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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ،أما بعد:
ميثل احلوار قاعدة أساسية ومنهجية من قواعد الدعوة اإلسالمية التي يعود
تاريخها إلى اللحظة األولى النطالق رسالة اإلسالم .وقد مت بناء هذه القاعدة
ِاس ِم َر ِّب َك الَّ ِذي َخ َلقَ ) (العلق،)١ :
وتأصيلها بدءاً بقوله تعالى( :ا ْق َر ْأ ب ْ
ِال ْك َم ِة َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
ِيل َر ِّب َك ب ْ ِ
ومروراً بقوله
ال َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم
ْ
سبحانه(:اد ُع ِإ َلى َسب ِ
ين)
بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن إ َِّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َن َض َّل َعن َسبِي ِل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم ب ِْالُ ْه َت ِد َ
(النحل ،)١٢٥:وانتهاء بقوله سبحانهَ (:وا َّت ُقو ْا َي ْو ًما ُت ْر َج ُع َ
ون ِفي ِه ِإ َلى ا ِ
هلل ُث َّم
ُت َو َّفى ُك ُّل َن ْف ٍس َّما َك َس َب ْت َو ُه ْم َال ُي ْظ َل ُم َ
ون) (البقرة.)٢٨١ :
وقد سجل القرآن الكرمي وسجلت السنة النبوية مناذج للحوار مبختلف مستوياته
وأساليبه؛ ليعلم الناس جميع ًا بأن هذا الدين إمنا تبنى دعوته على االقتناع
َ
تعالى(:ال
والبينة واحلجة العقلية ،وال مجال فيه أبداً للقسر واإلكراه .يقول
ي ال ُّر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر ب َّ
وت َو ُيؤْ ِمن بِا ِ
ِالطا ُغ ِ
هلل َف َق ِد
ين َقد َّت َب َّ َ
إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
انف َصا َم َل َها َو ُ
ْاس َت ْم َس َك بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُو ْث َق َى َال ِ
يم) (البقرة.)٢٥٦ :
اهلل َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
وإذا كان احلوار ضروري ًا في مرحلة الدعوة املكية واملدنية وما تالهما ،فهو
اليوم أشد ضرورة وأكثر أهمية في ظل معطيات حضارية عديدة ،منها:
 -1ثورة االتصاالت احلديثة وتقنية املعلومات التي تُبث عبر أجواء مشحونة
باالضطراب وافتعال الصراع ونشر ثقافة القوة.
 -2ظهور اإليديولوجيات الفكرية العقدية ،ومحاولة توظيفها خلدمة
أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية.
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-3انتشار فكرة العاملية ،وإحساس الدول بارتباط مصيرها باألجزاء األخرى
من العالم ،وارتباط األفراد واملجتمعات في هذه الدول مبصالح مشتركة.
فاملسلمون حتت طائلة املسؤولية الدنيوية واألخروية مطالبون اليوم أكثر من
أي وقت مضى بإحياء ثقافة احلوار ونشر ثقافة اإلسالم ومبادئه ،تلك الثقافة
التي متثل قوة في املبادئ والقيم والفكر األصيل ،لتكون قوة الثقافة في مواجهة
ثقافة القوة املهيمنة على احلضارة املعاصرة.
والواجب احلضاري املتحدث عنه إمنا ميثل واجب الوقت ،الذي يستلزم
االلتزام بالشروط والقيام باألركان وإزالة املوانع؛ ليتم احلكم على الفعل
احلضاري بالصحة واإلجزاء والفاعلية.
ومن هنا وقيام ًا ببعض الواجب رغبت في إعداد هذا الكتاب ،وذلك لإلسهام
املتواضع في تسليط الضوء على ضوابط احلوار في الفكر اإلسالمي مبا يتالءم
والتقدم احلضاري والثقافي الذي يعيشه عاملنا املعاصر.
خطة البحث:
يتكون البحث من :مقدمة ،ومتهيد ،وفصلني ،وخامتة.
أما املقدمة :فتشتمل على بيان أهمية موضوع البحث ،وخطته ،ومنهجه.
وأما التمهيد :فيشتمل على أمرين.
األول :التعريف مبصطلحات الكتاب األساسية.
الثاني :حملة موجزة عن أهمية احلوار وضروراته.
وأما الفصل األول :فهو في قواعد احلوار وأصوله في الفكر اإلسالمي.
وأما الفصل الثاني :فهو في قيم احلوار وآدابه في الفكر اإلسالمي.
وأما اخلامتة :ففيها رصد ألبرز توصيات البحث.
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منهج البحث:
اقتضت طبيعة البحث اتباع املنهج التأصيلي في إعداده ،وذلك بإقامة دراسة
مسائل البحث على ما ورد بشأنها من نصوص شرعية في الكتاب والسنة،
وعلى فهم علماء اإلسالم ومفكريه لهذه النصوص وتطبيقاتهم لها.
مع العناية مبا يلي:
• •الرجوع إلى املصادر األصلية ملوضوع البحث.
• • اعتماد أسلوب السهولة واليسر في طرح أفكار البحث وعرضها ومعاجلة
مسائله ،واجتناب اإلسهاب واإلطالة وغموض العبارة.
• •التزام األمانة العلمية في العزو واالقتباس والنقل.
• •ترقيم اآليات القرآنية وبيان سورها.
• •تخريج األحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها ،إذا
لم تكن في الصحيحني أو أحدهما ،فإن كان كذلك اكتفيت حينئذ
بتخريجهما.
• •العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعالمات الترقيم.
• •تزويد الكتاب بقائمة احملتويات ،وقائمة املصادر واملراجع.
وبعد :هذا ما تيسر لي إعداده في هذا الكتاب ،الذي أسأل اهلل عز وجل أن
أكون وفقت فيه للحق والصواب والسداد.
واحلمد هلل رب العاملني.
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أوالً :التعريف مبصطلحات البحث األساسية:
لدينا في الكتاب مبوجب عنوانه ثالثة مصطلحات أساسية هي :الضوابط،
واحلوار ،والفكر اإلسالمي .أتناولها بالتوضيح والبيان على النحو التالي:
١ـ الضوابط :الضوابط جمع ضابط ،وهو اسم فاعل من الضبطَّ ،
والض ْب ُط
في اللغة :لزوم الشيء وحبسهَ .
وض ْب ُط الشيء :حفظه باحلزم واإلحكام
ضبطت البالد إذا قمت بأمرها قيام ًا ليس
واإلتقان حفظ ًا بليغاً ،ومنه قيل:
َ
وضبطت الكتاب إذا صححت أخطاءه وأصلحت خلله .ورجل
فيه نقص.
َ
ٌ
ُ
والضــــابط :القـــوي علـى عمــله .واألضبط :الذي
ضابط :أي قوي حــازم.
يعمل بكلتا يديه( .)1و ُيعــرف العلمـــاء الضابط في االصطالح بأنه :حكم
كلي ينطبق على جزئياته( .)2واملراد بالضوابط هنا :األحكام الكلية واألسس
واملبادئ العامة املنظمة للحوار في الفكر املنبثق من اإلسالم.
٢ـ احلــوار:
(ح َو َر) ومشتقاتها في اللغة مبعان عدة ،فقد جاء أن ا َحل ْو ُر:
ترد كلمة َ
الرجوع عن الشيء وإلى الشيء ،يقال :حا َر إلى الشيء وعنه َح ْوراً و َمحاراً
رجع عنه وإليه ،ومنه قوله تعالىِ ( :إ َّن ُه َظ َّن َأن لَّن َي ُحو َر) (االنشقاق،)١٤ :
أي :لن يرجع مبعوث ًا يوم القيامة.
يحور َح ْوراً ،قال لبيد:
وكل شيء تغير من حال إلى حال فقد حا َر ُ
ِ
		
وض ْوئ ِه
وما املر ُء إال
كالشهاب َ

َي ُحو ُر رماد ًا بعد إذْ هو ِ
ساط ُع

إلي جواب ًا
واحملاورةُ :املجاوبة .وال َّتحاو ُر :التجاوب ،تقول :ك َّلمت ُه فما َأحار َّ
إلي حوِ يراً وال َحوير ًة ،أي :ما ر َّد جواباً.
وما رجع َّ
( )1انظر :ل�سان العرب ـ البن منظور ،مادة (�ضبط) .وامل�صباح املنري ـ لأحمد الفيومي� ،ص .135واملعجم الو�سيط ـ ملجمع اللغة العربية ،ج� /1ص.533
( )2انظر :املعجم الو�سيط ،ج�/1ص .533
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واستحاره أي استنطقه ،وهم يتحاورون أي يتراجعون الكالمُ .
واملَاورةُ:
مراجعة املنطق والكالم في املخاطبة(.)١
ونستنتج مما تقدم أن كلمة (احلوار) تدور في استخداماتها في اللغة
العربية حول املعاني اآلتية:
1.1الرجوع إلى الشيء وعن الشيء.
2.2التحول من حال إلى حال.
3.3اإلجابة والرد.
4.4االستنطاق ومراجعة احلديث.
وهذه املعاني املتعددة متحققة في احلوار مع اآلخر في الفكر اإلسالمي موضوع
كتابنا هنا ،فاملتحاوران قد يرجع أحدهما إلى رأي اآلخر أو قوله أو فكره رغبة
في الوصول إلى الصواب واحلقيقة .واحملاور يتنقل في حواره من حالة إلى
أخرى ،فمرة يكون مستفسراً ،وأخرى يكون مبرهناً ،وثالثة يكون مفنداً،
وهكذا .كما أن املتحاورين يهتم كل واحد منهما باإلجابة عن أسئلة صاحبه،
ويقدم مجموعة من الردود على أدلته وبراهينه .كما أن كل واحد منهما
يستنطق صاحبه ويراجع احلديث معه لغرض الوصول إلى أهدافه ومراميه(.)٢
و ُيراد باحلوار في االصطالح :مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني ملعاجلة قضية
من قضايا الفكر والعلم واملعرفة بأسلوب متكافئ يغلب عليه طابع الهدوء
والبعد عن اخلصومة.
ومـــن املصطلحات املقاربة في معنـــاها ملعنى احلوار :مصطلــح (املنـــاظرة)،
وهو« :تردد الكالم بني شخصني َيقصد فيه كل واحد منهما تصحيح قوله
وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور احلق»(. )٣
3

4

5

( )١انظر :ل�سان العرب ـ البن منظور ،مادة (حور).
( )٢انظر :احلوار الذات والآخر ـ للدكتور عبدال�ستار الهيتي� ،ص .39
( )٣مناهج اجلدل يف القر�آن الكرمي ـ للدكتور زاهر الأملعي� ،ص.30
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وكذا مصطلح (اجلدل) ،وهو«:املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة إللزام
اخلصم»( ، )١ومنه ما هو محمود ،ومنه ما هو مذموم ،كما سيأتي بيانه إن شاء
اهلل .إال أن اجلدل رغم اشتراكه مع احلوار في كونه مراجعة للكالم وتداول له بني
طرفني ،فإنه يفترق عنه في كون هذا التداول وتلك املراجعة تأخذ طابع القوة
والغلبة واخلصومة في اجلدل ،بينما تأخذ طابع الهدوء والبعد عن اخلصومة في
احلوار .يقول أبو البقاء الكفوي«:اجلدل عبارة عن دفع املرء خصمه عن فساد
قوله بحجة أو شبهة ،وهو ال يكون إال مبنازعة غيره» (.)٢
 ٣ـ الفكر اإلسالمي:
مصطلح الفكر اإلسالمي من املصطلحات احلديثة في الدراسات
اإلسالمية ،واملراد به هنا :احملاوالت العقلية واجلهود العلمية التي بذلها
املسلمون منذ انتقال النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى الرفيق األعلى لفهم
اإلسالم وعرضه ،ومواجهة املشكالت الواقعية في ضوء أصوله ومبادئه (. )٣
وهو بعبارة أخرى :كل ما أنتجه املسلمون وفق منهج اإلسالم من فكر بشري
في املعارف الكونية العامة املتصلة باهلل سبحانه وتعالى والعالم واإلنسان منذ
عصر الصحابة -رضي اهلل عنهم -وإلى عصرنا احلاضر (. )٤
6

7

8

9

ثانياً :حملة موجزة عن أهمية احلوار وضروراته:
يعد احلوار من األمور املهمة جداً التي تدعو إليها النصوص الشرعية
والضرورات احلياتية ،فقد جاء القرآن الكرمي مبثله العليا وقيمه اإلنسانية التي
تولي احلوار أهمية كبرى ،تتضح هذه األهمية في اتساع دائرة احلوار وشموله
ملا ال يحصى كثرة من القضايا واملسائل ،فهناك محاورات بني اخلالق «جل
( )١املرجع ال�سابق� ،ص.24
( )٢الكليات� ،ص.145
( )٣انظر ك ًال من :الفكر الإ�سالمي يف تطوره ـ للدكتور حممد البهي .والأ�صالة واملعا�صرة يف الفكر الإ�سالمي ـ للدكتور حممد ر�أفت �سعيد� ،ص .7
( )٤انظر :املذهبية الإ�سالمية والتغيري احل�ضاري ـ للدكتور حم�سن عبداحلميد� ،ص .21
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جالله» ومخلوقاته من الرسل اكرام عليهم السالم ،ومن املالئكة املقربني،
والشيطان الرجيم.
وهناك محاورات بني الرسل عليهم السالم وأقوامهم ،وبني القوم األخيار
واالشرار ،وهناك أيض ًا محاورات مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ،ومع
مشركي العرب.
وإذا خاطب القرآن الكرمي هذه الفئات املتعددة املوجودة آنذاك ،فإنه يعني
مخاطبة أية فئات جديدة توجد عبر التاريخ مهما تنوعت مقوالتها الفكرية
ليبرهن على مقدرة العقل املسلم على مواجهة أي فكر مستجد.
ومن اآليات الصريحة التي تدعو إلى احلوار وتبني آدابه :قوله تعالى:
ِال ْك َم ِة َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
ِيل َر ِّب َك ب ْ ِ
ال َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن)
ْ
(اد ُع ِإ َلى َسب ِ
(النحل ، )١٢٥:وقولهَ (:وال ُ َت ِادلُوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن)
(العنكبوت ،)٤٦:وقوله أيض ًا ُ (:ق ْل َهاتُو ْا ُب ْر َها َن ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َصا ِد ِقنيَ)
(البقرة.)١١١ :
ومتشي ًا مع املبادئ اإلسالمية الداعية إلى احلرية في تكوين القناعات ينضم
إلى اآليات السابقة ،ما كان بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصحابته ،وما
كان بينه وبني قومه من محاورات ومساجالت فكرية ترويها لنا كتب السنن
والسير(. )1
واحلوار ركيزة أساسية في الدعوة إلى اهلل تعالى وبيان محاسن اإلسالم
ومفاهيمه السمحة وفضائله وقيمه ومقاصده السامية ،وحث الناس على
االلتزام بأحكامه ،يقول عز وجلُ (:ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب َت َعا َل ْوا ِإ َلى َك ِل َمةٍ َس َواء
بي َن َنا وبي َن ُكم َأ َّال َنعبدَ ِإ َّال َ
اهلل َو َال ن ُْشر َِك ِب ِه َش ْي ًئا َو َال َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض َنا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا ِّمن
َْ ََْ ْ
ُْ
10

( )1لالطالع على مناذج من هذه املحاورات راجع ك ًال من :حوار احل�ضارات وطبيعة ال�صراع بني احلق والباطل ـ للدكتور مو�سى الإبراهيم� ،ص .268-255
واحلوار �آدابه وتطبيقاته يف الرتبية الإ�سالمية ـ خلالد املغام�سي� ،ص .119-117
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هلل َف ِإن َت َولَّ ْوا َف ُقولُو ْا ْاش َهدُ و ْا ِب َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون ا ِ
ُد ِ
ون) (آل عمران .)٦٤ :ووصو ًال
إلى هذا الهدف أرسل النبي صلى اهلل عليه وسلم أكثر من خمسني رسالة إلى
امللوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى اإلسالم ويرغبهم فيه(. )1
واحلوار ضروري لكشف الشبهات وتفنيد األباطيل التي تثار حول اإلسالم
عقيدة وشريعة وتاريخه ًا ومنهج ًا وسلوك حياة ،سواء كانت من املسلمني
أو من غير املسلمني ،وكثير من الناس ميتنع عن الدخول في اإلسالم لوجود
شبهات تعترض طريقه ،فيجاب عن هذه الشبهات عن طريق احلوار البناء.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :إن كثيراً من أهل الكتاب يبلغهم اإلسالم،
ولكن مينعهم من اإلميان شبهات يحتاجون أجوبة عليها»(. )2
ومن الشبهات التي ظهرت عند املسلمني ومت الرد عليها وكشفها عن طريق
احلوار :شبهات اخلوارج على اخلليفة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ،حيث
ذهب إليهم عبداهلل بن عباس ـ رضي اهلل عنهما -ملعرفة ما في أنفسهم من شبه
أباحوا بها ألنفسهم اخلروج على خليفة املسلمني ،وبدأ احلوار معهم بتحديد
نقاط االختالف بينهم وبني اخلليفة ،وبعد أن حددها أخذ في الرد عليها
الواحدة تلو األخرى ،فلم يترك شبهة إال ودحضها بالدليل القاطع ،فرجع كثير
منهم للحق ملا بان لهم (. )٣
وال بد من احلوار لبناء املفاهيم الصحيحة وإيضاح احلق للناس ،وهذا ما
سلكه النبي صلى اهلل عليه وسلم في حواراته الكثيرة مع صحابته الكرام ،ومن
ذلك حواره مع أصحابه في بيان حقيقة الغيبة وحكمها ،فعن أبي هريرة ـ رضي
اهلل عنه -أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :أتدرون ما الغيبة؟ ،قالوا:
اهلل ورسوله أعلم ،قال :ذكرك أخاك مبا يكره ،قيل :أفرأيت إن كان في أخي ما
11

12

13

( )1راجع :جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة الرا�شدة ـ ملحمد حميد اهلل� ،ص  92وما بعدها.
( )2اجلواب ال�صحيح ملن بدل دين امل�سيح ،ج� /1ص.76
( )٣راجع :جامع بيان العلم وف�ضله ـ البن عبدالرب ،ج� /2ص.127-126
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أقول؟ ،قال :إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن لم يكن فيه فقد بهته» (. )١
ومن ذلك أيضاً :حواره صلى اهلل عليه وسلم مع الصحابي الذي جاء يستأذنه
في الزنا ،فعن أبي أمامة ـ رضي اهلل عنه ـ أنه قال :إن فتى شاب ًا أتى النبي صلى
اهلل عله وسلم فقال :يا رسول اهلل إئذن لي بالزنا ،فأقبل القوم عليه يزجرونه،
فقال له صلى اهلل عليه وسلم أدن ،فدنا قريب ًا منه ،فقال له :أحتبه ألمك؟ قال:
ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك ،قال :وال الناس يحبونه ألمهاتهم،
أفتحبه البنتك؟ قال :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك ،قال :وال الناس
يحبونه لبناتهم ،أفتحبه ألختك :قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال :وال
الناس يحبونه ألخواتهم ،أفتحبه لعمتك؟ ،قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك،
قال :وال الناس يحبونه لعماتهم ،أفتحبه خلالتك؟ ،قال :ال واهلل جعلني اهلل
فداءك ،قال :وال الناس يحبونه خلاالتهم ،فوضع النبي صلى اهلل عليه وسلم يده
عليه ،وقال :اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه ،فلم يكن ذلك الفتى
يلتفت إلى شيء (. )٢
وهكذا يغرس النبي صلى اهلل عليه وسلم القناعة باحلق في العقول في حوار
هادئ يحرك العواطف واملشاعر ويناجي الفطرة ،ينتهي بانتصار اخلير على
الشر ،واستعالء العفة واإلميان على الشهوات والنزوات.
وال بد من احلوار الكتساب العلم وتلقي املعرفة ،ونقل العلوم واخلبرات
والثقافات ،وتالقح احلضارات من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أمة.
وقد اقتضت احلكمة اإللهية جعل الناس مختلفني تتعد آراؤهم وأفهامهم،
وتتنوع عقائدهم ومعارفهم ،فاختالف التنوع بني البشر سنة كونية وحقيقة
فطرية وقضاء إلهي مرتبط باالبتالء والتكليف الذي تقوم عليه خالفة اإلنسان
14

15

( )١رواه الإمام م�سلم يف �صحيحه يف كتاب (الرب وال�صلة والآداب) ،باب (حترمي الغيبة) ،ج�/16ص.142
( )٢رواه الإمام �أحمد يف امل�سند ،احلديث رقم ( ،)22211ج� /36ص ،545وقال حمققو امل�سند�« :إ�سناده �صحيح ،ورجاله ثقات رجال ال�صحيح».
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في األرض ،يقول تعالىَ (:و َلو َشاء ُ
اهلل َ َل َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًة َو َل ِكن لِّ َي ْب ُل َو ُك ْم
ْ
اس َت ِب ُقوا ْ َ
ِفي َما آت ُ
ات ِإ َلى ا ِ
ال ْي َر ِ
هلل َم ْر ِج ُع ُك ْم َج ِمي ًعا َف ُي َن ِّب ُئ ُكم بِ َا ُكن ُت ْم
َاكم َف ْ
ون) (املائدة ،)٤٨ :ويقول كذلك َ (:و َلو َشاء ُ
ِفي ِه ت َْخ َت ِل ُف َ
اهلل َ َل َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة
ْ
َو ِاحدَ ًة َو َل ِكن ُي ِض ُّل َمن َي َشاء َو َي ْه ِدي َمن َي َشاء َو َل ُت ْس َألُ َّن َع َّما ُكن ُت ْم ت َْع َم ُل َ
ون)
(النحل .)٩٣:والواقع يشهد في كل مراحل الزمن على وجود هذا االختالف
والتعدية بني البشر ،فال بد إذن من احلوار الذي ميثل األداة احلضارية املثلى
لضبط االختالف املذموم (اختالف التصادم والتضاد) ،وإيجاد أرضية
مشتركة بني األطراف املختلفة أفراداً وجماعات ،لتفعيل قيم التعارف والتعاون
بني الناس ،واالنفتاح عليهم ،وفهم وجهات نظرهم ،واالستفادة اإليجابية من
معطياتهم ،وحتقيق املصالح املشروعة املشتركة معهم ،والسيما في هذا العصر
الذي يدخل العالم فيه مرحلة من املتغيرات اجلذرية والتطورات والتحوالت
الكبرى والسريعة على مختلف األصعدة ،ويشهد ثورة هائلة في وسائل
االتصال واإلعالم وتدفق املعلومات ،وما تفرضه هذه الثورة من إمكانات غير
مسبوقة للتواصل الثقافي والفكري والقيمي بني األطراف املختلفة في الشعب
الواحد وبني الشعوب الكثيرة املتعددة.
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قواعد الحوار وأصوله في الفكر
اإلسالمي

25

26

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

للحوار في الفكر اإلسالمي قواعد وأصول وأسس ال بد ألطراف احلوار على
اختالف أنواعه من االنطالق منها واالعتماد عليها .ولعل من أبرز هذه القواعد
واألصول مما يناسب مقامنا هذا ما يلي:
أوالً :إخالص النية هلل تعالى:
وحقيقة اإلخالص أال يبتغي احملاور من حواره مع اآلخر إال وجه اهلل تعالى وابتغاء
مرضاته وطلب حسن مثوبته ،وبيان احلق والذب عنه ،وداللة الناس إلى الهدى
وتثبيتهم عليه .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية« :ال بد من حسن النية ،فلو تكلم
بحق لقصد العلو في األرض أو الفساد كان مبنزلة الذي يقاتل حمية ورياء .وإن
تكلم ألجل اهلل تعالى مخلص ًا له الدين كان من املجاهدين في سبيل اهلل ومن ورثة
األنبياء خلفاء الرسل»(.)1
وإن مما يقدح في اإلخالص وينافيه :الرياء والسمعة وطلب الشهرة والتعصب
للرأي ،والرغبة في العلو واالنتصار.
يقول اخلطيب البغدادي« :ويخلص النية في جداله بأن يبتغي وجه اهلل تعالى،...
وليكن قصده في نظره :إيضاح احلق وتثبيته دون املغالبة للخصم»(.)2
وقد ضرب األنبياء والرسل ـ عليهم السالم ـ أروع األمثلة في إخالص دعوتهم هلل
ال يقولَ ( :و َيا َق ْو ِم ال َأ ْس َألُ ُك ْم َع َل ْي ِه َما ًال إ ِْن
في حوارهم مع أقوامهم ،فهذا نوح مث ً
َأ ْجر َِي ِإ َّال َع َلى ا ِ
هلل) (هود ،)٢٩ :وهذا هود يقولَ (:يا َق ْو ِم ال َأ ْس َألُ ُك ْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إ ِْن
َأ ْجر َِي ِإ َّال َع َلى الَّ ِذي َف َط َر ِني َأ َف َ
ال ت َْع ِق ُل َ
ون) (هود ،)٥١ :وهذا صالح يقولَ (:و َما
َأ ْس َألُ ُك ْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إ ِْن َأ ْجر َِي ِإ َّال َع َلى َر ِّب ا ْل َع َالِنيَ) (الشعراء .)١٠٩ :وهذا
الح َما ْاس َت َط ْع ُت َو َما ت َْو ِف ِيقي ِإ َّال بِا ِ
هلل َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت
شعيب يقول(:إ ِْن ُأرِيدُ ِإ َّال ا ِإل ْص َ
يب) (هود.)٨٨ :
َو ِإ َل ْي ِه ُأ ِن ُ
( )1جمموع الفتاوى ،ج� /28ص.235
( )2الفقيه واملتفقه ،ج� /2ص.26-25
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ثانياً :العلم:
يعد العلم من القواعد واملقومات األساسية للحوار ،ومن أهم أسباب جناحه.
وبدونه يصبح احلوار هدراً للوقت وضياع ًا للجهد.
والعلم املقصود هو العلم مبوضوع احلوار ومسائله ،والقدرة على النظر واملوازنة
واالستنباط واالستدالل والترجيح بني األدلة املختلفة.
وال يجوز اخلوض في احلوار قبل استكمال أدواته العلمية والعقلية ،وذلك ألن
العلم هو الوسيلة الصحيحة للتفكير السليم؛ ومن ثم الوصول إلى احلق .ولذا ذم
اس َمن
اهلل سبحانه الذين يجادلون في اهلل بغير علم ،فقال جل وعالَ (:و ِم َن ال َّن ِ
ُي َجا ِد ُل ِفي َّ ِ
اب ُّم ِن ٍير) (احلج 8 :ـ لقمان  ،)20كما
الل ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم َوال ُه ًدى َوال ِك َت ٍ
يقول(:ها َأن ُت ْم َهؤُالء
أنكر سبحانه على أهل الكتاب محاجتهم بدون علم ،حيث
َ
ون ِفيما َليس َل ُكم ِب ِه ِع ْلم َو ُ
اهلل َي ْع َل ُم َو َأن ُت ْم َال
َح َ
يما َل ُكم ِب ِه ِع ْل ٌم َف ِل َم ُ َت ُّ
اج ْج ُت ْم ِف َ
اج َ َ ْ َ
ٌ
ت َْع َل ُم َ
ون)(آل عمران ،)٦٦ :يقول القرطبي« :في اآلية دليل على املنع من اجلدال
ملن ال علم له»(. )١
فال يصلح أي إنسان للحوار حتى وإن كان صاحب حق ،فإنه رمبا حاور بهدف
نصر احلق فيخذل احلق؛ لضعف علمه وبصيرته ،ورمبا حاور بجهل فيقتنع بالباطل
الذي مع خصمه ،ورمبا احتج بحجج باطلة ،مثلما يحدث في بعض املناظرات
واحملاورات التي تعقد في اآلونة األخيرة ،فال يقتنع الناس باحلق الذي معه.
ومن هذا الباب جاء نهي السلف الصالح عن مناظرة املبتدعة؛ لئال يناظرهم من
ليس قادراً على إفحامهم وإظهار احلجة عليهم .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:
« وقد ينهون عن املجادلة واملناظرة إذا كان املناظر ضعيف العلم باحلجة وجواب
الشبهة ،ف ُيخاف عليه أن يفسده ذلك املُضل ،كما ُينهى الضعيف في املقاتلة أن
3

( )١اجلامع لأحكام القر�آن ،ج� /4ص.70
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يقاتل ِعلج ًا قوي ًا من علوج الكفار ،فإن ذلك يضره ويضر املسلمني بال منفعة»(. )1
فمن اخلطأ مبكان أن يتصدى للدفاع عن احلق من ال يعرف احلق أو ال يجيد
الدفاع عن احلق .كما أن اجلاهل بالشيء ليس كفؤاً للعالم به .ومن ال يعلم ال يجوز
أن يناظر من يعلم ،وقد قرر هذه احلقيقة  -إبراهيم عليه السالم  -في محاجته
ألبيه ،حني قالَ (:يا َأ َب ِت ِإنِّي َقدْ َجا َء ِني ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل ْم َي ْأ ِت َك َفا َّتب ِْع ِني َأ ْه ِد َك ِص َراطً ا
َسوِ ًّيا) (مرمي )٤٣ :ومن غير املقبول أن يقوم غير مختص ليعترض على مختص
فيخطئه و ُيغ ّلطه ،والواجب على من ال يعلم أن يسأل ويتفهم ،ال أن يعترض
ويجادل بغير علم.
ثالثاً :االعتراف باآلخر واحترامه:
إن املنطلق الصحيح في إجراء أي حوار مع الغير هو االعتراف بهذا الغير واحترامه
وقبوله كما هو؛ ومن ثم قبول االختالف معه.
فهذا االختالف في منظور اإلسالم إمنا هو من آيات اهلل سبحانه الدالة على
الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض
مشيئته وقدرته وحكمته ،حيث يقول تعالىَ (:و ِم ْن آ َيا ِت ِه َخ ْل ُق َّ
َواخْ ِت ُ
ات لِّ ْل َع ِالِنيَ) ( الروم ،)٢٢ :ويقول
الف َأ ْل ِس َن ِت ُك ْم َو َأ ْل َوا ِن ُك ْم إ َِّن ِفي َذ ِل َك َل َي ٍ
نكم ِشر َع ًة َو ِم ْن َهاجا َو َلو َشاء ُ
اهلل َ َل َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًة َو َل ِكن
ً ْ
كذلكِ ( :ل ُك ٍّل َج َع ْل َنا ِم ُ ْ ْ
لِّ َي ْب ُل َو ُك ْم ِفي َما آت ُ
َاكم) (املائدة ،)٤٨ :ويصل أمر هذا االختالف إلى االختالف
ين) (الكافرون.)٦ :
في الدين على نحو ما يبينه قوله تعالىَ ( :ل ُك ْم ِدي ُن ُك ْم َو ِل َي ِد ِ
إال أن هذا االختالف ينبغي أن ال ُينسي املختلفني أنهم من نفس واحدة هي
اس ا َّت ُقو ْا َر َّب ُك ُم الَّ ِذي َخ َل َق ُكم ِّمن ن َّْف ٍس
آدم عليه السالم ،يقول تعالىَ (:يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
َو ِاحدَ ةٍ ) (النساء ،)١ :ويقول النبي صلى اهلل عليه وسلم«:إمنا أنتم ولد آدم»(. )٢
كما ينبغي أن ال ينسيهم أن اهلل كرم اإلنسان من حيث هو إنسان ،يقول تعالى:
4

5

( )١درء تعار�ض العقل والنقل ،ج� /7ص.173
( )٢رواه الإمام �أحمد يف امل�سند من حديث عقبة بن عامر ر�ضي اهلل عنه ،احلديث رقم ( ،)31371ج� /82ص ،845وقال حمققو امل�سند�« :إ�سناده ح�سن».
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( َو َل َقدْ َك َّر ْم َنا َب ِني آ َد َم) (اإلسراء ،)٧٠ :وأن ال ينسيهم ما هم مطالبون به من
تعارف وتعاون على اخلير ،يقول عز وجلَ (:و َت َعا َونُو ْا َع َلى ا ْل َب ِّر َوال َّت ْق َوى َو َال َت َعا َونُو ْا
اس ِإنَّا َخ َل ْق َن ُ
اكم
َع َلى ا ِإل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِان) (املائدة ،)٢ :ويقول سبحانهَ (:يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
هلل َأ ْت َق ُ
ِّمن َذ َك ٍر َو ُأنثَى َو َج َع ْل َن ُ
اك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا إ َِّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ ا ِ
اك ْم)
(احلجرات.)١٣ :
ولكي يتحقق هذا التعاون والتعارف ورد احلث في القرآن الكرمي على االعتراف
اب َلَن ُيؤْ ِم ُن بِا ِ
باآلخر واحترامه ،يقول عز وجلَ ( :وإ َِّن ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِك َت ِ
هلل َو َما ُأنز َِل
ل َال َي ْش َت ُر َ
ات ا ِ
ني ِ ِ
ِإ َل ْي ُك ْم َو َما ُأنز َِل إ َل ْيهِ ْم َخ ِ
ون بِآ َي ِ
ال ُأ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم
هلل َث َم ًنا َق ِلي ً
اش ِع َ
َ
ِيع ْ ِ
ال َس ِ
اب) (آل عمران ،)١٩٩ :ويقول عن أهل الكتاب:
ِعندَ َر ِّبهِ ْم إ َِّن اهلل َسر ُ
ون ُيؤْ ِم ُن َ
ون ِفي ا ْل ِع ْل ِم ِم ْن ُه ْم َو ْالُؤْ ِم ُن َ
(لَّ ِك ِن ال َّر ِاسخُ َ
ون بِ َا ُأنز َِل ِإ َل ْي َك َو َما ُأنز َِل ِمن َق ْب ِل َك
ُون ال َّز َكا َة َو ْالُؤْ ِم ُن َ
الصال َة َو ْالُؤْ ت َ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ِ
ون بِا ِ
َو ْالُ ِق ِ
اآلخ ِر ُأ ْو َل ِئ َك َس ُنؤْ ِتيهِ ْم َأ ْج ًرا
يم َ
ني َّ
ين آ َم ُنو ْا
يما) (النساء ،)١٦٢ :ويقول أيضاًَ (:ل َت ِجدَ َّن َأ َشدَّ ال َّن ِ
اس َعدَ ا َو ًة لِّ َّل ِذ َ
َع ِظ ً
ين َقالُو ْا ِإنَّا َن َصا َرى
ين آ َم ُنو ْا الَّ ِذ َ
ين َأ ْش َر ُكو ْا َو َل َت ِجدَ َّن َأ ْق َر َب ُه ْم َّم َو َّد ًة لِّ َّل ِذ َ
ا ْل َي ُهو َد َوالَّ ِذ َ
ني َو ُر ْه َبا ًنا َو َأن َُّه ْم َال َي ْس َت ْك ِب ُر َ
َذ ِل َك ِب َأ َّن ِم ْن ُه ْم ِق ِّس ِ
ونَ ،و ِإ َذا َس ِم ُعو ْا َما ُأنز َِل ِإ َلى
يس َ
يض ِم َن الدَّ ْم ِع ِمَّا َع َر ُفو ْا ِم َن ْ َ
ال ِّق َي ُقولُ َ
ون َر َّب َنا آ َم َّنا َف ْاك ُت ْب َنا َم َع
ال َّر ُسولِ َت َرى َأ ْع ُي َن ُه ْم ت َِف ُ
َّ
ين) (املائدة.)83-٨2 :
الش ِاه ِد َ
واحترام الطرف اآلخر في احلوار يعني كذلك عدم السخرية منه واالستهزاء به
ين آ َم ُنوا ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم َع َسى َأن
والطعن فيه .يقول تعالىَ (:يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
َي ُكونُوا َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه ْم َوال ِن َساء ِّمن ن َِّساء َع َسى َأن َي ُك َّن َخ ْي ًرا ِّم ْن ُه َّن َوال َت ْل ِم ُزوا َأن ُف َس ُك ْم
اب) (احلجرات ،)١١ :ويقول سبحانهَّ ( :ال ي ِح ُّب ُ
اهلل ْ َ
َوال َت َنا َب ُزوا بِا َأل ْل َق ِ
ال ْه َر
ُ
ِالسو ِء ِم َن ا ْل َق ْولِ ِإ َّال َمن ُظ ِل َم ) (النساء ،)١٤٨ :وهو موقف ينبغي التزامه حتى
ب ُّ
ين َيدْ ُع َ
ون ِمن ُد ِ
ون
مع املخالف في الدين ،امتثا ًال لقوله عز وجلَ (:و َال ت َُس ُّبو ْا الَّ ِذ َ
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هلل َفيسبو ْا َ
اهلل َعدْ ًوا ِب َغ ْي ِر ِع ْل ٍم َك َذ ِل َك َز َّي َّنا ِل ُك ِّل ُأ َّمةٍ َع َم َل ُه ْم ُث َّم ِإ َلى َر ِّبهِ م َّم ْر ِج ُع ُه ْم
ا ِ َ ُ ُّ
َف ُي َن ِّب ُئ ُهم بِ َا َكانُو ْا َي ْع َم ُل َ
ون) (األنعام. )1()١٠٨ :
رابعاً :التجرد لطلب احلق:
التجرد لطلب احلق منطلق أساس من منطلقات احلوار في الفكر اإلسالمي ،ويقصد
به استهداف احلق والسعي اجلاد إلى الوصول إلى احلقيقة بوصفها ضالة املؤمن ،كما
جاء في احلديث النبوي« :احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق بها» (. )2
ويقتضي ذلك من احملاور اجتناب التعصب لوجهة نظر مسبقة والتمسك بفكرة أو
قناعة يرفض نقضها أو مخالفتها ،فإن هذا التعصب يتنافى كلية مع طبيعة احلوار
السليم التي تعني االنفتاح على اآلخر وتبادل األفكار وتداول الطروحات معه.
إن طبيعة احلوار املنشود تقتضي من طرفي احلوار االستعداد التام للكشف
عن احلقيقة واألخذ بها تبني ًا وتطبيق ًا عند ظهورها ،ولقد أرشدنا القرآن الكرمي
إلى األخذ بهذا املبدأ عندما وجه اهلل سبحانه رسوله صلى اهلل عليه وسلم بأن
يقول للمشركني في محاورته لهمَ (:و ِإنَّا َأ ْو ِإ َّي ُ
الل ُّمب ٍِني)
اك ْم َل َع َلى ُه ًدى َأ ْو ِفي َض ٍ
(سبأ ،)24:وفي هذا غاية االبتعاد عن التعصب لفكرة سابقة ،وكمال الرغبة في
البحث عن احلقيقة أنى كانت ومن اين صدرت (. )3
وكان معاذ بن جبل رضي اهلل عنه يقول« :اقبلوا احلق من كل من جاء به ،وإن
كان كافراً  -أو قال فاجراً ـ واحذروا زيغة احلكيم ،قالوا :كيف نعلم أن الكافر يقول
كلمة احلق؟ ،قال :إن على احلق نوراً» (. )4
وينبغي أن يكون احملاور في طلب احلق ـ كما يقول أبو حامد الغزالي«:كناشد
ضالة ال يفرق بني أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ،ويرى
6

7

8

9

( )1انظر :احلوار من منظور �إ�سالمي ـ للدكتور عبا�س اجلراري� ،ص .36-34
( )2رواه الرتمذي يف �سننه من حديث �أبي هريرة ـ ر�ضي اهلل عنه -عنه يف كتاب (العلم) ،الباب ( ،)19احلديث رقم ( ،)2692ج�/5ص ،51وقال« :حديث
غريب ال نعرفه �إال من هذا الوجه».
( )3انظر :احلوار من منظور �إ�سالمي ـ للدكتور عبا�س اجلراري� ،ص 54-53؟
( )4جمموع الفتاوى ـ البن تيمية ،ج� /5ص ،102-101وانظر� :سنن �أبي داود ،كتاب (ال�سنة) ،باب (لزوم ال�سنة) ،ج�/4ص.202
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رفيقه معين ًا ال خصماً ،ويشكره إذا ع َّرفه اخلطأ أو أظهر له احلق»(. )1
وقد متثَّل ذلك اإلمام الشافعي  -رحمه اهلل  -في مناظراته ،حيث نراه يقول « :ما
ناظرت أحداً فأحببت أن يخطئ» ( ، )2ويقول أيضاً« :ما كلمت أحداً قط إال أحببت
أن يوفق ويسدد ويعان ،وما كلمت أحداً قط إال ولم أبال َّبي اهلل احلق على لساني أو
لسانه» ( . )3ويعلق احلافظ ابن رجب احلنبلي على كالم اإلمام الشافعي هذا بقوله:
«وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إال في ظهور احلق ولو كان على لسان غيره
ممن يناظره أو يخالفه ،ومن كانت هذه حاله فإنه ال يكره أن ُير َّد عليه قوله» (. )4
خامساً :حتديد موضوع احلوار وهدفه:
موضوع احلوار هو جوهر عملية احلوار ولبها ،لذا ال بد من االتفاق من ِقبل
األطراف املتحاورة على موضوع محدد أو قضية محددة يدور حولها احلوار والنقاش،
ال مهم ًا من عوامل إجناح هذا احلوار وجني ثمراته الطيبة.
فإن ذلك ُيعدُّ عام ً
وافتقاد هذا التحديد يؤدي إلى بعثرة األفكار املطروحة وضبابيتها وعدم
وضوحها ،و ُيحول احلوار إلى جلاج وجدل عقيم ال يجدي نفع ًا وال يحقق كسباً.
وقد يختلف املتحاوران في مسائل عديدة وليس على مسألة واحدة ،ثم يحدث
احلوار بني الطرفني في مسائل اخلالف مجتمعة في آن واحد ،فينتقل احلوار من
مسألة إلى أخرى بدون أن ُيتفق على املسألة األولى ،فيتشعب احلوار ويطول
في أمور فرعية بعيدة عن موضوع احملاورة ،فيكون عائم ًا ال زمام له ،وال شك أن
االستمرار بهذه الطريقة يعتبر تبديداً للجهود وإضاعة للوقت ،خاصة وأن بعض
املتحاورين يلجأ إلى الهروب واملراوغة ،فإذا وجد أن الطرف اآلخر أظهر عليه احلجة
ف َّر إلى جزئية أخرى وتشبث بها ،أو تعلق مبسائل جانبية طرحها الطرف اآلخر
بعيدة عن مجال اخلالف أو مبسائل ذات أثر محدود في القضية املتحاور عليها.
10

11

12

13

(� )1إحياء علوم الدين :ج� /1ص.44
(� )2آداب ال�شافعي ومناقبه ـ للرازي� ،ص  .91والفقيه واملتفقه ـ للخطيب البغدادي ،ج�/2ص.26
( )3الفقيه واملتفقه ،ج� /2ص.26
( )4الفرق بني الن�صيحة والتعيري� ،ص .31
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واملنهج العلمي في احلوار يقتضي حتديد نقاط االختالف بني املتحاورين بدقة ،ثم
تُرتب في سلم احملاورة الواحدة بعد األخرىُ ،يبدأ باألهم فاملهم ،فينتقل احلوار من
األصول إلى الفروع ،ومن الكليات إلى اجلزئيات بتناسق علمي مطرد ،فليس من
الصواب أن تُناقش الفروع قبل االتفاق على األصول»(. )1
يقول الربيع بن سليمان املرادي صاحب اإلمام الشافعي رحمهما اهلل« :كان
الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فغدا إلى غيرها يقول :نفرغ من هذه املسألة ثم
نصير إلى ما تريد»(. )2
سادساً :االتفاق على أصول مرجعية للحوار:
من املؤكد أنه ال يستقيم أي حوار بني طرفني ال يستند إلى مرجعية واحدة معتمدة
يكفلاالستنادإلىمسلماتهاحسماخلالفاتوضبطاحلواروتوجيههالوجهةالصحيحة.
ال
وإذا كانت أطراف احلوار تنتمي إلى اإلسالم فينبغي اتخاذ النص الشرعي أص ً
مرجعي ًا معتمداً للحوار بني هذه األطراف استجابة ألمر اهلل تعالى في قولهَ ( :ف ِإن
َت َناز َْع ُت ْم ِفي َش ْيءٍ َف ُر ُّدو ُه ِإ َلى ا ِ
هلل َوال َّر ُسولِ ) (النساء ،)٥٩ :وقوله سبحانهَ (:و َما
هلل َذ ِل ُكم ُ
اخْ َت َل ْف ُت ْم ِفي ِه ِمن َش ْيءٍ َف ُح ْك ُم ُه ِإ َلى ا ِ
اهلل) (الشورى ،)١٠ :فالرد إلى
ُ
الكتاب والسنة النبوية الصحيحة هو الذي يدرأ النزاع ويقطع دابر اخلصومة ،فبهما
ُيعرف مراد اهلل ومراد رسوله صلى اهلل عليه وسلم .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:
«فإذا تنازع املسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى اهلل والرسول ،فأي
القولني دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه»(. )3
ويقول اإلمام الشاطبي« :إن اخلصمني إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم ال،
فإن لم يتفقا على شيء لم يقع مبناظرتهما فائدة بحال ،وإذا كانت الدعوى البد
لها من دليل ،وكان الدليل عند اخلصم متنازع ًا فيه ،فليس عنده بدليل ،فصار
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( )1احلوار �أ�صوله املنهجية و�آدابه ال�سلوكية ـ لأحمد ال�صويان� ،ص 64بت�صرف ي�سري.
( )2تذكرة ال�سامع واملتكلم يف �أدب العامل واملعلم ـ لبدر الدين بن جماعة� ،ص .40
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اإلتيان به عبث ًا ال يفيد فائدة وال يحصل مقصوداً .ومقصود املناظرة :رد اخلصم إلى
الصواب بطريق يعرفه ،ألن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما ال يطاق ،فال بد
من رجوعهما إلى دليل يعرفه اخلصم السائل معرفة اخلصم املستدل .وعلى ذلك دل
قوله تعالىَ (:ف ِإن َت َناز َْع ُت ْم ِفي َش ْيءٍ َف ُر ُّدو ُه ِإ َلى ا ِ
هلل َوال َّر ُسولِ ) (النساء ،)٥٩ :ألن
الكتاب والسنة ال خالف فيهما عند أهل اإلسالم ،وهما الدليل واألصل املرجوع
إليه في مسائل التنازع»(. )1
وأما إذا كان أحد طرفي احلوار من غير املسلمني ،فينبغي االتفاق على مرجعية
معتمدة ومعترف بها من ِقبل الطرفني ،كالقواعد الدينية السماوية العامة ،واألسس
احلضارية املشتركة ،والقيم واملثل اإلنسانية العليا ،وقواعد العقل البشري السليم،
والثوابت واملُس َّلمات ،ونحو ذلك من املرجعيات الكبرى املعتمدة لدى مختلف
األديان والفئات واألجناس البشرية التي ُيعرف بها احلق من الباطل والراجح من
املرجوح والفاضل من املفضول .وما لم تتوفر هذه األصول املرجعية فإن احلوار
سيسير في دائرة مغلقة تطول وال تصل إلى نهاية.
سابعاً :االنطالق في احلوار من نقاط االتفاق:
ينبغي أال يبدأ احلوار بنقاط أو جزئيات مختلف فيها بني الطرفني ،بل بنقاط
متفق عليها أو قواعد مسلمة أو بدهية ،ثم ُيتدرج منها إلى ما يشبهها أو يقاربها،
ثم منها إلى مواضع اخلالف ،فإن ذلك أدعى إلى تقريب ُ
الشـقة ،وأحرى إلى حتقيق
الوفاق والتوصل إلى نتائج سليمة يرتضيها الطرفان.
وهذا هو منهج القرآن الكرمي ،فلقد حاول بشتى الوسائل االنطالق في حواره
مع اآلخر من أرضية مشتركة يتفقان عليها .ومن ذلك على سبيل املثال :قوله
اب َتعا َلوا ِإ َلى َك ِلمةٍ سواء بي َن َنا وبي َن ُكم َأ َّال َنعبدَ ِإ َّال َ
اهلل َو َال
تعالىُ (:ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ َ ْ
َ َ َ َْ ََْ ْ
ُْ
ون ا ِ
ن ُْشر َِك ِب ِه َش ْي ًئا َو َال َي َّت ِخ َذ َب ْع ُض َنا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا ِّمن ُد ِ
هلل َف ِإن َت َولَّ ْوا َف ُقولُو ْا ْاش َهدُ و ْا ِب َأنَّا
ُم ْس ِل ُم َ
ون) (آل عمران.)٦٤ :
17

( )1املوافقات يف �أ�صول ال�شريعة ،ج� /4ص.335

34

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

يقول الشيخ محمد عبده في تفسيره لهذه اآلية« :املعنى أننا نحن وإياكم على
اعتقاد أن العالم من صنع إله واحد ،والتصرف فيه إلله واحد ،وهو خالقه ومدبره،
وهو الذي ُي ِّعرفنا على ألسنة أنبيائه ما يرضيه من العمل وما ال يرضيه ،فتعالوا بنا
نتفق على إقامة هذه األصول املتفق عليها ورفض الشبهات التي تعرض لها ،حتى
إذا سلمنا أن فيما جاءكم من نبأ املسيح شيئ ًا فيه لفظ ابن اهلل خرجناه جميع ًا على
وجه ال ينقض األصل الثابت العام الذي اتفق عليه األنبياء ،فإن سلمنا أن املسيح
قال إنه ابن اهلل ،قلنا هل فسر هذا القول بأنه إله يعبد؟ ،وهل دعا إلى عبادته وعبادة
أمه؟ ،أم كان يدعو إلى عبادة اهلل وحده؟ ،ال شك أنكم متفقون معنا على أنه كان
يدعو إلى عبادة اهلل وحده واإلخالص له بالتصريح الذي ال يقبل التأويل»(. )١
ثامناً :عدم التناقض:
واملقصود به سالمة دعوى احملاور ودليله من التعارض ،وأال يكون بعض كالمه
ينقض البعض اآلخر ،فإن كان كذلك كان كالمه ساقط ًا بداهة وفكرته الغية ،ذلك
أن التناقض في األفكار والتباين في طرحها يجعل تلك األفكار متهافتة ال ُيلتفت
إليها ،وبعيدة عن منطق احلق واملوضوعية العلمية.
ومن أمثلة التناقض في الدعوى :ما حكاه القرآن الكرمي على لسان كفار قريش
في قولهم عن اآليات التي جاء بها النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم بأنها سحر
مستمر ،وذلك في قوله تعالىَ ( :وإِن َي َر ْوا آ َي ًة ُي ْعر ُِضوا َو َي ُقولُوا ِس ْح ٌر ُّم ْس َت ِم ٌّر)
(القمر ،)٢ :ففي قولهم هذا تعارض وتناقض واضح ال يستحق رداً وال يحتاج
مناقشة ،فهو ساقط علمياً ،ألن من شأن األمور املستمرة أن ال تكون سحراً ،أما
أن يكون الشيء سحراً ومستمراً مع ًا في وقت واحد فذلك جمع بني متضادين ال
يجتمعان.
18
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ومثل ذلك أيض ًا وصف فرعون ملوسى عليه السالم ملا جاء باحلجج الدامغة
واآليات الباهرةَ (:ف َت َولَّى ِب ُر ْك ِن ِه َو َق َ
ال َس ِ
اح ٌر َأ ْو َم ْج ُن ٌ
ون) (الذاريات ،)٣٩ :وهو
وصف يتضمن أمرين متناقضني ال يجتمعان؛ هما السحر واجلنون ،ألن الشأن في
الساحر العقل والذكاء والفطنة ،أما املجنون فال عقل معه البتة ،وهذا من فرعون
تهافت وتناقض ّبي(. )١
تاسعاً :سلوك الطرق العلمية والتزامها:
ومن هذه الطرق العلمية ما يأتي:
١ـ تقدمي األدلة املثبتة أو املرجحة لألمور املدعاة في احلوار ،وقد أرشد القرآن
الكرمي إلى ذلك في نصوص قرآنية عديدة ،منها:
أ ـ قوله تعالىَ ( :أ َّمن َي ْبدَ ُأ ْ َ
الس َماء َوا َأل ْر ِض َأ ِإ َل ٌه
ال ْلقَ ُث َّم ُي ِعيدُ ُه َو َمن َي ْر ُز ُق ُكم ِّم َن َّ
َّم َع ا ِ
هلل ُق ْل َهاتُوا ُب ْر َها َن ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َص ِاد ِقنيَ) (النمل.)٦٤ :
ب ـ وقوله تعالىَ (:أ ِم ات ََّخ ُذوا ِمن ُدو ِن ِه آ ِل َه ًة ُق ْل َهاتُوا ُب ْر َها َن ُك ْم َه َذا ِذ ْك ُر َمن َّم ِع َي
ون ْ َ
ال َّق َف ُهم ُّم ْعر ُِض َ
َو ِذ ْك ُر َمن َق ْب ِلي َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون) (األنبياء.)٢٤ :
ففي هذين النصني يأمر اهلل رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم بأن يطالب
املشركني بتقدمي برهانهم على ما يدّ عون ،ويشمل البرهان في مثل هذا االدعاء
البرهان العقلي ،والبرهان النقلي عن رسول اهلل وتشير اآلية األولى إلى مطالبتهم
بتقدمي البرهان بشكل عام عقلي ًا كان أم نقلياً ،وأما اآلية الثانية فتطالب بتقدمي
البرهان النقلي(. )٢
ج -وقوله عز وجلَ (:و َقالُو ْا َلن َيدْ خُ َل ْ َ
ال َّن َة ِإ َّال َمن َك َ
ان ُهو ًدا َأ ْو َن َصا َرى ِت ْل َك
َأ َما ِن ُّي ُه ْم ُق ْل َهاتُو ْا ُب ْر َها َن ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َص ِاد ِقنيَ) (البقرة ،)١١١ :ففي «هذه اآلية
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يأمر اهلل رسوله بأن يطالب الذين ادعوا أنه لن يدخل اجلنة إال من كان من اليهود أو
من النصارى بتقدمي برهانهم على ما يدعون»(. )١
يقول ابن سعدي في تفسيره لهذه اآلية ...« :وهكذا كل من ادعى دعوى
ال بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه ،وإال فلو ُقبلت عليه دعواه وادعى مدع
عكس ما ادعى بال برهان لكان ال فرق بينهما ،فالبرهان هو الذي يصدق الدعوى
أو يكذبها ،وملا لم يكن بأيديهم برهان ُعلم كذبهم بتلك الدعوى»(. )٢
ويقول محمد رشيد رضا« :طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم ،فقرر لنا قاعدة
ال توجد في غير القرآن من الكتب السماوية ،وهي أنه ال يقبل من أحد قول ال دليل
عليه ،وال ُيحكم ألحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها»(. )٣
ال لِّ َب ِنــي إ ِْس َرا ِئ َ
ــل َّ
(:ك ُّ
يــل ِإ َّال َما َحـ َّر َم إ ِْس َرا ِئ ُ
د -وقوله أيض ًا ُ
ــان ِحــ ًّ
الط َعــا ِم َك َ
يـل
ــم َص ِ
ــاد ِقنيَ)
َع َلــى َن ْفسـِ ِه ِمـن َق ْب ِـل َأن ُت َن َّز َل ال َّت ْـو َرا ُة ُق ْـل َفـ ْأتُو ْا بِال ّتـَ ْو َرا ِة َفا ْت ُل َ
ـوهــا إِن ُكن ُت ْ
(آل عمران« .)٩٣ :وذلك أن اليهود يعترضون على رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم في أكله حلوم اإلبل وشربه ألبانها ،مع إعالنه أنه على دين إبراهيم عليه
السالم ،مدّ عني بأنها كانت محرمة في ملة إبراهيم ،فقال لهم الرسول :كان ذلك
حال ًال إلبراهيم فنحن نحله ،فقال اليهود :إنها لم تزل محرة في ملة إبراهيم ونوح
عليهما السالم ،فأمر اهلل رسوله بأن يطالبهم بتقدمي الدليل على ما يدّ عون من نقل
صحيح»(. )٤
 ٢ـ إثبات صحة النقل لألمور املنقولة املروية أثناء احلوار ،سواء كانت أدلة عقلية
أم نقلية.
فإن كان الدليل عقلي ًا فاملطلوب إظهار صراحته وبيان حجته ،وإن كان الدليل
نقلي ًا فاملطلوب حترير صحته.
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ال من القرآن الكرمي ،وإما أن يكون دلي ً
والدليل النقلي إما أن يكون دلي ً
ال من
السنة النبوية.
فإن كان من القرآن الكرمي ف ُيكتفى بإيراده وبيان وجه داللته عل املسألة التي
استدل بها احملاور عليها ،ألن كل ما يوجد بني دفتي املصحف هو مقطوع بصحته.
وإن كان الدليل من السنة النبوية ،فال بد ـ مع بيان وجه داللته ـ من بيان درجته من
حيث الصحة وعدمها.
يقول اهلل تعالىُ (:ق ْل َأ َر َأ ْي ُتم َّما َتدْ ُع َ
ون ا ِ
ون ِمن ُد ِ
هلل َأ ُرو ِني َما َذا َخ َل ُقوا ِم َن
الس َما َو ِ
اب ِّمن َق ْب ِل َه َذا َأ ْو َأ َثا َرةٍ ِّم ْن ِع ْل ٍم
ات ا ْئ ُتو ِني ب ِِك َت ٍ
ا َأل ْر ِض َأ ْم َل ُه ْم ِش ْر ٌك ِفي َّ
إِن ُكن ُت ْم َصا ِد ِقنيَ) (األحقاف ،)٤ :يقول ابن تيمية في تعليقه على هذه اآلية:
«فطالبهم ـ أي املشركني العابدين مع اهلل غيره ـ أو ًال بالطريق العقلي ،وثاني ًا بالطريق
السمعي»(« ، )١والكتاب هو الكتاب ـ أي جنس الكتب املنزلة من عند اهلل ،
واألثارة كما قال من قال من السلف :هي الرواية واإلسناد ،وقالوا :هي اخلط أيضاً،
إذ الرواية واإلسناد يكتب باخلط ،وذلك ألن األثارة من األثر ،فالعلم الذي يقوله
من ُيقبل قوله يؤثر باإلسناد ويقيد ذلك باخلط ،فيكون ذلك كله من آثاره»(. )٢
فينبغي على احملاور أال يستدل على كالمه بنقل ضعيف أو موضوع ،أو بداللة
ضعيفة ،أو بعقل فاسد ،وليعلم أن االكتفاء ولو بدليل واحد صحيح قاطع خير من
سوق عشرات األدلة الضعيفة الواهية.
وفي هذين الطريقني( )٣جاءت القاعدة احلوارية املشهورة لدى علماء أدب
ال فالصحة ،وإن كنت مدعي ًا فالدليل)(. )٤
البحث واملناظرة( :إن كنت ناق ً
«قبول النتائج التي توصل إليها األدلة القاطعة ،أو األدلة املرجحة ،إذا كان
موضوع احلوار مما يكفي فيه الدليل املرجح ،وإال كانت احملاورة من العبث الذي ال
يليق بالعقالء أن ميارسوه»(. )٥
25

26

27

28

29

( )١درء تعار�ض العقل والنقل ،ج� /7ص�س.395
( )٢املرجع ال�سابق ،ج� /1ص .58-57وانظر :تف�سري القر�آن العظيم ـ البن كثري ،ج� /4ص.154-153
(� )٣أعني -1 :تقدمي الأدلة املثبتة �أو املرجحة للأمور املدعاة.
 -2و�إثبات �صحة النقل للأمور املنقولة املروية.
( )٤انظر� :ضوابط املعرفة� ،ص .365
( )٥املرجع ال�سابق� ،ص 369بت�صرف ي�سري.
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الفصل الثاني
قيم احلوار وآدابه
في الفكر اإلسالمي
للحوار في الفكر اإلسالمي قيم وآداب عديدة ال بد من االلتزام بها ،امتثا ًال
لألوامر اإللهية الواردة بشأنها في النصوص الشرعية ،وألن هذا االلتزام ُيعد وسيلة
هامة في طمأنة احملاور وتسليمه واقتناعه ،وضمان ملواصلته احلوار ومضيه فيه
لتحقيق األهداف املنشودة منه.
ولعل من أبرز هذه القيم واآلداب مما يناسب مقامنا هذا ما يلي:
أوالً :الرفق واللني:
إن من أهم ما ينبغي أن يتوجه إليه احملاور في حواره االلتزام بالرفق واللني ،وما
يرتبط به من سلوك حميد كالصبر واحللم والتودد والنصح والقول احلسن السديد.
يقول تعالىَ (:وال ُ َتا ِدلُوا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب ِإ َّال بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن) (العنكبوت،)٤٦ :
يقول الشوكاني« :أي إال باخلصلة التي هي أحسن ،وذلك على سبيل الدعاء لهم
إلى اهلل عز وجل ،والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى اإلسالم ،ال
ِيل َر ِّب َك ب ْ ِ
ِال ْك َم ِة
على طريق اإلغالظ واملخاشنة»( .)1ويقول تعالى(:ا ْد ُع ِإ َلى َسب ِ
َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
ال َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن) (النحل ،)١٢٥ :يقول ابن كثير:
«أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه احلسن برفق ولني وحسن
خطاب».
بل إن اإلسالم يدعو املسلمني جميع ًا إلى أن يكون هذا منهجهم في حياتهم
وفي حديثهم كله مع اآلخرين ،حيث يقول سبحانهَ (:و ُقل لِّ ِع َبا ِدي َي ُقولُو ْا الَّ ِتي ِه َي
اس ُح ْس ًنا) (البقرة،)٨٣ :
َأ ْح َس ُن) (اإلسراء ،)٥٣ :ويقول أيضاًَ (:و ُقولُو ْا ِلل َّن ِ
( )1فتح القدير ،ج� /4ص.205
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ويقول كذلكَ ( :وال ت َْستَوِ ي ْ َ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن َف ِإ َذا الَّ ِذي
ال َس َن ُة َوال َّ
يم) (فصلت .)٣٤ :ويقول النبي صلى اهلل عليه
َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَ ا َو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِل ٌّي َح ِم ٌ
وسلم« :إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شانه»(.)١
وللتأكيد على ضرورة اعتماد أسلوب الرفق واللني في احلوار بعيداً عن الغلظة
والعنف ألح القرآن الكرمي على هذا األسلوب في مواقف كثيرة ،منها :أنه حني أمر
اهلل سبحانه موسى  -عليه السالم  -أن يذهب هو وأخوه حملاورة فرعون دعاهما
نت
إلى أن يتوسال معه بهذا األسلوب رغم طغيانه وسطوته .يقول تعالى(:ا ْذ َه ْب َأ َ
َو َأخُ َ
وك بِآ َيا ِتي َوال َت ِن َيا ِفي ِذ ْكرِيْ ،اذ َه َبا ِإ َلى ِف ْر َع ْو َن ِإ َّن ُه َط َغىَ ،ف ُقوال َل ُه َق ْوال لَّ ِّي ًنا
لَّ َع َّل ُه َي َت َذ َّك ُر َأ ْو َي ْخ َشى) (طه ،)٤٤ -42:يقول ابن سعدي« :فقوال قو ًال لينا:
ال لطيف ًا برفق ولني وأدب في اللفظ من دون فحش وال صلف وال غلظة في
أي سه ً
املقال»(.)٢
ولقد سلك أنبياء اهلل ورسله هذا األسلوب في حوارهم مع أقوامهم ،ومن
ذلك على سبيل املثال :حوار إبراهيم  -عليه السالم  -مع أبيه املذكور في قوله
ان ِصدِّ ي ًقا َّن ِب ًّياِ ،إ ْذ َق َ
يم ِإ َّن ُه َك َ
تعالىَ (:و ْاذ ُك ْر ِفي ا ْل ِك َت ِ
ال ِ َلبِي ِه َيا َأ َب ِت ِل َم
اب ِإ ْب َر ِاه َ
ت َْع ُبدُ َما ال َي ْس َم ُع َوال ُي ْب ِص ُر َوال ُيغْ ِني َع َ
نك َش ْي ًئاَ ،يا َأ َب ِت ِإنِّي َقدْ َجا َء ِني ِم َن ا ْل ِع ْل ِم
ان َك َ
الش ْي َط َ
الش ْي َط َ
ان إ َِّن َّ
َما َل ْم َي ْأ ِت َك َفا َّتب ِْع ِني َأ ْه ِد َك ِص َراطً ا َسوِ ًّياَ ،يا َأ َب ِت ال ت َْع ُب ِد َّ
ان
ِلل َّر ْح َم ِن َع ِص ًّياَ ،يا َأ َب ِت ِإنِّي َأ َخ ُ
اب ِّم َن ال َّر ْح َمن َف َت ُك َ
ون ِل َّ
لش ْي َط ِان
اف َأن يَ ََّس َك َع َذ ٌ
َو ِل ًّياَ ،ق َ
يم َل ِئن لَّ ْم تَن َت ِه َ َل ْر ُج َم َّن َك َو ْاه ُج ْر ِني َم ِل ًّيا،
ال َأ َر ِاغ ٌب َأ َ
نت َع ْن آ ِل َه ِتي َيا ِإ ْب َر ِاه ُ
َق َ
ان بِي َح ِف ًّياَ ،و َأ ْع َت ِزلُ ُك ْم َو َما َتدْ ُع َ
ال َسال ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َتغْ ِف ُر َل َك َر ِّبي ِإ َّن ُه َك َ
ون ِمن ُد ِ
ون
هلل َو َأ ْد ُعو َر ِّبي َع َسى َأ َّال َأ ُك َ
ا ِ
ون ِبدُ َعاء َر ِّبي َش ِق ًّيا)(مرمي ،)٤٨-41:فقد تضمن
هذا احلوار رفق ًا ولين ًا ظاهرين ،كما تضمن دروس ًا في ترسيخ معالم الهداية وأدب
2

3

( )١رواه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب (الرب وال�صلة والآداب) باب (ف�ضل الرفق) ،ج� /16ص.146
( )٢تف�سري الكرمي الرحمن ،ج� /5ص.159

42

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

احلوار ،نستجلي أهمها فيما يأتي(: )١
أوالً :لطف اخلطاب وأدب احلوار مع املخالف رغم عظم املخالفة ،فالقضية
املطروحة للبحث واحلوار هنا قضية كفر وإميان ،وهما ضدان ال يجتمعان ،لكن
إبراهيم ـ عليه السالم ـ يبدأ خطابه ألبيه بلني وأدب جميل ،واستعطاف يبدأه
بنداء األبوة (يا أبت) يستثير بهذا النداء أبوته احلانية ،ويحرك مشاعره الراكدة،
يالمس بهذا شغاف قلبه ،ليس هذا فحسب ،بل يكرر هذا النداء املؤثر أربع مرات
مع كل خطاب ألبيه ،إن لم تؤثر األولى فعسى أن تؤثر األخرى .ومع عدم انتهاء
احلوار ين إبراهيم وأبيه إلى نهاية سعيدة حميدة كان يرجوها ـ عليه السالم ـ ألبيه،
ومع غضب أبيه عليه وتهديده له بقولهَ (:ق َ
يم
ال َأ َر ِاغ ٌب َأ َ
نت َع ْن آ ِل َه ِتي َيا ِإ ْب َر ِاه ُ
َل ِئن لَّ ْم تَن َت ِه َ َل ْر ُج َم َّن َك َو ْاه ُج ْر ِني َم ِل ًّيا) (مرمي ،)٤٦ :يختم حواره مع أبيه بالسالم
عليه والدعاء له بقولهَ (:ق َ
ال َسال ٌم َع َل ْي َك َس َأ ْس َتغْ ِف ُر َل َك َر ِّبي ِإ َّن ُه َك َ
ان بِي َح ِف ًّيا)
4

(مرمي ،)٤٧:فكان لطف اخلطاب وحسن احلواب وأدب الكالم شعار احلوار في
البدء واخلتام وأثناء الكالم.
ثانياً :حسن املدخل ملسائل اخلالف وقضاياه ،حيث بدأ إبراهيم ـ عليه السالم ـ
أباه بالتساؤلِ (:إ ْذ َق َ
ال ِ َلبِي ِه َيا َأ َب ِت ِل َم ت َْع ُبدُ َما ال َي ْس َم ُع َوال ُي ْب ِص ُر َوال ُيغْ ِني َع َ
نك
َش ْي ًئا) (مرمي .)٤٢ :وهذا أسلوب جميل يحمل احملاور املخالف على التفكير
وإعادة النظر في األمور ،للوصول إلى احلق بنفسه ،حتى ال يشعر بأنه أفحم و ُبهت،
فتأخذه العزة باإلثم ،وميتنع عن قبول احلق انتصاراً للنفس ولو بالباطل.
ثالثاً :حصر احلوار في القضايا الكبرى ،دون االنشغال في اجلزئيات والتفصيالت،
فقد اقتصر إبراهيم ـ عليه السالم ـ في هذا احلوار على دعوة أبيه إلى إخالص العبادة
( )١انظر :يف هذا ك ًال من :يف ظالل القر�آن ـ ل�سيد قطب� ،ص  .2312-2311والق�ص�ص القر�آنية تف�سري اجتماعي ـ للدكتور را�شد الرباوي� ،ص .157-155
والأنبياء يف القر�آن ـ ل�سعد �صادق حممد� ،ص  .118-116واحلوار يف ق�ص�ص �إبراهيم ـ عليه ال�سالم ـ يف القر�آن الكرمي درو�س ودالالت ـ للدكتور حممد
ال�شايع� ،ص .10-7
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هلل وحده ـ التي هي غاية خلق اهلل تعالى لعباده ـ دون اخلوص في القضايا اجلزئية.
رابعاً :تناول املُس ّلمات املتفق عليها ،فآلهة آزر التي يعبدها هي األصنام املنحوتة
من األحجار ،وهذه األصنام في حقيقتها وواقعها ال تسمع دعاء وال تفهم ثناء وال
جتيب نداء ،وال تبصر خضوع خاضع ،وال خشوع خاشع ،وال متلك نفع ًا وال تدفع
ضراً .وبناء على هذه احلقيقة القائمة الواضحة ،فهي ال متلك من مقومات وصفات
اإلله شيئاً( ،إ ِْذ َق َ
ال ِ َلبِي ِه َيا َأ َب ِت ِل َم ت َْع ُبدُ َما ال َي ْس َم ُع َوال ُي ْب ِص ُر َوال ُيغْ ِني َع َ
نك
َش ْي ًئا) (مرمي ،)٤٢ :ومبثل هذا األسلوب والتقرير يتنبه العقل من غفلته ،ويصحو

الضمير من غفوته ،ويستيقظ احلس من رقدته ،ملن ألقى السمع وهو شهيد.
خامساً :التنبيه إلسهام العلم في إيضاح احلق والوصول إلى الصواب ،فالعلم
شرط في ُاملاور املؤثر ،ومحفز للمحاور من أجل قبول احلقَ (،يا َأ َب ِت ِإنِّي َقدْ َجا َء ِني
ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل ْم َي ْأ ِت َك َفا َّتب ِْع ِني َأ ْه ِد َك ِص َراطً ا َسوِ ًّيا) (مرمي.)٤٣ :
سادساً :إظهار احلرص على املخالف ،واخلوف عليه من التشبث بالباطل ،وبيان
أن الهدف من محاورته بيان احلق وإقناعه به ،لسعادته وجناته في دنياه وآخرتهَ ( ،يا
َأ َب ِت ِإنِّي َأ َخ ُ
اب ِّم َن ال َّر ْح َمن َف َت ُك َ
ون ِل َّ
لش ْي َط ِان َو ِل ًّيا) (مرمي.)٤٥ :
اف َأن يَ ََّس َك َع َذ ٌ
وتبي متايز
وملا أثمر احلوار ثمرته من بذل النصح والتعريف باحلق وإقامة احلجةّ ،
املواقف ،وظهرت عداوة آزر لربه ،اعتزل إبراهيم أباه دون تهديد ووعيد أو إيذاء،
وأعلن براءته منه مع الدعاء له باالهتداء .ولذا وصفه احلق سبحانه بقوله الكرمي(:إ َِّن
يم) (التوبة .)١١٤ :كما أثنى عز وجل على نبينا محمد صلى
ِإ ْب َر ِاه َ
يم َ َل َّوا ٌه َح ِل ٌ
اهلل عليه وسلم ملا كان عليه من لني وعفو وابتعاد عن الغلظة والفظاظة ،وملا لهذا
السلوك الفاضل من اثر حسن في التفاف الناس حوله ،حيث يقول تعالىَ ( :فب َِما
نت َف ًّظا َغ ِل َ
َر ْح َمةٍ ِّم َن ا ِ
يظ ا ْل َق ْل ِب َالن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْو ِل َك) (آل
نت َل ُه ْم َو َل ْو ُك َ
هلل ِل َ
عمران.)١٥٩ :
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ثانياً :عفة اللسان:
ذلك أنه يجب على احملاور االمتناع عن اإليذاء والسخرية واالستهزاء ،واجتناب
البذاءة والفحش في القول ،لقوله تعالى(:ال َي ْس َخ ْر َق ْو ٌم ِّمن َق ْو ٍم)  ،وقولهَ (:وال
َت ْل ِم ُزوا َأن ُف َس ُك ْم) ،وقوله أيضاًَ ( :وال َت َنا َب ُزوا بِا َأل ْل َق ِ
اب) (احلجرات ،)١1 :ولقوله
صلى اهلل عليه وسلم« :ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء»(. )١
كما يجب عليه اجتناب أسلوب التحدي والتعسف في احلديث وإيقاع اخلصم
في احلرج ،حتى ولو كانت احلجة بينة والدليل دامغاً ،فإن كسب القلوب مقدم
على كسب املواقف ،وقد ُيفحم احملاور خصمه ولكنه بأسلوب التحدي ال ُيقنعه،
وقد ُيسكته بحجة قوية ولكنه ال يكسب تسليمه وإذعانه للحق .واحلرص على
كسب القلوب واستالل السخائم أهم وأولى عند املنصف العاقل من استكثار
األعداء واستكفاء اإلناء(.)٢
وينبغي التأكيد على االحترام املتبادل بني طرفي احلوار ،وإعطاء كل ذي حق
حقه ،واالعتراف مبنزلته ومقامه ،فيخاطب بالعبارات الالئقة واأللقاب املستحقة
واألساليب املهذبة ،فنحن مأمورون بإنزال الناس منازلهم .وتبادل االحترام إمنا يقود
إلى قبول احلق والبعد عن الهوى واالنتصار للنفس.
وهذا التقدير واالحترام املطلوب ال ينافي النصح وتصحيح األخطاء بأساليبه
الرفيعة وطرقه الوقورة ،فاملطلوب هو التقدير واالحترام ال املَ َلق الرخيص والنفاق
املرذول واملدح الكاذب واإلقرار على الباطل.
ومما يتعلق بهذه اخلصلة األدبية أن يتوجه النظر وينصرف الفكر إلى القضية
املطروحة ليتم تناولها بالبحث والتحليل واإلثبات والنقض بعيداً عن صاحبها أو
5

6

( )1رواه البخاري يف (الأدب املفرد) برقم (� )312ص ،87والإمام �أحمد يف (امل�سند) برقم ( ،)3839ج� /6ص ،390وكذا احلاكم يف (امل�ستدرك) يف كتاب
(الإميان) برقم ( ،)29ج� /1ص ،57وقال« :حديث �صحيح على �شرط ال�شيخني».
( )2انظر� :أ�صول احلوار و�آدابه يف الإ�سالم ،للدكتور �صالح بن حميد� ،ص.8
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قائلها ،لكي ال يتحول احلوار إلى مبارزة كالمية؛ طابعها الطعن والتجريح والعدول
عن مناقشة القضايا واألفكار إلى مناقشة ذوات األشخاص وتصرفاتهم ومؤهالتهم
العلمية وسيرهم الذاتية(.)1
واملتتبع للحوارات التي ؤزخر بها تراثنا اإلسالمي يدرك ذلك األدب الرائع بني
املتحاورين في أدق قضايا اإلسالم وأحكامه ،ويطلع على النماذج املشرقة التي
حواها ذلك التراث الفكري املعرفي.
ومن هذه النماذج احلوارية الفاضلة :ذلك احلوار الرائع املكتوب الذي مت تبادله
بني عاملني جليلني من علماء األمة هما :إمام دار الهجرة مالك بن أنس ،وإمام مصر
عدد من املسائل واألحكام
وعاملها الكبير الليث بن سعد ـ رحمهما اهلل ـ حول ٍ
الفقهية.
حيث يقول اإلمام مالك ـ رحمه اهلل ـ في رسالته إلى الليث بن سعد ـ رحمه اهلل ـ
ما نصه« :من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد ،سالم عليك ،فإني أحمد اهلل إليك
الذي ال إله إال هو .أما بعد :عصمنا اهلل وإياك بطاعته في السر والعالنية ،وعافانا
وإياك من كل مكروه .اعلم رحمك اهلل أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة
ملا عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه ،وأنت في أمانتك وفضلك
ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من ِق َبلك إليك ،واعتمادهم على ما جاءهم منك
حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه ،فإن اهلل تعالى يقول
ون ا َأل َّولُ َ
السا ِب ُق َ
ون ِم َن ْالُ َه ِ
نصارِ) (التوبة )١٠٠ :اآلية،
ِين َوا َأل َ
اجر َ
في كتابهَ (:و َّ
ين ْاج َت َن ُبوا َّ
وها َو َأ َنا ُبوا ِإ َلى ا ِ
هلل َل ُه ُم ا ْل ُب ْش َرى َف َب ِّش ْر
الطا ُغ َ
وت َأن َي ْع ُبدُ َ
ويقولَ (:والَّ ِذ َ
ين َهدَ ا ُهم ُ
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّت ِب ُع َ
ين َي ْس َت ِم ُع َ
اهلل َو ُأو َل ِئ َك ُه ْم
ون َأ ْح َس َن ُه ُأ ْو َل ِئ َك الَّ ِذ َ
ِع َب ِاد ،الَّ ِذ َ
ُ
ُأ ْولُوا ا َأل ْل َب ِ
اب) (الزمر ،)١٨ -17:ثم يأخذ اإلمام في تبيني القواعد واألصول التي
7

( )1انظر :املرجع ال�سابق� ،ص.11
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يكون عليها العمل وبها االستدالل ،مبين ًا سر االختالف بينه وبني اإلمام الليث.
ثم يختتم رسالته بتأكيد إخالصه في النصيحة ،وصدقه في حب اخلير ألخيه
اإلمام الليث ،ودعوته له بالتوفيق لطاعة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم فيقول:
« ...فانظر رحمك اهلل فيما كتبت إليك فيه لنفسك ،واعلم إني أرجو أال يكون
دعائي إلى ما كتبت به إليك إال النصيحة هلل تعالى وحده ،والنظر لك والضن بك،
فأنزل كتابي منك منزلته ،فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاً ،وفقنا اهلل وإياك
لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حال ،والسالم عليك ورحمة اهلل»(. )1
وميثل هذا األدب الرفيع اجلم يبعث اإلمام الليث إلى اإلمام مالك برسالة علمية
رائعة يعرض فيها وجهة نظره حول كثير مما يذهب إليه اإلمام مالك في تلك املسائل
واألحكام الفقهية ويخالفه فيها الليث بن سعد .ونظراغً لطول الرسالة نقتطف منها
ما يشير إلى ذلك األدب الدم الذي اختلف في ظله سلف األمة وكرام علمائها.
يقول الليث بن سعد ....« :سالم عليك ،فإني أحمد إليك اهلل الذي ال إله
إال هو ،أما بعد :عافانا اهلل وإياك ،وأحسن لنا العاقبة في الدنيا واآلخرة ،قد بلغني
كتابك تذكر فيه من صالح حالكم الذي يسرني ،فأدام اهلل ذلك لكم وأمته بالعون
على شكره ،والزيادة من إحسانه»( ، )٢ثم يذكر املسائل التي يختلف فيها مع اإلمام
مالك ،والتي منها :اجلمع ليلة املطر ،والقضاء بشاهد وميني ،ومؤخر الصداق ال
يقبض إال عند الفراق ،وتقدمي الصالة على اخلطبة في االستسقاء ،ويختم رسالته
بقوله ـ رحمه اهلل « :-وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا وأنا أحب توفيق اهلل
إياك وطول بقائك ،ملا أرجو للناس في ذلك من املنفعة ،وما أخاف من الضيعة إذا
ذهب مثلك ،مع استئناسي مبكانك ،وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندي ورأيي
فيك فاستيقنه ،وال تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة
8

9

( )1ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك ـ للقا�ضي �أبي الف�ضل عيا�ض اليح�صبي ،ج� /1ص.65-64
(� )2إعالم املوقعني عن رب العاملني ـ البن قيم اجلوزية ،ج� /3ص.38
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إن كانت لك ،أو ألحد يوصل بك ،فإني اسر بذلك ،كتبت إليك ونحن صاحلون
معافون واحلمد هلل ،نسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم شكر ما أوالنا ،ومتام ما أنعم به
علينا ،والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته»(. )1
ثالثاً :الهدوء والسكينة:
ومن اآلداب الهامة التي ينبغي أن يتحلى بها احملاور احملافظة على الهدوء والروية،
والسيطرة على االنفعاالت ،واجتناب الغضب ومسبباته ،فذلك ُيعد من األمور
الضرورية لتوفير مناخ صحي للحوار واملناظرة .ومجالس احلوار مجالس علم،
فيجب أن ترعى لها حقوقها وحتفظ لها هيبتها ،يقول اإلمام مالك بن أنس رحمه
اهلل « :إن مجالس العلم ُتتضن باخلشوع والسكينة والوقار»(. )٢
والغضب من اخلصال الذميمة التي نهى عنها اإلسالم ،فقد جاء رجل إلى النبي
صلى اهلل عليه وسلم وقال :أوصني ،قال :ال تغضب( ، )3فرد مراراً ،قال :ال تغضب.
وبني صلى اهلل عليه وسلم أنه « :ليس الشديد بالصرعة ،وإمنا الشديد الذي ميلك
نفسه عند الغضب»(. )3
كما أن التشنج واالنفعال والغضب ليس هو األسلوب األمثل لبيان احلق ونصرته؛
ألنه يؤدي إلى اختالل الفكر وعدم سداده ،وحينئذ ال مطمع للفهم ،فيفوت الغرض
من احملاورة ( ، )4وألن الغضب كما يقول ابن القيم« :نوع من ال َغ ْلق واإلغالق الذي
يغلق على صاحبه باب حسن التصور والقصد»( ، )5ولذا فهو في نظره رحمه اهلل:
«عدو للعقل ،وهو لإلنسان كالذئب للشاة قلما يتمكن منه إال اغتال عقله»(. )6
10
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( )1املرجع ال�سابق ،ج� /3ص.88
( )2املدخل �إلى ال�سنن الكربى ـ للإمام البيهقي� ،ص .493
( )3رواه البخاري يف �صحيحه من حديث �أبي هريرة يف كتاب (الأدب) ،الباب ( ،)67احلديث رقم ( ،)6116ج� /01ص.915
( )3رواه البخاري يف �صحيحه يف املو�ضع ال�سابق ،احلديث رقم ( ،)6114ج�/10ص .518ورواه م�سلم �أي�ض ًا يف �صحيحه يف كتاب (الرب وال�صلة والآداب)،
باب (ف�ضل من ميلك نف�سه عند الغ�ضب) ،ج� /16ص.160
( )4انظر :التف�سري الكبري ـ للفخر الرازي ،ج� /52ص.752
(� )5إعالم املوقعني ،ج� /2ص.571
(� )6إغاثة اللهفان� ،ص.94
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رابعاً :اجتناب رفع الصوت:
ومن لوازم الهدوء اجتناب رفع الصوت أكثر مما يحتاج إليه السامع .يقول
ِك َو ْاغ ُض ْض ِمن َص ْو ِت َك إ َِّن َأ َ
ات َل َص ْو ُت ْ َ
تعالىَ (:وا ْق ِصدْ ِفي َم ْشي َ
نك َر ا َأل ْص َو ِ
ال ِميرِ)
(لقمان.)١٩ :
«فينبغي على احملاور أال يرفع صوته أكثر من احلاجة ،ففي ذلك إيذاء لنفسه
ال وال يقيم برهاناً ،بل إن
وحملاوره .ورفع الصوت ال يقوي حجة وال يجلب دلي ً
صاحب الصوت العالي لم يعل صوته ـ في الغالب ـ إال لضعف حجته وقلة بضاعته،
فيستر عجزه بالصراخ ويواري ضعفه بالعويل .وهدوء الصوت عنوان العقل واالتزان
والفكر املنظم والنقد املوضوعي والثقة احلسنة.
على أن احملاور قد يحتاج إلى التغيير من نبرات صوته حسب استدعاء املقام ونوع
األسلوب ،لينسجم الصوت مع املقام واألسلوب استفهامي ًا أو تقريري ًا أو إنكاري ًا أو
تعجبياً ،أو غير ذلك ،مما يدفع السآمة وامللل ،و ُيعني على إيصال الفكرة ،ويجدد
التنبيه لدى املشاركني واملتابعني»(. )1
خامساً :حسن االستماع والفهم:
ومن اآلداب الرفيعة السامية والقيم الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها احملاور:
احلرص على حسن االستماع لآلخرين واللباقة في اإلصغاء إليهم ،فإن ذلك فن َق َّل
من يجيده من الناس في عصرنا احلاضر.
وللمحاور هنا في رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة ،فقد كان ـ عليه
الصالة والسالم ـ خير من يحسن االستماع لآلخرين ويصغي إليهم ،ومن ذلك على
سبيل املثال :أن عتبة بني ربيعة اقترح على قريش أن يأتي إلى النبي صلى اهلل عليه
وسلم ليعرض عليه أموراً لعله يقبل بها فيتراجع عن دعوته إياهم إلى اإلسالم وترك
17

(� )1أ�صول احلوار و�آدابه يف الإ�سالم ـ للدكتور �صالح بن حميد� ،ص  9-8بت�صرف ي�سري.
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ما هم عليه من عبادة األصنام واألوثان ،حيث جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم
السطة( )1في العشيرة واملكان
وقال« :يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من ِّ
في النسبَ ،
بأمر عظيم ف ّرقت بهم جماعتهم وس ّفت به
وإنك قد أتيت قومك ٍ
أحالمهم ،وعبت به آلهتهم ودينهم ،وك ّفرت به من مضى من آبائهم ،فاسمع مني
أعرض عليك أموراً تنظي فيها لعلك تقبل منها بعضها ،فقال له صلى اهلل عليه
جئت به
كنت إمنا تريد مبا َ
وسلم :قل يا أبا الوليد ،أسمع ،قال :يا ابن أخي إن َ
كنت تريد
من هذا األمر ما ًال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ما ًال ،وإن َ
كنت تريد به مبلبك ًا ملكناك
به شرف ًا س ّودناك علينا حتى ال نقطع أمراً دونك ،وإن َ
علينا ،وإن كان هذا الذي يأتيك رئي ًا( )2تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ،فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حتى
يداوى منه .حتى إذا فرغ عتبة ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يستمع إليه ،قال:
أقد فرغت يا أبا الوليد؟ ،قال :نعم ،قال :فاسمع مني ،قال :أفعل ،فقال :بسم
اهلل الرحمن الرحيم (:حم ،تَنز ٌ
اب ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه ُق ْرآ ًنا
يمِ ،ك َت ٌ
ِيل ِّم َن ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِ
ونَ ،ب ِش ًيرا َو َن ِذ ًيرا َف َأ ْع َر َض َأ ْك َث ُر ُه ْم َف ُه ْم ال َي ْس َم ُع َ
َع َر ِب ًّيا لِّ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ونَ ،و َقالُوا ُق ُلو ُب َنا
اب َف ْاع َم ْل ِإ َّن َنا َعا ِم ُل َ
ون)
ِفي َأ ِك َّنةٍ مِّ َّا َتدْ ُعو َنا ِإ َل ْي ِه َو ِفي آ َذا ِن َنا َو ْق ٌر َو ِمن َب ْي ِن َنا َو َب ْي ِن َك ِح َج ٌ
(فصلت ،)٥ -1:ثم مضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيها يقرؤها عليه .فلما
سمعها منه عتبة أنصت لها والقي يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه،
ثم انتهى رسول اهلل إلى السجدة منها ،فسجد ثم قال :قد سمعت يا أبا الوليد ما
سمعت فأنت وذاك (. )3
ويقول أحد احلكماء في وصيته البنه« :يا بني تعلم حسن االستماع كما تتعلم
حسن احلديث ،وليعلم الناس أنك أحرص على أن تسمع منك على أن تقول»(. )4
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ال�سطة :ال�شرف
(ِّ )1
( )2الرئي :ما يظهر للنا�س من اجلن
( )3ال�سرية النبوية ـ البن ه�شام ،ج� /1ص.261
( )4العقد الفريد ـ لأحمد بن عبدربه الأندل�سي ،ج� /2ص .243وانظر :الفقيه واملتفقه ـ للخطيب البغدادي ،ج� /2ص.33
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وحسن االستماع يتضمن أمور ًا عديدة منها:
أال يحصر احملاور همه في التفكير مبا سيقوله في املناظرة ،بل ُيقبل بوجهه على
محاوره وينظر إليه مباشرة ،مظهراً حرصه على الوعي مبا يقوله ويطرحه من آراء
وأدلة وأفكار ،حتى ولو كانت معلومة لديه ،فهذا عطاء بن أبي رباح ع َّ
المة التابعني
يقول « :إن الشاب ليتحدث بحديث فاسمع له كأني لم أسمعه ،ولقد سمعته قبل
أن يولد»(. )1
يقول اخلطيب البغدادي في معرض بيانه آلداب املناظرة« :وينبغي أن
ال على صاحبه بوجهه في حال مناظرته،
يكون كل واحد من اخلصمني مقب ً
مستمع ًا كالمه إلى أن ينهيه»( . )2ويقول إمام احلرمني أبو املعالي اجلويني:
«وعلى كل واحد منهما أن ُيقبل على خصمه الذي يكلمه بوجهه في خطابه؛
املتكلم في كالمه واملستمع في استماعه»(. )3
إشعار احملاور محاوره املتكلم باالحترام واالهتمام ،وعدم االنشغال عنه أثناء
كالمه ،كأن يطالع في كتاب بني يديه ،أو يقلب أوراقه ،أو يعبث بقلمه ،ونحو
ذلك.
إعطاء الطرف اآلخر الفرصة كاملة للتعبير عن آرائه وعرض أدلته ،وعدم مقاطعته
ومنازعته الكالم واالقتحام عليه فيه حتى ينتهي متام ًا منه .فإن كان هذا الكالم
يحتوي على حق مت استخالصه واالستفادة منه ،وإن كان يحتوي على ما سوى
ذلك ُرد ونُقد بطريقة علمية موضوعية.
يقول اخلطيب البغدادي« :وليتق املناظر مداخلة خصمه في كالمه وتقطيعه
ِّ
وليمكنه من إيراد حجته»( . )4ويقول أبو املعالي
عليه ،وإظهار التعجب منه،
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( )1تذكرة ال�سامع واملتكلم يف �أدب العامل واملتعلم ـ لبدر الدين بن جماعة� ،ص.105
()2الفقيه واملتفقه ،ج.32/2
( )3الكافية يف اجلدل� ،ص .534
( )4الفقيه واملتفقه ،ج� /2ص.35
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اجلويني« :وعليهما جميع ًا أن يصبر كل واحد منهما لصاحبه في نوبته،...
ألنهما متساويان في حق املناوبة ،فمن لم يصبر منهما لصاحبه فقد قطع عليه
حقه»(. )1
وال شك أن املتحاورين سيجنيان عند االلتزام بهذا اخللق الكرمي فوائد عديدة،
منها :إتاحة الفرصة اللتقاء اآلراء وتالحقها ،وحتديد نقاط اخلالف ،وإشعار كل
واحد من الطرفني اآلخر باجلدية واالهتمام والرغبة في حتصيل الفائدة والوصول
إلى نتيجة جيدة من هذا احلوار ،كما أنه يعني على هدوء الطرفني املتحاورين،
ويتيح لهما حسن الفهم ووضوح الرؤية ،والقدرة على استعراض اآلراء والتصورات
واحلجج والبراهني ،ومن ثم إمتام احلوار إلى نهايته.
وال شك أيض ًا أن حسن الفهم مطلب رئيس في احلوار .ولذا جند ابن القيم
يقول« :ملا كان املقصود باخلطاب داللة السامع وإفهامه مراد املتكلم من كالمه،
وأن يبني له ما في نفسه من املعاني ،وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق ،كان ذلك
موقوف ًا على أمرين»:
• •بيان املتكلم.
• •متكن السامع من الفهم.
فإن لم يحصل البيان من املتكلم ،أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم لم
يحصل مراد املتكلم ،فإذا َّبي املتكلم مراده باأللفاظ الدالة على مراده ،ولم يعلم
السامع معاني تلك األلفاظ لم يحصل له البيان ،فالبد من متكن السامع من الفهم
وحصول اإلفهام من املتكلم»(. )2
26
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( )1الكافية يف اجلدل� ،ص .533
( )2خمت�صر ال�صواعق املر�سلة ،ج� /1ص.50
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سادساً :اجتناب املراء واجلدل:
ينبغي على احملاور أن يجتنب في حواره املراء واجلدل واللدد واخلصومة ،وذلك
لورود النصوص الشرعية في ذم ذلك واحلذر منه ،وملا يترتب عليه من آثار سيئة على
املتحاورين ،منها :ذهاب نور العلم ،وتقسية القلوب ،وتوريث األحقاد والضغائن
في الصدور ،وطبع احلوار بطابع التعنت والعناد في قبول احلق.
يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم« :ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا
اجلدل»( ، )1وقول في احلث على ترك املراء حتى ولو كان اإلنسان محقاً« :أنا زعيم
بيت في ربض اجلنة ملن ترك املراء ولو كان محقاً»(. )2
وقد ذم علماء السلف رحمهم اهلل املراء واجلدل ،يقول ـ على سبيل املثال  -عبد
العزيز املاجشون « :احذروا اجلدل فإنه يقربكم إلى كل موبقة وال يسلمكم إلى
ثقة»( ، )3ويقول اإلمام مالك بن أنس« :املراء واجلدال في العلم يذهب بنور العلم
من قلب العبد ،ويقسي القلب ،ويورث الضغن»ويقول اإلمام الشافعي « :املراء في
العلم ُيقسي القلب ويورث الضغائن )4(،ويقول اإلمام الشافعي« :املراء في العلم
ُيقسي القلب ويورث الضغائن»(. )5
واجلدل املذموم هو اجلدل ألجل اخلصومة والتمويه وتلبيس احلق بالباطل ودفع
احلق ودحضه .أما اجلدل الذي يراد به إحقاق احلق ونصره وإبطال الباطل وبيان
فساده فهو جدل محمود مرضي .يقول اخلطيب البغدادي « :اجلدال املذموم
وجهان؛ أحدهما :اجلدال بغير علم ،والثاني :اجلدال بالشغب والتمويه؛ نصرة
للباطل بعد ظهور احلق وبيانه ،قال تعالىَ (:و َجا َدلُوا بِا ْل َب ِاط ِل ِل ُيدْ ِح ُضوا ِب ِه ْ َ
ال َّق
َف َأ َخ ْذت ُُه ْم َف َك ْي َف َك َ
ان ِع َق ِ
اب) (غافر .)٥ :وأما جدال احملقني فمن النصيحة في
28

29

30

31

32

( )1رواه الإمام �أحمد يف م�سنده ،احلديث رقم ( ،)22164ج� /36ص .493وابن ماجه يف �سننه يف باب (اجتناب البدع واجلدل) ،احلديث رقم (،)48
�ص .22والرتمذي يف �سننه يف كتاب(تف�سري القر�آن) ،الباب ( ،)43احلديث رقم ( ،)3266ج�/5ص ،379-378وقال« :حديث ح�سن �صحيح».
( )2رواه �أبو داود يف �سننه يف كتاب (الأدب) ،باب (يف ح�سن اخللق) ،احلديث رقم ( ،)4800ج�/4ص .253وح�سنه الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة
برقم (.)273
( )3الفقيه واملتفقه ،ج�/1ص.232
( )4ترتيب املدارك ـ للقا�ضي عيا�ض ،ج�/1ص.170
( )5مناقب الإمام ال�شافعي ـ ـ للبيهقي ،ج� /2ص.151

ضوابط احلوار في الفكر اإلسالمي

53

ُوح َقدْ َجا َد ْل َت َنا َف َأ ْك َث ْر َت
الدين ،أال ترى إلى قوم نوح عليه السالم حيث قالواَ (:يا ن ُ
نص َح َل ُك ْم
ِجدَ ا َل َنا) (هود ،)٣٢ :وجوابه لهمَ (:و َال َين َف ُع ُك ْم ن ُْص ِحي إ ِْن َأ َر ُّ
دت َأ ْن َأ َ
ان ُ
إِن َك َ
اهلل ُيرِيدُ َأن ُيغْ وِ َي ُك ْم) (هود ،)٣٤ :وعلى هذا جرت سنة رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم»( ، )1ويقول أيضاً« :وثبت أن اجلدال احملمود هو :طلب احلق ونصره
وإظهار الباطل وبيان فساده ،وأن اخلصام بالباطل هو اللدد الذي قال عنه النبي
صلى اهلل عليه وسلم« :أبغض الرجال إلى اهلل األلد ا َخل ِصم»(. )3،2
ويقول أبو املعالي اجلويني« :من اجلدال ما يكون محموداً مرضياً ،ومنه ما يكون
مذموم ًا محرماً .فاملذموم منه ما يكون لدفع احلق أو حتقيق العناد ،أو ل ُيلبس احلق
بالباطل ،أو ملا ال يطلب به تع ّرف وال تقرب ،أو للمارة وطلب اجلاه والتقدم ،إلى
غير ذلك من الوجوه املنهي عنها ،وهيالتي نص اهلل سبحانه في كتابه على حترميها،
فقالَ ( :ما َض َر ُبو ُه َل َك ِإ َّال َجدَ ال َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َخ ِص ُم َ
ون) (الزخرف ..)٥٨ :وأما
اجلدال احملمود املدعو إليه فهو الذي يحقق احلق ،ويكشف عن الباطل ،ويهدف إلى
ِيل
الرشد مع من يرجى رجوعه عن الباطل إلى احلق ،وفيه قال
ْ
سبحانه(:اد ُع ِإ َلى َسب ِ
ِال ْك َم ِة َو ْالَ ْو ِع َظ ِة ْ َ
َر ِّب َك ب ْ ِ
ال َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن) (النحل.)4()١٢٥ :
سابعاً :التواضـع:
التواضع أدب رفيع من آداب العلماء وصفة من الصفات الكرمية التي حث عليها
اإلسالم ،وحذر من ضدها ،يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم« :ال يدخل اجلنة من
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»( ، )5فالتواضع صفة إميانية محمودة ،واكبر صفة
مذمومة حتى مع الكافرين؛ ألنها ال تليق إال باهلل املستغني عن كل أحد .يقول
33
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( )1الفقيه واملتفقه ،ج� /1ص.332
( )2رواه البخاري يف �صحيحه يف كتاب (املظامل والغ�ضب) ،الباب ( ،)51احلديث رقم ( ،)7542ج� /5ص .9601ورواه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب (العلم)،
باب (الألد اخل�صم) ،ج� /16ص.219
( )3الفقيه واملتفقه ،ج� /1ص.532
( )4الكافية يف اجلدل� ،ص.32-22
( )5رواه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب (الإميان) ،باب (حترمي الكرب) ،ج� /2ص.98

54

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

صلى اهلل عليه وسلم عنه سبحانه« :العز إزاره والكبرياء رداؤه»(. )1
فعلى احملاور أن يتحلى بالتواضع واجتناب كل ما يدل على الكبر والغرور
واإلعجاب بالنفس ،ويتحقق ذلك بأمور عدة ،منها:
 -1اجتناب احملاور تزكية نفسه والثناء عليها ،وفي هذا يقول تعالىَ (:فال ُت َز ُّكوا
َأن ُف َس ُك ْم ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َِن ا َّت َقى) (النجم.)٣٢ :
-2اجتنابه احلديث عن علمه ،وأعماله ،وإجنازاته ،ومؤلفاته ،ونحو ذلك مما
يتعلق بشخصه.
-3اجتنابه العناد في قبول احلق إذا تبني له ،وغمط الطرف اآلخر حقه ،أو
ازدراءه بأي قول أو فعل .يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم« :الكبر بطر احلق وغمط
الناس»(. )2
فعلت ،وقلنا،
-4اجتنابه استخدام ضمير املتكلم إفراداً أو جمعاً ،فال يقول:
ُ
وأنا ،وفي رأيي ،ودرسنا ،وفي جتربتنا ،ونحو ذلك من األلفاظ ،فهذا ثقيل على
نفوس املستمعني ،وفيه إعجاب بالنفس ،وقد يؤثر على اإلخالص والقصد،
والنفوس ُجبلت على محبة املتواضعني واإلقبال عليهم وأخذ احلق عنهم ،كما
ُجبلت على النفرة من املتعالني املتعاظمني والبعد عنهم .ومن األفضل أن يبدل
تلك األلفاظ بضمير الغيبة ،فيقول مثالً :يبدو للدارس ،وتدل جتارب العاملني،
ويقول املختصون ،وفي رأي أهل الشأن ،ونحو ذلك(. )3
ثامناً :الصدق:
الصدق هو اإلخبار عن الشيء مبا هو عليه ،وقد جعل اهلل  -عز وجل  -االستمساك
بهذا اخللق في كل شأن وحتريه في كل قضية ،واملصير إليه في حكم دعامة ركينة
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( )1رواه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب (الرب وال�صلة والآداب) ،باب (حترمي الكرب) ،ج�/16ص.173
( )2رواه م�سلم يف �صحيحه يف كتاب (الإميان) ،باب (حترمي الكرب) ،ج�/2ص.89
( )3انظر� :أ�صول احلوار و�آدابه يف الإ�سالم ـ للدكتور �صالح بن حميد� ،ص.9
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في خلق املسلم ،وفضيلة أساسية يجب االلتزام بها امتثا ًال ألمره سبحانه بها في
َ
الصا ِد ِقنيَ) (التوبة ،)١١٩ :وامتثا ًال
ين آ َم ُنو ْا ا َّت ُقو ْا اهلل َو ُكونُو ْا َم َع َّ
قولهَ (:يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ألمره صلى اهلل عليه وسلم في قوله« :عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إلى البر،
والبر يهدي إلى اجلنة» احلديث(. )1
والصدق في األقوال من شأنه أنه ُيؤدي بصاحبه إلى الصدق في األعمال والصالح
في األحوال .ولذا نقول :إن من مقتضيات الصدق التزام احملاور باملصداقية العملية
آلرائه وأفكاره التي يطرحها أثناء احلوار ،فإذا كان احلوار حول قضية عملية فينبغي
أن يكون قدوة حسنة في تطبيق ما يحاور من أجله ويدافع إلثباته .والعمل ُيع ِّلم
ما ال يع ِّلمه القول ،بل إنه َي ْقلب األفكار النظرية إلى حقائق عملية ملموسة ،يتأثر
بها من يراها قبل أن يسمع من يتكلم عنها ،فمن فرط في العمل مبا يحاور ألجله
وقصر في تنفيذه دل ذلك منه على اضطراب وعدم يقني ،وكان أضعف في حجته
َّ
وأعجز عن إقناع غيره(. )٢
ونصوص الشريعة توجب على املسلم تطابق القول واالعتقاد ،كما توجب تطابق
القول والعمل ،وحتظر االنفصام بينهما ،حتى ولو كان هذا االنفصام على املستوى
ين آ َم ُنوا ِل َم َت ُقولُ َ
ون
الشخصي ناهيك عن املستوى العام .يقول عز وجلَ (:يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
هلل َأن َت ُقولُوا َما ال ت َْف َع ُل َ
َما ال ت َْف َع ُل َ
ونَ ،ك ُب َر َم ْق ًتا ِعندَ ا ِ
ون) (الصف.)3-٢ :
تاسعاً :األمانة:
األمانة من أهم املبادئ اخللقية التي ينبغي أن يتصف بها احملاور؛ ألنها من الدين.
يقول عز وجل في احلث عليها(:يا َأي َها الَّ ِذين آم ُنو ْا َال تَخُ ونُو ْا َ
اهلل َوال َّر ُس َ
ول َوتَخُ ونُو ْا
َ َ
َ ُّ
َأ َما َنا ِت ُك ْم َو َأن ُت ْم ت َْع َل ُم َ
ون) (األنفال ،)٢٧ :ويقول النبي صلى اهلل عليه وسلم مؤكداً
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( )1رواه البخاري يف �صحيحه يف كتاب (الأدب) ،الباب ( ،)69احلديث رقم ( )6094ج�/10ص .507وكذا م�سلم يف �صحيحه واللفظ له يف كتاب (الرب
وال�صلة والآداب) ،باب (قبح الكذب وح�سن ال�صدق وف�ضله) ج�/169ص.160
( )2انظر :احلوار يف القر�آن ـ للدكتور �سناء عابد� ،ص.935
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على هذا املبدأ اخللقي ومبين ًا أهميته« :ال إميان ملن أمانة له»(. )1
ومفهوم األمانة في نظر اإلسالم واسع الداللة ،فهو يرمز إلى معان شتى ،مناطها
جميع ًا شعور املرء بتبعته في كل أمر ُيوكل إليه ،وإدراكه اجلازم بأنه مسؤول عنه
أمام ربه عز وجل.
وتقتضي األمانة في مقامنا هذا أموراً عدة ،منها:
 ١ـ أن ينسب احملاور األقوال واألدلة التي ينقلها على سبيل االستشهاد بها إلى
أصحابها ،وأن يتحرى الدقة في ذلك.
 ٢ـ أن يجتنب أسلوب اإليهام والغموض أو إخفاء احلقيقة أو جزء منها ،أو كتم
شيء من العلم وطمسه مما له عالقة مبوضوع احملاورة بقصد التعمية على الطرف
اآلخر والتلبيس عليه.
ال فيجتزئ
 ٣ـ عدم بتر النصوص التي يوردها أثناء احملاورة ،كأن ينقل نص ًا طوي ً
منه ما يصلح له ويدلل على ما يريد ،و ُيغفل الباقي .والواجب في هذه احلالة أن
ال حتى يشاركه الطرف اآلخر فيما استنتجه ،فإما أن يقره ،وإما أن
ينقل النص كام ً
يخالفه في الفهم.
 ٤ـ أن يستدل بالنصوص الصحيحة واألدلة الواضحة ،والبراهني الثابتة،
واإلحصاءات الدقيقة ،وأال ُيع ِّول في ذلك على الشائعات والظنون واألوهام.
 ٥ـ أال يتحدث بحديث ليس عنده فيه علم ،وأال يتردد إذا ُسئل عن مسألة ال
يعلم فيها شيئ ًا أن يقول :ال أدري .وعلى هذا كان سلف األمة وعلماؤها ومفكروها
املخلصون.
43

( )1رواه الإمام �أحمد يف م�سنده عن �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه ج� /3ص135؟ و�صححه الألباين يف (�صحيح اجلامع ال�صغري) برقم ( ،)7056ج/6
�ص.123
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اخلــامتـــــة
علي بإجناز هذا البحث ،وأوصي في خامتته
أحمد اهلل عز وجل على تفضله ّ
باألمور اآلتية:
أو ًال :مناشدة الدول واحلكومات اإلسالمية بضرورة اتخاذ اإلجراءات السريعة
املناسبة لوضع احلوار موضع التنفيذ بوصفه األسلوب احلضاري األمثل لتكوين
عالقات سلمية ناجحة بني األفراد في املجتمع الواحد ،وبني املجتمعات بعضها
مع بعض.
ثانياً :السعي احلثيث للم شمل املسلمني وحتقيق وحدتهم ،والقضاء
على كل عوامل الفرقة واالختالف بينهم ،وتأكيد ثقتهم بدينهم وثقافتهم
ومستقبلهم ،واالعتزاز بتاريخهم وتراثهم احلضاري.
ثالثاً :استحداث مقرر دراسي في مختلف املؤسسات التعليمية في العالم
اإلسالمي باسم (ثقافة احلوار) ،لترسيخ مفهوم احلوار وأهميته وأسسه وآدابه
لدى أبناء املسلمني.
رابعاً :استثمار وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة واملرئية واملقروءة لنشر
ثقافة احلوار السليم بني أفراد املجتمع.
خامساً :التأكيد على ضرورة االلتزام مببدأ التسامح ،وسلوك منهج الوسطية
في متثّل اإلسالم وتطبيقه اعتقاداً وعبادة؛ سلوك ًا ومعاملة.
سادساً :االهتمام بتطوير وسائل الدعوة اإلسالمية مبا يتفق مع مستلزمات
العصر احلديث ،ضمن ضوابط اإلسالم ومبادئه العامة.
سابعاً :العمل على إعداد دعاة أكفاء ،يتقنون اللغات األجنبية إعداداً خاصاً،
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وتزويدهم بكل أوعية املعلومات العلمية املتاحة التي تعينهم على التعامل مع
واقع عصرهم ،ومخاطبة غير املسلمني بروح علمية دعوية منفتحة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني.
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فهرس املصادر واملراجع
 ١ـ القرآن الكرمي ـ وقد استعنت باملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،وضع:
محمد فؤاد عبدالباقي ،دار القلم ـ بيروت.
 ٢ـ إحياء علوم الدين ـ ألبي حامد الغزالي ،ط دار الفكر العربي ـ القاهرة
 ٣ـ آداب الشافعي ومناقبه ـ لعبدالرحمن بن ابي حامت الرازي ،حتقيق :عبدالغني
عبداخلالق ،ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.
 ٤ـ األصالة واملعاصرة في الفكر اإلسالمي ـ للدكتور محمد رأفت سعيد ،ط
األولى 1403هـ 1983 -م ،دار العلم ـ جدة.
 ٥ـ أصول احلوار وآدابه في اإلسالم ـ للدكتور صالح بن حميد ،دراسة موجزة
منشورة على موقع مكتبة صيد الفوائد اإلسالمية بتاريخ 1424/8/12هـ.
 ٦ـ إعالم املوقعني عن رب العاملني ـ البن قيم اجلوزية ،تقدمي وتعليق :طه
عبدالرؤوف سعد ،ط عام 1973م ،دار اجليل ـ بيروت.
 ٧ـ إغاثة اللهفان في حكم طالق الغضبان ـ البن قيم اجلوزية ،ط الثانية 1408هـ
 1988م ،املكتب اإلسالمي ـ بيروت. ٨ـ األنبياء في القرآن ـ لسعد صادق محمد ،ط األولى 1402هـ 1982 -م ،دار
اللواء ـ الرياض.
 ٩ـ جتديد الفكر اإلسالمي ـ للدكتور محسن عبداحلميد ،ط عام 1985م ،دار
الصحوة للنشر ـ القاهرة.
 ١٠ـ تذكرة السامع واملتكلم في أدب العالم واملتعلم ـ لبدر الدين بن جماعة،
ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.

ضوابط احلوار في الفكر اإلسالمي

65

 ١١ـ ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة مذهب مالك ـ للقاضي عياض
اليحصبي ،حتقيق :د .أحمد بكير محمود ،ط دار مكتبة احلياة ـبيروت.
 ١٢ـ تفسير القرآن العظيم ـ للحفاظ عماد الدين بن كثير ،ط عام 1403هـ -
1983م ،دار املعرفة ـ بيروت.
 ١٣ـ التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ،ط الثالثة ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
 ١٤ـ تفسير املنار ـ حملمد رشيد رضا ،ط دار املعرفة ـ بيروت.
 ١٥ـ تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان ـ لعبدالرحمن ابن ناصر
السعدي ـ ط عام 1404هـ ،رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ـ الرياض.
 ١٦ـ جامع بيان العلم وفضله ـ البن عبدالبر النمري القرطبي ،ط دار الفكر ـ
بيروت.
 ١٧ـ اجلامع ألحكام القرآن ـ ألبي عبداللهن محمد القرطبي ،ط اخلامسة
1417هـ 1996 -م ،دار الكتب العلمية ـ بيروت.
 ١٨ـ اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ـ لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ط مكتبة
املدني ـ جدة.
 ١٩ـ احلوار آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية ـ خلالد املغامسي ،ط الثالثة
1428هـ 2007 -م ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ـ الرياض.
 ٢٠ـ احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية ـ ألحمد الصويان ،ط األولى
1413هـ ،دار الوطن ـ الرياض.
 ٢١ـ احلوار الذات واآلخر ـ للدكتور عبدالستار الهيتي ،ط األولى عام 1425هـ،
الكتاب التاسع والتسعون ضمن سلسلة (كتاب األمة) بدولة قطر.
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 ٢٢ـ حوار احلضارات وطبيعة الصراع بني احلق والباطل ـ للدكتور موسى
اإلبراهيم ،ط األولى 1423هـ 2003 -م ،دار األعالم ،عمان ـ األردن.
 ٢٣ـ احلوار في القرآن ـ للدكتورة سناء محمود عابد ،ط األولى 1425هـ -
2004م دار األندلس اخلضراء ـ جدة.
 ٢٤ـ احلوار في قصص إبراهيم عليه السالم في القرآن الكرمي دروس ودالالت ـ
للدكتور محمد الشايع ،وهو بحث مقدم ملؤمتر (احلوار مع اآلخر في الفكر
اإلسالمي) املنعقد في جامعة الشارقة في الفترة 2007/4/18-16م.
 ٢٥ـ احلوار من منظور إسالمي ـ للدكتور عباس اجلراري ،ط عام 1420هـ -
2000م ،املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ الرباط.
 ٢٦ـ درء تعارض العقل والنقل ـ لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :د .محمد
رشاد سالم ،ط األولى 1401هـ 1981 -م ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ـ الرياض.
 ٢٧ـ سلسلة األحاديث الصحيحة ـ حملمد ناصر الدين األلباني ،ط عام 1415هـ
 1995م ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض. ٢٨ـ سنن أبي داود ـ للحافظ أبي داود سليمان السجستاني ،تعليق :محمد محي
الدين عبداحلميد ،ط دار إحياء التراث العرب.
 ٢٩ـ سنن الترمذي ـ للحافظ أبي عيسى محمد الترمذي ،ط عام 1415هـ -
1995م ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
 ٣٠ـ السيرة النبوية ـ لعبدامللك بن هشام املعافري ،تقدمي وتعليق :طه عبدالرؤوف
سعد ،ط مكتبة الكليات األزهرية ـ القاهرة.
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 ٣١ـ صحيح اجلامع الصغير وزيادته ـ حملمد بن ناصر الدين األلباني ط الثاني عام
1399هـ 1979 -م ،املكتب اإلسالمي ـ بيروت.
 ٣٢ـ صحيح مسلم بن احلجاج القشيري بشرح يحيى بن شرف النووي ،ط دار
الريان ـ القاهرة.
 ٣٣ـ ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ـ لعبدالرحمن بن حسن
امليداني ،ط الثاني 1408هـ 1988 -م ،دار القلم ـ دمشق.
 ٣٤ـ العقد الفريد ـ ألحمد بن عدربه األندلسي ،حتقيق :محمد عبدالقادر
شاهني ،ط األولى عام 1419هـ 1998 -م ،املكتبة العصرية ـ بيروت.
 ٣٥ـ فتح الباري شرح صحيح اإلمام البخاري ـ البن حجر العسقالني ،ط رئاسة
إدارات البحوث العلمية واإلفتاء ـ الرياض.
 ٣٦ـ الفرق بني النصيحة والتعيير ـ البن رجب احلنبلي ،حتقيق :جنم عبدالرحمن
خلف ،املكتبة القيمية ـ القاهرة.
 ٣٧ـ الفقيه واملتفقه ـ للخطيب البغدادي ،ط دار الكتب العلمية ـ بيروت.
 ٣٨ـ الفكر اإلسالمي في تطوره ـ للدكتور محمد البهي ،ط الثاني عام 1981م،
مكتبة وهبة ـ القاهرة.
 ٣٩ـ في ظالل القرآن ـ لسيد قطب ،ط الثالثة عشرة 1987م ـ 1407هـ ،دار
الشروق ـ بيروت.
 ٤٠ـ القصص القرآني تفسير اجتماعي ـ للدكتور راشد البرواي ،ط األولى
1978م ،دار النهضة العربية ـ القاهرة.

68

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

 ٤١ـ الكافية في اجلدل ـ ألبي املعالي اجلويني ،حتقيق :د .فوقية حسني ،ط عام
1399هـ 11979 -م ،مطبعة عيسى البابي احللبي ـ القاهرة.
 ٤٢ـ الكليات ـ ألبي البقاء الكفوي ،ط دار الطباعة العامرة مبصر ـ القاهرة.
 ٤٣ـ لسان العرب ـ جلمال الدين بن منظور ،ط الثالثة عام 1419هـ 1999 -م،
دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
 ٤٤ـ مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،جمع وترتيب :عبدالرحمن
بن قاسم وابنه محمد ،ط الرئاسة العامة لشؤون احلرمني الشريفني ـ مكة املكرمة.
 ٤٥ـ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ـ حملمد حميد
اهلل ،ط السادسة 1407هـ 1987 -م ،دار النفائس ـ بيروت.
 ٤٦ـ مختصر الصواعق املرسلة ـ البن قيم اجلوزية ،ط مكتبة الرياض احلديثة ـ
الرياض.
 ٤٧ـ املدخل إلى السنن الكبرى ـ للحافظ أبي بكر البيهقي ،حتقيق د .محمد
ضياء الرحمن األعظمي ،ط دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي ـ الكويت.
 ٤٨ـ املذهبية اإلسالمية والتغيير احلضاري ـ للدكتور محسن عبداحلميد ،ط
األولى عام 1404هـ ،الكتاب السادس ضمن سلسلة (كتاب األمة) بدولة
قطر.
 ٤٩ـ املستدرك على الصحيحني ـ حملمد احلاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى
عبدالقادر عطا ،ط األولى 1411هـ 1990 -م ،دار الكتب العلمية ـ بيروت.
 ٥٠ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ـ حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،ط األولى
عام 1419هـ 1999 -م ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
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 ٥١ـ املصباح املنير ـ ألحمد الفيومي املقري ،ط عام 1987م ،مكتبة لبنان ـ
بيروت.
 ٥٢ـ املعجم الوسيط ـ ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ،ط دار إحياء التراث العربي ـ
بيروت.
 ٥٣ـ مناقب الشافعي ـ ألحمد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :السيد أحمد صقر،
ط األولى 1390هـ 1970 -م ،دار التراث ـ القاهرة.
 ٥٤ـ مناهج اجلدل في القرآن الكرمي ـ للدكتور زاهر األملعي ،ط الثالثة 1404هـ،
مطابع الفرزدق ـ الرياض.
 ٥٥ـ منهاج السنة النبوية ـ لشيخ اإلسالمي ابن تيمية ،ط الثانية 1411هـ
 1991م ،إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـالرياض.
 ٥٦ـ املوافقات في أصول الشريعة ـ ألبي إسحاق إبراهيم الشاطبي ،ط املكتبة
التجارية ـ مصر.

