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املقدمة
احلمد هلل  ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد :
فقد شاع في هذا العصر استخدام كلمة « احلوار» على مختلف الصعد  ،فنحن
كثيرا حدي ًثا عن حوار احلضارات  ،واحلوار الداخلي  ،واحلوار اإلسالمي
نسمع اليوم ً
ـ املسيحي  ،وحوار احلركات اإلسالمية ،وحوار الثقافات بتياراتها املختلفة .
فأصبح احلوار اليوم أحد الظواهر املهمة على املستوى الداخلي والدولي واألممي
والثقافي  ،وساعدت وسائل اإلعالم املتعددة ،وثورة االتصاالت في التواصل بني
الشرق والغرب ،والشعوب واألمم واجلماعات والطوائف والتوجيهات املتعددة في
تفعيل هذه الظاهرة .
ومن الشواهد واملعالم الدالة على ذلك كثرة البرامج احلوارية في القنوات الفضائية،
والشبكات العنكبوتية ،واملؤمترات واالجتماعات وامللتقيات الدولية التي تعقد
في كثير من بلدان العالم على املستوى الداخلي في البلد الواحد أو على املستوى
الدولي في مؤمترات دولية.
وسالحا من أسلحة الصراع الثقافي والعركة احلضارية،
واحلوارــ كان وال يزال ــ قوة
ً
وهو وسيلة لها دورها في الدفاع عن مصالح األمة العليا  ،وله مكانته وأثره في
شرح قضاياها  ،وتبليغ رسالتها  ،وإظهار حقيقتها  ،وإسماع صوتها للعالم ؛
للتأثير فيه.
ونحن -املسلمني -جزء مهم في العالم اليوم  ،تتوجه إلينا كثير من دعوات احلوار
على جميع املستويات والصعد .وهو وسيلة مهمة إلبالغ رسالتنا وإسماع صوتنا
للعالم بالرحمة املوجودة في ديننا وحبه اخلير والسالم للعالم.
وفي قرآننا كثير من آيات احلوار التي حكاها اهلل في كتابه ،عن أنبيائه وأقوامهم أو
عن أهل اآلخرة  :أهل اجلنة والنار ،أو عن اآلباء واألبناء  ،أو عن أصحاب الشرائع
من اليهود والنصارى .
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هذه احلوارات فيها قواعد ومنطلقات أساسية وعوامل جناح وضبط لسلوك
املتحاورين.
وحوارات األنبياء والرسل ــــ عليهم السالم ــ من أبرز هذه احلوارات التي ظهرت
فيها هذه املعالم واآلداب واملقومات.
ونحن بحاجة إلى إظهار املظاهر احلضارية في سلوكنا في احلوار من خالل إبراز
مالمح هذه املظاهر والضوابط واملقومات التي جاءت في حوارات األنبياء والرسل
ــ عليهم السالم ــ مع أقوامهم .
وهو موضوع طويل يحتاج إلى دراسة مستفيضة تقصر عنه هذه الوريقات ،
لكني أردت أن أشير إلى هذه الدراسة وأهميتها بهذه اإلشارات السريعة من
خالل وقوفي مع آيات احلوار النبوي  ،واستنباط دالالت هذه احلوارات في آداب
احلوار  ،ومنهجه  ،ومقوماته .
خطة البحث :
يتكون هذه البحث من مقدمة  ،ومتهيد  ،وثالثة مباحث  ،وخامتة .
املقدمة وبها .
التمهيد  .وفيه مسألتان :
1 .1األولى  :مصطلح احلوار ومرادفاته في القرآن .
2 .2الثانية  :أهمية احلوار وأهدافه .
املبحث األول  :آداب احلوار في ضوء حوارات األنبياء .
1 .1حسن القول واخلطاب .
2 .2اتباع أسلوب احلكمة واجلدال بالتي هي أحسن .
3 .3جتنب اخلصام واللجج.
4 .4الهدوء في احلوار والبعد عن التشنجات.
5 .5البعد عن الكبر والتعالي.
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املبحث الثاني  :منهج األنبياء في احلوار .
1 .1التدرج في احلوار .
2 .2البدء بالقضايا الكبرى .
3 .3االعتماد على األدلة .
4 .4املزاوجة بني أسلوبي الترغيب والترهيب .
5 .5استخدام اجلانب الوجداني .
املبحث الثالث  :مقومات احلوار الناجح في ضوء حوارات األنبياء .
1 .1اإلعداد الكامل للحوار مبا يتطلبه .
2 .2حسن االستهالل في فتح باب احلوار .
3 .3الثقة بالنفس  ،واليقني مبصداقيه القضية .
4 .4االنطالق من األمور املشتركة .
5 .5اإلقرار باخلطأ واالعتراف به .
اخلامتة  .وبها أهم نتائج البحث .
الفهارس .
وختا ًما  :فما كان في هذا اجلهد املتواضع من صواب ،فمن اهلل  ،وما كان فيه من
خطأ ،فمن نفسي والشيطان  ،وأستغفر اهلل منه .
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه
د  .عيسى بن ناصر الدريبي
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التمهيد
وفيه م�س�ألتان :
الأولى  :م�صطلح احلوار ومرادفاته يف القر�آن
الثانية � :أهمية احلوار و�أهدافه.
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املسألة األولى
مصطلح احلوار ومرادفاته في القرآن الكرمي
مادة « حور» وردت في القرآن في ثالثة مواضع هي :
ان َل ُه َث َم ٌر َف َق َ
اح ِب ِه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر ِم َ
1 .1قوله تعالى َ :و َك َ
ال ِل َص ِ
نك َمالاً َو َأ َع ُّز
َن َف ًرا ( الكهف. ) 34:
2 .2قوله تعالى َ ( :ق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِالَّ ِذي َخ َل َق َك ِمن ُت َر ٍاب ُث َّم
ِمن ن ُّْط َفةٍ ُث َّم َس َّو َاك َر ُجلاً ) ( الكهف. ) 37:
هلل َو ُ
3 .3قوله تعالى َ (:قدْ َس ِم َع اهلل ُ َق ْو َل الَّ ِتي تجُ َ ِادلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
اهلل
يع َب ِصي ٌر) ( املجادلة ) 1
َي ْس َم ُع حَ َتا ُو َر ُك َما إ َِّن اهلل ََس ِم ٌ
وبالرجوع إلى أصل مادة « حور» في اللغة جند أن معناها هو :
الرجوع عن الشيء إلى الشيء .
حورا .
قال ابن منظور  :احلور  :الرجوع إلى الشيء  ،حار إلى الشيء وعنه ً
وهذا أحد األصول التي ذكر ابن فارس((( أن :احلاء والواء والراء يرجع إليها .
واحملاورة  :املجاوبة  ،والتحاور :التجارب ..وهم يتحاورون ؛ أي :يتراجعون
الكالم  ،واحملاورة :مراجعة املنطق والكالم في املخاطبة((( .
ولفظ احلوار الوارد في اآليات الثالث يدور على معنى  :املراجعة في الكالم واملرادة
فيه .
قال الراغب في مفرداته  :احلوار  :املرادة في الكالم  ،ومنه التحاور  ،ثم ذكر آية
سورة املجادلة ( َواهلل ُ َي ْس َم ُع حَ َتا ُو َر ُك َما)

( )1معجم مقايي�س اللغة  ،مادة حور ( �ص ) 287
( )2ل�سان العرب  ،مادة « حور » () 383/3
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وقال الزمخشري في األساس «:حاورته  :راجعته الكالم »...
احلوار في االصطالح :
وع َّرفه بعضهم تعري ًفا حسب االصطالح املعاصر بقوله :وإن احلوار « :نوع من
احلديث بني شخصني أو فريقني يتم فيه تداول الكالم بينهم بطريقة متكافئة؛
فال يستأثر به أحدهما دون اآلخر  ،ويغلب عليه الهدوء والبعد عن اخلصومة
والتعصب»(((.
وع َّرفه آخرون بأنه  :مراجعة الكالم مع النفس  ،أو بني طرفني أو أكثر  ،حول
موضوع محدد؛ بغرض الوصول إلى احلقيقة وجتليتها(((.
مرادفات احلوار :
املتأمل في آي القرآن الكرمي يلحظ أن احلوار ورد ذكره على خمسة أضرب ،
وقد يكتنف الضرب الواحد مدح وذم باعتبارات مختلفة :
1 .1فقد جاء في القرآن ذكر احلوار على وجه العموم  ،سواء أكان ذلك بذكر نص
لفظ احلوار أم مشتقاته  ،أم بذكر وصفه وما جرى فيه من أقوال للمتحاورين .
2 .2ويأتي كذلك بذكر املجادلة.
3 .3ويأتي بذكر املخاصمة  ،وأصل املخاصمة املنازعة  ،فإذا جاءت في احلوار دلت
على نوع خاص من اجلدال  ،وهو الذي يتنازع احلق فيه أكثر من طرف.
4 .4ويأتي بذكر احملاجة ،وهي ضرب من املخاصمة  ،فالتنازع في املخاصمة قد
(((

(� )3أ�سا�س البالغة �( ،ص )98
( )4ا�صول احلوار  :الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي � ،ص 6
(� )5أنظر :احلوار �آدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية ،خالد املغام�سي �ص( ،)22-21مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني.
•احلوار النبوي مع امل�سلمني وغري امل�سلمني،د� .سعيد �إ�سماعيل �صيني� ،ص( ،)18مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني.
•قواعد ومبادئ احلوار الف َّعال ،عبد اهلل ال�صقهان ،وحممد ال�شويعر� .ص ،9 :مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني.
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تكون معه محاولة اإلتيان ببرهان ،أو ال تكون ،كان يكون التنازع بنحو رفع
الصوت  ،أو مجرد االدعاء ،فإن كان التنازع عن طريق اإلتيان باحلجج الناصرة
لقول أحد املتحاورين كانت احملاجة ؛ إذ كل واحد من املتحاورين بنازع اآلخر
البرهان أو احلجة  ،ويزعم أن احلق حيث حج أو قصد .
5 .5ويأتي بذكر املماراة ،وهي مجادلة ومنازعة طعن في قول اآلخر تزيي ًنا للقول
وتصغيرا للقائل بخالفه  ،ومنه قول اهلل تعالى َ ( :فال تمُ َا ِر ِفيهِ ْم ِإ َّال ِم َر ًاء َظ ِاه ًرا
ً
َ
َوال ت َْس َت ْف ِت ِفيهِ م ِّم ْن ُه ْم أ َح ًدا) (الكهف)٢٢:
واملراد  :ال جتادل فيهم على نحو التجهيل والتعنيف ( متار) ،إال جدلاً وفق ما
أظهرنا لك  :كقولك لهم :ال لم يكن أصحاب الكهف ثالثة وال خمسة ،وهذا
تكذيبا وجتهيلاً ملدعي خالفه  ،وقد
القول فيه معنى املراء اللغوي؛ لكونه يتضمن
ً
خرج من أصل املراء املذموم ؛ألنه ال مجال لتكذيب القرآن أو التساهل في تقرير
(((
ما قرر
مصطلح « اجلدال » وعالقته باحلوار :
أصل املجادلة من اجلدل ،وهو أصل يفيد استحكام الشيء في استرسال يكون
(((
فيه ،وامتداد اخلصومة ،ومراجعة الكالم ـــــ كما يقول ابن فارس ـــ
فخالصة املعنى اللغوي أنه :اللدد في اخلصومة  ،والقدرة عليها  ،وامتداد اخلصومة
(((
ومراجعة الكالم
وعلى هذا فاحلوار واجلدال يشتركان في أمر املراجعة ومحاورة الكالم ومرادته .

( )1مقال من�شور يف موقع امل�سلم على الإنرتنت للدكتور  :نا�صر العمر
( )2معجم مقايي�س اللغة  ،مادة « جدل » (�ص ) 205
( )3مناهج اجلدل  ،د .زاهر الأملعي ( �ص ) 34
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إال أن اجلدال غلب في أمر اخلصومة  ،قال ابن منظور  :واملجادلة  :املناظرة،
واملخاصمة ،واملراد بها في احلديث  :اجلدل على الباطل  ،وطلب املغلبة به ،ال
(((
إظهار احلق ،فإن ذلك محمود لقوله عز وجل َ (:و َج ِاد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن)
(النحل)١٢٥ :
وقال أبو البقاء في الكليات  :اجلدل هو  :عبارة عن دفع املرء خصمه عن فساد
(((
قوله بحجة أو شبهة  ،وهو ال يكون غلاً مبنازعة غيره
فاجلدال حوار إال أنه غلب في املذموم(((؛ ولذا ما ورد من اآليات تأمر باجلدال؛فإنها
جاءت مقيدة بضوابط االلتزام بأخالق وآداب حتى يتحول إلى حوار بناء كقوله :
َو َج ِاد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن
وقد جمعت آية سورة املجادلة هذين اللفظني في قوله تعالى َ (:قدْ س ِم َع ُ
اهلل َق ْو َل
َ
هلل َو ُ
الَّ ِتي تجُ َ ِادلُ َك ِفي َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
اهلل َي ْس َم ُع حَ َتا ُو َر ُك َما).
سماه اهلل في بداية اآلية :
فما دار بني املرأة ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّ
جدالاً ؛ وذلك حلالتها النفسية التي جاءت بها ،وهذا هو الغالب في اجلدل  :التوتر
بسبب ما نزل بها من الهم بظهار زوجها منها.
فقد جاء في رواية أخرجها ابن جرير في تفسيره :
أن النبي ــ صلى اهلل عليه وسلم قال لها  ( :ما أراك إال قد حرمت عليه ) وهو
حينئذ يغسل رأسه  ،فقالت  :انظر ُجعلت فداك يا نبي اهلل  ،فقال  ( :ما أراك
ٍ
إال قد حرمت عليه ) فقالت  :انظر في شأني يا رسول اهلل  ،فجعلت جتادله  ،ثم
( )4ل�سان العرب مادة « جدل » () 512/2
( )5الكليات () 172/1
( )6وقال ابن عا�شور يف تعريف املجادلة  :املخا�صمة بالقول و�إيراد احلجة عليه  ،ثم ذكر �أنها ت�أتي يف اخلرب كقوله:
(يجادلنا يف قوم لوط) (هود )74 :وت�أتي يف ال�شر كقوله  ( :والجدال يف احلج ) ( البقرة  ) 197 :التحرير والتنوير
( ) 60/22
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حول رأسه ليغسله  ،فتحولت من اجلانب اآلخر  ،فقالت  :انظر َجعلني اهلل فداك
(((
يا نبي اهلل ....
وسبب تكرارها واحلاحها في املجادلة هو حالها وحال أوالدها .
فقد جاء في القصة قولها  (:يا رسول اهلل أكل شبابي  ،ونثرت له بطني حتى إذا
(((
كبر سني ،وانقطع ولدي ظاهر مني  ،اللهم أشكو إليك )
«حوارا» فإن هذا هو حقيقة ما دار بينها وبني رسول اهلل صلى اهلل عليه
سماه
ثم َّ
ً
وسلم.

(� )1أخرجها ابن جرير يف تف�سريه ( ) 452/22و�أخرجها عبد الرزاق يف تف�سريه ( ) 278-277/2
(� )2أخرج الق�صة ابن ماجه يف �سننه برقم (  ) 2063واحلاكم يف امل�ستدرك ( ) 481/2وغريهم و�صححها الألباين يف
�صحيح ابن ماجه ()1678
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املسألة الثانية
أهمية احلوار وأهدافه

تتبع أهمية كل موضوع من أهدافه التي تقصد منه  ،ومن آثاره ونتائجه التي
تتنج منه  ،وحينما خلق اهلل البشر على هذه األرض  ،جعلهم مختلفني من حيث
نكم ُّمؤْ ِم ٌن َو ُ
نك ْم َكا ِف ٌر َو ِم ُ
اإلميان والكفر ( ُه َو الَّ ِذي َخ َل َق ُك ْم َف ِم ُ
اهلل بمِ َا ت َْع َم ُل َ
ون
َب ِصي ٌر) (التغابن)٢ :
ومن حيث اآلراء واألفكار خالف بني الدول  ،وخالف بني املذهب والتيارات،
وخالف حتى بني األسرة الواحدة.
ولذا كان ال بد من وسائل يستطيع بها البشر الذين يعيشون على هذه األرض
التفاهم والتعايش والتناقش .
وكانت هذه الوسيلة هي احلوار بني األطراف املختلفة أو املتنازعة أو املتخاصمة .
احلوار وسيلة للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة ( ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َت َعا َل ْو ْا ِإ َلى
َك َل َمةٍ َس َواءٍ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم) آل عمران٦٤ :
وهو وسيلة للتعايش بني البشر على هذه األرض التي جمعتهم مختلفني من
اكم ِّم ْن َذ َك ٍر َو ُأنثَى َو َج َع ْل َن ُ
اس ِإنَّا َخ َل ْق َن ُ
اك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل
قبائل شتى ( َيا َأ ُّي َها ال َّن ُ
ِل َت َعا َر ُفوا) احلجرات١٣ :
وهو أحد أوجه التعارف بني الشعوب والثقافات .
وفي عاملنا اليوم تشتد احلاجة إلى احلوار بأبعاده املختلفة وعلى عدة مستويات
املسلمون اليوم بحاجة إلى حوار داخلي ؛ لرصد عوامل تفاقم األوضاع االجتماعية
واحتوائها  ،والعمل على تدعيم سبل االستقرار والتنمية  ،حتى تصبح احلوارات
بني احلكومات والشعوب  ،والشعوب اإلسالمية بعضها مع بعض نقطة انطالق
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وحتول إلى آفاق جديدة في واقعنا السياسي واالجتماعي وفي جميع امليادين.
والنجاح في هذه احلوار ركيزة أساسية للنجاح في احلوار اخلارجي؛ ألنه ال ميكن
أن ننجح في حواراتنا مع اخلارج إال بعد أن نتمكن من إجناح احلوار الداخلي .
وكذلك نحن ـــ املسلمني ـــ اليوم جزء من هذا العالم  ،والعالم اليوم ؛خاصة
العالم الغربي له ثقافته وسطوته في اإلعالم واحلرب والتقنية ،وفيه مؤسسات عدة
مختلفة ،وبعضها يؤمن باحلوار .
ولذا نحن ـــ املسلمني ــ اليوم من أكثر األطراف املعنية باحلوار مع اآلخر؛ سواء
كانت شرائع  (:كالنصرانية واليهودية ) أو دولاً أو مؤسسات ومنظمات أممية:
كاالحتاد األوربي  ،أو دول الشرق األقصى .
نعم ،لقد وجد عاملنا اإلسالمي نفسه ملز ًما باالستجابة لدعوات قد صدرت من
الغرب للدخول في حوارات شتى ومادام األمر كذلك فإن انتقاء موضوعات احلوار
أمرا ال مناص منه .
صار ً

يقول د  .عبد العزيز التويجري :

فعلى سبيل املثال حينما يتعلق األمر ( باحلوار اإلسالمي ـــ املسيحي) ال ينبغي
الدخول في مناقشة مسائل االعتقاد على حساب قضايا عملية تعود معاجلتها
بالنفع والفائدة على الطرفني :ال تهر ًبا ،ولكن ألن مثل هذه املناقشة ال فائدة فيها.
ولذلك فإن من هذه القضايا التي يجب التركيز عليها  ،التعاون من أجل إقرار
املبادئ والتعاليم الدينية املشتركة التي حتث على احترام احلياة اإلنسانية  ،وعلى
مراعاة حرمة اإلنسان  ،وعلى السعي في األرض من أجل اخلير واألمن والسالم ،
وعلى محاربة اإلحلاد والرذيلة والفساد والظلم والطغيان  ،وعلى دعوة الناس إلى
قيم احملبة والتسامح واإلخاء اإلنساني ،وهذه مساحات شاسعة للعمل املشترك من
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أجل اإلنسان  ،وفي خدمة البشرية ،وإنقاذ العالم من الشرور واملوبقات لإلسالم
فيها حضور نافذ وأثر قوي عبر كل العصور(((.
نعم ،ليس الهدف من احلوار الوصول إلى موقف وسط بني العقائد  ،أي :الوصول
إلى توفيق تلفيقي  ،يقوم على اتخاذ موقف نسبي عام  ،بل أساس اللقاء هو
االلتزام الكامل واملخلص من كل شخص بإميانه  ،دون تنازل عن األصالة للوصول
(((
إلى بعض عبارات غامضة متيع جميع العقائد
بل للحوار أهداف رئيسة وكبرى يسعى إليها عقالء البشر بوصفه وسيلة لالتصال
والتواصل والتعارف والتعاون على املصالح املشتركة الكبرى للبشرية  ،وحلياة
الناس على هذه األرض ،أي :تفاهم املجتمعات  ،وحوار احلضارات مما يفتح
مجالاً واس ًعا لهذه احلضارات للتفاعل اإليجابي .
ومن هنا  ،فإني في هذه املقدمة  ،سأحتدث ــ وباختصار ــ عن أبرز أهداف احلوار
من منظور شرعي إسالمي ومبنطلق عقلي .

( )1احلوار من �أجل التعاي�ش � ( ،ص ) 20
( )2احلوار بني الأديان  ،د  .وليم �سليمان ( �ص ) 172
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أهم أهداف احلوار :
 1ــ احلوار آلية للتعامل مع اخلالف واالختالف :

قضت سنة اهلل ـ ع َّز َّ
وجل ـ أن االختالف بني البشر حقيقة واقعة في شؤونهم ،
في طبائعهم ورغباتهم وسلوكهم وآرائهم وأفكارهم  ،كما شاء اهلل ع َّز َّ
وجل أن
يكون هذا االختالف مطر ًدا في كثير من أحوال البشر ولو شاء اهلل سبحانه جلعلنا
أمة واحدة ( َو َل ْو َشاء اهلل لجَ َ َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًة َو َل ِكن لِّ َي ْب ُل َو ُك ْم ِفي َما آت ُ
َاكم ).....
(املائدة)٤٨ :
وهذا االختالف في التصورات واآلراء واألفكار والتوجيهات من أهم سبل التعايش
معه  ،احلوار  ،فهو سبيل مهم للتعامل مع االختالف واخلالف .
ولقد كان أنبياء اهلل هم النموذج األعلى في تطبيق احلوار لتضييق الفجوة التي
بينهم وبني أقوامهم الختالفهم في القضايا التي دعوهم إليها من عبادة اهلل وحده،
وتطبيق شرعه في األرض من خالل احلوارات التي دارت بينهم والتي سجلها القرآن
في كثير من آياتهُ (.ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َت َعا َل ْوا ِإ َلى َك ِل َمةٍ َس َواءٍ َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم)..
(آل عمران)٦٤ :
نعم احلوار وسيلة لتعامل األنبياء مع أقوامهم في القضايا التي يختلفون حولها؛
لالتفاق على نقاط مشتركة في القضايا املختلف فيها للوصول إلى احلق وإلزامهم
باحلجة.

 -2احلوار باب من أبواب الدعوة إلى اهلل:

سام يسعى إليه فضالء البشر ،وقد اضطلع األنبياء
الدعوة إلى اهلل هدف ٍ
عليهم السالم -بهذه املهمة العظيمة ،فكانوا دعاة اهلل في أرضه ،يهدون الناس
ويبصرونهم بحقوق اهلل عليهم ،ويبلغونهم تشريعاته ،وقد سلكوا إليصال ذلك
عدة أساليب من أهمها :احلوار.

–
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هذا احلوار قد يكون بني النبي وقومه ،مثل :كثير من حوارات األنبياء التي يدعون
حوارا ينشئه النبي بينه وبني طرف آخر
فيها أقوامهم إلى توحيد اهلل .وقد يكون ً
ليكون هذا احلوار دليلاً على صحة ما يدعو إليه.
ومثال ذلك :حور إبراهيم – عليه السالم -مع نفسه في إثبات اإلله احلق في سورة
ال َه َذا َر ِّبي َف َل َّما َأ َف َل َق َ
األنعامَ ( :ف َل َّما َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى َك ْو َك ًبا َق َ
ال ال ُأ ِح ُّب
ال َه َذا َر ِّبي َف َل َّما َأ َف َل َق َ
اآل ِف ِلنيََ ،ف َل َّما َر َأى ا ْل َق َم َر َبازِغً ا َق َ
ال َل ِئن لَّ ْم َي ْه ِد ِني َر ِّبي
ُ
ألكون ََّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الضالِّنيَ)(األنعام)77- ٧٦ :

فهذا احلوار الذي أجراه إبراهيم في أمر اإلله احلق ،كان لدعوة قومه إلى معرفة
من هو اإلله املستحق للتقدير والتعظيم بحيث ال يأتي عليه ما أتى على هؤالء
العظام(:الكوكب ،والقمر ،والشمس) فاإلله البد أال يأتي عليه النقص باألفول.
وإبراهيم –عليه السالم -قد نظر نظر محاجة واعتبار لداللة قومه على حقيقة الرب
العظيم بهذا احلوار املتدرج ليكون أبلغ في احلجة واإللزام.
لقد كان قوم إبراهيم -عليه السالم -على دين الصابئة ،فكانوا يعبدون الكواكب،
ويصورون لها أصنا ًما ،فأراد أن يثبت لهم فساد معتقدهم ،فلما كان ذات ليلة مع
وجن عليه الليلَ (:ر َأى َك ْو َك ًبا َق َ
ال َه َذا َر ِّبي).
قومه َّ
سائرا مع فريق من قومه يشاهدون
قال ابن عاشور « :ويؤخذ من ذلك أنه كان ً
مخاطبا قومه .وظاهر قوله» قال«:إنه خاطب
الكواكب ،قال :هذا ربي ،قال
ً
بذلك غيره؛ ألن القول حقيقته الكالم ،وإمنا يساق الكالم إلى مخاطب»..
( َق َ
ال َه َذا َر ِّبي ) أراد إبراهيم استدراج قومه؛ فابتدأ بإظهار أنه ال يرى تعدد اآللهة
واحدا من معبوداتهم ففرض استحقاقه األلوهية
ليصل بهم إلى التوحيد ،واستبقى ً
كي ال ينفروا من اإلصغاء إلى استدالله.
«هذا ربي» أي :خالقي ومدبري ،فهو مستحق عبادتي ،قاله على سبيل الفرض
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جر ًيا على معتقد قومه ليصل بهم إلى نقض اعتقادهم ،فأظهر أنه موافق لهم
إظهارا لإلنصاف وطلب احلق.
ليهشوا إلى ذلك ،ثم يكر عليهم باإلبطال
ً
( َف َل َّما َأ َف َل َق َ
ال ال ُأ ِح ُّب اآل ِف ِلنيَ) ووجه االستدالل باألفول على عدم استحقاق
األلوهية أن األفول مغيب وابتعاد عن الناس ،وشأن اإلله أن يكون دائم املراقبة
فلما أفل النجم كان في حالة أفوله محجو ًبا عن االطالع على الناس.
لتدبير عبادهَّ ،
إلها.
ثم رأى القمر ،وقال فيه ما قال في ذلك الكوكب من حيث عدم ارتضائه ً
ثم رأى الشمس ،وقال فيه «هذا أكبر» يعني أكبر من الكواكب -من القمر-
فاألكبر األكثر إضاء ًة أولى باستحقاق األلوهية.
( َف َل َّما َأ َف َل ْت َق َ
ال َيا َق ْو ِم ِإنِّي َبرِي ٌء ممِّ َّا ت ُْشر ُِك َ
ون) ختام للحوار باإلقناع لهم بأال
يحاولوا موافقته إياهم على ضاللهم .ودعوة لهم للتوجه إلى اإلله احلقِ ( ،إنِّي
(((
الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر َض َح ِني ًفا َو َما َأ َن ْا ِم َن المْ ُ ْشر ِِكنيَ)
َو َّج ْه ُت َو ْجهِ َي ِل َّل ِذي َف َط َر َّ
(األنعام )79
فكان هذا احلوار دعوة إلى التعرف إلى اإلله احلق العظيم الذي ال يصيبه النقص.

 3ـ احلوار باب من أبواب إيضاح احلق وبيان احلقيقة:

ُيعدُّ احلوار أحد الطرائق الف َّعالة إليضاح احلق ،حينما تختلط األمور ،ويلتبس
احلق بغيره ،فيتم التحاور حول القضية لتجلية احلق ولألخذ بيد احملاور إلى احلقيقة
الصحيحة.
انظر إلى احلوار الذي دار في سورة يونس في تقرير حقيقة اإلله احلق ،من خالل
تقرير ذلك بالنعم التي أنعم اهلل بها على اإلنسان في خلقه وسمعه وبصره ورزقه.
ْ
الس ْم َع َوا َأل ْب َصا َر) ..
الس َما ِء َوا َأل ْر ِ
(قل َمن َي ْر ُز ُق ُكم ِّم َن َّ
ض َأ َّمن يمَ ْ ِل ُك َّ
(يونس)٣١ :
( )1انظر :التحرير والتنوير ،البن عا�شور بت�صرف ()324-317/7
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االستفهام هنا تقريري ،وجاء االستدالل بطريقة االستفهام واجلواب؛ ألن ذلك
في صورة احلوار ،فيكون الدليل احلاصل به أوقع في نفوس السامعني ،كذا قال
(((
ابن عاشور.

فهنا جاء تقرير حقيقة اإلله احلق عبر هذا احلوار في أمور مصيرية في
حياة اإلنسان:

الرزق ،ملك السمع واألبصار ،إخراج احلي من امليت ،وإخراج امليت من احلي،
وتدبير أمور احلياة ،وكل هذه األمور يعترف العقل السليم أنها بيد اهلل وحده؛ فهو
سبحانه بيده الرزق -رزق السماء واألرض -وهو املتصرف في السمع واألبصار،
احلي ،وهو الذي يدبر األمور
وهو الذي ُيخرج َّ
احلي من امل ِّيت ،ويخرج امل َّيت من ِّ
فتقع على وفق ما دبر.
ولذا في نهاية هذا احلوار قررت احلقيقة بأبلغ تقرير بعد حوار بطريق السؤال
واجلواب ،واتضح احلق بحيث ال ينكره إال من ضل ( َف َذ ِل ُكم ُ
اهلل َر ُّب ُك ُم الحْ َ قُّ َف َما َذا
ُ
الض ُ
الل َف َأنَّى ت ُْص َر ُف َ
َب ْعدَ الحْ َ ِّق ِإ َّال َّ
ون) (يونس)٣٢ :

( )2التحرير والتنوير (.)155/11
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المبحث األول
�آداب احلوار يف �ضوء حوارات الأنبياء
و�أهم هذه الآداب:
1.1ح�سن القول واخلطاب.
2.2اتباع �أ�سلوب احلكمة واجلدال بالتي هي �أح�سن.
3.3جتنب اخل�صام واللجج.
4.4الهدوء يف احلوار والبعد عن الت�شنجات.
5.5البعد عن الكرب والتعايل.
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 1ــ حسن القول واخلطاب:

شرعا في جميع األحوال واملواقف
حسن األدب في اخلطاب والقول من املأمور به ً
اس ُح ْس ًنا ) (البقرة)٨٣ :
( َو ُقولُو ْا ِلل َّن ِ
ويتأكد هذا األمر حينما تكون هناك فرصة للشيطان لنزع بني املخاطبني ،أو يكون
الش ْي َط َ
هنا مجال لسوء الظن ( َو ُقل لِّ ِع َب ِادي َي ُقولُو ْا الَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن إ َِّن َّ
ان َين َز ُغ
َب ْي َن ُه ْم) (اإلسراء)٥٣ :
ونظرا إلى األجواء التي قد تسود احلوار يتأكد التزام األدب في القول واملناظرة؛
ً
خاصة مع ذوي الفضل واإلحسان.
عال في هذا األدب في حسن القول وانتقاء األلفاظ في املخاطبة
ولقراءة منوذج ٍ
واحلوار لنستعرض حوار إبراهيم مع أبيه ( َيا َأ َب ِت ِل َم ت َْع ُبدُ َما ال َي ْس َم ُع َوال ُي ْب ِص ُر
َوال ُيغْ ِني َع َ
نك َش ْي ًئا ) (مرمي)٤2 :
يبدأ هذا احلوار بهذه الكلمة اللطيفة ليستميل قلب أبيه في بداية هذا احلوار
«يا أبت».
انظر حني أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطً ا فيه من اخلطأ العظيم
واالرتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقالء ،وانسلخ من قضية التمييز ،ومن
العبادة التي ليس بعدها غباوة كيف رتب الكالم معه في أحسن اتساق ،وساقه
أرشق مساق مع استعمال املجادلة واللطف والرفق واللني واألدب اجلميل واخللق
احلسن....
وذلك أنه طلب منه أولاً العلة في خطئه طلب منبه على متاديه ،موقظ إلفراطه
وتناهيه...
( َيا َأ َب ِت ِإنِّي َقدْ َجا َء ِني ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل ْم َي ْأ ِت َك َفا َّتب ِْع ِني َأ ْه ِد َك ِص َراطً ا َسوِ ًّيا)
(مرمي)٤٣ :
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يسم أباه باجلهل املفرط ،وال نفسه
ثم ثنى بدعوته إلى احلق مترف ًعا متلط ًفا ،فلم ْ
بالعلم الفائق ،ولكنه قال :إن معي طائفة من العلم ليست معك ،وذلك علم
الداللة على الطريق السوي ،فال تستنكف ،وهب أني وإياك في مسير
وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أجنك من أن تضل وتتيه.
ثم ث َّلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه....
ثم ر َّبع بتخويفه سوء العاقبة ومبا يجره ما هو فيه من التبعة والوبال ،ولم ُ
يخل ذلك
من حسن األدب؛ حيث لم يصرح بأن العقاب الحق به ،وأن العذاب الصق به،
ولكنه قالَ ( :أ َخ ُ
اب) (مرمي)٤٥ :
اف َأن يمَ ََّس َك َع َذ ٌ
(((
فذكر اخلوف واملس ،ونكر العذاب...
وهكذا رأينا األدب اجلم من إبراهيم – عليه السالم -في حواره مع أبيه من حيث
نداؤه بلفظ محبب « :يا أبت» ،ومن حيث انتقاء األلفاظ املعبرة عن حرصه عليه
مع عدم جرح شعوره أو إظهار بأنه أفضل من أبيه.
تعقيب :قد تقتضي بعض األحوال قوة احلق وبيانه بالرد بخطاب قوي إذا كان
احملاور قد جاوز حدود األدب في االستهزاء أو التهام بالباطل.
مثل رد موسى –عليه السالم -على فرعون حينما اتهمه بقولِ (:إنِّي لأَ َ ُظ ُّن َك َيا
ورا) (اإلسراء)١٠١ :
ُم َ
وسى َم ْس ُح ً
ورا) (اإلسراء)١٠٢ :
فقد رد عليه موسى بقولهَ ( :و ِإنِّي لأَ َ ُظ ُّن َك َيا ِف ْر َع ْو ُن َم ْث ُب ً
(جاء في جواب موسى -عليه السالم -لفرعون مبثل ما شافهه فرعون به من
وإظهارا لكونه ال يخافه ،وأنه
مسحورا مقارعة له،
قوله«:إني ألظنك يا موسى
ً
ً
يعامله معاملة املثل» قال تعالى َ ( :ف َم ِن ْاع َتدَ ى َع َل ْي ُك ْم َف ْاعتَدُ و ْا َع َل ْي ِه بمِ ِث ِْل َما
ْاع َتدَ ى َع َل ْي ُك ْم ) ((( (البقرة )194
( )1الك�شاف ،للزخم�شري (.)414/2
( )2التحرير والتنوير ،البن عا�شور(.)228/15
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وهذه املقابلة بهذا الرد اقتضتها طبيعة املوقف الذي يشرحه الرازي بقوله( :واعلم
أن فرعون ملا وصف موسى بكونه مسحورا أجابه موسى بأنك مثبر ،يعني هذه
اآليات ظاهرة ،وهذه املعجزات قاهرة ،وال يرتاب العاقل في أنها من عند اهلل،
وفي أنه تعالى إمنا أظهرها ألجل تصديقي ،وأنت تنكرها ،فال يحملك على هذا
اإلنكار إال احلسد والعناد والبغي واجلهل وحب الدنيا ،ومن كان كذلك كانت
(((
عاقبته الدمار والثبور).

 2ــ اتباع أسلوب احلكمة واجلدال بالتي هي أحسن:

الفرق بني هذا األدب والذي قبله هو أن األدب السابق عام في كل األقوال واألحوال،
ويتأكد في مواطن احلوار –كما سبق بيانه ، -وأما هذا األدب فهو خاص باحلوار
واجلدال واملناقشة.
فهو مبدأ قرآني أصيل في عالم احلوار واملجادلة واملناظرةَ ( :وال تجُ َ ِادلُوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب
ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ) (العنكبوت)٤٦ :
جاءت هذه اآلية في معرض احلديث عن مجادلة أكثر الفئات اختالفًا معنا في
األصول أال وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،الذين نختلف معهم في
أصول مهمة في حتريفهم دينهم.

وفي هذا األدب عندنا آيات مهمة تشرح هذا األصل:

1 .1قوله
ِيل َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُهم بِالَّ ِتي
ْ
تعالى(:اد ُع ِإ َلى َسب ِ
ِه َي َأ ْح َس ُن) (النحل)١٢٥ :
هلل َفيسبو ْا َ
ين َيدْ ُع َ
ون ِمن ُد ِ
اهلل َعدْ ًوا ِب َغ ْي ِر
2 .2قـــوله تعـــالىَ ( :و َال ت َُس ُّبو ْا الَّ ِذ َ
ون ا ِ َ ُ ُّ
ِع ْل ٍم) (األنعام)١٠٨ :
( )1مفاتيح الغيب ،الرازي (.)56/21
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احلوار قد يتطور بني املتحاورين ،فيصل إلى درجة اجلدال ،وهنا اإلسالم يؤصل
قاعدة متينة ألهم أدب يضبط سلوك املتحاورين؛ أال وهو :اجلدال بالتي هي
أحسن.
و«أحسن» هنا :اسم تفضيل يجوز أن يكون على بابه فيقدر املفضل عيه مما دلت
عليه القرينة.
قال ابن عاشور :أي :بأحسن من مجادلتكم املشركني ،أو بأحسن من مجادلتهم
إياكم كما تدل عليه صيغة املفاعلة.
ويجوز كون اسم التفضيل مسلوب املفاضلة لقصد املبالغة في احلسن؛ أي :إال
باملجادلة احلسنى كقوله تعالىَ (:و َجا ِد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ) في آخر سورة
(((
النحل.
وقد رجح كثير من املفسرين كابن جرير((( وابن كثير((( وغيرهما أن هذه اآلية
محكمة ملن أراد االستبصار منهم في الدين ،فيجادل بالتي هي أحسن :ليكون
أجنع فيه ،كما قال
ِيل َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُهم
ْ
تعالى(:اد ُع ِإ َلى َسب ِ
بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ) (النحل)١٢٥ :
وقـــال اهلل ملوسى وهـــارون حني بعثهما إلى فرعونَ (:ف ُقوال َل ُه َق ْو ًال لَّ ِّي ًنا لَّ َع َّل ُه َي َت َذ َّك ُر
َأ ْو َي ْخ َشى ) (طه)٤٤ :
وكان األنبياء – عليهم السالم -ميتثلون هذا األدب في حواراتهم ألقوامهم،
كيف ال؟ وهم أكثر البشر التزا ًما باملنهج الرباني في سلوكهم وأقوالهم ،إضافة إلى
حرصهم الشديد على هداية أقوامهم .وعند قراءة أي حوار بني نبي وقومه نرى
هذا الضابط متمثلاً بوضوح في احلوار.
( )2التحرير والتنوير (.)6/21
( )3انظر :تف�سري الطربي(.)421/18
( )4انظر :تف�سري ابن كثري ()613/4
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انظر إلى حوار شعيب مع قومه حينما قال له قومه في لفظ تهكميَ ( :قالُو ْا َيا
ُش َع ْي ُب َأ َصالت َُك َت ْأ ُم ُر َك َأن َّن ْت ُر َك َما َي ْع ُبدُ آ َبا ُؤنَا َأ ْو َأ ْن ن َّْف َع َل ِفي َأ ْم َوا ِل َنا َما ن ََشا ُء ِإن ََّك
يم ال َّر ِشيدُ ) (هود)٨٧ :
لأَ َ َ
نت الحْ َ ِل ُ
(وصفوه –عليه السالم -بهذين الوصفني اجلليلني على طريقة االستعارة
التهكمية ،فاملراد بهما :ضد معناهما ،وهذا هو املروي عن ابن عباس ،وإليه ذهب
قتادة واملبرد).
رد عليهم –عليه السالم -في مجادلة حسنةَ (:ق َ
نت َع َل َى َب ِّينَةٍ
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِن ُك ُ
ِّمن َّر ِّبي َو َر َز َق ِني ِم ْن ُه ِر ْزقًا َح َس ًنا َو َما ُأرِيدُ َأ ْن ُأ َخا ِل َف ُك ْم ِإ َلى َما َأن َْه ُ
اك ْم َع ْن ُه إ ِْن ُأرِيدُ ِإ َّال
الح َما ْاس َت َط ْع ُت َو َما ت َْو ِف ِيقي ِإ َّال بِا ِ
يب) (هود)٨٨ :
ا ِإل ْص َ
هلل َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َو ِإ َل ْي ِه ُأ ِن ُ
يتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من احلق الذي معه ،ويعرض عن
تلك السخرية ال يباليها وهو يشعر بقصورهم وجهلهم ..يتلطف في إشعارهم
أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه ،وأنه على ثقة مما يقول؛ ألنه
(((
أوتي من العلم ما لم يؤتوا.
يا قوم «في تودد وتقرب ،وتذكير باألواصر القريبة».
بعد كل ذلك التهكم والسخرية منه يجادلهم جدالاً حس ًنا ببيان أنه على بينة من
ربه جتعله واثقًا مما يدعوهم إليه.
ثم يخوفهم من مصير تكذيبه أن يحل بهم ما حل مبن سبقهم.
( َق َ
نت َع َل َى َب ِّينَةٍ ِّمن َر ِّبي َو َر َز َق ِني ِم ْن ُه ِر ْزقًا َح َس ًنا َو َما ُأرِيدُ َأ ْن
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِن ُك ُ
ُأ َخا ِل َف ُك ْم ِإ َلى َما َأن َْه ُ
الح َما ْاس َت َط ْع ُت َو َما ت َْو ِف ِيقي ِإ َّال بِا ِ
هلل
اك ْم َع ْن ُه إ ِْن ُأرِيدُ إِال ا ِإل ْص َ
يب) (هود)٨٩ :
َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َو ِإ َل ْي ِه ُأ ِن ُ
( )1يف ظالل القر�آن (.)1920/4
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ثم يفتح لهم باب املغفرة والتوبة ويطمعهم في رحمة اهلل ،والقرب منه بأرق
يم َو ُدو ٌد) (هود)٩٠ :
األلفاظ وأحناهاَ (:و ْاس َتغْ ِف ُرو ْا َر َّب ُك ْم ُث َّم تُو ُبو ْا ِإ َل ْي ِه إ َِّن َر ِّبي َر ِح ٌ

 3ــ جتنب اخلصام واللجج:

كان من الهدي النبوي في احلوار -ضمن التزام األدب في احلوار -جتنب الدخول
في خصام وجلج وجدل عقيم ،بعد بيان احلجة .فما الفائدة بعد إقامة احلجة وعدم
االستجابة من التمادي في خصام ال أثر فعلي ينتظر منه إال ارتفاع األصوات ،وإيغار
الصدور؟!.
هذا أبو إبراهيم –عليه السالم -بعد حوار إبراهيم معه ،يقف موقف ًا متصلب ًا
قائالًَ (:ق َ
يم َل ِئن لَّ ْم تَن َت ِه لأَ َ ْر ُج َم َّن َك َو ْاه ُج ْر ِني
ال َأ َر ِاغ ٌب َأ َ
نت َع ْن آ ِل َه ِتي َيا ِإ ْب َر ِاه ُ
َم ِل ًّيا) (مرمي)٤٦ :
لم يستطرد إبراهيم مع أبيه أمام هذا العناد ،ولم يدخل معه في خصام ،بل أنهى
احلوار نهاية أبان فيها حرصه على أبيه من دون الدخول معه في جلج أو خصومة
( َق َ
ال َسال ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َتغْ ِف ُر َل َك َر ِّبي ِإ َّن ُه َك َ
ان بِي َح ِف ًّيا ) (مرمي)٤٧ :
وحتد ،قائلنيَ ( :ما َن َر َاك ِإ َّال َب َش ًرا
وهذا نوح –عليه السالم – ملا كذبه قومه في صلف ٍ
ين ُه ْم َأ َرا ِذلُ َنا َبا ِد َي ال َّر ْأ ِي َو َما َن َرى َل ُك ْم َع َل ْي َنا ِمن َف ْض ٍل
ِّم ْث َل َنا َو َما َن َر َاك ا َّت َب َع َك ِإ َّال الَّ ِذ َ
َب ْل ن َُظ ُّن ُك ْم َكا ِذ ِبنيَ) (هود)٢٧ :
رد عليهم ببيان أنه على بينة واضحة  ،وال ميلك إكراههم على اإلميان بهَ ( .ق َ
ال
نت َع َلى َب ِّينَةٍ ِّمن َّر ِّب َي َوآتَا ِني َر ْح َم ًة ِّم ْن ِع ِ
ند ِه َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم
َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِن ُك ُ
وها َو َأن ُت ْم َل َها َكا ِر ُه َ
ون) (هود)٢٨ :
َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ
يعني :إذا كنت ذا برهان واضح  ،ومتص ًفا برحمة اهلل بالرسالة وبالهدى فلم تظهر
لكم احلجة وال دالئل الهدى ،فهل ألزمكم أنا وأتباعي بها؛ أي :باإلذعان إليها
والتصديق بها إن أنتم تكرهون قبولها.
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وجاء احلوار بصيغة السؤال في «أنلزمكموها» وهو استفهام إنكاري ،حتى يؤكد
عدم الدخول معهم في خصومة أو مجادلة عقيمة ..فليس من مهمته اإللزام بهذه
احلجة الواضحة التي آتاه اهلل إياها ،وتكفي لتكون هذه البيئة دليلاً على اإلميان.

 4ــ الهدوء في احلوار والبعد عن التشنجات:

ُ
اجلدل حتى يصل إلى مرحلة
نوع من اجلدل املذموم ،وقد يحتد
يعتري أجواء احلوار ٌ
التشنجات في العبارات واأللفاظ.
وهنا يبرز دور احملاور اجليد في إبعاد هذا اجلو عن احلوار ،فال يستجيب لألطروحات
املتشنجة ..بل يقابل ذلك بطرح عقالني متزن.
وفي حوار نوح –عليه السالم -املذكور في سورة هود إبراز للحوار النبوي املتزن،
الذي يقابل تشنج قومه معه في صلفهم وطلبهم للوعيد بحوار هادئ ،غير منفعل.
ُوح َقدْ
بعد حوار طويل بينه وبني قومه ،ينطقون في صلف ٍ
وحتدَ ( :قالُو ْا َيا ن ُ
ني ) (هود)٣٢ :
َجا َد ْل َت َنا َف َأ ْك َث ْر َت ِجدَ ا َل َنا َف ْأ ِت َنا بمِ َا ت َِعدُ نَا إِن ُك َ
الصا ِد ِق َ
نت ِم َن َّ
وحتد ،وتشنج» فأتنا مبا تعدنا».
استهانة ٍ
لكن نوح – عليه السالم -لم يخرجه هذا التشنج من قومه عن سمته الكرمي ،فبينّ
يكم ِب ِه ُ
ال ِإنمَّ َا َي ْأ ِت ُ
أن هذا ليس من قدرته ،وليست هذه هي مهمتهَ ( .ق َ
اهلل إِن َشاء
ان ُ
نص َح َل ُك ْم إِن َك َ
اهلل ُيرِيدُ
ِين َ ،و َال َين َف ُع ُك ْم ن ُْص ِحي إ ِْن َأ َر ُّ
دت َأ ْن َأ َ
َو َما َأن ُتم بمِ ُْع ِجز َ
َأن ُيغْ وِ َي ُك ْم ُه َو َر ُّب ُك ْم َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون) (هود)٣٤ - ٣٣ :
مقابلة لتذمرهم وتضجرهم وتأييسه من اقتناعهم بالتبرؤ من حوله في إنفاذ
ماطلبوا ،ثم تلطف معهم في إبعاد احلوار عن التشنجات باختيار لفظ “نصح”
نصحا وليس جدالاً ؛
بدل كلمة جدال؛ليبني لهم أن ما قاله لهم أولى بأن يسمى ً
ألن النصح قول أوعمل يريد صاحبه صالح املعمول ألجله ،وأكثر ما يطلق على
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 5ـ البعد عن الكبر والتعالي:
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(((

كان من خلق األنبياء في احلوار ال ُبعدُ عن الكبر والتعالي ،والترفع عن ادعاء ما ليس
لهم من خصائص اهلل سبحانه وتعالى.
بل كانوا يواجهون ما يجدونه من كبر في حوار قومهم بسماحة وتواضع ،وإعراض
عن مجابهة الكبر مبثله.
وفي حوار نوح –عليه السالم -مع قومه الذي ذكر في سورة هود شاهد على ذلك.
ُوحا
ها هــم قومـه فــي استعالء وكبر يردون عليه حينما قال لهمَ ( :و َل َقدْ َأ ْر َس ْل َنا ن ً
ني َ ،أن َّال تَعبـــدُ و ْا ِإ َّال َ
اهلل ِإن َِّي َأ َخ ُ
اب َي ْو ٍم
ِإ َلى َق ْو ِم ِه ِإنِّي َل ُك ْم ن َِذي ٌر ُّم ِب ٌ
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
ُْ
َأ ِل ٍيم ) (هود)٢٦ - ٢٥ :
ين ُه ْم َأ َرا ِذلُ َنا َبا ِد َي
يردون بقولهمَ ( :ما َن َر َاك ِإ َّال َب َش ًرا ِّم ْث َل َنا َو َما َن َر َاك ا َّت َب َع َك ِإ َّال الَّ ِذ َ
ال َّر ْأ ِي َو َما َن َرى َل ُك ْم َع َل ْي َنا ِمن َف ْض ٍل َب ْل ن َُظ ُّن ُك ْم َكا ِذ ِبنيَ) (هود)٢٧ :
فرد عليهم –عليــه السالم -بلغة العقل واملنطق والدليلَ (.ق َ
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِن
نت َع َلى َب ِّينَةٍ ِّمن َّر ِّب َي َوآتَا ِني َر ْح َم ًة ِّم ْن ِع ِ
وها َو َأن ُت ْم
ُك ُ
ند ِه َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ
َل َها َكا ِر ُه َ
ون) ( هود)٢٨ :
و مع أنه -أي نوح – ميلك من أسباب املعرفة والقوة التصاله باهلل سبحانه وتعالى،
عبر الوحي الذي يكشف له ما يحتاج إليه ،إال أن رده عليهم لم يكن فيه أي طرف
كبرا
كبر ،فنفى أنه يعلم شي ًئا من الغيب ،وليس بيده اإلثراء ألحد ،وليس يدعي ً
تعاليا ،بل هو بشر؛ فيقول (ال َأ ُ
ندي َخ َزا ِئ ُن ا ِ
قول َل ُك ْم ِع ِ
هلل َوال َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب َوال
أو ً
َأ ُق ُ
ول َل ُك ْم ِإنِّي َم َل ٌك) (األنعام)٥٠ :
فلم يدع أي شيء ليس له من تلك األمور التي ميكن أن يدعيها في مقام احملاجة.
( )1انظر :التحرير والتنوير ،البن عا�شور (.)61/12
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المبحث الثاني
منهج الأنبياء يف احلوار
و�أبرز معامل هذا املنهج:
1.1التدرج يف احلوار.
2.2البدء بالق�ضايا الكربى.
3.3االعتماد على الأدلة.
4.4املزاوجة بني �أ�سلوبي الرتغيب والرتهيب.
5.5ا�ستخدام اجلانب الوجداين.

37

38

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

 1ــ التدرج في احلوار:

التدرج سنة كونية في كثير من أمور احلياة ،وسبب رئيس لقبول الناس أي توجيهات
أو أوامر لم يعتادوا عليها ،ومن ذلك حترمي اخلمر؛ فقد م َّر بعدة مراحل إلى أن وصل
األمر إلى حترميه.
ودعوة األنبياء جاءت على حني فترة؛ حني اندثرت تطبيقات الشرائع في األرض،
وابتعد الناس عن التوجه الصحيح للخالق وحده ،فانصرفوا إلى عبادة غيره جهلاً أو
تقليدا؛ ولذا كان األنبياء – عليهم السالم -يقدرون ذلك في مخاطبتهم أقوامهم
ً
وحواراتهم معهم ،بل كان ذلك من منهجهم األصيل في احلوار للوصول إلى احلق.
ومن أمثلة ذلك :حوار إبراهيم –عليه السالم -مع النمرود في سورة البقرةَ (.أ َل ْم َت َر
ُ
ِيت
يم َر ِّب َي الَّ ِذي ُي ْحيِي َويمُ ُ
ِإ َلى الَّ ِذي َح َّ
اج ِإ ْب َر ِاه َ
يم ِفي َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه اهلل المْ ُ ْل َك ِإ ْذ َق َال ِإ ْب َر ِاه ُ
يت َق َال ِإبر ِاهيم َفإ َّن َ
اهلل َي ْأ ِتي ب َّ
ِالش ْم ِس ِم َن المْ َ ْشر ِِق َف ْأ ِت ب َِها ِم َن المْ َغْ ر ِِب
َق َال َأنَا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
َْ ُ ِ
َفبهِ َت الَّ ِذي َك َفر َو ُ
اهلل َال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالمِ ِنيَ) (البقرة)٢٥٨ :
َ
ُ
فإبراهيم هنا في حواره ومحاجته امللك تدرج في إقامة احلجة عليه؛ إلثبات
توحيد األلوهية والربوبية عن طريق إثبات بعض أوجه التصرف فيما ال يقدر عليه
بدءا بأمر احلياة واملوت ،وهي حجة واضحة ُيدركها ُّ
كل عاقل،
إال اهلل الواحد احلق؛ ً
وهي أن اهلل هو الذي يحيي ومييت ،فإن كل أحد يعلم بالضرورة أنه ال يستطيع إحياء
ميت ،فلذلك ابتدأ إبراهيم كما يقول ابن عاشور – في تفسيره((( -احلجة بداللة عجز
الناس عن إحياء األموات ،...ثم أعقبه بداللة اإلماتة؛ ففي اإلحياء واإلماتة داللة
على أنهما من فعل فاعل غير البشر ،فاهلل هو الذي يحيي ومييت.

( )1انظر :التحرير والتنوير (.)33/3
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ثم ملا لم يفهم النمرود مقصدَ إبراهيم –عليه السالم -بدليل اإلحياء واإلماتة ،لم يرد
إبراهيم أن يسترسل في جدال حول معنى اإلحياء واإلماتة مع رجل مياري ويدور في
تلك احلقيقة الهائلة،حقيقة منح احلياة وسلبها.
عندئذ عدل عن هذه السنة الكونية اخلفية ،إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ،عدل عن
طريقة العرض املجرد للسنة الكونية والصفة اإللهية في قولهَ (:ر ِّب َي الَّ ِذي ُي ْحيِي
ِيت) إلى طريقة التحدي ،فهو قد تدرج من دليل قد يتطرق إليه احتمال املراوغة
َويمُ ُ
(((
إلى دليل ال ميكن خلصمه الذي يحاوره أن يعترض عليه.
تدرج معه في احلوار من ملك اهلل للبشر فهو احمليي واملميت ،وهو دليل قد يصح
للنمرود أن يعترض عليه أو يعارضه ،إلى دليل أعظم ،دليل ال يستطيع النمرود أن
يعارضه؛ ولذلك بهت ( َف ُبهِ َت الَّ ِذي َك َف َر).

 2ــ البدء بالقضايا الكبرى:

يعتمد احلوار كحل من أوجه احللول لإلقناع بقضية ،وكوجه للتقريب بني وجهات
النظر في أي قضية؛ ولذا ينبغي أن يبدأ في احلوار بالقضايا الكبرى.
وكان األنبياء -عليهم السالم -في حواراتهم مع أقوامهم ،يبدؤون بالقضايا الكلية
الكبرى :كالتوحيد وعبادة اهلل وحده خلطورتها وأهميتها ،ثم يتدرجون معهم في
اإلقناع ببقية القضايا واملخالفات والتشريعات.
وعند مطالعة ذلك املوكب املبارك من أنبياء اهلل الذين ورد ذكر حواراتهم مع أقوامهم
في سورة األعراف جندهم يبدؤون بقضية كلية هي كبرى القضايا :عبادة اهلل وحده:
اعبدوا اهلل ما لكم من إله غيره.
( َل َقـــدْ َأرس ْل َنـــا نُوحا ِإ َلى َقو ِم ِه َف َق َال يا َقوم ْاعبدُ و ْا َ
اهلل َما َل ُكم ِّم ْن ِإ َلهٍ َغ ْي ُر ُه)
َْ
ْ
َ ِْ ُ
ً
(األعراف)٥٩:
( )2يف ظالل القر�آن (.)298/1
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(و ِإ َلى عَادٍ َأ َخا ُهم ُهودا َق َال يا َقوم ْاعبدُ و ْا َ
اهلل َما َل ُكم ِّم ْن ِإ َلهٍ َغ ْي ُر ُه َأ َف َال َت َّت ُق َ
ون )
َ
ْ ً
َ ِْ ُ
(األعراف)٦٥ :
َ
( َو ِإ َلى َث ُمو َد َأ َخا ُه ْم َصالحِ ً ا َق َال َيا َق ْو ِم ْاع ُبدُ و ْا اهلل َما َل ُكم ِّم ْن ِإ َلهٍ َغ ْي ُر ُه ) (األعراف)٧٣ :
(و ِإ َلى مدْ ين َأ َخا ُهم ُشعيبا َق َال يا َقوم ْاعبدُ و ْا َ
اهلل َما َل ُكم ِّم ْن ِإ َلهٍ َغ ْي ُر ُه) (األعراف)٨٥ :
َ َ ََ
َ ِْ ُ
ْ ًَْ
تناولت هذه احلوارات التي دارت بني األنبياء وأقوامهم في السورة املذكورة عدة
قضايا عبادية وتشريعية وسلوكية ،لكنها تبدأ بالقضية املهمة واخلطيرة ،وهي
مسألة :عبادة اهلل وحده؛ ألنه اإلله احلق املستحق للعبادة ،وخلطورتها اتفق األنبياء
وجعلت في مقدمات القضايا ،إنها القضية األولى
ُك ُّلهم على الدعوة إليها ،بل ُ
التي بعث اهلل ألجلها األنبياء.
ول ِإ َّال ن ِ
ُوحي ِإ َل ْي ِه َأ َّن ُه ال ِإ َل َه ِإ َّال َأنَا َف ْاع ُبدُ ِ
ون ) (األنبياء)٢٥ :
( َو َما َأ ْر َس ْل َنا ِمن َق ْب ِل َك ِمن َّر ُس ٍ
(و َل َقدْ بع ْث َنا ِفي ُك ِّل ُأمةٍ رسو ًال َأ ِن ْاعبدُ و ْا َ
اهلل َو ْاج َت ِن ُبو ْا َّ
وت ) (النحل)٣٦ :
الطا ُغ َ
َ ََ
َّ َّ ُ
ُ
فموضوع توحيد األلوهية وإفراد اهلل بالعبادة هو املوضوع األول واألكبر؛ ولذا كان
األنبياء يبدؤون به في دعوتهم أقوامهم ،وفي حواراتهم معهم ،وإذا مت االتفاق عليه
فما بعده من مستلزماته.
(يا َقوم ْاعبدُ و ْا َ
اهلل َما َل ُكم ِّم ْن ِإ َلهٍ َغ ْي ُر ُه ) هي الكلمة التي ال تتبدل ،وهي قاعدة
َ ِْ ُ
هذه العقيدة التي ال توجد إال بها ،وهي عماد احلياة اإلنسانية الذي ال تقوم على
غيره ،وهي ضمان وحدة اجلهة ،ووحدة الهدف ،ووحدة الرباط ،وهي الكفيل
بتحرر البشر من العبودية للهوى ،والعبودية ألمثالهم من العبيد واالستعالء على
(((
الشهوات كلها ،على الوعد والوعيد.
وهذا مبدأ مهم في احلوار ،مبدأ البدء بالقضايا الكلية الكبرى؛ ألن اخلالف في
اجلزئيات أمر سهل ،ومن الصعب حصر تلك اجلزئيات في احلوار واالتفاق عليها.
( )1يف ظالل القر�آن (.)1308/3
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 – 3االعتماد على األدلة :

االعتماد على الدليل منهج إسالمي أصيل في اإلثبات والنفي للقضايا
ني ) (البقرة ) 111
واألفكارُ (:ق ْل َهاتُو ْا ُب ْر َهان َُك ْم إِن ُكن ُت ْم َص ِاد ِق َ
هذه اآلية ركيزة أساسية من ركائز إثبات القضايا واحلقوق  ،وقاعدة رئيسة من
قواعد احملاجة عند احلوار .
ففي كتاب اهلل ملا ادعى اليهود والنصارى أنه لن يدخل اجلنة إال من كان من
اتباعهم ذكر اهلل أن هذا أماني ثم طالبهم بالدليل والبرهان املثبت لهذا االدعاء
( َو َقالُو ْا َلن َيدْ خُ َل الجْ َ َّن َة ِإ َّال َمن َك َ
ان ُهو ًدا َأ ْو ن ََصا َرى ِت ْل َك َأ َما ِن ُّي ُه ْم ُق ْل َهاتُو ْا
ُب ْر َهان َُك ْم) ( البقرة )111
ولقد كان أنبياء اهلل يعنون عناي ًة خاص ًة في حواراتهم مع أقوامهم باعتماد الدليل؛
ألنهم جاؤوا باحلق  ،وللحق أدل ُت ُه الدال ُة عليه .

أضرب:
وقد تنوعت هذه األدلة حسب املخاطب واألحوال على عدة
ٍ
 1ــ أدلة نقلية .

ومن أمثلة ذلك واألمثلة كثيرة :
كبيرا
قضية الشرك في توحيد األلوهية عند مشركي العرب  ،والتي شغلت ً
جزءا ً
من دعوة رسولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم كان صلى اهلل عليه وسلم في حواره
مع قومه لنقض أمر إشراكهم آلهتهم في العبادة يحاجهم بعجز آلهتهم عن خلق
شيء ويطالبهم بالدليل على ألوهيتهم .
وهنا في هذه اآلية يطالبهم بدليل نقلي على ما يدعونه فيقول ُ (:ق ْل َأ َر َأ ْي ُتم َّما
تَدْ ُع َ
ون ا ِ
الس َما َو ِ
ون ِمن ُد ِ
ات ا ْئ ُتو ِني
هلل َأ ُرو ِني َما َذا َخ َل ُقوا ِم َن ا َأل ْر ِض َأ ْم َل ُه ْم ِش ْر ٌك ِفي َّ
ني ) (األحقاف)٤ :
اب ِّمن َق ْب ِل َه َذا َأ ْو َأ َثا َرةٍ ِّم ْن ِع ْل ٍم إِن ُكن ُت ْم َص ِاد ِق َ
ب ِِك َت ٍ
ويقول في آية أخرى َ ( :أ ِم ات ََّخ ُذوا ِمن ُدو ِن ِه آ ِل َه ًة ُق ْل َهاتُوا ُب ْر َهان َُك ْم) (األنبياء)٢٤ :
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 2ــ أدلة عقلية مبنية على احلس واملشاهدة في الواقع :

ملا عجزوا عن اإلتيان بالدليل على الوهية معبوداتهم  ،أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم دليلة القاطع على بطالن ما ادعوه  ،وهي أدلة حسية من الواقع تثبت عجز
آلهتهم ( وهذا هو النوع الثاني من األدلة ) .
ونَ ،و َال َي ْس َت ِطي ُع َ
ون َما َال َي ْخ ُل ُق َش ْي ًئا َو ُه ْم ُي ْخ َل ُق َ
( َأ ُي ْشر ُِك َ
ون َل ُه ْم ن َْص ًرا َو َال َأن ُف َس ُه ْم
ونَ ،وإِن تَدْ ُعو ُه ْم ِإ َلى ا ْل ُهدَ ى َال َي َّت ِب ُع ُ
نص ُر َ
وك ْم َس َواء َع َل ْي ُك ْم َأ َد َع ْوتمُ ُو ُه ْم َأ ْم َأن ُت ْم
َي ُ
ين تَدْ ُع َ
َصا ِم ُت َ
ون ا ِ
ون ِمن ُد ِ
هلل ِع َبا ٌد َأ ْمثَالُ ُك ْم َفا ْد ُعو ُه ْم َف ْل َي ْس َت ِجي ُبو ْا َل ُك ْم
ون ،إ َِّن الَّ ِذ َ
ون ب َِها َأ ْم َل ُه ْم َأ ْي ٍد َي ْب ِط ُش َ
إِن ُكن ُت ْم َصا ِد ِقنيََ ،أ َل ُه ْم َأ ْر ُج ٌل يمَ ُْش َ
ون ب َِها َأ ْم َل ُه ْم َأ ْعينُ ٌ
ون ب َِها َأ ْم َل ُه ْم آ َذ ٌان َي ْس َم ُع َ
ُي ْب ِص ُر َ
ُنظ ُر ِ
ون ب َِها ُق ِل ا ْد ُعو ْا ُش َر َكا َء ُك ْم ُث َّم ِكيدُ ِ
ون َف َال ت ِ
ون)
( األعراف)١٩٥ – ١٩١ :
ين تَدْ ُع َ
ون ا ِ
ون ِمـن ُد ِ
هلل َلن َي ْخ ُل ُقــــــوا
اس َت ِمعـــُوا َل ُه إ َِّن الَّ ِذ َ
اس ُضر َِب َمث ٌَل َف ْ
( َيا َأ ُّي َهــا ال َّن ُ
اب َش ْي ًئا لاّ َي ْس َت ِنق ُذو ُه ِم ْن ُه َض ُع َف َّ
ُذ َبا ًبا َو َلوِ ْاج َت َم ُعوا َل ُه َوإِن َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
الطا ِل ُب
الذ َب ُ
وب) ( احلج)٧٣ :
َوالمْ َ ْط ُل ُ
إنها أدلة دامغة في حواره صلى اهلل عليه وسلم مع قومه تثبت لهم أن اإلله إله
واحد ،ال يشاركه أحد في ملكه  ،وال يقدر أحد غيره  .سبحانه أن يحيى أو
مييت ،ال يقدرون على خلق مخلوق ضعيف كالذباب !! أدلة تثبت عجز آلهتهم
التي يدعونها من دون اهلل على نفع نفسها  ،أو دفع ضر عنها .
وكذا سائر أنبياء اهلل في حواراتهم مع أقوامهم إلثبات نبوتهم  ،وأنهم رسل اهلل
إليهم يعتمدون على دالئل وبراهني تثبت ذلك .

 3ــ أدلة حسية مشاهدة :

هذا صالح ــ عليه السالم ــ في حوار مع قومه لدعوتهم إلى عبادة اهلل وحده يذكر
حسيا يرونه أمامهم ؛ ال ميكن أن يأتي به َبش ٌر إال بتأييد من اهلل .
لهم دليل ً
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( َقدْ َجا َءت ُْكم َب ِّي َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َه ِذ ِه نَا َق ُة ا ِ
هلل َل ُك ْم آ َي ًة ) (األعراف)٧٣ :
قال الطاهر بن عاشور  :فجملة ( َقدْ َجا َءت ُْكم َب ِّي َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم ) تعليل جلملة
(اعبدُ و ْا َ
اهلل) (األعراف )٧٣ :أي  :أعبدوه وحده ؛ ألنه جعل لكم آية على
ُْ
(((
تصديقي فبما بلغت لكم  ،وعلى انفراده بالتصرف في املخلوقات.
وكذا موسى ـــ عليه السالم ـــ في حواره مع فرعون  ،احتج عليه بأن يأتيه بدليل
مشاهد حسي فقال َ ( :ق َ
ال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُت َك ب َِش ْيءٍ ُّم ِبنيٍ ) (الشعراء)٣٠ :
فطالبه فرعون بهذا الدليل َ ( :ق َ
الصا ِد ِقنيَ) (الشعراء)٣١ :
ال َف ْأ ِت ِب ِه إِن ُك َ
نت ِم َن َّ
عند ذلك ألقى موسى دليله احلسي املعجز
ـــي َب ْي َضـــا ُء ِلل َّن ِ
( َف َأ ْل َقى َع َصــا ُه َف ِإ َذا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ِين)
ان ُّمبِــ ٌ
اظر َ
نيَ ،ونَــزَعَ َيـــدَ ُه َف ِإ َذا ِه َ
(الشعراء)٣٣ - ٣٢ :

 4ــ املزاوجه بني أسلوبي الترغيب والترهيب :

أسلوبا الترغيب والترهيب من أهم األساليب للحث على أمر أو للتحذير منه
كثيرا ؛ فكانوا يرغبون
وقد اعتمد األنبياء في دعوتهم إلى اهلل على هذين األسلوبني ً
أقوامهم فيما أعده اهلل للمؤمنني من نعيم في اآلخرة وسعادة في الدنيا  ،ويرهبونهم
من سخط اهلل وما أعده اهلل للكافرين واملعرضني عن هدي اهلل من عذاب ووعيد في
اآلخرة .
وفي حوارهم مع أقوامهم استخدموا هذين األسلوبني .
ومن ذلك  :حوار نوع مع قومه وترغيبه لهم برحمة اهلل  ،وترهيبه له بأنه نذير
لهم قالَ ( :أ َو َع ِج ْب ُت ْم َأن َجا َء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِّمن َّر ِّب ُك ْم َع َلى َر ُج ٍل ِّم ُ
نك ْم ِل ُي ِ
نذ َر ُك ْم َو ِل َت َّت ُقو ْا
َو َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ون) (األعراف)٦٣ :
فنوح ـــ عليه السالم ــ استخدم في حواره إلقناع قومه بدعوته أسلوب الترهيب
( )1التحرير والتنوير (.)217/8
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بقوله :لينذركم ؛فهو تخويف من عذاب اهلل وعقابه الذي أعده اهلل للمكذبني
برسله  ،ثم ذكر بعده أسلوب الترغيب في رحمة اهلل  ،بأن جزاء املطيعني هلل ورسله
أن يرحمهم اهلل ع َّز َّ
وجل .
وال شك أن هذه املزاوجة في احلوار بني أسلوبي الترغيب والترهيب لها أثرها في
اإلقناع بفكرة أو مبدأ ببيان حال املستجيب لها واملعرض عنها؛ ألن في النفس
البشرية نزعة فطرية ؛ فهي ترغب فيما حتب  ،وتخاف مما تكره وترهبه.

 5ـ استخدام اجلانب الوجداني :

يغلب على احلوار املنازعة واملغالبة  ،إذ ُّ
كل طرف يسعى إلى إثبات القضية التي
يدعو إليها  ،ويغالب خصمه أو محاوره ألقناعه بها ؛ ولذا قد ينشأ جو من
اجلفاف يسود أجواء احلوار ،وكلما كان احملاور أكثر قدرة على التخفيف من هذا
اجلو املشحون باملناقشات واألدلة واحلجج بحيث يغزو محاوره بجوانب وجدانية
يستطيع بها أن ينفذ إلى قلبه؛ فإنه قد ينجح في إقناعه  ،بحيث إنه يسير في خطني
متوازيني لإلقناع والتأثير ؛ العقل باحلجج والبراهني  ،والقلب باجلانب الوجداني .
ولقد كان األنبياء ـــ عليهم السالم ـــ وهم ينطلقون من منطلق الدعوة إلى اخلير ،
والداللة على الهدى ألقوامهم  ،وحب النصح لهم  ،واإلشفاق عليهم من عاقبة
اإلعراض عن دينه ــــ يهتمون باجلانب الوجداني في حواراتهم مع أقوامهم بحيث
يبيتون لهم حرصهم على إنقاذهم وحبهم له .
فهذا إبراهيم ـــ عليه السالم ــ نرى وبوضوح دخوله في حواره مع أبيه من مدخل
عاطفي وجداني بتلك الكلمة احلانية :يا ِ
أبت !
بهذا اللطف في اخلطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه  ،يحاول أن يهديه إلى اخلير الذي
هداه اهلل إليه  ،وع َّلمه إياه  ،هو يتحبب إليه بهذا الكلمة«:يا ِ
أبت» ليلج منها إلى
قلب أبيه  ،ع َّله أن يستجيب له .
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( َيا َأ َب ِت ِل َم ت َْع ُبدُ َما ال َي ْس َم ُع َوال ُي ْب ِص ُر َوال ُيغْ ِني َع َ
نك َش ْي ًئا) (مرمي)٤٢ :
هذه هي اللمسة األولى التي يبدأ بها إبراهيم دعوته أباه  ،ثم يتبعها بأنه ال يقول
من اهلل عليه
هذا من نفسه  ،فهو وإن كان أصغر منه س ًنا وأقل جترية  ،إال أنه قد َّ
بعلم .
وهو في هذا يبني له سبب اتباعه للهدى الذي جاء به  ،وأن سببه هو هذا العلم
الذي جاءه ،فهو إمنا يتبع هذا املصدر  ،وليس يتبع إبراهيم .
( َيا َأ َب ِت ِإنِّي َقدْ َجا َء ِني ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل ْم َي ْأ ِت َك) (مرمي)٤٣ :
ثم يبني له خوفه عليه بلغة وجدانية أخرى تظهر حرصه على هدايته وخوفه عليه
من العذاب  ،بل من أن ميسه مجرد املس َ ( .يا َأ َب ِت ِإنِّي َأ َخ ُ
اب
اف َأن يمَ ََّس َك َع َذ ٌ
ِّم َن ال َّر ْح َمن) (مرمي)٤٥ :
ولو كان كان لدى أبيه استعداد للتفكير فيما دعاه إليه أل َّثر فيه هذا األسلوب ،
ولكن قد أغلق قلبه عن هذه االستجابة .
ولكن يبقي لهذا األمر  ،وهو استخدام اجلانب الوجداني في احلوار  ،أثره الف َّعال
في النفاذ إلى عاطفه الطرف اآلخر وإقناعه .
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مقومات احلوار الناجح يف �ضوء حوارات الأنبياء
�أبرز هذه املقومات :
1.1الإعداد الكامل للحوار مبا يتطلبه .
2.2ح�سن اال�ستهالل يف فتح باب احلوار .
3.3الثقة بالنف�س واليقني مب�صداقية الق�ضية .
4.4االنطالق من االمور امل�شرتكة .
5.5الإقرار باخلط�أ واالعرتاف به .
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 1ــ اإلعداد الكامل للحوار مبا يتطلبه :

احلوار عملية جدلية يسعى ُّ
كل طرف فيها إلى إقناع اآلخر بوجهة نظره  :وذلك
يتطلب عدة عناصر مطلوب توافرها حتى يستطيع أن يصل احملاور إلى إقناع الطرف
احملاور مببدئه وقضيته  ،ويتطلب اإلعداد الكامل للحوار من مهارات احلوار وسبل
اإلقناع .
ومن أدوات احلوار املهمة  :سعة صدر احملاور في تقبل الرأي اآلخر ،وطول النفس
في احلوار ؛ إذ احلوار قد ميتد إلى ساعات أو جلسات عدة ؛ وذلكم يتطلب أن
ميلك احملاور النفس الطويل في السجال الذي يدور في احلوار.
ويعتمد احلوار أيض ًا على فصاحة احملاور وقوة بيانه وحجته  ،وقد يحتاج احملاور إلى
أطراف أخر تساعده وتؤازره ولو باحلضور  ،وكل ذلك من عوامل ومقوماته احلوار
الناجح .
ولذلكم طلب موسى ـــ عليه السالم ـــ من ربه حينما بعثه إلى فرعون وهو يعلم
أنه سيقدم على حوار ـــ مع ملك متسلط ــ طلب من ربه أن يزوده مبهارات احلوار
الناجح كي ينجح في مهمته التي وكل بها َ ( .ق َ
ال َر ِّب ْاش َر ْح ِلي َصدْ رِيَ ،و َي ِّس ْر ِلي
ِيرا ِّم ْن َأ ْه ِليَ ،ها ُر َ
ون
َأ ْمرِيَ ،و ْاح ُل ْل ُع ْقدَ ًة ِّمن لِّ َسا ِنيَ ،ي ْف َق ُهوا َق ْو ِليَ ،و ْاج َعل لِّي َوز ً
َأ ِخيْ ،اشدُ ْد ِب ِه َأ ْزرِيَ ،و َأ ْشر ِْك ُه ِفي َأ ْمرِي) (طه)٣٢ - ٢٥ :

قد طلب من ربه عدة متطلبات حلواره مع فرعون وهي :

1 .1شرح الصدر  ،ولهذا األمر أث ُر ُه في االستعداد النفسي للحوار ،وحماسته
للقضية  ،وتقبله ملا قد يجده من محاوره من غلظة أو جفوة أو سوء قول .
2 .2تيسير األمر  ،ولهذا املتطلب أهميته في تسهيل مهمته العظيمة في دعوته
فرعون لإلميان برب العاملني ،وتيسير اهلل له َّ
كل الصعاب التي تعوق هذه
املهمة الصعبة  ،كيف ال؟ وهي حوار من شخص عادي ـ في نظر فرعون ـ مع
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ملك يدعي الربوبية  ،وفي أمر سينازعه فيه ما يدعيه .
3 .3فصاحة القول  ،وهذا أمر ظاهر األهمية في مقومات جناح احلوار فإن.
فصحاة اللسان وحسن املنطق لهما أث ُرهما في اإلقناع  ،وتغيير القناعات
السابقة جتاه أي قضية  :ولذا قد يخسر املجاو ُر قضي َت ُه بسبب قوة خصمه
في هذا اجلانب وإن كان احلق معه .
4 .4املعاونة واملظاهرة ،وقد طلب موسى من ربه أن يعزر جانبه بأخيه يصدقه،
وهذا مقوم مهم ،فالكثرة لها اعتبا ُرها في تشجيع احملاور ،وتعزيز موقعه،
وإلقاء الهيبة في نفس محاوره وتسديده .

 – 2حسن االستهالل في فتح باب احلوار :

حسن االستهالل ألي خطاب أو مثال أو قصيدة له أث ُر ُه في جناحه بجذب املستمع
أو القارئ  ،واحلوار جتربة إلثبات حق أو للوصول إلى نقاط اتفاق في مساحات
مشتركة للتعاون والتعايش ،وحسن االستهالل للحوار من أهم معالم املنهج الذي
يكفل جناح احلوار .
واملتتبع حوارات األنبياء مع أقوامهم يجد أنهم يهتمون بحسن االستهالل في
مخاطباتهم ونقاشهم معهم .
ولذا ُيصدرون حوارهم بألفاظ لها أث ُرها في التواصل اجليد مع أقوامهم؛ تأمل لفظ:
«يا قو ِم» الذي افتتح به أكثر األنبياء خطاباتهم وحواراتهم مع أنبيائهم،هذا اللفظ
الذي يشعر فيه النبي ـــ احملاور ــ قومه ــ املتحاور معهم ــ بأنه منهم  ،وأنهم قومه،
نفوسهم بهذا االستهالل حلوار إيجابي من حيث استجابتهم
وهو بذلك يهيئ َ
خلطابه  ،وتقديرهم لكالمه .
ها هو نوح ـــ عليه السالم ـــ يذكر قو َم ُه بأصرة القرابة في افتتاحية حواره مع قومه
ُوحا ِإ َلى َق ْو ِم ِه َف َق َ
ال َيا َق ْو ِم ) (األعراف)٥٩ :
( َل َقدْ َأ ْر َس ْل َنا ن ً
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قال ابن عاشور :وع َّبر في ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم بأصرة القرابة؛
ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهم  ،وأضاف “ القوم” إلى
(((
ضميره للتحبيب والترقيق الستجالب اهتدائهم.

ومن حسن االستهالل:

تذكير احملاور بأمور تلزمه – لوكان عاقلاً  -باالستجابة.
من ذلك :في حوار موسى مع قومه – في سورة إبراهيم -بدأ حواره بتذكيره
قومه بنعم اهلل عليهم في إجنائه لهم من العذاب والنكال ،والتقتيل ألبنائهم
واالستحياء لنسائهم ،وهذا االستهالل من باب اإللزام لهم باالعتراف بنعمة اهلل
عليهم؛ مما يستوجب منهم – لو كانوا يقدرون هذه النعم – الشك َر للمنعم بها،
وعبادته وحده.
( َو ِإ ْذ َق َ
هلل َع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ َأ َجن ُ
وسى ِل َق ْو ِم ِه ا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َة ا ِ
اكم ِّم ْن آلِ ِف ْر َع ْو َن َي ُسو ُمون َُك ْم
ال ُم َ
تح ُي َ
اب َو ُي َذ ِّب ُح َ
ُسو َء ا ْل َع َذ ِ
ون ِن َسا َء ُك ْم َو ِفي َذ ِل ُكم َبال ٌء ِّمن َّر ِّب ُك ْم
ون َأ ْب َنا َء ُك ْم َو َي ْس ْ
يم) (إبراهيم)٦ :
َع ِظ ٌ

 3ــ الثقة بالنفس ،واليقني مبصداقية القضية:

من معالم جناح احملاور ثق ُت ُه بنفسه ،واعتقا ُد ُه اجلاز ُم مبصداقية القضية التي يحاور
ألجلها ،فكلما كان احملاور مقتن ًعا مبصداقية قضيته التي يدعو إليها ويحاور
لإلقناع بها كان أقدر على جناحه في حواره ،وإقناعه الطرف اآلخر.

( )1التحرير والتنوير ()188/8
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نوح قو َم ُه في حواره معهم إلى عبادة اهلل ،وقابلوه بالتكذيب
ولذلك ملا دعا ٌ
والتشكيك بأنه بش ٌر مث ُلهم أنى له أن يكون رسولاً من عند اهلل وهو كذلك؟
رد عليهم أنه على ثقة من قضيته ،وعلى يقني من دعوته ،وأنه مكلف باإلبالغ،
وال ميلك فتح بصائرهم التي تَعمى عن احلق الواضح ،ولذا ال يلزمهم مبا ُعمي
عليهمَ (:ق َ
نت َع َلى َب ِّينَةٍ ِّمن َّر ِّب َي َوآتَا ِني َر ْح َم ًة ِّم ْن ِع ِ
ند ِه
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِن ُك ُ
وها َو َأن ُت ْم َل َها َكا ِر ُه َ
ون) (هود)٢٨ :
َف ُع ِّم َي ْت َع َل ْي ُك ْم َأ ُن ْل ِز ُم ُك ُم َ
وكذا هود – عليه السالم -ملا ادعى قو ُم ُه املكذبون في حوارهم معه أنه أصيب
بسوء من جراء تسفيهه آلهتهم ر َّد عليهم بيقني بالغ القوة ،واثقًا من دعوته،
ال ِإنِّي ُأ ْشهِ دُ َ
ملتج ًئا إلى ربه ( َق َ
اهلل َو ْاش َهدُ و ْا َأنِّي َبرِي ٌء ممِّ َّا ت ُْشر ُِك َ
ون) (هود)٥٤ :
ولذا حتداهم لثقته من قضيته ودعوته قائالِ (:من ُدو ِن ِه َف ِكيدُ و ِني َج ِمي ًعا ُث َّم َال
ُنظ ُر ِ
ت ِ
ون) (هود)٥٥ :
وسبب هذه الثقة هو مصدرها العظيم من التوكل على اهلل وحده ( ِإنِّي َت َو َّك ْل ُت
َع َلى ا ِ
هلل َر ِّبي َو َر ِّب ُكم َّما ِمن َدا َّبةٍ ِإ َّال ُه َو ِآخ ٌذ ِب َن ِ
اص َي ِت َها إ َِّن َر ِّبي َع َلى ِص َر ٍاط
ُّم ْس َت ِق ٍيم) (هود)٥٦ :
وكذا احلوار الذي ذكره اهلل بني رسله و أقوامهم في سورة إبراهيم عليه السالم.
ذكر اهلل ع َّز َّ
وجل أنهم على يقني تام مما يدعون إليه من توحيد اهلل .فهاهم يقولون
ألقوامهمَ (:قا َل ْت ُر ُس ُل ُه ْم َأ ِفي ا ِ
الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض) (إبراهيم)١٠ :
هلل َش ٌّك َف ِاط ِر َّ
بشرا فال ميلكون ما يؤهلهم ليكونوا
ثم ملا ادعى أقوامهم أنهم لكونهم ً
على هذه املرتبة التي يدعونها أجابوهم بقولهمَ ( :قا َل ْت َل ُه ْم ُر ُس ُل ُه ْم إ ِْن ن َّْح ُن ِإ َّال
ب َشر م ْث ُل ُكم و َل ِكن َ
اهلل يمَ ُُّن َع َلى َمن َي َشا ُء ِم ْن ِع َبا ِد ِه ) (إبراهيم )11
َ ٌ ِّ ْ َ َّ
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ثم بينوا أن مصدر ثقتهم هو توكلهم على اهلل الذي هداهم لإلميان ( َو َما َل َنا َأ َّال
هلل َو َقدْ َهدَ انَا ُس ُب َل َنا َو َل َن ْص ِب َر َّن َع َلى َما آ َذ ْي ُت ُمونَا َو َع َلى ا ِ
َن َت َو َّك َل َع َلى ا ِ
هلل َف ْل َي َت َو َّك ِل
المْ ُ َت َو ِّك ُل َ
ون ) (إبراهيم)١٢ :

 -4االنطالق من األمور املشتركة:

ُ
االنطالق من املجاالت املشتركة ،أو من الرؤى
من أهم معالم إجناح احلوار
واألفكار التي يتفق عليها املتحاورون لتكوين أرضية مناسبة للحوار الناجح.
ففي احلوار الذي ذكره اهلل – ع َّز َّ
وجل -عن إبراهيم وقومه في سورة األنعام.
بدأ إبراهيم – عليه السالم -بقولهَ (:ف َل َّما َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى َك ْو َك ًبا َق َ
ال َه َذا
َر ِّبي) (األنعام)٧٦ :
فكان تركيزه على أمر مهم يكون منطلقًا له في حواره مع قومه حول الربوبية،
كبيرا.
و َم ْن هو املستحق للعبادة وحده؟ فاملستحق ذلك ال بد أن يكون
ً
عظيما ً
إبراهيم وقو ُم ُه ،ولهذا ارتكز احلوار بعد ذلك ،على هذه
وهذا أمر يتفق عليه
ُ
النقطة التي تُعدُّ مصدر اتفاق عند قومه .فتدرج معهم في هذا املبدأَ ( .ف َل َّما
َر َأى ا ْل َق َم َر َبازِغً ا َق َ
ال َه َذا َر ِّبي ) (األنعام)٧٧ :
فهو املستحق ألن يكون ر ًبا؛ ألنه أكبرمن الكوكب السابقَ (...ف َل َّما َر َأى
الش ْم َس َباز َِغ ًة َق َ
َّ
ال َه َذا َر ِّبي َه َذا َأ ْك َب ُر ) (األنعام )٧8 :فهي املستحقة للعبادة؛
ألنها أكبر من الكوكب والقمر.
ولذا ملا أفلت أعلن براء َت ُه من هذه اآللهة؛ ألن الكبير العظيم ال ميكن أن يأتي
نقص بأي وجه من الوجوه؛ اإلله احلق ال بد أن يكون كاملاً .
عليه ٌ
وبذلك أقام عليهم احلجة ،وغلبهم في نتيجة احلوار.
أي حوار أن يبدؤوا باملجاالت
ومن هنا ينبغي للمتحاورين إذا أرادوا إجناح ِّ
متهيدا لتكوين أرضية مناسبة للحوار ،من خالل التركيز على الكليات
املشتركة ً
اجلامعة واملصالح املشتركة ،والقضايا املصيرية الكبرى ،ومناطق االتفاق ،ليبني
حوارا مصيره النجاح.
ً
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في عالم احلوار واجلدال واملناظرة يحاول ُّ
احلج على محاوره،
كل محاور أن يقيم َ
ويحاول ُّ
خصم ُه؛ ولذا يسعى كثي ٌر منهم إلى وضع نفسه
كل مجادل أن يغلب
َ
موضع السالمة في املواقف والصحة في اآلراء والتقديرات ،حتى ولو اضطر إلى
َ
الكذب -أحيا ًنا -حتت ستار عدم الضعف أمام اخلصم باالعتراف باخلطأ.
وكان املنهج النبوي في احلوار يؤمن باإلقرار باخلطأ إذا وقع ،وال يسعى إلى
تبريره ،بل يعترف به.
وفي حوار موسى – عليه السالم -مع فرعون احتج عليه فرعون بخطأ وقع فيه
موسى.
( َق َ
ْت ِفي َنا ِم ْن ُع ُمر َِك ِس ِننيََ ،و َف َع ْل َت َف ْع َل َت َك الَّ ِتي
يدا َو َل ِبث َ
ال َأ َل ْم ُن َر ِّب َك ِفي َنا َو ِل ً
ِين) (الشعراء)١٩ - ١٨ :
َف َع ْل َت َو َأ َ
نت ِم َن ا ْل َكا ِفر َ
امتنان من فرعون بتربية موسى في بيته ،ثم تذكير له بخطأ وقع منه بصيغة
اإلبهام.
وفي العدول عن ذكر فعلة معينة إلى ذكرها مبهمة مضافة إلى ضميره ،ثم
وصفها مبا ال يزيد على معنى املوصوف تهويل مراد به التفظيع ،وأنها مشتهر ٌة
(((
معلوم ٌة ،مع حتقيق إلصاق تبعتها به حتى ال يجد تنصلاً منها.
فرعون َّ
ُ
كل ما في جعبته ليحاج موسى
وهذه األدل ُة التي ذكرها استنفر فيها
ُ
فرعون االنتصا َر؛ ولذا ركز في ذكر ما
عليه السالم-وهو مقام حوار يحاول فيهيحرج موسى – عليه السالم -فأشار إلى قتل موسى القبطي ،وما كان ملوسى
– عليه السالم -أن ينكر ذلك ،بل احترم مصداقي َت ُه ،حتى إن كان في معرض
حوار وجدل مع فرعون .وهنا يثبت موسى – عليه السالم -أن من املنهج النبوي

( )1التحرير والتنوير (.)112/19
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َ
بعض
االعتراف واإلقرا َر باخلطأ ،وعد َم اإلنكار لألمر الثابت ،مما يعده ُ
في احلوار
احملاورين من باب حسن التصرف.
( َق َ
ال َف َع ْل ُت َها ِإذًا َو َأنَا ِم َن َّ
الضالِّنيَ) (الشعراء)٢٠ :
بدأ باالعتراف بهذا اخلطأ قبل اإلجابة عن امتنان فرعون بتربيته.
وقدم « فعلتها» على «إذا» مبادر ًة باإلقرار ليكون كناي ًة عن عدم خشيته من هذا
اإلقرار ،وليقدم االعتراف بهذا الفعل على االعتذار منه ببيان سببه.
( َو َأنَا ِم َن َّ
نفس ُه من الضالني إن كان مرا ُد كالم ِه الذي
الضالِّنيَ) جعل موسى َ
ِ
حكت اآلي ُة معنا ُه :إلى العربية .املعنى املشهور للضالل في العربية وهو ضالل
الفساد ،فيكون مراده :أن َسور َة الغضب أغفلته عن مراعاة حرمة النفس وإن لم
شرائع البشر وتوارثوه
يومئذ شريعة ،فإن حفظ النفوس مما اتفقت عليه
يكن
ٍ
ُ
الف َتر ،ويؤيد هذا قولُ ُه في األخرى ( َق َ
في ِ
ال َر ِّب ِإنِّي َظ َل ْم ُت ن َْف ِسي َف ْاغ ِف ْر ِلي)
(القصص)١٦ :
يومئذ على غير معرفة باحلق
وإن كان مرا ُد ُه مع َنى ضالل الطريق ،أي :كنت
ٍ
لعدم وجود شريعة وهو معنى اجلهالة.
كقوله تعالىَ (:و َو َجدَ َك َض اًّال َف َهدَ ى) (الضحى)٧ :
وعلى كال الوجهني فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير ،وإبطال ملا يستتبعه
من جعله حج ًة لتكذيبه برسالته عن اهلل ،ولذلك قابل َ
نت ِم َن
قول فرعون ( َو َأ َ
(((
ِين ) (الشعراء )١٩ :بقولهَ (:و َأنَا ِم َن َّ
الضالِّنيَ).
ا ْل َكا ِفر َ
وخالصة استشهادي بقصة موسى – عليه السالم -هنا هو أن من منهج األنبياء
َ
واالعتراف بوقوعه؛ وذلك
في حواراتهم حتى مع أعدائهم :اإلقرا َر باخلطأ
َ
صدق محاور ِه وصراحته ،وهو يؤدي إلى
يكسب موق َف ُه قو ًة حينما يعلم احملاو ُر
الثقة في مصداقية موقف ِه وأقوال ِه.
( )1التحرير والتنوير (.)114-113/19
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اخلامتة

احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على نبينا املصطفى ،وبعد:
درست فيه َ
بعض حوارات األنبياء في القرآن ،اتضح
ففي ختام هذا البحث الذي
ُ
لي جليا أهمي ُة دراسة هذه احلوارات  ،لنأخذ منها املنهج الرباني الذي أرشد اهللُ
ً
إليه عبا َد ُه في احلوار.
آداب احلوار ،وهي آداب نحن بحاجة ماسة إلى التأدب بها في
ومن أبرز ذلكُ :
حواراتنا الداخلية ،وحواراتنا مع غيرنا ،ومن أهمها:
ُ
وجتنب اخلصام واللجج في
وحسن القول واخلطاب،
اجلدل بالتي هي أحسن،
ُ
ُ
احلوار ،والهدو ُء في احلوار ،والبعدُ عن التشنجات ،والبعدُ عن الكبر والتعالي
في احلوار.
وبدراسة بعض احلوارات القرآنية لألنبياء مع أقوامهم ميكن اخلروج بأبرز معالم
التدرج في احلوار ،والبد ُء بالقضايا
املنهج النبوي في احلوار ،ومن أهمها:
ُ
الكبرى ،واالعتما ُد على األدلة ،إضاف ًة إلى املزاوجة بني الترغيب والترهيب في
احلوار ،مع أهمية استخدام اجلانب الوجداني.
وخلصت في نهاية هذه الدراسة املتواضعة للحوار النبوي في القرآن إلى
وحسن
أبرز ُمقومات احلوار الناجح ،ومن أهمها :اإلعدا ُد الكامل للحوار،
ُ
االستهالل ،إضاف ًة إلى ثقة احملاور بنفسه ،ومبصداقية قضيته ،مع األثر املهم
لالنطالق من األمور املشتركة بني املتحاورين حلوار ناجح ،وضرورة اإلقرار باخلطأ
واالعتراف به في جناح احلوارات.
وختا ًما :فهذا موضوع طويل يحتاج إلى دراسة متأنية كي نقتدي بأنبياء اهلل
َ
ِ
مع
املشرق لقواعد اإلسالم
الوج َه
في حواراتنا ،ولنبرز َ
وأسس ِه وآداب ِه في حوار ِه َ
اآلخر.
د .عيسى بن ناصر الدريبي
األستاذ املشارك بجامعة امللك سعود
ealduraibi@ksa.edu.sa
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أهم املراجع
1 .1أساس البالغة ،للزمخشري ،بيروت ،دار املعرفة.
2 .2أصول احلوار ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1408 ،

3 .3التحرير والتنوير ،البن عاشور ،الدار التونسية للنشر.
4 .4تفسيرالقرآن العظيم ،البن كثير ،حتقيق سامي السالمة ،دار طيبة ،الرياض،
ط /األولى1422 ،هـ.
5 .5جامع البيان في تفسير آي القرآن ،للطبري ،حتقيق :د .عبد اهلل التركي.
6 .6احلوار بني األديان ،د .وليم سليمان ،الهيئة املصرية للكتاب1976 ،م.
7 .7احلوار من أجل التعايش ،د.عبد العزيز بن عثمان التويجري ،ط /األولى
1419هـ.
8 .8احلوار :آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية ،خالد املغامسي ،ط :مركز
امللك عبد العزيز للحوار الوطني ،الرياض.
9 .9احلوار النبوي مع املسلمني وغير املسلمني ،د .سعيد صيني ،ط :مركز
امللك عبد العزيز للحوار الوطني ،الرياض.
1010روح املعاني ،لأللوسي ،دار إحياء التراث ،بيروت.
1111فتح القدير ،للشوكاني ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة ،وثقه وعلق عليه
سعيد اللحام.
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1212في ظالل القرآن ،سيد قطب ،دارالشروق ،ط /العاشرة1402 ،هـ.
1313الكشاف ،للزمخشري ،دار املعرفة ،بيروت.
1414الكليات ،ألبي البقاء الكفوي ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق 1975م.
1515لسان العرب ،ابن منظور.
1616معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،دار الفكر ،بيروت ،ط1418 ،2/هـ.
1717املفردات ،الراغب األصفهاني ،حتقيق /صفوان داودي.
1818مناهج اجلدل في القرآن ،د .زاهر األملعي ،مطابع الفرزدق التجارية،
الرياض ،ط /الثالثة1404 ،هـ.

60

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1 .1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2 .2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3 .3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4 .4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق واملراجعة.
5 .5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6 .6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7 .7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8 .8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9 .9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
فاكس + 966 11 2665778 :هاتف+ 966 11 2665777 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

