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إن حياة الصحابي الجليل مصعب بن عمير إن حياة الصحابي الجليل مصعب بن عمير  مليئًة بالفوائد والدرر، إال  مليئًة بالفوائد والدرر، إال أن أن 
، أال وهو: أسلوب الحوار، ولعل ، أال وهو: أسلوب الحوار، ولعل  هناك أسلوب تربوي قد يكون بارزًا يف حياته هناك أسلوب تربوي قد يكون بارزًا يف حياته 
الحوار المتمثلة يف  يلحظ ذلك؛ لذا رأى المؤلف إيراد آداب الحوار المتمثلة يف  القارئ لسيرته القارئ لسيرته  يلحظ ذلك؛ لذا رأى المؤلف إيراد آداب 
مصعب بن عمير مصعب بن عمير  مختصرًة من البحث الذي أشرت إليه يف مقدمة كتاب سيرة  مختصرًة من البحث الذي أشرت إليه يف مقدمة كتاب سيرة 

. الصحابي الجليل مصعب بن عمير الصحابي الجليل مصعب بن عمير 
فالحوار من أهم أساليب التربية اإلسالمية وأفضلها؛ ذلك ألنه يترك المجال فالحوار من أهم أساليب التربية اإلسالمية وأفضلها؛ ذلك ألنه يترك المجال 
مما  األفكار،  وتالقح  اآلراء  وتبادل  النظر  وجهات  إلبداء  المتحاورة  مما لألطراف  األفكار،  وتالقح  اآلراء  وتبادل  النظر  وجهات  إلبداء  المتحاورة  لألطراف 
تسود  ثم  ومن  العقبات،  وتجاوز  المشكالت  وحل  المفاهيم  تصحيح  عنه  تسود ينتج  ثم  ومن  العقبات،  وتجاوز  المشكالت  وحل  المفاهيم  تصحيح  عنه  ينتج 
في  استعماله  كثرة  أهميته  على  يدل  ومما  المجتمع،  أفراد  بين  واأللفة  في المحبة  استعماله  كثرة  أهميته  على  يدل  ومما  المجتمع،  أفراد  بين  واأللفة  المحبة 
بل  اإلسالم،  إلى  الناس  لدعوة  كبيرة  فرصة  فهو  النبوية،  والسنة  الكريم  بل القرآن  اإلسالم،  إلى  الناس  لدعوة  كبيرة  فرصة  فهو  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن 

ويقضي على المشاكل والخالفات العالمية واألسرية، أو يخفف منها.ويقضي على المشاكل والخالفات العالمية واألسرية، أو يخفف منها.
وقبل الشروع يف آداب الحوار عند مصعب بن عمير وقبل الشروع يف آداب الحوار عند مصعب بن عمير  نتطرق إلى مفهوم  نتطرق إلى مفهوم 

اآلداب والحوار يف اللغة واالصطالح.اآلداب والحوار يف اللغة واالصطالح.
فأما اآلداب لغًة:فأما اآلداب لغًة:

َقْوًال  َماُيْحَمُد  استعماُل  وُهَو:  َيِشيُنه،  ا  عمَّ بِِه  َقاَمت  َمْن  َتْعِصُم  َمَلَكٌة  َقْوًال «اَألَدُب:  َماُيْحَمُد  استعماُل  وُهَو:  َيِشيُنه،  ا  عمَّ بِِه  َقاَمت  َمْن  َتْعِصُم  َمَلَكٌة  «اَألَدُب: 
وِفْعال»وِفْعال»(١). وقيل «األدب: عبارة عن معرفة مايحترز به عن جميع أنواع الخطأ». وقيل «األدب: عبارة عن معرفة مايحترز به عن جميع أنواع الخطأ»(٢).

(١) محمد الحسيني: تاج العروس من جواهر القاموس، ٧/٢.
(٢) الجرجاني: كتاب التعريفات، ص١٥.



 ٦
أثناء  في  الناجح  المحاور  بها  يلتزم  التي  السمات  هي  باآلداب:  أثناء والمقصود  في  الناجح  المحاور  بها  يلتزم  التي  السمات  هي  باآلداب:  والمقصود 

وعمًال. عملية الحوار بأنواعها الثالثة (العلمية، النفسية، اللفظية) قوًال وعمًال.  اللفظية) قوًال  النفسية،  بأنواعها الثالثة (العلمية،  الحوار  عملية 

والحوار يف اللغة:والحوار يف اللغة:
إِذا  محاورة  فالنا  وحاورت  إِذا ،  محاورة  فالنا  وحاورت   ،(١)« ْيِء  الشَّ وإِلى  ْيِء  الشَّ َعِن  ُجوُع  الرُّ »«الَحْوُر:  ْيِء  الشَّ وإِلى  ْيِء  الشَّ َعِن  ُجوُع  الرُّ «الَحْوُر: 

كلمك فأجبتهكلمك فأجبته(٢). «وَتحاَوُروا: َتراَجُعوا الكالم بينهْم». «وَتحاَوُروا: َتراَجُعوا الكالم بينهْم»(٣).

ويف االصطالح:ويف االصطالح:
محدد  موضوع  في  اآلخر  الطرف  مع  المحاور  يستعملها  التي  الطريقة  محدد هو:  موضوع  في  اآلخر  الطرف  مع  المحاور  يستعملها  التي  الطريقة  هو: 

بهدف الوصول إلى الحق من خالل إقناعه وتصحيح خطئه ما أمكن.بهدف الوصول إلى الحق من خالل إقناعه وتصحيح خطئه ما أمكن.

(١) ابن منظور: لسان العرب، ٢١٧/٤.
(٢) محمد بن الحسن األزدي: جمهرة اللغة، ٥٢٥/١.

(٣) الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ص٣٨١.
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وهدوءًا،  ارتياح  النفس  يعطي  ما  بكل  للحوار  النفسية  اآلداب  تعتني  وهدوءًا،   ارتياح  النفس  يعطي  ما  بكل  للحوار  النفسية  اآلداب  تعتني   
ويؤذيها،  النفس  يزعج  ما  كل  وترفض  المناسب،  الزمان  واختيار  المكان،  ويؤذيها، كتهيئة  النفس  يزعج  ما  كل  وترفض  المناسب،  الزمان  واختيار  المكان،  كتهيئة 

والقلق.  والتوتر  والقلق. كالغضب  والتوتر  كالغضب 
بنبن  مصعبمصعب  يف  تمثلتتمثلت  والتيوالتي  الحوارالحوار  يف  النفسيةالنفسية  اآلداباآلداب  تلكتلك  أهمأهم  ومنومن 

عميرعمير  ماما يأيتيأيت(١):
: اإلخالص وصدق النيّة. : اإلخالص وصدق النيّة.أوالً أوالً

: هتيئة اجلو املناسب. : هتيئة اجلو املناسب.ثانياً ثانياً
: اإلنصاف والعدل. : اإلنصاف والعدل.ثالثاً ثالثاً

: احللم والصرب. : احللم والصرب.رابعاً رابعاً
: العزة والثبات عىل احلق. : العزة والثبات عىل احلق.خامساً خامساً

: حسن االستامع. : حسن االستامع.سادساً سادساً
: اجلرأة والغضب لنرصة احلق. : اجلرأة والغضب لنرصة احلق.سابعاً سابعاً

، استطاع من  ، استطاع من  محاورًا ناجح فهذه اآلداب جعلت من مصعب بن عمير فهذه اآلداب جعلت من مصعب بن عمير  محاورًا ناجح
خاللها ضبط مسيرة الحوار وتحقيق الهدف منه، وهذا بيان لها كما يأيت:خاللها ضبط مسيرة الحوار وتحقيق الهدف منه، وهذا بيان لها كما يأيت:

(١) يحيى بن محمد زمزمي: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة،ص ١١٦.



 ٨
أوًال: اإلخالص وصدق النّية:أوًال: اإلخالص وصدق النّية:

تركترك مصعبمصعب بنبن عميرعمير   ديندين آبائهآبائه، ، وماوما كانكان فيهفيه منمن نعمةنعمة وداللودالل، ، وتحموتحّمل األذىاألذى 
والتعذيبوالتعذيب؛ ؛ كلكل ذلكذلك منمن أجلأجل ديندين اهللاهللا ۵. . وقدوقد رأىرأى فيهفيه الرسولالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص حبهحبه الصادقالصادق هللا 
ورسولهورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ، لذالذا قالقال عنهعنه ملسو هيلع هللا ىلص: «: «لقدلقد رأيت هذارأيت هذا عندعند أبويهأبويه بمكةبمكة يكرمانهيكرمانه وينعمانهوينعمانه، ، ومافتىومافتى 

منمن فتيانفتيان قريشقريش مثلهمثله، ، ثمثم خرجخرج منمن ذلكذلك ابتغاءابتغاَء َ مرضاةمرضاة اهللاهللا ونصرةونصرة رسولهرسوله...»...»(١).
وكذلك لم يشغل بال مصعب بن عمير وكذلك لم يشغل بال مصعب بن عمير  عندما أرسله النبي  عندما أرسله النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل إلى أهل 
الدنيا، ولم المدينة إال نشر اإلسالم بينهم وتعليمهم، فلم ينظر إلى شيء من زينة الدنيا، ولم  وتعليمهم، فلم ينظر إلى شيء من زينة  المدينة إال نشر اإلسالم بينهم 
يطلب من أحد شيئا، رغم ما كان فيه من فقر وضعف، وهذا كله يدل على إخالصه يطلب من أحد شيئا، رغم ما كان فيه من فقر وضعف، وهذا كله يدل على إخالصه 

وصدق نيته ونزاهة نفسه.وصدق نيته ونزاهة نفسه.
المناسب: الجو  هتيئة   : المناسب:ثاني الجو  هتيئة   : ثاني

حواراحوارًا ً  منهمنه  تجعلتجعل  أمورأمور، ،  بعدةبعدة  فيهفيه  البدءالبدء  قبلقبل  هتيئتههتيئته  يتطلبيتطلب  الناجحالناجح  الحوارالحوار  إنإن 
، يؤيتيؤيت ثمارهثماره المرجوةالمرجوة منهمنه، ، كاختياركاختيار المكانالمكان والزمانوالزمان المناسبينالمناسبين، ، والتعارفوالتعارف  هادفهادف بنبّناءاًء، ً

للحوارللحوار. والجلوسوالجلوس  المتحاورينالمتحاورين، ،  بينبين 
منمن  حائطحائط  عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  زرارةزرارة  بنبن  وأسعدوأسعد  عميرعمير  بنبن  مصعبمصعب  دخلدخل  لذالذا 
، ، لمالما يحويهيحويه  حوائطحوائط بنيبني ظفرظفر (٢)، ، عندعند بئربئر مرقمرق (٣)، ، ومنومن هناهنا سيكونسيكون الحوارالحوار مهيئمهيئ

عمير  بن  مصعب  ذكــر  بــاب  اإليــمــان،  كتاب  الصحيحين،  على  المستدرك  (١) الحاكم: 
،٧٢٨/٣ ، رقم ٦٦٤٠. العبدري 

(٢) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.وحوائط بني ظفر في الحرة الشرقية المعروفة بحّرة واقم 
(أي شرق المدينة). السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ٦٢/٣.

وفاء   : السمهودي  ظفر.  بني  دار  من  قريبة  مرق  وبئر   .٤٣٦/١ النبوية،  السيرة  هشام:  (٣) ابن 
الوفاء بأخبار دار المصطفى، ٢٣/٤.



٩
المكانالمكان منمن خضرةخضرة جميلةجميلة، ، ومياهومياه وفيرةوفيرة، ، تجلبتجلب الهدوءالهدوء والروائحوالروائح الزكيةالزكية.

أسيدأسيد  بقدومبقدوم  عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  عميرعمير  بنبن  مصعبمصعب  زرارةزرارة  بنبن  أسعدأسعد  أخربأخرب  وعندماوعندما 
: «: «إنإن يجلسيجلس أكلمهأكلمه»(١)، ، فحرصفحرص مصعبمصعب بنبن  ابنبن الحضيرالحضير  قالقال لهله مصعب مصعب 
بنبن  أسيدأسيد  وصلوصل  عندماعندما  ثانيةثانية  مرةمرًة ً  كررهكرره  لذلكلذلك  النفسيالنفسي؛ ؛  األدباألدب  هذاهذا  علىعلى  عميرعمير  
 ، ،(٢) فتسمعفتسمع  تجلستجلس  أوأو  لهله: :  فقالفقال  ومتشتومتشّتماما، ،  غضبغضب  حالةحالة  يف  كانكان  وقدوقد  الحضيرالحضير  
أنأن  كماكما  الجلوسالجلوس، ،  إلىإلى  الوقوفالوقوف  منمن  الغضبانالغضبان  حالحال  منمن  التغييرالتغيير  ذلكذلك   منمن  فأرادفأراد 
الوقوفالوقوف يوحييوحي إلىإلى عدمعدم الرضاالرضا بالحواربالحوار، ، ويعطيويعطي صاحبهصاحبه شيئشيئ منمن األنفةاألنفة والتعاليوالتعالي، ، 
تخلتخل  التيالتي  واألفعالواألفعال  األقوالاألقوال  بعضبعض  واستعمالواستعمال  الصوتالصوت  رفعرفع  إلىإلى  ذلكذلك  فيقودهفيقوده 
بالحواربالحوار وتعطلوتعطل سيرهسيره، ، وأماوأما الجلوسالجلوس فيعطيفيعطي النفسالنفس شيئشيئ منمن االرتياحاالرتياح واالستقرارواالستقرار 

النفسيالنفسي.

: اإلنصاف والعدل: : اإلنصاف والعدل:ثالث ثالث
إنإن العدلالعدل واإلنصافواإلنصاف يعطيانيعطيان الحوارالحوار ثقةثقة ومتانةومتانة بينبين المتحاورينالمتحاورين، ، فمصعبفمصعب بنبن 
عميرعمير  ضمضّمن ذلكذلك يف حوارهحواره معمع سعدسعد بنبن معاذمعاذ  عندماعندما أقبلأقبل عليهعليه، ، حيثحيث قالقال 
لهله: «: «أوأَو َ تقعدتقعد فتسمع؟فتسمع؟ فإنفإن رضيترضيت أمراأمرًا ً ورغبتورغبت فيهفيه قبلتهقبلته، ، وإنوإن كرهتهكرهته عزلناعزلنا عنكعنك ماما 
تكرهتكره، ، قالقال سعدسعد: : أنصفتأنصفت»(٣)، ، رغمرغم أنأن مصعبمصعب  كانكان علىعلى الحقالحق بمجيئهبمجيئه بالدينبالدين 
، ، معمع  اإلسالمياإلسالمي، ، ولكنولكن أرادأراد أنأن يبينيبين مدىمدى تمسكهتمسكه بالعدلبالعدل ليرضىليرضى سعدسعد بنبن معاذمعاذ 

حرصهحرصه الشديدالشديد علىعلى إقناعهإقناعه بمابما جاءجاء بهبه.

(١) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.
(٢) المصدر السابق، ٤٣٥/١.
(٣) المصدر السابق، ٤٣٥/١.



 ١٠

: الحلم والصرب: : الحلم والصرب:رابع رابع
بنبن  أسيدأسيد  عليهعليه  أقبلأقبل  فعندمافعندما  صبوراصبورًا، ً،  حليمحليم  عميرعمير   بنبن  مصعبمصعب  كانكان 
وماوما  المكانالمكان، ،  باعتزالباعتزال  وأمرهوأمره  وهددهوهدده  لهله، ،  وزاجراوزاجرًا ً  متشتممتشتم  عليهعليه  وقفوقف  حضيرحضير  
فمافما   ، ،(١) منهمنه  ليسمعليسمع  بالجلوسبالجلوس  إليهإليه  وأشاروأشار  معهمعه  تلطفتلطف  أنأن  إالإال  مصعبمصعب   منمن  كانكان 
زجرهزجره وماوما انتقمانتقم لنفسهلنفسه ولمولم يقابلهيقابله بالمثلبالمثل، ، بلبل أحسنأحسن إليهإليه بالكالمبالكالم اللياللّين، ، والمعاملةوالمعاملة 
الحسنةالحسنة؛ ألنهألنه يعرفيعرف أنأن المقابلةالمقابلة بالمثلبالمثل سيكونسيكون معوالمعوًال ً هدامهدام لسيرلسير عمليةعملية الحوارالحوار، ، 

فيتوقففيتوقف بذلكبذلك الحوارالحوار، ، ويعجزويعجز عنعن تحقيقتحقيق الهدفالهدف المنشودالمنشود.

: العزة والثبات على الحق: : العزة والثبات على الحق:خامس خامس
والوال  المواطنالمواطن، ،  جميعجميع  يف  الحقالحق  علىعلى  ويثبتويثبت  اهللاهللا  بدينبدين  يعتزيعتز  أنأن  للمؤمنللمؤمن  بدبد  ال 

.(٢)Z  g    f        e d[ : :يرخصيرخص نفسهنفسه والوال يذلهايذلها، ، يقوليقول تعالىتعالى
فعندمافعندما  الحقالحق، ،  علىعلى  وثبتوثبت  الدينالدين، ،  هبذاهبذا  نفسهنفسه  أعزأعز  عميرعمير   بنبن  فمصعبفمصعب 
بي؟بي؟  التبدأالتبدأ  فيهفيه  أناأنا  بلدابلدا  أتقدمأتقدم  «ياعاقياعاق، ،   :» وقالتوقالت:  إليهإليه  أرسلتأرسلت  بمقدمهبمقدمه  أمهأمه  علمتعلمت 
فقالفقال: : ماكنتماكنت ألبدأألبدَأ َ بأحدبأحٍد ٍ قبلقبل رسولرسول اهللاهللا ملسو هيلع هللا ىلص. . ثمثم ذهبذهب إلىإلى أمهأمه، ، فقالتفقالت: : إنكإنك لعلىلعلى 
! قالقال: : أناأنا علىعلى ديندين رسولرسول اهللاهللا ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص وهووهو اإلسالماإلسالم الذيالذي  ْبَأِة ِ بعدبعُد! ُ ماما أنتأنت عليهعليه منمن الصالصَّ
لكلِك ِ  إينإين  أماه  أماهيا  يا   : : مصعبمصعب  تبكيتبكي،فقالفقال  وجعلتوجعلت  ولرسولهولرسوله... ...  لنفسهلنفسه  اهللاهللا  رضيرضي 

، فاشهديفاشهدي أنهأنه ال إلهإله إالإال اهللاهللا وأنوأن محمدمحمًدا عبدهعبده ورسولهورسوله»(٣). ناصحناصٌح ٌ عليكعليك شفيقشفيٌق، ٌ
فلم يتواَن مصعب بن عمير فلم يتواَن مصعب بن عمير  ولم يرتدد بالبدء برسول اهللا  ولم يرتدد بالبدء برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه يعلم ، ألنه يعلم 

(١) المصدر السابق، ٤٣٥/١.
(٢) سورة المنافقون: آية (٨).

(٣) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.



١١
أن حق رسول اهللا أن حق رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصأعظم من حق أمه فثبت على ذلك، ثم اعتز وافتخر بانتسابه أعظم من حق أمه فثبت على ذلك، ثم اعتز وافتخر بانتسابه 
يف  يفكر  ولم  بكت،  عندما  أمه  تجاه  عاطفته  فيه  تؤثر  لم  وأخيرًا  الدين،  هذا  يف إلى  يفكر  ولم  بكت،  عندما  أمه  تجاه  عاطفته  فيه  تؤثر  لم  وأخيرًا  الدين،  هذا  إلى 
وتعلو الرتاجع، بل ازداد إصرارا على الثبات والعزة، وأراد من أمه أن ُتِعز نفسها وتعلو  نفسها  أن ُتِعز  أمه  وأراد من  والعزة،  الثبات  على  إصرارا  ازداد  بل  الرتاجع، 

بذاهتا بدخولها اإلسالم ولكنها أبت، وهللا األمر من قبل ومن بعد.بذاهتا بدخولها اإلسالم ولكنها أبت، وهللا األمر من قبل ومن بعد.

: حسن االستماع: : حسن االستماع:سادس سادس
المحاورالمحاور  فسيجدفسيجد  االستماعاالستماع، ،  حسنحسن  يف  يكمنيكمن  الحديثالحديث  يف  الحقيقيالحقيقي  الفنالفن  إنإن 

، ، وإنصاتوإنصات منمن ُمحاورهحاوره إنإن أوجدأوجد ذلكذلك منمن قبلقبل. قبوالقبوًال ً واحرتامواحرتام
ولقدولقد كانكان مصعبمصعب بنبن عميرعمير   بارعبارع يف حسنحسن االستماعاالستماع فقدفقد أنصتأنصت لكالملكالم 
فمافما  لصوتهلصوته، ،  رافعرافٌع ٌ  أنهأنه  ويبدوويبدو  بلبل   ، ، ومتشتمومتشتم عليهعليه  واقفواقٌف ٌ  وهووهو  حضيرحضير   بنبن  أسيدأسيد 
قابلقابل ذلكذلك مصعبمصعٌب ٌ  إالإال بحسنبحسن استماعاستماع وإنصاتوإنصات، ، وعندماوعندما انتهىانتهى أسيدأسيٌد ٌ  منمن 
: «: «أوأو تجلستجلس فتسمعفتسمع»(١)، ، فكأنفكأن لسانلسان حالهحاله يقوليقول: : فكمافكما  كالمهكالمه، ، قالقال لهله مصعبمصعب 
كانكان  أمهأمه   ومنومن خربخرب  كذلككذلك. .  بإنصاتبإنصات  فاسمعفاسمع منيمني  بإنصاتبإنصات  سمعتسمعت كالمككالمك  أينأين 
يف حسنحسن استماعاستماع لهالها، ، معمع أهناأهنا كانتكانت تظهرتظهر لهله الكيدالكيد والعداوةوالعداوة، ، بلبل وأرادتوأرادت التحريضالتحريض 
إنصاتإنصات  بحسنبحسن  معهامعها  حوارهحواره  يف  زالزال  ماما  هذاهذا  ومعومع  لتعذيبهلتعذيبه(٢)، ،  قومهاقومها  قبلقبل  منمن  عليهعليه 

واستماعواستماع؛ ؛ لعلهالعلها تقتنعتقتنع بكالمهبكالمه فتدخلفتدخل اإلسالماإلسالم.

: الجرأة والغضب لنصرة الحق: : الجرأة والغضب لنصرة الحق:سابع سابع
كماكما أنأن المحاورالمحاور ال بدبد لهله منمن الحلمالحلم والصربوالصرب وعدموعدم الغضبالغضب لنفسهلنفسه، ، فهوفهو كذلككذلك 

(١)  ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.
(٢) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.



 ١٢
ال بدبد أنأن تكونتكون عندهعنده جرأةجرأة يف الحقالحق والغضبوالغضب لهله؛ ؛ لذا لملذا لم يكنيكن منمن حالحال مصعبمصعب بنبن 
أمهأمه: :  لهله  قالتقالت  مكةمكة  إلىإلى  جاءجاء  فعندمافعندما  اهللاهللا، ،  لدينلدين  ويغضبويغضب  يتجرأيتجرأ  أنأن  إالإال  عميرعمير  
إنإن  بدينيبديني  أفرأفرُّ ُّ  فقالفقال: :  بيثرببيثرب، ،  ومرةومرة  الحبشةالحبشة  بأرضبأرض  مرةمرة  َرَثْيُتَك(١)، ،  ماما  «ماشكماشَكْرتََت 
يتعرضيتعرض  منمن  قتلقتل  علىعلى  ألحرصنألحرصن  حبستحبسَتنِي  أنتأنِت ِ  لئنلئن  فقالفقال: :  حبسه، ،  حبسهفأرادت  فأرادت  تفتنوينتفتنوين. . 
عليهعليه، ،  قومهاقومها  بتحريضبتحريض  حبسهحبسه  أمهأمه  أرادتأرادت  حينحين  اهللاهللا  لدينلدين  غضبغضب    فقدفقد  ليلي»(٢)، ، 

وتجرأوتجرأ إلىإلى حدحد القتلالقتل لمنلمن أرادأراد أنأن يتعرضيتعرض لهله ويريدويريد صدهصده عنعن ديندين اهللاهللا.

َع. ابن منظور: لسان العرب، ٣٠٩/١٤.   (١) من َرَثى َلُه إذا َرّق وَتَوجَّ
(٢) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.



١٣

  


الحياةالحياة، ،  جوانبجوانب  جميعجميع  يف  مسلممسلم  كلكل  هباهبا  يتأدبيتأدب  أنأن  ينبغيينبغي  العلميةالعلمية  اآلداباآلداب  إنإن 
تلكتلك  ومنومن  المحاورالمحاور، ،  وكذلكوكذلك  والكاتبوالكاتب  وللمفكروللمفكر  العلمالعلم  وطالبوطالب  للعالللعالِم  مهمةمهمة  فهيفهي 
اآلداباآلداب العلميةالعلمية التيالتي اتسمتاتسمت يف كيانكيان مصعبمصعب بنبن عميرعمير يف حواراتهحواراته ماما يأيتيأيت (١):

: العلم. : العلم.أوالً أوالً
: التدرج والبدء باألهم. : التدرج والبدء باألهم.ثانياً ثانياً

: االستناد إىل الدليل. : االستناد إىل الدليل.ثالثاً ثالثاً
: الوضوح والبيان. : الوضوح والبيان.رابعاً رابعاً

: الرد عىل الشبه بام يناسبها. : الرد عىل الشبه بام يناسبها.خامساً خامساً
وإليك بيان لهذه اآلداب العلمية كما يأتي:وإليك بيان لهذه اآلداب العلمية كما يأتي:

أوًال: العلم:أوًال: العلم:
بقضية  والعلم  الشرعي،  العلم  وهي:  مهمة،  ركائز  ثالثة  على  العلم  بقضية يشتمل  والعلم  الشرعي،  العلم  وهي:  مهمة،  ركائز  ثالثة  على  العلم  يشتمل 

العلمية. ومكانته  المقابل  بالشخص  والعلم  العلمية.الحوار،  ومكانته  المقابل  بالشخص  والعلم  الحوار، 
علمعلم  معهمعه  يحمليحمل  كانكان  عميرعمير    بنبن  مصعبمصعب  أنأن  القارئالقارئ  يجديجد  لذالذا 
بنبن  األرقماألرقم  داردار  يف  سراسرًا ً  عليهعليه  يرتدديرتدد  كانكان  عندماعندما  ملسو هيلع هللا ىلص، ،  النبيالنبي  منمن  هنلههنله  قدقد  شرعيشرعي 

(١) يحيى بن محمد زمزمي: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، ص٢٧٦.



 ١٤
اهللاهللا  رضيرضي  عميرعمير  بنبن  مصعبمصعب  علىعلى  حضيرحضير  بنبن  أسيدأسيد  أقبلأقبل  فعندمافعندما   ، ،(١) األرقماألرقم  أبيأبي 
عنهماعنهما، ، أخذأخذ مصعب مصعب  يعلمهيعلمه اإلسالماإلسالم، ، ويقرأويقرأ عليهعليه القرآنالقرآن، ، وكانوكان منمن نتائجنتائج ذلكذلك 
وبإسالمهماوبإسالمهما  عنهماعنهما، ،  اهللاهللا  رضيرضي  معاذمعاذ  بنبن  وسعدوسعد  حضيرحضير، ،  بنبن  أسيدأسيد  منمن  كلكل  أسلمأسلم  أنأن 

أسلمأسلم خلقخلٌق ٌ كثيركثير (٢).
وذلكوذلك  وأحوالهوأحواله، ،  اآلخراآلخر  الطرفالطرف  بظروفبظروف  عميرعمير   بنبن  مصعبمصعب  َعِلم  وكذلكوكذلك 
: «: «جاءكجاءك واهللاواهللا سيسّيد َمن وراءهوراءه َمن قومهقومه إنإن يتبعكيتبعك  عندماعندما قالقال لهله أسعدأسعد بنبن زرارةزرارة 

اليتخلاليتخّلف عنكعنك منهممنهم اثناناثنان»(٣).

: التدرج والبدء باألهم: : التدرج والبدء باألهم:ثاني ثاني
يبدأيبدأ  أنأن  علىعلى  االنصار االنصار   معمع  حوارهحواره  يف  عميرعمير    بنبن  مصعبمصعب  حرصحرص 
وأسعدوأسعد  عميرعمير، ،  بنبن  مصعبمصعب  كانكان  فعندمافعندما  اهللاهللا، ،  إلىإلى  الدعوةالدعوة  يف  معهممعهم  ويتدرجويتدرج  باألهمباألهم، ، 
مصعبمصعب  فاستقبلهفاستقبله  معاذمعاذ   بنبن  سعدسعد  جاءهماجاءهما  جالسينجالسين  عنهماعنهما  اهللاهللا  رضيرضي  زرارةزرارة  بنبن 
يف  واهللاواهللا  فعرفنافعرفنا  قاالقاال: :  القرآنالقرآن، ،  عليهعليه  وقرأوقرأ  اإلسالماإلسالم  عليهعليه  «عرضعرض   » ثمثم  عميرعمير   بنبن 
إذاإذا  تصنعونتصنعون  كيفكيف  لهمالهما: :  قالقال  ثمثم  وتسهوتسّهلهله، ،  إلشراقهإلشراقه  يتكلميتكلم  أنأن  قبلقبل  اإلسالماإلسالم  وجههوجهه 
تشهدتشهد  ثمثم  ثوبيكثوبيك، ،  وتطهوتطّهر  فتطفتّطّهر  تغتسلتغتسل  قاالقاال: :  الدينالدين؟  هذاهذا  يف  ودخلتمودخلتم  أسلمتمأسلمتم  أنتمأنتم 
عرعْرِضه  حينحين  عميرعمير   بنبن  مصعبمصعب  ولعلولعل  ركعتينركعتين»(٤)، ،  تصلتصّلي  ثمثم  الحقالحق، ،  شهادةشهادة 
لإلسالملإلسالم بيبّين محاسنهمحاسنه ورحمتهورحمته وعدلهوعدله، ، وكذلكوكذلك حرصحرص علىعلى قراءةقراءة القرآنالقرآن فهوفهو أهمأهم 
ماما ُيبدأبدُأ ُ بهبه عندعند الدعوةالدعوة إلىإلى اهللاهللا عزعز وجلوجل، ، ثمثم عندماعندما أرادأراد سعدسعد بنبن معاذمعاذ  الدخولالدخول 

(١) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ١١٧/٣.
(٢) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.

(٣) المصدر السابق، ٤٣٥/١.

(٤) المصدر السابق، ٤٣٥/١.



١٥
التدرجالتدرج  خاللخالل  منمن  أهمأهم، ،  هوهو  بمابما  بدأبدأ  بلبل  الزكاةالزكاة، ،  أوأو  بالصيامبالصيام  يأمرهيأمره  لملم  اإلسالماإلسالم  يف 

الصالةالصالة. ثمثم  فالشهادةفالشهادة، ،  فالتطهرفالتطهر، ،  باالغتسالباالغتسال، ، 
النطقالنطق  إلىإلى  بدعوهتابدعوهتا  بدأبدأ  اإلسالماإلسالم  إلىإلى  دعاهادعاها  حينماحينما  أمهأمه، ،  معمع  حوارهحواره  يف  وأيضوأيض 
بالشهادتينبالشهادتين فقالفقال لهالها:«:«اشهدياشهدي أنهأنه ال إلهإله إالإال اهللاهللا وأنوأن محمدمحمًدا عبدهعبده ورسولهورسوله»(١)،فلمفلم 

يبدأيبدأ بفروعبفروع الدينالدين، ، بلبل حرصحرص علىعلى األصلاألصل واألهمواألهم.

: االستناد إلى الدليل: : االستناد إلى الدليل:ثالث ثالث
إنإن المحاورالمحاور الناجحالناجح َمن َثبََّت َ كالمهكالمه وعلمهوعلمه وآراءهوآراءه بالدليلبالدليل والربهانوالربهان، ، فقدفقد ساقساق 
مصعبمصعب بنبن عمير عمير   يف حواره حينحواره حين عرضعرض اإلسالماإلسالم ودعاودعا إليهإليه دليالدليًال ً يدعميدعم العلمالعلم 
والدينوالدين الذيالذي ُأرسلرسل منمن أجلهأجله، ، ومنومن العجيبالعجيب أنهأنه  لملم يقرأيقرأ أيأي آيةآية، ، بلبل اختاراختار ماما 
، ، فعندمافعندما جاءهجاءه سعدسعد بنبن معاذمعاذ  قرأقرأ عليهعليه قولقول اهللاهللا  يناسبيناسب الحالالحال، ، وهذاوهذا منمن ذكائهذكائه 
 ، ،(٢)Z[ZYXWVU[ZYXWVU    TSRQPTSRQP[ : :تعالىتعالى
القرآنالقرآن، ،  علىعلى  بالقرآنبالقرآن  قسمقسم  «هذاهذا   :» اآلياتاآليات:  هذههذه  تفسيرتفسير  يف  اهللاهللا  رحمهرحمه  السعديالسعدي  يقوليقول 
لكللكل  مبينمبين  أنهأنه  علىعلى  ليدلليدل  المتعلقالمتعلق، ،  يذكريذكر  ولمولم  وأطلقوأطلق، ،  المبينالمبين  بالكتاببالكتاب  فأقسمفأقسم 
هذاهذا    Z ZXWVUXWVU[ واآلخرةواآلخرة. .  والدينوالدين  الدنياالدنيا  أمورأمور  منمن  العبادالعباد  إليهإليه  مايحتاجمايحتاج 
وذكروذكر  بيانهبيانه. .  منمن  وأبينهاوأبينها،وهذاوهذا  وأوضحهاوأوضحها  اللغاتاللغات  بأفصحبأفصح  جعلجعل  أنهأنه  عليهعليه، ،  المقسمالمقسم 
منمن  وقرهباوقرهبا  لتيسرهالتيسرها  ومعانيهومعانيه  ألفاظهألفاظه    Z  ZZYZY[ فقالفقال: :  ذلكذلك، ،  يف  الحكمةالحكمة 

األذهاناألذهان » »(٣).

(١) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.
أمر  ابتداء  باب  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع  الهيثمي:   .(١-٣) آية  الزخرف:  (٢) سورة 

األنصار...، ٤١/٦، رقم ٩٨٧٦.
(٣) السعدي: تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ص٧٦٢.



 ١٦
: الوضوح والبيان: : الوضوح والبيان:رابع رابع

ال شكشك أنأن مصعبمصعب بنبن عميرعمير  كانكان فصيحفصيح اللساناللسان، ، وهذاوهذا منمن طبيعةطبيعة العربالعرب 
خاللخالل  منمن  لنالنا  فيتضحفيتضح  الدليلالدليل، ،  اختياراختيار  يف  دقيقدقيق  كانكان  بيانهبيانه   ويفويف  الزمانالزمان، ،  ذلكذلك  يف 
مدىمدى  يعرف  يعرفالدليل؛ألنه  الدليل؛ألنه  ذلكذلك  اختاراختار  قدقد  عميرعمير    بنبن  مصعبمصعب  أنأن  السابقةالسابقة  اآليةاآلية 
فصاحةفصاحة العربالعرب وبالغتهموبالغتهم،ومدىومدى اهتمامهماهتمامهم باللغةباللغة العربيةالعربية منمن خاللخالل الرجزالرجز والشعروالشعر 
والنثروالنثر، ، فتفتخرفتفتخر بهبه القبائلالقبائل وتتباهىوتتباهى بهبه؛ ؛ لذلكلذلك أتىأتى هبذاهبذا الدليلالدليل بمابما يناسبيناسب أحوالهمأحوالهم؛ 

. وليعطيوليعطي ماما جاءجاء بهبه قوةقوًة ً ومتانةومتانًة.ً
معمع  فعلفعل  كماكما  والتوضيحوالتوضيح  للبيانللبيان  إالإال  يطيليطيل  والوال  كالمهكالمه، ،  يف  يقتصديقتصد  كانكان   وقدوقد 
سعدسعد بنبن معاذمعاذ  عندماعندما عرضعرض عليهعليه اإلسالماإلسالم (١)، ، كماكما أنهأنه ال يجادليجادل والوال يكثريكثر منمن 
: «: «أوأو تقعدتقعد فتسمعفتسمع؟ ؟ فإنفإن رضيترضيت أمراأمرا ورغبتورغبت  الحشوالحشو يف الكالمالكالم، ، فقدفقد قالقال لسعدلسعد 

فيهفيه قبلتهقبلته، ، وإن كرهتهوإن كرهته عزلناعزلنا عنكعنك ماتكرهماتكره»(٢).

: الرد على الشبه بما يناسبها: : الرد على الشبه بما يناسبها:خامس خامس
يرتدديرتدد  ولمولم  يتوانيتواَن َ  ولمولم  قوةقوة، ،  بكلبكل  الشبهالشبه  يواجهيواجه  عميرعمير    بنبن  مصعبمصعب  كانكان  لقدلقد 
يف الردالرد عليهاعليها، ، ففيففي ذلكذلك اليوماليوم الذيالذي رجعرجع فيهفيه إلىإلى مكةمكة ذهبذهب إلىإلى الرسولالرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ، ثمثم 
! قالقال: : أناأنا علىعلى ديندين  ْبَأِة ِ بعدبعُد! ُ جاءجاء إلىإلى أمهأمه فقالتفقالت لهله: «: «إنكإنك لعلىلعلى ماأنتماأنت عليهعليه منمن الصالصَّ
منمن  أمهأمه  ولرسولهولرسوله»(٣)،فأرادتفأرادت  لنفسهلنفسه  اهللاهللا  رضيرضي  الذيالذي  اإلسالماإلسالم  وهووهو  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاهللا  رسولرسول 
مصعبمصعٌب ٌ   فردفرد  اإلسالمياإلسالمي، ،  الدينالدين  عنعن  وتصدهوتصده  ابنهاابنها  علىعلى  ُتلبلبِّس  أنأن  الشبهةالشبهة  هذههذه 

(١) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.
(٢) المصدر السابق.

(٣) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.



١٧
مباشرةمباشرًة ً وبكلوبكل قوةقوة وثباتوثبات، ، فلمفلم يكتفيكتِف ِ ويقولويقول: : أناأنا علىعلى ديندين رسولرسول اهللاهللا ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص فحسبفحسب، ، 
بلبل قالقال: : اإلسالماإلسالم، ، ثمثم زادزاد وقالوقال: : الذيالذي رضيرضي اهللاهللا لنفسهلنفسه ولرسولهولرسوله، ، وهذاوهذا منمن أعظمأعظم ماما 

يدليدل علىعلى قوتهقوته وجرأتهوجرأته يف الردالرد علىعلى الشبهالشبه وتفنيدهاوتفنيدها.



 ١٨

  



إنإن اآلداباآلداب اللفظيةاللفظية ينبغيينبغي أنأن تتوافرتتوافر يف المحاورالمحاور؛ ؛ ليضمنليضمن سالمةسالمة الحوارالحوار وسيرهوسيره 
بكلبكل  األهدافاألهداف  تحقيقتحقيق  إلىإلى  ذلكذلك  فيقودهفيقوده  واالطمئنانواالطمئنان، ،  الهدوءالهدوء  عليهعليه  ويضفيويضفي  باتزانباتزان، ، 

وسهولةوسهولة. يسريسر 
منمن  استطاعاستطاع   ، ، عميرعمير  بنبن  مصعبمصعب  حواراتحوارات  يف  لفظيةلفظية  آدابآداب  توافرتتوافرت  وقدوقد 

خاللهاخاللها أنأن يحققيحقق ماما يصبويصبو إليهإليه، ، وهيوهي كماكما يأيتيأيت (١):

: الكلمة الطيبة والعبارة املناسبة . : الكلمة الطيبة والعبارة املناسبة .أوالً أوالً
العتاب. حسن   : العتاب.ثانياً حسن   : ثانياً

والوعظ. التذكري   : والوعظ.ثالثاً التذكري   : ثالثاً
: أدب السؤال. : أدب السؤال.رابعاً رابعاً

اللفظي. اإلعراض   : اللفظي.خامساً اإلعراض   : خامساً
: البعد عن التعميم(٢). : البعد عن التعميمسادساً سادساً

فهذه اآلداب اللفظية لها شأهنا ومكانتها يف الحوار، فنبّين كل واحدة منها على فهذه اآلداب اللفظية لها شأهنا ومكانتها يف الحوار، فنبّين كل واحدة منها على 
حدة، ونشاهد مصعب بن عمير حدة، ونشاهد مصعب بن عمير   أنموذج تطبيقي لها من خالل ما يأيت:أنموذج تطبيقي لها من خالل ما يأيت:

(١) يحيى بن محمد زمزمي: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، ص ٤٢٧.
(٢) سعد عبدالله عاشور: ضوابط الحوار مع اآلخر، ص ١٠١.



١٩
أوًال: الكلمة الطيبة والعبارة المناسبة :أوًال: الكلمة الطيبة والعبارة المناسبة :

الكلمةالكلمة  علىعلى  حرصهحرصه  يجديجد   ، ، عميرعمير  بنبن  مصعبمصعب  حواراتحوارات  القارئالقارئ  تتبعتتبع  إذاإذا 
العباراتالعبارات المناسبةالمناسبة، ، رغمرغم الذيالذي يالقيهيالقيه منمن فحشفحش القولالقول.فعندمافعندما كانكان  الطيبةالطيبة، ، وانتقاءوانتقاء 
، ، جاءهماجاءهما أسيدأسيد بنبن حضيرحضير  « «فوقففوقف عليهماعليهما  يف المدينةالمدينة ومعهومعه أسعدأسعد بنبن زرارةزرارة 
متشتمتشّتماما، ، قالقال: : ماجاءماجاء بكمابكما إليناإلينا تسفتسّفهانهان ضعفاءناضعفاءنا؟ ؟ اعتزالنااعتزالنا إنإن كانتكانت لكمالكما بأنفسكمابأنفسكما 
، ، وقفوقف  حاجةحاجة، ، فقالفقال لهله مصعبمصعب: : أوأو تجلستجلس فتسمعفتسمع » »(١)، ، فهذافهذا أسيدأسيد بنبن حضيرحضير 
علىعلى مصعبمصعب بنبن عميرعمير  يشتمهيشتمه ويهددهويهدده، ، فمافما قابلقابل ذلكذلك مصعبمصعٌب ٌ  إالإال بكلمةبكلمٍة ٍ 
، فطلبفطلب منهمنه الجلوسالجلوس ليسمعليسمع منهمنه، ، وترفعوترفع عنعن الكالمالكالم الفاحشالفاحش؛ ؛  طيبةطيبٍة ٍ وبأسلوبوبأسلوٍب ٍ حسنحسٍن، ٍ

ألنهألنه يعلميعلم أنهأنه طريقطريق لقطعلقطع الحوارالحوار.
علىعلى  استمراستمر  ولكنهولكنه  مشينةمشينة، ،  وأفعاالوأفعاًال ً  سيئةسيئًة ً  ألفاظألفاظ  إالإال  منهامنها  يسمعيسمع  لملم  أمهأمه  ومعومع 
فكانفكان  وأحسنهاوأحسنها، ،  العباراتالعبارات  أفضلأفضل  واختارواختار  أمهأمه  فالطففالطف  نفسهنفسه، ،  وطيبةوطيبة  الراقيالراقي، ،  خلقهخلقه 
حبسهحبسه،...،... !...فأرادتفأرادت  بعدبعُد!...ُ ْبَأِة ِ  الصالصَّ منمن  عليهعليه  أنتأنت  ماما  لعلىلعلى  «إنكإنك   » بينهمابينهما  داردار  ممامما 
الطيبةالطيبة  الكلمةالكلمة  فهذهفهذه   ، ،(٢)« شفيقشفيٌق»ٌ عليكعليك  ناصحناصٌح ٌ  لكلِك ِ  إينإين  أماه  أماهيا  يا   : : مصعبمصعب  فقالفقال 
منمن  مصعبمصعٌب ٌ   يجنييجني  أنأن  بدبد  والوال  القلبالقلب، ،  يف  ووقعهاووقعها  وزهناوزهنا  لهالها  الرنانةالرنانة  والعباراتوالعبارات 

ثمرةثمرة. ورائهاورائها 
العتاب: حسن   : العتاب:ثاني حسن   : ثاني

فكما يحرص المحاور على الكلمة الطيبة فهو كذلك يستعمل العتاب فكما يحرص المحاور على الكلمة الطيبة فهو كذلك يستعمل العتاب أحيان أحيان 
بين  يكون  كأن  الفردية،  الحوارات  في  العتاب  استعمال  ويفضل  منه،  يكثر  بين وال  يكون  كأن  الفردية،  الحوارات  في  العتاب  استعمال  ويفضل  منه،  يكثر  وال 

الزوجين أو بين صديقين أو نحوهما، وإال تحول العتاب إلى توبيخ.الزوجين أو بين صديقين أو نحوهما، وإال تحول العتاب إلى توبيخ.

(١) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.
(٢) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.



 ٢٠
فقدفقد استعملاستعمل مصعبمصعب بنبن عميرعمير  العتابالعتاب يف حوارهحواره معمع أمهأمه، ، وإنماوإنما كانكان ذلكذلك 
بأسلوببأسلوٍب ٍ لطيفلطيف، ، بعدبعد هتديدهتديد أمهأمه لهله بالسجنبالسجن والتعذيبوالتعذيب، ، ثمثم كانكان ذلكذلك يف حوارحواٍر ٍ فرديفردي، ، 
إذإذ قالقال لهالها: «: «لئنلئن أنتأنِت ِ حبستحبسَتنِي ألحرصنألحرصن علىعلى قتلقتل منمن يتعرضيتعرض ليلي، ، قالتقالت: : فاذهبفاذهب 
األلفاظاأللفاظ، ،  بتلكبتلك  عاتبهاعاتبها  ثمثم   ، ، سابقسابق منهامنها  تكررتكرر  كخطأكخطأ  حبسهحبسه  أرادتأرادت  فهيفهي  لشأنكلشأنك»(١)، ، 

فاستطاعفاستطاع  تعديلتعديل ذلكذلك الخطأالخطأ، ، فقدفقد تركتهتركته أمهأمه ولمولم تتعرضتتعرض لهله.

والوعظ: التذكير   : والوعظ:ثالث التذكير   : ثالث
والتيوالتي  السانحةالسانحة، ،  الفرصالفرص  ويغتنمويغتنم  والتذكيروالتذكير، ،  بالوعظبالوعظ  يهتميهتم  مصعبمصعٌب ٌ   كانكان 
عنعن  صدهصده  أمهأمه  أرادتأرادت  فعندمافعندما  محاورهمحاوره، ،  يف  أثراأثرًا ً  التذكيرالتذكير  أوأو  للوعظللوعظ  أنأن  فيهافيها  يتوقعيتوقع 
«فجعلتفجعلت   ،» سبيالسبيال،  ذلكذلك  إلىإلى  تستطعتستطع  الوسائلالوسائل،ولمولم  شتىشتى  معهمعه  الدينالدين،استعملتاستعملت 
،فاشهديفاشهدي أنهأنه ال إلهإله إالإال  : : يا أماهيا أماه إينإين لكلِك ِ ناصحناصٌح ٌ عليكعليك شفيقشفيٌق،ٌ تبكيتبكي،فقالفقال مصعبمصعب 
اهللاهللا وأنوأن محمدمحمًدا عبدهعبده ورسولهورسوله، ، قالتقالت:والثووالثَواقاِقِب(٢) الأدخلالأدخل يف دينكدينك فيفُيزرىزرى برأييبرأيي، ، 
ويضعويضعَّف َعقليَعقلي»(٣)، ، فبكاءفبكاء أمهأمه كانكان مسلكمسلك للوعظللوعظ والتذكيروالتذكير، ، فاغتنمفاغتنم ذلكذلك مصعبمصعٌب ٌ 
يريديريد، ،  ماما  إلىإلى  يصليصل  لملم  وإنوإن  اإلسالماإلسالم، ،  يف  بالدخولبالدخول  ووعظهاووعظها  بالحقبالحق  رهارها  وذوَذكَّ  

ولكنهولكنه أقامأقام عليهاعليها الحجةالحجة، ، وسوَسِلم ممامما كانتكانت تريدهتريده منمن سجنسجٍن ٍ وتعذيبوتعذيب.

: أدب السؤال: : أدب السؤال:رابع رابع
السؤالالسؤال  اختياراختيار  يف  وذلكوذلك  السؤالالسؤال، ،  طرحطرح  يف  التأدبالتأدب  الناجحالناجح  المحاورالمحاور  يلزميلزم 
الصوتالصوت  ونربةونربة  الحسنةالحسنة، ،  األلفاظاأللفاظ  اختياراختيار  مراعاةمراعاة  معمع  المناسبالمناسب، ،  الوقتالوقت  يف  المناسبالمناسب 

(١) المصدر السابق، ٨٨/٣.
(٢) الشهب المضيئة. الرازي: مختار الصحاح، ص٤٩.

(٣) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.



٢١
الهادئةالهادئة، ، وتعبيراتوتعبيرات الوجهالوجه الطلقةالطلقة، ، فالتزمفالتزم مصعبمصعب بنبن عميرعمير  األدباألدب يف السؤالالسؤال معمع 
، ، رغمرغم الذيالذي القاهالقاه منمن شتمشتم وهتديدوهتديد، ، فاختارفاختار لهله منمن ألطفألطف األسئلةاألسئلة  أسيدأسيد بنبن حضيرحضير 
ليسمعهليسمعه  الجلوسالجلوس  منهمنه  يطلبيطلب  لطيفلطيف  أدبأدب  فكانفكان  ؟»(١)، ،  فتسمعفتسمُع؟»ُ تجلستجلُس ُ  لهله: «: «أوأَو َ  قالقال  إذإذ 
وجلسوجلس  لهله  استجاباستجاب  أنأن  إالإال  الجمالجم  األدباألدب  هذاهذا  أمامأمام  أسيدأسيد    يتمالكيتمالك  فلمفلم  يريديريد، ،  ماما 

ليستمعليستمع لمالما يقولهيقوله، ، ممامما يبينيبين أهميةأهمية هذاهذا األدباألدب وضرورةوضرورة االلتزامااللتزام بهبه يف أثناءأثناء الحوارالحوار.

اللفظي: اإلعراض   : اللفظي:خامس اإلعراض   : خامس
ويستعملويستعمل  باللفظباللفظ، ،  أوأو  بالوجهبالوجه  أوأو  بالعينبالعين  أوأو  بالجسدبالجسد  يكونيكون  قدقد  اإلعراضاإلعراض  إنإن 
المحاورالمحاور هذاهذا األدباألدب، ، حينحين ال ُيجديجدي الحوارالحوار، ، والوال ُيغنيغني العتابالعتاب، ، ويكونويكون ذلكذلك عندعند 

كثرةكثرة أخطاءأخطاء الخصمالخصم وإصرارهوإصراره، ، أوأو ارتكابهارتكابه خطأخطًأ ً فادحفادح قدقد يتضرريتضرر بهبه المحاورالمحاور.
ومصعبومصعب بنبن عميرعمير   أعرضأعرض عنعن أخيهأخيه أبيأبي عزيزعزيز، ، وذلكوذلك مقابلمقابل تأييدهتأييده ووقوفهووقوفه 
األسرىاألسرى  بينبين  منمن  وكانوكان  المسلمونالمسلمون، ،  وانتصروانتصر  بدربدر  غزوةغزوة  وقعتوقعت  فعندمافعندما  عليهعليه، ،  أمهأمه  معمع 
وأبووأبو  نضلةنضلة، ،  بنبن  لملُمحرحِرِز ِ  فصارفصار  عليهعليه  ُاْقُتِرَع َ  ثمثم  اليسراليسر، ،  أبوأبو  أسرهأسره  عميرعمير، ،  بنبن  عزيزعزيز  «أبوأبو 
: ُاشدشُدْد ْ يديكيديك بهبه،فإنفإن  عزيزعزيز أخوأخو مصعبمصعب بنبن عميرعمير ألمهألمه وأبيهوأبيه. . فقالفقال مصعبمصعب لملُمْحِرٍز: ٍ
لهله ُأّما بمكة كثيرةبمكة كثيرة المالالمال. . فقالفقال لهله أبوأبو عزيزعزيز: : هذههذه وصاتوصاُتك بيبي يا أخي؟يا أخي؟ فقالفقال مصعبمصعب: : 
ماتماُتَفاداِدي  أغلىأغلى  سألتسألت  أنأن  بعدبعد  ،وذلكوذلك  آالفآالٍف،ٍ بأربعةبأربعِة ِ  فيهفيه  ُأّمُه ُ  فبفَبَعَثْت ْ  دونكدونك !  !  أخيأخي  إنهإنه 
فالفال  مصعبمصعب   أخاهأخاه  يكلميكلم  عزيزعزيز  أبوأبو  فكانفكان   ، ،(٢)  « آالفآالٍف» ٍ أربعةأربعُة ُ  لهالها  قريشقريش،فقيلفقيل  بهبه 
 ، ، محرزمحرٍز ٍ  إلىإلى  كالمهكالمه  ويجعلويجعل  لفظلفظ  عميرعمير   بنبن  مصعبمصعب  عنهعنه  فيعرضفيعرض  يجيبهيجيبه، ، 

وماوما ذاكذاك إالإال منمن شنيعشنيع ماما القاهالقاه مصعبمصعٌب ٌ  منهمنه، ، ولماولما يعرفيعرف منمن عداوةعداوة أخيهأخيه لهله.

(١) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.
(٢) الواقدي: المغازي، ١٤٤/١.



 ٢٢
: البعد عن التعميم: التعميم:سادس : البعد عن  سادس

الجادة  محاوالته  ورغم  أمه،  مع  حواره  في  الجادة   محاوالته  ورغم  أمه،  مع  حواره  في  عمير   بن  مصعب  كان  عمير لقد  بن  مصعب  كان  لقد 
:«لئن أنِت :«لئن أنِت  في إسالمها، إال أنها أبت، بل أرادت حبسه والتضييق عليه، فقال في إسالمها، إال أنها أبت، بل أرادت حبسه والتضييق عليه، فقال 
حبستِنِي ألحرصن على قتل من يتعرض لي»حبستِنِي ألحرصن على قتل من يتعرض لي»(١)، فلم يعمم ، فلم يعمم  على قومه كلهم،  على قومه كلهم، 
والجزاء  العقوبة  تكون  أن  اإلنصاف  من  إن  إذ  له،  يتعرض  من  ذلك  في  حدد  والجزاء بل  العقوبة  تكون  أن  اإلنصاف  من  إن  إذ  له،  يتعرض  من  ذلك  في  حدد  بل 
الخطأ،  تعميم  والظلم  التعدي  ومن  اإلحسان،  للمحسن  أن  كما  المخطئ،  الخطأ، على  تعميم  والظلم  التعدي  ومن  اإلحسان،  للمحسن  أن  كما  المخطئ،  على 
اقتنعت  أمه  فلعل  تأييد،  وال  مشاركة  ذلك  في  لهم  يكن  لم  أناس  على  اقتنعت وإنزاله  أمه  فلعل  تأييد،  وال  مشاركة  ذلك  في  لهم  يكن  لم  أناس  على  وإنزاله 
وفي  وفي ،  لشأنك»(٢)،  له: «فاذهب  قالت  لذلك  حواره؛  في  وإنصافه  ابنها  أدب  لشأنك»بحسن  له: «فاذهب  قالت  لذلك  حواره؛  في  وإنصافه  ابنها  أدب  بحسن 
القبيلة  فهجا  رجًال  هاجى  لرجل  فرية  الناس  أعظم  القبيلة «إن  فهجا  رجًال  هاجى  لرجل  فرية  الناس  أعظم  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص «إن  المصطفى  يقول  المصطفى ذلك  يقول  ذلك 
بأسرها»بأسرها»(٣)،فهذا من تمام العدل الذي أمر الله به وحث عليه، إذ كيف يخطئ فرد ،فهذا من تمام العدل الذي أمر الله به وحث عليه، إذ كيف يخطئ فرد 

من األفراد فيؤاخذ بخطئه مجتمع كامل.من األفراد فيؤاخذ بخطئه مجتمع كامل.

(١) ابن سعد: الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.
(٢) المصدر السابق، ٨٨/٣.

(٣) ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب اآلداب، باب ما كره من الشِعر، ١٢٣٧/٢، رقم ٣٧٦١. 
١٤١٥هـ،  ط١،  الرياض،  المعارف،  مكتبة  الصحيحة،  السلسلة  في  األلباني  وصححه 

٣٩٠/٢، رقم ٧٦٣.



٢٣

  




، ، ظهرتظهرت آثارآثار تربويةتربويٌة ٌ كانتكانت نتيجةنتيجًة ً لتلكلتلك الجهودالجهود  يف حياةحياة مصعبمصعب بنبن عميرعمير 
التيالتي قامقام هباهبا، ، وذلكوذلك منمن خاللخالل حواراتهحواراته المختلفةالمختلفة والتيوالتي كانتكانت ناجحةناجحة ومثمرةومثمرة، ، وماوما 

ذاكذاك إالإال اللتزامهاللتزامه وإتقانهوإتقانه آلدابآلداب الحوارالحوار المختلفةالمختلفة، ، فهيفهي كماكما يأيتيأيت (١):
: ظهور العلم. : ظهور العلم.أوالً أوالً

: متييز احلق من الباطل. : متييز احلق من الباطل.ثانياً ثانياً
: كف عدوان املبطلني واملعاندين. : كف عدوان املبطلني واملعاندين.ثالثاً ثالثاً
: توحيد الصفوف ومجع الكلمة. : توحيد الصفوف ومجع الكلمة.رابعاً رابعاً

: الثواب واألجر من اهللا سبحانه. : الثواب واألجر من اهللا سبحانه.خامساً خامساً
بن  مصعب  هبا  ظفر  وقد  الناجح،  المحاور  يجنيها  التي  اآلثار  من  بن فهذه  مصعب  هبا  ظفر  وقد  الناجح،  المحاور  يجنيها  التي  اآلثار  من  فهذه 

عمير عمير  يف حياته، وهي كما يأيت: يف حياته، وهي كما يأيت:
أوًال: ظهور العلم:أوًال: ظهور العلم:

أكثرأكثر  دخلدخل  حتىحتى  المدينةالمدينة  يف  العلمالعلم  ظهرظهر  عميرعمير   بنبن  مصعبمصعب  حواراتحوارات  يف 
ُدورهاورها، ، فعندمافعندما نجحنجح يف حوارهحواره معمع أسيدأسيد بنبن حضيرحضير، ، وسعدوسعد بنبن معاذ معاذ  وأسلماوأسلما، ، 

(١) ينظر: الموصلي، فتحي بن عبدالله: فقه الحوار مع المخالف في السنة النبوية، الدار األثرية، 
عّمان، ط١، ١٤٢٨ هـ، ص٢٠٤-٢٠٨.



 ٢٤
ابنابن  دينهمدينهم،«،«قالقال  أمورأمور  الناسالناس  وتعليموتعليم  المدينةالمدينة  يف  ونشرهونشره  الدينالدين  هذاهذا  إظهارإظهار  يف  بدأوابدأوا 
يدعوانيدعوان  عندهعنده  فأقامافأقاما  زرارةزرارة، ،  بن  بنأسعد  أسعد  منـزلمنـزل  إلىإلى  ومصعبومصعب  سعدسعد  ورجعورجع  إسحاقإسحاق: : 
ونساءونساء  رجالرجال  وفيهاوفيها  إالإال  األنصاراألنصار  دوردور  منمن  داردار  تبقتبق  لملم  حتىحتى  اإلسالماإلسالم  إلىإلى  الناسالناس 
ذلكذلك  يف  وتجدوتجد  بلبل  العلمالعلم، ،  ظهورظهور  يف  عظيمعظيم  أثرأثٌر ٌ  فهذافهذا  ومسلماتومسلمات...»...»(١)، ،  مسلمونمسلمون 
سرعةسرعًة ً وإقباالوإقباًال ً منمن الناسالناس يف حينحين ظهورظهور الحقالحق، ، فعندمافعندما رجعرجع مصعبمصعب بنبن عميرعمير  
اإلسالماإلسالم  دخولدخول  يف  وسرعتهموسرعتهم  األنصاراألنصار  بأمربأمر  وأخربهوأخربه  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص  النبيالنبي  إلىإلى  ذهبذهب  مكةمكة  إلىإلى 

فسفُسّر َّ َرسولرسول اهللاهللا ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص بكل مابكل ما أخربهأخربه(٢).

: تمييز الحق من الباطل: : تمييز الحق من الباطل:ثاني ثاني
ديندين  فرتكفرتك  الباطلالباطل، ،  منمن  الحقالحق  بنفسهبنفسه  يمّيز  يميأن  أن  عميرعمير    بنبن  مصعبمصعب  استطاعاستطاع 
أنأن  استطاعاستطاع  المنهجيةالمنهجية  حواراتهحواراته  يف  ثمثم  إسالمهإسالمه، ،  معلنمعلن  اإلسالمياإلسالمي  الدينالدين  ودخلودخل  آبائهآبائه 
عليهعليه، ،  كانكان  الذيالذي  الباطلالباطل  منمن  الحقالحق  يميزيميز  يجعلهيجعله  وأنوأن  الحقالحق، ،  اآلخراآلخر  للطرفللطرف  يبييبيِّن 
منمن  شيئشيئ  ويعلمهويعلمه  اإلسالماإلسالم، ،  عنعن  يكلمهيكلمه  أخذأخذ  حضيرحضير   بنبن  أسيدأسيد  جاءهجاءه  فعندمافعندما 
تعاليمهتعاليمه السمحةالسمحة، ، وقرأوقرأ عليهعليه منمن القرآنالقرآن، ، فعرففعرف بذلكبذلك أسيدأسيد بنبن حضيرحضير  الحقالحق، ، 
فأشرقفأشرق وجههوجهه وهتللوهتلل ودخلودخل اإلسالماإلسالم، ، وكذاوكذا فعلفعل مصعبمصعب بنبن عميرعمير  معمع سعدسعد بنبن 

معاذمعاذ  فأسلمفأسلم(٣)، ، فكانفكان لمعرفتهملمعرفتهم الحقالحق أثرأثٌر ٌ كبيركبيٌر ٌ يف دحضدحض الباطلالباطل وأهلهوأهله.

والمعاندين: المبطلين  عدوان  كف   : والمعاندين:ثالث المبطلين  عدوان  كف   : ثالث
يف حياةحياة مصعبمصعب بنبن عميرعمير  وعندماوعندما أسلمأسلم القىالقى ألوانألوان منمن التعذيبالتعذيب منمن   

(١) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.
(٢) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.

(٣) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.



٢٥
المدينةالمدينة إلىإلى مكةمكة أخربأخرب  فعندمافعندما جاءجاء منمن  أمهأمه وقومهوقومه (١)، ، حتىحتى هاجرهاجر إلىإلى الحبشةالحبشة (٢). . 
رسولرسول اهللاهللا ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص بمابما جرىجرى معمع األنصاراألنصار (٣)، ، ثمثم ذهبذهب إلىإلى أمهأمه فدارفدار بينهمابينهما حوارحواٌر ٌ استطاعاستطاع 
أمهأمه: «: «إنكإنك  لهله  قالتقالت  أنأن  بينهمابينهما  داردار  ممامما  فكانفكان  وقومهوقومه، ،  أمهأمه  عدوانعدوان  يكفيكف  أنأن  فيهفيه  
! قالقال: : أنا علىأنا على ديندين رسولرسول اهللا اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص وهووهو اإلسالماإلسالم  ْبَأِة ِ بعدبعُد! ُ لعلىلعلى ما أنتما أنت عليهعليه منمن الصالصَّ
الذيالذي رضيرضي اهللاهللا لنفسهلنفسه ولرسولهولرسوله. . قالتقالت: : ماشكماشَكْرتََت مارماَرَثْيُتَك(٤)، ، مرةمرة بأرضبأرض الحبشةالحبشة 
ومرةومرة بيثرببيثرب، ، فقالفقال: : أفرأفرُّ ُّ بدينيبديني إنإن تفتنوينتفتنوين. . فأرادتفأرادت حبسهحبسه، ، فقالفقال: : لئنلئن أنتأنِت ِ حبستحبسَتنِي 
تبكيتبكي»(٥)، ،  لشأنكلشأنك،وجعلتوجعلت  ليلي،قالتقالت:فاذهبفاذهب  يتعرضيتعرض  منمن  قتلقتل  علىعلى  ألحرصنألحرصن 
فكانتفكانت الثقةالثقة والجرأةوالجرأة واألسلوبواألسلوب الحكيمالحكيم سالحسالح استعملهاستعمله مصعبمصعب بنبن عميرعمير  

لكفلكف الشرالشر الذيالذي كادكاد أنأن ينـزلينـزل بهبه.

: توحيد الصفوف وجمع الكلمة: : توحيد الصفوف وجمع الكلمة:رابع رابع
اإلسالميةاإلسالمية  المبادئالمبادئ  منمن  يجعليجعل  الذيالذي  المنهجيالمنهجي  الحوارالحوار  ذلكذلك، ،  علىعلى  يعينيعين  ومماومما 
منهجيتهمنهجيته، ، وآدابهوآدابه مسلكمسلك لهله إلىإلى تحقيقتحقيق الهدفالهدف؛ ؛ لذلكلذلك أثمرتأثمرت حواراتحوارات مصعبمصعب بنبن 
كانتكانت  أنأن  بعدبعد  كلمتهمكلمتهم، ،  واجتمعتواجتمعت  صفوفهمصفوفهم  توحدتتوحدت  فقدفقد  األنصاراألنصار، ،  معمع  عميرعمير  
الحروبالحروب والصراعاتوالصراعات قائمةقائمة بينبين األوساألوس والخزرجوالخزرج، ، فقدفقد دخلوادخلوا اإلسالماإلسالم وأصبحواوأصبحوا 
إخوةإخوًة ً مجتمعينمجتمعين (٦)، ، وكانوكان مصعبمصعب بنبن عميرعمير  يصلييصلي هبمهبم، ، وكانوكان يسمىيسمى المقرئالمقرئ 

(١) السهيلي: الروض األنف في شرح السيرة النبوية، ٥٢/٤.
(٢) ابن اسحاق: سيرة ابن اسحاق، ص ١٧٤.

(٣) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.
َع. ابن منظور: لسان العرب، ٣٠٩/١٤.   (٤) من َرَثى َلُه إذا َرّق وَتَوجَّ

(٥) ابن سعد:  الطبقات الكبرى، ٨٨/٣.
(٦) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.



 ٢٦
منطلقمنطلق  ملسو هيلع هللا ىلص،وكانواوكانوا  اهللاهللا  رسولرسول  صحابةصحابة  منمن  األنصاراألنصار  أصبحأصبح  وبذلكوبذلك   ، ،(١) بالمدينةبالمدينة 
األرضاألرض، ،  أقاصيأقاصي  بلغبلغ  حتىحتى  المدينةالمدينة  منمن  اإلسالماإلسالم  نورنور  فشعفشع  ملسو هيلع هللا ىلص، ،  الرسولالرسول  لغزواتلغزوات 
توحيدتوحيد  يف  عميرعمير   بنبن  مصعبمصعب  جهودجهود  ثمثم  وحدهوحده، ،  اهللاهللا  منمن  توفيقتوفيق  كانكان  ذلكذلك  كلكل 

صفوفهمصفوفهم واجتماعواجتماع كلمتهمكلمتهم منمن خاللخالل حواراتهحواراته البناءةالبناءة والهادفةوالهادفة.

: الثواب واألجر من اهللا سبحانه: : الثواب واألجر من اهللا سبحانه:خامس خامس
منمن دلدل  ألنألن  اهللاهللا؛ ؛  إلىإلى  الدعوةالدعوة  الثوابالثواب، ،  المسلمالمسلم  هباهبا  ينالينال  التيالتي  األعمالاألعمال  أعظمأعظم  منمن 
علىعلى خيرخير كانكان لهله أجرأجر منمن عملعمل بهبه، ، قالقال النبيالنبي ملسو هيلع هللا ىلص: «: «إنإنَّ َّ الدالالدال علىعلى الخيرالخير كفاعلهكفاعله»(٢)، ، 
األساليباألساليب  أقوىأقوى  منمن  ألنهألنه  الحوارالحوار؛ ؛  أسلوبأسلوب  الداعيةالداعية  يستعمليستعمل  أنأن  اهللاهللا  إلىإلى  الدعوةالدعوة  ومنومن 
يف استمراراستمرار الناسالناس علىعلى الخيرالخير، ، فإذافإذا اقتنعاقتنع الطرفالطرف اآلخراآلخر بمابما تدعوتدعو إليهإليه، ، كانكان تمسكهتمسكه بهبه 
 ، ، متينمتين، ، بلبل سيدعوسيدعو إلىإلى الحقالحق الذيالذي أتيتأتيت بهبه، ، وهذاوهذا ماما حصلحصل معمع مصعبمصعب بنبن عميرعمير 
األنصاراألنصار  معمع  حوارهحواره  ففيففي  ملسو هيلع هللا ىلص، ،  اهللاهللا  رسولرسول  صحابةصحابة  منمن  كثيركثير  خلقخلق  يدهيده  علىعلى  أسلمأسلم  فقدفقد 
، ، وبإسالمهماوبإسالمهما أخذواأخذوا جميعجميع يدعونيدعون إلىإلى  أسلمأسلم أسيدأسيد بنبن حضيرحضير، ، وسعدوسعد بنبن معاذمعاذ 

اهللاهللا وينشرونوينشرون اإلسالماإلسالم يف المدينةالمدينة حتىحتى ال يكاديكاد يخلويخلو داردار منمن مسلممسلم (٣).
هذا ما يسر الله عليه وأعان، فما كان فيه من نقص وخطأ فمن نفسي، وما كان هذا ما يسر الله عليه وأعان، فما كان فيه من نقص وخطأ فمن نفسي، وما كان 

فيه من صواب فمن الله وحده.فيه من صواب فمن الله وحده.
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) المصدر السابق، ١/ ٤٣٤.
(٢) الترمذي: سنن الترمذي،كتاب أبواب العلم، باب ما جاء الدال على الخير كفاعله، ٤١/٥، 

رقم ٢٦٧٠، قال األلباني: حسن صحيح.
(٣) ابن هشام: السيرة النبوية، ٤٣٥/١.



٢٧

  

، المحقق/رمزي منير بعلبكي، دار ، المحقق/رمزي منير بعلبكي، دار  األزدي، محمد بن الحسن: األزدي، محمد بن الحسن: جمهرة اللغةجمهرة اللغة -  - ١
العلم للماليين، بيروت، طالعلم للماليين، بيروت، ط١، ، ١٩٨٧١٩٨٧م.م.

فقههافقهها -  - ٢  منمن  وشيءوشيء  الصحيحةالصحيحة  األحاديثاألحاديث  سلسلةسلسلة  الدينالدين: :  ناصرناصر  محمدمحمد  األلبانياأللباني، ، 
وفوائدهاوفوائدها، ، مكتبةمكتبة المعارفالمعارف، ، الرياضالرياض، ، ط١، ، ١٤١٥١٤١٥هـهـ.

محمدمحمد -  - ٣  أحمدأحمد   /   / تعليقتعليق  و  تحقيقتحقيق  الترمذيالترمذي، ،  سننسنن  عيسىعيسى: :  بنبن  محمدمحمد  الترمذيالترمذي، ، 
شاكرشاكر، ، محمدمحمد فؤادفؤاد عبدالباقيعبدالباقي، ، إبراهيمإبراهيم عطوةعطوة، ، شركةشركة مكتبةمكتبة و مطبعةمطبعة مصطفىمصطفى 

البابيالبابي الحلبيالحلبي، ، مصرمصر، ، ط٢، ، ١٣٩٥١٣٩٥هـهـ.
وصححهوصححه -  - ٤  المحققالمحقق/ضبطهضبطه  التعريفاتالتعريفات، ،  كتابكتاب  محمدمحمد: :  بنبن  عليعلي  الجرجانيالجرجاني، ، 
ط١، ،  بيروتبيروت، ،  العلميةالعلمية، ،  الكتبالكتب  داردار  الناشرالناشر، ،  بإشرافبإشراف  العلماءالعلماء  منمن  جماعةجماعة 

١٤٠٣١٤٠٣هـهـ.
/ المحققالمحقق -  - ٥ القاموسالقاموس، ،  جواهرجواهر  منمن  العروسالعروس  تاجتاج  محمدمحمد: :  بنبن  محمدمحمد  الحسينيالحسيني، ، 

مجموعةمجموعة منمن المحققينالمحققين، ، داردار الكتبالكتب العلميةالعلمية، ، بيروتبيروت، ، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨هـهـ.
الصحاحالصحاح،المحققالمحقق/يوسفيوسف -  - ٦  مختارمختار  بكربكر: :  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  الدينالدين  زينزين  الرازيالرازي، ، 

الشيخالشيخ محمدمحمد، ، المكتبةالمكتبة العصريةالعصرية، ، بيروتبيروت، ، ط٥، ، ١٤٢٠١٤٢٠هـهـ.
زمزميزمزمي، ، يحيىيحيى بنبن محمدمحمد: : الحوارالحوار آدابهآدابه وضوابطهوضوابطه يف ضوءضوء الكتابالكتاب والسنةوالسنة، ، داردار -  - ٧ 

التربيةالتربية والتراثوالتراث، ، مكةمكة المكرمةالمكرمة، ، ط١٤١٤١٤١٤،١هـهـ.
 ، ، السعديالسعدي، ، عبدالرحمنعبدالرحمن بنبن ناصرناصر: : تيسيرتيسير الكريمالكريم الرحمنالرحمن يف تفسيرتفسير كالمكالم المنانالمنان -  - ٨
ط١، ،  بيروتبيروت، ،  الرسالةالرسالة، ،  مؤسسةمؤسسة  اللويحقاللويحق، ،  معالمعال  بنبن  المحققالمحقق/عبدالرحمنعبدالرحمن 

١٤٢٠١٤٢٠هـهـ.



 ٢٨
، دار الكتب ، دار الكتب  السمهودي، علي بن عبدالله : السمهودي، علي بن عبدالله : وفاءوفاء الوفاءالوفاء بأخباربأخبار داردار المصطفىالمصطفى -  - ٩

العلمية، بيروت، طالعلمية، بيروت، ط١، ، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
 ، ، النبويةالنبوية -  - ١٠١٠ السيرةالسيرة  شرحشرح  يف  األنفاألنف  الروضالروض  عبدالله:  بن  عبدالرحمن  عبدالله: السهيلي،  بن  عبدالرحمن  السهيلي، 
تحقيق / عمر عبدالسالم السالمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طتحقيق / عمر عبدالسالم السالمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ، 

١٤٢١١٤٢١هـ.هـ.
، مجلة الجامعة اإلسالمية ، مجلة الجامعة اإلسالمية  عاشور، سعد عبدالله: عاشور، سعد عبدالله: ضوابطضوابط الحوارالحوار معمع اآلخراآلخر -  - ١١١١
عشر،  السادس  المجلد  اإلسالمية،  الدراسات  سلسلة  فلسطين،  عشر،   السادس  المجلد  اإلسالمية،  الدراسات  سلسلة  فلسطين،   – غزة  غزة    –

العدد األول، يناير العدد األول، يناير ٢٠٠٨٢٠٠٨، ص ، ص ٩٦٩٦.
، تحقيق/مكتب تحقيق ، تحقيق/مكتب تحقيق  الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب: القاموسالقاموس المحيطالمحيط -  - ١٢١٢

التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت،طالتراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط٨، ، ١٤٢٦١٤٢٦هـ.هـ.
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  بيروت، ،  العلمية،  الكتب  دار   ، ماجهماجه -  - ١٣١٣ ابنابن  سننسنن  يزيد:  بن  محمد  ماجه،  يزيد: ابن  بن  محمد  ماجه،  ابن 

ط١، ، ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
سهيل   / تحقيق  سهيل ،   / تحقيق   ، اسحاقاسحاق -  - ١٤١٤ ابنابن  سيرةسيرة  يسار:  بن  اسحاق  بن  محمد  يسار: المطلبي،  بن  اسحاق  بن  محمد  المطلبي، 

زكار، دار الفكر، بيروت، طزكار، دار الفكر، بيروت، ط١، ، ١٣٩٨١٣٩٨هـ .هـ .
، تحقيق/مصطفى ، تحقيق/مصطفى  المعافري، عبدالملك بن هشام: المعافري، عبدالملك بن هشام: السيرةالسيرة النبويةالنبوية البنالبن هشامهشام -  - ١٥١٥
مصر،  وأوالده،  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  وآخران،  مصر، السقا  وأوالده،  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  وآخران،  السقا 

ط٢، ، ١٣٧٥١٣٧٥هـ.هـ.
 ، ، ط٣ -  - ١٦١٦ بيروت،  صادر،  دار  ط،  بيروت،  صادر،  دار  العربالعرب،  لسانلسان  مكرم:  بن  محمد  منظور،  مكرم: ابن  بن  محمد  منظور،  ابن 

١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.



٢٩
 ، ، النبويةالنبوية -  - ١٧١٧ السنةالسنة  يف  المخالفالمخالف  معمع  الحوارالحوار  فقهفقه  عبدالله:  بن  فتحي  عبدالله: الموصلي،  بن  فتحي  الموصلي، 

الدار األثرية، عّمان، طالدار األثرية، عّمان، ط١، ، ١٤٢٨١٤٢٨ هـ. هـ.
، تحقيق ، تحقيق  النيسابوري، الحاكم محمد بن عبدالله: النيسابوري، الحاكم محمد بن عبدالله: المستدركالمستدرك علىعلى الصحيحينالصحيحين -  - ١٨١٨

/ مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤١١١٤١١هـ.هـ.
محمد   / تحقيق  محمد ،   / تحقيق   ، الكبرىالكبرى -  - ١٩١٩ الطبقاتالطبقات  منيع:  بن  سعد  بن  محمد  منيع: الهاشمي،  بن  سعد  بن  محمد  الهاشمي، 

عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طعبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ، ١٤١٠١٤١٠هـ.هـ.
المحقق/ المحقق/،   ، الفوائدالفوائد -  - ٢٠٢٠ ومنبعومنبع  الزوائدالزوائد  مجمعمجمع  الدين:  نور  الحسن  أبو  الدين: الهيثمي،  نور  الحسن  أبو  الهيثمي، 

حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، د. ط، حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، د. ط، ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
، تحقيق/مارسدن جونس، دار األعلمي، ، تحقيق/مارسدن جونس، دار األعلمي،  الواقدي، محمد بن عمر: الواقدي، محمد بن عمر: المغازيالمغازي -  - ٢١٢١

بيروت، طبيروت، ط٣، ، ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.
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