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 مهسات يف فنِّ احلوار عشرة
 السيد عبد الرمحن بن حممد

على  .. ونتألَّق يف احلفاظحىت نرتقي حبواراتنا.. مهسات يف فنِّ احلوار أيها احلبيب عشرة
، كتبُت إليك ىذه اذلمسات السريعة  ؛خنرج منها بثمرٍة وفائدة .. ولكيأجواء اجتماعاتنا ولقاءاتنا

 : ، فارُفق هباوىي مشتاقٌة أن تستقّر يف قلبك ،قلٍب حمبّ  خرجت من
 :اذلمسة األوىل

 .، وينتهي من عرضو كاملا رأيو ، واتركو حىت يطرحال تقاطع َمن أمامك
 : اذلمسة الثانية

ث اآلخر قبل اإلجابة عليو حاول أن تستوعب مجيع ما يطرحو الطرف ، وتريَّث قبل التحدُّ
 .معو

 : ة الثالثةاذلمس
 .، حىت وإن مل تقتنع مبا يقولوناىتمامك مبا يتحدثون ، وأظهرر آراء اآلخرينإياك أن حتتق

 : اذلمسة الرابعة
ط يف احلديث ق والتقعُّر يف الكل، وجتنَّ يعقلون ، وخاطب الناس مباتبسَّ  م.ب التشدُّ

 : اذلمسة اخلامسة
 ه.ال تتكلم إال مبا ُيستفاد من ذكر ، و فاختصر كلمك، فُيملّ ، ومل يُطل رُي الكلم ما قلَّ خ

 : اذلمسة السادسة
، وال ُتكِثر ، واخرت األوقات ادلناسبة يف ذلكوالرأي تأدَّب يف احلوار مع أىل العلم والفضل

 . ىو أىمّ  ، فإمنا ىم مشغولون مباعليهم
 : اذلمسة السابعة

 .دون التعرُّض لقائلو وناقش الرأي، جتنَّب احلديث يف األشخاص
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 :اذلمسة الثامنة
، فإن عك االختلف معو إىل القسوة عليووال مين ،وتلطَّف يف احلديث مع من حتاوره تودَّد

ُر َأوْ } ،ذلك أدعى لقبول رأيك  . 44 طو{ ََيَْشى فَ ُقواَل َلُو قَ ْوالا لَّيِّناا لََّعلَُّو يَ َتذَكَّ
 :اذلمسة التاسعة

ام النيَّاتوالتجريح ، وإياكل العبارات وأحسنهاِاخرت أمج  رك من اِّتِّ  . ، وأحذِّ
 :اذلمسة العاشرة 
دأ يف اجلدال ، أو أن الطرف اآلخر قد بمعدومة ، والفائدة منوإذا شعرت أن احلوار عقيم 

ِِ اجلنة دلن ترك ) أنا زعيٌم ببيٍت يف: اهلل عليو وسلم يقول ، ونبيُّك صلىوادلخاصمة فتجنَّبو  رب
 .. أو كما قال عليو الصلة والسلمحُمّقاا ( ادلِراَء وإن كان

الدعاء  :، وأرجو من قارئها: أن ينفع اهلل هباوأملي ،، كتبتها باختصارتلك عَشَرٌة كاملة
 ب.واالستغفار يل بظهر الغي

، ال واصرف عنَّا سيِّئها ..حسنها إال أنتأل ، ال يهدياللهم اىِدنا ألحسن األخلق
 .مسيع الدعاء .. يايصرُف عّنا سيِّئها إال أنت

 


