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 أدب وقيم احلوار يف ضوء قصص وآايت القرآن الكرمي
 أ. الياس أبوبكر الباروين
 د. لقمان طيب حممود
 د. حبر الدين جئ فا

 جامعة مالاي-أكادميية الدراسات االسالمية 
 

 امللخص
شر يف كافة أمناط تفاعال بني البالشك أن للحوار أمهية كربى يف اجملتمع اإلنساين، ذلك أن احلوار إمنا يعين  

العالقات اإلنسانية، ومن خالل حتليل آايت احلوار يف القرآن الكرمي، جند أن هناك إهتماما كبريا يف الكثري من السور 
واآلايت ابلعديد من أمناط احلوار وكيفية طرحه وآليات البدء واإلنتهاء والعديد من القضااي اليت يتم طرحها والتفاعل 

من خالل حوار سواء بني هللا سبحانه وتعاىل من جانب والرسل واالنبياء من جانب آخر أو بني الرسل وقومهم  معها
 أو بني أشخاص مت ذكر قصصهم يف كتاب هللا تعاىل.

 
 

 املقدمة

 يفإن احلوار من املصطلحات اهلامة اليت نتعايش فيها اآلن، فاحلوار من املصطلحات اليت ترتدد كثريا وكثريا     
هذا الوقت، فهناك أفراد  اختلفت وتباينت أفكارهم، وتنوعت أهدافهم ،فمنهم من اتبع احلق،ومنهم من اتبع الباطل، كل 

 حبسب أفكارهم ، والعربة هنا مبنهج الرجل وطريقته وسريته العلمية،،
الرغبة يف الوصول إيل دوء و فاحلوار: هو مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني أو أكثر بصوره متكافئة ويغلب عليها اهل

احلق والبعد عن التعصب، إذا فمفهوم احلوار: هو احلديث الذي جيري بني شخصني أو أكثر حول موضوع معني 
 1ويسمى أيضا ابجلدال، وله آداب جيب مراعاهتا منها:

 االلتزام يف حماورة الغري ابللطف واهلدوء. -1

 الستهزاء منه أو حماولة االنتقاص من قدره،أو حقه.اإلصغاء إىل املتكلم وعدم مقاطعته وعدم ا -2
 عدم التعنيف يف الكالم أو التجريح. -3

 -أيضا للحوارفوائد جيب مراعاهتا :
                                                             

 2013خطاب، حامد قمر الدولة، أدب احلوار يف السالم،  1
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 فهو يساعد على التفاهم وبلوغ اهلدف.  -1
 وحيافظ على العالقات الطيبة بني البشر. -2
 يبث النظام ويعلمنا جتنب الفوضى. -3

 عني.أمر م لتبادل اآلراء ووجهات النظر حو  وعن التحاور، فهو طلب رأي اآلخر أ وأما التشاور: فهو خيتلف
 :مشكلة الدراسة

تسعى الورقة احلالية لتحليل آداب احلوار يف ضوء القرآن الكرمي من خالل الرتكيز على العديد من احلاالت  
 رات يف القرآن الكرمي.اليت ورد ذكرها وحماولة استنباط الرؤى واخلالصات اليت قدمتها تلك احلوا

 وترتيبا على ما سبق ميكن طرح اشكالية الدراسة احلالية على هيئة تساؤل رئيس وهو:
 ما هى آداب وقيم احلوار يف ضوء آايت وقصص القرآن الكرمي؟

 
 : أمهية الدراسة

وهلا أو ححلول انجحة للقضااي املختلف  ىحثنا اخلالق سبحانه على اعتماد هذا األسلوب، للعثور عل    
التوصل إىل تالؤم يف اخلالفات املطروحة،و كذلك ملا هلا من أثر إجيايب يف وحدة اجملتمع ومتاسكه، إذ بواسطتها يتمكن  

 .1كل فرد منه من االستفادة من خربات اآلخرين وجتارهبم، و ميتنع عن التعصب واالستبداد ابلرأي
لم يسعي من للشباب ولإلسالم واملسلمني فهو وسيلة للمسوتنبع أمهية املوضوع يف أن للحوار أمهيه  قصوى    

خالهلا نشر الدين،وحيث إن احلوار يدخل دخوال أصليا حتت منهج الدعوة ، وحيث إن له أصول وضوابط وآداب 
 تدخل ضمن منهج السلوك واألخالق .

 املبحث األول
 يف اللغة واإلصطالح مفهوم احلوار

 
رقيقة، تدل على التفاهم والتفاوض والتجانس، وإذا رجعنا إىل كتب اللغة العربية كلمة احلوار كلمة مجيلة    

ومعامجها فإننا جند فيها مصطلحات تتفق يف جانب من مفاهيمها ومعانيها مع مصطلح احلوار، وإذا أردان أن نقف 
قة به وهي اجلدل، يعلى مفهوم احلوار فإن ذلك يتطلب الوقوف على مفاهيم تلك املصطلحات اليت هلا عالقة وث

احلوار( وسنحاول  -اظرة املن -واملناظرة، ألن هناك تداخالً كبرياً يف مستوى الداللة بني هذه املصطلحات الثالثة )اجلدل 
 .2هنا الوقوف على مفهوم كل مصطلح على حده لنرى أوجه االتفاق واالختالف بينها

                                                             
 4خطاب، حامد قمر الدولة، أدب احلوار يف السالم، مرجع سابق، ص. 1
 4،ص.2015رمحاين، اسحق، دراسة عن أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي،  2
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 مفهـوم اجلـدل:أوال: 
بن فار:: جدللل اجليم والداال والالام أصل واحد، وهو من ابب استحكام جاء يف كتاب مقاييس اللغة ال   

ِدُل: اشتدات خصومته 2الشيء يف اسرتسال يكون فيه، وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم  .1وجدل جيل
 يل: األصلهو املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة، وق“أما يف االصطالح: فقد عرفه األصفهاين بقوله:     

 .2يف اجلدال الصراع وإسقاط اإلنسان صاحبه على اجللدالة وهي األرض الصلبة

 

 
 املناظرةاثنيا: 

قدره، لغة من النظري، أو من النظر ابلبـصرية، فهي من النظر تفيد االنتظار والتفكري يف الشيء تقيسه وت املناظرة   
االصطالح املناظرة مبعناها االصطالحي يوجد فيها معىن  أما يف .3ومن التناظر تفيد التقابل، ومن النظري تفيد التماثل

 .4التناظر الذي هو التقابل، سواء أكان بني األشخاص يف اجمللس الواحد، أو بني األدلة واحلجج
املناظرة يف الواقع وإن كان أساسها من النظر فإهنا تطوارت لتعين التناظر املشحون بروح التحدي، فكل واحد و    

 عترب نفسه عند املناظرة نظرياً لآلخر أو نداً وقادراً على أن يتحداه.من الطرفني ي
 احلوار يف اللغة:اثلثا: 

اليت حتمل من الدالالت الكثري، وذكر علماء اللغة أنا ” ح و ر“يف اللغة من مادة ” احلوار“اشتقاق لفظ    
اوبة. والتحاور: التجاوب. احملاورة اجمل“ما يلي:  له معاين متعددة تبعاً لتفعيالهتا الصرفية، فقد جاء يف صحاح اجلوهري،

ويقال: كلمته فما أحار إيل جوااب، وما رجع إيل حويرا، وال حويرة، وال حمورة، وال ِحوارا. )بفتح احلاء وكسرها(. أي ما 
 .5”رد جوااب

، وحلوارا، وحماورة ااحلوير كأمري واحلوار ابلفتح، ويكسر... كلمته فما رجع إيل ِحوار “وورد يف اتج العرو::  
 .6وحويرا، وحمورة. وإنه لضعيف احلوار، أي احملورة

ارلةً رجع عنه    اراً وحمل ويف لسان العرب: أن احللْوُر: الرجوع عن الشيء وإىل الشيء، يقال حارل إىل الشيء وعنه حلْوراً وحمل
 لبيد:وإِليه. وكل شيء تغري من حال إىل حال، فقد حارل حْيُور حلْوراً، قال 

                                                             
 بريوت، مادة: جدل.  –م(، مؤسسة الرسالة 1998ابن منظور، لسان العرب، ) 1
 117م(، مكتبة نزار مصطفى الباز. ص1997األصفهاين، أبو القاسم احلسن بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، ) 2
 76، ص1م(، دار الكتب العلمية، لبنان، ج/2000، )اجلرجاين، التعريفات 3
 30هـ(، دار إشبيليا، الرايض. ص1420حسن، عثمان علي،، منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد ) 4
 م(، دار العلم للماليني، بريوت.1979اجلوهري الصحاح، ) 5
 م(، دار الرشيد، بغداد1982الزبيدي، اتج العرو: من جواهر القامو:، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، ) 6
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وُر رلماداً بعد إِْذ هو ساِطُع. رُْء ِإالَّ كالشِاهاِب وضلْوئِِه حيُل
ل
وكلمته فما رجع إيل حلوارا “وأشار ابن فار: أبنه:  .1وما امل

 2وحموارة.
 ويتضح من خالل ما تقدم أن كلمة احلوار تدور حول املعاين اآلتية: 

 أحدهم إىل رأي اآلخر أو قوـله أو فكره رغبة يف الوصول الرجوع إىل الشيء وعن الشيء، واملتحاورون قد يرجع –1
ورل﴾االنشقاق:  أي لن يرجع مبعواثً يوم القيامة. 14إىل الصواب واحلقيقة، ومنه قوله تعاىل: ﴿إِنَّهُ ظلنَّ ألن لَّن حيُل

خرى يكون أالتحول من حال إىل حال، فاحملاور يتنقل يف حواره من حالة إىل أخرى، فمرة يكون مستفسراً، و  –2
 3مربهناً، واثلثة يكون مفنداً، وهكذا.

اإلجابة والرد، وهو قريب من املعىن االصطالحي للحوار؛ ألن كالً من طريف التحاور يهتم ابإلجابة عن أسئلة  –3
 صاحبه، ويقدم جمموعة من الردود على أدلته وبراهينه

وصول ق صاحبه ويراجع احلديث معه لغرض الاالستنطاق ومراجعة احلديث، فكل واحد من املتحاورين يستنط –4
 إىل هدفه وقصده.

النقاء والتخلص من العيوب، والواقع أن طبيعة احلوار واملناقشة تؤدي ابلنتيجة إىل التخلص من العيوب الفكرية،  –5
 4من خالل طرح األفكار املتعددة واختيار الراجح منها.

ت، وذلك يف ثالث مرا” التحاور“واملصدر ” حاور“ا ورد الفعل ويف القرآن الكرمي مل يرد لفظ احلوار، وإمن    
 اآلايت الكرميات:

 34قوله تعاىل: ﴿ولكلانل للهُ مثٌر فـلقلالل ِلصلاِحِبهِ ولُهول حيُلاوِرُهُ ألانل ألْكثـلُر ِمنكل ملاالً ولألعلزُّ نـلفلراً﴾.الكهف:
 .36 سلوَّاكل رلُجاًل﴾.الكهف:فلْرتل اِبلَِّذي خلللقلكل ِمن تـُرلاٍب ُُثَّ ِمن نُّطْفلةٍ ُُثَّ قوله تعاىل: ﴿قلالل للهُ صلاِحُبُه ولُهول حيُلاوِرُهُ ألكل 

عل هللا قـلْولل الَّيِت جتُلاِدُلكل يف زلْوِجهلا ولتلْشتلِكي إىلل هللا ولهللا يلْسملُع حتللاُورلُكملا إِ و  يٌع قوله تعاىل: ﴿قْد َسِل نَّ هللا َسِل
 1بلِصرٌي﴾.اجملادلة:

فهي أوسع مدلوالً من كلمة اجلدل، ابعتبار تضمُّن اجلدل معىن الصراع، بينما جند احلوار ” احلوار“أما كلمة  
 5يتسع له ولغريه، مما يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال واجلواب.

 
 احلوار يف االصطالح:رابعا: 

                                                             
 لسان العرب ابن منظور 1
 م(، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر.1969ابن فار:، مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، ) 2
 6رمحاين، اسحق، دراسة عن أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص.  3
 .99دار الكتب القطرية، قطر، ص” احلوار الذات واآلخر“م(، كتاب األمة 2004اهلييت، عبدالستار ابراهيم ) 4
، حممد حسني، احلوار يف القرآن: قواعده  5  52ك، بريوت.، صم(، دار املال2001معطياته ) –أساليبه –فضل اّللاه
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كالم احلديث بني شخصني، يتم فيه تداول النوع من “ميكن أن حـندد املعىن االصطالحي للحوار أبنه:     
وقيل: هو . 1بينهما بطريقة ما، فال يستأثر به أحدمها دون اآلخر، ويغلب عليه اهلدوء والبعد عن اخلصومة والتعصب.

بقصد تصحيح الكالم، وإظهار حجة، وإثبات  -أو أشخاص أو جمموعات-مناقشة بني شخصني أو جمموعتني 
 2فاسد من القول والرأي.حق، ودفع شبهة، وردا ال

ونرى أبنا احلوار أسلوب جيري بني جهتني، يسوق كلٌ منهما من احلديث ما يراه ويقتنع به، ويراجع اآلخر يف منطقه 
 وفكره قاصداً بيان احلقائق وتقريرها من وجهة نظره.

ة اليت يؤمن هبا قدميومما ال شك فيه فإن كل واحد من املتحاورين يف احلوار ال يقتصر على عرض األفكار ال 
ب وإمنا يقوم بتوليد األفكار يف ذهنه، ويعتمد إىل توضيح املعاين املتولدة من خالل عرض الفكرة وأتطريها وتقدميها أبسلو 

 .3علمي مـقنع لآلخر، حبيث يظل العقل واعياً طوال فرتة احملاورة ليستطيع إصدار احلكم عليها، سلباً أو إجياابً 
ار وإن كان يتضح أن احلو ” واحلوار -واملناظرة-اجلدل “ملدلوالت املصطلحات املتداخلة  وبعد هذا العرض    

مناوبة احلديث بني طرفني إال أنه ال يشتمل على اخلصومة واملنازعة واملراء كما هو اجلدل، وإمنا هو أداة أسلوبية تستخدم 
قيدة، عرفة أو جانب من جوانب الفكر والعملعاجلة موضوع من املوضوعات املتخصصة يف حقل من حقول العلم وامل

من جهة، يتمثله  ”عرضاً “للوصول إىل حقيقة معينة هبذا الشكل من أشكال األسلوب واحملادثة، وهو عملية تتضمن 
عملية هي ، وهذه ال”اآلخر“ملا عرضه ” مراجعة“يولاد عند كل منهما ” جتاوب“وجييب عليه فيحدث ” اآلخر“

 أو احملاورة. اليت يطلق عليها احلوار
 املبحث الثاين

 قيم احلوار يف القرآن الكرمي
 
من األصول اليت يضعها القران الكرمي للحوار مع اآلخر التزام احملاور املسلم ابألخالق احلسنة خالل احلوار     

 نذكر بعضها إبجياز:

 
 احملاورة ابحلسىنأوال: 

                                                             
  11م(، دار ابن حزم، الرايض، ص1999دميا:، حممد راشد، فنون احلوار واإلقناع، ) 1
، معامل يف منهج الدعوة، ) 2 ة، ص1999ابن محيد، صاحل بن عبد اّللاه  212م(، دار األندلس اخلضراء، جدا
 8.رمحاين، اسحق، دراسة عن أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص 3
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 القران الكرمي التزام احملاور املسلم أبصل احلوار ابحلسىنمن أهم وأبرز أخالقيات احلوار حسب ما جاء يف      
 .1واالبتعاد عن الغلظة والقسوة والعنف أثناء املناقشات

احلوار .و 125ورة النمل : س قال تعاىل: }ادْعُ إىِِل سلِبيِل رلبِاكل اِبحْلِْكملِة ولالْملْوِعظلةِ احلْلسلنلةِ ولجلاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهيل ألْحسلُن{
اهلادئ يفتح القلوب للحق واإلذعان له وجيعل الكالم يؤثر يف النفس, بينما القسوة والغلظة جتلب النفور وتؤدي إىل 
ابتعاد النا: عن صاحب الدعوة واحملاور، ولذلك وصف هللا تعاىل رسوله الكرمي عليه الصالة والسالم أبنه بعيد كل 

سورة  ضُّواْ ِمْن حلْوِلكل{ٍة مِانل اّللِا لِنتل هللُْم ولللْو ُكنتل فلظًّا غلِليظل الْقلْلِب اللنفل البعد عن القسوة والغلظة فقال: }فلبِملا رلمْحل 
 159آل عمران:

وهذه اآلية الكرمية تكشف عن مفتاح مهم من مفاتيح جناح دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسيطرهتا على 
وار وجتنب  م أسوة حسنة لكل داع وحماور يف االلتزام ابحلسىن خالل احلالنفو: والقلوب، ويف سريته عليه الصالة والسال

 كل أنواع الغلظة واملواقف العنيفة.
 ويف آية أخرى أمر هللا سبحانه وتعاىل املؤمنني مبحاورة أهل الكتاب ابحلسىن فقال جل وعال: }ولالل جتُلاِدلُوا ألْهلل اْلِكتلابِ 

 46سورة العنكبوت: الَّ الَِّذينل ظلللُموا ِمـنُْهْم{ِإالَّ اِبلَّيِت ِهيل ألْحسلُن إِ 
 الصرب واحللم:اثنيا: 

من أخالقيات احلوار أن يتسم احملاور املسلم ابلصرب واحللم واالبتعاد عن الغضب وأن ال يستفز مهما كان     
علْفول ولأُْمْر اِبلُْعْرِف ولألْعِرْض }ُخذِ الْ املوقف. قال تعاىل آمرا نبيه عليه الصالة السالم ابلعفو عن النا: وترك الغلظة عليهم: 

والشك أن العفو أعلى درجة من كظم الغيظ ورد الغضب ألن العفو هو ترك . 199سورة األعراف: علِن اجلْلاِهِلنيل{
 املؤاخذة وطهارة القلب والتسامح مع املسيء ومغفرة خطيئته.

 الرمحة والشفقة:اثلثا: 
وأخالقياته يف القرآن الكرمي أن احملاور املسلم جيب أن يكون حريصا على ظهور احلق وشفيقا من أدب احلوار     

س على من حياوره ألنه يسعى هلداية اآلخرين واستقامتهم وال جيوز له أن جيعل احلوار وسيلة لالنتقام والكيد وفرصة للتنفي
 عن األحقاد ونشر العداوة والغلا.

كرمي: تخذها احملاور للنفوذ إىل عقل الطرف اآلخر وقلبه، ولذلك قال تعاىل خماطبا رسوله الالشفقة والرمحة خري وسيلة ي
ِ لِنتل هللُْم ولللْو ُكنتل فلظًّا غلِليظل الْقلْلِب اللنفلضُّواْ ِمْن حلْوِلكل{  159ورة آل عمران:س }فلبِملا رلمْحلٍة مِانل اّللا

 األنبياء عليهم الصالة والسالم والصاحلني من أتباعهم يف وهذه الرمحة والشفقة على اآلخرين كان من دأب 
التعامل واحلوار مع املخالفني, فهذا مؤمن آل فرعون يصرح لقومه ابلرمحة والشفقة واخلوف عليهم يف أكثر من موقف: 

                                                             
وزين، فضــــــــــل اهلادي، أصــــــــــول احلوار مع اآلخر يف القرآن الكرمي.. دراســــــــــة موضــــــــــوعية، اســــــــــالم اابد، اجلامعة اإلســــــــــالمية،  1

 6،ص.2009
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كما قال تعاىل حكاية .  30ِب{ سورة غافر:قال تعاىل: }ولقلالل الَِّذي آملنل ايل قـلْوِم إيناِ ألخلاُف علللْيُكم مِاْثلل يـلْوِم اأْللْحزلا
فاحملاور املسلم رفيق وشفيق على . 32عن مؤمن آل فرعون: }ولايل قـلْوِم إيناِ ألخلاُف علللْيُكْم يـلْومل الـتَّنلاِد{ سورة غافر:

ن يتخذ  أالطرف اآلخر ألنه يريد اخلري له وملن وراءه وذلك من خالل بيان احلق والوصول إليه فهو حريص كل احلرص 
ع كل وسيلة شرعية ونبيلة لتحقق هذا الغرض ومن هذه الوسائل الرمحة والرأفة والشفقة اليت جيب عليه التحلي هبا يف مجي

 .1املواقف
 مقابلة السيئة ابحلسنة:رابعا: 

يرد و من أخالقيات احلوار يف القرآن الكرمي كون احملاور املسلم يقابل الشدة ابلرأفة, وفحش الكالم بطيبه،    
ئلةُ اْدفلْع اِبلَّيِت ِهيل قال تعاىل: }ولالل تلْستلوِي احلْلسلنلُة ولالل السَّياِ  الكلمة اجلارحة ابلكلمة اللينة ويدفع االحتقار ابالحرتام.

يٌم * ولملا يـُللقَّاهلا ِإالَّ الَّذِ  ـبلُروا ولملا يـُللقَّاهلا ِإالَّ ُذو حلظٍا علِظيٍم{ سورة ينل صل ألْحسلُن فلِإذلا الَِّذي بـلـيْنلكل ولبـلـيْنلهُ علدلاولةٌ كلألنَّهُ وليلٌّ محِل
 35-34فصلت :

فهذا أمر صريح من هللا تعاىل للداعية واحملاور املسلم أبن يكون يف مستوى أرفع أثناء حواره مع اآلخرين  
شك أن ذلك ال يتأتى رية والوذلك ابلرتفع عن االنتقام ومعاملة املثل ابملثل يف فحش الكالم والشدة واالحتقار والسخ

 إال ابتصاف احملاور املسلم ابلصرب واحللم والبلوغ إىل درجات عليا من اخلري واخللق احلسن.
 توخي العدل واإلنصافخامسا: 

اإلسالم دين العدل وأكد على االلتزام ابلعدل واإلنصاف يف املواقف كلها. قال هللا عز وجل آمرا املؤمنني:     
ُْمُر اِبلْعلْدِل . 8ول ألقْـرلُب لِلـتَّْقولى{ سورة املائدة:}اْعِدلُواْ هُ  وال . 90اإِلْحسلاِن{ سورة النحل: ل وقال تعاىل: }إِنَّ اّللال َيل

جيوز للمسلم أن ينحرف عن جادة العدل مهما كانت الظروف وعليه أن يراعي اإلنصاف مع الصديق واخلصم واملسلم 
رِملنَُّكْم شلنلآُن قـلْوٍم علللى ألالَّ تـلْعِدلُواْ{ سورة املائدة:قال تعاىل :} والكافر على حد سواء.  .8ولالل جيْل

 احلرص على طلب احلقسادسا: 
جيب أن ال ننسى أن القرآن ال جييز احلوار إال لبيان احلق, واقناع اآلخرين به، وامتام احلجة عليهم وإذا كان     

أي مؤثر آخر هو أصل أسا: من أصول احلوار وميكن للتحقيق  األمر هكذا فاحلرص والتجرد لطلب احلق بعيدا عن
تعاىل: }قُْل  قال احتمال ثبوت احلق على لسان الطرف اآلخر. -ولو نظراي–هذا األصل أن يفرتض احملاور املسلم 

ُكْم للعلللى ُهًدى  ُ ولإانَّ ألْو إايَّ ٍل مُِّبنيٍ ملن يـلْرزُقُُكم مِانل السَّملاولاِت ولاأْللْرِض قُِل اّللَّ وجيب اتباع , 24{ سورة سبأ:ألْو يف ضلالل
اىل: }ألفلملن قال تع, احلق بصرف النظر عن الذي ينطق به وال جيوز أبي حال من األحوال االحنراف عنه أو رفضه

                                                             
 8وزين، فضل اهلادي، أصول احلوار مع اآلخر يف القرآن الكرمي.. دراسة موضوعية، مرجع سابق، ص. 1
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فض احلق ليس إال ضالال واحنرافا ور , 35يـلْهِدي إىلل احلْلقِا ألحلقُّ ألن يـُـتَّبلعل ألمَّن الَّ يلِهدِايل ِإالَّ ألن يـُْهدلى{ سورة يونس:
 .32بنص القرآن الكرمي: }فلملاذلا بـلْعدل احلْلقِا ِإالَّ الضَّاللُل{. سورة يونس: 

 معرفة دائرة احلوارسابعا: 
من األصول والضوابط القرآنية للحوار أن ال يكون موضوع احلوار قضااي اثبتة يف الدين هبدف إعادة النظر  

قبيل الرتف الفكري وحب االستطالع حىت خيوض املتحاورون يف كل شيء، فثمة قضااي فيها. فاحلوار ليس من 
ومسائل ال جيوز اخلوض فيها حبوار أو جدال إما بسبب حمدودية العقل البشري إزاءها، أو بسبب عدم ترتب أي مثرة 

وله مبين على آايت مثل قعلمية أو عملية من ورائها، أو ألهنا حمسومة أساساً بنص شرعي أو إمجاع. وهذا األصل 
ُ ولرلُسولُهُ ألْمرًا ألن يلُكونل هللُمُ اخْلِـيلرلةُ ِمْن أل   .36ْمرِِهْم{ سورة األحزاب, اآلية تعاىل: }ولملا كلانل لُِمْؤِمٍن ولالل ُمْؤِمنلةٍ إِذلا قلضلى اّللَّ

عاً ألن ذلك من هي عنه شر ومن القضااي اليت ليس حمل احلوار واجلدال البحث يف ذات هللا تعاىل، فهذا من 
ابب القول يف شيء بال علم، والعلم شرط أسا: من شروط احلوار. قال تعاىل: }ولالل تـلْقُف ملا للْيسل للكل بِِه عِْلٌم إِنَّ 

 .36السَّْمعل ولاْلبلصلرل ولالُْفؤلادل ُكلُّ أُولِئكل كلانل علْنهُ ملْسُؤوالً{ سورة اإلسراء, اآلية 
ال تدخل يف دائرة احلوار مع اآلخر غري املسلم املسائل اليت حكم هللا تعاىل ورسوله فيها  ومن األمور اليت 

بنص حمكم جلي أو أمجع عليها علماء اإلسالم، وابجلملة كل ما حيرم احلديث فيه شرعاً ال جيوز احلوار واجلدال مع 
ر فيها أو رج عن دائرة احلوار ألجل إعادة النظاآلخر غري املسلم يف شأنه، ومن هنا مجيع األحكام والثوابت الدينية خت

 .1تقوميها أو تغيريها
وبناء على هذا األصل ال ميكن للمحاور املسلم أن حياور اآلخر غري املسلم يف مسائل مثل اإلميان بربوبية  

لنقص, وكذلك ا هللا تعاىل، والعبودية له جلا وعال، وكونه تعاىل متصفا جبميع صفات الكمال، وتنزيهه عن مجيع صفات
ا أنزل هللا، ، ووجوب احلكم مب-عز وجل  –وكون القرآن وحيا منزالً من عند هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –نبوة حممد 

وحرمة الراب واخلمر والزان، وحجاب املرأة، وإقامة احلدود الشرعية فكل هذه القضااي اثبتة ومقطوع هبا يف اإلسالم، لذلك 
حلوار واجلدال هبدف إعادة النظر أو التعديل فيها, قال تعاىل: }احلْلقُّ ِمن رَّبِاكل فلالل تلُكن مِان ال جيوز أن تكون حمل ا

ِينل{ سورة آل عمران, اآلية  .. فعلى سبيل املثال احلكم مبا أنزل هللا منصوص عليها آبايت كقوله تعاىل: 60الُْمْمرتل
ـنلُهْم{ سورة النساء, اآلية }فلالل ولرلبِاكل الل يـُْؤِمُنونل حلىتَّل حيُلكاِ   .65ُموكل ِفيملا شلجلرل بـلـيْ

وعندما نقول أن القضااي املقطوعة يف الدين ليست حمالً للحوار واجلدال نعين إاثرهتا على موائد احلوار سواء   
ملنهي عنه. أما اكان يف وسائل اإلعالم أو غريها بقصد إثباهتا وصالحيتها وإعادة النظر فيها وتقوميها وتغيريها فهذا هو 

 .2إذا كان القصد النظر يف حكمها وأسرارها وبيان ذلك للنا: وليس يف صالحيتها ومالئمتها فهذا ال حرج فيه

                                                             
 .38مشروعيته وشروطه وآدابه,  ص  -الرتكستاين، أمحد سيف الدين, احلوار مع أصحاب األداين 1
 .8محيد، صاحل, أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم,  ص 2
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وهنا مسألة مهمة جتب اإلشارة إليها  وهي أن كثرياً من القضااي احملسومة يف الدين مثل قضااي احلجاب،   
ليها والراب، وغريها هي مسائل منبثقة من قضااي أصولية جيب االتفاق ع وتعدد الزوجات, واجلهاد، وحترمي الزان واخلمر

قبل الدخول يف األمور املتفرعة عنها ألن مناقشة الفرع مع كون األصل غري متفق عليه تعترب نوعاً من اجلدل العقيم يف  
 كثري من احلاالت.

اساً غبش القيامة واحلساب أو عنده أسوعلى سبيل املثال: فلو كان اآلخر غري املسلم ال يؤمن مثالً بيوم  
وشك يف وجود هللا تعاىل وصفاته، وبدأ حياور يف قضية حترمي اخلمر أو الراب أو حجاب املرأة املسلمة أو يف تعدد 

ميكن الوصول معه  ال –وهي كلها من القضااي املثارة اليوم يف ميادين اهلجوم الفكري وموائد احلوار  –الزوجات واجلهاد 
تيجة و البد من احلديث معه يف أصل دين اإلسالم ألنه لو اقتنع ابألصل ال يبقى جمال للنقاش يف كثري من إىل ن

 اجلزئيات املنبثقة عنه.
وبناء على هذا األصل جيب على احملاور املسلم أن يكون على وعي ودراية مبا جيوز فيه احلوار مع اآلخر وما  

 طعياته حمالً لألخذ والرد وعرضة للتنازالت واملساومات.ال جيوز حىت ال تكون ثوابت اإلسالم وق
 العزة اإلميانية واجلهر ابحلق والثبات عليه:اثمنا: 

الشعور بعزة املؤمن واجلهر ابحلق والثبات عليه أصل قرآين آخر من األصول اليت جيب أن يستند عليها احلوار.  
ِ الِْعزَّةُ وللِ  زلنُوا 8رلُسولِهِ وللِْلُمْؤِمِننيل{ سورة املنافقون, اآلية واألصل يف هذا قوله تعاىل: }ولّللَّ ُِنوا ولالل حتْل .، وقوله تعاىل: }ولالل هتل

. فاملؤمن خيوض احلوار مع اآلخر من منطلق الشعور بعزة 139ولألنتُمُ األلْعللْونل إِن ُكنتُم مُّْؤِمِننيل{ سورة آل عمران, اآلية 
من  ويتمسك به، والشك أن هذا الشعور يزيده طمأنينة وثقة ابلنفس أثناء احلوار ومينعه اإلميان وقوة احلق الذي يؤمن به

 الوقوع يف فخ اجملامالت الزائفة وتقدمي التنازالت املهينة.
واحملاور املسلم يستمد قوته من قوة اإلسالم، والعزة اإلميانية ليس معناها العناد واالستكبار على احلق وإمنا هو  

 عاىل وخشيته، ألن الشعور بعزة املؤمن جيعل الطرف املسلم يف احلوار جيهر ابحلق ويصدع به دون تردد.خضوع هلل ت
ويكون واضحاً يف بيان احلقائق وهو ينطلق يف كل ذلك من نصوص القرآن الكرمي مثل قوله تعاىل: }ألفلملن يـلْهِدي ِإىلل 

 ..32وقوله: }فلملاذلا بـلْعدل احلْلقِا ِإالَّ الضَّاللُل{ سورة يونس, اآلية  .35احلْلقِا ألحلقُّ ألن يـُـتَّبلعل{ سورة يونس, اآلية 
 تعاىل: }فلاْصدلْع مبلا فيما أمره هللا –صلى هللا عليه وسلم  –ويف اجلهر ابحلق يتأسى احملاور املسلم ابلرسول  

ُ ِميثلاقل الَّ 94تـُْؤملُر{ سورة احلجر, اآلية  ولالل تلْكتُُمونلُه{ سورة آل  ِذينل أُوتُواْ اْلِكتلابل للتُــبليِانُـنَّهُ لِلنَّا:ِ . وقوله: }ولإِذل ألخلذل اّللا
ووجوب اجلهر ابحلق دون لبس وغموض وغبش يصحبه استشعار خطورة كتمان حقائق الدين  .187عمران, اآلية 

ـبليِانلاِت ولاهْلُدلى ِمن بـلْعِد ملا ملا ألنزلْلنلا ِمنل الْ فقد حذر هللا تعاىل الذين يكتمون حقائق الدين بقوله: }إِنَّ الَِّذينل يلْكتُُمونل 
ِعُنونل{ سورة البقرة, اآلية  ُ وليـلْلعلنُـُهُم الالَّ .، كما حذر عز من قائل أهل 159بـلـيَّنَّاهُ لِلنَّاِ: يف اْلِكتلاِب أُوللِئكل يللعلنُـُهُم اّللا

 .71ورة آل عمران, اآلية قَّ اِبْلبلاِطِل ولتلْكتُُمونل احلْلقَّ ولألنتُْم تـلْعللُمونل{ سالكتاب من تزوير احلق قائالً: }ملِل تـلْلِبُسونل احلْل 
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وإذا كان من أهم أهداف احلوار مع اآلخر توضيح احلقائق وبياهنا فإن املداهنة واجملاملة الزائفة املبنية على  
ق وقلبها أو التعامل وار وغرضه ألن كتمان احلقائتلفيق املواقف واألفكار وتغطية احلقائق وتزويرها يتناقض مع غاية احل

 االنتقائي مع املعلومات حسب اهلوى ال خيدم يف بناء األرضية الصلبة للحوار والتدرج يف مراحله أبي حال من األحوال.
 

 البدء ابألهم والتدرج: لكي اتسعا
ى هذا املوضوعات ُث التدرج يف احلوار عليكون احلوار جدايً ومنتجًا ينبغي أن يبدأ املتحاورون من أهم    

النسق. والشك أن اتباع هذا األسلوب سيجنب املتحاورين ضياع الوقت واجلهد كما يساعدهم على معاجلة القضااي 
 الكلية اليت تتحكم يف الفرعيات والتفاصيل اجلزئية.

لسالم حوارهم بدأ األنبياء عليهم ا وميكن استنباط هذا األصل من حوار األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم فقد 
من أهم قضية وهي توحيد األلوهية ودعوة النا: إىل عبادة هللا تعاىل ألهنا هي األسا: لكل ما َييت بعدها. وقد تكررت 

, 85, 73, 65هذه الدعوة على لسان أكثر من نيب: }اْعُبُدواْ اّللَّل ملا للُكم مِاْن إِللهٍ غلـيْرُُه{ سورة األعراف, اآلايت 
 . فقد بدأ هبا نوح وهود وصاحل وشعيب عليهم السالم.95

السالم قد اتبع أسلوب التدرج والتنزل مع اخلصم يف حواره مع قومه إلقناعهم ابإلميان  كما أن إبراهيم عليه 
ذلا رليبِا فـلللمَّا{ سورة األنعام, اآلية هل بتوحيد هللا تعاىل ونبذ الشرك. قال تعاىل: }فـلللمَّا جلنَّ علللْيِه اللَّْيلُ رلألى كلوْكلبًا قلالل 

.، وهذا على وجه التنزل مع اخلصم والذي تقتضيه التدرج يف احلوار ومعناه ريب بزعمكم. }فـلللمَّا ألفللل قلالل ال أُِحبُّ 76
بادة القمر ع . فقام إببطال عبادة الكواكب، ُث تدرج على األسلوب نفسه يف إبطال76اآلفِِلنيل{ سورة األنعام, اآلية 

 والشمس حىت انتهى إىل بيان احلق يف وجوب عبادة هللا تعاىل ونبذ الشرك به كلياً.
 الكالم املبين على احلجة والربهان:عاشرا: 

من أهم أصول احلوار وضوابطه حتري احلجة والربهان يف الكالم، وال قيمة حلديث أو كالم يعوزه الدليل  
جا ومفيدا البد لطريف احلوار أو أطرافه من بناء أفكارهم وآرائهم على األدلة الواضحة والربهان. ولكي يكون احلوار منت

وعناية  ."والرباهني القاطعة، كما البد من صحة الدليل ودقة النقل، فقد قيل:" إن كنت انقال فالصحة أو مدعيا فالدليل
أو األحكام  شيء سواء يف األفكار واملعتقدات،القرآن الكرمي ابلدليل والربهان و جعله معيارا للقبول والرد يف كل 

 واملبادئ أمر واضح ال حيتاج إىل كثري بيان واستدالل.
ومن خالل نظرة سريعة إىل اآلايت املباركة اليت تشتمل على كلمات " الربهان" و"السلطان" و"احلجة " جند  

 ر وردها:أن القرآن يدعو دائما إىل إقامة الدليل والربهان كأسا: لقبول األمو 
 111بقرة:قال تعاىل آمرا نبيه صلى هللا عليه وسلم مبطالبة الكفار ابلدليل: }قُلْ هلاتُوا بـُْرهلانلُكْم إِن ُكنتُمْ صلاِدِقنيل{ سورة ال

 64وقد تكرر ذلك يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي سورة النمل :
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 24ن مَِّعيل ولِذْكُر ملن قـلْبِلي{ سورة األنبياء:وقال تعاىل: }قُْل هلاتُوا بـُْرهلانلُكْم هلذلا ِذْكُر مل 
قال اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسري اآلية األوىل: "دلت اآلية على أن املدعي سواء ادعى نفيا أو إثباات  

ودليل  نفال بد له من الدليل والربهان" ونقل البقاعي قول احلرايل يف تفسري اآلية قائال: )وهذا أهدم شيء ملذهب املقلدي
 1على أن كل قول ال برهان عليه ابطل.(

ومن يتدبر القرآن جيد بكل وضوح أن كلمات "الربهان" و " السلطان" و" احلجة" قد وردت يف مواضع   
فار ومطالبته عليه السالم مع الك -صلى هللا عليه وسلم –كثرية منه وتتعلق كثري من هذه اآلايت املباركة حبوار النيب 

 ن هللا تعاىل بتقدمي األدلة والرباهني إلثبات عقائدهم وتربير مواقفهم من القضااي املثارة للخالف.إايهم أبمر م
وحيذر القرآن الكرمي املشركني من ارتكاهبم الشرك بال دليل وبرهان فيقول: }ولملن يلدْعُ ملعل اّللَِّ إهللًا آخلرل الل  

 117رلباِهِ إِنَّهُ الل يُْـفِلُح اْلكلاِفُرونل{ سورة املؤمنون:  بـُْرهلانل للهُ بِهِ فلِإمنَّلا ِحسلابُهُ ِعندل 
 ويف موقف آخر يطالب القرآن املشركني ابلربهان عندما يعبدون مع هللا آهلة أخرى:

ِ قُلْ  اتُوا بـُْرهلانلُكْم إِن ُكنتُمْ صلاِدِقنيل{ سورة النمل هل  }ألمَّن يـلْبدلأُ اخلْلْلقل ُُثَّ يُِعيُدهُ ولملن يـلْرزُقُُكم مِانل السَّملاء ولاأْللْرِض ألإِللهٌ مَّعل اّللَّ
:64 

ويف موقف مشابه آخر ينكر القرآن يف صيغة التعجب واإلنكار اختالل املوازين لدى املشركني حول قضااي  
ُكُمونل * ألفلالل تلذلكَُّرونل * ألْم للُكْم  -154 مُِّبنٌي{ سورة الصافات:ُسْلطلانٌ اإلميان ابهلل واملالئكة فيقول: }ملا للُكْم كلْيفل حتْل

ِت اّللَِّ بِغلرْيِ  .156  ومينع القرآن الكرمي من اخلوض واجلدال يف آايت هللا بغري علم فيقول: }الَِّذينل جيُلاِدلُونل يف آايل
ِ ولِعندل الَِّذينل آملُنوا كلذلِلكل يلْطبلعُ اّللَُّ  ٍ جلبَّاٍر{ سورة غافر:  علللى ُكلِا قـل ُسْلطلاٍن ألاتلُهْم كلبُـرل ملْقتًا ِعندل اّللَّ ويقول  35ْلِب ُمتلكلربِا

ِت اّللَِّ بِغلرْيِ ُسْلطلاٍن ألاتلُهْم إِن يف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكـبٌْر مَّا هُ  بِبلالِِغيهِ فلاْستلِعْذ اِبّللَِّ إِنَّهُ ُهول  مأيضا: }إِنَّ الَِّذينل جيُلاِدلُونل يف آايل
 56ِصرُي{ سورة غافر : السَِّميُع اْلبل 

ويذكر القرآن تفاهة العقائد واآلراء اليت ال تستند على دليل وال برهان فيقول يف معرض الرد على املشركني:  
ُ هِبلا ِمن ُسْلطلاٍن{ سورة النجم: ؤُُكم مَّا ألنزللل اّللَّ  23}إِْن ِهيل ِإالَّ ألَْسلاء َسلَّـيْتُُموهلا ألنتُْم ولآابل

 اللتفات إليه يف هذا الصدد أن عددا من اآلايت املتعلقة ابحلوار يف القرآن الكرمي يبدأ بفعل األمر "قل" ومنومما ينبغي ا
و أمته إبقامة -معليه الصالة والسال-َيمر نبيه  -جلا و عال –خالل تدبر مضامني هذه اآلايت الكرمية يتضح أن هللا 

 2الدليل ويعلمهم طرق ذلك أثناء احلوار مع اآلخرين
 ولن يكون دليل وبرهان إال ابلعلم مبوضوع احلوار وأبعاده ولذلك كان العلم أصال وضابطا آخر للحوار يف القران الكرمي.

                                                             
برهان الدين إبراهيم بن عمر, نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور , طبعة دار الكتاب اإلسالمي, القاهرة ,  ،البقاعي 1

 2/113م, 1992
 ( مرة يف القرآن ويف كثري من املواضع هو متصل ابحلوار. 343ورد فعل أمر "قل") 2
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 أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي: املبحث الثالث

 
أسلوب احلوار واجلدال وعرض اآلراء واملناقشة يف القرآن الكرمي يتسم ابتساع دائرته وتعدد قضاايه، ومشوله ملا  

ال حيصى من املوضوعات. فهناك حماورات بني اخلالق عظمت قدرته وبني خملوقاته من الرسل الكرام ومن املالئكة 
إىل  سل وأقوامهم، أو بني املؤمن والكافر، وأشار القرآن الكرمياملقربني، بل ومن الشيطان الرجيم. وهناك حوار بني الر 

انل ألْكثـلُر احلوار الذي دار بني الرجلني: رجل مؤمن، ورجل كافر يف قوله تعاىل: ﴿ولكلانل للهُ مثللٌر فـلقلالل ِلصلاِحِبِه ولُهول حيُلاوِرُهُ أل 
 السَّاعلةل قلائِملةً ولللِئن رُِّددتُّ ظلاملٌ لاِـنلْفِسِه قلالل ملا ألظُنُّ ألن تلِبيدل هلِذِه ألبلًدا، ولملا ألظُنُّ  ِمنكل ملاالً ولألعلزُّ نـلفلرًا، ولدلخللل جلـنَّتلهُ ولُهول 

 ِمن نُّطْفلٍة ُُثَّ سلوَّاكل تـُرلاٍب ُُثَّ  نإىلل رليبِا أللِجدلنَّ خلـيْرًا مِاـنْهلا ُمنقلللبًا، قلالل للُه صلاِحُبُه ولُهول حيُلاوِرُهُ ألكلفلْرتل اِبلَِّذي خلللقلكل مِ 
واحلوار الدائر يف هذا السياق بقصد تصحيح مفهوم  37رلُجالً، لَِّكنَّا ُهول هللا رليبِا ولال أُْشرُِك بِرليبِا ألحلًدا...﴾الكهف:

 وتصورات ومعتقدات خاطئة منشؤها إنكار البعث، واإلمياُن ببقاء القيم املادية وثباهتا. 
األخيار فيما بينهم، أو بني األشرار فيما بينهم. وهناك حوار مع أهل الكتاب، أو مع املنافقني، أو مع أو احلوار بني 

املقلدين لسابقيهم يف الباطل والضالل، أو مع السائلني للرسول عليه الصالة والسالم. وقال تعاىل: ﴿ولهللا يلْسملُع 
والسالم مع املرأة الضعيفة املسكينة اليت تشكو من زوجها، فسمع هللا يوم أن حتاور عليه الصالة  1حتللاُورلُكملا﴾اجملادلة:

هذا احلوار. وهذا احلوار داخل يف دائرة الفئة املؤمنة، وموضوع احلوار هنا مرتبط ابلتشريعات واألحكام، وهذا يعين أن  
اً، حناور بعضنا بعضاً، بعض كل املوضوعات العقدية والتشريعية خاضعة للحوار. وحنن حباجة إىل احلوار؛ ليفهم بعضنا

ونتحاور مع اآلخرين، فنتحاور مع أبنائنا: وذكر هللا سبحانه وتعاىل عن لسان لقمان عليه السالم، ﴿ولإِْذ قلالل لُْقملاُن 
لكتاب ﴿قُلْ ايل ألْهلل اْلِكتلاِب ونتحاور مع أهل ا 13الْبِنهِ ولُهول يلِعظُهُ ايل بـُينلَّ ال تُْشرِْك اِبهلل إِنَّ الشِاْركل للظُْلٌم علِظيٌم﴾لقمان:

نلُكْم ألالَّ نـلْعُبدل ِإالَّ هللا﴾آل عمران: ـنلنلا ولبـلـيْ وهناك حوار يدور حول إثبات وجود هللا جل شأنه  64تـلعلاللْوا إىلل كللِملةٍ سلولاءٍ بـلـيْ
ول القرآن ب، وهناك حوار حووحدانيته، وحول الدعوة إىل اإلميان ابليوم اآلخر وما فيه من حساب وجزاء، وثواب وعقا

 .1الكرمي وإعجازه.. اخل ما ورد يف القرآن الكرمي من حوارات يف موضوعات كثرية
من أساليب احلوار يف القرآن الكرمي األسلوب الوصفي التصويري، يعرض قصصا ومشاهد حوارية واقعية.  

ومثال ذلك حوار  تبين موقف صحيح. بقصد تبسيط فكرة وتقريبها للمستمع من خالل احلوار اجلاري، ومحله على
ـنلهُ  ا إن ُكنتُم مُّوِقِننيل مل موسى عليه السالم مع فرعون: ﴿قلالل ِفْرعلْوُن ولملا رلبُّ الْعلاللِمنيل قــلالل رلبُّ السَّملاولاِت ولاأْللْرِض ولملا بـلـيْ

ئِكُ  لل إِللْيُكْم للملْجُنوٌن قلالل رلبُّ ُم اأْللوَِّلنيل قلالل إِنَّ رلُسوللُكُم الَِّذي أُْرسِ قلالل لِملْن حلْوللُه ألالل تلْستلِمُعونل قلالل رلبُُّكْم ولرلبُّ آابل
ـنلُهملا إِن ُكنتُْم تـلْعِقُلونل﴾.الشعراء:  23-28الْملْشرِِق ولالْملْغرِِب ولملا بـلـيْ
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حض ادعاءات والربهان لدومن أساليب احلوار يف القرآن الكرمي األسلوب احلجاجي الربهاين: يعتمد احلجة  
 يف املنكرين للتوحيد والبعث أبسئلة تتوخى زعزعة تقاليدهم ومعتقداهتم الباطلة. وهتدف إىل توجيههم للنظر والتفكري

آايت هللا من أجل بناء قناعات ومواقف صحيحة. ومثال ذلك قوله تعاىل: ﴿قلالل ألفـلـتلْعُبُدونل ِمن ُدوِن هللا ملا الل يلنفلُعُكْم 
 66-67ئاً ولالل يلُضرُُّكْم ُأفا لَُّكْم وللِملا تـلْعُبُدونل ِمن ُدوِن هللا ألفلالل تـلْعِقُلونل﴾.األنبياء:شليْ 

بعد إلقاء نظرة حول ما يتعلاق مبناهج حوار القرآن، حيسن االنتقال إىل بيان حماور احلوار يف القرآن الكرمي، و  
لقرآن ولغزارة هذه املادة أكتفي بذكر أهم هذه احملاور وأكثرها وروًدا يف ا فما هي احملاور اليت اشتمل عليها حوار القرآن؟

 1الكرمي، ومن أبرز هذه احملاور:
 حوار هللا سبحانه وتعاىل مع املالئكة:أوال: 

إنا أول من بدأ احلوار يف إطار القرآن الكرمي هم املالئكة عليهم السالم، وبدأ هذا احلوار يف اللحظة اليت أراد  
هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل يف األرض خليفة، فأراد أن خيلق اإلنسان لكي تناط به هذه املهمة الصعبة، فقال سبحانه: 

علُل ِفيهلا ملْن يُْـفِسُد ِفيهلا ول  ُن نُسلبِاحُ ْسِفُك الدِاملاءل ول يل ﴿ولإِْذ قلالل رلبُّكل لِْلملاللئِكلِة إينا جلاِعٌل يف األلْرِض خلِليفلًة قلالُوا ألجتْل حنْل
للى الْملاللئِكلةِ فـلقلالل ألْنِبُئوين أبِلَْسلاِء عل حِبلْمِدكل ولنُـقلدِاُ: للكل قلالل إينا ألْعللُم ملا الل تـلْعللُمونل. ولعللَّمل آدلمل األلَْسلاءل ُكلَّهلا ُُثَّ علرلضلُهْم 

تُْم صلاِدِقنيل. قلالُوا ُسْبحلانلكل الل  قلالل ايل آدلُم ألْنِبـئُْهْم أبِلَْسلائِِهْم  عِْلمل للنلا ِإالَّ ملا عللَّْمـتلنلا إِنَّكل ألْنتل الْعلِليُم احلْلِكيُم.هلُؤاللِء إِْن ُكـنْ
ُتْم  ا تـُْبُدونل فـلللمَّا ألنْـبلألُهْم أبِلَْسلائِِهْم قلالل ألملْل ألقُْل للُكْم إينا ألْعللُم غلْيبل السَّملاولاِت ولاأللْرِض ولألْعللُم مل  ولملا ُكـنْ

 33-30تلْكتُُمونل﴾.البقرة:
عللُ ِفيهلا﴾ هو تعجبهم من أن يكون خليفة هللا يف أرضه عاص ومفسد ومسفك للدماء، واستبعادهم  سؤال املالئكة ﴿ألجتْل

وال تعد مهزة االستفهام لإلنكار بل يراد هبا استكشاف عن احلكمة اخلفية وعما  15من أنا حكمة هللا تقتضي ذلك
﴿إينا ألْعللُم ملا الل تـلْعللُمونل﴾ هو جواب لسؤاهلم، أي أعلم ما يف البشر من صفات الصالح ومن صفات , 2يل الشبهةيز 

الفساد، وأعلم أنا صالحه حيصل منه املقصد من تعمري األرض وأنا فساده ال َييت على املقصد ابإلبطال، وأنا يف 
لى راتب وكان قول هللا تعاىل هذا إهناًء للمحاورة وإمجاالً للحجاة عذلك مصاحل عظيمة ومظاهر لتفاوت البشر يف امل

 املالئكة أبن سعة علم هللا حتيط مبا مل حيط به علمهم.
 

 حوار هللا سبحانه وتعاىل مع إبليس:اثنيا: 
يعترب هذا النموذج من أخطر النماذج احلوارية يف القرآن الكرمي، حيث أن هذا النموذج والذي ميثل فيه   

سبحانه وتعاىل احلق املطلق واخلري املطلق فيحاور رمز الشر املطلق والباطل املطلق؛ أال وهو إبليس عليه لعنة هللا وكأن 
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هللا سبحانه أراد أن يضع لنا فلسفة مهمة، تقضي إىل إمكانية احلوار، ولو كان احلوار مع أشد األعداء وأفظعهم، ويف 
مللْ يلُكن مِانل السَّاِجِدينل.  ُُثَّ صلوَّْرانلُكْم ُُثَّ قُـْلنلا لِْلملآلئِكلِة اْسُجُدواْ آلدلمل فلسلجلُدواْ ِإالَّ إِبِْليسل  قوله تعاىل: ﴿ولللقلْد خلللْقنلاُكمْ 

الل فلاْهِبْط ِمـنْهلا فلملا يلُكوُن للكل قل  قلالل ملا ملـنلعلكل الالَّ تلْسُجدل إِْذ الملْرُتكل قلالل الانلْ خلـيٌْر مِاْنهُ خلللْقتليِن ِمن انٍَّر ولخلللْقتلُه ِمن ِطنٍي.
نظلرِينل. قلالل فلبِملا الْغوليْـتليِن اللقْـُعدلنَّ االن تـلتلكلـبَّرل ِفيهلا فلاْخرُْج إِنَّكل ِمنل الصَّاِغرِينل. قلالل فلالنِظْرين إىلل يـلْوِم يـُـبْعلثُونل. قلالل إِنَّكل ِمنل 

ُ
مل

ُد الْكثـلرلُهْم شلاِكرِينل. قلالل  ُُثَّ آلتِـيلـنَُّهم مِان بـلنْيِ الْيِديِهمْ ولِمْن خلْلِفِهْم ولعلْن المْيلاهِنِْم ولعلن مشللآئِِلِهمْ هللُْم ِصرلاطلكل الُْمْستلِقيمل.  ولالل جتِل
 18-11راف:اْخرُْج ِمـنْهلا ملْذُؤوًما مَّْدُحورًا لَّملن تلبِعلكل ِمـنُْهْم اللْمالنَّ جلهلنَّمل ِمنُكْم المْجلِعنيل﴾.األع

 لحدينحوار هللا مع املاثلثا: 
هذا احلوار جرى بني هللا سبحانه وتعاىل وبني املالحدة الذين يعتقدون أبن الكون يسري بال إله، يقول القرآن  

يلا ولملا يـُْهِلُكنلا ِإال الدَّهْ  نْـيلا منلُوُت ولحنْل  ولملا هللُْم بِذلِلكل ِمْن عِْلٍم إِْن ُهْم رُ مظهرًا عقيدة هؤالء: ﴿ولقلالُوا ملا ِهيل ِإال حليلاتـُنلا الدُّ
ئِنلا إِ  تـُنلا بليِانلاٍت ملا كلانل ُحجَّـتلُهْم ِإال ألْن قلالُوا ائْـُتوا آِبابل تُْم صلاِدِقنيل﴾.اجلاثية:ِإال يلظُنُّونل ولإِذلا تـُـتْللى علللْيِهْم آايل  ٢٥-24ْن ُكـنْ

بَُّكُم الَِّذي اية واالخرتاع، قال تعاىل: ﴿ايل أليُـّهلا النَّاُ: اْعُبُدوا رل استعمل القرآن الكرمي يف رداهم حجاة العنوقد  
نْـزللل ِمنل السَّملاِء ملاءً فلألْخرلجل بِهِ ِمنل خلللقلُكْم ولالَِّذينل ِمْن قـلْبِلُكْم للعللَُّكْم تـلـتَُّقونل الَِّذي جلعللل للُكُم األْرضل ِفرلاًشا ولالسَّملاءل بِنلاءً ولأل 

علُلوا هلل ألْندلاًدا ولألنْـتُْم تـلْعللُمونل﴾.البقرة:الثَّ   21-٢٢ملرلاِت رِْزقًا للُكْم فلال جتْل
ولقد وجاه هللا سبحانه وتعاىل أنظارهم إىل أجزاء هذا الكون لكي يفهموا عظمة خالق الكون من خالله. وأماا اآلايت 

ْن للقل ُكلَّ دلابَّةٍ ِمْن ملاٍء فلِمـنُْهْم ملْن ميلِْشي عل الدالة على االخرتاع والعناية فهي كثرية. وقوله: ﴿ولهللا خل  للى بلْطِنهِ ولِمـنُْهْم مل
ُْلُق هللا ملا يلشلاءُ إِنَّ هللا علللى ُكلِا شلْيٍء قلِدي  45﴾.النور:رٌ ميلِْشي علللى رِْجللنْيِ ولِمـنُْهْم ملْن ميلِْشي علللى ألْربلٍع خيل

 مع األنبياءحوار هللا سبحانه وتعاىل رابعا: 
إن من أبرز حماور احلوار اليت حتداث عنها القرآن الكرمي وفصل يف ذكرها، إجيازا وإطنااب إمجاال وتفصيال يف  

العديد من سوره، هو ما وقع بني األنبياء وأقوامهم من حوار ومناقشات يف مواضيع تتعلق ابلعقيدة تصحيحا وترسيخا، 
لذين جاع النا: إىل جادة الصواب وعبادة هللا ونبذ الشرك عنه إال ابلتنبيه واإلقناع اونشرا هلا بعد ذلك، ألناه ال ميكن إر 

 .1يقتضيان احلوار
ونقصد هنا، حوار األنبياء والرسل الذين كان هللا يرسلهم ألقوامهم، سواء كان معهم كتاب َساوي، أو بعض  

 :2الصحف واأللواح، وأذكر هبذا الصدد منوذج حوار
 عليه السالم مع ابنهحوار نوح  -1
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 يف هذا النموذج سنعرض مرحلتني يف الطريقة احلوارية، يف املرحلة األوىل )بنيا املرحلة الثانية(، كان احلوار بني 
رِي هِبِْم يف ملوٍْج كلاجْلِبلاِل ولانلدلى نُوٌح ابْـنلهُ ولكلانل يف  ملْعزٍِل ايل  نوح عليه السالم مع ابنه، حيث قال هللا سبحانه: ﴿ولِهيل جتْل

ْن لْ بـُينلَّ ارْكلْب ملعلنلا ولال تلُكْن ملعل اْلكلاِفرِينل قلالل سلآوِي إىلل جلبلٍل يـلْعِصُميِن ِمنل الْملاِء قلالل ال علاِصمل ا ـيلْومل ِمْن ألْمِر هللا ِإال مل
ـنلُهملا الْملوُْج فلكلانل ِمنل الُْمْغرلِقنيل ولِقيلل ايل ألْرضُ  ولِغيضل الْملاُء ولُقِضيل األْمُر  ابْـللِعي ملاءلِك ولايل َسللاُء ألقْلِِعي رلِحمل ولحلالل بـلـيْ

ْهِلي ولإِنَّ ولْعدلكل احلْلقُّ ولألْنتل أل  ولاْسـتلولْت علللى اجْلُوِديِا ولِقيلل بُْـعًدا لِْلقلْوِم الظَّالِِمنيل ولانلدلى نُوٌح رلبَّهُ فـلقلالل رلبِا إِنَّ اْبيِن ِمنْ 
 45-42حلْلاكِِمنيل﴾.هود:ألْحكلُم ا

 ألِعُظكل ألْن تلُكونل ِمنل اجلْلاِهِلنيل ﴿قلالل ايل نُوُح إِنَّهُ للْيسل ِمْن ألْهِلكل إِنَّهُ علمللٌ غلـيُْر صلالٍِح فلال تلْسألْليِن ملا للْيسل للكل بِهِ عِْلٌم إينا 
 47-46رِينل﴾.هود:بِهِ عِْلٌم ولِإال تـلْغِفْر يل ولتـلرمحلْيِن ألُكْن ِمنل اخلْلاسِ قلالل رلبِا إينا ألُعوذُ ِبكل ألْن ألْسألللكل ملا للْيسل يل 

 احلوار بني نوح عليه السالم وقومه -2
ِم أخربان اّلله عز وجل أنه بعث نوًحا رسوال إىل قومه، فقال تعاىل: ﴿للقلْد ألْرسلْلنلا نُوًحا إىلل قـلْوِمِه فـلقلالل ايل قـلوْ  
 59 ملا للُكْم ِمْن إِللٍه غلـيْرُهُ إينا ألخلاُف علللْيُكْم علذلابل يـلْوٍم علِظيٍم﴾.األعراف:اْعُبُدوا هللا

ونرى أبن حواره صيغ بصياغة واضحة أبلفاظ دقيقة وحمددة الدالالت، ألن الكلمات الفضفاضة والتعابري  
 املطاطة تلقى ابلنا: يف متاهات ال صلة هلا ابلواقع.

اكل وح عليه السالم قومه إىل عبادة هللا كان رداهم ﴿فـلقلالل الْملأل الَِّذينل كلفلُروا ِمْن قـلْوِمهِ ملا نـلرل فلما دعا سيدان ن 
ِديل الرَّْأِي ولملا نـلرلى للُكْم علللـيْنل   27نُُّكْم كلاِذِبنيل﴾.هود:ا ِمْن فلْضٍل بللْ نلظُ ِإال بلشلرًا ِمثْـللنلا ولملا نـلرلاكل اتَـّـبلعلكل ِإال الَِّذينل ُهْم ألرلاِذلُنلا ابل

بعد أن َسعهم سيدان نوح وأتمل يف أدلتهم وما اشتملت عليه من شبهات، رد عليهم أبسلوب رقيق وجذاب  
ا فـلعُمِايل  أبدلة تُـفلنِاد مزاعمهم ﴿قلالل ايل قـلْوِم ألرلأليْـتُْم إِْن ُكْنُت علللى بليِانلةٍ ِمْن رليبِا ولآاتلين رلمْحلًة ِمْن ِعْنِدهِ  ْت علللْيُكْم ألنُـْلزُِمُكُموهل

ِْم ولللِكينِا لَّ ولألنْـتُْم هلللا كلارُِهونل ولايل قـلْوِم ال ألْسأللُُكْم علللْيِه ملاال إِْن ألْجرِيل ِإال علللى هللا ولملا ألانل بِطلارِِد ا ِذينل آملُنوا إِنَـُّهْم ُمالقُو رلهبِا
هلُلونل ولايل قـلْومِ   28-30ملْن يـلْنُصرين ِمنل هللا إِْن طلرلْدتـُُهْم ألفلال تلذلكَُّرونل﴾.هود: ألرلاُكْم قـلْوًما جتْل

نرى أبنا سيدان نوح ردا على كل شبهة على حده، وحاول أن يرجعهم إىل املوضوع الرئيسي وهو عبادة  
 ه.1الل
 حوار سيدان إبراهيم مع قومه -3

حواره مع اآلخرين، ويتضح ذلك من خالل ما  أظهر سيدان إبراهيم عليه السالم أَسى معاين األدب يف 
 َييت:

                                                             
 16رمحاين، اسحق، دراسة عن أسلوب احلوار يف القرآن الكرمي، مرجع سابق، ص. 1
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ْضُت أوال: يف كالمه املوجاه إىل رب العاملني والذي يظهر يف قوله تعاىل: ﴿ولالَِّذي ُهول يُطْعُِميِن وليلْسِقنِي ولإِذلا ملرِ  
هللا، وإمنا  ند الشفاء إىلأسند املرض إىل نفسه أتداب يف كالمه املوجاه إىل هللا. وأس 79-80فـلُهول يلْشِفنِي﴾الشعراء:

 املرض والشفاء كالمها من هللا.
 ولاْهُجْرين اثنيا: يف حواره مع آزر حينما قال له: ﴿قلالل ألرلاِغٌب ألْنتل علْن آهِلليِت ايل إِبْـرلاِهيُم للِئْن مللْ تـلـنْتلهِ ألرمُْجلنَّكل  
للكل رليبِا  خليل الرمحن: ﴿قلالل سلالٌم علللْيكل سلألْسـتلْغِفرُ هتديد من األب ابلرجم واهلجر الطويل فبم رد  46ملِليًّا﴾مرمي:

 إنه أدب احلوار، ورد نية اإلساءة ابإلحسان. 47إِنَّهُ كلانل يب حلِفيًّا﴾مرمي:
قلْد اثلثا: يف حواره مع املالئكة مع جهله حبقيقتهم يف بداية األمر فقد ظنهم ضيوفا وذلك يف قوله تعاىل: ﴿وللل  

يبنيا أدب املعاملة وكرم  69ُسُلنلا إِبْـرلاِهيمل اِبْلُبْشرلى قلالُوا سلالًما قلالل سلالمٌ فلملا للِبثل ألْن جلاءل بِِعْجٍل حلِنيٍذ﴾هود:جلاءلْت رُ 
 الضيافة حىت مع الغرابء.

ِنيهِ وليـلْعُقوُب بل  رابعا: يف حواره مع أبنائه عندما وصااهم ابلتمسك ابلدين يف قوله تعاىل: ﴿ولولصَّى هِبلا إِبْـرلاِهيمُ  
ينل فلال متلُوتُنَّ ِإال ولألنْـتُْم ُمْسلُِمونل﴾البقرة: ويظهر ما يف هلجته مع أبنائه من حتبب  132ايل بليِنَّ إِنَّ هللا اْصطلفلى للُكُم الدِا

 وتقرب يدالن على أدب رفيع يف احلوار مع اآلخرين.
 أللوهية وهو واحد منهم؛ ويتضح ذلك يف قوله تعاىل:خامسا: يف حواره مع الكفار والنمرود الذي اداعى ا 

ِيي ولمُيِيُت قلالل ألانل أُْحِيي ولأُِميُت قلالل حيُْ  ﴿ألمللْ تـلرل إىلل الَِّذي حلاجَّ إِبْـرلاِهيمل يف رلبِاهِ ألْن آاتلهُ هللا الُْمْلكل إِذْ قلالل إِبْـرلاِهيمُ رليبِال الَِّذي
ِدي الْقلْومل يت اِبلشَّْمِس ِمنل الْملْشرِِق فلْأِت هِبلا ِمنل الْملْغرِِب فـلُبِهتل الَِّذي كلفلرل ولهللا ال يـلهْ إِبْـرلاِهيُم فلِإنَّ هللا َيلْ 
 258الظَّالِِمنيل﴾.البقرة:

هلل حلِنيًفا ولمللْ  اوبعد فليس غريبا أن يقول هللا سبحانه وتعاىل يف سيدان إبراهيم عليه السالم: ﴿إِنَّ إِبْـرلاِهيمل كلانل أُمًَّة قلانِتً 
 120يلُك ِمنل الُْمْشرِِكنيل﴾.النحل:

 رحوار هللا سبحانه وتعاىل مع العزي -4
نرى هنا كيفية سؤال هذا النيب عن بعض األمور اليت قد تكون غائبة أو غري حاضرة يف تفكريه. سجل القرآن  

ِيي هلِذِه هللا بـلْعدل ملْوهِتلا يلةٍ ولِهيل خلاوِيلةٌ علللى ُعُروِشهلا قلالل ألَّنَّ حيُْ هذا احلوار فقال سبحانه وتعاىل: ﴿ألْو كلالَِّذي ملرَّ علللى قـلرْ 
ولشلرلاِبكل   ِمائلةل علاٍم فلاْنظُْر إىلل طلعلاِمكل تل فلألملاتلهُ هللا ِمائلةل علاٍم ُُثَّ بـلعلثلهُ قلالل كلْم للِبْثتل قلالل للِبْثُت يـلْوًما ألْو بـلْعضل يـلْوٍم قلالل بللْ للِبثْ 

ل للُه قلالل ألْعللُم نل  مللْ يـلتلسلنَّْه ولاْنظُْر إىلل مِحلارِكل وللِنلْجعلللكل آيلةً لِلنَّاِ: ولاْنظُْر إىلل الِْعظلاِم كلْيفل نـُْنِشزُهلا ُُثَّ  ْكُسوهلا حللًْما فـلللمَّا تـلـبلنيَّ
 259ألنَّ هللا علللى ُكلِا شلْيٍء قلِديٌر﴾.البقرة:

 :وارضوابط احل
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اهتم القرآن الكرمي ابحلوار اهتمامًا كبرياً، وذلك ألن الطبيعة اإلنسانية ميالة بطبعها وفطرهتا إىل احلوار، أو  
انل اإلْنسلانُ اجلدال كما يطلق عليه القرآن الكرمي يف وصفه لإلنسان: ﴿ولللقلْد صلرَّفْـنلا يف هلذلا الُْقْرآِن لِلنَّاِ: ِمْن ُكلِا ملثلٍل ولكل 

 54ْكثـلرل شلْيٍء جلدلال﴾.الكهف:أل 
وألجل حتقيق احلوار مقاصده، ومنعا له من أْن يتحوال إىل خصومة، نؤكاد على أنا للحوار أصوال متبعة،  

وللحديث قواعد ينبغي مراعاهتا، وعلى من يريد املشاركة يف أي حوار أن يكون على دراية اتماة أبصول احلوار املتبعة، 
ه غذاء عقول يقبل النا: عليه إقباهلم على غذاء البطون، لذا يغرم بعض احملاورين بشدا انتباه من حول وآدابه، ألنا احلوار

وذلك إباثرة فضوهلم، كأن يستهلا حديثه بقصة غريبة أو مثل قدمي، أو سرد مقولة ألحد العظماء، فذلك مما يعجب 
متتالية، يستطيع أن  حينما يبدأ حواره ابستفهامات النا: وجيعلهم ينصتون أكثر، لتوقعهم املزيد عنده. وحيسن بعضهم

جيعل منها عناصر حلديثه، وطريقة الستدراج صاحبه للتفكري معه. ولذلك فإن احملاور الذكي هو الذي خيترب اهتمام 
وار، حلصاحبه حبديثه قبل التوغل يف حوار معه وحياول استثارة اهتمامه مبوضوع احلوار، فإن وجد منه أذاًن صاغية واصل ا

وإال كفا عنه، إال أن يكون واجبًا شرعيًا البد من إبالغه به. واحملاور البارع هو الذي جيعل كلماته ُصولرًا تتدفق أمام 
 .1انظري صاحبه ومن حوله، مبتعًدا عن الرمزية والغموض، ابحثًا عن الكلمات والعبارات اليت تسمع وترى يف آن واحد

بها ميتلك فنيات احلوار ويقصد بفنيات احلوار: جمموعة املهارات املتكاملة اليت يتطلواحملاور الناجح هو الذي  
أداء احملاور لألنشطة اليت يتضمنها احلوار بكفاءة، وتنقسم هذه األنشطة إىل أنشطة يف مرحلة اإلعداد للحوار وأنشطة 

 .2يف مرحلة تنفيذ احلوار
 

                                                             
 40م(، دار البيت العتيق، ص 2002احلبيب، طارق بن علي، كيف حتاور؟دليل علمي للحوار، ) 1
 49م(، مكتبة وهبة، القاهرة.، ص2003اللبودي، مىن إبراهيم، احلوار فنياته واسرتاتيجياته وأساليب تعلمه، ) 2
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 :اخلامتة
الشأن يف اخلطاب املعاصر، وإمنا املراد هو الوصول إىل نقاط ارتكاز احلوار ليس مطلواب لذاته، كما هو  

ذ القرآن الكرمي أسلواب بعيدا اختا قد مشرتكة بني املتحاورين تؤسس لتفاهم أكرب على املستوى احليايت والنشاط اإلنساين، و 
يف يكون احلوار؛ لنتعلم منه ك عن التسلط، والعنف، أو التكفري يف احلوار. وحنن حنتاج أن نعود إىل القرآن الكرمي؛

والبتعادان عنه وهجره أصبح كل منا يتهم اآلخر ومع كل حوار نقول: إن االختالف ال يفسد للود قضيةـ  وهو فقط 
 اليفسد قضية الود بل يتعداها أحياان ليصل إيل التهديد وما بعده.

منها األدب الرفيع يف  أنه خري قدوة لنتعلموالرجوع إىل القرآن الكرمي مبعين قراءته والتمعن يف آايته. حبيث  
ن احلوار. وخياطب ربا العزة اإلنسان وحيثه علي التأمل واستخدام عقله؛ ليقتنع اقتناعا يقينيا ال حمل فيه للظن ويتخلي ع

تُْم يف رلْيٍب ِمنل اْلـبلْعِث فلِإانَّ  ٍة  إنكاره للحق، حيث يقول هللا تعايل: ﴿ايل أليُـّهلا النَّاُ: إِْن ُكـنْ خلللْقنلاُكْم ِمْن تـُرلاٍب ُُثَّ ِمْن نُْطفل
ل للُكْم ولنُِقرُّ يف األرْحلاِم ملا نلشل  ءُ إىلل ألجلٍل ُمسلمًّى ُُثَّ ُُنْرُِجُكْم ِطْفال ُُثَّ اُُثَّ ِمْن علللقلٍة ُُثَّ ِمْن ُمْضغلٍة خُمللَّقلةٍ ولغلرْيِ خُمللَّقلةٍ لِنُـبلنيِا

ئً لِـتلـبْلُُغوا ألُشدَّكُ  ا ولتـلرلى األْرضل هلاِمدلًة فلِإذلا ْم ولِمْنُكْم ملْن يـُـتلولَّفَّ ولِمْنُكْم ملْن يـُرلدُّ إىلل ألْرذلِل الْعُُمِر لِكلْيال يـلْعللمل ِمْن بـلْعِد عِْلٍم شلـيْ
ِيٍج﴾احلج: يف اآلية مجال يف احلوار حينما خياطب سبحانه و  5ألنْـزلْلنلا علللـيْهلا الْملاءل اْهـتلزَّْت ولرلبلْت ولألنْــبلتلْت ِمْن ُكلِا زلْوٍج هبل

 وتعاىل املنكرين، وهذا مع أنه خالق للكون وما فيه. فما ابلك ابإلنسان الذي حياور أخاه اإلنسان الند له.
 وبعد فإن الدعوة أو احلوار تكون ابحلكمة واملوعظة احلسنة بدون اهتامات أو هتديد أو تكفري ﴿ادُْع إىلل سلِبيِل رلبِاكل 

ِبيِلِه ولُهول ألْعللُم سل  اِبحْلِْكملِة ولالْملْوِعظلِة احلْلسلنلِة ولجلاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهيل ألْحسلُن إِنَّ رلبَّكل ُهول ألْعللُم مبلْن ضللَّ علنْ 
 ُث يكون االحتكام هلل تعايل يف النهاية. 125اِبلُْمْهتلِدينل﴾النحل:

نه ابطل رغم أنه ضالل رغم أنه خطأ، رغم أنه ال ميلك أي حظ من إنا القرآن يستعرض الرأي اآلخر رغم أ 
نْـيلا منلُو   تُ الصواب. فتجد يف القرآن كالم امللحدين الذين ينكرون وجود هللا، قوله تعاىل: ﴿ولقلالُوا ملا ِهيل ِإال حليلاتـُنلا الدُّ

يلا ولملا يـُْهِلُكنلا ِإال الدَّْهُر ولملا هللُْم بِذلِلكل ِمنْ  وكالم اليهود ﴿ولقلاللِت اْلـيلُهودُ يلُد هللا  24عِْلٍم إِْن ُهْم ِإال يلظُنُّونل﴾،اجلاثية: ولحنْل
وكالم املنافقني ﴿ولإِذلا ِقيلل هللُْم ألنِْفُقوا ممَّا  73وكالم النصارى ﴿قلالُوا إِنَّ هللا اثلِلُث ثلالثلٍة﴾،املائدة: 64ملْغُلوللٌة﴾املائده:
 47﴾.يس:لَِّذينل كلفلُروا لِلَِّذينل آملُنوا ألنُطْعُِم ملْن للْو يلشلاءُ هللا ألطْعلملهُ إِْن ألنْـتُْم ِإال يف ضلالٍل ُمِبنيٍ رلزلقلُكُم هللا قلالل ا

يستحضر القرآن الكرمي الرأي املقابل رغم فساده، دون أن يبرت كالمه ويشوهه ويقطعه. فالقرآن الكرمي و  
اضحةً يه الفرصة الكاملة لكي يتم مجلة مفيدة لكي يتم نصاً كامالً ليتم فكرةً و يستحضر اآلخر استحضاراً كامالً يعط

 بكل قوهتا.
فعندما نقرأ يف القرآن وينتقل الكالم من كالم هللا أبسلوبه العايل الرفيع ال حيكي عن اآلخر بلغة ركيكة وأداء  

ريني ويقول: ﴿ولقلالُوا ري القرآن الكرمي عن الدهرديء وبيان ضعيف، بل جيعل أداء اجلمال البياين على اجلميع فتجد تعب
يلا ولملا يـُْهِلُكنلا ِإال الدَّْهُر﴾.اجلاثية: نْـيلا منلُوُت ولحنْل  24ملا ِهيل ِإال حليلاتـُنلا الدُّ
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واألمر مسلم به أنا القوة الذاتية يف احلق حيث دار والضعف الذايت يف الباطل حيث صار وهلذا ال خوف من احلوار 
هار كالم اخلصم، بل يف ذاته أكثر دفعا إلظهار احلق. فاحلق قوي مبا َييت به من أدلة وما يعرضه من أفكار وقوي وال إظ

 بتهافت الرأي اآلخر.
 :النتائج

 بعد الوقوف على بعض صور احلوارات القرآنية يتضح ويستنتج ما َييت: 
ن يف الدعوة صادق يف إميانه إىل أن يسلك سبيل القرآ: احلوار القرآين مع أصحاب امللل املختلفة يدفع كل مسلم  اوال

 بكل الوسائل اخلطابية واجلدلية والربهانية.
: اإلسالم هو دين احلوار ولكنه احلوار املتكافئ القائم على إرادة الفهم، وإرادة العلم، وإرادة التعايش بعيداً عن خمتلف اثنيا

 رية.اإلكراهات السياسية واالجتماعية والنفسية والفك
إن حوارات القرآن الكرمي كلها درو: وعرب، ومنها مناشدة املخالفني لبيان سر خمالفتهم حىت توضح هلم الطريق : اثلثا

الذي حادوا عنه، وأول حواره مع إبليس عن سر رفضه االمتثال ألمر ربه جل وعال للسجود آلدم عليه السالم وفيه 
  مسلمني.دعوة للحوار مع املخالفني حىت وإن كانوا غري

 : املصادر واملراجع
 . القرآن الكرمي –
 م(، دار األندلس اخلضراء، جداة. 1999ابن محيد، صاحل بن عبد هللا، معامل يف منهج الدعوة، ) -1
 م(، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر. 1969ابن فار:، مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون ) -2
 بريوت.  -م(، مؤسسة الرسالة 1998ابن منظور، لسان العرب ) -3
 م(، مكتبة نزار مصطفى الباز. 1997األصفهاين، أبو القاسم احلسن بن حممد، املفردات يف غريب القرآن ) -4
 ـه(، دار الكتب العلمية، بريوت. 1415األلوسي، روح املعاين ) -5
 م(، مكتبة وهبة، القاهرة. 2003واسرتاتيجياته وأساليب تعلمه )اللبودي، مىن إبراهيم، احلوار فنياته  -6
 م(، دار الكتب العلمية، لبنان. 2000اجلرجاين، التعريفات ) -7
 م(، دار العلم للماليني، بريوت. 1979اجلوهري، الصحاح ) -8
 م(، دار البيت العتيق. 2002احلبيب، طارق بن علي، كيف حتاور؟ دليل علمي للحوار ) -9
 ـه(، دار إشبيليا، الرايض. 1420حسن، عثمان علي، منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد، ) -10
 م(، دار ابن حزم، الرايض. 1999دميا:، حممد راشد، فنون احلوار واإلقناع، ) -11
م(، دار 1982الزبيدي، اتج العرو: من جواهر القامو:، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، ) -12

 الرشيد، بغداد 
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 ـه(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. 1417الزخمشري، الكشاف، حتقيق: عبد الرزاق املهدي ) -13
 م(، دار املالك، بريوت. 2001معطياته ) -أساليبه-فضل هللا، حممد حسني، احلوار يف القرآن: قواعده  -14
 دار الكتب القطرية، قطر ” احلوار الذات واآلخر“األمة م(، كتاب 2004اهلييت، عبدالستار ابراهيم ) -15
 اجلزائر.  (، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2000يعقويب، حممود، املنطق الفطري يف القرآن الكرمي ) -16
 


