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 أدب احلوار بني املختلفني 

احلوار جائز يف اإلسالم متى كانت املصلحة املتوقعة منه أعظم من املفسدة املرتتبة 

عليه، ومتى ثبت أن نفعه أكثر من رضره، وقد عني القرآن الكريم عناية بالغة باحلوار، 

بة فيه أبًدا، ف احلوار هو الطريق األمثل لالقتناع الذي ينبع من أعامق وذلك أمر ال غرا

صاحبه، واالقتناع هو أساس اإليامن الذي ال يمكن أن ُيفرض فرًضا، وإنام ينبع من داخل 

 اإلنسان. 

 إحسان الظن باآلخرين:

ومن املبادئ األخالقية املهمة يف التعامل بني اإلسالميني مع بعضهم البعض: إحسان 

لظن باآلخرين، وخلع املنظار األسود، عند النظر إىل أعامهلم ومواقفهم فال ينبغي أن يكون ا

 سلوك املؤمن واجتاهه قائام عىل تزكية نفسه، واهتام غريه..

َن اأْلَْرِض َوإِْذ  واهلل تعاىل ينهانا أن نزكي أنفسنا، فيقول: } ُهَو َأْعَلُم بُِكْم إِْذ َأنَشَأُكم مِّ

وا َأنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتََّقى{ )َأنُتْم َأجِ  َهاتُِكْم َفاَل ُتَزكُّ  ( سورة النجم.32نٌَّة يِف ُبُطوِن ُأمَّ

: إهنم أبناء اهلل وأحباؤه، فقال تعاىل: }َأَلْم َتَر إِىَل  ويذم اليهود الذين زكوا أنفسهم وقالوا

ي  ُ ُيَزكِّ وَن َأنُفَسُهْم َبِل اّلله ِذيَن ُيَزكُّ  ( سورة النساء.49َمن َيَشاء َوالَ ُيْظَلُموَن َفتِياًل{ )الَّ

واملؤمن ـ كام قال بعض السلف ـ أشد حسابا لنفسه من سلطان غاشم، ومن رشيك 

 شحيح!

فهو أبدا متهم لنفسه ال يتسامح معها، وال يسوغ هلا خطأها، يغلب عليه شعور التفريط 

 يف جنب اهلل، والتقصري يف حقوق عباد اهلل.

يعمل اخلري، وجيتهد يف الطاعة، ويقول: أخشى أن ال يقبل مني. فإنام يتقبل اهلل من  وهو

 املتقني، وما يدريني أين منهم؟!
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نه والعاملني معه  وهو يف اجلانب املقابل يلتمس املعاذير خللق اهلل، وخصوصا إلخوا

ىل سبعني، لنرصة دين اهلل، فهو يقول ما قال بعض السلف الصالح: ألتمس ألخي من عذر إ

 ثم أقول: لعل له عذرا آخر ال أعرفه!

وإن من أعظم شعب اإليامن حسن الظن باهلل، وحسن الظن بالناس، ويف مقابلهام: سوء 

 الظن باهلل، وسوء الظن بعباد اهلل.

نَّة، فاألصل محل املسلم عىل  إن سوء الظن من خصال الرش التي حذر منها القرآن والسُّ

الصالح، وأن ال تظن به إال خريا، وأن حتمل ما يصدر منه عىل أحسن الوجوه، وإن بدا 

 ضعفها، تغليبا جلانب اخلري عىل جانب الرش.

ِذيَن آَمنُوا اْجَتنِ  َا الَّ َن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َواَل واهلل تعاىل يقول: }َيا َأُّيُّ ُبوا َكثرًِيا مِّ

قُ  ْعُضُكم َبْعًضا َأيُِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل حَلَْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ ُسوا َواَل َيْغَتب بَّ وا جَتَسَّ

ِحيٌم{ ) ٌب رَّ ا َ َتوَّ َ إِنَّ اّللَّ د به: نن السوء الذي  م يقم عليه ( سورة احلجرات، وامل12اّللَّ را

 دليل حاسم.

اُكْم َوالظَّنَّ ، َفِإنَّ الظَّنَّ » َقاَل:  -  -وَعِن األَْعَرِج َقاَل َقاَل َأبُو ُهَرْيَرَة َيْأثُُر َعِن النَّبِىِّ  إِيَّ

ُسوا ، َواَل َتَباَغُضوا ، وَ  ُسوا ، َوالَ حَتَسَّ ًنا َأْكَذُب احْلَِديِث ، َوالَ جَتَسَّ  «  .ُكوُنوا إِْخَوا

واملفروض يف املسلم إذا سمع رشا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه،  

وأن ال يظن به إال خريا، كام قال تعاىل يف سياق حديث اإلفك: } َلْواَل إِْذ َسِمْعُتُموُه َننَّ 

ا َوَقاُلوا هَ  بنٌِي{ )امْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت بَِأنُفِسِهْم َخرْيً  ( سورة النــور.12َذا إِْفٌك مُّ

 تأن وال تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم!وما أصدق ما قاله الشاعر هنا:

 ترك الطعن والتجريح للمخالفني:
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لتقارب: ترك الطعن والتجريح للمخالف، والتامس العذر له، ومن أسباب التواصل وا

 وإن كان خمطئا يف ننك.

وذلك ألنه قد يكون مصيبا وأنت املخطئ، إذ ال يقني يف االجتهادات بصواب أحد 

 القولني، كل ما متلك يف هذا املجال هو الرتجيح، والرتجيح ال يعني القطع واليقني.

 جيوز الطعن عليه بحال، ألنه معذور يف خطئه، بل كام أن املخطئ يف هذه القضايا ال

 مأجور عليه بنص احلديث النبوي الرشيف.

فكيف جيرح أن يطعن عليه يف أمر هو مأجور عليه من اهلل تعاىل، وإن كان أجرا واحدا 

 غري مضاعف، ولكن يكفي أنه مثاب ومأجور غري مأزور؟

جيرح بعضهم بعضا، بل أثنى  وهذا هو هنج السلف يف اختالفهم يف االجتهاد، فلم

 بعضهم عىل بعض برغم ما اختلفوا فيه.

 نموذج من أدب كبار العلامء مع خمالفيهم:

ئعة، التي  ولعل من أفضل وأحسن أمثلة أدب االختالف: تلك الرسالة العلمية الرا

بعث هبا فقيه مرص وإمامها وعاملها الليث بن سعد إىل اإلمام مالك، يعرض عليه فيها وجهة 

نظره يف أدب جم رفيع، حول كثري مما كان اإلمام مالك يذهب إليه، وخيالفه فيه الليث بن 

سعد، ونظرا لطول الرسالة نقتطف منها ما يشري إىل ذلك األدب الرفيع، الذي اختلف يف 

م علامئها، يقول الليث بن سعد: )... سالم عليك، فإين أمحد  نله سلف هذه األمة، وكرا

 إ ه إال هو. أما بعد: عافانا اهلل وإياك، وأحسن لنا العاقبة يف الدنيا إليك اهلل الذي ال

واآلخرة، قد بلغني كتابك تذكر فيه من صالح حالكم الذي يرسين، فأدام اهلل ذلك لكم، 

وأمته بالعون عىل شكره، والزيادة من إحسانه.. ثم يقول: وأنه بلغك أين أفتي الناس بأشياء 

عندكم، وأين حيق عيل اخلوف عىل نفيس العتامد من قبيل عىل ما أفتيهم خمالفة ملا عليه الناس 

به، وأن الناس تبع ألهل املدينة التي كانت إليها اهلجرة، وهبا نزل القرآن، وقد أصبت 
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بالذي كتبت به من ذلك ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ ووقع مني باملوقع الذي حتب، وما أجد أحدا 

ذ  ، وال ينسب إليه العلم أكره لشوا الفتيا، وال أشد تفضيال لعلامء أهل املدينة الذين مضوا

 آخذ لفتياهم فيام اتفقوا عليه مني، واحلمد هلل رب العاملني ال رشيك له(.

ثم يميض اإلمام الليث بن سعد يف رسالته موردا أوجه االختالف بينه وبني اإلمام مالك 

أن كثريا من السابقني األولني الذين  رمحهام اهلل تعاىل حول حجية عمل أهل املدينة مبينا

خترجوا يف مدرسة النبوة محلوا إىل مشارق األرض ومغارهبا، وهم جياهدون، ما تعلموه من 

كتاب اهلل وسنة نبيه، وبني أن التابعني قد اختلفوا يف أشياء وكذلك من أتى بعدهم من 

يقول: )ومع ذلك ـ بحمد أمثال: ربيعة بن أيب عبد الرمحن حيث يذكر بعض مآخذه عليه، ثم 

اهلل ـ عند ربيعة خري كثري، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبني، وطريقة حسنة يف 

ه بأحسن ما  نه عامة، ولنا خاصة، رمحه اهلل وغفر له وجزا اإلسالم ومودة صادقة إلخوا

ليلة عمله(، ثم يذكر من أمثلة االختالف بينه وبني اإلمام مالك قضايا عديدة مثل: اجلمع 

املطر ـ والقضاء بشاهد ويمني ـ ومؤخر الصداق ال يقبض إال عند الفراق ـ وتقديم الصالة 

عىل اخلطبة يف االستسقاء.. وقضايا خالفية أخرى، ثم قال يف هناية الرسالة: )وقد تركت 

أشياء كثرية من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق اهلل إياك، وطول بقائك، ملا أرجو للناس يف 

املنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك، مع استئنايس بمكانك وإن نأت  ذلك من

الدار، فهذه منزلتك عندي، ورأيي فيك، فاستيقنه، وال ترتك الكتاب إيل بخربك وحالك 

وحال ولدك وأهلك، وحاجة إن كانت لك، أو ألحد يوصل بك، فإين أرس بذلك، كتبت 

نسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم شكر ما أوالنا، ومتام إليك ونحن صاحلون معافون واحلمد هلل، 

  ما أنعم به علينا، والسالم عليكم ورمحة اهلل( .


