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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

الطامعني يف  ،ظيم سلطانه ، املعرتفني بفضلهكما ينبغي جلالل وجهه وع  احلمد هلل محد الشاكرين لنعمه
 .رمحته و رضوانه

والصالة والسالم على خامت رسله، وأمينه على وحيه، وصفوة خلقه، وجنيه من عباده، وعلى آله 
 ..وأصحابه

 :أما بعد
فإن احلوار مل يزل الوسيلة املثلى للتواصل، حاًل للمشكالت، وجتاوزًا للعقبات، إذ ال بديل له غري 

ة هذه ملخاشنة واالحرتاب، وملا كثرت النزاعات يف زماننا، وسهل التواصل بفضل التقنيات احلديثة، زادت أمهيا
 .لتقعيدها ومأسستهاالوسيلة، وانربى املفكرون 

تاج إليه يف تنفيذ كثري من األوامر اإلهلية كالشورى وإصالح ذات  واملسلمون أوىل األمم باحلوار، إذ ُيح
 .واحلاجة إليه ماسة يف كل جوانب احلياة، يف األسرة ويف الدولة ويف اجملتمع البني وغري ذلك،

وهذه الصفحات تلقي الضوء على احلوار بني املسلمني طوائف ومجاعات، ملا له من أمهية كربى يف حفظ  
ع كيان األمة من أن تفرتسه النزاعات، وتعبث به اخلالفات، وقد أتت على ستة حماور تتناول هذا املوضو 

أنواع احلوار، : أمهية احلوار بني املسلمني، واحملور الثالث: مفهوم احلوار وآدابه، احملور الثاين: املهم، احملور األول
رسته، واحملور السادس معوقات احلوار كيفية حتقيقه ومما: حملور اخلامسمرتكزات احلوار الناجح، وا: واحملور الرابع

 .بني املسلمني
إلضاءات دفعًا ملسرية ترشيد األمة، وعماًل متقباًل يف يوم جمموع له الناس ويوم وأرجو أن تكون هذه ا

 .مشهود
 

 واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل
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 المحور األول
 مفهوم الحوار

 الحوار في اللغة: أولا 
حاَورَة اجملاوبة والتَّحاوحرح التجاوب:  قال ابن منظور

ح
 وامل

حاَورَةح 
ح

ورَِة من مراجع: وامل َشح
حاَورِة مصدر كامل

ح
وَرةح من امل َحح

ة املنطق والكالم يف املخاطبة وقد حاوره وامل
شاَورَة

ح
 1امل

 : وقال عنرتة بن شداد العبسي

 2كان لو علم الكالم مكلميول*** لو كان يدري ما احملاورة اشتكى     

 :ومن األلفاظ اليت حتمل معىن احملاورة أو قريباً منها ما يلي

 إذا خاصم مبا يشغل عن ظهور احلّق ووضوح الصواب ( ِجَدااًل ) و ( جمحَاَدَلًة ( ) َجاَدَل ) و : ادلةاجمل
هذا أصله مث استعمل على لسان محلة الشرع يف مقابلة األدلة لظهور أرجحها وهو حممود إن كان 

 .للوقوف على احلّق وإال فمذموم 
 ققال الفرزد: 

 3وال األصيل وال ذي الرأي واجلدل*** ما أنت باحلكم الرتضى حكومته  

 ارَاة : ابنح األثريقال : املراء ناَظرَِة ممح كِّ والرِّيبِة ، ويقالح للمح جاَدَلةح َعلى َمْذهِب الشَّ
ح

َمارَاةح امل
ح

، وامل املِراءح اجِلَدالح
 .  4ن الضَّرْعِ ألنَّ كلَّ واِحٍد َيْسَتْخرجح ما عْنَد صاِحِبه وََيْرَتِيه كما ََيْرَتِي احلاِلبح مِ 

 قال العزمي أو يزيد بن عمرو: 
 وذلك حٌق يف املودِة واجبح ** نصحتحَك فيما قلتحهح وذكرتهح 

 5ِإىل الشرِّ دَّعاٌء وللغي جالبح ** ال تركَننَّ ِإىل املراِء فِإنهح 
 الحوار في القرآن الكريم: ثانياا 

 .وقد ورد احلوار يف القرآن الكرمي بلفظه ومعناه

                                                           
 4/712، (حور)سان العرب، ابن منظور، باب ل  1
 علقة عنرتة بن شدادم  2
 33/454تاج العروس، الزبيدي،   3
  73/724اج العروس، باب مرى، ت  4
 1جممع األمثال، ج   5
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 :قوله تعاىل ده باللفظ ففي  ثالث آيات وهيفأما ورو  

  َو ُيحَاِورحهح أَنَا َأْكثَ رح ِمْنَك َمااًل َوأََعزُّ نَ َفًرا     1وََكاَن َلهح ََثٌَر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوهح
   ََو ُيحَاِورحهح َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن ت حرَاٍب مثحَّ ِمْن نحْطف اًل قَاَل َلهح َصاِحبحهح َوهح  2 ٍة مثحَّ َسوَّاَك َرجح
    ََّما ِإن َع اللَّهح قَ ْوَل الَّيِت جتحَاِدلحَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَّهح َيْسَمعح حَتَاوحرَكح يٌع َقْد َسَِ  اللََّه َسَِ

 3َبِصريٌ 

 :قوله تعاىل منها .وأما باملعىن فورد يف آيات من الذكر احلكيم

   َْم َوقحولحوا آَمنَّا بِالَِّذي أحْنزِ َواَل جتح هح وا ِمن ْ َنا اِدلحوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإالَّ الَِّذيَن ظََلمح َل ِإلَي ْ
ونَ  ْم َواِحٌد َوََنْنح َلهح محْسِلمح ْم َوِإهَلحَنا َوِإهَلحكح  4َوأحْنزَِل إِلَْيكح

    ِا َذَهَب َعْن ِإبْ رَاه  5يَم الرَّْوعح َوَجاَءْتهح اْلبحْشَرى ُيحَاِدلحَنا يف قَ ْوِم لحوطٍ فَ َلمَّ
   لَّ َشْيطَاٍن َمرِيد  6َوِمَن النَّاِس َمْن ُيحَاِدلح يف اللَِّه بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبعح كح

 :على سبيل املثال ال احلصروقد قدم لنا القرآن مناذج كثرية من احلوار منها

 .مالئكته يف شأن خلق آدمحوار اهلل تعاىل و  (1)
 .حوار إبراهيم مع اهلل تعاىل طالباً منه أن يريه كيف ُيي املوتى (7)
 .وحوار موسى عليه السالم مع رب العزة طالباً منه السماح برؤيته سبحانه (3)
 .احلوار يف قصة صاحب اجلنتني يف سورة الكهف (4)
 .ما أمر بذحبهاحلوار بني إبراهيم عليه السالم وابنه إَساعيل عليه السالم عند (5)
 .حوار األنبياء واملرسلني مع أقوامهم (6)
 .حوارات أصحاب اجلنة وأصحاب النار وأصحاب األعراف يف سورة األعراف (2)

 الحوار في السنة: ثالثاا 
أما احلوار يف السنة النبوية فأشهر من أن يذكر أو يدلل عليه، إذ إن حماوراته صلى اهلل عليه وسلم مع 

 .ومع فرادى املسلمني ومجاعاهتم، ومع األعراب، ومع غري املسلمنيأصحابه كثرية ومتنوعة، 

  
                                                           

 34سورة الكهف، اآلية   1
 32سورة الكهف، اآلية،   2
 1سورة اجملادلة، اآلية   3
 34سورة العنكبوت، اآليو   4
 24سورة هود، اآلية   5
 3سورة احلج، اآلية   6
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 :ومن أشهر حواراته صلى اهلل عليه وسلم ما يلي

حدثت أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا حليما، قال ذات يوم وهو جالس يف : عن حممد بن كعب قال
معشر قريش أال أقوم إىل هذا يا : نادى قريش، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالس وحده يف املسجد

 .فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا

فقام عتبة حىت جلس إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكر احلديث فيما ! بلى يا أبا الوليد : قالوا
 .قال له عتبة وفيما عرض على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املال وامللك وغري ذلك

يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله : فقال عتبة: بن إسحاقوقال زياد 
 .يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا

 .وذلك حني أسلم محزة ورأوا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يزيدون ويكثرون

 .بلى يا أبا الوليد، فقم إليه وكلمه: فقالوا

يا ابن أخى إنك منا حيث قد علمت : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالفقام عتبة حىت جلس إىل 
مجاعتهم، وسفهت به  به أمر عظيم فرقتبمن السطة يف العشرية واملكان يف النسب، وإنك قد أتيت قومك 

أحالمهم، وعبت به آهلتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاَسع مىن حىت أعرض عليك أمورا تنظر 
 .لعلك تقبل منها بعضها فيها،

 ".يا أبا الوليد أَسع : " فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال

حىت تكون  لنامر ماال مجعنا لك من أمواإمنا تريد مبا جئت به من هذا األ بن أخى إن كنتايا : قال
كنت تريد به ملكا ملكناك   دناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك، وإنأكثرنا ماال، وإن كنت تريد به شرفا سوَّ 

ا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت علينا، وإن كان هذا الذى يأتيك رئيّ 
 .، أو كما قال لهنربئك منه، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يتداوى منه

 .نعم: قال" يا أبا الوليد ؟ أفرغت : " حىت إذا فرغ عتبة قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم

 .اَسع مىن: قال

 .أفعل: قال

حم تنزيل من الرمحن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم : " فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 ،فمضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرؤها، فلما َسع هبا عتبة أنصت هلا، وألقى بيديه خلفه أو" يعلمون 

 .معتمدا عليهما ليسمع منه ،رهخلف ظه
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: قال" َسعت يا أبا الوليد ؟ : " حىت انتهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل السجدة فسجدها مث قال
 .َسعت

 ".فأنت وذاك : " قال

 َنلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري: مث قام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم لبعض

 .الوجه الذى ذهب به

ورائي أىن واهلل قد َسعت قوال ما َسعت مثله قط، : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: إليه قالوا فلما جلسوا
واهلل ما هو بالشعر وال الكهانة، يا معشر قريش أطيعوين واجعلوها ىب، خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه 

يتموه بغريكم، وإن يظهر على العرب واعتزلوه، فو اهلل ليكونن لقوله الذى َسعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كف
 .فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنت أسعد الناس به

 .سحرك واهلل يا أبا الوليد بلسانه: قالوا

 .1هذا رأىي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم: قال

 سلوب احلوارأالسرية والسنة النبوية يبني أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يعتمد  إىل متأنيةوبنظرة 
 .يف دعوته وهو ما أَثر جناحها حيث كسب القلوب واأللباب

  

                                                           
 505-1/503السرية النبوية، ابن كثري،   1
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 المحور الثاني
 أهمية الحوار بين المسلمين

ت مساحات التواصل بني ديكتسب احلوار بني املسلمني أمهية كبرية خاصة يف واقعنا املعاصر فقد ازدا
قى بظالهلا على املسلمني، العامل، وتعقدت ظروف احلياة، وتكاثرت التطورات، وتعددت التحوالت اليت تل

 .لتحاور لتقرير ما ُيب عليهملولذا فهم يف حاجة ماسة 

مع أمهية احلوار اليت ال ختفى على ذي لب، ومع دعوة القرآن والسنة إليه، إال أن العقبات واملعوقات تقوم 
دفع املضار، ومن أبرز يف وجه اجملتمع اإلسالمي فتحول دون األخذ هبذه الوسيلة احلكيمة للتوصل إىل املنافع و 

اإلعجاب بالرأي، فإن إعجاب املرء برأيه ُيول دون حماورة اآلخرين حوارًا جادًا يوصل إىل  تلك املعوقات
اخلري، وكثري من الطوائف اإلسالمية بلغ هبا العجب بالرأي مبلغًا رأت معه أهنا حتتكر اإلسالم، وأهنا أوىل به 

 .كل املدارس املنتسبة إليه والطوائف املنضوية حتت لوائه  من غريها، واحلق أن اإلسالم أكرب من

 أهمية الحوار
هنضة األمة ومتاسكها، وتنبع  يفاحلوار بني طوائف املسلمني يكتسب أمهية كربى، ملا له من أثر عظيم  

 :هذه األمهية من عدة عوامل

 تنفيذ األمر الرباني بالحوار (1)
ادْعح ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة : )بل فريضة، قال اهلل تعاىل احلوار عند املسلمني ليس نافلة  وال فضيلة

َو َأْعَلمح مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوهح  ْهَتِدينَ َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلحْم بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإنَّ َربََّك هح  1(َو أَْعَلمح بِاْلمح

ن ُيتاجون إىل احلوار يف كثري من ه، فاملوافقو وته، واملخالفني لدينه وملت لدعنيواألمر عام يشمل املوافق
األحيان ليستبصروا أمرا من أمور دينهم وتطمئن نفوسهم ملا شرع رهبم، قال اهلل تعاىل عن أصحاب رسول اهلل 

َ َكَأمنََّ : )صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بدر ْم يَ ْنظحرحونَ ُيحَاِدلحوَنَك يف احلَْقِّ بَ ْعَدَما تَ بَ نيَّ  2(ا يحَساقحوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوهح
َما ِإنَّ : )وقال اهلل تعاىل َع اللَّهح قَ ْوَل الَّيِت جتحَاِدلحَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اللَِّه َواللَّهح َيْسَمعح حَتَاوحرَكح يٌع َقْد َسَِ  اللََّه َسَِ

ْم يف اأْلَْمرِ : )عليه وسلمصلى اهلل  هوقال اهلل تعاىل لرسول 3(َبِصريٌ   .واملشاورة ضرب من احملاورة 4(َوَشاِوْرهح

  

                                                           
 175سورة النحل، اآلية   1
 6سورة األنفال، اآلية   2
 1سورة اجملادلة، اآلية   3
 154سورة آل عمران، اآلية   4
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 لفةكسب القلوب وحصول األأ  (2)
يريد به شرا لكونه داعية  ومعه أسعد بن زرارة  ،إىل مصعب بن عمري جاء من ذلك أن أسيد بن حضري 

َأَوجَتِْلسح : قال له مصعب اً متااإلسالم يف املدينة قبل هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما وقف ش
ّف َعْنك َما َتْكرَهح؟  فَ َتْسَمَع فَِإْن َرِضيَت أَْمرًا قَِبْلَتهح َوِإْن َكرِْهته كح

ْساَلِم َوقَ رََأ َعَلْيِه اْلقحْرآَن، َواَلّلِه   ْصَعٌب بِاإْلِ  َوْجِهِه َلَعَرفْ َنا يف قَاَل أَْنَصْفَت، مثحّ رََكَز َحْربَ َتهح َوَجَلَس َفَكّلَمهح مح
ْساَلَم قَ ْبَل َأْن يَ َتَكّلَم يف إْشرَاِقِه َوَتَسّهِلِه  مثحّ قَاَل َما َأْحَسَن َهَذا اْلَكاَلَم َوَأمْجََلهح َكْيَف َتْصنَ عحوَن إَذا أََرْدمتحْ َأْن . اإْلِ

فَ َقاَم . ، مثحّ َتْشَهدح َشَهاَدَة احلَّْق مثحّ تحَصّلي ّهرح َوتحَطّهرح ثَ ْوبَ ْيك تطَلهح تَ ْغَتِسلح فَ تَ  لحوا يف َهَذا الّديِن ؟ قَالَ َتْدخح 
َما ملَْ : فَاْغَتَسَل َوَطّهَر ثَ ْوبَ ْيِه َوَتَشّهَد َشَهاَدَة احلَّْق مثحّ قَاَم فَ رََكَع رَْكَعتَ نْيِ مثحّ قَاَل هَلحَما  اًل إْن اتّ بَ َعكح إّن َورَاِئي َرجح

َعاذٍ يَ َتَخّلْف َعْنهح َأَحٌد ِمْن قَ ْوِمِه وَ  َما اآْلَن َسْعَد ْبَن مح فكان من خربه مثل ما كان ألسيد، مث ملَْ . َسأحْرِسلحهح إلَْيكح
ونَ تَ ْبَق َداٌر  ْسِلمح  1بعد ذلك ِمْن دحوِر اأْلَْنَصاِر إاّل َوِفيَها رَِجاٌل َوِنَساٌء مح

 :  تحقيق المصالح العليا ألمة الرسالة (3)
اليت حتتاجها األمة، فجمع القرآن الكرمي الذي هو أقدس مشروع  فاحلوار مقدمة إلجناز املشاريع العمالقة

 :بكر وعمر، وإليك نص هذا احلوار مثمر بني الصحابيني اجلليلني أيب إسالمي قدَياً وحديثاً كان نتاج حوار

اء القرآن، وإين أخشى أن يوم اليمامة بقرَّ  إن القتل قد استحرّ : إن عمر جاءين، فقال: فقال أبو بكر
 .القتل بالقراء يف كل املواطن فيذهب من القرآن كثري، وإين أرى أن تأمر جبمع القرآن رّ يستح

 وكيف أفعل شيئاً مل يفعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟: قال أبوبكر

 .فقال عمر هو واهلل خري 

 ذلك فلم يزل يراجعين يف ذلك حىت شرح اهلل صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت يف: قال أبو بكر
 الذي رأى عمر،

إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول اهلل صلى : فقال يل أبو بكر: قال زيد 
 .اهلل عليه وسلم، فتتبع القرآن فامجعه

 كيف تفعالن شيئاً مل يفعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟: قال زيد 

فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح  ،ويف أخرى ،راجعينهو واهلل خري، فلم يزل أبو بكر ي: فقال أبو بكر 
 .اهلل صدري للذي شرح له صدر أيب بكر وعمر

                                                           
  1/435نظر سرية بن هشام بتصرف،ا  1
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 .1قال زيد فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال

 تعزيز التضامن اإلسالمي (4)
حلوار، ومىت إن وحدة املسلمني من أهم فرائض الدين، والواجب األخذ بكل ما يدفع إليها، ومن ذلك ا

من و على مائدة احلوار استبان هلم أن أغلب ما يتومهونه خالفاً ليس له أساس يف الواقع،  طوائف األمةجلست 
ما دار بني املهاجرين واألنصار عند انتقال النيب  يف حتقيق الوحدة احلوار بني املسلمني األمثلة اليت تبني أمهية

ملا قبض رسول اهلل صلى اهلل عليه : عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهصلى اهلل عليه وسلم للرفيق األعلى، قال 
 .وسلم

 منا أمري ومنكم أمري: قالت األنصار 

 .يا معشر األنصار: فأتاهم عمر فقال 

 ر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمألستم تعلمون أن  

 .بلى: قالوا

 م أبا بكر بعد ذلك؟ فأيكم يطيب نفسه أن يتقد: قال 

 .2نعوذ باهلل أن نتقّدم أبا بكر: قالوا

تمع الناس على أيب بكر رضي اهلل تعاىل عنه، واحتد صفهم، والتفوا حول خليفتهم، وكان ذلك فاج
 .بسبب احلوار املثمر الذي أقنع العقول وأرضى القلوب

 دفع سوء الظن والتهامات (5)
راء متفقة ولكن تبدو خمتلفة بسبب ما تكون اآل اً النظر، فكثري د وجهات ألن احلوار يبني املواقف، وُيد

يَا : )ستيثاق والتثبت، قال اهلل تعاىلر يبني جلية احلال، ويدفع إىل االسوء التعبري الذي يولد سوء الظن، فاحلوا
نحوا أَْن تحِصيبحوا قَ وْ  ْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ وا َعَلى َما فَ َعْلتحْم نَاِدِمنيَ أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا ِإْن َجاءَكح  3(ًما جِبََهاَلٍة فَ تحْصِبحح

ويف السرية النبوية يعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن احلوار من أعظم أسباب التثبت ودفع التهم، 
قريش يب بلتعة إىل أمجع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املسري إىل مكة كتب حاطب بن أمن ذلك أنه ملا 

 .خيربهم بالذي أمجع عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدعاه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 يا حاطب ما هذا؟: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
                                                           

 1/26ة الصحابة، للكندهلوي، نظر حياا 1
 1/650سد الغابة، أ 2
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أي كنت حليفا ومل أكن من –ال تعجل علي، إين كنت امرأ ملصقا يف قريش : قال يا رسول اهلل 
ن تكون إذ فاتين ذلك أاجرين هلم قرابات ُيمون أهليهم وأمواهلم فأحببت وكان من معك من امله -أنفسها

 .ختذ عندهم يدا ُيمون قرابيت ومل أفعله ارتدادا عن ديين، وال رضى بالكفر بعد االسالمأمن النسب فيهم أن 

 .نه صدقكمإأما : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .هذا املنافقضرب عنق أيا رسول اهلل دعين : فقال عمر 

نه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهلل اطلع على من شهد بدرا إ: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .1اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: فقال

والناظر إىل الطوائف املسلمة اليوم يرى أن أكثر اخلالفات والنزاعات منشؤها سوء الظن، وفساد التوقع، 
م بعضهم قوِّ تسبني إىل اجلماعات اإلسالمية جمالس حوارية يتبادلون فيها وجهات النظر ويح ولو كان هلؤالء املن

 .بعضاً وينصح بعضهم لبعض ملا حدث هذا التفرق والشقاق

 اكتشاف المواهب والقدرات (6)
كان النيب صلى اهلل عليه وسلم حريصًا على اكتشاف املواهب ألن ذلك يؤدي إىل استثمارها ملا ينفع 

واملسلمني، وكما أن اكتشاف املواهب يؤدي إىل حسن االختيار للمهام حبيث يوضع الرجل املناسب  اإلسالم
يف املكان املناسب، وهلذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم َينع بعض أصحابه من والية األمر ألن قدراته ال 

ا أَبَا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف َوِإن ََّها أََمانٌَة يَ : " ر عليه وسلم أليب ذتتناسب مع هذه األمانة، قال رسول اهلل صلى اهلل
َها َوأَدَّى الَِّذى َعَلْيِه ِفيَها  2"َوِإن ََّها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌى َونََداَمٌة ِإالَّ َمْن َأَخَذَها حبَقِّ

عاىل فمىت حتاور الناس عرف بعضهم بعضًا فكانت األدوار منسجمة، واملواهب مستقلة، ولذا قال اهلل ت
ا َكلََّمهح قَاَل : )عن عزيز مصر ملا دخل إليه يوسف عليه السالم َوقَاَل اْلَمِلكح ائْ تحوين بِِه َأْسَتْخِلْصهح لِنَ ْفِسي فَ َلمَّ

مه ا كلّ    فأخرب سبحانه أن العزيز وضع يوسف عليه السالم يف مقام املسؤولية مل 3(ِإنََّك اْليَ ْوَم َلَديْ َنا َمِكنٌي أَِمنيٌ 
 .وره وعرف ما أنعم اهلل تعاىل به عليه من رجاحة العقل ودقة الفهم وقوة احلجة وبالغة البيانوحا

 ات ودفع الشبهاتّينإقامة الب (7)
، فكثري من الناس ال خترج منه الشبهة املخالفة للشرع إقامة احلجج وإزالة الشبهاتسبب مهم يف احلوار 

صدره من تلك الشبهات، وهذا ما حدث  استخرج ما يكنُّ  اخلطابات اجلماهريية، ولكن إذا ناقشه أحد هبدوء

                                                           
 1/440خلصائص الكربى، السيوطي، ا  1
 (4273)، 6/6خرجه مسلم، أ  2
 54سورة يوسف، اآلية   3
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يف حوار ابن عباس رضي اهلل عنه ملا بعثه علي رضي اهلل عنه إىل اخلوارج، فقد انفصل اخلوارج يف مجاعة كبرية 
 .ر عددها يف رواية ببضعة عشر ألًفا دِّ قح ، من جيش علي رضي اهلل عنه أثناء عودته من صفني إىل الكوفة

 ابن عباس ملناظرهتم إليهم فأرسل،  املؤمنني علّي حريًصا على إرجاعهم إىل مجاعة املسلمنيوكان أمري

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وابن عمه صاحبهاتوا ما نقمتم على : قال هلم 

 .ثالث: قالوا 

 ما هن؟: قال 

ما شأن الرجال " ْكمح ِإالَّ هللِ ِإِن احلْح : "وقال اهلل، م الرجال يف أمر اهللفإنه حكّ : أما إحداهن:قالوا 
 .هذه واحدة: قال، واحلكم؟

ولئن كانوا مؤمنني ما ، فإن كانوا كفارًا لقد حل سبيهم، وأما الثانية فإنه قاتل ومل َيسب ومل يغنم:  قالوا
 .،حل سبيهم وال قتلهم

 هذه اثنتان فما الثالثة؟: قال

 .أمري املؤمنني فهو أمري الكافرينفإن مل يكن ، حما نفسه من أمري املؤمنني: قالوا 

 هل عندكم شيء غري هذا؟: قال

 حسبنا هذا: قالوا 

أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب اهلل جل ثناؤه وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ما يرد : فقال هلم 
 قولكم أترجعون؟

 نعم: قالوا 

 اهلل حكمه إىل كتاب اهلل أن قد صرّي فإين أقرأ عليكم من  ، م الرجال يف أمر اهللحكّ : أما قولكم: قال
يَا أَي َُّها : " أرأيتم قول اهلل تبارك وتعاىل، فأمر اهلل تبارك وتعاىل أن ُيكموا فيه، ربع درهم هَثنأرنب الرجال يف 

ًدا َفَجزَاٌء  تَ َعمِّ م مُّ رحٌم َوَمن قَ تَ َلهح ِمْنكح مح ِبِه َذَوا َعْدٍل الَِّذيَن آَمنحوا اَل تَ ْقت حلحوا الصَّْيَد َوأَنْ تحْم حح َعِم َُيْكح ْثلح َما قَ َتَل ِمَن الن َّ مِّ
مْ  ْنكح وحقن دمائهم أفضل أو ، أنشدكم باهلل أحكم الرجال يف صالح ذات البني، وكان من حكم الرجال 1"مِّ

 يف أرنب؟

 بلى بل هذا أفضل: قالوا 

                                                           
 45سورة املائدة، اآلية   1
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ْن أَْهِلَهاَوِإْن ِخْفتحْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَاب ْ " ويف املرأة وزوجها: قال  ْن أَْهِلِه َوَحَكًما مِّ فنشدتكم  1"َعثحوا َحَكًما مِّ
 أخرجت من هذه؟، باهلل حكم الرجال يف صالح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم يف بضع امرأة

 نعم: قالوا 

ن تستحلون منها ما تستحلون م، أفتسبون أمكم عائشة، قاتل ومل َيْسِب ومل يغنم: وأما قولكم: قال 
وإن قلتم ليست بأمنا فقد  ، إنا نستحل منها ما نستحل من غريها فقد كفرمت: فإن قلتم، غريها وهي أمكم؟

مْ "كفرمت  َهات حهح هح أحمَّ ْؤِمِننَي ِمْن أَنْ فحِسِهْم َوأَْزَواجح أفخرجت ، فأنتم بني ضاللتني فأتوا منها مبخرج 2"النَّيبُّ أَْوىَل بِاْلمح
 من هذه؟ 

 .نعم: قالوا

إن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم ، فأنا آتيكم مبا تضرون، وأما حما نفسه من أمري املؤمنني: لفقا
 "اكتب يا علي ما صاحل عليه حممد رسول اهلل: "فقال لعلي، احلديبية صاحل املشركني

اللهم ، امح يا علي: "فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، لو نعلم أنك رسول اهلل ما قاتلناك: قالوا
واهلل لرسول اهلل خري من " هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهلل: امح يا علي واكتب، إنك تعلم أين رسول اهلل

 أخرجت من هذه؟ ، ومل يكن حموه نفسه ذلك حماه من النبوة، وقد حما نفسه، علي

 .3فقاتلوا على ضاللتهم، فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم، نعم: قالوا

خواهنم، وعلى إدور فعال يف رد مجع من اخلوارج عن باطلهم، فعلى املسلمني أن يتحملوا فكان للحوار 
 .اجلماعات اإلسالمية أن تطيل نفس احلوار بينها ألهنا الوسيلة األسهل للوصول إىل عقول اآلخرين

 النضح الفكري والعلمي  (8)
رآن إىل استخراج العلم باحلوار قال إن احلوار يثري األفكار، ويوسع املدارك، وينري الرؤى، ولذا دعا الق

وهح لََنا ِإْن تَ تَِّبعحوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنْ تحْم ِإالَّ خَتْرحصحونَ : )تعاىل ْم ِمْن ِعْلٍم فَ تحْخرِجح قْل : )وقال سبحانه 4(قحْل َهْل ِعْندَكح
ْنتحْم َصاِدِقنيَ  ْم ِإْن كح ْم َما َكانحوا َهاتحوا ب ح : )وقال عز وجل 5(َهاتحوا ب حْرَهاَنكح هح وا َأنَّ احلَْقَّ لِلَِّه َوَضلَّ َعن ْ ْم فَ َعِلمح ْرَهاَنكح

                                                           
 35سورة النساء، اآلية   1
 6سورة األحزاب، اآلية   2
 7/774 عنه، الصاليب، سرية أمري املؤمنني علي رضي اهلل  3
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ْم : )وقال تعاىل 1(يَ ْفتَ رحونَ  وَن احلَْقَّ فَ هح ْم اَل يَ ْعَلمح ْم َهَذا ذِْكرح َمْن َمِعَي َوذِْكرح َمْن قَ ْبِلي َبْل َأْكثَ رحهح قحْل َهاتحوا ب حْرَهاَنكح
 2(محْعرِضحونَ 

هات األطراف خترج ما عندها ويستبني كل فريق احلق مبا يقال من علم ويسمع من وج فاحلوار ُيعل كل
 .راءآ نا منة ملراجعة ما عندنظر، وهو فرص

اليوم  ك قضاء قضيتهفال َينعنّ ) وقد جاء يف كتاب القضاء أليب موسى األشعري قول عمر بن اخلطاب 
يبطله شيء ومراجعة احلق خري من التمادي يف  فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه احلق، فإن احلق قدمي ال

 (الباطل

 المبادرة إلى اإلنجاز (9)
احلوار املثمر ينتج عماًل، ويثمر فعاًل، واألمة اليوم ليست حباجة إىل التنظري بل هي حباجة إىل احلركة 

ليه وسلم وشباب والنشاط، وقد بدأت دولة املدينة اليت أنارت الدنيا بوحي السماء حبوار بني النيب صلى اهلل ع
من يثرب، فقد مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعقبة مىن، فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حىت 

 .حلقهم، وكانوا ستة نفر من اخلزرج

 من أنتم ؟ : قال هلم  

 نفر من اخلزرج: قالوا  

 من مواىل اليهود ؟  أي حلفائهم؟:  قال  

 .نعم : قالوا  

 أكلمكم ؟  أفال جتلسون: قال  

بلى، فجلسوا معه، فشرح هلم حقيقة اإلسالم ودعوته، ودعاهم إىل اهلل عز وجل، وتال عليهم : قالوا  
تعلمون واهلل يا قوم، إنه للنىب الذي توعدكم به يهود، فال تسبقنكم إليه، : فقال بعضهم لبعض. القرآن 

 .فأسرعوا إىل إجابة دعوته، وأسلموا 

ذكر  ادينة محلوا إليها رسالة اإلسالم، حىت مل تبق دار من دور األنصار إال وفيهوملا رجع هؤالء إىل امل
مث كانت بيعة العقبة األوىل والثانية واهلجرة وإقامة الدولة من َثرات هذا  3رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 !احلوار

                                                           
 25سورة القصص، اآلية  1
 74سورة األنبياء، اآلية  2
 1/106رحيق املختوم، بتصرف، لا 3
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 يعزز األصول ويقوي الثوابت (11)
َواَل جتحَاِدلحوا أَْهَل اْلِكَتاِب : )اخلالف، ولذا قال اهلل تعاىل وُيصر يقّوي املشرتكات ويعزز اجلوامع إن احلوار

َنا َوأحْنزَِل إِ  ْم َوقحولحوا آَمنَّا بِالَِّذي أحْنزَِل ِإلَي ْ هح وا ِمن ْ ْم َواِحٌد َوََنْنح ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإالَّ الَِّذيَن ظََلمح ْم َوِإهَلحَنا َوِإهَلحكح لَْيكح
مح اْلِكَتاَب ي حْؤِمنحوَن بِِه َوِمْن َهؤحاَلِء َمْن ي حْؤِمنح * وَن َلهح محْسِلمح  َناهح  ِبِه َوَما وََكَذِلَك أَنْ زَْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب فَالَِّذيَن آتَ ي ْ

 1(َُيَْحدح بِآيَاتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفرحونَ 

القواسم املشرتكة مما يدل على  ه يف هذه اآلية ذكر يف سياق مجلة منمرنا بفهذا احلوار باحلسىن الذي أح 
 .أن احلوار يقوي هذه الثوابت ويوثقها

 تأنواع الحوارا
يتخذ احلوار مسارات ومساقات خمتلفة من ذلك احلوار مع الذات وهو يتناول االختالف بني طوائف 

أهل األديان، ومنه  األمة سواء كان عقديًا أو فكريًا أو دعويًا أو وطنيًا ما بني الرَسي والشعيب ومنه ما هو مع
وملا كان املقام ال يتسع . وكل نوع منها له أصوله ومنطلقاته اليت يرتكز عليها . ما يتصل باملظهر احلضاري 

 .لتفصيلها فقد اكتفينا باإلشارة إىل جوامع كلية ومبادئ عامة 

 معوقات الحوار بين أتباع المذاهب اإلسالمية
نتج واقعنا أمن العقبات اليت تعرتضه، مما  اً حلوار بني املسلمني إال أن هنالك كثري مع ما ذكر من أمهية ا

 :الذي ال نرتضيه ألمتنا، وهذه املعوقات تتمثل فيما يلي

 العجب بالرأي والفكر (1)
بني املسلم وأخيه، فمن طوائف املسلمني من حتسب أن طرحها هو  فالعجب باآلراء واالجتهادات حال 

ده إال الضالل، وهذا هو السبب الذي جعل فرعون يغلق باب احلوار، فقال كما أخرب اهلل احلق الذي ما بع
ْم ِإالَّ َسِبيَل الرََّشادِ : )تعاىل عنه ْم ِإالَّ َما َأَرى َوَما َأْهِديكح   2(َما أحرِيكح

آلخر، واهلل واضع للنظر باحرتام لبضاعة اتستبداد بالرأي، ألن احلوار يستدعي قدرا من الفال حوار مع اال
ًدى َأْو يف َضاَلٍل : )سبحانه وتعاىل أرشد إىل هذا التواضع املطلوب لنجاح احلوار فقال ْم َلَعَلى هح َوِإنَّا َأْو ِإيَّاكح

 3(محِبنيٍ 

                                                           
 سورة العنكبوت، ا 42-46ية آلا 1
 74ورة غافر، اآلية س 2
 74سورة سبأ اآلية  3
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طَاًعا َوَهًوى محتَّبَ ًعا : " وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناهيا عن العجب بالرأي ا مح حًّ ِإَذا رَأَْيَت شح
لِّ ِذى رَْأٍى ِبرَأْيِِه فَ َعَلْيَك َودحن ْ   1"َودَْع َعْنَك اْلَعَوامَّ  -يَ ْعىِن بِنَ ْفِسَك  -َيا محْؤثَ رًَة َوِإْعَجاَب كح

أتباع املذاهب وهذا العجب ُيدث نوعًا من االستبداد واإلرهاب الفكري ، فتغيب مشس احلرية وسط 
ما عند اآلخر، أو ُياوره ليتبادل معه الرأي، مما يؤدي  ، حبيث ال يستطيع املنتمي إليها أن يتطلع إىلوالطوائف

 .باألمةإىل حالة من اإلنكفاء على الذات، وغياب الوعي تدمر الفرد وتقعد 

 المذهبي والطائفي التعصب (2)
عصب أشكاال خمتلفة، منها التعصب فالتعصب يصيب صاحبه بعمى ال يطيق معه احلوار، ويأخذ الت 

هبذه الروح ال ُيد للحوار سبيال، فال بد من احرتام قول   ، فمن تأثرلطائفةأو  ملذهبلعلماء أو جلماعة أو 
 اآلخر واهتام النفس بالنقص والتقصري

 بالمخالف سوء الظن (3)
اآلخر خيرق  أن فمن أسباب غياب احلوار بني املسلمني سوء ظن بعضهم ببعض، فريى كل فريق 

 حده، وأنه احلق كلهالك املسلم يوم يرى أنه الناجي و لم أن هالسفينة، وقد أخرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

ثالث الزمات : "وسوء الظن مما ال تكاد جتد النفوس منه خالصًا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إذا حسدت : ما يذهبهن يا رسول اهلل ممن هو فيه ؟ قال : ألميت الطرية واحلسد وسوء الظن فقال رجل 

 2"ا ظننت فال حتقق وإذا تطريت فامضفاستغفر اهلل وإذ

فحمل الناس على أحسن احملامل، والتماس األعذار لآلخرين، وترك اهتام النوايا والسرائر، وجتنب حتميل 
 .الكالم واملواقف ما ال حتتمل يهيأ األجواء للحوار اجلاد البناء

 التنافس المذموم (4)
تاج لكل اجلهود، وال تزال األمة تفتقر إىل إن ميدان العمل لألمة واسع، يستوعب كل الطاقات، وُي

 .هب اإلسالمية يسد أفق التعاون واحلواراالكثري، ومع هذا يلحظ نوع من التنافس املذموم بني املذ

التنافس غري املربر ألقى ظالاًل حجبت التحاور، وعكرت صفو العالقات بني املسلمني، وهذا  اإن هذ
فإن من املسلمني من ُيسب انتماءه هلذه اجلماعة أو تلك  غاية يف ذاته  ناتج عن اخللط بني الوسيلة والغاية،

 .وليس وسيلة خلدمة دينه

                                                           
 715،/4 صحيح الرتغيب حسن لغريه ورقمه يف أيب داوود ، خرجه أبو داود قال األلبااين يفأ 1
 (3772)، 3/722املعجم الكبري، الطرباين  عفه األلباينص 2
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الدنيا املادية أو  من على لعاعة اً وكثريا ما يتجاوز هذا التنافس األهداف السامية املعلنة ليصبح تنافس
امروا باملعروف و تناهوا عن املنكر فإذا رأيت شحا مطاعا : "املعنوية، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 1"و هوى متبعا و دنيا مؤثرة و رأيت أمرا ال بد لك من طلبه فعليك نفسك و دعهم و عوامهم

ي عقبة وقف الكثريون أمامها، وعجزوا عن جتاوزها، البيان والنقاش واحلوار، فه فالدنيا املؤثرة تغلق باب
 .وال عالج هلا إال باإلخالص والتجرد

 عضين أخذ اإلسالم (5)
ال تتناول اإلسالم بشموله، بل تأخذ بعض جوانبه وتزعم أهنا الدين كله، هذا  الطوائفكثري من هذه 

 .يؤدي إىل إغالق جانب احلوار وُيعل كل طائفة تتمرتس خلف مسائل بعينها

م ومها عنصران مهمان من أجل ائبعض جوانب الدين على اإللفة والو مهال إوقد بني اهلل تعاىل خطورة 
مح اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة : )حوار ناجح، فقال سبحانه وتعاىل نَ هح رحوا بِِه فََأْغَريْ َنا بَ ي ْ وا َحظًّا ممَّا ذحكِّ فَ َنسح

مح اللَّهح مبَا َكانحوا َيْصنَ عحونَ َوَسْوَف ي حَنبِّ   2(ئ حهح

 الفتقار إلى أدب الخالف (6)
إن احلوار ُيتاج إىل األدب الرفيع، ومع غياب األدب ال يزيد احلوار األمور إال تعقيداً، والنفوس إال 

 :3ضغينة، قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل
 واألواخرمبا اختلف األوائل **  ل وعلم          إذا ما كنت ذا فض

 ر                حليما ال تلح وال تكاب** فناظر من تناظر يف سكون   

 وكثريا ما يعرض الناس عن احلوار بسبب سوء األدب الذي يبدو من بعض األطراف، 

األدب  مىت تبادل الطرفان االحرتام، وكسافاالفتقار إىل أدب احملاورة ُيعلها ثقيلة على النفوس، ولكن 
 .حوارمها مثمرا نافعاالكالم كان 

 ضغائن النفوس وتشاحنها (7)
كثري ما تتعرض سفينة احلوار إىل موجه من النزاعات والعداوات واملواقف الشخصية اليت ليس ملوضوع 

َوقحْل : )بطال احلوار، قال اهلل تعاىلالعباد من أجل إفساد جو األخوة وإاحلوار عالقة هبا، والشيطان ينزغ بني 
وًّا محِبيًنالِِعَباِدي يَ قحولح  ْنَساِن َعدح ْيطَاَن َكاَن ِلْْلِ ْم ِإنَّ الشَّ نَ هح زَغح بَ ي ْ ْيطَاَن يَ ن ْ   4(وا الَّيِت ِهَي َأْحَسنح ِإنَّ الشَّ

                                                           
 ، قال الذهيب يف التلخيص صحيح(2417)، 4/352املستدرك، احلاكم،   1
 14سورة املائدة، اآلية   2
 1/2ديوان الشافعي،   3
 53سورة اإلسراء، اآلية   4
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الشخصية قد تسبب تعنتا يف املواقف، وقد حدث ذلك بالطبيعة البشرية خلري الناس، من ذلك  فالنزاعات
ْر اْلَقْعَقاَع ْبَن َمْعَبِد ْبِن زحرَارََة قَاَل : َلى النَّيبِّ َصلَّى اللَّهح َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل أَبحو َبْكرٍ ملا َقِدَم رَْكٌب ِمْن َبيِن مَتِيٍم عَ  أَمِّ

ْر اأْلَقْ رََع ْبَن َحاِبٍس قَاَل أَبحو َبْكرٍ : عحَمرح  َك فَ َتَماَريَا َحىتَّ َما أََرْدتح ِخاَلفَ : َما أََرْدَت ِإالَّ ِخاَليف قَاَل عحَمرح : َبْل أَمِّ
َما فَ نَ َزَل يف َذِلَك  محوا)اْرتَ َفَعْت َأْصَوات حهح  1َحىتَّ انْ َقَضتْ ( يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا اَل ت حَقدِّ

بكر وعمر رضي اهلل عنهما إىل مراء ملا نظر كل واحد إليه من زاوية  فقد حتول احلوار بني الشيخني أيب
 .املدرجة على مائدة احلواراملواضيع  ( ةشخصن ) بتعاد عنولذا فال بد من االشخصية، 

 وكيدهم تربص األعداء (8)
ألن احلوار مداعاة إىل التوافق، والتوافق طريق إىل  يتحدوافإن أعداء اإلسالم ال يريدون للمسلمني أن 

 .ائف املسلمنيوار جاد بني طو فقون يف الداخل أجهزهتم القمعية إلفشال كل حالقوة واملنعة، ولذا سلط املنا

فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا اجتمع مع املسلمني اجلدد يف العقبة  قدمي، بل وهذا الكيد ليس جديداً 
من أجل التحاور والتشاور يف مسرية الدعوة وأخذ البيعة حاول الشيطان أن يفشل ذلك لوال عناية اهلل، فإنه ملا 

األمر ساعتها فصرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت َسعته مت االتفاق على بنود البيعة اكتشف الشيطان 
هل لكم يف مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول اهلل  ،وهي املنازل ،قط يا أهل اجلباجب

ابن أزيب أتسمع أي عدو اهلل أما واهلل ألفرغن : صلى اهلل عليه وسلم هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب ويقال
 2لك

م يعلمون أن ما اطني اإلنس واجلن ما زالوا يسعون جاهدين من أجل أال يتحاور املسلمون، ألهنوشي
 .ف ما يفرقهم، فإذا التقوا كان التوفيق حليفهماعُيمع املسلمني أض

 عامل البيئة (9)
َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة : )عاىلوقال ت 3(َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ : )اإلسالم دين عاملي، قال اهلل تعاىل

ونَ    4(لِلنَّاِس َبِشريًا َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلمح

فالدين للجميع، يدخل فيه الناس على اختالف بيئاهتم، وتباين طبائعهم، وقد تتأثر كل دعوة بالبيئة اليت 
ع غريها ُيول دون احلوار والتواصل املطلوب أن تراعي كل األطراف تنبت فيها مما يؤدي إىل شيء من التباين م

                                                           
 (4362)، 10/443خرجه البخاري، أ  1
 7/746لسرية النبوية، ابن هشام، ا  2
 102سورة األنبياء، اآلية   3
 72سورة سبأ، اآلية   4
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عامل البيئة، وأن تتفهم طبيعة اآلخرين من أجل أن يكون تنوع البيئات عامل قوة ال عائقا أمام احلوار 
 .اإلسالمي البناء

 استدعاء معارك التاريخ (11)
الواقع املاثلة يعد طامة كربى يف  إن استصحاب اإلرث التارخيي واستدعاء معاركه مع تفاعل حتديات

والوعي احلضاري يستلهم من املاضي عربه ودروسه دون . مسرية احلوار ألنه يهدم وال يبين، وَيزق وال يؤلف
 .الركون إليه ومن مث البناء على املكتسب منه معايشة للحاضر واستشرافاً املستقبل

 الختراق المذهبي المنظم وتوظيفه سياسياا  (11)
راعاة خصوصية اجملتمعات وانتماءاهتا والسعي الخرتاقها َيثل عائقًا كبريًا يف حتقيق َثرة احلوار إن عدم م

فكيف إذا انضم إىل ذلك حماولة احداث الفنت بإستحداث اإلعالم بأدواته املختلفة وتسخري األموال لتشكيك 
 .يف مسلمات العقائد والشرائع احملكمة

 الوقوع في شراك التكفير والتبديع (12)
إن من الدعاة واملذاهب من نصب نفسه يف مقام النقضاء الذي تصدر منه األحكام على األفراد 

مع إلقاء القول على عوائنه فيقطع .. واجلماعات واحلكومات بالتكفري والتضليل والتفسيق دون تثبت وترّوي
 .بذلك رحم العلم ويهدم مقاعد األخوة ويشق إجتماع الصف

 عالمات على الطريق
ن احلاجة ماسة للتفكري يف الرتياق الناجع ملعوقات احلوار، حىت تعود لألمة عافيتها، فإن اهلل تعاىل ما إ

أنزل داء إال جعل له دواء، وما ُيمع املذاهب اإلسالمية أكثر مما يفرقها، فمىت حتاورت ذاب جليد التنافر 
 :والشقاق، وهذا العالج يتمثل يف اآليت

 ارالحو  منهج التربية على (1)
كان   احلوار سلوك اجتماعي ُيب أن يرىب الناشئة عليه، فإن من شب على شيء شاب عليه، وقد

 :األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم يربون الناشئة على احلوار وتبادل اآلراء، وإليك من بعض أخبارهم

ْعَي قَا: )قال اهلل تعاىل عن ابراهيم عليه السالم (1) ا بَ َلَغ َمَعهح السَّ َل يَا ب حيَنَّ ِإينِّ أََرى يف اْلَمَناِم َأينِّ أَْذحَبحَك فَ َلمَّ
ين ِإْن َشاَء اللَّهح ِمَن الصَّاِبرِينَ   1(فَاْنظحْر َماَذا تَ َرى قَاَل يَا أََبِت افْ َعْل َما ت حْؤَمرح َسَتِجدح

                                                           
 107سورة الصافات، اآلة   1
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روعة ملنام، فانظر إىل خبار عن حماورة ابراهيم ابنه يف ما أراه اهلل تعاىل أياه يف ايف هذه اآليات الكرَية إ
 .هذه الصراحة يف الوالد مع ولده

ْم يل : )قال اهلل تعاىل (7) ْمَس َواْلَقَمَر َرأَيْ ت حهح فح أِلَبِيِه يَا أََبِت ِإينِّ َرأَْيتح َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّ ِإْذ قَاَل يحوسح
وٌّ قَاَل يَا ب حيَنَّ اَل تَ ْقصحْص رحْؤيَاَك َعَلى ِإْخوَ * َساِجِديَن  ْنَساِن َعدح ْيطَاَن ِلْْلِ وا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ ِتَك فَ َيِكيدح

َك ِمْن تَْأِويِل اأْلََحاِديِث َويحِتمُّ نِْعَمَتهح َعَلْيَك َوَعَلى آِل يَ ْعقحوبَ * محِبنٌي  َكَما   وََكَذِلَك َُيَْتِبيَك َربَُّك َوي حَعلِّمح
 1(بْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيمٌ أمََتََّها َعَلى أَبَ َوْيَك ِمْن قَ ْبلح إِ 

وهذا احلوار بني يعقوب عليه السالم وولده يوسف يدل على أهنم كانوا يفتحون قنوات احلوار مع أبنائهم 
 .ليرتبوا على ذلك

وضعف فالرتبية على احلوار ُيب أن تبدء من الصغر ليعتاد عليه الصغري إذا كرب، ولكن إذا ساد الكبت، 
السماع لألطفال انعكس ذلك على سلوكهم ومستقبلهم، وهذا الدور ُيب أن يتبناه الدعاة، والعلماء واملربون 

 .من أجل جمتمع ينعم باالنسجام والتفاهم، بدال من القطيعة واخلصام ووسائل اإلعالم، وقدوة احلاكم واآلباء

 التجرد واإلخالص (2)
، ووجه وجهه لذي اجلالل واإلكرام، ولذا فعلى املنادين لعبادة ربِّه إن راية اإلسالم ال ُيملها إال من جترد

ِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت لِلَِّه : )باإلسالم أن يتحروا الصدق، وأن خيلصوا هلل العمل، قال اهلل تعاىل قحْل ِإنَّ َصاَليت َونحسح
ْسِلِمنيَ اَل َشرِيَك َلهح َوِبَذِلَك أحِمْرتح َوأَنَ * َربِّ اْلَعاَلِمنَي  لح اْلمح قحْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدعحو ِإىَل اللَِّه : )وقال تعاىل 2(ا أَوَّ

ْشرِِكنيَ  ْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلمح  3(َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوسح

واد، وهذا ال  احلوار ُيتاج إىل التجرد، وقبول احلق من أي وعاء خرج، ويهدف إىل صيد احلكمة يف أي
 .يتأتى إال إذا أخلص املسلمون لرهبم، وابتغوا ما عند موالهم

ما ناظرت أحدا قط إال أحببت : "وهذا اإلمام الشافعي رمحه اهلل يؤكد على التجرد للحق يف احلوار فيقول
احلق على أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من اهلل وحفظ وما ناظرت أحدا إال ومل أبال بنّي اهلل 

 4"لساين أو لسانه

  

                                                           
 6-4سورة يوسف، اآلية   1
 163-167سورة األنعام، اآلية   2
 102سورة يوسف، اآلية   3
 4/112حلية األولياء،   4
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 وبث الوعي نشر العلم (3)
ما حاورين عامل إال غلبته ، وال جاهل : "العلم يفتح آفاق احلوار اجلاد املثمر، يقول علي رضي اهلل عنه 

، ومع انعدام العلم ليس َثة حوار، ولذا كلما يدعو القرآن إىل احلوار يقيده بالعلم والربهان، قال  1"إال غلبين
وهح لََنا ِإْن تَ تَِّبعحوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن أَنْ تحْم ِإالَّ خَتْرحصحونَ :  )عاىلاهلل ت ْم ِمْن ِعْلٍم فَ تحْخرِجح : وقال سبحانه 2(قحْل َهْل ِعْندَكح

ْنتحْم َصاِدِقنيَ ) ْم ِإْن كح  3(قْل َهاتحوا ب حْرَهاَنكح

َمْن ُيحَاِدلح يف اللَِّه  َوِمَن النَّاسِ : )تعاىلوجاء التشنيع يف القرآن على من ُيادل بال علم، قال سبحانه و 
لَّ َشْيطَاٍن َمرِيدٍ  ًدى َواَل ِكَتاٍب : )وقال تعاىل 4(بَِغرْيِ ِعْلٍم َويَ تَِّبعح كح َوِمَن النَّاِس َمْن ُيحَاِدلح يف اللَِّه ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل هح

 5(محِنريٍ 

 :مراعاة قواعد وآداب الحوار وهي كاآلتي (4)
 رد التنازع إلى اهلل ورسوله وجوب (أ )

ْم فَِإْن تَ َناَزْعتحْم يف َشيْ يا: )قال اهلل تعاىل  وَل َوأحويل اأْلَْمِر ِمْنكح ٍء أَي َُّها الَِّذيَن آَمنحوا أَِطيعحوا اللََّه َوأَِطيعحوا الرَّسح
ْنتحْم ت حْؤِمنحوَن بِاللَِّه َواْلي َ  وِل ِإْن كح ٌر َوَأْحَسنح تَْأِوياًل فَ رحدُّوهح ِإىَل اللَِّه َوالرَّسح  6(ْوِم اآْلِخِر َذِلَك َخي ْ

وأمجع املسلمون على أن الرد إىل اهلل سبحانه هو الرد إىل  : " قال العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل
ىل سنته كتابه، والرد إىل الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه يف حضوره وحياته، وإ

 7"يف غيبته وبعد مماته

 العصمة للنبي صلى اهلل عليه وسلم (ب )
وليس ألحد أن : " بن تيمية رمحه اهللاوأقوال العلماء يستدل هلا وال يستدل هبا، قال شيخ اإلسالم  

 ُيمل كالم اهلل ورسوله على وفق مذهبه، إن مل يتبني من كالم اهلل ورسوله ما يدل على مراد اهلل ورسوله؛ وإال
 8"، ليس قول اهلل ورسوله تابًعا ألقواهلم -صلى اهلل عليه وسلم  -فأقوال العلماء تابعة لقول اهلل تعاىل ورسوله 

 8"ألقواهلم

                                                           
 1/23اخلالصة يف أصول احلوار،   1
 142رة األنعام، اآلية سو   2
 111سورة البقرة، اآلية   3
 3سورة احلج، اآلية   4
 2سورة احلج، اآلية   5
 54سورة النساء، اآلية   6
 4/700ضواء البيان، أ  7
 2/35الفتاوى،   8
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 ظهار الحق إأن يكون القصد  (ج )
لِّ َمْن َتَكلََّم بِِه ؛ وََكاَن محَعاذح ْبنح َجَبٍل يَ قح : " بن تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإلسالم  ولح يف  احلَْقَّ ي حْقَبلح ِمْن كح

كيف : قالوا . فاجرًا   واحذروا زيغة احلكيم : اقبلوا احلق من كل من جاء به؛ وإن كان كافرًا   أو قال : َكاَلِمهِ 
 1"إن على احلق نورًا: نعلم أن الكافر يقول كلمة احلق ؟ قال 

 إحسان الظن بالعلماء وتوقيرهم والتماس العذر لهم (5)
بعد مواالة اهلل ورسوله صلى اهلل عليه  -ُيب على املسلمني : " هللقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ا 

خصوصا العلماء الذين هم ورثة األنبياء الذين جعلهم اهلل مبنزلة . مواالة املؤمنني كما نطق به القرآن -وسلم 
 .النجوم يهتدى هبم يف ظلمات الرب والبحر وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم

فعلماؤها شرارها إال املسلمني فإن علماءهم  -قبل مبعث حممد صلى اهلل عليه وسلم  -إذ كل أمة 
خيارهم، فإهنم خلفاء الرسول يف أمته واحمليون ملا مات من سنته هبم قام الكتاب وبه قاموا وهبم نطق الكتاب 

لفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وبه نطقوا وليعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند األمة قبوال عاما يتعمد خما
، فإهنم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل جليالً  أو اً وسلم يف شيء من سنته، دقيق

أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد 
 . 2"عذر يف تركه جاء حديث صحيح خبالفه فال بد له من

 ضرورة الجمع بن النصوص واألقوال قبل القطع بالحكم عليها  (6)
مل املبهم اخلفي على حْ وذلك من خالل نص واحد مع مراعاة السياق اللفظي واملعنوي والظريف، فيح 

ح الواضح اجللي، واملشكل على املفسر، واجململ على املفصل، والعام على اخلاص، واملطلق على املقيد، ويرج
 .وذلك حتقيقاً لْلنصاف.. شارة، واملتأخر على املتقدماملنطوق على املفهوم، والعبارة على اإل

ضرورة محل الكالم على أحسن احملامل إن اتسع هلا التأويل، وساغ هلا الفهم، وقد تأول العالمة ومن ذلك 
أوقعه إىل الصوفيه : أراد اهلل باملريد خريا  إذا... ن العلماء عاملريد الصادق غين : " ابن القيم قول اجلنيد رمحه اهلل

فتح اهلل على قلبه بربكة الصدق وحسن : إذا صدق املريد وصح عقد صدقه مع اهلل : " بقوله" ومنعه صحبة القراء
ما يغنيه عن العلوم اليت هي نتائج أفكار الناس وآرائهم وعن العلوم اليت هي فضلة ليست من زاد : املعاملة مع اهلل 

من معرفة النفس وآفاهتا وعيوهبا ومعرفة : رب وعن كثري من إشارات الصوفية وعلومهم اليت أفنوا فيها أعمارهم الق
 3"يريه ذلك كله بالفعل: مفسدات األعمال وأحكام السلوك فإن حال صدقه وصحة طلبه 

                                                           
 21/105الفتوى احلموية، ابن تيمية،   1
 737-70/731لفتاوى، ا  2
 7/366مدارج السالكني، ابن القيم،   3
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 عدم التشنيع في مسائل تحتمل وجوهاا في الفهم ومتسعاا في الرأي  (7)
ْؤِمِننَي جمحَْتِهًدا يف طََلِب احلَْقِّ َوَأْخطََأ فَِإنَّ اللََّه  : "م ابن تيمية رمحه اهلليقول شيخ اإلسال َفَمْن َكاَن ِمْن اْلمح

النَّيبِّ َصلَّى اللَّهح  ْيِه َأْصَحابح يَ ْغِفرح َلهح َخطََأهح َكائًِنا َما َكاَن َسَواٌء َكاَن يف اْلَمَساِئِل النََّظرِيَِّة أَْو اْلَعَمِليَِّة َهَذا الَِّذي َعلَ 
وا اْلَمَساِئَل إىَل َمَساِئِل أحصحوٍل َيْكفحرح بِِإْنَكارَِها َوَمَساِئِل ف ح . َعَلْيِه َوَسلََّم  مح ْساَلِم َوَما َقسَّ ِة اإْلِ رحوٍع اَل َومَجَاِهريح أَِئمَّ

 1"َيْكفحرح بِِإْنَكارَِها

 التحلي بالعدل واإلنصاف (8)
أحسن ما يقدرون عليه من هل َنلة ومقالة يكسون َنلتهم ومقالتهم أكل  : "قال ابن القيم رمحه اهلل 

حقيقة ما  ،لفاظ ومن رزقه اهلل بصرية فهو يكشف بهأقبح ما يقدرون عليه من األلفاظ ومقالة خمالفيهم األ
 حتت تلك االلفاظ من احلق والباطل وال تغرت باللفظ كما قيل يف هذا املعىن 

 ر         شأ قلت ذا قيء الزنابين توإ  ه                       نحل متدحال تقول هذا جىنُّ 
 ر         واحلق قد يعرتيه سوء تعبي       ما         مدحا وذما وما جاوزت وصفه

و باطل فجرده من لباس العبارة وجرد قلبك عن النفرة أردت االطالع على كنه املعىن هل هو حق فإذا أ
صحابه ومن ُيسن ظنه نظرا تاما النظر حقه ناظرا بعني اإلنصاف وال تكن ممن ينظر يف مقالة أعط أمث  وامليل

بكل قلبه مث ينظر يف مقالة خصومه وممن يسيء ظنه به كنظر الشزر واملالحظة فالناظر بعني العداوة يرى 
ه وارتضاه لقبول احلق وقد راد اهلل كرامتسلم من هذا إال من أ احملاسن مساوئ والناظر بعني احملبة عكسه وما

 : قيل 

 كما أن عني السخط تبدي املساوي     الرضا عن كل عيب كليلة  وعني
 :وقال آخر 

 2الستحسنوا ما استقبحواعني الرضا             هنا نظروا بعني عداوة لو أ
 
 إذا لم تتضح الحجة عند الختالف عذر كل واحد منا أخاه (9)

نلتمس كل العذر ملن خيالفوننا يف بعض الفرعيات، ونرى أن اخلالف ال يكون : "عالمأحد الدعاة األقال 
أبدًا حائاًل دون ارتباط القلوب وتبادل احلب والتعاون على اخلري، وأن يشملنا وإياهم معىن اإلسالم السابغ 

 3"بأفضل حدوده وأوسع مشموالته

                                                           
 73/346اوى، جمموع الفت  1
 1/141مفتاح دار السعادة، ابن القيم،   2
 من جمموعة الرسائل-76دعوتنا ص   3
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 1البدء بنقاط التفاق ل الختالف (11)
لفني يف العقيدة جند أن القرآن عندما ُياور املخااخلالف أوال يوقف احلوار سريعاً، ولذا  بنقاط ألن البدء 

هاية باإلَيان مبا أنكروه ب على التأكيد عليها، واليت تلزمهم يف الندأ بعرض البدهيات واملسلمات والدأيب
ْنتح : )قال اهلل تعاىل ابتداء، وَن قحْل ِلَمِن اأْلَْرضح َوَمْن ِفيَها ِإْن كح رحوَن * ْم تَ ْعَلمح قحْل َمْن * َسيَ قحولحوَن لِلَِّه قحْل أََفاَل َتذَكَّ

ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  َماَواِت السَّ قحوَن * َربُّ السَّ لِّ َشْيٍء * َسيَ قحولحوَن لِلَِّه قحْل أََفاَل تَ ت َّ وتح كح قحْل َمْن بَِيِدِه َمَلكح
ريح َواَل ُيحَارح عَ  َو ُيِح وَن َوهح ْنتحْم تَ ْعَلمح   2(َسيَ قحولحوَن لِلَِّه قحْل فََأىنَّ تحْسَحرحونَ * َلْيِه ِإْن كح

وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يوجه الناس حبوار هادف يبدأ فيه مبا يتفق فيه مع حماوره، فعن أيب أمامة 
يف الزنا فصاح به الناس فقال  يا رسول اهلل ائذن يل: أن رجال أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال : 

فقال له النيب  ،ه فدنا حىت جلس بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلمدنو أ: النيب صلى اهلل عليه و سلم 
أحتبه البنتك ؟ : وكذلك الناس ال ُيبونه ألمهاهتم قال : قال  ،ال: أحتبه ألمك قال : صلى اهلل عليه و سلم 

وكذلك الناس ال : قال  ،ال: أحتبه ألختك ؟ قال : قال  ،س ال ُيبونه لبناهتموكذلك النا: قال  ،ال: قال 
ر قلبه ر ذنبه وطهِّ اللهم كفِّ ": ُيبونه ألخواهتم فوضع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يده على صدره فقال 

  3"ن فرجهوحصِّ 

 حسن اإلنصات للمخالف (11)
من فنون  غاء يعد فناً واه بل إن حسن اإلصكالم وجودة حمتال تقتصر براعة احلديث على أسلوب ال

 .غي إليهم كي يبوحوا مبا يف صدورهمريدون من ُياورهم بل يريدون من يصاحلوار، وكم حتدث أناس وهم ال ي

ستماع تكون باألذن، وطرف العني، وحضور القلب، وإشراقة الوجه، وعدم االنشغال بتحضري الرد، وبراعة اال
 .م حديث صاحبهمتحفزا متوثباً منتظرا متا

ولتتذكر أنك ال تستطيع أن تفهم حقيقة مراد حماورك ما مل تكن راغبًا يف اإلنصات إيل حديثه، كما أن 
ستماع له، وقد ورد يف كتب السري أن شابًا قام فتكلم يف جملس تك حبديث املتكلم ال تغنيك عن االمعرف

ما انتهى الشاب وانصرف عجب احلاضرون من عطاء بن أيب رباح فأنصت له كأنه يسمع حديثه ألول مرة، فل
 :وأحسن من قال .واهلل إين ألعلم الذي قاله قبل أن يولد: عطاء، فقال هلم

 ه       وجهلت كان احللم رد جواب**   ه         من يل بإنسان إذا خاصمت
 ه                     ب ه أدرى            وبقلبه ولعل** وتراه يصغي للحديث بسمعه  

                                                           
 72نظر كتاب كيف حتاور، طارق احلبيب، ص ا  1
 24-24سورة املؤمنون، اآلية   2
 2/123املعجم الكبري، الطرباين،   3
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 الربانية التزكية (12)

أسباب التزكية والبعد عن املعاصي، فاألمر بعدم الغيبة، ن تعتين كل مجاعة من املسلمني بال بد من أ
دةوالنهي عن النميمة، وترك الوقيعة يف العلماء، والبعد عن تصيد األخطاء من أهم األسباب  جلو احلوار،  املمهِّ

ى: )اىل يف كتابه أن التزكية باب كل فالح، قال تعاىلوقد أخرب اهلل تع  1(َقْد أَفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

 طلبات المرحلةتالتوعية بم (13)
املرحلة اليت متر هبا األمة اليوم وهي تشق طريقها الستعادة ماضيها املشرق ال حتتمل التصدع والتنازع، 

حد تلتمن تواضع بعضهم لبعض، وحتاورهم  بلةبأهل الق فعلى العقالء توعية الكيانات اإلسالمية مبا ُيدر
 .أفكارهم وآراؤهم

 توحيد الولء لإلسالم (14)
هلل الءات الطائفية والءنا لديننا، و تنازع الو  إن اإلسالم أكرب من كل املدارس اليت تنضوي حتته، وُيب أالّ 

مح اللَّهح َوَرسح  : لمؤمنني أمجعني، قال اهلل تعاىللولرسوله و  َا َولِيُّكح وَن الصَّاَلَة َوي حْؤتحوَن ِإمنَّ ولحهح َوالَِّذيَن آَمنحوا الَِّذيَن يحِقيمح
ْم َراِكعحوَن  مح اْلَغالِبحونَ * الزََّكاَة َوهح وَلهح َوالَِّذيَن آَمنحوا فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّه هح   2َوَمْن يَ تَ َولَّ اللََّه َوَرسح

 قامة المؤسسات الحواريةإ (15)
وتعاجل أزمة قامة مؤسسات هتتم باحلوار، هذا الواقع جتعل من الضروة إ ة يفحاجة األمة إىل احلوار خاص

طياف املسلمني من أجل الوصول إىل ، وتعقد املؤمترات احلوارية بني أالتدريب على احلوارب املناهج العملية
 .النتائج املفيدة واملصاحل املشرتكة

فتقر هذه احلوارات إىل املوضوعات اجلادة، هنالك كثري من وسائل اإلعالم تعقد الربامج احلوارية، وال ت
 .ولكن تفتقر إىل اإلخراج القيمي ال الفين، حيث تثار النقاط مبا يعمق اخلالف ويؤزم القضايا

 ميثاق الشرف الدعوي (16)
العاملة لْلسالم على ميثاق شرف دعوي، مأخوذ من تعاليم الدين احلنيف،  الدعواتُيب أن تتوافق 

هلدى النبوي الشريف، ومآثر السلف الصاحل وحكمة العلماء، وعربة التاريخ، وإرث و ا ومن القرآن الكرمي،

                                                           
 14سورة األعلى، اآلية   1
  56 55سورة املائدة، واآلية  2
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ادْعح ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلحْم بِالَّيِت ِهَي  : تعاىل قال احلضارة، وجتارب البشر،
 .التدابر والتناحر والتخاصمفهذا امليثاق يؤصل إىل احلوار بدال من  1 َأْحَسنح 

 
  

                                                           
 175ة سورة النحل، اآلي  1
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي

 م1420أسد الغابة، ابن األثري، طبعة دار الشعب، القاهرة،  (1)
دار الفكر : أضواء البيان، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي، الناشر  (7)

 م   1445 -ه  1415: لبنان، لطبعة  –وت للطباعة و النشر و التوزيع بري 
: تاريخ الطبعة 2: مكتبة وهبة رقم الطبعة: حممد حسني الذهيب، الناشر: واملفسرون، املؤلف التفسري (3)

7000; 
 -ه  1405 -بريوت  -دار الكتب العلمية : اخلصائص الكربى،جالل الدين السيوطي، دار النشر (4)

 م1425
 بن نايف الشحود، املكتبة الشاملة اإلصدارالرابع؟اخلالصة يف احلوار، علي  (5)
   الناشر،دار اهلالل بريوت  ،الرحيق املختوم، صفي الرمحن مبارك فوري (6)
 السرية النبوية، حممد بن اَساعيل بن كثري، مكتبة املعارف، الطبعة األوىل  (2)
مد، لناشر دار اجليل مكان السرية النبوية، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حم (2)

 1411النشر بريوت، سنة النشر 
دار الكتب : املستدرك على الصحيحني، حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري، لناشر  (4)

 1440 - 1411بريوت، الطبعة األوىل ،  –العلمية 
 ملكتبة العصرية ا: املصباح املنري،  أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، الناشر (10)
املوصل،  –املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، مكتبة العلوم واحلكم  (11)

    – 1404لطبعة الثانية ، 
بريوت،  –دار املعرفة : الفتاوى الكربى ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، الناشر  (17)

 الطبعة األوىل
 م 7010وى احلموية، الناشر دار الصميعي للنشر والتوزيع، السنة الفت (13)
 .تاج العروس من جواهر القاموس، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، الناشر دار اهلداية  (14)
 بريوت -دار الكتاب العريب : حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصفهاين، الناشر    (15)
 . دار املغرب، الطبعة األوىل: لصحابة، حممد يوسف الكندهلوي، الناشرحياة ا  (16)
 م1444دعوتنا، اإلمام حسن البنا، دار النشر والتوزيع، سنة  (12)
 .ديوان الشافعي، اإلمام حممد بن ادريس الشافعي، الناشر مكتبة وهبة، الطبعة الثانية (12)
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: دار الفكر، حتقيق : سجستاين األزدي، الناشر سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود ال  (14)
 حممد حميي الدين عبد احلميد

مؤسسة الرسالة، جمموعة : سري أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الَذَهيب، لناشر   (70)
 من احملققني بإشراف شعيب أرناؤوط

علي حممد حممد الصاليب، الناشر، دار  سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، -71  (71)
 م7005ابن كثري، الطبعة األوىل، 

صحيح البخاري، صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إَساعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي   (77)
 دار طوق النجاة: حممد زهري بن ناصر الناصر، الناشر : البخاري، احملقق 

+ م بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري، دار اجليل بريوت صحيح مسلم، أبو احلسني مسل  (73)
 .دار األفاق اجلديدة   بريوت

هجر للطباعة : دار النشر ، طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي (74)
 ه  الطبعة الثانية1413 -والنشر والتوزيع 

 ه1475سي، الطبعة الثالثة عشرة كيف حتاور، طارق احلبيب، مؤسسة اجلري  (75)
  .البن منظور طبعة دار المعارف، الطبعة األولىلسان العرب،  (76)
 بريوت -دار املعرفة : جممع األمثال،   أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري،  لناشر  (72)
 م  7005/ ه   1476الثالثة ، : دار الوفاء، الطبعة : جمموع الفتاوى، ابن تيمية، الناشر  (72)
 بريوت -دار الكتاب العريب : مدارج السالكني،ابن القيم، الناشر   (74)
 معلقة عنرتة بن شداد، املكتبةالشاملة االصدار لرابع    (30)
 .املدينة املنورة، الطبعة الثالثة -اجلامعة اإلسالمية : مفتاح اجلنة، السيوطي، الناشر   (31)
 بريوت -دار الكتب العلمية : القيم، الناشر مفتاح دار السعادة، ابن   (37)
 دار اهلداية للطبع والنشر والرتمجة : منهاج التأسيس، عبد اللطيف آل الشيخ، الناشر  (33)
 .منهاج السنة، ابن تيمية، مؤسسة قرطبة الطبعة الثانية  (34)
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