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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تننللى عجا بلله و
إن المتأمل فللي اللوحي المنل – الكتلاب والسللنة – اللي
تنقضي آياته ،و تختلف د ته ،يعلم أنه كلما ا دادت البصا ر فيله تلأمالو وتنكيلراو،
ادها هداية وتبصيراو ،وكلما بجست من معينه فجر لها ينابيع الحكملة تنجيلراو ،وملن
اقترب من ساحله ،واستظ في ظله يجلد حجلة اللوحي هلي أقلوح الحجلس ،وأسلاليب
الوحي هي أعظم األساليب ومن أهما أسلوب الحور.
ومللن رجللع إلللى التللرا اإلسللالمي يعلللم أن قضللية الحللوار قضللية قديمللة وفيهللا
نصا ح ثمينة أملتهلا تجلارب متنوعلة ،لكنهلا تظل شليرات متنرقلة وعبلارات وجيل ة
منتشللرة ومبثوثللة فللي هلليا التللرا  ،وللليا وقللع ا ختيللار علللى عنللوان (الحللوار فللي
اإلسالم).
فالحوار في المصطلحات التي انتشرت في اآلونة األخيرة وأصبح الك ينلاد
بالحوار ويدعوا إلى منهجه عن طريقه سوا وء كان حقا و أو باطالو.
وتبر أهمية الحوار باعتباره من أهم وسا الدعوة إلى هللا تعالى والتي يمكن
من خالله تحقيق نتا س وفوا د يحققها غيره.
وت داد أهميته إيا رأيت واقع األمة اإلسالمية وضعنها فلي تطبيقله فهلي بلأم
الحاجة إليه خاصة في الوقت اإلعالمي المقترح الي نعيشه.
وهلل الحمللد لللم تللواجهني أيللة صللعوبات فللي هلليا البحل اليسللير ،فالشللكر هلل ثللم
لوالد الع ي الي ساعدني في الحصو على المراجع المهمة.
وقد قسمت بحثي هيا إلى:
مقدمة.
الفصل األول :مدخل إلى الحوار:
المبح األو  :تعريف الحوار لغة واصطالحاو.
المبح الثاني :النرق بين الحوار والجدا والمناظرة والمناقشة.
المبح الثال  :غاية الحوار.
الفصل الثاني :الحوار في الكتاب والسنة:
المبح األو  :الحوار في القرآن.
المبح الثاني :الحوار في السنة.
الفصل الثالث :أصول وآداب الحوار:
المبح األو  :أصو وقواعد الحوار.
المبح الثاني :آداب الحوار.
الفصل الرابع :الفوائد والنتائج على الفرد والمجتمع.
الخاتمة.
الفهرس.
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النص األو
مدخ إلى الحوار
المبحث األول :تعريف الحوار:
تعريف الحوار لغة:
قا ابن فلار فلي معجلم مقلايي اللغلة” :الحلاء واللواو واللراء ثالثلة أصلو ،
أحلدها :للون ،واآلخلر :الرجلوا ،والثالل  :أن يلدور الشليء دوراو  .. ..أملا الرجللوا
فيقا حار إلى رجع ،قا تعالىِ  :إنَّهُ َ
ور.)1(
ظ َّن أَن لَّن يَ ُح َ
وقا ابن منظور في لسان العرب” :ال َح ْو ُر :الرجوا عن الشيء وإلى الشليء،
وفي الحدي ( :من دعا رج بالكنر ولي كيلك ،حار عليه؛ أ رجع.
قا لبيد:
يحور رماداو بعد إي هو ساطع
والحور إلى كالشهاب وضو ه
والمحاورة :المجاوبة ،والتحاور :التجاوب ،وتقو كلمته :فما أحر إللى جوابلاو،
ي حويراو حويرة ،و محورة و حواراو أ ما رد جوابا و.
وما رجع إل َّ
واستحره :أ استنطقه.
وأص الحوار :الرجوا إلى النقص.
وفي حدي سطيح :فلم يحر جوابا و أ لم يرجع ولم يرد.
وهم يتحاورون :أ تراجعون الكالم.
والمحللاورة :مراجعللة المنطللق والكللالم فللي المخاطبللة وقللد حللاوره ،والمحللاروة
مصدر كالمشورة في المشاورة“(.)2
وقلللا النيلللرو آبلللاد ” :ال ُمحلللاورة وال َم ْحلللورة وال َم ُحلللورة :الجلللواب كلللالحوير
والحلللوار ويكسلللر ،والحيلللرة وال ُحيلللرة :مراجعلللة النطلللق ،وتحلللاوراو :ترجعلللا و الكلللالم
بينهم“(.)3
إياو فالحوار هلو تراجلع الكلالم والتجلاوب فيله وقلد ورد فلي القلرآن الكلريم فلي
ثالثة مواضع:
احبِ ِه َوه َُلو يُ َحلا ِو ُرهُ أَنَلا
ص ِ
األو في قصة أصحاب الجنةَ  :و َكانَ لَهُ ثَ َم ٌر فَقَا َ ِل َ
أَ ْكثَ ُر مِنكَ َما و َوأَ َع ُّ نَنَ ورا.)4(
احبُهُ َوه َُو يُ َحا ِو ُرهُ أَ َكنَ ْرتَ ِبالَّ ِي َخلَقَكَ ِمن
ص ِ
والثاني في نن القصة :قَا َ لَهُ َ
ب ث ُ َّم ِمن نُّ ْ
س َّواكَ َر ُج وال .)5(
ت ُ َرا ٍ
طنَ ٍة ث ُ َّم َ
َّللاُ قَ ْو َ الَّتِي ت ُ َجا ِدلُكَ فِي َ ْو ِج َها َوتَ ْشتَ ِكي ِإلَى َّ ِ
َّللاُ َي ْس َم ُع
َّللا َو َّ
س ِم َع َّ
والثال  :قَ ْد َ
او َر ُك َما.)6(
تَ َح ُ

( )1معجم مقايي اللغة ،ص.269 :
( )2لسان العرب (.)219-217/4
( )3القامو المحيط ،ص.381 :
( )4سورة الكهف ،اآلية .34
( )5سورة الكهف ،اآلية .37
( )6سورة المجادلة ،اآلية .1
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و ينهلللم ملللن هللليه المواضلللع الثالثلللة :أن الحلللور مراجعلللة الكلللالم وتداولللله بلللين
طرفين(.)7
أما إطالقه في السنة فقد جاء في عدة أحاديل منهلا قولله ( :وملن دعلا رجلالو
بالكنر أو قا  :عدو هللا ،ولي كيلك إلى حار عليه) (.)8
قلا النللوو  :حللار عليله وهللو معللي رجعلت عليلله ،أ رجللع اآلخلر عليله فبللاء
وحار ورجع بمعنى واحد(.)9
تعريف الحوار اصطالحاً:
مراجعة الكالم وتداوله بين طرفين ،وعرفه بعضهم بأنه نوا فلي الحلدي بلين
شخصين ،أو فريقين يتم فيه تداو الكالم بينهما بطريقة متكاف ة ،فال يستأثر أحلدهما
دون اآلخر ويغلب عليه الهدوء والبعد علن الخصلومة والتعصلب ،وهلو ضلرب ملن
األدب الرفيع وأسلوب من أساليبه(.)10

( )7في أصو الحوار ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،ص.15 :
( )8رواه مسلم.
( )9شرح النوو على صحيح مسلم ،اإلمام النوو (.)50/2
( )10الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ،يحيى م مي ،ص.22 :
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المبحث الثاني :الفرق بين الحوار والجدال والمناظرة والمناقشة:
الجدا  :من الجد  ،وهو شدة النتك ،فالجدي ال ملام ،والمجلدو ملن آدم ومنله
قو امرئ القي :
وكشح لطيف كالجدي مخصراو
وساق كأنبوب السقي الميل
وال جاد من اإلب الي قو ومشى مع أمه ،واألجد الصقر ،ورج جد إيا
كان قو الخصام(.)11
إياو فأصل كلملة الجلد فلي اللغلة تللد عللى القلوة والشلدة ويقصلد بالجلد شللدة
الخصومة.
والجللد ا صللطالحي :هللو دفللع خصللمه عللن إفسللاد قوللله بحجللة أو شللبهة ،أو
يقصد به تصحيح كالمه وهو الخصومة في الحقيقة(.)12
وقا الشيخ محمد األمين الشنقيطي في المجادلة” :وهي في اصلطالحهم – أ
المناطقة – المنا عة ،إلظهار الحق ب إلل ام الخصم(.)13
فالحوار والجدا يلتقيان في أنهما حدي أو مناقشلة بلين طلرفين لكنهملا ينترقلا
بعد يلك.
أما الجدا فهو على األغللب اللرد فلي الخصلومة وملا يتصل بليلك ،ولكلن فلي
إطلللار التخاصلللم فلللي الكلللالم ،فالجلللدا والمجادللللة والجلللد  ،كللل يللللك ينحلللو منحلللى
الخصومة ولو بمعنى العناد والتمسك بالرأ والتعصب له(.)14
وفي القرآن ملا يلد عللى هليا النلرق ،فقلد ورد لنلظ الجلد فلي القلرآن الكلريم
تسعة وعشرين مرة كلهلا فلي سلياق الليم ،إ فلي ثالثلة مواضلع وهلي :قولله تعلالى:
سبِي ِ َربِكَ بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َ
سلنُ ،)15( 
ِلي أَ ْح َ
ظ ِة ْال َح َ
ا ْداُ إِ ِلى َ
سنَ ِة َو َجاد ِْل ُهم بِالَّتِي ه َ
لنُ ()16
َ
َّ
ْ
َ
س  ، وقولله تعلالى:
وقوله تعلالىَ  :و ت ُ َجلا ِدلُوا أ ْهل َ ال ِكتَلا ِ
ي أ ْح َ
ب ِإ ِبلالتِي هِل َ
َّللاُ قَ ْو َ الَّتِي ت ُ َجا ِدلُكَ فِي َ ْو ِج َها.)17(
س ِم َع َّ
قَ ْد َ
أما بقية المواضع في القرآن الكريم فإملا أن تكلون فلي سلياق علدم الرضلا عنلد
الجدا وإما عدم جدواه ،أو ألنه ينتقد شروطا و أساسية كطللب الحلق أو الجلدا بغيلر
علم أو يطلقه الكنار على الرس كما قا تعالى :قَلالُواْ يَلا نُلو ُح قَل ْد َجا َد ْلتَنَلا فَلأ َ ْكثَ ْرتَ
ِج َدالَنَا.)18(
فالجد لم يؤمر ولم يمدح في القرآن الكريم على اإلطالق ،وإنما قيلد بالحسلنى
سلنُ  ،)19(وقوللله
كملا فلي قوللله تعلالىَ  :و ت ُ َجللا ِدلُوا أَ ْهل َ ْال ِكتَللا ِ
لي أَ ْح َ
ب ِإ ِبلالَّ ِتي ِهل َ
سنُ .)21( )20(
ِي أَ ْح َ
تعالىَ  :و َجاد ِْل ُهم ِبالَّتِي ه َ
( )11لسان العرب ،ابن منظور (.)105-103/11
( )12التعرينات ،علي الجرجاني ،ص.106 :
( )13الحوار آدابه وضوابطه ،يحيى م مي ،ص.23 :
( )14في أصو الحوار ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،ص.14 :
( )15سورة النح  ،اآلية .125
( )16سورة العنكبوت ،اآلية .46
( )17سورة المجادلة ،اآلية .1
( )18سورة نوح ،اآلية .32
( )19سورة العنكبوت ،اآلية .46
( )20سورة النح  ،اآلية .125
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فلنظة الجد ميمومة إ إيا قيدت ومملا يؤكلد يللك ملا صلح علن النبلي ( :ملا
ض َربُوهُ لَلكَ ِإ َّ َجل َد
ض قوم بعد هدح كان عليه إ أتوا الجد  ،ثم قرأ اآليةَ  :ما َ
َص ُمونَ .)23( )22(
َب ْ هُ ْم قَ ْو ٌم خ ِ
الفرق بين الحوار والمناظرة":
هنللاك توافلق بللين الحللوار والمنللاظرة إي أن المنللاظرة نللوا مللن أنللواا الحللوار،
ولكللن عنللد الرجللوا إلللى تعريللف المنللاظرة يتضللح أنهللا تعتمللد علللى الدقللة العلميللة،
والشروط المنطقية ،أكثر من اعتماد الحوار عللى يللك ،فالمنلاظرة مشلتقة فلي أصل
اللغة من النظير أو من النظر(.)24
وفي ا صطالح” :عللم يبحل علن أحلوا المتخاصلمين ،يكلون ترتيلب البحل
بينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينهما“(.)25
وللليلك يمكللن القللو إن الحللوار غيللر المنللاظرة ،تقللوم علللى وجللود التضللاد بللين
المتناظرين ،لالستد على إثبات أمر يتخاصلمان فيله ننيلا و أو إيجابلا و بغيلة الوصلو
إلى الصواب(.)26
الفرق بين الحوار والمناقشة:
()27
النقش في اللغة معناه :النقش والن ا  .وقد جاء فلي الحلدي ( :إيا شليك فلال
انتقش)( )28أ فال ن عت منه الشوكة.
ويأتي النقاش أيضا و بمعنى :المحاسلبة وا ستقصلاء ومنله الحلدي ( :ملن نلوقش
الحساب هلك) (.)29
فالمناقشللة هللي نللوا مللن التحللاور بللين شخصللين أو ط لرفين ولكنهللا تقللوم علللى
أسا استقصاء الحساب ،وتعرية األخطاء ،وإحصا ها ،ويكون هليا ا ستقصلاء فلي
العادة لمصلحة أحد الطرفين فقط ،الي يستقصي محصيا و ومستوعبا و ك ملا لله عللى
الطرف اآلخر(.)30

( )21الحوار مع أه الكتاب ،خالد القاسم ،ص.105 :
( )22سورة ال خرف ،اآلية .58
( )23رواه أحمد ،والترمي  ،وابن ماجة ،وصحح األلباني في صحيح ابن ماجة.
( )24الحوار اإلسالمي المسيحي ،بسام داود عجك ،ص.21 :
( )25ابجد العلوم ،صديق القنوجي ،ص.524 :
( )26الحوار اإلسالمي المسيحي ،بسام داود عجك ،ص.21 :
( )27القامو المحيط ،ص.680 :
( )28رواه البخار .
( )29رواه لبخار .
( )30الحوار اإلسالمي المسيحي ،بسام داود عجك ،ص.22 :
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المبحث الثالث :غاية الحوار:
الغاية من الحوار إقاملة الحجلة ودفلع الشلبهة والناسلد ملن القلو واللرأ  ،فهلو
تعاون من المتناظرين على معرفلة الحقيقلة ،والتوصل إليهلا ،ليكشلف كل طلرف ملا
خنللى علللى صللاحبه منهللا ،والسللير بطللرق ا سللتد الصللحيح للوصللو إلللى الحللق،
يقو الحافظ اليهبي ” :إني وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم األيكلى العللم
لمن هو دونه وتنبيه األغن األضعف“.
هيه هي الغاية األصلية وهي جلية بينة ،وثمة غايات وأهداف فرعية أو ممهلدة
لهيه الغاية منها:
 إيجاد ح وسط يرضي الطرفين. التعرف على وجهات النظر وهو هدف تمهيد هام.البح والتنقيب من أج ا ستقصاء وا ستقراء في تنوا الرؤح والتصلورات
المتاحة ،من أج الوصو إلى نتا س أفض وأمكن ولو في حوارات تالية(.)31
ويجب البعد علن الحلوار اللي أبعلد ملا يكلون علن غايتله أو ملا يوصل ويمهلد
إليهلا ،وقلا اللدكتور محسلن الخضلير ” :يجللب أن يكلون الحلوار متجهلا و إللى هللدف
يثلر  ،بل
معين ،يسعى إلى تحقيقه ،وبالتالي يكون بعيداو علن الجلد العقليم اللي
يحقق عا داو وطا الو من ورا ه ،ومن ثم فإنه من المتعلين وضلع الهلدف ملن
والي
التناوض وتوضيحه ،ووضع برنامس مني لتحقيقه ،ب وتحديد اتجاهات معينة لهليا
التحقيق(.)32
ومتى بعد الحوار عن غايته وشغ عن ظهور الحق ،ووضوح الصواب صار
مللن الجللد العقلليم ،الللي وردت النصللوص فللي النهللي عنلله والتحلليير منلله ،حتللى أن
اليهبي عد هيا النوا من الكبا ر في كتابه(.)33

( )31أصو الحوار وآدابه في اإلسالم ،صالح بن حميد ،ص.7 :
( )32الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية ،أحمد الصويان ،ص.66 :
( )33الكبا ر ،اليهبي ،ص.149 :
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النص الثاني
الحوار في القرآن والسنة
المبحث األول :الحوار في القرآن الكريم:
عني القرآن الكريم عناية بالغة بالحوار ،ويلك أمر غرابة فيه أبداو ،فلالحوار
هللو الطريللق األمث ل لنقنللاا ،الللي ينبللع مللن أعمللاق صللاحبه ،وا قتنللاا هللو أسللا
يمكن أن ينرض وإنما ينبع من داخ اإلنسان.
اإليمان الي
وقد لنا القرآن الكريم نمايج كثيرة من الحوار ،منهلا ملا دار بلين هللا عل وجل
ومال كته في موضوا خلق آدم ،حي قا سيد قطب – رحمه هللا – في بداية كالمه
ض َخ ِلينَلةو قَلالُواْ أَتَ ْج َعل ُ
عن قوله تعالىَ  :و ِإ ْي قَا َ َربُّكَ ِل ْل َمالَ ِ َك ِة ِإنِي َجا ِعل ٌ فِلي األ َ ْر ِ
سبِ ُح بِ َح ْمدِكَ َونُقَ ِد ُ لَكَ قَا َ إِنِلي أَ ْعلَل ُم َملا َ
فِي َها َمن يُ ْن ِس ُد فِي َها َويَ ْس ِنكُ ِ
الد َماء َون َْحنُ نُ َ
تَ ْعلَ ُمللونَ  ” )34(يللرد القصللص فللي القللرآن الكللريم فللي مواضللع ومناسللبات ،وهلليه
المناسبات التلي يسلاق القصلص ملن أجلهلا هلي التلي تحلدد سلياق القصلة  ....تنسليقا و
للجو الروحي والنني الي تعرض فليهن وبليلك تلؤد دورهلا الموضلوعي ،وتحقلق
غايتها الننيسة وتلقي إيقاعها المطلوب  ....وقصص األنبياء في القرآن الكلريم يمثل
موكلب اإليمللان فلي طريللق الواصل الطويل  ،ويعللرض قصللة اللدعوة إلللى هللا تعللالى
واستجابة البشرية لها جيالو بعد جي “(.)35
ومنهللا مللا دار بللين إبللراهيم عليلله الصللالة والسللالم وبللين الرج ل الللي آتللاه هللا
ِيم فِي ِربِ ِه أَ ْن آتَاهُ َّللاُ ْال ُم ْللكَ إِ ْي
الملك ،إي يقو سبحانه :أَلَ ْم تَ َر إِلَى الَّ ِي َحآ َّج إِ ْب َراه َ
َّللا َيلأْتِي
ي الَّ ِي يُ ْح ِيي َويُ ِميتُ قَا َ أَنَلا أ ُ ْح ِيلي َوأ ُ ِميلتُ قَلا َ ِإب َْلراهِي ُم فَلإِ َّن َ
قَا َ ِإب َْراهِي ُم َر ِب َ
بِال َّ
ب فَبُ ِهللتَ الَّ ل ِي َكنَل َلر َوَّللاُ َ يَ ْه ل ِد ْالقَل ْلو َم
ق فَللأْ ِ
ت بِ َهللا ِمللنَ ْال َم ْغل ِلر ِ
شل ْلم ِ ِمللنَ ْال َم ْشل ِلر ِ
َّ
لى يُ ْح ِيلي َههَ ِي ِه
ِي خَا ِو َيةٌ َعلَى ُ
ع ُرو ِشل َها قَلا َ أَنَّ َ
الظالِمِينَ * أَ ْو َكالَّ ِي َم َّر َعلَى قَ ْر َي ٍة َوه َ
لض يَ ْلو ٍم
َّللاُ بَ ْع َد َم ْوتِ َها فَأ َ َماتَهُ َّللاُ ِم َةَ َع ٍام ث ُ َّم بَ َعثَهُ قَا َ َكل ْم لَ ِبثْلتَ قَلا َ لَ ِبثْلتُ يَ ْو وملا أَ ْو بَ ْع َ
سلنَّ ْه َوان ُ
لام فَللان ُ
ظ ْر إِلَللى َ
امللكَ َو َ
لاركَ
طعَ ِ
قَللا َ بَل لَّبِثْللتَ ِم َلةَ َعل ٍ
شل َلرابِكَ لَل ْم يَتَ َ
ظل ْلر إِلَللى ِح َمل ِ
َو ِلن َْج َعلَكَ آ َيةو ِللنَّا ِ َوان ُ
ظ ْر ِإلَى ال ِع َ
سوهَا لَ ْح وما فَلَ َّما تَ َبيَّنَ لَهُ قَا َ
ْف نُن ِش ُ هَا ث ُ َّم نَ ْك ُ
ظ ِام َكي َ
()36
ِير . قا سيد قطب – رحمه هللا – عن هيه اآلية:
َيءٍ قَد ٌ
َّللا َعلَى ُك ِ ش ْ
أَ ْعلَ ُم أَ َّن َ
”اآلية تحكي حواراو بين إبراهيم عليه السالم وملك في أيامه يجادله في هللا  ....وهيا
الحلوار يعلرض عللى النبللي  عللى جماعلة المسللمين فللي أسللوب التعجلب ملن هليه
المجادلللة الللي حللاج إبللراهيم فللي ربلله ،وكللأن مشللهد الحللوار يعللاد عرضلله مللن ثنايللا
التعبير القرآني العجيب“(.)37

( )34سورة البقرة ،اآلية .30
( )35في ظال القرآن ،سيد قطب.)55/1( ،
( )36سورة البقرة ،اآلية .259-258
( )37في ظال القرآن ،سيد قطب.)297/1( ،
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ومن النمايج أيضا و قصة موسى عليه السالم ،حي طلب من ربه أن يسلمح لله
برؤيته( ،)38وأيضا و قصلة عيسلى عليله السلالم ،إي سلأله ربله عملا إيا كلان طللب ملن
النا أن يتخيوه وأمه إلهين من دون هللا(.)39
ومنها الحوار في قصة أصحاب الجنتين في سورة الكهلف( ،)40وقصلة قلارون
مع قومه( ،)41وقصة داود عليه السالم ملع الخصلمين( ،)42وقصلة نلوح عليله السلالم
مع قومه( ،)43وقصة ابني آدم( ،)44وقص موسى عليه السالم ملع العبلد الصلالح(،)45
والحوار بين السادة واألتباا يوم القيامة(.)46
ومن اطلع على هيه النمايج وغيرها يتأكد لنا أن القلرآن الكلريم يعتملد اعتملاداو
كبيللراو علللى أسلللوب الحللوار فللي توضلليح المواقللف ،وجللالء الحقللا ق .وهدايللة العق ل
وتحريك الوجدان ،واستجاشة الضمير ،وفتح المسلالك التلي تلؤد إللى حسلن التلقلي
وا ستجابة ،والتدرج بالحجة احتراما و لكرامة اإلنسان وإعالء لشأن عقله الي ينبغي
أن يقتنع على بينة ونور(.)47
والقللرآن الكللريم يبللين أيض لا و أصللو وآداب الحللوار التللي ينبغللي أن يتحلللى بهللا
الداعيلة إلللى اإلسلالم مللن العللم والرفللق والللين والصللبر والحللم  ....إلللخ ،منهلا قوللله
تعالى :هَاأَنت ُ ْم َه ُؤ ء َحا َج ْجت ُ ْم فِي َما لَ ُكلم بِل ِه ِعلل ٌم فَ ِل َلم ت ُ َحلآجُّونَ فِي َملا لَل ْي َ لَ ُكلم بِل ِه ِع ْلل ٌم
َوَّللاُ َي ْعلَ ُم َوأَنت ُ ْم َ تَ ْعلَ ُمونَ .)48(
قا الشوكاني – رحمه هللا – في تنسيره ”وفي اآلية دلي على منع الجدا  ،ب
ورد الترغيب في ترك الجدا في المحق ،كما في حدي (من ترك المراء ولو محقا و
فأنا ضمينه على هللا يبيت في رياض الجنة) وقد ورد تسويغ الجدا بالتي هي أحسن
ب
سنُ  وقوله تعالىَ  :و ت ُ َجلا ِدلُوا أَ ْهل َ ْال ِكتَلا ِ
ِي أَ ْح َ
لقوله تعالىَ  :و َجاد ِْل ُهم بِالَّتِي ه َ
سلنُ  ،ونحللو يللك؛ فينبغللي أن يقتصلر جللوا ه عللى المللواطن التللي
لي أَ ْح َ
ِإ ِبلالَّتِي ِهل َ
تكون المصلحة في فعله أكثر من المنسدة ،أو على المواطن التي تكون المجادلة فيها
بالمحاسنة بالمخاشنة“(.)49
اج مِلنَ الضَّلأْ ِن اثْنَلي ِْن َومِلنَ
وقا القرطبي في تنسلير قولله تعلالى :ثَ َمانِيَلةَ أَ ْ َو ٍ
ْال َم ْع ِ اثْنَي ِْن قُل ْ آلليَّ َك َري ِْن َح َّلر َم أَ ِم األُنثَيَلي ِْن أَ َّملا ا ْشلتَ َملَ ْ
ت َعلَيْل ِه أَ ْر َحلا ُم األُنثَيَلي ِْن نَبِلؤُونِي

( )38سورة األعراف ،اآلية .143
( )39سورة الما دة ،اآلية .116
( )40سورة الكهف ،اآلية .18
( )41سورة القصص ،اآلية .76
( )42سورة ص ،اآلية .21
( )43سورة األعراف.59 ،
( )44سورة الما دة ،اآلية .27
( )45سورة الكهف ،اآلية .65
( )46سورة سبأ ،اآلية .31
( )47في أصو الحوار ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،ص.16 :
( )48سورة آ عمران ،اآلية .66
( )49فتح القدر  ،الشوكاني (.)349/1
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صا ِدقِينَ ” :)50( فدلت على إثبات المناظرة في العلم ألن هللا تعالى أمر
ِب ِع ْل ٍم ِإن ُكنت ُ ْم َ
نبيه عليه السالم بأن يناظرهم ويبين لهم فساد قولهم“(.)51

( )50سورة األنعام ،اآلية .143
( )51الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي (.)114/7
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المبحث الثاني :الحوار في السنة:
نجد في سيرة الرسو  نمايج كثيرة متنوعة للحلوار ،وتلرد فلي أشلكا شلتى
لتقدم لنا الدرو التي يحسن بنا ا نتناا بها.
حيل جهللر رسللو هللا  بالللدعوة حللارت قللريش وارتبكللت وفكللرت ودبللرت،
وكان مما صنعته أنها أرسلت عتبة بن ربيعة إليه ،يحادثه ويناوضه ويغريه.
يروح( )52أن عتبة بن ربيعة جل إلى رسو هللا  فقا له يا ابلن أخلي ،إنلك
منا حي قد علمت من السلطة في العشيرة ،والمكان في النسب ،وإنك قد أتيت قومك
بللأمر عظلليم ،فرقللت جمللاعتهم ،وسللنهت أحالمهللم ،وعبللت آلهللتهم ،وكنللرت بلله فيمللا
مضى من آبا هم ،فاسمع مني أعرض عليك بعضها.
فقا رسو هللا  ق يا أبا الوليد ،أسمع ،فقا له عتبلة ملا قلا  ،حتلى إيا فلر
قا له :أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قا نعم.
قا فاسمع مني ،قلا  :افعل  ،فأخلي رسلو هللا  يتللو عليله ملن سلورة فصللت
حتى إيا انتهى إلى اآلية موضع السجدة فيها ،سجد ،ثلم قلا لعتبلة :قلد سلمعت يلا أبلا
الوليد ،فأنت ويلك ،فقام عتبة إلى أصحابه فقا بعضهم :نحللف بلاهلل لقلد جلاءكم أبلو
الوليللد بوجلله غيللر الوجلله الللي يهللب بلله ،وطلللب عتبللة إللليهم أن يللدعوا الرسللو 
وشأنه ،فأبوا وقالوا له :سحرك يا أبا الوليد بلسانه.
وفللي هلليه القصللة أكثللر مللن در  ،فيمللا يتص ل بموضللوا هلليا البح ل يحسللن
الوقوف عندها ،فالرسو الكريم أحسن ا ستماا واإلنصات لعتبة ،وقا له ق يا أبا
الوليد ،أسمع ،فلما قا عتبة ما عنده أعطاه الرسو  النرصة إلضافة شيء قد يود
أن يقوله ،ربما نسيه أو غن عنه ،وسأله أوقد فرغت يا أبلا الوليلد؟ ومعنلى يللك أنله
أحسن ا ستماا تماماو ،وأعطى محدثه النرصة ليقو من جديد دون أن يعاجله ،فلما
سأله ليتأكد من فراغه مما لديه ،بدأ التالوة وهيه قمة األدب ،وقمة اليوق ،مما يجع
الطرف اآلخر تننلتح ننسله للسلماا ،فكانلت تللك المقدملة محلددة لملا جلاء بعهلا وهلي
تالوة القرآن الكريم ،تنتهي بسجدة ،ثم قا لعتبة :قد سمعت يا أبا الوليد فأنت ويللك،
(أ ومللا تختللار) فنللي تصللرفه عليلله الصللالة والسللالم أدب عللا ويوق جللم وحسللن
استماا ،يستدعي حسن إصغاء من عتبة ،وهيا كله يجع عتبة مستعداو للتلقلي ،لليلك
غرابة أن قا له قومه بعد إي عاد إليهم :سحرك يا أبا الوليد بلسانه.
وروح أبو أمامة أن غالما و شابا و أتى النبلي  فقلا لله يلا نبلي هللا أتلأين للي فلي
ال نا؟ فصاح النا به ،فقلا النبلي  قربلوه ،ادن ،فلدنا حتلى جلل بلين يديله ،فقلا
يحبونللله
النبلللي  : أتحبللله ألملللك؟ قلللا  :جعلنلللي هللا فلللداك ،قلللا كللليلك النلللا
يحبونلله
ألمهللاتهم .أتحبلله بنتللك؟ قللا  :جعلنللي هللا فللداك ،قللا  :كلليلك النللا
يحبونللله
لبنلللاتهم ،أتحبللله ألختلللك؟ قلللا  :جعلنلللي هللا فلللداك ،قلللا  :كللليلك النلللا
ألخواتهم ،فوضع رسو هللا  يده على صدره وقا  :اللهم طهر قلبه ،واغنلر ينبله،
وحصن فرجه ،فلم يكن شيء أبغض إليه من ال نا(.)53

( )52سيرة ابن هشام (.)313/1
( )53رواه أحمد.
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وجاء يهلود إللى النبلي  يختبلر صلدقه فلي اللدعوة وقلد ابتلاا منله تملراو إللى
أج  ،فطالبه قب حلو األج مغلظا و لله فلي القلو وسلط القلوم ،فكلان قولله :إنكلم يلا
بني عبدالمطلب قوم مط  ،فهم به عمر رضي هللا عنه فمنعه الرسو  وقا لله يلا
عمر :أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير هيا ،أن تأمرني بحسن األداء ،وتأمره بحسلن
ا قتضاء ،ثم أمر بإعطا ه حقه و يادة عشرين صاعا و في مقاب ترويع عمر له ،فللم
يسع اليهود إ إعالن إسالمه(.)54
وأتى رج أنكر ولده إلى رسلو هللا  فقلا يلا رسلو هللا إن امرأتلي وللدت
غالما و أسلود ،فقلا رسلو هللا  :هل للك فلي إبل ؟ قلا  :نعلم ،قلا  :ملا لونهلا؟ قلا :
حمر ،قا  :فيها من أورق؟ قلا  :نعلم ،قلا  :أيلن يللك؟ قلا  :لعل عرقلا و ن عله ،فقلا
رسو هللا  :وهيا الغالم لع عرقا و ن عه(.)55
والمواقف والقصص في حوار النبي  أكثر من أن نسردها ونليكرها فلي هليا
البح اليسير.
وقد رأينا رسو هللا  وهو األسوة الحسلنة أرق ملا يكلون أسللوبا و فلي حلواره،
وأفسح ما يكون صدراو لمخالنيه ،وضرب أروا األمثلة في حسن ا ستماا.

( )54يكره الهيثمي في مجمع ال وا د.
( )55متنق عليه.
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النص الثال
أصو وآداب الحوار
المبحث األول :أصول وقواعد الحوار:
إيا كان بد من التنريق بين (أصو الحلوار) و (آداب الحلوار) فلإن األصلو
هي عبارة عن القواعد الر يسية الثابتلة التلي تضلبط مسلاء الحلوار ،أملا اآلداب فهلي
طريقة الحوار ،والقواعد السللوكية التلي ينبغلي مراعاتهلا قبل الحلوار ،أو أثنلاءه ،أو
بعده ،والتي تساعد في نجاح الحوار ،مع أن هناك تداخالو بيناو ،وتقاربا و بلين األصلو
واآلداب ،فقد يكون فلي األصلو ملا هلو أدب يسلاعد فلي إنجلاح الحلوار( ،)56ولليلك
فإني أشير إلى بعض األصلو المهملة ،وأتلرك بقيتهلا إللى موضلعها عنلد يكلر آداب
الحوار.
األصللل األول :أن يللراد بللالحوار وجلله هللا تعللالى ،أ إظهللار الحللق والوصللو
إليه ،وهيه الرغبلة يجلب أن تكلون موجلودة عنلد الطلرفين أن تكلون الغايلة مجلرد
الغلبة والظهور.
إن اتباا الحق والسعي للوصو إليه والحرص على ا لت ام به هو الي يقلود
إلى طريق مستقيم اعوجلاج فيله و التلواء ،ويحلو دون ا نسلياق وراء الهلوح،
سواء كان هوح النن أو هوح الجمهور ،أو تباا  ....والعاقل فضلالو علن المسللم
الصادق طالب حق ،باح عن الحقيقة ،ينشد الصواب ويتجنب الخطأ.
يقو الغ الي" :التعاون على طلب الحق في الدين لله شلروط وعالملات منهلا:
أن يكون في طللب الحلق كناشلد ضلالة ،ينلرق بلين أن تظهلر الضلالة عللى يلده أو
على يد معاونه ،ويرح رفيقه معينلا و خصلماو ،ويشلكره إيا عرفله الخطلأ وأظهلر لله
الحق.
والمقصود في يلك أن يكون الحوار بري ا و من التعصلب ،خالصلا و لطللب الحلق،
خاليا و من العنف وا ننعا  ،بعيداو عما ينسد القلوب ويهيس الننو (.)57
األصللل الثللاني :العلللم ،بللد للمحللاور أن يكللون عالم لا و بالمسللألة التللي يريللد أن
يحاور فيها ،فال يجو لننسان أن يدخ ساحة الحوار قب أن يستكم أدواته العلمية
وال عقلية ،وقد م هللا ع وج اليين يجادلون في هللا بغير علم ،فقلا تعلالىَ  :ومِلنَ
النَّللا ِ َمللن يُ َجللا ِد ُ فِللي َّ ِ
ب ُّمنِيل ٍلر ،)58( وقللا تعللالى:
َّللا ِبغَ ْيل ِلر ِع ْلل ٍلم َو َ هُلدوح َو َ ِكتَللا ٍ
صل َلر َو ْالنُل َلؤا َد ُك ل ُّ أُول ِللكَ َكللانَ َع ْن لهُ
لف َمللا لَ ل ْي َ لَللكَ بِ ل ِه ِع ْل ل ٌم إِ َّن ال َّ
َ و َ تَ ْقل ُ
سل ْلم َع َو ْالبَ َ
َم ْسؤُو و.)59(
فال تناقش فلي موضلوا تعرفله جيلداو ،و تلدافع علن فكلرة إيا للم تكلن عللى
اقتنللاا تللام بهللا ،فإنللك إن فعلللت عرضللت ننسللك لنحللراج ،وأسللأت إلللى النكللرة التللي
تحملها وتدافع عنها ،ألن النا يميلون إلى تجسيد النكرة في شخص حاملها.
( )56الحوار آدابه وضوابطه ،يحيى م مي ،ص.56 :
( )57أصو الحوار وآدابه في اإلسالم ،صالح بن حميد ،ص.20 :
( )58سورة الحس ،اآلية .8
( )59سورة اإلسراء ،اآلية .36
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والقرآن الكريم يرسم طريق الدعوة على أسا العلم اليقيني ،والحجة الدامغة،
والبصيرة النافية ،ألن الظن ينيد علماو ،و يغني ملن الحلق شلي او ،والبصليرة التلي
أشار إليها القرآن الكريم هي التي تعصم الداعيلة علن القلو بغيلر عللم ،وتوقنله علن
سل ِبي ِلي
محاجة غيره بدون دراسة للموضوا ،وصدق هللا العظيم إي يقو  :قُ ْ هَل ِي ِه َ
()60
س ْب َحانَ َّللاِ َو َما أَنَاْ ِمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ . 
يرةٍ أَنَاْ َو َم ِن اتَّبَعَنِي َو ُ
أَ ْد ُ
عو إِلَى َّللاِ َعلَى بَ ِ
ص َ
فموضللوا الحللوار والعلللم بتناصلليله ،والتسلللح بللالحجس والبللراهين المؤيللدة للله
سالح فعا في يد المحاور الناجح ،يمكنه من الوقوف على أرض ثابتة ،ولي رما
متحركة(.)61
ويجللب علللى مللن ر ق العلللم أن يسللتعمله إ فيمللا يننللع ،كمللا قللا محمللد بللن
الحسين" :اعلموا رحمكم هللا أن من صنة العالم العاق الي فقهه هللا في الدين وننعه
بللالعلم ،أن يجللاد و يبللار و يغالللب بللالعلم إ مللن يسللتحق أن يغلبلله بللالعلم
الشافي(.)62
وإيا افتقد الحوار إلى العلم والمعرفة ،فيكون كما قا الدكتور عبدالكريم بكار:
”الحوار من غير معلومات كثيراو ما يكون (كلالم فلي كلالم) بل قلد يلؤد إللى يلادة
التشويه في البنى العقلية الناج ة“(.)63
األصل الثالث :أن يكلون هنلاك تكلافؤ بلين المتحلاورين ،أ أن يكونلا متقلاربين
فللي السللوية العلميللة والثقافيللة ،وفللي العقل والنهللم ،وإ فللإن الغلبللة سللتكون للجاهل ،
وسيطم الحق في هيه المناظرة ،و يظهر للمتحاورين و للحاضرين ،وفي يللك
يقللو الشللافعي رحملله هللا” :مللا نللاظرت عالم لا و إ غلبتلله ،ومللا نللاظرني جللاهالو غللال
غلبني“(.)64
األصلللل الرابلللع :تحديلللد موضلللوا الحلللوار ونقطلللة ا خلللتالف ،فقلللد يختللللف
المتحاوران في مسا عديدة ،ولي على مسألة واحدة ،ثم يحد الحوار في مسلألة
أخرح ،بدون أن يتنق على المسألة األولى ،فيتشعب الحوار ويطو فلي أملر فرعيلة
بعيدة عن موضوا المحاورة ،ولهيا يكون الحوار عا ما و
مام لله ،سلا با و ينتهلي
()65
إلى نتيجة ،واستمراره بهيه الطريقة يعتبر تبديداو للجهد وإضاعة للوقت .
قا الربيلع بلن سلليمان رحمله هللا” :كلان الشلافعي إيا نلاظره إنسلان فلي مسلألة
فغدا إلى غيرها ،يقو  :ننر من هيه المسألة ثم نصير إلى ما تريد“(.)66
األصل الخامس :قطعية النتا س ونسبيتها ،من المهم أن نعلرف فلي هليا األصل
إدراك أن الللرأ النكللر نسللبي الد لللة علللى الصللواب أو الخطللأ ،واللليين يجللو
عليهم الخطأ هم األنبيلاء علليهم السلالم فيملا يبلغلون علن ربهلم سلبحانه وتعلالى ،وملا

( )60سورة يوسف ،اآلية .108
( )61في اصو الحوار ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،ص.42 :
( )62أخالق العلماء ،اآلجر  ،ص.56 :
( )63القراءة والحوار والتعلم ،عبدالكريم بكار ،ص.41 :
( )64الحوار في القرآن الكريم ،محمد كما الحوي  ،ص.24 :
( )65الحوار أصوله المنهجية ،وآدابه السلوكية ،أحمد الصويان ،ص.64 :
( )66تيكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ،ابن جماعة ،ص.40 :

()15
This file was downloaded from QuranicThought.com

عدا يلك فيندرج تحت المشهورة( :رأيي صواب يحتمل الخطلأ ،ورأ غيلر خطلأ
يحتم الصواب).
وبنا وء عليه فلي شرط التحاور الناجح أن ينتهي أحد الطرفين إلى قو اآلخر،
فللإن تحقللق هلليا واتنقللا علللى رأ فللنعم المقصللود ،وهللو منتهللى الغايللة ،وإن لللم يكللن
فالحوار ناجح(.)67

( )67أصو الحوار وآدابه في اإلسالم ،صالح بن حميد ،ص.23 :
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المبحث الثاني :آداب الحوار:
آداب الحوار كثيرة وعديدة ومتشعبة ،ولكن نيكر أهمها:
األدب األو  :المحاورة بالحسنى ،إن من أهم ما يتوجه إليه المحاور في حواره
الت ام الحسنى في القو  ،والمجادلة ،فني محكم التن ي يقو تعلالىَ  :وقُل ِل ِعبَلا ِد
لنُ ()69
()68
سل ، 
لي أَ ْح َ
لي أَ ْح َ
سللنُ  ، ويقللو تعللالىَ  :و َجللاد ِْل ُهم بِللالَّتِي ِهل َ
يَقُولُللواْ الَّتِللي ِهل َ
وقوله تعالىَ  :وقُولُواْ ِللنَّا ِ ُحسْنا و.)70(
فحق العاق اللبيب طاللب الحلق أن ينلأح بننسله علن أسللوب الطعلن والتجلريح
والسخرية وألوان ا حتقار واإلثارة وا ستن ا .
ويلحق بهيا األدب :تجنب أسلوب التحد والتعسف في الحلدي  ،وتعملد إيقلاا
الخصم في اإلحراج ،ولو كانت الحجة بينة والدلي دامغا و  ....فإن كسب القلوب مقدم
على كسب المواقف(.)71
يقللو إسللحاق نيللوتن" :ك ل فع ل للله رد فع ل يسللاويه فللي القللوة ويعارضلله فللي
ا تجللاه" فللليلك كل إنسللان تحللاوره يللوم ترفللع صللوتك يرفللع صللوته ،ويللوم تحترملله
يحترمك ،ويوم تكنيه يكنيك ،يقو أحدهم وهو يحاور خصمه:
و ألقبلللللللللله السللللللللللوءة اللقللللللللللب
أنلللللللي وجلللللللدت ملللللللالك الشللللللليمة
()72
األدب

أكنيللللله حللللللين أناديللللله ألكرملللللله
كيلك أدبت حتى صار ملن أدبلي

األدب الثللاني :التواضللع بللالقو والنع ل  ،فيجللب تجنللب مللا يللد علللى العجللب
والغرور والكبرياء ،فبعض النا إيا حاور شخصا و أو حادثه ،أعرض ونأح بجانبه،
فال يلتنلت إللى خصلمه إشلارة إللى السلخرية وعلدم ا كتلرا بله ،وربملا ظهلر عللى
قسللمات وجهلله أو حركللات حاجبيلله مللا يللد علللى السللخرية وا سللتكبار ،وربمللا يل م
شنتيه ،أو يلو عنقه ،أو يشير بطرف عينيه إشارات تعبر عن السخرية وا دراء،
فهيا كله من الكبر ،فمن التواضلع أن تقبل الحلق علن جلاد وللو كلان أعلدح أعلدا ك،
ومن التواضع ترك استخدام األلناظ الدالة على التعالي والكبر كأن يقو  :نلرح كليا،
وعند كيا ،وأنا ،وقلت ،ونحو هيه األلناظ(.)73
األدب الثالث :حسن ا ستماا ،إن كثيراو من النا يخنقون في تبرك أثر طيب
في ننو من يقابلونهم ألو مرة ،ألنهلم يصلغون إلليهم باهتملام ،إنهلم يحصلرون
همهم فيما سليقولونه لمسلتمعهم ،فلإن تكللم المسلتمع للم يلقلوا لله بلا و ،علملا و بلأن أكثلر
النا ينضلون المستمع الجيد على المتكلم الجيد(.)74

( )68سورة اإلسراء ،اآلية .53
( )69سورة لنح  ،اآلية .125
( )70سورة البقرة ،اآلية .83
( )71أصو الحوار وآدابه في اإلسالم ،صالح بن حميد ،ص.26 :
( )72أدب الحوار ،عا ض القرني ،ص.22 :
( )73أدب الحوار ،سلمان العودة( ،شريط كاسيت).
( )74في أصو الحوار ،الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،ص.49 :
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وبراعللة ا سللتماا تكللون بللاألين ،وطللرف العللين ،وحضللور القلللب ،وإشللراقة
الوجللله ،وعلللدم ا نشلللغا بتحضلللير اللللرد ،متحنللل او متوثبلللاو ،منتظلللراو إتملللام حلللدي
صاحبه(.)75
األدب الرابع :العد واإلنصاف ،يجب على المحاور أن يكون منصناو ،فال يدر
حقاو ،ب عليه أن يبد إعجابه باألفكار الصحيحة واألدلة الجيدة والمعلومات الجديدة
التي يوردها محاوره ،وهيا اإلنصاف له أثر عظيم في قبو الحق ،كما تضني عللى
المحاور روح الموضوعية.
والتعصب وعدم قبو الحق من الصنات اليميمة فلي كتلاب هللا ،فلإن هللا أمرنلا
لِل ُ
باإلنصاف حتى مع األعداء فقا تعالى :يَا أَيُّ َها الَّيِينَ آ َمنُواْ ُكونُواْ قَ َّوامِينَ ِ ِ
ش َه َداء
َّللا إِ َّن
ْط َو َ يَ ْج ِر َمنَّ ُك ْم َ
بِ ْال ِقس ِ
شنَآنُ قَ ْو ٍم َعلَى أَ َّ تَ ْع ِدلُواْ ا ْع ِدلُواْ ه َُو أَ ْق َر ُ
ب ِللتَّ ْق َوح َواتَّقُواْ َ
ير ِب َما تَ ْع َملُونَ .)77( )76(
َّللا َخ ِب ٌ
َ
قا ابن القيم:
يلقلللللى اللللللردح بميملللللة وهلللللوان
ثلللوب التعصلللب ب سلللت الثوبلللان
()78
ينة بها األعطلاف والكتنلان

للر فلللي ثلللوبين ملللن يلبسلللهما
وتعل ٍ
ثللوب مللن الجه ل المركللب فوقلله
وتحلللل باإلنصللللاف أفخللللر حلللللة

األدب الخامس :الحلم والصبر ،فالمحلاور يجلب أن يكلون حليملا و صلبوراو ،فلال
يغضللب ألتنلله سللبب ،فللإن يلللك يللؤد إلللى الننللرة منلله ،وا بتعللاد عنلله ،والغضللب
يوصل إلللى إقنللاا الخصللم وهدايتلله ،وإنمللا يكللون يلللك بللالحلم والصللبر ،والحلللم مللن
اظمِينَ ْالغَل ْي َ
لن النَّلا ِ َوَّللاُ يُ ِحلبُّ
صنات المؤمنين كما قا تعالىَ  :و ْال َك ِ
ظ َو ْالعَلافِينَ َع ِ
ْال ُم ْح ِسنِينَ .)79(
وعندما قا رج للنبي  :أوصني قا  :تغضب ،وكررها مراراو(.)80
ومن أعلى مراتب الصبر مقابلة اإلساءة باإلحسان ،فإن يلك له أثر عظيم على
المحاور ،وكثير من اليين اهتدوا لم يهتدوا لعلم المحاور واستخدامه أساليب الجلد ،
وإنما ألدبه وحسن خلقه واحتماله لأليح ،ومقابلته باإلحسان(.)81

( )75كيف تحاور ،طارق الحبيب ،ص.18 :
( )76سورة الما دة ،اآلية .8
( )77المدخ إلى الثقافة اإلسالمية ،أعضاء هي ة التدري قسم الدراسات اإلسلالمية ،جامعلة المللك سلعود ،ص:
.53
( )78شرح القصيدة النونية ،محمد خلي هرا  ،ص.51 :
( )79سورة آ عمران ،اآلية .134
( )80رواه البخار .
( )81مدخ إلى الثقافة اإلسالمية ،ص.52 :
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النص الرابع
فوا د ونتا س الحوار على النرد والمجتمع
المحللاورة أو المجادلللة بللالتي هللي أحسللن وسلليلة مهمللة مللن وسللا تبليللغ الحللق
ونصرته ودفع الباط  ،والهدف منها الوصو إلى الحقيقة ،وهلي فلي إطلار الحركلة
اإلسالمية أداة التصحيح والبناء والتقويم الياتي ،فالحوار أداة وعي مشتركة تتكوكب
فيها اآلراء ،وتستعرض فيها المسا ويستخلص منها ما د عليه الدلي الشرعي أو
النظر  ،وهي وسيلة من وسلا الشلورح والتعلاون والتناصلح عللى البلر والتقلوح،
وهيا هو طريق النضس وسبي الكما ...
وللللن يلللتم تصلللحيح األخطلللاء ،أو تلللدارك اللللنقص ،وتقلللويم المسللليرة الشلللرعية
والدعويلللة إ إيا اتسلللعت صلللدورنا للحلللوار ،وروضلللنا أننسلللنا عللللى قبلللو النقلللد
والمراجعلللة ،وعنلللدها تكلللون حواراتنلللا تربويلللة منهجيلللة ،تثلللر األملللة اإلسلللالمية
بالدراسات الشرعية واألطروحات العلمية.
إن الحوار الجاد المطلوب ما هو إ دعوة إللى تقليلب أوراق العمل اإلسلالمي
المعاصللر ،وإعللادة النظلللر – بكلل تجللرد – بمنلللاهس التنكيللر المطروحللة والوسلللا
الدعوية المستهلكة ،إنه كسر لطوق الرتابلة ،وا رتجلا السلا دين فلي أوسلاط العمل
اإلسللالمي ،وهللو دعللوة إلللى تحريللر األمللة اإلسللالمية مللن النلسللنات الكالميللة والبللدا
الخالفية ،والتم ق المنجي والشلطط النكلر بشلتى ألوانله وصلوره ،ثلم إعلادة بنا هلا
وصياغتها من جديد وفق األس والضوابط العلميلة المبينلة فلي كتلاب هللا عل وجل
وسنة نبيه  ومنهس السلف الصالح.
ونحللن جميعلا و نتحللرك فللي سللنينة واحللدة ،فللي بحللر مللتالطم األمللواج ،وت ل داد
خروق هيه السنينة يوما و بعد آخر ،وقد يسهم الحوار في ترقيع هيه الخروق ،وحماية
هيه المسيرة من العقبات التي تواجهها.
فالحوار تناع دا لم بلين أطلراف العمل اإلسلالمي وعناصلره المختلنلة وتلدافع
األفكللار وا جتهللادات بللالحوار فللي العمليللة سيضللمن اسللتقامة العم ل علللى الصللراط
المستقيم(.)82

( )82انظر الحوار أصوله المنهجية وآدابه السلوكية ،أحمد الصويان ،ص.40-28 :
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الخاتمة:
اليسلير

بعد التجوا وبعد المسير في جوانب الحلوار األساسلية فلي هليا البحل
الي أرجو أن يكون أعطى لمحة موج ة عن الحوار في اإلسالم.
وبعللد أن عرفنللا تعرينلله وغايتلله ومكانتلله فللي الكتللاب والسللنة وأصللوله وآدابلله
ويكرت في النص األخير بعض النتا س والنوا د على النرد والمجتمع.
يتبين لنا أهميته الخاصة في هيا ال مان الي يعس بكثير من الدعوات واألفكار
في هيا ال مان الي ضعنت فيله األملة اإلسلالمية وبعلدت علن شلرا ربهلا ،فلي هليا
ال مان الي أصبح العالم فيه قرية صغيرة بوسا اإلعالم الحديثة ،في هليا ال ملان
الي يهتم فيه الغرب الحوار اهتماما و كبيراو.
فإني أوصي بعد هيا بعدة أمور:
أو و :أن يخصص في الدراسلة الجامعيلة ملادة يلدر فيهلا الحلوار بالقواعلد
النظرية ،ب بالتطبيق العملي وهيا مطبق في بعض الدور الغربية.
ثانياو :تبينت أهمية الحوار وضرورة تطبيقه للمعلمين والمدرسين فلي الملدار
والجامعات التطبيق العملي المستمر.
ثالثلاو :وجللود دورات تدريبيللة تقللدم لشللرا ح المجتمللع وللللدعاة خاصللة تبللين لهللم
الحوار وضوابطه وآدابه مجانا و أو بأسعار رم ية.
رابعاو :فتح قنوات الحوار وفق الضوابط الشرعية مع الطرف اآلخر.
خامساو :إبرا حوارات السابقين من سلف هيه األمة بدأو بلالنبي  ثلم الصلحابة
والتابعين وضرورة ا قتداء بها.
سادسلاو :تصللحيح منهللوم الحللوار الللي يظهللر عنللد كثيللر مللن النللا أنلله مجللرد
الجدا المضيع للوقت والجهد.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خالد بن عبدهللا القاسم
1426/3/17هـ
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القرآن الكريم.
أبجد العلوم ،صديق القنوجي ،دار ابن ح م ،الطبعة األولى1423 ،هـ.
أخلللالق العلملللاء ،اآلجلللر  ،اللللدار المصلللرية اللبنانيلللة ،الطبعلللة الثانيلللة،
1413هـ.
أدب الحوار ،عا ض القرني ،مؤسسة الريان ،الطبعة األولى1425 ،هـ.
أدب الحوار ،سلمان العودة( ،شريط كاسيت).
أصو الحوار وآدابه في اإلسلالم ،صلالح بلن حميلد ،دار المنلار ،الطبعلة
األولى1415 ،هـ.
تيكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ،دار الكتب العلمية.
التعرينات ،علي الجرجاني ،دار عالم الكتب ،الطبعة األولى1407 ،هـ.
الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،دار الكتب العلمية.
الحوار أصلوله المنهجيلة وآدابله السللوكية ،أحملد الصلويان ،دار اللوطن،
الطبعة األولى1413 ،هـ.
الحوار اإلسالمي المسيحي ،بسام داود عجك ،دار قتيبة ،الطبعلة األوللى،
1418هـ.
الحللوار آدابلله وضللوابطه ،يحيللى م مللي ،دار التللرا والتربيللة ،الطبعللة
األولى1414 ،هـ.
الحوار في القرآن الكريم ،محمد كما الحوي  ،دار النارابي.
الحلللوار ملللع أهللل الكتلللاب ،خاللللد القاسلللم ،دار المسللللم ،الطبعلللة األوللللى،
1414هـ.
شرح النونية بن القيم ،محمد خليل هلرا  ،دار الكتلب العلميلة ،الطبعلة
الثالثة1424 ،هـ.
سنن أبو داود.
سنن الترمي .
صحيح البخار .
صحيح مسلم.
صحيح مسلم بشرح النوو  ،علي عبدالحميد ،دار الخير.
القامو المحيط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة السابعة1424 ،هـ
القراءة والحلوار واللتعلم والتعلليم والمعللم ،دار اإلعلالم ،الطبعلة األوللى،
1424هـ.
الكبا ر لليهبي ،بسام الحابي ،دار ابن ح م ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
فتح القدير ،الشوكاني ،دار النكر.
فللي أصللو الحللوار ،النللدوة العالميللة للشللباب اإلسللالمي،ا لطبعللة الرابعللة،
1416هـ.
في ظال القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق ،الطبعة الثامنة1399 ،هـ.
كيف تحاور ،طارق الحبيب ،دار المسلم ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ.
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لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر بيروت.
الملللدخ إللللى الثقافلللة اإلسلللالمية ،أعضلللاء هي لللة التلللدري فقسلللم الثقافلللة
اإلسالمية ،جامعة الملك سعود ،مدار الوطن ،الطبعة األولى1426 ،هـ.
مسند اإلمام أحمد.
معجللم مقللايي اللغللة ،ابللن فللار  ،دار إحيللاء التللرا  ،الطبعللة األولللى،
1422هـ.
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