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Abstract
This research, tagged with the values and culture of dialogue in
the Holy Qur’an and its effect on the educational and societal
circles, examines the values that enhance the culture of dialogue
in the Holy Qur’an such as justice, equality, humility, advisory,
freedom, non-coercion, forgiveness, forgiveness, forgiveness, and
types of dialogue since the beginning of creation, the
prophets ’dialogue with Their people, the dialogue of other
creatures, the dialogue of groups, races, sects, and the like, and
the role of different institutions in applying the values and culture
of dialogue. This issue is of the utmost importance in today's
world. Dialogue was a key to communicating the calls of the
Apostles to their people, and if dialogue and its culture were
absent at any time and place, the conflict between humans
intensified and humanity lost everything. One of the reasons for
choosing this topic is the scarcity and lack of specialized studies
and research, and the research followed the analytical inductive
approach Deductive, and among the most important findings of
the research that tyranny and oppression arise from the absence
of a culture of dialogue and its values, the messages of the
prophets to their nations have succeeded with the success of God
and their commitment to the method of dialogue, and one of the
most important recommendations for the rulers to apply these
values to follow the words of action and perseverance.
Keywords: Values, Culture, Dialogue.
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قيم وثقافة الحوار في القرآن الكريم وأنواعه وأثرها في األوساط التربوية والمجتمعية
محمد حسن محمد عبدالرحمن
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الملخص
هذا البحث الموسوم بقيم وثقافة الحوار في القرآن الكريم وآثرها في األوساط
التربوية والمجتمعية ،تم فيه تناول القيم التي تعزز ثقافة الحوار في القرآن
الكريم كالعدل ،المساواة ،والتواضع ،الشورى ،الحرية وعدم اإلكراه والعفو
والصفح والتسامح ،وأنواع الحوار منذ بدء الخليقة ،حوار األنبياء مع أقوامهم،
وحوار المخلوقات األخرى ،وحوار الفرق واألجناس والطوائف ونحو ذلك،
ودور المؤسسات المختلفة في تطبيق قيم وثقافة الحوار .لهذا الموضوع أهمية
قصوى في عالم اليوم ،فالحوار كان مفتاحا ً لتبليغ دعوات الرسل إلى أقوامهم،
وإذا غاب الحوار وثقافته في أي زمان ومكان الحتدم الصراع بين البشر
وخسرت البشرية كل شيء ،ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ندرة وقلة
الدراسات والبحوث المتخصصة ،واتبع البحث المنهج االستقرائي التحليلي
االستنباطي ،ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث إن االستبدادوالقهرإنما
ينشأعن غياب ثقافة الحواروقيمه ،إن رساالت األنبياءألمم هم إنمانجحت بتوفيق
هللا والتزامهم منهج الحوار ،ومن أهم التوصيات على والة األمورتطبيق هذه
القيم ليتبعواالقول بالعمل والمثابرة.
الكلمات المفتاحية :القيم ،الثقافة ،الحوار.
المدخل:
ال شك ّ
أن قيم الحووار وثقافتوه تلوت وسوتكل ركنوا ً ركينوا ً ومهموا ً فوي جوانوق الحيواة قاطبوة وفوي إشواعة
ْ
ْ
األمن واالستقرار ،منذ بدء الخليقة وقبل أن يخلق هللا البشر حيث قال تعالىَ :و ِإذ قَا َل َربُّكَ ِلل َم ََلئِ َك ِة ِإ ِنّوي
ض َخ ِليفَةً قَالُوا أَتَجْ َع ُل فِي َها َم ْن يُ ْف ِسدُ فِي َها َويَ ْس ِفكُ ال ِدّ َما َء َونَحْ ُ
ِّس لَوكَ
َجا ِع ٌل فِي ْاأل َ ْر ِ
سو ِبّ ُح ِب َح ْمودِوَ َونُقَود ُ
ون نُ َ
قَا َل ِإ ِنّي أ َ ْعلَ ُم َما َال ت َ ْعلَ ُمونَ ﭼ(البقرة.)30 :
إن الدعوة لألديان جميعها كانت إشاعة لقيم وثقافة الحوار فقد قال تعالى لموسى عليه الصَلة والسَلم :
ون ا ْن ُ
سى ِل ِميقَاتِنَا َو َكلَّ َمهُ َربُّهُ قَا َل َربّ ِ أ َ ِرنِي أ َ ْن ُ
ك ْور ِإلَوى ْال َجبَو ِل فَو ِ ِن
َولَ َّما َجا َء ُمو َ
ك ْر ِإلَيْكَ قَا َل لَ ْن ت ََرانِي َولَ ِك ِ
ْ
َ
َّ
سو ْب َحانَكَ
صو ِعقًا فَلَ َّموا أفَواقَ قَوا َل ُ
ف ت ََرانِي فَلَ َّما ت َ َجلى َربُّهُ ِلل َجبَو ِل َج َعلَوهُ دَكوا َوخ َّ
َور ُمو َ
ا ْست َقَ َّر َم َكانَهُ فَ َ
سوى َ
س ْو َ
ْ
تُبْتُ ِإلَيْكَ َوأَنَا أ َ َّو ُل ال ُمؤْ ِمنِينَ (األعراف.)143 :
ما أحوو مجتمعاتنوا اليووم فوي مشوارق األرض ومااربهوا أن تتواضوع فيموا بينهوا إلشواعة ثقافوة الحووار
وإبراز هذه القيم الحوارية ،وتمكينها في حياتنا منهجا ً وسلوكا ً وإحاطة واقتداء واقتفاء كالعدل والتسامح
والمساواة والحرية وعدم اإلكراه والتواضع والشورى واإلخاء ،واحترام اآلخر ،وذلك يبدأ مون تصوالح
الفرد مع نفسه في عبادة هللا تعالى ،ثم تصالحه مع أسرته ومؤسسات المجتمع وأهل الحاكمية ،ثم الفرق
والطوائف واألجناس ونحوو ذلوك .وعلوى المؤسسوات التربويوة والمجتمعيوة ووسوائل اإلعوَلم واالتصوال
والبث بأقسامه ،إشاعة هذه القيم الحوارية مع اإلحاطوة بتبوين النمواذ التاريخيوة حفاتوا ً علوى البوصولة،
حتى ال ننقاد وراء كل ناعق ،وتمكين القائمين على األمر من تطبيق هذه المفاهيم.
 2د ،.أم درمان األسَلمية ،السودانdr.mohammed1988june@gmail.com ،
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أهمية الموضوع:
إن الحوار بأشكاله ومسمياته ومصطلحاته المتعوددة ،يصوبح مون لووازم الحيواة وضومان اسوتمرارها،ألن
المواجهة والعنف والصراع لم تشرع إال لحماية الحوار وتأمين أجوائه وفوتح قنواتوه ،ذلوك ألن اإلنسوان
ال ينقاد إال من خَلل قناعاته(.)3
أسباب اختيار الموضوع:
( )1أهمية إشاعة قيم وثقافة الحوار في عالم اليوم.
( )2إن اختفوواء هووذه القوويم موون حياتنووا تعنووي فيمووا تعنووي الكلووم وهغووم الحقوووق وحيوواة الاوواب والووذئاب
واالستبداد.
( )3قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع.
أهداف البحث:
( )1بيان أن اإلسَلم هو دين القيم والمبادئ الذي وضع أسس العدالة والحرية والمساواة ونحو ذلك.
( )2إلقاء الغوء على بعض النماذ التاريخية للذين كان لهم قصق السبق في إثراء هذه المفاهيم.
( )3ربط الجيل المعاصر بتاريخه المغيء استشراقا ً للمستقبل.
حدود البحث:
يتناول البحث التعريف بثقافة الحوار وأركانه وقواعده وأنواعه المختلفة ودور المؤسسات في ذلك.
منهج البحث:
هو المنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي.
منهجي في البحث:
( )1جمع اآليات ذات الصلة بالموضوع وعزوها إلى سورها.
( )2تخريج األحاديث من مكانها.
( )3شرح المفردات الاريبة من كتق المعاجم إن وجدت.
( )4تناول أقوال المفسرين وآراء الكتاب المعاصرين من كتق الفكر اإلسَلمي ونحوها.
( )5عزو األشعار إن وجدت لدواوين الشعراء.
الدراسات السابقة:
لم أعثر على دراسوات سوابقة بوذات العنووان ولكون وجودت بعوض الدراسوات المقاربوة لموضووع البحوث
منها:
( )1قواعد الحوار في القرآن الكريم ،للباحث بحث منشوور بالعودد ( )17مجلوة معهود أبحواث ودراسوات
العالم اإلسَلمي – السودان.
( )2الحوار الذات واآلخر ،د .عبدالستار الهيتي كتاب األمة ،العدد .99
( )3فقه التوسط مقاربة لتقعيد وضبط الوسطية ،د .نوار بن الشلي ،كتاب األمة ،العدد (.)29
( )4اإلسَلم وثقافة اإلنسان ،سميح عاطف الزين ،دار الكتاب اللبناني.
بيان خطة البحث:
اقتغت خطة هذا البحث تقسيمه إلى مقدمة احتوت على أهمية الموضوع ،وأسوباب اختيوار الموضووع،
أهداف البحث ،حدود البحث ،منهج البحث ،منهجي في البحث ،الدراسات السابقة ،وهيكل البحث ،وفيوه
تم تقسيم البحث إلى ستة مباحوث ،كوان موضووع المبحوث األول شورح مفوردات العنووان ،وأموا المبحوث
الثاني فقد تناول قيم الحوار ،وتنواول المبحوث الثالوث حووار األنبيواء موع أقووامهم وكوان موضووع حووار
المخلوقات هو مناط المبحث الرابع ،وكان المبحث الخامس مكرسا ً لحوار الفرق واألجناس والطوائف،

( )3كتاب األمة ( )99الحوار الذات واآلخر ،د .عبدالستار الهيتي ،وزارة األوقاف – قطر1425 ،ه ،ص 5وما بعدها( .بتصرف).
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 7, July 2020

Mohamed Hassan Mohamed ABDEL-RAHMAN

52

وكان من مهمة المبحوث السوادس درور المؤسسوات التربويوة والمجتمعيوة فوي محاربوة الالوو والتطورف
وإشاعة قيم وثقافة الحوار.
المبحث األول
شرح مفردات العنوان
قيم :وهي القيم التوي تثوري الحووار والتوي يجوق أن يتصوف بهوا المحواور كالتواضوع والتسوامح ونحوهوا
ثقافووة ،الثقافووة لاووة :هووي موون األلفووات المشووتركة التووي توودل علووى معوواني متعووددة كالحووذق وسوورعة الفهووم
والتهذيق ،وثقفت الرمح أي قومت إعوجاجه وفي الحديث( :غَلم ثقف)( .)4وجاء في وصف أبي بكور
الصديق( :أقام أودهم بثقافة) أي سوى إعوجاجهم(.)5
الثقافووة اصووطَلحاً :مجموعووة المعووارف التووي تؤخووذ عوون طريووق اإلخبووار والتلقووي واالسووتنباط( .)6وهووذا
تعريف لكل ثقافة على وجه العموم.
ً
الثقافة اإلسوَلمية :هوي كول معرفوة تكوون العقيودة اإلسوَلمية سوببا فوي وجودهواو كعلوم التوحيود ،والقورآن
وعلومه ،والسنة وعلومها ،واللاة ،وما يتعلق بتطبيق هذه المعارف وتدوينها في كتق التاريخ(.)7
الحوار :قال أهل اللاة لجزر الكلمة ( َح َو َر) معاني متعددةو ال َح ْو ُر :الرجوع عن الشيء.
وإلى الشيء يقال حار إلى الشيء وعنه َح ْور أو َمحارا ً ومحارة رجع عنوه وإليوه ،وكول شويء تايور مون
حال إلى حال فقد حار ي ُحور حوراً ،قال لبيد:
ب وض َْوئِ ِه
و َما ال َم ْر ُء إالَّ كال ِ
شِّها ِ
ْ
ساط ُع(.)8
يحور َرمادا ً بَ ْع َد إذ ُه َو ِ
ُ
ً
والمحاورة :المجاوبة .والتحاور :التجاوب ،تقول أحرت له جوابا وما أحار بكلمة(.)9
ي َح ْورا ً أو حويراً(.)10
وال َح ْور :الجواب ،يقال كلمته فما َردّ إل ّ
ْ
َ
َ
َ
َّللاِ قَوا َل ال َح َو ِاريُّوونَ نَحْ ُ
وار َّ
اري إِلى َّ
ص ُ
َّللاِ
قال تعالى:ﭽ َك َما قَا َل ِعي َ
ون أ ْن َ
سى اب ُْن َم ْريَ َم ِل ْل َح َو ِار ِيّينَ َم ْن أ ْن َ
ص ِ
ﭼ(الصف.)14 :
والحواريووون فووي اللاووة الووذين أخلصوووا ونُقوووا موون كوول عيووقو وكوول شوويء خل و لونووه فهووو حووواري،
ي َح ْورا أي جوابواً ،وهوم يتحواورون أي يتراجعوون الكوَلم،
واستحاره أي استنطقه يقال :كلمته فما َردّ إل ّ
والمحاورة :مراجعة المنطق في المخاطبة(.)11
الحوار فوي االصوطَلح :أسولوب يجوري بوين طورفين يسووق كو ٌل منهموا مون الحوديث موا يوراه ويقتنوع بوه
ويراجع الطرف اآلخر في منطقه وفكره قاصدا ً بيان الحقائق وتقريرها من وجهة نكره(.)12
وأنواعووه :للحوووار أنووواع كثيوورة منهووا حوووار هللا مووع مَلئكتووه ،وحوووار األنبيوواء مووع أقوووامهم ،وحوووار
المخلوقات ،وحوار األجناس والطوائف والملل وغيرهم.
وأثرها في األوساط التربوية :أي أثر هذه القيم الحوارية في كل األوسواط التوي توصوف بكونهوا تربويوة
كدور التربية بأقسامها المختلفة كالمدارس والمعاهود والجامعوات ووسوائل اإلعوَلم وغيرهوا وكاألوسواط
المجتمعية والتي تبرز عَلقة اإلنسان بأخيه اإلنسان كمجاالت المعامَلت والدور اإلصَلحية كالمَلجئ
ودور العبادة ،واألسرة ،ودواوين الحكومة ،وأهل الحل والعقد والمسؤولية.
(( )4غَلم ثقف) أي ذو فطنة وذكاء.
( ) 5أنكر :لسان العورب البون منكوور األفريقوي ،دار صوادر بيوروت ،موادة ثقوف ،والقواموس المحويط للفيروزآبوادي ،مكتبوة اإليموان
بالمنصورة ،تحقيق عبدالخالق السيد عبدالخالق ،الطبعة األولى2009 ،م ،فصل التاء باب الفاء.
( )6اإلسَلم وثقافة اإلنسان ،سميح عاطف الزين ،دار الكتق اللبنانية ،ص.282
( )7في الثقافة اإلسَلمية ،أحمد نوفل وآخرون ،دار عمار ،عمان1984 ،م.
( )8أنكر :لسان العرب مادة (حور).
( )9المرجع السابق.
( )10تا العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،تحقيق على شيري ،دار الفكر بيروت1994 ،م.316/6 ،
( )11لسان العرب.218/4 ،
( )12كتاب األمة الحوار الذات واآلخر ،ص.40
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المبحث الثاني
قيم الحوار
وفيه ستة مطالب:
المطلب األول :العدل والمساواة:
هذا ومن أهم القيم الحوارية على اإلطَلق قيمة العدل.
ْ
َ
َ
قووال تعووالى:ﭽ ِإ َّن َّ
واس أ ْن تَحْ ُك ُموووا ِبال َع و ْد ِل
َّللاَ يَووأ ْ ُم ُر ُك ْم أ َ ْن تُو َوؤدُّوا ْاأل َ َمانَووا ِ
ت ِإلَووى أ ْه ِل َهووا َو ِإذَا َح َك ْم وت ُ ْم بَ ويْنَ النَّو ِ
ﭼ(النساء ،)58 :اختلف المفسرون في سبق نزول اآلية الكريمة أحدها :أنها نزلوت فوي فوتح مكوة عنودما
طلق النبي صلى هللا عليه وسلم مفتاح البيت من عثمان بن أبي طلحة ،والثاني :أنها نزلوت فوي األموراء
ّ
إن هللا أمرهم أن يؤدوا األمانة في أموال المسلمين .والثالث :أنها نزلت عامة ،وهذا اختيار القاضوي أبوو
يعلي ،وأعلم أن نزولها على سبق ال يمنع عموم حكمها(.)13
المطلب الثاني :التواضع:
ف ن لم يكن المحاور متواضعا ً فهو قد قام ببناء جدار سميك يحول بينوه وبوين مون يحواور فقود قوال تعوالى
غ ِلي َ
في شأن رسوله صلى هللا عليه وسلم :ﭽ فَ ِب َما َرحْ َم ٍة ِمنَ َّ
َّللاِ ِل ْنتَ لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْنتَ فَكا َ
ق َال ْنفَغُّووا
ظ ْالقَ ْلو ِ
ع ْن ُه ْم َوا ْست َ ْا ِف ْر لَ ُه ْم ﭼ(آل عمران.)159 :
ِم ْن َح ْولِكَ فَاع ُ
ْف َ
قال صاحق الكَلل( :)14فهي رحمة هللا التي نالته ونالتهم ،فجعلته صلى هللا عليه وسلم رحيما ً بهم لينا ً
معهم ،ولو كان فكا ً غليظ القلق ما تألفت حوله القلوب ،وال تجمعت حوله المشواعر ،فالنواس فوي حاجوة
إلووى كنووف رحوويم وإلووى رعايووة فائقووة ،وإلووى بشاشووة سوومحة ،وإلووى ود يسووعهم ،وحلووم ال يغوويق بجهلهووم
وضعفهم ونقصهم ،في حاجة إلى قلق كبير يعطويهم وال يحتوا مونهم إلوى عطواء ،ويحمول هموومهم وال
يعنيهم بهمه ،ويجدون عنده دائما ً االهتموام والرعايوة والعطوف والسوماحة والوود والرضواء ،وهكوذا كوان
قلق رسوول هللا صولى هللا عليوه وسولم وهكوذا كانوت حياتوه موع النواس ،موا غغوق لنفسوه قوط ،وال ضواق
صدره بغعفهم البشري ،وال احتجز لنفسه شيئا ً من أعراض هذه الحياة ،بل أعطاهم كل موا ملكوت يوداه
في سماح ٍة ندية ،ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكوريم ،وموا مون أحود مونهم عاشوره أو رآه إال اموتأل
قلبه بحبه ،نتيجة لما أفاض عليه صلى هللا عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيمة.
المطلب الثالث :الشورى:
أنزل هللا تعالى سورة كاملوة باسوم الشوورى فوي كتابوه الكوريم ،وكفوى بوذلك قيموة للشوورى قوال تعوالى:ﭽ
وأمرهم شورى بينهم ﭼ إن الشورى في الحياة العاموة لألموة ،تعنوى صودور الحواكمين فيموا يتخذونوه مون
قرارات ،أو يحدثونه من أوضاع وتنكيمات ،عن رأي أهل العلم والخبرة والمعرفة فيما يحقوق مصولحة
األمة أو يتعارض معها ،فما حقق مصلحة األمة وجق إمغاؤه ،وما لم يكن كذلك وجق منعه(.)15
قال سيد قطق( :) 16والتعبير يجعل أمرهم كله شورى ،ليصبغ الحيواة كلهوا بهوذه الصوباة ،واآليوة نو
مكي كان قبل قيام الدولة اإلسَلمية ،فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين إنوه طوابع
ٌ
إفوراز طبيعوي للجماعوة
الجماعة اإلسَلمية في كل حاالتها والواقوع أن الدولوة فوي اإلسوَلم ليسوت سووى
وخصائصها الذاتية والجماعة تتغمن الدولوة وتونهض وإياهوا بتحقيوق المونهج اإلسوَلمي وهيمنتوه علوى
الحياة الفردية والجماعية ،ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكوراً ،وكوان مدلولوه أوسوع وأعموق
من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها ،إنه طابع ذاتي للحياة اإلسوَلمية ،وسومة مميوزة للجماعوة المختوارة
لقيادة البشرية ،وهي عن ألزم صفات القيادة.

( )13زاد المسير في علم التفسير ،ابن الجوزي ،دار الكتق العلمية ،لبنان ،الطبعة الثانية2002 ،م ،جـ ،2ص.69
( )14في تَلل القرآن ،سيد قطق ،دار الشروق الطبعة الشرعية السابعة والثَلثون2008 ،م ،جـ ،1ص.500
( )15في النكام السياسي للدولة اإلسَلمية ،د .محمد سعيد العوا ،دار الشروق ،القاهرة ،بيروت1989 ،م ،ص.180
( )16في تَلل القرآن ،جـ ،5ص.3165
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المطلب الرابع :اإلخاء:
ص ِل ُحوا َبيْنَ أَخ ََو ْي ُك ْم َواتَّقُوا َّ
َّللاَ لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ ﭼ(الحجرات )10 :قال
قال تعالى:ﭽ ِإنَّ َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِإ ْخ َوة ٌ فَأ َ ْ
القرطبووي( :)17إنمووا المؤمنووون إخوووة ،أي فووي الوودين والحرمووة ال فووي النسووق ،وإخوووة الوودين ال تنقطووع
بمخالفة النسق وجاء في الحديث( :ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغغوا وال تدابروا ،وال يبوع بعغوكم
على بيع بعض وكونوا عباد هللا إخواناً ،المسلم أخو المسلم ال يكلمه وال يخذله وال يحقره .التقووى ههنوا
(ويشير إلى صدره ثَلث مرات) .بحسق امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)(.)18
وفي لفظ مسلم( :كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (.)19
وفي غير الصحيحين عون أبوي هريورة (المسولم أخوو المسولم ال يكلموه وال يعيبوه وال يخذلوه وال يتطواول
عليه في البنيان فيستر عليه الريح إال ب ذنوه وال يؤذيوه بقُتوار قودره إال أن ياورف لوه غرفوة ،وال يشوتري
لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى صبيان جاره وال يطعمونهم منها)(.)20
المطلب الخامس :الحرية وعدم اإلكراه:
ْ
ْ
ي ِ ﭼ(البقرة.)256 :
ِّين قَ ْد تَبَيَّنَ ُّ
قال تعالى:ﭽ َال إِ ْك َراهَ فِي الد ِ
الرشدُ ِمنَ الاَ ّ
موون هو ذا المبوودأ يتجلووى تكووريم هللا ل نسووان ،واحتوورام ارادتووه وفكووره ومشوواعره ،وتوورو أمووره لنفسووه فيمووا
يخت بالهدى والغَلل في االعتقاد ،وتحميله تبعة عمله وحسواب نفسوه ،وهوذه هوي أخو خصوائ
التحرر اإلنساني ،التحرر الذي تنكره على اإلنسان في القرن العشورين موذاهق متعسوفة ونكوم مذلوة ،ال
تسمح لهذا الكائن الذي كرمه هللا باختياره لعقيدته ،أن ينطوي ضميره على تصور للحيواة ونكمهوا غيور
مووا تمليووه عليووه الدولووة بشووتى أجهزتهووا التوجيهيووة ،ف مووا أن يعتنووق مووذهق الدولووة هووذا ،وهووو يحرمووه موون
اإليمان ب له الكون يصرف هذا الكون ،وإما أن يتعرض للموت بشوتى الوسوائل واألسواليق( .)21فكيوف
بالحوار أن يسمى حوارا ً وأحد طرفيه مسلوب الفكر مسلوب الحرية مسلوب اإلرادة.
المطلق السادس :العفو والصفح والتسامح:
ْ
ع ِن ال َجا ِهلِينَ ﭼ(األعراف.)199 :
ف َوأَع ِْر ْ
قال تعالى:ﭽ ُخ ِذ ْالعَ ْف َو َوأْ ُم ْر بِ ْالعُ ْر ِ
ض َ
هذه التوجيهات الربانيوة فوي مواجهوة تلوك الجاهليوة الفاحشوة وفوي مواجهوة هوذه البشورية الغوالة ،تودعو
صاحق الدعوة الرسول صلى هللا عليه وسولم إلوى السوماحة واليسور ،واألمور بالواضوح مون الخيور الوذي
تعرفه فطرة البشرية فوي نشواطاتها بايور تعقيود وال تشوديد ،واإلعوراض عون الجاهليوة فوَل يؤاخوذهم وال
يجادلهم وال يحفلهم(.)22
المبحث الثالث
حوار األنبياء مع أقوامهم
ويتجلى ذلك في الكثير من قص القرآن الكريم ،فاألنبيواء أرسولهم هللا تعوالى لتبليوغ رسوالته إلوى
س ْولنَا
البشر جميعا ً من لدن نوح عليه الصَلة والسَلم إلى محمد صلى هللا عليه وسلم قوال تعوالى:ﭽ ِإنَّوا أ َ ْر َ
ِير ُم ِب ٌ
وين ﭼ(نووح:
عذَابٌ أ َ ِلي ٌم ( )1قَا َل َيا قَ ْو ِم ِإ ِنّوي لَ ُكو ْم نَوذ ٌ
نُو ًحا ِإلَى قَ ْو ِم ِه أ َ ْن أ َ ْنذ ِْر قَ ْو َمكَ ِم ْن قَ ْب ِل أ َ ْن َيأْتِ َي ُه ْم َ
.)2-1
َّللاَ َموا لَ ُكو ْم ِم ْ
عوا ٍد أَخَوا ُه ْم ُهوودًا قَوا َل َيوا قَ ْوو ِم ا ْعبُودُوا َّ
ون ِإلَو ٍه َ
غي ُْورهُ ِإ ْن أ َ ْنوت ُ ْم ِإ َّال ُم ْفت َ ُورونَ
وقال تعالى:ﭽ َو ِإلَوى َ
ع ْ
ون قَ ْولِوكَ َو َموا نَحْ ُ
ﭼ(هود)50 :ﭽ قَالُوا َيوا ُهوودُ َموا ِجئْتَنَوا ِب َب ِيّنَو ٍة َو َموا نَحْ ُ
ون لَوكَ ِب ُموؤْ ِمنِينَ
وار ِكي آ َ ِل َهتِنَوا َ
ون ِبت َ ِ
ﭼ(هود.)53 :
( )17الجامع ألحكام القرآن ،مكتبة جزيرة الورد ،جـ ،9ص.249
( )18رواه البخاري في األدب ،ومسلم في البر والصلة واآلداب.)2563( ،
( )19رواه مسلم في البر والصلة واآلداب.)2564( ،
( )20ضعيف رواه الثعلبي في كشف الخفاء ( .)273/2وقال العجلوني ،إسناده ضعيف.
( )21في تَلل القرآن ،جـ ،1ص.290
( )22نفس المرجع ،جـ ،3ص.1418
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َّللاَ َموا لَ ُكو ْم ِم ْ
صوا ِل ًحا قَوا َل يَوا قَ ْوو ِم ا ْعبُودُوا َّ
ون إِلَو ٍه َ
غي ُْورهُ ُه َوو أ َ ْنشَوأ َ ُك ْم ِمونَ
وقال تعالى:ﭽ ﯫ َوإِلَى ث َ ُمودَ أَخَوا ُه ْم َ
صا ِل ُح قَ ْد ُك ْنتَ فِينَا
ْاأل َ ْر ِ
ض َوا ْست َ ْع َم َر ُك ْم فِي َها فَا ْست َ ْا ِف ُروهُ ث ُ َّم تُوبُوا إِلَ ْي ِه إِ َّن َر ِبّي قَ ِريقٌ ُم ِجيقٌ ( )61قَالُوا يَا َ
ق ﭼ(هود.)62-61 :
َم ْر ُجوا قَ ْب َل َهذَا أَت َ ْن َهانَا أ َ ْن نَ ْعبُدَ َما يَ ْعبُدُ آَبَاؤُ نَا َوإِنَّنَا لَ ِفي ش ٍَّك ِم َّما ت َ ْد ُ
عونَا إِلَ ْي ِه ُم ِري ٍ
َّللاَ َموا لَ ُكو ْم ِم ْ
وقال تعالى:ﭽ َوإِلَى َم ْديَنَ أَخَا ُه ْم ُ
شعَ ْيبًا قَا َل يَا قَ ْو ِم ا ْعبُودُوا َّ
ون إِلَو ٍه َ
صووا ْال ِم ْكيَوا َل
غي ُْورهُ َو َال ت َ ْنقُ ُ
اب يَ ْو ٍم ُم ِحيطٍ ﭼ(هوود.)84 :ﭽ قَوالُوا يَوا ُ
ص َوَلتُكَ
شوعَي ُ
َو ْال ِميزَ انَ ِإ ِنّي أ َ َرا ُك ْم بِ َخي ٍْر َو ِإ ِنّي أَخ ُ
عذَ َ
علَ ْي ُك ْم َ
َاف َ
ْق أ َ َ
الر ِشويدُ ﭼ(هوود.)87 :
ت َأ ْ ُم ُروَ أ َ ْن نَتْ ُروَ َما يَ ْعبُدُ آَبَاؤُ نَا أ َ ْو أ َ ْن نَ ْف َع َل فِوي أ َ ْم َوا ِلنَوا َموا نَشَوا ُء ِإنَّوكَ َأل َ ْنوتَ ْال َح ِلوي ُم َّ
سى ِبآَيَاتِنَا بَ ِيّنَا ٍ
س ِوم ْعنَا ِب َهوذَا فِوي آَبَائِنَوا
ت قَالُوا َموا هَوذَا ِإ َّال سِوحْ ٌر ُم ْفت َ ًورى َو َموا َ
وقال تعالى:ﭽ فَلَ َّما َجا َء ُه ْم ُمو َ
َّ
َ
ْاأل َ َّولِينَ ﭼ(القص  .)36 :وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصَلة والسَلم :ﭽ ألَ ْم ت ََر ِإلَى الوذِي َحوا َّ
ِيم فِووي َر ِبّو ِه أ َ ْن آَتَوواهُ َّ
وي الَّوذِي يُحْ ِيووي َوي ُِميووتُ قَووا َل أَنَووا أُحْ ِيووي َوأ ُ ِميووتُ قَووا َل
ِإ ْبو َوراه َ
َّللاُ ْال ُم ْلووكَ ِإ ْذ قَووا َل ِإ ْبو َوراهِي ُم َر ِبّو َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّللاَ يَأتِي ِبال َّ
ب فَبُ ِهوتَ الوذِي َكفَ َور َو َّ
ِإب َْراهِي ُم فَ ِ َّن َّ
َّللاُ َال يَ ْهودِي القَ ْوو َم
ق فَوأ ِ
ت ِب َهوا ِمونَ ال َم ْا ِور ِ
ش ْوم ِس ِمونَ ال َم ْش ِور ِ
َّ
سِوجْ ِن
واحبَي ِ ال ّ
ص ِ
الكا ِل ِمينَ ﭼ(البقرة .)258 :وقال تعالى على لسوان يوسوف عليوه الصوَلة والسوَلم :ﭽ يَوا َ
أَأ َ ْربَابٌ ُمتَفَ ِ ّرقُونَ َخي ٌْر أ َ ِم َّ
ار ﭼ(يوسف .)39 :وفي قصة عيسى عليه الصَلة والسوَلم قوال
َّللاُ ْال َو ِ
احدُ ْالقَ َّه ُ
سى ِم ْن ُه ُم ْال ُك ْف َر قَا َل َم ْ
َّللاِ قَوا َل ْال َح َو ِاريُّوونَ نَحْ ُ
وار َّ
واري ِإلَوى َّ
َّللاِ ﭼ(آل
تعالى:ﭽ فَلَ َّما أ َ َح َّ
ص ُ
س ِعي َ
ون أ َ ْن َ
ون أ َ ْن َ
ص ِ
عمران )52 :وفي شأن محمد صلى هللا عليه وسلم ورد الكثير من الحوار موع أصوحابه وغيورهم ،وفوي
قوله تعالى:ﭽ يسئلونك ﭼفي حوالي ثَلثة عشر موضعا ً في القرآن الكريم .وكفى بالحوار منزلة ومكانوة
أن أبلغ هللا البشر بكتبه عن طريق حوار الرسل مع البشر.
المبحث الرابع
حوار المخلوقات
وألن الحوار هو وسيلة التفاهم ويفغي إلى الحق وتنكيم شؤون الخلق وإشاعة األمن كان أيغا ً بين
ت أَذِنَ َّ
المخلوقات ،قال تعالى :ﭽ ِفي بُيُو ٍ
صا ِل
َّللاُ أ َ ْن ت ُ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر فِي َها ا ْس ُمهُ يُ َ
س ِبّ ُح لَهُ فِي َها ِب ْالاُد ّ ُِو َو ْاآلَ َ
ﭼ(النور.)36 :
فعبادة هللا وتسبيحه في األرض هي من أج ّل درجات الحوار في األرض فبذلك وحده ينال المخلوق
رضاء الخالق ،وجاء في قصة سليمان عليه السَلم مع الهدهد قال تعالى:ﭽ ِإ ِنّي َو َجدْتُ ْام َرأَة ً ت َْم ِل ُك ُه ْم
ع ِكي ٌم (َ )23و َجدْت ُ َها َوقَ ْو َم َها َي ْس ُجدُونَ ِلل َّ
َوأُو ِت َي ْ
ُون َّ
َّللاِ ...ﭼ(النمل:
ع ْر ٌ
ش َ
َيءٍ َولَ َها َ
ش ْم ِس ِم ْن د ِ
ت ِم ْن ُك ِّل ش ْ
.)24-23
علَى َوا ِد النَّ ْم ِل قَالَ ْ
سلَ ْي َم ُ
ان
سا ِكنَ ُك ْم َال َيحْ ِط َمنَّ ُك ْم ُ
وقال تعالى:ﭽ َحتَّى ِإذَا أَت َْوا َ
ت ن َْملَةٌ َيا أَيُّ َها النَّ ْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َ
اح ًكا ِم ْن قَ ْو ِل َها...ﭼ(النمل.)19-18 :
ض ِ
َو ُجنُودُهُ َو ُه ْم َال يَ ْشعُ ُرونَ ( )18فَتَبَ َّ
س َم َ
صفا ( )1فَ َّ
ت ِذ ْك ًرا
ت زَ جْ ًرا ( )2فَالتَّا ِليَا ِ
اج َرا ِ
صافَّا ِ
وفي شأن المخلوقات األخرى قال تعالى:ﭽ َوال َّ
الز ِ
ت َ
ﭼ(الصافات )3-1 :والمعنى :أقسم هللا سبحانه بطوائف المَلئكة أو بنفوسهم الصافات أقدامها في
الصَلة وزجرهم السحاب ،أي سوقهم وتَلوتهم ذكر هللا( )23قال تعالى:ﭽ َو َّ
صافَّا ٍ
ع ِل َم
ت ُك ٌّل قَ ْد َ
الطي ُْر َ
ص ََلتَهُ َوت َ ْسبِي َحهُ َو َّ
ع ِلي ٌم بِ َما يَ ْفعَلُونَ (النور ،)41 :أي يصففن أجنحتهن في الهواء ،والصَلة ،الدعاء
َّللاُ َ
َ
وال يبعد أن يلهم هللا الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمهم سائر العلوم الدقيقة التي ال يكاد العقَلء يهتدون
إليها( .)24قال تعالى :ﭽ َوأ َ ْو َحى َربُّكَ إِلَى النَّحْ ِل أ َ ِن ات َّ ِخذِي ِمنَ ْال ِجبَا ِل بُيُوتًا َو ِمنَ ال َّ
ش َج ِر َو ِم َّما يَ ْع ِر ُ
شونَ
سبُ َل َر ِبّ ِك ذُلُ ًَل يَ ْخ ُر ُ ِم ْن بُ ُ
ف أ َ ْل َوانُهُ فِي ِه ِشفَا ٌء
( )68ث ُ َّم ُك ِلي ِم ْن ُك ِّل الث َّ َم َرا ِ
ت فَا ْسلُ ِكي ُ
طونِ َها ش ََرابٌ ُم ْخت َ ِل ٌ
اس إِ َّن فِي ذَلِكَ َآلَيَةً ِلقَ ْو ٍم يَتَفَ َّك ُرونَ ﭼ(النحل.)69-68 :
ِللنَّ ِ
الر ْعد ُ بِ َح ْم ِد ِه ﭼ(الرعد.)13 :
سبِّ ُح َّ
وقال تعالى :ﭽ َويُ َ

( )23الكشاف ،للزمخشري ،دار الفكر2006 ،م ،جـ ،3ص.333
( )24نفس المرجع ،جـ ،3ص.70
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المبحث الخامس
حوار الفرق واألجناس والطوائف
وفيه سبعة مطالق:
المطلب األول :حوار المشركون:
شرو اإلنسان في الدين ضربان ،أحدهما الشرو العكيم وهو إثبات شريك هلل تعالى :ﭽ إِ َّن َّ
َّللاَ َال َي ْا ِف ُر
أ َ ْن يُ ْش َروَ بِ ِه ﭼ(النساء )48 :والثاني :الشرو الصاير وهو مراعاة غير هللا معه في بعض األمور وهو
ضرا َو َال نَ ْفعًا َو َّ
ُون َّ
َّللاُ ُه َو
َّللاِ َما َال يَ ْم ِلكُ لَ ُك ْم َ
الرياء والنفاق( .)25قال تعالى :ﭽ قُ ْل أَت َ ْعبُدُونَ ِم ْن د ِ
س ِمي ُع ْالعَ ِلي ُم ﭼ(المائدة.)76 :
ال َّ
المطلب الثاني :حوار الملحدون:
اإللحاد ضربان :إلحاد إلى الشرو باهلل وإلحاد إلى الشرو باألسباب والحدو الميل عن الحق ،فالنوع
األول ينافي اإليمان ويبطله ،والثاني يوهن عراه وال يبطله ،قال تعالى :ﭽ َوذَ ُروا الَّذِينَ ي ُْل ِحدُونَ فِي
أ َ ْس َمائِ ِه ﭼ(األعراف.)180 :
واإللحاد في أسمائه على وجهين أحدهما :أن يوصف بما ال يصح وصفه به .والثاني :أن يتناول
ض َو ْ
ار
س َم َاوا ِ
اختِ ََل ِ
ق ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َه ِ
أوصافه على ما ال يليق به( .)26قال تعالى :ﭽ إِ َّن فِي خ َْل ِ
اس َو َما أ َ ْنزَ َل َّ
س َم ِ
َّللاُ ِمنَ ال َّ
ض بَ ْعدَ
اء ِم ْن َماءٍ فَأَحْ يَا بِ ِه ْاأل َ ْر َ
َو ْالفُ ْل ِك الَّتِي تَجْ ِري فِي ْالبَحْ ِر بِ َما يَ ْنفَ ُع النَّ َ
َم ْوتِ َها َوبَ َّ
ض َآلَيَا ٍ
ت ِلقَ ْو ٍم
س َم ِ
س َّخ ِر بَيْنَ ال َّ
الريَاحِ َوال َّ
ص ِر ِ
ث فِي َها ِم ْن ُك ِّل دَابَّ ٍة َوت َ ْ
يف ِ ّ
اء َو ْاأل َ ْر ِ
س َحا ِ
ب ْال ُم َ
يَ ْع ِقلُونَ ﭼ(البقرة.)164 :
المطلب الثالث :حوار أهل الكتاب اليهود والنصارى:
ُ
َّ
َّ
ُ
َ
َّ
ُ
َ
َ
س ُن إِال الذِينَ تل ُموا ِم ْن ُه ْم َوقولوا آ َمنَّا بِالذِي أ ْن ِز َل
قال تعالى :ﭽ َو َال ت ُ َجا ِدلُوا أ َ ْه َل ْال ِكت َا ِ
ِي أَحْ َ
ب إِ َّال بِالَّتِي ه َ
احدٌ َونَحْ ُن لَهُ ُم ْس ِل ُمونَ ﭼ(العنكبوت )46 :جاء في الصحيحين()27
إِلَ ْينَا َوأ ُ ْن ِز َل إِلَ ْي ُك ْم َوإِلَ ُهنَا َوإِلَ ُه ُك ْم َو ِ
(عن عائشة رضي هللا عنها قالت :دخل رهط من اليهود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا:
السآم عليك ،قالت عائشة ففهمتها فقلت (وعليكم السآم واللعنة) ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مهَلً يا عائشة ّ
إن هللا يحق الرفق في األمر كله فقلت يا رسول هللا أو لم تسمع ما قالوا؟ قال صلى هللا
عليه وسلم , :قد قلت وعليكم).
المطلب الرابع :حوار المنافقين:
س َرب في األرض يكون له مخر من موضع آخر ،ونافق اليربوع إذا أتى النافقاء ومنه قيل
النفقَ :
نافق الرجل إذا أتهر اإلسَلم ألهله وأضمر غير اإلسَلم وأتاه مع أهله فقد خر منه بذلك ومحل
النفاق القلق(.)28
ْ
َ
َ
ُ
ص ِل ُحونَ ( )11أ َال ِإنَّ ُه ْم ُه ُم ال ُم ْف ِسدُونَ
ض قَالوا ِإنَّ َما نَحْ ُن ُم ْ
وقال تعالى :ﭽ َو ِإذَا قِي َل لَ ُه ْم َال ت ُ ْف ِسد ُوا فِي ْاأل ْر ِ
َولَ ِك ْن َال يَ ْشعُ ُرونَ ﭼ(البقرة.)12-11 :
المطلب الخامس :حوار العصاة:
وهم الذين عندهم أصل اإليمان واإلقرار بالشهادة ولكنهم ال يقومون بحقوق هذه الشهادة كاملة ،فهم
سولَهُ َو َيت َ َعد َّ
يخالفون بعض أوامر الشرع أو يرتكبون بعض نواهيه .قال تعالى :ﭽ َو َم ْن َي ْع ِ َّ
َّللاَ َو َر ُ
عذَابٌ ُم ِه ٌ
ين ﭼ(النساء.)14 :
ُحدُودَهُ يُد ِْخ ْلهُ ن ً
َارا خَا ِلدًا فِي َها َولَهُ َ
المطلب السادس :حوار المأل:
والمأل هم أشراف القوم وقادتهم وسادتهم ،فهم لهذا يملئون أعين ناتريهم من أتباعهم وبسطائهم ،فالمأل
هم البارزون في المجتمع وأصحاب النفوذ فيه ،وهذا من بيان الواقع ال إقرارا ً لهم ،وال لبيان استحقاقهم
()25المفرداتفياريبالقرآن،للراغباألصفهاني،المكتبةالتوفيقية ،ص.262
( )26نفس المرجع ،ص.452
( )27متفق عليه في البخاري ومسلم.
( )28المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي ،دار الحديث ،الطبعة األولى2000 ،م ،ص.366
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ِير إِ َّال َقا َل ُمتْ َرفُوهَا إِنَّا بِ َما أ ُ ْر ِس ْلت ُ ْم بِ ِه َكافِ ُرونَ ()34
س ْلنَا فِي قَ ْريَ ٍة ِم ْن نَذ ٍ
لهذا االسم قال تعالى :ﭽ َو َما أ َ ْر َ
ْس بِي
َوقَالُوا نَحْ ُن أ َ ْكث َ ُر أ َ ْم َو ًاال َوأ َ ْو َالدًا َو َما نَحْ ُن بِ ُمعَذَّبِينَ ﭼ(سبأ .)35-34 :وقال تعالى :ﭽ قَا َل يَا قَ ْو ِم لَي َ
سو ٌل ِم ْن َربّ ِ ْالعَالَ ِمينَ ﭼ(األعراف.)67 :
سفَاهَةٌ َولَ ِكنِّي َر ُ
َ
المطلب السابع :حوار جمهور الناس:
وهم معكم الناس وأكثرهم ،أي هم ما عدا المأل وهم عادة ما يكونون مرؤوسين للمأل وتابعين لهم
وحوارهم يكون باستعمال ما يناسق جمهور كل قوم من الوسائل واألساليق حسق ما سبق ذكره من
أصناف المدعوين(.)29
المبحث السادس
دور المؤسسات التربوية والمجتمعية فيإشاعة قيم وثقافة الحوار ومحاربة الغلو والتطرف
تعريف الالو :غَل في الدين ُ
غلُوا ً من باب قعد ،تصلق وشدّدَ حتى جاوز الحد قال تعالى :ﭽ َال ت َ ْالُوا فِي
دِينِ ُك ْم ﭼ(المائدة )77 :وغالى في أمره مااالة بالغ ،وغَل السعر يالو واالسم الاَلء ارتفع(.)30
والتطرف :طرفت البصر عنه أي صرفته والطرف الناحية والجمع أطراف ،وتطرف أي انتحى جانبا ً
وال ُمطرف ثوب من خز له أعَلم وأطرفته إطرافا ً جعلت في طرفيه علمين(.)31
العنف والتطرف تاهرة تتدخل عدة أسباب في نشوئها وتداعياتها ،منها االستبداد السياسي ،الكلم
االجتماعي ،إيجاد التاطية الشر عية أو الدينية للكلم والطايان ،وما يفرزه ذلك ،ويستتبعه من
الممارسات والتحديات الثقافية والدينية ومحاولة الهيمنة وتذويق الهوية حيث يتحالف الجبت
والطاغوت واالحتَلل ،وال سبيل للخرو إال بالحوار والشورى وقاية وعَلجا ً(.)32
إن دور المؤسسات التربوية والمجتمعية وهي كل المؤسسات التي تقوم بالتربية مثل المدارس
والجامعات ودور العلم واإلعَلم المختلفة ودور تربية األيتام والمَلجئ ودور الرعاية االجتماعية،
عليها أن تبين قيم وثقافة الحوار وأنواعه محاربة للالو والتطرف وبيان وسطية هذا الدين ،قال تعالى:
س ً
طا ِلت َ ُكونُوا ُ
ش ِهيدًا ﭼ(البقرة.)143 :
علَ ْي ُك ْم َ
الر ُ
اس َو َي ُكونَ َّ
علَى النَّ ِ
سو ُل َ
ش َهدَا َء َ
ﭽ َو َكذَلِكَ َج َع ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو َ
إنها األمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا ً فتقيم بينهم العدل والقسط ،وتغع لهم الموازين والقيم
وتبدي فيهم رأيا ً فيكون هو الرأي المعتمد ،وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم وتفصل في
أمرها ،وتقول هذا حق منها وهذا باطل ،ال التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها ،وإنها
لألمة الوسط لكل معاني الوسط بمعنى الحسن والفغل أو االعتدال والقصد أو الوسط بمعناه المادي
الحسي ،وأمة وسطا ً في التصور واالعتقاد ال تالو في التجرد الروحي وال في االرتكاس المادي ،إنما
تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد(.)33
إن اإلنسان الوسط واألمة الوسط والقيم الوسط هي التي تمتلك اإلمكانية أو القدرة إلى جانق الرؤية
المبصرة لحقائق األشياء وموازنتهاو تمتلك الحكمة الكتاب والميزان ،فالقرآن الكريم هو المعيار الذي
توزن من خَلله األمور وتبصر العواقق ويعتمد ميزانا ً محايدا ً غير منحاز ألنه من وضع هللا في
ص ِدّقًا ِل َما بَيْنَ يَدَ ْي ِه
التقويم والتصحيح ،وهو معيار بناء الرشاد قال تعالى :ﭽ َوأ َ ْنزَ ْلنَا إِلَيْكَ ْال ِكت َ
ق ُم َ
َاب بِ ْال َح ّ ِ
علَ ْي ِه فَاحْ ُك ْم بَ ْينَ ُه ْم بِ َما أ َ ْنزَ َل َّ
َّللاُ (المائدة.)48 :
ِمنَ ْال ِكت َا ِ
ب َو ُم َهي ِْمنًا َ

()29أصواللدعوة،د .محمدإبراهيمأحمدالبلة،المكتبةالوطنية،السودان ،ص .4أو ما بعدها (بتصرف).
( )30المصباح المنير ،ص.268
( )31نفس المرجع ،ص.222
( )32تاهرة التطرف والعنف من مواجهة اآلثار إلى دراسة األسباب ،نخبة من الباحثين والكتاب ،إعداد مركز البحوث والدراسوات
قطر ،الطبعة األولى2007 ،م ،ص.467
( )33في تَلل القرآن ،جـ ،1ص.131
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فأهلية النكر في األمور والحكم عليها واستبانة وجه الصواب فيها ،واكتشاف سبل االنحراف
والتحريف إنما يوزن بقيم القرآن( .)34وجاء في الحديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون
عنه تأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين ،وتحريف الاالين)( .)35وهناو بعض القواعد لغبط فقه
التوسط نوردها باختصار خشية التطويل.
(أ) ال غنى لمسلم عن التوسط في كل األوقات وهي مأخوذة من كَلم شيخ اإلسَلم ابن تيمية ،في أن
المسلم مفتقر إلى التوسط في شأنه كله وحتى أوقاته كلها.
(ب) الحمل على الوسط مقصود الشارع.
قرر اإلمام الشاطبي هذه القاعدة فقال في ختام مباحث المشقة والتيسير ،الشريعة جارية من التكليف
بمقتغاها على الطريق الوسط األعدل اآلخذ من الطرفين بقسط ال ميل فيه(.)36
(جـ) دين هللا وضع فوق التقصير ودون الالو هذه القاعدة تعبير عن حقيقة الوسطية ومكانتها في هذه
الشريعة المعكمة ،فالصراط المستقيم وسط بين طريقين ،طريق الماغوب عليهم وطريق الغالين.
المنهج النبوي القصد :وقد تجلى ذلك في حياته قوالً وفعَلً ،كاالقتصاد في الموعكة وفي المعيشة وفي
خطبه ووصاياه وكَلمه ومشيه...إلخ.
رفعت األغَلل واآلصار التي كانت في الشرائع السابقة عن هذه األمة ،ب كرام هللا لها ببعثة النبي صلى
هللا عليه وسلم وجاءت بجملة من الشرائع في حدود الوسع والطاقة.
(د) السنة بين الاالي والجافي :إذ الدين شامل لألحكام التي وردت في الكتاب واألحكام التي جاءت بها
السنة.
(ه) خير األمور أوسطها :هذه القاعدة بلفكها حديث للنبي صلى هللا عليه وسلم ( :خير األمور
الوسط)( )37قال الشاعر:
عليك بأوساط األمور ف نها *** نجاة وال تركق ذلوالً وال صعبا ً
وقال آخر:
حق التباهي غلط *** خير األمور الوسط
ْ
وقال تعالى :ﭽ َوالَّذِينَ ِإذَا أ َ ْنفَقُوا لَ ْم يُس ِْرفُوا َولَ ْم يَقت ُ ُروا َو َكانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَ َوا ًما ﭼ(الفرقان.)67 :
(و) يكره الالو كما يكره التقصير :هذا ومن الالو المكروه االقتصار من المأكول على أخشنه ومن
الملبس على الخشن من غير ضرورة ف نه من قبيل التشديد والتنطع المذموم.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :إن لنفسك عليك حفا)(.)38
(ز) التوسط معمول به ما لم يخالق منصوصاً :هذه القاعدة ضابط من ضوابط الوسطية وشرط مقيد
للعمل بالتوسط ومعناها :إن االحتكام إلى التوسط ،كما هو المعهود من الشارع وكما هو مقتغى
النصوص ،مطلوب والزم وإال فمندوب إليه ،غير أن ذلك مشروط بأال تصادم ما ن فيه على ترو
التوسط بالميل إلى طرف( )39من األطراف كحديث (ليس للنساء وسط الطريق) ف ن االستمساو
بالوسط في مثل هذه األمر وترو المشي بجانق الطريق مخالف لهدى اإلسَلم( .)40ومثل قوله صلى

( ) 34مقدمة كتاب فقه التوسط مقاربة لتقعيد وضبط الوسطية ،كتاب األمة ،رقوم  .129المقدموة ،كتبهوا ،د .عمور عبيود حسونة ،ص،9
وما بعدها.
( )35أخرجه البيهقي في سننه.
( )36الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة ،دار الكتق العلمية.124/2 ،
( )37األلباني( ،ضعيف) أنكر :حديث رقم ( )1252في ضعيف الجامع.
( )38أخرجه الترمذي ،كتاب الزهد.
( ) 39أخرجه ابن حبان في صحيحه ،كتاب الحكر واإلباحة ،باب ذكر الزجور عون أن تمشوي المورأة فوي حاجتهوا فوي وسوط الطريقوة
.419/12
( )40أخرجه الترمذي في كتاب اآلدب.
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هللا عليه وسلم ( :لعن هللا من قعد وسط الحلقة فليس ألحد بنا ًء على هذا الن
في وسط الحلقة غافَلً عن هذا النهي معرضا ً نفسه للعن)(.)41

 ،أن يستمسك بالجلوس

أهم النتائج والتوصيات
أوالً :النتائج:
هذا ومن أهم النتائج التي خل لها هذا البحث تتمثل في اآلتي:
( )1إن االستبداد والقهر إنما ينشأ عن غياب ثقافة الحوار وقيمه.
( )2إن رساالت األنبياء ألممهم إنما نجحت بتوفيق هللا تعالى والتزامهم منهج الحوار.
( )3يدل قوله تعالى :ﭽ َو ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم ِشقَاقَ بَ ْينِ ِه َما فَا ْب َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َ ْه ِل َها ﭼ(النساء)35 :
إن الحوار هو الحل لجميع المشكَلت.
ثانياً :أهم التوصيات:
( )1ترسيخ قيم وثقافة الحوار في األوساط التربوية والمجتمعية.
( )2على والة األمور تطبيق هذه القيم ليتبعوا القول بالعمل.
( )3الدراسة المتأنية للكتاب والسنة والتاريخ ألخذ العكات والعبر.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
اإلسَلم وثقافة اإلنسان ،سميح عاطف الزين ،دار الكتاب اللبناني.
أصول الدعوة ،د .محمد إبراهيم أحمد البلة ،المكتبة الوطنية ،السودان.
تا العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،دار الفكر ،بيروت1994 ،م.
الجامع ألحكام القرآن ،للقرطبي ،مكتبة اإليمان ،المنصورة.
الحوار الذات واآلخر ،د .عبدالستار الهيتي ،دار الكتق العلمية ،لبنان2002 ،م.
الجامع المسندالصحيح المختصرمن أموررسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح
البخاري،محمد بن إسماعيل أبوعبدهللا البخاري الجعفي،تحقيق:
محمدزهيربنناصرالناصر،دارطوقالنجاة،ط1422 ،1ه.
المسندالصحيح المختصربنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،مسلم بن الحجا
أبوالحسن القشيري النيسابوري (المتوفى261 :هـ)،تحقيق :محمدفؤادعبدالباقي،دارإحياء
التراث العربي  -بيروت.
اإلحسان في تقريق صحيح ابن حبان،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن
َم ْعبدَ،التميمي،أبوحاتم،الدارمي،البُستي (المتوفى354 :هـ)،تحقيق :شعيق
األرنؤوط،مؤسسةالرسالة،بيروت،ط1408 ،1ه 1988 -م.
السنن الكبرى،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال ُخس َْر ْو ِجردي الخراساني،أبوبكرالبيهقي (المتوفى:
458هـ)،تحقيق :محمدعبدالقادرعطا،دارالكتق العلمية،بيروت – لبنات،ط1424 ،3ه -
2003م.
سنن اب نماجه ،ابن ماجةأبوعبدهللا محمد بن يزيد القزويني،وماجةاسم أبيه يزيد (المتوفى273 :هـ)،
تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دارإحياءالكتق العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.

41
نووار بون الشولي ،كتواب األموة العودد 2009 ،129م ،ص ،49وموا قبلهوا.
( ) فقه التوسوط مقاربوة لتقعيود وضوبط الوسوطية الودكتور ّ
(بتصرف).
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س ْورة بن موسىبن الغحاو،الترمذي،أبوعيسى (المتوفى:
سنن الترمذي،محمد بن عيسى بن َ
279هـ)،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر،ط1395 ،2هـ 1975 -م.
في الثقافة اإلسَلمية ،أحمد نوفل وآخرون ،دار عمار ،عمان1984 ،م.
في تَلل القرآن ،سيد قطق ،دار الشروق.
فقه التوسط مقاربة لتقعيد وضبط الوسطية د .نور بن الشلي ،كتاب األمة ،العدد (.)129
في النكام السياسي للدولة اإلسَلمية ،د .محمد سعيد العواف ،دار الشروق ،القاهرة1989 ،م.
القاموس المحيط ،الفيروز آبادي ،مكتبة اإليمان ،المنصورة2009 ،م.
الكشاف ،للزمخشري ،دار الفكر2006 ،م.
لسان العرب ،ابن منكور األفريقي ،دار صادر.
الموافقات في أصول الشريعة ،للشاطبي ،دار الكتق العلمية.
مسنداإلمام أحمد بن حنبل،أبوعبدهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هَلل بن أسدالشيباني (المتوفى:
241هـ)،تحقيق :شعيباألرنؤوط – عادل مرشد،وآخرون،دعبدهللا بن عبدالمحسن
التركي،مؤسسةالرسالة،ط1421 ،1هـ 2001 -م.
المصباح المنير ،أحمد بن محمد الفيومي ،دار الحديث2000 ،م.
المفردات في غريق القرآن ،للراغق األصفهاني ،المكتبة التوفيقية.
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