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احلديث  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادتي  على  حا�سل  الأردن،  مواليد  من 

وعلومه، يعمل اأ�ستاذا بكلية ال�سريعة بجامعةالكويت.

احلديث  من  املفرتق  و»جمع  املحدثني«،  »مناهج  منها:  عديدة،  موؤلفات  له 

النبوي واأثره ..«، و»الوا�سح يف فن التخريج ودرا�سة الأ�سانيد«... وغريها، اإ�سافة 

اإىل العديد من البحوث والدرا�سات املن�سورة باملجالت والدوريات املحكمة.
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

النا�ص على حريتهم  اعتقاد  �سالمة  يقيم  دين  الإ�سالم  اأن  اإىل  فبالنظر 

البدهي  فاإنه من  والإرغ��ام،  الإك��راه  اأ�سكال  بعيدا عن خمتلف  واإرادت��ه��م، 

اآدابا و�سروطا، ويحدد له غايات  له  اإليه، وي�سع  اأن يعتني باحلوار، ويدعو 

ومقا�سد، ويجنبه املوانع والعراقيل.

وقد جاءت هدايات القراآن الكرمي و�سرية الر�سول الكرمي عليه ال�سالة 

املراء  وجتنب  والإن�ساف،  واجل��دال  احل��وار  ح�سن  اإىل  داعية  وال�سالم 

والدعاء والتع�سب، وقدمت احل�سارة الإ�سالمية مناذج يف اإدارة احلوار 

الفعال مع خمتلف الأديان وامللل والطوائف، دون اأن ت�سطر اإىل ا�ستعمال 

قيام  ليقبل  دين  اإىل  تنتمي  لأنها  والتع�سب،  والإج��ب��ار  الإك��راه  و�سائل 

املعتقدات على الإكراه والتقليد.

وقد �سعى الباحث يا�سر اأحمد ال�سمايل يف كتابه »احلوار يف الإ�سالم« 

مع  وعوائقه،  و�سروطه  واآداب��ه  وفل�سفته  احلوار  لأهمية  يعر�ص  اأن  اإىل 

اإبراز  اإىل  اإ�سافة  النبوية،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  له من خالل  التاأ�سيل 

امل�سلمني  بني  العالقة  يف  احل�ساري  ال�سراع  مقولة  اإ�سعاف  يف  دوره 

املعا�سرة. احل�سارات  من  وغريهم 

   وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

بق�سايا  واملهتمني  الكرام  القراء  اإىل جمهور  الكتاب  تقدم هذا  اأن  الكويت 

احلوار احل�ساري ، اإ�سهاما منها يف التاأ�سيل للمفاهيم الإ�سالمية يف زمن 

البلبلة الثقافية، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب الدعوات...
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مقدمة





احلمد هلل رّب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم على النبي الأمني، املبعوث رحم�ة 

للعاملني وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

الفكر  يف  احل��وار  اأ�سالة  تبني  لدرا�سة  ما�سة  احلاجة  اأن  وج��دت  فقد   

ثقافة  اأولت  قد  وال�سنة،  الكتاب  وهي  الت�سريع،  م�سادر  واأن  الإ�سالمي، 

بني  التعامل  يف  حكيمًا  واأ�سلوبًا  حياة  منهج  ليكون  فائقة  عناية  احل��وار 

النا�ص.

تر�سيد  يف  بالغ  اأثر  من  لها  ملا  احل��وار  ثقافة  على  الرتكيز  اأهمية  وتاأتي 

اأمة  لنكون  املا�سة  وحاجتنا  اخل��الف،  واأدب  العقالنية،  وتر�سيخ  الوعي، 

الراأي  »اختالف  اأن  على  ين�ص  املبداأالذي  وتعزيز  اختالفنا،  مع  واحدة 

ل يف�سد الود والأخوة..«

�الختـالف �أمر فطـري:

بالبتالء  مرتبط  رباين  وق�ساء  فطرية،  حقيقة  الب�سر  بني  فالختالف 

ڻ  ڻ  چ  تعاىل:  اهلل  الأر�ص قال  يف  اخلالفة  عليه  تقوم  الذي  والتكليف 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇۇچ املائدة: ٤٨

 فالختالف اأمر متوقع يف هذه الأمة ويف كل الأمم: چ ٱ  ٻ ٻ ٻ 

١١٨( واحلوار يتالءم مع هذه  چ )هود:  ٻ پ پ پپ ڀ ڀ 
الفطرة وين�سجم معها، حيث يعالج ق�سية الختالف من خالل ك�سفه عن 

هي  بالتي  وج��دال  بحث  حمل  لتكون  الختالف؛  ومثارات  التفاق  مواطن 

اأح�سن ملعرفة ما هو اأقوم للجميع.

  احلوار طريق الوحدة االجتماعية:

 وثقافة احلوار �سالح ناجع يف الق�ساء على التباغ�ص والتدابر والتناحر 

النا�سىء عن الختالف املذموم، قال اهلل تعاىل: چ ٻ ٻ پ پ 
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الإ�سالم  حر�ص  وقد   )٤٦ )الأنفال:  ٺچ  ٺ  ڀ  ڀڀ    ڀ  پپ  
كثريا –بعد التوحيد–على وحدة الأمة واجتماعها ونبذ الفرقة، ومن ف�سل 

اهلل تعاىل على هذه الأمة اأن جعلها اأمة واحدة عزيزة ذات �سيادة، بعد فرقة 

ڃ  ڃ  و�سعف وبعد وثنية �سخيفة واأخالق جاهلية، قال تعاىل: چ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ 
چ    گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ 

)اآل عمران: ١٠٣(.

 لهذا فاإن من الأولويات املهمة امللقاة على عاتق الدعاة واأهل العلم واملثقفني 

بذل اجلهد يف ن�سر الوعي والدعوة للرجوع اإىل وحدة الكلمة وال�سف وبناء 

الهوية و�سالمة الفكر والعقيدة

 الكتاب وال�صنـة م�صدر املعرفة والوعي:

وملا كان منهج احلوار اأ�سلوبًا حكيمًا وطريقًا �سحيحًا للو�سول اإىل املعرفة 

الثقة  على  املبني  والتعاي�ص  التوا�سل  وتعزيز  احلق  واإحقاق  الوعي  وبناء 

املتبادلة واحرتام الآخر، كانت احلاجة ما�سة للرجوع اإىل املنابع ال�سافية 

من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية وتلم�ص ما فيهما من الهدى والنور ي�سيء 

ال�سبيل ويو�سح املنهج.

ليكون  اأ�س�ص احلوار  الإ�سالم يف تر�سيخ  لذا فاإن من املهم معرفة هدي   

منهجا وثقافة لدى امل�سلمني يف تعاملهم مع اأنف�سهم اأو غريهم وجتلية ذلك 

من خالل درا�سة مو�سوعية ا�ستقرائية حتليلية يف م�سادر املعرفة الأ�سا�سية 

وم�سعل  املعرفة  اأ�سا�ص  ي�سكالن  اللذان  وال�سنة  الكتاب  وهي:  الإ�سالم  يف 

الهداية وطريق الفالح وم�سدر احلق واخلري، ثم اأعراف النا�ص ال�سحيحة 

وجتاربهم احلكيمة وخرباتهم املكت�سبة
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للمتقني(،  )ه��دى  باأنه  اآي��ة  من  اأك��ر  يف  كتابه  تعاىل  اهلل  و�سف  فقد   

ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   چٺ   ت��ع��اىل:  اهلل  وق��ال  للنا�ص(،  ه��دى   ( واأن���ه 

چ  ڦ ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  
ٿٿٹٹٹٹڤ  چ  وق���ال:   ،  )٩ )الإ����س���راء: 

ڤڤڤڦڦڦڦڄ چ )اإبراهيم: ١(.

يبحث  ممن  النا�ص  ولكل  �سيء  كل  يف  القدوة  هو   [ الكرمي  والر�سول 

وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئ ېئېئ ېئ  والعمل:چ  القول  ال�سداد يف  عن 

ىئىئىئی یییچ )الأحزاب: ٢١(.

 فهو الذي اأنار الدرب لهذه الأمة واأ�ساء ليلها وبلغها دينها و�سهد عليها 

ڀ  ڀ ڀ  ٺ  چ  والأ�ساليب:  الو�سائل  بكل  واأنذرها  ب�سرها  اأن  بعد 

ٺ ٺٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹچ )الأحزاب: ٤٥-٤٦(
اأما ال�صنة النبوية: 

ال�سالل  من  عا�سم  ب�سنته  التم�سك  اأن   [ الكرمي  النبي  عن  ثبت  فقد 

فعليكم  كثريا  اختالفا  ف�صريى  منكم  يع�ش  من  )اإنــه  قال:  حيث  والفنت 

. 
)١(

ب�صنتي و�صنة اخللفاء الرا�صدين املهديني ع�صوا عليها بالنواجذ(

.
)٢(

 وقال: ) من رغب عن �صنتي فلي�ش مني(

] ت�ستمل بو�سوح على منهج  اأن �سنته عليه   ويظهر لكل دار�ص وباحث 

ون�ستخرج  ننهل منها  اأن  بنا  والت�سريع، فجدير  والرتبية  الدعوة  احلوار يف 

كنوزها.

اأبو داود يف �سننه، كتاب ال�سنة، باب٥ ، حتقيق الدعا�ص، ط١، والدارمي يف املقدمة ،  ١ - اأخرجه 

حديث رقم ١٦، واأحمد يف امل�سند ، ج٣١٠/٣، ج٢٦/٤، واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحينج٩٦/١، 

وقال �سحيح على �سرط ال�سيخني، وهو حديث �سحيح �سواهده متعددة.

٢ - �سحيح م�سلم، حتقيق عبد الباقي، كتاب النكاح، باب ا�ستحباب النكاح..ج١٠٢٠/٢ حديث 

.١٤٠١ رقم 
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 احلاجة اإىل ثقافة احلوار:

فاإن  وبالتايل  واإرادة،  وتفهم  اإىل عقالنية  يحتاج  اإىل احلق  الو�سول  اإن   

حمل النا�ص على احلق الذي نعتقده يحتاج اإىل حوار حقيقي، ثم احرتام حق 

الآخر يف اأن يختار ما يراه �سوابًا، وقد اأكد القراآن الكرمي احرتام اختيار 

الآخر بقوله تعاىل:

 چ ی جئحئ مئ ىئيئ   جب حب خب مبچ )البقرة:٢٥٦( ، وقوله تعاىل: 
چ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃچ )يون�ص: ٩٩( ، وقوله: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  

چ  چچ  ) الكهف: ٢٩(.
الدنيا والآخرة ونحن  نتيجة اختياره يف  اإن�سان   وبعد ذلك يواجه كل 

العقالين  واخلطاب  احلوار  تفعيل  اإىل  احلاجة  باأم�ص  الع�سر  هذا  يف 

اأعراقهم  يف  النا�ص  اختالف  من  الهدف  لتحقيق  غرينا  وب��ني  بيننا 

ڃ   ڃ  ڄ  چ  ال�سلمي:  والتعاي�ص  التعارف  وهو  ولغاتهم  وعقائدهم 

ڌ ڌ  ڍ  ڍ   ڇ چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ    چ  چ  ڃ ڃ 
.)١٣ )احلجرات:  چ  ژ ڈ ڈ    ڎ ڎ

اأخالقية، واخلروج منها  اأزمة فكرية  الوقت هي  امل�سلمني يف هذا  واأزمة 

مع  والعالقة  التفكري  ملناهج  واعية  �سادقة  معاجلة  اإىل  يحتاج  ب�سالمة 

لالأفكار  م�ستهلكني  جمرد  نبقى  اأن  بدل  ذلك،  على  اجليل  وتربية  الآخر 

ٺٺ  چ  نكون  اأن  لنا  اأراد  تعاىل  اهلل  اأن  مع  امل�ستوردة،  وال�سلوكيات 

ٺٿچ )اآل عمران: ١١٠(.

النبوي،  املنهج  وك��ذا  احل��وار  يف  القراآن  منهج  بيان  اإذًا  الواجب  فمن 

اأثره يف الدعوة والرتبية والتعليم،  واآدابه، وبيان  اأ�س�ص احلوار  وا�ستنباط 

اإلقاء ال�سوء على معوقات احلوار  اأ�س�ص التعاي�ص بني الب�سر، ثم  ويف بناء 

التغلب عليها. و�سبل 
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وهذه الدرا�سة تهدف اإىل:

-  بيان ف�سل الإ�سالم يف تر�سيخ مبداأ احلوار الهادف املو�سل للحق

-  الإ�سهام يف جعل احلوار منهجا وثقافة متاأ�سلة يف كيان امل�سلم وحياته 

باعتباره الأ�سلوب الأمثل للتوا�سل بني النا�ص.

-  بيان اأن ن�سو�ص الكتاب وال�سنة وّظفت احلوار كثريا للخطاب واإي�سال 

املعلومة املهمة بطريقة م�سوقة مقنعة.

منهج  واأنه  والإ�سالح،  الهداية  املحاورة يف  اأ�سلوب  اإ�سهام  بيان مدى    -

الأنبياء يف دعوة اأممهم، ثم هو و�سية اهلل تعاىل اإلينا يف كيفية التعامل 

مع الآخرين 

- اإن اعتماد القراآن وال�سنة النبوية على احلوار يف املخاطبة والإقناع هو 

مظهر من مظاهر الإعجاز فيهما حيت جعلت النا�ص يدخلون يف دين 

البيان  و�سحرهم  الأ�سلوب  بهرهم  اأن  بعد  للحق  اأفواجا خا�سعني  اهلل 

واملنطق العقالين املوؤثر.

اجلهد  �سرح  يف  �ساحلة  لبنة  الدرا�سة  ه��ذه  تكون  اأن  تعاىل  اهلل  اأرج��و 

الدعوي والتنويري بعقيدة التوحيد، كما اأرجوه اأن يلهمنا ال�سواب يف القول 

والفعل، واأن يجعل عملنا خال�سا لوجهه الكرمي.
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الف�صل الأول

احلـوار..تعريف وت�رصيف





احِلوار: م�سدر حاَر يحوُر، وهو الرجوع، واحَلْور: الرجوع عن ال�سيء واإىل 

ال�سيء قال اهلل تعاىل: چ ں  ں ڻ ڻ ڻچالن�سقاق: ١٤، اأي لن يرجع اإىل 

ربه.

 ويف احلديث: ومن دعا رجال بالكفر، اأو قال: عدوَّ اهلل ولي�ص كذلك اإل 

 اأي رجع اإليه ما ُن�سب اإليه.
)١(

حاَر عليه

ويف احلديث الذي رواه البخاري يف �سحيحه عن اأبي الدرداء: »كانت بني 

، اأي مراجعة وجماوبة يف الكالم.
)٢(

اأبي بكر وعمر حُماَورة...«

لأنه رجوع من  الزيادة،  بعد  النق�سان  واحَل��ْور:  العرب:  ل�سان  وجاء يف   

حال اإىل حال، واحَلْور: ما حتت الكور من العمامة، لأنه رجوع عن تكويرها، 

ورة – بوزن م�سورة – اأي جوابًا. وِحوارا، وحماورة، وحويرا، وحَمُ

وا�ستحاره: اأي ا�ستنطقه، وهم يتحاورون: اأي يرتاجعون الكالم.

بعقل  يعي�ص  ما  اأي  باأحور،  فالن  يعي�ص  ما  يقال:  العقل،  والأح��ور: 

اإليه. يرجع 

يف  روجعوا  لأنهم  لهم،  خل�سوا  قد  الذين  الأنبياء  �سفوة  واحل��واري��ون: 

.
)٣(

اختبارهم مرة بعد مرة فوجدوا نقيني من كل عيب

اإن  حيث  وامل����راّدة،  املراجعة  اإىل  م��رده  احل���وار  اأن  تقدم  مم��ا  ويت�سح 

تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  ويجاوبه،  الآخ��ر  ك��الَم  كلمنهم  يراجع  املتحاوَرْين 

چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿچ )املجادلة: ١(.

١-�سحيح م�سلم، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، ط١، كتاب الإميان، حديث رقم: ١١٢، ج٨٠/١ .

٢ -�سحيح البخاري، طبعة ا�ستنبول، كتاب التف�سري، تف�سري �سورة الأعراف، باب٢، ج٥/١٩7.

٣ - ابن منظور، ل�سان العرب، طبعة دار ل�سان العرب، بريوت، مادة حور، ج7٥٠/١-7٥١. الراغب 

الأ�سفهاين، مفردات القراآن، حتقيق حممد الكيالين، البابي احللبي، م�سر، ط١، �ص: ١٣٤.
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بن  اأو���ص  زوجها  �ساأن  يف   [ النبي  تراجع  ثعلبة  بنت  خولة  كانت  حيث 

ال�سامت الذي ظاهر منها، ومل يكن قد نزل حكم الِظهار، فقال لها النبي 

مرت يف �ساأنك ب�سيء« ويف رواية: »ما اأراك اإل قد َحُرمت عليه«، ثم 
ُ
] »ما اأ

راجعت ر�سول اهلل ] مرارا ت�سكو فاقتها و�سدة حالها، حتى نزلت الآيات 

.
)١(

الكرمية من �سورة املجادلة

الفرق بني احلوار وبع�ش امل�صطلحات االأخرى

اأنها  البع�ص  يظن  عديدة  النبويةكلمات  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  جاء 

وكلمة  اجل���دال،  كلمة  ومنها:  منه،  معناها  يف  قريبة  اأو  للحوار  م��رادف��ة 

يف  الكلمات  ه��ذه  بني  العالقة  معرفة  املفيد  من  واملناق�سة،  اخل�سومة، 

ا�ستعمال القراآن وال�سنة ولغة العرب.

1- اجَلـَدل: 

قال ابن فار�ص: اجليم والدال والالم اأ�سل واحد، وهو من باب ا�ستحكام 

.
)٢(

ال�سيء يف ا�سرت�سال يكون فيه امتداد اخل�سومة ومراجعة الكالم

اللَدد يف اخُل�سومة والقدرة عليها، واملفاو�سة  اأبادي: هو   وقال الفريوز 

واللدد يف  اأخ�ص من اخل�سومة،  ، فاجلدل 
)٣(

واملغالبة املنازعة  �سبيل  على 

تعاىل:  قوله  من  ماأخوذ  وهو  والتعنت،  واملكابرة  ال�سدة  مبعنى  اخل�سومة 

)وهو األّد اخِل�سام( البقرة/٢٠٥.

مبعنى  عنده  فهي   ،
)٤(

واملخا�سمة املناظرة  املجادلة:  الأث��ري:  ابن  وق��ال 

واحد.

١ - احلاكم، امل�ستدرك على ال�سحيحني، ج٤٨١/٢، القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، ٢7٠/١7، 

الواحدي، اأ�سباب النزول، حتقيق �سيد �سقر، ط٢، �ص: ٤٣٣.

٢- ابن فار�ص، مقايي�ص اللغة، دار اإحياء الكتب العربية، ط١، ج٤٣٣/١.

٣- الفريوزبادي، حممد بن يعقوب، القامو�ص املحيط، عامل الكتب، بريوت، ط١، ج٣/٣٤7

٤-ابن الأثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث والأثر، حتقيق الزاوي والطناحي، املكتبة العلمية، 

بريوت، ج٢٤٨/١.
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اأي اأحكمت فتله، ومنه اجلديل، وجدلت البناء  واأ�سله من جدلت احلبل 

املحكم  الق�سر  وامِلْجَدل:  الِبنية،  املحكم  ال�سقر  هو  والأج��دل  اأحكمته  اأي 

البناء، ومنه اجِلدال، لأن ا�ستعماله يف حمافل النظر �سببا لفتل اخل�سم اإىل 

موافقتك باإبطال ما يحتج به، وكذا لكونه حُمكما لالأدلة والأ�سئلة والأجوبة.

الآَخَر  واح��ٍد  كلُّ  يفتل  املتجادلني  فكاأن  الأ�سفهاين:  الراغب  قال   

.
)١(

راأيه عن 

جادلت  ويقال:  وِج���دال،  جُمادلة  جادله  وق��د  العرب:  ل�سان  يف  وج��اء 

الرجل فجدلته َجْدل: اأي غلبته، ورجل َجِدل: اإذا كان اأقوى يف اخل�سام، 

بعد  قــوم  �صّل  )ما  احلديث:  ويف  اخل�سام،  �سدة  وهو  اجَل��َدل،  وال�سم: 

، واملراد به: اجلدل بالباطل.
)٢(

وتوا اجَلَدل(
ُ
هدى.. اإال اأ

�سيد بن ُح�سري: »فاإنك منافق جُتادل 
ُ
وجاء اأي�سا يف حديث الإفك قول اأ

 يق�سد �سعد بن عبادة، حيث قالها يف حلظة غ�سب.
)٣(

عن املنافقني«

مياري  اأن  للحاّج  ينبغي  ل  معناه:  احل��ج(  يف  )ول ِج��دال  تعاىل:  وقوله 

.
)٤(

ويخا�سم اأخاه فيخرجه اإىل مال ينبغي

ف اجلرجاين اجلدل بقوله: »علم ُيقتدر به على حفظ اأي و�سع   وقد عرَّ

.
)٥(

ُيراد ولو باطال، وهدم اأي و�سع ُيراد ولو حقا«

وقال الفيومي: هو التخا�سم مبا ُي�سغل عن ظهور احلق وو�سوح ال�سواب، 

لظهور  الأدل��ة  مقابلة  يف  ال�سرع  حملة  ل�سان  على  ا�ستعمل  ثم  اأ�سله،  هذا 

١ -الراغب الأ�سفهاين، مفردات القراآن، مطبعة البابي احللبي، القاهرة، ط١، �ص: ٨٩.

ال�سنن،  ماجه،  ابن  �سحيح،  ح�سن  وقال  الزخرف،  �سورة  التف�سري،  كتاب  اجلامع،  الرتمذي،   -٢

املقدمة، باب اجتناب البدع واجلدل، ج١٩/١، م�سند اأحمد ج٢٥٢/٥.

كتاب  �سحيحه  يف  وم�سلم  بع�سهن،  الن�ساء  تعديل  باب  ال�سهادات،  كتاب  ال�سحيح،  البخاري،   -٣

التوبة، رقم ٥٦.

٤ - ابن منظور، ل�سان العرب، مرجع �سابق، ج٤١٩/١، مادة جدل.

٥ -اجلرجاين، التعريفات، طبعة البابي احللبي، �ص: ٦٦.

21



.
)١(

اأرجحها، وهو حممود اإن كان للوقوف على احلق واإل فمذموم

يف  اجل��دل  اأن  يت�سح  الن�سو�ص  وا�ستقراء  اللغة  اأه��ل  تعريف  من  قلت: 

اأ�سله يالزم اخل�سومة والتم�سك بالراأي، وهذا بخالف املحاورة، فهي كما 

ي�ستفاد من معناها اللغوي مراجعة القول بني املتحاورين دون اأن يكون هناك 

بال�سرورة خ�سومة اأو تع�سب لراأي؛ فيفهم مما تقدم اأن املحاورة اأعم من 

به  ُتق�سد  ل  اأ�سلوب  النظر يف  لوجهتي  فيها عر�ص  املحاورة  لأن  املجادلة، 

اخل�سومة بال�سرورة، واجلدال يق�سد به املحاجة والغلبة باإفحام اخل�سم 

�سعة اخليال وح�سور  يعتمد على  الوا�سع  واحلوار مبفهومه  واإبطال حجته، 

البديهة والإحاطة قدرالمكان بخ�سائ�ص ما يدور احلوار حوله.

اجلدال باحل�صنى: 

اجلدال  اأن  منهما  ُيفهم  اجل��دال،  ذكر  فيهما  اهلل  كتاب  اآيتان يف  وردت 

ہ ہ ہ ہ ھ  چ  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  ي��ك��ون م��ذم��وم��ا، وه��م��ا:  ق��د ل 

ھ ھ ھ ےےۓ ۓڭچ  )النحل: ١٢٥(، وقوله تعاىل: 
چٻٻٻٻپپپپچ  )العنكبوت: ٤٦(.

 قلت: عند التاأمل يف م�سمون الآيتني الكرميتني ودرا�سة �سياقهما يت�سح اأن 

املعنى ل يخرج عما �سبق اإي�ساحه، وذلك اأن اجلدال ملا كان عادة يف جمال 

يكون  اأن  اأهمية  اإىل  الآيتني  اأ�سارت  فقد  للراأي  التع�سب  وي�سحبه  املغالبة 

اجلدال مبنيا على اأ�س�ص عادلة م�ستمال على الرفق واللني، بعيدا عن ال�ستم 

والت�سفيه ونحو ذلك مما ي�سحب اجلدال يف العادة، فاأمرنا اأن جنادل اأهل 

الكتاب واأن ن�ستمع اإىل مقالتهم و�سبههم والرفق بهم يف حلها وبيان خطئها، 

لكن  املبني،  على احلق  اأنه  نف�سه  قرارة  يعتقد يف  امل�سلم  لأن  ي جدال  و�ُسمِّ

وا�ستمالته  الآخر  ثقة  ك�سب  اأجل  النف�ص من  ما يف  اإظهار  ي�ستدعي  ل  هذا 

لالإ�سغاء للحوار عماًل بقوله تعاىل: { ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  

١- الفيومي، امل�سباح املنري، ط م�سطفى البابي احللبي مب�سر، ج١٠٢/١ .
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التجرد عند  اإظهار  اأهمية  ُيفهم منها  التي  الآية  ڇ})�سباأ/٢٤(. هذه 
نف�سية  بالغ يف  اأثر  له  للحق عند ظهوره مما  للخ�سوع  وال�ستعداد  احلوار، 

الآخر.

وقد قال بع�ص اأهل العلم: » فاأما اجلدل فهو مذموم يف كل مو�سع ُذكر 

باحلكمة  ربك  �سبيل  اإىل  )ادع  النحل:  يف  اأحدها  موا�سع،  ثالثة  يف  اإل 

واملوعظة احل�سنة وجادلهم بالتي هي اأح�سن(، املو�سع الثاين يف العنكبوت: 

املجادلة)قد  يف  الثالث  اأح�سن(،  هي  بالتي  اإل  الكتاب  اأهل  جتادلوا  )ول 

.
)١(

�سمع اهلل قول التي جتادلك يف زوجها(

 قلت: تقدم اجلواب عن املو�سعني الأولني، اأما املو�سع الثالث: فاإن اجلدال 

كان من خولة بنت ثعلبة الأن�سارية، فهي التي كانت جتادل مبعنى تخا�سم 

زوجها وت�ستكي اإىل اهلل تعاىل ما بدر منه، اأما الر�سول -]- فكان يحاورها 

 ،
)٢(

ويجيبها بلطف مبينا لها احلكم ال�سرعي: )ما اأراِك اإل قد َحُرمِت عليه

حتى نزلت الآيات الكرميات التي فيها بيان حكم الظهار.

وقد بني ابن َحْزم اأن اجلدال املذموم هو فيمن يجادل بعد ظهور احلق، 

تعاىل:   قوله  ومنه  بعد ظهورها،  قبول احلجة  الآبي من  املعاند  وهذه �سفة 

وئچ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چۅ 
الزخرف: ٥٨، ثم قال: »فوجدناه تعاىل اأثنى على اجلدال باحلق واأمر به، 

فعلمنا يقينا اأن الذي اأمر به غري الذي نهى عنه بال �سك، فنظرنا يف ذلك 

به املحمود،  املاأمور  املنهي عنه املذموم، ووجه اجلدال  لنعلم وجه اجلدال 

ھ  چہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  قال:  قد  تعاىل  لأنا وجدناه 

ے ے ۓ ۓچ النحل: ١٢٥، فكان تعاىل قد اأوجب اجلدال يف 
والبيان  الرفق  من  كلها،  اجلدال  اآداب  تعاىل جميع  فيها  وعلَّم  الآية،  هذه 

املنريية، دار  الر�سائل  الكرمي، جمموعة  القراآن  ا�ستخراج اجلدال من  ابن احلنبلي،  الفرج  اأبو   -١

اإحياء الرتاث، بريوت، ج٤١/٣.

٢ - �سبق تخريجه.
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والتزام احلق، والرجوع اإىل ما اأوجبته احلجة القاطعة. ثم قال: وقال اهلل 

تعاىل: چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ العنكبوت: ٤٦، فاأمر 

عز وجل كما ترى باإيجاب املناظرة يف رفق، وبالإن�ساف يف اجلدال وترك 

فُيعار�ص  ذلك  من  ب�سيء  بداأ  من  على  اإل  وال�ستطالة،  والبذاءة  التع�سف 

.
)١(

حينئذ مبا ينبغي

قلت: اجلدال الذي يق�سده ابن حزم يق�سد به عموم املحاجة واملناظرة 

واإقامة البينات على اخل�سم، وهو اأمر مطلوب حممود بن�ص الكتاب وال�سنة، 

فهو يتحدث عن اجلدال باملعنى الأعم ردا على َمْن منع املناظرة واملحاجة 

ممن كان يف زمانه كما يفهم من �سياق كالمه.

وقد جاء عن ال�سلف ما ُيفهم منه اأن اجلدل املذموم ما كان يف غري حمله 

و�سدَّ عن العمل، اأخرج ابن عبد الرب عن الأوزاعي اأنه قال: »بلغني اأن اهلل 

.
)٢(

ا األزمهم اجلدل ومنعهم العمل« اإذا اأراد بقوم �سرًّ

اآثاًرا عديدة عن �سلف الأمة يف النهي عن اجلدال يف  وقد نقل ابن بطة 

الدين والتع�سب املقيت ثم قال: »فاعلم يا اأخي اأين مل اأر اجلدال واملناق�سة 

واخلالف واملماحكة والأهواء املختلفة والآراء املخرتعة من �سرائع النبالء، 

لنا  امل��روءة، ول ممن ُحكي  اأهل  الف�سالء، ول من مذاهب  اأخ��الق  ول من 

املر�سيني من  �سيمة  ال�سلف، ول من  الأم��ة، ول من �سري  عن �ساحلي هذه 

.
)٣(

اخللف«

للحوار  مرادفة  اجلدل  كلمة  العلماء  من  كثري  ا�ستعمل  وقد  قلت: 

وبها  احلق  ليظهر  »املدافعة  املناظرة:  تعريف  يف  قالوا  لهذا  املناظرة،  و  اأ

يظهر �سحة الدليل من ف�ساده حتريرا وتقريرا«.

١ - ابن حزم، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط١ ٢، ج١٣/١-١٦.

٢ -ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وف�سله، ط١، بريوت، ١١٣/٢.

الراية،  دار  معطي،  ر�سا  حتقيق  الناجية،  الفرقة  �سريعة  عن  الإبانة  العكربي،  بطة  ابن   -٣

ط١، ج٥٣٢/٢.
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 وقالوا: اإنه ل فرق يني اجلدل واملناظرة، واأن ذلك يختلف عن املكابرة، 

.
)١(

وهي املنازعة يف امل�ساألة العلمية لإلزام اخل�سم ولي�ص لإظهار ال�سواب

2- اخِل�صـام: 

ْمُته  مًا اأي نازعته، يقال: خا�سْمته وخ�سَ مته َخ�سْ : َخ�سَ
)٢(

قال اأهل اللغة

واجلمع،  للواحد  وا�ستعمل  مًا،  َخ�سْ م  املخا�سِ و�ُسّمي  وِخ�سامًا،  خما�سمة 

م الآخر اأي جانبه، واجلمع ُخ�سوم  واأ�سل املخا�سمة اأن يتعلق كل واحد بَخ�سْ

اأي   -١٩ احل��ج:  ڻچ  ڻ  ڻ    ں    چں    تعاىل:  واأْخ�سام.وقوله 

فريقان، ولذلك قال: اخت�سموا، واخَل�سيم: الكثري املخا�سمة، قال تعاىل: 

م: املخت�ص باخُل�سومة، قال تعاىل:  چ کککگگچي�سواخَل�سِ
چ ەئ ەئ وئ وئچالزخرف: ٥٨ 

.
)٣(

م( ويف احلديث ال�سحيح: ) اأبغ�ص الرجال اإىل اهلل الألدُّ اخَل�سِ

وهما  ال��وادي  َل��دي��َدي  من  ماأخوذ  اخل�سومة  �سديد  الأل��د  ال��ن��ووي:  ق��ال 

م فهو  جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة اأخذ يف جانب اآخر، واأما اخَل�سِ

احلاذق باخل�سومة، واملذموم هو اخل�سومة بالباطل يف رفع حق اأو اإثبات 

.
)٤(

باطل، واهلل اأعلم«

وقد وردت هذه الكلمة وم�ستقاتها يف كتاب اهلل يف �سبعة ع�سر مو�سعًا، تعرب 

يف جميعها عن النزاع بني طرفني وهذا النزاع قد يكون بني احلق والباطل، 

كما يف قوله تعاىل: چں ں ڻ ڻ ڻچ احلج:١٩. ويريد بذلك 

فريق املوؤمنني وفريق الكافرين.قال املف�سر الآلو�سي: »ومعنى اخت�سامهم يف 

١-ال�ساحب حميي الدين احلنبلي، الإي�ساح لقوانني ال�سطالح يف اجلدل، حتقيق حممود دغيم، 

مكتبة مدبويل، القاهرة، ط١، �ص: ٩٩.

العرب،  ل�سان  منظور،  ابن   ،١٤٩ �ص:  �سابق،  مرجع  القراآن،  مفردات  الأ�سفهاين،  الراغب   -  ٢

ج٨٤٣/١، مادة خ�سم.

٣-�سحيح البخاري، كتاب التف�سري، باب »وهو األد اخل�سام«، و�سحيح م�سلم، كتاب العلم، باب يف 

الألد اخل�سم ج٢٠٥٤/٤ .

٤- �سرح النووي على �سحيح م�سلم، طبعة بريوت، م�سورة عن امل�سرية، ج٢١٩/١٦.
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ربهم: اخت�سامهم يف �ساأنه عز �ساأنه، وقيل يف دينه، وقيل يف ذاته و�سفاته، 

والكل من �سوؤونه تعاىل، واعتقاد كل من الفريقني حقية ما هو عليه وبطالن 

ما عليه �ساحبه وبناء اأقواله واأفعاله عليه يكفي يف حتقق خ�سومته للفريق 

.
)١(

الآخر، ول يتوقف على التحاور«

وقد يكون الخت�سام بني اأفراٍد موؤمنني يتناف�سون على اأمر م�سروع، كما 

اأخرب اهلل تعاىل عن حر�ص قوم مرمي عليها ال�سالم على كفالتها وتدافعهم 

ق لها خري الكافلني وهو زكريا عليه ال�سالم، قال تعاىل:  على ذلك حتى ُوفِّ

ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ    }

امل�سروع  التنازع  لكنه  اأمرها  تنازعوا يف  اآل عمران /٤٤، فقد  ەئ } 
املمدوح يف الت�سابق للخري والعمل ال�سالح.

3- املناق�صـة: 

الُكّتاب يف  لغة بع�ص  النا�ص ويف  ا�ستماله من قبل عامة  اللفظ �ساع  هذا 

معنى املحاورة، وعند الرجوع لّلغة ون�سو�ص ال�سرع جند �سيئًا اآخر، وهو اأن 

املناق�سة ل تكون اإل من طرف واحد، لأن معناها ا�ستيفاء احل�ساب، مبعنى 

من  املناق�سة  الآخر.واأ�سل  حما�سبًا  وي�ستوعب  ي�ستق�سي  الطرفني  اأحد  اأّن 

.
)٢(

نق�ص ال�سوكة اإذا ا�ستخرجها من ج�سمه، حتى ل يرتك منها �سيئا

 وقد جاء يف احلديث ال�سحيح الذي اأخرجه ال�سيخان من رواية عائ�س�ة 

القيامة  يوم  احل�ساب  ُنوق�ص  )من  قال:   [ النبي  عن  عنها،  اهلل  ر�سي 

. قال النووي: معنى نوق�ص: ا�سُتق�سي عليه، ومعناه: اأن التق�سري 
)٣(

ب( ُعذِّ

١ - الآلو�سي، روح املعاين يف تف�سريالقراآن العظيم، دار الفكر، بريوت، ط١، ج١٣٣/١7.

٢ - ابن الأثري، النهاية، مادة نق�ص، ابن منظور، ل�سان العرب، ج7٠٤/٣مادة نق�ص.

فراجعه  �سيئا  �سمع  من  ب��اب  العلم،  كتاب  ا�ستنبول،  طبعة  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخ��رج��ه:   -  ٣

حتىيعرفه، ج٣٥/١.

 وم�سلم يف �سحيحه، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، ط١، كتاب اجلنة، باب اإثبات احل�ساب، رقم 

7٩، ج٢٢٠٤/٤.
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غالب يف العباد فمن ا�ستق�سي عليه ومل ي�سامح هلك ودخل النار، ولكن اهلل 

.
)١(

تعاىل يعفو ويغفر ما دون ال�سرك ملن ي�ساء

ومن خالل ما تقدم ُيفهم اأن احلوار اأعم من اجلدال، واأن كل جدال هو 

حوار، اإل اأن اجلدال يراد به اخل�سومة والغلبة، ولي�ص احلوار كذلك يف معناه 

الأعم، واأن ا�ستعمال املناق�سة يف مو�سع املحاورة خطاأ �سائع، لأن املناق�سة 

تكون من طرف واحد، بينما احلوار يكون من الطرفني.

١ - النووي، �سرح �سحيح م�سلم، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت – م�سورة – ط٢، ج٢٠٩/١7.
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الف�صل الثاين

احلوار يف القراآن الكريـم





احلوار يف القراآن وال�سنة عند تدبره هو باب جدير اأن يدخل منه الباحثون 

ومبناها،  فحواها  يف  ال�سريعة  عظمة  اإىل  خالله  من  ليتو�سلوا  والعقالء 

الفكرية  النا�ص  م�سكالت  لكل  عالجا  فيه  اأن  اأي�سا  خالله  من  وي��درك��وا 

وامل�سلكية، واأنه ي�سع منهجا وا�سحا لالإجابة على كل الت�ساوؤلت.

وقد هدف هذا الف�صل اإىل بيان: 

وبنّي  للحق،  املو�سل  الهادف  م�سروعية احلوار  اأر�سى  قد  كتاب اهلل  اأن    -

الأ�سلوب الأمثل للتوا�سل بني النا�ص

-  واأن القراآن الكرمي قد ا�ستعمل احلوار كثريا لإقناع املخاطبني.

واأنه  والإقناع  والإ�سالح  الهداية  املحاورة يف  اأ�سلوب  اإ�سهام  - وبيان مدى 

اإلينا يف كيفية  تعاىل  اأممهم، ثم هو و�سية اهلل  الأنبياء يف دعوة  منهج 

التعامل مع الآخرين.

من  مظهر  هو  والإقناع  املخاطبة  يف  للحوار  الكرمي  القراآن  اعتماد  - اإنَّ 

مظاهر اإعجازه و�سر من اأ�سراره التي جعلت النا�ص يدخلون يف دين اهلل 

وقالوا  معينه،  من  ونهلوا  اآياته  تدبروا  اأن  بعد  للحق  ويخ�سعوا  اأفواجا 

.
)١(

بف�سيح العبارة: » اإنه مثمر اأعاله، ُمغدق اأ�سفله، يعلو ول ُيعلى عليه«

 { ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   } ي��ق��ول:  اإذ  ت��ع��اىل  اهلل  و���س��دق 

)الإ�سراء/٩(.

حرية  ويوؤكد  الب�سر،  بني  الختالف  حقيقة  يوؤكد  ذلك  كل  يف  وال��ق��راآن 

التفكري العتقاد، واأن من حق كل اأحد اأن يطالب بالدليل، واأنه ل اإقناع بدون 

حجة اأو منطق.

َد القراآن مبداأ احلوار بطرق عديدة، فعر�ص القراآن حلوار اهلل مع  وقد اأكَّ

١ - من قول الوليد بن املغرية، اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، كتاب التف�سري، �سورة املدثر، ج رقم: 

 ،[ اهلل  ر�سول  امل�سركني  جمادلة  باب  النبوية،  ال�سرية  يف  كثري،  ابن  واأورده   . ج٥٥٠/٢   ،٣٨7٢

ج٤٩٩/١، 
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اأنه ميتلك القوة  اإبلي�ص، رغم  خلقه بوا�سطة الر�سل، وكذا مع املالئكة ومع 

ويكفيه اأن يكون له الأمر وعليهم الطاعة، كما اأنَّ دعوات الر�سل كلها كانت 

كثري من هذه  القراآن يف عر�ص  اأطال  وقد  اأقوامهم،  مع  باحلوار  حمكومة 

احلوارات بني الر�سل واأقوامهم ومل ي�سجب القراآن يف هذا الباب موقفًا كما 

�سجب موقف رف�ص احلوار والإ�سرار على عدم ممار�سته: 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  {ک 

ے}   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
)اجلاثية:7-٩( 

{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ  

ڃ     ڃ  ڃ})ف�سلت: ٥(
اهتمامًا  به  اهتم  بل  َعَر�سيًا  حديثًا  احلوار  عن  القراآن  حديث  يكن  ومل 

كبريًا من حيث املنهج والقواعد التي ينبغي اأن ي�سري عليها، وَعَر�ص لأ�ساليبه 

ومناذج منه، مما يعطي املتاأمل فيه نظرية متكاملة عن احلوار من خالل 

القراآن الكرمي

 وحتى ن�سل اإىل اأ�س�ص احلوار يف القراآن ومنهجه فيه ون�ستفيد من ذلك 

يف معرفة الأ�ساليب املثلى يف التوا�سل مع الآخرين وحماورتهم، ولبيان ف�سل 

الإ�سالم على الأمة والب�سرية جمعاء يف اإبراز قيمة احلوار والدعوة اإليه قول 

وعمال، فقد جاء هذا الف�سل يف اأربعة مباحث: 

املبحث الأول: بيان القراآن لتاريخ احلوار واجلدل

املبحث الثاين معامل احلوار يف القراآن الكرمي 

املطلب الثالث: منهج الأنبياء يف حماورة اأقوامهم

املبحث الرابع: حماورة اهلل تعاىل لعباده، وفيه م�سائل: 

اأدلة  ذك��ر  والن�سور،  البعث  اأدل��ة  ذك��ر  تعاىل،  وج��وده  على  الأدل���ة  ذك��ر 

النبوة، ذكر حماورة اأهل الكتاب، حماورة امل�سركني، ذكر الأ�سئلة والأجوبة 

اجلدلية..
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املبحث االأول: بيان القراآن لتاريخ احلوار واجلدل: 

اجلدل  اأن  ال��ق��راآن  اأث��ب��ت  فقد  واخل��ل��ق،  الإن�سانية  ِق���َدم  ق��دمي  احل���وار 

 { ٺ  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ     } تعاىل:  قال  الإن�سان،  يف  وغريزة  طبع 

)الكهف/٥٤(.

 احلوار مع اإبلي�ش: 

اجلديل  احل��وار  وه��و  التاريخ،  عرفه  ح��وار  اأول  الكرمي  ال��ق��راآن  ي�سوق 

اخلطاب  له  فتوجه  لآدم  ال�سجود  رف�ص  اأن  بعد  اإبلي�ص،  من  ال�ستكباري 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   الرباين: { 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ })الأعراف/١٢-١٥(.

احلوار مع املالئكة: 

وبني  ووج���ّل  ع��ز  اخل��ال��ق  ب��ني  ال�ستف�ساري  احل���وار  اأي�سا  ال��ق��راآن  �ساق 

املالئكة، حيث اأرادت املالئكة اأن تفهم وجه احلكمة من خلق اآدم، ف�ساألت 

حمكم  يف  احلوار  ذلك  لنا  ونقل  الباري  فاأجابهم  املتعلم،  امل�ستفهم  �سوؤال 

ٻ   ٻ   ٱ     } الأم��ان��ة:  ِعظم  ون�ست�سعر  النعمة  عظيم  لندرك  كتابه 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  

ڦ} )البقرة /٣٠(.
اآدم: قابيل وهابيل،  اأي�سا ذلك احلوار الذي دار بني ابني  و�ساق القراآن 

و�ساق ما دار من حوار بني الأنبياء واأممهم قوم نوح واإبراهيم ولوط ومو�سى 

وعي�سى وغريهم، مما يدل دللة وا�سحة على اأن احلوار قدمي قدم التاريخ، 

واأنه ارتبط بالعقالء من خلق اهلل تعاىل من مالئكة واإن�ص وجن، وال�سعيد 

من ا�ستفاد منه للو�سول للحق ولي�ص للتلبي�ص اأو دح�ص احلق، وال�سعيد من 

ُوِعَظ بغريه.
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املبحث الثاين: معامل احلوار يف القراآن الكرمي 

 م�صروعيته، منهجه، اأهدافه

وبيان  خماطباته  يف  احل��وار  منهج  باعتماد  الوا�سح  القراآن  اهتمام  اإن 

حقائقه ون�سحه ومواعظه وق�س�سه لهو اأكرب دليل على اأن اهلل تعاىل يريد 

واحلجة  الإقناع  يكون  واأن  والتعاي�ص،  التوا�سل  منهج  احلوار  يكون  اأن  لنا 

طريق الدعوة ون�سر الثقافة.

فاأ�سلوب احلوار ُي�ستعمل لنقل معلومة اأو اإثبات ق�سية من غري طريق ال�سرد 

املبا�سر، واإمنا من خالل ال�سوؤال واجلواب اأو تبادل الأفكار واملعلومات، مما 

يعطي ال�سياق الذي تنقل به املعلومة اهتماما وحيوية بعيدا عن ال�ساآمة وامللل، 

بل يدفع ال�سامع لالهتمام والتيقظ والنتباه ملا يقال وما يجاب به، لهذا جند 

الأنبياء لأقوامهم، وجند  النا�ص، وحكاية حماورة  القراآن مبحاورة  اهتمام 

اأن اهلل تعاىل �ساق لنا كثريا من الق�س�ص واملواعظ واحلكم بطريقة احلوار، 

اأوموعظة، قال  اأوحكمة  اأوعربة  اأو فائدة  اإقناع  للقارئ ما فيها من  ل  ليو�سِ

ال�سيوطي: »وقد اأخرج اهلل تعاىل خماطباته يف حماجة خلقه يف اأجلى �سورة 

ليفهم العامة من جليها ما ُيقنعهم، وتلزمهم احلجة، ويفهم اخلوا�ص من 

.
)١(

اأثنائها ما َيرَبى على ما اأدركه َفْهُم اخلطباء«

واحلوار يف القراآن جنده يفيد وعًظا اأو ن�سًحا اأو اإجالًء حلقيقة اأو تثبيتا 

لأقدام املوؤمنني، اأو دح�سا لباطل وما �سابه ذلك من اإجابات على ت�ساوؤلت 

العقلي  امل�ستوى  مع  يتنا�سب  باأ�سلوب  ذلك  وكل  العاقل،  الإن�سان  بال  ت�سغل 

لالإن�سان عموما بعيدا عن اجلدل الفل�سفي والتخبط املردي.

ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ         ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    }

ڄ  ڄ } الزمر/٢٣.{ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ } الن�ساء/٨7.

١ - ال�سيوطي، الإتقان يف علوم القراآن، ج١٣٥/٢.
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منه  يدخل  اأن  املمكن  باب من  وتاأمله هو  تدبره  القراآن عند  واحلوار يف 

الباحثون والعقالء ليتو�سلوا من خالله اإىل اإعجاز القراآن يف فحواه ومبناه، 

الفكرية  النا�ص  م�سكالت  لكل  عالجا  فيه  اأن  اأي�سا  خالله  من  وي��درك��وا 

وامل�سلكية، واأنه ي�سع منهجا وا�سحا لالإجابة على كل الت�ساوؤلت، ويربي ملكة 

احلوار عند من يتدبره ويتفهم ما فيه.

ومن هنا تبدو اأهمية الل�سان والقدرة على البيان واحلوار حيث اإنه ال�سالح 

بتقاليده  للتم�سك  يجادل  من  خا�سة  النا�ص  مواجهة  يف  واملوؤثر  احلقيقي 

{ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   تعاىل:   قال  ولهذا  واألفها،  ورثها  التي  وعاداته 

ڱ  ڱ  ڱ  ں} )اإبراهيم /٤(. 

 فوظيفة الل�سان البيان واإقامة احلجة والإقناع، من اأجل ذلك دعا مو�سى 

يقدر  اأن  اأجل  من  الوا�سح  البيان  على  القدرة  يعطيه  اأن  ربه  ال�سالم  عليه 

على اإقناعهم وليفقهوا قوله: { ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې } )طه/٢٥-٢٨( .

وهذا من حر�ص نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم على اأن يهيئ لدعوته اأجنع 

الو�سائل واأح�سن ال�سبل التي توؤدي اإىل ت�سديق القوم له وعدم تكذيبهم اإياه: 

{ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  

وئ } )الق�ص�ش/٣٤(.

تن�سيق  اأثر كبري يف احلوار من حيث  لها  والبيان  الف�ساحة  اأن   ول �سك 

الكالم املنا�سب فياملقام املنا�سب واختيار الألفاظ املوؤثرة واملعاين املعربة.

»واحلج�ة ال�سحيح�ة ل ُتغلب اأبدا فهي اأدعى اإىل احل�ق واأن�سر للدين من 

لهم  نظري  ل  الذين  ال�سحابة  واأفا�سل  اجلّم�ة،  والأع��داد  ال�ساكي  ال�س�الح 

اإمنا اأ�سلموا بقيام الرباهني على �سحة نبوة حممد ] عندهم فكانوا اأف�سل 

.
)١(

ممن اأ�سلم بالغلبة بال خالف من اأحد من امل�سلم�ني«

١ - ابن حزم، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، ج١٨/١.
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 واإذا كان الهدف من احلوار هو التوا�سل بني النا�ص واإي�سال احلق لهم، 

وكذا التو�سل للحق حيثما كان، ولأن) احلكمة �سالة املوؤمن حيثما وجدها 

التقطها(، فاإن �سالح املحاور اإمنا هو ل�سانه وما ي�سدر عنه من منطق مقنع 

وحجة وا�سحة، لهذا بنّي اهلل تعاىل اأن هذا الدين جاء من خالل الربهان 

ولي�ص الإكراه: { ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې })الن�ساء/١7٤(. 

وقد طالب اهلل تعاىل من يدعي دعوى اأو يتمنى اأمنية دون دليل اأن يقدم 

ڄ  ڄ   ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ    ڤ  ٹ  {ٹ  ال��ربه��ان: 

ي�سرك  الذي  اأن  وبني  )البقرة /١١١(-  ڄ ڄ      ڃ   ڃ     ڃ } 
باهلل تعاىل لي�ص له حجة ول برهان: { ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ 

ٿ } )النمل/٦٤(.

بيان  معناه:  واأن   ، ابي�صَّ اإذا  بَرَه  الربهان م�سدر  اأن  اللغة  اأهل  بني  وقد 

.
)١(

احلجة، واأنه اأوكد الأدلة وهو الذي يقت�سي ال�سدق اأبدا

والقراآن بذلك ير�سدنا اإىل الطريق القومي يف احلوار مع الآخرين وهو اأن 

ن�ستمع للدعوى ثم نطالب بالربهان وما دام اأنه ل برهان معه فاإنه �سريجع 

اإىل نف�سه اإن كان عاقال ويعرف اأنه على باطل، اإذ اإن كل �سخ�ص قادر على 

اأن يدعي ما ي�ساء لكن املهم هو اأن يربهن على �سحة ما يقول ويعتقد.

لتقرير  احل��وار  ا�ستعمال  يف  القراآن  لطريقة  بيان  التالية  الفقرات  ويف   

ق�ساياه وتر�سيخ م�سروعيته: 

احلوار منهج القراآن يف تقرير اأهدافه: 

هو  احل��وار  اأن  جند  �سوف  القراآن  اإليها  تطرق  التي  املوا�سيع  تدبر  عند 

من  ويتبني  الفكرة،  واإي�سال  الأفكار  وتر�سيخ  امل�سائل  لتقرير  العام  الإطار 

خاللها م�سروعية احلوار واأهميته وطريقة القراآن يف اإيراده: 

١ - الراغب الأ�سفهاين، مفردات القراآن، مرجع �سابق، �ص: ٤٥.
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 ١-حماورة منهج التفكري: 

املناق�سة يف  قبل  الفكري-  املنهج  هو  العاقل  الإن�سان  فيه  يحاور  ما  اأهم 

طبيعة الفكرة وتفا�سيلها- يف حماولة لتعريفه باحلقيقة التي غفل عنها ؛ 

وهي اأن الق�سايا الفكرية ل ترتبط بالق�سايا ال�سخ�سية، فلكل جماله ولكل 

اأ�سوله التي ينطلق منها وميتد اإليها: 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ      }

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ } )البقرة: ١7٠(

الرد  والهمزة مبعنى  للحال،  الواو  اآباوؤهم(  الزخم�سري: )اأولو كان  قال 

ول  الدين  �سيئا من  يعقلون  ل  اآباوؤهم  كان  ولو  اأيتبعونهم  معناه:  والتعجيب 

.
)١(

يهتدون لل�سواب

2- التحذير من الطغيان والتكرب يف االأر�ش وعدم االعتداد بالنف�ش

 اإن من اأكرب املوانع من اتباع احلق واأكر ما ي�سد النا�ص عن الدين و�سلوك 

طريق ال�ساحلني اإمنا هو الطغيان والكرب والعناد، فاأ�سار القراآن اإىل هذا 

وق�ص علينا من تاريخ من قد م�سى ما فيه العربة، ف�ساق اهلل تعاىل لنا ق�سة 

قارون مع قومه باأ�سلوب فيه حوار واأخذ ورد، ويبني فيه موقف الفئة املوؤمنة 

و�سرف العلم يف مقابل الفئة املتهالكة على الدنيا نتيجة اجلهل والغفلة: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  چہ 
ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

يئجبحبٱ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ٻٻٻٻپپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 
ڦڦڦڦڄڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹٹ  ٹ  ٿ 
١ - الك�ساف عن حقائق التنزيل، الزخم�سري، حتقيق عبد الرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت، ط١، ج٢٣٩/١.
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ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ گ  ک  ک 
چ  ہ ہ ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ ڱ  ڱ 

.)٨١–7٦ )الق�س�ص:

ولنا اأن تدبر فيما �ساقه اهلل تعاىل يف هذه املحاورة من نظرة متوازنة لعقالء 

ەئوئوئۇئ  {ىىائائەئ  له:  قالوا  عندما  ق��ارون  قوم 

ۇئ ۆئ ۆئۈئ}

 ولنا اأن ننعم النظر يف ن�سائحهم املغلفة بالأدب والذوق الرفيع: {ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب} ثم لنا 

اأن نت�سور ذلك احلوار الذي تبادله »الذين يريدون احلياة الدنيا« مع »الذين 

وتوا العلم«، وهذه املقابلة ُيفهم منه بطريق الإ�سارة اأن الذين يريدون احلياة 
ُ
اأ

الدنيا اإمنا فعلوا ما فعلوا وركنوا اإىل الدنيا نتيجة اجلهل والغفلة، ويتبني لنا 

�سرف العلم واأهله، والعاقبة احلميدة التي ي�سوق اإليها.

 ثم لنتاأمل فيما ختم اهلل به ذلك احلوار: »فخ�سفنا به وبداره الأر�ص..« 

وهي عاقبة املتكربين املتجربين الذين �سدتهم �سهوات الدنيا عن اللتفات 

لالآخرة التي هي خري واأبقى.

 واملتدبر يف احلوار ال�سابق بكل ما فيه من بالغة واإيجاز وت�سويق للقارئ 

باأ�سلوب حواري ق�س�سي يخرج مبعاين جميلة وحكم بليغة، منها: 

اأن اهلل تعاىل هو املانح الواهب، واأنه ينبغي �سكر النعمة واإل كان م�سريها 

تذكري  واأهمية  مطلوبة،  والآخ��رة  الدنيا  بني  املتوازنة  النظرة  واأن  ال��زوال، 

املعتد بنف�سه بحال الأمم املا�سية وم�سريها، ثم ف�سيلة العلم وقبح اجلهل، 

.
)١(

وغري ذلك من املعاين املهمة

١- راجع تف�سري ابن كثري، حتقيق عادل اأحمد وزميله، مكتبةالعبيكان، الريا�ص، ط١، ج٥٢٢/٤.
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ې   تعاىل: {  بقوله  قارون وعاقبته  تعاىل ق�سة  ونلحظ كيف ختم اهلل 

 { ۈئ    ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى    ى      
)الق�س�ص: ٨٣(، حيث اأوجز الهدف من احلوار ال�سابق بني قارون وقومه 

وعاقبة قارون َوَمْن �سلك م�سلكه.

3-ويف باب بيان عاقبة ال�صرك والتفاخر املذموم: 

ي�سوق اهلل لنا حماورة بني موؤمن فقري وكافر غني، وقد كان بينهما �سحبة 

تطاول  وقد  فقري،  والآخ��ر  جنتان،  له  الكافر  وهو  اأحدهما  لكن  ومعرفة، 

الكافر الغني على �ساحبه الفقري وتفاخر مباله، وجاهر بكفره وعدم اإميانه 

بالبعث: 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ٱ  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئچ )الكهف: ٣٢ - ٤٣(.

باأموالهم  افتخروا  الكفار  اأن  هذا  من  املق�سود  اأن  اعلم  ال��رازي:  قال 

يوجب  ل  مما  ذلك  اأن  تعاىل  اهلل  فبني  امل�سلمني،  فقراء  على  واأن�سارهم 

يجب  ال��ذي  اأم��ا  فقريًا،  والغني  غنيًا  الفقري  ي�سري  اأن  لحتمال  الفتخار 
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الفتخار به فطاعة اهلل وعبادته، وهي حا�سلة لفقراء املوؤمنني، وبنيَّ ذلك 

.
)١(

ب�سرب هذا املثل املذكور يف الآية

واملنهج بني �ساحبني،  الدين  املحاورة متثل اختالفا جوهريا يف  وهذه 

وقد قامت ب�سبب املفاخرة التي اأبداها الكافر الغني وتطاول بها على �ساحبه 

اأعماه التكرب والنغما�ص  الفقري، وجاهر من خاللها بكفره بالبعث، وقد 

يف امللذات عن الهداية والتوا�سع ومعرفة حق اهلل تعاىل.

وميثل الطرف الآخر الإن�سان الرا�سد ذلك املوؤمن الذي التزم احلق ومل 

ي�سده فقره عن اللهث وراء مال الأغنياء اأو ح�سدهم عليه، وكالهما منوذج 

م�سهد  بذكر  للحوار  الكرمي  القراآن  مّهد  وقد  النا�ص  من  لطائفة  اإن�ساين 

اجلنتني املزدهر اخلالب الذي يثري الأنف�ص لنعم الدنيا ومتاعها: ) وا�صرب 

بنخل  اأعناب، وحففناهما  الأحدهما جنتني من  رجلني جعلنا  لهم مثال 

وجعلنا بينهما زرعا..(.

وُيفهم من �سياق الآيات اأن املوؤمن كان يحاور �ساحبه بالوعظ والدعاء اإىل 

الإميان باهلل والبعث، فذكر القراآن اأنه عند هذه املحاورة قال الكافر وهو 

.
)٢(

ممتلئ ن�سوة و بطرا واختياًل: )اأنا اأكرث منك ماال واأعز نفرا..(

ويف قوله: » ولئن ُرددت اإىل ربي الأجدن خريا منها منقلبا..« بيان ل�سدة 

وجود  فر�ص  على  الرعاية  وحتفه  حمظوظا  �سيبقى  اأن��ه  ظّن  حيث  غ��روره 

، وقد ن�سي هذا املغرت مباله وجاهه اأن فتح باب الدنيا على الإن�سان 
)٣(

اآخرة«

قد يكون لال�ستدراج ولي�ص لكونه م�ستحقا لذلك.

 ونلحظ كيف قام الطرف الرا�سداملعتز بعقيدته مبهمة الدعوة والتذكري 

واإبداء الن�سح وبيان قدرة اهلل تعاىل الذي وهب، واأنه قادر على اأن ي�سلب 

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج٢١، ١٢٤.

٢-الرازي، التف�سري الكبري، ج١٢٨/٢١.

٣- �سيد قطب، فيظالل ا لقراآن، دار اإحياء ا لرتاث العربي، بريوت، ط١٣، ج٩٥/١٥.
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والأدب يف  بالإقناع يف احلوار  باأ�سلوب مفعم  كل ذلك  كما منحها،  النعمة 

الأ�سلوب، دون ال�سب اأو التجريح، اإمنا ذكره باأ�سله ومن�سئه، واأن له ربا قادرا 

ثم  نطفة  من  ثم  تــراب  من  خلقك  بالذي  )اأكفرت  عليه:  اأنعم  الذي  هو 

�صّواك رجال..( 

ثم اأر�سده اإىل ما ينبغي: )ولوال اإْذ دخلت جنتك قلَت ما �صاء اهلل ال قوة 

اإال باهلل..(

ثم العاقبة املتوقعة والندم الذي ل ينفع: )واأحيط بثمره فاأ�صبح يقلب 

كفيه..(

وهذا امل�سرك اإمنا ندم على ال�سرك لعتقاده اأنه لو كان موحدا غري م�سرك 

لبقيت عليه جنته، فهو اإمنا رغب يف التوحيد والرد عن ال�سرك لأجل طلب 

تعاىل:  قال  ولهذا  اهلل،  عند  مقبول  توحيده  �سار  ما  ال�سبب  فلهذا  الدنيا، 

.
)١(

)ومل تكن له فئة ين�صرونه من دون اهلل وما كان منت�صرا(

والقراآن الكرمي يريد اأن يو�سل لنا الهدف من ذلك وهو اأن علينا اأن نعترب 

�ه اهلل علينا، فمن كان منا غنّيا فليتعظ وليتاأدب مع املنعم حتى  مبا ق�سَّ

ل ي�سيبه ما اأ�ساب ذلك الكافر باأنعم اهلل، ومن كان منا فقريا فليقتِد بذلك 

املوؤمن الفقري، وكيف اأنه ترفع عن �سفا�سف الدنيا وحطامها، وكيف ينبغي 

اأن تكون النف�ص عزيزة، والهمة عالية، دون النظر اإىل متاع احلياة الدنيا.

 وكل اإن�سان عاقل يتدبر احلوار ال�سابق ُيكرب ذلك الفقري املوؤمن الذي 

مل يباِل بقلة املال، ومل ُيداِر �ساحبه الغني ومل يجامله على ح�ساب عقيدته، 

اأن  املمكن  واأنه من  املتكرب،  الغني  ي�ساركه موقفه يف حواره مع �ساحبه  بل 

نو�سل ر�سالتنا لالآخر دون حتقري اأو ت�سفيه، كما يدرك كل متدبر اأثر احلوار 

يف اإي�سال الأفكار املهمة واملعاين اجلميلة التي اأراد اهلل تعاىل تذكرينا بها.

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج١٢٩/٢١.
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٤-ويف باب التعريف بقدرة اهلل تعاىل نقراأ يف كتاب اهلل: { ٱ  ٻ  ٻ    

ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ } )البقرة/٢٦٠(.
اأن  يريد  لكنه  اهلل،  بقدرة  – موقن  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  اهلل  نبي  اإن   

يرى تلك املعجزة لتكون اآية له يحاجج بها قومه، واأ�سلوب اإبراهيم يختلف 

عن اأ�سلوب الذي مّر على قرية وهي خاوية فقال: » اأنى يحيي هذه اهلل بعد 

موتها«.  

قال الرازي: اإن اإبراهيم ملا راعى الأدب ُجعل الإحياء والإماتة يف الطيور، 

.
)١(

وُعزيرا ملا مل ُيراع الأدب ُجعل الإحياء والإماتة يف نف�سه

 والآيات الكرمية تعرب عن ت�سوف نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�سالم- ملعاينة 

اآثار قدرة اهلل تعاىل، وهو يدل على اأن املوؤمن كلما ازداد قربا من اهلل ازداد 

�سوقا وتطلعا لروؤية اآثار القدرة، ولي�ص هو طلب لربهان اأو لزيادة اإميان، بل 

هو تعبري عن احلب وال�سوق اإىل روؤية اآثار قدرة اهلل تعاىل وهي تبدع ليتذوق 

طعم الإميان، وقد منَّ اهلل تعاىل على اإبراهيم با�ستجابة طلبه وحتقيق تطلعه 

.
)٢(

واأ�سبغ عليه نعمة روؤية اآثار القدرة: )قال فخذ اأربعة من الطري..(

راأى  ليعرفنا كيف  تعاىل قد ق�ص علينا م�سهد احل��وار،  اأن اهلل  ونلحظ   

ل  واأن��ه  واإب��داع��ه،  اهلل  ق��درة  تتجلى  وكيف  لالأموات  تعود  احلياة  اإبراهيم 

اأن مل تكن،  اأول مرة بعد  ُيعجزه �سيء، وهو تذكري لنا باحلياة التي جاءت 

ودعوة للنا�ص للخ�سوع للخالق الذي اخت�ص بالقدرة املطلقة.

ويف باب القدرة اأي�سا يقول اهلل تعاىل: - بعد اأن �ساق دعاء زكريا ومناجاته 

هلل تعاىل يف ُخفية وطلبه الذرية:{ ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج7/٣٨.

٢- �سيد قطب، يف ظالل القراآن، ج٣٠٢/٣.
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ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک    ک   ڑ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ڻ  ڻ  ڻ           ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے })مرمي/7-٩(.

اأغدقه اهلل تعاىل من حب ورعاية  ال�سابق ي�سعر مبا   ومن يتدبر احلوار 

له  واختار  غالما  وهبه  باأن  الب�سرى  له  وعّجل  ناداه  حيث  زكريا  نبيه  على 

ا�سم الغالم » اإنا نب�صرك بغالم ا�صمه يحيى..«، واأخربه اأن هذا ال�سم مل 

ُي�سبق: » مل جنعل له من قبل �صميا«، وهنا اأيقن زكريا برحمة اهلل وف�سله 

الف�سل  لهذا  تكون  اأن  �ساء  التي  بالو�سيلة  ُيعلمه  اأن  ف�ساأل اهلل  له،  ورعايته 

اأنى  ربَّ  قال   « عاقر:  وامراأته  كبري  �سيخ  اأنه  خا�سة  قلبه،  ليطمئن  والهبة 

يكون يل غالٌم وكانت امراأتي عاقرا، وقد بلغُت من الِكرب عتيا« 

وقد بني اهلل تعاىل له مثال قريبا وهو ذكر اأ�سل ن�ساأته وخلقته بعد اأن مل 

، وقد خلقُتك من قبل ومل تك  يكن:  »قال كذلَك قال رُبَك هو عليَّ هنينِّ

�صيئا«  اإن زكريا ل ي�سك حلظة يف قدرة اهلل تعاىل، لكنه ملا مل جتِر العادة اأن 

ُيرزق الإن�سان بولد على كرب �سنه و�سن زوجه اأراد اأن يطمئن اإىل الو�سيلة، 

فكان ذلك احلوار وكانت ال�ستجابة وكان التذكري .

ويف باب ت�صحيـح االعتقـاد بعي�صى عليه ال�صالم 1 -

 يبني الباري خطاأ الن�سارى يف اعتقاد األوهيته واأنه ابن اهلل- تعاىل اهلل 

عن ذلك- فنجد اأن القراآن الكرمي يذكر لنا حوارا يدور يف اأر�ص املح�سر، 

حيث يريد اهلل اأن يظهر للنا�ص من خالل هذا احلوار �سناعة قول الن�سارى 

وكيف يترباأ عي�سى عليه ال�سالم مما افرتي عليه ون�سب اإليه: 

ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڱ  ڳڱ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 
ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
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ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئچ )املائدة: ١١٦ - ١١7(.

 هذا اخلطاب كان موجها لعي�سى وحده من بني الر�سل، وذلك لكونه النبي 

الوحيد الذي جعله اهلل اآية: )ولتكون اآية للنا�ش(وب�سبب ذلك �سلَّ فيه اأكر 

الن�سارى واعتقدوا فيه الألوهية واأنه ابن اهلل، تعاىل اهلل عن ذلك، واهلل 

حكاية  خالل  من  يريد  ولكنه  للنا�ص،  عي�سى  قاله  ما  عليه  يخفي  ل  تعاىل 

ذلك احلوار اإىل تقريع وتبكيت كل من بالغ يف اإطرائه للم�سيح وخرج به عن 

العتقاد احلق: »اأاأنت قلت للنا�ش اتخذوين واأمي اإلهني من دون اهلل؟!قال 

�صبحانك..«

»وهذا ال�ستفهام على �سبيل الإنكار، وخماطبة عي�سى الغر�ص منه توبيخ 

الن�سارى وتقريعهم، وقول عي�سى: » اإن كنت قلته فقد علمته..« مبالغة يف 

الأدب ويف اإظهار الذل وامل�سكنة يف ح�سرة اجلالل وتفوي�ص الأمور بالكلية 

.
)١(

اإىل احلق �سبحانه«

وهذا احلوار ذكره اهلل تعاىل بعد اأن بني هول املوقف عندما خاطب الر�سل 

جبتم؟قالوا: 
ُ
وهم �سهداء الأمم: »يوم يجمع اهلل الر�صل فيقول: ماذا اأ

ال علم لنا، اإنك اأنت عالم الغيوب«.

العليم  بح�سرة  ُيدلوا  مل  حيث  وهيبة،  اأدب  كله  خمت�سرا  جوابهم  وكان 

اخلبري مبا ل يخفى عليه« اإنك اأنت عالم الغيوب«، وهم قد اأدركوا اأن هذا 

اخلطاب يراد به اإظهار �سهادة الر�سل على اأقوامهم وتبكيت من انحرف عن 

جادة احلق وال�سراط امل�ستقيم، وليوقن اأهل املوقف اأن هوؤلء هم اأنبياء اهلل 

ور�سله قد اأدوا الأمانة وبلغوا الر�سالة.

هذه  ي�سمع  اأو  القراآن  يقراأ  من  لكل  املعامل  وا�سحة  ر�سالة  هي  وكذلك 

هو  اإمن��ا  ال�سالم  عي�سىعليه  اهلل  نبي  يف  الن�سارى  يعتقده  ما  اأن  الآي��ات، 

�سالل وانحراف عن احلق، وقد �ساق اهلل ذلك على ل�سان عي�سى نف�سه حيث 

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج١٣٥/١٢.
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جّمد اهلل ونزهه عن مثل تلك الأقاويل املفرتاة: » ما قلت لهم اإال ما اأمرتني 

به اأن اعبدوا اهلل ربي وربكم..«.

6-ويف معر�ش بيان قيمة العمل ال�صالح: 

بنّي القراآن اأن الن�سب ل يجدي حتى ولو كان ال�سخ�ص ابنا لنبي، ويف هذا 

ي�سوق اهلل تعاىل لنا ما دار من حوار بني نوح وابنه بعد اأن عّمت املياه الأر�ص 

وركب نوح واأتباعه املوؤمنني يف ال�سفينة: 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ 
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ٻ  ٻ  حتٱ  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

چ ڇ ڇ ڇ چهود: ٤٢ – ٤7. چ 

 هذه الآيات تدل على اأن العربة بقرابة الدين ل بقرابة الن�سب، وملا انتفت 

قرابة الدين نفاه اهلل تعاىل باأبلغ الألفاظ: » اإنه لي�ص من اأهلك«.

فكل من يقراأ هذه الآيات بتدبر يوقن باأهمية العمل ال�سالح واتباع احلق، 

اإي�سال هذه املعلومة كان  واأن التكال على الن�سب واحل�سب ل يجدي، واإن 

ممن املمكن اأن يكون بال�سرد والوعظ املبا�سر، لكن ت�سمينها يف ثنايا احلوار 

الق�س�سي كان له اأبلغ الأثر: 

) فقال ربنِّ اإن ابني من اأهلي، واإن وعدك احلق، واأنت اأحكم احلاكمني 

 قال: يا نوح اإنه لي�ش من اأهلك اإنه َعَمل غرُي �صالح(
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 فحكم تعاىل اأنه لي�ص من اأهله لأنه خالف اأباه يف املنهج والعقيدة، ولن 

ت�ستطيعاإي�سال هذه املعلومة باأف�سل مما �ساقه القراآن، ومع بيان �سفقة الأب 

على ابنه وحر�سه على اإميانه، ومع ذلك يركب الغرور وال�سلف راأ�ص البن 

وياأبى اإل الكفر والعناد، وظن اأن اجلبل �سيع�سمه من املاء 

وهذه حال الكفار يف كل زمان ياأوون اإىل مايظنونه عا�سما لهم ثم ياأتيهم 

اهلل، {                                                   ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ         اأمر  من  لهم  ر  ُقدِّ ما 

ڎ     ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  
گ} )العنكبوت /٤١(.

7- ويف باب ت�صوير حالة التالوم والتربوؤ بني االأتباع واملتبوعني: 

ي�سور اهلل تعاىل لنا م�سهدا من امل�ساهد املعربة عن النتيجة الوخيمة التي 

اآلت اإليها حالة املنحرفني عن منهج اهلل: 

{ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ } )اإبراهيم /٢١(.

هذه الآيات تعرب ب�سورة وا�سحة م�سهدا حيا كاأننا ن�ساهده باأ�سلوب احلوار 

الذي يعرب فيه الأتباع عن لومهم لأ�سيادهم الذين ت�سببوا لهم بهذا امل�سري 

املخزي، وقد ترباأ منهم املتبوعون، وقالوا لهم: )لو هدانا اهلل لهديناكم(.
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املبحث الثالث: بيان القراآن ملنهج االأنبياء يف حماورة اأقوامهم

اأن كل نبي قد ا�ستعمل احلوار يف خماطبة  املتاأمل يف حوار الأنبياء يجد 

نبي قد  اأن كل  واعتقاد، وجند  اإميانهم عن قناعة  اأن يكون  اأجل  قومه من 

خاطب قومه مبا ينفعهم مراعيًا اأهم ما يحتاجه قومه وهو ما ُيعرف بفقه 

الأولويات، والأنبياء جديرون بهذا حيث اإنهم �سفوة اهلل من خلقه.

ڍ}  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    {چ   ت���ع���اىل:  ق����ال 

)احلج/7٥(.

 وقال: {       ۇئ     ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ} )الأنعام /١٢٤(. 

واملكان  الزمان  باختالف  وتتنوع  اأمرا�سهم  تكر  النا�ص  اأن  املعلوم  ومن 

ومن هنا �ساءت اإرادة اهلل تعاىل اأن يكون يف كل قوم هاد، واأن ل تخلو اأمة 

من ر�سول، قال تعاىل: 

ڇ}  چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   {ڄ  

)النحل/٣٦(، وقال: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ} )فاطر/٢٤(.

وتوجيههم  ورعايتهم  اأمتهم  �سوؤون  �سيا�سة  الأنبياء  هوؤلء  واجب  وكان 

ليكون  ومنطق  بعقالنية  يخاطبوهم  اأن  يقت�سي  هذا  وك��ان  ي�سلحهم،  ملا 

ال�سحيح  ولهذا جاء يف احلديث  �سادقا،  لهم  واتباعهم  اإميانهم خال�سا، 

عن النبي ]:»كانت بنو اإ�صرائيل ت�صو�صهم االأنبياء كلما هلك نبي خلفه 

.
)١(

نبي«

النا�ص  خماطبة  الأمم:  �سوؤون  اأهم  ومن  ال�سوؤون،  رعاية  هي  وال�سيا�سة 

على قدر عقولهم وتوجيههم ملا ينفعهم وي�سلحهم ويعالج اأمرا�سهم. وقد 

ق�ص اهلل تعاىل علينا بع�سا من حماورات الأنبياء لأقوامهم وذلك ليبني لنا 

وح�سن  ينبغي من احلكمة  وما  تعاىل،  اهلل  اإىل  الدعوة  الأمثل يف  الأ�سلوب 

١ -اأخرجه: البخاري يف �سحيحه، كتاب الأنبياء، باب ٥٠، وم�سلم يف كتاب الإمارة، حديث رقم٤٤.
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الإقناع واحلوار، ثم ال�سرب على �سفاهة من يجهل  املبني على  املخاطبة 

اأو ي�سيء {ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ} )الأنعام/٩٠(.

مناذج من حماورات االأنبياء: 

االإجمال  وجــــه  عــلــى  حـــواراالأنـــبـــيـــاء  مـــن  تــعــاىل  اهلل  قــ�ــصــه  مـــا  اأوال: 

الأقوامهم: 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  چڈ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ 
ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ېئ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦڄ  ڦ 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍچ )اإبراهيم: ٩ - ١٢(.

البينات  لهم  وقدموا  اأقوامهم  ح��اوروا  الأنبياء  اأن  عن  �سبحانه  خرب  فاأ 

احلوار،  يف  الفظ  واأ�سلوبهم  الكفار  موقف  عن  واأخ��رب  الدامغة،  واحلجج 

من  �سك  يف  فاإنهم  اأول  الوحدانية  يف  للر�سل  الكفار  مناظرة  عن  واأخ��رب 

»اإن  بقولهم:  ثانيا  النبوة  وناظروهم يف  اإليه،  يدعونهم  الذي  وحدانية اهلل 

اأنتم اإال ب�صر مثلنا«

 ثانيا: حماورة نوح عليه ال�صالم لقومه: قال تعاىلچ ی ی ی 

ی جئ حئ مئ ٱ ٻٻٻ ٻپپ پ پ ڀ ڀ 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٿٿٹٹ  ٿ  ٿ  ٺ  ڀڀٺٺٺ 
چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈژژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 

ڑڑ ک ککک گ چ )نوح: ١٠ - ٢٠(.
نلحظ هنا حماولة نبي اهلل نوح عليه ال�سالم اإ�سعار النا�ص بذنوبهم واأن 

اهلل وحده هو غافر الذنب وقابل التوب، واأن التوبة وال�ستغفار– وهما عنوان 

العبودية والإنابة اإىل اهلل تعاىل- هو ال�سبيل لنزول بركات ال�سماء وا�ستخراج 

اأن  ال�سالم  عليه  اأراد  ثم  البنني،  وكرة  للقوة  ال�سبيل  واأنه  الأر�ص،  بركات 

يلفت انتباههم اإىل ا�ستحقاق اهلل �سبحانه للطاعة والتوقري واخل�سوع وذلك 

لظهور اآيات ربوبيته وقدرته مبا يف الأفاق والأنف�ص من دلئل الإبداع والقدرة 

والعناية، فذكر لهم اآيات اهلل تعاىل يف اأنف�سهم: »وقد خلقكم اأطوارا«، ثم 

ذكرهم باآيات اهلل يف الآفاق: » اأمل تروا كيف خلق اهلل �صبع �صماوات طباقا، 

وجعل القمر فيهن نورا..«

وقد كر حوار نوح لقومه وتنوع، ينذرهم ويبني لهم ويحذرهم من عذاب 

يف  ترفوا 
ُ
اأ ممن  القوم  ِعْليُة  له  يت�سدى  كان  وكيف  الدنيا،  وعذاب  الآخرة 

احلياة الدنيا من غري منطق معقول ول برهان مقبول، قال تعاىل: 

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ       }

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ } )هود/٢٥-٢7(.
قال الآلو�سي: وهذه املقالة وما يف معناها مما ق�ص يف غري اآية مل ت�سدر 

عن نوح عليه ال�سالم مرة واحدة بل كان يكررها يف مدته املتطاولة ح�سبما 

ونهارا..«  ليال  قومي  دع��وت  اإين  »رب  عنه:  حكاية  تعاىل:  قوله  به  نطق 

.
)١(

الآيات

١ - الآلو�سي، روح املعاين، ط دار الفكر، بريوت، ج١٢ /٣٦.
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 ويفهم من الآية الكرمية اأنهم اأرادوا التعري�ص باأنهم اأحق بالنبوة، كاأنهم 

قالوا: هب اأنك مثلنا يف الف�سيلة واملزية وكرة املال واجلاه فلم اخت�س�ست 

بالنبوة من دوننا؟ ويفهم اأي�سا اأنهم اأرادوا اأنه ينبغي اأن يكون ملكا ل ب�سرا، 

ولي�ص فيه مزية يرتتب  ال�سالم مثلهم  اأنه عليه  اإثبات  فكالمهم يدور حول 

عليها النبوة ووجوب الطاعة والتباع.

 عند ذلك اأجابهم نوح باحلجة الباهرة: { ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب } 
)هود/٢٨(.

وهذا جواب منه عليه ال�سالم ليبني ركاكة راأيهم املذكور، وا�ستهل جوابه 

الظاهرة،  والبينة هي احلجة  لهم،  وا�ستدراجا  بهم  تلطفا  قوم«  »يا  بكلمة 

والرحمة هي النبوة التي اخت�سه اهلل بها، فاأراد اأن يو�سح لهم اأن معه دليل 

النبوة وهي البينة، التي جتاهلوها ومل يتدبروا فيها، واأن اهلل اخت�سه بها 

رحمة من عنده لكنكم �سللتم عن احلق والهدى واأنا ل اأكرهكم على الهتداء 

بها واأنتم ل تختارونها ول تتاأملون فيها.

وحم�سلة جوابه عليه ال�سالم: اأخربوين اإن كنت على حجة ظاهرة الدللة 

اأن  اأميكننا  لديكم  م�سلمة  غري  عليكم  خافية  اأنها  اإل  دع��واي  �سحة  على 

نكرهكم على قبوله واأنتم معر�سون عنها غري متدبرين فيها؟! اأي ل يكون 

ذلك، وال�ستفهام منه عليه ال�سالم للحمل على الإقرار وهو الأن�سب مبقام 

املحاجة واحلوار لأن كالمه كان جوابا على �سبهتهم التي اأدرجوها يف خالل 

مقالهم من كونه ب�سرا مثلهم.

ومراده عليه ال�سالم ردهم عن الإعرا�ص عنها وحثهم على التدبر فيها 

.
)١(

ب�سرف الإنكار اإىل الإلزام حال كراهتهم ل اإىل الإلزام مطلقا

ه اهلل تعاىل علينا: { ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    فما كان جواب قومه اإل ما ق�سَّ

١ - املرجع ال�سابق، ج١٢ /٤٠.
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ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ } )هود /٣٢(.
ثانيا: حماورة اإبراهيم عليه ال�صالم لقومه: 

عرب  فيها  كلها  قومه،  حم��اورة  يف  مقامات  ثالث  ال�سالم  عليه  له  وك��ان 

الإقناع  اأ�ساليب  كل  وا�ستعماله  لقومه  على �سربه ومالطفته  وتدل  وحكمة، 

واخلطاب العقالين الهادي اإىل �سواء ال�سبيل عند من يتدبر ويعقل: 

 املقام االأول يف مناظرته لقومه ُعّباد الكواكب واالأ�صنام: 

تقم�ص  اأنه  وهو  التجرد  باأ�سلوب  يحاورهم  اأن  ال�سالم  عليه  حاول  وقد 

�سخ�سية من ينظر ويبحث يف اأ�سرار الوجود وعن الرب املعبود الذي ي�ستحق 

العبادة، فحكى اهلل تعاىل عنه ليبني لنا طريقة مناظرته لقومه وما فيها من 

اإلزام: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  تعاىل:  ق��ال 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچالأنعام: 7٦ - 7٨

 ثم قال بعد ذلك: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ چالأنعام: ٨٣

فانظر اإىل اأ�سلوبه عليه ال�سالم يف احلوار، وكيف اأنه ا�ستفاد من الظرف 

باآيات  اململوء  الليل  اإنه  الليل«،  عليه  جــنَّ  »فلما  واحل��وار  للتاأمل  املنا�سب 

اهلل من كواكب وجنوم، اإنه ظرف منا�سب للحوار بعيدا عن �سخب احلياة 

اأ�سياء  يعبدونه  ما  اأن  لهم  ليثبت  بهم  تدرج  اأنه  كيف  ولنتاأمل  و�سجيجها، 

متغرية، والرب ل يتغري، كما اأ�سعرهم ب�سخافة ما يعتقدونه وكلها خملوقات 

التغري  عن  يتنزه  املعبود  والرب  بع�ص،  من  اأكرب  وبع�سها  وتغيب  تتغري 
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اأفول  انتظر  اأن��ه  وكيف  االآفــلــني«،  اأحــب  »ال  عبارته  يف  وانظر  الغياب،  اأو 

اأنه ل ي�ستحق اأن يكون اإلها، وعندما ا�ستمر بهم  القمر ليربهن لهم عمليا 

وتدرج بهم لل�سم�ص قال: »هذا اأكرب، فلما اأفلت قال يا قوم اإين بريء مما 

ت�صركون« 

بع�سها  لي�ص  الكواكب  اأن هذه  لهم  ال�سالم ليربهن   وكل ذلك منه عليه 

للقوم  فتبني  كذلك،  لي�ص  والرب  حمتاجة،  متغرية  وكلها  بع�ص،  من  اأوىل 

ما اأراد من غري جهة العناد واملباداأة بالتنق�ص والعيب.

اأنه عليه ال�سالم كان  اآخرها نتدرك  اإىل  اأولها  وعندما نتدبر الآيات من 

حماورا ومناظرا ولي�ص ناظرا كما قد يظن البع�ص، فقوله: »هذا ربي« كان 

يق�سد به الت�سليم اجلديل، واملناظر قد ُي�سلَّم املقدمة الباطلة ت�سليما جدليا 

ليقنع خ�سمه بذلك، فهو من باب الفر�ص واإرخاء العنان جماراة مع قومه 

لي�ستدل بذلك على ف�ساد قولهم ومعتقدهم ثم يكّر عليه بالإبطال، ولذلك 

»الأكونّن من  قال:  ثم  االآفــلــني«  اأحــب  »ال  تدرج يف حماجتهم، فقال مرة: 

فة،  القوم ال�صالني«، لأن ما راأى ل ي�سلح للربوبية، وهذه مبالغة يف الِن�سْ

الكوكب يف  نظري  وهو  اإلها  القمر  اتخذ  من  اأن  على  لقومه  تنبيه  ذلك  ويف 

.
)١(

الأفول فهو �سال

: والتعري�ص ب�ساللهم هنا اأ�سرح واأقوى من قوله اأول: » ل  قال ابن املنريِّ

اأحب الآفلني«، واإمنا ترقى عليه ال�سالم اإىل ذلك لأن القوم قدقامت عليهم 

بال�ستدلل الأول حجة فاأن�سوا بالقدح يف معتقدهم، .. ثم ترقى يف النوبة 

متَّ  �سرك حني  باأنهم على  والت�سريح  منهم  بالرباءة  الت�سريح  اإىل  الثالثة 

.
)٢(

قيام احلجة عليهم وظهر احلق

وقد بني اهلل تعاىل يف كتابه اأن اإبراهي�م قد اأوتي ر�سده منذ ال�سغر فقال: 

٥٢/7. ابن قتيبة، تاأويل  ٥٢/١٣، القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن،  ١ - الرازي، التف�سري الكبري، 

م�سكل القراآن، حتقيق �سيد �سقر، دار الرتاث، ط٢، �ص: ٣١٢ . الزخم�سري، الك�ساف، ج٣١/٢.

٢ - ابن املنري، النت�ساف من الك�ساف – بحا�سية الك�ساف – ج٣١/٢.

52



{ ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ } )الأنبياء/٥١-٥٢(.

ثم اإن اهلل تعاىل قد بني قبل اأن يذكر حماجة اإبراهيم لقومه اأنه كان من 

املوقنني، ثم اأردف هذه الآيات بقوله: » وتلك حجتنا اآتيناها اإبراهيم على 

قومه« ومل يقل على نف�سه، فُعلم اأن هذه املباحثة واملناظرة اإمنا جرت مع 

قومه لأجل اأن ير�سدهم اإىل الإميان والتوحيد.

 قال ابن كثري: »وقد اختلف املف�سرون يف هذا املقام: هل هو مقام نظر 

اأو مناظرة؟ فروى ابن جرير: من طريق علي بن اأبي طلحة عن ابن عبا�ص 

اأنه مقام نظر واختاره ابن جرير م�ستدل بقوله »لئن مل يهدين  ما يقت�سي 

ربي« الآية.

مناظرا  املقام  هذا  يف  كان  وال�سالم  ال�سالة  عليه  اإبراهيم  اأن  واحل��ق 

لقومه مبينا لهم بطالن ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأ�سنام، فبني 

اأبيه خطاأهم يف عبادة الأ�سنام الأر�سية التي هي على  يف املقام الأول مع 

عند  هم  الذين  العظيم  اخلالق  اإىل  لهم  لي�سفعوا  ال�سماوية  املالئكة  �سور 

اأنف�سهم اأحقر من اأن يعبدوه واإمنا يتو�سلون اإليه بعبادة مالئكته لي�سفعوا لهم 

عنده يف الرزق والن�سر وغري ذلك مما يحتاجون اإليه، وبني يف هذا املقام 

خطاأهم و�ساللهم يف عبادة الهياكل وهي الكواكب ال�سيارة.... 

 وكيف يجوز اأن يكون اإبراهيم ناظرا يف هذا املقام وهو الذي قال اهلل يف 

ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں   ڱ    } حقه: 

ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ } )الأنبياء/٥١-٥٢(، وقال تعاىل: 
ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    }

ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄڄ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       

ک  ک } )النحل/١٢٠ - ١٢٣(. 
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وقد ثبت يف ال�سحيحني عن اأبي هريرة عن ر�سول اهلل ] اأنه قال: )كل 

مولود يولد على الفطرة(.

ويف �سحيح م�سلم عن عيا�ص بن حمار اأن ر�سول اهلل ] قال: )قال اهلل 

، فاإذا كان هذا يف حق �سائر اخلليقة فكيف 
)١(

اإنيخلقت عبادي حنفاء...(

من  يك  ومل  حنيفا  هلل  قانتا  اأم��ة  اهلل  جعله  ال��ذي  اخلليل  اإبراهيم  يكون 

امل�سركني ناظرا يف هذا املقام بل هو اأوىل النا�ص بالفطرة ال�سليمة وال�سجية 

اأنه كان يف هذا  يوؤيد  ] بال �سك ول ريب مما  بعد ر�سول اهلل  امل�ستقيمة 

.
)٢(

املقام مناظرا لقومه فيما كانوا فيه من ال�سرك ل ناظرا«

واإبراهيم عليه ال�سالم – اأراد اأن يو�سل ر�سالة اإىل قومه من خالل هذا 

للعبادة  امل�ستحق  الكون  لهذا  اخلالق  العظيم  الرب  اأن  مفادها:  احلوار 

اأو �سم�ص يعرتيها الأفول والتغري، وهي  اأو كوكب  اأن يتمثل يف قمر  ل ميكن 

اأكرب من بع�سها البع�ص فلي�ص �سيء منها باأحق يف العبادة، اإن الرب اخلالق 

يغيب  ول  الأب�سار  تدركه  ل  الذي  وهو  و�سريها  الكواكب  اأبدع هذه  هو من 

عن عقول املوؤمنني وقلوبهم، اإنه املوجود يف فطرة كل اإن�سان مل يتاأثر بواقع 

البيئة وعوامل النحراف، )قال يا قوم اإين بريء مما ُت�صركون، اإين وجهت 

وجهي للذي فطر ال�صماوات واالأر�ش حنيفا وما اأنا من امل�صركني(.

وقد بني ابن كثري اأن موعظة اإبراهيم ومناظرته بخ�سو�ص الكواكب كانت 

الأ�سنام،  يعبدون  فكانوا  بابل  اأهل  واأما  يعبدونها،  كانوا  فاإنهم  لأهلحّران 

.
)٣(

وهم الذين ناظرهم يف عبادتها وك�سرها عليهم واأهانها وبني بطالنها

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  اأبيه:  مع  الثاين:  املقام 

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇڇ 
١ -�سحيح م�سلم، كتاب اجلنة و�سفة نعيمها، باب باب ال�سفات التي يعرف بها يف الدنيا اأهل اجلنة 

واأهل النار، رقم: ٢٨٦٥.

٢ - ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم ج٢٠٢/٢.

٣ - ابن كثري، ق�س�ص الأنبياء، �ص/١٥7.
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ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍڍ  ڇ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گگ  کگ  ک 
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ  )مرمي: ٤١ - ٤٦(.
يالحظ كيف كان اإبراهيم–عليه ال�سالم– يف تلطفه وح�سن خطابه مع اأبيه 

الكافر، ومناداته لأبيه بقوله: »يا اأبت«، وكيف اأ�سعره برحمته عليه و�سفقته 

يف قوله: »اإين اأخاف اأن مي�صك عذاب من الرحمن فتكون لل�صيطان ولياً«، 

وهكذا ينبغي اأن يكون الدعاة يف حوارهم لالآخرين: رحماء يفي�ص كالمهم 

بالود والن�سيحة، واأنهم لي�ص لهم هدف يف دعوة النا�ص �سوى اإنقاذهم من 

ال�سالل واإر�سادهم اإىل ال�سراط امل�ستقيم 

اأنت عن  اأراغــب  اأبيه قا�سيا مفعًما بال�ستغراب والده�سة: »  فكان جواب 

اآلهتي يا اإبراهيم..«

 فقابل ن�سح ابنه له ودعوته للتوحيد بالإ�سرار على ادعاء اإلهية الأ�سنام 

جهال وتقليدا، وقابل وعظه ورفقه بال�سفاهة حيث هدده بالرجم والهجر، 

وان�سروا  حّرقوه  قالوا  اأن  اإل  قومه  ج��واب  كان  وما   « قومه:  ج��واب  اأ�سبه 

اآلهتكم..« 

لأن حممدا-]-  الكتاب...«  »واذكر يف  الآية:  �سدر  تعاىل يف  وقوله   

فاإذا  الكتب،  ومطالعة  بالعلم  م�ستغلني  بلدته  اأهل  ول  قومه  ول  هو  كان  ما 

اأخرب عن هذه الق�سة كما كانت من غري زيادة ول نق�سان كان ذلك اإخبارا 

.
)١(

عن الغيب ومعجزا قاهرا دال على نبوته

املقام الثالث: مع النمرود وقومـه: 

وهو قوله تعاىل: چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج٢٢٢/٢١.
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ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  چڇ  چ  چچ  ڃ 
ڈ ژ ژ ڑڑ کک کک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱچالبقرة: ٢٥٨.
ويف هذا املقام تت�سح حقيقة احلكمة والأ�سلوب الأمثل يف الدعوة واحلوار، 

حيث اإن اإبراهيم عليه ال�سالم – مل يخاطب النمرود كما خاطب قومه اأو كما 

خاطب اأباه وذلك لأن امللك كان يدعي الربوبية، فال ينا�سب املقام اأن يكلمه 

باإثبات بطالن األوهية الكواكب، اإمنا ينا�سب املقام اأن يحاوره يف بطالن كونه 

اإلها، فلكل مقام مقال.

ويف هذا املقام جند اأن النمرود �سدر منه يف معار�سة كالم اإبراهيم عليه 

ال�سالم اأنه يحيي ومييت ليربهن على �سحة دعواه بالربوبية، وكان منه كما 

 اأنه اأح�سر رجلني فقتل اأحدهما واأر�سل الآخر، فقال: 
)١(

ذكر اأهل التف�سري

قد اأحييت هذا واأمّت هذا، ف�سّلم له اإبراهيم ت�سليم اجلدل وانتقل معه من 

بال�سم�ص من املغرب،  باأمر ل جماز فيه، وهو حتديه بالإتيان  املثال وجاءه 

»فُبِهَت الذي كفر«، ولهذا �سّدر اهلل تعاىل الآية احلاكية للحوار بقوله: » اأمل 

تر اإىل الذي حاّج اإبراهيم يف ربه..«، وهذا فيه معنى التعجب.

 قال القرطبي تعليقا على هذه الآيات: »هذه الآية تدل على اإثباتاملناظرة 

تاأمله، قال  واملجادلة واإقامة احلجة، ويف القراآن وال�سنة من هذا كثري ملن 

اهلل تعاىل: ) قل هاتوا برهانكم اإن كنتم �صادقني(.. فهو كله تعليم من اهلل 

عز وجل ال�سوؤال واجلواب واملجادلة يف الدين، لأنه ل يظهر الفرق بني احلق 

.
)٢(

والباطل اإل بظهور حجة احلق ودح�ص حجة الباطل«

واجب  واملناظرة  املحاجة  اأن  على  ال�سابقة  بالآية  حزم  ابن  ا�ستدل  وقد 

على الدعاة عند احلاجة اإليها لدح�ص الباطل واإظهار احلق حيث اأمرنا اهلل 

١ - القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، مرجع �سابق، ج٢٨٦/٣.

٢ -املرجع ال�سابق، املو�سع نف�سه .
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اإبراهيم(اآل عمران /٩٥،  اإبراهيم بقوله: ) فاتبعوا ملة  تعاىل باتباع ملة 

.
)١(

ومن ملة اإبراهيم املحاجة واملناظرة لإظهار احلق

حوار مو�صى عليه ال�صالم مع قومه: 

تكرر يف كتاب اهلل تعاىل ذكر ق�سة مو�سى عليه ال�سالم ملا فيها من العرب 

واحلكم، وكذا ما فيها من اآيات اهلل منذ كان مو�سى �سغريا األقي يف البحر 

فاأجناه اهلل تعاىل، مرورابرتبيته يف بيت فرعون وعناية اهلل به، ثم ما ح�سل 

له يف مدين اإىل اأن اأوحى اهلل اإليه واأمره اأن ياأتي فرعون ب�سحبة اأخيه هارون 

ويدعوه اإىل اللهعز وجل) فقول له قول لينا لعله يتذكر اأو يخ�سى(، والقول 

الإقناع،  اإىل  توؤدي  عقالنية  وخماطبة  حوار  هناك  يكون  اأن  يقت�سي  اللني 

وقد ق�ص اهلل علينا بع�سا من احلوار الذي دار بني مو�سى وفرعون، فقال 

يف كتابه:  { ەئ  وئ       وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ }اإىل اأن قال �سبحانه:  

ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ          ٹ     {ٿ  

ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄڄ  
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       

ک  ک } )ال�سعراء/٢٣-٣٣(.
وهذا احلوار ت�سمن علما وُحججا داح�سة باأ�سلوب عقالين مقنع: فقول 

وماهية  ي�ساأل عن اجلن�ص  اأنه  مو�سى  منه  فهم  العاملني«  رب  »وما  فرعون: 

ُي�ساأل عن ماهيته لأن الأجنا�ص واملاهيات  الرب جل وعال، ورب العاملني ل 

حمدثة، ولأنه تعاىل »لي�ص كمثله �سيء« ولأنه الأول فال �سيء قبله ليكون منه، 

ن الأ�سياء، فلم ي�ستغل مو�سى برد �سوؤاله وبيان ف�ساده، بل جلاأ اإىل  بل هو مكوِّ

اجلواب احلكيم بذكر ال�سفات الدالة على اهلل تعاىل من خملوقاته التي 

ل ي�ساركه فيها خملوق حيث كان املق�سود تعريف �سفة الرب جل وعال وبيان 

ربوبيته وا�ستحقاقه للعبادة...

١ - ابن حزم، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، ج١٦/١.
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 فقال: ) ربُّ ال�صماوات واالأر�ش وما بينهما( فح�سر الكائنات املعلومة 

يف ثالث كلمات، فقال فرعون: ) اأال ت�صتمعون(، وهذا ي�سمن معنى الإغراء 

والتعجب من �سفه املقالة يف نظر فرعون، حيث كانت عقيدة القوم اأن فرعون 

ربهم ومعبودهم، والفراعنة قبله كذلك، فزاد مو�سى يف البيان فقال: ) ربكم 

ورب اآبائكم االأولني(، وهذا فيه رد على قول فرعون يف مو�سع اآخر: »اأنا ربكم 

اأن قد كان لهم  االأعلى«، وهو دليل يفهمه النا�ص عن مو�سى لأنهم يعلمون 

اآباء واأنهم قد فنوا، واأنه ل بّد لهم من مغريِّ واأنهم قد كانوا قبل اأن يكونوا، 

ن، فلما قال فرعون على جهة ال�ستخفاف: )اإن  واأنهم ل بّداأن يكون لهم مكوِّ

فقال:  اآخرين  �ساهدين  بذكر  اأردف  ملجنون(  اإليكم  اأر�صل  الذي  ر�صولكم 

ل  عظيمتان  اآيتان  واملغرب  امل�سرق  لأن  بينهما(  وما  واملغرب  امل�صرق  )ربُّ 

يقدر فرعون على ادعائهما، واإ�سارة اإىل اأن ملك فرعون حم�سور واأن اهلل 

.
)١(

تعاىل مالك امللك

اإلــهــا غــريي الأجعلنك من  اتــخــذت  لئن  ق��ال: )  اندح�ست حجته  فلما   

امل�صجونني(، رجع اإىل ال�ستعالء والتغلب فتوعد مو�سى بال�سجن، )قال اأو لو 

جئتك ب�صيء مبني؟ قال فاأِت به اإن كنت من ال�صادقني فاألقى ع�صاه..(.

 وكل ذلك يدل على تلطف مو�سى وطمعه يف اإميانه، وال�ستمرار يف حواره 

لعل وع�سى دون ياأ�ص، وهذا مفيد لكل حماور يف ا�ستنفاذ كل الو�سائل املمكنة 

لإقناع الآخر مع اللتزام باحلكمة واللطف، وهو منهج اتبعه جميع الأنبياء 

من  واإخراجهم  وهدايتهم  لنا�ص  ا  اإنقاذ  هو  الهدف  لأن  اأقوامهم  حوار  يف 

النبي  كان  وقد  اأ�سوة ح�سنة،  فيهم  ولنا  والع�سبية،  والغفلة  ظلمات اجلهل 

حممد ] خري من ُيقتدى به يف هذا، ولهذا قال اهلل تعاىل يف و�سفه وبيان 

منهجه يف دعوة النا�ص وحوارهم: {پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ} )اآل عمران/١٥٩(.

١ - القرطبي، اجلامع لأحكامالقراآن، مرجع �سابق، ج٩٨/١٣ .

ابن احلنبلي، ا�ستخراج اجلدل من القراآن الكرمي، مرجع �سابق، �ص٤٦.
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املبحث الرابع - حمـاورة اهلل – تعاىل – لعباده

للعباد ليبني   عند تدبر كتاب اهلل تعاىل جنده مملوءا باخلطاب املوجه 

وكذا  العظيم،  الكون  هذا  يف  واإبداعه  ربوبيته  واآي��ات  خلقهم  مق�سد  لهم 

دلئل �سدق النبي فيما جاءهم به من البينات والآيات، اإ�سافة اإىل ذكر اأدلة 

البعث والن�سور وغري ذلك مما ت�سمنه الكتاب العزيز، واأذكر هنا مناذج من 

ذلك لبيان ا�ستعمال القراآن لأ�سلوب احلوار املت�سمن دلئل احلق يف تفهيم 

العباد وخماطبة عقولهم، ولهذه جند كثريا من املوا�سع يف كتاب اهلل تعاىل 

فيها بيان للحق وتوجيه لطريق الهداية، ثم يعقبها مثل قوله تعاىل: ) اإن يف 

ذلك لآيات لقوم يعقلون() لقوم يتفكرون() اإمنا يتذكر اأولو الألباب(، ونحو 

ذلك، وعند تدبر الآيات التي فيها حماورة للعباد نحد اأن القراآن الكرمي قد 

اتبع ثالثة اأ�ساليب وهي: 

 اأوال: طلب االإثبات: 

اأي طلب احلجة والربهان والعلم الذي يفيد اليقني يف الدعاء ومن اأمثلة 

ذلك:  { ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ } )البقرة/١١١(.

 فاإذا مل يقدم اليهود اأو الن�سارى برهانا على قولهم فهذا القول ما هو اإل 

اأمنية يتمناها اليهود والن�سارى بغري حق، ثم اإن اهلل تعاىل بني للنا�ص من 

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    الذي ي�ستحق دخول اجلنة، فقال: { 

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت })البقرة/١١٢(.

الربهان:  ويطلب  تعاىل  اهلل  يحاورهم  امل�سركني  على  الرد  معر�ص  ويف   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ    }

ٿ  ٿ  ٿ ٿ }النمل/٦٤

ژ   العدالة: {  لتتم  والآخ��رة،  الدنيا  ويطرد يف  الربهان  وي�ستمر طلب 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
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ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ} 

)الق�س�ص/7٥(.

ثانيا: نق�ش الفر�ش: 

اأمثلة  اأنه �سحيح، ومن  اأي الربهان على خالف الدعاء بعد الفرتا�ص   

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ   تعاىل:  {  قوله  ذلك 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ۈئ } )البقرة/٢٣(.

 فهذه الآية فيها حتد وا�سح و�سريح، هدفه تكذيب الكفار فيما ادعوه من 

الت�سكيك ب�سحة النبوة و�سدق الر�سول، فاإن كانوا ي�سكون يف اأن هذا القراآن 

الف�ساحة  اأهل  وهم  مثله  من  ب�سورة  فلياأتوا  ر�سوله  على  اأنزله  اهلل  كالم 

كافية  اهلل  ف�سهادة  اهلل،  دون  من  بهذا  لهم  ي�سهد  من  وليدعوا  والبيان، 

ب�سدق ر�سوله و�سحة دعواه، »وكفى باهلل �سهيدا«

 وهذا التحدي ما يزال قائما، وهو حجة وا�سحة ودليل دامغ ل �سبيل اإىل 

التغا�سي عنه واملهاترة فيه بعد اأن عجز عن ذلك ف�سحاءالعرب مع توفر 

القراآن  هذا  مبثل  جاءوا  غريها  اأو  قري�سا  اأن  ولو  دع��واه،  لإبطال  الدواعي 

لنهارت حجية القراآن ولكنه مل يقع م�سداقا لقوله تعاىل: چېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئچ      البقرة: ٢٤

 ثالثا: البيـان: 

اأثناء تفنيد القول اخلاطئ والرد عليه، لأن  وهو بتقرير القول ال�سحيح 

الأفكار ال�سالة تتبدد عند ذكر الأقوال ال�سحيحة املوؤيدة بالأدلة والبينات 

{ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ ڻ } )الإ�سراء /٨١(.

 ويف الفقرات التالية مناذج عديدة لآيات كرمية فيها حوار من اهلل تعاىل 

لعباده، فيه براهني وتقرير للقول ال�سحيح و الرد على الأقوال اخلاطئة: 
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اأوال: ذكر االأدلة على وجوده تعاىل:

 والقراآن الكرمي اأ�سار اإىل اأن معرفة وجوده تعاىل اأمر فطري يدركه كل 

الإن�سان يف �ساعات اخلوف: {ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ   به  عاقل، ويح�ص 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ} )الروم/٣٠(.
توؤثر فيه  اأو  الو�ساو�ص،  به  اأو تنحرف  الغفلة  تغلب عليه  الإن�سان قد  لكن 

البيئة الفا�سدة امللحدة، فيحتاج الأمر اإىل اإيقاظ الفطرة يف نف�سه من خالل 

لفت النظر اإىل الآيات الكونية والنف�سية: { ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ڑ      ژ   ژ   ڈ   {ڈ   )ال���ذاري���ات/٢٠-٢١(:   { ہ  ۀ   ڻۀ  

ڑ..} يون�ص /١٠١.

ہ   اإليها كثرية، فمنها قوله تعاىل:  {  النظر  القراآن  التي لفت  والأمور 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
 { ۉ  ۅ   ۅ     ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ 

)الغا�سية/١7-٢١(.

 وقوله تعاىل: { ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    گڳ   گ       گ   کگ   ک   ک   ک  
ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  

ۆ  ۆ } )�لرعد/٣-٤(.

وقوله تعاىل: {  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ} )البقرة/١٦٤(.

ڈ   ڈ        ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ      } تعاىل:  وقوله 
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ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  

وئ     وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    

ی   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئېئ   ېئ       ۈئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

جئ  حئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ} )النمل /٦٠-٦٤(.

 { چ  چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    } ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 

)الواقعة/٥7-٥٨(.

ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    } تعاىل:  وقوله 

ۈ } )الواقعة/٦٩(.
وقوله تعاىل: { ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ } )الطور/٣٥(.

واأنها خطاب من اهلل  اأنها تعنيه وحت��اوره،  الآي��ات يجد  فاملتدبر يف هذه 

املوؤمن  ليزداد  والتدبر،  والتفكر  اهلل  ملكوت  يف  النظر  اأج��ل  من  له  تعاىل 

اإميانا، ولرياجع الكافر نف�سه ولت�ستيقظ فطرته.

جلملة:  كونية  اآي��ات  من  يذكره  ما  ختام  يف  القراآن  ا�ستعمال  وُيالحظ   

ويفهم،  ليتدبر  لكل عاقل  وهو خطاب  يعقلون(،  لقوم  الآيــات  ذلك  )اإن يف 

وفيه تكرمي للعقل الب�سري، وكذا قوله تعاىل: )اأفراأيتـم..(األي�ص هو خطاب 

مبا�سر للعباد لينظروا ويتفكروا؟.

اآيات �سورة النمل التي ا�ستملت على حوار مت�سع �سامل  وتدبر كيف ختم 

نعمه  اأن عدد عليهم  بعد  اإن كنتم �صادقني(،  بقوله: )قل هاتوا برهانكم 

واآياته البديعة وعنايته بخلقه ومع ذلك ُي�سركون به: اأاإله مع اهلل؟!
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ثانيا: ذكر االأدلة على وحدانية اهلل تعاىل: 

على  تدل  التي  الكرميات  الآي��ات  من  جملة  على  العزيز  الكتاب  ا�ستمل 

منها  الهدف  عقلية  حجج  على  مبني  منطقي  باأ�سلوب  تعاىل  اهلل  وحدانية 

قوله  ذلك  فمن  عليه،  تدل  مبا  واإلزامه  ي�سمعها  من  لدى  لتفكري  ا�ستثارة 

تعاىل: {ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې} )الأنبياء/٢٢(.

اأنه  التمانع، مبعنى  دليل  وُي�سّمى  التوحيد،  علماء  ي�ستعمله  الدليل  وهذا   

ميتنع اأن يكون للوجود اأكر من اإله، لأنه لو ُفر�ص ذلك- وهو حمال- لأّدى 

اإىل ف�ساد الكون حل�سول املغالبة والتنازع بينهم.

وهذا دليل عقلي منطقي ي�سدقه واقع الوجود، فالكون يف غاية الن�سجام 

والرتابط والتنا�سق، وهذا كله يدل على الإله الواحد الذي اأبدع واأتقن، ولو 

لختالف  والف�ساد  الختالف  لكان  الوجود  لهذا  اإل��ه  من  اأك��ر  هناك  كان 

ا�ستعمال عقله يدرك  �سليم يف فطرته يح�سن  اإن�سان  الإرادات، فلهذا فكل 

.
)١(

وحدة الإله وتفرده �سبحانه

ونحو ذلك قوله تعاىل: { پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ } )املوؤمنون /٩١(.
ويف الكالم حذف لالإيجاز تقديره: ولو كان معه اآلهة اإذًا لذهب كل اإله مبا 

اإبطال، على تقدير:  خلق..، وح�سن احلذف هنا لئال يتكرر ذكر الإله لأنه 

واإمنا ذهب كل اإله مبا خلق لأجل طلب ال�ستعالء بالعلو والقدرة وذلك من�ساأ 

.
)٢(

املحالفة واملناف�سة والتغالب، واملغلوب ل يكون اإلها

وقال تعاىل: { چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ } 

)الإ�سراء/٤٢(.

٢٢/ من �سورة  الرازي، ج١٣٤/٢٢الآي��ة  تف�سري  القرطبي، ج٢7٨/١١  القراآن،  ١ - اجلامع لأحكام 

الأنبياء.

٢ - تف�سري ابن كثري، دار ا لفكر، ج٣١٠/٣.
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ومعناه اأن الآلهة تطلب املنازعة واملخالفة يف املراد فحينئذ يقع الف�ساد، 

اإذ يريد اأحدهما حياة �سخ�ص ويريد الآخر موته، اأو يريد اأحدهما اإ�سعاده 

ويريد الآخر اإ�سقاءه.

ثالثا: ذكر اأدلة البعث 

وهي كثرية يف كتاب اهلل تعاىل، جاءت باأ�سلوب حواري عقلي يذكر الإن�سان 

مببداأ خلقه، وير�سده اإىل ما يقرب البعث اإىل فهمه، فمنها قوله تعاىل: 

ڤ   ڤ    ٹ       ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    }

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ } )مرمي/٦٦-77(.
وقوله تعاىل: { ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ 

} )ي�ص/77(.

گ  گ   ڳ  ڳ    الكفرة فقال: {  بع�ص  �سبهة  �سبحانه  ثم ذكر اهلل 

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں }، فجاء اجلواب من وجهني، اأحدهما 
جدل يت�سمن ف�ساد �سبهته من جهة اأنه ا�ستبعد الإعادة واحلياة يف عظام 

حيوان وترك نف�سه، وذلك اأهم من اإحياء احليوان البهيم لأن اإيجاد احليوان 

البهيم لأجل الإن�سان.

 الوجه الثاين: {ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ..} فاإن اإيجاد املبادئ 

اأ�سعب يف مطرد العرف وحكم العقل من رد �سيء كان اإىل ما كان ...

ثم قال تعاىل: { ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ }.
 معناه: اإيجاد �سيء مما ينافيه وينافره فال بّد من قوة من خارج تغلب على 

املتنافرين املتنافيني بفعل ذلك.

ثم قال �سبحانه: { ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉې  ې  ې  ې     ى }، معناه: من قدر على خلق ال�سماوات والأر�ص 
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اإيجاده  قدر على خلق هذا النوع اللطيف وال�سكل ال�سعيف، واإذا قدر على 

قدر على رده بعد نفاذه...

ڦ   ڦ       ڦ   ڦ   ڤ      } ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  الـــبـــعـــث:  ــــــة  اأدل ومــــن   -

ڇ         ڇ    چچ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ}الروم/27.

ْرُب مثل، لأن املقدورات عندنا   واإمنا قال �سبحانه: »وهو اأهون عليه« �سَ

متفاوتة يف الع�سر والي�سر باختالف القدرة التي تزيد وتنق�ص يف حقنا، وملا 

اإيجاد �سيء ل من �سيء م�ستحيال منا، واإيجاد �سيء من �سيء ممكنا  كان 

ا�ستعار له كلمة اأفعل، �سرب ذلك مثال، وملا ا�ستحال يف حقه العجز وال�سعف 

عن اإيجاد �سيء ل من �سيء قال: »وله املثل الأعلى« وذلك مطرد يف �سائر 

�سفاته �سبحانه.

 ومن اأدلة البعث قوله تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

 { ٹ  ٹ    ٹ           ٿ   ٿ       ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ  
)ف�سلت/٣٩(.

وملامل يكن ملنكري البعث اإل جمرد التعجب وال�ستبعاد قال اهلل تعاىل: 

{ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې   ې} )الرعد/٥(.

ومعنى ذلك: اإن كان لك عجب من �سيء فاعجب من اإنكارهم البعث، لأن 

العجب مما ندر وجوده وخفي �سببه، ولي�ص هذا مما ندر، وهم ي�ساهدون 

اإحياء الأر�ص بعد موتها واكت�ساء الأ�سجار بعد ُعريها وَعْود النهار بعد زواله، 

والليل بعد ذهابه، واإخراج احلي من امليت، وامليت من احلي؛ ولي�ص البعث 

والقادر  له  واملخرتع  لذلك  الفاعل  هو  �سبحانه  اهلل  فاإن  �سببه،  خفي  مما 

الثانية  الن�ساأة  وما  تدبريه،  من  خلقه  على  ا�سترت  ما  اإظهار  وحكمته  عليه، 

حكيم،  تعاىل  اهلل  اأن  ثبت  احلكماء:  بع�ص  قال  وقد  الأوىل،  من  باأعجب 
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.
)١(

واحلكيم ل ينق�ص ما بنى اإل حلكمة اأمتَّ من حكمة النق�ص

رابعا: ذكر اأدلة النبـوة: 

اأن  كان  ما  القراآن  هذا  اأن  تثبت  كثرية  اأدل��ة  على  الكرمي  القراآن  احتوى 

تنوعت هذه  وقد  تنزيل من عزيز حميد،  واأنه  تعاىل،  دون اهلل  ُيفرتى من 

الأدلة يف م�سمونها واأ�سلوبها، والذي يهمنا منها يف هذه الدرا�سة ما كان فيه 

حماجة وحماورة بطريقة مبا�سرة، واإليك بع�سا منها: 

1-التحدي باالإتيان مبثل القراآن اأو ب�صورة منه: 

القراآن الكرمي يف كل �سورة منه دليل على �سدق ر�سالته ] ، ملكان العجز 

عربي  بل�سان  وا�سحة)  عربية  بلغة  جاء  القراآن  اأن  مع  مبثلها،  الإتيان  عن 

فجاءهم  بذلك،  وافتخروا  والبيان،  البالغة  يف  برعوا  قد  والعرب  مبني(، 

التحدي من جن�ص ما برعوا فيه ليكون التحدي اأو�سح واأقعد...

العزيز يف خم�سة موا�سع، من ذلك:  الكتاب  بذلك يف  التحدي  ورد  وقد 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ    } تعاىل:  قوله 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ۈئ } )البقرة/٢٣(.
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   {ڀ    وج��ل:  عز  قوله  يف  الثاين:  املو�سع 

 { ڦ  ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
)االإ�صراء/٨٨(.

املو�سع الثالث: قوله تعاىل: { ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ } )هود/١٣(.
املو�سع الرابع: { ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ } )يون�ص/٣٨(.

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ڀٺ    ڀ   ڀ    } اخلام�ص:  املو�سع 

ٿ  ٹ  ٹ         ٹ}  )الطور/٣٣-٣٤(.

١ - ابن احلنبلي الأن�ساري، ا�ستخراج اجلدل من القراآن، مرجع �سابق، �ص: ٥٤.
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اأن  والآيات املذكورات جميعها خطاب من اهلل تعاىل لعباده يربهن فيها 

اأن يكون، ولذلك  الب�سر ول ينبغي  القراآن كالم اهلل تعاىل ولي�ص من كالم 

حتداهم اأن ياأتوا ب�سورة من مثله، َفَلّمامل ي�ستطيعوا: َثُبَت لكل عاقل اأن هذا 

القراآن تنزيل من رب العاملني.

٢- قوله تعاىل - خماطبا اليهود: { ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ } )البقرة/٩٤-٩٥(.

 وهذا دليل وا�سح وحجة قاطعة على اليهود، فلو مل يعلموا اأنهم اإن متنوه 

اأهم  ذلك  وكان  نبوته،  ويبطلوا  به  الر�سول  فيحاجوا  متنوه،  لكانوا  ماتوا 

الأ�سياء عندهم.

 ومعلوم اأن احلبيب يحر�ص على لقاء حبيبه ول يكره لقاءه، والبن ل يكره 

لقاء اأبيه، ل �سيما اإذا علم اأن كرامته خمت�سة به، فحيث مل يتمن لقاءه، فاإن 

ادعاء الولية واملحبة كذب و جمرد دعوى باطلة ...

٣- قوله تعاىل: { ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ       ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ } )اجلمعة/٦-7(.

واأحبـاوؤه(،  اهلل  )اأبناء  متقدمة  عالي�ة  منزلة  عند  لهم  اأن  اليهود  يعتقد 

وحدهم  اأنهم  وت�سريحا  تلميحا  منه  يفهم  مبا  املختار،  اهلل  �سعب  واأنهم 

اأهدافهم يف ذلك زعزعة  املهتدون، ومن  الناجون عند اهلل، وهم وحدهم 

اإميان املوحدين من اأتباع دين الإ�سالم، لهذا جاء اخلطاب الرباين يحاورهم 

يف تلك الدعوى) فتمنوا املوت اإن كنتم �سادقني(، وقد اأخرب الباري اأنهم لن 

ي�ستجيبوا لهذا التحدي امللزم لأنهم يعلمون اأنهم كاذبون يف دعواهم وهم 

اأحر�ص النا�ص على احلياة، فكيف يتمنون املوت؟!

 فلو مل يعلموا اأنه ر�سول اهلل وخربه �سدق وحق لبادروا اإىل ما يبطل دعواه 

ويكذب خربه بتمني املوت، ونظري ذلك قولهم: )نحن اأبناء اهلل واأحباوؤه( 
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فرد عليهم الباري بقوله: { پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ} 

)املائدة /١٨(- يعني اأن الأب ل يعذب ابنه، واحلبيب ل يعذب حبيبه.

للنبي  ب��اه��رة  معجزة  امل��ن��اظ��رة  ه��ذه  �سمن  ويف  القيم:  اب��ن  ق��ال 

اأنه يف مقام املناظرة مع اخل�سوم الذين هم اأحر�ص النا�ص على  ] وهي 
عداوته وتكذيبه، وهو يخربهم خربا َجْزما اأنهم لن يتمنوا املوت اأبدا، ولو 

علموا من نفو�سهم اأنهم يتمنونه لوجدوا طريقا اإىل الرد عليه، بل ذلَّوا وُغلبوا 

وعلموا �سحة قوله، واإمنا منعهم من متني املوت معرفتهم مبا لهم عند اهلل 

وعداوتهم  لهم  وقتلهم  باأنبيائهم  بكفرهم  الأليم  والعذاب  اخلزي  من 

لر�سول اهلل ] .

اأظهروا التمني واإن كانوا كاذبني فقالوا: فنحن نتمناه؟،   فاإن قيل فهال 

قيل: وهذا اأي�سا معجزة اأخرى، وهي اأن اهلل تعاىل حب�ص عن متنيه قلوبهم 

واأل�سنتهم، فلم ُتِرده قلوبهم، ومل تنطق به األ�سنتهم، ت�سديقا لقوله تعاىل: 

.
)١(

) ولن يتمنوه اأبدا(

چ  چ  چڇ  ڇ     واملت�سككني:{  املنافقني  تعاىل: خماطبا  ٤-قوله 

ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ } )الن�صاء/٨٢(.
 والآية خماطب بها كل جيل وكل فرد عنده قدرة على التدبر والفهم ليدرك 

من ظاهرة عدم الختالف الذي نفاه القراآن اأنه تنزيل من حكيم حميد.

 والتدبر املذكور يف الآية معناه مزيد النظر والتمعن والتفكر، فالآية تنعي 

جلهلهم  اأدى  مما  القراآن  يف  يتاأملون  ول  يتفكرون  ل  اأنهم  املنافقني  على 

حقيقة الر�سالة وكنه هدايتها، فبالتدبر يعرفون اأنه احلق من ربهم، وبدون 

ذلك ل يعرفون خ�سائ�سه ومزاياه واأن اأحدا من اخللق ل يقدر عليه ملا فيه 

من التوافق يف معانيه ومبانيه.

١ -ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة اإىل طريق املناظرة، �ص: ١٢٢.وانظر: ابن احلنبلي الأن�ساري، 

ا�ستخراج اجلدل، �ص: ٥٤.
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اأي لو كان   ،{ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  وقوله: { 

من كالم الب�سر كما يزعم الكفار واملنافقون، واملراد بالختالف التناق�ص 

يف معانيه والتباين يف نظمه، فال يوجد يف القراآن اختالف كثري ول قليل لأنه 

من عند اهلل تعاىل.وعجيب نظم القراآن وبديع تاأليفه ل يتفاوت ول يتباين بل 

هو على نهاية البالغة وغاية الرباعة على ما فيه من ق�س�ص ومواعظ وِحكم 

.
)١(

واأحكام واإعذار واإنذار ووعد ووعيد

قال الفخر الرازي: اعلم اأن ظاهر الآية يدل على اأنه تعاىل احتج بالقراآن 

على �سحة نبوة حممد ] اإذ لو مل حُتمل على ذلك مل يبق لها تعلق مبا قبلها 

.
)٢(

البتة«

والآية فيها دليل على الأمر بالنظر و ال�ستدلل، والأخذ بالدليل واحلجة 

والربهان، وبطالن التقليد يف حق من هو اأهل للتدبر وال�ستدلل وال�ستنباط 

.
)٣(

وفهم الن�سو�ص

 كما اأن يف الأمر بالتدبر تكرمي لالإدراك الب�سري والعقل الإن�ساين، حيث 

يفهم من الآية اأن اهلل تعاىل عر�ص على الب�سر الحتكام يف اأمر القراآن اإىل 

اإدراك عقولهم، ومبا اأن لكل جيل فهمه وقدراته وو�سائله فقد تنوعت اأدلة 

القراآن الدالة على �سدق النبي ].

خام�صا: حماورة اأهل الكتاب

وهذه  الكتاب،  لأهل  حماورة  فيها  كثرية  موا�سع  العزيز  الكتاب  يف  جاء 

عليها  الرد  ثم  لل�سواب  املجانبة  واأقوالهم  ل�سبهاتهم  ذكر  فيها  املحاورات 

١ -الباقالين، اإعجاز القراآن، حتقيق �سيد �سقر، دار املعارف، م�سر، �ص٣٦-٣٨، ابن اجلوزي، زاد 

امل�سري يف علم التف�سري، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط٣، ج١٤٤/٢، الآلو�سي، روح املعاين، دار الفكر، 

بريوت، ط١، ج٩٢/٥.

٢ - التف�سري الكبري، ) مفاتيح الغيب(، طهران، ط٢، ج١٩٦/١٠.

الدكن،  اآب��اد  حيدر  وال�سور،  الآي��ات  تنا�سب  يف  ال��درر  نظم  عمر،  بن  اإبراهيم  البقاعي،   -  ٣

الهند، ط١، ج٣٤٠/٥.
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ال�سبهات  نتعرف  اأن  لنا  تعليم  هذا  ويف  احلق،  عن  وبعدها  خطاأها  ببيان 

اإزال��ة  واملنطق،  احل��وار  بطريق  خطاأها  نبني  ث��م  املخالفة،  والأق���وال 

الكتاب  اأهل  جتادلوا  »ول  تعاىل  اهلل  اأمرنا  كما  للحجة  واإقامة  لل�سبهة 

اإل بالتي هي اأح�سن« .

ال�سابق،  املبحث  يف  املبحث  لهذا  ت�سلح  التي  الأمثلة  بع�ص  �سبق  وقد   

ون�سيف هنا ما يلي: 

1- قوله تعاىل: { ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  

 { ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
)البقرة /٨٠(.

 فذكر ال�سبهة والدعوى كما هي، وهي قول اليهود: اإنهم لن يدخلوا النار 

اأردف  ثم  العجل،  فيها  عبدوا  التي  الأيام  وهي  اأيام،  عدة  الق�سم  اإل حتّلة 

تعاىل  اهلل  باأن  جزموا  اليهود  اأن  فيها  الآية  وهذه  بطالنها،  ببيان  ذلك 

اأ�ساما قليلة، وهذا ل �سبيل اإليه بالعقل األبتة، فال طريق اإىل  ل يعذبهم اإل 

معرفة ذلك اإل بالدليل ال�سمعي، والعهد يف هذا املو�سع يجري جمرى الوعد 

واخلرب، واإمنا �سّمى خربه �سبحانه عهدا لأن خربه اأوكد من العهود املوؤكدة 

منا بالق�سم والنذر، فالعهد من اهلل ل يكون اإل بهذا الوجه.

على  التنبيه  امل��راد  لأن  اإنكار  هو  بل  با�ستفهام،  لي�ص  اأتخذمت«   « وقوله:   

طريقة ال�ستدلل، وهي اأنه ل �سبيل اإىل معرفة هذا التقدير اإل بالنقل، فلما 

.
)١(

مل يوجد الدليل النقلي، وجب األ يجوز اجلزم بهذا التقدير

اخلطاب:  هذا  يف  تعاىل  قوله  من  املراد  مو�سحا   - القيم  ابن  قال 

)اأم تقولون على اهلل ما ال تعلمون(: »فهذا مطالبة لهم بت�سحيح دعواهم، 

بطالن  تعني  وقد  منهما،  واحد  من  بّد  ل  اأمرين  بني  ترتدد  املطالبة  وهذه 

اأحدهما فلزم ثبوت الآخر، فاإن قولهم: )لن مت�صنا النار اإال اأياما معدودة( 

١-الرازي، التف�سري الكبري، ج١٤٤/٣.
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خرب عن غيب ل ُيعلم اإل بوحي، فاأما اأن يكون قول على اهلل بال علم فيكون 

كاذبا، واإما اأن يكون م�ستندا اإىل وحي من اهلل وَعْهد َعِهده اإىل املخرب، وهذا 

.
)١(

ممتنع قطعا، فتعني اأن يكون خربا كاذبا، قائله كاذب على اهلل تعاىل«

 2- ومن ذلك قوله تعاىل: { ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  

ۇئۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ} 
.)111/ )البقرة 

كان  من  اإل  اجلنة  يدخل  لن  اأنه  الطائفتني  من  اأحد  كل  من  دعوى  هذه 

الن�سارى  وقالت  هودا،  كان  من  اإل  يدخلها  ل  اليهود  فقالت  منهما، 

لن يدخلها اإل من كان ن�سرانيا، فجاء الكالم خمت�سرااأبغ اخت�سار واأوجزه 

مع اأمن اللب�ص وو�سوح املعنى، فقد طالبهم اهلل تعاىل بالربهان على �سحة 

ى �سوؤال  اإن كنتم �سادقني( وهو امل�سمَّ الدعوى فقال، ) قل هاتوا برهانكم 

املطالبة بالدليل، فمن ادعى دعوى بال دليل يقال له: هاِت برهانك اإن كنت 

.
)٢(

�سادقا فيما ادعيت

اجلنة  يدخل  »لن  بقوله:  مت�سل  برهانكم«  هاتوا  »قل  تعاىل:  وقوله   

اإل من كان هودا اأو ن�سارى«، وتلك اأمانيهم » اعرتا�ص، وقد قال النبي 

من  والعاجز  امل��وت،  بعد  ملا  وعمل  نف�سه  دان  من  �ص  »الكيِّ  :[ الكرمي 

.
)٣(

الأماين« نف�سه هواها ومتنى على اهلل  اتبع 

 ويف الآية: 

 - اأهمية الربهان، واأن الدليل على املدعي .

هلل  وجهه  اأ�سلم  ملن  اأن  اأثبت  برهان  لهم  يكون  اأن  نفى  ملا  تعاىل  اأن��ه   -  

برهانا .

١ - ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة اإىل طريق املناظرة..�ص: ١١٢ .

٢ - ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة اإىل طريق املناظرة.. �ص: ١٢٤.

٣- الرتمذي يف جامعه، كتاب القيامة، باب ٢٥، وابن ماجه يف �سننه، كتاب الزهد، باب ٣١، واأحمد 

يف امل�سند ج١٢٤/٤.

71



- الآية فيها ترغيب لليهود وغريهم للدخول يف الإ�سالم، كاأنه قيل لهم: 

واأ�سلمتم  اإن غريمت طريقكم  اأنتم عليه ل تفوزون باجلنة، بل  اأنتم على ما 

.
)١(

وجهكم هلل واأح�سنتم فلكم اجلنة

٣- ومن ذلك قوله تعاىل: {  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ} )البقرة /١١٦-١١7(.

 جند هنا اأن اهلل تعاىل رّد عليهم دعواهم له اتخاذه الولد ونزه نف�سه عنه، 

ثم ذكر اأربع حجج على ا�ستحالة اتخاذه الولد: 

اأحدها: كون ما يف ال�سماوات والأر�ص ملكا له، وهذا ينايف اأن يكون فيهما 

ولد له لأن الولد بع�ص الوالد و�سريكه، فال يكون خملوقا له مملوكا له، لأن 

يكون  فكيف  الأب،  نظري  والبن  العبيد،  من  عبد  مربوب،  مملوك  املخلوق 

عبده تعاىل وخملوقه ومملوكه بع�سه ونظريه، فهذا من اأبطل الباطل، وقد 

اأكد م�سمون هذه احلجة بقوله: )كل له قانتون(، فهذا تقرير لعبوديتهم له، 

واأنهم مملوكون مربوبون لي�ص فيهم �سريك ول نظري ول ولد، فاإثبات الولد 

اأعظم الإ�سراك به، فاإن امل�سرك به جعل له �سريكا من خملوقاته، مع  من 

اعرتافه باأنه مملوك،.. كما جعل يع�ص امل�سركني املالئكة بناته فقال تعاىل: 

)وجعلوا له من عباده جزءا( الزخرف/١٥، فاإذا كان له ما يف ال�سماوات 

والأر�ص عبيد قانتون مربوبون مملوكون، ا�ستحال اأن يكون له منهم �سريك، 

بالتوحيد  يقول  اأن  لزمه  والأر�ص  ال�سماوات  يف  ما  هلل  باأن  اأقّر  من  وكل 

كقوله:  بذلك  باإقرارهم  امل�سركني  على  �سبحانه  يحتج  ولهذا  بد،  ول 

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ    }

.
)٢(

)املوؤمنون/٨٥(  { ۅ 

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج٣/٤.

٢ -ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة.. �ص: ١٢7.
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احلجة الثانية: قوله تعاىل: ) بديع ال�صماوات واالأر�ش(.

وهذه من اأبلغ احلجج على ا�ستحالة ن�سبة الولد اإليه، ولهذا قال تعاىل يف 

�سورة الأنعام: 

لبديع  ي��ك��ون  اأي���ن  م��ن  اأي   { ی  ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ    }

هذه  اخرتع  من  اأن  احلجة  هذه  تقرير  ووجه  ولد؟!  والأر�ص  ال�سماوات 

فهو  وابتدعهما  وفطرهما   – واآياتهما  – مع عظمهما  والأر�ص  ال�سماوات 

قادر على اخرتاع ما هو دونهما، ول ن�سبة له اإليهما البتة، فكيف ُيخرجون 

هذا ال�سخ�ص بالعني عن قدرته واإبداعه، ويجعلون نظريا و�سريكا وجزًءا مع 

اأنه تعاىل بديع العامل وفاطره وبارئه، فكيف يعجزه اأن يوجد هذا ال�سخ�ص 

من غري اأب حتى يقولوا: اإنه ولده، فمن ن�سب الولد اإىل اهلل فما عرف الرب 

تعاىل ول اآمن به، فظهر اأنه هذه احلجة من اأبلغ احلجج على ا�ستحالة ن�سبة 

الولد اإليه.

احلجةالثالثة: قوله تعاىل: { ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ }.

 وتقرير هذهاحلجة اأن من كانت قدرته كافية يف اإيجاد ما يريد اإيجاده 

مبجرد اأمره وقوله) كن( فاأّي حاجة به اإىل الولد؟! وهو ل يتكر به من قلة 

ول يتعزز به، ول ي�ستعني به، ول يعجز عن خلق ما يريد خلقه، واإمنا يحتاج 

املخلوق  وهذا  فيكون،  كن  له  قال  �سيئا  اأراد  اإذا  ول  يخلق  ل  الولد من  اإىل 

العاجز املحتاج الذي ل يقدر على تكوين ما اأراد.

وقد اأو�سح ابن القيم كفاية احلجج ال�سابقة على بطالن ما ن�سبه اإليه اأهل 

ال�سالل ثم قال: »فاحلمد هلل الذي اأغنى عباده املوؤمن�ني بكتابه وما اأودعه 

من حججه وبيناته عن �سقا�سق املتكلمني وهذيانات املتهوك�ني، فقلد عظمت 

نعم�ة اهلل على عبد اأغناه بفهم كتاب�ه عن الفقر اإىل غريه، { ڭ  ۇ  

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
.

)١(

ې   ې } )العنكبوت/٥١(«

١- املرجع ال�سابق، �ص: ١٣١.
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3- ومن ذلك قوله تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ}.

بقوله: { پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ٺ       ٺ   الدعوى  جيبوا عن هذه 
ُ
فاأ  

ٺ } )البقرة /١٣٥(.

فما  املنع  اأم��ا  واملعار�سة،  املنع  ت�سمن  قد  اخت�ساره  مع  اجل��واب  وه��ذا   

ت�سمنه حرف »بل« من ال�سراب، اأي لي�ص الأمر كما قالوا، واأما املعار�سة 

اإقامة احلجة  اإبراهيم حنيفا(، ويف �سمن هذه املعار�سة  ففي قوله: )ملة 

لأنه  والن�سرانية،  اليهودية  من  اإليه  دعومت  مما  بال�سواب  اأوىل  اأنها  على 

احلنيفية  ملته  كانت  وم��ن  م�سرك،  غري  حنيف  باأنه  امللة  �ساحب  و�سف 

والتوحيد فهو اأوىل باأن ُيتبع ممن ملته اليهودية والن�سرانية، فاإن احلنيفية 

الفطرة  وهو  �سواه،  اأحد  من  اهلل  يقبل  ل  الذي  الأنبياء  دين  والتوحيد هي 

كان  من  لأن  املهتدي،  فهو  عليها  كان  فمن  عباده،  عليها  اهلل  التي فطر 

يهوديا اأو ن�سرانيا فاإن احلنيفية ت�سمن الإقبال على اهلل بالعبادة ولإجالل 

والتعظيم واملحبة والذل...

 والتوحيد يت�سمن اإفراده بهذا الإقبال دون غريه فُيعبد وحده ويحب وحده 

وُيطاع وحده، ول بجعل معه اإله اآخر، فمن اأوىل بالهداية �ساحب هذه امللة 

اأو ملة اليهودية والن�سرانية؟! 

 ول يبقى بعد هذا للخ�سوم اإل �سوؤال واحد وهو اأن يقولوا: فنحن على ملته 

اأو ن�سارى، فاأجيبوا عن  اأي�سا لن نخرج عنها، واإبراهيم وبنوه كانوا هودا 

هذا ال�سوؤال باأنهم كاذبون فيه، واأن اهلل تعاىل قد علم اأنه مل يكن يهوديا 

اأو ن�سرانيا، فقال تعاىل: 

ۋ      ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   {ۇ   

ۅ  ۅ   ۉ} )البقرة /١٤٠(.

 وقرر تعاىل هذا اجلواب يف �سورة اآل عمران بقوله: 
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{ ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  

ەئ     ەئ   ائائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ      ۉ   ۅ   ۅ  
وئ })اآل عمران /٦7-٦٨(. 

 فاإن قالوا: فهب اأن اإبراهيم مل يكن يهوديا ول ن�سرانيا فنحن على ملته 

واإن انتحلنا هذا ال�سم، فاأجيبوا عن هذا بقوله تعاىل: { ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 { ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  

)البقرة /١٣٦( ، فهذه للموؤمنني 

اأتوا  مل  اإن  يعني   ،{ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   } ق��ال:  ثم 

باإميان مثل اإميانكم فلي�سوا من اإبراهيم وملته يف �سيء واإمنا هم يف �سقاق 

.
)١(

وعداوة

4- ومن ذلك قوله تعاىل: {ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ    ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ} 
)البقرة /١٤٢(.

هذا �سوؤال من اليهود اأوردوه على املوؤمنني، وم�سمونه اأن القبلة الأوىل اإن 

كانت حقا فقد تركتم احلّق، واإن كانت باطال فقد كنتم على باطل، فاأجاب 

وتو�سحه،  تقرره  مقدمات  قبله  ذكر  اأن  بعد  �ساف  بجواب  عنه  تعاىل  اهلل 

اإىل �سيء واحد،  اأوردوه على �سور متعددة ترجع  اليهود  وال�سوؤال من جهة 

فقالوا ما تقدم، وقالوا: لو كان نبيًا ما ترك قبلة الأنبياء قبله، وقالوا: لو كان 

نبيا ما كان يفعل اليوم �سيئا وغدًا خالفه .

اأهل  وقال  اإىل،  يرجع  اأن  فيو�سك  قبلتكم  اإىل  رجع  قد  امل�سركون:  وقال   

الكتاب، لو كان نبيا ما فارق قبلة الأنبياء، وكر الكالم وعظمت املحنة على 

١- ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة..، �ص: ١٣٤ .
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کچ  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  چ  تعاىل:  قال  كما  النا�ص،  بع�ص 

)البقرة: ١٤٣(.

قال ابن القيم: وتاأمل حكمة العزيز احلكيم ولطفه واإر�ساده يف هذه الق�سة 

 بقواعد قبله، فذكر 
ّ

اأه ومّهده وذهلل ملا علم اأن هذا التحويل اأمر كبري كيف وطَّ

اأو خري منه، واأنه قادر على ذلك فال  اأتى مبثله  اإذا ن�سخ �سيئا  الن�سخ واأنه 

ُيعجزه، ثم قرر الت�سليم للر�سول واأنه ل ينبغي اأن ُيعرت�ص عليه وُي�ساأل تعنتا 

البيت احلرام وتعظيمه وحرمته وذكر  كما جرى ملو�سى مع قومه، ثم ذكر 

اإىل  توجهها  بذلك  النفو�ص  ملته، فقرر يف  اتباع  واأوجب  واأثنى عليه  بانيه، 

البيت بالتعظيم والإجالل واملحبة، واإىل بانيه بالتباع واملوالة واملوافقة.

واأخرب تعاىل اأنه جعل البيت مثابة للنا�ص يثوبون اإليه ول يق�سون منه وطرا، 

فالقلوب عاكفة على حمبته، دائمة ال�ستياق اإليه متوجهة اإليه حيث كانت، 

ثم اأخرب اأنه اأمر اإبراهيم واإ�سماعيل بتطهريه للطائفني والقائمني وامل�سلني، 

را بيتي(، وهذه الإ�سافة هي التي اأ�سكنت يف  واأ�سافه اإليه بقوله: ) اأن طهنِّ

القلوب من حمبته وال�سوق اإليه ما اأ�سكنت، وهي التي اأقبلت باأفئدة العامل 

فكاأنها  بها  ��روا  وُذكِّ الإمي��ان  اأهل  قلوب  الأم��ور يف  ا�ستقرت هذه  فلما  اإليه، 

نادتهم اأن ا�ستقبلوه يف ال�سالة، ولكن توقفت على ورود الأمر من رب البيت، 

فلما برز مر�سوم: ) فولنِّ وجهك �صطر امل�صجد احلرام( تلقاه ر�سول اهلل ] 

والرا�سخون يف الإميان بالب�سرى والقبول، وكان عيدا عندهم، لأن ر�سول اهلل 

] كان كثريا ما يقلب وجهه يف ال�سماء ينتظر اأن يحوله اهلل عن قبلة اأهل 
الكتاب، فوله اهلل القبلة التي ير�ساها.

ى ذلك الكفاُر باملعار�سةواإيراد ال�سبهات الداح�سة، وتلقاه ال�سعفاء  وَتَلقَّ

الأمر  عند  النا�ص  اأ�سناف  تعاىل  فذكر  وامل�سقة،  بالإغما�ص  املوؤمنني  من 

يقول  عما  وللموؤمنني  لر�سوله  بالت�سلية  ذل��ك  واب��ت��داأ  الكع�بة،  با�ستقبال 

قال: )قل هلل  ثم  �سفيه،  قول  فاإنه  بقولهم  تعباأوا  النا�ص فال  ال�سفه�اء من 
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.
)١(

امل�صرق واملغرب يهدي من ي�صاء اإىل �صراط م�صتقيم(

وهذا اجلواب م�سمونه: اأن اجلهات كلها هلل تعاىل، فال ي�ستحق �سيء منها 

لذاته اأن يكون قبلة، بل اإمنا ت�سري قبلة لأن اهلل تعاىل جعلها قبلة، واإذا كان 

الأمر كذلك فال اعرتا�ص عليه بالتحويل من جهة اإىل جهة اأخرى.

وقد ذكر الفخر الرازي احلكمة من حتويل القبلة اإىل الكعبة، وملخ�سه 

ما يلي: 

فكانت  البيت،  بنى هذا  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  اأن  النا�ص  وقر عند  ما  ١ -

امل�سلحة يف التوجه اإليه، لأن النا�ص عند ا�ستقباله تكون اأ�سد تعظيما 

وخ�سوعا .

يف  النا�ص  رغبة  كانت  الإ�سالم  دول��ة  لظهور  �سببا  البيت  هذا  كان  ملا  ٢ -

تعظيمه اأ�سد.

خمالفة اليهود الذين كانوا يدعون اأنهم اأر�سدوا املوؤمنني اإىل القبلة . ٣ -

ومتى  تعظيمه،  يقت�سي  الكعبة  فتعظيم   ٤ -[ حممد  من�ساأ  هي  الكعبة 

ر�سخ تعظيمه يف القلوب كان قبولهم لأوامره يف الدين اأ�سرع التميُّز عن 

.
)٢(

اليهود

�صاد�صا: حماورة امل�صركني: 

 ١- قال تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ } )النحل /١٠٣(.
 كان من �سمن الفرتاءات التي اأطلقها امل�سركون: ادعاوؤهم اأن النبي ] 

تلقي القراآن وتعلمه من غالم ن�سراين رومي كان عبدا لبع�ص �سادة قري�ص، 

اإليه  باإثبات خالفها: )ل�صان الذي يلحدون  وقد فّند القراآن هذه الفرية، 

اأعجمي، وهذا ل�صان عربي مبني(.

١- ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة..�ص: ١٣٥-١٣٦.

٢- الرازي، التف�سري الكبري، ج٩٦/٤.
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وقد ت�سمن اجلواب: 

اإىل  العائد  والبيان  الف�ساحة  من  فيه  ملا  معجزا  كان  اإمنا  القراآن  اأن 

اللفظ، وكاأنه قيل: هب اأنه يتعلم املعاين من ذلك الأعجمي، اإل اأن القراآن 

اإمنا كان معجزا ملا يف األفاظه من الف�ساحة، فبتقدير اأن تكونوا �سادقني 

ذلك  يقدح  ل  اأنه  اإل  الرجل،  ذلك  من  املعاين  تلك  يتعلم  حممدا  اأن  يف 

يف املق�سود، اإذ القراآن اإمنا كان معجزا لف�ساحته، وما ذكرمتوه ل يقدح 

.
)١(

يف ذلك املق�سود

وبعبارة اأخرى: هل هذا الغالم الأعجمي اأف�سح اأم حممد؟، فاإن جتا�سروا 

وقالوا الغالم الرومي اأف�سح فقد كذبوا وخرجوا من الواقع واملعقول وتهربوا 

من املحاورة، لأنهم اأهل الف�ساحة والبالغة ومل ياأتوا مبثل هذا القراآن.

واإن قالوا حممد اأبلغ واأف�سح بطل ادعاوؤهم باأن حممدا يتعلم من الغالم 

الرومي، اإذ ل يت�سور اأن يتعلم ال�سخ�ص ممن هو اأقل منه علما.

 ولذلك اأردف القراآن احلجة ال�سابقة بقوله: ) اإمنا يفرتي الكذب الذين 

ل يوؤمنون باآيات اهلل واأولئك هم الكاذبون(، والدليل على كونهم كاذبني: 

غري  اخل�سم  و�سهادة  ك��اف��رون،  وه��م  اهلل  باآيات  يوؤمنون  ل  اأنهم  �أوال: 

مقبولة.

وثانيا: اأن التعلم ل يتاأتى يف جل�سة واحدة ول يتم يف اخلفية

تى  يتاأ ل  وتعلمها  كثرية،  ال��ق��راآن  يف  امل��وج��ودة  العلوم  اأن  وثالثا: 

بلغ  اإن�سان  فيهم  ح�سل  فلو  والتحقيق،  الف�سل  غاية  يف  املعلم  كان  اإذا  اإل 

يف التعليم والتحقيق اإىل هذا احلد لكان م�سارا اإليه بالأ�سابع يف التحقيق 

.
)٢(

والتدقيق

١-الرازي، التف�سري الكبري، ج١١٨/٢٠.

٢- الراي، التف�سري الكبري، ج١١/٢.
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٢- قوله تعاىل: { ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  
ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ } )النجم/١٩- ٢٥(.

اآيات  وبع�ص  قدرته  اآثار  وذكر   [ النبي  اإىل  الوحي  تعاىل  ملا ذكر اهلل   

ملكوته، حاّج امل�سركني اإذ عبدوا ما ل يعقل، وقال: اأفراأيتم هذه الآلهة التي 

�سيئا كما  اإليكم  اأوحني  العلية  وال�سفات  القدرة  تعبدونها وبعدها عن هذه 

وحي اإىل جممد ، وهل نفعت اأو �سرت حتى تكون �سركاء هلل، ثم قال على 
ُ
اأ

جهة التقريع والتوبيخ: )األكم الذكر وله االأنثى( ردًا على قولهم: املالئكة 

بنات اهلل والأ�سنام بنات اهلل.

عن  مائلة  العدل  عن  جائرة  �صيزى(اأي  ق�صمة  اإذا  )تلك  تعاىل:  وقوله 

احلق. 

هذه  هي  ما  اأي  واآبــاوؤكــم(:  اأنتم  �صميتموها  اأ�صماء  اإال  هي  اإن   ( وقوله: 

الأوثان اإل حجارة منحوتة اخرتعتموها و�سميتموها اآلهة، ) اأنتم واآباوؤكم(: 

، ومل ينزل اهلل بها برهان ول حجة.
)١(

اأي قلدمتوهم يف ذلك

واخلطاب يف الآيات يراد به توهني واإبطال ما هم فيه من ال�سرك ون�سبة 

البنات اإىل اهلل تعاىل، ف�سيغة ال�سياق ت�سري اإىل اإبطال قولهم بنف�ص القول، 

يدعيه  عما  البعد  غاية  يف  العقالء  راآه  ثم  امللك  ادعى  اإذا  �سعيًفا  اأن  كما 

م�ستدلني  غري  عليه  منكرين  امللك،  يدعي  الذي  هذا  اإىل  انظروا  يقولون: 

بدليل لظهور اأمره.

ت�سركون  فكيف  هي،  كما  اأي  والعزى!!(  ااّلت  )اأفراأيتم  قال:  فلذلك   

باهلل؟!!

١- القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، ج١٠١/١7-١٠٣.
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اأن البنات مكروهات  اأنف�سكم   وكيف جعلتم هلل البنات وقد اعرتفتم يف 

كيف  اإليه  فاملن�سوب  العظمة  كامل  واهلل  حمبوبون،  م�ستح�سنون  والبنون 

جعلتم  حيث  وال��ذل��ة  اجل��ه��ل  غ��اي��ة  يف  واأن��ت��م  ناق�سا،  مكروها  جعلتموه 

اأنف�سكم  اإىل  ن�سبتم  ثم  و�سجرة،  �سخرة  ثم  وعبد  خمار  من  اأذل  اأنف�سكم 

املحبوب امل�ستح�سن، فهذه الق�سمة جائرة على طريقتكم اأي�سا حيث اأذللتم 

اأنف�سكم ون�سبتم اإليها الأح�سن– يف زعمكم- من الثقلني، واأبغ�ستم البنات 

ون�سبتموهن اإىل الأعظم وهو اهلل تعاىل كما قال يف مو�سع اآخر: )ويجعلون 

والأنق�ص  للعظيم  الأعظم  اأن جتعلوا  عادتكم  على  وكان  يكرهون(،  ما  هلل 

.
)١(

للحقري، فاإذااأنتم خالفتم الفكر والعقل والعادة التي لكم

كان  حيث   [ الر�سول  جتاه  النف�سية  امل�سركني  حالة  القراآن  3- و�سف 

موقفهم انفعاليًا فجعلوا يردون بالتهم والتعجب لرييحوا اأنف�سهم من عناء 

التفكري بالتكاء على التقليد: 

ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ }

ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ
ژڑڑککککگگگگڳ} )�ص: ٤-7(

فكان اجلواب هادئا منطقيا، حيث طلب منهم اإبداء الدليل على ما هم 

عليه من �سرك: 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  {ھ 

 { ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
)الأحقاف:٤(

وملا عجز امل�سركون عن اإقامة الدليل، اإذ م�ستندهم التقليد واإتباع الظن 

اأقام الدليل عليهم: { ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ     ۅ       

١، اأبو حممد عبد احلق بن عطية الأندل�سي، - تف�سري املحرر الوجيز، حتقيق عبد العال ال�سيد، ط١، 

قطر، ج١٠٠/١٤ ،  الرازي، التف�سري الكبري، ج٢٨/٢٩7.
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ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  

جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت })الأنبياء: ٢١-٢٤( .

{ چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ } )الإ�سراء: ٤٢(.

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     }

ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ } )املوؤمنون: ٩١(.
دليل  العلماء  ي�سميه  منطقيا  عقليا  دليال  تت�سمن  الآي��ات  من  تقدم  وما 

التمانع، وملخ�سه اأنه لو كان هناك اأكر من اإله كما يقول امل�سركون حل�سل 

له  وتكون  الآخر  على  يعلو  اأن  اإله  كل  يريد  حيث  واخل�سام  التنازع  بينهما 

ال�سيطرة، وهذا �سيوؤدي اإىل ف�ساد الكون، وملا كان الكون بديعا منظما حمكما 

دل ذلك على اأنه من تدبري اإله واحد قدير بديع خبري �سبحانه وتعاىل.

ومل  َعاهم،  ُمدَّ لإبطال  والعقلي  العلمي  الدليل  باإيراد  القراآن  اهتم   وقد 

الواقع  مادية من  باأدلة ح�سية  املوا�سع  اأردف��ه يف كثري من  بل  بذلك  يكتف 

تثبت �ساللهم وخطاأ اعتقادهم: { ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ    ۇ   ۇ  
ې  ېې  ې  ى  ى  ائ       ائ    ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ   

مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت })الأعراف: ١٩١-١٩٥(.

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    }

ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ   ڦ  ڦ } )احلج: 7٣(.
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 وما تقدم اإمنا هو مناذج مما جاء يف كتاب اهلل يف حوار امل�سركني تظهر 

وكيف  والعلمي يف حوارهم،  العقلي  للمنطق  القراآن  ا�ستعمال  بو�سوح  فيها 

اأن القراآن يرد عليهم يف اأمور هي من البدهيات لكن دعوة النا�ص اإىل احلق 

والتدبر؛  التفكري  حرية  منتهى  واإعطاء  والتلطف  املجاراة  تقت�سي  والهدى 

العلمي،  الدليل  اإب��داء  اإىل  بالدعوة  العنيف  ورده��م  توترهم  قابل  فقد 

فاإذ عجزوا عنه اأقيم عليهم الدليل احل�سي والواقعي على بطالن دعواهم، 

وكل هذا لأن العتقاد ل بد له من حرية الختيار دون اإكراه اأو �سغط{ڄ  

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ..}.
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املبحث اخلام�ش: ذكر االأ�صئلة واالأجوبة احلوارية) اجلدلية(

يف القراآن الكرمي: 

تنوعت  وقد  اخل�سوم،  واإل��زام  واملحاجة  باحلوار  مملوء  الكرمي  القراآن 

يحكي  والتفهيم،  والإقناع  الرد  مقام  يف  القراآن  ا�ستعملها  التي  الأ�ساليب 

القراآن ذلك اأحيانا على ل�سان عباده ليقر من خالل ذلك ما يرده من حجة 

م�ساحة  ول  باجلدال  ذلك  ي�سمي  والبع�ص  مفحم،  منطقي  باأ�سلوب  واإقناع 

يف ال�سطالح، فاهلل تعاىل يقول: { ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

العقالين  اخلطاب  علي  املبني  اجلدال  فليكن  )العنكبوت/٤٦(،   { پ 
واحلوار الهادئ املعتمد على احلجة واملنطق.

وعند تدبر اآيات الكتاب يف املوا�سع التي جاء فيها حوار وحماجة ورد على 

امل�سركني اأو املنافقني جند اأنواعا من الأ�سئلة والأجوبة احلوارية فمنها: 

1-�صـوؤال املنـع: 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   {ک   ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  مثال�ه 

ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  } )البقرة/١١-١٢(.
 فهذه مناظرة جرت بني املوؤمنني واملنافقني فكان جواب املنافقني: ل ن�سلم 

اأنكروا  فقد  الإ�سالح  ادعوا  فاإذا  الف�ساد،  �سد  الإ�سالح  لأن  مف�سدون  اأنا 

الإف�ساد، ثم ُمنعوا هذه الدعوى بقوله تعاىل: )األ اإنهم هم املف�سدون(.

وقد �سجل القراآن هنا على املنافقني عدة اأمور وهي: تكذيبهم، والإخبار 

باأنهم مف�سدون، وح�سر الف�ساد يف قوله »هم املف�سدون«، ثم و�سفهم بغاية 

اجلهل وهو اأنهم ل ي�سعرون باأنهم يف�سدون.

لفظ  �سيغة  مراعاة  دون  املعنى  املنع من طريق  ا�ستعمال  ويف هذا جواز 

الطرف املجاِدل.

وف�ساد املنافقني املق�سود بالآيات: هو اإظهار املعا�سي، وبعدهم عن منهج 
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اهلل تعاىل، ولهذا قال تعاىل: { ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ} )حممد/٢٢(.

 ومن ف�ساد املنافقني مداهنتهم للكافرين وموالتهم بحجة �سلة القربى 

اإظهار  الكفرة على  ئ  ُيجرِّ واأن�ساره، فكان ذلك  الر�سول  مما يوهم �سعف 

عداوة الر�سول ] ويف ذلك ف�ساد عظيم، وكذلك كانوا يف ال�سر يدعون اإىل 

.
)١(

َبِه ويتظاهرون بالإ�سالح تكذيبه وجحد الإ�سالم واإلقاء ال�سُّ

مرمي  بن  عي�سى  لر�سل  قالوا  حني  الكفار  عن  –حاكيا  تعاىل  قوله  ومثله 

ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ    } ال�سالم:  عليه 

ڱ}  ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گگ   گ   ک   ک   ک  ک  
)ي�ص/١٩-٢٠(، اأي �سوؤمكم منكم ل مّنا، ودليله اأنكم جعلتم التذكري باهلل 

ُيتربك  من  جتعلون  حيث  م�سرفون(  قوم  اأنتم  )بل  ال�سوؤم  علة  وبعبادته 

به كمن ُيت�ساءم به، وتق�سدون اإيالم من يجب يف حقه الإكرام، اأو م�سرفون 

.
)٢(

حيث تكفرون ثم ت�سرون بعد ظهور احلق باملعجز والربهان

2-�صوؤال النق�ش: 

چ   چ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   ڄ          ڄ   {ڄ   تعاىل  قوله  -يف 

چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک                ک } )اآل عمران/١٨٣(.

 معناه: العلة التي توجب عندكم الإميان بالر�سل قد ُوجدت فلم قتلتموهم؟!، 

فدل على جواز اإيراد ما يدل على خطاأ كالم اخل�سم على اأي وجه كان.

{ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   تعاىل:  قوله  النق�ش:  �صور  ومن   -

ٿ   ٿ   ٺ  ٺ    } ب��ق��ول��ه:  نق�سه  ٺ}  ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ  

١- راجع: ابن احلنبلي، ا�ستخراج اجلدل من القراآن الكرمي، مرجع �سابق، �ص٤٨.

عبد احلق بن عطية، املحرر الوجيز، ج!/ ١٦7، الرازي، التف�سري الكبري، ج٦٦/٢ .

٢- ابن احلنبلي، ا�ستخراج اجلدل من القراآن، �ص٤٥الرازي، التف�سري الكبري، ج٥٤/٢٦.
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ٿ  ٿ  ٹ     ٹ } )البقرة/١7٠(.

 ال�سمري للنا�ص، وعدل باخلطاب عنهم على طريقة اللتفات للنداء على 

هوؤلء  اإىل  انظروا  للعقالء:  يقول  كاأنه  املقلد،  من  اأ�سل  ل  لأنه  �ساللهم، 

احلمقى ماذا يقولون .

وقوله) اأَو لْو كان اآباوؤهم ل يعقلون �سيئا..( الهمز مبعنى الرد والتعجب، 

يهتدون  ول  الدين  من  �سيئا  يعقلون  ل  اآباوؤهم  كان  ولو  اأيتبعونهم  ومعناه: 

.
)١(

لل�سواب

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ   ومن �صور النق�ش اأي�صا قوله تعاىل: { - 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   
ڄ  ڃ } )التوبة/١١٣(.

وملا كان اإبراهيم قد ا�ستغفر لأبيه وهو م�سرك يف قوله تعاىل: ) �صاأ�صتغفر 

لك ربي اإنه كان بي حفيا(، وكان هذا قد يوهم اأنه نْق�ص لتحرمي ال�ستغفار 

ڇ   چ  چ   چ      چ   ڃ  {ڃ   اجل����واب:  ك���ان  للم�سرك 

ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ ڑ   ک} 
)التوبة/١١٤(.

قال الزخم�سري: فاإن قلت كيف خفي على اإبراهيم اأن ال�ستغفار للكافر 

غري جائز حتى وعده؟ قلت: يجوز اأنه ظن اأنه ما دام ُيرجى منه الإميان جاز 

ال�ستغفار له، على اأن امتناع جواز ال�ستغفار للكافر اإمنا علم بالوحي، لأن 

طالب:  اأبي  لعمه   [ النبي  قال  ولهذا  للكافر،  اهلل  يغفر  اأن  ز  يجوِّ العقل 

.
)٢(

نه عن ذلك(
ُ
)اأما واهلل لأ�ستغفرن لك ما مل اأ

فاإن قلت: ما معنى قوله: » فلما تبني له اأنه عدو هلل ترباأ منه«؟.

 قلت: معناه: فلما تبني له من جهة الوحي اأنه لن يوؤمن واأنه ميوت كافرا 

١- الزخم�سري، التف�سري، حتقيق عادل اأحمد الريا�ص، ط١، ج٣٥٦/١.

٢- �سحيح البخاري/ رقم١٢٩٤، �سحيح م�سلم ج٥٤/١.
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انقطع رجاوؤه عنه فقطع ا�ستغفاره، فهو كقوله تعاىل: »من بعد ما تبني له 

.
)١(

اأنه من اأ�صحاب اجلحيم«

3- �صوؤال القول باملوجـب: 

وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    } تعاىل:  قوله  يف   

ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
كم عما كان  اأن ي�سدَّ } )اإبراهيم/١٠-١١(، تقديره: يريد  پ  پ 

يعبد اآباوؤكم، ثم قال: { پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ..}.

ويعنون  ب�سر مثلهم،  باأنهم  اأقوامهم  بقول  �سلموا  ال�سالم  فالر�سل عليهم 

اأنهم مثلهم يف الب�سرية وحدها، فاأما وراء ذلك فما كانوا مثلهم ولكنهم مل 

يذكروا ف�سلهم توا�سعا منهم واقت�سروا على قولهم: » ولكن اهلل مين على 

مني�ساء من عباده« يعني الر�سالة التي اخت�سوا بها وا�سطفاهم اهلل لها ملا 

علم من ف�سلهم وما فيهم من خ�سائ�ص...

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    } تعاىل:  قوله  ذلك  ومن   -

ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ } )التوبة/٦١(.

 والأذن هو الرجل الذي ي�سدق كل ما ي�سمع، ويقبل قول كل اأحد، �ُسّمي 

ذٌن �سامعة .
ُ
باجلارحة التي هي اآلة ال�سماع، كاأّن جملته اأ

ذلك،  بت�سليم  عليهم  اهلل  فرد  ذن«، 
ُ
اأ »هــو  فيه:  قولهم  هو  له  واإي��ذاوؤه��م 

ذن ولكن 
ُ
ذن خري لكم« كقولك رجل �سدق، كاأنه قيل: نعم هو اأ

ُ
فقال: »قل اأ

ذن يف اخلري واحلق، وفيما يجب �سماعه وقبوله، ثم ف�ّسر 
ُ
ذن، اأو هو اأ

ُ
ِنْعم الأ

ذن خري باأنه ُي�سّدق باهلل، ويقبل من املوؤمنني اخلل�ص من املهاجرين 
ُ
كونه اأ

والأن�سار، وهو رحمة ملن اآمن منكم اأي اأظهر الإميان اأيها املنافقون، حيث 

يف�سحكم،  ول  اأ�سراركم  يك�سف  ول  الظاهر،  اإميانكم  ويقبل  منكم  ي�سمع 

١- الزخم�سري، التف�سري، ج٩٨/٣-٩٩.
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ول يفعل بكم ما يفعل بامل�سركني، مراعاة ملا راأى اهلل من امل�سلحة يف الإبقاء 

لهم  ف�سّلم  �سوء،  ذن 
ُ
اأ ل  لكم  خري  ذن 

ُ
اأ اأنه  اإل  قلتم،  كما  ذن 

ُ
اأ فهو  عليكم، 

قولهم فيه، ل اأنه ف�ّسر مبا هو مدح له وثناء عليه، واإن كانوا ق�سدوا به املذمة 

.
)١(

والتق�سري بفطنته و�سهامته واأنه من اأهل �سالمة القلوب والِغّرة

٤-�صوؤال املعار�صة: 

ەئ   ائ    ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    } تعاىل:  قوله  يف 

ەئ } )البقرة/٢٣(.
وقوله: { ٱ   ٻ ٻٻ  ٻ پ  پ پ  پ  ڀ } )هود/١٣(، 

وغريها، وذلك اأنه جعله دليال على نبوته، والدليل متى عور�ص مبثله بطل 

عمله في�سقط الحتجاج به.

منهج  اإىل  اأر�سد  الكرمي  القراآن  اأن  تقدم:  ما  كل  من  ُي�ستخل�ص  وال��ذي 

احلوار ور�ّسخ اأهميته من خالل ا�ستعماله له لتحقيق اأهدافه واأغرا�سه يف 

اإمنا  القراآنية  الثقافة  يت�سلع من  واأن من  الفكرة  واإي�سال  والوعظ  الإقناع 

يت�سلع من الثقافة احلوارية.

١- الزخم�سري، التف�سري، ج٦١/٣.
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الف�صل الثالث

احلوار يف ال�صنة النبوية

واآثاره الدعوية والرتبوية والتعليمية





ُبعث النبي ] رحمة للعاملني ومبلغا عن الرب الكرمي، ومبينا للنا�ص ما 

ل اإليهم، وكان النبي ] يهتدي بهدي القراآن وي�ستنري بنوره، و يواجه ما  نزِّ

يثريه خ�سومه من اأهل ال�سرك واأهل الكتاب واأهل النفاق من �سبهات وجدال 

ومعار�س�ات، فكان يجيبهم مبا يفتح اهلل عليه م�ستعينا مبا ينزل من القراآن 

من اإجابات فيها القول الف�سل واحلق املبني، وكان حريا به ] اأن يتخلق 

فة، وكان اأحق  باأ�سلوب القراآن يف قوة احلجة ولطف اخلطاب واإظهار الِن�سْ

الب�سر بذلك، وقد و�سفته ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها عندما �ُسئلت عن 

ُخلقه، فقالت لل�سائل: )األ�صت تقراأ القراآن؟!، قال: بلى، قالت: فاإن خلق 

.
)١(

نبي اهلل ] كان القراآن(

ڱ  ڱ      وقد زّكاه اهلل تعاىل واأثنى عليه غاية الثناء يف قوله تعاىل: { 

اأف�سح  وكان  الكلم  جوامع   [ النبي  اأوت��ي  وقد  )القلم/٤(،   { ں  ڱ  
واأهل  امل�سركني  ] يف حوار  النبي  كلها عوامل جعلت منهج  النا�ص، وهذه 

الكتاب وغريهم من النا�ص يف غاية القوة والرباعة والأ�سلوب الأمثل، فكان 

كما اأراد اهلل تعاىل له قدوة الأنام وال�سراج املنري والرحمة املهداة.

احلوار  وبني  وحججه  القراآن  ح��وار  بني  قوية  عالقة  املتاأمل  يجد  ولهذا 

النبوي، وذلك لأن النبي ] اتبع الأ�سلوب القراآين يف اإيراد احلجج واخلطاب 

واملناظرة الهادفة اإىل الإقناع والتاأثري باملنطق واحلكمة، وهو اأجدر النا�ص 

باتباع قوله تعاىل: {ہ   ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  

ے  ۓ  ۓ} )النحل /١٢٥(.
واأ�ساليبه  احل��وار  م�سروعية  معرفة  يف  وكفاية  ُغنية  النبوية  ال�سنة  ويف 

والتاأكيد على اأ�س�سه واآدابه لتحقيق املقا�سد الدعوية والرتبوية والثقافية..

١ - �سحيح م�سلم، كتاب �سالة امل�سافرين، باب جامع �سالة الليل، ج٥٣١/١ ، رقم ١٣٩.
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اأوال: ا�صتعمال املنطق ولفت النظر اإىل احل�ش امل�صاهد وحقائق الكون.

ولدت  امراأتي  اإنَّ  فقال:   [ النبي  اإىل  جاء  رجال  اأن  البخاري  روى   -١

غالما اأ�سود، واإين اأنكرته..فقال له النبي ] اأَلَك اإبل؟

 قال: نعم، قال: فما لونها؟ قال: �سود، قال: هل فيها من اأورق؟قال: نعم 

، قال: فاأّنى له ذلك؟ قال: ع�سى اأن يكون نزعه عرق! قال: وهذا ع�سى اأن 

.
)١(

يكون نزعه ِعرق«

ب�سنة اهلل يف خلقه،  الرجل جاء غا�سبا م�ستنكرًا، و�سبب ذلك: اجلهل   

ليقارن  وامل�ساهدة،  للح�ص  النظر  لفت  مع  لالإقناع  املحاورة  �سوى  يكن  فلم 

ويعرف احلقيقة.

تاأثري له يف احلكم   قال ابن القيم: » كيف ت�سمن هذا الو�سف الذي ل 

وهو جمرد اللون وخمالفة الولد لالأبوين فيه، واإن مثل هذا ل يوجب ريبة، 

واإن نظريه يف املخلوقات ُم�ساهد باحل�ص، واهلل خالق الإبل وخالق بني اآدم 

وهو اخلالق العليم، فكما اأن اجلمل الأورق قد يتولد من بني اأبوين اأ�سودين 

ز به من  واإن ما جوَّ اأبي�سني،  اأبوين  يتولد من بني  الأ�سود قد  الولد  فكذلك 

.
)٢(

ذلك هو بعينه قائم يف بني اآدم«

٢-روى البخاري وم�سلم عن اأبي هريرة [  قال: قال ر�سول اهلل ]:  

)ال عدوى وال �صفر وال هامة(، فقال اأعرابي: ما بال االإبل تكون يف الرمل 

كاأنها الظباء، فيجيء البعري االأجرب فيدخل فيها فيجربها؟! قال: فمن 

 .
)٣(

اأعدى االأول؟«

١ - �سحيح البخاري، ط ا�ستنبول، كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة، باب من �سبه اأ�سال معلوما باأ�سل 

مبني ج١٥٠/٨ .

٢ - ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة اإىل طريق ا ملناظرة، �ص: ٨٨.

٣ - �سحيح البخاري، كتاب الطب، باب ل �سفر، ج7/١٩.

�سحيح م�سلم، كتاب ال�سالم، باب ل عدوى ول طرية، رقم ٢٢٢٠ واللفظ له.

92



بني ابن القيم رحمه اهلل كيف اأن هذه الكلمة الوجيزة املخت�سرة ا�ستملت 

نف�سه  يتعب  العلم  اأهل  بع�ص  اأن  جند  بينما  والت�سل�سل،  الدور  اإبطال  على 

.
)١(

كثريا يف اإثبات ذلك

ثانياً: ا�صتعمال االإقناع والتذكري باأ�ص�ش احلق واخلري: 

] رجال  اهلل  ر�سول  ا�ستعمل  ال�ساعدي:  اأبي حميد  البخاري عن  -روى 

على �سدقات بني �ُسليم ُيدعى ابن الُّلَتبيَّة، فلما جاء حا�سبه، فقال: هذا لكم 

وهذا هدية، فقال ر�سول اهلل ]: )فهال جل�صت يف بيت اأبيك واأمك حتى 

.
)٢(

تاأتيك هديتك اإن كنت �صادقا..(

فقد بني النبي الكرمي هنا باأ�سلوب احلوار اأن العمل هو �سبب الهدية لأنه 

لو جل�ص يف بيت اأبيه واأمه لنتفت الهدية، واإمنا وجدت ب�سب موقعه يف العمل 

فهو علتها...

اأتى  واأنــه  ُنْحال،  نحله  اأبــاه  »اأن  ب�سري:  بن  النعمان  داود عن  اأبو  روى   -

النبي- ]- فقال له: اإين نحلت ابني النعمان ُنْحال، واإن َعْمرة �صاألتني 

�صهدك على ذلك، قال: فقال: األك ولد �صواه؟قال: نعم ، قال: فكلهم 
ُ
اأن اأ

اأعطيَت مثل ما اأعطيت النعمان؟قال: ال .فقال: األي�ش ي�صرك اأن يكونوا 

.
)٣(

لك يف الرب �صواء؟ قال: نعم ، قال: فاأ�صهد على هذا غريي«

اأراد من خالل احلوار معرفة  الكرمي  النبي  اأن  هذا احلديث يدلك على 

حقيقة الأمر ليكون احلكم مطابقا للواقع، ثم بيان ما ح�سل من اجلور يف 

تف�سيال بني  اأن هناك  اإىل  تو�سل  واجل��واب، حتى  ال�سوؤال  باأ�سلوب  العطية 

الأولد، وت�سمن احلكم بيان الو�سف الداعي اإىل �سرع الت�سوية بني الأولد، 

وهو العدل الذي قامت به ال�سماوات والأر�ص، فتاأمل كيف بني النبي الكرمي 

١ - ابن القيم، اإر�ساد القراآن وال�سنة.. �ص: ٨٠.

٢ - �سحيح البخاري، كتاب احليل، باب احتيال العامل ليهدى له، ج7/٦٦ .

٣ - �سنن اأبي داود، كتاب البيوع، باب يف الرجل يف�سل بع�ص ولده.. ج٨١١/٣، رقم٣٥٤٢.
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حب الإن�سان اأن يربه كل اأولده لينتقل بذلك اإىل اإقناع ال�سائل اإىل اأن ما قام 

به خمالف لالإن�ساف، واأنك كما تدين تدان.

-روى الإمام اأحمد يف م�سنده عن اأبي اأمامة: ) اأن غالما �صابا اأتى النبي 

] فقال: يا ر�صول اهلل اأتاأذن يل يف الزنا؟ ف�صاح النا�ش، فقال] قّربوه، 
اأدُن، فدنا حتى جل�ش بني يديه، فقال: ]: اأحتبه الأمك؟فقال: ال، جعلني 

اهلل فداك .فقال: » كذلك النا�ش ال حتبه الأمهاتهم ».اأحتبه الأختك؟ قال: 

ال، قال: كذلك النا�ش ال يحبونه الأخواتهم، .. وذكر العمة واخلالة، وهو 

يقول: ال، جعلني اهلل فداك، وهو يقول: »وكذلك النا�ش ال يحبونه«، ثم 

و�صع ر�صول اهلل ] يده على �صدره وقال: »اللهم طّهر قلبه واغفر ذنبـه 

.
)١(

ن فرجه«، فلم يكن �صيء اأبغ�ش اإليه منه ، يعني الزنا وح�صّ

 هذا احلوار النبوي يف توجيه ال�ساب املذكور ُيعد معلما تربويا ومنهجا دعويا 

واأ�سلوبا حكيما يف توجيه ال�سباب واإيثار الإقناع العقلي يف معرفة ال�سحيح 

النا�ص،  واأع��راف  املجتمع  ب�سنن  ذلك  ربط  مع  الت�سرفات،  يف  اخلطاأ  من 

واإيقاظ الفطرة يف النف�ص ببعث ال�سهامة والغرية يف النف�ص، ثم اإيقاظ حب 

العدالة يف الت�سرفات)اأحتبه لأمك؟() اأحتبه لأختك؟(، فقد عزف النبي 

الكرمي هنا عن اأ�سلوب الوعظ املبا�سر اأو النهي اجلازم اإىل احلوار الهادئ 

الذي خاطب فيه عقله وقلبه حتى اأيقن رجوعه اإىل ر�سده، وهكذا ينبغي لكل 

داعية اأن يتوقع مثل هذه الأ�سئلة �سواء ممن يجهل الإ�سالم، اأم ممن ل يقيم 

باأ�س�ص  والتذكري  العقلي،  والإقناع  للحوار  بحاجة  فالكل  اهلل،  لأحكام  وزنا 

اخلري والعدالة وال�سهامة.

١- م�سند اأحمد، املكتب الإ�سالمي، ط١، ج٢٦٥/٥ .
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ثالثـا: ب�صط االأ�صئلة وت�صويق احلا�صرين ملعرفة اجلواب: 

- اأخرج البخاري عن عبد اهلل بن عمر: اأن النبي ] قال: )اإن من ال�صجر 

�صجرة ال ي�صقط ورقها، واإنها مثل امل�صلم، حدثوين ما هي؟

قال: فوقع النا�ش يف �صجر البوادي، قال عبد اهلل: فوقع يف نف�صي اأنها 

النخلة 

.
)١(

 ثم قالوا: حدثنا ما هي يا ر�صول اهلل؟قال: هي النخلة(

اأ�سحابه  امل�ساألة على  الإمام  باب: طرح  البخاري هذا احلديث يف   ذكر 

ليخترب ما عندهم من العلم، من كتاب العلم، وهذا يدل على ح�سن ا�ستنباط 

يلِق  »مل  املعلم  الر�سول  اأن  بيان  بذلك  ويريد  فهمه،  ودقة  البخاري  الإم��ام 

عليهم هذه احلقيقة اإلقاًء تقريريا: اإن امل�سلم مثل النخلة، بل اأراد اأن ي�ستثري 

دفائن ما عندهم ويلفتهم اإىل مالحظة ما حولهم، وي�سركهم معه يف البحث، 

وبهذا ل ي�سبح املتعلم جمرد جهاز ت�سجيل ينفعل ول يفعل، ويتلقى ول يفكر، 

.
)٢(

بل هو كائن حي عاقل يبحث وبفكر ويحاور ويخطئ وي�سيب«

ر�سول  قال  ق��ال:   ] هريرة  اأب��ي  عن  م�سلم  اأخرجه  ما  ذلك  ونظري   -

ون ال�صهيد فيكم؟ قالوا: يا ر�صول اهلل من قتل يف �صبيل  اهلل]:)ما تعدُّ

اهلل فهو �صهيد . قال: اإن �صهداء اأمتي اإذا لقليل. قالوا: فمن هم يا ر�صول 

اهلل  �صبيل  مــات يف  ومــن  �صهيد،  فهو  اهلل  �صبيل  ُقــتــل يف  مــن  قـــال:  اهلل؟ 

فهو  فهو �صهيد، ومن مات يف الطاعون فهو �صهيد، ومن مات يف البطن 

�صهيد(.

قال ابن مق�سم –اأحد رواة احلديث– اأ�سهد على اأبيك يف هذا احلديث 

.
)٣(

اأنه قال: »والغريق �صهيد«

١ - �سحيح البخاري، كتاب العلم، باب طرح الإمام امل�ساألة على اأ�سحابه ليخترب ما عندهم من 

العلم، ج٢٢/١.

٢ - يو�سف القر�ساوي، الر�سول والعلم، موؤ�س�سة الر�سالة، ط١، �ص: ١٥١.

٣-�سحيح م�سلم، كتاب الإمارة، باب بيان ال�سهداء، ج١٥٢١/٣، رقم ١٦٥.
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رابعاً: الرتغيب والرتهيب باإيراد االأ�صلوب احلواري: 

- حمـــــاورة اهلل تــعــاىل لــلــمــالئــكــة ومــــا فــيــهــا مـــن تــرغــيــب عــلــى فعل 

الطاعات: 

ر�سول اهلل  قال  قال:   ] اأبي هريرة  البخاري يف �سحيحه عن  اأخ��رج   

وجدوا  ف��اإذا  الذكر  اأه��ل  يلتم�سون  الُطرق  يف  يطوفون  مالئكة  هلل  اإن   :[
باأجنحتهم  فيحفونهم  قال:  حاجتكم،  اإىل  وا  هلمُّ تنادوا  اهلل  يذكرون  قوما 

اإىل ال�سماء، الدنيا، قال: في�ساألهم ربهم عز وجل وهو اأعلم منهم: ما يقول 

.قال:  ويكربونك ويحمدونك وميجدونك  ي�سبحونك  يقولون  قالوا:  عبادي؟ 

كيف  فيقول  قال:  راأوك.  ما  واهلل  ل  فيقولون:  راأوين؟ق��ال:  هل  فيقول: 

راأوين؟! قال: يقولون لو راأوك كانوا اأ�سد لك متجيدا واأكر لك ت�سبيحا.  لو 

راأوها؟  وهل  يقول  قال:  اجلنة.  ي�ساألونك  قال:  ي�ساألوين؟  فما  يقول  قال: 

قال: يقولون ل واهلل يارب ما راأوها. قال: يقول فكيف لو اأنهم راأوها؟! قال: 

قال:  فيها رغبة.  واأعظم  اأ�سد عليها حر�سا،  كانوا  راأوها  اأنهم  لو  يقولون 

فممَّ يتعوذون؟ قال: يقولون من النار.قال: وهل راأوها؟ قال: يقولون ل واهلل 

ما راأوها.

 قال: يقول فكيف لو راأوها؟!قال: يقولون لو راأوها كانوا اأ�سد منها فرارا 

واأ�سد لها خمافة. قال: فيقول: فاأ�سهدكم اأين قد غفرت لهم.

 قال: يقول ملك من املالئكة: فيهم فالن لي�ص منهم، اإمنا جاء حلاجة. 

.
)١(

قال: هم اجلل�ساء ل ي�سقى بهم جلي�سهم

املراد مبجال�ص  الطرق  وُيوؤخذ من جمموع هذه  ابن حجر:  قال احلافظ 

ت�سبيح  من  ال��واردة  الذكر  باأنواع  اهلل  ذكر  على  ت�ستمل  التي  واأنها  الذكر، 

وتكبري وغريهما وعلى تالوة كتاب اهلل �سبحانه وعلى الدعاء بخريي الدنيا 

والآخرة... ويف احلديث ف�سل جمال�ص الذكر والذاكرين، وف�سل الجتماع 

١- �سحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب ف�سل ذكر اهلل عز وجل، ج7/١٦٨.
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على ذلك، واأن جلي�سهم يندرج معهم يف جميع ما يتف�سل اهلل تعاىل به عليهم 

اإكراما لهم ولو مل ي�ساركهم يف اأ�سل الذكر، وفيه حمبة املالئكة لبني اآدم 

واعتناوؤهم بهم، وفيه اأن ال�سوؤال قد ي�سدر من ال�سائل وهو اأعلم بامل�سوؤول 

والإعالن  بقدره،  والتنويه  عنه  بامل�سوؤول  العناية  لإظهار  امل�سوؤول  من  عنه 

ب�سرف منزلته، ... وفيه اأن الذي ا�ستملت عليه اجلنة من اأنواع اخلريات، 

.
)١(

والنار من اأنواع املكروهات فوق ما و�سفتا به...

 قلت: هذه الفوائد امل�ستنبطة من هذا احلديث اإمنا برزت بطريقة لفتة 

لالنتباه ب�سبب الأ�سلوب احلواري الذي وردت به وكان الهدف التاأكيد على 

القارئ  اإىل اهلل تعاىل، مما يجعل  والرغبة  والدعاء  الذكر  اأهمية جمال�ص 

يت�سوق ملتابعة ال�سوؤال واجلواب حتى يخل�ص اإىل النتيجة الرائعة يف املغفرة 

لهوؤلء ال�ساحلني وللجال�ص بدون ق�سد بف�سل بركة جل�سائه.

باأ�صلوب  ال�صائعة  املفاهيم  وت�صحيح  جديدة  مفاهيم  ب�صط  خام�صاً: 

حواري: 

وهذا اأ�سلوب ي�ستخدمه الر�سول الكرمي للت�سويق واإثارة النتباه، اأن ي�ساألهم 

عن بع�ص امل�سطلحات املعروفة عندهم، فيجيبوه مبا هو م�سهور بينهم من 

احلقيقي،  املدلول  باإعطائها  لهم  تف�سريها  اإىل  يبادر  ذلك  وعند  معانيها، 

تنبيها لهم على املعاين احلقيقية لالأ�سياء مبا ينفعهم يف دنياهم واأخراهم، 

وهي معاين قد ل يلتفت اإليها البع�ص، ولكنها عند النبي ] اأحق اأن ُتفهم 

النا�ص  ينفع  ما  يعرف  ي�ستنبط وخري من  من  وهو خري  للنا�ص،  يذكره  مبا 

وي�سلحهم، فمن ذلك: 

[ قــال: قــال ر�صول اهلل  اأبــي �صعيد اخلــدري  عن  اأخــرج البخاري،   -

]:»اإن اأكرث ما اأخاف عليكم ما ُيخرج اهلل لكم من بركات االأر�ش. قيل: 
وما بركات االأر�ــش؟ قــال: زهــرة الدنيا. فقال له رجــل: هل ياأتي اخلري 

١- ابن حجر، فتح الباري، املطبعة البهية امل�سرية، ط بدون، ج١7٨/١١.
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مي�صح  جعل  ثــم  عليه،  ُيــنــزل  اأنــه  ظننا  حتى   [ النبي  ف�صمت  بال�صر؟ 

جبينه، فقال: اأين ال�صائل؟ فقال: اأنا. قال اأبو �صعيد: لقد حمدناه حني 

رٌة حلوٌة، واإن  طلع ذلك. قال: ال ياأتي اخلري اإال باخلري، اإن هذا املال َخ�صِ

اإذا  حتى  اأكلت  رة  اخَل�صِ اآكلة  اإال  ُيِلمُّ  اأو  َحَبطا  يقتل  الربيُع  اأنبت  ما  كلَّ 

عادت  ثم  وبالت،  وثلطت  فاجرتت  ال�صم�ش  ا�صتقبلت  خا�صرتاها  امتدت 

فاأكلت، واإن هذا املال ُحلوة من اأخذه بحقه وو�صعه يف حقه فنعم املعونة 

.
)١(

هو، ومن اأخذه بغري حقه كان كالذي ياأكل وال ي�صبع«

اأن زهرة  اأن كثريا من النا�ص يظن  املفهوم اجلديد ملعنى بركات الأر�ص 

الدنيا نعيم وزينة وخري دائم يح�سد �ساحبه عليه، وقد جرت عادة النا�ص 

اخلري  ياأتي  وهل  ال�سائل:  قال  لهذا  اإليه،  والركون  للنعيم  الطمئنان  على 

اأن زهرة الدنيا قد تكون فتنة  ] بيان  بال�سر؟! متعجبا، فاأراد امل�سطفى 

من  والتحرز  منها  احلذر  فينبغي  والتحا�سد،  والفرقة  ال�سالل  يف  و�سببا 

حرامها و�سبهاتها والقت�سار على اأخذ املال بحقه وو�سعه يف حقه حتى ل 

يكون نقمة على �ساحبه.

] قال:  اأن ر�ــصــول اهلل   ،] اأبـــي هــريــرة  اأخـــرج االإمـــام م�صلم عــن   -

»اأتدرون ما املفل�ش؟ قالوا: املفل�ش فينا من ال درهم له وال متاع. فقال: اإن 

املفل�ش من اأمتي من ياأتي يوم القيامة ب�صالة و�صيام وزكاة، وياأتي وقد 

�صتم هذا، وقذف هذا، واأكل مال هذا، و�صفك دم هذا، و�صرب هذا، ُفيعطى 

هذا من ح�صناته، وهذا من ح�صناته، فاإن فنيت ح�صناته قبل اأن ُيق�صى ما 

.
)٢(

خذ من خطاياهم ُفطرحت عليه ثم ُطِرح يف النار«
ُ
عليه، اأ

 املفهوم اجلديد هنا ملعنى الإفال�ص هو انتقا�ص احل�سنات ب�سبب التعدي 

ذلك  ونحو  اأعرا�سهم  م�ص  اأو  الدماء  �سفك  اأو  بال�ستم  العباد  حقوق  على 

يف  وم�سلم   ، ج7/١7٢  الدنيا،  زه��رة  من  ُيحذر  ما  باب  الرقاق،  كتاب  البخاري،  �سحيح   -١

. ١٢١ الزكاة، رقم 

٢- �سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة، باب حترمي الظلم، حديث رقم ٥٩، ج٤/١٩٩7 .
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مما يكون الق�سا�ص فيه يوم الن�سور، ونالحظ كيف اأن النبي الكرمي مّهد 

بطريقة  ال�سواب  بيان  ثم  اجل��واب،  وا�ستماع  ال�سوؤال  بب�سط  املفهوم  لهذا 

واأموالهم  النا�ص  دماء  ب�سالمة  ال�سريعة  اهتمام  اأك��دت  تف�سيلية  حوارية 

يوم  والندامة  يورث اخلزي  عليها  التعدي  واأن  واأنها م�سونة،  واأعرا�سهم، 

القيامة.

- واأخرج م�صلم يف �صحيحه عن اأبي هريرة –ر�صي اهلل عنه: اأن النبي 

ت�صرعه  ال  قالوا:الذي  فيكم؟(  َرعة  ال�صُ تعدون  الأ�صحابه:)ما  قال   [
.

)١(

الرجال، قال: ) لي�ش كذلك، ولكن الذي ميلك نف�صه عند الغ�صب(

وهنا يبني الر�سول الكرمي حقيقة القوة، واأن قوة اجل�سد، واإن كانت مطلوبة 

وحممودة، لكنها ل جتدي عندما ت�سعف النف�ص وت�سيطر عليها نزعة الغ�سب 

في�سدر عن الإن�سان ما ل حتمد عقباه من القول والفعل، فالقوة احلقيقية 

هي قوة النف�ص والقدرة على كظم الغيظ وال�سرب مقابل ا�ستفزاز الآخرين. 

وانظر كيف عرّب الر�سول الكرمي ] عن كل ذلك باأوجز عبارة واأخل�ص 

اإ�سارة ولفت انتباههم اإىل املفهوم احلقيقي املحمود للقوة.

- حماورة النبي ] ملعاذ بن جبل [ لرت�صيخ مفهوم التوحيد: 

رديف  اأنا  بينما  قال:  جبل  بن  معاذ  عن  �سحيحه:  يف  البخاري  اأخ��رج 

لبيك  يا معاذ، قلت:  الرحل، فقال:  اآخرة  اإل  وبينه  بيني  لي�ص   [ النبي 

يا ر�سول اهلل و�سعديك، ثم �سار �ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك ر�سول 

اهلل و�سعديك، ثم �سار �ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك ر�سول 

ور�سوله  اهلل  قال:  عباده؟  على  اهلل  ما حق  تدري  و�سعديك.قال: هل  اهلل 

�سار  ثم  �سيئا.  به  ي�سركوا  ول  يعبدوه  اأن  عباده  على  اهلل  حق  قال:  اأعلم. 

�ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك ر�سول اهلل و�سعديك.قال: هل 

ميلك  من  ف�سل  ب��اب  وال�سلة،  ال��رب  كتاب  عبدالباقي،  حممد  حتقيق  م�سلم،  �سحيح   -١

.١٠٦ رقم  ٢٠١٤ /٤ ج نف�سه: 
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تدري ما حق العباد على اهلل اإذا فعلوه؟ قلت: اهلل ور�سوله اأعلم. قال: حق 

.
)١(

العباد على اهلل اأن ل يعذبهم

تتعلق  اأن يو�سل معلومة مهمة  اأراد   [ النبي  اأن   ففي هذا اخلرب يظهر 

اأ�سلوب  النبي  فاختار  وبفقهه،  بف�سله  معروف  �سحابي  اإىل  العتقاد  باأمر 

�سوف  ملا  بت�سويقه  لذلك  مّهد  اأن  بعد  واجل��واب،  ال�سوؤال  احلوار من خالل 

يقال له عندما ناداه ثالث مرات: »يا معاذ«، وهو يقول له: لبيك ر�سول اهلل 

و�سعديك، حتى قال له: »هل تدري ما حق اهلل على العباد؟

ونلحظ اأدب معاذ وح�سن جوابه برد العلم اإىل اهلل ور�سوله فيما ل يعلم 

حواري  باأ�سلوب  الكالم  تكرار  ويف  اجل��واب،  ملعرفة  ت�سوقه  وكذا  حقيقته، 

تلميذه  ال�سيخ  ا�ستف�سار  وفيه  وتاأكيدها،  املعلومة  اإي�سال  الهدف من  يظهر 

.
)٢(

عن احلكم ليخترب ما عنده ويبني له ما ي�سكل عليه منه

وهذا كله اأبلغ واأجدى من طرح املعلومة مبا�سرة باأ�سلوب التلقني.

ر�سول  بنا  �سلى  ق��ال:   ] بن خالد اجلهني  زيد  رواه  ما  ذل��ك:  ومن   -

اهلل] �سالة ال�سبح باحلديبية يف اإثر �سماء كانت من الليل، فلما ان�سرف 

اأقبل على النا�ص، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا: اهلل ور�سوله اأعلم.

قال: قال: اأ�سبح من عبادي موؤمن بي وكافر، فاأما من قال ُمطرنا بف�سل 

اهلل ورحمته، فذلك موؤمن بي كافر بالكواكب، واأما من قال: ُمطرنا بنْوء كذا 

.
)٣(

وكذا، فذلك كافر بي موؤمن بالكواكب

فهذا احلوار يق�سد به تنبيه النا�ص على ق�سية عقدية مهمة وهي ن�سبة 

تاأثري  اعتقاد  يف  اجلاهلية  خملفات  من  والتحذير  تعاىل  اهلل  اإىل  الف�سل 

الكواكب، واأنها ال�سبب يف نزول املطر وغري ذلك من اأحوال العباد، والتغليظ 

١- �سحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من جاهد نف�سه يف طاعة اهلل، ج7/١٨٩.

٢- ابن حجر، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، املطبعة البهية، م�سر، ١٣٤٨ ه�، ج٢٨٤/١١.

٣- �سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب كفر من قال ُمطرنا بالنوء، ج٨٣/١، رقم ١٢٥.
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من  ولكونه  ذلك  يعتقد  من  على  الكفر  كلمة  باإطالق  ذلك  عن  الزجر  يف 

اعتقادات الكفار التي ل تليق باملوؤمنني.

»ويف �سوؤاله ] »هل تدرون ماذا قال ربكم« ت�سويق لل�سامع وترغيب له يف 

معرفة اجلواب، ويف هذا تعليم لل�سحابة و�سحذ لهم وا�ستفادة من الواقع 

الذي ميرون به وهو نزول املطر لتوجيههم اإىل العقيدة ال�سليمة ال�سافية، 

وهي رد الأمور اإىل اهلل تعاىل ولي�ص لل�سنن الكونية التي ل متلك لنف�سها 

اأو لغريها �سرا ول نفعا، فاملطر ينزل بف�سل اهلل ورحمته، وهذا هو الإميان 

.
)١(

ال�سحيح ول عالقة لالأنواء بخلقه وت�سيريه«

- حماجة اآدم ملو�صى والهدف الوا�صح يف تر�صيخ مفهوم القدر .

 اأخرج ال�سيخان، عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: )احتج 

اآدم ومو�صى، فقال له مو�صى: يا اآدم اأنت اأبونا خيبتنا واأخرجتنا من اجلنة. 

اأتلومني  بيـده،  لك  وخط  بكالمـه،  اهلل  ا�صطفاك  يامو�صـى  اآدم:  له  قال 

اآدُم مو�صى،  �صنة، فحّج  باأربعني  اأن يخلقني  قــّدر اهلل علّي قبل  اأمــر  على 

.
)٢(

ثالثا«

ه: غلبه باحلجة، مثل خا�سمته فخ�سمته . ومعنى حجَّ

قال العلماء: اإن مو�سى مل يعاتب اآدم على الذنب الذي تاب منه، اإمنا اأراد 

تنبيهه على امل�سيبة واملحنة التي نالت الذرية ب�سبب املع�سية، فاحتج اآدم 

ب�سبب اخلطيئة  الذرية  نالت  التي  امل�سيبة  واأن هذه  امل�سيبة،  بالقدر على 

امل�سائب  يف  به  ُيحتج  والقدر  اآدم،  خلق  قبل  اهلل  بقدر  مكتوبة  كانت 

دون املعائب.

الأكادميي،  الكتاب  مركز  املجتمع،  تكوين  يف  واأث��ره  ال�سنة  يف  احل��وار  الفتياين،  تي�سري   -١

.١٥٨ اجلامعة الأردنية، ط١، �ص: 

٢- �سحيح البخاري، كتاب القدر، باب حتاج اآدم ومو�سى عند اهلل عز وجل، ج٢١٤/7، وم�سلم 

.٢٦٥٢ يف القدر، رقم 
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الحتجاج  من  باأ�ص  ل  فاإنه  منه،  العبد  وتاب  م�سى  قد  ما  فاإن  وكذلك، 

بالقدر على وجه التوحيد والرباءة من احلول والقوة، واأما املو�سع الذي ي�سر 

الحتجاج به ففي احلال وامل�ستقبل، باأن يرتكب فعال حمرما اأو يرتك واجبا 

فيلومه عليه لئم فيحتج بالقدر على اإقامته عليه واإ�سراره عليه .

 قال ابن القيم: ونكتة امل�ساألة اأن اللوم اإذا ارتفع �سح الحتجاج بالقدر، 

.
)١(

واإذا كان اللوم واقعا فالحتجاج بالقدر باطل

قال ابن عبد الرب: اإن هذا خم�سو�ص باآدم لأن املناظرة بينهما وقعت بعد 

اأن تاب اهلل على اآدم قطعا كما قال تعاىل: { ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  

يئجب  حب  خب  مب  ىب } )البقرة /٣7( فح�سن منه اأن ُينكر على مو�سى لومه 
على الأكل من ال�سجرة لأنه كان قد تيب عليه من ذلك، واإل فال يجوز لأحد 

اأن يقول ملن لمه على ارتكاب مع�سية كما لو قتل اأو زنا اأو �سرق: »هذا �سبق 

عليه«،  تلومني  اأن  لك  فلي�ص  يخلقني،  اأن  قبل  علّي  وقدره  اهلل  علم  يف 

الأمة اأجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على ا�ستحباب ذلك  فاإن 

.
)٢(

كما اأجمعوا على ا�ستحباب حممدة من واظب على الطاعة

و�سالمه  اهلل  �سلوات  ومو�سى  اآدم  بني  احل��وار  من   [ النبي  ه  ق�سّ فما 

عليهما لبيان اأن القدر حق، واأن القدر ُيحتج به يف امل�سائب واأن الذنب الذي 

قد تاب منه العبد ليالم عليه، لهذا كان لق�ص احلوار ال�سابق مغزى وا�سح 

اأثره عند ظهور احُلجة.

�صاد�صاً: احلوار يف اأ�صلوب النبي ] واأثره على التح�صيل والفهم. 

ُيعد اأ�سلوب احلوار اأهم الأ�ساليب واأبرزها يف التعليم والرتبية، فهو اأ�سلوب 

حمبب اإىل النف�ص ي�سفي عليها احليوية، ويدفع عنها امللل وال�سرود، وي�سد 

انتباه ال�سامع ويزيد الإقبال على املتابعة، ويجعل الذهن اأكر تفتحا وجتاوبا. 

١- ابن القيم، �سفاء العليل، �ص: ١٨.

٢- ابن حجر الع�سقالين، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ج٤٣٢/١١.
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وهو اأ�سلوب اأخذ به املعا�سرون من رواد الرتبية، يظهر بني اأ�ساليب التدري�ص 

م�ستقال بنف�سه اأو يف ثنايا الأ�ساليب والطرق الأخرى.

اأنها رائدة يف تر�سيخ  النبوية �سيجدون  ال�سنة  اإىل  وعند عودة الرتبويني 

منهج احلوار يف التعليم والرتبية، واأنه اأ�سلوب حكيم وب�سرية هادية وطريق 

مقنع اهتم به امل�سطفى ] لإي�سال احلجة واإقناع املرتدد وهداية ال�سال 

واإزالة ال�سبهة.

فمن االأ�صاليب النبوية يف الرتبية والتعليم: 

1- ال�صوؤال واجلواب: 

فاأ�سلوب ال�ستفهام له منزلة رفيعة بني اأ�ساليب البيان، وله اأثر كبري يف 

لإثارة  مفتاح  وهو  والعقل،  الفهم  يف  املتفاوتة  للم�ستويات  املعلومة  اإي�سال 

احلوار واإيقاظ الذهن، وقد ورد بكرة يف الكتاب وال�سنة النبوية، واأ�سلوب 

ال�ستفهام يجمع بني خماطبة العاطفة والعقل، ملا فيه من الأ�سئلة املت�سمنة 

الباحثون فوائد  وتوبيخ ووعيد، وقد ذكر  األوان النفعال من تعجب وتقبيح 

كثري لهذا الأ�سلوب منها: 

- اإلزام الطرف الآخر على العرتاف بالأمر الذي يعلمه، وهذا ما ُي�سمى 

بالت�سليم بالبينة املعروف م�سبقا. 

- ا�ستثارة انتباه ال�سامع وتفتيح ذهنه لريجع اإىل نف�سه فيتفكر فيما �سئل 

عنه فيعرف ال�سواب.

- ت�سويق ال�سامع ملا يت�سمنه ال�سوؤال من ترغيب.

- ال�ستفهام يزيد النفي تاأكيدا ور�سوخا ملا فيه من املبالغة وتفخيم الأمر 

{ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   تعاىل:  كقوله  وتعظيمه، 

ڤ..} )الأعراف /٣٢(.

فهذه الآية، مبا جاء فيها من اأ�سلوب ال�ستفهام، تت�سمن تنبيه العباد على 
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لهم  ي�سوغ  الذي  الدليل  يتعرفوا  واأن  بغري علم  القول على اهلل  اأهمية عدم 

العلم، ثم اإن يف هذا الأ�سلوب اإلزاما لهم على الإقرار بنفي حترمي الطيبات 

من الرزق.

ومما جاء يف ال�صنة من اأ�صاليب اال�صتفهام: 

-اأخرج الإمام م�سلم يف �سحيحه عن اأبي هريرة [، اأن ر�سول اهلل ] 

قال: ) اأتدرون ما املفل�ص؟ قالوا: املفل�ص فينا من ل درهم له ول متاع. فقال: 

اإن املفل�ص من اأمتي ياأتي يوم القيامة ب�سالة و�سيام وزكاة، وياأتي وقد �ستم 

هذا، وقذف هذا، واأكل مال هذا، و�سفك دم هذا، و�سرب هذا، ُفيعطى هذا 

من ح�سناته، وهذا من ح�سناته، فاإن فنيت ح�سناته قبل اأن ُيق�سى ما عليه، 

 .
)١(

خذ من خطاياهم ُفطرحت عليه ثم ُطِرح يف النار(
ُ
اأ

امل�ساركة  اإىل  املتعلم  لدفع  واجل��واب  ال�سوؤال   [ النبي  ا�ستخدم  وق��د 

يوؤدي  بالأ�سئلة وال�ستماع والفهم والت�ساوؤل عما ل يدركه من حقائق، مما 

اإىل ر�سوخ املعلومة وا�ستمرار تذكرها.

ونظري ذلك ما اأخرجه م�سلم يف �سحيحه عن عبد اهلل بن م�سعود [: 

الذي  قلنا  قال:  قوب فيكم؟  الرَّ تعدون  ] قال لأ�سحابه: )ما  النبي  اأن 

يولد له.قال: لي�ص ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي مل يقدم من ولده  ل 

َرعة فيكم؟ �سيئا. قال: فما تعدون ال�سُ

قلنا: الذي ل ي�سرعه الرجال، قال: لي�ص بذلك، ولكنه الذي ميلك نف�سه 

.
)٢(

عند الغ�سب(

 قال العلماء: اأ�سل الرقوب يف كالم العرب الذي ل يعي�ص له ولد، ومعنى 

اأولده،  مبوت  امل�ساب  وهو  املحزون،  الرقوب  اأن  تعتقدون  اإنكم  احلديث: 

١- �سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة، باب حترمي الظلم، حديث رقم ٥٩، ج٤/١٩٩7.

٢ - �سحيح م�سلم، حتقيق عبدا لباقي، كتاب الرب وال�سلة، باب ف�سل من ميلك نف�سه، ج٢٠١٤/٤، 

رقم١٠٦.
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ولي�ص هو كذلك �سرعا، بل هو من مل ميت اأحد من اأولده يف حياته فيحت�سبه 

ويكتب له ثواب م�سيبته به وثواب �سربه عليه ويكون له فرطا و�سلفا.

ومعنى  كثريا،  النا�ص  ي�سرع  ال��ذي  العرب  ك��الم  يف  اأ�سله  َرعة  وال�سُ  

َرعة املمدوح القوي هو القوي الذي  احلديث: اإنكم كذلك تعتقدون اأن ال�سُ

ميلك  من  هو  بل  �سرعا،  كذلك  ولي�ص  ي�سرعهم،  بل  الرجال،  ي�سرعه  ل 

نف�سه عند الغ�سب، فهذا هو الفا�سل املمدوح الذي قّل من يقدر على التخلق 

.
)١(

بخلقه وم�ساركته يف ف�سيلته بخالف الأول

 وبهذا الأ�سلوب احلواري �سوقهم النبي الكرمي واأثار انتباههم، باأن �ساألهم 

عن بع�ص امل�سطلحات املعروفة عندهم، فيجيبوه مبا هو م�سهور بينهم من 

ال�سرعي  املدلول  باإعطائها  لهم  تف�سريها  اإىل  يبادر  ذلك  وعند  معانيها، 

اأن يكون، تنبيها لهم على املعاين احلقيقية لالأ�سياء  احلقيقي الذي ينبغي 

البع�ص،  اإليها  ليلتفت  قد  معاين  وهي  واأخراهم،  دنياهم  يف  ينفعهم  مبا 

ولكنها عند النبي ] اأحق اأن ُتفهم مبا يذكره للنا�ص، وهو خري من ي�ستنبط 

وخري من يعرف ما ينفع النا�ص وي�سلحهم.

قعد   [ النبي  اأن   ] بكرة  اأب��ي  البخاري يف �سحيحه، عن  واأخ��رج   -

اأيُّ يوم هذا؟ ف�سكتنا  اأو بزمامه، قال:  اإن�سان بِخطامه  واأم�سك  على بعريه 

األي�ص يوم النحر؟ قلنا: بلى.قال:  اأنه �سي�سميه �سوى ا�سمه قال:  حتى ظننا 

فاأيُّ �سهر هذا؟ ف�سكتنا حتى ظننا اأنه �سي�سميه بغري ا�سمه.فقال: األي�ص بذي 

احلجة؟قلنا: بلى.

قال: فاإنَّ دماءكم واأموالكم واأعرا�سكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم 

.
)٢(

هذا يف �سهركم هذا يف بلدكم هذا، ليبلغ ال�ساهد الغائب..(

١- �سرح �سحيح م�سلم للنووي، ج ١٥/ ١٦٣.

٢- �سحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي ] رب مبلغ اأوعى من �سامع، ج٢٤/١.
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اأجابوه عن كل �سوؤال بقولهم: »اهلل  اأنهم  اأخرى للبخاري:  ووقع يف رواية 

ور�سوله اأعلم«

قال القرطبي مبينا اأثر هذا احلوار يف اإي�سال املعلومة املهمة ولفت انتباه 

احلا�سرين: 

»�سوؤاله] عن الثالثة و�سكوته بعد كل �سوؤال منها كان ل�ستح�سار فهومهم 

وليقبلوا عليه بكليتهم ولي�ست�سعروا عظمة ما يخربهم عنه، ولذلك قال بعد 

هذا: »فاإن دماءكم.. اإىل اآخره ، مبالغة يف بيان حترمي هذه الأ�سياء.«

هذا«  يومكم  كحرمة  قوله«  يف  الت�سبيه  ومناط  حجر:  بن  احلافظ  قال 

وما بعدهظهوره عند ال�سامعني، لأن حترمي البلد وال�سهر واليوم كان ثابتا 

فكانوا  والأع��را���ص،  والأم��وال  الأنف�ص  بخالف  عندهم  مقررا  نفو�سهم  يف 

وماله  امل�سلم  باأن حترمي دم  ال�سرع عليهم  ي�ستبيحونها فطراأ  يف اجلاهلية 

به  امل�سبه  كون  ي��ِرد  فال  واليوم،  وال�سهر  البلد  حترمي  من  اأعظم  وعر�سه 

اأخف�ص رتبة من امل�سبه، لأن اخلطاب اإمنا وقع بالن�سبة ملا اعتاده املخاطبون 

قبل تقرير ال�سرع.

 وتعقيبا على قولهم عند كل �سوؤال: »اهلل ور�سوله اأعلم« قال احلافظ: وذلك 

من ح�سن اأدبهم لأنهم علموا اأنه ل يخفى عليه ما يعرفونه من اجلواب، واأنه 

»حتى  الباب:  رواية  قال يف  ولهذا  يعرفونه،  الإخبار مبا  مراده مطلق  لي�ص 

.
)١(

ظننا اأنه �سي�سميه �سوى ا�سمه«

 ومن فائدة هذا الأ�سلوب احلواري –ال�سوؤال واجلواب- اإ�سهام املتعلم مع 

العامل يف التفكري واإبداء الراأي، واأنه ُيهيىء العقل وُيعده للتفكري، ويفتح اأمام 

املتلقي اأ�سباب الفهم العميق وحب امل�ساركة والتعاون.

١- ابن حجرالع�سقالين، فتح الباري، ج١٣٠/١.
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ومن االأ�صاليب التعليمية الواردة يف ال�صنة النبوية 

2- طرح امل�صاألة ليخترب العامل ما عند املتعلم من العلم باأ�صلوب حواري: 

فمن ذلك: 

عن  عنهما  اهلل  ر�سي  عمر  ابن  عن  �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه  ما   -

امل�سلم  مثل  واإنها  ورقها  ي�سقط  ل  �سجرة  ال�سجر  من  )اإن  قال:   [ النبي 

حدثوين ما هي؟ قال: فوقع يف نف�سي اأنها النخلة ، ثم قالوا حدثنا ما هي 

يا ر�سول اهلل. قال: هي النخلة(.

ويف رواية اأخرى زاد الراوي: فوقع النا�ص يف �سجر البوادي، قال ابن عمر: 

هي  اأقول  اأن  »فاأردت  رواية:  فا�ستحييت«ويف  النخلة  اأنها  نف�سي  يف  »فوقع 

وعمر  بكر  اأبا  »وراأيت  رواية:  ف�سكت«ويف  القوم  اأ�سغر  اأنا  فاإذا  النخلة 

.
)١(

ل يتكلمان فكرهت اأن اأتكلم«

لفوائده:  واإي�ساحا  احلديث  هذا  على  تعقيبا  حجر  ابن  احلافظ  قال   

فيه امتحان العامل اأذهان الطلبة مبا يخفى مع بيانه لهم اإن مل يفهموه، 

عن  نهى  »اأن���ه   [ النبي  ع��ن  معاوية  حديث  م��ن  داود  اأب��و  رواه  م��ا  واأم���ا 

ذلك  فاإن  امل�سائل«،  �سعاب  »هي  رواته:  اأحد  الأوزاعي  قال  الأغلوطات« 

حممول على ما ل نفع فيه، اأو ما خرج على �سبيل تعنيت امل�سوؤول اأو تعجيزه، 

وفيه التحري�ص على الفهم يف العلم، وفيه ا�ستحباب احلياء ما مل يوؤدِّ اإىل 

وت�سوير  الإفهام  لزيادة  والأ�سباه  الأمثال  �سرب  وفيه  م�سلحة..  تفويت 

 ... احلادثة،  ُحكم  يف  النظر  يف  الفكر  ولتحديد  الذهن  يف  لرت�سخ  املعاين 

وفيه اأن العامل الكبري قد يخفى عليه بع�ص ما يدركه من هو دونه لأن العلم 

.
)٢(

مواهب واهلل يوؤتي ف�سله من ي�ساء

العلم،  الفهم يف  وباب  اأ�سحابه.،  امل�ساألة على  الإمام  باب طرح  العلم،  كتاب  البخاري،  ١- �سحيح 

ج٢١/١، ٢٣، ٢٦.

٢- ابن حجر الع�سقالين، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، املطبعة البهية، م�سر، ج١١٩/١-١٢٠.
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ومما جاء يف التطبيق العملي عند علماء االأمة ملنهج احلوار التعليمي 

من خالل االأ�صئلة: 

 اأن الإمام اأبا يو�سف القا�سي-رحمه اهلل– املتوفى �سنة ١١٨٢ه�، مل يخِل 

الأ�سئلة  ب�سط  العلمية من خالل  املحاورة  الأخرية من عمره من  اللحظات 

اجلراح:  بن  اإبراهيم  القا�سي  تلميذه  قال  الطلبة،  منفعة  رجاء  احلوارية 

قال  اأف��اق  فلما  عليه،  مغمى  فوجدته  اأع��وده  فاأتيته  يو�سف،  اأبو  مر�ص 

يل: يا اإبراهيم ما تقول يف م�ساألة؟ قلت: يف مثل هذه احلالة؟! قال: ول باأ�ص 

بذلك، ندر�ص لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا اإبراهيم، اأيُّهما اأف�سل يف رمي 

اجلمار، اأن يرميها ما�سيا اأو راكبا؟ قال: راكبا. قال: اأخطاأت. قلت ما�سيا. 

قال: اأخطاأت. قلت: قل فيها ير�سى اهلل عنك.

قال: اأما ما كان يوقف عنده للدعاء، فالأف�سل اأن يرميه ما�سيا، واأما ما 

كان ل يوقف عنده فالأف�سل اأن يرميه راكبا.

ثم قمت من عنده، فما بلغت باب داره حتى �سمعت ال�سراخ عليه، واإذا هو 

.
)١(

قد مات رحمه اهلل

3- ومن االأ�صاليب التعليمية احلوارية: 

 اإثارة احلوار التعليمي عن طريق التحذير من خطاأ �صائع: 

 مثال ذلك: ما اأخرجه البخاري يف �سحيحه عن اأبي �سعيد اخلدري [ 

اأن النبي ] قال: )اإياكم واجللو�ص بالطرقات(، فقالوا: يا ر�سول اهلل ما لنا 

، نتحدث فيها. فقال: اإذا اأبيتم اإل املجل�ص فاأعطوا الطريق  من جمال�سنا بدٌّ

حقه. قالوا: وماحق الطريق يا ر�سول اهلل؟ قال: غ�ص الب�سر، وكف الأذى، 

.
)٢(

ورّد ال�سالم، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر

١- عبد الفتاح اأبو غدة، قيمة الزمن عند العلماء، مكتب املطبوعات الإ�سالمية، حلب، ط١، �ص: ١٥، 

نقله من كتاب مناقب اأبي حنيفة للموفق املكي ج٤٨١/١.

٢- �سحيح البخاري، كتاب ال�ستئذان، باب قول اهلل تعاىل) يا اأيها الذين اآمنوا ل تدخلوا بيوتا غري 

بيوتكم..(ج7/١٢٦.

108



مبادرتهم  خ��الل  من  احل��وار  حب  فيهم  اأث��ار  قد   [ النبي  اأن  فنلحظ 

بقوله: اإياكم.. وهي �سيغة حتذيرية، فجعلهم يناق�سون م�ساألة اجللو�ص يف 

الطرقات، حيث ُيفهم من جوابهم اأنهم واإن جل�سوا يف الطرقات اإمنا جل�سوا 

النبي  اأراد  وهنا  الطريق،  باأدب  اللتزام  مانع عندهم من  لكن ل  مل�سلحة 

الطريق،  باأدب  يتحلوا  اأن  منهم  فطلب  التجاوب،  هذا  ي�ستثمر  اأن  الكرمي 

تعليميا بعيدا  الأدب فاأجابهم بتف�سيل، فكان ذلك حوارا  ف�ساألوا عن هذا 

عن تقرير الأمر بطريقة التلقني مما ي�ساعد على تر�سيخ ما �سمعوه واللتزام 

به وعدم ن�سيانه. 

ومن خالل ما تقدم ، يتبني لنا اأنَّ اأ�سلوب احلوار النبوي هو منهج حكيم 

وطريقة ذكية ينفذ من خاللها الداعية والعامل اإىل عقل الطرف الآخر واإىل 

يتبني  هنا  ومن  املن�سود،  الهدف  ويتحقق  املرجوة  الفائدة  فتح�سل  قلبه 

تعاىل:  قوله  يف  اإليها  الدعوة  جاءت  التي  احلكمة  معاين  من  معنًى  لنا 

{ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ} 

)النحل/١٢٥(.

احلوار مع غري امل�صلمني

لن�سر  املواتية  اخل�سبة  البيئة  لأنه  الدولية،  العالقات  اأ�سا�ص  هو  ال�سلم 

الثقافة ودعوة اخلري واحلق، قال تعاىل: چ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭچ)البقرة: ٢٠٨(.

والرب والإح�سان هو اأ�سا�ص العالقة بني النا�ص، قال تعاىل: چ ک ک 

گگ گچ)الأنبياء: ١٠7(.
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  چ  وقبائل:  �سعوبا  جعلهم  �سبب  هو  والتعارف 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژچ)احلجرات: ١٣(.
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لذا فاإن الو�سيلة ال�سرورية لتحقيق كل ذلك اإمنا هي احلوار القائم على 

الحرتام املتبادل، واحلوار هو مظهر من مظاهر الرب والإق�ساط املذكور يف 

قوله تعاىل: 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ 

ڈ ژ ژڑ ڑ ک چ)املمتحنة: ٨(.
فال بديل عن احلوار و�سيلة للرب والإق�ساط، وطريقا للتوا�سل بني ال�سعوب 

الثقايف  التبادل  يف  �سببا  احل��وار  وليكون  غريها،  عند  ما  اأم��ة  كل  لتعرف 

احلياة  منا�سط  من  ذلك  وغري  والعلمي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  والتعاون 

خا�سة يف هذا الزمن الذي تقدمت فيه و�سائل الت�سال ب�سورة هائلة �سهلت 

اللقاء والتوا�سل .

 وقد قرر ال�سرع مبداأ احلوار واأمر به القراآن الكرمي، فهو واجب �سرعي يقوم 

به اأهل العلم، عمال بقوله تعاىل: چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ  )اآل عمران: ١٠٤(، 
ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 

الباب، وكذا  الآيات يف هذا  ١٢٥(، وغريها من  )النحل:  ےۓ ۓچ 
توجيه  وال�سعي  والإخال�ص  ال�سدق  تدل على  التي  الن�سيحة  بواجب  قياما 

النا�ص نحو اخلري ومعرفة احلق..

لهذا، من املفيد معرفة فقه احلوار والتعامل مع غري امل�سلمني من خالل 

وتعامل  ح��وار  من  ج��اء  ما  فن�سوق  املعتمدة،  ال�سريعة  وقواعد  الن�سو�ص 

للر�سول ] مع امل�سركني يف الفرتة املكية وهي فرتة تقوية العقيدة والإعداد 

للموؤمنني، لإلقاء ال�سوء على منهجية تلك الفرتة، ثم املحاورات التي كانت 

بعد ذلك يف الفرتة املدنية.. فرتة نزول الأحكام والت�سريعات، وفيها قويت 

�سوكة امل�سلمني، ثم حماورة الر�سول الكرمي لأهل الكتاب من يهود يجاورونه 
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تلك  ا�ستنباط ما يف  ما عنده، مع  ليعرفوا  اأو ن�سارى قدموا عليه  باملدينة 

املحاورات من فوائد وعرب ودرو�ص ن�ستفيد منها يف هذا الع�سر الذي نحتاج 

فيه اإىل هدي �سيد املر�سلني وقدوة الدعاة ال�سالكني يف التعامل ال�سحيح مع 

غري امل�سلمني ومنهجية حماورتهم.

�أوال : حوار الر�صول ] مع اأهل االأوثان يف الفرتة املكية: 

1- حوار ال�صدع بالدعوة: 

اأخرج البخاري عن ابن عبا�ص قال: ملا نزلت{ ڇ  ڇ  ڇ} 

)ال�سعراء /١١٤(، �سعد النبي ] على ال�سفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا 

بني عدي، لبطون قري�ص حتى اجتمعوا، فجعل الرجل اإذا مل ي�ستطع اأن يخرج 

اأر�سل ر�سول لينظر ما هو، فجاء اأبو لهب وقري�ص، فقال: اأراأيتكم لو اأخربتكم 

اأن خيال بالوادي تريد اأن ُتغري عليكم اأكنتم م�سدقّي؟

 قالوا: نعم. ما جربنا عليك اإل �سدقا. 

 قال: فاإين نذير لكم بني يدي عذاب �سديد.

األهذا جمعتنا؟!.. فنزلت) تبت يدا  اأبو لهب: تبا لك �سائر اليوم،   فقال 

)١(

اأبي لهب وتب..(

ويف هذا اخلرب اإ�سارات يف فقه احلوار، منها:

فيه حتكمها  رية  ال�سِّ واأن  اجلميع،  لينتفع  منه  لبد  باحلوار  اجلهر  اأن   -

الظروف. 

الر�سول  اأن  راأينا  حيث  املنا�سبني،  والزمان  املكان  اختيار  ينبغي  واأنه   -

الكرمي قد اختار مكانا عاليا متو�سطا يعرفه كل النا�ص وهو جبل ال�سفا .

 - ويف اخلرب اإ�سارة مهمة اإىل اأهمية ح�سن ال�ستهالل يف بدء احلوار و�سد 

١- �سحيح البخاري، كتاب التف�سري، تف�سري �سورة ال�سعراء، ج١7/7.
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انتباه ال�سامعني، وذلك من خالل قوله لهم: »اأراأيتكم لو اأخربتكم اأن خيال 

بالوادي..«

 - وفيه اأي�سا ما ُي�سمى باإلزام اخل�سم، حيث مّهد خلطابه معهم بجعلهم 

ُيقّرون له بال�سدق والأمانة، مما يلزمهم الت�سديق مبا يقول خا�سة يف قوله 

على اهلل تعاىل، فما كان ليرتك الكذب على النا�ص ثم يكذب على اهلل تعاىل 

يف فهم كل عاقل.

ال�سرب على رد الطرف  به من  امل�سلم الت�ساف  ينبغي على   - وفيه ما 

لهب  اأبي  على  يرد  مل   [ النبي  اأن  راأينا  حيث  الأدب،  اأ�ساء  ولو  املخالف 

اإ�ساءته، اإمنا توىل اهلل الرد وذلك ليكون عربة ملن يعترب، فاملطلوب التحمل 

وال�سرب من اأجل اهلل تعاىل ل الغ�سب لأنف�سنا، لعل الطرف الآخر يرعوي 

اأو ي�سعر ب�سوء ت�سرفه فيندم ويكون �سببا يف تراجعه عن مذهبه ال�سيئ.قال 

اهلل تعاىل: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱچ)ف�سلت: ٣٤(.

2- حوار النبي ] مع عتبة بن ربيعة: 

–وكان �سيدا– قال يوما وهو جال��ص  روى ابن ا�سحق اأن عتبة بن ربيعة 

يا مع�سر قري�ص  امل�سجد وحده:  ] جال�ص يف  يف نادي قري��ص ور�سول اهلل 

اأقوم اإىل حممد فاأكلمه واأعر�ص عليه اأمورا لعله يقبل بع�سها، فنعطيه  األ 

اأيها �ساء ويكف عّنا؟ وذلك حني اأ�سلم حمزة وراأوا اأ�سحاب ر�سول اهلل ] 

يزيدون ويكرون، فقالوا: يا اأبا الوليد ُقم اإليه فكلمه، فقام اإليه عتبة حتى 

جل�ص اإىل ر�س�ول اهلل ] فقال له: »يا ابن اأخي، اإنك منا حيث قد علمت من 

الب�سطة يف الع�سرية واملكان يف الن�سب، واإنك قد اأتيت قومك باأمر عظيم، 

فّرقت به جماعتهم و�سّفهت به اأحالمهم وعبت به اآلهتهم ودينهم، وكّفرت 

به من م�سى من اآبائهم، فا�سمع مني اأعر�ص عليك اأمورا تنظر فيها لعلك 

تقبل منها بع�سها.
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قال: يا ابن اأخي، اإن كنت اإمنا تريد مبا جئت به من هذا الأمر مال جمعنا 

لك من اأموالنا حتى تكون اأكرنا مال، واإن كنَت تريد به �سرفا ملكناك علينا، 

لك  طلبنا  نف�سك  عن  رده  ت�ستطيع  ل  تراه  رئيا  ياأتيك  الذي  هذا  كان  واإن 

الطب وبذلنا فيه اأموالنا حتى ُنربئك منه...حتى اإذا فرغ عتبة، ور�س�ول اهلل 

] ي�ستمع منه.

قال: اأقد فرغت يا اأبا الوليد؟قال: نعم 

قال: فا�سمع مني؟قال: اأفعل 

پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  چ  الرحيم،  الرحمن  اهلل  »ب�سم  فقال: 

ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پپپ 
فيها  ر�سول اهلل-]–  ثم م�سى   ١-٤ ف�سلت  ٿ ٿ ٿ ٹچ  
ظهره  خلف  يديه  واألقى  لها  اأن�ست  عتبة  منه  �سمعها  فلما  عليه،  يقروؤها 

اأ�سحابه فقال بع�سهم لبع�ص:  اإىل  معتمدا عليهما ي�سمع منه.. فقام عتبة 

جل�ص  فلما  به،  ذهب  الذي  الوجه  بغري  الوليد  اأبا  جاءكم  لقد  باهلل  نحلف 

اإليهم قالوا: ما وراءك يا اأبا الوليد؟ قال: ورائي اأين �سمعت قول ما �سمعت 

.
)١(

مثله قط، واهلل ما هو بال�سعر ول بال�سحر ول بالكهانة...«

ويف هذا اخلرب اإ�سارات مفيدة يف فقه احلوار واآدابه، منها:

اإتاحة  بل  مقاطعة،  دون  الآخ��ر  الطرف  يفرغ  حتى  الكامل  - الإن�سات 

اأو ن�سيه )اأقد  اإن كان غفل عن �سيء  اأمكن لإ�سافة ما يريده  اإن  املجال له 

الرفيع،  ال��ذوق  يف  ونهاية  الإن�ساف  يف  غاية  وهذا  الوليد(،  اأبا  يا  فرغت 

يحتم على العاقل احرتامه وتقديره ومعاملته باملثل. حيث ا�ستمع لوجهة نظر 

اخل�سم ب�سدر رحب، مع اأنها وجهة نظر مرفو�سة وذلك ل�سمان ا�ستماع 

الطرف الآخر لوجهة نظره.

١- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، حتقيق م�سطفى ال�سقا واآخرون، دار اخلري، بريوت، ط١، ج٢٣٥/١.
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يف  اأم  ح��وار  يف  كان  �سواء  العلم  لطالب  مالزمة  �سفة  ال�ستماع  وح�سن 

جمل��ص علم، وهذا ما كان مييز اأ�سحاب النبي ] ، فعن اأ�سامة بن �سريك 

.
)١(

قال: )اأتيت النبي ] واأ�سحاُبه كاأمنا على روؤو�سهم الطري...(

يعني من �سدة ال�سغاء وح�سن ال�ستماع.

اإن  الآخ��ر، ويظهر ذلك جليا حيث  الطرف  ال�سمئزاز من كالم  - عدم 

الر�سول ] مل يعنفه ومل ي�سخر منه.

- اإعطاء الطرف الآخر حقه من الحرتام الالئق به يف املخاطبة، والكالم 

معه باأدب وتقدير، ويظهر ذلك من خماطبة الر�سول لعتبة بكنيته: »اأفرغت 

يا اأبا الوليد«؟

وعرب  ومعاين  بالغة  من  فيه  وم��ا  الكرمي  بالقراآن  ال�ستعانة  - اأهمية 

مواعظ، خا�سة اإذا كان الطرف الآخر ممن يفهم ذلك وُيح�سن تدبره، وقد 

اختار النبي الكرمي اآيات من اأول �سورة ف�سلت تناولت موقف امل�سركني من 

ال�سماوات  الذي خلق  التوحيد وقدرة اهلل تعاىل  لعقيدة  الإ�سالم وتعر�ست 

والأر�ص يف �ستة اأيام، ثم الإنذار ب�ساعقة مثل �ساعقة عاد وثمود.

اأثرت  حيث  الوليد  بن  عتبة  نف�ص  على  �سديد  وقع  الآي��ات  لهذه  كان  وقد 

فيه تاأثريا �سديدا، حتى جاء قومه وقال: »�سمعت قول واهلل ما �سمعت مثله 

قط، واهلل ما هو بال�سعر ول بال�سحر ول بالكهانة، يا مع�سر قري�ص اأطيعوين 

واجعلوها بي، وخّلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه، فواهلل ليكونن 

لقوله الذي �سمع�ت منه نباأ عظي�م..«

وقد اأ�سلم كثري من رجالت العرب بتاأثري بالغة القراآن وما فيه من معاين 

الكالم  خري  تعاىل  اهلل  فكالم  الب�سرية،  النف�ص  يف  وتوؤثر  الفطرة  توافق 

واأ�سدق احلديث.

وقال   ،٢٠٣٨ رقم  الطب،  كتاب  والرتمذي،   ،٣٨٥٥ رقم  الطب،  كتاب  �سننه،  يف  داود  اأبو   -١

�سحيح. ح�سن 
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٣- �صيا�صـة املفاو�صـات: 

 قال ابن اإ�سحق: ثم اإن اأ�سراف قري�ص من كل قبيلة– كما حدثني بع�ص 

اأهل العلم، عن �سعيد بن جبري، وعن عكرمة موىل ابن عبا�ص، عن عبد اهلل 

بن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما قال: اجتمع عتبة بن ربيعة و�سيبة بن ربيعة واأبو 

�سفيان بن حرب، والن�سر بن احلارث، اأخو بني عبد الدار، واأبو الَبخرتي 

بن ه�سام، والأ�س�ود بن املطلب بن اأ�سد، وزمعة بن الأ�سود... قال: اجتمعوا 

اإىل  ابعثوا  لبع�ص:  بع�سهم  قال  ثم  الكعبة،  ظهر  عند  ال�سم�ص  غروب  بعد 

حممد فكلموه وخا�سموه حتى ُتعذروا فيه، فبعثوا اإليه: اإن اأ�سارف قومك قد 

اجتمعوا لك ليكلموك فاأِتِهم، فجاءهم ر�سول اهلل ]، وهو يظن اأن قد بدا 

عليه  ويعّز  ر�سدهم  وكان عليهم حري�سا يحب  بداء،  فيه  كلمهم  فيما  لهم 

اإليك لنكلمك واإنا  اإنا بعثنا  اإليهم، فقالوا له: يا حممد  عنتهم، حتى جل�ص 

واهلل ما نعلم رجال من العرب اأدخل على قومه مثل ما اأدخلت على قومك، 

وفّرقت  الأح��الم  و�سّفهت  الآلهة،  و�ستمت  الدين  وعبت  الآب��اء  �ستمت  لقد 

اجلماعة، فما بقي اأمر قبيح قد ِجئته فيما بيننا وبينك- اأو كما قالوا له – 

فاإن كنت اإمنا جئت بهذا احلديث تطلب به مال جمعنا لك من اأموالنا حتى 

تكون اأكرنا مال، واإن كنت اإمنا تطلب به ال�سرف فينا فنحن ن�سّودك علينا، 

واإن كنت تريد به ملكا مّلكناك علينا، واإن كان هذا الذي ياأتيك ِرئيا تراه قد 

غلب عليك – وكانوا ُي�سمون التابع من اجلن ِرئيا – فرمبا كان ذلك، بذلنا 

اأموالنا يف طلب الطب لك حتى ُنربئك منه، اأو ُنعذر فيك. 

فقال لهم ر�سول اهلل ]: ما بي ما تقولون، ما جئت مبا جئتكم به اأطلب 

اإليكم ر�سول،  ال�سرف فيكم ول امللك عليكم، ولكن اهلل بعثني  اأموالكم ول 

واأنزل علّي كتابا، واأمرين اأن اأكون لكم ب�سريا ونذيرا، فبلغتكم ر�سالة ربي 

ون�سحت لكم، فاإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا والآخرة، 

واإن تردوه علّي اأ�سرب لأمر اهلل حتى يحكم اهلل بيني وبينكم، - اأو كما قال 

ر�سول اهلل .
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قالوا: يا حممد فاإن كنت غري قابل منا �سيئا مما عر�سناه عليك، فاإنك 

عي�سا  اأ�سد  ول  ماًء  اأقل  ول  بلدا  اأ�سيق  اأحد  النا�ص  لي�ص من  اأنه  قد علمت 

التي  فلي�سرّي عنا هذه اجلبال  به  الذي بعثك مبا بعثك  لنا ربك  منا، ف�سْل 

قد �سّيقت علينا، ليب�سط لنا بالدنا، وليفجر لنا فيها اأنهارا كاأنهار ال�سام 

والعراق، وليبعث لنا من م�سى من اآبائنا، وليكن لنا منهم ُق�سي بن كالب، 

فاإنه كان �سيخ �سدق، فن�ساألهم عما تقول، اأحق هو اأم باطل، فاإن �سدقوك 

و�سنعت ما �ساألنا �سدقناك وعرفنا به منزلتك من اهلل، واأنه بعثك ر�سول 

كما تقول.

 فقال لهم – �سلوات اهلل و�سالمه عليه-: ما بهذا ُبعثت اإليكم، اإمنا جئتكم 

من اهلل مبا بعثني به، وقد بلغتكم ما اأر�سلت به اإليكم، فاإن تقبلوه فهو حظكم 

اأ�سرب لأمر اهلل تعاىل حتى يحكم اهلل  واإن تردوه علّي  الدنيا والآخ�رة،  يف 

بيني وبينكم.

 قالوا: فاإذا مل تفعل هذا لنا فُخذ لنف�سك، �سْل ربك اأن يبعث معك ملكا 

ي�سدقك مبا تقول، ويراجعنا عنك، و�سله فليجعل لك ِجنانا وق�سورا وكنوزا 

من ذهب وف�سة ُيغنيك بها عما نراك تبتغي، فاإنك تقوم بالأ�سواق كما نقوم، 

وتلتم�ص املعا�ص كما نلتم�سه، حتى نعرف ف�سلك ومنزلتك من ربك اإن كنت 

ر�سول كما تزعم.

 فقال لهم ر�سول اهلل ]: ما اأنا بفاعل، وما اأنا بالذي ي�ساأل ربه هذا، 

وما ُبعثت اإليكم بهذا، ولكن اهلل بعثني ب�سريا ونذيرا، اأو كما قال، فاإن تقبلوا 

ما جئت به فهو حظكم يف الدنيا والآخرة، واإن تردوه علي اأ�سرب لأمر اهلل 

بيني وبينكم.

 قالوا: فاأ�سقط ال�سماء علينا ك�سفا كما زعمت اأن ربك اإن �ساء فعل، فاإنا 

ل نوؤمن لك اإل اأن تفعل. 

 فقال ر�سول اهلل ]: ذلك اإىل اهلل، اإن يفعله بكم فعل.
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 قالوا: يا حممد، اأفما علم ربك اأنا �سنجل�ص معك ون�ساألك عما �ساألناك 

عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم اإليك فيعلمك ما ُتراجعنا به، ويخربك 

ما هو �سانع يف ذلك بنا، اإذ مل نقبل منك ما جئتنا به، اإنه قد بلغنا اأنك اإمنا 

يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، واإنا واهلل ل نرتكك وما بلغت 

منا حتى ُنهلكك اأو ُتهلكنا .

.
)١(

فلما قالوا ذلك لر�سول اهلل ] قام عنهم

فقه احلـوار: 

 يف هذا احلوار الطويل الذي بادرت به قري�ص فوائد عديدة ودرو�ص وعرب، 

ل تخفى على كل ذي ب�سرية، توؤكد على اأهمية موقف الداعية عندما يتعر�ص 

حلوار يتعلق باملبادئ والثوابت: 

التي طلبت  الآخ��ر- هي  الطرف  – وهي متثل  قري�سا  اأن  ذل��ك:  فمن   -

اإجراء احلوار املذكور، واأن الر�سول الكرمي بادر فلّبى ذلك، وهذا يدلنا على 

اأن الواجب يحتم على الدعاة واأهل العلم اقتنا�ص كل فر�سة فيها حوار لعلها 

تكون مفتاحا لهداية الآخرين، ولأن ذلك فر�سة ثمينة لعر�ص ما عندنا من 

هي  وما  تفكريهم  طريقة  ملعرفة  الآخر  نظر  وجهة  وا�ستماع  واخلري  احلق 

بواعثهم واأهدافهم.

- ومن ذلك: اأن الر�سول ] قد ا�ستمع ملطالبهم حتى انتهوا من ذلك دون 

اأن يقاطعهم، وهذا يذكر باأدب من اآداب احلوار وهو ح�سن الإ�سغاء لالآخر 

حتى ينتهي، لأن املقاطعة توغر ال�سدر وت�ستت الفكر وُتعّكر التوا�سل. 

- ومن ذلك: اأن الر�سول ] مل يتعر�ص لهم يف هذا احلوار بت�سخيف 

اأو تعنيف اأو �ستم، مع اأنهم تفننوا يف تقبيح ما جاء به والت�سنيع عليه يف ذلك، 

حتى اأنهم مل ي�ستبعدوا كونه مري�سا اأو اأنه يتلقى تعليمه من �سخ�ص اآخر، 

ونحو ذلك مما ي�سيء اإليه، وذلك اأن احلر�ص على هداية النا�ص واإقناعهم 

١- ابن ه�سام، ال�سريةالنبوية، مرجع �سابق، ج٢٣٦/١-٢٣7.
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باحلق يحتاج جوًا من املودة والت�سامح واإبداء التغا�سي دون ت�سنج.

- ومن ذلك: ال�سراحة يف الإجابة وعدم املداهنة، حيث وجدنا الر�س�ول 

الكرمي ] قد بادر اإىل اإي�ساح موقفه عندما قال لهم: »ما بي ما تقولون، ما 

جئت مبا جئتكم به اأطلب اأموالكم ول ال�سرف فيكم، ول امللك عليكم ولكن 

اهلل بعثني اإليكم ر�سول..«.

واأمنياتهم  و�ساو�سهم  عليهم  ليقطع  �سروري  ال�سريح  اجل��واب  وه��ذا 

باملبادئ  يتعلق  ما  يف  احلازم  فاجلواب  هدفه،  عن  ثنيه  وحماولة  بتخذيله 

وذلك   ،[ امل�سطفى  �سرية  يف  ن��راه  كما  الأهمية  غاية  يف  اأم��ر  والثوابت 

اأن الطرف الآخر عندما ي�ستد عليه ال�سغط ويخ�سى  لإدراك الر�سول ] 

املغرية من من�سب  العرو�ص  اإىل  يلجاأ  اأ�سحاب احلق  من عواقب ظهور 

اأو جاه اأو مال، وذلك لأن عقلية اأهل اجلاهلية قدميا وحديثا ل تعرف غري 

هذه القيم، لأنها يف الأ�سل ل ت�سعى اإل اإىل ذلك، ويح�سبون اأن الدعاة اإىل 

اهلل يريدون هذه املكا�سب وي�سعون اإليها، ويف جواب الر�سول ] لكفار قري�ص 

در�ص وعربة يحتذيه الدعاة اإىل اهلل بعزم وثبات: »ما جئت مبا جئتكم به 

اأطلب اأموالكم ول ال�سرف فيكم ول امللك عليكم..«.

اأما يف اأمور اأخرى حتتاج اإىل مرونة يف احلوار والأخذ والرد مما تقت�سيه 

م�سلحة الإ�سالم وامل�سلمني فال مانع من م�سايرة الطرف الآخر ومداراته 

اإذا كان يف ذلك تاأليفا لقلبه ومتهيدا لإقناعه.

على  دليل  ال�سرب  لأن  وعمال،  قول  ال�سرب  اإظهار  اأهمية  ذل��ك:  ومن   -

الإميان العميق بالفكرة، وبرهان على ال�سدق يف امل�سي بها اإىل اآخر املطاف 

مهما كانت النتائج، ولهذا كان يف جوابه ] لهم: » فاإن تقبلوه فهو حظكم 

اأ�سرب لأمر اهلل تعاىل حتى يحكم اهلل  واإن تردوه علّي  الدنيا والآخ��رة،  يف 

الآخر ب�سدق  الطرف  اقتناع  اأحد عوامل  ال�سرب  واإظهار  وبينكم..«،  بيني 

املحاور واأنه �ساحب هدف نبيل ي�سحي من اأجله.
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- ومن ذلك: عدم ان�سياق املحاور وراء رغبات وتعجيزات الطرف الآخر، 

لأن الدعوات اإمنا ترتكز على العقيدة التي قامت الرباهني على �سدقها، ثم 

اإن طلبات التعجيز ل تنتهي لأن الهدف منها اإ�ساعة الوقت اأو جر الداعية 

هذه  من  �سيء  اإىل  الداعية  تعر�ص  حالة  ويف  التعجيزات،  من  �سل�سلة  اإىل 

الطلبات التعجيزية، فعليه اأن يقتدي مبنهج خري الورى ] ويكتفي بالقول: 

»ما ٌبعثت اإليكم بهذا، ولكن اهلل بعثني ب�سريا ونذيرا...«.

 فالدعاة لي�ص من واجبهم تلبية رغبات املجتمع، اإمنا واجبهم بيان الهدف 

من الر�سالة وما يتبع اللتزام بها من خري يف الدارين: » فاإن تقبلوا ما جئتكم 

به فهو حظكم يف الدنيا والآخرة«.

اهلل  حكمة  اأن  وبيان  مطالبهم  كل  على  بالرد  الكرمي  القراآن  تكفل  وقد 

تعاىل اقت�ست عدم ال�ستجابة لها لأنها تعجيزية، وبيان اأن حكمة اهلل تعاىل 

اقت�ست اأن يكون الر�سول ب�سرا مثلهم ليتمكنوا من الأخذ عنه وليكون قدوة 

لهم وليبتلي العباد بع�سهم ببع�ص، واأن يف القراآن من الإعجاز واحلكمة ما 

فيه الكفاية ملن اأراد احلق چ  ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې  ېچ العنكبوت: ٥١.

٤- حوار الر�صول ] مع امل�صركني يف بيت اأبي طالب: 

اأبي طالب  اإىل  اأ�سراف قري�ص م�سوا  اأن  ابن عبا�ص  اإ�سحق عن  ابن  روى 

عندما علموا باأنه على فرا�ص املوت، فقالوا له«يا اأبا طالب، اإنك منا حيث قد 

علمت، وقد ح�سرك ما ترى، وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبني ابن 

اأخيك، فادعه فخذ له منا، وخذ لنا منه، ليكف عنا، ونكف عنه، وليدعنا 

وديننا وندعه ودينه .

فبعث اإليه اأبو طالب فجاءه، فقال: يا ابن اأخي: هوؤلء اأ�سراف قومك قد 

اجتمعوا لك، ليعطوك ولياأخذوا منك.قال: فقال ر�سول اهلل ]: نعم، كلمة 

واحدة ُتعطونيها متلكون بها العرب وتدين لكم بها العجم.
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 قال فقال اأبو جهل: نعم واأبيك، وع�سر كلمات .قال: تقولون ل اإله اإل اهلل، 

يا  اأتريد  قالوا:  ثم  باأيديهم،  قال: ف�سفقوا  دونه.  تعبدون من  ما  وتخلعون 

حممد اأن جتعل الآلهة اإلها واحدا، اإن اأمرك لعجب!

قال: ثم قال بع�سهم لبع�ص: اإنه واهلل ما هذا الرجل مبعطيكم �سيئا مما 

وبينه،  بينكم  اهلل  يحكم  حتى  اآبائكم  دين  عل  وام�سوا  فانطلقوا  تريدون، 

قال: ثم تفرقوا.

�ساألتهم  راأيتك  ما  اأخ��ي  ابن  يا  واهلل   :[ اهلل  لر�سول  طالب  اأب��و  فقال 

.
)١(

�سططا

٥- حوار الر�صول ] مع اخلزرج قبل بيعة العقبة

قال ابن اإ�سحق: ملا لقيهم ر�سول اهلل ] قال لهم: من اأنتم؟ قالوا: نفر 

من اخلزرج.

قالوا:  اأكلمكم؟  جتل�سون  اأفال  قال:  نعم.  اليهود؟قالوا:  موايل  اأمن  قال: 

بلى. 

الإ�سالم،  عليهم  وعر�ص  وجل،  عز  اهلل  اإىل  فدعاهم  معه،  فجل�سوا   

يهودا  اأن  الإ�سالم،  بهم يف  وكان مما �سنع اهلل  قال:  القراآن،  عليهم  وتال 

كانوا معهم يف بالدهم... فلما كلم ر�سول اهلل ] اأولئك النفر، ودعاهم اإىل 

اإنه للنبي الذي توعدكم به  اهلل، قال بع�سهم لبع�ص: يا قوم، تعلمون واهلل 

يهود، فال ت�سبقنكم اإليه، فاأجابوه فيما دعاهم اإليه، باأن �سدقوه وقبلوا منه 

.
)٢(

ما عر�ص عليهم من الإ�سالم

هذا احلوار فيه دللة مهمة ينبغي للدعاة واأهل العلم اأن يلتفتوا اإليها وهي 

ال�ستفادة من املناخ النف�سي والظروف املحيطة بالطرف الآخر، وكذا ا�ستثما 

الأر�سية الثقافية ملن نحاورهم، فهنا كان الطرف الآخر وهم اخلزرج من 

١- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج٤٥/٢.

٢- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج٥٣/٢ .
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اأهل املدينة يجاورهم اليهود وهم اأهل كت�اب، فلم يكن غريبا على اأذهانهم 

احلدي�ث عن اهلل تعاىل وكتبه ور�سله فيما ي�سمعونه دائما من اليهود، وكانوا 

باحل�سرة  دائما  يح�سون  كانوا  فقد  الإ�سالم،  حديث  ل�سماع  نف�سيا  مهيئني 

الذين  اليهود  به  يواجهون  ر�سيد  عندهم  لي�ص  اأميون  فهم  اليهود،  اأم��ام 

اإن  اأهل كتاب، ثم  ي�سعرون بتفوقهم العلمي واأف�سليتهم على غريهم لأنهم 

احلديث عن النبي املر�سل كان ميالأ جو يرب، بل يهددهم اليهود به، فما 

اأن تناهى اإىل �سمع اخلزرج حديث الر�سول ] حتى قالوا: »واهلل اإنه للنبي 

.
)١(

الذي توعدكم يهود فال ي�سبقنكم اإليه«

ثانيـا: حوار الر�صول ] مع امل�صركني يف املرحلة املدنية: 

1- حواره مع عمري بن وهب اجُلمحي: 

 قدم عمري بن وهب املدينة يق�سد قتل النبي ] وقد كان ابنه وهب بن 

عمري اأ�سريا باأيدي امل�سلمني على اإثر غزوة بدر، و�ساق ابن اإ�سحق خربه اإىل 

اأن قال: 

اهلل  عدو  هذا  اهلل  نبي  يا  فقال:   [ اهلل  ر�سول  على  عمر  دخل  ثم   ...

ُعمري بن وهب قد جاء متو�سحا �سيفه. قال: فاأدخله علّي ؛ قال: فاأقبل عمر 

معه  كانوا  لرجال ممن  وقال  بها،  فلّببه  عنقه  �سيفه يف  بِحمالة  اأخذ  حتى 

] فاجل�سوا عنده واحذروا من هذا  من الأن�سار: ادخلوا على ر�سول اهلل 

اخلبيث، فاإنه غري ماأمون، ثم دخل به على ر�سول اهلل ].

فلما راآه ر�سول اهلل وعمُر اآخٌذ بِحمالة �سيفه يف عنقه قال: اأر�سله يا عمر، 

اجلاهلية  اأهل  حتية  وكانت  �سباحا«،  »اأنِعموا  قال:  ثم  فدنا  ُعمري؛  يا  اأدُن 

بينهم.

ُعمري،  يا  حتيتك  من  خري  بتحية  اهلل  اأكرمنا  قد   [ اهلل  ر�سول  فقال   

حلديث  بها  كنُت  اإن  حممد  يا  واهلل  اأما  .فقال:  اجلنة  اأهل  حتية  بال�سالم 

١- منري الغ�سبان، املنهج احلركي لل�سرية النبوية، مكتبة املنار، الزرقاء، ط٣، �ص: ١٥٠.
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اأيديكم  الذي يف  الأ�سري  لهذا  ُعمري؟قال: جئت  يا  بك  فما جاء  عهد.قال: 

فاأح�سنوا فيه .قال: فما بال ال�سيف يف عنقك؟ 

قال: قّبحها اهلل من �سيوف! وهل اأغنت عنا �سيئا!قال: ا�سدقني ما الذي 

اأمية يف  اأنت و�سفوان بن  جئت له؟قال: ما جئت اإل لذلك. قال: بل قعدت 

احِلجر فذكرمتا اأ�سحاب الَقليب من قري�ص، ثم قلَت: لول َدْين علّي وعيال 

عندي خلرجت حتى اأقتل حممدا، فتحّمل �سفوان بدينك وعيالك، على اأن 

تقتلني له، واهلل حائل بينك وبني ذلك .

قال عمري: اأ�سهد اأنك ر�سول اهلل، قد كّنا يا ر�سول اهلل نكذبك مبا كنت 

تاأتينا به من خرب ال�سماء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا اأمر مل يح�سره 

الذي  هلل  فاحلمد  اهلل،  اإل  به  اأت��اك  ما  لأعلم  اإين  فواهلل  و�سفوان،  اأنا  اإل 

هداين لالإ�سالم، و�ساقني هذا امل�ساق، ثم �سهد �سهادة احلق، فقال ر�سول 

اهلل ]: فّقهوا اأخاكم يف دينه، واأقرئوه القراآن، واأطلقوا له اأ�سريه، ففعلوا. 

قال ابن اإ�سحق: فلما قدم ُعمري مكة اأقام بها يدعو اإىل الإ�سالم، وُيوؤذي 

.
)١(

من خالفه اأذى �سديدا، فاأ�سلم علي يديه نا�ص كثري

 انظر كيف انقلب ذلك امل�سرك خالل حلظات اإىل موؤمن يدعو اإىل الإ�سالم 

بعد اأن تاأثر مبا �سمعه يف حواره مع الر�سول ] واأن اأيقن اأن من جاء لقتله 

ل يريد به اإل اخلري، وبعد اأن علم اأنه نبي، وهذا يدل على اأن كثريا من اأهل 

ال�سالل اإمنا ينق�سهم اأن تقوم احلجة عليهم، واأنهم على ا�ستعداد لالإميان 

لكن بعد اأن ي�سمعوا ويروا ما هو جدير باأن ياأخذ باأيديهم نحو احلق. 

العقالين  ثم احلوار  باللطف  لل�سر،  كان م�سمرا  ولو  الآخ��ر،  اإن مقابلة   

ينتج عنه اأثر عميق، وهو ما نتعلمه من �سرية �سيدنا حممد ] .

١- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج٢٣٠/٢.
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2- حـوار �صلح احُلديبيـة: ) حوار النبي ] مع م�صركي قري�ش(

 جاء يف خرب عروة بن م�سعود ب�ساأن �سلح احلديبية: » ثم اأر�سلوا عروة بن 

م�سعود فجاءه فقال يا حممد ما هذا احلديث، تدعو اإىل ذات اهلل ثم جئت 

وت�ستحل  اأرحامهم  لتقطع  تعرف  ل  ومن  تعرف  من  النا�ص  باأوبا�ص  قومك 

ُحرمتهم ودماءهم واأموالهم.

لهم اهلل بدين خري من  اأرحامهم ليبدَّ اإل لأ�سل  اآت قومي   فقال: اإين مل 

. 
)١(

دينهم ومعاي�ص خري من معاي�سهم.فرجع حامدا ُيح�سن الثناء

ه�سام يف  وابن  الكربى،  ال�سنن  والبيهقي يف  م�سنده  اأحمد يف  واأخ��رج   -

ال�سرية من طريق ابن اإ�سحق حدثني الزهري: اأن قري�سا اأر�سلت �ُسهيل بن 

يكون يف  ول  ف�ساحله  ائت حممدا  فقالوا:  لوؤي،  بن  عامر  بني  اأحد  عمرو 

�سلحه اإل اأن يرجع عنا عامه هذا، فواهلل ل تتحدث العرب اأنه دخلها علينا 

اأراد القوم  ] قال: »لقد  اأبدا، فاأتاه �سهيل بن عمرو فلما راآه النبي  عنوة 

ال�سلح حني بعثوا هذا الرجل فلما انتهى اإىل النبي ] تكلما واأطال الكالم 

.
)٢(

وتراجعا حتى جرى بينهما ال�سلح..( احلديث

ق  َرمة ومروان - ي�سدِّ - واأخرج البخاري يف �سحيحه، عن امِل�ْسَور بِن خَمْ

كل واحد منهما حديث �ساحبه– قال: خرج ر�سول اهلل ] زمن احلديبية 

التي  بالثنية  كانوا  اإذا  حتى   [ النبي  و�سار  الطريق...  ببع�ص  كانوا  حتى 

ت، فقالوا:  ُيهَبط عليهم منها، بركت به راحلته، فقال النا�ص َحل َحْل، فاأحلَّ

الق�سواء  خالأت  ما   :[ النبي  فقال  الق�سواء،  خالأت  الق�سواء  خالأت 

وما ذلك لها بُخُلق، ولكن حب�سها حاب�ص الفيل، ثم قال: والذي نف�سي بيده 

ل ي�ساألوين ُخطة ُيعظمون فيها ُحُرمات اهلل اإل اأعطيتهم اإياها، ثم زجرها 

١- تاريخ ابن اأبي �سيبة، لوحة ٦٠، ) نقال عن ال�سيخ حافظ احلكمي، مرويات غزوة احليبية، مرجع 

�سابق، �ص١٢١٣(.

٢- م�سند اأحمد ج٣٢٣/٤، �سنن البيهقي الكربى، ج٢٣٥/٥، �سرية ابن ه�سام، ج٢٤٥/٣.
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فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل باأق�سى احُلديبية على ثمد قليل املاء... 

بيننا  اكتب  �ُسهيل بن عمرو فقال: هاِت  اإىل قوله: فجاء  ف�ساقا احلديث 

وبينكم كتابا فدعا النبي ] الكاتب فقال النبي ] اكتب ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم 

قال �ُسهيل: اأما الرحمن فواهلل ما اأدري ما هو، ولكن اكتب با�سمك اللهم 

كما كنت تكتب.

فقال امل�سلمون: واهلل ل نكتبها اإل ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، فقال النبي 

]: اكتب با�سم�ك اللهم. ثم قال: هذا ما قا�سى عليه حممد ر�سول اهلل.

اأنك ر�سول اهلل ما �سددناك عن البيت   فقال �سهيل: واهلل لو كنا نعلم 

ول قاتلناك، ولكن اكتب حممد بن عبد اهلل. 

واإن كّذبتموين، اكتب حممد بن  اإين لر�سول اهلل  ]: »واهلل  النبي  فقال 

عبد اهلل« .

 قال الزهري: وذلك لقوله ل ي�ساألوين خطة ُيعظمون فيها ُحرمات اهلل 

اإل اأعطيتهم اإياها.

 فقال النبي ]: على اأن ُتَخلُّوا بيننا وبني البيت فنطوف به.

من  ذلك  ولكن  �سغطة،  خذنا 
ُ
اأ اأنا  العرب  تتحدث  ل  واهلل  �سهيل:  فقال   

العام املقبل، فكتب.

اإل رددته  ياأتيك منا رجل واإن كان على دينك  اأنه ل   فقال �سهيل: وعلى 

اإلينا.

 قال امل�سلمون: �سبحان اهلل كيف ُيرد اإىل امل�سركني وقد جاء م�سلما، فبينا 

هم كذلك اإذ دخل اأبو جندل ابن �سهيل بن عمرو َير�ِسف يف قيوده وقد خرج 

.
)١(

من اأ�سفل مكة حتى رمى بنف�سه بني اأظهر امل�سلمني...

١-�سحيح البخاري، كتاب ال�سروط، باب ال�سروط يف اجلهاد وامل�ساحلة مع اأهل احلروب..١7٨/٣.
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كتبوا  حني  �سرطهما  يف  وكان  حديثه:  يف  الزهري  قال  اإ�سحق:  ابن  قال 

اأنه من اأحب اأن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه، ومن اأحب  الكتاب 

اأن يدخل يف عقد قري�ص وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن 

قري�ص  عقد  يف  نحن  فقالوا:  بكر  بنو  وتواثبت  وعهده،  اهلل  ر�سول  عقد  مع 

.
)١(

وعهدهم

قال الزهري يف حديثه: ثم ان�سرف ر�سول اهلل ] من وجهه ذلك قافال، 

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    چ  الفتح:  �سورة  نزلت  واملدينة  مكة  بني  كان  اإذا  حتى 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ چ )الفتح: ١ – ٢(.

كان  اإمنا  احلديبية،  فتح  من  اأعظم  كان  قبله  فتح  الإ�سالم  يف  ُفتح  فما 

النا�ص  واأمن  الهدنة وو�سعت احلرب  وملا كانت  النا�ص،  التقى  القتال حيث 

وكلم بع�سهم بع�سا والتقوا وتفاو�سوا يف احلديث واملنازعة، ومل يكلم اأحد 

بالإ�سالم يعقل �سيئا يف تلك املدة اإل دخل فيه، ولقد دخل يف تينك ال�سنتني 

.
)٢(

مثل من كان يف الإ�سالم قبل ذلك اأو اأكر(

قال احلافظ ابن حجر: »ومما ظهر من م�سلحة ال�سلح املذكور غري ما 

النا�ص  دخل  الذي  الأعظم  الفتح  يدي  بني  مقدمة  كان  اأنه  الزهري  ذكره 

ق�سة  كانت  وملا  لذلك،  مفتاحا  الهدنة  كانت  اأف��واج��ا،  اهلل  دين  يف  عقبه 

�سيما  الظاهرة  ال�سورة  يف  وكان  فتحا...  �سميت  لذلك  مقدمة  احلديبية 

ا لهم فاإن النا�ص لأجل الأمن الذي وقع  للم�سلمني ويف ال�سورة الباطنة ِعزَّ

بينهم اختلط بع�سهم ببع�ص من غري نكري واأ�سمع امل�سلمون امل�سركني القراآن 

وناظروهم على الإ�سالم جهرة اآمنني، وكانوا قبل ذلك ل يتكلمون عندهم 

١- م�سند اأحمد ج٣٢٥/٤، �سرية ابن ه�سام، ج٢٤٨/٣.

٢- �سرية ابن ه�سام، ج٢٤٩/٣.
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حيث  من  امل�سركون  فذّل  اإ�سالمه،  ُيخفي  كان  من  وظهر  خفية،  اإل  بذلك 

.
)١(

اأرادوا العزة.«

نعم اإنه الفتح املبني، اإذ ل فتح اأعظم من فتح القلوب لتمهيد الأمر لدخول 

للم�ساملة  الكرمي  النبي  جنح  كيف  راأينا  وق��د  تعاىل،  اهلل  دي��ن  يف  النا�ص 

الن�سر  واأن  ما�ص  اهلل  اأمر  اأن  يعلم  وهو  الدماء،  اأجل حقن  من  واملوادعة 

الأمر احلكيم  فهو  لل�سالح  بديال  يكون احلوار  اأن  اأمكن  مهما  واأنه  قريب، 

الأعظم  ال�سريعة  مق�سد  مع  يتم�سى  ذلك  يف  وهو  القومي،  والت�سرف 

وهو هداية النا�ص والرحمة بهم وحقن دمائهم.

بع�ص  راآه��ا  التي  الأم��ور  بع�ص  الكرمي عن  النبي  تنازل  كيف  راأينا  وقد   

امل�سلمني جُمحفة، لكن نظر النبي كان بعيدا ي�ست�سرف امل�ستقبل وياأمل يف 

بالتمكني  اهلل  فوعد  اهلل،  لدين  الأمر  نهاية  يف  قري�ص  وخ�سوع  اهلل  ن�سر 

ل بد منه لكن العجلة غري مطلوبة، قال اهلل تعاىل: چ ہ ھ ھ ھ ھ  

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  
ۅ ۉۉ ې ېچ )اآل عمران: ١7٩(.

3-حوار الر�صول مع اأبي �صفيان قبل اإ�صالمه 

العبا�ص:  – يعني  قال  فيها  اإ�سحق ق�سة فتح مكة، ومما جاء  ابن   روى 

وا�سباح قري�ص  النا�ص،  ] يف  ر�سول اهلل  �سفيان! هذا  اأبا  يا  ويحك  قلت: 

واهلل!

 قال: فما احليلة؟

قال: قلت: واهلل لئن ظفر بك لي�سربن عنقك فاركب يف عجزها، :اآتي بك 

ر�س�ول اهلل ] فاأ�ستاأمنه لك، قال: فركب خلفي ورجع �ساحباه، قال: فجئت 

به، كلما مررت بنريان من نريان امل�سلمني، قالوا: من هذا؟ فاإذا راأوا ناقة 

١- ابن حجر الع�سقالين، فتح الباري، �سرح �سحيح البخاري، مرجع �سابق، ج٢٦٦/٥.
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ر�سول اهلل] واأنا عليها، قالوا: عم ر�سول اهلل ] على بغلته، حتى مررُت 

بناِر عمر بن اخلطاب [ فقال من هذا؟ وقام اإيّل، فلما راأى اأبا �سفيان 

على عجز الدابة قال: اأبو �سفيان عدو اهلل! احلمد هلل الذي اأمكن منك بغري 

عقد ول عهد، ثم خرج ي�ستد نحو ر�س�ول اهلل ] ... 

فقال ر�سول اهلل ]: اذهب به يا عبا�ص اإىل َرحلك، فاإذا اأ�سبحت فاأتني 

به، قال: فذهبت به اإىل رحلي، فبات عندي، فلما اأ�سبح غدوت به اإىل ر�سول 

اهلل ]، فلما راآه ر�سول اهلل ] قال: ويحك يا اأبا �سفيان، اأمل ياأِن لك اأن 

تعلم اأنه ل اإله اإل اهلل؟ 

واأو�سلك! واهلل لقد ظننت  واأكرمك  اأحلمك  واأمي، ما  اأنت  باأبي   قال: 

اأن لو كان مع اهلل اإلٌه غريه لقد اأغنى عني �سيئا بعد.

 قال: ويحك يا اأبا �سفيان! اأمل ياأِن لك اأن تعلم اأين ر�سول اهلل؟

 قال: باأبي اأنت واأمي، ما اأحلمك واأكرمك واأو�سلك! اأما هذه واهلل فاإن يف 

النف�ص منها حتى الآن �سيئا 

 فقال له العبا�ص: ويحك! اأ�سلم وا�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأن حممدا ر�سول 

اهلل قبل اأن ُت�سرب عنقك، قال: ف�سهد �سهادة احلق، فاأ�سلم.

الفخر،  اأبا �سفيان رجل يحب هذا  اإن  يا ر�سول اهلل،  العبا�ص: قلت   قال 

فاجعل له �سيئا .

 قال: نعم، من دخل دار اأبي �سفيان فهو اآمن، ومن اأغلق بابه فهو اآمن، 

.
)١(

ومن دخل امل�سجد فهو اآمن

اأبي �سفيان زعيم مكة  ] وبني  الر�سول  الذي دار بني  ففي هذا احلوار 

اأثر  لهم  مم��ن  الوجهاء  حم���اورة  يف  الأهمية  بالغة  دللت  اإ�سالمه  قبل 

غزوة  ب��اب  امل��غ��ازي،  كتاب  البخاري،  يف  ال��رواي��ة  واأ�سل  ج٣٦/٣،  النبوية  ال�سري  ه�سام،  اب��ن   -١

الفتح٩٥/٥، خمت�سرة .
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قائد  �سفيان  اأبو  فهذا  اأ�سلموا،  اإذا  مهم  مكان  لهم  ويرجى  جاهليتهم،  يف 

امل�سركني ومل تخرج غزوة من مكة حلرب الإ�سالم اإل كان هو القائد واملوجه 

واملهّيج، فما اأن اأ�سلم حتى كان امل�سارع لتحذير قومه من قتال امل�سلمني، وقد 

كان هو يف طليعة من اآمن وبايع من اأهل مكة يومئذ.

 فقد لحظنا اأول اأن النبي ] مل ياأمر بقتله اأو اعتقاله اأو نحو ذلك مما 

الأحقاد  ] حتفزه  النبي  اآخر غري  قائد  فيه  يت�سرف  اأن  املمكن  كان من 

النا�ص  هداية  الكرمي  النبي  ه��ذا  يحفز  ال��ذي  اإمن��ا  القدمية،  وال�سغائن 

ودخولهم يف دين اهلل مغلبا جانب ال�سفح والعفو عمن عاداه وحاربه يف كل 

املواطن، فالنتقام لي�ص من �سيمة الدعاة لأنهم اأكرب من ذلك.

وقد وقع ت�سرف الر�سول ] يف نف�ص اأبي �سفيان موقعا بالغا فك�سب قلبه 

ومودته وجعله يرجع اإىل مكة داعيا اإىل الإ�سالم وداعيا اإىل ال�سلم واملوادعة، 

ول �سك اأن لدعوة مثل اأبي �سفيان لل�سلم واملوادعة اأثرها الكبري يف نفو�ص اأهل 

مكة ملا يعلمونه من منزلته، ومن دواعي حتفيز مثل اأبي �سفيان وا�ستمراره 

على الإميان هو تاأليف قلبه مبختلف الو�سائل حتى يرت�سخ الإميان يف قلبه، 

وقد �سهى بع�ص الأن�سار حينما راأوا العناية البالغة باأبي �سفيان وقوله: »من 

دخل دار اأبي �سفيان فهو اآمن«، فقد ظن بع�سهم اأن الر�سول ] قد مالت 

حديث  من  �سحيحه  يف  م�سلم  اأخ��رج  فقد  وبلدته،  ع�سريته  جتاه  عاطفته 

اأبي هريرة اأن الأن�سار عندما �سمعوا هذه الكلمة قال بع�سهم لبع�ص: »اأما 

 :[ الرجل فقد اأخذته راأفة بع�سريته ورغبة يف قريته، .. فقال لهم النبي 

»قلتم اأما الرجل فاأخذته راأفة بع�سريته، ورغبة يف قريته، األ فما ا�سمي 

اإذاً ؟)ثالث مرت(، اأنا حممد عبد اهلل ور�سوله، هاجرت اإىل اهلل واإليكم، 

فاملحيا حمياكم واملمات مماتكم! قالوا: واهلل ما قلنا اإل �سنا باهلل ور�سوله، 

.
)١(

قال: »فاإن اهلل ور�سوله ي�سدقانكم وُيعذرانكم«

١- �سحيح م�سلم، كتاب اجلهاد، باب فتح مكة، ج١٤٠7/٣ حديث رقم: ٨٦ .
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4- حوار الر�صول  ] مع وفد ثقيف 

قدم وفد ثقيف بعد مقدم النبي ] من تبوك يف رم�سان من �سنة ت�سع، 

وكان من خربهم: اأنهم اأبطاأوا عن الإ�سالم، ثم اأجمعوا اأمرهم اأن ُير�سلوا 

لهم  وبنى  امل�سجد  يف  ثقيف  وف��د  اهلل  ر�سول  واأن��زل   ،[ النبي  اإىل  وف��دا 

خياما لكي ي�سمعوا القراآن ويروا النا�ص اإذا �سلوا، ومكث الوفد اأياما عديدة 

يختلفون اإىل ر�سول اهلل] ويختلف اإليهم، وهو يدعوهم اإىل الإ�سالم. 

روى ابن �سعد اأنه ] كان ياأتيهم كل ليلة بعد الع�ساء فيقف عليهم يحدثهم 

.
)١(

حتى يراوح بني قدميه

الطاغية وهي الالت ل يهدمها ثالث  اأن يدع لهم  �ساألوا ر�سول اهلل  وقد 

�سنني، فاأبى ر�س�ول اهلل ] ذلك عليهم، فما برحوا ي�ساألونه �سنة �سنة وياأبى 

عليهم، حتى �ساألوا �سهرا واحدا بعد مقدمهم، فاأبى عليهم اأن يدعها �سيئا 

م�سمى، واإمنا يريدون بذلك فيما ُيظهرون اأن يت�سلموا برتكها من �سفهائهم 

يف  يدخلوا  حتى  بهدمها  قومهم  ُيرّوعوا  اأن  وَيكرهون  وذراريهم،  ون�سائهم 

الإ�سالم. 

فاأبى ر�سول اهلل عليهم اإل اأن يبعث اأبا �سفيان بن حرب واملغرية بن �سعبة 

ُيعفيهم من ال�سالة،  اأن  الطاغية  �ساألوه مع ترك  فيهدماها، وقد كانوا 

واأن ل يك�سروا اأوثانهم باأيديهم.

فقال ر�سول اهلل ]: اأما ك�سر اأوثانكم ف�سنعفيكم منه، واأما ال�سالة فاإنه 

.
)٢(

ل خري يف دين ل �سالة فيه، فقالوا: يا حممد �سنوؤتيكها..

وجاء يف خرب اإ�سالمهم اأي�سا: اأن كنانة –وكان من وجهائهم– قال لر�سول 

اهلل ]: اأفراأيت الزنا، فاإنا قوم نغرتب ول بّد لنا منه .

١- طبقات ابن �سعد، ج٣٢٤/٢ .

٢- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج١٤١/٤-١٤٣.
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ژ ژ ڑ ڑ ک ک    چ  يقول:  تعاىل  اهلل  ف��اإن  ح��رام،  عليكم  هو  ق��ال: 

ک  ک گ گچ )الإ�سراء: ٣٢(.
 قالوا: اأفراأيت الربا، فاإنه اأموالنا كلها ؟

 قال: لكم روؤو�ص اأموالكم ، اإن اهلل تعاىل يقول: 

ۓچ  ۓ   ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  چ    
)البقرة: ٢7٨(؛ 

 قالوا: اأفراأيت اخلمر، فاإنه ع�سري اأر�سنا، ل بّد لنا منها؟

.
)١(

 قال: اإن اهلل حّرمها، وقراأ اآية حترمي اخلمر

 قال املغرية بن �سعبة [: فدخلت ثقيف يف الإ�سالم، فال اأعلم قوما من 

العرب بني اأب ول قبيلة، كانوا اأ�سح اإ�سالما، ول اأبعد اأن يوجد فيهم غ�ص 

.
)٢(

هلل ولكتابه منهم

 دالالت هذا احلوار

يف ق�سة اإ�سالم ثقيف وما ح�سل من حوار النبي ] لهم، وعدم التفكري 

اأو انتقام، فوائد وعرب جمة، فكلنا يتذكر ما ح�سل  باإ�ساءة  بالتعر�ص لهم 

للنبي الكرمي عندما هاجر اإىل الطائف وما تعر�ص له من الأذى البالغ، حتى 

قيل له: ادع على ثقيف. فقال: »اللهم اهد ثقيفا واأِت بهم موؤمنني« .

اأن  بعد  بل�سانها  حت��اور  الإ�سالم،  يف  راغبة  ُمذعنة  تاأتي  ثقيف  هي  وها 

حاورت ب�سنانها �سنني عديدة، وُي�ستفاد من خرب اإ�سالم ثقيف وغريه جواز 

وغريهم،  امل�سلمني  بني  امل�ساجد  يف  العلمية  واملناظرات  امل��ح��اورات  عقد 

اإذا ُرجي اإ�سالمهم، فقد حاور النبي وفد ثقيف يف امل�سجد وكذا حاور وفد 

ن�سارى جنران، وكان امل�سرك يدخل عليه امل�سجد وي�ساأله ويحاوره، مثلما 

١- ابن القيم، زاد املعاد، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، ج ٣ /٢٦ .

٢- ابن �سعد، الطبقات، ج7٨/٢.
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ح�سل مع �سمام وافد �سعد بن بكر وغريه. 

 ون�ستفيد من خرب وفد ثقيف اأهمية ح�سن املعاملة والإكرام، وما لذلك من 

تاأثري يف نفو�ص املخاطبني، كما ن�ستتحل�ص اأن املحاور والداعية اإىل الإ�سالم 

مهما ا�ستعمل املداراة واللني، فاإنه ينبغي اأن ل يكون ذلك على ح�ساب اأ�سول 

اأن  فقد لحظنا  بينة،  اأو حمرمات  فرائ�ص  اأو  اإميان  وثوابته، من  الإ�سالم 

ثقيفا طلبوا ترك ال�سالة اأو ارتكاب الزنى اأو �سرب اخلمر ونحو ذلك، لكن 

اأو �سخرية ونحو ذلك  ] كان حازما يف هذا اجلانب دون تعنيف  النبي 

كالما  الآخ��ر  الطرف  من  ي�سمع  عندما  املحاور  من  ي�سدر  اأن  ميكن  مما 

احلكم  بيان  اإىل  الإ�سراع  هو  ينبغي  فالذي  ال�سريعة،  قواعد  مع  يتعار�ص 

�سريحا مع تغليفه بالرفق واللطف.

5- حوار الر�صول ] مع عدي بن حامت 

 قال ابن اإ�سحق: واأما عدي بن حامت فكان يقول فيما بلغني: ما من رجل 

من العرب كان اأ�سد كراهية لر�سول اهلل ] حني �سمع به مني، اأما اأنا فكنت 

 �سريفا، وكنت ن�سرانيا، وكنت اأ�سري يف قومي باملرباع… فلما �سمعت 
ً
امراأ

بر�سول اهلل ] كرهته، فقلت لغالم كان يل عربي، وكان راعي اإبلي، … 

ثم �ساق ابن اإ�سحق ق�سة هروب حامت اإىل ال�سام، ثم ق�سة املّن على اأخته، 

وكيف اأنها اأ�س�ارت عليه اأن يلحق بالنبي ] ليبايعه على الإ�سالم.

 قال: فخرجت حتى اأقدم على ر�سول اهلل ] املدينة، فدخلت عليه، وهو 

فقام  حامت،  بن  عدي  فقلت  الرجل؟  من  فقال:  عليه،  ف�سلمت  م�سجده  يف 

ر�سول اهلل ] فانطلق بي اإىل بيته، فواهلل اإنه لعامد بي اإليه اإذ لقيته امراأة 

�سعيفة كبرية فا�ستوقفته، فوقف لها طويال ُتكلمه يف حاجتها، قال: فقلت يف 

نف�سي واهلل ما هذا مبلك.

قال: ثم م�سى بي ر�سول اهلل ] حتى اإذا دخل بي بيته، تناول و�سادة من 

اأَدم حم�سوة ِليًفا، فقذفها اإيّل، قال: اجل�ص على هذه، قلت: بل اأنت فاجل�ص 
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عليها، فقال: بل اأنت، فجل�ست عليها، وجل�ص ر�سول اهلل ] بالأر�ص، قال: 

قلت يف نف�سي: واهلل ما هذا باأمر ملك.

 ثم قال: اإيِه يا عدي بن حامت، اأمل تك َركو�سّيا؟قال: قلت: بلى 

 قال: اأو مل تكن ت�سري يف قومك باملرباع؟قال: قلت: بلى.

 قال: فاإن ذلك مل يكن يحل لك يف دينك.

 قال: قلت: اأجل واهلل، وعرفت اأنه نبي مر�سل، يعلم ما ُيجهل.

ترى من  الدين ما  اإمن��ا مينعك من دخ��ول هذا  يا عدي  لعلك  ق��ال:  ثم   

ياأخذه،  من  يوجد  ل  حتى  فيهم  يفي�ص  اأن  املال  ليو�سكن  فواهلل  حاجتهم، 

اإمنا مينعك من دخوٍل فيه ما ترى من كرة عدوهم وقلة عددهم،  ولعلك 

فواهلل ليو�سكن اأن ت�سمع باملراأة تخرج من القاد�سية على بعريها حتى تزور 

اأن امللك  اأنك ترى  هذا البيت، لتخاف، ولعلك اإمنا مينعك من دخوٍل فيه 

وال�سلطان يف غريهم، واأمْيُ اهلل ليو�سكن اأن ت�سمع بالق�سور البي�ص من اأر�ص 

بابل قد ُفتحت عليهم.

.
)١(

قال: فاأ�سلمُت

بالن�سبة  اجلناح  وخف�ص  التوا�سع  اأهمية  على  يدل  ال�سابق  احلوار  قلت: 

للعامل، واأن ذلك يجعله يف نظر النا�ص جليال مهيبا، حيث اإن النا�ص بفطرتهم 

النا�ص وتوعيتهم من  يكرهون الكرب واملتكربين، لهذا فمن يت�سدى لدعوة 

فقد لحظنا  والرفق،  التوا�سع  اأن يظهر مبظهر  عليه  خالل احلوار وغريه 

لها مب�سهد من عدي  فوقف  امراأة �سعيفة  الكرمي  الر�سول  ا�ستوقفت  كيف 

بن حامت وهو ما زال كافرا مما اأّثر يف نف�سه ومّهد لإ�سالمه، وقد كان هذ 

الكرمي  النبي  كان  فما  دائمني،  وخلقا  �سجية  ال�سالم  عليه  منه  الت�سرف 

يتميز على اأحد من امل�سلمني يف م�سكن اأو ملب�ص اأو طعام.

حجر  لبن  ال�سحابة  تراجم  يف  الإ�سابة  وانظر  ج١7١/٤-١7٣،  النبوية،  ال�سرية  ه�سام،  ابن   -١

الع�سقالين، ج٤٦١/٢.
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 ونرى يف هذا اخلرب مدى ما كان عليه الر�سول الكرمي من �سظف العي�ص 

وقلة الفرا�ص، حتى اأنه مليكن يف البيت �سوى و�سادة واحدة من اأَدم، اآثر بها 

�سيفه، وهذا الت�سرف من الر�سول الكرمي يدل على مدى اأهمية الإكرام يف 

ك�سب قلوب النا�ص ولو كان بالقليل، فقد فوجئ عدي ببيت النبوة ومبجل�ص 

النبي ] مما دفعه اإىل ح�سن الإ�سغاء و�سرعة التاأثر. 

املتفائل املوقن  اأن يظهر املح�اور مبظهر  اأهمية   ويوؤخذ من هذا احل�وار 

والأحوال  الظروف  كانت  واإن  النتائج  ي�ستعجل  ل  واأن��ه  تعاىل،  اهلل  بن�سر 

تخالف ذلك، لأن �ساحب العقيدة ينبغي اأن يكون واثقا من وعد اهلل تعاىل، 

غري مت�سرع لروؤية مكا�سب دنيوية، اإمنا تكون همته هداية الن�ا�ص وتبليغ دين 

اهلل واإقامة احلجة عليهم، اأما الن�سر والتمكني فهو وعد اهلل تعاىل لعباده 

ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  چ  تعاىل:  اهلل  قال  ذل��ك،  ا�ستحقوا  متى  املوؤمنني 

چ  ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے
اآل عمران: ١7٩

ثالثـا: حوار الر�صول ] مع اأهل الكتاب، اأهدافه وفقهه: 

مل ياأل النبي الكرمي ] جهدا يف حوار اأهل الكتاب ودعوتهم وتذكريهم 

والإجنيل، قياما  التوراة  املو�سوف يف  املوعود  النبي  اأنه  وبيان  تعاىل،  باهلل 

منه بواجب التبليغ والدعوة اإىل اهلل تعاىل.

 ويت�سف اأهل الكتاب عموما باأنهم على قدر من العلم والثقافة، ملا لهم 

من معرفة بالكتاب ومدار�سة، واإن كانوا قد حرفوا وبدلوا كما اأخرب القراآن 

الكرمي، وقد و�سفهم القراآن اأي�سا باأنهم قد طال عليهم الأمد فق�ست قلوبهم، 

واأن اأكرهم قد ف�سق وتعاملوا بالر�سوة واأخذ الربا، قال تعاىل: چ ۓ ۓ 

ۋ  ٴۇۋ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ  وئچ )الن�ساء: ١٦٠ - ١٦١(.
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تعاىل:  لقوله  امتثال  لأقناعهم  كبرية  ج��ه��ودا   [ الر�سول  اأن��ف��ق  وق��د 

ڀچ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چٻ   
الع�سبية  دواف��ع  جت��اوز  ممن  ممن  بع�سهم  به  فاآمن   ،)٤٦ )العنكبوت: 

واحل�سد مثل عبد اهلل بن �سالم وغريه، اأما اأكرهم فقد غلبت عليه البغ�ساء 

واحل�سد واتباع املاألوف من دين الآباء والأجداد.

وقد �ُسرع احلوار مع اأهل الكتاب لتحقيق مقا�سد عديدة: 

عليه من  ما هم  وبيان  الدين احلق  ببيان  تعاىل  اإىل اهلل  منها: دعوتهم 

حتريف وخمالفة لأ�سل دينهم. 

ومنها: اأّن احلوار ميكن من ا�ستمرار التعارف والتعاي�ص بني النا�ص وتقريب 

وجهات النظر وتفهم بع�سهم بع�سا، كما اأراد اهلل تعاىل: { ڄ  ڃ  ڃ     

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ })احلجرات:١٣(. 
 ومنها: اأن احلوار يحول دون اأن يكون املجتمع الإ�سالمي يف حالة خ�سومة 

اأو جتاوره ما دامت  اأو عداء مع امللل الأخرى التي تتعاي�ص معه  اأو احتكاك 

مل تعنِد على امل�سلمني، وهذا ي�ساعد على ا�ستماع الآخرين ملا عند امل�سلمني 

بتدبر ووعي بعيدا عن الع�سبية اأو اخل�سومة.

واإب��راز نقاط  الأدي��ان  اأر�سية م�سرتكة بني  اأن احلوار يك�سف عن  ومنها: 

اجلوهرية  الختالف  نقاط  على  ال�سوء  اإلقاء  على  ي�ساعد  مما  اللتقاء 

واإ�سباعها بحثا مما قد يو�سل من اأراد اهلل هدايته للحق.

 ومنها: اأن احلوار مع اأهل امللل الأخرى على اأ�س�ص علمية ومو�سوعية فيه 

ردٌّ على من يدعو اإىل �سدام احل�سارات، والأ�سل اأن تكون العالقة بني اأهل 

امللل قائمة على احلوار اإل من بغى و�سدَّ عن احلق .

ومنها: اأن احلوار يتنافى مع ما ميكن اأن ي�سدر يف حالة اجلفاء اأو ال�سدام 

من �سخرية اأو �ستيمة ونحو ذلك مما يوغر ال�سدور ويغري الآخر باملعاملة 

134



ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے        ھ   {ھ   تعاىل:  قال  ولهذا  اأ�سد،  اأو  باملثل 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ} )الأنعام: ١٠٨(.
اأ�سحاب  اأن يفهموا جيدا اعتقاد  اإىل  الأف��راد عموما بحاجة  اأن  ومنها:   

امللل الأخرى، لأن كثريا من �سوء الفهم والع�سبية ناجت عن اجلهل مبا عند 

الآخر.

ال�سرية  يف  جاء  ما  اأ�سوق  الكتاب  اأهل  حماورة  م�سروعية  على  وللتدليل   

ما  بيان  ثم  الكتاب  لأهل  واأ�سحابه  الكرمي  الر�سول  حم��اورات  من  النبوية 

ُي�ستنبط من ذلك: 

�أوال: حواره معه اليهود: 

من يتدبر ال�سرية يجد فيها مناذج من هدي النبي ] يف التعامل مع اليهود 

وحماولة التلطف معهم وتاأليفهم لالإ�سالم وانتهاز كل فر�سة لتذكريهم باهلل 

ومبا عندهم يف كتبهم من �سفات النبي ] ووجوب اتباعه، ومن اأجل ك�سب 

ثقتهم وا�ستمالة قلوبهم كان يعاملهم بالرب والق�سط كما اأمر اهلل تعاىل.

فقد اأخرج البخاري يف �سحيحه عن اأن�ص [ قال: كان غالم يهودي 

فقال  راأ�سه  عند  فقعد  يعوده،   [ النبي  فاأتاه  فمر�ص   [ النبي  يخدم 

اأ�س�لم.  له: 

فنظر اإىل اأبيه وهو عنده فقال له: اأطع اأبا القا�سم. فاأ�سلم، فخرج النبي 

.
)١(

] وهو يقول: »احلمد هلل الذي اأنقذه من النار«

بهم  والحتكاك  معهم  التعامل  ت�سريع  يف  وا�سحة  اخل��رب  ه��ذا  ودلل��ة   

واحلر�ص على دعوتهم، ويف موقف الأب اليهودي وطلبه من ابنه اأن ُيطيع اأبا 

القا�سم ] دليل اعتقادهم يف باطنهم �سدق هذا النبي، خا�سة اأن النبي 

اأن ميوت على  �سوى  �سيئا  املوت  الذي هو على فرا�ص  يريد من هذا  ل   [

حديث  عليه؟،  ُي�سلى  هل  فمات  ال�سبي  اأ�سلم  اإذا  باب  اجلنائز،  كتاب  البخاري،  �سحيح   -١

.١٣٥٦ رقم 
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الدين احلق رحمة منه و�سفقة وقياما بواجب الدعوة.

ومما يدل على حر�سه على هدايتهم، واأنهم يعتقدون يف بواطنهم ب�سدقه 

[ قال: كان اليهود يتعاط�سون عند  ما اأخرجه الرتمذي عن اأبي مو�سى 

اهلل  »يهديكم  لهم:  فيقول  اهلل«  »يرحمكم  لهم  يقول  اأن  يرجون   [ النبي 

.
)١(

وي�سلح بالكم«

وهذه مناذج من املحاورات مع اليهود: 

١-قال ابن اإ�سحق: ودعا ر�سول اهلل ] يهود اإىل الإ�سالم، ورغبهم فيه 

لهم  فقال  به،  وكفروا مبا جاءهم  عليه  فاأَبوا  وعقوبته،  اهلل  ِغرَي  وحّذرهم 

اتقوا اهلل،  يهود  يا مع�سر  و�سعد بن عبادة وعقبة بن وهب:  معاذ بن جبل 

مبعثه  قبل  لنا  تذكرونه  كنتم  ولقد  اهلل،  ر�س�ول  اأن��ه  لتعلمون  اإنكم  ف��واهلل 

وت�سفونه لنا ب�سفته.

 فقال رافع بن ُحرميلة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا قط، وما اأنزل 

اهلل من كتاب بعد مو�سى، ول اأر�سل ب�سريا ول نذيرا بعده، فاأنزل اهلل تعاىل 

ڇ   چچ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ   قولهما  من  ذلك  يف 

کک    ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇڇ  ڇ 
.

)٢(

کگ  چ)املائدة: ١٩(
رجال  �سمع  نه  اأ الزهري،  �سهاب  ابن  وحدثني  اإ�سحق:  ابن  ٢-قال 

اأبا هريرة حدثهم:  اأن  اأهل العلم يحدث �سعيد بن امل�سيب،  مزينة من  من 

»اأن اأحبار يهود اجتمعوا يف بيت املدرا�ص، حني قدم ر�سول اهلل ] املدينة، 

وقد زنى رجل منهم بعد اإح�سانه بامراأة من يهود قد اأح�سنت، فقالوا ابعثوا 

هذا الرجل وهذه املراأة اإىل حممد ف�سلوه كيف احلكم فيهما... فاأتوه فقالوا: 

رقم  �سحيح،  ح�سن  وق��ال:  العاط�ص،  ت�سميت  كيف  جاء  ما  باب  الأدب،  كتاب  الرتمذي،  جامع   -١

٢7٣٩، ج٥٠٩/٣.

٢- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج١٥٦/١.
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فاحكم  اأح�سنت،  قد  بامراأة  اإح�سانه  بعد  زنى  قد  الرجل  هذا  يا حممد، 

فيهما، فقد وليناك احلكم فيهما.

فقال:  املدرا�ص،  بيت  يف  اأحبارهم  تى  اأ حتى   [ اهلل  ر�سول  فم�سى 

مع�سر يهود، اأخرجوا اإيل علماءكم، فاأخرجوا له عبد اهلل بن �سوريا...،  يا 

فخال به ر�سول اهلل ] وكان غالما �سابا من اأحدثهم �سنا، فاألّظ به ر�سول 

ذكرك باأيامه عند 
ُ
اهلل ] امل�ساأٍلة، يقول له: يا ابن �سوريا، اأن�سدك اهلل واأ

يف  بالرجم  اإح�سانه  بعد  زنى  فيمن  حكم  اهلل  اأن  تعلم  هل  اإ�سرائيل،  بني 

التوراة؟

اأنك لنبي مر�سل  اإنهم ليعرفون  اأبا القا�سم  اأما واهلل يا  قال: اللهم نعم، 

.
)١(

ولكنهم يح�سدونك

قال ابن اإ�سحق: واأتى ر�سوَل اهلل ] رافُع بن حارثة، و�سالم بن م�سكم، 

ومالك بن ال�سيف، ورافع بن حرميلة، فقالوا: يا حممد، األ�ست تزعم اأنك 

على ملة اإبراهيم ودينه، وتوؤمن مبا عندنا من التوراة، وت�سهد اأنها من اهلل 

حق؟

من  عليكم  اهلل  اأخذ  مما  فيها  ما  وجحدمت  اأحدثتم  ولكنكم  بلى،  قال:   

مرمت اأن تبينوه للنا�ص، فربئُت من اإحداثكم.
ُ
امليثاق فيها، وكتمتم منها ما اأ

اأيدينا، فاإنا على الهدى واحلق، ول نوؤمن بك  قالوا: فاإنا ناأخذ مبا يف 

نتبعك.  ول 

فاأنزل اهلل تعاىل فيهم: چ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱں  

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ںڻ  
.

)٢(

چ  )املائدة: ٦٨( ڭ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ   

١- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج١٥٦/٢ .

٢- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، ج١٥٩/٢ .
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٣- قال ابن اإ�سحق: واأتى ر�سول اهلل ] حممود بن �سيحان، ونعمان بن 

اأ�ساء، وبحري بن عمرو، وعزير بن اأبي عزير، و�سالم بن م�سكم، فقالوا: 

اأحق يا حممد اأن هذا الذي جئت به حلق من عند اهلل؟فاإنا ل نراه مت�سقا 

كما تت�سق التوراة .

 فقال لهم ر�سول اهلل ] اأما واهلل اإنكم لتعرفون اأنه من عند اهلل، جتدونه 

مكتوبا عندكم يف التوراة، ولو اجتمعت الإن�ص واجلن على اأن ياأتوا مبثله 

ما جاءوا به. 

 فقالوا عند ذلك: يا حممد اأما يعلمك هذا اإن�ص ول جن؟

 فقال لهم ر�سول اهلل ]: اأما واهلل اإنكم لتعلمون اأنه من عند اهلل واإين 

ر�س�ول اهلل، جتدون ذلك مكتوبا عندكم يف التوراة.

 فقالوا: يا حممد فاإن اهلل ي�سنع لر�سوله اإذا بعثه مبا ي�ساء، ويقدر منه 

على ما اأراد، فاأنزل علينا كتابا من ال�سماء نقروؤه ونعرفه، واإل جئناك مبثل 

ما تاأتي به.

ٿ  ٿ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ڀ  چڀ  ف��ي��ه��م:  اهلل  ف���اأن���زل   

چ   ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿٿ  
.

)١(

)الإ�سراء:٨٨(

٤- حواره مع يهود بني قينقاع: 

وكان من حديث بني قينقاع اأن ر�سول اهلل ] جمعهم ب�سوق بني قينقاع، 

النقمة،  من  بقري�ص  نزل  ما  مثل  اهلل  من  اح��ذروا  يهود  مع�سر  يا  قال:  ثم 

اأين نبي مر�سل، جتدون ذلك يف كتابكم وعهد  واأ�سلموا، فاإنكم قد عرفتم 

اهلل اإليكم.

١- ابن ه�سام، املرجع ال�سابق، ج١٦١/٢.
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اأنك لقيت قوما ل علم  اأنا قومك! ل يغرّنك  اإنك ترى  يا حممد،   قالوا: 

لهم باحلرب، فاأ�سبت منهم فر�سة، اإنا واهلل لئن حاربتنا لتعلمن اأنا نحن 

.
)١(

النا�ص

دالالت احلوار مع اليهود: 

يف ما �سلف من اأخبار ال�سرية يف حوار الر�سول- ]- مع اليهود، ن�ستنبط 

بع�ص الدللت املهمة يف احلوار معهم: 

واتباعا  تعاىل،  اهلل  اإىل  دعوتهم  اأجل  من  اليهود  حم��اورة  ١-م�سروعية 

رد  حيث  اليهود،  ومنهم  الكتاب  اأهل  حوار  من  اأكر  الذي  الكرمي  للقراآن 

وعلى  تعاىل  اهلل  على  افرتاءاتهم  خطاأ  لبيان  املواطن  من  كثري  يف  عليهم 

ر�سله ومالئكته، وقد امتثل لذلك النبي الكرمي فغ�سيهم يف اأماكن عبادتهم 

وذّكرهم باهلل وحاورهم.

٢- تذكريهم مبا يعلمونه من اأن الر�سول مذكور يف كتبهم با�سمه و�سفته، 

من اأجل اإلزامهم باتباعه وترك ما هم عليه من الكرب واحل�سد.

دعوة  هناك  يكون  اأن  دون  اب��ت��داًء  ودعوتهم  مبادرتهم  من  مانع  ٣-ل 

يكونوا  امل�سلمني ومل  بني  يعي�سون  اأهل ذمة  كانوا  اإذا  اإىل ذلك، هذا  منهم 

حماربني.

ما عندنا كما ح�سل  يوافق  التوراة، مما  باأحكام اهلل يف  ٤-تذكريهم 

من تذكري الر�سول لهم بحكم الزاين املح�سن.

٥- الهتمام مبحاورة العلماء منهم واأهل الراأي فيهم، لأنهم هم الذين 

اطلعوا على التوراة، ويف اإميانهم تاأثري على البقية من عامتهم، ولهذا قال 

لهم الر�سول  ]: »اأخرجوا اإيل علماءكم«.

١- ابن ه�سام، املرجع ال�سابق، ج٤٠/٣.
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٦- تذكريهم باأنهم اأحدثوا وبدلوا وكتموا ما اأمر اهلل تعاىل ببيانه.

عن  وق�س�ص  اآي��ات  من  فيه  وم��ا  وبيانه  ال��ق��راآن  باإعجاز  تذكريهم   -7

حّل  ما  بهم  يحل  ل  حتى  ويتعظون  ويعتربون  يقارنون  لعلهم  ا�سرائيل  بني 

باأ�سالفهم.

 ثانيـا: حواره مع الن�صارى: 

- حـوار ن�صـارى جنـران: 

�ستون  جن��ران  ن�سارى  وفد   [ اهلل  ر�سول  على  وق��دم  اإ�سحق:  ابن  قال 

الأربعة ع�سر منهم ثالثة  اأ�سرافهم، يف  اأربعة ع�سر رجال من  راكبا فهم 

وال�سّيد...  راأيهم..  وذو  القوم  اأمري  العاقب،  اأمرهم:  يوؤول  ليهم  اإ نفر 

واأبو احلارث بن علقمة اأحد بني بكر بن وائل، اأ�سقفهم وحربهم واإمامهم 

و�ساحب مدرا�سهم.

قال ابن اإ�سحق: وحدثني حممد بن جعفر بن الزبري، قال: ملا قدموا على 

ر�س�ول اهلل ] املدينة فدخلوا على م�سجده حني �سلى الع�سر، عليهم ثياب 

احلربات، ُجبب واأردية، يف جمال رجال بني احلارث بن كعب.

قال: يقول بع�ص من راآهم من اأ�سحاب النبي ] يومئذ: ما راأينا بعدهم 

وفدا مثلهم، وقد حانت �سالتهم فقاموا يف م�سجد ر�سول اهلل ] ي�سلون، 

فقال ر�سول اهلل ] دعوهم، ف�سلوا اإىل امل�سرق.

.... فكّلم ر�سوَل اهلل منهم اأبو حارثة بن علقمة، والعاقب عبد امل�سيح، 

من  اختالف  مع  امللك،  دين  على  الن�سرانية  من  وهم  ال�سيد،  والأيهم 

اأمرهم، يقولون هو اهلل، ويقولون هو ولد اهلل، ويقولون: هو ثالث ثالثة، 

. الن�سرانية  قول  وكذلك 

 فلما كلمه احَلرْبان، قال لهما ر�سول اهلل ]: اأ�سلما. قال: قد اأ�سلمنا. 
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كذبتما،  قال:  قبلك.  اأ�سلمنا  قد  ؛  بلى  قال:  فاأ�سلما.  ُت�سلما  مل  اإنكما  قال: 

واأكلكما  ال�سليب،  وعبادتكما  ول��دا،  هلل  دعاوؤكما  الإ���س��الم  من  مينعكما 

اخلنزير. قال: فمن اأبوه يا حممد؟

 ف�سمت النبي ] عنهما فلم يجبهما، فاأنزل اهلل تعاىل يف ذلك من قولهم 

واختالف اأمرهم كله �سدر �سورة اآل عمران اإىل ب�سع وثمانني منها... 

ہ ہہ    ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ۓ  چ  ومنها قوله تعاىل: 

ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ          ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ    ڭ   ڭ  
ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ    ائ  ى  ى    ېې  ېې 
ٱٻ ٻ ٻ  ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ   ٺ    ٺ  ڀڀڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڌڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇڇ  چچ   چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ   ڈچ )اآل عمران: ٥٩ - ٦٤(.
والرد عليهم  الن�سارى  اآل عمران يف حماجة  الآيات من �سورة  اآخر  اإىل 

)١-٨٥(

اأتى  ف وقطع عنهم احلجة، فلما  اإىل الَن�سْ اإ�سحق: فدعاهم  .. قال ابن 

ر�سول اهلل ] اخلرب من اهلل تعاىل عنه، والف�سل من الق�ساء بينه وبينهم، 

واأمر مبا اأمر به من مالعنتهم اإن ردوا ذلك عليه دعاهم اإىل ذلك. 

فقالوا له: يا اأبا القا�سم دعنا ننظر يف اأمرنا ثم ناأتيك مبا نريد اأن نفعل 

فيما دعوتنا اإليه، فان�سرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب، وكان ذا راأيهم، فقالوا: 

يا عبد امل�سيح ما ذا ترى؟

فقال: واهلل يا مع�سر الن�سارى لقد عرفتم اأن حممدًا لنبي مر�سل، ولقد 
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جاءكم بالف�سل من خرب �ساحبكم، ولقد علمتم ما لعن قوم نبيا قط فبقي 

كنتم  فاإن  فعلتم،  اإن  منكم  لال�ستئ�سال  واإن��ه  �سغريهم،  نبت  ول  كبريهم 

قد اأبيتم اإل اإلف دينكم والإقامة على ما اأنتم عليه من القول يف �ساحبكم 

فواِدعوا الرجل، ثم ان�سِرفوا اإىل بالدكم.

واأن  نالعنك  اأّل  راأينا  قد  القا�سم،  اأبا  يا  فقالوا:   [ اهلل  ر�سوَل  فاأَتْوا   

نرتكك على دينك، ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجال من اأ�سحابك 

عندنا  فاإنكم  اأموالنا  من  فيها  اختلفنا  اأ�سياء  يف  بيننا  يحكم  لنا،  تر�ساه 

.
)١(

ر�سا.. و�ساق اخلرب اإىل اأن ذكر بْعث اأبي عبيدة بن اجلراح معهم

ن�ستنتج من احلوار ال�سابق ما يلي: 

١- الت�سامح معهم فيما يقومون به من �سعائر وعدم الإنكار عليهم عندما 

نكون يف حالة حوار معهم، نلحظ ذلك مما ورد يف رواية ابن اإ�سحق اأنهم 

قاموا ي�سلون جتاه امل�سرق يف امل�سجد النبوي، فقال الر�سول] : دعوهم.

٢- اأهمية اأن يكون احلوار مع علمائهم، ممن يعرف اأ�سول مذهبهم، لأن 

عوامهم عادة اإمنا يتبعون اأحبارهم ورهبانهم اإل من رحم اهلل ممن عنده 

رغبة يف البحث وحتري احلقيقة مع النتباه اإىل اأنهم خمتلفون فيما بينهم 

واأنهم طوائف �ستى ح�سب نظرتهم اإىل امل�سيح عليه ال�سالم. 

٣- دعوتهم ب�سريح القول وتعريفهم اأنهم بدلوا وغرّيوا، واأن دين الإ�سالم 

هو الدين املقبول عند اهلل دون مواراة چ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄڄ  

ڃڃ ڃ  ڃ چ چ چ )اآل عمران: ٨٥(.

٤- بيان انحراف عقائدهم وتنافيها مع ما يدعونه من اتباع ملة اإبراهيم 

اأو �سريعة عي�سى عليه ال�سالم، ولهذا ملا قال الر�سول الكرمي للحربين: اأ�سلما. 

١- ابن ه�سام ال�سرية النبوية، ج١7٠/٢.
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قال: اأ�سلمنا. قال: كذبتما، منعكما اأن ُت�سلما ادعاوؤكما هلل ولدا وعبادتكما 

ال�سليب...الخ.

التي  �سورة مرمي  الكرمي خا�سة �سدر  القراآن  الهتمام مبا جاء يف   -٥ 

من  كثري  على  ل�ستمالها  �ساكلهم،  ومن  جنران  ن�سارى  على  للرد  اأنزلت 

�سبههم والرد عليها.

ولهذا جند اأن جعفر قد قراأها على النجا�سي فبكى، فتالوة اآيات اهلل لها 

وقع قوي ملا فيها من البالغة وقوة احلجة.
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الف�صل الرابع

منهجيـة احلـوار





اأواًل: �صروط احلوار واآدابه.

نفرد هذ اجلزء من الدرا�سة للحديث عن اأهم ما ينبغي اأن يتميز به اأ�سلوب 

احلوار من اأ�س�ص و�سروط واآداب م�سرت�سدين بن�سو�ص الكتاب وال�سنة وما 

تفتقت عنه خربة العقالء وما ي�ستفاد من �سرية العلماء، ملا ملعرفة ذلك من 

اأثر بالغ يف الإقناع والتاأثري والإلزام، ومعرفة هذه ال�سروط والآداب �سروري 

يف هذا الع�سر الذي نحن باأم�ص احلاجة لالهتداء بهدي الإ�سالم وحكمة 

وداعية  وكاتب  عامل  لكل  ومنارات  �سوابط  لتكون  العقالء  وخربة  احلكماء 

وطالب علم يف توا�سله وعالقاته بالآخر.

اإن الدار�ص لن�سو�ص الكتاب وال�سنة النبوية واملتدبر لهما ي�ستنبط منهما 

ما يلي: 

1- خماطبة العقل:

اإن هدف احلوار هو الإقناع والو�سول اإىل احلق وتفهم وجهة نظر الآخر، 

وذلك ليكون اإل بالعتماد على احلجة واملنطق، وحث الآخرين على ا�ستعمال 

ونزعات  العواطف  عن  بعيدًا  اإليه  ُيدعون  فيما  والتفكر  والتدبر  عقولهم 

النف�ص، وهذا هو ال�سرط الأهم يف اأي حوار بني العقالء، والن�سو�ص حتاور 

العقل لأنه القادر وحده – اإ�سافة اإىل ما ُفطر عليه الإن�سان -على التو�سل 

ونوازع  وج�سد  نف�ص  من  مكوناته  مفتاح  هو  الإن�سان  عقل  لأن  احل��ق،  اإىل 

خري و�سر، ولأن العقل الإن�ساين طريق الوعي املطلوب والبعد عن اخلرافة 

والأ�ساطري واتباع الأعراف دون تفكري.

ومع اأن الإن�سان مفطور على معرفة اهلل تعاىل وحب معرفة احلق واتباعه، 

اإل اأن البيئة الفا�سدة و�سهوات الدنيا و�سلطانها قد حتجب عنه نور الفطرة 

وجتعله يجادل ول ي�سلم ب�سهولة، لهذا كان احلوار العقلي من اأجل اأن ي�سلم 

الإن�سان باقتناع واإرادة كاملة، وليكون الإميان والنقياد حالة دائمة. 
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هي  فيها  العامة  ال�سبغة  اأن  يجد  وال�سنة  الكتاب  ن�سو�ص  يف  واملتدبر 

الإقناع  اأهمية  على  واحلر�ص  التكليف،  مناط  هو  ال��ذي  العقل  خماطبة 

واملنطق ال�سليم.

وقد جعل اهلل تعاىل العقل مو�سعا ملعرفة احلق وتقبله، واأثنى على اأ�سحاب 

ال�سماوات  والنظر يف ملكوت  التفكر  ي�ستعملونها يف  الذين  ال�سليمة  العقول 

والأر�ص: 

ڻ  ڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  قالتعاىل:چڳڱ 

وق��ال   ،)١٢ )ال���ن���ح���ل: چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ ڻ  
چ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ ڳ   ڳ ڳ  گ  گ  گ  چ  تعاىل: 

.)٢١ )الروم: 

الأج��واء  عن  يبتعدوا  اأن  اإىل  للم�سركني،  ح��واره  يف   ، ال��ق��راآن  دع��ا  وق��د 

النفعالية وبعطوا العقل حقه يف التفكري والتدبر 

ومن عوامل جناح احلوار اأن يتم يف الأجواء الهادئة؛ ليبتعد التفكري فيها 

عن الأجواء النفعالية التي حتجب الإن�سان عن الوقوف مع نف�سه وقفة تاأمل 

يفقده  �سعوريًا مما  وي�ست�سلم ل  للجو الجتماعي،  فاإنَّه قد يخ�سع  وتفكري، 

ا�ستقالله الفكري: 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  چۉ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئىئ ىئىئ  یچ )�سباأ: ٤٦(.
النفعايل  للجو  خا�سعًا  باجلنون   [ النبي  اتهام  ال��ق��راآن  جعل  »فقد 

والتفكري  اجلو  هذا  عن  النف�سال  اإىل  دعاهم  لذلك  خل�سومه؛  العدائي 

.
)١(

بانفراد وهدوء«

١ -عبد الرحمن حللي، ال�سبكة الإ�سالمية، املركز الإعالمي، ٢٠٠١/٦/١٠.
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اإر�صاد ال�صتعمال اخلطاب العقالين يف  مناذج من الكتاب وال�صنة فيها 

احلوار: 

وهي تدل على اأن طريق الإقناع واخلطاب العقالين اأ�سا�ص مهم من اأ�س�ص 

احلوار: 

اأواًل: ن�صو�ش من القراآن الكرمي: 

- فمنها: االآيات التي حتاور امل�صركني وتطلب منهم ا�صتعمال عقولهم 

للنظر يف ملكوت اهلل واال�صتدالل به على مبدعه تعاىل: 

مثل قوله: چ ڤ ڤڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ )الطور: ٣٥(.

م�ساألة  يف  والنظر  التدبر  اإىل  وتر�سدهم  العقالء  تخاطب  الآية  فهذه   

ُخلقوا  قد  يكونوا  اأن  فاإما  فقط:  احتمالت  ثالثة  هناك  اأن  وهو  اخللق، 

تعاىل،  اهلل  وهو  خالقا  لهم  اأن  اأو  اأنف�سهم،  خلقوا  اأنهم  اأو  �سيء،  ل  من 

والحتمالن الأولن باطالن فثبت الحتمال الأخري وهو احلق الذي تدل عليه 

الفطرة وي�سهد له الوجود املبدع.

- ومنها االآيــات التي ُتر�صد اإىل البعد عن التقليد االأعمى الذي يعني 

اإلغاء العقل: 

اأن الكفار يف انحرافهم عن منهج اهلل تعاىل  اأو�سح القراآن الكرمي  فقد 

هو  اإمنا  اأو منطق،  كتاب  لهم من  متم�سك  ل  امل�سلحني  لدعوات  ورف�سهم 

ڀ   پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱ  چ   تعاىل:  ق��ال  الأع��م��ى،  التقليد 

ٹچ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ 
)البقرة: ١7٠(.

ڀڀ   ڀ  ڀ    پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وق��ال 

ڤ  ڤ  ڤ    ٹ    ٹٹ  ٿٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڦ ڦڦ  ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ  )الزخرف: ٢٣ - ٢٤(.
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 فالقراآن الكرمي، هنا، يخاطب عقولهم ويدعوهم اإىل التفكر يف منهجهم 

القائم على التقليد ولي�ص القتناع، ويجعل واجبهم احرتام عقولهم وتقدير 

والتقليد  الع�سبية  ولي�ص  والآخ��رة  الدنيا  يف  وماينفعهم  واحلجة  املنطق 

الأعمى، «وهذا يدل على اأن مبنى هذا الدين مبا فيه من عقائد واأحكام اإمنا 

هو على العقل واملنطق، ولذا كان من اأهم �سروط �سحة الإميان باهلل تعاىل 

اأ�سا�ص من اليقني والفكر احلر  اأن يقوم على  اأمور اعتقادية  وما يتبعه من 

.
)١(

دون اأدنى تاأثر باأي عرف اأو تقليد«

- ومنها االآيات التي تر�صد اإىل ا�صتعمال العقل يف م�صاألة التوحيد، واأن 

امل�سركني اإمنا خالفوا منطق العقل، فافرت�ص لهم اأن هناك اآلهة اأخرى مع 

اهلل فما هي نتيجة ذلك؟:چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈچ  الإ�سراءوقال تعاىل: چ ۋ ۅ   ۅ   ۉ ۉ   ې ې ې ې ىى 
ائ ائ ەئ چ الأنبياء: ٢٢.

وهذا من باب فر�ص املحال من اأجل املحاورة والإقناع وبيان تهافت الراأي 

وان�سجامها مع  املبادئ  الثقة يف  باأ�سلوب منطقي وعقلي، ويدل على  الآخر 

مقت�سى العقل واملنطق.

وكما حاورهم اهلل تعاىل يف ادعائهم ن�سبة البنات اإىل اهلل تعاىل ليك�سف 

عما فيها من بعد عن املنطق والعقل، فهو ُيحاورهم يف عقيدة ال�سرك ليبني 

الكون  ف�ساد  يف  �سببا  ذلك  لكان  وجدت  اأنها  ُفر�ص  لو  الآلهة  هذه  اأن  لهم 

ب�سبب املغالبة واملناف�سة واإرادة العلو .

املحال،  اإىل  ُيف�سي  اإلهني  بوجود  القول  املتكلمون:  »ق��ال  ال���رازي:  ق��ال 

فوجب اأن يكون القول بوجود اإلهني حمال، اإمنا قلنا اإنه ُيف�سي اإىل املحال 

لأنا لو فر�سنا وجود اإلهني فال بدَّ واأن يكون كل واحد منهما قادرا على كل 

زيد  ق��ادرا على حتريك  واح��د منهما  لكان كل  ولو كان كذلك  امل��ق��دورات، 

١ - البوطي، فقه ال�سرية، دار الفكر املعا�سر، بريوت، ط١١، �ص: 7٥.
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وت�سكينه، فلو فر�سنا اأن اأحدهما اأراد حتريكه والآخر ت�سكينه، فاإما اأن يقع 

اأو ل يقع واحد منهما  املرادان وهو حمال ل�ستحالة اجلمع بني ال�سدين 

.
)١(

وهو حمال«

والتوحد  والفردانية  ال�ساهد،  يف  ونق�ص  عيب  ال�سركة  »اإن  اأ�ساف:  ثم   

اأ�سد  ال�سركة يف امللك احلقري املخت�سر  امللوك يكرهون  �سفة كمال، ونرى 

كراهية، ونرى اأنه كلما كان امللك اأعظم كانت النفرة عن ال�سركة اأ�سد، فما 

ظنك مبلك اهلل عز وجل وملكوته، فلو اأراد اأحدهما ا�ستخال�ص امللك لنف�سه 

فاإن قدر عليه كان املغلوب فقريا عاجزا فال يكون اإلها، واإن مل يقدر عليه كان 

.
)٢(

يف اأ�سد الغم والكراهية، فال يكون اإلها«

اخلطاب العقلي ومقا�صده يف ال�صنة النبوية:

توؤكد مبداأ خماطبة العقل يف  التي  النبوية كثري من الن�سو�ص  ال�سنة  يف 

احلوار وتر�سخ اأ�س�سه. فمن ذلك: 

- ما اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده، عن اأبي اأمامة ر�سي اهلل عنه: »اأن 

اأت��اأذن يل يف الزنا؟ف�ساح  يا ر�سول اهلل  ] فقال:  النبي  اأتى  غالما �سابا 

النا�ص.

اأحتبُّه   :[ فقال   ، يديه  بني  جل�ص  حتى  فدنا  اأْدُن،  ق��ّرب��وه،   [ فقال 

ك؟فقال: ل، جعلني اهلل فداك ، فقال: »كذلك النا�ص ل حتبه لأمهاتهم«  لأمِّ

النا�ص ل يحبونه لأخواتهم«،... وذكر  »اأحتبه لأختك؟قال: ل. قال: كذلك 

العمة واخلالة، وهو يقول: ل، جعلني اهلل فداك، وهو يقول: »وكذلك النا�ص 

طّهر  »اللهم  وق��ال:  �سدره  على  ي��ده   [ اهلل  ر�سول  و�سع  ثم  يحبونه«،  ل 

– يعني  اإليه منه  اأبغ�ص  ن فرجه«، فلم يكن �سيء  قلبه واغفر ذنب�ه وح�سّ

.
)٣(

الزنا

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج١٥٠/٢٢.

٢- الرازي، التف�سري الكبري، ج١٥٣/٢٢.

٣- م�سند اأ حمد، املكتب الإ�سالمي، ط١، ج٢٦٥/٥ .
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ومنهجا  تربويا  معلمًا  ُيعد  املذكور  ال�ساب  توجيه  يف  النبوي  احلوار  هذا 

معرفة  يف  العقلي  الإقناع  واإيثار  ال�سباب  توجيه  يف  حكيمًا  واأ�سلوبًا  دعويا 

ال�سحيح من اخلطاأ يف الت�سرفات، مع ربط ذلك ب�سنن املجتمع واأعراف 

ثم  النف�ص،  يف  والغرية  ال�سهامة  ببعث  النف�ص  يف  الفطرة  واإيقاظ  النا�ص، 

اإيقاظ حب العدالة يف الت�سرفات بطريقة اإقناعية: )اأحتبه لأمك؟!()اأحتبه 

لأختك؟!(.

] هنا اأ�سلوب الوعظ املبا�سر اأو النهي اجلازم اإىل   فقد يتجاوز النبي 

احلوار الهاديء الذي خاطب فيه عقله وقلبه حتى اأيقن رجوعه اإىل ر�سده مع 

التلطف بال�سائل ومداراته، وهكذا ينبغى على كل داعية اأن يتوقع مثل هذه 

الأ�سئلة �سواء ممن يجهل الإ�سالم اأم ممن ل يقيم وزنًا لأحكام اهلل، فالكل 

بحاجة للحوار والإقناع العقلي، والتذكري باأ�س�ص اخلري والعدالة وال�سهامة.

اأخــرجــه الــرتمــذي يف جامعه: عن عمران بن ُح�سني  - ومــن ذلــك مــا 

اإلهًا؟  اليوم  تعبد  كم  ُح�سني  يا  لأب��ي:   [ النبي  قال  قال:  عنه  اهلل  ر�سي 

قال اأبي:�سبعة، �ستًا يف الأر�ص وواحدًا يف ال�سماء. قال: فاأيهم ُتعّد لرغبتك 

ورهبتك؟قال: الذي يف ال�سماء. قال: يا ح�سني، اأما اإنك لو اأ�سلمت علمتك 

.
)١(

كلمتني تنفعانك..(

] خاطب عقل هذا الرجل الذي مل ُي�سلم بعد وما زال   فالنبي الكرمي 

ي�سر  اأو  ينفع  ملن  تكون  اأن  العبادة  يف  الأ�سل  اأن  اإىل  واأر�سده  وثنيته،  على 

من  امل�سنوعة  الأر�سية  لهة  الآ تلك  دون  قدير،  �سيء  كل  على  وهو 

و التمر وما �سابه ذلك، فهي ل جتدي نفعا عندما حتزبه الأمور،  احلجارة اأ

وهو تذكري له باأن توحيد الربوبية ي�ستلزم توحيد الألوهية، فما دام اأن الذي 

يف ال�سماء هو الذي تعده لرهبتك ورغبتك فهو حقيق وجدير باأن توجه له 

العبادة اخلال�سة.

١- اأخرجه: الرتمذي يف جامعه، كتاب الدعوات، باب7٠، حديث رقم ٣٤٨٣.
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 فانظر اإىل عقالنية اخلطاب، دون اأن يكون هناك ت�سفيه اأو حتقري، فاملهم 

هو اأن ت�سل اإىل عقل املخاطب وقلبه لينقاد للحق بكامل اإرادته ولينطلق بعد 

ذلك يف فهم دينه والتحم�ص له عن رغبة وحب داخليني.

2 - الت�صليم باإمكانية �صواب اخل�صم: 

باأنَّ اخل�سم  الت�سليم اجلديل  من  للحوار  موفقة  لبداية �سحيحة  بد  ول 

قد يكون على حق، فبعد حماورة طويلة يف الأدلة على وحدانية اهلل تعاىل يف 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ  ڤ  �سورة �سباأ تاأتي هذه الآية:   چ ڤ 

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ )�سباأ: ٢٤(. ڄ  

يف  الفور  على  ي�سيف  ثم  ال�سالل،  اأو  الهداية  يف  �سواء  احل��وار  فطرفا   

تنازل كبري بغية حمل الطرف الآخر على القبول باحلوار: چ ڇ  ڇڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ  )�سباأ: ٢٥(.

ال�سواب،  هو  اأن��ه  من  الرغم  على  الإج��رام  مبرتبة  هو  اختياره  فيجعل 

النهاية اأن احلكم  ليقرر يف  العمل،  بغري جمرد  اختيار اخل�سم  ول ي�سف 

النهائي هلل تعاىل: 

 چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گچ  )�سباأ: ٢٦(.

 اإنه الأدب الرفيع يف احلوار، والأ�سلوب الأمثل يف اإظهار التجرد اأن يبني 

والآخر  هدى  على  الطرفني  اأحد  اأن  للم�سركني  ح��واره  يف  الكرمي  الر�سول 

على �سالل، ثم يرتك تعيني من هو املهتدي ليحفزهم على التدبر والتفكر 

اأو رغبة يف اإظهار التفوق والغلبة، وذلك  اأو تكرب  باأ�سلوب لي�ص فيه اعتداد 

وعقولهم،  قلوبهم  جذب  ويريد  باحلكمة،  النا�ص  هداية  يبتغي  حماور  لأنه 

ولي�ص اإفحامهم واإذللهم...
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واحلوار بهذا الأ�سلوب املفعم بالعدالة والبعيد عن التخطئة من اأول وهلة 

�سدتهم  الذين  املعاندين  املجادلني  قلوب  ا�ستمالة  اإىل  ال�سبل  اأح�سن  هو 

باأن يدفعهم  اأجدر  الآب��اء، وهو  اإرث  األفوه من  وما  وال�سلطان  عوامل اجلاه 

للتدبر والتفكري خا�سة من كان منهم ذا عقل وهمة يبحث عن احلق، كما اأن 

هذا املنطق القراآين جدير باأن يحذو الدعاة وطلبة العلم حذوه اأثناء احلوار 

والهوى  التع�سب  من  العلمي  احل��وار  على  اأ�سر  �سيء  فلي�ص  واملناق�سات، 

وادعاءاحتكار احلقيقة...

 اإن قبول احلق ولو كان ُمّرًا، وترك الع�سبية هما �سفة الأحرار اأ�سحاب 

املبادىء ال�سامية الذين ل ير�سون لأنف�سهم اأن يكونوا دعاة ع�سبية اأو تزمت 

لراأي معني، بل ديدنهم البحث عن احلقيقة والإن�ساف والتجرد يف احلوار. 

اأهمية  من  الن�سو�ص  اإليه  اأر�سدت  مبا  يتاأ�سى  ال��ذي  هو  العاق�ل  واملوؤمن 

الإن�ساف والتجرد يف اأثناء احلوار والتوا�سل مع الآخرين .

ومن هذا الباب قوله تعاىل: 

{ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ })الق�س�ص/٨٥(.

ۉ     ۉ     ۅ       ۅ   ۋ      ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   {ۆ   تعاىل:  وقوله 

وئ}  ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى      ې   ې   ې   ې  
)الق�س�ص: ٤٩ - ٥٠(.

قال ابن حزم – رحمه اهلل: »ومل ياأمر اهلل عز وجل ر�سوله ] اأن يقول 

هذا �سكا يف �سدق ما يدعو اإليه، ولكن قطعا حلجتهم، وح�سما لدعواهم، 

الأمر  واتباعه  الأه��دى  اإىل  رجوعه  من  لهم  التزم  ما  مثل  لهم،  واإل��زام��ا 

الأ�سوب، واإعالما لنا اأن من مل ياأت بحجة على قوله ي�سري بها اأهدى من 

قول خ�سمه ويبني اأن الذي ياأتيه هو من عند اهلل عز وجل – فلي�ص �سادقا، 

.
)١(

واإمنا متبعا لهواه«

١ - ابن حزم، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، ج١٤/١.
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 ولهذا كان كثري من علماء الأئمة �سلفهم وخلفهم ينهون عن مقابلة اأهل 

البدع ممن ُعرف عنهم املكابرة والإ�سرار على الباطل وعدم قبول احلق، 

فيها  اأج��اب  اهلل-  -رحمه  حنبل  بن  اأحمد  لالإمام  ر�سالة  يف  جاء  وقد 

عليهم:  ل��رد  وا ل��ب��دع  ا ه��ل  اأ بع�ص  حم��اورة  حكم  ع��ن  ل��ه  ���س��اأ ع��م��ن 

و�سنة  اهلل  كتاب  يف  كان  ما  اإىل  والنتهاء  الت�سليم  يف  م��ور  الأ من��ا  »واإ

فاإنهم  عليهم،  لرتد  والزيغ  البدع  اأه��ل  مع  اجللو�ص  يف  ل   [ اهلل  ر�سول 

يلب�سون عليك ول هم يرجعون، فال�سالمة اإن �ساء اهلل يف ترك جمال�ستهم، 

.
)١(

واخلو�ص معهم يف بدعتهم و�ساللتهم..«

وهذا يقدم قاعدة يف منهجية احلوار، وهواأنه ل ينبغي بحال من الأحوال 

اأن يكون الغر�ص من احلوار �سيئا غري الو�سول اإىل احلقيقة. 

3-االإن�صـاف والرجوع اإىل احلق عند ظهوره: 

بحثا عن �سبيل يكون فيه احلوار حممودا وذا فائدة، ومن اأجل احلفاظ 

على الوقت من اأن ي�سيع يف جمادلت باطلة ومهاترات خائبة، ينبغي اأن ل 

يكون احلوار اإل مع من ُعرف منه الإن�ساف وقبول احلق اأو ُيظن به ذلك، 

وهذا مطلوب من الطرفني، وذلك من خالل اإ�سعار الطرف الآخر بالبعد عن 

اأن يعرتف  اأن يكن �سوابا مقابل  اأية موؤثرات، واأن راأيه ممكن  اأو  التع�سب 

هو اأن راأي غريه قابل لل�سواب، حتى ي�ستمع لالآخر باإقبال وجترد، رغبة يف 

الو�سول اإىل حلقيقة التي ين�سدها كل عاقل و من�سف

وئ  چ    اأو �صوء الق�صد كما قال تعاىل:  العلم  الباطل من نق�ش  ومن�صاأ 

وئ ۇئۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئچ )النجم: ٢٣(.

يف  عادًل  املحاور  فيكون  الإن�ساف  اإىل  يوؤدي  احلوار  يف  الق�سد  وح�سن 

اأحكامه ليهدف اإىل غلبة اأو �سهرة ونحو ذلك .

 وهذا كله يعني ال�سدق يف احلوار واخل�سوع للحق، مما يوجب األ ير�سى 

١- ابن بطة، الإبانة عن �سريعة الفرقة الناجية، حتقيق ر�سا معطي، دار الراية، ط١ �ج٤7٢/٢.
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الإن�سان العاقل باأن يخو�ص حوارا مع من يظن اأنه غري �سادق يف حواره، لأن 

ذلك �سيكون اإهدارا للوقت، قال اهلل تعاىل: چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃڃ ڃ چ)التوبة: ١١٩(.

الذي رواه عمر بن  البخاري كتابه ال�سحيح باحلديث  الإمام  افتتح  وقد 

اخلطاب [ عن النبي ] قال: 

، وكان ق�سده من 
)١(

) اإمنا االأعمال بالنيات، واإمنا لكل امرىء ما نوى..(

ذلك اإظهار ح�سن مق�سده وابتغائه وجه اهلل تعاىل يف الت�سنيف والإفادة، 

اأن يكون الإخال�ص ديدنهم  –رحمه اهلل- لطلبة العلم اإىل  وهي دعوة منه 

وال�سدق هدفهم.

حظوظها  من  النف�ص  تنقية  يتطلب  احل��وار  مهمة  يف  الق�سد  واإخال�ص   

الب�سرية لئال يكون الهدف اأعرا�ص الدنيا من �ُسهرة اأو مال اأو جاه، وقد جاء 

يف احلديث ال�سحيح: ) من تعّلم علما مما ُيبتغى به وجه اهلل، ال يتعلمه 

.
)٢(

اإال لي�صيب به عَر�صا من الدنيا مل يجد َعْرف اجلنة يوم القيامة(

 واحلوار اإذا كان يف �سبيل اهلل فاإنه عمل من اأعمال اجلهاد، وهو اجلهاد 

واأيديكم  باأموالكم  امل�صركني  )جــاهــدوا   :[ النبي  ق��ال  حيث  بالل�سان، 

.
)3(

واأل�صنتكم(

يكون  واأن  نيته،  يراقب  اأن  اأن يدخل يف حوار  يريد  لكل من  ينبغي  لهذا   

ول  الآخرين  على  التفوق  ق�سده  يكون  ول  احلق،  واإحقاق  امل�سلحة  هدفه 

وهو  العمل،  يحبط  كله  فذلك  الرباعة،  اإظهار  خالل  من  اإعجابهم  انتزاع 

اأدعى للف�سل.

١-�سحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الو حي، احلديث رقم ١، ج١ �ص: ٢.

٢-اأخرجه اأبو داود يف �سننه، كتاب العلم، باب يف طلب العلم لغري اهلل)٣٦٦٤(، من حديث اأبي هريرة 

ر�سي اهلل عنه.

 واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني، ج٨٥/١، وقال �سحيح .

٣- اأخرجه: الن�سائي، يف �سننه، كتاب اجلهاد، باب وجوب اجلهاد /ج7/٦، رقم: ٣٠٩٦، حديث �سحيح.
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ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ   تعاىل:  قوله  دائما  املحاور  وليتذكر 

ق: ١٨. چ  ڦ 

اإذا  ووددت  الغلبة  على  قط  اأح��دا  ناظرت  »ما  قال:  ال�سافعي  عن  وروي 

.
)١(

ناظرت اأحدا اأن يظهر اهلل احلق على يديه«

وهذا منه رحمه اهلل اإر�ساد اإىل ما ينبغي اأن يكون عليه املحاور من توجيه 

الق�سد اإىل اإظهار احلقيقة دون التفات اإىل حظ النف�ص يف الغلبة والظهور. 

وهذا غاية الإن�ساف اأن ُت�سفق على الطرف الآخر من اأن يخطئ، ُي�ستنثنى 

اأفكاره  زيف  باإظهار  اإل  له  الذي ل عالج  املكابر  البدعة  من ذلك �ساحب 

وجمانبتها لل�سواب.

 ومن حق املحاورة اأن ُيراد بها وجه اهلل عز وجل، واأن يقبل كل طرف ما 

تبني من وجه احلق، ولو �سلك الكتاب واملتحاورون هذا امل�سلك يف مباحثهم 

ومناظراتهم لتفقوا على م�سائل كثرية اختلفوا فيها.

والقلم ل يقوى اإل اإذا ا�ستمد قوته من القلب بالإخال�ص وطلب احلقيقة 

والإن�ساف، فاإذا كان متع�سبًا واأعيته احلجج والرباهني جلاأ اإىل املراوغة 

وال�سب واملهاترة، وهو يتعار�ص مع قوله تعاىل: چ   ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ )النحل: ١٢٥(.
قال القرطبي: »ل ت�سح املناظرة ويظهر احلق بني املتناظرين حتى يكونوا 

متقاربني اأو م�ستويني يف مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإن�ساف، 

.
)٢(

واإل فهو مراء ومكابرة«

والإن�ساف من اخل�سال التي ترت�سخ يف البيئة ال�ساحلة ويف الأنف�ص التي 

النا�ص هذا اخللق فقدوا جانبا  ال�سحيحة، ومتى فقد  الرتبية  ر�سعت من 

عظيما من اأ�سباب ال�سعادة، وهو طريق التفرق والنزاع.

١- املجموع، النووي، ج١٢/١.

٢- تف�سري القرطبي، ج٣/٢٨7.
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 �صبب البعد عن االإن�صاف وعالجه: 

عن  ين�ساأ  وقد  احل�سد،  وليد  يكون  قد  للحق  الإذع��ان  وعدم  العناد  ُخُلق 

النفراد  حب  فرعان،  ال��ذات  حب  يف  وللغلو  ال��ذات.  حب  يف  الغلو  طبيعة 

للم�سيب  يقول  ف��الأول  احل��ق،  حتى  �سيء  كل  على  النف�ص  واإيثار  بالفخر، 

عنه  والدفاع  لراأيه  التع�سب  على  الرجل  يحمل  الذي  هو  والثاين  اأخطاأت، 

وهو يعلم اأنه يف خطاأ مبني.

علتي  على  التنقيب  يف  تتمثل  الإن�ساف  خلق  على  النا�ص  تن�سئة  وطريق 

رّو�سه  اأثرا  النا�سئ  نف�ص  لهما يف  وجد  فاإن  الذات،  والغلو يف حب  احل�سد 

باحلكمة واملوعظة احل�سنة، واإذا كان من�سوؤه احل�سد فله مالحظة اأن النعمة 

ت�سل اإىل �ساحبها من عالم الغيوب، وهو ل ير�سلها اإل حلكمة، واأنه ل يجوز 

العرتا�ص على املنعم.

واإذا كان من�ساأ احلر�ص على النفراد بالفخر هو الغلو يف حب الذات كان 

على املربي تهذيب عاطفة حب الذات يف نف�ص النا�سئ حتى تكون معتدلة، 

ثم يعود بعد ذلك ُيذكر النا�سئ بف�سائل الإن�ساف واآثاره الطيبة على الفرد 

واملجتمع، وما هي اخل�سارة النا�سئة عن ال�ستهانة بها.

عواقب قلة االإن�صاف: 

-  قلة الإن�ساف جتر اإىل التقاطع، بينما الإن�ساف يدعو اإىل الألفة ويوؤكد 

�سلة ال�سداقة، فاإذا كنت يف جمل�ص حوار وقرر الطرف الآخر راأيا وا�سح 

 فقد األقيت بينك 
ً
احلجة فغلبك ما يف نف�سك وحاولت اأن ت�سوره للنا�ص خطاأ

وبينه عداوة، فاإذا خ�سعت حلجته واأعربت له عن ا�ستح�سان راأيه فقد مددت 

بينك وبينه �سببا من اأ�سباب الألفة، اإذ ي�سعر من اإن�سافك اأنك ل حتمل له 

�سغنًا ول تكره له اأن ينال حمدًا، فاإن �سبق هذا الإن�ساف خ�سومة �سعر اأنك 

خ�سم �سريف في�سعى لأن تنقلب اخل�سومة �سلمًا وي�سري التقاطع ولًء.

- وقلة الإن�ساف ُت�سقط احرتام ال�سخ�ص من العيون لأنها ُتظهره مبظهر 
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املعاند للحق العاجز عن متييز احلق من الباطل وال�سواب من اخلطاأ.

- وقلة الإن�ساف حتول بني الرجل وبني اأن يزداد علمًا، فمن مل ُتن�سفه 

من اأهل العلم وجد يف نف�سه تثبيطا عن اأن ُي�سرع اإىل اإفادتك اأو يفي�ص لقول 

يف مذاكرتك فيفوتك حظ من العلم، ولول عدم اإن�سافك لزددت به قوة يف 

الفهم و�سعة يف العلم.

- وقلة الإن�ساف تخذل العلم وتطم�ص �سيئا من معامله، والإن�ساف يوؤيد 

العلم ويجعل موارده �سافية �سائغة، ولو اأخذ الإن�ساف حظه من نفو�ص جميع 

الباحثني عن احلقائق لقّلت م�سائل اخلالف يف كل علم، فيكون حفظ العلوم 

.
)١(

اأي�سر، ومدة درا�ستها والر�سوخ فيها اأق�سر

وقد ي�سبق احلوار �سيء من البغ�ساء لكن هذا ل يعني ترك الإن�ساف، بل 

اإن الورع احلقيقي يظهر يف مثل هذه املواقف. ولذلك اأر�سد القراآن اإىل هذه 

الناحية يف قوله تعاىل:چۓ ڭڭ  ڭڭ  ۇۇ  ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ)املائدة: ٨(.
ولنا يف �سرية الر�سول ] خري اأ�سوة يف الإن�ساف والرجوع اإىل ال�سواب، 

فمن ذلك: 

- حماورة احُلباب بن املنذر بن اجلموح: 

 فقد روى ابن اإ�سحق يف �سريته: اأن احلباب بن املنذر قال: يا ر�سول اهلل، 

اأراأيت هذا املنزل، اأمنزًل اأنزلكه اهلل لي�ص لنا اأن نتقدمه ول نتاأخر عنه، 

اأم هو الراأي واحلرب واملكيدة؟ قال: بل هو الراأي واحلرب واملكيدة. فقال: 

ماء  اأدن��ى  ناأتي  حتى  بالنا�ص  فانه�ص  مبنزل،  لي�ص  هذا  فاإن  اهلل  ر�سول  يا 

ر ماوراءه من الُقُلب، ثم نبني عليه حو�سا فنملوؤه  ُنغوِّ من القوم فننزله ثم 

ماًء ثم نقاتل القوم فن�سرب ول ي�سربون. فقال ر�سول اهلل ]: »لقد اأ�سرت 

بالراأي«.

١٣٥٢ ه�، ج٣، جملد٤، حممد اخل�سر ح�سني،  ١- بت�سرف، عن جملة نور الإ�سالم، ربيع الأول، 

�ص: ١٤٩-١٥٢.

159



 فنه�ص ر�سول اهلل ] ومن معه من النا�ص، ف�سار حتى اأتى اأدنى ماء من 

.
)١(

رت القوم فنزل عليه ثم اأمر بالُقُلب فُغوِّ

] واحلباب بن املنذر يف  ويدل هذا احلوار الذي جرى بني ر�سول اهلل 

] فيما يتعلق باأمور الدنيا  اأن ت�سرفات النبي  �ساأن املكان الذي نزل فيه 

والتدابري الع�سكرية ونحو ذلك لي�ست كلها من نوع الت�سريع، يل هو يف كثري 

يفكر  ويدبر كما  يفكر  النا�ص  ب�سر من  اإنه  يت�سرف من حيث  الأحيان  من 

عليه  فوافقه  فيه  هو  ال��ذي  املكان  عن  بالتحول  احلباب  فقداأ�سار  غ��ريه، 

ال�سالم وا�ست�سوبه، وذلك بعد اأن ا�ستوثق احلباب ر�سي اهلل عنه اأن اختيار 

.
)٢(

النبي ] لذلك املكان لي�ص بوحي من عند اهلل

- حادثة تاأبري النخل: 

اأخرج الإمام م�سلم يف �سحيح�ه عن رافع بن َخديج قال: قدم نبي اهلل] 

ْخَل، يقولون ُيلقحون النخل. فقال: ما ت�سنعون؟ ُبُروَن الَنّ املدينة وهم َياأْ

قالوا: كنا ن�سنعه. قال: »لعلكم لو مل تفعلوا كان خريا«، فرتكوه فنف�ست 

اأو فنق�ست. قال: فذكروا ذلك له فقال: »اإمنا اأنا ب�سر، اإذا اأمرتكم ب�سيء 

من دينكم فخذوا به، واإذا اأمرتكم ب�سيء من راأيي فاإمنا اأنا ب�سر«.

قال عكرمة- اأحد رواة احلديث : اأو نحو هذا .

عنهما:  اهلل  ر�سي  مالك  بن  واأن�ص  عائ�سة  حديث  من  م�سلم  �ساقه  ثم 

اأن النبي ] مّر بقوم ُيلقحون، فقال: لو مل تفعلوا ل�سلح. 

ط١،  بريوت،  اخلري،  دار   ، واآخ��رون،  ال�سقا  م�سطفى  حتقيق  ه�سام،  لبن  النبوية  ال�سرية   -١

ج٢ /١٩7.

اإ�سحق عن يزيد بن رومان  وانظر كتاب الإ�سابة لبن حجر الع�سقالين، ج٣٠٢/١ حيث عزاه لبن 

عن عروة بن الزبري.

، امل�ستدرك: ج٤٢٦/٣. اآخر عن احلباب و�سكت عليه  وقد و�سله احلاكم من وجه 

٢- البوطي، فقه ال�سرية النبوية، دار الفكر املعا�سر، بريوت، ط١١، �ص: ١٦٢.
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وكذا.  كذا  قلت  قالوا:  لنخلكم؟  ما  فقال:  بهم  فمّر  �سي�سًا،  قال: فخرج 

.
)١(

قال: اأنتم اأعلم باأمر دنياكم

فهنا مل ياأنف النبي الكرمي - وهو القائد واملعلم- من اأن يرجع اإىل راأيهم 

بعد اأن ظهر له اأن ال�سواب يف اأمر دنيوي، وهذا غاية الإن�ساف، وفيه تعليم 

للنا�ص اأن اتباع ال�سواب والإفادة من اأهل الخت�سا�ص هو ال�سلوك ال�سليم 

والت�سرف القومي مهما كانت منزلة الرجل، وهو دليل على تغليب امل�سلحة 

العامة على اأي اعتبار اآخر.

حماورات  يف  الإن�ساف  بخلق  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  اقتدى  وق��د 

الر�سول ] ، ومثلوه يف اأكمل �سوره، كما قدمت �سرية كبار العلماء مناذج 

اإيجابية يف خلق الإن�ساف ملن يحاوروهم.

اأحدا  ٢٠٤ه�، يقول: »ما ناظرت  املتوفى �سنة  ال�سافعي رحمه اهلل   فهذا 

على الغلبة، ووددت اإذا ناظرت اأحدا اأن يظهر احلق على يديه« وقال: »ما 

.
)٢(

ناظرت اأحدا قط اإل على الن�سيحة«

وهذا من الكالم الرائق النادر الذي يدل على �سفاء النف�ص وغلبة الورع، 

فال يهمه اأظهر احلق على يديه اأم على يدي خ�سمه، لأن الهدف من احلوار 

هو الن�سيحة وبيان احلق، ولي�ص حب الظهور.

وال�سنة  بالقراآن  وحاورهم  زمانه  فقهاء  ال�سافعي  الإم��ام  ناظر  وقد 

كما حاور املعتزلة يف كثري من اآرائهم كما هو مثبت يف كتابيه »جماع العلم« 

واأ�سلوبا فريدا يف املحاجة واملحاورة  و»الر�سالة«، وجتد فيهما علًما غزيرًا 

واأ�ساليب الإقناع وقواعده.

- وقال عبد الرحمن بن مهدي: ذاكرت القا�سي عبيد اهلل بن احل�سني 

وعنده  بعد  عليه  فدخلت  فيه،  فخالفني   - قا�ص  يومئذ  وهو   - حديث  يف 

١- �سحيح م�سلم، كتاب الف�سائل، باب وجوب امتثال ما قاله �سرعا.. ج١٨٣٦/٤ رقم١٤٢.

٢- البيهقي، مناقب ال�سافعي، حتقيق �سيد �سقر، دار الرتاث، القاهرة، ط١، ج١7٣/١.
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واأرجع  اأنت،  النا�ص �سماطني- �سفني - فقال يل: ذلك احلديث كما قلتَ  

اأنا �ساغرا.

 فهذا العامل بهذا التوا�سع قد اأح�سن اإىل نف�سه اإذ اأخذ بف�سيلة الإن�ساف، 

واأح�سن اإىل النا�ص اإذ علمهم كيف يعرتفون باخلطاأ اإذا اأخطاأوا ولو عظمت 

منا�سبهم وعلت اأقدارهم.

فاإذا  ت�سرفه،  مبثل  املعاند  مقابلة  من  التوقي  به  التذكري  ينبغي  ومما 

اأن ل يتاأثر العامل  كان ديدنه جحد احلق وهو يراه راأي العني فاإن الواجب 

والداعية بهذا اخللق املمقوت وهو يح�سب اأنه يقابل اخل�سم مبثل �سالحه، 

اإمنا الواجب المتثال لقوله تعاىل: چ ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک ک    

گ  گ  گ  گ    ڳ    ڳ    ڳ   ڳ  ڱ ڱ چ   )ف�سلت: ٣٤(.

واتباع قيم العدل والإن�ساف يف قوله تعاىل: چ  ۓ ڭ ڭ 

ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ېچ )املائدة: ٨(.

فلي�ش هناك �صالح اأم�صى من االعت�صام بالف�صيلة واالإن�صاف ملحاورة 

اخل�صوم املبطلني

4- الت�صلـح بالعلـم واحلجة والربهان

 تر�سد ن�سو�ص الكتاب وال�سنة اإىل اأهمية العلم و�سرفه واأثره يف الدعوة 

التفاق  وموا�سع  يكون عاملا مبو�سوع احلوار  اأن  للمحاور  فينبغي  اإىل اهلل، 

والختالف، ليكون قادرا على الب�سط واملجاوبة والنقد البناء .

ھ  ہ  ہ  ہ  {ہ  لعباده:  مر�سدا  تعاىل  قوله  مقت�سى  وه��ذا 

واحلكمة   )١٢٥ )النحل:  ۓڭ..}    ےےۓ  ھ  ھ  ھ 
ت�سمل العلم النافع املفيد الذي يري احلوار.
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ويقول تعاىل: { ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے })اآل عمران : ٦٦(.
قال القرطبي: »يف الآية دليل على املنع من اجلدال ملن ل علم له، واحلظر 

فقال  واأيقن  علم  ملن  باجلدال  الأمر  ورد  وقد   .. عنده،  على من ل حتقيق 

.
)١(

تعاىل: چ ے ے ۓ ۓچ النحل: ١٢٥

اإنكار على من يحاج فيما ل علم له به، فاإن اليهود  وقال ابن كثري: هذا 

والن�سارى حتاجوا يف اإبراهيم بال علم، ولو حتاجوا فيما باأيديهم من علم 

اأوىل  ] لكان  اإىل حني بعثة حممد  التي �سرعت لهم  باأديانهم  يتعلق  مما 

بهم، واإمنا تكلموا فيما ل يعلمون، فاأنكر اهلل عليهم ذلك، واأمرهم برد ما 

الأم��ور على حقائقها  يعلم  الذي  وال�سهادة  الغيب  اإىل عامل  به  لهم  علم  ل 

.
)٢(

وجلياتها، ولهذا قال: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ )البقرة(

فكرته  عن  يدافع  حتى  به  يعتقد  وما  عنده  ما  يتقن  اأن  للمحاور  فينبغي 

باقتدار واأمانة، ثم يعرف ما عند الآخر من اأفكار ومعتقدات حتى ي�ستطيع 

اأهل  على  للرد  ت�سدوا  الذين  الإ�سالم  علماء  كان  وهكذا  واملحاورة،  الرد 

الفرق، حتى اإن بع�سهم كان يعر�ص فكرة اخل�سم و يقررها باأ�سلوب يعجز 

يحاوره  من  بعلم  الثقة  الآخر  الطرف  يعطي  وهذا  نف�سه،  اخل�سم  عنه 

فال يبخ�سه حقه.

والن�ش التايل يدل على فهم ال�صلف ل�صرط العلم يف احلوار املفيد: 

 فقد نقل ال�ساطبي اأن رجال كتب اإىل الإمام مالك: »اإن بلدنا كثري البدع 

واإنه اأّلف كتابا يف الرد عليهم«، فكتب اإليه الإمام مالك يقول له: اإن ظننت 

ذلك بنف�سك خفُت اأن تزل فتهلك، ل يرد عليهم اإل من كان �سابطا عارفا 

مبا يقول لهم، ل يقدرون اأن يعرجوا عليه، فهذا ل باأ�ص به، واأما غري ذلك 

١- تف�سري القرطبي، ج١٠٩/٤.

٢- تف�سري القراآن العظيم، دار الفكر، بريوت، ج٣7٣/١.
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اأو يظفروا منه ب�سيء  فاإين اأخاف اأن يكلمهم فيخطئ فيم�سوا على خطئه 

.
)١(

فيطغوا ويزدادوا متاديا على ذلك«

غاية  يف  اأم��ر  دع��وى  يدعي  عندما  الآخ��ر  الطرف  من  بالدليل  واملطالبة 

الأهمية؛ فقد حاور ابن تيمية ابن املطهر �سيخ ال�سيعة يف زمانه واأخذ عليه 

كثريا اأنه يورد اأدلةغري �سحيحة وغري ثابتة، ومن اأمثلة ما اعرت�ص عليه: 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ع�سرچ  التا�سع  الربهان  املطهر:  ابن  قول 

ې چ  )الزخرف: ٤٥(.

 اأن النبي ] ليلة اأ�سري به جمع اهلل بينه وبني الأنبياء ثم قال �سلهم 

يا حممد عالم بعثتم قالوا بعثنا على �سهادة اأن ل اله اإل اهلل وعلى الإقرار 

بنبوتك والولية لعلي بن اأبي طالب وهذا �سريح بثبوت الإمامة لعلي. 

واأمثاله  ه��ذا  املطالبة يف  اأحدها  وج��وه:  من  واجل��واب  تيمية:  اب��ن  ق��ال   

بال�سحة، وقولنا يف هذا الكذب واأمثاله املطالبة بال�سحة لي�ص ب�سك منا يف 

اأن هذا واأمثاله من الكذب لكن على طريق التنزل يف املناظرة، واأن هذا 

لو مل يعلم اأنه كذب مل يجز اأن يحتج به حتى يثبت �سدقه، فاإن ال�ستدلل 

مبا ل تعلم �سحته ل يجوز بالتفاق ، فاإنه قول بالعلم وهو حرام بالكتاب 

.
)٢(

بال�سنة والإجماع

5-اأهمية و�صوح املرجعية التي ُيحتكم اإليها عند التنازع

اإىل  واإل حتول احلوار  النزاع،  اأمر مهم لف�ص  املوثقة  املرجعية  اإنَّ وجود 

تعاىل  اهلل  بني  هنا  وم��ن  وال��ه��وى،  التع�سب  وج��ود  مع  عقيم خا�سة  ج��دل 

من  املخرجة  ال�سبيل،  �سواء  اإىل  الهادية  ال�سحيحة  املرجعية  اأن  كتابه  يف 

الظالم اإىل النور هي الكتاب وال�سنة، وذلك يف قوله تعاىل: چ  جئ حئ مئ 

ىئ  يئ  جب   حب خب مب  ىب  يب  جتحت خت مت ىت يت جث 

١- ال�ساطبي، العت�سام، دار املعرفة، بريوت، ج٣٣/١.

٢- ابن تيمية، منهاج ال�سنة ج٥٦/٢.
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باآيات اهلل  �سببه اجلهل  ولهذا جند كثريا من اخلالف  چالن�ساء.  مث
اأو اجلهل بال�سنة، اأو اجلهل باأ�سول الحتجاج، فتجد بع�سهم يكتفي بالقراآن 

القراآن يف  وافق  ما  ال�سنة على  يقت�سر من  وبع�سهم  وزنا،  لل�سنة  يقيم  ول 

نظره، و ذلك كله من اأ�سباب الختالف، فينبغي اأن ُيحاور من يعتقد ذلك 

اإىل الكتاب وال�سنة معا لأنهما وحي، ونحن ماأمورون  ببيان لزوم الحتكام 

بن�ص الكتاب اأن نلتزم بال�سنة واأن نحتكم اإليها عند التنازع.

قال تعاىل: { ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  

ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ } )الن�ساء:٦٥(.

منهجا  لنا  ر�ّسخا  قد  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  اأن  جند  وعموما،   

وا�سحا، وهو و�سيلة حلماية امل�سلم من القبول باخلطاأ والنزلق يف املهاترات 

العادل يف  اتباع الأ�سلوب الفظ غري العقالين و غري  والزيف، و �سونه عن 

خطابه لالآخرين، وهذا املنهج مهم ينبغي ا�ستح�ساره دائما يف اأية حماورة 

لي�ست مقت�سرة  ال�سالة  الأفكار املنحرفة واملقولت  اأو مناظرة، وذلك لأن 

على ما نقله القراآن وال�سرية النبوية عن خ�سوم الإ�سالم يف ذلك الوقت، 

ينبغي  جديدة  واآراء  اأفكار  تظهر  زمن  كل  ويف  م�ستمرة،  مقولت  هي  اإمنا 

الأقل  اأو على  نتائج ملمو�سة  اإىل  واآدابه حتى ن�سل  مواجهتها بروح احلوار 

اإقامة احلجة على الآخرين باأ�سلوب مقنع.

و�سنة  تعاىل  كتاب اهلل  اأ�سل من  بال  الدين  �سيء من  اإىل  دعا  فكل من   

ر�سوله ] ول ت�سهد له عمومات الن�سو�ص وقواعد ال�سريعة، فقد دعا اإىل 

اعت�سم  اإذا  لغريه  ومناظرته  نف�سه  مع  نظره  يف  والإن�سان  و�ساللة،  بدعة 

بالكتاب وال�سنة هداه اهلل اإىل �سراطه امل�ستقيم فاإن ال�سريعة مثل �سفينة نوح 

عليه ال�سالم من ركبها جنا ومن تخلف عنها غرق وقد قال تعاىل: چ  چ 

ڌڎچ  ڍڌ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
)الأنعام: ١٥٣(.
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وقال تعاىل: چ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤڤ 

ڦ  ڦ چ )الأعراف: ٣(.

فاإذا كان امل�سلم يف مقام الدعوة والبيان ويف مقام النظر واحلوار فعليه 

اأن يعت�سم بالكتاب وال�سنة ويدعو اإىل ذلك، وله اأن يتكلم ويبني احلق الذي 

الكتاب  طريقة  فهذه  امل�سروبة  والأمثال  العقلية  بالأقي�سة  الر�سول  به  جاء 

وال�سنة وعلماء الأمة، فاإن اهلل �سبحانه وتعاىل �سرب الأمثال يف كتابه، وبني 

اأ�سول  واأمر املعاد وغري ذلك من  العقلية توحيده و�سدق ر�سله،  بالرباهني 

الدين، واأجاب عن معار�سة امل�سركني كما قال تعاىل: چ  ٱ  ٻ ٻٻ 

.
)١(

ٻ  پ پ پ چ )الفرقان: ٣٣(
6- ح�صـن االن�صـات لالآخـر: 

اإن املحاور الناجح هو من ُيح�سن ال�ستماع لالآخرين، لأن جمرد ح�سن   

الإن�سات وتفهم ما يقوله الآخر له اأثر بالغ يف �سروره، ويجعله يثق بقدراتك، 

يجعله  وهذا  احلق،  اإىل  الو�سول  يف  وجديتك  احلوار  يف  ب�سدقك  وي�سعره 

يعاملك باملثل فيح�سن يف ال�ستماع والإن�سات اإليك، وقد نقل اإلينا القراآن 

كروا  ثم  مقالتهم،  منهم  و�سمعوا  لأقوامهم  الأنبياء  اأن�ست  كيف  الكرمي 

عليها بالرد والبيان.

وقد روت لنا كتب ال�سرية ق�سة حماولت قري�ص يف التفاو�ص مع الر�سول 

اأحد وجهاء قري�ص وهو عتبة بن  له  اأر�سلت  واأنها  لثنيه عن دعوته،  الكرمي 

ربيعة واأنه جل�ص اإىل النبي ] ، فاأخذ الر�سول الكرمي عليه ال�سالة وال�سم 

ي�ستمع اإليه دون مقاطعة.

 ويف ذلك اخلرب اإ�سارات مفيدة يف اأ�سول احلوار منها: الإن�سات الكامل 

حتى يفرغ الطرف الآخر دون مقاطعة، بل اإتاحة املجال له اإن اأمكن لإ�سافة 

ما يريده اإن كان غفل عن �سيء اأو ن�سيه: ) اأقد فرغت يا اأبا الوليد(، وهذا 

١ - راجع منهاج ال�سنة لبن تيمية، ج7/7٠٢.
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احرتامه  العاقل  على  يحتم  الرفيع،  ال��ذوق  يف  ونهاية  الإن�ساف  يف  غاية 

وتقديره ومعاملته باملثل.

يف  اأم  ح��وار  يف  كان  �سواء  العلم  لطالب  مالزمة  �سفة  ال�ستماع  وح�سن 

جمل��ص علم، وهذا ما كان مييز اأ�سحاب النبي ] ، فعن اأ�سامة بن �سريك 

يعني من 
 )١(

قال: )اأتيت النبي ] واأ�سحاُبه كاأمنا على روؤو�سهم الطري...(

�سدة الإ�سغاء وح�سن ال�ستماع.

والثاين  ال�سمت،  العلم  يف  باب  »اأول  مزاحم:  بن  ال�سحاك  قال  وقد   

.
)٢(

ا�ستماعه، والثالث العمل، والرابع ن�سره وتعليمه«

كان  واإن  بالقول  الرجل  ينتفع  ل  يقول:  اأعرابيًا  »�سمعت  الأ�سمعي:  وقال 

.
)٣(

بليغا مع �سوء ال�ستماع«

وذلك حتى   ، املتكلم  مقاطع�ة  ال�حوار عدم  اأثناء  الإن�س�ات  ومن ح�سن   

يتي�ح ل�ه التعبري عن راأيه بدقة، فال ُيعجله يف �سياغة فكرته فيق�سر فيها، 

وهذا  احلق  اإىل  الو�سول  ولي�ص  الغلبة  ب��اإرادة  الآخر  ُت�سعر  املقاطعة  اإن  ثم 

اأكر  يلغي الفائدة من احلوار ويبقى جمرد مناورات كالمية و�سراخ ي�سئ 

مما ينفع.

اأبي رباح، فتحدث رجل بحديث  قال معاذ بن �سعيد: كنا عند عطاء بن 

فاعرت�ص له اآخر يف حديثه، فقال عطاء: �سبحان اهلل ما هذه الأخالق؟ ما 

ريه من 
ُ
فاأ اأعلم منه به،  واأنا  هذه الأحالم؟ اإين لأ�سمع احلديث من الرجل 

.
)٤(

نف�سي اأين ل اأح�سن منه �سيئا

- ومن اأدب احلوار امل�ستفاد: اأن ُيقبل املحاِور على الطرف الآخر بوجهه 

ول يلتفت عنه، ول يتحدث مع غريه خل�سة لئال يتوهم الآخر �سوء نية اأو عدم 

١- اأبو داود يف �سننه، كتاب الطب، رقم ٣٨٥٥، والرتمذي، كتاب الطب، رقم ٢٠٣٨، وقال ح�سن �سحيح 

٢- اخلطيب البغدادي، اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع، ج١٩٤/١.

٣-املرجع ال�سابق، ج١٩٥/١.

٤- املرجع ال�سابق، ج٢٠٠/١.
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اكرتاث مما ُيفقد الثقة ويورث ال�سك.

 وقدميا قال ال�ساعر: 

 من يل باإن�س�������ان اإذا خ�����ا�سمت�ه      وجه��لت ك��ان احِللُم ردَّ جوابه 

واإذا �سبوت اإىل املدام �سربت من      اأخ����الق�ه و�س��ك��رت من اآداب�ه 

)١(

 وت����راه ُي�سغي للح�ديث ب�س��م��ع�ه      وبقل�ب�����������ه ول�ع��ل�ه اأدرى ب������ه!

7-االإيجاز وعدم اال�صتطراد: 

اأمور  اإىل  اخل��روج  دون  احل��وار  مو�سوع  على  الرتكيز  خ��الل  من  وذل��ك 

جانبية، فاحلديث ذو �سجون وكرته قد ت�سيع اأ�سل الفكرة، والكالم الكثري 

واملناظرات  امن جمال�ص احلوار  اأن كثري  النتباه  يثري  بع�سه، ومما  ُين�سي 

ينتقل فيها احلديث من ق�سية اإىل ق�سية وتتداخل الأفكار واخلواطر بحيث 

ت�سيع الفكرة الأ�سلية، ويف ذلك ما فيه من ت�سييع الوقت واإعطاء احلوار 

انطباعًا غري حميد اأقرب اإىل املهاترة واملجادلة العقيمة، وعند ا�ستعرا�ص 

حماورة الأنبياء لأقوامهم، وكذا ما حاور اهلل به عباده جند اللفظ املوجز 

ولهذا  اجلانبية،  والأمور  التفا�سيل  يف  اخلو�ص  دون  املعرب،  البليغ  والكالم 

كان كل نبي يوؤكد على الأهم مما يحتاجه قومه.

8- الرفـق باملحاور: 

 - وتاأكيدًا لهذا املنهج نهى اهلل تعاىل املوؤمنني عن اإتباع اأ�ساليب ال�سفهاء، 

وجماراتهم يف ال�سبِّ والت�سفيه ملعتقدات الآخر: {ھ  ھ  ے       ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ})الأنعام: ١٠٨(.
الآخر  الطرف  اإر���س��اد  خ��الل  من  احل��وار  اأث��ن��اء  واللطف  الرفق  ويكون 

بطريقة  مبعاتبته  بل  راأيه،  ت�سفيه  اأو  اإيذائه  دون  من  اعرتا�سه  جواب  اإىل 

عقالنية.

١- فنون احلوار والإقناع، حممد دميا�ص، دار ابن حزم، بريوت، ط١، �ص: ٣٨.
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والرفق يف احلوار هو مقت�سى قوله تعاىل خماطبا الدعاة اإىل هذه اخل�سلة 

املهمة املوؤثرة:

ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    {ہ  

ۓ..})النحل/ ١٢٥(.
فالرفق واللطف ُيدخل الإقناع اإىل القلوب والعقول بكل ي�سر، ويهدي القلوب 

النافرة، بخالف الزجر اأو التوبيخ اأو اأ�سلوب الإذلل والق�سوة والرتفع..

اأن ل يكون هناك حتامل على املخالف  اأح�سن يعني   واجلدال بالتي هي 

لي�ص هدفه  اأن  وي�سعر  املحاور  اإىل  تقبيح، حتى يطمئن  اأو  لقوله  ت�سفيه  ول 

هو املغالبة يف اجلدل، ولكن الإقناع والو�سول اإىل احلق، فالنف�ص الب�سرية 

لها كربياوؤها وعنادها وهي »ل تنزل عن الراأي الذي تدافع عنه اإل بالرفق 

حتى ل ت�سعر بالهزمية، و�سرعان ما يختلط على النف�ص قيمة الراأي وقيمتها 

واحرتامها  هيبتها  عن  تنازل  ال��راأي  عن  التنازل  فتعترب  النا�ص،  عند  هي 

الكربياء احل�سا�سة،  ُيطامن من هذه  الذي  وكيانها، واجلدل باحل�سنى هو 

اإل  يق�سد  ل  الداعي  واأن  كرمية،  وقيمته  م�سونة  ذاته  اأن  املجادل  وُي�سعر 

ذاته  �سبيل  ل يف  اهلل،  �سبيل  اإليها يف  والهتداء  ذاتها،  احلقيقة يف  ك�سف 

.
)١(

ون�سرة راأيه وهزمية الآخر«

الــرفــق يف  اإىل ا�صتعمال  اإر�ــصــاد  اآيـــات فيها  وممــا جــاء يف كتاب اهلل مــن 

احلوار: 

ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ   تعاىل: {  قوله 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ } )ي�ص: 77-7٩(.

 فنلحظ كيف اأن القراآن الكرمي اأجاب على اعرتا�ص هذا امل�سرك املعاند 

الذي اأتى بعظم حيوان بايل وذّره يف الهواء وقال: »يا حممد اأترى ربك يحيي 

١-�سيد قطب، يف ظالل القراآن، ج١١٠/١٣.
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؟« فاأجاب القراآن على هذا ال�ستبعاد بتذكريه هو بخلقه  هذا بعد ما قد رمَّ

اأتى  واأنه �سوف يبلي كما بلي هذا العظم: )ون�سي خلقه(، ثم  من الرتاب، 

بحكاية اعرتا�سه ثم اأجاب عليها دون اأن يعنفه: )قل يحييها الذي اأن�ساأها 

اأول مرة..(

 وقوله: »فاإذا هو خ�سيم مبني« فيه اآية من اآيات اهلل، لأن النطفة ج�سم 

ومنها يكون الإن�سان الناطق العاقل »خ�سيم مبني«، فاإبداع النطق والفهم 

.
)١(

اأعجب واأغرب من اإبداع اخللق واجل�سم

- وا�ستمع اإىل قوله تعاىل وهو يحاور اأهل الكتاب ويدعوهم اإىل الرجوع 

اإىل الكلمة العادلةالتي ل بد منها لكل من�سف: 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چچ  ڃ   ڃ  ڃ 
ڎ ڈ   ڈچ )اآل عمران: ٦٤(جند يف هذا احلوار دعوة فيها 
لطف اإ�سافة اإىل البيان ال�سريح لالأمر املهم الذي ينبغي اأن ل جنامل فيه 

الر�سول  والرفق يف هذا احلوار من كون  اللطف  التوحيد، ويظهر  اأمر  وهو 

اأن  ول  الكتاب  اأهل  على  يتف�سلوا  اأن  ليريدون  املوؤمنني  من  معه  ومن   [
لها اجلميع  يذعن  �سواء  كلمة  يريدون  بل  باأنف�سهم،  معتدون  اأنهم  يظهروا 

ويحرتمونها، الكل اأمامها �سوا�سية، ل يفخر اأحد عل اأحد ول يذل اأحد لأحد، 

اإيذاء  اإنها دعوة �سريحة ل لب�ص فيها ولي�ص فيها  بل الكل عبيد هلل تعاىل، 

لأحد.

ونلحظ اأ�سلوب القراآن الباهر الرائع يف خماطبة اأهل الكتاب بهذا ال�سم 

اأهمية رجوعهم  اأنبيائهم مما يعني  املوحي بتذكريهم بالكتاب املنزل على 

بو�سف  مثال  دون خماطبتهم  واملر�سلني،  الأنبياء  بخامت  تب�سري  فيه من  ملا 

ال�سرك اأو التحريف اأثناء حوارهم ودعوتهم للخ�سوع للحق.

١- الرازي، التف�سري الكبري، ج١٠٩/٢٦.
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اإبراهيم عليه ال�سالم، عندما كان يحاور  - ومثل ذلك جنده يف خطاب 

چ   چ  چ       ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڄ    ڄ    } التوحيد:  اتباع  اإىل  ويدعوه  اأباه 

چ  ڇ  ڇ } )مرمي : ٤٢(.
فنلحظ التعبري بكلمة » يا اأبِت » وما فيها من ا�ستعطاف وتلطف واأدب مع 

الأب امل�سرك اأثناء حواره وتذكريه باهلل.

وكذا قول نوح عليه ال�سالم:{ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ..} 

)هود:٢٨(.

كيف ا�ستهل جوابه بكلمة »يا قوم«، تلطفا بهم وا�ستمالة لقلوبهم.

الرفق  لأن  وا�ستمالتهم،  النا�ص  قلوب  ك�سب  يف  تاأثري  له  والل�ني  والرف�ق 

اأح�سن  من  حب  على  جمبولون  والنا�ص  الإح�سان،  من  نوع  الآخ��ر  باملحاور 

مر الأنبياء اأن يدعوا اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�سنة، واأن 
ُ
اإليهم، ولهذا اأ

فاأثنى  بهذا  الن�ا�ص  اأوىل  الكري�م  النبي  وقد كان  ال�سيئة باحل�سنى،  يدفعوا 

اهلل عليه بح�سن تعامله وح�سن خماطبته: 

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ  چ  تعاىل:  قال   

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ )اآل عمران: ١٥٩(.
فغلظة القلب والفظاظة تنفر النا�ص، والأ�سل يف املحاور اأن يجمع النا�ص 

ويوؤلف بني قلوبهم، ل اأن يكون �سببا يف الفرقة والتباعد والت�سرذم.

 وفرعون مع غروره وتكربه، ومع علم اهلل تعاىل اأنه لن يوؤمن اإل اأن اهلل 

ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ  چ  برفق  يخاط�به  اأن  ال�سالم  عليه  مو�سى  اأمر  تعاىل 

ہہ ہ    ھھ ھھ ے ے چ )طه: ٤٣ - ٤٤(.
اأحد  على  واجل���دال  اخل�سام  روح  �سيطرة  م��ع  امل��ح��اورة  ت��ب��داأ  وق��د 

الطرفني اأو كليهما، فاإذا األن اأحدهما القول ورفق بالآخر ودفع باحل�سنى، 

اأّثر ذلك يف جّو احلوار واأ�ساع فيه روح املحبة والحرتام، وهذا لي�ص بال�سهل، 
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النا�ص  اأغلب  لأن  الكرمي،  النف�ص على هذا اخللق  تروي�ص  اإىل  يحتاج  اإمنا 

مييلون اإىل �سرعة الغ�سب والق�سوة على الآخر، { ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ } )ف�سلت: ٣٥(.

وفيالق�سة الآتية بيان مدى تاأثري الرفق باملدعوين: 

�َسيد بن ُح�سري و�سعد بن معاذ على يد 
ُ
فقد روى ابن اإ�سحق ق�سة اإ�سالم اأ

م�سعب بن ُعمري –ر�سي اهلل عنهم- وجاء فيها: »فلما �سمعا به قال �سعد 

بن معاذ لأ�سيد بن ح�سري: ل اأبالك، اأنطلق اإىل هذين الرجلني اللذين قد 

عفاءنا فازجرهما وانهرهما عن اأن ياأتيا داَرينا، فاإنه  ها �سُ اأتيا داَرْينا لي�سفِّ

لول اأن اأ�سعد بن ُزرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ول 

اأجد عليه مقدما، قال: فاأخذ اأ�سيد بن ح�سري حربته ثم اأقبل اإليهما، فلما 

راآه اأ�سعد بن زرارة قال مل�سعب بن عمري: 

 هذا �سيد قومه قد جاءكم فا�سدق اهلل فيه.قال م�سعب: اإن يجل�ص اأكلمه. 

�سعفاءنا؟  هان  ُت�سفِّ اإلينا  بكما  جاء  ما  فقال:  مت�ستما،  عليهما  فوقف  قال: 

اعتزلنا اإن كانت لكما باأنف�سكما حاجة.

اأمرا قبلته، واإن كرهته  اأو جتل�ص فت�سمع، فاإن ر�سيت   فقال له م�سعب: 

ُكفَّ عنك ما تكره؟

بالإ�سالم،  اإليهما، فكلمه م�سعب  اأن�سفت؛ ثم ركز حربته، وجل�ص  قال: 

وقراأ عليه القراآن، فقال- فيما ُيذكر عنهما: واهلل لعرفنا يف وجهه الإ�سالم 

واأجمله!  اأح�سن هذا الكالم  اإ�سراقه وت�سهله، ثم قال: ما  اأن يتكلم يف  قبل 

.
)١(

كيف ت�سنعون اإذا اأردمت الدخول يف هذا الدين؟..

اإن الرفق واملالينة وا�سحة جدا يف ت�سرف م�سعب بن عمري وهو الداعي 

الرقيق  والكالم  باحل�سنى  الآخر  الطرف  ت�ستم  قابل  فقد  تعاىل،  اهلل  اإىل 

١- ابن ه�سام ال�سرية النبوية، مرجع �سابق: ج٥٩/٢.
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اإن �ساء، فلم يجد الآخر بدا من ال�ستجابة حتى هداه  داعيا له لال�ستماع 

اهلل تعاىل.

وعند تدبر �سرية الأنبياء عموما، جند اأن منهجهم ات�سم بالرفق يف دعوة 

اأقوامهم واللطف يف حوارهم معهم. 

ومعلوم اأن » من طبيعة احلوار اأن يكون مو�سوعه خمتلفا فيه بني الطرفني، 

اأو غري  الرد عليه،  اأو  دليله  ت�سعيف  اأو  ترتب عليه تخطئة اخل�سم،  ورمبا 

ذلك، الأمر الذي قد ُيثري الغ�سب، اأو ُيلجىء املحاور اإىل اتهام خ�سمه يف 

علمه اأو دينه اأو �سخ�سيته اأو خلقه، بل قد ُيلجىء املحاور اإىل �سلوك اأ�ساليب 

غري منهجية كاملراوغة اأو الكذب، اأو غريهما.

ال�سدر،  و�سرح  النف�ص  �سبط  املتحاورين  على  ينبغي  نه  فاإ ولذلك 

واأن يتوقع كل منهما من الآخر بع�ص اجلهل واحتمال اخلطاأ، بل يفرت�ص 

 .
)١(

نف�سه هو« ذلك يف 

9-االهتمام باالأولويات: 

فهناك  يحتاجونه،  وما  النا�ص  ينفع  ما  على  املحاورات  يف  الرتكيز  وهو 

م�سالح كثرية، وم�ساكل عديدة، فيختار املحاور ما فيه فائدة عاجلة للنا�ص، 

ويوؤجل احلديث يف غريها اإىل اأن يحني اأوانها، وهذا القراآن الكرمي يف نزوله 

كان متدرجا، وقد بداأ نزول اآيات العقيدة والإميان والبعث والن�سور والرتغيب 

والرتهيب، فلما متكن الإميان من قلوب النا�ص نزلت الأحكام. 

وجند يف كتاب اهلل تعاىل كثريا من املوا�سع فيها تعليم لنا اإىل اللتفات 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے     } تعاىل:  قوله  ذلك:  فمن  املهم،  نحو 

ڭ  ۇ} )البقرة: ١٨٩(.
 ذكر اأهل التف�سري اأن بع�ص ال�سحابة �ساألوا النبي ] فقالوا: يا ر�سول 

١- حممد دميا�ص، فنون احلوار والإقناع، �ص: ١٠٢.
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وي�ستوي  يعظم  حتى  يزيد  ثم  دقيقا  ويطلع  يبدو  الهالل  ب��ال  ما  اهلل، 

على حال  يكون  ل  كان،  كما  يعود  يدق حتى  ينق�ص  يزال  ل  ثم  وي�ستدير، 

.
)١(

واحد؟ فنزلت

اإن هذا من الأ�سلوب احلكيم، وُي�سّمى القول باملوجب، وهو  قال العلماء: 

اأنه  على  تنبيها  غريه،  منزلة  �سوؤاله  بتنزيل  يتطلب،  ما  بغري  ال�سائل  تلقي 

الأوىل بحاله، فيكون يف هذا اجلواب اإ�سارة اإىل اأن الأوىل على تقدير وقوع 

ال�سوؤال اأن ي�ساألوا عن احلكمة ل عن ال�سبب لأنه ل يتعلق به �سالح معا�سهم 

.
)٢(

ومعادهم، والنبي اإمنا ُبعث لبيان ذلك

 وقد كان النبي ] القدوة يف توجيه النا�ص اإىل الأهم من اأمور حياتهم، 

وكان يجيب ال�سائل مبقدار ما يرى اأنه ينفعه، وقد يحيد عن جوابه املبا�سر 

اإىل جواب اآخر يرى اأنه ي�سلح لل�سائل، فمن ذلك: 

 - ما اأخرج�ه البخاري يف �سحيحه عن اأن�ص ر�سي اهلل عنه: اأن اأعرابيا 

�ساأل ر�سول اهلل ] فقال: متى ال�ساعة يا ر�سول اهلل ؟ فقال له: ماذا اأعددت 

.
)٣(

لها؟ قال: حّب اهلل ور�سوله. قال: »اأنت مع من اأحببت«

فلي�ص املهم معرفة وقت قيام ال�ساعة الذي ا�ستاأثر اهلل بعلمه، اإمنا املهم 

الإعداد والتزود بالعمل ال�سالح التزاما بقوله تعاىل: )يا اأيها الذين اآمنوا 

اتقوا اهلل ولتنظر نف�ص ما قدمت لغد، واتقوا اهلل اإن اهلل خبري مبا تعملون( 

احل�سر/١٨.

10- �صالمـة اللغة وح�صن االأ�صلوب: 

ر  تقعُّ بليغا من غري  ما وكالمه  ل�سانه مقوَّ اأن يكون  اإىل  املحاور   يحتاج 

١- الآلو�سي، روح املعاين، ج7١/٣.

٢- املرجع ال�سابق: ج7١/٣.

امل�سند  يف  اأحمد  ب��اب٩٥،  الأدب،  وكتاب   ،٦ باب  ال�سحابة،  ف�سائل  كتاب  البخاري،  �سحيح   -٣

ج١٥٦/٥.
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اأو ت�سدق، اإمنا ي�سلك الأ�سلوب ال�سهل بعيدا عن الكالم املبتذل، وهذا اأقرب 

اإىل اأن يفهمه النا�ص وينجذبوا اإىل حديثه، واحلوار -كما هو منهج القراآن 

وال�سنة- اإمنا ينبغي اأن يخاطب العقل، وهذا يلزم املحاور اأن ي�سوغ عباراته 

باأ�سلوب �سهل بليغ، وكثريا ما يكون عيُّ الل�سان �سببا يف �سوء الفهم .

من  عالية  درج��ة  على  كانوا  الأنبياء  اأن  اإىل  الكرمي  ال��ق��راآن  اأ�سار  وق��د 

البيان على دعوتهم  ليعينهم ح�سن  اإل  الأ�سلوب، وما ذلك  البالغة وح�سن 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    {ڳ   تعاىل:  اهلل  قال  لأقوامهم،  وحوارهم 

ڱ  ڱ  ں} )اإبراهيم:٤(.

وهذا مو�سى عليهال�سالم طلب من اهلل تعاىل اأن يعينه على اإفهام النا�ص 

من جهة البيان: چ   ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې ې چ) طه: ٢٥-٢٨(.

اآخر  مو�سع  يف  ال�سالم-  عليه  مو�سى-  عن  الكرمي  القراآن  حكى  وقد 

ما ي�سري �سراحة اإىل مو�سوع الل�سان والف�ساحة واأهمية البيان، فقال اهلل 

ائ   ائ  ى  ېى  ې   ې    ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  چ  تعاىل: 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 
ېئىئىئ ىئ یی ی ی جئچ )الق�س�ص:٣٤ - ٣٥(.

اأخرج البخاري  تاأثري على ال�سامع، فقد  اأن البيان له   [ وقد بني النبي 

عن ابن عمر قال: جاء رجالن من امل�سرق فخطبا، فقال النبي ]: )اإن من 

.
)١(

البيان ل�سحرا(

واخُتلف يف تعريف البالغة، فقيل: اأن يبلغ بعبارة ل�سانه كنه ما يف قلبه، 

الإفهام،  مع  الإيجاز  وقيل:  لفظ،  باأح�سن  الغري  اإىل  املعنى  اإي�سال  وقيل: 

والت�سرف من غري اإ�سمار، وقيل: قليل ل ُيبهم وكثري ل ُي�ساأم، وقيل: اإجمال 

اللفظ وات�ساع املعنى، وقيل: ح�سن الإيجاز مع اإ�سابة املعنى، وقيل: الإيجاز 

١- اأخرجه البخاري، يف كتاب النكاح، باب اخلطبة، ج٦/١٣7 .
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من غري عجز والإطناب من غري خطاأ، وقيل: النطق يف مو�سعه وال�سكوت يف 

ف اأهل املعاين والبيان البالغة باأنها:  مو�سعه، وهذا كله عن املتقدمني، وعرَّ

مطابقة الكالم ملقت�سى احلال مع الف�ساحة، وهي خلوه من التعقيد، وقالوا: 

.
)١(

املراد باملطابقة ما يحتاج اإليه املتكلم بح�سب تفاوت املقامات..«

وُيفهم مما �سبق اأهمية اأن يكون الكالم اأثناء احلوار فيه اإيجاز من غري 

اإخالل باملق�سود بعيدا عن التطويل اململ.

- ومن اآداب احلوار 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ...}  تعاىل: {  قوله  ال��واردة يف  اإن احلكمة   

)النحل:١٢٥( تقت�سي مراعاة كل ما من �ساأنه اإعالء قيمة احلوار، و�سلوك 

كل طريق لإجناحه، ومن ذلك: 

1-الحرتاز عن الألفاظ املحتملة، وذلك لأن البحث العلمي ينبغي اأن يكون 

بكالم وا�سح بعيدا عن الرموز والكالم الذي يحتمل اأكر من وجه، حتى 

ي�سل املعنى املق�سود اإىل الطرف الآخر بال�سرعة املمكنة.

الحرتاز عن الألفاظ الغريبة، لأن التقعر يف الألفاظ يتنافى مع طبيعة  ٢ -

احلوار الهادف.

الطرف  لو بدر ذلك من  وال�سفاهة، حتى  ال�سوت  نال�سحك ورفع  ع  3-الح��رتاز 

الآخر، لأن ح�سن ال�سمت والذوق الرفيع له اأثره البالغ يف ك�سب ود الآخرين 

.
)٢(

وح�سن ا�ستماعهم

٤- ختم احلوار بهدوء مهما كانت النتائج: 

 وليكن اخلتام م�سكًا من خالل التزام اجلميع مبا تعاهدوا عليه يف بداية 

�سار  احلوار  اأن  افرتا�ص  على  وهذا  للحق،  والرجوع  الإن�ساف  من  احلوار 

١- ابن حجر، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، املطبعة البهية، م�سر، ط١، ج١٥٠/١٣-١٥١.

مطبعة  ط١،  الكتاب،  حا�سية  واملناظرة،  البحث  اآداب  يف  الولدية  الر�سالة  املرع�سي،  حممد   -٢

ال�سعادةم�سر، �ص: ٥٥.

176



اأ�س�ص احلوار املعتد بها، ، فاإذا رف�ص املحاور احلجج العقلية  بجدية ووفق 

كاأن مل يقتنع بها اأو متادى يف تع�سبه واأنف من اخل�سوع للحق؛ فاإنه بذلك 

ميار�ص حقًا اأ�سياًل َكِفَله له رب العزة، و�سيكون م�سوؤوًل عن ذلك اأمام اهلل 

تعاىل.

التوتر  اإىل  حاجة  دون  ب��داأ  كما  بهدوء  احل��وار  ينتهي  احلالة  ه��ذه   ويف 

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ      ائ     ائ   ىى    ې   ې    } والنفعال: 

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    }  ،)٣٥ )ه��ود:  ۆئ } 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ } )الق�س�ص: ٥٥(.

 ول حاجة يف اأن ُيَتاَبَع اخل�سم على ما بدر منه من اإ�ساءات يف احلوار، 

وليكن العفو وال�سرب اأ�سا�سًا وخلقًا يف التعامل مع الآخرين: { ڄ  ڃ    ڃ   

ڃ  ڃ  چ  چ } )الأعراف: ١٩٩(.
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الف�صل اخلام�س

عوائق احلوار 





ذكرنا  فمثاًل  رئي�ص،  عائق  هو  جناحه  مقومات  اأحد  من  احلوار  خلو  اإّن 

اأن املو�سوعية والإن�ساف اأحد اأ�س�ص احلوار الناجح، فلو خال حوار ما من 

هذا الأ�سا�ص لفقد الغاية املق�سودة منه واأ�سبح جمرد جدل عقيم، لأن كال 

الطرفني يهدف اإىل اإفحام الآخر ابتداء ولي�ست النية معقودة على الو�سول 

اإىل احلق، ومتى علم العاقل اأن الطرف الآخر يريد اجلدال واخل�سام فقط، 

فاإنه ينبغي عليه اأن ل ي�سيع وقته وجهده.

ونذكر يف هذا املبحث بع�ص العوائق التي حتول دون حتقق احلوار املنهجي 

الهادئ اخلايل مما يكدره اأو يعيق جني ثماره: 

 1- التطرف واأثره ال�صيئ على ثقافة احلوار: 

وال�سلوك  العتقاد  يف  ���س��يء...  كل  يف  الو�سط  جم��اوزة  معناه  التطرف 

والآراء، والتطرف مرادف لكلمة الغلو وهو الت�سدد يف الفهم والإفراط، وقد 

يكون بالتفريط والإهمال فيولد النحالل والت�سيب، وكال الطرفني مذموم 

�سرعا وعقال، وقد ا�ستغل كثري من الإعالميني بنوع واحد من التطرف وهو 

الت�سدد والغلو، وتنا�سوا النوع الثاين، وهو فهم قا�سر ومغلوط ملعنى التطرف 

، لأن الأمة تعاين من 
)١(

ل يعرب عن حقيقة امل�سكلة التي يعاين منها الواقع

وهما  احلقيقي،  احل��وار  معوقات  من  باعتبارهما  التطرف  من  النوعني 

يحمالن اأ�سحابهما على احتكار احلقيقة وترك الإن�ساف واملو�سوعية.

التطرف  كلمة  اإطالق  يف  كثريا  يتو�سع  الإعالم  اأن  لالنتباه  الالفت  ومن 

بدون �سابط، وقد اأحدث هذا لب�سًا وخلطًا هائاًل يف ال�ستعمال والتداول ، 

ممااوقع يف خلد الكثريين ممن يجهلون حقيقة الدين اأن كل ملتزم بدينه 

متطرف، وهذايوؤدي اإىل اإيجاد حاجز كبري بني النا�ص مما مينع من احلوار 

ال�سادق ب�سب التهمة امل�سبقة، اإمنا الواجب حتديد ما هو التطرف والغلو ثم 

بعد ذلك ُي�سَقط على النا�ص ما ينا�سبهم.

ط١،  القاهرة،  للطباعة،  قباء  دار  الآخر،  مع  واحلوار  الأ�سولية  اجلليند،  ال�سيد  حممد  د.   -١

.٢٠-٢١ �ص: 
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، وقال: 
)١(

وقد ورد يف احلديث ال�سحيح: )هلك املتنطعون، قالها ثالثا(

)٢(

الدين( الغلو يف  قبلكم يف  كان  من  فاإمنا هلك  الدين  والغلو يف  )اإياكم 

على  �س�ددوا  قوما  ف��اإن  عليكم،  فُي�سّدد  اأنف�س�كم  على  ت�سددوا  ل   ( وق��ال: 

نف�س�هم ف�سدد اهلل عليه�م، فتلك بقاياهم يف ال�س�وامع والديار، چ گ    اأ

.
)٣(

گ گ ڳ  ڳچاحلديد: ٢7
العمل على معاجلته من  ينبغي  الذي  والتنطع هو  الغلو  فالتطرف مبعنى 

خالل احلوار اأي�سا، ول ي�سح اأن نحارب اخلطاأ بخطاأ مثله، لمينعنا غلوهم 

من اأن نتو�سط يف التعامل واأن نلني اجلانب ونقابل احلجة باحلجة، چ ک 

ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ ف�سلت: ٣٤.

الفهم  اإىل  ن�سل  باحلوار  لأن  والتنطع،  للغلو  الناجع  العالج  هو  واحلوار 

ال�سحيح للدين ون�سو�سه، حيث اإن اأ�سا�ص الغلو هو الفهم اخلاطئ، ولهذا 

يتحدث ابن القيم يف تقرير املنهج ال�سوي يف الفهم والتلقي:ِباأْن» ُيفهم عن 

الر�سول مراده من غري غلو ول تق�سري، فال ُيحمل كالمه ما ل يحتمل، واأل 

ر به عن مراده وما ق�سده من الهدى والبيان، وقد ح�سل باإهمال ذلك  ُيق�سّ

والعدول عنه من ال�سالل عن ال�سواب ما ليعلمه اإل اهلل، بل �سوء الفهم عن 

اهلل ور�سوله اأ�سل كل بدعة و�ساللة ن�ساأت يف الإ�سالم، بل هو اأ�سل كل خطاأ 

.
)٤(

يف الأ�سول والفروع...«

 اإن احلوار �سروري مع من نظن اأنه يتطرف يف راأيه اأو �سلوكه، ول ينبغي 

املغايل  فنعالج اخلطاأ باخلطاأ، فتجد هذا  اأي�سا  معاملته بطريقة متطرفة 

يجهل مراتب الأحكام ويخلط بني الواجب واملندوب، اأو بني احلرام واملكروه، 

تقدميه،  يجب  وما  بالأولويات  جهال  الفرائ�ص  ح�ساب  على  بال�سنة  ويهتم 

١-�سحيح م�سلم، ج٤/ ٢٠٥٥

٢- م�سند اأحمد ج٢١٥/١

٣-اأبو داود يف �سننه، كتاب الأدب، باب يف احل�سد ج٤ /٢٠٩، رقم ٤٩٠٣

٤- الروح، ابن القيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩7٥، ج٦٣/١
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براأيه،  وُيعجب  املخالف،  مع  ويتحامق  ويتع�سب  براأيه  ي�ستبد  لأنه  وكذلك 

وليفرق بني من يخطىء عن جهل وبني من يخطىء عن ق�سد، وي�سيء الظن 

بالآخر، و ذلك كله يحتاج اإىل بيان وتو�سيح من خالل احلوار العقالين.

والعمل  �سوابط،  دون  التكفري  اإىل  ميلهم  املغالني  بع�ص  عند  واخلطري 

اإل عند  اأ�سول لفكر التكفري  اأن التاريخ مل يعرف  بلوازم ذلك التكفري، مع 

اخلوارج الذين يكفرون مرتكب الكبرية كما هو معروف.

يقول ابن تيمية رحمه اهلل: »وقد اتفق اأهل ال�سنة واجلماعة على اأن علماء 

امل�سلمني ل يجوز تكفريهم، مبجرد اخلطاأ املح�ص، بل كل اأحد منهم يوؤخذ 

من قوله ويرتك، اإل ر�سول اهلل ]، ولي�ص كل من ُيرتك كالمه خلطاأ اأخطاأه 

ُيكّفر، ول ُيف�سق، بل ول ياأثم، ومن املعلوم اأن املنع من تكفري علماء امل�سلمني 

الأغرا�ص  اأح��ق  من  هو  اأخ��ط��اأوا  واإن  امل�سلمني  علماء  عن  التكفري  دفع  بل 

.
)١(

ال�سرعية..«

وقال يف مو�سع اآخر: »ولي�ص لأحد اأن يكفر اأحدا من امل�سلمني واإن اأخطاأ 

وغلط حتى تقام عليه احلجة، وتبني له املحجة، ومن ثبت اإ�سالمه بيقني مل 

.
)٢(

يزل ذلك عنه بال�سك، بل ل يزول اإل بعد اإقامة احلجة واإزالة ال�سبهة«

اأنه يدعو اإىل احلوار من اأجل اإقامة احلجة  ووا�سح من كالم ابن تيمية 

واإي�ساح احلق واإزالة ال�سبهة، ويف ذلك اأبلغ رد على كل من يتنطع ويت�سرع 

يف احلكم بتكفري النا�ص دون اأن يبني لهم وجه احلق اأو يقيم عليهم حجة 

�سرعية.

٢- الزيغان والتهرب.

عن  الآخ��ر  الطرف  يحيد  »احَلْيدة«: حيث  بكلمة  العلماء  عنه  يعرب  وقد   

١- ابن تيمية، جمموع الفتاوى، م�ساألة حكم املرتد، ج١٠٠/٣٥-١٠٤

وقد نقله الأ�ستاذ اجلليند، الأ�سولية واحلوار مع الآخر، مرجع �سابق، �ص: ٣٦

٢- ابن تيمية، الفتاوى، ٤٦٦/١٢ 
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قبول احلق من خالل التهرب من الإجابة على ال�سوؤال اأو تغيري املو�سوع اأو 

علميًا  يكون حوارًا  اأن  بدل  �سخ�سية  م�ساألة  اإىل  اإىل حتويل احلوار  اللجوء 

مبنيًا على املنطق وتقدمي الرباهني والأدلة، وهذه احليدة ُتثبت اأن اخل�سم 

قد�سّلم بحجة حماوره لكنه ياأنف من قبول احلق، وهذا موؤ�سر على املراوغة 

والزيغان، وهو مما يعيق احلوار عن اأن ي�سل اإىل ثماره املرجوة.

تعاىل:  قال  »اللدد«،  واملراوغة  احليدة  الكرمي  القراآن  �سمى  وقد   

م���رمي:٩7. ٿ}  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  {ڀ 

ل��ّد، وهو الأعوج يف املناظرة الذي يزوغ 
َ
الأ الُلّد جمع  اأهل التف�سري:   قال 

عن احلق كما قال النبي ] من حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها: )اإن اأبغ�ص 

.
)١(

الرجال اإىل اهلل الألد اخل�سم(

قال الآلو�سي يف تف�سري قوله تعاىل: ) وُي�سهد اهلل على ما يف قلبه وهو األد 

اخل�سام(:

»ويف الآية اإ�سارة اإىل اأن �سدة املخا�سمة مذمومة... و�سدة اخل�سومة من 

.
)٢(

�سفات املنافقني لأنهم يحبون الدنيا فيكرون اخل�سام عليها«

اإن  والبعد عن احلق، حيث  والكذب  املراوغة  اإىل  تت�سمناإ�سارة  اأنها  كما 

عالنية املنافق غري �سره.

3-املداهنة:

ظهور  مع  الظامل  اخل�سم  من  ي�سدر  مبا  الر�سا  اإظهار  هي  واملداهنة   

بطالن كالمه اأو ت�سرفه، وهي، هنان تعني الكذب والنفاق.

ومن املداهنة اأن ُتثني على املحاور يف وجهه، فاإذا انق�ست اجلل�سة اأطلقت 

ل�سانك يف ذمه، فقد قيل لبن عمر ر�سي اهلل عنهما: )اإنا ندخل على اأمرائنا 

١ - �سحيح البخاري رقم ٢٣٢٥، �سحيح م�سلم رقم: ٢٦٢٨ج٢٠٥٤/٤.

٢ - روح املعاين لالألو�سي، ج٢/ ٩٥.
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فنقول قول فاإذا خرجنا من عندهم قلنا غريه؟ فقال: كنا نعد ذلك نفاقا 

.
)١(

على عهد ر�سول اهلل ](

 والأجالء من العلماء والدعاة الذين كانوا ُيداخلون رجال احلكم فينعقد 

املداهنة  ولي�ص  امل��داراة  ب�سنة  ياأخذون  كانوا  اإمنا  �سداقة  اأو  التئام  بينهما 

من اأجل اأن يكون قربهم من اأهل احلكم وال�سلطان �سببا يف اإي�سال اخلري 

لهم ون�سيحتهم وبيان احلق لهم، ومليكونوا فيما ثبت من �سريتهم يتلطخون 

برج�ص املداهنة.

فينبغي على كل عاقل يريد لنف�سه دوام التوا�سل وح�سن الع�سرة وا�ستماع 

الآخر له اأن يتقي املداهنة وكل ما ي�سر بدينه مما �سبيله التلبي�ص اأو اخلداع 

يف التوا�سل واحلوار، فيخاطب النا�ص باأدب و�سجاعة دون متلق اأو مداهنة ، 

ول يكتم قول احلق ما اأمكن ذلك.

-الفرق بني املداهنةواملداراة: 

الجتماع  ُي�ساعده على  العاقل،  الإن�سان  به  يتحلى  رفيع  اأدب  امل��داراة   -  

بالنا�ص والتعارف والتعاون، حيث ل ي�ستطيع الإن�سان اأن ُيكا�سف النا�ص بكل 

اأو ا�ستهجان، ولو كا�سفهم يف كل  اأو غ�سب  اأو بغ�ص  ما يعر�ص له من حب 

وقت وعلى اأي حال لختل الجتماع وانقب�ست الأنف�ص، وبذلك حت�سل النفرة 

مبا يفقد التوا�سل واحلوار �سفاءه، ويحل �سوء الظن مكان امل�سارحة.

- املداراة فيها لني الكالم وجتنب ما ُي�سعر ببغ�ص اأو ا�ستنكار، وهذا مينح 

احلوار فر�سة ال�ستمرار، ويجعل كل طرف ُيح�سن الظن بالآخر ويحرتمه، 

با�ستثناء ما اإذا كان الإ�سعار خريا من كتمانه.

- املداراة: تقت�سي اأن تقابله بوجه �سهل منب�سط غري عبو�ص، وتعطيه حق 

التحية وترفق به يف اخلطاب واإن كان خمالفا يف املعتقد اأو املذهب: 

الكربى  يف  والن�سائي  ج٤٢٠/١٢،  الكبري  املعجم  يف  والطرباين  م�سنده٢٦٤/١،  يف  الطيال�سي   -  ١

ج٢٣١/٥ من طرق متعددة.
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بوجه  اأخ��اك  تلقى  اأن  ول��و  �سيئا  امل��ع��روف  من  حتقرن  )ل   :  [ ق��ال 

.
)١(

َطْلق(

- املداراة توؤدي اإىل اإطفاء نار اخل�سومة وتقلبها اإىل �سداقة، وهذا مما 

اإىل  املداري  يق�سد  وقد  وتقديره،  فيه  والتاأمل  الآخر  الراأي  ا�ستماع  ي�سهل 

عالج جرح اخل�سومة ومنعه من اأن يت�سع.

اأو قلم  اأو املذهب ذو ل�سان  ومن امل��داراة: اأن ُيالقيك خمالف يف املعتقد 

حفاوة،  يف  وحتييه  جبينك  له  فتطلق  الأبرياء  وملز  الأعرا�ص  بنه�ص  ُعرف 

.
)٢(

فتك�سب جانبه ولعلك حتمي نف�سك من قذفه وق�سوة كالمه

ال�سالم  اأف�سوا  حتاببتم؟  فعلتموه  اإذا  �سيء  على  اأدلكم  ]:)األ  قال 

.
)٣(

بينكم(

 واإف�ساء ال�سالم معنى وا�سع يت�سمن كل ما فيه بذل التحية واإظهار اللطف 

بالنا�ص ومداراتهم.

 ومن �صور املداراة يف ال�صرية النبوية: 

ما اأخرجه البخاري عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها:)اأن رجال ا�ستاأذن على 

النبي ] فلما راآه قال: بئ�ص اأخو الع�سرية وبئ�ص ابن الع�سرية، فلما جل�ص 

له  قالت  الرجل  انطلق  فلما  اإليه،  وانب�سط  وجهه  يف   [ النبي  تطّلق 

يف  تطّلقت  ثم  وكذا  كذا  له  قلت  الرجل  راأي��ت  حني  اهلل  ر�سول  يا  عائ�سة: 

وجهه وانب�سطت اإليه! فقال ر�سول اهلل ]: يا عائ�سة متى عهدتني فاح�سا، 

.
)٤(

اإن �سر النا�ص عند اهلل منزلة يوم القيامة من تركه النا�ص اتقاء �سره«

ج٢٠٢٦/٤،  الوجه،  طالقة  ا�ستحباب  باب  وال�سلة،  الرب  كتاب  �سحيحه،  م�سلم يف  اأخرجه:   -١

. ١٤٤ حديث رقم 

٢- حممد اخل�سر ح�سني، جملة نور الإ�سالم، ربيع الأول / ١٣٥٠/، �ص١٥٠ .

٣- �سحيح م�سلم، كتاب الإميان، ج7٤/١ .

٤-�سحيح البخاري، كتاب الأدب، باب مل يكن النبي ] فاح�سا..ج7/٨٠.
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والفح�ص يف الكالم هو كل ما خرج عن مقداره حتى ُي�ستقبح، والرجل الذي 

ا�ستاأذن على الن�بي ] يف احلديث املذكور هو ُعيينة بن ح�سن الفزاري، 

وكان ُيقال له الأحمق املطاع، وكان اأعرابيًا جافيا، وقد رجا النبي ] باإقباله 

عليه تاألفه لُي�سلم قومه لأنه كان رئي�سهم، وقد كان النبي الكرمي جمبوًل على 

الكرم وح�سن اخُللق فاأظهر الب�سا�سة ومل يواجهه باملكروه لتقتدي به اأمته يف 

.
)١(

اتقاء �سر اأمثاله ويف مداراة من هو على �ساكلته لي�سلموا من غائلته

قال القرطبي: يف احلديث جواز غيبة املعلن بالف�سق اأو الفح�ص ونحو ذلك 

من اجلور يف احلكم اأو الدعاء اإىل البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء �سرهم 

ما مل يوؤد ذلك اإىل املداهنة يف دين اهلل تعاىل، والفرق بني املداراة واملداهنة 

اأن املداراة بذل الدنيا ل�سالح الدنيا اأو الدين اأو هما معا، وهي مباحة ورمبا 

له  بذل  اإمنا   [ والنبي  الدنيا،  ل�سالح  الدين  ترك  واملداهنة  ا�سُتحبت، 

من دنياه ح�سن ع�سرته والرفق يف مكاملته ومع ذلك فلم ميدحه بقول، فلم 

.
)٢(

ُيناق�ص قوله فيه فعله، فاإن قوله فيه قول حق، وفعله معه ُح�سن ِع�سرة

اأنف�سهم  النا�ص كيف ميلكون  لتعليم  املدى  بعيد   [ النبي  نظر  لقد كان 

فال ُيظهرون اأثر ما فيها اإل يف مكان اأو زمان يليق فيها اإظهاره، واإر�سادهم 

اإىلاأدب من اآداب الجتماع وهو رفق الإن�سان مبن يق�سد مقابلته اأو حماورته 

ولو كان �سره يف النا�ص فا�سيًا، وهذا ل يعيق عن معاجلة مثل هذا ال�سخ�ص 

باملوعظة احل�سنة اإل اأن يكون متكربا.

اإن من مقا�سد املداراة ر�سا النا�ص وتاأليفهم وجذب انتباههم للخطاب 

واحلوار يف حدود ما ينبغي اأن يكون، وهي ل تتنافى مع الإن�ساف يف احلكم 

على النا�ص بالق�سط اأو بذل الن�سيحة يف رفق.

مقدارها  يراعي  الذي  فهو  نف�سه،  ال�سخ�ص  فطنة  اإىل  امل��داراة  وترجع 

قريب  حد  والف�سي�لة  احل��ق  يحارب  ال��ذي  اخل�سم  ف��م��داراة  وطريقتها، 

١- راجع فتح الباري لبن حجر الع�سقالين، ج٣7٣/١٠، كتاب الأدب، باب ٣٨

٢- املرجع ال�سابق، ج١٠ /٣7٣
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وم�سحة من التلطف، فهذا نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم اأمره اهلل تعاىل اأن 

يذهب اإىل فرعون واأن يلني له الكالم: »اذهبا اإىل فرعون اإنه طغى فقول له 

قول لينا لعله يتذكر اأو يخ�سى« – طه/٤٣-

وينبغي اأن تكون املداراة ملن ُيرجى منه العود اإىل احلق والر�سد وُيوؤن�ص يف 

فطرته �سيئ من الطيب اأوىل من مداراة اخل�سم الذي �ساب على لوؤم اخللق 

وانحراف الفطرة وا�ستحكمت عداوته.

4- الهزمية النف�صية اأو املادية)�صعف اأحد الطرفني(:

وهذا عائق رئي�ص يف بدء احلوار اأو الو�سول اإىل نتائج عادلة، ويقابل ذلك 

الت�ساوي يف الرغبة والتكافوؤ يف حرية عر�ص الأفكار واإثارتها.

 مبعنى اأن يكون املتحاوران ينطلقان يف احلوار برغبة وحرية دون اإكراه 

اأو �سغط اأو تهديد ، �سواء كان هذا ال�سغط اجتماعيا اأو �سيا�سيا اأو بتلبي�ص 

التهم اأو نحو ذلك، فمثل هذا احلوار مهما كانت نتائجه لي�ست له قيمة علمية 

اأو دينية اأو اأخالقية، لأنه يفتقر لأب�سط اأ�س�ص احلوار احلقيقي واآدابه، ولأن 

القدرة واحلرية، فبع�سها يحاور  تكون متكافئة يف  لن  اأطراف احلوار هنا 

من موقع القوة والقتدار وال�ستكبار، والآخر من موقع ال�سعف وال�سطهاد، 

بال�سعف  املهزوم  متكافئل�سعور  غري  مثال  واملهزوم  املنت�سر  بني  فاحلوار 

واخلوف من الآخر.اإن الأ�سل يف احلوار البناء اأن يكون من خالل الحتكاك 

.
)١(

والتبادل الثقايف والرغبة يف املعرفة والو�سول للحقيقة لي�ص اإل

5- ال�صخريةوالتجريح:

فاإن  ال�سواب،  ال��راأي  ومعرفة  احلق  اإىل  الو�سول  يتغيى  احلوار  كان  اإذا 

الأ�سل فيه ا�ستعمال الألفاظ الطيبة والكلمات اللطيفة، والرتكيز على اإقناع 

الآخر باأ�سلوب عقالين مفعم بالرفق.ومن مت، فاإن ا�ستعمال الكلمات النابية 

م�سروع حوار احل�سارات،  نوا�سل  كيف  كتاب  �سمن  والتعاي�ص،  احلوار  قيم  الت�سخريي،  ١- حممد 

ط١، �ص٦٢
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مثل ال�ستهزاء وال�سخرية من الطرف الآخر يتنافى مع روح احلوار واآدابه 

وذوقه الرفيع، ويعيقه عن الو�سول اإىل اأهدافه املرجوة، ثم اإن اللجوء اإىل 

ملا  قبل ذلك خمالف  واملهانة، وهو  ال�سعف  دليل على  الآخر  ال�سخرية من 

اأمر اهلل به من املحافظة على اأعرا�ص النا�ص.قال اهلل تعاىل: چ ىى 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ    ەئ   ائ    ائ 
یی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب جتحت  

خت متىت يت جث چاحلجرات: ١١.
 وليعلم كل من يهمه �ساأن احلوار اأن الأدب الرفيع والذوق العايل والكلمات 

ووجدانه، مما ميهد  الآخر  الطرف  نف�ص  كبري يف  اأثر  لها  احلانية  الطيبة 

لإقناعه وتاأثره مبا يدعى اإليه، فالنفو�ص جمبولة على حب من اأح�سن اإليها، 

فما بالك مبن ي�ستعمل الهمز واللمز وال�سخرية من الآخر اأثناء احلوار؟! اإن 

هذا كله اإمنا يدعو اإىل البغ�ساء والع�سبية واملجادلة بالباطل.

يلمح  منكر  ت��رك  اإىل  يدعو  اأو  ين�سح  عندما   [ ال��ر���س��ول  ك��ان  وق��د   

ولي�سرح بفاعل اخلطاأ مراعاة لنف�سيته وحفاظا على توازنه، وكان كثريا ما 

ي�ستعمل �سيغة »ما بال اأقوام يفعلون كذا« ومثاله ما رواه البخاري من حديث 

عائ�سةر�سي اهلل عنها قالت: �سنع النبي ] �سيئا فرّخ�ص فيه فتنزه عنه 

قوم، فبلغ ذلك النبي ] فخطب فحمد اهلل ثم قال: )ما بال اأقوام يتنزهون 

.
)١(

عن ال�سيء اأ�سنعه، فواهلل اإين لأعلمهم باهلل واأ�سدهم له خ�سية(

الهدف  لأن  بعينهم،  الأ�سخا�ص  جتريح  عدم  اأهمية  على  يدل  وهذا 

هو الإ�سالح والإقناع.

6- تكفري النا�ش بغري حق: 

وهو باب كريه ومزلق خطري اأ�سقط الكثريين يف غياهب العماية والتاأيل 

على اهلل تعاىل دون حجة وا�سحة، خا�سة اأن التكفري يعني اإخراج الطرف 

١- �سحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من مل يواجه النا�ص بالعتاب، رقم: ٥7٥٠، ج٢٢٦٣/٥
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الآخر من الإ�سالم واحلكم عليه باأنه من اأهل النار. لهذا فاإن اآثار التكفري 

مزلزلة، ومل ُتفلح فرقة من الفرق الغالية اتخذت منهج التكفري، وذلك لأنها 

جتلب العداوة لنف�سها، وتقطع �ُسبل احلوار، وجتعل كل ذي فطرة �سوية ينفر 

منها. وقد جاء التحذير من ذلك وا�سحا على ل�سان املبعوث رحمة للعاملني 

فقال فيما رواه البخاري: 

.
)١(

)اأميا رجل قال الأخيه يا كافر، فقد باء بها اأحدهما(

ال�سحاك:  بن  ثابت  ومن حديث 

.
)٢(

بكفر فهو كقتله( ومن رمى موؤمنا   ...(

ومن حديث اأبي هريرة: 

)اإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل بها يف النار اأبعد ما بني 

.
)٣(

امل�صرق(

 ولي�ست وظيفة الداعية اأو طالب العلم اأن يتفرغ للحكم على النا�ص ويق�سي 

والهدى  النا�ص وتوعيتهم وتوجيههم نحو اخلري  اإمنا وظيفته دعوة  عليهم، 

التاأدب  مع  العقالين،  الهادئ  احل��وار  خالل  من  الإ�سالح  �سبيل  و�سلوك 

معهم وعدم النيل منهم طمعا يف جذبهم لالإميان وحظرية الإ�سالم ولي�ص 

تنفريهم، �سريا على طريقة احلبيب امل�سطفى ] يف الأدب اجلم والذوق 

الرفيع يف التعامل مع النا�ص والتي�سري عليهم.

ر اأخاه على غري تاأويل فهو كما قال، رقم ٥7٥٣، �سحيح  ١ - �سحيح البخاري: كتاب الأدب، باب من كفَّ

م�سلم: ج7٩/١ كتاب الإميان.

٢- �سحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كفر اأخاه علي غري تاأويل فهو كما قال، رقم: ٥7٥٤.

٣- �سحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ الل�سان، ج7/١٨٤.
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الف�صل ال�صاد�س

و�صائل بناء ثقافـة احلوار





ثقافة احلوار مطلب �سروري، وبناء هذه الثقافة يحتاج اإىل اإعداد طويل 

درا�سية  ومناهج  ه��ادف،  واإع��الم  �سلوكية،  وتربية  دوؤوب��ة،  وجهود  النف�ص، 

تراعي هذا اجلانب م�سمونًا واأ�سلوبًا.

والنية  الواقع،  فقه  ومعرفة  الإ�سالم،  مببادىء  ال�سحيح  الوعي  اإن  ثم   

ال�سادقة يف التوا�سل والتعاي�ص وتبادل املنفعة من اأهم الأمور يف بناء ثقافة 

للحوار البناء.

�صوء  يف  والدولية  االجتماعية  العالقات  يف  التعارف  مبداأ  تر�صيخ   -1

االإ�صالم:

چ   چ   ڃچ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  چ  ت���ع���اىل:  اهلل  ق���ال   

چ   ژ ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ   چ 
.)١٣ )احلجرات: 

اأجنا�سهم  النا�ص يف  تنوع  الآية احلكمة من  بنّي اهلل تعاىل يف هذه   فقد 

الأفراد  تعارف  التعارف:  مق�سد  لتحقيق  ذل��ك  واأن  وقبائلهم،  ولغاتهم 

واأح�سنها  الأعمال  التعارف من خري  اأن  بذلك  فتبني  واحل�سارات،  والدول 

مق�سد  اأن  املعلوم  ومن  )امل��ل��ك:٢(،  چ   ٿ  ٺ  ٺ    ٺ    واأ�سماهاچ 

التعارف ل ميكن حتقيقه بدون و�سيلة احلوار الهادف املبني على اأ�س�ص احلق 

والنوايا احل�سنة.

2-ال�صالم هو االأ�صل يف العالقات الدولية ح�صب مبادىء االإ�صالم:

والوئام  ال�سالم  ن�سر  على  وحر�سه  الإ�سالم  ف�سل  معرفة  اأراد  ملن  يكفي 

يف الأر�ص اأن يتدبر يف هذه الآيات : چ ھ ے   ے ۓ ۓ  ڭ 

ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ  ۆچ )الن�ساء: ٩٤(.
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ ۉ ۉ    چ    : تعاىل  وقوله   

ې ې چ )الن�ساء: ٩٠(.
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خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی    ی  تعاىل:چ  وق��ول��ه 

مبچالأنفال: ٦١.
تعاىل:  قال  وتوحيده،  عبادته  ملق�سد  النا�ص  خلق  تعاىل  اهلل  اأن  ذلك 

چڄ   ڄ ڄڃ ڃ ڃ چ   )الذاريات:٥٦(، والدعوة اإىل ذلك 
كلمة احلق  و�سماع  للحوار  النا�ص  يتهياأ  وال�سلم حتى  الأمن  حتتاج جّوا من 

الأحقاد  يثري  وال��ع��داوة  احل��رب  وظ��رف   ، واقتناع  ر�سى  عن  بها  فيوؤمنوا 

ت�سهيل   -[ الكرمي-  النبي  اآثر  هنا  ومن   ، وال�ستكبار  والعناد  والرتب�ص 

�سالح  يف  ال�سحابة  تبدولبع�ص  كانت  �سروطه  اأن  مع  احلديبية  �سلح  اأمر 

.
)١(

قري�سالتي متثل جانب الباطل والعدو الذي ي�سد عن دين اهلل تعاىل 

اأثر  له من  ملا كان  تعاىل �سلح احلديبية فتحًا  �سّمى اهلل  اأجل ذلك   من 

وخري وبركة ومتكن لالإ�سالم وامل�سلمني ودخول النا�ص يف دين اهلل اأفواجا ، 

حيث اأمن النا�ص وحتاوروا وتوا�سلوا وا�ستمعوا اإىل كلمة احلق، وكان ممن 

اأ�سلم يف تلك الفرتة بع�ص كبار قادة امل�سركني مثل خالد بن الوليد، وَعمرو 

بن العا�ص، وُعمري بن وهب، وغريهم.

 قال الزهري- فيما نقله ابن ه�سام-: »فما ُفتح يف الإ�سالم فتح قبله كان 

اأعظم منه ، اإمنا كان القتال حيث التقى النا�ص ، فلما كانت الهدنة وو�سعت 

احلرب واأمن النا�ص بع�سهم بع�سا والتقوا فتفاو�سوا يف احلديث واملنازعة ، 

فلم ُيَكّلم اأحد بالإ�سالم يعقل �سيئا اإل دخل فيه، ولقد دخل يف تينك ال�سنتني 

مثل من كان يف الإ�سالم قبل ذلك اأو اأكر«.

اإىل  ] خرج  ر�سول اهلل  اأن  الزهري  قول  والدليل على  ابن ه�سام:  قال 

احلديبية يف األف واأربع مئة، يف قول جابر بن عبد اهلل ، ثم خرج عام الفتح 

.
)٢(

بعد ذلك ب�سنتني يف ع�سرة اآلف

١-ابن ه�سام، ال�سرية النبوية ، مرجع �سابق ، ج٢٤٩/٣.

٢- ابن ه�سام، ال�سرية النبوية، مرجع �سابق، ج٢٥١/٣.
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باأن  اخل�سوم  اع��رتاف  اإىل  امل�سلمني  �سرية  من  واأمثاله  ذلك  اأّدى  وقد 

الإ�سالم ينت�سر يف اأجواء ال�سلم.

٣-اإعمار االأر�ش مطلب رباين 

وما  الإن�سان  هذا  جهود  خالل  من  الأر���ص  هذه  اإعمار  تعاىل  اهلل  اأراد   

ٹ ٹ ٹ ڤ  چ  احلوا�ص  ومتام  القامة  وا�ستواء  العقل  نعمة  من  اأوتي 

چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ   ڤ   
)النفطار: ٦ - ٨(.

منها  ي�ستفيد  حتى  م��ق��درات  من  الكون  ه��ذا  يف  ما  له  اهلل  �سّخر  وك��ذا 

وي�ستعملها، فكان من مقا�سد وجود الإن�سان تعمري الأر�ص وال�ستفادة مما 

چ    ىئ ی ی ی ی جئ  چ   : اأودعه اهلل فيها من خريات ومنافع 

)هود: ٦١(.

واإذا كان الأمر كذلك ، فاإن اإعمار الأر�ص ل يتاأتى اإل يف حالة �سيوع لغة 

ال�سرر  فاإنها  والبغ�ساء  اأما حالة احلرب  وال�سلم،  الأمن  احلواريف جو من 

الأر�ص حتت  اإعمار  يكون  املتحقق، فكيف  والأذى  املحتوم  الأكيد واخلراب 

هدير الدبابات ورجم ال�سواريخ؟

4- تر�صيخ الفهم ال�صحيح ملقا�صد اجلهاد:

اأن اجلهاد هو لإعالء كلمة اهلل وتخلي�ص الإن�سانية من   - قرر الإ�سالم 

العدل،  قواعد  اإر�ساء  يعني  الظلم  واإزال��ة  الطاغية،  الب�سرية  الأنظمة  ظلم 

اأي اإر�ساء قواعد ال�سلم وال�سالم، فاجلهاد مينع الظلم وال�ستبداد ويرفعه 

، ولول دفع الباطل باجلهاد لُهدمت �سوامع العباد وُفنت 
)١(

عن بني الإن�سان 

النا�ص عن دينهم واأكل القوي ال�سعيف: قال اهلل تعاىل: 

١- حممد علي احل�سن ، العالقات الدولية يف القراآن وال�سنة ، مكتبة النه�سة الإ�سالمية ، عمان ، 

١٩٨٠ ، �ص:٢٦٤.
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ڦڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ 
ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃچ )  احلج: ٤٠(.

الدين  وحتبيب  اهلل  اإىل  الدعوة  اأن  مفاهيم  تر�سيخ  ال�سرري  من  واإن   

اإىل  الدعوة  اأن  ال�سرعية قررت  والن�سو�ص  اأعظم اجلهاد،  النا�ص من  اإىل 

الغاية  هو  ال�سلم  يف  ودخولهم  بهم  واللطف  وتوعيتهم  النا�ص  وهداية  اهلل 

املن�سودة، قال تعاىل: 

چ   ڱ  ڱ  ڳ    ڳ   ڳ    ڳ  گ  گ    گ  گ  ک  ک  چ 
.)٣٤ )ف�سلت: 

وقال تعاىل:چ ک ک گ   گ گ چ )الأنبياء: ١٠7(.

ذلك  بعد  ثم  احلجة،  واإقامة  واحل��وار  بالبيان  تكون  اإمنا  النا�ص  ودع��وة 

ُيرتك للنا�ص ُحرية الختيار، چ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئچ 

)الإن�سان: ٣(.

 والن�ص الآتي فيه دللة وا�سحة وعربة �ساطعة تبني مق�سد الإ�سالم يف 

 ] �سعد  بن  �سهل  ال�سيخان من حديث  اأخ��رج  : فقد  الأر���ص  انت�ساره يف 

يتحدث عن غزوة خيرب: اإن ر�سول اهلل  ] قال : لأعطني الراية غدا رجال 

يفتح اهلل على يديه، .. فاأعطاه الراية – اأي لعلي بن اأبي طالب [.

فقال علي : يا ر�سول اهلل اأقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟

اإىل الإ�سالم،  ِر�سلك حتى تنزل ب�ساحتهم، ثم ادعهم  فقال: )انُفذ على 

واأخربهم مبا يجب عليهم من حق اهلل فيه، فواهلل لأن يهدي اهلل بك رجال 

.
)١(

واحدا خري من اأن يكون لك ُحْمر الَنَعم(

 اإن هداية النا�ص هي املق�سد وهي الأ�سا�ص، وهي الغاية من ابتعاث الر�سل 

كتاب  م�سلم،  �سحيح  ج٤/٢٠7،  طالب،  اأبي  بن  علي  مناقب  باب  ال�سحابة،  ف�سائل  ١-البخاري، 

ف�سائل ال�سحابة، رقم ٢٩
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الإ�سالم  واأبناء  الدعاة  الأنبياء، فهذه وظيفة  والعلماء ورثة  الكتب،  واإنزال 

التعامل  يقت�سي  وه��ذا  للب�سرية،  الهداية  �سعلة  حملة  اأنهم  ُيدركون  ممن 

واإنقاذهم من  لهم،  الرحمة وحب اخلري  الأ�سا�ص من  على هذا  الب�سر  مع 

ال�سالل اإىل نور الإ�سالم.

 5-الت�صامح مبداأ اأ�صيل: 

كان  فقد  والرفق،  الرحمة  يجد   [ الكرمي  الر�سول  �سرية  يف  يقراأ  من 

ُيوؤذى في�سرب ويحت�سب، وُينال منه فيغفر ويعفو، وُيهان في�سفح، وكان يقول: 

.
)١(

)اللهم اهِد قومي فاإنهم ال يعلمون(

وعادوه  �سدوه  الذين  وه��م  اأهلها  على  وق��در  مكة  عليه  اهلل  فتح  وح��ني   

اإن اهلل  يا مع�سر قري�ص،  اأن خطب فيهم فقال:)  اإل  واأخرجوه مل يكن منه 

واآدم  اآدم،  من  النا�ص  بالآباء،  وتعّظمها  اجلاهلية  نخوة  عنكم  اأذه��ب  قد 

واأنثى  اإنا خلقناكم من ذكر  النا�ص  اأيها  يا  الآية: )  من تراب، ثم تال هذه 

وجعلناكم �سعوبا وقبائل لتعارفوا اإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم ( ، ثم قال : يا 

مع�سر قري�ص، ما ترون اأين فاعل بكم ؟ قالوا : خريًا ، اأخ كرمي وابن اأخ كرمي 

.
)٢(

.قال : اذهبوا فاأنتم الطلقاء(

6- االأ�صل يف عالقة امل�صلم بغريه هو الرب واملعروف:

 لقد بني القراآن الكرمي ب�سورة وا�سحة اأن الأ�سل يف عالقة امل�سلم بغريه 

يقت�سي  وا�سح  �سبب  هناك  يكن  مل  ما  اخللق،  وح�سن  واملعروف  الرب  هو 

اأو  امل�سلمني  بالد  العدو  يغزو  اأن  مثل  النف�ص  والدفاع عن  واحلرب  العداوة 

اأن يخرج بع�ص امل�سلمني ظلما من اأر�سهم وديارهم... قال اهلل تعاىل: چ ڃ 

چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک  کچ  )املمتحنة: ٨(.

١- الأحاديث املختارة، ال�سياء املقد�سي، ج7٦/٤

٢- �سرية ابن ه�سام ، مرجع �سابق ، ج٤٣/٤
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 قال القرطبي: هذه الآية ُرخ�سة من اهلل تعاىل يف �سلة الذين مل ُيعادوا 

باأن  واحتجوا  التاأويل هي حمكمة،  اأهل  اأكر  قال   .. ُيقاتلوهم  املوؤمنني ومل 

عليها  قدمت  حني  اأمها؟  ت�سل  هل   [ النبي  �ساألت  بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء 

م�سركة، قال: نعم. اأخرجه البخاري وم�سلم، وقيل اإن الآية فيها نزلت.

وقال يف قوله: ) وُتق�سطوا اإليهم (:»اأي تعطوهم ِق�سطا من اأموالكم على 

وجه ال�سلة، ولي�ص يريد به العدل، فاإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن مل 

يقاتل، قاله ابن العربي..وقد بينا اأن اإ�سماعيل بن اإ�سحق القا�سي دخل عليه 

.
)١(

ذمي فاأكرمه، فاأخذ عليه احلا�سرون يف ذلك، فتال هذه الآية عليهم«

7- االهتمام بالعالقات ال�صيا�صية )الدبلوما�صية( بني الدولة االإ�صالمية 

والدول امل�صاملة:

التبادل  ودوام  ال�سلمي  التعاي�ص  على  العمل  امل�سلمة  الدولة  وظائف  من 

لذلك   ، واحلوارية  الدعوية  بالو�سائل  العامل  يف  الإ�سالم  ون�سر  احل�ساري 

التعارف  مبداأ  واجب  يقت�سيه  اأمر  امل�ساملة  الدول  ال�سفارات يف  اإن�ساء  فاإن 

الب�سر  تعارف  من  تعاىل  اهلل  اأراده  ملا  امتثال  وه��و   ، وال��دع��وة  والتوا�سل 

وتعاملهم باحل�سنى وتعاونهم على اخلري وامل�سالح امل�سرتكة .

اإىل  فيها  يدعوهم  والروؤ�ساء  امللوك  اإىل  بكتبه   [ الر�سول  اأر�سل  وقد 

املجاورة  البالد  اإىل   [ الر�سول  ير�سلها  كان  التي  الر�سل  الإ�سالمفهذه 

دليل على جواز فتح الدولة الإ�سالمية �سفارات يف بالد غري امل�سلمني، وذلك 

لت�سهيل اأمر التعارف والتوا�سل، و ن�سر مبادىء اخلري والهداية، وفتح قنوات 

احلوار لي�سمع كل طرف ما عند الآخر فيتقارب النا�ص وحت�سل الثقة بدل 

غ، و تتحق املنافع وامل�سالح  �سوء الظن والرتب�ص واخلوف من الآخر دون م�سوِّ

وغري  امل�ساملة  للدول  ُي�سمح  ذلك  مقابل  التجارة وغريها، ويف  امل�سرتكة يف 

الطامعة يف بالد امل�سلمني باأن تفتح �سفارات يف البالد الإ�سالمية ، مع و�سع 

١- القرطبي ، اجلامع لأحكام القراآن ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ط بدون ، ج٥٩/١٨.
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ال�سروط املالئمة لذلك .

ودليل ذلك ما روى اأبو رافع [ عن النبي  ] اأنه قال: ) اإين ال اأخيـ�ش 

، وما روى عبد اهلل بن م�سعود قال: »جاء ابن 
)١(

بالعهـد، وال اأحب�ش الُبـُرد( 

النواحة واأبن اأفاك ر�سول م�سيلمة اإىل النبي ] فقال لهما : اأت�سهدان اأين 

ر�سول اهلل ؟

 قال : ن�سهد اأن م�سيلمة ر�سول اهلل. 

 فقال ر�سول اهلل]: )اآمنت باهلل ور�صوله، اأما واهلل لوال اأن الر�صل ال 

الر�سل  اأن  ال�سنة  فم�ست  م�سعود:  ابن  قال  اأعناقكما(،  ل�صربت  تقتل 

.
)٢(

ل تقتل«

اأداء  من  ليتمكنوا  واأم��ان  ح�سانة  ُيعطون  امل�سلمة  غري  البالد  ف�سفراء 

مهماتهم املتعارف عليها �سمن �سروط البالد امل�سلمة، وهذا ما ُي�ستفاد من 

والعمل  امل�سرتكة  امل�سالح  و�سرط يف حتقيق  ال�سابقني، وهو حق  احلديثني 

بواجب الرب والإق�ساط املاأمور به يف اآية املمتحنة ال�سابق ذكرها.

8- الوفاء بالعهد لغري امل�صلمني : 

الغدر،  وع��دم  بالعهود  الوفاء  وج��وب  اأتباعه  نفو�ص  يف  الإ���س��الم  ر�ّسخ   

ودوام  النا�ص  بني  التوا�سل  لأن  الأخ��الق،  ومكارم  الإمي��ان  وجعل ذلك من 

عليه  تعارفوا  وما   ، واملعاهدات  باملواثيق  اللتزام  تقت�سي  املتبادلة  الثقة 

الع�سرة  ح�سن  اإىل  يوؤدي  وهذا   ، الت�سرفات  وجميل  العادات  حما�سن  من 

للتحاور  وا�سعا  الباب  ويفتح  ال�سلمي،  والتعاي�ص  التوا�سل  ودوام  النا�ص  بني 

اآثار  حمو  على  ويعمل  النا�ص  بني  يقرب  مما  اأح�سن،  هي  بالتي  والتباحث 

١- �سنن اأبي داود، كتاب اجلهاد، باب يف الإمام ُي�سنتُّ به يف العهود ، ج٣/ ١٨٩رقم:٢7٥٨، �سحيح 

ابن حبان: رقم:٤٨77، وقد �سححه ال�سيخ نا�سر يف ال�سل�سلة ٣١٥/٢

٢-�سنن اأبي داود ، كتاب اجلهاد ، باب يف الر�سل ، ج١٩٠/٣، رقم٢7٦١ واحلاكم يف امل�ستدرك ١٥٥/٢ 

وقال: على �سرط م�سلم، والبيهقي، ال�سنن الكربى، باب اأن ل ُيقتل الر�سل، ج٢١١/٩، وم�سند اأحمد ، 

ج٤٨7/٣ ، وهو حديث �سحيح، وكالم ابن م�سعود يف م�سند اأحمد.
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ال�سغائن والأحقاد والع�سبيات . يكفي يف ذلك قوله تعاىل:{ ۆ  ۈۈ  

ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ } )الإ�سراء/٣٤(، فكل ما يلتزم به الإن�سان ويقطعه 
والعاقل  وم�سوؤول عنه وحما�سب عليه،  به  فهو مطالب  نف�سه من عهد  على 

يحر�ص كل احلر�ص على اأن ل ُيخد�ص ِعر�سه باتهامه بنق�ص العهود والكذب 

فت�سقط الثقة به.

كمابني القراآن اأن مراعاة العقود والعهود والوفاء بها منمكارم الأخالق، 

ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  ت��ع��اىل:  يقول   ، اجلنة  اإىل  مو�سل  وه��و 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک ک   ک ک گ گ  چاملوؤمنون: ٨ - ١١.

گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  چ  �سبحانه:  ويقول   

چ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
النحل: ٩١.

ويقول عز و جل : چ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹٹ   ٹ 

چڄ ڃ  �سبحانه:   ويقول   ١٠ الفتح:  ٹ ڤ ڤچ 
ڃ ڃ چ  البقرة: ١77.

الإميان  بالعهود من  الوفاء  اأن  بيان  و�سريحة يف  وا�سحة  ن�سو�ص  وهذه 

ومن مكارم الأخالق ، واأنه دليل ال�سدق واملروءة والقتدار . 

بالعهود  ال��وف��اء  وج��وب  اإىل  ٌتر�سد  التي  ال�صحيحة  االأحــاديــث  واأمـــا   

واملواثيق، فمنها:احلديث ال�سابق الذكر:)اإين ال اأخي�ش بالعهد، وال اأحب�ش 

، اأي الر�سل.
)١(

د( الرُبُ

٢7٥٨، م�سند  ١-�سنن اأبي داود، كتاب اجلهاد، باب يف الإمام ُي�سنتُّ به يف العهود ، ج١٨٩/٣، رقم 

اأحمد، ج٨/٦ .
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 قال اخلطابي: معناه: ل اأنق�ص العهد ول اأف�سده من قولك: »خا�ص ال�سيء 

يف الوعاء« : اإذا ف�سد.

 ، امل�سلم  مع  ُيرعى  كما  الكافر  مع  ُيرعى  العقد  اأن  الفقه  من  وفيه   

واإن الكافر اإذا عقد لك عقد اأمان فقد وجب عليك اأن توؤمنه، واأن ل تغتاله 

يف دم ول مال ول منفعة.

د«: فقد ُي�سبه اأن يكون املعنى يف ذلك اأن الر�سالة   وقوله: »ل اأحب�ص الرُبُ

بعد  الر�سول  ل�سان  على  اإل  املر�سل  اإىل  ي�سل  ل  واجل��واب  جوابا،  تقت�سي 

.
)١(

ان�سرافه ، ف�سار كاأنه عقد له للعهد مدة جميئه ورجوعه 

وقد ذكر اأبو عبيد اأن معاوية �سالح ملك الروم على الكف عن ثغور ال�سام 

مبال دفعه اإليه قيل: كان مائة األف دينار واأخذ من الروم رهنا فغدرت الروم 

ونق�ست ال�سلح، فلم ير معاوية قتل الرهائن واأطلقهم، وقال : »وفاء بغدر 

خري من غدر بغدر«.

غدر  واإن  الرهائن  تقتل  األ  ال�سام  واأه��ل  الأوزاع���ي  مذهب  وه��و  ق��ال:   

.
)٢(

العدو

: ول ي�سح اأن يغدروا بر�سل العدو حتى 
)٣(

وقال الإمامان اأبو يو�سف وحممد

لو قتل الكفار رهائن امل�سلمني عندهم، فال نقتل ر�سلهم .

ويف احلديث ال�سحيح:)اإذا جمع اهلل الأولني والآخرين يوم القيامة، ُيرفع 

.
)٤(

لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فالن بن فالن(

لوا  مُتثِّ ول  تغِدروا  ول  تُغلُّوا  ول  اأي�سا:)اأغزوا  ال�سحيح  احلديث  ويف 

١- اخلطابي ، معامل ال�سنن ، بهام�ص �سنن اأبي داود ، ج١٨٩/٣، حديث رقم ٢7٥٨ .

٢- ال�سهيلي ، الرو�ص الأنف، ج٣٣٣/١.

٣- �سيد �سابق ، فقه ال�سنة ، ج٢١٠/١١، وانظر : العالقات الدولية ، مرجع �سابق ، �ص:٢٩٣.

الغدر، رقم  ، باب حترمي  ، كتاب اجلهاد  ، كتاب احليل، باب٩، �سحيح م�سلم  البخاري  ٤-�سحيح 

٨-١٠ واللفظ له .
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ول تقتلوا وليدا، واإذا لقيت عدوك من امل�سركني فادعهم اإىل ثالثة خ�سال 

فاأيتهّن ما اأجابوك فاقبل منهم وكّف عنهم، ثم ادعهم اإىل الإ�سالم، فاإن 

.
)١(

اأجابوك فاقبل منهم وكّف عنهم ... (

ب�سروط  منه  التزاما  امل�سركني  اإىل  جندل  اأبا   [ الكرمي  النبي  رّد  وقد 

اأبا جندل ا�سرب  :)يا  له  ، وقال  بينه وبني قري�ص يف �سلح احُلديبية  العقد 

واحت�سب، فاإن اهلل جاعل لك وملن معك من امل�ست�سعفني فرجا وخمرجا، اإنا 

قد عقدنا بيننا وبني القوم �سلحا واأعطيناهم على ذلك واأعطونا عهد اهلل، 

.
 )٢(

واإنا ال نغدر بهم .«

له:  وقال  ال�سلح،  انتهاء  بعد  ب�سري  اأبي  مع  الكرمي  النبي  فعل  وكذا 

امل�ست�سعفني  وملن معك من  واإن اهلل جاعل لك  ديننا غدر،  ي�سلح يف  »ول 

 .
)٣(

فرجا وخمرجا«

وا�سح  ومعلم  منار  وهي  و�سريحة،  وا�سحة  ذلك  يف  الإ�سالم  فن�سو�ص 

اإىل حتقيق م�سلحة الإ�سالم وامل�سلمني، وم�سلحة  لكل ذي ب�سرية يهدف 

الب�سرية ون�سر الرحمة والهداية يف ربوع الأر�ص . 

9 - التوا�صل الثقايف بني امل�صلمني وبني ال�صعوب االأخرى امل�صاملة :

وم�ساعر  عقيدة  من  اأم��ة  كل  به  متتاز  ما  هي  الثقافة  اأن  املعلوم  من   

و�سلوكيات ونظرة للحياة، وكل �سعب يف هذه الب�سيطة له عقيدته و�سلوكياته 

وال�سنة،  الكتاب  من  امل�ستمدة  ثقافتهم  لهم  فامل�سلمون  للحياة،  ونظرته 

وال�سعوب ال�سيوعية حتمل الثقافة ال�سيوعية ، وال�سعب الفرن�سي له ثقافته 

وال�سعب الياباين له ثقافته وكذا ال�سعب الهندي وبقية �سعوب الأر�ص، لكن 

علوم  والتكنولوجية  الطبيعية  العلوم  اأن  العلماء  لدى  اأي�سا  املعلوم  من 

١- �سحيح م�سلم ، كتاب اجلهاد وال�سري ، حديث رقم ٣ ، ج٣/١٣٥7.

٢-ابن ه�سام ، ال�سرية النبوية ، مرجع �سابق ، ج٢٤٨/٣.

٣- املرجع ال�سابق، ج٢٥١/٣.
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ثابتة ل تتغري بتغري ال�سعوب، لأنها نتيجة البحث فيما اأودعه اهلل تعاىل يف 

هذا الكون من اأ�سرار ومنافع مل�سلحة الإن�سان .

نتيجة  هي  التي  العلوم  بني  التفريق  على  حري�سني  امل�سلمون  كان  وقد   

البحث ونتاج الفكر والتجربة، وبني العلوم النقلية وال�سلوكية التي تعرب عن 

ثقافة ال�سعوب، فالعلوم العقلية والطبيعية م�سرتكة بني الأمم والعلوم النقلية 

تخت�ص بكل اأمة فيما تنقله عن اأديانها ولغاتها واأعرافها .

لهذا فاإن واجب امل�سلمني اليوم، مثلما كان واجبهم بالأم�ص، هو اأخذ العلم 

مما  ال�ستفادة  اأجل  من  املتاحة  الو�سائل  وبكل  كان  م�سدر  اأي  من  النافع 

والخرتاع  التجربة  على  القائمة  الطبيعية  العلوم  يف  الب�سرية  اإليه  تو�سلت 

ومواكبة  احل�سارة  ركب  يف  قدما  ال�سري  اأجل  من  وذلك  العلمي،  والبحث 

على  تي�سر  مادية  ومنافع  تقنية  من  اإليه  يوؤدي  وما  العلمي  والتقدم  التطور 

التخلي  اأو  يكون ذلك على ح�ساب كرامتهم  اأن  ، دون  �سبل عي�سهم  النا�ص 

عن ثوابتهم .

اأجل  من  اإ�سالمية  ثقافة  الأجيال  تثقيف  امل�سلمة  الدولة  واجب  من  واإن 

يف  والو�سطية  التوازن  اإىل  بالأجيال  يدفع  مما  والنفو�ص،  العقول  حت�سني 

النظرة اإىل الأمور، ذلك اأن من مبادىء الثقافة الإ�سالمية اأن هذا الدين هو 

دين الو�سطية ، واأن الإ�سالم جاء لرفع احلرج عن النا�ص وتي�سري اأمورهم دون 

عنت اأو م�سقة بعيدا عن الغلو يف النظرة اإىل الأمور، مما يدفع بالأجيال اإىل 

حماولة ال�ستفادة مما عند الآخر دون تبعية مطلقة ودون اإق�ساء مطلق.

اأن امل�سلمني قد ب�سطوا �سلطان الإ�سالم يف بقاع الأر�ص يف بالد  ومعلوم 

والثقافات  اللغات  خمتلفة  بالد  وغريها....،  واإفريقيا  ال�سام  وبالد  فار�ص 

والعادات، ومع ذلك فقد رحبوا بالفاحتني، وانبهروا عندما وجدوا اأنهم 

مل يكرهوهم على الدين واأقروهم على ما هم عليه، اإل اأنهم تاأثروا ب�سماحة 

البالد  اأهل  فدخل  معاملتهم،  ولطف  اأهله  ع�سرة  وح�سن  وي�سره  الدين 
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يف دين اهلل اأفواجا، لهذا تكونت يف البالد املفتوحة ثقافة اإ�سالمية وان�سهرت 

اآمنوا بها واندجمتال�سعوب  العقليات والأعراف وال�سلوكيات بثقافة جديدة 

دينه م�سونا حمميا  على  البقاء  اآثر  من  وبقي  الإ�سالم،  بوتقة  طواعية يف 

ميار�ص �سعائره و�سلوكياته �سمن �سلطان امل�سلمني وذمتهم .

وعلينا اأن نفرق بني التاأثر والنتفاع ، فالتاأثر اأن تذوب يف ثقافة غريك، 

ثوابتك  على  احلفاظ  مع  ثقافة  كل  من  ال�سالح  تاأخذ  اأن  فهو  النتفاع  اأما 

التي تعتز بها وتر�سم بها �سخ�سيتك وحتافظ بها على كرامتك ومتيزك بني 

ال�سعوب .

الإ�سالمية  اأن احل�سارة  واملطلعني  العلم  اأهل  عند  تاريخيا  املعلوم  ومن   

املادة  يغلب عليه  بع�سها  تاريخها بح�سارات خمتلفة  قد احتكت منذ فجر 

عليه  يغلب  وبع�سها  القدمية،  وامل�سرية  والرومانية  اليونانية  كاحل�سارة 

اجلانب الروحي كالفار�سية والهندية، فاأخذت احل�سارة الإ�سالمية من كل 

هذه احل�سارات ما راأته �ساحلا ا�ستنادا اإىل مبداأ »احلكمة �سالة املوؤمن«، 

ثم اأّثرت هي يف غريها من احل�سارات.

خاللها  ظهر  التي  الروافد  اأحد  كانت  الإ�سالمية  الفل�سفة  اأن  نن�سى  ول 

هذه  وكانت  ويونانية،  وفار�سية  هندية  املختلفة،  باحل�سارات  التاأثر  عامل 

الفل�سفة حمكومة يف حوارها مع الفل�سفات الأخرى مبجموعة من ال�سوابط 

العامة التي �سكلت معامل هذا املنهج يف الأخذ عن الآخر، ماذا تاأخذ وكيف 

ال�سخ�سية  حم��و  بال�سرورة  الآخ��ر  ع��ن  الأخ��ذ  يقت�سي  وه��ل  ؟  ومل��اذا 

دخلوا جحر  لو  ]: )حتى  النبي  قال  كما  الآخر،  والذوبان يف  الإ�سالمية 

، اإن الأخذ عن الآخر ينبغي اأن يرتكز اإىل اأ�س�ص توؤدي اإىل 
)١(

�سب لدخلتموه(

املحافظة على اخل�سو�سية وتنميةالهوية الذاتية.

١-اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب العت�سام بالكتاب وال�سنة، باب قول النبي لتتبعن �سينن من 

كان قبلكم، رقم: ٦٨٨٩، واأخرجه م�سلم يف العلم ، باب اتباع �سنن اليهود والن�سارى رقم ٢٦٦٩.
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 واحلوار الذي امتد عرب قرون طويلة بني احل�سارة الإ�سالمية وغريها من 

احل�سارات كان يتميز بالندية يف الأخذ والعطاء ، ومن املعلوم اأن احل�سارة 

الإ�سالمية يف تلك الفرتة كانت هي الأقوى، وهي املنت�سرة، لكنها مل ت�سمح 

الآخر  ُت�سعر  بحيث  ا�ستعالئية  فوقية  لغتها  تكون  اأن  الغري  مع  حوارها  يف 

بالدونية كما هو حا�سل يف العديد من الدوائرباحل�سارة الغربية الآن، ولقد 

جتلت روح احل�سارة الإ�سالمية يف اأمرين مهمني يت�سل كل منهما باحلوار 

مع الآخر مع منهجه واأهدافه ومقا�سده.

الأمر الأول : الروح الإ�سالمية العامة التي تبناها الفكر الإ�سالمي ودعا 

اإليها يف فل�سفته للعلوم العملية، التي نقلها العرب عن الغري وجممل ذلك هو 

الربط الدقيق بني الأ�سباب وامل�سببات، فالأ�سباب الطبيعية فاعلة وقد منحها 

اهلل قوة التاأثري وثبات العالقة واطرادها لي�ستقر نظام العامل وتكون له �سفة 

الثبات، ومل ير امل�سلمون تناق�سا عقليا بني الإميان بفعل الأ�سباب والإميان 

باأن م�سدر هذه القوة هو اهلل تعاىل ، ولي�ست الأ�سباب بذاتها، وهو ما جعل 

امل�سلمون يبدعون ويبحثون وي�سعون يف الرقي دون اأن يتاأثر اإميانهم.

فادة  والإ ونتائجه  للعلم  امل�سلمني  توظيف  ح�سن  هو  الثاين:  الأمر 

ذلك  وم�ستقبله،  وتاأمني حا�سره  الإن�سان  وت�سخريها خلدمة  معطياته  من 

ت�سخري  ح�سن  مبا�سرة  به  يرتبط  الكون  هذا  يف  الإن�سان  ا�ستخالف  اأن 

قال  كما   ،
)١(

الإن�سان والعمل على عمارته خلدمة  قوانينه  واكت�ساف  الكون 

تعاىل: { يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت } )اجلاثية/١٣(.

احل�سارة  ب��ني  ال��ف��رق  م��دى  ي��درك  ال�سابقني  الأم��ري��ن  يف  يتاأمل  وم��ن 

الإ�سالمية واحل�سارة املعا�سرة، لكن ل �سبيل لنا �سوى احلوار لننقل للغري 

تلك الروح الإ�سالمية يف النظر اإىل الكون واحلياة . 

١- حممد ال�سيد اجلليند ، الأ�سولية واحلوار مع الآخر ، مرجع �سابق ، �ص:٩١-٩٢
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10- نظرة امل�صلمني اإىل الهيئات الدولية واأهمية ح�صن العالقة وفتح 

قنوات احلوار والتفاهم:

قواعد  اأنها  على  ال��دويل  القانون  قواعد  اإىل  امل�سلمون  ينظر  اأن  الأ�سل 

املجتمع  خمالفتهاا�سمئزاز  على  يرتتب  قد  عاملية  اأخالقيةواأعراف  واأ�س�ص 

العاملي، خا�سة يف هذا الع�سر الذي يقرتب فيه النا�ص يف هذا العامل اإىل اأن 

يكونوا جمتمعا واحدا، ومن املفيد اأن نتعامل مع الهيئات الدولية وما ي�سيطر 

تتفاهم  الذي  فالعرف  دولية،  اأعراف  اأنها  على  ومواثيق  قوانني  من  عليها 

ينبغي  ال�سريع�ة  قواعد  يناق�ص  ما  فيه  ولي�ص  الب�سرية  املجموعات  عليه 

مراعاته والتوا�سل مع الآخ�رين يف �سوئه، وقد اأبان اهلل لنا يف كتابه اأهمية 

اتباع الُعرف ومراعاته، قال اهلل تعاىل:چ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ 

ڇ  چ   الكرمي:  نبيه  و�سف  وقال يف   )١٩٩ )الأع��راف:  چچ 
ڇ ڍ    ڍ ڌچ)الأعراف: ١٥7(.

ح�سانة  مثل  الب�سرية  تاريخ  منذ  عليها  متعارف  عامة  اأع��راف  وهناك 

الر�سل–ال�سفراء- فهذا معروف حتى قبل الإ�سالم وملا جاء الإ�سالم اأقره، 

والإ�سالم ل يقر من الأعراف اإل ما كان فيه خري وم�سلحة للب�سرية ، �سواء 

لأن  العربي،  املجتمع  تخ�ص  اأعرافا  اأو  املجتمعات  يف  عامة  اأعرافا  كانت 

الغاية املن�سودة هي �سعادة الإن�سان وتي�سري اأموره، ولهذا قال بع�ص العلماء: 

»حيثما وجدت امل�سلحة فثّم �سرع اهلل« والإ�سالم اإمنا جاء لتحقيق امل�سالح 

ودرء املفا�سد.

يف  وا�سرتاكهم  الدولية  املوؤ�س�سات  يف  امل�سلمني  ان��خ��راط  ف��اإن  ول��ه��ذا 

جلانهااأمر حتتمه اأخالقيات التوا�سل و�سرورة التعاون مع �سائر املجتمعات 

الب�سرية، ملا يرتتب على ذلك من فوائد وم�سالح جمة، منها : 

١- حتمل امل�سوؤولية مع املجموعات الب�سرية يف العمل نحو ف�ص النزاعات 

العاملية واإ�ساعة ال�سلم والأمن العاملي، ودرء الأخطار التي تتعر�ص لها كثري 
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من ال�سعوب ب�سبب ت�سلط النا�ص بع�سهم على بع�ص، وقد اأ�سار القراآن الكرمي 

ۓ ۓ  ڭ  ڭ ڭ ڭ  چ   اإىل هذا الواجب يف قوله تعاىل : 

ۋچ   ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 
)البقرة: ٢٥١(.

اإن من حق الإن�سان ، اأينما كان، اأن يعي�ص باأمن و�سالم، واأن ميار�ص معتقده 

واحتكار  التميز  بدعوى  بع�سهم  على  النا�ص  لت�سلط  واإل  واأمن،  حرية  بكل 

احلقيقة ، فلم يبق �سوى احلوار والتوا�سل والعمل امل�سرتك وتفعيل ذلك من 

خالل املوؤ�س�سات العاملية. 

2- العمل على تطوير القوانني والأنظمة العاملية وتعزيز فعاليتها احلقوقية 

ر�سختها  التي  تلك  خا�سة  اجلائرة،  القوانني  خمتلف  وتغيري  والأخالقية، 

لها  لتبقى  ال�سابقة  العاملية  احل��روب  يف  انت�ساراتها  الكربىبعد  ال��دول 

ال�سيطرة والنفوذ واملكا�سب. واإن من واجب امل�سلمني العمل مع غريهم نحو 

اإ�سالح الأخطاء واملمار�سات التي ل تت�سم بالعدالة يف ت�سرفات املنظمات 

مبعيار  الدولية  امل�ساكل  ملعاجلة  ناجعة  و�سائل  اإيجاد  على  والعمل  الدولية، 

التعاون مع  واإن مد ج�سور  التفرقة،  اأو  الت�سلط  اأو  واحد خال من الع�سبية 

الدول الكربى وتوا�سل احلوار ُيعد من اأف�سل الطرق لتحقيق ذلك، اإ�سافة 

اإىل واجب الظهور مبظهر الأمة الواحدة يف اقت�سادها و�سيا�ستها و مقومات 

القوة التي جتعل الآخر ينظر اإليها بعني الحرتام والتقدير.

بيان  اأجل  من  الدولية  املنظمات  يف  الفّعال  احل�سور  من  ال�ستفادة   -3

ال�سورة ال�سحيحة لالإ�سالم و�سرح قواعده واأ�سوله وبيان نظرته ال�ساملة 

للحياة وتقديره لل�سلم والأمن والتعاون بني ال�سعوب، وحترميه واإدانته لكل 

اأ�سكال الإرهاب من قتل املدنيني حتى يف احلروب، واأن هذه املقا�سد لي�ست 

اجتهادية يف ديننا بل هي من �سميم العقيدة واأ�س�ص ال�سريعة : 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  چ   -
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ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈژ ژ چ) احلجرات: ١٣(.
 - چ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ چ )البقرة: ٢٠٨(.

چ    مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی   ی  چ  -

.)٦١ نفال:  )الأ

ڀ    ڀ  ڀ    پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 
ٹٹ ڤ   ڤچ   )املائدة: ٣٢(، والن�سو�ص حول ذلك اأكر 
من اأن حُت�سى ، وفري�سة الوقت توجب على علماء الإ�سالم تو�سيحهاوبيانها 

للعامل ، خا�سة يف هذا الع�سر الذي توجه فيه لالإ�سالم تهمة الإرهاب ب�سبب 

اإليه ممن اندفعوا نحو ت�سرفات �سلبية مل يجِن  ت�سرفات بع�ص املنت�سبني 

منها امل�سلمون �سوى النكبات واملاآ�سي وت�سويه �سورة الإ�سالم وامل�سلمني.
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الف�صل ال�صابع

ثمـرات احلـوار





العقالين  احل��وار  النا�سلنتائج  من  ال�سليمة  العقول  اأ�سحاب  انقياد  اإن 

الآثار  من  عليه  يرتتب  ح�سارية  �سليمةوو�سائل  اأ�س�ص  على  املبني  الهادىء 

احلميدة فوائد جمة ونتائج حممودة يبتغيها كل العقالء، مما ل جنده نتيجة 

فر�ص الراأي اأو الت�سلط اأو القوة.من ذلك:

لالأجيال  وي��ورث  ي�ستمر  والبيان  احلجة  على  املرتتب  النقياد  -اإن   1

الالحقة، وذلك لأن النقياد يف حقيقته لي�ص انقيادا ل�سخ�ص واإمنا للعقيدة 

اأو املذهب الذي اقتنع به هذا ال�سخ�ص .

الظاهري،  والنقياد  والعداوة  الأحقاد  تورث  القوة  نتيجة  الهزمية  2-اإن 

اأما �ساحب البيان واحلجة املقنعة فاإنه حني يربز يف حواره ويوؤثر يف منطقه 

يكون قد نال حّب الآخرين فيتحولون اإىل اأ�سدقاء وحمبني بل مدافعني عن 

الفكرة التي اآمنوا بها.

من  يغري  والإقناع  احلوار  نتيجة  اآمن طوعا  الذي  العقيدة  �ساحب  3-اإن 

حماولة  ودون  اإك��راه  دون  اجلديد  معتقده  مع  يتالءم  مبا  ر�سا  عن  �سلوكه 

لتغيري  ال�سحيحة  الو�سيلة  هو  والإقناع  فاحلوار  الواجبات،  من  للتمل�ص 

.
)١(

ال�سلوك الجتماعي ولي�ص القوة واجلربوت والإلزام 

4-اإن احلوار يتيح – اإذا �سدقت النوايا – التعرف على جميع الحتمالت 

التي ميكن اأن يكون الدليل رمى اإليها بوجه من وجوه الأدلة.

التفكري  ملجالت  وفتح  ل��الآراء  وتالقح  لالأذهان  ريا�سة  الختالف  ٥-اإن 

الو�سول  املختلفة  العقول  ت�ستطيع  التي  الفرتا�سات  �سائر  اإىل  للو�سول 

اإليها.

٦-اإنتعدد احللول اأمام �ساحب كل واقعة ي�سكل فر�سة ل�يهتدي اإىل احلل 

املنا�سب للو�سع الذي هو فيه، وهذا ينا�سب مع ي�سر هذا الدين الذي يتعامل 

للكتاب،  العامة  امل�سرية  الهيئة  الكرمي،  القراآن  املحاورة يف  اأ�سلوب  د. عبد احلليم حفني،   -  ١

٢٠ ط٣ �ص: 
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احل��وار �سمن  بقي  اإذا  يكون  اإمن��ا  ذلك  وكل  واق��ع حياتهم.  النا�ص من  مع 

احلدود والآداب التي يجب احلر�ص عليها ومراعاتها، وبخالف ذلك يتحول 

.
)١(

اإىل جدال مذموم و�سقاق ذي عواقب وخيمة 

التعقل  ي��الزم  فهو  واحل��ج��ة،  املنطق  ا�ستعمال  ير�سخ  احل��وار  اإن   -7

املنطق  وا�ستعمال  املقيت،  والتع�سب  الأفق  �سيق  عن  بعيدا  النظر،  وبعد 

من  عندهم  ما  ومعرفة  الآخرين  لإقناع  ال�سحيح  الطريق  هو  واحلجة 

املتبادلة  الثقة  من  تزيد  النا�ص  بني  الت�سال  و�سيلة  وهو  وبراهني،  حجج 

والتفاهم املبني على العقالنية .

8-وهو الو�سيلة املفيدة للتوعية والدعوة اإىل اهلل تعاىل ون�سر العلم النافع، 

علمي  باأ�سلوب  ال�سبهات  وك�سف  احلق  لبيان  املهم  الطريق  اأنه  اإىل  اإ�سافة 

بعيدا عن اخل�سومة املذمومة واجلدال البغي�ص.

العقالء  و�سيلة  فهو  الفرد،  نف�ص  الأدبية يف  ال�سجاعة  ينمي  واحل��وار   -9

اأفكارا  يحملون  اأنهم  يعلمون  املبادىء  اأ�سحاب  لأن  امل��ب��ادىء،  واأ�سحاب 

الكافية  اجل��راأة  ميتلكون  اأنهم  كما  الآخرين،  مواقف  من  عليها  يخ�سون  ل 

للتخلي عن اآرائهم فيما اإذا مّت اإقناعهم بوجاهة قول الآخر، لهذا فاحلوار 

العقالين املبني على احلجة واملنطق يدل على طبيعة �سليمة من اآفات النف�ص 

واأمرا�ص املجتمع وعلى نف�ص ُحّرةاأبية �سجاعة.

10- اإنه املدخل املهم لإظهار احلق ودح�ص الباطل باأ�سلوب علمي هادىء 

بعيدا عن النفعال وفر�ص الآراء على النا�ص.

11- وهو الطريق الأمثل لتفهم اآراء الآخرين ومعرفة نقاط التفاق ونقاط 

الختالف، ومن ثم ُيعذر كل طرف غريه اإذا خل�ست النيات.

12 - واأ�سلوب احلوار ُي�ستعمل لنقل معلومة اأو اإثبات ق�سية من غري طريق 

ال�سرد املبا�سر، واإمنا من خالل ال�سوؤال واجلواب اأو تبادل الأفكار واملعلومات، 

١-طه جابر العلواين ، اأدب الختالف يف الإ�سالم ، الدار العاملية للكتاب الإ�سالمي ، ط٦ ، �ص:٢٥
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مما يعطي ال�سياق الذي تنقل به املعلومة اهتماما وحيوية بعيدا عن ال�ساآمة 

وامللل، بل يدفع ال�سامع لالهتمام والتيقظ والنتباه ملا يقال وما يجاب به، 

لنا  �ساق  الكرمي  القراآن  اأن  وجند  اأقوامهم،  حاوروا  الأنبياء  اأن  جند  لهذا 

كثريا من الق�س�ص واملواعظ واحلكم بطريقة احلوار، ليبلغ للقارىء ما فيها 

من عربة ومعاين ومواعظ.

 قال ال�سيوطي: »وقد اأخرج اهلل تعاىل خماطباته يف حماجة خلقه يف اأجلى 

�سورة ليفهم العامة من جليها ما ُيقنعهم، وتلزمهم احلجة، ويفهم اخلوا�ص 

.
)١(

من اأبنائها ما َيربي على ما اأدركه َفْهُم اخلطباء«

هذه احلياة،  يف  حقيقتني  وال�سر  اخلري  كان  فاإذا  احلق،  13– ُن�سرة 

وال�سراع بينهما قائم منذ وجد الإن�سان، فال بد ل�ستقرار اأمور احلياة من 

اأقوى  واحل��وار من  اإىل موت،  ت�ستحيل احلياة  ل  ال�سر وحماربته حتى  دفع 

اأ�سحاب  اأوق��ف  الذي  وهو  الباطل،  على  والق�ساء  احلق  لن�سرة  الأ�سلحة 

املبني على  ثابتني �سامدين، واحلوار  الإميانية يف وجه اجلبابرة  الإرادات 

العقيدة هو الذي حّول عابد الوثن و�سارب اخلمر اإىل عابد هلل تعاىل، وجعله 

.
)٢(

كرميا بنف�سه قويا بخالقه، طاهر ال�سريرة ثائرا على الرذيلة«

فاحلوار  والإقناع،  للحجة  وامل�سمون  ال�سهل  الطريق  هو  احل��وار  14-اإن 

اأو تثبيتا لأقدام  اإجالء حلقيقة  اأو  اأو ن�سحا  يف القراآن وال�سنة يفيد وعظا 

اأو دح�سا لباطل وما �سابه ذلك من اإجابات على ت�ساوؤلت ت�سغل  املوؤمنني، 

بال الإن�سان العاقل، وكل ذلك باأ�سلوب يتنا�سب مع امل�ستوى العقلي لالإن�سان 

تعاىل:  ق��ال  امل��ردي،  والتخبط  املعقد  الفل�سفي  اجل��دل  عن  بعيدا  عموما 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چٹٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چچ چالزمر: ٢٣، وقال:چ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿٿچالن�ساء: ٨7.
١- ال�سيوطي ، الإتقان يف علوم القراآن ، ج١٣٥/٢

٢-نوفل اأبو املجد ، الدعوة اإىل اهلل تعاىل �ص: 7٠
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مقنع  منطق  م��ن  عنه  ي�سدر  وم��ا  ل�سانه  ه��و  اإمن��ا  امل��ح��اور  �سالح  واإن 

وحجة وا�سحة، لهذا بنّي اهلل تعاىل اأن هذا الدين جاء من خالل الربهان 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چۅۅ  الإك���راه:  ولي�ص 

ائائ چالن�ساء: ١7٤.
وقد طالب اهلل تعاىل من يدعي دعوى دون دليل اأن يقدم الربهان:

چ ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئىئچالبقرة: ١١١

ٻ  ٱ  برهان:چ  ول  حجة  له  لي�ص  تعاىل  باهلل  ي�سرك  الذي  اأن  وبني 

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻٻ 

ٿ ٿ  ٿ ٹ چالنمل: ٦٤.وقد بني اأهل اللغة اأن الربهان م�سدر 

، واأن معناه: بيان احلجة، واأنه اأوكد الأدلة وهو الذي يقت�سي  بَرَه اإذا ابي�صَّ

.
)١(

ال�سدق اأبدا 

مع  احل��وار  يف  القومي  الطريق  اإىل  تر�سدنا  وال�سنة  الكتاب  ون�سو�ص 

الآخرين وهو اأن ن�ستمع للدعوى ثم نطالب بالربهان وما دام اأنه ل برهان 

باطل،  اأنه على  ويعرف  اإن كان عاقال  نف�سه  اإىل  فاإنه �سريجع  املخالف  مع 

اإذ اإن كل �سخ�ص قادر على اأن يدعي ما ي�ساء لكن املهم هو اأن يربهن على 

�سحة ما يقول ويعتقد.

 ومن هنا تبدو اأهمية الل�سان والقدرة على البيان واحلوار حيث اإنه ال�سالح 

بتقاليده  للتم�سك  يجادل  من  خا�سة  النا�ص  مواجهة  يف  واملوؤثر  احلقيقي 

ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ  واألفها، ولهذا قال تعاىل:چ  التي ورثها  وعاداته 

ڱ ڱ ڱں چ  اإبراهيم: ٤.

١- الراغب الأ�سفهاين ، مفردات القراآن ، مرجع �سابق ، �ص:٤٥
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بالفكرة  ال�سالة  الفكرة  ُتكافح  اإمن��ا  مبثله،  ُيعالج  ل  التطرف  15-اإن 

ال�سحيحة، وهذه من اأهم ثمرات احلوار، فالتطرف عالجه احلوار البناء، 

اإىل احلق �سواء  الرجوع  اأجل  الغايل يحتاج لالإقناع من  الفكر  لأن �ساحب 

مثله،  بخطاأ  اخلطاأ  نحارب  اأن  ي�سح  ول  اأفكاره،  تف�سيالت  اأو  منهجه  يف 

احلجة  ونقابل  اجلانب  نلني  واأن  التعامل  يف  نتو�سط  اأن  غلوهم  مينعنا  ل 

باحلجة، »ادفع بالتي هي اأح�سن«.

اأ�سا�ص  اإن  حيث  ون�سو�سه،  للدين  ال�سحيح  الفهم  اإىل  ن�سل  وباحلوار 

الغلو هو الفهم اخلاطىء ، ولهذا قال ابن القيم : »ينبغي اأن ُيفهم عنالر�سول 

ر به  مراده من غري غلو ول تق�سري، فال ُيحمل كالمه ما ل يحتمل، واأل ُيق�سّ

عن مراده وما ق�سده من الهدى والبيان، وقد ح�سل باإهمال ذلك والعدول 

عنه من ال�سالل عن ال�سواب ما ل يعلمه اإل اهلل، بل �سوء الفهم عن اهلل 

ور�سوله اأ�سل كل بدعة و�ساللة ن�ساأت يف الإ�سالم، بل هو اأ�سل كل خطاأ يف 

.
)١(

الأ�سول والفروع«

فقد جتد هذا املغايل يجهل اأولويات مراتب الأحكام ويخلط بني الواجب 

واملندوب، اأو بني احلرام واملكروه، ويهتم بال�سنة على ح�ساب الفرائ�ص جهال 

بالأوليات وما يجب تقدميه.

والرتبية،  التعليم  يف  واأبرزها  الأ�ساليب  اأهم  احلوار  اأ�سلوب  16-ُيعد 

وال�سرود  امللل  ويدفع  عليها احليوية  ي�سفي  النف�ص  اإىل  اأ�سلوب حمبب  فهو 

اأكر  الذهن  ويجعل  املتابعة،  الإقبال على  ويزيد  ال�سامع  انتباه  وي�سد  عنها 

تفتحا وجتاوبا .

اأ�ساليب  بني  يظهر  الرتبية،  رواد  من  املعا�سرون  به  اأخ��ذ  اأ�سلوب  وه��و 

التدري�ص م�ستقال بنف�سه اأو يف ثنايا الأ�ساليب والطرق الأخرى.وعند عودة 

١- الروح، لبن القيم ، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٩7٥، ج٦٣/١.
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تر�سيخ منهج احلوار  رائدة يف  اأنها  �سيجدون  النبوية  ال�سنة  اإىل  الرتبويني 

يف التعليم والرتبية، واأنه اأ�سلوب حكيم وب�سرية هادية وطريق مقنع اهتم 

وهداية  املرتدد  واإقناع  ال�سامع،  وت�سويق  احلجة  لإي�سال   [ امل�سطفى  به 

ال�سال واإزالة ال�سبهة .
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خـاتـمـة :

خل�ست هذه الدرا�سة اإىل جملة من النتائج لعل اأهمها :

اأر�سدتنا قول وعمال  النبوية وال�سرية العطرة قد  اإن الكتاب وال�سنة   -١ 

اإىل كل اأ�س�ص احلوار واآدابه واأ�ساليبه، فما علينا اإل املزيد من الدرا�سة لها 

والتدبر فيها ل�ستخال�ص ما فيه �سالح حياتنا.

 ٢- احلوار و�سيلة على غاية من الأهمية لالت�سال والتفاهم مع الآخر.

و�سفاء  النية  �سالمة  عند  للحقيقة  للو�سول  ال�سحيح  الطريق  اإنه   -٣  

املق�سد.

 ٤- �سرورة ا�ستعمال احلوار يف التعليم والدعوة اإىل اهلل ملا يف طريقته من 

�سرعة التاأثري واإي�سال الفكرة ور�سوخها.

املناظرات  يف  مراعاتها  ينبغي  واآداب  واأ�س�ص  مرتكزات  له  احل��وار   -٥  

العلمية و�سائر �سوؤون حياتنا، واإل كان جدال عقيما ومهاترات �سقيمة ، ومن 

اأهم هذه الأ�س�ص: العقالنية يف املخاطبة، والتاأكيد على نبذ التقليد الأعمى، 

وو�سوح  النية،  وح�سن  بيانه،  عند  للحق  بالرجوع  والإن�ساف  واملو�سوعية 

الطرف  واح��رتام  اجلانب،  ولني  الرفق  ومراعاة  بالعلم،  والت�سلح  الهدف، 

الف�سيح  الكالم  وا�ستعمال  الإن�سات،  وح�سن  املرجعية،  وو�سوح  الآخ��ر، 

يف  �سواء  الآخ��ر  الطرف  وت�سفيه  التحقري  عن  والبعد  اللطيفة،  والعبارات 

�سخ�سه اأو راأيه، واأهمية املداراة بعيدا عن املداهنة .

حياتنا،  يف  منهجا  احل��وار  تر�سخ  دون  حت��ول  معوقات  هناك   -٦

جتعل احلوار جمرد جمادلت ل ت�سمن ول تغني من جوع، منها: الغلو  اأو 

والتطرف يف الفكر، وحماولة احتكار احلقيقة، وما قد ينتج عن ذلك من 

اأو املذهبية،  اأو تكفريه دون وجه ح�ق، ثم الع�سبية الفكرية  ت�سليل الآخر 
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اخلاطئء  الفهم  ومنها  الأعمى،  والتقليد  واجلهل  بالنف�ص،  والع��ت��داد 

�سياقاتها. واجتزائها من  للن�سو�ص 

7-بينت الدرا�سة �سرورة تفعيل احلوار مع الآخر املختلف دينا وح�سارة 

على اأ�س�ص عادلة، بعيدا عن الت�سلط وفر�ص الراأي الآخر.

 ٨- ات�سحت احلاجة املا�سة للحوار ليكون رفيقا للعامل واملتعلم والداعية 

واملنهل  ال�سايف  املعني  وال�سنة  الكتاب  يف  واأن  م��ب��داأ،  �ساحب  وك��ل 

اهلل  هو حبل  وال��ق��راآن  ل  كيف  واآداب���ه،  احل��وار  اأ�س�ص  معرفة  يف  ال��ع��ذب 

الب�سرية  معلم  هو   [ حممد  ور�سوله  �سيء،  يف  يفرط  مل  الذي  املمدود 

تلم�ص  اإىل  اليوم  الب�سرية  اأحوج  فما  املنري،  وال�سراج  املهداة  والرحمة 

هديه ] يف التوا�سل والتحاور حتى نخرج من اأزمة التع�سب ونتنّحى عن 

وحل املهاترات واملخا�سمات، ونتخل�ص من حتكم الهوى والرغبات .

ذلك  من  الهدف  معرفة  املهم  لكن  احلوار،  اأهمية  ُيدرك  عاقل  وكل   

اأو املوافق، وما هي  وما هي الأ�س�ص التي يقوم عليها احلوار مع املخالف   ،

ثمرات ذلك ؟ وكلها اأ�سئلة اأرجو اأن تكون هذه الدرا�سة قد اأجابت عن بع�سها 

يف �سوء كتاب اهلل تعاىل وهدي ر�سول اهلل ].

 واحلمد هلل رب العاملي��ن .
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية(. 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي.

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�س الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�س      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�س... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�س      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�س اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�س وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      






