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ام،إ

ارخحم -
سص

نبئتاوالرسيي، الأنبياء أشرف على واللام والصلاة العالمعن، رب فه الحمد 
بعد:أما أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد 

الماسمن أحد فكل؛ ملحة؛ إليه الضرورة إن بل ماسة، الحوار إر الحاجة فان 
ومطاله•مراداته على ولثحصل ، ضودْ إل ليصل الخوار؛ إل يحتاج 
يغضأحد، كل بها ينادي ودعوى الأؤلراف، لخميع مهللب الحوار إن ثم 

عدمها.من الدعوى نالك صدق المفلرعن 

مستوىعلى سواء إليه والدعوة الحوار، عن الحديث فيه يكثر عصر ق ومحن 

الدول.أو الحماعات، أو الأفراد، 
حافلهأنها العين راي ليؤى ؤإنصاف بعلل ١لشريفة المثؤية السمة الناظرق ؤإن هدا 

وأساليبه.طرائئه وأسمى آدابه، وأرؤع مقاماته، وأعلى لرجاته، أرفع بالحوارق 
الضة•للحثاة صورة أرقى وسيرته هوخترقتاس، فاض. ذلك؛ غرو3، ولا 

سلممن شتى وأحوال، كثيرة، واللام-أطوار الصلاة -عليه به مرت ولقد 
الحاني،والوالد ، ؛؛ Uai؛واليد انحتبى، الرسول وكان ؤيسر، وعمر وحرب، 
المخلص.والصديق القدوة، والمعلم الوي، والزوج 
والكافر،والمؤمن والفاجر، والبر والكبير، المغير يعامل كان الذي وهو 

تللئ،جميع 3( فكان والبعيد؛ والقرس_، والمرأة، والرجل والمسالم، وانحارب 
أندون الألسنة تقولها دعوى لا عمليا أحدا بالحوار يأحد والع١خت الأحوال 





الخوارالصدرحال وسعت والإحسان بالرفق أحده. الثالث: البحث 
الثالثالفصل 

النيؤيةالسيرة الحواري أساليب 
مباحث:وثلاثة تمهيد، ونحتي: 

التيوي٠الييان حن ق تمهيد: 

الحوارالنبوي.التأثيري وقوة العوض جمال الأول؛ البحث 
الحوار.حال الأذهان إر اياني ؛__ الثاني: البحث 
الحوار.ق الأحوال ومقتضيات الآلات مراعاة الثالث: البحث 

الرابعالفصل 

النبؤيةالسيرة الحواري شمول 

مباحث:وأؤسة تمهيد، وتحته: 

ضهيد.

النساء.•ع والسلام- الصلاة -عليه حواراته الأول؛ البحث 
والصغار.الشباب •ع حواراته. الثاني: البحث 
الشعراء.مع حواراته. الثالث: البحث 
ا1خالفين.•ع حواراته. الرابع؛ البحث 

الطyْسالفصل 

الحوارالنبويفيها يجري التي الأماكن 
مباحث:وأييعة نمهيد، وتحته: 

تمهيد.

انحلس.ذلك وصمة القرآن، ي الرمولي انحلس ورود ق الأول؛ البحث 



اصد

إليه.وخروجه التئامه ويية الرسول. محلى مكان الثاني: اليحث 
فيه.بجري وماكان الرسولي، الجلس ييثة الثالث؛ البحث 
وآدابه.١لرسولي، انحلس ونت الرابع؛ البحث 

بعضوعلى البحث، ق وردت التي النتائج أهم على وتشتمل الخانة: 
والمقترحات.التوصيات 

منلديهم وما اال.لمتي، غير محاطة البحث هدا ز روعي لقد الباحث: عمل 

البحث.هذا محمول صمن هوداخل مما الرسول. حول شبهات 
بعيدابدليله الحق بيان على والحرص اييلومة، صحة من بالتأكد ذلك ؤيتسنى 

قبولعن تصد فالأول والانهزام؛ البتة ولغة والأستفزاز' اكيالي لغة عن 
جانبه.أوتضعف محزله، والثانية الحق، 

محوة،البحث تعطي فالأصالة' والمعاصرة؛ الأصالة ( jru-أيضا-بالحمع ؤيتسنى 
الأحوال.تلك على الكلام وتتنيل المخاءلث^jا، أحوال فهم على ( jryoوالمماصرة 

حن،ومعرض قشية، حلة 3، إفلهارْ على الحرص الحث ل روعي كما 
منها;أمور حلال من وذلك 

ذلك•يجرى جرى وما وضج، عرو، من الحث قواعد مراعاة - ١ 
الترقيم.وعلامات ، الإملاء قواعد ومراعاة اللغة، سلامة على الحرص ٢- 
الموقى( jru: حالن ب؛ن حالأ تكون أن على والحرص البحث، لغة مراعاة ٣- 

الميب•والوحشي اهمب' 
كانتسواء والميرة المنة كتب من الموثوقة الأصيلة الصادر إر الرجهمع - ٤ 

حديثة.أو قديمة 



اصة

قوالتتهميع العناصر، وصع خلال من وذلك التثؤيق، مادة ملاحظة ٥- 
والقل.الاستشهاد 

الخفاءعن بعيدا والمائية بالروح متما البحت يكون أن على الهرص ٦- 
المارسة.وعنف والخفاف 

نحزئةوإمكانية الملل، وطرد المقصود، فهم على يععث مما ذلك غير إل 
منه.مقالات استلال أو البحث، 

٠يا<اسرة تتييهات هده البحا تضاعيفا ل الدخول وقيل 

استرسلفلو الغور؛ يعيد الأطراف مترامي السيرة ي الخوار موصؤع أن - ١ 
من_إذا_ المقصود فليس حقه؛ يوفى أن دون محليات ق البحث لخاء فيه الكاوّا 

الأصولق بحث هو ما بقدر به والإحاطة الحوار، موصؤع استيفاء البحث هدا 
الثؤية.المرة للحواري العامة والعالم 

أكثرj بها الأستدلألأ ممكن المرة ق الرواية أو الحادثة، أو القصة، أن ٢- 
أوأديه، أو النبوي، الحوار لأصول شاهدا تكون لأن تصلح فقد موصع؛ من 

الواحد.الفصل ق مبحث لأكثرمن شاهدا تكون لأن تصلح ند بل أسلؤيه، 
ويخرجحجمه، يكنر لا حتى البحث؛ على الميهلرة ضرورة يؤكد ما وهدا 

المرتقي.بعيد المنال، صمب المباحث بعض ق ذلك كان وإن مقصوده، عن 

بعض.عن بعضها فصل فيصعب مترابطة، البحث عناصر أن ٣- 
فصوليكمل أن -إذن غرو فلا فأكثر؛ أكثر الدقة إل فيه يحتاج ما وهدا 
بعضا.بعضها البحث 



صيا

قنؤية،السرة جوتب من مهم إبرازجاب يحث هذا مقاصد أعظم من آن ٤- 
منوذلك الخانب، هذا ق تقع أخطاء من يقع ما تصحيح ومحاولة وهوالخوار، ألا 

للارتقاءمنطلقا ذلك فيكون النؤة؛ الحواؤة والأساليب الأداب من الإفادة خلال 

إخلال,من فيه يخ وماديا،لآ بالحوار، 
عاليوسلم افه وصلى التكلأن، وعليه المستعان، وافه ، اليحث، تفاصيل فار 

وسلم.وصحبه اله وعلى محمد نبينا 

الضعةكلية القصيم جامعة 
العقيدةقم الإسلامية والدراسات 

الزلنيص.ب.ا"؛
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صوايضماسمار،وامجع





ت،يد:ني4ت4ءءامار،واسه

صد؛همضماسمار«وامجاه

الخوارمفهوم أولا: 

ابنمحال حور، المادة هذه أصل اللغة؛ ي نمينه أ- الخوار؛ ا تصيف١- 
الرجؤع،والأخر؛ لون، أحدها؛ أصول ثلاثة والواووالراء ررالحاء ذارسظققع؛ 

،•أ دورا® الشيء يدور أن ٠ والئالث، 
الراغبقال والمراجعة، والتجاوب، الرادة، حول فيدور الحوار معنى أما 

ومنهالكلام، ق الرادة والحوار؛ راوانحاور الحوار؛ تتميما ق •؛وإ؛مح الأصفهاني 
،.٢١غ همآقهمع٤٥١^٤" ؤ -؛ تعال- الله محال التحاور، 
ومحاوره،وموارأ، حوارأ، إلي رجع فما ٠>وكلمته ت ظك منفلور ابن وقال، 

.٢٣^جوابا(( أي مشورة- بوزن الحاء -بصم ومحورة وحؤيرا، 
،.٤١التجاوب((والتحاور: انحاؤية، ءوانحاورة: وقال؛ 

محالتحاورأجاب؛ إذا حار من ماعل ®التحاور؛ ظقيه؛ عاشور ابن ومحال 
.٢٠١شخصن(( ب؛ن صاجعة محامحتمحت جانين؛ من الحواب حصول 

،.٦١أوأكثر(( شخص؛ن ( jfoبجري حديثا الحوار؛ ® الوسيط المعجم وي 

.١ ١ ٦ / Y فارس لأبن اللغت مقاييس معجم . ١ 

.١٤■ص الأصفهاني للراغب القرآن ضب ي اقردات ٢- 
.٢١٨ّآ-لأنالتربلأينءظور؛/

أ-لسانالعربإ/عاآؤ

٩١ /  ٢٨عاشورتفسيراكصيروالتتؤيرلابن ٥- 

.٢ ٠ ٠ ١/ ْ وزملاؤء أنيس إيراميم د. الوسيط. اييجم ٦- 



الحديث.ق والراجعة والتجاوب، الرادة، مماز٠ ييورحول اللغة ق فالحوار-إذا- 

مدلوله،يوصح للحوار اللغوي التعريف الاصطلاح: ق الحوار تصف ب- 
منفن على علما وصارت دلالها، تهلورت سيأتي- -كما الحوار كلمة ولكن 

وأسلؤبه.وادايه، أصوله، له الخامحليات فنون 

وجهةالفرشأث من طرف كل فته يتفهم كلام بأنه ضنه ويمكن 
استمساكهلديه رجحت الش أدلته متهما طرف كل فيه ؤيعرض الأخر، نفلر 

التقامحلبعض له تنير الش الأدلة حلال من الحقيقة بتمر يأخد ثم ، نفلرْ بوجهة 
لدي4را،.غامضة كانت التي 

أوأم،طرقن الحديث.yu من هونؤع ينال؛ بأن الخوار-أيضا- نمق محيمكن 
،المدوء غلبة مع غيره، دون محلرف يستأثربه أن دون متكافئا سهما الكلام بجري بحيث 

لوالخصومة التعصب، عن والبعل النفس، وسماحة المحير، ورحابة 
تفريقاوالخيال الحوار ، jruيفرق أن الناسب من لعل الحواروالخيال؛ بحن ٢- 

الثاني.تعريف على الوقوف يعد وذلك الأحر، عن أحدهما مميز 
الحيم،رر ظك؛ فارس ابن قال جدل، مائة إر يربع اللغة ق فالخيال 

يكوناسترسال ق الشيء استحكام باب من وهو واحد، أصل واللام والدال، 
ا.الكلام((؛ ومراجعة الحمحومة، وامتداد فيه، 

•٣٦ص١ الندم رحمن نمد والنار؛ والاثولأل ايرقن انظرضواط ١- 
المحاكمع الخوار وفنه ، ١ ص١ الإسلامي للشاب العالية سرة وعداد الحوار أصول اظرق ٢- 

صماّآ.العلوم رقية د• البؤية المنة وء صل 
ATT\/اللغة ّآ_سجمثص 



أوبحجة قوله إفساد عن خصمه ارء دفع ت الحلل را ت بو؛اققع الخرحاني وقال 
.٢١١الحقيقة((ق وهوالخصومة كلامه، تصحيح أوبقصد شبهة، 

٢وتقريرها((الذاهب، ياظهار يتعلق مراء عن عبارة راوالخيال وقال؛  ١.
بحجةقوله فساد عن حصمه الرث لي عن عبارة اُلجدل ٠ • ظك الكفوي وقال 

((غيره بمنازعة إلا يكون لا هو و شبهة، أو 
وقدعليها، والقدرة الخصومة، ق الليل الخيل: » ظيقه: منظور ابن وتال 

الخيال.شديد ومجدل: جدل، ورحل وجدالا، محادلة، جادلته 

كانإذا جدل: ورجل غلبته، أي جدلأ: يجدلته الرجل جادلت ؤيقال؛ 
وهوالخيل، والاسم: وجدالا، مجادلة خاصم أي وجادله: الخصام، ي أقوى 
٠٢٤لالخصومة(( شدة 

والمغالبة،والخصومة، الليل، حول يدور أنه للجدل اللغوي المعنى فخلاصه 
،.الكلام^ ومراجعة والمنازعة، 

يمنمراجعة أو حديثا، كونهما ي يلتقيان والخيال الحوار أن يسيرث هنا ومن 
ومفهومه. AjLjaJفالحوارص ذلك؛ بعد يفترقان لكتهمِا طرقن، 

منذلك، مجرى جرى وما الخصومة، ق الليل الأغلب- ز فيكون الخيل أما 

٤٠٧ ص للجرجاز محميمات - ١ 
\_اكسفاتصهب.

.Torص الكفوى التاء لأبي الكليات ٣. 
المبلل/ه«ل.يلمان 

٤.٢ ص الألم د.زام الشم التران ذ ص اظرماهج ٥- 



تهيد:ني«ن4وما1م1ر>ياسند

الخصم.إسقاط ومحاولة له، والتعصب بالرأي، والتمسك والشدة، العناد، 
هيبالي جدالا كان إذا إلا الذم معرض ل القرآن ل وروده أكثر كان ولهذا 
الأعشار.بهذا محمود'ا فيكون أحس؛ 
ا،لعانىمن يتخلله ل١ نظرا بالخيل؛ بالإحسان القرآنى الأمر جاء هنا ومن 
الآنفاذومومة 

(.١٢٥)الضحل:؛ أحنن نجا إنج، لهر محكي y •' -عروجل- اش قال 
(.٤٦)العتكبوت: أنسن م اؤ إلا ألبمتكثب عقدهراأنل  S/jؤ ت وقال 
محراهماحرى وما والخصومة الشدة، الخيل محور أن على تأكيد ذلك وق 

ثلاثةق إلا الذم معرض كلهاق مرة، تسعاوعشؤين القرآن ق الخيل وقدوردلمقل 

سورةمن آيؤ وأول العنكوت، وآية الضحل، آية ق ذكرها مر الش وهي مواضع 
الأية-رنيها ؤ، ءش.لك، أؤ مل، ندحخاظث ؤ -تعار-: قوله وهي انحادلة 

علثه- نوح قوم عن - -تعال قوله 3، المذكور الخيال أن الاحمحا بعض محنركا 
(.٣٢)هود:ثيفيثحذتا جشدلثنا ث مامايننؤح السلام-:ؤز 

وؤِؤا عدني^١ ألتثنئ وحاءُه آلثيع لمبجبم ص يهب *لما ؤ • -تعال- وقحيب 
-عزالله رسل جدال لأن انحمود؛ الخيل ق داخل ( ٧٤)هود: ؛ 0 لوط 

خمومة\آ؛ولا لخاج فيه وليس محمود، جدال وجل- 
قولهوهي مواضع، ثلاثة ق إلا الكؤيم القرآن ق )الحوار( لمثل يرد ولم 

٣.r.؛ • كهمةص المة ضوء j الخالق الخوارمع نقه انفلر: ١. 
غسانالإّلأمللأستاذ الخوارق انثلرأدب -٢ 



ث،؛داهم،؛هوماهمضزاسا،

اوؤأعزيل لا أكرمنك،C أثأ بجاودةُ ؤهو ثتجمهء •ؤهم\د -تعار-: 
دزاُ_امن حلمك يالذى وفونجاورءو و صاحبة لذو ؤزقال ت وقوله 

،"•3 زجلا سوئك ثم يئلثؤ من لم 
متعزآثل 1ش إل وحه روجها ر محيلك أق رد آثه تيع ث y : وقوله 

بمهره،■آس"؛؛؛٢ ^١^ ١٥٥
تستعمللم وإن جدا، كثيرة مواصع ق ١^^٠٢ القرآن ق يرد الخوار أن على 

سبعاالكؤيم القرآن ق وردت التي ه قال ؤ كلمة؛ تستعمل وإنما نقمها، مادته 
مرةماية وحموعسرين 

الحوار•هي القول ومراده 
الليل،على لقيامه أحواله؛ أغلب ق مذموم الخيال أن يتحصل هنا ومن 

اليانى•من ونحوها والخصومة ، والراء 

إلالأول من يتممل بحث ءلرمح، بثن الكلام فهومراجعة واتحاورة الحوار أما 
يدلما الطرء^j^ هدين بحن يكون أن دون وهكذا الأول، إر يعود ثم الثاني' 

لدد.أو نزج، وحول على بالضرورة 
_فيأحوائه على يغلب الرفع الأدب صروب من صرب الاعتبار بهذا فالحوار 

،.والتعمب١٢التشنج، عن والبعد الأعصاب، وبرودة ، الاال>وء الحملة- 

زعزعيبمص ويةللأستاذ أكاب صوء ق وصوابمله وللخورآدابه، ،  ١٢للخورص أصول 3( نظر؛ ١- 
ص؛أ.

.٣ ٠ - ٢ ٩ ص الخيل ومناهج ، ١ ١ ص الحوار أصول ق انظر؛ - ٢ 



ياسعهم،قهرأراّماد، ت،يد: 

 Xالعام،اكهوم ق للحوار مقارُة ثائعة القافل هناك للحوار؛ مرادفة لمافل أ
عنه•تتميزبها الخوارفروق ( JtLJبجنها كان وإن 

فهذهونحوها؛ وايافثة، والنافلرة، الخيل، يلي: ما الألفافل تلك ومن 
البثر؛j ض أودعها م والتيين البنان ْرفة إل ترجع مآلاتها- _في الألفافل 

مترادفة.الاعتبار -بهيا فهي 
الماين•من شيء بجنها يكون بعض عن تميزبعضها اش الفروق ؤباعشار 

وتحوذلك.ومغالته، الخصم، إلزام منه يراد مر-قد كما - فالخيل 
ورؤيته.الشيء لإدراك البصيرة وتقليب النظر، من مأخوذة والناظر؛ 

أوظ؛رين، .yu بري فهي لك؛ نفلرا جعلته أي فلأنا: ناظرت، ؤيقال: 
١متاظرة ذلك، يم لم عيرمتما>لان حواربحن فلوجرى ؛ متقا

تصحيحمتهما واحد كل يقصد شخص؛ن ؛ j(Uالكلام ردد الناظرة إن ثم 
الحق.ظهور ل متهما كل رغبة مع صاحبه قول وإبملالا قهمله، 

التكافؤمن لأيد بل عالم، مقابل لخاهل بمنى لا وذلك 
أوغترنهمين•همن، بجن يقعا أن يمكن والجوار الخيال، أن حمحا على 
.والحوارأ الخيال عن الناظرة تميزت هنا ومن 

ماصاحبه على أحدهما يورد بحيث طرف، على طرف من تكون قد والتاقشة 
يوردما حيال نفلره وجهة الأخربتيثن الهلرف فيقوم وتحوها، التعقيبات من يورد 

.وصاتللكغوىص؟٤٨، الصبمتللجرحاني»_Y'TY انظر: ١. 
 -Y الخواروفن ،  ٦٧ص وصواطه ادابه والحوار ، صزا٣ الخالق، عع الحوار فقه اننلر؛

..مدزادص'اا؛\؛ا.



اء،يداهمرت4رمامار.واسع

قالاسقصاء نعتي فالناقشة شيئا؛ صاحبه على هو يورد أن يلزم ولا علته، 
أوكسرآ.أمرصغيراكان كل ي والتدقيق الخساب، 

العالمأو الأكبرللأصغر، أو للأدنى، الأعلى من التاقثة تكون أن ؤيغلب 
أولهللابه، العلم أومتاقثة لمرووسيه، الرؤساء بعض متاقشات ي كما دونه لمن 

•وهكذا•• للباحشن العلمية الرسادل مشرق مناية 

يكونأن دون ٠لرفاأن ( jwالكلام ق المراجعة بأنه قيمتان مر- -كما الخوار أما 
الأحر•قول إبطال أومحاولة ، اسقماء أو أوتعقيبا، ' خصومة يقتضى ما بينهما 

قيكمن أحرى معان من يقاريه وما الجوار ب؛ن الفارق أن القول وحلاصة 
} ١٠٧١وأن.الجوار، أوأسلوبا التحاوؤين، وغاية الحواري، الموقف 

•بحصن على بعضها يدل، وقد متقاربة، ألفامحل فهده حال كل وعلى 
قعلوقا وأكثرها الناس، ق وأسيرها وأرمحها، أعيبها، )الحوار( لفظ ولكن 
فالألفاؤلالحوار؛ دلالة مفهوم فيه تطور الذي العصر هد.ا ق خصوصا التقى، 

والأمحaلاءلالتهلور يعتؤيها محي والمحوتيات- اللغة محقه علم ل مقرر هو -كما 
ىبق_ق كانت، المثال سبيل على )العفش( فكلمة والأمكنة؛ الأزمنة بجب 

•المتاع سقهل على ممللق أن إل محالتا العروس، مهر على تطلق 
محرىحرى وما الإخافة يعني مدلول لما كان حيث )الإرهاب،( لمقل وكدللئ، 

•^bJ• كما يفسره كي؛ عالميا مصطلحا الأن فصار ذللئ،؛ 

الخالقمع الخوار وفقه ، ١٢ص الحوار أصول ول ص الخيل مناهج انظر ١■ 
_j،Ti.rT ^\ ٠٢٢٠٢القينص١ شان الإملأم الخوارق



كتاباتق البؤيق ذلك لما يكن لم حث الخوار؛ كلمة ل الشأن وهكذا 
فصارالحوار؛ أسيرمن ونحوها والمناظرة، الخيل، مصطلحات إذكانت الأوائل؛ 

وحضورالعصردوي، للحوارقهذا 

يعنىلا غيؤه عن متميرا الحوار كون أن الصدد٠ هذا ق عاله التتيمه بجن وما 
يتعلقفيما خاصة والمناظرة الخيل، ق بحث التي الؤلفات من يستفاد لا أن 

•٢١الحوار موصهمع j يفتد مما وتحويلك المناظؤين، وشروط باد١هما، 

االخالفص\رمالخوارمع انفلرض ١. 



هء؛داهممرء1مار،راس4

الحوارأهمية داذيأ؛ 

أهمية( jrujومما ذلك، إر إشارة اكدمة ق مر ومحي كبرى، أهمية للحوار 

تيلي الخوارما 
لغيره؛معاملته حال، إنسان كل إليه يحتاج محالخوار الحوار؛ إر الخاحة شدة ١- 

لالزوج وبجتاجه ، والده معاملته ق والولد ولده، معاملة ق الوالد قيحتاحه 

الإنسانوبحتاحه معالمه، مع والطالب طلابه، مع والعلم زوجه، معاملة حال 
والداعيةأحكامه، مقطع ل القاصي وبجتاحه ومخالفيه، موافقيه معاملته حال 3( 
سياستهحال ق الأعلى والرئيس للناس، تصديه ل والعالم دعوته، حال 3، 

الفاسد.عنها ؤيدرأ الصالح، لما بجلب ما وق لرعيته، 
ولوالشراء، الثثع حال وفا والحرب، السلم حال 3، الحوار إل ؤيحتاج 

والخلاف.الوفاق حال 

3(غرابة ولا بالحوار، الكؤيم القرأن عني فلقد بالحوار؛ القرآن عناية ٢- 
الأعماق.من يتبع الذي  ٤٣٣الأفوم فالحوارهوالهلريق ذلك؛ 

إليه•الحاجة وشدة وقدمه، أهميته، الحوارتبعث من متوعة كيره نماذج القرآن وفا 
-عزأراد عندما وملائكته وعلا- -جل الرب دار ما ذلك على الأمثلة ومن 

٣(—٠ القرة)الأية؛ سورة 3، -كما حليفة الأرض ق يجعل أن - وجل 
(-.٢٧الأنعام)الأية؛ سورة 3، -كما آدم ابني محصة ق جاء وما 
يؤيهأن ؤيه ّأل .محا.ما اللام -عليه ؤإبراهيم وحل- -عز الرب ( jruدار وما 

(-. ٢٦٠)الأية؛البقرة سورة ق -كما اطلوتى بحيى كيف 



اء،؛د|همسامار.راس

-كمابدبحه هم ثا الملام- -عليهما إسماعيل وانه إراهيم حوار ل جاء وما 
(_.١ ٠ ٢ ت )الأية الصافات ورة سي 

(-.٢٢)الأية:ص سورة ل -كما الخصمتي اللام-ْع -عليه داود قصة ذ جاء وما 
التملسورة ق جاء -كما بلقيس سمر اللام -عليه سليمان قصة ق جاء وما 

)الآة:ة؛(-.

قالبرؤيته، له يأذن أن ؤيه سأل عندما الملام- -عليه موسى قصة ل جاء وما 
سوئ،م١ءقانحء آسنم الجبل؛ن وبجاوءأثلرإئ ق ؤ - -عروجل 

ره؛)الأءراف:'أةا(.
الأعرافمحورة ق -كما هارون وأحيه موسى ( jjuالحوارات من دار وما 

(وءإه)اُم(-. ١٥٠)

(-. ١١٢)الأية:المائدة قصة ق -كما وقومه - الملام -علميه عيسى بهز دار وما 
المائةوالأناع.( jry_jوأقوامهم، الأنياء يحن الكثيرة الحوارات من إلغيرذلك 

يعتمدالقران أن على ؤيوكد وخعلورته، الحوار، أهمية على يدل ذلك فكل 
وفتحالوجدان، وتحريك العقل، وهداية الحقائق، توضيح ل الحوار أسلوب 
٢•ل بالحجة والتدرج ، التلقي، حن إل تودي التي، المسالك 

العصرهدا ؤ، الحوار بموصؤع العناية مظاهر فمن الحوار• عن، الحديث ٣-كثرة 
حيثالعامة؛ العلاقات وهوفن ألا يه يتصل محصص وشتؤع عته، الهلءيث كثرة 

سواءالعامة بالعلاقات خاصة أجهزة وغيرالرسمية الرسمية الموسسمات للءتم، أنشئت 
ij  ،أوغيرها.وكر، الصحافة أودور أوالشركات، اليوائرالحكومية

اظرفيأصولالخوارصّآا.؛ا.



تههد1همضماسمار.واسه

الاتصالحسن الها الأجهزة لمده الأسامحمسة السوولة توصفا أن وعكن 
لقضيةالتمهيد أو فكرة، تصحيح أو سالعة، ترويج أو برأى،  ٤٣٣

العامة.العلاقات فن ي الهم العنصر وكونه الخوار، أهمية يرز مما غيرذلك إل 
الغرب؛بلاد ل خصوصا قبل ذي من أكثر بالحوار العناية نحد العصر هدا ول 
هوالذي الحوار بفن منى التي والرم العاهد وتفتح الدورات، تقام حيث 
٢.العامةل العلاقات ركيزة 

ؤيأخذقديم، فهوموصؤع الخوار؛ شأن ق وحكم آثأر، من يوجد ما ٤- 
ودقة.وتحصيما، أكثرتحديدا، محنابعا 

الباب،هدا ق وثيقا اتصالا لما أن بجد التراث كتب ق نفلرة ينقي والذي 
توصيالني والأمثال والأبيات، والوصايا، الحكم، خلال من ذلك ؤيفلهر 
بالحوار.يتمل مما ذلك يجرى جرى وما والتحيت، الأستملع، بجن 

تنوعها،على الصادر محتلفا ل متفرقة لكنها بكثرة، موجودة اثادة وهده 

موضوعاتهاوتباين 

.٢٢ءلويالةأخبرة حصيلة لكنها وجيزة جمل الأغلب- -ق أنها كما 
الحوار.فن ل ضخمة ممالة لخرج ابينها ؤيؤلفيستقصيها، من ائادة لملم ولوقيض 
و'آدايه،وأصوله، الحوار، ل الزلفات تكاد فلا الحوار؛ ل الولفات ه-كثرة 

العالم.لغات كافة ق وذلك كثرة، تحصى - ومقوماته 

الخوارصأ'_أصول انظرذ ١- 

٩-ص الخوار أصول انظرق ٢- 



رامج،تهيئايأق4وأااراماد. 

البحث،تضاعيف ق ذلك من شيء وسندكن جدا، كثيرة ذلك على والأمثلة 
والصادر.الراجع فهرس ول 

آثارهالضبط التهجي فللحوار الثمرات: من الخوار على ثترتب ما ٦- 
أويتوببجاورهم، من أوعلى انحاورنفسه، على سواء اليانعة وممراته ' اُبمتلة 
إذه؛ نفانحاور ، ٠٢٠٧ندق ومفيال. ، الفائدة إيصال ل فهومفيد عنهم؛ 
لديهؤيقوي وقلمه، ولمانه ه نفضثهل ؤيعلمه وأدائه، تفكيره بهلنيقة يرش 
اقتناعهموبجعل الآخرين، من مقبولأ يجعله مما التزن والتفكير انحاكمة ملكه 

}أثرا؛ أعفلم بأفكاره 
الراكدة.الأذهان وتحؤيك الاليدة، الأراء استنباط مفيدق والحوار-كدلكا_ 

الدنيا.لال.ات أعفلم من الحادثة والمرور؛ الهجة أسباب أعفلم من إنه بل 
الخلاععلى الحديث الإخوان ررمناقله قال: ملأدك؟ من بقي ما لحكيم: قيل 

النفرفيالاواليافر«أى.
التجارات.اس وتالعداوات، ووأد الودات، نتجلّب، الناجح وبالحوار 

٢الفاسد.أ وتدرأ المصاخ، وجلب الفكر، ؤيتنمع العلم، ينيلء ؤبه 
ورائهمن قومه ؤيسعد مهللؤبه، له ؤيتحقق ، مراده إل يمل الارع واتحاور 

باسمهم.التكلم أو مقدمهم، كان إذا 
وتحقيققومه، إسعاد ق سبيا كان والمرذكرمن الراجم كتب ولمذاكثرق 

لمم؟سفيرا إذاكان طالبهم 
اللماتيالخطسب، بن المشهورمحمل. ونيرالأنلءلس مناق.؟، ق جاء ما القيل هذا ومن 

صلا•الخوار أصول اظرل، ١- 
.TOآ-ء؛ونالآح؛ارلأيني؛/؟

.صه_مآ١ أبوحلل شوقي د. الخوارداسأ انظر - ٣ 



هءيدأهمأأت4ءااادمار.راسه

أبىبن محمد غرناة سلطان عن عندسفارته قال إذ الخطيب؛ بن الدين يلسان العروق 
عليه،الدخول عند ارتحالها الش المشهورة أبياته عنان أض المغرب سل3لان إل الججاج 

:فيهايقول واش 
قمراثدجا ق لاح ا معلاك در القساعد اف ة خليف

بشردفعه د|سطيع يبس لا مه قدؤت9شص عنك ودافعت 

عْجواولا وطنوا ا ملولاك أندلس ارْس بطرا اس والن

يواوانتْلإليك وني فوجهنفوسهم تهم أهمد وق

وطره لا ماك عليغير ق وطي ه الأمرأنة وجمل

لابنوقال ، ^ ٢٠كيأ منه وبلغت ، الأبيات لمده عنان أبو اللهنان فاهتز 
عليه.فلم الخلوس، ق له وأذن مaلالهم، بجميع إلا إليهم ترجع ما ت الخعليب 

بسميرنمع ررلم ت الوفد- جملة من .وكان الشريف أبوالقاسم القاصي قال 
١.٢ هذا(( إلا اوسلهلان على يسلم أن قبل سفارته قضى 

قالاجمالأ فكان ١١القصة: هدْ على معلقا عاثورظلليك بن الهلماهر محمد الشيح قال 
العناية،ق لحقه قضاء المقصود إر الإفضاء وكان بالتقديم، صدارتها لحق قضاء القيمة 

للمنعم،تمجيد النعم ذكر فان التعداد؛ من لحقها قضاء النعم تفصيل إر والرجؤع 
هنافللتكؤير الشكر؛ على تبعث حبرذلك يبلغهم ولمن له وعثلة عليه، للمنعم وتكؤيم 

أ.ر ا( النعمة محنى إجمال فيه لما التعداد ونكته تفريقهما، يعد الكلأمجن جمع نكته 

وله ٠٧٦ ستة التوفي غرناطة تاصي ١لضناطي ثم البش الحسيني أحمد بن محمد القاسم أبو هو - ١ 
القرطا-بمي.حازم ضورة ملي الشهور الشرح 

التحؤيروتفسير ، _U الخطيب ابن الدين للسان ، الصؤية الدولة ق البد^;4 اللمحة اننلر - ٢ 

.٤٨٣. ٤٨٢واكور؛/ 

.٤٨٣.  ٤٨٢/ ١ اضواكور ضير . ٣ 











النبؤيةأسرارالسرة ق تانيا: 

;يلي ما ذلك ومن بالأسرار، حاؤلة بالبر، مليئة الغراء البؤية السترة 
—علىالعفلماء فير عنها؛ وقيل فيها، كتب مهما تستمد لا السيرة أن — ١ 

تستفدثم مرات، أو مرة تكتب أن شأنها ق ؤيغتي بأمرها، يقوم الحملة- 
عنالأسلاف أعمال فيه تغنى مكرورأ معادأ فيها الحديث ؤيمير معانيها، 
الأحلاف.محاولات 

حتىالإسلام صدر متد بها والرواة اقلورخون عتي فلقد محمد. نبينا سيرة أما 
محلقلم ذلك ومع لغات، عدة ل الكتب من كثير فيها وصدر هدا، يومنا 

ورواء.جدة فيها- يكتب ما كثرة -على لتزداد إنها بل جديها، 

الله،رسول هو فمحمد الأشياء؛ ءلييعة من بدعا حعلره- -على ذلك وليس 

النور.إر الفللمات من الناس ليخرج الكتاب؛ إليه افه أنزل وقد السيءن، وخام 
علتها-ومن الأرض اش يرث حتى بعث منذ الناس بهذا المعتنون والناس 
د.ادمالمم لجد متصل، وتطور ' دائم محدد ل - الكون ق الله بسنة -وهؤلاء 

وتفكيرهم.وعلومهم معاشهم ق آثارها لبما يكون أحدات لبمم ومحدث أحوال، 
الكتابإمان.ا التفسيرالحي وي النزل، الكتاب ل المؤمنون يلتمس أن عحا فليس 

شأن.س يوم كل فيمايستقبلون هل.يالمم - بيؤته السيان حام عاشه الذي 
منالخى تقسيره ول المترل الكتاب هذا ق غيرالمومتحن يلتمس؛ أن عجبا وليسر 

أوurj(والتهلور، الدين ، jruحلفا افة معلى فيه يقعوا أن عمى ما الرسول سيرة 
أوالسيرة.والسنة الكتاب 



يأتا،جاسثلهايااأماددا4 •غهوماو،ي2اسمين4 م أدءل: 

الحقيقةحيت من محلف عناية بالسيرة وغير الزمتون عنيإ وكذلك 

والخور•الإنصاف حث ومن والخرافة، 

موحية؛ملهمة حمية، حديدة المملة- العناية هذه _ْع الشريفة والسيرة 
والقوسلاعقول تتراءى فهي العليا، الإسلام لاد.ئ انملية الحية الترجمة لأنها 
الزمان.تهناول ولا العهال، تقادم جدتها يل لم مشرقة قؤية 

أوالفكر، أو العلم، موصّوعات من موصؤع ق تحث تكاد لا فانك ولرن-ا 
غيرذلكأو اللغة، أو البيان، أو مياسة أو أوالاجماع، السلوك، أو الأخلاق، 

النيد؛أراد لمن فضل بعال.ه ؤيمى الباحث، تغني عفليمة مائة السيرة ل وستجل، إلا 
فعلىوالمنانع؛ الشارب اختلاف على الناس به ؤيعم الحير، يغيق ثر يتبؤع فالسيرة 
علىيقوم الذي بالأمر ليس الشؤية السمة تعالخه الذي الموصؤع أن س الرغم 

قهوالشأن كما - برهان ؤيتقضها برهان، بميمها الش هوبالفكرة وليس التجارب، 
أمرهو ؤإنما - التن مر على والتغيير التجديد عليها بملرأ الني العلمية ١لفلريات١ 

الأحكام،لاستنباط فسيح ميلءان أنه إلا الما-أ حيث ص والرواية النقل عماده 
٢ذلكا4أ محرى جرى وما ، والأخلاق ، الأداب ومحاسن ، العلوم وقواعد ، والأنفلمة 
به.حافلة السيرة فان الحوار؛ مادة من البحث هذا 3، بحبملءده نحن ما ذللئا ومن 

أكثرفما ؛ النبي. فضائل لبعث، سببا يكون النبوة مقام على التجني أن ٢- 
منهاينالوا فلم بالحق، أوجحودا جهلا نبيه سيرة على الإسلام خصوم يجنى ما 

وطلثاللأنماف، يلمسا بها؛ العناية إر الباحشن بعض تحنيهم دفع ربما ل نيلا، 

الأسرار\/T.الأنوارومط.الر حدائق نظر•مدئكتاب: ا- 



ردا،جاسثد4ايا،ما;اوا. 1دءو!ؤإاسهرماسمأامريات4 

مته.شيء أو الخير، إر بدلك فهدوا للمعرئ؛ 
علىالله صلاة من فلعل يالسيرة؛ العناية الناس أونع وجل- -عز الاله أن ٣- 

نبوته؛أنكر من أو ، به أقر من منهم سواء بسيرته العناية هذه الناس أونع أن نبيه 
فقدأنكره ومن بالأستصار، لنفسه شهد فقد النور عرف ومن نور، . لأنه 

نور•الحالن على والنور ، بالعمى ه نفعلى شهد 

يووصفه ، والصلوات الأذان ق باسمه اسمه فقرن ، ذكرمحمل افه رير وقد 
ئتال.لا الش ق محعله بصفات القرآن س موضع أكثرس 

آلؤر)نوق هندئم ذكؤء محدوثه• ألوى ألانجى ألبن آلئسود ستوث ل;ث أؤ 
ءق؛-مومحزم لهذآشش ءي<آلثناءهمدمحل ديبمثم اينردف لأنرئم -لي وألإنحي

دعريدهدء ^٢ ١٠آدمي ءثه،د آفيَكائئ لصرئ>( عنهم دبمغ آلثمث 
ٌ،لإصئ0يالأءراف:يها

فحب؛والدرس العلم حاجة إرصاء ليس بالسيرة العناية مصدر أن ٤- 
إرالعلماء حاجات ص أشد والمدى الحب س الينبؤع هل>ا إر ا،لؤمنيرن فحاجات 

الدينق فرط مهما ه نفبجد إبمان نفحة قلبه ق س وكل والدرس، البحث 
وثاقة.العلاقة هذه تزداد أن ق راغبا محمد، إر مشدود'ا 

.بشرارمولار إلا - الأجلشأنه على - محمد فليس الله، حب س افه رسول وحب 
الشرينة؛العواطف وميية السلوك، تقؤيم ق الأثر أباغ النؤية للسيرة ٥- 

للحياةصورة أرقى - -بحق تعل• الش الصورة تلك منها تنعكس الش ا،لرآة فإنها 

•١ -٦ ١ تيمورباشاصرأ أحمد للعلامة |لأة محمدرسول لكتاب عيدللتعم محمدفخي الأستاذ تقرإرمقيمة - ١ 



يدا،جاس،هدبم1راسواريا. 

،وأعماله ، بأقواله يرمم - والسلام الصلاة -عليه محمد النبي( كان حيث البشردة؛ 
سيرهمق البشر جهود إليها تهدف أن بجب الي، العليا القدوة - تصرفاته وسائر 

الشود.الكمال محو 

محيرسولا نبيا محمداقه عاسها الي( جملة هي عاما وعشؤين ملامحه إن 
ً

حقبمن اليشرية ممنته ما إؤ، قسستا إيا مذكورا سعئا الزهمن مقاُس ل تكون لا 

متعامحية.وأجيال ، متطاولة 

،الفاصل البشري، السلوك قواعد ورسم ، والإصلاح ، التردية محال ؤا ولكنها 
الغايةمجقق ومما ، الإنسان رب بحب كما الإنسان لحياة والحدود ، المعالم ووضع 

غبرما كل من الميزان ي لأرجح - الكريمة السعيدة الحياة لما ؤيكفل ، وجوده من 
؛ر محصى ولا تحصر تآكاد لا النبي، هدا بركات أن ذلك وأجيال؛ حقب من 

منفنالت والنصيب؛ الحفل أوفر منها أمته نال الش الومحت لبركة منها ؤإن 
الأمم.من أمة تنله لم ما محصير- ومحت ؤ والحكمة ، والأخلاق ، والعلوم ، الأعمال 
وجدالحالم أحوال استقرأ مح، فكل  ٠١١ ظهق تيمية ابن، الإسلام سخ يقول 
ماأضعاف والأعمال العلوم حقائق من ينالون وأنهم ، عقلا وأسد أحد السالمإز، 

.٢٢لوأجيال« محرون ؤ، عيرهم يناله 
بهجاء ويما . محمد نبوة محبؤكة الناس افه فهدى  ١١اخرت موضع ي ظص وقال 

،العارفعن معرفة وفاقت ، الواصف؛ز( وصف عن جلت هداية ، واإمدى، البيتان من 

•٤ /٣- ١ للسيوطي الكبشى الخصاممس على هراس خليل محمد الدكتور مقدمة انظر - ١ 
.?_U_Aتنمية لأبن اكلق تقض ٢- 



|ربمإهده|ي|غاهع , واسرارئ اد1مأاٌت4 ،دءل؛ني1ف،وم 

العلممن خصوصا منهم العلم ولأهل ، عموما الؤمت؛ن لأمته حصل حتى 
جمعتلو ما المستممة والسنن ، العظمة والأخلاق ، الصا-خ والعمل ، النافع 

بهابعث اش الحكمة إر شوب كل من الخالصة وعملا علما الأمم سائر حكمة 
،ؤيرصى رينا بمب كما الحمد فلله ، بينهما النبة محير معرفة ممتع تفاوتا لتفاوتا 

((موضعها هدا ليس وشواهده هذا ودلائل 

مناحيها.كل من دخائلها ليم متجلية ، أطوارها بجميع للناس معلومة أنها - ٦ 
سيرةتكون أن يصح لا إذ وخلودها؛ عفلمتها أسرار أعفلم س ذلك أن ؤيب ولا 

والثالب.العيوب عن منزهة معلومة واصحة تكون أن إلا لغمه قدوة الناس من أحد 

جمحق الوضوح كل واضحة كانت الله. رسول حياة أن الخلي ومن 
.وفاته. حمن إر آمنة بأمه الله عبد أبيه زواج فمن ، مراحلها 

،النبوة قبل ومكمثه ، وشبابه ، وطفولته ولادته من الكثير نحرف فتحن 

كرمما.رسولا افه يعئه أن إر مكة خارج ورحلاته 
سيرتهيجعل مما ، ذلك يعد أحواله كل وأكمل وأوضح أدق يثكل نعرف ثم 

إن)١ القول؛ إل الغربيعن القال بحص حدا مما وذلك ، الثمس وضوح واضحة 
.الشمس(( ضوء على ولد الذي الوحيد هو لام- والالصلاة -عليه محمدا 

القد دقائق على وأتوا لام- والالصلاة -عليه سيرته العلماء ضبط ولقد 
بالبال.نحطر 

.٦ /٤ ١ تمة لابن المتمم المراًل اقتضاء - ١ 

الأسرارالأنوارومطالع حدائق انظرمقدمةمماب: - ٢ 



ُدا،جاسأهد4إيا>،دارع1. أدءل؛همأةهراماسيأاٌت, 

لوجدوشمائله بسيرته اعتننتا التي الكتمسا أحد فهرمحى القارئ استعرحس ولو 
}جليار واضحا ذلك 

منبه يقوم ما نقل من ليتحرج يكن لم واللام- الصلاة -عليه فانه ولمذا 
ترؤيهاالتي الأحاديث كثرة ذلك- جراء -من فترى منزله؛ داخل ي حتى أعمال 
.النبي. عن أمهات 
فسرتهنهاره؛ كضوء ليله وفللمه كعلأنيته، سره لأن إلا ذلك يكن ولم 
وفاته.ساعة إر ولادته متد معلومة 

النبيإليناسيرة فقدوصلت مصلح: أوعظيم مرمل ني سمة أصح أنها ٧- 
مثلاسيؤةفخد شونا؛ وأقواها العلمية، الهلرق أصح من والسلام- الصلاة -عليه الأكرم 
وتحيف•نيفا والإنجل التوراة ي ادخل فقد السلام عليهما - وعيسى موسى 

وكونفوّيومركيوذا، المزعومة الأحرى الديانات سيرأصحاب ق نفلرت وإذا 

اوح.ث،نفلر ق معتبر أصل لما ليس أناعهم يتتاقلها الش الروايات أن وجدت 
منالكثير فيها ؤيدحز بيتهم، فيما والرواة الكهان يتلقاها وإنما العلمي، 

،.الأساطيروالخرافات١٢

محاولةعن الإنسان يتنازل أن يتبغي را •' سكوت أندرسون شارك القس د• يقول 
الضوالمعلومات للمادة وحول لا فائه صراحة؛ بكل المسيح سيرة عن كتاب وضع 

الغرصر.هدا محقيق على ناعي 

ءصرإ\ الندوي سليمان للسيال انحمدية الرسالة انظر - ١ 

.٢ ١ ص اليشر خير سيرة وهمرمحن دروس انظر ٢- 



و،غالإاسأهبياراسواره، نيرنهرماو،حنأاصيت، ،يخمل: 

أ.أ يوما(( على عددها ينيد لا المعلومات عنهابعض توجد الى والأيام 
اللهأكرمه إنسان سمره" فهي ٠ أٌّّهلورة لا إنسان صورة تحكي السيرة هده آن — ٨ 

عليهيضف ولم بالأساطير، حياته تلحق ولم ، عن تخرجه فلم بالرسالة؛ 
كقذا.ولا قليلا الألوهية من 

أنهموجدت لام ال-عليه عيسى ؤ( النصارى يقول ما إل نفلرت وإذا 
مثالاتكون أن من أبعد سيرته بجعل ما والربويية الإلمية ادعاء من عليه يضنون 

الشخصية.حياته ق ان للأت

أنأراد من لكل الخي الإنساني المثل - والسلام الصلاة عليه - محمد يظل بينما 
ومحتمحه.وأسرته، ه، نقّق سعيداكرمما يعيثر 
الرسولسمي محكي كما الصايق، الأم؛ن ؤاب سيمة لنا محكي السيرة تللث■، إن يم 

والرُيالوق، والزوج الخال، الأب وسمة العادل، الإمام وسيرة الصابر، الداعية 
السجاع.القائد وانحارب الكريم، المواتي والصديق الحكيم، والرشد العفليم، 
وزوج،وأب، داعية، لكل صالحة قدوة محعله ثاملة سيرة - -باختصار فهي 

؛دولار ورئيس وسياسي، ومحارب، 

النبويةالسيرة ق البحت، مناهج ثالثا: 

بعنايةوتقؤيرات وأفعال، أقوال، من به حفلتؤ بما النبؤية المرة حظيت، لقد 
وحديثا.قدبما العلماء 

,١ ٧ ١ ٠ / ١ ٤ العارف انظردائرة - ١ 

.١ -٥ ١ ١ ص للكاتب ١^^ السيرة ق والعفلمة والرحمة ، خيريثرص٢٢وعبر.زا قظردروس ٢" 



وأدا،جاسهد4اياسوارها، أدءلأهم<قهو،رانمهأاسمات. 

يناسبطابعا نحمل كتاباتهم وكانت السيرة ق قديما العلماء كتب ولقد 
مادةتكون لأن وتصلح بعدهم، حاء ممن كثيرا -كيلك- ؤيناسب عصورهم، 

■لل<اأسره اصله ومراجع 
الأسالسبتلك عن يرغبون الخدمث، العصر ق الملمعن من كثيرا هناك غيرأن 

قضاياوتعاغ ملائم، بأسلوب ثمحب محاصرة كتابات ق ؤيرغبون القديمة، 
•السره مجوصؤع ل اسجدلتا 

طيبادورا فأدوا السيرة، ي دراسات يممديم الكتاب من كثير قام هنا ومن 
•لم\ن المنمومحى ق حنة وامارا 

للوحي،تقديرها جهة من واحدة وتيرة على تكن لم الكتابات تلك ولكن 
عموما.النبوة ومقام والعجرات، والغيثيات، 

أصحابها،توجهات احتلاقا جهة من واحد نحو على تكن لم أنها كما 
التفصيل.من يمنيد يمح لا وا،لقام السيرة، كتابة من وأهدافهم 
ثلاثة؛ق حصرها ممكن النبؤية السيرة ق الباحثاأن مناهج فإن حال كل وعلى 
الصفامتؤ النبي. على يضنون الدين ت اليالغ^j^ منهج ٠ الأول المنهج 
-عزوجل-بالل ^،!٧ 

ولاينهلون، أو يروون ما صحة ق يبالون ولا إطرائه، ي محالغون فهؤلاء 
والسيرة.السنة كتب من الأصيلة والصادر الكريم، القر'آن على يعتمدون 

سماءق الحلقة الروايارتا تللئط والسيرمن للتاريح أفد لا أنه عاقل ممتري ولا 
جوالأساطير؟إر الواقع عالم من البشرية الحياة تنقل والي ' الخيال 



وأدا،جاسثاد4ارا،ماردا4 ردءل|هم|فهو،ااسمأاٌت, 

سيدحياة من المرد بواقيها أغنى هى الارحس على كانت حياة هناك وليسست 
.محمد. الخلق 

حياةبأنها مواقفها من موقف كد ؤيشهد منها، حركة كل تتملق حياة فهي 
الإعجاز,حد البشري السلوك ق بلغت 

والسنناينيد، الكتاب آيات بها نهلمت الش ومعجزاته خصائصه ؤإن 

تلكإر تحتاج لا بحث والوفرة الكثرة من لي - العشرة والاثار الصحيحة، 
لمايشهد لا والتي السؤية، الفهلرة وتعافها السليم، الدوق بمجها اش النيادات 

والمنحرفعزلالزنادقة وضع من عامتها بل مويق، نقل ولا صحتح، سند 
النهجفهذا 'شتيات على سار ومن مث؛ن اياحمحا منهج م؛ النهج 

للأسلأم,المنتبن والمفكردن الكتاب من ساكلهم ومن المسترقين اعلب لمكه ؤ

معيتحاملون كما معها تعاملوا والدراسة بالبحث السيرة تناولوا إذا فهزلأء 
يتحدثونالبي.كما عن فيتحدثون أوفاتح؛ أوقائد، أوبملل، زعيم أي سيرة 
الألقابمن أومحوذلك الزعيم أو العمري، أو بالطل، ؤيصفونه ، هؤلاء عن 
قهلممأ.ولا فتيلا النوة مقام عن تغني لا اش 

محردابحتا ماديا حديثا واللام- الصلاة -عليه سيرته عن يتحدثون وتراهم 

سترةعن يتحدثون وكأنهم الإل|ي، والتأييد والغيب' بالوحي لما ريْل دون 
أوموسوليني•أوهتلر' نابليون، 

غيره.على ؤيفضلونه كمرة، بأوصاف ؤيصفونه الني. على قديثنون أنهم ييب ولا 

.٤ / ١ الكبرى الخصائص مقدمة انفلر ١- 



د4ااسه رسا،ج ياءرار،ا. ادهأاُن،ءيد. هم«غ4ء،، ■دم: 

الإيمانوعن بالله، الصلة عن قطعه جهة من الهج هذا تكتف الخهلورة ولكن 

السنة،ومتواتر القرآن، بصنيح الثابتة المعجزات من عددا ينكرون فتراهم بالغيب؛ 
والإسراء.المي. صدر وشق وطيرالأبايل، بدر، ق الملائكة كتزول 

عالمل الروح سياحة الإسراء وأن مناما، كانت )اقرأ( أن يرى بعضهم وترى 
المعنوى،بالدعم بدر غزوة ل المسلم؛ن بهم افه أمد الدين الملائكة ؤيصف الرؤى، 
لقاءوأن معنؤيا، شيئا كان الصدر ثق وأن الخيري، بداء الأبابيل الطير ؤيصف 

السياق,ذلك ق جاء مما غيرذلك إر مناما، حواءكان غار ق يالتبي. جميل 
الالتي والخوارق والمعجزات النيئة، الحقائق الجي.من سيرة صغ وهكذا 

سيرونأنهم يدعون اش وموانيته العلم حقائق ْع جوهرها ل تتتاش أن يمكن 
شاء.متى خرقها على القادر وهو ، النواميس هوخالق الله لأن وفقها؛ على 

,٢١١الني. سمة الأساطيرق إحياء إل المنهج هذا أصحاب بعض اسموح وربم١ 
قالغلووايالغة منهج أنكر الذي وهو ٠ الصحيح النهج وهو ٠ الثالث المنهج 

السيرة.دراسة ق الفلسفي المادي الأسلوب أنكر كما المي. إطراء 
قيعتمد الذي وهو ، والسلامة الأصالة علمي يقوم الذي هو الصحيح فالمنهج 

الأصيلةوالمصادر الكؤئم، القرآن على منها البر واستلهام ، السيرة دراسة 
عنوإخراجه . الّثي إطراء ق مالغة دون والسيرة السنة كتب من الصحيحة 

كتابتحقيق مقدمة ق - المؤية السيرة لوتمر الجدي أنور الأستاذ قدمه الذي القيم البحث انظر - ١ 
وتعليقتحقيق ، الشامي الصالخي يوسف بن محمد للأمام البال( خير سيرة ل والرشاد المدى رسل 

٣.-٥ ١ /٧ ١ معوض محمد وعلى ، ب-االوجود عائل ت الشيضن 



اسللهاوسامج يااما)بما. ■دءلاهمءوماسمأاٌل. 

مقاماتها.أعلى ي العبودية وصف 
الشر.سائر على يعلوبه الذي النبوة لقام غمط ودون 

والأخبارالقتلعيات.والعجزات، بالغيتات، الإيمان على -أيضا- يقوم الذي وهوالمهج 
وعمقه.روقوته، الطرح، جودة ق يتفاوتون أصحابه ؤإزكان الخق، فهذاهوالمهج 

.١ ص0 النؤيت السيرة ل والعظمة نثلرالرحمة ا- 



لأوو:سمواسمارهماسمءاصو،،

اهماوياصوو 
ساحث:تمهيد، 

1عمءف.

مخئاخاسفيسصي•
الخوار.أياء ي ص الثاني: لبحث ا- 
الحوار.بمائة العلم الثالث: لبحث ا- 
انحاير.مع سل لزوم الرابع: لبحث ا- 





اسيواامارهمامل1 ايغسل 

ءسهد 

بملامةإجمالما ويمكن كيرة، عفلمة أصول على راش الضط الخوار يقوم 
انحاور.ْع العدل ولزوم الحوار، يمادة واليلم والتثبت، القاصد، 
الحوارومقوماته.أصول أعظم تعد نحها يندرج وما الأصول، فهده 
ال؛وريفة.النبؤية السيرة ق التجلي غاية تتجلى الشأن الرفيعة الأصول وهده 
التالية.الا->سثا ق سيتيعن ما وهذا 



اصلامو:سموامارياسمأاميت

اأ،مارادنبويالقاسي^ ،،لأأة البأهه 

قانحاور مقاصد سلامة وتنجلي القاصد، سلامة الخوار مقومات أعظم فمن 
الشخصية،الأغراؤض عن ويعده الحق، إر الوصول ق ورغبته نيته، إخلاصي 

علىالحق بظهور وفرحه ' نته ق الدخول عن وبغيه بمحاوره، الظن ؤإحانه 
أحد.أي يد 

بشي؛ءلدلك بيان يلي وفيما النبي. سيرة يتأمل لن ظاهره القومات وهذه 
تالبسعل من 

ض،وجه حواره ل انحاور ينيد بأن وذلك الحوار؛ ل النية إخلاص ١- 
وإفحاممقدرته، وإبراز براعته، إظهار بحواره يو>د أن دون الحق إل والوصول 

الإخلاص.قوادح من ذلك إر وما إليه، الآنغلار ولفت أقرانه، 
حواراته3، ليه إخلاصا الناس أشد كان فلقد النبي. سيرة كانت وهكذا 

لذ/كتنيئ< ؤ ئيه إليه أوحى الذي وهو كذلك يكون لا كيف شؤونه؛ وشتى 
•.،•)الزمر( 

رالزمر،•، 0 بإ،محصهثآشىن y إلثه وأوحى 
(.:٥ )البينة ٤• أئن لم لجي؛ أق لعثدوأ بِ،تاللأ وثآ *ؤ إليه وأوحى 

•اا-رئ لكل ؤإنما بالتتات، الأعمال »إنما وهوالقائل•• يكوزكذلك لا كيف 
)١(

•وى« 

أغنى»أنا وجل-: -عز قوله ه ُرعن يروي الذي وهو كذلك يكون لا كيف 

الخارى)ا(.أخرجه ١. 





اا،مارهماسءو امو1 اسل 

شواهدالعظيم الأصل بهذا وتحليه حواراته - ق النبي. لاخلاصى ؤيشهد 
إنقاو1ا؛ إذا تباير لا بل البحث، هذا تضاعيف ق منها شيء ذكر وسترد ' كثيرة 

بذلك.له شاهدة ياحلاصه ناؤلمة واللام- الصلاة -عليه حواراته جمح 
يتخلصوأن نيته، يصحح وهوأن الخوار' أراد من لكل عظيم يرس هذا ول 

عليه.واءللأعه ئيه شهود يستحضر وأن ه، نفثلوظ حس 
قبلالإخلاص لزوم فعليه العمل؛ مدار عليه الإخلاص أن يدرك وأن 
الإخلاص،بجيش أن شأنه من ما كنأ نحب وعليه وبعده، وأثناءه، الحوار، 
بدونفالخوار جهده؛ ثمرة وتضح عمله، بجثط لا حتى القصد سلامة من ويقدح 

صررمما ١ يصاحبه مضر حنه نه 

منوثمرة القاصد، للأمة نتيجة وهذا النيات؛ ق الدخول عن البعد ٢- 

قصدحسن إذا لأنه والعمل؛ النية حن دلائل من ودليل الإخلاص، ثمرات 

،وتظنونه حنت اظلرء 
توهمءىمن اده يعتا موصدق 0أنوذه ساءت ائرء ضل ساء إذا 

وحملبه، التهم وإلهامحا انحاور، نية ؤ، الدخول الحوار آفام أعظم من ؤإن 
اتحاوريقول أن أو يلتزمه، أن دون قوله بلازم وأخيه انحامل، أسوأ على كلامه 

يفدمما غيرذللئ، إل القصد سيئ أوأنت الله، وجه بذللئ، ترد لم أنت ت تحاوره 
والمسابة.الهاترة دائرة إر ويخرجه مصداقيته، ؤيفقده حوالحوار، 

كلبعيدا ، ذللئ، من نقيصة كل من مبرأ واللام- الصلاة -عليه كان ولقد 

زو،تطلقات وثواعد ، ١ ٤ .• ١٣ص؟وصواطه آدابه والخوار ' ٣ ص' الحور أصول، انظرف، - ١ 
٣.صم"آ_بم الرحيلي عّداض د. الشبهات ورد الحوار أصول، 

. ١٣٥/٤العكبري بقرح المي ديوان، - ٢ 



اس>وارمارهماسمتاصةاصوالأرو1 

وجلء—عر بقوله ؤيه أدبه الذي وهو ، لا كيف الظن، سوء عن البعد 
(. ١٢)الهرات;بد<ألْلي،لى َؤبجا أؤ(؛ءامإأجهؤا 

.٢١١الحديث((محدب الظن فإن والظن؛ ررإيآكم وهوالقاتل: لا كيف 
متها•كشؤة نماذج وميرد جدا، ^^٠٥ ممحاوريه ظنه حن ولأملة 

وأمارةالصدق، دليل فدلك أحدت أي يد على الخق بملهور المرح ٣" 
علىفان لذلك الشخصية؛ والأغراض الخفلوظ من النمس وسلامة الإخلاص، 

علىأو لسانه، على ذلك جرى سواء الحق إر الوصول غايته يكون أن انحاور 
تحبطلعة النفس أن ذلك الهللوب؛ هو ذلك كان الحق ظهر فإذا محاوره؛ لسان 

والمديح.الشهرة تهليس، إر ومع العلو، وترغب الأنصار، 
تنالالش افاصد من وتحوذلك الشماتة، ؤإظهار التشفي، ل رغبتا وربما 
محالفهايد على الحق يفلهر أن هده- -والحالة ضيد فلا والإخلاص؛ السلامة 

به.تفرح أن عن فضلا 
واللام—الصلاة عليهم - افه رسل أحلاق تللف تكن ولم 

هدفلهم يكن ولم الإصلاح، ل ؤيرغون الحق، بملهور يفرحون كانوا بل 
غيرذلك.

ربدإلاءان ؤ الملام: -عليه شعيب عن -عزوجل- قوله ذللئ، على الأدلة ومن 
)هود:٨٨(.ائع؟ يب ؤإثد ثهلق وماؤففحإلأآؤعبئ أسلت ما الإصثح 

منلي ارليس : عيي- العيدالرحمن الشيح العلامة يقول -كما والمعنى 

(.٢٥٦٣)(^ ٦٧٢٤و ٦ • ٦٦و ٥ ١  ٤٣يخاري)- ١ 



اسلالأوو:اسءواهمارهماسهأاٌت

منافعكم.وتستقيم أحوالكم، تصالح أن إلا اكاصد 
•(( ١ستهلاعتني بحب سيإء وحدي لي الخاصة المقاصد من لي وليمي 

الحقبفلهور فرح أيما حواراته ق يفرح واللام- الصلاة -علميه نيينا كان ولقد 
له.محالفة الناس أشد من ولوكان أحد، أي يد على 

ابنعبدالله عن امجثمن ل حاء ما أجلافنا ومن كيره، ذلك على والأمثلة 
نحدإنا محمد، يا فقال: الأنه. رسول إر الأحمار حرمن جاء • قال عود'. م

علىوالشجر إصبع، على والأرصثن إصبع، على الموات بجعل الله أن 
الملك.أنا ت فيقول إصع، على الخلائق وسائر إصح، على والثرى والماء إصح، 

رسولقرأ ثم الخبر، لقول تصديقا نواحيه؛ بدت حتى النبي. فضحك 
آلأشمطؤقم همبمتهء حميما وأءوءس مدي؟، -ص أثث ثدرؤأ مما ؤ ؛ اممه. 

^سصنعمقبجمح0<مم(ُ"
ضالحردللأ كلأ.؛  jjyالحر، وذلك م® به الخور تجذا 
الحقيجيء يكن لم إذ أحد؛ أي من الحق ونوله ؤإنمحافه، الني. مقاصد سلامة 

القبول،يكون ما بأحسن مله بل يرده، لأن مسوغا مناوئ عدو أو حمم، من 
لقولوتصديقا فرحا، نواجن.ه؛ بدت واللام-حتى الصلاة عليه - صحك حيث 
الجرمقال U صدق على تدل الني الأية قراءة بدليل الحر، 

رسولعن الخيري. سعيد أبي عن المحيح؛ن ي جاء ما هدا من وميب 

.ص٥٣٤الرحعن تمركلأم ق التان سرالكؤيم - ١ 

.١ النووي بشرح ملم انظرصحيح - ٣ 





اسروادمارهماسمأاصا:

اثست،هماشاءاسماراثاني؟ ائبمث 

والأدلةالثايتة، الحقائق فيه تراعى أن الناجح الحوار مقومات أهم من أن ذلك 
محردعلى لا واليقيرا المدق من أساس على يقوم وأن ، الواصحة المربحة 

والأوهام.الفلنون 
يلصقولا حواره، أثناء ي يتثبت القاصد السليم المخلص، الصادق وانحاور 

عثرته.يلتمس ولا خطأه، يتمنى ولا ، فيه ليس ما بمحاوره 

قصدهعن بسؤاله بادر محتمل كلام أو مشكل، يصرف محاوره من بدا وإذا 
أوبحكمبه.لا،يقوله، ما اليق^نفيكل إو يصل حتى 

.النيئ. تسيرحوارات الغراركانت هدا وعلى 
منها.محلرفا وإليك جدا، كثيرة ذلك على والأمثلة 

الصحيحثنق جاء فقد بلممة. أبي بن حاهلب قصة ل جاء ما الأول; المثال 
الغنوي،مرثد وأيا اممه. رسول رربعثتي، قال؛ طالب. أبي، بن علهم، عن 

بهافان حاخ؛ روضة اتوا حتى »انمللقوا قال: فارس وكلتا العوام والنمحربن 
.الثرك^ن# إل بلتعة أبي بن حاطب من معهاكتاب الشرك^ن من ارأم 

فقالت:الكتاب، فقلنا: افه. رسول قال حيث - بعيرلما تسيرعلى فأدركاها 
افه.رسول كدب ما فقالتا: كتابا، نر فلم فالتمستا، فأنحاها، كتاب، معنا ما 

محتجزةوهي، حجزتها إر أهوت الخد رأت فلما أولت*صددك، الكتاب، لتحرجن 
حانقد« افه رسول يا عمرت فقال الل4. رسول إر بها فانطلقنا بكاء-فأخرجته، 

.٢٩.٢٨الخوارد.صالثثريصانظرأب - ١ 





او،هأاد،بويداسوواهمارهم اص: اصو 

أنحيأن فيهم النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت أهليهم، بها بحمون قرابات لبمم 
رصاولا ديتي، عن ارتدادأ ولا كفرأ، أفعله ولم قراض، بها بحمون يدأ فتهم 

.ررصدق(( : المي. فقال الإسلام، بالكفربعد 
قدررإنه : فقال. ايافق، هذا محق أصرب ض رسول يا دعني، عمر• فقال 

فقداعملواماشئتم فقال: بدر، أهل على اطلع افه لعل وما بدرا، شهد 
.لكم((غفرت 

أنوء^٥٢ عدزى قندوأ لا ءامؤأ اؤ;ذ كأبما ؤ •" -عروحل- اممه فأنزل 
)اسة:ا(^ا.

أصولْن يصدئه تحن ودررمما العلم، غررمن على يشتمل عفليم، حدي.ثا فهدا 
البحث.هن.ا غيرمرةي ذلك إرشيءمن إشارات وسيمريتا الخواروآدابه، 

.صنعت(( ما على حملك رامجا واللام-ت الصلاة -عليه قوله ههنا والشاس 

.ماهذا؟(( الأحرى:))ياحاطب الرواية و3( 
علىبالحكم يعجل لم فالنبي. التثبت؛ لشأن بيان العفليم الحديث هذا فقي، 
وصحةالحين، وقؤع من وتثبت وسأله، وحاوره، استدعاه، حتى حاطب 

الوحي،،وهو ألا المصادر أوثي، شق عن الشن م الحادثة هذه ض الخبر؛ 
}الختنأر ارتكاب إل ينمن الش الأسباب عن التثبت مرحلة هي الثانية والمرحلة 
الحوار.ي التثبت مجن يكون ما غاية وهذا 

ا_سلم)؛ا،أأ(.

٠٣وصوابيصري؛ انظرالخوارآدابه - ٢ 



اسرلاهمارهمادمأام»يلاسو 

وصاحسهمالك ين كب تؤية محة ي محشيل الخديث ق جاء ما الثاثي; الثال 
سفربدأمن قدم إذا وكان قادما، الله. رسول ٠وصبح وفيه؛ عنهم- اش رصي 

الحلفون،جاءه ذلك، فعل فلما للناس جلس ثم ركتن، فيه فركع بالمسجد، 
رسولمنهم ييهبن؛ رجلا، وثماقن بضعة وكانوا ؤيعتدرون، له، بحلفون فجعلوا 
-تحال-افه إل سرائرهم ؤيكل لمم، ؤثستغفر وأيمائهم، علانيتهم، الله. 

فجماتعال،٠  ٠١١ لى قال مم المعضمب، تمم فتمم عله، لمت فجئت، حتى 
٠لى فقال يديه بس مت جلحتى امشى، 

ء.تلهرك؟ ابتعت تكن ألم حلفك؟ ما ١١
لرأيتالدنيا. أهل س غيرك عند لوجلت _والل4_ إني افه رسول يا قلت: قال، 

كنعلمت لقد وافه- ولكن جدلا، أعهليمتث ولقد بعير، سخهله س سأخرج أنى 
ولأنعلي، يختلك أن اطه وليوثكن عي، لتنصى كدبا حديثا اليوم حدثتك 
ليماكان وافه ولا فيه، اطه س لأرجوعقباي إني فيه عاي ثجد صدقا حديثا حدثتك 

عنلئ،•ءئلف٠تا حس أيسرمني ولا أقوى ماكتمتاقط وافه عدر، 
.فيلئ،(( اطه يقضي حتى فقم صدق، فقد هدا أما ١١:اطه. رسول فقال 

كتتعلمناك ما وافه ت لي فقالوا فاتبعوني سالمة، بتي س رجال وثار فقمت، 
اعتدرمما اطه. إررسول اعتدرت تكون لا أن عجزت ولقد هدا، قبل ذنبا أذنبت 

الحديثلك( اطه. استغفاررسول دنيك كافيك قدكان المخلفون، إليه به 
.ؤلهرك؟(( ابتعت قد تكن ألم حلفك؟ ما ١١:قوله. ذلك والشاهدس 

سمرى)بهبآويإه؛و1ههآوهخهم(ويم)آآيأ(وسم.رواء 



اصلامو!اسءوادمارنياسمأاس

•كعب'.^ غتلف سب من التيى'ؤق تثثت حيث 
،الظن به النبي. أحن - الأمر حقيقة له ؤبين ، بالصدق كعب أحبره وئا 

.(( فيك الله يقضي حتى فقم  ١١؛ له وقال ، فصدقه 
منالانتقال على يعزمون أنهم بلغه حعن سلمة بتي من تئ؛تهةؤةإ ؛ الثالث النال 
السجد.قرب إل ديارهم 

،السجد حول  ٤٣١حلت  ١١ت قال عنهما- افه رصي عبدالله بن جابر فعن 
إنه)) ؛ فقال ض. رسول ذلك فإلغ ' المسجد قرب إل يتتقلموا أن سلمة بتو فأراد 

.1 المسجد قرب تتقلوا أن تؤيدون أنكم بلغني 
ئخبدياركم ١^^١ بتي #يا ت فقال ذلك؛ أردنا قد افه رسول يا نعم ت قالوا 
.ل (( آثاركم تكتب دياركم ، آثاركم 

النبي.إر حاء حيث مالك.^ بن ماعز قصة ي جاء ما ت راح اقال 
.(( إليه وتب ، الله فاستغفر ارجع وبحكال  ١١ت فقال ، محلهرني  ١٠٧١١رسول يا # ت فقال 

رسولفقال طهرني،  ١٠٧١١رسول يا فقال: حاء نم غيربحيد، فرجع ت قال 
جاءثم غيربعيد، فر-؛ع ت قال إليه# وتب النه، فاستغفر ارحع #وبجك ؛ الله. 
الرابعة،كانت إذا حتى ذلك، مثل الني. فقال طهرز، الله رسول يا فقال؛ 

اممه.رسول فسأل الزنى، من فقال: اطهرك؟(( #فيما : . ٠٧١١رسول له قال 
رجلفقام حمرا؟(( أشرب  ١١فقال: بمجنون، ليس أنه محأخر جنون؟(( أب(، ١١

فقال:#أنست،(( : الله. رسول فقال قال: حمر، ينح منه يجد فلم فاسسكيه 

(.٦٦٥ملم)واه ر. 



اسرواامارهمادهأاسءةاصرأامو: 

لقدهلك لقد يمول: قائل ، فرقيحافته الناس فكان فرحم، به، فأمر نعم، 
إرجاء إنه ماعز تؤبة من أفضل تؤية ما يقول؛ وقائل حهليئته، به احامحلت 

يومعنبدلك فلبثوا ت قال بالحجارة، اقتلي ٠ قال ثم يده، 3( يده فوصع ه النبي 
فقال؛جلس، ثم فسلم، جلوس، وهم ايله. رسول جاء ثم ثلاثة، أو 

فقالقال; مالك، بن لماعز افه غفر فقالوا: قال: مالك(( بن لماعز اسفنمروا رر 

لوسعتهم((أمة ( jruلوقمت تؤية تاب ررلقد ت افه. رسول 
هذاق والملأمء الصلاة -عليه ثقبت حيث الحديث، هذا من واضح والشاهد 

ثمبالاستغفار، وأره أرجعه، حيث التشت، ص بأنولع ماعز قول صحة س الحوار 
هلسأل )م الحنون، من عقله سلامة عن سأل يم يطهره، ّيء أي عن منه استعلم 

سألهثم خمر، ؤيح منه يوجد فلم شم، ثم يعقل، لا بما يهذي فصار خمرا، شرب 
رددهأن ؤبعد التشت، س الأنوخ هذه بعد اعتؤف فلما ررأزنيت(( صربحا؛ سؤالا 

له،بالاستغفار أرهم شأنه ق الناس اختلف لما ثم فرجم، به؛ أس - رارا التبي. 
•تشتههه املة فهذازرسسرمن تؤيتثه؛ صدق لمم ؤبمن 

الأصلهذا ق — والسلام الصلاة —عليه منهجه من شيء لتا يئن حلألما ومن 
فلاالتثبت، يلازم بأن وذلك الحوار، أراد من لكل درس ذلك وق - العفليم 
يلزمأن انحاور على فحقيق ؤشأث؛ نشت عن إلا بحاور ولا بحكم، ولا يتكلم، 

فعليهومقامي، مماخ عليها يترتب اش انحاورات ق خصوصا الأصل هذا 

,١٦٩٥)مسام واه ر■ 



اسوالآرو:سمواسمارياسمأاس

.١الندامة عن وأبعد للسلامة، أقرب فدلك اكسرع؛ وترك ، والتروي اكأني 
الكييزي:محمد بن منصور ررأنشدني : ظك حنان ابن قال 

السرحلأيقسيم سيء ام أشوالخ-رق ه ثثعت أتالمن الؤفق 

ادزللأُىيستصب V اثرفى يرضب ض فنمر إلى حني ن موذوالست 

علمل العلام اإلا!ك الرحيم فتح ، ١ ٠ ص٤ الا0 تميركلأم ي الرحمن الكؤيم سير انفلر - ١ 
د.الشيخ عناية السعدي عبدالرحمن للشيخ القرآن من التتيطة والأحكام والأخلاق والتوحيد العماني 

.١ ٦ العبادص١ عبدارزاق 

.٢-روصةال٠قلأءلأبنحبانص٦١٢



ام،لامو>ّدامادهماسمأامج

ب«1دةاأأماواسأ( ا1ث1دقا: اد،هه 

للمحاوريد فلا انحاور؛ أسلحة وأمضى الحوار، مرتكزات أعفلم من فالعلم 
ؤبصيرة.علم عن حواره يكون أن 

ؤينهالخاهل؛ن، بجاطب الذي الداعية المرشد العلم انحاور حق ل هدا ؤيتأكد 
يالأصل هذا تأكد شأنه هذا كان فمن المخالم^rن؛ شبهات على ؤيرد ، ^، ١٨١١

}حواره١ بمادة جهله وقح حقه، 
رات*كننيهدى ■ؤروي منءدندتيىمحذ؛ر وه0أإعي0 ؤ • وجل- -عز النه قال 

(٨ الحج؛ ) ٤" محت 
ييث\ثقم نيثا حبمجتن ثو3 هممأنم ؤ ت -سحانه- وقال 

(.٦٦^يآضلأصص)الصان:
.٢٢١علمله((الحدالشلأ ايعمن طلى ))ق : القرطيم قال 

.٢٣١بهn له علم لا فيما بجاج من على إنكار :»هذا ابنكثيره وقال 
هولن أو هودونه، أولمن يفوقه، لن محاورته ل انحاور بحتاجه -إذأ- فالعلم 

مته.طل 

منالإفادة يأمل الذي محاوره من طبقة أعلى انحاور كان إذا ؤيتأكد-أكثر- 
الأعلى.ذلك 

.UrUYوصوابي»_ادابه الخوار انظر - ١ 
أ/•٧.القرآن الخامعلأحكام - ٢ 

م\ضرابنكيرا/أ^.



اصلامو:ّواّارهماسمأاصوات

الشرعيبالخكم العلم يشمل الشؤون من شأن أي ق للمحاور اللازم واللاإم 
بأدبوالعلم ، عليها والرد يشبهان والعلم ، فتها المختلف لمسالة اق 

ا.والخالل والزمان المكان بفلروف والعلم الخوار، 
كافةبحاور كان وأنه المثلى، والميوة الأول، العلم هو الني. أن ؤيب ولا 

أصحابهيثير فتارة - قادم فمل ق كما الأساليب لمم ؤيتؤع الهلقات، 
المئريم!تي،بحاور وتارة يسممهمونه، وتارة يسممهمهم، وتارة يتدرونه، وتارة بالحوار، 

انحاومحنن•وطقات الحوار، أساليب من غيرذلك إل الكتاب أهل بحاور وتارة 
فلاالمتتيرة؛ بالحجة والأحد والبصيرة، العالم لزوم كله ذلك ق شأنه وكان 

بإلأءنطم،ولأبمكرإلأءنطم؛ظنلميكن

أدري.لا قول من يأنف ولم الوحي، انتفلرنزول حاصر علم لديه 
بماأوصاه الشؤون من شأن أولأي قوم، لدعوة أصحابه من أحدا أرسل وإذا 

م

وآدابه.الحوار، أصول من يلزم 
ماتوصح نبؤية لحوارات أمثلة يلي وفيما العاني، تلك يؤكد بما حافلة وسيرته 

ذكره.مض 

نحنبينما ر) قال: الخ8لاب. عمربن عن مسالم صحح ي جاء ما الأول: المثأل 
سيريل.، الشاب، باصى مديد رحل علنا حلل^ إل لوم ذالتا اله؛٠^ رسول عند حلومس 

الني.إر جلس حتى أحد، منا يعرفه ولا المر، أثر عليه يرى لا الشعر، مواد 
عنأحبرني محمد يا وقال فخذيه، على كفيه ووهنع لكيه، إر لكيه فأّنل. 

٠٧٣^،وصوابطه آدابه الخوار نظر ا ■



ااسحنأاسء؛1تاصلامو;أسووارمارهم 

اممه،رسول محمدا وأن افه إلا إله لا أن تشهد ررأن ؛ ض. رسول فقال الإسلام، 
سيلا،إليه اسهلعت إن يت وتحج رمضان، وتصوم الزكاة، وتؤتي الصلاة، وتقيم 
أنقال: الإيمان، عن فأ-صرني قال: ؤيصدقه، يسأله له فعجما قال: صدقت، قال: 

وشره،بالقير"ض؟ وتؤمن الأخر، والنوم ورمله، وكبه' وملائكته، بالله، نومن 
لمفإن تراه، افهكأنك تعيد أن قال؛ الإحسان، عن فاخبرني قال؛ صدقت، قال؛ 
المؤولما قال: الساعة، عن فأخيرني قال: صدقت، قال: يراك، فانه تراه، تاكن 
وأنرJتها، الأمة تلد أن قال: أماراتها، عن فأ-ضني قال: السائل، من اعلم عنها 
مليا،فلبت انهللق ثم البنيان، ق يتهلاولون الثاء، رعاء العالة، العراة، الحفاة، ترى 

أتاكمهداجميل قال: أعلم، ورسوله الله ث قلت السائل، من ياعمرأنيري قال؛ ثم 
ليكم((يعلمكم 
الملام--عليه جميل فيه سأل راق عفليم حوار الحفليم الحديث هذا ففي 

والإيمانالإسلام الثلاثة: الدين مراب وهي ألا الأسئلة، أعفلم الض. 
ؤيميرة.بعلم الإجابة أم عنها فأجاب والإحسان؛ 

السوولررما فقال: الإجابة؛ عن التوقف من يأنف لم الساعة عن سئل ولما 
.المائل(( من بأعلم عنها 

ؤمح،•بعلم أجاب أماراتها عن سئل ولما 
المبي.يسألوا ولم مليا، أصحابه لام-لبث الم-عليه جؤيل انْللق لما ثم 

واللام-بالسؤالالصلاة -عليه فابتدرهم أدبهم، لكمال السائل؛ ذلك عن 

١-سلم)٨(.



اسلامو؛ّوامادياسمأاصىت

.* أعلم ورسوله الله # ت يقولمم لام- والالصلاة -عليه به  ٢٠٥١٧بما فأجابوا عنه، 
.V دينكم؟ يعلمكم؛ أتاكم؛ حبريل هذا B فقال؛ 
رسولرركان ت قال هؤيرة^. أبي عن هممي ق حاء ما ت الثاني اذنال 

أنرر ت قال الإيمان؟ ما ال^Jهأ رسول يا ت فقال رحل فأتاه للناس بارزا يوما افه. 
لالحديث بالبعث(( ونومن ولقائه، ورسله، وكتبه، وملائكته، بالله، نومن 

أجابوقد الواجبات، وأوجب المهمات، أص؛ عن جواب الحديث هذا فمي 
ثابت.ؤشن راسخ، بعلم؛ واللام- الصلاة -عليه 

افه.رسول إر رجل جاء قال: ■سعوده^ ابن عن جاء ما الثالث؛ المثال 
لم؛أني غير شيء كن بها ممعلت بستان، ق امرأة وجدت إني افه رسول يا فقال؛ 

يقلفلم؛ شئت، ما بي فافعل غيرذلك؛ أفعل ولم؛ ولزمتها، ؤبثها، أجامعها، 
الرجل.فذهب شيئا، افه. رسول 

بصره،الله. رسول فأتبعه ه، نفلومترعلى عليه سترالله لقد عمر* فقال 

ونإماألمار تلتق آلصلموآ وأنمِ ؤ ت عليه فقرأ ' عليه فردوه علي(( ٠ردوه • قال 
١(.١ )مود;٤ ؛ 0 ذ%،عمح،ِمث ١^١>؛ أكنت قأ0 من 

فقال؛كافة، للناس أم وحده، أله ^١ ١١١رسول يا عمر؛ رواية وق معاذ، فقال 
؛.٢١((كافة لأناس بل 

جوابلديه يكن لم؛ لأنه بحه؛ فلم؛ محاوره؛ من الموال هذا سمع قالبي. 

وملم)؛آأ(.اوخاري)ا/أه(آ(، .١ 

(.٣١١٢)واكرمذى ا(،وملم)ما"ماأواِآ'؛إ<،  ١٤٥)أحمد رواْ -٢ 



اصلامو>ّلامارهمسمأي

اليبالأية وأجابه الرحل، ذلك برد فأمر الوحي، نزل حتى فانتظر حاصر، 
الشأن.ذلك j نزك 

أتىرجلا أن أبيه عن طعم جسربن بن محمد عن جاء ما الرابع: اكال 
•٠ أدرى >الا ت فقال قال: شر؟ البلدان أي افه رسول يا فقال: الني. 
ررلاقال: شر؟(( البلدان أي جميل رريا اللام-قال: عليه -جميل أتاه فلما 

•وجل-،ا -عز لبي أسأل حتى أدري 
،جاء ثم ممكث، أن الله شاء ما مكث ثم اللام- -عليه جسميل فانهللق 

يُراك وإني أدري، لا فقلت شر، البلدان أي التي إنك محمد »يا فقال: 
،,١١أسواقها((فقال: شر، البلدان أي -عزوجل- 

قال:بل محاوره، بجب لم الثي. أن جهة من الدلالة واضح الحديث فهدا 
أجاب.بالحواب الوحي جاءه ولما ، * أدري لا ٠ 

رسولأن عنهما- الله رضي عباس ابن حديث ق جاء ما الخامس: المثال 
فليكنالكتاب؛ أهل من قوما تأتي إنك رر ٠ له قال اليمن إل معاذا بعث لما افه. 

فانالله؛ يوحدوا أن إر رواية وق الله، إلا إله لا أن شهادة إليه تدعوهم ما أول 
يومكل ق صلوات حمس عليهم افترض الله أن فأعلمهم لدلك أءلاءوك هم 

منتوحد صدقة عليهم افترض الله أن فأعلمهم لدلك أطاعوك هم فان وليلة؛ 
أموالمم،وكرائم فإياك لذلك أطاعوك هم فان فقرائهم؛ على فترد أغيائهم 

حجاب((الله وبين بينها ليس فانه المظلوم؛ دعوة واتق 

(.٧٤وأبويعلى)-؛• ٣( )٣• والمتورك (والخم  ١٦٧٩)• أحمد أخرجه . ١ 
(.١٩(وب)٧٣٣١و٤٩٦و١٤٥٨اJخارى)٢.رواء 



السلالأيو:سواّارياسمأاصيت

لظلكاخار. حيث انحاور؛ ي العلم شأن عظم على دلالة الحديث هدا ففي 
الأمةاعلم هو الدي جيل.ي بن معاذ وهو الصحابة علماء أكابر أحد انيمة 

وعلمها، ١ القيامة يوم ، ل برتوة العلماء أمام يأتي الذي وهو ، والحرام بالحلال 
ا،لدعؤين.بحال وأعلمه الحوار، أدب واللام- الصلاة -عليه 

حصرها.ممكن لا كثيرة ذلك على والأمثلة ، إشارات فهده 

انحاور.أسلحة وأنوى الحوار، أصول أعثلم من العلم أن يت؛ين خلالما ومن 
أعفلممن لأن حواره؛ ق العلم جانب يعقل ألا انحاور ترشد السيرة وهده 

عوضذلك فعل فان علم؛ بدون الرء بحاور فقد ممادته؛ العلم قله الحوار آفات 
بارعا؛محاورا أمامه الذي كان إذا حصوصا الحق خذل رمما بل ، للإحراج ه نف

منصاع فكم صحيحة؛ بفكرة شككهم أو ، حامحلتة بفكرة السامعان أقنع فلرمما 
حنببب باؤلل من ظهر وكم العلم، وقلة ، البارة سوء سب حق 

المتعلق.وجمال ، العرض 

بيرتعسوء يعتريه قد والحق ه لباطلاثشول خرفا زي 

مموصؤعفالعلم ؛ ١٠١،يه أحاط وقد إلا حوار ؤ، يدخل أن لشخص ينبغي فلا 
انحاوربيد ماصن سلاح - وال؛راهيرن بالحجج والتلح بتفاصيله، والعلم الحوار، 
متحركة؛رمال على وليس ، ثابتة أرض على الوقوف من بمكثه إذ الناجح؛ 

(. ٥٨٧٩)الخاْع صحيح ق الألباني وصححه ،  TYAالخلية؛/ل أبونعيم رواه - ١ 
ضبز النهاية انثلر والزلة. والدرجة، الخهلوة، على نتطلق معان؛ عدة على ممللق الرتوة؛ - ٢ 

٣. ١/٠٨ ٤ العرب ولمان ، ١  Y/٩0الأثم لابن الخدث 
(. ٥٨٨)٠ الخامع صحيح ل الألباني وصححه ، ٢ ٢ /٩ ١ الحلية ل أبونعيم رواه - ٣ 



او،،هأاا،بءيداسءوارءرارم الآوو| اسل 

صولةمن مذهبه على آمنا الخاطر، مطمئن تراه معه الذي الحق من فالستيقن 
الصائبة.ويخثرللأقوال أناة عن فينعلق الباطل؛ 

وأعدهالأمر، ميء أي السهم(( يراش الرمي ررقل ت أمتالما ؤ، تقول والعرب 
إوه\ا،حاجك قبل 

بهلطش الخوار، عند ينزعج فإنه رأيه من بصيرة على يكن لم من أما 
وزنا.له يقيم أن قبل من بالكلام ؤيلففل باب، باليقذف حتى الخيل، 

ذلكفمل لأنه ؛ (١ الأجم الكبش يعلب التهناح عن،و # ت أمثالما ق تقول والعرب 
هثأها.أىغيرعدة من 

للخاهل ثأيى لا للمحاورة والتصدي والتخطئة، الاعتراض حق إن ثم 
منه•يمل ولا بل عالم، مواجهة 
قيرشه.امرأعرف اممه ورحم يعلم، الن يتصدى أن له يمح لا يعلم لا ومن 
حوارايدخل لا أن له يبني بل حوار؛ كل j يدخل أن علم لديه من يلزم ولا 

يكفي.لا - الأصل في - علمه محرد إن إذ به؛ وهوعالم إلا 
أطرافبجمع ما-أن موصؤع 3، الحوار إرادته عند انحاور به يستمن ما وخير 

فيهكتب ما على يطلع وأن ووجوهه، احتمالاته' جمع ويتصور الموصؤع، 
بفلروقعالية وحبرة ثاف، نظر ذا يكون وأن ، المعارص^j^ أو المؤيدين من سواء 

ء

ورواتها؟النفوس وطباع والمعارف، العلوم وتطورات والزمان، المكان 
لهالاستجابة أفكاره-كانت وإثبات معلوماته عرض ق أحن كان وكلما 

اِالآ.ثاللآنىمل.ص0؛آ.

ت؛_سلآنيمدصه؛تآ.



اسلامو|سامارهماسمأي

رأيه،تنؤية نحرد والأدلة للمعلومأت حشده يكون ألا ملاحظة سمر وأكبر، أدعى 
خصمه.على والانتصار 

١إليه• والوصول الحق، لمعرفة ذؤيعة ذلك يكون وإنما 

بابتريأش حش الوحي وانتفلار الحوار، ق التأني ق اض. سرة ي إن ثم 
قصادقا يكون أن أراد لمن عفليما ا درص— النارلة أو ، الس.ؤال عن و١لخوابا 

فذلكالشن؛ علم يعلمه بما إلا بجنب ولا يتكلم فلا معلوماته؛ ق أمينا ' حواره 
الذيوروحه العلم، نيتة العلمية فالأمانة العلمية؛ أمانته وعنوان صدقه، دليل 

الهلعم.لذيذ الثمر، زأكي يجعله 
الأمثنغير ومينه الأْيرا العالم ب؛ن رأيت العلم رحال تراجم 3، النظر قلبت ؤإذا 

ازدياد.ق منه الناس واةفاع بالوقار، محفوفة مكانة ق الأول ترى بوناشاسعا، 
أومنه، الأخذ عن متصرفة العلم أهل ونفوس صاغرة، منزلة ق الثاني وترى 

متباٍلثة.رآا

-حصينة بأمانة فيه يتصرف ولا العالم، س جانب على يكون الذي فالرجل 
أنيمكنهم بما ينتفعون يكادون فلا به، ثقتهم وتذهب بازدراء، الناس يرمقه 

الصحيحة.معلوماته س به ينتفعوا 

لزاما-كان أسئلتهم عن والإحابة الناس لتعليم هومتصد س اتحاوؤين س ولماكان 
ووصوح.أمانة بكل أجاب يعلم عما فإذاسئل العلمية؛ بالأمانة ه يأخذنقأن عليه 

٠ْ_ْ ص؛ >سين الخضر محي للشيخ الإصلاح إر وهءو0 ، ٣ الحوارصّآما_ئ أمحول ق انظر - ١ 
.٤ ١ - ٤ ٠ صى الشبهات ألخوارورد أصول ل ومنطلقات وتواعد 

د١خمحيحص\/0^



اصليامو؛سمواسمارنيسمةاسم

لعليأو أدري، لا يقول• بأن الإجابة عن توقف يعلم لا عما سئل وإذا 
نحوذلك.أو عنها، أوأسأل منها، أتأكد أو السألة، أراجع 

احتراممن يشي،ء يذهب باُبمهل الاعتراف أن يرى حال j( يقع قد فانحاور 
إلتدعوه الأمانة فضيلة ؛ داعييمن بين فيقفا ، اتحاورة تاللئ، ;بحضر من أو محاوره 

غيرمنقوصسائليه نفوس ي احترامه محمى أن على وحرصه ، أدري لا ت يقول أن 
جوابا.الخقيقة عير من يستمد أن إر دل.ءوه 
راسخاكان فان العلمية؛ بالأمانة انحاور صلة مقال.ار يقلهر الخال هذه مثل وق 

،داعيها -أجابا شعرة محيي تزحزحه محلا ، العواصفيه تشتد الخبل رسوخ فيها 
حدودها.عند الوقوف ق الجق الاحترام أن واستيقن 

لكمتتخلل أن دون بأذنه ؤيمحها ، يقمه يقولما كلمة الأمانة كانت، وإن 
علم.يه له ليس بما وأجاب، ، المشهد ذلك، ق الاحترام لذة اثر - منه الروح 
غير3، الحق، أن الراجح أو القاطع الدليل أراك ثم رأيا، العلم ؤ، أبديت، إذا ثم 

ضرقع سلف، ذللئ، ق فللئ، الحق؛ إر الرجهمع من تستوحش -فلا أبديت، ما 
-والحالةالأمانة فمقتضى الأمانة؛ حدود عند وقوفهم يه رفعهم تما وكان ذكرهم، 

إلسب أن يه الخهر من بمنعك ولا الحق،، أنه لك استيان بما تمحبميع أن هذه- 
منه نفيوآ أن لبشر كان وما بشر، إلا أنح، فما سالما؛ رأيته فيما النثلر سوء 

صواباإلا حياته ؤ، يقول ولن يقل لم أنه ويدعل ، ١^٧ 
-فوائد ij_؛إذا الحق، إر ورجهمعه يعلم، لا عما الإنسان توقفا ق ؤإن هذا 

قأن كما العلم، باب له يفتح ذللئ، وأن عليه، الواجس، هو هذا أن ت منها كثيرة 
منالمتعلمون رأى فإذا لمم؛ وتربية للمتعلمين، وإرشادا لالقل.ر، رفعة ذلل؛، 

.١٧_١٦/١الإصلاح اظدرص ,



اصلامواسلاّ|رهمسمأاس

يسلكواكي لمم؛ وإرشادا تعليما، ذلك كان يعالم_ لا فيما التوقف ١^١^٤ انحاور 
تحرج.بلا ال3لريئة هذه 

أنانحاور فات فإذا بالأقوال؛ الاقتداء من أبلغ والأعمال بالأحوال والاقتداء 
ليتحدث ألا وهو شري٠ا حلقا يعلمه أن يفته لم سأله عما بالعلم محاوره بجيب 
يرمىأن ْن مقامه محنرفع ، الإثم من بدلك فتلم ؤبميرة؛ علم عن إلا العلم 

الأمانة.وقلة ، الرأي بضعف 
أنهاعلى -نياده عظمتها وأساس الأمم، حياه منح العلم ق الأمانة فإذاكانت 

مننشأنا ميي أن عليتا حقا _كان وجلالة وقارا صاحبها تكب الني الخصلة 
أمناءمحرجهم أن إر وسيلة نتخذكل وأن ، حواراتنا ل الأمانة على العلم طلاب 

نحيبولا ، نروي فيما الأمانة نتحرى بأن وذلك يصفون، أو يروون فيما 
ندرى.لا ت بقولنا أو ندري بما إلا سوالمم 
قدت صراحة ق لمم قلنا أصل غير من مأخوذ أنه بعد استبنا رأيا أوردنا وإذا 
العلم.أصول تقتضيه ما على حرجتا أو ، الفهم ق أخطأنا 

ييلفيما وقعوا فإذا العللأب، سير ملاحفلة - الأمانة بحق نقوم أن بعد - علينا ثم 
بانيرالعلم إرأن فوائدها-أرشدناهم وغزاره الأمانة، شأن رفعة عن غافلون أنهم على 
العقل.لق نكبة اللهجة صيق يصاحبه ذكاءلا وأن الخهل، شرمن أمانة 

الشريفةؤالنيؤية السيرة الحوارمن ق العفليم الدرس هذا نفيد وهكذا 
آتية.مباحث ق المسألة لهذه بيان منيي وسيأتي 

ورساثلصماه؛.مه؛، عيية الوالفاوى والتكلم اوا،ع ■ذكرة اظر -  ١
الإصلأح؛/\"؛.؛'اوا'خ.
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العدو«ءالعاويلهموم الرابع؛ البعث 

،.J_uإلا قامت، ما والأرض والموات الحياة، قوام العدل 
(,١٥٢)الأنعام: قال_تعار_:ؤوإداممثنجضفأ 

؛©؟آفي؛ئلي< ؤ، هلسمإ ألا ٥؟ آلماراك< ورصع ^١ ٠٥;ؤآلثداء ؤ وقال: 
)الرحمنXغ ه آذارا0 محثؤأ ولا إلنتط ^٥ ١١وأينيأ 
علىيطبعه أن ا،لرء على -تعار- الله نعم أفضل راوجدت ت •ظنك حرم ابن قال 
،١١•ؤإيثارْرا الحق وعلى وحه، انم-ل 

واستخمافه-الفللم وعلى واسنمهال، الحور على محلح من رروأما وقال: 
ولادين ق يفلح لا أنه وليعلم أيدا، طباعه أويقوم ه، نفيملح أن من فلييأس 

.(( محمود لق خق 

حسنهعلى تواطأت مما #والعدل : ظقيع عاشور الطاهربن محمد الشيح وقال 
الأمم،عظماء به القيام بادعاء وتمدح الحكيمة، والعقول الإلمية، الشرائع 

وهتدية.ومصؤية، منكلدانية، المياكل نقوش على تمدحهم وسجلوا 

مبدأق أو خاصة، قضية ق عليها يغلب هوى عن بمعزل العدل وحن 
.آوالغاضبة(( الشاهية : ١لقوتان إحدى بدب العدل بجالف بما فيه تتتفع خاص 
إخلاصي،على يدل هو إذ انحاور؛ ْع العدل العدل أعظم من وإن هدا 

ا-الآخلأيىدالءرلأبنخممه•
والهرص^.الأخلاق ٢. 

.عاشورالإسلامللطاهربن j الاجنماعي الظام أصول - ٣ 



الحق.إر الوصول ؤ، ورغة وتحري، وصدق، 

الماذيرالمماس على والحرص فللمه، من الحذر 3، انحاور مع العدل ؤيتجلى 
وتلقينهبل ه، نفعن والدفلع الحجة، ؤإبداء للمساءلة، الفرصة وإعهلائه له، 

محها.الإبانة صري إذا الحجة 

روحعلى ؤبانحافقلة وصاحبه، الفعل ( jru-أيضا- ذلك ؤيتجلى 
هومما غيرذلك إر الحوار بعد حوالإخاء يفسد وما آفاته، من والحذر الحوار، 

انحاور.الحوارومع ي العدل قبيل ي داخل 
سمةالإحسان بل العدل، بأن ناؤلمة ذلك، بجمبع حافلة النبؤية والسيرة 

أوالتأولن.أوالمخهلشن، أوالمخالضن، الموافقين، مع سواء البي. حوارات 
المعاني.هذه توضح أمثلة وإليك 

،إيراده سبق وقد بلتعة. أبي بن حاهلب حاليثا ي حاء ما الأول؛ المثال 
ه.نفوالJفاع حجته، لإبداء الفرصة، حامحليا النبي. هوإعهلاء ههنا والشاهد 

أهلمن وكونه ساقته، ينس ولم وصدقه، به الفلز أحسن الني. إن بل 
أوالحنة، لكم وجثت فقد شئتم ما اعملوا رر فقال: عليهم اؤللمع اممه ولعل بدر، 

لكم((غفرت فقد 

العلامةذلك توجيه ق تكلم من أحن ومن أقوال، الحديث هذا ق باكفرة الراد ق للعلماء - ١ 
_وضذلك ل نقلن ٠فالذي بدلك: الراد و قيلت الي الأوجه بعض ذكر أن بعد قال القيمء؟إ؛ه ابن 

الإسلام،على يموتون بل دبمهم، يفارقون لا أنهم -سحانه- الله علم قل لقوم خْلاب هذا أن أعلم- 
،ممنين -سحانه- الله يتركهم لا ولكن الذنوب، من غترهم يقارفه ما بعض يتارفون ند وأنهم 

=تمحوأثرذلك. وحنان واّتغفار، وح، نم لتؤبة يوئفهم بل 
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كبرْع المخطئ عذر قل حيث انحاور؛ ْع العدل لزوم ي يكون ما غاية وهذا 
بدرا.وبشهوده به، نوه يل العظمى، الخيانة صور من صورة تمثل وكونها جنايته، 

الصحابة،نفوس فهيابت العير؛ ووجه الختلآ، وجه للناس ئين ؤيدلك 
حصل.مما تغيظا الصحابة أشال وهوس الحْلابؤ^^ عمربن وخصوصا 

ذلكبمنع ولا لمم، مغفور وأنهم ' فيهم ذلك نحقق قد لأنه غيرهم؛ دون بهذا نحميمهم ؤيكون 
فلوبالغفرة؛ وثوقا الفرائص يعطلوا أن ذلك يقتضي لا كما بهم، تقوم يأساب حصلت المغفرة كون 

ولاصيام، ولا صلاة، إل ذلك يعد احتاجوا لما بالأوامر القيام على الاستمرار بدون حملت قد كانت 
محال.وهدا جهاد، ولا زكاة، ولا حج، 
ونفليرهداالمغفرة، أساب تعطل يوجب لا المغفرة فضمان الذنب؛ بعد التؤية الواجيات أوجب ومن 
مامكث نم له، فغفر لي، فاعقره ذنا أذين رب، أي فقال:ذيا عبد أذنب » الأحر: الحديث ل قوله 
شاءما مكث ثم فغفرله، لي، فاغفر ذيا أصبت رب أي : فقال ذيا"أحر أذنب ثم يمكن، أن اض شاء 
يغفرؤيا له أ0 عبدي علم اله: فقال لي، فاعقره ذيا أصت رب فقال: آخر ذيا أذنب ثم يمكث أن اف، 

(.٢٧٥٨)لم وم، ٧(  ٥٠٧)البخاري رواه شاء٠ ما فليعمل لعبدي غفرت قد به، ؤيأحذ الذنب 
دامما له يغفر أنه على يدل وإنما والحرائم، انحرمات ي له - سبحانه - منه ؤإذن إمحللاق هدا ي فليس 

تاب.أذنب إذا كيلك 
يعمحكم - تاب أذنب كلما وأنه ذنب، على يمر لا أنه علم قي. لأنه بهذا؛ العبد هذا واحمماص 

بدر.لأهل به قطع كما له مقئلؤع العبد ذلك لكن حاله، حاله كائن من كل 
منغيره هوولا منه يفهم لم له مغفور بأنه أحبره أو بالحنة . النه رسول بتثره من كل وكن.لك 

وحن.رااجتهادا أشد هؤلاء كان ل الواجبات، بترلث. ومسامحته له والعاصي الذنوب إطلاق المحابة 
بالخنة.لمم الشهود كالعشرة قبلها، متهم البشارة يعد وخوفا 

مقيدةالمطلقة البشارة أن علموا فإنهم عمر؛ وكيلك < والمخافة الحذر شديد الصديق كان وقد 
الإطلاقذلك من متهم أحد يقهم ولم موانعها، بانتفاء ومقتلة الموت، إر عليها والاستمرار بشروطها 

V-،"؟.ص؛ الفوامم. الأءمالأا. من شاووا فيما الإذن 



اهأ>وامادنياسمةاصيت:

.أعلم(( ورسوله الله رر ت وقال عيناه، ودمعت ، ه نفطابت فمد ذلك ومع 
اممه.رسول أن نيده؟ بن عيداينه عن الص«حح\ن ق جاء ما ت ال؛اني اكال 

أن:بحبون الأنصار أن محيالغه قلؤبهم، ا،لؤلفة فأعهلى الغنائم، قم حنينا فتح لما 
علميهوأش الله، فحمد فخطبهم، الله. رسول فقام الناس، أصاب ما يصيبوا 

فاغناكموعالة ُي، افه فهداكم ضلالا أحدكم ألم الأنصار معشر يا  ١١ت قال ثم 
أمن.ورسوله الله ؤيقولون؛ (( ؟ بي الله فجمعكم ومتفرقن بي، الله 

أمن.ورسوله ايثه فقالوا؛ (( تحييوني؟ ررألا فقال؛ 
وكدا((الأمركدا من وكان وكدا، كدا تقولوات أن شقتم لو إنكم أما  ١١• فقال 

الناسيدهب أن ترضون ررألا ت فقال ، ;بحففلها لا أن عمرو زعم عددها لأشياء 
والناسشعار، الأنصار رحالكم، إر الله برسول وتدهبون والإبل' بالثاء 
-وشعبا واديا الناس سلمك ولو الأنصار، س امرأ لكنت المجرة ولولا دثار، 

حتىفاصبروا؛ أثرة بعدي ستلقون إنكم وشعبهم، الأنصار وادي لكت ل
تلقوتيعلىالحوض«أآ

وغطفانهوازن أفالت حؤن يوم كان ررلما ت قال مايلئاهأ بن لأنس رواية ول 
فادبروا، الطلقاء ومعه آلاف، عشرة يومئد النبي. ومع ولعمهم، بدراؤيهم، 

تقال ، شيئا بيتهما ;بجلط لم نداءين يومئد فنائي ت قال ، وحده بقي، حتى ، عنه 
أبثر، الله رسول يا لبيك ت فقالوا الأنصار(( معشر يا رر فقال؛ ، مميته عن فالتفت 

اك..رجال أحد ععارة بن بجيى هوعمروبن - ١ 
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لسكت قالوا الأنصار(( معشر يا رر فقال؛ يماره، عن التفت ثم ت قال معك، نحن 
أنارر فقال: فتزل، ، بيضاء بغلة على وهو قال؛ معك، نحن أبشر ض، رسول يا 

فقم، يره" غنائم ١^^^ رسول وأصاب المشركون، فانهزم ورسوله(( افه عيد 
كانتإذا الأنصار: فقالت سيئا، الأنصار يععل ولم والهللتاء، لمهاجؤين، اق 

فقال:قبة، ق فجمعهم ذلك، فبلغه غمنا، الغنائم وسلى ندعى، فنحن الشدة 

الأنصارمعشر يا رر فقال: فسكتوا، عنكم؟(( بلغني حديث ما الأنصار معشر يا ر> 
.بيوتكم؟(( إر تحوزونه بمحمد وتذهبون بالدنيا، الناس يذهب أن ترضون أما 

واديا،الناس سلمك ررلو فقال؛ ت قال رضيتا، افه، رسول يا بلى قالوا: 
الأنصار((.شعب لأحدت الأنصارشحبا؛ وسلكت 

رعنه؟(( أغيب وأين قال؛ ذاك؟ شاهد أنت حمزة: أبا يا فقلت هشام: قال 
بابق مهمة وأصول وقواعد جليلة، وفوائد بليغة، دروس الحديث هدا ففي 
شرحها.يهلول الحوار 

ليجعلعاما؛ سزالأ الأنصار سأل الرسول. أن ههتا اكاهد وموطن 
وتذكيرهمبتقريرهم بدأ ثم جذورها، من المشكلة ق وليتقلر لخميعهم، الحديث 

منفانتقلوا أسلموا؛ إذ به فازوا الذي الكير الفضل وذكر عليهم، افه بنعم 
نعموتلك التآلف، إل التقاطع ومن الغتى، الفقرإر ومن المدى، إل الضلال 

يعزبُيثنجتثكنئ، 
مكانتهمبعظم وليشعرهم قلمؤبهم، إل النفوذ إر ليتومل النبي ذلك قال 

؛.الخارى)؛"؛مأ(وبم)وه«ابم



سه.عليهم افه فضل وعفلم ' عنده 
أنهمالأنصار قالوب ق يجول أن المستغرب وغير والتوني القرر من كان ولما 

مزاياوهى - وآووه وصدقوه، الرسول. ونصروا للمدين، بذلوا -أيضا- 
المتصضن،وسيد ، الأوفياء وهوإمام - الله. ني وكان - ثابتة وحقائق عفليمة، 

حواؤلرق يجول محي بما يشعر والدي الكريمة، والنفس الرضا، الدوق وصامحبا 
تماما.يستحضردللش الأنصار 

يمكنالأنصارما يقول أن والسلام- الصلاة ينتفلر-عليه لم الأمركدللف كان لما 
اللحنلة،تلملف ق الحجة من أذهانهم عن يغبسا محي أوما مزاياهم، من يقولوه أن 
أنلوشئتم إنكم أما )) ت محقال الحجة ولقنهم والسلام- الصلاة -عليه بادرهم بل 

ّوكدا« الأمركذا من وكان كذاوكذا، تقولوات 

عنيغب فلم وسايقة؛ فضل، أصحاب -أيضا- أنهم يعلمهم أن أراد أنه أي 
يعترفأن - الناري العانس، الخطاب ذللل وق العصيبة، اللحفلة تلك، وهوق باله 
ممهأ١ا.على ذللن، وأن وفصالهم، سابقتهم لمم 

لمم؛محال - العالي ، والإنصاف، .، اللطيفوالعتب، الراش، الخوار هذا وبعد 
عهدحديثي رحالا أعقلي فإني  ١٠أناس• دون أناس لإعهل١ء جس، الوجه مبيتا 

ء.أتألفهم بكفر 
بالأموالالناس يذ.هسإ أن ترضون ررأما فقال؛ ، أنصفما بعد أحسن ثم 

١بهء يتقلبون خيرمما به تتقلبون لما فواليه رحالكم؟ إل بالبي. وتذمرن 

.١ -٨ ١ الحوارص٦ أصول انظرفا - ١ 



اصوامو>ّوامارنيسمأاسم

,رصينا(( قد الله رسول فقالوا:»يا 

بالإحسان.القرون الإنصاف وعقلمة الخق، جمال هذاالخوارإل خلال فاظرمن 

ثقال _J؛،. أبي حديث من البخاري صحح ق حاء ما الثالث: الثال 
الطعام،بحثومن فجعل آت، فأتاني رمضان، زكاة بحفظ انله. رسول رروكلني 
وعليمحتاج، إني • قال . الله رسول إل لأرفعنك وافه ت وقلت فأخذته 
أبايا ر) ت الني. فقال فأصبحت عنه، فخلمت قال: شديدة، حاجة ولي عيال، 
؟.البارحة(( أسيرك فعل ما هنيرة 

فخلستفرحمته؛ وعيالا؛ يدة، شو حاجة شكا اطه، رسول يا قالت: قال: 

.وسيعود(( كدبك، قد إنه أما رر قال: سبيله، 

بحثومنفجاء فرصدته؛ سيعود؛ إنه اطه. رسول لقول سيعود، أنه فعرفت 
محتاجفاني دعني؛ قال؛ افه. رسول إر لأرفعتك فقلت؛ فأحدته الطعام، 

رسوللى فقال فأصبحت سبيله، فخليت فرحمته أعود؛ لا عيال، وعلى 
يدةشاو حاجة شكا ض رسول يا ت قلت ، أسيرك(( فعل ما هريرة أبا رريا ؛ افه. 

.وسيعود({ كديك، إنه أما رر قال: سبيله، فخلست فرحمته؛ وعيالا؛ 
رسولإل لأرفعتك فقلت: فأحدته؛ الهلعام، بحثومن فجاء الثالثة، فرصدته 

أعلمكدعتي ت قال تحوي، ثم تعود، لا تزعم مرات ثلاث آخر وهذا افه، 
آيةفاقرأ فراشك، إل أؤيت إذا قال: هو؟ ما قلت: بها، افه ينعك كلمات 

يزاللن فانك الأية؛ محم حتى  ٠٤ألمثم هوآلي إلا ^ آهذلأ ؤ الكرسي: 
سبيله،فخليت، تصبح؛ حتى شيطان يقؤينك ولا حافثل، افه من عليك 



اسءواسيارهماسماااصياتاسلامل| 

. Itالبارحة أسيرك فعل ررما : افه. رسول لي فقال فأصبحت، 
سيله،فخليت بها الله ينفعني كلمات يعلبمتي أنه زعم اممه، رسول يا ت قلت 

الماهي؟ه.قال:
حتىأولما من الكرسي آية فاقرأ فراشك، إل أؤيت إذا لي: قال قلت: 

{.أثتئ ص ألألآ4ِأي } ٠' نحم 
تمبح-حتى شيهلمان يضك ولا حاففل، افه من عليك يزال لن لي: وقال 

وهوصدقك قد إنه »أما : الني. فقال - الخير على شيء أحرص وكانوا 
. ftهميرة؟ أبا يا ليال ثلاث منذ نحاطب من يعلم كذوب، 
شيaلان«)اذاك قال: لا، قال: 

والمعلومة،القول ( jrjjوفرق شيطان، من حاء أنه مع الحق قيل فالرسول. 
ولوالقول يقبل وقد قوله' ؤيرد الإنسان ثينإ فقد إليه؛ بت ونقالما من وبيرأا 
مردودا.آآ،صاحبه كان 

ؤإيثارللحق.وإنصاف!ا، عدلأ هذا وي 
قال:عنهما- الله رصي نيد بن أسامة عن الصحيح؛ن ل حاء ما الرابع: المثال 

القوم،فصبحتا جهينة، من الحرقات فهنثحنا ّرية ي الله. رسول بعثتا 
إلهلا قال: غشيتا٥ فلما منهم، الأنصاررحلا من ورحل أنا ولحمتت فهزمناهم، 

بلغقاومنا فلما قال: قتلته، حتى برمحي؛ وطعنته الأنصاري، عنه فكف، الله، إلا 

الخوارنمىزرمص«ه>_اهاآ-اظر 



اصوالأُو:سمواس|ارمسمأسم

اش؟«.إلا إله لا قال U بمد أص س ا لي:» فقال المي. ذلك 
متعوذا.كان إنما الله رسول يا قلت: قال: 

على؛يكررها زال نما قال: الله؟اا إلا إله لا قال ما بمد »أثاقه فقال: قال: 
،•١^٣١ ذلك قبل أسلمت أكن لم أني تمنيت حتى 

قيمةإهدار ق سببا يكن لم المقام' اّتدعاه الذي الخازم الخوار فهدا 
عنيرض ولم صنيعه، أنكر حيث معه؛ وعدل المبي. أنصفه بل أسامة. 

حثه.وابن حبه صدرمن أنه مع فعله، 
منأمرا توليته من والحذر بأسامة، للزهد ذؤيعت الخهلآ ذلك يكن لم هذا وْع 
ثقتهيفقده ولم أسامة، من يبرأ لم ولكنه الفعل، من تثرأ إنما فالتبي. الأمور؛ 
قكما عنده. به يستشفع وكان حيه، وابن حبه، هو- كما - بقي بل بنفسه، 
اللهعائشة.رصي عن الصحيحين ق حاء فقد سرقت، الض المخزومية حديث 

رسوليكلم ومن فقالوا• سرقت؛ الش المخزومية المرأة أهمتهم ميسا أن عنها- 
١ؤ. افه رسول حب أسامة إلا عليه يتجرأ ومن ' افه^^ 

.افه؟(( حيوي. من حد ق أتشفع رر فقال: ه افه رسول فكلم 
سرقإذا أنهم قبلكم من أصل إنما الناسل ررياأيها ت قال فخطب، قام ثم 

فاهلمةأن لو افه وائم الحد، عليه أقاموا الضعيف سرق وإذا ، تركوه ^٥—، ٣١١
Iيدها محمد لقعي، سرقت، محمد بنت، 

<٩٦)وسا"(ومالم  ٤٢٦٩)الخاري -١ 
(.٢٦٤٨)(^ ٦٧٨٨)الخاري - ٢ 



اسلامو|ّرامارهمسمأامج

وفه:الإفك، قصة حديث ز يستقيرسكا كان أن4. ذلك من والأعجب 
وأسامةطالب، أثي بن علي ١^^؛ رسول فدعا ٠ ٠ عتها— اش رصي( عائة —اي قالت 

أهله.فراق يستأمرهماق الوحي استلث حين عنهما- عله نيدرصي لن 
ؤيالديأهله، براءة من يعلم بالذي افه. رسول على فأثار أسامة فأما • نالت 

}أ الحديث خيرا® إلا تحلم ولا أهلك، _ يارسول • فقال الود، من نفه ق لمم 
لرديمه كان حيث الراحلة، على يريقه والسلام- الصلاة -عليه كان بل 
عرفة؛من أفاض حذ0 النبي. رديفا كان أنه نيد بن أسامة فعن ؛ الود١٤حجة 

منعليه صبينا رجمر فلما الغاممل، إر ذما ثم راحلته، أناخ الثما جاء فلما 
والعشاء٠أالغرب ( jruفجهع الزدلفة، أتى تم رك>-با، ثم فتوضأ، الإدارة، 
عرفة،من أفاض الله. رسول أن عنهما- الله -رصي عاس ابن وعن 

وأّامهردمحه.لم

كانالذي الخيش على أسامة عمره آخر أمري واللام- الصلاة -عليه إنه بل 
عتهم_.الله رصي الصحابة أكابر فيه 

رسولأن عنهما-: الله -رصي عمر بن عبدالله عن الصحح؛ن 3، حاء فقد 
فقامإمارته ل الناس فهلعن زيد.ه بن أسامة عليهم وأمر بعثا بعث الله. 
سأبيه إمارة ل تهلعتون كنتم فقد إمارته 3، تهلعنوا إن  ١٠ت فقال الله. رسول 
هذاوإن إلي، الناس أ-صا لن كان وإن للامارة، لخليقا كان إن الاه وائم قل، 

(.٤٧٥٠مخارى)رواه - ١ 

أ.رواْ.الم>«\،آ؛(.

(.١٢٨٦سلم)٣-رواه 



اسلامو|سموام|دهمسمأي

،.ر٠ بعده إلي الناس أحب لن 
الخطئ.لمع والعدل الإنصاف، ل يكون ما غاية وهدا 
جيرعن الصه^ح^ن ق ماء وهوط السابق، لكال من وهوميب ٠ الخامءس لكال 

قومه،محوم يرجع ثم م. ّع بملي جل بن معاذ *كان قال؛ عدهّ محن 
فانحرفالقرة، بسورة فافتح فأمهم، قومه أتى ثم العشاء، النبي. مع ليلة فصلى 
واشلا، ت قال يافلأن؟ أنافقت فقالواله: وانصرف، ، وحيه صلى ثم فسلم، رجل، 

أصحابإثا اش رسول يا ت فقال اش. رسول فأتى ، فلأحرن4 ^4. رسول لاتعن 
ء

القرة،بسورة فافتح أتى ثم العشاء، محك صلى معاذا ؤإن بالهار، نعمل نواصح 
واقرأبكيا((.ؤرأبكيا، ^ أفتان رريامعاذل فقال: معاذ على اش. رسول فأقبل 

D اقرأ-ثلاثا- أك أفتان معاذل )ريا ت رواية وق  t اسمواّثح وضحاها(( و١لشص
وتحوس.الأعلى، رك 

فاتارأى.فاثأ، فاتا، مرارأوقال:،) ثلاث ذانأ فان، فان، رواية:i وق 
المقام.استدعاه الذي والخزم السدة من سيء حوارفيه فهذا 
ولافضله، ولا معاذ، ّابقه - والسلام الصلاة -عليه ينس لم ذلك ومع 
الأمرانتهىإن بل فيه، والزهد عته، الإعراض إل وسيلة ذلك يكن ولم علمه، 
الخوار.نهاية ساعة 

(.١٢٤٢٦-الخاري)ها"أأ(وثإ)

جديرةيهي للعبر؛ واستلهام ودراسة، تأمل، إل تحتاج ه أسامة •ع الرسول. مواقف - ٢ 
الأمر.سسرطا اش ولعل بن.لك' 

(.٤٦٥(وتم>٦١و٦•٧١و•0٠٧و٣٧٠١.اJغlرى)



معه،الود حبال يمرم ولم معاذ، على واللام- الصلاة -عليه أقل ؤبحدها 
قال؛معاذه؛ عن الصحيحتي ق جاء كما العلم، بثعءس نحصيصه ييع ولم 

اللهحق تدري هل محاذ يا عفيرفقال: له: يقال حمار على الني. رذف رركنت 
حقفان قال؛ أعلم، ورسوله الله قلت: الله، على الحبال حق وما عباده، على 

الأن افه، على العباد وحق شيئا، به يشركوا ولا يعبدوه، أن العباد على الله 
الت قال الناس، به أبشر أفلا افه رسول يا فقلت؛ شيئا، به يشرك لا من يعيب 

فيتكلوا((أا،.تبشرهم؛ 
الأول.الحديث ق الإنكاروالحزم ْع المودة وهده الحتلف، فانفلرإل^ا 

اليمنإر يرسله أن من النبي. بمغ لم الصلاة إ٠لالة ق محاذ حهلآ ن إل 
الصحيحتي.لىل ومفتياكما وحاكما، قاضيا 

بالحب،لمعاذ،. يصرح أن من ذلك واللام- الصلاة -عليه يمنعه ولم 
أنصلاة دبركل ي يدعن لا محاذ يا أوصيك لأحبك، وافه إني معاذ رريا فيقول: 

؛١ عبادتك(( وحن وشكرك ذكرك على أعني اللهم ٠ تقول 
ولاآدابه؛الحوار، أصول لايرعون أناس س ؤوهمأ التعامل وذلك هداسل، أين 
ماكيرا إذ هفوة؛ وأقل سبب، لأدنى حوارهم -حال ؤيهجرون يصرمون، فتراهم 

والأصحاب.، الزملاء ب؛ن ثحدث ذلك إن حش التحاورين؛ بيمن ين تفسدذات 

٣(.وملم)٠ ( ٧٣٧٣و ٢٨٥٦)البخاري - ١ 
X١٩(وملم)٢٤٤٨و١٤٩٦و٢١٤٠٨-انذلرالخارى)

٢٧٣/١والخاكم ( ١٣٠١)وص ( ١٥٢٢وأبوداود)،  ٢٧٤و  ٢٤٥و  ٢٤ه/أأيو روا، ٣
(.٧٥١خنممة)ابن وصححه الن.مى، ووافقه وصححه 



اصلالأوو:سموامارهماسم،اٌل

ذلك.بالكثيرمن لخافلة سمته ؤإن الخوار، ق ؤإنصافه التم. عيل عن نية فهيم 
علىيأتي والي الحوار، آفات من نجه يتبغكب ما إل ترشد السذة وتلك 

دركاتإر بصاحبها اق تت، قبيحة حصلة الإنصاف قملة الإنصاف؛ قلة رأسها 
إربه وشص والأعناق، ، والتنيد والكبر، الفللم، إر فتقوده سحيقة، 
المش:الحكيم قال والقطعة، والمجر، الصرم، 

رحمذوي كانوا ؤإن الرجال بين ة قاطعالإنميافؤ ة قلتزل وتم 

الرحل crvjوتحول والقلوب، العيون من الاحترام تسقط الإنصاف قلة إن ثم 
كمامعا،له، من سيئا وتطمس العلم، تحيل أنها كما وفضلا، علما يزداد أن ؤبثن 
عؤيضا.فسادا فيه يحدث أنها 

منجانبا جحد أو ، بالشمالالحي عليك فرد محاورك، يتصفك لم فإذا 
ولاذلك، ق سايره العتي_فلأ رأي وهويراه الحق من معك عما أوتعامى فضلك، 

فضلا؛له نححد أو حقا، عليه فمد بالعناد، تقابله أن على لك حاملة إنصافه قلة تكن 
نفسك،ق فلج ايقوت، الخلق هذا عدوى محاورك من لك تري أن من فاحتئس 

سلاحهم•ممثل الخصوم محاؤبة قبيل من تحسبه وأك لسانك، له ؤيتشط 
كفضيلةفضيلة ولاسيما بالفضيلة، اعتصامه ممثل حصؤمه الرحل محارب لا كلأ، 

بعيداالعواقب وظري واسع، وأفق مهلمجئنة، نفس على تدل فهي الإنصاف؛ 
ولوكانأحد أي من الحق تثول ق واللام- الصلاة -عليه سيرته ق إن ثم 

لكلودرسا وتعليما، إرشادا، ذكرها- مضى التي الحبر قصة ق -كما خصما 

؛.UTAالإصلاح؛/.اظررسائل 



اسلالآلو|ّلاّارهماسمأاس

الحقؤبمل الإنصاف، يلزم وهوأن حجته، وتلثغ ، حواره نحاح ق محاوريأمل 
فمنالخق؛ رد فيه الإنصاف ساق الي الخوار آفات أعظم من لأن أحد؛ كل من 

إماالأبلج؛ الحقيقة وجه له تءث بعدما الحق إل الرجؤع من يأنف من انحاورين 
منحذرا أو ه، نفدخيلة عليه تتهلوي لحد وإما منزلته، سقوط من خوفا 
للأصحاب،متابعة أو الحمل، بجمال الانفراد على وحرصا الخصم، تفوق 

وطصالحق قتل ومحاولة الإضلال، لإرادة أو الشاكلة، على هم لمن ايرة وم
الباطل.على الإصرار و الحق، رد أسباب من أوغيرذلك معالمه، 

علىبمقدارظهورالحجة القح ؤيثتدهدا نح، ٠>والعناد العناد من نؤع الأفة وهده 
أفح.العناد أظهركان الحجة كانت فش صاحه؛ على رده محاول الذي الرأي 

الرأيحجة ق يكون حيث وأجلى أوضح جماله ؤيكون جميل' والإنصاف 
منكئيرأ وتض لرأيك، شحتر أن ممكنك وؤحيث الخفاء، من شيء الصائب 
،١١لقبوله((.الأذهان 

آخرفيتقيه حنا، تحسبه عملا تعمل وقد صوابا، تراه قولا تقول قد كيلك 
سيئا.أوعملت خهلآ، قالت، قد أنلئ، ^Xi، الصحيح، العلم بميزان 

أول، الق ق بالخ3لأ اف للاعتر اهة كر نفسلئ، ق تحد قد المقام هدا مثإ, فقء, 

سسم.

الإصرارقح من بينو وعلى للحق، الرجؤع فصيلة ق يكر على كنت، فإن 
تقولأن من حرجا نفك ق تحد ولم الكراهة، تكفلم أن تلسث، الباطل_لم على 

ا-رانلالإصلأح؛/\"أ.



اء>واسوارهماسمأاصةامو1 اصو 

يآدبتأديوا الدين ؛الأكابر عمالي؛ ق وأسأت قولي، ق أخ2لأت إني لالناس; 
أخهنأوا،إذا دالخ3لأ الأعراف من يأنفون لا خيرالأنام بسمة واهتدوا الإسلام، 

أقدارهم.وعلت مناصيهم ولوعظمت الحق إل الرجؤع ق ثلكون ولا 
منأمام الخ3لأ عن رجوعهم يكون أن محالون لا الفضيلة ي والراسخون 

كسر.لا،بمحضرجمع أو وحده، خالقهم 
أوأمر' ف، خالفهم ش ايصفن حوادث من شد.راُت، الت١راخ يتمل وقد  ١١

ملن احترام عاطمه قرائها موس ل فتهتز بفضيلة؛ خصومهم لمص العترمح 
حمد.بمصلة لخصمه اعترف أو بالخ3لأ< 

فأصاب.الرأي ق حالفه ش إكارهم أقربالخaلأفوق لن إيارهم وربماكان 
لهالثهود يكخص إيارهم فوق بمكرمة لخصمه شهد لن إكبارهم وربماكان 

الكرمة.يتلك 

^٢٢حال(( بها^،۴، يأخذنفه نن وعزة الإنصاف، الإكبارعفلمه هدا وسب 
الاختلاف.ولقل الائتلاف، لعم التقوس من حفلها الخصلة هالأه ولوأحدت 

والحجةالحي أوردت  ١٠يقول؛ الشافعي، 9سمعت ت قال سليمان بن، الييع عن، 
،أحل. الحق على كابرني ولا ' موئله واعتقدت هته، إلا مني، فقبلهما أحد على 

،.١٣عينيK مؤ، سقط إلا الحجة ودافع 
يعليه اعترصؤ، الصياغ ابن، أن عيداللام بن، محمد العلامة تاريخ ق ونقرأ  ١١

الإصلأحا/أأ.هأاظرر-ام، ١- 
1رساتر،الإصلأح؛/أإ.
"ا_صنةسوةآسم



اسءواهمارنياكهأاصت

(١) .٠ جميعا فيها بالخطأ أقر بل منها، واحدة عن يدافع فلم مسألة، عشرة ايع 
العلمق تلاميده يرمي أن على بجرصى من الأساتدة ق أن التاؤخ علينا راويقءس 
ألمحاورة•ذبجث، أحيهم يفلهرعليه أن حرجامن ه نفؤ، بجل- ولا إلاان-روه، 
علىاسة بجملكلام اكلمانىكان الشؤش عثدض أبا العلامة أن يد/ون 

صوره.أحن j ومحرزْ وجوهه، أحن 
الإمامان نيد أبي أستاذه مع نحاذب قد كان _هدا_ عبدض أبا أن ؤيروى 

علىعبدض أبو ؤلهر حتى وجوابا اعتراضا الثحثر وطال مسألة، ق الكلام 
٠مداعبا وانشد ، بالإصاية الأّتاد له فاعترفسا ، ؤيد ابي استاده 
اني(رمساعده تد اشا فالموم يكل ة الرمايه اعلم

أصولمن أصلا وكوئه الإنصاف، وروعة العدل، جمالت لتا ومحكدا 
صوره.كافة ق به حافلة التيؤية السيرة وكيئ الخوار، 

بجففلما أعفلم من ٠ العدل على القائم الحوار ل الراشد الجوي الهج وهن*ا 
لمعالخةالكافية الفرصة المخهلئ ؤيعتلى جامعتهم، وبجمؤى أقدارهم، الناس على 

نافعاعضوا بدلك فيكون ونحرية؛ حنكة ؤيرداد الخهنأ، ذلك من فيفيد حك؛ 

('•٢١عضوأ كونه من بدلا 
كانلما والإسقاط بالخدية تتم والسلام. الصلاة -عليه حواراته ولوكانت 

السياسة.وحس والحكمة، والحفلمة، الخلألة، القدرمن ذلك على الصحابة 

الإصلأح؛/آأ.؛-رسائل 
الإصلأح؛/؛إ.آ؛-رّانل 



الهآا1ئهءواتآدايا١٥٠٣ t اهام اسل 

مباحث:وثلاثة تمهيد، وهص4: 

■محهطد،ء 

محاؤيهعلى ه رياله لأود: ا -
محاردإو4شأن س ريه. الثاني: اب،>ث ا- 
وسةوالإحسان يالرقق أخلءه الثالث: ئيمث ا- 

الخوارمصيرحال 





اصلاهم؛أدابامادهمسمأامج

IMIHi سهد

بحسآداب الوثر البائع وللمحاور منها، بد لا آداب الراقي الناجح للحوار 
أزيتحربها•

شأنه،من ورفعه صاحيه، على انحاور اقبال إل ترح تكاد الاداب وتلك 
ذلك.يناق مما وحذره إليه، وإحسانه 

يكونأن ينبغي وما الخوار، آداب ممثل نحها يندرج وما انحملة، الاداب فهده 
انحاور.عليه 

الطيقات.كافة مع حواراته ق الاداب يتلك يأحد النبي. ولقدكان 
التالية.ا،لياحث ق يتبين رأؤوهداما 



اصر،اثض:ادابامارهمسمأاس

ضماوئيهإتبالم0 السق

كثيرة،بأمور ذلك ؤيمثل وأهمها، الخوار 'آداب أعفلم من انحاور على الإقبال 
إليه،والإصغاء له، الأستماع وحن للمحاور، التواصع رأسهات على يأتي 

عنه.والتشاغل والبعل، مقامحلمته، وترك 
حواراته.ق النبي. به يأحد ماكان حملة من الآد١اب وهده 
البسط.من بشيء الآدااب لتللغا بيان يلي وفيما 

انحاورآداب، أعفلم من للمحاور فالتواصع نحاوريه؛ . تواصعه ت أولا 
الحوارآفات أشد من به والاستخفاف انحاور، على والتعالي نحاحه، وأسباب 
وربمابه، وأزرى عليه، تعال غيره حاور إذا من الناس فمن إخفاقه؛ وأسباب 

مقاما.وأرغ رتبة، منه أعلى أنه خفي- محلوف ولوس أشعره 
العاقلفالميم وإلا العقل، نقص وآية القه، دليل الاخؤين على والخالي 

علتهم•أويتعال يترفع ولا الاخؤين، شأن ْن يريع 
الأصحاب،على التطاول من وكلامك محلك ق ررثحمظ القفع: ابن قال 
يقلنلئلا مداراة؛ والرأي؛ القول صواب فيه لك يعرض عنكثيرممما نفسا وطب 

عليهم«.؛١،التهلماول دأبلئ، أن أصحابك 
مناحتقار من الحذر »واحدرغاية ت ّعديهئه بن عبدالرحمن الشيخ وقال 

إشارةأو فعلا، أو قولا، به والاستهزاء وازدرائه، الهلبقات، حمح من ه نحال
محاذير:ثلاثة فيه فان تميضا؛ أو تصربحا، أو 

. ١٣الكبترص؛الخمروالأدب لأدب ا .



اصفيااث،ض|ادابامارهماسمأاٌت

ذلك.فاعل على والإثم اكميم، ت أحدها 
وجهله.عقاله، وسفاهة صاحبه، حمق على دلالته الثاني؛ 
.؛ه(( نفعلى والضرر الشر، إثارة أبواب من باب أنه ت الثالث 

الخاثع\نإمام كان بل الذميم، الخلق هذا عن متجافيا النبي. كان ولقد 
وللخلق.للحق المتواصع^ن 

^٣١١٠وترك بالتواصع، شاهدة حواراته وحمح 
يلي:ومنهاما حدا، ذلككشرة على والأمثلة 

الأمةكانت إن رر ت قال مالك^. بن أنس عن البخاري صحيح ق جاء ما - ١ 
ّشاءت(( حيث يه فممللق افه. رسول بيد لتأحد المدينة أهل إماء من 

االخناح٠١٣وحمض التواضع ل غاية وإمامها الأمة نبي من الفعل فهذا 
ممكنلا الأمة تلك اهتمامات إن إذ الجوار؛ ذلك ق يدور ما تتهور أن ولك 

الوهو أقلقها رمما سؤالا أو حقها، ق قيلت كلمة تتجاوز أن إر بحال ترتقي أن 

التسليم-.وأزكى الصلاة أفضل -عليه الأكرم ال~ي؛ هذا لما يتواصع ذلك ومع 
منأنو؛ع على اشتمل راوقد الحديث: على تعليقه ي حجرم ابن يقول 

الحرة.دون والأمة الرحل، دون المرأة لذكره التواضع؛ ق البالغة 
منأي شاءت« »حيث : ؤبقوله كانت، أمة أي الإماء« » بلمففل عمم وحيث 

•٤ ١ ص؟ الناصرة النياض - ١ 

أ-اوخاري)آآما'أ(.

٦١ ٥ ص زمزص ليحيى و.صوابطه آدابه الخوار انفلر ٣- 



ص(اثني:اداباسمارهماسمأاصيل

حاجتهاكانت ولو التصرف، غاية إر إشارة باليد بالأحد والتعبير الأمكنة، 
ذلك.عالي المساعد الحاجة تلك ل اعدتها مق والتمست المدينة، خارج 

\الكبر(( أنولع جمح من ؤبراءته تواضعه، منيد على دال وهدا 
رسوليا ت فقالت ، شيء عملها ق كان امرأة أن أنس.^ عن ملم أخرجه ما - ٢ 

أقضيحش شئت، اوكك أي إر انظري فلأن أم يا  ١١فقال؛ حاجه، إليك لي إن الله 
٢٢١حاجتها(( من فرغت حتى الهلرق بعض معهال فخلا حاجتك(( لك 

ا،لرأة؟.تلك تؤيد ماذا ت يقول أن ولمائل 
تلكمحادثة ق يصرفه حتى فرغ النبي. محي وهل اهتماماتها؟ مدى وما 

شيء؟عقلها ق الني المرأة 
القلبوذلك الواسعة، التمس تلك يدرك لا من ذهن ي تدور محي أسئلة هده 

الأموروكبارها.لصغار فكان وكرمه، بحلمه الناس ومع المجيرالذي 
المداركذوي من الناس س الهلادمة تلك محادثة س يأنف لمن درس ذلك وق 

يثجلباناللذين والنصر الرحمه ؤيحرم التأسي، بركة يدلك فيفوته الصغيرة؛ 
الضعفاء.أولئك ببب 

النبي.إر انتهسث قال: رمحاعة أبي عن صحيحه ي ملم أخرجه ما - ٣ 
الديته، عن يسأل جاء غؤيب رجل الأإه١ رسول يا ت فقلت ت قال بحطب وهو 

دبه.ما يدرى 

؛.فتح

(.٢٣٢٦؟.ملم)



اسلاثني:أداباّارماسم2اصل

بكرسيؤواِ إلي، انتهى حتى حطته وترك الله. رسول علي، فأقل قال؛ 
حددا*قو\ومه 

إلأتى ثم الله، علمه مما يعلمني وجعل الله. رسول عليه فقعد ث قال 
\آخرها(( فأم حطبته، 

ذلكبجيب وجعل خطبته، ترك حيث التواضع؛ وذاك الإقبال، هذا إر فانظر 
ذلك؟أمن أعفلم تواضع فأي غريب؛ أنه مع السائل 
وفيهعبارته، ؤ( السائل تلعلف استحباب ررفيه ت ذلك على معلقا ظقئه النووي قال 
.لمم({ جناحه وخفهس عليهم، وشفقته يالملمن، ورفقه النبي. تواصع 

وأخلاقه؛شمائله وتلك حواراته؛ ي واللام الصلاة عليه - حاله فهذا 
قابارزة وسمة حياتهم، ق لمم معلما الأدب هذا يجعلوا أن ياتباعه فأجدر 

هدايةق مقصودهم إر ولصلوا محاوريهم، محلوب بذلك ليفتحوا حواراتهم؛ 

عنبالبعد الناس أجدر الخلهم، هداية يأمل الذي انحاور إذ وإرشادهم؛ الناس 
إذاالأخر محالهلرف الحق؛ عن يمحي ما أعظم من الكبر فان صوره؛ بشتى الكير 
منعنده ما وكره منه، نفر ِ الفعل أو بالقول تعاليا أو ازدراء محاوره من رأى 

التكثرين.وكراهية التواضح؛ن، محبة على جبلت التقوس لأن الحق؛ 

آتية.مباحث ق لذلك بيان منيل وسيأتي 
وحسنللتحدث، فالإصغاء ت نحاوؤيه استماعه وحمن إصعاؤ٠ؤق ت أانبثا 

(.٨٧٦)لم لم

.١ ٦ ٥ / ٦ النووي بشرح ملم صحح ٢- 
-٣



اسلاهضاادابامارنياسمأاٌت

يتكلممن عنه يتحدث ما أكنر ومن الخوار، آداب أعظم من للمحاور الأستماع 
ؤيدكرإلا الحديث أدب أو الحوار ل مؤلفا نحد تكاد فلا فيه؛ يولف أو لحوار اي 
أوالقدمن من ذللئ، كان سواء الأستماع وحس ، الإصغاء آدايه قدمة مق 

ذمونحي إلا انحادثة أو الحوار، آفات عن يتحدث من نحد تكاد ولا التأ-خؤين، 
أويالتشاغلالحديث، أومنازعته ممقاطعته، إما محدثه، أو نحاوره يصغي لا من 

ينالمما غيرذلك إر ؤيمرة ممنة النظر إحالة أو آخر، متحدث متابعة أو عته، 
والحوار.الحديث أدب 

،محاوره مع الأدب ان الأنبمن أن على الحث ز الوصايا تتابعت ولماذا 
فانبحدته؛ لمن الرجل إصغاء حن المروءة أدب فمن بالحديث؛ تقصده ومن 

بحديته.وأنسه نحالمته، ارتياحه على يدل إليه بالإصغاء محوته على إقباله 
بالأذن،تكون |اع الأستملإوبراعة اليارع، المستيع هو البارع المتحدث إن بل 

الوجه١١ؤإشراقة القلب، وحضور الع^ن، وطرف 
إذابطري أرمه أن ٠ للأي علمي ررلحلمي ت عتهّ.ما_ الله رصي عياسى ابن قال 
.١تحدث(( إذا إليه أصغي وأن حلس، إذا انحلس ق له أوسع وأن أقل، 

وثؤبي، عتي، فهم ما حليى أملهم لا ررثلاثة ت ه العاص عمروبن وقال 
،٤١•رجلى« حملت ما وداض سترنى، ما 

٢. ١٢/١الإصلاحانظررانل . ١ 
٢.ص؛ الخبيب د.طارق تحاور انظركيف ٢- 

"ا_ءيونالأخارا/ا"•"؛.

أ.ءيونالأخارا/ما«"ا.



الداض1اداباسمارماسمةاصة

وإذا، له وسعت أقيل إذا ت يلاث علي لخليسي رر ت العاصن بن سعيد وقال 
،.آ منه(( سمعت حدث وإذا إليه، اقيلت جلس 

،تقول أن على منك احرصن تسسمع أن على فكن جالت إل١ رر ٠ الخن وقال 
.أحديثه(( أحد على ولاتقطع القول، حن ثعلم كما الأست٠اع حمن وثعلم 

باله،له بجمع أن لحديثه السامع جليه على ،رللمحدث عبادت أبو وقال 
ا.١ V عذره له ؤيبسهل سره، عليه ؤيكتم حديثه، إر ؤيصغي 

آحذلأينع؛ تارك بأييع، آخذ إنه ت فقال مروان بن عبدالملك رجت رروذكر 
إداالبشر حسمن وبأ ، حدث إدا ١لأستماع حسن وبأ ، حدث إدا الحديث بأحمن 

خولف.^١ الموونة وبأيسر لقي، 
ومماحبةالسفيه، ومماراة اللجوج، ومنازعة اللئيم، نحادثة تاركا وكان 

الأبونرء/.رئ

أحسنولا محلى، ق تناؤيا أشد مثلهم مارأيت فقال؛ قوما، الشعبي ذكر و٠ 
.^٦،محدث((من فهما 

قنحد ولا نحاوؤيه؛ استملع وحسن إصغاء المارس أحسن التثي.إ كان ولقد 

.٥ ص1 الملقي الطام أبي انقاء للخرائطي، الأخلاق دكارم س التقى - ١ 
.١ ٥ ص0 الأخلاق مكارم من التقى ٢- 
.١ /0٩ ١ المرواني صري الأداب زمر ٣. 
بالميح.يرمى بالسوءوالذي التهم ■' انابون ٤- 

ه_ء؛ونالأخارا/ما'آ.

دعيوى



الأبييناا|،>ارهم أداب الثاني! اصل 

الأدب.ذلك يتاق مما شيظ محاوراته 
_عزفقال اكاحية؛ هذه هن وصف بأحسن وعلا- -حل ؤيه وصفه لقد بل 
ليعما ؤ * رُه وكلمه ، السماء إر يه عرج عندما أراه ما أراه حن نبيه عن وحل- 

 .ijc،(.١٧:٢٠)١^آرثروما
يلتفتلم إذ اخام؛ ذلك ق لأدبه. وصف هذا ان )ر: القيم-اءئس ابن قال 
الأدب.كمال من وهن.ا رآه، ما محاوز ولا جانبا، 

التظور؛أمام ^ ١٥٠٠أو شماله، وعن يمينه عن الناظر يلتفت أن• به والإحلالث 
الناظرإقال فكمال ومحاوره؛ طغيان النفلور أمام ما إر والتaلالح نيغ، فالألتفات 

يتجاوزه.ولا يسرة، ولا يمنة عنه بصره بمرق ألا الفلور على 
.روحه-(( الله _قاوس تيمية ابن الإسلام شيح عن حصلته ما معنى هل-ا 
غوامضمن وهي عجيبة، أسرار الأية هل-ه وق  ١١: القيمظنإك ابن قال أن إل 
.البشر. اكمل اللائقة الأدب 

فالبصيرةبصره؛ شاهاوه فيما وتصادقا وتوافقا، وبصيرته، بصره هناك تواطأ 
حقهق فتواطأ بالبصر؛ مشهود حق - أيضا فهو- بصيرتمه شاهديه وما له، مواطئه 
■التهروال>2س>رة مسهد 

قثووه»وماى، ١٥رأئ م١ ^١٥ ١١١مأكوب ؤ : - وتعال سبحانه - ولمذاقال 
®؛النجم•

.ببصره(( رآه ما القواد ماكل>ب أي 
فانسواه؛ فيه يلحقه لا الذي افه مع والأدب الكمال غاية ا #وهن. قال: أن إر 

وفومحه؛منه أعلى هو ما إر تتهللع أن رفع عال مقام ق أقيمت إذا التقوس عادة 

.Y٢٦/؛ القيم لابن س مدرج - ١ 



اسلاهضاأداباّارهمسمأامج

الرؤية؟ه نفطلت والناجاه التكليم مقام ق أقيم لما موسى. أن ترى ألا 
غيرإر قلبه ولا بصره يلتفت لم حقه؛ ومحاه المقام ذلك ي أقيم لما . ونينا 

.را،مايقيمفيهالمة(( 
وهذا، الماء إر به عرج لما ؤيه مع واللام- الصلاة -عليه حاله محهذا 

له.وعلا- -حل و؛ه ا وصف

سماء؛تaلاولرا لا الض الماء فكان - محاورتهم حال ق الناس ْع أدبه وأما 
والإصغاء.الإنصات، وحن الأدب، كمال جهة من 

الفقرةق لما سيد وسيأتي منها، شء مض وقد كثيرة، ذلك على والأمثلة 
البحث.هذا محمول من وغيؤها التالية 

أعظمٌن وعامل راق، أدب وهذا الكافية؛ الفرصة محاوره إعطاؤه. ت ثالثا 
الحوار•نحاح عوامل 
ؤريتحدث متحدتا إذاسمع من الاس فمن الخوار؛ آفات من لأفة به حب ؤإن 
واستخفؤيكته، تحوذللغاّنهه، يسيرأو خهلآ التحدت ذلك من وُدر ، محلو 
وجهته.لإبداء فرصة أويعطه بميةكلامه، يسمع أن دون بحديثه 

إلامحلس ق أحد يتكلم إن فما الناس؛ بعض عند يوجد ما القبيل هذا ومن 
يالمتحلأث.وسحؤية استحقاقا تحمل الش المؤيية، النفلرات بيتهم وتبدأ 

فهموأكابرهم؛ الرجال عثلماء صفات من وليس أبدا، بحسن لا المنع وهدا 
يحدلم أنه طالما حضرتهم ق باهانته يرضون ولا وبحدتهم، بحاورهم من يجلون 

.rnY/Y،j؛s3LJ.مدارج 



^،اهضاادابماسمارنياسمأاسمات

زلته.عن ، ح3لثه عن يتغاصون فانهم ولوأخطأ؛ حتى ، الرشد عن 
بأجملالصواب إر ؤيرشدون الخهلآ، ستون فإنهم ييرا الخهلآ كان ما ؤإذا 
إشارة.وألطف عبارة، 

الماس؛بعض من نحده مجا للمحاور الكافية الفرصة إعطاء قلة مظاهر ومن 

~قل ْن ذلك يعلم وكان أوحبر، أوقصة، بحديث، أمامه أحد تحدث إذا فتراه 
وإشعارلإشعاره أو إليه، الإساءة يقصد إما التحدت، عن ذلك إكمال إل باد.ر 

،.قبل١ من ذلك يعلم أنه أول؛بين مكرور، معاد حديثه بأن السامع؛ن 
ولوللمتحدث الإنصات تقتضى الروءة إذ الروءة؛ ذي صمات من ليس وهدا 

;بقول، يشيرأبوتمام الخميل العض هدا وإل قبل، من حديثه تعلم كنت 
هجوابئد م الحلكان ت وجهلاغضيته إذا سان بإني لن م

هل'اابادرى ه ولعلوJقافه يمعه بللحديث يصغي وتراه 

حديثه؛يكمل أن قبل اكحدت من القيام الفرصة إعaلاء عدم مذلاهر ومن 
عنيقوم أن للمرء يؤغ فلا الخليس، إكرام ينال ومما الأدب، قلة من فهدا 

واحتقارالضغينة، استجلاب من ذلك ق لما حديته؛ يكمل أن قبل التحدت 
الحدور.يتتفي محا.ثه_فهنا من واستأذن للقيام، السامع احتاج إذا إلا المتحدث 

٠(( سثأذنه حتى تقم فلا سممدك رجل إليك جلس إذا را أبويجلنت قال 

٤٣/١الجالس وبهجة ، الخوزي لأبن الصفوة وصفة ، >_YUالفلأء روضة انظر ١- 
.٥ ّعالى لابن اكاضرْ والؤياض ، ١  ٥٧- ١ ٠ هىاُ جعاعن لابن والتكلم السامع وتذكرة 

٣•ص٠ تمام أبي ديوان شرح ٢- 
ٍىمه؛.م-ادضسمكارمصيى 



اصلاهني:اداسامادهماسمأامج

حتىعئ الفضل له رأيت إلا رحل إئ جلس ررما ت خارجة بن أسماء ومحال 
يقومعتي،ملا،

إذامن الناس فمن انحاور؛ تكذيب إر اليادرة الفرصة إعطاء عدم مظاهر ومن 
إماقوله، وتفنيد تكذيبه، إر بائر - غؤيب كلام محاوره من سمنه طرى 

بأنليشعره بجانبه؛ يهمرمن أن أو العين، أو باليد إشارة أو ، أوتلميحا ، ربحا تم 
كاذب.التحدث 

نالوهومما يتحدث، بمن الظن إساءة ومن ا،لذمومة، العجلة من العمل فهذا 

والمروءة.\لأثب كمال 

ينمتأن عليه بل تكذيبه، إر ييادر ألا أحد من حديثا استمع لمن فينبغي 
بلبالكاوب، عليه الحكم يستعجل فلا غرابة وجه الحديث هذا ق رأى وإن له، 

وأدالته.وجهته له _؛j( لعله ، المتحدث من يستفصل 

أحرى.مرة الكذب يعاود لئلا انفراد؛ على له فلينصح كذبه من تأكد إن ثم 
حتىذلك؛ من حينئذ بأس كذبه-فلأ يئن أن المصلحة واقتضت إليه، عاد فان 
الن،ميمة.الخصلة تلك س يرتيع 

الالحوارات أك؛ر يجعل مما الكافية، القرمة انحاور إعطاء الذإاهرلعدم بمس فهذه 
بعائده.تعود ولا ، نقعا بجدي 

الإنصات،وهوحن الأدب، لنلمك مثال أعفلم فكانت النبي. حوارات أما 
الكافية.الفرصة انحاور وإعطاء 

.١ ص'؟ه الأخلاق مكارم من لتقى ا- 



اسبأالنيؤيدا1|،رارهم أداب اثم1 اسل 

علىيشتمل عظم وهومثال ، الشؤية من المال هذا ؤإليك 

أنحدثت ت قائلا القرفلي كعب بن محمد حكى فقد الخوار؛ أدب 3، كأ؛تره دروس 
افه^^ورسول، ميش نائي ق وهوجالس يوما قال سيدا- —وكان يييمة بن عتة 

وأعرضفأكلمه، محمد إر أقوم ألا قؤيش معشر يا ت وحده السجد ق جالس 
حنوذللئ، عنا ؤيكم، ، شاء أيها فتعطيه بعضها، يقبل أن لعله أمورا عليه 

ويكثرون-.ينيدون، افه. رسول أصحاب ورأوا حمرة^^ أسلم 
إلحلس حتى عتبة؛ إليه فقام فكلمه، إليه فقم الوليد، أبا يا بلى فقالوا: 

العشيرة،ق ٢ السطةل من علمت، حيث، متا إنلئ، أحي ابن يا فقال: اممه. رسول 
جماعتهم،به فرقتؤ عفليم، بأمر قومك أتيت، قد وإنك الم-،، ل والمكان 

منمضى من به وكفرت ودينهم، ^آلمتهم، به وبث أحلامهم، به وسفهت 
بعضها،منها تقبل لعللقؤ فيها تتفلر أمورا عليلئ، أعرض مني فاسمع آبائهم، 

أسمع«.الوليد أبا يا »قل : افه. رسول له فقال قال: 
للئ،جمعتا مالأ الأمر هدا من به جشت، بما شيد إنما كنت، إن أخي ابن يا • قال 

حتىعلينا؛ سودناك شرفا به تنئي كنت، وإن مالأ، أكثرنا تكون حتى أموالنا؛ من 
الذيهذا كان وإن عليتا، ملكتاك ملكا به تؤيد كتت، وإن ، دونلئ، أمرا نقطع لا 

فيهوبذلنا ، الأطباء للئ، طلبنا الئ، نفعن رده تسممليع لا تراه رئيا يأتيك 
مته،يداوى حتى الرجل، على ، اكاع؛ غلب ربما فانه منه، نثرئك حتى أموالنا؛ 

الكانيوالزلأت.ا-الطة:

آ'-صامح؛سبخن'سمحمإفساض
ّا-صبهانعساني



1صلاهض:ادابمامادنيسمأي

يا»أفرغت قال: ، تع،0 ض. ورسول عتة مغ إذا حتى له، قال أوكما 
ض»بسم قال: أئعذ، قال: مني« »فا،تع قال: نعم، قال: الوود؟ء أبا 

ءيلتهاكش؛4 آلجممحِ ُالرتب، قن ٥^ حنّ و الرحتم الرحمن 
هلاسلا صم لإادغسئم ه بماتئ ■مؤثا.ثهم  ١٤١٠^

وهويقروهاعاليه.فيها، افه. رسول مضى ثم )فصلت( 
تعمعتملواعليهما ظهره، خلف يديه وألقى لما، أنصت عتبة سع فلما 

ياسمعت، )اقد قال: ثم فجد< منها، المجدة إر الله. رسول انتهى حش مثه 
.وذاكK فأنت، ، الوليدماسمعت، أبا 

أبوالوليدحاءكم لقد بافه نحلف لبعض: بعضهم فقال أصحابه إر عتبة فقام 
الوليد،أبا يا وراءك ما قالوا: إليهم، جلس فلما به، ذم، الذي الوجه بغير 
ولاماهوبالحر< والله قط، مثله سممته ما والله قولا سممته أش ورائي ت قال 

بجاحنوا ئ واجعلوها أطتعوش، ميم،؛ معشر يا بالكهانة، ولا بالشعر، 
يصبهفان نبأ؛ سممتؤ الذي لقوله ليكونن فوالله فاعتزلوه هوفيه؛ ما وييرjا الرجل 
وعزهملككم، محمنكه العرب، على يفلهر وإن بغمكم، كئسموه فقد العرب، 
يه.التامحى أسعد وكنتم عركم، 

فاصنعوامايدالكمفيه، هدارأيي * فال الوليدبلسانه، ياأبا والله- - صحرك قالوا: 
باب،ق جليلة و'آداي، نافعة، وأصول عفة، دروس القصة هدم ففي 

و>لأئل٠  ١٣١.  W'/yمقام لابن كية والمرة \، AWAU/iإّحاق ابن انثرسرة . ١ 
والداهواكهاةلأبنممرم/ما".؛آ■.، ٢ ٠ ٥ . ٢ ٠  i/Yكوةللمهس 



اسلاهض>ادابمامادهماسمأامج

القام.لطال شأنها ق الحديث ولواسترسل الحوار، 
لعتبة،١لأسماع أحن الرسول أن ، المحدد هدا ق يعتينا والذي 

أسمع«.الوليد أبا يا له:»قل وقال 
الغضب،شر الذي التهافت عكلأم بهذا التعالي بالغة يتكلم ؤييمة بن عتبة وظل 

الناسص لأحد لووجهت الش السخيفة والاحتمالات عياؤللة، التهم حثوه والذي 
حديثه.كمل أن بها واجهه لن يسمح ولم - لهوحق - ثوائره لثارت 

دونالاهتمام بغاية ؤيسمع الحديث، محليلة متصتا النبي. ظل ذلك ومع 
عنه.أوقيام له، أوعازيب أواحتقار لعتبة، أوإسكات مقاطعة، 

منعتبة مغ أن بعد له قال وإنما واللام-بذلك، الصلاة -عليه يكتف ولم 
نعم.قال: الوليد؟(( أبا يا فرغت ررأوقد حديثه: 
حديثهوالسلام- الصلاة -عليه يبدأ فلم العفليم؛ التثوي الأدب تلحفل وهتا 

وأنهجعبته، ل ما امئ قد أنه إر يطمس حش ّأله وإنما عتبة، سكوت بمجرد 
عنه.غفل أو شيئا، نمي قد يكون فلربما كاملة؛ فرصته أحذ قد 

التلاوة؟بدأ - لديه مما فراغه من واللام- الصلاة -عليه استيقن فلما 
الأحرللاستماع.الهلرف هيأ حيث الذوق؛ وغاية الأدب، قمة وهذا 

٠وذاك(( فأنت الوليد أبا يا سمعت ررقد : لعتبة وقال سجد، انتهى ئا ثم 
عقله.إل وكله وإنما معينا، أمرا عليه يقرض فلم نحتاره؛ وما أنت أي 

أولق يكنيه النبيهق وسمع الحميل، الأدب بهذا قؤبل لما عتثبة من فماذاكان 
؟الوليد(( أبا رريا الراقي الخطاب بهذا و'أحره الحوار 



اسلاثضااداباّارماسمأاصية

التقرب،من فيه لم! للنفس؛ محب معنى بكنيته الإنسان مناداة أن شك ولا 
عتة؟من فماذاك1ن بالرصا؛ والإشعار والتآلف، 

قلبه؛سؤيداء إر العالي الخهلاب ذلك وتسلل المعاملة، تلك فيه أثرت لقد 
قسماتق التعثر أصحابه فقرأ سمع؛ بما متأثرا الخطى، متثاقل قومه إل فرجع 

فانشأنه؛ ق الحياد إر يدعوهم وصار قال، ما لمم وقال إليهم، فجاء وجهه؛ 
لدلكحرُه؛ قومه كفي فقد العرب عليه فلهر وإن ولقومه، له فدلك وعز نلهر 
((.الوليد أبا يا سحرك لقد M قومه: له قال 

محاور١بجن أن وهي وعبرا دروسا كلياته ل بحمل العفليم الموقف فهدا 
المتزعنعلا المالئ، الواثق بلغة يجيب ثم صاحبه، على ؤيصبر الأستماع، 
المضهلرب.را،التضعضع 
ذلكمن همثا وسثأتي بحر، من قطرة هو بل الوجد؛ الثال هو هدا ولص 

ملول،أبي بن ابي بن عبدالله التافق^ن زعيم ْع واللام- الصلاة -علميه موقفه 
وْعءترهمنمحاورئه•

.YU0_YUصزاالعودة د.سلمان ا.لصطفى وعع ١ ١_٦ الخوار٥ أصول نظرق ا- 



هض|أداباّارنياسمأاصئت

1ءطو)ياه^ ض رضه. اد،ءفاالثاني! 

الإنسانرفع - للغرض موديا نافعا وجعله رمحيه، وأسباب الخوار، آداب فمن 
محاو;اه•ثان من 

والتسليممتازلمم، انحاورين إنزال ت منها بأمور العظيم الأدب ذلك ؤيتمثل 
الرمي.أصابوا إذا بارائهم والأحد ليم، 

مماغيرذلك إر ارائهم، واستنبامحل شبهاتهم، إر بالأسماع -أيضا- ويتمثل 
تفصيله.سيأتي 

أحسنعلى به آخذا الأدب، ذلك متمثلا والسلام- الصلاة عليه -كان ولقد 
ت، ^١٧بيان يلى وفيما يكون، ما 

أغعومن الحوار، آداب أعظم من فدلك منازلهم: الحاؤيين ؤؤق إنزاله - ١ 
بهاللائقة مزلته بحاوره من كئ يعتلي أن بانحاور فيجمل يه؛ ترقى التي الأساليب 

إليه.والإذعان الحق، لقبول أدعى فدلك والإكرام؛ الإجلال، من 
عائشةعن صحيحه مقدمة ق مسالم أحرج فقد نبوي؛ أدب الأدب وذلك 

منازلمم((الناس ننزل أن اممه. رسول أمرنا رر محالت؛ أنها عنها- اممه -رصي 
•منها أمور اتحاورمنزلته إنزال فمن 

بحاورهمن على يتعرف أن بانحاور بحسن إذ انحاوؤين؛ أسماء على التعرف أ- 
أومحموعة.فرداكان 

يسألفكان يالغة، عناية الأمر بهيا يعنى - والسلام الصلاة عليه - كان ولقد 

٢.• ص مسالم صحيح مقدمة - ١ 



اسلاهضااعاباّارهمسمأسم

به.التقى أو إليه، وفد إذا الضب اسم عن 
المي.على وفدوا لما عبدالقيس وفد حديث ق جاء ما ذلك شواهد ومن 

وفدإن » قال: - عنهما ض رصي - هماس ابن عن الخاري صحيح ي جاء فقد 
قال:وبة، قالوا: الوفد؟« أومن القوم، ررمن قال: البى. أتوا لما عبدالقيس 

.٢١١ندامى((ولا غيرحنايا بالقوم رامرحا 
متارلمم،لنرلمم علهم؛ التعرف ق الرغبة هو استفساره سثبمب وكان 

/أحوالممل مراعيا معهم ؤيتحدث 
ّؤالاستحباب دليل رافيه الحديث: على تعليقا جهر6ه أبي ابن قال 

ممنزلته(( فننزل ليعرف؛ نفسه؛ عن القاصد 
إلامحاوره بجاطب ألا بانحاور فيجمل به: ينادى أن بحب بما انحاور محاطثة ب- 
جميل.فحن يسره بلقب أوناداه كناه وإن بتجيله، مقرونا بحبه الذي باسمه 

فقدالإسلام؛ إر يدعوه لمرقل البي. كتاب ي جاء ما ذلك على الأمثلة ومن 
أبيحديث ي عنهما- الله رصي عباس ابن حديث من البخاري صحتح ق جاء 

بهبعث الذي اينه^^ رسول بكتاب هرقل— —أي دعا يم رر وفيه الطؤيل، سفيازه^ 
الرحيمالرحمن الله اربم فيه: فإذا فقرأه؛ هرقل إل فدفعه بصرى؛ عفليم إر لحنة 

•المدى انع من على سلام الروم عفليم هرقل إل عبرالله بن محمد من 
ُّرتيرن؛أجرك الله يؤتك لم تأسلم الإسلام، بدعاية أدعوك فاني بعد؛ أما 

ا-اوخارى)مره(.

إلميفضل د. وية صوءعكاب ل األخاْوتي أحوال •راعاة ااداءٍة؛ صفات من انظر: ٢- 
مآ.فحاوارىلأينحجرا/امرا.



اسلاثض:اداواامارياسمأاسمت

حفلمؤسالوأإإئ( آلكئف كأ،نل ض وؤ ، ، الأرسيثن١ آثم عليك فإن نويت ءإن 
سبابمماسنا قحل وي سيئا يهء غثيك ولا أئة إلأ ميل ألا ونيم بيننا مئم 
ا؛وا؛منلثوك> أث آفهثدوأ ئمولوأ زؤأ اقو؛ن دون من آيا، 

الصخب،عنده كثر الكتاب قراءة من ومغ قال ما قال فلما سفيان؛ أبو قال 
ابنأمر أمر لقد أخرجنا: ( jrp-لأصحابي فقلت وأخرجنا، الأصوات، وارتفعت 

أدخلحتى سيظهر؛ أثه موقنا زلت فما الأصفر، بتي ملك يخافه إنه ؛ كشة أبي 
الإسلام.علي اش 

أنبحدث الشام، نصارى على سقما وهرقل ، إيلياء صاحب التافلور ابن وكان 
استنكرناقد ت بطارقته بعض فقال النفس، خسث يوما أصح إيلياء قدم حين هرقل 

حينلمم فقال النجوم، ق ينظر حزاء هرقل وكان الناطور؛ ابن قال هيئتك، 
منيختس فمن ظهر، قد الختان ملك النجوم ق نظرت حين الليلة رأيت إني سألوه؛ 

مدائنإل واكتب شأنهم، يهمنك فلا اليهود؛ إلا يختس ليس قالوا الأمة، هده 
أرسل؛هبرجل هرقل أتي أمرهم على هم محتما التهود، من فيهم من فثقتلوا ملكك 

فانفلرواادهبوا قال؛ هرقل، اّتخيره فلمسا ايله خيررسول يخيرعن عان ملك 

همفقال: الحرب، عن وسأله محش، أنه فحويوه إليه فنثلروا لا، أم هو أمحتآن 
ظهر.قس الأمة هده ملك هذا هرقل؛ فقال يختتنون، 

انظرو١لأتياع. ، الضعفاء من مملكته أهل بهم والرأي ، الفلاح وهو ، اريسي جمع ٠ الأنيسيى ~ ١ 
.٥ ٢ - ٥ ١ / ١ حجر لابن اياري فتح 

إلست انتقمت إذا العرب عادة من وكان ، لأمه أجداده أحد أياتمشة لأن أكي. به يعتكب - ٢ 
٣٥/٠ ١ الفتح انقلر غامض. حد 



اسلاه1ني؛اداباّارهماسمأاصيت

إوهرقل وسار الطم، 3، ظترْ وكان بروب، له صاحب إر هرقل كتب ثم 
علىهرقل رأي يوافق صاب من كتاب أتام حتى حمص يرم فلم حمص، 
ثمبحمص، له دسكرة ق الروم لعظماء هرقل فاذن نبي، وأنه النبي. خروج 

الفلاحي لكم هل الروم معشر يا فقال؛ امحللع، ثم فغلقت، بأبوابها أمر 
التبي؟شايعواهذا مالككم شت وأن والرشد، 

رأىفلما غلقت، قد فوجدوها الأبواب، إر الوحش حمر حيمة فحامحوا 

مقاليقلت إني وقال: علي، ردوهم قال: الأيمان، من وأيس نفرتهم، هرقل 
فكانعنه، ورضوا له، فسجدوا رأيت؛ فقد دينكم، على شدتكم أختبربها آنفا 

•٢١١ ٠٠هرقل شأن آخر ذلك 
والسلام-الصلاة -عليه افه رسول من الخميل الخطاب ذلك أثر كان فانفلركيف 

بهيليق خهلابا ومحاطته مزلته، هرقل ميل فيه الذي الخهئاب ذلك هرقل، إل 

منوالدافعة المانعة، وحد أنه لولا يسلم أن هرقل فكاد الروم؛ ثعظيم كناْ حنث 
آخرشأنه.ذلك فكان الدنيا، والحياة اللك، ذأثر أصحابه؛ 
لله. قال حيث ؤييمة؛ بن لعتبة البي. محاورة قصة ل جاء ما ذلك ومن 

أسمعIالوليد أبا يا ٠قل الحوار بداية 
الوليد«.أبا يا ررأفرغت : عتبة حديث نهاية ي وقوله 

إلمحب أمر الرجل تكنية أن وبيان ماضية، فقرة ق ذلك عن الحديث مر وقد 

ا-اوخارى)ب(.

أ-ضمبمصهه•



اصواهض:أدابام1رهماسمأامج

عنوالبعد والهلمأينة، ، والرضا ، بالمدوء إشعار وأته ، لما وممرب القوس، 

انحاورنحاهل الخوار آفات من إن إذ انحاور؛ وازدراء والكر، والغضب ايياج، 
نحاهلأبغيراسمه فلأن يا ت تحاوره والأخرى الفينة ُان ا،لرء يقول كأن محاوره اسم 

أنوبحب يستحقه، الذي وقدره حقه يغمهله أو يكرهه، بلقب يناديه أن أو له، 
بضميرمحاوره مناياه من انحاور يكثر أن أو بها، يعرف الش الألقاب من به ينادى 

يقول؛كأن محاوره، لأستثارة سببا أوكان غيرمحله ق إذاكان خصوصا ايحامحلب 
أوأخهلآت.تكلمت، أو أوكلت، أنت، 

النفوس.بهلبائع ومعرفته وألمعيته، انحاور، لذوق راجع ذلاك نحب أن ييب ولا 
أوالمضمار ذللئ، ؤ النثكب. بجاري ذا ومن 

تتفاوتفالناس منازلهم؛ الناس إنزال من فذلك اتحاور؛ مستوى معرفة - ج 
أنالخوار 3، السياسة وحن الحكمة فمن ومافاتهم؛ وأفهامهم، عقولهم 
عقله؛يتحمله لا بما أحد محامحلية يتحامى وأن يعرفون، بما أناس كل يخاطب 
الشانحاورة وءلريقة لغيره، تصلح لا محي الناس من لأحد تصلح محي الني فالأدلة 
غيره.يشلها لا محي الناس من فلأن يشلها 

،بها•؛ بجاوره أن له ينغي التي الهلهيقة ؤيدرك محاوره، يعرف الفعلن وانحاور 
غيرمنزلة ينزله أو صاحبه، محير من يئضن أن شأنه من ما كئ يتجنب ؤبذللئ، 

حتىوالفهم العلم، ق محاوره يرحه يعرق أن انحاور على لزاما كان لذا منزلته؛ 
وخنابالصغير، خهناب غير الكبير خطاب فان به؛ اللائق الخaلاب يخاطبه 

.ص٥٣الخوار أصول انظري - ١ 



اصل|رىض|اداباسمارياسم،اضئت

وهكذا؛دونه من خطاب غير الكانة ذي وخطاب الخاهل، خطاب غير العالم 
الخوار.ق فاكة أمما ممد الأحوال تلك فمراعاة 

.النبي. تسيرحوارات المحوكان هذا وعلى 
معاذ.بعث حديث ل حاء ما أحلاها من ولعل كثيرة، ذلك على والأمثلة 

سائقة.فقرة j ذكره مضى وقد اليمن إو 

كتاب.أهل قوما سيأتي أنه إر أرشده الميي. أن ههنا والشاهد 
منزلمهمخطابه ل ؤيتزلمم الكاق، الأستعل.اد لمم يستعد أن لأجل وذلك 

معهم•حواره ل مط ولا شأنهم، من يغض فلا بهم؛ اللائقة 
لمستجمعللوصية؛ كالموطئة ررهي * الوصية تلك مبينا طهني حجر ابن قال 

ممخاطبتهمالعناية تكون فلا الخملة؛ ق علم أهل الكتاب أهل لكون عليها؛ همته 
١.٢ * الأوثان عيية من الخهال كمخاطبة 

الصلاة-عليه مراعاته به يتجلى فمما اوسؤال؛ اتحاد رغم الإجاية ل لميع اد 
واحدّؤال عن بجيب كان أنه الحوار حال متازلمم الماس لإنرال والسلام- 

والأشخاص^.الأحوال اختلاف بحب مختلفة بأجؤبة 
أنه. هؤيرة أبي عن البخاري صحيح ق حاء ما ذلك على الأمثلة ومن 

ورسوله«٠بافه إبمان 1 فقال: أفضل؟ العمل أي سئل: 
اممه«.سبيل j الخهاد قال:1 ماذا؟ ثم قيل: 

.roA/r•الباري ؛.نح 
.»_Ao أحوال مراء1ة اللس صفات من انظر: ٢. 



اصلاثض>اداباّارهمسمأاصل

(١١ مبرور((ررحج : قال ماذا؟ ثم محيل: 
وق# أفضل؟ العمل )اأي ; بقوله ه نفالموال مسعود بن عيدالله وسأله 

.الله؟٠ إر أحب الأعمال :»أي بقوله سأله أحرى رواية 
لوقتها«.الصلاة » فقال: 

الوالدين«.محال:»بر أي؟ ثم محال: 
اممه«١^سيل ق الخهاد » قال: أي؟ ثم قال: 

الخصر.لا الميل ههنا وافمود حد'ا، كثيرة ذلك على والأمثلة 
داخلفدلك الأضزت دون الأخيار بيعض الصحابة يعص تخصيص ه: 

يشركلا اش لقي ءمن نماذ.آ؛ قوله. ق كما منازلمم، الناس إنزال صمن 
الخة«.يهدحل 
،.٣١يتكلوا« أن أحاف إني قال:»لا؛ انس؟ أبشر ألا قال: 

كما- إليه ايقول، يفهم ألا كراهية غيره؛ إل نقله من ومنعه بأمر، فأخبرمعاذا 
للحدثترحمته ق البخاري. الإمام يقول 

فيهمقوم بالعلم يخص أن بجب أنه افيه ت الحديث شرح ق ال٠ينيهق٠ وقال 
الهللبة،من يستأهله لا ،لن اللعليف المعنى يبدل ولا الفهم، وصحة الضبهل، 

لتقصيرفهمه«والأتكال؛ الترخص، عليه يخاف وس 

(.٢٦)١.فخاري 
(.)٠٨مسالم رواء ٢. 

(.١٢٩)v.؛.البخاري 

القاريه.صا.ة 
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يوحديرأيه،حث الرس؛ فأصاب رأيا، أدى إذا وذلك للمحاؤرت التيم ٢- 
وبمرم.بم'ستنأث(ءايرلجسشأنانحاسم، 

الأدبهذا بمل ئ أحسن وصه كثمة، النيهمة السمة دلاك عيه والشواهد 
قجاء ومما بدر، عروة ق الثدرظ. بن الخياب خيرمشورة ق جاء ما الجمل 

ماءوالمسالمن الن4. رسول، فأصاب ، الماء بعث -عروجل- افه الجرأن ذلك 

رسولرحل، ثم يرنحلوامعه، يقدرواأن ميشاماءلم وأصاب الأرض، لبدلمم 
إحدىوعدني محي الله فان اطه؛ بركة على ،اسروا لمم؛ ومحال بالمسلمتن، افه. 

.٠ القوم أنفلرإرممحايع فكأني، الهلاظتأث؛ 
به•يدرنزل ماء من، أدن5، جاء إذا الماء إن، محادرهميثا مضك، ثم 

فقال؛اش. رسول إر سالمة بتي أحد الجموح بن المنير بن الخياب فجاء 
نتأحرعنه؟ولا نقدمه أن لنا ليس الله أنزلكه أمتزلأ المتزل هذا أرأيت 

أمهوالرأىواربوالمكٍدة؟
.والمكيدة« والخرب هوالرأتم، »ل ت محال 
ثمالقوم، قليب أقرب نأري حم، فانهْل بمزل؛ هداليس ^ن الله؛ يارسول ■ محال 

ولا؛شؤيون.فتشرب، نقاتل، ثم فتملاه، حوصا؛ نض ثم القلب، من ؛عورمجاسواه 
*٠ بالرأي أشرت محي ،١ ٠ افه. رسول فقال 

وامتالكواالحياب، رأى تحولواكما حش الليل، نصف بجئ فلم أمجربانفاذه؛ ثم 
•وامحعالماء.لاا

الخ؛اب...أ.ذقرواأن أتهم محلمة بمي س ص يطوثت قال:I إسمحاق بن من  T"l"\/Yمنام يردبن . ١ 
إسحاقلمن , jruريطة لخهالة صعق؛ سد >ومجدا : ٢ ٤ ص* لونزر لمرة نقه ضج ف ^١^٠ دش 

.lYVYVrوتدوصدللممروارجال.نلأيدت، 



ايسؤيتاسرادم  ubiالثاني:اسل 

إلالض. استمع حيث الخوار؛ آداب من عظيم نوي أدب القصة هذه فمي 
نيلمن هذا هل سأل حيث الوحي؛ مع الخباب أدب وفته الخباب، مبادره 

معه؟اجتهاد لا الذي والص الوحي 
والداولة؟والرد، أوهومنملارأيالقابلس، 

وأدب.صراحة بكل رأيه أبدى الرأي قيل من أنه الحاب تيقن ولما 
عليه.مقبلا عماكان وعدل مله، الخباب رأي وجاهة النبي. رأى ولما 
بصيرته.ونفاذ رأيه، برجاحة وإشادة الخباب، لشأن رفعة هذا ول 
بها؛يتحدث الي مفاخره من ذلك فصار الخباب؛ من موقعه ذلك وقع وقد 

رسولعلى ررأشرت قال: الل.ر بن الخباب أن المستدرك ي الحاكم روى فقد 
بدر،غزاة ي النه. رسول ْع خرجت مني؛ فقبلهما بخصلمن بدر يوم الله. 

؟أوبرأي أبوحي ار؛ثهأ رسول يا ت فقلت ، الماء فعكرخلف 
حباب((.يا برأي قال:» 
،.١١مي« ذلك فقيل إليه؛ لخأت لخأت فان خلفك؛ الماء نحعل أن الرأي فان قلت: 

أوخلافه، ي الحي كان إذا الرأي عن الرجهمع أن عليه اكبيه بجس ومما 
ذلك:ناي الذي إن إذ المدأ؛ على الشات ناي لا . خيرمنه رأي إل محه العدول 
والحزم.يتنافى ومما الحوار، آفات من وذلك الثات، المبدأ عن التنازل، 

الحق،له يتبعن أن يعد وعناده لحاجه على المرء يصر أن ذلك معنى ليس ولكن 
الصواب.وجه له لاح إذا وقوله رأيه عن يربع أن والعدل الحكمة بل 

._oAحزم لابن السترة وانظرجواْع ،  ٣٤٨٦^لمستدرك ا- 
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_؛j(إذا إلا قلبه عليه عقد عما ير-ح ولا ميدئه، على يثبت أن القصود ؤإنما 
والدليلالساطع، بالبرهان ذلك خلاف له 

اللجاجهو الذي والثبات العقد، هوصحة الذي الثبات رر حزمجةئاق؛بم: ابن قال 
الأخلاق•بكيفية عارف إلا بينهما يفرق لا اشتباها مشتبهان 

لماضرا الفاعل فعله أوما الباطل، على كان هوما اللجاج أن بيتهما والفرق 
مذموم،وهذا فساده، ولا صوابه له يلح أولم فساده، له لاح وقد فيه، نشب 

الإنصاف.وصده 

اعتقلءهما على أو الخق، على يكون فإنما العقد صحة هو الذي الثبات وأما 
الاضطراب.وصده محمود، وهذا باطله، له يلح لم ما حقا المرء 

التزمعما البحث وترك عليه، ثبت ما تدبر ضيع لأنه هذين بعص يلام ؤإنما 
باطل«.أااهوأم أحق 

إصراربغيرسبب،العناد نقيضان؛ الرأي على والثبات العناد، )ا العقاد؛ وقال 
بطلانه.ظهر لسبب أو 

.I عته إرالتحول مايدعوه يظهرله ولم صاحبه، به يؤمن رأي إصررعلى والشات 
لمم،إرضاء ذلك ففي عتها: والإجابة انحاويئن، شبهات j النثلر ٣- 

لنفوسهم.وتطييب 
قامأنه حتيف. ين سهل عن محيحعن ل جاء مجا ذلك على الأمثلة ومن 

ا_الآحلأيىومءرصيه.

٠٣^،٩ العقاد آخركلمات عن  ٢٠٠صى لطفي محمد د. مأثورة أقوال - ٢ 



اصواهبي:!داباّارمسمأاسم

يوماش. رسول ْع كنا لقد أنفكم اتهموا الناس ررأيها فقال؛ صقخن، يوم 
.ض رسول ُان كان الذي الصلح ق وذلك لقاتلنا، قتالا نرى ولو الخديسة 

علىتا ألالله رسول يا ت فقال هه افه رسول فأتى عمر فجاء المسرين، وبين 
ؤ،ومحلاهم الخة، ي محلانا أليس قال: رربلى(( قال: باطل؟ على وهم >ق، 
بينتاانثه بحكم ولما ونرجع ديتنا، ق الدنية ُعءليإ ففيم ُ قال ا؛ رربلى • قال النار؟ 

أبدا((.الله يضيعني ولن الله، رسول إني الخهناب، ابن رريا فقال: وبيتهم؟ 
ألنابكر أبا يا فقال؛ بكر أبا أتى حتى ،  UaJcUيصبر ولم عمر، فانمللق ت قال 

النار؟ي ومحلاهم الخة ق محلانا أليس قال: بلى، فقال: باطل؟ على وهم حق على 
ؤيينهم؟بينتا الله بحكم ولما ونرحع ديننا، ي الدنية نملي فعلام • قال بلى، ت قال 

القر'آنمحرل ت قال أبدا، افه يضيعه ولن اممه، رسول إنه الخطاب ابن يا فقال: 
أوقحاينه رسول يا ت قال إياه، فأقرأه عمر، إر فأرسل بالفتح، محمد. على 
ور-»ع.ه، نففطابت نعم(( رر قال: هو؟ 

واللام-الصلاة -عليه كان فقد واستشارهم: اتحاورين، آراء استنباط ٤- 
منلديهم ما واستخرج أصحابه، حاور الاستشارة يستدعي موقف به مر إذا 

ط

رمءمران:ا'0ا(.فيآلأ>تلإ وشايدهم :و بقوله وعلا- -جل لأمرليه استجابة *أرام؛ 
يأتيهبما عتها غنى واللام— الصلاة —عليه وهو ، بالأستثارة له الله أذن فقد 

"

بعده؛من للأمة المشاورة لستة وتقؤيرا أصحابه، لقوس تطيبا الماء؛ وحى من 
الالذي الرئيس من ونفورا ، للأستثبداد كراهة النامحس أسد من العرب كان إذ 

:ويم)ههبااوخارى)أاراّاوأ؛خئ(، .١ 



ادابامارماسم؛اصيتالثام: اسو 

الرأي.من نصيبا العامة الأمور —ا تصريفل لمم بجعل 
لممصحيح ق جاء فقد بدر، أساري قصة ي جاء ما ذلك على الأمثلة ومن 

وعمرتبكر لأبي ار؛لهؤق رسول قال الأسارى أسروا ررفلما ت قال عباس ابن عن 
•الأسارى؟(( هولأم ي ترون ررما 

فدية،منهم تأحد أن أرى والعشيرة، العم بتوا هم اللة١ نبي يا أبوبكرث فقال 
للإسلام.يهديهم أن افه فعسى الكفار؛ على قوة لنا فتكون 

٠امحناب؟(( ابن يا ترى ررما افه: رسول فقال 

أنأرى ولكي( أبويكر، رأى الذي أرى ما ض رسول يا وض لا عمر؛ قال 
منوتمكني عنقه، فيضرب عقيل، من عليا فمكن أعناقهم، فنضرب تمكنتا؛ 

الكفروصتات.يده٠أئمة هؤلاء فان عنقه؛ فأضرب لعمر- -نسيا فلأن 
قلت.يهوما ولم أبوبكر، قال ما الله رسول فهوي 

ياث قلت يبكيان، قاءل.ين وأبوبكر الله رسول فإذا جئت الغد من كان فلما 
بكاءوجدت فان وصاحبك، أنت سكي شء أي من ١^١ رسول 

لبكائكما.تباكيت بكاء أجد لم وإن بكيت، 
لقد، الفداء أحدهم من أصحابك علي عرض لليي أبكي  ١٠• الله رسول فقال 
اللهوأنزل الله- نبي من ميبة -شجرة الشجرة(( هده من أدنى عذابهم علي عرءس 

فيدوىألاري ي ثئخث حئ أترئ أي هءثأ أن ناَثامتث,_ني ؤ ؛ عزوجل- 

^0هوأِثئلمهئئاصأق



هض:أدابامادهماسمأاصت

i،ثير إن ألأمثئ تن< ^؛1^؛ و لثن ،ل الخى يتأه . قصت عمد 
،■ه قبمث •ممعور يأقث لكم نسن منهظم لقد تتآ نقا - يوذم -غقا محب؛محأ 

)الأممل(\ا،

منفيها لما الشورى؛ مبدأ حواراته ق الني. يقرر وغتؤها الحادثة هذه فمي 
الرجال،أفكار واستهللاع ، الأراء احتمالات من الحق وتخليص القلوب، نضب 

صورة ٠٧١لك ممثل كما صاحبه عقل لك ممثل الرأي فإن مقاديرها؛ ومعرفة 
اسقبلها.إذا شخصه 

الاراءمطلع يراهم وأنه نفوسهم، ق للثقة زرعا أصحابه استشاراته ق أن كما 
الإخلاص.ومواطن السديدة، 

وهوالفتيفيه، آراءهم يتتللع الأس عليهم نعرص قوم مزلة من أرفع مولة وأي 
الصيمة؟سموالمكروصفاء من الله وممارزقه - -كماص الماء وحى من بمايأتيه 

فكانالمشاورة؛ يسنة يأحن.ون بعده من الكبار الأمة وقاده أصحابه، صار وليذا 
علية.منزلة ق السياسة بوجوه والخبرة يالشريعة العلم من الصديق؛. أبوبكر 
منجماعة آراء تتداولما أن بعد إلا حادثة ق حكما يبرم لا كان هدا ومع 

الصحابة.ر

عمرفكان )) t '؛ءس تيمية ين الإسلام شيخ تال الثورى، ق عمر.^ وهكداكان 

(.١٧٦٣)ملم .١ 

وخامالنه رسول ومحمد ، ٢ صزا حس\أن الخضر محمد للشيخ الإسلام ق ١•^^ انظر - ٢ 
.الوJص٨١-٠٢جاد \لك\ضفوأسو اقل ومحال0 ،  ١٢٣.١١٨ص



اصلاثني|اداباسراوهماسمأاصيل

عودمواثن عوف بن والنمحروعدرحمن وطلحة وض لضان الأمور ل يشاور 

ضلكندحلاينعاسمحسمت.ئينبمودموسوشرم، 
؛.يمم شعا دأتر؛ام "ؤل ت بقوله عليه ومدحيم الومت؛ن به ار؛نه أمر مما وهذا 

(.٣٨)الثوري: 

بعدهروي فما الأمور، أسد من وسماسته وحكمه، عمر، رأي كان ولمدا 
زمنه.ق وعره ، وانتشاره ، وعركظهوره وانتشر، الإسلام ظهر ولا ، قط مثله 

الكسرأمره وكان والفرس، والروم قيصر، وقصر كسرى، كسر الذي وهو 
ولموقاص، أبي بن سعد العراقي الخنس وعلى ■ميدة، أبا الشامي الخنس على 
ثوراه((وأهل وجنده وعماله ونوابه حلفائه مثل - بكر أبي بعد - لأحد يكن 

-تعار-:قوله )باب عنوانه: بابا صحيحه ق اوخارىإةتاقها< الإمام عقد وتد 

،م ق وشاؤدهم اهو"ءز أتثعم يؤ 
بعده.من والأمن النم. حوارات ي الشورى مدأ قررفيه وتد 

لهفرأوا والخروج، اكام ق أحد يوم أصحابه المي. رروشاور : قالظتإ؛قا، 
وقال؛العرم، يعد إلهم ممل فلم أقم، قالوا؛ وعزم لأمته، لس فلما الخروج 

.اض« بحكم حتى فيضعها لأمته يلبس لني ينبض Iلا 
نزلحتى منهما فمع عائشة، الإمحلف أهل به رمى فيما وأسامة عليا وشاور 

الله.أمره بما حكم ولكن تنازعهم، إر يلتفت ولم الرام؛ن، فجلد القر'آن 
اياحة؛الأمور ق العلم أهل من الأمناء يستشيرون بعد الأئمة وكانت 

٠ oAZAتيمية لابن النبؤية السنة نهاج *• 



اصلاثني!اداساسمادفياسمأاسمت

.بالني. اقتداء غيره؛ إل يعدوه لم السنة أو الكتاب فإذاوصح لأحذوابأسهلها 
قالوقد الناس تقاتل كيف عمرت فقال الزكاة مع من قتال بكر أبو ورأى 

القالوا فإذا ض، إلا إله لا يقولوا حتى الاس أقاتل أن *أرت : افه. رسول 
؟اش# على وحسابهم بحقها إلا وأموالمم دماءهم مني عصموا الله، إلا إله 

يعدتابعه ثم ، ايثه. رسول جمع ما فرق.yO من لأقاتلن والله أبوبكرث فقال 
الدينق الث4. رسول حكم عنده إذكان مشورة؛ إر أبوبكر يلتفت فلم عمر، 
\وأحكامه٠ الدين تديل وأرادوا والزكاة الصلاة ( jiUفرقوا 

حواراتي العفليم الأدب ذلك النبؤية السيرة حلال من لنا يتجلى وهكدا 
محاوري4.شأن من وهورفعه. ألا النبيءج 

.١٤٠٤صه سهم شورى وأعرهم ؤ ت تعال قوله باب  ٩٦الاعتصام كتاب البخاري صحيح - ١ 



اسلاثض:اد1باّاريسم،ب

اواررهقوالإح،،طز،وط<اسرح1واسمار اأي،هاثااثوق:أحذه. 

علىتقفي التي العالية والأخلاق الحميدة، الصفات لتلك محاج فانحاور 
مضاعفة.أصعافا أكله يؤتي ونحعله ، والمدوء السكينة، حواره 

كافةهع حواراته ق الأداب يتلك آخذا واللام- الصلاة -عليه نبينا كان ولقد 
والإحسان.الرفق معاني؛ من، أجمل، لما إيضاح يلي وفيما الهلبقات، 
أشدلدلك محاج فانحاور الصدر؛ وسعة والصبر بالحلم أخدم. أولا؛ 
فيه.الغضب ت.واعي و؛بحرك ، يثيؤْ لما هومعرصى إذ الحاجة؛ 

(.١٧)لقمان؛لخبماطك ما عفي، ؤآصر ؤز لابنه؛ اللام -عليه لقمان مواعفل ومن، 
الشرالخماعات أن ذلك الصبر؛ قلين، الصدر، صيؤر يكون يانحاورأن بحن فلا 

الخير-كالهلبيب.رأساؤ، إذاكان خموصا -واتحاور ، كالريضر، الماد فيها استشرى، 
ببعضالهلييب ينال أن إر تصرفه سوء أو جهله، يدفعه قد الريص أن وكما 

فقدالشيهلان؛ عليها واستحوذ الشر، أنهكها الش، الحماعات -يىكن.لك السوء 
الأذى.يبحم، الأرواح طبيب تنال أن ذلك يدفعها 

أوعملحيركير، يصدرعته ولم حياته، تتعصت احتماله وقل صدره، فإذاضاق 
مهلمئنة.وص وأف3اواسع، بصدررحب، الأذى ذتلقو_، أن فخيرللمحاور-إذا- كسر؛ 

التفوم،كلوم وليداو بالاه، بالأستعانة لما فليستعد شاقة؛ مهمته أن وليعلم 
تلكفان بالإحسان؛ الإساءة ومقابلة الخانب، وليرث الصدر، وسعة بالمدوء، 

الغائرة.الخراج وبلسم الشرسة، القوس رقية الصفات 
ليداويولكن قيحصمهم، ليخامحمهم؛ الناس أمام ا وقفما أنه وليستحضر 



اصلاهض!آعاباماوهماسمأاصيت

الصفات.يتلك والتقوس القلوب يولف أن على فليحرصى شاريهم؛ ؤيرد ، ادهم ف
لامضإأكف يث ئا ؤ: محمد. نبينا وصف ي - -تعالض قال 

(.١٥٩عمران:)آل ين"مإق 

آنهلؤىعن يآعمبمن ألإ،ف ه آتثو خذ ؤ ت له وجل- -عر ض وقال 
0يم)الأءراف:بمبما(.

لجيق دعوته يعرض فكان حواراته؛ ق والسلام- الصلاة -عليه وهكذاكان 
والمسيءبالإعراض، الخاهل ؤيقابل والصر، بالخلم، يأخذ وكان القول، من 

الإحان.بالعفوأو 
ولابالصبر، فيلقاه وسقهانيم؛ مشركي من يلحقه كان كثيهمآ أذى وإن 

١قليلا ولوّيئا الد.عوة ق واستؤمحاله عزمه من ينال 

فيكونالأعراب، س الحفاة أوبحض المنافق؛ن، بعض بها يرميه كلمة من وكم 
١أوالإنعام. التبسم، أو الصفح، جزازها 

العلياءمن وحاز حواره، أثمر المكارم هازه النحومن هذا على انحاور فإذاكان 
مكان.كل 

اظراز.ذلك سارتعلى م اكالاسسحواراتهم. مهذا
اربعثيقول: هميرة أبا سمع أنه سعيد أبى بن سعيد عن الصحيحين 3( حاء 
أنالين ثمامة له: يقال حنيفة بتي من برجل فجاءت نحد، قبل خيلا الله رسول 

الله.رسول إليه فخرج المسجد، سواري من بسارية فريْلوه اليمامة، أهل ّيد 

.١ ٦ ٢ - ١ ٦ ١ ص زهرة لأيي والخطابة ، ١١٣ص السيرتأ وخام اض انظرمحمدرسول - ١ 



اسلاهض:اعاسامارياسمأاصيل

.ثمامة؟(( يا محدك ررماذا فقال: 

شاكر،على تعم تعم وإن دم، ذا تقتل تقتل إن خير، محمد يا عندي ت فقال 
شئت.ما منه ُعط محل المال تؤيد كتت وإن 

ثمامة؟«.يا محدك ما )) فقال:الغد، بعد كان حش افه. رسول فمكه 
كنتوإن دم، ذا تقتل تقتل وإن شاكر، على تعم تعم إن قلت، ما ت قال 

شئت.ما منه تعقل محسل المال تنئي 

.ثمامة؟(( يا عندك ررماذا قال: ثم الغد، من كان حتى ايثه. رسول فتؤكه 
دم،ذا تقتل تقتل ؤإن شاكر، على تعم تعم إن لك، قالت ما عندي ت فقال 

شئت.ما منه تعهل فل المال تؤيد كشت وإن 

فاغتسل،المجغ. من قؤيب محل إل فانطلق ؛رأطلقواممامة(( ٠ افه^^ رسول فقال 

ياورسوله، عيده محمدا أن وأشهد افه إلا إله لا أن أشهد ت فقال المجد خل دم 
وجهكأصبح فقد وجهك، من إليإ أبغص وجه الأرض على كان ما وافه محمدل 
دينكفأصح دينك من إليإ أبغض دين من كان ما وافه إليإ، كلها الوجوه أحب 
أحببلدك فأصبح بلدك، من إلل أبغض بلد من ماكان وافه إلل، كله الدين أحب 

ترى؟فماذا العمرة، قد وأنا أحدتي حيلك ؤإن إلل، البلادكلها 
أصثوت؟قائل؛ له قال مكة قدم فلما يعتمر، أن وأمره اطه. رسول محشره 

اليمامةمن اتيكم لا وافه ولا ، اطه. رسول ْع أسلمت ولكتي؛ لا، فقال؛ 
.(( اطه. رسول فيها يأذن حتى حنطة حية 

:١٧٦٤(ويم)٤٣٧٢و٢٤٢٢و٤٦٩و٤٦٢الناري),



اسلالثاض|اداباسمارهماسمأاما

ثلاثةالنبي. أمهله حيث النمس؛ ومحلول والصبر، الخلم، هذا إر فانظر 
ثمامة؟«.يا محدك له:»ماذا وهويقول أيام 

صفحالضيم ينبل لا سيد أنه المرهف- -يذوقه وأدرك العزة، منه أحس ولما 
أيام.ثلاثة دام حوار بعد سراحه وأمحللمق عنه، 

قبيلق وصار محلواعية، عن الإسلام ق يحل أن إلا السيد ذللئ، من كان فما 
النفس.ومحلول والصبر، الخلمم وذللئ، الراش، الخوار ذللئ، بفضل أهله 

هذا- أيام ثلاثة ذللئ، وكرر ثمامة؟(ا يا عندك وما قوله؛  ١٠التواويظأ؛مح؛ يقول 
علىيتثعهم الذين الأشراف من إسلامه يرجى لن وملأمحلفة ، القلوب، تأليف، من 

حلقكثير((إسلامهم 
القول،ولئ ، الوح؛ بسط تبحون فالناس القول؛ ولعن الوجه، بسط ثانيا؛ 
عز.من إلا يكلمها ولا يزدؤيها، مما وتنقر عليها، ينز نن على تنز والقلوب 
مولإل وتهيثهم اشدين، أو الخاهلعث ئألف أثرف، ب اش الوسائل ومن 

أنولعمن ُوع بأي إلثهم والإحسان وجوههم، ف، المعروف بسط - الإصلاح 
مواجهتهمفان الدنيا؛ الحياة هذه ٠تاع من بشيء ؤإرصاوهم الإحسان، 
وممهداتحاور، نحو قلمؤيهم يعطف قد - كريمة براحة وممافحتهم بالجميل، 

•يعرصه ما لشول السل 

خيرا.عليها ؤيفيص ، نعمة يليسهأ من مصافاة على مهلبوعة والقوس 

يكونوألا ويزلما، يألفن وممن العؤيكة، لين يكون أن باتحاور بحسن ولمذا 

./١٩٨ ٢ النووي بشرح ملم صحيح - ١ 



اصلاثني:أدابامارهماسمأاصيت

السامعيرن.على متعاليا ، القلب قاسي الهلثع، جاف، 
منيكر من كحال، التقى، يتعفلم المعرة المارادت1ا عن لتري ان به وبجير 

)حسباأو رأيي( )ق يقول( كأن، مقامه يقوم ما أو )أنا( التكلم صمير ارج إي 
.ونحوذللف، إليه( توصالت، ما )هذا أو خبرتي( 

كأي،بضميرالخمع، كالأتيا)!، للنفس تفخيم فيه ماكان ذللئ، عن وأجدربالبعد 
إليه(.توصلنا ما )هذا أو ترحيحتا( )هدا و رأينا( )هذا ت يقول 

اليالفجة ١لعثاراتا من وتحوذللئ، و)قلتا( )مول( يكرركلمة؛ أن ذللئ، ومن 
م

مكانة.له ليس ممن صدرت إذا خصوصا وغرور، نقص عن تنم 
التأثير.وقلة وتاكرالأرواح، الأنفس، فهذاكلهمحلثةلتباعد 

وعروبالتواصع' توحي الش الصيغ يستعمل أن به بحسن ذلك من ؤبدلأ 
)ولعليقول؛ أو وكاوا( كذا للمتأمل )ؤيبدو يقول؛ كأن لأصحابه، العلم 

يالتواصع،المقعرة العبارات من ذللئ، وتحو وكدا( كذا يقال؛ أن الصواب، 
القس.واهتصسام 

الخوار؛مقومات أعفلم من الخافية الكلمة واحتناب، القول، ق الرفق إن ثم 
قويرغبها الرشد، من ؤيدنيها الناشزة، النفوس يتألف قد اللن الخطاب، فان 

الموعفلة.أو للحجة الإصغاء 

غعؤداإثن، ادهبا ؤز ت لام- ال-عليهما وموسى هارون خهلايا ق -تعار- قال 
,طه.^ آوبجش. قق,ندمح 

يقولجبار به يخاطب، ما أحس اللن القول من - اللام عليه - موسى ولقن 



ادهأ1سويتاثني;آدابااهمادهم اسل 

ؤأوأسكإكرة أن لأث<إق؛ هر ؤزثم ؛ -تعار- فقال الأعلى، رخم أنا ت لقومه 
النازعات*؛ه ذئاحش?و؟ راى 

لفرعون:قال كيف به أمر لما موسى امتثال وتأمل ١١•* ظقئه القيم ابن محال 
هالنازعات•( ١ )٩ هحشى رئل؛أ إلى وأهديك ( ١٨)ركى أف إلى لك ز هؤ 

إلىؤ وقال: الأمر، نخرج لا والعرض، السؤال محرج معه الكلام فأخرج 
أنكثك«•أن إل رر يقل؛ ^ولم تزكى أف 

البركة،من فيه لما غيره؛ دون التزكى لفظ وذكر هو، إليه الفعل فنسب 

والماء.والخير، 

يسيرأمامك.الن«ى يديك ( jrvjكالدليل أكون ه إلى وأهديك ؤ ت محال ثم 
بنعمهوربا٥ ورزقه، خلقه، الذي ٧ لإيمانه استدعاء ه ليك إلى ؤ ت ومحال 

٢١١.ويأ(( صغيرا 
وتهش، القالوب، نسينها صدر، وسعة أدب، ي يلقى الش انحاورة فان ولمدا 

الأسماع.لما وترتاح القوس، لما 
ومحبةالرفق، على جإله بأن محمد. نبينا على - وعلا -حل ^^١ امى ولقد 

آميؤن نبممات مما ؤ وحل-: -عز فقال والمقلا٠لة، الغلثلة، جنبه وأن الرفق، 
صتيولآصغيا;جممحالقثنأ;فيمح 

آلعمران:؟هاب٤> 
الخلقبهذا حافلمه الحواروغيره ي والسلام- الصلاة -عليه سترنه كانت ولقد 

. ١٣٣القيم لأبن القوس .بيانع 
































































































































































































































































































































