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ABSTRACT 

The life of Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص is a golden example for all Muslims. 

Each and every word from him acts as guiding star. This article 

includes lessons derived from dialogues of Holy Prophet ملسو هيلع هللا ىلص in 

the relationship between the two individuals, or a group of public. 

All day to day matters like buying selling, family factors and so on, 

are preached through prophetic dialogues. Dialogue is most 

effective method to teach, to ensure interfaith harmony, to reduce 

hatred and misconceptions, to enhance mutual trust and 

cooperation between nations. 

The article concludes that dialogue is perhaps most effective 

method to ensure interfaith harmony, reduce hatred and 

misconceptions, and enhance mutual trust and cooperation 

between the nations and followers of religions. 
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منهجان مرضيان للوصوؿ إىل احلق الذم يرضاه، كالصالة كالسالـ على احلمد  جعل احلوار أسلوبان ك 
احلبيب ادلصطفى الذم سلك طريق احلوار يف دعوتو، كسٌن بذلك منهجان للدعاة من بعده، كالصالة موصلة إىل  

  كٌل من اىتدل هبديو إىل يـو الدين كبعد.

ل سًنتو الشريفة مع القريب يف مجيع مراح ملسو هيلع هللا ىلصفإف احلوار أسلوب نبوم أصيل حافظ عليو النيب 
 كالبعيد كادلوافق كادلخالف. 
من احلوار أساسان لنشر دعوتو، إٍذ خرج إىل الناس يكلمهم كحياكرىم، كلقي  ملسو هيلع هللا ىلصكلقد جعل النيب 

من األذل ما كاف حريان أف دينع كثًنان غًنىه من االستمرار يف الدعوة، لكنو كاف مكلفان بذلك مأمػوران بالصرب 
العرب خارجان إليهم كاحتماؿ األذل، كىكذا حاكر قريشان رجاالن كنساء، أفرادان كمجاعات، مث حاكر من لقي من 

اتسع نطاؽ زلاكراتو، كما  ملسو هيلع هللا ىلصيف ادلواسم عارضان نفسىو عليهم ليحموه حىت يبٌلغ عن ا تعاىل، كبعد ىجرتو 
 سنبٌن يف الفصل اخلاص بذلك.

يف كل زلاكراتو  لنتعلم ضلن منو األسوة  ملسو هيلع هللا ىلصكللحوار آداب كقواعد أٌصلها اإلسالـ، كالتـز هبا النيب 
 يف حواراتو الناجحة اذلادية. ملسو هيلع هللا ىلصحوارنا الداخلي كاخلارجي البدَّ لنا من التأسي بالنيب احلسنة، كلكي ينجح 

كقد ازدادت أمهية أسلوب احلوار من أف أقيمت ذلا الندكات كادلومترات كبالتاىل ىو كسيلة للمفاكضات. 
ألراء كاألفكار، كمن ىنا اىتم كال ينكر أمهيتها البالغة يف التأثًن على األذىاف كالقلوب، كىف إثبات احلق بتبادؿ ا

 بو العلماء كالدعاة كرجاؿ اإلعالـ يف العصر العودلة.
 فقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمو على ادلقدمة كمبحثٌن: 

فادلبحث األكؿ كاف مدخال للموضوع كضح فيو مفهـو احلوار، كادلبحث الثاين كاف مدخال للموضوع 
 كضح فيو أدب احلوار يف السًنة النبوية.
 ادلبحث األكؿ: مفهـو احلوار 

 احلوار يف اللغة: 
 ذكر اللغويوف معاف كثًنة للحوار كمن ذلك: 

: ))كاحلوار بعد ملسو هيلع هللا ىلصكىذا ادلدلوؿ كردت إشارة إليو يف حديث السفر كمنو قولو  (ُ)أنو يدؿ على النقصاف.ُ
 . (ِ) الكور((

 . (ّ)كمن معانيو التحًن كالقعر.ِ
 . (ْ)كالتحاكر: التجاكبكاستحاره: استنطقو، .ّ
 . (ٓ)كيدؿ على الرجوع عن الشيء كإىل الشيء.ْ
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 كلعل غالب ادلعاين اللغوية تؤدم إىل ىذا ادلعىن األخًن كادلالحظ أف االستنطاؽ كاجملاكبة مها أقرب ادلعاين.        
 ارة إىل جوانب احلوار. . فتضمن كالمو إش(ٔ)يصفو األصفهاين بقولو: "ادلراٌدة يف الكالـ كمنو التحاكر"     
، كقد كرد يف معلقة عنرتة قولو عن فرسو:      كلفظ ااكرة كاف مستعمالن عند عرب اجلاىلية مبعناه ادلعركؼ اليـو

 فازكٌر من كقػع القىػنا  بلىبىػانو     كشػكا إيلَّ بعىػربةو  كحتمحيمً 
  (ٕ)كٌلميلو كاف يدرم ما ااكرةي اشتكى     كلكاف لو علم الكالـى م

  معاني الحوار في القرآن الكريم
 مل ترد لفظة "احلوار" يف القرآف الكرًن كإمنا كرد "حياكره" ك "حتاكركما" ك "حيور". 

، كالثانية يف قولو تعاىل: ﴿إًنَّوي (ٖ)فاألكىل كردت مرتٌن يف قولو تعاىل: ﴿فػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى حييىاًكريهي﴾
عى اللَّوي قػىٍوؿى الًَِّت ُتيىاًدليكى يف زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإىلى اللًَّو كىاللَّوي (ٗ)حيىيٍورى﴾ظىنَّ أىف لَّن  ، كالثالثة يف قولو تعاىل: ﴿قىٍد َسًى

يعه بىًصًنه﴾  . (َُ)يىٍسمىعي حتىىاكيرىكيمىا ًإفَّ اللَّوى َسًى
فيذكر أىل التفسًن أف ادلراد:  ، أما يف اآليات األخريات(ُُ)ففي سورة االنشقاؽ ادلعىن "الرجوع"

 .(ُِ)"مراجعة الكالـ"

  الحوار في االصطالح
إف ادلصطلح على ادلعاين االصطالحية ال يالحظ فرقا كاضحا بينها كبٌن ما سبق، كإف أضافوا مفهوما 

ىل يتناسب مع خصوصية احلوار الفنية فمن ذلك قوذلم: "مراجعة الكالـ كاحلديث بٌن طرفٌن ينتقل من األكؿ إ
 . (ُّ)الثاين مث يعود إىل األكؿ دكف أف يكوف بٌن ىذين الطرفٌن ما يدؿ بالضركرة على كجود اخلصومة"

 . (ُْ)كذكركا تعريفا آخر ىو: "مراجعة الكالـ كتداكلو بٌن طرفٌن"
  كلعلو من ادلفيد مراجعة معاين ادلصطلحات ادلقاربة للحوار توخيا لسالمة ادلعاجلة كإلثراء ىذه ادلعلومة. 

ليس ىناؾ فرؽ جوىرل بٌن ادلعاىن اللغوية كاالصطالحية للحوار كإمنا إضافة ادلفهـو لتيسًن التفيهم 
للقارئ مع مراعاة كلمة احلوار كفن من فنوف الدعوة كاإلعالـ كىو مراجعة الكالـ بٌن طرفٌن سلتلفٌن، مع تقدًن 

النظر كاليكوف بٌن الطرفٌن ما يدؿ على اجلداؿ احلجج كالرباىٌن إلقناع أحدمها برأم اآلخر، أك لتقريب كجهات 
كاخلصومة. أف يتناكؿ احلديث طرفاف أك أكثر عن طريق السؤاؿ كاجلواب، بشرط كحدة ادلوضوع أك اذلدؼ، 
فيتبادالف النقاش حوؿ أمر معٌن، كقد يصالف إىل نتيجة كقد ال يقنع أحدمها اآلخر كلكن السامع يأخذ العربة 

 .(ُٓ)كيكٌوف لنفسو موقفان 
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 أهمية الحوار في الحديث الشريف

كبٌن ادلخلوؽ من  ملسو هيلع هللا ىلصإف كتب األحاديث كالسًنة كالتاريخ مليئة باحلوار الِت دارت بٌن النيب 
كاخلدـ كالصغار كالوفود كادللوؾ كما إىل  -أمهات ادلؤمنٌن-األصحاب كاألعداء كالكفار كاألعراب كالزكجات

الناس  ملسو هيلع هللا ىلصتشمل على األجوبة كاألسئلة خاطب فيها النيب ذلك، كما صلد رلموعة كبًنة من األحاديث 
قاـ باحلوار مع مجيع أصناؼ  ملسو هيلع هللا ىلصكأجابوه فيها، كسأذلم مث أجاهبم صلد يف السنة ادلطهرة بأف الرسوؿ الكرًن 

 من مسلمهم ككافرىم، صديقهم كعدكىم. –ادلدعوين
يف عقوذلم كأفهامهم كأمزجتهم، قاؿ كاحلوار ظاىرة إنسانية عادلية، كىي سنة إذلية نظران لتفاكت البشر 

﴾تعاىل: قاؿ ا تعاىل: ﴿كىلىٍو شىاء رىبُّكى جلىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىالى يػىزىاليوفى سليٍتىًلًفٌن * ًإالَّ مىن رَّ    (ُٔ)ًحمى رىبُّكى
ادلثل برجلٌن  كنتيجة ذلذا االختالؼ جاء احلوار كسيلة للوصوؿ إىل احلق كالصواب، كقد ضرب ا لنا

حتاكرا، حيث كاف ألحدمها جنتاف مثمرتاف كفيهما هنر، كاغرت بذلك فحاكر صاحبو ادلتواضع فأخربنا ا عن 
، فكاف جواب صاحبو: (ُٕ)حوارمها فقاؿ تعاىل: ﴿فػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى حييىاكًريهي أىنىا أىٍكثػىري ًمنكى مىاالن كىأىعىزُّ نػىفىران﴾

 .(ُٖ)بيوي كىىيوى حييىاكًريهي أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى ًمن تػيرىابو مثيَّ ًمن نٍُّطفىةو مثيَّ سىوَّاؾى رىجيالن﴾﴿قىاؿى لىوي صىاحً 
كىي تقوؿ: يا رسوؿ ا أكل  ملسو هيلع هللا ىلصكقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي زكجها إىل رسوؿ ا 

م ظاىر مين، اللهم إين أشكو إليك، فما مايل، كأفىن شبايب، كنثرت لو بطين، حىت إذا كربت سين، كانقطع كلد
عى اللَّوي قػىٍوؿى الًَِّت ُتيىاًدليكى يف زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإىلى اللًَّو كىاللَّ  وي يىٍسمىعي برحت حىت نزؿ جربيل بقولو تعاىل: ﴿قىٍد َسًى

يعه بىًصًنه﴾  .(َِ)ها أكس بن الصامت، تقوؿ عائشة رضي ا عنها: كزكج(ُٗ)حتىىاكيرىكيمىا ًإفَّ اللَّوى َسًى
فاحلوار إذف لو أصل ثابت يف منهاج ا قرآنان كسنة، كىو ينطلق من تأثًنات كأحاسيس ُتيش يف 
النفس إلظهار مبدأ، أك تصحيح خطأ، أك نصرة حق أك غًن ذلك شلا جبلت عليو النفوس البشرية، كااكرة 

 كادلناظرة كاجلدؿ ألفاظ قريبة من بعضها.
أىم كسائل التفاىم بٌن الناس، كىو من أىم كسائل ادلعرفة كاإلقناع مهما كانت الثقافات كاحلوار من 

ًة كالتوجهات، ككذلك من أىم كسائل الدعوة إىل ا، قاؿ تعاىل: ﴿ادٍعي ًإىًل سىًبيًل رىبِّكى بًاحلًٍٍكمىًة كىاٍلمىٍوًعظىًة احلٍىسىنى 
اًدذٍليم بًالًَِّت ًىيى أىٍحسىني﴾  . (ُِ)كىجى

ن ىنا كانت الضركرة ملحة للقائمٌن على الدعوة اإلسالمية أف يتقنوا فن احلوار من أجل الوصوؿ إىل كم
بأسلوب احلوار، كجعل  ملسو هيلع هللا ىلصقلوب البشر كالتأثًن فيها ضلو الفضيلة كاالستقامة على منهاج ا تعاىل كقد اىتم النيب 
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ًن بالغٌن يف نفوس ادلدعوين كعقوذلم، كدلا لو من حتفيز منو منهجان يف خطاباتو للناس كدعوتو ذلم، دلا لو من أثر كتأث
 على الطاعات كترؾ للمعاصي، كدلا فيو من تلقٌن توجيو تربوم لكل الدعاة كادلربٌن إىل يـو القيامة.

تلك الِت كانت بينو كبٌن قومو ادلشركٌن ما يركم ابن ىشاـ عن ابن إسحاؽ  ملسو هيلع هللا ىلصكمن أبرز حواراتو 
نادم قريش فقاؿ يا معشر قريش، أال أقـو إىل زلمد فأكلمو كأعرض عليو أموران لعلو  أف عتبة بن ربيعة كاف يف

يقبل بعضها فنعطيو أيها شاء كيكف عنا؟ فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليو فكلمو، فجاء عتبة حىت جلس إىل 
النسب، كإنك فقاؿ يا بن أخي إنك منا حيث قد علمت من الشرؼ يف العشًنة كادلكانة يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ ا 

قد أتيت قومك بأمرو عظيم فرٌقت بو مجاعتهم كسفهت بو أحالمهم، فاَسع مين أعرض عليك أموران تنظر فيها 
 : قل يا أبا الوليد، أَسع. ملسو هيلع هللا ىلصلعلك تقبل منها بعضها، فقاؿ رسوؿ ا 

وف أكثرنا قاؿ يا بن أخي: إف كنت تريد مبا جئت بو من ىذا األمر ماالن مجعنا لك من أموالنا حىت تك
كإف كنت تريد بو ملكان ملكناؾ علينا،   ماالن، كإف كنت تريد بو شرفان سودناؾ علينا حىت ال نقطع أمران دكنك،

كإف كاف الذم يأتيك رئيان تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب كبذلنا فيو أموالنا حىت نربئك منو، 
اؿ نعم .... قاؿ فاَسع مىن مث قاؿ: بسم ا الرمحن الرحيم : أفرغت يا أبا الوليد؟ قملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ لو رسوؿ ا 

كىنىًذيران فىأىٍعرىضى أىٍكثػىريىيٍم ﴿حم * تػىٍنزًيله ًمنى الرَّمٍحىًن الرًَّحيًم * ًكتىابه فيصِّلىٍت آيىاتيوي قػيٍرآنان عىرىبًيٌان لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى * بىًشًنان 
يف القراءة كعتبة يسمع حىت كصل إىل قولو تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصسوؿ ا ، كمضى ر (ِِ)فػىهيٍم ال يىٍسمىعيوفى......﴾

ٍرتيكيٍم صىاًعقىةن ًمٍثلى صىاًعقىًة عىادو كىَثىيود﴾ ، فأمسك عتبة بفيو كناشده الرحم أف يكف (ِّ)﴿فىًإٍف أىٍعرىضيوا فػىقيٍل أىٍنذى
 عن القراءة، كذلك خوفان شلا تضمنتو اآلية من هتديد.

فلما جلس بينهم قالوا: ما كراءؾ يا أبا الوليد؟ قاؿ: كرائي أين َسعت قوالن ما مث عاد عتبة إىل أصحابو 
َسعت مبثلو قط، كا ما ىو بالشعر كال بالسحر كال بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوين كخٌلوا بٌن ىذا الرجل 

عرب فقد كفيتموه بغًنكم، ليكونن لقولو الذم َسعت منو نبأ عظيم، فإف تصبو ال كبٌن ما ىو فيو فاعتزلوه فوا 
 كإف يظهر على العرب فملكو ملككم كعزه عزكم.

قالوا: سحرؾ كا يا أبا الوليد بلسانو، قاؿ: ىذا رأيي فيو فاصنعوا ما بدا لكم. مث إف أشراؼ قريش 
اؿ، كعرضوا عليو عادكا فكرركا ااكلة الِت قاـ هبا عتبة بن ربيعة، فذىبوا إليو رلتمعٌن، كعرضوا عليو الزعامة كادل

 الطب إف كاف الذم يأتيو رئٌيان من اجلاف.
: ما يب ما تقولوف، ما جئتكم مبا جئتكم بو أطلب أموالكم كال الشرؼ فيكم ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ ا 

كال ادللك عليكم، كلكن ا بعثين إليكم رسوالن، كأنزؿ علٌي كتابان، كأمرين أف أكوف بشًنان كنذيران، فبلغتكم 
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كنصحت لكم، فإف تقبلوا مين ما جئتكم بو فهو حظكم يف الدنيا كاآلخرة، كإف تردكه إيٌل أصرب  رساالت ريب
 ألمر ا حىت حيكم ا بيين كبينكم.

كىو األسلوب األمثل الذم كاف يؤثر بو يف  ملسو هيلع هللا ىلصكهبذا ندرؾ أف احلوار كسيلة فاعلة يف حياة النيب 
 م إىل القناعة كاالتباع.نفوس أعدائو، يستدرجهم هبذا احلوار حىت يصل هب

كرجاالت من قريش ديثلوف كفودان للتفاكض  ملسو هيلع هللا ىلصكإف احلوار الذم كقع يف صلح احلديبية بٌن النيب 
ككاف على رأسهم بديل بن كرقاء اخلزاعي، كمنهم عركة بن مسعود، كمنهم سهيل بن عىٍمرو  ملسو هيلع هللا ىلصمع النيب 

 لإلسالـ كادلسلمٌن.، كل ذلك قد مٌثل فتحان مبينان ملسو هيلع هللا ىلصالذم كتب الصلح مع النيب 
كانظر كيف حاكر الرجل الذم جاء يستفتيو عن امرأتو كقد كلدت غالمان أسود، فأنكر ذلك فقاؿ لو 

: ألك ابل؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فما لوهنا؟ قاؿ: سود، قاؿ: ىل فيها من أكرؽ؟ قاؿ: نعم: قاؿ: فأىن ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 يكوف نزعو عرقو.لو ذلك؟ قاؿ: عسى أف يكوف نزعو عرقو، قاؿ: كىذا عسى أف 

كثًنة ال حصر ذلا، كادلقاـ ال يتسع دلزيد من مناذج احلوار الِت كاف   ملسو هيلع هللا ىلصكإف األمثلة من سًنتو 
ديارسها ادلصطفى يف كل ادليادين كاآلفاؽ، كعلى كل األصعدة سواء يف دعوتو أك معامالتو أك أساليب إقناعو، 

 كسواء يف الرضا أك الغضب.كسواء مع أصحابو أك أعدائو، كسواء يف السلم أك احلرب، 
 ادلبحث الثاين: أدب احلوار يف السًنة النبوية

 إف للحوار آدابان البد من حتققها أثناء احلوار، ألف احلوار ال ديكن أف يكوف ناجحان كمثمران إال إذا توفرت آدابو.
من كحي   كسنقف على بعض ىذه اآلداب كاألخالؽ الِت يتحلى هبا احلوار اذلادؼ كاألدلة على ذلك

كتاب ا كالسنة النبوية كسًنتو العطرة، مع عدـ الوقوؼ على كل دليل ألف ذلك يطوؿ ذكره، كال ينتهي حصره 
 كادلقاـ يقتضي اإلجياز يف نقاط، كا ادلوفق كاذلادم إىل صراط مستقيم، كمن ىذه اآلداب كاألخالؽ ما يلي:

البد أف يتحلى ااكر بنية خالصة لنصرة دين ا، كأال اإلخالص يف النية من أجل الوصوؿ إىل احلق: ف   .ُ
يقصد حبواره ادلباىاة كادلفاخرة كاالنتصار للذات أك حب الظهور كالشهرة، يقوؿ عليو الصالة كالسالـ: 

 .(ِْ) ))إمنا األعماؿي بالنيات كإمنا لكل امرئ ما نول...((
ا رأم مرف دييل مع احلق كلو كاف مع اخلصم، كىدؼ البعد عن التعصب للرأم: فالبد أف يكوف ااكر ذ   .ِ

احلوار أصالن ىو الوصوؿ إىل احلق كمعرفة احلقيقة، فيكوف التعصب للرأم ضرران زلضان ال خًن فيو، كلن 
 حيقق ىدؼ احلوار.
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كعدـ احرتاـ شخصية ااكر كرأيو: كذلك من خالؿ االنتباه لكالمو كاإلصغاء إليو كاالبتعاد عن مقاطعتو،    .ّ
اللجوء إىل ُتاىلو، أك االنشغاؿ بشخص آخر، أك اللجوء إىل النقد الشخصي، مع ضركرة احرتاـ رأيو، 

 كعدـ اإلساءة إليو، كعدـ اجلواب أك الرد أك التعقيب أك ادلداخلة إال بعد أف ينتهي اآلخر من رأيو.
اكر أف يكوف مهذبان يف ألفاظو، ألف احلرص على القوؿ ادلهذب بعيدان عن الطعن كالتجريح: فمطلوب من ا   .ْ

الكلمة الطيبة صدقة، كىي دليل على حسن النية عند ااكر، كما أف بذاءة اللساف أك التجريح يفسد جو 
 .(ِٓ)احلوار اذلادئ اذلادؼ، يقوؿ عليو الصالة كالسالـ: "ليس ادلؤمن بطعاف كال لعاف كال فاحش كال بذمء"

الصحيحة: كذلك بالبعد عن ادلغالطات كادلراء كالسخرية، كعلى ااكر أال يناقض نفسو من  التزاـ الطرؽ اإلقناعية   .ٓ
خالؿ أدلتو، بل عليو أف يستعمل احلجة القوية ادلقنعة، مع اتباع ادلنهجية العلمية يف احلوار كذلك بوضوح ىدفو 

ار الِت يعرضها، كإصالح ادلنطق قبل إجرائو، كالبدء يف العموميات، كاالنتهاء باجلزيئات، مع اتساؽ األفك
 كهتذيبو، كالتسليم باألمور الِت ىي من ادلسلمات، مع قبوؿ النتائج الِت مت التوصل إليها باألدلة القاطعة.

 .(ِٔ)يقوؿ عليو الصالة كالسالـ: "أنا زعيم بيت يف ربض اجلنة دلن ترؾ ادلراء كإف كاف زلقان"
قييًن ًإينِّ أىخىاؼي أىف كقاؿ تعاىل على لساف موسى عليو السالـ:  ﴿كىأىًخي ىىاريكفي ىيوى أىٍفصىحي ًمينِّ ًلسىانان فىأىٍرًسٍلوي مىًعيى رًٍدءان ييصىدِّ

 .(ِٕ)ييكىذِّبيوًف﴾
اعتماد اذلدكء كالركية كالتحلي باحللم كالصرب كالوقار: كىذا يعين عدـ التسرع كاالنفعاؿ كالغضب بسبب    .ٔ

ال ينجحو، فاحللم كالصرب يعين التجاكز عن أخطاء اخلصم كالصفح عنها كبدكف سبب، فهذا يعثر احلوار ك 
 كعدـ مقابلتها مبثلها، كال جيارم خصمو يف الشغب، بل يعتمد اذلدكء كالوقار.

 .(ِٖ)يقوؿ عليو الصالة كالسالـ: "ليس الشديد بالصرعة، كإمنا الشديد الذم ديلك نفسو عند الغضب"
اعتماد ااكرة مبودة كاحرتاـ كترفق: فادلودة كاالحرتاـ خيلقاف جوان من احلوار اذلادؼ البٌناء، أما استصغار    .ٕ

اخلصم ااكر كالتهاكف بو يولد جوان من العنف كردكد الفعل الِت ال حتمد عقباىا، كإذا تعكر مزاج ااكر 
يف الرفق  ملسو هيلع هللا ىلصكاإلساءة، كلذلك فقد رٌغب النيب  فقد فسد احلوار، كانقلب ذلك إىل الطعن كالتجريح

 .(ِٗ)فقاؿ: "إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو، كال ينزع من شيء إال شانو"
احلرية يف إبداء الرأم مع حق الدفاع عن كجهة النظر: كىذا حق للطرفٌن ادلتحاكرين ألنو ال جيوز ألحدمها    .ٖ

وار، كيقتل ادلواىب كادللكات، كلذا جيب ُتنب زلاكرة ذم ىيبة ألف أف ديثل إرىابان فكريان يضٌيق بو آفاؽ احل
 ذلك يؤثر على ركح احلوار كغايتو ادلرجٌوة.
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العدؿ كاإلنصاؼ كالتزاـ الصدؽ: فالبد للمحاكر حىت حيقق ىدفو بنزاىة كموضوعية أف يتحلى بالعدؿ    .ٗ
ات أك احلزب أك اجلماعة، قاؿ كاإلنصاؼ كالصدؽ مع نفسو كمع خصمو، كال خيضع لتأثًن ىول الذ

﴾  .(َّ)تعاىل: ﴿كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليواٍ كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍرَبى
بل جيب على ااكر إف ظهر احلق على لساف خصمو أف يأخذ بو كال تأخذه العزة باإلمث، كيرفض ىذا 

 .(ُّ): "الكرب بطر احلق كعٍمط الناس"ملسو هيلع هللا ىلصاحلق، كقد قاؿ الرسوؿ 
 .(ِّ)بن تيمية رمحو ا: "كادلناظرة كااجة ال تنفع إال مع العدؿ كاإلنصاؼ"كقاؿ اإلماـ ا

. أف يكوف ااكر عادلان مبوضوع احلوار: فال يدفعو اجلهل كادلزاج يف سباحة حبر مل ييكٌلف بسباحتو، فذلك َُ
فالعلم بالشيء بصًنة يؤدم إىل ىالكو يف العاجل كاآلجل، كقد يضٌيع احلق بسبب جهلو مبوضوع احلوار، 

ػًذًه سىًبيًلي أىٍدعيو ًإىلى الٌلًو عىلىى بىًصًنىةو أىنىٍا كىمىًن اتػَّبػىعىيًن كىسيٍبحىافى الٌلًو كى  مىا أىنىٍا ًمنى بو، كقد قاؿ تعاىل: ﴿قيٍل ىى
 .(ّّ)اٍلميٍشرًًكٌنى﴾

ركع، كإذا مت االلتزاـ بكل آداب . كقبل اخلتاـ "احلوار ال يفسد للود قضية": عرفنا من قبلي أف احلوار أمر مشُُ
احلوار سابقة الذكر فإف القلوب تبقى على صفائها ككدىا، أما إذا مت التجاكز باستفزاز اخلصم كالتهكم بو 
كبرأيو كأدلتو، كمل تقم لذلك كزنان فسيقابلك مبثل ذلك، كمن ىنا تفسد ادلودة كتسوء العالقة كتنقطع 

غ احلق، لذا جيب أف يبقى ىدؼ احلوار قائمان ال يغيب عن جو األكاصر، كيغيب ىدؼ احلوار كىو بلو 
 احلوار، كنية اإلخالص  كلنصرة دينو ىي الغاية العظمى.

 كيف اخلتاـ: نقف مع نتائج البحث كَثراتو كذلك يف النقاط اآلتية:
 أكالن: احلوار حاجة علمية كضركرية فكرية هبدؼ اللحاؽ بركب العامل ادلتقدـ.

 ب احلوار أك رفضو يعين زيادة يف التخبط كالتخلف كالعزلة.ثانيان: غيا
 ثالثان: احلوار ادلوضوعي دينع من بركز ظاىرة التطرؼ السياسي أك الديين.

 رابعان: إف احلوار ليس حلبة مالكمة يطرح ااكر زميلو أرضان كذلك بالسخرية منو أك التطاكؿ على شخصو.
 ياسة "أف اآلخر سلطئ كأنا اق الوحيد".خامسان: إف احلوار يعين التخلي عن س

 سادسان: فتح أبواب احلوار بضوابطو كمنهجو العلمي حيقق أىدافان كغايات بناءة.
 سابعان: احلوار أسلوب قرآين نبوم ناجح كمثمر يأسر القلوب كحيركها ضلو الفضيلة.

مستنبطة من كاقع السنة النبوية  ثامنان: للحوار آداب كأخالؽ البد من التعرؼ عليها كالتحلي هبا؛ ألهنا
 كمدعمة ببعض اآليات القرآنية
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 الهوامش

مػادة  ىػػ.ُِْٔلبنػاف الطبعػة: الثامنػة،  –مؤسسة الرسالة للطباعػة كالنشػر كالتوزيػع، بػًنكت ، القاموس ايط، رلد الدين أبو طاىرالفًنكز آبادم،  (ُ)
    ْٖٔ"حور" ص

   ُُْ/ٗق، كتاب احلج، باب ما يقوؿ إذا ركب احلج كغًنه، ُُْٖ، ْصحيح مسلم مع النوكم، دار ادلعرفة بًنكت، ط  (  ِ)

    ْٖٔالفًنكز آبادم، القاموس ايط، مادة "حور" ص   (  ّ)

   ْٕٖنفسو، ص    (  ْ)

    ُٕٓ/ُلساف العرب، ابن منظور االفريقي، مادة "حور"   (  ٓ)

   ُّٓ، ص ُاألصفهاين، أبو القاسم احلسٌن راغب، ادلفردات يف غريب القرآف، دار القلم دمشق، ط  (  ٔ)

   .ُِٗص معلقة عنرتة بن شداد: ،ـُٖٖٗشرح ادلعلقات السبع: ط مكتبة ادلعارؼ بًنكت  ،أبو عبد ا احلسٌن، الزكزين  (  ٕ)

   ِْ/اآلية، الكهف  (  ٖ)

   ُْ/اآلية، االنشقاؽ  (  ٗ)

   ُ/اآلية، اجملادلة  (  َُ)

     َُٓ/ُٕق، ُّٖٗ، ِالقاَسي، زلمد مجاؿ الدين، زلاسن التأكيل، دار الفكر بًنكت ط  (  ُُ)

   ُِٖ/ٖ، ابن اجلوزم، ادلسًن يف علم التفسًن، ِٗ/ُٓالرازم،التفسًن الكبًن،   (  ُِ)

     ٗـ،  صُٓٗٗ،  ْ، طدار الندكة العادليةأصوؿ احلوار، مجع الندكة العادلية للشباب اإلسالمي،   (  ُّ)

     ُْـ، ص ُٓٗٗ، ّد. عبد احلليم حفين، أسلوب ااكرة يف القرآف، اذليئة ادلصرية للكتاب، ط  (  ُْ)

 َِٔ ، صـُٓٗٗر الفكر، دا، ِالطبعة، أصوؿ الرتبية اإلسالمية كأساليبها ،النحالكم، عبدالرمحن  (  ُٓ)

   ُُٗ – ُُٖ/اآليات، ىود  (  ُٔ)

   ِْ/اآلية، الكهف  (  ُٕ)

   ّٕ/اآلية، الكهف  (  ُٖ)

   ُ/اآلية، اجملادلة  (  ُٗ)

 أخرجو ابن أيب حامت من حديث عائشة رضي ا عنها    (  َِ)

   ُِٓ/اآلية، النحل  (  ُِ)

    ْ – ّ – ِ – ُ/اآليات، فصلت  (  ِِ)

   ُّ/اآلية، فصلت  (  ِّ)

   ِص ُج  ، ـَََِ، ّ، طبعة دار السالـ الدكلية بالرياض "رللد الكتب الستة " طالبخارمصحيح  ،عبد ا زلمد بن إَساعيل والبخارم، أب  (  ِْ)
الرسػوؿ،  أحاديػث اجلػزرم، جػامع األصػوؿ يف الشػيباين الكػرًن عبػد ابػن زلمػد بػن زلمػد بػن زلمػد بػن ادلبػارؾ السػعادات أبو الدين األثًن، رلد ابن  (  ِٓ)

رقػػػم  ٕٕٓص ُالبيػػػاف، ج دار مكتبػػػة - ادلػػػالح مطبعػػػة - احللػػػواين مكتبػػػة: عيػػػوف، الناشػػػر بشػػػًن حتقيػػػق التتمػػػة - األرنػػػؤكط القػػػادر عبػػػد: حتقيػػػق
َّْٖ 

 ْ، جْ: األ عػػػدداحلميػػػد،  عبػػػد الػػػدين زليػػػي زلمػػػد: الفكػػػر، حتقيػػػق دار: داكد، سػػػنن أيب داكد، الناشػػػر أبػػػو األشػػػعث بػػػن السجسػػػتاين، سػػػليماف  (  ِٔ)
    ِّٓص

   ّْ/اآلية، القصص  (  ِٕ)

رقػػم  َُِْص ْ، جـَََِ، ّط ، ، طبعػػة دار السػػالـ الدكليػػة بالريػػاض "رللػػد الكتػػب السػػتة"صػػحيح مسػػلم ،مسػػلم بػػن احلجػػاج، القشػػًنم  (  ِٖ)
َِٔٗ    

   ِْٗٓرقم  ََِْص ْصحيح مسلم ج  (  ِٗ)

   ُِٓ/اآلية، األنعاـ  (  َّ)

   ُْٕرقم  ّٗص ُصحيح مسلم ج  (  ُّ)

 لطباعػػػة فهػػػد ادللػػػك رلمػػػع: قاسػػػم، الناشػػػر بػػػن الػػػرمحن عبػػػد: رلمػػػوع الفتػػػاكل، اقػػػق احللػػػيم، عبػػػد بػػػن أمحػػػد العبػػػاس أبػػػو الػػػدين تيميػػػة، تقػػػي ابػػػن  (  ِّ)
   َُٗص ْـ، جُٓٗٗ: النشر عاـ النبوية، ادلدينة الشريف، ادلصحف

     َُٖ/اآلية، يوسف  (  ّّ)


