رسالة مختصرة
يف أدب الحوار

سيف الله املهاجر

بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم للكتيب:

الحمد لله وال صالة وال سالم ىلع أ شرف األنبياء واملر سلين سيدنا محمد وىلع آله
وصحبه أجمعين ....وبعد
فقد اطلعت ىلع ما اخت صره أخي الكريم سيف الله فوجدته اخت صارا نافعا غير مخل
بما أورده الشيخ صالح.
حقا ما أحوجنا يف هذا الزمن من آداب الحوار واملناقشةةة فقد ر ر الهمز واللمز وسةةوء
األدب يف الحوار حتى بين طل بة العلم رلّ ذلك بسةةة بب دم املعرفة ببداب الحوار
وأصوله.
فالحوار ليس إلفحام الخ صم إنما لتبين الحق ..فكيف سيُبيّن الحق للخ صم والحوار بدأ
بالهمز و اللمز.؟!
من ينظر إلى الحوار ند سةةةل نا الصةةةالح رم ينظر الحوار يف وقتنا هذا ي د أن هناك
بعد ربير جدا ،فسةةل نا الصةةالح رانوا إذا تناقشةةوا تمنوا أن يكون الحق مع غيرهم..
ويف صرنا هذا رل من اال
أخر يتمنى سحق األخر ..ال شيء ا
إنما فقط ليظهر للناس انه صاحب لم وفقه!.
البد أن ن رق بين الحوار مع املسلمين أهل االجتهاد وبين الحوار مع أهل الضالل.
فالحوار مع أهل الضةةالل بداية يكون لتبين الحق له ف ن أبى إلى الباطل وجب إل امه
إلظهار الحق للناس.
بين ما الحوار مع أ هل االجت هاد يكون يف تبين مسةةة لة معي نة ف ن خالف رل وا حد
منه ما اآلخر ران ذ لك اجت هاد م عذور ف يه امل خالف – إن لم يكن يعلم خ ط ه ويصةةةر
ليه.-

ختاما:
أتمنى من ال له سةةةب حا نه وت عالى أن تصةةةل هذه الرسةةةا لة الى طل بة العلم

ا مة

وامل اهدين منهم خاصة  ،فما أحوج طالب العلم اليوم إلى دراسة م ل هذه الكتيبات
النافعة امل يدة.
وان طالب لم ال يعلم أصول الحوار وآدابه ال يستحق لقب طالب لم وان ادّ ى ذلك.

اللهم وفق بادك الصةةالحين ملا هو خير واهدنا إلى سةةواء السةةبيل وانزم اللهم ال لّ
من صدورنا ...آمين...

( محمد دنان التي اني )

مقدمة:
الحمد لله والصالة والسالم ىلع أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد
وىلع آله
وأصحابه أجمعين اما بعد
فهذه ر سالة مخت صرة ل شيخنا ال شيخ صالح بن بد الله بن حميد يف
م َلةٌ ىلع العناصر التالية:
أدب الحوار مُشت ِ
تعريف الحوار و غاي ته  ،رم تمه يد يف وقوم الخالف يف الرأي بين
ال ناس  ،رم ب يان ملُ مل أصةةةول الحوار وم باد ،ه  ،رم بسةةةط آلدا به
وأخالقياته
ونظرا ألهميتها احببت أن اختصةةةرها اختصةةةارا غير مخل ان شةةةاء الله
وسبب اختصاري لها
أوال :ألن الشةةيخ غالبا يذرر ىلع رل أصةةل من أصةةول الحوار أو أدب من
آدابه أر ر من م ال أو يستطرد فيه
رانيا :ر ير من األخوة يدخل يف الحوار بال أصول وآداب.
رال ا :أوجه هذه الرسالة املختصر للم اهدين امة وطالب العلم منهم
خاصة.

وران اختصاري ىلع النحو التالي:
 -1اقتصةةر ىلع م ال أو م الين سةةواء من األدب أو األصةةول  ...بحسةةب
األهمية والحاجة
 -2أغير بعض األل اظ نظرا لضرورة االختصار وتنسيق األل اظ
سا،الً املولى العلي القدير التسديد والقبول ...

( سيف الله املهاجر )

أوال :تعريف الحوار :من املُحاورة ؛ وهي املُراجعة يف الكالم .
ال دال  :من جَدَلَ الحبل إذا فَ َتلَه ؛ وهو مستعمل يف األ صل ملن خاصم
بما ي ش ل ن ظهور الحق وو ضوح ال صواب  ،رم ا ستعمل يف مُقا َبلَة
األدلة لظهور أرجحها .
والحوار وال دال ذو داللة واحدة  ،وقد اجتمع الل ظان يف قوله تعالى :
َشةةتَكِي ِإلَى ال ُلهِ وَاللُهُ
دلُكَ يفِ وَوْجِهَا وَت ْ
معَ ال ُلهُ قَوْلَ الُتِي تُ َا ِ
{ قَدْ سَ ة ِ
معُ تَحَاوُرَرُمَا إِنُ ال ُلهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } (امل ادلة)1:
يَسْ َ
ويراد بالحوار وال دال يف مصةةةطلح ال ناس :م ناقشةةةة بين طرفين أو
أطراف  ،يُقصةةةد بها تصةةةحيح رالمظ  ،وإظهار ح ُةظ  ،وإربات حقظ  ،ودفع
شبهةظ  ،وردُّ ال اسد من القول والرأي ).
ران يا :غا ية الحوار :ال ا ية من الحوار إ قا مةُ الح ة  ،ودفعُ الشةةةب هة
وال اسةةةد من القول والرأي  .فهو ت عاون من املُت ناظرين ىلع معر فة
الحقيقة والتُوصُّل إليها  ،ليكشف رل طرف ما خ ي ىلع صاحبه منها
 ،والسةةير بطرق االسةةتدالل الصةةحيح للوصةةول إلى الحق  .يقول الحاف
الذهبي ( :إنما وضةةةعت املناظرة لكشةةةف الحق  ،وإفادةِ العالِم األذرى
العلمَ ملن دونه  ،وتنبيهِ األغ لَ األضعفَ
هذه هي ال اية األصلية.

رال ا :وقوم الخالف بين الناس:
الخالف واقع بين الناس يف مختلف األ صةةار واألمصةةار  ،وهو س ةنُة الله
يف خلقةةه  ،فهم مختل ون يف ألوانهم وألسةةةنتهم وطبةةا هم
و ُمدر راتهم وم عارفهم و قولهم  ،و رل ذ لك آ ية من آ يات ال له  ،ن ُبه
خلْقُ السُةةة َماوَاتِ
ل يه القرآن الكريم يف قو له ت عالى  { :وَمِنْ آ َيا ِتهِ َ
وَاألَْ ْرضِ وَاخْتِالفُ َألْسِةةةنَتِكُمْ وََألْوَانِكُمْ إِنُ يفِ ذَِلكَ آلَ ياتظ ِللْ َعاملِِينَ }
(الروم)22:
وهةةذا االختالف الظةةاهريّ دالُّ ىلع االختالف يف اآلراء واإلت ةةاهةةات
واأل راض  .ور تاب ال له العزيز يقرر هذا يف غير ما آ ية ؛ م ل قو له
مةً وَاحِدَةً وَال َيزَالُونَ مُخْ َت ِل ِينَ
شةةاءَ رَبُّكَ لَ َعَلَ النُاسَ أُ ُ
سةةبحانه َ { :ولَوْ َ
خ َلقَهُمْ } (هود. )119:
ذلِكَ َ
( )118إالَ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ َولِ َ
يقول ال خر الراوي  ( :واملراد اختالف النةةاس يف األديةةان واألخالق
واألفعال )
رابعا :وضوح الحق وجال،ه:
وىلع الرغم من حقي قة وجود هذا التُ بايُن بين ال ناس ؛ يف قولهم
ومُدرراتهم وقابليتهم لالختالف  ،إال أن الله وضةةةع ىلع الحق معالمَ ،
وجعل ىلع ال صراط امل ستقيم منا،رَ  ..و ليه حُمِلَ اال ست ناء يف اآلية
يف قوله  { :إالَ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ } (هود )119:وهو املن صوص ليه يف اآلية
ملا اخْ َت َل ُوا فِ يهِ مِنَ الْحَق
هدَى ال ُلهُ اُلذِينَ آمَنُوا َِ
األخرى يف قوله  { :فَ َ
بِِذْ ِنهِ } (البقرة. )213:
وذ لك أن الن وس إذا ت رُدت من أهوا ،ها  ،و جدُت يف َتلَمُّس الحق
هد ُيةٌ إل يه ؛ بل إنّ يف فطرت ها ما ي هدي ها  ،و ت ُمل ذ لك يف
ف ن ها مَ ْ
س
طرَ ال نُا َ
طرَتَ ال ُلهِ الُتِي فَ َ
هكَ لِلدينِ حَنِي ًا فِ ْ
قوله تعالى َ { :فَقِمْ وَجْ َ
النةاسِ ال
َلةكَ الةدينُ ا ْلقَيمُ َولَكِنُ أَرْ َرَ ُ
اللةهِ ذِ
خلْقِ ُ
َبةدِيةلَ لِ َ
ْهةا ال ت ْ
َلَي َ
علَمُونَ } (الروم. )30:
يَ ْ
خامسا :مواطن اإلت اق :
إنّ بِدْءَ الحديث والحوار بمواطن االت اق طريق إلى رسةةب ال قة وفُشُةو
روح الت اهم  .ويصةةةير به الحوار هادً،ا وهادفًا وي عل احتماالت التناوم
أقل و أبعد.
والحال ينعكس لو اسةةةت تح املُتحاورون بنقاط الخالف وموارد النزام ،
فلذلك ي عل ميدان الحوار ضيقًا وأمده ق صيرًا  ،ومن رم يقود إلى ت ير
القلوب وتشويش الخواطر

سادسا :أصول الحوار
األصل األول:
سلوك الطرق العلمية والتزامها  ،ومن هذه الطرق :
-1-1تقديم األدلة املُ بِتة أو املرجحة للد وى .
 -2صحة تقديم النقل يف األمور املنقولة .
ويف هذين الطريقين جاءت القا دة الحوارية املشةةةهورة  ( :إن رنت ناقالً فالصةةةحة ،
وإن رنت مدُ يًّا فالدليل ) .
صةةادِقِينَ } ويف أر ر
ويف التنزيل جاء قوله سةةبحانه  { :قُلْ هَاتُوا ُبرْهَانَكُمْ إِنْ رُنْتُمْ َ
ررُ مَنْ
ررُ مَنْ مَعِيَ وَذِ ْ
هذَا ذِ ْ
هانَكُمْ َ
هاتُوا ُبرْ َ
من سةةةورة :البقرة  ، 111:والن مل ُ { . 64قلْ َ
قَ ْبلِي } (االنبياء { . )24:قُلْ فَ ْتُوا بِالتُوْرَاةِ فَا ْتلُوهَا إِنْ رُنْتُمْ صَادِقِينَ } (آل مران. )93:
األصل ال اني:
سالمة رالمِ املناظر ودليله من التناقض ؛ فاملتناقض ساقط بداهة.
ومن أم لة ذلك ما ذرره بعض أهل الت سير من:
حرٌ أَوْ مَ ْنُونٌ } (الذاريات. )39:
 -1وصف فر ون ملوسى ليه السالم بقوله  { :سَا ِ
وهو وصةةةف قاله الك ار  -لك ير من األنبياء بما فيهم ر ار ال اهلية  -لنبينا محمد
صلى الله ليه و سلم  .وهذان الو ص ان ال سحر وال نون ال ي تمعان ،ألن ال ش ن يف
السةةاحر العقل وال طنة والذراء ،أما امل نون فال قل معه البته  ،وهذا منهم تهافت
وتناقض بيّن.
األصل ال الث:
أال يكون ا لدل يل هو ين ا لد وى  ،أل نه إذا ران رذ لك لم يكن دليالً  ،ولك نه إ ادة
للد وى ب ل اظ وصةةةيخ أخرى  .و ند بعض املُ حاورين من البرا ة يف تزويق األل اظ
ووخرفتها ما يوهم ب نه يُورد دليالً .وواقع الحال أنه إ ادة للد وى بل
تحايل يف أصول إلطالة النقاش من غير فا،دة.
األصل الرابع:
سلُمات
سلُمة وهذه املُ َ
-1االت اق ىلع منطلقات رابتة وقضايا مُ َ
وال وابت قد يكون مرجعها أنها قلية بحتة ال تقبل النقاش ند
العقالء املت ردين ؛ رحُسْنِ الصدق  ،وقُبحِ الكذب  ،وشُكر املُحسن
 ،ومعاقبة املُذنب.
سلُمات دينية ال يختلف ليها املعتنقون لهذه الديانة
أو تكون مُ َ
أو تلك.
سلُمات  ،واالنطالق منها يتحدد مُريد
وبالوقوف ند ال وابت واملُ َ

مُ اير ،وهذا

الحق ممن ال يريد إال املراء وال دل والس سطة .
ف ي اإلسالم الحكم بما أنزل الله  ،وح اب املرأة  ،وتعدد الزوجات
 ،وحرمة الربا  ،والخمر  ،والزنا ؛ رل هذه قضايا مقطوم بها لدى
املسلمين  ،وإرباتها شر ًا أمر م روغ منه.
إذا ران األمر رذلك ؛ فال ي وو أن تكون هذه محل حوار أو نقاش مع
مؤمن باإلسالم ألنها محسومة .
فقضية الحكم بما أنزل الله منصوص ليها بم ل  { :فَال وَرَبكَ ال
يُؤْمِنُونَ حَتُى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَ َرَ بَيْنَهُمْ ( } ...النساء { . )65:وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ال ُلهُ فَ ُولَئِكَ هُمُ الظُاملُِونَ } (املا،دة. )45:
وح اب املرأة محسوم ب ملة نصوص:
{ يَا أَيُّهَا النُبِيُّ قُلْ ألَِوْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ املُْؤْمِنِينَ يُدْنِينَ َلَيْهِنُ
مِنْ جَالبِيبِهِنُ } (األحزاب. )59:
…وقد يسوغ النقاش يف فر يات من الح اب ؛ رمس لة رشف
الوجه  ،فهي محل اجتهاد ؛ أما أصل الح اب فليس رذلك

ومن هنا فال يمكن ملسةةةلم أن يقف ىلع ما،دة حوار مع شةةةيو ي أو
ملحد يف م ل هذه القضةةةايا ؛ ألن النقاش معه ال يبتدن من هنا  ،ألن
سلُمة  ،ولكن يكون النقاش معه يف أ صل
هذه الق ضايا لي ست نده مُ َ
الديانة ؛ يف ربوبيُة الله  ،و بوديُة ونبوّة محمد صلى الله ليه وسلم
 ،وصِدْق القرآن الكريم وإ

اوه .

األصل الخامس:
الت رُّد  ،وقصد الحق  ،والبعد ن التعصب  ،وااللتزام ببداب الحوار:

يقول ال زاليّ أبو حامد ( :التعاون ىلع طلب الحق من الدّين  ،ولكن له
شروط و المات ؛ منها أن يكون يف طلب الحق رنا شد ضالّة  ،ال ي رق
بين أن تظهر الضالّة ىلع يده أو ىلع يد معاونه  .ويرى رفيقه معينًا ال
خصمًا  ،ويشكره إذا رُفه الخط وأظهره له )  ..اإلحياء ج1
ومن مقوالت اإلمام الشافعي املح وظة ( :ما رلمت أحدًا قطّ إال أحببت
أن يُوفّق ويُسدّد ويُعان  ،وتكون ليه ر اية الله وح ظه.
هرَتِ الح ّةُ ىلع لسانه أو لساني ).
وما ناظرني فبالَيْتُ ! َأظَ َ
فال بد أن يكون الحوار بريئًا من التعصّ ةب خالصةةًا لطلب الحق  ،خاليًا من

العنف واالن عال  ،بعيدًا ن امل شاحنات األنانية وامل الطات البيانيّة ،
مما ي سةةةد القلوب  ،ويهيل الن وس  ،ويُولد ال ُن رة  ،ويُوغر الصةةةدور ،
وينتهي إلى القطيعة.
وهذا املو ضوم سوف يزداد ب سطًا حين الحديث ن آداب الحوار إن شاء
الله.
األصل السادس:
أهلية املحاور:
إذا ران من الحق أال يمنع صةةةاحب الحق ن حقه  ،فمن الحق أال يعطى
هذا ا لحق ملن ال يسةةةتح قه  ،ر ما أن من الحك مة والع قل واألدب يف
الرجل أال يعترض ىلع ما ليس له أهالً  ،وال يدخل في ما ليس هو ف يه
ر ؤًا.
من الخط أن يتصدى للدفام ن الحق من ران ىلع الباطل.
من الخط أن يتصدى للدفام ن الحق من ال يعرف الحق.
من الخط أن يتصدى للدفام ن الحق من ال ي يد الدفام ن الحق.
من الخط أن يتصدى للدفام ن الحق من ال يدرك مسالك الباطل.
فليس رل أحد مؤهالً للدخول يف حوار صحي صحيح يؤتي رمارًا يانعة
ونتا،ل طيبة.
والذي ي مع لك رل ذلك( :العلم) ؛ فال بد من الت هيل العلمي للمُحاور ،
ويقصد بذلك الت هيل العلمي املختص.
وإن من البالء ؛ أن يقوم غير مختص ليعترض ىلع مختص ؛ فيُخَط ئه
ويُ َلطه ..
ور ير من الحوارات غير املنت ة مردُّها إلى دم التكافؤ بين املتحاورين
 ،ولقد قال الشةةةافعي رحمه الله  ( :ما جادلت املًا إال وغلبته  ،وما
جادلني جاهل إال غلبني !).
األصل السابع:
قطعية النتا،ل ونسبيُتها:
من املهم يف هذا األصةةةل إدراك أن الرأي ال كري نسةةةبيُّ الداللة ىلع
الصةةةواب أو الخ ط  ،وا لذي ال ي وو ليهم الخ ط هم األنب ياء ليهم
السةةالم فيما يبل ون ن ربهم سةةبحانه وتعالى وما دا ذلك فيندرج
تحت املقولة املشةةهورة ( رأيي صةةواب يحتمل الخط  ،ورأي اآلخر خط
يحتمل الصواب ).

ويف تقرير ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ( :وران بعضةةةهم يعذر رل من خال ه يف

مسا،ل االجتهادية  ،وال يكل ه أن يوافق فهمه ) اهة من امل ني.
الحوار يكون فاشالً إذا انتهى إلى نزام وقطيعة  ،وتدابر ومكايدة وت هيل وتخطئة.
األصل ال امن:
الرضةةةا والقبول بالنتا،ل التي يتوصةةةل إليها املتحاورون  ،وااللتزام ال ادّ بها  ،وبما
يترتب ليها.
وإذا لم يتحقق هذا األصل رانت املناظرة ضربًا من العبث الذي يتنزه نه العقالء.
يقول ابن قيل (:وليقبل رل واحد منهما من صاحبه الح ة ؛ ف نه أنبل لقدره  ،وأ ون
ىلع إدراك الحق وسلوك سبيل الصدق.
قال ال شافعي ر ضي الله نه  :ما ناظرت أحدًا فقبل مني الح ُة إال ظم يف يني ،
وال ردُها إال سقط يف يني )
سابعا آداب الحوار:
 -1التزام القول الحسن  ،وت نب منهل التحدي واإلفحام:
إن من أهم ما يتوجه إليه املُحاور يف حوار  ،التزام الحُسةةةنى يف القول وامل ادلة ،
دلْهُمْ
ف ي محكم التنزيل { :وَقُلْ لِعِبَادِي َيقُولُوا الُتِي هِيَ أَحْسَ ةن }(االسةةراء  { )53:وَجَا ِ
بِالُتِي هِيَ أَحْسَن } (النحل.)125 :
{ وَقُولُوا لِلنُاسِ حُسْنًا }(البقرة )83:
علَى هُدىً أَوْ يفِ ضَاللظ مُبِينظ }(سب  )24:مع أن بطالنهم ظاهر ،
وقوله { :وَإِنُا أَوْ إِيُارُمْ لَ َ
وح تهم داحضة.
ويلحق بهذا األصةةةل :ت نب أسةةةلوب التحدي والتعسةةةف يف الحديث  ،ويعتمد إيقام
الخصةةةم يف اإلحراج  ،ولو رانت الح ة بينه والدليل دام ًا ف ن رسةةةب القلوب مقدم
سكِته بح ة ولكنك ال
ىلع ر سب املواقف وقد ُت ْحِم الخ صم ولكنك ال تقنعه  ،وقد تُ ْ
تكسب تسليمه وإذ انه  ،وأسلوب التحدي يمنع التسليم.
هناك بعض الحاالت اال ست نا،ية التي ي سوغ فيها الل وء إلى اإلفحام وإ سكات الطرف
اآلخر؛ وذلك فيما إذا اسةةةتطال وت اوو الحد ،وط ى وظلم و ادى الحق ،ورابر مكابرة
بينة ،ويف م ل هذا جاءت اآلية الكريمة:
ظلَمُوا مِنْهُمْ } (العنكبوت. )46 :
دلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إالَ بِالُتِي هِيَ أَحْسَنُ إالَ الُذِينَ َ
{ وَال تُ َا ِ
ف ي حاالت الظلم والب ي والت اوو  ،قد يُسةةةمح باله وم الحادّ املررز ىلع الخصةةةم
وإحراجه  ،وتسةةة يه رأيه ؛ ألنه يم ل الباطل  ،وحَسَةةةنٌ أن يرى الناس الباطل مهزومًا
مدحورًا
 -2االلتزام بوقت محدد يف الكالم:
ينب ي أن ي ستقر يف ذهن املُحاور أال ي ست رر بالكالم  ،وي ستطيل يف
الحديث  ،ويسةةةترسةةةل بما يخرج به ن حدود اللباقة واألدب والذوق
الرفيع.

يقول ابن ق يل يف ر تا به فن ال دل  ( :وليت ناو با الكالم م ناو بة ال
م ناه بة  ،بح يث ينصةةةت املعترض للمُسةةة َتدِلّ حتى ي رغ من تقريره
للدليل  ،رم املُسةةةتدِلُّ للمعترض حتى يُقرر ا تراضةةةه  ،وال يقطع أحد
منها ىلع اآلخر رالمه وإن فهم مقصود من بعضه )
ومن امل يد أن تعلم ؛ أن أغلب أسةةةباب اإلطالة يف الكالم ومقاطعة
أحاديث الرجال يرجع إلى ما يلي:
 -1إ

اب املرء بن سه.

 -2حبّ الشهرة وال ناء.
 -3ظنّ املتحدث أن ما ي تي به جديد ىلع الناس.
قلُة املباالة بالناس يف لمهم ووقتهم وظرفهم.
ِ -4
 -3حسن االستمام وأدب اإلنصات وت نب املقاطعة:
رما يطلب االلتزام بوقت محدد يف الكالم  ،وت نب اإلطالة قدر اإلمكان
 ،فيطلب حُسةةن االسةةتمام  ،واللباقة يف اإلصةة اء  ،و دم قطع حديث
املُحاور وإنّ من الخط أن تحصةةر همُك يف الت كير فيما سةةتقوله  ،وال
تُلقي باالً ملُحدرك ومُحاورك  ،وقد قال الحسةةةن بن لي البنه  ،رضةةةي
الله نهم أجمعين:
( يا بنيّ إذا جال ست العلماء ؛ فكن ىلع أن ت سمع أحرص منك ىلع أن
سنَ اال ستمام رما تتعلم ح سن الكالم  ،وال تقطع ىلع
تقول  ،وتعلًم حُ ْ
أحد حدي ًا  -وإن طال  -حتى يُمسك ).
إن السةةمام ال يد يتيح القا دة األسةةاسةةية اللتقاء اآلراء  ،وتحديد نقاط
الخالف وأسبابه حسن االستمام يقود إلى فتح القلوب  ،واحترام الرجال
عرُ
وراحة الن وس  ،تسةةلم فيه األ صةةاب من التوتر والتشةةنل  ،رما يُشْة ِ
ب دّية املُحاور  ،وتقدير املُخالف  ،وأهمية الحوار ومن رم يتوجه ال ميع
إلى تحصيل ال ا،دة والوصول إلى النتي ة.
 -4تقدير الخصم واحترامه:
ينب ي يف م لس الحوار ال ت رد ىلع االحترام املت بادل من األطراف،
وإ طاء رل ذي حق ح قه ،واال تراف بمنزل ته وم قا مه ،في خا طب
بالعبارات الال،قة ،واأللقاب املستحقة ،واألساليب املهذبة.
إن تبادل االحترام يقود إلى قبول الحق  ،والبعد ن الهوى  ،واالنتصةةار
للن س  .أما انتقاص الرجال وت هيلها ف مر مَعيب مُحرّم.
وما قيل من ضةةةرورة التقدير واالحترام  ،ال ينايف النصةةةح  ،وتصةةةحيح
مللَقِ
األخطاء ب ساليبه الرفيعة وطرقه الوقورة فالتقدير واالحترام غير ا َ
الرخيص  ،والن اق املرذول  ،واملدح الكاذب  ،واإلقرار ىلع الباطل.

 -5حصر املناظرات يف مكان محدود:
يذرر أ هل العلم أن املُ حاورات وال دل ينب ي أن يكون يف خلوات
محدودة الحضور ؛ قالوا :وذلك أجمع لل كر وال هم  ،وأقرب لص اء الذهن
 ،وأ سلم لح سن الق صد  ،وإن يف ح ضور ال مع ال

ير ما يحرك دوا ي

الرياء  ،والحرص ىلع ال لبة بالحق أو بالباطل.

 - 6اإلخالص:
هذه الخ صلة من األدب متممة ملا ذرر من أ صل الت رد يف طلب الحق ،
فعلى املُحاور أن يوطن ن سه  ،ويُرو ضها ىلع اإلخالص لله يف رل ما
ي تي وما يذر يف ميدان الحوار وحلبته.
وسةةوف يكون فحص الن س دقيقًا وناجحًا لو أن املُحاور توجه لن سةةه
بهذه األسئلة:
 هل رمُت مصلحة ظاهرة تُرجى من هذا النقاش وهذه املشاررة ؟ هل يق صد تحقيق ال شهوة أو ا شبام ال شهوة يف الحديث وامل شاررة؟
ومن التحسةةةس ا لدقيق والنصةةةح الصةةةةادق للن س أن ي حذر بعض
التلبيسةةةات الن سةةةية والشةةةيطانية فقد تتوهم بعض الن وس أنها
تقصةةةد إحقاق الحق  ،وواقع دخيلت ها أن ها تقف مواقف إنتصةةةارِ ذاتظ
وهوى و يد خل يف باب االخالص والت رد توطين الن س ىلع الرضةةةا
واالرتياح إذا ظهر الحق ىلع لسةةةان اآلخر ورأيه  ،ويعينه ىلع ذلك أن
ي ستيقن أن اآلراء واألفكار وم سالك الحق لي ست ملكًا لواحد أو طا ،ة ،
والصةةةواب ليس حكرًا ىلع وا حد بعي نه  .فهمُّ املخلص ومهم ته أن
ينتشر الحق يف رل مكان  ،ومن أيّ مكان  ،ومن أيّ و اء  ،وىلع أيّ فم.
إن من الخط البين يف هذا الباب أن تظن أنّ الحق ال ي ار ليه إال أنت ،
وال يحبه إال أنت  ،وال يدافع نه إال أنت  ،وال يتبناه إال أنت  ،وال يخلص
له إال أنت.
ومن ال ميل  ،وغاية النبل  ،وال صدق ال صادق مع الن س  ،وقوة اإلرادة ،
و مق اإلخالص ؛ أن تُوقِفَ الحوار إذا وجدْت ن سةةةك قد ت ير مسةةةارها
ودخلتْ يف مسارب الل ل والخصام  ،ومدخوالت النوايا.
وهذا ما تيسر تدوينه والله وليُّ التوفيق  ،وصلى الله ىلع محمد وآله
وصحبه وسلم.

