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تصدير

احلمد هلل حمداً تقتضيه نعمه وآالؤه  ،والصلوات والطيبات والتسليمات على
النبي املختار ،محمد وآله وصحبه أجمعني  .أما بعد :
جاء في أهداف تأسيس مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني ترسيخ مفهوم
احلوار وسلوكياته في املجتمع من خالل عدة برامج منها :اللقاءات  ،والندوات،
والتدريب ،والدراسات والبحوث.
ومن هنا ُعني املركز بنشر كثير من املطبوعات التي تنسجم مع رسالته  ،وحتقق
أهدافه .
و سلسلة رسائل في احلوار هي واحدة من املشروعات الفكرية التي أطلقها املركز،
لتستهدف شرائح املجتمع كافة ،ولذا ُروعي فيها سهولة العبارة  ،ووضوح املعنى.
وملا ينطوي عليه هذا املشروع من أبعاد ثقافية وفكرية نبيلة تلقى هذه الرسائل
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني  ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر الذي يدفع
تفاع ً
املركـز إلى مزيـد من االهتمـام مبثـل هذه املطبوعات  ،ويضاعف  -في الوقت
نفسه  -مسؤولياته جتاه املجتمع  ،في ظل دعم الدولة جلهود املركز ونشاطاته..
وهذا الكتاب الذي نضعه بني يدي القارئ هو أحد ثمار هذه السلسلة والذي
يحمل عنوان( :اإليجاب َّية في َخ ْتم ا ِحلوار) .
فللكاتب منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الود والتقدير
واهلل من وراء القصد..
هيئة التحرير

اإليجابية في ختم احلوار

املقدمة
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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،أ َّما بعد:
ني الفي َنة واألخرى سلوكياته في تعامله مع اخلالق
جمل باملسلم أن يراجع ب َ
َف َي ُ
الرقي
سعيا إلى ّ
سبحانه وتعالى وعبادته ،وسلوك َّياته في التعامل مع املخلو ِقني؛ ً
ين ُح ْس ُن ا ُخللق ،ويدخل في ا ُخل ُلق ُّ
سلوك ظاهر
كل ٍ
بأخالقه وحتسينها ،فالدِّ ُ
أو باطن ،وكل املمارسات التي من شأنها أن توصف باإليجاب َّية أو السلب َّية،
أساسيا؛ ألنه عمل َّية تشارك َّية بني طرفني
ويدخُ ل موضوع (احلوار) في ذلك دخو ًال
ً
ٌ
ُ
معادن ال ِّرجال.
ميدان تبرز فيه األخالق ،وتتجلى فيه
أو أكثر ،فهو
احلديث ُ
ُ
مستمرا عن موضوع (احلوار) بتعدد أشكاله،
منذ القدم
ومن هنا كان
ً
وتن ّوع صوره ومقاماته ،ويأتي هذا املوضوع في عاملنا املعاصر متخذً ا أشكا ًال عدّ ة،
وصورا شتى ،ويصبح – كما كان – أداة متميزة لل َّتواصل وال َّتفا ُهم ،وتتعدد
ً
وأسسا ثابتة جتعل حواراتنا
أشكاله وتتنوع طرائقه ،إال أن هناك آدا ًبا مشتركة،
ً
حضارية هادفة ،حتقق مآربها ،وتصل إلى القلب لتعمل فيه عمل السحر.
مبصنفات َب ُ
سطوا فيها هذه
أس َهم كثي ٌر من العلماء والباحثني واملفكرين
ٍ
وقد ْ
جهات بنشر تلك الثقافة
املهمة ،كما متيزت
ٌ
اآلداب ،وأشاروا إلى تلك األسس َّ
وإذاعتها ،ومن أبرز تلك اجلهات :مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الذي
أسهم في زيادة الوعي مبوضوع احلوار ،وأقام فعاليات ودورات متميزة في ذلك.
واسع متش ّعب؛ فقد أحببت أن يكون هذا ُ
الكت ِّيب
ونظرا ألن موضوع (احلوار) ٌ
ً
إضاء ًة يسيرة على جانب مهم من جوانب احلوار هو ا ِخل َتام؛ فاخلامتة ال تقل أهمية
متهيدا لها ،فاألعمال
عن املقدمة ،بل تكاد تكون نتيجة للحوار ،أو يكون احلوار
ً
كثيرا ما ننسى تفاصيل احلوار وما دار فيه ،إال أن اخلامتة تبقى عالق ًة
باخلواتيم؛ بل ً
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في ِّ
الذهن ،ت َُش ِّكل صورة ذهن َّية حول َمن نتحاور معه ،أو ما يدعو إليه ،ومن هنا
ِ
أسترعي
أحببت أن أشارك بجهد متواضع في هذا املوضوع؛ أردت من خالله أن
همي أن أجمع كل شواهده ،أو أفيض في حتليل
االنتباه إلى أهميته ،ولم يكن ِّ
تلك اخلواتيم اإليجابية للحوارات ،بل حرصت على أن َّ
يطلع القارئ الكرمي على
هذا اجلانب املهم في احلوار ،ويحرص على أن يختم حواراته بإيجاب َّية تأسر قلب
من يدعوه ،وجتعله يعود ِّ
الصواب؛ ألن كلمات محا ِورِه في ختام حدي ِثه
ليفكر في َّ
بصر وال َّت ُّ
عقل ،بدل أن يسدّ الباب في
ال تزال عالق ًة في ذهنه ،تدعوه بإيجاب َّية لل َّت ُّ
وجهه بعبارة ختامية تن ّفر من حواره ،وما يحمله هذا احلوار!
والس َّنة في ختم احلوار؛ فإن
وقد أشرت إلى بعض أساليب الوح َيينْ  :الكتاب ُّ
ومنهجا
ال لكل مشكلة،
شفاء من كل داء ،وح ً
ً
املتأ ِّمل في نصوصهما يجد فيهما ً
فريدا يدعونا للتأسي به ،في كل شؤون حياتنا ،السيما تلك األمور التي تتعلق
ً
بتعاملنا مع الناس ،وتنظم عالقة املسلم مبن حوله ،وتص ِّور ال ُّرقي في التعامل مع
الناس بتنوع ألسنتهم وألوانهم ،بل وتعدد مللهم و ِن َح ِلهم؛ ع ّلنا أن نتعلم من هذا
سببا لنجاحنا في دعوتنا ،ونصحنا ،وفي أثناء محاوراتنا
األدب الرفيع ما يكون ً
مع الناس.
وآخرا ،ثم ُّ
الشكر ملركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني على قيامه
واحلمد هلل أو ًال ً
مبشروع طباعة رسائل في احلوار ،ومد الباحث ببعض مراجعه.
أسأل اهلل تعالى أن ينفع بهذا ا ُجلهد كا ِت َب ُه وقارِئه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا ،وينفعنا
مبا علمنا ،إنه سميع مجيب.
وباهلل التوفيق..
محمد بن عادل السيد
Masayed31@gmail.com

اإليجابية في ختم احلوار

13

14

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

اإليجابية في ختم احلوار

التمهيد
• مفهوم الإيجابية يف احلوار.
• ختم احلوار و�إنها�ؤه.
• �أهمية اخلتام يف احلوار.
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ِال َّتمهيد
مفهوم اإليجاب َّية في احلوار
دائما يفيد
اإليجاب َّية مصطلح يتغير بحسب سياقه واستعماله ،إال أنه يبقى ً
معنى ضدّ السلب َّية ،ويع ّبر عن الوجه احلسن من كل شيء ،حتى ما كان ظاهره
سي ًئا ،يقول د.عبدالكرمي ّ
بكار –حفظه اهلل–« :نعني بهذا املصطلح على نحو
تقريبي درجة عالية من الفعالية الفكرية والشعور َّية ،والنفس َّية ،تترتب عليها
وضعية حسنة من الطمأنينة واالرتياح ،إلى جانب وضعية جيدة من االلتزام
واإلنتاجية املمتازة ،باإلضافة إلى جناح جيد في العالقات االجتماع َّية»(((.
وميكن أن ُيطلق وصف اإليجاب َّية على أركان احلوار وعناصره ،كما أنه ميكن
أن يطلق وص ًفا للحوار كامالً ،ف ُيقال :حوار إيجابي ،إذا كان ذا قيمة ،وحقق
أهدافه ،وراعى املتحاورون فيه أصول احلوار العلمي ،والتزموا آدابه.
اإليجابي هو« :احلوار املوضوعي الذي يرى احلسنات والسيئات في
واحلوار
ّ
الوقت ذاته ،ويرى العقبات وإمكانات التغ ُّلب عليها ،وهو حوار متفائل،
ومتكافئ يعطي لكال الطرفني فرصة التعبير واإلبداع احلقيقي ،ويحترم
تفهم
الرأي اآلخر ،وهو حوار واقعي يتصل إيجا ًبا باحلياة اليومية اتصال ّ
وتغيير وإصالح ،وهو حوار تسوده احمل ّبة واملسؤولية ،وإنكار الذات ،وإثبات
اآلخرين.(((»..

( )1مقومات ال�شخ�صية الإيجابية ،1 :نقالً عن كتاب :الإيجابية :مناذج� ،ضوابط ،مقومات ،توفيق علي زبادي ،الأندل�س اجلديدة
للن�شر والتوزيع ،م�صر ،الطبعة الأولى 1430هـ2009 /م.11 :
( )2ينظر :احلوار� :آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه ،حممد �شم�س الدين خوجة ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الطبعة
الثالثة1429 ،هـ2008 /م.31 :

اإليجابية في ختم احلوار
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اإليجابي الفعال هو الذي يتصف باآلتي:
إذن فاحلوار
ّ
• •أنه يرى اإليجابيات فيع ّززها ،والسلبيات فيعاجلها.
بأي منها.
• •والذي يحترم كل اآلراء املطروحة ،وال يضيق ّ
• •والذي يهدف إلى إظهار احلق بكل شفافية وصدق ،مع احلفاظ على
املودة بني األطراف(((.
وكما ميكننا أن نصف احلوار كله باإليجابية –كما سبق–؛ فيمكن أن نطلق
على ختام احلوار ونهايته هذا الوصف؛ إذا كانت النهاية فيه حتقق غرض
احلوار ،وتناسب املقام ،وليس معنى هذا أن احلوار حني ينتهي بق ّوة في الرد
إيجابي في كل احلاالت؛ ألنه
سلبيا غير
ّ
مثالً ،أو مقابلة باملثل يكون ً
حوارا ً
في بعض األحيان تكون هذه النهاية هي التي حتقق الغرض ،وتؤثر في الطرف
دائما ال تؤدي إلى خسارة الهدَ ف،
اآلخر ،وهذا يعني أن ال ِّنهاية اإليجاب َّية ً
السلب َّية ،التي قد يخسر احملاور هدفه من
وهذا هو الفارق بينها وبني النهاية ّ
محاورة الطرف اآلخر ،أو يش ّوه سمعة ما يدعو إليه ولو كان ح ًقا.

( )3احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري ،مكتبة املعارف املتحدة ،الكويت ،الطبعة الأولى1428 ،هـ2007/م.27 :
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َخ ْتم احلوار وإنهاؤُه

املراد بختم احلوار :إنهاؤه الذي قد ينتج منه افتراق املتحاو َر ْين ،إما بسبب اقتناع
أحدهما مبا لدى اآلخر ،وإما لعدم تقبله ملا َط َرح عليه ،ونحو ذلك.
َّإن النهاية املثلى للحوار أن ُيؤتي ُأ ُكله ،ويصل املتحاوران للرأي الصواب الذي
يجمعان عليه ،إال أنه «ليس من الالزم في احلوار اجليد أن يقتنع أحد الطرفني بقول
اآلخر ،أو أن يعلن رجوعه عن أفكاره ،وإمنا يكفي في احلوار املثمر أن يشتمل
على نوع من الوعد مبراجعة األفكار والتراجع عن بعض الرؤى واملواقف إن تبينَّ
بطالنها أو هشاشتها»((( إال أن على احملاور ال َف ِطن أال ُيجبر محاو َره على ال ُّنطق
أحس أن صاحبه قد
بالرأي ّ
الصحيح الذي يخالف ما كان يعتقده؛ بل عليه إذا ّ
مال إلى الصواب أن يجعله يتبناه دون أن ُيشعره أنه تنازل أو تراجع أو خسر ،أو
يشعره بالدّ ون َّية ،وقصور ال َف ْهم ،ونحو ذلك؛ حتى ال تأخذه الع ّزة باإلثم فتمنعه
من اعتناق احلق حفاظً ا على مكانته أو ما يزعم أن ذلك من ضعف النفس! ذلك أنه
ليس كل شخص يتمتع بنفس َّية تقبل الرجوع إلى احلق وإن كان مع غيره ،والتنازل
عن الباطل وإن كان معه.
وحينما يجد احملاور أن محا ِو َره قد وصل إلى حدٍّ من العناد ،وتص ّلب الرأي ،وعدم
اضطرارا– عن مواصلة
التجاوب معه؛ فإن من احلكمة واإليجاب َّية هنا أن يتو َّقف –
ً
حواره؛ حتى ال يج ّره االستمرار في احلوار إلى جدل عقيم وخامتة قد تنتهي بخامتة
سلبية يخسر فيها كال الطرفني.

( )1الدليل العلمي للحوار الب َّناء 40( :مهارة و�أد ًبا) ،د�.أحمد بن عثمان املزيد ،مدار الوكن للن�شر ،الريا�ض ،الطبعة الأولى1432 ،هـ/
2011م .101 :
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وقد نقل د.أحمد بن عثمان املزيد((( ما ذكره بعض الباحثني أنه ينبغي
إنهاء احلوار في بعض احلاالت ،منها:
•
•
•
•
•
•

•إقفال الطرف اآلخر عقله ،وعدم تق ّبله االستماع لرأي غيره.
•حت ّول احملاورة إلى استهزاء وسخرية.
•حت ّول احلوار إلى كذب وافتراء.
•وجود اختالف على قضايا كلية ال يسمح الوقت بالتحاور فيها.
•عدم وجود اجلد َّية لدى أحد األطراف ،أو عدم قدرته على احملاورة.
•انفعال أحد املتحاورين مبا ال ميكن معه إكمال احملاورة.

( )2ينظر :الدليل العلمي للحوار الب َّناء ،د� .أحمد بن عثمان املزيد.101 :
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أهمية اخلتام في احلوار

للخامتة وق ُعها في ال ُّنفوس وأث ُرها الذي يبقى في األذهان؛ فهي آخر عهد املستمع
باملتكلم ،وهي «في احلقيقة أكثر ال ِّنقاط إستراتيج َّية في اخلطاب ،فما يقوله اإلنسان
في النهاية يبقى يرن في آذان املستمعني (((»..يقول ابن أبي األصبع في كتابه بديع
ناثرا أن يختم كالمه بأحسن خامتة،
القرآن« :يجب على املتكلم
شاعرا كان أو ً
ً
السماع ،وألنها رمبا ُح ِف َظت من دون سائر الكالم في غالب
فإنها آخر ما يبقى في َّ
األحوال ،فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحالوتها»((( ،وهذا في الكالم
أظن أنه من باب أولى أن نعتني بتلك
حوارا بني طرفنيّ ،
عمو ًما ،فكيف إذا كان ً
اخلامتة؛ ألنها تعد وسيلة فن َّية جلذب الطرف اآلخر وإقناعه من حيث ال يشعر.
وتتجلى أهمية اخلتام في احلوار في أنها تكشف عن دوافع احلوار وغاياته ،فإذا كانت
اخلامتة إيجابية كان احلوار «تعاو ًنا من املتناظرين على معرفة احلقيقة والتوصل إليها؛
ليكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منها ،والسير بطرائق االستدالل الصحيح
للوصول إلى احلق»((( ،أما إذا كانت النهاية حتمل طابع السلب َّية ،وقذف الطرف
مبنيا على
اآلخر ،ووسمه بقبيح الصفات؛ فإن تلك النهاية تؤكد أن احلوار كان ً
أهواء ورغبات ذات َّية ،منطلقًا بهدف إثبات الذات ،وحشد األدلة التي تؤكد صدق
صادرا عنه فحسب ،بغض النظر عن صوابه أو خطئه ،كما أن «ختام
ما يقوله؛ لكونه
ً
الشيء هو آخر ما يلقي احملاور ،ولذلك أثره البالغ؛ إذ هو آخر ما يعلق بالنفس ،وأكثر
ما يتصل بالقلب؛ فإن كان وقعه حس ًنا انسحب ذلك على احلوار ،وإال ساء األثر،
أو قلت الفائدة املنشودة»(((.
( )1كيف تتحاور مع الآخرين؟ ،ر�ضا حممد العراقي ،دار طويق للن�شر والتوزيع ،الريا�ض ،الطبعة الأولى 1429هـ 2008 /م.175 :
( )2بديع القر�آن :ابن �أبي الأ�صبع امل�صري ،حتقيق حنفي �شرف ،طبعة دار النه�ضة ،القاهرة1957 ،م.343 :
( )3الإيجابية ،مناذج– �ضوابط– مقومات ،توفيق علي زبادي.66 :
( )4احلوار يف ال�سرية النبوية ،د.حممد �إبراهيم احلمد ،طبعة رابطة العامل الإ�سالمي– املركز العاملي للتعريف بالر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ون�صرته ،الطبعة الثانية1431 ،هـ2010 /م.141 :
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المبحث األول

من أساليب القرآن الكريم في ختم الحوار

	•الدعاء
والدعوة �إليه بلطف.
ال�سلوك الأمثل َّ
	•احلث على ُّ
	•الرجوع �إلى الأ�س�س واملبادئ.
ال�س َند القوي.
	•ال ُّلجوء �إلى َّ
	•الإيحاء بق َّوة املوقف.
	•بيان الهدف من احلوار.
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املبحث األول
من أساليب القرآن الكرمي في َخ ْتم احلوار
القرآن الكرمي مليء باحلوارات ،وهي مع تنوعها ،وتعدد أطرافها؛ جتتمع في َّأن كل
بديع في بالغته ،فتجد احلوار متآل ًفا مع سياقه ،محققًا
حوار
منوذج فريد ،وأسلوب ٌ
ٌ
غرضهَّ ،
َ
كاتبا يتحدث عن احلوار دون أن يكون كتاب اهلل
وقل أن تجَ ِدَ باح ًثا أو ً
تعالى مصدره األول ،ودليله الظاهر على ما يقوله ويسوقه من حديث حول احلوار:
هلل َح ِديث ًا }(((َ {،و َم ْن َأ ْصدَ ُق ِم َن ا ِ
{ َو َم ْن َأ ْصدَ ُق ِم َن ا ِ
آثرت أن
هلل ِقي ً
ال }((( ،ومن هنا ُ
أعرض للقارئ الكرمي بإيجاز شديد بعض األساليب القرآنية في ختم احلوار.
الدعـــاء:
ما أجمل أن ُيختم احلوار بالدعاء َّ
للطرف اآلخر؛ فهذا بال شك ينبئ عن صفاء في
القلب ،وصحة في ال ّن َّية ،وجمال في األسلوب والدعوة ..فالدعاء مينح الطرف
اآلخر اطمئنا ًنا وتعاط ًفا مع ما تدعو إليه ،هذا عالوة على أن إنهاء احلوار بالدعاء فيه
تبرك باسم اهلل ،وفيه طلب من اهلل أن ُيظهر احلق ،وأن يهدي َّ
الطرفني إليه.
وإذا تأملنا هذا األسلوب وجدناه في عدة حوارات قرآنية ،ومن أبرزها حوار إبراهيم
عليه السالم -مع أبيه آزر ،فحينما وقف أبوه موقف ًا متصلباًَ { :ق َال َأ َر ِاغ ٌب َأن َْت
َع ْن آ ِل َه ِتي َيا ِإ ْب ِ
يم َل ِئ ْن َل ْم تَن َت ِه َأل ْر ُج َم َّن َك َو ْاه ُج ْر ِني َم ِل ّياً}(((« ،لم يستطرد إبراهيم
راه ُ
مع أبيه أمام هذا العناد ،ولم يدخل في خصام ،بل أنهى احلوار نهاية أبان فيها
حرصه على أبيه من دون الدخول معه في جلج أو خصومة»(((َ { :ق َ
ال َسال ٌم َع َل ْي َك

()1
()2
()3
()4

الن�ساء.87 :
الن�ساء .122
مرمي.٤٦ :
احلوار الناجح يف �ضوء حوارات الأنبياء والر�سل ،د.عي�سى الدريبي� ،سل�سلة ر�سائل يف احلوار ( ،)4مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني ،الريا�ض ،الطبعة الأولى1431 ،هـ2010 /م.31 :
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َس َأ ْس َتغْ ِف ُر َل َك َر ِّبي ِإ َّن ُه َك َ
ان بِي َح ِف ّياً}((( فلم ييأس من هداية والده ،فهو في دعوته
رحيم شفيق عليه ،يخاف عليه من عذاب اهلل َ { :يا َأ َب ِت ِإنِّي َأ َخ ُ
اف َأ ْن يمَ ََّس َك
اب ِم َن ال َّر ْح َم ِن َف َت ُك َ
ون ِل َّ
لش ْي َط ِان َو ِل ّيا}(((.
َع َذ ٌ
ولروعة الدُّ عاء حني يأتي في خامتة احلوار ملط ًفا ومطمئن ًا للطرف اآلخر آثره نبي
اهلل يوسف عليه السالم حني كان حديثه مع إخوته بعد رحلة طويلة مع الفنت
واالبتالءات ،فحني جاؤوه معتذرين يقولون { :تَا ِ
هلل َل َقدْ آ َث َر َك اهلل ُ َع َل ْي َنا َوإ ِْن ُك َّنا
بلطف وختم بالدّ عاء َ { :ق َ
ِيب َع َل ْي ُك ْم ا ْل َي ْو َم َيغْ ِف ُر
لخَ َ ِاط ِئنيَ} ((( ،ر ّد عليهم ٍ
ال ال َت ْثر َ
ني }(((.
اهلل ُ َل ُك ْم َو ُه َو َأ ْر َح ُم ال َّر ِاح ِم َ
السلوك األمثل والدَّ عوة إليه ب ُلطف(((:
احلث على ُّ
مهما كانت أخالق من نتحاور معه ،فإنه يجب علينا أن نحاوره بلطف إلى آخر
حلظة في احلوار ،ويعلمنا املنهج الر َّباني الكرمي كيف يكون ال ُّرقي في ذلك ،فنجد
الرجل الصالح في قصة صاحب اجلنتني ،حني أراد ختم احلوار معه حثه على
السلوك األمثل ،ودعاه إليه بلطف ،تأمل سياق اآليات الكرمية َ { :ق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه
ال َ ،ل ِك َّنا ُه َو
َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِالَّ ِذي َخ َل َق َك ِم ْن ُت َر ٍاب ُث َّم ِم ْن ن ُْط َفةٍ ُث َّم َس َّو َاك َر ُج ً
اهلل َر ِّبي َوال ُأ ْشر ُِك ِب َر ِّبي َأ َحداً َ ،و َل ْوال إ ِْذ َد َخ ْل َت َج َّن َت َك ُق ْل َت َما َشا َء اهلل ُال ُق َّو َة ِإ َّال بِا ِ
هلل
إ ِْن ُت َر ِن َأنَا َأ َق َّل ِم ْن َك َما ًال َو َو َلداً }( ،((1فبعد أن بينَّ له خطورة ما هو عليه من الكفر
بحثِّه على السلوك األمثل ،من خالل أسلوب رفيع:
باهلل وجحد نعمه؛ ختم حواره َ
{ َو َل ْوال إ ِْذ َد َخ ْل َت َج َّن َت َك ُق ْل َت َما َشا َء اهلل ُ ال ُق َّو َة ِإ َّال بِا ِ
هلل} ،هذا حتضيض ّ
وحث على
( )5مرمي.٤7 :
( )6مرمي.٤5 :
( )7يو�سف.91 :
( )8يو�سف.92 :
( )9ينظر :الإيجابية ،مناذج – �ضوابط – مقومات ،توفيق علي زبادي.107 :
( )10الكهف.39–37 :
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ذلك ،واستخدم «لوال» ولم يقل له «افعل» ،أو « ِل َم َل ْم تقل كذا» أو نحوها من
خصوصا في مثل هذه احلالة التي
العبارات التي تشعر باألمر الذي قد ُيقابل بالرفض
ً
مغترا بنفسه.
جند فيها الطرف اآلخر
متكبرا ً
ً
أيضا في كتاب اهلل تعالى ،ما جاء في سياق قصة أصحاب اجلنة،
ومن شواهد ذلك ً
حني أراد أحدهم أن يدعوهم إلى سلوك املنهج القومي َ { :ق َ
ال َأ ْو َس ُط ُه ْم َأ َل ْم َأ ُق ْل َل ُك ْم
َل ْوال ت َُس ِّب ُح َ
ون} ((( ،أي :هال تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبث نيتكم،
َّ
وذكرهم بإنتقام اهلل من املجرمني؛ ولذا استجاب إخوته لكالمه دون تردد َ { :قالُوا
ُس ْب َح َ
ني }(((.
ان َر ِّب َنا ِإنَّا ُك َّنا َظالمِ ِ َ
وانظــر إلى حـوار شعيب عليه السالم مع قومه ،حينما قال له قومه في لفظ تهكم:
{ َقالُوا َيا ُش َع ْي ُب َأ َصالت َُك َت ْأ ُم ُر َك َأ ْن َن ْت ُر َك َما َي ْع ُبدُ آ َبا ُؤنَا َأ ْو َأ ْن ن َْف َع َل ِفي َأ ْم َوا ِل َنا
يم ال َّر ِشيدُ }((( ،وصفوه بهذين الوصفني اجلليلني (احلليم،
َما ن ََشا ُء ِإن ََّك َألن َْت الحْ َ ِل ُ
الرشيد) على طريقة االستعارة التهكم َّية ،فاملراد ضد معناهما ،لكنه عليه السالم
ر ّد عليهم في مجادلة حسنة َ { :ق َ
نت َع َلى َب ِّينَةٍ ِم ْن َر ِّبي َو َر َز َق ِني
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إ ِْن ُك ُ
ِم ْن ُه ِرزْق ًا َح َسن ًا َو َما ُأرِيدُ َأ ْن ُأ َخا ِل َف ُك ْم ِإ َلى َما َأن َْه ُ
الح َما
اك ْم َع ْن ُه إ ِْن ُأرِيدُ ِإ َّال ا ِإل ْص َ
ْاس َت َط ْع ُت َو َما ت َْو ِف ِيقي ِإ َّال بِا ِ
يب}((( (( فقد «تلطف معهم
هلل َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َو ِإ َل ْي ِه ُأ ِن ُ
تلطف صاحب الدعوة الواثق من احلق معه ،ويعرض عن تلك السخرية ال يبالي
بها ،وهو يشعر بقصورهم وجهلهم ..يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه
كما يجده في ضميره وقلبه ،وأنه على ثقة مما يقول؛ ألنه أوتي من العلم مالم

()1
()2
()3
()4
()5

القلم.28 :
القلم.29 :
هود.87 :
هود.88 :
احلوار الناجح يف �ضوء حوارات الأنبياء والر�سل ،د.عي�سى الدريبي.30 :
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ِ
يكتف عليه السالم بذلك بل شرع يكرر عليهم اإلنذار ،ويفتح
يؤتوا»((( ،ولم
اب َق ْو َم
أمامهم باب املغفرةَ { :و َيا َق ْو ِم ال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم ِش َقا ِقي َأ ْن ُي ِصي َب ُك ْم ِمث ُْل َما َأ َص َ
وط ِم ْن ُك ْم ِب َب ِع ْي ٍدَ ،و ْاس َتغْ ِف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم تُو ُبوا
ُوح َأ ْو َق ْو َم ُهودٍ َأ ْو َق ْو َم َصا ِل ٍح َو َما َق ْو ُم لُ ٍ
ن ٍ
يم َو ُدو ٌد}((( ،فما أروع تلك النهاية اإليجابية ،في حوار أولئك القوم
ِإ َل ْي ِه إ َِّن َر ِّبي َر ِح ٌ
الذين غلبت عليهم ِشقوتهم! وهكذا يتعلم الداعي كيف يختم حواره مع أعداء
دعوته ،مهما كان أسلوبهم.
والحظ كيف ر ّد هؤالء على نبي اهلل شعيب عليه السالمَ { :قالُوا َيا ُش َع ْي ُب َما
ـــول َو ِإنَّــا َل َنــ َر َاك ِفي َنا َض ِعيف ًا َو َل ْوال َر ْه ُط َك َل َر َج ْم َن َ
ن َْف َق ُه َك ِثيراً ممِ َّا َت ُق ُ
اك َو َما َأن َْت َع َل ْي َنا
ِب َعز ٍِيز}((( ..« ،فشعورهم بالهزمية دفعهم إلى التماس شيء ينالون به من خصمهم
شعيب ،ويسترون به هزميتهم أمام الناس ،وإذا كانوا قد جلؤوا إلى الشتائم في أثناء
احملاورة عند إحساسهم بالعجز؛ فإن الشتائم ال تكفي عند حتقيق هزميتهم؛ ولذلك
ّ
شعيبا بال ّرجم ..إال أن قرابته القو ّية بهم منعتهم من ذلك..
فكروا في أن يقتلوا
ً
وحينما وصل شعيب إلى حالة اليأس منهم جلأ إلى الوعيد باألسلوب الرائع ،الذي
َّ
يتخل عن استمالة قومه ،مبثل قوله( :يا قوم) ،وحتى
روعا ..ولم
ميأل النفوس ً
شعيبا لم ييأس منهم ،(((»،كما أنه
حينما ختموا احملاورة مص ِّرين على الكفر؛ فإن ً
لم يحكم عليهم بالهالك العاجـــــل؛ بــل طلـــب منهم تر ُّقب العذاب إن استمروا
على ما هم عليه من الضالل َ { :ق َ
ال َيا َق ْو ِم َأ َر ْه ِطي َأ َع ُّز َع َل ْي ُك ْم ِم ْن ا ِ
هلل َوات ََّخ ْذتمُ ُو ُه
ون ُم ِح ٌ
َو َرا َء ُك ْم ِظ ْه ِر ّي ًا إ َِّن َر ِّبي بمِ َا ت َْع َم ُل َ
يطَ ،و َيا َق ْو ِم ْاع َم ُلوا َع َلى َم َكا َن ِت ُك ْم ِإنِّي َعا ِم ٌل
َس ْو َف ت َْع َل ُم َ
يب}(.((1
ون َم ْن َي ْأ ِتي ِه َع َذ ٌ
اب ُي ْخزِي ِه َو َم ْن ُه َو َكا ِذ ٌب َوا ْرتَق ُبوا ِإنِّي َم َع ُك ْم َر ِق ٌ
( )6يف ظالل القر�آن� ،سيد قطب ،دار العلم والطباعة والن�شر ،جدة ،الطبعة 1406 ،12هـ1986/م.)1920/4( :
( )7هود.90–89 :
( )8هود.91 :
(� )9أ�سلوب املحاورة يف القر�آن الكرمي ،د.عبداحلليم حفني ،مطابع الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،الطبعة الثالثة1995 ،م.100–99 :
( )10هود.93–92 :
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الرجوع إلى األسس واملبادئ:
حينـــما يصــــل احلــــوار إلى املســــاس بأمــــور العقيـــدة واملبـادئ والقيم ،فإن الشرع
احلكيم ال يقابل ذلك بالعنف ،وال بتسفيه املتحاور معه؛ بل جند في حوارات
القرآن الكرمي ً
إيجابيا في ختام احلوار ،ومن ذلك الرجوع إلى األسس واملبادئ
منطا
ً
والتأكيد عليها ،جند ذلك في حوارات أصحاب الكهف بني يدي امللك الضال،
فإنهم ملَّا أرادوا أن يختموا حديثهم سارعوا بإعالن عقيدتهم ومبادئهم الراسخة :
الس َم َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض َل ْن َندْ ُع َو ِم ْن ُدو ِن ِه
{ َو َر َب ْط َنا َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم إ ِْذ َقا ُموا َف َقالُوا َر ُّب َنا َر ُّب َّ
ِإ َله ًا َل َقدْ ُق ْل َنا إِذاً َش َططاً}((( ،هم بهذا اخلتام حققوا اإليجابية ،لقد كان «موقفهم
واضحا ،ال تردد فيه وال تلعثم ..ولقد تباين الطريقان ،واختلف املنهجان
صريحا
ً
ً
فال سبيل إلى االلتقاء ،وإلى املشاركة في احلياة ،والبد من الفرار بالعقيدة»(((؛
لكنهم رغم ذلك لم يتعدوا في حوارهم على الطرف اآلخر.
ومنوذج آخر جاء في قوله تعالى َ { :ق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِالَّ ِذي
ال َ ،ل ِك َّنا ُه َو اهلل ُ َر ِّبي َوال ُأ ْشر ُِك ِب َر ِّبي
َخ َل َق َك ِم ْن ُت َر ٍاب ُث َّم ِم ْن ن ُْط َفةٍ ُث َّم َس َّو َاك َر ُج ً
َأ َحداً }((( ،هنا جند الرجل الصالح يحاور صاحبه بأسلوب هادئ؛ ع َّله أن يثوب إلى
صوابه ،فيشير إلى مبدئه الذي ال تنازل فيه َ { :ل ِك َّنا ُه َو اهلل ُ َر ِّبي َوال ُأ ْشر ُِك ِب َر ِّبي
َأ َحداً } ((( .
اللجوء إلى السند القوي:
حينما يتوصل احلوار إلى طريق مسدود من ِقبل صاحب الباطل ،ويطغى عليه
الهوى ،فإن من احلكمة أال يواجه بأسلوب ضعيف ،بل يشعر محا ِو َره بأن لديه
سندا قو ًيا يلتجئ إليه؛ إشارة إلى اعتزازه به ،وينتج من ذلك إحساس باالنتصار،
ً
()1
()2
()3
()4

الكهف.14 :
ينظر :يف ظالل القر�آن� ،سيد قطب.2262 :
الكهف.38–37 :
الكهف.38 :
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ودعوة لصاحب الباطل أن يثُوب إلى رشده ،ويتجلى هذا األسلوب اإليجابي
الرائع في ختم أصحاب موسى عليه السالم حوارهم مع فرعون ،فبعد أن هددهم،
وتو ّعدهم – كعادة الضعفاء في حواراتهم– ما كان منهم إال أن قالواِ { :إنَّا ِإ َلى َر ِّب َنا
ُمن َق ِل ُبون}((( ،وفي سياق آخر للقصة َ { :قالُوا َل ْن نُؤْ ِث َر َك َع َلى َما َجا َءنَا ِم َن ا ْل َب ِّي َن ِ
ات
اض ِإنمَّ َا ت َْق ِضي َه ِذ ِه الحْ َ َيا َة الدُّ نْياِ ،إنَّا آ َم َّنا ِب َر ِّب َنا ِل َيغْ ِف َر َل َنا
َوالَّ ِذي َف َط َرنَا َفا ْق ِض َما َأن َْت َق ٍ
الس ْح ِر َواهلل َُخ ْي ٌر َو َأ ْب َقى}(((.
َخ َطا َيانَا َو َما َأ ْك َر ْه َت َنا َع َل ْي ِه ِم َن ِّ
تأمل هذه اإليجابية في ختام حوارهم ،فهم رغم كل التهديدات لم يتراجعوا،
وفي الوقت ذاته أعلنوا إميانهم باهلل ،وتوحيدهم له؛ حينها فقط لن يبالوا مبصيرهم
حصلوا السعادة بالفوز بالشهادة ،ومبثل
الدنيوي الذي هددهم به فرعون؛ ألنهم ّ
هذا األسلوب الراقي ينبغي أن نختم حواراتنا ،فال فائدة من مقابلة السيئة بالسيئة
طاملا أن هذا لن يجدي.
وحوار آخر دار بني خليل اهلل إبراهيم عليه السالم وقومه ،فلما أظهر لهم احلجة،
سندا
احملجة ،ختم حواره بعودته إلى ربه وتوحيده له؛ ليشعر قومه بأن لديه ً
وأوضح َّ
قو ًيا سيعصمه مما يدعونه إليه من الشرك ..قال تعالى ِ { :إنِّي َو َّج ْه ُت َو ْجهِ َي ِل َّل ِذي
اج ُه َق ْو ُم ُه َق َ
الس َم َو ِ
اجو ِنِّي ِفي
ات َوا َأل ْر َض َح ِنيف ًا َو َما َأنَا ِم َن المْ ُ ْشر ِِكنيََ ،و َح َّ
ال َأتحُ َ ُّ
َف َط َر َّ
هلل َو َقدْ َهدَ ِان َوال َأ َخ ُ
اف َما ت ُْشر ُِك َ
ا ِ
ون ِب ِه ِإ َّال َأ ْن َي َشا َء َر ِّبي َش ْيئ ًا َو ِس َع َر ِّبي ُك َّل َش ْيءٍ
ِع ْلم ًا َأ َفال َت َت َذ َّك ُر َ
ون}((( ،لقد مأل التوحيد قلبه ،فجعل منه خامتة حلواره ،ومن
خالل هذا اخلتام يوجه دعوة أخرى لهم لعلهم يتذكرون ،فهو أمنوذج رائع يصلح
أن يكون منهج ًا للحوار بني فريقني؛ للوصول إلى احلق من خالل التفكير املشترك،
إضافة إلى احلـــوار الذاتــــي الذي يهــــدف لتوصيــل القناعة لذهن احملا َور ،كما
( )5الأعراف.125 :
( )6طه.73–72 :
( )76الأنعام.80–79 :
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ال َه َذا َر ِّبي َف َل َّما َأ َف َل َق َ
في بداية القصة َ { :ف َل َّما َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأى َك ْو َكب ًا َق َ
ال ال
ال َه َذا َر ِّبي َف َل َّما َأ َف َل َق َ
ني َ ،ف َل َّما َر َأى ا ْل َق َم َر َبازِغ ًا َق َ
ال َل ِئ ْن َل ْم َي ْه ِد ِني َر ِّبي
ُأ ِح ُّب اآل ِف ِل َ
الش ْم َس َباز َِغ ًة َق َ
ني َ ،ف َل َّما َر َأى َّ
َأل ُكون ََّن ِم ْن ا ْل َق ْو ِم َّ
ال َه َذا َر ِّبي َه َذا َأ ْك َب ُر َف َل َّما
الضالِّ َ
َأ َف َل ْت َق َ
ال َيا َق ْو ِم ِإنِّي َبرِي ٌء ممِ َّا ت ُْشر ُِك َ
ون}((( ،إنه «منوذج حي رائع ،يبحث عن احلق،
ويسعى إليه في موقف كان فيه هو نفسه طرف ًا للحوار الذاتي الذي يج ّرد فيه من
نفسه شخص ًا ثاني ًا يتأمل ويناقش من أجل الوصول إلى احلق؛ لينتهي بعد ذلك إلى
موقف اإلميان احلق»(((.
بقوة املوقف:
اإليحاء َّ
إن اإليجابية في ختم احلوار ال تعني التخاذل أمام اخلصم الذي يحمل الباطل،
كما أنها في الوقت نفسه ال تدعو التخاذ أسلوب يعود ضرره على دعوة احلق
ثم كانت بعض املواقف تستلزم إظهار القوة فيما منلك من
التي ندعو إليها ،ومن َّ
احلجج ،وحتملنا املسؤولية حول ما نطرحه ،مما يشعر احملاوِر بأن عليه أن يعيد النظر
فيما بني يديه ،وهذا منهج قرآني رائع ،يقول اهلل تعالى ُ { :ق ْل إ ِْن َض َل ْل ُت َف ِإنمَّ َا
َأ ِض ُّل َع َلى ن َْف ِسي َوإ ِِن ْاه َتدَ ْي ُت َفب َِما ُي ِ
ِيب}((( ،ويقول
وحي ِإ َل َّي َر ِّبي ِإ َّن ُه َس ِم ٌ
يع َقر ٌ
ون ا ْف َت َرا ُه ُق ْل إ ِِن ا ْف َت َر ْي ُت ُه َف َع َل َّي إ ِْج َرا ِمي َو َأنَا َبرِي ٌء ممِ َّا تجُ ْ ِر ُم َ
تعالىَ { :أ ْم َي ُقولُ َ
ون}((( ،وقال
تعالىَ {:وإ ِْن َك َّذ ُب َ
وك َف ُق ْل ِلي َع َم ِلي َو َل ُك ْم َع َم ُل ُك ْم َأ ْن ُت ْم َبرِي ُئ َ
ون ممِ َّا َأ ْع َم ُل َو َأنَا َبرِي ٌء
ممِ َّا ت َْع َم ُل َ
ون}((( ،فمن خالل هذا اإليحاء بقوة املوقف نستطيع أن نختم حوارنا،
«وفي هذا األسلوب ما يوحي بقوة موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند تأكيده
لآلخرين بطريقة يتحمل فيها املسؤولية بقوة واطمئنان؛ مما يوجب التفكير العميق
( )1الأنعام.78–76 :
( )2احلوار يف القر�آن :قواعده� ،أ�ساليبه ،معطياته ،ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،الطبعة ال�ساد�سة 1418هـ 1998 /م.73 :
(� )3سب�أ.50 :
( )4هود.35 :
( )5يون�س.41 :
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في صدقه ،وجدّ يته في الدعوة ،كما يحمل املعاندين على التفكير فيما يسيرون
عليه من خطأ وانحراف.((( ..
بيان الهدف من احلوار:
قد يجد احملاور أن الطرف اآلخر قد شرع يخرج عن األسلوب الصحيح في احلوار،
وحينئذ ال ينبغي االستمرار في مثل تلك احلوارات
وانحرف عن اخلط املستقيم؛
ٍ
التي ال طائل من ورائها ،وقد يكون املخرج من ذلك احلوار هو إعادة تذكير
احملا َور بهدف احلوار معه ،وأنه ال يقصد بحواره سوى النصح وإظهار احلق؛ فلعل
بعيدا عن
سببا في إرجاعه لصوابه ،أو إنهاء احلوار بهدوءً ،
ذلك التذكير يكون ً
التش ُّنجات ،واجلدال ،واخلصام.
ومن روائع ذلك ما نقرؤه في قصة نوح -عليه السالم ، -فبعد حوار طويل بينه
ُوح َقدْ َجا َد ْل َت َنا َف َأ ْك َث ْر َت ِجدَ ا َل َنا
وبني قومه ،ينطلقون في ٍ
صلف ٍ
وحتد َ { :قالُوا َيا ن ُ
نوحا عليه السالم لم يخرجه هذا
َف ْأ ِت َنا بمِ َا ت َِعدُ نَا إ ِْن ُك َ
نت ِم َن َّ
الص ِاد ِقنيَ}((( ،لكن ً
التش ُّنج من قومه عن سمته الكرمي؛ فبينَّ لهم أن هذا ليس من قدرته ،وليس من
ال ِإنمَّ َا َي ْأ ِت ُ
مهمته»((( ،وعاد يذكرهم بهدفه من حواره معهم َ {:ق َ
يكم ِب ِه اهلل ُ إ ِْن َشا َء
نص َح َل ُك ْم إ ِْن َك َ
ان اهلل ُ ُيرِيدُ
َو َما َأ ْن ُتم بمِ ُْع ِج ِز ْي َنَ ،وال َين َف ُع ُك ْم ن ُْص ِحي إ ِْن َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ َ
َأ ْن ُيغْ وِ َي ُك ْم ُه َو َر ُّب ُك ْم َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون}((( «مقابلة لتذمرهم وتضجرهم ،وتأييسه
من اقتناعهم بالتبرؤ من حوله في إنفاذ ما طلبوا ،ثم ّ
تلطف معهم في إبعاد احلوار
عن التشنجات باختيار لفظ (نصح) بدل كلمة (جدال)؛ ليبني لهم أن ما قاله
نصحا وليس جدا ًال؛ ألن النصح قول أو عمل يريد صاحبه
لهم أولى بأن يسمى ً
( )6احلوار يف القر�آن :قواعده� ،أ�ساليبه ،معطياته ،ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل.220 :
( )7هود.32 :
( )8احلوار الناجح يف �ضوء حوارات الأنبياء والر�سل ،د.عي�سى الدريبي.33 –32 :
( )9هود.34–33 :
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صالح املعمول ألجله وأكثر ما يطلق على األقوال النافعة املنقذة من األضرار بعكس
اجلدال الذي يكون في اخلير وفي الشر.(((»..
من خالل ما سبق تبينَّ أن القرآن الكرمي يحرص على ختم احلوار بهدوء مهما كانت
النتائج؛ فإذا سار حوارنا جا ًدا وفق هذا املنهج الرباني من قبل جميع األطراف؛
فإنهم سيصلون بإذن اهلل إلى ما التزموا به في بداية احلوار من الرجوع إلى احلق
وتأييد الصواب ،حتى وإن رفض أحد املتحاورين احلجج العقلية ،ألنه ميارس حقًا
ال كفله اهلل له ،وسيكون مسؤو ًال عنه أمام اهلل ع َّز َّ
وجل َ {:و ِإ َذا َس ِم ُعوا ال َّلغْ َو
أصي ً
َأ ْع َر ُضوا َع ْن ُه َو َقالُوا َل َنا َأ ْع َمالُ َنا َو َل ُك ْم َأ ْع َمالُ ُك ْم َسال ٌم َع َل ْي ُك ْم ال َن ْب َت ِغي الجْ َ ِاه ِلنيَ}(((.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أنه «قد تقتضي بعض األحوال ق َّوة احلق وبيانه بالرد بخطاب
قوي إذا كان احملاور قد جتاوز حدود األدب في االستهزاء أو االتهام بالباطل»(((،
وهذا ال يتعارض مع اإليجابية – كما أشرت إليه سابقًا في مفهوم اإليجاب َّية– ؛ ألن
الرد قو ًيا،
ذلك يكون في تلك احلالة هو املناسب للمقام ،فمن احلكمة أن يكون ُّ
ومن شواهد ذلك رد موسى –عليه السالم– على فرعون؛ فحينما اتهمه ِ { :إنِّي
وسى َم ْس ُحوراً}((( ،ر ّد عليه َ {:و ِإنِّي َأل ُظ ُّن َك َيا ِف ْر َع ْو ُن َم ْث ُبوراً}(((.
َأل ُظ ُّن َك َيا ُم َ

( )1ينظر :التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عا�شور ،12،61 :و :احلوار الناجح ،د.عي�سى الدريبي.33 :
( )2الق�ص�ص.55 :
( )3احلوار الناجح يف �ضوء حوارات الأنبياء والر�سل ،د.عي�سى الدريبي.28 :
( )4الإ�سراء.101 :
( )5الإ�سراء.102 :
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الإيجابية يف ختم احلوار

المبحث الثاني
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النبوية في ختم الحوار
من األساليب
َّ
ال�سرور على املحاور.
	•�إدخال ُّ
الدعاء للمحاور.
	• ُّ
َّبوي.
	• َج َوامع الكلم يف خواتيم احلوار الن ّ
الرفق �إلى النِّهاية.
	• ِّ
	•الهدوء واحلكمة.
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املبحث الثاني
من األساليب النبوية في ختم احلوار
ملَّا كان «املبدأ األساس للحوارات النبوية يرتكز بوضوح على مبدأ احترام حقوق
الفرد وحريته ،ولكن في حدود ضوابط اإلسالم»((( كانت تلك احلوارات تترفع
عن املخاصمة التي تفضي إلى نهايات سلبية ،فهي بحق «تتسم مبراعاة حرية
الفرد في االختيار بني األديان ،ومراعاة حق الفرد في املراجعة والتعليق ،ومحاولته
إقناع الطرف اآلخر وإن كان ما يع ّلمه له تشريعاً (((»..إلى غير ذلك من األساليب
كثيرا منها في حواراتنا اليوم.
َّ
السامية التي نفتقد ً
ومن هنا فإننا بحاجة إلى مراجعة تلك النصوص النبو َّية املشتملة على احلوار؛
للتعرف إلى األدب الرفيع ،واألسلوب احلكيم للحوارات الراقية ،وال ميكن هنا
أن أسوق كل تلك احلوارات لنستنبط منها ما يخص موضوع ختم احلوار ،لكن
اإليجابي الذي يحقق
حسبي أن أشير إلى َط َر ٍف منها؛ لتنير لنا طريق احلوار
ِّ
أهدافه ،ويصل إلى غاياته.
إدخال السرور على احملاور:
احلوار النبوي أحد أساليب الدَّ عوة التي كان رسولنا صلى اهلل عليه وسلم يستخدمه
بحكمة وروعة فاقت كل بيان ،وملَّا كانت غايته هي الدعوة ،حرص صلى اهلل عليه
كثيرا من حواراته بإرضاء السائل ،وإشباع رغبته ،وإدخال
وسلم على أن ينهي ً
السرور عليه ،وأمثلة ذلك كثيرة؛ منها ما جاء في الصحيحني عن أنس رضي اهلل
عنه قال :جاء رجل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل متى
الساعة؟ قال« :وما أعددت للساعة»؟ قالُ :ح ُّب اهلل ورسوله .قال« :فإنك مع من
( )1احلوار النبوي :املبادئ والأ�ساليب ،د�.سعيد بن �إ�سماعيل �صيني� ،سل�سلة ر�سائل يف احلوار ( ،)8مركز امللك
عبدالعزيز للحوار الوطني ،الريا�ض ،الطبعة الأولى1431 ،هـ2010/م.8 :
( )2املرجع ال�سابق.9 :
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فرحا أشد من قول النبي صلى اهلل عليه
أحببت» ،قال أنس :فما فرحنا بعد اإلسالم ً
وسلم « :فإنك مع من أحببت» .قال أنس :فأنا أحب اهلل ورسوله وأبا بكر وعمر؛
فأرجو أن أكون معهم ،وإن لم أعمل بأعمالهم(((« ،فانظر إلى هذا احلوار اللطيف،
وكيف ختم بتلك اخلامتة التي أشبعت رغبة ذلك السائل ،وجرت مجرى املثل»(((،
ومثل ذلك حديث السبعني أل ًفا الذين يدخلون اجلنة بغير حساب وال عذاب(((،
وقوله صلى اهلل عليه وسلم لعكاشة بن محصن :أنت منهم ،عندما طلب أن يدعو
له بنيل ذلك ،فأدخل عليه السرور بتلك البشرى العظيمة.
حاور:
للم َ
الدُّ عاء ُ
من كمال تلطفه صلى اهلل عليه وسلم مع َم ْن يحاو َره فإننا كثيراً ما جنده َيختم
يخصه بها؛ تليين ًا
حواره بالدعاء ملن يحاوِره؛ إما بالهداية لإلسالم ،وإما بأدعية ّ
الشاب الذي جاءه
ال حواره مع
لقلبه ،وتقريب ًا له إلى جادة الصواب ،ومن ذلك مث ً
ّ
يطلب منه أن يأذن له بال ّزنا؛ فلم ْ
يعنفه أو يزجره ،بل تد ّرج معه في السؤاالت:
لعمتك ..خلالتك »..إلى نهاية احلديث،
«أحت ُّبه أل ّمك ..البنتك ..ألختكّ ..
فلما أقنعه بذلك ختم حواره بأروع نهاية؛ حيث وضع يده الشريفة عليه ،وقال:
وحصن َف ْر َجه» فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى
وطهر قلبه،
«اللهم اغفر َذن َبهِّ ،
ِّ
َّ
شيء((( ،وفي احلديث الذي رواه أبو داود في سننه وفيه أن أبا َبك َرة رضي اهلل عنه
دخل املسجد ونبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم راكعَ ،
الص ّف ،فقال النبي
فركع دون َّ
ُ
رصا وال َت ُعدْ » ،فتأ ّمل كيف كان هذا الدُّ عاء
صلى اهلل عليه وسلم له« :زَا َد َك اهلل ِح ً
مطمئ ًنا لنفس أبي بكرة ،وفا ًحتا لقلبه لتلقي النصيحة والتوجيه.
( )3البخاري ( ،)3688وم�سلم (.)2639
( )4احلوار يف ال�سرية النبوية ،د.حممد �إبراهيم احلمد.142 :
( )5البخاري ( ،)5705وم�سلم (.)220
( )6رواه �أحمد (.)257 ،256/5
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َجوا ِمع َ
النبوي:
الك ِلم في خواتيم احلوار
ّ
ما أجمل أن نقتبس من نهايات حواره صلى اهلل عليه وسلم أد ًبا نتأدب به في حواراتنا
في هذا الزمان ،حيث إن حواراتنا تنتهي في كثير من األحيان باتهامات للطرف
طائفيا ،ونحو ذلك! فلماذا هذا الشقاق؟ ..لقد
املخالف ،بل وتصنيفه عقد ًيا أو
ً
بعيدا
كثيرا ما كان يستخدم التلميح ً
علمنا أن رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم ً
عن ال َّتصريح وال ّتسمية ،ويع ّبر بجوامع الكلم حتى ال يذكر تفاصيل قد حترج
السائل ،وهذا جنده أسلو ًبا إلنهاء بعض حواراته صلى اهلل عليه وسلم.
جاء في الصحيحني عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه قال :بعثني رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن ،فقلت :يا رسول اهلل! إن شراب ًا
يصنع بأرضنا يقال له :املِز ُر من الشعير ،وشراب يقال له :ال ِب ْتع من العسل ،فقال:
«كل مسكر حرام» ،وفي رواية قال أبو موسى« :وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم أعطي جوامع الكلم بخوامته”((( ،فما أروع هذه اخلامتة «التي أصبحت قاعدة
من أعظم القواعد في األشربة»(((.
السمة ،مثل
و َث َّم نهايات كثيرة حلواراته صلى اهلل عليه وسلم تتجلى فيها هذه ّ
ختمه حلواره مع الرجل الذي جاءه من البادية يسأل عن دينه ،فبعد أن عرض أركان
أنقص
الدين قال للنبي صلى اهلل عليه وسلم« :والذي بعثك ال أزيدُ عليهِ َّن ،وال ُ
منهن فلما مضى قال النبي صلى اهلل عليه وسلم « :لئن َصدَ ق َل َيدخُ َل َّن اجل َّنة»(((،
َّ
فتأمل كيف كانت هذه اخلامتة القصيرة مليئ ًة باملعاني العظيمة؛ بل واألحكام التي
استنبطها العلماء فيما بعد.
( )1البخاري ( ،)3038وم�سلم (.)1733
( )2احلوار يف ال�سرية النبوية ،د.حممد �إبراهيم احلمد.143 :
( )3البخاري ( ،)63وم�سلم (.)12
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ُ
رسول ا ِ
بن
وروى أبو هريرة رضي اهلل عنه فقال :ق َّبل
هلل صلى اهلل عليه وسلم ا َحل َس َن َ
جالسا ،فقال األ ْق َر ُعَّ :إن لي َع َش َر ًة من ال َو َل ِد
حابس ال َّت
علي وعنده األ ْق َر ُع ُ
بن ٍ
ّ
ّ
ميمي ً
أحداَ ،
ثم قالَ :م ْن ال َي ْر َح ْم
ما ق َّب ُ
لت منهم ً
فنظر إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َّ
ال ُي ْر َحم((( ،فما أجمل هذا اخلتام الذي خرج من مشكاة النب َّوة ومن جوامع َك ِلم ِه
نبراسا ملن يريد االقتداء به ،والعمل
صلى اهلل عليه وسلم ؛ لتكون تلك اخلامتة ً
بسنته صلى اهلل عليه وسلم.
الرفق إلى النهاية:
ّ
«إن الرفق هو العامل املشترك األكبر بني احلوارات النبو َّية؛ سواء مع املسلمني أو
مع غير املسلمني ،وإن كانت بدرجات متفاوتة حسب العوامل املتعددة ،ومن
رفقه صلى اهلل عليه وسلم جت ُّنب الدّ عاء على الكافرين أو املُذنبني ،وجت ُّنب توجيه
الكلمات والعبارات الفاحشة إلى الطرف اآلخر ،أو النقد الالذع حتى للكافرين
أحدا حاوره ،أو
واملعاندين ،((( ..ولم يكن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يس ّفه ً
حاضرا في حواراتنا
يتهمه – إذا أكثر عليه األسئلة– بقلة الفهم أو نحو ذلك مما جنده
ً
مجيبا عن أسئلته مهما كانت ،مع مراعاة
رحيما رفيقًا مبحاوره،
اليوم! بل كان
ً
ً
حلالته وعدم جرح مشاعره ،فعن عائشة –رضي اهلل عنها– قالت :إن امرأة أتت
النبي صلى اهلل عليه وسلم فسألت عن غسلها من احمليض ،فأمرها أن تغتسل .قال:
«خذي ِف ْرصة (أي :قطعة) من مسك فتطهري بها» ،قالت :كيف أتطهر؟ قال:
«تطهري بها» ،قالت :كيف؟ قال« :سبحان اهلل! تطهري» قالت عائشة –رضي
( )4البخاري (.)5538
( )5احلوار النبوي مع امل�سلمني وغري امل�سلمني ،د�.سعيد �إ�سماعيل �صالح �صيني ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني،
الطبعة الأولى1426 ،هـ2005 /م.328 :
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إلي ،فقلت :تتبعي بها أثر الدم((( .فما أروع متابعة رسول
اهلل عنها– :فاجتذبتها َّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم لسؤاالت تلك املرأة مع تكرارها عليه السؤال؛ وقد فهمت
عائشة –رضي اهلل عنها– أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يريد أن يص ّرح مبا
قد يحرج السائلة ،فتلقفت تلك املرأة وبينت لها.
مقتصرا على صحابته الكرام
ولم يكن رفقه صلى اهلل عليه وسلم في حواره
ً
فحسب؛ بل تعدّ اه إلى غيرهم ،تقول عائشة –رضي اهلل عنها– ّإن اليهود أتوا
السا ُم عليك (أي :املوت) ،قال :وعليكم،
النبي صلى اهلل عليه وسلم فقالواَّ :
السا ُم عليكم و َل َع َن ُكم اهلل َ
وغ ِض َب عليكم ،فقال
فقالت عائشة –رضي اهلل عنها–َّ :
ليك بال ِّرفقِ  ،وإ َّي ِ
اك وال ُع َ
ال يا عائش ُةَ ،ع ِ
نف
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ « :م ْه ً
أو ال ُف َ
لت؟ َر َد ْد ُت
َسم ِعي ما ُق ُ
حش” ،قالت :أو َلم تسمع ما قالوا؟ قالَ « :أ َو َلم ت َ
في”((( ،إن ق ّوة اإلنسان «تتمثَّل في
َعليهم َف ُي ْس َت َج ُ
اب لي ِف ْيهِ م ،وال ُي ْس َت َجاب ُلهم َّ
النبي
قدرته على السيطرة على مشاعره في مواقف الغضب ،فال غرابة أن يكون ُّ
أيضا
صلى اهلل عليه وسلم أه ً
الصفة ،وال يقتصر األمر على ذلك ،ولكنه ً
ال لهذه ّ
يحث عليها ،ويستنكر الر ّد العادل ألم املؤمنني على وقاحة أولئك اليهود ،وير ّقق
الستنكاره عليها مبناداتها باسمها ،ثم بالكشف لها عن احلقيقة التي غابت عنها
بسبب غضبها ،فاملطلوب ميكن حتقيقه بلطف وال يحتاج إلى مبارزة بالعبارات
العنيفة(((.
ومن إيجاب ّية ختم احلوار في حواراته صلى اهلل عليه وسلم َ
«جت ُّنب توجيه ال َّنقد
مباشرة إلى الشخص املطلوب ،ولكن توجيهه إلى طرف ثالث ،مثل( :شخص َّية
( )1البخاري ( ،)7357 ،314وم�سلم (.)332
( )2البخاري (.)6030
( )3احلوار النبوي مع امل�سلمني وغري امل�سلمني ،د�.سعيد �إ�سماعيل �صالح �صيني.273 :
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عد ُل إن لم َأ ِ
افتراضية) كقوله صلى اهلل عليه وسلم َ ( :وي َلكَ ،و َمن َي ِ
عدل ،قدْ
بت َ
وخ ِس ْر ُت ْإن َل ْم َأ ْع ِدل)((( ،أو حتى توجيه النقد إلى جماد مثل قوله:
ِخ ُ
(صدَ َق ُ
اهللَ ،
وك َذب َب ْط ُن َأ ِخيك)((( ،ومن رفقه االقتصار على الوصف احملايد
َ
وال ّتعليق في حدود الضرورة ،مثل تعليقه على قول يشبه اإلنكار على تقبيل
رحم) ((( ((.
رح ْم ال ُي َ
األطفال بقوله صلى اهلل عليه وسلم ( :من ال َي َ
الهدوء واحلكمة:
ليس بعد وصف اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم وص ًفا ّ
أدق وال أصدق ،فقد نعته
هلل ِل ْن َت َل ُه ْم َو َل ْو ُك ْن َت َف ّظ ًا َغ ِل َ
مواله بقوله –جل شــــأنه– َ { :فب َِما َر ْح َمةٍ ِم َن ا ِ
يظ
ا ْل َق ْل ِب ال ْن َف ُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َك }((( ،وهذا يتج َّلى في كل أفعاله ،ومعامالته ،وحواراته
فكثيرا ما «كان يصدر من بعض ال َّناس –جه ً
ال– أشياء ال
مع صحابته الكرام،
ً
تخطر على بال ،فيحتاج األمر إلى التوجيه مع األناة وسعة الصدر والتعامل معه
بهدوء ورو ّية؛ من ًعا من تنفير الطرف اآلخر أو التسبب له في األذى ،وقد يقتضي
هذا تركه يستمر في خطئه حتى يكمله؛ ليتجنب إحلاق الضرر به ،ثم تقدّ م
له النصيحة»((( ،وهذا ور ِّبي أسلوب عزيز جت ّلى في سيرته صلى اهلل عليه وسلم
أعرابي املسجد فبال ،فأسرع الناس إليه ينهرونه ،فلم
العطرة ،تأ ّمل حني دخل
ٌّ
يوافقهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على ذلك وأمرهم أال يقطعوا عليه بوله،
وقال :ال تُزرمو ُه ،د ُعوهُ ،
دعا ُه
فتركوه حتى بال ،ثم َّإن النبي صلى اهلل عليه وسلم َ
( )4م�سلم (.)1765
( )5م�سلم (.)4107
( )6البخاري (.)6013
( )7احلوار النبوي مع امل�سلمني وغري امل�سلمني ،د�.سعيد �إ�سماعيل �صالح �صيني.328 :
(� )8آل عمران.159 :
( )9احلوار النبوي مع امل�سلمني وغري امل�سلمني ،د�.سعيد �إ�سماعيل �صالح �صيني.244 :
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املس ِ
هي ِلذ ْك ِر
فقال لهَّ :إن هذه َ
اجدَ ال ت َْص ُل ُح لشيءٍ من هذا البول وال ال َق َذرِ ،إنمَّ ا َ
هلل ع َّز َو ّ
ا ِ
ال
والصالة و ِقراءة ال ُقرآن ،أو كما قال صلى اهلل عليه وسلم ،وأمر رج ً
جل َّ
من القوم فجاء بدلو من ماء فش َّن ُه عليه((( ،فما أروع هذا اخللق الرائع ،ثم تأ ّمل
األعرابي ،فلم يع ّنفه أو يقسو عليه.
لطفه صلى اهلل عليه وسلم في حواره مع
ّ
ومن خالل الشواهد السابقة جنده صلى اهلل عليه وسلم يغلق احلوار بأسلوب رائع،
ال يسيء فيه إلى أحد ،بل يقودهم معه إلى الفالح في الدَّ ار ْين مبثل هذه اإليجابية
التي تأسر قلوبهم ،وتفتح أمامهم طريق ًا للرجوع إلى الصواب ،وصدق اهلل َ { :و َما
َأ ْر َس ْل َن َ
اك ِإ َّال َر ْح َم ًة ِل ْل َعالمَ ِنيَ} (((.

( )1م�سلم (.)429
( )2الأنبياء.107 :
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المبحث الثالث

اإليجابي للحوار
من ثمرات الختام
ّ
	•حتقيق هدف احلوار.
	•االقتداء باملنهج القر�آينّ.
	•�ضمان ا�ستمرار احلوار.
	•حتقيق خلق ال�صرب امل�أمور به يف الدَّ عوة.
ع�صب.
جـــرد وق�صــــد احلــــق والبعـــد عــن ال َّت ُّ
	•حتقيـــق ال َّت ُّ
	•�إحداث التغيري.
التحدي والإفحام.
	•التزام القول احل�سن وجتنب منهج
ّ
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املبحث الثالث
من ثمرات اخلتام اإليجابي للحوار
ٌ
ودليل ظاهر على جناح
َّإن ال ِّنهاي َة اإليجاب ّية للحوار ثمر ٌة من ثمرات احلوار الف َّعال،
ذلك احلوار ،فلو لم يخرج املتحاوران من حوارهما بشيء سوى حسن حوارهم
وإيجابية خامتته لكان هذا مقصو ًدا لذاته ..كيف ال وقد ابتعدوا بذلك عن اخلصام
واجلدال املنهي عنهما ،وتخلقا بأخالق اإلسالم الداعية حلسن التعامل ،وفي هذا
املبحث املوجز سأشير إلى بعض الثمرات املهمة التي يجنيها احلوار الذي حتققت
فيه اخلامتة اإليجاب َّية.
حتقيق هدف احلوار:
«إن هدف احلوار هو شرح وجهة النظر ،وتبيان املعطيات التي تقوم عليها ،وفي
الوقت نفسه االنفتاح على اآلخر؛ لفهم وجهة نظره ثم التفاهم معه ،ذلك أن
التفاهم ال يكون من دون فهم متبادل»((( ،وهذا ال يتحقق ما لم يكن احملاور
إيجابيا ،ويعرف كيف ينهي حواره ،دون أن يسمح ملخالفه بالتقاط سلبيات
ً
حتسب عليه ،ثم تنسحب على دعوته ،فتش ّوه صورة ما يدعو إليه ،فيكون بذلك
قد أضر دعوته وما معه من احلق قبل أن يضر خصمه!.
القرآني:
االقتداء باملنهج
ّ
إن «املنهج القرآني في احلوار يرشد إلى إنهائه مبهمة وأداء رسالة يبقى أثرها في
الضمير ،إن لم يظهر أثرها في الفكر ،إنه أسلوب ال يسيء إلى اخلصم ،بل يؤكد
حريته واستقالليته ،ويقوده إلى موقع املسؤولية؛ ليتحرك اجلميع في إطارها،
وينطلقوا منها ومعها في أكثر من مجال.(((»..
( )1كيف تتحاور مع الآخرين؟ ،ر�ضا حممد العراقي.180 :
( )2احلوار� :أبعاد و�إمياءات ،ودالالت ،ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل اهلل ،جملة املنطق ،العدد  ،105ربيع الأول 1414هـ:
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واإلسالم «آداب ،وقيم ،ومنهج أخالقي ،يحترم اإلنسان وحريته في االختيار،
كما يحترم حقه في االختالف واملجادلة ،والنتيجة َ { :م ْن َع ِم َل َصالحِ ًا َف ِل َن ْف ِس ِه
َو َم ْن َأ َسا َء َف َع َل ْي َها َو َما َر ُّب َك ب َِظ َّ
ال ٍم ِل ْل َعب ِ
ِيد } ((( (( ،واهلل تعالى أعدل من حكم ،لذا
لن يحاسب الداعي إلى احلق إذا لم يقتنع بدعوته من يدعوه ،فليس على الداعي
واحملاور واملجادل إال البالغ ،أما النتائج فهي من عند اهلل فهو سبحانهُ { :ي ِض ُّل
َم ْن َي َشا ُء َو َي ْه ِدي َم ْن َي َشا ُء }(((« ،واألمة إذا وقفت وقفة إيجابية فأنكرت املنكر،
ووجهت ،ونصحتَّ ،جناها اهلل ،وهكذا يجب علينا أن نفعل ،ونتائج االستجابة
على اهلل ِحل َكم يعلمها»((( ،اقرأ قوله تعالىَ { :وإ ِْذ َقا َل ْت ُأ َّم ٌة ِم ْن ُه ْم ِل َم ت َِع ُظ َ
ون َق ْوم ًا
اهلل ُ ُم ْه ِل ُك ُه ْم َأ ْو ُم َع ِّذ ُب ُه ْم َع َذاب ًا َش ِديداً َقالُوا َم ْع ِذ َر ًة ِإ َلى َر ِّب ُك ْم َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ونَ ،ف َل َّما
يس
السو ِء َو َأ َخ ْذنَا الَّ ِذ َ
ن َُسوا َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َأنجْ َ ْي َنا الَّ ِذ َ
ين َظ َل ُموا ِب َع َذ ٍاب َب ِئ ٍ
ين َي ْن َه ْو َن َع ِن ُّ
بمِ َا َكانُوا َي ْف ُس ُق َ
ون}(((.
ضمان استمرار احلوار:
إن «من أهم ضمانات استمرار احلوار بناءه على العناصر التي جتعله مثمراً؛ ألن
احلوار إذا كانت نتائجه سلبية ،أو حتى غير إيجابية؛ فإنه سيفقد شعبيته ،ومن ثم
اعتباره ،ومن ثم سينقطع!»(((.
الصبر املأمور به في الدَّ عوة:
حتقيق خلق َّ
جتسد الصبر الذي حتلى به املتحاور مع الطرف اآلخر؛
النهاية اإليجابية للحوار ّ
( )3ف�صلت.46 :
( )4كيف تتحاور مع الآخرين؟ ،ر�ضا حممد العراقي.182 :
( )5النحل.93 :
( )6الإيجابية ،مناذج– �ضوابط– مقومات ،توفيق علي زبادي.84 :
( )7الأعراف.165–164 :
( )8كيف تتحاور مع الآخرين ،ر�ضا حممد العراقي.204 :
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فالصبر جعله يتغلب على مشاعره وأحاسيسه جتاه الطرف اآلخر ،وحبسه عن أن
نس َ
ان َل ِفي خُ ْس ٍر،
يتعدى عليه ٍ
بسب أو شتم؛ امتثا ًال لقوله تعالىَ { :وا ْل َع ْصرِ ،إ َِّن ا ِإل َ
الصالحِ َ ِ
ِالص ْب ِر } ((( .
اص ْوا ِبالحْ َ ِّق َو َت َو َ
ات َو َت َو َ
اص ْوا ب َّ
ين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
ِإ َّال الَّ ِذ َ
فاملؤمن اإليجابي يجب أن يتحلى بالصبر:
• •الصبر على ال َّتكذيب.
• •والصبر على األذى.
• •والصبر على نفخة الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان.
• •والصبر على طباع الناس ،وأخالقهم ،وتصرفاتهم.
• •والصبر على النفس وميولها وقلقها وتطلعها ،ورغبتها في النصر القريب ،وما
يتعلق به من رغائب وآمال.
• •والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد جتيء من جانب األصدقاء ،قبل أن
جتيء من جانب األعداء!»(((.
التجرد وقصد احلق والبعد عن التعصب:
حتقيق
ّ
بعيدا
إن في نهاية احلوار بإيجابية داللة على أن احملاوِر إمنا كان متجر ًدا في حوارهً ،
عن العصب َّية التي تفسد ج َّو احلوار ،وكذلك البعد عن األحكام املسبقة جتاه الطرف
اآلخر؛ ألن تلك األحكام هي الدافع لعدم تقبل الرأي اآلخر ،ومن َث َّم التعصب
للرأي ،ومجانبة اآلداب املرعية في جو احلوار ،وهلل د ُّر من وصفه ابن زيدون بقوله:
سيم احمل ّيا َض ُ
ماح َ ...ل ُ
ديب ا َجلدَ ل
طيف ا ِحلوا ِر َأ ُ
حوك َ
الس ِ
َق ُ
( )1الع�صر.3–1 :
( )2ينظر :يف ظالل القر�آن� ،سيد قطب.)3087/5( :
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إحداث ال َّتغيير:
تغييرا ما في نفس املتحاور معه؛ إما أن
اإليجابي البد من أن يحدث
إن احلوار
ّ
ً
تتغير وجهة نظره التي كانت خاطئة ،وإما أن يبدأ بالتفكير فيما عرضه عليه
صاحبه ،أو يبحث بنفسه عن احلقيقة؛ بغية الوصول إليها ،أو يتعلم أسلوب احلوار
اجليد؛ فيرتقي حواره في املرات القادمة ..إلى غير ذلك من التغيرات التي حتدثها
اإليجابية في نفسه ،ولن يحصل ذلك إال بتحقق اإليجابية في احلوار عمو ًما وفي
خصوصا.
اخلتام
ً
«إن من املهم أن نحصــل مــن وراء احلـــوار على ثمرة ملموسة؛ ألن احلوار ما دام
غالبا بني مختلفني ولو على مستوى الفرع ّيات واجلزئ َّيات ،وألنه ما دمنا ننشد
يتم ً
تغييرا في آراء
من وراء احلوار الوصول إلى احلق؛ فإذًا من الطبيعي أن ُيحدث
ً
املتحاورين.((( »..
التزام القول احلسن ،وجتنب منهج ال َّتحدي واإلفحام (((:
إن من أهم ما يتوجه إليه احملاور في حواره التزام احلسنى في القول واملجادلة ،ففي
محكم التنزيل َ { :و ُق ْل ِل ِع َب ِادي َي ُقولُوا الَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}(((َ { ،و َج ِاد ْل ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي
اس ُح ْسناً}((( ،والتزام املسلم بهذا األدب الرفيع في حواره
َأ ْح َس ُن}(((َ { ،و ُقولُوا ِلل َّن ِ
يدل على إيجابيته ،ورغبته في كسب من يتحاور معه ،فهو بذلك سينهي حواره
بحديث حسن ،ويتجنب منهج التحدي واإلفحام الذي يورث العناد.
( )3ينظر :الرتبية باحلوار� ،أ.د .عبدالكرمي بكار ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الريا�ض ،الطبعة الثالثة،
1430هـ2009 /م.38–37 :
( )4ينظر :الإيجابية ،مناذج– �ضوابط– مقومات ،توفيق علي زبادي.68 :
( )5الإ�سراء.53 :
( )6النحل.125 :
( )7البقرة.83 :
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يجسد القوة من
إن مهمة الدعاة أن يجذبوا الناس إليهم باألسلوب احلكيم الذي ّ
دون قسوة ،ويوحي باللني من غير ضعف؛ ليظ ُّلوا امللجأ الذي يقصده التائهون في
دياجير الضالل ،واملعاندون الذين يتوخون الرجوع إلى احلق ،دون أن يتلبسوا مبا
ين ّفر الناس من دعوتهم.

فإن ّ
وختا ًماَّ ..
تذكر هذه الثمار اليانعة يح ِّفز النفس للتخ ّلق باألخالق احلسنة التي
تأسر قلب من ندعوه ،وتلني قلب من نحاوره ،وقبل هذا كله ترضي ربنا ،وجتعلنا
دعاة لإلسالم بأخالقنا وتعاملنا.
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املبحث الرابع
حتقيق اخلتام اإليجابي (العوامل ،واملعوقات)
َّإن االرتفاع بأسلوبنا في احلوار ،والوصول للتميز فيه ،ليس باألمر الهينّ ؛ بل يحتاج
الصبر ،وإحسان الن َّية ،وغير ذلك من العوامل التي
إلى مجاهدة ال َّنفس ،وبذل ّ
السامية ،ومن جانب آخر،
سببا –بعد توفيق اهلل– في الوصول للمراتب َّ
تكون ً
ختام
فقد تكون لدينا بعض املع ِّوقات التي يستحيل مع وجودها أن نصل إلى ٍ
إيجابي؛ وسأقتصر في هذا املبحث على عرض إشارات أراها أساسية ملن أراد أن
ّ
يسلك هذا السبيل.
أوالً :من عوامل حتقيق اخلتام اإليجابي :
األمل والثِّقة باهلل:
ثمة أمر مهم يدعو احملا ِو َر إلى أن يتخذ اإليجابية أسلو ًبا له في حواره؛ أال وهو
َّ
األمل والثقة باهلل؛ فاملؤمن اإليجابي البد من أن يتحلى باألمل قبل العمل ،وأن
ين آ َم ُنوا ِفي الحْ َ َيا ِة الدُّ ْن َيا َو َي ْو َم َي ُقو ُم
نص ُر ُر ُس َل َنا َوالَّ ِذ َ
يوقن بقوله تعالى ِ { :إنَّا َل َن ُ
الصالحِ َ ِ
ات
ين آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِم ُلوا َّ
ا َأل ْش َها ُد}((( ،وبقوله تعالى َ {:و َعدَ اهلل ُ الَّ ِذ َ
ين ِم ْن َق ْب ِلهِ ْم َو َل ُي َم ِّك نَ َّ
ن َل ُه ْم ِدي َن ُه ْم
َل َي ْس َت ْخ ِل َف َّن ُهم ِفي ا َأل ْر ِض َك َما ْاس َت ْخ َل َف الَّ ِذ َ
الَّ ِذي ا ْرت ََضى َل ُه ْم َو َل ُي َبدِّ َل َّن ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِفهِ ْم َأ ْمن ًا َي ْع ُبدُ و َن ِني ال ُي ْشر ُِك َ
ون بِي َش ْيئ ًا
اس ُق َ
َو َم ْن َك َف َر َب ْعدَ َذ ِل َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِ
ون}((( ،واألمل يتحقق في النفس بإدراك
احلقائق اآلتية:
( )1غافر.51 :
( ) 2النور.55 :
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• •ق ّوة اهلل التي ال تقهر.
• •ق ّوة املنهج الذي ال يتغ َّير.
• •التاريخ احلافل بحتمية سنن اهلل التي ال تتغير وال تتبدل.
• •الواقع الشاهد بثمار جهود اإليجابيني (((.
منهجا له
فهذا األمل سيدفعه إلى نهج سبيل الرفق في التعامل ،ويكون ذلك
ً
في حواره مع اآلخرين ،مهما اختلفت آراؤهم ،وتنوعت مذاهبهم ،وتعددت
مشاربهم.
إحسان الن ّية:
ال يخفى على القارئ الكرمي أثر النية احلسنة في كل شيء ،فمن شأنها أن حت ّول
العادات إلى عبادات ،وفي احلوار جند أن النية ضرورية للغاية؛ فاملتحاور إذا كانت
نيته الوصول إلى احلق أ ًّيا كان ،فإن ذلك سيجعله ال يتعجل في أحكامه أو مصادرة
الرأي املخالف ملا يحمله ،وعندما يثق املتحاور في أن ما يحمله هو الصواب؛ كأن
أيضا ،فإن احلالة وإن
يكون احلوار في الثوابت املس ّلم بها؛ فإن النية احلسنة مطلوبة ً
كانت كذلك فينبغي أن يكون قد نوى في حواره إقناع الطرف اآلخر بالتي هي
أحسن واالنتصار للحق ال لذاته التي حتمل ذلك احلق ،وينبغي التنبه ملسألة مهمة،
خضم اجلدال يتحول القصد إلى
وهي أنك «قد جتادل بقصد إظهار احلقّ  ،وفي
ّ
إثبات الذات والتفوق على محاورك ،ويتحول اجلدال احملمود إلى جدال مذموم
يصل بصاحبه إلى اخلصومة»(((.
( )3الإيجابية ،مناذج– �ضوابط– مقومات ،توفيق علي زبادي.160 :
( )4احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.30 :
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استشعار مسؤولية الكلمة:
يب َع ِتيدٌ }((( ،فإن
إن املتحاور إذا امتثل قوله تعالى َ { :ما َي ْل ِف ُظ ِم ْن َق ْو ٍل ِإ َّال َلدَ ْي ِه َر ِق ٌ
ثم الوصول إلى خامتة احلوار بأمان؛ ألن
ذلك يدعوه إلى اإليجابية في حواره ،ومن ّ
ذلك سيدعوه إلى الرقي بأسلوبه ،وانتقاء الكلمات املناسبة التي ال جترح مشاعر
الطرف اآلخر ،إضافة إلى أنه سيتجنب الكذب والزور في حواره؛ ألنه يعلم أنه
محاسب على كل ما يقول.
التحضير اجليد للحوار:
«التحضير للحوار حتضيراً جيداً له أهميته في جناح احلوار ،فعلى احملاور أن يكون
مستعدا قبل حواره ،ويخطئ كثير من احملاورين حينما يشتركون في حوارات وهم
ً
غير مستعدين لها ،أو أنهم غير ملمني مبا سيدور في احلوار؛ ومن َث َّم يكون لذلك
انعكاسات سلبية على شخصية احملاور»((( ،إضافة إلى أن احلوار يكون عرضة
للفشل ،واخلامتة السيئة غير املتوقعة ،بسبب عدم التحضير اجليد ،وتهيئة النفس
لذلك ،وحتديد الهدف ،وترتيب األفكار واألدلة.
ومن التحضير اجليد للحوار أن ُيلزم نفسه بالنتائج اإليجابية التي سيؤول إليها
ذلك احلوار ،وتكون نصب عينيه في أثناء محاورة خصمه ،ويعمل على ترسيخها
في وجدانه ،وليس معنى ذلك أن يكون قد حكم على احلوار مسبقاً ،بل املعنى أن
تكون لديه عدة خيارات إيجابية إلنهاء احلوار ،فهو قد وضع النهاية املطلوبة وهي
إقناع الطرف اآلخر ،فإن لم حتدث فلديه خيارات أخرى إلنهاء حواره بالكلمة
الطيبة ،واألسلوب احلكيم الذي يجعله يكسب احلوار رغم عدم التوصل إلى
الرأي الواحد.
( )1ق.18 :
( )2احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.67 :
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االنطالق من نقاط االتفاق ،واملؤشرات اإليجاب َّية:
إن من يرغب في النهاية اإليجابية عليه أن يراعي في محاورته نقاط االتفاق
فيعززها ،ويجعلها حبل الوصل بينهما ،ويؤجل نقاط االختالف ،وهذا «منهج
نبوي يب ّينه لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في حواره مع قريش ،فعن ابن عباس
–رضي اهلل عنهما– قال :ملا نزلت َ { :و َأ ِنذ ْر َع ِشي َرت ََك ا َأل ْق َر ِبنيَ}((( صعد النبي صلى
اهلل عليه وسلم على الصفا؛ فجعل ينادي( :يا َب ِني ِف ْه ٍر ،يا بني َع ِد ٍّي) ،ل ُب ُط ِ
ون
جل إذا لم يستطع أن يخ ُر َج ،أرسل رسو ًال ُ
فج َعل ال َّر ُ
لينظر ما
قريش حتى اجتم ُعواَ ،
ِ
ٌ
ال
وقريش ،فقالَ ( :أ َر َأي َت ُكم لو َأخْ َبرت ُُكم َأ َّن َخي ً
فجاء أبو َل َه ٍب
بالوادي ُترِيدُ
ُه َوَ ،
أن ت ُِغي َر َع ُ
َ
عليك إال ِصدقًا ،قال:
ليكم َأ ُكن ُتم ُم َصدِّ ِق َّي؟) قالوا :نعم ،ما ج َّربنا
ني َيدَ ْي َع َذ ٍاب َش ِد ٍيد)((( ..فاالنطالق من نقاط االتفاق يجعل
(فإنِّي ن َِذي ٌر َل ُكم ب َ
ِّ
ويوطد العالقة،
البداية هادئة ومنطق ّية ،ويفتح آفاقًا للتالقي ،و ُيق ِّلل الفجوة،
الصلة ،و ُيق ِّلل من احتماالت الشر ،ويزيد فرص اخلير؛ لذا ابدأ من خالل
ويو ِّثق ِّ
النقطة املتفق عليها ،حتى لو كانت نسبة اخلالف بينك وبني الطرف اآلخر ،%99
ال سيساعد في بناء االنطباعات
ونسبة االتفاق(((%1؛ ألن هذا االتفاق وإن كان قلي ً
اإليجابية ،ويزيد من احتمالية اخلتام اإليجابي للحوار.
اإليجابي مع النفس:
احلوار
ّ
إن احلوار ال يقتصر على طرف أو أطراف أخرى ،فقد يكون احملاور اآلخر هو
نفسك ،فإذا أحسنت احلوار اإليجابي مع ذاتك تستطيع أن تطبق ذلك في حوارك
مع األطراف األخرى ،ويكون بناء احلوار اإليجابي مع النفس باملران ،بحيث جتعل
( )3ال�شعراء.214 :
(� )4صحيح البخاري (.)4770
( )5احلوار� :آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه ،حممد �شم�س الدين خوجة.64 :
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عقلك ينصرف عن االنسياق وراء األفكار السلب ّية التي ّ
أسيرا
حتطمك ،وجتعلك ً
للسلبية ،ومن َث َّم ينعكس ذلك على طريقة حوارك مع غيرك.
النظرة اإليجاب َّية للخالف:
موحد ،لكن املهم حينما
ليس من الضروري في كل حوار أن نصل إلى رأي ّ
نتحدث عن اإليجابية في احلوار أن ننظر للخالف نظرة إيجابية ،وأن ننهي احلوار
–رغم االختالف– بأسلوب لطيف مهذب ،ينم عن الفهم والوعي مبعنى احلوار،
وفهم الطرف اآلخر.
وميكن أن جنمل قيمة االختالف وإيجابيته في نقاط منها:
• •الوصول إلى أفكار جديدة ،تالقح األفكار القدمية.
• •الوصول إلى اإلبداع في طرح املوضوع وتناوله.
• •معرفة كيف يفكر الطرف اآلخر.
• •فرصة للتفكير في إيجاد حلول بديلة للمشكلة.
• •إكساب األفراد الثقة بالنفس والقدرة على املواجهة وإيجاد احللول.
• •فرصة ألن يأخذ كل طرف ما يناسبه من حلول.
• •االختالف في الرأي من شأنه أن يوسع القدرات واملدارك(((.
كمــا أن االختــــالف بني البشـر أمر فطري ،وحقيقة بي َّنها اهلل تعالى في كتابه
اس ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًة َوال َي َزالُ َ
ون ُم ْخ َت ِل ِفنيَ،
العزيز ،قال اهلل تعالىَ { :و َل ْو َشا َء َر ُّب َك لجَ َ َع َل ال َّن َ
ِإ َّال َم ْن َر ِح َم َر ُّب َك َو ِل َذ ِل َك َخ َل َق ُه ْم َوتمَ َّ ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك َأل ْم َ
اس
أل َّن َج َه َّن َم ِم َن الجْ ِ َّن ِة َوال َّن ِ
َأ ْج َم ِعنيَ}(((  ،وليس بالضرورة أن يكون كل اختالف سلبياً؛ فهناك اختالف
تن ّوع ،واختالف أفهام ،ووجهات نظر متعددة بتعدد زوايا النظر للمسألة.

( )1ينظر :احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.72 :
( )2هود.119 –118 :
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وأخيرا فإن من يريد أن يكون إيجابي ًا في حوار؛ فعليه أن «يدرك أهمية احلوار أو ًال،
ً
(((
ثم أصوله وأسسه ثانياً ،وأخيراً احترام الطرف املعاكس أو اآلخر. »..
البداية الصحيحة للحوار:
يقولون« :من صحت بدايته صحت نهايته»؛ فالبداية الصحيحة للحوار ،وحسن
االستهالل له ،واملدخل ال َّلبِق ال ّلطيف الذي ُيشعر باحلوار ال باخلصام سبب مهم في
حسن اخلامتة للحوار ،بل إن البداية اإليجابية للحوار تنعكس مباشرة على أسلوبه،
وطريقته ،وعلى خامتته كذلك.
«إن حسن االستهالل ألي خطاب أو حوار له أثره في جناح وجذب املستمع أو
احملاور ،واحلوار جتربة إلثبات احلق أو للوصول إلى نقاط اتفاق في مساحات مشتركة
للتعاون والتعايش ،وحسن االستهالل للحوار من أهم معالم املنهج الذي يكفل
واضحا في احلوارات القرآنية،
جناح احلوار»(((وإنهاءه بطريقة إيجابية ،وهذا ما جنده
ً
وحوارات األنبياء مع أممهم.
واألساليب واملداخل اللطيفة للحوار كثيرة ،ومنها:
• •البدء باحلمد والثناء على اهلل تعالى ،والصالة على النبي محمد صلى اهلل
عليه وسلم ،وهذه خير البدايات.
جدا في احلوار؛ ألنك
• •ترك الفرصة للمحاور حتى يبدأ باحلديث ،وهذا مفيد ً
لو بدأت أنت باحلديث فسوف متنحه الفرصة الذهبية ليتصيد أخطاءك ،ثم
يبدأ في مهاجمتك وتتحول أنت إلى مدافع.
• •ابدأ بإثارة النقاط املتفق عليها.
( )3كيف تتحاور مع الآخرين؟ ،ر�ضا حممد العراقي.179 :
( )4احلوار الناجح يف �ضوء حوارات الأنبياء والر�سل ،د.عي�سى الدريبي.48 :
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ومنطقيا»(((.
• •ابدأ باملسلمات والبديهيات؛ حتى يكون حوارك هادئًا
ً
• •أظهر بشاشتك وابتسامتك للطرف اآلخر ،وص ّرح بهدف احلوار وهو
الوصول إلى احلقيقة.
• •«ال تبدأ حديثك بالقول :سأثبت كذا وكذا لك؛ فهذا أسلوب خاطئ،
فكأنك تقول له :أنا أذكى منك وسأخبرك بشيء وأجعلك تغ ّير رأيك»(((.
اللغة اإليجابية للحوار:
لسحرا»((( ،فالكالم واألسلوب اجليد يعمل عمل
جاء في األثر« :إن من البيان
ً
السحر في القلوب ،ومبقدار ما حتمل لغة احلوار من املعاني اإليجابية تصل إلى
الطرف اآلخر ،وكلما زادت األلفاظ واجلمل السلبية أوشكت مع تراكمها في
احلوار أن تنفجر لتصل في النهاية إلى خامتة سلبية للحوار كله!.
إن على احملاور اجليد أن يتقن أسلوبه ،ويزن كلماته قبل أن يخرجها ،فالكلمات
جترح ،وقد تقتل! ومن جملة ما ميكن التذكير به في هذا السياق:
• •مراعاة املستوى الثقافي حملاورك.
• •التركيز على الكلمات اإليجابية قدر املستطاع ،وسأضرب أمثلة لذلك:
كلمات �إيجابية
�أفهمك
�أق ّدر م�شاعرك
�س�أبذل ق�صارى جهدي
�سينتهي الأمر على خري
( )1ينظر :احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.90 –87 :
( )2املرجع ال�سابق.103 :
( )3البخاري (.)5146

كلمات �سلبية
ال �أفهم ما تقول
�أنت خيايل
لي�س يل عالقة باملو�ضوع
م�ستحيل �أن جند ح ًال
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• •تقدمي الثناء على محاورك ضمن احلوار؛ وهذا سيعمل عمل السحر في
تلقائيا غير متكلف.
نفسه ،ويفتح لك قلبه؛ شريطة أن يكون
ً
جوا من ا ُأللفة بينك وبني محاورك ،مثل( :من
• •كرر املصطلحات التي تخلق ً
فضلك ،صححني قد أكون مخط ًئا.)..
• •ضمائر املتكلم (أنا– نحن– ُت– نا) قد تدفع محاورك إلى الشعور باالستفزاز
أو أنك تتعالى عليه(((؛ فحاول التقليل منها.
تلخيص أهم النقاط:
إننا «حتى نشعر بأننا خرجنا بشيء ملموس في حوارنا فإن علينا في ختامه أن
توصلنا إليه ،واستعراض جميع اخليوط املبعثرة واملشتتة،
نقوم باستعراض أهم ما ّ
وتقدميها في ملخص مختصر يشتمل على ما مت االتفاق عليه ،وعلى ما يحتاج
جزئيا،
إلى املزيد من البحث ،وعلى ما ال سبيل إلى وفاق فيه؛ لكونه
ً
غامضا أو ً
راق لطيف ،وهنا سيشعر الطرفان بفائدة
فرعيا ،((( »..كل ذلك بأسلوب ٍ
أو ً
هذا احلوار –وإن لم يتفقا على كل ما ورد فيه– وهذا الشعور سيولد اإلحساس
تتجسر الفجوات بني الطرفني ،ويكونان على استعداد ملعاودة
باإليجابية؛ ومن َث َّم
ّ
احلوار في وقت الحق؛ طاملا أنهم يخرجون منه بفائدة ولو قليلة.
اإليجابي:
ثانيا :من معوقات حتقيق اخلتام
ّ
ً
اإليجابي أن نعرف العوامل املؤدية إليه ،ونعمل على
ال يكفي لتحقيق اخلتام
ّ
كثيرا من حواراتنا
التح ّلي بها ،بل البد مع ذلك أن نعرف أهم املع ّوقات التي جتعل ً
تنتهي بالفشل؛ مع أنه قد ُروعي فيها كثير من تلك العوامل.
ومن هنا سأشير إلى بعض تلك املع ّوقات بإجمال ،مع التفصيل في بعضها حني
( )4ينظر :احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.103 –101 :
( )5ينظر :الرتبية باحلوار� ،أ.د .عبدالكرمي بكار.28 :
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مبنيا على األهمية أو نحو
أجدُ أهمية لذلك ،على أن ترتيب تلك املع ّوقات ليس ً
ذلك؛ فمع ّوق واحد قد يفسد احلوار كامالً!
السلبية في احلوار:
السلبية ضد اإليجابية ،ومفهومها هنا بوجه عام :أن يختل في احلوار ركن أو شرط
ملناح شخص َّية ذات َّية ،ويبتعد عن املوضوعية.
من شروط جناحه ،وينحو ٍ
وإذا دخلت السلبية في احلوار فال تنتظر أن ينتهي ذاك احلوار بهدوء وإيجابية،
وللسلبية احلوارية صور عدة ،منها(((:
1 .1احلوار العدمي التعجيزي :وهو الذي يركز فيه املتحاوران على السلبيات
واألخطاء؛ فينتهي احلوار دون حتقيق أي هدف.
2 .2حوار املناورة :وفيه ينشغل الطرفان أو أحدهما بالتفوق اللفظي والعناية
باملنطق وفلسفة املوضوع؛ بصرف النظر عن الثمرة احلقيقية للنقاش.
3 .3احلوار السلطوي :وذلك بأن يلغي أحد الطرفني كيان الطرف اآلخر ،ويراه
أقل شأ ًنا منه وعليه أن يسمع ويستجيب فحسب دون مناقشة.
4 .4حوار الطريق املسدود :يعلن الطرفان أو أحدهما منذ البداية متسكه
بثوابت مضادة ،تغلق الطريق منذ البداية أمام النهاية اإليجابية املرتقبة،
ولسان احلال :ال داعي للحوار ،فلن نتفق.
5 .5احلوار اإللغائي أو التسفيهي :بحيث يرى أحد الطرفني أن ما يقوله هو عني
الصواب وما سواه خطأ ،ويحاول إلغاء الطرف اآلخر وتسفيهه.
6 .6حوار البرج العاجي :يقع فيه بعض املثقفني أو اإلعالميني ،حني تدور
مناقشاتهم حول قضايا فلسفية مقطوعة الصلة بواقع احلياة اليومي ،وواقع
مجتمعاتهم.
( )1ينظر :احلوار� :آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه ،حممد �شم�س الدين خوجة( 34–33 :بت�صرف).
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7 .7احلوار املعاكس :وفيه يحاول أحد الطرفني أن يخالف الطرف اآلخر في أي
رأي يعرضه؛ ال لشيء إال لزعمه أن ذلك مما يجعله ذا شخصية مستقلة،
ويحقق له التميز!.
8 .8حوار العدوان السلبي :كأن يلجأ أحد الطرفني إلى الصمت؛ عنا ًدا وجتاهالً،
ورغبة في مكايدة الطرف اآلخر ،بشكل سلبي دون التعرض خلطر املواجهة.
فهذه بعض الصور السلبية للحوار ،فإذا كان احلوار كذلك فلن ينتهي بإيجابية؛
ألن النهاية مترتبة على األسلوب الذي ينتظم احلوار كامالً ،كما أنها في الوقت
ذاته ثمرة من ثمرات احلوار ،ونتيجة له.
احلكم املسبق:
إذا بدأت حوارك وقد حكمت مسبقًا على الشخص اآلخر ،وص ّنفت فكره ،وق ّيمت
حتما سيكون عائقًا أمام إمتام احلوار بإيجابية؛ ألنك بهذا قد دخلت
رأيه ،فإن ذلك ً
منفتحا
للحوار وأنت موقن بنهايته لصاحلك ،وأن احلق معك ،كما أنك لن تكون
ً
على الطرف اآلخر ،ولن تترك له حرية التحاور« ،وقد ينطلق بعضهم في حواره
من منطلق أحكام سابقة نشأت لديه نتيجة خلبرات ومواقف سلبية مر بها ،وأحيا ًنا
تكون أحكا ًما خاطئة على الناس؛ ألننا بنينا احلكم على مظهر الشخص دون أن
سلبيا على شخص
ال مباشراً ،ونخطئ كذلك حينما نبني
نتعامل معه تعام ً
ً
حكما ً
ملجرد تصرف بدر منه وقت غضب ونحو ذلك»(((.
واخلالصة في هذا أن نأتي «إلى طاولة احلوار برأي ال بقرار؛ ونقصد بالرأي هنا ما
ال للنقاش واألخذ والرد ،ونقصد بالقرار ما لم يقبل ذلك؛ بحيث ُيطرح
كان قاب ً
الطرف اآلخر بني خيارين ال ثالث لهما :إما التبني ،وإما التخلي»(((.
( )1احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.79 :
(� )2أ�سلوب احلوار يف القر�آن الكرمي :املو�ضوعات واملناهج واخل�صائ�ص� ،إدري�س �أوهنا ،دار �أبي رقراق للطباعة والن�شر،
من�شورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،املغرب ،الطبعة الأولى1426 ،هـ2005 /م.37 :
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الدُّ خُ ول في الن َّيات:
يظن
إن مما ّ
يؤجج اخلصومة ،ويذكي العداوة في احلوار الدخول في الن ّيات؛ حيث ّ
ظن السوء بصاحبه ،وال يكتفي بذلك ،بل يجعل ذلك الظن السيء
أحد الطرفني ّ
أساسا في مناقشته ،وكما قيل:
ً
إذا ساء ُ
توه ِم
وصدَّ ق ما يعتا ُد ُه من ُّ
فعل امل ْر ِء َساءت ُظ ُنونُه َ ...
فإذا دخلت هذه اآلفة في احلوار كان هذا إيذا ًنا بنهاية فاشلة سلب ّية مبنية على
ظــن الســـوء ،وتلك هــي اآلفة التي ّ
حذرنا اهلل تعالى منها ،فقال جل شأنه :
ّ
ض َّ
ين آ َم ُنوا ْاج َت ِن ُبوا َك ِثيراً ِم َن َّ
الظ ِّن إ َِّن َب ْع َ
الظ ِّن ِإ ْث ٌم }((( ،وحذرنا منه
{ َيا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
الظن َ
والظن؛ َّ
أكذ ُب
رسوله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم في قوله« :إ َّياكم
فإن َّ
َّ
احلديث»(((.
تص ُّيد األخطاء:
«قد مييل بعض الناس عند االشتراك في احلوار إلى تلمس أخطاء محاوره ،وفي
املقابل يتغافل عن حسناته ..وأمثال هؤالء األشخاص من األفضل عدم التحاور
ضياعا للوقت بال فائدة»(((؛ ألنهم قد جعلوا تصيد
معهم؛ ألن في حوارهم
ً
األخطاء هو هدف احلوار ،فكيف ميكن أن يصلوا إلى ختام إيجابي؟.
ارتفاع صوت «األنا»:
وصي عليه ،واحلق
إذا ّ
أحس الطرف اآلخر بأن محاوره يتسلط عليه بأنانيته ،وكأنه ّ
يحمله هو فقط ،ويطلب من الطرف اآلخر االستجابة فحسب ،فإن هذا حتم ًا
سيكون سلب ًا على احلوار ،وعائق ًا عن حتقيق اإليجابية املطلوبة.
إننا «قد نتحاور ّ
وكل منا بقناعات مختلفة عن اآلخر متا ًما ،إلى درجة قد تصل
( )1احلجرات.12 :
( )2البخاري ( 5143و 6066و ،)6724وم�سلم (.)2563
( )3احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.57 :
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بالتعصب للرأي سنتجه باحلوار إلى طريق مسدود ،ينتهي
إلى التناقض ،لكننا
ّ
بالعداوة واخلصومة»((( فال بد من التحرر من التعصب الناشئ عن أنانية احملاور؛
لكي نصل إلى الهدف من احلوار ،فإن «جتنب التعصب للرأي ،وإبداء االستعداد
التام لالنفتاح على احلق واألخذ به متى ظهر ،بغض النظر عن لسان من ظهر؛ من
أهم ضوابط احلوار ،وقد أرشد القرآن الكرمي إلى هذه القاعدة في احلوار»((( ،فقال
تعالىَ { :و ِإنَّا َأ ْو ِإ َّي ُ
الل ُم ِبنيٍ }(((.
اك ْم َل َع َلى ُه ًدى َأ ْو ِفي َض ٍ
الغضـــب:
من أكبر املعوقات عن اخلامتة اإليجابية الغضب ،فهو مح ّفز لنهاية سلبية مليئة
باأللفاظ القبيحة؛ ولذا فعندما قال رجل لل َّنبي َأ ْو ِصني قال« :ال تَغْ َض ْبَ ،ف َر َّد َد
ِم َر ًارا َق َ
ال :ال تَغْ َض ْب»((( ،فالغضب ين ّفر اآلخرين منك ،ويز ِّج باحلوار لنهاية سيئة،
و َق َّل أن يحضر الغضب في حوار ثم ُيختم بخامتة حسنة؛ ألن الغضب كالنار ،إذا
اشتعلت ال تبقي وال تذر ،والعياذ باهلل.
إن احملاور اإليجابي ال يكتفي باالبتعاد عن الغضب فحسب ،بل يسعى إلى امتصاص
مشاعر الغضب لدى الطرف اآلخر؛ ألنه يؤمن أن هدف احلوار هو الوصول إلى
احلقيقة ،وهناك عدة مهارات لتمتص بها غضب محاورك ،ومنها:
مبدئيا على مشاعره ،وقل له مثالً( :أوافقك على هذا.)..
• •وافقه
ً
• •ابحث عن نقاط االتفاق ،وحاول أن تبرزها.
• •اصمت لبرهة ،وال تتحفز للرد.
• •ال تغضب لشخصك ،والتمس له العذر ،وقدر منزلته.
( )4ينظر :احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.59 :
(� )5أ�سلوب احلوار يف القر�آن الكرمي :املو�ضوعات واملناهج واخل�صائ�ص� ،إدري�س �أوهنا.41 :
(� )6سب�أ.24 :
(� )7صحيح البخاري (.)6116
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• •اسأله :ما ّ
احلل من وجهة نظرك؟»((( ونحو ذلك من األسئلة التي متتص
شحنات الغضب لديه.
وأخيرا لتعلم أن الغضب وسيلة الضعيف الذي ال حجة معه ،فهو يلجأ إلى ذلك،
ً
إضافة إلى جتليات الغضب :كرفع الصوت ،والتراشق باأللفاظ القبيحة؛ حتى يستر
ضعف حجته ،فواجه ذلك بأسلوبك الرائع ،ومتثل قول الشاعر:
ِ
يحتد ُم احلوا ُر
علي
ويحتد ُم احلوار على ٍ
أناس  ...وليس َّ
مصادرة الرأي اآلخر:
مصادرة آراء اآلخرين ،وغلق األبواب في وجوههم يجعل جذور اخلطأ متتد إلى
األعماق ،ومن َث َّم يصعب تصحيحها ،أو على األقل تخفيفها ،ولهذا فنحن نحتاج
إلى ترويض ومتابعة لكي نتعلم كيف نحترم الرأي اآلخر ،وننجو من مصادرة آراء
اآلخرين ،كما أنه ليس بالضرورة أن يخلص احلوار في املسائل االجتهادية إلى
اتفاق الكلمة –وإن كان ذلك من األمور احملبوبة–؛ ألن املدارك واألفهام قد تختلف
واضحا جل ًّيا عندك ،قد ال يكون كذلك عند
من إنسان إلى آخر ،وما قد يكون
ً
اس ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًة َوال َي َزالُ َ
ون ُم ْخ َت ِل ِفنيَِ ،إ َّال
غيرك ،قال تعالىَ { :و َل ْو َشا َء َر ُّب َك لجَ َ َع َل ال َّن َ
َم َن َر ِح َم َر ُّب َك َو ِل َذ ِل َك َخ َل َق ُه ْم}((( ((.

( )1احلوار حياة� ،إيهاب الع�شري.109 :
( )2هود.119–118 :
( )3احلوار� :أ�صوله املنهجية ،و�آدابه ال�سلوكية� ،أحمد بن عبدالرحمن ال�صويان ،دار الوطن للن�شر ،الريا�ض ،الطبعة
الأولى1413 ،هـ.69–68 :

اإليجابية في ختم احلوار

67

68

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

اإليجابية في ختم احلوار

الختام

فن
إنهاء الحوار ٌّ
ُ

69

70

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

اخلتام
إنها ُء احلوار َف ّن
بعد أن عرضت لك هذا املوجز حول ختم احلوار بقي أن نصل إلى حقيقة مهمة
هي :أن إنهاء احلوار فن ،ال يجيده إال من وفقه اهللّ ،
ووطن نفسه على الصبر،
وتع َّلم ِ
الفطنة؛ فإنك حني تريد إنهاء احلوار تتش َّعب بك السبل ،فإما أن تو ّدع
فج تغلق به حوارك ،وإما أن
محاورك وتقطع عليه حواره ،وإما أن تفاجئه بأسلوب ّ
تعتذر عن إمتام حوارك معه ..إلى غير ذلك من اخليارات الواسعة ،بل إن توقيت
فن ،واللبيب هو من يستخدم ألفاظه ،ولغة جسده ،ويستثمر الزمن
إنهاء احلوار ّ
حني يريد ختم حواره؛ فيحقق بذلك احلسنيني :ختم احلوار بإيجاب َّية ،وعدم
خسارة الطرف اآلخر.
وعندما تتسع ش ّقة اخلالف بني الطرفني ،أو يضيق الوقت ،أو أن الطرف اآلخر لم
يكن جا ًدا في البحث عن احلقيقة ،أو دون املستوى املطلوب في احلوار ،أو ممن
يهوون االستعراض واجلدل العقيم واحلديث عن النفس ..عندها يجب إقفال
النبوي الذي
احلوار وإنهاؤه بفن وفطنة ،من خالل االقتداء باملنهج الر َّباني ،واملنهج
ّ
أشرت إلى مناذج منها ،واالستعانة كذلك ببعض األمور والتنبه لها ،ومن ذلك:
1 .1أن يكون إنهاء احلوار في اللحظة املناسبة ،أو عند بلوغ الهدف.
2 .2أن ينتهي احلوار باالبتسامة ،والسرور ،وتقدمي الشكر للطرف اآلخر دون
مبالغة أو مداهنة؛ فاالبتسامة والتبسم وسيلة للتآلف ،وكسب القلوب ،وهي
أدب نبوي في تعامله صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابه ومع الناس.
3 .3ع ِّبر في نهاية احلوار عن استمتاعك باحلديث ،والرغبة في املزيد من احلوار
في وقت آخر.
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ّ 4 .4خلص ما مت التوصل إليه ،واعرض – بإجمال– أبرز الفوائد من حواركما.
5 .5ختم احلوار بآيات من القرآن الكرمي ،أو ببعض الوصايا ،أو الدعاء ،أو بطرح
بعض األسئلة التي تدعو إلى التأمل والبحث(((.
سببا إلنهاء احلوار حني ترغب في النهاية
6 .6من متام الفطنة واللباقة أن تُوجد ً
فورا ،أو
َّ
السريعة؛ كأن تخبر محاورك أن لديك أعما ًال مهمة تتطلب الذهاب ً
عندك موعد مهم ،أو غير ذلك؛ مما يجعلك تخرج من حوارك بهدوء.
وختا ًما ..لتعلم أنه في «بعض األحايني ال يجدي احلوار؛ فيكون االستمرار فيه
ضر ًبا من الهذيان الذي يصير ضرره أكثر من نفعه ،ففي مثل ذلك يحسن التوقف،
وقطع احلوار؛ فذلك أدب رفيع ونظر في العواقب بعيد؛ إذ لو استمر احلوار –واحلالة
هذه– لرمبا كانت العواقب وخيمة ،((( »..ولتستشعر في ذلك ك ِّله خطر الكلمة
السهم.
حني تخرج في غير موضعها فرمبا أصابت مقت ً
ال فأحدثت ما ال يحدثه َّ
أسأل اهلل تعالى أن يجعلنا ممن طاب حديثه ،وحسن فعله ،والن جانبه من غير
ضعف ،كما أسأله –ع َّز َّ
وجل– أن يستعملنا في اخلير ،ويختم لنا بخير ،ويجعل
عاقبة أمرنا إلى خير.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني ..

( )1ينظر :احلوار� :آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه ،حممد �شم�س الدين خوجة( 109-108 :بت�صرف).
( )2احلوار يف ال�سرية النبوية ،د.حممد �إبراهيم احلمد.156 :
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ثبت املصادر واملراجع

1 .1القرآن الكرمي.
2 .2أسلوب احلوار في القرآن الكرمي :املوضوعات واملناهج واخلصائص ،إدريس
أوهنا ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،املغرب ،الطبعة األولى1426 ،هـ2005 /م.
3 .3أسلوب احملاورة في القرآن الكرمي :د.عبداحلليم حفني ،مطابع الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،الطبعة الثالثة1995 ،م.
4 .4اإليجابية :مناذج ،ضوابط ،مقومات ،توفيق علي زبادي ،األندلس اجلديدة
للنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة األولى 1430هـ2009 /م.
5 .5بديع القرآن :ابن أبي األصبع املصري ،حتقيق حنفي شرف ،طبعة دار
النهضة ،القاهرة1957 ،م.
6 .6التربية باحلوار :أ.د .عبدالكرمي بكار ،مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني ،الرياض ،الطبعة الثالثة1430 ،هـ2009 /م.
7 .7احلوار :آدابه ومنطلقاته وتربية األبناء عليه ،محمد شمس الدين خوجة،
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الطبعة الثالثة1429 ،هـ2008 /م.
8 .8احلوار :أبعاد وإمياءات ،ودالالت ،السيد محمد حسني فضل اهلل ،مجلة
املنطق ،العدد  ،105ربيع األول 1414هـ.
9 .9احلوار :أصوله املنهجية ،وآدابه السلوكية ،أحمد بن عبدالرحمن الصويان،
دار الوطن للنشر ،الرياض ،الطبعة األولى1413 ،هـ.
1010احلوار حياة :إيهاب العشري ،مكتبة املعارف املتحدة ،الكويت ،الطبعة
األولى1428 ،هـ2007/م.
1111احلوار في السيرة النبوية :د.محمد إبراهيم احلمد ،طبعة رابطة العالم
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اإلسالمي– املركز العاملي للتعريف بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ونصرته،
الطبعة الثانية1431 ،هـ2010 /م.
1212احلوار في القرآن :قواعده ،أساليبه ،معطياته ،السيد محمد حسني فضل
اهلل ،الطبعة السادسة 1418هـ 1998 /م.
1313احلوار الناجح في ضوء حوارات األنبياء والرسل :د.عيسى الدريبي ،سلسلة
رسائل في احلوار ( ،)4مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الرياض،
الطبعة األولى1431 ،هـ2010 /م.
1414احلوار النبوي :املبادئ واألساليب ،د.سعيد بن إسماعيل صيني ،سلسلة
رسائل في احلوار ( ،)8مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الرياض،
الطبعة األولى1431 ،هـ2010/م.
1515احلوار النبوي مع املسلمني وغير املسلمني :د.سعيد إسماعيل صالح صيني،
مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ،الطبعة األولى1426 ،هـ2005 /م.
1616الدليل العلمي للحوار الب َّناء 40( :مهارة وأد ًبا) ،د.أحمد بن عثمان املزيد،
مدار الوكن للنشر ،الرياض ،الطبعة األولى1432 ،هـ2011 /م.
1717صحيح البخاري :لإلمام البخاري ،بيت األفكار الدولية ،الرياض1419 ،هـ/
1998م.
1818صحيح مسلم :لإلمام مسلم ،بيت األفكار الدولية ،الرياض1419 ،هـ/
1998م.
1919في ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار العلم والطباعة والنشر ،جدة ،الطبعة ،12
1406هـ1986/م.
2020كيف تتحاور مع اآلخرين؟ :رضا محمد العراقي ،دار طويق للنشر والتوزيع،
الرياض ،الطبعة األولى 1429هـ 2008 /م.
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قواعد الن�شر يف ال�سل�سلة
1 .1أن يكون الكتاب معني ًا بإشاعة ثقافة احلوار ،محقق ًا ألهداف املركز
وتطلعاته.
2 .2أن يتسم باجلدة واألصالة.
3 .3أن يتبع املؤلف أسس املناهج العلمية توثيق ًا وصياغة.
4 .4تخضع جميع البحوث املقدمة لهيئة حترير السلسلة للتدقيق واملراجعة.
5 .5أال يكون قد سبق نشره في مكان آخر.
6 .6أن يكون الكتاب ذا صلة بالواقع واألحداث املعاصرة.
7 .7يتراوح الكتاب من  5000إلى  7000كلمة.
8 .8يقدم املؤلف ثالث نسخ مطبوعة من كتابه ونسخة إليكترونية على
قرص( ،)CDوملخص وجيز في حدود ثالث صفحات.
9 .9إرفاق سيرة ذاتية للمؤلف.
1010يتم إحالة البحث إلى فاحصني إلجازة البحث قبل نشره.
1111مينح املؤلف مكافأة مالية  ،إذا أجيز للنشر مع (  )100نسخة من
كتابه.
1212املكاتبات توجه إلى أمني هيئة حترير سلسلة رسائل في احلوار،
عبر البريد اإلليكتروني )rs@kacnd.org (:
فاكس + 966 11 2665778 :هاتف+ 966 11 2665777 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :
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