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 محمد حسن بخيت. د
 الجامعة اإلسالمية-كلية أصول الدين 

يتـناول البحـث أدبـاً مهماً يتغافل عنه كثير من المتحاورين ، وال يعطونه االهتمام الكافي،                : ملخـص 

حيث يبين البحث المراد بالحوار والمصطلحات التي تتعلق به         . وخاصة جانبه التطبيقي وهو أدب الحوار       

المناظرة والجدل ، وكذلك األركان التي يقوم عليها الحوار ، والشروط التي ينبغي على المحاور معرفتها ك

 .حتى ينجح الحوار ويصل المحاور إلى هدفه وهو إحقاق الحق ورد الباطل 

 كما أن هذا البحث يوضح األخالق التي ينبغي أن يتحلى بها المحاور ألنها تُظهر حقيقة المحاور ، ومدى                 

قدرته على االنضباط ، وتعمل على أن يكون الحوار قائماً على آداب رفيعة وأخالق عالية ؛ ليبقى حواراً                  

 .جاداً حتى النهاية 

ويـناقش هـذا البحث منهج الحوار وضوابطه ، من أجل أن يكون حواراً صحيحاً يصل إلى بر األمان ،         

 .دون عوائق أو معوقات 
 

Abstract: This research deals with an important literature which is many speakers 
ignore it , or they don't give it much importance, especially it's practical side which 
is the politerness of the dialogue. 
 This research clarifies the meanings of the dialogue and it's terms like, 
disputation, argumentation and their similar articulation. 
 This research clarifies the outbreak of the dialogue and it's circulation reason. 
It's clarifies the nooks which are the dialogue is based on  and the conditions 
which are the speaker has to success and he can achieve his aim to get the right 
and to get out the void. 
 This research clarifies the moral of the dialogue for the speaker because it 
appears his reality and his capacity of discipline and this dialogue must has high 
propriety and high moral to be a serious dialogue to the end. 
 This research deals with the method of the dialogue and it's rules to be a 
correct dialogue and to reach safe with out any impediments or dilatories. 

 المقدمة

إن الحمـد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من                  

يهـد اهللا فـال مضـل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       

 : عبده ورسوله وبعد وأشهد أن محمداً 

 لوجوده في غير اإلنسان كالمالئكة والجن ، وإن         يعتـبر الحـوار ظاهـرة إنسـانية بـل عالمية          

االخـتالف فـي الرأي سنة إلهية في حياة البشر نتيجة لتفاوتهم في العقول واإلفهام واألمزجة ،                 

ِإلَّا من  * ولَو شَاء ربك لَجعَل النَّاس ُأمةً واِحدةً وال يزالُون مخْتَِلِفين            : حيـث قـال اهللا تعالى       

 كبر ِحمر )1(.  
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لقـد خلق اهللا تعالى اإلنسان ناطقـاً مفكـراً محباً للدفاع عن نفسه إذا تعرض للجدل أو النقاش ،                  

أو تـبادل األفكار واآلراء ، وهذه النزعة الدفاعية تتفاوت حسب تفاوت العقول ، واختالف اآلراء     

جري بين الناس من حوارات ومناظرات واألفكـار والمعتقدات ، مما يكون له األثر الفعال فيما ي  

ومجـادالت ، فالحوار ينطلق من تأثيرات وأحاسيس تجيش في النفس إلظهار مبدأ ، أو تصحيح                

 .خطأ ، أو نصرة حق ،أو غير ذلك مما جبلت عليه النفس البشرية

 ،  إن المحـاورة والمناظرة والجدل كلها ألفاظ قريبة من بعضها ، وهي طبيعة وجبلة في اإلنسان               

 ، ولذلك أشار القرآن الكريم إلى ضوابط        ) )2 وكَان اِإلنْسان َأكْثَر شَيٍء جدالً     : لقوـله تعـالى     

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنَِة وجاِدلْهم  : الحـوار والجـدل فـي قوله تعالى        

   نسَأح ِبالَِّتـي ِهي  )3( ه   وقول :            واظَلَم ِإلَّا الَِّذين نسَأح َل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهياِدلُوا َأهال تُجو

 مِمنْه  )4(.  

 :أهداف البحث

 . التعرف على األلفاظ التي تندرج تحت لفظ الحوار -1

 . بيان اآلداب التي ينبغي على المتحاورين االلتزام بها -2

 .د األساسية للحوار  التأكيد على القواع-3

 :منهج البحث

 . سيتم استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة -1

 . توثيق المعلومات بعزوها إلى مظانها -2

 . تخريج اآليات واألحاديث النبوية -3

 : خطة البحث 

 :سيتم بإذن اهللا تعالى تقسيم البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة 

 .ار ومصطلحاته  تعريف الحو:المبحث األول 

 . نشأة الحوار وأسباب انتشاره :المبحث الثاني 

 . أركان الحوار وشروطه :المبحث الثالث 

 . أخالق الحوار :المبحث الرابع 

 . منهج الحوار وضوابطه :المبحث الخامس 

 :الخاتمة 

 .وتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 
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 المبحث األول

 تهتعريف الحوار ومصطلحا
يعتـبر الحـوار والمناظرة والجدل والمكابرة ألفاظ لها معان ومدلوالت ال بد من الوقوف عليها                

 .لبيانها لغة واصطالحاً والعالقة بينها 

 :الحوار لغة واصطالحاً : أوالً 

والحوار مراجعة النطق ، وتحاوروا     ... المحاورة  : " ورد في القاموس المحيط      : الحوار لغة    -1

 وفي  )6(" الحوار المجاوبة ، والتحاور التجاوب    : " وفي مختار الصحاح     )5("الم بينهم تـراجعوا الك  

: يحاوره يخاطبه ، يقال تحاور الرجالن إذا رد كل منهما على صاحبه ، والمحاورة               : "التبـيان   

  .)7(" الخطاب من اثنين فما فوق

و ضرب من األدب الرفيع     هو المراجعة في الكالم ومنه التحاور ، وه        ": الحـوار اصطالحاً     -2

  .)8(" وأسلوب من أساليبه

وهذا يعني أن الحوار هو مراجعة في الكالم ولكن بطريقة مؤدبة وبألفاظ حسنة فيها نوع من الود                 

 .والحب 

 :المناظرة لغة واصطالحاً : ثانياً 

لذي التَّراوض في األمر ، ونظيرك ا     : التناظر  : "ورد فـي لسان العرب       ": المـناظرة لغـة      -1

يراوضك وتناظره ، وناظره من المناظرة ، والنظير المثل ، وفالن نظيرك ، أي مثلك والمناظرة                

  .)9(" أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً كيف تأتيانه

هي النظر بالبصيرة من الجانبين ، في النسبة        : " عرفها الجرجاني بقوله     : المناظرة اصطالحاً    -2

  .)10(" اً للصواببين الشيئين إظهار

هي تردد الكالم بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله           : "وعـرفها األلمعـي بقوـله       

  .)11(" وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق

هي المحاورة بين فريقين حول موضوع كل منهما وجهة نظر فيه           : "وعـرفها الميدانـي بقوـله       

خر ، فهو يحاول إثبات وجهة نظره ، وإبطال وجهة نظر خصمه ،             تخالف وجهة نظر الفريق اآل    

  .)12(" مع رغبته الصادقة بظهور الحق واالعتراف به لدى ظهوره

ويـتفق اإلمـام أبـو زهرة مع غيره في بيان أن المناظرة المقصود منها الوصول إلى الصواب                  

وضوع الذي اختلفت أنظار    المناظرة يكون الغرض منها الوصول إلى الصواب في الم        : "بقولـه  

  .)13(" المتناقشين فيه
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وهكـذا يتبيـن أن المناظرة محاورة من أجل الوصول إلى الصواب ، ولهذا كان االشتراط فيها                 

 .التقارب بين المتناظرين في العلم والفهم 

 :الجدل لغة واصطالحاً : ثالثاً 

شديد :  جِدل وِمجدل وِمجدال     هو اللدد في الخصومة والقدرة عليها ، ورجل        ": الجـدل لغـة      -1

أي غلبته ، ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام          : الجـدل ، يقـال جادلت الرجل فجدلته جدالً          

وهو شدة الخصومة ، والجدل مقابلة الحجة بالحجة ،         ) الجدل(وجادلــه أي خاصـمه ، واالسم        

  .)14(" المناظرة والمخاصمة: والمجادلة 

دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو        : "عرفه الجرجاني بقوله     : الجــدل اصطالحـاً     -2

  .)15(" شبهة ، أو يقصد به تصحيح كالمه ، وهو الخصومة في الحقيقة

 ، وبين اإلمام أبو     )16(" عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها      : "وفـي تعـريف آخر      

نه إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام       والجدل يكون الغرض م   : "زهرة الغرض من الجدل بقوله      

  .)17(" االستدالل

فالجدل هو حوار كالمي يتفهم فيه كل طرف من الفريقين المتحاورين وجهة نظر الطرف اآلخر،               

ويعرض فيه كل طرف منهما أدلته التي رجحت لديه ، واستمساكه بوجهة نظره ، ثم يأخذ بتبصر                 

ها الطرف اآلخر على أدلته ، أو من خالل األدلة التي ينير            الحقيقة من خالل االنتقادات التي يوجه     

  .)18(له بها بعض النقاط التي كانت غامضة عليه 

 ، وقد يكون    ) )19 وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي َأحسن    : وقـد يكون الجـدل بالحسنى حيث قال تعالى         

 ولذلك قسم العلماء الجدل إلى      ) )20 ضوا ِبِه الْحقَّ  وجادلُوا ِبالْباِطِل ِليدحِ   : بالباطل ، قال تعالى     

فالجدل الذي  . "ممـدوح ومذمـوم ، وذلك بحسب الغاية منه ، وبحسب أسلوبه ، وما يؤدي إليه                 

يهـدف إلـى إحقـاق الحق ونصرته ، ويكون بأسلوب صحيح مناسب ، ويؤدي إلى خيـر فهذا                  

لم يسلم أسلوبه ، وال يؤدي إلى خير فهو         الجـدل الممـدوح ، والجـدل الذي ال يهدف إلى ذلك و            

  .)21(" الجدل المذموم

 :المكابرة لغة واصطالحاً: رابعاً 

طاوله بالكبر وقال أنا أكبر منك،      : كابر فالن فالناً    : "ورد في المعجم الوسيط     :  المكابرة لغة    -1

  .)22(" عاند فيه: جاحده وغالبه عليه وفي الخبر أو الحق : وفالناً على حقه 

يقال ... فالن حية الوادي وحية األرض إذا كان نهاية الدهاء والخبث والعقل            : "وفي لسان العرب    

  .)23(" ذلك على الذي يستحق ما ال يملك مكابرة وظلماً
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هي المنازعة في المسألة العلمية ال إلظهار       : " عرفها الجرجاني بقوله     : المكابـرة اصطالحاً     -2

  .)24(" المكابرة هي مدافعة الحق بعد العلم به: م ، وقيل الصواب ، بل إللزام الخص

والمكابـرة ال يكـون الغرض منهـا إلـزام الخصم وال الوصول         : "وعرفها أبو زهرة بقولـه     

للحـق ، بـل اجتياز المجلس ، والشهرة أو مطلق اللجاجة ، أو غير ذلك من األغراض التي ال                    

  .)25(" تغني في الحق فتيالً

ة هي المعاندة والمخالفة من أجل الظهور والشدة ، والغرض منها إلزام الخصم باعتماد              فالمكابـر 

 .أسلوب المغالطة ، ألنه ال يقصد المكابر الوصول إلى الحق والصواب 

ولذلك فالمكابرة تختلف عن المحاورة والمناظرة والجدل المحمود ، ولكن مع التقارب بين الحوار              

إال أنه بينها تفاوت في ترتيب وقوعها حيث تبدأ القضية المطروحة أو            والمناظرة والجدل المحمود    

االخـتالف بـالحوار ثم يتبعه المناظرة ثم الجدل المحمود ، وربما يمتد إلى الجدل المذموم حيث                 

يدفـع المجـادل التعصـب لرأيه وإن كان ظاهراً مخالفته للحق ، ولكنه تأخذه العزة باإلثم رغم                  

 .ول الجدل إلى مكابرة وضوح األدلة وهنا يتح

واعتـبر العديد من العلماء والباحثين أن الحوار والمناظرة والجدل والمناقشة والمباحثة قريبة من              

ال : "بعضـها ، بل هناك من ال يفرق بينها ، بل يعتبرها شيء واحد كاإلمام الجويني حيث يقول                   

ء باألصول والفروع ، وإن فرق      فرق بين المناظرة والجدال والمجادلة ، والجدل في عرف العلما         

بيـن الجدل والمناظرة على طريقة اللغة ، وذلك أن الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق منه                   

  .)26(" النظر

تدور على األلسن عبارة المناظرة والجدل والمكابرة ، وأحياناً تطلق          : "وأما اإلمام أبو زهرة فقال      

  .)27(" بينها اختالفاً واضحاً في االصطالحإحداها في موضع األخرى ، وفي الحق أن 

وقد شاعت بين الناس ألفاظ إن لم تكن واحدة في المفهوم فهي            : "وقـال الدكـتور زاهر األلمعي       

قريـبة بعضـها من بعض كالمناظرة والمحاورة والمناقشة والمباحثة ألنها ترجع في نهاية أمرها      

 بني اإلنسان جبلة وطبعاً ، وقد توجد بينها فروق          إلـى طريق البيان والتبيين التي أودعها اهللا في        

  .)28(" بينتها قواعد الجدل وأدب البحث والمناظرة

هناك ألفاظ مرادفة في معانيها للجدل والمناظرة ، من ذلك المحاجة ،            : "عـثمان حسن    . وقـال د  

وكالهما قد  المحـاورة ، المناقشة ، المباحثة ، ولعل هذا هو األصح وهو المعتمد في هذا البحث                 

يسـتعمل في الحق والباطل ، وذلك بحسب قصد كل من المتجادلين والمتناظرين ، وما يدليان به                 

  .)29(" من حجج
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فهـذه األقوال تدل بوضوح على التقارب الواضح بين ألفاظ الحوار والمناظرة والجدل وإن وجد               

 .بينها بعض الفروق التي تتضح وتظهر عند التعامل مع هذه األلفاظ 

 المبحث الثاني

 نشأة الحوار وأسباب انتشاره
 :نشأة الحوار: المطلب األول 

إن اإلنسـان بطبعه اجتماعي ، ألنه يميل إلى االجتماع بغيره من بني جنسه الحتياجه إليه ، وال                  

يعـرف كـل منهما مراد صاحبه إال بالحوار والبيان ، لكون الحوار والجدل ضرباً من ضروب                 

ي الخليقة وسيظل باقياً إلى يوم الدين ما دام هناك عقل ومعتقدات وقضايا             البـيان ، وهـو قديم ف      

 .وتباين في اآلراء والميول واألهداف 

ويعتـبر الحوار والجدل ظاهرة عالمية لوجوده في غير األجناس البشرية كالمالئكة والجن ، وقد               

في داخله من أفكار وخاصة     جعـل اهللا تعالى اإلنسان مفكراً وناطقاً وهذا يدفعه إلى اإلفصاح عما             

في مواقف الحوار الذي يقوم على برهنة أو معارضة ، وكل ذلك مركوز في فطرة اإلنسان ، وال                  

يمكن أن يخلو بشر عنده القدرة على البيان من الحوار والجدل ، ألنه يعبر عما في نفسه من بيان                   

مجبولة على حب الدفاع عنها،     بصرف النظر عن طبيعة هذا البيان وبواعثه ، ألن النفس البشرية            

يوم تَْأِتي كُلُّ    : وتقريـر مطالـبها ، حتى في يوم القيامة ال تتخلى عن ذلك كما قال اهللا تعالى                  

  .) )30 نَفٍْس تُجاِدُل عن نَفِْسها

إن تفاوت العقول واختالف اآلراء واألفكار والملل والنحل له أثر فعال فيما يجري بين الناس من  

رات ومناظرات وجدل ؛ لما يجيش في النفس من تأثيرات وأحاسيس إلظهار مبدأ أو نصرة               حـوا 

حق أو تصحيح خطأ أو غير ذلك مما جبلت عليه النفوس البشرية ، وبأي دافع كان هذا الحوار ،                   

كْثَر وكَان اِإلنْسان أَ   : فالجدل ضرورة حتمية ألنه طبيعة وجبلة في الفطرة اإلنسانية لقوله تعالى            

  .) )31 شَيٍء جدالً

ِإنِّـي جاِعٌل ِفي   : إن وجـود اإلنسان نفسه دفع المالئكة للتساؤل عندما أخبرهم اهللا تعالى بقوله   

قَالُوا َأتَجعُل ِفيها من     :  رغبوا في البيـان والمعرفـة واالسترشاد فقالوا        ) )32الْـَأرِض خَِليفَةً    

ـْن نُسبح ِبحمِدك ونُقَدس لَك قَاَل ِإنِّي َأعلَم ما ال تَعلَمون              يفِْسد ِفيها ويسفِ    ثم  ) )33ك الدماء ونَح

فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس َأبى واستَكْبر وكَان       : أمـرهم بالسجود آلدم عليه السالم فأطاعوا إال إبليس          

الْكَاِفِرين ِمن  )34(.  
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 يعتـبر أول مـن سن الجدال المالئكة صلوات اهللا عليهم وأول من أظهر الخالف وركب      ولذلـك 

قَاَل يا    : العـنـاد إبليس وذلـك باستخدامه القيـاس اإلبليسي الباطـل عندمـا قال اهللا تعالى             

 قَاَل َأنَا خَير منْه     *ن الْعاِلين   ِإبِلـيس مـا مـنَعك َأن تَسجد ِلما خَلَقْتُ ِبيدي َأستَكْبرتَ َأم كُنتَ مِ              

  وِإن علَيك لَعنَِتي ِإلَى يومِ     * قَاَل فَاخْرج ِمنْها فَِإنَّك رِجيم       *خَلَقْتَِنـي ِمـن نَّاٍر وخَلَقْتَه ِمن ِطيٍن         

 ِإلَى يوِم الْوقِْت الْمعلُوِم     *ن الْمنظَِرين    قَاَل فَِإنَّك مِ   * قَاَل رب فََأنِظرِني ِإلَى يوِم يبعثُون        *الديـِن   

*         ِعينمَأج مـنَّهلَُأغِْوي ِتكقَـاَل فَـِبِعز *      خْلَِصينالْم مِمنْه كادقَّ َأقُوُل       * ِإلَّا ِعبالْحقُّ وقَاَل فَالْح * 

  .) )35 ينلََأملََأن جهنَّم ِمنك وِممن تَِبعك ِمنْهم َأجمِع

واسـتمر الحـوار والجـدل ولم يتوقف بين بني آدم أنفسهم من يوم أن ُأهبط آدم إلى األرض ،                    

وأرسـل اهللا الرسـل وأنزل الكتب والناس في حوار وجدل حول كثير من القضايا ، ويعتبر أول                  

 : حوار وجدل يسجله لنا القرآن الكريم هو جدال ابني آدم حيث قال اهللا تعالى 

 ااآلخَِر قَاَل                    و ْل ِمنتَقَبي لَما وِدِهمَل ِمن َأحاناً فَتُقُببا قُربقِّ ِإذْ قَرِبالْح مآد نَيَأ ابنَـب ِهملَـيتْـُل ع

          تَِّقينالْم ِمن ُل اللّهتَقَبا يقَـاَل ِإنَّم ا      *لََأقْتُلَـنَّكِلتَقْتُلَِني م كدي طتَ ِإلَيسلَِئن ب      كِإلَي ِدياِسٍط يَأنَاْ ِبب 

الَِمينالْع بر ِإنِّي َأخَافُ اللّه لََأقْتُلَك  )36(.  

ثـم يقـص علينا القرآن الكريم حوار وجدال األنبياء مع أقوامهم في موضوعات شتى ، أبرزها                 

جود بوجود  التوحـيد واإليمان حيث نجد الصراع بين الحق والباطل قائماً ، والجدل اإلنساني مو             

اإلنسان ، وكان األنبياء عليهم الصالة والسالم يقفون مواقف مشرفة في تبليغ رساالت ربهم مهما               

القوا من أقوامهم من أذى ، وقصص نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى               

م بعث علـيهم السـالم كلها تشير بوضوح إلى حقيقة الحوار والجدل ودوره وأثره في اإليمان ، ث        

 فـي قـوم بلـغ البيان العربي فيهم ذروته ، ومارسوا ضروباً من البالغة واللدد في                  محمـد   

الخصـومة ، فكـان ال بد من مقارعتها بالحجة والبرهان وإفحامها بمنطق البالغة والبيان ، وقد                 

 أظهـر اإلسـالم دعوتـه الخالصـة ، وأعلن كلمته الفاصلة بين عقيدة التوحيد ومعتقدات الوثنية         

 .الضالة، فهو ال يقبل الحل الوسط في األمور االعتقادية 

أمـا الجدل والحوار في البيئة اإلسالمية ، فقد ظل في عهد الصحابة والتابعين مقصوراً على ما                  

تدعو إليه الحاجة من تبيان الحق ودفع الشبه وترجيح األدلة في االجتهادات الفقهية ، ولم يقع في                 

نهم كانوا يعرفون األدلة نصاً ومعنى ، كما كانت فطرهم سليمة ، ولكن بعد              العقـائد إال نادراً ؛ أل     

تـرجمة الـثقافات والعلـوم اليونانية والفارسية إلى اللغة العربية ، وظهور مدارس علم الكالم ،                 

وانتشار المذاهب الفلسفية ، هب الصراع الفكري بين دعاة الحق ودعاة الباطل ، وتكونت من تلك                

لمجادالت الكالمية واآلراء الفلسفية ثروة هائلة ، وإن كان معظمها ابتعد عن مناهج             الحـوارات وا  



 محمد بخيت

 54

الصواب ، وجر على األمة اإلسالمية في عقائدها كثيراً من االضطراب ، والتفكك ، وقد تصدى                

علماء األمة لتلك اآلراء بالقلم واللسان ، وجادلوا بالحجة والبرهان ، ورأى البعض منهم ضرورة               

 علوم أولئك الفالسفة للرد عليها عن خبرة واطالع كما فعل اإلمام أبو حامد الغزالي في                معـرفة 

نقضاً وإبطاالً لما روجه الفالسفة من دعاوى ال تتفق مع عقائد اإلسالم ،             " تهافت الفالسفة "كـتابه   

ليه هذه  كمـا تصدى شيخ اإلسالم ابن تيمية للمنطق اليوناني والمذاهب الكالمية مبيناً ما تنطوي ع              

  .)37(الثقافات والعلوم من أضرار على عقيدة المسلم لما تحويه من مخالفات للعقيدة اإلسالمية 

ويسـتمر الحوار والجدل ما دام هنالك عقول تفكر وآراء تختلف وأفكار تتوارد وعقائد تستورد ،                

لمعتقدات وقـد ظهـر هذا بوضوح عند انتشار الشيوعية والعلمانية والعولمة حيث تصدى لهذه ا              

واألفكـار أهـل الحق فبينوا زيفها وبطالنها ، وسيبقى الدفاع عن الحق ضد الباطل مستمراً حتى        

 .قيام الساعة 

 :أسباب انتشار الحوار: المطلب الثاني 

 :تعددت األسباب التي أدت إلى انتشار الحوار في بالد المسلمين وتتمثل في  

ن والمنافقين ، وكذلك اليهود والنصارى      الشـبهات والشكوك التي يلقيها بعض المشركي       -1

والدهريين والعلمانيين وغيرهم بقصد الطعن في الدين اإلسالمي ومن جاء به للصد عن اإلسالم ،               

 .مما دفع علماء اإلسالم للتصدي لهم ببيان زيف ما يدعون 

ولة انتشـار الفتح اإلسالمي ، ودخول كثير من األمم ذات العقائد المختلفة في حوزة الد               -2

 .اإلسالمية ، وسريان كثير من رواسب تلك األمم إلى المسلمين بحكم الجوار والمخالطة 

االختالط باألمم األعجمية ، ودخول كثير من هذه األمم في الدين اإلسالمي ، وكان منهم                -3

طائفـة اخـتارت اإلسالم عن رضا مع حسن النية وصدق اإلسالم ، ولكنها لم تفهم اإلسالم كما                  

لطت أقواالً قديمة متأثرة بالفلسفة اليونانية القديمة وأديانهم المنحرفة ، وأخرى إسالمية            ينبغـي فخ  

جديدة فكان لها من الرأي مخرج خاص ال هو بالقديم المحض وال هو بالجديد الصافي ، فنشأ من                  

ذلـك آراء متباينة التف حول أصحابها من يشايعهم ، وراح كل فريق يبحث عما يدعم مذهبه من                  

دلـة والشـواهد ، وطائفـة أخرى دخلت في اإلسالم عن غدر ونفاق ، وكيد لإلسالم وأهله ،                   األ

قاصدة الشر والكيد ، فذهبت تلفق وتخلط كما شاء لها الهوى ، وتنشر الشرك والكفر ، ولهذا كان                  

زعمـاء الفـرق والـبدع من األعاجم أمثال الجهد بن درهم والجهم بن صفوان وبشر المريسي                 

 .وغيرهم 

وهذا ال يعني عدم وجود من دخل في اإلسالم وهو صادق اإلسالم سليم الفهم ، فقد وجد منهم خلق                    

 .كثير اعتز اإلسالم بهم 
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ورود بعض النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهـرة التي توهم بظاهرها خالف             -4

ذوي األهواء من   ما هو معلوم ومتفق عليه بين السلف فتحتاج إلى تفسير وتأويل ، بينما وجد من                

يتمسـك بتفسـيراته الخاصـة المخالفة للحق ، أو ينحرف في التأويل ويجادل فيه ليحرك ساكن                 

 .الخالف ويذكي نار الفرقة 

ميل بعض العقول إلى الترف العقلي بالبحث فيما يعرض من مبهم أو مشكل ، واختيار                -5

 .المسائل التي تثيرها دواعي السياسة واالجتماع 

ثـير من المسائل التي ليس باستطاعة العقل البشري الوصول إليها           الـتعرض لبحـث ك     -6

مـنفرداً عن الشرع كالغيبيات ، ومسألة القضاء والقدر وغيرها ، فإن البحث في هذه المسائل فتح   

بـاب الحوار والجدل ، على أن العقل البشري مهما أوتي من الذكاء والفطنة لن يستطيع الوصول                 

 .، فالتسليم بهـا عن طريق السمع أولى وأحمد عاقبة إلى كنهها عن طريق العقل 

حيث تختلف طبيعة عقول الناس وفهمها من شخص آلخر ، فمن           : اخـتالف المـدارك      -7

عقـل متسـع نـير إلـى أوسع ، إلى أوسع من جانب وأضيق من جانب آخر ، وهذا يؤدي إلى                      

 يحيط بجزء منها ، وهناك اخـتالف إدراك الناس لألشياء فهناك من ينفذ إلى الحقيقة ، وهناك من         

مـن يسـيطر عليه الوهم والخيال ، فاختالف المدارك وطبائع العقول سبب في اختالف ما تنتهي     

 . إليه هذه العقول 

انتشـار مجـالس القصـص فـي المـدن اإلسالمية ، مما فتح السبيل للناس في تناول             -8

لدين ، فأقبل الناس على هذه  المشـكالت الطارئة ، وامتحان المسائل ، والرغبة في معرفة حكمة ا           

المجالس ، واستمعوا إلى القصص ، وجادلوا القصاص فيما يقولون ، وبالتالي قويت عندهم ملكة               

  .)38(البحث والحوار والمناظرة 

كـل هذه األسباب نشطت العقول ، وهيأتها للحوار فيما عرض عليها من مسائل دينية أو سياسية                 

 . تالف األنظار واألهداف وتباين المقاصد أو اجتماعية ، فكان الخالف الخ
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 المبحث الثالث

 أركان الحوار وشروطه
 :أركان الحوار: المطلب األول 

 :للحوار ركنان أساسيان ال بد من وجودهما حتى تكون محاورة وهما 

 لكي يكون الحوار نافعاً ومثرياً بل جاداً ومستهدفاً إظهار الحق           :موضوع الحوار   : الركـن األول    

حسـن أن يخـتار الموضوع بعناية ، وأن يكون المحاور على معرفة بالموضوع ويستحسن أن                ي

 :يكون موضوع الحوار في 

 قضـية اعتقادية كإثبات وجود اهللا تعالى ووحدانيته أو ألوهيته أو صفاته ، أو ختم الرساالت                 -1

ة ، المهم أن يحدد      ، أو إثـبات اليوم اآلخر وقضية البعث ، فالمواضيع المتعلقة كثير            بمحمـد   

 .موضوعاً منها 

 مشـكلة تتضـارب فيها اآلراء ، ولم ينته فيها أصحاب اآلراء إلى رأي حاسم فيكون الحوار                  -2

 .بقصد الوصول إلى الرأي الحاسم 

 الحـوار حـول بعض معوقات العمل اإلسالمي لتحليلها والوصول إلى أسلوب للتغلب عليها               -3

 .وإزالتها 

أو نحلة أو فرقة من المعادين لإلسالم ليعرف المسلمون حقيقتهم وكيفية            الحـوار حـول ملة       -4

 .تجنب شرهم 

 . التناظر حول أسلوب العمل اإلسالمي المالئم للقطر الذي يعيش فيه الداعية -5

كما أن هناك مواضيع متعددة يدور حولها الحوار كاألخالق واآلداب أو السياسة أو االقتصاد ، بل                

ون في كل وقت حيث المواضيع الحياتية المتعددة ، ولكن المهم أن يكون هناك              إن الحـوار قد يك    

 .موضوع معين ومحدد يجرى حوله الحوار 

 قد يكونان شخصين أو فريقين يتحاوران حول موضوع الحوار          :المتحاوران  : الركـن الثانـي     

هناك حوار ،   وهذا ركن أساسي في الحوار ؛ ألنه ال بد من وجود خالف أو اختالف حتى يكون                 

وتتم العملية الحوارية لتصل على الهدف المرجو ، وهذا يرجع إلى نية المتحاورين ومدى صدقهم               

للوصـول إلى الحق ، كما ينبغي على المتحاورين أن يكونا على قدر من العلم ألنه ال يقوى كل                   

سك عن بعض ما    تكلم في العلم من لو أم     : "إنسان على الحوار والجدل حيث يقول اإلمام الشافعي         

  .)39(" تكلم فيه لكان اإلمساك أولى به ، وأقرب إلى السالمة له
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وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة ، إذا كان المناظر ضعيف العلم           : "ويقـول اإلمـام ابن تيمية       

بالحجة وجواب الشبهة ، فيخاف أن يفسده ذلك المضل ، كما ينهى الضعيف عن المقاتلة أن يقاتل                 

  .)40(" يـاً من علوج الكفـار ، فإن ذلـك يضره ويضر المسلمين بال منفعةعلجـاً قو

المناظرة المفيدة إنما تكون بين النظراء في العلم ، ولهذا قالوا ال تصح             : "عثمان حسن   . وقـال د  

المـناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين ، أو متساويين في مرتبة واحدة من                

  .)41(" م والعقل واإلنصاف ، وإال فهو مراء ومكابرةالدين والفه

كما أن هناك أصنافاً ينبغي تجنب مناظرتهم وهم جاهل ال يقر بجهله ، ومفرط متعنت ، ومعتد ال                  

واحذر : "يحب اإلنصاف ، ومن هو عادته التسفه في الكالم حيث قال اإلمام ابن حزم رحمه اهللا                 

المخالفة أو الصياح والمغالبة فال تتعن به ، ولو أمكنك          مكالمـة مـن لـيس مذهبه إال المضادة و         

 فإذا كان   – الكف والمنع    –صـرفه عن ضالله بالوعظ لكان حسناً ، فإن لم يكن فبالزجر والقدع              

  .)42(" ممتنع الجانب فليتجنب كما يتجنب المجنون ، فأذاه أكثر من أذى المجانين

 :شروط الحوار: المطلب الثاني 

 :ط ينبغي على كل محاور معرفتها لكي يتحقق الهدف من الحوار، والشروط هي للحوار شرو

العلـم بـأدب الحوار والمناظرة والتقيد بها حتى ال يتحول الحوار إلى مماراة بعيدة عن                -1

أو مشـاحنة تفسد القلوب وتهيج النفوس مما يؤدي إلى التعصب الذي ال             ، نشــدان الحقـيقـة     

 .يوصل إلى الحق 

مـتحاوران على معرفة وعلم بالموضوع الذي يتنازعان فيه حتى يتكلم كل            أن يكـون ال    -2

مـنهما ضـمن هـذا الموضـوع ، وال يكون كالمهم عشوائياً بل ضمن قواعد وضوابط الحوار                  

  .)43(والمناظرة 

إن عدم العلم بالموضوع ومعرفته يؤدي إلى عدم الفهم ، أو فهم الموضوع على خالف المقصود                

جة ويؤكد هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن عدياً بن حاتم رضي اهللا               من الدليل أو الح   

ـْرِ          :لما نزلت : عنه قال   قال عدي   ))44حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الَْأبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَج

وعقاالً أسود أعرف الليل    عقاالً أبيض   ! إني أجعل تحت وسادتي عقالين    ! يا رسول اهللا  : بـن حاتم  

  .)45(" إن وسادتك لعريض ، إنما هو سواد الليل وبياض النهار: "فقال رسول اهللا . من النهار

إن عـدم فهـم عـدي رضي اهللا عنه المقصود من الخيط األبيض والخيط األسود في اآلية وهو                   

 أن يبين له  راد الرسول بياض النهار وسواد الليل ، دفعه إلى استخدام عقالين تحت وسادته ، فأ

إن وسادتك يعلوها الليل : بـأن وسادته عريضة إذ جعل تحتها الليل والنهار ، فأراد أن يقول له   

 .والنهار ويغطيها 
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أن يكون الموضوع مما يجوز أن تجرى فيه المناظرة ضمن قواعد الحوار وضوابطه ،               -3

 ألنها من األمور المعلومة التي يعتبر       )46(فالبديهيات الجلية ال تجرى فيها مناظرة أو حوار أصالً          

الخـوض فيها ال حاجة له ، وجحد الخصم لهذه البدهيات سفسطة مرفوضة ، فال ينبغي محاورته   

 ))47 وقُِل الْحقُّ ِمن ربكُم فَمن شَاء فَلْيْؤِمن ومن شَاء فَلْيكْفُر          :أو مناظرته، حيث قال اهللا تعالى     

فإن األمم كلهم متفقون على     : "حق فاألصل التسليم وعدم المجادلة قال اإلمام ابن تيمية          فإذا تبين ال  

أن المناظرة إذا انتهت إلى مقدمات معروفة بينة بنفسها ضرورية وجحدها الخصم كان سفسطائياً،              

ولم يؤمر بمناظرته بعد ذلـك ، بل إن كان فاسد العقل داووه ، وإن كان عاجزاً عن معرفة الحق                   

  .)48("  تركوه وإن كان مستحقاً للعقاب عاقبوه مع القدرة– وال مضرة فيه –

أن تجــرى المناظـرة على عرف واحد متفق عليه حتى يفهم كل واحد منهما اآلخر،                -4

وال يذهـب في فهمه إلى معنى آخر، فمخاطبة أهل االصطالح بلغتهم واصطالحهم يفيد من حيث             

لرد عليهم وكسر حجتهم، بل يشير ذلك إلى تمكن أهل الحق           إفهـامهم الحجة، بل يكون أبلغ في ا       

، وقد استخدم علماء اإلسالم في ردهم على المخالفين أساليبهم،          )49(مـن أفكـار ومعتقدات الخصم     

فاإلمـام الغزالي رد عليهم من خالل أفكارهم فكتب تهافت الفالسفة، وشيخ اإلسالم ابن تيمية رد                

ة وأهل الكالم في كتابه درء تعارض العقل والنقل والرد على فـي كثير من مصنفاته على الفالسف      

وأما مخاطبة أهل االصطالح باصطالحهم ولغتهم فليس       : "بل إنه قال  . المنطقييـن بنفس أسلوبهم   

بمكروه، إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك              

  .)50(" ن للحاجةبلغتهم وعرفهم ، فإن هذا جائز حس

عـدم التعصب لوجهة نظر سابقة وإعالن االستعداد التام للبحث عن الحقيقة واألخذ بها               -5

عـند ظهورها سواء كانت وجهة نظره السابقة أو وجهة نظر من يحاوره أو وجهة نظر أخرى،                 

:   م أن يقول للمشركين في مجادلته لهوهـذا مـا أرشدنا إليه القرآن الكريم حيث أرشد الرسول          

         ٍِبينالٍل مِفي ض َأو دىلَى هلَع اكُمِإي ِإنَّـا َأوو )51(        ،وهذا غاية التخلي عن التعصب ألمر سابق ،

وكمـال الرغـبة بمعـرفة الحقيقة رغم أن موضوع المجادلة يدور حول أصل عظيم من أصول                 

ضالل المبين هو الباطل،    العقيدة وهو توحيد الخالق وهو من األمور البدهية إذ هو الحق ، وأن ال             

  .)52(" من أجل ذلك كان إعالن التخلي عن التعصب ، ألن هناك تضمناً لالعتراف بالحقيقة

... هذا إرشاد من اهللا لرسوله إلى المناظرات        : "ويقـول اإلمام الرازي في تفسيره لآلية السابقة         

ه مخطئ يغضبه ، وعند     ألن أحـد المتناظريـن إذا قـال لآلخر هذا الذي تقوله خطأ ، وأنت في               

الغضب ال يبقى سداد الفكر ، وعند اختالله ال مطمع في الفهم فيفوت الغرض وأما إذا قال له بأن  

أحدنـا ال يشـك في أنه مخطئ ، والتمادي في الباطل قبيح والرجوع إلى الحق أحسن األخالق ،                   
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ظر ويترك التعصب وذلك    فنجتهد ونبصر أينا على الخطأ ليحترز ، فإنه يجتهد ذلك الخصم في الن            

  .)53(" ال يوجب نقصاً في المنزلة

: ويتحدث األستاذ سيد قطب في ظالله كالماً جميالً حول هذه القضية في ظل اآلية القرآنية فيقول                 

 للمشركين إن أحدنا ال بد أن       وهذه غاية النصفة واالعتدال واألدب في الجدل أن يقول الرسول           "

 بد أن يكون على ضالل ، ثم يدع تحديد المهتدي منهما والضال ،              يكـون على هدى ، واآلخر ال      

فإنما ! ليثـير التدبر والتفكر في هدوء ال يغشي عليه العزة باإلثم ، والرغبة في الجدال والمحال                 

 ! .هو هاد ومعلم ، يبتغي هداهم وإرشادهم ال إذاللهم وإفحامهم ، لمجرد اإلذالل واإلفحام 

لمهذب الموحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين         الجـدل علـى هذا النحو ا      

بالجـاه والمقـام ، المسـتكبرين على اإلذعان واالستسالم وأجدر أن يثير التدبر الهادئ واإلقناع                

  .)54(" العميق ، وهو أنموذج من أدب الجدل ينبغي تدبره من الدعاة

 المبحث الرابع

 أخالق الحوار
نسان وتظهر حقيقتها بالحوار ، ألن هناك مجموعة من األخالق تظهر وتتضح            تـتجلى أخالق اإل   

أثـناء الحوار ، فسالمة النية أو فساد الطوية يظهر بالحوار ، كذلك سالمة المعتقد أو فساده ، إلى              

جانـب عفـة اللسـان أو بذاءته ، والتسامح أو التعصب للرأي ، والتثبت أو التسرع في إصدار                   

ق أو الشدة ، والحلم أو الغضب ، وقبل كل شيء إبراز علم المحاور أو جهله،         األحكـام ، والـرف    

اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة واإلفحام وإظهار         : "ولذلك يقول اإلمام الغزالي     

الفضـل والشرف والتشدق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة ، واستمالة وجوه الناس هي منبع               

  .)55("  المذمومة عند اهللا المحمودة عند عدو اهللا إبليسجميع األخالق

ولكـي يكون الحوار مثمراً ومؤدياً الغرض المطلوب منه ال بد وأن يتحلى المحاور بمجموعة من          

اآلداب واألخـالق ، ينبغي لكل محاور أن يتقيد بها ، ألن القصد من الحوار أن يتعاون الفريقان                  

 : ومن هذه األخالق المتناظران على معرفة الحقيقة

 :اإلخالص وتوفير النية الحسنة من أجل الوصول للحق: أوالً 

فينبغي على المناظر أو المحاور أن يقدم تقوى اهللا عز وجل وإخالص نيته له سبحانه بادئاً باسمه  

تعالى ، سائالً لمعونته وتوفيقه في طلب الحق وإدراكه ، وأال يقصد بحواره المباهاة والمفاخرة ،                

ولذلك فالواجب على المحاور أن يطلب الحق ، ويستشعر المسئولية أمام اهللا تعالى عن قصده مع                
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إنما  : "الحـرص علـى عـدم االنتصار للذات أو حب الظهور والشهرة حيث يقول الرسول                

  .)56(" ...األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

ر معين على استجالء الحقيقة، واألتقياء حري       إن سالمة النية خي   : "يقـول الشيخ مروان القادري    

بهــم أن يراقـبوا اهللا قـبل الدخول في الحوار وأثنائه وأن يتخلصوا من حظوظ النفس وحـب          

  .)57("الذات

 :التأدب في القول: ثانياً 

يعتبر القول أداة التعبير عن التفكير، ومطلوب من المحاور أن يكون مهذباً في ألفاظه؛ ألن الكلمة                

طيبة المهذبة تفتح مغاليق العقول والقلوب ، وتظهر حسن نية المحاور ، كما أن بذاءة اللسان أو                 ال

الـتجريح يفسـدان جـو الحـوار ، فعلى المحاور أن يبتعد عن كل طعن أو هزء أو سخرية أو                     

اسـتهزاء أو احتقار لوجهة النظر التي يدعيها أو يدافع عنها من يحاوره وقد أرشد القرآن الكريم                 

:     وقال ) )58وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي َأحسن      : والسـنة النـبوية إلى هذا الخلق حيث قال اهللا تعالى            

         نسَأح َل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهيـاِدلُوا َأهال تُجو  )59 ( وقال تعالى :  ًناسقُولُوا ِللنَّاِس حو  )60( ،

وال تَسبوا الَِّذين يدعون ِمن دوِن       :  من دون اهللا فقال تعالى     بـل نهى عن سب الذيـن يدعـون      

ليس المؤمن  : " إلى هذا األدب فقال       كما نبه النبي     ) )61 اللَّـِه فَيسـبوا اللَّه عدواً ِبغَيِر ِعلْمٍ       

  .)62(" بطعان وال لعان وال فاحش وال بذيء

 :العدل واإلنصاف : ثالثاً 

يكـون الحوار مفيداً ومجدياً ال بد أن يتحلى المحاور بخلق العدل واإلنصاف مع نفسه ومع             لكـي   

خصـمه ، وهـذا يـؤدي إلى إيثار الموضوعية في نقاشه دون أن يخضع لتأثير هوى الذات أو                   

وِإذَا قُلْتُم   : الحـزب أو الجماعـة ، وقـد أشـار القرآن الكريم إلى هذا الخلق في قوله تعالى                

ـ  وال يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َألَّا تَعِدلُوا اعِدلُوا         :  وقال أيضاً    ) )63اعِدلُوا ولَو كَان ذَا قُربى      فَ

 اتَّقُوا اللَّهى وِللتَّقْو بَأقْر وه )64(.  

ناعة من  وللعدل إمارات تظهر من خالل قبول الحق إذا ظهر على لسان الخصم وإن كان يخالف ق               

قـبله ، وكذلك االعتراف بالخطأ دون حاجز التعصب الذميم أو الهوى المتبع فإمارات العـدل أن           

الَِّذين يستَِمعون الْقَوَل    : يتحـرر المحاور من التعصب لهـواه ، ولذلك كان وصف المؤمنين           

نَهسَأح ونتَِّبعفَي  )65(.  

شهرة والجاه والمباهاة والظفر بالخصم ، والسرور بالغلبة        فكـم مـن محاور يحركه هواه طلباً لل        

والقهـر ، ولكـن إذا ظهـر الحق على لسان خصمه أخذته العزة باإلثم ورفض الحق ، وقد قال                    



 أدب الحوار

 61

 أي دفع الحق وإنكاره ترفعاً وتجبراً ، واحتقار         )66(" الكبر بطر الحق وغمط الناس     : "الرسول  

 .الناس 

إذا : "لخلق في التحاور حيـث قال المعتصم الخليفة العباسي رحمه اهللا           وقد أكد العلماء على هذا ا     

والمناظرة والمحاجة ال تنفع إال مع العدل     : " وقال اإلمام ابن تيمية      )67(" نُِصـر الهوى بطل الرأي    

وليس مما أمر اهللا به ورسوله ، وال مما يرتضيه عاقل ، أن تقابل              : " وقال أيضاً    )68(" واإلنصاف

القوية بالمعاندة والجحد ، بل قول الصدق والتزام العدل الزم عند جميع العقالء ، وأهل               الحجـج   

 أكمل الناس عقـالً ، وأتمهم إدراكاً ،        – وهللا الحمد    –اإلسالم والملل أحق بذلك من غيرهم إذ هم         

  .)69(" وأصحهم ديناً ، وأشرفهم كتاباً ، وأفضلهم نبياً ، وأحسنهم شريعة

واإلنصاف يرجع إلى الجهل والقصور العلمي بل وفساد النية وضيق األفق ، وعدم             إن عدم العدل    

 .االعتراف بآراء اآلخرين ، ومن كان هذا شأنه فليست لديه أهلية للحوار 

 :ترك المراء : رابعاً 

ينبغـي علـى المحاور أن يبتعد عن المراء ألن المماري ال يطلب الحق ، بل المغالبة ومعارضة                  

النتصـار علـيه أبـداً وهذا ليس من شيم أهل الحق ، ومن عالماته طول الجدل ،        الخصـم ، وا   

وارتفـاع األصوات ، والحدة في القول ، فهو جدل مشبوه دخل الشيطان فيه ليوصل المتحاورين                

إلـى المغاضـبة والـتجريح ، وقد ذم القرآن الكريم المراء الذي بمعنى الشك والريبة أو الجدل                  

أي في شك من القرآن      . ) )70وال يزاُل الَِّذين كَفَروا ِفي ِمريٍة ِمنْه         : الى  المذموم حيث قال تع   

قال اإلمام . )  )71 ِإن الَِّذيـن يمـارون ِفي الساعِة لَِفي ضالٍل بِعيدٍ        :الكـريم ، وقـال تعـالى      

لمخاصمة والمجادلة ،   أي يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة ، من المماراة وهي ا          : "الشوكاني  

  .)72(" أو من المرية وهي الشك والريبة

ما ضل قوم بعد هدى كانوا       : " ذم المراء الذي هو الجدل المذموم حيث قال          كمـا أن النبي     

 ألن هذا النوع من الجدل يقسي القلوب ويورث النفرة والبغض ، وال             )73(" علـيه إال أوتوا الجدل    

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة      : " واضحاً   كان قول النبي    يوصـل للحـق والصواب ، ولذلك        

  .)74(" ًلمن ترك المراء وإن كان محقا

المراء في العلم   : "وقد كان موقف العلماء من هذه القضية واضحاً حيث قال اإلمام مالك بن أنس               

 المناصحة  فإذا لم تجر المناظرة على    : " ، وقال أبو بكر اآلجري       )75(" يقسي القلب ويورث الضغن   

المراء يفسد الصداقة القديمة ، ويحل      : " ، وقال عبد اهللا بن الحسين القاضي         )76(" فالسـكوت أسلم  

  .)77(" العقد الوثيقة ، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة ، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة

 .ولذلك كان على من أراد الحوار التخلق باألخالق الحميدة فيترك المراء 
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 :التأدب في الجلوس : اً خامس

إن مـن أدب الحوار أن يتماثل المتحاوران في المجلس فال يكون أحدهما أعلى من اآلخر ، وأن                  

يتقابالن ، ويبصر أحدهما اآلخر إن أمكن ، ويقبل على خصمه الذي يكلمه بوجهه ، فإن التفت أو                  

مناظرته معه ، ألنه    أعـرض عـنه في االستماع أو الخطاب وعظه ، فإن لم يقبل قطع حواره و               

  .)78(ترك اإلقبال وحسن االستماع يشغل قلب المتكلم والمستمع فتنقطع عليه مادة الفهم والخاطر 

 :عدم السخرية : سادساً 

إن مـن أخـالق الحـوار تجنـب السخرية أو االستهزاء بالخصم ، وكل ما يشعر باالحتقار أو                   

  .)79(و التبسم والضحك والهمز واللمز االزدراء ، كوسم الخصم بالجهل أو قلة الفهم ، أ

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال يسخَر قَوم        : وقـد نهى القرآن الكريم عن هـذا الخلـق في قوله تعالى           

       ـمراً ِمنْهكُونُوا خَيي ى َأنسٍم عقَو ِمـن  )80( .     االستهزاء ،  : السخرية  : "قال اإلمام الشوكاني

النهي للمؤمنين أن يستهزئ بعضهم     : ومعنى اآلية   ... وضـحكت به وهزأت به      سـخرت بـه     

  .)81(" ببعض

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه اإلسالم بهدى القرآن مجتمع له أدب  : "ويقـول األستاذ سيد قطب  

رفيع ، وكل فرد فيه كرامته التي ال تمس وهي من كرامة المجموع ، ولمز أي فرد هو لمز لذات                    

" يا أيها الذين آمنـوا   : "والقـرآن فـي هذه اآلية يهتف للمؤمنين بهذا النداء الحبيب            ... س  الـنف 

  .)82(" وينهاهـم أن يسخر قـوم بقـوم أي رجال برجال ، فلعلهم خير منهم عند اهللا

فطالـب الحـق علـيه أن يـنأى بنفسه عن أسلوب الطعن والتجريح والهزء والسخرية ، وألوان              

 .رة واالستفزاز االحتقار واإلثا

 :التحلي بالحلم والصبر : سابعاً 

إن التحلي بالحلم والصبر يؤدي إلى النجاح في الحوار ، ألن الحوار والمجادلة مظنة المشاحنة ،                

وتحـريك النفوس بالبغضاء ، فتخرج األلفاظ أحياناً باألذى واإليذاء ، ومن الحلم أنه إذا بدت من                 

: أغضبته أن يتغاضى عنها ، وال يقابلها بالمثـل لقولـه تعالى         الخصم في حواره كلمة كرهها أو       

           ِصفُونا يِبم لَمَأع نَئةَ نَحيالس نسَأح ِبالَِّتـي ِهي فَـعاد  )83( .      قال اإلمام الرازي في تفسيره

ع والمعـنى الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من اإلحسان ، حتى إذا اجتم             : لهـذه اآليـة     

  .)84(" الصفح واإلحسان وبذل الطاقة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء السيئة

ليس الشديد بالصرعة ، إنما     : " واضحاً في هذه القضية عندما قال        وقـد كان موقف الرسول      

 ، فالشديد هو الذي يملك نفسه عند الحوار ، ويعتبر           )85(" الشـديد الـذي يملك نفسه عند الغضب       
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ت الفوز ألن الذي يغضب ال يدري ما يقول فيقع في الخطأ ، واأللفاظ              ذلـك مـن أقـوى عالما      

 .المخالفة ألخالق الحوار وبالتالي تسقط حجته 

 :الترفق بالخصم: ثامناً 

إن مـن الترفق بالخصم ، إذا أخطأ وأراد المساعدة ، محاوره أن يساعده ويوقف خطأه وزلته من    

الصواب ، وكذلك إذا رأى أن حجته فاسدة أو غـير تخجـيل له أو تشـنيع عليه ، وينبهه على     

ضـعيفة فأراد تركها وأخذ غيرها ، فليساعده محاوره ويكن بذلك محسن ومساعـد في الوصول               

إن الـرفـق ال يكون في شيء  : "إلى الحق، ألن الرفق ما كان في شيء إال زانه لقول الرسول 

  )87(" من يحرم الرفق يحرم  الخير: " وقال أيضاً )86(" إال زانه ، وال ينزع من شيء إال شانه

ادع ِإلَى سِبيِل ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة       : بـل إن اهللا تعـالى نبه إلى هذا الخلق في قوله تعالى            

      نسَأح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجنَِة وسالْح )88( .         وبالجدل بالتي  : "يقول سيد قطب في تفسير هذه اآلية

 أحسن بال تحامل على المخالف وال ترذيل له وتقبيح ، حتى يطمئن إلى الداعي ، ويشعر أن  هـي 

لـيس هدفـه هـو الغلبة في الجدل ، ولكن اإلقناع والوصول إلى الحق ، فالنفس البشرية لهـا                   

كـبرياؤهـا وعـنادهـا وهـي ال تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إال بالرفق ، حتى ال تشعر                   

سرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي ، وقيمتها هي عند الناس ، فتعتبر التنازل               بالهـزيمة ، و   

عـن الـرأي تـنازل عن هيبتها واحترامها وكيانها ، والجدل بالحسنى هو الذين يطامن من هذه                  

الكـبرياء الحساسة ، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة ، وقيمته كريمة ، وأن الداعي ال يقصد إال                  

 في ذاتها ، واالهتداء إليها ، في سبيل اهللا ، ال في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة                  كشف الحقيقة 

  .)89(" الرأي اآلخر

 :حسن االستماع للخصم وتجنب المقاطعة: تاسعاً 

ينبغـي أن يكـون كـل واحد من المتحاورين مقبالً على صاحبه بوجهه في حال الحوار مستمعاً                  

ال له حتى يتم كالمه ويبين حجته ويورد أدلته ، وال يقطع عليه  كالمه إلى أن ينهيه ، فاسحاً المج

شـيئاً مـن ذلك ، فال يعجل إلى جواب ، وال يهجم على سؤال ، ألن هذا االستماع يبيـن حقيقة                     

لو لم يكـن   : "عثمان حسن   . المتكلم ومواطن الضعف عنده مما يساعد في جوابه ، ولذلك يقول د           

وف على فهم حجة صاحبه لكفت ، كيف وقد يدله سماع كالمه على             لحسن االستماع فائدة إال الوق    

  .)90(" بطالنه

ولضبط المحاورة وتجنب المقاطعة يطلب من كل محاور االلتزام بوقت محدد في الكالم ، وتجنب               

اإلطالة قدر اإلمكان وحسن االستماع ألنه يقود إلى فتح القلوب وراحة النفوس ، وجدية الحوار ،                

 .لف ، إلى جانب ذلك سالمة األعصاب من التوتر والتشنج وتقدير المخا
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 :إن أغلب أسباب اإلطالة في الكالم ومقاطعة أحاديث الرجال يرجع إلى ما يلي 

 . إعجاب المرء بنفسه وحب الشهرة والثناء -1

 . ظن المتحدث أن ما يأتي به جديد على الناس -2

  . قلة المباالة بالناس في علمهم ووقتهم وظرفهم-3

والـذي يـبدو أن واحداً منها إذا استقر في نفوس السامعين كاف في صرفهم وصدودهم ومللهم ،          

ألن للسـامع حـداً من القدرة على التركيز والمتابعة ، إذا تجاوزها أصابه الملل وانتابه الشرود                 

  .)91(ة الذهني ، فمن الخير للمحاور أن ينهي حديثه والناس متشوقة للمتابعة ، مستمتعة بالفائد

 :التزام الصدق: عاشراً 

إن الصـدق مـن األخـالق الحميدة التي حض عليها اإلسالم ، والمطلوب من المحاور أن يلتزم                 

بالصـدق ، فـال تحمله شدة المقام والرغبة في الغلبة ، والظهور على خصمه على الكذب ، فإن                   

اإلصالح بين الناس وعلى     إال ما استثناه الشارع كما في الحرب و        –الكـذب مذموم في كل حال       

الـزوجة فـي حدود الحفاظ على األسرة فإذا كان الكذب مطية لضياع الحق ونصرة الباطل فهو                 

أشد، ألن فساده يتعدى إلى أديان الناس وعقائدهم، ولهذا إذا سئل المناظر عن شيء ال يعلمه فليقل                 

. ))92 تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم        وال :ال أعلم ، وليتأدب بهدي القرآن الكريم حيث قال اهللا تعالى          

وال تتبع ما لم تعلمه علم اليقين ، وما لم تتثبـت من صحتـه من قـول يقال                : "يقول سيد قطب    

  .)93(" ورؤية تروى ، ومن ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية

 عن شيء ال مرة يسأل فيها رسول اهللا  األسوة الحسنة، فكم من وليكـن له فـي رسول اهللا    

يعـرفه، فال يتقدم بالجواب حتى يأتيه به الوحي من ربه، بل إن المطلوب من المحاور والمناظر                 

أال يتكلم على ما لم يقع له العلم به من جهته، وإن من الصدق أن يتجنب التقول على خصمه بما  

  .)94(" لم يقله

 :لخصمتجنب اإلساءة إلى ا: الحادي عشر

وهـذا يتمـثل بترك مقاطعته، والصياح في وجهه، والحدة عليه، واستصغاره واحتقاره، ألن هذا               

يؤثـر فـي الحـوار حيث يدفع الخصم للضجر والخروج عن المألوف، وهذا نشاهده كثيراً في                 

الحـوارات السـاخنة وخاصة على شاشات التلفاز ومثال على ذلك برنامج االتجاه المعاكس الذي               

حطة الجزيرة الفضائية حيث نجد المحاور أحياناً يصيح ويضرب على الطاولة، وربما في          تبـثه م  

نهايـة الحـوار مـد الخصم يده للمصافحة فدفعها اآلخر رافضاً ذلك مسيئاً لنفسه قبل أن يسيء                  

 .لخصمه
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فعلـى المحاور الماهر أن يتجنب هذه األخطاء وخاصة استصغار الخصم ألن ذلك يعتبر إساءة،               

قال اإلمام ابن   . نـه يؤدي إلى عدم التحرز واالحتياط فيكون سبباً في ظهور خصمه عليه              كمـا أ  

  .)95(" وال تحقرن أحداً حتى تعرف ما عنده فربما فجأك منه ما لم تحتسب: "حزم رحمه اهللا

أال يظن خصمه حقيراً ضعيفاً قليل الشأن ، فذلك يقلل من اهتمامه ،             : "وقال عبد الرحمن الميداني   

  .)96(" مكن خصمه الضعيف منهفي

فعلى المحاور أن يحرص أال يرفع صوته أكثر من الحاجة ألن ذلك رعونة وإيذاء للنفس وللغير ،             

كمـا أن رفـع الصوت ال يقوي حجة وال يجلب دليالً وال يقيم برهاناً ، بل إنه يدل على ضعف                     

يل ، بل إن هدوء الصوت      الحجـة وقلة البضاعة ، فيستر عجزه بالصراخ ، ويواري ضعفه بالعو           

 .عنوان العقل واالتزان 

 :إصالح المنطق وتهذيبه: الثاني عشر

وذلـك بأن يكون الكالم يسيراً جامعاً بليغاً ، فيحترز المحاور عن االختصار المخل في الكالم ،                  

تي وعـن إطالة الكالم بال فائدة ترجى من ذلك ، كما يتجنب األلفاظ الغريبة ، واأللفاظ المجملة ال                 

تحتمل عدة معان ، من غير ترجيح أحدها الذي هو المراد ، وأن يأتي كل من المتناظرين بالكالم                  

  .)97(المالئم للموضوع ، فال يخرج عما هما بصدده 

ومن إصالح المنطق تجنب اللحن في كالمه واإلفصاح        : "عثمان حسن   . وحـول هذا الخلق قال د     

، أال ترى إلى استعانة موسى كليم اهللا بأخيه هارون عـن بـيانه ، فإن ذلك عون له في مناظرته    

واجعْل ِلي وِزيراً ِمن َأهِلي     * يفْقَهوا قَوِلي   * واحلُْل عقْدةً ِمن ِلساِني      : عليه السالم حيث قال     

ِـ       :  ، وقال    ) )98 هـارون َأِخـي   *  ـَاناً فََأرس لْه مِعي ِردءاً   وَأِخي هارون هو َأفْصح ِمنِّي ِلس

 ، وكذلك ال يرفع صوته عالياً حتى يشق حلقه ويحمي           ) )99يصـدقُِني ِإنِّـي َأخَـافُ َأن يكَذِّبوِن         

وال يخفـي  ... صدره، فذلك من دواعي الغضب، وال يضيف إلى الحجة قوة ، بل يورث البالدة               

  .)100(" ل يكون بين ذلك قواماًصوتـه إخفـاء ال يسمعه الحاضرون ، فال يفيدهم بشيء ، ب

 :الحرية في النقد وإبداء الرأي : الثالث عشر 

مـن أدب الحـوار أن ال يكـون إرهاباً فكرياً من أحد الطرفين ؛ ألن اإلرهاب الفكري نوع من                    

االسـتبداد يضـيق آفـاق الحوار ، ويقتل المواهب والملكات ، ذلك ألن هناك عالقة جدلية بين                  

 ، وكل صاحب سلطة وقدرة يجب أن يكون متسامحاً مع محاوريه وعنده القدرة              الحـرية واإلبداع  

علـى اإلنصـات واإلصـغاء والتحمل للرأي اآلخر مهما كان مخالفاً ، إن هذا التحمل نوع من                  

التسـامح الضـروري إلثراء الحوار ، والوصول للحق ، وبه تستطيع استنطاق المحاور ليفضي               

الحقيقة، وهذا مطلوب لكل أحوال الحوار ، فمطلوب من الزوج          بكـل مـا لديـه من آراء لتجلية          
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واألب واألم والشيخ والعالم والقاضي والمدير والحاكم ، فكل في موقعه يشعر اآلخرين باألمان ،               

  .)101(وذلك ضرورة لكل حوار ناجح 

 :تجنب محاورة ذي هيبة: الرابع عشر 

ه لئال يؤثر ذلك عليه ، فيضعفه عن القيام         مطلـوب من المناظر أن يتجنب مناظرة ذي هيبة يخشا         

بحجته كما ينبغي ، ألن الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته ويستقي منه الرأي في                 

دفـع شبهات الخصم ، فعلى المحاور اجتناب مكالمة من يخافه ألنها مميتة للخواطر ، مانعة من                 

والكالم في مجالس الخوف والهيبـة ، فإنك عنـد        وإياك  : "التثبت ولذلك قال الجويني رحمه اهللا       

  .)102(" ذلـك في حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب ونصرة الدين

 :نصب الحاكم بين المتخاصمين: الخامس عشر 

يحـتاج المتخاصـمان إلـى حاكم متفق عليه بينهما ، يقطع الشجار غير متهم بشيء من الجهل                  

نهما بالعدل واإلنصاف وال يميل مع أحد الطرفين على حساب          والهـوى واالسـتكبار ، يحكـم بي       

اآلخـر ، وقـد كـان فـي السـابق الوالة واألمراء يحكمون بين المتناظرين ويحفظون كالمهم                  

ويـرجحون من كان أقوى حجة وبرهان ، ونالحظ في هذه األيام البرامج الحوارية على شاشات                

لوقت لكل محاور ، كما أنه يفصل بينهما إذا         الـتلفاز حيـث إن هـناك من يدير الحوار ويحدد ا           

إذاً ال بد من حكم يدير الحوار ويصدر الحكم في النهاية لبيان الحق             . اشـتدت معـركة الحـوار       

 .والصواب 

 :الخالف في الرأي ال يفسد للود قضية: السادس عشر 

بتعد عما  إن الخـالف فـي الرأي أمر مقرر شرعاً ، ولكي نحافظ على سالمة القلوب يجب أن ن                 

يسيء ويجرح ، وأن نعفو عن الخصم إذا صدرت منه بعض الكلمات المسيئة إذا خرجت عفواً ،                 

فخلـق التسامح مطلوب لتبقى العالقة األخوية أعلى من أي اعتبار آخر ، ولو أن كل خالف في                 

الـرأي أدى إلــى مدابرة وهجر ومقاطعة لتمزق بناء المجتمع شر ممزق ، ومع ذلك فإن هذه                  

حالـة موجودة بين بعض العاملين في الحقل اإلسالمي مع األسف الشديد ، حيث تغلي صدورهم    ال

حقـداً علـى كل من خالفهم في الرأي ، وال يتورعون عن القدح في مخالفيهم متهمين إياهم في                   

 إرضاء للهوى وتعصباً    – متجاهلين النواهي عن ذلك      –عقـيدتهم وأخالقهم بحضورهم وغيابهم      

  .)103(ائهم ومنهجهم ذميماً آلر

) : نعتذر لمخالفينا : (ومـا أجمـل كـالم اإلمام حسن البنا عندما يقول في رسائله تحت عنوان                

فلنلـتمس العذر كل العذر لمن يخالفوننا في بعض الفرعيات ونرى أن هذا الخالف ال يكون أبداً                 "

ملنا وإياهم معنى اإلسالم    حـائالً دون ارتباط القلوب وتبادل الحب والتعاون على الخير ، وأن يش            
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لماذا ال نتفاهم في جو الصفاء والحب إذا كان هناك          ... السابغ بأفضـل حدوده وأوسع مشتمالته      

 كان يخالف بعضهم بعضاً في اإلفتاء ، فهل         مـا يدعو إلى التفاهم ، هؤالء أصحاب رسول اهللا           

وما .  رابطتهم ؟ اللهم ال      أوقــع ذلــك اختالفاً بينهم في القلوب ؟ وهل فرق وحدتهم أو فرق             

  .)104(" حديث صالة العصر في قريظة ببعيد

ما رأيت أعقل من الشافعي     : "ولـنا فـي مواقف السلف القدوة الحسنة حيث قال يونس الصدفي             

يا أبا موسى ، أال يستقيم أن       : ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنـا ولقيني فأخـذ بيـدي ، ثم قال             

  .)105(" لم نتفق في مسألة ؟نكون إخواناً وإن 

وهذا اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهللا يعطينا درساً في الود عند االختالف في الرأي حيـث روي                 

 أي الشهادة   –أن اإلمـام أحمــد جاءه على بن المديني راكباً على دابتـه فتناظرا في الشهادة                

اإلمام أحمد يرى الشهادة ، واإلمام       وارتفعت أصواتهما ، وكان      –بالجـنة للعشـرة المبشرين بها       

  .)106(" علي يأبى ويدفـع ، فلما أراد اإلمـام علي االنصراف قام اإلمام أحمد وأخذ بركابه

وقد كان العلماء من   : "ويبيـن اإلمـام ابن تيمية كيفية التعامل في حال التنازع واالختالف فيقول              

يا َأيها   : مر اتبعوا أمر اهللا تعالى في قوله        الصـحابة والتابعين ومن بعدهـم إذا تنازعوا في األ        

الَِّذيـن آمـنُوا َأِطيعوا اللَّه وَأِطيعوا الرسوَل وُأوِلي الَْأمِر ِمنْكُم فَِإن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء فَردوه ِإلَى               

ـَومِ           وكانوا  ) )107  الْآِخِر ذَِلك خَير وَأحسن تَْأِويالً     اللَّـِه والرسـوِل ِإن كُنْـتُم تُْؤِمنُون ِباللَِّه والْي

يتـناظرون فـي المسـألة مناظرة مشاورة ومناصحة ، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية                

نعم من خالف الكتاب المستبين ، والسنة       . والعملـية مـع بقـاء األلفـة والعصمة وأخوة الدين            

ألمة خالفاً ال يعذر فيه ، فهذا يعامل بما يعامل فيه أهل            المستفيضـة أو مـا أجمـع عليه سلف ا         

وأما االختالف في األحكام فأكثر من أن ينضبط ، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء          ... البدع

  .)108(" تهاجرا لم يعد بين المسلمين عصمة وال أخوة

ق عليهما أو على    إن المفـترض فـي كل متناظرين أنهما طالبين للحق ، ولكـن قـد يخفى الح              

أحدهمـا ، وقد يكون سبب ذلك خفاء الدليل أو الداللة فتقع المناظرة ، وربما ال يتفقان على رأي                   

واحـد، ولكن يجب أن تبقى النية األولى موجودة وهي طلب الحق، فهذا االختالف ال يقطع حبل                 

ى وحدة صف   المـودة بيـنهما وال يعكـر صـفو القلـوب بل يبقى حبل األخوة قائماً حرصاً عل                 

 .المسلمين
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 المبحث الخامس

 منهج الحوار وضوابطه
للحـوار ضـوابط وقواعـد على المتحاورين االلتزام بها وعدم الخروج عنها حتى يكون الحوار             

 :صحيحاً ، ويصل المتحاوران إلى الحق الذي يسعيان له ، وبالتي يتحقق هدف الحوار وهي 

 :تحديد المصطلحات قبل الحوار: أوالً 

ن تحديـد المصـطلحات المتعلقة بالقضية قبل الحوار ال بد منه كي يفيد في توجيه الحوار نحو                  إ

أهدافـه المرسـومة ، وال يحصـل سوء فهم من أحد الطرفين ، وهذه المصطلحات تحدد بحسب       

المسائل المطروحة سياسية أم دينية أم اقتصادية أم تربوية ، فمثالً ما المقصود بمصطلح علماني                

ـ  ية ؟ هـل المقصود اإللحاد بالذات اإللهية أم االعتراف بالدين كعالقة شخصية بين العبد               وعلمان

والـرب مـع إقصائه عن الحكم ؟ ما هو التطرف تحديداً ؟ وهو مصطلح كثر استخدامه في هذه                   

تحريرها من ماذا ولماذا ؟     ) تحرير المرأة (األيـام ، وكذلـك األصولية ؟ وما المقصود بمصطلح           

د بالتعصـب ؟ وهـل كل تعصب مذموم ؟ وما هي العولمـة ؟ وما المقصـود                ومـا المقصـو   

 بالتقليـد ؟ وهل كـل تقليـد مذموم أم أنه يوجد تقليد مذموم وآخر محمود ؟

إن عـدم تحديـد المصـطلحات كثـيراً ما يؤدي إلى انقطاع النقاش بسبب االختالف في تحديد                  

  .)109(ن ال يلتقيان على شيء المصطلح ، أو يستمر النقاش ولكن بخطين متوازيي

 :ضرورة العلم بالقضية المطروحة للنقاش وتحرير لحل النزاع: ثانياً 

يعتـبر العلـم بالقضية المطروحة ضرورة ، ألن جهل أحد الطرفين بالموضوع يقطع الحوار ،                

 .ويذهب الوقت سدى وال يحصل المقصود 

ين أثناء الحوار إلى قضية معينة مما يؤدي        كما أن تحديد محل النزاع قبل الحوار يرشد المتحاور        

إلى عدم تشعب الحوار إلى شعب كثيرة قد تؤدي إلى ضياع الهدف وتالشي األفكار ، وهذا بدوره                 

 .يؤدي إلى طول الحوار بال طائل والدوران في حلقة مفرغة 

 إن المطلـوب هـو الوضـوح فـي طرح األفكار والتدليل عليها سواء كانت القضية سياسية أم                 

اقتصـادية أم دينـية أم إداريـة أو غير ذلك ، ولن يتحقق هذا الوضوح إال باإلحاطة بموضوع                   

القضـية والوقـوف علـى أدلتها من النصوص وقرائن الواقع ، وإال فإن الكالم يبقى ادعـاء ال                  

ِس وِمن النَّا : وقـد قال اهللا تعالى محذراً من الجدل بغير علم . دلـيـل عليـه وال قيمـة له   

قُْل هاتُوا برهانَكُم    :  وقال أيضاً    ) )110 من يجاِدُل ِفي اللَِّه ِبغَيِر ِعلٍْم وال هـدى وال ِكتَاٍب مِنيرٍ          

     اِدِقينص كُنْـتُم ِإن )111(            كما نهـى القـرآن الكريـم ومنـع القول والجدل بغير علم حيث قال 
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س لَك ِبِه ِعلْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه            وال تَقْـفُ مـا لَـي       :اهللا تعـالـى  

  .) )112 (،) 113مسُؤوالً 

 :االتفاق على الثوابت والمسلمات: ثالثاً 

إن مـن ضوابط الحوار االتفاق على منطلقات ثابتة وقضايا مسلمة ، والتي قد يكون مرجعها أنها                 

 ال تقبل النقاش عند العقالء المتجردين كحسن الخلق ، وقبح الكذب ، وشكر المحسن ،                عقلية بحتة 

ومعاقبة المذنب ، أو تكون مسلمات دينية ال يختلف عليها المعتنقون لهذه الديانة أو تلك وبالوقوف                

علـى الثوابت والمسلمات واالنطالق منهـا يتحـدد مريد الحق ممن ال يريد إال المراء والجدل                

السفسـطة ؛ ألن اإلصـرار على إنكار المسلمات مكابرة قبيحة ، ومماراة منحرفة عن أصول                و

 .المحاورة السليمة ، وليست من شأن طالبي الحق 

وفـي اإلسـالم قضـايا دينية مسلم بها ال تقبل النقاش مع المسلم مثل اإليمان بربوبية اهللا تعالى                   

، قص واتصافه بصفات الكمال ، ونبوة محمد        وألوهيته وأسمائه وصفاته وتنزيهه عن صفات الن      

والقرآن الكريم كالم اهللا تعالى ، وحجاب المرأة ، وحرمة الربا والخمر ، وحرمة الزنا ، كل هذه                  

قضـايا مقطوع بها لدى المسلمين ، وإثباتها شرعاً أمر مفروغ منـه ، ولذلك ال يجوز أن تكون                  

فمثالً الحكم بما أنزل اهللا منصوص عليه       . حسومة  محل حوار أو نقاش مع مؤمن باإلسالم ألنها م        

ومن لَم يحكُم )114(   ،     فَال وربك ال يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم           : بقوـله تعالى    

      ونالْكَاِفر مه فَُأولَِئك َل اللَّهـا َأنْزِبم  )115(     بجملة نصوص منها      كما أن حجاب المرأة محسوم   :

 الِبيِبِهنج ِمن ِهنلَيع ِنيندي ْؤِمِنيناِء الْمِنسو نَاِتكبو اِجكوقُْل ِلَأز ا النَِّبيها َأيي  )116(.  

وقد يسوغ النقاش في فرعيات الحجاب كمسألة كشف الوجه فهي محل اجتهاد وأما أصل الحجاب               

 يمكن لمسلم أن يقف على مائدة حوار عن ملحد أو شيوعي في مثل هذه               فليس كذلك، ومن هنا فال    

القضايا، ألن النقاش معه ال يبدأ من هنا ، ألن هذه قضايا غير مسلمة عنده ، ولكن يكون النقاش                   

  .)117( وصدق القرآن وإعجازه معه في أصل الديانة كربوبية اهللا تعالى وألوهيته ونبوة محمد 

 :ق من المتفق عليه للمختلف فيهاالنطال: رابعاً 

إن بـدء الحوار بمواطن االتفاق طريق إلى كسب الثقة وانتشار روح التفاهم ، ويصير به الجوار                 

هادئـاً وهادفاً ، ألن الحديث عن نقاط االتفاق وتقريرها يفتح آفاقاً من التالقي والقبول واإلقبال ،                 

ق والنجاح أفضل وأقرب ، كما يجعل احتماالت  مما يقلل الجفوة ويردم الهوة ، ويجعل فرص الوفا        

 .التنازع أقل وأبعد ، وذلك نابع من التعاون فيما اتفق عليه ، والتناصح فيما اختلف فيه 

إن البداية الهادئة للحوار تسمح بإيجاد جو من التسامح المشجع على الحوار ويكون ببيان القواسم               

رين لتكون منطلقاً لمناقشة المختلف فيه، وهذا منهج        المشـتركة المتفق عليها بين الطرفين المتحاو      
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وال تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا            : القرآن الكريم حيث قال اهللا تعالى     

         و كُمُأنِْزَل ِإلَينَا ونَّا ِبالَِّذي ُأنِْزَل ِإلَيقُولُوا آمو مِمـنْه       ونِلمسم لَه ننَحو اِحدو كُمِإلَهنَا وِإلَه )118( 

 .فقررت اآلية أسلوب الحوار في أن يكون بالتي هي أحسن إال مع المعاندين المنكرين 

ومن حسن الحوار إظهار أحد الطرفين موافقته لآلخر في بعض ما يؤمن به ، فالمؤمنون يؤمنون                

كريم ، ويؤمنون بما أنزل على أهل الكتاب من توراة وإنجيل ،       بمـا أنـزل إلـيهم وهو القرآن ال        

وكذلك يوافق المسلمون أهل الكتاب في اإليمان باهللا رب العالمين ، إن إظهار الموافقة ، هذا يريح                 

 .الخصم ويوجد أرضية مشتركة لبدء الحوار الناجح 

، فذلك يجعل ميدان الحوار     والحـال ينعكس لو استفتح المتحاورون بنقاط الخالف وموارد النزاع           

ضيقاً وأمده قصيراً ، ومن ثم يؤدي إلى تغير القلوب وتشويش الخواطر ، ويحمل كل طرف على                 

الـتحفز في الرد على صاحبه متتبعاً لثغراته وزالته ، ومن ثم ينبري إلبرازها وتضخيمها ، ومن   

  .)119(ثم يتنافسون في الغلبة أكثر مما يتنافسون في تحقيق الهدف

 :البعد عن التعميم: خامساً 

إن التعصـب األعمـى ، والغلو البعيد عن اإلنصاف ، يدفعان بعض الناس إلى إصدار األحكام                 

العامة المطلقة على الخصم دون تمييز بين حالة وحالة أو شخص وآخر ، وهذا نوع من الظلم ،                  

لى صواب وعلى صالح ،     وعدم الشعور بمسئولية الكلمة ، فقد يكون من ينتسبون للرأي اآلخر ع           

وال تَِزر   : فيجـب الـتفريـق بيـن الحاالت وعدم أخذ الكل بخطأ البعض حيث قال اهللا تعالى                 

  .) )120 واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى

إن التأني في إطالق األحكام نتيجة منطقية للعلم الصحيح ، والتقوى التي تعمر قلوب الصالحين ،                

 .م بال تثبت دليل القصور العلمي والتعصب األعمى وفساد الطوية وإال فإن تصنيف الناس بأحكا

 :التزام طرق اإلقناع الصحيحة : سادساً 

 :إن المطلوب في الحوار التزام طرق اإلقناع السليمة ، ويترتب على ذلك 

 . تقديم األدلة المثبتة أو المرجحة لألمور المدعاة -1

 .وية  إثبات صحة النقل لألمور المنقولة المر-2

: إذ يقولون " أدب الحوار والمناظرة  "وهذان األمران هما المقصودان بالقاعدة المعروفة عند علماء         

 ".إذا كنت ناقالً فالصحة أو مدعياً فالدليل"

وقـد أرشـد القـرآن الكريم إلى مضمون هذه القاعدة في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة                   

ـُوا             َأمـن يبدُأ الْخَلْقَ    : الـنمل   ثُم يِعيده ومن يرزقُكُم ِمن السماِء والَْأرِض َأِإلَه مع اللَِّه قُْل هات
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      ـاِدِقينص كُنْـتُم ِإن انَكُمهـرب  )121(     وفي سورة األنبياء  :      اتُواةً قُْل هوِنِه آِلهد َأِم اتَّخَذُوا ِمن

  .) )122 ي وِذكْر من قَبِلي بْل َأكْثَرهم ال يعلَمون الْحقَّ فَهم معِرضونبرهانَكُم هذَا ِذكْر من مِع

 بأن يطالب المشركين بتقديم برهانهم على ما يدعون،         ففي هاتين اآليتين يأمر اهللا رسوله محمد        

 من رسل اهللا ،     ويشـمل البرهان في مثل هذا االدعاء البرهان العقلي والبرهان النقلي من رسول            

وآيـة األنبـياء تشير إلى مطالبتهم بالبرهان النقلي ، وأما آية النمل فتطالب بتقديم البرهان بشكل                 

  .)123(عام، عقلياً كان أو نقلياً 

 :عدم االلتزام بضد الدعوى: سابعاً 

 ،  مطلـوب مـن المحاور أال يكون ملتزماً في أمر من أموره بضد الدعوى التي يحاول أن يثبتها                 

 .فإن كان ملتزماً بشيء من ذلك ، كان حاكماً على نفسه بأن دعواه مرفوضة من وجهة نظره 

ومن األمثلة على سقوط دعوى المناظر بسبب التزامه بنقيض دعواه وقبوله له استدالل بعض من  

 ألنه بشر ، وزعم هؤالء أن االصطفاء بالرسالة ال يكون للبشر ، إنما              أنكــر رسـالة محمد     

ن للمالئكـة ، أو مشروطاً بأن يكون مع الرسول من البشر ملك يرى ، وفي اعتراضهم على                 يكو

 مع أنهم يعتقدون    ) )124 ماِل هذَا الرسوِل يْأكُُل الطَّعام ويمِشي ِفي الَْأسواقِ        : بشـريته قـالوا     

، وهؤالء في نظرهم    برسـالة كثـير من الرسل السابقين كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم             

وما َأرسلْنَا قَبلَك ِمن     : بشر ، ليسوا بمالئكة ، ولذلك أسقط اهللا دعواهم بقوله في سورة الفرقان              

  .) )125( ، )126 الْمرسِلين ِإلَّا ِإنَّهم لَيْأكُلُون الطَّعام ويمشُون ِفي الَْأسواق

 :له من التناقض سالمة كالم المحاور ودلي: ثامناً 

أال يكون في الدعوى أو في الدليل الذي يقدمه المناظر تعارض ، أي ال يكون بعض كالمه ينقض                  

 .بعضه اآلخر ، فإذا كان كذلك كان كالمه ساقطاً بداهة 

 ومـن أمـثلة ذلك قول الكافرين حينمـا كانـوا يرون اآليات الباهرات تنزل على رسول اهللا                 

وِإن * اقْتَربِت الساعةُ وانْشَقَّ الْقَمر      :  قـال تعالى في سورة القمر       )سحر مستمر : (يقولـون   

          تَِمرسم رقُولُوا ِسحيـوا وِرضعـةً يا آيوـري )127(         ففي قولهم هذا تعارض وتهافت ظاهر ال ، 

ألمور المستمرة  يستحق رداً وذلك ألن من شأن السحر كما يعلمون أال يكون مستمراً ، ومن شأن ا               

أال تكـون سحراً ، أما أن يكون الشيء الواحد سحراً ومستمراً معاً فذلك جمع عجيب بين أمرين                  

 .متضادين ال يجتمعان 

ونظير ذلك أيضاً قول فرعون عن موسى عليه السالم إذ جاءه بسلطان مبين من الحجج الدامغات                

ي موسى ِإذْ َأرسلْنَاه ِإلَى ِفرعون ِبسلْطَاٍن       وِف : قال تعالى   ) ساحر أو مجنون  (واآليات الباهرات   

 ، وهذان أمران متضادان ، ومن غير        ) )128فَـتَولَّى ِبركْـِنِه وقَاَل ساِحر َأو مجنُون         * مِبيـٍن   
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المقـبول منطقـياً أن يكون الشخص الواحد ذو الصفات الواحدة متردداً بين كونه ساحراً وكونه                

وذلـك ألن مـن شأن الساحر أن يكون كثير الذكاء والدهاء ، وهذا يتنافى مع الجنون    مجـنوناً ،    

تنافـياً كلياً ، فكيف صح في فكر فرعون هذا التردد ، إن في كالمه هذا تهافتاً ظاهراً يسقطه من                    

االعتـبار لـدى المجادلة ، فهو ال يستحق عليه جواباً وهو يشعر بأن فرعون يتهرب من منطق                  

  .)129(الحق 

 ) :تجنب الحيل في المناظرة(أال يكون الدليل ترديد ألصل الدعوى : تاسعاً 

المطلـوب مـن المحاور أن يقدم دليالً واضحاً متجنباً التحايل لخديعة خصمه ، فينبغي أال يكون                 

الدلـيل الـذي يقدمـه ترديداً ألصل الدعوى ، فإذا كان كذلك لم يكن دليالً ، وإنما إعادة للدعوى                    

ثانية ، وسقوط هذا في المناظرة أمر بدهي ، وقد يخفى على الخصم إذا استخدم المناظر                بصـيغة   

براعته في تغيير األلفاظ وزخرفتها ولكنه حيلة باطلة ال يلجأ إليها طالب الحق ، ومن عرف من                 

خصـمه االعتماد على الحيل ، قطع مكالمته إال إذا لم يكن له بد من مناظرته فعندئذ عليه بالحذر   

االحـتراز ، وذلـك بدفـع هـذه الحيلة ، وأال يمكن الخصم من التعمق في حيلته ، وإن تعمق                     و

  .)130(استكشفه وبين حقيقته 

إن التحايل في المناظرة يلجأ إليه من فقد الدليل وقُطعت حجته قاصداً إطالة الحوار من غير فائدة                 

ل إلى طريق الحق المنشود بل إلى       ، فليحذر المحاور من االنزالق في هذا الطريق ، ألنه ال يوص           

 .طرق الشيطان الموصلة إلى الباطل 

 :عدم الطعن بأدلة المحاور إال ضمن األصول المنطقية : عاشراً 

أو بـالقواعد المسلم بها لدى الفريقين المتناظرين ، والخروج على هذا الضابط يحول الحوار إلى                

 .جدل سفسطائي ال فائدة منه 

 : بالنتائج وقبولها الرضا: الحادي عشر 

ال بـد وأن يكـون في نهاية الحوار والمناظرة نتائج توصل إليها المتحاوران ، والواجب الرضا                 

والقبول بالنتائج ، وااللتزام الجاد بها ، وما يترتب عليها ، وإذا لم يتحقق هذا األصل كان الحوار                  

: ر الخطيب البغدادي رحمه اهللا      قال الحافظ أبو بك   . ضـرباً مـن العبث الذي يتنزه عنه العقالء          

فينبغـي لمـن لزمـته الحجة ، ووضحت له الداللة أن ينقاد لها ، ويصير إلى موجباتها ، ألن     "

الَِّذين  : المقصـود مـن الـنظر والجـدل طلـب الحق واتباع تكاليف الشرع ، قال اهللا تعالى                   

ُأولَِئك نَهسَأح ونتَِّبعَل فَيالْقَو ونتَِمعساِبيُأولُو الَْألْب مه ُأولَِئكو اللَّه ماهده الَِّذين   )131( ، )132 (. 

لقـد تحقـق هذا المنهج مع السلف الصالح في مناظراتهم وهذا اإلمام الشافعي يضرب لنا أروع                 

ما ناظرت أحداً قط وأحببت أن يخطئ بل أن يوفق ويسدد ويعان ،             : "األمثلة في ذلك حيث يقول      
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ن عليه من اهللا رعاية وحفظ ، وما كلمت أحداً قط ، وأنا أبالي أن يظهر الحق على لساني أو                    ويكو

ما ناظـرت أحـداً إال على النصيحة ، وما ناظرت أحداً على           : " ، وقـال أيضـاً      )133(" لسـانه 

  .)134(" الغلبة إال على الحق عندي
 

 الخاتمة
فقد ناقش هذا البحث أدب الحوار ، وقد توصلت إلى          : هللا الحمـد والشكر على ما أنعم ويسر ، وبعد           

 :العديد من النتائج أجملها فيما يأتي 

 إن الحوار والمناظرة والجدل ألفاظ متقاربة وإن وجد بينها بعض الفروق التي تتضح وتظهر عند                -1

ظرة الـتعامل مـع هـذه األلفاظ ، وإن فرق بينها بعض العلماء فجعل الجدل مذموماً والحوار والمنا                 

 .محموداً ، ولكن الحقيقة أن كليهما قد يستعمل للحق 

 الحوار ظاهرة إنسانية ال يخلو منها مجتمع من المجتمعات ، بل عالمية لوجوده في غير اإلنسان                 -2

 .كالمالئكة والجن 

 الحوار طبيعـة وجبلـة في اإلنسان للدفاع عن النفس في حال تعرضه للجدل أو النقاش أو تبادل                 -3

 .ار واآلراء األفك

 . الحوار الصحيح يكون الغرض منه إحقاق الحق وتبنيه ونصرته ودفع الشبه والشكوك والباطل -4

 الحـوار له فوائـد عظيمة تتمثل في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإحقاق الحق وإقامة    -5

 .الصواب وكسر الباطل 

 . الحوار ثم يلتزم بها  للحوار أخالق ال بد وأن يتعرف عليها المحاور قبل-6

 . إن فهم منهج الحوار والتعرف على ضوابطه يؤدي إلى سالمة الحوار وتحقق نتائجه -7

 إن واجـب المختلفيـن أن يتحلوا بآداب السلف في اختالفاتهم وإن خرج أحدهم عن أدب الحوار                  -8

 .وجب على اآلخر أن يبقى ملتزماً به ومحتفظاً بخلقه اإلسالمي 

الناجح هو الذي ال يعتمد في حواره السخرية والتشهير وإنما يقصد هدم فكرة باطلة أو                المحـاور    -9

 .مبدأ منحرف عن جادة اإلسالم 

فهذا ما يسره اهللا من كتابة هذا البحث ، فما كان فيه من صواب ، فهو من اهللا تعالى ، وما                     : وبعـد   

مغفرة ، وال أزعم أني أوفيت البحث       كـان فيه من خطأ ، فهو من نفسي ومن الشيطان ، وأسأل اهللا ال              

حقـه ، وإنما حاولت بذل الجهد في الوصول إلى الحق ، واهللا من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعـم                    

 . وعلى آله وأصحابه أجمعين الوكيـل ، وصلـى اهللا على سيدنـا محمد 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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