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احلوار يف ضوء القرآن والسنة
طاهر حسني حممد زيدان

Abstract
Dialogue in the Light of the Qur’ān and Sunnah
Tahir Hussain Muhammad Zaidan
This article discusses different aspects of dialogue in the light of the
Qur’ān and Sunnah. The Qur’ān calls for dialogue and the biography of
the Prophet Muḥammad tells that he interacted with polytheists,
hypocrites, and the people of the book. Therefore, dialogue with other
religions is not just a forced choice imposed by geographical, social, or
political realities; rather it is the best strategy that the Prophet (PBUH)
employed during the Meccan and Medina phases of Islamic preaching.
However, in the modern period, some people may accuse Islam of
opposing interfaith dialogue. This study highlights that such accusations
are baseless and that Islam teaches its followers to have dialogue with
the adherents of other religions in the best possible way. Moreover, this
study identifies the ways to promote and strengthen interfaith dialogue
in the modern age.
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املقدمة
تعيش األمة اإلسالمية حالة عصيبة من الزمن ،اختلط فيها الواقع باخليال ،األمل باليأس،
ومع تفرق أبناء األمة ظهرت احلاجة للتقريب بني املسلمني ،فضال عن رضورة الوحدة ،ولكن هذا
األمر ال حيدث إال بعد حتديد املشكلة ،من أجل حتديد كيفية مواجهة تلك املشكلة ،ويف عرص
تداخلت فيه املشاكل الدولية باملشاكل الداخلية ،فيجب عىل املسلمني العودة إىل جذورهم الدينية
احلقيقية ،وحتديد اخلطر األكرب الذي يوجههم.
إن أخطر ما يواجهه املسلمون هو وجود مجاعة تنرش اإلرهاب يف ربوع العامل ثم تنسب
نفسها لإلسالم فشوهت اإلسالم واملسلمني ،ثم حدث ما مسم

يف الررب األورويب

"اإلسالموفوبيا"( ،)1أو اخلوف من اإلسالم ،وه حالة من اهللع من أي مسلم ،من أي اسم فيه
حممد وأمحد وعيل ومصطفى وعبد اهلل وعائشة وفاطمة وغريها من األسامء اإلسالمية ،وهو األمر
الذي ال جيب السكوت عليه ،بل جيب مواجهة األمر باحلكمة والعقل والتقارب بني املسلمني،
واحلوار فيام بينهم قبل احلوار مع غريهم ،وهذا يستلزم من املسلمني العودة ألصوهلم القرآنية
الربانية ،والعمل عىل تطبيقها يف أرض الواقع.
البد أن يبدأ املسلمون احلوار فيام بينهم اآلن دون تأخري ،والعودة للمرياث اإلسالم
التساحم الشامل لكل مناح احلياة ،فاهلل يطلب االعتصام ،فالبد من االعتصام لقد جاء اإلسالم
بالتوحيد والعدل ،فقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﮊ( ،)2وامليزان رمز للعدل ،وال يكون العدل موجودا دون أن تكون إرادة
اإلنسان حرة مستقلة ،والعدل يشمل اجلميع ليبدأ احلوار ،واحلضارة اإلسالمية ه أم احلضارة
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مصطلح يعن اخلوف من اإلسالم ،ألن كلمة فوبيا تعن اخلوف املسيطر عىل اإلنسان بسبب موقف أو يشء معني،
وشاع املصطلح ،حتى أصبح اخلوف من املسلمني أمرا مفروغا منه يف العامل الرريب.
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املعارصة ،أخذ الررب منها ثم بنى عليها ،وحاولوا تشويه اإلسالم ،عىل أنه وبالرغم من احلمالت
الفكرية الت تشن يف الفرتة األخرية عىل الرتاث اإلسالم وحماولة منح إحياءات مضللة بخصوصه
عرب الرتكيز عىل نقاطه السلبية والترايض عن نظريهتا اإلجيابية ،وه حماولة ال تبدو بريئة عىل
اإلطالق ،حيث تسعى لفصل شعوب الرشق عن تراثها األقرب.
ومن املؤكد أن مثل هذه احلضارة اإلسالمية الضخمة مل تكن لتتمكن من التوسع
واالستقرار كل هذه الفرتات التارخيية دون االعتامد عىل احلوار مع النفس واآلخر ،والذي مثل يف
الكثري من املناطق اإلسالمية األكثرية اجلامهريية ،كام أن سقوط احلضارة اإلسالمية يف فرتات التأخر
الت عاشتها ،هو ما أدى لتجاوز املسلمني عىل مسلامهتم احلضارية الت مثلت أهم أسباب تفوقهم
مما أدى حلالة الرتاجع والتشوه احلضاري الذي تعاين منه معظم دوهلم.
القرآن يطالبنا باحلوار ،وعندما نعود للسرية النبوية نجد أن النب الكريم تعامل مع
املرشكني واملنافقني و أهل الكتاب ،ومل يؤثر عنه أبدا أنه دخل من تلقاء نفسه يف عداء مع أحد ،أو قام
باحلرب ،فاحلروب النبوية كانت يف األصل حروبا دفاعية.
ولقد أدهش النب العامل كله يف تعامله مع أعدائه وهو قادر عليهم ،فلم يظهر يف التاريخ
أرحم منه مع أعدائه رغم ما كان يالقيه منهم من األذى ،إال أنه كان مثاال لألخالق احلسنة ممتثال
خللق العفو عند املقدرة ،فاألخالق احلسنة مرياث الصاحلني واملؤمنني ،وإنام مكارم األخالق مرياث
ومتمم هلا "إنام بعثت ألمتم مكارم
املؤمن( .)3ورسول اهلل ماسك بلجامها متمسك هبا دا ٍع إليها
ٌ
أألخالق" ( ،)4ويقول تعاىل عن أخالقه النبوية الكريمة :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
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أبو داود سليامن بن األشعث ،سنن أيب داود (بريوت :املكتبة العرصية 2212،م) ج 1ص ،131و ابن كثري ،البداية
والنهاية ،حتقيق جمموعة حمققني (القاهرة :دار الريان للرتاث 1421 ،هـ ) ط ،1،ج  6ص  ،2وابن حجر العسقالين ،
موافقة اخلرب ،حتقيق محدي بن عبد املجيد السلف (الرياض :مكتبة الراشد 1411هـ) ط  ، 3ج  1ص.111
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حممد بن إسامعيل البخاري ،األدب املفرد ،حتقيق كامل يوسف حوت ،رقم احلديث ،213 :بلفظ صالح األخالق
(بريوت :عامل الكتب – 1424هـ – 1114م ) وأمحد بن حنبل ،مسند أمحد (القاهرة :عيسى احللب املطبعة امليمنية،
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ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ ( ،)2ويقول تعاىل :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱠ ﮊ(.)6
والرسول القدوة كان حياور كل الناس مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم ،إذن ال يمثل احلوار
مع اآلخر جمرد خيار اضطراري يفرضه الواقع اجلررايف أو االجتامع أو حتى السيايس ،وإنام هو
اخليار األفضل الذي اعتمد عليه اإلسالم كعقيدة منذ بدايته املكية ومرورا باملرحلة املدنية وحتى
خالل املراحل التارخيية الالحقة يف عهد اخللفاء الراشدين ،أو يف ظل الدولة األموية أو العباسية،
ومن جاء من بعدهم من الدول االسالمية.
لقد كان خيار احلوار هو األكثر قربا من املنهج اإلسالم والذي سعى النب صىل اهلل عليه وسلم
من خالله لتصحيح فكر املجتمع القبيل والعصبية القبلية ،وكان طرح احلوار مع اآلخر الدين والذي كان
يتضمن كذلك يف بعض األحيان اآلخر السيايس ،الوسيلة البديلة للرصاعات القائمة عىل العصبيات.
وقد تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة الكثري من انواع وأساليب احلوار مع
اآلخر الدين كالنصارى واليه ود وحتى الوثنيني ،وشملت يف بعض األحيان املديح هلذا اآلخر بل
إ ن هذه احلوارات شملت كذلك تفامهات بني اخللفاء الراشدين وخلفاء األمويني والعباسيني وبني
أبناء األديان واملذاهب الفكرية املخالفة والذين كانوا يعيشون حتت محاية الدولة.
أسباب اختيار املوضوع
( )1يعد أسلوب احلوار أحد أهم الوسائل الت متلكها األمة كام يملكها الفرد عىل حد سواء
للتواصل مع اآلخرين ،فاحلوار نمط حياة وأسلوب تفكري وقد أوىل القرآن الكريم عناية
كبرية للحوار ،فهو األسلوب الرالب يف قصص األمم السابقة ،وهو األداة األوىل
لألنبياء وأتباعهم يف نرش الدعوة .
1313هـ) ج 2ص 311۔ تصوير املكتب اإلسالم بريوت – دمشق  ،وابن أيب شيبة ،املصنف ،حتقيق عبداخلالق
األفراين ( دائرة املعارف باهلند بدون تاريخ ) ج 11ص.222
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( )2احلوار هو الوسيلة األوىل يف عرض مسائل العقيدة ،وقد لوحظ أن ساحة احلوار تكاد
ترتبط بالشخصية اإلنسانية وهلذا كانت شاملة ،كام لوحظ أن موضوعاته تكاد تنحرص
يف موضوع الرسالة ومدى قرب الناس وبعدهم عنها ،وهلذا كانت هذه الدراسة تركز
عىل أسلوب احلوار يف القرآن والسنة.
( )3هذا العرص يشهد اهتامات شتى لإلسالم بأن تعاليمه تعاليم جامدة ال حوار فيها مما
حتم علينا إبراز احلوار يف تعاليم اإلسالم وانفتاحه عىل اآلخر.
( )4أردت من خالل تلك الدراسة توضيح طرق تعزيز احلوار وتقويته يف هذا العرص عرص
التقدم العلم .
املبحث األول :مفهوم احلوار وأهدافه وآدابه ،و يشتمل عىل ثالثة مطالب.
املطلب األول :مفهوم احلوار لغة واصطالحا
ِ
احلوار لغة :الرجوع ،جاء يف مقاييس اللغة :احلاء والواو والراء ثالثة أصول :أحدها لون،
َ
الرجوع ،والثالث أن يدور اليشء َد ْورا.
واآلخر ُّ

ن
ن
ن
حل َور أن تسود
حل َور :شدّ مة بياض
العني يف شدّ ة سوادها .قال أبو عمرو :ا َ
فأما األول فا َ

العني مك ُّلها َ
ور ال معيون ،ألهنن
مثل الظباء والبقر ،وليس يف بن
آدم َح َو ٌر .قال وإنام قيل للنساء مح م
َ
الثياب ،أي
حورت
َ
مش ِّبهن بال ِّظباء والبقر.وقال األصمع ّ  :ما أدري ما احلَ َور يف العني .ويقال ّ
حيورون ال ِّثياب ،أي يب ّيضوهنا.
ب ّي ْضتمها .ويقال ألصحاب عيسى عليه
السالم احلواريون ألهنم كانوا ِّ
م
وح ن
هذا هو األصل ،ثم قيل ِّ
واري
ابن عمت
َ
لكل نارص َح َواري .قال رسول اهلل " :الزُّ بري م
حل َوار ّيات :النِّساء البيض .قال:
من أ ّمت " .وا َ
ن
م
النوابح(.)1
الكالب
غرينا *** وال َي ْبكننا إال
م
م
فق ْل َ
للح َوار ّيات يبكني َ
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البيت أليب جلدة اليشكري ،كام يف اللسان واملؤتلف واملختلف لآلمدي  .11وهو يف األخري برواية" :فقل لنساء
املرص".
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رجع .قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
حار ،إذا َ
وأ ّما الرجوع ،فيقال َ
ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(.)1
الباطل يف مح ٍ
أي َر ْج ٍع ون َْق ٍ
صُّ ،
م
ور.
والعرب تقول" :
ور" ْ
وكل نقص ورجوع مح ٌ
القو نم يف مح ن
يبقى وزا مد َ
والذ ُّم َ
قالّ :
ور(.)1
حل ْور بعد الك َْور" .وهو النُّقصان
حل ْور :مصدر حار َح ْورا َر َجع .ويقال" :نعوذ باهلل من ا َ
وا َ
بعد الزيادة.
ويقال" :حار بعد ما كار" .وتقول :كلمتمه فام رجع إل حوارا ن
وح نويرا.
وح َوارا َ
مورة َ
َ َ ّ َ َ
وحم َ
َ
َ
م
خل ْبزَ َة حتويرا ،إذا
واألصل الثالث املن ْحور:
اخلشبة الت تدور فيها ا َمل َحالة .ويقال َح ّو ْر مت ا م
ه ّيأهتا وأ َد ْر َهتا لتض َعها يف ا َمللة .ومما شذ عن الباب محوار الناقة ،وهو ولدم ها(.)12
ٍ
منظورَ " :أصل احلَ ْو نر الرجوع إنىل النقص ...وهم
من احلور ،وهو الرجوع ،قال ابن
حاو َر مة مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة وقد حاوره
َحاو مرون َأي يرتاجعون الكالم ،وا ممل َ
َيت َ
رة مصدر كا َمل مش ن
وا َملحور مة من ا مملحاو ن
حاو َر نة"(.)11
حل ْو نر َأي ا ممل َ
ورة من ا ممل َ
َ
شاو َرة ،وإننه لضعيف ا َ
َ
م َ
وقال الراغب األصفهاين" :املحاور مة ن
التحاور"(.)12
واحل َو مار :املرا ّد مة يف الكالم ،ومنه
م
قال القرطب يف جامعه عند قوله تعاىل :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

-1
-1

سورة االنشقاق ،اآليتان.14،12 :
ن
وارس الض ّب ّ  ،وصدره :واس َت ْع َج ملوا َع ْن َخفيف املَ ْضغ فازْ َد َر مدوا * والذم
لس َب ْيع ب من اخلَ نطيم َي ْمدَ ح زَ يد ال َف
عجز بيت م
ن
يبقى وزاد القوم يف حور .ويف أدب الكاتب البن قتيبة هكذا :ال َت ْب َخ َلن فإن الد ْه َر ذو غ نري ** ّ
والذ ُّم َي ْبقى وزا مد ال َق ْو نم
يف مح ن
ور .أدب الكاتب ،البن قتيبة ،باب احلرفني اللذين يتشاهبان يف اللفظ ويف املعنى.

-12

أمحد بن فارس بن زكرياء القزوين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف312 :هـ) مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم حممد
هارون ( بريوت :دار الفكر1311 ،هـ) مادة :حور.
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ابن منظور ،لسان العرب (القاهرة :دار املعارف) ج 4ص.211
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الراغب األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان داودي (دمشق :دار القلم 2221 ،م) ص.262
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ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ (" .)13أي يراج مع مه يف الكالم
وجياو مب مه ،واملحاورة :املجاوبة .والتحاور التجاوب"(.)14
وقال الطربي يف تفسري قوله تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ ( .)12أي مراجعتها إياه يف أمره(.)16
احلوار اصطالحا هو :مراجعة الكالم بني طرفني خمتلفني ،مع تقديم احلجج والرباهني
إلقناع أحدمها برأي اآلخر أو لتقريب وجهات النظر( .)11أو هو :مراجعة للكالم بني طرفني أو أكثر
دون وجود خصومة بينهم بالرضورة(.)11
فاحلوار إذن هو تداول الكالم بني أكثر من طرف يف قضية أو قضايا معينه ملحاولة اإلقناع
أو التوصل إىل رأي توافق تلتق فيه األطراف املتحاورة ،بحيث يبدي كل طرف رأيه مدعوما
باألدلة والرباهني يف جو يسوده اهلدوء واالحرتام وليس بالرضورة أن تكون بني أطراف احلوار
خصومة.
واحلوار هبذا املفهوم سبيل ناجح للتفاهم واإلقناع والتوصل إىل نتائج إجيابية يف هناية
املطاف أو التوقف عند تعذر ذلك بال رضر ،ويتداخل كثريا مع اجلدل واملناظرة.
الفرق بني احلوار وادجدل واملناظرة
نعرف باجلدل واملناظرة كذلك لرة
سبق أن بينا معنى احلوار لرة واصطالحا وفيام ييل ِّ
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القرطب  ،ادجامع ألحكام القرآن ،ت :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتك ( مؤسسة الرسالة للنرش) ج12ص.423

-12

سورة املجادلة ،اآلية.1 :

-16
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

واصطالحا ،لنتوصل إىل معرفة الفرق بني هذه الكلامت املتقاربة.
ن
وجدَ ْل مت احلَ ْب َل َأ ْج ند مله َجدْ ال إنذا شددت َفتْله
فادجدل لغة :من اجلَدْ ل وهو شدة ال َفتْلَ ،
و َف َت ْلتَه َفتْال محمْكَام ،قال ابن منظور" :اجلدل مقابلة احلجة باحلجة ،واملجادلة :املناظرة
واملخاصمة"(.)11
واصطالحا :اجلدل هو القياس املؤلف من املشهورات واملسلامت ،والررض منه إلزام
اخلصم وإقحام من هو قارص عن إدراك مقدمات الربهان ،ودفع املرء خصمه عن إفساد قوله بحجة
أو شبهة أو يقصد به تصحيح كالمه ،وهو اخلصومة يف احلقيقة" أما اجلدال ،فهو عبارة عن مراء
يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها ( ،)22وهذا هو الفرق بينه وبني اجلدل ،وهو نوعان :مذموم ،وهو
اجلدل العقيم ،واجلدل بالباطل ،واجلدل برري علم وال هدى ،وحممود وهو الذي هيدف للوصول إىل
احلق وإظهاره.
أما املناظرة يف اللرة فتدور حول النظر والتأمل والنظري الشبيه واملثيل (:)21

الَّتاوض يف األَمر ،ونَ ِظريك الذي يرا ِوضك وتُ ِ
ناظ ُرهُ وناظََره
ُ ُ
قال ابن منظور" :والتﱠناظُُر ﱠ ُ ُ
ُ
من املناظَرة ،والن ِ
ﱠظريُ املِثْ ُل ،وقيل املثل يف كل شيء وفالن نَ ِظريُك أَي ِمثْ لُك ألَنه إِذا نَظَر
َ
إِليهما الن ِ
ﱠاظ ُر رآمها سوءا ونَ ِظ ُري الشيء ِمثْ لُه...
ن
رص مت نظريا له يف املخاطبة ونا َظ ْر مت فالنا بفالن َأي جعلته نَظنريا
ويقال نا َظ ْرت فالنا َأي ْ
له"(".)22وا مملنا َظر مة َأن ت ن
مناظ َر َأخاك يف َأمر إنذا َن َظ ْر ممتا فيه معا كيف ْتأتيانه وا َملنْ َظ مر وا َملنْ َظ َر مة ما نظرت
َ
إنليه َفأعجبك َأو ساءك"(.)23
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ابن منظور ،لسان العرب ،ج 12ص.122
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اجلرجاين ،التعريفات (بريوت :دار الكتب العلمية) .211
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

فاملناظرة تفيد النظر والتفكر يف األمور والبحث عن احلق عن طريق املحاورة مع
َ
م
وجهة نظر اآلخر
وجهة نظر فيه ختالف
اآلخرين ،وه حماورة بني طرفني حول موضو ٍع لكل منهام
ن
َ
ُّ
وإبطال وجهة نظر خصمه.
وجهة نظره،
وكل منهام حياول إثبات
ومن هنا يمكن لنا أن نفرق بني هذه املصطلحات بأن :
ن ن
نوع
احلوار أعم من اجلدل ومن املناظرة؛ إذ يشمل اجلدل بنشق ْيه –املحمود واملذموم -ألنه م
م
يشمل املناظر َة باعتبارها طريقة من طرقه.
من احلوار كام
احلوار قد يقع بني متوافقني كاحلوار بني الزوج وزوجته ،والصديق وصديقة ،كام يقع أيضا
بني املختلفني يف الرأي أو االعتقاد ،ولكنه يتسم بطريقته اهلادئة.
أما اجلدل فإنه يقع بني خمتلفني ُّ
َ
حيرص
صحة ما يعتقده ،ويف اجلدل
كل واحد يريد أن يثبت
م
ٍ
ُّ
جمادل عىل نقض حجج خصمه وإثبات حجته ،أما احلوار فإنه قد يكون الررض منه التعليم أو
كل
الرتبية واإلصالح والدعوة إىل اهلل ،كام هيدف أيضا إىل نقض ُّ
الشبه وإقامة احلجج ،أو تقريب
وجهات النظر أو التعارف أو التآلف أو االستيضاح واالستبيان.
ٍ
ن
ٍ
َ
وضوابط جيتمع عليها
أسس
قضية حمددة ووفق
طرفني حول
أما املناظرة فتكون بني
املتناظران ،وال تكون إال بني خمتل َف ن
ني يف االعتقاد أو يف الرأي أو يف املذهب (.)24
واحلوار بمفهومه الشامل ال غنى عنه ،فهو مفتاح القلوب ،وطريق خماطبة العقول،
وسبيل اإلقناع وأسلوب التفاهم والتواصل ونرباس اإلصالح والدعوة ،وهو جمال واسع إلبداء
الرأي وإحقاق احلق وإبطال الباطل ،وهو أرضي ٌة خص َب ٌة للتقارب وااللتقاء ،ومنهاج العلامء للرد
عىل الشبهات والضالالت ،وسنة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم يف إقامة احلجج ودفع
الشبه مع أقوامهم ،واحلاجة إليه كبرية يف عرصنا احلارض لتقارب الزمن ،وط املسافات ،وتداخل
الثقافات ،وكثرة التناقضات ،إضافة إىل ما يتطلبه الواقع من دحض الشبهات ،وتوجيه األفكار الت
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

تعصف بشباب األمة ،مما أورثته التقنيات اجلديدة ،والشبكات العاملية ،وغريها.
املطلب الثاين :أهداف احلوار
تتعدد األهداف الت يقوم من أجلها احلوار ومن تلك األهداف ما ييل:
 )1إقامة احلجة :الراية من احلوار إقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي.
والسري بطرق االستدالل الصحيح للوصول إىل احلق.
 )2الدعوة :احلوار اهلادئ مفتاح للقلوب وطريق إىل النفوس ،كام قال تعاىل :ﮋﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ (.)22
 )3تقريب وجهات النظر :من ثمرات احلوار تضييق هوة اخلالف ،وتقريب وجهات النظر،
وإجياد حل وسط يريض األطراف يف زمن كثر فيه التباغض والتناحر.
 )4كشف الشبهات والرد عىل األباطيل ،إلظهار احلق وإزهاق الباطل :كام قال تعاىل:
ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ (.)21( )26
األصول والقواعد الرئيسة التي تضبط مسار احلوار
األصل األول :الوصول إىل احلق :فال بد من التجرد يف طلب احلق ،واحلذر من التعصب
واهلوى ،وإظهار الرلبة واملجادلة بالباطل.
يقول اإلمام الرزال عند ذكره لعالمات طلب احلق" :أن يكون يف طلب احلق كناشد
يفرق بني أن تظهر الضالة عىل يده ،أو عىل يد من يعاونه ،ويرى رفيقه معينا ال خصام،
ضالة ،ال ّ

-22

سورة النحل ،اآلية.122 :
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سورة األنعام ،اآلية.22 :
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عمر بن عبد اهلل كامل ،آداب احلوار وقواعد االختالف (وزارة األوقاف السعودية) ج 1ص.2
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهر له احلق"(.)21
األصل الثاين :حتديد اهلدف والقضية الت يدور حوهلا احلوار ،فإن كثريا من احلوارات
تتحول إىل جدل عقيم سائب ليس له نقطة حمددة ينته إليها.
األصل الثالث :االتفاق عىل أصل يرجع إليه ،واملرجعية العليا عند كل مسلم ه  :الكتاب
والسنة ،والضوابط املنهجية يف فهم الكتاب والسنة .وقد أمر اهلل بالرد إليهام فقال سبحانه :ﮋ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ(.)21
فاالتفاق عىل منهج النظر واالستدالل قبل البدء يف أي نقاش علم يضبط مسار احلوار
ويوجهه نحو النجاح ،إذ إن االختالف يف املنهج سيؤدي إىل الدوران يف حلقة مفرغة ال حرص هلا
وال ضابط.
األصل الرابع :عدم مناقشة الفرع قبل االتفاق عىل األصل فال بد من البدء باألهم من
األصول وضبطها واالتفاق عليها ،ومن ثم االنطالق منها ملناقشة الفروع واحلوار حوهلا(.)32
املطلب الثالث :آداب احلوار
آداب احلوار الت تتعلق بنفسية املحاور وشخصه ،وهناك ظروف نفسية قد تطرأ عىل
م
احلوار فتؤثر فيه تأثريا سلب ًّيا ،فينبر مراعاة ذلك حتى حيقق احلوار غاياته ويؤيت ثمراته( .)31وأهم
هذه اآلداب:
أوال :هتيئة ادجو املناسب للحوار
فال بد من االبتعاد عن األجواء اجلامعية والروغائية ،ألن احلق قد يضيع يف مثل هذه
-21

أبو حامد الرزال ،إحياء علوم الدين (دار املنهاج2211 ،م) ص21؛ و عمر بن عبد اهلل كامل  ،آداب احلوار وقواعد
االختالف ،ج 1ص.2
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سورة النساء ،اآلية.21 :
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عمر بن عبد اهلل كامل ،آداب احلوار وقواعد االختالف ،ج1ص.6
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

األجواء .كام ينبر اختيار املكان اهلادئ وإتاحة الزمن الكايف للحوار.
كام ينبر مراعاة الظرف النفيس واالجتامع للطرف اآلخر ،فال يصلح أبدا أن يتم احلوار
مع شخص يعاين من اإلرهاق اجلسدي أو النفيس ،ألن هذه األمور ستؤثر يف احلوار.
ومن الوسائل يف هتيئة اجلو املناسب للحوار:
 - 1التعارف بني الطرفني.
 - 2طرح أسئلة يف غري موضوع احلوار لتهيئة نفسية الطرف اآلخر.
 - 3التقديم للحوار بكلامت مناسبة ومقدمات لطيفة تلفت انتباه الطرف اآلخر(.)32
ثاعنيا :اإلخالص وصدق النية
ال بد من توفر اإلخالص هلل وحسن النية وسالمة القصد يف احلوار واملناظرة ،وأن يبتعد
املناظر عن قصد الرياء والسمعة ،والظهور عىل اخلصم والتفوق عىل اآلخرين ،واالنتصار للنفس،
وانتزاع اإلعجاب والثناء.
ومن دالئل اإلخالص هلل والتجرد لطلب احلق أن يفرح املحاور إذا ظهر الصواب عىل
لسان خمالفه ،كام قال الشافع " :ما ناظرت أحدا إال متنيت لو أن اهلل أظهر احلق عىل لسانه".
ويعينه عىل ذلك أن يستيقن أن اآلراء واألفكار ومسالك احلق ليست ملكا لواحد أو
طائفة ،والصواب ليس حكرا عىل واحد بعينه(.)33
ثالثا :اإلعنصاف والعدل
من املبادئ األساسية يف احلوار :العدل واإلنصاف من متام اإلنصاف قبول احلق من
اخلصم ،والتفريق بني الفكرة وقائلها ،وأن يبدي املحاور إعجابه باألفكار الصحيحة واألدلة اجليدة،
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الزمزم  ،احلوار :آدابه وضوابطه يف ضوء القرآن والسنة ( دار الرتبية والرتاث – رمادى 1414هـ) ص.132 –111
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

ومن نامذج اإلنصاف ما ذكره اهلل  -سبحانه  -يف وصف أهل الكتاب :ﮋ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ (.)32()34
رابعا :التواضع وحسن اخللق
إن التزام األدب وحسن اخللق عموما ،والتواضع عىل وجه اخلصوص له دور كبري يف
إقناع الطرف اآلخر ،وقبوله للحق وإذعانه للصواب ،فكل من يرى من حماوره توقريا وتواضعا،
ويلمس خلقا كريام ،ويسمع كالما طيبا ،فإنه ال يملك إال أن حيرتم حماوره ،ويفتح قلبه الستامع
رأيه( .)36ويف احلديث الصحيح :وما تواضع أحدٌ هلل إال رفعه اهلل( .)31أي يرفع منزلته يف الدنيا عند
الناس ،وكذلك يرفعه يف اآلخرة ويزيد من ثوابه فيها بتواضعه يف الدنيا .ومما ينايف التواضع :العجب
والررور والكرب.
خامسا :احللم والصرب
جيب عىل املحاور أن يكون حليام صبورا ،ال يرضب ألتفه سبب ،وال ينفر ألدنى أمر.
فقد أمر -سبحانه -نبيه بأخذ العفو وإعذار الناس وترك اإلغالظ عليهم كام يف قوله
تعاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ(.)31
والصفح والعفو أبلغ من كظم الريظ ورد الرضب ،ألن العفو ترك املؤاخذة ،وطهارة
القلب ،والسامحة عن امليسء ،ومرفرة خطيئته.
وأعظم من ذلك وأكرب هو دفع السيئة باحلسنة ،ومقابلة فحش الكالم بلينه ،والشدة
-34
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

بالرفق ،ورد الكلمة اجلارحة بالكلمة الطيبة العذبة ،والسخرية واالحتقار بالتوقري واالحرتام وهذه
منزلة ال يصل إليها إال من صرب وكان ذا حظ عظيم :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮊ(.)42()31
سادسا :الرمحة والشفقة
إن املحاور املسلم املخلص الصادق حيرص عىل ظهور احلق ،ويشفق عىل خصمه الذي
يناظره من الضالل ،وخياف عليه من اإلعراض واملكابرة والتول عن احلق.
فالرمحة والشفقة أدب مهم جدًّ ا يف احلوار ،ألن املحاور يسعى هلداية اآلخرين واستقامتهم
فلذلك يبتعد عن كل معاين القسوة والرلظة والفظاظة والشدة .فال يكون احلوار فرصة للكيد
واالنتقام ،أو وسيلة لتنفيس األحقاد ،وطريقة إلظهار الرل واحلسد ،ونرش العداوة والبرضاء.
والرمحة جرس بني املحاور والطرف اآلخر ،ومفتاح لقلبه وعقله ،وكلام اتضحت معامل
الرمحة عىل املحاور انرشح صدر اخلصم ،واقرتب من حماوره ،وأذعن له واقتنع بكالمه .يقول -
سبحانه  -خماطبا نبيه :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﮊ(.)41
ولذلك كان األنبياء يف حوارهم مع أقوامهم يرصحون باخلوف واحلرص والشفقة عليهم(.)42
ومن نامذج ذلك ترصيح مؤمن آل فرعون لقومه بالرمحة والشفقة واخلوف عليهم يف أكثر
من موضع .قال تعاىل :ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

-31

سورة فصلت ،اآليتان.32- 34 :
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عمر كامل ،آداب احلوار وقواعد االختالف ،ج 1ص.12
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سورة آل عمران ،اآلية.121 :
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ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ(.)43
سابعا :العزة والثبات عىل احلق
إن املحاور املسلم يستمد قوته من قوة الدين ،وعظمة اإليامن ،فال جيوز أن يؤدي احلوار
باملسلم إىل الذلة واملهانة ،والعزة اإليامنية ليست عنادا يستكرب عىل احلق ،وليست طريانا وبريا ،وإنام
ه خضوع هلل وخشوع ،وخشية وتقوى ،ومراقبة هلل سبحانه(.)44
ثامنا :حسن االستامع
البد للمحاور الناجح أن يتقن فن االستامع فكام أن للكالم فنًّا وأدبا ،فكذلك لالستامع
وليس احلوار من حق طرف واحد يستأثر فيه بالكالم دون حماوره ،ففرق بني احلوار الذي فيه تبادل
اآلراء وبني االستامع إىل خطبة أو حمارضة.
ومما ينايف حسن االستامع :مقاطعة كالم الطرف اآلخر ،فإنه طريق رسيع لتنفري اخلصم
إضافة إىل ما فيه من سوء أدب ،كام أنه سبب يف قطع الفكرة مما يؤثر يف تسلسل األفكار وترابطها،
ويؤدي إىل اضطراهبا ونسياهنا .وقد ذكر العلامء يف آداب املتناظرين :أال يتعرض أحدمها لكالم
اآلخر حتى يفهم مراده من كالمه متاما ،وأن ينتظر كل واحد منهام صاحبه حتى يفرغ من كالمه ،وال
يقطع عليه كالمه من قبل أن يتمه.
واالستامع إىل الطرف اآلخر وحسن اإلنصات ،هتيئ الطرف اآلخر لقبول احلق ،ومتهد
نفسه للرجوع عن اخلطأ(.)42
تاسعا :االحرتام واملحبة عىل رغم اخلالف
أمر واقع ال حمالة ولكن ال جيوز أن يؤدي اخلالف بني املتناظرين الصادقني يف
اخلالف ٌ
-43

سورة غافر ،اآليات.32-32 :
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طلب احلق إىل تباغض وتقاطع وهتاجر أو تشاحن وتدابر.
فأخوة الدين وصفاء القلوب وطهارة النفوس فوق اخلالفات اجلزئية ،واملسائل الفرعية،
واختالف وجهات النظر ،ال ينبر أن يقطع حبال املودة ،ومهام طالت املناظرة ،أو تكرر احلوار فال
ينبر أن تؤثر يف القلوب أو تكدر اخلواطر أو تثري الضرائن.
لقد اختلف السلف فيام يينهم وبقيت بينهم روابط األخوة الدينية.
فهذان اخلليفتان الراشدان ،أبو بكر وعمر ،خيتلفان يف أمور كثرية ،وقضايا متعددة مع بقاء
األلفة واملحبة ،ودوام األخوة واملودة.
ومع هذا اخلالف بينهام إال أن كل واحد منهام كان حيمل احلب والتقدير واالحرتام لآلخر،
ويظهر ذلك من ثناء كل واحد منهام عىل صاحبه (.)46
املبحث الثاين :احلوار يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،ويشتمل عىل مطلبني
املطلب األول :احلوار يف ضوء القرآن الكريم
احلوار يف اإلسالم يقرتب من الفرائض ،ألن القرآن الكريم يريد التقارب بني البرش
بصورة عامة ،وال يكون التقارب إال باحلوار احلسن ،ولذلك يتطلب تبن احلوار داخل اجلامعة
اإلسالمية بكل أطيافها السياسية واملذهبية ،وهذه ليست دعوة للتقريب بني املذاهب وإن كنّا يف
حاجة إليها ،ولكن احلوار جيب أن يقوم عىل فلسفة واضحة تنطلق من النواة األوىل ،أي احلوار
داخل اجلامعة الواحدة  ،ومن السذاجة أن ننطلق للحوار مع اآلخر ونحن نعجز عن احلوار مع
أنفسنا ،علام بأن القرآن الكريم هو يف حد ذاته كتاب حوار ،واحلوار يف القرآن يمثل نقل عنارص
الفكر اإلنساين بكل خصائصه الثقافية والشعورية لإلنسان اآلخر الذي يقوم بالدور نفسه بالنسبة
هلذا الشخص .
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إن احلوار األول يف القرآن الكريم كان حوارا بني اهلل واملالئكة عندما قال هلم :ﮋ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﮊ( )41وحاوروا ذاته العليا بقوهلم باستنكار ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ(.)41
وانتهى احلوار باقتناعهم عندما أخربهم آدم عليه السالم باألسامء ﮋﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ (.)41
أما احلوار الثاين يف كتاب اهلل ،كان بينه سبحانه وتعاىل مع إبليس ،فإبليس رفض السجود
آلدم ،لكنه مل يرفض فرصة احلوار مع اهلل سبحانه( ،)22وعرب إبليس عام يف نفسه ،وقدم طلبه إىل اهلل
عرب عن خطته ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
بعد أن رفضه سبحانه وتعاىل ،ثم بعد أن قبل طلبه ّ
ﮃ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ(.)21
وأجابه سبحانه بعد ذلك ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮊ( .)22وهذا احلوار بني اهلل سبحانه وتعاىل رب الكون وبني إبليس يعطينا فكرة أن املخلوق
حتى لو كان متمردا فإنه ال يفقد فرصة احلوار مع خالقه ،ومن ثم ليس هناك شخص مرفوض يف

-41

سورة البقرة ،اآلية. 32 :

-41

سورة البقرة ،اآلية. 32 :
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سورة البقرة ،اآليتان.33- 31 :
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احلوار ،وباإلمكان حماورة أي إنسان مهام كانت درجة سقوطه اإلنساين والدين واالجتامع .
وجاءت احلوارات كثرية ومتنوعة يف القرآن العظيم ،بني إبليس وآدم ،والقرآن الكريم ذكر
حوارات متعددة بني املؤمنني والكافرين والشاكني واملنافقني ،ثم حوارات بني هذه الطوائف
املختلفة ،بحيث يمكن القول إن احلوار هو الوسيلة لتأكيد املعرفة وحتريك الواقع ،وطلب القرآن
الكريم أن يدخل اإلنسان يف حوار مع نفسه.
وقد وضع اهلل يف قرآنه الكريم قواعد ثقافية ومعرفية للحوار جيب أن يأخذ هبا املتحاور يف
قوله تعاىل  :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮊ (.)23
فأراد اهلل لإلنسان املحاور أن يملك املعرفة فيام حياور فيه ،وأراد للحوار أن ينطلق من
خالل أصول موضوعية حترتم إنسانية اإلنسان املحاور سواء يف مقام الدعوة أو يف مقام اخلصام
واجلدال ،ولعل قمة املنهج القرآين املوضوع ما جاء يف قوله تعاىل :ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ (.)24
فالقرآن جرد احلوار من ذاتية املتحاور ،وجعل املتحاورين ال يتبنيان شيئا حتى لو كانا
ملتزمني يف العمق التزاما حاسام حول هذا املوضوع ،حيث يعترب أن هناك حقيقة ،وأن هناك شكا
مشرتكا وأن الطرفني يريدان أن حيركا الشك يف طريق اليقني حتى يلتقيا باحلقيقة ،ويعترب هذا
األسلوب منهجا قرآنيا يف احلوار الذي جيعل فكرا حياور فكرا ،ال ذاتا حتاور ذاتا  ،فاحلوار ييضء
لإلنسان مواطن احلقيقة( .)22وجيعل اإلنسان يكتشف اآلخر دون اللجوء لإلكراه فضال عن القتل
العقائدي الذي مورس كثريا يف الدولة اإلسالمية ،إما حتت دعاوى الزندقة أو اخلروج من امللة أو

-23

سورة آل عمران ،اآلية.66 :

-24

سورة سبأ ،اآلية.24 :
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مفارقة اجلامعة ،ومجيعها سياسية غطت برداء الدين كثريا ،ويف احلقيقة كانت هناك حماوالت كثرية
جابه العلامء فيها اخللفاء ،ولكنها ظلت مواجهات فردية للعلامء مل تأخذ صفة اجلامعية هذا باستثناء
احلركات السياسية الت تقوض دولة لتنشئ دولة ،وهذه أيضا هلا فتاوى كثرية متنوعة حسب موقع
السلطة املنترصة ،وأغلبها جاءت غري قرآنية املصدر عىل اإلطالق ،ولكن املشكلة أن مجيعها صارت
من ضمن أسس احلوار الرتاث والذي اعتربه املسلمون فيام بعد من الدين بالرضورة  ،وليس فيه من
الرضورة يشء ،ولسنا بصدد الدخول يف التاريخ لكل فرتات التاريخ اإلسالم ؛ ولكنا نريد إيضاح
احلقيقة ،كام جاءت يف القرآن عىل لسان النب صىل اهلل عليه وسلم.
ونورد هنا حوارا حدث بني النب صىل اهلل عليه وسلم وبني املرشكني ،صاغه القرآن
الكريم بصورة معجزة ،قال تعاىل  :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ( .)26وهو حوار رائع ،املرشكون يطلبون
طلبا يريدون من ورائه إعجاز النب عليه الصالة والسالم ،يطلبون منه الينبوع من األرض
الصحراوية ،وطلبوا نزول املالئكة ،وطلبوا كتابا يرونه نازال من السامء ،ومل يكن رد النب عليهم
سوى سبحان ريب ،ما أنا إال برش رسول ،ويف هذا احلوار القصري يمكن التنبؤ بكل احلوارات
األخرى يف القرآن الكريم ،وه كثرية متنوعة متعددة ال يشملها بحث واحد ،بل حتتاج لكتب
كثرية ترصد الرسالة الساموية األخرية من اهلل لإلنسان ،والت تطلب منه أن يسري عىل هنجها
احلواري.
إن اإلنسان يف تصور القرآن خملوق أريض حقا ،ولكنه بحكم تكوينه ووظيفته موصول

-26
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بالسامء( ،)21وهبذه الصفة جيب أن يقدم له خطاب دين متحرر من أي قيود غري قرآنية كام رأيناها
آنفا يف احلوار القرآين ،علام بأن هذا احلوار الساموي يتعلق باألرض واإلنسان املستخلف.
وملاذا نذهب بعيدا ،إن أول ما نزل يف القرآن الكريم :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ (.)21
فالقراءة والقلم مها عنوان املعرفة البرشية الساموية املصدر ،وال تكون القراءة إال مع القلم
دون بني دفتني ،ولذلك فإن ثاين ما نزل من القرآن الكريم ﮋ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ (.)21
أو ما ّ
من جديد يؤكد اهلل سبحانه أمهية القلم يف تدوين العلم واملعرفة والثقافة ،وهكذا يتسق مع
قوله تعاىل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ ( ،)62ألنه سبحانه مل يرتك القرآن لذاكرة البرش،
فكان تدوين القرآن حلظة نزوله عىل احلجر وسعف النخيل من أسباب حفظ القرآن ،وهو ما مل
حيدث للكتب السابقة الت مل تدون يف حينها فضاع كثري من معاملها ،واخلطاب الدين الرتاث مل
يأخذ بكل ما سطر القرآن الكريم ،نظرا لقيود غري قرآنية أضعفت كثريا من نصوصه إما لألهواء
البرشية وإما لسوء فهم مفرسي النصوص ،عىل أهنا مجيعا ختضع النصوص للتصور البرشى ،وإذا
كان القرآن قدم للبرش ،ومل يقدم البرش للقرآن  ،يكون املفهوم القرآين الذي قدم للبرش له أصوله
اإلهلية ،وأي فهم قارص هلذه الدالالت خترج النصوص كلية عن معناها .ذلك هو احلوار القرآين
اإلهل املصدر املحمدي التطبيق.
وعندما نعود لألصل القرآين نجد أن احلوار املمكن البد أن يكون أوال بني املسلمني
بعضهم البعض ،ومن خال ل التحاور تبدأ مواجهة القوى اإلسالمية الت تتبنى العنف ،مع رشط أن
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يشمل احلوار كل نقاط االختالف ،وكل زوايا اخلالف واخلالفات ،لتكون األرضية املشرتكة بني
اجلميع.
وذلك من أجل عدم التفريط بالقيم واملثل العليا اإلسالمية ،وعدم السامح لآلخرين
باخرتاقات جديدة لتلك القيم الراسخة يف نفوس املاليني ،ومن أجل صياغة ثقافة إسالمية حية
جتمع املسلمني عىل ما هو مشرتك بينهم يف العقائد ،وتفصيالت الرشيعة مع إبداء االحرتام والتقدير
واإلشادة بدور كل مذهب ملا قدمه من آراء ووجهات نظر ،وحلول للمسائل احلياتية اليومية الت
يبتىل هبا امل سلمون واغناء للفكر اإلسالم  ،وباعتبار االختالف عامل قوة وتنوع للرشيعة اإلسالمية
بوجود أكثر من رأي مطروح حيال أي مسألة رشعية أو معضلة دينية ،يستطيع املسلم األخذ بأحد
احللول الت تناسبه ضمن الضوابط الرشعية.
من هنا نرى رضورة السع نحو احلوار والتقريب بني أبناء املسلمني ،ألنه اخلطوة األوىل
يف التمسك باألمل( ،)61كل ذلك من حوار إسالم أوال وقبل كل يشء ،فاحلوار هو الذي يقود
للتآلف ،ثم التقارب ثم االعتصام كام قال تعاىل :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ ( )62فقد أمر اهلل األمة مجعاء باالعتصام بحبل
اهلل ،ومل يوجه األمر باالعتصام بحبل اهلل إىل األفراد وإن كان واجبا عىل كل فرد عىل حدة ،قال ابن
عاشور رمحه اهلل :واالعتصام افتعال من عصم ،وهو طلب ما يعصم أي يمنع ،واحلبل :ما يشد به
لالرتقاء ،أو التدل ،أو للنجاة من غرق أو نحوه ،والكالم متثيل هليئة اجتامعهم والتفاهتم عىل دين
اهلل ووصاياه وعهوده هبيئة استمساك مجاعة بحبل ألق إليهم منقذ هلم من غرق أو سقوط ،وإضافة
احلبل إىل اهلل قرينة هذا التمثيل ،وقوله{مجيعا}حال وهو الذي رجح إرادة التمثيل ،إذ ليس املقصود
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

األمر باعتصام كل مسلم يف حال انفراده اعتصاما هبذا الدين ،بل املقصود األمر باعتصام األمة
كلها(.)63
هذا جزء من احلوار كام م ّثله القرآن الكريم نكتف به ألن فيه الكفاية ،واحلوار يف القرآن
حيتاج إىل أبحاث.
املطلب الثاين :احلوار يف السنة النبوية املطهرة

حفلت نصوص القرآن ومواقف السنة النبوية بام ُّ
يدل عىل أن اإلسالم ميؤْ ثن مر دائام
السالم( ،)64ومن أدلة ذلك أن القرآن الكريم أورد كلمة "السلم" بمشتقاهتا مائة وأربعني مرة،
يف حني مذ نك َرت كلمة "احلرب" بمشتقاهتا ست مرات فقط( ،)62والفرق بني العددين هو الفرق
بني نظرة اإلسالم إىل كال األمرين ،ومن َثم يف ميل رسول اهلل إىل كل منهام؛ فف كل أحوال
رسول اهلل ،كان يبحث عن الطرق السلمية واهلادئة للتعامل مع املخالفني له عرب احلوار معهم،
وحيرص عىل جتنُّب احلرب ما استطاع إىل ذلك سبيال ،وتؤكِّد هذه النظرة العديد من اآليات الت
أمرت بالس ْلم مع غري املسلمني إن أبدى هؤالء االستعداد وامليل للصلح والسالم؛ فيقول اهلل
تعاىل :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ ( ،)66وهذه اآلية الكريمة من
ب املسلمني وإيثارهم للسلم متى مال األعداء إليه ،ما مل
كتاب اهلل تربهن بشكل قاطع عىل مح ِّ
ٍ
حقوق للمسلمني أو سلب إلرادهتم ،لذلك يقول الشيخ حممود
يكن من وراء هذا األمر ضياع
شلتوت شيخ اجلامع األزهر الراحل " :إن السلم هو احلالة األصلية الت هت ِّيئ للتعاون
والتعارف وإشاعة اخلري بني الناس عامة ،وإذا احتفظ غري املسلمني بحالة السلم ،فهم
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حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير (الدار التونسية للنرش2221 ،م) ج 3ص.113
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

واملسلمون يف نظر اإلسالم إخوان يف اإلنسانية"( ،)61وهلذا كله كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يعترب السالم من األمور الت عىل املسلم أن حيرص عليها ويسأل اهلل أن يرزقه إياها.
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يبذل كل ٍ
غال ونفيس يف سبيل إنقاذ أهل مكة
وإخراجهم من الظلامت إىل النور ،رغم عنادهم وقسوهتم يف التعامل معه ومع من أسلم من
حي ِّقق هلم الفالح يف الدنيا واآلخرة،
مرصا عىل دعوهتم إىل اإلسالم الذي م َ
أصحابهّ ،إال أنه كان ًّ
ويتمثل ذلك يف دعائه هلم باهلداية ،وكذلك اتسم بسمة التبشري؛ فحياة رسول اهلل من أقوال
وأفعال مبنية عىل التبشري واحلوار واملجادلة بالت ه أحسن ،ومل يكن خيرج عن هذا الطبع عىل
الرغم من قسوة املرشكني عليه ،فعن ربيعة بن عباد الدييل -وكان جاهل ًّيا ثم أسلم -قال:
اس ،مقو ملوا :الَ إن َل َه إنال اهللم؛
رص عين بسوق ذي املجاز يقولَ " :أ ُّ َهيا الن م
"رأيت رسول اهلل َب ْ َ
مت ْف نل محوا ،)61("...هو يريد إسالم القوم من خالل االقتناع الذايت العقيل وبالتأمل يف اخللق
واملخلوقات ،يف التدبر يف السامء ،وطلب من اإلنسان أن يدخل حوارا مع نفسه من خالل التأمل
والتعقل والفهم.
وهذا ما طبقه النب صىل اهلل عليه وسلم يف كل حياته الرشيفة ،كان يتلو القرآن الكريم
للمؤمنني واملرشكني عىل السواء ،ليزداد املؤمنون إيامنا ،ويعط الفرصة لرري املؤمنني يف التدبر،
ودخل النب صىل اهلل عليه وسلم يف حوارات متعددة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،حوارات مع
املسلمني واملرشكني.
ومنها :احلوار النبوي يف مكة املكرمة
يف مكة املكرمة بعد بدء البعثة النبوية ،قام النب صىل اهلل عليه وسلم بالدعوة إىل اهلل تعاىل،
فدخل يف حوار مع عشريته األقربني أوال بعد أن أمره اهلل عز وجل بقوله :ﮋ ﭿ ﮀ
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اجمللد ،65 :العدد1 :

الدراسات اإلسالمية

ﮁﮊ ( ، )61وطلب منهم اإليامن بالرسالة  ،فمنهم من آمن مثل محزة بن عبد املطلب  ،ومنهم
من ظل عىل رشكه للنهاية مثل أيب هلب ،ثم بدأ يف نرش الدعوة إىل املجتمع القريش ،من خالل احلوار
اهلادئ املوضوع  ،ونقترص هنا عىل نموذجني حواريني من النب عليه أفضل الصالة والتسليم.
ومنها :حوار النبي مع عمه أيب طالب
كان أبو طالب عم النب هو الذي رباه ومحاه عندما انطلق بدعوته اإلهلية ،ودائام كانت
قريش حتاول منع أيب طالب من محاية الرسول صىل اهلل عليه وسلم  ،وملا أكثرت قريش الكالم
والنقد أليب طالب ،جاء وفد من قريش إ ليه وطلبوا منه أن يوقف النب عن النيل من آهلتهم الوثنية،
قال ابن إسحاق" :حدثن

يعقوب بن عتبة بن املررية أنه حدث :أن قريشا حني قالوا أليب

طالب هذه املقالة ،بعث إىل رسول اهلل  ،فقال له :يا ابن أخ  ،إن قومك قد جاءوين ،فقالوا ل كذا
وكذا ،للذي كانوا قالوا له فأبق عيل وعىل نفسك ،وال حتملن من األمر ما ال أطيق ،قال  :فظن
رسول اهلل أنه قد بدا له لعمه فيه بدا (رأي جديد) أنه خاذله ومسلمه ،وأنه قد ضعف عن نرصته
والقيام معه ،قال :فقال رسول اهلل  :يا عم ،واهلل لو وضعوا الشمس يف يمين  ،والقمر يف يساري عىل
أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهلل ،أو أهلك دونه ما تركته قال  :ثم استعرب (بكى) رسول
اهلل  ،ثم قام ،فلام وىل ناداه أبو طالب ،فقال  :أقبل يا ابن أخ  ،قال :فأقبل عليه رسول اهلل  ،فقال:
اذهب يا ابن أخ  ،فقل ما أحببت ،فواهلل ال أسلمك ليشء أبدا"(. )12
الرسول رد عىل عمه بمنطق الدعوة اإلهلية يف حوار نموذج  ،أوال النب حدد موقفه،
وهو االستمرار يف الدعوة ،حتى لو ختىل عنه عمه ،وحتى لو وضعوا له الشمس يف يمينه والقمر يف
يساره ،وهنا جاء احلوار باستمرار وقوف أيب طالب معه.
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الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد1 :

ومنها :حوار النبي مع زعيم قريش
يف نموذج حواري آخر ،كان مع زعيم عظيم من زعامء قريش ،وهو عتبه بن ربيعة ،يروي
ابن هشام يف السرية أن عتبة بن ربيعة جلس إىل رسول اهلل ،فقال له  :يا ابن أخ إنك منا حيث قد
علمت من السطة (املكانة والقوة واملنعة) يف العشرية  ،واملكان يف النسب ،وإنك قد أتيت قومك
بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم  ،وسفهت به أحالمهم وعبت به آهلتهم  ،وكفرت به من مىض من
آبائهم  ،فاسمع من أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها ،فقال النب  :قل يا أبا الوليد أسمع ،
فقال له عتبة ما قال حتى إذا فرغ قال له  :أوقد فرغت يا أبا الوليد ؟ ،قال نعم ،قال  :فاسمع من ،
قال  :أفعل ،فأخذ الرسول يتلو عليه من سورة فصلت  ،حتى انتهى إىل اآلية موضع السجدة منها
وه اآلية  31من السورة وه اآلية الت تقول  :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ ( ،)11ثم قال
لعتبة :قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذلك ،فقام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم  :نحلف باهلل لقد
جاءكم أبو الوليد بوجه غري الوجه الذي ذهب به ،وطلب عتبة إليهم أن يدعوا الرسول صىل اهلل
عليه وسلم وشأنه ،فأبوا وقالوا له  :سحرك يا أبا الوليد بلسانه(.)12
يف هذا احلوار نجد أن عتبة بن ربيعة يعود مأخوذا بالقرآن ،بل يطلب منهم ترك النب
وشأنه ،وال يمكن أن يقود احلوار النبوي مع عتبة إال ملوقف عتبة ،وقد نتخيل موقف عتبة لو
خاطبه النب بمنطق دعائ غري قرآين ،عندها سيعود عتبة بموقف أكثر من عدائ  ،بل إن النب صىل
اهلل عليه وسلم أقام عليه احلجة من خالل حماولة إقناعه بالقرآن والدعوة ،الوليد مدهش وتعجب
بالقرآن ولكنه مل يسلم ،وكربه هو الذي منعه ،ثم قتله املسلمون يوم معركة بدر الكربى.
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اجمللد ،65 :العدد1 :

وتروي كتب التاريخ ّ
أن الوليد بن املررية  ،ا ّلذي يصفه العرب برحيانتهم وحكيمهم سمع
اآليات التالية من النب صىل اهلل عليه وسلم ﮋ ﭤ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ ( )13فلام سمع الوليد تلك اآليات  ،قام حتى أتى جملس قومه بن خمزوم فقال:
"واهلل لقد سمعت من حممد آنفا كالما ما هو من كالم اإلنس وال من كالم اجلن ،وإن ّن له حلالوة،
وإن أعاله مل ن
وإن عليه لطالوةّ ،
ّ
ثمر ،وإن ّن َأ ْس َف َل مه مل ْر ند ْق ،وإننّه َل ْيعلو وما مي ْعىل عليه" .ثم انرصف إىل
منزله"( ،)14وهذا األسلوب أعجز قريشا ،وهيأ العقول لإليامن بالدعوة  ،عرب سبل اإلقناع  ،ولكن
الوليد مل يسلم بسبب كربيائه  ،وحاول تشويه الدعوة والرسول الداع  ،فقال عن الدعوة  :إن هو
إال سحر يؤثر ،فنزل فيه القرآن الكريم :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯼ ﯽ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ (.)12
ومنها :حوار النبي عند فتح مكة
عندما فتح النب عليه الصالة والسالم مكّة ،ترك أهلها املرشكني وشأهنم ،ومل يكونوا أهل
كتاب ،ومل ّ
يدل دليل عىل أنّه أجربهم عىل اإلسالم  ،ومل يقتلهم  ،بل عفا عنهم مجيعا يف بادرة برشية
تبني مدى سامحة اإلسالم املتم ّثلة بشخص النب ّ ّ :ملا كان فتح
إنسانية ،ونذكر يف هذا املضامر رواية ّ
مكّة ،قال رسول اهلل :عند َمن املفتاح ،قالوا :عند ّأم شيبة  ،فدعا شيبة فقال :اذهب إىل مأ ّمك فقل هلا
قتلت مقاتلنا وتريد أن تأخذ منّا مكرمتنا ،ثم وضعت املفتاح يف يد
ترسل املفتاح ،فقالت :مقل له:
َ
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اجمللد ،65 :العدد1 :

الرالم ،فأخذه النب  ،وقال له :هذا تأويل رؤياي من قبل .ثم قام النب ففتحه وسرته ،ن
فمن يومئذ
ميسرت ،ثم دعا الرالم فبسط رداءه فجعل فيه املفتاح ،وقال :ر ّده إىل مأ ّمك .ودخل صناديد قريش
الكعبة وهم يظنّون ّ
أن السيف ال ميرفع عنهم  ،فأتى رسول اهلل البيت وأخذ بعضا َد َيت الباب ،ثم قال:
ال إله ّإال اهلل ،أنجز وعده ،ونرص عبده ،وغلب األحزاب وحده ،ثم قال :ما تظنّون وما أنتم
ونظن خريا ٌ
عم ،قال :أقول لكم كام قال
قائلون؟ فقال مسهيل بن عمرو :نقول خريا
ُّ
أخ كريم وابن ّ
أخ يوسف :ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﮊ ( . )16وحوارات
النب صىل اهلل عليه وسلم يف مكة اكثر من ان حيصيها بحث ولكن ماذكرناه فيه الكفاية.
احلوار النبوي يف املدينة املنورة
بعد أن هاجر النب صىل اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة املنورة ،وجد مجاعة من اليهود،
فدخل معهم يف حوار مكتوب ضمن صحيفة املدينة :فقد جاء يف الصحيفة "هذا كتاب من حممد
النب (رسول اهلل) بني املؤمنني واملسلمني من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق هبم وجاهد
معهم ...إهنم أمة واحدة من دون الناس ...وأنه من تبعنا من هيود فإن له النرص واألسوة غري
مظلومني وال متنارص عليهم .وأن هيود األوس مواليهم وأنفسهم ألهل هذه الصحيفة مع الرب
املحض من أهل هذه الصحيفة ،وأن الرب دون اإلثم ال يكسب كاسب إال عىل نفسه وأن اهلل عىل
أصدق ما يف هذه الصحيفة وأبره ...وأنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم ،وأنه من خرج آمن
ومن قعد آمن باملدينة إال من ظلم أو أثم ،وأن اهلل جار ملن بر واتقى.)11("...
وتعترب صحيفة املدينة أول وثيقة حقوقية إنسانية يف تاريخ البرشية.
ودخل النب الكريم من خالل القرآن الكريم يف حوارات مستمرة مع اليهود والنصارى
يف قمة احلوارات املنطقية ،فقال تعاىل يف القرآن الكريم ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
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ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱠ ﮊ ( ،)11فتلك الكلمة السواء ،جاء هبا القرآن وطبقها النب صىل اهلل
عليه وسلم.
ومنها :حوار النبي مع املنافقني
عرب عن عقل ّية ّ
فذة متتلك
تعامل النّب عليه ّ
والسالم مع املنافقني يف املدينة تعامال ّ
الصالة ّ
مهارات التّعامل مع شتى أجناس البرش.
فقد تزعّم عبد اهلل بن أيب سلول سدّ ة النّفاق يف املدينة ،حيث وصلته أخبار يوما عن
ٍ
ٍ
ورجل من املهاجرين فتوعّ د املهاجرين قائال :واهلل لئن رجعنا إىل
رجل من األنصار
تشاحن بني
فهموا أن يقتلوه ،فنهاههم
املدينة
ّ
ليخرجن األعزّ منها األذل ،فبلغ ذلك مسامع النّب واملسلمني ّ
النّب عن ذلك بقوله "ال يتحدّ ثن النّاس أن حممدا يقتل أصحابه"(.)11
الرضار الذي أرادوا به تفريق املؤمنني كان ر ّد النّب
نفر مسجد ّ
ويف غزوة تبوك وعندما بنى ٌ
الصالة والسالم حازما خلطورة املوقف حيث أمر هبدم املسجد عىل أساساته ،كام ا ّختذ النّب
عليه ّ
الكريم أسلوب الوعظ والتّذكري مع املسلمني حينام ّ
بث املنافقون بينهم دعاوي اجلاهل ّية ،فقال يوما
فإهنا منتنة"( ،)12وذكّرهم بفضل اهلل عليهم وكيف صاروا بنعمة اهلل إخوانا"،
منكرا ذلك "دعوها ّ
وصىل عىل زعيم املنافقني ،ومل يؤثر عنه عليه الصالة والسالم أن نال أحدا منهم ،وكان حواره هلم
مقدمة إلخالص كل املسلمني له ،وصل األمر هبذا اإلخالص أن طلب ابنه عبد اهلل بن عبد اهلل بن
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أيب بن سلول أن يقتل أباه ،ولكن النب رفض ،وقال له " :نحسن صحبته "

()11

العدل النبوي
ال يتحقق احلوار العادل اإل جيايب سوى تطبيق العدل ،والعدل بعد التوحيد مبارشة،
ولذلك نجد أن رسول اهلل كان حريصا عىل تعليم أصحابه قيمة العدل مب ِّينا هلم عظيم أجره فقال
عليه السالم" :إن املقسطنيَ يف الدنيا عىل منابر من ٍ
يوم القيامة بني يدي الرمحن بام أقسطوا يف
لؤلؤ َ
الدنيا"(.)12
والعدل من األخالق النبو ّية والشامئل املحمد ّية الت اتّصف هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه
عدل ن
وس َع القريب والبعيد ،والصديق والعدو ،واملؤمن والكافرٌ ،
وسلمٌ ،
باحلق ويقيم
عدل يزن
ّ
يقتصوا منه صلوات اهلل وسالمه عليه
القسط  ،عدل وصل إىل درجة أن يطلب من اآلخرين أن ّ
حيف أو أذى منه ،وهو أبلغ ما يكون من صور العدل(.)13
خشية أن يكون قد حلقهم
ٌ

ومن املواقف النبوية الت تبني مدى حرصه صىل اهلل عليه وسلم عىل العدل ،موقفه مع
الصحايب سواد بن غزية ريض اهلل عنه يف غزوة بدر ،قال ابن إسحاق" :حدثن حبان بن واسع بن
حبان عن أشياخ من قومه :كان النب يسوي بني الصفوف يف الصالة ،فطعن يف بطنه بالقدح،
ن
استو يا سواد ،فقال :يا رسول اهلل ،أوجعتن  ،وقد بعثك اهلل باحلق والعدل ،قال:
وقال:
فأقدين(اقتص ل من نفسك) ،فكشف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن بطنه ،وقال :ن
استقد ،قال:
فأردت
فاعتنقه فقبل بطنه ،فقال :ما محلك عىل هذا يا سواد؟! ،قال :يا رسول اهلل ،حرض ما ترى،
م
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك ،فدعا له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بخري"(،)14
هنا حوار بني النب وأحد أتباعه من الصحابة ،الصحايب يطلب العدل يف احلوار ،والعدل هو
-11
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القصاص من النب  ،والنب يف احلوار العادل مل يرفض ،بل كشف عن نفسه للقصاص ،ثم تبني أن
الصحايب كان يريد أن يمس جلد النب  ،يف بادرة روحانية ،ولكن يف النهاية ظهر العدل وانكشف
احلوار اإلجيايب ،وتلك ه األسوة  ،فمن املعلوم أن الرتبية بالقدوة من أهم وأمثل الطرق يف ترسيخ
املبادئ والقيم ،وه طريقة النب صىل اهلل عليه وسلم ،فالقيم واألخالق والقواعد الرتبوية يف
ٍ
ن
إصالح البرشي نة وهدايتها يعتمد
املنهج النبوي يف
قها ويعمل هبا ،ولذا كان
م
حاجة دائمة إىل من مي َط ِّب َ
ٍ
ن
عميل ،وحقيقة واقعة أمام الناس
سلوك
حتول تعاليم ومبادئ اإلسالم إىل
وجود القدوة الت
عىل
ِّ
ّ
مجيعا ،ولذا كان صىل اهلل عليه و سلم إذا أمر بيشء عمل به أوال ،وإذا هنى عن يشء كان أول املنتهني
عنه".

عرف بالصحايب اجللندى ملك عامن " :أن رسول
قال ابن حجر يف كتابه اإلصابة حني ّ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم بعث إليه عمرو بن العاص يدعوه إىل اإلسالم ،قال اجللندى " :لقد دلن ن
َ
عىل هذا النب األم أنه ال يأمر بخري إال كان أول آخذ به ،وال ينهى عن رش إال كان أول تارك له،
وأنه يرلب فال يبطر ،ويرلب فال هيجر ،أي ال يتلفظ بقبيح الكالم ،وأنه يف بالعهد وينجز الوعد،
وأشهد أنه نب "

()12

 ،وه شهادة بمنطق العقل ومنطق الفهم دون ضرط أو إجبار أو إكراه ،

وتؤكد للمسلم وغري املسلم صورة النب والقرآن والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة.
ومنها :رسائل النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل امللوك
ال يستقيم احلديث عن احلوارات النبوية دون التطرق إىل رسائله إىل امللوك يف عرصه
يدعوهم فيها إىل اإلسالم ،نالحظ أهنا رسائل مبرشة باخلري ،وخمترصة وشاملة مانعة.
نأخذ نموذجا وهو رسالته إىل هرقل إمرباطور الروم ،الدولة املنترصة مؤخرا عىل
الفرس ،تقول الرسالة " :ب سم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم الروم ،سالم
عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم ،وأسلم يؤتك اهلل أجرك
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مرتني ،وإن توليت فإن عليك إثم األريسيني ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ (.)16
نالحظ يف الرسالة أن النب صىل اهلل عليه وسلم بدأ رسالته بتوقري هرقل باعتباره عظيم
الروم أي رئيسهم ،ثم ثنّ بالسالم عليه ،ثم ث ّلث بدعوته لإلسالم ،مل هيدده بالقوة ،بل قال له ما
معناه إن مل تسلم فعليك إثم أتباعك  ،وختم رسالته بآية قرآنية جلمع األمر عىل الكلمة السواء،
رحب هرقل بالرسالة ،كام رحب
والكلمة السواء ه الت تضع حوارا متكافئا بني فريقني ،ولذلك ّ
غريه برسائل النب  ،ما عدا كرسى الذي مزّ ق الرسالة ،فذهب ملكه بعد قليل.
ومنها :وفد عنصارى عنجران
جاء وفد من نصارى نجران ملقابلة النب صىل اهلل عليه وسلم للتأكد من صدق دعوته،
جاؤوا باملالبس الرالية احلريرية ليبهروا النب واملسلمني ،ولكن النب والصحابة أهبروهم بالزهد،
ثم حاورهم النب وسمح هلم بالصالة يف املسجد النبوي ،ثم جلأ رسول اهلل إىل طريقة أخرية وفريدة؛
إلقامة احلجة عىل النصارى ،فطلب منهم أن يقوموا باملباهلة أي املالعنة ،ونزلت اآلية الكريمة ﮋ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ ( ،)11فوافق أهل نجران  ،فقد اعتقدوا أن
النب لن يالعنهم ،وعندما وجد الوفد النجراين أن النب جاد يف املباهلة بعد أن رأوا الزهراء واإلمام
عيل واحلسن واحلسني جاءوا للمباهلة ،فخافوا  ،وتركوا األمر ،ورضوا بدفع اجلزية دون جرب أو
إكراه.
تلك بعض حوارات النب عليه الصالة والسالم جاءت لتؤكد أن احلوار األمثل هو
-16
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الطريق لنرش دعوة أو إلفشاء فكرة.

املبحث الثالث :كيفية تعامل اإلسالم مع غري املسلمني وطرق تعزيز احلوار وتقويته يف العرص
احلارض عرص التقدم العلمي .ويشتمل عىل مطلبني:
املطلب األول :كيفية تعامل اإلسالم مع غري املسلمني
بعد أن رأينا منطق القرآن الكريم يف احلوار وكيف طبق النب صىل اهلل عليه وسلم هذا
احلوار يف التعامل مع األعداء والصحابة ،نكتب عن موقف اإلسالم إذن من غري املسلمني ،وه
القضية الت نراها الزمة ليدخل املسلمون يف حوار مع بعضهم البعض ،ومع غري املسلمني أيضا،
ألن اإلسالم جاء بقيم إنسانية مشرتكه ال يمكن أن نجور عليها أو نتناساها ،ونستند للقرآن والسنة
الرشيفة ،ونكتب ليس من موقف الدفاع عن اإلسالم بقدر ما هو توضيح للرؤية اإلسالمية،
فالررب هياجم اإلسالم بأنه يضطهد األقليات مثال ،أو أنه يرفض حقوق اإلنسان ،وكلها من
أدبيات غري حمايدة ،وغري منصفة.
رؤية اإلسالم لألقليات
لإلسالم نظرة مرايـرة ملفهوم األق ّلية واألكثرية ،فهو ال ينظر لبن
املجتمعات اإلسالمية  ،أن هناك أق ّلية وأكثرية نمن ناحية عددية أو دينية أو نعرقية  ...إلخ  ،بل املعيار
اإلنسان داخل

فمن
موسع ـ لألق ّلية واألكثرية  ،هو معيار ّ
احلق والتقوىَ ،
الوحيد الذي يذكره ويطرحه ـ بشكل ّ
املصطلحني نمن نذكر ّإال يف هذا
يتبعه فهم األقلية  ،و َمن يضا ّده هم األكثرية ،وليس هلذين
َ
املضامر :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﮊ( ، )11ﮋ ﰈ ﰉ ﰊﱠ ﮊ( ،)11ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ( ،)12ﮋ ﯟ ﯠ
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ﯡ ﮊ(.)11
ّ
حتقق العدالة للجميع ،وإعطاؤهم كا ّفة حقوقهم بصورة
فاملسألة يف نظر القرآن الكريم ه
فرق بني الناس
متساوية ،وال َفرق الوحيد داخل املجتمع هو اتباع ّ
احلق وعدمه ،وعليه فاإلسالم ال مي ِّ
مهام كانت فوارقهم ال ُّل َروية والدينية ،ومهام كانت عاداهتم وتقاليدهم ،فك ّلهم متساوون يف احلقوق،
وأمام القضاء ،وأمام الدولة ،فاحلاكمية هلل ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ( ،)12وذلك عرب ما
ٍ
رشيعة مقدّ سة وخامتة ّ
لكل رشائعه السابقة.
نزل يف
أ ّما مصطلح األق ّلية الدينية املطروح يف املجتمع اإلسالم اليوم ،فهو مصطلح معارص
موافقا مع ما مطرح نمن معاهدات ومواثيق دولية( ،)13فدخلت يف موسوعة الثقافة اإلسالمية حديثا،
و ّإال فالديانات األخرى يف املجتمع اإلسالم  ،ه ليست أقل ّيات حسب نظر الرشع اإلسالم  ،بل
احلرية الدينية يف
هم أهل ذ ّمة ْ
وعهد ،هلم أحكامهم وحقوقهم الكاملة طبقا للرشيعة املقدّ سة ،فلهم ّ
االلتزام بدياناهتم واعتقاداهتم ضمن رشوط الذ ّمة .فلوال هذه الرشوط؛ لتصدّ ع املجتمع بكامله
وعمته الفوىض ،واختل النظام االجتامع  .هذا من الناحية الدينية(.)14
أما نمن ناحية اللرة أو اللون ،فال أقل ّية يف اإلسالم نمن هذه اجلهة ،قال تعاىل :ﮋ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ( ،)12فكل
املجتمعات اإلسالمية بشتّى ملراهتا وألواهنا ال فرق فيام بينها يف الرشيعة املقدّ سة ّ
بكل احلقوق
والواجبات.
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كذلك ال فرق يف األعراق واألقوام والقبائل يف قاموس اإلسالم ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ( )16فالتقوى
ّ
وجل .
واتّباع ّ
احلق هو معيار التكريم عنده عزّ
إذن فأصحاب الديانات األخرى متساوون باحلقوق مع املسلمني ،وال جيوز إيذاؤهم.
لكن كلمة
وعليه فال ميطلق يف الرشيعة عليهم :أقل ّية  ،بل أهل ذ ّمة ،أو معاهدين ،أو مستأمننيّ ،
أقل ّيات دينية جاءت يف الوقت احلارض لتتناسب مع املعاهدات واملواثيق الدولية.
إن األصل يف اإلسالم هو السالم وليس القتال ،عىل خالف ما كانت عليه الدول آنذاك يف
حالة نرصاع كرصاع الرابات  ،فاختار اهلل اإلسالم؛ رأفة ورمحة من لدنه تعاىل ورشيعة سمحاء هلم،
املهمة املقدّ سة يف نرش الرمحة والسالم للبرشية كا ّفة،
حممد ،ألداء هذه ّ
عىل يد الرسول املصطفى ّ
حيث يقول تعاىل ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ ( ،)11فلم ميعرف أنّه أعلن احلرب يف بدايته
املباركة ّ
رشعه دفاعا .
وظل انتشاره ّإال ما ّ

والذود عن ن
فإن مواجهة األخطار َ
وعليه ّ
الق َيم السامية ،يستدع الدفاع ـ كالدفاع عن
النفس ن
والعرض واملال والوطن ،يف حالة االعتداء عليها من نقبل أعدائه املناوئني له ،ويف سبيل
الدفاع عن املستضعفني الذين يعيشون حتت ننري الظالم وأعداء اإلنسانية ،كام يف قوله تعاىل ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ ( ،)11وه حروب مرشوعة عقال،
وليس هلا مثيل يف العامل يف حارضه وماضيه يف شدّ ة مراعاهتا للحقوق اإلنسانية ،وه حروب كانت
ال مناص منها للدفاع عن الرسالة ومواجهة املعتدي والتصدّ ي له ،أو ألجل الذود والدفاع عن
-16
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مسوغات احلرب.
النفس ...وغريها من ّ
لذا فالقاعدة واألساس يف اإلسالم هو السالم ،واحلرب ما ه ّإال استثناء وعند
الرضورات ،ولكنّنا نالحظ احلضارة الرربية منذ أن ظهرت وأمسكت بمقاليد األمور ،اشعلت
كل املبادئ ن
العامل بحروب دامية ال مثيل هلا يف التاريخ ،وجتاوزت ّ
والق َيم اإلنسانية ،كام يف احلربني
العامليتني األموىل والثانية ،وما نتج عنهام من آثار س ّيئة عىل شعوب العامل إىل اليوم ،من الفقر
واالستعامر والتشتّت والضرائن ما بني بن البرش.
وعىل هذا فالفتوحات اإلسالمية تمعترب قضاء عىل الظلم والطريان احلاصل من املتس ّلطني
عىل الشعوب ،وه مع ذلك دعوة للمجتمعات يف اعتناق الدين اإلسالم باختيارهم من دون
إكراه بمبادئه السمحاء ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙﱠ ﮊ (.)11
وسبيله العقل والتفكّر هبذا الدين ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﱠ ﮊ (. )122
ويف املقابل إذا وقف أحد بأساليب عدوانية أمام هذه الدعوة املساملة  ،كأن يكون ّ
عذب َمن
آمن هبا  ،أو خ ّطط هلدمها أو صدّ عن الدخول هبا  ،فيقتيض األمر هنا استثناء إشهار السيف إلزالة
ن
هذه العقبة فقط  ،فعىل سبيل املثال  :قتال املسلمني للروم يف موقعة مؤتة يف عرص النب عليه السالم،
رشع الروم بقتل َمن أسلم واضطهادهم .
كان ذلك عندما َ َ
يتبني ّ
أن اإلسالم مل يأذن بالقتال ّإال درءا للعدوان ،وتصدّ يا لالضطهاد.
إذنّ ،
قضية حقوق اإلعنسان
هناك قضية أخرى ،وه قضية حقوق اإلنسان ،والت تبنتها البرشية منذ عدة عقود،
-11
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وتقوم الدول الكربى باستخدامها سياسيا ضد الدول الصررى ،ولكن اإلسالم حتدث عنها وتبناها
مبكرا ،ذلك إن قضية حقوق اإلنسان من أهم القضايا املثارة يف العرص احلديث ،وقد كثر عنها
الكالم وتعددت املفاهيم ،وتنوعت الرؤى ،ثم صدر اإلعالن العامل حلقوق اإلنسان من منظمة
األمم املتحدة

( )121

لتضع الشعوب أمام مسؤولياهتا لضامن حقوق احلرية والعمل والسفر(، )122

وغريها من احلقوق الت نص عليها اإلعالن ،ورغم كل ذلك مازالت تلك احلقوق منتهكة يف دول
العامل  ،والدول الكربى عىل وجه اخلصوص تنتهك حقوق اإلنسان يف العامل بأرسه  ،ثم تستخدم
تلك احلقوق للضرط عىل الشعوب األخرى من أجل تنفيذ سياساهتا  ،ولذا ظلت حقوق اإلنسان
حربا عىل ورق.
إن الدول الكربى تفتخر بأهنا أرست حقوق اإلنسان يف أرضها ،وتعتقد أن حقوق
اإلنسان ه يف القول والتنقل واملرأة وغريها من احلقوق ،وذلك داخل حدودها ،ولكن بنظرة
متأملة جيد اإلنسان أن كثريا من حقوق اإلنسان داخل تلك الدول منتهكة ،وعىل سبيل املثال مازال
يوجد متييز ض د السود يف املجتمعات البيضاء ،كام أن العامل يف تلك الدول مازالوا يعانون من سوء
العالقة بينهم وبني أصحاب الرشكات الكربى واملتعددة ،وه رشكات رأساملية ضخمة ،تتدخل
يف السياسات العليا ،وتعمل عىل أن تكون مصاحلها فوق كل اعتبار ،بحيث أصبح األجري مثل العبد
متاما ،مثله مثل خدم املنازل ،سواء كان هذا العبد مسخرا لشخص طبيع  ،أو شخص اعتباري مثل
تلك الرشكات.

-121

منظمة األم َم ْم املمت نحدَ ة منظمة عاملية تضم يف عضويتها مجيع دول العامل تقريبا .تأسست منظمة األمم املتحدة
بتاريخ 1142/12/24م ،يف مدينة سان فرينسسكو األمريكية يتم متويل املنظمة من خالل املسامهات املقدرة
واملسامهات الطوعية من الدول األعضاء فيها .توجد مكاتب رئيسية أخرى يف جنيف ونريويب وفيينا .وتشمل
أهدافها احلفاظ عىل السالم واألمن الدوليني ،ومحاية حقوق اإلنسان ،وتقديم املساعدات اإلنسانية ،وتعزيز التنمية
املستدامة ،ودعم القانون الدول املوسوعة احلرة ويكيبديا.
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موقف اإلسالم من حقوق اإلعنسان
إن األديان مجيعا جاءت باحلرية لإلنسان من استعباد اآلخرين له ،احلكام وغري احلكام،
وقد سبقت األديان كل املفاهيم البرشية لتلك احلقوق ،وألن اإلسالم هو خاتم الرساالت فالبد أنه
أعطى اإلنسان حقوقه كاملة غري منقوصة ،وما جاء يف القرآن الكريم وسرية الرسول األكرم سبق
اإلعالن العامل بألف وأربعامئة عام ،وألن اإلسالم إهل املصدر فقد متيز ما جاء فيه عن غريه،
بالروح اإليامنية الت

متنع اخلروج عىل التعاليم اإلهلية ،ألن القرآن شمل العقاب الدنيوي

واألخروي ،وجعل األكرم عند اهلل هو األتقى برصف النظر عىل اللون أو األصل أو اجلنس ،ومتيز
القرآن بأنه منع اكتناز املال ملنع االسترالل واالحتكار ،كام أنه فتح األبواب حلرية العبيد وجعل
معاملة الرقيق ه نفس معاملة السيد.
إن اإلنسان خملوق مكرم من اهلل العيل القدير ،كام أن اهلل خلق اإلنسان يف أحسن صورة
وأكملها ،ومنحه احلرية يف االختيار بني اخلري والرش بني احلق والزيف ،وذلك دون إكراه أو جرب أو
تعذيب أو قتل ،فكانت تلك أول احلقوق املمنوحة لإلنسان ،ألنه خملوق عىل الفطرة السوية
السمحاء ،فكان التكريم اإلهل هو األصل لإلنسان ،وبناء عىل هذا التكريم منع اهلل أي انتهاك له يف
البدن أو الروح ،ولذا ومنذ بدء اخلليقة وحتى قيام الساعة ،ما انفكت حقوق اإلنسان ه املحور
األبرز يف الفلسفات الوضعية والترشيعات اإلهلية.
لقد مبعث األنبياء والرسل برشائع السامء من أجل رفعة اإلنسان واالرتقاء به إىل الكامل
الت حددها اهلل سبحانه له  ،وهو احلق مصدر احلقوق كافة  ،إال أن تلك احلقوق قد جتاذبتها األهواء
واملطامع الت ارتبطت بالنزعة البرشية الرريزية إىل السيطرة  ،فأخذ القوى يستهلك ويأكل الضعيف
بحكم القوة الت امتلكها أو حياول امتالكها عىل حساب اآلخرين.
ورغم التطور البرشي واحلضاري الذي ساد املجتمعات مل يتخلص اإلنسان من مهوم
الب حث عن الطعام أو العمل أو السلطة وهو ما أدى إىل استمرار األقوياء يستخدمون األرقاء كعبيد
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مسخرين خلدمتهم سواء يف املنازل كخدم أو عامل يف املزارع واملصانع يأخذون أجورا متدنية ال
ترنيهم ،ولكنهم تزيد يف غنى األغنياء املرتفني ،أو هو الرق احلديث الذي يمكن تسميته بالرق املقنع
ألنه يتخفى وراء الشعارات املعارصة ،ولكنه مازال فيه بقايا الرق القديم ،والذي صوره موجودة
عىل مستوى األفراد وعىل مستوى اجلامعات ،كام نشاهده يف استرالل األطفال والنساء ،وكام نشاهده
يف استرالل بعض اجلامعات البرشية مثل ما حدث للسود األفارقة الذين ال ذنب هلم سوى لون
البرشة ،وهم مازال يامرس ضدهم أنواع من التمييز العنرصي.
وال يمكن احلديث عن حقوق اإلنسان يف القرآن الكريم دون التطرق للعدل ،ألن العدل
هو األصل الذي يصون كل احلريات واحلقوق والواجبات ،وبدونه تصبح احلقوق مهدرة ،وألمهية
العدل يف اإلسالم وردت مادة (العدل) يف القرآن الكريم  21مرة ،ووردت كلمة (القسط) املرادفة
هلا  22مرة ،وللحث عىل العدل قال اهلل تعاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ( )123وقال تعاىل :ﮋ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ

( )124

واإلقساط هو العدل،

واملقسطو ن هم العادلون  ،وقد أمر اهلل بالعدل يف األحكام كام أمر به يف األقوال ،يقول تعاىل :ﮋ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﮊ( )122وقال تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ(.)126
لقد كانت البرشية قبل بزوغ فجر اإلسالم تعرف العدوان أكثر مما تعرف احلق ،وحترتم
القوة أكثر مما حترتم احلرمة ،واإلنسانية يف ظلامت بعضها فوق بعض ،يفتك القوي بالضعيف،
ويأكل القادر حقوق العاجز ،ومع ذلك عرف العرب يف جاهليتهم حلف الفضول ،أن ينرصوا
املظلوم ويقفوا م عه حتى يأخذ حقه من الظامل  ،وذلك احللف الذي قال فيه الرسول صىل اهلل عليه
وسلم" :لو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبته"(.)121
وجاءت رسالة اإلسالم ،رسالة العدل واملساواة ،حيث أرشقت األرض بنور رهبا
وارتفعت كلامت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم حجة الوداع" :إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا"(.)121
ذلك هو النهج القرآين األصيل يف حقوق اإلنسان ،وهو منهج نحن مأمورون باتباعه ،ولو
فرطنا فيه نكون فرطنا يف الدين والكرامة اإلنسانية كلها ،وهذا هو املنطق القرآين احلواري يف
التعامل بني املسلمني بعضه البعض ،وه نظرة اإلسالم لرري املسلمني ،من أهل الكتاب ومن غري
أهل الكتاب ،حقوق مصونة وروح معصومة ،وحياة كريمة إلنسان كرمه اهلل.
موقف اإلسالم من الغري
اإلسالم كام قلنا يعتمد احلوار بني املسلمني بعضهم البعض ،وبني املسلمني وغري
املسلمني ،ث م أعطى احلقوق لكل البرش ،ومن هنا نرى أن اإلسالم يقف من غري املسلمني يف حال
السلم موقف األمان ،بل إنه مل ينه عن الرب هبم ماداموا مل يقاتلوا املسلمني ،وإنام ينهى عن الرب بالذين
قاتلوا املسلمني يف دينهم وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا عىل إخراجهم ،فقال جل شأنه :ﮋﭹ

-126
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ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮊ (.)121
وهنى القرآن الكريم عن جمادلة أهل الكتاب إال بالت ه أحسن ،فقال اهلل سبحانه:
ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ(.)112
وأمر اإلسالم بالوفاء بالعهد حتى مع املرشكني ،قال تعاىل ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮊ (.)111
ولو طلب املرشك من املسلم أن جيريه فعليه أن جيريه ،بل ويبلره مأمنه ،كام قال اهلل تبارك
وتعاىل  :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﮊ (.)112
ومن رعاية اإلسالم حلقوق غري املسلمني رعايته ملعابدهم وكنائسهم ،ومن حمافظته عليها
ما جاء عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عندما حان وقت الصالة وهو يف كنيسة القيامة ،فطلب
وهم أن يفعل ثم اعتذر ووضح أنه خيشى أن يصيل بالكنيسة فيأيت
البطريرك من عمر أن يصيل هباّ ،
املسلمون بعد ذلك ويأخذوهنا من النصارى عىل زعم أهنا مسجد هلم ،ويقولون :هنا صىل
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سورة املمتحنة ،اآليتان 1 :و .1
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سورة العنكبوت ،اآلية. 46 :

-111

سورة التوبة ،اآلية.4 :
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سورة التوبة ،اآلية.6 :
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ومل تتوقف معاملة املسلمني لرري املسلمني عند حد املحافظة عىل أمواهلم وحقوقهم ،بل حرص
اإلسالم عرب عصوره عىل القيام بام حيتاجه أهل الكتاب وما حيتاج إليه الفقراء منهم.
إن مثل هذه املعاملة من املسلمني لرري املسلمني تظهر للعامل أمجع عىل أن اإلسالم ربى
أتباعه عىل التسامح ،وعىل رعاية حقوق الناس ،وعىل الرمحة بجميع البرش مهام اختلفت عقائدهم
وأجناسهم.
وقد حفظت أجيال املسلمني قيمة هذه الرعاية اإلسالمية حلقوق غري املسلمني ،ألهنم ما
طبقوها إال استجابة لتعاليم القرآن الكريم ،وتوجيهات الرسول ،وقد طبقها يف حياته كام كتبنا يف
تلك الدراسة ،فوعاها املسلمون جيال فجيال ،وطبقها اخللف عن السلف ،واألبناء عن اآلباء ،فها
هو ذا عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام :حدث جماهد قال" :كنت عند عبد اهلل بن عمر ،وغالم مل
يسلخ شاة ،فقال :يا عمر إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي ،وقال ذلك مرارا ،فقال له :كم تقول
هذا؟ فقال إن رسول اهلل مل يزل يوصينا باجلار حتى خشينا أنه سيورث"(.)114
مل يفرق النب بني اجلار املسلم واجلار اليهودي أو املرشك ،فاجلار له حقوقه ،وه مصانة.
وورد يف التاريخ اإلسالم الكثري من املواقف املرشفة عرب التاريخ بعد فرتة النبوة واخلالفة
الراشدة ،الت تؤكد النظرة اإلسالمية احلقيقية لرري املسلمني يف البالد اإلسالمية.
وال نكتب عن كل املواقف الت تعامل هبا املسلمون مع غري املسلمني ،ولكن فقط نكتب
عن جممل فكر التسامح والتعامل اإلسالم مع غري املسلم.

وغريمها من كتب التاريخ اإلسالم .
-114

يرد احلديث يف صحيح البخاري ومسلم – واعتمدنا عىل ما جاء بصحيح مسلم ب :حقوق اجلار ،نارص الدين
األلباين ،ختريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ( بريوت :املكتب اإلسالم 1422 ،هـ) ط1
ص 121والبخاري يف األدب املفرد (دار الصديق 1414 ،هـ ) ص  ،12و عبد اهلل بن أمحد بن عدي ،الكامل يف
ضعفاء الرجال ،حتقيق عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود (بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ ) ط1ج6
ص .212
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ولقد صل األمر أن الفقهاء قالوا بأنه واجب املجتمع اإلسالم أن تمؤَ من كل ضوابط
احلامية لكل من ريض العيش بداخله من غري املسلمني ،وأن اجلزية البد أن تكون مقابل احلامية لرري
املسلم ،وإن تراجعت احلامية فال جزية ،يقول ابن حزم األندليس :إن من كان يف الذمة وجاء أهل
احلرب إىل بالدنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتاهلم ن
بالك َراع والسالح ونموت دون ذلك،
صونا ملن هو يف ذمة اهلل تعاىل ،وذمة رسوله ،فإن تسليمه دون ذلك إمهال لعقد الذمة ( ،)112وهو
موقف رائع حدث يف أثناء قوة الدولة اإلسالمية وحضارهتا ،ومل يكن من موقف ضعف.
ومن أروع األمثلة عىل ذلك يف التاريخ اإلسالم  ،هو موقف القائد الصحايب أيب عبيدة
بن اجلراح ريض اهلل عنه من أهل محص وغريهم عندما كان يفتح بالد الشام ،فعندما مهزم املسلمون
يف موقعة ،ومل توجد محاية ألهل البالد الت كانت تقع حتت االحتالل الروماين للشام ، ،فقد ر ّد أبو
عبيدة عليهم أمواهلم الت دفعوها مقابل محايتهم من االعتداء اخلارج بسبب عجزهم عن ذلك،
فدم هش هؤالء القوم ،ثم قال أهل محص أليب عبيدة  :ردكم اهلل إلينا ولعن اهلل الذين كانوا يملكوننا
من الروم ،ولكن واهلل لو كانوا هم ما ردوا إلينا بل غصبونا (.)116
ولقد ورد غريها من األحداث الت حتم غري املسلمني ،ألهنم يرون رضورة محاية كل
املواطنني من السوء أيا كان مصدره ،وأيا كان فاعله ،والصور كثرية متعددة ،فراعينا االختصار عىل قدر
الدراسة البحثية.
تلك ه رؤية اإلسالم لرري املسلمني ،ال جرب وال إكراه ،وال تكرب ،وال حتيز ،وهو املوقف
الواجب أن يتبناه املسلمون بني بعضهم البعض من جهة ،وبينهم وبني غري املسلمني من جهة أخرى،
ولو مل حيدث نكون كمن يبتعد عن رؤية القرآن وسنة النب صىل اهلل عليه وسلم.

-112

ابن حزم األندليس ،الفصل يف امللل واألهوال والنحل (بريوت :مكتبة السالم العامل 2221 ،م) ج 3ص114
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املطلب الثاين  :طرق تعزيز احلوار وتقوتيه يف العرص احلارض عرص التقدم العلمي
تتعدد الطرق الت تعزز وتقوي احلوار بني املسلمني بعضهم البعض ،وبينهم وبني غريهم ممن
يعيشون معهم ،وذلك ليعم السالم واألمن ،وتصل املفاهيم والقيم إل اآلخر دون جتريح أو تعنت ،وهنا
نكتف بأهم تلك الطرق ألن املقام ال يتسع للتفصيل.
أوال :املؤسسات الدينية

إن املؤسسات الدينية يف شتى أرجاء العامل اإلسالم كـ "األزهر الرشيف ،ووزارات
األوقاف والشئوون اإلسالمية ،ودور اإلفتاء" هلا دور مهم وعظيم يف تقوية احلوار وتعزيزه بني
املسلمني بعضهم البعض وبينهم وبني غريهم ممن يعيشون معهم ،وذلك من خالل عقد
احلوارات واملؤمترات وإصدار الكتب واملنشورات املختلفة والت حتمل وسطية اإلسالم دون
إفراط أو تفريط يف ثوابت الدين ،وقد كان لألزهر الرشيف واألوقاف املرصية دور كبري يف هذا
الشأن فقد تم مثال إنشاء "بيت العائلة" املرصي بني األزهر والكنيسة املرصية ،ومبادرة "معنا يف
خدمة الوطن الت تعقد سنويا" بالتعاون بني واعظات األوقاف وراهبات الكنائس لتصحيح
كثري من املفاهيم اخلاطئة لدى اآلخر ،كام أن هناك الكثري من اإلصدارات الت صدرت يف هذا
الشأن مثل كتايب اإلسالم وقضايا احلوار واحلوار الثقايف بني الرشق والغرب وغريها من
اإلصدارات الت تقوي العالقة وتزيل اللبس اخلاطئ (. )111
ويتضح مما سبق أمهية دور املؤسسات الدينية يف تعزيز وتقوية طرق احلوار وذلك من
خالل القنوات الرشعية الت تعمل جاهدة عىل إزالة املفاهيم اخلاطئة وتصحيحها بام يتوافق مع
ما جاء به الرشع احلنيف ،خاصة وأن هناك قيم ومبادئ تتفق عليها مجيع الديانات فه أصول
ثابتة ،وذلك أمثال العدل ،والتسامح ،والوفاء بالعهود ،واألمانة ،والصدق ،وبر الوالدين،
-111

احلوار الثقايف بني الرشق والغرب ،إعداد اإلدارة املركزية للسرية والسنة باملجلس األعىل للشؤون اإلسالمية
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وحرمة مال اليتيم ،وحق اجلوار ،والكلمة الطيبة ،وغريها من القيم الت تتفق عليها الرشائع
املختلفة ولذا يقول النب "األنبياء إخوة لعالت ،أمهاهتم شتى ودينهم واحد"(.)111
ثاعنيا :وسائل اإلعالم
تعترب وسائل اإلعالم املختلفة من أهم الطرق الت تقوي وتعزز احلوار بني اجلميع ،بل
وه من أخطرهم عىل اإلطالق ملا هلا من تأثري مبارش عىل املتلق  ،وقد لعبت وسائل اإلعالم دورا
بارزا يف حياة املجتمعات اإلنسانية ،وهلذا ارتبط اإلعالم بكافة أنواعه ووسائلة بمصطلح الرأي
العام ،وهو أحد املصطلحات شائعة االستخدام بني الكتاب والباحثني ،ومل ن
يأت هذا االهتامم الكبري
من فراغ فقد أصبح الرأي العام اآلن قوة ال يستهان هبا يف معظم دول العامل بام يف ذلك الدول
العربية(.)111
ويظهر جليا الدور الذي تلعبه تلك الوسائل يف تريري سلوك وأنامط املجتمع ،والذي تبلغ قوته
يف بعض األوقات احلد األعىل يف تشكيل األخالق والسلوك ،ويرجع ذلك لعدة أسباب منها ،قوة
وضعف املواد اإلعالمية املقدمة للمتلق  ،وقوة وانعدام الثقة فيام يقدم ،واختالف وجهات النظر.
ويؤكد علامء النفس واالجتامع أن اإلعالم بوسائله املتعددة ،هو أكثر وسائل التأثري عىل
عقول وأفكار الناس ،وبذلك فإنه الوسيلة األوىل الت تشكل اجتاهات الناس نحو املواضيع
واملواقف احلياتية اليومية الت تعيشها وتواجهها املجتمعات العاملية ،كام أصبح اإلعالم يستخدم يف
التنظيم والبناء االجتامع املتكامل من أ جل مصلحة الفرد واملجتمع ،وفق ما يراها صاحب اآللة
اإلعالمية(.)122
-111

رواه البخاري ،الفتح ،كـ :أحاديث األنبياء ب :واذكر يف الكتاب مريم برقم . 3443

-111

حممود محدي زقزوق ،احلوار اإلسالمي املسيحي (القاهرة :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية1426 ،هـ)
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وهذا يوضح الدور اخلطري الذي تلعبه وسائل اإلعالم املختلفة يف تشكيل الرأي العام
خاصة يف هذا العرص الذي نحياه عرص التقدم العلم الرهيب والذي استطاع أن حيول العامل بأرسه
إىل قرية صررية تتناقل األخبار أوال بأول وال يستطيع أحد أن خيف شيئا.
ثالثا :املؤسسات الثقافية
إن من الوسائل الت تقوي طرق احلوار وتعززه املؤسسات الثقافية ،والت تستطيع بدورها
بناء جسور التفاهم بني الشعوب واألمم ،فتنرش ثقافة التسامح والتعايش والوئام ،سعيا لبناء سالم
عامل عىل قاعدة القانون الدول والقيم اإلنسانية اخلالدة ،والت ه القاسم املشرتك بني األديان
والثقافات واحلضارات مجيعا(.)121
وتتعدد املؤسسات الثقافية واملنظامت الثقافية يف العامل ،وأصبح هلا وزارات وهيئات كثرية
متنوعة ،تعمل مجيعها عىل نرش الثقافة والعلم ولكن عىل اختالف التوجهات الدولية ،فه مجيعها
تابعة للدول واحلكومات ،فأينام كان توجه الدولة توجهت ثقافة تلك اهليئات واملؤسسات ،ولكن
البد أن نعلم أن لتلك املؤسسات دورا هاما يف بناء جسور احلوار بني املسلم وغريه.
رابعا :املؤسسات التعليمية
املؤسسات التعليمية هلا دور هام وبارز يف إقامة حوار هادف وبناء ،وتدعم اجلهود املبذولة
يف هذا اإلطار ،إن الوع باملشرتك األخالق واإلنساين والقيم هو يف حقيقته التحقيق العميل
لثقافة احلوار؛ ذلك أن مجوع البرش عليهم العيش عىل نفس الكوكب مع ما حيتمه هذا -مع تقارب
املسافات بفعل التقدم التقن يف وسائل املواصالت واالتصال -من رضورة التعاون ،فالواقع يبني
لنا أننا نعيش يف جوار مع اآلخرين ،وأن احلواجز يف هذا اجلوار آخذة يف التاليش شيئا فشيئا بفعل
التقدم التقن  ،وهو ما جيعل من احلوار أمرا حتميا ،ويمثل فرصة للفهم املتبادل والتعاون املشرتك،
وهو بدوره ما يتطلب أن تسري حماوالت تأكيد الذات احلضارية جنبا إىل جنب مع اجلهود الرامية
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لتوسيع آفاقنا الفكرية؛ ذلك أن جمرد إبراز أخطاء اآلخرين فقط يؤدي إىل إفشال احلوار وتفريره من
مضمونه ،ولنا يف هذا املقام أسوة باإلمام الشافع الذي كان يقول :رأينا صواب حيتمل اخلطأ ورأي
غرينا خطأ حيتمل الصواب (.)122

وال شك إن املؤسسات التعليمية يف الرشق والررب يقع عىل عاتقها تبن مناهج
وسياسات تعليمية توضح هذا املشرتك األخالق

والقيم

لإلنسان ،وتؤكد عىل أمهيته

ورضورته،كام يقع عىل عاتق املؤسسات التعليمية ،أن تريب طالهبا عىل احلوار املستدام ،ذلك ألن
مهمتها ليست فقط تنشئة الفرد املتعلم واملهن الكفء  ،بل التنشئة عىل املواطنة يف جمتمع تعددي
عرب توطيد أوارص العيش املشرتك الثقايف والدين بني األفراد واملجتمعات ،فالبد للمؤسسات
التعليمية من دور يف تشكيل املجتمع وثقافته.
هذه أهم الوسائل والطرق الت تستطيع أن تقوي وتعزز طرق احلوار بني املسلمني
بعضهم البعض ،وبينهم وبني غريهم ممن يعيشون معهم.
اخلامتــــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل من أرسله ربه رمحة للعاملني ،سيدنا
حممد صىل اهلل عليه وسلم ،وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين ،وعىل من تبعهم إىل يوم الدين .وبعد:
فإن إظهار احلوار يف ضوء القرآن والسنة من األمهية بمكان يف ذلك العرص الذي كثرت فيه
املذاهب واألحزاب ،وتعالت فيه روح االختالف والفرقة عىل مجيع جوانب احلياة اإلسالمية.
وهذه الدراسة (احلوار يف ضوء القرآن والسنة) ألقت الضوء عىل تعرف احلوار ،وتناول
القرآن الكريم له ،وأظهرت اهتامم النب صىل اهلل عليه وسلم بقضية احلوار وتربيته للصحابة رضوان
اهلل عليهم عىل إنشاء جسور احلوار مع اآلخرين ،كام أظهرت موقف اإلسالم من التعامل مع
اآلخرين ،وأهم الوسائل واملؤسسات الت هلا دور بارز يف تقوية وتعزيز احلوار.
-122
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اجمللد ،65 :العدد1 :

النتائج:
أهم النتائج الت توصل هلا البحث نجملها يف نقاط :
 -1احلوار أهم وأنجح الوسائل الت يستخدمها املرء لتحقيق أهدافه والتعبري عن أفكاره،
ولذلك نجد أن القرآن الكريم اعتمده كثريا يف عرض األحداث  ،فالقرآن  -بال شك-
يرسم منهجا متكامال للحوار.
 -2اهتم النب صىل اهلل عليه وسلم اهتامما بالرا بقضية احلوار وعلمه ألصحابه رضوان اهلل
عليهم.
 -3اإلسالم دين احلوار ولذلك مل يقترص احلوار يف اإلسالم عىل املسلمني ،وإنام تعداهم إىل
حوارهم مع الرري ووضع لذلك ضوابط ورشوطا.
 -3اإلسالم أول من قرر حقوق اإلنسان قبل نشأة املنظامت احلقوقية.
 -4يمتاز احلوار القرآين بتنوع األساليب الت يستخدمها يف عرض مادة احلوار والكشف عنه
حسب ما يقتضيه احلال والسياق.
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