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ء واللدد يف اخلصومة :   البعد عن املرا

ء املذموم واللدد  وعامل آخر يقرب بني أصحاب الرأي املختلف، وهو: البعد عن املرا

 يف اخلصومة.

د منه الغلبة عىل اخلصم  فاإلسالم ـ وإن أمر باجلدال بالتي هي أحسن ـ ذم املراء، الذي يرا

م بمنطق وال خضوع مليزان بني الطرفني.  بأي طريق، دون التزا

وهذا ما ذم اهلل به املامرين من أهل الرشك والكفر، بمثل قوله تعاىل: )َوِمَن النَّاِس َمن 

 بَِغْيِ 
ِ
َاِدلج يِف اَّللَّ نِيو )ُيج و َواَل ِتَتابو مج د   َلهج يِف 8 ِعْلمو َواَل هج

ِ
( َثاِِنَ ِعْطِفِه لِيجِضلَّ َعن َسبِيِل اَّللَّ

هج َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْْلَِريِق ) ِذيقج ْنَيا ِخْزٌي َونج  [(.9-8(  ]اْلج/9الدُّ

ء، والرتغيب يف البعد عنه.  ومن هنا جاء يف اْلديث ذم املرا

 فَعن َأبِ 
ِ
ولج اَّللَّ َماَمَة َقاَل َقاَل َرسج َء »  --ى أج َرا

ِ
َن َتَرَك امْل

ِ
َأنَا َزِعيٌم بَِبْيتو ِِف َرَبِض اجْلَنَِّة مل

 ِِف َأْعىَل اجْلَ 
ا َوبَِبْيتو َن َتَرَك اْلَكِذَب َوإِْن َتاَن َماِزح 

ِ
ا َوبَِبْيتو ِِف َوَسِط اجْلَنَِّة مل ِقًّ َن َوإِْن َتاَن ُمج

ِ
نَِّة مل

َقهج َح  لج َن خج  « .سَّ

 
ِ
ولج اَّللَّ و َتانجوا َعَلْيِه إاِلَّ أجوتجوا »  --وَعن َأبِى أجَماَمَة َقاَل َقاَل َرسج د  َما َضلَّ َقْوٌم َبْعَد هج

 «. اجْلََدَل 
ِ
ولج اَّللَّ مَّ َتاَل َرسج بجوهج َلَك  --ثج َو َما ََضَ وا َأآلَِهتجنَا َخْيٌ َأْم هج إاِلَّ  َهِذِه اآلَيَة }َوَقالج

وَن{ ) ْم َقْوٌم َخِصمج  ( سورة الزخرف  .58َجَدال  َبل هج

وهذا أمر مالحظ: أن القوم إذا حرموا التوفيق، ترتوا العمل، وغرقوا يف اجلدل، 

 
و
ء نَسانج َأْتَثَر ََشْ وبخاصة أن هذا موافق لطبيعة اإلنسان التي مل هيذهبا اإليامن }وَوَتاَن اإْلِ

( }  ف.( سورة الكه54َجَدال 

ر بالتي هي أحسن :  اْلوا
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ومن الدعائم األساسية يف أدب االختالف: اْلوار باْلسنى، وإذا استخدمنا التعبي  

القرآِن قلنا: اجلدال بالتي هي أحسن، وهو ما أمر اهلل تعاىل به يف تتابه حني قال: }اْدعج إِىِل 

ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة اْْلََسنَةِ  َك بِاْْلِ َو َأْعَلمج بَِمن َضلَّ  َسبِيِل َربِّ تِي ِهَي َأْحَسنج إِنَّ َربََّك هج َوَجاِدْْلجم بِالَّ

جْهَتِديَن{ ) َو َأْعَلمج بِامْل ِه َوهج
 ( سورة النحل.125َعن َسبِيلِ

وهنا نجد تفرقة يف التعبي بني املطلوب يف املوعظة واملطلوب يف اجلدال. ففي املوعظة 

دال فلم يرض إال أن يكون بالتي هي أحسن، بمعنى أنه اتتفى بأن تكون حسنة، أما يف اجل

إذا تان هناك أسلوبان، أو طريقتان إحدامها حسنة، واألخرو أحسن منها وأفضل، فاملأمور 

 به أن نتبع التي هي أحسن.

ورس ذلك: أن املوعظة ترجع ـ عادة ـ إىل املوافقني امللتزمني باملبدأ والفكرة، فهم ال 

ظة تذترهم، وترقق قلوهبم وجتلو صدأهم، وتقوي عزائمهم، عىل حني حيتاجون إال إىل موع

يوجه اجلدال ـ عادة ـ إىل املخالفني، الذين قد يدفع اخلالف معهم إىل َشء من القسوة يف 

التعبي، أو اخلشونة يف التعامل، أو العنف يف اجلدل، فكان من اْلكمة أن يطلب القرآن اختاذ 

 ل أو اْلوار، حتى يؤيت أتله.أحسن الطرائق وأمثلها للجدا

ئق أو األساليب أن خيتار املجادل أرق التعبيات وألطفها يف خماطبة  ومن هذه الطرا

 الطرف اآلخر.


