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 الممخص:
يعتبر الحوار ىو النشاط العقمي والمفظي بين المتحاورين، لموصول إلى اتفاق، أو حل          

وىناك فرقًا واضحًا بين الجدل والحوار ، فالحوار والجدال يمتقيان لمشكمة ما، أو توضيح لقضية ما. 
 في أنيما حديث أو مناقشة بين طرفين، لكنيما يفترقـان بعـد ذلك. 

ول إلى جدل مذموم إذا تخّممو المدة في الخصومة والمعارضة والمنازعـة والتمسك بالرأي إّن الحوار يتح
جمة، ينبغي لألطراف جميعيم التحمي وااللتزام بيا، حتى  آدابوالتعصب لو دون وجو حق . لمحوار 

فالحوار غذاء "ويقصد بآداب الحوار أنو فنينات الحوار,  ..جدال، أو مراءال يتحول كالميم إلى 
لمعقول يقبل الناس عميو إقباليم عمى غذاء البطـون، لـذا يغـرم بعـض المحاورين بشّد انتباه من حولو 
وذلك بإثارة فضوليم، كأن يستيّل حديثو بقصة غريبـة أو مثـل قديم، أو سرد مقولة ألحد العظماء، 

 س ويجعميم ينصـتون أكثـر، لتـوقعيم المزيد منو.  فذلك مما يعجب النا
وقد أستخدم الرسل ) عمييم السالم ( أسـموب الحـوار فـي دعـوتيم أقواميم، لما ليذا األسموب من نتائج 

 طّيبة وآثار إيجابية في الدعوة إلى اهلل تعالى . .
 استخالصو من الشوائب.والقرآن الكريم  ييتم اىتمامًا بالغًا بالحوار، ويحرص عمى 

ييدف الحوار الى غاياتو متعددة، فيو يستيدف الحقائق ويقيم عمييا البراىين والحجج الدالة عمى   
إن الحوار في القرآن الكريم قد شمل أقوم الطرق وأفضل المناىج، وىو قادر عمـى  اقناع االيمان . 

: )األسموب الحواري في النص القرآني " دراسة الناس جميعًا إذا احتكموا اليو. لذا جاء بحثنا الموسوم 
تحميمية " ( ليسمط الضوء عمى مفيوم الحوار وآدابو ، والتميز بين الحوار والجدل ، وكذلك التركيز 
عمى آداب الحوار ، ومن ثم تناولنا تطبيقات لمحوار في القرآن الكريم ، وكيفية تحاور األنبياء مع 

 ات ذات الصمة بعنوان البحث.أقواميم ، وغير ذلك من الموضوع
 الكممات المفتاحية: ) الحوار، النص، االسموب(.
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Abstract: 

         Dialogue is the mental and verbal activity between the interlocutors, to 

reach an agreement, a solution to a problem, or an explanation of an issue. 

There is a clear difference between debate and dialogue. Dialogue and debate 

meet in that they are conversation or discussion between two parties, but they 

separate after that. 

Dialogue turns into a blameworthy debate if it is permeated with bitterness in 

strife, opposition, strife, adherence to opinion and unjustified fanaticism. 

Dialogue has many etiquettes, all parties should behave and abide by, so that 

their words do not turn into hypocrisy or controversy.. The etiquette of 

dialogue means that it is the art of dialogue. By arousing their curiosity, such 

as starting his speech with a strange story or an old proverb, or narrating a 

saying by one of the greats. 

The Messengers (peace be upon them) used the method of dialogue in calling 

their people, because of the good results and positive effects of this method in 

calling to God Almighty. . 

The Holy Quran pays great attention to dialogue, and is keen to extract it 

from impurities. 

  Dialogue aims at multiple goals. It targets facts and builds on them the 

proofs and arguments of faith. Dialogue in the Noble Qur’an includes the 

best methods and the best methods, and it is able to convince all people if 

they resort to it. Therefore, our research tagged: (The Dialogue Method in the 

Qur’anic Text “An Analytical Study”) came to shed light on the concept of 

dialogue and its etiquette, and the distinction between dialogue and 

controversy, as well as focusing on the etiquette of dialogue. This is one of 

the topics related to the research title. 

Keywords: (dialogue, text, style). 
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 :المقدمة

وتحقيق حالة من الوئام  حوار قيمة عميا ، فيو لبنة أساس في بناء المجتمعمل   
واالنسجام واآلخاء بين أفراده ، فما كان لمبناء األسري من قيام إن لم يكن الحوار 
حاضرَا بين أفراد األسرة الواحدة ، فكيف لنا أن نتصور مجتمعنا اإلنساني دون حوار 
وتفاىم ، ألضحى غابة فتاكة لمن فييا ، ولساد قانون الغاب بين ساكنييا ، وألىمية 
الحوار في الحياة اإلنسانية أفرد القرآن الكريم آيات لذلك ؛ لينظم الحياة البشرية ويبين 
حدود العالقة بين الرب وعبده وبين الرسول وقومو وبين أفراد المجتمع بعضيم مع 

محفوظ من الخطأ والمبس والزيادة  ،البعض اآلخر في دستور ال يعتريو الشك وال الباطل
 والنقصان .

اهلل  جعميم إذ األرض ىذه في أصناف البشر بين لمتعايش أسموب حياة والحوار
 ُشُعوباً  َوَجَعْمَناُكمْ  َوُأنَثى َذَكرٍ  مِّن َخَمْقَناُكم ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َيا }شتى قبائل من منحدرين
 .      ٖٔ:الحجرات{  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ 

 مشتركة بين الطرفين، قال تعالى : اتفاق نقاط إلى لموصول وسيمة معتمدة ويعد الحوار
 .      ٗٙ:  عمران آل{     َوَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا َسَواء َكَمَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلْواْ  اْلِكَتابِ  َأْىلَ  َيا ُقلْ }

الموسوم ولتسميط الضوء عمى ما جاء في النص القرآنية من مقومات لمحوار جاء بحثنا 
 :ة تحميمية" ( منتظمًا عمى مبحثينالقرآني "دراس)األسموب الحواري في النص 

 المبحث األول بعنوان : ) مفيوم الحوار وآدابو ( وقد أشتمل عمى ثالثة مطالب:

 المطمب األول : تعريف الحوار لغة واصطالح .

 المطمب الثاني : الفرق بين الجدل والحوار .
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 المطمب الثالث : آداب الحوار .

آن الكريم ( وأنتظم اء بعنوان : ) تطبيقات الحوار في القر جفقد أما المبحث الثاني 
 :بثالثة مطالب

 المطمب األول : حوار األنبياء مع أقواميم في النصوص القرآنية .

 المطمب الثاني : الحوار بين األصحاب في السياق القرآني .

 المطمب الثالث : الحوار بين السادة واألتباع في النص القرآني .

 ثم بعد ذلك الخاتمة واالستنتاجات ، وبعدىا اليوامش ، ثم قائمة بالمصادر والمراجع. 

 المبحث االول
 مفهوم الحوار وآدابه

 : الحوار لغة واصطالحا  تعريف  المطمب االول:
بأنو: )ىو نوع  من الحديث بين شخصين، يتم فيو تداول الكالم  الحوار في المغةيعرف 

بينيما بطريقة ما، فال يستأثر بـو أحدىما دون اآلخر، ويغمب عميو اليدوء والبعد عن 
 .ٔالخصومة والتعصب(

لى الشيء : يعرف كذلك بأنوو     .الرجوع عن الشيء وا 

 النقصان بعد الزيادة ألنو رجوع من حال إلى حال.   :والَحْور

 ما تحت الكور من العمامة ألنو رجوع عن تكويرىا.  :والَحْور
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مراجعة المنطق والكالم في  : والمحاورة ، المجاوبة، والتحاور: التجاوب : والمحاورة 
حدقتيا وترّق  أن يشتّد بياض العين وسواد سوادىا وتستدير : والَحَور ،المخاطبة
 . ٕجفونيا

تراجعوا الكالم بينيم وتجادلوا.  : وتحاوروا ،جاوبو وجادلو  :وحاوره محاورة وحواراً  
 . ٖولد الناقة ساعة تضعو : الُحوار

الخشبة التي تدور فييا المحالة، وىي البكرة العظيمة التي يستقى   :والِمحور (
 . ٗعمييا(

 .٘( كوكب، وىو المشترى :واألحور( 

، أو حل اتفاقي بين المتحاورين، لموصول إلى ظويعتبر الحوار، ىو نشاط عقمي ولف
 لمشكمة ما، أو توضيح لقضية ما. 

أن الحوار يعني  تاج العروس: من حاور يحاور محاورة، وقد ورد في المغةالحوار في 
تحت الجذر )حور( وىم يتحاورون  البن منظور لسان العربرد في ، كما و تراجع الكالم

  .ٙالكالم أي: يتراجعون

بة. وقد حاوره. والَمُحوَرُة: من الُمحاَورِة ، والكالم في المخاطالمنطقوالمحاورة: مراجعة 
 كالَمْحَوَرِة.   المشاورةمصدر كالَمُشوَرِة من 

ليو  إذا الحوار في المغة، ىو الرجوع عن الشيء، واالرتداد عنو، وحار عن األمر وا 
 . ٚ)رجع عنو، أو إليو(
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: فيو )مراجعة الكالم، وتداولو، بين طرفين، لمعالجة قضية  أما الحوار في االصطالح
بأسموب متكافئ، يغمب عميو طابع اليدوء، والبعد  .رفة..من قضايا الفكر، والعمم، والمع

 .ٛعن الخصومة(
  -:وقد ورد الحـوار في القرآن الكريم بالمعنى المشار إليو أعاله في ثالثة مواضع 

 .ٜاالول: )َوَكاَن َلُو َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفرا(
)َقاَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَك ِمن ُتَراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ َسوَّاَك الثاني:
 .َٓٔرُجاًل( 

الثالث: )َقْد َسِمَع المَُّو َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَيا َوَتْشَتِكي ِإَلى المَِّو َوالمَُّو َيْسَمُع 
 .َٔٔحاُوَرُكَما ِإنَّ المََّو َسِميٌع َبِصيٌر(تَ 

 .ٕٔحق, ودفع شبية, ورد الفاسد من القول والرأي(
 الفرق بين الجدل والحوار:  المطمب الثاني

ىناك فرقًا واضحًا بين الجدل والحوار إذ يوضح كل مدلول منيا، فالحوار والجدال 
 يمتقيان في أنيما حديث أو مناقشة بين طرفين، لكنيما يفترقـان بعـد ذلك. 

مجادلـة ىو المدد في الخصومة والقدرة عمييا، يقال: جادلـو  : إذ الجدال في المغة
وقيل الجدل: مقابمة الحجة  ،الجدل، وىو شدة الخصومة واالسموجـدااًل: أي خاصمو، 

 . ٖٔالمناظرة والمخاصمة :بالحجـة، والمجادلـة
فيو المفاوضة عمى سبيل المنازعة والمغالبة، وقيل: ح : أما الجدال في االصـطال

سقاط اإلنسان صاحبو عمى الَجدالة وىي األرض  األصـل فـي الجدال الصراع وا 
 . ٗٔالصمبة

فيو مراجعة الكالم والحديث بين طرفين، ينتقل من األول إلى  : ر والمحاورةوأما الحوا
الثاني، ثّم يعود إلى األول وىكذا، دون أن يكون بين ىذين الطرفين ما يدّل بالضرورة 

 .٘ٔعمـى وجـوب الخصومة
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إن كممة )الحوار( ىي اوسع مدلواًل من كممة الجدل, باعتبار تضمُّن الجدل معنى 
ما نجد الحوار يتسع لو ولغيره، مما يراد منو إيضـاح الفكرة بطريقة السؤال الصراع، بين

 .ٙٔوالجواب
إّن الحوار يتحول إلى جدل مذموم إذا تخّممو المدة في الخصومة والمعارضة والمنازعـة 

ىو حوار بين طرفين يسوده : والتمسك بالرأي والتعصب لو دون وجو حق، فالجدل 
 . ٚٔالمنازعـة والتعصب لمرأي

 
 آداب الحوار:  المطمب الثالث

جمة، ينبغي لألطراف جميعيم التحمي وااللتزام بيا، حتى ال يتحول  آدابلمحوار 
وعة , وىي )مجمرأنو فنينات الحوا رويقصد بآداب الحوا ...جدال، أو مراءكالميم إلى 

الميارات المتكاممة التي يتطمبيا أداء المحاور لألنشطة التي يتضمنيا الحوار بكفاءة، 
وتنقسم ىذه األنشطة إلى أنشطة في مرحمة اإلعداد لمحوار وأنشطة في مرحمة تنفيذ 

  .ٛٔالحوار(
فالحوار غذاء عقول يقبل الناس عميو إقباليم عمى غذاء البطـون، لـذا يغـرم بعـض "

المحاورين بشّد انتباه من حولو وذلك بإثارة فضوليم، كأن يستيّل حديثو بقصة غريبـة 
أو مثـل قديم، أو سرد مقولة ألحد العظماء، فذلك مما يعجب الناس ويجعميم ينصـتون 

 .أكثـر، لتـوقعيم المزيد منو
 ومن أهم آداب الحوار: 

 ، عمى عمم تام بموضوع الحوار.األطرافأن يكون كافة  -ٔ
، الجرأة، والشجاعة، عمى االعتراف بالخطأ، الحوارأن يكون لدى كافة أطراف  -ٕ

 في حال خالف )الصواب(.
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المناسبة، التي يرتضي  األلفاظأن يتأدب كل طرف مع اآلخر، باختيار  -ٖ
 المحاور أن يسمعيا من غيره.

 الطرف اآلخر، ومبادئو، وأن يراعي نفسيتو. عقيدةأن يحترم كل طرف،  -ٗ
ي لدى جميع أطراف الحوار إصابة الحقيقة، وأن يكون أن يكون الدافع الرئيس -٘

 .الحقو الوصول إلى الصواب، 
 حتى ينتيي الحوار . االعتدالالبعد عن الغضب وأسبابو مع الحرص عمى  -ٙ
أن  يكون لدى كافة األطراف، القدرة عمى التعبير. والمرونة في الحوار وعدم  -ٚ

 التشنج.
عند الرغبة  جماح النفسمن طرحو، وكبت  واالستفادةلمطرف اآلخر،  إلصغاءا -ٛ

، والتفيم، واإلصغاء إلى الفيمتقول: رأس األدب كمو  والعربفي الجدال، 
 صفةاكتساب ىي ىذه النقطة  فييا من ستفيدنالتي  الفوائد، ومن أىم المتكمم
 .ٜٔالحمم

 يو الخبرات.ويتم من خالل الحوار تبادل األفكار بين الناس وتتفاعل ف
 المبحث الثاني

 . الكريملحوار في القران اتطبيقات 
,  نبياء مع أقواميمفي القرآن الكريم منيا: حوار األ توجد نماذج من التطبيقات لمحوار

 تباع.صحاب والحوار بين السادة واألاأل والحوار بين
 في النصوص القرآنية نبياء مع أقوامهمحوار ال  ول:المطمب ال 

دين المبدأ رئيسيًا في دعوة اآلخرين إلى أنفرد األسموب القرآني بجعل الحوار            
، واستحقاقو وتعالى بوحدانية اهلل سبحانو الناسقواعد إقناع  فيأساسية  لبنة, و ياإلسالم

ليشمل كافة  من األسموب الحواريوسع القرآن الكريم  وقدالعبادة والطاعة ؛  في
 .يم مختمف أصنافعمى ، ةر حاو تالماألطراف 
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مع  "جل شأنو" حوار اهللوتتضح معالم األسموب الحواري في النص القرآني من خالل 
ذ َقاَل َربَُّك ِلمَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلرِض َخِميَفًة َقاُلوا  ، قال تعالى : ) مالئكتو واِ 

َك َقاَل ِإنِّي َأعَمُم َأَتجَعُل ِفيَيا َمن ُيفِسُد ِفيَيا وَيسِفُك الدَِّماَء وَنحُن ُنَسبُِّح ِبَحمِدَك وُنَقدُِّس لَ 
 .ٖٓالبقرة: (َتعَمُمونَ  َما اَل 

، كما  مع المالئكةحوار أيضًا ألنبياء من خالل السياق القرآني يتضح لمقارئ بأن لو 
وَلمَّا َجاَءت ُرُسُمَنا ِإبَراِىيَم ِبالُبشَرى ، قال تعالى : ))  عميو السالم)في قصة إبراىيم جاء 

َظاِلِميَن * َقاَل ِإنَّ ِفيَيا ُلوًطا َقاُلوا َنحُن َقاُلوا ِإنَّا ُميِمُكوا َأىِل َىِذِه الَقرَيِة ِإنَّ َأىَمَيا َكاُنوا 
َينَُّو وَأىَمُو ِإالَّ امَرَأَتُو َكاَنت ِمَن الَغاِبِرينَ   .ٕٖ -ٖٔالعنكبوت:  (َأعَمُم ِبَمن ِفيَيا َلُنَنجِّ

بشكل  تارة يكون الحوارأقواميم, مع ألنبياء ا اتوار حيطالعنا القرآن الكريم بالعديد من و 
والرسول من األنبياء  م( وغيرى ) موسى وعيسى وىود ونوح وصالح ....ت حواراكعام 
 كحوار– كبرينالطغاة والمت كحوارىم معبشكل خاص وتارة أخرى يكون  ، أقواميم مع 
مع  )عميو السالم (  موسىالنبي مع النمرود، وحوار )عميو السالم ( إبراىيم  النبي
 ورد ذكره في القرآن الكريم وىو حوارخاص وىنالك نوع آخر من الحوار ال ، فرعون

إبراىيم  نبي اهلل مع ابنو, وحوار )عميو السالم ( نوحنبي اهلل كحوار -األقرباء واألرحام 
 .مع أبيو)عميو السالم ( 

, أن الحوار ليس أمرًا عرضياً  عمى ؤكدت والتيفي سياق اآليات القرآنية الكريمة السابقة 
  .افة ، ومع جميع الخالئقك القضايا متبع في أسموببل ىو 

أولى سمات الحوار القرآني ىو استخدام الحكمة والموعظة  سمات الحوار القرآني أن من
ادُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِبالِحكَمِة والـَموِعَظِة الَحَسَنِة وَجاِدلُيم ِبالَِّتي ِىَي : )الحسنة، قال تعالى

 .ٕ٘ٔالنحل: (  ...َأحَسنُ 
لممعاندين والمخالفين دعوتو  عند يتغير أسموبو وسياق آياتوالقرآن الكريم لم نمحظ أن 

مخاطبتيم والتحاور  عند ىي السائدة  سمة المطف والمينبل كانت  ،إلى الحق  والطغاة
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ضمار  ,ظاىر ىذه الفئة من عناد واضح, وتعالٍ  تتصف بوا مغم ممعيم ،عمى الر   ىموا 
  .وأتباعو القرآن مشر ألىلل

ألشد الطغاة،  ياهنبي موسى )عميو السالم ( موجيًا إقولو تعالى الذي خص بو الففي 
 عرض الحقفرعون المتجبر ، قال سبحانو لنبيو )عميو السالم ( أ لمحقىم كرىًا وأكثر 
اذَىَبا ِإَلى ِفرَعوَن ، كما في سياق اآلية المباركة : ) الميناألسموب بالكممة الطيبة و  عميو

 .ٗٗ -ٖٗطو:  (...َفُقواَل َلُو َقواًل َليًِّنا َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأو َيخَشىِإنَُّو َطَغى * 
 يمع "فرعون", بل ى)عميو السالم ( نبي اهلل موسى بخاصة  الحوار ىذه لم تكن سمةو 

مع أبيو,  )عميو السالم ( إبراىيم وخميمالمعتمدة  في حوار نبي اهلل و حوار الأيضا سمة 
واْذُكر ِفي الِكتَاِب قال تعالى: ) دعوتو ألبيو،  عند ةً المين واضح تتضح سمةحيث 

ِإبَراِىيَم ِإنَُّو َكاَن ِصدِّيًقا َنِبيِّا * ِإذ َقاَل أِلَِبيِو َيا َأَبِت ِلَم َتعُبُد َما اَل َيسَمُع واَل ُيبِصُر واَل 
َما َلم َيأِتَك َفاتَِّبعِني َأىِدَك ِصَراًطا ُيغِني َعنَك َشيًئا * َيا َأَبِت ِإنِّي َقد َجاَءِني ِمن الِعمِم 

َسِويِّا * َيا َأَبِت اَل َتعُبِد الشَّيَطاَن ِإنَّ الشَّيَطاَن َكاَن ِلمرَّحَمِن َعِصيِّا * َيا َأَبِت ِإنِّي َأَخاُف 
 .٘ٗ -ٔٗمريم:  (َأن َيَمسََّك َعَذاٌب ِمن الرَّحَمِن َفَتُكوَن ِلمشَّيَطاِن َوِليِّا

رغم من مقابمة والد إبراىيم لين ابنو ولطفو في دعوتو إلى الحق بالتيديد والوعيد وعمى ال
يقاف دعوتو إياه إلى الخير, إال أن  بالرجم، واستخدام العنف إلسكاتو عن قول الحق، وا 

َقاَل َأَراِغٌب ) :ذلك لم ُيقابل من خميل الرحمن إال بالسالم واالعتزال والوعد باالستغفار
َيِتي َيا ِإبَراِىيُم َلِئن َلم تَنَتِو أَلَرُجَمنََّك واىُجرِني َمِميِّا * َقاَل َساَلٌم َعَميَك َأنَت َعن آلِ 

َسَأسَتغِفُر َلَك َربِّي ِإنَُّو َكاَن ِبي َحِفيِّا * وَأعَتِزُلُكم وَما َتدُعوَن ِمن ُدوِن المَِّو وَأدُعو َربِّي 
من سمات الحوار في القرآن أن  ).ٛٗ -ٙٗمريم:  (يِّاَعَسى َأالَّ َأُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي َشقِ 

يكون ىادفا ومنصفا وعادال؛ ولم يقطع القرآن الكريم باستحالة ىداية المعاندين منذ 
البداية, ولم يكن توجييو لمحوار مع ىذه الفئة من الناس توجيو اليائس من قبوليم لمحق 

تيم, ومخمصا في إسداء أو خضوعيم لو؛ بل كان الحوار صادقا في الرغبة بيداي
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النصح ليم, وعادال من خالل محاورتيم رغم غياب حجتيم وتيافت مبرراتيم، حتى 
تنقطع حججيم الواىية, ويصبح العنف والقير مالذىم األخير لمتغطية عمى ىزيمتيم 

 .أمام الحق
و. لقد عرض القرآن في حوارات المعاندين أساليب االستدالل العقمية بكافة أشكالو وألوان

ذا كانت دعوة األنبياء  ألقواميم اتسمت باستخدام الحكمة  -عمييم الصالة والسالم–وا 
والموعظة الحسنة والبراىين العقمية واالستناد لمفطرة اإلنسانية، فإن حوار القرآن 
لممعاندين لم يجتزئ من ىذه األساليب شيئا, بل ربما احتل الحوار القرآني لممعاندين 

 .وكيفاً  اىتمامًا أعظم كّماً 
ومن أجمى صور سمة العدل في الحوار القرآني مع المعاندين أنو أكد أن الحق في 
قضية اإليمان بالرسل واحد ال محالة, وأنو ال يمكن أن يتعدد, ومع أن جميع األدلة 

معًا, تشير إلى أن الحق ىو ما جاؤوا بو من عند اهلل, إال أن القرآن عرض االحتمالين 
نَّا َأو ِإيَّاُكم َلَعَمى ُىًدى َأو ِفي َضاَلٍل ُمِبيٍن * ُقل اَل ُتسَأُلوَن َعمَّا : )  ىحيث قال تعال واِ 

  .ٕ٘ -ٕٗ سبأ: ( َأجَرمَنا واَل ُنسَأُل َعمَّا َتعَمُمونَ 
قال ابن كثير: "ىذا من باب المف والنشر، أي: واحد من الفريقين مبطل، واآلخر 

ونحن عمى اليدى أو عمى الضالل، بل واحد منا محق، ال سبيل إلى أن تكونوا أنتم 
مصيب، ونحن قد أقمنا البرىان عمى التوحيد، فدل عمى بطالن ما أنتم عميو من الشرك 

مع المعاندين استخدامو أسموب مجاراة  -كذلك-ومن سمات الحوار القرآني ."باهلل
ة التي ال يستطيع المعاند، وعدم االنجرار معو لجدال ال طائل منو, وااللتفات عمى الحج

مع النمرود الذي حاول  -عميو السالم-معيا الجدال والمراوغة. تماما كما فعل إبراىيم 
تي أرادىا نبي حرف المفاىيم عن حقيقتيا، حين زعم أنو يحي ويميت ال عمى الحقيقة ال
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 ( حيِي وأُِميتقَاَل أَوَا أُ إِذ قَاَل إِبَساِهيُم َزبَِّي الَِّري يُحيِي ويُِميُت )   :لواهلل إبراىيم، بقو 

 .ٕٛ٘البقرة: 
فمم يسترسل نبي اهلل إبراىيم معو في مغالطتو لمحقيقة, بل التف عمى ذلك بعرض دليل 

َ يَأتِي بِالشَّمِس ِمه : )ال يستطيع المعاند المراوغة منو أو الجدال فيو قَاَل إِبَساِهيُم فَإِنَّ َّللاَّ

ُ الـَمشِسِق فَأِت بِهَا ِمه الـَمغ البقرة:  (ََل يَهِدي القَىَم الظَّالِِميهِسِب فَبُِهَت الَِّري َكفََس وَّللاَّ
ٕ٘ٛ.  

إن الحوار في القرآن الكريم منيج أصيل, وسماتو كثيرة متنوعة. لكني حاولت التركيز 
عمى حوار المعاندين, واستقراء السمات والخصائص التي امتاز بيا, لعل ذلك يكون 

اية بكنوز القرآن الكريم التي ال تنفد, ويكون عبرة لنا ودرسا في دافعا لمزيد من العن
طريقة عرض الحق عمى الناس في ىذه األيام؛ وذلك بانتياج أساليب القرآن في دعوتو 

 .لمناس كافة
حكمة اهلل تعالى، ورحمتو بعباده، أن يختار بمحض فضمو وكرمو من  اقتضت         

يصطفييم من خمقو، ممن مّيزىم بخصائص ال يشاركيم فييا غيرىم، رساًل في كل أمة، 
وحده،  اهللليبّينوا لمناس طرق الخير وسبل السعادة في الدارين، فيدعونيم إلى عبادة 

ارم األخالق، ومحاسن العادات، وينيونيم ويحذرونيم من عبـادة غيـره، ويأمرونيم بمك
عن قبيحيا. وقد بّين اهلل تعالى ذلك في كتابو العزيز بقولو عّز وجل: َ)َما َأْرَسْمَنا ِمن 

. وقولو تعالى: )َوَلَقْد َبَعْثَنا َٕٓقْبِمَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن( 
ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسواًل َأِن اْعُبُدوْا الّمَو َواْجتَِنُبوْا الطَّاُغوَت َفِمْنُيم مَّْن َىَدى الّمُو َوِمْنُيم مَّْن  ِفي

الَلُة َفِسيُروْا ِفي اأَلْرِض َفانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبيَن(  .َٕٔحقَّْت َعَمْيِو الضَّ
ّرروا البشرية من عبادة العباد، وتأليو األحجار إن من أىم أىداف الرسل أن يح  

واألشجار والكواكب، وأن يوصموىا إلى عبادة اهلل وتوحيده، وبيان أسمائو وصفاتو، وأن 
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يبّينوا ليم الحقائق األخرى التي ال يمكن لإلنسان أن يـدركيا بعقمـو، كالبعـث والحسـاب 
 ا ويصدقوا بيا. والجـزاء عمى االعمال في اليوم اآلخر, حتى يؤمنو 

ثّم بيان طرق الخير والّشر، ووضع قواعد الحق والعـدل ليسـود األمـن واالسـتقرار 
  ".ٕٕالمجتمع االنساني

أسـموب الحـوار فـي دعـوتيم. أقواميم، لما ليذا  (عمييم السالم  )ستخدم الرسل أوقد  
. وىنا نعطي نموذج ٖٕاألسموب من نتائج طّيبة وآثار إيجابية في الدعوة إلى اهلل تعالى

َلى َمْدَيَن َأَخاُىْم   :وقومـو. قـال تعـالى )عميو السالم(من الحوار الذي دار بين شعيب  )َواِ 
َي َأَراُكم ُشَعْيبًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا الّمَو َما َلُكم مِّْن ِإلَـٍو َغْيُرُه َواَل تَنُقُصوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإنِّ 

نَِّي َأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم مُِّحيٍط }ِبَخيْ  { َوَيا َقْوِم َأْوُفوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط ٍٗٛر َواِ 
{ َبِقيَُّة الّمِو َخْيٌر لَُّكْم ِإن َ٘ٛواَل َتْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُىْم واََل َتْعَثْوْا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَن }

 . ْٕٗؤِمِنيَن َوَما َأَنْا َعَمْيُكم ِبَحِفيٍظ(ُكنُتم مُّ 
يحاورىم قائاًل: )يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من الو  فيا ىو ذا شعيب)عميو السالم(

اعبدوا الحق سبحانو وتعالى، والعـبادة ىنا بالمفيوم العام: اسم جامع لكل ما  ،ٕ٘غيره(
ي تتضمن غـاية الذل في ،يحبو اهلل ويرضـاه من األقوال واألعمـال الباطنة والظـاىرة

وليذا ال يكفي أحدىما في عبادة اهلل تعالى، بل  ،بغاية المحبة لو  تعالى والخضوع اهلل
إلى العبد من كل شيء، وأن يكون اهلل عنده أعظم من كل يجب أن يكون اهلل أحب 

قد جرت سّنة األنبياء أن ، و  ٕٙتعالى شيء، بل ال يستحق المحبة والذل التـام إال اهلل 
 . ٕٚيبدؤوا بالدعوة إلى التوحيد، ثم يتبعونو باألىم فيمـا يرون لدى أقواميم
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 في السياق القرآني المطمب الثاني: الحوار بين االصحاب
ىناك قصة بين رجل كافر صاحب جنتين , الذي بطر بسبب النعمة, وأنكر  

لقاء اهلل تعالى, فعاش لدنياه وشيواتو فحسب، وقصة الرجل المؤمن الصابر، الذي أنفق 
مالو ابتغـاء وجـو اهلل، وقّدم من العمل الصالح آلخرتو ما يقّربو من ربو عز وجل، وقد 

مكان الذي جرى فيو ذلك الحديث، وتمك المحاورة التي جمعت بينيمـا األيـام، بيـذا ال
 . ٕٛقّصيا عمينا القرآن الكريم

اذ قال اهلل تعالى في كتابو العزيز: )َواْضِرْب َلُيم مََّثاًل رَُّجَمْيِن َجَعْمَنا أِلََحِدِىَما َجنَّتَْيِن  
{ ِكْمَتا اْلَجنَّتَْيِن آَتْت ُأُكَمَيا َوَلْم َتْظِمْم ٕٖعًا }ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُىَما ِبَنْخٍل َوَجَعْمَنا َبْيَنُيَما َزرْ 

ْرَنا ِخاَلَلُيَما َنَيرًا } { َوَكاَن َلُو َثَمٌر َفَقاَل ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِٖٖمْنُو َشْيئًا َوَفجَّ
َظاِلٌم لَِّنْفِسِو َقاَل َما َأُظنُّ َأن تَِبيَد َىِذِه َأَبدًا َوَدَخَل َجنََّتُو َوُىَو   {ِٖٗمنَك َمااًل َوَأَعزُّ َنَفرًا }

ْنَيا ُمنَقَمبًا(ٖ٘}  .ٜٕ{ َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئن رُِّددتُّ ِإَلى َربِّي أَلَِجَدنَّ َخْيرًا مِّ
ىذه ىي بداية القصة، قصة الكافر الثري، صاحب الجنتـين والحـديقتين الواسـعتين، "

المحفوفتين بالنخيل، وسائر أنواع األعناب، وفييما الثمار الزاىية، واألنياُر الجاريـة، 
نعمة، فبدل أن يشكر رّبـو عميو العطاء، وأفاض عميو ال اهللوالفواكـو المتنوعة، وقد أغدق 

فضالو، جحد وكفر، واستكبر عمى عبادة خالقو، وأنكر اآلخرة، وأخذ عمـى إ نعامـو وا 
و المـؤمن بأسموب فيو الزىو واالفتخار، والتعالي واالستكبار، وىكذا شأن يجادل صـديق

عبيد الدنيا، يخدعون بـأمواليم، وتفتنيم الحياة ببيجتيا وزينتيا، ثم تكون النتيجة اليالك 
 .ٖٓوالدمار

ويقبل عميو صاحبو المؤمن ناصحًا ومذّكرًا، وداعيًا لو إلى اإليمان، عمى ما أعطـاه اهلل 
 اهللل واإلحسان، ويحاوره ويجادلو بالحكمة والموعظة الحسنة، فيبين لو أن من الفض

تعالى لمـا قدر عمى االبتداء وجب أن يقدر عمى االعادة, قال تعالى في ىذه القصة: 
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وَّاَك َرُجاًل َ)اَل َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَك ِمن ُتَراٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ سَ 
 .ٖٔ{ لَِّكنَّا ُىَو المَُّو َربِّي َواَل ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحدًا(ٖٚ}
ففي ىاتين اآليتين إشارة إلى خمق اإلنسان في االبتداء، وفييما أيضًا: أّن اهلل لما  

ذا خمقك ليذا  خمقك ىكذا فمم يخمقك لمعب والعبث، إّنما خمقك لمعبادة والعبودية ، وا 
 ب أن يثاب المطيع لطاعتو ، ويعاقب المسيء إلساءتو. المعنى، وج

وىنا يوضح المؤمن لمكافر بواسطة الحوار بين االصحاب أن األشياء مقّدرة بمشيئة اهلل  
ن شاء خذل( ن شاء نصر، وا  ن شاء أغنى، وا  . ثم تمّنى الرجل ٕٖ)إن شاء أفقر، وا 
نافعيا، حتى منفعة المؤمن أن تذىب أشجار صاحبو ونباتو، ويبقى لو أرض ذىبت م

المشي فييا فيي وحل ال تنبت وال تثبت فيو قدم، وأن يصبح ماؤىا ذاىبًا في األرض ال 
 . ٖٖيستطاع تناولو

وينتيي الحوار ىنا، وتطالعنا السورة الكريمة بالمفاجأة المدىشة، فيتحقق رجاء المؤمن، 
بزوال النعيم عن ذلك الكافر المتغطرس، وينقمنا السياق فجأة من منظر البيجة 

 ، إلـى مشيد الدمار والبوار. واالزدىار
مُِّب َكفَّْيِو َعَمى َما َأنَفَق ِفيَيا َوِىَي قال تعالى في كتابو العزيز: )َوُأِحيَط ِبَثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيقَ 

{ َوَلْم َتُكن لَُّو ِفَئٌة َٕٗخاِوَيٌة َعَمى ُعُروِشَيا َوَيُقوُل َيا َلْيتَِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحدًا }
 . َٖٗينُصُروَنُو ِمن ُدوِن المَِّو َوَما َكاَن ُمنَتِصرًا(

اهلل أموالو المعيودة من جنتيو وما فييما,  ومعنى قولو تعالى: )وأحيط بثمره( )أىمك
وأصبحت  ،فأصبح يقمب كفيو ظيرًا لبطن ندمًا عمى ما أنفق في عمارتيا من المال

الجنة من االعناب المحفوفة بنخل ساقطة عمى دعائميا المصنوعة لمكروم, وتذكر 
 .ٖ٘حينئٍذ موعظة أخيو, وتمنى لو لم يكن مشركًا فمم يصبو ما أصابو
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 في النص القرآني تباعالحوار بين السادة وال  : الثالث المطمب
مـن الموضـوعات البارزة التي  وىو األتباع والمتبوعون موضـوع قرآنـي            

عالجًا ناجحًا  اوناقشيا نقاشًا عمميا موضوعيًا، وعالجيعرضـًا حّيًا عرضيا القرآن 
 محّددًا.

إن التبعية التي يقوم بيا األتباع لممتبـوعين مسألة حياتية واقعية، ومشكمة عممية  
اجتماعية، وقعت عند األقوام واألمم في الماضي، وتحـّدث القرآن عن نماذج وأمثمة 
وعّينات ليا، وىي مسألة وقضية حياتية واقعية معاصرة، نشاىدىا عنـد الدول والشعوب 

ا الشعوب والجماىير سادتيا وكبراءىـا وزعماءىـا، وتجعميم في ىذا الزمان، تتبع فيي
 . ٖٙأئمة متبوعين ليا

ولمتبعية آثار ونتائج خطيرة، عمى المستوى الفردي والجماعي، والسياسي واالقتصـادي, 
 واألخالقي والمحمي والدولي، والحضاري والمستقبمي. 

أثر مباشر عمى ما أصاب تمك لقد كان لوجود األتباع والمتبوعين عنـد األمم السابقة 
 األمم من عقاب وعذاب ودمار وىـالك.

ولوجـود األتباع والمتبوعين عند الشعوب والدول المعاصرة أثر مباشر عمى واقع ىذه  
 عمى المستوى الذي تعيشو في حياتيا، ولو أثر مباشركذلك لو أثر الشعوب والدول، و 

 .ٖٚحداث وتطورات في مستقبمياعمى ما ينتظر ىذه األمم والشعوب مـن أ أيضاً 
تمك اآليات القرآنية التي تعالج الحوار الذي يدور بين األتباع  وسنسمط الضوء عمى 

والمتبوعين يوم القيامة، حتى نكشف خفايا المتبوعين وسّر انحرافيم، وندم األتبـاع يوم 
ِمن ُدوِن الّمِو َأنَدادًا قال تعالى: )َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ  ،القيامة حيث ال ينفع الندم

َذاَب َأنَّ ُيِحبُّوَنُيْم َكُحبِّ الّمِو َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحّبًا لِّّمِو َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَمُموْا ِإْذ َيَرْوَن اْلعَ 
اتُِّبُعوْا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوْا َوَرَأُوْا  { ِإْذ َتَبرََّأ الَِّذينَ ٘ٙٔاْلُقوََّة ِلّمِو َجِميعًا َوَأنَّ الّمَو َشِديُد اْلَعَذاِب }



 هـ1443-م2222(  لسنة 1هجلة الدراسات الوستداهة .. السنة الرابعة / الوجلد الرابع / العدد األول )هلحق   

 

 
  812 

{ َوَقاَل الَِّذيَن اتََّبُعوْا َلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنَتَبرََّأ ِمْنُيْم َكَما ٙٙٔاْلَعَذاَب َوَتَقطََّعْت ِبِيُم اأَلْسَباُب }
ُؤوْا ِمنَّا َكَذِلَك ُيِريِيُم الّمُو َأْعَماَلُيْم َحَسَراٍت عَ   . َٖٛمْيِيْم َوَما ُىم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّاِر(َتَبرَّ

يمتمسون  هللتتحّدث اآليات السابقة عن أناس عبدوا غير اهلل عز وجل، فاتخذوا أندادًا 
منيم الخير، ويتأممون منيم دفع الشر، وىؤالء ىم المشركون وىذه حاليم مـع آليـتيم فـي 

هلل وىـم رؤسـاؤىم، أو ؤالء المشركون أندادًا وأمثااًل الـدنيا ومصيرىم في اآلخرة. )اتخذ ى
وحّبـو  اهللأوثـانيم وأصـناميم، يعّظمـونيم ويحبـونيم ويطيعـونيم ويعبـدونيم كتعظـيم 

هلل، ويمتجؤون إلييم عند الحاجة ، ويتقّربون إلييم كتقربيم " عز وجل " وطاعتـو وعبادتو
ذا كّمو مضطربون حيارى، حيث يمجؤون إلى تعالى. ولكنيم في ى اهللكالتجائيم إلى 

ز . ومع عجوال تستجاب ليم دعوة بشر أو صنم أو حيوان، وال يتحقق ليم مأرب
 .ٜٖهلل سبحانو وتعالى(يحبونيم كحب المؤمنين  يم وتفاىتيم فأنيمأصنام

 
 واالستنتاجات الخاتمة

 نقدم أىم النتائج التي وقفنا عمييا من خالل ىذا البحث:  ختاماً     
الكــالم  التحاور عن طريقحديث بين شخصين أو أكثر، يتم فيو الحوار ىو    -ٔ

اآلخر اليـدوء والبعـد عـن  ويغمب عمى بو ما، فال يستأثر أحدىما بأسموببينيمـا 
 الخصومة.

معنى الصراع، بينما الحوار  الحوار أوسع مدلواًل من الجدال: ألن الجدال يتضمن -ٕ
 يتسع لو ولغيره. 

 قرآنية مع أقواميم، دالالت –عمييم السالم  –في الحوار الذي دار بين الرسل  -ٖ
 كثيرة منيا: 

 القرآن ييتم اىتمامًا بالغًا بالحوار، ويحرص عمى استخالصو من الشوائب. - أ
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متعددة، فيو يستيدف الحقائق ويقيم عمييا البراىين  اتغايالى الحوار  ييدف - ب
 والحجج الدالة عمى االيمان. 

إن الحوار في القرآن الكريم قد شمل أقوم الطرق وأفضل المناىج، وىو قادر عمـى   - ت
 اقناع الناس جميعًا إذا احتكموا اليو. 

ور، كمـا جـاء غترار بالثروة، ألن فيو ىالكًا لممغـر الحوار القرآني تحذير من األ في - ث
 في قصة صاحب الجنتين في سورة الكيف. 

بين الحوار الذي جرى بين األتباع والمتبوعين أن ىناك أسبابًا لمتبعية منيا:   - ج
الخوف عمى األعمار واألموال، والفسق واالنحراف، والرغبة في الدنيا ونسـيان 

 اآلخـرة، والـذل واليوان لدى االتباع.
ذالليم ألتباعيم ىي: االستكبار واالستعالء، أىم أسباب استكبار الم   - ح تبوعين وا 

 ، وتعبيد األتباع ليم من دون اهلل.اهللواسـتحواذ الشيطان عمييم، وكفرىم ب
ألجداد فيما كانوا عميو من أىم ألوان اتباع األتباع لممتبوعين ىي: متابعة اآلباء وا  - خ

ن في انغماسيم في وكفر، واتباع أخالقي يتمثل في االقتداء بالمتبوعي باطـل
 الممـذات، واتبـاع فكري بإلغاء األتباع عقوليم وأفكارىم والتمّقي عن ساداتيم.  

، فال بد أن يرتبط عن المياترة إذا أردنا لمحوار أن يبقى عذبًا رقيقًا، بعيداً   - د
بمجموعـة من اآلداب الفاضمة واألخالق النبيمة، من أجل أن يبقى الفكر متّقدًا 

واًل، وأبرز تمك اآلداب: حسن الصمت واإلصغاء، وحسن البيان في والعطاء موصـ
 الكالم، وضرب األمثمة المالئمة.  
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 الهوامش
                                                           

 .  ٔٔم, ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ, ٔديماس، محمد راشد، فنون الحوار واإلقناع، دار ابن حزم، ط -ٔ
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة حور، دار صادر،  -ٕ

 . ٜٕٔ-ٕٚٔ/ٗبيروت 
 . ٕٗٓ/ٔإبراىيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث، بيروت, لبنان,  -ٖ
 -ىـ ٜٜٖٔفارس، أبو الحسـين أحمد بن زكريا، معجــم مقــاييس المغـة، دار الفكـر، ابن  -ٗ

 .   ٚٔٔ/ٕم ٜٜٚٔ
، دار العمم لمماليين، "الجوىري، إسماعيل بن حّماد، الصحاح "تاج المغة وصحاح العربية -٘

 .  ٓٗٙ/ٕم, ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ، 3ط
م, مكتبة الشروق الدولية,  ٜٜٗٔ ,ٗاحمد ابراىيم, المعجم الوسيط, مجمع المغة العربية, ط -ٙ

 . ٜٙ/ٔالقاىرة, مصر, باب الحوار, 
م, مكتبة الشروق الدولية,  ٜٜٗٔ, ٗاحمد ابراىيم, المعجم الوسيط, مجمع المغة العربية, ط -ٚ

 ٓٚ/ٔالقاىرة, مصر, باب الحوار, 
ن، ، دار العمم لمماليي"الجوىري، إسماعيل بن حّماد، الصحاح "تاج المغة وصحاح العربية -ٛ

 . ٕٗٙ/ٕم, ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ، 3ط
 . ٖٗالكيف:  -ٜ
 . ٖٚالكيف:  -ٓٔ
 . ٔالمجادلة:  -ٔٔ
, ٔابن حميد، صالح بن عبد اهلل، معالم في منيج الدعوة، دار األندلس الخضـراء، جـّدة، ط -ٕٔ

 . ٕٕٔم,  ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ
 .  ٘ٓٔ/ٔٔابن منظور، لسان العرب، مادة جدل،  -ٖٔ
المفردات في غريب القرآن، مكـتبة نزار مصطفى األصفياني، أبو القاسم الحسن بن محمد،  -ٗٔ

 . ٚٔٔ/ٔم, ٜٜٚٔ -ىــ 1418) 1الباز، ط
معطياتو، دار المالك،  –أساليبو  –فضل اهلل، محمد حسين، الحـوار في القرآن: قواعده  -٘ٔ

 . ٕ٘م, ٕٔٓٓ - -ىـ1421) 6بيروت، ط
 .  ٕٙٔص م,ٜٙٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ, ٔ، ط مناىج الدعوة وأساليبيا، دار الوفاء:  جريشةعمي  -ٙٔ
معطياتو، دار المالك،  ،أساليبو  ،قواعده  ،الحـوار في القرآن :محمد حسين فضل اهلل  -ٚٔ

 .  ٖ٘ص,  مٕٔٓٓ ه ،ٕٔٗٔ، ٙبيروت، ط



 هـ1443-م2222(  لسنة 1هجلة الدراسات الوستداهة .. السنة الرابعة / الوجلد الرابع / العدد األول )هلحق   

 

 
  815 

                                                                                                                                                      

، مكتبة وىبـة، القـاىرة، "المبودي، منى إبراىيم، الحوار "فنياتو واستراتيجياتو وأساليب تعممو -ٛٔ
 . ٜٗم, ٖٕٓٓ -ىـ ٖٔٗٔ)، 1ط

،  1، دار البيت العتيـق، ط( ق بن عمي، كيف تحاور؟) دليل عممي لمحوارالحبيب، طار  -ٜٔ
 . ٓٗم, ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ

 

 . ٕ٘االنبياء:  -ٕٓ
 . ٖٙالنحل:  -ٕٔ
 -ىـ ٘ٓٗٔ,  ٔمنيج القـرآن فـي الدعــوة إلـى اإليمــان، ط  :الفقييي عمي بن محمـد ناصر -ٕٕ

 . ٕٛٔ ؤٛٔ وٜٚٔصم, ٜٗٛٔ
،  ، دار القمم "القصص القرآني "عرض وقائع وتحميل أحداث  :الخالدي صالح عبد الفتاح -ٖٕ

 .   ٚٙٔص , مٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔ, ٔط دمشـق،
 . ٙٛ – ٗٛىود:  -ٕٗ
 . ٗٛىود:  -ٕ٘
,  ٕالجزائري، أبو بكر جابر، أيسر التفـاسير لكالم العمي الكبير، راسـم لمدعـاية واإلعـالن، ط -ٕٙ

 . ٕٖٙ/ٕم, ٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ
 .  ٜٙ/ٓٔ المراغي، تفسير المراغي،   -ٕٚ
  -ىـ  ٛٔٗٔ, ٔالصابوني، محمد عمي، قبس من نور القرآن الكريم، دار السالم, ط -ٕٛ

 .  ٜٕ/ٚم, ٜٜٚٔ
 . ٖٙ – ٕٖالكيف:  -ٜٕ
 مٜٜٚٔ  -ىـ  ٛٔٗٔ, ٔقبس من نور القرآن الكريم، دار السالم, ط :محمد عمي الصابوني -ٖٓ

 . ٖٓ، صٚج, 
 . ٖٛ – ٖٚالكيف:  -ٖٔ
البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد وعمي معـّوض، دار الكتب  :أبو حّيان محمد بن يوسف -ٕٖ

 . ٖٕٔؤٕٕ، صٙ ج , مٖٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ ،ٔالعممية، بيـروت، ط
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  :أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية األندلسي -ٖٖ

 -ىـ ٖٔٗٔ, ٖعبد الشافي، دار الكتب العممية، بيروت، ط العزيز، تحقيق: عبد السـالم
 . ٛٔ٘، صٖ ج م,ٖٜٜٔ

 . ٖٗ – ٕٗالكيف:  -ٖٗ
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األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، مؤسسة البعثة، بيروت، لبنان,  :ناصر مكارم الشيرازي -ٖ٘
  . ٕٛٗ، صٜج م,ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ, ٔط

األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، مؤسسة البعثة، بيروت، لبنان,  :ناصر مكارم الشيرازي -ٖٙ
  . ٕٓ٘، صٜ جم, ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ, ٔط

 

, ٔالخالدي، صالح عبد الفّتاح، األتباع والمتبوعون في القـرآن، دار المنـار، عمـان، ط -ٖٚ
 .  ٗٔ-ٕٔ-ٔٔم, ٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔ

  . ٚٙٔ – ٘ٙٔالبقرة:  -ٖٛ
 . ٚٙ/ٕالزحيمي، التفسير المنير،  -ٜٖ

 المراجعالمصادر و 
 القرآن الكريم.      

 إبراىيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار إحياء التراث، بيروت, لبنان.  -ٔ
ابن حميد، صالح بن عبد اهلل، معالم في منيج الدعوة، دار األندلس الخضـراء،  -ٕ

 م. ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ, ٔجـّدة، ط
ابن عطية األندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير  -ٖ

قيق: عبد السـالم عبد الشافي، دار الكتب العممية، بيروت، الكتاب العزيز، تح
 م. ٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ, ٖط

ابن فارس، أبو الحسـين أحمد بن زكريا، معجــم مقــاييس المغـة، دار الفكـر،  -ٗ
 م. ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة حور،  -٘
 دار صادر، بيروت. 

حّيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: عادل أحمد وعمي معـّوض، أبو  -ٙ
 م.ٖٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ، ٔدار الكتب العممية، بيـروت، ط
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م, مكتبة الشروق ٜٜٗٔ, ٗاحمد ابراىيم, المعجم الوسيط, مجمع المغة العربية, ط -ٚ
 الدولية,  القاىرة, مصر, باب الحوار. 

مد، المفردات في غريب القرآن، مكـتبة نزار األصفياني، أبو القاسم الحسن بن مح -ٛ
 م. ٜٜٚٔ -ىــ ٛٔٗٔ) ٔمصطفى الباز، ط

 م.ٜٙٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ, ٔجريشة، عمي، مناىج الدعوة وأساليبيا، دار الوفاء، ط -ٜ
الجزائري، أبو بكر جابر، أيسر التفـاسير لكالم العمي الكبير، راسـم لمدعـاية  -ٓٔ

 م.ٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ,  ٕواإلعـالن، ط
، دار العمم "ي، إسماعيل بن حّماد، الصحاح "تاج المغة وصحاح العربيةالجوىر  -ٔٔ

 م.ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔ، 3لمماليين، ط

، دار البيت العتيـق، ( الحبيب، طارق بن عمي، كيف تحاور؟) دليل عممي لمحوار -ٕٔ
 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ،  1ط

، "الخالدي، صالح عبد الفتاح، القصص القرآني "عرض وقائع وتحميل أحداث -ٖٔ
 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔ, ٔر القمم، دمشـق،طدا

 -ىـ ٕٓٗٔ, ٔديماس، محمد راشد، فنون الحوار واإلقناع، دار ابن حزم، ط -ٗٔ
 م.ٜٜٜٔ

الشيرازي، ناصر مكارم، األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، مؤسسة البعثة،  -٘ٔ
 م. ٕٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ, ٔبيروت، لبنان, ط

ىـ  ٛٔٗٔ, ٔريم، دار السالم, طالصابوني، محمد عمي، قبس من نور القرآن الك -ٙٔ
 م.ٜٜٚٔ  -
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معطياتو، دار  –أساليبو  –فضل اهلل ، محمد حسين، الحـوار في القرآن: قواعده  -ٚٔ
 م. ٕٔٓٓ - -ىـٕٔٗٔ) ٙالمالك، بيروت، ط

,  ٔالفقييي، عمي بن محمـد ناصر، منيج القـرآن فـي الدعــوة إلـى اإليمــان، ط -ٛٔ
 م.ٜٗٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ

، مكتبة "إبراىيم، الحوار "فنياتو واستراتيجياتو وأساليب تعمموالمبودي، منى  -ٜٔ
 م.ٖٕٓٓ -ىـ ٖٔٗٔ)، ٔوىبـة، القـاىرة، ط


