمعملَّهم ی متمذمكَّرم أمْو خيمْشمى﴾﴿ا أن یقوال لفرعون مرً آ

ًدى أمْو يفِّ ضمالٍل أمْو إِّیَّاكمْم لمعملمى ام ﴿ومإِّنَّا أسلوبا ملخاطبة غري املسلمني حیث یقول ىف معرض احلوار. 
 .(21-24)سبأ:  مُّبِّنٍي﴾
مة أو الفسق أو البدعة أو مصاداآلخر كأن یصف قول اآلخر بالكفر  احلوار إالطرفهتویل  -3

 .النص دون أن یثبت ذلك بالدلیل الواضح

http://www.alukah.net/library/0/30785
http://www.alukah.net/library/0/30785
http://www.alukah.net/sharia/0/86952
http://www.alukah.net/sharia/0/86952
http://www.alukah.net/social/0/32932
http://www.alukah.net/social/0/32932
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قول: اذا تاالعتداء يف وصف الطرف اآلخر حبیث تصفه مبا ال یلیق من األوصاف كأن   -4
جاال سخیف حقري متسرع أو أنه لیس أااًل هلذا األمر أو تتهمه بسوء النیة وخبث املقصد وغري 

 ذلك مما ال دلیل علیه.
  البحث أام النتائج

یتبني أن احلجة القویة، واحلوار اهلادئ املقنع الر ین من صاحب عقل وفهم وعلم یفعل يف كثري 
ي حنن حباجة إىل حوار إسالم املدافع والطائرات. ألجل اذا من األحیان ما ال تفعله السیوف وال

يف  فریطتیبحث عن تفعیل أكثر للصحوة اإلسالمیة، واالستفادة من طاقاهتا، وايخروج من حالة ال
كن أن أميخ ِّص أابني أبناء األمة املسلمة وأال القبلة (كلمة يف وحدة الكلمة) مكان، ویلقياال مَّ ، وميم

 توصَّلتم إلیها فیما یلي:النتائج اليت 
عملیة احلوار من أام وسائل التفاام بني الناس، واو من أام وسائل املعرفة واإلقناع    -5

 مهما كانت الثقافات والتوجهات املتواصلة بني الناس.
كانت الضرورة ملحة للقائمني على الدعوة اإلسالمیة أن یتقنوا فن احلوار من أجل الوصول  -2

لى هللا تأثري فیها حنو الفضیلة واالستقامة على منهاج هللا تعاىل وقد ااتم النيب صإىل قلوب البشر وال
 علیه وسلم بأسلوب احلوار.

 .احلوار حاجة علمیة وضرورة فكریة هبدف اللحاق بركب العامل املتقد  -3
أطراف  املنبثق من مبادئ الدین احلنیف، مينع أن اتباع املنهج السلیم يف احلوار واالختالف -4

 .ا وبناءً واادفً  اوجيعل احلوار مثمرً  من الوقوع يف املزالق ايخطرة ویبعدام عن الشقاق والبغضاء اراحلو 
 دعوة اإلسال  إىل احلوار مع أال الكتاب وغريام بكل حریة ودون ضغو . -1
 .أو االجتماعي احلوار املوضوعي مينع من برو  راارة التطرف السیاسي أو الدیين -0
زء األدب جااتم اإلسال  ااتمامًا بالغًا باألدب يف احلوار وخاصة مع أال الكتاب واذا  -7

 من ااتما  اإلسال  باألخالق.
 .ا وغایات بناءةفتح أبواب احلوار بضوابطه ومنهجه العلمي حيقق أادافً  -8
وجوب دعوة أال الكتاب إىل اإلسال  واستخدا  كافة املنااج العقلیة بشر  أن تكون حقاً  -١

 يف ذاهتا وجوا  االحتجاج مبا یسلمون به من مقدمات لبیان تناقضهم واضطراهبم.
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 املقارحات
للحوار آداب وأخالق البد من التعرف علیها والتحلي هبا؛ ألهنا مستنبطة من واقع السنة  -5

 .النبویة ومدعمة ببعض اآلیات القرآنیة
ستفادة يف موسوعة لتسهیل اال مجع وحتقیق ما ميكن مجعه من احملاورات القدمية واحلدیثة -2
 منها.
مجع وإعداد املادة العلمیة حول احلوار "احلوار الیومي" لطالب اجلامعي مبقتضی املنهج   -3

 وقت يف احلمد هلل الذي أنعم عليَّ بإمتا  اذا املقالويف اآلخر الرباين ومقتضیات الطبع السلیم. 
   املناسب.
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 املصادر واملراجع
بعة دار طجدة: ، أصول احلوار وآدابه يف اإلسال  .)ب.ت(.صاحل بن عبد هللا  .دابن حید،  -5

 .املنارة
طبعة بريوت: ، 2ج معجم مقاییس اللغة  (.2225.) أحد بن فارس بن  كریاءابن فارس،  -2

 .دار إحیاء الاراث العرّب
اث طبعة دار إحیاء الار بريوت: ، 4ج لسان العرب  (.5450.)حممد بن مكر  ابن منظور،  -3

 .العرّب
 حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء (. 5١74 .) أبو نعیم أحد بن عبد هللا بن أحداصبهاين،  -4

 ، بريوت: دار الکتاب العرّب و دارالفکر.7ج
: حممد  اري ، ت4ج صحیح البخاري(. ا 5422 .) أبو عبدهللا حممد بن إمساعیلخباری،  -1

  .دار طوق النجاة، بريوت: بن ناصر الناصر
، 2ج نظم الدرر يف تناسب اآلیات والسور  (.5١١2.)براان الدین إبراایم بن عمر بقاعي،  -0

  .دار الكتاب اإلسالميالقاارة: 
 ،احلوار مع أصحاب األدیان مشروعیته وشروطه )ب.ت(أحد سیف الدین  ترکستاين، د. -7

 .نسخة إلكارونیة موجودة ضمن برنامج املكتبة الشاملة
، املنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر أدب احلوار واملناررة (. 5١8١جریشه، د.علي .) -8

 .والتو یع
، 2ج منهج اجلدل واملناررة يف تقریر مسائل االعتقادا (. 5422حسن، عثمان علي .) -١

 دار إشبیلیا.الریاض: 
 .علی اإلنارنیت، موقع األلوکة  مقالة أدب احلوار مع الناس (. 5257الدق، صالح جنیب .) -52
، 4ج"التفسري الكبري"مفاتیح الغیب ا (. 5422.)حممد بن عمر فخرالدین أبو عبد هللا را ي،  -55

 .: دار إحیاء الاراث العرّببريوت
، 5ج املفردات يف غریب القرآن، )ب.ت(أبو القاسم احلسني بن حممد راغب األصبهاين،  -52

 .طبعة دار املعرفةبريوت: حممد سید كیالين، : ت
طبعة دار بريوت: ، 3ج تاج العروس من جواار القاموس ا (.5320.)حممد مرتضى  بیدي،  -53
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System of Dialogue in Islamic though 
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Abstract 
Dialogue is part of morality Islam the holy Religion has encouraged 
us with, it is a better way of convincing others, therefore Islam has 
emphasized on virtue and importance of it. If a speaker is adorned 
considering Dialogue it is the same either being big or small,… the 
Dialogue is a solution founded to respect the others opinions, there 
is no Dialogue without exchanging opining, as a result of Dialogue. 
The correct votes are arranged and satisfaction of the speakers will 
be made. 
In this topic, it’s provoking to ward learning Dialogue disciplines, 
its conditions and purposes, simple tenuously how to practice and 
apply it through the Islamic shiny perspective and virtuous pride 
scissors. Dialogue is one of the main elements of consultation which 
Discusses over exchanging opinions and also advising and voting 
takes place in an excellent way without any controversy  
Keywords:  Dialogue, Dialogue System learning Dialogue. 
 


