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 احلوار وأثره يف التعايش السلمي 
 

 (*)د. منيل يحيى إسماعيل
 

  ملخص البحث
له األمدددصال   مددد  الددده  لدددح ه الحمددد  ب اب المدددولمصال  اللددد ة  السددد    مددد  اسددد   
 هد   ضلدل اب  ،، إال اإلس   المظص  في كل زموال  مكوال ص اجه تح صوت ك صداة جد اأجممصال

ال اإلسد   الصد   ص اجده تحد  ج صد   القلوء  مصهدوتجو زهو  ل  قهاهو  ز  جل قو ا  م   ،  ا 
، فهدد  لددصد تحدد ا  ددصال اإلسدد    للدد مه مددال الكضددوا  هدد  صلتمددا تمومددو  ددال تمدد  التحدد صوت

  أ  اء ال صال ! إنه تح   صال المسممصال أنضسه .
 ممو الش  فصه أال اإلنسوال حاصص  م  الح اا  الج ال  اإلقنوع كمدو قدول اب  دز  

نَسان   َوَكانَ  ))  جل ِ ثَرَ  اْلإ ء   أَكإ  .(54 :) االصة (( الكها َجَدلا  َشيإ
فجددوء هددلا ال حددث الم سدد    ددد )) الحدد اا  أيددال فددي التمددوصا السددممي(( صلددا الدد اء  

 صألدل المسدمم ال   اهد   ، صمد  األمدال  األمدوال ، ص صال له الد  اء حتد  صسدتقا المجتمدم المسدم 
  إلال اب لقصو ة المول   أسال.

 
Summary 

Praise be of the almighty (Allah) and peace and prayer be on 

his messenger Mohammad (PBUH). 

The greet Islam in every time and place faced a big challenge 

and with houndred of the almighty god has the ability to removed it 

and defeated it and able to control it , the Islamic today faced the new 

challenge and it is completely different to another challenges. It is 

not challenge between Islam and its enemies from the unbelieves the 

enemy of the religion it is the challenge among Muslims themselves.  

                                           

 كمصة المم   اإلس مصة، جوممة الم لل.قس  الشاصمة،  (*)
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Without any doubt the man has desiring to make the dialog 

and to quarrelsome. And has the desire to convinced as the almighty 

Allah said (( man is ever more quarrelsome than anything )) alkahif. 

This research titled (( the dialog and its effect in the peacefully 

to coexist among Muslims )) to explain the disease and the drugs till 

the Islamic society has been fixed and include the peace and peaceful 

, the Muslims tooked there role with the mercy of the almighty Allah 

in order to giade the whole universal bye the ability of Allah. 

 
 :ادلقذمت
الحمددد  ب اب المدددولمصال  اللددد ة  السددد    مددد  اسددد له األمدددصال   مددد   لددده  لدددح ه  
ممددو ال شدد  فصدده أال اإلنسددوال حدداصص  مدد  الحدد اا  الجدد ل  اإلقنددوع كمددو قددول  ددز   .أجممددصال
ػَ  ا  جل ) ََ َج  ٍإ نَسػاف  ََكإ َػػَ  َيػ لإلنسدوال أال ص ضدل  الحد اا حوجدة لدا اصة ال صن  دي  ،)1((وََكاَف اْلإِ
 سدد ب مددو  لددل  ، تقددواب يقددوفي ، لمددل مددو صشدده ل المددول   أسددال الصدد   مددال تقدد    ممددي ، نهددو

صدددد   ا النددددود جمددددصمه   مدددد   ،إلصدددده مددددال تقنصددددوت  ممصددددة متطدددد اة  شددددت  أشددددكولهو  لدددد اهو
حتد  صتمكند ا  ،الت فوته   ت وصال ت جهوته  إل  إح اث أسم ب لمحصوة ص شوهو التضدوه   الت افد 

 .  حصال أق ل ال صت  لل  إال  ولح اا لست أ ولغ  ،المصا  أموال  استقااا مال
ال  ، أنده انتشدا  ولسدصا ،لق  ظم  اإلس   كيصاًا حصنمو ز   أ  اؤل أنه  صال ق ة  قها 

قنوع اآللا لق   وال لكل  وقل منلا أال اإلس   جمدل الحد اا مدال أهد   ، ولح اا  النقوا  ا 
( الحد اا مندل أ لد  إل اسدتل   الن دي ) ، الحد اا  حد ل ،  دولح اافإنه ل  صنتشا إالا  ،أ ل صوته

   .إل  أال أت ا اب  ز  جل له ال صال  أت ا له المماة ،لحظوت ال   ة
لا كدددوال الحددد اا  دددصال المسدددممصال   صددداه  لدددا اصوً   فهددد   دددصال المسدددممصال فصمدددو  صدددنه   ، ا 

 ،وندت  صدنه  أ   دصال  صداه فإال جمصدم مدو صحدصط  ولمسدممصال مدال أزمدوت سد اء أك ،أكيا لا اة
   .ال   مال م اجهتهو  ولح اا

فجدددوء هدددلا ال حدددث م سددد مًو  دددد )الحددد اا  أيدددال فدددي التمدددوصا السدددممي  دددصال المسدددممصال( 
الحدد اا  مشددا  صته  أهمصتدده  أه افدده  :كددوال الم حددث األ ل ، أا مددة م وحددث ،لددمانته مق مددة
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الحد اا    ال فدي  :الم حث اليولدث   ،الح اا مم الملولا زمال الضتال : الم حث اليوني ،   ا ه
 ،الحددد اا  أيدددال فدددي الحضدددوظ  مددد   حددد ة اللدددا : الم حدددث الاا دددم ،الحددد  مدددال ظدددوهاة المندددا

أسدددأل اب  دددز  جدددل أال صجمدددل هدددلا الممدددل  ، لوتمدددة تلدددمنت أهددد  مدددو ت لدددل إلصددده ال حدددث
   .لوللًو ل جهه الكاص 

 

 ادلبحث األول
 احلوار ومشروعيتو وأىميتو وأىذافو وآدابو

 
  :الحوار في اللغة دال على معان عدة :لمطلب األولا

صقول  حدوا إلد  الشديء   نده ، ه  الاج ع  ال الشديء  الد  الشديء :مأل ل مال الحْ ا :أ ال 
ُ  ََػ َّ ََف نَّػ  َُر ػ رَ فضدي القدا ال الكداص  ) ،حْ اًا  محواًا  محدواة إلا اجدم إلصده  ،أا لدال ص مدث )2((ِإنَّػ

ننًا فننال  رمننن د) :( فددي الحدد صث ق لدده ) إاّل حننار  ،أو قننال عنندو اي ولنني   نن ل  ،عننا ًر
   .، أا اجم  مو نسب إلصه) 3((عليو
 فددي الحدد صث ق لدده  ،النقلددوال  مدد  الزصددو ة ألندده اجدد ع مددال حددول إلدد  حددول  : الحددْ ا :يونصددو 

(): (نعو  فناي منن الحنور فعند ال نور))قصدل ممندول ،ممندول مدال النقلدوال  مد  الزصدو ة ،)4 : 
   .أم انو  م  ل حهو مال فسو 

مدو  دولضكا ،إمدو  ولدلات ، التدا   ،التحصُّدا : الحد ا :يوليو  إلا تدا    : حدوا المدوء فدي ال د صا ، ا 
 .)5( صقول لمم   اللا تجاا  مصه ال كاة لتا  ل ، منه المح ا ،تحصا :فصه،  حوا في أمال

 منددده ق لددده  ،)6(ا( منددده التحدددو   ،)المااجمدددة  المددداا اة فدددي الكدد   : المحددو اة  الحددد اا
َمع  َتَراو رَك َما ِإفَّ تمول  ) ُ  َُسإ ُِ َوانلَّ َتِكٍ ِإَنى انلَّ َها َوَتشإ َِ َؿ انَِّتٍ ت َجاِدن َك ِفٍ َزوإ ُ  قَػ إ َُ َسػِم ع  َق إ َسِمَع انلَّ  انلَّػ
ُِ َوه َ  ُ َراِور ه   منه ق له تمول  ) ،)7((َبِص     أي ) :ط دي احمده ابقول اإلمو  القا  ،)8((فَػَقاَؿ ِنَصاِحِب

 لمتنو فمنا  :ويقنال ،التًناوب والتحناور ،المًاوفنة :والمحناورة ،يراًعو فني ال ناو ويًاوفنو
ع ِإلّي حواراً  ،أحار أليَّ ًوافاً     .)9((أي ما رّد ًوافاً  ،وما ًر

فددولح اا صمنددي الاجدد ع  التجدد اب فددي مسددألة مددو تحتددوج إلدد  ال صددوال  : ل لددة القدد ل
 . ازالة ال م ض
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 وار اصطاحًا: الح

 ،)10((ىو تراًع ال ناو فنين طنرفين) : افه شصخ اإلس   ا ال تصمصة احمه اب  ق له 
يعنر   نل ًاننب ن نرة فيمنا  ،المناقشة والًدل ي وننان فنين شيصنين أو أ  نر) : قصل هد 

 :فت صال أال هنو  منوس ة  صال الممنصصال الم د ا  االلدط حي فهد  .)11((يراه ويعتقد من أمور
   .الك    صال طافصال أ  أكيا مال   ال  ج   لل مةمااجمة 
عفنارة عنن ت اعنل فنين طنرفين  مال ل ل مو تق   نج  أال أح  أقسو   الح اا هد  ) 

 .  )12((فأ  ر يقصد منو تفادل اآلراء واألف ار التي تؤدي إلى ت امل اليفرات
 

  :ويمكن تحديد أهم عناصر الحوار الرئيسة وهي كاآلتي

س اء أكون ا أشلولًو أ  مؤسسدوت أ  جهدوت أ  حك مدوت أ   ، ج   أطااا لمح اا .1
   . صا لل   مم  ج   قلصة أ  مشكمة 

   .ت و ل الح صث  أا  سصمة مم ااة  مضه مة  أال التمضت  جهوت النظا .2

   .)13( ج   م ل ع لمح اا  النقوا .3

 مددال لدد ل الحدد اا صمكددال لإلنسددوال الدد فوع   صددوال مددو صحممدده مددال  قصدد ة أ  فكددا  ددال  .4
   0مااتب الح اا فق  صك ال منوظاة أ  صك ال منوقشة طاص  

 

   .الج ل  المنوظاة  المنوقشة  نح  لل  : مال ألقوب الح اا
 

 المطلب ال اني: مشروعية الحوار:
فضددي القددا ال فددي  ، ا ت لضظددة )الحدد اا(  مضظهددو  ممنوهددو فددي القددا ال  السددنة المطهدداة 

ػػَ  ُ َرػػاوِ ق لدده تمددول  ) ُِ َوه  ََػػا ا َوَََفػػ   نَػَ ػػ افَػَقػػاَؿ ِنَصػػاِحِب مػػَك  قَػػ إ  فددي ق لدده تمددول  ) ،)14((ر ه  ََنَػػا ََكإ َػػػ   َِ
ػػػػَمع  َتَراو رَك َمػػػا ِإفَّ انلَّػػػ ُ  َُسإ ُِ َوانلَّػػػ ػػػػَتِكٍ ِإنَػػػى انلَّػػػ َهػػػا َوَتشإ َِ َؿ انَّتِػػػػٍ ت َجاِدن ػػػَك ِفػػػٍ َزوإ ُ  قَػػػػ إ َُ َسػػػػِم ع  َسػػػِمَع انلَّػػػ

 .)15((َبِص    
( كدددوال صا ادددي ألدددحو ه ث كيصددداة ت دددصال أال الن دددي ) مدددال السدددنة الن  صدددة هندددو  أحو صددد 

 هد  حد اا  مدا  ، لمماي ألكا مديً   احد اً  ، م  الح اا حت  في ألمب الظا ا  الم اقا
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ألسنت نفني  :فقلنت( )أتينت نفني اي ) -:(قدول  مدا ) ،( ص   الح ص صة ال اللطوب )
فلنو  :قلنت ،فلنى :ل ؟ قنالألسننا علنى الحنع وعندونا علنى الفاطن :قلت ،فلى :اي حقًا ؟ قال

قلننت أو  ،ننني رسننول اي ولسننت أعصننيو وىننو ناصننريإ :نعطنني الدنيننة فنني ديننننا إ ًا ؟ قننال
فأيفرت  أنا نأتينو العناو ؟  :قلت ،فلى :لي   نت تحد نا أنا سنأتي الفيت فنطوف فو ؟ قال

ىن ا نفني  ألي  :فأتيت أفا ف ر فقلت يا أفا ف ر :قال ،فأن  آتيو ومطوف فو :قلت ،ال :قال
فلنو  :قلنت ،فلنى :ألسننا علنى الحنع وعندونا علنى الفاطنل ؟ قنال :قلت ،فلى :اي حقًا ؟ قال

نل :نعطي الدنية في ديننا إ ًا؟ قال ( ولني  يعصني رفنو وىنو إننو رسنول اي ) ،أيينا الًر
ألني   نان يحند نا أننا سننأتي الفينت  :قلنت ،ناصره فاستمس  فعنهه فنو اي إننو علنى الحنع

 ،فإنن  آتينو ومطنوف فنو :قنال ،ال :أفأيفر  أن  تأتيو العناو ؟ قنال ،فلى :؟ قال ونطوف فو
   .)16((فعملت ل ل  أعماالً  :قال عمر :قال الهىري

 -:فيست اد من ى ا الحديث فيما يتعلع فموضع الفحث 
   .(  ألحو ه الح اا  النقواتممص  الن ي ) .1
   .()( الحم   الحكمة في ح اال مم  ما استل ا  الن ي ) .2

حصنمو اأى أال في  ند   لدم   ،((  م  اإلس     م  اس ل اب ) صاة  ما ) .3
   .(  ح  اإلس  الح ص صة إجحوفو في ح  الن ي )

 .(  تصقنه      اب  ز  جلي وت الل ص  ) .4

 

 أىمية الحوار: المطلب ال الث:
إلقنددوع صمكددال القدد ل أال الحدد اا مددال أحسددال  أفلددل  أنجدد  ال سددو ل الم لددمة إلدد  ا 

ألال الحد اا تدا صض لمنضد د  ، ت صصا االتجول اللا ق  صد فم إلد  تمد صل السدم   إلد  األفلدل
 تتجم  أهمصته فدي   د  النمد  النضسدي  التلضصدا مدال  ، احتاا   ااء اآللاصال ، م  ق  ل النق 
فأهمصتده  ، تحاصا النضد مال اللاا وت  المشو ا الم ا صة  الملدو ا  القمد  ،مشو ا الك ت

ال فدددي أنددده  سدددصمة  نو صدددة   جصدددة تسدددوه  فدددي حدددل كيصدددا مدددال المشدددك ت  حدددل أ مدددب تكمددد
  .)17(األزموت
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فهدد  مددال أفلددل  سددو ل الدد   ة إلدد   ، لمحدد اا أهمصددة  ول ددة فددي المنظدد ا اإلسدد مي 
 تت دصال أهمصدة الحد اا أال الن دي  ، ممم  مه    واز في حقل ال   ة   صوال المم  ،اب  ز  جل

( منددل   اصدددة    تددده ) الم واكدددة اسدددتهمهو  دددولح اا الهدددو ئ ممتمددد ًا  مددد  األسدددم ب االقندددو ي
   . ق    ه المم ج ،حت  أت  اب  ز  جل له المماة

 أصلددًو  مددال لدد ل الحدد اا ا ا  مدد  مددال طمددال  وإلسدد    اتهمدده  أندده  صددال قهددا  أندده  
المكددد   ددل  مدد  ، صظمدد  اإلسدد   كيصدداًا حصنمددو صقددول  ندده إندده انتشددا  ولسددصا ،انتشددا  ولسددصا

 -: لل  لم ة أس وب أهمهو ،مال لل  فإنه انتشا  ولح اا أ اًل   لااً 
إال اإلسدد   صممدد  مددال الحجدد   األ لددة  قدد ة المنطمدد  مددو ص نصدده  ددال اسددتل ا  منطمدد   .1

 هد  حدول للد   الحد   أهمده  ،الق ة في مجول ال   ة فهلا منطمد  المدوجز المضمدد
 ِّق ػػػ ه  َوانص ػػػ  وا َِنَهػػػَتك نإ ِإف ك مػػػت نإ قَػػػان  ا حَ فدددي كدددل  لدددا قدددول  دددز  جدددل حكوصدددة  دددنه  )

ُ   قول تمول  ) ،)18((فَاِفِل  َ  َ  َسى َونإَ  إع  رَبَّ ت لإ  ف  َذر ونٍِ ََقػإ  .)19((َوقَاَؿ ِف إَف إ
 ،إال اسددتل ا  القدد ة فددي ت لصدد  القنو ددوت أمددا صتمددواض مددم م ددو ئ اإلسدد    أحكومدده .2

َ اَه ِفٍ انػ ِّ فق  قول اب  ز  جل ) ػ ِه  انمَّػاَس  قدول  دز مدال قو دل ) ،)20((ُ ِ  َ ِإكإ ََ ت كإ ََفَأَنػ
ِم  َ  َِ َ ؤإ ػَمَع   ق له تمول  ) ،)21((َحتَّى َُك  ن  اإ  َِ إه  َحتَّػى َُسإ ػَتَجاَرَؾ فَػَأ َوِإفإ َََح   ََِّ  انإم شإ ِِك َ  اسإ

  ُ ََمَػػػ ََأإ   ُ ُِ َ ػػػنَّ ََبإِلمإػػػ ـَ انل ػػػ ََ  الدددة  مددد  هدددلا   اآلصدددوت كيصددداة جددد اً  ، لددد  صقدددل صدددؤمال )22((َكػػػ
   .الممن 

نمدددو  ولحجدددة  ال اهدددوال ،إال ت صصدددا المقو ددد  أمدددا ال صحلدددل  وسدددتل ا  القددد ة .3 فما مدددو  ، ا 
لكدال ال صمكدال إكااهده  مد  إ تقدو  شديء ال  ،صك ال اال تقو  م نصًو  م  سدم   ممدصال

 . )23(صا   له

الحد   صكد ال  صدوال  ، لمح اا أهمصدة ك صداة إل  صدت  مدال ل لده تمصصدز الحد   دال ال وطدل 
 .)24( لصد مجا  مو صي ت في األلهوال مال أفكوا  تل اات ،مال ل ل األ لة الشا صة

 مدددال اللدددا اا جددد ًا  نحدددال نتحددد اث  دددال أهمصدددة الحددد اا أال نضددداا   دددصال الحددد اا   دددصال  
إلا كدوال أقد ى فدي الللدو ،  : اجدل جد ل ، ه  ش ة المقدل :الج ل، إل أنه مأل ل مال الجْ ل

 : المجو لددددة ،الللدددد مة  الجدددد ل مقو مددددة الحجددددة  ولحجددددة شدددد ة : الجدددد ل .لولددددمه : جو لدددده
   .)25(المنوظاة  اللل مة
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   .)26(المضو لة  م  س صل المنوز ة  الم ول ة( :) الج ل :قول الاا ب 
مااجمة الك    ت و له  دصال المتحدو اصال  :فولح اا ، الح  أال   صال الح اا  الج ال فاقوً  

ػػػَ  لدددااع  منددده ق لددده تمدددول  )  ال صحلدددل  دددصال الحددد اا ، لددد اًل إلددد   وصدددة ُِ َوه  فَػَقػػػاَؿ ِنَصػػػاِحِب
ػػػاَدن  ا .  أمدددو الجددد ال فدددأكيا  ا  ل فدددي القدددا ال  دددولممن  المدددلم   كق لددده تمدددول  ))27((ُ َرػػػاِور ه   ََ َو

ُِ انإَرقَّ  ِحض  ا ِب    . ال صنتضم  ه ، هلا الج ال ال فو  ة منه .)28((بِانإَباِطِل نِ   إ
يد   )29((ضل قوو فعد ىدى  انوا عليو إاّل أور وا الًدلما ) :( ق  قول اسد ل اب ) 

َََ  ا ت  ق له تمول  ) فمدال  ،فولج ال  ول دًو هد   لدو ة المموند   المكدو ا )30((ََا َضَ ب  ه  َنَك ِإ َّ 
 ،مننا  لننت أمنة فعنند نفييننا إال  ننان أول ضنناليا الت نن يب فالقنندر) :( أنده قددولأ دي أمومددة )

 .  )31((أعطوا الًدل وما  لت أمة فعد نفييا إال
لدو ة ال قدت  ،إال قلصة الح اا  م  أال تست ل  ل اة  ممصدة   مصد ًا  دال المهدوتاات  ا 

 ،ألال يمداات الحد اا إمدو أال تكد ال محمد  ة أ  أال تكد ال ملم مدة ، الجه  تك ال نتو جهو جصد ة
ه أال فد   د  لمدال أاا  ال لد ج فصد ، لست أ ولغ حدصال أقد ل أال الحد اا فدالي ال صجصد ل أكيدا الندود

 .صتمتم  لضوت ال صتمتم  هو  صال مال النود
لق  تن اه  مموء المسممصال ق صمًو  ح صيًو إل  أهمصة الح اا فألاض ا كت ًو  ممصدة تاكدز  مد   

  )ال اهدددوال  ،الحددد اا ميدددل كتدددوب )اإلنلدددوا فدددي مسدددو ل اللددد ا( أل دددي سدددمص  النصسدددو  اا
اال ددددت ا  اللدددد ا( لمحمدددد     )تجاصدددد  المسددددو ل فددددي ، اللدددد ا( أل ددددي المظضددددا المددددا زا

  هنو  كتب   ح ًث كيصاة ج ًا ال صمكال لكاهو لكياتهو.  ،األس ا الق سي
  

 أىداف الحوار: المطلب الرافع:
 صمدد  الحدد اا  ،هدد ا مممدد    هدد  ال لدد ل إلدد  نتصجددة مالددصة لمطددافصال ،لكددل حدد اا 

 -:و صأتي صمكال تح ص  أه  أه اا الح اا  م ،  جًو حوسمًو لكيصا مال المشك ت
إال ال وصة الا صسة مال الح اا هي إقومة الحجة   فم الشد هة  الضوسد  مدال   :إقامة الحًة .1

 السددصا  طاصدد  االسددت الل حتدد  صددتمكال مددال ال لدد ل إلدد   ،القدد ل أ  الضمددل أ  اال تقددو 
   .الح 



 احلوار وأثره يف التعايش السلمي

 د. منهل حيوى إمساعول 

 

 

52 

أال الحدد اا الهددو ئ الهددو ا هدد  مضتددوح لمقمددب  طاصدد  إلدد  الددنضد قددول اب  ددز  :الننّدعوة .2
َسػ   ادإ ) : جل ٍَ ََحإ ػاِدنإه ن بِػانَِّتٍ ِهػ ََ ِفظَػِة انإَرَسػَمِة َو َمِة َوانإَم إ أا أ ع  ،)32((ع  ِإِنى َسِب ِل رَبَِّك بِانإِركإ

 ،( إلدد   صددال اب تمددول  الددلا هدد  طاصدد  الحدد  الددلا أاا ل لملمدد  أجممددصالصددو محمدد  )
 ،المنوسدد ة الطاصقددة  ، اسددتممل فددي    تدد  مددم كددل فددا  مددنه  ال سددصمة النوفمددة النوجحددة

حتدد  صسدددتما  صندد    صدددنه   ، الم ددو ة الحسددنة التدددي ال تشدد  هو قسدد ة  ال  ندددا  ال تدد  صخ
   . حممه   م  إت و   ،فتاتمكال مال إقنو ه   لحة    ت  ،الح اا  النقوا

يننات الن ننر .3 إال الحدد اا الهددو ئ لدده الضلددل الك صددا فددي تلددصص  اللدد ا  ددل  :تقريننب ًو
(  اللددد ا كمدددو قدددول   ددد  اب  دددال مسدددم   ) ، االحددد  منددده، فددد   اءًا ميدددل  اء اللددد

صجدددو  حدددل  سدددط )33()اللددد ا شدددا( ، فمدددال لددد ل الحددد اا صدددت  تقاصدددب  جهدددوت النظدددا  ا 
   . ن ل المقول  ،صاِلي المتحو اصال  شاط لحة الن اصو

إال الحدد اا لددصد مماكددة  سددكاصة ال دد  فصهددو مددال االنتلددوا  قهددا  :التًننرد لطلننب الحننع .4
 لقد  ا تند   ممدوء  ،ال صضتداض أال الحد  مدم الللد  أصدًو كدوالف   د  لممحدو ا أ ،اللل 

مننا نننا رت أحنندًا إال ) :حتدد  كددوال لسددوال حددول كددل  احدد  مددنه  ،المسددممصال  هددلا المقلدد  
   .(تمنيت أن ي ون الحع معو

لقددد   ممندددو اإلسددد   المظدددص  أال ندددتكم  مدددم ال صدددا  دددل حتددد  مدددم  :الحنننوار وسنننيلة ترفوينننة .5
ل هدددلا الحددد اا إلددد  أسدددم ب تا ددد ا  ،ن الملدددولا  دددل حتددد  مدددم الكدددوفا  ولحسددد  قددد  صتحددد ا

 ، لصددا  لصددل  مدد  للدد  ، الم قددا األميددل ،صهدد ا إلدد  إاشددو  النددود إلدد  الطاصدد  القدد ص 
حصث ) لل اهط مدال الصهد    :(   و شة )اض اب  نهو(الح اا اللا  اا مم الن ي )

 مددصك  السددو   :فضهمتهددو فقولددت :قولددت  و شددة ،السددو   مددصك  :( فقددول ا مدد  اسدد ل اب )
صدو اسد ل اب أ  لد  تسدمم  :فقولدت ،( مهدً  صدو  و شدةفقدول اسد ل اب ) :قولت ، الممنة

 .)34(ق  قمت   مصك ( :(فقول اس ل اب ) :مو قول ا ؟ قولت

   .الح اا ق  صتلمال الكشا  ال  ص ب اللات  نق هو  تمحصلهو .6

و ي  مصدددد اعًن  ددددال  مددددال لدددد ل الحدددد اا صددددت   دددداض الشددددك ى أ  الللدددد مة  طاصدددد  إصجدددد .7
ُِ )االنضموالت كمدو قدول اب تمدول   ػَتِكٍ ِإنَػى انلَّػ َهػا َوَتشإ َِ َؿ انَّتِػٍ ت َجاِدن ػَك ِفػٍ َزوإ ُ  قَػػ إ قَػ إ َسػِمَع انلَّػ

َمع  َتَراو رَك َما ُ  َُسإ  .)35((َوانلَّ
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 آداب الحوار: المطلب اليام :

ضدد د السددوممصال سدد اء فددي ممددو الشدد  فصدده أال لمحدد اا النددوج  اللددحص  أيدداًا  ول ددًو فددي ن 
   .الجونب الممافي أ  ال ج اني أ  السم كي

 :وللحوار ًملة من اآلداب
فمسدنو ند لل الحد ااات  ،     تح صمده إلد  جد ال أ  مدااء ،النصة اللولحة في الح اا .1

 لكنندددو نددد لمهو ل صدددوال  ، قهدددا اآللددداصال ، مددد  إنهدددو ممدددوا  ال ددد  مدددال النلدددا فصهدددو
   .فولج ال  المااء ال مكوال لهمو في ح اااتنو  مو  ا  األما كلل  ،الحقصقة

فددإلا كددوال مددال اللددا اا أال صكدد ال نوجحددًو فدد   دد  أال  ،التددزا  الملدد اقصة فددي الحدد صث .2
قدل الحد   لد   مد   : قد  قصدل قد صموً  ،صك ال لو قًو  ال مجدول فصده لمكدلب أ  اللد اع

   .نضس 

ػػِ َك َواضإض ػػ إ َواقإِصػػ إ ِفػػ) :الهدد  ء  لضددض اللدد ت لددا اصوال فقدد  قددول اب تمددول  .3 ٍ ََشإ
ػػػَ اِا َنَصػػػ إا  انإَرِم ػػػ ِ  ْإ َ ِتَك ِإفَّ ََنَكػػػَ  اِإ ػػػ إ َْ ػػػ    افدددم اللددد ت  لصدددل  مددد  لدددما  )36((َِ

   .فولح اا الهو ا ص جب اهتموموت مشتاكة  صال جمصم األطااا ،الم قا

   .إ طوء اآللاصال حقه   فالته  في التم صا  ال  اا ه   حسال االستموع له  .4

 ، احتدداا  الدداأا اآللددا ،ة فددي الحدد صث   دد   التحصاددز آلااء شللددصةإلتددزا  الم لدد  ص .5
   .)37(فوب  ز  جل ل  صلمقنو متسو صصال في التضكصا

ف     لممحو ا أال صت اج في  اض مسدو ل الحد اا  م لد  وته  فقدًو  :ال  ء  وأله  .6
 تصسددصا  ،إل مقلدد   الحدد اا تقاصددب الممددوني  لددصد تمقصدد هو ،لقو دد ة التدد اج الشددا ي

  .)38(حول  لصد تمسصال  التا صب في الح اا  لصد التنضصا  نهال

إننن  ) :(( ممددولًا إلدد  الددصمال لكددال  هددلا األلددل المظددص  فقددول ) لمددو  مددث الن ددي ) 
فإ ا ًئتيو فنادعيو إلنى أن يشنيدوا أن ال إلنو إال اي فنإن أطناعوا  ،ستأتي قومًا أىل  تاب

فننإن ىننو  ،  صننلوات فنني  ننل يننوو وليلننةفننأيفرىو أن اي قنند فننر  علننييو يمنن ،لنن  فنن ل 
أطاعوا لن  فن ل ، فنأيفرىو أن اي قند فنر  علنييو صندقة تؤين  منن أتنينائيو وتنرد علنى 
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فإنو لني  فينينا  ،واّتع دعوة الم لوو ،فإيا  و رائو أمواليو ،فإن أطاعوا ل  ف ل  ،فقرائيو
 .)39((وفين اي حًاب

 للد  مدال التمطدا فدي اللطدوب  ،فوأله  )  أ  وأله  :قول الحوفظ ا ال حجا احمه اب 
   .)40(ألنه ل  طول ه   ولجمصم في أ ل ماة ل  صأمال الناضاة(

 
 ادلبحث الثاني

 احلوار مع ادلخالف زمن الفنت
 

 ،المقلدد    ولضتنددة هددي تمدد  الضتنددة التددي تملددا  ولمسددممصال  هددي تمدد ج كمدد ج ال حددا 
اب  ددز  جددل لدد   إالا  ،المسددممصالف  دد  مددال التددأني  اسددتممول الحكمددة فددي ا هددو   فمهددو  ددال 

صجمدددل الندددود متضقدددصال  ا مدددًو  دددل جممهددد  ملتمضدددصال فدددي كيصدددا مدددال األمددد ا مدددال حصدددث التضكصدددا 
ََػَل انمَّػاَس َ ََّػةا َواِحػَ  ا َو َ ) : ا  مول المقل في أحكدو  الشداصمة قدول اب  دز  جدل َونَػ إ َيػاج رَب ػَك َنَج

َتِلِ  َ  ِإ َّ ََ  رَِّحنَ  َ خإ    .)41((رَب َك َوِنَذِنَك َخَلَقه نإ  َُػَ ان  َف 
 دال  اً إال اإلس   المظص  ق  كضل حاصة المنوقشوت ال صنصة  مد  أسدود م لد  ي  مصد  

َُ َو َ السلاصة قول اب تمول  ) َإب ػَ  ِإ َّ انل ػ ػَمك نإ ََ َّ نَػ مَػمَػا َوبَػ ػإ اإ ِإنَػى َكَلَمػَة َسػَ اج بَػ ػإ ََػاَن إ ػَل انإِكتَػاِت تَػ  ق لإ َُػا ََهإ
ػػَه  واإ  اإ فَػق  ن ػػ اإ ايإ ُِ فَػػُِف تَػَ نَّػػ إ َِّػػ  د وِف انل ػػ َإضػػاا ََرإبَابػػاا  َإض ػػَما بَػ ُِ َيػػ إالاا َو َ َُػتَِّخػػَذ بَػ ػػِ َؾ بِػػ ػػِلم  فَ ن شإ َ سإ  .)42((بِأَنَّػػا 

فددإلا كددوال الحدد اا مددم أهددل الكتددوب  قدد  لمهدد  اب  ددز   جددل فددي كيصددا مددال  صددوت القددا ال  هددلل 
 ال صك ال الح اا الهو ئ الهو ا  صال المسممصال؟!  الطاصقة الم ل  صة، فكصا

إال الضتندددة اله جدددوء إلا انتشدددات   ددد ا فسدددو هو  اسدددتضحل لطاهدددو ال  ددد  مدددال مقو متهدددو  
   . ال    مال  ج    مموء األمة الا ونصصال فه  القو ا ال  م   اء الضتنة ، مجو هتهو
أا  -ب كدددون ا قددول ا ددال  صصنددة  دددال لمددا  ددال ح شدد :قددول اإلمددو  ال لددواا احمددده اب 
 :صح  ال أال صتميم ا  هلل األ صوت  ن  الضتال قول اماؤ القصد  -السما 

 الحننننننننرب أول مننننننننا ت ننننننننون فتيننننننننة 
 

 تسننننننننننعى فهينتيننننننننننا ل ننننننننننل ًيننننننننننول  
 حتننننى إ ا اشننننتعلت وشننننب ضننننراميا  

 
 ولننننننننت عًننننننننوهًا تيننننننننر  ات حليننننننننل  

 شنننننننمطاء ين نننننننر لونينننننننا وتغينننننننرت 
 

  )43(م روىننننننننننننة للشننننننننننننو والتقفيننننننننننننل 
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 أنهدد   ، هددلل األ صددوت استحلددوا مددو شددوه  ل  سددمم ل مددال حددول الضتنددة المدداا   ولتميصددل  
  .صتلكا ال  ضسو  هلل األ صوت فصل ه   ال ال ل ل فصهو حت  ال ص تا ا  ظوها أماهو

 لكال الحدد اا ،لقدد  حضددل تواصلنددو اإلسدد مي الشدداصا  نمددولج مددال الحدد اا مددم الملددولضصال 
زالدة الشد هة الهو ئ النوج  ،اللا أ نصه ه  اللولص ب  ز  جل اللا مقل  ل  صوال الح   ا 

   .الل اب جو اة    ة الملولا إل  
 لمل لصا ميدول  مد  للد  الحد اا الدلا  اا  دصال ا دال   دود الدي اب  نهمدو مدم  
فمدد  صسددتل   القدد ة ممهدد   ،(الددلصال تمددا  ا  لاجدد ا  مدد  أمصددا المددؤمنصال  مددي ) )44(اللدد ااج

   .ه   أ وال له  اله ى  الل ابلقممه   ا ه  إل  الح   ل نوقشه   حو ا 
ننت الحروريننة ) أي اليننوارج () : ددال ا ددال   ددود الددي اب  نهمددو قددول   ،لمننا يًر

لممادي  )45((ينا أمينر المنؤمنين أفنرد فالصناة :اعتهلوا فني دار و نانوا سنتة اآلف فقلنت لعلني
ال مدو  ل سدت أحسد ،فلاجت إلدصه  :قول ،فقمت ك  ،إني ألوفه   مص  :قول ،أكم  هؤالء الق  

 :فقدول ا ،حتد   لمدت  مدصه  فدي  ااهد  مجتممدصال فصهدو ، ملدصت إلدصه  ،صك ال مال حمل الدصمال
لقد  اأصدت  مد  اسد ل اب  ،مدو تمص د ال  مدي   :فمدو هدلل الحمدة ؟ قمدت ،ماح ًو    صو ا ال   ود

(أحسددال مددو صكدد ال مددال الحمددل )، (  قدداأت ق لدده تمددول  ََ ٍَ ُِ انَّتِػػ ـَ زُِمَػػَة انل ػػ ََػػ إ َحػػ َّ َِبَػػاِدِه ق ػػلإ  ػػَ َ  ِن خإ
ػػػَ  انػػػ ِّزإؽِ  ( أتصدددتك  مدددال  نددد  ألدددحوب الن دددي ) :مدددو جدددوء  ددد  ؟ قمدددت :فقدددول ا )46((َوانإطَّ ِّبَػػػاِا َِ

ج دت أل م كد  مدو صق لد ال  أ م هد  مدو  ، هد  أ داا  تأ صمده مدنك  ،  مدصه  ندزل القدا ال ، لهال
(  ا دال  مده ) هدوت ا مدو نقمدت   مد  ألدحوب الاسد ل :قمدت ،فونتح  لي نضدا مدنه  ،تق ل ال

إحدد اهال أندده حكادد  الاجددول فددي  :مددو هددي ؟ قددول ا :قمددت ،يدد ث :قددول ا . لتندده  أ ل مددال  مددال  دده
ُِ  قد  قدول اب تمدول  ) ، صال اب ػن  ِإ َّ نِل ػ قدول ا  أمدو اليونصدة فإنده  ،هدلل  احد ة :قمدت ،)47((ِإِف انإر كإ

ال كدون ا مدؤمنصال  ،نسدو ه   أمد اله  فدإال كدون ا كضدواًا فقد  حمادت لندو ،قوَتَل  ل َ صسِبِن  ل  ص دن   ا 
 أمددو اليوليددة فإندده محددو نضسدده مددال أمصددا  :قددول ا ،هددلل ألدداى :فقمددت ،فقدد  حامددت  مصنددو  مددوؤه 

قمددت  ندد ك   صددا هددلا ؟  ،فأندده صكدد ال أمصددا الكددوفاصال ،فددإال لدد  صكددال أمصددا المددؤمنصال ،المددؤمنصال
   .حس نو هلا :قول ا

( مدو صدا   حد يتكا  مدال سدنة ن صده ) ،بأاأصت  إال قاأت  مصك  مدال كتدوب ا :قمت له  
أمو قد لك  إناده حكاد  الاجدول فدي  صدال اب فأندو أقداأ  :قمت ،المه  نم  :ق لك  هلا تاجم ال ؟ قول ا
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َُػا ََُػ َهػا قدول اب تمدول  ) ، مصك  أال ق  لصا اب حكمه إلد  الاجدول فدي أاندب يمنهدو ا دم  اهد 
ََػا قَػتَػلَ  َِّ إػل   ََمِّػ اا َفَجػَ اج  َ تَػ ػمك ن  َِ  ُ ـ  َوََػ  قَػتَػلَػ تػ ل  اإ انصَّػ إَ  َوََنػت نإ ح ػ   ُِ  انَِّذَُ  َََم  اإ َ  تَػقإ ك ػن  بِػ ََِن َُرإ ػَ  انػمػَّ َِ

َؿ َِّمك نإ  ها ) ،)48((َذَوا َف إ ت نإ ِيَقاَؽ بَػ إِمِهَما فَ وقاؿ فٍ انمَ   وزَو َِّػ إ َوِإفإ ِخ إ ُِ َوَحَكمػاا  ِل ََ   اإ َحَكماا َِّ إ ََهإ ابػإ
ِلَهػػا لدد ح لات  صددنه  أحدد  أ   ،أنشدد ك  اب أحكدد  الاجددول فددي حدد   مددو ه   أنضسدده  ،)49((ََهإ  ا 

لددد ح لات  صدددنه   :قمدددت ،فدددي أاندددب يمنهدددو ا دددم  اهددد  ؟ قدددول ا المهددد   دددل فدددي حددد   مدددو ه   ا 
أتسد  ال  ،أنده قوَتدَل  لد َ صِسدب  لد  ص دن  :لك  أمدو قد   :قمت ،المه  نم  :ألاجت مال هلل ؟ قول ا

فدإال  ،ل ال فممت  لق  كضدات  ، هي أمك  ،أمك   و شة ؟ فتستحم ال منهو مو تستحم ال مال  صاهو
ُ  َ َََّهػاتػ ه نإ قول اب تمول  ) ،لصست أمنو فق  كضات  :قمت  ػ  َ ِم َ  َِ إ ََن  ِسػِهنإ َوََزإَوا َِ ٍ  ََوإَنى بِانإم ؤإ  )50((انمَِّب
 :قمدت ،المهد  نمد  :ألاجدت مدال هدلل األلداى ؟ قدول ا ،فأت ا منهمو  ملداج ،أنت   صال ل لتصالف

(   دو قاصشدًو صد   الح ص صدة فدإال اسد ل اب ) ،إنه محو نضسده مدال أمصدا المدؤمنصال : أمو ق لك 
 اب :اكتب هلا مو قل   مصه محم  اس ل اب فقدول ا :فقول ، م  أال صكتب  صنه   صنه  كتو وً 

محمد   دال   د   : لكدال اكتدب ، ال قوتمندو  ،كنو نمم  أن  اس ل اب مو ل  نو   ال ال صدت ل 
ال كل تم ني :فقول ،اب فاسد ل اب  ،أكتب محم   دال   د  اب :صو  مي ، اب إني اس ل اب  ا 
(لصدا مدال  مدي  قد  محدو نضسده )، ألاجدت مدال هدلل  ، لد  صكدال محد ل للد  محد ًا مدال الن د ة

قددتمه   ،فقتمدد ا  مدد  لدد لته  ،  قددي سددو اه  ،فاجددم مددنه  ألضددوال ،المهدد  نمدد  : ااأللدداى ؟ قددول
 .)51(المهوجا ال  األنلوا
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 المست اد من ى ا الحوار:
إنهددو فتنددة  ظصمددة فددي تددأاصخ المسددممصال  فددي قددا ال اللصاصددة  فددي زمددال أفلددل أمددة  .1

مصددًو  ددل كضددا ا   ،فهددؤالء اللدد ااج كضددا ا اللددحو ة الددي اب  ددنه  ،ألاجددت لمنددود
(حاال ا النود  م  اللا ج  مصه  )، ( فممياجه هلل الضتندة  تدا و  تمقادل  )، 

   . لكال استل   ممه  الم ج النوج   ه  محو اته   منوقشته  ،فمو قوتمه  ا ت اءاً 
( أال  هدد  ا ددال   ددود الددي اب  نهمددو ا ددال  دد  الن ددي ) ،حسددال التصددوا المحددو ا .2

   . أ م  اللحو ة  ولقا ال

سدد قت حدد اال ممهدد   هددلل  ،ال   ددود الددي اب  نهمددو  مقدد موت مهمددة جدد اً قدد   ا دد .3
 لددد  صمنمددده  ،المقددد موت  الدددة  مددد  قددد اة ا دددال   دددود الدددي اب  دددنه   مددد  حددد ااه 

   .كياته   مهو ته  مال ق ل الح    صونه

فهددددؤالء  ، الدددد لصل ال دددد  أال صقو ددددل  ولدددد لصل ،إال الحجددددة ال دددد  مددددال أال ت اجدددده  ولحجددددة .4
فكدددوال مدددال فطندددة ا دددال   دددود  لكو ددده أال ا هددد  إلددد  ألدددل  ، لصالاللددد ااج كدددون ا متدددأ

فحددو اه   ،(  صددوال مددو قولدده  ددز  جددل فددي كتو دده  مددو لكددال اسدد ل اب ) ،اللدد ا
ح ااًا  ممصًو الصنًو م  مًو  وأل لة حت  استطوع الي اب  نهمو مدال ا ا يمديه  إلد  

   .الح 

فمددد  تكدددال هدددلل  ،لتهصدددؤ لهدددو لادددت هدددلل المحدددو اة  مددد  لدددا اة االسدددتم ا  لممندددوظاة  ا .5
 ، ا    األفمدول ،المحو اة مال ق ل ا ال   ود الدي اب  نهمدو قو مدًة  مد  التمجدل

   .)52( ل قو مة  م  التأني  االستم ا 

كوندت ل دة ا دال   دود  ،مال ل ل أح اث هدلل الضتندة المظصمدة  المضوسد  التدي ت ميهدو .6
 التمدددولي  استلددد وا  الدددي اب  نهمدددو فدددي حددد اال ممهددد   مصددد ة  دددال ل دددة االحتقدددوا

 ددل كددوال ا ددال   ددود الددي اب  نهمددو أحدداص مددنه   مدد  أنضسدده   ،الطدداا المقو ددل
   . تا  المنكا اللا  قم ا فصه ،لا ه  إل  الح 

فكددوال لزامددًو  ،إال إيددواة الضتنددة فددي المجتمددم اإلسدد مي تشددجم  مدد  إاتكددوب المحامددوت .7
 ال  ،لدطاا وت  دصال المسدممصالس  أ  اب الضتنة  ول سدو ل الشدا صة الضو مدة إللمدو  اال

   .صك ال لل  إال  ولح اا



 احلوار وأثره يف التعايش السلمي

 د. منهل حيوى إمساعول 

 

 

58 

 
 ادلبحث الثالث

 احلوار ودوره يف احلذ من ظاىرة العنف 
 

 ،لقدد  شددو ت ظددوهاة المنددا فددي أ سددوط المددول  اإلسدد مي  لدد اة لدد  صسدد   لهددو ميصددل 
 لسدددت أ دددولغ حدددصال أقددد ل أال ممظددد  مظدددوها المندددا صاجدددم سددد  ه إلددد  تدددا  التحدددو ا  ت دددو ل 

  مددو أال الحدد اا تضو ددل لضظددي  ددصال اينددصال أ  أكيددا مددال النددود  صهدد ا إلدد   .ا جهددوت النظدد
   .الت الل اإلنسوني  ت و ل األفكوا  الل اات حت  تتكومل

إال جمصددددم  ،فددددإلا شددددوع المنددددا  كددددل مظددددوهال  أشددددكوله فددددولم ج النددددوج  لدددده الحدددد اا 
فدإلا مدو تلداا  ،لإنمدو تلد ا  دال ا تقدو  - ول دوً -اإل مول  األفمول التي صق    هو اإلنسدوال 

ف     مدال تلدحص  للد  الممتقد  الدلا صت ندول  ،تلافًو لوط ًو إنمو ه  نوت   ال ا تقو  لوطئ
   . صت  لل   ح اال  نقوشه  سموع  جهة نظال ،اإلنسوال

ألال اإلسدوءة  ،إال حولة اإلفسو  في األاض  وس  ال صال ال  د  مدال   جده  الحد  منده 
   .مة  ق  صجني المسمم ال منهو ألاااًا  ول ةإل  ال صال فصه  الحة  ألااال ممم  

لقددد  مدددا ممندددو حددد اا ا دددال   دددود الدددي اب  نهمدددو مدددم اللددد ااج فددد فم شددداه   دددال  
( لددد  حتددد  ألدددحوب الن دددي ) ، لكدددال ألدددل ا صجممددد ال كصددد ه  لددد  مدددال لدددولضه  ،المسدددممصال

  ألدل ا يد ،صسمم ا مال شاه  فنشا ا المنا في األاض فقتم ا     اب  ال ل وب  قتم ا جواصتده
صسددددت صح ال أمدددد ال النددددود   مددددوءه   وسدددد  الدددد صال  جممدددد ا اإلسدددد    طددددوء ألفمددددوله  الشددددنصمة 

   . اإلس   منهو  ااء
نننو الصنننراعات فشنننتى أنواعينننا)  وفننني ًمينننع  ،إن الحنننوار يم ننننو الوقنننوف فننني ًو

وامتصنا  منا يصندر عنن  لن  منن  ،أو دينية ،أو م ىفية ،أش اليا سياسية أو اًتماعية
 ،وال شنف عمنا فني ن سنو ،ففو نعطي اآليرين فرصنة التعفينر عنن رأينو ، تشاحن وتفات

   .)53((ألن يعفر عما في ن سو فصورة تصادمية عني ة أما حرمانو من  ل  فيدفعو
 في زمال الل فة األم صدة اسدتما اللد ااج صنشدط ال  ألدل ا شدص ًو فشدص ًو صضسد  ال فدي  

فمدو كدوال مدال اللمصضدة الااشد   ،ندااألاض  صا ك ال  مل ال  لة مدال لد ل  مدض مظدوها الم
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( إالا أال صدد لل ممهدد  فددي محددو اات  نقوشددوت كددي صددا  ه   صددا ه   مددا  ددال   دد  المزصددز )
   .إل  الح   الل اب

منن عفنند اي عمنر أمينر المنؤمنين إلنى ىنن ه ) :إل كتدب  مدا  دال   د  المزصدز فقدول 
ػ إ َح إػ   َ  ََػ  َُػتَّػِق انلَّػو أوصني و فتقنوى اي فإننو ) :أما فعند ،العصافة َِ  ُ َ َػاا َوَُػ إز قإػ ُ  ََخإ ََػل نَّػ َُ َُجإ

َج  ٍإ ُ  ِنك ػلِّ َيػ َََل انلَّ ََ َإ ِِه َق إ  َُ بَاِنغ  ََ ُ  ِإفَّ انلَّ ب  ُِ فَػه َ  َحسإ َتِسب  َوََ  َُػتَػ َكَّلإ َفَلى انلَّ راا َُرإ  :أمنا فعند )54((قَػ إ
مان فننن داود النن ي أتننى فقنند فلغننني  تنناف و والنن ي  تفننتو فيننو إلننى يحيننى فننن يحيننى وسننلي

ن اي تفننار  وتعننالى يقننول ) ،إلييمننا َفى ِإنَػػى وا  ػػَ  ُ ػػ إ ُِ انإَكػػِذَت َوه  تَػػػَ ا َفلَػػى انلَّػػ ػػِ  افػإ مَّ َإلَػػن  َِ َوََػػ إ ََ
ـَ انظَّػػاِنِم  َ  ػػِ َ انإَقػػ إ ُ  َ  َُػهإ ـِ َوانلَّػػ ََ ػػ سإ قنناو الصنناة  )55((اْلإِ ننني أدعننو و إلننى اي والننى اقسنناو وا  وا 

يتاء اله  وال حنول وال قنوة إال فناي  ،اة واألمر فالمعروف والنيي عنن المن نر إن شناء ايوا 
وأ  نر و  ،وأدعو و أن تدعوا ما  انت تراع عليو الدماء قفل يوم و ى ا فغير قوة وال تشنيع

ىنن ه نصننيحة منننا  ،ونحننن ننندعو و إلييمننا ،فنناي أن تشننفيوا علينننا  تنناب اي وسنننة نفيننو
ن تردوىا على من ًاء فيا فقديمًا قيل منا استغشنى  ،ا ف ل  فغيتنافإن تقفلو  ،نصحنا ل و وا 
اإ قنال العفند الصنالق لقومنو ) ، نو لنو ننرل  لن  وضنع شنيئا منن حنع اي ،الناصحون َوِإف تَػَ نَّػ إ

ـَ َكِب ػػ َ  ٍَ َََخػػاؼ  َفلَػػ إك نإ َفػػَذاَت َُػػػ إ نِّ ننل ) )56((فَػػُِ ُِ َفلَػػى ق ػػلإ َهػػػِذِه َسػػِب ِلٍ ََدإف ػػ  إِ وقننال اي عننه ًو نَػػى انل ػػ
َ  انإم شإ ِِك  َ  ُِ َوََا ََنَاإ َِ ََِمٍ َوس بإَراَف انل    .)58(()57((َبِص َ َ  ََنَاإ َوََِ  اتػَّبَػ

مال ل ل هلا الحد اا الدلا  اا  دصال  مدا  دال   د  المزصدز احمده اب   دصال اللد ااج  
ظمدد  مددال لددضوته  صت ددصال لنددو  ظدد  األ مددول التددي قددو   هددو هددؤالء فقدد  ألدد   المنددا  القسدد ة  ال

ف دددوال لملمصضدددة المدددو ل أنددده ال ددد  مدددال حددد ااه  مدددم التدددلكصا  دددولقا ال  سددد  أال تدددا  لددده قمددد  ه  
 قدد  اأى  مددا  ددال   دد  المزصددز أال  ، صااجمدد ا حسددو وته  فددي  ظدد  األ مددول التددي قددوم ا  هددو

   .ي  تتمقا  األم ا أكيا فأكيا ،ف  حوجة إل  أال تاا  ال موء ،للمه مو  ا  مستممًو لمح اا
إال مظوها المنا ق صمًو  ح صيًو مم ت وصا أل انه  أشكوله فدي كدل  لدا   قدت ال د   

 ،ال دداض منهددو اإللدد ح ،أال تمددول   لدد اة إصجو صددة م نصددة  مدد  أسددد  ق ا دد  يو تددة  الددحة
   .لكي صتحق  االستقااا في المجتمموت التي صمصشهو المسمم ال
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 جهة نظال   ال است الله فدي  ال   مال إ طوء كل  األطااا فالة صم ا فصهو  ال  
 ،فددد  صكددد ال أحددد  األطدددااا مقصددد ًا فدددي األ ددد ل  األلدددضو  ،المسدددو ل التدددي صت نوهدددو  صمتقددد هو

   . اآللا في  لم ماص 
إال المجددز  ددال الحدد اا مددم مددال صددا ج المنددا هنددو  هنددو  قدد صمًو  حدد صيًو   دد   إفسددوح  

فتمدزل  ،حصة لهدلا المنداصجمدل الكيصدا مدال هدؤالء لد ،المجول له كي صم ا  ال  اا ه   ل ح
يدد  تنمدد   ندد هو ظددوهاة التطدداا  التنطددم  ،هددلل الض ددة  ددال المجتمددم فتكدد ال م مقددة  مدد  نضسددهو

 .  )59((ىل  المتنطون(  ق له )اللا نه  الن ي )
 -:إن ى ه ال اىرة يم ن عاًيا فما يأتي

ف  د   ، لكنده فدي هدلل الماحمدة أشد  لدا اة ،إال   ا الممموء في كل  قت لا اا .1
 صوال الح    صوال الاشو   الا   م  الش هوت  الشك   التي صا جهو أ  صدوء هدلل  مال

   .الظوهاة
ا دددط شددد وب المسددددممصال الدددلصال هدددد   مدددو  الدددد صال  حلدددال اإلسدددد   المظدددص   ولمممددددوء  .2

 احتلونه  لشصة  مصه  مال ألدحوب األفكدوا  ،الا ونصصال اللصال ص ي   مممه    صنه 
   .اله امة  ألحوب األفكوا الضوس ة

فت  قن ات  اسمة  ك صاة لمحد اا  سدموع اآلااء  الشد هوت يد   ااسدتهو  شدكل جصد  يد   .3
   . صوال الق ل الح  فصهو  شكل حصو ا

 اال تدااا  حد  اآللداصال  ،ف  د  مدال سدموع  جهدوت النظدا ،    استل ا  الق ة أ الً  .4
   .في التم صا  ال اأصه   جهة نظال

  سددد اء أكوندددت نضسدددصة أ  تا  صدددة أ  تدد اصب القدددو مصال  مددد  الحددد اا  جممدددة مدددال الممددد   .5
   .اقتلو صة فلً   ال المم   الشا صة
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 ادلبحث الرابع
 احلوار وأثره يف احلفاظ على وحذة الصف  

 

فه  الضكداة التدي صد    إلصهدو اإلسد    صمواسدهو  ،إال الح اا صمني الت الل  التموصا 
ََػاَرف  ا ِإفَّ َُػا ََُػ َهػا انمَّػاس  ِإنَّػا خَ قدول اب تمدول  ) ، ممصوً  َ  باا َوقَػَباِِػَل نِتَػ ََلإمَػاك نإ ي ػ ََ َِّػ  ذََكػَ  َوَ ن َػى َو مَػاك ن  َلقإ

َُ َفِل ن  َخِب     ُِ ََتػإَقاك نإ ِإفَّ انلَّ َ ََك نإ ِفمَ  انلَّ    .)60((ََكإ
ال  صدددال  زلدددة  فاقدددة  فدددااا مدددال  ، األلدددل فدددي  صدددال اإلسددد   أنددده  صدددال تجمدددم  أ لضدددة 

حصددث ص جدده  ،ا الهددو ا لدده األيددا ال ددولغ فددي  حدد ة اللددا  لدد ا الشددمل الحدد ا .تكددولصا الحصددوة
ألالا الشدصطوال قد  صسدت ل كدل كممدة ال  ،القا ال الكاص  المؤمنصال إل  لا اة التزا    اب الح اا

أ   ،ف سددد ب تمددد  الكممددة قددد  صتضدددا  الشددمل فتحدددل المددد ا ة  ال  لدددوء ،صمقددي لهدددو اإلنسدددوال  ددوالً 
  .)61(حل الم  اة  تز ل األحقو   الكااهصةفت ، س ب كممة ق  تتآلا القم ب

ػ إطَاَف َكػاَف قول اب تمول  )  مَػه نإ ِإفَّ انشَّ َس   ِإفَّ انشَّ إطَاَف َُمَ غ  بَػ ػإ ٍَ ََحإ َوق ل نََِِّباِدَ َُػق  ن  اإ انَِّتٍ ِه
َ ِب ماا     )62((ِنإِلنإَساِف َف  و اا 

ي ى ه اآلية المؤمنين فيمنا فيننيو أمر اي تعالى ف) :قول اإلمو  القاط ي احمه اب 
النننة القننول ،ياصننة فحسننن األدب طننراح نهتننات الشننيطان ،وي نن  الًننناح ،وا  وقنند قننال  ،وا 

(( ) ًو ونوا عفاد اي أيوانا)))64( )63(. 
ل يأمرنا فأن نتح و فأقوالنا لت نون مسنددة صنائفة)  فنا نت نوه منن  ،إن اي عه ًو

شنيطان مسنال و أو نمنعنو منن التغلغنل فنين صن وفنا لنسّد فن ل  علنى ال ،إال فأحسنو لالقو
 .  )65(( ي ال ي سد علينا سعادتنا وطمأنينتنا ، مؤمنين متحافين متوادين

إال  حدد ة لددا المسددممصال فددي الملددا الددااهال  وصددة فددي األهمصددة ألال الكضددا ال صددأل ا  
الكددد   كمدددو   ال ددد  لمقدددو مصال فدددي مصدددو صال الحددد اا أال صلتدددوا ا أطوصدددب ، ولمسدددممصال إالال  ال لمدددة
فتجمدل لددا المسدممصال لدضًو متموسددكًو  ،ألال للد  صجندي يمددواًا طص دة ،صلتدوا ال أطوصدب اليمددا

   .متآلصًو تس  ل الم  ة  المح ة
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فدإلا كدوال إصجو صدًو فإنده صكد ال ميمداًا  ، ال   مال أال صك ال الح اا  صال المسممصال إصجو صوً  
لا مو كوال سم صًو فإنه صك ،في حصوة الجمو ة المسممة  ال مم ل ه   لكصدوال الجمو دة المسدممة  ا 

   .كمهو
 ،إننو ال   أال نكد ال  مد    دي تدو  أال اللدا المسدم  صحدوط  ألطدوا  مكو د   ظدو  

 ال صك ال الحضوظ  مصده إال  ولتدآلي  التد   ا  ندزع  ، مال  ني جم تنو تواة ألاى ،مال الكضوا تواة
لد ح السداا ا فسدوح المجددول  صتحقاد  للد  كمدده  سد ، لددصال الجوندب ،األحقدو   ا  موع اآللداصال  ا 

 لدصد المقلد   منده تلط دة المقو دل  ،له  لمداض  اا هد   نقوشدوته   شدكل م لد  ي حصدو ا
فلننني  منننن العسنننير إينننراد ) ، فلدددحه  مددد  المدددد  دددل مقلددد  ل ا ا الملطدددئ إلددد  اللددد اب

ف نو منن  ،أسنلوب العنر  لضنمان النتنائ  المعارف وال فن ل النصنيحة ول نن العسنير تيّينر
أو شن   ،ولو ي ن إعراضيا ناشنئًا عنن طعنن فني صنحتيا ،رضت عن  لمة الحعن و  أع

ىو األسلوب ال ي تلنب علينو الًمنود  ،فل أن السفب ال ي أدى إلى ن ورىا ،في وضوحيا
والمطلننوب مننن  ،وأعرضننت عنننو ،فن ننرت منننو القلننوب ،ونننأى عننن الرفننع واللننين ،وال  ا ننة

وييلنع فيننيو ًنوًا  ،احو يشدُّ فعضيو إلنى فعن الداعية أن ي ون رحيمًا فعفاد اي ألن التر 
ممنا يًعلينو أصننًا  ،وينهر  فني أعمناقيو تيننرة علنى المصنالق العامنة ،منن األل نة والتنرافط

فداء الرأي في سياسة األمة فيدف الوصول إلى الحل السديد  .  )66((للمشورة وا 
 

 ـت اخلامت
لهدد  فددي شددت  مجددوالت   لقدد  الحددظ المسددمم ال األ ا ددل أهمصددة الحدد اا فوتلددل ل سدد ص ً  

لا مدددو  ،الحصدددوة سددد اء كوندددت فدددي الددد   ة أ  نشدددا الممددد  أ  فدددي حدددلا الل فدددوت فصمدددو  صدددنه   ا 
صمكدددال أال تجمدددل مددال هدددلل الحدد ااات ل ندددًو مدددال  ،اسددتل مت حددد ااات المسددممصال  لددد اة  ممصددة

 ال شدد  فددي أال نجددوح  ،ألدد اال الشدد اى حدد ل جممددة مددال القلددوصو األسوسددصة فددي حصددوة المسددممصال
فق ا دد  الحدد اا فلددً   ددال أنهددو   اب  ألدد   هددي جددزء ا ددصد  ،ااات صقدد    مدد  ق ا دد الحدد  

   . مؤيا في فمولصة أا  مل ص ن   م  الح اا
 هد  السد صل الكضصدل  ،إال الح اا ال نوء ه  الس صل إل  استقااا المجتمم  ي وت لدضه 

 وت التدي تنشدأ فدي  كدلل  لده القد اة  مد  م اجهدة المندا  االلدطاا ، محوا ة األفكوا الشدولة
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 كددلل  لدده القدد اة  مدد  إلمددو  فتصدل الضددتال التددي تشددمل األزمددوت فددي كددل  ،مجتممدوت المسددممصال
   . لا   قت  له الق اة  م  القلوء  م  تصواات ال م   التطاا

 لكي صك ال الح اا أكيا فو مصة ال   مال تللدصص القد اات الكوممدة لده سد اء كوندت  
 ل الجه    الطوقوت التدي صمكدال أال تجمدل مدال الحد اا أكيدا مو صة أ   شاصة أ  لهنصة  است 

   .فو مصة
 وآير دعوانا أن الحمد ي رب العالمين   

 
 ىوامش البحث

                                           

 .  54س اة الكها، اآلصة: (1) 
 .  14س اة االنشقو ، اآلصة:  (2)
أل له  لاج أحو صيده: لمصدل مدأم ال مسم   ال الحجوج النصسو  اا، لحص  مسم ، حق   (3)

 دددوب:  – ( كتدددوب اإلصمدددوال 2007 -هدددد 1428 صدددا ت:  –، ) اا الممافدددة 2شدددصحو، ط
 .  214 صوال حول إصموال مال ا ب  ال أ صه  ه  صمم ،  اق : 

أ دد    دد  الدداحمال احمدد   ددال شددمصب  ددال  مددي الشددهصا  ددد)النسو ي(، سددنال النسددو ي، حكدد   (4)
، )مكت ددة الممددواا 1محمدد  نولددا الدد صال األل ددوني، ط  مدد  أحو صيدده   يددوال   مدد   مصدده:

 .  5498الاصوض( كتوب االستمولة مال الح ا  م  الك ا،  اق :  –لمنشا  الت زصم 
 صدددددا ت(:  –، ) اا لدددددو ا 1صنظا:محمدددد   دددددال مكدددددا   دددددال منظدددد ا، لسدددددوال المددددداب، ط (5)

4/217  . 
،  اا 3 ا   ا، ط الاا ددب األلددضهوني، مضددا ات ألضددوظ القددا ال، تحقصدد : لددض اال  دد نوال (6)

،  صنظدا: احمد   دال ص سدا  دال   د  262 ( ص: 2002 -هدد 1423 – مش   –القم  
الددد ا   الممدددا ا  ولسدددمصال الحم دددي،  مددد ة الحضدددوظ فدددي تضسدددصا أشددداا األلضدددوظ، تحقصددد : 

 -هدد  1417 –ل ندوال  – صدا ت  –، ) اا الكتدب المممصدة 1محم   وسل  ص ال الس  ة ط
1996 :) 1/464  . 

 .  1مجو لة، اآلصة: س اة ال (7)
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 .  34س اة الكها، اآلصة:  (8)

أ دد    دد  اب محمدد   ددال احمدد  القاط ددي، الجددومم ألحكددو  القددا ال، حققدده  لدداج أحو صيدده:  (9)
 .  10/334(:  ملا – مو  زكي ال وا  ا  لصاا سمص ، )المكت ة الت فصقصة، القوهاة 

 –) اا الممافدددة  ، نطقصدددصالاحمددد   دددال   ددد  الحمدددص   دددال تصمصدددة الحااندددي، الدددا   مددد  الم (10)
 .1/465 صا ت(: 

 .  478 صا ت(: ص:  –    الكاص  زص اال، أل ل ال   ة، )مؤسسة الاسولة  (11)
 يمددددوال  مددددي حسددددال، يقوفددددة الحدددد اا مقتلددددصوت  تحدددد صوت:  حددددث منشدددد ا فددددي مجمددددة  (12)

حصوء التدااث    دي: المد   السدو د  –األحم صة، )تل ا  ال  اا ال ح ث اإلس مصة  ا 
  (. 2004 -هد 1425 – شا 

، 1صنظا، فتحي  ال     اب الم لمي، فقه الح اا مم الملولا فدي السدنة الن  صدة، ط (13)
 .  11 ( ص: 2007 -هد 1428 – موال األا ال  –)ال اا األياصة 

 .  34س اة الكها، اآلصة:  (14)

 .  1س اة المجو لة، اآلصة:  (15)

لم صدددداة الجمضددددي ال لددددواا، لددددحص  أ دددد    دددد  اب محمدددد   ددددال إسددددمو صل  ددددال إ ددددااهص  ا (16)
ال لددددواا، )الزهددددااء لإل دددد   الما ددددي، القددددوهاة(، كتددددوب الشددددا ط،  ددددوب الشددددا ط فددددي 

 .  2/251الجهو : 
 – مدوال  –صنظا، هوني السمصموال، الح اا كصا تحو ا اآللاصال، ) اا اإلسدااء لمنشدا  (17)

 .   5( ص: 2005األا ال 
 .  68س اة األن صوء، اآلصة:  (18)

 .  26 وفا، اآلصة: س اة  (19)
 .  256س اة ال قاة، اآلصة:  (20)
 . 99س اة ص ند، اآلصة:  (21)
 .  60س اة الت  ة، اآلصة:  (22)

 .  334-333صنظا،  يموال  مي حسال، يقوفة الح اا مقتلصوت  تح صوت: ص  (23)
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صنظا، فتحي  ال     اب الم لمي، فقه الح اا مم الملولا فدي السدنة الن  صدة، ص:  (24)
27  . 

 .  11/105صنظا، ا ال منظ ا، لسوال الماب:  (25)
 .  189الاا ب االلضهوني، المضا ات، ص:  (26)
 .  37س اة الكها، اآلصة:  (27)
 .  5س اة  وفا، اآلصة:  (28)

محمدد   ددال  صسدد   ددال سدد اة التامددلا، سددنال التامددلا، حكدد   مدد  أحو صيدده   يددوال   مدد   (29)
 –ممدددددواا لمنشدددددا  الت زصدددددم ، )مكت دددددة ال2 مصددددده: محمددددد  نولدددددا الددددد صال األل دددددوني، ط

 .  3253الاصوض(، كتوب التضسصا،  وب ) مال س اة الزلاا(:  اق : 

 .  58س اة الزلاا، اآلصة:  (30)
، ) اا 1 مددو  الدد صال إسددمو صل  ددال كيصددا القاشددي ال مشددقي، تضسددصا القددا ال المظددص ، ط (31)

 .  4/126 (: 2000 -هد 1420 –ل نوال  – صا ت  –إحصوء التااث الما ي 

 .  125 اة النمل: اآلصة: س (32)

أ ددد   ا   سدددمصموال األشدددمث السجسدددتوني، سدددنال أ دددي  ا  ، حكددد   مددد  أحو صيددده   يدددوال  (33)
 –، )مكت ددة الممددواا لمنشددا  الت زصددم 2  مدد   مصدده: محمدد  نولددا الدد صال األل ددوني، ط

 .1960الاصوض(، كتوب المنوس ،  وب الل ة  من ،  اق : 
 .  4/163ب الاف   وألما كمه: ا ال ال لواا، كتوب األ ب،  و (34)
 .  1س اة المجو لة، اآلصة:  (35)
 .  19س اة لقموال، اآلصة:  (36)

 . 21-20صنظا، هوني السمصموال، الح اا كصا تحو ا اآللاصال، ص:  (37)
صنظا، فتحي  ال     اب الم لمي، فقه الح اا مم الملولا فدي السدنة الن  صدة، ص:  (38)

32. 
 .  3/169لم وزا،  وب  مث أ ي م س   ممول إل  الصمال: ا ال ال لواا، كتوب ا (39)
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، )مكت دة 1احم   ال  مي  ال حجا المسق ني، فت  ال دواا  شداح لدحص  ال لدواا، ط (40)
 .  3/439 (: 2003 -هد 1424 –القوهاة  –اللضو 

 .  119-118س اة ه  ، اآلصة:  (41)
 .  64س اة  ل  مااال، اآلصة:  (42)

 .  4/453تال،  وب الضتنة التي تم ج كم ج ال حا: ا ال ال لواا، كتوب الض (43)
اللدد ااج فاقددة ظهددات فددي زمددال  مددي الددي اب  ندده، فكضددا ا  يمددوال   مصددًو  الحكمددصال  (44)

 ألددحوب الجمددل،  صددا ال  كضددا مددال ااتكددب الددلن ب،   جدد ب اللددا ج  مدد  السددمطوال 
الجدددددو ا،  أال ألدددددحوب الك دددددو ا ملمددددد  ال فدددددي الندددددوا، صنظدددددا،  مدددددي  دددددال إسدددددمو صل 

، ) اا 3ماا، مقوالت اإلس مصصال  الت ا الملمصال، تحقصد : هممد ت اصتدا، طاألش
     القوها  دال محمد  ال  د ا ا، الضدا   دصال  1/86 صا ت(:  –إحصوء التااث الما ي 

(: 1977 – صددددددا ت  –، ) اا اآلفددددددو  الج صدددددد ة 2الضددددددا    صددددددوال الضاقددددددة النوجصددددددة، ط
شهاسدددتوني، الممدددل  النحدددل، ،  محمددد   دددال   ددد  الكددداص   دددال أ دددي  كدددا احمددد  ال1/55

 .  1/114هد(: 1404 – صا ت  -تحقص : محم  سص  كص ني، ) اا الممافة 
: )أ ددا  ا  وللدد ة فددإال شدد ة الحددا مددال  المدداا  تددألصا اللدد ة حتدد  ص ددا  الجدد  قددول  (45)

فددص  جهددن (  ا ال مسددم ، كتددوب المسددوج ،  ددوب، )اسددتح وب اإل دداا   ددولظها مددال شدد ة 
   .1398الحا(:  اق : 

 .  32س اة األ ااا، اآلصة:  (46)

 .  67س اة ص سا، اآلصة:  (47)
 .95س اة المو  ة، اآلصة:  (48)

 .  35س اة النسوء، اآلصة:  (49)

 . 6س اة األحزاب، اآلصة:  (50)
أ ددددد   كدددددا   ددددد  الدددددازا   دددددال همدددددو  اللدددددنموني، الملدددددنا، تحقصددددد : ح صدددددب الددددداحمال  (51)

 .  18678(،  اق : 1403 صا ت  –، )المكتب اإلس مي 2اال ظمي، ط
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صنظا، فتحي  ال     اب الم لمي، فقه الح اا مم الملولا فدي السدنة الن  صدة: ص:  (52)
119  . 

 .352 يموال  مي حسصال، يقوفة الح اا مقتلصوت  تح صوت، ص:  (53)
 . 3-2س اة الط  ، اآلصة:  (54)

 . 7س اة اللا، اآلصة:  (55)

 .  3س اة ه  ، اآلصة:  (56)
 .  108اآلصة: س اة ص سا،  (57)

صنظدا:  مدي محمدد  اللد  ي،  مدا  ددال   د  المزصدز  اإللدد ح الااشد ا  مد  منهددوج  (58)
 .  111-110 (، ص: 2006 -هد  1427 – صا ت  –، ) اا الممافة 1الن  ة، ط

 . 6725ا ال مسم ، كتوب المم ،  وب هم  المتنطام ال،  اق :  (59)

 .  13س اة الحجاات، اآلصة:  (60)

  دد   دد  ة،   اب الكدد    أيددال فددي  نددوء الم قددوت اإلنسددونصة فددي لدد ء  صنظددا:  دد  ة (61)
 ( 2005 -هدد 1425 –األا ال  –، ) اا النضدو د لمنشدا  الت زصدم 1القا ال الكداص ، ط

 .  150ص: 
 .  53س اة اإلسااء، اآلصة:  (62)
ا ال اإلمددددو  مسددددم ، كتددددوب ال ددددا  اللددددمة  اآل اب،  ددددوب تحدددداص  التحوسدددد   الت ددددو ض  (63)

 .  6477ا ا،  اق :  الت 

 .  10/226القاط ي، الجومم ألحكو  القا ال:  (64)

 .  150   ة     اب    ة،   اب الك    أيال في  نوء الم قوت اإلنسونصة، ص:  (65)

 . 152المل ا نضسه: ص:  (66)


