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ممخص البحث

الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،نبينا

محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد:
إف لمحكار مقاصده العظيمة ك ثماره النافعة كآثاره البينة في الدعكة إلى اهلل
كتقريب كجيات النظر كتضييؽ فجكة الخبلؼ كالتكحيد بيف أبناء األمة في عصر
كثر فيو الخبلؼ كالنزاع كرد شبو الطاعنيف كالمبطميف كالدفاع عف الشرع المبيف
كفكائد أخرل عظيمة،فالحاجة ماسة إلى دعـ ثقافة الحكار بكؿ معالمو كأسسو
كقكاعده ،خصكصان بيف أبناء شعبنا الكاحد كقد أخمتفت بعض لغات أبنائو كتنكعت

مذاىبيـ الدينية كالفكرية كبعض المعالـ الجغرافية السيما كقد تعرض أبناء ىذا البمد
إلى فترات طكيمة كالزاؿ مف المحف كالشدائد كالتسمط الظالـ كاألفكار المنحرفة

المغالية البعيدة عف منيج االعتداؿ كالحكار اإلسبلمي ،لذلؾ فالحاجة إلى ثقافة
الحكار ماسةُّ ،ل
فكؿ كاحد مف الناس يحتاج إلى الحكار  ،ليصؿ إلى مقصكده ،كيحقؽ
مطمب لجميع األطراؼ ،كدعكل ينادم بيا الجميع  ،بغض
أىدافو .ثـ إف الحكار
ه
الحديث عف
النظر عف صدؽ تمؾ الدعكل مف عدميا .كنحف في عصر يكثر فيو
ي
الحك ًار ،كالدعكة إليو سكاء عمى مستكل األفراد ،أك الجماعات ،أك

الدكؿ.

ً
العيف أف الشرع
ٍم
ىذا كاف الناظر في شرعنا الحنيؼ بعدؿ كانصاؼ ليرل أر ى
حاف هؿ بالحكار في أرفع درجاتو ،كأعمى مقاماتو ،كأركع آدابو ،كأسمى طرائقو
كأساليبو .كال عجب في ذلؾ  ،السيما في السنة النبكية المباركة
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عميو كسمـ ىك خير الناس ،كسيرتو أرقى صكرة لمحياة البشرية .كلقد مرت بو عميو
الصبلة كالسبلـ أحكا هؿ شتى ًم ٍف ًس ٍموـ كحرب ،كعسر كيسر ،فكاف في جميع تمؾ

األحكاؿ كالمعامبلت مع المسمميف كغير المسمميف يأخذ بالحكار أخذان عمميان بأرقى
صكره كأساليبو مكجدان أعظـ أخكة كتعايش عمى كجو األرض.لذا كاف عنكاف البحث

(االعتداؿ في أدب الحكار)(تطبيقات مف السنة النبكية) مختص انر لممكضكع مف خبلؿ
المصادر األساسية لمسنة المطيرة قدر المستطاع مع االستدالؿ ببعض اآليات

القرآنية كأراء المفسريف تتمةن كتكضيحان لممكضكع كقد قسمتو إلى عدة مباحث.
المبحث األكؿ:مفيكـ االعتداؿ ك الحكار:تعريؼ الحكار كاالعتداؿ لغةن كاصطبلحان،
ألفاظ مرادفة لمحكار ،أىمية االعتداؿ كالحكار.

المبحث الثاني :أصكؿ الحكار :سبلمة المقاصد ،التثبت بالحقائؽ كاألدلة
الكاضحة،العمـ بمادة الحكار العدؿ.
المحاكر ،
المحاكر ،اإلقباؿ عمى ي
المبحث الثالث:آداب الحكار:الجانب النفسي لمشخص ي

إالصغا ء كحسف االستماع  ،رفع اإلنساف مف شأف محاكريو

،الرفؽ كاإلحساف مع

المحاكريف.
المبحث الرابع:أساليب الحكار :حسف االستفتاح لمحكار ،الترسؿ في الكبل ـ ،حسف
االستخداـ لمتكرار،
إثارة العكاطؼ ،استعماؿ أسمكب النداء ،حسف الختاـ لمحكار.

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
المقدمة
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الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،نبينا
محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف ،أما بعد:
فإف لمحكار مقاصده العظيمة ك ثماره النافعة كآثاره البينة في الدعكة إلى اهلل
كتقريب كجيات النظر كتضييؽ فجكة الخبلؼ كالتكحيد بيف أبناء األمة في عصر
كثر فيو الخبلؼ كالنزاع كرد شبو الطاعنيف كالمبطميف كالدفاع عف الشرع المبيف
كفكائد أخرل عظيمة،فالحاجة ماسة إلى دعـ ثقافة الحكار بكؿ معالمو كأسسو
كقكاعده ،خصكصان بيف أبناء شعبنا الكاحد كقد أخمتفت بعض لغات أبنائو كتنكعت

مذاىبيـ الدينية كالفكرية كبعض المعالـ الجغرافية السيما كقد تعرض أبناء ىذا البمد
إلى فترات طكيمة كالزاؿ مف المحف كالشدائد كالتسمط الظالـ كاألفكار المنحرفة
المغالية البعيدة عف منيج االعتداؿ كالحكار اإلسبلمي ،كقد أثرت ىذه الظركؼ في

شخصية المكاطف العراقي عمكمان فمنحتو شيئان مف التصمب في فكره كالتشنج في
ُّل
ماسة،فكؿ أحد مف
معاممة إخكانو في بمده الكاحد .لذلؾ فالحاجة إلى ثقافة الحكار
مطمب
الناس يحتاج إلى الحكار  ،ليصؿ إلى مقصكده ،كيحقؽ أىدافو .ثـ إف الحكار
ه
لجميع األطراؼ ،كدعكل ينادم بيا الجميع  ،بغض النظر عف صدؽ تمؾ الدعكل

الحديث عف الحك ًار ،كالدعكة إليو سكاء عمى
مف عدميا .كنحف في عصر يكثر فيو
ي
مستكل األفراد ،أك الجماعات ،أك الدكؿ.

ً
العيف أف الشرع
ٍم
ىذا كاف الناظر في شرعنا الحنيؼ بعدؿ كانصاؼ ليرل أر ى
حاف هؿ بالحكار في أرفع درجاتو ،كأعمى مقاماتو ،كأركع آدابو ،كأسمى طرائقو
كأساليبو .كال عجب في ذلؾ  ،السيما في السنة النبكية المباركة

فاؿرسكؿ صمى اهلل

عميو كسمـ ىك خير الناس ،كسيرتو أرقى صكرة لمحياة البشرية .كلقد مرت بو عميو
الصبلة كالسبلـ أحكا هؿ شتى ًم ٍف ًس ٍموـ كحرب ،كعسر كيسر ،فكاف في جميع تمؾ

األحكاؿ كالمعامبلت مع المسمميف كغير المسمميف يأخذ بالحكار أخذان عمميان بأرقى
صكره كأساليبو مكجدان أعظـ أخكة كتعايش عمى كجو األرض.لذا كاف عنكاف البحث

(االعتداؿ في أدب الحكار)(تطبيقات مف السنة النبكية) مختص انر لممكضكع مف خبلؿ
المصادر األساسية لمسنة المطيرة قدر المستطاع مع االستدالؿ ببعض اآليات

القرآنية كأراء المفسريف تتمةن كتكضيحان لممكضكع كقد قسمتو إلى عدة مباحث.
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المبحث األكؿ:مفيكـ االعتداؿ ك الحكار:تعريؼ الحكار كاالعتداؿ لغةن كاصطبلحان،
ألفاظ مرادفة لمحكار ،أىمية االعتداؿ كالحكار.

المبحث الثاني :أصكؿ الحكار :سبلمة المقاصد ،التثبت بالحقائؽ كاألدلة
الكاضحة،العمـ بمادة الحكار العدؿ.
المحاكر ،
المحاكر ،اإلقباؿ عمى ي
المبحث الثالث:آداب الحكار:الجانب النفسي لمشخص ي

إالصغا ء كحسف ا الستماع  ،رفع اإلنساف مف شأف محاكريو

،الرفؽ كاإلحساف مع

المحاكريف.
المبحث الرابع:أساليب الحكار :حسف االستفتاح لمحكار ،الترسؿ في الكبل ـ ،حسف
االستخداـ لمتكرار ،إثارة العكاطؼ ،استعماؿ أسمكب النداء ،حسف الختاـ لمحكار.
كأخي انر خاتمة بخبلصة البحث مع أىـ النتائج كالتكصيات .
الباحث

المبحث األول :مفهوم االعتدال و الحوار
أكالن:مفيكـ االعتداؿ:
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-1اإلعتداؿ لغةن :

تعاؿ ) مف المصدر ( عدؿ ) ك اليزة كالتاء كاأللؼ
اإلعتداؿ قك اسـ عمى كزف ( اؼ
الثانية زائدة

كالعدؿ لو و
معاف في المغة.
قاؿ ابف منظكر في لساف العرب (( العدؿ ما قاـ في النفكس أنو مستقيـ

كىك ضد

الجكر ))
كاالعتداؿ تكسط حاؿ بيف حاليف في كـ أك كيؼ كقكليـ  :جسـ معتدؿ بيف الطكؿ
كالقصر  ،كماء معتدؿ بيف البارد كالحار

 ،كيكـ معتدؿ طيب اليكاء ضد معتذؿ

بالذاؿ المعجمة ككؿ ما تناسب فقد اعتدؿ ككؿ ما أقمتو فقد عدلتو.
كمف معاني العدؿ كاالعتداؿ  :الحكـ بالعدؿ  ،كاالستقامة  ،كالتقكيـ  ،كالتسكية ،
كالمماثمة  ،كالمكازنة  ،كالتزكية  ،كالمساكاة  ،كاإلنصاؼ  ،كالتكسط .

i

قاؿ تعالى(ككذلؾ جعمناكـ أمةن كسطان لتككنكا شيداء عمى الناس كيككف الرسكؿ

عميكـ شييدان)( البقرة  . )143 :كقد فسر الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىذا بقكلو ( :

كالكسط العدؿ )

ii

أم خيا ار عدكال كيدؿ ألف الكسط الخيار العدكؿ قكلو تعالى ( كنتـ خير أمة أخرجت
لمناس)(اؿ عمراف)110:

iii

العدؿ عبارة عف األمر المتكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط
-2أما اصطبلحان  :ؼ
كفي اصطبلح النحكييف خركج االسـ عف صيغتو األصمية إلى صيغة أخرل كفي

اصطبلح الفقياء  :ىم ٍف اجتنب الكبائر  ،كلـ يصر عمى الصغائر كغمب صكابو
كاجتنب األفعاؿ الخسيسة كاألكؿ في الطريؽ كالبكؿ.
كقيؿ  :العدؿ مصدر بمعنى العدالة  ،كىك االعتداؿ كاالستقامة كىك الميؿ إلى الحؽ
.

iv

كىك التزاـ المنيج العدؿ األقكـ،كالحؽ الذم ىك كسط بيف الغمك كالتنطع ،كبيف التفريط
كالتقصير فاالعتداؿ كاالستقامة كسط بيف طرفيف ىما:اإلفراط كالتفريط
كاالعتداؿ يرادؼ الكسطية.
-3أىمية االعتداؿ كالكسطية
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ت لً َّمن ً
اس }آؿ عمراف ( .)110فالخيرية في ىذا
قاؿ تعالى  { :يك ٍنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أ َّ
يم وة أ ٍ
يخ ًر ىج ٍ
السياؽ ىي الكسطية  ،كالمَّو سبحانو كتعالى كصؼ أمة اإلسبلـ بالصفتيف معان ،كما
َّ
خصيا
كصفيا بصفات أخرل في آيات كثيرة .كلما جعؿ المو ىذه األمة كسطانٌ ،
()vi

اجتىىبا يك ٍـ
بأكمؿ لشرائع كأقكـ المناىج كأكضح ا المذاىب  ،كما قاؿ تعالى  { :يى ىك ٍ
ً
ً َّ ً ً ً
الد ً ً
ك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ًفي ِّ
ميف ًم ٍف قىٍب يؿ
يـ يى ىك ىس َّما يك ٍـ ا ٍل يم ٍسم ى
يف م ٍف ىح ىروج ممةى أىبي يك ٍـ إ ٍب ىراى ى
ى
ً
الن ً
اء ىعمىى َّ
اس} الحج (..)78إنيا
كف َّ
الر يسك يؿ ىش ًييدان ىعمى ٍي يك ٍـ ىكتى يك ي
ىكًفي ىى ىذا لىي يك ى
كنكا يشيى ىد ى
األمة الكسط التي تشيد عمى الناس جميعان ،فتقيـ بينيـ العدؿ كالقسط ،كتضع ليـ

المكازيف كالقيـ ،فتبدم فييـ رأييا ،فيككف ىك الرأم المعتمد ،كتزف قيميـ كتصكراتيـ

كشعاراتيـ ،فتفصؿ في أمرىا ،فتقكؿ ىذا حؽ منيا كىذا باطؿ ،ال التي تتمقى مف
الناس تصكراتيا كقيميا كمكازينيا ،كىي شييدة عمى الناس ،كفي مقاـ الحكـ العدؿ
بينيـ ،كبينما ىي تشيد عمى الناس ىكذا ،فإف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىك الذم
يشيد عمييا ،فيقرر ليا مكازينيا كقيميا ،كيحكـ عمى أعماليا كتقاليدىا ،كيزف ما
تتحدد حقيقة ىذه األمة ككظيفتيا
يصدر عنيا ،كيقكؿ فييا الكممة األخيرة .كبذلؾ ٌ

لتعرفيا ،كلتشعر بضخامتيا ،كلتقدر دكرىا حؽ قدره ا ،كتستعد لو استعدادان الئقان،

كانيا لىؤلمة الكسط بكؿ معاني الكسط ،سكاء مف الكساطة بمعنى الحسف كالفضؿ ،أك
()vii

مف الكسط بمعنى االعتداؿ كالقصد ،أك مف الكسط بمعناه المادم الحسي .
ثانيان:مفيكـ الحكار

-1الحكا ر لغةن  :أصؿ ىذه المادة حكر ،قاؿ ابف فارس :الحاء كالكاك كالراء ثبلثة
أصكؿ أحدىا :لكف ،كاآلخر :الرجكع ،كالثالث :أف يدكر الشيء دك انر .viii

أما معنى الحكار فيدكر حكؿ المر َّ
ادة ،كالتجاكب ،كالمراجعة ،قاؿ صاحب المفردات

في تعريؼ الحكار :كالمحاكر كالحكار  :المر َّ
ادة في الكبلـ ،كمنو التحاكر قاؿ اهلل
تعالى [:ىكالمَّوي ىي ٍس ىمعي تى ىح ياكىريك ىما] سكرة المجادلة.ix)1(:
ً
َّ
كم يح ٍكرة بضـ
كقاؿ ابف منظكر:ككممتو فما رجع إلي ىحكا انر ،كحكا انر ،كمحاكرةن ،ى
كحكي انر ،ى
الحاء بكزف ىم يشكرة أم جكابان كقاؿ:كالمحاكرة :المجاكبة ،كالتحاكر :التجاكب
368
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فالحكار إذان في المغة يدكر حكؿ معاني المر َّ
ادة ،كالتجاكب ،كالمراجعة في الحد.

 _2الحكاراصط الحان  :لقد تطكر مدلكؿ الكممة  ،كصارت عممان عمى فف مف فنكف
المخاطبات لو أصكلو ،كآدابو ،كأسمكبو .كىنالؾ ثمة تعريؼ ذكره أىؿ العمـ ،نختصر

منيا
أ -كبلـ يتفيـ فيو كؿ طرؼ مف الفريقيف المتحاكريف كجية نظر اآلخر ،كيعرض فيو

كؿ طرؼ منيما أدلتو التي َّ
رجحت لديو استمساكو بكجية نظره ،ثـ يأخذ بتبصر
الحقيقة مف خبلؿ األدلة التي تنير لو بعض النقاط التي كانت غامضة لديو).xi

ب -نكع مف الحديث بيف طرفيف أك أكثر ،بحيث يجرم الكبلـ بينيما متكافئان دكف أف

يستأثر بو طرؼ دكف غيره ،مع غمبة اليدكء ،كرحابة الصدر ،كسماحة النفس ،كالبعد
عف التعصب ،كالخصكمة

xii

ج-مراجعة الكبلـ كتردده بيف طرفيف كالتجاكب فيو بالرد كالمخاطبة

xiii

د -كفي المعجـ الكسيط :الحكار :حديث يجرم بيف شخصيف أك أكثر.xiv

ثالثان:ألفاظ مرادفة لمحكار

ىناؾ ألفاظ شائعة مقاربة كمرادفة لمحكار في المفيكـ العاـ ،كاف كاف بينيا كبيف

الحكار فركؽ تتميز بيا عنو ،كمف تمؾ األلفاظ ما يمي  :الجدؿ ،كالمناظرة ،كالمناقشة،
كنحكىا .كسنكضح كبلن مف ىذه األلفاظ لتتضح لنا أىـ الفكارؽ.
خصمو عف إفساد قكلو بحجة
-1الجدؿ :قاؿ صاحب التعريفات الجدؿ  :دفع المرًء
ى
أك شبية ،أك بقصد تصحيح كبلمو.كىك الخصكمة في الحقيقة .xvكقاؿ :كالجداؿ عبارة
عف ًمر و
اء يتعمؽ بإظيار المذاىب ،كتقريرىا.xvi
كقاؿ ابف منظكر :الجدؿ  :المدد في الخصكمة ،كالقدرة عمييا ،كقد جادلتو مجادلة،
كجداالن ،كرجؿ ىج ًدؿ ،ك ًم ٍج ىدؿ  :شديد الجداؿ .كيقاؿ  :جادلت الرجؿ فى ىج ىد ٍلتو ىج ٍدالن  :أم
غمبتو ،كرجؿ ىج ًدؿ  :إذا كاف أقكل في الخصاـ ،كجادلو  :أم خاصـ مجادلة كجداالن،
الج ىدؿ ،كىك شدة الخصكمة.xvii
كاالسـ :ى
-2المناظرة  :مأخكذة مف النظر ،كتقميب البصيرة إلدراؾ الشيء كرؤيتو .كيقاؿ :

ناظرت فبلنان  :أم جعمتو نظي انر لؾ ،فيي تجرم بيف نظيريف ،أك متقاربيف ،فمك جرل
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حكار بيف غير متماثميف لـ يي ىس َّـ ذلؾ مناظرة.ثـ إف المناظرة ىترُّلد يد الكبلـ بيف شخصيف
كؿ ك و
ي ٍق ً
ص يد ُّل
تصحيح قكلً ًو ،كابطا ىؿ قكؿ صاحبو مع رغبة ٍّل
كؿ منيما في
احد منيما
ى
ى
ظيكر الحؽ.كذلؾ ال يتسنى لجاىؿ مقابؿ عالـ ،بؿ البد مف التكافؤ.xviii

-3المناقشة  :قد تككف مف طرؼ عمى طرؼ ،بحيث يي ٍكًريد أحدىما عمى صاحبو ما
ً
يكريد مف التعقيبات كنحكىا ،فيقكـ الطرؼ اآلخر بتبييف كجية نظره حياؿ ما يي ٍكىرد
عميو ،كال يمزـ أف ً
يكرىد ىك عمى صاحبو شيئان ،فالمناقشة تعني االستقصاء في
الحساب ،كالتدقيؽ في كؿ أمر صغي انر كاف أـ كبي انر .كيغمب أف تككف المناقشة مف
األعمى لؤلدنى ،أك األكبر لؤلصغر ،أك العالـ لمف دكنو كما في مناقشات بعض
الرؤساء لمرؤكسيو ،أك مناقشة المعمـ لطبلبو ،أك مناقشة مشرفي الرسائؿ العممية
لمباحثيف كىكذا

xix

كمف خبلؿ ىذه التعريفات فالحكار يمتاز بأنو المراجعة في الكبلـ بيف طرفيف دكف
استقصاء ،أك محاكلة إبطاؿ قكؿ
أف يككف بينيما ما يقتضي خصكمة ،أك تعقيبان ،أك
ن
اآلخر.

و
معاف أخرل يكمف في المكقؼ
كخبلصة القكؿ إًف الفارؽ بيف الحكار كما يقاربو مف
الحكارم ،كغاية المتحاكريف ،أك أسمكب الحكار ،كآدابو xxككؿ ىذه ألفاظ متقاربة كلكف

أعذبيا ،كأرقُّليا ،كأيسرىا.
لفظ (الحكار) ي

كقد كرد لفظ (الحكار) في القرآف الكريـ في ثبلثة مكاضع ،كىي قكلو تعالى [ :فىقىا ىؿ
ؾ ماالن كأىع ُّلز ىنفى انر ] .xxiكقكلو [ :قىا ىؿ لىو ص ً
ً
لً ً ً
اح يبوي ىك يى ىك
صاحبًو ىك يى ىك يي ىح ًاكيرهي أىىنا أى ٍكثىير م ٍن ى ى ى ى
ي ى
ى
xxii
َّ ً َّ
ً
يح ًاكره]  .كقكلو[ :قى ٍد س ًمع المَّو قىك ىؿ الَّتًي تيج ًادلي ى ً
ؾ في ىزٍك ًجيىا ىكتى ٍشتىكي إًلىى المو ىكالموي
ى
ي ى يي
ى ى ي ٍ
يسمع تىحاكريكما إً َّف المَّو س ًميع ب ً
ص هير].xxiii
ى ى هى
ى ٍ ى ي ى يى ى
عمى أف الحكار قد كرد في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة جدان ،كاف لـ تستعمؿ مادتو

نفسيا ،كانما تستعمؿ كممة [ :قىا ىؿ ] التي كردت في القرآف الكريـ سبعان كعشريف
كخمسمائة مرة .xxivكمر ُّل
ادة القكؿ ىي الحكار .كمف ىنا يتحصَّؿ أف الجداؿ مذمكـ في
أغمب أحكالو ،لقيامو عمى المدد ،كالمراء ،كالخصكمة كنحكىا مف المعاني.
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رابعان:أىمية الحكار

اج إليو ُّل
كؿ إنساف حا ىؿ معاممتو لغيره،
 _1شدة الحاجة إلى الحكار  :فالحكار ىي ٍحتى ي
فيحتاجو الكالد في معاممة كلده ،كالكلد في معاممتو كالده ،كيحتاجو الزكج في حاؿ
معاممة زكجو ،كالمعمـ مع طبلبو ،كالطالب مع معممو ،كيحتاجو اإلنساف في حاؿ
معاممتو مكافقيو كمخالفيو ،كيحتاجو القاضي في مقطع أحكامو ،كالداعية في حاؿ
دعكتو ،كالعالـ في تصديو لمناس ،كالرئيس األعمى في حاؿ سياستو لرعيتو ،كفي ما
كيحتاج إلى الحكار في حاؿ السمـ كالحرب،
يجمب ليا المصالح ،كيد أر عنيا المفاسد .ي
كفي حاؿ البيع كالشراء ،كفي حاؿ الكفاؽ كالخبلؼ.
 _2عناية القرآف بالحكار  :فمقد يعني القرآف الكريـ بالحكار ،كال غرابة في ذلؾ،
فالحكار ىك الطريؽ األقكـ لئلقناع الذم ينبع مف األعماؽ .كفي القرآف نماذج كثيرة

متنكعة مف الحكار تبيف أىميتو ،كًق ىدمو ،كشدة الحاجة إليو.
كمف األمثمة عمى ذلؾ ما دار بيف الرب جؿ كعبل كمبلئكتو عندما أراد عز كجؿ أف
يجعؿ في األرض خميفة _كما في سكرة البقرة (.)30كما جاء في قصة ابني آدـ كما
في سكرة األنعاـ (.)27كما دار بيف الرب _عز كجؿ _ كابراىيـ _عميو السبلـ _
عندما سأؿ ربو أف يريو كيؼ يحيي المكتى كما في سكرة البقرة (.)260إلى غير
ذلؾ مف الحكارات الكثيرة بيف األنبياء كأقكاميـ ،كبيف السادة كاألتباع .فكؿ ذلؾ يدؿ
عمى أىمية الحكار ،كخطكرتو ،كيؤكد عمى أف القرآف يعتمد أسمكب الحكار في

تكضيح الحقائؽ ،كىداية العقؿ ،كتحريؾ الكجداف ،كفتح المسالؾ التي تؤدم إلى
حسف التمقي ،كالتدرج بالحجة.xxv

 _3كثرة الحديث عف الحكار  :فمف مظاىر العناية بمكضكع الحكار في ىذا العصر
كثرة الحديث عنو ،كشيكع تخصص يتصؿ بو أال كىك فف العبلقات العامة ،حيث
أنشئت لدل المؤسسات الرسمية كغير الرسمية أجيزةه خاصة بالعبلقات العامة سكاء
في الدكائر الحككمية ،أك الشركات ،أك دكر الصحافة كالنشر ،أك غيرىا .كيمكف أف
تكصؼ المسؤكلية األساسية ليذه األجيزة بأنيا يح ٍس يف االتصاؿ باآلخريف لئلقناع
برأم ،أك تركيج سمعة ،أك تصحيح فكرة ،أك التمييد لقضية إلى غير ذلؾ مما يبرز
الميـ في فف العبلقات العامة .كفي ىذا العصر تجد
العنصر
أىمية الحكار ،كككنو
َّ
ى
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العناية بالحكار أكثر مف ذم قبؿ خصكصان في ببلد الغرب ،حيث تقاـ الدكرات،

كتفتح المعاىد كالمراكز التي تيعنى بفف الحكار الذم ىك ركيزة العبلقات العامة.xxvi
 _4الحكـ كاآلثار ؼم شأف الحكار  :فيك مكضكع قديـ ،كيأخذ طابعان أكثر تحديدان،
كتخصيصان ،كدقة،كالذم يي ٍمقي نظرة في كتب التراث يجد أف ليا اتصاالن كثيقان في ىذا
الباب ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ الحكـ ،كالكصايا ،كاألبيات ،كاألمثاؿ التي تكصي

بحسف االستماع ،كالتحدث ،كما جرل مجرل ذلؾ مما يتصؿ بالحكار
آثاره الجميمة،
-5ما يترتب عمى الحكار مف الثمرات  :فممحكار المنيجي المنضبط ي
كثمراتو اليانعة سكاء عمى المحاكر نفسو ،أك عمى مف يحاكرىـ ،أك ينكب عنيـ ،فيك
مفيد في إيصاؿ الفائدة لآلخريف ،كمفيد في تدريب المحاكر نفسو ،إذ يرتقي بطريقة
ً
المحاكمة كالتفكير
كي ِّ
قكم لديو ىممى ىكةى
تفكيره كأدائو ،كيعممو ضبط نفسو كلسانو كقممو ،ي
المتزف مما يجعمو مقبكالن مف اآلخريف ،كيجعؿ اقتناعيـ بأفكاره أعظـ أث انر .xxviiكالحكار
كذلؾ مفيد في استنباط اآلراء السديدة ،كتحريؾ األذىاف الراكدة .بؿ إنو مف أعظـ

أسباب البيجة كالسركر ،فمذة المحادثة مف أعظـ لذات الدنيا .قيؿ لحكيـ  :ما بقي مف
ِّ
مبلذؾ؟ قاؿ :مناقمةي اإلخك ً
العفر في الميالي القي ٍمر.xxviii
اف الحديث عمى التبلع ي
المبحث الثاني :أصول الحوار
مرتكز الحكار المنضبط الراقي عمى أصكؿ عظيمة كثيرة ،كيمكف إجمالو ا:
بسبلمة المقاصد ،كالتثبت ،كالعمـ بمادة الحكار ،كلزكـ العدؿ مع المحاكر،فيذه
األصكؿ ،كما يندرج تحتيا تعد أعظـ أصكؿ الحكار كمقكماتو كسنكضح ذلؾ بإيجاز
مف خبلؿ مايأتي.
-1سبلمة المقاصد
فمف أعظـ مقكمات الحكار سبلمة المقاصد ،كتتجمى سبلمة مقاصد لؿمحاكر في:
غب في الكصكؿ إلى الحؽ ،اؿبعد عف األغراض الشخصية
اإلخبلص ؼم اؿنية ،اؿر ة
اؿ ٍع ًد عف الدخكؿ في نيتو كاؿفرح بظيكر الحؽ عمى يد أم
،إحساف الظف بمحاكره ك يب
أحد.
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أ_ إخبلص النية في الحكار  :كذلؾ بأف يريد المحاكر في حكاره كجو اهلل ،كالكصكؿ
إلى الحؽ دكف أف يريد بحكاره إظيار براعتو ،حتى ينجح الحكار كيفكز المحاكر
بعظيـ األجر.
ً
ً
ً ًَّ
ص ىد ا ٍل يعميَّك ًفي ٍاأل ٍىر ً
ىفمى ٍك تى ىكمَّ ىـ بً ىح ِّ
اء
ض أ ٍىك ا ٍلفى ىس ى
اد ىك ى
اف بً ىم ٍن ًزلىة الذم ييقىات يؿ ىحمَّيةن ىكًرىي ن
ؽ لىقى ى
ًً
الديف ىك ً
ً
 .كًاف تى ىكمَّـ ًأل ٍ ً َّ ً
يف ًفي سبً ً
يؿ المَّ ًو ًم ٍف
اف م ٍف ا ٍل يم ىجاىد ى
صا لىوي ِّ ى ى
ى
ىجؿ المو تى ىعالىى يم ٍخم ن
ى ٍ ى
ً xxix
اء يخمىفى ً
كرثى ًة ٍاأل ٍىنبًي ً
الر يسؿ .
اء ُّل
ى
ىى

كىكذا كانت سيرة النبي  فمقد كاف أشد الناس إخبلصان لربو في حكاراتو كشتى
ؾ
ت لىىي ٍحىبطى َّف ىع ىممي ى
شؤكنو ،كيؼ ال يككف كذلؾ كىك الذم أكحى إليو ربو [لىئً ٍف أى ٍش ىرٍك ى
ً
كلىتى يك ى ً
يف ] (الزمر ( )65كيؼ ال يككف كذلؾ كىك الذم يركم عف ربو
كن َّف م ٍف ا ٍل ىخاس ًر ى
ى
الشرىك ً
ُّل
اء عف ِّ
ؾ فيو ىم ًعي ىغ ٍي ًرم
الش ٍر ًؾ مف ىع ًم ىؿ ىع ىم نبل أى ٍش ىر ى
قكلو عز كج ؿ( أنا أ ٍ
ىغىنى ى
تىىرٍكتيوي ىك ًش ٍرىكوي ).xxx
ككاف عميو الصبلة كالسبلـ سالمان مف األغراض الشخصية ،مترفعان عف المطامع

الدنيكية ،فما كاف خامبلن  ،فيطمب بيذه الدعكة نباىة شأف ككجاىة  ،فإف في شرؼ
أسرتو ،كببلغة منطقو ،ككرـ خمقو ما يكفيو ألف يحرز في قكمو الزعامة لك

شاء .كيشيد إلخبلص النبي عميو الصبلة كالسبلـ إف جميع حكاراتو ناطقة
بإخبلصو

xxxi

ب_ البعد عف الدخكؿ في النيات  :كىذا نتيجة لسبلمة المقاصد ،كثمرة مف ثمرات
اإلخبلص ،كدليؿ مف دالئؿ حسف النية كالعمؿ  ،ألنو إذا حسف قصد المرء حسنت
ظنكنو ،كاف مف أعظـ ً
لصاؽ التيـ بو،
آفات الحك ًار الدخك ىؿ في نية المحاكر ،كا
ى

كحم ىؿ كبلمو عمى أسكأ المحامؿ أك أف يقكؿ المحاكر لمحاكره :أنت لـ ترد بذلؾ كجو
اهلل،كلقد كاف عميو الصبلة كالسبلـ مب أنر مف كؿ نقيصة مف ذلؾ ،بعيدان كؿ البعد عف
ًَّ
اجتىنًيبكا
آم ينكا ٍ
سكء الظف ،كيؼ ال ،كىك الذم أدبو ربو بقكلو عز كجؿ (:ىيا أُّلىييىا الذ ى
يف ى
َّ
ً ً
ض الظَّ ِّف إًثٍهـ ) (الحجرات .)12:كيؼ ال كىك القائؿ ( :إياكـ
ىكثي انر م ٍف الظ ِّف إً َّف ىب ٍع ى
كالظف ،فإف الظف أكذب الحديث).xxxiiكاألمثمة في حسف ظنو بمحاكريو كثيرة.
ج_ الفرح بظيكر الحؽ عمى ًيد أم أحد  :فذلؾ دليؿ الصدؽ ،كأمارة اإلخبلص،

كسبلمة النفس مف الحظكظ كاألغراض الشخصية  ،لذلؾ فإف عمى المحاكر أف يككف
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غايتو الكصكؿ إلى الحؽ سكاء جرل ذلؾ عمى لسانو ،أك عمى لساف محاكره فإذا
ظير الحؽ كاف ذلؾ ىك المطمكب،كلقد كاف نبينا _عميو الصبلة كالسبلـ _ يفرح في
حكاراتو أيما فرح بظيكر الحؽ عمى يد أم أحد ،كلك كاف مف أشد الناس مخالفة لو.

كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،كمف أجبلىا ما جاء في الصحيحيف  xxxiiiعف عبدا هلل بف
مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ  :جاء حبر مف األحبار إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

محمد ،إنا نجد أف اهلل يجعؿ السمكات عمى إصبع ،كاألرضيف عمى
كسمـ فقاؿ  :يا
ي
إصبع ،كالشجر عمى إصبع ،كالماء كالثرل عمى إصبع ،كسائر الخبلئؽ عمى إصبع،
فيقكؿ :أنا الممؾ.
حتى بدت نكاجذه ،تصديقان لقكؿ الحبر ،ثـ ق أر رسكؿ اهلل" ( :ىك ىما قى ىد يركا
ط ًكَّي ه ً ً ً
كاألىرض ج ًميعان قى ٍبضتيو يكـ ا ٍل ًقي ً
ات ىم ٍ
َّمك ي
ات بًىيمينو يس ٍب ىح ىانوي
ى ٍ ي ى
ى ي ىٍ ى ى ى
امة ىكالس ى

فضحؾ النبي
المَّوى ىح َّ
ؽ قى ٍد ًرًه
كف) ((])67الزمر)
ىكتى ىعالىى ىع َّما يي ٍش ًريك ى

ً
ً
الحبر
كبلـ
الحبر ،كاقرار النبي صمى اهلل عميو كسمـ
فيذا الحكار بيف النبي كذلؾ
ى
دلي هؿ عمى سبلمة مقاصد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كانصافو ،كقبكلو الحؽ مف أم
عدك مناكئ مسكغان ألف يرده ،بؿ قىبًمو
أحد ،إذ لـ يكف مجيء الحؽ مف خصـ ،أك ٍّل

بأحسف ما يككف القبكؿ ،حيث ضحؾ عميو الصبلة كالسبلـ حتى بدت نكاجذه ،فرحان،

كتصديقان لقكؿ الحبر ،بدليؿ قراءة اآلية التي تدؿ عمى صدؽ ما قاؿ الحبر.xxxiv

-2التثبت بالحقائؽ كاألدلة الكاضحة.

ذلؾ أف مف أىـ مقكمات الحكار الناجح أف تراعى فيو الحقائؽ الثابتة ،كاألدلة
الصريحة الكاضحة ،كأف يقكـ عمى أساس مف الصدؽ كاليقيف ال عمى مجرد الظنكف
كاألكىاـ .كالمحاكر الصادؽ المخمص ،السميـ المقاصد يتثبت في أثناء حكاره ،كال
فيو ،كال يتمنى خطأه ،كال يمتمس عثرتو  xxxv.قاؿ تعالى ( ىكىال
اف ىع ٍنوي ىم ٍس يئكنال)االسراء
ص ىر ىكا ٍلفي ىؤ ىاد يك ُّلؿ أيكلىئً ى
ؾ ىك ى
َّم ىع ىكا ٍلىب ى
إً َّف الس ٍ

يمصؽ بمحاكره ما ليس
ؾ بً ًو ًع ٍم هـ
ؼ ىما لى ٍي ىس لى ى
تى ٍق ي
( )36فالتثبت مف كؿ خبر كمف كؿ ظاىرة كمف كؿ حركة قبؿ الحكـ عمييا ىك
دعكة القرآف الكريـ  ،كمنيج اإلسبلـ الدقيؽ  .كمتى استقاـ القمب كالعقؿ عمى ىذا

المنيج لـ يبؽ مجاؿ لمكىـ كالخرافة في عالـ العقيدة  .كلـ يبؽ مجاؿ لمظف كالشبية
في عالـ الحكـ كالقضاء كالتعامؿ  .كلـ يبؽ مجاؿ لؤلحكاـ السطحية كالفركض
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ص بف ع ً
الكىمية في عالـ البحكث كالتجارب كالعمكـ xxxvi.كفي الحديث عف ىح ٍف ً
اصوـ
ى
ً
َّ ً
ث بً يك ِّؿ ما
ىف يي ىح ِّد ى
قاؿ قاؿ رسكؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ( ىكفىى بًا ٍل ىم ٍرًء ىكذنبا أ ٍ

سمع ) xxxviiكحكارات النبي صمى اهلل عميو كسمـ شاىدةه عمى التثبت كالبياف قبؿ
الحكـ.كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة جدان كمنيا.

المثاؿ األكؿ :ما جاء في قصة حاطب بف أبي بمتعة رضي اهلل عنو فقد جاء في
الصحيحيف عف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو قاؿ :بعثني رسكؿ اهلل كأبا مرثد
خاخ ،فإف بيا
الغنكم ،كالزبير ابف العكاـ ككمنا فارس قاؿ (:انطمقكا حتى تأتكا ركضة و

امرأةن مف المشركيف معيا كتاب مف حاطب ...فانطمقنا بيا إلى رسكؿ اهلل فقاؿ عمر :
فؤلضرب عنقو .فقاؿ النبي
يا رسكؿ اهلل قد خاف اهلل كرسكلو كالمؤمنيف ،فى ىد ٍعني،
ٍ
صمى اهلل عميو كسمـ ( ما حممؾ عمى ما صنعت)قاؿ حاطب :كاهلل ما بي أف ال أككف

يد يدفع اهلل بيا عف أىمي ،كمالي،
مؤمنان باهلل كرسكلو ،أردت أف يككف لي عند القكـ ه
كليس أحد مف أصحابؾ إال لو ىناؾ مف عشيرتو مف يدفع اهلل بو عف أىمو ،كمالو.
فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ( صدؽ ،كال تقكلكا لو إال خي ار ).فقاؿ عمر  :إنو قد
خاف اهلل ،كرسكلو ،كالمؤمنيف ،فدعني فؤلضرب عنقو.
فقاؿ :صمى اهلل عميو كسمـ( أليس مف أىؿ بدر ..لعؿ اهلل اطمع إلى أىؿ بدر ،فقاؿ :
اعممكا ما شئتـ فقد كجبت لكـ الجنة ،أك فقد غفرت لكـ ).فدمعت عينا عمر ،كقاؿ :

اهلل كرسكلو أعمـ.xxxviii

فيذا حديث عظيـ ،يشتمؿ عمى غرر مف العمـ ،كدرر مما نحف بصدده مف أصكؿ
الحكار كآدابو ،كالشاىد ىنا قكلو عميو الصبلة كالسبلـ (ما حممؾ عمى ما صنعت )
كفي الركاية األخرل لمسمـ( يا حاطب ما ىذا ) ففي ىذا الحديث العظيـ بياف لشأف
التثبت،فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ لـ يعجؿ بالحكـ عمى حاطب حتى استدعاه،
كحاكره ،كسألو ،كتثبت مف كقكع الحدث ،كصحة الخبر  ،ففي ىذه الحادثة تـ التثبت
عف طريؽ أكثؽ المصادر أال كىك الكحي ،كالمرحمة الثانية ىي مرحمة التثبت عف
األسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ  .xxxixكىذا غاية ما يككف مف التثبت في

الحكار.
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المثاؿ اؿثاني :ما جاء في قصة ماعز بف مالؾ رضي اهلل عنو حيث جاء إلى النبي
صمى اهلل عميو كسمـ

فقاؿ :يا رسكؿ اهلل! طيرني ،فقاؿ  :صمى اهلل عميو كسمـ

(كيحؾ ! ارجع فاستغفر اهلل ،كتب إليو ) .قاؿ  :فرجع غير بعيد ،ثـ جاء فقاؿ  :يا
رسكؿ اهلل! طيرني ،فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كيحؾ ارجع فاستغفر اهلل،
كتب إليو قاؿ :فرجع غير بعيد ،ثـ جاء فقاؿ :يا رسكؿ اهلل طيرني ،فقاؿ النبي صمى
اهلل عميو كسمـ مثؿ ذلؾ ،حتى إذا كانت الرابعة ،قاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ فيما أيطيِّرؾ؟فقاؿ :مف الزنى ،فسأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أبو جنكف؟
ب خم انر؟ فقاـ رجؿ
فىأ ٍ
يخبً ىر أنو ليس بمجنكف ،فقاؿ  :صمى اهلل عميو كسمـ أ ىش ًر ى
فاستىٍن ىكيىوي فمـ يجد منو ريح خمر ،قاؿ  :فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أزنيت
ٍ
فقاؿ :نعـ ،فأمر بو ،فرجـ ،فكاف الناس فيو فرقتيف ،قائؿ يقكؿ  :لقد ىمؾ لقد أحاطت

بو خطيئتو ،كقائؿ يقكؿ :ما تكبة أفضؿ مف تكبة ماعز إنو جاء إلى النبي فكضع يده
في يده ،ثـ قاؿ :اقتمني بالحجارة ،قاؿ :فمبثكا بذلؾ يكميف أك ثبلثة ،ثـ جاء رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ كىـ جمكس ،فسمـ ،ثـ جمس ،فقاؿ  :استغفركا لماعز بف مالؾ
قاؿ  :فقالكا  :غفر اهلل لماعز ابف مالؾ ،قاؿ  :فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ(
لقد تاب تكبة لك قسمت بيف أمة لكسعتيـ).xl

كالشاىد كاضح مف ىذا الحديث ،حيث تىثىَّبت عميو الصبلة كالسبلـ في ىذا الحكار

مف صحة قكؿ ماعز بأنكاع مف التثبت ،حيث أرجعو ،كأمره باالستغفار ،ثـ استعمـ
منو عف أم شيء ييطيره ،ثـ سأؿ عف سبلمة عقمو مف الجنكف ،ثـ سأؿ ىؿ شرب

يح و
خمر ،ثـ سألو سؤاالن
كج ٍد منو ر ي
خم انر ،فصار ييذم بما ال يعقؿ ،ثـ يش َّـ ،فمـ يي ى
صريحان :أزنيت  ،فمما اعترؼ بعد ىذه األنكاع مف التثبت ،كبعد أف ردده النبي صمى
اهلل عميو كسمـ م ار انر  ،أمر بو ،فرجـ ،ثـ لما اختمؼ الناس في شأنو ،أمرىـ

باالستغفار لو ،كبيف ليـ صدؽ تكبتو.

كمف خبلليا يتبيف لنا شيء مف منيجو عميو الصبلة كالسبلـ في ىذا األصؿ
العظيـ كفي ذلؾ درس لكؿ مف أراد الحكار ،كذلؾ بأف يبلزـ التثبت ،فبل يتكمـ ،كال
يحكـ ،كال يحاكر إال عف تثبت كيقيف.
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-3العمـ بمادة الحكار
مف أعظـ مرتكزات الحكار ،كأمضى أسمحة المحاكر ،فبل بد لممحاكر أف يككف حكاره
عف عمـ كبصيرة .كال يقصد بو العمـ المطمؽ بؿ العمـ المتعمؽ بالحكار الذم ال يقكـ
الن ً
إال بو .قاؿ اهلل عز كجؿ  ( :ىك ًم ىف َّ
اس ىمف يي ىج ًاد يؿ ًفي المَّ ًو بً ىغ ٍي ًر ًع ٍموـ ىكال يى ندل ىكال
ًكتى و
اب ُّلمنً و
ير)(الحج)8:قاؿ القرطبي :في اآلية دليؿ عمى المنع مف الجداؿ لمف ال عمـ
لو .xliكقاؿ ابف كثير :ىذا إنكار عمى مف يحاج فيما ال عمـ لو بو .xliiفالعمـ يحتاجو
المحاكر في محاكرتو لمف يفكقو ،أك لمف ىك دكنو ،أك لمف ىك في طبقتو .كيتأكد

ً
محاكره الذم يأمؿ اإلفادة مف ذلؾ
أكثر إذا كاف المحاكر أعمى طبقة مف
األعمى.كفي السنة النبكية األمثمة الكثيرة كمنيا.

المثاؿ األكؿ :ما جاء في صحيح مسمـ عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ :
يد
ات ىي ٍكوـ إً ٍذ طىمى ىع ىعمى ٍيىنا ىر يج هؿ ىش ًد ي
بينما نحف ًع ٍن ىد رسكؿ المَّ ًو صمى اهلل عميو كسمـ ىذ ى
اض الثِّىي ً
ىبىي ً
يد جمكس عند رسكؿ اهلل" ذات يكـ إذ طمع عمينا رجؿ شديد بياض
اب ىش ًد ي
الثياب ،شديد سكاد الشعر ،ال يرل عميو أثر السفر.......،الحديث)

xliii

النبي صمى اهلل عميو كسمـ
ففي ىذا الحديث العظيـ  ،سأؿ فيو جبريؿ عميو السبلـ
َّ

أعظـ األسئمة ،أال كىي مراتب الديف الثبلثة  :اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف ،فأجاب
عنيا أتـ اإلجابة بعمـ كبصيرة .كلما سئؿ عف الساعة تكقؼ عف اإلجابة ،فقاؿ :ما
المسؤكؿ عنيا بأعمـ مف السائؿ.كلما سئؿ عف أماراتيا أجاب بعمـ كيقيف.
المثاؿ الثاني:
ما جاء في حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
لما بعث معاذان إلى اليمف قاؿ لو( :إنؾ تأتي قكمان مف أىؿ الكتاب ،فميكف أكؿ ما
تدعكىـ إليو شيادة أف ال إلو إال اهلل......الحديث).xliv
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قاؿ ابف حجر رحمو اهلل  :ىي كالتكطئة لمكصية لتستجمع ىمتو عمييا لككف أىؿ
الكتاب أىؿ عمـ في الجممة فبل تككف العناية في مخاطبتيـ كمخاطبة الجياؿ مف

عبدة األكثاف.xlv

ففي ىذا الحديث داللة عمى عظـ شأف العمـ في المحاكر ،حيث اختار لتمؾ الميمة
أحد أكابر عمماء الصحابة كىك معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو الذم ىك أعمـ األمة
في الحبلؿ كالحراـ كىك الذم يأتي أماـ العمماء يكـ القيامة كعممو عميو الصبلة
كالسبلـ أدب الحكار ،كأعممو بحاؿ المدعكيف ك ترشد المحاكر أال يغفؿ جانب العمـ
في حكاره ،ألف مف أعظـ آفات الحك ًار ًقمَّةى العمـ بمادتو ،فقد يحاكر المرء بدكف عمـ،

عرض نفسو لئلحراج ،بؿ ربما خذؿ الحؽ خصكصان إذا كاف الذم
فإف فعؿ ذلؾ ٌ
أمامو محاك انر بارعان ،فكـ ضاع مف حؽ بسبب سكء العبارة ،كقمة العمـ ،ككـ ظير مف

باطؿ بسبب حسف العرض ،كجماؿ المنطؽ.
-4العدؿ

كيتجمى العدؿ ؿلمحاكر في الحذر مف ظمـ المسمـ كغير المسمـ كمف يحب كمف يكره ،
كالحرص عمى التماس المعاذير ،كاعطا ء الفرصة لممساءلة ،كابداء الحجة ،كالدفاع
عف اؿنفس.

ام ًَّ ً
ً
ًَّ
اء بًا ٍل ًق ٍس ًط ىكىال ىي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ ىشىن يف قى ٍكوـ
آم ينكا يك ي
كنكا قى َّك ى
قاؿ تعالى( ىيا أُّلىييىا الذ ى
يف لمو يشيى ىد ى
يف ى
َّ
َّ
اع ًدليكا ىك أى ٍقر ً
كف)المائدة 8
ىعمىى أ َّىال تى ٍع ًدليكا ٍ
يى ى ي
ب لمتَّ ٍق ىكل ىكاتَّقيكا الموى إً َّف الموى ىخبً هير بً ىما تى ٍع ىممي ى

قاؿ صاحب تفسير الكشاؼ رحمو اهلل في تفسيره لآلية  :كفيو تنبيو عظيـ عمى َّ
أف

كجكب العدؿ مع الكفار الذيف ىـ أعداء اهلل إذا كاف بيذه الصفة مف القكة فما الظف
بكجكبو مع المؤمنيف الذيف ىـ أكلياؤه كأحباؤه

xlvi

دل أ ٍىك ًفي
كيقكؿ صاحب الظبلؿ في تفسير قكلو تعالى ( ىكًاَّنا أ ٍىك إًَّيا يك ٍـ لى ىعمى يى ن
ض و
بلؿ يمبً و
يف )سبأ (  )24كىذه غاية النصفة كاالعتداؿ كاألدب في الجداؿ  .أف يقكؿ
ى

رسكؿ المٌو صمٌى المٌو عميو كسمٌـ لممشركيف

إف أحدنا ال بد أف يككف عمى ىدل  ،كاآلخر ال بد أف يككف عمى ضبلؿ  .ثـ يدع

تحديد الميتدم منيما كالضاؿ.
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ليثير التدبر كالتفكر في ىدكء ال تغشى عميو العزة باإلثـ  ،كالرغبة في الجداؿ
كالمحاؿ! فإنما ىك ىاد كمعمـ  ،يبتغي ىداىـ كارشادىـ ال إذالليـ كافحاميـ  ،لمجرد
اإلذالؿ كاإلفحاـ ! الجدؿ عمى ىذا النحك الميذب المكحي أقرب إلى لمس قمكب
المستكبريف المعانديف المتطاكليف بالجاه كالمقاـ  ،المستكبريف عمى اإلذعاف
كاالستسبلـ  ،كأجدر بأف يثير التدبر اليادئ كاالقتناع العميؽ  .كىك نمكذج مف أدب
الجدؿ ينبغي تدبره مف الدعاة. xlvii

كالبد مف التفريؽ بيف الشخص كفعمو كبيف الفكرة كصاحبيا كالعدؿ مع الخصـ أيان
كاف كقبكؿ أفكاره الصحيحة كأدلتو المقنعة كالسنة النبكية المباركة حافمة بالشكاىد

كالبراىيف في ىذه الصفة العظيمة كاألمثمة كثيرة كنختصر منيا.
المثاؿ األكؿ :ما جاء في حديث حاطب بف أبي بمتعة رضي اهلل عنو كقد سبؽ
إيراده ،كالشاىد ىنا ىك إعطاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ حاطبان الفرصة ،إلبداء
َّ
كصدقو ،كلـ
حجتو ،كالدفاع نفسو.بؿ إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أحسف الظف بو
ينس سابقتو ،كككنو مف أىؿ بدر ،كلعؿ اهلل اطمع عمييـ فقاؿ :اعممكا ما شئتـ فقد
كجبت لكـ الجنة.
قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل في ىذا المعنى..

كالحكمة أيضا أف مف كثرت حسناتو

كعظمت ككاف لو في اإلسبلـ تأثير ظاىر فإنو يحتمؿ لو ماال يحتمؿ لغيره كيعفي
عنو ماال يعفي عف غيره فإف المعصية خبث كالماء إذا بمغ قمتيف لـ يحمؿ الخبث
بخبلؼ الماء القميؿ فإنو ال يحمؿ أدنى خبث كمف ىذا قكؿ النبي صمى اهلل عميو ك
سمـ لعمر كما يدريؾ لعؿ اهلل اطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ اعممكا ما شئتـ فقد غفرت
لكـ كىذا ىك المانع لو صمى اهلل عميو ك سمـ مف قتؿ مف حس عميو كعمى المسمميف
كارتكب مثؿ ذلؾ الذنب العظيـ فأخبر صمى اهلل عميو ك سمـ انو شيد بد ار فدؿ عمى
إف مقتضى عقكبتو قائـ لكف منع مف ترتب أثره عميو مالو مف المشيد العظيـ فكقعت
تمؾ السقطة العظيمة مغتفرة في جنب مالو مف الحسنات  ...كىذا أمر معمكـ عند
الناس مستقر في فطرىـ إف مف لو ألكؼ مف الحسنات فإنو يسامح بالسيئة كالسيئتيف
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كنحكىا حتى انو ليختمج داعي عقكبتو عمى إساءتو كداعي شكره عمى إحسانو فيغمب
داعي الشكر لداعي العقكبة كما قيؿ :
كاذا اؿحبيب أتى بذنب كاحد  ......جاءت محاسنو بألؼ شفيع كقاؿ آخر :
فإف يكف الفعؿ الذم ساء كاحدا  ...فافعالو البلتي سررف كثير.

xlviii

المثاؿ الثاني  :ما جاء في صحيح البخارم مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو
قاؿ  :ككمني رسكؿ اهلل" بحفظ زكاة رمضاف ،فأتاني آت ،فجعؿ يحثك مف الطعاـ،
فأخذتو كقمت  :كاهلل ألرفعنؾ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  :إني محتاج،
كعمي عياؿ ،كلي حاجة شديدة ،قاؿ  :فخميت عنو ،فأصبحت فقاؿ النبي صمى اهلل
عميو كسمـ يا أبا ىريرة ما فعؿ أسيرؾ البارحة 00000أما إنو قد صدقؾ كىك كذكب

.....ذاؾ شيطاف.xlix

فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ الحؽ مع أنو جاء مف شيطاف ،كفىَّرؽ بيف القكؿ

كالمعمكمة ،كبيف ىم ٍف قاليا كنسبت إليو ،فقد يقبؿ اإلنساف كيرد قكلو ،كقد يقبؿ القكؿ
يثار لمحؽ.
كلك كاف صاحبو مردكدانl.كفي ىذا عد هؿ كا
ه
نصاؼ ،كا ه

380

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

المبحث الثالث:آداب الحوار
لمحكار الناجح الراقي آداب ال بد منيا ،كلممحاكر البارع المؤثر آداب يحسف أف
يتحمى بيا،كتمؾ اآلداب تكاد ترجع إلى االىتماـ بالجانب النفسي لمشخص المحاكر
 ،كرفعو مف شأنو ،كاحسانو إليو ،كحذره مما ينافي ذلؾ .فيذه اآلداب المجممة ،كما
يندرج تحتيا تمثؿ آداب الحكار.
اكالن-الجانب النفسي لمشخص المحاكر

ينبغي مرعاة الجانب النفسي لمشخص المحاكر قبؿ البدء بالمحاكرة كاعداد الجك
النفسي المبلئـ لذلؾ حتى ال يؤثر سمبان عمى عممية الحكار كمف ذلؾ.

يفضؿ اختيار المكاف كالزماف المبلئـ لمحكار  ،كتحديد ذلؾ قبؿ البدء بالحكار

كاستغبلؿ الفرصة الجيدة لنجاح الحكار  ،كتحقيؽ أىدافو مع مراعاة ظركؼ الطقس
مف البركدة كالح اررة ك البعد عف الضجيج كاألجكاء الجماعية الغكغائية كاألسكاؽ فقد
يضيع الحؽ بسبب التبعية لؤلكثرية كليس لمحؽ.كتحديد الكقت الكافي لمحكار فبل
إطالة تضيع ىدؼ الحكار كتدخؿ فيو ما ليس منو كال إختصار يخؿ بمعانيو كآدابو
كتحقيؽ مقاصده كمف الشكاىد القرآنية عمى ذلؾ،المكعد الذم حدده مكسى عميو
قىا ىؿ
الصبلة كالسبلـ لمتحدم كالمناظرة مع السحرة فقد أختار الكقت المناسب( :
مك ًع يد يكـ يكـ ِّ ً
ىف يي ٍح ىش ىر َّ
ض نحى)طو (.. )59كاختار المكعد يكـ عيد مف
الز ىينة ىكأ ٍ
اس ي
الن ي
ى ٍ ٍ ىٍ ي
األعياد الجامعة  ،يأخذ فيو الناس في مصر زينتيـ  ،كيتجمعكف في المياديف
381
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كاألمكنة المكشكفة «قا ىؿ  :ىم ٍك ًع يد يك ٍـ ىي ٍكيـ ِّ
الز ىين ًة»  .كطمب أف يجمع الناس ضحى ،
ليككف المكاف مكشكفا كالكقت ضاحيا  .فقابؿ التحدم بمثمو كزاد عميو اختيار الكقت
في أكضح فترة مف النيار كأشدىا تجمعا في يكـ العيد  .ال في الصباح الباكر حيث
ال يككف الجميع قد غادركا البيكت .كال في الظييرة فقد يعكقيـ الحر  ،كال في المساء
حيث يمنعيـ الظبلـ مف التجمع أك مف كضكح الرؤية .

li

مراعاة الجانب النفسي لممحاكر مف حيث التعب كاإلرىاؽ كالجكع كالعطش كالمرض
كاليـ كالحزف فبل ينبغي الشركع في الحكار في مثؿ ىذه الظركؼ كما كرد في النيي
عف الصبلة في أكقات ك ظركؼ خاصة مراعاة لنفسية الشخص ،فعف أمنا عائشة
َّ ً
ض ىرًة الطَّ ىع ًاـ
ص ىبلةى بً ىح ٍ
رضي اهلل عنيا أف ىر يسك ىؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( ىال ى
ىخىبثى ً
اف )liiحتى ال ينشغؿ كتذىب عنو طمأنينة الصبلة كخشكعيا
كال ىك يي ىد ًاف يعوي ٍاأل ٍ
كجماليا كيقاس عمى ذلؾ كثير مف األمكر.

التعارؼ بيف الطرفيف ،فبلبد لكؿ طرؼ مف معرفة الطرؼ المقابؿ مف خبلؿ التعرؼ
عمى أسمو،أحكالو،مكانتو االجتماعية كالعممية الف ذلؾ أدعى لتقبؿ أحدىما اآلخر
كاالطمئناف إليو كالتفاعؿ معو كمف الشكاىد القرآنية عمى ذلؾ ماجاء في قصة مكسى
اخمى ٍع ىن ٍعمى ٍي ى ً
ؾ بًا ٍلك ًاد ا ٍل يمقى َّد ً
س
عمية الصبلة كالسبلـ في قكلو تعالى ( إًِّني أىىنا ىرُّلب ى
ؾ فى ٍ
ؾ إَّن ى ى
liii
ؾ ) لتككيد الداللة كتحقيؽ
طكم) قاؿ الزمخشرم :تكرير الضمير في( إًِّني أىىنا ىرُّلب ى
المعرفة كاماطة الشبية

liv

ًو
كف)
كقكلو تعالى في سكرة يس(فى ىع َّزٍزىنا بًثىالث فىقىاليكا إًَّنا إًلى ٍي يك ٍـ يم ٍر ىسمي ى
كمف شكاىد السنة النبكية حديث عمرك بف عنبة السممي رضي اهلل عنو حيف
lv

قدـ مكة يبحث
عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فمما لقيو كعرفو ماؿ إلى اإلسبلـ فأمره النبي
صمى اهلل عميو
كسمـ بالرجكع إلى قكمو إلى حيف ظيكر اإلسبلـ فجاء بعد ذلؾ إلى المدينة
كقاؿ يا ىر يسك ىؿ
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المَّ ًو أىتى ٍع ًرفينًي قاؿ( نعـ أنت الذم لى ًقيتىنًي بً ىم َّكةى ) كمنيا حديث كٍف ىد عبد ا ٍلقى ٍي ً
س لى َّما
ى
أىتى ٍكا النبي
يعةي قاؿ ( ىم ٍر ىحنبا بًا ٍلقى ٍكًـ أك
صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ(مف ا ٍلقى ٍكيـ أك مف ا ٍل ىكٍف يد)قالكا ىربً ى
بًا ٍل ىكٍف ًد غير
lvi
امى)
ىخ ىزىايا كال ىن ىد ى
قاؿ ٱبف أبي جمرة في قكلو مف القكـ دليؿ عمى استحباب سؤاؿ القاصد عف
نفسو ليعرؼ فينزؿ
منزلتو

lvii

طرح بعض األسئمة في مقدمة الحكار خارجة عف المكضكع لتييئة نفسية الطرؼ
األخر كتعريفو بالمحاكر كشخصيتو العممية  .قاؿ ابف الجكزم في بياف الفائدة مف
سؤاؿ اهلل تعالى لمكسى (كما تمؾ بيمينؾ يا مكسى) كىك يعمـ (..القكؿ الثاني ،

أنو

لما أطمع اهلل تعالى عمى ما في قمب مكسى مف الييبة كاإلجبلؿ حيف التكميـ أراد أف
يؤانسو كيخفؼ عنو ثقؿ ما كاف فيو مف الخكؼ فأجرل ىذا الكبلـ لبلستئناس)

lviii

استخداـ المقدمات المطيفة لتييئ نفسية الشخص المحاكر كشد انتباه ليتقبؿ الحكار
كلك بكممة أك كممتيف كما جاء في حديث يم ىع ًاذ بف ىجىب وؿ رضي اهلل عنو قاؿ ىب ٍيىنا أنا
الر ٍح ًؿ فقاؿ ( يا يم ىعا يذ
يؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليس ىب ٍينًي ىكىب ٍيىنوي إال آخرة َّ
ىرًد ي
ؾ ىر يسك ىؿ المَّ ًو
اعةن ثيَّـ قاؿ يا يم ىعا يذ قمت لىَّب ٍي ى
ؾ ىر يسك ىؿ المَّ ًو ىك ىس ٍع ىد ٍي ى
قمت لىَّب ٍي ى
ؾ ثيَّـ ىس ىار ىس ى
ؾ قاؿ ىؿ تى ٍد ًرم
ؾ ىر يسك ىؿ المَّ ًو ىك ىس ٍع ىد ٍي ى
اعةن ثيَّـ قاؿ يا يم ىعا يذ قمت لىَّب ٍي ى
ىك ىس ٍع ىد ٍي ى
ؾ ثيَّـ ىس ىار ىس ى
ً ًً
ىعمىـ قاؿ ح ُّل َّ ً
ً ًً
ُّل َّ ً
ىف ىي ٍع يب يدكهي كال
ؽ المو عمى عىباده أ ٍ
ى
ما ىحؽ المو عمى عىباده قمت اهلل ىكىر يسكليوي أ ٍ ي
ً
ؾ
ؾ ىر يسك ىؿ المَّ ًو ىك ىس ٍع ىد ٍي ى
اعةن ثيَّـ قاؿ يا يم ىعا يذ بف ىجىب وؿ قمت لىَّب ٍي ى
يي ٍش ًريككا بًو شيئا ثيَّـ ىس ىار ىس ى
َّ ً
ُّل ً ً
ىعمىـ قاؿ ىح ُّل
ؽ ا ٍل ًعىب ًاد
فقاؿ ىؿ تى ٍد ًرم ما ىحؽ ا ٍلعىباد عمى المو إذا فى ىعميكهي قمت اهلل ىكىر يسكليوي أ ٍ ي
lix
َّ ً
ىف ىال يي ىع ِّذىبيي ٍـ)
عمى المو أ ٍ
ثانيان-التكاضع لممحاكر :فالتكاضع لممحاكر مف أعظـ آداب المحاكر كأسباب نجاحو،
كالتعالي عمى المحاكر ،كاالستخفاؼ بو مف أشد آفات الحكار كأسباب إخفاقو.
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كالتعالي عمى اآلخريف دليؿ السفو،كنقص العقؿ ،كاال فالكريـ العاقؿ يرفع مف شأف
اآلخريف ،كال يترفع أك يتعالى عمييـ.
المثاؿ األكؿ :ما جاء في صحيح البخارم عف أنس ابف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ:
صمى اهلل عميو كسمـ

ٍخ يذ بيد رسكؿ اهلل
إف كانت األ ىىمةي مف إماء أىؿ المدينة لىتىأ ي
فتنطمؽ بو حيث شاءت .lxيقكؿ ابف حجر رحمو اهلل في تعميقو عمى الحديث :كقد
اشتمؿ عمى أنكاع مف المبالغة في التكاضعً ،ل ًذكره المرأة دكف الرجؿ ،كاألمة دكف

الحرة.كحيث ىع َّمـ بمفظ اإلماء  ،أم أمة كانت ،كبقكلو :حيث شاءت أم مف األمكنة،
كاإلعراب باألخذ باليد إشارة إلى غاية التصرؼ ،كلك كانت حاجتيا خارج المدينة،
كالتمست في مساعدتيا في تمؾ الحاجة المساعد عمى ذلؾ.كىذا داؿ عمى مزيد
تكاضعو ،كبراءتو مف جميع أنكاع الكبر.

lxi

المثاؿ الثاني :ما أخرجو مسمـ في صحيحو عف أبي رفاعة قاؿ :انتييت إلى النب م
صمى اهلل عميو كسمـ كىك يخطب قاؿ :فقمت :يا رسكؿ اهلل! رجؿ غريب جاء يسأؿ
عف دينو ،ال يدرم ما دينو.قاؿ :فأقبؿ عمي رسكؿ اهلل كترؾ خطبتو حتى انتيى إلي،
ائموي حديدان.قاؿ :فقعد عميو رسكؿ اهلل" كجعؿ يعممني مما
فىأيتً ىي بكرسي ىح ًس ٍب ي
ت قك ى
lxii
عممو اهلل ،ثـ أتى إلى خطبتو ،فأتـ آخرىا.
فانظر إلى ىذا اإلقباؿ ،كذاؾ التكاضع ،حيث ترؾ خطبتو ،كجعؿ يجيب ذلؾ السائؿ
مع أنو غريب ،فأم تكاضع أعظـ مف ذلؾ؟!
قاؿ النككم رحمو اهلل معمقان عمى ذلؾ :فيو استحباب تمطؼ السائؿ في عبارتو ،كفيو

تكاضع النبي كرفقو بالمسمميف ،كشفقتو عمييـ ،كخفض جناحو ليـ.lxiii

ثالثان -إالصغاء كحسف االستماع  :فاإلصغاء لممتحدث ،كحسف االستماع لممحاكر ك
إعطاؤه الفرصة الكافية لمحديث كاف كاف الكبلـ ال تطيب بو النفس أكمكر انر ليس

ث عف ً
اإلصغاء،
آداب
جديدان ،مف أعظـ آداب كنجاح الحكار .كـ ا أكثر ـ فى تى ىح َّد ي
ى
كحسف االستماع سكاء كاف ذلؾ مف المتقدميف أك المتأخريف
ى

عمي ثبلث :أف أرميو بطرفي إذا أقبؿ ،كأف
قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما لجميسي َّ
أكسع لو في المجمس إذا جمس ،كأف أصغي إليو إذا تحدث.lxiv
384

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

كقاؿ الحسف بف عمي البنو  :يا بني إذا جالست العمماء فكف عمى أف تسمع أحرص
منؾ عمى أف تقكؿ كتعمـ حسف االستماع كما تتعمـ حسف الصمت كال تقطع عمى
أحد حديثا كاف طاؿ حتى يمسؾ

lxv

إصغاء ك استماع ان لمحاكريو ،كال
كلقد كاف النبي صؿ اهلل عميو كسمـ أحسف الناس
ن
تجد في محاكراتو شيئان مما ينافي ذلؾ األدب.
بؿ لقد كصفو ربو جؿ كعبل بأحسف كصؼ مف ىذه الناحية ،فقاؿ عز كجؿ عف نبيو

ص ير ىك ىما طى ىغى )
حيف أراه ما أراه عندما يعرج بو إلى السماء ،ككممو ربو ( :ىما ىاز ى
غ ا ٍلىب ى
(النجـ.)17:
كصؼ ألدبو في ذلؾ المقاـ ،إذ لـ يمتفت جانبان ،كال
قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل :إف ىذا
ه
تجاكز ما رآه ،كىذا مف ً
كماؿ األدب ،كاإلخبل يؿ بو أف يمتفت الناظر عف يمينو كعف

شمالو ،أك يتطمع أماـ المنظكر ،فااللتفات زيغ ،كالتطمع إلى ما أماـ المنظكر طغياف

كمجاكزة ،فكماؿ إقباؿ الناظر عمى المنظكر أال يصرؼ بصره عنو يمنة كال يسرة ،كال
يتجاكزه .كىذا غاية الكماؿ كاألدب مع اهلل الذم ال يمحقو فيو سكاه ،فإف عادة النفكس
إذا أقيمت في مقاـ و
عاؿ رفيع أف تتطمع إلى ما ىك أعمى منو كفى ٍكقىو.lxvi

كقصص األنبياء حافمة باألمثمة كالنماذج العظيمة لحسف استماع الرسؿ ألقكاميـ

كانصاتيـ لمشبو كاالعتراضات بؿ لمسب كالشتـ كاالعتداء بالقكؿ أحياناى كمع ذلؾ

يصبركف عمى تمؾ األقكاؿ كالكممات النابية كيتمكىا منيـ الرد الجميؿ.lxvii
ًَّ
ؾ إً َّال
يف ىكفى يركا ًم ٍف قى ٍك ًم ًو ىما ىن ىار ى
قاؿ تعالى في قصة نكح عميو السبلـ ( فىقىا ىؿ ا ٍل ىم ىؤلي الذ ى
ً
ً
ؾ اتَّبع ى َّ ًَّ
ً
ٍم ىك ىما ىن ىرل لى يك ٍـ ىعمى ٍيىنا ًم ٍف
الر ً
م َّأ
ؾ إًال الذ ى
يف يى ٍـ أ ىىراذليىنا ىباد ى
ىب ىش نار مثٍمىىنا ىك ىما ىن ىار ى ى ى
ً
يف)ىكد ()27
فى ٍ
ض وؿ ىب ٍؿ ىنظيُّلن يك ٍـ ىكاذبً ى
اء يى ٍـ بًا ٍل ىح ِّ
ؽ ًم ٍف ًع ٍن ًدىنا قىاليكا ا ٍقتيميكا
كقاؿ تعالى في قصة مكسى عميو السبلـ( ىفمى َّما ىج ى
ً
ً
ً
أ ٍىبىن ًَّ
ض ىبل وؿ ( )25ىكقىا ىؿ
يف إً َّال في ى
اء يى ٍـ ىك ىما ىك ٍي يد ا ٍل ىكاف ًر ى
اء الذ ى
آم ينكا ىم ىعوي ىك ٍ
استى ٍح ييكا ن ىس ى
ى
يف ى
ً
ً
ظ ًي ىر ًفي
ىف يي ٍ
ىخ ي
كسى ىكٍلىي ٍدعي ىرَّبوي إًِّني أ ى
ىف ييىب ِّد ىؿ د ىين يك ٍـ أ ٍىك أ ٍ
اؼ أ ٍ
ف ٍرىع ٍك يف ىذ يركنًي أى ٍقتي ٍؿ يم ى
ٍاأل ٍىر ً
اد) غافر()26-25
ض ا ٍلفى ىس ى

كلممحاكر أف سيتنصت مف أمامو حتى يتـ سماعيـ جميعاى .
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اع ( استىٍن ً
عف ىج ًر و
ير أ َّ
ت
ؼ
ىف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ لو في ىح َّج ًة ا ٍل ىكىد ً
صٍ
ٍ
اب ىب ٍعض ) lxviiiكمف تماـ األدب
الناس فقاؿ ىال تىٍر ًج يعكا ىب ٍع ًدم يكفَّ نا
ار ىي ٍ
ض يك ٍـ ًرقى ى
ب ىب ٍع ي
ض ًر ي
في حسف االستماع أف يظير اىتمامو بحديث الطرؼ األخر كاإلنصات كاالستماع

إليو فذلؾ ادعى لقبكؿ الحكار كنجاحو حتى كاف كاف الكبلـ معركفان لدل السامع
فعف التابعي الجميؿ عطاء بف أبي رياح رحمو اهلل (

فأنصت لو كأني لـ أسمعو ،كقد سمعتو قبؿ أف يكلد)

إف الرجؿ ليحدثني بالحديث،

lxix

ككانت حكارات النبي صمى اهلل عميو كسمـ أعظـ مثاؿ لذلؾ األدب ،كىك حسف
اإلنصات ،كاعطاء المحاكر الفرصة الكافية لمتعبير عف رأيو.
كلنا في ىذا المثاؿ دركس كثيرة في أدب الحكار  .فقد حكى محمد بف كعب القرظي
قائبلن :حدثت أف عتبة بف ربيعة _ ككاف سيدان _ قاؿ يكمان كىك جالس في نادم
قر و
يش كرسك يؿ اهلل جالس في المسجد كحده :يا معشر قريش أال أقكـ إلى محمد
فأكممو ،كأعرض عميو أمك انر لعمو أف يقبؿ بعضيا ،فنعطيو أييا شاء

كيكؼ عنا

كذلؾ حيف اسمـ حمزة ك أركا أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يزيدكف
كيكثركف فقاؿ بمى يا أبا الكليد قـ إليو فكممو فقاـ إليو عتبة حتى جمس إلى رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ يا ابف أخي إنؾ منا حيث قد عممت مف السمطة في

العشيرة كالمكاف في النسب كانؾ أتيت قكمؾ بأمر عظيـ فرقت بو جماعتيـ كسفيت
بو أحبلميـ كعبت بو آليتيـ كدينيـ ككفرت بو مف مضى مف آبائيـ فاسمع مني
أعرض عميؾ أمك ار تنظر فييا لعمؾ تقبؿ منيا بعضيا قاؿ فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ قؿ يا أبا الكليد أسمع قاؿ يا ابف أخي إف كنت إنما تريد بما جئت بو
مف ىذا األمر ماالن جمعنا لؾ مف أمكالنا .............حتى اذا فرغ عتبة كرسكؿ اهلل"
قاؿ :أى ٍف ىع يؿ،

يستمع منو ،قاؿ :أفرغت يا أبا الكليد؟ قاؿ :نعـ ،قاؿ :فاستمع مني
قاؿ:بسـ اهلل الرحمف الرحيـ [حـ (  )1تى ً
ت
اب في ِّ
الر ٍح ىم ًف َّ
نزي هؿ ًم ٍف َّ
صمى ٍ
الر ًح ًيـ ( ً )2كتى ه
ً
كف ( ])4
كف (  )3ىب ًشي انر ىكىن ًذي انر فىأ ٍ
ىع ىر ى
ض أى ٍكثىيريى ٍـ فىيي ٍـ ال ىي ٍس ىم يع ى
ىآياتيوي قي ٍرآنان ىع ىربًٌيان لقى ٍكوـ ىي ٍعمى يم ى
(فصمت)( )4-3ثـ مضى رسكؿ اهلل" فييا ،كىك يقرؤىا عميو.
فمما سمع عتبةي أنصت ليا ،كألقى يديو خمؼ ظيره ،معتمدان عمييما يستمع منو حتى

انتيى رسكؿ اهلل" إلى السجدة منيا ،فسجد ،ثـ قاؿ:قد سمعت يا أبا الكليد ما سمعت،
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فأنت كذاؾ.فقاـ عتبة إلى أصحابو فقاؿ بعضيـ لبعض :نحمؼ باهلل لقد جاءكـ أبك
الكليد بغير الكجو الذم ذىب بو ،فمما جمس إلييـ ،قالكا :ما كراءؾ يا أبا الكليد ،قاؿ:
كرائي أني سمعت قكالن كاهلل ما سمعت مثمو قط ،كاهلل ما ىك بالسحر ،كال بالشعر ،كال
بالكيانة ،يا معشر قريش :أطيعكني ،كاجعمكىا لي ىخمَّكا بيف الرجؿ كبيف ما ىك فيو،
ً
العرب فقد كفيتمكه
ي
فاعتزلكه فك اهلل ليككنف لقكلو الذم سمعت نبأ ،فإف تيص ٍبوي
يظير عمى العرب فىم ٍم يكو ممك يكـُّ ،ل
كعزه عزكـ ،ككنتـ أسعد الناس بو.lxx
بغيركـ ،كاف
ٍ
ففي ىذه القصة دركس عظيمة ،كأصكؿ نافعة ،كآداب جميمة في باب الحكار.
كالذم يعنينا في ىذا الصدد ،أف الرسكؿ الكريـ

صمى اهلل عميو كسمـ

أحسف

االستماع لعتبة كرسـ لنا صكرة النفس الكبيرة كطمأنينة القمب المؤمف  .كىك يستمع
مف عتبة إلى ىذه الخكاطر الصغيرة التي يعرضيا عميو  ،كقمبو مشغكؿ بما ىك
أعظـ  ،حتى لتبدك ىذه الخكاطر مقززة تثير االشمئزاز  :كلكف الرسكؿ  -صمٌى المٌو
عميو كسمٌـ  -يتمقاىا حميما  ،كيستمع كريما  ،كىك مطمئف ىادئ كدكد .ال يعجؿ

عتبة عف استكماؿ ىذه الخكاطر الصغيرة  .حتى إذا انتيى قاؿ في ىدكء كثبات

كسماحة « :أفرغت يا أبا الكليد؟» .فيقكؿ  :نعـ . .lxxiكىذا قمة األدب ،كغاية الذكؽ،
حيث ىيأ الطرؼ اآلخر لبلستماع.ثـ لما انتيى سجد ،كقاؿ لعتبة :قد سمعت يا أبا

الكليد فأنت كذاؾ.أم أنت كما تختاره  ،فمـ ىي ٍفرض عميو أم انر معينان ،كانما ككمو إلى
عقمو.فماذا كاف مف عتبة لما قكبؿ بيذا األدب الجميؿ ،كسمع النبي صمى اهلل عميو

كسمـ يي ىكِّنيو في أكؿ الحكار كآخره بيذا الخطاب الراقي يا أبا الكليد؟كال شؾ أف مناداة
اإلنساف بكنيتو معنى محبب لمنفس ،لما فيو مف التقرب ،كالت لؼ ،كاإلشعار بالرضا،
فماذا كاف مف عتبة؟

لقد أثرت فيو تمؾ المعاممة ،كتسمؿ ذلؾ الخطاب العالي إلى سكيداء قمبو  ،فرجع إلى

قكمو متثاقؿ الخطى ،متأث انر بما سمع ،فق أر أصحابو التى ىغُّلير في قسمات كجيو ،فجاء
إلييـ ،كقاؿ ليـ ما قاؿ ،كصار يدعكىـ إلى الحياد في شأنو ،فإف ظير كعز فذلؾ لو
قكمو حربو ،لذلؾ قاؿ لو قكمو:لقد سحرؾ يا
كلقكمو ،كاف ظير عميو العرب فقد كفي ي
أبا الكليد.lxxii
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رابعان :رفع اإلنساف مف شأف محاكريو

فمف آداب الحكار ،كأسباب نجاحو كتحقيؽ أىدافو رفع اإلنساف مف شأف محاكريو.

كيتمثؿ ذلؾ ب داب عظيـ ة منيا :إنزاؿ المحاكريف منازليـ ،كالتسميـ ليـ ،كاألخذ
ب رائيـ إذا أصابكا المرمى.كاالستماع إلى شبياتيـ ،كاستنباط آرائيـ.

-1إنزاؿ المحاكريف منازليـ :مف أدب الحكار أف يعطي المحاكر َّ
كؿ ىم ٍف يحاكره
ى
منزلتو البلئقة بو مف اإلجبلؿ ،كاإلكراـ ،فذلؾ أدعى لقبكؿ الحؽ ،كاإلذعاف إليو.
كذلؾ األدب أدب نبكم  ..فقد أخرج مسمـ في مقدمة صحيحو عف عائشة رضي اهلل
عنيا أنيا قالت :أمرنا رسكؿ اهلل أف ننزؿ الناس منازليـ.lxxiii

مف اإلكراـ لمشخص

 _2مخاطبة المحاكر بما يحب أف ينادل بو:

الم ً
حاكر أال
ي

يخاطب إال باسمو الذم يحبو مقركنان بتبجيمو ،كاف ىكَّناه أك ناداه بمقب ىي يس ُّلره فحسف
ى
جميؿ.

كمف األمثمة عمى ذلؾ ما جاء في كتاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليرقؿ يدعكه إلى
اإلسبلـ  ،فقد جاء في صحيح البخارم مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما في
حديث أبي سفياف رضي اهلل عنو الطكيؿ ،كفيو ،ثـ دعا _أم ىرقؿ_ بكتاب رسكؿ
اهلل الذم بعث بو دحية إلى عظيـ يبصرل ،فدفعو إلى ىرقؿ فقرأه  ،فإذا فيو :بسـ اهلل
الرحمف الرحيـ مف محمد بف عبد

اهلل إلى ىرقؿ عظيـ الركـ سبلـ عمى مف اتبع

اليدل.
أما بعد :فإني أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ ،أسمـ تسمـ يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف  ،فإف تكليت

ىى ىؿ أثذلؾ  ،قاؿ :اذىبكا فانظركا
فإف عميؾ إثـ األ ًىريسيِّيف  ......فقاؿ ىرقؿ :ىيا أ ٍ
أمختتف ىك أـ ال ،فنظركا إليو فحدثكه أنو مختتف ،كسألو عف العرب ،فقاؿ :ىـ
ؾ ىذه ٍاأل َّيم ًة قد ظىيىر lxxivى  .ىذا الخطاب الذم فيو تنزيؿ
يختتنكف ،فقاؿ ًى ىرٍق يؿ:ىذا يم ٍم ي
ىرقؿ منزلتو ،كمخاطبتو خطابان يميؽ بو حيث كناه بعظيـ الركـ  ،أثر في ىرقؿ ككاد
أف يسمـ لكال أنو كجد الممانعة ،كالمدافعة مف أصحابو ،ف ثر الممؾ ،كالحياة الدنيا،

فكاف ذلؾ آخر شأنو.

ً
المحاكر :فذلؾ مف إنزاؿ الناس منازليـ ،فالناس تتفاكت عقكليـ
 _3معرفة مستكل
كأفياميـ ،كثقافاتيـ ،فمف الحكمة كحسف السياسة في الحكار أف يخاطب كؿ أناس
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بما يعرفكف ،كأف يتحامى مخاطبةي و
أحد بما ال يتحممو عقمو ،فاألدلة التي قد تصمح
ي
ألحد مف الناس
كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،كلعؿ مف أجبلىا ما جاء في حديث بعث معاذ

رضي اهلل

عنو إلى اليمف كقد مضى ذكره في فقرة سابقة.
كالشاىد ىينا أف النبي

صمى اهلل عميو كسمـ

أرشده إلى أنو سيأتي قكمان أىؿ

كتاب.قاؿ ابف حجر رحمو اهلل مبينان تمؾ الكصية :ىي كالتكطئة لمكصية

لتستجمع

ىمتو عمييا ،لككف أىؿ الكتاب أىؿ عمـ في الجممة ،فبل تككف العناية بمخاطبتيـ

كمخاطبة الجياؿ مف عبدة األكثاف.lxxv

 _4التنكيع في اإلجابة رغـ اتحاد السؤاؿ :فمما يتجمى بو مراعاتو عميو الصبلة
كالسبلـ إلنزاؿ الناس منازليـ حاؿ الحكار أنو كاف يجيب عف سؤاؿ كاحد بأجكبة
مختمفة بحسب اختبلؼ األحكاؿ كاألشخاص.كمف األمثمة عمى ذلؾ ما جاء في
صحيح البخارم عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أنو سئؿ :أم العمؿ أفضؿ؟ فقاؿ:
إيماف باهلل كرسكلو.قيؿ :ثـ ماذا؟ قاؿ :الجياد في سبيؿ اهلل.

قيؿ :ثـ ماذا؟ قاؿ :حج مبركر .lxxviكسألو عبد اهلل بف مسعك د رضي اهلل عنو السؤاؿ
نفسو بقكلو :صمى اهلل عميو كسمـ أم العمؿ أفضؿ؟ كفي ركاية أخرل سألو بقكلو :أم
األعماؿ أحب إلى اهلل؟.فقاؿ :الصبلة لكقتيا ،قاؿ :ثـ أم؟ قاؿ :بر الكالديف.قاؿ :ثـ

أم؟ قاؿ :الجياد في سبيؿ اهلل .lxxviiكاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة جدان ،كالمقصكد ىينا
التمثيؿ ال الحصر.

 -5تخصيص بعض الصحابة ببعض األخبار دكف اآلخريف :فذلؾ داخؿ ضمف
إنزاؿ الناس منازليـ ،كما في قكلو صمى اهلل عميو كسمـ لمعاذ رضي اهلل عنو مف لقي
اهلل ال يشرؾ بو دخؿ الجنة.قاؿ :أال أبشر الناس؟ قاؿ :ال

يتكمكا.lxxviii

إني أخاؼ أف

كقاؿ العيفم رحمو اهلل في شرح الحديث :فيو أنو يجب أف يخص بالعمـ قكـ فييـ
الضبط ،كصحة الفيـ ،كال يبذؿ المعنى المطيؼ لمف ال يستأىمو مف الطمبة ،كمف

الترخص ،كاالتكاؿ ،لتقصير فيمو.lxxix
ييخاؼ عميو
ي
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 _6النظر في شبيات المحاكريف ،كاإلجابة عنيا :ففي ذلؾ إرضاء ليـ ،كتطييب
لنفكسيـ .كمف األمثمة عمى ذلؾ ما جاء في الصحيحيف عف سيؿ بف حنيؼ

رضي

اهلل عنو أنو قاـ يكـ صفيف ،فقاؿ :أييا الناس اتيمكا أنفسكـ لقد كنا مع رسكؿ اهلل
يكـ الحديبية كلك نرل قتاالن لقاتمنا ،كذلؾ في الصمح الذم كاف بيف رسكؿ اهلل كبيف

المشركيف ،فجاء عمر فأتى رسكؿ اهلل فقاؿ :يا رسكؿ اهلل ألسنا عمى حؽ ،كىـ عمى

باطؿ؟ قاؿ :بمى ،قاؿ :أليس قتبلنا في الجنة ،كقتبلىـ في النار؟ قاؿ :بمى قاؿ :ففيـ
نعطي الدنية في ديننا ،كنرجع كلما ً
يحكـ اهلل بيننا كبينيـ؟ فقاؿ :يا ابف الخطاب،
ٌ
إني رسكؿ اهلل ،كلف يضيعني ....فطابت نفسو ،كرجع.lxxx
 _7استنباط آراء المحاكريف ،كاستشارتيـ :فقد كاف عميو الصبلة كالسبلـ

إذا مر بو

مكقؼ يستدعي االستشارة حاكر أصحابو ،كاستخرج ما لدييـ مف آراء ،استجابة ألمر
ربو جؿ كعبل بقكلو ( :ىك ىش ًاكٍريى ٍـ ًفي األ ٍىم ًر) (آؿ عمراف.)159:
فقد أذف اهلل لو باالستشارة ،كىك عميو الصبلة كالسبلـ غني عنيا بما يأتيو مف كحي
السماء ،تطييبان لنفكس أصحابو ،كتقري انر لسنة المشاكرة لؤلمة مف بعده ،إذ كاف العرب

مف أشد الناس كراىةن لبلستبداد ،كنفك انر مف الرئيس الذم ال يجعؿ ليـ في تصريؼ

األمكر العامة نصيبان مف الرأم.كمف األمثمة عمى ذلؾ ما جاء في قصة أسارل بدر،
فقد جاء في صحيح مسمـ عف ابف عباس قاؿ :فمما أسركا األسارل قاؿ رسكؿ اهلل

ألبي بكر كعمر:ما تركف في ىؤالء األسارل........الحديث.lxxxi

فالمحاكر محتاج لتمؾ الصفات الحميدة ،كاألخبلؽ العالية التي تضفي عمى حكاره
السكينة ،كاليدكء ،كتجعمو يؤتي أكمو أضعافان مضاعفة.

خامسان :الرفؽ كاإلحساف بالمحاكر.كمف معانيو..

-1الحمـ كالصبر كسعة الصدر :فالمحاكر محتاج لذلؾ أشد الحاجة ،إذ ىك معرض
كليستحضر أنو ما كقؼ أماـ الناس

لما يثيره ،كيحرؾ دكاعي الغضب فيو.
ً
ليداكم فسادىـَّ ،
كيرد شاردىـ ،فميحرص عمى أف يؤلؼ
كلكف
ليخاصميـ ،فىىي ٍخص ىميـٍ ،
ى
القمكب كالنفكس بتمؾ الصفات.
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النفى ُّل
ضكا ًم ٍف
ت فىظٌان ىغمًي ى
ظ ا ٍل ىق ٍم ًب ٍ
قاؿ اهلل تعالى في كصؼ نبينا محمد  ( :ىكلى ٍك يك ٍن ى
ؾ)(آؿ عمراف.)159:
ىح ٍكلً ى
ًً
كقاؿ اهلل عز كجؿ لو  ( :يخ ٍذ ا ٍلع ٍفك كأٍمر بًا ٍلعر ً
يف )
ىع ًر ٍ
ؼ ىكأ ٍ
ض ىع ٍف ا ٍل ىجاىم ى
يٍ
ى ى ى يٍ
(األعراؼ)199:
كفي السنة المطيرة الشكاىد الكثيرة كمنيا.
جاء في الصحيحيف عف سعيد بف أبي سعيد أنو سمع أبا ىريرة يقكؿ  :بعث رسكؿ
اهلل خيبلن قبؿ نجد ،فجاءت برجؿ مف بني حنيفة يقاؿ لو  :ثمامة بف أثاؿ سيد أىؿ

اليمامةlxxxii.......... ،الحديث في الحديث الصبر ك طكؿ النفس حيث أميمو النبي
صمى اهلل عميو كسمـ ثبلثة أياـ كىك يقكؿ لو :ماذا عندؾ يا ثمامة.كلما أحس منو

الع َّزة ،كأدرؾ بذكقو المرىؼ أنو سيد ال يقبؿ الضيـ صفح عنو ،كأطمؽ سراحو بعد
ى
حكار داـ ثبلثة أياـ.فما كاف مف ذلؾ السيد إال أف دخؿ في اإلسبلـ عف طكاعية،
كصار في قبيؿ أىمو بفضؿ ذلؾ الحكار الراقي ،كذلؾ الحمـ كالصبر ،كطكؿ النفس.
يقكؿ النككم :قكلو :كما عندؾ يا ثمامة؟ ككرر ذلؾ ثبلثة أياـ

ىذا مف تأليؼ

القمكب ،كمبلطفة لمف يرجى إسبلمو مف األشراؼ الذيف يتبعيـ عمى إسبلميـ خمؽ

كثير.lxxxiii

ً
كليف ً
القمكب تي ٍقبً يؿ
القكؿ ،ك ي
-2بسط الكجو ،كليف القكؿ :فالناس يحبكف بسطى الكجو ،ى
عمى ىم ٍف يي ٍقبً يؿ عمييا ،كتنفر مما يزدريياي.كمف الكسائؿ التي ليا أثر في تىأىلُّلؼ

الجاىميف أك المفسديف ،كتييئتيـ إلى قبكؿ اإلصبلح  ،بسط المعركؼ في كجكىيـ،

كاإلحساف إلييـ بأم نكع مف أنكاع اإلحساف ،كارضاؤىـ بشيء مف متاع ىذه الحياة
الدنيا.كيجدر بو أف يترفع عف العبارات المشعرة بتعظيـ النفس ،كحاؿ مف يكثر مف
إدارج ضمير المتكمـ (أنا) أك ما يقكـ مقامو كأف يقكؿ (في رأيي) أك (حسب خبرتي)
ىج ىدر بالبعد عف ذلؾ ما كاف فيو تفخيـ لمنفس
أك (ىذا ما تكصمت إليو) كنحك ذلؾ.كأ ٍ
كاإلتياف بضمير الجمع ،كأف يقكؿ( :ىذا رأينا) ك (ىذا ترجيحنا) أك (ىذا ما تكصمنا
إليو).كمف ذلؾ أف يكرر كممة( :ىنقيكؿ) ك(قمنا) كنحك ذلؾ مف العبارات الفجة التي تنـ
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عف نقص كغركر ،خصكصان إذا صدرت ممف ليس لو مكانة.فيذا كمو مجمبة لتباعد
األنفس ،كتناكر األركاح ،كقمة التأثير.كبدالن مف ذلؾ يحسف بو أف يستعمؿ الصيغ

التي تكحي بالتكاضع ،كعزك العمـ ألصحابو ،كأف يقكؿ( :كيبدك لممتأمؿ كذا ككذا)

أك يقكؿ( :كلعؿ الصكاب أف يقاؿ :كذا ككذا) كنحك ذلؾ مف العبارات المشعرة

بالتكاضع ،كاىتضاـ النفس.lxxxiv

كمف أحاديثو في ذلؾ قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ :إف الرفؽ ال يككف في شيء إال

زانو ،كال ينزع مف شيء إال شانو  lxxxv.كلما بعث أبا مكسى األشعرم كمعاذان إلى
اليمف قاؿ ليما :يس ار كال تعسرا ،كبش ار كال تنفرا ،كتطاكعا كال تختمفا.

lxxxvi

كجاء في الصحيحيف أف رجبلن أتى النبي عميو الصبلة كالسبلـ يتقاضاه ،فأغمظ لو

في القكؿ ،فيَّـ بو أصحابو ،فقاؿ :دعكه ،فإف لصاحب الحؽ مقاال.lxxxvii

كجاء في الصحيحيف أيضان عف عائشة رضي اهلل عنيا زكج النبي صمى اهلل عميو ك
سمـ قالت  :دخؿ رىط مف الييكد عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ فقالكا الساـ

عميكـ قالت عائشة ففيمتيا فقمت كعميكـ الساـ كالمعنة قالت فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو ك سمـ(ميبل يا عائشة إف اهلل يحب الرفؽ في األمر كمو )فقمت يا رسكؿ اهلل أك
لـ تسمع ما قالكا ؟ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ ( قد قمت كعميكـ )
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المبحث الرابع:أساليب الحوار
أف لؤلسمكب الجميؿ تأثيره الكبير في نفسية الطرؼ االخر فإ ف كاف المحاكر ذا

و
كتفنف في عرض أفكاره كاف ذلؾ أدعى لقبكؿ ما يطرحو ،كيدعك إليو
أسمكب حسف،
كقد دعانا القراف ألختيار أجمؿ كأحسف المقاؿ قاؿ تعالى ( كيق ٍؿ لً ًع ً
بادم ىيقيكليكا الَّتًي
ى
ً
طاف ىي ٍن ىزغي ىب ٍيىنيـ  ،إً َّف َّ
ىحس يف  .إً َّف َّ
كاف لً ٍ ً
ئل ٍن ً
ساف ىع يد ًّكا
طاف
ى
الش ٍي ى
الش ٍي ى
ى ىي أ ٍ ى
يٍ
يمبًينان )االسراء(  .)53عمى كجو اإلطبلؽ كفي كؿ مجاؿ  .فيختاركا أحسف ما يقاؿ
ليقكلكه ..بذلؾ يتقكف أف يفسد الشيطاف ما بينيـ مف مكدة .فالشيطاف ينزغ بيف اإلخكة

السيء يتمكىا فإذا جك الكد كالمحبة كالكفاؽ مشكب
بالكممة الخشنة تفمت  ،كبالرد
ٌ
تندم جفافيا ،
بالخبلؼ ثـ بالجفكة ثـ بالعداء  .كالكممة الطيبة تأسك جراح القمكب ٌ ،
كتجمعيا عمى الكد الكريـ «.إً َّف َّ
كاف لً ٍ ً
ئل ٍن ً
ساف ىع يد ًّكا يمبًينان» ..يتممس سقطات
طاف ى
الش ٍي ى
فمو كعثرات لسانو  ،فيغرم بيا العداكة كالبغضاء بيف المرء كأخيو  .كالكممة الطيبة
تسد عميو الثغرات  ،كتقطع عميو الطريؽ  ،كتحفظ حرـ األخكة آمنا مف نزغاتو

كنفثاتو  .lxxxixكال ريب أف حسف البياف ،كفصاحة المنطؽ ،كببلغتو مف ضركب

العظمة الحاممة عمى إجبلؿ صاحبيا ،كأنيا مف أعظـ المقكمات لنجاح الحكار ،كمف
أمضى أسمحة المحاكر ،كأدعى األسباب لقبكؿ الحؽ فمف أعظـ ميزات األسمكب في
الحكار النبكم جماؿ العرض ،كقكة األسمكب.xc

كلما ارسؿ اهلل تعالى مكسى كىاركف عمييما الصبلة كالسبلـ إلى أعظـ طاغية
آنذاؾ(فرعكف)أمرىما بميف الكبلـ( فىقيكىال لىوي قى ٍكنال لىينِّنا )طو( )44كاختار ليما العبارة
ىف تىىزَّكى)النازعات ()18
المطيفة(فى يق ٍؿ ىى ٍؿ لى ى
ؾ إًلىى أ ٍ
ككاف ذلؾ مف خمقو صمى اهلل عميو كسمـ ،ؼعف أىىن ً
س بف ىمالً وؾ رضي اهلل عنو قاؿ لـ
ىح ًدىنا ًع ٍن ىد
ىي يك ٍف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىسَّب نابا كال فى َّحا نشا كال لىع ن
َّانا كاف يقكؿ ًأل ى
xci
ًً
ب ىجبً يين.وي
ا ٍل ىم ٍعتىبة ما لو تى ًر ى

كيمكف اجماؿ ذلؾ مف خبلؿ أمكر كثيرة منيا:
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 _1حسف االستفتاح لمحكار :فـ ف جماؿ الحكار أف يفتتح افتتاحان حسنان ،كأف يي ٍعنى
بو تماـ العناية ،كأف يي ىج ِّممو بما يستطيع مف كسائؿ التجميؿ المناسبة ،التي تجتذب
األذىاف ،كتييئ األسماع ،كتقكد النفكس إلى اإلقباؿ عميو ،كالى أف تتقبمو بقبكؿ
حسف ،فإف الفكرة األكلى عف شيء ،أك أمر ،أك شخص تثبت كتىًق ُّلر بالنفس.كمحكىا

ص يعب تيجينيا ،كاف كانت سيئة صعب
يحتاج إلى عناء  ،فإف كانت حسنة ى
المحاكر محاكريو  ،فإف كقع في نفكسيـ
تزيينيا.كاالفتتاح إف كجد أك يؿ ما ىي ٍمقىى بو
ي
مكقع القبكؿ كانت المحاكرة عمى غ ارره ،كاستطاع مف خبللو أف يصؿ إلى
قمكبيـ.كليذا المعنى يقكؿ اهلل _عز كجؿ_[ :الـ] ،ك[حـ] ،ك[طس]،
ك[كييعص].فيقرع أسماعيـ بشيء بديع ليس ليـ بمثمو عيد  ،ليككف ذلؾ داعيةن ليـ
إلى االستماع لما بعده ،كاهلل أعمـ بكتابو.كليذا جعؿ أكثر االبتداءات بػ[ :ا ٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو]
ألف النفكس تتشكؽ لمثناء عمى اهلل ،فيك داعيةي االستماع  xcii.كاألمثمة عمى حسف
استفتاحا تق عميو الصبلة كالسبلـ كثيرة ،كمنيا ما يمي:

أ_ ما جاء في الصحيحيف عف عبد اهلل بف زيد رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ لما فتح حنينان قسـ الغنائـ فأعطى المؤلفة قمكبيـ ،فبمغو أف األنصار

يحبكف أف يصيبكا ما أصاب الناس ،فقاـ رسكؿ اهلل" فخطبيـ ،فحمد اهلل ،كأثنى عميو
ثـ قاؿ:يا معشر األنصار ألـ أجدكـ ضبلالن فيداكـ اهلل بي ،كعالة فأغناكـ اهلل بي،
كمتفرقيف فجمعكـ اهلل بيxciii.......الحديث.

لقد افتتح عميو الصبلة كالسبلـ حكاره بحمد اهلل ،كالثناء عميو ،ثـ نادل األنصار بمقب
محبب إلييـ ،أال كىك قكلو :يا معشر األنصار.كال يخفى ما في ذلؾ مف االعتراؼ
بالسابقة ،كالنصرة ،كلـ يقؿ :يا أىؿ يثرب أك :يا مف قمتـ كذا ككذا.ثـ ذكر ًمَّنةى اهلل

عمييـ بو ،ثـ ىخميص إلى ما يريد بأحسف ما يككف مف حسف التخمص ،فكانت النتيجة
أف رضكا ،كطابت نفكسيـ.

ب _استخداـ أسمكب التشكيؽ في افتتاح حكاراتو صمى اهلل عميو كسمـ مع أصحابو ،
فقد جاء في صحيح مسمـ عف أبي ىريرة

رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل
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عميو كسمـ قاؿ :أتدركف مف المفمس؟ قالكا :المفمس فينا مف ال درىـ لو كال متاع،
فقاؿ :إف المفمس مف أمتي يأتي يكـ القيامة بصبلة ،كصياـ

xciv...الحديث  .فانظر

كشكقيـ لما سيمقيو عمييـ عندما افتتح
كيؼ شد النبي صمى اهلل عميو كسمـ انتباىيـَّ ،

المشكؽ.
حديثو بيذا االستفياـ
ِّ

 _2الترسؿ في الكبلـ كالقاؤه مفصبلن دكف إبطاء أك تعجيؿ :فيحسف بالمتكمـ أف

يككف مترسبلن في كبلمو ،متميبلن في إلقائو ،كأف تككف مكعظتو متمايزة الحركؼ،

يمفىصَّمة الكممات ،فمف متممات الفصاحة أال يعجؿ الرجؿ بالكبلـ ،بؿ يمقي الكممات
يح ًك ىـ تىٍنسيقيو.كيحسف بالمتكمـ أيضان أال
مفصمة حتى تقع في الذىف كأنيا ًع ٍق يد ًج ٍي ود أ ٍ
إبطاء يخرجو عف طكره ،كيجمب الس مة لمسامعيف فالترسؿ كالتميؿ
يبطِّئ في كبلمو
ن
دكف إبطاء أك تعجيؿ ىك ىدم النبي صمى اهلل عميو كسمـ في حكاراتو ،كمكاعظو

xcv

عده ُّل
يحدث حديثان لك َّ
.قالت أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا :كاف النبي ِّ
العاد
ألحصاهxcvi.كقالت :إف رسكؿ اهلل لـ يكف يسرد الحديث كسردكـ.xcvii

 _3حسف االستخداـ لمتكرار :إف لمتكرار أث انر كبي انر في جذب االنتباه ،كتأكيد المعاني،
كتقريرىا في األذىاف .كالمحاكر البارع يحسف استخداـ التكرار ،كيكقعو مكاقعو البلئقة

بو.كليذا عقد اإلماـ البخارم

رحمو اهلل في صح يحو بابان بعنكاف :باب مف أعاد

الحديث ثبلثان ،ليفيـ عنو .xcviiiكساؽ فيو عدة أحاديث ،منيا ما ركاه عف أنس رضي
اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ :أنو كاف إذا سمَّـ سمَّـ ثبلثان ،كاذا تكمـ بكممة
أعادىا ثبلثا xcixن .

 _4إثارة العكاطؼ ،كمخاطبة الكجداف :البد لممحاكر أف يمزج مع حكاره شيئان مف
الترغيب كالترىيب كالمكاعظ المؤثرة التي تطرؽ القمكب كما تطرؽ األدلة العقكؿ

اضح في القراف
لتييئة النفكس كاستعدادىا كبعدىا عف العناد كالتكبر،كىذا االسمكب ك ه
الكريـ عند خطابو لممعانديف كغيرىـ عندما يذكرىـ بالنعـ تارةن كبعاقبة الكفر كالطغياف

تارةن أخرل .كقد يستغني المحاكر عف الدالئؿ العقمية ،كال يمكنو بأية حاؿ أف يستغني
عف المثيرات العاطفية ،إذ ىي مف أعظـ األدكات التي تعينو عمى التأثير في
السامعيف.cكمف األمثمة عمى ذلؾ.
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رضي اهلل عنو  :أف رسكؿ اهلل صمى اهلل

عميو كسمـ قاؿ :ألعطيف الراية غدان رجبلن يفتح اهلل عمى يديو ،يحب اهلل كرسكلو،

كيحبو اهلل كرسكلو فبات الناس يدكككف ليمتيـ أييـ يعطاىا ،فمما أصبح الناس غدكا
عمى رسكؿ اهلل" كميـ يرجك أف يعطاىا ،فقاؿ :أيف عمي بف أبي طالب
عنو  .فكاهلل ألف ييدم اهلل بؾ رجبلن كاحدان خير لؾ مف حمر النعـ.

رضي اهلل

ci

المحاكر بما يحب :فإف ذلؾ يشد االنتباه،
 _5استعماؿ أسمكب النداء ،كمناداة
ى
كيستدعي اإلجابة ،كيجدد النشاط ،كيبعث عمى التقرب مف
المحاكر سكاء كاف فردان
ى
أك جماعة.كمما كرد في ذلؾ الشأف ما يمي:قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ:

أييا الناس

اربعكا عمى أنفسكـ ، ciiكقاؿ :أييا الناس إلي  ciiiكقاؿ :أييا الناس إنما صنعت ىذا

لتأتمكا بي ،كلتعممكا صبلتي  . civكقاؿ :يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة

فميتزكج.

cv

 _6حسف الختاـ لمحكار :مف جمالية االسمكب أف يككف الختاـ مسكان مف خبلؿ التزاـ

الجميع بما تعاىدكا عميو في بداية الحكار مف اإلنصاؼ كالرجكع لمحؽ إذا ظير .قاؿ

تعالى( :كاذا سمعكا المغك أعرضكا عنو كقالكا لنا أعمالنا كلكـ أعمالكـ سبلـ عميكـ ال
نبتغي الجاىمية)القصص ( . )55فختاـ الشيء ىك آخر ما يمقيو المحاك ر كؿق أثره
البالغ  ،إذ ىك آخر ما يعمؽ بالنفس ،كأكثر ما يتصؿ بالقمب  ،فإف كاف كقعو حسنان
انسحب ذلؾ عمى الحكار ،كاال ساء األثر ،أك قمت الفائدة المنشكدة.كلقد كانت

حكارات النبي صمى اهلل عميو كسمـ تختـ بأحسف ما يككف مف جماؿ العبارة ،كاصابة
الغرض ،كتحريؾ العاطفة ،كحسف التعميؿ.cvi

كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يمي :ما جاء في الصحيحيف عف أنس بف مالؾ

رضي

اهلل عنو قاؿ:جاء رجؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ :يا رسكؿ اهلل متى
الساعة؟قاؿ :كما أعددت لمساعة.قاؿ :حب اهلل كرسكلو.قاؿ :فإنؾ مع مف أحببت.قاؿ
أنس رضي اهلل عنو :فما فرحنا بعد اإلسبلـ فرحان أشد مف قكؿ النبي صمى اهلل عميو

كسمـ فإنؾ مع مف أحببت.قاؿ أنس :فأنا أحب اهلل كرسكلو كأبا بكر كعمر ،فأرجك أف
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 .cviiكآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف

كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو أجمعيف.
الخبلصة مع أىـ النتائج ك التكصيات
-1العمؿ الجاد عمى نشر كدعـ ثقافة الحكار بيف أبناء بمدنا الحبيب كبيف غيره مف
تاج إليو كؿ إنساف حاؿ معاممتو
الشعكب كالطكائؼ ،فالحاجة ماسة إليو فالحكار ىيح ى
لغيره.
-2لمحكار قكاعد كأصكؿ كآداب كأساليب متنكعة قد تختمؼ يسي انر باختبلؼ العصر

كتطكر الحياة،كقد بيف ديننا العظيـ مف خبلؿ القراف الكريـ كالسنة المطيرة كؿ ذلؾ

بإيجاز كتفصيؿ كال غرابة في ذلؾ ،فالحكار ىك الطريؽ األقكـ لئلقناع الذم ينبع مف
األعماؽ كالسبيؿ األمثؿ ليداية الناس كارشادىا لكؿ خير كسعادة،فينبغي التركيز
عمى ذلؾ عند كضع المناىج كترسيخ ثقافة الحكار.
آثاره الجميمة ،كثمراتو اليانعة سكاء عمى المحاكر
-3لمحكار المنيجي المنضبط ي
نفسو ،أك عمى مف يحاكرىـ ،أك ينكب عنيـ ،فيك مفيد في إيصاؿ الفائدة لآلخريف،
كمفيد في تدريب المحاكر نفسو ،إذ يرتقي بطريقة تفكيره كأدائو ،كيعممو ضبط نفسو
كلسانو كقمموً ،
كيقكم لديو ىممىكة المحاكمة كالتفكير المتزف مما يجعمو مقبكالن مف
اآلخريف.

-4إف فقو الحكار كاحتراـ الرأم االخر ضركرة ممحة اليكـ،مف أجؿ إرساء قكاعد
السمـ كاألمف في عالـ يعيش االنقبلبات كالتكترات في جميع المياديف،كذىب ضحية
ذلؾ اإلنساف بمقكماتو الحضارية كبعده الديني السيما في عراقنا الحبيب كقد تعددت
ألكانو كاختمفت أطيافو كتنكعت مذاىبو الدينيو كالفكرية كتعرض إلى محف كفتف
كتسمط لمظمـ كالطغياف.
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-5نشر ثقافة الحكار كالتعايش مف خبلؿ دعـ المؤسسات كالجمعيات التي تيتـ بذلؾ
كالتعاكف عمى إصدار الكتب كالمناىج المؤلفة في ذلؾ ك إدخاليا ضمف مفردات
المكاد الدراسية كلمراحؿ دراسية مختمفة في بمدنا معدة مف قبؿ مختصيف تتبلئـ مع
كاقع العراؽ كبنيتو االجتماعية.
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In the name of God
Moderation In Literature of Dialogue
By Dr.shaheed kareem FIayeh
DiayaIa University coIIege of Islamic scince
Abstract
The aim of Dialogue is great .It is always fruitful In its
influence on faith in God and to make approximation of
difference opinion and to unify people in this age of different
and dispute and to defend the rightreIigion against its enemy.
It is necessary to support the culture of Dialogue especially
amony the ethnical groups of our nation or country in spite of
their different languages or their different thoubts and religions.
Sunna (of our prophet) is very rich in Dialogue in high
degrees in its creative literature and its mild methods .
The first section
Definintion of Dialogue and moderation linguistically the
language of Dialogue the importance of dialogue and
moderation.
The second section
Faithfulness of dialogue the origin of dialogue investigation of
truth comprebesion of the subject of dialogue
The Third section
Morals of dialogue psychological of speakers good listening
enthusiasm in dialogue respect of other speakers.
The fourth section
Methods of dialogue good opening of debate good use of
repletion invoke the emotion good coclusive epilogue.
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بٌروت ج/1ص133
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كثٌر  ،الٌمامة  -بٌروت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،تحقٌق :د .مصطفى دٌب البغا ج/3ص1215
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الثانٌة،1425 ،وزارة الشئون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -المملكة العربٌة السعودٌة .المكتبة االلكترونٌة
الشاملة االصدار الرابع.
-viتفسٌر القرآن العظٌم ،تألٌف:إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً أبو الفداء ،دار النشر :دار الفكر،بٌروت1401:
ج/1ص191
-viiفً ظالل القرآن ،الشٌخ الشهٌد سٌد قطب إبراهٌم ،دار الشروق ،القاهرة131/ 1:
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- xلسان العرب ،تألٌف :محمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري ،دار النشر :دار صادر  -بٌروت،
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ٌ- xiنظر :ضوابط المعرفة واالستدالل والمناظرة لعبد الرحمن المٌدانً ص .361وقد ذكره فً باب اداب المناظرة فً
تعرٌف الجدال وٌقصد به الجدال بالتً هً أحسن وهو األقرب للحوار.
ٌ- xiiنظر:فً أصول الحوار إعداد الندوة العالمٌة للشباب اإلسالمً ص  ،11نقالً عن فقه الحوار مع المخالف فً ضوء
السنة النبوٌة ،فتحً بن عبدهللا الموصلً ،الدار االثرٌة،عمان االردن،الطبعة االولى2007 ،م :ص .11
ٌ - xiiiنظر:الحوار آدابه ،وضوابطه فً ضوء الكتاب و السنة لألستاذ ٌحٌى بن محمد حسن بن أحمد
التربٌة والتراث،مكة المكرمة،الطبعة االولى :1994 ،ص 22-٢٠

زمزمً ،دار

- xivالمعجم الوسٌط ( ،)2+1تألٌف :إبراهٌم مصطفى  /أحمد الزٌات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار ،دار
النشر :دار الدعوة ،تحقٌق :مجمع اللغة العربٌة205/1 :
 - xvالتعرٌفات :ص.101

- xviالتعرٌفات،للجرجانً:ص101
- xviiلسان العرب:ص .105/11
- xviiiالتعرٌفات:ص298
- xixالحوار فً السٌرة،الشٌخ محمد الحمد،المكتبة االلكترونٌة الشاملة ،االصدار الرابع:ص 8
ٌ- xxنظر:الحوار آدابه ،وضوابطه:ص26 :
- xxiسورة الكهف:االٌة()34
 - xxiiسورة الكهف:االٌة()38

400

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

 - xxiiiسورة المجادلة:االٌة()1
xxiv

ٌ -نظر:الحوار آدابه ،وضوابطه :ص .24

ٌ - xxvنظر :الحوار آدابه ،وضوابطه:ص.34
 - xxviينظر  :الحوار آدابه ،وضوابطه:ص،42
ٌ- xxviiنظر  :فقه الحوار مع المخالف ص.210
- xxviiiعٌون األخبار البن قتٌبة 210/1نقال عن المكتبة االلكترونٌة الشاملة/اإلصدار الرابع.
 - xxixمجموع الفتاوي لالمام أحمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة الحرانً .المحقق  :أنور الباز  -عامر الجزار ،دار الوفاء

الطبعة  :الثالثة  1426 ،هـ  2005 /م 235 /28 :
 - xxxصحٌح مسلم ،تألٌف :مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري ،دار النشر :دار إحٌاء التراث
العربً  -بٌروت ،تحقٌق :محمد فؤاد عبد الباقً ج/4ص2289
ٌ - xxxiنظر :والحوار آدابه وضوابطه ص.140_139

 - xxxiiصحٌح البخاري ج/5ص1976
 -xxxiiiصحٌح البخاري ج/6ص2474و صحٌح مسلم ج/4ص1985
ٌ- xxxivنظر :صحٌح مسلم بشرح النووي ،تألٌف :أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرف بن مري النووي ،دار النشر :دار إحٌاء
التراث العربً  -بٌروت  ،1392 -الطبعة :الطبعة الثانٌة :ص .1637
ٌ- xxxvنظر :أدب الحوار .309

- xxxviفى ظالل القرآن2227/4:
 - xxxviiصحٌح مسلم ج/1ص10
- xxxviiiصحٌح البخاري ج/3ص 1095و صحٌح مسلم ج/4ص 1941
ٌ - xxxixنظر :الحوار آدابه وضوابطه ص.347

- xlصحٌح مسلم ج/3ص1322
 - xliالجامع ألحكام القرآن ،تألٌف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً ،دار النشر :دار الشعب -
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النشر :دار المعرفة  -بٌروت ،تحقٌق :محب الدٌن الخطٌب ج/3ص358
 - xlviالكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل ،تألٌف :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
الخوارزمً ،دار النشر :دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت ،تحقٌق :عبد الرزاق المهدي :ج/1ص647
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 - xlviiiمفتاح دار السعادة ومنشور والٌة العلم واإلرادة،محمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد هللا،دار الكتب العلمٌة
– بٌروت177-176/1:
- xlixصحٌح البخاري ج/2ص812
ٌ - lنظر :الحوار،ادابه  :ص.151_150

- liفً ظالل القران2340/4:
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- lvسورة ٌس االٌة()14
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 - lxvجامع بٌان العلم وفضله ،تألٌفٌ :وسف بن عبد البر النمري ،دار النشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت -
: 1398ج/1ص130
- lxviمدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن ،تألٌف :محمد بن أبً بكر أٌوب الزرعً أبو عبد
هللا ،دار النشر :دار الكتاب العربً  -بٌروت  ،1973 - 1393 -الطبعة :الثانٌة ،تحقٌق :محمد حامد الفقً
:ج/2ص382
 lxviiاداب الحوار243:
 - lxviiiصحٌح البخاري ج/1ص56و
 - lxixسٌر أعالم النبالء ،تألٌف :محمد بن أحمد بن عثمان بن قاٌماز الذهبً أبو عبد هللا ،دار النشر :مؤسسة
الرسالة  -بٌروت  ،1413 -الطبعة :التاسعة ،تحقٌق :شعٌب األرناؤوط  ،محمد نعٌم العرقسوسً
:ج/5ص86
ٌ - lxxنظر :السٌرة النبوٌة السٌرة النبوٌة البن هشام ،تألٌف :عبد الملك بن هشام بن أٌوب الحمٌري
المعافري أبو محمد ،دار النشر :دار الجٌل  -بٌروت  ،1411 -الطبعة :األولى ،تحقٌق :طه عبد الرءوف سعد
ج/2ص 131وتارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم ،تألٌف :شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان
الذهبً ،دار النشر :دار الكتاب العربً  -لبنان /بٌروت 1407 -هـ 1987 -م ،الطبعة :األولى ،تحقٌق :د.
عمر عبد السالم تدمرى  :ج/1ص160
- lxxiفى ظالل القرآن3117 /5:
ٌ - lxxiiنظر :الحوار فً السٌرة63-62 :
 - lxxiiiصحٌح مسلم / 1:ص6
 - lxxivصحٌح البخاري ج/1ص9
- lxxvفتح الباري ج/3ص358
- lxxviصحٌح البخاري ج/1ص18
- lxxviiصحٌح البخاري ج/6ص2740
- lxxviiiصحٌح البخاري ج/1ص59
- lxxixعمدة القاري شرح صحٌح البخاري ،تألٌف :بدر الدٌن محمود بن أحمد العٌنً ،دار النشر :دار إحٌاء
التراث العربً – بٌروت :ج/2ص208
- lxxxصحٌح البخاري ج/4ص1832وصحٌح مسلم ج/3ص .1411
- lxxxiصحٌح مسلم ج/3ص1385
 - lxxxiiصحٌح البخاري ج/4ص1589و صحٌح مسلم ج/3ص.1386
 - lxxxiiiشرح النووي على صحٌح مسلم ج/12ص.89
ٌ- lxxxivنظر:الحوار فً السٌرة:ص79
 - lxxxvصحٌح مسلم ج/4ص2004
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 - lxxxviصحٌح البخاري ج/3ص 1104
 - lxxxviiصحٌح البخاري ج/2ص809
 - lxxxviiiصحٌح البخاري ج/5ص2349و صحٌح مسلم ج/4ص1706
 - lxxxixفى ظالل القرآن2234/4:
- xcالحوار فً السٌرة:ص87
 - xciصحٌح البخاري ج/5ص2243
ٌ- xciiنظر :كتاب الصناعتٌن أبو هالل العسكري م وقع الوراق،المكتبة االلكترونٌة الشاملة :ص 131
 - xciiiصحٌح البخاري ج/4ص1574و صحٌح مسلم ج/2ص738
 - xcivصحٌح مسلم ج/4ص1997
- xcvأدب الموعظة،الشٌخ محمد الحمد ،المكتبة االلكترونٌة الشاملة ،االصدار الرابع :ص70
 - xcviصحٌح البخاري ج/3ص1307و صحٌح مسلم ج/4ص2298
 - xcviiصحٌح البخاري ج/3ص1307و صحٌح مسلم ج/4ص1940
 - xcviiiصحٌح البخاري ج/1ص48
 - xcixصحٌح البخاري ج/1ص48
ٌ - cنظر:الحوار فً السٌرة النبوٌة )93 / 1( -
 - ciصحٌح البخاري ج/3ص1077و صحٌح مسلم ج/4ص1872
 - ciiالجمع بٌن الصحٌحٌن البخاري ومسلم ،تألٌف :محمد بن فتوح الحمٌدي ،دار النشر :دار ابن حزم -
لبنان /بٌروت 1423 -هـ 2002 -م ،الطبعة :الثانٌة ،تحقٌق :د .علً حسٌن البواب  :ج/1ص312
 - ciiiصحٌح البخاري ج/1ص314
 - civصحٌح البخاري ج/1ص310و صحٌح مسلم ج/1ص386
 - cvصحٌح البخاري ج/2ص673و صحٌح مسلم ج/2ص1018
ٌ- cviنظر :الحوار فً السٌرة النبوٌة ،ص.196

 - cviiصحٌح البخاري ج/3ص.1349

المصادر والمراجع
 القران الكرٌم أصول الحوار إعداد الندوة العالمٌة للشباب اإلسالمً ص ،11نقالً عن فقه الحوارمع المخالف فً ضوء السنة النبوٌة ،فتحً بن عبدهللا الموصلً ،الدار االثرٌة،عمان
االردن،الطبعة االولى2007م
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 أضواء البٌان فً إٌضاح القرآن بالقرآن ،تألٌف :محمد األمٌن بن محمد بنالمختار الجكنً الشنقٌطً ، .دار النشر :دار الفكر للطباعة والنشر - .بٌروت- .
1415هـ 1995 -م ، .تحقٌق :مكتب البحوث والدراسات.
 بحوث ندوة أثر القرآن الكرٌم فً تحقٌق الوسطٌة ودفع الغلو ،مجموعة منالعلماء،الطبعة  :الثانٌة ،1425،وزارة الشئون اإلسالمٌة واألوقاف والدعوة
واإلرشاد  -المملكة العربٌة السعودٌة.المكتبة االلكترونٌة الشاملة االصدار الرابع.
 تارٌخ اإلسالم ووفٌات المشاهٌر واألعالم ،تألٌف :شمس الدٌن محمد بن أحمد بنعثمان الذهبً ،دار النشر :دار الكتاب العربً  -لبنان /بٌروت 1407 -هـ -
1987م ،الطبعة :األولى ،تحقٌق :د .عمر عبد السالم تدمرى .
 التعرٌفات ،تألٌف :علً بن محمد بن علً الجرجانً ،دار النشر:دار الكتابالعربً ،بٌروت  ،1405،الطبعة:األولى ،تحقٌق :إبراهٌم األبٌاري .
 تفسٌر القرآن العظٌم ،تألٌف :إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً أبو الفداء ،دارالنشر :دار الفكر  -بٌروت 1401 -
 جامع بٌان العلم وفضله ،تألٌفٌ :وسف بن عبد البر النمري ،دار النشر :دارالكتب العلمٌة – بٌروت 1398 -
 الجامع الصحٌح المختصر ،تألٌف :محمد بن إسماعٌل أبو عبدا هلل البخاريالجعفً ،دار النشر :دار ابن كثٌر  ،الٌمامة،بٌروت،1987 - 1407 :الطبعة:
الثالثة ،تحقٌق :د .مصطفى دٌب البغا
 الجامع ألحكام القرآن ،تألٌف :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً،دار النشر :دار الشعب  -القاهرة القرطبً.
 الجمع بٌن الصحٌحٌن البخاري ومسلم ،تألٌف :محمد بن فتوح الحمٌدي ،دارالنشر :دار ابن حزم  -لبنان /بٌروت 1423 -هـ 2002 -م ،الطبعة:الثانٌة ،تحقٌق:
د .علً حسٌن البواب.
 الحوار آدابه ،وضوابطه فً ضوء الكتاب و السنة لألستاذ ٌحٌى بن محمد حسنبن أحمد زمزمً دار التربٌة والتراث،مكة المكرمة،الطبعة االولى.1994،
 الحضارة اإلسالمٌة وأسسها جمع وإعداد :علً بن ناٌف الشحود المكتبةااللكترونٌة الشاملة/اإلصدار الرابع..
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 سٌر أعالم النبالء ،تألٌف :محمد بن أحمد بن عثمان بن قاٌماز الذهبً أبو عبد هللا،دار النشر :مؤسسة الرسالة  -بٌروت  ،1413 -الطبعة :التاسعة ،تحقٌق :شعٌب
األرناؤوط  ،محمد نعٌم العرقسوسً
 السٌرة النبوٌة السٌرة النبوٌة البن هشام،عبد الملك بن هشام بن أٌوب الحمٌريالمعافري أبو محمد،دار النشر :دار الجٌل  -بٌروت 1411الطبعة،األولى،تحقٌق:
طه عبد الرءوف سعد
 زاد المسٌر فً علم التفسٌر ،تألٌف :عبد الرحمن بن علً بن محمد الجوزي ،دارالنشر :المكتب اإلسالمً  -بٌروت  ،1404 -الطبعة :الثالثة
 صحٌح مسلم ،تألٌف :مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري ،دارالنشر :دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت ،تحقٌق :محمد فؤاد عبد الباقً
 صحٌح مسلم بشرح النووي ،تألٌف :أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرف بن مري النووي،دار النشر :دار إحٌاء التراث العربً  -بٌروت  ،1392 -الطبعة :الطبعة الثانٌة.
 عمدة القاري شرح صحٌح البخاري ،تألٌف :بدر الدٌن محمود بن أحمد العٌنً،دار النشر :دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت.
 عٌون األخبار البن قتٌبة ،عن المكتبة االلكترونٌة الشاملة/اإلصدار الرابع. فتح الباري شرح صحٌح البخاري ،تألٌف :أحمد بن علً بن حجر أبو الفضلالعسقالنً الشافعً ،دار النشر :دار المعرفة  -بٌروت ،تحقٌق :محب الدٌن الخطٌب
 فقه الحوار مع المخالف فً ضوء السنة النبوٌة ،فتحً بن عبدهللا الموصلً ،الداراالثرٌة،عمان االردن،الطبعة االولى2007 ،
 -فً ظالل القرآن ،الشٌخ الشهٌد سٌد قطب إبراهٌم ،دار الشروق ،القاهرة.

 كتاب الصناعتٌن أبو هالل العسكري م وقع الوراق،المكتبة االلكترونٌة الشاملة: الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل ،تألٌف :أبو القاسممحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمً ،دار النشر :دار إحٌاء التراث العربً -
بٌروت ،تحقٌق :عبد الرزاق المهدي
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 مجموع الفتاوي لالمام أحمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة الحرانً .المحقق  :أنور الباز عامر الجزار ،دار الوفاء الطبعة  :الثالثة  1426 ،هـ  2005 /م.أب الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ،دار النشر :دار
 معجم مقاٌٌس اللغة ،تألٌف :والجٌل – بٌروت – لبنان1999 ،م ،الطبعة :الثانٌة،تحقٌق :عبد السالم محمد
هارون.
 مدارج السالكٌن بٌن منازل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن ،تألٌف :محمد بن أبً بكرأٌوب الزرعً أبو عبد هللا ،دار النشر :دار الكتاب العربً  -بٌروت – - 1393
 ،1973الطبعة :الثانٌة ،تحقٌق :محمد حامد الفقً .
 مفتاح دار السعادة ومنشور والٌة العلم واإلرادة ،تألٌف :محمد بن أبً بكر أٌوبالزرعً أبو عبد هللا ،دار النشر :دار الكتب العلمٌة  -بٌروت
المفردات فً غرٌب القرآن ،تألٌف :أبو القاسم الحسٌن بن محمد  ،دار النشر :دارالمعرفة  -لبنان ،تحقٌق :محمد سٌد كٌالنً .
المعجم الوسٌط ( ،)2+1تألٌف :إبراهٌم مصطفى  /أحمد الزٌات  /حامد عبد القادر /محمد النجار ،دار النشر :دار الدعوة ،تحقٌق :مجمع اللغة العربٌة .
لسان العرب ،تألٌف :محمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري ،دار النشر:دار صادر ،بٌروت ،الطبعة :األولى .

والحمد هلل أوالً وأخراً
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