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 رآنالق  في الِحوار 

 (أساليبه و أنواعه أخالقياته و دالالته و) 

 
 أحمد هاشم عبد شنين السفيح م.م.

 

 

 الخالصة
، و صنع إرادة  ،و أُسلوب تفكير ،نمط حياةجعل التأسيس القراني الحوار من مسائل التواصل عند اإلنس ، فهو 

المراعر و  ول  للشرر في إياا الوسيلة األ ائقة من جهة مفهومه ؛ النه يعدالقرآن الكريم عناية ف وأواله

عل  عاتقهم نرر  او أتشاعهم الذين أخذو ،لألنشياء األحاسيس التي تختلج في أنفسهم ، وكذا فقد أصشح األداة

تعرض المسائل العقدية ، و إذا أردنا  ق التيائمن أهم الطر اإللهية التشريرية ، ويُعد تو الرساال ،الدعوات النشوية

، ة اإلنسانية ماهية الرمو  فيه ؟ ذلك يكون بسشب أن ساحة الحوار بمفهومِه العام تكادُ ترتشط بالرخاي أن نعرف

عل   سلط الضوءأّن اُ حاولت  و موضوعاتها . ،في مفهوم الرساالت السماويةموضوعاته  أغلبو تنحار 

 . ، و أنواعهموضوعاته و ،هشو أسالي ، أخالقياته، و مرادفاته  ،ألفاظه مفهومه، و

 

 

 

Dialogue in the Qur'an 

(His words / His synonyms/ His morals/ His methods / Its variants) 
 

 

ABSTRACT 
 This research presents the subject of Qur'anic dialogue as one of the most important 

means possessed by mankind as well as by one individual. Where God made these 

great issues to communicate with others from the people of mankind , Dialogue is a 

way of life ,  a way of thinking and a will , The Holy Qur'an has given great attention 

to the concept of dialogue ,  and it is considered the language of discourse that 

overshadows its presentation of the narrative aspect of the ancient nations , It is also 

the primary means of human beings in communicating and showing all the feelings 

and sensations that arise in themselves , It also became the tool for the prophets and 

their followers who took upon themselves the dissemination of prophetic vocations 

and divine messages missionary , It is also one of the most important ways of 

presenting ideological issues, and if we want to know what is included in it , This is 

because the arena of dialogue in its general sense is almost associated with the human 

personality so it has become comprehensive , And that most of its themes are confined 

to the concept of heavenly messages and their themes . 
 

 

 

 



 

 2 

 

قِدَمة    الم 
الحمد هلل رب العالمين ، و أفضل الاالة و التسليم عل  النشي االمين دمحم بن عشد هللا ، وعل  أهل بيته الطيشين     

 الطاهرين ، وعل  أصحابهم ومن تشعهم بإحسان إل  يوم الدين .

خال  بعض في هذا المجا  ، وطرحوا هذا المفهوم بركٍل عام من كثرة الخطابات و الكتابات عدم ال نجزم ب   

ح لهذا الُماطلح أن يأخذ دائرة الخاوصية في ، الذي لم يتالناوص القرآنية ، و العروج إل  الُسنة المحمدية

الُمتافح لهذه الكتابات ال يشد فيها ما و ،و أنواعه ، و لربما أن الُمتأمل القارئ ،و موضوعاته ،و ألفاظه ،أخالقياته

و  ،و ترابك العالقات ،تساع دائرة الموضوعوهذا يدلل عل  ابعض ، غناء بعضها عن استيُرير إل  تكرار أو 

عشارة عن أسلوب حياتي يستخدمهُ المرء ، فلغة الحوار ليس باألمر الُمستهجن األنماط التي تدخل في إطاره، وهو

 و مفاهيمِه . ،وطرح أفكاره ،في كل مفاصل و تفاصيل معيرتِه للتعشير عن ذاته

أرساها جميُع األنشياء ة الُملحة ألخالق السماء التي عن الحاج جتمعية في العالم بأجمعهِ المُ األزمة تكرف لنا    

و  ،في ُمجتمعاتهم ، و باألخص الحوار األخالقي الذي يُكيف اإلنسان مع أخيه اإلنسان ، و لضرورتهِ  )عليهم السالم(

قية الحوارية العالمية التي قد األزمة األخال الحاجة الُملحة له في جانب التعامل اإلنساني المجتمعي ، و لحاو 

فتقار الحاصل كٍل خاص ، الذي يكرف لنا مدى االجتاحت الُمجتمعات العالمية بافٍة عامة ، و الُمجتمع الُمسلم برا

 . في المجتمع المسلم لهذِه الخاصية الرسالية أال وهو ) عنار أخالق السماء و الحوار القرآني (

    

 أهمية البحث :

و تفرعاته ، ولم يتم التطرق إل   ،_ هنالك القليل ممن كتشوا في هذا المضمار ، أو لم يتداخلوا في تفاصيله1

 االختالف عن غيره من الُمرادفات .، وومدى التغاير ،و موضوعاته ،ألفاظه

تشر من أسم  التخاطب بين األشخاص ، فلذا يُع، و_ إن من الُمتعارف عليه في مفردة )الحوار( هي المواصلة2

 األخالقي لإلنسان . ،التقويمي، واألدبيات بين بني الشرر ، ألنهُ يُركز عل  الجانب التربوي

 و تمتزج بِه . ،المرادفات التي تختلط، وو األساليب ،معرفة األنواع_ 3

 

 تساؤالت البحث :

 _ ماذا يُعن  بمفردة الحوار ؟1

 _ هل أن هنالك أكثر من نوع لماطلح الحوار ؟2

 ويمكن لهذا الشحث الفتي أن يُجيب عن هذِه التساؤالت في طياتِه .

 

 منهج البحث :

ستقرائي ، و الذي قد تمخض من خال  دراسة ، والمنهج االعتمدت دراسة هذا الشحث المنهج الوصفي التحليليا   

ً اال األساليب المحاوراتية في ، و التي يمكن من خاللها رآنية سترهاد باألدلة القُ القرآن الكريم ، وكذلك أيضا

 و المفاهيم الُمتعلقة بالموضوع ذاتِه . ،ستنشاط الكثير من األفكارا

ً با يتأشحث : فهي حدود موضوعية فيأما ُحدود ال    ً ، و اصطالح ،ستعراض مفردة الحوار بتعريفها لغويا ا

ً العُروج لموضوعات الحوار و  باإلضافة لذلك معرفة األلفاظ المتعلقة بهذا الُماطلح و الُمرادفة له ، و أيضا

 .أنواعهُ 

 

 صطالحاً :أوالً : تعريف الحوار لغة و ا

 _ الحوار لغة : 

د بِه الُمراجعة في ويأتي بمعن  المراجعة  : الحوار من ) الَحَوْر ( وهو الرجوع عن الريء إل  الريء ، و يقا

ستنطقها من الحوار الذي هو الرجوع، و استحار الدار ؛ أي : ا الكالم
(1)

 . 

 

 صطالحاً :الحوار ا

  و الُمشهم عن الحق : ) هو عشارة عن مناقرة بين ،إجالء الشاط، وو إظهار الُحجة ،و يأتي بمعن  التاحيح    

 ورد المفاسد من ،دفع الُرشهةو و إثشات الحق ، ،، و إظهار الُحجة مطرفين أو أكثر ، يُقاد بها تاحيح الكال

 و الُمسلمات ،و القياسات الجدلية من الُمقدمات ،الرأي ، و ذلك بالُطرق المنطقيةالقو  و
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و لكن الذي يستنتج من خاللها ورود بعض  و لألمانة العلمية أن هذه المفردة لم ترد في الكتاب المقدس ،   

 : ثالُث مراتفي القرآن مرتقات هذِه الُمفردة ، وكان عدد ذكرها 

اَك َرج ال_ قا  تعال  : } 1 ه  أََكفَْرَت ِبالَِّذي َخلَقََك ِمن ت َراٍب ث مَّ ِمن نُّْطفٍَة ث مَّ َسوَّ {قَاَل لَه  َصاِحب ه  َوه َو ي َحاِور 
(2)

. 

َما إِنَّ تعال  : } _ قا  2 َرك  ِ َواَّللَّ  يَْسَمع  تََحاو  َ َسِميع  قَْد َسِمَع اَّللَّ  َقْوَل الَّتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى اَّللَّ  اَّللَّ

{بَِصير  
(3)

 . 

ه  أََنا أَْكثَر  _ قا  تعال  : }3 { ِمنَك َماال َوأََعزُّ نَفًَرا َوَكاَن لَه  ثََمر  فََقاَل ِلَصاِحبِِه َوه َو ي َحاِور 
(4)

 . 

 

تعلقة بالحوار :ثانياً :  رادفات الم   األلفاظ و الم 

المخاصمة ، و و  ،حجة ، و الُمجادلة : الُمناظرة: من جد  الحشل إذا فَتَلهُ ، و الجد  ُمقابلة الحجة بال الجدالأ_ 

ووضوح الاواب  ،الحقالمراد به الجد  عل  الشاطل ، و طلب المغالشة به إلظهار 
(5)

 . 

و الحوار ، فالحوار ُمراجعة الكالم و تشادله  ،و بين الجدا  ،وفيما بعد أُستعمل في مقابلة األدلة لظهور أرجحها  

بين الُمتحاورين وصوالً إل  غاية ُمستنداً إل  أنه يجري بين اثنين أو صاحشين ليس بينهما صراع
)6)

، ومنهُ قو   

ه  أَنَا أَْكثَر  ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَراالحق تعال  :﴿  ﴾َوَكاَن لَه  ثََمر  فَقَاَل ِلَصاِحبِِه َوه َو ي َحاِور 
(7)

و أكثر ما ورد عن ،  

...  فأكثرها يأتي بالمعن  الذي يُذم فيه المقاود قا  جل شأنه : ﴿ ،مفردة )الجدا ( في القرآن الكريم

مْ  اْلَحقَّ  بِهِ  ِلي ْدِحض وابِاْلبَاِطِل  َوَجادَل وا فََكْيَف َكاَن ِعقَاِب ﴾  .فَأََخْذت ه 
(8)

نشرى لنا من المقاد اإللهي والجدا  الذي ا،  

فالنتائج كلها تريد نارة الشاطل ال الحق  ،في هذه اآلية الُمشاركة الذي ال نهاية له ، ألن ليس فيه أية فائدة تذكر

 اإللهي أو اإلنااف اإلنساني .

َوال  و مقاصد محمودة قا  الحق تعال  : ﴿، ولكن في الجانب اآلخر في ذكر مفردة الجدا  التي تأتي بمعاٍن    

ْم َوق ول وا آَمنَّا بِالَِّذي أ   وا ِمْنه  َنا نِزَل إِلَْيَنا َوأ نِزَل إِ ت َجاِدل وا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسن  إِالَّ الَِّذيَن َظلَم  لَْيك ْم َوِإلَه 

ونَ  ْسِلم  ك ْم َواِحد  َونَْحن  لَه  م  ﴾ َوإِلَه 
(9)

 . 

يكون لمفردة الجدا  وجهان في القرآن الكريم ، الوجه األو  : المحمود ، و الوجه الثاني :  وبناء عل  ذلك    

المذموم ، و للتوضيح نرى التقسيم اآلتي 
(11)

  : 

المراجرة ، و  ،و يكون في طلب الحق بعيداً عن الخاومة ،مواضع ةوقد ورد اللفظ في ثالث الوجه المحمود : ـ1

اْدع  إِلَى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْله م بِالَّتِي ِهَي أَْحَسن  إِنَّ َربََّك : } )عز وجل( ومنه قو  هللا 

ْهتَِدينَ ه َو أَْعلَم  بَِمن َضلَّ  { َعن َسبِيِلِه َوه َو أَْعلَم  بِاْلم 
(11)

َجاِدل وا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتِي ِهَي َوال ت، وكذلك قوله : }  

َنا  ْم َوق ول وا آَمنَّا بِالَِّذي أ نِزَل إِلَْيَنا َوأ نِزَل إِلَْيك ْم َوإِلَه  وا ِمْنه  ونَ أَْحَسن  إِالَّ الَِّذيَن َظلَم  ْسِلم  ك ْم َواِحد  َوَنْحن  لَه  م   َوإِلَه 
}
(12)

َما إِنَّ و قوله : }   َرك  ِ َواَّللَّ  يَْسَمع  تََحاو  َ َسِميع  قَْد َسِمَع اَّللَّ  قَْوَل الَّتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى اَّللَّ  اَّللَّ

{ بَِصير  
(13)

ملة و الجدا  أنه قد سم  سورة كا ،حوارالتي قد حشاها هللا تعال  لمسألة ال و الحضوة ،، وللسمة العُليا 

أحد   و الجدا  حٌق مكفوٌ  لكل ،و المناقرة ،مرأة تتل  إل  يوم القيامة ، و بذا الحوار و المراجعةفي القرآن باسم ا

 ، عل  أال يخرج عن ضوابط األدب.

مرة ، تأتي هذِه المعاني ُكلها في سياق الذم ، ومنه ( ن و عررو تسع ) ـ الوجه المذموم : وقد ورد فيه اللفظ 2

ِ قولِه تعال  : }  س وَق َوالَ ِجدَاَل فِي اْلَحج 
{ فاَلَ َرفََث َوالَ ف 

(41)
ِ ، و قوله تعال  : }   َوِمَن النَّاِس َمن ي َجاِدل  فِي اَّللَّ

نِيرٍ  { بِغَْيِر ِعْلٍم َوال ه دًى َوال ِكتَاٍب مُّ
(15)

 . 

ناظرةب _   .ستحضار كل ما يراه بشايرته، واالمشاراة في النظر، وو التداو  ،الُمشاحثة لغة : و يُقاد بها الم 

إبطا  قو  ، ويقاد كل واحد منها تاحيح قوله ،: هي الُمحاورة بين شخاين ُمختلفين اإلصطالحأما في    

اآلخر مع رغشة كل منهما في ظهور الحق ، أو إظهار الحق
(16)

 . 

 . لمناقرة ، تقويم األخطاءستقااء ، ا: و تأتي بمعاٍن ِعدة منها : اال ج _ الُمناقرة

ستقااه تقاي و الُمحاسشة  ، و نقاشاً : ا: ال اللغةففي 
(17)

، و أما الفرق بين الحوار و المناقرة فإن المناقرة تقوم  

 ال يقوم عل  أساس بيان األخطاء .  و تقويم األخطاء ، و الحوار ،عل  أساس المحاسشة

عديدة منها : الُمناظرة و الُمجادلة ، و المناقرة و غيرها من  اّن الحوار لفٌظ عام يرمل صورومن هنا يتشين أ   

تقي مع بعضها بعض بمفاهيم و دالالت و المفاهيم التي تنضوي تحت مظلة الحوار ألنها باألخير تل ،المفردات

و ما يختص بهذه المفاهيم، و الفيال في هذا األمر  و المنازعة ،جد  يفترق عن المخاصمةوكذلك أن ال،  معينة

ْهتَِدينَ ... هو قوله تعال  :}  { َوَجاِدْله م ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسن  إِنَّ َربََّك ه َو أَْعلَم  بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه َوه َو أَْعلَم  بِاْلم 
(18)

 

. 
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 أخالقيات الحوار القرآني 
فريضة كما جاء في قو   ، ونشذ الخالفاألُلفة، وتحاد، فإن االإذا كان الخالف ُسنة من ُسنِن هللا تعال  في خلقة   

واْ  }: )عز وجل( الشاري  ك ْم َواْصبِر  َ َوَرس ولَه  َوالَ تَنَاَزع واْ فَتَْفَشل واْ َوتَْذَهَب ِريح  ابِِرينَ َوأَِطيع واْ اَّللَّ َ َمَع الصَّ  إِنَّ اَّللَّ

}
(19)

ِ َعلَْيك ْم إِْذ ك نت ْم أَْعدَاء فَ  }و أيضاً قوله :  ،  واْ نِْعَمةَ اَّللَّ ق واْ َواْذك ر  ِ َجِميعًا َوالَ تَفَرَّ واْ بَِحْبِل اَّللَّ أَلََّف بَْيَن َواْعتَِصم 

ْنَها َكذَِلَك ي بَي ِن  اَّللَّ  لَك ْم آيَاتِِه لََعلَّك ْم  ق ل وبِك ْم َفأَْصبَْحت م بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوك نت مْ  َن النَّاِر فَأَنقَذَك م م ِ ْفَرٍة م ِ َعَلَى َشفَا ح 

نَكِر َوأ ولَئَِك ه     تَْهتَد ونَ  وِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلم  وَن ِباْلَمْعر  ر  ة  يَْدع وَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأْم  نك ْم أ مَّ ونَ َوْلتَك ن م ِ ْفِلح    م  اْلم 

ْم َعذَاب  عَ   ق واْ َواْختَلَف واْ ِمن بَْعِد َما َجاَءه م  اْلبَي َِنات  َوأ ولَئَِك لَه  {  ِظيم  َوالَ تَك ون واْ َكالَِّذيَن تَفَرَّ
(21)

ولذلك جعل  ، 

 .الرقاء، وختالف، واالهالً للفرقةأ هللا أهل السعادة أهالً لالئتالف والوحدة ، و جعل األشقياء

دُّوَن َعن  وهذا ما حذر منهُ تعال  في قوله : }    واْ ِمن ِديَاِرِهم بََطًرا َوِرئَاء النَّاِس َويَص  َوالَ تَك ون واْ َكالَِّذيَن َخَرج 

ِحيط   ِ َواَّللَّ  بَِما يَْعَمل وَن م  ْم َوقَاَل   َسبِيِل اَّللَّ م  الشَّْيَطان  أَْعَمالَه  الَ َغاِلَب لَك م  اْليَْوَم ِمَن النَّاِس َوإِن ِي َوإِْذ َزيََّن لَه 

نك ْم إِن ِي أََرى َما الَ تَ  ا تََراَءِت اْلِفئَتَاِن نََكَص َعَلى َعِقبَْيِه َوَقاَل إِن ِي َبِريء  م ِ َ َواَّللَّ  َجار  لَّك ْم فَلَمَّ َرْوَن إِن َِي أََخاف  اَّللَّ

{ َشِديد  اْلِعَقابِ 
(21)

 . 

أحد الطرق اإللهية في  ، والجدا ، وبالتي هي أحسن ، وهذاوة الكتاب الكريم من ُهنا إل  الحوارفجاءت دع   

فالعامةُ هلل وحده ، ولكنهُ مأمور  ،و غير معاوم، مضمار الدعوة الربانية ، كما أن اإلنسان لهُ سقطات كثيرة 

و أن يحوي  ،ظ الحسنةاأن يختار األلف طلق يجب عليهنو اإلدعاء ، ومن هذا المُ  ،و صدق الدعاء ،بطيب الكالم

  .سشابعن الرذائل من ُمفاخرة، و عل  الرمائل الحميدة ، و بذا يكون ُمشتعداً 

عل  كيفية تعليم الحوار عل  غرار ) إن قالو كذا فقل كذا ( و هي صورة من يدلل وقد يأتي القرآن بإسلوب    

فَاتًا أَإِنَّا لََمْبع وث وَن َخْلقًا َجِديدًاَوقَ و مثاله قولِه تعال  : }   ،التدريب عل  القو   ال واْ أَئِذَا ك نَّا ِعَظاًما َور 

}(22)
ْم َويَق ول وَن َمتَى ه َو ق ْل َعسَ   وَسه  ؤ  وَن إِلَْيَك ر  ٍة فََسي ْنِغض  َل َمرَّ ى َمن ي ِعيد نَا ق ِل الَِّذي فََطَرك ْم أَوَّ

{أَن يَك وَن قَِريبًا
(23)

.  

المحاور إعجاباُ  ، و قائلها، و إبداءالتفريق بين الفكرة، وقشو  الحق من الخاممشادئ األساسية فيه ومن ال   

ما ذكرهُ سشحانه و تعال  في وصف أهل الكتاب بقوله  دلة الجيدة ، ومن نماذج اإلناافو األ ،باألفكار الاحيحة

ة  قَ تعال  : }  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب أ مَّ د ونَ لَْيس واْ َسَواء م ِ ِ آنَاء اللَّْيِل َوه ْم يَْسج  { ائَِمة  يَتْل وَن آيَاِت اَّللَّ
(24)

 . 

 الكالم عن النفس و مدحها مذموم غالشاً و ال ومن آداب الحوار أن ال يثني المحاور عل  نفسه و يمدحها ، ألنّ    

 ت َزكُّوا أَْنف َسك ْم ه َو أَْعلَم  بَِمِن اتَّقَىفاََل   يحب الناس أن يسمعوا من يمأل آذانهم من ذلك ، كما قا  جل شأنه : }

}
(25)

 . 

، حليماً صشوراً ، ال يغضب ألتفه األسشاب من حيث كونه كما من المميزات التي يجب عل  المحاور أن يحويها   

و  ،الكريم بالعفو، ومن ُهنا أمر هللا سشحانه و تعال  نشيهُ و أن ينفر ألدن  األمور، و أّن ال يستفز ألصغر الكلمات

ْر ِباْلع ْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ األعذار للناس كافة حيث قا  : }  ِذ اْلعَْفَو َوأْم  { خ 
(26)

 . 

ً بالدليلمهومن األمور ال    و الشرهان ما أت  في قو   ،مة في هذا الادد يجب عل  من يحاور أن يكون عالما

ه ْم ال  أَِم اتََّخذ وا: }  )جل شأنه (الحق  ِعَي َوِذْكر  َمن قَْبِلي بَْل أَْكثَر  ِمن د ونِِه آِلَهةً ق ْل َهات وا ب ْرَهانَك ْم َهذَا ِذْكر  َمن مَّ

ْعِرض ونَ  وَن اْلَحقَّ فَه م مُّ { يَْعلَم 
(27)

 . 

و أهل بيته  )ص(كثير من الدالالت النشوية الحديثية في السنة النشوية من الروايات عن الرسو  الكريم و هنالك    

و التي حدثت معهم في هذا العنوان ، و دونتها كتب السير و  ،من المواقف التي شهدوها في حياتهم و كثير )ع (

 بعرض ما له صلة من القرآن الكريم . كتف  الشاحث، و االستطراد لذا ااإلسهاب أريخ عنهم ، و أن ال يريعالت

ن اإلنغالق و التعاب إلنسانية ، و أعل  مراتب األخالق، وإاآلداب ارق  كما أّن أدبيات الخالف تعد من أ   

و مداعاة للتفرغ كما جاء في قوله جل  ،و بغي ـوطفولة بررية ، فال يجوز أن يتحو  العلم إل  لجاج ،مراهقة

ْم َولَوْ  شأنه : } ق وا إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاَءه م  اْلِعْلم  بَْغًيا بَْينَه  ى لَّق ِضَي َوَما تَفَرَّ َسمًّ ب َِك إِلَى أََجٍل مُّ ال َكِلَمة  َسبَقَْت ِمن رَّ

ِريبٍ  ْنه  م  ْم َوإِنَّ الَِّذيَن أ وِرث وا اْلِكتَاَب ِمن بَْعِدِهْم َلِفي َشك ٍ م ِ { بَْينَه 
(28)

ار يحمل هذه ، فكلما كان الخطاب و الحو 

ل  القناعات ، ومن آثارها اإلسالمية الُمنطلقة من مرروعية لااحشه ، و يؤدي بالنهاية إ األدبيات فسوف يحقق

أَْعلَم  بَِمن َضلَّ  اْدع  إِلَى َسبِيِل َرب َِك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْله م بِالَّتِي ِهَي أَْحَسن  إِنَّ َربََّك ه وَ الحق : } 

ْهتَِدينَ  { َعن َسبِيِلِه َوه َو أَْعلَم  بِاْلم 
(29)

 
(31)

 . 

أن يشدي ، وو قائلها  ،و التفريق بين الفكرة ،ومن المشادئ األساسية ومن تمام اإلنااف قشو  الحق من الخام   

ً باألفكار الاحيحة نماذج اإلنااف ما ذكره ُسشحانه و األدلة الواضحة الدامغة ، كما هو من  ،الُمحاور إعجابا
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ِ َوَما َجاَءَنا ِمَن اْلَحِق  َونَْطَمع  أَن ي ْدِخلََنا َربُّنَا َمَع َوَما  }تعال  في وصف أهل الكتاب بقوله :  و لََنا الَ ن ْؤِمن  بِاَّللَّ

اِلِحينَ  { اْلقَْوِم الصَّ
(31)

و  ،دهم ذلك إال إصراراً الحق و هو الحق اإللهي ، ولم يز بوجودإذ اعترفت هذِه الفئة ،  

                   تمسكاً بأن يُدخلهم هللا مع ِعشادِه الاالحين .

ً  ،الحوار أن ال يثني المحاور عل  نفسه و يمدحها ، ألن الكالم عن النفس ومن أخالقيات    ،و مدحها مذموم غالشا

و ال يحب الناس أن يسمعوا من يمأل آذانهم 
(32)

فاََل ت َزكُّوا أَْنف َسك ْم ه َو أَْعلَم  بَِمِن  }، ذلك بما جاء بقوله تعال  :  

{ اتَّقَى
(33)

  .         

صشوراً ، و ال يغضب  الواجشة عل  المحاور الُمنتهج  للمشدأ األخالقي أن يكون حليماً ومن ضمن األمور    

و إعذار الناس كما جاء في قوله تعال    ،بالعفو نشيه ) عز جل (ال ينفر من أدناها ، فقد أمر هللا ، واألمور  ألصغر 

ِحيم  َوْليَْعف وا ...  }:  وا أاَل ت ِحبُّوَن أَن يَْغِفَر اَّللَّ  لَك ْم َواَّللَّ  َغف ور  رَّ {َوْليَْصفَح 
(34)

َوَساِرع واْ   ، وقو  الحق تعال  : }  

تَِّقينَ  َماَوات  َواألَْرض  أ ِعدَّْت ِلْلم  َها السَّ ب ِك ْم َوَجنٍَّة َعْرض  ن رَّ { إِلَى َمْغِفَرٍة م ِ
(35)

المسارعة في هذِه  ، و عندما أراد هللا 

وقد تجسد ،  أن له جنات عرضها السموات و األرضالغافر عن اآلخر ب، والاافح، وورسم للعافي ،األخالقيات

اء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس َواَّللَّ  ي ِحبُّ  : } العفو بنص قرآني رَّ اء َوالضَّ الَِّذيَن ي نِفق وَن فِي السَّرَّ

ْحِسنِينَ   { اْلم 
(36)

 .    

ً بالدليل و الشُرهان و الُحجة القاطعة كما أُصدق في قولِه تعال  :     أَْم  }كما يجب عل  الُمحاور أن يكون عالما

لَه  بَل ال  ي ْؤِمن وَن  ثِْلِه إِن َكان وا َصاِدقِينَ   يَق ول وَن تَقَوَّ ِلق وا   َفْليَأْت وا بَِحِديٍث م ِ ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ه م  أَْم خ 

َماَواِت َواألَْرَض بَل ال  ي وقِن وَن   اْلَخاِلق وَن ونَ   أَْم َخلَق وا السَّ َصْيِطر  أَْم    أَْم ِعندَه ْم َخَزائِن  َرب َِك أَْم ه م  اْلم 

بِينٍ  ْستَِمع ه م بِس ْلَطاٍن مُّ ْم س لَّم  يَْستَِمع وَن فِيِه َفْليَأِْت م  { لَه 
(37)

 . 

أما من ثمار أخالقيات الحوار هي
(38)

 : 

و التسامح و  ،أخالق السماء لة الُمحمدية التي تحمل_ إن ثمرة الحوار اإلسالمي ، هي قوة المسلمين بالرسا1

 و اإلرشاد في غير المسلمين . ،العد  بين الشرر ، ومحاوالت اإلقناع

كل يوم ليؤجج الاراع بين األخوة المسلمين لدواعي سياسية _ القضاء عل  الفرقة التي يحاو  أن يشثها الشعض 2

 ، أو طائفية قد أخذت بسمعة المسلمين في أرجاء المعمورة .

الدليل الُمرجح الُمرجحة ، إذا كان الموضوع ب األدلة، و_ قشو  النتائج التي توصل إليها الحوار باألدلة القاطعة3

 العقالء أن يُمارسوه .و إال كان الحوار من العشث الذي ال يليق ب

 أساليب الحوار الق رآني  

، و  سلوب الحواري غير المشاشرو : األسلوب الحواري المشاشر، واأليتوزع االسلوب القراني عل  نوعين ، األ

، فكل حالة من الحاالت ينمكان معينان، وتارة ثالثة بمعز  عن هذين هو الحوار الزمكاني الذي يكون في زم

 الترهيب .، وأُسلوبي الترغيب وسأركز عل ، اسشتهامن، وخاصيتهاالخطابية لها 

 

 أوالً : األ سلوب الترغيبي :

 المخاطب :، وِعدة ، ويكون ذلك حسب نوعية الخطاب أفرع ل  وينقسم هذا النوع ع

ْغِفَرة  َوأَْجر  َعِظيم  َوَعدَ اَّللَّ  الَِّذيَن آَمن واْ َوَعِمل واْ _الوعيد اإللهي :  وهذا في قوله تعال  : } 1 م مَّ اِلَحاِت لَه   الصَّ

}
(33)

 . 

وكذلك العياشي في تفسيرِه عن علي بن الحسين )ع( قا  : ) إذا صار  ،يقو  الريخ الطوسي في كتابِه األمالي    

وتهدلت عليه  ،تهُ خدامهحف   ،أهل الجنة و دخل ولي هللا إل  جناته و مساكنه و إتكأ كل مؤمن منهم عل  أريكتهِ 

، فيقو  لهم : أوليائي ،ن الجشار يررف عليهمجرت حولهُ العيون ، وجرت من تحته األنهار ... ثُّم إتف، والثمار

فيعود عليهم القو  ، فيقولون : ربنا  ال هل أنشئكم بخير مما أنتم فيه !، و سكان جنتي في جواري أأهل طاعتيو

 ،و أعظم مما أنتم فيه ،محشتي لكم خير، وتعال  : رضاي عنكمهم تشارك ومما نحن فيه ، فيقو  لنعم ، فآتنا بخير 

و قا  : فيقولون : نعم يا ربنا رضاك عنا و محشتك لنا خير لنا و أطيب ألنفسنا ، ثُّم قرأ علي بن الحسين )ع( هذِه 

ْؤِمنَاِت  : } )جل وعال(اآلية من قوله  ْؤِمنِيَن َواْلم  َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهار  َخاِلِديَن فِيَها َوَمَساِكَن َوَعدَ اَّللَّ  اْلم 

ِ أَْكبَر  ذَِلَك ه َو اْلفَْوز  اْلَعِظيم   َن اَّللَّ {َطي ِبَةً فِي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَوان  م ِ
(41()41)

 . 

 _ خاصية الدُعاء عل  ألسنة األنشياء و الُمرسلين :2

يَّاتِِهْم إِنََّك أَنَربَّنَا قا  تعال  : }  ْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدتَّه م َوَمن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذ ر ِ َت اْلعَِزيز  َوأَْدِخْله 

{ اْلَحِكيم  
(42)

 . 
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مدى المحشة التي تال لمرحلة أن النشي أو الرسو  يدعون  للاالحين من أمتهم ، وليس هذا  وهنا يتضح   

ن المؤمن ، وهذا كما يقو  سعيد بن جشير : إو ذرياتهم  ،فحسب ؛ بل يزداد الدعاء ملحة بالجمع بينهم و بين آبائهم

له : إنهم لم يشلغوا طشقتك بالعمل الحسن ، ؟ فيُقا   ، وأخيه ، أين ُهمبنه، و او أمه ،إذا دخل الجنة سأ  عن أبيه

لهم ، فيلحقون بِه بالجنة ، وفيقو  لهم : إنما عملت لي
(43)

َربََّنا  : }أن يقو  كإنما يُريد من يمر بهذِه اللحظات  ، و 

س ِلَك َوالَ ت ْخِزنَا يَْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ ت ْخِلف  الْ  { ِميعَادَ َوآتِنَا َما َوَعدتََّنا َعَلى ر 
(44)

 . 

 

 ثانياً : األ سلوب الترهيبي :

واْ َوَكذَّب واْ بِآيَاتَِنا أ ْولَئَِك أَْصَحاب  اْلَجِحيمِ  { قال تعالى : } َوالَِّذيَن َكَفر 
(45)

 . 

التي  من المااديق ، والعذاب ، وكثيرالهالك، والثشور، والويل، وبالوعيد اقترن هذا الرطر من األُسلوب   

شرع ، وكذا ، والتوعد للذين يخالفون شرع هللا تعال  ، من تحريم طيشات ما أنز ، وتنضوي تحت مظلة الوعيد

ً و  من تحليل ما حرم هللا بغير وجه حق ، فنرى ُهنا الوعد اإللهي لهذِه الفئة الضالة الذين سيالون النار حتما

 ن هما :األده  هو الخلود فيها ، ومن ُجملة ذلك نأخذ مثالي

 _ الوعيد اإللهي :1

وِف َويَْقبِض ونَ  قولِه تعال  : } نَكِر َويَْنَهْوَن َعِن اْلَمْعر  وَن بِاْلم  ر  ن بَْعٍض يَأْم  ه م م ِ نَاِفقَات  بَْعض  نَافِق وَن َواْلم  ْم  اْلم  أَْيِديَه 

نَاِفِقيَن ه م  اْلفَاِسق ونَ  ْم إِنَّ اْلم  َ فَنَِسيَه  َنافَِقاِت َواْلك فَّاَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها   نَس واْ اَّللَّ َنافِِقيَن َواْلم  َوَعدَ اَّللَّ اْلم 

ِقيم   ْم َعذَاب  مُّ م  اَّللَّ  َولَه  ْم َولَعَنَه  { ِهَي َحْسب ه 
(46)

 . 

الحق فيتشعون الذين يسمعون حيث نرى في هذا الوصف الذي يرمل جميع المعاندين للحق ) المنافقين ( بخالف    

بل  ،عل  هذا الجانب فحسب العذاب األليم ، ولفظة المنافقين ال تقتار، وستحقوا اللعنأحسنه، و الكافرين الذين ا

تتعدى للذين ال يدينون بأي دين ، أي الُمتفرجين ، الُمشتعدين عن الفطرة السليمة التي حشاها هللا تعال  لشني الشرر ، 

وهي إتشاع المعروف أينما حل
(47)

 . 

 نتقام و النار عل  ألسنة األنشياء و الُمرسلين :_ خاصية الوعيد و اال2

{ قَال وا َبلَى قَال وا فَاْدع وا َوَما د َعاء اْلَكافِِريَن إِالَّ فِي َضاللٍ قا  تعال  :} ... 
(48)

)عز ، و بخالف ذلك مؤازرتِه  

س لََنا رسلِه : } ألنشيائِه و وجل( ر  ر  {  َوالَِّذيَن آَمن وا فِي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َويَْوَم َيق وم  األَْشَهاد  إِنَّا لَنَنص 
(49)

  

  أنواع الحوار في القرآن الكريم

 حوار األنبياء مع هللا -اوال 

وكانت ذات أبعاد  )جل وعال (مع الشاري  )عليهم السالم (ذكر القرآن الكريم حوارات األنشياء  : الحوار المشاشر  (1

عوة فتلك إشارة إل  أهمية الحوار عل  واقع الد، إيجابية عل  واقع الدعوة، وكون الشاري قد فتح باب الحوار 

المعزز لإليمان في أسلوب حواري، عندما طلب  )ع(الحوار الرباني مع إبراهيم وتطلعاتها، ومن تلك الحوارات، 

ِ أَِرنِي َكْيَف ت ْحيِي  من ربه أن يريه كيف يحيي ويميت: قا  تعال : )ع(إبراهيم نشُي هللا  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيم  َرب 

ْره   ْيِر فَص  ْذ أَْرَبعَةً ِمَن الطَّ ك ل ِ َجبٍَل  نَّ إِلَْيَك ث مَّ اْجعَْل َعلَىاْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم ت ْؤِمْن َقاَل بََلى َولَِكْن ِلَيْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَخ 

َ َعِزيز  َحِكيم   ْزًءا ث مَّ اْدع ه نَّ يَأْتِينََك َسْعيًا َواْعلَْم أَنَّ اَّللَّ ِمْنه نَّ ج 
(05)

، فلم يكن ذلك شكا منه ولم يُِرد به رؤية القلب 

وإنما أراد به رؤية العين
(01)

. 

 

وَسى ِلِميقَاتَِنا طلب من ربه أن يسمح له برؤيته: قا  تعال : حوار موس  )ع( مع ربه ، حينماأ /  ا َجاء م  َولَمَّ

ِ أَِرنِي أَنظ ْر إِلَْيَك قَاَل لَن تََرانِي َولَِكِن انظ ْر إَِلى اْلَجَبِل فَِإِن اْستَقَرَّ  ا  َوَكلََّمه  َربُّه  قَاَل َرب  َمَكانَه  فََسْوَف تََرانِي َفلَمَّ

ْؤمِ  تََجلَّى َربُّه   ل  اْلم  ْ أَوَّ ْبَحانََك ت ْبت  إِلَْيَك َوأَنَا ا أَفَاَق َقاَل س  نِينَ ِلْلَجبَِل َجعَلَه  دَكًّا َوَخرَّ موَسى َصِعقًا َفلَمَّ
(02)

ففي  ،

سؤاله النظر دليل عل  جوازه، ألن موس  ال يمكن أن يسأ  ما ال يجوز وما يستحيل، فأعلمه هللا أنه ال يراه في 

الدنيا أحد
(03)

. 

عما إذا طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون هللا، فقا   )عز وجل(ب / الحوار مع عيس  )ع( إذ سأله 

ِ قَالَ تعال : َي إِلََهْيِن ِمن د وِن اَّلل  يَك ون   س ْبَحانََك َما َوإِْذ قَاَل اَّلل   يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَت ق لَت ِللنَّاِس اتَِّخذ ونِي َوأ م ِ

ٍ إِن ك نت  ق ْلت ه  فَقَْد َعِلْمتَه  تَْعلَم  َما فِي نَْفِسي َوالَ أَْعلَم  َما فِي  نَْفِسَك إِنََّك أَنَت َعالَّم  ِلي أَْن أَق وَل َما لَْيَس ِلي بَِحق 

اْلغ ي وبِ 
(05)

. 

والمعن : واذكر أيها الرسو   -عل  الاحيح -وهذا القو  إنما يكون في اآلخرة )ص(للنشي ُهنا الخطاب ف    

: أأنت فيقو  له يا عيس  )ع(ورسوله عيس   ،عشده )عز وجل(الكريم وليذكر معك كل مكلف وقت أن يسأ  هللا 

ي إِلَهْيِن قلت للناس ات ِخذُونِي أي ِ أي: اجعلوني َوأُّمِ )عز وجل(من غير هللا  ِمْن دُوِن اَّلل 
(00)

 ؟
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فجاء الحوار التقريري من هللا إل  عيس  بن مريم أمام من اتخذوه وأمه إلهين من دونه والعياذ باهلل ليرهدهم    

عل  أنفسهم وكي ال تكن لهم حجة
(05 )

. 
 

سؤا  الفي كيفية الحوار مع اآلخر ب )ص(خطابه مشاشرة إل  النشي  الحق تعال : لقد وجه  مشاشرالغير الحوار  ( 2

ْسِلِمينَ  : ، فقا  ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلم  ن دََعا إِلَى اَّللَّ مَّ َوَمْن أَْحَسن  قَْوالً م ِ
(57)

سؤا  حواري يستثير  

 الداعية عل  التأهل عل  استخدام القو  الحسن في الحوارات الدعوية.

 

 : الثاني: حــوار المالئكـة في الـقـرآن النوع

من المراهد الحوارية مع المالئكة في موضوعات مختلفة، ومراهد متنوعة، فكان  اكثيرلقد حرد القرآن الكريم 

وحوارهم مع اإلنسان في حياته األخرى، وقد كانت هذه الحوارات ذات مقاصد  )جل وعال(حوارهم مع الشاري 

 ودالالت تنعكس عل  واقع اإلنسان وتاوراته للحياة، ومن أهم هذه الحوارات: 

ا فِيَم ك ْنت ْم قَال وا ك نَّا إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاه م  اْلَمالئَِكة  َظاِلِمي أَْنف ِسِهْم قَال و قا  تعال  :   : حوار المالئكة مع اإلنسان (1

وا فِيَها َفأ وَلئَِك َمأَْواه ْم َجهَ  ِ َواِسعَةً فَت َهاِجر  ْستَْضعَِفيَن فِي األَْرِض قَال وا أََلْم تَك ْن أَْرض  اَّللَّ  نَّم  َوَساَءْت َمِصيًرام 


(05)

. 

ْم َخَزنَت َها أَلَْم يَأْتِك ْم نَِذير  ك لََّما أ ْلِقَي  ::   قا  تعال  أهل النار حوار المالئكة مع  (2 قَال وا بَلَى  فِيَها فَْوج  َسأَلَه 

َل اَّللَّ  ِمن َشْيٍء إِْن أَنت ْم إِال فِي َضالٍل َكبِيرٍ  نَّا نَْسَمع  أَْو نَْعِقل  َما ك نَّا  قَْد َجاءنَا نَِذير  فََكذَّْبنَا َوق ْلنَا َما نَزَّ َوَقال وا لَْو ك 

 اِب السَِّعيرِ فِي أَْصحَ 
(03)

، قص القرآن الكريم هذا الحوار بمثابة دعوة تحذيرية لمن يتلو القرآن أن يال إل  هذا 

 الموقف.

 الثالث: حــوار األنبياء في القرآن الكريم:  النوع

المقاصد المتنوعة في محاكاة النفس الشررية  ذا )عليهم السالم (مع األنشياء  لقد ذكر القران الكريم الحوار 

األنشياء إل  الحوار  )عز وجل(والطغيان يوجه  ،، وأمام هذا الغطرسة وأبهة الرئاسة ،وهي في لشاس عظمة الملك

 :  الدعوي باللين واللطف، ومن ذلك

إل  أسلوب الحوار، فقا   )جل و عال (، ثم وجهه بدعوة فرعون )عز وجل (لما أمره  )ع(أوالً: الحوار مع موسى 

َط  فَق وال لَه  َقْوالً لَّي ًِنا لََّعلَّه  يَتَذَكَّر  أَْو يَْخَشى اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّه  َطغَى  تعال : َقاال َربََّنا إِنَّنَا َنَخاف  أَن يَْفر 

فَأْتِيَاه  فَق وال إِنَّا َرس وال َرب َِك فَأَْرِسْل َمعَنَا بَنِي  َمع  َوأََرىقَاَل ال تََخافَا إِنَّنِي َمعَك َما أَسْ  َعلَْينَا أَْو أَن يَْطغَى

ب َِك َوالسَّالم  َعلَى َمِن اتَّبََع اْله دَى ن رَّ ْم قَْد ِجئْنَاَك بِآَيٍة م ِ ْبه  إِْسَرائِيَل َوال ت عَذ ِ
(55)

. 

 :النوع الرابع: الحـوار التوجيهي واإلرشادي في القرآن الكريم 

والماوبة للسلوك، فاهلل  ،يجابيةجيه واإلرشاد إل  بعض الجوانب اإلاستخدم القرآن أسلوب الحوار في التو  

 ،وبأحوالهم يسمع ما يدبرونه في الخفاء ،تعال  ال يعزب عنه شيء في األرض وال في السماء عالم بهم

فعليه  ،فمن كانت عنده هذه الافات ،والحلف الكاذب ،وشهادة الزور ،ويضمرونه في السر من رمي الشريء

ْم إِْذ ي بَي ِت وَن َما  والتوبة إل  هللا تعال ، قا  تعال :  ،اإلنابة ِ َوه َو َمعَه  يَْستَْخف وَن ِمَن النَّاِس َوالَ يَْستَْخف وَن ِمَن اَّللَّ

ِحيًطا  َ أَ  َها الَ يَْرَضى ِمَن اْلقَْوِل َوَكاَن اَّللَّ  بَِما يَْعَمل وَن م  ْم فِي اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َفَمن ي َجاِدل  اَّللَّ الء َجادَْلت ْم َعْنه  نت ْم َهؤ 

ن يَك ون  َعلَْيِهْم َوِكيالً  ْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَم مَّ َ َغف وًرا  َعْنه  َ يَِجِد اَّللَّ َوَمن يَْعَمْل س وًءا أَْو يَْظِلْم َنْفَسه  ث مَّ يَْستَْغِفِر اَّللَّ

ِحيمً  َوَمن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ث مَّ  َوَمن يَْكِسْب إِثًْما َفِإنََّما يَْكِسب ه  َعلَى َنْفِسِه َوَكاَن اَّللَّ  َعِليًما َحِكيًما  ا رَّ

بِينًا يَْرِم بِِه بَِريئًا فَقَِد اْحتََمَل ب ْهتَاًنا َوِإثًْما مُّ
(51)

. 

التي بدأت مع ظهور الرسالة في مكة ت الـتـي يطرحها أهل الكتاب، الحوار الفكري حو  الرشها وهنالك   

ن اْلِعْلِم إِالَّ قَِليالً المكرمة، قـا  تعال : وح  ِمْن أَْمِر َرب ِي َوَما أ وتِيت م م ِ وحِ ق ِل الرُّ ونََك َعِن الرُّ
َويَْسأَل 

(52)
، للـداللة 

واالنتفاع به إل  التعنت بسؤالهم عما اقتضت  ،تدّبر الكتابنهم مرتغلون عن ، وضاللهم، وإعل  خسارة الظالمين

الحكمة سد الطريق عل  معرفته
(53)

. 
 

 في القرآن الكريم )ص(مع النبي  ةاالجتماعي يةالحوارالبنية الخامس:  النوع

 هوو ،وهي تعرض مركلتها االجتماعية ،)ص( والرسو  لكريم الحوار بين خوله بنت ثعلشهرصد القرآن ا   

وقد سمع شكواها  )عز وجل(وال يملك لها شيئا ولذا حولت شكايتها إل  هللا  ،يدعوها إل  الاشر عل  المايشة

ِ َواَّللَّ  يَْسَمع   وعرض القرآن قاتها،  قا  تعال : قَْد َسِمَع اَّللَّ  قَْوَل الَّتِي ت َجاِدل َك فِي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إَِلى اَّللَّ
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َرك َما  َ َسِميع  بَِصير  تََحاو  إِنَّ اَّللَّ
(55)

ضة عن األساسية الُمتمح، فنجد أن النص القرآني أشار إل  مقتضيات الحوار 

 جتماعية .الحوارات اال

 : االنوع السادس: الحوار الذي يكون مبناه موضوعي
كتجارب سابقة أو أشار القرآن الكريم إل  مجاالت حوارية ذات موضوعات متنوعة في الدعوة إل  هللا تعال    

 الحقة بهدف النهوض بمستوى المسلمين الدعوي، وتاويب الطرح الحواري، ومن أهم هذه المجاالت:

 : لقد عرض القرآن الكريم للحوار اإلقناعي في مجاالت عديدة، وإقامة الحجة عليهم، ومنها:( الحوار اإلقناعي1

أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم فِي ِرب ِِه أَْن آتَاه  اَّلل    ال :_ الحوار اإلقناعي للمعاندين في قاة إبراهيم)ع( قا  تع

ْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيم  َرب َِي الَِّذي ي ْحيِي َوي ِميت  قَاَل أََنا أ ْحيِي َوأ ِميت  قَاَل إِْبَراِهيم  فَِإنَّ  َ يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلم  اَّلل 

 ْ ِت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَب ِهَت الَِّذي َكَفَر َواَّلل   الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ اْلَمْشِرِق فَأ
(50)

   . 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا ال تَتَِّخذ وا  _ الحوار اإلقناعي التاحيحي للمسلمين في حدود عالقتهم بغيرهم، قا  تعال :

ك ْم أَْوِلَياء  ِي َوَعد وَّ س وَل َوِإيَّاك ْم أَن ت ْؤمِ َعد و  وَن الرَّ ِ ي ْخِرج  َن اْلَحق  وا بَِما َجاءك م م ِ ن وا ت ْلق وَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكفَر 

وَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة وَ  ِ َرب ِك ْم إِن ك نت ْم َخَرْجت ْم ِجَهادًا فِي َسبِيِلي َواْبتِغَاء َمْرَضاتِي ت ِسرُّ أَنَا أَْعلَم  بَِما أَْخفَْيت ْم َوَما بِاَّللَّ

 أَْعلَنت ْم َوَمن يَْفعَْله  ِمنك ْم فََقْد َضلَّ َسَواء السَّبِيلِ 
(66)

 . 

وقد وجه الخطاب القرآني إل  : وجه القرآن الكريم ونص عل  كيفية الحوار مع بعض الفئات، ( حوار الوعظ 2

اْدع  إِِلى َسبِيِل َرب َِك ِباْلِحْكَمِة قا  تعال :التفرقة في التعشير بين المطلوب في الموعظة والمطلوب في الجدا ، 

ْهتَِدينَ َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْله م بِالَِّتي ِهَي أَْحَسن  إِنَّ َربََّك ه َو أَْعلَم  بَِمن َضلَّ َعن َسبِي ِلِه َوه َو أَْعلَم  بِاْلم 
(56)

  ،

ففي الموعظة يكون صفتها شكال ومضمونا حسنة، لقد فرق النص القرآني بين حوار الموعظة وجدلية الحوار، 

 أما في الجدا  فحدد النص أن يكون بالتي هي أحسن.

المنطقي ال بد من اختزا  الحوار، وقد : عندما يطيل الطرف اآلخر في حواره السردي غير الحوار االختزالي (3

َل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمن َكاَن ه وداً أَْو وجه القرآن الكريم إل  ذلك بطلب الشرهان عل  ما سرد، بقوله تعال : َوقَال واْ لَن يَْدخ 

ْم ق ْل َهات واْ ب ْرَهانَك ْم إِن ك نت ْم َصاِدقِينَ  نََصاَرى تِْلَك أََمانِيُّه 
(55)

رهان هو الذي يادق الدعاوى أو يكذبها، ولما ، فالش

 لم يكن بأيديهم برهان، علم كذبهم بتلك الدعوى.

: قد يكون الحقيقة قد بانت ألحد األطراف لكنه يخفيها، وقد نقد القرآن هذه المنهجية في رابعاً: الحوار النقدي

ل واْ َهِذِه اْلَقْريَةَ فَك ل واْ ِمْنَها َحْيث  ِشئْت ْم َرَغداً َوإِْذ ق ْلنَا اطريقة التعامل مع مجريات نتائج الحوار، قا  تعال : ْدخ 

ْحِسنِينَ  ة  نَّْغِفْر لَك ْم َخَطايَاك ْم َوَسنَِزيد  اْلم  داً َوق ول واْ ِحطَّ ل واْ اْلبَاَب س جَّ واْ قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل  َواْدخ  فَبَدََّل الَِّذيَن َظلَم 

َن السََّماء بَِما َكان واْ يَْفس ق ونَ  واْ ِرْجزاً م ِ ْم َفأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَم  لَه 
(65)

. 

التركيز عل   ال سيما: إن تتابع الحقائق وسردها بمنهجية تسرع في قناعة اآلخر، وخامساً: الحوار بتتابع الحقائق

ِ َما )ع( مرتكزات الحوار، قا  تعال  عل  لسان إبراهيم  :} َوَكْيَف أََخاف  َما أَْشَرْكت ْم َوال تََخاف وَن أَنَّك ْم أَْشَرْكت ْم بِاَّللَّ

ْل بِِه َعَلْيك ْم س ْلَطانًا فَأَيُّ اْلَفِريقَْيِن أََحقُّ بِاألَْمِن إِْن ك ْنت ْم  ْم بِظ ْلٍم أ وَلئَِك لَْم ي نَز ِ وَن* الَِّذيَن آَمن وا َولَْم يَْلبِس وا إِيَمانَه  تَْعلَم 

ْهتَد وَن{ م  اأْلَْمن  َوه ْم م  لَه 
(71)

. 
 

 

 الخاتَِمة  
خرج  الشاحث بجملة من النتائج  التي تعكس ُمتطلشات الشحث و الغاية من كتابتِه ، و جملة من التوصيات     

  .المهمة

 

 أوالً : أهم النتائج 

األساليب ، وجملة من اآلداب ، والقواعد، و، و ذلك لما يحويِه من األصو شالغة_ إن للحوار القرآني األهمية ال1

 الخاصة منها .،  والعامة

القرآني، مع كثرة في القاص  ، والمواقف الحوارية وال سيماالمراهد، و_ هنالك العدد الوافر من الاور2

في شرة ، في التعامالت الموقفية ، وجملة من الحوارات المشاشرة و غير المشا ها، و التي تُعد منالمجادالت في

      األخالقية و غيرها .، واإلرشادات النفسية، واإلهداءات

 األحوا  .موقف ، وذلك يكون بحسب المواقف وو تعدد المحاورين بأكثر من  ،_ تعدد المحاورات3

ً في المخاطشات ، والمشانيالسلوكيات، ومن القواعدكثيرا الحوار القُرآني  _ وضع5 ً رائعا  ، التي ترسم لنا منهجا

   حسن الكالم .،  والمجادالتو
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   ثانياً : أهم التوصيات
ي المشان، و_ ُجل ما أكدت عليِه الدراسة هو تنوع األساليب التي أنار بها القرآن عقولنا من ناحية عرض األسس1

اإللهي لمقتضيات المالحة الردة من حيث التنوع الكالمي ، وورفع الستار لخشايا التنوع في اللين، لمفهوم الحوار

 االستقااء .، والشحث، ولكثير من الدراسةالشررية، و التي تحتاج 

، و حيثياتها ،القضايا الرسالية، وأساليشه تتعلق باورة مشاشرة بو بؤرة الحوار ،_ األمر اآلخر هو أن الُمرتكز2

، للخروج بجملة من المفاهيم؛ و دراستِه دراسة موضوعية موضوعاتها، وهذا ما يجب التركيز عليه،  و

  بمفردة الحوار أو الخطاب القُرآني .   اوثيق ارتشاطوالخاائص التي ترتشط ا

 

 الهوامش :
 . 215_216م ( ، 1300، ) 5بن منظور : لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ط( ينظر : ا1)

 . 35( سورة الكهف : اآلية ، 2)

 .1( سورة المجادلة : اآلية ، 3)

 . 35( المادر السابق : اآلية ، 5)

م( : لسان العرب ، دار صادر ،  1311هـ _ 611بن منظور ، دمحم بن مكرم بن علي بن أحمد األنااري )ت ( ينظر : ا0)

 . 5/516( ،  1305م، 1300دار بيروت ، بيروت )

يل عشد هللا الجشوري : أخالقيات الحوار اإلسالمي ) العار العشاسي إنموذجا ( ، مجلة جامعة كركوك ( أحمد اسماع5)

 . 2، ص 2512، سنة  3، العدد : 6للدراسات االنسانية ، جامعة الموصل /كلية التربية ، المجلد :

 . 35( سورة الكهف : اآلية ، 6)

 . 0( سورة غافر: اآلية ، 5)

 . 55: اآلية ، ( سورة العنكشوت 3)

ياد جواد هشة الدين : أدب الحوار في ضوء الكتاب و السنة اإلمام علي بن موس  الرضا )ع( ( ينظر : الحسيني ، دمحم إ15)

/ انموذجاً ، مؤسسة السيد هشة الدين الحسيني الرهرستاني / الاحن الكاظمي الرريف ، مجلة القادسية للعلوم االنسانية ، 

 . 563م ، ص2515، سنة  5، العدد المجلد الخامس عرر 

 . 125( سورة النحل : اآلية ، 11)

 .55( سورة العنكشوت : اآلية ، 12)

 . 1( سورة المجادلة : اآلية ، 13)

 . 136( سورة الشقرة : اآلية ، 15)

 . 5( سورة الحج : اآلية ، 10)

 )مرروعيته و آدابه ( ، ) د. م ( ، ) د. ط ( ، ) د. ت(.( ينظر : السقار ، منقذ بن محمود : الحوار مع إتشاع األديان 15)

ياد جواد هشة الدين : أدب الحوار في ضوء الكتاب و السنة اإلمام علي بن موس  الرضا )ع( / ( الحسيني ، دمحم إ16)

 . 563انموذجاً ، 

 . 120( سورة النحل : اآلية ، 15)

 . 55( سورة األنفا  : اآلية ، 13)

 . 150_153عمران : ( سورة آ  25)

 . 55_56( المادر السابق : اآلية ، 21)

 . 53( سورة اإلسراء : اآلية ، 22)

 . 05( الادر نفسه : اآلية ، 23)

 .  01( المادر نفسه : اآلية ، 25)

 .113( سورة آ  ِعمران : اآلية ، 20)

 . 32( سورة النجم : اآلية ، 25)

 . 133( األعراف : اآلية ، 26)

 . 25األنشياء : اآلية ،  ( سورة25)

 . 15( سورة الرورى : اآلية ، 23)

سماعيل عشد هللا الجشوري : أخالقيات الحوار اإلسالمي ) العار العشاسي إنموذجا ( ، نقالً عن الغزالي ( ينظر : أحمد إ35)

 . 1/33، دمرق ، )د. ت( ،  ، اإلمام أبو حامد دمحم بن دمحم : إحياء علوم الدين ، مكتشة عشد الوكيل الدروبي

 . 55( سورة المائدة : اآلية ، 31)

( ينظر : منير صادق الكاظمي : أدب االحتجاج و أخالقية الحوار في الخطاب الفاطمي ، مكتشة الجوادين العامة / 32)

 . 523الاحن الكاظمي الرريف ، )د.ت ( ، المقدمة ص
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 . 32( سورة النجم : اآلية ، 33)

 . 22ور : اآلية ، ( سورة الن35)

 . 135( سورة آ  ِعمران : اآلية ، 30)

 . 150( المادر نفسه : اآلية ، 35)

، سنة  3( انظر : األلمعي ، زاهر عوض : مناهج الجد  في القرآن الكريم ، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، ط36)

 . 305( ص1353)

 . 22( سورة النور : اآلية ، 35)

 . 133ِعمران : اآلية ، ( سورة آ  33)

وداد يعقوب سلمان : من أساليب الخطاب في القرآن الكريم ، مجلة تادر عن كلية اآلداب / جامعة الشارة ، بالعدد ( 55) 

 . 30، ص 2511، لسنة  05

 . 135( المادر نفسه : اآلية ، 51)

 . 35_33( سورة الطور : اآلية ، 52)

، سنة  3مناهج الجد  في القرآن الكريم ، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، ط( انظر : األلمعي ، زاهر عوض : 53)

 . 305( ص1353)

 . 3( سورة المائدة : اآلية ، 55)

 . 62( سورة التوبة : اآلية ، 50)

لعدد ( وداد يعقوب سلمان : من أساليب الخطاب في القرآن الكريم ، مجلة تادر عن كلية اآلداب / جامعة الشارة ، با55)

. نقالً عن العياشي ، دمحم بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي : تفسير العياشي ، منرورات 30، ص  2511، لسنة  05

 . 2/35المكتشة العلمية اإلسالمية ، طهران ، 

 . 5( سورة غافر : اآلية ، 56)

 . 01المادر نفسه : اآلية ، ( 55)

 . 15سورة المائدة : اآلية ، ( 53)

انظر : أبو الحسن المجاشعي بالوالء، الشلخي ثم الشاري المعروف باألخفش: معاني القرآن  ، تحقيق: الدكتورة هدى ( 05)

 .135/ 1م ( ، 1335هـ/1511، ) 1القاهرة، ط -محمود قراعة  ، مكتشة الخانجي 

 . 55_56( سورة التوبة : اآلية ، 01)

الميزان في تفسير القرآن ، صححهُ ُحسين األعلمي ، منرورات مؤسسة ( ينظر و بتارف ، الطشاطشائي ، دمحم حسين : 02)

 . 5/121م( ، 1336األعلمي ، لشنان_ بيروت ، )

 . 153سورة األعراف : اآلية ، ( 03)

، ) 1جامعة الرارقة ، ط -أبو دمحم مكي بن أبي طالب : الهداية إل  بلوغ النهاية ، كلية الرريعة والدراسات اإلسالمية ( 05)

 . 12/6552م ( ، 2555هـ/1523

 . 115سورة المائدة : اآلية ،  (00)

م ( ، 1336، سنة ) 1طنطاوي، دمحم سيد : التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، دار نهضة مار  ، الفجالة _ القاهرة ، ط (05)

5 /355. 

 . 66ص( ، م1335فشراير ) ، الطشعة األول ، أشرف دمحم إسماعيل، العودة نحو الساعة  (06)

 . 33سورة فالت : اآلية ،  (06)

 . 25( سورة النحل : اآلية ، 03)

 . 15_ 5( سورة الملك : اآلية ، 55)

 . 56_53( سورة طه : اآلية ، 51)

 . 112_  155( سورة النساء : اآلية ،  52)

 . 50( سورة اإلسراء : اآلية ، 53)

 . 1( سورة المجادلة : اآلية ، 55)

 . 250اآلية ،  ( سورة الشقرة :50)

 . 1( سورة الُممتحنة : اآلية ، 55)

 . 120( سورة النحل : اآلية ، 56)

 .111( سورة الشقرة : اآلية ، 55)

بن عثيمين ، مؤسسة ، تحقيق : ا عشد الرحمن بن ناصر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي،  (53)

 . 52/  1م ( ، 2555ه _ 1521الرسالة ، بيروت ، )

 . 03 -05سورة الشقرة  : اآلية ،  (65)

 . 52-51سورة األنعام : اآلية ،  (61) 
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 الَمَراِجع  و الَمصاِدر  

 
 خير ما نبتدئ بِه الق رآن الكريم -

 

، سنة  3_ األلمعي ، زاهر عوض : مناهج الجد  في القرآن الكريم ، مطابع الفرزدق التجارية ، الرياض ، ط1

(1353. ) 

_ أحمد اسماعيل عشد هللا الجشوري : أخالقيات الحوار اإلسالمي ) العار العشاسي إنموذجا ( ، مجلة جامعة 2

 . 2512، سنة  3، العدد : 6كركوك للدراسات االنسانية ، جامعة الموصل /كلية التربية ، المجلد :

 م( .1335، الطشعة األول ، ) فشراير _ أشرف دمحم إسماعيل، العودة نحو الساعة 3

_ الحسيني ، دمحم أياد جواد هشة الدين : أدب الحوار في ضوء الكتاب و السنة اإلمام علي بن موس  الرضا )ع( 5

ً ، مؤسسة السيد هشة الدين الحسيني الرهرستاني / الاحن الكاظمي الرريف ، مجلة القادسية للعلوم  / انموذجا

 م .2515، سنة  5االنسانية ، المجلد الخامس عرر ، العدد 

_ أبو الحسن المجاشعي بالوالء، الشلخي ثم الشاري المعروف باألخفش: معاني القرآن  ، تحقيق: الدكتورة هدى 0

 م ( .1335هـ/1511، ) 1القاهرة، ط -محمود قراعة  ، مكتشة الخانجي 

بن عثيمين ، ، تحقيق : ا عشد الرحمن بن ناصر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان_ السعدي، 5

 م ( .2555ه _ 1521مؤسسة الرسالة ، بيروت ، )

 _ السقار ، منقذ بن محمود : الحوار مع إتشاع األديان )مرروعيته و آدابه ( ، ) د. م ( ، ) د. ط ( ، ) د. ت(.6

األعلمي ، _ الطشاطشائي ، دمحم حسين : الميزان في تفسير القرآن ، صححهُ ُحسين األعلمي ، منرورات مؤسسة 5

 م( .1336لشنان_ بيروت ، )

، سنة  1_ طنطاوي، دمحم سيد : التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، دار نهضة مار  ، الفجالة _ القاهرة ، ط3

 م ( .1336)

_ العياشي ، دمحم بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي : تفسير العياشي ، منرورات المكتشة العلمية 15

 . اإلسالمية ، طهران

 _ الغزالي ، اإلمام أبو حامد دمحم بن دمحم : إحياء علوم الدين ، مكتشة عشد الوكيل الدروبي ، دمرق ، )د. ت( .11

_ منير صادق الكاظمي : أدب االحتجاج و أخالقية الحوار في الخطاب الفاطمي ، مكتشة الجوادين العامة / 12

 الاحن الكاظمي الرريف ، )د.ت ( .

م(  : لسان العرب ، دار  1311هـ _ 611دمحم بن مكرم بن علي بن أحمد األنااري )ت إبن منظور ، _ 13

 .(  1305م، 1300، ) 5صادر ، بيروت ط

جامعة الرارقة  -_ أبو دمحم مكي بن أبي طالب : الهداية إل  بلوغ النهاية ، كلية الرريعة والدراسات اإلسالمية 15

 .م ( 2555هـ/1523، ) 1، ط

يعقوب سلمان : من أساليب الخطاب في القرآن الكريم ، مجلة تادر عن كلية اآلداب / جامعة الشارة _ وداد 10

 . 2511، لسنة  05، بالعدد 

 


