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 أخالقيات ادلتحاورين
 زلينت - سالميةمسرية اإلاجلامعة األ: عبدالرازق درغام أبوشعيشع عيسى

 
 ادلقدمة
كنستغفره، كنعوذ اب من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهده  إف احلمد  ضلمده كنستعينو      

هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف 
 دمحمان عبده كرسولو، كبعد:

فقد خلق هللا تعاىل اإلنساف مدنيان بطبعو أيلف الناس كأيلفنو، انطقػان مفكػران زلبان للدفاع عن نفسو      
إذا تعرض للجدؿ أك النقاش، أك تبادؿ األفكار كاآلراء، كىذه النزعة الدفاعية تتفاكت حسب تفاكت 

فعاؿ فيما غلرم بُت الناس من العقوؿ، كاختبلؼ اآلراء كاألفكار كادلعتقدات، شلا يكوف لو األثر ال
 حوارات كمناظرات كرلادالت.

أبسلوب  -عز كجل -حث أتباعو على الدعوة إىل هللا –دين هللا الذم ارتضى لعباده  –كاإلسبلـ      
احلوار القائم على احلكمة، كادلوعظة احلسنة، كاجملادلة ابليت ىي أحسن، ىذه األساليب تورث احلب 

اء، كٖتوذلم إىل أصدقاء أكفياء ُب ىذه الدنيا، كُب اآلخرة يرقى ااكر ادلسلم كالتآلف، كتكسب األعد
 الداعي إىل هللا ابألساليب احلسنة مراقي ذكم احلظوظ العظيمة عند هللا تعاىل.

كاحلوار ظاىرة إنسانية، كاالختبلؼ ُب الرأم سنة إذلية ُب حياة البشر نتيجة لتفاكهتم ُب العقوؿ     
كىلىٍو شىاءى رىبُّكى َلىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىال يػىزىاليوفى سليٍتىًلًفُتى . ًإالَّ مىٍن  ألمزجة، قاؿ هللا تعاىل: كاألفهاـ كا

ًلكى خىلىقىهيٍم  رىًحمى رىبُّكى كىًلذى
(1). 

ثقافات كاحلوار من أىم كسائل التفاىم بُت الناس، كأبرز كسائل ادلعرفة كاإلقناع مهما كانت ال     
ادٍعي ًإىًل سىًبيًل رىبًٌكى اًبحلًٍٍكمىًة  كالتوجهات، ككذلك من أىم أساليب الدعوة إىل هللا، قاؿ تعاىل: 

اًدذٍليم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني  كىاٍلمىٍوًعظىًة احلٍىسىنىًة كىجى
(2). 

ؽ احلوار  من أجل كمن ىنا كانت الضركرة ملحة للقائمُت على الدعوة اإلسبلمية أف يتحلوا أبخبل     
الوصوؿ إىل قلوب البشر، كالتأثَت فيها ضلو الفضيلة كاالستقامة على منهاج هللا تعاىل، كمن ٍب فقد اىتم 

                                                 
 .119،  118سورة ىود: آيتا:    (1)
 . 125سورة النحل: اآلية :    (2)
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أبسلوب احلوار، كجعل منو منهجان ُب خطاابتو للناس كدعوتو ذلم، دلا لو من أتثَت ُب نفوس  النيب 
ادلدعوين كعقوذلم، كٖتفيز على الطاعات، كترؾ للمعاصي، كدلا فيو من تلقُت توجيو تربوم لكل الدعاة 

 كادلربُت إىل يـو القيامة.
اكؿ العقيدة كالشريعة كاألخبلؽ كادلعامبلت، كقد ٘تيز اإلسبلـ أبنو دين شامل دلناحي احلياة فيتن   

كجعل كل عبادة من عباداتو هتدؼ إيل تزكية النفس، كهتذيبها ُب عبلقتها مع هللا كمع الناس، كمن أبرز 
ىذه اجملاالت احلوار بُت الناس، فبل حب كال تعاكف بُت ادلتحاكرين إال ابألخبلؽ احلميدة اليت تسود 

 احلوار.
 ضوع:أسباب اختيار ادلو 

، كخاصة إذا اقًتف دعوة الناس إيل اإلسبلـ احلوار  ألنو أصلع األساليب ُبحاجة الداعية إيل -1
 .  اقتداءن برسوؿ هللا  عن الرايء كالتعصب كالسب كالقذؼ،ابألخبلؽ اإلسبلمية البعيدة 

خاصة أخبلقيات احلوار، كذلك يتجلى ُب الربامج اليت تيعٍت  من الناس عامة، كالعلماء فقداف كثَت -2
بسبب ادلخالفة  ذلامة صلد تنابزان ابأللفاظ بُت ادلختلفُت ُب الفكر كادلنهج، كعدـ إنصات جيدابلقضااي ا

 ُب التوجو كالفكر.
  م تنل من فقداف كثَت من أبناء التيارات اإلسبلمية ادلوجودة على الساحة اليت تعمل لئلسبلـ، كاليت-3
  العتقاده أنو على ابطل شلا تسبب عنو بل ٕتد إال النذر اليسَت منهم يستمع لؤلخر، فلعلم إال القليلا

 زرع الضغائن كاألحقاد ُب النفوس. 
: اعتمدت ادلنهج الوصفي كالتحليلي كاالستداليل، كذلك ّتمع ادلعلومات من منهج الـبـحـث

ىل النتائج ادلرجوة، كال أذكر شيئان إال بدليل شرعي من القرآف أك مصادرىا، كزلاكلة ٖتليلها للوصوؿ إ
 السنة ادلطهرة.
 خطة البحث:

 يدكر احلديث ُب ىذا البحث ُب ادلباحث التالية:
 ادلبحث الثاين: اإلخبلص  تعاىل.                      حث األكؿ: تعريف احلوار كأعليتو.ادلب
 ادلبحث الرابع: عفة اللساف.                       للمتحاكر.دلبحث الثالث: اإلنصات ا

 ادلبحث اخلامس: عدـ التعصب لآلراء كادلذاىب.
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 ادلبحث األول : تعريف احلوار وأمهيته                         
 أوالً : تعريف احلوار.

 قبل الولوج ُب ثنااي ادلوضوع ٕتدر اإلشارة إىل إلقاء الضوء على تعريف احلوار كأعليتو. 
يىٍسمىعي كهللا  اكرة كاحلوار: ادلرادة ُب الكبلـ، كمنو التحاكر، قاؿ تعاىل:ا  احلوار لغٌة:

 .(3)جواابن ، ككلٍَّمتيو فما رجع إيلَّ حواران، أك حويران أك زلورة، أم (2()1)﴾ٖتىىاكيرىكيمىا
كااكرة: مراجعة الكبلـ ُب ادلخاطبة، تقوؿ: حاكرتو ُب ادلنطق، كأحرت لو جواابن، كما أحار بكلمة، 

 .(4): مسعت حويرعلا كحوارعلا سم من ااكرة: احلوير، تقوؿكاال
، كاحلوار: (5)قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى ػليىاكًريهي ﴾  كحاكره زلاكرة كحواران جاكبو كجادلو كُب التنزيل العزيز:
 . (6)حديث غلرم بُت شخصُت أك أكثر ُب العمل القصصي

 التعريف االصطالحي للحوار:
ال يكاد التعريف االصطبلحي للحوار ؼلرج عن دائرة تعريفو اللغوم، فكل حديث يقـو على مبادلة     

 الكبلـ ابلكبلـ بُت شخصُت أك طرفُت يطلق عليو ُب ىذا العصر حواران.
كؽلكن تعريفو أبنو: "كبلـ يتفهم فيو كل طرؼ من الفريقُت ادلتحاكرين كجهة نظر اآلخر، كيعرض     

ؼ منهما أدلتو اليت رجَّحت لديو استمساكو بوجهة نظره، ٍب أيخذ بتبصر احلقيقة من خبلؿ فيو كل طر 
 .(7)األدلة اليت تنَت لو بعض النقاط اليت كانت غامضة لديو"

" نوع من احلديث بُت طرفُت أك أكثر، ْتيث غلرم الكبلـ بينهما متكافئان دكف أف يستأثر وىقيل ك     
 احة النفس، كالبعد عن التعصباذلدكء، كرحابة الصدر، كمس بو طرؼ دكف غَته، مع غلبة

 .(8)كاخلصومة

                                                 
 .1سورة اجملادلة : اآلية :   (1)
 .2/15ـ، دار الفكر ، بَتكت. 1978 ىػ1398القاموس ايط: للفَتكزأابدم، مادة احلور، طبعة سنة    (2)
 .161سلتار الصحاح، دمحم الرازم، مادة حور، دار الكتب العلمية، بَتكت ص    (3)
هتذيب اللغة، دمحم بن أٛتد الزىرم، أليب منصور دمحم بن أٛتد األزىرم، ٖتقيق: عبد هللا دركيش، الدار ادلصرية،    (4)

 القاىرة، مصر، مادة ) حور (. 
 .37رة الكهف : اآلية:سو    (5)
 ، دار األمواج، بَتكت، لبناف، مادة ) حور (. 2ادلعجم الوسيط، إبراىيم أنيس كرفاقو، ط :   (6)
ىػ _ 1414، 4ضوابط ادلعرفة كأصوؿ االستدالؿ كادلناظرة، عبدالرٛتن حسن ادليداين، دار القلم، ط (7)

 .361ـ.ص1993
 .11ـ.ص1988ىػ 1408، 3العادلية للشباب اإلسبلمي، جدة ، طانظر ُب أصوؿ احلوار إعداد الندكة   (8)
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، وعيرؼ أبنك       ، كإظهار حجَّةو، كإثبات حقو : مناقشة بُت طرفُت أك أطراؼ، ييقصد هبا تصحيح كبلـو
 .(1)كدفع شبهةو، كردُّ الفاسد من القوؿ كالرأم 

من حديث بُت طرفُت أك أكثر ُب قضية من  كالناظر ذلذه التعريفات غلدىا تدكر حوؿ ما غلرم    
 القضااي بغية الوصل إيل احلق. 

: لقد عيٍت القرآف الكرًن ابحلوار عناية فائقة، كال غرابة ُب ذلك  فهو اثنياً: عناية القرآن الكرمي ابحلوار
، لئلقناع الذم ينبع من األعماؽ، كقد تكرر لفظ احلوار مرات عديدة ُب القرآف الكرًن الطريق األقـو

 كُب القرآف الكرًن ظلاذج كثَتة كمتنوعة من احلوار تبُت أعليتو، كًقدىمو، كشدة احلاجة إليو.
خلق كمبلئكتو الكراـ ُب قضية  -عز كجل –كقد دكف القرآف الكرًن احلوار الذم دار بُت ادلوىل      

ًئكىًة ًإيٌنً جىاًعله ُب اأٍلىٍرًض  ُب سورة البقرة، قاؿ تعاىل:  -عليو السبلـ -سيدان آدـ كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىبلى
ًليفىةن قىاليوا أىٕتىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي الدًٌمىاءى كىضلىٍني نيسىبًٌحي ًْتىٍمًدؾى كىنػيقىدًٌسي لىكى  يٌنً أىٍعلىمي مىا قىاؿى إً  خى

 .   (2)الى تػىٍعلىميوفى﴾
   كما جاء ُب حوار إبراىيم كابنو إمساعيل _عليهما السبلـ_ دلا ىمَّ بذْتو كما ُب سورة الصافات     
  ايى أىبىًت افٍػعىٍل مىا  فػىلىمَّا بػىلىغى مىعىوي السٍَّعيى قىاؿى ايى بػيٍتىَّ ًإيٌنً أىرىل ًُب اٍلمىنىاـً أىيٌنً أىٍذْتىيكى فىاٍنظيٍر مىاذىا تػىرىل قىاؿى

تػيٍؤمىري سىتىًجديين ًإٍف شىاءى اَّللَّي ًمنى الصَّاًبرًينى ﴾
(3). 

كما جاء ُب قصة سورة ص، ُب جاء كما جاء ُب قصة داكد _عليو السبلـ_ مع اخلصمُت كما      
كما جاء ُب قصة موسى _عليو السبلـ_ سورة النمل،  سليماف _عليو السبلـ_ مع بلقيس كما جاء ُب

كما دار بُت عيسى _عليو السبلـ_  كما جاء ُب سورة األعراؼ،  عندما سأؿ ربو أف أيذف لو برؤيتو،
بُت مؤمن آؿ فرعوف كقومو، كسجلتو سورة غافر، كاحلوار  من حوار دار، كما قومو كما ُب قصة ادلائدةك 

الذم دار بُت أىل اَلنة كالنار كما سجلتو سورة األعراؼ، إىل غَت ذلك من أنواع احلوار الكثَتة بُت 
 األنبياء كأقوامهم، كبُت السادة كاألتباع.

 
 
 

                                                 
 ْتث على ادلكتبة الشاملة. 1أصوؿ احلوار كآدابو ُب اإلسبلـ: صاحل بن عبدهللا بن ٛتيد ص :    (1)
 .30سورة البقرة : اآلية:    (2)
 .102سورة الصافات. اآلية:   (3)
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 ابحلوار:اثلثا: عناية السنة النبوية 
   م تكن السنة النبوية ٔتعزؿ عن القرآف الكرًن ُب دعوهتا كعنايتها ابحلوار، فقد حاكر النيب      

الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ كالشيوخ كادلسلمُت كاليهود كالنصارل كالكفار، ككل من كاف على عهده من 
 :  ىاؾ بعضان من حوارات النيبالبشر  ألنو أرسل إىل الناس كافة، فحرم بو أف ؼلاطبهم ٚتيعان، ك 

للنساء: لقد أكىل النيب النساء جانبان عظيمان من اىتمامو، كتوجيهو  فكاف أيمر  حوار النيب -1
ابلقياـ ْتقهن، كػلذر من التقصَت ُب شأهنن  فنالت ادلرأة ُب شريعتو ما  م تنلو ُب أم شريعة أخرل، 

 بة، أك بعيدة.سواء كانت أمان، أك أختان، أك بنتان، أك قري
 كلو ُب ذلك أحاديث كثَتة ٖتث على حسن العشرة للنساء كرعاية حقوقهن.    
 كال ريب أف من أيسر مظاىر حسن العشرة، كرعاية احلقوؽ مراعاةى النساء ُب ابب احلوار،    

ككما كاف ذلن نصيب من عطفو، كرعايتو، ككصايتو ذلن ابإلحساف كاف ذلن نصيب غَت منقوص من 
 شيء من ذلك:ن ُب شىت الشؤكف، كفيما يلي تو، كذلك من خبلؿ ما غلرم بينو كبينهحوارا
عليك الرجاؿ  فاجعل لنا يومان : غلبنا  عن أيب سعيد اخلدرم أنو قاؿ: قاؿ النساء للنيب     

 .(1)لنفسك، فوعدىن يومان لقيهن فيو، فوعظهن كأمرىن
كذكرت لو أنو خطبها معاكية بن أيب سفياف   كركم أف فاطمة بنت قيس جاءت إىل رسوؿ هللا    

أما أبو جهم فبل يضع عصاه عن عاتقو، أما معاكية  كأبو جهم _رضي هللا عنهما_.فقاؿ رسوؿ هللا":
قالت فاطمة: فكرىتو، ٍب قاؿ": انكحي أسامة. قالت  فصعلوؾ ال ماؿ لو، انكحي أسامة بن زيد.

 .(2)، كاغتبطتفاطمة: فنكحتو، فجعل هللا فيو خَتان كثَتان 
اخلياراًت، كبُتَّ ذلا أسباب ادلفاضلة، كأهنا  -عليو الصبلة كالسبلـ-فمن خبلؿ ىذا احلواًر ذىكر ذلا     

 أتٌب من انحية ادلاؿ، كالسلوؾ كادلعاشرة، ٍب أشار عليها ٔتا يراه.
 .كأنو  م يكن أينف من ذلك كُب ىذا بياف أف النساء  م يكن ليتحرجن من زلاكرتو     
  فعن خنساء بنت خذاـ األنصارية: أف أابىا زكَّجها كىي ثيب فكرىت ذلك، فأتت رسوؿ هللا   

 .(3)فرد نكاحها
 ُب ذلك اقتنع ْتجتها، كرد نكاحها.  فهذه ادلرأة زىكَّجها أبوىا بدكف إذهنا، فلما حاكرت النيب    

                                                 
 . 101ء يـو على حده ُب العلم ح أخرجو البخارم ُب صحيحو ؾ: العلم ، ابب ىل غلعل للنسا  (1)
 .1480أخرجو مسلم ُب صحيحو ؾ : الطبلؽ ، ب: ادلطلقة ثبلاث ال نفقة ذلا ح :  (2)
 .6546أخرجو البخارم ُب صحيحو ؾ: النكاح. ابب ال غلوز نكاح ادلكره ح :   (3)
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أف   النساء ُب أدؽ أمورىن مثل كيفية غسلهن من اَلنابة، فلم يستحي كذلك حاكر النيب     
فسألت عن غسلها من  اهنع هللا يضر قالت: إف امرأة أتت النيب  -يعلمها كأمثاذلا ىذا األمر، فعن عائشة

قالت: كيف أتطهر؟ قاؿ:  من ًمٍسك فتطهرم هبا. (1)قاؿ: خيًذم ًفٍرصة ايض، فأمرىا كيف تغتسل.
قالت عائشة _اهنع هللا يضر_: فاجتبذهتا إيٌل، فقلت:  قاؿ: سبحاف هللا! تطهرم. قالت: كيف؟ م هبا.تطهر 

 .(2)تتبعي هبا أثر الدـ
ىهنا رفق هبذه ادلرأة، ك م يضجر من تكرار  كُب ىذا درس عملي ُب احلوار، كالرفق اباكر  فالنيب    

 سألت عنو. أسئلتها، ك م ينتو من احلديث معها حىت فهمت ما
فقالت: اي رسوؿ هللا  _ كعن عائشة _ اهنع هللا يضر _ قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش لرسوؿ هللا 5

: إظلا ذلك عرؽ كليس ابحليضة، فإذا أقبلت احليضة فقاؿ رسوؿ هللا  إين ال أطهر، أفىأدىعي الصبلة؟
 .(3)فاتركي الصبلة، فإذا ذىب قٍدريىا، فاغسلي عنك الدـ كصلًٌي

 كما كاف من أمر أـ ادلؤمنُت أـ سلمة _اهنع هللا يضر_ ُب قصة احلديبية، كذلك عندما قاؿ النيب     
ألصحابو: قوموا فاضلركا ٍب احلقوا، فما قاـ منهم رجل كاحد، حىت قاؿ ذلك ثبلث مرات، فلما  م يقم 

اي نيب هللا! أٖتب ذلك؟ منهم أحد دخل على أـ سلمة، فذكر ذلا ما لقي من الناس، فقالت أـ سلمة: 
اخرج، ٍب ال تكلم أحدان منهم كلمة، حىت تنحر بدنك، كتدعو حالقك، فيحلقك، فخرج فلم يكلم 
أحدان منهم، حىت فعل ذلك، ضلر بدنو، كدعا حالقو، فحلقو، فلما رأكا ذلك قاموا فنحركا، كجعل 

 .(4)بعضهم ػللق بعضان حىت كاد بعضهم يقتل بعضان غمَّان"
إىل أـ سلمة _اهنع هللا يضر_ كبثو إليها ما لقيو من الناس _كىو  مل الداعية كادلريب رليء النيب فيتأ    

_ فلما حاكرىا ُب ذلك الشأف أشارت إليو بذلك الرأم احلصيف، كىو أف يبدأ ذلك بنفسو   مغمـو
 فأخذ _عليو الصبلة كالسبلـ_ برأيها  فحصل اخلَت الكثَت من جراء ذلك.

تنبيو إىل أف الزكج العاقل ىو من ييعٌت بزكجتو، كيرفع من شأهنا، كػلاكرىا، كيستشَتىا فيما كُب ىذا     
 ينوبو من بعض أحوالو.

                                                 
  الًفٍرصة: القطعة. (1) 
ها إذا تطهرت من ايض ككيف تغتسل أخرجو البخارم ُب صحيحو ، ؾ : احليض، ابب دلك ادلرأة نفس   (2)

 .308كأتخذ فرصة شلسكة فتتبع أثر الدـ ح :
 .333أخرجو مسلم ُب صحيحو ؾ: احليض. ابب ادلستحاضة كغسلها كصبلهتا ، ح :   (3)
 .2731أخرجو البخارم ُب صحيحو ، ؾ: الشركط، ب: الشركط ُب اَلهاد كادلصاحلة مع أىل احلرب .ح:   (4)
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كفيو إرشاد دلن يستهُت بزكجتو  فبل يراىا إال علبلن مضاعان، أك لقىن مزدرلن تذركه الرايح  فبل يعتد     
خذ برأيها إف ىي أشارت  فيخسر بذلك خَتان ْتوارىا، كال يستشَتىا ُب أم شيء من شؤكنو، كال أي

 عظيمان، كسعادة معجلة.
للنساء، كىي تعطي العا م، كالداعية، كادلسؤكؿ عمومان   فهذه نبذة يسَتة من حوارات النيب     

ُب بيتو، كمع   امو، كٕتلى سلوؾدركسان ُب سعة الصدر، كالصرب على السائل، كاحلرص على إفه
نىةي عن سبلمة ذكقو، كرقة طباعو، كعمق عاطفتو، كقدرتو الفذة على مراعاة أزكاجو لو داللتيو  يًبيػٍ

اخلاصة ادل
 مشاعر أزكاجو، كاحًتاـ رغباهتن ما دامت ُب حدكد الشرع.

ألف ادثًة كحوار الصغارى فائدةه   األطفاؿ ُب حواره لؤلطفاؿ:  م يغفل النيب   حوار النيب-2 
يمهم آداب احلديث كطرائقو كأساليبو  فبذلك ينمو عقل الصغَت، كأعلية كربل، كىي تعل عظمى،

 كتتوسع مداركو، كيزداد رغبةن ُب الكشف عن حقائق األمور، كرلرايت األحداث.   
كما أف احلوار الثقة ُب نفسو، كيورثو اَلرأة كالشجاعة األدبية، كيشعره ابلسعادة كالطمأنينة، كالقوة      

للبناء كالعطاء، كيؤىلو ألف يعيش كرؽلان شجاعان، صرػلان ُب حديثو، جريئان ُب طرح كاالعتبار، شلا يعده 
 آرائو.
النصيب األكَب، ُب ذلك الشأف  فلقد كاف ييعٌت هبذه الفئة من الناس  فكاف  لؤلطفاؿكلقد كاف      

رٔتا ابتدرىم ػلرص على زلاكرهتم، كيصغي إىل أحاديثهم، كينظر ُب اىتماماهتم، كغليب عن أسئلتهم، ك 
ابلسؤاؿ أك احلديًث دكف احتقار ذلم، أك غض من شأهنم  فػىييًعدُّىم بذلك ألف يكونوا رجاالن يقوموف 

 ابدلهمات العظاـ.
 كسَتتو _عليو الصبلة كالسبلـ_ حافلة بذلك الشأف، كاألمثلة على ذلك كثَتة جدان، منها ما يلي:     
سن الناس خلقان، كإف كاف ليخالطنا حىت يقوؿ ألخ يل عن أنس بن مالك قاؿ: كاف رسوؿ هللا أح   

 .(2()1)صغَت يقاؿ لو أبو عمَت: اي أاب عمَت ما فعل النغَت؟
فانظر إىل ىذا اخللق، كذلك التواضع  حيث نزؿ ْتواره إىل ذلك الصغَت يسألو عن طائر كاف     

 يلعب بو.
 ذا الصغَت ُب ىذا األمر اليسَت؟.فراغان لكي ػلاكر ى  كلسائل أف يقوؿ: كىل كجد النيب    

                                                 
 طائر كاف يلعب بو.   (1)
 .6129أخرجو البخارم ُب صحيحو ؾ : األدب .ب: االنبساط إىل الناس ح:   (2)
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 كيقاؿ: نعم ىذا شأف العظماء  فهم لصغار األمور ككبارىا  فكيف بسيد العظماء كإمامهم؟   
بػىبىة متقاربوف فأقمنا عنده عشرين ليلة،  كعن مالك بن احلويرث قاؿ: أتينا رسوؿ هللا    " كضلن شى

كراءان من أىلنا فأخربانه، ككاف رقيقان رحيمان، فقاؿ: ارجعوا إىل فظن أننا اشتقنا أىلنا، كسىأىلىنىا عمن تركنا 
 .(1)أىليكم، فعلموىم، كميريكىم، كصلوا كما رأيتموين أصلي

فقد أدرؾ _ عليو الصبلة كالسبلـ _ بذكقو ادلرىف أف ىؤالء الشباب قد اشتاقوا إىل أىليهم      
 ىم، كالصبلة كما كاف يصلي.فسأذلم عنهم، ٍب أمرىم ابلرجوع كتعليم أىليهم، كأمر 

 حاجات ىؤالء، كراعى أسناهنم، كزرع الثقة ُب نفوسهم.  كمن خبلؿ ذلك احلوار تػىلىمَّسى النيب
احلوار ُب دعوة اليهود كالنصارل كادلشركُت إىل  استخدـ النيب  :سلمُتمع غَت ادل حوار النيب  -3

 -عليو السبلـ - أمر سيدان عيسىالذين جادلوه ُبع كفد نصارل صلراف هللا تعاىل، كأمثلة ذلك حواره م
ٍم كىًنسىاءىانى قاؿ تعاىل: ﴿ فىمىٍن حىاجَّكى ًفيًو ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىؾى ًمٍن اٍلًعٍلًم فػىقيٍل تػىعىالىٍوا نىدٍعي أىبٍػنىاءىانى كىأىبٍػنىاءىكي 

تىًهٍل فػىنىٍجعىلٍ   .(2)لىٍعنىةى اَّللًَّ عىلىى اٍلكىاًذًبُتى﴾ كىًنسىاءىكيٍم كىأىنٍػفيسىنىا كىأىنٍػفيسىكيٍم ٍبيَّ نػىبػٍ
كسبب نزكؿ ىذه ادلباىلة، كما قبلها من أكؿ السورة إىل ىنا ُب كفد صلراف، أف النصارل دلا قدموا     

فجعلوا ػلاجوف ُب عيسى، كيزعموف فيو ما يزعموف من البػينػيوَّة كاإلذلية  فأنزؿ هللا صدر ىذه السورة ردان 
 .(3)عليهم
كفد نصارل صلراف ستوف راكبان، فيهم   ابن إسحاؽ ُب سَتتو ادلشهورة: كقدـ على رسوؿ هللاقاؿ     

أربعة عشر رجبلن من أشرافهم، يؤكؿ أمرىم إليهم كىم: العاقب كامسو عبد ادلسيح، كالسيد كىو األيهم، 
اه، كخويلد، كأبو حارثة ابن علقمة أخو بكر ابن كائل، كأكيس بن احلارث، كزيد، كقيس، كيزيد كابن

كعمرك، كخالد، كعبدهللا، كزلسن، كأمر ىؤالء يؤكؿ إىل ثبلثة منهم كىم: العاقب: ككاف أمَتى القـو كذا 
 رأيهم كصاحب مشورهتم، كالذم ال يصدركف إال عن رأيو.

 كالسيد: ككاف عاًلمىهيٍم كصاحبى رحلهم كرلتمعهم.
اف رجبلن من العرب من بٍت بكر بن كأبو حارثة بن علقمة: ككاف أسقفهم كصاحب مدارستهم، كك

كائل، كلكنو تنصر  فعظمتو الرـك كملوكها، كشرَّفوه، كبنوا لو الكنائس كأخدموه دلا يعلمونو من صبلبتو 

                                                 
 .5662أخرجو البخارم ُب صحيحو ؾ : األدب:ب: رٛتة الناس كالبهائم ح:    (1)
 61سورة آؿ عمراف:   (2)
عبد هللا احلسٍت احلسيٍت اإًلغلي تفسَت اإلغلي جامع البياف ُب تفسَت القرآف: دمحم بن عبد الرٛتن بن دمحم بن     (3)

 .255ص :1ـ ج : 2004  ىػ  1424بَتكت الطبعة: األكىل،  –الشافعٌي : دار الكتب العلمية 
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كصفتو كشأنو شلا علمو من الكتب ادلتقدمة، كلكٍن ٛتلو   ُب دينهم، كقد كاف يعرؼ أمر رسوؿ هللا
إىل غَت ذلك من  (1)رل من تعظيمو فيها، كجاىو عند أىلهاذلك على االستمرار ُب النصرانية  دلا ي

 احلوارات الكثَتة بُت األنبياء كأقوامهم، كبُت السادة كاألتباع.
فكل ذلك يدؿ على أعلية احلوار، كخطورتو، كيؤكد على أف القرآف يعتمد أسلوب احلوار ُب توضيح    

 اليت تؤدم إىل حسن التلقي، كالتدرج ابحلجة. احلقائق، كىداية العقل، كٖتريك الوجداف، كفتح ادلسالك
 أمهية احلوار:

كمعلم  ،من أساليب الدعوة لدعوة اإلسبلمية، فهو أسلوبيكتسب احلوار أعلية ابلغة ُب منظومة ا   
 ابرز ُب منهجها الرشيد.

كشلا ينبغي معرفتو أف احلوار كسيلة التعامل بُت الناس من أجل التفاىم بينهم، كتبادؿ اآلراء بل،      
كٖتقيق ادلصاحل مع بعضهم، كل ػلاكر حسب نيتو كدكافعو، ككذلك القدكة احلسنة، كاألسلوب األمثل 

 ُب التعليم ادلستمر.
فكرة ادلغرضة، كالفكرة القائلة إف اإلسبلـ دين كللحوار دكره الكبَت ُب أتصيل ادلوضوعية كرد ال     

القهر، كإنو انتشر ابلسيف، كما ركجو أعداء اإلسبلـ من ضبلؿ ادلستشرقُت كادلنٌصرين. ككيف يصح 
ى الرُّ  ؿاق ،ن احلوارذلك كاإلسبلـ دي . كتكمن أعلية (2)﴾ٍشدي ًمنى اٍلغىيًٌ تعاىل:﴿ الى ًإٍكرىاهى ًُب الدًٌيًن قىٍد تػىبػىُتَّ

 احلوار ُب النقاط التالية:
شدة احلاجة إىل احلوار: فاحلوار ػلىٍتىاجي إليو كلُّ إنساف حاؿ معاملتو لغَته  فيحتاجو الوالد ُب  -1

معاملة كلده، كالولد ُب معاملتو كالده، كػلتاجو الزكج ُب معاملة زكجو، كادلعلم مع طبلبو، كالطالب مع 
و موافقيو كسلالفيو، كػلتاجو القاضي ُب مقطع أحكامو، معلمو، كػلتاجو اإلنساف ُب حاؿ معاملت

كالداعية ُب حاؿ دعوتو، كالعا م ُب تصديو للناس، كالرئيس األعلى ُب حاؿ سياستو لرعيتو، كفيما غللب 
تاج إىل احلوار ُب حاؿ السلم كاحلرب، كالبيع كالشراء، كالوفاؽ  ذلا ادلصاحل، كيدرأ عنها ادلفاسد. كػلي

فكل ذلك يدؿ على أعلية احلوار، كخطورتو، كيؤكد على أف القرآف يعتمد أسلوب احلوار ُب كاخلبلؼ، 

                                                 
السَتة النبوية: عبد ادللك بن ىشاـ بن أيوب احلمَتم ادلعافرم أبو دمحم . ٖتقيق طو عبد الرءكؼ سعد . دار   (1)

 .112ص  3لبناف .ج : –بَتكت  1411اَليل
 .256سورة البقرة . اآلية:    (2)
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توضيح احلقائق، كىداية العقل، كٖتريك الوجداف، كفتح ادلسالك اليت تؤدم إىل حسن التلقي، كالتدرج 
 .(1)ابحلجة

كثرة احلديث عن احلوار: فمن مظاىر العناية ٔتوضوع احلوار ُب ىذا العصر كثرة احلديث عنو،   -3
كشيوع ٗتصص يتصل بو أال كىو فن العبلقات العامة  حيث أنشئت لدل ادلؤسسات الرمسية كغَت 

 الرمسية أجهزةه خاصة ابلعبلقات العامة.
قبل خصوصان ُب ببلد الغرب  حيث تقاـ كُب ىذا العصر ٕتد العناية ابحلوار أكثر من ذم     

 .(2)الدكرات، كتفتح ادلعاىد كادلراكز اليت تيعٌت بفن احلوار الذم ىو ركيزة العبلقات العامة
ما يًتتب على احلوار من الثمرات اليانعة سواء على ااكر نفسو، أك على من ػلاكرىم، أك ينوب  -4

كتدريب ااكر نفسو  إذ يرتقي بطريقة تفكَته كأدائو، عنهم  فهو مفيد ُب إيصاؿ الفائدة لآلخرين، 
كيعلمو ضبط نفسو كلسانو كقلمو، كييقوًٌم لديو مىلىكىةى ااكمًة كالتفكَت ادلتزف شلا غلعلو مقبوالن من 

 .(3)اآلخرين، كغلعل اقتناعهم أبفكاره أعظم أثران 
 .الراكدة، كسبب البهجة كالسركر السديدة، كٖتريك األذىافمفيد ُب استنباط اآلراء  كاحلوار   

كابحلوار الناجح تستجلب ادلودات، كتيوأد العداكات، كتساس التجارات، كبو يزيد العلم، كيتسع     
 الفكر، كٕتيٍلىبي ادلصاحل، كتدرأ ادلفاسد.

هم، أك كااكر البارع يصل إىل مراده، كيتحقق لو مطلوبو، كيىٍسعىدي قوميو من كرائو إذا كاف ميقىدَّمى    
 ادلتكلم ابمسهم.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .14_13ُب أصوؿ احلوار ص:    (1)
 .10_9ادلرجع السابق : ص   (2)
 بتصرؼ. 7ُب أصوؿ احلوار ص:    (3)
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 اإلخالص هلل تعاىل: ادلبحث الثاين
الدين اإلسبلمي يدعو إىل مكاـر األخبلؽ، كػلث أتباعو على التحلي هبا ُب كل شؤكف حياهتم،      

كتتجلى أخبلؽ اإلنساف كتظهر حقيقتها ابحلوار، فسبلمة النية أك فساد الطوية يظهر ابحلوار، كذلك 
لرأم، كالتثبت أك سبلمة ادلعتقد أك فساده، إىل جانب عفة اللساف أك بذاءتو، كالتسامح أك التعصب ل

التسرع ُب إصدار األحكاـ، كالرفق أك الشدة، كاحللم أك الغضب، كقبل كل شيء إبراز علم ااكر أك 
جهلو، كلذلك يقوؿ اإلماـ الغزايل: "اعلم كٖتقق أف ادلناظرة ادلوضوعة لقصد الغلبة كاإلفحاـ كإظهار 

ة كجوه الناس ىي منبع ٚتيع األخبلؽ الفضل كالشرؼ كالتشدؽ عند الناس كقصد ادلباىاة، كاستمال
 .(1)ادلذمومة عند هللا امودة عند عدك هللا إبليس"

كلكي يكوف احلوار مثمران كمؤداين الغرض ادلطلوب منو ال بد من ٖتلى ااكر ٔتجموعة من اآلداب     
ة، كال ؽلكن إحصاء كاألخبلؽ  ألف القصد من احلوار أف يتعاكف الفريقاف ادلتناظراف على معرفة احلقيق
 أخبلقيات ادلتحاكرين ُب ىذه الصفحات القليلة لكن أسرد أىم ىذه األخبلقيات.

 :: اإلخالص هلل تعاىلأوالً 
ادلقصود ابإلخبلص: إرادة كجو هللا تعاىل ابلعمل، كتصفيتو من كل شوب ذاٌب أك دنيوم، فبل     

ينبعث للعمل إال  تعاىل كالدار اآلخرة، كال ؽلازج عملو ما يشوبو من الرغبات العاجلة للنفس، 
ُب قلوب اخللق،  الظاىرة أك اخلفية، من إرادة مغنم، أك شهوة، أك منصب، أك ماؿ، أك شهرة، أك منزلة

أك طلب مدحهم، أك اذلرب من ذمهم، أك إرضاء لعامة، أك رلاملة خلاصة، أك شفاء حلقد كامن، أك 
استجابة حلسد خفي، أك لكرب مستكن، أك لغَت ذلك من العلل كاألىواء كالشوائب، اليت عقد متفرقاهتا 

 .(2)افىو: إرادة ما سول هللا تعاىل ابلعمل، كائنا من كاف، ككائنا ما ك
كإخبلص نيتو لو سبحانو ابدائن ابمسو تعاىل،  -عز كجل-فينبغي على  ااكر أف يقدـ تقول هللا      

سائبلن عونو كتوفيقو ُب طلب احلق كإدراكو، كيستشعر ادلسئولية أماـ هللا تعاىل عن قصده مع احلرص 
كادلفاخرة، حيث يقوؿ  على عدـ االنتصار للذات أك حب الظهور كالشهرة، كأال يقصد ْتواره ادلباىاة

 .(3): "إظلا األعماؿ ابلنيات كإظلا لكل امرئ ما نول " الرسوؿ 

                                                 
 .1/45ـ . 1982 ىػ1402إحيػاء علػـو الديػن لئلماـ الغزايل ، دار ادلعرفة ، بَتكت ، لبناف سنة    (1)
 .11. ص:1995 1/1416القاىرة ط   النية كاإلخبلص : يوسف القرضاكم . مكتبة كىبة   (2)
 .1أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب اإلؽلاف، ابب كيف كاف بدء الوحي ، ح :   (3)
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سبلمة النية خَت معُت على استجبلء احلقيقة، كاألتقياء حرم هبػم أف يراقبوا هللا قبل الدخوؿ ُب "ك     
 .(1)احلوار كأثنائو، كأف يتخلصوا من حظوظ النفس كحػب الذات"

كىكذا كانت سَتة النيب" فلقد كاف أشد الناس إخبلصان لربو ُب حواراتو كشىت شؤكنو  كيف ال     
تىكيونىنَّ ًمٍن يكوف كذلك كىو الذم أكحى إليو ربو بقولو ﴿لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى كىلى 

 لًيػىٍعبيديكا اَّللَّى سليًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى﴾: ﴿كىمىا أيًمريكا ًإالَّ و تعاىل للمؤمنُت بقولوككصف، (2)اخلٍىاًسرًينى﴾
(3). 
اًحًبكيٍم ًمٍن قاؿ هللا _تعاىل_: ﴿قيٍل ًإظلَّىا أىًعظيكيٍم ًبوىاًحدىةو أىٍف تػىقيوميوا َّللًًَّ مىثٍػٌتى كىفػيرىادىل ٍبيَّ تػىتػىفىكَّريكا مىا ًبصى 

ا فهذه اآلية كضعت مقومات احلوار، كأصولو،  .(4)بو شىًديدو﴾ًجنَّةو ًإٍف ىيوى ًإالَّ نىًذيره لىكيٍم بػىٍُتى يىدىٍم عىذى
 كشركط االنتفاع بو.

.]  كأكؿ أصل ذكر ُب ىذه اآلية ىو اإلخبلص ُب قولو _عز كجل_: ]أىٍف تػىقيوميوا َّللًًَّ
أم تقوموا  كحده  فيكوف الباعث لكم إرادة كجو هللا دكف من سواه، فهذا ىو اإلخبلص، كالتجرد 

 احلق، كبدكنو يكوف احلوار فاقدان لركحو، كأعظم أصولو، كمقوماتو.ُب طلب 
داين، كال ينوم إال إصبلحان، صاُبى السريرًة، حسنى السَتًة ال يبغي ُب حواراتو إال ى كلقد كاف     

سادلان من األغراض الشخصية، مًتفعان عن ادلطامع الدنيوية  فما كاف خامبلن  فيطلب هبذه  ككاف 
باىة شأف ككجاىة  فإف ُب شرؼ أسرتو، كببلغة منطقو، ككـر خلقو ما يكفيو ألف ػلرز ُب الدعوة ن

 قومو الزعامة لو شاء.
كما كاف ميًقبلن حريصان على بسطة العيش  فيبغي هبذه الدعوة ثراءن  فإف عيشو يـو كاف الذىب    

أذلن كثَتان، كعيشىو يوـى   يصب ُب مسجده ركامان ال ؼلتلف عن عيشو يـو كاف يبلقي ُب سبيل الدعوة
كاف يتعبد ُب غار حراء كعيشو يـو أظلت رايتيو الببلدى العربية، كأطلت على شلالك قيصر من انحية 

 .(5)تبوؾ

                                                 
 .2احلوار ُب ضوء الكتاب كالسنة، الشيخ مركاف القادرم، ص  (1)
 . 56سورة الزمر : اآلية:    (2)
 .5سورة البينة:اآلية:   (3)
 .46سورة سبأ: اآلية:    (4)
 .205هللا كخاًب النبيُت للشيخ دمحم اخلضر حسُت ص انظر دمحم رسوؿ  (5)
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ُب حواراتو، كٖتلًٌيو هبذا األصل العظيم أف ٚتيع حواراتو _عليو الصبلة  كيشهد إلخبلص النيب 
كُب ىذا درس عظيم لكل من أراد احلوار، كىو أف ، ـ_ انطقة إبخبلصو شاىدة لو بذلككالسبل

 يصحح نيتو، كأف يتخلص من حظوظ نفسو، كأف يستحضر شهودى ربو كاطبلعو عليو.
مع أقوامهم ما كانوا يقصدكف جاىا كال سلطاان كال ماال. -عليهم السبلـ -كىذا ىو منهج األنبياء     

:﴿ كىمىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو ًإٍف أىٍجرًمى ًإالَّ عىلىى رىبًٌ -عليو السبلـ -قاؿ تعاىل ُب شأف نوح
 .-الصبلة كالسبلـ-هم (علي4( كلوط)3(كصاحل)2(، كقاذلا ىود)1اٍلعىالىًمُتى﴾ )

كأف يدرؾ أف اإلخبلص عليو مدار العمل  فعليو لزـك اإلخبلص قبل احلوار، كأثناءه، كبػىٍعدىه، كعليو     
ٕتنبي كلًٌ ما من شأنو أف ؼلدش اإلخبلص، كيقدح من سبلمة القصد حىت ال ػلبط عملو، كتضيع ٙترة 

 .(5)جهده  فاحلوار بدكف نية حسنة مضر بصاحبو أؽلا ضرر
كمن أجل مظاىر اإلخبلص: أف يدفع عن نفسو حب الظهور كالتميز على األقراف، كإظهار      

اإلعجاب كالثناء كاستجبلب ادلديح، الرباعة كعمق الثقافة، كالتعايل على النظراء كاألنداد، إف قصد 
هبذه ااكر كجو لنفسو  ، كسوؼ يكوف فحص النفس دقيقان لو أفمفسد لؤلمر صارؼ عن الغاية

 :األسئلة
 ىل أقصد مصلحة ظاىرة ترجى من ىذا النقاش كىذه ادلشاركة؟

؟ كىل يتوخى أف يتمخض عن ىذا شباع الشهرة ُب احلديث كادلشاركةىل أقصد ٖتقيق الشهرة أك إ
 .(6)احلوار كاَلدؿ على نزاع كفتنة ، كفتح أبواب من ىذه األلواف حقان أف تسد؟

احلق سواء على يده أك يد زلاكره، ، علو بلوغ احلقيقة كيفر من اخلديعةدؽ ينشد إف ادلسلم الصاك      
حوؿ ٖتديد ادلهور كىو ُب خطبتو على  -هنع هللا يضر –، كقد انتقدت امرأة عمر بن اخلطاب فاحلكمة ضالتو

 . (7)مئل من الناس، فقاؿ: أصابت امرأة كأخطأ عمر، فحفظ التاريخ ركعة ذلك احلديث لعمر

                                                 
 .109سورة الشعراء اآلية:   (1)
 . 127سورة الشعراء اآلية:    (2)
 .145سورة الشعراء اآلية:   (3)
 .164سورة الشعراء اآلية:   (4)
 .38،39انظر : قواعد كمنطلقات ُب أصوؿ احلوار كرد الشبهات، عبدهللا الرحيلي ص  (5)
 .34كاإلقناع : فهد خليل زايد .فن احلوار   (6)
 .13كيف ٖتاكر: طارؽ بن علي احلبيب. ص :     (7)
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اإلخبلص: أال يفسد العمل بعد ٘تامو ابإلعجاب بو، كاالطمئناف إليو، كالزىو بو، كىذا  كمن ٘تاـ    
يعميو عما فيو من خلل قد شابو، أك دخل أصابو، كالشأف ُب ادلؤمن أف يكوف بعد أداء العمل خائفا 

عاىل أف يكوف قد قصر فيو أك أخل بو من حيث يشعر أك ال يشعر، كذلذا ؼلشى أال يقبل منو، كهللا ت
 .(1)يقوؿ: ﴿إظلا يتقبل هللا من ادلتقُت﴾

: رٔتا فتح هللا لك ابب الطاعة كما فتح لك ابب القبوؿ، كرٔتا قدر ن عطاء هللا السكندرماب قاؿك       
عليك ادلعصية، فكانت سببان ُب الوصوؿ، معصية أكرثت ذالن كافتقاران، خَت من طاعة أكرثت عجبان 

 .(2)!كاستكباران 
كاف يتتبع احلق كال يبايل أاي كاف مصدره فقد ركل احلسن   -رٛتو هللا -كىذا ىو اإلماـ الشافعي    

يقوؿ: ما انظرت أحدان قط إال أحببت أف يوفق كيسدد  -رٛتو هللا –الكرابيسي قاؿ: مسعت الشافعي 
 احلق على لساين أك ، كما انظرت أحدان إال ك م أابيل بُت هللاكيكوف عليو رعاية من هللا كحفظ كيعاف،
 .(3)لسانو
"كغلب أف يكوف ُب طلب احلق كناشد ضالة ال يفرؽ بُت أف تظهر الضالة على يده أك على يد     

من يعاكنو كيرل رفيقو معينان ال خصمان كيشكره إذا عرفو اخلطأ كأظهر لو احلق، كما لو أخذ طريقان ُب 
كيفرح بو  طلب ضالتو فنبهو صاحبو على ضالتو ُب طريق آخر فإنو كاف يشكره كال يذمو كيكرمو 

فأجابو فقاؿ: ليس كذلك اي أمَت  -هنع هللا يضر -. كسأؿ رجل عليان -مهنع هللا يضر -فهكذا كانت مشاكرات الصحابة 
ادلؤمنُت كلكن كذا كذا فقاؿ: أصبت كأخطأت كفوؽ كل ذم علم عليم. كاستدرؾ ابن مسعود على 

 عن شيء كىذا احلرب بُت فقاؿ أبو موسى  ال تسألوين -رضي هللا عنهما-أيب موسى األشعرم 
أظهركم. كذلك دلا سئل أبو موسى عن رجل قاتل ُب سبيل هللا فقتل فقاؿ: ىو ُب اَلنة. ككاف أمَت 
الكوفة فقاـ ابن مسعود فقاؿ: أعده على األمَت فلعلو  م يفهم؟ فأعادكا عليو فأعاد اَلواب فقاؿ ابن 

فقاؿ أبو موسى: احلق ما قاؿ. كىكذا يكوف مسعود. كأان أقوؿ إف قتل فأصاب احلق فهو ُب اَلنة. 
إنصاؼ طالب احلق؟ كلو ذكر مثل ىذا اآلف ألقل فقيو ألنكره كاستبعده كقاؿ: ال ػلتاج إىل أف يقاؿ 
أصاب احلق فإف ذلك معلـو لكل أحد. فانظر إىل مناظرم زمانك اليـو كيف يسود كجو أحدىم إذا 

                                                 
 . 27سورة ادلائدة : اآلية :  (1)
منشورات ، بن عطاء هللا السكندرم أبو الفضلاحلكم العطائية: اتج الدين أٛتد بن دمحم بن عبد الكرًن   (2)

 .11، ص منتدايت دار اإلؽلاف
 .114توايل التأسيس : ص    (3)
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غلهد ُب رلاحدتو أبقصى قدرتو ككيف يذـ من  اتضح احلق على لساف خصمو ككيف ؼلجل بو ككيف
 . (1)ُب تعاكهنم على النظر ُب احلق؟" و نفسو ابلصحابةأفحمو طوؿ عمره ٍب ال يستحي من تشبي

 كىذه أقواؿ األئمة األعبلـ ُب احلث على اإلخبلص ُب احلوار:        
ية ُب جدالو أبف يبتغي كجو هللا ينبغي للمجادؿ أف يقدـ على جدالو تقول هللا تعاىل، كؼللص النك      

 .(2)تعاىل، كليكن قصده ُب نظره إيضاح احلق، كتثبيتو دكف ادلغالبة للخصم
كقاؿ اَلويٍت: على الناظر أف يقصد التقرب إىل هللا سبحانو كتعاىل، كطلب مرضاتو ُب امتثاؿ أمره    

إىل احلق عن الباطل، كيبالغ قدر  سبحانو فيما أمر بو من األمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكر، كالدعاء
ة كطلب طاقتو ُب البياف كالكشف عن ٖتقيق احلق، ك٘تحيق الباطل، كيتقى هللا أف يقصد بنظره ادلباىا

، كاك كالرايء، كػلذر أليم عقاب هللا سبحانو، كال يكوف قصده الظفر اَلاه، كالتكسب كادلماراة
 .(3)ابخلصم كالسركر ابلغلبة كالقهر

كمن مسات اإلخبلص اخلوؼ من الشهرة، كانتشار الصيت على نفسو كدينو، كخصوصان إذا كاف      
من أصحاب ادلواىب، كأف يوقن أبف القبوؿ عند هللا ابلسرائر ال ابدلظاىر، كأف إنساانن لو طبقت شهرتو 

 اآلفاؽ، كىو مدخوؿ النية،  م يغن عنو الناس من هللا شيئا.
اض: إف قدرت على أال تعرؼ فافعل، كما عليك أال تعرؼ؟ كما عليك أف يثٌت كقاؿ الفضيل بن عي   

 عليك، كما عليك أف تكوف مذموما عند الناس إذا كنت زلمودا عند هللا تعاىل؟
ال يفهم من ىذه اآلاثر الدعوة إىل اإلنطوائية كالعزلة، فإف الذين ركيت عنهم إظلا ىم أئمة كدعاة     

 .(4)طيبة ُب دعوة اجملتمع كتوجيهو كإصبلحومصلحوف، كاف ذلم آاثر 
فاف الرايء زلبط للعمل مناُب  ،خبلؽ اليت غلب أف يتحلى هبا ااكرجل األكإذا كاف اإلخبلص من أ   

 ، كىو من أخطر اآلفات اليت تصيب الداعية ُب حواره مع غَته.ألخبلؽ اإلسبلـ مغضب للرب كللناس
إف الرايء من معاصي القلوب الشديدة اخلطر على النفس كعلى العمل، كىو من الكبائر ادلوبقة،      

 كذلذا اشتد الوعيد عليو ُب القرآف كاحلديث.

                                                 
 .47ص: 1إحياء علـو الدين : أبو حامد الغزايل ج    (1)
منهج اَلدؿ كادلناظرة ُب تقرير مسائل االعتقاد: عثماف على حسن ، دار اشبيليا للنشر كالتوزيع ،   (2)

 .                          744ص: . 2.ج: 1/1999ط
 .318ص:1بَتكت ج –تب العلمية الكافية ُب اَلدؿ : إماـ احلرمُت أبو ادلعايل اَلويٍت . دار الك   (3)
 .71النية كاإلخبلص : القرضاكم ص:   (4)
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كلقد جعلو القرآف من أكصاؼ الكفرة الذين ال يؤمنوف اب كال ابليـو اآلخر، أك ادلنافقُت الذين    
ؿ تعاىل: ﴿ قيٍل ىىٍل اق، آمنوا أبفواىهم ك م تؤمن قلوهبمآلخر كما ىم ٔتؤمنُت. يقولوف: آمنا اب كابليـو ا

نٍػيىا كىىيٍم ػلىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم  ػليًٍسنيوفى صينػٍعنا . نػينػىبًٌئيكيٍم اًبأٍلىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن .الًَّذينى ضىلَّ سىٍعيػيهيٍم ُب احلٍىيىاًة الدُّ
ًت رىهبًًٌٍم كىًلقىائًًو فىحىًبطىٍت أىٍعمىاذلييٍم فىبلى نيًقيمي ذلىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامى أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا   .(1)﴾ًة كىٍزانن ًِبايى

يقوؿ: "إف أكؿ الناس يقضى يـو القيامة عليو: ... كرجل تعلم  كعن أيب ىريرة قاؿ: مسعت رسوؿ هللا     
رفها، قاؿ: فما عملت فيها؟ قاؿ: تعلمت العلم كعلمتو، العلم كعلمو، كقرأ القرآف، فأتى بو، فعرفو نعمو فع

كقرأت فيك القرآف. قاؿ: كذبت، كلكنك تعلمت ليقاؿ: عا م، كقرأت القرآف ليقاؿ ىو قارئ، فقد قيل، ٍب أمر 
 .(2)بو فسحب على كجهو حىت ألقي ُب النار

 .(3)هللا بو، كمن يراء يراء هللا بو"  : "من مسع مسع كعن جندب بن عبد هللا هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ النيب     
"مسع" ػ بتشديد ادليم ػ كمعناه: من أظهر عملو للناس رايء أظهر هللا نيتو الفاسدة ُب عملو يـو القيامة،    

 كفضحو على رؤكس األشهاد.
 عمبل قاؿ: "قاؿ هللا عز كجل: أان أغٌت الشركاء عن الشرؾ، فمن عمل يل كعن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا     

 .(4)أشرؾ فيو غَتم فأان منو برئ، كىو للذم أشرؾ"
 والرايء له أثر ابلغ على احملاور منها:

ااكر ادلرائي ال ٕتد لو ىيبة كال قبوالن عند الناس ألنو فقد الركحانية اليت يبحث نزع اذليبة من قلوب الناس:  -1
غرس ىذه اذليبة ُب قلوب من يشاء من عباده، بيد عنها الناس ُب ااكر، ذلك أف هللا كحده ىو الذم ؽللك 

أف ذلك مرىوف بتقدًن اإلخبلص بُت يدم كل سلوؾ أك تصرؼ كادلرائي أك ادلسمع أضاع ىذه الرىينة فيضيع 
ا لىوي ًمٍن ميٍكرًـو إً  فَّ اَّللَّى هللا عليو اذليبة كنزعها من قلوب الناس فصار ىينان عليهم. قاؿ تعاىل: ﴿ كىمىٍن ييًهًن اَّللَّي فىمى

يػىٍفعىلي مىا يىشىاءي ﴾
(5). 

إف ااكر الذم فقد اإلخبلص، كاتسم ابلرايء كالسمعة ال غلد من يتأثر اإلعراض من الناس كعدـ التأثر:  -2
بكبلمو  ذلك أف القلب ىو زلل التأثر من اإلنساف، كالقلوب بيد الرٛتن يقلبها كيف يشاء، كمن راءل أك 

بينو كبُت هللا، كأىن لذلك أف ؽلنحو هللا إقباالن من الناس أك أتثَتان فيهم، لذا تراه إذا تكلم مسع بعملو فقد قطع ما 
 .ال يسمع، كإذا عمل ال ػلرؾ

                                                 
 .106:103سورة الكهف اآلايت :   (1)
 . 4958، ح 47، ص 6أخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب اَلهاد ابب من قاتل للرايء كالسمعة ج   (2)
 .6733،ح 2615ص  6أخرجو البخارم ُب صحيحو ؾ: األحكاـ، ابب من شاؽ شق هللا عليو،ج    (3)
 . 223ص 8.ج:7584أخرجو مسلم ُب صحيحو كتاب اآلداب ،ابب من أشرؾ ُب عملو غَت هللا.ح  (4)
 .18سورة احلج . اآلية :  (5)
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 ادلبحث الثالث                                              
 حسن االستماع للخصم وجتنب ادلقاطعة

ينبغي أف يكوف كل كاحد من ادلتحاكرين مقببلن على صاحبو بوجهو ُب حاؿ احلوار مستمعان كبلمو     
، لتو، كال يقطع عليو شيئان من ذلكإىل أف ينهيو، فاسحان اجملاؿ لو حىت يتم كبلمو كيبُت حجتو كيورد أد

دلتكلم كمواطن الضعف فبل يعجل إىل جواب، كال يهجم على سؤاؿ، ألف ىذا االستماع يبيػن حقيقة ا
 الوقوؼ على فهم حجة عنده شلا يساعد ُب جوابو، كلذلك "لو  م يكػن حلسن االستماع فائدة إال

 .(1)، كيف كقد يدلو مساع كبلمو على بطبلنو"صاحبو لكفت
كىو من أىم اآلداب اليت ال ينفك عنها احلوار  إذ ال ؽلكن ٖتقيق ادلرجو من احلوار إذا كاف من     

احد، بل ال ؽلكن تسميتو حينذاؾ حواران، كال ؼلفى أف ااكر ادلسلم سيسمع من زلاكره نصرة طرؼ ك 
لدينو الباطل ككفران ابدلعتقد احلق الذم يدعو ىو إليو، لكن مساعو لذلك ضركرم لييسمع اآلخرين ىدم 

 هللا.
كلضبط ااكرة كٕتنب ادلقاطعة يطلب من كل زلاكر االلتزاـ بوقت زلدد ُب الكبلـ، كٕتنب اإلطالة     

قدر اإلمكاف كحسن االستماع ألنو يقود إىل فتح القلوب كراحة النفوس، كجدية احلوار، كتقدير 
 .سبلمة األعصاب من التوتر كالتشنجادلخالف، إىل جانب ذلك 

 :ة أحاديث الرجاؿ يرجع إىل ما يليُب الكبلـ كمقاطع إف أغلب أسباب اإلطالة   
 .ادلرء بنفسو كحب الشهرة كالثناء إعجاب-1
 .دث أف ما أيٌب بو جديد على الناسظن ادلتح -2
 .ة ابلناس ُب علمهم ككقتهم كظرفهمقلة ادلباال -3

م كصدكدىم كمللهم، ألف كالذم يبدك أف كاحدان منها إذا استقر ُب نفوس السامعُت كاؼ ُب صرفه    
للسامع حدان من القدرة على الًتكيز كادلتابعة، إذا ٕتاكزىا أصابو ادللل كانتابو الشركد الذىٍت، فمن اخلَت 

 .(2)للمحاكر أف ينهي حديثو كالناس متشوقة للمتابعة، مستمتعة ابلفائدة 
كمن ىذا األدب السامي استلهم عطاء بن أيب رابح خصلة من خصاؿ اخللق اَلم، فيقوؿ: " إف    

 .(3)الرجل ليحدثٍت ابحلديث، فأنصت لو، كأين  م أمسعو، كقد مسعتو قبل أف يولد"
                                                 

 . 2/758منهج اَلدؿ كادلناظرة  (1) 
 ، موقع صيد الفوائد. 8انظر: أصوؿ احلوار كآدابو ُب اإلسبلـ، صاحل بن عبد هللا بن ٛتيد، ص  (2)
 (.5/86سَت أعبلـ النببلء ) (3)
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أدعى إىل قبوؿ دعوتو كمساع حجتو، فالدعوة سلم هبذه اآلداب كاجب شرعي، ك ااكر ادل يكٗتل     
إىل اإلسبلـ ابحلوار كاَلداؿ ينبغي أف تكوف منضبطة ابلوسائل كاآلداب الشرعية اليت رأيناىا ُب كتاب 

 .هللا كسنة رسولو 
، فكذلك لبلستماع، حاكر الناجح أف يتقن فن االستماعال بد للم     ، فكما أف للكبلـ فنِّا كأدابن

من حق طرؼ كاحد يستأثر فيو ابلكبلـ دكف زلاكره، ففرؽ بُت احلوار الذم فيو تبادؿ  كليس احلوار
كشلا يناُب حسن االستماع: مقاطعة كبلـ الطرؼ اآلخر،  اآلراء كبُت االستماع إىل خطبة أك زلاضرة.

 فإنو طريق سريع لتنفَت اخلصم إضافة إىل ما فيو من سوء أدب.
 كراتو شيئان شلا يناُبغاءن كحسنى استماعو اكريو  كال ٕتد ُب زلاأحسن الناس إص  كلقد كاف النيب

كىذا مثاؿ عملي عظيم من السَتة النبوية الشريفة يشتمل على دركس كثَتة ُب أدب احلوار  ، األدب
  جالس ُب اندم قريشو كرسوؿي هللا فقد حدث أف عتبة ابن ربيعة _ ككاف سيدان _ قاؿ يومان كىو

كحده: اي معشر قريش أال أقـو إىل دمحم فأكلمو، كأعرض عليو أموران لعلو أف يقبل  جالس ُب ادلسجد
كذلك حُت أسلم ٛتزة كرأكا أصحاب رسوؿ هللا" يزيدكف،  عضها، فنعطيو أيها شاء، كيكف عناب

 كيكثركف. فقالوا: بلى اي أاب الوليد، فقم إليو فكلمو، فقاـ إليو عتبة  حىت جلس إىل رسوؿ هللا" فقاؿ:
اي ابن أخي إنك منا حيث علمت من السطة ُب العشَتة، كادلكاف ُب النسب، كإنك قد أتيت قومك 
أبمر عظيم، فرقت بو ٚتاعتهم، كسفهت بو أحبلمهم، كًعٍبتى بو آذلتىهم، كدينىهم، ككفرت بو من مضى 

لو رسوؿ  من آابئهم، فامسع مٍت أعرض عليك أموران تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، قاؿ: فقاؿ
 هللا": قل اي أاب الوليد أمسع.

قاؿ: اي ابن أخي إف كنت إظلا تريد ٔتا جئت بو من ىذا األمر ماالن ٚتعنا لك من أموالنا  حىت تكوف 
أكثران ماالن، كإف كنت تريد بو شرفان سودانؾ علينا  حىت ال نقطع أمران دكنك، كإف كنت تريد بو ميٍلكان 

ىذا الذم أيتيك رىئًيٌان تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك األطباء، كبذلنا مىلٍَّكناؾ علينا، كإف كاف 
فيو أموالنا  حىت نربئك منو، فإنو رٔتا غلب التابع على الرجل، حىت ييداكل منو، أك كما قاؿ لو، حىت 

ع مٍت يستمع منو، قاؿ: أفرغت اي أاب الوليد؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فاستم --إذا فرغ عتبة كرسوؿ هللا 
تيوي قػيٍرآانن عىرىبًيٌان لًقىٍوـو يػىٍعلىميوفى﴾ قاؿ: أىفٍػعىلي، قاؿ: لىٍت آايى ٍب  (.1)حم. تىنزًيله ًمٍن الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم . ًكتىابه فيصًٌ
 فيها، كىو يقرؤىا عليو. مضى رسوؿ هللا 

                                                 
 .4:1فصلت اآلية:سورة    (1)
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حىت انتهى رسوؿ هللا" فلما مسع عتبةي أنصت ذلا، كألقى يديو خلف ظهره، معتمدان عليهما يستمع منو 
 إىل السجدة منها، فسجد، ٍب قاؿ: قد مسعت اي أاب الوليد ما مسعت، فأنت كذاؾ.

 .(1)قالوا: سحرؾ _ كهللا _ اي أاب الوليد بلسانو، قاؿ: ىذا رأيي فيو فاصنعوا ما بدا لكم
احلديث ُب ففي ىذه القصة دركس عظيمة، كأصوؿ انفعة، كآداب جليلة ُب ابب احلوار، كلو اسًتسل 

 شأهنا لطاؿ ادلقاـ كالذم يعنينا ُب ىذا الصدد، كمن أعلها:
إف شلا ّتب أف يتميز بو صاحب احلق اإلنصات كاالستماع لكبلـ ادلخالفُت كأال يقاطعهم ُب  -1

، كىذا ما كقع من النيب فقد ظل ادلشركوف نو كبلـ ابطل كمطالبهم ال تستجابكبلمهم حىت كىو يعلم أ
إليهم عن  منبوذان بينهم كيلوحوف ُب الوقت ذاتو على استمالة النيب اليت ٕتعل النيبيعددكف الوجوه 
 ، كمع ذلك فقد رفض النيب مرة ابدلاؿ كمرة ابَلاه كالسلطاف، كمرة ابلعبلج كالشفاءطريق الًتغيب 

 .(2)، ٍب بدأ يرد على كل بند من بنود عركضهم قاطع زلدثهم ُب الكبلـ حىت انتهىأف ي
ُب معركة جانبية حوؿ أفضليتو على أبيو كجده أك أفضليتهما عليو، كلو فعل   يدخل الرسوؿ  م -2

 ذلك لقضي األمر دكف أف يسمع عتبة شيئنا.
معركة جانبية حوؿ العركض ادلغرية، كغضبو الشخصي ذلذا االهتاـ، إظلا ترؾ ذلك كلو   م ؼلض  -3

فقاؿ: « أفرغت اي أاب الوليد؟»أف قاؿ:  من أدبو يعرض كل ما عنده، كبلغ  ذلدؼ أبعد، كترؾ عقبة
 .(3)نعم 

حامسنا، إف اختياره ذلذه اآلايت لدليل على حكمتو، كقد تناكلت اآلايت  كاف جواب رسوؿ هللا   -4
الكرؽلة قضااي رئيسية منها: إف ىذا القرآف تنزيل من هللا، بياف موقف الكافرين كإعراضهم، بياف مهمة 
الرسوؿ، كأنو بشر، بياف أف اخلالق كاحد ىو هللا، كأنو خالق السماكات كاألرض، بياف تكذيب األمم 

 ابقة كما أصاهبا، كإنذار قريش صاعقة مثل صاعقة عاد كٙتود.الس
اكره ك م يقاطعو حىت يستمع إىل فكرتو لَتد عليو ٔتا يناسبها، كٔتا أف النيب معو  أنصت النيب -5

احلق فلن يضره علو الباطل فًتة من الفًتات، ك م يقل لو ما جئت بو حق كأنتم كفار على ابطل، كال 
                                                 

انًيىًة: أبو الفضل أٛتد بن علي بن دمحم بن أٛتد بن حجر العسقبلين  (1)  ق: رلموعة منيق، ٖتادلطىالبي العىاليىةي ًبزىكىاًئًد ادلسىانيد الٌثمى
 دار الغيث للنشر  دار العاصمة للنشر كالتوزيع ، الشَّثرمتنسيق: د. سعد بن انصر بن عبد العزيز  رسالة جامعية 17الباحثُت ُب 

 .273ص:  17، ج ـ 2000  ىػ1،1420، طكالتوزيع
 . 147ص :  2004: 1مصر ط   مناىج البحث كآداب احلوار كادلناظرة : فرج هللا عبد البارم: دار األفاؽ   (2)
 .33. ص2،1408/1988انظر: التحالف السياسي ُب اإلسبلـ، منَت دمحم الغضباف ، دار السبلـ ط  (3)
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كن أتى لو ّتزء شلا جاء من عند هللا عز كجل، فلم ؽللك عتبة نفسو حىت يكمل النيب أٖتاكر معك، كل
قراءة القرآف  ألنو يعلم أنو من عند هللا تعاىل، كرجع إىل قومو غَت مهاجم لرسوؿ هللا  كإظلا أصبح 

، لنيب مدافعان عنو، لكن نتخيل لو أف النيب قاطعو ىل كاف عتبة يسمع القرآف الكرًن أك يدافع عن ا
لى بُت النيب  كبُت دعوتو، فهذا درس عظيم للمسلمُت عمومان، كالدعاة  أك يطلب من قريش أف ٗتي

، كاي رابين ىو الذم يتأسى برسوؿ هللا خصوصان ُب أدب احلوار مع ادلخالف كادلوافق، كالداعية ال
عمق كبصَتة ٍب تتسع ليت ادلتحاكرين يتعلموف من رسوؿ هللا اإلنصات خلصومهم، ٍب تفنيد حججهم ب

صدكرىم إلعراض خصومهم ٍب الصرب على كاقع األمر، ٍب  تفويض األمور  عز كجل إف الدعاة إف 
 كسبوا أرضان جديدة للدعوة.ذلك   فعلوا
شلا غلب أف يتحلى بو صاحب احلق اإلنصات كاالستماع لكبلـ ادلخالفُت كال يقاطعهم ُب  ك     
، كىذا ما كقع مع رسوؿ هللا فقد ظل ابطل، كمطالبهم ال تستجابمهم حىت كانو يعلم انو كبلـ كبل

ادلشركوف يعددكف الوجوه اليت ٕتعل النيب منبوذان بينهم كيلحوف ُب الوقت ذاتو على استمالة النيب إليهم 
قاطع عن طريق الًتغيب مرة ابدلاؿ كمرة ابَلاه كالسلطاف ، كمرة ابلعبلج كالشفاء، كمع ذلك رفض أف ي

 .(1)، ٍب بدا يرد على كل بند من بنود عركضهمُب الكبلـ حىت انتهىزلدثهم 
 حوار بُت جعفر بن أيب طالب كالنجاشي ملك احلبشة:كىذا    

ظل ادلسلموف مضطهدكف فًتة من الزمن فأراد النيب أف يبحث ذلم عن ارض جديدة غَت اليت يعيشوف 
أف ملكها ال يظلم عنده أحد فأرسل كفدان من فيها خارج اَلزيرة العربية فاختار ذلم احلبشة دلا علم 

الصحابة علي رأسهم جعفر بن أيب طالب فعندما علم النجاشي ٓترب كصوذلم "دعاىم، فلما جاءىم 
رسولو اجتمعوا، ٍب قاؿ بعضهم لبعض ما تقولوف للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقوؿ كهللا ما علمنا كما 

فنشركا  (2)ما جاءه كقد دعا النجاشي أساقفتوننا ُب ذلك ما ىو كائن، فلأمران بو نبيٌنا ملسو هيلع هللا ىلص كائ
حولو، سأذلم فقاؿ: ما ىذا الدين الذم فارقتم فيو قومكم، ك م تدخلوا ديٍت كال دين أحد  (3)مصاحفهم

 من ىذه األمم؟

                                                 
 .146مناىج البحث كآداب احلوار كادلناظرة: فرج هللا عبدالبارم .ص:  (1)
القاىرة،  – السَتة النبوية، علي دمحم الصبليب، مؤسسة زاد أساقفتو: ٚتع األسقف، كىو العا م كالرئيس من علماء النصارل.   (2)

 .164ـ، ص: 1433/2012، 1ط
 .164، ص السَتة النبوية، علي دمحم الصبليب أم أانجيلهم ككانوا يسموهنا مصاحف.  (3)
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منا أىل جاىلية، فقاؿ لو: أيها ادللك، كنا قو  -هنع هللا يضر  -قالت: فكاف الذم كلمو جعفر بن أيب طالب 
نعبد األصناـ، كأنكل ادليتة، كأنٌب الفواحش، كنقطع األرحاـ، كنسيء اَلوار، أيكل القوم منا 
الضعيف، فكنا على ذلك حىت بعث هللا إلينا رسوالن نعرؼ نسبو كصدقو، كأمانتو كعفافو، فدعاان إىل 

رة كاألكاثف كأمران بصدؽ احلديث، هللا لنوحده كنعبده، كطللع ما كنا نعبد كآابؤان من دكنو من احلجا
كأداء األمانة، كصلة الرحم، كحسن اَلوار، كالكف عن ااـر كالدماء كهناان عن الفواحش، كقوؿ الزكر، 
كأكل ماؿ اليتيم، كقذؼ اصنة، كأمران أف نعبد هللا كحده، ال نشرؾ بو شيئنا، كأمران ابلصبلة كالزكاة 

 كالصياـ.
اإلسبلـ .. فصدقناه كآمنا بو، كاتبعناه على ما جاء بو. فعبدان هللا كحده، فلم قالت: فعدد عليو أمور 

نشرؾ بو شيئنا، كحرمنا ما حـر علينا، كأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبوان كفتنوان عن ديننا 
هركان كظلموان، لَتدكان إىل عبادة األكاثف من عبادة هللا، كأف نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فلما ق

كشقَّوا علينا، كحالوا بيننا كبُت ديننا، خرجنا إىل بلدؾ، كاخًتانؾ على من سواؾ، كرغبنا ُب جوارؾ، 
 كرجوان أال نظلم عندؾ أيها ادللك.

قالت: فقاؿ لو النجاشي: ىل معك شلا جاء بو عن هللا شيء؟ قالت: فقاؿ لو جعفر: نعم، فقاؿ لو 
 النجاشي، فاقرأه عليَّ؟

حليتو كبكت أساقفتو حىت  فبكى كهللا النجاشي، حىت أخضلأ عليو صدرنا من )كهيعص( قالت: فقر 
 أخضلوا مصاحفهم حُت مسعوا ما تبل عليهم.

 ٍب قاؿ النجاشي: إف ىذا كهللا كالذم جاء بو موسى ليخرج من مشكاة كاحدة، انطلقا فو هللا ال   
ا كال أكاد أيسًلميهم إليكم أبدن
(1). 

ق كصوؿ الصحابة إىل النجاشي كفد من كفار قريش أرادكا أف يصرفوا النجاشي عن اإلؽلاف لقد سب    
برسالة اإلسبلـ، لكنو  م يكتف ٔتا قالو كفد قريش، بل أصر أف يستمع من أصحاب رسوؿ هللا  حىت 

ىم ابلعقل ، كحاكر يقاطعهم يتبُت لو احلق من الباطل، فعندما كصلوا إليو أفسح ذلم اجملاؿ ُب الكبلـ، ك م
كاحلجة كاإلقناع فأراد أف يتعرؼ على الرسالة اَلديدة اليت يدعوف إليها لعلها تكوف خَت فأنصت إىل ما 
يدعوف إليو دكف مقاطعة ذلم حىت أ٘توا حديثهم، كُب هناية األمر قارف بُت ىذه الدعوة كما جاء بو 

 موسى كعيسى عليهما السبلـ، كأهنما ؼلرجاف من مشكاة كاحدة.    
                                                 

 ( كرجالو رجاؿ الصحيح.203/ 1أخرجو أٛتد ُب مسنده ) (1)
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كذلذا تتابعت الوصااي ُب احلث على أف ػلسن اإلنسافي األدبى مع زلاكره، كمن يػىتػىقىصَّديه ابحلديث       
فمن أدب ادلركءة حسن إصغاء الرجل دلن ػلدثو  فإف إقبالو على زلدثو ابإلصغاء إليو يدؿ على ارتياحو 

عليَّ ثبلث: أف أرميو بطرُب إذا قاؿ ابن عباس _رضي هللا عنهما_: َلليسي ، جملالستو، كأنسو ْتديثو
 .(1)أقبل، كأف أكسع لو ُب اجمللس إذا جلس، كأف أصغي إليو إذا ٖتدث

كقاؿ سعيد بن العاص: َلليسي عليَّ ثبلث: إذا أقبل كسٍَّعتي لو، كإذا جلس أقبلت إليو، كإذا    
حىدَّثى مسعتي منو
(2). 

على أف تقوؿ، كتػىعىلٍَّم حسن االستماع   كقاؿ احلسن: إذا جالست فكن على أف تسمع أحرص منك   
كما تػىعىلَّمي حسن القوؿ، كال تقطع على أحد حديثو
(3). 

كقاؿ ابن ادلفقع: تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن الكبلـ، كمن أحسن االستماع: إمهاؿ ادلتكلم 
، كالوعي دلا حىت ينقضي حديثو، كقلة التفلت على اَلواب، كاإلقباؿ ابلوجو، كالنظر إىل ادلتكلم

 .(4)يقوؿ
كذكر رىجله عبدى ادللك بن مركاف فقاؿ: إنو آخذ أبربع، اترؾ ألربع: آخذ أبحسن احلديث إذا     

 حىدَّث، كأبحسن االستماع إذا حيدًٌث، كأبحسن البشر إذا ليقي، كأبيسر ادلؤكنة إذا خولف.
 .(6).(5)مصاحبة ادلأبوفككاف اتركان ادثة اللئيم، كمنازعة اللجوج، كشلاراة السفيو، ك 

فهذه أقواؿ لعلماء سللصُت تربوا على العلم النافع أكصوا هبا طبلب العلم من بعدىم حىت غلذبوا     
 الناس لدعوهتم، كينفعوا أكثر شلا يضركا، كأف اإلنصات ُب احلوار من أسباب صلاحو.     

كحسن  ، كٖتديد نقاط االختبلؼ كأسبابو،"كإف السماع اَليد يتيح القاعدة األساسية اللتقاء اآلراء    
 ، كما يشعرم فيو األعصاب من التوتر كالتشنج، تسلد إىل فتح القلوب كاحًتاـ النفوساالستماع يقو 

، كمن ٍب يتوجو اَلميع إىل ٖتصيل الفائدة ، كالوصوؿ إىل ّتدية ااكر، كتقدير ادلخالف، كأعلية احلوار
 .(7)النتيجة"

                                                 
 .1/306ىػ  1418بَتكت:  عيوف األخبار: أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم: دار الكتب العلمية   (1)
 .54ادلنتقى من مكاـر األخبلؽ للخرائطي، انتقاء أيب الطاىر السلفي ص   (2)
 .155ادلصدر السابق: ص   (3)
 .30ـ ص 1427/2007: 1األردف ط: –عماف –فن احلوار كاإلقناع : فهد خليل زايد: دار النفائس    (4)
 ادلأبوف : ادلتهم ابلسوء كالذم يرمى ابلقبيح.   (5)
 .1/307ألخبارعيوف ا   (6)
 .30فن احلوار كاإلقناع : فهد خليل زايد ص    (7)
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أف نكبح األان فينا كأال نفكر فقط فيما نريد أف نقوؿ حينما ينتهي ادلتحدث من كغلب علينا       
غلب علينا أف ننصت لؤلفكار، كاف ضلكم على الرسالة بناءن على مزااي مضموهنا كليس على حديثة ،

أساس طريق توصيلها، كما غلب أف يكوف لدينا الصرب الكاُب لئلنصات إىل ادلتحدث ابنتباه كأال 
كتتم شلارسة ذلك  على متابعة ما يقوؿ الشخص األخر،كغلدر بنا االىتماـ كإبداء احلرص  نقاطعو،

      (.1)بوعي كأانة
فكأننا ُب ذلك قد أخذان ٔتبدأ الكلمة اليت قاذلا )دايل كارنيجي( ُب  كإذا قاطعنا الطرؼ األخر      

تريد أف ينفض الناس من حولك، كتابو: "كيف تؤثر ُب الناس كتكسب األصدقاء"  إذ قاؿ: إذا كنت 
ا فرصة للحديث، تكلم بدكف  كيسخركا منك عندما توليهم ظهرؾ كتًتكهم، فإليك الوصفة: ال تعط أحدن
انقطاع، كإذا خطرت لك فكرة بينما غَتؾ يتحدث، فبل تنتظر حىت يتم حديثو، فهو ليس ذكيِّا مثلك! 

تحم عليو احلديث، كاعًتض ُب منتصف  فلماذا تضيع كقتك ُب االستماع إىل حديثو السخيف؟ اق
 .(2)كبلمو، كاطرح ما لديك

كمن حسن اإلنصات للمتحاكر منح الوقت الكاُب كالفرصة الساضلة للطرؼ األخر  للتعبَت عن      
نفسو كطموحاتو، كعن مشكبلتو كعلومو دكف مقاطعتو أك العبوس ُب كجهو ُب كل صغَتة ككبَتة، كأف 

تتسرع ُب طرح رأيك كإبداء كجهة نظرؾ قبل أف تستمع إليو بشكل جيد،  يضبط نفسو كثَتان لكي ال
كإف التأين ُب التعبَت ُب إبداء الرأم يدؿ على احًتامك لنفسك كلرأيك كلآلخرين، فاف الصرب كضبط 
النفس يزيد ُب أكاصر الثقة، كغلعلك جديرا ابالحًتاـ كشخص ككصاحب رأم، كىو يتضمن دعوة 

 .(3)م كالتعاكف البناءكاضحة كصرػلة للتفاى
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .128فن احلوار كاإلقناع : فهد خليل زايد ص:   (1)
 .ْتث على ادلكتبة الشاملة.15أدب احلوار: سلماف بن فهد العودة ص:   (2)
 .32األردف ص : –عماف  –: دار اإلسراء للنشر كالتوزيع  احلوار .كيف ٖتاكر اآلخرين :ىاين االسليماف   (3)
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 ادلبحث الرابع: عفة اللسان
اللساف نعمة من هللا سبحانو كتعاىل ، كىو الذم يعرب عما غلوؿ ٓتاطر اإلنساف من خَت أك شر ،      

كالناس ٕتاه ىذه النعمة صنفاف أحدعلا أدرؾ أهنا نعمة فسخرىا ُب اخلَت، كرطبها بذكر هللا، كقوؿ احلق 
 كإعطاء كل ذم حق حقو، كاآلخر سخرىا ُب إيذاء الناس. 

داب اليت غلب أف يتحلى هبا ادلتحاكرين عفة اللساف من قوؿ حسن كرفق ابدلتحاكر كمن أجل اآل      
كإنصافو كٕتنب إساءتو كالسخرية منو كالتشهَت بو  حىت يبقى الود متصبلن بينهما ، كتصفو قلوهبما 

 كؼلرجاف من حوارعلا كقد مؤل احلب قلبهما.
ااكر أف يكوف مهذابن ُب ألفاظو  ألف الكلمة  كيعترب القوؿ أداة التعبَت عن التفكَت، كمطلوب من   
ساف أك التجريح ، كما أف بذاءة اللطيبة تفتح مغاليق العقوؿ كالقلوب، كتظهر حسن نية ااكرال

من زء أك سخرية أك استهزاء أك احتقار ، فعلى ااكر أف يبتعد عن كل طعن أك ىي يفسداف جو احلوار
كىال ٕتيىاًدليوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإالَّ اًبلَّيًت ًىيى  كقاؿ:  (1)اًدذٍليٍم اًبلَّيًت ًىيى أىٍحسىني كىجى  قاؿ هللا تعاىل: ػلاكره، 
أىٍحسىني 

كىال تىسيبُّوا الًَّذينى يىٍدعيوفى ًمٍن  ، بل هنى عن سب الذيػن يدعػوف من دكف هللا فقاؿ تعاىل: (2)
إىل ىذا األدب فقاؿ : "ليس ادلؤمن بطعَّاف  كما نبو النيب    (3)ديكًف اَّللًَّ فػىيىسيبُّوا اَّللَّى عٍدكان ًبغىٍَتً ًعٍلمو 

 .(4)كال لعَّاف كال فاحش كال بذمء"
وجب على الدعاة أف يتخلقوا حاؿ كدلا كاف احلوار كسيلة من كسائل الدعوة كالتعريف ابإلسبلـ، ت   

كىقيوليوا لًلنَّاًس  دعوهتم أبخبلؽ اإلسبلـ، كغلتنبوا السوء من القوؿ، كيلتزموا احلسن منو، قاؿ هللا تعاىل: 
 . (5) حيٍسننا
قاؿ القرطيب:" كىذا كلو حض على مكاـر األخبلؽ، فينبغي لئلنساف أف يكوف قولو للناس لينان،     

ككجهو منبسطان طلقان مع الرب كالفاجر كالسٍت كادلبتدع مداىنة، أف يتكلم معو بكبلـ يظن أنو يرضي 
، فالقائل ليس (6) يػىتىذىكَّري أىٍك ؼلىٍشىى لَّوي فػىقيوالى لىوي قػىٍوالن لىيًٌننا لىعى مذىبو، ألف هللا تعاىل قاؿ دلوسى كىاركف 

 أبفضل من موسى كىاركف، كالفاجر ليس أبخبث من فرعوف، كقد أمرعلا هللا تعاىل ابللُت معو.
                                                 

  125سورة النحل ، اآلية:  (1)
 . 46سورة العنكبوت ، اآلية:  (2)
 . 108سورة األنعاـ، اآلية :  (3)
 . 1978أخرجو الًتمذم ُب سننو :ؾ: الرب ، ابب ما جػاء فػي اللعنة رقم  (4)
 .83سورة البقرة ، اآلية : (5)
 .44سورة طو اآلية:  (6)
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كقاؿ طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل غلتمع عندؾ انس ذكك أىواء سلتلفة، كأان رجل ٌُب      
فدخل  كقولوا للناس حسنان قاؿ: ال تفعل، يقوؿ هللا تعاىل: حدة، فأقوؿ ذلم بعض القوؿ الغليظ. ف

 (1)ُب ىذه اآلية اليهود كالنصارل ".
كقاؿ احلسن : "لُت القوؿ من األدب احلسن اَلميل كاخللق الكرًن، كىو شلا ارتضاه هللا، كأحبو،     

 (2)كقاؿ عطاء بن أيب رابح: من لقيت من الناس فقل لو حسنان من القوؿ ".
كىقيٍل لًًعبىاًدم يػىقيوليوا الَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ الشٍَّيطىافى يػىنػٍزىغي  كأيمر هللا عباده أف يقولوا اليت ىي أحسن: 

نػىهيمٍ   .(3) بػىيػٍ
" نزلت ُب عمر بن اخلطاب، كذلك أف رجبلن من العرب شتمو كسبو، كىٌم بقتلو، فكادت تثَت فتنة، 

 .(4)فأنزؿ هللا تعاىل اآلية
كقاؿ ابن تيمية: فطلب اَلداؿ ابليت ىي أحسن، ك م يقل ابحلىسنة كما قاؿ ُب ادلوعظة، ألف      

اَلداؿ فيو مدافعة كمغاضبة، فيحتاج أف يكوف ابليت ىي أحسن، حىت يصلح ما فيو من ادلمانعة 
 . (5)كادلدافعة"

، فيحًتز جامعان بليغان  كوف الكبلـ يسَتان كمن عفة اللساف إصبلح ادلنطق كهتذيبو، كذلك أبف ي     
لة الكبلـ ببل فائدة ترجى من ذلك، كما يتجنب ، كعن إطااكر عن االختصار ادلخل ُب الكبلـا

، كأف غَت ترجيح أحدىا الذم ىو ادلراد ، من ٖتتمل عدة معاف، كاأللفاظ اجململة اليتاأللفاظ الغريبة
 .(6)رج عما علا بصدده ، فبل ؼلتناظرين ابلكبلـ ادلبلئم للموضوعأيٌب كل من ادل

ٕتنب السخرية أك االستهزاء ابخلصم ، ككل ما يشعر ابالحتقار أك االزدراء،   كمن عفة اللساف     
 .(7)أك التبسم كالضحك كاذلمز كاللمز كوسم اخلصم ابَلهل أك قلة الفهم،

                                                 
 (.2/16اَلامع ألحكاـ القرآف: القرطيب ) (1)
 (.1/392جامع البياف، الطربم: ) (2)
 .53سورة اإلسراء: اآلية  (3)
 (.10/276اَلامع ألحكاـ القرآف ) (4)
 (.468الرد على ادلنطقيُت )  (5)
 . 383، ضوابط ادلعرفة ، ص  438انظر : مناىج اَلدؿ لؤلدلعي ، ص   (6)
 . 383انظر : ضوابط ادلعرفة ، ص   (7)
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ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال يىٍسخىٍر قػىٍوـه ًمٍن  : ن ىػذا اخللػق ُب قولو تعاىلكقػد هنى القرآف الكرًن ع       
قػىٍوـو عىسىى أىٍف يىكيونيوا خىٍَتان ًمنػٍهيػٍم 

. قاؿ اإلماـ الشوكاين: "السخرية: االستهزاء، سخرت بو (1)
 .(2)كضحكت بو كىزأت بو، كمعٌت اآلية: النهي للمؤمنُت أف يستهزئ بعضهم ببعض" 

كيقوؿ األستاذ سيد قطب حوؿ ىذه اآلية: "إف اجملتمع الفاضل الذم يقيمو اإلسبلـ هبدل القرآف     
رلتمع لو أدب رفيع ، ككل فرد فيو كرامتو اليت ال ٘تس كىي من كرامة اجملموع، كدلز أم فرد ىو دلز لذات 

 . (3)النفس، كالقرآف ُب ىذه اآلية يهتف للمؤمنُت هبذا النداء احلبيب" 
فطالب احلق عليو أف ينأل بنفسو عن أسلوب الطعن كالتجريح كاذلزء كالسخرية، كألواف االحتقار      

 كاإلاثرة كاالستفزاز.
، كىذا يتمثل بًتؾ مقاطعتو، كالصياح ُب كجهو، كاحلدة ومن عفة اللسان جتنب اإلساءة إىل اخلصم  

ث يدفع اخلصم للضجر كاخلركج عن ادلألوؼ، عليو، كاستصغاره كاحتقاره  ألف ىذا يؤثر ُب احلوار حي
كىذا نشاىده كثَتان ُب احلوارات الساخنة كخاصة على شاشات التلفاز كمثاؿ على ذلك برانمج االٕتاه 
ادلعاكس الذم تبثو قناة اَلزيرة الفضائية حيث صلد ااكر أحياانن يصيح كيضرب على الطاكلة، كرٔتا ُب 

 مصافحة فدفعها اآلخر رافضان ذلك مسيئان لنفسو قبل أف يسيء خلصمو.هناية احلوار مد اخلصم يده لل
فعلى ااكر ادلاىر أف يتجنب ىذه األخطاء كخاصة استصغار اخلصم ألف ذلك يعترب إساءة، كما    

أنو يؤدم إىل عدـ التحرز كاالحتياط فيكوف سببان ُب ظهور خصمو عليو، كال ػلقرف أحدان حىت يعرؼ 
 فجأه منو ما  م ػلتسب.ما عنده فرٔتا 

، ن خصمو حقَتان ضعيفان قليل الشأف، فذلك يقلل من اىتماموكقاؿ عبد الرٛتن ادليداين: "أال يظ    
 .(4)فيمكن خصمو الضعيف منو"

فعلى ااكر أف ػلرص أال يرفع صوتو أكثر من احلاجة  ألف ذلك رعونة كإيذاء للنفس كللغَت، كما     
أف رفع الصوت ال يقوم حجة كال غللب دليبلن كال يقيم برىاانن، بل إنو يدؿ على ضعف احلجة كقلة 

 العقل كاالتزاف.البضاعة، فيسًت عجزه ابلصراخ، كيوارم ضعفو ابلعويل، بل إف ىدكء الصوت عنواف 

                                                 
 . 11سورة احلجرات، اآلية :   (1)
 . 5/64فتح القدير للشوكاين    (2)
 . 6/3344ُب ظبلؿ القرآف  (3)
 . 382ضوابط ادلعرفة للميداين ، ص   (4)
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 كلعل من أبرز األمثلة اليت تدؿ على أدب اختبلؼ العلماء مع سلالفيهم دكف ٕتريح أك سخرية:    
تلك الرسالة العلمية الرائعة، اليت بعث هبا فقيو مصر كإمامها كعادلها الليث بن سعد إىل اإلماـ مالك، 

كاف اإلماـ مالك يذىب إليو، كؼلالفو يعرض عليو فيها كجهة نظره ُب أدب جم رفيع، حوؿ كثَت شلا  
فيو الليث بن سعد، كنظرا لطوؿ الرسالة نقتطف منها ما يشَت إىل ذلك األدب الرفيع، الذم اختلف 

 ُب ظلو سلف ىذه األمة، ككراـ علمائها، يقوؿ الليث بن سعد:
ايؾ، كأحسن لنا العاقبة ) سبلـ عليك، فإين أٛتد إليك هللا الذم ال إلو إال ىو. أما بعد: عافاان هللا كإ

ُب الدنيا كاآلخرة، قد بلغٍت كتابك تذكر فيو من صبلح حالكم الذم يسرين، فأداـ هللا ذلك لكم، 
كأ٘تو ابلعوف على شكره، كالزايدة من إحسانو.. ٍب يقوؿ: كأنو بلغك أين أفيت الناس أبشياء سلالفة دلا 

عتماد من قبلي على ما أفتيهم بو، كأف الناس عليو الناس عندكم، كأين ػلق علي اخلوؼ على نفسي ال
تبع ألىل ادلدينة اليت كانت إليها اذلجرة، كهبا نزؿ القرآف، كقد أصبت ابلذم كتبت بو من ذلك ػ إف 
شاء هللا تعاىل ػ ككقع مٍت ابدلوقع الذم ٖتب، كما أجد أحدا ينسب إليو العلم أكره لشواذ الفتيا، كال 

دينة الذين مضوا، كال آخذ لفتياىم فيما اتفقوا عليو مٍت، كاحلمد  رب أشد تفضيبل لعلماء أىل ادل
 العادلُت ال شريك لو(.

ٍب ؽلضي اإلماـ الليث بن سعد ُب رسالتو موردا أكجو االختبلؼ بينو كبُت اإلماـ مالك رٛتهما هللا 
تعاىل حوؿ حجية عمل أىل ادلدينة مبينا أف كثَتا من السابقُت األكلُت الذين ٗترجوا ُب مدرسة النبوة 

سنة نبيو، كبُت أف التابعُت ٛتلوا إىل مشارؽ األرض كمغارهبا، كىم غلاىدكف، ما تعلموه من كتاب هللا ك 
قد اختلفوا ُب أشياء ككذلك من أتى بعدىم من أمثاؿ: ربيعة بن أيب عبد الرٛتن حيث يذكر بعض 
مآخذه عليو، ٍب يقوؿ: )كمع ذلك ػ ْتمد هللا ػ عند ربيعة خَت كثَت، كعقل أصيل، كلساف بليغ، كفضل 

عامة، كلنا خاصة، رٛتو هللا كغفر لو كجزاه مستبُت، كطريقة حسنة ُب اإلسبلـ كمودة صادقة إلخوانو 
أبحسن ما عملو(، ٍب يذكر من أمثلة االختبلؼ بينو كبُت اإلماـ مالك قضااي عديدة مثل: اَلمع ليلة 
ادلطر ػ كالقضاء بشاىد كؽلُت ػ كمؤخر الصداؽ ال يقبض إال عند الفراؽ ػ كتقدًن الصبلة على اخلطبة ُب 

خرل، ٍب قاؿ ُب هناية الرسالة: )كقد تركت أشياء كثَتة من أشباه ىذا، االستسقاء.. كقضااي خبلفية أ
كأان أحب توفيق هللا إايؾ، كطوؿ بقائك، دلا أرجو للناس ُب ذلك من ادلنفعة، كما أخاؼ من الضيعة 
إذا ذىب مثلك، مع استئناسي ٔتكانك كإف أنت الدار، فهذه منزلتك عندم، كرأيي فيك، فاستيقنو، 

تاب إيل ٓتربؾ كحالك كحاؿ كلدؾ كأىلك، كحاجة إف كانت لك، أك ألحد يوصل بك، كال تًتؾ الك
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فإين أسر بذلك، كتبت إليك كضلن صاحلوف معافوف كاحلمد ، نسأؿ هللا أف يرزقنا كإايكم شكر ما 
 .(1)أكالان، ك٘تاـ ما أنعم بو علينا، كالسبلـ عليكم كرٛتة هللا(

، فبل ميدة اليت حض عليها اإلسبلـالصدؽ: فهو من األخبلؽ احلكمن مظاىر عفة اللساف التزاـ     
ٖتملو شدة ادلقاـ كالرغبة ُب الغلبة، كالظهور على خصمو على الكذب، فإف الكذب مذمـو ُب كل 

إال ما استثناه الشارع كما ُب احلرب، كاإلصبلح بُت الناس، كعلى الزكجة ُب حدكد احلفاظ  –حاؿ 
ذب مطية لضياع احلق كنصرة الباطل فهو أشد، ألف فساده يتعدل إىل أدايف على األسرة، فإذا كاف الك

الناس كعقائدىم، كذلذا إذا سئل ادلناظر عن شيء ال يعلمو فليقل ال أعلم، كليتأدب هبدم القرآف 
كىال تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه  الكرًن حيث قاؿ هللا تعاىل:

 م  . يقوؿ سيد قطب: "كال تتبع ما(2)
تعلمو علم اليقُت، كما  م تتثبػت من صحتػو من قػوؿ يقاؿ كرؤية تركل، كمن ظاىرة تفسر أك كاقعة تعلل 

 .(3)كمن حكم شرعي أك قضية اعتقادية"
عن شيء ال -  -األسوة احلسنة، فكم من مرة يسأؿ فيها رسوؿ هللا كليكن لو ُب رسوؿ هللا     

بو الوحي من ربو، بل إف ادلطلوب من ااكر كادلناظر أال يتكلم  يعرفو، فبل يتقدـ ابَلواب حىت أيتيو
 .(4)على ما  م يقع لو العلم بو من جهتو، كإف من الصدؽ أف يتجنب التقٌوؿ على خصمو ٔتا  م يقلو" 

كموافقتو فيما يصدر عنو، فادلسلم رائده احلق،  ذكر إغلابياتوكمن األدب إنصاؼ ادلخالف       
قاؿ أليب ىريرة  كاحلكمة ضالتو، فهو أيخذىا كيقر هبا ببل غضاضة، من أم طريق جاءت، فالرسوؿ 

 .(5)عن الشيطاف مصدر الشركر كاآلاثـ: ))صدقك، كىو كذكب، ذاؾ شيطاف((
م من صور إغلابية، قاؿ ادلستورد فأقركا دلخالفيهم ما عندى كعلى ىذا األدب درج أصحاب النيب 

يقوؿ:"تقـو الساعة كالرـك أكثر الناس". فقاؿ  القرشي كىو عند عمرك بن العاص: مسعت رسوؿ هللا 
. قاؿ: لئن قلت ذلك، إف فيهم لو عمرك: أبصر ما تقوؿ! قاؿ: أقوؿ ما مسعتي من رسوؿ هللا 

                                                 
. ٖتقيق: طو عبد ـ1973بَتكت،   إعبلـ ادلوقعُت عن رب العادلُت: دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا: دار اَليل   (1)  

 .83،84ص:  3الرءكؼ سعد. ج 
 .  36سورة اإلسراء، اآلية :  (2)   
 . 4/2227ُب ظبلؿ القرآف  (3)
 . 756 2/755انظر : منهج اَلدؿ كادلناظرة  (4)   
 . 3101أخرجو البخارم ُب صحيحو ؾ: بدء اخللق ،ب: صفة إبليس كجنوده ح   (5) 
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إفاقة بعد مصيبة، كأكشكهم كرة بعد فرة، كخَتىم  خلصاالن أربعان: إهنم ألحلىم الناس عند فتنة، كأسرعهم
 (.1)دلسكُت كيتيم كضعيف، كخامسة حسنة ٚتيلة: كأمنعهم من ظلم ادللوؾ

كال غرك ُب ذلك اإلقرار للمخالف ٔتزيتو، فقد أدهبم القرآف كصاغهم ، حُت دعاىم إىل التزاـ العدؿ    
أتىٍمىٍنوي  كىًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب مىٍن ًإفٍ  ألىل الكتاب:مع ادلخالفُت، فقد قاؿ تعاىل مثبتان بعض خصاؿ اخلَت 

ائًمناًبًقٍنطىارو يػيؤىدًًٌه إًلىٍيكى كىًمنػٍهيٍم مىٍن ًإٍف أتىٍمىٍنوي ًبًدينىارو الى يػيؤىدًًٌه إًلىٍيكى ًإالَّ مىا ديٍمتى عىلىٍيًو قى 
(2). 

كىكذا فإف احلق رائد ااكر ادلسلم، كائنان من كاف قائلو، كرفض احلق كاالستكبار عن قبولو من     
كىالى غلىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا اآلخر رلاؼ آلداب اإلسبلـ، الذم يوصي ادلؤمنُت: 

 .(3) ًإفَّ اَّللَّى خىًبَته ٔتىا تػىٍعمىليوف اَّللَّى  ىيوى أىقٍػرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا
كمن مظاىر العدؿ احلرية ُب النقد كإبداء الرأم، فبل يكوف إرىاابن فكراين من أحد الطرفُت  ألف     

اإلرىاب الفكرم نوع من االستبداد يضيق آفاؽ احلوار، كيقتل ادلواىب كادللكات، ذلك ألف ىناؾ 
اكريو كعنده عبلقة جدلية بُت احلرية كاإلبداع، ككل صاحب سلطة كقدرة غلب أف يكوف متسازلان مع زل

القدرة على اإلنصات كاإلصغاء، كالتحمل للرأم اآلخر مهما كاف سلالفان، إف ىذا التحمل نوع من 
التسامح الضركرم إلثراء احلوار، كالوصوؿ للحق، كبو تستطيع استنطاؽ ااكر ليفضي بكل ما لديو من 

كج كاألب كاألـ كالشيخ كالعا م آراء لتجلية احلقيقة، كىذا مطلوب لكل أحواؿ احلوار، فمطلوب من الز 
 .    (4)كالقاضي كادلدير كاحلاكم، فكل ُب موقعو يشعر اآلخرين ابألماف ، كذلك ضركرة لكل حوار انجح 

كما أٚتل كبلـ اإلماـ حسن البنا عندما يقوؿ ُب رسائلو ٖتت عنواف: )نعتذر دلخالفينا(:" فلنلتمس     
الفرعيات، كنرل أف ىذا اخلبلؼ ال يكوف أبدان حائبلن دكف العذر كل العذر دلن ؼلالفوننا ُب بعض 

ارتباط القلوب، كتبادؿ احلب كالتعاكف على اخلَت، كأف يشملنا كإايىم معٌت اإلسبلـ السابغ أبفضػل 
حدكده، كأكسع مشتمبلتو. دلاذا ال نتفاىم ُب جو الصفاء كاحلب إذا كاف ىناؾ ما يدعو إىل التفاىم؟ 

كاف ؼلالف بعضهم بعضان ُب اإلفتاء، فهل أكقػع ذلػك اختبلفان بينهم - -ىؤالء أصحاب رسوؿ هللا

                                                 
 (.2898أخرجو مسلم ُب صحيحو ؾ: الفنت كأشراط الساعة، ب: تقـو الساعة كالرـك أكثر الناس ح )  (1)
 .75سورة آؿ عمراف، اآلية:   (2)
 .8سورة ادلائدة: اآلية:   (3)
 .2انظر : احلوار ُب ضوء الكتاب كالسنة للقادرم ، ص   (4)
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ُب القلوب؟ كىل فرؽ كحدهتم أك فرؽ رابطتهم ؟ اللهم ال . كما حديث صبلة العصر ُب قريظة 
 .(1)ببعيد"
كلنا ُب مواقف السلف القدكة احلسنة حيث قاؿ يونس الصدُب: "ما رأيت أعقل من الشافعي     

يومان ُب مسألة ٍب افًتقنػا كلقيٍت فأخػذ بيػدم، ٍب قاؿ: اي أاب موسى، أال يستقيم أف نكوف إخواانن انظرتو 
 .(2)كإف  م نتفق ُب مسألة ؟"

كىذا اإلماـ أٛتد بن حنبل رٛتو هللا يعطينا درسان ُب الود عند االختبلؼ ُب الرأم حيػث ريكم أف      
أم الشهادة ابَلنة للعشرة  –بان على دابتػو فتناظرا ُب الشهادة اإلماـ أٛتػد جاءه علىه بن ادلديٍت راك

كارتفعت أصواهتما ، ككاف اإلماـ أٛتد يرل الشهادة ، كاإلماـ علي أيىب كيدفػع ، فلما  –ادلبشرين هبا 
 .(3)أراد اإلمػاـ علي االنصراؼ قاـ اإلماـ أٛتد كأخذ بركابو" 

كيبُت اإلماـ ابن تيمية كيفية التعامل ُب حاؿ التنازع كاالختبلؼ فيقوؿ: "كقد كاف العلماء من      
ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا  الصحابة كالتابعُت كمن بعدىػم إذا تنازعوا ُب األمر اتبعوا أمر هللا تعاىل ُب قولو: 

تيٍم أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكيل   اأٍلىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ًُب شىٍيءو فػىريدُّكهي ًإىلى اَّللًَّ كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كينػٍ
يػٍره كىأىٍحسىني أتىًٍكيبلن  تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر ذىًلكى خى

. ككانوا يتناظركف ُب ادلسألة مناظرة مشاكرة (4)
م ُب ادلسألة العلمية كالعملية مع بقاء األلفة كالعصمة كأخوة الدين. نعم كمناصحة، كرٔتا اختلف قوذل

من خالف الكتاب ادلستبُت، كالسنة ادلستفيضة أك ما أٚتع عليو سلف األمة خبلفان ال يعذر فيو، فهذا 
يعامل ٔتا يعامل فيو أىل البدع... كأما االختبلؼ ُب األحكاـ فأكثر من أف ينضبط، كلو كاف كلما 

 .(5)تلف مسلماف ُب شيء هتاجرا  م يعد بُت ادلسلمُت عصمة كال أخوة" اخ
ف للحق، كلكػن قػد ؼلفى احلق عليهما أك على أحدعلا، افًتض ُب كل متناظرين أهنما طالبإف ادل     

كقد يكوف سبب ذلك خفاء الدليل أك الداللة فتقع ادلناظرة، كرٔتا ال يتفقاف على رأم كاحد، كلكن 
قى النية األكىل موجودة كىي طلب احلق، فهذا االختبلؼ ال يقطع حبل ادلودة بينهما، كال غلب أف تب

 مان حرصان على كحدة صف ادلسلمُت.يعكر صفو القلوب، بل يبقى حبل األخوة قائ

                                                 
 .26رلموعة رسائل اإلماـ حسن البنا،ػ ص    (1)
 .16ص:10ـ النببلء لئلماـ الذىيب، ج:سَت أعبل   (2)
 . 73 72أدب االختبلؼ ، دمحم عوامة    (3)
 . 59سورة النساء :    (4)
 .173 24/172رلموع الفتاكل البن تيمية    (5)
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 : البعد عن التعصبام ادلبحث اخل
من أجل األخبلؽ اليت غلب أف يتحلى هبا ااكر البعد عن التعصب لؤلشخاص أك اَلماعات        

، فهو طالب للحكمة شخص أك األحزاب أك ادلذاىب ، كليكن تعصبو للحق أينما كجده، كمع أم
فأىن كجدىا فهو أحق هبا   حىت ؼلرج ْتوار مثمر فعاؿ ، كال ػلمل أحدان على اعتناؽ مذىبو أك رأيو 

 إلكراه، كإظلا ابحلجة كالربىاف، كال ينكر على سلالفو ُب الرأم ماداـ معو دليل.  اب
كادلتعصب ىو ذلك اإلنساف الذم ىواه على عقلو، فهو ال يرل غَت رأيو، بل كيستغرب، كأحياان       

ى حلماية يسفو أراء غَته، كما تراه يكثر من مقاطعة زلاكره، كقلما اعًتؼ ٓتطأ، بل يكثر الردكد، كيسع
نفسو كما ؼلصو، كيدافع عن رأم مسبق يعتقد بو حوؿ ادلوضوع زلط احلوار دكف تفكَت كنظر فيما 

 يسمعو من أفكار كأراء. 
كادلتعصب يدكر مع فكرتو حيث دارت، كقد يضطر للتفكَت بطرؽ متناقضة ُب ذات احلوار دعما     

ُب العمل اإلسبلمي كتعددت ادلناىج، شلا   لفكرتو العقيمة، كمن ىذا ادلنطلق السقيم نشأت احلزبيات
 .(1)كاف لو ابلغ األثر ُب اضطراب الصفوؼ كأتخر الوحدة

ـٌ التعصب كلو كاف للحق إف التعٌصب من آفات علماء السوء، فإهنم " :، يقوؿ اإلماـ الغزايلكُب ذ
فتنبعث منهم الدعول ييبالغوف ُب التعٌصب للحٌق، كينظركف إىل ادلخالفُت بعُت االزدراء كاالستحقار، 

ابدلكافأة كادلقابلة كادلعاملة، كتتوفر بواعثهم على طلب نيصرة الباطل، كيقول غرضهم ُب التمسك ٔتا 
نيسبوا إليو، كلو جاؤكا من جانب اللطف كالرٛتة كالنصح ُب اخللوة، ال ُب معرض التعصب كالتحقَت 

اع، كال يستميل األٍتباع مثلي التعٌصب كاللعن كالٌتهم ألصلحوا فيو، كلكن دلٌا كاف اَلاه ال يقـو إال ابالستتب
، اٗتذكا التعصب عادهتم كآلتهم  .(2)"للخصـو

كادلقصود من كل ذلك أف يكوف احلوار بريئان من التعٌصب خالصان لطلب احلق، خاليان من العنف      
لقلوب، كيهيج النفوس، كييولد كاالنفعاؿ، بعيدان عن ادلشاحنات األاننية كادلغالطات البيانٌية، شلا يفسد ا

 النَّفرة، كييوغر الصدكر، كينتهي إىل القطيعة.
كعدـ التعصب لوجهة نظر سابقة، كإعبلف االستعداد التاـ للبحث عن احلقيقة، كاألخذ هبا عند      

ظهورىا سواء كانت كجهة نظره السابقة أك كجهة نظر من ػلاكره أك كجهة نظر أخرل، خلق أمران بو 

                                                 
 .69كيف ٖتاكر: طارؽ بن علي احلبيب. ص:    (1)
 .40ص:1إحياء علـو الدين ج     (2)
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كيٍم لىعىلىى ىيدلن  أف يقوؿ للمشركُت ُب رلادلتو ذلم:  ف الكرًن حيث أرشد الرسوؿ القرآ كًإانَّ أىٍك ًإايَّ
أىٍك ُب ضىبلؿو ميًبُتو 

، كىذا غاية التخلي عن التعصب ألمر سابق، ككماؿ الرغبة ٔتعرفة احلقيقة رغم (1)
أف موضوع اجملادلة يدكر حوؿ أصل عظيم من أصوؿ العقيدة كىو توحيد اخلالق كىو من األمور البدىية 
إذ ىو احلق، كأف الضبلؿ ادلبُت ىو الباطل، من أجل ذلك كاف إعبلف التخلي عن التعصب  ألف 

 . (2)ان لبلعًتاؼ ابحلقيقة"ىناؾ تضمن
كيقوؿ اإلماـ الرازم: "ىذا إرشاد من هللا لرسولو إىل ادلناظرات  ألف أحد ادلتناظرين إذا قاؿ       

لآلخر ىذا الذم تقولو خطأ، كأنت فيو سلطئ يغضبو، كعند الغضب ال يبقى سداد الفكر، كعند 
و أبف أحدان ال يشك ُب أنو سلطئ، كالتمادم اختبللو ال مطمع ُب الفهم فيفوت الغرض كأما إذا قاؿ ل

ُب الباطل قبيح كالرجوع إىل احلق أحسن األخبلؽ، فنجتهد كنبصر أينا على اخلطأ ليحًتز، فإنو غلتهد 
 .(3)ذلك اخلصم ُب النظر كيًتؾ التعصب كذلك ال يوجب نقصان ُب ادلنزلة"

  ُب اَلدؿ أف يقوؿ الرسوؿ : "كىذه غاية النصفة كاالعتداؿ كاألدبسيد قطبيقوؿ        
للمشركُت إف أحدان ال بد أف يكوف على ىدل، كاآلخر ال بد أف يكوف على ضبلؿ، ٍب يدع ٖتديد 
ادلهتدم منهما كالضاؿ، ليثَت التدبر كالتفكر ُب ىدكء ال يغشي عليو العزة ابإلٍب، كالرغبة ُب اَلداؿ 

 م ال إذالذلم كإفحامهم، جملرد اإلذالؿ كاإلفحاـ!.كااؿ! فإظلا ىو ىاد كمعلم، يبتغي ىداىم كإرشادى
أقرب إىل دلس قلوب ادلستكربين ادلعاندين ادلتطاكلُت ابَلاه كادلقاـ،  َلدؿ على ىذا النحو ادلهذبا

ادلستكربين على اإلذعاف كاالستسبلـ كأجدر أف يثَت التدبر اذلادئ كاإلقناع العميق، كىو أظلوذج من 
 .(4)من الدعاة"أدب اَلدؿ ينبغي تدبره 

كقاؿ اإلماـ أبو شامة: ينبغي دلن اشتغل ابلفقو أف ال يقتصر على مذىب إماـ، كيعتقد ُب كل     
مسألة صحة ما كاف أقرب إىل داللة الكتاب كالسنة اكمة، كذلك سهل عليو إذا كاف أتقن معظم 

فإهنا مضيعة للزماف، كلصفوه  العلـو ادلتقدمة، كليتجنب التعصب، كالنظر ُب طرائق اخلبلؼ ادلتأخرة،
 .(5)مكدرة، فقد صح عن الشافعي أنو هنى عن تقليده كتقليد غَته

                                                 
 . 24سورة سبأ :اآلية:  (1)
 . 432انظر : مناىج اَلدؿ لؤلدلعي، ص   (2)
 .222ص25التفسَت الكبَت: لفخر الدين الرازم، ج  (3)
 .2905ص:5ُب ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ج:   (4)
 . 112الصحوة اإلسبلمية بُت االختبلؼ ادلشركع كالتفرؽ ادلذمـو : القرضاكم :    (5)
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كقد أمر هللا تعاىل ادلؤمنُت ابالجتماع كاالئتبلؼ، كهناىم عن االفًتاؽ كاالختبلؼ فقاؿ تعاىل:      
يعنا كىالى تػىفىرَّقيوا يػىٍوـى تػىبػٍيىضُّ كيجيوهه كىتىٍسوىدُّ كيجيوهه  كقولو:،  (1)كىاٍعتىًصميوا ًْتىٍبًل اَّللًَّ ٚتًى

. قاؿ ابن (2) 
 عباس رضي هللا عنهما: تبيض كجوه أىل السنة كاَلماعة كتسود كجوه أىل البدعة كالفرقة.

فأئمة الدين ىم على منهاج الصحابة رضواف هللا عليهم أٚتعُت، كالصحابة كانوا مؤتلفُت متفقُت،      
ركع الشريعة ُب الطهارة أك الصبلة أك احلج أك الطبلؽ أك الفرائض أك غَت ذلك كإف تنازعوا ُب بعض ف
 فإٚتاعهم حجة قاطعة.

كمن تعصب لواحد بعينو من األئمة دكف الباقُت فهو ٔتنزلة من تعصب لواحد بعينو من الصحابة دكف     
ككاخلارجي الذم يقدح ُب عثماف الباقُت، كالرافضي الذم يتعصب لعلي دكف اخللفاء الثبلثة كٚتهور الصحابة. 

كعلي رضي هللا عنهما. فهذه طرؽ أىل البدع كاألىواء الذين ثبت ابلكتاب كالسنة كاإلٚتاع أهنم مذموموف، 
، فمن تعصب لواحد من األئمة بعينو ففيو --خارجوف عن الشريعة كادلنهاج الذم بعث هللا بو رسوؿ هللا

 الشافعي أك أيب حنيفة أك أٛتد أك غَتىم.شبو من ىؤالء، سواء تعصب دلالك أك 
ٍب غاية ادلتعصب لواحد منهم أف يكوف جاىبل بقدره ُب العلم كالدين كبقدر اآلخرين، فيكوف جاىبل      

 .(3)ظادلا، كهللا أيمر ابلعلم كالعدؿ، كينهى عن اَلهل كالظلم
على حُت يطلبوف من ٚتاىَت الناس أف كمن الغريب أف ىؤالء ينكركف على أتباع ادلذاىب تقليدىم ألئمتها 

 يقلدكىم كيتبعوىم.
كال ٖتسنب أين أنكر عليهم دعوهتم إىل اتباع النصوص، أك اجتهادىم ُب فهمها، فهذا من حق كل مسلم     

لؤلئمة، إظلا أنكر عليهم  استوَب شرائط االجتهاد كأدكاتو، كال ؽللك أحد أف يغلق اباب فتحو رسوؿ هللا 
مناىج علماء األمة، كاحتقارىم للفقو ادلوركث، كدعاكاىم العريضة ُب أهنم كحدىم على احلق، كما  تطاكذلم على

عداىم على خطأ أك ضبلؿ، كتوعلهم أف ابستطاعتهم إزالة اخلبلؼ، كٚتع الناس قاطبة على قوؿ كاحد، ىو 
 قوذلم!
ة الرأم الواحد(: ك م ال يلتقي اَلميع قاؿ يل كاحد من طلبة العلم ادلخلصُت من تبلميذ ىذه ادلدرسة )مدرس    

 .(4)على الرأم الذم معو النص؟
 

                                                 
 .103سورة آؿ عمراف : اآلية :    (1)
 .106من اآلية: سورة آؿ عمراف :    (2)
 .113لتفرؽ ادلذمـو : القرضاكم ص: الصحوة اإلسبلمية بُت االختبلؼ ادلشركع كا   (3)
 . 121ادلصدر السابق، ص:   (4)
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 التعصب للفئة أك احلزب:   
كمن التعصب الذم ينبغي أف ضلذر منو: التعصب للفئة أك احلزب أك للجماعة اليت ينتسب إليها ادلسلم، تعصبا 

)انصر أخاؾ ظادلا أك مظلوما( قبل أف غلعلو ينتصر ذلا ابحلق كابلباطل على ضلو ما قالو العرب ُب اَلاىلية 
 مفهـو اَلملة، كيعطيها تفسَتا جديدا يتفق مع قيم اإلسبلـ. عدؿ رسوؿ هللاي

كمن التعصب للجماعة أك احلزب، أف يضفي عليها من الصفات ما يشبو القداسة أك العصمة، فكل ما تقولو 
ككل اترؼلها أرلاد، ككل رجاذلا  فهو حق، ككل ما تفعلو فهو ٚتيل، ككل ما يصدر عنها فهو صواب،

 (.1)مبلئكة!
، كال َت ما يتبع، كيغفل النصحاَلماعة أك الطائفة أك احلزب يبعد اإلنساف عن رؤية احلق ُب غكالتعصب       

يقبل نقدان دلا يتبع  كذلذا قيل: حيبكى الشيء يٍعًمي كىييًصمُّ  ألف ادلتعصب أعمى، ال يعرؼ أعلى الوادم من 
كال يستطيع أف ؽليز احلق من الباطل، كقد يتحوؿ ادلتعصب بنفس احلرارة كنفس القوة من زلب إىل أسفلو، 

مبغض  كذلذا قاؿ علي بن أيب طالب:" أحبب حبيبك ىوانن ما عسى أف يكوف بغيضك يومان ما، كأبغض 
 .(2)بغيضك ىوانن مان عسى أف يكوف حبيبك يومان ما"

اعة بعينها، كغَتىا على ابطل، بل ٚتاعة قامت لنصرة اإلسبلـ كٕتديده كليس بصحيح أف احلق كلو مع ٚت    
ُب العقوؿ كاألنفس كاحلياة كاجملتمع، ليست أكثر من رلموعة من ادلسلمُت ٕتتهد ُب خدمة اإلسبلـ كإعبلء  
كلمتو، كىي ُب اجتهادىا تصيب كٗتطئ، كىي مأجورة على كل حاؿ أصابت أـ أخطأت، فلكل رلتهد 

 امرئ ما نول.    نصيب، كلكل
كمن مظاىر ىذا التعصب: أف ال يذكر َلماعتو أك حلزبو، إال ادلزااي كاحلسنات، كال يذكر للجماعات    

األخرل إال العيوب كالسيئات، كأف يعظم رجاؿ رلموعتو مهما يكن فيهم من تقصَت أك قصور، كػلقر رجاؿ 
 اآلخرين مهما يكن فيهم من مسو ُب العلم كالعمل.

إلسبلـ يوجب على ادلسلم، أف يكوف عدال مع من ػلب كمن يكره، يقوؿ  شهيدا ابلقسط كلو على كا    
نفسو، كال ؼلرجو غضبو عن احلق، كال يدخلو رضاه ُب الباطل، كال ٘تنعو اخلصومة من الشهادة خلصمو ٔتا فيو 

تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى خىًبَته  كىالى غلىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ  من خَت، قاؿ تعاىل: 
  (3.)تػىٍعمىليوفى  ٔتىا

                                                 
 . 123ادلصدر السابق، ص:    (1)
 .كقاؿ: ىذا حديث1997أخرجو الًتمذم ُب سننو: ؾ األدب، ب، ابب ما جاء ُب االقتصاد ُب احلب كالبغض،ح:    (2)

كىو جعفر،  نعرفو هبذا اإلسناد إال من ىذا الوجو، كقد ركم ىذا احلديث عن أيوب، إبسناد غَت ىذا ركاه احلسن بن أيب غريب،ال
 .428ص:3كالصحيح عن علي موقوؼ قولو.ج    حديث ضعيف أيضان، إبسناد لو عن علي، عن النيب 

 .8سورة ادلائدة اآلية:    (3)
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إف إتباع احلق، كالسعي للوصوؿ إليو، كاحلرص على االلتزاـ   كىو الذم يقود احلوار إىل طريق     
الصادؽ  -فضبلن عن ادلسلم  -مستقيم ال عوج فيو كال التواء، أك ىول اَلمهور، أك األٍتباع ، كالعاقل 

، ابحثه عن احلقيقة ، ينشد الصواب كيتجنب اخلطأ .  طالبه حقٌو
ايٌل أبو حامد:" التعاكف على طلب احلق من الٌدين ، كلكن لو شركط كعبلمات  منها أف يقوؿ الغز    

يكوف ُب طلب احلق كناشد ضالٌة، ال يفرؽ بُت أف تظهر الضالٌة على يده أك على يد معاكنو. كيرل 
 (.1)رفيقو معينان ال خصمان، كيشكره إذا عرَّفو اخلطأ كأظهره لو"

على العلماء كالدعاة  شديدان  فأحياان صلد البعض من شدة تعصبو لعا م من العلماء يشنع تشنيعان      
ادلخالفُت لرأم شيخو، كىذه عصبية مقيتة تدؿ على ضعف إؽلاف كعقل كعلم صاحبها، فتعمى 

ا ، كال صوااب إال م، فبل يرل حسنا إال ما حسنو شيخوالعصبية لشيخو بصره، كتغشى على عقلو 
نىا ذىب إليو شيخو!!.  كًإذىا ًقيلى ذلىيٍم آًمنيوا ٔتىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي قىاليوا نػيٍؤًمني ٔتىا أينٍزًؿى عىلىيػٍ

 (2.)  
كذلذه العصبية تبعات خطَتة على صاحبها منها : أهنا ستصده بكل قوة عن معرفة دليل ادلخالف      

 لشيخو ، أك االستماع إليو أك فهمو كأتملو.
ان: عدـ التعصب للمذىب أك الطريقة أك الشيخ أك اَلماعة أك الطائفة أك احلزب  كذلذا قيل: حيبكى رابع

الشيء يٍعًمي كىييًصمُّ ، إف ادلتعصب أعمى، ال يعرؼ أعلى الوادم من أسفلو، كال يستطيع أف ؽليز احلق 
كذلذا قاؿ علي بن  من الباطل، كقد يتحوؿ ادلتعصب بنفس احلرارة كنفس القوة من زلب إىل مبغض 

ًبيبىكى ىىٍوانن ما عىسىى أىٍف  أيب طالب هنع هللا يضر كما ُب سنن الًتمذم، كيركل مرفوعان، كادلوقوؼ أصح: أىحًبب حى
ًبيبىكى يومان مىا.  يىكيوفى بغيضك يومان ما كىأىٍبغٍض بغيضك ىىوان ما عىسىى أىٍف يىكيوفى حى

، أك التعصب ألقواـ  ىم أشد ما يكونوف بعدان عن ذلك ككراىية لو، كقد يكوف الغلو أحياانن، أك ادلبالغة     
كلكنهم قد ييبتلوف ٔتن يتعصب ذلم أك يغلو فيهم، فهذا اإلماـ دمحم بن ػلِت النيسابورم أخذه احلزف على اإلماـ 

د  فقاؿ أٛتد دلا مات ُب بغداد  فقاؿ حقه على أىل كل بيت ُب بغداد أف يقيموا مناحة على موت اإلماـ أٛت
: إف النيسابورم تكلم ٔتقتضى احلزف، ال ٔتقتضى الشرع، كإال فإف النياحة منهيه عنها ُب -رٛتو هللا-الذىيب 
 الشريعة.
كمنهم من  كقد كاف ُب الصحابة كالتابعُت كمن بعدىم من يقرأ البسملة كمنهم من ال يقرؤىا       

غلهر هبا كمنهم من ال غلهر هبا ككاف منهم من يقنت ُب الفجر كمنهم من ال يقنت ُب الفجر كمنهم من 
                                                 

 .42ص: 1إحياء علـو الدين: أبو حامد الغزايل: ج   (1)
 .91سورة البقرة :اآلية:   (2)
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يتوضأ من احلجامة كالرعاؼ كالقيء كمنهم من ال يتوضأ من ذلك كمنهم من يتوضأ من مس الذكر 
ر كمنهم من ال يتوضأ كمس النساء بشهوة كمنهم من ال يتوضأ من ذلك كمنهم من يتوضأ شلا مستو النا

من ذلك كمنهم من يتوضأ من أكل حلم اإلبل كمنهم من ال يتوضأ من ذلك، مع ىذا فكاف فعضهم 
يصلي خلف بعض مثل ما كاف أبو حنيفة كأصحابو كالشافعي كغَتىم مهنع هللا يضر يصلوف خلف أئمة ادلدينة 

جهرا كصلى الرشيد إماما كقد احتجم من ادلالكية كغَتىم كاف كانوا ال يقرؤكف البسملة ال سرا كال 
 .(1)فصلى اإلماـ أبو يوسف خلفو ك م يعد ككاف أفتاه اإلماـ مالك أبنو ال كضوء عليو

كىذا أبو يوسف كدمحم أتبع الناس أليب حنيفة كأعلمهم بقولو، كعلا قد خالفاه ُب مسائل ال تكاد ٖتصى، دلا    
تبُت ذلما من السنة كاحلجة ما كجب عليهما اتباعو، كعلا مع ذلك معظماف إلمامهما. ال يقاؿ فيهما مذبذابف 

جة ُب خبلفو فيقوؿ هبا، كال يقاؿ لو مذبذب، فإف بل أبو حنيفة كغَته من األئمة يقوؿ القوؿ ٍب تتبُت لو احل
اإلنساف ال يزاؿ يطلب العلم كاإلؽلاف فإذا تبُت لو من العلم ما كاف خافيا عليو اتبعو، كليس ىذا مذبذاب، بل 

كىقيٍل رىبًٌ زًٍدين ًعٍلمنا ىذا مهتد زاده هللا ىدل، كقد قاؿ تعاىل: 
(2()3.) 

كدلا حج ادلنصور قاؿ دلالك قد عزمت أف آمر بكتبك ىذه اليت كضعتها فتنسخ ٍب أبعث ُب كل مصر من     
أمصار ادلسلمُت منها نسخة كآمرىم أبف يعملوا ٔتا فيها كال يتعدكه إىل غَته فقاؿ اي أمَت ادلؤمنُت ال تفعل ىذا 

ت كأخذ كل قـو ٔتا سبق إليهم كدانوا بو من فاف الناس قد سبقت إليهم أقاكيل كمسعوا أحاديث كرككا ركااي
 اختبلؼ الناس فدع الناس كما اختار أىل كل بلد منهم ألنفسهم

كٖتكى نسبة ىذه القصة إىل ىاركف الرشيد كأنو شاكر مالكا ُب أف يعلق ادلوطأ ُب الكعبة كػلمل الناس     
لفركع كتفرقوا ُب البلداف ككل سنة مضت اختلفوا ُب ا --على ما فيو فقاؿ ال تفعل فاف أصحاب رسوؿ هللا 

 .(4)قاؿ: كفقك هللا اي أاب عبد هللا
كأكثقهم إسنادا كأعلمهم بقضااي عمر  --ككاف مالك هنع هللا يضر أثبتهم ُب حديث ادلدنيُت عن رسوؿ هللا    

اية كالفتول فلما كسد كأقاكيل عبد هللا بن عمر كعائشة كأصحاهبم من الفقهاء السبعة كبو كأبمثالو قاـ علم الرك 
 . (5)إليو األمر

                                                 
 .57اإلنصاؼ ُب بياف أسباب االختبلؼ، لويل هللا الدىلوم، ص :   (1)
 .114سورة طو اآلية :   (2)
: القرضاكم ص:  (3)  .126الصحوة اإلسبلمية بُت االختبلؼ ادلشركع كالتفرؽ ادلذمـو
 بَتكت  دار الكتاب العريب ، حلية األكلياء: أبو نعيم أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف األصبهاين   (4)

 .332ص  6ج  1405، 4ط
 .11اإلنصاؼ ص:    (5)
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، ككاف هنع هللا يضر ن  م يعرؼ دليلي أف يفيت بكبلمي: ال ينبغي دلحنيفة هنع هللا يضر أنو كاف يقوؿركل عن أيب ك     
جاء أبحسن منو  إذا أفىت يقوؿ ىذا رأم النعماف بن اثبت يعٍت نفسو كىو أحسن ما قدران عليو فمن

 .(1)فهو أكىل ابلصواب
-ككاف اإلماـ مالك هنع هللا يضر يقوؿ : ما من أحد إال كىو مأخوذ من كبلمو كمردكدا عليو إال رسوؿ هللا  
، كُب ركاية (2)يقوؿ: إذا صح احلديث فهو مذىيب ، كركل احلاكم كالبيهقي عن الشافعي هنع هللا يضر أنو كاف-

: اي كبلمي احلائط، كقاؿ يوما للمزين، كأضربوا بمي ؼلالف احلديث فاعملوا ابحلديثإذا رأيتم كبل
، ككاف هنع هللا يضر يقوؿ : ال حجة ُب قوؿ ؿ، كانظر ُب ذلك لنفسك فإنو دينإبراىيم ال تقلدين ُب كل ما أقو 

كإف كثركا ، كال ُب قياس كال ُب شيء ، كما ٍب إال طاعة هللا كرسولو ابلتسليم  --أحددكف رسوؿ هللا 
: ليس ألحد مع هللا كرسولو كبلـ ، كقاؿ أيضا لرجل : ال تقلدين كال  يقوؿف اإلماـ أٛتد هنع هللا يضر، ككا

، كال غَتىم ، كخذ األحكاـ من حيث أخذكا من الكتاب  الكا ، كال األكزعي ، كال النخعيتقلدف م
كالسنة ال ينبغي ألحد أف يفيت إال أف يعرؼ أقاكيل العلماء ُب الفتاكل الشرعية كيعرؼ مذاىبهم فإف 
سئل عن مسألة يعلم أف العلماء الذين يتخذ مذىبهم قد اتفقوا عليو ، فبل أبس أبف يقوؿ ىذا جائز 
كىذا ال غلوز كيكوف قولو على سبيل احلكاية كإف كانت مسألة قد اختلفوا فيها فبل أبس أبف يقوؿ ىذا 

 يعرؼ ؼلتار فيجيب بقوؿ بعضهم، ما  م و أفجائز ُب قوؿ فبلف ، كُب قوؿ فبلف ال غلوز ، كليس ل
 بقولنا ما  م يعلم من كغَتعلا رٛتهم هللا أهنم قالوا : ال ػلل ألحد أف يفيت حجتو ، كعن أيب يوسف كزفر

 حنيفة : ألف أابقاؿ: إنك تكثر اخلبلؼ أليب حنيفة رٛتو هللا أين قلنا، قيل لعصاـ بن يوسف رٛتو هللا
 .(3)درؾ بفهمو ما  م ندركو ، كال يسعنا أف نفيت بقولو ما  م نفهم ، فأأكٌب من الفهم ما  م نؤت

ىذه منهج السلف الصاحل كاألئمة األعبلـ ُب حوارىم مع غَتىم فبل ٕتد منهم عصبية لشيخ كال دلذىب     
، البلداف كال لبلد، كلكن ىدفهم األمسى الوصوؿ إىل احلق فأينما كجدكه ٘تسكوا بو دكف التفات لؤلشخاص كال

، كسَتة العلماء الحتجنا إىل كقت -كىذه ظلاذج يسَتة من تراث العلماء اإلجبلء، كلو تتبعنا سنة رسوؿ هللا 
كالدعاة كطبلب العلم يتعلموا من سلفهم  طويل الستقصائها كال يستطيع أحد فعل ذلك، فليت العلماء
 سبلـ. الصاحل، كيقتفوا أثرىم  حىت يقربوا الناس منهم بدؿ تنفَتىم من اإل

 
                                                 

 .231ص :  1حجة هللا البالغة: اإلماـ أٛتد ادلعركؼ بشاه كيل هللا ابن عبد الرحيم الدىلوم .ج   (1)
 .454 ص2ج  : دار احلديثط السبلـ: دمحم بن إمساعيل بن صبلح بن دمحم احلسٍت، الصنعاين،سبل   (2)
 .232ص: 1حجة هللا البالغة: ج   (3)
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 اخلا٘تة:
ُب غَت اإلنساف   ، بل عادلية لوجودهال ؼللو منها رلتمع من اجملتمعاتاحلوار ظاىرة إنسانية  -1

 .كادلبلئكة كاَلن
النقاش أك تبادؿ احلوار طبيعػة كجبلػة ُب اإلنساف للدفاع عن النفس ُب حاؿ تعرضو للجدؿ أك -2

 .األفكار كاآلراء
 .صرتو كدفع الشبو كالشكوؾ كالباطلمنو إحقاؽ احلق كتبنيو كناحلوار الصحيح يكوف الغرض  -3
احلق كإقامة الصواب  ، كإحقاؽاألمر ابدلعركؼ كالنهي عن ادلنكراحلوار لو فوائد عظيمة تتمثل ُب  -4

 .ككسر الباطل
 .اكر قبل احلوار ٍب يلتـز هباللحوار أخبلؽ ال بد أف يتعرؼ عليها ا -5
 .م إىل سبلمة احلوار كٖتقق نتائجوالتعرؼ على ضوابطو يؤدإف فهم منهج احلوار ك  -6
إف كاجب ادلختلفُت أف يتحلوا ِبداب السلف ُب اختبلفاهتم كإف خرج أحدىم عن أدب احلوار  -7

 . زمان بو كزلتفظان ٓتلقو اإلسبلميكجب على اآلخر أف يبقى ملت
التوافق، كيبعد  رب الناس منو، كػلدث، كيق ُب احلوار يفتح القلوب للمحاكرإف اإلخبلص  تعاىل -8

 اخلبلؼ.  
 زلاكره. ، كيلفت النظر دلا يقولويقرب كجهات النظر بُت ادلتحاكريناإلنصات ُب احلوار  -9

ااكر الناجح ىو الذم ال يعتمد ُب حواره على السخرية كالتشهَت، كإظلا يقصد ىدـ فكرة ابطلة -10
 أك مبدأ منحرؼ عن جادة اإلسبلـ .
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