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تصدير
احلمد اهلل 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.
وسلسلة 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
ال إيجابي ًا من لدن الباحثني ،حسب تنوع تخصصاتهم ،األمر
الرسائل تفاع ً
الذي يدفع املركز إلى مزيد من االهتمام مبثل 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 (ا ِحلوا ُر الدعوي مفاهيم وتطبيقات).
فللكتابة منا جزيل الدعاء والثناء ،وللقارئ الكرمي وافر الو ّد والتقدير.
واهلل من وراء القصد....
هيئة التحرير
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.أجمعني..
احلوار هو وسيلة التواصل مع اآلخرين ،في الو ّد والرضا ،وفي الغضب
رقيا في التعامل ،والعقل البشري دائم
واخلصومة ،فهو من املفاهيم األكثر ً
التطلع إلى قوة اإلقناع عن طريق احلجة.
إن من محاسن الدين اإلسالمي أنه يقوم على احلق والعدل ،ويحرر القضايا،
ال مبشرين
وينصف اخلصوم ،ويقيم احلجة ،وقد أرسل اهلل لعباده ُرس ً
ومنذرين ،ودعا ًة إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واملجادلة بالتي هي األحسن،
وجلَ :
أحد على اإلميان به ع َّز َّ
ي
ولم يطلب إكراه ٍ
ين َقد َّت َب نَّ َ
{ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ال ُّر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي}((( ،وطلب من كل محاور حج َت ُهُ {:ق ْل َهاتُوا ُب ْر َها َن ُك ْم إِن
ُكن ُت ْم َص ِاد ِقنيَ}(((.
ومن أهم ما مييز املسلم دعو ُت ُه إلى اهلل بقوله وفعله ،وسمته ،فحياته ك ُّلها
اي َو مَ َما ِتي لهلِ ِ َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ}(((،
دعو ٌة ،قال تعالىُ { :ق ْل إ َِّن َصال ِتي َون ُُس ِكي َو َم ْح َي َ
ِيل
والداعية أحوج إلى معرفة منهج احلوار وطرائقه وآدابه؛ لقوله{ :ا ْد ُع ِإ َلى َسب ِ
َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن}((( ،وقولهُ {:ق ْل
َه ِذ ِه َسبِي ِلي َأ ْد ُعو ِإ َلى ا ِ
هلل َع َلى َب ِصي َرةٍ َأ َن ْا َو َم ِن ا َّت َب َع ِني}(((.
إننا في عصر تداعت فيه األحداث ،وتنامت احلاجة إلى جتلية الدين مما
نُسب إليه ـ من مفسدين ،ومعتدين ،ومعاندين ـ بحوار هادف؛ ألن أدعياء
الثقافة واالنفتاح ،يدعون إلى نشر ثقافة احلوار ،وينادون بتطبيقه في تقريب
()1
()2
()3
()4
()5

�سورة البقرة.256 :
�سورة البقرة.111 :
�سورة الأنعام.162 :
�سورة النحل.125 :
�سورة يو�سف.108 :
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وجهات النظر ،ومع ذلك كله يفشلون في حتويل احلوار إلى واقع عملي مع
هم الظامل َة في طريق الدعوة؛
مخالفيهم ،ويرفضون سماع اآلخر ،بل يثيرون ال ُّت َ
بالتعصب وأحادية الرأي ،مع أنهم
ليمنعوها من التحرك ،ويصفون الدُّ عا َة
ُّ
أرباب هذا السلوك ،لذا كان على الدّ اعية أن يتسلح بهذا املنهج علم ًا
هم
ُ
ِ
وعمالً ،ملتزم ًا قواعدَ ُه في أطروحاته ،ناشراً
بسلوك ِه ثقاف َة احلوار بوصفها
شرعيا.
مبدأ
ً
ً
وقد أولى اهلل تعالى احلوار اهتما ًما في كتابه العزيز ،فذكر حوار األنبياء عليهم
وبي لنبيه صلى اهلل عليه وسلم كيف يحاور في أثناء
السالم مع أقوامهم ،نَّ
الس ّن ُة بنماذج من حواره صلى اهلل عليه وسلم
تبليغه دعو َة ربه ،كما حفلت ُ
مع اآلخرين مع تنوعهم.
أسس احلوار في الدعوة وآدابه؛ ملا لها من أهمية
ومن هذه املناهج نستقي َ
داع ،لنجاح دعوته ،وبلوغ أثرها.
لكل ٍ
ومن هنا جاء هذا البحث ،معتمداً – بعونه اهلل – على القواعد والطرائق
احلوارية في الكتاب والسنة ،وأقوال ومواقف من دعا إلى اهلل على بصيرة،
بهدف الرقي بحوارنا ،سائل ًة َ
اهلل أن ينفع بهذا البحث ،وما توفيقي إال باهلل،
عليه توكلت وإليه أنيب.
د .أسماء بنت راشد الرويشد
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تعريف احلوار
ُ
أوالً :احلوا ُر لغةً:
رجع  ،فاحلوار
احلوار في اللغة من ا َحل ْور :وهو الرجوع :فيقال :حا َر ،إذا َ
فيه مراجعة كالم ،ويتحاورون ،أي :يتراجعون ،واحملاورة :مراجعة املنطق
والكالم في املخاطبة.
ثانياً :احلوار اصطالحاً:
هو احلديث بني شخصني ،يتم تداول الكالم بينهما بطريقةٍ متكافئةٍ  ،فال
يستأثر به أحدهما دون اآلخر.
ِ
اخلالف البد أن جتتمع فيه رغبة مشتركة في التفاهم دون
واحلوار في مسائل
ضغط ،والبد أن يغلب عليه الهدو ُء ،والبعدُ عن اخلصومة.
ٍ
(((

تعريف الدعوة
أوالً :الدعوة لغةً:
ُ
الرجل
الناس إليه ،يقال دعا
معاني الدعوة في اللغة ترجع إلى إمالة املتكلم َ
قصد ِه ،قال تعالىَ { :ق َ
القو َم ،أي :حثَّهم على ِ
الس ْج ُن َأ َح ُّب ِإ َل َّي ممَِّا
ال َر ِّب ِّ
يستجيب له (((.
َيدْ ُعو َن ِني ِإ َل ْي ِه}((( ،ودعا اهلل :سأله أن يعطيه أو
َ

( )1انظر :ل�سان العرب ( ،)217/4مفردات القر�آن (�ص.)262
(� )2سورة يو�سف.33 :
( )3انظر :معجم مقايي�س اللغة البن فار�س (�ص.)207
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ثانياً :الدعوة اصطالحاً:
ُ
اإلنسان من عقيدةٍ أو قول أو عمل،
الدعوة في االصطالح :هي ما يدعو إليه
واجلمع دعوات.
وقد ع َّرفها الطبري – رحمه اهلل – بقوله« :دعوة الناس إلى اإلسالم بقول
وعمل»(((.
ابن تيمية  -رحمه اهلل – تعريف ًا مطو ًال تعود خالصته إلى تبليغ
وع َّرفها ُ
اإلسالم للناس ،وتعليمه إياهم ،وتطبيقه في واقع احلياة ،ودعوة غير املسلمني
إلى الدخول في دين اهلل ع َّز َّ
وجل (((.
وأحيان ًا تُطلق و ُيقصد بها وسائل الدعوة :كالتدريس ،واخلطابة ،والندوات،
واحملاضرات ،واملواقع اإللكترونية املوجهة توجيه ًا صحيحاً.

( )4تف�سري جامع البيان يف تف�سري القر�آن الطربي (.)403/10
( )5انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية (.)167 – 160/20
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المبحث األول
•املطلب الأول� :أهمية احلوار يف الدعوة �إلى اهلل.
•املطلب الثاين� :أهداف احلوار يف الدعوة.
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املطلب األول
أهمية احلوار في الدعوة إلى اهلل
احلوا ُر حاج ٌة إنساني ٌة ،تتمثل أهمي ُت ُه في استخدام أساليب احلوار الب َّناء؛
لالندماج والتواصل مع اآلخرين؛ لتحقيق التوازن بني إشباع حاجة اإلنسان
إلى االستقاللية ،وحاجته إلى املشاركة والتفاعل مع اآلخرين.
فللحوار أهمي ٌة كبرى في الدعوة إلى اهلل ،وقد عدَّ اإلسال ُم احلوا َر قاعد ًة
أساسي ًة في دعوة الناس إلى اإلميان باهلل وعبادته ،وكذا في كل قضايا اخلالف
بينه وبني املخالفني.
أسلوب التواصل األمثل مع املوافق واملخالف ،وما ساد
ثم إن احلوار هو
ُ
احلوا ُر في مجتمع أو أمةٍ إال َّ
دل على رقيها العقلي ،والعلمي ،واحلضاري؛
ُ
العلم،
العقل ،ويستعملها
ألن احلوار :هو اللغ ُة الوحيد ُة التي يفهمها
ُ
متنفس احلياة املثلى؛ ألنه ـ في حالة
وتتداولها احلضارةُ؛ مبعنى آخر :هو
ُ
ُ
ُ
والتسلط ليس أسلو ًبا للتواصل ،بل هو
التسلط بالقوة،
انعدام احلوار ـ ساد
منهج للتقاطع ،وال يؤدي إلى تفاهم ،وال دعوة ،وال هداية ،ولن يكون
ٌ
منهج ًا لإلقناع العقلي ،وال حملاولة تغيير العقائد الباطنة.
كما أن للحوار أهمي َت ُه من بني أساليب الدعوة املتنوعة ،والتي ترجع
إلى أمرين:
1 .1الدعوة بالقول.
2 .2والدعوة بالفعل.

احلوار الدعوي مفاهيم وتطبيقات
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فأما الدعوة بالقول ،فتشمل:
1 .1تبليغ كتاب اهلل وشرعه ،من خالل :الكالم املباشر مع املدعوين ،أو
اخلطبة فيهم ،أو من خالل القصة ،أو ضرب األمثال.
2 .2محاورة املدعوين إلقناعهم مبوضوع الدعوة.
3 .3مجادلة املعاندين منهم ،ومناقشتهم ،ومناظرتهم ،بقصد دحض
شبهاتهم وأباطيلهم ،والدفاع عن العقيدة الصحيحة.
وأما الدعوة بالفعل  ،فتشمل:
1 .1تطبيق شرع اهلل ،واالمتثال بروحه وتعاليمه؛ ليكون الداعية قدو ًة
وداعي ًا إلى ما يأمر بأفعاله قبل أقواله.
2 .2استعمال اليد ملنع املنكر والظلمْ ،
أطرا ،بضوابطه
وأطر الناس على احلق ً
الشرعية.
مهم
وهكذا جند أن احلوار جز ٌء من الدعوة إلى اهلل تعالى بالقول،
ٌ
وأساس ٌّ
ال يقل أهمي ًة عن الدعوة بالقول بأشكاله املتنوعة من :خطابةٍ  ،وموعظةٍ ،
ونحوهما.
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املطلب الثاني
أهداف احلوار في الدعوة ومقاصده
ٌ
ومقاصد كثيرةٌ ،من أهمها:
أهداف
للحوار في الدعوة
ُ
1 .1الدعوة إلى اإلسالم :فاستعماله في دعوة الناس إلى الدخول في دين اهلل
من ِّ
أجل استخداماته ،كما فعله األنبيا ُء عليهم السالم في حواراتهم
مع أقوامهم.
2 .2التعليم :فللحوار أسلوب تعليمي ،وفي القرآن مناذج من استعماله في
هذا املجال ،كما في قصة موسى مع اخلضر عليه السالم وفيهاَ {:ق َ
ال
وسى َه ْل َأ َّت ِب ُع َك َع َلى َأن ُت َع ِّل َم ِن ممَِّا ُع ِّل ْم َت ُر ْش ًداَ ،ق َ
ال ِإن ََّك َلن
َل ُه ُم َ
يع َم ِع َي َص ْب ًراَ ،و َك ْي َف ت َْص ِب ُر َع َلى َما َل ْم تحُ ِ ْط ِب ِه خُ ْب ًراَ ،ق َ
ال
ت َْس َت ِط َ
(((
َس َت ِجدُ ِني إِن َشاء اهلل َصاب ًِرا َوال َأ ْع ِصي َل َك َأ ْم ًرا} .
وكان صلى اهلل عليه وسلم يحاور أصحابه لتعليمهم ،فعن أبي هريرة
رضي اهلل عنه أنه صلى اهلل عليه وسلم قال« :أال أدلكم على ما ميحو اهلل به
اخلطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا :بلى يا رسول اهلل! قال« :إسباغ الوضوء
على املكاره ،وكثرة اخلطى إلى املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم
الرباط»(((.
3 .3توضيح احلق وبناء املفاهيم الصحيحة :ومثاله قول النبي ـ صلى اهلل
أعلم،
عليه وسلم ـ ألصحابه« :أتدرون ما الغيبة؟» قالوا :اهلل ورسولُ ُه ُ
قال« :ذك ُرك أخاك مبا يكره» قيل :أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟
قال« :إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن لم يكن فيه فقد بهته»(((.
(� )1سورة الكهف.69 -66 :
(� )2أخرجه م�سلم ( ،)151/1برقم (.)610
(� )3أخرجه م�سلم ( ،)21/8برقم (.)6758
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4 .4الرد على الشبهات :املثارة من مسلمني وغيرهم ،ففي احلوار إقام ُة
ودفع الشبهة ،وقد استشكل املشركون َ
نزول القرآن مفرق ًا
احلجة،
ُ
عليه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ،فرد عليهم سبحانه وتعالى بقولهَ {:و َق َ
ال
ين َك َف ُروا َل ْوال ُن ِّز َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُآن ُج ْم َل ًة َو ِاحدَ ًة َك َذ ِل َك ِل ُن َث ِّب َت ِب ِه ُفؤَ ا َد َك
الَّ ِذ َ
(((
علي رضي اهلل عنه،
َو َر َّت ْل َنا ُه َت ْر ِتيالً}  ،وكما كان من اخلوارج على ٍّ
فحاورهم ابن عباس رضي اهلل عنهما في شبهات ثالث ،فرجع زهاء
( )4000منهم إلى احلق (((.
حججهم
5 .5فهم املخالفني :من الكفار وغيرهم ،فالواجب أن نفهم
َ
ومنطلقا ِتهم ،ورواس َبهم العقدي َة ،وأساليب ِ
َإقناعهم؛ فما جنح الغرب
في غزو العرب إال بعد دراسات استشراقية محكمة.

(� )4سورة الفرقان.32 :
( )5انظر :عقيدة �أهل ال�سنة واجلماعة يف ال�صحابة (.)168/3
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•املطلب الأول� :أركان احلوار ومو�ضوعاته.
•املطلب الثاين� :صفات الداعية املحاور.
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املطلب األول
أركان احلوار وموضوعاته

أوالً :أركان احلوار:
للحوار ثالثة أركان ال يتصور وجود حوار بغيرها ،وهي:
1 .1املـُحاور :وهو املسلم الذي تتوافر فيه شروط احلوار ،والعلم العميق ملا
يدعو إليه.
2 .2احملا َور( :الطرف اآلخر) ،وهذا قد يكون كافراً ال يعلم عن اإلسالم ،أو
معلوماته مغلوطة ،أو يعلم احلق ويصدُّ عنه ،أو يهاجمه ويصد غيره
أسلم بلسانه ،ولم يؤمن بقلبه ،أو جاهالً ،أو
عنه ،وقد يكون منافق ًا َ
ضا ًال معانداً ،متمسك ًا ببدعته وضالله.
خاص ُي َّتبع في محاورته.
ولكل نوع من أنواع احملا َورين
ٌ
أسلوب ٌ
3 .3موضوع احلوار :وذلك بتحديد موضوع احلوار ،ومعرفة الهدف منه،
واالتفاق على األصول التي يرجع إليها عند االختالف ،فذاك يساعد
في إجناح احلوار.
أما أن يكون احلوار دون موضوع محددٍ  ،أو يكون في موضوع يجهل احملا َور
حقيقته أو بعض تفصيالته ،فلن يؤتي ثما َر ُه.
ثانياً :موضوعات احلوار:
وموضوع احلوار يأتي في أبواب عدة ،منها:
1 .1احلوار حملاربة الشرك :كحوارَ { :ق َ
ال َل ُه َص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو ُي َحا ِو ُر ُه َأ َك َف ْر َت
بِالَّ ِذي َخ َل َق َك ِمن ُت َر ٍاب ُث َّم ِمن ن ُّْط َفةٍ ُث َّم َس َّو َاك َر ُجال} (((.
2 .2حوار تثبيت اإلميان ،مثلَ {:و ِإ ْذ َق َ
يم َر ِّب َأ ِر ِني َك ْي َف تحُ ْ يِي المْ َ ْوتَى
ال ِإ ْب َر ِاه ُ
(� )1سورة الكهف.37 :
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ال َأ َو َل ْم تُؤْ ِمن َق َ
َق َ
ال َب َلى َو َل ِكن لِّ َي ْط َم ِئ َّن َق ْلبِي} (((.
3 .3احلوار في مدافعة أهل الباطل :ومثاله ما جاء في قوله تعالىَ {:أ َل ْم َت َر
يم ِفي َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه اهلل ُ المْ ُ ْل َك ِإ ْذ َق َ
يم َر ِّب َي
ِإ َلى الَّ ِذي َح َّ
اج ِإ ْب َر ِاه َ
ال ِإ ْب َر ِاه ُ
يت َق َ
ِيت َق َ
يم َف ِإ َّن اهلل َ َي ْأ ِتي
ال َأ َنا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
الَّ ِذي ُي ْحيِي َويمُ ُ
ال ِإ ْب َر ِاه ُ
ب َّ
ِالش ْم ِس ِم َن المْ َ ْشر ِِق َف ْأ ِت ب َِها ِم َن المْ َغْ ر ِِب َف ُبهِ َت الَّ ِذي َك َف َر َواهلل ُ َال
(((
َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
ني } .
الظالمِ ِ َ
4 .4احلوار من أجل تصحيح املفاهيم ،واإلقناع احلق :كما في حديث أبي
ُأما َمة رضي اهلل عنه أن شا ًّبا أتى النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – فقال:
إئذن لي بالزنا ،فأقبل القو ُم عليه فزجروه ،قالواَ :م ْه َم ْه ،ف َقال« :ادنُه»
فدنا منه فجلس ،قال« :أحت ُّبه أل ِّمك؟» قال :ال واهلل ،قال« :وال الناس
يحبونه ألمهاتهم» قال« :أفتح ُّبه البنتك؟» قال :ال ،قال« :وال الناس
يحبونه لبناتهم» ،قال« :أفتح ُّبه ألختك؟» قال :ال ،قال« :وال الناس
يحبونه ألخواتهم» ،قال« :أفتح ُّبه لعمتك؟» قال :ال« ،وال الناس
لعماتهم» ،قال« :أفتح ُّبه خلالتك؟» ،قال :ال واهلل ،قال« :وال
يح ُّبونه ّ
فوضع يده عليه ،وقال« :اللهم اغفر
الناس يح ُّبونه خلاالتهم» ،قال:
َ
فرج ُه» ،فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى
وطهر قل َب ُه،
ذن َبهِّ ،
ِّ
وحصن َ
شيء (((.
5 .5احلفاظ على بناء األسرة :ويتجلى في احلوار بني والد املرأتني وموسى
عليه السالم ،وكما في قوله تعالىَ {:قدْ َس ِم َع اهلل ُ َق ْو َل الَّ ِتي تجُ َ ِادلُ َك ِفي
َز ْو ِج َها َوت َْش َت ِكي ِإ َلى ا ِ
هلل َواهلل ُ َي ْس َم ُع تحَ َ ا ُو َر ُك َما}(((.
()2
()3
()4
()5

�سورة البقرة.260 :
�سورة البقرة.258 :
�أخرجه �أحمد ( ،)257 -256/5والألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة (.)645/1
�سورة املجادلة.1 :
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املطلب الثاني
صفات الداعية احملاور
هناك مجموعة من القيم واملبادئ واآلداب التي ينبغي للدُّ عاة عام ًة التح ّلي
بها ،وللدّ اعية احملاور خاصةً؛ ليكون محاوراً ناجحاً ،ويسير في طريقه نحو
حتقيق أهداف دعوته ،ومن أهمها:
1 .1اإلخالص هلل تعالى ،وصدق النية :بأن يكون الهدف من احلوار
هو هداية املدعوين إلى اهلل ،وابتغاء األجر منه ،وإرادة اخلير لهم ،ال
مذهب .وفي قصة نصارى جنران
تعصب لفرقةٍ أو
ألغراض شخصيةٍ أو
ٍ
ٍ
عندما بعث صلى اهلل عليه وسلم أبا عبيدة بن اجلراح ،رضي اهلل عنه،
ال أمين ًا
«ألبعثن معكم رج ً
معهم ،وكان قد قال صلى اهلل عليه وسلم :
َّ
حق أمني» ((( إشارة واضحة إلى ذلك.
َّ
قال ابن القيم – رحمه اهلل – مشيراً إلى قصة وفد جنران إلى النبي صلى اهلل
عليه وسلم « :ومنها بعث اإلمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة
اإلسالم ،وأنه ينبغي أن يكون أميناً ،وهو الذي ال غرض له وال هوى ،وإمنا
مرا ُد ُه مجر ُد مرضاة اهلل ورسوله ،ال يشوبها بغيرها ،فهذا هو األمني حق األمني،
كحال أبي عبيدة بن اجلراح»(((.
فال يكون مقصوده أن ُيظهر من خالل احلوار براع َت ُه وثقاف َت ُه ،وأن يتفوق
على اآلخرين ،وينبذ نظرا َء َه ،أو أن ينزع اإلعجاب والثناء ،فذلك ك ُّل ُه أم ٌر
يحبط عمله عند اهلل (((.
هم الداعي ِة هو ظهو َر احلق ،كما هو دأب ورثة األنبياء خلفاء
بل يكون ُّ
(� )1أخرجه البخاري ( )1369/3برقم ( )3535برقم (.)6407
( )2الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�شرعية البن قيم اجلوزية.
( )3انظر� :أ�صول احلوار :الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي (�ص.)29
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الرسل ،قال الشافعي – رحمه اهلل « :-ما جادلت أحداً إال ووددت أن يظهر
ُ
اهلل احلج َة له على لسانه»(((.
فال يشتغل بالرد للدفاع عن نفسه ،فليس الهدف األكب ُر االنتصا َر للنفس،
بل نصرة دعوته ،وإظهار حجته؛ لذلك جند إبراهيم -عليه السالم -لم يشتغل
نت ِم َن ال َّ
ني }(((،
برد تهمته باللعب حني قالواَ { :قالُوا َأ ِج ْئ َت َنا ِبالحْ َ ِّق َأ ْم َأ َ
ال ِع ِب َ
فليس في ذلك كبي ُر فائدة ،بل الفائد ُة في إقامة احلجة الجتثاث شبهتهم،
فقال لهمَ { :ق َ
الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض الَّ ِذي َف َط َر ُه َّن َو َأ َنا َع َلى
ال َبل َّر ُّب ُك ْم َر ُّب َّ
َذ ِل ُكم ِّم َن َّ
ين }(((.
الش ِاه ِد َ
نفس ُه قبل الدخول في احلوار ،سائالً:
فعلى احملاور أن يراجع َ
• •هل نيتي خالصة هلل في هذا احلوار؟
• •هل أريد بحواري إظها َر احلق أم االنتصا َر لنفسي؟
اخلصم
وال مانع للداعية احملاور أن يبني قصدَ ُه ،وهد َف ُه من حواره إذا كان
ُ
معانداً مستكبراً ،فهذا شعيب -عليه السالم -يقول لقومه{:إ ِْن ُأرِيدُ ِإ َّال
الح َما ْاس َت َط ْع ُت َو َما ت َْو ِف ِيقي ِإ َّال بِا ِ
يب}(((،أي:
ا ِإل ْص َ
هلل َع َل ْي ِه َت َو َّك ْل ُت َو ِإ َل ْي ِه ُأ ِن ُ
أريد أن أصلحكم بأمري باملعروف ،ونهي عن املنكر ما دمت أستطيع ،فلو
وجدت الصالح فيما أنتم عليه ملا نهيتكم عنه.
خصم ُه في طلب اإلخالص ،وتصحيح
ثم على احملاور بعد ذلك أن يساعد
َ
النية والقصد ،والبعد عن االستغالل السيء للحوار.
ومن شواهد ذلك قول اهللُ {:ق ْل ِإنمَّ َا َأ ِع ُظ ُكم ِب َو ِاحدَ ةٍ َأن َت ُقو ُموا لهلِ ِ َم ْث َنى
()4
()5
()6
()7

انظر :الفتاوى :البن تيمية (.)235/28
�سورة الأنبياء.55 :
�سورة الأنبياء.56 :
�سورة هود.88 :
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وقصد؛ التِّباع
ونشاط
ٍ
ٍ
َو ُف َرا َدى ُث َّم َت َت َف َّك ُروا}((( .أي« :تنهضوا بهمةٍ
الصواب ،واإلخالص هلل»(((.
ثابت اخلطى ،واث ًقا بربه ع َّز
قوي القلبَ ،
واإلخالص :يجعل الداعية َ
وجل ،ال يتجه إال إليه ،وهذا ما أشار إليه ع َّز َّ
َّ
وجل في كتابه العزيز من قول
اج ُه َق ْو ُم ُه َق َ
اجونِّي ِفي ا ِ
هلل َو َقدْ َهدَ ِان َو َال
إبراهيم عليه السالم لقومهَ {:و َح َّ
ال َأتحُ َ ُّ
ون ِب ِه ِإ َّال َأن َي َشاء َر ِّبي َش ْي ًئا َو ِس َع َر ِّبي ُك َّل َش ْيءٍ ِع ْل ًما َأ َف َ
َأ َخ ُ
اف َما ت ُْشر ُِك َ
ال
َت َت َذ َّك ُر َ
ون}(((.
2 .2العلم :فعلى الداعية أن يكون على درايةٍ وافيةٍ مبوضوع حديثه؛ حتى
احلجة قوي موفق إذا كان
ينجح في إقناع اآلخرين به ،فإن صاحب ّ
يطالب من يحاوره بحجته:
مدعما باحلجج العقلية والنقلية ،وعليه أن
َ
ً
(((
ْ
ْ
ُ
ُ
وها إ ِْن كن ُت ْم َصا ِد ِقنيَ}  .قال تعالىُ {:قل َهاتُو ْا
{ ُق ْل َفأتُو ْا بِال َّت ْو َرا ِة َفا ْتل َ
ُب ْر َها َن ُك ْم إ ِْن ُكن ُت ْم َص ِاد ِقنيَ}(((.
فالعلم وسيل ٌة أساسي ٌة للوصول إلى احلق؛ لهذا أنكر ُ
اهلل ع َّز َّ
وجل على
يما َل ُكم ِب ِه ِع ْل ٌم َف ِل َم
أهل احملاجة دون علم،
َ
فقال{:ها َأن ُت ْم َهؤُال ِء َح َ
اج ْج ُت ْم ِف َ
اج َ
علم له به،
تحُ َ ُّ
ون ِف َ
يما َل ْي َس َل ُكم ِب ِه ِع ْل ٌم}((( ،ونهى أن يتبع اإلنسان ما ال َ
وأن يتدخل فيما ال يحسنه ،فقالَ { :و َال ت َْق ُف َما َل ْي َس َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم}((( ،أي:
ال ُ
تقف في اتباع ما ال علم لك به ،من قول ،أو فعل.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
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فالبد لطرفي احلوار من معرفة الفكرة التي يبدأان منها؛ ألن اجلهل بها
وبتفاصيلها يح ِّول احلوا َر إلى ُع ْق ٍم ال جدوى منه ،ويصل إلى حدٍّ يكون
أسلوب ًا من أساليب اللغو واملهاترات التي يغطي فيها ٌّ
كل من املتحاورين
َ
موقف املدافع القوي عن فكرته (((.
ضع َف ُه وعج َز ُه بالوقوف
فعلى احملاور أال يخوض في موضوع ال يعرفه جيداً ،وأال يدافع عن فكرة لم
يقتنع بها متاماً؛ فإنه بذلك يسيء أكثر مما يفيد.
ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه اهلل – أن بعض أهل البدع ملَّا حاوروا
أناس ضعفا ُء من أهل السنة ،فغلب املبتدع ُة َ
َ
أهل السنة،
أهل السن ِة حاورهم ٌ
احلق مع املبتدع ِة بسبب ضعف احملاور (((.
فظن العوا ُم أن َّ
ّ
والتصريح بأنه أعلم توثي ًقا لقوله إذا كان في ذلك
وللداعية إظها ُر علمه،
ُ
مصلحة ،شريطـــة أال يـــؤدي إلى الكبـــر املنـــافي لإلخـــالص؛ ومـــن ذلك
نص ُح َل ُك ْم َو َأ ْع َل ُم ِم َن ا ِ
قول نوح عليه السالمُ {:أ َب ِّلغ ُُك ْم ر َِس ِ
هلل
االت َر ِّبي َو َأ َ
َما َال ت َْع َل ُم َ
ون}( ،((1وقول إبراهيم عليه السالمَ { :يا َأ َب ِت ِإنِّي َقدْ َجا َء ِني ِم َن
ْ
نفس ُه
ا ْل ِع ْل ِم َما َل ْم َي ْأ ِت َك}( ،((1فاخلليل عليه السالم لم
يصف أباه باجلهل ،وال َ
الناس ،بل قال :إني أعطيت شيئ ًا من العلم
بالعلم الكامل؛ فإن ذلك ين ّفر َ
قليالً ،ولم ت َ
ُعط ُه ،وال ضي َر عليك في شيء ِإن اتبعت اب َنك حتى يهد َيك إلى
الصراط املستقيم (.((1
تعلم مهارات التفكير ،واإلقناع:
ومن جملة ما ينبغي أن يتعلمه الداعي ُة َ
()8
()9
()10
()11
()12

انظر� :أ�ساليب القر�آن يف الرد :د .نعيم الدرد�ساوي (�ص.)52
انظر� :أدب احلوار :د .عائ�ض القرين (�ص.)62
�سورة الأعراف.62 :
�سورة مرمي.43 :
التف�سري الوا�ضح :حممد حممود حجازي ( ،)23 -16/2تف�سري �سورة مرمي.

30

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

كطرح التساؤالت ،والتوضيح ،واملقارنة ،والتصنيف ،والتفسير ،والتعليل،
والتسليم اجلدلي االفتراضي.
وميكن اكتساب هذه املهارة من خالل التعليم والتدريبِّ ،
واالطالع على
مناذج من احملاورات واملناظرات التي وردت في الكتاب والسنة ،وتاريخ األمة،
َ
ومناذج من احلوارات املعاصرة.
3 .3املرونة والسماحة :ومرونة املسلم مع مخالفيه تنطلق من عدة قواعد
أساسية ،منها:
أ ــ اإلميــان أن اختالف الناس واقع مبشيئة اهلل التي ال تنفصل عن حكمته،
اس ُأ َّم ًة َو ِاحدَ ًة َو َال َي َزالُ َ
ون ُم ْخ َت ِل ِفنيَ،
قال تعالىَ {:و َل ْو َشاء َر ُّب َك لجَ َ َع َل ال َّن َ
ِإ َّال َمن َّر ِح َم َر ُّب َك َو ِل َذ ِل َك َخ َل َق ُه ْم َوتمََّ ْت َك ِل َم ُة َر ِّب َك لأَ َ ْم أَ َ
ل َّن َج َه َّن َم ِم َن
اس َأ ْج َم ِعنيَ}((( ،وأنه ال إكراه في الدين ،ولهذا قال تعالى
الجْ ِ َّن ِة َوال َّن ِ
مخاطب ًا رسو َل ُه ـ صلى اهلل عليه وسلمَ {:و َل ْو َشاء َر ُّب َك آل َم َن َمن ِفي
ني }(((،
ا َأل ْر ِض ُك ُّل ُه ْم َج ِمي ًعا َأ َف َأ َ
اس َح َّتى َي ُكونُو ْا ُمؤْ ِم ِن َ
نت ت ُْك ِر ُه ال َّن َ
وقال َّ
ي ال ُّر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي}(((.
ين َقد َّت َب نَّ َ
جل شأ ُن ُهَ { :ال إ ِْك َرا َه ِفي الدِّ ِ
ُ
احلساب ،فمهمة الداعية تنحصر
البالغ ال
ب ـ اإلميان أن وظيفة الداعية
ُ
في بذل اجلهد في الدعوة ال غيرَ { :ف ِإ ْن َأ ْس َل ُمو ْا َف َق ِد ْاه َتدَ ْوا َّوإِن َت َولَّ ْوا
َف ِإنمَّ َا َع َل ْي َك ا ْل َب ُ
ين آ َم ُنوا
الغ َواهلل ُ َب ِصي ٌر بِا ْل ِع َبا ِد}((( ،وقال تعالى{:إ َِّن الَّ ِذ َ
ين َأ ْش َر ُكوا إ َِّن اهلل َ
الصا ِب ِئ َ
ين َها ُدوا َو َّ
َوالَّ ِذ َ
وس َوالَّ ِذ َ
ني َوال َّن َصا َرى َوالمْ َ ُج َ
َي ْف ِص ُل َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة}((( ،فحسابهم على كفرهم ،وعلى ضاللهم،
()1
()2
()3
()4
()5
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إمنا هو عند اهلل تعالى.
ج ـ اإلميان بأن العدل واجب ،فال يجوز أن يحم َل ُه ُ
قوم على أن يحيدَ
شنآن ٍ
ين آ َم ُنو ْا ُكونُو ْا
عن منهج العدل في احلوار ،قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ني لهلِ ِ ُش َهدَ ا َء بِا ْل ِق ْس ِط َو َال َي ْج ِر َم َّن ُك ْم َش َن ُ
آن َق ْو ٍم َع َلى َأ َّال ت َْع ِدلُو ْا
َق َّوا ِم َ
ْاع ِدلُو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى}(((.
ِيل َر ِّب َك ِبالحْ ِ ْك َم ِة
4 .4احلكمة واملوعظة احلسنة :قال اهلل تعالىْ :
{اد ُع ِإ َلى َسب ِ
َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َس َن ِة َو َج ِاد ْل ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن} ((( ،فالبد من التحلي
مقام ٌ
مقال ،ولكل
باحلكمة ـ وهي :وضع األمور في مواضعها ،فلكل ٍ
ٌ
موقف ـ واملوعظ ُة احلسن ُة تكون من غير زجر وال ُسباب ،وإمنا
ظرف
ٍ
بالرفق واللني ،واجلدال باحلسنى ،وتتحقق من خالل هذه الصفة ُّ
كل
آداب احلوار الناجح ومقوماته.
نص :كاحلرب واإلصالح،
5.5الصدق :فال يجوز
الكذب إالفيما جاء فيه ٌّ
ُ
أما الكـذب بهـدف هدايــة اآلخريــن والتــأثيـــر عليهم فال ،قال تعالى:
َ
الصا ِد ِقنيَ}((( ،وقـال رسول
ين آ َم ُنو ْا ا َّت ُقو ْا اهلل َو ُكونُو ْا َم َع َّ
{ َيا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ« :إن الصدق يهدي إلى الب ِّر ،وإن الب َّر
يهدي إلى اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل صدّ يقاً ،وإن
الكذب يهدي إلى الفجور ،وإن الفجور يهدي إلى النار ،وإن الرجل
ليكذب حتى يكتب عند اهلل ّ
كذاباً»(((.
()6
()7
()8
()9

�سورة املائدة.٨ :
�سورة النحل.١٢٥ :
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ففي احلوار البد من احترام احلقيقة ،والقيام مبسؤولية الكلمة ،واطمئنان
ِّ
ٌ
وضعف في النفس،
الغموض واملراوغ ُة فقل ٌة في اإلخالص،
كل األطراف ،أما
ُ
ُ
َّإخفاق احلوار(((؛
ويؤدي إلى فقدان الثقة ،وإيصاد أبواب مشرعة ،ومن َثم
لذا حرص األنبيا ُء ـ عليهم السالم ـ على إبراز هذه اجلانب في محاوراتهم
أقوامهــم ،فهذا هود ـ عليه السالم ـ نَّبي أمان َت ُه وصـــــد َق ُه في التبليـــغ،
فقــــالُ {:أ َب ِّلغ ُُك ْم ر َِس ِ
االت َر ِّبي َو َأ َن ْا َل ُك ْم َن ِ
ني} ((( ،فال تكون أمانة أو
اص ٌح َأ ِم ٌ
نصح دون صدق ،فبه نصل إلى الثقة في احملاورة ،وفتح آفاق جديدة لكال
الطرفني ،مما يؤدي إلى هدوء نفس املتحاورين (((.
6 .6القدوة احلسنة :فعلى الداعية أن يحقق في نفسه االلتزا َم مبا يدعو
َ
وسلوك ُه ما يدعو إليه ،فهذه هي الدعو ُة
إليه ،وأن تطابق أفعالُ ُه أقوا َل ُه،
الصامت ُة؛ إذ هي ال تقل تأثيراً في النفوس من الدعوة الناطقة.
قـــال شعيب -عليـه الســـــالم -لقومــــهَ { :و َما ُأرِيدُ َأ ْن ُأ َخا ِل َف ُك ْم ِإ َلى َما
َأن َْه ُ
اك ْم َع ْن ُه}(((.
أي :لست آمركم باألمر إال وأنا أول فاعل له ،وإذا نهيتكم عن شيء فأنا
أول من يتركه (((.
وقد ورد في القرآن الكرمي أكثر من آية في وجوب اقتران القول والعمل،
ون َما ال ت َْف َع ُل َ
ين آ َم ُنوا ِل َم َت ُقولُ َ
ونَ ،ك ُب َر َم ْق ًتا ِعندَ
مثل قوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
هلل َأن َت ُقولُوا َما ال ت َْف َع ُل َ
ا ِ
ون} (((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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فاحملاور الناجح يعطي َ
الصالح ،والقدو َة احلسن َة ،ويطلب منهم
املثل
َ
تصحيح أخطائه؛ ألنه يكسب احترا َمهم ومحب َتهم عن جدارة واستحقاق
َ
مبوافقه قوله عم َل ُه ،والتزامه مبا يدعو إليه ويحاور ألجله.
7 .7الصبر واحللم والرفق باملدعوين :فالداعية يجب أن يكون حليماً،
صبوراً ،رفيقاً ،فال يغضب ألتفه األسباب؛ ألن ذلك يؤدي إلى النفور
نت َف ًّظا َغ ِل َ
منه ،قال تعالىَ { :فب َِما َر ْح َمةٍ ِّم َن ا ِ
يظ
نت َل ُه ْم َو َل ْو ُك َ
هلل ِل َ
ا ْل َق ْل ِب َالن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْو ِل َك} ((( ،فالغضب ورفع الصوت ال يوصالن
إلى اإلقناع ،وإمنا ذلك باحللم والصبر.
ِ
باإلحسان؛ فإن ذلك له
ومن أعلى مراتب الصبر واحللم مقابل ُة اإلساء ِة
العظيم على من يحاوره ،وكثي ٌر من الذين اهتدوا لم يهتدوا لعلم احملاور
أث ُر ُه
ُ
واستخدامه أساليب اجلدل فحسب ،وإمنا ألدبه وحسن خلقه ،واحتماله
ِ
باإلحسان ،قال تعالىَ {:و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْو ًال ممَِّّن َد َعا
األذى ،ومقابلته اإلساء َة
هلل َو َع ِم َل َصالحِ ً ا َو َق َ
ِإ َلى ا ِ
الس ِّي َئ ُة
ال ِإ َّن ِني ِم َن المْ ُ ْس ِل ِمنيََ ،وال ت َْستَوِ ي الحْ َ َس َن ُة َوال َّ
يم} (((.
ْاد َف ْع بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن َف ِإ َذا الَّ ِذي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َعدَ ا َو ٌة َك َأ َّن ُه َو ِل ٌّي َح ِم ٌ
فعلى الداعية أن يصبر ويستمر في دعوته ،وال يتأثر برفض الناس له ،فإن
األنبياء ـ عليهم السالم ـ استمروا في دعوتهم أقوا َمهم ،ومحاورتهم حتى
آخر حلظات حياتهم ،فهذا نوح ـ عليه السالم ـ َّ
ظل يدعو قو َم ُه َ
ألف سنةٍ إال
ُوح َقدْ َجا َد ْل َت َنا َف َأ ْك َث ْر َت ِجدَ ا َل َنا
خمسني عا ًما ،حتى قال له قو ُم ُهَ { :قالُو ْا َيا ن ُ
الصا ِد ِقنيَ} (((.
َف ْأ ِت َنا بمِ َا ت َِعدُ َنا إِن ُك َ
نت ِم َن َّ
(� )7سورة �آل عمران.١٥٩ :
(� )8سورة ف�صلت.٣٥ – ٣٣ :
(� )9سورة هود.٣٢ :
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ضحى ِّ
بكل ما ميلكه من هذه احلياة ،وهذا مأخوذ من رد
حتى وإن ّ
شعيب ـ عليه السالم ـ على قومه بعد تهديداتهم له وملن تبعه َِّ
بالطرد من
األرض إذا لم يعودوا إلى ملتهم الباطلة ،قال تعالىَ {:ق َ
ال المْ َ ُ
ين ْاس َت ْك َب ُرو ْا
أل الَّ ِذ َ
ين آ َم ُنو ْا َم َع َك ِمن َق ْر َي ِت َنا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن ِفي
ِمن َق ْو ِم ِه َل ُن ْخر َِج َّن َك َيا ُش َع ْي ُب َوالَّ ِذ َ
ِم َّل ِت َنا َق َ
ال َأ َو َل ْو ُك َّنا َكار ِِهنيََ ،ق ِد ا ْف َت َر ْي َنا َع َلى ا ِ
هلل َك ِذ ًبا إ ِْن ُعدْ َنا ِفي ِم َّل ِت ُكم َب ْعدَ
إ ِْذ نجََّا َنا اهلل ُ ِم ْن َها َو َما َي ُك ُ
يها ِإ َّال َأن َي َشاء اهلل ُ َر ُّب َنا} (((.
ون َل َنا َأن َّن ُعو َد ِف َ
8 .8اإلنصاف :يجب على الداعية أن يكون منصفاً ،فال يرد ح ًقا ،بل
ِ
واملعلومات
عليه أن يبدي إعجا َب ُه باألفكا ِر الصحيح ِة ،واألدل ِة اجليد ِة،
العظيم في قبول
اجلديد ِة التي يوردها محاو ُر ُه ،وهذا اإلنصاف له أث ُر ُه
ُ
ني بِا ْل ِق ْس ِط
ين آ َم ُنو ْا ُكونُو ْا َق َّوا ِم َ
احملا َو ِر ِّ
احلق ،قال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ُش َهدَ اء لهلِ ِ َو َل ْو َع َلى َأن ُف ِس ُك ْم َأ ِو ا ْل َوا ِلدَ ْي ِن َوا َأل ْق َر ِبنيَ}(((.
وتـأمل قــــوله صلى اهلل عليه وسلم في حواره مع قومه َ { :و ِإنَّا َأ ْو ِإ َّي ُ
اك ْم
الل ُّم ِبنيٍ } (((.
َل َع َلى ُه ًدى َأ ْو ِفي َض ٍ
وهذا غاية اإلنصاف ،واالعتدال ،واألدب في اجلدال ،أن يقول صلى اهلل
هدى ،واآلخ ُر على ضالل ،ثم
عليه وسلم للمشركني :إن أحدُ الطرفني على ً
يدع حتديد املهتدي منهما ّ
والضال؛ ليثير التدبر والتفكر في هدوءٍ .
9 .9التواضع :ألن التكبر على اآلخرين وازدراءهم صف ٌة مذموم ٌة ليست من
ال عن الدعاة إلى اهلل ع َّز َّ
وجل.
صفات املؤمنني ،فض ً
التواضع :احترا ُم اآلخرين ،واالبتعا ُد عن استخدام ألفاظ الذات،
ومن لوازم
ِ
ُ
والتسليم باخلطأ ،وأال َ
تأخذ ُه نشو ُة الكبرياء
وقبول احلق،
مثل( :قلت ،أنا)
ُ
(� )1سورة الأعراف.٨٩ – ٨٨ :
(� )2سورة الن�ساء.١٣٥ :
(� )3سورة �سب�أ.٢٤ :
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النفس على اهلل ،فإبراهيم ـ عليه السالم ـ عندما قالَ {:و َأ ْد ُعو
أو تزكي ُة
ِ
مجاب الدعوة قطعاً ،وإمنا رجا ذلك من اهلل
َر ِّبـــي}((( ،لم يزعم لنفسه أنه
ُ
{ع َسى َأ َّال َأ ُك َ
ون ِبدُ َعا ِء َر ِّبي َش ِق ًّيا}(((.
فقالَ :
1010الرحمة :إن اقتران الرحمة مع احملاورة أحدُ أهم ُمقومات احلوار،
فالرحم ُة من قواعد األخالق ،ومن مبادئ التعامل مع ِّ
أحد ،حتى
كل ٍ
مع البهائم ،وفي احلديث عن قرة بن إياس املزني -رضي اهلل عنه -قال:
قال رجل :يا رسول اهلل! إني ألذبح الشاة فأرحمها ،قال« :والشاة إن
رحم َتها رحمك اهلل مرتني»(((.
َّ
وجل بني احملاورة والرحمة في صفة أنبيائه -عليهم
وقد جمع اهلل ع َّز
السالم ،-قالَ { :و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ني }((( ،وقالَ {:ف َو َجدَ ا َع ْب ًدا
اك ِإ َّال َر ْح َم ًة لِّ ْل َعالمَ ِ َ
ند َنا} ((( ،وقالَ { :ق َ
ِّم ْن ِع َب ِاد َنا آ َت ْي َنا ُه َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ِ
نت
ال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْي ُت ْم إِن ُك ُ
َع َلى َب ِّي َنةٍ ِّمن َّر ِّب َي َوآتَا ِني َر ْح َم ًة ِّم ْن ِع ِ
ند ِه} ((( ،وقالَ {:فب َِما َر ْح َمةٍ ِّم َن ا ِ
هلل
نت َف ًّظا َغ ِل َ
يظ ا ْل َق ْل ِب َالن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْو ِل َك }(.((1
نت َل ُه ْم َو َل ْو ُك َ
ِل َ
وروح
واحلوارات بني األنبياء -عليهم السالم -وأقوامهم مفعم ٌة بالرحمة،
ِ
ِ
عشرات
اإلخاء ،ومن تأمل كلمة { َيا َق ْو ِم} في القرآن الكرمي يجدها تكررت
ِ
املرات على لسان األنبياء -عليهم السالم -في معرض بيان احلجة ،فالرحمة
من أهم صفات الداعية احملاور؛ ألنه يسعى إلى هداية املدعوين ،ويشفق
(� )4سورة مرمي.٤٨ :
(� )5سورة مرمي.٤٨ :
( )6احلديث �صحيح ،وهو يف �صحيح الأدب املفرد (.)156/1
(� )7سورة الأنبياء.١٠٧ :
(� )8سورة الكهف.٦٥ :
(� )9سورة هود.٢٨ :
(� )10سورة �آل عمران.١٥٩ :

36

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

عصت
عليهم ،ولنا فيه صلى اهلل عليه وسلم أسو ٌة ،فقد قيل له :إن َدوس ًا َ
فادع َ
«اللهم ِ
اهد دوساًِ ،
وائت بهم» ثالث ًا (((،
اهلل عليها ،فقال:
وأ َبتُ ،
َّ
ُ
إطباق
وهكذا فعل مع أهل مكة يوم الفتح ،فأطلقهم ،وحني ُعرض عليه
األخشبني على أهل مك َة والطائف رفض رجا َء إسالمهم.
ِ
سمت الداعية ،وعنايته مبظهره اخلارجي؛ وذلك من العوامل
سن
 11ـ ُح ُ
املؤثرة في نفوس الناس ،وسبب لبث مشاعر القبول والهيبة لديهم جتاه
الداعية ،ولنا في رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ قدو ٌة صاحل ٌة ،فقد كان
الناس في اجلمعة
يتزين ويلبس
َ
أحسن الثياب إذا استقبل الوفو َد ،وإذا خطب َ
ُ
الصالح ،فابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ ملَّا
السلف
والعيدين ،وهكذا كان
ُ
أراد أن يذهب إلى احلوار مع اخلوارج لبس أحسن زينته ،وقال :قلت :لعلي
ـ رضي اهلل عنه ـ :يا أمير املؤمنني! لع ِّلي آتي هؤالء القو َم فأكلمهم ،قال :فإني
قلت :كال ،إن شاء اهلل ،قال :فلبست أحسن ما أقدر
أتخوفهم عليك ،قالُ :
عليه من هذه اليمانية ،ثم دخلت عليهم»(((.
فابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ ،لبس أحسن ما قدر من ال ّلباس احلسن؛
للمظهر اجلميل من أثر في قبول املستمع؛ لذا ينبغي االهتما ُم باملظهر
لـِما َ
ثمن اللبس
اخلارجي ،واالهتمام بامللبس والتطيب ،وليست العبر ُة في ِ
وفخامته ،بقدر ما تكون العبر ُة بتناسقه ونظافته وطيب رائحته.

(� )1أخرجه م�سلم ( ،)180/7برقم (.)6611
( )2حلية الأولياء (.)318/1
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المبحث الثالث
•املطلب الأول� :آليات احلوار الدعوي و�أ�ساليبه.
•املطلب الثاين :مناذج من احلوار يف القر�آن وال�سنة.
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املطلب األول
آليات احلوار الدعوي وأساليبه
وأساليب ينبغي للداعية أن يتعلمها
آليات
وفن ،ومهار ٌة ،له ٌ
علمٌ ،
ُ
احلوارٌ :
ويتقنها؛ ليضمن جناح دعوته ،وبلوغ نهاياتها ،عبر حتديد أفضل األساليب
وأحسنها في إقناع اخلصم بالفكرة التي يدور حولها احلوا ُر؛ بحيث ُّ
يظل
الداعي ُة في مالحظة جادة واعية ِّ
لكل األساليب املطروحة املعروفة وغير
املعروفة؛ ليختار منها األحسن.
َ
عقول الناس وأفها َمهم وثقاف َتهم تتفاوت ،واحملاور الفطن يعرف َم ْن
إن
يحاور ،والطريقة التي ينبغي له أن يناقشه بها ويحاوره ((( ،ويعلم ظرو َف ُه،
وعلم ُه ،وأحوا َل ُه ،فهذا يفيد في حتديد األسلوب
وبيئ َت ُه ،وقد َر ُه ،وم ْنزل َت ُه،
َ
املناسب ،واالستعداد الالزم ،و ُيعني على فتح قلبه ،والقرب منه ،فالطالب
َ
َ
يخاطب كما الصغير ،والذكي
يخاطب العالم ،والكبير ال
ال يخاطب كما
َ
يخاطب كمن دونه ،وهكذا ،يختلف حوار الناس بحسب اختالف
ال
أعمارهم ،وبيئاتهم ،وتعليمهم. ...
ومن أساليب احلوار:
َ
َ
الطرف اآلخ َر يبدأ ،حتى يدرك
البادئ :بل يجعل
1 .1أال يكون احملاو ُر هو
َّ
ويستشف أسلو َب ُه ،ويعرفك هل هو ممن يحاور بالعقل أم
طبيعته،
بالعاطفة؟ ،ويدرك نظر َت ُه إلى احلياة ،ودرج َة وعيه وفهمه ((( ،حتى
يسبر غوره فيحدد من أين يأتيه ،وكيف يحاوره ،ومن ذلك موقف
موسى -عليه السالم -حينما قيل له في املبارزة مع السحرةَ { :قالُوا َيا
( )1انظر� :أ�صول احلوار الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي.35 :
( )2كيف حتاور ،د .طارق احلبيب .25 :

احلوار الدعوي مفاهيم وتطبيقات

41

وسى ِإ َّما َأن ُت ْل ِق َي َو ِإ َّما َأن ن َُّك َ
ون َأ َّو َل َم ْن َأ ْل َقى}((( ،أي :قبلك ،فقال
ُم َ
الناس
لهم عليه السالمَ { :أ ْل ُقوا} ،أي :أنتم أو ًال ألقوا قبلي؛ ليرى
ُ
صني َعهم ويتأملوه ،فإذا فرغوا من بهرجهم ،جاءهم احلق الواضح اجللي
بعد تط ّلب له ،وانتظار منهم ملجيئه ،فيكون أوقع في النفوس ،وكذا
كان (((.
2 .2التمهيد للحوار :بإثارة عواطف الطرف اآلخر ،من خالل طرح أسئلة
وعبارات محايدة ،وبطريقة توحي باملشاركة له في بعض قناعاته ،وبذا
املؤمن الذي جاء
يستطيع أن يسبر غو َر ُه دون أن يستف َز ُه ((( ،كما فعل
ُ
َ
فرعون قد عزم عــلى قتله عليه الســـالم ،أراد
يدافع عن موسى حني رأى
االنتصــا َر له بطريـــق ال ُّنصـــح واملالطفـــة ،فقالَ {:أت َْق ُت ُل َ
ون َر ُجالً}(((،
ولم يذكر اسمه ،ليوهم أنه ال يعرفه ،ثم قالَ { :أن َي ُق َ
ول َر ِّب َي اهلل ُ}(((،
متعصب
ال مؤمن ًا باهلل ،أو هو نبي اهلل؛إذ لو قال لعلموا أنه
ولم يقل :رج ً
ٌ
له ،ولم يقبلوا قو َل ُه ،ثم قالَ { :وإِن َي ُك َك ِاذ ًبا َف َع َل ْي ِه َك ِذ ُب ُه}((( ،فقدم
الكذب على الصدق موافقــ ًة لديهــم ،وقالَ { :وإِن َي ُك َص ِادقًا}(((،
َ
ٌ
ض الَّ ِذي َي ِعدُ ُك ْم} ( ،((1ولم
ولم يقـل :هـو
صـادق ،وقـالُ {:ي ِص ْب ُكم َب ْع ُ
ْ
متعصب له ،وأنه يزعــــم
يقل :كل ما يعدكم ،ولو قال ذلك لعلموا أنه ّ
(� )3سورة طه.٦٥ :
( )4تف�سري ابن كثري (.)105/3
( )5انظر� :أ�صول احلوار ،الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي.35 :
(� )6سورة غافر.٢٨ :
(� )7سورة غافر.٢٨ :
(� )8سورة غافر.٢٨ :
(� )9سورة غافر.٢٨ :
(� )10سورة غافر.٢٨ :
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نب ّوتَــ ُه ويصدّ قه ،ومن َث َّم أتبعه بكالم يفهم منه أنه ليس مبصدّ ق له:
{إ َِّن اهلل َال َي ْه ِدي َم ْن ُه َو ُم ْسر ٌ
ٌ
تعريض بفرعون
اب}((( ،وفيه
ِف َك َّذ ٌ
ُ
قــــــول اهلل
املسرف واملكذب بادعائه األلوهي َة والربوبية((( ،ومـــثـــــله
تعالى علـــى لســــــان شعيــــــب ـ عليـــــــه الســـــــالم ـ وهو يحـــاور
قو َم ُهَ {:ف َت َولَّى َع ْن ُه ْم َو َق َ
ال َيا َق ْو ِم َل َقدْ َأ ْب َلغْ ُت ُك ْم ر َِسا َل َة َر ِّبي َو َن َص ْح ُت َل ُك ْم
َو َل ِكن َّال تحُ ِ ُّب َ
ون ال َّن ِ
اص ِحنيَ}((( .ففي هذه العبارة :إثار ُة مشاع َر قوم ِه
يحب الناصحني؛ حيث إن اإلنسان يحب من ينصحه ،واألنبياء
بأنه ُّ
ـ عليهم السالم ـ ما داموا يقدمون النصيح َة ،ينبغي أن تُقبل منهم.
3 .3اختيار الظرف والوقت املناسبني :وهذا يجب أن يكون قبل أن يبدأ
الداعية احلوار ،ثم ينظر مدى مالء مة احلالِ للحوار ،فإذا وجده مالئم ًا
استعان باهلل ع َّز َّ
وجل وبدأ ،وإال سكت وتريث ((( ،واملقصود بالظرف
املناسب مالءمة املكان والزمان ،فمن حصافة الداعية اختيار املكان
والوقت املناسبني ،فهذا موسى -عليه السالم -ملا ُطلب منه حتديد
يوم للمناظرةَ {:ق َ
اس ُض ًحى}(((.
ال َم ْو ِعدُ ُك ْم َي ْو ُم ال ِّزي َن ِة َو َأن ُي ْح َش َر ال َّن ُ
ويالحظ أن موسى -عليه السالم -قد حدد يوم العيد للمناظرة ،واختار
أ ّو َل النهار؛ فكان وسيل ًة إعالمي ًة لدعوته من الواقع ،لم تتطلب منه ُجهداً
إلعدادها ،ولم تكلفه ما ًال وال تعباً ،وآتت ثما َرها في العاجل.
ومثل هذا املوقف حصل من غالم امللك الذي كان يتعلم السحر ،ثم تركه
إلى الراهب ،فأراد ُ
يستطع،
امللك أن يفت َن ُه عن دينه فأبى ،وحاول قت َل ُه فلم
ْ
()1
()2
()3
()4
()5

�سورة غافر.٢٨ :
انظر :الدعوة قواعد و�أ�صول :جمعة �أمني عبد العزيز (�ص.)131
�سورة الأعراف.٧٩ :
انظر :كيف حتاور؟ طارق احلبيب .18
�سورة طه.٥٩ :
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ثم قال للملك( :إنك لست بقاتلي حتى َ
تفعل ما آمرك به ،قال :وما هو؟
جذع ،ثم خذ سهم ًا من
الناس في
صعيد ٍ
ٍ
قال :جتمع ِ
واحد ،وتصلبني على ٍ
بسم ا ِ
رب الغال ِم ،ثم
ضع
هلل ِّ
َ
السهم في كبد القوس ،ثم قلِ :
كنانتي ،ثم ِ
فعلت ذلك قتلتني.
ار ِمني ،فإنك إذا
َ
فلما فعل ُ
برب الغالم ،آم َّنا
الناس :آم َّنا ِّ
امللك ما قال الغال ُم وأصا َب ُه ،قال ُ
برب الغالم ،آم َّنا برب الغالم ،ف ُأتي ُ
امللك فقيل له :أرأيت ما كنت حتذر ،قد
ِّ
وا ِ
الناس.((( ...
هلل نزل بك حذ ُر َك ،قد آمن ُ
موعد ،كأن
وفي
ٍ
حاالت أخرى قد ال ميلك احملاو ُر أن يتحكم في حتديد ٍ
ُيفاجأ بجمع من الناس ممن ُيلبس عليهم ،عندها قد ال يسع احملاو َر إال أن
نفس ُه لتصحيح األخطاء التي علقت بأذهان
يتحني أقرب فرصة ،ويفرض َ
املستمعني ،ور ّد ّ
الشبهات ،ومن َث َّم إسكات املتكلم (((.
فاحملاور إذ ًا بني أمرين:
وانتهاء ،ويراعي فيه
بدءا
ً
أ ــ أن يختار وقت ًا مناسب ًا للحوار ،يتحكم فهي ً
َ
الظروف احمليط َة من جميع النواحي.
ب ــ أن يستغل فرص ًة سانحةً ،ال يجوز له أن يتأخر عنها ،وال ينبغي أن
تفوته وتتعداه ،فقد ال تسنح له مر ًة أخرى.
4 .4اختيار أفضل العبارات وأبعدها عن إثارة احملا َور :فاخلطاب الهادئ
واملتزن والعقالني من أدب النبوة؛ فالنبي  -صلى اهلل عليه وسلم – لم
يكن فاحشاً ،وال متفحش ًا وال بذيئ ًا في حديثه ،وال يرفع صو َت ُه أكث َر
امع ،وال يطيل في الكالم؛ حتى ال َّ
امع.
الس ُ
الس ُ
ميل ّ
مما يحتاج ّ
( )6رواه م�سلم برقم (.)5327
( )7احلوار �آدابه و�ضوابطه ،يحيى حممد زمزمي (�ص.)481

44

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

ر�ســـــائـــــل فـــــــي الــــــحــــــوار

وتأمل كلمات لقمان  -عليه السالم  -البنه؛ فقد أتى بأرق العبارات
وأنقاها ،وابتدأ َّ
األسلوب
كل وصيةٍ بقولهَ { :يا ُب َن َّي}((( ،فالداعية يراعي هذا
َ
حتى مع الذين يوجهون القضية إلى أسلوب التسفيه والغلظة ،فتأتي
القلوب ،قال تعالىَ {:و ِإ َذا
الكلم ُة الطيب ُة رداً حكيماً ،وأسلوب ًا راقي ًا يأسر
َ
َس ِم ُعوا ال َّلغْ َو َ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}((( ،وقال عن عبا ِد الرحمنَ {:و ِإ َذا َخ َ
اط َب ُه ُم الجْ َ ِاه ُل َ
ون َقالُوا
َسال ًما}(((.
وإذا أفرط املدعوون في املجادلة ،ووقعوا في اللجاج والتعنت ،ولم يتأدبوا
مانع من اإلغالظ عليهم؛ ألن هذا الفريقَ ممن استثناهم اهلل
بأدب احلوار ،فال َ
ين َظ َل ُمو ْا ِم ْن ُه ْم}((( ،إذا كان موق ُف ُه من القوة يسمح له
تعالى بقولهِ { :إ َّال الَّ ِذ َ
باتخاذ موقف الشدة.
ُ
ِ
األلفاظ التي تالئم وتؤدي إلى التسليم ولو بعد
استعمال
فعلى الداعية
َ
َ
فرعون
وهارون -عليهما السالم -أن يأخذا
حني ،وقد أمر اهلل تعالى موسى
باللنيَ {:ف ُقوال َل ُه َق ْوال لَّ ِّي ًنا لَّ َع َّل ُه َي َت َذ َّك ُر َأ ْو َي ْخ َشى}(((.
5 .5حسن االستماع للطرف اآلخر ،واعطاؤه فرص ًة للتعبير من العدل،
ُ
القرآن املجادلنيَ ،واستمع
بل يساعد على اإلنصاف ،وقد أنصف
حلججهم ،وأورد بعض ًا منها ،وجادلهم َ
جبر.
قسر أو ٍ
دون ٍ
وبعض الناس يخفق في ترك انطباع في نفوس اآلخرين؛ بسبب أن هذا
ُ
()1
()2
()3
()4
()5

�سورة لقمان.١٣ :
�سورة الق�ص�ص.٥٥ :
�سورة الفرقان.٦٣ :
�سورة البقرة.١٥٠ :
�سورة طه.٤٤ :
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ِ
َ
حديث اآلخرين ،ويحصرون
فن اإلصغا ِء إلى
الصنف من الناس لم يتعلموا َّ
اهتما َمهم فيما سيقولونه فقط ،وال ُيلقون با ًال لمِ َا يصدر عن اآلخرينِ ،
فمن
ُ
إمهال املتكلم حتى ينقضي حدي ُث ُه ،وقلة التلفت إلى
ُحسن االستماع
اجلواب ،واإلقبال بالوجه ،والنظر إلى املتكلم.
أصحاب األهوا ِء بامتناعهم عن االستماع ملن خالفهم في الرأي،
و ُيعرف
ُ
بل وإسكاتهم لهم ،كما أخبرنا اهلل عن موقف قوم نوح من دعوته حني
قالَ {:و ِإنِّي ُك َّل َما َد َع ْوت ُُه ْم ِل َتغْ ِف َر َل ُه ْم َج َع ُلوا َأ َصا ِب َع ُه ْم ِفي آ َذا ِنهِ ْم َو ْاس َتغْ َش ْوا
ِث َيا َب ُه ْم َو َأ َص ُّروا َو ْاس َت ْك َب ُروا ْاس ِت ْك َب ًارا} ((( ،ومثله ما قاله مشركو قريش لرسول
اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـَ {:و َق َ
ين َك َف ُروا ال ت َْس َم ُعوا ِل َه َذا ا ْل ُق ْر ِآن َوا ْل َغ ْوا
ال الَّ ِذ َ
ِفي ِه َل َع َّل ُك ْم تَغْ ِل ُبون}(((.
6 .6التدرج والبدء باألهم :وفق ما يحتاج إليه املدعو والدعوة ،فيبدأ
شعيب ـ عليه السالم ـ بدأ بدعوة
بتصحيح العقيدة قبل غيرها ،فهذا
ٌ
قومه إلى التوحيد ،ثم إيفاء املكيال وامليزان ،ونهاهم عن َبخس
احلقوق ،والقعود على الطرق لقطعها ،وصدِّ الناس عن االلتقاء به
لسماع دعوته ،قال سبحانه وتعالىَ { :و ِإ َلى َمدْ َي َن َأ َخا ُه ْم ُش َع ْي ًبا َق َ
ال َيا
َق ْو ِم ْاع ُبدُ و ْا اهلل َ َما َل ُكم ِّم ْن ِإ َلهٍ َغ ْي ُر ُه َقدْ َجا َءت ُْكم َب ِّي َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َف َأ ْو ُفو ْا
اس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو َال ت ُْف ِسدُ و ْا ِفي ا َأل ْر ِض َب ْعدَ
ا ْل َك ْي َل َوالمْ ِي َز َان َو َال َت ْب َخ ُسو ْا ال َّن َ
إ ِْص ِ
الح َها َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم إِن ُكن ُتم ُّمؤْ ِم ِننيََ ،و َال ت َْق ُعدُ و ْا ب ُِك ِّل ِص َر ٍاط
ون َوت َُصدُّ َ
ُوعدُ َ
ِيل ا ِ
ت ِ
هلل َم ْن آ َم َن ِب ِه َو َت ْبغُو َن َها ِع َو ًجا َوا ْذ ُك ُرو ْا ِإ ْذ
ون َعن َسب ِ
ال َف َك َّث َر ُك ْم َو ُ
انظ ُرو ْا َك ْي َف َك َ
ُكن ُت ْم َق ِلي ً
ين}(((.
ان َعا ِق َب ُة المْ ُ ْف ِس ِد َ
(� )6سورة نوح.٧ :
(� )7سورة ف�صلت.٢٦ :
(� )8سورة الأعراف.٨٦ – ٨٥ :
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وال مانع أحيان ًا من البدء باملهم وتقدميه على األهم وا َأل ْولى ،إذا لم يتيسر
ِ
استدعت املصلح ُة ،وخشي ُة
الكالم على األهم ،وال مانع من االشتغال عنه إن
إن هو اشتغل بهما جميع ًا (املهم واألهم) أن يخفق فيهما ،مع عدم التغافل
املهم.
األهم على ِّ
عن األهم؛ ألن األصل تقد ُمي ِّ
ُ
حكم ُه ليعمل
الطرف اآلخ ُر
7 .7البحث عن علة احلكم :التي بنى عليها
َ
الداعي ُة على نقدها وإبطالها ،فانظر إلى إبراهيم -عليه السالم -كيف
استدرجهم بالسؤال ليستخرج عل َة عبادتهم األصنا َم ،فلما فسروها
ين}((( ،ر َّد عليهم َ { :ق َ
ال َل َقدْ
بقولهمَ { :قالُوا َو َجدْ َنا آ َبا َء َنا َل َها َعاب ِِد َ
الل ُّم ِبنيٍ }((( ،أي :فقد كان تقليدُ هم إياهم
ُكن ُت ْم َأن ُت ْم َوآ َبا ُؤ ُك ْم ِفي َض ٍ
تقليداً أعمى :كتقليد األعمى ألعمى يقوده ،وهل ميلك األعمى
هداي َة غي ِر ِه وهو بحاجةٍ إلى من يهديه؟ فآباؤكم في عبادة األصنام
كانوا على ضالل ،وحينما قلدمتوهم كنتم على ضالل كما كانوا
عليه.
حوار ُ
تالق يشترك فيها
نقاط ٍ
8 .8مراعاة نقاط االشتراك واالتفاق :ففي ِّ
أي ٍ
اجلميع ،وبديهيات ال ّ
ِ
يشكون فيها ،كما
الطرفان ،وقضايا ُيس ّلم بها
ُ
دواعي للحوار ،وهي نقاط اخلالف ،وقد تختلف نسب هذه
أن هناك
َ
وخالف ،لكن البد من وجودهما معاً.
النقاط من وفاق
ٍ
فوائد نقاط االشتراك واالتفاق:
• •توثيق الصلة بني الطرفني املتحاورين ،وإيجاد مودة.
• •تقليل الفجوة ،وتقريب اآلراء دون متييع للحق.
(� )1سورة الأنبياء.٥٣ :
(� )2سورة الأنبياء.٥٤ :
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• •احملافظة على الوقت واجلهد دون إضاعته بال فائدة.
أما البدء بنقاط اخلالف ،فالداعي إليه أمو ٌر عدةٌ ،منها:
• •العجل ُة في إنهاء احلوار.
• •قل ُة الصبر.
• •االعتدا ُد بالقدرة على اإلقناع (((.
وهناك أضرا ٌر كثيرة ٌللبدء بنقاط اخلالف ،منها:
القلوب.
• •أنه يكدر اخلواط َر ويغير
َ
• •أنه يقلل فرص التالقي ،ويوسع دائرة اخلالف.
• •أنه يثير النفوس للتنافس والغلبة ،ورد أقوال اآلخرين.
• •أنه ُينسي الهدف الذي من أجله عقد احلوار.
فتحديد نقاط االتفاق مع من نحاوره ،ثم االنتقال إلى مواطن اخلالف ،هو
أحد أساليب القرآن إليصال احملاور إلى القناعات املطلوبة بعد توضيح نقاط
يها إِن ُكن ُت ْم
االتفاق ،قال اهلل في مخاطبته املشركنيَُ {:قل لمِّ َ ِن ا َأل ْر ُ
ض َو َمن ِف َ
هلل ُق ْل َأ َفال ت ََذ َّك ُر َ
ت َْع َل ُمونَ ،س َي ُقولُ َ
ون ِ
الس َما َو ِ
الس ْب ِع َو َر ُّب
ات َّ
ونُ ،ق ْل َمن َّر ُّب َّ
ون لهلِ ِ ُق ْل َأ َفال َت َّت ُق َ
يمَ ،س َي ُقولُ َ
ون} (((.
ا ْل َع ْر ِش ا ْل َع ِظ ِ
الزمن ،فال يحتاج إلى ر ِّد
9 .9أال يضيع وق َت ُه مع اخلصم :بل يختصر
َ
ِّ
لبس على
كل شبهةٍ يطرحها
اخلصم إال ما كان ميكن أن يحصل فيه ٌ
ُ
احلاضرين ،أما ما كان بدهي البطالن لديهم فليس بحاجةٍ إلى ر ٍّد.
ولهذا فإن إبراهيم -عليه السالم -لم َي ُر َّد على النمرود في محاورته معه
على دعواه في أنه يحيى ومييت ،بل انتقل إلى حجة دامغة أخرى بهتته
()3
()4

انظر :كيف حتاور ،د .طارق احلبيب (�ص.)65
امل�ؤمنون.٨٧ – ٨٤ :
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وأخرست لسا َن ُه ،قال ع َّز َّ
يم ِفي َر ِّب ِه َأ ْن آتَا ُه
وجلَ {:أ َل ْم َت َر ِإ َلى الَّ ِذي َح َّ
اج ِإ ْب َر ِاه َ
يت َق َ
ِيت َق َ
اهلل ُالمْ ُ ْل َك إ ِْذ َق َ
ال
ال َأ َنا ُأ ْحيِي َو ُأ ِم ُ
يم َر ِّب َي الَّ ِذي ُي ْحيِي َويمُ ُ
ال ِإ ْب َر ِاه ُ
يم َف ِإ َّن اهلل َ َي ْأ ِتي ب َّ
ِالش ْم ِس ِم َن المْ َ ْشر ِِق َف ْأ ِت ب َِها ِم َن المْ َغْ ر ِِب َف ُبهِ َت الَّ ِذي
ِإ ْب َر ِاه ُ
َك َف َر}(((.
1010إبداء اإلعجاب باألفكار الصحيحة :فاألدلة اجليدة ،واملعلومات
ُ
الطرف اآلخ ُر و ُيسلم بها ،حتتاج إلى إعجاب
اجلديدة ،التي يوردها
نسبي أحياناً ،ورمبا يقتبس احملاو ُر من كالم صاحبه عبار ًة جميلةً ،وهذا
قلب الطرف اآلخر لقبول آرائه ،ويذهب بروح التحفز التي تسود
يفتح َ
عاد ًة أجوا َء املناقشات ،وتضفي على احملاور صف َة املوضوعية.
مهم
1111أن يغير أسالي َب ُه :فالتغيير في األسباب التي تؤثر في املدعوٌ ،
ويستعمل َّ
كل وسيلةٍ شرعية لعل َ
بعضها أكث ُر تأثيراً ،فموسى ـ
ٌ
تلطف ومـــدارا ٌة
أســـلوب النداء الذي فيه
عليه الســالم ـ استعمـــل
َ
فنــــاداهــمَ { :يا َق ْو ِم} مستثيراً نخو َة ال ّنسب؛ لعلهم يستجيبون
لدعوته ،وحيث لم ينجح هذا فيهم استخدم أسلوب ًا آخ َر؛ وهو
الترغيب ،واستنهاض نخوة الشكر على النعم التي أنعم اهلل بها
عليهمّ ،
فذكرهم بثالث ِن َع ٍم وهي :أنه جعل فيهم أنبيا َء كثيرين،
وجعلهم ملوكاً ،وأعطاهم من النعم ما لم ُي ِ
عط أحداً من العاملني ،ثم
عمد إلى أسلوب الترهيب والتخويف من اخلسارة في الدنيا واآلخرة،
ثم استخدم أسلوب ًا رابعاً؛ وهو أسلوب اإلغراء بدخول األرض املقدسة،
األساليب كافي ًة
وأن اهلل قد كتبها لهم إن استجابوا ،ولقد كانت هذه
ُ
في استنهاض هممهم لطاعة رسولهم ،وقتال اجلبارين.
(� )1سورة البقرة.٢٥٨ :
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قال تعالى حاكي ًا هذا احلوا َرَ { :و ِإ ْذ َق َ
وسى ِل َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم ا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم َة
ال ُم َ
هلل َع َل ْي ُك ْم إ ِْذ َج َع َل ِف ُ
يك ْم َأن ِب َياء َو َج َع َل ُكم ُّم ُلوكً ا َوآت ُ
ا ِ
َاكم َّما َل ْم ُيؤْ ِت َأ َح ًدا
ِّمن ا ْل َعالمَ ِنيََ ،يا َق ْو ِم ْادخُ ُلوا ا َأل ْر َض املُ َقدَّ َس َة الَّ ِتي َك َت َب اهلل ُ َل ُك ْم َو َال َت ْرتَدُّ وا
َع َلى َأ ْد َبار ُِك ْم َف َتن َق ِل ُبوا َخ ِ
ِين َو ِإنَّا َلن
وسى إ َِّن ِف َ
يها َق ْو ًما َج َّبار َ
اسر َ
ِينَ ،قالُوا َيا ُم َ
ونَ ،ق َ
نَّدْ خُ َل َها َح َّت َى َي ْخ ُر ُجو ْا ِم ْن َها َف ِإن َي ْخ ُر ُجو ْا ِم ْن َها َف ِإنَّا َد ِاخ ُل َ
ال َر ُج ِ
الن ِم َن
ين َي َخا ُف َ
اب َف ِإ َذا َد َخ ْل ُت ُمو ُه َف ِإن َُّك ْم
ون َأ ْن َع َم اهلل َُع َل ْيهِ َما ا ْدخُ ُلو ْا َع َل ْيهِ ُم ا ْل َب َ
الَّ ِذ َ
َغا ِل ُب َ
ون َو َع َلى ا ِ
وسى ِإنَّا َلن نَّدْ خُ َل َها َأ َب ًدا
هلل َف َت َو َّك ُلو ْا إِن ُكن ُتم ُّمؤْ ِم ِننيََ ،قالُو ْا َيا ُم َ
ونَ ،ق َ
نت َو َر ُّب َك َف َقا ِتال ِإنَّا َها ُه َنا َق ِاعدُ َ
ال َر ِّب ِإنِّي ال
يها َف ْاذ َه ْب َأ َ
َّما َدا ُمو ْا ِف َ
َأ ْم ِل ُك ِإ َّال َن ْف ِسي َو َأ ِخي َفا ْف ُر ْق َب ْي َن َنا َو َبينْ َ ا ْل َق ْو ِم ا ْل َف ِ
ني }(((.
اس ِق َ
داع إلى
1212جتنب أسلوب اإلفحام والتحدي :خاصة في البداية؛ ألنه ٍ
اخلصم ويعجز عن اجلواب ،ولك َّن ُه ال يقتنع،
نفور صاحبه ،وقد ُيفحم
َ
أو يسكت بقوة احلجة وال ُيس ّلم للحق ،ويترك في نفس ِه حقداً وغيظاً،
ِ
أهم من كسب املواقف ،وقد يحتاج احملاور أحيان ًا
فكسب
القلوب ُّ
ُ
اجلدل واالستهزا ُء،
همه
إلى التحدي واإلفحام إذا كان يتحاور مع َم ْن ُّ
وهن
بأس بالهجوم على هذه النوعية؛ لتبني ِ
واإلساء ُة إلى الفكرة ،فال َ
ِ
واضطراب أقوا ِلهم ،واإلعراض عنهم أولى؛ لقوله« :أنا زعيم
أفكارهم
ربض اجلنة ملن ترك املرا َء ولو كان ُمح ّقا»((( ،وعلى الداعية
بيت في ِ
تقدي ُر املوقف ،واالجتها ُد في اختيار األصلح.
1313استخدام أسلوب مناسب في محاورة ذوي الشأن :كالزعماء وامللوك،
ويعطيهم ح َقهم من التعظيم ويرغبهم ،فقد كتب  -صلى اهلل عليه
وسلم – إلى قيصر ملك الروم :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،من محمد
(� )2سورة املائدة.٢٥ – ٢٠ :
(� )3أخرجه �أبو داود ( ،)668/2برقم ( ،)4800وقال الألباين« :ح�سن».
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رسول اهلل إلى هرقل عظيم ِالروم ،سال ٌم على من اتبع الهدى .أما بعد:
وأسلم يؤ ِت َك اهلل أج َر َك
تسلم،
أسلم
فإني أدعوك بدعاية اإلسالم،
ْ
ْ
ْ
إثم األريسيني ((( { ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِك َت ِ
اب
مرتني ،فإن توليت فإن عليك َ
َت َعا َل ْوا ِإ َلى َك ِل َمةٍ َس َواء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َأ َّال َن ْع ُبدَ ِإ َّال اهلل َ َو َال ن ُْشر َِك ِب ِه َش ْي ًئا
ون ا ِ
َ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}((( (((.
1414فسح املجال للحوار ليتحرك بحرية :ففي احلوار يكون بني طرفي
ٌ
مشترك ،إذا كان ٌّ
ٌ
كل منهما يريد أن يصل إلى احلقيقة،
موقف
احلوار
الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض ُق ِل اهلل ُ َو ِإنَّا َأ ْو
وتأمل اآليةُ { :ق ْل َمن َي ْر ُز ُق ُكم ِّم َن َّ
ِإ َّي ُ
الل ُّم ِبنيٍ }(((.
اك ْم َل َع َلى ُه ًدى َأ ْو ِفي َض ٍ
فلم ِ
يعط  -صلى اهلل عليه وسلم – في أسلوبه لنفسه صف َة الهدى ،ولم
خصم ُه بصفة الضالل ،مع إميانه العميق بأن القضية في واقعها األصيل
يدمغ
َ
َ
املجال للقضية أن تتحرك بحرية لتصل إلى النتيجة
هي كذلك؛ ليترك
احلاسمة.
مهاترات ،وانتصا ٌر
1515ترك احلوار إذا حتول إلى لغو :خاص ًة إذا صاحب َت ُه
ٌ
للذات ،حتى ال تنحرف ني ُة الداعية ويضل قصده؛ ألن الداعية
صاحب قضية ،ال يحاور لشخصه ،فهدفه هداية الناس ،ال التغلب
عليهم ،وهو اعتبار بالغ الدقة.
()1

()2
()3
()4

املوحدين يف التاريخ الكن�سي ،ورف�ض بقوة جعل
الأري�سيون هم :الفالحون والزُّراع من �أتباع �آريو�س البطريق الذي قاد حركة ّ
املوح ُد لقي مع �أتباعه ا�ضطهاد ًا �شديد ًا ،وت�ضافرت قوى الدولة الرومانية على مطاردته
الق�س ِّ
عي�سى �إله ًا �أو اب ًنا هلل ،وهذا ُ
وم�صادرة دعوته.
�سورة �آل عمران.٦٤ :
�أخرجه البخاري ،)7/1( :برقم ( ،)7وم�سلم ( ،)163/5برقم (.)4707
�سورة �سب�أ.٢٤ :
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وكان بعض العلماء يحاور ،فإذا رأى الرجل ال يقبل إال رأيه ،أنهى املوضوع؛
ألن احلوار أضحى جد ًال؛ وألن بعض الناس تأتي له باألدلة الصحيحة والبراهني
الساطعة ،ثم جتده يكابر ،ويعاند ،ويص ُّر على رأيه ،فهذا ال نستمر معه في
احلوار ،ونسأل َ
اهلل له الهداي َة.
ومن ذلك ُ
ترك االسترسال في محاورة املتكبر ،فعن ابن عباس -رضي اهلل
عنهما -قالِ :
الكذاب ،فقال :إن جعل لي محمدٌ األم َر من
قدم مسيلم ُة
ُ
بعده تبع َت ُه ،فأقبل إليه  -صلى اهلل عليه وسلم – ومعه ثابت بن قيس
بن شماس ،وفي يده  -صلى اهلل عليه وسلم – قطعة جريد ،فوقف على
مسيلمة في أصحابه ،فقال« :لو سألتني هذه القطع َة ما أعطيتكها ،ولن
تعدو أم َر اهلل فيك ،ولئن أدبرت ليعقرنَّك اهلل»(((.
فهنا جند أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم – حاور مسيلم َة حواراً
قصيراً ،رفض فيه َ
رفضا حاز ًما ،وبأسلوب مماثل ،ثم تركه
عرض ُه التباعه ً
ومضى.
1616التركيز على موضوع احلوار :ففي أغلب احلوارات واملناقشات جند أن
احلديث ينتقل من نقطة إلى أخرى ،ومن الثانية إلى الثالثة ،ورمبا عاد
ٌ
وتداخل بني اخلواطر واألفكار،
وتنوع
إلى األولى ،ويحدُ ُث استطرا ٌد
ٌ
بحيث لو حاول إنسان أن يربط بني األفكار آخرِها وأو ِلها لتعذر عليه،
ولو حاول إنسان أن يحصر القضايا التي طرحت لوجدها كثيرة،
الوقت واجلهدَ  ،ويبدد الطاق َة ،ويجعل املناقش َة
ومثل هذا األمر يض ِّيع
َ
عقيم ًة وسطحي ًة قليل َة الفائدة؛ لذلك على احملاور أن يركز حديثه دون
استطراد ،ليصل إلى نتيجة واضحة محددة.
(� )5أخرجه البخاري ( ،)132/3برقم ( ،)3424وم�سلم ( )57/7برقم (.)6073
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َ 1717خ ْت ُم احلوار بهدوء مهما كانت النتائج :فاحلوار في نهايته إما أن
يوصل األطراف إلى نتيجة واحدة ،فيكون قد جنح في الوصول إلى
هدفه ،وإما أال يقتنع أحدُ الفريقني ،وإما أن يعاند ،وعندما ينتهي
احلوار إلى هذه النتيجة ،فللداعية رسال ٌة يختم بها حوا َر ُه؛ تتمثل
ٌ
نتائج ُه
عما وصل إليه ،فيتحمل
بتذكير الطرف اآلخر بأنه
َ
مسؤول َّ
وتبعا َت ُه ،والتأكيد على مسؤولية ِّ
كل إنسان عن عمله يجعل صاحب
الفعل اخلاطئ يعيش في صراع داخلي ،فينتهي بهدوء كما بدأ دون
اخلصم على ما بدر منه من
توتر وانفعال ،وال حاجة في أن ُيتا َب َع
ُ
إساءات في احلوار ،وليكن العفو والصب ُر أساس ًا وخلق ًا في التعامل مع
اجلاهلني ،قال تعالى{ :خُ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْر ِف َو َأ ْعر ْ
ِض َع ِن الجْ َ ِاه ِلنيَ}،
اص ِب ْر َع َلى َما َي ُقولُ َ
ون}(((.
وقالَ { :ف ْ
نفس ُه في بعض األحيان مضط َّراً إلى وقف احلوار إذا تبني
وقد يجد احملاو ُر َ
له عدم اجلدوى من استمراره ،فعليه أن يختم كال َم ُه بأحسن خامتة؛ فإنها
آخر ما يبقى في األسماع؛ وألنها رمبا حفظت من دون سائر الكالم في غالب
األحوال ،فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحالوتها(((.
ويحسن بالداعية في آخر احلوار أن ُيشهد على متسكه مببدئه ،قال تعالى:
{ َف ِإن َت َولَّ ْوا َف ُقولُو ْا ْاش َهدُ و ْا ِب َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون }(((.
ُ
القرآن إلى إنهاء احلوار مبهمة وأداء رسالة يبقى أث ُرها في النفس.
فهنا يرشد

(� )1سورة طه.١٣٠ :
( )2بديع القر�آن ابن �أبي الأ�صبع امل�صري (�ص.)343
(� )3سورة �آل عمران.٦٤ :
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املطلب الثاني
مناذج من احلوار في القرآن والسنة
آيات حتكي طرائقَ األنبياء واملرسلني -عليهم السالم -في
في القرآن ٌ
َ
اب ِمن
دعوة أقوامهم باحملاورة ،قال
ُوح َوا َأل ْح َز ُ
تعالى{:ك َّذ َب ْت َق ْب َل ُه ْم َق ْو ُم ن ٍ
َب ْع ِد ِه ْم َو َه َّم ْت ُك ُّل ُأ َّمة ِب َر ُسو ِلهِ ْم ِل َي ْأخُ ُذو ُه َو َجا َدلُوا بِا ْل َب ِ
اط ِل ِل ُيدْ ِح ُضوا ِب ِه
الحْ ــَ َّق َف َأ َخ ْ
ـــف َك َ
ــذت ُُه ْم َف َك ْي َ
ان ِع َق ِ
اب}((( ،ثــم يبـــني اهلل كيــف رد عليهم
ُ
الرســــل ـ عليهم السالم ـ وحاوروهم وجادلوهم باحلسنى ،وذكر اهلل حوا َر
نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى وسليمان وعيسى ـ عليهم
السالم ـ ورسل آخرين مع أقوامهم ،وذكر تعالى حوار أتباع الرسل من املؤمنني
مع من لــم يؤمن من قومهم ،وذكر حوار املالئكة معه ،وكالمه مع بعض
يما}((( ،وذكر حوار
رسله ـ عليهم السالم ـ كقولهَ {:و َك َّل َم اهلل ُ ُم َ
وسى ت َْك ِل ً
األنبيــــاء مــع املالئكة ـ عليهم السالم ـ ،وحوار املالئكة مع مرمي ـ عليها
السالم ـ ،وذكر حوار عيسى عليه السالم معه ،وحوار املالئكة ـ عليهم السالم
ـ مع الكفار يوم القيامة ،وحوار املؤمنني مع الكافرين ،وحوار الكافرين فيما
بينهم في النار ،وحوار األعراف مع أهل اجلنة وأهل النار.
وكــذلك السنــة ،وهــي مــن وحــي اهلل تعــــالى إلى نبيه ـ صلى اهلل
عليه وسلم ـ ،كما قال تعالىَ {:ما َض َّل َص ِ
اح ُب ُك ْم َو َما َغ َوىَ ،و َما َي ِ
نط ُق َع ِن
َ
القرآن ومث َل ُه
أوتيت
ا ْل َه َوى}((( ،وقال ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ« :أال وإني
ُ
معه»(((.
()4
()5
()6
()7
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فالداعية سيجد في سنته  -صلى اهلل عليه وسلم – مناذج من حواره مع
قومه ما يكون نبراس ًا له يهتدي به في طريق دعوته إلى اهلل تعالى.
لذا على الداعية أن يستفيد من القرآن والسنة في تطوير مهارات احلوار
لديه ،بتدبر ما فيهما من حوارات ،وحتليلها ودراستها ،واتباع طرائقها
العملية ،مع دراسة مراجع مفصلة لقواعد احلوار من الوحيني.
حوارات دعوية من القرآن والسنة
من هذه النماذج احل ّية تتكون أسس احلوار الدعوي وطرائقه التي يجب
أن ينهجها الدعاة إلى اهلل ،ونستعرض هنا بعض تلك النماذج.
1 .1من احلوارات الدعوية لتصحيح العقيدة حوار يوسف -عليه السالم-
مع السجينني عندما سأاله عن تعبير رؤياهما ،فابتدأهما بالدعوة إلى
الس ْج َن َف َت َي ِان َق َ
ال
اهلل ،ثم ع َّبر لهما رؤياهما ،قال تعالىَ {:و َد َخ َل َم َع ُه ِّ
َأ َحدُ ُه َما ِإنِّي َأ َرا ِني َأ ْع ِص ُر َخ ْم ًرا َو َق َ
ال َ
اآلخ ُر ِإنِّي َأ َرا ِني َأ ْح ِم ُل َف ْو َق َر ْأ ِسي
ال َال َي ْأ ِت ُ
الط ْي ُر ِم ْن ُه َن ِّب ْئ َنا ِب َت ْأوِي ِل ِه ِإنَّا َن َر َاك ِم َن المْحُ ْ ِس ِننيََ ،ق َ
خُ ْب ًزا َت ْأ ُك ُل َّ
يك َما
َط َعا ٌم ُت ْر َز َقا ِن ِه ِإ َّال َن َّب ْأت ُُك َما ِب َت ْأوِي ِل ِه َق ْب َل َأن َي ْأ ِت َي ُك َما َذ ِل ُك َما ممَِّا َع َّل َم ِني َر ِّبي
ِاآلخ َر ِة ُه ْم َكا ِف ُر َ
ِإنِّي َت َر ْك ُت ِم َّل َة َق ْو ٍم َّال ُيؤْ ِم ُن َ
هلل َو ُهم ب ِ
ون بِا ِ
ونَ ،وا َّت َب ْع ُت
يم َوإ ِْس َح َ
وب َما َك َ
ان َل َنا َأن ن ُّْشر َِك بِا ِ
هلل ِمن َش ْيءٍ
اق َو َي ْع ُق َ
ِم َّل َة آ َبائي ِإ ْب َر ِاه َ
اس َال َي ْش ُك ُر َ
َذ ِل َك ِمن َف ْض ِل ا ِ
ونَ ،يا
اس َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ال َّن ِ
هلل َع َل ْي َنا َو َع َلى ال َّن ِ
ون َخ ْي ٌر َأ ِم اهلل ُ ا ْل َو ِاحدُ ا ْل َق َّها ُرَ ،ما ت َْع ُبدُ َ
اب ُّم َت َف ِّر ُق َ
َص ِ
ون
الس ْج ِن َأ َأ ْر َب ٌ
اح َب ِي ِّ
وها َأن ُت ْم َوآ َبا ُؤ ُكم َّما َأن َز َل اهلل ُ ب َِها ِمن ُس ْل َط ٍان
من ُدو ِن ِه ِإ َّال َأ ْس َماء َس َّم ْي ُت ُم َ
ين ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر
إ ِِن الحْ ُ ْك ُم ِإ َّال لهلِ ِ َأ َم َر َأ َّال ت َْع ُبدُ و ْا ِإ َّال ِإ َّيا ُه َذ ِل َك الدِّ ُ
َ
اس َال َي ْع َل ُم َ
املهم،
التأصيل
ون}((( ،فبعد أن ذكر لهما هذا
َ
ال َّن ِ
العقدي َ
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فسر لهما رؤياهما بقولهَ { :يا َص ِ
الس ْج ِن َأ َّما َأ َحدُ ُك َما َف َي ْس ِقي َر َّب ُه
اح َب ِي ِّ
اآلخ ُر َف ُي ْص َل ُب َف َت ْأ ُك ُل َّ
َخ ْم ًرا َو َأ َّما َ
الط ْي ُر ِمن َّر ْأ ِس ِه ُق ِض َي ا َأل ْم ُر الَّ ِذي ِفي ِه
ت َْس َت ْف ِت َي ِان}(((.
2 .2تكرر في القرآن نقل حوارات دارت بني موسى -عليه السالم -و
حجج ُه الدامغ َة
فرعون ،ومنها حوار موسى -عليه السالم -وهو يعرض
َ
فرعونَ { :ق َ
ُ
فبي له عليه
عندما سأله
ال ِف ْر َع ْو ُن َو َما َر ُّب ا ْل َعالمَ ِنيَ}((( ،نَّ
السال ُم بقولهَ {:ق َ
الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض َو َما َب ْي َن ُه َما إِن ُكن ُتم ُّمو ِق ِننيَ}
ال َر ُّب َّ
فــرعون َ {:ق َ
ال لمِ َ ْن َح ْو َل ُه َأال ت َْس َت ِم ُع َ
ُ
ون}((( ،فلم يعبأ به
((( ،فعــــارضه
(((
موسى ـ عليه السالم ـ :واستمر َ {:ق َ
ال َر ُّب ُك ْم َو َر ُّب آ َبا ِئ ُك ُم ا َأل َّو ِلنيَ}
وهنا بلغت السخري ُة غاي َتها من فرعون حينما َ {:ق َ
ال إ َِّن َر ُسو َل ُك ُم الَّ ِذي
ون}((( ،فتجاهله عليه السالم ،واستمر بقولهَ { :ق َ
ُأ ْر ِس َل ِإ َل ْي ُك ْم لمَ َ ْج ُن ٌ
ال
َر ُّب المْ َ ْشر ِِق َوالمْ َغْ ر ِِب َو َما َب ْي َن ُه َما إِن ُكن ُت ْم ت َْع ِق ُل َ
ون}((( ،وعـــرض عليـــه
حينها املعجــــزات الدالـــة على صــدقه َ {:ف َأ ْل َقى َع َصا ُه َف ِإ َذا ِه َي ُث ْع َب ٌ
ان
ِين} (((.
ُّم ِب ٌ
نيَ ،و َنزَعَ َيدَ ُه َف ِإ َذا ِه َي َب ْي َضا ُء ِلل َّن ِاظر َ
احلق وميارون فيه ،ويحاورون النبي ـ صلى اهلل عليه
3 .3كان اليهو ُد يعلمون َّ
وسلم ـ ويسألونه أسئل ًة قصدُ هم منها التعجي ُز؛ لذا فإن النبي ـ صلى
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
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عما يسألون جواب ًا واضح ًا مختصراً ،وقد
اهلل عليه وسلم ـ كان يجيبهم َّ
يكون بتالوة آية من القرآن في ال ّرد عليهم ،ثم ينصرف عنهم؛ ألن
التحاور معهم ال يأتي بنتيجة.
فعن ابن مسعود -رضي اهلل عنه -قال :بينا أنا أمشي مع النبي  -صلى
بعضهم :س َلو ُه عن الروح،
اهلل عليه وسلم – فم ّر بنفر من اليهود ،فقال ُ
بعضهم :ال تسألوه ،ال يجيء فيه بشيء تكرهونه ،فقام ٌ
رجل فقال:
وقال ُ
يا أبا القاسم :ما الروح؟ فسكت ،فقلت :إنه ُيوحى إليه ،فلما اجنلى
وح ِم ْن َأ ْم ِر َر ِّبي َو َما ُأو ِتي ُتم ِّمن ا ْل ِع ْل ِم ِإ َّال
وح ُق ِل ال ُّر ُ
قالَ { :و َي ْس َألُو َن َك َع ِن ال ُّر ِ
َق ِليالً}(((.
وكان يجيبهم عن ِّ
كل أسئلتهم رجا َء هدايتهم مع علمه بأنهم إمنا يريدون
اختبا َر ُه أو تعجي َز ُه ،فعن ثوبان مولى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم –
قال :كنت قائم ًا عند رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فجاء حب ٌر من
أحبار اليهود ،فقال :السالم عليك يا محمد ،فدفعته دفع ًة كاد ُيصرع منها،
فقال :لم تدفعني؟ فقلت :أال تقول يا رسول اهلل؟ فقال اليهودي :إمنا ندعوه
سماه به أه ُل ُه ،فقال  -صلى اهلل عليه وسلم « :-إن اسمي
باسمه الذي َّ
سماني به أهلي» ،قال اليهودي :جئت أسألك ،فقال له رسول
محمدٌ الذي َّ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  :-أينف ُع َك شي ٌء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني،
ُ
رسول ا ِ
«س ْل» ،فقال
فنكت
هلل  -صلى اهلل عليه وسلم – ٍ
بعود معه ،فقالَ :
الناس يو َم ت ُ
والسماوات؟ فقال
األرض غي َر األرض
ُبدل
ُ
ُ
اليهودي :أين يكون ُ
ُ
رسول ا ِ
هلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-هم في الظلمة دون اجلسر» قال :فمن
ُ
أول الناس إجاز ًة؟ قال« :فقرا ُء املهاجرين» قال اليهودي :فما حتف ُتهم حني
يدخلون اجلن َة؟ قال« :زياد ُة كبد النون» قال :فما غذاؤهم على إثرها؟ قال:
()1
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«ينحر لهم ثو ُر اجلنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال :فما شرا ُبهم عليه؟
قال« :من عني فيها تسمى سلسبيالً» ،قال :صدقت ،وجئت أسألك عن
نبي أو ٌ
رجل رجل ،قال« :ينفعك إن
شيء ال يعمله أحدٌ من أهل األرض إال ٌّ
حدثتك؟» ،قال أسمع بأذني ،قال :جئت أسأل عن الولد؟ قال  -صلى اهلل
مني
عليه وسلم « :-ما ُء الرجل ُ
أبيض ،وما ُء املرأة أصف ُر ،فإذا اجتمعا فعال ُّ
مني الرجل آنثا بإذن اهلل»،
مني املرأة َّ
مني املرأة أذكرا بإذن اهلل ،وإذا عال ُّ
الرجل َّ
لنبي ،ثم انصرف فذهب ،فقال رسول
قال اليهودي :لقد صدقت ،وإنك ٌّ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي
علم بشيء منه حتى أتاني اهلل به»(((.
ٌ
ُ
أقرب إلى اإلميان من اليهود؛ لمِ ا عرفوا من
4 .4أخبرنا
القرآن بأن النصارى ُ
النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-يخرج ما
احلق ،لذا كان يحاورهم ُّ
لديهم من علم؛ ليبني لهم خطأ اعتقادهم وير َّدهم إلى احلق.
فقـــد أخــرج ابـــن جرير ،وابن أبي حامت ،عن الربيع قال :أتى النصارى النبي
ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فخاصموه في عيسى ،وقالواَ :م ْن أبوه؟ وقالوا على اهلل
َ
والبهتان ،فقال ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ« :ألستم تعلمون أنه ال يكون
الكذب
َ
حي ال
ولدٌ إال وهو يشبه أباه؟» ،قالوا :بلى ،قال «ألستم تعلمون أن ر َّبنا ٌّ
ميوت ،وأن عيسى يأتي عليه الفنا ُء؟» ،قالوا ،بلى ،قال« :ألستم تعلمون أن
ربنا ق ّي ٌم على كل شيء ،يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟» ،قالوا :بلى ،قال« :فهل
ميلك عيسى من ذلك شيئاً؟» ،قالوا :ال ،قال« :أفلستم تعلمون أن اهلل ال
يخفى عليه شي ٌء في األرض وال في السماء؟» ،قالوا :بلى ،قال« :فهل يعلم
عيسى من ذلك شيئ ًا إال ما ُع ِّلم؟» ،قالوا :ال ،قال«:فإن ربنا ص ّور عيسى
(� )2أخرجه :م�سلم ( ،)173/1برقم (.)742
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في ال َّرحم كيف شاء ،ألستم تعلمون أن ربنا ال يأكل الطعام ،وال يشرب
الشراب ،وال يحدث احلدَ ث؟» ،قالوا :بلى ،قال« :ألستم تعلمون أن عيسى
حملته أ ُّم ُه كما حتمل املرأةُ ،ثم وضعته كما تضع املرأ ُة ولدَ ها ،ثم ُغ ِّذي
كما ت ّ
الصبي ،ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ،ويحدث
ُغذي املرأ ُة
َّ
احلدث؟» ،قالوا :بلى ،قال« :فكيف يكون هذا كما زعمتم؟» ،فعرفوا ،ثم
أبوا إال جحوداً؛ فأنزل اهلل {:آلم ،اهلل ال ِإ َل َه ِإ َّال ُه َو الحْ َ ُّي ا ْل َق ُّيو ُم} ((( (((.
احلق ،أمر ُ
اهلل نب َي ُه ـ صلى
وعندما أص ّروا على كفرهم وعنادهم ومغالبتهم َّ
اهلل عليه وسلم ـ بدعوتهم إلى املباهلة ،فقد أخرج أبو النعيم في الدالئل،
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما :أن وفـــد جنـــران من النصـــارى ِ
قدموا على
ال من أشرافهم،
رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ ،وهم أربعة عشر رج ً
والعاقب وهو الذي يكون بعده وصاحب رأيهم،
منهم السيدُ وهو الكبير،
ُ
فقال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ لهما« :أسلما» ،قاال :أسلمنا ،قال:
«ما أسلمتما» ،قاال :بلى ،قد أسلمنا قبلك ،قال« :كذبتما ،مينعكم من
اإلسالم ٌ
وزعمكما أن
الصليب ،وأك ُلكما اخلنزي َر،
ثالث فيكما ،عبادتُكما
َ
ُ
يسى ِعندَ اهلل َك َمث َِل آ َد َم َخ َل َق ُه ِمن ُت َر ٍاب}(((.
هلل ولداً ،ونزل {:إ َِّن َمث ََل ِع َ
اج َك ِفي ِه ِمن
فلما قرأها عليهم قالوا :ما نعرف ما تقول :ونزلَ {:ف َم ْن َح َّ
َب ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا َندْ ُع َأ ْب َنا َء َنا َو َأ ْب َنا َء ُك ْم َو ِن َسا َء َنا َو ِن َسا َء ُك ْم
َو َأن ُف َس َنا و َأن ُف َس ُك ْم ُث َّم َن ْب َتهِ ْل َف َن ْج َعل لَّ ْع َن َة ا ِ
ني }((( .فقال لهم:
هلل َع َلى ا ْل َكا ِذ ِب َ
(� )1سورة �آل عمران.٢ – ١ :
(� )2أخرجه ابن �إ�سحاق يف ال�سرية ( ،)46 -45/2والطربي يف التف�سري ( ،)153 -151/6وعزاه ال�سيوطي �إلى ابن املنذر عن حممد
بن جعفر ابن الزبري ،انظر :الدر املنثور (.)142 -141/2
(� )3سورة �آل عمران.٥٩ :
(� )4سورة �آل عمران.٦١ :
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«إن اهلل َ قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم» ،فقالوا :يا أبا القاسم،
بعضهم ببعض ،وتصادقوا فيما
بل نرجع فننظر في أمرنا ،ثم نأتيك ،فخال ُ
بينهم.
مرس ٌل ،ولئن العنتموه
نبي َ
قال السيد للعاقب« :قد واهلل علمتم أن الرجل ٌّ
الع َن قو ٌم ُّ
نبيا فبقي كبي ُرهم ،وال ثبت صغي ُرهم،
إنه ليستأصلكم وما َ
قط ً
فإن أنتم لم تتبعوه وأبيتم إال إلف دينكم فوادعوه ،وارجعوا إلى بالدكم»،
ني
علي
واحلسن واحلس ُ
ُ
وقد كان رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ خرج ومعه ٌّ
دعوت فأمنوا أنتم،
وفاطم ُة ،فقال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ« :إن أنا
ُ
فأبوا أن يالعنوه ،وصاحلوه على اجلزية»(((.
5 .5ومن حوارات السنة ،حوار النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – مع
الكفار الذين جاؤوا يسألون عن اإلسالم ،ومنهم من كان يغلظ له
في القول فيجيبهم جواب ًا حليماً ،شافياً ،فعن أنس -رضي اهلل عنه -
قال :نُهينا أن نسأل رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم – عن شيء،
ُ
ُ
العاقل ،فيسأله ونحن
الرجل من أهل البادية،
فكان يعجبنا أن يجيء
نسمع .فجاء ٌ
رجل من أهل البادية ،فقال :يا محمدُ ! أتانا رسولُك،
فم ْن خلق
فزعم لنا أنك تزعم أن اهلل أرسلك؟ قال« :صدَ ق» ،قالَ :
ُ
َ
األرض؟ قال« :اهلل ُ» ،قال :فمن
فم ْن خلق
السماء؟ قال« :اهلل» قالَ :
َ
اجلبال ،وجعل فيها ما جعل؟ قال« :اهلل ُ» ،قال :فبالذي
نصب هذه
َ
َ
اجلبال ،آهلل ُ أرسلك؟ قال:
األرض ،ونصب هذه
خلق السما َء ،وخلق
خمس صلوات في يومنا وليلتنا،
«نعم» ،قال :وزعم رسولُ َك أن علينا
َ
قال« :صدق» ،قال :فبالذي أرسلكُ ،
آهلل أمرك بهذا؟ قال« :نعم»
( )5انظر :الدر املنثور ( ،)231/2روح املعاين (.)188/3
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قال :وزعم رسولُ َك :أن علينا زكا ًة في أموالنا .قال« :صدق» ،قال:
فبالذي أرسلكُ ،
آهلل أمرك بهذا؟ قال« :نعم» ،قال« :وزعم رسولُ َك:
أن علينا صو َم شهر رمضان في سن ِتنا .قال« :صدق» قال :فبالذي
أرسلكُ ،
اهلل أمرك بهذا؟ قال« :نعم» ،قال :وزعم رسولُ َك :أن علينا
ثم ولّى قائالً:
َّ
حج البيت َم ِن استطاع إليه سبيلاً  ،قال« :صدق» ،قال َّ
منهن ،فقال  -صلى اهلل
والذي بعثك باحلق! ال أزيد
عليهن وال ُ
أنقص ّ
َّ
ليدخلن اجلنة» (((.
عليه وسلم « :-لئن صدق
َّ
6 .6ومن بدائع حوارات السنة أيض ًا حوا ُر النبي  -صلى اهلل عليه وسلم –
مع ضماد -رضي اهلل عنهما -فعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -أن
ضماداً قدم مك َة ،وكان من أزد شنوءة ،وكان يرقي من الريح (((،
ٌ
أهل مك َة يقولونَّ :إن محمداً
مجنون ،فقال :لو أني
فسمع سفها ُء ِ
لعل َ
َ
الرجل َّ
يدي ،قال :فلقيه .فقال :يا
رأيت هذا
اهلل يشفيه على َّ
يدي َم ْن يشاء
محمد! إني أرقي من هذه الريح ،وإن اهلل يشفي على َّ
فهل لك؟ فقال  -صلى اهلل عليه وسلم « :-إن احلمد هلل نحمده
يهد ِه ُ
اهلل فال َّ
ونستعينه ،من ِ
هادي له ،وأشهد
مضل له ومن يضلل فال َ
َ
شريك له ،وأن محمداً عبدُ ُه ورسولُ ُه .أما
وحدَ ُه ال
ْأن ال إل َه إال اهلل ْ
ُ
رسول
فأعادهن عليه
علي كلما ِت َك هؤالء،
َّ
بعد» ،قال :فقال :أعد َّ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم – َ
مرات ،قال :فقال :لقد سمعت
ثالث ٍ
وقول السحرة َ
قول الكهنة َ
َ
وقول الشعراء ،فما سمعت َ
مثل كلماتك
ناعوس ((( البحر ،قال :فقالِ :
هات يدك أبايعك
هؤالء ،ولقد بلغن
َ
(� )1أخرجه م�سلم ( ،)32/1برقم (.)111
(� )2أي يداوي من اجلنون وم�س اجلن.
(� )3أي قعره الأق�صى �أو و�سط البحر �أو جلة البحر.
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على اإلسالم ،قال فبايعه (((.
7 .7أما املنافقون فقد عاملهم  -صلى اهلل عليه وسلم – بالظواهر ووكل
السرائ َر إلى اهلل ع َّز َّ
وجل ،فلهم ما ألهل اإلسالم ،وعليهم ما على أهله،
مع أنه  -صلى اهلل عليه وسلم – كان يعرف املنافقني بأسمائهم،
كم ،منها ْأن ُيع َّل َم
َّ
وسماهم حلذيفة -رضي اهلل عنه-؛ وذلك لحِ ِ ٍ
أصحا َب ُه وأم َت ُه كيف يعاملون املنافقني في كل زمان ومكان؛ إذ ال
َ
سبيل إلى معرفة حالِ املنافق بعد انقطاع الوحي ،فكان  -صلى اهلل
عليه وسلم – يعاملهم مبا يشبه معامل َة املسلمني من ال ّرحمة ،ومقابلة
اإلساءة بالعفو واإلحسان ،ومن ذلك حوا ُر ُه مع رأس املنافقني ِ
عبد اهلل
ابن سلول.
ِبن ُأ َب ٍّي ِ
فعن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما :أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم–
ٌ
زيد
ركب حماراً عليه
بن ٍ
إكاف ،حت َت ُه قطيف ٌة َفدَ ك َي ٌة ،وأردف وراءه أسام َة َ
بن عبادة في بني احلارث بن اخلزرج ،وذلك قبل وقعة بدر،
وهو يعود سعدَ َ
ٌ
أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان واليهود،
حتى م َّر في مجلس فيه
بن رواحة -رضي اهلل
بن ُأ َب ّي بن سلول ،وفي املجلس عبدُ اهلل ُ
وفيهم عبدُ اهلل ُ
أبي أن َف ُه بردائه،
عنه ،-فلما غشيت
املجلس عجاج ُة الدابة َّ
َ
خمر عبدُ اهلل بن ّ
ثم قال :ال تغبروا علينا! ،فسلم عليهم النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-ثم
أبي بن
وقف ،فنزل ،فدعاهم إلى اهلل ،وقرأ عليهم القرآن ،فقال عبد اهلل بن ّ
أح َس َن من هذا ،إن كان ما تقول حقاً ،فال تؤذنا في
سلول :أيها املرء ،ال ْ
فم ْن جاءك منا فاقصص عليه.
مجالسنا وأرجع إلى رحلكَ ،
فاستب
نحب ذلك،
َّ
قال ابن رواحة رضي اهلل عنه :اغشنا في مجالسنا ،فإنا ُّ
(� )4أخرجه م�سلم ( ،)11/3برقم (.)2045
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النبي  -صلى
املسلمون واملشركون واليهو ُد ،حتى ُّ
هموا أن يتواثبوا ،فلم يزل ُّ
اهلل عليه وسلم – يخفضهم ،ثم ركب دابته ،حتى دخل على سعد بن عبادة
«أي سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب؟» .يريد عبد
رضي اهلل عنه فقالْ :
بي ،قال :كذا وكذا ،قالُ :
اعف عنه يا رسول اهلل واصفح ،فو اهلل
اهلل ابن ُأ ّ
لقد أعطاك اهلل الذي أعطاك ،ولقد اصطلح ُ
أهل هذه البحرة على أن ُيتوجوه
فيعصبوه بالعصابة ،فلما ر َّد اهلل ذلك باحلق الذي أعطاك َ
شرق بذلك ،فذلك
فعل به ما رأيت ،فعفا عنه النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – (((.
وقد استمر النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – في معاملته له بهذا حتى وفاته،
«ليخرجن األع ُّز – ويقصد نفسه –
وقال البنه عبد اهلل ملَّا أراد قتله ملقالته:
َّ
َّ
األذل – ويقصد رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم – واملهاجرين –» ،قال
له« :بل يرفق به ،ونحسن صحب َت ُه ما بقي معنا»(((.
أما إن جاؤوا بالكفر ،فقد أرشد اهلل ُرسو َل ُه  -صلى اهلل عليه وسلم – إلى
وض
مواجهتهم وتعنيفهم ،فقال تعالىَ {:و َل ِئن َس َأ ْل َت ُه ْم َل َي ُقولُ َّن ِإنمَّ َا ُك َّنا نَخُ ُ
هلل َوآ َيا ِت ِه َو َر ُسو ِل ِه ُكن ُت ْم ت َْس َت ْه ِز ُؤ َ
َو َن ْل َع ُب ُق ْل َأبِا ِ
ونَ ،ال ت َْع َت ِذ ُرو ْا َقدْ َك َف ْرتمُ َب ْعدَ
ِإميَا ِن ُك ْم إِن ن َّْع ُف َعن َطا ِئ َفةٍ ِّم ُ
نك ْم ُن َع ِّذ ْب َطا ِئ َف ًة ِب َأن َُّه ْم َكانُو ْا ُم ْج ِر ِمنيَ} (((.
حوارات دعوي ٌة كثير ٌة جداً منقول ٌة في كتاب اهلل تعالى ،حوارات
وهناك
ٌ
األنبياء -عليهم السالم -مع أممهم في دعوتهم إلى اخلير ،وزجرهم عن اتِّباع
املفسدين ،فليرجع إليها الداعي ُة ليستمد منها منهج ًا دعوي ًا متين ًا مؤثراً بإذن
اهلل.
(� )1أخرجه البخاري ( ،)2307/5برقم ( ،)5899وم�سلم ( )182/5برقم (.)4760
( )2انظر :ال�سرية البن ه�شام ( ،)292/2وتف�سري بن كثري (.)159/8
(� )3سورة التوبة.٦٦ – ٦٥ :
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خامتة
شرع ُه ،وتطبي َق ُه،
الدعو ُة مبفهومها العام تعني دعو َة الناس إلى اهلل،
وتعليمهم َ
َ
هات ،فهي شامل ٌة لنواحي حياة املسلمنيُّ ،
الش ُب ِ
وتصحيح اخللل ،ور َّد ُّ
فكل
َ
داع إلى اهلل تعالى.
مسلم ٍ
أساليب الدعوة إلى اهلل متنوعةً ،فإن من أهمها احلوا َر واملجادل َة
وإذا كانت
ُ
ِ
وضوابط ِه،
ألحد عنه ،ومن هنا كانت أهمي ُة تَع ُّل ِم ُأ ُس ِس ِه،
باحلسنى ،وال ِغ َن ًى ٍ
وأسالي ِب ِه ،مهم ًة ِّ
ُ
والسبيل األمثل لهذا هو بالرجوع إلى الوحيني:
أحد،
لكل ٍ
الكتاب والسن ِة ،ففيهما ٌ
ِ
شاف لذلك.
بيان ٍ
ماسة إلى ضبطها؛
ومع تطور أساليب احلوار وجتددها يكون الدعا ُة بحاجة ّ
ليكونوا على ب ّينة ،ولينجوا من تخبط وفشل :فكم من داعية أخفق في
حواره؛ بسبب عدم اهتمامه بأسس احلوار وأساليبه ،فتسبب في انصراف
الناس عنه وعن دعوته ،ومن هنا كان احلوا ُر في الدعوة جديراً بالعناية ،وحر َّي ًا
األوقات الثمين ُة.
أن تُبذل فيه
ُ
هدانا ُ
اهلل ُس َ
بل الرشاد ،وآخ ُر َدعوانا ِأن احلمدُ ِ
رب العاملني.
هلل ِّ
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املراجع
•أدب االختالف ،د .صالح بن عبد اهلل حميد.
•أدب احلوار ،د .عائض القرني.
•أساليب القرآن في الرد :د .نعيم الدردساوي.
•أصول احلوار ،الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.
•بديع القرآن ،ابن أبي األصبع املصري – حتقيق محمد حنفي شرف.
•التعريفات ،لعبد القاهر اجلرجاني.
•تفسير “في ظالل القرآن” سيد قطب.
•تفسير اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.
•تفسير الكشاف ،أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد ،الزمخشري.
•التفسير الواضح ،محمد محمود حجازي.
•تفسير تيسير الكرمي املنان الشيخ :عبد الرحمن بن ناصر السعدي.
•تفسير جامع البيان في تفسير القرآن ،ألبي جعفر الطبري.
•تفسير معالم التنزيل ،اإلمام أبو محمد احلسني بن مسعود البغوي.
•جامع الترمذي ،اإلمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.
•اجلامع املسند ألبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري.
•جامع بيان العلم وفضله ،للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر.
•احلوار النبوي مع املسلمني وغير املسلمني ،د .سعيد إسماعيل صيني.
•احلوار في الدعوة ،د .شريف حامت العوني.
•احلوار في القرآن :حسني فضل اهلل ظهير.
•احلوار في القرآن الكرمي ،د .عبده عبد اهلل احلميدي.
•احلوار في القرآن الكرمي ،محمد حسني فضل اهلل.
•احلوار في القرآن معاملُ ُه وأهدا ُف ُه ،د .سناء عابد.
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•احلوار منهج ًا وثقافةً ،د .سعيد إسماعيل علي.
•احلوار ،آدابه وتطبيقاته في التربية اإلسالمية ،خالد محمد املغامسي.
•احلوار ،آدابه وضوابطه ،يحيى بن محمد زمزمي.
•الدعوة قواعد وأصول ،جمعة أمني عبد العزيز.
•السلسلة الصحيحة ،الشيخ محمد ناصر الدين األلباني.
•السنن الكبرى ،اإلمام أحمد بن شعيب النسائي.
•صحيح مسلم ،ألبي احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري.
•ضوابط املعرفة ،عبد الرحمن حسن حبنكة امليداني.
•الطرق احلكمية في السياسية الشرعية ،البن قيم اجلوزية.
•فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز.
علي عبد احلميد محمود.
•فقه الدعوة إلى اهلل ،دّ .
•فقه الدعوة في إنكار املنكر ،عبد احلميد الباللي.
•قواعد ومبادئ احلوار الف َّعال .د.محمد بن عبداهلل الشويعر/أ .عبداهلل
بن عمر الصقهان.
•كيف حتاور؟ ،د .طارق احلبيب.
•لسان العرب ،ألبي الفضل جمال الدين بن منظور.
•مجموع فتاوى ابن تيمية.
•مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي.
•املدخل إلى علم الدعوة ،د .محمد أبو الفتح البيانوني.
•املعجم الكبير ،اإلمام سليمان بن أحمد ال ّلخمي الشامي الطبراني.
•معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا أبي احلسني.
•مناهج اجلدل في القرآن الكرمي ،د .زاهر عوض األملعي.
•منهج الدعوة في ضوء الواقع املعاصر ،عدنان عرعور.
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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 (:
هاتف+ 966 11 2665777 :
فاكس+ 966 11 2665778 :
ص.ب ، 89866 :الرياض11692 :

