
 احلوار أهدافه وآدابه وظوابطه 

 اخلطبة األول 

هَََِّّّاْلَحْمَدَََّّّإِن َّ ََََّّّفَلَََّّّاَّللََََُّّّيْهدََََِّّّمنََََّّّْوَنْسَتْهِديِه،َََّّوَنْسَتْغِفُرهََََُّّّوَنْسَتِعينُهََََُّّّنْحَمُدهَََُّّّلِل  َََّّوَمنََََّّّْلُه،ََُّّمِضل 

َّ،َََّّهاِدَيََّلهََُّفَلََُّّيْضِلْلَّ ًداََّعْبُدُهََّوَرُسوُلهََُّوَنْشَهُدََّأْنَََّلَّإَِلَهَّإَِل  َُّمَحم   جي يه}ََّّ.اَّللُ،ََّوَنْشَهُدََّأن 

َّ.(1){َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 أما بعد: 

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل}   :▐ قال اهلل  

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من خن

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

، (2) {مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}  : ▐قال  و

 .  (3) {يه ىه مه جه ين منىن خن حن

 
 .102( سورة آل عمران:1) 
 .39-34سورة الكهف:( 2) 
 .1سورة اجملادلة:( 3) 



يف     هي:  {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}:  ▐ وله  ق والمحاورة 

:  ▐ : قال  نواع الجدالأ على نوع من  الحوار    وقد يطلق،  التكليم والمخاطبة

 .(1){حم جم يل ىل مل خل}

بين طرفين    : الحوار   معنىن  أيظهر  ومن هذه اآليات   مراجعة الكالم وتداوله 

فهو  ،  ب والخصومة يغلب عليه الهدوء والبعد عن التعص    :والحوار،  خذ والرد فيهواأل

 ساليبه. أ سلوب من أدب ونواع األأنوع من 

 جبحب هئ مئ خئ حئ  جئ يي}:  ▐   وقال

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب

 حم جم يل ىل مل خل}  : ▐  وقال ،  (2) {حس جس

 ام يل}:  ▐ وقال  ،  (3){خنمن حن جن يم ىم مم خم

 . (4) {من زن رن مم

 . وهو ممدوح،  حسن وبالحق فهو بمعنى الحوارأبالتي هي    فما كان من الجدال

مذموم. فهو  بالباطل  منه  كان   ىئ نئ مئ زئ}:  ▐ قال    وما 

 ىت متنت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ

 
 .1سورة اجملادلة:( 1) 
 .125سورة النحل:( 2) 
 .46سورة العنكبوت:( 3) 
 .32سورة هود:( 4) 



 نت مت زت رت يب}:  ▐   وقال   .(1) {نث مث زث رث يت

 . (2) {ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

قال    وهي ايضا تطلق على التخاصم والجدال.ة:  اج  ح  وورد يف القرآن لفظ الم  

 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من} :  ▐اهلل  

 .(3){هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني

 محجخ جح مج حج مث هت ختمت حت}:  ڠوقال مخربا عن ابراهيم  

 . (4){حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

ة  اج  ح   خل }  : ▐قال    يف الحق محمودة ويف الباطل مذمومة.  والم 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}:  ▐   وقال   .  (5) {ىه مه جه ين ىن

 ىب نب مب زب  رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 ىف يث ىث نث مث زث  رث يت نتىت مت زت رت يب

 مم  ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف

 
 .56سورة الكهف:( 1) 
 .4سورة غافر:( 2) 
 .66سورة آل عمران:( 3) 
 .80سورة األنعام:( 4) 
 .16سورة الشورى:( 5) 



وقد يأيت لفظ   ،فهكذا جاء يف الكتاب والسنة التحاور والمجادلة والمحاجة.  (1){رن

هنا مراجعة يف  أتشرتك يف    وكل هذه االلفاظ لها عالقة بالحوار فهي كلها  ،المناظرة 

 الكالم وتبادل. 

تبي  إ  ن:ذإ به  المقصود  الحوار وما  الحاجة والذا عرفنا معنى  لنا  لى  إرورة  ضن 

بشتى    ▐ والهدى والدعوة الى اهلل    المسلم يسعى لنشر الحق    ن  إف  .استعماله

.  ظهار الحجة والربهان إ ار والمجادلة بالحسنى والحو   :ومن وسائل الدعوة ،  الوسائل

 ، منها: همية الحوار كثيرةأواالدلة على 

 .  ۏاألنبياء كثرة وقوعه من    :والأ

 يل}م:  عنه   ▐ اهلل  قال  يحاور قومه ويجادلهم حتى    ڠ  فهذا نوح

 .  (2) {من زن رن مم ام

 ىي مي خي}  :▐ ، كما قال اهلل  باهأيحاور    ڠبراهيم  إهذا  و 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 
 .258سورة البقرة:( 1) 
 .32سورة هود:( 2) 



 مت خت حت هبجت مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ

 .  (1) { حص مس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث هت

بذلك نبيه   ▐، كما أخرب اهلل  الملك الذي كان يف زمنه   ڠويحاور  

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى}، فقال:  ☻حممد  

 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 اك  يق  ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث  يت نتىت

 ذكرو  .  (2){رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك

 .النمروذ أن اسم هذا الملك:رون فس  الم  

  الحوار ذلك ، وقد تكرر ذكر صنام بطالن عبادهتم لأل؛ لي بي ن قومه ڠ وحاور 

العظيم القرآن  مواضع  يف   ين ىن نن من}  :▐   قوله  منها:  ،يف 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 ىل مل خل حم جم هل مل خل حل جل مك

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 
 .47-41سورة مرمي:( 1) 
 .258سورة البقرة:( 2) 



 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

 مع قومه.   ڠشعيب حوار  و ،مع فرعون ڠ  موسى حواروهكذا  . (1) {هت

مع لو عباس  ابن  حوار  ذلك  ومن  المخالف  مع  الحوار  السلف  استعمل  قد 

   هرسلأوقد  ،الخوارج
 
 لفا رجل. أرجع منهم ف لمناظرة الخوارج ؛  ڤ علي

ال   كثيردخل  لقد  و  الكفار  الحوار  سالم  من  هل  أكثير من  رجع  و،  عن طريق 

إالبدع   بدعته  الحوارعن  طريق  عن  السنة  الحق   الحوارف ،  لى  لنشر  عظيمة    وسيلة 

 نه. ن يحمل الحق ولديه القدرة على التعبير عمم  وإظهاره 

 وسيلة الحوار والمناظرة.  :من وسائل الدعوة النافعة  ن  إ ف

 
 .68-51سورة األنبياء:( 1) 



  تقطع   مناظرة  والبدع  اللحاد  أهل  ي ناظر  لم  من  فكل    :$قال شيخ االسالم  

ه،  السالم  أعطى  يكن  لم  دابرهم،  حصل  وال  واليمان،  العلم  بموجب  وف ى  وال  حق 

   (1) واليقين.  العلم  كالمه  أفاد وال النفوس، وطمأنينة الصدور  شفاء  بكالمه 

 الحوار هداف أ 

المهمة يف هذا الموضوع معرفة  من األهذا وإن    فمن لم    ،هداف الحوار أمور 

، ومن أهداف  ن يقوم بوسيلة ال يدري ما غايتهاأ هداف لم يصلح منه  يعرف ما هي األ

 الحوار: 

   : الا وهذا    -السالم  لى  إ دعوة الكفار  يف ذلك  سواء    ،قناعهم إدعوة االخرين وأو 

 و دعوة غيرهم. ألى السنة إو دعوة المبتدعين  أ ،- هدف مطلوب وغاية حميدة

 . هداف الحوارأهم أمن ، وهذا الوصول الى الحق ثانياا:

ودحض  ثالثاا: شبهاته  على  والرد  الباطل  اهلل  بيان  قال  :  ▐ها، 

وحتى يختار    .  (2) {يت ىت نت مت زت رت يب}

 يف ىف يث}  :▐ قال  ،  الطريقين على بينة ووضوح أحد   كل واحد  

 .  (3) { رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق

 
 . 159-7158( جمموع الفتاوى 1) 

 .55سورة األنعام:( 2) 
 .42سورة األنفال:( 3) 



هل الكتاب والمشركين  أوذكر كثيرا من شبهات  ،  قد اهتم القرآن هبذا كثيرالو

 وى حجة. أقو وضح دليل  أبورد ها  والمنافقين

مام كل شبهة  أ بين  يأيت بالحق الواضح الم    ن  بأ  ▐  اهلل  تكفلولقد  بل  

الكفار  هبا   حم جم يل ىل مل خل}:  ▐ قال  ف  ،يأيت 

 .  (1) {ىم مم خم

 الثانية اخلطبة  

 آداب الحوار: 

ومن  ،  منها ما يتعلق بالعلم ومنها ما يتعلق بالخلق   ،عديدةا   ادابهذا وإن للحوار آ

نبياء وشفقتهم  األ   صدق  ذلك يف    وتأمل،  صدق النية: الخالص وداب الحوارآ  هم  أ

كما    يقول لقومه  ڠنوح    فهذا،  خالصهم إوعظيم  لهم    قوامهم وشدة نصحهمأعلى  

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت}  عنه:  ▐أخرب اهلل  

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

هود،    (2) {رن مم لقوم   ڠ  وهذا   حم جم هل مل خل}  ه:يقول 

 خم حم جم يل ىل مل خل من خن حن جن مم خم

 
 .33سورة الفرقان:( 1) 
 .62-61سورة األعراف:( 2) 



ات   :  $قال ابن كثير    .  (1) { مم ف  ه  الص  ذ  ه  ت ي و  ف    ال  ا  ي ت ص  ل    ب ه  س    والنصح   البالغ  الر 

 به.  ادآحق بالحوار والكالم يف أهل العلم أ ن  إ فوعليه:  (2) واألمانة.

اهلل   رسل  هم  نصحهم    ۏفهؤالء  يظهر  والمعجزات  بالوحي  المؤيدون 

حتى    ؛قوامهم أ  ومحاورة يف النصح والبالغ  ويجتهدون  وحسن قصدهم    هم خالصإو

 ليهم. إهم يوصلوا مراد  

 . يةبه الرب  وابتليت، عظ مت به البلية، مر مهم أال بد من التنبيه على   : إنهوختاما

ا نه ظهرت يف اآل أال وهو  أ  من قبل العلمانيين والمنافقين    خيرة دعوات  ألونة 

 . كلها تدندن حول الحوار  وندوات   مقاالت  يف عواهنم  أو

المحاورون أهل السماحة  هم هم  أن  ظهروا  روا وي  يتصد    أن  ا يريدوننم  إوهؤالء  

خأصحاب  أهم  إنما  و يريدون  ،  بيثة هداف  هم  أسكات  إفهم  الذين  الحق  هل 

حقا بطريقهم أويريدون  ،  المحاورون  المحاورين  هم  يكونوا  الحقائق  و  ليز  ؛ن  روا 

 . األمورسوا ويلب  

 وتطرف. د  هل تشد  أهم ن  أا حملة الحق فيظهروهنم على م  أو

دون    ،والحوار يطرحون فيها كل قضايا الشرع للنقاش    لى مرحلةإيهدفون  ل  إهنم

 صول الثابتة يف الدين. التسليم واالعرتاف باأل

 
 .68-67سورة األعراف:( 1) 
 . ( 2/208القرآن العظيم )( تفسري 2) 



إن   و  ليريدونن  ي العلمانيأال  الحقائق  تجميع  الحوار إيريدون  باسم  ،  خفاءها 

مور الشريعة  أ   ن  إو  ، ن تكون جزءا من الشريعةأمور التقاليد ال يجب  أن  إ  :ويقولون 

 . الفتاوى تتغير وليست وحيا منزال  ن  إ  ، ويقولون:نقاشلل  قابلة  

 . للنقاش   لى مرحلة يكون كل شيء فيها قابالإ ننا نتطلع إ ويقولون:

الحد  لو ببعضهم  وصل  التحليل أ لى  إقد  حتى  كل شيء  يف  الحوار  يجعل  ن 

 . غلبية ن يخضع للحوار ولموافقة األأ ذلك كل ه يريد ،والتحريم الشرعي 

 واهلل المستعان.  


