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Abstract

املقدمة

The aim of the research is to clarify some
of the meanings of dialogue and its relationship to respect, and it showed that delegation and the analytical descriptive, and
the research included an introduction and
a topic, the first: the concept of dialogue
culture, seriousness and the difference between words. The term dialogue and its
objectives, the third: the importance of
dialogue and its effects in society, its absence and its results, and the fourth: the
reasons for the absence of dialogue and its
treatments. The second research: self-respect and the place of respect in Islam and
its principles and its relationship to dialogue, and the second was in Islam and
its relationship with respect in the Islamic
religion, and the third: the principles of
the self and its relationship to a style The
interviewees concluded the search by concluding a summary of its findings, results
and recommendations.

الحمـد للـه العظيـم املنـان الـذي رزقنـا االميان
وعلمنـا القـرآن واكرمنـا بنـور العلـم املبـدد
لظلمات الجهالـة النسـيان نبينـا وشـفيعنا سـيد
االولين واالخريـن محمـد بن عبد اللـه ﷺ ومن
تبعهـم بإحسـان اىل يـوم الديـن ،وبعـد؛
يعد االحرتام يف الحوار الهادف من القيم االنسانية
التي ترتقي بها املجتمعات ،ويثبت بها الفرد
وجوده بني الجامعة ،وهذا االسلوب السامي امل
وانجاز؛ ألنه يجعل الفرد يتخلص من اسلوب
الهمجية واالنانية ويأخذ بأسلوب التفاهم والتواد
؛ ألن الحوار متى ما كان بأسلوب هادئ وبطريقة
هادفه سليمة يكون مبثابة حامية من الوقوع يف
الخطأ والعكس صحيح.
هـذا وقـد حاولـت ان اسـلط الضوء على النقاط
املهمـة يف الحـوار ،ومشـاكله ،وكيفيـة التعامـل
مـع اآلخريـن يف سـبيل ايجـاد افضـل الطـرق
واالسـاليب للتوصـل للحـوار الهـادف النافـع
البعيـد عن التعصـب من اجل التوصـل اىل اعىل
درجـات الرقـي يف الحـوار.
•مشكلة البحث:
غيـاب لغـة الحـوار ،وزيـادة الخلاف والشـقاق
بين افـراد املجتمـع وشـيوع ثقافـة العنـف
والتطـرف عنـد البعـض ،فتنـاول هـذا املوضوع
بالبحـث لعلي أسـاهم يف تضيـق الخلاف،
وإشـاعة ثقافـة األخـوة.
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َ َّ َ َ ُ َ ۡ َ ٓ َّ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
تعاىل :ﵟربنـا لا تؤاخِذنا إِن نسِـينا أو أخطأنا ۚﵞ
•أهمية املوضوع وسبب اختياره:
َ
ﵝالب َق َـرة الآية ﵖﵘﵒﵜ  :مـن اآلية  286والله ويل التوفيق.
التأكيـد على اهميـة االحترام يف الحـوار وتقبل
اآلخـر وايجـاد حلـول تـريض املتحاوريـن مـن
امللخص
خلال العالقة السـليمة ،فتـؤدي اىل نجاح عملية
الحـوار والبعـد عـن النزاعـات والخالفات.
يهـدف البحـث اىل توضيـح بعـض معـاين
•أهداف البحث فرضياته:
يهـدف البحـث اىل توضيـح نجـاح الحـوار الحـوار ،وعالقتهـا باالحترام ،وبينـت ذلـك
املشروط باالحترام ،وانـه ال يوجـد اي مانع من باملنهـج والوصفي التحلييل ،وقد شـمل البحث
اقامـة حـوارات هادفـة ضمن اطار سـليم ،والذي على مقدمـة ومبحثين ،االول :عن مفهـوم ثقافة
الحـوار والفاظـه والفرق بين األلفـاظ ،وكان يف
اكـدت عليـه العقيـدة االسلامية .
أربعـة مطالـب:
•حدود البحث ومصطلحات البحث:
يذكر البحث مواقف محددة من آيات القرآن االول :تعريف الثقافة والحوار لغ ًة واصالحاً.
الكريم وبعض االحاديث الرشيفة من السنة والثاين يف :الفرق بني الفاظ الحوار واهدافه.
املطهرة ،باإلضافة اىل بعض املصادر والثالـث :اهميـة الحـوار واثـاره يف املجتمـع
التي خصت موضوع الحوار واالحرتام ،اما وغيابـه ونتائجـه.
مصطلحات البحث فقد شمل اهم املعاين والرابـع :اسـباب غيـاب الحـوار ومعالجاتـه امـا
التي تخص معنى الحوار ،وقد فصلت القول املبحـث الثـاين عـن :احترام الـذات ومكانـة
عن مصطلحات البحث يف املبحث االول .االحترام يف االسلام ومبادئـه وعالقتـه بالحوار،
وكان الثـاين يف االميـان باللـه تعـاىل وعالقتـه
•اإلطار النظري والدراسات السابقة:
بعـد البحـث والتتبـع الدقيـق يف املكتبـات باالحترام يف الديـن االسلامي ،والثالث :مبادئ
واملنشورات العلمية وشـبكة العاملية (األنرتنت) احترام الذات وعالقته بأسـلوب الحـوار وأنهيت
وغيره وسـؤال أهـل الخبرة واالختصـاص ،البحـث بخامتة شـملت خالصة مـا توصلت اليه
فوجـدت عـدد مـن البحـوث التـي سـبقني بهـا وذكرتـه بشـكل نتائـج وتوصيات .
أهـل االختصـاص يف الكتابـة ولسـت أول مـن
تنـاول قضيـة الحوار بالبحـث بل سـبقتني جهود
كثيرة لجملة مـن العلماء والباحثني الكـرام مثل
يوسـف القرضـاوي ،ومحمـد سـيد طنطـاوي
وكثير غريهـم ،وخري مـا أختتـم به مقدمتـي قوله
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املبحث األول
مفهوم ثقافة الحوار وألفاظه
والفرق بني األلفاظ
•توطئة:
يعـد الحوار مـن اهم وسـائل الحيـاة ورضوراتها
للتعبري عن حاجات االنسـان ورغباته واحاسيسـه
وايصـال افـكاره اىل االخريـن وتنميـة افـكاره،
ويسـعى العـامل اليوم التقدم والرقـي بلغة الحوار
من خلال تعزيز ثقافات ومهـارات الحوار داخل
املجتمعـات لتطويـره وسـعت العديد مـن الدول
اىل تحديـد اقسـام علميـة يف الجامعـات لتعليـم
فنـون التواصل عـن طريق الحـوار وادبه(.)1
املطلـب األول :تعريف الثقافـة والحوار والفاظه
لغ ًة واصالحاً.
الثقافة لغ ًة :من خالل تتبع مظان اللغة العربية

برسعة( ،)2فالثقافة تعني كل هذه املعاين ،وضبط
املعرفة املكتسبة يف مهارة.
•تعريف الثقافة إصطالحاً:
ذكـر أهـل العلـم تعاريـف عديـدة للثقافـة يف
االصطلاح منهـا:
 -1عرفـت بانهـا ال ُّرقـي يف األفـكار ال َّنظريَّـة،
والسياسـة ،واألخلاق،
كال ُّرقـي يف القانـون،
ِّ
والسـلوك ،واإلحاطـة بقضايـا التَّاريـخ امله َّمـة،
ُّ
()3
وأمثـال ذلـك مـن االت ِّجاهـات ال َّنظريَّـة .
 -2وانهـا( :جملـة العلـوم ،واملعـارف ،والفنـون
الَّتـي يطلـب الحذق بهـا)(.)4
 -3وهـي( :العلم الَّـذي يبحث كلِّيَّـات ال ِّدين يف
مختلف شـئون الحياة)( (.5
 -4امـا مـا يخـص ،ثقافتنا اإلسلاميَّة فهـو( :علم
كلِّ َّيـات اإلسلام يف نظـم الحياة كلِّهـا برتابط)(.)6
ونستنتج من تعريف الثقافة بانها علم واسع
يشمل مختلف شؤن الحياة ومظاهرها من عادة
الشعوب ،افكارهم ،وتقاليدهم ،واعامهم،
واسلوب حياتهم ،وكل مورث لديهم لذا؛ نجد
الثقافات مختلفة عند كل شعب من الشعوب.

يتضح ان الثَّقافة يف اللُّغة العرب َّية لها ع َّدة معانٍ ،
فهي مأخوذة من الفعل الثاليث (ثقف) بض ِّم
القاف وكرسها وتعني :الحذق ،والفطنة ،والذَّكاء،
الشء ،وإقامة اعوجاجه،
ورسعة التَّعلم ،وتسوية َّ
والتَّأديب ،والتَّهذيب ،والعلم ،واملعارف ((( ،ينظـر :معجـم مقاييـس اللُّغـة ،الـرازي 382/1 ،؛
والتَّعليم ،والفنون ،ورجل ثقف لقف إذا كان تهذيـب اللغـة ،الهـروي . 81/9 ،
((( ينظر  :أضواء عىل الثَّقافة اإلسالميَّة ،نادية العمري .9
الشء ،تعلمه
ضابطًا ملا يحتويه قامئًا به ،وثقف َّ
((( مقدمات يف الثَّقافة اإلسالم َّية ،القويس.36 ،
((( الثقافـة اإلسلامية وصلتهـا بالعلوم األخـرى ،غزوى
((( ينظـر :أخطاء الطالب الشـائعة يف القراءة واملحادثة العنزي.4 ،
((( مدخل إىل علم الثقافة اإلسالمية.89 ،
وسـبل عالجها ،عامر.126 ،
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ََ َ َ
حبـهِۦ َو ُه َ
ـو
الحوار لغ ًة :جاءت لفظة الحوار من حاوره الآيـة ﵔﵓﵜ  ،وقولـه تعـاىل :ﵟفقـال ل ِص ٰ ِ ِ
َُ
َ
ﵝالك ۡهـف الآيـة ﵔﵓﵜ .
محاورة وحوارا جاوبه وجادله ،تحاوروا تراجعوا يحـاوِ ُرهُ ٓۥﵞ
َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ُ ٓ
او َرك َمـا ۚﵞ
الكالم بَينهم وتجادلوا ،والحوار :حديث يجري  -2وقولـه تعـاىل :ﵟوٱلل يسـمع تح
ُ
بني شخصني أَو أَكرث ،الح َواري :هو الذي أخلص
ﵝالم َجادلَـة الآيـة ﵑﵜ.
واختري ونقي من كل عيب والصاحب والنارص وجـه الداللـة :يف معنـى التحـاور هـو مراجعـه
الس َلم( )1والحور :هو الـكالم عنـد املخاطبـة (.)5
ومنهم حواري عيىس َعلَ ْي ِه َّ
رجوع عن اليشء إىل اليشء :اي امل ُراجعة يف وشـهدت السيرة النبويـة الرشيفـة على عـدة
الكالم( ، )2وكل حديث يجري بني شخصني أو محـاورات لرسـول اللـه ﷺ مـع النـاس :
أكرث ،يكون يف تبادل اآلراء واألفكار بهدوء يسمى  -1كحديـث رسـول ﷺ ومحاورته للشـاب الذي

حوارا ً ،اما اال حوار :فهي حالة من التعصب للرأي
(.)3
وعدم سامع آراء اآلخرين
الحوار اصطالحا :يعد افضل تعريف اصطالحي
للحوار هو( :عملية تبادل الحديث بني طرفني
أو أكرث حول قضية معينة من أجل تبادل املعرفة
واألفكار ويغلب عليها الهدوء ،والبعد عن
التعصب والخصومة باتباع أساليب تربوية وعلمية
واجتامعية مع استعداد كل طرف بقبول رأي
الطرف اآلخر والحقيقة)(.)4
وقـد ورد لفـظ الحـوار بشـكل رصيـح يف القـرآن
الكريـم يف ثلاث مواضـع هـي:
 -1موضعين يف سـورة الكهـف قولـه تعـاىل:
ُ َُ
ََ َ َ ُ ََ َ َ ََ ٞ
حبِـهِۦ َوه َو يحـاوِ ُرهُ ٓۥ
ﵟ وكان لـهۥ ثم
ـر فقـال ل ِص ٰ ِ
َ
ٗ
َ
َ
َ َ
َ َ ُّ
َ
ٗ
ََ َ۠ ۡ َ ُ
أنـا أكثـر مِنـك مـالا وأعـز نفـرا ٣٤ﵞ ﵝالك ۡهف

جـاء يطلـب االذن بالزنـا فحـاوره بهـدوء واقنعـه
بالرجـوع عـن ذلك بالحسـنى ،حتى عاد الشـاب
عـن نيته وتـاب(.)6
-2كانـت اغلـب احاديـث رسـول ﷺ بشـكل
محـاورات وقصص تهدف اىل النصح واالرشـاد
كحديثـه عـن شـهود الكـرام الكاتبين وشـهود
جسـد االنسـان على نفسـه (.)7
 -3حـوار رسـول ﷺ لعتبـة بن ربيعـة حني جلس
اليـه عتبـة قائلاً( :إنـك منـا حيث قـد علمت من
السـلطة يف العشيرة ،واملكان يف النسب ،وإنك
قـد أتيـت قومك بأمـر عظيـم ،فرقـت جامعتهم،
وسـفهت أحالمهـم ،و ُعبـت آلهتهـم ،وكفـرت به
فيما مضى مـن آبائهـم ،فاسـمع منـي أعـرض

((( ينظـر :الدر املصون ،سـمني الحلبـي487/7،؛ بيان
((( ينظر  :املعجم الوسيط ،الزيات.205/1 ،
املعاين ،عبـد القادر.179/4 ،
((( ينظر  :لسان العرب ،ابن منظور.217 / 4 ،
((( مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل،407-8( ،
((( ينظـر :معجـم اللغـة العربيـة املعـارصة ،أحمـد ،برقـم. )22641
.579 /1
((( كتـاب الزهـد والرقائـق :صحيح مسـلم2280/4( ،
برقـم.) 2969
((( تعزيز ثقافة الحوار ،إبراهيم. 46،
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عليـك بعضهـا ....حتـى إذا فـرغ عتبة ،ورسـول
اللـه ﷺ يسـتمع منـه ،قـال :أقـد فرغـت يـا أبـا
الوليـد؟ قـال :نعـم ،قـال :فاسـمع منـي ،قـال:
ٓ
ﵟحم ١
أفعـل ،فقال بسـم اللـه الرحمن الرحيـم
ٞ
َ
ٱلرحِيـم  ٢ك َِتٰ ٞ
ـب فُ ّصلَتۡ
يـل ّم َ
ٱلـرِنَٰمۡح َّ
ِـن َّ
نز
ِ
ِ
ت ِ
َ َ ٰ ُ ُ ُ ۡ َ ً َ َ ّٗ ّ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ُ َ
م يعلمـون ٣ﵞ ﵝف ّ ِصلت
ءايتـهۥ قرءانـا عربِيـا ل ِقو ٖ
مـن الآيـة ﵑ الى الآيـة ﵓﵜ تدل هذه الحادثـة عىل محاورة
رسـول اللـه ال أعدائـه والـرد عليهـم بالحكمـة
والروية .
الجـدل لغـ ًة :من جـادل يجادل مجادلـة ،وجدلته
تجديلا أي رصعتـه ،ومعنـاه :الخصـام ومراجعة
الـكالم( ،)1ويعـرف الجـدل :هـو املفاوضة عىل
سـبيل املنازعـة واملغالبـة ،فيحـاول كل مـن
املتجادلين ان يـرد الطـرف اآلخـر عن رأيـه(.)2
أمـا الجـدل اصطالحـاً :هـو دفـع املـرء خصمـه
عـن إفسـاد قولـه بحجـة أو شـبهة ،أو يقصـد بـه
تصحيـح كالمـه وهـو الخصومـة يف الحقيقـة،
والجدال عبـارة عن مراء يتعلـق بإظهار املذاهب
وتقريرهـا (.)3
فالجـدل :خصومـة ،وهـذا ال يرتضيـه االسلام،
فاملجادلـة بالتـي هـي أحسـن وسـيلة مهمـة من
وسـائل الحـوار لتبليـغ الحـق ونرصتـه ودفـع
الباطـل ،بهـدف الوصول إىل الحقيقـة ،ويعد من

منظـور الحركـة اإلسلامية أداة للتصحيـح والبناء
والتقويـم الـذايت ،فالحـوار أداة وعـي مشتركة،
تسـتعرض فيها املسـائل ويسـتخلص منها ما دل
عليـه الدليـل الرشعـي أو النظـري ،وهي وسـيلة
مـن وسـائل الشـورى والتعـاون ،والتناصـح عىل
البر والتقـوى ،وهـذا هـو طريـق النضج وسـبيل
الكمال(. )4
ورد لفـظ الجـدل يف القـرآن الكريـم يف عـدة
مواضـع مبعـاين مختلفـة:
َ َ ٰ َ ُ ْ َۡ
ُۡ ُ ْ
ـل ل ِيدحِضوا
-1
كقولـه تعـاىل :ﵟوجدلوا بِٱلبٰ ِط ِ
ۡ
بهِ ٱلحَ َّ
ـقﵞ ﵝغَاف ِـر الآية ﵕﵜ .
ِ
وجـه الداللـة :ورد الجـدل هنا باملعنـى املذموم
ألنـه حـوار ال فائـدة ترجـى مـن ورائـه فمجادلـة
املرشكين كانـت إلزالـة الحـق وابطاله(.)5
َ
َ َ ُ َٰ ُ ْٓ ۡ َ
ـوا أهـل
 -2امـا قولـه تعـاىل :ﵟ۞ ولا تجدِل
َ
َ َ
ٱلۡك َِتٰـب إلَّا بٱلَّتـي َِي ۡ َ ُ
نك ُبـوت الآية ﵖﵔﵜ .
ه أحسـنﵞ ﵝالع
ِ ِ ِ ِ
وجـه الداللـة :ورد الجـدل هنـا باملعنـى
املحمـود ،والـذي يأمـر الله عزوجل بـه ودعوت
أهـل الكتاب ومناقشـتهم يف أمر الديـن بالطريقة
الحسـنى( ،)6وهـذا يعنـي أنـه لـو كان للجـدال،
والحـوار طريقتان  :طريقة حسـنة وجيدة وطريقة
أحسـن منهـا وأجـود ،وجـب على املسـلم أن
يحـاور مخالفيـه بالطريقة األحسـن واألجـود(.)7

((( ينظـر :العين ،الفراهيـدي 79/6،؛ معجـم مقاييـس ((( ينظر  :كيف تحاور ،طارق.٤٤ ،
((( ينظـر  :أيسر التفاسير لـكالم العلي الكبير،
اللغـة ،احمـد. 433/1،
((( ينظـر :تـاج العروس من جواهر القامـوس ،الزبيدي ،للجزائـري. 513/4 ،
((( صفوة التفاسري ،محمد عيل الصابوين. 426/2،
194/28
((( ينظـر :خطابنـا اإلعالمـي يف عصر العوملـة،
((( ينظر  :التعريفات ،للجرجاين. 74/1 ،
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ۡ ُ َ
َّ َ ۡ ۡ
ـك بِٱلحِك َمةِ قـول صاحبـه واعتقـد كل منهام انـه عىل حق
يل رب
 -3قولـه تعاىل :ﵟٱدع إِل ٰى َسـب
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
َّ
ۡ
َوٱل ۡ َم ۡوع َِظـةِ ٱلۡحَ َس َ
َ
()4
ُ
ـنةِۖ َو َجٰدِل ُهـم بِٱلتِـي َِيه أحسـنۚ مـع رغبـة كل منهما بظهور الحـق .
َّ
نﵞ َّ
وكذلـك عرفـة املناظـرة  :بانهـا مناقشـة بين
ﵝالن ۡحـل الآيـة ﵕﵒﵑﵜ .
إِ
وجـه الداللـة :وهـذا موضـع اخـر يدعـو اللـه طرفين أو أكثر ،يقصـد بهـا تصحيـح كالم،
عزوجـل فيه بالدعوة إىل دينـه بالحجج والرباهني وإظهـار حجـة ،وإثبـات حـق ،ودفـع شـبهة،
الدالـة عليه وجـادل أهل الكتـب باملنطق والقول ورد الفاسـد مـن القـول والرأي ،ويكـون ذلك
اللين ،مجادلـة ال يشـوبها عنـف حتـى تتمكـن بالطـرق املنطقيـة والقياسـات الجدليـة مـن
املقدمـات واملسـلامت(.)5
مـن إقناعهـم واسـتاملتهم(.)1
ُ ۡ
ُ ُ
•املطلـب الثـاين :الفـرق بين الفـاظ الحـوار
-4امـا قوله تعـاىل :ﵟ ۞قـل َمـن يَ ۡر ُزقكم ّم َِن
َّ َ َ َ ۡ َ
َّ ُ َ َّ ٓ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ
ُ
ٰ
واهدافـه.
ـل ٱللۖ وِإنـا أو إِياكم لعلى
ٱلسـمٰو ٰ ِ
ت وٱلأ ِ ۖ
ۡرض ق ِ
ـدى أَ ۡو في َض َلٰـل ُّ
ُه ً
وينقسم هذا املطلب اىل قسمني:
ين ٢٤ﵞ َﵝس َـبإ الآية ﵔﵒﵜ .
ب
م
ِ
ٖ ِ ٖ
وجـه الداللـة :توكـد هـذه اآليـة ان أحـد أوالً :الفرق بني الفاظ الحوار.
املتجادلين مـن الفريقين على ضلال فقال اختلفـت الفاظ الحـوار يف معانيها فتشـابهت يف
لهـم نحـن أو أنتـم ومل يقلـم لهـم أنتـم يف مواضـع واختلفت يف مواضع اخـرى ويظهر هذا
ضلال ،وهـذا ارقـى انـواع اآلدب يف الجـدل االختلاف واضحـاً من الخالل النقـاط االتية:
فبين ذلـك صاحـب الكشـاف بقولـه( :وهذا  -1يتشـابه الحـوار والجـدال يف أنهما مناقشـة
مـن الـكالم املنصـف الـذي كل مـن سـمعه بين طرفين ،لكنهما يختلفـان بعـض الشيء
مـن مـوال أو منـاف قال ملـن خوطب بـه :قد فالجـدال على األغلـب رد يف خصومـة ومـا
يتصـل بذلـك ،يف إطـار التخاصـم يف الـكالم،
أنصفـك صاحبـك) (.)2
فالجـدال واملجادلـة ،كل ذلـك ينحـو منحـى
ثالثاً :املناظرة لغة :هي مقابله ومامثله(.)3
املناظـرة اصطالحـاً :هـو تـردد الـكالم بين الخصومـة ولـو مبعنـى العنـاد والتمسـك بالراي
اثنين يحـاول كل منهام تصحيـح قوله وابطال والتعصـب لـه (. )6
القرضاوي. 41-40،
((( ينظـر :الشرح الواضح املنسـق وحسـن املحاورة،
((( ينظـر :املنتخـب يف تفسير القـرآن الكريـم ،لجنـة السـعدي. 83 ،
مـن علماء األزهـر. 407،
((( ينظـر :وسـطية اإلسلام ودعوتـه إىل الحـوار ،عبـد
((( الكشـاف عـن حقائق غوامض التنزيـل ،الزمخرشي ،الـرب. 20 ،
. 581/3
((( ينظـر :النـدوة العامليـة للشـباب اإلسلامي  ،يف
أصـول الحـوار. 21-14 ،
((( أساس البالغة ،الزمخرشي. 238/2 ،
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 -2امـا توافق الحوار واملناظـرة آلن املناظرة نوع
مـن أنـواع الحـوار ،فاملناظرة مشـتقة مـن النظري
أو مـن النظـر ولكـن الفـرق يتضـح عنـد الرجوع
إىل تعريـف املناظـرة بأنهـا تعتمـد على الدقـة
العلميـة ،والشروط املنطقيـة ،أكثر مـن اعتامد
الحـوار عىل ذلـك (.)1
 -3يختلـف الحوار عن املناظـرة ،فاملناظرة تقوم
عىل وجـود التضاد بين املتناظرين ،لالسـتدالل
على إثبـات أمـر يتخاصامن فيـه ،فيكـون ترتيب
البحـث بينهما على وجه الصـواب حتـى يظهر
الحـق بينهـم( ،)2ويتبين مـن هـذا القـول بـان
املناظـرة هـي حـوار إيجـايب بغيـة الوصـول إىل
الصـواب ،ويتبايـن الفـرق بين الجـدال والحوار
واملناظـرة بوضـوح؛ فالحـوار مراجعـة الـكالم
وتبادلـه بين املتحاورين وصـوال إىل غاية ،بينام
الجـدل مجـرد محاولـة تخطـأت املقابـل حتـى
لـوكان على حـق على عكـس املناظـرة فهـي
محاولـة الوصـول اىل الحقيقـة .
ثانياً :اهداف الحوار
للحـوار االيجـايب اهـداف عديدة تكون سـبباً يف
رقـي املجتمعـات وتقدمها ومـن اهمها:

مـن املعلومـات ووجهـات النظـر والرباهين
يف موضـوع الحـوار(.)3
 -2يعـرض املتحاوريـن كل مـا لديهـم مـن
حجـج وبراهين وأدلـة لكي يثبـت صحـة
فكرتهـم وفـق قواعـد وأسـس ،ويسـعى كل
مـن الطرفين ال إقنـاع خصمـه بصحـة رأيـه
بطريقة ب ّناءة(.)4
 -3يسـعى كل مـن الطرفني يف الحـوار ملحو
النزاعـات الفكرية والنفسـية عـن طريق عرض
االفـكار واملفاضلـة املنطقيـة بينهما عـن
طريـق الحوار كشـف الخرافـات التـي يتبناها
األفـراد ويظنـون أنهـا الصحيحـة مـن خلال
النقـاش الهـادف وبهـذا يتـم تعزيـز الحـوار
البنـاء ،وإزالـة الشـحناء والبغضاء بين الناس
نتيجـة لتعصبهـم لفكـرة معينـة(.)5
 -4يحـاول كل مـن املتحاوريـن تعديـل مـا
رسـخ يف عقـول األفـراد من معلومـات قدمية
او بعيـدة عـن الصحـة مام يسـهم يف تصحيح
معتقداتهـم بنشر العلـم الصائـب ،مبتعد عن
الجـدل العقيـم ،ويسـع كل منهما لتوافـق
وجهـات النظـر املختلفـة بطريقـة موضوعيـة

((( ينظر  :الحوار اإلسالمي املسيحي ،بسام . 21 ،
((( ينظر  :ابجد العلوم ،القنوجي.٥٢٤ ،

 7؛ الحـوار ،سلسـلة األسـبوع الرتبـوي الثالـث ،موىس
جمعـة وعبداللـه الفنيـح.21-19 ،
((( ينظـر  :الحـوار أصولـه املنهجيـة وآدابـه السـلوكية،
صويـان66 ،

 -1يهـدف الحـوار اىل توضيـح الفكـرة
الصحيحـة عـن طريق النقـاش الهـادف الذي ((( ينظـر  :الحـوار مـع أصحـاب األديـان مرشوعيتـه
يسـعى الفـرد لتعميمهـا ،مـن خلال تعريـف ورشوطـه وآدابـه ،أحمـد. 15،
((( ينظـر  :أصـول الحـوار وآدابـه يف اإلسلام ،صالـح،
الطـرف اآلخـر مبـا يغيب عنـه أو يلتبـس عليه
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صحيحـة فيتـم الوصـول للفكـر السـليم،
وإرضـاء جميـع األطـراف(.)1

مييّـز البرش عن باقـي املخلوقات ،وميزة ليسـت
لذاتـه وإمنـا ملا يُحقّقـه من مقاصـد لخلق البرش
على األرض؛ فمـن اهـم االمـور التـي يحققهـا
الحـوار( )3هي:
 -1توافـق بين النـاس ونشر املح ّبـة بينهـم،
مما يُسـاهم يف وجـود مجتمعـات صالحة؛ الن
ّ
ِ
الحـوار راحـة للنـاس ،وفيـه قـدرة على التعبير

•املطلـب الثالـث :أهميـة الحـوار واثـاره يف
املجتمـع غيابـه ونتائجـه
االنسـان كائـن متفاعـل مـع املجتمـع يعبر عن
افـكاره ومعتقـدات ،فوجـب عليـه ان يتخـذ لغة
لهـذه االفـكار ليعرب عن مـا يف داخلـه ،وتختلف
طريقـة تعبيره عـن املواضيـع االجتامعيـة او عـن املشـاعر واالفـكار ضمـن بيئـة آمنـة.
السياسـية او اإلنسـانية وغريهـا ،فقـد تكـون  -2يسـاهم الحـوار يف بنـاء املجتمعـات
طريقـة تعبيره بشـكل حـوار او جـدل او مناظرة ،فعـن طريقـه يتبـادل أفـراد املجتمـع األفـكار،
مما يسـاهم يف
وتختلـف طـرق الـكالم املعرب حسـب شـخصية ويُق ّيمونهـا ،ويُعيـدون بناءهـاّ ،
وثقافـة املتحـدث ،فالحـوار الهـادف مراجعـة تطويـر املجتمـع واألفـراد.
للـكالم ،والتفهـم بالتعقـل ،لـراي االخـر ويتبين  -3التحـاور بين أفـراد األرسة الواحـدة أسـلوب
ف َّعـال يف التواصـل فعـن طريقـه تكـون لديهـم
ذلـك مـن خلال امرين:
الفرصـة للتعـ ُّرف على الجوانـب اإليجاب ّيـة
أوالً :أهمية الحوار.
يعـد الحـوار وسـيلة مـن الوسـائل املوصلة إىل والسـلب ّية لديهـم ،وميكنهم بذلك املسـاهمة يف
اإلقنـاع وتغيير االتجاه الذي قد يدفـع إىل تعديل تغيريهـا وتعديلهـا ،الن ِ
رضوري
الحـوار األرسي
ّ
السـلوك واالتجـاه نحـو األفضـل؛ ألنـه يـروض جـدا ً لتكويـن أرس ٍة مثاليـة.
النفـوس على قبـول الحـق والنقـد واحترام  -4تحقيـق للعدالـة عـن طريـق اسـتامع اىل
ألي قضيّة
آراء اآلخريـن ودعـم النمـو النفسي والوجـداين األفراد وإلصغاء ملشـاكلهم ونقاشـهم ّ
والتخفيـف مـن مشـاعر الكبـت والصراع أو مشـكلة ،فعـدم وجود حوار ف َّعـال يعني حقيق ًة
والخـوف والقلـق والخجـل ،لـذا فالحـوار يعـد ناقصـةً ،وعدال ًة ُمشـ َّوهةً.
مـن اكبر املهام يف ظـل املتغيرات االجتامعية ثانياً :أثر الحوار يف املجتمع املعارص(.)4
والثقافيـة والسياسـية والتعليميـة التـي تحيـط للحـوار أثـر قـوي يف ترسـيخ املفاهيـم الرتبوية
باملجتمعـات املعـارصة( ،)2فالحوار مـن أه ّم ما يف املجتمـع للتحصيـل العلمـي؛ بتثبيـت
((( ينظـر  :مهـارات االتصـال مـع اآلخريـن ،جلـوب ،
((( ينظر  :الكبائر للذھبي ،الحايب. 149 ،
((( ينظر :الحوار فنياته وإسرتاتيجياته وأساليب تعليمه.22 ،
((( ينظر :ثقافة الحوار ،ريم الباين.89 -87 ،
اللبودي . ١٩ ،
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املعلومـات ،واكتسـاب املعـارف ،والبحث عن
املعرفـة وزيـادة الرغبـة يف التعلـم ،ويتبين ذلك
مـن خلال النقـاط االتيـة:
 -1يعطـي الحـوار حيويـة للموضـوع فلا يـدع
مجـاالً للملـل ،ويدفـع صاحبـه إىل االهتمام
والتتبع؛ فيوقـظ العواطف ،واالنفعاالت فيسـاعد
على توجيهها نحـو املثـل العليا ،وعلى تأصيل
الفكـرة وتعميقها وعـرض الحجج عرضـاً فكرياً،
بشـكل تدحـض بـه الحجـج الخاطئـة ،وتظهر به
الحقيقة ( . )1
 -2يعطـي الحـوار مجـال للمتحـاور يف األخـذ
والـرد وإثبـات الحقائـق وتوضيـح الشـبهات يف
معرفـة الحقائـق واالستفسـار عنهـا) .)2
 -3مـن خلال املناقشـة والحـوار يتبين التطبيق
العملي يف املواقـف الحياتيـة فيحقـق الجانب
الوجـداين واملعـريف ويكشـف عـن مسـتوى
التحصيـل العلمـي للمتحاوريـن ،كما ويعـد
أسـلوب الحـوار من أقوى أسـاليب اإلقنـاع ،ألنه
يعنـى باألسـاس بإعمال العقل واملنطـق فريتقي
باملتلقـي مـن أسـلوب التقليـد األعمـى ،إىل
أسـلوب إعمال الفكـر(.)3

•املطلـب الرابـع :اسـباب غيـاب الحـوار
ومعا لجا تـه .
يعد تطـور وتقـدم التكنلوجيـا الحديثـة الحاصل
يف العـامل ،احـد االسـباب املهمة التـي غيبة لغة
الحـوار بين افـراد االرسة الواحـدة التي تعـ ُد نواة
املجتمـع فكيـف باملجتمع الـذي يتكـون منها،
فانشـغال االباء بتوفري سـبل املعيشـة لألوالد يف
ظـل هـذه الظـروف الصعبة ومشـاكل البلـد التي
ال تنتهـي مـن تغري النظـام اىل االن جعـل االرسة
ال تجتمـع كثيرا ً حتـى على مواعيـد الطعـام يف

اغلـب االحيان فـكان هذا سـبب الن يجـد الفرد
بديـل عـن ذلـك مما ادى اىل انشـغاله باألجهزة
االلكرتونيـة وغريهـا مما حرمـه مـن متعـت
الحـوار مـع اقـرب النـاس اليـه ،ولعـل القتـل
والتهجير الـذي حصـل يف البلاد والـذي اثـار
روح التعصـب لألشـخاص واألفـكار واملدارس
املذهبيـة مـن االسـباب املهمـة ايضـاً يف غياب
الحـوار ،وسـأوضح يف هـذا املطلـب اسـباب
غيـاب الحوار الناجح ،ووسـائل العـودة اىل اليه:
أوالً :اسباب غياب الحوار.
 -1الغـرور بالنفس واإلعجـاب بالرأي ،والحرص
على الزعامـة والصـدارة أو الحصـول على
املناصـب.
 -2سـوء الظـن واتبـاع الهـوى وحـب الدنيـا،
((( ينظر :من أساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية بالحوار،
واملسـارعة إىل اتهـام اآلخريـن بغير بينـة.
النحالوي. 206 ،
 -3التعصـب ألقـوال األشـخاص واملذاهـب
((( ينظر :اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية :جبار. 182،
((( ينظـر :أسـاليب التدريـس العامـة املعـارصة ،أبـو والطوائـف ،العصبيـة لبلـد أو إقليـم أو حـزب أو
جامعـة أو قائـد.
جاللـه. 242 -241 ،19 ،

«ثقافة الحوار وعالقته باإلحرتام من منظور العقيدة اإلسالمية»
.......................................................................مريم مجيد عبد الله | 401
أم إداريـة أو غري ذلك ،ولـن يتحقق هذا الوضوح
إال باإلحاطـة مبوضـوع الحـوار والوقـوف على
أدلتهـا مـن النصـوص ،ألن جهـل أحـد الطرفين
باملوضـوع يقطـع الحوار ،فيذهب الوقت سـدى
وال تحصـل الفائـدة من الحـوار (.)4
 -2االتفـاق على ثوابـت النقـاش الـذي يتـم
الحـوار فيـه واالنطلاق مـن االمـور املتفـق
عليهـا ( ،)5واسـتعامل األسـلوب الحسـن يف
النقـاش ،واحترام الخصـم املقابـل ،وإن اسـاء
األدب املقابـل ،فقلـة حيائـه ال يعنـي الـرد على
معاملتـه باملثـل(.)6
 -3مـن آداب الحـوار االلتـزام بطـرق االقنـاع
الصحيـح فيـه التزامـاً بقـول(:إذا كنـت ناقلاً
فالصحـة أو مدعيـاً فالدليـل) ( ،)7فلا يكـون يف
الـكالم تناقـض ملجـرد الجـدل والهـروب مـن
الحقيقـة ( . )8
 -4القبـول بالنتائـج ،وقبـول مـا يرتتـب عليهـا،
وان مل يتحقـق هـذا األصـل كان الحـوار رضبـاً
مـن العبـث الـذي يتنـزه عنـه العقلاء فلا بد يف
نهايـة الحـوار التوصـل اىل نتائـج ،فينبغـي ملـن
لزمتـه الحجـة ،أن ينقـاد لهـا؛ ألن املقصـود مـن

 -4قلـة العلـم يف كثري مـن املتصدريـن للحوار،
وعـدم التثبت يف نقـل األخبار وسماعها(.)1
 -5العجلـة يف الـرد وعـدم التفكير مبـا يطـرح
امامـه فلا يفكـر بعقلـه ،وامنـا ينطـق مبـا يقولـه
لـه ،فقتـل روح الحـوار والنقـاش من قبـل بعض
املربين الذيـن عـن طريـق الضغـط وتوجيـه
األوامـر الغير قابلـة للنقـاش(.)2
 -6معوقـات أخـرى كاختلاف اللغـة ،والنطـق
غير السـليم ،والصـوت غير الواضـح ،وعـدم
مراعـاة آداب الحديث ،وعدم االسـتعداد النفيس
للحـوار ،وسـوء األداء(. )3
ثانياً :طرق ووسائل الحوار الناجح:
ميكـن القـول بـأن الحـوار الناجـح ،هـو اقتنـاع
كل طـرف بالجلـوس إىل طاولـة الحـوار بصفتـه
وسـيلة للوصول إىل هدف مشترك بين الجميع،
األمـر الـذي يتطلـب التغلـب على معوقـات قد
تعترض الحـوار قبـل البـدء بـه ،للوصـول إىل
مرحلـة الحـوار الناجـح املثمـر.
 -1تحديـد املصطلحـات املتعلقة بقضية الحوار
قبـل البدء به؛ وذلك من اجـل توجيه الحوار نحو
أهـداف فال يحصل سـوء فهـم من أحـد الطرفني
املتحاوريـن ،يعـد الوضـوح يف طـرح األفـكار
والتدليـل عليهـا مـن ضوابـط الحـوار املطلوب ((( ينظـر :الحـوار يف ضـوء الكتـاب والسـنة،
سـواء كانـت القضية سياسـية أم اقتصادية أم دينية القـادري7-6،؛ الخطابـة اإلسلامية ،عبدالعاطـي.17،
((( ينظر  :أصول الحوار وآدابه يف اإلسالم ،صالح ٤ ،
((( ينظر  :آداب الحوار وقواعد االختالف ،عمر ((( . 31 ،ينظر  :البصرية يف الدعوة إىل الله ،العنزي. 124 ،
((( ضوابـط املعرفـة وأصـول االسـتدالل واملناظـرة
((( ينظر  :رسالة عاجلة للدعاة ،خالد . 29،
((( ينظـر :الحـوار اصولـه وضوابطـه واثـره يف الدعـوة ،امليـداين. 376-٣٧5 ،
((( ينظر  :مناھج الجدل ،االملعي.435 ،
االسلامية ،فرحـات.186 ،

»ثقافة الحوار وعالقته باإلحرتام من منظور العقيدة اإلسالمية«
 | 402مريم مجيد عبد الله ......................................................................
النظـر والجـدل طلـب الحـق( )1ويعبر الشـافعي
عـن هـذا بقولـه( :مـا ناظرت أحـدا ً قـط وأحببت
أن يخطـئ بـل أن يوفـق ويسـدد ويعـان  ،ويكون
عليـه مـن اللـه رعايـة وحفـظ  ،وما كلمـت أحدا ً
قـط  ،وأنـا أبـايل أن يظهـر الحـق عىل لسـاين أو
لسـانه) ( ،)2وقـال أيضـاً ( :مـا ناظـرت أحـدا ً إال
على النصيحة ،ومـا ناظرت أحدا ً على الغلبة إال
عىل الحـق عنـدي) (.)3
 -5للحفـاظ عىل اسـتمرارية الحـوار حتى نهايته،
رضورة اسـتيعاب اآلراء واملواقـف املختلفـة
ال إسـكاتها ،فالحـوار الناجـح ال يـأيت بشـكل
مرتجـل ،وال ميكـن ان يكـون الحـوار ناجحاً إال
قيما
إذا توافـرت مقوماتـه ،وباكتسـاب األفـراد
ً
ومفاهيـم صحيحـة ،فـإن أشـد النـاس جفافًا يف
الطبـع وغلظة يف القول ال ميلـك إال أن يلني وأن
يتأثـر إزاء مسـتمع صبور عطوف ،يلـوذ بالصمت
إذا أخـذ محدثـه الغضـب(.)4

املبحث الثاين
إحرتام الذات ومكانة اإلحرتام
يف اإلسالم وعالقته بالحوار
•توطئة:

يعـد االحترام أحـد القيـم التـي يتمتـع بهـا
الفـرد الـذي ميتلـك األخلاق والسـلوك
الجيـد ،فلا تكـون القيـم منظمـة دون توافـر
االحترام ،فاالحترام هـو إظهـار التقديـر
لآلخريـن بجميـع الوسـائل لكسـب مودتهم،
وأكـد الديـن اإلسلامي على رضورة احترام
الـذات يف عـدة مواضـع كتحريـم ارتـكاب
الذنـوب ،والسـيئات ،واملعـايص ،ورشب
الخمـر ،وتعاطـي املخـدرات ،والزنـا ،كما
وجـاءت الترشيعـات اإلسلامية التـي تحـث
على رضورة حفـظ كرامة اإلنسـان ،من خالل
التوصيـة مبعاملـة اآلخريـن أحسـن معاملـة
واحرتامهـم ،وعـدم التطـاول أو االعتـداء
عليهـم سـواء بالقـول او بالفعـل .
•املطلب األول :معنى االحرتام لغة واصطالحاً

((( ينظـر :منهـج الجـدل واملناظـرة يف تقريـر مسـائل االحترام لغـة :االحترام مصـدر مـن احترم(،)5
االعتقـاد ،عثمان . ٧٧٤ /2،
وهو(املهابـة واإلجلال والتقديـر)(.)6
((( صفـوة الصفـوة ،ابـو الفرج 251/2،؛ فيـض القدير،
املناوي.٣/٩٠،
((( سري أعالم النبالء ،الذهبي. 29/10 ،
((( ينظـر :كيـف تكسـب األصدقـاء وتؤثـر يف النـاس،
ديـل كارنيجـي ،ص.92

((( ينظـر :معجـم اللغـة العربيـة املعـارصة ،أحمـد
مختـار. 481/1 ،
((( معجـم الصـواب اللغـوي دليـل املثقـف العـريب،
أحمـد مختـار.100/1،
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االحترام اصطالحـاً( :هو تقدير يشء أو شـخص أوالً :اإلميان لغة واصطالح:

تعتقـد أنـه يتمتع بصفات حسـنة )(.)1
واالحرتام من األلفاظ الحديثة يف املعاجم
القدمية يف املعاين ،فلم اجد له معاين مختلفة،
فاملعنى اللغوي واالصطالحي متطابق ،وقد قيد
الله عزوجل العالقة بني الناس يف القرآن بقيود
اخالقية ال ميكن تجاوزها فقد كرمه االخر عندما
جعلت احرتام االنسانية واجبا رشعيا بل جعلت
العدل معه عالقة من عالقات التقوى (.)2

وال يخص االحرتام عند االسالم فرد او جامعة
محددة بل تعدى ذلك ليشمل الجميع كاحرتام
الوالدين ،واملرأة ،واملجتمع ،والعلامء،
ووالة االمر ،وتعدى االحرتام حتى شمل غري
املسلمني كاحرتام إنسانيتهم ،واحرتام دينهم،
وعدم االعتداء عليهم ،وعىل أعراضهم.

اإلميان لغ ًة :التصديق ، )3(،وا ِ
إلميانُ :ض ُّد
يب،
الْ ُك ْفرِ ،بِ َ ْع َنى التَّ ْ
ص ِديقِ  ،ض ُّده التَّك ِْذ ُ
ويأيت مبعنى الخضوع ،وإظها ُر الْخُضُ و ِع
النبي ﷺ واعتقا ُده
للشيعة ولِام أَ َ
والقبو ِل َّ
ت ِب ِه ُّ
الصفة
وتصديقُه بِالْ َقل ِ
ْب ،فَ َم ْن كَا َن َع َل َه ِذ ِه ِّ
()4
تاب َو َل شاك»
َي ُم ْر ٍ
فَ ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن ُم ْسلِم غ ْ ُ
والله تعاىل هو املؤمن ،ألنّه آ َم َن عبا َده من أن
يظلمهم ،واألَ ْم ُن :ض ُّد الخوف(.)5
االميـان اصطالحـاً« :هـو اإلقـرار والعلـم بالله،
ومبـا جـاء به الرسـول عليـه السلام»(.)6
وإختلف القول باإلميان اىل ثالثة فرق:
الفرقـة األوىل :تقول االميان فعـل القلب فقط
دون غيره مـن الجوارح)7(،وهـؤالء اختلفـوا
على ثالثة أقسـام:
القسـم األول :معنـى اإلميـان عندهـم إقـرار
باللسـان ،ولكـن اشترط املعرفـة ،أي معرفـة
القلـب حتّـى ال يكـون اإلقـرار مـن دونهـا
إميانـاً ،وإ ّن املعرفـة فعـل اللـه وليسـت مـن
اإلميـان(.)8

•املطلـب الثـاين :االميان بالله تعـاىل وعالقته
باالحرتام يف الدين االسلامي
لعـل اوضـح صـور االحترام يببنهـا االميـان
بالديـن االسلامي مـن خلال االخالق الحسـنة
التـي توجـب االحترام لصاحبهـا وذكـرت يف
الكتـاب والسـنة الرشيفـة ،وسيرة املصطفـى
ﷺ مؤكـده حسـن الخلـق ,واألدب مـع الخلـق ((( ،العني :الفراهيدي ،389- 388/8 ،مادة (أمن) .
واالحترام والتوقير ،واذكـر البعـض منهـا بعـد ((( لسان العرب :ابن منظور ،مادة (أمن).21/13 ،
((( ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري،
تعريـف مبعنـى االميـان.

((( احرتام الذات ومعرفة اآلخر ،دليل املعلم ،ص. 9
((( ثقافة قبول اآلخر ،ممدوح الشيخ .179 ،

.2071/5
((( التعريفات :الجرجاين.49/1 ،
((( ينظـر :مقـاالت اإلسلاميني واختلاف املصلين،
األشـعري.114/1 ،
((( ينظر :ميزان االعتدال ،الذهبي. 357 – 356/3 ،
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َّ
ٱلص ٰــبر َ
ين ١٠٢ﵞ َّ
القسـم الثـاين :االميـان عندهم إقرار باللسـان
ﵝالص َّافـات الآيـة ﵒﵐﵑﵜ .
ِِ

ولكـن بشرط التصديـق ،أي اإلقـرار الخـايل
مـن املعرفـة والتصديق ال يكـون إمياناً ،وعند
اقرتانـه بهما يكون إميانـاً(. )1
القسـم الثالـث :معنـى االميان عندهـم اإلقرار
باللسـان فقط(.)2
الفرقـة الثانيـة :التـي جعلـت أداة اإلميـان هو
عمـل القلب واللسـان معـاً دون الجـوارح(.)3
الفرقـة الثالثـة  :جعلـت مقتضى اإلميـان هـو
فعـل القلب واللسـان مع سـائر الجـوارح ،أي
يسـتحق
قـول وعمـل ونيـة ،فاملعنـى الـذي
ّ
بـه العبـد املـدح والواليـة مـن املؤمـن هـو
اتيانـه بهذه األمـور الثالثة :التصديـق بالقلب،
واإلقـرار باللسـان ،والعمل بالجـوارح ،وذلك
ال خلاف بين الجميـع أنّـه لـو أقـ َّر وعمـل
بلا اعتقـاد ،أو اعتقـد وعمـل وجحد بلسـانه
ال يكـون مؤمنـا( ,)4ويرتبـط االحترام باألميان
ارتبـاط وثيـق ،ولعـل اواضـح صـور االحرتام
تتجسـد باألمثلـة اآلتيـة :

 -1توضيـح احترام الولـد للوالـد يف قوله تعاىل:
َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ َ ّ َ
َ
ٰ
ﵟ فلمـا بلـغ معه ٱلسـع َي قـال يٰبن َّي إن ٓ
ـي أرى فِي
ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ِ َ ِ َ َ ََ
ـي أذبحك فٱنظ ۡ
ـام أن ِ ٓ
ٱل َمن ِ
ت
ـر ماذا ت َر ٰ ۚ
ى قال يـٰٓـأب ِ
َۡ ۡ
ـل َمـا تُ ۡؤ َم ُ َ َ
ـتج ُدن ٓي إن َشـا ٓ َء َّ ُ
ٱلل م َ
ِـن
ٱفع
ـر ۖ س ِ ِ ِ

وجـه الداللـة :تؤكد هـذه اآلية ان رؤيـا االنبياء
وحـي مـن اللـه تعـاىل ،وتذكـر ايضـاً اوضـح
صـور االميان باللـه وقضائه وقـدره ،واالنقياد
واالمتثـال ألمـره ،وتبين كذلـك اروع صـور
االحترام للوالـد ،والرتاحـم للولـد ،فلما
خاطـب أبراهيـم ابنـه بقولـه :يـا بنـي على
سـبيل الرتحـم ،أجابـه بقولـه :يـا أبـت على
سـبيل التوقير والتعظيـم وفـوض األمـر اليـه
عندمـا استشـاره ،وأن الواجـب عليـه فعـل ما
رآه وانـه سـيصرب على قضـاء اللـه عـز وجل،
وانـه يحتمـل هـذه مـن غير ضجـر وال بـرم
مبـا قضى وقـدر ،وقد صـدق فيام وعـد ،وبر
يف الطاعـة لتنفيـذ مـا طلـب منـه ،فاستسـلم
وانقـادا ألمـر اللـه وفوضـا إليـه األمـر يف
قضائـه وقـدره( ، )5يتضـح هذا الـكالم من قول
الذبيـح ألبيـه ( :يا أبت اشـدد رباطـي حتى ال
أضطـرب ،واكفـف ثيابك لئلا ينتضـح عليها
يشء مـن دمـي فرتاه أمـي فتحـزن ،وأرسع مر
السـكني على حلقـي ليكـون املـوت أهـون
علي واقذفنـي للوجه ،لئلا تنظـر إىل وجهي
فرتحمنـي ،ولئلا أنظـر إىل الشـفرة فأجـزع،
وإذا أتيـت إىل أمـي فأقرئهـا منـي السلام)(،)6
فضرب بهـذه اآليـة اعظـم مثال على االميان
باللـه تعـاىل مـن قبـل ابراهيـم عليـه السلام

((( ينظر :سري أعالم النبالء ،الذهبي.174/11 ،
((( ينظر :رشح املقاصد ،التفتازاين.247/2 ،
((( ينظـر :نظـم الـدرر يف تناسـب اآليـات والسـور،
((( رشح العقيدة الطحاوية ،ابن أيب العز.462/2 ،
((( ينظـر :السـ ّنة ،ابـن حنبـل307/1 ،؛ االنتقـاء يف البقاعي 265/16،؛ روح املعاين ،األلويس .124/12،
((( الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي. 104/15 ،
فضائـل األمئـة الفقهـاء ،ابـن عبـد البر. 34 ،
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لربـه  ،واحترام الولـد ألبيـه لتنفيـذ ما امـره به َك َأنَّ ُ
ـي َحم ٞ
ـهۥ َول ِ ٌّ
ِيم ٣٤ﵞ ﵝفُ ِّصلَـت الآية ﵔﵓﵜ .
ربـه فجزهـم اللـه أحسـن الجـزاء لقـاء إطاعة وجـه الداللـة :يذكـر صاحـب الوجيز يف تفسيره
.
اوامـر اللـه تعاىل
بـان الغضـب يدفـع بالصبر ،ويدفـع الجهـل
 -2مشـهد اخـر مـن مشـاهد احترام الوالـد ايضاً والحلـم واإلسـاءة بالعفـو فيصبـح العـدو كأنـه
َ َ َ َٰ ٌ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
ُ
()4
ر
ف
غ
لنبـي الله ابراهيم ﵟ قال سـلم عليك ۖ سأسـت ِ صديـق قريـب اليـك .
ٗ
َ َ َ ّ ٓ َّ َ َ
ـيۖ إِن ُهۥ كان بِـي َحفِ ّيا ٤٧ﵞ َﵝم ۡر َيـم الآية ﵗﵔﵜ .
 -6احترام املعلـم والتواضـع لـه كقولـه تعـاىل:
لـك رب ِ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ
َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
َ
وجـه الداللة :سـؤال ابراهيم وطلبـه املغفرة ألزر ﵟيَ ۡرفـعِ ٱلل ٱلذِيـن ءامنـوا مِنكم وٱلذِيـن أوتوا
َ ُ َ َ
ـم َد َر َ
جٰـت َو َّ ُ
ٱلۡعِ ۡل َ
الـذي نشـاء عنده ،لعـل الله يغفـر له(.)1
ٱلل ب ِ َمـا ت ۡع َملـون خبِيـر١١ ٞﵞ
ٖۚ
ُ
 -3تواضـع الرسـول ﷺ لقومـه واحرتامـه لهـم
ﵝالم َجادلَـة الآيـة ﵑﵑﵜ .
ظهـر يف امتـدح اللـه تعـاىل لـه بقولـه تعـاىل:
َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ
َ َ ُّ ْ
ـب لٱنفضـوا م ِۡن
ل
ﵟولـو كنـت فظا غل ِيـظ ٱلق ِ
َۡ َ َ ۡ ُ
ـف َع ۡن ُه ۡ
ـمﵞ ﵝآل ع ِۡم َـران الآيـة ﵙﵕﵑﵜ .
حول ِـك ۖ فٱع
وجـه الداللـة( :فربحمـة من الله ورضـوان أمره أن
يعفـو مـا مل يلزمهم من حكـم أو حد)(.)2
 -4احترام الوالديـن هو سـبب الرب كما يف قوله
س ً
ـن ع َ
ـنا ۚ إ َّما َي ۡبلُ َغ َّ
تعـاىلَ :
ﵟوبِٱلۡ َوٰل َِديۡـن إ ِ ۡح َ ٰ
ِند َك
ِ
ِ
َ َ َ ُ َّ ٓ ُ ّ
ۡ َ َ َ ُ ٓ َ َ ُ
ـر أ َح ُده َمـا أ ۡو ك ِلاه َمـا فـلا تقل ل ُه َمـا أ ٖف
ٱلكِب
ٗ
َّ
َ
َ
ُ
ـولا كر ٗ
َولَا َت ۡن َه ۡر ُه َمـا َوقـل ل ُه َما ق ۡ
يما ٢٣ﵞ ﵝالإ ۡس َ
ـراء
ِ
ِ
الآية ﵓﵒﵜ .
وجـه الداللـة( :أمـر باإلحسـان إىل الوالديـن بـرا
بهام وعطفـا عليهما)(.)3
 -5احترام االخريـن مـن واجبـات الديـن كقوله
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ
تعاىل :ﵟ َولَا ت َ ۡس َ
ٱلس ّي ِ َئة ۚ ٱدف ۡع
ـتوِي ٱلحسـنة ولا
َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
َّ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ ٞ
ـن فإِذا ٱلـذِي بينك وبينـهۥ عدوة
بِٱلتِـي ِيه أحس

وجـه الداللـة :أمـر اللـه تعـاىل بالتـوا ّد والتوافـق
بين املؤمنني ويرفـع الذين أوتـوا العلم درجات،
على العاملين فلهم درجـات خاصـة يف الكرامة
وعلـو املنزلـة(.)5
تعـددت ادلـة االحرتام يف السـنة النبويـة املطهرة
ولكرثتها ال يسـعني هـذا البحـث اال ذكر البعض
منها :
 -1عن سـهل بن سـعد السـاعدي ريض الله عنه:
أن رسـول اللـه ﷺ أيت برشاب ،فشرب منه وعن
ميينـه غلام وعن يسـاره األشـياخ ،فقـال للغالم:
(أتـأذن يل أن أعطـي هـؤالء؟) ،فقـال الغلام:
ال واللـه يـا رسـول اللـه ،ال أوثـر بنصيبـي منـك
أحـدا ،قـال :فتلـه رسـول اللـه ﷺ يف يـده (.)6
 -2عـن ابـن عمـر ريض اللـه عنه ،عـن النبي ﷺ
قـال( :ال يقيـم الرجـل الرجـل مـن مجلسـه ثـم

((( ينظـر  :تفسير تأويلات أهـل السـنة  ،املاتريـدي ((( ينظـر  :الوجيـز يف تفسير الكتـاب العزيـز،
الواحـدي. 956،
. 240/7،
((( ينظر تفسري املراغي ،للمراغي.15/28 ،
((( تفسري القرآن العزيز ،ابن أيب َز َم ِنني. 330/1 ،
((( صحيح البخاري  130/3( :برقم .)2451
((( بحر العلوم ،السمرقندي.306/2،

»ثقافة الحوار وعالقته باإلحرتام من منظور العقيدة اإلسالمية«
 | 406مريم مجيد عبد الله ......................................................................
يجلس فيـه)(.)1
 -3عـن أنـس بـن مالـك tقـال :جـاء شـيخ يريد
النبـي ﷺ وسـلم فأبطأ القـوم عنه أن يوسـعوا له،
فقـال النبـي ﷺ( :ليـس منا من مل يرحـم صغرينا
ويوقـر كبرينا)(.)2
 -4احترام الرسـولﷺ للخـادم :عـن أنـس بـن
مالـك ريض اللـه عنـه قـال :ملـا قدم رسـول الله
ﷺ ،أخـذ أبـو طلحـة بيـدي ،فانطلـق يب إىل
أنسـا
رسـول اللـه ﷺ فقـال :يـا رسـول اللـه ،إن ً
غلام كيـس فليخدمـك قـال .فخدمته يف السـفر
والحضر .واللـه مـا قـال يل لشيء صنعتـه .مل
صنعـت هذا هكـذا؟ وال لشيء مل أصنعه .مل مل
تصنـع هـذا هكـذا)(.)3
 -5مخاطبتـه بلغـة االحترم للملـوك وعـدم
محاولـة الحـط مـن شـأنهم كما ذكـرت كتـب
السيرة عنـد دعوتهم اىل االسلام فخاطبـه قائالً:
اىل املقوقـس عظيـم القبـط (.)4
فأكـدت هـذه النصـوص والعديد غريهـا مام ال
يسـعني ذكر عىل رضورة احترام البرش فيام بينهم
أسـلوب الرفق
ومعاملتهـا أحسـن معاملـة ،واتباع
ِ
والحـب مـن خلال الحـوار واحترام املجتمع،
بـكل اصنافهـم الصغير ،والكبير ،واملجلـس
الـذي يجلـس فيـه النـاس ،واالبتعـاد عـن كل
مـا ميـزق اوارص املحبـة يف املجتمـع وترابطـه
((( املصدر نفسه 61/8( :برقم .)6269
((( سنن الرتمذي 321/4( :برقم .)1919
((( صحيح مسلم  1804/4( :برقم . ) 2309
((( دالئل النبوة ،البيهقي. 395/4 ،

كالغيبـة ،والنميمـة ،والهمـز ،واللمـز وكذلـك
احترام العلماء وتقديرهـم ،فقـد امـر اإلسلام
تقديرهـم واحرتامهـم واحترام غير املسـلمني
مـن خلال احترام إنسـانيتهم وأدميتهـم ،وعـدم
االعتـداء عليهـم وال على معابدهـم ،وال على
أعراضهـم.
•املطلب الثالث :مبادئ احرتام الذات وعالقته
بأسلوب الحوار
االحرتام هو أحد القيم الحميدة التي يتميز بها
اإلنسان ،ويعرب عنه تجاه كل يشء حوله أو يتعامل
معه بكل تقدير وعناية والتزام ،ولبناء جيل قوي
يحرتم ذاته وينمي مجتمعه فوجب وضع مبادئ
واسس سليمة ومتابعتهم من الطفولة عن طريق
تعليمهم االخالق والعادات الحسنة ،وسأذكر
بعض ذلك بشكل نقاط هي:
 -1ان توفري الحـب واالهتامم باألطفال ودعمهم
وتشـجيعهم هي مـن اهم واجبـات الوالدين التي
تشـعرهم بالطأمنينة ،وان تحديد بنفس األسلوب.
 -2التعبير عـن الحـب واالهتمام وتوضيـح
الحـب لألبنـاء باحتضانـه ،أو ملـس شـعرهم
بشـكل تلقايئ ،ودون مناسـبة أو سـبب ،سـيعلمه
الحـب غري املشروط ،واالهتمام بأفـراد أرسته.
 -3التحـدث مـع االبنـاء بهـدوء لكسـب
اإلصغـاء واالهتمام ،وتجنـب الصـوت العـايل
ألنـه دليـل فـوىض ،وتعليمـه ان الضرب
ليـس أسـلوباً للتعامـل ،فلا نقـوم برضبـه
عنـد خطـأه؛ فالعنـف يولـد العنـف ،واتبـاع
أسـلوب االحترام ،والتعبير عـن التقديـر.
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-4تعليمـم االبناء فـن االصغاء ،وتقبّـل مالحظاته
عندمـا القوانين واالنظمة التي ال ميكـن تجاوزه
تعـوده عىل االحترام منذ الصغـر ،وتعلمهم متيز
الصح مـن الخطاء.
 -5تعليمهـم االحترام املتبـادل يف التعامـل
مثـل لـو سـمحت أو مـن فضلـك ،او شـكرا ً ،
مهمـة جـدا ً فلا بـد مـن اسـتخدامها عنـد طلب
يشء مـن الطفـل ،ومـن الضروري أيضـاً أن
نحـرص على قولهـا بصـورة تلقائيـة يف حياتنـا
اليوميـة وعندمـا نتعامـل مـع بعضنـا وفـرق بين
كبير أو صغير ،وعـدم التحـدث معهـم بلغـة
األمـر عنـد الطلب ثم نجبره عىل اسـتخدام هذه
املصطلحـات معنـا؛ فيشـعره ذلـك باالزدواجية.
 -6االحترام هـو سـلوك متبـادل ،وال ميكـن أن
نطلـب مـن الطفـل أن يحترم األكبر منـه ،قبـل
أن نعلمـه معنـى االحترام ،ولكي يفهـم مـا هـو
االحترام؛ معاملتـه باحرتامـه تعلمـه يعاملنـا ينبه
مـن هـو أكبر منـه؛ ليذكـره أنـه مل يتصرف أو
يتحـدث بأسـلوب مهـذب ،وشـكره على بذلك
يتشـجع الطفـل دامئـاً لرياقـب نفسـه وسـلوكه،
ويفتخـر بأسـلوبه الصحيـح (.)1
غلظـة الحـوار وعـدم احترام اإلنسـان لوالديـه
وتجاهـل حقوقهام يف الرتبيـة واإلنعام ،وتجاهل
قولـهﷺ( :رضـا الـرب مـن رضـا الوالديـن،
وسـخطه يف سـخطهام)( )2فوجـب رعايـة حـق

الوالـد مـن حيث االحترام ،ورعاية حـق األم من
حيـث الشـفقة واإلكـرام.
 -7تعليمهم االبناء قوة الصرب واحرتام الطرف
االخر الذي يحاورهم حتى وان اختلف معهم
يزيد من احرتام الطرف االخر له ،ويجعله ينصت
لهم بطريقة افضل مام لو ابدو استياءهم له(.)3

❊

❊

❊

((( ينظر :تطوير احرتام الذات ،كوين بالدينو.99-97 ،
((( اإلحسـان يف تقريـب صحيـح ابـن حبـان ((( 172/2( ،ينظـر  :الحـوار ادبـه وضوابطـه يف ضـوء الكتـاب
والسـنة ،زمزمـي.265 ،
برقم.)429
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الوقـت الـكايف للتعبير عما يـدور يف داخلها .
 -7االهتمام باملسرح املـدريس وبرامـج
الخامتة والتوصيات
اإللقـاء والتعبير ،يف املناسـبات الرسـمية مـن
بعـد ان انهيت هـذا البحث البسـيط والذي امتنى خلال االهتمام مبـادة التعبري الشـفوي وتدريب
ان اكـون قـد وفقـت فيـه ،وجمعت كل مـا اجده املتعلـم على كيفيـة تنفيـذ.
مناسـباً لتطويـر عمليـة الحوار وقـد ادرجت ذلك  -8إعـداد معلمات مؤهلات للحـوار ملتزمات
بآدابـه ميلكـن القدرة على اإلقنـاع والرد.
يف نقاط لإلفـادة وهي:
 -1تعليم االطفال من بداية نشـأتهم عىل اسـلوب
الحـوار الهـادئ والتحـدث بـأدب ،وتوضيـح ما
يريـدون ايصالهـم لألخـر بشـكل مـؤدب ليتقبل
طلبهـم ،ومحاولـة تفهـم وتقبـل أن رفـض االخر
لهم قـد يكـون ألسـباب ال يعرفونها.
 -2توسـيع مجـال الحـوار يف املوضوعـات
العلميـة والفكريـة واالهتامم بها داخل املدرسـة
والجامعـات ،وإجـراء مناقشـات منوذجيـة بين
املعلـم واملتعلـم يكسـب املتعلـم مـن خاللها
آداب الحـوار عمليـاً.
 -3تكويـن الوعـي الكامـل بأهميـة االلتـزام
بأخالقيـات الحـوار عـن طريـق عقـد الـدورات
والنـدوات وطباعـة املنشـورات العلميـة.
 -4اختيـار مجموعـة مـن املشـكالت الواقعيـة
يف املدرسـة او الجامعـة وإجـراء حـوارات
ومناقشـات لحلهـا.
 -5قيـام املدرسـة بعقـد لقـاءات ألوليـاء األمـور
بدعـم مـن الرتبيـة ودورات تدريبية حول التنشـئة
األرسيـة للمتعلمني يف مرحلة الطفولة والشـباب
والتأكيـد مـن خاللهـا على مهـارات الحوار .
 -6احترام شـخصية املتعلـم وآرائهـا وإعطائـه

❊

❊

❊
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املصادر
 القران الكريم.أبجد العلوم ،أبو الطيب محمد صديق خان بن
حسن بن عيل ابن لطف الله الحسيني البخاري
ال ِق َّنوجي( ،ت1307 :هـ) ،دار ابن حزم ،ط،1/
 1423هـ ،د .مكان.
آداب الحوار وقواعد االختالف ،عمر بن عبد الله
كامل ،وزارة األوقاف السعودية د .بطاقة.
احرتام الذات ومعرفة اآلخر ،دليل املعلم ،دون
بطاقة.
أخطاء الطالب الشائعة يف القراءة واملحادثة
وسبل عالجها ،ندوة ظاهرة الضعف اللغوي
يف املرحلة الجامعية ،عامر محمود إسامعيل،
اإلدارة العامة للثقافة والنرش ،جامعة اإلمام محمد
بن سعود اإلسالمية.١٩٩٧ ،
أضواء عىل الثَّقافة اإلسالم َّية ،نادية رشيف
مؤسسة ال ِّرسالة ،ط.2009 ،1/
العمريَّ ،
أساس البالغة ،أبو القاسم محمود بن عمرو
بن أحمد ،الزمخرشي جار الله(،ت538 :هـ)،
تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،ط1419 ، 1/هـ بريوت -لبنان.
أساليب التدريس العامة املعارصة ،أبو جاللة
صبحي حمدان عليامت محمد مقبل ،مكتبة
الفالح ،1421 ،الكويت.
أصول الحوار وآدابه يف اإلسالم ،صالح بن حميد،
ط ،1/دار املنار١٤١٥ ،ھ .

اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية  ،جبار سامل بن سعيد
بن مسفر ،جامعة أم القرى كلية الرتبية.1416،
االنتقاء يف فضائل األمئة الفقهاء ،ابن عبد الرب:
يوسف بن عبد الرب بن محمد بن عبد الرب القرطبي:
 ،34دار الكتب العلمية ،بريوت.
أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ،جابر بن
موىس بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري،
مكتبة العلوم والحكم  ،ط1424 5،/هـ ،املدينة
املنورة ،اململكة العربية السعودية.
بحر العلوم ،أبو الليث نرص بن محمد بن أحمد
بن إبراهيم السمرقندي( ،ت373 :هـ) ،د .بطاقة.
البصرية يف الدعوة إىل الله ،عزيز بن فرحان
العنزي تقديم ،صالح بن عبد العزيز آل الشيخ،
دار اإلمام مالك  ،ط1426 ،1/هـ ،أبو ظبي.
مل حويش السيد
بيان املعاين ،عبد القادر بن ّ
محمود آل غازي العاين( ،ت1398 :هـ) ،مطبعة
الرتقي ،ط 1382 ،1/هـ ،دمشق.
املعجم الوسيط تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته
لدى طالب املرحلة الثانوية ،إبراهيم بن عبدالله
العبيد ،ط١٤٣٨ ،3/هـ ،الرياض.
تطوير احرتام الذات ثق بنفسك وحقق ما تريد،
كوين بالدينو ،ترجمة :صالح التميمي،ارشاف:
ابراهيم بن حمد القيع ،دار املعرفة  ،موسسة
الريان نارشون ،ط1،1431/هـ ،اململكة العربية
السعودية -الرياض.
تفسري القرآن العزيز ،أبو عبد الله محمد بن
عبد الله بن عيىس بن محمد املري ،اإللبريي
املعروف بابن أيب َز َم ِنني املاليك (ت399 :هـ)،
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تحقيق :أبو عبد الله حسني بن عكاشة  -محمد
بن مصطفى الكنز ،الفاروق الحديثة ،ط،1/
1423هـ ،مرص -القاهرة.
تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السنة) ،محمد
بن محمد بن محمود ،أبو منصور املاتريدي،
(ت333 :هـ).
تحقيق :مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية،ط،1/
1426هـ ،بريوت -لبنان.
تفسري املراغي ،أحمد بن مصطفى املراغي،
(ت1371 :هـ) ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى
الباىب الحلبي وأوالده  ،ط1365 ،1/هـ ،مرص
ثقافة الحوار ،ريم بنت خليف الباين ،مركز
امللك عبدالعزيز للحوار الوطني  ،ط،1438 ،3/
الرياض.
الثقافة اإلسالمية وصلتها بالعلوم األخرى ،غزوى
العنزي ،إرشاف :عبد الله الوصيف ،كلية الرشيعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود باململكة العربية
السعودية.
الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور
رسول الله ﷺ وسننه وأيامه ،صحيح البخاري،
محمد بن إسامعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي،
تحقيق :محمد زهري بن نارص النارص ،دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد
فؤاد عبد الباقي) ،ط1422 ،1/هـ ،د .مكان.
الجامع ألحكام القرآن تفسري القرطبي ،أبو عبد
الله محمد بن أحمد بن أيب بكر بن فرح األنصاري
الخزرجي شمس الدين القرطبي( ،ت671 :هـ)،
تحقيق :أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار

الكتب املرصية ،ط1384 ،2/ه ،القاهرة.
الحوار ادبه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة،
يحي بن محمد حسن بن احمد زمزمي ،دار الرتبية
والرتاث ،رمادي للنرش ،ط1414 ،1/هـ ،مكة
املكرمة.
الحوار ادبه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة،
يحي بن محمد حسن بن احمد زمزمي ،دار الرتبية
والرتاث ،رمادي للنرش ،ط1414 ،1/هـ ،مكة
املكرمة.
الحوار اصوله وضوابطه واثره يف الدعوة االسالمية،
يوسف عيل فرحات ،الجامعة اإلسالمية بغزة –
كلية أصول الدين 7( ،أبريل  2005م  8 -ربيع
األول  1426هـ  )16 ،مؤمتر الدعوة اإلسالمية
ومتغريات العرص
الحوار اإلسالمي املسيحي  ،بسام داود عجك،
دار قتيبة  ،ط١٤١٨ ، ١ /هـ.
الحوار ،سلسـلة األسـبوع الرتبوي الثالـث ،إدارة
الرتبيـة والتعليـم مبحافظـة عنيزة ،وحـدة اإلعالم
الرتبـوي والعالقـات العامـة ،اململكـة العربيـة
السـعودية ،مـوىس جمعـة وعبداللـه الفنيـح
١٤٢5هـ.
الحوار فنياته وإسرتاتيجياته وأساليب تعليمه ،منى
إبراهيم اللبودي ،د .ط  ،1423،القاهرة.
الحوار يف ضوء الكتاب والسنة ،الشيخ مروان
القادري ،د.بطاقة.
الحوار مـع أصحاب األديـان مرشوعيته ورشوطه
وآدابـه ،أحمـد بـن سـيف الديـن تركسـتاين،
الكتـاب منشـور على موقـع وزارة األوقـاف
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السـعودية ،د .بطاقـة.
الحوار أصوله املنھجية وآدابه السلوكية ،احمد
الصويان  ،دار الوطن ،ط١٤١٣ ، ١ /ھ.
اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان :محمد
بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعب َد،
التميمي ،أبو حاتم ،الدارمي ،البُستي( ،ت:
354هـ) ،ترتيب :األمري عالء الدين عيل بن بلبان
الفاريس( ،ت 739 :هـ)،حققه وخرج أحاديثه
وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،
ط1،1408 /هـ ،بريوت.
خطابنا اإلعالمي يف عرص العوملة ،يوسف
القرضاوي ،دار الرشوق  ،ط. 1424 ،1/
الخطابة اإلسالمية ،عبد العاطي محمد شلبي،
عبد املعطي عبد املقصود،املكتب الجامعي
الحديث ،د .ط ،2006 ،د .مكان.
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،أبو
العباس ،شهاب الدين ،أحمد بن يوسف بن عبد
الدائم املعروف بالسمني الحلبي( ،ت 756هـ)،
تحقيق :أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،د .ط،
د.ت ،دمشق.
رسالة عاجلة للدعاة ،خالد بن ثامر السبيعي،
الكتاب منشور عىل موقع وزارة األوقاف السعودية
د .بطاقة.
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،شهاب الدين محمود بن عبد الله
الحسيني األلويس( ،ت1270 :هـ) ،تحقيق:
عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،ط،1/
1415هـ ،بريوت.

سنن الرتمذي ،محمد بن عيىس بن َس ْورة بن
موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو عيىس ،ت:
279هـ).
تحقيق :أحمد محمد شاكر واخرون ،رشكة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب الحلبي ،ط1395 ،2/هـ،
مرص.
الس ّنة ،أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل:
 ،307/1تحقيق :د .محمد سعيد سامل القحطاين،
دار ابن القيم ،الد ّمام ،ط1406 ،1/م.
سري أعالم النبال ،الذهبي ،ط ،٩ /مؤسسة الرسالة،
 ،1413بريوت .
السرية النبوية البن هشام ،عبد امللك بن هشام
بن أيوب الحمريي املعافري ،أبو محمد ،جامل
الدين( ،ت213 :هـ) ،تحقيق :مصطفى السقا
وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي ،رشكة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي وأوالده،
ط1375 ،2/هـ  ،مرص.
رشح العقيدة الطحاوية :صدر الدين عيل بن
عيل بن ايب العز الحنفي ( ،ت792:هـ) ،تحقيق:
أحمد محمد شاكر ،نرش وزارة االوقاف السعودية،
ط1418 ،1/هـ ،د.مكان .
رشح املقاصد يف علم الكالم :سعد الدين
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاين ،دار الكتب
العلمية ،ط1422 ،1/هـ ،لبنان -بريوت .
الرشح الواضح املنسق لنظم السلم املرونق،
وحسن املحاورة يف ادب البحث واملناظرة ،عبد
امللك السعدي ،دار النور املبني،ط،1،1432/
االردن.
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :أبو نرص
إسامعيل بن حامد الجوهري الفارايب( ،ت:
393هـ)  ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار (،دار
العلم للماليني  ،ط1407 ، 4/هـ  ،بريوت).
صفوة التفاسري ،محمد عيل الصابوين ،دار
الصابوين للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1417 ،1/
هـ ،القاهرة.
صفوة الصفوة ،ابو الفرج عبد الرحمن  ،ط، ٢ /
دار املعرفة  ،سنة  ١٣٩٩ھ  ،بريوت.
ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،
عبد الرحمن امليداين ،ط  ،٢/د .ت .
فيض القدير ،عبد الرحمن املناوي  ،ط، ١ /
املكتبة التجارية  ،سنة  ١٣٥٦ھ  ،مرص.
الكبائر للذھبي ،بسام الحايب ،دار ابن حزم ،ط/
١٤١٣ ،١هـ  ،د .مكان .
كتاب التعريفات ،عيل بن محمد بن عيل الزين
الرشيف الجرجاين(،ت816 :هـ) ،تحقيق:
ضبطه وصححه جامعة من العلامء ،دار الكتب
العلمية ،ط1،1403/هـ ،بريوت –لبنان.
كتاب العني ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن
عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي( ،ت170 :هـ)،
تحقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم السامرايئ،
دار ومكتبة الهالل ،د.ط ،د.ت ،د.مكان.
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم
محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخرشي جار الله
(ت538 :هـ) ،دار الكتاب العريب ،ط1407 ،3/
هـ ،بريوت.
كيف تحاور ،طارق الحبيب ،ط ،٤ /دار املسلم

١٤١٨ ،ھ.
كيف تكسب األصدقاء وتؤثر يف الناس ،ديل
كارنيجي ،ترجمة خليل البدوي ،ط، 2001 ،1/
بريوت .
لسان العرب ،محمد بن مكرم بن عىل ،أبو
الفضل ،جامل الدين ابن منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى( ،ت711 :هـ) ،ط ،3/دار
صادر1414 ،ه ،بريوت.
مدخل إىل علم الثقافة اإلسالمية ،مجلة جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عدد ،2محرم
1410هـ.
مسند أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل أبو عبدالله
الشيباين ،تحقيق :مكتب البحوث جمعية املكنز،
جمعية املكنز اإلسالمي ،ط1431 ،1/ه.
املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل
إىل رسول الله ﷺ ،أبو الحسني مسلم بن الحجاج
القشريي النيسابوري( ،ت261:هـ) ،تحقيق :
مجموعة ،دار الجيل د .ط1334 ،هـ ،بريوت.
معجم اللغة العربية املعارصة ،أحمد مختار
عبد الحميد عمر( ،ت142 :هـ) ،عامل الكتب،
ط1،1429/هـ.
املعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة،
أحمد الزيات  ،واخرون ،دار الدعوة ،د .ط ،د.ت.
معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء
القزويني الرازي ،أبو الحسني( ،ت395 :هـ)،
تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،د.
ط139 ،هـ ،د .مكان.
مقـاالت اإلسلاميني واختلاف املصلين،
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األشـعري :أبـو الحسـن علي بـن إسماعيل،
تحقيـق :نعيـم زرزور ،املكتبـة العرصيـة ،ط،1/
1426هــ – 2005م.
مقدمات يف الثَّقافة اإلسالميَّة ،مفرح بن سليامن
القويس ط ،3/الرياض 1424هـ .
من اساليب الرتبية اإلسالمية الرتبية بالحوار  ،عبد
الرحمن النحالوي  ،دار الفكر ،ط ،2/دمشق.
مناھج الجدل ،زاھر االملعي ،مطابع الفرزدق
التجارية ،الرياض ،د .ت.
املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ،لجنة من علامء
األزهر ،طبع مؤسسة األهرام ،ط1416 ،18/هـ ،
مرص.
منهج الجدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد،
عثامن عيل حسن ط١،١٤٢٠ /هـ ،دار اشبيليا،
الرياض بالسعودية ،عن كتاب الكافية يف الجدل.
مهارات االتصال مع اآلخرين حسني جلوب،
دار كنوز املعرفة ،ط ،1،2010/عامن-االردن.
ميزان االعتدال يف نقد الرجال :شمس الدين أبو
َاياز
عبد الله محمد بن أحمد بن عثامن بن ق ْ
الذهبي( ،ت748 :هـ) ،تحقيق :عيل محمد
البجاوي( ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،ط،1/
1382ه ،بريوت -لبنان).
ثقافة قبول اآلخر ،ممدوح الشيخ ،مكتبة االميان_
املنصورة ،ط1428 ،1/هـ ،مرص.
دالئل النبوة ،أحمد بن الحسني بن عيل بن موىس
س ْوجِردي الخراساين ،أبو بكر البيهقي( ،ت:
ال ُ
خ َْ
458هـ).
تحقيق :د .عبد املعطي قلعجي ،دار الكتب

العلمية ،دار الريان للرتاث ،ط ،1/د .مكان،
1408هـ.
معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب،
أحمد مختار عمر مبساعدة فريق عمل ،عامل
الكتب ،ط1429 ،1/هـ ،القاهرة.
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،يف أصول
الحوار ،ط ١٤١٦ ،٤/هـ ،الرياض– اململكة
العربية السعودية.
نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن
عمر بن حسن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاعي،
(ت885 :هـ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،د .ط ،د.
ت ،القاهرة.
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو الحسن
عيل بن أحمد بن محمد بن عيل الواحدي،
النيسابوري ،الشافعي( ،ت468 :هـ) ،تحقيق:
صفوان عدنان داوودي ،دار النرش :دار القلم ,
الدار الشامية ،ط1415 ،1/هـ ،بريوت -دمشق.
وسطية اإلسالم ودعوته إىل الحوار ،عبد الرب
نواب الدين آل نواب ،الكتاب منشور عىل موقع
وزارة األوقاف السعودية (دون بطاقة) .
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