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ملخص البحث:
تهتم الدراسة بالوقوف على األساليب الحوارية بين نوح وإبراهيم عليهماا الساالو وقومهماا ،وإرهاار أهام ماا تتسام با
هذه األساليب بالغياً ،والمعاني التي تفيض بها ،وبيان الفروق بين أساليب األنبياء من جهة وبين أساليب خصومهم مان جهاة
أخار ،،ومحاولااة اسااتدعاء عقاائ القااار للوقااوف موقااا ال َح َكاام والوسايف المفكاار بااين األنبياااء وخصااومهم ،والعااودة با إلااى
أصااوا الحااوار اإلي،ااابي ،وكيفيااة الاارد المنخقااي علااى البصاام ،دون الهااروق أو التفلااذ ماان الحقيقااة إلااى الكااذق والباادا
والتهديد ،كما حاولذ الدراسة الوقوف على بعاض األلفاار والعباارال المساتبدمة مان أااراف الحاوار ،للتمييا باين العقاوا
المتحاورة من خاللها ،وكيا يمكن أن يكون موقا كئ منهما عند المواجهة الحقيقية ،أو التعرض لقضايا مشابهة ،ليتأكاد لناا
صدق هؤالء األنبياء الدعاة الاذين لام يضانوا علاى البشارية ب عمااا العقائ وتنشايف الاذهن ومراجعاة منخاس الفخارة الساليمة،
ليرسموا لنا اريقا ً اويالً يسلك العاقلون المتيقظون دون أن يُستبا بفكرهم أو يُستهان بقضيتهم.
الكلمات المفتاحية :الحوار ،ال،داا ،نوح ،إبراهيم ،العقئ.
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The Dialogue of Noah and Ibrahim, peace be upon them, with their Peoples in the Holy
Qur’an (an Analytical Study)

Abstract
The present study aimed at examining the rhetorical methods Noah and Ibrahim, peace be
upon them, used to communicate their peoples, showing the most important discursive
features that boost the meaning overflows. In doing so, it clarifies the differences between the
two prophets' methods and their opponents' methods. The study also exposes the original and
correct thought that helps the reader respond logically and objectively to the opponent's
doubts in such a way that creates a reader's critical mind to think and contemplate on the
prophets' positions and their opponents', without removing facts or escaping from truth using
lies, deceits, or violations.
The study identified some of the terms and phrases, which were used by the parties in
dialogues that refer to the speakers' ideology, which can be distinguished depending on what
they are uttering and wording. The analysis also showed that the usage of these terms and
phrases can confirm to us the sincerity of the prophets that did not let any efforts in preaching
mankind to think thoughtfully and practically, as well as to enable the faculty of mind and
pure intuition in drawing a way for wise people to take and follow to express their ideas
without underestimating their cause.

Keywords: dialogue, argument, Noah, Ibrahim, ideology.
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مقدمة البحث:
إن االهتماو بلغة القرآن الكريم يعد شرفا ً لكئ باحث يريد الغاو

فاي تلال الكناوق القرآنياة واساتنباا ماا يساتخي مان

دالالل ومعا ٍن ،وال يقتصر هذا األمر على م،مئ ما يمكن أن يتعرض ل الباحث من تحليئ التراكيب والعباارال ،بائ يتعاداه
إلى ما يفيد الم،تم في واق حياتهم ،إن استخا هذا الباحاث أن يوراا تلال االساتنتاجال فيماا يفياد واقعا  .لاذاا جااء حاوار
األنبياء في القرآن الكريم كدليئ على ما يمكن أن نسمي باستدعاء العقوا من واق قاديم إلاى واقا حاديث ،فواقا األنبيااء فاي
دعوتهم ال يمكن أن يشوب تغيير عبر األقمان في مباابة العقئ البشري ،حيث إن اإلنكار لوجود إل واحد ملال لهاذا الكاون
ال قاا قائما ً في بقا كثيرة من عالمنا ،فضالً عن استفادة المؤمنين من الخريقة التي سار بها األنبياء في دعوتهم في التركي
على مباابة العقئ البشري ،وعدو االلتفال إلى نواح جانبية تبئ بهذه الدعوة ال،ليلة.
كما إن اختيار البحث لدعوتين من أقدو الدعوال المقدسة عند البشر وهما دعوتا إباراهيم وناوح عليهماا الساالو ،جااء
في إاار التعاقاب ال مناي باين النبياين الكاريمين مان جاناب ،وكاذلل التشااب الكبيار باين الادعوتين فاي أقاواو سابروا حيااتهم
لح،ارة ال تضر وال تنف  ،فضالً عن التشاب في تهديد المعاندين من الفريقين بالرجم لكال النبيين الكريمين ،فقالوا لنوح عليا
السااالو ﴿ل ا ن لاام تنتا يااا نااوح لتكااونن ماان المرجااومين﴾ ،وقااالوا ممثلااين فااي أبااي البلياائ علي ا السااالو ﴿لا ن لاام تن ا ألرجمناال
واه،رني مليا ً﴾.
وتسليف الضوء على أساليب الحوار عند النبيين الكريمين لم يأل فقف لم،رد التحليائ البالغاي ،وإنماا ركا فاي أكثار
المواان على التفاصيئ الحوارية من خاالا األلفاار والعباارال المساتعملة ،كالكشاا عان نواياا كاال الخارفين أءنااء الحاوار،
والمقاصد العقلية واألهداف والغايال لاد ،كائ فرياس  ،واألساباق التاي دفعاذ كائ فرياس إليثاار أسالوق حاواري علاى آخار،
ويتضح كئ ذلل من خالا المنهج التحليلي الذي اعتمدناه في هذه الدراسة.
الحوار عند أهل اللغة وأثره التربوي:
أ -الحوار عند أهل اللغة:
جاء فاي لساان العارق الحاور :الرجاو عان الشايء وإلاى الشايء ،حاار إلاى الشايء وعنا حاوراً ومحاارا ومحاارة
وحؤوراً :رج عن وإلي ا وفي الحديث :من دعا رجالً بالكفر وليس كذلل حار عليا ا أي رجا إليا ماا نساب إليا  ،وحاارل
الغصة تحور :انحدرل كأنها رجعذ من موضعها ،وأحارها صاحبهاا والحور :النقصاان بعاد ال ياادة ألنا رجاو مان حااا
إلى حاا.
وفي الحديث :نعوذ باهلل مان الحاور بعاد الكاورا معنااه مان النقصاان بعاد ال ياادة ،وقيائ :معنااه مان فسااد أمورناا بعاد
صالحها ،وأصل من نقض العمامة بعد لفها ،مأخوذ من كور العمامة إذا انتقض ليها وبعض يقرق مان بعاض ،والمحااورة:
ق .وأصائ الحاور:
الم،اوبة .والتحاور :الت،ااوقا يقااا :كلمتا فماا رد إلاي حاوراً أي جواباا ًا وقيائ :أراد با البيباةَ واإلخفاا َ
الرجو إلى النقصا وقاا ال جاج :الحواريون خلصان األنبياء ،عليهم السالو ،وصفوتهم .قاا :والدليئ على ذلل قوا النبي،
صلى هللا علي وسلم :ال بير ابن عمتي وحواري من أمتيا أي خاصتي من أصحابي وناصري .قاا :وأصحاق النبي ،صلى
هللا علي وسلم ،حواريون ،وتأويئ الحواريين في اللغة الذين أخلصوا ونقوا من كئ عيبا وكذلل الحاوار ،مان الادقيس سامي
ب ألن ينقى من لباق البرا قاا :وتأويل في الناس الاذي قاد روجا فاي اختيااره مارة بعاد مارة فوجاد نقياا مان العياوق (ابان
منظور411 ،هـ،
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وجاء في القاموس المحيف حُرْ ُ
الثوق :غَسلت ُ وبَيّضت ُ ،وتَحي َر وا ْستَحا َر :نَظَ َر إلى الشي ِء ،فَ ُغ ِش َي علي  ،ولام يَ ْهتَا ِد
ل
َ
خاار،
لسبِيلِ ِ ،فهو َحيْرانُ وحاائِر ،،وهاي َحيْارا ُء ،وهام َحياا َر ،،والحاائِرُ :م،تما ُ الماا ِء ،و َحاوْ ض ،يُ َسايببُ إليا ِ
مسايئ مااء األم ِ
ذ األرض ح ْي ا َرةً ،أيُ :مبض ا برةً ُم ْبقِلَ اةً (الفيروقبااادي،
وال َمكااانُ ال ُمخم ا ِن ،والبسااتان ،وتحياار المااا ُء :دار واجتم ا َ  ،وأص اب َح ِ
4171هـ 7002 -و،

.)187 ،184

مما سبس يتضح أن الحوار عند أهئ اللغة يدور في فلل البحث عن الحقيقة والرجو إليها  ،ولعلنا نصايب إن قلناا أن
أهم تلل المعاني التي تمثئ هذا المعنى هو م،تم الماء ،واخضرار األرض ،وكئ معنى آخر ناب من ال،ذر اللغوي للحوار
يدور في فلل هذين المعنيين ،فهو الرجو عن الشيء وإلى الشيء ،والمتحااور إذا رجا عان رأيا أو إلاى رأيا ف نماا يكاون
بعد تفكر وتأمئ وتحاور وت،اوق فيعود إلاى ماوان الحقيقاة ،وكاذلل معناى النقصاان بعاد ال ياادة ألنا رجاو مان حااا إلاى
حااا حا ٍا رن في المتحاور أن الحقيقة تتمثئ في راي فحسب ،ف ذا با يرجا عان هاذا الظان أءنااء الحاوار ،ألنا ي،اد ارفاا
ي يد علي فينقص بعد قيادة ويستوقا م نفس .
كمااا أن الت،اااوق يعااد ماان معنااي الحااوار ،فااال حااوار إال بخاارفين يت،اوبااان ويتبااادالن فكرهمااا حااوا قضااية خالفيااة.
باإلضافة إلى تلل المعاني ،ف ن معاني اإلخال

والنقاء ،وعدو االهتاداء للسابيئ ال تبتعاد عان فلال البحاث عان الحقيقاة ،مماا

يباعد بين حقيقة الحوار وبين ال،دا ،والذي يفضي بالشبص إلى ع،ب في نفس يستدرج حتما ً إلى ارياس آخار غيار الاذي
يرت،ي المتحاور.
ب  -األثر التربوي للحوار:
للحوار المثمر آءار ال تحصى وال تعد في بناء العقئ البشري وتنمياة فكاره وقياادة ءقافتا  ،وقاد باين هللا تعاالى الحاوار
اارفُوا إِ بن
هو أهم وسيلة للتقارق بين البشرية ،فقاا تعالى ﴿يَا أَيهَا النباسُ إِنبا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َئ لِتَ َع َ
هللاِ أَ ْتقَااا ُك ْم إِ بن ب
أَ ْك ا َر َم ُك ْم ِعن ا َد ب
هللاَ َعلِااي ،م خَ بِي ار[ ﴾،الح،اارال .]41 ،فااامت اج األفكااار وعرضااها ومناقشااتها يثااري ويم ا المساااحة
الفكرية لد ،كئ األاراف المتحاورة ،وي،نب الم،تمعال في كثير من األحيان ويالل الرأي الواحد والفكار األوحاد ،خاصاة
في رئ ما يشهده العالم من تخورال يصاحبها تماقج األفكار وتنقئ المعلومال والمعارف ،وتحوا العالم إلى قرياة صاغيرة.
وقد بين القرآن الكريم أن البسران والسقوا في الغواية هو المآا الخبيعي والعاقبة المحتوماة للاذين يتغاضاون عان الحاوار،
ويصمون آذانهم عن  ،حين استعرض أقدو حوار على رهر البسيخة ،واضعا ً قاعدة مان قواعاد اإلبقااء علاى الحيااة والتعميار
في األرض ،فقاا تعالى ﴿ َوا ْت ُئ َعلَ ْي ِه ْم نَبَأ َ ا ْبن َْى آ َد َو بِ ْال َح ِّ
ااا
ااا َألَ ْقتُلَنبالَ قَ َ
س إِ ْذ قَ بربَا قُرْ بَانًا فَتُقُبِّ َئ ِم ْن أَ َح ِد ِه َما َولَ ْم يُتَقَببئْ ِمنَ ْاْل َخ ِر قَ َ
هللاُ ِمنَ ْال ُمتبقِينَ  ،لَ ِ ْن بَ َس ْ
ل إِنِّي أَخَ افُ ب
إِنب َما يَتَقَبب ُئ ب
هللاَ َرقب ْال َعالَ ِمينَ  ،إِنِّي أُ ِري ُد أَ ْن
ل ِألَ ْقتُلَ َ
ي إِلَ ْي َ
خذَ إِلَ بي يَ َد َ
ك لِتَ ْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَا ِس ٍف يَ ِد َ
ل َج َ ا ُء الظبالِ ِمينَ  ،فَخَ بوع ْ
ارينَ ﴾
ار َو َذلِ َ
َذ لَ ُ نَ ْفسُا ُ قَ ْتا َئ أَ ِخيا ِ فَقَتَلَا ُ فَأَصْ ابَ َح ِمانَ ْالبَ ِ
تَبُو َء بِ ِ ْء ِمي َوإِ ْء ِملَ فَتَ ُكونَ ِم ْن أَصْ َحا ِ
اس ِ
ق النب ِ
[المائدة .]10 -72،فعدو اإلنصال للناصح واالستهانة بالحوار مع واالستبفاف برأيا  ،جلاب المصاائب لم،تما كامائ ،بائ
وأغو ،النفس لالن،راف وراء ارتكاق أوا جريمة قتئ عرفتها البشرية.
ج  -الفرق بين الجدال والحوار:
وجاد َْل ُ
ْائ أَجْ ِدلُا َجا ْدالً إِذا شَا َددْلَ فَ ْتلا وفَت َْلتَا فَا ْتالً ُمحكمااًا ومنا ُ قِيائ
ذ ال َحب َ
جاء في لسان العرق ال َْ ،داِ :شادة الفَ ْتائَ .
وجاداالًَ .و َرجا ،ئ َجا ِدا و ِم ْ،ا َدا و ِم ْ،اداا:
لِ ِ َم ِاو الناقَ ِة َ
الِ ،ديئ ،وال َ،دَا :اللب َد ُد فِي ال ُبصومة والقدرةُ عليها ،وقاد َجا َدلَا ُ ُم،ادلاةً ِ
شَا ِدي ُد ال َ،ادَا .ويقااا :جادلا ُ
اصا َم ُ
ف،د َْلتُا ُ َجا ْدالً أَي غلبتا ُ .ورجُا ،ئ َجا ِد ،ا إِذا َكاانَ أَقااو ،فِاي ال ِبصاااو .و َجا َدلَا ُ أَي خَ َ
اذ الرجا َئ َ
ُم َ،ا َدلَةً و ِجداالًَ ،و ِاالس ُم ال َ،دَا ،وهو ش بدة البصومة.
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صمةَُ ،و ْالمرا ُد ب فاي
وفي الح ِديث :ما أوتي ال،د َا قو ،و إِال ضلواا ال َ،دَاُ :مقابلةُ ْال ُح بِ ،ة بِ ْال ُح بِ ،ةا َو ْال ُم َ،ا َدلَةُْ :ال ُمنارَرةُ َو ْال ُمبا َ
الح ِديث ال ََ ،د ُا َعلَى الباا ِئ والبُ ْال ُمغالَب ِة ب ال إرهار الح ِّ
ل محماو ،د لقولا عا وجائ :وجاا ِدلهم بِاالتِي هاي أَحسان
س ف ِن َذلِ َ
(ابن منظور،

.)402

وقاا الراغب األصفهاني ال،داا المفاوضة على سبيئ المناقعة والمغالبة ،وأصال مان جادلذ الحبائ ،أي :أحكماذ
فتل ومن  :ال،داا ،فكأن ال ْمتَ َ،ا ِدلَين يفتائ كائ واحاد اْلخار عان رأيا  .وقيائ :األصائ فاي ال،اداا :الصارا وإساقاا اإلنساان
صاحب على ال،دالة ،وهي األرض الصلبة .قاا هللا تعالى﴿ :وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ [النحئ﴿ ،]472 /الاذين ي،اادلون فاي
آيال هللا﴾ [غافر﴿ ،]12 /وإن جادلوك فقئ هللا أعلم﴾ [الحج﴿ ،]18 /قد جادلتنا فأكثرل جدالنا﴾ [هاود﴿ ،]17 /ماا ضاربوه لال
إال جدال﴾ [ال خرف﴿ ،]28 /وكان اإلنسان أكثر شيء جادال﴾ [الكهاا ،]21 /وقااا تعاالى﴿ :وهام ي،اادلون فاي هللا﴾ [الرعاد/
﴿ ،]41ي،ادلنا في قوو لوا﴾ [هود﴿ ،]21 /وجادلوا بالباائ﴾ [غافر﴿ ، ]2 /ومن الناس من ي،اادا فاي هللا﴾ [الحاج﴿ ،]1 /وال
جداا في الحج﴾ [البقرة﴿ ، ]492 /يا نوح قد جادلتنا﴾ [هود( ]17 /األصفهاني4147 ،هـ،

.)490

ويبدو من تعريفال ال،داا اخاتالف معنااه كلياا ً عان الحاوار فمنا مكاروه ،ومنا حسان ،فماا كاان منا تثبيتًاا للحقاائس
وتثبيتًاا للسانن والفاارائض ،فهاو الحساان وماا كااان منا علااى معناى االعتااذار والمادافعال للحقااائس فهاو المااذموو (ابان بخاااا،
4171هـ 7001 -و،

.)122

فهناك فرقان ال بد من التعريج عليهما في الفرق بين ال،داا والحوار .األوا ،هو ما يبص ال،دو ،والثمرة المرجاوة
من لغة قاا وقالوا وهي اللغة الحوارية المعروفة ،وهي محمودة في عمومها إذا كانذ جملة الحوار منصبة بين األااراف
المتحاورة على القضية الرئيسة ،دون التخرق إلى مسائئ أخر ،تُبرج أصئ الحوار عان إاااره المخلاوق ،بباالف ال،اداا
الذي يمكن أن يُبرج صاحب من جادة الصواق إلى اريس الهالك دون أن يتلمس الحقيقة التي يبحث عنها ،وهو ما سيتضاح
من خالا الحوار الصادر من نوح وإبراهيم عليهما السالو ،في مقابئ حاوار خصاومهم الاذين حولاوه إلاى لادد فاي البصاومة
وجدا ٍا مذموو أفضى بهم إلى التهديد الصريح ألنبيائهم .وأما الفرق الثاني ،وهو ما يهمنا هنا فاي دعاوة األنبيااء ،فهاو ترتياب
كئ مان الحاوار وال،اداا فاي دعاوة األنبيااء للمعانادين والخغااة ،ولمااذا كاان ال،اداا فيا ناو مان الضاغف النفساي علاى كاال
ٍ
الخرفين ،ألن في إلحاح أشد على البصم ،وجهد عقلي وتركي منخقاي مان صااحب أكثار مان الحاوار ،لن،اد أن الحاوار هاو
المنخل س األوا المخلوق لعاالج قضاية الشارك ودعاوة هاؤالء إلاى التوحياد فاي بداياة الادعوة ،ءام ياأتي بعاد ذلال دور ال،اداا
المحمود في مواجهة تعنذ هؤالء وإصرارهم على الشرك ليقضي على اموحاتهم الببيثة في القضاء على الدعوة ،ومان ءام
محاولة إلحاق اله يمة بهم بلسان الحكمة ومنخس الغلبة للعقئ ،وإن شا نا يمكان أن نقاوا :إن الحاوار ياأتي أوالً للتمهياد ببياان
ابيعة الدعوة ال،ديادة ومحاولاة إقاحاة الغشااوة والساتار عان عياون المعانادين ،يتبعا ال،اداا المحماود ءانيااً ،حتاى ال يكاون
للبصم المعاند ح،ة عند استحقاق للعذاق ،وهو ما يتضح من كالو قوو نوح (يا نوح قاد جادلتناا فاأكثرل جادالنا) ،أي إنا قاد
حاورهم بالتدريج أوالً ينتظر جوابا ً منهم ،فلما هربوا من القضية الرئيسة أكثر عليهم فاي الادعوة وألاح عليهاا بشادة فاي أكثار
من موقا ،ويتضح أيضا ً في قول تعالى لرسول الكريم ﴿اد إلى سبيئ ربل بالحكمة والموعظة الحسنة ،وجادلهم بالتي هاي
أحسن﴾ [النحئ .]472،فالبداية هي الحوار والمتمثئ في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ،يلي هذا الحوار الدعوي ال،اداا
بما هو أحسن ،أي إن هناك ما هو أسوأ ،حتى ال يتبلى الداعي عن دعوت مهما قوبئ في البداية من مواجهة شديدة.
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األسلوب الحواري لنوح عليه السالم مع المعاندين من قومه:
ال شل أن لغة القرآن حيرل العلماء قديما ً وحديثاً ،ذلل أن المتحدث تعالى شاأن هاو خاالقهم وسايدهم ،ولام يكان جلاذ
عظمت ليبااب عباده بمنهج بشري ،بئ خاابهم بمنهج فوقي من جانس لغاتهم ،ليكاون اإلع،ااق بعينا  ،والحاوار فاي القارآن
منهج قرآني مستقئ ،ل دالالت وأغراض وأدوات  ،ومن عظيم ت،ليال هذه اللغة الفوقية عند استقراء مواان الحوار بها أنها
لم تكن على نمف واحد أو إاار منفرد يمكن القياس علي  ،وال تهدف جميعا ً إلى اإلقنا الذي يمثئ الهدف الارئيس ألي حاوار
بشري ،لتبرج إلينا هذه اللغة ال،ليلة مكتسية حلة العظمة واإلع،ااق ،ترفا الح،ااق عماا وراءهاا مان أسارار داللياة ومعاان
بالغية ،وال نكاد نقا على تركيب منها إال وتستوقفنا مفاهيم جديدة تدور في فلل كنا نبحث عن أو نسترشد ب .
فقد اتضح من خالا اساتقراء ماواان الحاوار فاي القارآن الكاريم ،أن لكائ ماوان حاواري لغاة خاصاة وذلال بحساب
ارفي الحوار ،ونحن سنرك هنا على حوار أولاي العا و مان الرسائ ألنا يشاكئ أساوبا ً رئيسااً مان أسااليب الادعوة إلاى هللا،
وألن حواراتهم في كتاق هللا أكثر من غيرهم من أنبيائ جئ شان .
ونبدأ هنا بحوار نوح علي السالو والذي االذ دعوت بين قوم أللا سنة إال خمسين عاما ً ،فدعوت أاوا عمراً بين
األنبياء جميعاً ،حتى إن قوم قد سأموا دعوت فقاا تعالى ﴿قالوا يا نوح قاد جادلتناا فاأكثرل جادالنا﴾ [هاود .]17،وقاد تعاددل
ااا يَاا قَاوْ ِو
مواض الحوار بين نوح وقوم في القرآن ،ف،اء في ساورة األعاراف قولا تعاالى ﴿لَقَا ْد أَرْ َس ْالنَا نُو ًحاا إِلَاى قَوْ ِما ِ فَقَ َ
ا ْعبُدُوا ب
ااا يَاا قَاوْ ِو
اين ،قَ َ
َظ ٍيم ،قَا َا ْال َم َ ُ ِم ْن قَوْ ِم ِ إِنبا لَن ََراكَ فِي َ
هللاَ َما لُ ُك ْم ِم ْن إِلَ ِ َغ ْي ُرهُ إِنِّي أَ َخافُ َعلَ ْي ُك ْم َع َذ َ
اق يَوْ ٍو ع ِ
ض َال ٍا ُمبِ ٍ
ص ُح لَ ُكا ْم َوأَ ْعلَا ُم ِمانَ ب
هللاِ َماا َال تَ ْعلَ ُماونَ  ،أَ َوع َِ،بْاتُ ْم أَ ْن
ل َربِّي َوأَ ْن َ
ْس بِي َ
لَي َ
ض َاللَةَ ،ولَ ِكنِّي َرسُو ،ا ِم ْن َرقِّ ْال َعالَ ِمينَ  ،أُبَلِّ ُغ ُك ْم ِر َس َاال ِ
ال َوأَ ْغ َر ْقنَاا البا ِذينَ
َجا َء ُك ْم ِذ ْك ،ر ِم ْن َربِّ ُك ْم َعلَى َر ُج ٍئ ِم ْن ُك ْم لِيُ ْن ِذ َر ُك ْم َولِتَتبقُوا َولَ َعلب ُك ْم تُرْ َح ُمونَ  ،فَ َك بذبُوهُ فَأ َ ْن َْ ،ينَاهُ َوالبا ِذينَ َم َعا ُ فِاي ْالفُ ْل ِ
َك بذبُوا بِآيَاتِنَا إِنبهُ ْم َكانُوا قَوْ ًما َع ِمينَ ﴾ [األعراف .]11 -29 ،ويالحظ في اْليال أسالوق االساتعخاف المسابب مان اارف ناوح
علي السالوا فال يدعوهم لشيء إال ب رهار حب لهم ومودتا نحاوهم ما بياان السابب ،فناداهه إيااهم بقولا

ياا قاوو فيا بياان

من لت فيهم وأن فرد من أفرادهم يرجو البير لقوم كما يرجوه كئ فرد منهم ،وقول (اعبدوا هللا ما لكم مان إلا غياره) بياان
لضالا هؤالء بتوجههم لغيره بالعبودية ،وفي هذا النداء تت،لى معاني الرحمة والشفقة مان األنبيااء علاى أقاوامهم ،وأرد ناوح
علي السالو من سرد الحقيقة الثابتة (مالكم من إل غياره) بعاد جملاة األمار (اعبادوا هللا) أن يخغاى األءار النفساي عناد هاؤالء
على أعرافهم الشركية ،هذا األءر المتمثئ في الحصن المتين والمآق الحقيقي الذي تمثل عبادة هللا وعادو وجاود غياره للادفا
عنهم أو الل،وء إلي  ،ف،ملة (مالكم من إل غيره) فيها ما يه النفس ويستوقفها عند الحديث عن المل،أ والمالذ ،ءم يظهر هاذا
النبي الكريم مد ،هذه الشفقة حين يبررها بقول (إني أخاف علايكم عاذاق ياوو عظايم) ،وتالحام جملاة الناداء ما هاذه ال،ملاة
الببرية المؤكدة ب ن في من الدالالل الكثير ،أهمها اساتمالة األساما بعاد الناداء بببار ال يحتمائ الشال .كماا أن ذكار العاذاق
والتذكير بيوو القيامة بعد األمر بعبادة هللا تنشيف لعقئ هؤالء والتوج للعبادة لمن يملل هذا اليوو وما في من عذاق ونعيم.
والع،يب أن المنخس الذي بدأ نوح علي السالو خخاب م قوم  ،والذي أوجا ه فاي آياة واحادة ،قوبائ باال،حود الباال
واإلنكار الشاديد مان قوما  ،بائ واتهماوه بضاالا اريقا بقاولهم (إناا لناراك فاي ضاالا مباين) ،والمنخاس هناا يساتدعي مانهم
اإلسرا في السؤاا عن ماهية البالس الذي وجههم نوح إلي  ،واالستفسار عن حقيقة هذا اليوو العظيم ،وكيا يكاون العاذاق،
فيكون النقاش ءريا ً والحوار هادفاً ،وهكذا تكون ح،ج المعاندين على الدواو هي انعاداو الح،اج ومانخقهم ال منخاس ،فهائ مان
العقئ أن يُتهم الهداة المهديون بأنهم ضالون غاوون؟! واألع،ب أن مدعي هاذا االفتاراء هام أهائ الضاالا ومؤسساو الغواياة
في األرض.
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وقد جاء رد نوح علي السالو التهامهم بالرحمة ذاتها استرقاقا ً لقلاوبهم القاساية فقااا ﴿ياا قاوو لايس باي ضااللة ولكناي
رسوا من رق العالمين ،أبلغكم رساالل ربي وأنصح لكم وأعلم من هللا ما ال تعلمون﴾ ،فكيا يكون في ضاللة وهاو رساوا
مرسئ من رب ؟! وتكرار النداء في قول (يا قوو) دليئ على مد ،صبر نوح عليهم ،وأن ماا قاا يؤ ِّمائ فايهم إيماناا وتوحياداً،
وقد لوحظ عدو اكتراء علي السالو بالدفا عن نفس  ،حيث نفى الضالا عن وانتقئ سريعا ً إلى دعوت (إني رساوا مان رق
العالمين) ،ألن االنشغاا بالهدف هاو الاذي يصاحح المفااهيم ،أماا االنشاغاا عنا فخرياس محفاوف باألباايائ مملاوء بالفباا ،
واألنبياء عليهم السالو أرادوا تربيتنا على التعلس بالحس ال التعلس بالذال ،ونوح علي السالو جئ اهتمام هاو الادعوة (أبلغكام
رساالل ربي وأنصح لكم وأعلم من هللا ماال تعلمون) ،واستعماا المضار (أبلغكم) إشارة إلاى عادو ياأس ناوح عليا الساالو
حاضراً ومستقبالً ،وأن األمر يستدعي صبراً وهمةً متالقمين .وانتقاا النبي الكاريم إلاى عقائ هاؤالء وماا يادور با فاي قولا
(أوع،بتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجئ منكم لينذركم ولتتقاوا ولعلكام ترحماون) يادا علاى علما عليا الساالو ودرايتا
بأسلوق الحوار المتب في مثئ موقف  ،وهو قراءة ما يدور في ذهن البصم أو المتحاور ،فهم يتساءلون :أيعقئ أن ينا ا خبار
السماء على بشر مثلنا؟ وهو تساها ارحت لنفسها جمي العقوا ال،احدة الضالة ،حكاى عنا سابحان بقولا جائ شاأن ﴿أَ َكاانَ
ق ِعنا َد َربِّ ِها ْم قَاا َا ْال َكاافِرُونَ إِ بن هَا َذا
اس َع َ،بًا أَ ْن أَوْ َح ْينَا إِلَى َر ُج ٍئ ِّم ْنهُ ْم أَ ْن أَن ِذ ِر النب َ
ار البا ِذينَ آ َمنُاوا أَ بن لَهُا ْم قَا َد َو ِ
صا ْد ٍ
لِلنب ِ
ااس َوبَ ِّش ِ
لَ َسا ِح ،ر مبِ ،
ين﴾ [يونس ،]7 ،فأدرك ذلل نوح علي السالو ،وإخباره لقوما كاان للتع،اب مان ماوقفهم ،وهاو تع،اب بارره عليا
السالو بالمنخس والفخرة السليمة ،وهو أن جاء لنصحهم حتى يتقوا ويادخلوا فاي رحماة هللا ،والعقائ يقاوا لاو أن هاذه الادعوة
تتوج إلى الشر والغواية لكان اتهاامهم لا وإنكاارهم لدعوتا منخقيااً ،فاإلجماا علاى حقيقاة البيار والشار يتفاس فيا الصاالح
ل ب
ل َولَ ِك ب
والفاسد والمؤمن والكافر ،لكن البضو للهو ،واساتكبار الانفس ،قااا سابحان ﴿فا ِنبهُ ْم َال يُ َكا ِّذبُونَ َ
هللاِ
ان الظباالِ ِمينَ بِآيَاا ِ
نْ ،ينَااهُ َوالبا ِذينَ َم َعا ُ فِاي
يََ ْ،ح ُدونَ ﴾ [األنعاو ،]11 ،لذا كان عاقبة المكذبين من قوو نوح هو هالكهم وإغراقهم جميعا ً ﴿فَ َك بذبُوهُ فَأَ َ
ل َوأَ ْغ َر ْقنَا الب ِذينَ َك بذبُوا بِآيَاتِنَا إِنبهُ ْم َكانُوا قَوْ ًما َع ِمينَ ﴾[األعراف ،]11 ،قاا الخبري فكذق نوحاا ً قو ُما إذ أخبارهم أنا هلل
ْالفُ ْل ِ
رسوا إليهم ،يأمرهم ببل األنداد ،واإلقرار بوحدانية هللا ،والعمئ بخاعت  ،وخالفوا أمر ربهم ،ول،وا في اغياانهم يعمهاون،
فأن،اه هللا في الفلل والذين مع من المؤمنين ب
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وشبي بهذا الحوار ما جاء في سورة الشعراء في قول تعالى ﴿ َك بذبَ ْ
ااا لَهُا ْم أَ ُخاوهُ ْم نُاو ،ح أَ َال
اوح ْال ُمرْ َسالِينَ  ،إِ ْذ قَ َ
ذ قَوْ ُو نُ ٍ
ي إِ بال َعلَاى َرقِّ ْال َعاالَ ِمينَ  ،فَااتبقُوا ب
اين ،فَااتبقُوا ب
تَتبقُونَ  ،إِنِّاي لَ ُكا ْم َرسُاو ،ا أَ ِم ،
ار َ
هللاَ
هللاَ َوأَ ِايع ِ
ُاونَ ،و َماا أَسْاأَلُ ُك ْم َعلَيْا ِ ِم ْان أَجْ ٍ
ار إِ ْن أَجْ ِ
ل ْاألَرْ َذلُونَ  ،قَا َا َو َما ِع ْل ِمي بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ  ،إِ ْن ِح َسابُهُ ْم إِ بال َعلَى َربِّي لَوْ تَ ْش ُعرُونَ َ ،و َما أَنَاا
ل َواتببَ َع َ
َوأَ ِايعُو ِن ،قَالُوا أَنُ ْؤ ِمنُ لَ َ
ار ِد ْال ُم ْؤ ِمنِينَ  ،إِ ْن أَنَا إِ بال نَ ِذي ،ر ُمبِ ،
ين ،قَالُوا لَ ِ ْن لَ ْم تَ ْنتَ ِ يَا نُو ُح لَتَ ُكون بَن ِمانَ ْال َمرْ جُاو ِمينَ ﴾ [الشاعراء .]441 -402 ،وقاد رهار
بِخَ ِ
جليا ً في هذه اْليال التهديد لنوح عليا الساالو باالرجم ،وهاو ماا لام تصارح با اْلياال فاي ساورة األعاراف ،وحاوار ناوح لام
يبتلا رحمة وإشفاقا ً على قوم في الموضاعين ،بائ أرهار قوما الع،ا والتقهقار أماا حاوار العقائ والتفكار ،فانصارفوا مان
نقاش الحقيقة إلى التهديد الصريح بالرجم ،والملفذ هنا أن اْليال التي جااء بهاا التهدياد صارحذ باأخوة ناوح باين قوما قبائ
الشرو في تفاصيئ الحوار ﴿كذبذ قوو نوح المرسلين ،إذ قاا لهم أخاوهم ناوح أال تتقاون﴾ ،وفاي ذلال إشاارة إلاى أن المها بدد
بالرجم ليس غريبا ً أو بعيداً عن هؤالء بئ هو فرد منهم وابن من أبنائهم يعرفون جيداً وال يشكون في رجاحة عقلا  ،وهاو ماا
يظهر أن الكفر الصريح عند هؤالء قد أعمى أبصارهم وعقولهم.
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كما تكرر هذا الحوار في ساورة هاود أيضاا ً فاي قولا تعاالى ﴿ َولَقَا ْد أَرْ َس ْالنَا نُوحً اا إِلَاى قَوْ ِما ِ إِنِّاي لَ ُكا ْم نَا ِذي ،ر ُمبِ ،
اين أَ ْن َال
تَ ْعبُدُوا إِ بال ب
َاراكَ اتببَعَالَ إِ بال
اق يَوْ ٍو أَلِ ٍيم ،فَقَا َا ْال َم َ ُ الب ِذينَ َكفَرُوا ِم ْن قَوْ ِم ِ َماا نَا َرا َ
ك إِ بال بَ َشارً ا ِم ْثلَنَاا َو َماا ن َ
هللاَ إِنِّي أَخَ افُ َعلَ ْي ُك ْم َع َذ َ
الب ِذينَ هُ ْم أَ َرا ِذلُنَا بَا ِد َ ْ
ي َو َما نَ َر ،لَ ُك ْم َعلَ ْينَا ِم ْن فَضْ ٍئ بَئْ نَظُن ُك ْم َكاا ِذبِينَ  ،قَاا َا يَاا قَاوْ ِو أَ َرأَيْاتُ ْم إِ ْن ُك ْن ُ
اذ َعلَاى بَيِّنَا ٍة ِم ْان َربِّاي
ي الربأ ِ
ي إِ بال َعلَاى ب
ارهُونَ َ ،ويَا قَوْ ِو َال أَسْاأَلُ ُك ْم َعلَيْا ِ َم ً
َوآتَانِي َرحْ َمةً ِم ْن ِعن ِد ِه فَ ُع ِّميَ ْ
هللاِ َو َماا
ار َ
ااال إِ ْن أَجْ ِ
ذ َعلَ ْي ُك ْم أَنُ ْل ِ ُم ُك ُموهَا َوأَنتُ ْم لَهَا َك ِ
ار ِد الب ِذينَ آ َمنُوا إِنبهُ ْم ُم َالقُو َربِّ ِه ْم َولَ ِكنِّي أَ َرا ُك ْم قَوْ ًما تَ ْ،هَلُونَ َ ،ويَا قَوْ ِو َم ْن يَ ْنصُرْ نِي ِمنَ ب
هللاِ إِ ْن اَ َر ْدتُهُ ْم أَفَ َال تَ َذ بكرُونَ َ ،و َال
أَنَا بِخَ ِ
هللاُ َخيْارً ا ب
ل َو َال أَقُو ُا لِلب ِذينَ تَ ْ َد ِري أَ ْعيُنُ ُك ْم لَ ْن ي ُْاؤتِيَهُ ُم ب
أَقُو ُا لَ ُك ْم ِع ْن ِدي َخ َ ائِنُ ب
ْب َو َال أَقُو ُا إِنِّي َملَ ،
هللاُ أَ ْعلَا ُم بِ َماا
هللاِ َو َال أَ ْعلَ ُم ْال َغي َ
اا إِنب َماا يَاأْتِي ُك ْم
فِي أَنفُ ِس ِه ْم إِنِّي إِ ًذا لَ ِمنَ الظبالِ ِمينَ  ،قَالُوا يَا نُو ُح قَ ْد َجاد َْلتَنَا فَأ َ ْكثَرْ لَ ِجدَالَنَا فَأْتِنَا بِ َما تَ ِع ُدنَا إِ ْن ُك ْنذَ ِمنَ الصبا ِدقِينَ  ،قَ َ
صا َح لَ ُكا ْم إِ ْن َكاانَ ب
بِ ِ ب
هللاُ إِ ْن شَاا َء َو َماا أَ ْناتُ ْم بِ ُم ْع ِ،ا ِينَ َ ،و َال يَانفَ ُع ُك ْم نُصْ ا ِحي إِ ْن أَ َر ْد ُ
ل أَ ْن أَن َ
اويَ ُك ْم ه َُاو َرب ُكا ْم َوإِلَيْا ِ
هللاُ ي ُِريا ُد أَ ْن يُ ْغ ِ
تُرْ َجعُونَ ﴾ [هود ،]11 -72 ،والذي يعتقد بأن هناك تكراراً في اْلياال فهاو واهام فاالقرآن ال يكارر المعااني الفرعياة ،وإنماا
يكاارر الحقيقااة أو مااا يساامى فااي األدق الفكاارة الكليااة أو الموضااو  ،وعندئا ٍذ فا ن المحاااورال التااي يكررهااا القاارآن هااي ذال
الحقيقة الكلية الهامة كالمحاورال في العقيدة ،ف ن العقيدة أسااس الادين كلا  ،وكائ ماا فاي الادين جملاة أو تفصايالً إنماا يارتبف
بالعقيدة ،إما مباشرة وإما بصورة غير مباشرة (حفني4992 ،و،

.)22

وبالرغم مان أن األسالوق الحاواري هناا أكثار تفصايالً مماا كاان فاي ساورتَي األعاراف والشاعراء ،إال أن م ياداً مان
التأمئ يكشا لنا مد ،االهتماو القرآني باإلي،اق هناك م التفصايئ هناا .فقصاة ناوح ما قوما فاي الساورتين تتبعهاا مباشارةً
قصة هود م قوم عاد ،وبالتعبير القرآني ذات  ،فمثالً في سورة األعراف ﴿ َوإِلَى عَا ٍد أَ َخاهُ ْم هُاودًا قَاا َا يَاا قَاوْ ِو ا ْعبُادُوا ب
هللاَ َماا
لَ ُكم ِّم ْن إِلَ ٍ َغ ْي ُرهُ أَفَ َال تَتبقُونَ ﴾[األعراف ،]12،وفي سورة هود ﴿ َوإِلَى عَا ٍد أَ َخاهُ ْم هُودًا قَا َا يَاا قَاوْ ِو ا ْعبُادُوا ب
هللاَ َماا لَ ُكام ِّم ْان إِلَا ٍ
َغ ْي ُرهُ إِ ْن أَنتُ ْم إِ بال ُم ْفتَرُونَ ﴾﴾[هود ،]20،وبالنظر إلى قصص األنبياء المتتابعة في السورتين يتبين لنا أن المقاو في سورة هاود
ذ آيَاتُ ُ ءُ بم فُصِّ الَ ْ
يتخلب التفصيئ والتوضيح ،ولعئ بداية السورة تؤيد السبب في ذلل ،حيث يقوا هللا تعالى ﴿الر ِكتَاق ،أُحْ ِك َم ْ
ذ
يار ،أَ بال تَ ْعبُادُوا إِ بال ب
هللاَ إِنبنِااي لَ ُكام ِّم ْنا ُ نَا ِذي ،ر َوبَ ِشااير[ ﴾،هاود ،]7 -4 ،فكااأن إجماااا اْلياال ءاام تفصاايلها تمهيااداً
ِمان لباد ُْن َح ِكا ٍ
ايم َخبِ ٍ
أسلوبيا ً لما سيتم ب التعامئ داخئ السورة ،وجملة (أال تعبادوا إال هللا) عناوان عاريض لادعوة األنبيااء والاذين ساتتحدث عانهم
السورة تفصيليا ً م قومهم .أما بداية األعراف ف نها خاالف ذلال حياث يوضاح هللا لنبيا صالى هللا عليا وسالم أن هاذا الكتااق
شارح لصدره ومنذر لقوم وذكر ،للمؤمنين ،فاقتضى المقاو التعريج على األنبياء المذكورين عليهم السالو ما قاومهم دون
ك َح َر ،ج ِّم ْن ُ لِتُن ِذ َر بِ ِ َو ِذ ْك َر ،لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ  ،اتببِعُاوا َماا أُنا ِ َا إِلَا ْي ُكم
ص ْد ِر َ
تفصيئ ،قاا تعالى ﴿المصِ ،كتَاق ،أُن ِ َا إِلَ ْي َ
ل فَ َال يَ ُكن فِي َ
ِّمن بربِّ ُك ْم َو َال تَتببِعُوا ِمن دُونِ ِ أَوْ لِيَا َء قَلِيالً بما تَ َذ بكرُونَ ﴾ [األعراف.]1 -4 ،
وقد اتب نوح علي السالو في تلل اْليال األسالوق الحاواري نفسا  ،وذلال باساتمالة قلاوق هاؤالء المعانادين بأسالوق
يوو أليم) ،ف رهار الرحمة والشفقة بالمتحاور يستميئ قلب وسمع ،
التوكيد م ال من الحاضر بقول (إني أخاف عليكم عذاق ٍ
وهنا يتكرر المشهد نفس وال،واق بعين من قبئ هؤالء المعاندين ،وكأنناا ال قلناا ما ساورة األعاراف ،غيار أن المشاهد هناا
هو مشهد اإلفصاح التفصيلي وإقالة األقنعة ،حيث اتهم هاؤالء نوحاا ً عليا الساالو فاي األعاراف بأنا فاي ضاالا مباين (قااا
الم من قوم إنا لنراك في ضالا مبين) ،لكنهم هنا بدأوا في إلقاء التهم متتابعة (فقاا الم الذين كفاروا مان قوما ماا ناراك
إال بشراً مثلنا وما نراك اتبعل إال الذين هم أراذلناا باادي الارأي وماا نار ،لكام عليناا مان فضائ بائ نظانكم كااذبين) ،وتكارار
أسلوق النفي في ردهم (ما نراك إال بشراً مثلنا  -وما نراك اتبعل إال الذين هم أراذلنا بادي الارأي  -وماا نار ،لكام عليناا مان
فضئ) يضعا ح،تهم ،ألنهم رنوا أن النفي المتتاب يوق نوح علي السالو في مأقق الرد،
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وقد انكشا أمرهم وفاضذ سرائرهم بما يريدون ستره خلا هذه المنفيال بقولهم (بئ نظنكم كاذبين) ،ألن اإلضراق يكاون
عن ضد أو ما شاب كأن يقولوا :أنذ يا نوح ومن معال لساتم صاادقين بائ كااذبين ،لكانهم جااءوا باإلضاراق عان تهام أخار،
ليفتضح أمرهم ،وكأن تأجيئ افترائهم الرئيس وإغالق التهم ب لن يكشا أمرهم ،فضالً عن هروبهم من نقااش القضاية ذاتهاا
التي عرضها عليهم نوح (أال تعبدوا إال هللا).
ونوح علي السالو صاحب قضية ي ود عنها بالعقئ واألسلوق ،وقد أخض جواب على هؤالء لهذين العنصارين ،فلام
يستبدو أسلوبا ً مهاجما ً كما فعلوا ،وإنما بدأ بتفنيد ح،،هم واحدة تلو األخر ،،واألرو هنا بدأ هذا التفنيد بأسالوق اساتفهامي
غاية في الدقة موقفا ً وحدءاً ،فموقا هؤالء هو موقاا المادعي كاذبا وبهتانااً ،والحادث هاو قضاية الوحدانياة التاي تحتااج إلاى
است،ما جمي القو ،النفسية والعقلية واألسلوبية ،فل،أ إلى إشراكهم في القضاية وهام فاي األصائ يرفضاونها ،وهاو أسالوق
حواري خا

يعد منه،ا ً في ذات  ،فيقوا نوح علي السالو (أرأيتم إن كنذ على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعمياذ

عليكم أنل مكموها وأنتم لها كارهون) ،واألع،ب من هذا أن نوحا ً علي السالو يستعرض القضية الرئيسة بأسلوق المتواض
الذي يبحث عن اريس البير م مبالفي (أرأيتم إن كنذ على بينة من ربي) ،فلم يقئ (إني على بيناة مان رباي) بائ اساتعمئ
أسلوق الشرا م مراعاة التمكن مما بين يدي من البينال (على بينة) حتى يلتفاذ هاؤالء إلاى حقيقاة فكارهم وتكاون القضاية
محئ نقاش وحوار.
ف ذا أراد البيان القرآني أن يأخذ بيد صاحب الحقيقة لمناهج التربية في الحاوار ما المباالا ،فحساب قاوا ناوح عليا
السالو للكافرين من قوم وهو يدعوهم إلى الحقيقة األبدية (أنل مكموها وأنتم لها كارهون) ،فأي حاوار هاذا الاذي ال يعتارف
في صاحب الحس بحق أو القضاء سريعا ً على خصم المتغخرس؟! إنها التربية القرآنية التي تض االسالوق المنخقاي كمانج
حواري ال غنى عن  ،فاالتهامال متعددة ومتباينة ،والرد سريعا ً عليها دون االلتفال إلى جلاب أساماعهم وعقاولهم ربماا يهادو
قضية الحوار من أساسها ،ونوح علي السالو يحاوا جاهاداً ت،نيابهم لعاذاق هللا ،فليصابر وليحااوا بكافاة األسااليب والمنااهج
المناسبة ،وهو ما يفسر تكرار أسالوق الناداء فاي اْلياال أكثار (ياا قاوو) فيقاوا تعاالى (ياا قاوو أرأياتم إن كناذ علاى بيناة مان
ربي)( ،ويا قوو ال أسألكم علي ماالً إن أجري إال على هللا)( ،ويا قوو من ينصرني مان هللا إن ااردتهم أفاال تاذكرون) ،ومان
خالا هذه الناداءال التاي تظهار رحماة هاذا النباي الكاريم بقوما  ،بادأ ناوح عليا الساالو باالرد علاى ح،اج هاؤالء واحادة تلاو
األخر ،،متبعا ً األسلوق والمنهج ذات  ،حياث ال صاداو ما هاؤالء حتاى النهاياة ،والملفاذ هناا أنا أءنااء تصادي عليا الساالو
لتهمة المعاندين ل في قضية المؤمنين الذين اتبعوه ،وج أنظارهم إلى قضية الماا ،وهي قضية لم تكن مخروحة أصالً ،بائ
هم الذين أءاروها باستضعاف أتباع والتقليئ من شأنهم بقولهم (وما نراك اتبعال إال الاذين هام أراذلناا باادي الارأي) والمعناى
وما ناراك اتبعال إال الاذين هام سافلتنا مان النااس ،دون الكباراء واألشاراف ،فيماا نار ،ويظهار لناا (الخباري4170 ،هاـ -
7000و،

 .)792وروعة أسلوق ال،واق من نوح علاى هاذه القضاية جااءل مدوياة فاي أساما هاؤالء المتغخرساين ،إذ

كشا علي السالو سفاهة عقولهم ورجعية فكرهم في موضو الماا ،ألن قضيت ال تحتااج أماوالهم بائ قلاوبهم ،وهاي مساألة
بعيدة كئ البعد عن عُرف هؤالء ،فكئ قضية كبيرة في اعتقادهم ال بد أن يحسمها الماا أو السلخة ،ونوح يعلام ذلال فاأراد أن
يريحهم من عناء التفكير فاي األمار بأسالوق النفاي الصاريح (ال أساألكم عليا مااالً) ،ءام يتبعا بأسالوق التوكياد المعتماد علاى
االستثناء بقول (إن أجري إال على هللا) ليلفتهم إلى المثيب الوحيد والمتفرد ب عخاء األجار وهاو هللا تعاالى ،وحتاى يؤكاد ناوح
علي السالو لهؤالء أن صاحب قضية حقيقية ومفوض فيها من قبئ خالق .
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يكتا نوح بذلل بئ جعئ قضية الماا في حواره م هؤالء قضية يبناي عليا موقفا مان الادنيا بأكملهاا ،فقاد وجاد
ولم
ِ
من المناسب أن يدف التهم عن أتباع من المؤمنين بكشا الحقائس وت،ليها فاي موضاو المااا ،فا ن كاان هاؤالء المتكبارون
يعتدون بالماا ويعدون سند من ال سند ل ورافعا ً لشاأنهم ،فا ن هاؤالء الماؤمنين الاذين اعتادلذ وات ناذ أفكاارهم بعاد إيماانهم
الحقيقي لم يكن الماا في حسبانهم ،لذا كان األسلوق المناسب لعدو التفريف في إيمان هؤالء هو التصريح بالنفي القاا (وماا
أنا بخارد الذين آمنوا) ،وبالغة األسلوق هنا ال تت،لى في هذا النفي فحساب ،بائ تتضاح أكثار فاي التبريار لا ما االساتدراك
عليهم (إنهم مالقوا ربهم ولكني أراكم قوما ت،هلون ) ،ويمكن إي،اق بالغة م،مئ هذا التركيب على النحو التالي.
 تناسب أسلوق النفي القاا (وما أنا بخارد الاذين آمناوا) ما التوكياد (إنهام مالقاوا ربهام) ما ماا يقتضاي مقااو الحاوار مانت،لية للحقائس ،فحقيقة لقاء هللا يناسبها التوكيد لمثئ هؤالء المنكرين ،وموقا نوح من أتباع يناسب النفي.
 الت،انس والتناسب المعنوي بين لفظتَاي (ااارد ،مالقاوا)  ،وكاأن ناوح عليا الساالو بداللاة ألفارا يلماح إلاى اساتحالة قبولابالتبلي عن أتباع  ،ألنهم سيلقون هللا ويشهدون ل بصدق دعوت  ،فكيا يت،رأ بخردهم وهم الورقة الرابحاة القوياة فاي
صف .
 التعاانس األسالوبي بااين جملتَاي النفاي والتوكيااد (وماا أناا بخااارد الاذين آمناوا ،إنهاام مالقاوا ربهام) فااي االعتمااد علاى ال،ملااةاالسمية في كئ منهما ،والتي تفيد ءبول الحدث وقوت وهو ما يتناسب م الرد على هؤالء.
 أسلوق االستدراك في قوا نوح (ولكني أراكم قوما ً ت،هلون) يتناسب م النفي والتأكيد السابقين ،ألن ادعاء معرفة الحقيقاةوتصنيا البشر مان قبائ هاؤالء الخغااة (وماا ناراك اتبعال إال الاذين هام أراذلناا) ما إنكاارهم لحقيقاة التوحياد وتقاديمهم
للفضئ الدنيوي على أي فضئ آخر (وما نر ،عليكم من فضئ) ،يساتدعي ماواجهتهم بحقيقاتهم جهلهام وافتقاارهم ألدناى
حدود العقئ.
وبااالرغم ماان إنكااار هااؤالء لقضااية التوحيااد ،فقااد أصاار نااوح علي ا السااالو علااى اإلشااارة للوحدانيااة وخشاايت ماان قااوة
وجبرول هللا تعالى ،وهو علاى يقاين تااو أن دوافا هاؤالء فاي اإلنكاار ساتدحض تادري،ياً (وياا قاوو مان ينصارني مان هللا إن
اردتهم) ،وقد أراد باذلل أن يُاري خصاوم ماد ،العدالاة اإللهياة فاي دعوتا ال،ديادة حاين يارون األتباا المستضاعفين بهاذه
المن لة عند هللا ،حتى أن سبحان سيحاسب نوحا ً في حاا التقصير معهم أو اردهم ،وهي لفتة رائعة مان ناوح عليا الساالو،
عسى أن تلين قلوق هؤالء حين يعرفون قيمة المؤمن في هذا الدين العظيم.
وتأتي أساليب النفي المتتالية فاي قاوا ناوح (وال أقاوا لكام عنادي خا ائن هللا وال أعلام الغياب وال أقاوا إناي ملال وال
أقوا للاذين تا دري أعيانكم لان ياؤتيهم هللا خيارا هللا أعلام بماا فاي أنفساهم إناي إذا لمان الظاالمين) لتحمائ معااني التأكياد علاى
الموقا والثبال على األمر ،والالفذ هنا تكرار لفظ ال،اللة (هللا) أكثر من مارة داخائ هاذه األسااليب ،يرياد ناوح مان خاللا
حمئ هؤالء على االعتراف أو باألحر ،إدخاا الشل في حقيقة موقفهم ،ومان ءام التصاريح بحقيقاة التوحياد ،وقاد أرياد بهاذه
اْلية تفنيد الح،ج تفصيلياً ،مما يضعا موقا البصوو وي،علهم يت،اهلون الرد ويتهمون نوحاً بال،اداا ويدعونا إلاى إءباال
صدق دعوت عمليا ً (قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرل جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كناذ مان الصاادقين) ،ليل،اأ ناوح إلاى التصاريح
بلفظ ال،اللة مرة أخر ،واالستعانة ب وإسناد كئ أمر إلي  ،سواء كان هذا األمر يتعلاس بعاقباة هاؤالء أو هادايتهم أو غاوايتهم
(قاا إنما يأتيكم ب هللا إن شاء وما أناتم بمع،ا ين ،وال يانفعكم نصاحي إن أردل أن أنصاح لكام إن كاان هللا يرياد أن يغاويكم)
ويع ق نوح موقف في نهاية حواره بالتأكيد على أصئ قضيت وجوهرهاا وتاذكير خصاوم بهاا حتاى يتاذكروها علاى الادواو،
فيستعين بال،ملة االسمية التي يتصدرها ضمير الغائب الحاضر (هو ربكم وإلي ترجعون).
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ومن خالا تتب أساليب الحوار في سورتَي األعراف وهود يمكننا أن نلبص أهم المالمح األسلوبية التي اعتمد عليها
نوح علي السالو في محاج،ة المعاندين من قوم في النقاا التالية:
 اعتماد نوح علي السالو على أسااليب جاذق األساما والعقاوا والقلاوق معااً ،مراعااةً ألهمياة قضايت  ،وذلال عبار أسااليبالنداء المتكررة (يا قوو) وإرهار البشية على قوم من الهالك (إني أخاف علايكم عاذاق ياوو عظايم ،إناي أخااف علايكم
عذاق يوو أليم) ،إرهاراً للتعااا والرحمة ودحض ما يبالا ذلل مما يدور في عقوا هؤالء.
 االستعانة بأساليب النفي المتكررة م أسلوق االستدراك بهدف القضاء على التهم الموجهة إليا وإلاى دعوتا وكاذلل الاذودعن أتباع (ليس بي ضاللة ولكني رسوا من رق العاالمين ،ال أساألكم عليا مااالً ،وماا أناا بخاارد الاذين آمناوا ،ولكناي
أراكم قوما ً ت،هلون).
 خاض نوح علي السالو معركة التوحيد بكثير من التعبيارال المعبارة عان صادق دعوتا والنقااش فاي كائ ماا يبصاها ،فايمقابئ االكتفاء بتعبير واحد يداف ب عن ذات (ليس بي ضاللة ولكني رسوا من رق العالمين) إشارة إلاى تناساي الاذال
في سبيئ الهدف األسمى.
 اإلصرار على التصريح بلفظ ال،اللة أكثر من مرة على لسان نوح علي السالو تنبيها ً للغافلين وإيقارا ً لهم مان رقاادهم (إنأجري إال على هللا ،من ينصرني من هللا ،ال أقوا لكم عندي خا ائن هللا ،لان ياؤتيهم هللا خياراً ،هللا أعلام بماا فاي أنفساهم،
إنما يأتيكم ب هللا ،إن كان هللا يريد أن يغويكم).
 إنهاء نوح علي السالو حواره بالتأكيد على محور المنهج الذي بدأ ب الحوار (هاو ربكام وإليا ترجعاون) ،ترسايبا ً للحقيقاةالمخلقة في أذهان هؤالء المعاندين ،وتركها على الدواو منشغلةً بها.
األسلوب الحواري إلبراهيم عليه السالم مع قومه:
في الحقيقة يعد حوار إبراهيم علي السالو م قوم منه،اً تربوياً وأدبيا ً ينبغي االهتمااو با واالساتفادة منا فاي حياتناا
االجتماعية والنفسية ،فبخاق أبو األنبياء ما قوما ي،اب النظار والتأمائ فيا مان جميا ال،واناب التاي يبحاث عنهاا الادارس
والباحث ،واالقتصار على تحليئ النص من جانب األخذ والرد هو تقصير في البحث وخلئ في المنهج ،كما أن إغفااا ابيعاة
الموقا والحدث في ضيا لفوائد بالغية ونفسية كثيرة لصالح النص.
والواجب البحثي هنا يفرض علينا التفريس بين نوعين من أنوا الحاوار اإلبراهيماي ،وهماا الحاوار الباا

ما أبيا

والحوار ما قوما  .كماا يعاد حاوار إباراهيم ما أبيا مان أهام الحاوارال القرآنياة التاي يمكان أن تفياد الباحاث والادارس للغاة
القرآن ،فلم تكن دعوة إبراهيم علي السالو ألبي للوحداني دعوة اب ٍن ناصح ألبي فحسب ،بئ إنها تت،اوق هاذا المعناى البسايف
بمراحئ ،فما من ابن يبشى على أبي الضالا والهالك إال ويستعين في استمالت وتقريب إلى الحس بالنصح والتوجيا  ،ساواء
حاذ وسائئ اإلقنا المخلوبة أو لم يحوذها ،كما أنا لاو حاذهاا فربماا يسايء اساتعمالها أو ي،علهاا غيار مناسابة تماماا ً للموقاا
والحدث.
وسنبدأ بحوار إبراهيم م أبي  ،جريا ً على بدء إبراهيم دعوت  ،حيث راعى األقاربين أوالً ليعخاي درسااً دعويااً جلايالً
في التبخيف لن،اح أي دعوة .وقد استعرض القرآن الكريم حوار إبراهيم علي السالو م أبي م،مالً في سورة األنعااو ،فقااا
ض َال ٍا ُمبِي ٍن﴾ [األنعااو ،]21 ،لينتقائ بعاد ذلال إلاى
تعالى ﴿ َوإِ ْذ قَا َا إِ ْب َرا ِهي ُم ِألَبِي ِ آ َق َر أَتَتب ِب ُذ أَصْ نَا ًما آلِهَةً إِنِّي أَ َرا َ
ك َوقَوْ َملَ فِي َ
بيان أسباق تأهيئ إباراهيم لهاذه المهماة الشااقة ،مان بلوغا مبلغاا ً رشايداً مان البحاث بخرياس العقائ والاوعي المعتمادان علاى
الفخرة اإلنسانية والمحااان بالرعاية اإللهية ،عن قضية التوحيد،
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ض َولِيَ ُكونَ ِمانَ ْال ُماوقِنِينَ ﴾ [األنعااو ]22 ،وصاوالً إلاى غايتا ﴿إِنِّاي
فقاا تعالى ﴿ َو َك َذلِلَ نُ ِري إِ ْب َرا ِهي َم َملَ ُكولَ ال بس َم َوا ِ
ل َو ْاألَرْ ِ
َو بجه ُ
ض َحنِيفًا َو َما أَنَا ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ ﴾ [األنعااو ،]29 ،ولام تتعارض اْلياال لحاوار كامائ
ل َو ْاألَرْ َ
ْذ َوجْ ِه َي لِلب ِذي فَخَ َر ال بس َم َوا ِ
ااا
﴿و َحاجبا ُ قَوْ ُما ُ قَ َ
بين إبراهيم وأبي أو بين علي السالو وبين قوم سو ،التصريح بالمحاج،ة منهم في دعوت  ،فقاا تعالى َ
أَتُ َحاااجونِّي فِااي ب
اي ٍء ِع ْل ًماا أَفَا َاال تَتَا َذ بكرُونَ ﴾
ار ُكونَ بِا ِ إِ بال أَ ْن يَ َشااا َء َربِّااي َشا ْي ًا َو ِسا َ َربِّااي ُكا بئ َشا ْ
هللاِ َوقَا ْد هَادَا ِن َو َال أَ َخااافُ َمااا تُ ْشا ِ
[األنعاو ،]80 ،لكن القرآن جاء بالحوار مفصالً في سورة مريما وذلل في بداياة استعراضا لقصاص األنبيااء ،مباابااً نبيا
ذ لِا َم تَ ْعبُا ُد َماا َال
صادِّيقًا نَبِيًّاا ،إِ ْذ قَ َ
ااا ِألَبِيا ِ يَاا أَبَا ِ
ق إِبْا َرا ِهي َم إِنبا ُ َكاانَ ِ
الكريم صلى هللا علي وسلم ،فقاا تعالى ﴿ َو ْاذ ُكرْ فِي ْال ِكتَاا ِ
صا َرا ً
ذ َال تَ ْعبُا ِد
ذ إِنِّي قَ ْد َجا َءنِي ِمنَ ْال ِع ْل ِم َما لَ ْم يَأْتِ َ
ْص ُر َو َال يُ ْغنِي َع ْن َ
اويًّا ،يَاا أَبَا ِ
ل فَاتببِ ْعنِي أَ ْه ِدكَ ِ
ل َش ْي ًا ،يَا أَبَ ِ
يَ ْس َم ُ َو َال يُب ِ
اا َس ِ
ااا أَ َرا ِغاب،
ذ إِنِّي أَ َخافُ أَ ْن يَ َم بس َ
ان َولِيًّاا ،قَ َ
صيًّا ،يَا أَبَ ِ
ال بش ْيخَانَ إِ بن ال بش ْيخَانَ َكانَ لِلربحْ َم ِن َع ِ
ل َع َذاقِ ،منَ الربحْ َم ِن فَتَ ُكونَ لِل بشا ْيخَ ِ
ل َربِّي إِنب ُ َكانَ بِي َحفِيًّاَ ،وأَ ْعتَا ِ لُ ُك ْم
ل َسأ َ ْستَ ْغفِ ُر لَ َ
ل َوا ْهُ،رْ نِي َملِيًّا ،قَا َا َس َال ،و َعلَ ْي َ
أَ ْنذَ ع َْن آلِهَتِي يَا إِ ْب َرا ِهي ُم لَ ِ ْن لَ ْم تَ ْنتَ ِ َألَرْ ُج َمنب َ
َو َما تَ ْد ُعونَ ِم ْن دُو ِن ب
هللاِ َوأَ ْد ُعو َربِّي َع َسى أَ بال أَ ُكونَ بِ ُدعَا ِء َربِّي َشقِيًّا﴾ [مريم.]18 -14 ،
ولعئ إجماا الحوار في سورة األنعاو كان بغية وض عنوان عاو لدعوة إباراهيم ألبيا  ،وتلماس سابب الاوعي المبكار
لد ،البليائ ،لاذا جااء القارآن بتفصايئ هاذا الاوعي واإلدراك باديالً عان جاواق أبيا عان االساتفهاو ،فقااا تعاالى مباشارةً بعاد
استفهاو إبراهيم ألبي ﴿ وكذلل نري إبراهيم ملكول السماوال واألرض وليكاون مان الماوقنين﴾ إلاى قولا تعاالى ﴿إناي وجهاذ
وجهي للذي فخر السماوال واألرض حنيفا وما أنا من المشركين﴾.
أما حوار سورة مريم ،وهو موض التحليئ ،فقد كاان أخاذاً ورداً باين البليائ عليا الساالو وأبيا ا إذ بادأ عليا الساالو
حواره وهو مدرك تماماا ً أن البصام هاو أقارق النااس إليا (نشاير هناا أنناا لسانا بماوان إءباال حقيقاة أباوة والاد إباراهيم مان
عدم ) ،فاستعمئ أسلوق النداء المشوق بالحب واالستعخاف وإرهار الرحمة (يا أبذ) لينتقئ بعد ذلل إلاى أسالوق االساتفهاو
اإلنكاري المشوق بالتع،ب واالستغراق الشاديد (لام تعباد ماا ال يسام وال يبصار وال يغناي عنال شاي اً) ،وتقاديم السام علاى
البصر لشموليت وإحاات

فالبصر ذو ات،اه واحد ،فال ير ،اإلنسان إال من أمام ولكن يسم من أي ات،اه ،والخفئ يتعرف

من خالا السم على نبضال قلب األو فيستريح إليها قبئ أن يعرف وجهها ،ويتعارف مان خاالا حاساة السام علاى صاوتها
وصول األق فيأنس إليهما قبئ أن يتعرف على الوجوه وتفاصايلها ،فالسام مادخئ رئيساي مان ماداخئ المعرفاة (درويا،،
7044و.)71 ،
وتتجلى أسباب هذا االستفهام وأهدافه أمام المعاني المطروحة ،والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
 ارتباا هذا االستفهاو بأسلوق االستفهاو في سورة األنعاو ﴿أتتبذ أصناماً آلهاة﴾ فيا ملمحاان يمكان اساتنبااهما :األوا ،كاأنعدو السم والبصر واالفتقاد إلى المنفعة هي سمال رئيسة لكئ صنم .وءانيهما ،ليس هناك ما يمنا مان اشاتراك الخغااة
والمتكبرين في صفال األصاناو المعباودة مان دون هللا ،ما م،اقياة السام والبصار فاي معااني إعراضاهم عان النصاح
بوسائئ الدعوة كافة.
 خخاق إبراهيم العقلي في أسلوق االستفهاو بقول ﴿لم تعبد ما ال يسم وال يبصر وال يغني عنال شاي ا ً﴾ كاان نتي،اة لت،لياالض َولِيَ ُكاونَ ِمانَ ْال ُماوقِنِينَ ﴾
رب علي فاي ساورة األنعااو فاي قولا تعاالى ﴿ َو َكا َذلِ َ
اري إِبْا َرا ِهي َم َملَ ُكاولَ السبا َما َوا ِ
ل نُ ِ
ل َو ْاألَرْ ِ
[األنعاو ]22 ،وما بعدها من آيال كونية تابعها إبراهيم بعقلة واحادة تلاو األخار ،،ابتادا ًء مان الكوكاب الاذي رآه بعاد أن
اا هَ َذا َربِّي فَلَ بما أَفَ َئ قَا َا ال أُ ِحاب ْاْلفِلِاينَ ﴾ [األنعااو ]21 ،وماروراً بالشامس
جن الليئ ﴿فَلَ بما َج بن َعلَ ْي ِ اللب ْي ُئ َرأََ ،كوْ َكبًا قَ َ
ااا لَا ِن لبا ْم يَهْا ِدنِي
اق ًغا قَا َا هَا َذا َربِّاي فَلَ بماا أَفَا َئ قَ َ
والقمر وإعماا عقل في البحث عن البار المصور ﴿ فَلَ بما َرأَْ ،القَ َم َر بَ ِ
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اق َغةً قَا َا هَ َذا َربِّي هَ َذا أَ ْكبَا ُر فَلَ بماا أَفَلَ ْ
اري ،ء ِّم بماا
َربِّي َألَ ُكون بَن ِمنَ ْالقَوْ ِو الضبالِّين ،فَلَ بما َرأَ ،ال بش ْم َ
اذ قَاا َا يَاا قَاوْ ِو إِنِّاي بَ ِ
س بَ ِ
ار ُكونَ ﴾ [األنعاااو ،]28 -22 ،وانتهااا ًء باالهتااداء ومعرفااة اريااس التوحيااد ﴿إنااي وجهااذ وجهااي للااذي فخاار السااموال
تُ ْشا ِ
واألرض حنيفا ً َو َما أَنَا ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ ﴾ [األنعاو.]29 ،
 من الملفذ أن النفي داخئ أسلوق االستفهاو (ال يسم وال يبصر وال يغني عنل شي اً) أراد ب البليئ علي السالو رف توهممن اعتقد أن استفهام في سورة األنعااو (أتتباذ أصاناماً آلهاة) هاو إنكاار كاون األصاناو تصالح ل لوهياة ما صاالح ماا
عداها ،ويمكن أن يستند المتوهمون إلاى توجا هما ة االساتفهاو إلاى اتبااذ األصاناو ولايس اْللهاة ،والحقيقاة أن إباراهيم
علي السالو كان هدف في سورة األنعاو تسفي عقئ هؤالء بالل،وء إلى صنم واالستعانة با  ،لاذلل خاتم اْلياة بقولا (إناي
أراك وقومل في ضالا مبين) ،ليصبح ذلل إااراً عاما ً وعنوانا ً عريضا ً لكائ مان لام يعمائ عقلا قبائ أن يتباذ إلهاا مان
دون هللا ،ءم يأتي التفصيئ باإلنكار الكلي في سورة مريم لكئ ما ال يسم وال يبصر وال يملل منفعة حتى لنفس .
ذ
وعندما ينتقئ إبراهيم لتعليئ استفهام اإلنكاري ،يعترف بنعمة المعرفة ويسندها إلاى صااحب العلام الحقيقاي (ياا أبا ِ
ذ) ،والتوكيد بك ٍئ من (إن) و (قد) الداخلة علاى جملاة
إني قد جاءني من العلم مالم يأتل) ،مستعينا ً بنداء الترفس والتودد (يا أب ِ
الماضي (جاءني) ،إلدراك مد ،اإلنكار الذي يحيف بعقئ وكيان المبااب ،وي داد هذا الترفس من قبائ إباراهيم وهاو ينصاح
أباه باالتبا مستعمالً أسلوق األمر المعلائ باال،واق (فااتبعني أهادك صارااا ً ساوياً) ،وكاأن البليائ عليا الساالو يضا نفسا
من لة المبااب ،فيذكر السبب التباع  ،ليحف هذا المبااب على الوقوف ما نفسا والتفكيار ملياا ً فاي هاذا النقااش والحاوار
اإلي،ابي  ،والذي يتوافس م النفس اإلنسانية وما الواقا كاذلل فالواقعياة فاي لغاة الحاوار القرآناي واقعياة نفساية ال لغوياة .
فالحوار الفعاا هو الذي يدف الخرف اْلخر إلى التمهئ واالضخرار إلى التقهقر خخوال للوراء وعدو التسر في ال،اواق.
فمن ذا الذي ال يريد اريقاً سالكا ً وممهداً للسعادة؟!
إنل كلما تعمقذ في الحوار القرآني خرجذ بالآللئ والكناوق ،وأدركاذ ماالم تكان ساتدرك باالقراءة العادياة ،فالتادفس
الشعوري الذي فرضت أهمية القضية لد ،إبراهيم ،خلس جواً من التناغم والتناسب بين أساليب حواره ،فهو عنادما ياأمر أبااه
باالتبا ل ال يضئ الخريس ،ينهاه مباشرةً عن عبادة الشيخان ،وهو الذي قد أنكر علي قريبا ً عبادة األصناو ،فكيا ذلل؟ وهنا
تت،لى روائ هذا اإلع،اق البياني ،ألن إبراهيم لم يرد فقف أن ينب أباه إلى خخأ اريق  ،بئ أراد أيضا ً أن يبلصا مان فباا
الشيخان ،والاذي يظنا هاذا األق منقاذاً ومبلصااً ،وهاو ماا يبارر ايضاا ً سار اساتعماا صافة (الارحمن) هلل تعاالى فاي أسالوق
التحذير دون غيرها من الصفال (ال تعبد الشيخان إن الشيخان كان للرحمن عصياً) ،بغرض تنبيا هاذا الضااا إلاى الرحماة
الرئيسة واألصئ في هذا الكون ،وما عداه ال ي،وق مبالفت  ،وأن من اتبذه هذا األق دلايال لخريقا هاو فاي األسااس مخارود
ي غيره إلى الخريس القويم؟! كما أن تكرار صفة (الارحمن) فاي اْلياة التالياة (ياا أباذ إناي
من رحمة خالق  ،فكيا ل أن يهد َ
أخاف أن يمسل عذاق من الرحمن فتكون للشيخان ولياً) إشارة إلى لفذ نظر األق إلى أن البالس العظيم قد جم بين الثواق
والعقاق ،وعلي أن يُظهر والءه هلل باإلسرا والدخوا في رحمت بدالً من الوالء للشيخان واختيار عاقبة السوء.
والملفذ لالنتباه هنا أن كئ أسلوق إنشائي مان اارف إباراهيم عليا الساالو ساواء كاان ناداء اساتعخاف واسات،داء أو
استفهاما ً إنكاريا ً تع،بيا ً أو أمراً يهدف إلى نصح وإرشاد ،تتبع جملة خبرية مؤكدة ،لتنهض بالمعنى الكلي من جاناب ،وتباين
ب آخر .وبيان ذلل مثالً ،أنل حين تدقس في قاوا إباراهيم
العلة والسبب من الل،وء واالستعانة بهذا األسلوق اإلنشائي من جان ٍ
ذ لم تعبد ما ال يسام وال يبصار وال يغناي عنال شاي اً) ت،اده عليا الساالو ال ينتظار إجاباة األق علاى ساؤال  ،بائ
ألبي (يا أب ِ
يسار باإلجابة على ما سيدور في ذهن بعد هذا الكالو،
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وهو :كيا لهذا االبن أن ينكر على أبيا عباادة هاذه األصاناو؟ ولمااذا يتخاو بهاذا اإلنكاار والتع،اب وهاو مان بناي جلادتي؟
لنر ،إبراهيم علي السالو يض ذلل كل في جعبة ال،ملة الببرية المؤكدة (إني قد جاءني مان العلام ماا لام يأتال) حتاى يبخائ
ح،ة األس لة التي تدور في ذهن أبي  .ف ذا قااا (فااتبعني) ساار علاى نفاس المانهج وبارر وعلائ األمار بقولا (أهادك صاراااً
سوياً) ،وكذلل عندما ينَهَى أباه عن عبادة الشيخان بقول (ال تعباد الشايخان) باين علاة ذلال بقولا (إن الشايخان كاان للارحمن
عصياً).
-

فا ذا حاان دور األق العاصاي فاي الارد علاى ابنا وجادنا ع،باا ً ع،ابااً فاي أسالوق الحاوار ،ال مان ناحياة فعالياة الحاوار
فحسب ،وإنما أيضا ً في العمس العاافي الذي يتصدر اللغة الحوارية ،حيث ينتقائ هاذا األق مباشارةً إلاى تحويائ القضاية
من خخاق عقلي يناشد الذهن ويبحث عن الحقيقة إلى مساألة شبصاية تأخاذ جاناب الاذال والشبصانة ،محااوالً بكائ ماا
يملل الدفا عنها ولو بالباائ ،فيسار باإلنكار على إباراهيم رغبتا عان آلهتا  ،ما إضاافة اْللهاة إلاى ضامير الملكياة
اعت اقاً من واستكباراً (قاا أراغب أنذ عن آلهتاي ياا إباراهيم) ،ولام يتعارض قاف للقضاايا التاي ارحهاا إباراهيم عليا
السالو ،أو أشار إليها ،ابتادا ًء مان االساتفهاو عان سابب اتبااذ ماا ال يسام وال يبصار وال يملال نفعاا ً وال ضاراً ،ماروراً
باعتراف إبراهيم بأن قد جاءه من العلام ماا لام ياأل أبيا  ،فلام ي،هاد نفسا فاي الساؤاا عان ماهياة هاذا العلام أو صااحب ،
وانتها ًء بالتحذير من االن،راف وراء الشيخان ،وكذلل كئ المعانادين يتهرباون مان الحقيقاة إلاى أسالوق االساتفهاو ألن
ردودهم في صورة السؤاا يتناسب م عنفهم وغضبهم ،وقدرت على اساتيعاق الادالالل المتعاددة التاي يريادون إحاااة
الرسئ وأولياء هللا بظاللها ،كالسبرية واإلنكاار والتاوبيو والتهدياد وغيرهاا (نا اا7001 ،و،

 .)10واألع،اب أن

ذ) قوبلاذ بقساوة
العاافة ال،ياشة للبليئ علي السالو والتاي رهارل جلياا ً فاي مخلا كائ آياة عبار أسالوق الناداء (ياا أبا ِ
غريبة الشكئ والخب من جهة األق بئ واإلسرا إلى التهديد (ل ن لم تنت ألرجمنل واه،رناي مليااً) ،وهاو ماا يمكان أن
نسمي بالعمس العاافي وراء أسلوق ك ٍئ من البليئ علي السالو وأبي .
إن أسالوق إبااراهيم تكساوه الرحمااة والشافقة وماانح مسااحة لعقاائ البصام للتفكياار والتمهائ ،أمااا أسالوق أبيا فتكسااوه
القسوة وال،فاء والهروق من الحقيقة إلى التهديد السري (ل ن لم تنت ألرجمنل واه،رناي ملياا ً) ،وكاأني هناا بقاوو ناوح عليا
السالو يستعينون باألسلوق التهديدي ذات (ل ن لم تنت يا نوح لتكونن من المرجومين) والع،يب أن البليئ علي السالو لم يرد
أن ينتهي الحوار بأي تهديد يعكر صفو المحبة التي يكنها ألبي  ،فقابئ هذا التهدياد بعارض الساالو واألماان علاى خصام  ،بائ
والتصريح بخلب المغفرة ل (قاا سال ،و عليل سأستغفر لل ربي) ،والتعبير بال،ملاة االسامية (ساالو عليال) ما تنكيار الساالو
داللة على االحتراو الشديد من قبئ إبراهيم ألبيا وءباتا علاى ذلال ما ماا واجها مان تهدياد ،ودعوتا باأن تشامئ كائ معااني
السالو قلب هذا األق العاصي ،لعل يلين أو يُقبئ استغفار إبراهيم لا  ،قااا األلوساي معلقاا ً علاى أسالوق الحاوار باين إباراهيم
وأبي

ولقد سلل علي السّالو في دعوتا أحسان منهااج واحاتج عليا أباد احت،ااج بحسان أدق وخلاس لايس لا مان هااج لا ال

يركب متن المكابرة والعناد وال ينكب بالكلية عن سبيئ الرشاد حيث الب من علة عبادت لما يستبا ب عقئ كائ عاقائ مان
عالم وجاهئ ويأبى الركون إلي فضال عن عبادت التي هي الغاية القاصية من التعظيم ما أنهاا ال تحاس إال لمان لا االساتغناء
التاو واإلنعاو العاو (األلوسي4142 ،هـ،
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ويمكننا من خالل هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم وأبيه أن نلخص أهم المالمح األسلوبية في النقاط التالية:
 تعدد أساليب الرحمة والشفقة واستعخاف المبااب من جانب إبراهيم عليا الساالو متمثلاة فاي أكثار مان أسالوق ،ياأتي فايمقدمتها أن

ذ توسال إلي واستعخافا (ال مبشاري4102 ،هاـ،
وص ّدر كئ نصيحة من النصائح األرب بقول يا أَبَ ِ

 )70يلي أسلوق النهي المفيد للنصح واإلرشاد (ال تعبد الشيخان) والتصريح بحب المبااب واالهتماو ألماره والباوف
علي من عاقبة السوء (إني أخاف أن يمسل عذاق من الرحمن) وإلقاء السالو على البصم وإخباره باستغفار إبراهيم لا
رغم تهديده (سالو عليل سأستغفر لل ربي).
 التركي والمواجهة المباشرة من ارف إبراهيم على قضية التوحيد وخل كائ ماا عاداها ،فلام يتعارض لمساائئ شبصاية أوجانبية تبرج من الهدف الرئيس في حين قاو أبوه بالتهديد المباشر دون استعراض حوار إبراهيم على عقل .
آن واحااد،
 اعتماااد إبااراهيم علي ا السااالو فااي حااواره علااى صاافة (الاارحمن) هلل ساابحان  ،اساات،البا ً لعقاائ وقلااب البصاام فااي ٍفاستعملها في قول (إن الشيخان كاان للارحمن عصاياً) لمراجعاة موقاا الانفس المشاركة ،وكياا لهاا أن تتارك إلهاا ً كلا
رحمة بعباده في مقابئ شيخان رخيص ال يملل من أمره شي اً ،فكيا يملل لغيره؟!! واستعملها إبراهيم في تحذيره ألبيا
بأسلوق الحنو والشافقة (إناي أخااف أن يمسال عاذاق مان الارحمن) فاي إشاارة إلاى وجاوق اإلسارا فاي الادخوا تحاذ
رحمة الرحمن والهروق من عذاب ب رهار التوحيد ل .
 أرهرل أساليب الحوار بين الخرفين أن األنبياء لهام ابيعاة خاصاة فاي المشااعر نحاو خصاومهم ،وأنهام ال يلتفتاون ساو،ل مور الهامة التي تبني ويُبناى عليهاا ،فا براهيم لام يلاس بااالً لتهدياد أبيا باالرجم ،بائ وضاع جانباا ً وأكمائ اريقا نحاو
تحرير العقئ من تبعية الشيخان.
ف ذا انتقلنا إلى حوار إبراهيم م قوم  ،ن،ده قد تعدد في مواان كثيرة من كتاق هللا تعالى ،وقد ت،لّى بوضاوح وجااء
ااا
مفصالً في سورة األنبياء بين األخذ والرد من الخرفين ،فقاا تعالى ﴿ َولَقَ ْد آَتَ ْينَا إِ ْب َرا ِهي َم ُر ْش َدهُ ِم ْن قَ ْب ُئ َو ُكنبا بِ ِ عَاالِ ِمينَ  ،إِ ْذ قَ َ
اين،
ِألَبِي ِ َوقَوْ ِم ِ َما هَ ِذ ِه التب َماءِي ُئ البتِي أَ ْنتُ ْم لَهَا عَا ِكفُونَ  ،قَالُوا َو َج ْدنَا آَبَا َءنَا لَهَا عَابِ ِدينَ  ،قَا َا لَقَ ْد ُك ْنتُ ْم أَ ْناتُ ْم َوآَبَاا ُه ُك ْم فِاي َ
ض َاال ٍا ُمبِ ٍ
قَالُوا أَ ِج ْتَنَا بِ ْال َح ِّ
اره بُن َوأَنَاا َعلَاى َذلِ ُكا ْم ِمانَ ال بشاا ِه ِدينَ ،
ض البا ِذي فَخَ َ
س أَ ْو أَ ْنذَ ِمنَ ال بال ِعبِينَ  ،قَا َا بَئْ َرب ُك ْم َرق السبا َما َوا ِ
ل َو ْاألَرْ ِ
َوت ب
َاهللِ َألَ ِكيد بَن أَصْ نَا َم ُك ْم بَ ْع َد أَ ْن تُ َولوا ُم ْدبِ ِرينَ  ،فَ ََ ،علَهُ ْم ُج َذا ًذا إِ بال َكبِيرً ا لَهُ ْم لَ َعلبهُا ْم إِلَيْا ِ يَرْ ِجعُاونَ  ،قَاالُوا َم ْان فَ َعا َئ هَا َذا بِآَلِهَتِنَاا إِنبا ُ
ْ
اس لَ َعلبهُ ْم يَ ْشهَ ُدونَ  ،قَالُوا أَأَ ْناذَ فَ َع ْلاذَ هَا َذا
لَ ِمنَ الظبالِ ِمينَ  ،قَالُوا َس ِم ْعنَا فَتًى يَ ْذ ُك ُرهُ ْم يُقَا ُا لَ ُ إِ ْب َرا ِهي ُم ،قَالُوا فَأتُوا بِ ِ َعلَى أَ ْعيُ ِن النب ِ
اا بَئْ فَ َعلَ ُ َكبِيا ُرهُ ْم هَا َذا فَاسْاأَلُوهُ ْم إِ ْن َكاانُوا يَ ْن ِخقُاونَ  ،فَ َر َجعُاوا إِلَاى أَ ْنفُ ِسا ِه ْم فَقَاالُوا إِنب ُكا ْم أَ ْناتُ ُم الظباالِ ُمونَ  ،ءُا بم
بِآَلِهَتِنَا يَا إِ ْب َرا ِهي ُم ،قَ َ
نُ ِكسُوا َعلَى ُر ُءو ِس ِه ْم لَقَ ْد َعلِ ْمذَ َما هَؤ َُال ِء يَ ْن ِخقُاونَ  ،قَاا َا أَفَتَ ْعبُا ُدونَ ِم ْان دُو ِن ب
هللاِ َماا َال يَا ْنفَ ُع ُك ْم شَا ْي ًا َو َال يَضُار ُك ْم ،أُفٍّ لَ ُكا ْم َولِ َماا
تَ ْعبُ ُدونَ ِم ْن دُو ِن ب
ْارا ِهي َم،
هللاِ أَفَ َال تَ ْعقِلُونَ  ،قَالُوا َح ِّرقُوهُ َوا ْن ُ
صرُوا آَلِهَتَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم فَا ِعلِينَ  ،قُ ْلنَا يَا نَا ُر ُكونِي بَارْ دًا َو َس َاال ًما َعلَاى إِب َ
َوأَ َرادُوا بِ ِ َك ْيدًا فَ ََ ،ع ْلنَاهُ ُم ْاألَ ْخ َس ِرينَ ﴾ [األنبياء. ]20-24/
من المالحظ هنا أن هللا تعالى مهد ببيان ت،ليات سبحان على إبراهيم وفكره ونضوج عقل الدعوي بقول تعالى (ولقاد
آتينا إبراهيم رشده من قبئ وكنا ب عالمين) وهو الرشد المقصود في اجتهاده علي السالو حتى انتهى إلى الحقيقة المخلقة فاي
سورة األنعاو (إني وجهذ وجهي للذي فخر السماوال واألرض حنيفا ً وما أنا من المشركين)ا حتى يكون المستم على بيناة
من صدق دعوت علي السالو وأن مؤيد من عند رب .
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بداية الحوار هي سؤاا إبراهيم للبصم (ما هذه التماءيئ التي أنتم لها عاكفون) ،وهو السؤاا نفس الذي سبس وأن بادأ
ب إبراهيم حواره م أبي وإن كان أكثر تفصيالً لحقيقة التماءيائ (لام تعباد ماا ال يسام وال يبصار وال يغناي عنال شاي اً) .وإن
اختلفذ صيغة السؤالين ،ف ن الهدف هو شحذ العقئ وتنشيف الاذهن ،ولعائ عمومياة االساتفهاو ما قاوو إباراهيم وخصوصايت
م إبراهيم ،سبب ابيعة الحوار م األق والذي يفرض على االبن توضيح األمر وتقريبا أكثار رغباة فاي هدايتا وتصاويب
موقف  ،ويمكن االست ناد في ذلل إلاى ل،اوء إباراهيم فاي حاواره ما أبيا إلاى عارض رهيتا مارة واحادة ،قياادة فاي التفصايئ
والتبيان ،وانتظار الرد من النهاية ،ببالف الموقا هنا حيث بدأ الحوار بسؤاا واحد لينتظر ال،واق منهم ،ومن ءام يبادأ هاو
في ت،لية األمر انخالقا ً من هذا ال،واق .فكان ردهم عن السؤاا فبا ً لهما وضعفا ً لماوقفهم (قاالوا وجادنا آباءناا لهاا عابادين)،
فكما لم يعملوا العقئ في التأني للرد على سؤاا إباراهيم ،لام يعملاوه أيضاا ً حاين سابروه ْللهاة موروءا  ،ولعائ إباراهيم عليا
السالو يريد من جوابهم هذا تحديد مسار ال،هاا والمنحارفين فاي هاذا العاالم ،فاألسالوق الاذي جااء بصايغة الماضاي (وجادنا
آباءنا لها عابدين) يدا داللة قااعة على أن التعلئ والتح،ج بما كان من األسالف الماضية ،وإن كانوا مان ذوي القرباى ،هاو
أيسر سبيئ لالنحراف عان المسالل القاويم .فلام يهاتم إباراهيم باالرد علاى جاوابهم الاذي جااء فاي صاف  ،بائ انتقائ إلاى متابعاة
ه ائمهم و المواجهة السريعة (قاا لقاد كناتم أناتم وآبااهكم فاي ضاالا مباين) ،فتعاددل المؤكادال ،ف،ااءل (قاد) مؤكادة باالالو
ومتقدمة جملة الماضي (كنتم) إلفادة التحقياس والتوكياد ،فضاالً عان دخاوا ،باإلضاافة إلاى التوكياد اللفظاي (أناتم) حتاى يقاا
البصم م نفس ويناقشها في سلوكها ،فالتعيين بالضمير مقصود ،كما أن وصا الضالا بالمبين في تأكيد على ماد ،غواياة
هؤالء ،وأن سلوكهم هذا ليس ضالالً عاديا ً أو ابيعياً ،وإنما يبالا الفخرة السليمة.
وكعاادة المتشاكل فاي سالوك وغيار الواءاس مان اريقا يفار هاؤالء مان مواجهاة الحقيقاة ،وباديالً عان االستفساار ماان
إباراهيم عاان ساابب نعااتهم وآباااءهم بالضااالا المبااين ،يل،ااأون إلاى المواجهااة المباشاارة (أج تنااا بااالحس أو أنااذ ماان الالعبااين)،
وغرضهم من هذا االستفهاو ليس الهروق من مواجهة إبراهيم فحسب ،بائ الظهاور بمظهار القاوي وال ُمخالِاب بالحقيقاة ،لكان
استفهامهم قد فضحهم وفضح ضعفهم وخوارهم ،ويبدو من استفهامهم البحث عن الحقيقة ،لكن الواق يؤكاد غيار ذلال ،بادليئ
أن موقفهم من رد إبراهيم بعد ذلل يناقض هذا االستفهاو ،كما سيتضح .وبالغة رد البليائ جااءل مناسابة لخبيعاة االساتفهاو،
حيث وجهذ هم ة االستفهاو إلى ابيعة ما جاء ب إبراهيم إن كان حقاً أو لعباً ،ف،اء الرد (بئ ربكم رق الساماوال واألرض
الذي فخرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين) لتكون (بئ) إضرابا ً عن اللعب أوالً تليها ال،ملة االسمية لبيان ابيعاة الحاس الاذي
جاء ب (ربكم رق السماوال واألرض) ،وترتيب الرد هنا دليئ على الوعي النبوي بخبيعة عقئ هاؤالء ،ألن اإلضاراق وإن
حو ،االعتراض على ما سبس ،في استفاقة للبصم من موقف وه ة شديدة لفكره المنحرف.
وقد أراد إباراهيم أيضاا ً بهاذا التعبيار (بائ ربكام رق الساماوال واألرض الاذي فخارهن) انشاغاا العقائ مارة أخار،،
وكان من الخبيعي هنا أن يقوا :بئ ربي الاذي بعثناي باالحس ،لكنا أراد انتبااههم إلاى باوار ماا هام عليا  ،فنااق ،القضاية مان
جذورها ،حيث ال يستخي أحدهم ال عم بنسبة خلس السماوال واألرض لغير هللا ،لذا وج الضامير إلايهم (ربكام) ،والغارض
هو الضغف على أعصابهم وإفاقتهم من كذبهم وإجبارهم نفسيا ً على االعتاراف باالبروج عان ااعاة سايدهم ووجاوق العاودة
إلي  ،وما جاء قَسم إبراهيم علي السالو بكيد األصناو وتحخيمها بقول (وتاهلل ألكيدن أصنامكم) إال تأكياداً ل غاراض الساابقة،
وي يد عليها هنا ت،لية الدليئ العملي على صادق دعوتا  ،فهاو عليا الساالو لان يكتفاي بادعوة اللساان بائ ساينتقئ إلاى التغييار
باليد ،ألن األمر جد خخير.
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كما أن

سمى تكسيره األصناو كيداً على اريس االستعارة أو المشاكلة التقديرية العتقاد المباابين أنهم ي عماون أن

األصناو تدف عن أنفسها فال يستخي أن يمسها بسوء إال على سبيئ الكيد (ابن عاشور4981 ،و،

 .)92وفي قول (بعاد

أن تولوا مدبرين) وقفة أسلوبية رائقة م هذا النبي الكريم في أكثر من جانب .أوالً ،كان يمكن إلبراهيم عليا الساالو أن ينفاذ
تهديده أماو قوم  ،لكنهم كانوا سيتصدون ل بكامئ قوتهم من ناحية ،ولن يكاون قاادراً علاى محااج،تهم فاي ضاعا آلاتهم مان
ناحية أخر .،وءانياً ،وهو استنباا هاو وتربويا حيث ل،أ إبراهيم إلى تهديد قوم فاي آلهاتهم علنااً ومصارحاً بماا سايقوو با ،
الابعض بخرياس
دون الل،وء إلى البدا والمكر .وءالثاً ،أن أراد إرهار الحقيقاة فاي خيباة هاؤالء علاى الما  ،حتاى يساتدرج
َ
غير مباشر على الحس ،فرق سام أوعى من مبل  ،وهو ما لم يكن سيحصئ إذا نفذ تهديده في وجودهم م تصديهم ل .
وتتوالى األحداث سريعاً ،فينفذ البليئ وعده بالتحخيم (ف،علهم جذاذاً إال كبياراً لهام لعلهام إليا يرجعاون) ،وهاو ذكااء
من البليئ في تمني رجوعهم عن ما هم في مان ضاالا ،فلعائ هاذا الصانم الكبيار يكاون ساببا ً فاي هادايتهم ،بعاد أن يساتوقفوا
أنفسهم في البحث عن سبب عبادتهم لتلال األح،اار ،ولعلام إباراهيم أنهام سايرجعون إليهاا ،يقاوا ال مبشاري وإنماا اساتبقى
الكبير ألن غلب في رن أنهم ال يرجعون إال إلي  ،لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسب ْللهتهم ،فيبكتهم بما أجاق ب من قول
بَئْ فَ َعلَ ُ َكبِي ُرهُ ْم هذا فَ ْس َلُوهُ ْم (الكشاف4102 ،هـ،

 ،)471قاا صاحب التحرير والتنوير كانذ األصناو سابعين صانما

مصخفة ومعها صنم عظيم وكان هو مقابئ باق بيذ األصناو ،وبعد أن كسرها جعئ الفأس في رقباة الصانم األكبار اساته اء
بهم (ابن عاشور4981 ،و،

.)98

وجعئ األصناو بعد تحخيمها قخعا ً (جذاذاً) رغبةً من علي السالو في إرهاار ماد ،السافاهة والبساة التاي يعاي ،فيهاا
هؤالء بوالئهم لتلل األصناو التي ال تستخي أن تدف عن نفسها ولو ج ءا بسيخا ً من هذا التحخيم.
وبالرغم من إفصاح إبراهيم عن نيت بتحخيم األصناو ،إال أنهم تساءلوا فيماا بيانهم عان المتسابب فاي تحخيمهاا (قاالوا
من فعئ هذا بآلهتنا إن لمن الظالمين) إما لعدو تصديقهم ب،رأة إبراهيم علاى التحخايم ،أو بعادو رغباتهم فاي مواجهاة التحادي
الذي بدأهم ب البليئ علي السالو ،ل ال يظهرون بمظهر الضعيا الذي ال يملل ح،ة مقنعة لموقف .
وتتوالى األحداث حتى يقا إبراهيم موقا المسؤوا المخالب بال،واق (أأناذ فعلاذ هاذا بآلهتناا ياا إباراهيم) ،فياأتون
بالمسند إلي (أنذ) بعد هم ه التقرير م اإلنكار ،ويؤخرون المسند وهو (فعلذ) ،ألن التحخيم حادث ومعلاوو علاى الحقيقاة،
لكن المشكوك في هو فاعئ ذلل التحخيم ،يحاولون بذلل أن يقر إبراهيم بأن هو الفاعئ ال غيره ،يقوا عبد القاهر ال،رجاني
ف ذا قلذ( :أأنذ فعلذ ذاك) ،كان غرضل أن تقرره بأن الفاعئا يبين ذلل قول تعالى ،حكاية عن قوا نماروذ (أأناذ فعلاذ
هاذا بآلهتنا يا إبراهيم) ال شبهة في أنهم لم يقولوا ذلل ل علي السالو ،وهام يريادون أن يقار لهام باأن كسار األصاناو قاد كاان،
ولكن أن يقر بأن من كانا وقد أشاروا ل إلى الفعئ في قولهم (أأنذ فعلذ هذا)؟ وقاا هو علي السالو في ال،واق (بائ فعلا
كبيرهم هذا) (ال،رجاني4141 ،هـ4997 -و،

 ،)441والغارض مان عباارة البليائ إلا او هاؤالء الح،اة بنفاي األلوهياة

عن هذه الح،ارة.
واألمر في قوا البليئ (فاسألوهم إن كانوا ينخقون) استه ا ًء بهم وبعقلهم ،وتصريحا ً بالسبرية من أصانامهم التاي ال
تضر وال تنف  ،والغرض من هذا األمر هو لفذ انتباههم إلى غيهم ورف الغشاوة عان سامعهم وأبصاارهم .والتعبيار القرآناي
في وصا خيبتهم وقلبهم للحقائس في قول تعالى (ءم نكساوا علاى رهوساهم) غاياة فاي وصاا واقعهام ،فاالنتكااس مان الفعائ
نكس والنكس :قلب الشيء على رأس  ،وفي حديث أبي هريرة :تعس عبد الدينار وانتكس أي انقلاب علاى رأسا وهاو دعااء
علي بالبيبة ألن من انتكس في أمره فقد خاق وخسر (ابن منظور4141،هـ،
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وكأن هؤالء كانوا قريبين من االعتراف بالحقيقة لكن سرعان ما ارتدوا عنها وعادوا لوض الشيء في غير موضع  ،ف،اء
الرد متوائما ً م موقفهم في صورة استفهاو إنكاري (أفتعبدون من دون هللا ما ال يانفعكم شاي ا ً وال يضاركم) متبوعاا ً بالتضا،ر
(أف لكام ولماا تعبادون ماان دون هللا) إليقاارهم مان غفلاتهم وتنباايههم علاى ماوقفهم المقلااوق،
والسابرية مانهم ومان أصاانامهم ٍ
ويحيخهم إبراهيم باستفهاو توبيبي آخر (أفال تعقلون) ل ال ي،دوا مبرجا ً أو مفراً من مصارحة أنفسهم ،وهو تعبير عن ماد،
حر

البليئ على متابعة القضية للنهاية ،ألن م،رد االستعانة باالساتفهاو ولاو كاان توبيبااً هاو محاور جدياد للمناقشاة ،مماا

يبرهن على سالمة وجدية الحوار الفعاا لاد ،إباراهيم عليا الساالو ،فاي مقابائ ت،اهائ هاؤالء المعانادين لقضاية الحاوار مان
األصئ وتمسكهم الدائم بالتهديد والوعيد في صورة األمر (قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين) ،وهو ماا حادث مان
قبئ في حوار إبراهيم م أبي .
ويمكننا أن نلخص أهم المالمح األسلوبية في حوار إبراهيم وقومه فيما يلي:
 تنو أسلوق إبراهيم في الحوار م موقف الثابذ وأغراض الواضحة من بداية الحوار إلى نهايت ا بدءاً بتكثيا التأكيد فايمواجهة ميراث الضالا الذي يفتبر ب هؤالء المعاندين ،وذلال حاين واجههام بقولا (لقاد كناتم أناتم وآبااهكم فاي ضاالا
مبين) ،ومروراً باإلصرار الواضح على االستعانة بأسلوق التأكيد المصاحب للقسم المغلظ في تهدياده الصاريح بتحخايم
أصنامهم في قول (وتاهلل ألكيادن أصانامكم بعاد أن تولاوا مادبرين) .إضاافة إلاى ذلال ،موقفا الواضاح فاي السابرية مان
موقفهم بأكثر من أسلوق يتراوح ما بين ال،ملة الفعلية واسم الفعئ واألمر واالستفهاو (بئ فعلا كبيارهم هاذا ،فاساألوهم،
أفتعبدون من دون هللا ما ال ينفعكم شي اً وال يضركم ،أف لكم ولما تعبدون من دون هللا ،أفال تعقلون).
 رهور ءورة إبراهيم العقلية على أعراف قوم الباالةا وإنكاره المخلس للتقليد األعمى وذلال حاين غارس شا،رة االساتفهاومن بداية الحوار ،وجعئ من هذه الش،رة أساسا ً يمكن االنخالق من إلى بقية األفر التي تحيف بها بهدف الوصاوا إلاى
الحقيقة في قول (ما هذه التماءيئ التاي أناتم لهاا عااكفون) ،فاي مقابائ ال،اواق غيار المنخقاي والغيار مناساب لالساتفهاو،
حيااث كااان االسااتفهاو عاان ماهيااة هااذه الح،ااارة ولاايس العلااة فااي عبادتهااا ،فكااان جااوابهم خاوياا ً (قااالوا وجاادنا آباءنااا لهااا
عابدين) ،وكذلل أساليب التهديد المتكررة دون التمهئ في األسباق (من فعئ هذا بآلهتنا إن لمن الظالمين ،فأتوا با علاى
أعين الناس لعلهم يشهدون ،حرقوه وانصروا آلهتكم).

الخاتمة:
رهر جليا ً من خالا مواض التحليئ كيا أن أساليب الحوار عند نوح وإبراهيم تبتلاا تماماا ً عان أسااليب المعانادين
والمتكبرين الذين حاولوا بكائ جهادهم تحويائ دفاة الحاوار وإخراجا مان إااار العقائ .فاألنبيااء علايهم الساالو آءاروا أسااليب
الحوار المؤءرة كاالستفهاو المحف للعقئ والذي ياأتي أحياناا ً ألغاراض اإلنكاار والتع،اب والتاوبيو ،واألمار والنهاي الهادفاان
للنصح واإلرشاد ،والنداء المستع ِخا للمنادَ ،كما ورد في حوار إبراهيم م أبي .
كما الحظنا أن األساليب النبوية لم تبتلا في ماهيتها وجدواها مان بادايال المواجهاال حتاى نهايتهاا ،فماا وجادنا فاي
تلل األساليب ما يوحي بالتفلذ أو التهرق من ال،واق.
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في مقابئ ذلل ،لم ن،د في أساليب المعانادين كافاة ماا ياوحي أو يشاير مان بعياد بحاوار ذال جادو ،أو انفعااا إي،اابي
يثري الحوار ويهدف إلى الغاية والقضية الشريفة التي يناضائ األنبيااء مان أجلهاا ،بائ علاى العكاس مان ذلال وجادنا انفعااالً
شبصيا ً وشعوراً بالكبر أفضى بهؤالء إلى التصريح بالتهديد والوعيد بديالً عن الوقوف م النفس والتثبذ الحقيقة.

التوصيات:
تباين أساليب الحوار عند نوح وإبراهيم م قومهما م توحد الهدف وهو الوصوا بالبصام والخارف اْلخار إلاى بار
األمان وهو الحقيقاة المخلقاة ،فاي مقابائ أسااليب التفلاذ والهاروق والتهدياد والوعياد مان األااراف المكاابرة والمعانادة ،مماا
يستدعي كثيراً من الدراسال اللغوية واألدبية للتعمس أكثر في الحوارال القرآنية وتنو أساليبها ومادلوالتها ،والوقاوف علاى
التعبيرال المؤءرة بين أاراف الحوار المبتلفة ،ليكون القار والمبتص -على حد سواء -علاى اااال دائام بأساباق التاأءير
في المبااب ،وكيفية الحوار اإلي،ابي.
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