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املقدمة
القرآن الكرمي باتفاق جميع املسلمني ،هو أول كتاب يجب الرجوع إليه في كل
ما يتعلق مبعارف اإلسالم ،عقيدة وشريعة وأخالقاً ،بوصفه كتاب ًا منز ًال من اهلل
سبحانه ،وتبيان ًا لكل شيء ،وص َّرف اهلل فيه للناس من كل مثل ،وال يأتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه؛ وذلك ليكون كتاب ًا مرجعي ًا خالداً وشامالً ،يرجع إليه
اإلنسان في كل زمان ومكان وحال ،وفي كل شأن من شؤونه الفردية واالجتماعية،
الدينية والدنيوية ،وهكذا في شؤون املجتمع واألمة.
وفي القرآن الكرمي كثير من الصور والنماذج احلوارية البليغة واملؤثرة ،والتي جاءت
مكثفة وواسعة في كثير من سوره وآياته ،الطويلة والقصيرة ،املكية واملدنية،
ثم
بحيث ميكن القول :إن القرآن الكرمي هو أول كتاب حوار في اإلسالم ،ومن َّ
فهو أهم مرجع على اإلطالق في مسألة احلوار بني الناس ،وفي تأصيل فكرة احلوار
وتقعيدها في اإلسالم والفكر اإلسالمي.
ومن هنا تأتي أهمية وقيمة البحث عن مسألة احلوار في القرآن ،والكشف عن
صور هذا احلوار ومناذجه ،وقواعده ومبادئهِ ،عبره ومواعظه ،هديه وبصائره.
وما يؤكد أهمية االهتمام بهذه املسألة ،هو تلك املفارقة الالفتة في عدم التناسب
الشديد بني ما يتجلى في القرآن الكرمي من عناية فائقة مبسألة احلوار ،وانخفاض
مستويات احلوار بني املسلمني وتقلصها ،املفارقة التي تكشف عن خلل فكري
وثقافي أصاب العقل اإلسالمي ،فأحدث مثل هذه املفارقة التي هي بحاجة إلى
معاجلة فكرية وثقافية.
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وهذه الدراسة هي محاولة للتأمل في مسألة احلوار في القرآن الكرمي ،وحتددت
في ثالثة فصول ،تطرق الفصل األول إلى الكتابات اإلسالمية املعاصرة التي
تناولت فكرة احلوار في القرآن ،والكشف عن املداخل التي استندت عليها في
هذا التناول؛ وذلك بقصد مواكبة التراكم الفكري والثقافي املنجز في هذا الشأن،
وتكوين املعرفة به.
وتطرق الفصل الثاني إلى بعض الصور والنماذج احلوارية التي شرحها لنا القرآن
الكرمي ،وحتددت هذه الصور والنماذج في أربعة حوارات؛ األول حواره سبحانه
وتعالى مع املالئكة بوصفه أول حوار شرحه لنا القرآن ،الثاني حواره َّ
جل شأنه مع
إبليس ،وهو احلوار الثاني في الكتاب املجيد ،والثالث حوار اهلل ــ ج َّلت قدرته ــ
مع آدم بوصفه أول حوار بني اهلل واإلنسان ،الرابع حوار األنبياء مع أقوامهم ،وحتدد
في ثالثة مناذج؛ حوار نبي اهلل نوح مع قومه بوصفه أول حوار أشار إليه القرآن بني
نبي وقومه ،وحوار نبي اهلل إبراهيم مع قومه بوصفه أبا األنبياء ،وفي ذريته وضعت
النبوة ،وحوار نبي اهلل موسى مع قومه بوصفه أوسع حوار أشار إليه الكتاب املجيد.
وتطرق الفصل الثالث إلى بعض القواعد واملبادئ املستنبطة من القرآن الكرمي
والناظمة ملنهج احلوار بني الناس على تعدد وتنوع دياناتهم ومذاهبهم ولغاتهم
وألسنتهم وقومياتهم وأعراقهم.
آمل أن أكون قد ُوفقت بعض الشيء في هذه احملاولة ،وأتطلع منها في أن تكون
إسهام ًا يضيء ثقافة احلوار في املجتمع واألمة ويدعمها.
واهلل ولي التوفيق ..
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الفصل األول
الكتابات اإلسالمية وفكرة الحوار في القرآن
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1
اهتمام متأخر
إذا تتبعنا الكتابات والدراسات التي تناولت احلديث عن فكرة احلوار في القرآن
الكرمي في املجال العربي ،سوف نكتشف أن االهتمام بهذه الفكرة جاء حديثاً،
ولعله يرجع إلى سبعينيات القرن العشرين ،فحينما أصدر السيد محمد حسني
فضل اهلل كتابه (احلوار في القرآن ..قواعده أساليبه معطياته) سنة 1396هـ،
أشار في مقدمة الكتاب إلى أنه لم يجد في املكتبة اإلسالمية في حدود قراءاته
كتاب ًا يبحث في هذا املوضوع بشكل متكامل ،وفي الطبعة اخلامسة من الكتاب
الصادرة سنة 1416هـ ،أشار إلى أن هذا الكتاب رمبا يكون حسب قوله ،أول
كتاب في معاجلة هذا املوضوع.
لكنني وجدت أن هناك كتاب ًا صدر قبل هذا الكتاب بسنة أو أقل ،وهو كتاب
(احلوار واجلدل في القرآن الكرمي) ملؤلفه خالف محمد احلسيني ،صدر بالقاهرة
سنة 1395هـ.
ال على الصعيدين
ومنذ االلتفات لهذه الفكرة لم نشهد تراكم ًا متجدداً ومتص ً
الكمي والنوعي ،فما زال االهتمام بهذه الفكرة في مجال الدراسات الفكرية
ال ومحدوداً ،ال يتناسب وأهمية هذه الفكرة وقيمتها ،وفي
والقرآنية يعد ضئي ً
هذا الوقت حتديداً الذي تتأكد فيه للجميع احلاجة امللحة إلى احلوار ثقافة وقيم ًا
ونهج ًا وأخالقاً ،أكثر من أي وقت مضى.
ال ومحدوداً حتى بعد جتدد
والالفت في األمر أن االهتمام بهذه الفكرة ظل ضئي ً
فكرة احلوار وانبعاثها انبعاث ًا واسع ًا على الصعيد العاملي ،مع انطالقة فكرة حوار
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احلضارات والثقافات في العقد األخير من القرن العشرين ،إلى فكرة حوار األديان
التي شهدت نشاط ًا ملحوظ ًا مع بداية القرن احلادي والعشرين ،مروراً بفكرة حوار
املذاهب في املجال اإلسالمي ،وصو ًال إلى فكرة احلوار الوطني في املجال العربي.
هذا االهتمام الواسع بفكرة احلوار ،والذي يحصل ألول مرة بهذا املستوى من
الدينامية واالتساع ،وبهذا االمتداد والعبور بني الثقافات واحلضارات ،واملجتمعات
والديانات ،واللغات والقوميات ،والطوائف واملذاهب ،كان يفترض أن يحرك
بصورة أكبر العناية واالهتمام بفكرة احلوار في القرآن الكرمي بوصفه الكتاب
الذي تتأكد حاجة الرجوع إليه في مثل هذه احلاالت؛ تصويب ًا للموقف الشافي،
وبحث ًا عما يطمئن إليه القلب والعقل ،وتنوراً بهدي القرآن وبصائره ،وبوصفه
كتاب ًا مرجعياً ،حاكم ًا وناظم ًا ملصادر األدلة األخرى ،ويرجع إليه املسلمون في
اجتهاداتهم واستنباطاتهم الفكرية والتشريعية ،وفي مختلف قضاياهم وشؤونهم،
وكل أبعاد حياتهم هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ما متثله فكرة احلوار من مساحة
كبيرة ،وما حتظى به من عناية فائقة في هذا الكتاب املجيد.
وعند النظر في الكتابات التي تناولت فكرة احلوار في القرآن ،ميكن تقسيمها من
ناحية طريقة تناولها لهذه الفكرة ،إلى ثالثة أقسام ،هي:
القسم األول :الكتابات التي تطرقت إلى هذه الفكرة في نطاق احلديث العام عن
احلوار في اإلسالم ،أو عن احلوار وعالقته بأحد مجاالت املعارف اإلسالمية .وجاء
ال في الغالب
احلديث عن هذه الفكرة في هذه الكتابات محدوداً وجزئياً ،ومتص ً
باملدخل العام في هذه الكتابات ،الذي يشرح في العادة طبيعة املفهوم من جهة
املعنى واملبنى ،والبحث عن تعريفات املفهوم واستعماالته ،لغة واصطالحاً ،حيث
يجري التوقف عند استعماله في القرآن ،واإلشارة إلى املعنى الذي يعطى له عند
املفسرين وأهل اللغة.

14

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

وفي هذا الشأن يأتي كتاب( :احلوار آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه) ملؤلفه
محمد شمس الدين خوجة ،الصادر سنة 1425هـ.
القسم الثاني :الكتابات التي تطرقت إلى هذه الفكرة ،في نطاق احلديث عن أحد
موضوعات احلوار في القرآن ،وفي هذا الشأن يأتي كتاب (احلوار مع أهل الكتاب
أسسه ومناهجه في الكتاب والسنة) ملؤلفه خالد القاسم ،الصادر سنة 1414هـ.
القسم الثالث :الكتابات التي تطرقت إلى هذه الفكرة ،في نطاق احلديث عنها
بصورة مركزة عليها ،شارحة لها ،وكاشفة عن أبعادها ومناذجها وتطبيقاتها في
القرآن .وفي هذا الشأن جاءت مجموعة من املؤلفات التي سوف نأتي على ذكر
بعضها الحقاً.

2
تعدد املداخل
استندت الكتابات التي تناولت احلديث عن فكرة احلوار في القرآن الكرمي ،على
مداخل متعددة في النظر إلى هذه الفكرة ،من هذه املداخل:
أوالً :املدخل الدعوي:
هناك كتابات عاجلت فكرة احلوار في القرآن باالستناد على املدخل الدعوي،
بوصف أن القرآن كتاب للهداية والدعوة في سبيل اهلل ،واملبادئ واحلوارات التي
تضمنها جاءت متصلة بهذا السياق الدعوي ،وفي هذا النطاق ارتبطت فكرة
احلوار بإطار الدعوة لإلسالم وبحركة العاملني لإلسالم ،والتأكيد على اقتران هذه
الفكرة بامليادين الدعوية ،بعيداً عن امليادين النظرية.
وفي هذا الشأن يعد كتاب (احلوار في القرآن) للسيد محمد حسني فضل اهلل من
أكثر املؤلفات حرص ًا وتأكيداً على هذا املنحى الدعوي ،حيث احتوى الكتاب
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على إشارات وتنبيهات صريحة ومتواترة تشير إلى هذا املنحى وتؤكده من بداية
الكتاب إلى نهايته.
ففي مقدمة الطبعة األولى أشار السيد فضل اهلل إلى أن هذا الكتاب (يتحرك في
االجتاه الذي ال يجعل من البحث محاولة جديدة في الدراسات اإلسالمية األدبية،
بل يجعل منه حركة في خطوات الدعوة اإلسالمية املعاصرة باكتشاف اخلصائص
املشتركة لآلفاق التي عاشها احلوار القرآني في عهود الرساالت األولى ،ولآلفاق
التي تعيشها الدعوة اإلسالمية اآلن في جتارب الدعاة اإلسالميني ،الذين يتحركون
في كل املواقع من أجل أن ينطلق اإلسالم إلى احلياة) (.)1
وقبل أن يختم املؤلف هذه املقدمة ،أشار مجدداً إلى هذه املالحظة ،وتأكيداً على
هذا املنحى بقوله( :ال أحتاج إلى التأكيد من جديد ،أن هذا الكتاب لم ينطلق
من موقع الترف الفكري األدبي اإلسالمي ،بل كل هدفه أن يحرك في خطى
العاملني روح ًا إسالمية جديدة ،تدفع خطوات احلوار إلى أهدافها البعيدة في

تقريب اإلنسان إلى اهلل من خالل ارتباطه باإلسالم) (.)2

ثانياً :املدخل التربوي:
استندت بعض الكتابات التي عاجلت فكرة احلوار في القرآن الكرمي على املدخل
التربوي ،بوصف أن احلوار ميثل أسلوب ًا حيوي ًا وناجع ًا في أساليب التربية ،وتدعيم
القيم التربوية ،ومن هذه اجلهة أبرزت هذه الكتابات املعاني والدالالت واملقاصد
التربوية لفكرة احلوار في القرآن.
وفي هذا الشأن يعد كتاب (التربية باحلوار) ،ملؤلفه الباحث التربوي عبد الرحمن
النحالوي من املؤلفات البارزة في تعزيز هذا املنحى وتأكيده ،الذي جاء في سياق
اهتمام املؤلف باملجال التربوي ،كتابة وتعليماً ،وتصنف على هذا املجال جميع
مؤلفاته األخرى.
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ويكشف املؤلف عن هذا املدخل التربوي في كتابه بقوله( :احلوار القرآني أسلوب
تربوي فريد في قوة تأثيره ،وعمق آثاره التربوية والنفسية ،وحسبه أنه مظهر من
مظاهر جتلي العناية اإللهية باإلنسان ليعتز بإنسانيته) ( .)3وفي مكان آخر من
الكتاب يقول( :احلوار القرآني بجميع أصنافه وصيغه وأشكاله ،يهذب املشاعر،
ويوقظ الوجدان ،ويربي العواطف الربانية)(.)4
ويرى النحالوي أن اآلثار التربوية للحوار القرآني ،من السعة بحيث من الصعب
استيعابها واإلحاطة بها .وقد احتوى هذا الكتاب على العديد من الصور والنماذج
احلوارية في القرآن ،التي أشار إليها املؤلف مركزاً على عناصرها ومقاصدها التربوية.
وفي هذا الشأن أيض ًا يأتي كتاب (احلوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية)
ال عن احلوار في الكتاب
ملؤلفه خالد املغامسي ،الذي خصص في كتابه فص ً
والسنة ،في إطار احلديث عن آداب احلوار وتطبيقاته التربوية ،حيث يرى أن
باإلمكان استخراج كثير من اآلداب التي ينبغي األخذ بها في احلوار ،وفي القرآن
الكرمي أمثلة شتى للحوار يستشف منها آداب احلوار وأهدافه وغاياته وآثاره(.)5
ثالثاً :املدخل الديني املقارن:
وجلت بعض الكتابات إلى فكرة احلوار في القرآن من املدخل الديني املقارن في
نطاق الديانات السماوية الثالث الكبرى :اليهودية ،واملسيحية ،واإلسالم؛ وذلك
ملا تضمنه القرآن الكرمي من حوارات دينية وعقيدية موسعة ومهمة للغاية مع
من أسماهم القرآن بأهل الكتاب اليهود والنصارى ،مثلت أحد صور احلوارات
القرآنية ومناذجه.
ومن هذه اجلهة ،أبرزت هذه الكتابات األسس واملبادئ التي دعا إليها القرآن في
مجال احلوار مع أهل الكتاب.
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وفي هذا الشأن يأتي كتاب( :أسس احلوار في القرآن الكرمي ..دراسة في عالقة
اإلسالم باليهودية واملسيحية) ،ملؤلفه املستشرق األملاني املعاصر هربرت بوسه،
صدرت ترجمته العربية في القاهرة سنة 2005م ،أجنزها أستاذ الدراسات اليهودية
واالستشراقية في جامعة القاهرة الدكتور أحمد محمود هويدي.
ويعد هذا الكتاب في نظر بعضهم من الدراسات االستشراقية املعاصرة املهمة
التي كشفت عن عالقة الديانات التوحيدية الثالث فيما بينها ،وخصوص ًا عالقة
اإلسالم بالديانتني السابقتني عليه اليهودية واملسيحية.
وقد برهن املؤلف في هذا الكتاب بأدلة علمية وموضوعية على عدم خضوع
اإلسالم ومصادره األساسية ،وفي مقدمتها القرآن ألي تأثيرات خارجية من
اليهودية واملسيحية ،وعدَّ أن القرآن ميثل منوذج ًا للوحدة الدينية لكونه يشير إلى
إله واحد ،وبوصفه نص ًا أصلياً.
والذين تعرفوا إلى هذا الكتاب عدُّ وه أنه يأتي في سياق ما أجنزه بعض املستشرقني
األملان الذين مثلوا اجتاه ًا إيجابي ًا وموضوعي ًا في الدراسات اإلسالمية ،حيث
أنصفوا اإلسالم وحضارته.
وفي هذا الشأن يأتي كذلك كتاب( :احلوار مع أهل الكتاب أسسه ومناهجه في
الكتاب والسنة) ملؤلفه خالد القاسم.
رابعاً :املدخل الفكري النقدي:
استند على هذا املدخل بصور مختلفة العديد من الكتابات التي عاجلت فكرة
احلوار في القرآن ،والقصد من هذا املدخل محاولة نقد بعض املقوالت امللتبسة
وتصحيحها ،ومواجهة بعض اإلشكاليات اخلاطئة التي أثارها وتوارثها خصوم
اإلسالم في محاولة منهم حملاصرة الدين والتشكيك فيه ،ووقف متدده وانتشاره في
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داخل محيطه وخارجه ،وإلثارة حالة من الفوضى الفكرية في بيئاته ومجتمعاته،
ولفتح املنافذ أمام تغلغل األفكار واملفاهيم املغايرة ونفوذها.
وأشار إلى مثل هذه املقوالت واإلشكاليات وباهتمام واضح السيد فضل اهلل في
مقدمات كتابه( :احلوار في القرآن) ،وهي املقدمات التي ظل يجدد فيها رؤيته
لفكرة احلوار في القرآن مع تعاقب السنني ،في ظل ما كان يشهده الواقع الفكري
اإلسالمي من حتوالت وتغيرات متأثراً تارة بالقوى املنبعثة من داخله ،وتارة بالقوى
املنبعثة من خارجه.
ومن هذه اإلشارات ،ما جاء في الطبعة الثانية من الكتاب الصادرة سنة 1403هـ،
حيث أشار السيد فضل اهلل بقوله( :رمبا يكون للحديث عن احلوار في القرآن دور
ثقافي يحدد للناس نظرة اإلسالم إلى حركة اخلالفات الفكرية التي تفرض نفسها
على واقع التفكير في احلياة ،ويناقش املقولة التي تتهم اإلسالم بأنه دين السيف
الذي ال يطرح فكره للناس إال من خالل السيف بعيداً عن كل فكر ،وعن كل
حوار ،لتحل محلها املقولة التي تفتح كل األبواب املغلقة للحوار ،يبرز اإلسالم
من خاللها دين دعوة وفكر وحوار) (.)6
وفي مقدمة الطبعة الرابعة الصادرة سنة 1407هـ ،أشار السيد فضل اهلل بقوله:
(إننا نواجه اآلن الكثير من االتهامات التي تتحدى الصورة احلقيقية لإلسالم في
عقالنيته وموضوعيته ،وقوته الفكرية في مواقع احلوار لترسم له صورة الدين الذي
يرفض العقل واملنطق ،ويعمل على مصادرة احلرية الفكرية ،ويخاطب األمة من
موقع غرائزها ،ال من عمق تفكيرها) (.)7
وفي هذا الشأن يأتي كذلك كتاب (احلوار الفكري في القرآن الكرمي) ملؤلفه أمني
حلمي أمني الصادر سنة 1997م.
لعلها هذه أبرز املداخل التي استندت عليها الكتابات اإلسالمية ،التي تناولت
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احلديث عن فكرة احلوار في القرآن الكرمي ،وهي املداخل التي كشفت بدورها
عن أهمية هذه الفكرة وقيمتها ،وتعدد أبعادها ومجاالتها ،كما كشفت أيض ًا
عن تطور عالقة الفكر اإلسالمي املعاصر بهذه الفكرة ،وكيف جتدد هذا االهتمام
متأثراً بتحوالت الواقع ومعطياته املوضوعية والفكرية.

3
من اجلدل إلى احلوار
قبل االلتفات إلى فكرة احلوار في القرآن الكرمي والعناية بها ،كانت فكرة اجلدل
هي التي تستحوذ على االهتمام في الكتابات اإلسالمية ،ويكفي داللة على ذلك
النظر في الكتابات التي حاولت البحث عن الكلمات واأللفاظ في إطار ما يسمى
بحقل املصطلحات القرآنية ،حيث جند اعتماد كلمة اجلدل بوصفها من الكلمات
الشائعة في القرآن ،وتصلح أن تكون من املصطلحات القرآنية ،في حني ال جند
اعتماد كلمة احلوار في هذه الكتابات.
وهذا ما نالحظه عند العودة إلى كتاب (مصطلحات قرآنية) ،ملؤلفه الدكتور
صالح عضيمة ،الصادر سنة 1994م ،حيث احتوى الكتاب على مئة وثالثة
مصطلحات من بينها كلمة اجلدل ،وليس من بينها كلمة احلوار.
ولعل من السهولة تفسير هذه املالحظة عند النظر في القرآن ،إذ جند أن كلمة
احلوار لم تأت في سياق تلفت االنتباه ،وجاءت في ثالث آيات فقط ،بخالف
كلمة اجلدل التي جاءت في سياقات تلفت االنتباه ،ووردت في تسع وعشرين
آية ،وفي ست عشرة سورة مكية ومدنية ،وفي سبع عشرة صيغة اشتقاقية.
وكلمة احلوار لم ترد بهذه الصيغة االسمية في القرآن ،ووردت بصيغة أخرى
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في سورتني هما :الكهف واملجادلة ،واتصلت مبوضعني وسياقني كشفت عنهما
اآليات نفسها ،وهذه اآليات هي:
1 .1قال تعالىَ { :ف َق َ
ال ِل َص ِ
اح ِب ِه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر ِم ْن َك َما ًال َو َأ َع ُّز َن َفراً}(.)8
2 .2قال تعالىَ { :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 ِم ْن ُت َر ٍاب ُث َّم
ِم ْن ن ُْط َفةٍ ُث َّم َس َّو َاك َر ُجالً} (.)9
3 .3قال تعالىَ { :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 ِ
هلل
يع َب ِصي ٌر } (.)10
َواهلل ُ َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما إ ِّن َاهلل َ َس ِم ٌ

والذي قلب االهتمام فيما بعد من فكرة اجلدل إلى فكرة احلوار في الكتابات
اإلسالمية ،عوامل ومعطيات كانت محفزة ودافعة إلى ذلك ،وفي هذا الصدد
ميكن اإلشارة إلى ثالثة عوامل مؤثرة ومترابطة فيما بينها ،هي:
أو ًال :تفضيل كلمة احلوار على كلمة اجلدل؛ وذلك ملا بني هاتني الكلمتني من
مفارقات تباعد وتباين بينهما ،لغوي ًا ومعنوياً ،ففي الوقت الذي تأتي كلمة
احلوار متجردة عن أي إضافة سلبية من جهة املعنى أو اإليحاء ،فإن كلمة اجلدل
تأتي محملة بإضافة سلبية من جهة املعنى أو اإليحاء.
فحني يعرف الشريف اجلرجاني اجلدل واجلدال في كتابه (التعريفات) ،يقدم
ثالثة تعريفات تتضمن ذم ًا وقدحاً ،فعن اجلدل يقول عنه في التعريف األول:
(هو القياس املؤلف من املشهورات واملسلمات ،والغرض منه إلزام اخلصم ،وإفحام
من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان).
وفي التعريف الثاني هو( :دفع املرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة ،أو
يقصد به تصحيح كالمه ،وهو اخلصومة في احلقيقة).
ويعرف اجلدال بقوله هو( :عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها)(.)11
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وحني يعرف الراغب األصفهاني اجلدل واجلدال يقول( :اجلدال املفاضلة على
سبيل املنازعة واملغالبة ،وأصله من جدلت احلبل ،أي :أحكمت فتله ،وكأن
املتجادلني يفتل كل واحد اآلخر عن رأيه ،وقيل األصل في اجلدال الصراع وإسقاط
اإلنسان صاحبه على اجلدالة وهي األرض الصلبة)(.)12
ومن داللة ذلك معرفة أن املعنى املذموم هو املعنى الغالب على استعمال القرآن
لكلمة اجلدل واشتقاقاتها األخرى ،وكأن األصل في استعمالها هو الذم ،واحملمود
منها جاء في آيات قليلة غلب على قسم منها قيد { :بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن} ،كما
في قوله تعالىَ { :و َج ِاد ْل ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}( ،)13وقوله تعالىَ { :وال تجُ َ ِادلُوا َأ ْه َل
ا ْل ِك َت ِ
اب ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}(.)14

وأشار إلى هذا التفضيل السيد فضل اهلل في كتابه (احلوار في القرآن) حني
أجرى مقارنة بني الكلمتني ،وحسب رأيه( :قد فضلنا اختيار كلمة احلوار في
موضوع الكتاب ،وإن كانت كلمة اجلدل أوسع مساحة في حديث القرآن وأسلوبه
ألمرين:
األول :إن كلمة اجلدل أخذت مدلو ًال جديداً يوحي بالطريقة التي يتبعها
املتناظران أو املتجادالن ،ليغرقا حديثهما أو مناظرتهما بالكالم العقيم ،الذي قد
يقترب إلى الترف الذهني ،مبا يثيره من قضايا جانبية أو مناقشات لفظية ،تخضع
الفكرة إلى متاهات ال يعرف اإلنسان كيف تنتهي ،وأين تستقر؟.
ولعل السبب في ذلك ،هو أن اجلدل حتول إلى صناعة يقصدها كثيرون لذاتها،
من أجل التدرب على األخذ والرد والهجوم والدفاع في مجاالت الصراع الفكري؛
ليعطل قوة خصمه ،ال ليوصله إلى احلقيقة ،أو ليصل معه إلى قناعة ،ولهذا لم نرد
حلديثنا أن يخضع لهذا اإليحاء بادئ ذي بدء.
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الثاني :إن كلمة احلوار أوسع مدلو ًال من كلمة اجلدل ،ولكونها تضمن الكلمة
الثانية معنى الصراع ،في حني جند الكلمة األولى تتسع له ولغيره (.)15
ثانياً :إن مساحة احلوار املتجلي في القرآن هي أوسع من مساحة اجلدل ،األمر
الذي جعل بعضهم يصف القرآن بأنه كتاب حوار ال حدود ألبعاده وآفاقه ،في
داللة على عمق التجلي ملساحة احلوار في هذا الكتاب املجيد.
ويكفي النظر حلوارات األنبياء والرسل مع أقوامهم ومجتمعاتهم ،ملعرفة مدى
املساحة الكبيرة التي يتجلى فيها احلوار في القرآن.
ثالثاً :تأثير العامل املوضوعي مع ما شهدته فكرة احلوار من انبعاث واسع ،حيث
أخذت حيزاً كبيراً من االهتمام العاملي العابر بني الثقافات والديانات واملجتمعات،
وذلك في ظل جتدد االهتمام بفكرة حوار احلضارات التي تلقفها العالم بسرعة
لتخطي الصدمة املدوية التي أحدثتها مقولة صدام احلضارات ،ومن َث َّم لتهدئة
الغليان الذي وضع العالم على حافة الصدام مع أحداث احلادي عشر من سبتمبر.
وتواصل االهتمام العاملي بفكرة احلوار ،في ظل جتدد االهتمام بفكرة حوار األديان
التي شهدت نشاط ًا واسع ًا ومتصاعداً مع بداية القرن احلادي والعشرين.
هذا االنبعاث واالمتداد الواسع لفكرة احلوار على الصعيد العاملي ،إلى جانب جتدد
االهتمام بها فيما عرف باحلوارات الوطنية على الصعيد العربي ،أسهم في تأكيد
االهتمام بفكرة احلوار في املجال اإلسالمي ،وااللتفات لهذه الفكرة في القرآن
الكرمي.
لعل هذه من العوامل املؤثرة في حتول االهتمام من فكرة اجلدل إلى فكرة احلوار في
الكتابات اإلسالمية املعاصرة.
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1
حوار اهلل سبحانه مع املالئكة

يكفي لعظمة احلوار في القرآن ،معرفة ما كشفه لنا هذا الكتاب املجيد ،من
أن احلوار بدأ قبل اإلنسان ،خلق ًا ووجوداً ،وبدأ عنه وحوله وبسببه ،في حوار
جرى بني اهلل جلت قدرته مع مالئكته املقربني ،نقله لنا القرآن الكرمي في قوله
تعالىَ { :و ِإ ْذ َق َ
يها
ال َر ُّب َك ِل ْل َمال ِئ َك ِة ِإنِّي َج ِاع ٌل ِفي ا َأل ْر ِض َخ ِلي َف ًة َقالُوا َأتجَ ْ َع ُل ِف َ
يها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َو َن ْح ُن ن َُس ِّب ُح ب َِح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َ
ال ِإنِّي َأ ْع َل ُم
َم ْن ُي ْف ِسدُ ِف َ
ونَ ،و َع َّل َم آ َد َم ا َأل ْس َما َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َع َلى المْ َال ِئ َك ِة َف َق َ
َما ال ت َْع َل ُم َ
ال َأ ْن ِب ُئو ِني
ِب َأ ْس َما ِء َهؤُالء إ ِْن ُكن ُت ْم َصا ِد ِقنيََ ،قالُوا ُس ْب َحا َن َك ال ِع ْل َم َل َنا ِإ َّال َما َع َّل ْم َت َنا ِإن ََّك
يم}(.)16
يم الحْ َ ِك ُ
َأن َْت ا ْل َع ِل ُ
من هذا احلوار ميكن أن نستخلص النتائج اآلتية:

أوالً :إن أقدم حوار على اإلطالق له عالقة بعالم اإلنسان حسب ما كشفه لنا
القرآن الكرمي ،الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،هو هذا احلوار
الذي جرى بني اهلل سبحانه ومالئكته في عالم كان فيه املالئكة ولم يكن فيه
اإلنسان ،وكان اإلنسان محور هذا احلوار.
ونفهم من ذلك أن أول حوار ظهر إلى الوجود ،وأرشدنا إليه القرآن الكرمي هو
احلوار الذي أشارت إليه اآليات املذكورة ،ومن َث َّم فهو أول حوار ينبغي العودة
والرجوع إليه.
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ثانياً :برهنت هذه اآليات على صحة وصدقية املقولة التي تستعمل كثيراً
في الكتابات اإلسالمية ،وهي مقولة( :في البدء كان احلوار) ،واحلاجة إلى
هذه البرهنة ملا لهذه املقولة من أهمية وقيمة في حقلها الداللي ،فهي من أكثر
املقوالت داللة على قيمة احلوار وعظمته واحلاجة إليه ،واملقصود بها أن احلوار
بدأ منذ وجود اإلنسان على هذه األرض ،وعلى اإلنسان أن يتخذ من احلوار
بدءاً ومنطلق ًا وسبي ًال في عالقته باإلنسان اآلخر الذي هو إما أخ ًا له في الدين،
وإما نظيراً له في اخللق.
وهذا يعني أن احلوار ليس أمراً طارئ ًا على اإلنسان واملجتمع اإلنساني ،أو دخي ًال
عليهما ،وال حتى عابراً ،وإمنا هو أمر له صفة الرسوخ والثبات.
ثالثاً :اقتضت حكمة اهلل سبحانه أن يتحاور مع مالئكته املقربني الذي
يسبحون بحمده ويقدسون له ،حني أراد ج َّلت قدرته أن يجعل في األرض
خليفة ،حتاور معهم وهو غني عن محاورتهم ،ويكفي عنده سبحانه أن يقول
للشيء كن فيكون.
والغاية من هذا احلوار متوجهة لإلنسان لكي يتبصر في هذا املوقف ،وميعن
النظر فيه ،ويتعلم منه التخلق باحلوار ،واتخاذه منهج ًا وسبي ًال في احلياة ،وفي
التعامل مع اآلخرين.
رابعاً :كشفت هذه اآليات عن أن العلم هو املقوم احلقيقي للحوار ،واحملرك
يها َو َي ْس ِف ُك
يها َم ْن ُي ْف ِسدُ ِف َ
له ،والباعث عليه ،فحني قال املالئكةَ {:أتجَ ْ َع ُل ِف َ
الدِّ َما َء َو َن ْح ُن ن َُس ِّب ُح ب َِح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك} ،خاطبهم سبحانهِ { :إنِّي َأ ْع َل ُم َما ال
ت َْع َل ُم َ
ون}.
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وحني ع َّلم اهلل ُ آد َم األسماء كلها ثم عرضهم على املالئكة ،قائ ًال لهم :أنبئوني
بأسماء هؤالء إن كنتم صادقني ،خاطبه املالئكة { :ال ِع ْل َم َل َنا ِإ َّال َما َع َّل ْم َت َنا ِإن ََّك
يم }.
يم الحْ َ ِك ُ
َأن َْت ا ْل َع ِل ُ
فبالعلم خاطب اهلل املالئكة ،وبالعلم رفع اهلل منزلة آدم وش َّرفه وك َّرمه ،وبالعلم
صدق املالئكة وقالوا :سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا.
وهذا يعني أن احلوار ينبغي أن يتخذ من العلم وجهة ومنطلق ًا وسبيالً؛ ألن
احلوار يقوم بالعلم وال يقوم باجلهل ،والعلم هو منطلق احلوار ،ولن يكون اجلهل
منطلق ًا للحوار أبداً؛ وذلك ألن العلم يجعل من احلوار حاجة وقيمة ،ويعطي
محتوى ومضموناً ،وينتهي به ثمرة ومكسب َا.
احلوار
ً
مبعنى أن احلوار ينبغي أن يبدأ من العلم وينتهي إلى العلم ،وهذا هو احلوار
اإليجابي الف َّعال ،حوار العقالء واحلكماء.

2

حوار اهلل سبحانه مع إبليس
من حوار اهلل سبحانه مع املالئكة عن اإلنسان قبل خلقه ووجوده ،انتقل احلوار إلى
إبليس الشيطان الرجيم عن اإلنسان أيضاً ،لكن بعد خلقه ووجوده ،فاإلنسان هو
محور احلوار في هذين املوقفني احلواريني.
وكان من املدهش حق ًا أن ينقل لنا القرآن هذا احلوار بني اهلل سبحانه وإبليس،
وبهذه الكيفية التي شرحها الكتاب املجيد .وال شك في املغزى العميق والبعيد
لهذا األمر ،وهو بحاجة إلى مزيد من التأمل املستفيض واملستمر ،للتبصر بحكمته،
والتنور بعبرته ومواعظه.
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وقد نقل لنا القرآن الكرمي هذا احلوار في أربع سور مكية هي :األعراف اآليات
( ،)18 –11احلجر اآليات ( ،)34 –13اإلسراء اآليات ( ،)56 –16سورة
ص اآليات (.)38 –17

ومنوذج لهذا احلوار ،قال تعالىَ { :و َل َقدْ َخ َل ْق َن ُاك ْم ُث َّم َص َّو ْر َن ُاك ْم ُث َّم ُق ْل َنا ِل ْل َمال ِئ َك ِة
ينَ ،ق َ
الس ِ
ال َما َم َن َع َك َأ َّال
اج ِد َ
ْاس ُجدُ وا آل َد َم َف َس َجدُ وا ِإ َّال ِإ ْب ِل َ
يس َل ْم َي ُك ْن ِم َن َّ
ال َأ َنا َخ ْي ٌر ِم ْن ُه َخ َل ْق َت ِني ِم ْن َن ٍار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن ِطنيٍ َ ،ق َ
ت َْس ُجدَ ِإ ْذ َأ َم ْرت َُك َق َ
ال َف ْاهب ِْط
ِينَ ،ق َ
ِم ْن َها َف َما َي ُك ُ
ال َأ ِنظ ْر ِني ِإ َلى
ون َل َك َأ ْن َت َت َك َّب َر ِف َ
يها َفاخْ ُر ْج ِإن ََّك ِم ْن َّ
الص ِاغر َ
ِينَ ،ق َ
ُونَ ،ق َ
ال ِإن ََّك ِم ْن المْ ُ َ
َي ْو ِم ُي ْب َعث َ
ال َفب َِما َأ ْغ َو ْي َت ِني َأل ْق ُعدَ َّن َل ُه ْم ِص َر َاط َك
نظر َ
يمُ ،ث َّم آل ِت َي َّن ُه ْم ِم ْن َبينْ ِ َأ ْي ِديهِ ْم َو ِم ْن َخ ْل ِفهِ ْم َو َع ْن َأيمْ َا ِنهِ ْم َو َع ْن َش َما ِئ ِلهِ ْم
المْ ُ ْس َت ِق َ
ِينَ ،ق َ
ال اخْ ُر ْج ِم ْن َها َم ْذ ُءوم ًا َمدْ ُحوراً لمَ َ ْن َت ِب َع َك ِم ْن ُه ْم
َوال تجَ ِ دُ َأ ْك َث َر ُه ْم َش ِاكر َ
َأل ْم َأل َّن َج َه َّن َم ِم ْن ُك ْم َأ ْج َم ِعني}(.)17

من هذا احلوار ميكن أن نستخلص النتائج اآلتية:
ال بليغ ًا للغاية ،وفوق ما يتخيل اإلنسان ،حني حتاور
أوالً :لقد ضرب اهلل لنا مث ً
مع إبليس الذي عصى أمره ،وخرج من طاعته ،واستكبر وتعالى ،في داللة صريحة
على أن العصيان ال مينع من احلوار ،واستنطاق وجهة النظر املغايرة ،والبوح بها،
ليس هذا فحسب ،وإمنا العصيان ال مينع من احلوار حتى لو كان الطرف اآلخر هو
إبليس الشيطان الرجيم ،الذي عليه اللعنة إلى يوم الدين.
ثانياً :إذا كان اهلل الذي هو نور السماوات واألرض ،وله ملكوت السماوات
واألرض ،ويسبح له من في السماوات واألرض ،حتاور مع إبليس الذي هو رمز
الشر ومصدره في هذا الوجود ،فهذا يعني أن احلوار ممكن إذا اقتضت الضرورة مع
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أي إنسان في هذا العالم مهما كانت صفته ووضعيته؛ ألنه ليس بني البشر من هو
في منزلة إبليس الذي هو شر كله ،في حني أن الناس كلهم عيال اهلل ،فطرهم على
اس َع َل ْي َها ال َت ْب ِد َ
فطرته ،وال تبديل خللق اهلل ،قال تعالىِ { :ف ْط َر َة ا ِ
يل
هلل الَّ ِتي َف َط َر ال َّن َ
لخِ َ ْلقِ ا ِ
هلل}(.)18
ثالثاً :تؤصل هذه اآليات ملبدأ في غاية األهمية ،مبدأ أن احلوار هو األصل في
التعامل والسلوك ،ومعنى ذلك أنه البد من الرجوع إلى مبدأ احلوار إذا اقتضى
األمر حتى مع أولئك الذين ينتهجون سبل الشيطان ،ليكون احلوار حجة عليهم،
فاهلل سبحانه حتاور مع إبليس ،واتخذ من احلوار مبدأ قبل أن يطرده من رحمته،
ويلعنه إلى يوم الدين.
وهذا يعني أن احلوار هو األصل ،ومن َث َّم البد من اعتماده والرجوع إليه حتى في
مثل هذه احلاالت.
رابعاً :يستفاد من هذه اآليات التأكيد على مبدأ قياس األولوية في احلوار ،فإذا
كان احلوار ممكن ًا مع إبليس ،فمن باب أولى أن يكون ممكن ًا ومتحقق ًا بني املسلم
وأخيه املسلم ،وبني اإلنسان ونظيره اإلنسان؛ ألنه ال يعقل أن يتحاور اهلل سبحانه
مع إبليس ،وال يتحاور اإلنسان مع اإلنسان ،أو ينقطع احلوار بني اإلنسان واإلنسان
سواء كان أخ ًا له في الدين أو نظيراً له في اخللق ،فهذا خالف ما يعرف عند
األصوليني في أصول الفقه بقياس األولى.
منبع اخلطيئة التي قادت إبليس إلى أن
خامساً :كشفت هذه اآليات عن ِ
يخالف أمر اهلل سبحانه ،ويخرج من طاعته وعبادته ،حني امتنع عن السجود
آلدم ،وشرح لنا القرآن الكرمي في آيات كثيرة أن منبع هذه اخلطيئة هو التكبر،
يس َأ َبى َو ْاس َت ْك َب َر
قال تعالىَ { :وإ ِْذ ُق ْل َنا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ْاس ُجدُ وا آل َد َم َف َس َجدُ وا ِإ َّال ِإ ْب ِل َ
َو َك َ
ِين}(.)19
ان ِم ْن ا ْل َكا ِفر َ
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وهذا يعني أن التكبر كان أول سبب في حصول أول خطيئة حني أبى إبليس
واستكبر وكان من الكافرين.
من هنا ميكن القول :إن التكبر من أسوأ احلاالت التي ُيبتلى بها اإلنسان؛ ألنها
قد تخرجه من عبادة اهلل ،ويدل على ذلك ما جنده في القرآن من الضا َّدة بني
ون َع ْن ِع َبا َد ِتي َس َيدْ خُ ُل َ
ين َي ْس َت ْك ِب ُر َ
ون َج َه َّن َم
التكبر والعبادة ،قال تعالى { :إ َِّن الَّ ِذ َ
ِين}( ،)20وقال تعالىَ { :و َم ْن َي ْس َت ِ
نك ْف َع ْن ِع َبا َد ِت ِه َو َي ْس َت ْك ِب ْر َف َس ْي ُ
حش ُر ُه ْم
َد ِاخر َ
ين ِعندَ َر ِّب َك َال َي ْس َت ْك ِب ُر َ
ون َع ْن ِع َبا َد ِت ِه
إلي ِه جمي ًعا}( ،)21وقال تعالى{ :إ َِّن الَّ ِذ َ
َو ُي َس ِّب ُحو َن ُه َو َل ُه َي ْس ُجدُ َ
ون}(.)22

3
حوار اهلل سبحانه مع آدم
من حوار اهلل سبحانه مع املالئكة رمز اخلير ،إلى حواره سبحانه مع إبليس رمز
الشر ،انتقل حواره سبحانه مع آدم رمز اإلنسان وهو في اجلنة.
هذه هي احلوارات الثالثة األولى التي شرحها لنا القرآن الكرمي ،وكان اإلنسان
مادتها وموضوعها.
وكشفت هذه احلوارات في أطوارها الثالثــة ،عن ثالث مسائل رئيســة ،هــي:
املسألة األولى :متحورت حول العلم في داللة على شرف اإلنسان وتكرميه ،حني
ع َّلم اهلل آدم األسماء كلها فسجد له املالئكة.
املسألة الثانية :متحورت حول نزعة التكبر التي كانت سبب ًا ألول خطيئة حصلت
في عالم الوجود ،حني استكبر إبليس وعصى أمر ربه في السجود آلدم.
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املسألة الثالثة :متحورت حول الطمع في احلصول على منزلة املالئكة واخللود التي
كانت سبب ًا ألول خطيئة حصلت في عالم اإلنسان ،حني اقترب آدم من الشجرة،
وهبط من اجلنة إلى األرض.
وقد نقل لنا القرآن الكرمي هذا احلوار الثالث بني اهلل  -سبحانه وتعالى  -وآدم في
سورتني مكيتني هما :األعراف اآليات ( ،)24 –19وطه اآليات (.)123 –117
ومنوذج لهذا احلوار قال تعالى في سورة األعرافَ {:و َيا آ َد ُم ْاس ُك ْن َأن َْت َو َز ْو ُج َك
الش َج َر َة َف َت ُكونَا ِم ْن َّ
الجْ َ َّن َة َف ُكال ِم ْن َح ْي ُث ِش ْئ ُت َما َوال ت َْق َر َبا َه ِذ ِه َّ
الظالمِ ِنيََ ،ف َو ْس َو َس
ان ِل ُي ْب ِد َي َل ُه َما َما ُوور َِي َع ْن ُه َما ِم ْن َس ْوآ ِتهِ َما َو َق َ
ال َما ن ََه ُ
َل ُه َما َّ
الش ْي َط ُ
اك َما َر ُّب ُك َما
َع ْن َه ِذ ِه َّ
اس َم ُه َما ِإنِّي
الش َج َر ِة ِإ َّال َأ ْن ت َُكونَا َم َل َكينْ ِ َأ ْو ت َُكونَا ِم ْن الخْ َ ا ِل ِد َ
ينَ ،و َق َ
اص ِحنيََ ،فدَ ّال ُه َما ِب ُغ ُر ٍور َف َل َّما َذا َقا َّ
َل ُك َما لمَ ِ ْن ال َّن ِ
الش َج َر َة َبدَ ْت َل ُه َما َس ْوآت ُُه َما َو َط ِف َقا
َي ْخ ِص َف ِان َع َل ْيهِ َما ِم ْن َو َر ِق الجْ َ َّن ِة َونَا َدا ُه َما َر ُّب ُه َما َأ َل ْم َأن َْه ُك َما َع ْن ِت ْل ُك َما َّ
الش َج َر ِة
الش ْي َط َ
َو َأ ُق ْل َل ُك َما إ َِّن َّ
نيَ ،قاال َر َّب َنا َظ َل ْم َنا َأن ُف َس َنا َوإ ِْن َل ْم تَغْ ِف ْر َل َنا
ان َل ُك َما َعدُ ٌّو ُم ِب ٌ
ِينَ ،ق َ
َو َت ْر َح ْم َنا َل َن ُكون ََّن ِم ْن الخْ َ ِ
ال ْاهب ُِطوا َب ْع ُض ُك ْم ِل َب ْع ٍض َعدُ ٌّو َو َل ُك ْم ِفي ا َأل ْر ِض
اسر َ
اع ِإ َلى ِحنيٍ }.
ُم ْس َت َق ٌّر َو َم َت ٌ
من هذا احلوار ميكن أن نستخلص النتائج اآلتية:
أوالً :إن هذا احلوار كان أول حوار من اهلل سبحانه مع اإلنسان ،ومنه انتقل
حواره سبحانه وجتدد مع بعض أنبيائه ورسله الكرام كما شرح لنا ذلك القرآن
في كثير من آياته وسوره.
وأول حوار يحصل بني اهلل سبحانه واإلنسان ،البد أن تكون له طبيعته
اخلاصة ،وله حكمته البالغة ،التي تستدعي تذكره املستمر ،والرجوع الدائم
إليه ،للتبصر فيه ،والتنور بعبرته ومواعظه.
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ال في تذكير آدم وزوجته وتنبيههما،
ثانياَ :إن اهلل اتخذ من احلوار سبي ً
وإخراجهما من غفلتهما ،وتبصيرهما بخطئهما ،وبهذا يكون احلوار وسيلة
للتربية والتهذيب والتعليم.
ال ثابت ًا البد من الرجوع إليه،
ثالثاً :يتأكد في هذه اآليات أن احلوار ميثل أص ً
واالستناد عليه في العالقة مع اآلخرين ،وفي تصحيح األمور ،وتصويب األخطاء.
ومن َث َّم ال ينبغي التعامل مع احلوار بوصفه أمراً طارئاً ،أو سلوك ًا عابراً ،أو شيئ ًا
عادي ًا يكون متغيراً أو متبد ًال بحسب الظروف أو تبدل األحوال.
رابعاً :شرحت لنا هذه اآليات البدايات األولى ،أو الطور األول حلياة اإلنسان
بعد خلق آدم وحواء ،وكشفت لنا عن أول خطيئة صدرت من هذا املخلوق؛
وذلك حينما اقترب آدم وحواء من تلك الشجرة احملرمة عليهما ،وقادتهما إلى
الهبوط من اجلنة التي كانا فيها إلى األرض التي بقيا عليها.
وبصرتنا هذه اآليات أن الدافع إلى هذه اخلطيئة ،هو الطمع في احلصول على منزلة
َّ
املالئكة واخللود التي وسوس بها الشيطان آلدم وحواء ،فدالهما بغرور حتى ذاقا
من تلكما الشجرة ،فبدت لهما سوءاتهما ،وطفقا يخصفان عليهما من ورق
اجلنة.
واحلوار في هذه اآليات ارتبط بهذه احلادثة وجاء منبه ًا ومذكراً ومبصراً ،وهذا من
وظائف احلوار عامة ،ومن وظائفه التربوية خاصة.
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4
حوار األنبياء مع أقوامهم
حوارات األنبياء والرسل مع أقوامهم ومجتمعاتهم ،من أكثر احلوارات التي
أفاض القرآن الكرمي في شرحها واحلديث عنها ،وأخذت مساحة كبيرة في
سوره وآياته ،وأبرزت بوضوح الطابع احلواري للقرآن الكرمي.
لن نتمكن من اإلشارة إلى جميع هذه احلوارات ،لكننا سنشير إلى ثالثة
مناذج رئيسة منها ،هي:
أوالً :حوار نبي اهلل نوح مع قومه:
يعد هذا احلوار أول حوار ذكره لنا القرآن بني نبي وقومه ،وجاء معبراً عن طور
جديد ،حيث انتقل فيه خطاب القرآن إلى فكرة القوم واجلماعة ،واستعمل
تسمية القوم ،ونسب القرآن هذه التسمية إلى بعض األنبياء وفي مقدمتهم
ين ِم ْن َق ْب ِلهِ ْم َق ْو ِم
نبي اهلل نوح ،عليه السالم ،قال تعالى َ { :أ َل ْم َي ْأ ِتهِ ْم َن َب ُأ الَّ ِذ َ
يم َو َأ ْص َح ِ
اب َمدْ َي َن}(.)23
ُوح َو َع ٍاد َو َث ُمو َد َو َق ْو ِم ِإ ْب َر ِاه َ
ن ٍ
واالنتقال إلى فكرة القوم واجلماعة ،جاء بعد أن كان اخلطاب متوجه ًا من ُ
قبل
إلى آدم وحواء ،ومن َث َّم إلى ابني آدم :قابيل وهابيل ،وصاحب هذا االنتقال
ٌ
حتول في اخلطاب من احلديث عن الصفات النفسية والفردية ،إلى احلديث
عن الصفات اجلماعية واالجتماعية ،وهذه مالحظة شديدة األهمية في النظر
لطبيعة حوارات األنبياء مع أقوامهم.
وقد شرح لنا القرآن الكرمي حوار النبي نوح مع قومه في ست سور مكية
هي :األعراف اآليات ( ،)64 –95يونس اآليات ( ،)73 –71هود اآليات
( ،)49 –25املؤمنون اآليات ( ،)41 –23الشعراء اآليات (–105
 ،)122وسورة نوح اآليات(.)28 –1
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ومن مناذج هذا احلوار قوله تعالى في سورة األعرافَ { :ل َقدْ َأ ْر َس ْل َنا نُوح ًا ِإ َلى
ال يا َقوم ْاعبدُ وا َ
اهلل َما َل ُك ْم ِم ْن ِإ َل ٍه َغ ْي ُر ُه ِإنِّي َأ َخ ُ
اب َي ْو ٍم
اف َع َل ْي ُك ْم َع َذ َ
َق ْو ِم ِه َف َق َ َ ْ ِ ُ
َع ِظ ٍيمَ ،ق َ
الل ُم ِبنيٍ َ ،ق َ
ال المْ َ ُ
ال َيا َق ْو ِم َل ْي َس بِي َضال َل ٌة
أل ِم ْن َق ْو ِم ِه ِإنَّا َل َن َر َاك ِفي َض ٍ
َو َل ِك ِّني َر ُس ٌ
ول ِم ْن َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَُ ،أ َب ِّلغ ُُك ْم ر َِس ِ
نص ُح َل ُك ْم َو َأ ْع َل ُم
االت َر ِّبي َو َأ َ
هلل َما ال ت َْع َل ُم َ
ِم ْن ا ِ
ونَ ،أ َو َع ِج ْب ُت ْم َأ ْن َجا َء ُك ْم ِذ ْك ٌر ِم ْن َر ِّب ُك ْم َع َلى َر ُج ٍل ِم ْن ُك ْم
نذ َر ُك ْم َو ِل َت َّت ُقوا َو َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ِل ُي ِ
ين َم َع ُه ِفي ا ْل ُف ْل ِك
ونَ ،ف َك َّذ ُبو ُه َف َأ َجن ْي َنا ُه َوالَّ ِذ َ
ين َك َّذ ُبوا بِآ َيا ِت َنا ِإن َُّه ْم َكانُوا َق ْوم ًا َع ِمنيَ}.
َو َأ ْغ َر ْق َنا الَّ ِذ َ
ثانياً :حوار نبي اهلل إبراهيم مع قومه:
ال
نبي اهلل إبراهيم -عليه السالم -من أعظم أنبياء اهلل سبحانه ،اتخذه اهلل خلي ً
يم
في إشارة إلى سمو منزلته ومكانته ورفعته ،وكان أمة في قومه { :إ َِّن ِإ ْب َر ِاه َ
َك َ
ان ُأ َّم ًة َقا ِنت ًا لهلِ ِ َح ِنيفاً}( ،)24وهو من أولي العزم ،وأبو األنبياء ،حيث جعلت

في ذريته النبوة ،وترجع إليه وتنسب الديانات السماوية الثالث الكبرى:
اليهودية واملسيحية واإلسالم التي تعرف بالديانات اإلبراهيمية ،األمر الذي
يلفت االنتباه إلى أهمية هذا احلوار وعظمته بني نبي اهلل إبراهيم وقومه.
وقد شرح لنا القرآن الكرمي هذا احلوار في ثماني سور؛ سبع منها مكية وواحدة
منها مدنية؛ هي سورة البقرة ،وشهد هذا احلوار تنوع ًا في أبعاده وجهاته،
وحتدد في ثالث جهات مع قومه ،مع أبيه آزر ،ومع احلاكم الظالم في عصره
النمرود ،ومع قومه الذين كانوا يعبدون األصنام.
وهذه السور هي :البقرة آية ( ،)258األنعام اآليات ( ،)83 –74مرمي
اآليات ( ،)50 –41األنبياء اآليات ( ،)72 –51الشعراء اآليات (–69
 ،)89العنكبوت اآليات ( ،)27 –16الصافات اآليات (،)113 –83
الزخرف اآليات (.)31 –26
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يم،
ومن مناذج هذا احلوار قوله تعالى في سورة الشعراءَ { :وات ُْل َع َل ْيهِ ْم َن َب َأ ِإ ْب َر ِاه َ
اك ِفنيََ ،ق َ
إ ِْذ َق َ
ال لأِ َ بِي ِه َو َق ْو ِم ِه َما ت َْع ُبدُ َ
ونَ ،قالُوا ن َْع ُبدُ َأ ْص َنا ًما َف َن َظ ُّل َل َها َع ِ
ال َه ْل
ونَ ،أ ْو َين َف ُعون َُك ْم َأ ْو َي ُض ُّر َ
َي ْس َم ُعون َُك ْم إ ِْذ تَدْ ُع َ
ونَ ،قالُوا َب ْل َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َك َذ ِل َك
ونَ ،ق َ
ونَ ،أن ُت ْم َوآ َبا ُؤ ُك ُم ا َأل ْقدَ ُم َ
ال َأ َف َر َأ ْي ُتم َّما ُكن ُت ْم ت َْع ُبدُ َ
َي ْف َع ُل َ
ونَ ،ف ِإن َُّه ْم َعدُ ٌّو
ينَ ،والَّ ِذي ُه َو ُي ْط ِع ُم ِني َو َي ْس ِقنيِ،
لِّي ِإ َّال َر َّب ا ْل َعالمَ ِنيَ ،الَّ ِذي َخ َل َق ِني َف ُه َو َي ْه ِد ِ
َو ِإ َذا َمر ِْض ُت َف ُه َو َي ْش ِفنيَِ ،والَّ ِذي يمُ ِي ُت ِني ُث َّم ُي ْح ِينيَِ ،والَّ ِذي َأ ْط َم ُع َأن َيغْ ِف َر ِلي
ِالصالحِ ِ نيََ ،و ْاج َعل لِّي
َخ ِطي َئ ِتي َي ْو َم الدِّ ِ
ينَ ،ر ِّب َه ْب ِلي ُح ْك ًما َو َألحْ ِ ْق ِني ب َّ
يمَ ،و ْاغ ِف ْر لأِ َ بِي ِإ َّن ُه َك َ
ِل َس َ
ان ِصدْ ٍق ِفي ِ
ان
اآلخر َ
ِينَ ،و ْاج َع ْل ِني ِمن َو َر َث ِة َج َّن ِة ال َّن ِع ِ
ُونَ ،ي ْو َم ال َين َف ُع َم ٌ
ال َوال َب ُن َ
الضالِّنيََ ،وال ت ُْخ ِز ِني َي ْو َم ُي ْب َعث َ
ِم َن َّ
ونِ ،إ َّال َم ْن َأتَى
اهلل َ ِب َق ْل ٍب َس ِل ٍيم}.
ثالثاً :حوار نبي اهلل موسى مع قومه:
تكرارا
حوار النبي موسى -عليه السالم -مع قومه في القرآن ،هو احلوار األكثر
ً
ال من جهة أخرى ،في إشارة إلى عناية القرآن بهذا
من جهة ،واألكثر تفصي ً
النموذج من احلوار ،ولفت االنتباه إليه؛ ملزيد من االتعاظ والتنور بحكمتــه.
وقد شرح لنا القرآن هذا احلوار في كثير من األطوار واملواقف التي م َّر بها نبي
اهلل موسى وعاصرها في حياته ،ومع كثير من الفئات واألشخاص في قومه
وخارج قومه.
وجاء هذا احلوار في إحدى عشرة سورة؛ تسع منها مكية واثنتان منها مدنية
هما :البقرة واملائدة ،وهذه السور هي:
1 .1البقرة ،أشارت إلى احلوار في موردين؛ املورد األول في اآليات (،)61 –54
ال قضية
وتطرق احلوار إلى أبرز القضايا التي حصلت بني موسى وقومه ،مث ً
العجل ،والنظر إلى اهلل جهرة ،وطلب األطعمة املتنوعة .املورد الثاني في
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اآليات ( ،)71 –67تطرق احلوار إلى قضية البقرة التي صدر األمر بذبحها،
وذبحوها بعد حوار عقيم ،وما كادوا يفعلون.
2 .2املائدة اآليات ( ،)26 –20تطرق احلوار إلى األرض املقدسة التي رفض قوم
موسى أن يدخلوها ،وكانت سبب ًا ألن يطلب موسى من ربه أن يفرق بينه
مع أخيه وقومه.
3 .3األعراف اآليات ( ،)155 –103تطرقت هذه اآليات إلى حوار طويل بني
موسى وفرعون والسحرة ،ثم انتقل احلوار بني موسى وقومه.
4 .4يونس اآليات ( ،)93 –75جرى في هذه اآليات حوار بني موسى وفرعون
وملئه حول السحر والسحرة وفتنة فرعون.
5 .5إبراهيم اآليات ( ،)9 –6جرى في هذه اآليات حوار بني موسى وقومه بعد
النجاة من آل فرعون.
6 .6اإلسراء اآليات ( ،)104 –101جرى في هذه اآليات حوار بني موسى
وفرعون.
7 .7الكهف اآليات ( ،)82 –60جرى في هذه اآليات حوار من نوع مختلف
توقف عنده الدارسون واملفسرون باهتمام كبير؛ وذلك لطبيعته الالفتة
واحمليرة ،وهو احلوار الذي جرى بني موسى والعبد الصالح الذي أتاه اهلل رحمة
وع َّلمه من لدنه علماً ،وطلب منه موسى أن يعلمه مما علم رشداً ،لكن
موسى لم يستطع عليه صبراً.
8 .8طه اآليات ( ،)97 –24جرى في هذه اآليات أطول حوار بني موسى
وقومه مع اإلشارة إلى فتنة السامري.
9 .9الشعراء اآليات ( ،)67 –10جرى في هذه اآليات حوار بني موسى
وفرعون وقومه.
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1010القصص اآليات ( ،)40 –15جرى في هذه اآليات حوار تعلق بحني
خرج موسى من قومه ،وتوجه تلقاء مدين ،ثم العودة مرة أخرى إلى قومه.
1111غافر اآليات ( ،)33 –23جرى في هذه اآليات حوار فيه إشارة إلى
مؤمن آل فرعون.
وسى
ومن مناذج هذا احلوار قوله تعالى في سورة يونسُ { :ث َّم َب َع ْث َنا ِمن َب ْع ِد ِهم ُّم َ
َو َها ُر َ
اس َت ْك َب ُرو ْا َو َكانُو ْا َق ْو ًما ُّم ْج ِر ِمنيََ ،ف َل َّما َجا َء ُه ُم الحْ َ قُّ
ون ِإ َلى ِف ْر َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه بِآ َيا ِت َنا َف ْ
نيَ ،ق َ
وسى َأ َت ُقولُ َ
ِم ْن ِع ِ
ون ِل ْل َح ِّق لمَ َّا َجا َء ُك ْم َأ ِس ْح ٌر
ندنَا َقالُو ْا إ َِّن َه َذا َل ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ
ال ُم َ
ونَ ،قالُو ْا َأ ِج ْئ َت َنا ِل َت ْل ِف َت َنا َع َّما َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َوت َُك َ
اح ُر َ
الس ِ
ون َل ُك َما
َه َذا َو َال ُي ْف ِل ُح َّ
ا ْل ِك ْب ِر َياء ِفي ا َأل ْر ِض َو َما ن َْح ُن َل ُك َما بمِ ُؤْ ِم ِننيََ ،و َق َ
ال ِف ْر َع ْو ُن ا ْئ ُتو ِني ب ُِك ِّل َس ِ
اح ٍر َع ِل ٍيم،
ونَ ،ف َل َّما َأ ْل َق ْوا َق َ
الس َح َر ُة َق َ
وسى َأ ْل ُقو ْا َما َأن ُتم ُّم ْل ُق َ
وسى َما
ال ُم َ
ال َل ُهم ُّم َ
َف َل َّما َجا َء َّ
ينَ ،و ُي ِحقُّ اهلل ُ الحْ َ قَّ
الس ْح ُر إ َِّن اهلل ََس ُي ْب ِط ُل ُه إ َِّن اهلل َ َال ُي ْص ِل ُح َع َم َل المْ ُ ْف ِس ِد َ
ِج ْئ ُتم ِب ِه ِّ
ب َِك ِل َما ِت ِه َو َل ْو َك ِر َه المْ ُ ْج ِر ُم َ
وسى ِإ َّال ُذ ِّر َّي ٌة ِّمن َق ْو ِم ِه َع َلى َخ ْو ٍف ِّمن
ونَ ،ف َما آ َم َن لمِ ُ َ
ِف ْر َع ْو َن َو َم َل ِئهِ ْم َأن َي ْف ِت َن ُه ْم َوإ َِّن ِف ْر َع ْو َن َل َع ٍال ِفي ا َأل ْر ِض َو ِإ َّن ُه لمَ ِ َن المْ ُ ْس ِر ِفنيََ ،و َق َ
ال
هلل َف َع َل ْي ِه َت َو َّك ُلو ْا إِن ُكن ُتم ُّم ْس ِل ِمنيََ ،ف َقالُو ْا َع َلى ا ِ
وسى َيا َق ْو ِم إِن ُكن ُت ْم آ َمن ُتم بِا ِ
هلل
ُم َ
َت َو َّك ْل َنا َر َّب َنا َال تجَ ْ َع ْل َنا ِف ْت َن ًة لِّ ْل َق ْو ِم َّ
ِين}.
الظالمِ ِنيََ ،ونجَ ِّ َنا ِب َر ْح َم ِت َك ِم َن ا ْل َق ْو ِم ا ْل َكا ِفر َ
هذه ثالثة مناذج حلوارات األنبياء مع أقوامهم ،وإلى جانبها هناك حوار نبي
اهلل هود مع قومه ،وحوار صالح مع قومه ثمود ،وحوار شعيب مع قومه أهل
مدين ،إلى حوار عيسى مع قومه بني إسرائيل.
من هذه احلوارات ميكن أن نستخلص النتائج اآلتية:
أوالً :إن هذه احلوارات الكثيرة واملتنوعة واملمتدة في كثير من السور القرآنية،
هي من أبرز ما يلفت النظر إلى الطبيعة احلوارية في القرآن الكرمي ،وإلى ما
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يؤكد هذه الطبيعة ويبرهن عليها.
وهذا يعني أن فكرة احلوار هي فكرة أصيلة وراسخة في القرآن ،وليست
مجرد فكرة عابرة وطارئة ،األمر الذي يقتضي تأكيد العناية واالهتمام بفكرة
احلوار في هذا الكتاب املجيد ،واالستناد عليه في تأصيل فكرة احلوار في
اإلسالم وتقعيدها.
ثانياً :كشفت هذه احلوارات وبرهنت على أن احلوار كان نهج األنبياء مع
أقوامهم في مختلف أزمنتهم وأمكنتهم ،من نبي اهلل نوح إلى خامت النبيني
محمد عليه وعليهم جميع ًا أفضل الصالة والسالم ،ومع مختلف أقوامهم،
بغض النظر عن طبيعة هذه األقوام ونوعية قضاياها ومشكالتها ،ولم ينقل لنا
القرآن الكرمي سيرة نبي أو رسول لم يسلك نهج احلوار مع قومه.
األمر الذي يقتضي من الدعاة إلى اهلل والعاملني في سبيله ،أن يكونوا أكثر
الناس متسك ًا بنهج احلوار في مجتمعاتهم؛ ألنهم أقرب الناس اقتداء بنهج
األنبياء.
ثالثاً :بينت هذه احلوارات أن األنبياء التزموا نهج احلوار في التعامل مع
مختلف الشرائح والفئات في أقوامهم ،فاحلوار كان نهج ًا لهم في التعامل مع
عموم الناس ،وهذا أمر واضح وثابت ،وكان احلوار نهج ًا لهم أيض ًا في التعامل
مع طبقة األعيان وهم الذين وصفهم القرآن باملأل ،وأشار إليهم حني اعترضوا
على نبي اهلل نوح في قوله تعالىَ { :ف َق َ
ين َك َف ُروا ِم ْن َق ْو ِم ِه َما َن َر َاك
ال المْ َأل الَّ ِذ َ
ين ُه ْم َأ َر ِاذلُ َنا َب ِادي ال َّر ْأ ِي َو َما َن َرى َل ُك ْم
ِإ َّال َب َشراً ِم ْث َل َنا َو َما َن َر َاك ا َّت َب َع َك ِإ َّال الَّ ِذ َ
َع َل ْي َنا ِم ْن َف ْض ٍل َب ْل ن َُظ ُّن ُك ْم َك ِاذ ِبنيَ}(.)25
كما كان احلوار نهج ًا كذلك لألنبياء في التعامل مع احلكام الظاملني ،كحوار
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نبي اهلل إبراهيم مع النمرود ،وحوار نبي اهلل موسى مع فرعون.
وهذا يعني أن احلوار كان نهج ًا وسلوك ًا ثابت ًا وراسخ ًا في حركة األنبياء
ستغن عنه في التعامل مع مختلف الفئات والشرائح املكونة
والرسل ،لم ُي
َ
ألقوامهم ومجتمعاتهم.
رابعاً :أوضحت هذه احلوارات أن األنبياء سلكوا نهج احلوار في التبليغ
واإلنذار والدعوة إلى اهلل الواحد األحد الذي ال شريك له ،ولم يسلكوا نهج
العنف ،وعرفوا باحلوار ولم يعرفوا بالعنف  ،وتسلحوا بقوة املنطق والبيان،
ولم يتسلحوا مبنطق العنف والبطش ،وتعرضوا لألذى ،وحتملوا املتاعب ،ولم
بأذى مثله ،ولم تدفعهم املتاعب إلى تغيير نهجهم احلواري،
يقابلوا األذى ً
فكانوا مثا ًال لألخالق واآلداب التي ال يجاريهم فيها أحد.
وهذا يعني أن احلوار هو األصل واألساس في الدعوة إلى اهلل ،والعمل في
سبيله وليس العنف.
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بإمكاننا أن نستنبط من القرآن الكرمي ،جملة من القواعد واملبادئ ،الناظمة ملنهج
احلوار بني املختلفني من الناس ،سواء أكان االختالف بني أتباع الدين الواحد ،أم
كان االختالف بني أتباع الديانات املختلفة ،أم كان االختالف مع البشر اآلخرين
عموم ًا بغض النظر عن دينهم ومذهبهم ،وقومهم وعرقهم ،ولغتهم ولسانهم.
ومن هذه القواعد واملبادئ:
أوالً :معيارية احلق:
من الواضح عند العقالء أن احلوار ليس مطلوب ًا لذاته ،وال ميثل غاية بذاته ،واحلوار
ليس للحوار ومجرد احلوار ،وليس للتظاهر والتفنن بطرائق احلوار ومهاراته ،وليس
للتفوق والتغلب على اخلصم أو الطرف اآلخر بهذه الطرائق واملهارات ،وإمنا احلوار
في منطق القرآن هو للوصول إلى احلق واتباعه؛ ألن احلق أحق أن يتبع ،قال تعالى:
{ َأ َف َم ْن َي ْه ِدي ِإ َلى الحْ َ ِّق َأ َحقُّ َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن ال َيهِ دِّ ي ِإ َّال َأ ْن ُي ْهدَ ى}( ،)26وقال تعالى:
ون َع َّما َأ ْج َر ْم َنا َوال ن ُْس َأ ُل َع َّما ت َْع َم ُل َ
{ ُق ْل ال ت ُْس َألُ َ
ونُ ،ق ْل َي ْج َم ُع َب ْي َن َنا َر ُّب َنا ُث َّم َي ْف َت ُح
يم}(.)27
َب ْي َن َنا ِبالحْ َ ِّق َو ُه َو ا ْل َف َّت ُ
اح ا ْل َع ِل ُ

فاحلوار في منطق القرآن ينبغي أن يرتكز على معيارية احلق ،ال يفارق هذه
املعيارية ،وال يتخلى عنها ،أو ينقلب عليها بأي شكل من األشكال ،وفي أي
ظرف من الظروف ،وحتت أي ضغط من الضغوط.
ومن َث َّم فإن صورة احلوار وهيئته ،وطرائقه وأساليبه ،وما يحيط به من أجواء،
ينبغي أن تتكيف ومبدأ معيارية احلق ،أما احلوار الذي ال يبصر النور باحلق ،فهو
حوار أحق أال يتبع.
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ثانياً :جتنب األحكام املسبقة:
هــذا املبـــدأ دلت عليه اآلية الكرميةَ { :و ِإنَّا َأ ْو ِإ َّي ُ
الل
اك ْم َل َع َلى ُه ًدى َأ ْو ِفي َض ٍ

ُم ِبنيٍ }( ،)28ورجع إلى هذه اآلية واستند عليها جميع الذين عاجلوا أو اقتربوا من
فكرة احلوار في القرآن؛ وذلك لشدة داللتها ،وبالغة بيانها ،وألنها تضع احلوار في
إطار موضوعي بعيداً عن األحكام املسبقة ،وألنها تتضمن حافزاً قوي ًا يشجع على
احلوار بني املختلفني.
وعلى أساس هذا املبدأ الذي ع َّبرت عنه هذه اآلية يتحقق احلوار عادة ،ومن
الصعب أن يتحقق من دونه ،فاحلوار ال ميكن أن يحصل بني طرفني كل طرف
يدعي أنه على هدى ،والطرف اآلخر في ضالل مبني.
ال في
فهذه اآلية وضعت طرفي احلوار على مسافة واحدة ،وجعلت من احلوار سبي ً
هدى ،ومن هو في ضالل مبني.
عمن هو على ً
الكشف َّ
وليس من غاية هذه اآلية الكرمية أن تبعث الشك في ذهنية اإلنسان املسلم
املتمسك بكتابه املجيد ،بقدر ما تبعث فيه الثقة في التحاور مع أصحاب املذاهب
الفكرية املغايرة.
ثالثاً :التحرر من وصاية السابقني:
من املعضالت األساسية التي شرحها لنا القرآن الكرمي ،وكانت سبب ًا في إعاقة حوار
األنبياء والرسل مع أقوامهم ومجتمعاتهم ،هي معضلة عدم التحرر من الوصاية
الفكرية والذهنية للسابقني من اآلباء واألجداد واألعيان ،املعضلة التي جمدت
إعمال العقل ،وعطلت طاقة الفكر.
واحلوار ال يتحقق ،وال يكون ف َّعا ًال ومثمراً إال بإعمال العقل ،وإطالق طاقة الفكر؛
ألن احلوار هو مخاطبة للعقل ،وحتاور مع الفكر ،فإذا كان العقل تابعاً ،والفكر
مقلداً ال يكون للحوار معنى ،فصاحب العقل التابع ال يكون مستعداً للحوار،
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وال يتحفز له ،وال يقبل به وبنتائجه.
ومن اآليات التي أشارت إلى هذه املعضلة ،قوله تعالىَ {:و ِإ َذا ِق َ
يل َل ُه ْم ا َّت ِب ُعوا َما
َأن َز َل ُ
ان آ َبا ُؤ ُه ْم ال َي ْع ِق ُل َ
اهلل َقالُوا َب ْل َن َّتب ُِع َما َأ ْل َف ْي َنا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو َك َ
ون َش ْيئ ًا َوال
َي ْهتَدُ َ
ون}(.)29
وقوله تعالىَ { :ب ْل َقالُوا ِإنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َلى ُأ َّمةٍ َو ِإنَّا َع َلى آ َثار ِِه ْم ُم ْهتَدُ َ
ونَ ،و َك َذ ِل َك
َما َأ ْر َس ْل َنا ِم ْن َق ْب ِل َك ِفي َق ْر َيةٍ ِم ْن ن َِذ ٍير ِإ َّال َق َ
وها ِإنَّا َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َع َلى ُأ َّمةٍ َو ِإنَّا
ال ُم ْت َر ُف َ
ونَ ،ق َ
َع َلى آ َثار ِِه ْم ُم ْقتَدُ َ
ال َأ َو َل ْو ِج ْئ ُت ُك ْم ِب َأ ْهدَ ى ممِ َّا َو َجدْ تمُ ْ َع َل ْي ِه آ َبا َء ُك ْم َقالُوا ِإنَّا بمِ َا
ُأ ْر ِس ْل ُت ْم ِب ِه َكا ِف ُر َ
ون}(.)30
رابعاً :احلوار ومنطق البرهان:
إن احلوار اجلاد والف َّعال هو احلوار الذي يستند على البرهان ومنطق البرهان ،والذي
ال في معرفة احلق ،وإثبات الصدق ،واكتشاف
يتخذ من احلجج العقلية سبي ً
الصواب ،احلوار الذي يدور مع البرهان حيثما دار.
وقد أكد القرآن هذا املبدأ بدرجة عالية من الوضوح ،في قوله تعالىُ { :ق ْل َهاتُوا
ُب ْر َهان َُك ْم إ ِْن ُكن ُت ْم َص ِاد ِقنيَ}( ،)31وتكرر التأكيد على هذا املبدأ في ثالث سور
بالصيغة االعتراضية نفسها ،في سورة النمل آية ( ،)64وسورة األنبياء آية
( ،)24وسورة القصص آية (.)75
ومن جهة أخرى انتقد القرآن احملاججة بال علم ودراية ،واستنكر على الذين
يحاجون فيما ليس لهم به علم ،وأشار إلى ذلك في قوله تعالىَ { :ها َأ ْن ُت ْم َهؤُال ِء
ون ِفيما َليس َل ُكم ِب ِه ِع ْلم َو ُ
اهلل َي ْع َل ُم َو َأ ْن ُت ْم ال
َح َ
يما َل ُك ْم ِب ِه ِع ْل ٌم َف ِل َم تحُ َ ُّ
اج ْج ُت ْم ِف َ
اج َ َ ْ َ
ٌ
ْ
ت َْع َل ُم َ
ون}(.)32
واحلكمة في ذلك أن احلوار في منطق القرآن ينبغي أن يستند على األدلة واحلجج
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والبراهني واحلقائق ،وهذا هو احلوار املنتج واملثمر والصائب ،ال أن يستند احلوار
ال
على الظنون والشكوك والتخيالت والتوهمات ،فهذا احلوار لن يكون إال فاش ً
وعقيم ًا وبال جدوى.
خامساً :احلوار بالتي هي أحسن:
إذا كان القرآن قد دعا إلى اجلدل بالتي هي أحسن ،فمن باب أولى أن يكون احلوار
بالتي هي أحسن؛ ألن احلوار هو األصل ،واجلدل هو االستثناء؛ مبعنى أن احلوار
هو السلوك الطبيعي املفترض بني الناس ،في حني اجلدل هو سلوك حلاالت خاصة.
والناس عامة وبغض النظر عن الطور التاريخي الذي ميرون به تقدم ًا أو تراجعاً،
متدن ًا أو تخلفاً ،فإنهم ال ميكن أن ينظموا اجتماعهم اإلنساني على أساس قاعدة
اجلدل ،وال ميكن أساس ًا أن ينتظم اجتماعهم اإلنساني على هذه القاعدة ،لكن
بإمكانهم أن ينظموا اجتماعهم اإلنساني ،وينتظم على قاعدة احلوار ،وهو
األفضل واألمثل لهم.
ويتأكد هذا املوقف إذا علمنا أن األصل في استعمال القرآن لكلمة اجلدل هو
الذم ،وتقيدت هذه الكلمة بالتي هي أحسن استثناء ،وبهذا القيد ُعدَّ هذا اجلدل
في دائرة اجلدل املمدوح في مقابل اجلدل املذموم.
وجاء هذا التقييد في آيتني فقط؛ اآلية األولى جاءت مطلقة في قوله تعالىْ { :اد ُع
ِيل َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}(.)33
ِإ َلى َسب ِ
واآلية الثانية جاءت مقيدة بأهل الكتاب ،في قوله تعالىَ {:وال تجُ َ ِادلُوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب
ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}(.)34
والقيد (بالتي هي أحسن) ،يفيد املعنى الواسع لكلمة األحسن ،مبا يشمل
الطرائق واألساليب واملناهج ،واآلداب واألخالقيات ،ومبا يشمل كذلك منطوق
الكالم ومضمونه.
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