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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
                          

 تماريه في درس الحوار
 

 
". ما أنت بمحدث قوما حدٌثا ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة:" قال عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه* - 

                                                              أخرجه مسلم فً صحٌحه فً المقدمة باب النهً عن الحدٌث بكل 
. ما سمع

. استخرج قٌم الحوار و ضوابطه من الحدٌث -1

 ٌشٌر الحدٌث إلى بعض العوائق التً تحول دون تحقٌق أهداف الحوار، فما هً؟ -2
 

........................................................................ 
 

الحوار ٌعنً سلبا نبذ االستبداد بالرأي و استعمال اإلكراه و العنف فً تغلٌب الرأي الوحٌد، و إٌجابا إعمال الحوار * - "
لٌس فقط كمجرد مطٌة للنقاش أو ربح الوقت، بل أداة لتجاوز الخالفات، و البحث عن حلول متفق علٌها، و هذا ما ٌؤدي 

... إلى إقرار التعددٌة فً جمٌع المجاالت
و ٌفترض هذا األمر تدبٌر المشكالت التً تواجه المجتمع من خالل تنوٌر الرأي العام و إحاطته علما بكافة الجوانب 

المتعلقة بمسألة ما، كما ٌتطلب قتح نقاشات واسعة لسبر مواقف االتجاهات المختلفة و البحث عن تسوٌات، إما من خالل 
. التوافق أو الحلول الوسطى

إن إشاعة الحوار كأسلوب حضاري ٌنبغً أن ٌتم من خالل إدراجه ضمن المؤسسات االجتماعٌة األساسٌة كما هو األمر 
." بالنسبة للعائلة، أو ضمن المؤسسة التعلٌمٌة

 دلٌل مرجعً فً حقوق اإلنسان، إعداد اللجنة المشتركة المكلفة بتنفٌذ البرنامج الوطنً للتربٌة على حقوق االنسان 
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أذكر نتائج الحوار السلبً  -1

 أوضح فٌما تتجلى أهمٌة الحوار اإلٌجابً -2
 كٌف فً نظرك أن ٌدبر المجتمع مشكالته؟ -3
 

........................................................................ 
 

. رواه البخاري" مثل الذي ٌذكر ربه و الذي ال ٌذكر ربه مثل الحً و المٌت :" قال رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم* - 

ما نوع األسلوب الذي استعمله السول فً الحدٌث؟ و ما الغاٌة التً أراد تحقٌقها من خالله؟ - 1

. عرف الحوار و بٌن الفرق بٌنه و بٌن الجدال- 2

. استعمل لقرآن و السنة أسالٌب حوارٌة أخرى، أذكر اثنٌن منها و بٌن خصائصها- 3

: مٌز فٌما ٌلً بٌن مظاهر الحوار و بٌن مظاهر الجدل وفق الجدول التالً- 4

. اإلعراض_ حسن القول _ التوتر _ طلب الحق _ التعصب _ الرفق 
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