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  :مدخل متهيدي

  .والتشاور، واعتمدمها يف تبليغ الدعوة اإلسالمية دعا اإلسالم إىل مبدأ احلوار

  فما املقصود (حلوار؟ 

  املقصود (لتشاور؟وما  

  وما هي الضوابط واآلداب اليت وضعهما اإلسالم هلما؟ 

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

I - اAدراسة النصوص وقراء: 

 :توثيق النصوص -  1

  :الشورىالتعريف بسورة  - أ

 يف واألربعون الثانية ترتيبها آية، 53 آAMا عدد مدنية، فهي 27 – 25 - 24 – 23 اآلMت ماعدا مكية، :الشورى سورة

 وتعليما اإلسالم، يف الشورى مبكانة تنويها" الشورى"  سورة مسيت ،"حم" مقطعة حبروف بدأت ،"فصلت"سورة  بعد نزلت الشريف، املصحف

 السورة هذه واoتمع، الفرد حياة يف جليل عظيم أثر من له ملا الشورى منهج األكمل، األمثل املنهج هذا على حياAم يقيموا أن للمؤمنني

حملور ،)واجلزاء البعث الرسالة، الوحدانية،( العقيدة أمور تعاجل الكرمية  األساسي اهلدف وهو والرسالة، الوحي هو السورة عليه تدور الذي وا

  .الكرمية للسورة

  :النحلالتعريف بسورة  –ب 

آية، ترتيبها السادسة عشر يف املصحف  128فهي مدنية، عدد آAMا  128إىل اآلية  126مكية ماعدا من اآلية  :سورة النحل

الشتماهلا على تلك العربة " سورة النحل"، مسيت هذه السورة الكرمية "أتى " نزلت بعد سورة الكهف، بدأت السورة بفعل ماضي  الشريف،

صنع اخلالق، وتدل على األلوهية �ذا الصنع العجيب، السورة تعاجل موضوعات العقيدة الكربى، كاأللوهية  البليغة اليت تشري إىل عجيب 

  .، إىل جانب ذلك تتحدث عن دالئل القدرة والوحدانية...شور والوحي والبعث والن

II  - فهم النصوص:  

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1

o آمنوا وأطاعوا أمره :استجابوا لر�م . 

o يتبادلون الرأي فيما بينهم :أمرهم شورى بينه . 

اإلسالم في والتشاور الحوار أدب  

 
َ

َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

ينَ ﴿ ِ
�

قَاُموا لَِرب ِهمْ  اْستََجابُوا َوا�
َ
الةَ  َوأ ْمُرُهمْ  الص�

َ
ا بَيْنَُهمْ  ُشورَى َوأ   .﴾يُنِفُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َوِمم�
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َ

َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

  اْدعُ ﴿
َ

َمةِ  َرب َك  َسِبيلِ  إِ
ْ
ِك

ْ
َموِْعَظةِ  بِا?

ْ
ََسنَةِ  َوال

ْ
ُهم ا?

ْ
Dِ  وََجاِدل

�
ْحَسنُ  Fَِ  بِال

َ
مُ  ُهوَ  َرب�َك  إِن�  أ

َ
ْعل

َ
 وَُهوَ  َسِبيِلهِ  َعن َضل�  بَِمن أ

مُ 
َ
ْعل

َ
ُمْهتَِدينَ  أ

ْ
  .﴾بِال
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o ألسلوب املناسب :(حلكمة) . 

o ظرهم وحاورهم :جادهلم�.  

 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2

صاف واآلداب املتجلية يف التزام الشورى وتبادل اآلراء يف أمورهم  � مدحه سبحانه وتعاىل للمؤمنني الذين يتصفون مبجموعة من األو

 . ومشاكلهم

يف حماوراAم للغري ممن  بيانه عز وجل املنهج الرفيع الذي ينبغي أن يتصف به أهل الدعوة إىل هللا تعاىل وما ينبغي عليهم االتصاف به �

 .يدعون من الناس

III - حتليل حماور الدرس ومناقشتها:  

  :وفوائده احلوار مفهوم – 1

  :احلوارمفهوم  -أ 

  .(جلدال أيضا ويسمى معني، موضوع حول أكثر أو شخصني بني جيري الذي احلديثهو  :احلوار

  :فوائد احلوار –ب 

  .اهلدف وبلوغ التفاهم على يساعد �

  .البشر بني الطيبة العالقات على حيافظ �

  .الفوضى جتنب ويعلمنا النظام يبث �

  التشاور وفوائده مفهوم -  2  

  :التشاورمفهوم  - أ

  .معني أمر حول النظر ووجهات اآلراء تبادل أو اآلخر رأي طلبهو  :التشاور

  :فوائد التشاور –ب 

صل أو حوهلا، املختلف للقضاM �جحة حلول على التشاور للعثور أسلوب اعتماد على سبحانه اخلالق حثنا  يف تالؤم إىل التو

 خربات من االستفادة من منه فرد كل يتمكن بواسطة التشاور إذ ومتاسكه، اoتمع وحدة يف إجيايب أثر من هلا ملا وكذلك املطروحة، اخلالفات

  .(لرأي واالستبداد التعصب عن وميتنع وجتار�م، اآلخرين

  :والتشاور احلوار أمهية -  3

مر� اإلسالم (لتزام هاذين املبدأين إلجياد احللول الناجعة ملا تغوص فيه وقد أ يعترب احلوار والتشاور من أهم مسالك الدعوة إىل هللا،

صحابه (لشورى فيما بينهم  ،األمة من مشاكل صي أ صول إىل توافقات، حيث جند الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يو ال يسود االستبداد  حىتولطرح اخلالف والو

  .اoتمعات ومتاسكها ملا هلا من آ�ر اجيابية يف وحدةكما مدح هللا تعاىل عباده املتصفني (لشورى   ي، (لرأ

  :آداب احلوار والتشاور -  4

 : نذكر منها ،وجب التحلي مبجموعة من اآلداب الكي حيقق احلوار والتشاور األهداف املرجوة منهم

صول إىل قلب املستمع وإقناعه: أحسناحلوار (ليت هي  �  . أي احلوار �حسن األساليب للو

 . بدون التباهي أو املفاخرة حىت ال يضيع الغرض من احلوار: التواضع أثناء احلوار �

حملاور � صغاء إىل ا  . وذلك بعدم مقاطعته والصرب عليه حىت ينتهي: حسن االستماع واإل

 . الغري وعدم االستبداد (لرأي والتعصب للرأي الشخصي استشارة �

  .رأيلعدم التسلط على اجلماعة واالستبداد ( �
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