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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصبحه 

 بعد :أماأجمعين 
فإن الحور مبدأ عظيم من مبادئ النضج الفكري ، والرقي والتقدم لألمم والمجتمعات ، بحيث  نن األمث  

الحيثثاة ، والمتتبثثق للقثثرآن الكثثريم يجثثد مجثثا   النقثثاا الدثثادف تتثثيب لدثثا  التثثي تفثثتب بثثاب الحثثوار البنثثاء ، ونافثث ة
 خصبا  لموضوع الحوار وفي ميادين مختلف  ، وما  لك ن  لعظيم شأنه ، وعلو قدره .

واألمثثث  امسثثثالمي  فثثثي نثثث ا ال_مثثثان ل خاصثثث  ل بثثثأمح الحاجثثث  للحثثثوار ، وفثثثتب بثثثاب المناقشثثث  الداد ثثث  
كث  ، وتعثد  ا عوجثا  ، وتصثلب آبناء ما تصثدع واندثار ، وتجثدد ترا ثا  قثد بلثي أو ت المت_ن  ، ألندا بد ا تعيد

 الخطأ ، وتتدارك الركب ال ي تجا_ونا ماديا  بأمد .
، وغّيثرت األص  اسمه ، أدب الحوار فثي القثرآن الكثريم "تعّلم كيف حتاورنو بعنوان " ون ا البح  ال ي

للجنث  المنظمث  لجثا _ة األميثر تقديمثه  ، وتثمرت التسثميات بثأدب الحثوار، لك ث القثارئالعنوان ليكون جّ ابا لعثين 
سثثلطان الدوليثث  فثثي حفثثظ القثثرآن الكثثريم ، والتثثي قامثثت مشثثكورة بتحفيثث_ البثثاح ين للكتابثث  فثثي نثث ا الموضثثوع ، 

نم ، ونفثق بدثم ، ووفقدثم لكث  خيثر ، وغيره من الموضوعات التي طرحت في المسثابق  ، فبثارك اهلل فثي جدثود
 ط  ن ا البح  كالتالي :وخ

 

 عريف الحوار في اللغ  وا صطالح المبح  األو  : مفدوم الحوار ، ويتضمن ت
 اني : الفرق بين الحوار والجدا  المبح  ال 

 المبح  ال ال  : أنمي  الحوار 
  : أنواع الحوار في القرآن الكريمالمبح  الرابق : 

 : أو   : حوار اهلل سبحانه ويتضمن عدة أنواع
 ( حوار اهلل سبحانه مق المال ك  1)
 ( حوار اهلل مق األنبياء 2)
 ( حور اهلل مق عا ل  آ  عمران 3)
  المؤمنين( حوار اهلل مق 4)
 الكافرين ( حوار اهلل مق 5)
 نبليح ( حوار اهلل مق 6)
  ( حوار اهلل مق الجن7)
  حوار اهلل مق غير البشر : ويتضمن عدة أنواع : (8)

 مق النار سبحانه حواره )أ( 
 مق السموات واألرض  حواره سبحانه)ب( 
 مق النح  حواره سبحانه)جث( 

 



  

 
  انيا  : حوار المال ك  ، ويتضمن عدة أنواع :

 ( حوار المال ك  مق بعضدم 1)
 ( حوار المال ك  مق األنبياء  2)
 ( حوار المال ك  مق المؤمنين 3)
 ( حوار المال ك  مق الكافرين 4)

 :  ويتضمن عدة أنواعحوار األنبياء :  ال ا  : 
 ( حوار األنبياء مق بعضدم1)
 ( حوار األنبياء مق المؤمنين2)

 ( حوار األنبياء مق الكافرين 3)

 ( حوار األنبياء مق غير البشر4)

 رابعا  : حوار المؤمنين مق بعض
  خامسا  : حوار الكافرين مق بعض

 : حوار غير البشر  سادسا  
ً  سا  ي الجنتينصاحب: حوار  بعا 

 : حوار الكافرين مق المؤمنين   امنا  
 المبح  الخامح : آداب الحوار في القرآن الكريم وني ك يرة ولع  من أنمدا :

 ( امخالص 1)
 وعد ا نتصار للنفح ( طلب الحق ،2)
 ( أنلي  المحاور 3)
 ( التدر  في العرض 4)
 ( البساط  والوضوح 5)
 ( حسن امنصات 6)
 والموعظ  الحسن   ( الحكم 7)
 ( اختيار ال_مان والمكان8)
 احترام الطرف اآلخر وعدم احتقاره( 9)
 ( المخاطب  على قدر الفدم11)
 ( التواضق ولين الجانب11)
 ( نب  التعصب وا بتعاد عن الغضب12)
 الرجوع نلى الحق والتسليم بالخطأ( 13)
 ( البدء باألنم14)

 



  

 حديد موضوع الحوار( ت15)
 و كرت فيدا أنم النتا ج  :الخاتم  

ن  يثه ، ونثونل  فإن أصثبت فدث ا مثا أصثبو .فدرح الموضوعات وم  المراجق قا  م  مثن توفيثق اهلل ، وا 
 ستغفر اهلل من _للي وتقصيري .أأخطأت فمن نفسي والشيطان ، و 

 وباهلل التوفيق .

 

 الباحث
 د.إبراهيم بن فهد الودعان

                ebrahim.f.w@gmail.com 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــث األولــــــــاملبحــ
 ـــوارـــــــــــــــــــوم احلــــــــــــــــــــــــــــــمفهــــ

 



  

 : االصطالحو تعريف احلوار يف اللغة
 

:الَحْور : الرجوع عن الشيء نلى غيره ، وك  شيء يتغير من حثا  نلثى حثا   (1)قا  في "تد يب اللغ "
ْرت لثه حار يحور ، والمحثاورة : مراجعث  الكثالم فثي المخاطبث  ، تقثو  : حاورتثه فثي المنطثق ، وأَحث  فإنك تقو 

جوابا  ، وما أحار بكلم  .. ويقا  : نن الباط  لفي ّحْور أي : في رجوع ونقص ، ورج  حا ٌر با ر "ن ا نقص 
 ورجق" .

،  جوعالر  أحدنا لون ، واآلخر  : : "الحاء والواو والراء  ال   أصو  (2)وقا  في "المقاييح في اللغ "
 (3)[ ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن َيُحورَ ]فيقا  : حار ن ا رجق قا  تعالى : وال ال  أن يدور الشيء دورا  .. وأما الرجوع : 

. والعرب تقو  : الباط  في ُحور ، أي : رجق ونقص وك  نقص ورجوع ُحور . والَحْوُر مصدر : حار َحْورا  
 . (4)": نعو  باهلل من الَحْور بعد الَكْور وفي الحدي أي : رجق ، 

 : "المحاورة والحوار : المراددة في الكالم ومنه التحاور" . (5)التعاريف وقا  في التوقيف على مدمات
يتبثثين لنثثا مثثن خثثال  ا طثثالع علثثى كتثثب ومعثثاجم اللغثث  أن معنثثى الحثثوار لغثث  مراجعثث  الكثثالم والمثثراددة 

  ناء المخاطب  .أ
 ر يف االصطالح :امعنى احلو

 

 . (6)مافأك ر في أمر   يخر  عن مدلوله اللغوي حي  ننه : مناقش  بين ا نين 
ون ا األمر الث ي ينثاقا فيثه ، قثد يكثون أمثرا  متفقثا  عليثه فثي األصث  ، ويحتثا  نلثى نيضثاح و_يثادة فثي 

 البيان ، وقد يكون مختلفا  فيه يحتا  نلى مراجع  ومرادة في وجدات النظر حتى يتفق عليه .

                                                 
 . 5/146تد يب اللغ  لأل_نري مادة حور  (1)
 . 269غ   بن فارح مادة حور صالمقاييح في الل (2)
 . 14ي  آسورة ا نشقاق  (3)
. سنن النسا ي في كتاب ا ستفادة  3361رقم الحدي   5/464سنن الترم ي كتاب الدعوات باب ما يقو  ن ا خر  مسافرا   (4)

 3/154مث ي ، وصثححه األلبثاني فثي صثحيب سثنن التر  5513رقم الحدي   666/ 8باب ا ستعا ة في الحور بعد الكور 
 . 2735رقم 

 . 299صللمناوي  (5)
 . 11ناع لمحمد ديماح صقلحوار وا . فنون ا 9انظر : أدب الحوار للش ري ص (6)

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــيـــــــــــث الثانــــــــاملبحــ
 ـــدالـــــــــــوار واجلـــــــــــرق بني احلـــــــــــــــالفــ

 



  

 الفرق بني احلور واجلدال :
 

 ، (1)مثثا وأنثثه نقثاا بثين ا نثثين فثي أمثر الحثثوار معنثاه المجاوبث  والمثثرادة فثي الكثالم ، نكمثا سثبق بيانثه أ
خصثثوم  ، يقثثا  : جادلثثت الجثثدا  مثثن اللثثدد والفعريفثثه : توألن الجثثدا  قريثثب المعنثثى مثثن الحثثوار ، فكثثان ل_امثثا  

. والجثثثدا   (2)الرجثثث  فجدلتثثثه جثثثد   وا سثثثم الجثثثد  ونثثثو : شثثثدة الخصثثثوم  ، والمجادلثثث  والمنثثثاظرة والمخاصثثثم 
 . (3)يستعم  في الحق والباط 

 : (4)ل لك يقسم الجدا  نلى قسمين
بطا  الباط  ونو مأمور به نما وجوبا  أو استحبابا   األو  : أن يكون الغرض من  لك ن بات الحق وا 

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِبالِحْكَمِة َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ ]تعالى :  هبحسب الحا  لقول
 . (5)[َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِبالُمْهَتِدينَ 

تعالى  هالتعنيت أو ا نتصار للنفح أو للباط  فدو قبيب مندي عنه لقول هرض منال اني : أن يكون الغ
َوَجاَدُلوا ِبالَباِطِل ] تعالى : هوقول (6) [َما ُيَجاِدُل ِفي َآَياِت اهلِل ِإَّلَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفََل َيْغُرْرَك َتَقلُُّبُهْم ِفي الِبََلدِ ] :

ندما حدي  أو مناقش  بين أفيلتقي الحوار والجدا  في  (7)[ُتُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقابِ ِلُيْدِحُضوا ِبِه الَحقَّ َفَأَخذْ 
، بينما يختلفان في أن الجدا  يكون في أجواء ساخن  وحال  مشدودة ، ويقصد بالمجادل  ا نتصار  (8)طرفين
نه ، ويدافق بك  ما أوتي من  م  فينتصر لباطله ويحامي ععلى الطرف اآلخر ، وقد تأخ ه العّ_ة بام والغلب 

 . (9)قوة بالحج  تارة ، وتارة بسالط  اللسان ، والتطاو  برفق الصوت
عادي  غير مشدودة ، وفي  فيه ر بعكح الجدا  يكون غالبا  في جو نادئ ، وتكون لغ  الخطاباوالحو 

 حال  يسودنا الود واأللف  .

                                                 
 . 7ص (1)
 . مادة جد  1/391 لسان العرب  بن منظور (2)
 . 1/523محمود بن عبدالرحمن عبدالمنعم لمعجم المصطلحات واأللفاظ الفقدي   (3)
 . 161تقاد للشيخ ابن ع يمين صشرح لمع  ا ع (4)
 . 125سورة النح  آي   (5)
 . 4سورة غافر آي   (6)
 . 5سورة غافر آي   (7)
 . 8. كيف تحاور . د. الحبيب ص 14في أصو  الحوار للندوة العالمي  للشباب امسالمي ص (8)
 بتصرف 22أسلوب الحوار في القرآن الكريم ألوننا ص (9)

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثــــــث الثالــــــــــــــــاملبحـــ
 وارــــــــــــــــــــــــــــة احلــــــــــــــــــــــــــــــأهمي

 



  

 أهمية احلوار :
 

 : أمور لع  من أنمدار في اتنبق أنمي  الحو 
ظدار الحق وبيانه ، ودفق الشبد  ، والفاسد من القو  والرأي1)  .(1)( نقام  الحج  على المعاند ، وا 
 

ا نن التقثارب بثين اآلراء ، واألفكثار المتباينث  ، والتوفيثق فيمثا بيندث( معرف  وجدات النظثر ، ومحاولث  2)
 سر .تي

 

 . (2)( تنسيق القوى ، وب   الوسق لتظافر الجدود ، لتكون المدام والتصورات مشترك 3)
 

 ( بناء عالقات جديدة ، ومد جسور المودة والتفانم ، ليسود الو ام في األرض .4)
 

والوصثثو  نلثثى نتثثا ج أفضث  بثثين األفثثراد والجماعثات ، وكثث لك بثثين الثثدو   ( أنثه طريثثق نلثثى التفثانم ،5)
 وخاص  في ن ا ال_مان .

 

 .  (3)لرقي والتقدمل( ننه بواب  واسع  نحو طريق النجاح ، وسبي  6)
 

( الحاجثث  الماسثث  والشثثديدة للحثثوار ، للثثدخو  نلثثى قلثثوب النثثاح ودعثثوتدم نلثثى نثث ا الثثدين الحنيثثف ، 7)
 اء الدين تشويه صورته بشتى الوسا   ، وكاف  الطرق .وال ي يحاو  أعد

 

للنقص ، ومعرف   ومن  م تدارك، الحوار سبي  لتصحيب الخطأ وباب واسق للتشاور والتناصب  نن( 8)
 . الخل ن المك

                                                 
 . 7. الحميد صأصو  الحوار وآدابه  (1)
 . 24ص ألونناأسلوب الحوار في القرآن الكريم  (2)
 . 2أدب الحوار للقرني ص (3)

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـــــــــــــــث الرابـــــــــــــاملبح
 ــمــــــــن الكريــــرآــــــوار يف القـــــــــواع احلــــــــأنـــ

 



  

ولعلثي أشثير نلثى جملث  مندثا ، ويكثون طرحدثا علثى ،  الحثواراشتم  القرآن الكريم على أنثوع ك يثرة مثن 
 النحو التالي :

 أواًل : حوار اهلل سبحانه ويتضمن عدة أنواع :
 

  : حوار اهلل سبحانه مع املالئكة( 1)
ْذ َقاااَل َربُّااَك ِلْلَمََلِةَكاِة ِإنِّااي َجاِعاال  ِفااي ] لى :فثي خلثق آدم ، قثثا  تعثا تثثه ككنحثو حثواره سثثبحانه مثق مال َواِ 

 ُُس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ 
ََُّْلِء ِإْن ُكْناُتْم  َوَعلَّاَم َآَدمَ  * َما ََّل َتْعَلُمونَ  اأَلْساَماَء ُكلََّهاا مُامَّ َعَرَضاُهْم َعَلاى الَمََلِةَكاِة َفَقااَل َأْنِبُةاوِني ِبَأْساَماِء َها

ِبَأْساَماِةِهْم  َقااَل َياا َآَدُم َأْنِباْةُهمْ  * َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ََّل ِعْلاَم َلَناا ِإَّلَّ َماا َعلَّْمَتَناا ِإنَّاَك َأْناَت الَعِلايُم الَحِكايمُ  * َصاِدِقينَ 
 [ا ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُماونَ َفَلمَّا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِةِهْم َقاَل أََلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَأْعَلُم مَ 

(1). 
 

 :  حوار اهلل مع األنبياء( 2)
ْذ َقاَل ِإْبرَاِهيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي ]الموتى . قا  تعالى :  حواره سبحانه مق نبرانيم في نحياء حوكن َواِ 

ِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن ِلَيْطَمِةنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ  ْْ  ِإَلْيَك ُممَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ الَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُت
 . (2)[ُجْزًءا ُممَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهلَل َعِزيز  َحِكيم   َجَبٍل ِمْنُهنَّ 

 

 : حور اهلل مع عائلة آل عمران( 3)
رًا َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِإنََّك َأنْ ]قا  سبحانه :  َت ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمرَاَن َربِّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ

نِّي َفَلمَّا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتَها ُأْنَمى َواهلُل َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َوَلْي َُس الذََّكُر َكاأُلْنَمى  * السَِّميُع الَعِليمُ  َواِ 
يََّتَها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيمِ  نِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ ْيُتَها َمْرَيَم َواِ  َتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَها َنَباتًا َحَسًنا فَ  * َسمَّ

ِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َوَكفََّلَها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا الِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى لَ 
يًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك *  َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ  اهلِل ِإنَّ اهلَل َيْرُزقُ  ُهَناِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّ

َصدًِّقا ِبَكِلَمٍة ِمَن اهلِل َفَناَدْتُه الَمََلِةَكُة َوُهَو َقاِةم  ُيَصلِّي ِفي الِمْحرَاِب َأنَّ اهلَل ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيى مُ *  َسِميُع الدَُّعاءِ 
اِلِحينَ  َقاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغََلم  َوَقْد َبَلَغِنَي الِكَبُر َواْمرََأِتي َعاِقر  َقاَل َكَذِلَك *  َوَسيًِّدا َوَحُصورًا َوَنِبيًّا ِمَن الصَّ

ُتَك َأَّلَّ ُتَكلَِّم النَّا َُس َمََلَمَة َأيَّاٍم ِإَّلَّ َرْمزًا َواْذُكْر َربََّك َكِميرًا َقاَل َربِّ اْجَعْل ِلي َآَيًة َقاَل َآيَ *  اهلُل َيْفَعُل َما َيَشاءُ 
ْذ َقاَلِت الَمََلِةَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ اهلَل اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء  *  َوَسبِّْح ِبالَعِشيِّ َواإِلْبَكارِ  َواِ 

                                                 
 . 33ل31سورة البقرة اآليات  (1)
 . 261سورة البقرة آي   (2)

 



  

َذِلَك ِمْن َأْنَباِء الَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُكْنَت *  َمْرَيُم اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّاِكِعينَ َيا  *  الَعاَلِمينَ 
 . (1) [َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقوَن َأْقََلَمُهْم َأيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُمونَ 

 

 : حوار اهلل مع املؤمنني( 4)
َنا َما َخَلْقَت الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلَل ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َربَّ ]

َربََّنا *  اَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصارٍ َربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّ *  َهَذا َباِطًَل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
َوَكفِّْر َعنَّا َسيَِّةاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلْْلِيَماِن َأْن َآِمُنوا ِبَربُِّكْم َفَآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا 

َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم *  َربََّنا َوَآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعَلى ُرُسِلَك َوََّل ُتْخِزَنا َيْوَم الِقَياَمِة ِإنََّك ََّل ُتْخِلُف الِميَعادَ *  رِ اأَلْبرَا
َهاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوُأوُذوا  َأنِّي ََّل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَمى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفالَِّذينَ 

ا اأَلْنَهاُر َمَواًبا ِمْن ِعْنِد اهلِل ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّةاِتِهْم َوأَلُْدِخَلنَُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتهَ 
 .(2) [َواهلُل ِعْنَدُه ُحْسُن المََّوابِ 

  

  :  حوار اهلل مع الكافرين( 5)
ُه َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ََّل تَْأِتيَنا السَّاَعُة ُقْل َبَلى َوَربِّي َلتَْأِتَينَُّكْم َعاِلِم الَغْيِب ََّل َيْعُزُب َعنْ ]كقوله تعالى : 

وحواره سبحانه مق  (3)[َك َوََّل َأْكَبُر ِإَّلَّ ِفي ِكتَاٍب ُمِبينٍ ِمْمَقاُل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوََّل ِفي اأَلْرِض َوََّل َأْصَغُر ِمْن َذلِ 
َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َربََّنا َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل َأَوَلْم ]الكافرين أن  النار قا  سبحانه : 

ْرُكْم َما َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكَّرَ   . (4)[َوَجاَءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َنِصيرٍ  ُنَعمِّ
 

 : حوار اهلل مع إبليس( 6)
ْرَناُكْم ُممَّ ُقْلَنا ِلْلَمََلِةَكِة اْسُجُدوا ِِلََدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإْبِلي َُس َلمْ ]قا  تعالى :   َيُكْن ِمَن  َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُممَّ َصوَّ

َقاَل *  َقاَل َما َمَنَعَك َأَّلَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْير  ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ  * اِجِدينَ السَّ 
اِغِرينَ  َقاَل *  ْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُمونَ َقاَل َأْنظِ *  َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكبََّر ِفيَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ

ُممَّ َِلَِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن *  َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني أَلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصرَاَطَك الُمْسَتِقيمَ *  ِإنََّك ِمَن الُمْنَظِرينَ 
َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحورًا َلَمْن َتِبَعَك *  ِجُد َأْكَمَرُهْم َشاِكِرينَ َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِةِلِهْم َوََّل تَ 

 . (5)[ِمْنُهْم أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعينَ 

                                                 
 . 44ل35سورة آ  عمران اآليات  (1)
 . 195ل191سورة آ  عمران اآليات  (2)
 . 3سورة سبأ آي   (3)
  . 37سورة فاطر آي   (4)
 . 18ل11سورة األعراف اآليات  (5)

 



  

يْ  * ِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمََلِةَكِة ِإنِّي َخاِلق  َبَشرًا ِمْن ِطينٍ ] وفي قوله تعالى : ُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفِإَذا َسوَّ
َقاَل َيا ِإْبِلي ُُس *  ِإَّلَّ ِإْبِلي َُس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن الَكاِفِرينَ *  َفَسَجَد الَمََلِةَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعونَ *  َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ 

َقاَل َأَنا َخْير  ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر *  ُكْنَت ِمَن الَعاِلينَ  َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأمْ 
نَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم الدِّينِ  * َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيم  *  َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ  َقاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى *  َواِ 

ِإَّلَّ *  َقاَل َفِبِعزَِّتَك أَلُْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعينَ *  ِإَلى َيْوِم الَوْقِت الَمْعُلومِ *  ِإنََّك ِمَن الُمْنَظِرينَ َقاَل فَ *  َيْوِم ُيْبَعُمونَ 
 . (1) [ْجَمِعينَ أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَعَك ِمْنُهْم أَ *  َقاَل َفالَحقُّ َوالَحقَّ َأُقولُ *  ِعَباَدَك ِمْنُهُم الُمْخَلِصينَ 

  

  : حوار اهلل مع اجلن (7)
َقاَل َقِريُنُه َربََّنا َما َأْطَغْيُتُه *  الَِّذي َجَعَل َمَع اهلِل ِإَلًها َآَخَر َفأَْلِقَياُه ِفي الَعَذاِب الشَِّديدِ ] قا  تعالى :

 .( 2)[َوَلِكْن َكاَن ِفي َضََلٍل َبِعيدٍ 
 

  ضمن عدة أنواع :ويت : حوار اهلل مع غري البشر (8)
  : مع النارحواره سبحانه )أ( 

 . (3)[َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمَتََلِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيدٍ ]قا  تعالى :
 

  : مع السموات واألرضحواره سبحانه )ب( 
ْرِض ِاْةِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلتَا َأَتْيَنا ُممَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِهَي ُدَخان  َفَقاَل َلَها َوِلَْلَ ]: قا  تعالى

 (4)[َطاِةِعينَ 
 

  : مع النحلحواره سبحانه )جث( 
مُمَّ ]*  َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن الِجَباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا َيْعِرُشونَ ]:  قا  تعالى
 ِفي َمرَاِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًَل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها َشرَاب  ُمْخَتِلف  أَْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاء  ِللنَّا ُِس ِإنَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ المَّ 

 . (5)[َذِلَك َِلََيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ 
 

 
 

 ثانيًا : حوار املالئكة , ويتضمن عدة أنواع :

                                                 
 . 85ل71سورة ص اآليات  (1)
 . 28ل27سورة ق اآليات  (2)
 . 31سورة ق آي   (3)
 . 11سورة فصلت آي   (4)
 . 69ل68سورة النح  اآليات  (5)

 



  

 :  حوار املالئكة مع بعضهم( 1)
 . (1) [َحتَّى ِإَذا ُفزَِّع َعْن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا الَحقَّ َوُهَو الَعِليُّ الَكِبيرُ ] ما قا  تعالى :ك
 

 :  حوار املالئكة مع األنبياء( 2)
لُبْشاَرى َقااُلوا َساََلًما َقاااَل َوَلَقاْد َجااَءْت ُرُساُلَنا ِإْباارَاِهيَم ِبا] بثرانيم عليثه السثالم قثا  تعثثالى :حثوارنم مثق نك

َفَلمَّا رََأى َأْيِدَيُهْم ََّل َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَج َُس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا ََّل َتَخاْف *  َسََلم  َفَما َلِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ 
 .(2)[ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ُلوطٍ 

 

 :  ؤمننيحوار املالئكة مع امل( 3)
َوِسيَق ]خ_ن  الجن  يقو  اهلل تعالى :  بينبيندم و عندما يساق المؤمنون نلى الجن  يدور حوار جمي  

ْم ا َسََلم  َعَلْيُكْم ِطْبتُ الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَلى الَجنَِّة ُزَمرًا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتهَ 
َأْجُر َوَقاُلوا الَحْمُد هلِل الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدُه َوَأْوَرَمَنا اأَلْرَض َنَتَبوَُّأ ِمَن الَجنَِّة َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم *  َفاْدُخُلوَها َخاِلِدينَ 

 . (3) [الَعاِمِلينَ 
 

 :  حوار املالئكة مع الكافرين( 4)
*  َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُمون]الى : نار لمالك خا_ن النار قا  تعكحوار أن  ال

 . (4)[َلَقْد ِجْةَناُكْم ِبالَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكَمَرُكْم ِلْلَحقِّ َكارُِهونَ 
 

 :  ويتضمن عدة أنواعثالثًا : حوار األنبياء : 
 :  بعضهمحوار األنبياء مع ( 1)

َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي ]: م عليه السالم مق ابنه نسماعي  حين أراد قتله ، قا  تعالىكنحو حوار نبراني
َمُر سَ  ْْ َتِجُدِني ِإْن َشاَء اهلُل َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأَرى ِفي الَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُت

ابِ   . (5)[ِرينَ ِمَن الصَّ
 

 
 
 :  حوار األنبياء مع املؤمنني( 2)

                                                 
 . 23سورة سبأ آي   (1)
 . 71ل69سورة نود اآليات  (2)
 . 74ل73سورة ال_مر  (3)
 . 78ل77سورة ال_خرف اآليات  (4)
 . 112سورة الصافات اآلي   (5)

 



  

َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباهلِل ]م مق قومه المؤمنين ، قا  تعالى : كحوار موسى عليه السال
وا ُأوِذيَنا ِمْن َقْبِل َأْن تَْأِتَيَنا َوِمْن َقالُ *  َواْصِبُروا ِإنَّ اأَلْرَض هلِل ُيوِرُمَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوالَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ 

ُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اأَلْرِض َفَيْنُظَر َكْيَف َتْعمَ   .(1)[ُلونَ َبْعِد َما ِجْةَتَنا َقاَل َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيْهِلَك َعُدوَّ

 

 :  حوار األنبياء مع الكافرين( 3)
لسالم مق قومه وابنه ، قا  ة جدا  ، كنحو حوار نوح عليه ااألنبياء مق قومدم الكافرين ك ير  وحوار

يَن ُهْم َأرَاِذُلَنا َباِدَي َفَقاَل الَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنرَاَك ِإَّلَّ َبَشرًا ِمْمَلَنا َوَما َنرَاَك اتََّبَعَك ِإَّلَّ الَّذِ ] تعالى :
َقاَل َيا َقْوِم َأرََأْيُتْم ِإْن ُكْنُت َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَآتَاِني  * ا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذِبينَ الرَّْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَ 

َيْت َعَلْيُكْم َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم َلَها َكارُِهونَ  ِه َماًَّل ِإْن َأْجِرَي ِإَّلَّ َوَيا َقْوِم ََّل َأْسأَُلُكْم َعَليْ *  َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ
َوَيا َقْوِم َمْن َيْنُصُرِني ِمَن *  َعَلى اهلِل َوَما َأَنا ِبَطاِرِد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَُّهْم ُمََلُقو َربِِّهْم َوَلِكنِّي َأرَاُكْم َقْوًما َتْجَهُلونَ 

ْم ِعْنِدي َخزَاِةُن اهلِل َوََّل َأْعَلُم الَغْيَب َوََّل َأُقوُل ِإنِّي َمَلك  َوََّل َأُقوُل َوََّل َأُقوُل َلكُ *  اهلِل ِإْن َطَرْدُتُهْم َأَفََل َتَذكَُّرونَ 
ِتَيُهُم اهلُل َخْيرًا اهلُل َأْعَلُم ِبَما ِفي َأْنُفِسِهْم ِإنِّي ِإًذا َلِمَن ا ْْ  َقاُلوا َيا ُنوُح َقدْ *  لظَّاِلِميَن ِللَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُيُنُكْم َلْن ُي

اِدِقينَ  َقاَل ِإنََّما َيْأِتيُكْم ِبِه اهلُل ِإْن َشاَء َوَما َأْنُتْم *  َجاَدْلَتَنا َفَأْكَمْرَت ِجَداَلَنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
َلْيِه ُتْرَجُعونَ  َوََّل َيْنَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن َأْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن اهللُ   * ِبُمْعِجِزينَ   ُيِريُد َأْن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َواِ 

  .(2)[َأْم َيُقوُلوَن اْفَترَاُه ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُه َفَعَليَّ ِإْجرَاِمي َوَأَنا َبِريء  ِممَّا ُتْجِرُمونَ * 

 

 :  حوار األنبياء مع غري البشر( 4)
َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلَي ََّل َأَرى الُهْدُهَد َأْم َكاَن ]تعالى مق الددند ، قا   عليه السالم سليمان كحوار
َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت *  أَلَُعذَِّبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو أَلَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلَطاٍن ُمِبينٍ *  ِمَن الَغاِةِبينَ 

ِإنِّي َوَجْدُت اْمرََأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرش  *  ِه َوِجْةُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقينٍ ِبَما َلْم ُتِحْط بِ 
ْم َعِن السَِّبيِل َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْم ُِس ِمْن ُدوِن اهلِل َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَّهُ *  َعِظيم  

*  َأَّلَّ َيْسُجُدوا هلِل الَِّذي ُيْخِرُج الَخْبَء ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنونَ *  َفُهْم ََّل َيْهَتُدونَ 
اْذَهْب ِبِكتَاِبي َهَذا َفأَْلِقِه *  ُكْنَت ِمَن الَكاِذِبينَ َقاَل َسَنْنُظُر َأَصَدْقَت َأْم *  اهلُل ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو َربُّ الَعْرِش الَعِظيمِ 

 .(3) [ِإَلْيِهْم ُممَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ 

 

 
 : حوار املؤمنني مع بعضرابعًا : 

                                                 
 . 129ل128سورة األعراف اآليات  (1)
 . 35ل27سورة نود اآليات  (2)
  . 28ل21اآليات سورة النم   (3)

 



  

*  ا َقْباُل ِفاي َأْهِلَناا ُمْشاِفِقينَ َقااُلوا ِإنَّاا ُكنَّا*  َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلاى َبْعاٍض َيَتَسااَءُلونَ ] كنحو قوله تعالى :
 . (1)[ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو الَبرُّ الرَِّحيمُ *  َفَمنَّ اهلُل َعَلْيَنا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَُّمومِ 

 

 :  حوار الكافرين مع بعض خامسًا :
ْْ ] كنحو قوله تعالى : ِمَن ِبَهَذا الُقْرَآِن َوََّل ِبالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَلْو َتَرى ِإِذ َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْن ُن

يَن اْسَتْكَبُروا َلْوََّل الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َربِِّهْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض الَقْوَل َيُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَّذِ 
ِمِنينَ  ْْ  َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصَدْدَناُكْم َعِن الُهَدى َبْعَد ِإْذ َجاَءُكْم َبْل ُكْنُتمْ *  َأْنُتْم َلُكنَّا ُم

ْن َنْكُفَر ِباهلِل َوَنْجَعَل َلُه َوَقاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر ِإْذ تَْأُمُروَنَنا أَ *  ُمْجِرِمينَ 
وا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوا الَعَذاَب َوَجَعْلَنا اأَلْغََلَل ِفي َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل يُ  ْجَزْوَن ِإَّلَّ َما َكاُنوا َأْنَداًدا َوَأَسرُّ

 . (2)[َيْعَمُلونَ 
 

 :  حوار غري البشر : سادساًًً
َحتَّى ِإَذا َأَتْوا َعَلى َواِد ] رفيقاتدا من سليمان عليه السالم وجنوده . قا  تعالى :كحوار النمل  مح رة 

 .(3) [ََّل َيْشُعُرونَ النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلة  َيا َأيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ََّل َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم 
 

 :  نتنيحوار صاحيب اجل:  بعًاسا
َواْضِرْب َلُهْم َمَمًَل َرُجَلْيِن َجَعْلَنا أِلََحِدِهَما َجنََّتْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَماا ]كما جاء  لك في قوله تعالى : 

ْرَناا ِخََلَلُهَماا َنَهارًاِكْلتَا الَجنََّتْيِن َآَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشاْيًةا وَ *  ِبَنْخٍل َوَجَعْلَنا َبْيَنُهَما َزْرًعا َوَكااَن َلاُه  *  َفجَّ
َوَدَخاَل َجنَّتَاُه َوُهاَو َظااِلم  ِلَنْفِساِه َقااَل َماا َأُظانُّ  *  َمَمر  َفَقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَمُر ِمْنَك َماًَّل َوَأَعزُّ َنَفرًا

َقاااَل َلااُه  *  اَعَة َقاِةَمااًة َوَلااِةْن ُرِدْدُت ِإَلااى َربِّااي أَلَِجااَدنَّ َخْياارًا ِمْنَهااا ُمْنَقَلًباااَوَمااا َأُظاانُّ السَّاا *  َأْن َتِبيااَد َهااِذِه َأَبااًدا
َلِكنَّاا ُهاَو اهلُل َربِّاي َوََّل  *  َصاِحُبُه َوُهاَو ُيَحااِوُرُه َأَكَفاْرَت ِبالَّاِذي َخَلَقاَك ِماْن تُارَاٍب مُامَّ ِماْن ُنْطَفاٍة مُامَّ َساوَّاَك َرُجاًَل 

 . (4)[ْشِرُك ِبَربِّي َأَحًداأُ 
 

 
 
 
 

 :  مع املؤمنني حوار الكافرين:  ثامنًا
                                                 

 . 28ل25سورة الطور اآليات  (1)
 . 33ل31سورة سبأ اآليات  (2)
 . 18سورة النم  آي   (3)
 .44ل32سورة الكدف اآليات  (4)

 



  

ْذ َلْم َيْهَتُدوا ِبِه ]كنحو قوله تعالى :  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن َآَمُنوا َلْو َكاَن َخْيًرا َما َسَبُقوَنا ِإَلْيِه َواِ 
 . (1)[َفَسَيُقوُلوَن َهَذا ِإْفك  َقِديم  

فثثثثي   ن لكثثثث  مجتدثثثثد طريقثثثثنجثثثثا  واسثثثثق لالسثثثثتنباط فثثثثي أنثثثثواع الحثثثثوار الموجثثثثود فثثثثي القثثثثرآن حيثثثث  والم
  لك من خال  تلمح د  ت اآليات ، وفدم معانيدا ، وسبر أغوارنا .ا ستنباط وا ستقراء ، ومن  م عرض 

                                                 
 . 11آي   سورة األحقاف (1)

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امســـــــــث اخلـــــــــاملبحـــ
 ـمـــــــــــــــرآن الكريـــــــــالقـوار يف ـــــــــــــــآداب احلــــ

 



  

 آداب احلوار :
 . فمن  لك :  من وجد  نظري للحوار آداب   حصر لدا ، وسأقتصر على أنمدا

 

 ( اإلخالص : 1)
ه أن يبتغي المحاور ويقصد بحواره وجه اهلل ، ويجع  نيته صادقه خالص  لينا  األجر والم وب  من

َوَما ُأِمُروا ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوا اهلَل ] وجه اهلل فدو وبا  على صاحبه ، يقو  سبحانه : به . وك  عم    يبتغيسبحانه 
ُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن الَقيَِّمةِ  ْْ ََلَة َوُي وكلما رجا المحاور ماعند مو ه (1)[ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ

 ته نيجابي  .سبحانه أ مر حواره وكانت نتيج
فعلى المحاور قب  أن يدخ  في أي حوار أن ينظر نلثى نيتثه ، ألن مثدار العمث  الصثادق علثى النيث  ، 

 . (2)"ننما األعما  بالنيات"كما قا  صلى اهلل عليه وسلم 

مثن ":لقوله صلى اهلل عليه وسثلم (3)وأن يكون صافي النفح ، بعيدا  عن الرياء والسمع  ، وحب الظدور
 . (4)"لم ليجاري به العلماء ، أو ليماري به السفداء ، أو يصرف به وجوه الناح نليه أدخله اهلل النار طلب الع
 

 االنتصار للنفس : موعد ( طلب احلق ,2)
ون ا من أنم آداب الحوار، ب  نو قاعدة جليل  القدر ، فالغرض من الدخو  في المناظرات أو 

ب ال اتي  . لقوله ، و_يادة في المكاس    تحقيق أغراض شخصيطلب الحق والوصو  نليه ،  والمحاورات ن
ون ه عدة  (5)[َوَمْن َأْحَسُن َقْوًَّل ِممَّْن َدَعا ِإَلى اهلِل َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن الُمْسِلِمينَ ]تبارك وتعالى : 

 : كد ن ا األدب وتح  عليهؤ ت لبعض العلماءأقوا   نبي  

قثا   "مثا نثاظرات أحثدا  ن  ولثم أبثا  بثين الحثق علثى لسثاني أو لسثانه "ث رحمثه اهلل ث :   (6)قثا  الشثافعي
ون ا يد  على أنه لم يكن له قصد ن  في ظدور الحق ولو كان على لسثان  "معلقا  على  لك :   (7)ابن رجب

 . "غيره ممن يناظره أو يخالفه 

                                                 
 . 5سورة البين  آي   (1)
. صثحيب  1رقثم  1صحيب البخاري كتاب بدء الثوحي بثاب كيثف كثان بثدء الثوحي نلثى رسثو  اهلل صثلى اهلل عليثه وسثلم ص (2)

 . 1917رقم  1156مسلم كتاب اممارة باب قوله صلى اهلل عليه وسلم : "ننما األعما  بالني  ..." ص
 . 19لدرا ص عبل  جواد الكيف تحاورين  (3)
.  2654رقثثم  612فثثيمن يطلثثب بعلمثثه الثثدنيا ص سثثنن الترمثث ي ، كتثثاب العلثثم عثثن رسثثو  اهلل صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم بثثاب (4)

 . 6383رقم  2/1191وحسنه األلباني في صحيب الجامق 
 . 33سورة فصلت آي   (5)
 . 1/54المجموع للنووي .   9/118 لألصفداني حلي  األولياء (6)
 . 15والتعيير صبين النصيح  الفرق  (7)

 



  

ال  ضثظدثر التالحثق كناشثد ضثال    يفثرق بثين أن أن يكثون فثي طلثب "ث رحمثه اهلل ث :  (1)وقثا  الغ_الثي
 . "ظدر له الحقأفه الخطأ، و على يده أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه معينا    خصما  ويشكره ن ا عرّ 

سثبب يرسثخ العقا ثد فثي لتعصثب ا "ث رحمثه اهلل ث  (2)وفثي  م التعصثب ، ولثو كثان للحثق، يقثو  الغ_الثي
المخثثثالفين بعثثثين  لغون فثثثي التعصثثثب للحثثثق، وينظثثثرون نلثثثىلسثثثوء ، فثثثإندم يبثثثافثثثات علمثثثاء اآمثثثن النفثثثوح ونثثثو 

طلثثثب  بثثثواع دم علثثثى ا _دراء وا سثثثتحقار ، فتنبعثثث  مثثثندم الثثثدعوى بالمكافثثثأة ، والمقابلثثث ، والمعاملثثث  ، وتتثثثوفر
ي غرضدم في التمسك بما نسبوا نليه ، ولو جاؤوا من جانب اللطف والرحم  والنصب ف ىصرة الباط  ، ويقو ن
ن  با سثثثتتباع ، و   نجحثثوا فيثثه ، ولكثثن لمثثا كثثان الجثثاه   يقثثوم،   فثثي معثثرض التعصثثب والتحقيثثر ل لثثوةخال

  "للخصوم ، اتخ وا التعصب عادتدم وآلتدم والشتمتباع م   التعصب ، واللعن يستمي  األ
قلثوب ، ويدثيج والمقصود أن يكون الحوار بري ا  مثن التعصثب ، خالصثا  لطلثب الحثق ، حتثى   يفسثد ال

 .، فت نب ب لك  مرته المرجوة منه (3)النفوح ، ويولد النفرة ، ويوغر الصدور ، وينتدي ن  القطيع 
 

 ( أهلية احملاور : 3)
  فيخ و بد أن يكون المحاور متسلحا  بسالح العلم والمعرف ، حتى   يقدم على الحوار بدون تأني  

 الحق من حي  يريد أن ينصره .
وعنده الحصيل  العلمي  ، والقوة ال قافي  بالحج  والبرنان ، وقد عاب اهلل للنقاا  رو محافيدخ  ال

َوََّل َتْقُف َما َلْي َُس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنَّ السَّْمَع َوالَبَصَر ]دخ  في أمر وليح عنده علم بقوله : سبحانه على من ي
َْاَد ُكلُّ ُأوَلِةَك َكاَن َعْنُه َمْسُةوًَّل   . (4)[َوالُف
وقثد يندثون عثن المجادلث  والمنثاظرة ن ا كثان المنثاظر "ث يرحمثه اهلل ث :  (5)قثا  شثيخ امسثالم ابثن تيميث 

فثال تنثاقا فثي موضثوع   تعرفثه  "ضعيف العلم بالحج ، وجواب الشبد  فيخاف عليه أن يفسده  لثك المضث  
لإلحثرا  ، وأسثأت  علثت عرضثت نفسثك فنن جيدا  ، و  تدافق عن فكرة ن الم تكن علثى اقتنثاع تثام بدثا ، فإنثك 

 . (6)نلى الفكرة التي تحملدا وتدافق عندا
 

 
 

 ( التدرج يف العرض :  4)
                                                 

 . 1/44أحياء علوم الدين  (1)
 . 1/41 المصدر السابق (2)
 بتصرف .21أصو  الحوار وآدابه في امسالم لصالب بن حميد ص (3)
 .36سراء آي  سورة ام (4)
 .7/173درء تعارض العق  والنق  لشيخ امسالم ابن تيمي   (5)
 .42للشباب امسالمي صفي أصو  الحوار للندوة العالمي   (6)

 



  

ن أرضي  سدل  مناسب  للتقبث  والتلقثي كوّ األنم   م المدم ، حتى يستطيق المحاور أن يُ بالحوار في يبدأ 
 ، م ا   لك : 

أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذي َحاجَّ ِإْبرَاِهيَم ِفي َربِِّه َأْن َآتَاُه ]السالم مق النمرود ، قا  سبحانه : حوار نبرانيم عليه 
ْم ُِس نَّ اهلَل َيْأِتي ِبالشَّ اهلُل الُمْلَك ِإْذ َقاَل ِإْبرَاِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيي َوُأِميُت َقاَل ِإْبرَاِهيُم َفإِ 

 . (1)[ِمَن الَمْشِرِق َفْأِت ِبَها ِمَن الَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َواهلُل ََّل َيْهِدي الَقْوَم الظَّاِلِمينَ 
 بي  هلل ع_ وجث و وفيدا ن بات الرب مات ابتدأ نبرانيم عليه السالم في حواره بما نو أنم وني امحياء وام

أحضثر رجلثين مثن حيث   " أنا أحيي وأميت "ي اّدعانا النمرود بقوله : والت "ربي ال ي يحي ويميت " في قوله
، السجن فقت  أحدنما وعفا عن اآلخر ، فانتق  نبرانيم عليه السالم نلى درج  أعلى في سثلم الحجث  والبرنثان 

ًَ   يسثتطيق النمثرود أن يغثالط  ا مثن فثإن اهلل يثأت بالشثمح مثن المشثرق فثأت بدث"قثا ال  :  فيثهحي  أورد دلثيال 
"فبدثثت جوابثثا  كمثثا قثثا  سثثبحانه  ، ولثثم يحثثرفكانثثت النتيجثث  أمثثام نثث ه الحجثث  القويثث  أن بدثثت النمثثرود  "المغثثرب 
 . (2)"ال ي كفر

 

 ( البساطة والوضوح :  5)
الكالم سدال  وواضحا لم يحتج السامق نلى تأويالت أو تخمينات حتى يفدثم مثا يثدار أمامثه مثن كان ن ا 

يثث نب يمنثث  ويسثرة، ويؤلثثه تثثؤيال  آخثثر. لثث لك تقثثو  عا شثث  رضثثي اهلل  ن قريبثثا  بينثثا  فلثثنا  ا كثثاحثوار أو كثثالم ، و 
 . (3)"من سمعهك  فصال  يفدمه  م رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم كالما  كان كال"عندا : 

ولو تتبعنا أساليب الحوار الموجودة في القرآن الكريم لوجثدنانا سثدل  وواضثح  ، وقريبث  الفدثم لكث  أحثد 
 نلى أن تص  الرسال  و، فال تجد  لك التقعر ، و  تلك العبارات الغريب  الصعب ، ألن المقصد من  لك كله ن

  اندم ، ولتقوم ب لك الحج  عليدم . آقلوب الناح و 
ِإْذ َقاَل *  يًّاَواْذُكْر ِفي الِكتَاِب ِإْبرَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا َنبِ ] : فمن  لك حوار نبرانيم عليه السالم مق أبيه

َيا َأَبِت ِإنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن الِعْلِم َما َلْم *  أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ََّل َيْسَمُع َوََّل ُيْبِصُر َوََّل ُيْغِني َعْنَك َشْيًةا
َيا َأَبِت ِإنِّي *  اَن ِإنَّ الشَّْيَطاَن َكاَن ِللرَّْحَمِن َعِصيًّاَيا َأَبِت ََّل َتْعُبِد الشَّْيطَ *  َيْأِتَك َفاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصرَاًطا َسِويًّا

َقاَل َأرَاِغب  َأْنَت َعْن َآِلَهِتي َيا ِإْبرَاِهيُم َلِةْن َلْم *  َأَخاُف َأْن َيَمسََّك َعَذاب  ِمَن الرَّْحَمِن َفَتُكوَن ِللشَّْيَطاِن َوِليًّا
َوَأْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن *  َقاَل َسََلم  َعَلْيَك َسَأْسَتْغِفُر َلَك َربِّي ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا*  ِني َمِليًّاَتْنَتِه أَلَْرُجَمنََّك َواْهُجرْ 

 . (4) [ِمْن ُدوِن اهلِل َوَأْدُعو َربِّي َعَسى َأَّلَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي َشِقيًّا

                                                 
 .258سورة البقرة آي   (1)
 .بتصرف .131أسلوب الحوار في القرآن الكريم ألوننا ص (2)
رقثم  3/917وحسنه األلباني في صثحيب أبثي داود  4839رقم  684األدب باب الددى في الكالم صسنن أبي داود كتاب  (3)

4151 . 
 .48ل41سورة مريم اآليات  (4)

 



  

واضثح  وجليث  ، فعلثى المحثاور التأسثي بأسثلوب القثرآن  نالحظ في ن ه اآليات البساط  والسثدول  تبثدو
التي يفدموندا ، حتى   تجدض العمليث  باللغ  الكريم في الحوار فيتجنب امغراب في الكالم ويخاطب الناح 

 .  (1)الحواري 

 

 ( حسن اإلنصات :  6)
خثر ، ونثو فثن نثك بحسثن امنصثات ستكسثب الطثرف اآلون ا المبدأ من األنمي  بمكان في الحثوار ، أل

عظثثيم مثثن فنثثون التعامثث  مثثق اآلخثثرين وكمثثا نثثو أدب مثثن آداب الحثثوار ، فدثثو أيضثثا  أدب مطلثثوب مثثن آداب 
 . (2)"ستنصت الناح ا "الحدي  ، ل ا يقو  النبي صلى اهلل عليه وسلم : 

 ننفما ومما يالحظ أن الك ير من مجالح الحوار   يراعى فيدا آداب ا ستماع ، وحسن امنصات ، 
من  لك أن يسكته  واألشرّ  ، كرة معين  ، حتى يقوم آخر باقتحام الحدي  عليهطرح ف ا فييبدأ شخص مّ 

، ولنقرأ بعض اآليات من كتاب اهلل يتجلى  (3)و  يبالي بمشاعر المتحد ، ك دف  الحدي  سيكم  نو ، ويمو 
َقاَل َيا َأيَُّها ]سليمان عليه السالم :  لى لسان نبيهسبحانه حاكيا  ع، يقو  فيدا أدب ا ستماع ، وفن امنصات 

سؤا  لمن حوله ،  م  فسليمان عليه السالم أخ  بتوجيه (4) [الَمََلُ َأيُُّكْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأُتوِني ُمْسِلِمينَ 
َقاَل ِعْفريت  ]: مق أن الجواب يكفي من دون قوله ""لإلجاب  ، فكانت نجاب  األو  :  قأحسن امنصات واستم

نِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمين   مق أن الجواب يكفي من دون قوله  (5)[ِمَن الِجنِّ َأَنا َآِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َواِ 
نِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمين   " يمان أرنف له تي مدح فيدا العفريت نفسه ن  أن نبي اهلل سللومق ن ه امضاف  ا"  َواِ 

 .كالمه  مالسمق وتركه يتكلم حتى أت
 . (6)[َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلم  ِمَن الِكتَاِب َأَنا َآِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفكَ ]:   م أجاب ال اني

ا الم ثثا  العنق ، فمثثن نثث بثثوألن المقثثام   يتسثثق لعثثرض أم لثث  أخثثرى ، لكثثن يكفثثي مثثن القثثالدة مثثا أحثثاط 
القرآني البديق ، وغيره ك ير ، يتبين لنا أنمي  ا سثتماع ، وحسثن امنصثات ، وأن لثه شثأنا  ، وقيمث  كبثرى فثي 

 نجاح الحوار ، والخرو  منه ب مار يانع  ، وفوا د جم  .
 

 
 

                                                 
 وما بعدنا بتصرف .152ن الكريم ألوننا صآفي القر أسلوب الحوار  (1)
رقثم        52صحيب مسلم كتاب اميمان باب بيان معنثى قثو  النبثي صثلى اهلل عليثه وسثلم :  ترجعثوا بعثدي كفثارا  .. ص (2)

188. 
 . بتصرف .62بل  الدرا صلع كيف تحاورين (3)
 . 38سورة النم  أي   (4)
 . 39سورة النم  آي   (5)
 . 41النم  آي  رة سو  (6)

 



  

 ( احلكمة واملوعظة احلسنة :  7)
ق ألحكثثام الثثدين ومقاصثثده والقثثدرة الحكمثث  مثثن الكلمثثات الجامعثث  لك يثثر مثثن المعثثاني ، ونثثي الفدثثم العميثث

 . (1)على معالج  األمور ، وامصاب  في القو  والعم 
َوُهُدوا ِإَلى ]الم الطيب الحسن ، فقا  سبحان :اهلل سبحانه وصف عبادة المؤمنين بأندم يتكلمون بالكو 

لم  الطيب  ، والعبارة السلس  الجميل  التي فنحن مأمورون بالك (2)[الطَّيِِّب ِمَن الَقْوِل َوُهُدوا ِإَلى ِصرَاِط الَحِميدِ 
تتغلغ  نلى القلوب بال است  ان ، فالبرغم من جبروت فرعون وشدته ، ن  أن اهلل سبحانه أمر نبيه موسى 

 .(3)[ْخَشىَفُقوََّل َلُه َقْوًَّل َليًِّنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو يَ ]وأخاه نارون بأن يتكلموا معه بالحسنى واللين ، قا  سبحانه :
َوََّل ُتَجاِدُلوا َأْهَل الِكتَاِب ِإَّلَّ ]وأمرنا سبحانه أن نتحاور مق أن  الكتاب بالكالم الحسن ، فقا  سبحانه : 
لَ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإَّلَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا َآَمنَّا ِبالَِّذي ُأْنِزَل ِإَلْيَنا َوُأْنِزَل ِإَلْيكُ  َلُهُكْم َواِحد  َوَنْحُن ْم َواِ  ُهَنا َواِ 

 . (4)[َلُه ُمْسِلُمونَ 
اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِبالِحْكَمِة َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو ]وقا  سبحانه :

 . (5)[ْهَتِدينَ َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِبالمُ 
حثا  التعامث   فثيفما أقرب القلوب في حا  الكالم معدا بالكلم  الطيب  ، والعبارة اللطيف  ، وما أبعثدنا 
 . (6)معدا بالكلم  الغليظ   والعبارة الشديدة ، مدما كان الحق واضحا  ومدما كانت الحج  معك

 

 : والزمان ( اختيار املكان8)
 م مثق الموضثوع المثراد الحثوار ن ينتقى المكثان ، ويختثار وقتثا  مناسثبا  ، يثتالمدم جدا  في الحوار أمن ال

 .فيه
فيكون في مكان معد مسبقا  ، أو مرتب له ، بعيد عن الصخب والضوضاء ، حتى يصفو ال نن ، 

 ء من أجله يويرتاح البا  ، و  ينشغ  ال نن ن  بشيء واحد نو  الحوار ال ي ج
ا َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هلِل َمْمَنى َوُفرَاَدى ُممَّ َتَتَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُقْل ِإنَّمَ ]:قا  تعالى 

 . (7)[ُهَو ِإَّلَّ َنِذير  َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
 
 

                                                 
 .74أدب الحوار في امسالم لسيف الدين شانين ص (1)
 .24سورة الحج آي   (2)
 .44سورة طه آي   (3)
 . 46سورة العنكبوت آي   (4)
 . 125سورة النح  آي   (5)
 . بتصرف .21في أصو  الحوار ورد الشبدات د. عبداهلل الرحيلي ص طلقاتقواعد ومن (6)
 . 46سورة سبأ آي   (7)

 



  

اح قد تغطي الحق ، وتلبح أن األجواء الصاخب  ، وا جتماعات الملي   بالن والمعنى ل واهلل أعلم ل :
على ال نن ، وتشوا الفكر ، بينما ن ا كان الحثدي  بثين ا نثين أو أعثداد متقاربث  ، فقثد يكثون نث ا أدعثى نلثى 

 فالعناي  بد ا األدب أمر مدم ، ومطلب سامي .،  (1)استجماع الرأي ، وصفاء ال نن ونقاء الفكر
 

 ( احرتام الطرف اآلخر وعدم احتقاره :9)
  النبيثث  ،  و المثثروة واألدب نثثو مثثن يراعثثي مشثثاعر اآلخثثرين ، فثثال يثثؤ يدم بكلمثث  ، و  يجثثرح نن الرجث

 . (2)كرامتدم ، وماء وجوندم ممشاعرنم بإشارة أو نحونا ، ب  يحفظ عليد
فالمحاور الحق من يعم  على تقدير الشخص ال ي أمامه ، كا نا  من كان ما دام أنه ننسان وبغض 

، فيب   ما بوسعه في نعطا ه حقه ، ويعد  معه ، ويحترمه ل اته ، يقو  تبارك  النظر عن لون وجنسه
وُهمْ ]وتعالى : َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم  ََّل َيْنَهاُكُم اهلُل َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

 .(3)[ْقِسِطينَ ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ المُ 
مثن قثدره ، بكلمث  أو نشثارة أو نظثرة ونحثو  لثك ، فيقلث   تنثتقصومن احتثرام الطثرف اآلخثر أ  تحتقثره و 

ب لك من شأنه ويحط من قيمته ، ب  عليه أن يناديه بأحب األسماء نليه ، ويكنيه بأفض  كني  عنده ، ويوجثه 
شأنه ، حتى يكون أدعى لقبو  الكالم ، والخرو  مثن له العبارات التي توحي بالرفق من قيمته ، وامعالء من 

 المحاورة بأ ر نيجابي .
 

 :( املخاطبة على قدر الفهم 11)
ن كثثان م قفثثا   قافثث  عاليثث  ، واسثثتأ ر بعلثثم  ، أن يكثثون أ نثثاء حدي ثثه مثثق الطثثرف  ر_يثثغ بثثد للمحثثاور وا 

  ينث_  فثي حدي ثه نلثى ا بتث ا  فيشثّنق عارفا  بمستوى  قافته ، فال يخاطبه بكالم فثوق مسثتوى فدمثه ، و اآلخر 
 عليه .

قثدر عقثولدم ، وعلثى  علثى  فدانو الرجث  المثؤمن مثن آ  فرعثون ، والث ي يكثتم نيمانثه ، يخاطثب قومثه
ِمن  ِماْن َآِل ِفْرَعاْوَن َيْكاُتُم ] وأوجث_ عبثارة ، قثا  تعثالى :، كلمث   مستوى  قافتدم الفكري  ، بأبسط ْْ َوَقااَل َرُجال  ُما

ْن َيااُك َكاِذًبااا َفَعلَ ِإيَماَناا ْن َيااُك ُه َأَتْقُتلُااوَن َرُجااًَل َأْن َيقُااوَل َربِّااَي اهلُل َوَقااْد َجاااَءُكْم ِبالَبيَِّناااِت ِمااْن َربُِّكااْم َواِ  ْيااِه َكِذُبااُه َواِ 
ا َقْوِم َلُكُم الُمْلاُك الَياْوَم َظااِهِريَن يَ  *  َصاِدًقا ُيِصْبُكْم َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْم ِإنَّ اهلَل ََّل َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرف  َكذَّاب  

ُكْم ِإَّلَّ َسااِبيَل ِفااي اأَلْرِض َفَمااْن َيْنُصااُرَنا ِمااْن َبااْأ ُِس اهلِل ِإْن َجاَءَنااا َقاااَل ِفْرَعااْوُن َمااا ُأِريُكااْم ِإَّلَّ َمااا َأَرى َوَمااا َأْهااِدي
ِمْماَل َدْأِب َقاْوِم ُناوٍح َوَعااٍد َوَمُماوَد  *  ْيُكْم ِمْماَل َياْوِم اأَلْحازَابِ َوَقاَل الَِّذي َآَمَن َيا َقْوِم ِإنِّاي َأَخااُف َعَلا *  الرََّشادِ 
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َياْوَم ُتَولُّاوَن ُماْدِبِريَن  *  َوَيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التََّناادِ  *  َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اهلُل ُيِريُد ُظْلًما ِلْلِعَبادِ 
 . (1) [َن اهلِل ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ُيْضِلِل اهلُل َفَما َلُه ِمْن َهادٍ َما َلُكْم مِ 

نجثثد فثثي نثث ه اآليثثات البسثثاط  فثثي العثثرض ، والعبثثارات السثثدل  المفدومثث  التثثي تصثث  نلثثى القلثثوب قبثث  
 ، و  تحتا  نلى أعما  فكر . العق األسماع ، تتوا م مق مستوى الفدم ، وتتال م مق استيعاب 

 والتلطف والرغب  في نداي  قومه ، ود لتدم على الحق . الشفق تضمندا  نضاف  نلى
 

 ( التواضع ولني اجلانب :11)
والتواضق نو : خفض الجناح ولين الجانب ، ونو من أرفق الصفات وأ_كانا ، ل لك أمر اهلل تعالى 

ِمِنينَ ]نبيه بأن يتواضق ، فقا  : ْْ رباني ، به يتجنب المسلم الصادق الفخر ونو أدب  (2)[َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُم
ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اأَلْرَض ]قا  سبحانه :  (3)تدكم وسخري  اويبين لنا القرآن سلوك المتكبر بطريق  فيد ؛والخيالء 

 . (4)[َوَلْن َتْبُلَغ الِجَباَل ُطوًَّل 
ل  النبيل  ، واألدب والتواضق طريق لكسب القلوب وأسرنا ، فينبغي أن يتصف المحاور بد ه الخص

الرفيق ، ل لك لما رفق اهلل يوسف عليه السالم على أخوته ، تواضق ، وأ ن جانبه لدم ، وصفب عندم قا  
 . (5)[َقاَل ََّل َتْمِريَب َعَلْيُكُم الَيْوَم َيْغِفُر اهلُل َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ ]نه حاكيا  عن يوسف عليه السالم :سبحا

 

 نبذ التعصب واالبتعاد عن الغضب :( 12)
ال_مين ، فإ ا تعصب المحاور ألمر معين كثوطن ، أو قبيلث  ، أو تغالبا  ما يكون التعصب والغضب م

 م نب ، ونحو  لك ، فإنه  بد أن يغضب لك  ما يسم  لك الشيء ال ي تعصب له .
المنثاظرة  ، ن  المحثاور عليثه  ا  ا تعصب المحاور فإنه قد يبتعثد عثن األدب المطلثوب فثي المحثاورة أوو 

تمثثا  سثثيبتعد عثثن الحثثق ح، فإنثثه عصثثب والتحثث_ب تلنلثثى اقثثوى حجثث  فثثإ ا رام أعبثثارة ، و  ببأوضثث لثثهأن يبثثين دلي
 . (6)ويخر  عن الطريق المستقيم

ومدما اشتدت المخالف  بينك وبين مثن تحثاوره ؛ فثال تتخلثى عثن األدب والحلثم واألنثاة ، ولثيكن غضثبك 
نمثثثثا نثثثثو ضثثثثجيج متعلقثثثثا  بالخطثثثث أ   بالشثثثثخص  اتثثثثه ، فالصثثثثرا  ورفثثثثق الصثثثثوت   يكثثثثون فيثثثثه أي حجثثثث  ، وا 

 فالبد من التحد  بددوء وسكين  حتى يفدم الطرف اآلخر ما يقا  له ، ويكون الحوار م مرا  ..  (7)وضعف

                                                 
 . 33ل 28سورة غافر اآليات  (1)
 . 88لحجر آي  سورة ا (2)
 . 125أدب الحوار في امسالم لسيف الدين شانين ص (3)
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 .بتصرف .37أدب الحوار للش ري ص (6)
 .بتصرف . 21قواعد ومنطلقات في أصو  الحوار للرحيلي ص (7)

 



  

ن من الخطأ أن تغضب وتحمّ  قد  حقا  وصوابا   ت  من تحاور معه ما تراه حقا  وصوابا  ، فما تراه أنوا 
ََّل ِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت ]   يراه الطرف اآلخر ك لك ، يقو  تعالى :

ِمْن ِباهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَك ِبالُعْرَوِة الُوْمَقى ََّل اْنِفَصاَم َلَها َواهلُل َسِميع  َعِليم   ْْ جو_ امكراه بالدخو  في فال ي (1)[َوُي
 . (2)يكون نناك نكراه في وجدات النظر   الدين امسالمي ، ومن باب أولى أن

 

 ( الرجوع إىل احلق والتسليم باخلطأ :13)
ن ا جاء الحق على لسان المخثالف ، فثال ينبغثي تجثاو_ه ، والصثد عنثه ، ووصثم صثاحبه بالسثفه ، وقلث  

نكثثار الباطثث  ، فلثثن يضثثيرك ا عتثثراف بثثالحق ، ن    يثثؤ ر علثثى المعرفثث  ، بثث  الواجثثب ا عتثثراف بثثالح ق ، وا 
ويعلثي من_لتثك فثي نظثر كث  ، يقويك و ،   شخصيتك ، و  يقدح فيما تحمله من مبادئ وآراء ، ننما ي_يدك رفع

 . (3)أحد ، حتى  لك المخالف سينظر لك نظرة نكبار وتقدير
ا نليه و ، وكيف أندم لما رجعوا نليه بعد ما جاؤ  ولو تأملنا ما جرى ليوسف عليه السالم مق نخوته

َهْل ] :م ، وقا ق لدم ، وعطف عليدر يتصدق عليدم ، ويوف لدم الكي  ، ورأى ما بدم من الضر  أن يريدونه
 . (4)[َعِلْمُتْم َما َفَعْلُتْم ِبُيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ َأْنُتْم َجاِهُلونَ 

م ، عرفوا يقينا  أن ال ي يقفون أمامه ويخاطبدم نو يوسف فبد ا الحوار المؤدب من يوسف عليه السال
فما كان مندم أمام ن ا  [ َقاَل َأَنا ُيوُسُف َوَهَذا َأِخي ]فأجابدم : [َقاُلوا َأِةنََّك أَلَْنَت ُيوُسفُ ]حي  قالوا مندنشين :

َقاُلوا تَاهلِل َلَقْد َآَمَرَك ]تدم :ر ال ي ينطق بالصراح  والصدق ، ن  أن أقروا بخط دم واعترفوا نادمين بجرير االحو 
ْن ُكنَّا َلَخاِطِةينَ   .(5)[اهلُل َعَلْيَنا َواِ 

فالعاق  أمام الحج  الصادق  ، والبرنان الصحيب ،  بد أن يعترف ويستسلم للحق ، ألن في  لك 
ْمِريَب َعَلْيُكُم الَيْوَم ََّل تَ  ]السالم  والرفع  ، وكسب احترام الطرف اآلخر ، ل ا قا  لدم يوسف عليه السالم : 

 .(6) [َيْغِفُر اهلُل َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ 
 

 
 باألهم : البدء( 14)
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بداءة على الددف األو  من خلق امنسان في ن ا الوجود التركي_ نجد في حوارات األنبياء مق أقوامدم 
وار مق أبيه لد  ، فد ا نبرانيم عليه السالم بدأ الحباألنم ونو "عبادة اهلل وحده" ونب  ما سواه من اآل فيبدؤون
 . (1)[ِإْذ َقاَل أِلَِبيِه َيا َأَبِت ِلَم َتْعُبُد َما ََّل َيْسَمُع َوََّل ُيْبِصُر َوََّل ُيْغِني َعْنَك َشْيًةا]بقوله : 

َلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل َيا َقوْ ]د عليه السالم قا  عنه سبحانه :ون ا نو  ِم اْعُبُدوا اهلَل َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َواِ 
 .( 2)[َغْيُرُه ِإْن َأْنُتْم ِإَّلَّ ُمْفَتُرونَ 

 . (3)وني مسأل  جونري  ،  بد من العناي  بدا في بداي  الحوار
أن يبثثثدأ بثثثاألمور و ن ا لثثثيح مثثثن المنطثثثق أن يبثثثدأ المحثثثاور بثثثأمور صثثثغيرة بثثثد   مثثثن األمثثثور الكبيثثثرة ، 

 ب  المتفق عليدا ، أو يبدأ بأمور فرعي  قب  األصو  .المختلف عليدا ، ق
فيبثدأ بثاألنم  ثم المدثم ، ويتثثدر  فثي النقثاط التثي يريثد عرضثثدا حسثب األولويثات ، حتثى   يفقثد الحثثوار 

 ر .خقيمته ، وك لك حتى   يخسر  ق  الطرف اآل
 

 ( حتديد موضوع احلوار :15)
وا   أصثثبب جثثد   عقيمثثا    فا ثثدة منثثه ، ، طثث  معينثث  ينبغثثي أن يثثدور الحثثوار حثثو  مسثثأل  محثثددة ، ونق
 . (4)نا حتى ينتدي منداافيرك_ على شيء معين   يتجاو_ نلى غيره ، و  يتعد

 (5)يكون الحوار في حدود الموضوع المطروح بح ه ، و  يخر  نلثى موضثوع آخثر   عالقث  لثه بثاألو ف
. 

اط معين  ، فإن الحوار سيتشثعب ويطثو  ، ويثدخ  فثي ا  ا لم يكن نناك اتفاق بين المتحاورين على نقو 
_مثام لثه ،      ، ولد ا فالحوار غير المحثدد يكثون عا مثا     بعيدة عن موضوع المحاورة األساح أمور فرعي 

ضاع  للوقت . تمرار على ن ا النحو يعتبر تبديدا  سا با    ينتدي نلى نتيج  ، وا س  للجدود ، وا 
ا نلى غيرنا يقو  : نفرغ من ن ه د: "كان الشافعي ن ا ناظره ننسان في مسأل  فغ قا  الربيق بن سليمان
 . (6)"المسأل   م نصير نلى ما تريد

فتحديد موضوع الحوار وسيل  عظيم  من وسا   ضبط الحوار و لك لمنثق تشثعبه ودخولثه فثي متانثات 
 . (7)واستطرادات   طا   من ورا دا

 أم ل  على  لك :

                                                 
 . 42سورة مريم آي   (1)
 . 51سورة نود آي   (2)
 . 77يم ألوننا صأسلوب الحوار في القرآن الكر  (3)
 . 23أدب الحوار لسلمان العودة ص (4)
 . 94ر لسيف الدين شانين صاأدب الحو  (5)
 . 53صبن جماع   ت كرة السامق والمتكلم  (6)
 . 64الحوار أصوله المندجي  للصويان ص (7)

 



  

، كثان موضثوع الحثوار حثو  نث ه البقثرة مثق  (1)بثأن يث بحوا بقثرة همثقو  موسثى عليثه السثالم( لما أمثر 1)
 . مراوغتدم وعنادنم في أوصافدا

كثثان موضثثثوع الحثثثوار والسثثثؤا   (2)عثثن أصثثثحاب الكدثثثفصثثلى اهلل عليثثثه وسثثثلم  عنثثدما سثثث   النبثثثي( 2)
 . محددا  

ر حتثى   يخثر  عثن نطثاره او بتحديثد موضثوع الحث؛ فعلى المحاور أن يحثرص علثى ضثبط جثو الحثوار 
 المحدد له .

                                                 
 . 71ل67انظر سورة البقرة اآليات  (1)
 . 22ل9انظر سورة الكدف اآليات  (2)

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلـــــــــــــــــامتـــــــــــــــــة

 



  

 
 وفي ختام ن ا البح  أ كر أنم نتا جه وني كتالي :

 

أن الجدا  غالبا  ما يكون في أجواء سثاخن  ، وحثا ت مشثدودة ويقصثد بثه ا نتصثار والغلبث  علثى ( 1)
في الغالثب يكثون فثي جثو نثادئ ، وتكثون لغث  الخطثاب فيثه عاديث  ، وفثي حالث  ر االطرف اآلخر ، بينما الحو 

 . يسودنا الود واأللف 
 

 . الحاج  الماس  والشديدة للحوار الدادئ والدادف ، للدخو  نلى قلوب الناح ودعوتدم نلى اهلل( 2)
 

قثات متوافقث  مثق السليم  لتصحيب أوضثاع المجتمعثات واألفثراد ، ولبنثاء عال قنن الحوار من الطر ( 3)
 . العالم

 

 . تعدد أنواع الحوار في القرآن الكريم ، بتعدد المناسبات واختالف المواقف( 4)
 

مثثن خثثال  مثثا عثثرض مثثن آداب للحثثوار يتبثثين لنثثا أنثثه مثثن األسثثاليب الناجعثث  للوصثث  نلثثى الدثثدف ( 5)
 . المنشود والحق المطلوب

 

ت ، والتقريثب بثين المتنثا_عين فثي وجدثات النظثثر أن الحثوار سثبي  لحث  الن_اعثات ، وفثض الخالفثثا( 6)
 . والتوفيق بيندما

 

بر سواء فثي موضثوع عآيات اهلل ويستنبط مندا العظات وال يستقرئي_داد امنسان نيمانا  وقوة حينما ( 7)
 .الصافي ، ومعيندا ال ي   ينضب على مر السنين  نبعداالحوار أو غيره ، ألن القرآن دستور األم  ، و 

 

مثثن خثثال  تصثثفب كتثثاب اهلل ، واسثثتقراء آياتثثه ، نجثثد التركيثث_ الشثثديد لمبثثدأ الحثثوار ، والتأكيثثد علثثى  (8)
ألفدثثام ، بالحقثثا ق البينثث  ، والبثثرانين لجثثالء وأوجثث_ كلمثث  ألن فيثثه أنميتثثه فثثي نيصثثا  الحثثق بأبسثثط عبثثارة ، 

 .الواضح  
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