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ملخص البحث:

�؛  القرآين يف سورة هود  القصص  من  احلوار  آداب  استنباط  إىل  البحث  هذا  يروم 
واليت جتعل احلوار حوارا مثمرا، كما أنه يستجلي دور القرآن يف ضبط احلوار وتوجيهه ووضع 
األسس الصحيحة له؛ ويبني أن األنبياء هم القدوة احلسنة لكل حماور أراد النجاح حلواراته. 

ومن أبرز نتائج البحث:

1- أمهية احلوار وآدابه يف ضوء القصص القرآين ويف رحاب سورة هود حيث يبقى احلوار 
عذاب رقيقا بعيدا عن الفوضى واملهاترات ؛فيكون أقرب لتحقيق أهدافه املنشودة.

به إىل آدابه األصيلة حىت يؤيت مثاره ويؤدي دوَره  التأصيل ملنهج احلوار والرجوع   -2
سيَّما يف هذا العصر الذي تشتدُّ فيه احلاجة إىل حوار جاد صريح يستوعب مجيع القضااي.

3- من أبرز آداب احلوار األساسية املستنبطة من القصص القرآين يف سورة هود واليت 
تندرج حتتها كثري من اآلداب الفرعية: اإلخالص هلل تعاىل، واالستقامة على املنهج، وأهلية 

احملاور ابلعلم، والتلطف والرمحة والرفق، والوضوح، وحسن االستماع واإلنصات.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

                                                                         الباحثة
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Ethics of Dialogue in Quranic Stories
(Surah Hud, peace be upon him, as models)

Abstract:
This research aims to extract the ethics of the dialogue 

from the Quranic stories in Surah Houd (Peace be upon him), 
which makes the dialogue fruitful. Also it clarifies the role of 
the Qur›an in controlling and guiding dialogue and setting 
the correct bases for it. It shows that the prophets are the good 
example of every interviewer wants success of his dialogues. 
Of the most important findings of the research, as follows:

1. The importance of dialogue and its ethics in the light 
of Quranic stories in the recitation of Surah Houd; where 
the dialogue keeps gentle and pleasant, away from chaos 
and altercation to be closer to achieve its desired goals.

2. Rooting the method of dialogue and referring to the 
authentic ethics to produce its fruit and play its role, espe-
cially in this era, in which the need for serious and frank 
dialogue accommodating all issues is desirable.

3. One of the most prominent basic ethics of the dialogue 
extracting from the Quranic stories in Surah Houd, under 
which there are many sub-ethics: devotion to Allah, upright-
ness on Sharia, knowledge eligibility of the interviewer, 
gentleness, compassion, kindness, clarity, good listening.

Researcher:
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds.
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املقدمة:
احلمـد هلل، والصـالة والسـالم علـى رسـول هللا وعلـى آلـه وصحبـه والتابعـني ومـن تبعهـم 

إبحسـان إىل يـوم الديـن، أمـا بعـد: 

فإن هللا تعاىل شرَّف هذه األمة وَمنَّ عليها مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص ليتلوا عليهم القرآن ويعلمهم إايه 
مستنقذا هلم من الضالل إىل اهلدى، فقال عز شأنه: ﴿ َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث 
ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـُْلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن 

قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن ﴾ ] آل عمران:164[.

وما بعث النيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص مبهمته تلك إاّل دليل بنيِّ على أن تعليم القرآن يثل الركيزة األهم 
يف التعليم مبا حيويه من مضامني حتقق الشمول والوسطية والتوازن ومبا حيويه أيضا من أساليب 
حكيمة وانجعة أسهمت مع املضامني يف إجياد منوذج فريد كان عنصر وعي وهنضة وبناء يف 
شىت مناحي احلياة؛ وإن من أهم تلك األساليب أسلوب احلوار؛ فهو من الطرق اليت يتضح 
فيها جبالء التفاعل اإلجيايب بني طرفني أو أكثر حول موضوع أو قضية معينة، هبدف الوصول 
إىل احلقيقة، أو إىل أكرب قدر ممكن من تطابق وجهات النظر بعيداً عن اخلصومة أو التعصب، 

ولكن بطريقة إقناعية هادئة )1(.

وعليه فاحلوار واملناقشة شكل من أشكال تالقح العقول؛ مما البّد معه أن ينتج أفكاراً 
جديدة، ويقدم معلومات كانت غائبة عن بعض أطراف احلوار، ويغرس ما يريد غرسه من 
مبادئ وقيم، أو يصحح مفاهيم خاطئة، أو يقتلع ابطالً دون كبري عناء ودون أن يشعر الطرف 

اآلخر أهنا مفروضة عليه ودون أن جيد صعوبة يف تلقيها واالقتناع هبا.

ولكل ما سبق جند أن القرآن الكرمي مل يغفل احلوار كأسلوب يف الدعوة والتعليم للوصول 
املتعددة  احلوارات  من  كثرية  بصور  حافالً  جنده  حيث  النفس؛  من  سواه  ما  ونزع  احلق  إىل 
األهداف واألطراف واألشكال. غري أن هذا احلوار لن يؤيت أكله ما مل يلتزم فيه احملاورون آبدابه 
اليت جتعل للحوار قيمته العلمية وابنعدامها تقل الفائدة املرجوة منه؛ حيث تنتهي بعض احلوارات 

قبل أن تبدأ، وقد تطول مدة احلوار دون أن يصل املتحاورون إىل النتيجة املطلوبة.

ومن هنا فال بّد من التزام حوار جيد قائم على آداب مرعية، وهي آداب متنوعة منها: 
ما يكون قبل احلوار، ومنها ما يالزمه، ومنها ما أييت بعده؛ وإين يف هذا البحث أريد أن أسلط 
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الضوء على هذه اآلداب يف القصص القرآين متخذة من سورة هود � أمنوذجا؛ وإمنا مت اختيار 
هذه السورة لكوهنا من أوهلا إىل آخرها قصصا قرآنيا عن األنبياء � من نوح إىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

مرورا هبود وصاحل وإبراهيم وشعيب وغريهم �.

و لقد دفعين للكتابة يف هذا املوضوع أسباب أخرى غري ما ذكر؛ منها:

استجد من  ما  وانتشاره؛ بسبب  احلاضر  احلوار يف عصران  أسلوب  استعمال  1- كثرة 
وسائل االتصال؛ مما جيب معه تعريف األطراف ابآلداب اليت جتعل حواراهتم انفعة هلم وجملتمعهم. 

املثمر؛ إذ سرعان ما يتحول حوارهم إىل مرآء، فيه  افتقار اجملتمع ألسلوب احلوار   -2
اخلصومة وحماولة فرض وجهة نظر كل طرف على اآلخر دون حتري احلق والصواب، ومن أجل 
التغلب على هذه املشاكل ال بد من معرفة وإدراك آداب احلوار للوصول إىل قرارات صائبة حتقق 

النفع للفرد واجملتمع.

3- أن أفضل من يقدم لنا حوارا مثمرا هو القرآن مبا تضمنه من قصص قرآين مشبع 
ابحلوارات املختلفة خصوصا ما قصه عن أنبياء هللا تعاىل وعن تفاصيل حواراهتم مع أقوامهم يف 

كثري من سور القرآن ومنها سورة هود �. 

فلـكل مـا سـبق أردت أن أسـهم بقلمـي يف الكتابـة يف هـذا املوضـوع راجيـة أن أحقـق بـه 
التاليـة: األهـداف 

1- إبراز إعجاز القرآن من جهة قصصه وما تضمنته من أسـاليب تربوية تعليمية دعوية 
خصوصا أسلوب احلوار.

2- التعريف آبداب احلوار الشرعية اليت تضمن للمتحاورين حوارا انفعا مثمرا صالحا هلم 
وألمتهم.

3- اختاذ أنبياء هللا ورسله � قدوة لكل متحاور يف التزامهم آبداب احلوار.

4- االسرتشاد هبداايت القرآن يف حل مشكلة احلوار اليت يواجهها األفراد واجملتمعات 
من خالل تعريفهم آبدابه الشرعية.
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الدراسات السابقة: 
الدراسات حول آداب احلوار كثرية سواء املطولة أو املختصرة منها، القدية أم احلديثة، 
وهناك دراسات تناولت هذا املوضوع أو قريبا منه ولكن ليس من خالل القصص الوارد يف سورة 

هود �، ومن تلك الدراسات ما يلي:

1- أسلوب أدب احلوار يف القصص القرآين ) دروس مستقاة لغرض التدريب (، للباحث 
سعيد بن مجيل الندوي، حبث مقدم استكماال ملقرر املهارات واألساليب التدريبية يف القرآن الكرمي 

والسنة النبوية، 1437ه، املعهد العايل لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، جامعة أم القرى.

الدراسة يظهر من عنواهنا تشابه كبري مع موضوع حبثي إال أن مضموهنا مل أييت  وهذه 
مستوعبا لكل اآلداب الواردة يف القصص القرآين ومل يستوعب أيضا مجيع القصص ابلتفصيل 
واإلملام بل ذكر شيئا يسريا جدا من ذلك ال يتناسب وعموم موضوعه، هذا مع عرضه له أبسلوب 

تربوي يف الغالب.

أما هذا البحث فهو يتناول آداب احلوار يف القصص القرآين من خالل سورة حمددة يف 
القرآن الكرمي هي سورة هود � املتضمنة لعدد كبري من قصص األنبياء �، وقد مت استقصاء 
ما يف هذا القصص من آداب احلوار مع ربط القصص مجيعا أبعضها ببعض أثناء عرض تلك 

اآلداب وتناوهلا أبسلوب دعوي يتناسب واملهمة اليت بعث هبا أولئك األنبياء �.

2- احلوار يف قصص إبراهيم � يف القرآن الكرمي ) دروس ودالالت (، األستاذ الدكتور/ حممد 
بن عبدالرمحن الشايع، حبث مقدم ملؤمتر: احلوار يف الفكر اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية، جامعة الشارقة.

وهذا البحث واضح من عنوانه أنه يتناول احلوار يف قصة واحدة هي قصة إبراهيم � أما 
حبثي فريكز على آداب احلوار على وجه اخلصوص وليس كل ما يتعلق ابحلوار كما أنه يتناول 

دراسة هذه اآلداب من خالل مجيع القصص القرآين املذكور يف سورة هود �.

مشكلة البحث: 
أتت هذه الدراسة جسراً مسامهاً يف تنزيل القصص القرآين على الواقع، واالقتداء بنهجه يف 
معاجلة املشكالت املختلفة من خالل أسلوب احلوار وما تضمنه من آداب كفيلة جبعله طريقا 
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للصالح واإلصالح، وتناولت الدراسة اإلجابة عن أسئلة يف غاية األمهية تتمحور حول احلوار 
وآدابه وكيفية معاجلتها للمشكالت العقدية وغريها ابستقراء القصص القرآين يف سورة هود �.

منهجية البحث: 
اعتمدت الدراسة منهج استقراء اآلايت وحتليلها واستنباط أهم آداب احلوار من القصص 
القرآين يف ضوء سورة هود �.ومن أهم املصادر واملراجع اليت اعتمدهتا الدراسة: كتب التفسري 

اليت ألفت يف القدمي واحلديث، وكتب القصص القرآيّن والكتب اليت عنيت ابحلوار.
خطة البحث:

وقد جاءت على النحو التايل:
املقدمة:

 وفيها بيان أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطة البحث.
املبحث األول:

 تعريف آداب احلوار وأمهيتها:

أوال: تعريف آداب احلوار.

اثنيا: أمهية آداب احلوار.

املبحث الثاين:
 آداب احلوار يف ضوء سورة هود �:

أوال: إخالص النية.

اثنيا: االستقامة على املنهج.

اثلثا: أهلية احملاور.

رابعا: التلطف والرفق والرمحة.

خامسا: الوضوح.
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سادسا: حسن االستماع واإلنصات.

اخلامتة:
وفيها أهم النتائج.

 إجراءات الباحثة يف البحث:
أرقامها وضبطها  التزامي بعزو اآلايت إىل سورها وبيان  رجعت إىل كتاب هللا مع   -1

ووضعت ذلك يف أصل البحث.

تلك  احلاجة وعزو  عند  األحاديث  األحاديث الستخراج  متون  إىل كتب  رجعت   -2
األحاديث إىل مظاهنا فإن كانت يف الصحيحني أو أحدمها مل أجتاوزمها إىل غريمها مبينة الكتاب 
والباب ورقم احلديث واجلزء والصفحة غالباً، وإن كان يف غريمها فإنين قد أكتفي بذكر مصدرين 

على األقل مع بيان حكم أهل احلديث عليه غالباً قدياً أو حديثاً أو كليهما.

3- استعنت بكتب التفاسري مما تيسر يل ابإلضافة إىل الكتب املتعلقة ابحلوار أو اجملادلة 
واملناظرة ووظفت ما وجدته فيها حسب اخلطة املوضوعة.

4- وثقت ما استفدته من كالم العلماء وآرائهم فإن كان ما استفدته منهم بنصه وضعته 
بني عالمات التنصيص املعروفة وأحلت يف اهلامش إىل املصدر مباشرة، وإن كان مبعناه فقد 

وضعته دون عالمات تنصيص، وأحلت إليه يف اهلامش بكلمة ) انظر..(.

5- شرحت الكلمات الغريبة سواء املذكورة يف متون األحاديث أو يف سياق كالم قلته 
أو نقلته غالباً.

6- ترمجت لألعالم.

7- بعد إمتام البحث أعددت له ثبت املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات.

هذا وحسيب أين بذلت يف هذا البحث قصاري جهدي، وتوخيت فيه السداد طاقيت فإن 
كان ما مجعته وحررته صواابً فذلك من هللا وحده وله الفضل واملنة والثناء احلسن، وإن كانت 
األخرى فذلك من نفسي والشيطان، وأتوب إىل هللا وأستغفره وال حول وال قوة إال ابهلل العلي 

العظيم.
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املبحث األول:
تعريف آداب احلوار وأمهيتها:

أوال: تعريف آداب احلوار:
تعريف اآلداب:

• لغًة: مجع أدب؛ وهو " الظرف وحسن التناول " )2(. قال يف املصباح : " أَدَّبْته أََداًب، أي: 
َعلَّْمته رايضة النَّفس وحماسن األخالق، قال أبو زيد األنصاري: اأْلَدب يقع على كل رايضة 

حممودة يـََتَخرَُّج هبا اإْلنسان يف فضيلة من الفضائل " )3(.

• اصطالحا: " األدب: " َمَلَكٌة تـَْعِصُم َمْن قامت به عمَّا َيِشيُنه، وهو: استعمال ما حُيَْمُد 
قوالً وفعال " )4(. وقيل هو: " عبارة عن معرفة ما حيرتز به عن مجيع أنواع اخلطأ " )5(. قال بعض 

العلماء: " األدب وسيلة إىل كل فضيلة، وذريَعٌة إىل كّل شريعة " )6(.

تعريف احلوار:
وِإىل  الشَّيء  الرُّجوع عن  احلَْوُر:  و"  وَحورا،  حماورة وحتاورا  من حاور حياور  مأخوذ  • لغة: 
الشَّيء،... واحملاَورَة: اْلُمَجاَوبَُة. والتَّحاور: التَّجاوب ... وهم يتحاورون َأي يرتاجعون الكالم" )7(. 

وهبذه املعاين جاءت مشتقات كلمة احلوار)8( يف القرآن والسنة )9(.

• اصطالحا: احلوار " حمادثة بني شخصني أو فريقني، حول موضوع حمدد، لكل منهما 
وجهة نظر خاصة به، هدفها الوصول إىل احلقيقة، أو إىل أكرب قدر ممكن من تطابق وجهات 

النظر، بعيدا عن اخلصومة أو التعصب، بطريق يعتمد على العلم والعقل" )10(. 

واملتأمل يف هذا التعريف يستطيع أن يلحظ التقارب بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي، 
كما يلحظ أن احلوار ليس خصومة وتعصبا وهذا هو األصل لكن قد حتدث تلك اخلصومة 
فيصبح احلوار جداال؛ فاجلدال حوار مع خصومة )11(؛ فإن كانت حبق كان جدال حممودا وإن 
كانت بباطل كان جدال مذموما )12(؛ وعلى ذلك " فكلمة ) احلوار ( أوسع مدلوال من كلمة 
اجلدل، ابعتبار تضمن اجلدل معىن الصراع، بينما جند احلوار يتسع له ولغريه؛ مما يراد منه إيضاح 

الفكرة بطريقة السؤال واجلواب " )13(.
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كما أن هناك مرادفات أخرى للحوار غري اجلدال وهي املناظرة واملناقشة؛ غري أن املناظرة 
تفرق عن احلوار يف أهنا " تعتمد على التضاد بني املتناظرين لالستدالل على إثبات أمر يرتاجعان 
فيه نفيا وإجيااب بغية الوصول إىل الصواب" )14(. أما املناقشة فتفرق عن احلوار يف أهنا: " تقوم 

على أساس استقصاء احلساب وتعرية األخطاء وإحصائها " )15(.

تعريف آداب احلوار:
هي: " جمموعة املهارات املتكاملة اليت يتطلبها أداء احملاور لألنشطة اليت يتضمنها احلوار 
بكفاءة؛ وهذه األنشطة منها ما هو يف مرحلة اإلعداد للحوار، ومنها ما هو يف مرحلة تنفيذ 
احلوار" )16(. فهي إذن السمات والوسائل اليت تقود احملاور إىل حوار مثمر عن كل فضيلة وتبعده 

عن كل رذيلة أو خطأ. 

  اثنيا: أمهية آداب احلوار:
االختالف بني الناس سنة إهلية نظراً لتفاوهتم يف عقوهلم وأفهامهم وأمزجتهم، قال تعاىل: ﴿ 
 َواَل يـَزَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ﴾ ]هود:118[؛ ونتيجة هلذا االختالف 

ۖ
َوَلْو َشاَء رَبَُّك جَلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة

يف الـرأي واالجتاهـات جـاء الشـرع مؤيـدا للحـوار املثمـر علـى اختـالف أنواعـه ومسـتعمال لـه؛ ومـا 
ذاك إال ألن احلوار " سبيل اإلقناع، ومفتاح القلوب، وأسلوب التواصل والتفاهم، ووسيلة التعارف 
والتآلـف، ومنهـج الدعـوة واإلصـالح، ومسـلك الرتبيـة والتعليـم، وجمَمـُع التقـارب وااللتقـاء، وَسـَنُن 

األنبياِء � مع أقوامهم إلقامة احلجج ودفع الشُّبه " )17(. 

ومن انحية أخرى فإن استمرار احلوار يف اجملتمع وتعدد مستوايته وتنوع موضوعاته يعد 
عالمة صحية على حيوية هذا اجملتمع، واجتاهه إىل مزيد من التقدم، وحتقيق االزدهار بل إن 
احلوار لون من ألوان اجلهاد: فقد قَاَل َرُسوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ) َجاِهُدوا اْلُمْشرِِكنَي أِبَْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم 
َوأَْلِسَنِتُكْم ( )18(. وأشار القرطيب )ت:ç 671()19( إىل أمهية احلوار ابعتباره وسيلة للتفريق بني 
احلق والباطل عن طريق استخدام احلجج والرباهني وإفحام اخلصم؛ فقال بعد أن ذكر عددا من 
اآلايت املتعلقة ابحملاجة واجملادلة: " فهو كله تعليم من هللا عز وجل السؤال واجلواب واجملادلة يف 
الدين، ألنه ال يظهر الفرق بني احلق والباطل إال بظهور حجة احلق ورفض حجة الباطل " )20(.

والقرآن يف عنايته ابحلوار مل يقصره على كونه وسيلة للتصدي للمخالفني بل هو عنده 
أسلوب كذلك للرتبية والتهذيب وغرس القيم من خالل القصص املتعدد واحلوارات اليت تضمنها 
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ذلك القصص؛ كاحلوار بني موسى وأخيه هارون، واحلوار بني إبراهيم وابنه إمساعيل وغريها من 
احلوارات اهلادفة. وال نتعجب من هذه العناية القرآنية ابحلوار؛ فإنه الطريق األمثل لإلقناع العقلي 

الذي هو أساس اإليان أبي دين أو مذهب )21(. 

غري أن هذا احلوار لن يؤيت أكله ما مل يلتزم فيه احملاورون آبدابه اليت جتعل للحوار قيمته 
العلمية وابنعدامها تقل الفائدة املرجوة منه؛ حيث تنتهي بعض احلوارات قبل أن تبدأ، وقد تطول 

مدة احلوار دون أن يصل املتحاورون إىل النتيجة املطلوبة.

و" حىت منيز احلوار عن اجلدل املذموم أو املراء البعيد عن نشدان احلقيقة، وحىت ال يتحول 
املراء إىل مشاحنات أاننية ومشاغبات ومغالطات وحنو ذلك مما يفسد القلوب ويهيج النفوس 
ويورث التعصب وال يوصل للحق" )22(، وحىت ال يصبح األمر انتصارا وإعجااب لكل ذي رأي 
برأيه، كان وال بد من الوقوف على آداب احلوار اهلادف من معينه احلق القرآن الكرمي من خالل 

قصصه وما تضمنته من حوارات متنوعة؛ بلوغا إىل الصواب.

املبحث الثاين:
آداب احلوار يف ضوء سورة هود �:

إن طريقنا األول يف معرفة آداب احلوار اليت تضمن للمحاور أن يكون حواره مثمرا هو كتاب 
هللا، الذي احتوى حوارات شىت لعل أمهها احلوار القصصي بني األنبياء وأممهم، حيث متيزت 
تلك احلوارات ابلتزام أنبياء هللا تعاىل آبداب احلوار من جانبهم وإن خالف األقوام تلك اآلداب؛ 
وما ذاك إال استجابة للمنهج الدعوي الذي وضعه هللا تعاىل لكل نيب وداعية؛ ومنهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
بقوله: ﴿ ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل رَبَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِۖ َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُنۚ ِإنَّ رَبََّك ُهَو 

أَْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلهِۖ َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن ﴾ ]النحل:125[.

ولقد حفلت سورة هود � حبظ وافر من هذا احلوار القصصي بني األنبياء وأممهم، مما 
جعلها مناطا للدراسة هبدف معرفة واستنباط آداب احلوار يف القصص القرآين سواء كان ذلك 

قبل بدء احلوار أو يف أثنائه أو بعده؛ ومن هذه اآلداب:

أوال: إخالص النية:
 ويعـىن أن " يفعـل املكلـف الطاعـة خالصـة هلل وحـده، ال يريـد هبـا تعظيمـاً مـن النـاس وال 
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توقـرياً، وال جلـب نفـع ديـين، وال دفـع ضـرر دنيـوي" )23(، واإلخـالص هـو األسـاُس الـذي بُنيـت 
عليـه دعـوة األنبيـاء، حيـث قـال تعـاىل: ﴿ َوَمـا أُِمـُروا ِإالَّ لِيـَْعبُـُدوا اللََّ خُمِْلِصـنَي لَـُه الدِّيـَن ُحنـََفـاَء 
لِـَك ِديـُن اْلَقيَِّمـِة ﴾ ]البينـة:5[، " فأصـل ديـن األنبيـاء واحـد وهـو   َوذَٰ

ۚ
َويُِقيُمـوا الصَّـاَلَة َويـُْؤتُـوا الـزََّكاَة

اإلخـالص يف العبـادة هلل )24( ".

وإذا كان اإلخالص مطلواب من كل داخل يف دين هللا فإنه بال شك مطلوب أوال من أنبياء 
هللا الذين جاءوا ألقوامهم ابألمر به، وإذا كان أيضا شرط قبول أي عمل هو اإلخالص فإن 
أوىل ما حيقق فيه ذلك هو الدعوة إىل هللا تعاىل. وعليه فإن أنبياء هللا � كانوا املثل األعلى يف 
إخالصهم هلل تعاىل عند قيامهم مبهمة الدعوة إليه؛ إذ ابتدأوا حواراهتم مع أقوامهم إبعالن هذه 

احلقيقة جلية هلم؛ وهذا اإلعالن ظهر فيما يلي:

1- يف مضمون دعوات األنبياء: فإن موضوع الدعوة األساس لكل نيب منهم هو الدعوة 
إىل عبـادة هللا وحـده دون شـريك؛ ومـن كان هـذا هـو مضمـون دعوتـه كان وال بـد أن يكـون هـو 
خملصـا هلل يف دعوتـه ويف حواراتـه ويف أمـره كلـه؛ فسـورة هـود تبـدأ بذكـر دعـوة النـيب حممـد ملسو هيلع هللا ىلص 
لَـْت ِمـْن لَـُدْن  قومـه إىل إخـالص العبـادة؛ حيـث قـال هلـم: ﴿ الـۚر ِكتَـاٌب ُأْحِكَمـْت آيَاتُـُه ثُـمَّ ُفصِّ
َحِكيٍم َخِبيٍر ﴿1﴾ َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّهۚ إِنَِّني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر َوَبِشـيٌر ﴿2﴾﴾ ]هود[. مث سـاق هللا 
مـا يـدل علـى أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ليـس وحـده مـن جـاء هبـذه الدعـوة لقـد سـبقه غـريه مـن األنبيـاء �. 
فهـا هـو نـوح � يرسـله ربـه ليدعـو قومـه إىل حتقيـق اإلخـالص يف عبوديتـه: ﴿ َوَلَقـْد أَْرَسـْلَنا نُوًحـا 
إَِلٰى قـَْوِمِه إِنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن ﴿25﴾ َأْن اَل تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّهۖ إِنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم 
﴿26﴾﴾ ]هـود[. وبـذات الدعـوة الـيت جـاء هبـا نـوح جـاء هـود �: ﴿ َوإِلَـٰى َعـاٍد َأَخاُهـْم ُهـوًدۚا 

قَـاَل يَـا قـَـْوِم اْعبُـُدوا اللَّـَه َمـا َلُكـْم ِمـْن إِلَٰـٍه َغيـْـرُُهۖ ِإْن أَنـْتُـْم ِإالَّ ُمْفتـَـُروَن ﴾ ]هـود:50[.

ونرى هذه الوحدة ظاهرة بني األنبياء يف موضوع رسـالتهم عند اسـتعراض بقية الدعوات؛ 
فهـا هـو صـاحل � أييت بـذات املقولـة الـيت أتـى هبـا هـود �: ﴿ َوِإىَلٰ مَثُـوَد َأَخاُهـْم َصاحِلًـۚا قَـاَل اَي 
َ َما َلُكْم ِمْن إِلٍَٰه َغيـْرُُهۖ ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستـَْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستـَْغِفُروُه مُثَّ تُوبُوا  قـَْوِم اْعُبُدوا اللَّ
إِلَْيـهِۚ ِإنَّ َريبِّ َقرِيـٌب جمُِيـٌب ﴾]هـود:61[، وشـعيب � علـى ذات القـول: ﴿ َوإِلَـٰى َمْديَـَن َأَخاُهـْم 
ُشَعيـًْبۚا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلٍَٰه َغيـْرُُهۖ َواَل تـَنـُْقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَنۚ إِنِّي أَرَاُكْم ِبَخْيٍر 
َوإِنِّـي َأَخـاُف َعَلْيُكـْم َعـَذاَب يـَـْوٍم ُمِحيـٍط ﴾ ]هـود:84[. وإننـا يف هـذه اآلايت نلمـس بوضـوح 
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اإلعجاز البياين القرآين يف حكايته للقصص؛ " فهذه املقاربة يف ألفاظ التعبري عن املعىن الرئيسي 
الواحـد مقصـودة يف السـياق لتقريـر وحـدة الرسـالة ووحـدة العقيـدة، حـىت لتتوحـد ألفـاظ التعبـري 

عـن معانيهـا " )25(.

2- تظهر أيضا يف اإلعالن الصريح من األنبياء: أبهنم ال يريدون بدعوهتم سوى وجه هللا 
تعاىل؛ أما عرض الدنيا فليس مطمعا هلم وال غاية؛ فها هو نوح � يصرح للمأل )26( من قومه أن 
أجر دعوته من هللا ال منهم؛ ولذلك هو لن خيص هبا األغنياء دون الفقراء كما يريدون )27(: ﴿ َواَي 
ِۚ َوَما أاََن ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوۚا إِنّـَُهْم ُماَلُقو َرهبِِّْم َولَِٰكينِّ  قـَْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًلۖ ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَّ
أَرَاُكْم قـَْوًما جَتَْهُلوَن ﴾ ]هود:29[، ويبادر هود � قومه ابإلعالن أبهنا دعوة خالصة، فليس له 
من ورائها هدف فيقول: ﴿ يَا قـَْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًۖا ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى الَِّذي َفَطرَِنۚي أََفاَل 
تـَْعِقُلوَن ﴾ ]هود:51[، واملعىن: " اي قوم ال أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخالص العبادة هلل 
وخلع األواثن والرباءة منها، جزاًء وثوااًب إن ثوايب وجزائي على نصيحيت لكم، ودعائكم إىل هللا إال 
على الذي خلقين أفال تعقلون أين لو كنت ابتغي بدعايتكم إىل هللا غري النصيحة لكم، وطلب 
احلظ لكم يف الدنيا واآلخرة، ال لتمست منكم على ذلك بعض أعراض الدنيا، وطلبت منكم 
األجر والثواب؟" )28(. وعلى ذات املنهج سار مجيع األنبياء بداللة ذكر هذه املقولة عنهم يف 
سور عدة يف القرآن )29(. قال صاحب حماسن التأويل )ت:1332ه(: " إمنا خاطب كل رسول 
به قومه، إزاحة للتهمة، ومتحيصا للنصيحة، فإهنا ال تنجع ما دامت مشوبة ابملطامع" )30(. كما 
أمروا من حاوروهم ابلتجرد واإلخالص يف حواراهتم يظهر ذلك جليا يف قوله تعاىل على لسان 
َا أَِعُظُكْم ِبَواِحَدةٍۖ أَْن تـَُقوُموا للَِِّ َمثـْىَنٰ َوفـُرَاَدٰى مُثَّ تـَتـََفكَُّروۚا َما ِبَصاِحِبُكْم  نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ُقْل ِإمنَّ
)ç 774:ِمْن ِجنَّةٍۚ ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر َلُكْم بـنَْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد﴾ ]سبأ:46[. قال ابن كثري )ت

، ليس فيه تـََعصٌُّب وال ِعناد، جمتمعني  َا أطلب منُكم أَْن تـَُقوُموا للَّ ِقَياًما خالًصا للَّ )31(: " يقول ِإمنَّ

: أَِبِه ُجُنوٌن أَْم اَل ؟ فِإنَُّكْم ِإذا فعلتم  ومتفرِِقني مث تتفكروا يف هذا الَِّذي جاءكم ابلّرِسالة من اللَّ
ذِلك، اَبَن لكم وظهر أَنَُّه رسول هللا حقًّا وصدقًا " )32(.

فعلى احملاور أن يتأسى أبنبياء هللا �؛ فُيقبل على احلوار بنية خالصٍة كما أقبلوا؛ ويرتقب 
األجر من هللا تعاىل كما ارتقبوا، ويتجرد يف دعوته وحماوراته من حظوظ الدنيا كما جتردوا؛ مهّه 
اهلداية للغري ونشر دعوِة اخلري كما كان مههم، يقول ابن تيمية )ت:728ه()33( : " ال بد من 
حسن النية، فلو تكلم حبق لقصد العلو يف األرض أو الفساد كان مبنزلة الذي يقاتل محية ورايء. 
وإن تكلم ألجل هللا تعاىل خملصاً له الدين كان من اجملاهدين يف سبيل هللا ومن ورثة األنبياء 
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خلفاء الرسل" )34(.

ومن دالئل اإلخالص هلل والتجرد لطلب احلق أن يفرح احملاور إذا ظهر الصواب على 
لسان خمالفه، كما قال الشافعي )ت:240ه()35(: " َما اَنَظْرُت أحًدا، فََأْحبـَْبُت َأْن خُيِْطَئ" )36(.

اثنيا: االستقامة على املنهج:
ال بد للمحاور أن يكون مستقيما على منهج احلق الذي يدعو إليه وال خيالفه؛ فإن ذلك 
أدعى إىل قبول كالمه والتسليم له؛ فاألسوة من أفضل وسائل احلوار، وأقرهبا إىل النجاح، وأنفذها 
أثراً يف نفوس املتحاورين؛ ذلك أن حديثا مهما يكن رائعاً ويقع من الناس موقع اإلعجاب 
وفيه براعة ومشول، كل ذلك ال يثمر مثرة إالّ إذا تُرجم إىل حقيقة واقعة ملموسة مشاهدة على 
األرض)37(، من خالل أسوة تتمثل ما تقول، وتدعو إليه أبفعاهلا قبل أقواهلا، حيث شاهد احلال 
أقوى من شاهد املقال. كما أّن احملاور مىت رأى األسوة فيمن حياوره فإهنا متنحه بذلك قناعة 
إبمكانية التطبيق هلذه األفكار والقيم واملبادئ، وتقدم إليه األسلوب العملي الواقعي للمبادئ 

والقيم واألفكار، ال جمرد أقوال وعظات.

من أجل هذا وذاك اقتضت مشيئة هللا تعاىل أن تكون هناك أسوة لرتبية الناس وتعليمهم 
املنهـج اإلهلـي، هـم رسـل هللا تعـاىل وأنبيائـه صلـوات هللا وسـالمه عليهـم؛ مـن أولئـك حممـد ملسو هيلع هللا ىلص 
الـذي بعثـه هللا تعـاىل ليكـون أسـوة للعاملـني قـوالً وعمـاًل، يف حياتـه وبعـد موتـه، فقـال سـبحانه 
لعبـاده: ﴿ َلَقـْد َكاَن َلُكـْم فِـي َرُسـوِل اللَّـِه أُْسـَوٌة َحَسـَنٌة ِلَمـْن َكاَن يـَْرُجـو اللَّـَه َواْليـَـْوَم اآْلِخـَر َوذََكـَر 
اللَّـَه َكِثيـرًا ﴾ ]األحـزاب:21[، فوضـع يف شـخصه الكـرمي " الصـورة الكاملـة للمنهـج اإلسـالمي، 
الصـورة احليـة اخلالـدة علـى مـدار التاريـخ" )38( حـىت غـدا قـرآانً يشـي علـى األرض، فقـد قالـت أم 
ـا سـئلت عـن خلـق رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " فـإن خلـق نـيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان القـرآن " 

ّ
املؤمنـني عائشـة � مل

)39(. يؤكد ذلك ما قاله عمرو بن العاص - ملا بعث إليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص يدعوه إىل اإلسالم -: " لقد 

دلـين علـى هـذا النـيب األمـي أنـه ال أيمـر خبـري إالّ كان أول آخـذ بـه، وال ينهـى عـن شـر إالّ كان 
أول اترك لـه، وأنـه يـَْغلِـُب فـال يـَْبطَـر )40(، ويـُْغلَـُب فـال يـُْهَجـُر )41(، وأنـه يفـي ابلعهـد، ويـُْنِجـُز)42( 

الوعـد، وأشـهد أنـه نـيب" )43(.

وليـس النـيب حممـد ملسو هيلع هللا ىلص بدعـا يف ذلـك؛ فهـذا نـيب هللا شـعيب � يكشـف لقومـه أمهيـة أن 
يلتـزم هـو مبـا يدعـو إليـه قبـل أن يدعوهـم إليـه فيقـول: ﴿ قَـاَل يَـا قـَـْوِم أَرَأَيـْتُـْم ِإْن ُكْنـُت َعلَـٰى بـَيِّنَـٍة ِمـْن 



العدد 73 مجلة الجامعة لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

58

ْصـاَلَح َمـا  رَبِّـي َوَرزَقَنِـي ِمْنـُه رِْزقًـا َحَسـًنۚا َوَمـا أُرِيـُد أَْن أَُخاِلَفُكـْم إِلَـٰى َمـا أَنـَْهاُكـْم َعْنـُهۚ ِإْن أُرِيـُد ِإالَّ اإْلِ
ْلـُت َوإِلَْيـِه أُنِيـُب ﴾ ]هـود:88[؛ واملعـىن: " ومـا أريـد أن  اْسـَتَطْعُتۚ َوَمـا تـَْوِفيِقـي ِإالَّ بِاللَّـهِۚ َعَلْيـِه تـَوَكَّ
أهناكم عن أمر مث أفعُل خالفه، بل ال أفعل إال ما آمركم به، وال أنتهي إال عما أهناكم عنه " )44(.

" ويفهم من هذه اآلية الكرية أن اإلنسان جيب عليه أن يكون منتهياً عما ينهى عنه غريه، 
َُما الشَّْيطَاُن َعنـَْها  مؤمتراً مبا أيمر به غريه. وقد بـنيَّ تعاىل ذلك يف َمَواِضَع ُأَخَر، َكَقْولِِه: ﴿ فََأَزهلَّ
 َوَلُكْم يف اأْلَْرِض ُمْستـََقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَلٰ 

ۖ
فََأْخَرَجُهَما ممَّا َكااَن ِفيهِۖ َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبـَْعٍض َعُدوٌّ

ِحنٍي ﴾ ]البقرة:44[، َوقـَْولِِه: ﴿ َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّ َأْن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلوَن ﴾ ]الصف:3[" )45(.

اثلثا: أهلية احملاور:
وتقتضي: علم احملاور ابملنهج احلق وأولياته، والعلم ابلواقع الذي يريد أن يطبق عليه منهج 
احلق، وكذا العلم ابألدلة والرباهني والسبل اليت متكنه من إيصال قوله وإقناع اآلخر به، فيتمكن 
احملاور من إقامة احلجة اليقينية اليت ال يكن للخصم ردها وجماهبتها، ويتمكن أيضا من الّرد على 
ما يثار من شبهات ودفع الفاسد من القول والرأي؛ فتظهر بذلك قوة احملاور واملوضوع الذي 
حياور من أجله، ويكون للحوار مثرته. ومن هنا فإن هللا تعاىل حينما اصطفى الرسل واألنبياء 
� لتبليغ دينه آاتهم ُحكما وِعلما يّكنهم من القيام مبهامهم واحلوارات مع أقوامهم، يقول هللا 
تعاىل يف شأن داوود وسليمان �: ﴿ َوَلَقْد آتـَيـَْنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًمۖا َوقَااَل اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي 
َفضََّلَنا َعَلٰى َكِثيٍر ِمْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِنيَن ﴾ ]النمل:15[، وعن لوط � يقول سبحانه: ﴿ َوُلوطًا آتـَيـَْناُه 
 إِنّـَُهْم َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء فَاِسِقيَن ﴾ 

يـَْناُه ِمَن اْلَقْريَِة الَِّتي َكاَنْت تـَْعَمُل اْلَخَباِئَثۗ ُحْكًما َوِعْلًما َوَنجَّ
]األنبياء:74[، وين هللا تعاىل على يوسف � ابلعلم واحلكمة جزاء إلحسانه فيقول: ﴿ َوَلمَّا 
ِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي ﴾ ]يوسف:22[، وها هو موسى �  بـََلَغ َأُشدَُّه آتـَيـَْناُه ُحْكًما َوِعْلًمۚا وََكذَٰ
يذكر فضل هللا عليه حني آاته العلم واصطفاه للرسالة فـيقول: ﴿ فـََفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم فـََوَهَب 
ِلي رَبِّي ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْرَسِليَن ﴾ ]الشعراء:21[، وقد ذكر إبراهيم � يف حماجَّته ألبيه 
ما آاته هللا إايه من العلم وقرر أّن َمن معه العلم احلق هو األحق ابالتباع حني قال: ﴿ يَا أََبِت 
إِنِّي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم يَْأِتَك فَاتَِّبْعِني أَْهِدَك ِصرَاطًا َسوِيًّا ﴾ ]مرمي:43[، قال السعدي 
)ت:ç 1376()46(: " ويف هذا من لطف اخلطاب ولينه، ما ال خيفى، فإنه مل يقل: " اي أبت أان 
عامل، وأنت جاهل" أو " ليس عندك من العلم شيء" وإمنا أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك 
علما، وأن الذي وصل إيل مل يصل إليك ومل أيتك، فينبغي لك أن تتبع احلجة وتنقاد هلا " )47(؛ 
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فهو إذن قال ذلك " ال ليفخر بذلك أو يتعاىل على أبيه حىت يكون خلًقا ذميًما، ينَفُر الناس 
من حوله، ويقتونه من أجله، بل ادَّعى ذلك ليلفت النظر إىل وجوب اإلصغاء إليه، واتباعه فيما 

جاء به من احلق املبني" )48(.

هذا العلم الذي أوتيه الرسل � مجيعا إمنا ظهرت دالئله يف حواراهتم مع أقوامهم؛ ومن ذلك:

1- اختذ أنبياء هللا التدرج سنة يف حواراهتم مع أقوامهم من حيث موضوع احلوار وأدلته؛ 
فنجد كل نيب � ينطلق يف احلوار من املوضوع األهم يف الدعوة وهو الدعوة إىل عبودية هللا تعاىل 
ومنها بعد ذلك إىل تصحيح ما أخطأوا فيه عقيدة وسلوكا مع تقديهم األدلة والرباهني العقلية 
املؤكدة إىل ما يدعوا إليه؛ فنوح � ذكر عنه ربه تعاىل أنه أول ما قال: ﴿ أَْن اَل تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّۖ ِإيّنِ 

َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم  ﴾ ]هود:26[. 

وبـذات الدعـوة ابتـدأ مجيـع األنبيـاء أيضـا؛ ففـي شـأن هـود � قـال تعـاىل: ﴿ َوإِلَـٰى َعـاٍد 
َأَخاُهْم ُهوًدۚا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلٍَٰه َغيـْرُُهۖ ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ُمْفتـَُروَن ﴾ ]هود:50[، ويف 
شـأن صـاحل � قـال تعـاىل: ﴿ َوإِلَـٰى َثُمـوَد َأَخاُهـْم َصاِلًحـۚا قَـاَل يَـا قـَـْوِم اْعبُـُدوا اللَّـَه َمـا َلُكـْم ِمـْن إِلٍَٰه 
َغيـْرُُهۖ ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستـَْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستـَْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيهِۚ ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيٌب ﴾ 
]هـود:61[، ويف شـأن شـعيب � قـال تعـاىل: ﴿ َوإِلَـٰى َمْديَـَن َأَخاُهـْم ُشـَعيـًْبۚا قَـاَل يَـا قـَـْوِم اْعبُـُدوا 
اللَّـَه َمـا َلُكـْم ِمـْن إِلَٰـٍه َغيـْـرُُهۖ َواَل تـَنـُْقُصـوا اْلِمْكيَـاَل َواْلِميـزَاَنۚ إِنِّـي أَرَاُكـْم ِبَخْيـٍر َوإِنِّـي َأَخـاُف َعَلْيُكـْم 
َعَذاَب يـَْوٍم ُمِحيٍط ﴾ ]هود:84[، ويف شأن نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص قال هللا تعاىل: ﴿ َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّهۚ 

إِنَّنِـي َلُكـْم ِمْنـُه َنِذيـٌر َوَبِشـيٌر ﴾ ]هـود:2[.

لقد ذكر كل من هؤالء األنبياء ألقوامهم من دالئل ربوبية هللا وأمسائه وصفاته ما يؤكد أن 
هللا تعاىل مستحق للعبادة وحده دون سواه، مث انتقلوا من هذه الدعوة للعبودية إىل تصحيح 
والظلم  البخس  قومه عن  ينهى   � اخلاطئة؛ فشعيب  الباطلة وسلوكياهتم  أقوامهم  معتقدات 
بتنقيص الكيل وامليزان ويعلل هلم ذلك بعدم حاجتهم إليه؛ إذ أنعم هللا عليهم ابألموال ورخص 
األسعار فكان حق هللا عليهم شكر نعمته بعدم معصيته ويف ذلك أعظم دليل منهم على عبودية 
هللا، والنيب حممد ملسو هيلع هللا ىلص أيضا بعد أن دعا قومه إىل عبودية هللا صحح هلم معتقدهم الباطل يف 
البعث فقال هلم: ﴿ إَِلى اللَِّه َمْرِجُعُكْمۖ َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾ ]هود:4[، وقد استدل على 
ِقّرون أبمسائه وصفاته أن يؤمنوا ابلبعث؛ 

ُ
إمكانية البعث بعظيم قدرة هللا، وكان الزما هلم وهم امل
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فقدرة هللا ال حدود هلا، ومع ذلك أصر القوم على تكذيب البعث واعتربوا ما قاله هلم النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص ضراب من السحر حىت بعد أن ذكر هلم دالئل قدرة هللا فيما يشاهدونه وأعظم منه فيما ال 
ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى  يشاهدونه؛ قال تعاىل: ﴿ َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستَِّة أايَّ
اْلَماِء لِيـَبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًلۗ َولَِئْن قـُْلَت إِنَُّكْم َمبـُْعوثُوَن ِمْن بـَْعِد اْلَمْوِت لَيـَُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

َذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبنٌي ﴾ ]هود:7[. ِإْن هَٰ

2- ومن الدالئل أيضا على العلم الذي أوتيه األنبياء ردهم على الشبهات واملزاعم أبدلة 
وبراهني عقلية تنبئ عن هذا العلم. فنوح � اعرتض املأل من قومه على دعوته وذكروا أسبااب 
وعلال ما أنزل هللا هبا من سلطان لرفضهم دعوته كما حكاه هللا عنهم: ﴿ فـََقاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن 
َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ َبَشرًا ِمثـَْلَنا َوَما نـَرَاَك اتّـَبـََعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرٰى 
َلُكْم َعَليـَْنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذبِيَن ﴾ ]هود:27[، فواجه نوح � ذلك كله مبا يثبت متكنه 
من العلم وقدرته على احلجة؛ فقال هلم مفندا شبهاهتم: ﴿ قَاَل يَا قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة 
َيْت َعَلْيُكْم أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـُْتْم َلَها َكارُِهوَن ﴿28﴾ َويَا قـَْوِم  ِمْن رَبِّي َوآتَاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه فـَُعمِّ
اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًلۖ ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَّهِۚ َوَما أَنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوۚا إِنّـَُهْم ُماَلُقو رَبِِّهْم َولَِٰكنِّي 
أَرَاُكْم قـَْوًما َتْجَهُلوَن ﴿29﴾ َويَا قـَْوِم َمْن يـَْنُصرُِني ِمَن اللَِّه ِإْن َطَرْدتـُُهْمۚ أََفاَل َتذَكَُّروَن ﴿30﴾ َواَل 
أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َواَل أَْعَلُم اْلَغْيَب َواَل أَُقوُل إِنِّي َمَلٌك َواَل أَُقوُل لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي أَْعيـُُنُكْم 
َلْن يـُْؤتِيـَُهُم اللَُّه َخيـْرًۖا اللَُّه أَْعَلُم ِبَما ِفي أَنـُْفِسِهْمۖ إِنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن ﴿31﴾﴾ ]هود[. فيبدأ 
نوح � جوابه عليهم إبشعارهم مبودته وشفقته ورمحته هبم حيث نسب نفسه إليهم مث يقول: 
" أرأيتم إن كنت على يقني وجزم، َوآاَتين َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدِه هي وحيه ورسالته ومنَّ علي ابهلداية، 
فأخفيت عليكم، وهبا تثاقلتم. ﴿ أَنـُۡلزُِمكموها ﴾ أي: أنكرهكم على ما حتققناه، وشككتم أنتم 
فيه ﴿ َوأَنُتم هَلَا َكـٰرُِهوَن ﴾ ؟ حىت حرصتم على رد ما جئت به، ليس ذلك ضاران، وليس بقادح 
من يقيننا فيه، وال قولكم وافرتاؤكم علينا، صادا لنا عما كنا عليه. وإمنا غايته أن يكون صادا 
لكم أنتم، وموجبا لعدم انقيادكم للحق الذي تزعمون أنه ابطل، فإذا وصلت احلال إىل هذه 

الغاية، فال نقدر على إكراهكم، على ما أمر هللا، وال إلزامكم، ما نفرمت عنه" )49(. 

وهكذا يتلطف نوح � يف توجيه أنظارهم إىل القيم واخلصائص اليت يغفلون عنها يف أمر 
الرسالة واالختيار له، ويبصرهم أبن األمر ليس موكوالً إىل ظواهر األمور اليت يقيسون هبا. مث 
يكمل جوابه عليهم مبا يبني إخالصه هلل تعاىل فيقول: إنين ال أطلب ماالً على الدعوة، فحسايب 
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وأجري آخذه من هللا ثوااب؛ وعليه فالناس كلهم عندي سواء فلن أكون حفياً ابألثرايء غري حفي 
ابلفقراء؛ ولذا لن أستجيب لطلبكم أن أطرد الذين تدعوهنم أراذل قد دعوهتم فآمنوا؛ مثَ اي قـَْوِم 
َمْن ينعين من عذاب هللا ِإن طردهتم فإن طردهم موجب للعذاب والنكال، الذي ال ينعه من 
دون هللا مانع؛ أََفال َتذَكَُّروَن ما هو األنفع لكم واألصلح، وتتدبرون األمور)50(. مث يقدم هلم 
شخصه ورسالته جمردين عن كل زخرف وعن كل عرض زائف؛ فمن شاء قبلها كما هي جمردة 
خالصة هلل؛ فيقول: "﴿ َواَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّ ﴾ أي: غاييت أين رسول هللا إليكم، 
أبشركم، وأنذركم، وأما ما عدا ذلك، فليس بيدي من األمر شيء، فليست خزائن هللا عندي، 
أدبرها أان، وأعطي من أشاء، وأحرم من أشاء. ﴿ َواَل أَْعَلُم اْلَغْيَب ﴾ فأخربكم بسرائركم وبواطنكم. 
﴿ َواَل أَُقوُل إِنِّي َمَلٌك﴾ واملعىن: أين ال أدعي رتبة فوق رتبيت، وال منزلة سوى املنزلة، اليت أنزلين 
هللا هبا، وال أحكم على الناس، بظين ﴿ اَل أَُقوُل لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي أَْعيـُُنُكْم ﴾ أي: ضعفاء املؤمنني، 
الذين حيتقرهم املأل الذين كفروا ﴿ َلْن يـُْؤتِيـَُهُم اللَُّه َخيـْرًۖا اللَُّه أَْعَلُم ِبَما ِفي أَنـُْفِسِهْمۖ ﴾ فإن كانوا 
صادقني يف إياهنم، فلهم اخلري الكثري، وإن كانوا غري ذلك، فحساهبم على هللا. ﴿ ِإيّنِ ِإًذا ﴾ أي: 
إن قلت لكم شيئا مما تقدم ﴿ َلِمَن الظَّاِلِميَن ﴾ وهذا أتييس منه، عليه الصالة والسالم لقومه، 

أن ينبذ فقراء املؤمنني، أو يقتهم، وتقنيع لقومه، ابلطرق املقنعة للمنصف" )51(.

وبذلك يتبني لنا بوضوح من خالل هذا احلوار أهلية نوح � له؛ إذ امتلك من العلم وقوة 
احلجة والدليل والربهان ما مكنه من الرد على شبهات القوم مع اإلفحام هلم. ومبثل هذه القوة 
يف احلجة أجاب هود على شبهات قومه وتعنتهم وكذا صاحل وشعيب وحممد عليهم الصالة 

والسالم مجيعا.

رابعا: التلطف والرفق والرمحة: 
من أهم آداب احلوار التلطف والرفق والرمحة؛ إذ هبا يتد " جسٌر بني احملاور والطرف اآلخر 
وهي مفتاح لقلبه وعقله، وخاصة عندما يشعر هبا ويلمسها فتخرج ما يف نفسه من أمراض الكرب 
والبطر واحلقد واحلسد وحنوها، فهي بذلك وسيلة جلمع القلوب وأتليف األفئدة، وكلما ظهرت 
الرمحة على احملاور واتضحت معاملها كلما انشرح صدر اخلصم واقرتب من حماوره وأوشك على 

اإلذعان واالقتناع" )52(.
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فاحملاور يسعى هلداية اآلخرين واستقامتهم، وهدفه وغايته ظهور احلق ال ظهور نفسه؛ ولذا 
عليه أن يشفق على خصمه الذي يناظره من الضالل، وخياف عليه من اإلعراض واملكابرة والتويل 
عن احلق. كما أن الغلظة يف احلوار مع اآلخر واستخدام األلفاظ القاسية انهيك عن السباب 
والتحقري واالزدراء ورفع الصوت واللجج وغري ذلك مما خيالف اللني والرفق والرمحة لن حيقق أي 
نتائج إجيابية بل رمبا يعود وابله على احملاور وعلى ما يدعو إليه حبيث سيظهر مبظهر الضعيف 
الذي ال حجة له وال دليل معه إال الغلظة وسوء القول؛ ومن هنا فقد دعا القرآن الكرمي األنبياء 
ومن سار على هنجهم إىل احلوار مع اآلخرين حوارًا رفيعاً مهذابً؛ فجاء األمر صراحة ابلدعوة 
ابللني لنيب هللا موسى ومعه هارون � حينما بعثهما رهبما إىل فرعون فقال هلما: ﴿ فـَُقواَل َلُه قـَْواًل 
لَيًِّنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر أَْو َيْخَشٰى ﴾ ]طه:44[؛ وإمنا دعامها لذلك؛ " ألن تليني القول مما يكسر سورة 

عناد العتاة، ويلني عريكة الطغاة" )53(. 

وإذا كان هذا مأمورا به مع فرعون أشد الطغاة ومدعي الربوبية فإنه بال شك مأمورا به مع 
غريه ممن هو أقل منه طغياان ؛ ولذا مبثل ذلك أمر هللا نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: ﴿ ادُْع إَِلٰى َسِبيِل 
رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِۖ َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُنۚ ﴾ ]النحل:125[. قال القرطيب 
)ت:671ه(: " أََمره َأْن َيْدُعَو ِإىَل ِديِن اللَِّ َوَشْرِعِه بِتـََلطٍُّف َوِلنٍي ُدوَن خُمَاَشَنٍة َوتـَْعِنيٍف" )54(، 
"وهذا مثل قوله: ﴿ َواَل ُتَجاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ﴾ ]العنكبوت:46[، وقوله: 

﴿ َفاَل مُتَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمرَاًء َظــِٰهرًا ﴾ ]الكهف:22[ " )55(.

واملتأمل يف سورة هود جيد مظاهر كثرية يف دعوات األنبياء � تبنّي أهنم مجيعهم التزموا 
الرفق يف حواراهتم مع أقوامهم حىت يف أكثر املواقف إيالما هلم بسخرية هبم أو مبا جاءوا به؛ من 

تلك املظاهر:

1- ما تردد على لسان كل نيب وهو حياور قومه من كلمة " اي قوم" يف كل مرة خياطبوهنم 
فيها؛ فها هو نوح � يرددها على مسامع قومه مستمياًل قلوهبم إليه: ﴿ قَاَل يَا قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن 
َيْت َعَلْيُكْم أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـُْتْم َلَها َكارُِهوَن  ُكْنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوآتَاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه فـَُعمِّ
﴿28﴾ َويَا قـَْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًلۖ ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَّهِۚ َوَما أَنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوۚا إِنّـَُهْم 
ُماَلُقو رَبِِّهْم َولَِٰكنِّي أَرَاُكْم قـَْوًما َتْجَهُلوَن ﴿29﴾ َويَا قـَْوِم َمْن يـَْنُصرُِني ِمَن اللَِّه ِإْن َطَرْدتـُُهْمۚ أََفاَل 

َتذَكَُّروَن ﴿30﴾﴾ ]هود[.
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وكذا هود � رددها حني حاور قومه: ﴿ َوإَِلٰى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدۚا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما 
َلُكْم ِمْن إِلٍَٰه َغيـْرُُهۖ ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ُمْفتـَُروَن ﴿50﴾ يَا قـَْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًۖا ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى 
الَِّذي َفَطرَِنۚي أََفاَل تـَْعِقُلوَن ﴿51﴾ َويَا قـَْوِم اْستـَْغِفُروا رَبَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم 
ِمْدرَارًا َويَزِدُْكْم قـُوًَّة إَِلٰى قـُوَِّتُكْم َواَل تـَتـََولَّْوا ُمْجرِِميَن ﴾ ]هود[، وهذا نيب هللا صاحل ينادي قومه بذات 
الكلمة: ﴿ َوإَِلٰى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحۚا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إِلٍَٰه َغيـْرُُهۖ ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن 
اأْلَْرِض َواْستـَْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستـَْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيهِۚ ِإنَّ رَبِّي َقرِيٌب ُمِجيٌب ﴿61﴾ قَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد 
َذۖا أَتـَنـَْهانَا َأْن نـَْعُبَد َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا َوإِنّـََنا َلِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعونَا إِلَْيِه ُمرِيٍب  ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجوًّا قـَْبَل هَٰ
﴿62﴾ قَاَل يَا قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوآتَاِني ِمْنُه َرْحَمًة َفَمْن يـَْنُصرُِني ِمَن اللَِّه 
ِإْن َعَصيـُْتُهۖ َفَما َتزِيُدونَِني َغيـَْر َتْخِسيٍر ﴾ ]هود[. قال يف املنار: " اَنَداُهْم ِبِصَفِة اْلَقْوِميَِّة ُمَضاَفًة إِلَْيِه 
اْسِتَماَلًة هَلُْم" )56(؛ إذ تبنّي هذه الصفة العالقة القوية اليت تربطه هبم وتربطهم به، وعليه فإنه ال يريد 
هبم شرا إذ هو واحد منهم، " وأهنم أوىل بتصديقه وهو أوىل الناس أبن يْصُدَقهم وال يكذهبم" )57(.

2- ومن املظاهر املبينة لرفق األنبياء � أيضا شفقتهم على احملاور هلم حىت يف معرض 
الرتهيب؛ ومن ذلك ماحكاه هللا تعاىل على لسان نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص عند دعوته لقومه حمذرا إايهم 
من اإلعراض والصدود: ﴿ َوِإْن تـََولَّْوا فَِإيّنِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َكِبرٍي ﴾ ]هود:3[؛ فقوله: 
" فَِإيّنِ َأخاُف َعَلْيُكْم مبوجب الشفقة والرمحة " )58(، وجاء يف إجياز البيان: " قال ذلك وإن كان 
عذاب الكافر يقينا؛ ألنه ال يدرى إىل أي شيء يؤول حاهلم من إيان أو كفر، وهذا الوجه 
ألطف وأقرب يف الدعوة " )59(، وذات القول جاء من قبل على لسان نوح � وهو يدعو قومه: 
﴿ َأْن اَل تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّهۖ إِنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم ﴾ ]هود:26[، وجاء كذلك عن 

شعيب �: ﴿ َوإِنِّي َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم ُمِحيٍط ﴾ ]هود:84[.

3- ومن املظاهر املبينة لرفق األنبياء � ورمحتهم مبن حاوروه حلمهم وصربهم عليهم؛ 
فهذا إبراهيم � وصفه ربه مبا يثبت تلك الرمحة حيث قال يف شأنه: ﴿ ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم َلَحِليٌم أَوَّاٌه 
وعدم  صدر،  وسعة  حسن  خلق  ذو   "  :)ç 1376:ت( السعدي  قال  ]هود:75[.   ﴾ ُمِنيٌب 
غضب، عند جهل اجلاهلني" )60(؛ فأشار ابلثناء على إبراهيم أن جداله حممود، واملعىن: "غري 
عجول على كل من أساء إليه أو كثري االحتمال ممن آذاه، صفوح عمن عصاه مع كونه كثري 
التأوه من خوف هللا واتئب راجع إىل هللا، وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرمحة 
فبني أن ذلك مما محله على اجملادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويهلوا لعلهم حيدثون التوبة 

كما محله على االستغفار ألبيه" )61(.
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وقد جاء قوله تعاىل: ﴿ ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم َلَحِليٌم أَوَّاٌه ُمِنيٌب ﴾ معرتضا بني حدثني: تبشريه ابلولد، 
وجمادلته يف قوم لوط ... وذلك ليأخذ كل حدث منهما بنصيبه من إبراهيم، وما اشتمل عليه 
من خلق؛ فهو أوال قد استحق البشرى هبذا الولد، ألنه حليم، أّواه، منيب، وهو اثنيا جيادل يف 
قوم لوط، ليدفع عنهم هذا البالء؛ ألنه حليم أواه منيب. ويف الصرب على األذى يقول هللا تعاىل 
لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَةۚ َنْحُن أَْعَلُم ِبَما َيِصُفوَن ﴾ ] املؤمنون:96[. قال 
الطربي )ت:ç 310()62(: " يقول تعاىل ذكره لنبيه: ادفع اي حممد ابخللة اليت هي أحسن، وذلك 
اإلغضاء والصفح عن جهلة املشركني والصرب على أذاهم" )63(، وقال القرطيب )ت:671ه(: 
" أْمٌر ابلصفح ومكارم األخالق، فما كان منها هلذه األمة فيما بينهم فهو حمكم ابق يف األمة 
أبدا. وما كان فيها من معىن موادعة الكفار وترك التعرض هلم والصفح عن أمورهم فمنسوخ 

ابلقتال" )64(، وقيل: بل هي "حمكمة إذ املداراة حمثوث عليها ما مل تؤد إىل ثـَْلم دين" )65(.

وإننا لنلمح طيوف هذا الصرب والصفح واحتمال األذى واإلعراض عن اإلساءة يف سورة 
هود � يف أكثر من موطن: 

ـا  • نلمحـه يف قولـه تعـاىل: ﴿ أَْم يـَُقولُـوَن افـْتـَـرَاُهۖ قُـْل ِإِن افـْتـَرَيـْتُـُه فـََعلَـيَّ ِإْجرَاِمـي َوأَنَـا بَـرِيءٌ ِممَّ
ُتْجرُِمـوَن ﴾]هـود:35[. ﴿ أَْم يـَُقولُـوَن افـْتـَـرَاُهۖ ﴾ هـذا الضمـري حمتمـل أن يعـود إىل نـوح، كمـا كان 
السـياق يف قصتـه مـع قومـه .... وحيتمـل أن يكـون عائـدا إىل النـيب حممـد ملسو هيلع هللا ىلص، وتكـون هـذه اآليـة 
معرتضـة، يف أثنـاء قصـة نـوح وقومـه، ألهنـا مـن األمـور الـيت ال يعلمهـا إال األنبيـاء؛ فأجاهبـم هللا 
تعـاىل أبن النّـيب إن افـرتى هـذا االّدعـاء فعليـه تبعـة قولـه وهـو مسـئول عـن ذنبـه وجرمـه، وهـو بـريء 
مـن جرائـم قومـه وآاثمهـم، وسـيجزيهم هللا علـى أعماهلـم، والنـيب أعلـم مبـا عنـد هللا مـن عقوبـة 
املكذبني، وكل إنسـان مسـئول عن ذنبه )66(. قال السـعدي )ت:1376ه(: " فإذا زعموا - مع 
هـذا - أنـه افـرتاه، علـم أهنـم معانـدون، ومل يبـق فائـدة يف حجاجهـم، بـل الالئـق يف هـذه احلـال، 
اإلعراض عنهم، وهلذا قال: ﴿ ُقْل ِإِن افـْتـَرَيـُْتُه فـََعَليَّ ِإْجرَاِمي ﴾ أي: ذنيب وكذيب، ﴿ َوأَنَا بَرِيءٌ ِممَّا 

ُتْجرُِمـوَن﴾ أي: كل عليـه وزره" )67(. 

• ونلمحه بعد أن حكى هللا لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص قصة نوح وعظيم صربه أمره أن يصرب كما 
صرب فقال له: ﴿ تِْلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها إِلَْيَكۖ َما ُكْنَت تـَْعَلُمَها أَْنَت َواَل قـَْوُمَك ِمْن قـَْبِل 
َذۖا فَاْصِبْرۖ ِإنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن ﴾ ]هود:49[؛ أي: فاصرب على القيام أبمر هللا وتبليغ الرسالة  هَٰ

وما تلقى من أذى الكفار كما صرب نوح" )68(. 
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• ونلمحه يف مواقف األنبياء من سخرية واستهزاء أقوامهم هبم؛ حيث صربوا عليهم واكتفوا 
بتهديدهم أهنم سريون عاقبة فعلهم يوم حيل عليهم العذاب، يقول هللا تعاىل قاصا لنا سخرية املأل 
من قوم نوح به � ملا صنع السفينة استعدادا جمليء العذاب: ﴿ َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه 
َمأَلٌ ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُهۚ قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن ﴾ ]هود:38[، 
قال السمعاين )ت:ç 489()69(: " إن هذا على وجه ازدواج الكالم، َوَمْعَناُه: ِإن تستجهلوين 

فِإين أستجهلكم ِإذا نزل العذاب. َوقيل معناُه: إن تسخروا مين فسرتون عاقبة سخريتكم" )70(.

 هذا هو شأن املأل دوما يسخرون ألهنم ال يرون إال ظواهر األمور ... فأما نوح فيدرك ما 
وراء هذه الظواهر بعلم هللا له؛ ولذا يف ثقة وطمأنينة واستعالء يبادهلم نوح � سخرية بسخرية؛ 

ألهنم جيهلون ما وراء هذا العمل من تدبري هللا وما ينتظرهم من مصري.

وهذا موقف آخر عن سخرية قوم شعيب بنبيهم � بعد أن نصحهم بعبادة هللا وحده 
وتـَْرك تطفيف الكيل وامليزان، متلطفا معهم ابخلطاب ولكنهم قابلوا دعوته ابالستهزاء والسخرية 
والتسفيه له: ﴿ قَاُلوا يَا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن نـَتـُْرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا أَْو َأْن نـَْفَعَل ِفي أَْمَوالَِنا 
فإهنم أعداء   " :)ç 310:الطربي )ت قال  ﴾ ]هود:87[.  الرَِّشيُد  اْلَحِليُم  أَلَْنَت  إِنََّك  َنَشاُءۖ  َما 
هللا، قالوا ذلك له استهزاًء به، وإمنا سفَّهوه وجهَّلوه هبذا الكالم" )71(، وما كان منه � مقابل 
سخريتهم وتسفيههم إال أن استمر يف دعوهتم مبينا هلم أنه ملتزم مبا أيمرهم به؛ جاعال غايته 
اإلصالح ما استطاع: ﴿ قَاَل يَا قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوَرَزقَِني ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنۚا َوَما 
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُتۚ َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِاللَّهِۚ  أُرِيُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم إَِلٰى َما أَنـَْهاُكْم َعْنُهۚ ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اإْلِ
َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب ﴾ ]هود:88[. وليس كفار مكة ببعيدين عن من قبلهم فقد سخروا هم 
أيضا من نبيهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ َولَِئْن َأخَّْراَن َعنـُْهُم اْلَعَذاَب ِإىَلٰ أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لَيـَُقوُلنَّ َما حَيِْبُسُهۗ َأاَل يـَْوَم 

أَيْتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعنـُْهْم َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستـَْهزِئُوَن ﴾ ]هود:8[.

إهنـا ذات املواقـف للكفـار وذات املواقـف لألنبيـاء؛ فأمـام سـخريتهم ابلعـذاب اسـتبعادا 
للبعـث أييت موقـف النـيب الصابـر احملتمـل ألذاهـم واحملـذر هلـم مـن غيهـم واسـتهزائهم. قـال الثعلـيب 
)ت:ç 427()72(: "يقولـون ذلـك اسـتعجاال للعـذاب واسـتهزاء، يعنـون أنـه ليـس بشـيء. ﴿ َأاَل 
يـَْوَم أَيْتِيِهْم ﴾ العذاب ﴿ لَْيَس َمْصُروفًا َعنـُْهْم َوَحاَق هِبِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستـَْهزِئُوَن ﴾: أي رجع إليهم 

ونـزل هبـم وابل اسـتهزائهم" )73(. 
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• ونلمحه أيضا يف مواقف األنبياء من هتديد أقوامهم هلم ابلقتل، لقد صربوا على ذلك وما 
كان منهم إال أن استمروا يف دعوهتم؛ ومن ذلك ما قاله قوم شعيب لنبيهم �: ﴿ قَاُلوا يَا ُشَعْيُب 
 َوَما أَْنَت َعَليـَْنا ِبَعزِيٍز ﴾ 

ۖ
َما نـَْفَقُه َكِثيرًا ِممَّا تـَُقوُل َوإِنَّا لَنـَرَاَك ِفيَنا َضِعيًفۖا َوَلْواَل َرْهُطَك َلَرَجْمَناَك

]هود:91[، وإزاء ذلك التهديد ابلقتل استمر شعيب يف دعوهتم وحتذيرهم من مغبة فعلهم وعدم 
خوفهم من هللا وخوفهم من املخلوق األضعف وهم قرابته فقال هلم: ﴿ قَاَل اَي قـَْوِم أََرْهِطي أََعزُّ 
ۖ ِإنَّ َريبِّ مبَا تـَْعَمُلوَن حمُِيٌط﴾ ]هود:92[، " ومعناه: إنَّكم  َعَلْيُكْم ِمَن اللَِّ َواختََّْذمُتُوُه َورَاءَُكْم ِظْهرايًّ
تزعمون أنكم ترتكون قـَْتِلي لكرامة رهطي، فأوىل أن تكرموا أمر هللا وتتبعوه؛ وحقيقة املعىن: هو 
اإلنكار على من اتَّقى النَّاس ومل يتق هللا" )74(. قال ابن عاشور )ت:ç 1394()75(: "وهو كناية 
عن اعتزازه ابهلل ال برهطه فال يريبه عدم عزة رهطه عليهم، وهذا هتديد هلم أبن هللا انصره ألنه 

أرسله فعزته بعزة مرسله " )76(.

4- ومـن مظاهـر رفـق األنبيـاء أبقوامهـم مراجعتهـم هللا تعـاىل يف شـأن هـالك الكفـار؛ فنـوح 
� رغم جربوت قومه وشدة عنادهم حىت قضى هللا عليهم ابهلالك بعد مدة طويلة يف دعوهتم 
)950 عاما( يراجع هللا يف شـأن هالكهم بعد أن قضاه سـبحانه عليهم حىت جاءه النهي عن 
ذلـك فقـال: ﴿ َواَل ُتَخاِطْبنِـي فِـي الَِّذيـَن ظََلُمـوۚا إِنّـَُهـْم ُمْغَرقُـوَن ﴾ ]هـود:37[، واملعـىن: ال تراجعـين 
يف إهالكهـم وال تـرأف يف قومـك؛ إهنـم مغرقـون قـد حـق عليهـم القـول، ونفـذ فيهـم القـدر)77(؛ 
بسبب ظلمهم ألنفسهم ملا مل يقبلوا احلق الذي جيئتهم به )78(، وكذلك إبراهيم � يراجع رسل 
هللا يف شأن هالك قوم لوط، قال تعاىل: ﴿ فـََلمَّا َذَهَب َعْن إِبـْرَاِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرٰى جُيَاِدلَُنا 

يف قـَْوِم ُلوٍط ﴿74﴾ ِإنَّ إِبـْرَاِهيَم حَلَِليٌم أَوَّاٌه ُمِنيٌب ﴿75﴾﴾]هود[.

خامسا: الوضوح:
أحد أهم اآلداب يف احلوار واليت ينبغي أن يلتزمها احملاور مع خصمه الوضوح؛ ألن " اجْلَاِهُل 
ُ َلُه يف َغايَِة اْلُوُضوِح اَل يـَْقبـَُلُه فـَيـَبـَْقى يف َوْرَطِة الضَّاَلَلِة " )79(، ولذا كان الوضوح  ِإَذا مَلْ َيُكِن اْلُمبـنيَّ
مسة ابرزة عند مجيع األنبياء � يف حواراهتم مع أقوامهم وقد ظهر هذا الوضوح يف أكثر من 

صورة منها: 

1- بيان األنبياء ألقوامهم يف أول احلوار معهم أن مهمتهم هي البالغ هلذا الدين؛ وعليه 
ليس من مهماهتم هداية الناس أو إجبارهم على قبول الدعوة أو االستجابة القرتاحات القوم 
وطلباهتم؛ فنوح � بني لقومه هذه احلقيقة يف أول حواره معهم؛ قال تعاىل: ﴿ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا 
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إَِلٰى قـَْوِمِه إِنِّي َلُكْم َنِذيٌر ُمِبيٌن ﴾ ]هود[، ويف سورة ]األعراف:62[ قال: ﴿ أُبـَلُِّغُكْم رَِسااَلِت َريبِّ 
َوأَنَصُح َلُكْم َوأَْعَلُم ِمَن اللَِّ َما اَل تـَْعَلُموَن ﴾، وقد أعلنها كذلك نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف أول حواره 
مع قومه، قال تعاىل: ﴿ َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ اللََّهۚ إِنَِّني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر َوَبِشيٌر ﴾ ]هود:2[. ومع ذلك 
مل يفهم القوم طبيعة هذه املهمة عن أنبيائهم؛ فهؤالء املأل من قوم نوح جندهم يقرتحون أمورا 
ال متت بصلة ملهمة البالغ؛ فيأتيهم اجلواب أهنم تعاموا عن احلق الذي معه واشتغلوا مبثل هذه 
االقرتاحات اليت تدل على جهلهم، واذا كان األمر كذلك فهو ما عليه إال البالغ أما هدايتهم 
فليست من مهماته. قال تعاىل قاّصا احلوار بينهما: ﴿ فـََقاَل اْلَمأَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك 
ِإالَّ َبَشرًا ِمثـَْلَنا َوَما نـَرَاَك اتّـَبـََعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرٰى َلُكْم َعَليـَْنا ِمْن َفْضٍل 
َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنَي ﴿27﴾ قَاَل اَي قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة ِمْن َريبِّ َوآاَتين َرمْحًَة ِمْن ِعْنِدِه 
َيْت َعَلْيُكْم أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـُْتْم هَلَا َكارُِهوَن ﴿28﴾﴾ ]هود[. ويف وضوح يستمر نوح � يف  فـَُعمِّ
حتديد ما هو من مهامه وما ليس من مهامه فيقول: ﴿ َويَا قـَْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًلۖ ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ 
َعَلى اللَّهِۚ َوَما أَنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوۚا إِنّـَُهْم ُماَلُقو رَبِِّهْم َولَِٰكنِّي أَرَاُكْم قـَْوًما َتْجَهُلوَن ﴿29﴾ َويَا قـَْوِم 
َمْن يـَْنُصرُِني ِمَن اللَِّه ِإْن َطَرْدتـُُهْمۚ أََفاَل َتذَكَُّروَن ﴿30﴾ َواَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َواَل أَْعَلُم 
اْلَغْيَب َواَل أَُقوُل إِنِّي َمَلٌك َواَل أَُقوُل لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي أَْعيـُُنُكْم َلْن يـُْؤتِيـَُهُم اللَُّه َخيـْرًۖا اللَُّه أَْعَلُم ِبَما ِفي 

أَنـُْفِسِهْمۖ إِنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن ﴿31﴾﴾ ]هود[.

وكذلك هم الكفار يف كل دعوة؛ فكفار مكة أيضا مل يفهموا طبيعة مهمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ فطلبوا 
منه ما خيالف معىن هذه املهمة مما جعله يضيق صدره مبا يقولون، وجييبهم مبا يبني حقيقة مهمته 
ليعوها جيدا؛ يقول تعاىل: ﴿ فـََلَعلََّك تَارٌِك بـَْعَض َما يُوَحٰى إِلَْيَك َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك َأْن يـَُقوُلوا َلْواَل 
 إِنََّما أَْنَت َنِذيٌرۚ َواللَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيٌل ﴾ ]هود:12[. قال 

ۚ
أُْنزَِل َعَلْيِه َكنـٌْز أَْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك

نذار واإلبالغ، وليس علْيك أن أتيت ابآلايت الَّيِت  السمعاين )ت:ç 489(: " معناه: ِإن علْيك اإْلِ
يقرتحوهنا " )80(، " وأبرز صفة النذير هنا؛ ألن املقام يستوجبها مع أمثال هؤالء" )81(.

2- هذا الوضوح نلمسه أيضا يف األدلة والرباهني اليت قدمها األنبياء ألقوامهم إما يف سبيل 
إثبات عبودية هللا أو الرد على الشبهات املزعومة، ولنأخذ مثال على ذلك قصة هود � مع قومه 
فإنه دعاهم لعبادة هللا وقدم هلم األدلة الواضحة من ربوبية هللا يف اخللق والرزق على استحقاقه 
للعبادة ومع ذلك أنكروا جميئه ابلبينة هلم بل واهتموه ابخلبل يف عقله ونسبوا ذلك آلهلتهم تكذيبا 
منهم بنبيهم؛ فرد عليم هود � زعمهم يف وضوح ابلقول والفعل. يقول هللا تعاىل: ﴿ قَاُلوا يَا ُهوُد 
َما ِجئـْتـََنا بِبـَيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلَهِتَنا َعْن قـَْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن ﴿53﴾ ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ 
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اْعتـَرَاَك بـَْعُض آِلَهِتَنا ِبُسوءٍۗ قَاَل إِنِّي أُْشِهُد اللََّه َواْشَهُدوا أَنِّي بَرِيءٌ ِممَّا ُتْشرُِكوَن ﴿54﴾ ِمْن ُدونِهِۖ 
َفِكيُدوِني َجِميًعا ثُمَّ اَل تـُْنِظُروِن ﴿55﴾ إِنِّي تـَوَكَّْلُت َعَلى اللَِّه رَبِّي َورَبُِّكْمۚ َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ 
بَِناِصَيِتَهۚا ِإنَّ رَبِّي َعَلٰى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ﴿56﴾﴾ ]هود[؛ " َهَذا الَقْول مْعجزَة هلود صلَوات هللا َعَلْيِه 
فَِإنَُّه أَمرهم َأن حيتالوا ِبُكل ِحيَلة إليصال َمْكُروه إِلَْيِه هم وءاهلتهم، ومنعهم هللا تـََعاىَل َعن َذِلك فَلم 
يقدروا َعَلْيِه " )82(، وذلك بعد أن أعلن هلم يف وضوح براءاته من شركهم، مث علل هلم ذلك أبنه 
متوكل على هللا ال خيشى إال هو؛ فبيده وحده أمر العباد نفعا أو ضرا. قال القرطيب: " وهذا القول 
مع كثرة األعداء يدل على كمال الثقة بنصر هللا تعاىل. وهو من أعالم النبوة، أن يكون الرسول 
وحده يقول لقومه: فكيدوين، وكذلك قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص لقريش. وقال نوح �: ﴿ َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ 
ُعوا  نُوٍح ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اَي قـَْوِم ِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكرِيي آِباَيِت اللَِّ فـََعَلى اللَِّ تـَوَكَّْلُت فََأمجِْ

أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم مُثَّ اَل َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة مُثَّ اْقُضوا ِإيَلَّ َواَل تـُْنِظُروِن ﴾ ]يونس:71[" )83(. 

ومن أمثلة ذلك أيضا وضوح الدالئل والرباهني اليت ساقها النيب ملسو هيلع هللا ىلص إلثبات أن القرآن 
كالم هللا تعاىل ووحيه إليه ال كالمه كما اهتمه بذلك املفرتون. قال تعاىل: ﴿ أَْم يـَُقوُلوَن افـْتـَرَاُهۖ 
ُقْل فَْأتُوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفتـَرَيَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكنـُْتْم َصاِدِقيَن ﴿13﴾ 
فَِإلَّْم َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَاْعَلُموا أَنََّما أُْنزَِل ِبِعْلِم اللَِّه َوَأْن اَل إِلََٰه ِإالَّ ُهَوۖ فـََهْل أَنـُْتْم ُمْسِلُموَن ﴿14﴾﴾ 
]هود[؛ فنفى النيب ملسو هيلع هللا ىلص زعمهم وأثبت يف املقابل أن القرآن كالم هللا ابلدليل العملي اليقيين 
الواضح؛ إذ دعاهم إىل املعارضة؛ فقال هلم على سبيل التحدي إن كان األمر كما تزعمون من 
أين قد افرتيت هذا القرآن وحدي، فأان واحد منكم وبشر مثلكم أملك ما متلكون من الفصاحة 
والبالغة؛ وأنتم األعداء حقا، احلريصون بغاية ما يكنكم على إبطال دعويت، فهاتوا أنتم عشر 
سور خمتلقات من عند أنفسكم متاثل ما جئت به يف حسن النظم وبراعة األسلوب، ولستم 
َمْدُعوين وحدكم بل ادعوا ملعاونتكم كل َمن يستطيع املعاونة من اإلنس أو اجلن أو اآلهلة. فَِإْن 
َا أُنزَل من عند هللا؛ لقيام الدليل واملقتضي وانتفاء املعارض،  مَلْ تقدروا على املعارضة؛ فَاْعَلُموا أمنَّ
واعلموا أنه وحده املستحق لأللوهية والعبادة إذ هي اهلدف من الرسالة، وإذ عجزت آهلتكم عن 
اإلتيان مبثله. فـََهْل أَنـُْتْم منقادون أللوهيته مستسلمون لعبوديته بعد أن ثبت لكم ابلدليل القطعي 

والربهان العملي الواضح كِذب ما زعمتم ؟ )84(. 

قال السعدي )ت:1376ه(: " يف اآلايت إرشاد إىل أنه ال ينبغي للداعي إىل هللا أن يُصده 
اعرتاض املعرتضني، وال قْدح القادحني خصوصا إذا كان القدح ال مستند له .... وأنه ال جيب 
إجابة اقرتاحات املقرتحني لألدلة اليت خيتاروهنا بل يكفي إقامة الدليل السامل عن املعارض على 



الدراسات القرأنية: آداب الحوار في القصص القرآني )سورة هود � أنموذجا(

69

مجيع املسائل واملطالب" )85(. 

3- ومن صور الوضوح ولوازمه خماطبة احملاور على َقدر عقله؛ حىت يفهم عنه وتصل 
الفكرة إليه يف وضوح، وال يقع يف الفتنة مبا مسعه؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: ) ما أنت مبَُحدِّث قوماً حديثاً ال 
تَبُلُغه عُقوهلم ِإال كان لبعضهم ِفْتنة ( )86(. قال العيين )ت:855ه( )87(: " َوِفيه َدلِيل على أن 
ِإذا مسع ما ال يفهمه وما  العامَّة ... وذلك ألن الشَّخص  ينبِغي أن يُذكر عند  اْلُمَتَشابه ال 

اليَتَصوَّر إمكانه يعتقد استحالته جهال فال يَصّدق وجوده " )88(.

الناس  البالغة إذن خماطبتهم مبا يفهمون واالحتجاج مبا يعرفون؛ الختالف  أبلغ  فمن 
يف عقوهلم وإراداهتم واختياراهتم ... ومن هنا خاطب أنبياء هللا � الناس وحاوروهم على قدر 

عقوهلم؛ ومن ذلك:

• استدالل األنبياء ابحلجج والرباهني والدالئل اليقينية اليت يشاهدها أقوامهم ويعرفوهنا 
مبداركهم مع تنوع أساليب االستدالل والبيان.

واملتأمل يف سورة هود � جيد ما يشري إىل أن األنبياء خاطبوا الناس على قدر عقوهلم ومبا 
تستوعبه أذهاهنم وتنزلوا يف اخلطاب معهم على قدر عقوهلم؛ فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿ َوَما ِمْن 
َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستـََقرََّها َوُمْستـَْوَدَعَهۚا ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن ﴿6﴾ َوُهَو 
الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لِيـَبـُْلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًلۗ 
َذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن ﴿7﴾﴾  َولَِئْن قـُْلَت إِنَُّكْم َمبـُْعوثُوَن ِمْن بـَْعِد اْلَمْوِت لَيـَُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن هَٰ
]هود[؛ ففي معرض إثبات العبودية هلل تعاىل ومن مث قضية البعث جند النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقدم من األدلة 
والرباهني ما يثبت ذلك لقومه ملفتا أنظارهم ملاهم يشاهدونه ويـُقِّرون به ويدركونه ويفهمونه؛ 
فرزق الّدواب - ومنها اإلنسان - كما يشاهدون ويدركون على هللا، وهو وحده يعلم عن رزقها 
وشؤوهنا من أول حياهتا إىل مماهتا. وهو أيضا اخلالق ألعظم خملوق مشاهد هلم ومها السموات 
واألرض وهم ُمِقّرون بكل ذلك من اخللق والرزق؛ كل ذلك ليمتحنهم َمن يطيع وَمن يعصي، 
فكان لزاما عليهم اإلقرار بعبودية هللا وبقضية البعث بعد أن أثبت هلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابألدلة من 

حوهلم ما هلل من خصائص ربوبيته وقدرته املطلقة ولكنهم كفروا وكذبوا )89(. قال ابن عاشور 
)ت:ç 1394(: " يتعجب من حال الذين كفروا أن حييلوا إعادة اخللق وقد شاهدوا آاثر بدء 

اخللق وهو أعظم وأبدع" )90(.
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• ومن أمثلة خماطبة الناس على قدر عقوهلم ضرب األمثال؛ وذلك لتـقريب املعاين املعقولة 
اليت ال يفهموهنا يف صورة حمسوسة مفهومة وذلك كضرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذا املثل لقومه: ﴿ َمَثُل 
َتذَكَُّروَن ﴾ ]هود:24[.  أََفاَل  َمَثاًلۚ  َيْسَتوِيَاِن  َهْل  َوالسَِّميعِۚ  َواْلَبِصيِر  َواأْلََصمِّ  اْلَفرِيَقْيِن َكاأْلَْعَمٰى 
فمن خالل هذا املثل أدرك القوم عدم استواء الكافر ابملؤمن لكونه ضربه هلم مبثل واقع مشاهد 
لديهم؛ فكما أن األعمى واألصم ال يكن أن يستوي عندكم ابلبصري والسميع؛ فكذلك الكافر 
الذي أعمى بصره وأصم أذنه عن احلق ال يكن أن يستوي عند هللا ابملؤمن الذي أبصر احلق 
ومسعه، أفال تذكرون؛ فتفرقون بني هؤالء وهؤالء وختتارون ألنفسكم السبيل األنفع واألصلح )91(.

سادسا: حسن االستماع واإلنصات:
مـن أهـم اآلداب الـيت ال ينفـك عنهـا احلـوار؛ ُحسـن اسـتماع املتحاوريـن لبعضهـم، " ألن 
السماع اجليِّد يتيح القاعدة األساسية اللتقاء اآلراء وحتديد نقاط اخلالف وأسبابه. ويقود حسن 
التوتـر  فيـه األعصـاب مـن  النفـوس، وَتْسـلم  القلـوب واحـرتام اآلخـر وراحـة  فتـح  االسـتماع إىل 
والتشـنج، كمـا ُيْشـِعُر جبّديـة احملـاور وتقديـر املخالـف وأمهيـة احلـوار، ومـن مث يتوجـه اجلميـع إىل 
حتصيـل الفائـدة والوصـول إىل النتيجـة " )92(. قـال سـفيان بـن عيينـة )ت:ç 98()93(: " أول العلـم 
االسـتماع مث الفهم مث احلفظ مث العمل مث النشـر" )94(؛ ولكل ما سـبق مدح هللا تعاىل عباده على 
حسن االستماع فقال: ﴿ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَيـَتَِّبُعوَن َأْحَسَنُهۚ أُولَِٰئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّۖ َوأُولَِٰئَك 
ُهـْم أُولُـو اأْلَْلبَـاِب ﴾ ]الزمـر:18[، وذّم علـى خـالف هـذا الوصـف فقـال سـبحانه: ﴿ نَّْحـُن أَْعلَـُم 
ِبَمـا َيْسـَتِمُعوَن بِـِه ﴾ ]اإلسـراء:47[. بـل وأمـر عبـاده حبسـن االسـتماع واإلنصـات أداب هلـم، فقـال: 
﴿ َوِإَذا قُـرَِئ اْلُقـْرآُن فَاْسـَتِمُعوا لَـُه َوأَْنِصتُـوا َلَعلَُّكـْم تـُْرمَحُـوَن ﴾ ]األعـراف:204[، ومـن مقتضيـات 
حسن االستماع ما قاله وهب بن منبه )95(: " من أدب االستماع سكون اجلوارح وغض البصر، 
 :)97(ç 145:واإلصغاء ابلسمع، وحضور العقل، والعزم على العمل " )96(. ويقول ابن املقفع )ت
" َتعلَّـْم ُحسـن االسـتماع كمـا تتعلـم ُحسـن الـكالم؛ ومـن ُحسـن االسـتماع: إمهـال املتكلـم حـىت 
ملـا  املتكلـم، والوعـي  التلفـت إىل اجلـواب، واإلقبـال ابلوجـه، والنظـر إىل  ينقضـي حديثـه، وقلـة 

يقـول")98(.

ولقد كان األنبياء � مثال أعلى يف حسن االستماع حملاوريهم بل كانوا يتفضلون عليهم؛ 
فيمنحوهنم الفرصة األوىل لإلدالء آبرائهم وحججهم؛ فعندما قال السحرة ملوسى �: ﴿ ِإمَّا َأْن 
تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن أَوََّل َمْن أَْلَقٰى ﴾ ﴿ قَاَل َبْل أَْلُقوۖا ﴾ ]طه:65، 66[، فأعطاهم الفرصة األوىل 

لإلدالء ابلبّينات.
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واملتأمل يف حوارات األنبياء مع أقوامهم يف سورة هود يشعر بذلك اإلنصات منهم � 
حملاوريهم؛ حيث أمت القوم عرض شبهاهتم دون مقاطعة من األنبياء � بل وردوا ردا مفصال عن 
كل شبهة أاثرها القوم مما يعين حسن استماعهم ملا طُرح عليهم من حجج وآراء؛ هذا مع كوهنا 

ابطلة. 

ولنتأمل احلوار بني نوح � وقومه مليا؛ سنجده مشريا ملا ذكرانه يقول تعاىل: ﴿ فـََقاَل اْلَمأَلُ 
الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ َبَشرًا ِمثـَْلَنا َوَما نـَرَاَك اتّـَبـََعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا بَاِدَي الرَّْأِي 
َوَما نـََرٰى َلُكْم َعَليـَْنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذبِيَن ﴿27﴾ قَاَل يَا قـَْوِم أَرَأَيـُْتْم ِإْن ُكْنُت َعَلٰى بـَيَِّنٍة 
َيْت َعَلْيُكْم أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـُْتْم َلَها َكارُِهوَن ﴿28﴾ َويَا قـَْوِم  ِمْن رَبِّي َوآتَاِني َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه فـَُعمِّ
اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااًلۖ ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى اللَّهِۚ َوَما أَنَا ِبطَارِِد الَِّذيَن آَمُنوۚا إِنّـَُهْم ُماَلُقو رَبِِّهْم َولَِٰكنِّي 
أَرَاُكْم قـَْوًما َتْجَهُلوَن ﴿29﴾ َويَا قـَْوِم َمْن يـَْنُصرُِني ِمَن اللَِّه ِإْن َطَرْدتـُُهْمۚ أََفاَل َتذَكَُّروَن ﴿30﴾ َواَل 
أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َواَل أَْعَلُم اْلَغْيَب َواَل أَُقوُل إِنِّي َمَلٌك َواَل أَُقوُل لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي أَْعيـُُنُكْم 
َلْن يـُْؤتِيـَُهُم اللَُّه َخيـْرًۖا اللَُّه أَْعَلُم ِبَما ِفي أَنـُْفِسِهْمۖ إِنِّي ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن ﴿31﴾ قَاُلوا يَا نُوُح َقْد 

َجاَدْلتـََنا فََأْكثـَْرَت ِجَدالََنا فَْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَا ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّاِدِقيَن ﴿32﴾﴾ ]هود[. 

ويف حوار هود � مع قومه يقول هللا تعاىل: ﴿ قَاُلوا يَا ُهوُد َما ِجئـْتـََنا بِبـَيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي 
آِلَهِتَنا َعْن قـَْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن ﴿53﴾ ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتـَرَاَك بـَْعُض آِلَهِتَنا ِبُسوءٍۗ قَاَل 

إِنِّي أُْشِهُد اللََّه َواْشَهُدوا أَنِّي بَرِيٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن ﴿54﴾ ِمْن ُدونِهِۖ َفِكيُدوِني َجِميًعا ثُمَّ اَل تـُْنِظُروِن 
﴿55﴾ إِنِّي تـَوَكَّْلُت َعَلى اللَِّه رَبِّي َورَبُِّكْمۚ َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَهۚا ِإنَّ رَبِّي َعَلٰى ِصرَاٍط 
ُمْسَتِقيٍم ﴿56﴾ فَِإْن تـََولَّْوا فـََقْد أَبـَْلْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه إِلَْيُكْمۚ َوَيْسَتْخِلُف رَبِّي قـَْوًما َغيـْرَُكْم َواَل 

َتُضرُّونَُه َشيـًْئۚا ِإنَّ رَبِّي َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َحِفيٌظ ﴿57﴾﴾ ]هود[.

" وإذا كان حىت الكافر ينح تلك الفرصة يف االستماع ليعرض أفكاره وآراءه؛ فإن ذلك 
احلق نفسه ال بد وأن يعطى للمخالفني ضمن إطار التصور اإلسالمي العام، أو للمخالفني 
من أصحاب الثقافات واحلضارات واألداين الكتابية على وجه اخلصوص، فاحلوار آلية مهمة 

لتحقيق أداء واجب الدعوة ابلتبليغ لرسالة الدين احلنيف " )99(.
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اخلامتة:
بعد هذه اجلولة مع آداب احلوار يف القصص القرآين ) سورة هود أمنوذجا ( نقف على:

1- أمهية احلوار وآدابه يف ضوء القصص القرآين ويف رحاب سورة هود؛ حيث يبقى احلوار
عذاب رقيقا، بعيدا عن الفوضى واملهاترات؛ فيكون أقرب لتحقيق أهدافه املنشودة. 

2- متثل املواقف احلوارية يف القصص القرآيّن يف سورة هود مناذج حية ألدب احلوار؛ فإن
حوارات األنبياء مع أقوامهم تشري بكل وضوح إىل التزام األنبياء � آبداب احلوار ويف املقابل 

تدل على سوء أدب األقوام معهم.

3- من أبرز آداب احلوار األساسية املستنبطة من القصص القرآين يف سورة هود واليت
تندرج حتتها كثري من اآلداب الفرعية: اإلخالص هلل تعاىل، واالستقامة على املنهج، وأهلية احملاور 

ابلعلم، والتلطف والرمحة والرفق، والوضوح وحسن االستماع واالنصات.

4- أهليـة احملـاور تقتضـي علـم احملـاور ابملنهـج احلـق وأولوايتـه، والعلـم ابلواقـع الـذي يريـد أن
يطبـق عليـه منهـج احلـق، وكـذا العلـم ابألدلـة والرباهـني والسـبل الـيت متكنـه مـن إيصـال قولـه وإقنـاع 

اآلخـر بـه؛ ليـؤيت احلـوار مثرتـه.

5- من مظاهر رفق احملاور مبن حياوره، مناداته أبلطف العبارات، وإظهار شفقته به حىت
يف معرض الرتهيب له، والصرب عليه واحتمال األذى منه.

6- الوضوح مع املتحاور أدب مهم من آداب احلوار ومنه: الوضوح يف موضوع احلوار،
والوضوح يف األدلة والرباهني، وخماطبته على قدر عقله ليتضح املقصود. 

ردا املخالفني  على شبهات  ردهم  دالئله  ومن   ،� لألنبياء  أدب  االستماع  حسن   -7
مفصال مما يعين حسن استماعهم هلذه الشبهات ووعيها عن احملاور.
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اهلوامش:
1- انظر: أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها للنحالوي، ص )206( دار الفكر، بريوت، ط )25(، 1428ه،
يف أصول احلوار، الندوة العاملية للشباب، ص )20(، دار الندوة العاملية، ط )4(، 1416ه، احلوار اإلسالمي املسيحي، 

بسام عجك ص )20(، دار قتيبة، دمشق، ط )1(، 1408ه.

2- لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، )36/1( دار صادر، بريوت، ط )3(، 1414ه.

3- املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، للفيومي أمحد بن حممد )9/1(، املكتبة العلمية _ بريوت، ط )بدون(،
ت )بدون(.

4- اتج العروس من جواهر القاموس، حممد احلسيين، )12/2(، احملقق: جمموعة من احملققني، دار اهلداية، ط
)بدون(، ت )بدون(.

5- التعريفات، اجلرجاين علي بن حممد، ص )15(، احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر،
دار الكتب العلمية بريوت _ لبنان، ط )1( 1403ه - 1983م.

6- أدب الدنيا والدين، للماوردي علي بن حممد، ص )232(، دار مكتبة احلياة، ط )بدون(، 1986م.

7- لسان العرب، ابن منظور )217/4(.

8- يف القرآن جاءت كلمة ) حياوره ( يف موضعني من سورة الكهف؛ قوله تعاىل: ] فقال لصاحبه وهو حياوره [ )34(، 
وقوله تعاىل: ] قال له صاحبه وهو حياوره [ )37( واملعىن: " وهو خياطبه ويكلمه" قاله الطربي يف تفسريه )22،23/18(، 
وكذا جاءت كلمة " حتاور " يف سورة اجملادلة، قال تعاىل: ] وهللا يسمع حتاوركما [ )1( واملعىن: " مراجعتكما الكالم _ النيب 
ملسو هيلع هللا ىلص وخولة " قاله البغوي يف تفسريه )39/5(، وجاءت كلمة ) حيور ( يف سورة االنشقاق يف قوله تعاىل: ] إنه ظن أن لن 

حيور [ )14( واملعىن: " أن لن يرجع إلينا، ولن يُبعث بعد مماته " قاله الطربي يف تفسريه )316/24(.

وأما السنة فجاءت كلمة " احلور" يف حديث: )... واحلَْور بـَْعَد الَكْور ( أخرجه مسلم يف صحيحه عن َعْبِدهللِا 
ْبِن َسْرِجَس، كتاب احلج، ابب: ما يقول إذا ركب سفر احلج، حديث رقم: )1343( )979/2(، احملقق: حممد فؤاد 
عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العريب _ بريوت. وجاءت كلمة " حار " يف حديث ) .. ومن دعا رجال ابلكفر أو قال: 
عدو هللا، وليس كذلك إال حار عليه (، أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب ذر،كتاب اإليان، ابب بيان حال إيان من 
رغب عن أبيه وهو يعلم، حديث رقم: )61( )79/1(، وجاءت كلمة ) حماورة ( فيما رواه أبو الدرداء قال: " انت بني أيب 
بكر وعمر حماورة  .." أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب تفسري القرآن، ابب ) قل ايأيها الناس إين رسول هللا ...(، 

حديث رقم: )4640( )59/6(، حتقيق: حممد زهري الناصر، دار طوق النجاة، ط )1(،1422ه.
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9- انظر: املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين احلسني بن حممد، ص )262( دار القلم، الدار الشامية 
_ دمشق بريوت، ط )1(، 1412ه.

10- احلوار اإلسالمي املسيحي، بسام عجك ص )20(.

11- املفردات لألصفهاين، ص )117(.

12- انظر: مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي، لألملعي زاهر عواض، ص )50( مطابع الفرزدق، الرايض، ط )3(.

13- احلوار يف القرآن قواعده، أساليبه، معطياته، حممد حسني فضل هللا، ص )52(، دار املالك، بريوت، ط 
)6(،1412ه.

14- احلوار اإلسالمي املسيحي، بسام عجك، ص )21(.

15- املرجع السابق، ص )22(.

ط  القاهرة،  وهبة،  مكتبة  ص )49(،  اللبودي،  إبراهيم  تعلمه، مىن  وأساليب  واسرتاتيجياته  فنياته  احلوار   -16
)1(،1413ه.

17- احلوار القرآين، ألمحد حممد الشرقاوي، ص )1(، 1428ه.

18- أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب اجلهاد - ابب كراهية ترك الغزو - حديث رقم: )2504( عن أنس، واإلمام 
أمحد يف املسند )124/3(، وقال حمققه شعيب األرانؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخني 
غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم، وأخرجه احلاكم يف املستدرك حديث رقم: )2384(، وقال: " هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ومل خيرجاه "، والدارمي يف السنن حديث رقم: )2431( )280/2(، وقال حمققه حسني سليم أسد: 

إسناده صحيح .

19- حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري املالكي، أبو عبدهللا القرطيب، مفسر، من تصانيفه: اجلامع 
ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنته السنة وآي الفرقان، األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن، التذكرة أبحوال املوتى واآلخرة 
وغريها، تويف عام )671ه( مبصر. انظر: شذرات الذهب )335/5(، طبقات املفسرين للسيوطي، ص )29-28(.

20- اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )286/3(.

21- انظر: أسلوب احملاورة يف القرآن الكرمي، عبداحلليم حفين، ص )28-27(.

22- مناهج اجلدل يف القرآن لألملعي، ص )431( بتصرف.

23- قواعد األحكام يف مصاحل األانم، عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم )123/1(، احملقق: حممود بن التالميد 
الشنقيطي، دار املعارف بريوت - لبنان.
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24- تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذى هو حق هللا على العبيد، سليمان بن عبدهللا بن حممد 
بن عبدالوهاب، ص )33(، احملقق: زهري الشاويش، املكتب االسالمي، بريوت، دمشق، ط )1(، 1423ه.

25- يف ظالل القرآن، سيد قطب )1871/4(، دار الشروق - بريوت - القاهرة، ط )17( 1412ه.

26- املأل: هم علية القوم وأشرافهم وساداهتم ووجوههم؛ ومسوا بذلك ألهنم يألون العيون رواء ومنظرا، والّنفوس 
غريب  يف  والنهاية  ص )776(،  لألصفهاين،  واملفردات   ،)159/1( منظور  البن  العرب  لسان  انظر:  وجالال.  هباء 
احلديث واألثر، البن األثري املبارك بن حممد الشيباين )351/4(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي - حممود حممد الطناحي، 

املكتبة العلمية - بريوت، 1399ه - 1979م. 

27- انظر: التحرير والتنوير البن عاشور حممد الطاهر )55/12(، الدار التونسية، تونس، ط )بدون(، 1984ه.

28- جامع البيان يف أتويل القرآن، للطربي حممد بن جرير )357/15(، احملقق: أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة، 
ط )1(،1420ه.

29- ففي " ُسورَِة ص": ﴿ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أاََن ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنَي﴾ ]38 - 86[. َوقـَْولِِه يف " اْلُفْرقَاِن": 
﴿ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن َشاَء َأْن يـَتَِّخَذ ِإىَل رَبِِّه َسِبياًل﴾ ]25-57[. َوقـَْولِِه يف " اأْلَنـَْعاِم": ﴿ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم 
َعَلْيِه َأْجرًا ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكَرى لِْلَعاَلِمنَي﴾ ]6-90[. َوقـَْولِِه يف " الشَُّعرَاِء": َعْن نُوٍح، َوُهوٍد، َوَصاِلٍح، َوُلوٍط، َوُشَعْيٍب َعَلْيِهْم 

.]109-260[ َ َوَعَلى نَِبيَِّنا الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم: ﴿َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمني﴾

30- حماسن التأويل للقامسي )106/6(.

31- إمساعيل بن عمر بن كثري، عماد الدين أبو الفداء، حمدث مؤرخ، مفسر، فقيه، له تصانيف من أشهرها: 
تفسري القرآن العظيم، البداية والنهاية، خمتصر علوم احلديث البن الصالح وغريها، تويف عام )774ه( بدمشق. 

انظر: الدرر الكامنة البن حجر )373/1-374(، شذرات الذهب البن العماد )232-231/6(.

32- تفسري القرآن العظيم، البن كثري إمساعيل بن عمر، )517/2( حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، 
ط )2(، 1420ه.

33- أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلرّاين، شيخ اإلسالم أبو العباس، ولد حبران، وسكن دمشق، وبرع يف كثري 
من العلوم دعا إىل السنة ورّد على أهل البدع، له مؤلفات كثرية منها: درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية يف 
الرّد على الشيعة والقدرية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح وغريها، تويف مسجوانً يف قلعة دمشق عام )728ه(. 

انظر: الِعرب يف أخبار من غرب )84/4(، اجلامع لسرية ابن تيمية، علي عمران، ص )55(.

34- جمموع الفتاوى، البن تيمية أمحد بن عبداحلليم )235/28(، احملقق: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، 
الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، ط )بدون( 1416ه.
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35- حممد بن أدريس بن العباس ابن عثمان بن السايب، أبو عبدهللا الشافعي املكي الفقيه املطليب، ولد سنة 
)150ه(، أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة، وهو من أشعر الناس وآدهبم وأعرفهم ابلفقه 
والقراءات، له تصانيف كثرية أشهرها األم والرسالة، تويف يف مصر سنة )240ه(. انظر: تذكرة احلفاظ )329/1( والوايف 

ابلوفيات )131/2(.

36- آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت عبدالرمحن بن حممد الرازي، ص )68(، حتقيق: عبدالغين عبداخلالق، 
دار الكتب العلمية، بريوت _ لبنان، ط )1( 1424ه.

37- انظر: السنة النبوية رؤية تربوية، ص )356(، أساليب الدعوة والرتبية يف السنة النبوية للعاين، ص )329(.

38- منهج الرتبية اإلسالمية حملمد قطب ص )181(.

39- أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين، ابب )18( جامع صالة الليل، حديث رقم: )746( 
.)513/1(

40- الَبَطُر: الطغيان عند النعمة وقلة القيام حبقها وصرفها إىل غري وجهها، انظر: املفردات، مادة )بطر( ص 
)60(، النهاية، مادة )بطر( )141/1(.

41- اهلَْجر: اهلاء واجليم والراء أصالن، يدل أحدمها على قطيعة وقطع، واآلخر على شّد الشيء وربطه، واملراد 
هنا األول وهو ضد الوصل، واملعىن ال يُقطع من أصحابه رغم هزيته ليقينهم بصدق نبوته. انظر: مقاييس اللغة، البن 

فارس، مادة )هجر ( ص )1024(، املفردات، مادة )هجر ( ص )514(.

42- جَنَز: النون واجليم والزاء أصل صحيح يدل على كمال الشيء يف عجله من غري بط، يقال: جَنََز الوعد 
يـَْنُجز، وأجنْزتُه أان: أعجلته وأعطيته ما عندي حىت جنز آخره، أي وصل إليه آخره. انظر: مقاييس اللغة، مادة )جنز( ص 

)976(، هتذيب اللغة، مادة )جنز( )3519/4(.

43- اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر أمحد العسقالين )538/1(، حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود وعلى 
حممد معوض، دار الكتب العلمية _ بريوت، ط )1( 1415ه.

44- جامع البيان للطربي )453/15(.

45- أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي حممد األمني بن حممد املختار )197/2(، دار الفكر، 
بريوت _ لبنان، ط )بدون( 1415ه - 1995م.

46- عبدالرمحن بن انصر بن عبدهللا السعدي التميمي، من علماء احلنابلة، مفسر، أصويل، فقيه، واعظ، له 
مؤلفات عديدة منها: القواعد احلسان لتفسري القرآن، والقواعد واألصول اجلامعة، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم 
املنان وغريها، تويف سنة )1376ه( يف عنيزة. انظر: األعالم )340/3(، معجم املؤلفني لكحالة )397-396/13(، 
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مقدمة تفسريه تيسري الكرمي بقلم أحد تالميذه، ص )8-5(.

47- تيسري الكرمي الرمحن للسعدي ص )494(.

48- مذكرة التوحيد، عبدالرزاق عفيفي، ص )94(، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - 
اململكة العربية السعودية، ط )1(1420ه.

49- تيسري الكرمي الرمحن للسعدي ص )380( بتصرف.

50- انظر: جامع البيان للطربي )302/15(، اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب حممد بن أمحد، ىتحقيق: 
أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية - القاهرة، ط )2( 1384ه، تيسري الكرمي الرمحن للسعدي، ص 

.)381(

51- تيسري الكرمي الرمحن للسعدي، ص )381(.

52- احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة حيىي زمزمي، ص )207(.

53- حماسن التأويل للقامسي )127/7(.

54- اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )200/10(. 

55- حبر العلوم للسمرقندي نصر بن حممد بن أمحد )297/2(.

56- تفسري القرآن احلكيم املسمى ) تفسري املنار (، حملمد رشيد بن علي رضا )436/8( الناشر: اهليئة املصرية 
العامة للكتاب، عام 1990م.

57- زهرة التفاسري، حملمد أبو زهرة )2796/1(، دار الفكر العريب.

58- روح البيان، إلمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل )92/4(، دار الفكر - بريوت.

59- إجياز البيان عن معاين القرآن، للنيسابوري حممود بن أىب احلسن بن احلسني )410/1(، حتقيق: حنيف 
بن حسن القامسي، دار الغرب اإلسالمي - بريوت، ط )1( 1415ه.

60- تيسري الكرمي الرمحن للسعدي )386(.

61- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي عبدهللا بن أمحد )73/2(، حتقيق: يوسف علي بديوي، راجعه 
وقدم له: حميي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بريوت، ط )1( 1419ه. 

62- حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر، املؤرخ املفسر اإلمام، كتب يف عدد من العلوم؛ كالتفسري 
واحلديث والتاريخ والقراءات والفقه، من مصنفاته: اتريخ األمم وامللوك املعروف ) بتاريخ الطربي(، وجامع البيان يف أتويل 
آي القرآن املعروف ) بتفسري الطربي (، واختالف الفقهاء، واملسرتشد يف علوم الدين وغري ذلك، تويف سنة )310ه(. 
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انظر: اتريخ بغداد )162/2-169(، طبقات املفسرين للداودي )112/2(، الفهرست البن الندمي، ص )288-287(.

63- جامع البيان للطربي )67/19(.

64- اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )147/12(.

65- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي )480/2(.

66- انظر: حبر العلوم للسمرقندي )148/2( واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )29/9(.

67- تيسري الكرمي الرمحن للسعدي ص )381(.

68- معامل التنزيل يف تفسري القرآن للبغوي )182/4(.

69- منصور بن حممد بن عبداجلبار التميمي املروزي احلنفي مث الشافعي، أبو املظفر السمعاين، إمام عالمة، كان 
شوكة يف أعني املخالفني وحجة ألهل السنة، شارك يف عدد من العلوم، فهو مفسر، وحمدث، وفقيه، إىل جانب علمه 
ابللغة العربية، من أشهر مصنفاته تفسري القرآن، وله كتاب االنتصار ألصحاب احلديث، والقواطع يف أصول الفقه 
واملنهاج ألهل السنة، وغري ذلك، تويف سنة )489ه(. انظر: طبقات املفسرين للداودي حممد بن علي )339/2(، 

طبقات الشافعية الكربى للسبكي )335/5(.

70- تفسري القرآن للسمعاين منصور بن حممد، حتقيق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرايض 
- السعودية، ط )1( 1418ه.

71- جامع البيان للطربي )452/15(.

72- هو أمحد بن حممد بن إبراهيم، أبو إسحاق الثعليب، اإلمام، احلافظ، العالمة، شيخ التفسري، كان أحد 
أوعية العلم. له كتاب التفسري الكبري، وكتاب العرائس. قال السمعاين: يقال له: الثعليب والثعاليب؛ وهو لقب له ال 

نسب، تويف عام 427ه.

73- الكشف والبيان عن تفسري القرآن، للثعليب أمحد بن حممد، حتقيق: أبو حممد بن عاشور )159/5(، 
مراجعة: نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط )1( 1422ه.

74- تفسري القرآن للسمعاين )454/2(.

75- هو حممد الطَّاهر بن حممد بن حممد الطَّاهر، ولد يف قرية املرسى سنة )1296ه(، وهو عامل مفسر، 
درَّس يف جامع الزيتونة، وتوىل منصب القضاء يف تونس. وهو أوَّل من أحيا التَّصانيف يف مقاصد الشَّريعة يف العصر 
احلديث، له مؤلفات من أشهرها التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة اإلسالمية تويف سنة )1394ه( انظر: كتاب حممد 
مة الِفقه وُأصوله والتَّفسري وُعلومه، إايد خالد الطَّباع، دار القلم، بدمشق، ط )1( 1426ه. الطَّاهر ابن عاُشور، عالَّ

76- التحرير والتنوير البن عاشور )320/11(.
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77- انظر: تيسري الكرمي الرمحن للسعدي، ص )381(، والتفسري الوسيط للزحيلي )1686/2(.

78- انظر ملسات بيانية لسور القرآن الكرمي، فاضل صاحل السامرائي، ص )56(.

79- مفاتيح الغيب للرازي )190/28(.

80- تفسري القرآن للسمعاين )416/2(. 

81- يف ظالل القرآن لسيد قطب )1861/4(.

82- تفسري القرآن للسمعاين )436/2(.

83- اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )52/9(.

84- انظر: جامع البيان للطربي )260/15–261(، حماسن التأويل للقامسي )80/6-81(، تيسري الكرمي 
الرمحن للسعدي، ص )378(.

85- تيسري الكرمي الرمحن للسعدي، ص )378(.

86- أخرجه مسلم يف املقدمة، ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع )11/1( من حديث عبيدهللا بن عبدهللا 
بن عتبة بن مسعود بن عبدهللا بن مسعود. قال األرانؤوط يف جامع األصول )16/8(: " وإسناده منقطع، فإن عبيدهللا 

بن عبدهللا ابن عتبة بن مسعود روايته عن عم أبيه عبدهللا بن مسعود مرسلة ".

87- هو حممود بن أمحد بن موسى، أبو حممد، بدر الدين العيين احلنفي، مؤرخ، عالمة، من كبار احملدثني، ويل 
القضاء احلسبة يف القاهرة، مث ُصرَف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف، من كتبه: عمدة القاري يف شرح 
البخاري، مغين األخيار يف رجال معاين اآلاثر، عقد اجلمان يف اتريخ أهل الزمان، النيابة يف شرح اهلداية، وغريها كثري، 

تويف سنة )855ه(. انظر: الضوء الالمع )131/10-135(، شذرات الذهب )286/7(.

88- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيين حممود بن أمحد )205/2( دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.

89- انظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري )308/4(، وتيسري الكرمي الرمحن للسعدي، ص )377(، والتحرير 
والتنوير البن عاشور )9-8/12(.

90- التحرير والتنوير البن عاشور )8/12(.

91- انظر: تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني حممد بن عبدهللا )285/2(، حتقيق: حسني بن عكاشة - حممد 
بن مصطفى الكنز، الفاروق احلديثة، مصر- القاهرة، ط )1( 1423ه، وتفسري القرآن للسمعاين )423/2(، وزاد 
املسري يف علم التفسري البن اجلوزي عبدالرمحن بن علي )367/2(، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار الكتاب العريب - 

بريوت، ط )1( 1422ه.
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92- أصول احلوار وآدابه، البن محيد، ص )13(.

93- سفيان ابن عيينة ابن أيب عمران ميمون اهلاليل أبو حممد الكويف مث املكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال 
أنه تغري حفظه أبخرة وكان رمبا دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس يف عمرو ابن دينار 

مات يف رجب سنة )98(، وله )91( سنة. تقريب التهذيب البن حجر العسقالين )245/1(.

94- اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )176/11(.

95- وهب ابن منبه ابن كامل اليماين أبو عبدهللا األبناوي، ثقة من الثالثة، مات سنة بضع عشرة. تقريب 
التهذيب البن حجر )585/2(.

96- املصدر السابق املوضع نفسه )176/11(.

97- عبدهللا بن املقفع أحد البلغاء والفصحاء، وكان من جموس فارس، فأسلم، عاش )36( سنة، وأهلك يف 
سنة )145ه(. انظر: سري أعالم النبالء )209-208/6(.

98- األدب الصغري واألدب الكبري، عبدهللا بن املقفع، ص )129(، دار صادر _ بريوت.

99- احلوار مع أصحاب األداين مشروعيته وشروطه وآدابه، أمحد بن سيف الدين تركستاين، ص )36(، وزارة 
األوقاف السعودية، الرايض - اململكة العربية السعودية.
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فهرس أهم املصادر واملراجع:
1- أدب الدنيا والدين، للماوردي علي بن حممد، دار مكتبة احلياة، )د.ن( )د.م( )د.ط(، 1986م.

دار  عبدالغين عبداخلالق،  الرازي، حتقيق:  بن حممد  أيب حامت عبدالرمحن  ومناقبه البن  الشافعي  آداب   -2
الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط )1( 1424ه.

3- األدب الصغري واألدب الكبري، البن املقفع عبدهللا، دار صادر للنشر، )د.م( )د.ط( )د.ت(.

4- أساليب الدعوة والرتبية يف السنة النبوية، زايد العاين، دار عمار للنشر، )د.م( )د.ط( )د.ت(.

5- االستدالل ابلظواهر الكونية يف احلوار القرآين ) طرقه، وضوابطه، وأغراضه (، الرومي فهد بن عبدالرمحن، 
ضمن حبوث مؤمتر احلوار ابلشارقة.

6- أسلوب احملاورة يف القرآن الكرمي، عبداحلليم حفين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط )2( 1985م.

7- أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، د.عبدالرمحن النحالوي، دار الفكر، بريوت، ط )25(، 1428ه.

8- أصول احلوار وآدابه، البن محيد صاحل بن عبدهللا. دار املنارة، جدة، ط )1( 1415ه.

9- أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، للشنقيطي حممد األمني بن حممد املختار، دار الفكر، بريوت - 
لبنان، )د.ط( 1415ه.

10- اإلصابة يف متييز الصحابة، البن حجر أمحد العسقالين، حتقيق: عادل أمحد عبداملوجود وعلى حممد 
معوض، دار الكتب العلمية - بريوت، ط )1( 1415ه.

11- إجياز البيان عن معاين القرآن، للنيسابوري حممود بن أىب احلسن بن احلسني، حتقيق: حنيف بن حسن 
القامسي، دار الغرب اإلسالمي - بريوت، ط )1( 1415ه.

12- حبر العلوم للسمرقندي نصر بن حممد بن أمحد، حتقيق: حممود مطرجي، دار الفكر، بريوت - لبنان، )د.ط( 
)د.ت(.

13- اتج العروس من جواهر القاموس، حممد احلسيين، احملقق: جمموعة من احملققني، دار اهلداية، )د.ط( )د.ت(.

14- التحرير والتنوير ، البن عاشور حممد الطاهر، الدار التونسية، تونس، )د.ط( 1984ه.

15- الرتبية ابحلوار ) من أساليب الرتبية اإلسالمية ( د/عبدالرمحن النحالوي، دار الفكر، دمشق، ط )2( 1423ه.

16- التعريفات، اجلرجاين علي بن حممد، احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر، دار 
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الكتب العلمية بريوت - لبنان، ط )1( 1403ه.

17- تفسري القرآن للسمعاين منصور بن حممد، حتقيق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرايض 
- السعودية، ط )1( 1418هـ.

18- تفسري القرآن احلكيم املسمى ) تفسري املنار (، حملمد رشيد بن علي رضا، الناشر: اهليئة املصرية العامة 
للكتاب، )د.ط(، عام 1990م.

19- تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني حممد بن عبدهللا، حتقيق: حسني بن عكاشة - حممد بن مصطفى 
الكنز، الفاروق احلديثة، مصر- القاهرة، ط )1( 1423ه.

20- تفسري القرآن العظيم، البن كثري إمساعيل بن عمر، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، )د.م( ط 
)2( 1420ه.

21- تفسري القرآن الكرمي، البن القيم حممد بن أيب بكر ) مستخرج من مؤلفاته (، حتقيق: مكتب الدراسات 
والبحوث العربية واإلسالمية، دار ومكتبة اهلالل _ بريوت، ط )1(1410ه.

22- تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي عبدالرمحن بن انصر، حتقيق: عبدالرمحن بن معال 
اللوحيق، مؤسسة الرسالة، )د.م(، ط )1(1420ه.

23- تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذى هو حق هللا على العبيد، سليمان بن عبدهللا بن حممد 
بن عبدالوهاب، احملقق: زهري الشاويش، املكتب االسالمي، بريوت، دمشق، ط )1( 1423ه.

24- التفسري الوسيط  للزحيلي وهبة بن مصطفى، دار الفكر، دمشق- سوراي، ط )1( 1422ه.

25- جامع البيان يف أتويل القرآن، للطربي حممد بن جرير، احملقق: أمحد شاكر، مؤسسة الرسالة، )د.م(، ط 
)1(1420ه.

26- اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب حممد بن أمحد، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 
املصرية _ القاهرة، ط )2( 1384ه.

27- احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، د/حيىي زمزمي، دار املعايل، عمان - األردن، ط )2(1422ه.

28- احلوار اإلسالمي املسيحي، بسام عجك، دار قتيبة، دمشق، ط)1(، 1408هـ.

29- احلوار فنياته واسرتاتيجياته وأساليب تعلمه، مىن إبراهيم اللبودي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )1( 1413ه.

30- احلوار يف القرآن قواعده أساليبه معطياته، حممد حسني فضل هللا، دار املالك، بريوت، ط )6( 1412ه.
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31- احلوار القرآين يف ضوء سورة األنعام "دراسة موضوعية "، ألمحد حممد الشرقاوي، )د.ن( )د.م( )د.ط( 
1428ه.

32- احلوار مع أصحاب األداين مشروعيته وشروطه وآدابه، أمحد بن سيف الدين تركستاين، وزارة األوقاف 
السعودية، الرايض - اململكة العربية السعودية، )د.ط( )د.ت(.

33- روح البيان، إلمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل، دار الفكر - بريوت، )د.ط( )د.ت(.

34- زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي عبدالرمحن بن علي، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار الكتاب 
العريب - بريوت، ط )1( 1422ه.

35- زهرة التفاسري، حملمد أبو زهرة، دار الفكر العريب، )د.م( )د.ط( )د.ت(.

36- السنة النبوية رؤية تربوية، سعيد إمساعيل علي، دار احلديث، )د.م( )د.ط( )د.ت(.

37- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيين حممود بن أمحد، دار إحياء الرتاث العريب بريوت، )د.ط( 
)ط.ت(. 

38- يف أصول احلوار، الندوة العاملية للشباب، ص )20(، دار الندوة العاملية، ط )4(، 1416ه.

39- يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بريوت - لبنان، ط )17( 1412ه.

40- القصص يف احلديث النبوي، للزير حممد حسن، د )بدون(، م )بدون(، ط )3( 1405ه.

41- قواعد األحكام يف مصاحل األانم، عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم، احملقق: حممود بن التالميد الشنقيطي، 
دار املعارف بريوت - لبنان

42- الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،للثعليب أمحد بن حممد، حتقيق: أبو حممد بن عاشور، مراجعة: نظري 
الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان ، ط )1( 1422ه.

43- لسان العرب، ابن منظور حممد بن مكرم، دار صادر، بريوت، ط )3( 1414ه.

44- ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، للسامرائي فاضل بن صاحل، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان – 
األردن، ط )3( 1423ه.

45- حماسن التأويل، للقامسي حممد بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، حتقيق: حممد ابسل عيون السود، دار 
الكتب العلميه، بريوت - لبنان، ط )1( 1418ه.

46- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي عبدهللا بن أمحد، حتقيق: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: 
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حميي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بريوت، ط )1( 1419ه.

47- مذكرة التوحيد، عبدالرزاق عفيفي، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد - اململكة العربية 
السعودية، ط )1( 1420ه.

48- املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي أمحد بن حممد، املكتبة العلمية _ بريوت.

49- معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي احلسني بن حممد، حتقيق: حممد عبدهللا النمر وعثمان مجعة ضمريية 
وسليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط )4( 1417ه.

50- مفاتيح الغيب املسمى " التفسري الكبري"، للرازي حممد بن عمر بن احلسن، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت – لبنان، ط )3( 1420ه.

51- املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين احلسني بن حممد، دار القلم، الدار الشامية - دمشق 
بريوت، ط: )1( 1412ه.

52- مقاييس اللغة، البن فارس أمحد الرازي، حتقيق: عبدالسالم حممد هارون، دار الفكر 1399ه.

53- مناهج اجلدل يف القرآن الكرمي، لألملعي زاهر عواض، مطابع الفرزدق، الرايض، ط )3(.

54- منهج الرتبية اإلسالمية، حممد بن قطب بن إبراهيم، دار الشروق، ط )16(.

55- النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري املبارك بن حممد الشيباين، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي - 
حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية - بريوت، 1399ه.


