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 ملخص البحث:
، و املدعو يف اللغة القوليبدأ بتعريف األثر، و يتناول البحث احلديث عن أثر القول يف املدعو، و 

األثر العقدي، يف املدعو ك القولأثر والشرع، مث بيان أنواع القول وأمهيته الدعوية، مث بيان  
 .والشرعي، الفطري، والصويت، والداليل العلمي

 الكلمات الدالة:
 املدعو-القول-أثر
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 املقدمة

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من  
من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.  وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

 أمهية املوضوع:  : أولا 

ت الدعو  واحليا ،والعاملون يف حقل الدعو  إى إن للقول أثرًا عظيماً،وأمهيًة ابلغة،يف مجيع جماال
هللا،على خمتلف مستوايهتم وقدراهتم العلمية والعملية،يدركون أمهية القول،وكونه من أعظم الوسائل 
الدعوية فاعليًة،وأخطرها أتثريًا إجيابيًا أم سلبياً،ومدى حاجة املدعوين إى من يبصرهم آباثر القول 

عية،واملتفرعة من كثر  أشكاهلا وأساليبها،وأدواهتا،وذلك من خالل العود  هبم الدينية والدنيوية الشر 
،ليستنريوا يف دعوهتم ابلوحي اإلهلي،الذي ال {،وهدي السلف الصاحلإى كتاب هللا وسنة رسوله 

 .أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 
   -وأتيت أمهية هذه الدراسة وتتحدد أغراضها يف النقاط التالية : 

عناية القرآن الكرمي،والسنة املطهر ،هبذه الوسيلة،منهجاً،وأسلوابً،حكيماً،جعل هلا أثراً  (1
 0بليغاً،يف وسائل الدعو 

للقول احلسن منزلة رفيعة،ومثرات اينعة،ابعتباره الوسيلة الفطرية األصيلة،اليت استخدمها  (2
  0األنبياء والرسل،يف تبليغ رساالت هللا تعاى،وإيصال احلق للمدعوين

يف كافة جماالت الدعو ،وإعداد الدعا  استثمار وسيلة القول،تنمية الوعي بضرور   (3
القول ومنهجيته،وأساليبه،وخصائصه،وضوابطه  ،ذوي البصري  بفقه مقاصدنيدربامل

،واعتداهلا من وتنفيذها ومتابعتها واقعياً ،و الدعالشرعية،واليت هلا أتثري يف حتقيق أهداف 
 حيث الشكل واملضمون.

تعدد أساليب القول له آاثر جذابة،تشعر به نفوس املدعويني،وتنوع فنون القول من  (4
 0دواعي اإلقناع العقلي،والتأثري القليب،وعظيم األثر يف جناح دعو  الداعي

اإلساء  يف حسن استخدام القول،و  ةلياستخدام وستضافر املمارسات اخلاطئة،يف  (5
،ويضعف املعوقات اليت تقف يف طريق الدعو  د منيعوآداهبا،وتنزيلها على الواقع،،فنوهنا

 أثرها يف املدعوين.
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 اثنياا: أهداف البحث:
 عنايةمن خالل ،مكانة القول الدعوية،وإيضاح آاثر القول على املدعوين بيان،الدراسة هذه هتدف

لوسيلة فريد   جمناذ  استخدام أساليب وطرق وأشكالالكرمي والسنة النبوية املطهر ،يف  القرآن
وتبصري الدعا   ،املدعويندعو  ة والسلوكية والوجدانية يف يرفع،توصل إى حتقيق األهداف املالقول

 قتطبيآاثر واإلفاد  من أن حيسنوا االستفاد  من وسيلة البيان والقول،يف نصوص القرآن والسنة،
 0 قولللوسيلة ا  الرسول

 اثلثاا: مشكلة البحث:
لدى بعض الدعا ،بسبب   ةيالدعو القول  فقه آاثريف ،العقبات والعوائقبعض  وجود

القول،واإلساء  يف حسن استخدام  ةلياستخدام وستضافر املمارسات اخلاطئة،يف 
،وأضعف أثرها تقف يف طريق الدعو  عوقات  وآداهبا،وتنزيلها على الواقع،مما أنتج م  ،فنوهنا

 عوامل ضعف أتثري هذه الوسيلة الدعوية اهلامةمالحظة يف املدعوين،ومما يستدعي أيضًا 

ومعاجلة األخطاء الوارد  يف ذلك،ليتحقق التأثري املعنوي واحلسي يف املدعوين، استجابة يف
  0املدعوين،ويتفاعلوا مع معطيات القول ويتبعوا أحسنه

 ساؤلت الدراسة:: ترابعاا 
 السؤال الرئيس:لتحقيق أهداف البحث، يسعى الباحث لإلجابة عن 

 ما اآلاثر الدعوية لوسيلة  القول على املدعو؟ 
 التساؤالت التالية:ومنه تتفرع 

 ؟يندعو امل مظاهر تنوع القول،وأشكاله،علىما  -1

 للقول،على املدعو ؟ما األثر العقيدي،والفطري،والنفسي،والصويت،والداليل العلمي  -2

القول من الوسائل الدعوية،اليت تتصف آاثره الدعوية ابلشمولية  : حدود البحث:اا خامسا 
الواسعة،وذلك ابعتبار تعدد طرق عرضه،وتنوعها،ومن حيث تعدد فنون القول حبسب حاجات 

اخلطة  اآلاثر الدعوية الرئيسة،اليت تتناسب مع حدود ومتطباتاملدعوين،فاستدعى انتقاء أبرز 
 0معيةاجلا حبا ألالبحثية املرسومة،ل

 البحث :  : منهج سادساا 

 هلا اليت والنبوية القرآنية النصوص ودالالت معاين بيان ويتضمن :التحليلي الوصفي املنهج -1

 املنهج -2 0آاثرها على املدعو ستخالصالوتفسريها، حتليلها ،وحماولةبدعو  املدعو عالقة

اً رصيدعطي الداعية ت اليتالكرمي والسنة املطهر ، القرآن النصوص استقراء  ويستلزم:االستقرائي
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حبسن األثر يف الدين  ى املدعويف اختيار الطريقة املثلى واألنسب يف دعوته،مبا يعود عل،اً زاخر 
  0والدنيا،وطيب الثمر يف الدارين

،ابختيار ؤثر  يف املدعوينالرتبوية الدعوية،امل الدالالت استنباط ويعين: :االستنباطي املنهج -3 
جمموعة من النصوص الشرعية،املتصلة ابلدعو  إى هللا تعاى،واستنباط كالم العلماء وشروحاهتم،مث 
ما فتح هللا به من خواطر ومفاهيم،تربط النصوص ابلواقع الدعوي من خالل الشرح،واستخالص 

 أبرز اآلاثر،الستثمارها يف هداية املدعو .
 -السابقة:  سابعاا: الدراسات

أثر  جيد دراسة علمية تعين ببحث  مليقرر الباحث أنه على حد علمه واطالعه للبحو  والكتب،
من عد   س  ر  د   القول (وفق ما هو مقرر ومدروس يف ثنااي البحث،وموضوعالقول يف  املدعو

استقراء يف  ،ومل يفرد ابلدراسة املستقلة واملستفيضة،،وضوابطه،وخصائصهتهأمهيه،و أنواعكجوانب،
وتتطلع هذه الدراسة الستكمال هذا اجلانب املهم ،دعوية،يف حدود علم الباحث وهللا أعلمآاثره ال

بشكل عام  واليت   قولواستيفاء معظم ما يتعلق به،ويستحسن عرض الدراسات ذات الصلة ابل
 أفاد الباحث منها مما وجد له عالقة بدراسته احلالية :

-هـ1421 ،9الطبعة: بريوت،الكرمي زيدان،الناشر: مؤسسة الرسالة،أصول الدعو ،عبد  - -1
 واشتمل علىالتبليغ ابلقول،يف املبحث الثاىن من وسائل تبليغ الدعو ، م، تضمن الكتاب2001

 0 على املدعو القول رآلاثتعرض املؤلف يومل ،أنواع القول،و الضوابط العامة،و أمهية القول يف التبليغ
-هـ1412 ،1الطبعةبريوت،مؤسسة الرسالة، ،لدعو ،حممد أبوالفتح البيانويناملدخل إى علم ا -2

ها يتمن حيث تعريفها وأمه،ضمن وسائل الدعو ،وذلك،ة القولليوسحيث تناول ،م1991
 0 على املدعو القول رآلاثذكر دون ها،بطاضو و 
 1دار الثقافة،الدوحة،طحسن عيسى عبد الظاهر،فصول يف الدعو  اإلسالمية، -3
،تناول املؤلف يف الفصل السابع،الدعو  والبيان،وعرف البيان القويل،وبني قيمته،وضرورته، 1406،

والدراسة ال ختلو من فوائد والقصد يف البيان،وأثره الفاسد ابختصار شديد،مث تناول أقسام الكالم،
 0على املدعو،ابلتفصيل املدروس يف هذا البحث القول رآاثيستأنس هبا يف ذكر 

،اشتمل املبحث 1425، 1ائز الدعو  إى هللا تعاى،فضل إهلي،مطبعة سفري،الرايض،طرك -4
الرابع على ذكر الدعو  ابلقول،وبني أهنا تتفرع إى أقسام،الدعو  ابلرتغيب والرتهيب،وبسوق 

   0 لفعل،وابإلشار القصص،وبضرب األمثال،مث تناول الدعو  القولية املقرونة اب
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 استعرض يف، 1410أمحد العدانين،مطابع الصفا،مكة،،عو  اإلسالميةدراسات يف طرق الد - 5
 ،،واخلطابة،واحملاضر ،واملوعظةالعام وهي :اللني،واحلديث،مظاهر الطرق القولية الباب األول

   0 والندو ،واجلرأ  يف قول احلق
يف الباب  عرض،2،ط 1416توفيق الواعي،دار اليقني ،املنصور ،،الدعو  إى هللا تعاى -6

ضمن وسائل التبليغ،السمعية والبصرية واملقروء ،وذكر املؤثرات ة القول ليالرابع،لوس
 0 احلسية،والعقلية،والنفسية،ودرجات التأثري،ابختصار شديد

وهذه الرسالة على صغر ،1،ط1418دار القلم،دمشق،،جهاد الكلمة،حممد أبوالفتح البيانوين -7
ق،وحكم قوهلا،ومنهجها،وأساليبها،وضوابطها،وخلت كلمة احلحجمها،فقد تضمنت تعريف  

 رآاثويالحظ يف هذه الدراسات السابقة،إما خلوها من 0الرسالة من ذكر آاثر القول وكلمة احلق
،أو ذكرها بشكل عام وخمتصر جداً،وقد تناولته دراسة الباحث ابلتفصيل،حيث على املدعو القول

أنواع القول وأمهيته عو مسيس احلاجة إى إبراز تد،تضيف هذه الدراسة بعدًا جديدًا وهاماً 
 0دعويف املاألثري لتتضح من خالله أبعاد التكامل  ،الدعوية،ومكانته يف الدعو 
 (أثر القول يف  املدعو :بعنوان خطة البحث املوسوم

،أما املقدمة فقد تضمنت: أمهية املوضوع، أسباب اختيار ومبحثنياشتمل البحث على مقدمة 
 0البحث، الدراسات السابقة املوضوع،أهداف البحث،تساؤالت الدراسة، حدود البحث، منهج

 وموضوعات البحث تتضمن مايلي: 
 مبصطلحات البحث تعريفاملبحث األول :ال

 0تعريف األثر يف اللغة والشرع - -املطلب األول
 0يف اللغة والشرع  القولتعريف   -املطلب الثاين

 0تعريف املدعو يف اللغة والشرع   -املطلب الثالث

 0:  أنواع القول وأمهيته الدعوية   -املطلب الرابع
 يف املدعو القولأثر  -املبحث الثالث:

 0األثر العقيدي،والشرعي  -املطلب األول
   0األثر الفطري  -املطلب الثاين 

 0األثر  الصويت  -املطلب الثالث 
 0األثر الداليل العلمي   -املطلب الرابع
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 مبصطلحات البحث تعريفاملبحث األول :ال

 0تعريف األثر يف اللغة والشرع - -املطلب األول

 األثر يف اللغة : -أ

 الشيء،ورسم الشيء،وذكر تقدمي:أصول ثالثة له والراء، والثاء :"اهلمز ~هـ(395 فارس قال ابن
ر : البقية من الشيء،واجلمع أاثرات،ومنه قوله تعاى:} الباقي، الشيء  واأل اث 

     
      

 }1،وأّما حديث عمر"ًفإنه يعين ،2:"ما ح ل فت  بعدها آث رًا وال ذاكرا
ًا عن غريي أنه   من ترى ما :"األثر بقية~ هـ(175 ت  وقال الفراهيدي3"،ح ل ف بهبقوله آث راً خم ِْب 

وأثر احلديث: أْن أيث ره قوٌم عن قوم  أي : حي دَّ  به يف  ع لقة   يبقى ما بعد يـ ر ى ال وما شيء كل
وقد أثرت  أن أفعل كذا وكذا وهو هم يف ،آاثرهم أي : ب عدهم واملصدر:األاثر   واملأثر  : املْكرمة

 4" عزم
 شيء من احلاصل وهو النتيجة :مبعىن :"األثر~(هـ816 تقال اجلرجايناألثر يف الشرع: -ب
أفعاالً ،ومقصودان ابألثر يف هذا البحث:اختيار خالصة ما بقي من رسم القول،وأحسنها 5"

 ،وتقدميها أواًل يف اخلِب،واختصاصها ابلذكر لتكون أعالمًا دعوية تـ ْرو ى،وم ْكر م ةً وأخالقًا حسنةً 
 0يـ ت حدَّ  عنها،وسنًة ابقيةً 

 يف اللغة والشرع: القولاملطلب الثاين:  تعريف 

 يف اللغة : القولتعريف  -أ
 كلمه ،وهو يقل   صحيحٌ  واحدٌ  أصلٌ  والالم والواو "القاف6~هـ(395 فارس قال ابنة : ـالقول لغ

كل لفظ قال به "ويطلق على املفهم،لفظًا ومعىن، الكالم على الرتتيبالن طق،احلكاية و  من الق ول
                                                           

 0   4(سور  األحقاف  1
/ 1، مسند اإلمام أمحد  4343(80/  5( صحيح مسلم ،كتاب األميان،ابب النـَّْهى  ع ن  احلْ ل ف  ب غ رْي  اَّللَّ  تـ ع اى    2

267)112   0 
 (53/  1( معجم مقاييس اللغة ، البن فارس    3
 (236/  8( كتاب العني ، للفراهيدي   4
 (23/  1( التعريفات ،للجرجاين   5
 (42/  5يس اللغة البن فارس  ( معجم مقاي 6
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 هي:احلروف اليت تتألف منها هيآت ل امللفوظةاقو األ،و 7مفردًا أو مجلة"،اتمًا أو انقصاً  اللسان
ن ت ن ا املنطوقة،م ْقر وءٌ  األلفاظ املسموعة،ومفردات امللفوظة الكلمات ْلف وظ ة   حب  ر وف ه    ِب  ْلس   اْلم 

 اْلم ْسم وع ة ،
اللفظ املركب من احلروف املِبز ابلنطق مفرداً كان أو مجلة الدال يف الشرع هو:" القولتعريف  -ب

 أو القضيةامللفوظة يف املركب اللفظ هو :"القول~(هـ816 تقال اجلرجاين. (8)"على معىن مفهوم
بيان الداعية ملا :ويقصد ابلقول يف اصطالح الدعو ،9املعقولة" القضية يف العقلي املركب املفهوم

اشتمل عليه دين اإلسالم من العقائد والشرائع واألخالق ابلقول املبني واملنطق الفصيح والكالم 
 الواضح . 

 تعريف املدعو يف اللغة والشرع :  -املطلب الثالث

الدعاء: هو يف األصل من النداء، يقال لغة: د عا فالانً إذا صاح به تعريف املدعو يف اللغة:من  -أ
 0قوله ليسمع  هتنبيهو انداه، فهو طلب  إقبال املدعوّ  إى الداعي و 

 ،10:"كل خماطب ابلدعو  من اخللق"عرف بعض العلماء املدعوأنهتعريف املدعو يف الشرع: -ب
كل فرد أو مجاعة من العاملني، ت ْدع ى إى دين اإلسالم،وتـ بـ لَّغ تكاليفه وميكن أن نعرفه مبا يلي:

 0ماًل،يف كل زمان ومكاناعتقاداً وقواًل وع

 :  أنواع القول وأمهيته الدعوية :  -املطلب املطلب الرابع

القول نوع من أنواع الوسائل املادية،واليت تعد أحد أركان الدعو  الرئيسة،يف تبليغ الدعو ،وإيصاهلا 
الناصح هو للناس،وقد أمر هللا تعاى  رسله عليهم الصال  والسالم،وأتباعهم ابستخدامها،والداعية 

الذي يفيد من هذه الوسائل،ويسِب أغوارهـا،وحيسن انتقاء األفضل واألكمل منها يف هداية 
ع املدعوين يف دينهم ودنياهم، على ضوء ضوابط الشرع فْ اخللق،وتبليغ أحكام العقيد  والشريعة،ونـ  

إن من رمحة هللا وأصوله،والوسائل املادية،تنقسم إى وسائل قولية ملفوظة،ووسائل قولية مكتوبة،و 
لتحقيقها،أال وهي الوسائل،واشتمل  تعاى وحكمته،أن جعل للمقاصد واألهداف والغاايت طرقاً 

القرآن الكرمي والسنة املطهر ،على كثري من الوسائل الدعو  املادية،اليت اتصفت ابلدقة والوضوح 
                                                           

 (561/  6( احملكم واحمليط األعظم ، البن سيده   7
 . 11، قطر الندى، البن هشام ص688انظر: املفردات، لألصفهاين ص (8
 (230/  1( التعريفات ، للجرجاين   9

 0   556/ 2( األسس العلمية ملنهج الدعو ،عبدالرحيم املغذوي، 10
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املدعوين،والفاعلية يف واحليوية،يف تبليغ دين اإلسالم،وحتقيق مقاصد الدعو ،وقو  التأثري يف 
التنوع،حبسب الفروق الفردية للناس وتفاوت قدراهتم،ومهاراهتم الذاتية،واملقصود ابلوسائل 
املادية:األدوات واآلليات احلسية وامللموسة اليت يستعان هبا على تبليغ الدعو  وفق ضوابط الشرع 

ت واألوعية احلسية اجلامد   قد أتخذ شكل اآلال،وسائل املادية اليت تعني الداعيةومقاصده،وال
كاملنِب،والقلم والكتابة ووسائل االتصال،وقد أتخذ شكل الصيغ األسلوبية كالقول،أوالعملية 
 احلركية( كالرحالت،واملعارض،والدعو  حباجة إى القول البليغ الفصيح،فهما جيمعان كمال أوجه 

ظ،ألن اآللة تتعّلق ابللفظ دون املعىن، البيان،إذ إن"الفصاحة متام آلة البيان فهى مقصور  على اللف
ابستعمال هذه الوسيلة يف  ،وقد أمر هللا تعاى نبيه 11والبالغة إمنا هي إهناء املعىن إى القلب"

      تعاى:} دعوته،فقال
}12توجيها ويوجههم ،،أي"أنه يبلغ إى كنه ما ىف قلوهبم،فيصل إى أعماقها

أن  حسنًا إى ما فيه صالح ىف الدنيا واآلخر ،هذا القول البليغ الذى يصل إى كنه القلوب،جيب
اللفظ مستقيماً،واملعىن  أن يكون:،والثاىنأن يكون املطلوب حقاً :تتحقق فيه ثالثة أوصاف:أوهلا

 القائل   ن  م  ؤْ حبيث يـ  من النفس، أن يكون القول منبعثاً :فال يصل إى احلق إال ابحلق،والثالثسليماً،
واالجتاه إى جذب املستمعني،بوسيلة القول 13بصواب ما يقول،فإنه ال يؤثر إال املتأثر"،

البليغ،الذي ينفذ إى القلوب،وحيرك النفوس،وميهد لالستجابة،من املطالب الضرورية،للداعية 
 الظهور،والفصاحة،فيتخريالالزم،والذي أييت مبعىن ابلبيان القويل  احلصيف،يف نشر دعوته،سواءً 

أعظم بيان قويل للدعو ،أال وهو القرآن الكرمي،والسنة املطهر ،حيث كان إلعجاز بيان القرآن 
ستجابتهم،أوابلبيان القويل ال اً إى قلوهبم،وحتريضًا يف نفوس املخاطبني،ونفاذ اً كبري ًا  والسنة،أتثري 

ثره أتثريًا ومجااًل،ومالئمًة ألحوال املتعّدي،فيجتهد يف اإلظهار،واإلفصاح ألحسن القول،وأك
    }عز وجل: هقولو ين،مهتداًي هبدي هللا تعاى،املدعو 

}14، أي:بيان ألفاظه ومعانيه لك،وإظهار أحكامه وتفصيل
ل ه  م ْن ح ر ام ه   ْي يز  ح ال  وعبارته النرّي يعتِب"من أكِب ،والقول البليغ الفصيح،ِبلفاظه احلسنة،15شرائعه،ومت 

                                                           
 (3/  1أبو هالل العسكري  -( الصناعتني : الكتابة و الشعر  11
 0   63-60( سور  النساء:  12
 (1739/  1حممد أبو زهر    -( زهر  التفاسري  13
 0  19( سور  اْلق ي ام ة :   14
 (492/  7( أحكام القرآن ،البن العريب   250/  8( انظر: نظم الدرر ،للبقاعي  15
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،يف قوله وقدو  الداعية،الرسول ،16ما تستمال به القلوب،وتنثين إليه االعناق وتزين به املعاين"
سالسة ،هل"من ذلك ابحملل األفضل واملوضع الذى ال جيالبليغ،وبيانه املعجز،حيث كان 

ى جوامع وت  أ  ،فل  ك  وقلة ت  ،نوصحة معا،وجزالة قول،ونصاعة لفظ،وإجياز مقطع،وبراعة منزع،طبع
وحياورها ،فكان خياطب كل أمة منها بلساهنا،سنة العربلْ أ   م  ل  وع  ،ص ببدائع احلكموخ  ،الكلم
،وهكذا يوظف الداعية نعمة البيان اليت امنت هللا هبا على 17ويباريها يف منزع بالغتها"،بلغتها

معانيه،بشىت أساليب البيان،وأقواها أتثريًا يف اإلنسان،وأمهيتها يف إبالغ رسالة اإلسالم،ونقل 
    }لقول احلق تعاى: أصناف املدعوين،مصداقاً 

     
 }18, فيذكر الداعي"من املعاين،ما هو أكمل مناسبة للمطلوب،ويذكر

املعاين،فالبالغة بلوغ غاية املطلوب،أو غاية املمكن من من األلفاظ ما هو أكمل يف بيان تلك 
املعاين،ِبمت ما يكون من البيان،فيجمع صاحبها بني تكميل املعاين املقصود ،وبني تبيينها ِبحسن 
وجه،ومن الناس من تكون مهته إى املعاين،وال يوفيها حقها من األلفاظ املبينة،ومن الناس من 

املعاين،لكن ال تكون تلك املعاين حمصلة للمقصود املطلوب،يف ذلك  يكون مبينًا ملا يف نفسه من
والتوازن احلكيم يف استعمال وسيلة القول،بشقيها اللفظي واملعنوي،حيقق مقصود ،19املقام "

الدعو ،وكمال جناحها،ومن هذا املنطلق نستبني أمهية القول ابلنسبة للداعية،من حيث كونه 
تصريف القول،وأتليف كالم بليغ،مالئم للمقام،وإلظهار مقاصد  هبا على ر  د  ت  قْ يـ  ،ةً ك  ل  م  

إى حقيقته بيسر،وفهمه بسهولة،وتطبيقه  ون  ض  فْ الشريعة،ِببلغ املعاين واأللفاظ،جيعل املستمعني،يـ  
ك خطر القول وأتثريه يف ميادين احليا ،ودوره العظيم يف ر  دْ حبذافريه وتنفيذه بنصه ومعناه،وهبذا ي  

عظم معناه وأتثري النفوس :لدعو ،وخباصة حينما ينتظم" ثالثة أمور أحدهاعرض موضوعات ا
كيفية القائل يف إلقائه إى املخاطب،فإن القول  :الثالث،لفاظه وجزالتهاأفخامة :الثاين،به

،فحري 20كالسهم،والقلب كالقوس الذي يدفعه،وكالسيف،والقلب كالساعد:الذي يضرب به"
يف القلوب،إذ هو عملية اتصال دعوي  ألنفس،ويستقر مباشر ً يف ا مباشر ً  ع  د  و ابلقول أن ي  

وثيق،ابلداعي واملدعو،ومبقتضى املقام،وبنوعية الكالم،واإلحسان يف كل تلك الروابط،يعتِب حبق 
                                                           

 (23/  1( البيان والتبيني ، للجاحظ  16
 (70/  1القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب   -( الشفا بتعريف حقوق املصطفى  17
 .4-1( سور  الرمحن آية  18
 (43/  8( منهاج السنة النبوية،لإلمام ابن تيمية  19
 (497/  1( تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد ، سليمان بن عبد هللا   20
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وسيلة الداعي الناجحة،إلقناع املدعوين،وإلزامهم احلجة الشرعية،وإقامة احملجة الواضحة،ليستجيبوا 
شد،وحيث تتعدد وسائل الدعو  القولية،وفق األسس اليت تقوم عليها اللغة لداعي احلق واهلدى والر 

العربية اللفظية والكتابية، وتتنوع حبسب الطريقة اليت تؤدى هبا،فهي قد تتم ابلوسيلة القولية 
امللفوظة أواملكتوبة،ينتظم هذا البحث على وسيلة القول،وآاثرها الدعوية،ويف املباحث التالية بيان 

 :لذلكتفصيلي 

 يف املدعو القولأثر  -املبحث الثاين:

 متهيد:
 عظم منزلة القول يف الدعو  :

  }:القول يف الدعو  يعد من أفضل األقوال عند هللا تعاى وأعظمها منزلة،قال تعاى
      
     

 }،21الناس أيها أحسن :"ومن(هـ310، ت ، قال ابن جرير 
 قال ما إى هللا عباد ودعا وهنيه، أمره إى به،واالنتهاء اإلميان على استقام مث هللا ربنا قال ممن قوالً 

،فقول الداعية املقرتن ابالعتقاد اخلالص والعمل الصاحل،من أشرف 22ذلك" من به وعمل
العلمي،والعملي،والنفع الالزم لنفسه،واملتعدي  الكمال الطاعات،الستلزامهاملراتب،وأرفع 

 تقال كلمة الدين للمدعوين،واآلية فيها إرشاد إى مزية التبليغ ابلقول بفنونه املتنوعة،حيث"إن
 "كلمة وابلتاى يتبني أن،23الدعو " ضاعت السلوك عن الكلمة انفصلت فإذا يفعل وسلوك
 إى الطيب الكلم مقدمة يف األرض،وتصعد يف تقال كلمة نأحس هي حينئذ الدعو 

 معه تتوارى الذي َّللّ  االستسالم اْلك ل مة ،ومع ي ص دّ ق   الصاحل؛الذي العمل مع السماء،ولكن
 ق ال  ق ال   ه ر يـْر     أ يب   ، ع نْ 24التبليغ" إال شأن فيها للداعية ليس َّللّ  خالصة الدعو  الذات،فتصبح

                                                           
   0  33( سور  فصلت اآلية  21
 (468/  21( جامع البيان   22
 (163/  1اخلواطر،حممد متويل الشعراوي،   -( تفسري الشعراوي 23
 (3121/  5( ىف ظالل القرآن ، سيد قطب  24
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ط لٌ  اَّللَّ   خ ال   م ا ش ْيء   ك ل   أ ال   ل ب يد   ك ل م ة   ش اع رٌ  ق اهل  ا ك ل م ة   أ ْصد ق  »  اَّللَّ   ر س ول   وفيما يلي 25«اب 
 بيان أثر القول يف املدعو،من عد  نواحي : 

 

 األثر العقيدي,والشرعي :    -املطلب األول
 الصبغة الدينية للقول لفظاا : -أ

وفق الداللة اليت تدل حه،يؤثر على اللفظ،بْ املعىن أو قـ   ن  سْ ح  إْذ املعاين،والدالالت،يعد القول أدا  
والدعو  إى دينه،اصطبغ القول ابلصبغة   إى رسوله،على املعىن،وحينما أذن هللا تعاى ابلوحي

 يف نفوس املدعوين وأقوىالشرعية اإلالهية،وتضمن كمال الصدق واحلق والعدل،فكان أعظم أثرًا 
ْعجز "،والقرآن الكرمي كتاب الدعو ،نفعاً،ووصواًل للقلوب واألمساع

 
وكالم هللا املنزل على رسوله امل

كما ،حيث اشتمل أعظم النفع واألثر،وهو قوله احلق،والصدق،26ِبلفاظه ومعانيه املتعبد بتالوته"،
فأعلم ،27{     :}قال تعاى

يف أعلى مراتب ،العقائد والعلوم واألعمالسبحانه وتعاى" ِبن حديثه وأخباره،وأقواله يف 
فيه غاية الدعا  لتثبيت  س  م  ت  لْ تـ   سٌ م  ت  لْ ،وأوثقها ابلقبول والتقدمي وهو م  28ها"لّ ج  الصدق،بل أ

دليل على صحة للت وهو املعجز  اخلالد  لنيب اإلسالم العقيد ،على أمت متامها،وأكمل كماهلا،
منذ أن نزل وإى يومنا هذا يف طراوته وحالوته وحسنه ومجاله وإعجازه القرآن الكرمي رسالته،وال زال 

ة،واشتمل على الّرونق الدعوي،قد مجع"العذوبة،واجلزالة،والسهولة،والّرصانة،مع السالسة والنصاع
عن مساجة الرتكيب،وورد على الفهم الثاقب قبله ومل  د  ع  من حيث التأليف،وبـ   م  ل  وس  والّطالو ،

،وإن ارتباط القول،ابلوحي املطهر،جعله يتمتع 29يرّده،وعلى الّسمع املصيب استوعبه ومل ميّجه"
ابلصبغة الدينية الصحيحة،ويتميز بقو  سحرية خارقة،ت ؤثّ ر يف النفوس،وتغرس اهليبة يف 

لح السلوك السيء،مبشيئة هللا تعاى،وقد وقع هذا التأثري صْ القلوب،وت عدّ ل من العقائد اخلاطئة وت  
                                                           

انظر: اتفق عليه الشيخان،  ، وورد الشطر األول من البيت يف حديث عن النيب 85( ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص:  25
( رقم 5، كتاب الشعر، ابب  927(، صحيح مسلم ص6489( رقم  27، كتاب الرقائق ابب  1244صحيح البخاري ص

 (، واملقصود به نعيم الدنيا واآلخر  .2256 
 (325/  1مباحث يف علوم القرآن ، مناع القطان   26
 0  122( سور  النساء: 27
 (191/  1املنان، للسعدي   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم  ( 28
 (20/  1( الصناعتني الكتابة و الشعر ، أبو هالل العسكري   29
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كابروا ووصفوه فابلقرآن الذي هو كالم هللا تعاى،وقوله احلق، لقريش،حينما دعاهم الرسول 
  ر القرآن هذا األثر البليغ للقول،قال تعاى:}طَّ ابلسحر،وقد س  

     
    

      
رهم به أخذوا ينأون عن مساعه،خوفًا من أن يؤثّر يف نفوسهم ويهديهم إى ث  أت   م  ظ  ع  ،ول  30{

     اإلميان،قال تعاى:}
   

    
القرآن على الوليد بن املغري ،وهو كافر مل  ي  ل  ،ومن الشواهد اليت تؤكد ذلك،أنه حينما ت  31{
ة ظمه ونثره وبالغنواعرتاف بعلوه يف نقل إى قريش أتثره ذلك،يف صور  مدح للقرآن،ولكن ن،م  ؤْ يـ  

فقال له اقرأ علي  قال جاء الوليد بن املغري  إى رسول هللا  <عن ابن عباس  عن عكرمة،أتثريه
     :}فقرأ عليه

   
   

  
    
 }32فأعاد النيب ،،قال أعد إن له حلالو  وإن عليه وهللا: فقال 

ل م ا م سَّه من أتثري  وقال لقومهوإن أسفله ملغدق وما يقول هذا بشر(،وإن أعاله ملثمر،لطالو 
ب ما مسعت ملثله قط وهللا ما هو ابلشعر وال ابلسحر وال الكهانة اي  :"وهللا قد مسعت قوالً غ الَّ

هللا ليكونن  خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوه فومعشر قريش أطيعوين واجعلوها يب
،ترك يف قلبه أعمق الوليد ،ويف هذا داللة على أن القول الذي مسعه33" لقوله الذي مسعت نبأ

األثر،والريب فللقرآن أتثري عجيب على نفوس قارئيه ومستمعيه فما استمع إليه مستمع إال أخذ 
ه واملؤمنني،إمساع املشركني قوله إليه،وأمر هللا سبحانه وتعاى رسول   بطريقته،وأوجد يف قلبه هشاشة

املسطور يف رق منشور، ليكون ذلك عواًن على دعوهتم لتدبر أصول اإلميان،وفهم أحكامه،فيؤمنوا 
 عن علم واقتناع،وأتثر مبا يدعو إليه كالم هللا تعاى،من عقيد  التوحيد اخلالصة،وشريعة اإلسالم

                                                           
 0  7( سور  األنعام :  30
 0  27- 26( فصلت:  31
32  :  0  91-90( سور  النَّْحل 
يب، ( املستدرك على الصحيحني للحاكم،وقال:هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط البخاري و مل خيرجاه ووافقه الذه 33

 (287/  1(، شعب اإلميان،للبيهقي 188/  4  - 151(، سري  ابن إسحاق 550/  2  3872
 0(ورواه البيهقي يف الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد 223/  1  -قال العراقي يف املغين عن محل األسفار  133
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   ،قال تعاى:} الناصعة
   

     
     

   }34 والقول املسموع املؤثر؛يعد من أهم وسائل العلم،
واملعرفة حبقيقة الدعو ،وتدبر نظمه ولفظه ومعناه،جاذب للقلوب،وداع لالستجابة،وحيصل االهتداء 
به للقارىء والسامع،وذلك ملا يشتمل عليه من خصائص أتثريية فريد ،ومن ذلك كمال" علم 

لتأييد دعوته ؛ونواميسها اليت ختضع له،وهنا املختلفةومعرفته بشئ،القرآن عن طبيعة النفس البشرية
فعلى ويتدبروا آايته،ليسمعه املدعوين،؛ونشره،إبذاعته،ده املؤمنني، حيث دعا هللا عبا35وحجته"

جهله،وعدم علمه مبا أو الداعية أن يستغل ظروف املدعو املستجري،ويتفطن ألهدافه،وحاجاته،
ليكون سببًا يف هدايته وإرشاده جل وعز؛يتضمنه كالم هللا تعاى،فيسمعه من قول هللا 

وهو شه يد ال ،إذا أ ْلق ى إليه السَّمع"أنه للحق،وانقطاع العذر عنه،ومن مقتضيات استجابة املدعو
التزام العداو  للداعي،ال يلبث أن مل  ت ص دَّه العصبيَّة،و  يلبث أن يظهر له احلق يف ه ذه األ صول،فإ ن

ملا حيمله من ؛،لقد كان القرآن الكرمي وال يزال،أعظم وأنفع الوسائل الدعوية  على اإلطالق36يؤمن"
ت أعراف أزالقّو  القول اللفظي،ومعاين الكلمة اخلالد  املؤثر  اليت قلبت املوازين وغرّيت املفاهيم،ف

ونّبهت القلوب الغافلة،وأحيت ،قظت العقول السادر وأيالكفر،الشرك و ح و ت صر هدماجلاهلية،و 
 الضمائر امليتة،وأقامت االنسان على الصراط املستقيم،واحلق املبني،وعندما انطلق به رسول هللا 

 يكن من بلغائهم وعظمائهم،إال أن تطامنوا أمام ملس داعيًا إايهم إى هديه الرشيد،يقرؤه على النا
،يف فداء ملا  قدم على النيب :»عظمته،كما يف قصة جبريقو  أتثريه، وخضعوا لسلطان 

  أسارى بدر، وكان إذ ذاك مشركاً،فسمعه يقرأ ابلطور،قال: فلما بلغ قوله تعاى:}
     

 }37  مي ان قال: كاد قليب أن يطري، و ذ ل ك  أ وَّل  م ا و قـ ر  اإل 
:"كان انزعاجه عند مساع اآلية حلسن تلقيه معناها ومعرفته مبا { (ه388 قال اخلطايب38«،يف  قـ ْليب  

مساعه القرآن،كان وسيلة مؤثر  يف كالم هللا تعاى،وقوله احلق،و تضمنته من بليغ احلجة"،ف
                                                           

 0 6( سور  التوبة :  34
 0  1936ديسمِب  2( "البالغة وعلم النفس"،أمني اخلويل،جملة كلية اآلداب،اجمللد الرابع،ج  35

 (160/  10تفسري القرآن احلكيم، حممد رشيد رضا 36)
 37( سور  الطور:  37
للبيهقي،  ( السنن الكِبى،110/  5  3798(1475/  4( صحيح البخاري،كتاب املغازي،ابب ش ه ود  اْلم ال ئ ك ة  ب ْدرًا،   38

ْلق ر اء       (194/  2كتاب الصال ،ابب اجلْ ْهر  اب 
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ورد  وينصدع من حسنه،ألن القولته واستقراره،وكاد قلبه أن يطري،إسالمه،وحصوله يف قلبه وثبا
بصيغة استفهام االنكار،للداللة على وحدانية اخلالق،وصدق ربوبيته وألوهيته،وهذا يـ ْنب ئ بقيمة 
القول ومنزلته العليا،حينما ارتبط ابملعاين اإلميانية والدالالت الوعظية،ويظهر جبالء أتثري الكلمات 

لمات،كوسيلة دعوية وكفاية هذه الكالمسته لفطرهم،وموافقته لعقوهلم،يف تفكري املدعوين،وم
جذابة وهامة من بني وسائل االتصال اإلنساين،وأتسيسًا على ذلك تعتِب اللغة املنطوقة،وسيلة 
دعوية واضحة،ميكن االعتماد عليها،يف اتصال الناس بعضهم ببعض،مما يؤكد أن املدعوين من 

م إليها،واحتوت ه  وْ ع  يت د  د املتكلمني من الدعا ،وفهموا املعاين الصحيحة،الصْ وا ق  ع  السامعني قد و  
عقوهلم دالالت القول احلق،الذي رغب الدعا  يف توصيله إليهم،وإقامة احلجة به عليهم،"ومل يبق 

   للمدعوين،إال سلوك أحد الطريقني،كما قال تعاى:}
       

  }39، قصة إسالم عمريف وجند،على قو   لةدال
يف بيت أخته ،األثر يف تغيري اعتقاده،من الشرك إى اإلسالم،ل م ا مسعه من تالو  آايت من القرآن

ما رقق قلبه،ودفع به إى اإلميان إعجاابً مبا مسع،ويف ذلك  <من سور  طه بقراء  خباب،>فاطمة 
،فـ ب ك ْيت  و د خ ل ين  اإل ْسال م  فـ ل مَّا مس  ْعت  اْلق ْرآن  ر قَّ ل ه  :»يقول  ،ويف ألفاظ القرآن ومعانيه 40«قـ ْليب 

الغضة الطرية،استمالة وحالو ،ملن خالطت قلوهبم بشاشة اإلميان،فأشرقت وانشرح صدرها،لتلقي 
   0ة،وطمأنينة اإلميان،وقو  اإلسالمما فيه من روح العقيد  الصافي

 ول لفظاا ومعىن:املعاين الشرعية ودورها يف أتصيل الق -ب
األلفاظ واملعاين اليت جاء هبا اإلسالم،تضمنت كمال احلق،والصدق،ومتام الصواب واهلدى 
والرشد،لذا كان هلا أتثريها الكبري يف اجنذاب املدعوين،وقناعتهم،ِبحقية دين اإلسالم،وكان هلا 

املسلم،وتشييد معاقد احلضار  أتثريها يف الرتبية والبناء،وصياغة الشخصية،وتكوين اجملتمع 
والعباد ،والنبو ،والوحي  اإلسالمية الراقية،ومن ذلك كلمة التوحيد

واإلخالص،وما يضادها من ،والصدق واآلخر ،والصال ،والصيام،والزكا ،واحلج،واألمانة
لوهبم هذه األلفاظ الشرعية انتباه املدعوين،وانطبع يف ق تْ ت  ف  الشرك،والكفر والنفاق،والكذب،وقد ل  

ْحر   عمق أتثريها،ع ْن ج اب ر  ْبن  ع ْبد  هللا   لسّ  :اْجت م ع ْت قـ ر ْيٌش يـ ْوًما،فـ ق ال وا : اْنظ ر وا أ ْعل م ك ْم اب  ق ال 
ا الرَّج ل  الَّذ ي ق ْد فـ رَّق  مج  اع تـ ن ا و ش تَّت  أ ْمر ان  و ع اب  د ينـ ن   ْعر  فـ ْلي ْأت  ه ذ  ا فـ ْلي ك لّ ْمه  و اْلك ه ان ة  و الشّ 

                                                           
 0  29( سور  الكهف :  39
  430(، حلية األولياء 319/  14( ،مصنف ابن أيب شيبة  283/  1  -( فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ـ مشكول  40
 (191/  2( وأخرجه ابن إسحاق كما يف السري  النبوية البن هشام   40/  1 
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ب ة  ْبن  ر ب يع ة  ، فـ ق ال وا:أ ْنت  اي  أ   ر  ع تـْ ه  و ْليـ ْنظ ْر م اذ ا يـ ر د  ع ل ْيه  ، فـ ق ال وا:م ا نـ ْعل م  أ ح ًدا غ يـْ اب  اْلو ل يد  ف أ ات 
ٌر أ ْم ع ْبد  هللا ؟ف س ك ت  ر س ول  هللا   :اي  حم  مَّد ،أ ْنت  خ يـْ ب ة ،فـ ق ال  ٌر أ ْم ع ْبد  ع تـْ يـْ :أ ْنت  خ  ، مث َّ ق ال 

:ف إ ْن ك ْنت  تـ ْزع م  أ نَّ ه ؤ ال ء  خ رٌي م ْنك  فـ ق ْد ع ب د وا اآلهل  ة  الَّيت  اْلم طَّل ب  ؟ ف س ك ت  ر س ول  هللا   ،فـ ق ال 
نـْه ْم فـ ت ك لَّم  ح ىتَّ ن ْسم ع   ٌر م  يـْ ،فـ ق ال  ر س ول  هللا  ع ْبت  و إ ْن ك ْنت  تـ ْزع م  أ نَّك  خ  ؟ قـ ْول ك  :فـ ر ْغت 

:نـ ع ْم،فـ ق ال  ر س ول  هللا   يم { ح ىتَّ بـ ل غ  ق ال  يم  }حم تـ ْنز يٌل م ن  الرَّمْح ن  الرَّح  :ب ْسم  هللا  الرَّمْح ن  الرَّح 
ْرت ك ْم ص اع ق ًة م ْثل  ص اع ق ة   ح ْسب ك  ح ْسب ك  م ا ع ْند ك  فـ ق ال  ع تـْب ة :ع اد  و مث ود {}ف إ ْن أ ْعر ض وا فـ ق ْل أ ْنذ 

:ال   ا ؟ ق ال  ر  ه ذ  ما يناسب املقام من قول هللا تعاى،يف أوائل سور   ،فاختار الرسول 41«غ يـْ
فصلت،حيث تضمنت إثبات أصول العقيد :الوحدانية،والّرسالة والوحي،والبعث واجلزاء،وقررت 

جزاء الكافرين  تنيَّ تعاى ابلوحي،والدعو ،وبـ   ،وأنه بشر خّصه اَّللّ حقيقة الرسول 
،مث أنكرت على املشركني الكفر،وأقامت األدلة على وحدانية ستجيبنيامل؛وجزاء املؤمننياملعرضني،

اَّلّل،وأنذرهتم إبنزال عقاب مماثل لعقوبة األمم الغابر ، كعاد ومثود،وحينما مسع الوليد قول هللا تعاى 
،حقائق العقيد ،أثرت فيه هذه األلفاظ واملعاين الشرعية من خالله الرسول  ض  ر  الذي ع  

أن  وقد علمتم،الرحم أن يكف فأمسكت بفيه وانشدته»البديعة،حىت قال عتبة لكفار قريش 
 ، 42«فخشيت أن ينزل بكم العذاب،حممدا إذا قال شيئا مل يكذب

لقول الدعو  ابإن التنويع يف كالم هللا تعاى،املخاطب به املدعو،يسري وفق هنج احلكمة النبوية يف 
ذات أتثري نفسي  ،ويتجلى يف مظاهر أسلوبية فريد ،املؤثر البليغ،الذي يتوافق مع أصناف املدعوين

:ق   كما ورد  ع ْن ع ل يّ  ْبن  أ يب  ط ال ب  ،كبري،تراعي ظروف وأحوال املدعو ل مَّا أ م ر  هللا  ن ب يَّه  »ال 
  خ ر ج  إ ى  م ىًن و أ ان  م ع ه  و أ ب و ب ْكر ،و ك ان  أ قْـر ب  اْلق ْوم، إ ى  أ يب   ،أ ْن يـ ْعر ض  نـ ْفس ه  ع ل ى قـ ب ائ ل  اْلع ر ب 

م  إ ال  ،فـ ق ال  ل ه :ْلتـ ف ت  إ ى  ر س ول  هللا  ب ْكر  م ْفر وٌق،و ك ان  م ْفر وٌق ق ْد غ ل ب  ع ل ْيه ْم بـ ي ااًن و ل س ااًن،ف ا
؟ :" أ ْدع وك ْم ،ف ج ل س  و ق ام  أ ب و ب ْكر  ي ظ ل ه  ب ثـ ْوب ه ،فـ ق ال  النَّيب   فـ تـ ق دَّم  ر س ول  هللا  ت ْدع و اي  أ خ ا قـ ر ْيش 

،ف إ ّن قـ ر ْيًشا ق ْد إ ى  ش ه اد    أ ْن ال  إ ل ه  إ الَّ هللا  و ْحد ه  ال  ش ر ي ك  ل ه  و أ يّن  ر س ول  هللا ،و أ ْن تـ ْؤو وين  و تـ ْنص ر وين 
ّ احلْ م يد   ْلب اط ل  ع ْن احلْ ّق و ا َّلّل  ه و  اْلغ ين   فـ ق ال  ظ اه ر ْت ع ل ى أ ْمر  اَّللّ  و ك ّذب ْت ر س ول ه  و اْستـ ْغن ْت اب 

 { ا اي  أ خ ا قـ ر ْيش  ؟ فـ ت ال  ر س ول  اَّللّ  م ْفر وٌق و إ ى  م  ت ْدع و أ ْيضً 
     

      
     

                                                           
( 167/  7  -(معامل التنزيل،للبغوي 53/  3(اتريخ ابن معني،رواية الدوري  338/  1( املنتخب من مسند عبد بن محيد   41

 (حسن لغريه.123/  1 ديث وآاثر كتاب يف ظالل القرآن(قال األلباين: يف ختريج أحا202/  2 للبيهقى،دالئل النبو 
 0( املرجع السابق    42
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 }43،  م  ت ْدع و أ ْيًضا اي  أ خ ا فـ ق ال  م ْفر وٌق و إ ال
  {  قـ ر ْيش  ؟ فـ ت ال  ر س ول  اَّللّ  

   
    

  
    
 }44، ق  فـ ق ال  م ْفر وٌق د ع ْوت و ا َّللّ  اي  أ خ ا قـ ر ْيش  إى  م ك ار م  اأْل ْخال 

ن  اأْل ْعم ال  و ا َّللّ  ل ق ْد أ ف ك  قـ ْوٌم ك ّذب وك،و ظ اه ر وا ع ل ْيك ،ودقة ،فكانت أقوال الرسول 45«و حم  اس 
استدالله آبايت القرآن،لتوضيح أصول الدعو  إى التوحيد،وحماسن األخالق،ومكارم 

ي م،وفصاحة العرب،ِبحسن األ فاظ واملعاين،مثار إعجاب الوفد وأتثرهم هبا،ووسيلًة مؤثرً  من لالشّ 
،إلعجاز القرآن وسائل الدعو  اى هللا،وألمهية أثر اإلعجاز القويل يف الدعو ،"جلأ رسول هللا 

يف كل من  وظهور أثر هذه الوسيلة الفعالة،التأثريي كوسيلة أساسية من أسس الدعو  لإلسالم
استعملت معه،إما قبواًل واعتناقًا لإلسالم،أو نفورًا وإعراضًا عنه،أو إقرارًا إبعجاز القرآن يف 

من إعجاز القرآن قو  أتثريه على النفوس  ن"إمقررًا ذلك  ~قال الشيخ العثيمني ،46حاله"
الشمس على أفق والقلوب،فإنه ينفذ إى القلب نفوذ السهم يف الرمية،ويسيطر على العقول سيطر  

 القرآن   ع  م  سْ ي  كما شهد بذلك املوايل واملعادي،حىت إن الرجل العادي،فضاًل عن املتعلم،ل  ،الظالم
،ومل يقتصر 47جتذبه إليه قسراً،يعرف أن هذا ليس من كالم البشر"،فيجد من نفسه جاذبية عظيمة

،ودين،وتشريع وعلوم إعجاز القرآن على نظمه وبالغته بل تعداه إى ما حواه من حكم وأخالق
عقلية وأخبار عن األمم املاضية وأخبار ابلغيوب،فكان لتأثريه العظيم على النفوس وروعته اليت 
تعرتي القلوب،قد شرح هللا ابستماعه قلواًب غافلة،ونفوسًا معرضة،فقادها إى اإلميان،"ونضيف 

                                                           
 0  151( سور  اأْل نـْع ام   43
 0 90( سور  الّنْحل   44
/  2(،والبيهقى يف دالئل النبو  ـ 80/  1(،وابن حبان،يف الثقات  2642/  5( أخرجه أبو نعيم،يف معرفة الصحابة   45

 0(أخرجه احلاكم وأبو نعيم والبيهقي يف الدالئل إبسناد حسن220/  7( قال:ابن حجر يف فتح الباري   425
/ص 36( "نشأ  اإلعجاز التأثريي للقرآن وتطوره"د. حممد عطا أمحد يوسف ،جملة الشريعة والدراسات االسالمية /العدد  46

 0 1998/  13،جملد  247
 (309/ 5( جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني   47



694 
 

فإذا اشتمل األسلوب على تقسيمًا آخر هلذه األساليب،وهو يدور حول املعىن واملضمون الديين،
وإذا دار حول معىن عباد  من العبادات يبني اإلميان مثاًل فهو أسلوب إمياين،معىن من معاين 

أمرها،وحكمها،فهو أسلوب عبادي،وإذا اشتمل على أحكام تشريعية أو خلقية،أو جهادية،فهو 
وتشريعية يف ة،ا أساليب عقائدية،وعباديأسلوب تشريعي،أو خلقي أو جهادي،وهكذا تظهر لن

يف مجيع  ث  وحب    ش  ق  ،ويعد هذا التأثري الفكري واملعريف للمدعوين،الذي ان  48حقل الدعو  وأساليبها"
أمورهم الدينية والدنيوية،فكان مفتاحًا جلميع أنواع العلوم واآلداب،وفتح مبعانيه الدينية 

اآلايت اليت تصّور حقائق دين العظيمة،آفاقًا ومسارات متعدد ،يف شىت الفنون واملعارف الشرعية،ف
يف الصياغة والداللة،يف الوقت ذاته أصبحت هي املعني الصايف والزاد الثري  خمتلفة   طرق  ،باإلسالم

يف هذا الباب من أدب الدعو  املشروع،إما إجيااًب وإما ، دعوهتم،واتباع األلفاظ الشرعيةللدعا  يف
الصاحل رضي هللا عنهم،حيث كانوا"يراعون املعاين استحبااًب،حبسب املواطن،هو منهج دعا  السلف 

الصحيحة املعلومة ابلشرع والعقل ويراعون أيضا األلفاظ الشرعية فيعِبون هبا ما وجدوا إى ذلك 
ومن تكلم مبا فيه معىن ابطل خيالف الكتاب والسنة ردوا عليه ومن تكلم بلفظ مبتدع حيتمل  سبيالً 
،وملعرفة األثر الذي تركته هذه الكلمات الشرعية،يف حيا  49نسبوه إى البدعة" وابطالً  حقاً 

املسلمني،ومدى توظيف هذه  املصطلحات واملعاين واحلقائق الشرعية،يف حيا  املدعوين العلمية 
فيقول:"ك ان ْت العرب  يف  جاهليتها الدعوية اهلامة، هذه املسألة~,هـ(395 والعملية،يقرر ابن فارس

فلما جاء هللا جّل ثناؤه ابإلسالم ،يف  ل غاهتم وآداهبم ونسائكهم وق رابينهم،مع ل ى إر   من إر  آابئه
خ ت د ايانت،وأبطلت أموٌر،حالت أحوالٌ  ون ق لت من اللغة ألفاظ من مواضع  إ ى  مواضع أخ ر ،ون س 

،وش غ ل القوم ،ت،وشرائع ش رعت،وشرائط ش رطتيد  بزايدات ز   غاو رات بعد -ف عفَّى اآلخر  األّول 
 
امل

بتالو  الكتاب العزيز  -والكْدح للمعاش يف  رحلة الشتاء والصَّيف،حوالّتجارات وت ط ل ب األراب
الذي ال أيتيه الباطل من بـ نْي  يديه وال من خلفه تنزيٌل من حكيم محيد،وابلتَّفق ه يف  دين هللا عّز 

ذ ل ك  دليل ع ل ى حّق  اإلسالم،كلّ ،مع اجتهادهم يف  جماهد  أعداء وجّل،وحفظ سنن رسول هللا 
ذكر املؤمن واملسلم والكافر ،،فكان مما جاء يف  اإلسالم وصحة ن بو  نبّينا حممد ،اإلميان
ا عرفت املؤمن من األمان واإلميان وهو التصديق،واملنافق زادت الشريعة شرائط   مث َّ ،وأنَّ العرب إمنَّ
مث َّ ،م،إمّنا ع ر فت منه إسالم  الشيءؤمناً،وكذلك اإلسالم واملسلهب  ا مس  ي  املؤمن ابإلطالق م،وأوصافاً 

                                                           
 (21/  22  -المية ابملدينة املنور  ( وسائل الرتبية اإلسالمية،لفضيلة الشيخ عباس حمجوب، جملة اجلامعة اإلس 48
 (145/  1( درء تعارض العقل والنقل،لإلمام ابن تيمية   49
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رْت"،جاء يف  الشَّرع من أوصافه م ا جاء ،فكان 50وكذلك ك ان ْت ال تعرف من الك فر إ الَّ الغ طاء والسّ 
هلذه احلقائق الشرعية من هذه الكلمات واألقوال،أثراً واضحًا يف قيام العلم،واستقامة الفهم،وصحة 

مثرهتا اجلنية املدعوين املهتدين،ابلعلم النافع،والعمل الصاحل  ف  ط  عمل،وسالمة املنهج،وق  ال
الرشيد،وإثراء لغتهم،وتنميتها بكل انفع مفيد،وخباصة حينما وجدوا التطبيق العملي السليم،وفق 

  إى التوحيد واإلخالص والصال حينما دعاهم النيب وذلك ،مراد هللا تعاى ومراد رسوله 
ك ك ْم :»وقال 51«،وص ل وا ك م ا ر أ يـْت م وين  أ ص لّ ي:»واحلج،ابلقول والفعل،فقال خ ذ وا ع ىنّ  م ن اس 

ا  املعاين الكثري  يف األلفاظ القليلة،فلو  ،فاشتملت أقوال النيب 52«ل ع لّ ى ال  أ ر اك ْم بـ ْعد  ع ام ى ه ذ 
إمّنا األعمال »ودنياهم،ويف مثل قوله،يف دينهم،أتملها املدعوين،خلرجوا بفوائد عظيمة انفعة

وهلذا القول اجلامع دالالت أتثريية كبري  على حيا  املدعو،فهو يف أمّس احلاجة إى 53«،ابلّنيات
تصحيح نيته وما انطوى عليه قلبه،واعتقده بتجريد اإلخالص،واملوافقة للكتاب والسنة؛لكي ترتقي 

جر وحصول الثواب،وييتبني له" عظم شأن النية حيث،إن هلا أثراً  أعماله إى مقام القبول وزايد  األ
جوامع الكلم،واكتسبت هذه ،لقد أويت الرسول54كبريًا يف صحة األعمال وأثرًا كبريًا يف ثواهبا"

األقوال الدالالت الشرعية املوثقة،أتثرياً عمليًا مباشراً على نفوس املدعوين وهتذيب تفكريهم وتقومي 
ا أتثري مبارك يف حتصيل امللكة الفقهية للدعا ،وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتجديد سلوكهم،وكان هل

 0وتنمية احليا ،وإثراء اخلري يف جمتمع الدعو ، وتطويره وترقيته وفق منهج القرآن والسنة
   : األثر الفطري-املطلب الثاين 

 هللا مصنوعات هبا مييز ألن مهيأ  معد  هي اليت الطفل نفس يف واهليئة "اخل لقة:  لفطر اب املقصود
يف فطر  ،مغروسًة فطريةً ،والقول يـ ع د  وسيلًة 55به" ويؤمن شرائعه ويعرف ربه على هبا ويستدل تعاى

،وهبا ابتدأ هللا تعاى اخلطاب مكتسبةو اثبتة ،ونفسية،يةدسجصفةو اإلنسان وجبلته،
                                                           

 (14/  1( الصاحيب يف فقه اللغة ، أمحد بن فارس الرازي   50
( 51، كتـــاب احلـــج، بــــاب  512(، صــحيح مســـلم ص631( رقـــم  18، كتـــاب اآلذان، ابب  137( صــحيح البخـــاري ص 51

 0ظ للبخاري (، واللف1297رقـم  
،املسند املستخرج على صحيح مسلم أليب 3197(79/  4( صحيح مسلم،كتاب احلج،ابب اْست ْحب اب  ر ْمى  مج ْر    اْلع ق ب ة    52

 0،واللفظ له 2995(378/ 3نعيم  
م ( رق45، كتاب اإلمار  ابب  792(، صحيح مسلم، ص1(، رقم  1، كتاب بدء الوحي، ابب  21( صحيح البخاري،  53
 1907.) 

 (155/  1( شرح رايض الصاحلني ،الشيخ حممد العثيمني   54
 (251/  5( احملرر الوجيز ،البن عطية   55
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   }قال تعاىالدعوي،للبشر،
      

 }56،الصحيحة ابملقوالت الناس خبطاب اإلهلية الكتب جاءت وهلذا 
 معاين الفطر  ابألقوال الصادقة،اليت هلا أثر يف تقرير بعثوا الفطرية،والرسل عليهم الصال  والسالم

    }:القومية،وتكميلها،قال تعاى
    

     
    

  }57،أقوامهم،ابلقول  عليهم الصال  والسالم ف د ع ا الرسل
املشتمل على معىن االستفهام التقريري،ولفت األنظار لدالئل ربوبية هللا تعاى وألوهيته،ليكون أوقع 

تعاى:  هلو قوقد دل على هذا النظام الفطري،يف التأثري على فطر املدعوين،وهدايتهم،
{     

     
       

    
    }58النَّيب    ،وأكد  

 ح ىتَّ  اْلف ْطر     ع ل ى ي ول د   م ْول ود   ك ل  »قوله:يف عليها،اإلنسان الفطر  السليمة اليت خلق هللا  ياتمقتض
ر ان ه   ، يـ ه وّ د ان ه   ل س ان ه ،ف أ بـ و اه   ع ْنه   يـ ْعر ب    بني ساوى تعاى :"إنه~ (هـ 774 كثري ابنقال ،59،«و يـ ن صّ 
 يف الناس بني تفاوت ذلك،وال على إال أحد يولد املستقيمة،ال اجلبلة على الفطر  يف كلهم خلقه

هبذه االستعدادات الفطرية املعتدلة،سواء منها  يولد،مزوداً  فكل مولود فإن،وإذا تبني هذا،60ذلك" 
رّ ف  ال فطر  الروحية،أوالعقلية،أواجلسدية،مث أتيت املؤثرات اخلارجية،من الوالدين والبيئة وحنوها،ل ت ح 

طبيعتها،وأما إذا  ل      ريّ   غ  م  ـ  والد  س  فْ م  ـالالنقية عن الصراط املستقيم،بشىت الوسائل واألساليب الدعوية،
 يف،ىع  سْ ي   من هلا تعاى هللا يسر "إذا الفطر ،فإنه يكون م ثـ بّ ت ًا هلا على التأثري إجيابياً  كان هذا

وفيما يلي ،61وحتويلها" الفطر  لتغيري ال وتكميلها الفطر  لتقرير بعثوا # الفطر ،والرسل إى إعادهتا
                                                           

 0 40( سور  النحل:  56
 0  10( سور  إبراهيم:  57
 0  30( سور  الروم:  58
 7، جممع الزوائد ومنبع الفوائد   826(354/  1  -،املعجم الكبري للطِباين  14847( 413/ 12( مسند اإلمام أمحد   59
(رواه أمحد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خالف وبقية رجاله ثقات ،وقال األلباين  صحيح( صحيح وضعيف 441/ 

 (335/  18اجلامع الصغري   
 (314/  6( تفسري القرآن العظيم، البن كثري   60
 (26/  1( أمراض القلب وشفاؤها ، لإلمام ابن تيمية   61
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 الروحية،والعقلية،واجلسديةنورد مناذج مشرقة،يف األثر الفطري،لوسيلة القول،املتصلة ابجلوانب 
 للمدعو :

األثر الفطري يف اجلوانب الروحية،يعد القول أحد الوسائل الدعوية اهلامة،اليت مت توظيفها يف -أ
الكتاب والسنة،ملا له من فوائد عظيمة يف ترسيخ مستلزمات رصيد الفطر  السوي،فمن شواهده يف 

 س لَّمات املشرتكة،وا
 "ملؤثر  على فطرته الروحية،قوله تعاىإقناع املدعو من خالل امل

    
     

     
    

   
    "62 فأمر هللا تعاى،

 شريك ال وحده هللا "عباد  مبجادلة أهل الكتاب ابحلسىن،ودعوهتم ابحملاوره القولية املتضمنة
 أهواءهم أهله عظيم،اتبع ظلم للقلب،وتركها املعتدلة الطبيعية،املستقيمة الفطرية احلركة من له،فهذه

 فيها،مما ما بنظري ميدها وغذاء قوت اخل ْلق ة،من صحة واخل ْلق ة،وهي الفطر  هلذه بد علم،وال بغري
بشىت أساليب القول احلسن،حىت تنقشع عن ،،وتعليمًا وتربيًة،ودعو ً 63وعماًل " علماً  عليه فطرت

الكمال مراتب  يتدرج املدعو يفوبذلك ت الشرك الطار,،وتتطهر ابلتوحيد،اث  وْ فطر  املشرك ل  
والفرح والطمأنينة،كما يف قوله واألمان، ابألمن ،بشقيها،القويل والعملي،وتتمتعالسليمة تهلفطر 
      }:تعاى

     
   }64بربوبيته  قالوه اعرتافاً :"~ (هـ 685 ،قال البيضاوى

 هي اليت األمور يف واإلستقامة،العلم خالصة هو الذي التوحيد بني ،فجمعوابوحدانيته تعاى وإقراراً 
،وهذا القول املشمل على قول اللسان وقول القلب ابلتوحيد،املطابق لالعتقاد 65العمل" منتهى

د القليب الصحيح،له أثر يف تعميق ما هو مركوز يف الفطر  البشرية،من اإلقرار بوحدانية هللا تعاى،وق
إى اإلعالم القويل بربوبية هللا ووحدانيته تعاى،املطابق لنور الفطر  املستقيمة يف  دعا النيب 

قلت »لح به مجاع أمره:صْ قول فصل ي  عن   سفيان بن عبد هللا الثقفيالقلب،حينما سأله 
مثَّ م قواًل ال أسأل عنه أحدًا بعدك؛قال:قل آمنت ابهلل،ايرسول هللا، قل يل يف اإلسال

                                                           
 0  46: عنكبوت( سور  ال 62
 (32/  1( أمراض القلب وشفاؤها ، لإلمام ابن تيمية   63
 0  13( سور  األحقاف/ 64
 (179/  5( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،للبيضاوى   65
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 يف عنه جاء ومبا وتعاى، سبحانه به لإلميان الشامل ابهلل إبميانه،بلسانه ينطق ،واملعىن:"أن66«استقم
بكلمة  ،فأرشده النيب 67الظاهر " واألمور الباطنة األمور ذلك يف فيدخل ، رسوله وسنة كتابه

جامعة؛إى معاين اإلميان الشرعية،ليستحضرها ابلقول والعمل،واالعتقاد،مبينًا أن هذه الوسيلة 
القولية،إعالن لدعو  التوحيد الفطرية،وترسيخ ملضموهنا؛أال وهو اإلميان ابهلل تعاى،وإفراده ابلربوبية 

ها على مستوى الفرد واجملتمع ،وابلدعو  إليللمدعو واأللوهية،واألمساء والصفات،يف الذات النفسية
واألمة،ويتأكد األثر الفطري للقول،ابالستقامة على الدين كله،إذ إنه يـ ثـ بّ ت 
الفطر ،وجيددها،وجيعلها أكثر خرياً،وبركًة،ونفعاً،ويزيدها هدًى وتقًى،وفالحاً،ألنه ق وهت ا الدائم 

ر ،فحاجة الروح والفطر  البشرية إى الباقي،ومعينها الصايف،وزادها الطيب،وبه تسعد يف الدنيا واآلخ
هذا القوت والغذاء،أشد من حاجة إجلسد إى الطعام والشراب،ألنه بفقده،يفقد اإلنسان حياته 
الدنيوية،وأما فقد اإلميان احلق،قواًل واستقامًة عليه،فقدان الدنيا واآلخر ،وخسارهتما معا،فسعاد  

قامة على مستلزماته من فعل الطاعات،الظاهر  روح املدعو،يف مضمون هذا القول الفصل،واالست
وتطبيقاً،وتنكب طريق  والباطنة،واجتناب املناهي كلها،وشقاء الروح  يف خمالفة الفطر  قوالً 

ق ال  :ق ال    أ ِب  ه ر يـْر    وهلذا ورد هذا القول يف أعلى شعب اإلميان،كما يف حديث االستقامة،
ون شعبة أعالها شهاد  أن ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى اإلميان بضع وسبع»  ر س ول  اَّللَّ  

ر يقر يستخدم وسيلة القول التعليمية،ملا هلا من آاثر مادية ومعنوية،يف ت وكان، 68«عن الطريق
يعلمنا إذا  عن أيب بن كعب قال: "كان رسول هللا ل،واحلس، هذا األمر الفطري املعلوم ابلعق

م   ف ْطر     ع ل ى ْحن اأ ْصب  :  ق ول واأصبحنا:} ص   و ك ل م ة   اإْل ْسال   أ ب ين ا و م لَّة    حم  مَّد   ن ب يّ ن ا و د ين   اإْل ْخال 
يـ ر يبَّ املدعو املسلم،أن يفتتح يومه،هبذا  فالرسول {اْلم ْشر ك ني   م نْ  ك ان   و م ا م ْسل ًما ح ن يًفا إبـْر اه يم  

القول املبارك؛املتضمن جتديد االستمساك ابلفطر  اإلسالمية،اخلالصة من الشرك كله،وجماهد  سبل 
التبديل والتحريف،واألثر الفطري هلذا القول،حتقيق اإلجيابية،والسعاد ،والبهجة والسرور للمدعو يف 

امليثاق الفطري القول أيضا،يعضد هذا ع الفطر  والعقل السليم،و يومه كله،ألنه قول صادق يتوائم م
   }من الذرية من ظهور بين آدم،قال تعاى: الذي أخذه هللا  تعاى

     
                                                           

( بلفظ  ريب هللا( وقال : حسن صحيح،واإلمام أمحد يف مسنده  2410رقم     607/ص4جه الرتمذي يف سننه  ج( أخر  66
 0،وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد7874(349/  4(واللفظ له، واملستدرك على الصحيحني،للحاكم   15455رقم 

 (77/  28( كتب الشيخ عبد احملسن العباد    67
( 57( رقم  12، كتاب اإلميان، ابب  48(، صحيح مسلم ص9( رقم  3، كتاب اإلميان، ابب  25ص ( صحيح البخاري 68
 (58و 
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     }69 أثر من آاثر،ألنه 
ا الطيبة،اليت يتفيؤ ظالهلا املدعو يف حياته الدنيا،وللمحافظة ونتيجة من نتائجهالفطر  السليمة،

 اإلنسان إى دور البيئة القريبة وأثر القول،يف تغيري فطر   على سالمة الفطر  من أي تبديل،نـ بَّه  
ت ج  م ا م ْن :»قال عندما ا تـ نـْ س ان ه  ك م  ر ان ه ،أ ْو مي  جّ  م ْول ود  إ الَّ ي ول د  ع ل ى اْلف ْطر    ف أ بـ و اه  يـ ه وّ د ان ه ،أ ْو يـ ن صّ 

،فاألطفال مبثابة جواهر الفطر  الصافية،وتؤثر 70«اْلب ه يم ة  هب  يم ًة مج ْع اء  ه ْل حت  س ون  ف يه ا م ْن ج ْدع اء  
األبوين وأفعاهلما،يف حتريف فطرهتم،وإمالتهم عن اخلري واهلدى والصالح،إى الشر فيهم أقوال 

وضع الفطر  بلتذكري ل مشتملةالرسل :"ودعو  ~والضالل والفساد،قال اإلمام ابن تيمية
وما كان له عليهم من ،فإهنم الباقون على أصل الفطر ،وتطهريها عن تسويالت الشياطنياألصلي،
 نبيه إى هذا التأثري الفطري السيء ابلتحريف،يف احلديث القدسي،أ نَّ تالوقد ورد 71 " سلطان
ْلت مْ  م ا أ ع لّ م ك مْ  أ نْ  أ م ر ىن   ر ِبّ   إ نَّ  أ ال  »خ ْطب ت ه : ىف   يـ ْوم   ذ ات   ق ال    اَّللَّ   ر س ول    يـ ْوم ى ع لَّم ىن   مم َّا ج ه 

ا  ف اْجت ال تـْه مْ  الشَّي اط ني   أ تـ تـْه م   و إ نَـّه مْ  ك لَّه مْ  ح نـ ف اء   ع ب اد ى خ ل ْقت   و إ ىنّ   ح ال لٌ  ع ْبًدا حن  ْلت ه   م ال   ك ل   ه ذ 
،قال 72«س ْلط اانً  ب ه   أ ْنز لْ  مل ْ  م ا ِب   ي ْشر ك وا أ نْ  و أ م ر تـْه مْ  هل  مْ  أ ْحل ْلت   م ا ع ل ْيه مْ  و ح رَّم تْ  د ين ه مْ  ع نْ 

 اجلن وشياطني وتريبهم، بتعليمهم واملهتمني اآلابء من اإلنس :"يعين شياطني~هـ(671 ت القرطيب
فيه تنبيه وحتذير:أن هللا تعاى خلق اإلنسان مفطور على  ،فهذا القول من النيب 73بوساوسهم "

نزعة التدين احلق،وأن القول الصاحل احلسن،يؤثر يف تثبيت الفطر ،وهدايتها إى كل خري 
لسيئ الطاحل،يؤثر يف حتريف الفطر ،واجتياهلا عن االستقامة والفالح،فدل وصالح،وأن القول ا

،وتتأثر ابألقوال مستقر يف القلوبها،مركوز في،و ابلفطر  الضرورية ةمعلومذلك على أن غريز  التدين،
 0سلباً أم إجياابً 

اللة الصنع إلقناع،وتثبيت اإلميان،دودوره يف حتريك العقل لومن شواهد األثر الفطري للقول، -ب
   :} على الصانع،وداللة األثر على املؤثر،قوله تعاى

                                                           
 0  172( سور  األعراف: 69
( 6، كتاب القدر، بـاب  1067(، صحيح مسلم ص1385( رقم  93، كتاب اجلنائز، ابب  268( صحيح البخاري ص 70

 (2658رقـم  
 (73/  4قل ،لإلمام ابن تيمية ،بتصرف يسري  ( درء تعارض العقل والن 71
(، 17414، رقم  13/387(، مسند اإلمام أمحد 2865( رقم  16، كتاب اجلنة، ابب  1148( صحيح مسلم ص 72

 (،987، رقم  17/358املعجم الكبري، للطِباين، 
 (66/  22( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، للقرطيب   73
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    }74أيب  ،قال ابن
 وملك حكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحدإوانتظام أمر العامل كله و :"~(هـ(792 العز

فكما يستحيل أن يكون للعامل رابن خالقان سواه، هلم رب غريه،وال للخلق إله ال واحد ورب واحد
وجود العامل عن صانعني  فالعلم ِبن،متكافئان كذلك يستحيل أن يكون هلم إهلان معبودان

فكذا تبطل إهلية ،معلوم بصريح العقل بطالنه،مستقر يف الفطر،ممتنع لذاته،متماثلني
املؤثر املشتمل على مبدأ فطري عقلي؛إى أحقية ،والقرآن يلفت أنظار املدعوين هبذا القول 75"اثنني

وحدانية هللا تعاى،وانتفاء التعدد الباطل فطرً  وعقاًل وحساً،فهذا الدليل الفطري يؤكد مسلمات 
 واختل أمرمها هللا،لفسد غري إله واألرض السموات يف كان الفطر  السليمة،اليت تنطق ِبنه"لو

 متكافئان روحان له املدبر يكون أن يستحيل بدنال كان مصاحلهما،وإذا نظامهما،وتعطلت
 يف احملال من هذا اثلث قهر حتت يكون أن إمكان مع وهلك ل ف س د   كذلك كان متساواين،ولو

يف دعوته إليقاظ فطر   ،ووسيلة القول استخدمها الرسول 76الفطر" وبداهة العقول أوائل
م   هللا ، ر س ول   اي  : قـ ْلت  :قال  جابر بن سليم األعرايب السوية،عن  هللا   إ ى   أ ْدع و»:ق ال   ت ْدع و؟ إ ال 

،و الَّذ ي ك ش ف   ف د ع ْوت ه ، ض ر   م سَّك   إ نْ  الَّذ ي و ْحد ه ،  د ع ْوت ه ،ر دَّ  قـ ْفر   ِب  ْرض   ض ل ْلت   إ نْ  ع ْنك 
،و الَّذ ي دعو،وتوعية ية للمعقلويف احلديث لفتة ,77«ع ل ْيك   أ نـْب ت   ف د ع ْوت ه ، س ن ةٌ  أ ص ابـ ْتك   إ نْ  ع ل ْيك 

على خالقه الذي ميلك وداللته،ابلقول السهل املمتنع،الذي تتأثر به فطرته ضرورً ،وتشهد لألعرايب 
يف اللجوء إليه وطلب العون منه واالستغاثة  هبيرغت،و وحده الضر والنفع ،وربطه به وحده دونه 

وتظهر جبالء يف حال ،،يف حال سرائهغشاو  الغفلةتزول عن فطرته وبذلك ,به يف امللمات
الضراء،ويكون أكثر قناعة ابالميان ابهلل تعاى وتوحيده وعبادته وحده الشريك له،فاختار الرسول 

  ْضطرّ  إ ذا دعاالقول املناسب ملقام األعرايب يف دعوته له،و
 
وسيلة تنبيه يتذكر هبا ،جعل إجابة امل

 0وال يشرك بهيستحق أن يوحد  أن له رابً 
،والقول أحد الوسائل لتنمية هذه احلاسة قي الفطري،مغروس يف الطبيعة البشريةالدافع األخال -ج 

قباح السيء منها،وهلذا تالفطرية،وإيقاظ هذه الفطر  الستحسان السلوكيات،واألفعال احلسنة،واس

                                                           

 22سور  األنبياء:  ( 74
 (77/  1( شرح العقيد  الطحاوية ـ ابن أيب العز    75
 (206/  1( مفتاح دار السعاد  ، لإلمام ابن القيم   76
، وقال:حديث حسن صحيح ، مسند أمحد ط ا  2722(72/  5، سنن الرتمذي   4086(98/  4( سنن أيب داود   77
 (419/  1السلسلة الصحيحة   واللفظ ألمحد ، وقال األلباين:سنده صحيح،انظر 14805(113/ 23 
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ْلع ْدل   هلو قيف ,دعا هللا لتدبر هذه املباد, األخالقية الفطرية،اليت أمر هبا :}إ نَّ اَّللَّ  أي ْم ر  اب  تـ ع اى 
ْحس ان  و إ يت اء  ذ ي اْلق ْرِب  و يـ نـْه ى ع ن  اْلف ْحش اء  و اْلم ْنك ر  و اْلبـ ْغي  ي ع ظ ك ْم ل ع لَّك ْم  و اإْل 

،والقول له اتثري يف توجية الفطر  األخالقية،وتعديل االجتاهات السيئة،مث التحكم 78ت ذ كَّر ون {
 قصة الشاب الذي استأذن يف الزان،كما يف حديث،ومن شواهد ذلكيها،واملعاجلات النفسية هلا،ف

، يف   يل   اْئذ نْ  اَّللَّ ، ر س ول   اي  :فـ ق ال   ، اَّللَّ   ر س ول   أ ت ى أ نَّ فـ ىًت ش اابً  أ م ام ة ، أ يب   ، ب ه   ف ص اح   الزّ ان   النَّاس 
 أ حت  ب ه  :" النَّيب    ل ه   ،فـ ق ال   اَّللَّ   ر س ول   ي د يْ  بـ نْي   ج ل س   ح ىتَّ  ،ف د ان  "أ ق ر وه  :" النَّيب    فـ ق ال  

؟ ل ك  :"ال،ق ال  :ق ال  "أل مّ ك  ؟ أ حت  ب ه  :"،ق ال  "أل مَّه اهت  مْ  حي  ب ون ه   ال النَّاس   و ك ذ   و ك ذ ل ك  :"ال،ق ال  :ق ال  "البـْن ت ك 
؟ أ حت  ب ه  :"،ق ال  "ل بـ ن اهت  مْ  حي  ب ون ه   ال النَّاس   ل ك  :"ق ال   ال،:ق ال  "أل ْخت ك   حي  ب ون ه   ال النَّاس   و ك ذ 

ه    اَّللَّ   ر س ول   ،فـ و ض ع  "أل خ و اهت  مْ  نْ  قـ ْلب ْه، و ط هّ رْ  ذ نـْب ه ، ك فّ رْ  اللَّه مَّ :"فـ ق ال   ص ْدر ه ، ع ل ى ي د   و ح صّ 
لصناعة الكره الفطري للمعصية،لدى هذا القويل من أجنح األساليب؛ ،فكان األسلوب79"فـ ْرج ه  

الشاب،وبناء القناعة بقبح الفواحش وبغضها،وإعادته لفطرته السوية،وطبيعته األصلية،حيث و ظَّف 
القول لدعم األخالق الفطرية ،ملا له من دور وأثر كبري،يف توجيه سلوك املدعو وحتسني  الرسول 

غاية  سهل  بقول  ،حيث خاطبهدعوملاب رفق النيب يـ ع د هذا من كمال و تصرفاته وميوله،
هذا  الداعية تأمليفل،العقل وفطنته كمال  ابحملاور  املثمر  اهلادئة،مما يدل علىأقنعه و السهولة،
ولني وح ْسن ،إى فقه ولباقة حتتاج،ت اجملتمعمشكاليف بيان احلكم الصحيح،فمعاجلة ،التلط ف
وجيتهد يف أن يرتفق يف إرشاده ويتلطف به،،بواجب أو يفعل حمرماً  ل  رأى من خي   إذا  ،وخباصةتصرف

 يقته،يف  الل ْطف  ر سنَّته وطمتبعًا لكون لي،بناء الوازع اخللقي الفطري يف نفس املدعو
قْـن اع  و حت  رّ ي ً  وليكون على وعي ِبن"املنهج احلق هو ما جاء به اإلسالم،من االعرتاف هبذه ،اإْل 

الغرائز وترقيتها،وتسخريها لتكون سببًا من أسباب عباد  هللا وعمار  األرض،وذلك من خالل 
،يؤدي الثمرات اإلجيابية،وتنتفي عنه مظاهر السلبية،وكان القول وسيلًة تقومييًة هلا أثرها  ت نظيم 

نفوس و ،80الفعال يف هتذيب وإصالح املناهج اخلاطئة يف الفطر ،بكبتها أو إطالق العنان هلا"
مبنهج هللا تعاى،وأقوال  الفطرية،املنضبطة مطالبها بتلبية وجناهتا كماهلا،بسعادهتا تنال إمنا املدعوين
    0الرسول 

                                                           
78  :  0  91-90( سور  النَّْحل 
،قال العراقي يف: املغين عن محل 7660(201/  7، املعجم الكبري للطِباين   22211(545/ 36( مسند اإلمام أمحد   79

 0(رواه أمحد إبسناد جيد ورجاله رجال الصحيح 592/  1األسفار   
  0  222لشيخ ص ( أتمالت دعويةيف السنة، عبدهللا ا 80
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 األثر الصويت:  املطلب الثالث :  
ثبت يف الشرع أن للصوت احلسن أتثري عميق يف النفوس،لذا ورد االهتمام به،واختاذه وسيلة من 

 :{  النافع،قال تعاى آمرًا نبيهوسائل التأثري اخلري 
     

  }81، خطاب للنيب يف  بليغاً  ل هلم قوالً و قوأتباعه أن "ي
حذار واإل،مشتمال على الرتغيب والرتهيب،املعاين ن  س  ح  ،األلفاظ ن  س  ح  ،يف قلوهبم مؤثراً ،أنفسهم
،وبقدر ما يكون 82ن الكالم إذا كان هكذا عظم وقعه يف القلب"إوالثواب والعقاب،ف،واإلنذار

املسلم صوته  ن  سّ  أن حي    ر ّغب  الشرع ه اجلمالية عالية،وقدعت  تْ األسلوب بليًغا يكون أتثريه كبريًا،وم  
:ق ال  ر س ول  اَّللَّ  ابلقرآن،ع ن  اْلبـ ر اء  ْبن  ع از ب    قال القرطيب83«ز يّ ن وا اْلق ْرآن  ِب  ْصو ات ك مْ :»،ق ال 

 هـ( 671 ت
إى  ىدعوأ،84القلوب" يف وأمسع النفوس يف أوقع به،كان الصوت   ح ّسن إذا ألنه :"وذلك~

فضي إى خشوع القلب،واتعاظ القار, والسامع املدعو،وكمال املاالستماع واإلصغاء،والتدبر 
لتطبيق أحكامه داع   ببٌ ه،إى أعماق القلوب،وس  م  ك  مواعظه وح  أتثرمها مبعاين القرآن،ووصول 

،يتبني العقلي والنفسي وأبلغ يف التأثري،ية،وقعاً أعمق يف احلسشرعالقول الملدالوالت ون وقيمه،وتك
واعية،ملا ميلكه  ذنٌ وأ   يه  ق  على املدعو،يدركه بقلب ف   كبريلقول أثر  ود  األداء الصويت لبذلك أن:جل   

اإليقاع الصويت من قدر  على النفوذ يف شغاف القلوب،فللقيم الصوتية أثر يف تبليغ املعاىن اليت 
يريد الداعية إيصاهلا إى قلب املدعو،وتقريره فيه،وأتثر مشاعره هبا،ليبعثه إى التطبيق 

الذي ،ن األثر االنطباعيّ م،والعمل،والداعية احلصيف هو الذي جيمع بني،البيان العقلي وما يؤديه
يشعر به ويدركه املدعو،والبيان الصويت للقول،واإلابنة عنه كاألثر النفسّي،وهو ال يقّل أمهية يف 

ي للمخاطب،ويف البدء البد أن نشري إى أنَّ إدراك األثر النفسّي للجرس ،حتقيق التثقيف النّـْفس 
هي كل ما ،أو العواطف أو اإلحساس،سيةوليست املعاين النف"واإليقاع أظهر وأقرب وآنس للنفس،

يستطيع أن حيتمله صوت احلرف،بل هو يستطيع أن حيتمل أيضًا صورًا عقلية معِب  عن الطبيعة 

                                                           
 0  63 ( سور  النساء: 81
 (124/  10( مفاتيح الغيب  ، للرازي   82
، السنن الكِبى للنسائي،كتاب 1468(74/ 2( سنن أيب داود كتاب الوتر، ابب اْست ْحب اب  التـَّْرت يل  ىف  اْلق ر اء      83

لصَّْوت    (حديث حسن صحيح  698/ 2، ختريج أحاديث إحياء علوم الدين  1089(26/ 2املساجد،ابب: تـ ْزي ني  اْلق ْرآن  اب 
0 
 (11/ ص  1قرطيب   ج ( اجلامع ألحكام القرآن ،لل 84
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85"وما يتصل بذلك من أحداثها أو حركاهتا أو أصواهتا أو غري ذلكمن املاد ،وما فيها 
"ويف هذا ,

ر الداعية ية إى مواقع عناصر املعاين النفسية والعقلية "أن مواقع أصوات احلروف هادإى ما يـ ب صّ 
وفيما يلي؛بيان أثر تنوع القول القرآين،يف استخدام كل أصوات اللغة ،86جلماع معىن القول"

 0وتوظيفها على حنو بديع
 األثر الصويت للقرآن: - 1

األثر ،اللسايّن املعجزتزجني يف بنائه "مجاع األثر يف البيان القرآيّن الكرمي حيمل أثرين عظيمني ممأ ـــ 
 ،وإيقاعه،ندركه من خالل جرس البيان،واألثر األخر النفسّي االنطباعيّ قَّل ع  موضوعّي م تـ  األول:

وتقريره يف النفوس،لتنبعث إى ما ،يف حتقيق مقصد القرآن األعظم،األثر اآلخر وهو اليقل أمهية عن
تفات إى األثر الصويت للقول،واإلفاد  منه ،وقد دعا القرآن الكرمي إى ضرو  االل87يراد منها وهلا"

حبسب ،وسناًء ورفعة للمدعوين،جةً وهب  ،ناً سْ يف موضوعات الدعو  إى دين اإلسالم،حيث إن له ح  
ه،كان   يف عال إذا:"أن القول~ (هـ306 ت الباقالين ويقرر اإلماماهلم،أحو   يف الو ْقع   من له نـ ْفس 

،والتَّم ك ن   ،وي طم ع   وي به ج ،وي قل ق   ي ذه ل   ما الن فوس   يف الق لوب  ك   وي ؤن س  ،وي ضح   ويـ ْؤي س 
ي ويـ ْفر ح ،وي ْسك ن   ويـ ْبك ي،وحي ْز ن   ،ويـ ه ز   وي زع ج ،وي شج  ،ويست ميل   وي ْطر ب   حنو ه األ عطاف 

 ه ج   ب ْذل   على يـ بـْع ث   والع زَّ  ،وقد األ رحييَّة   األ مساع ،ويور    
 السَّام ع   وجوداً،وي رمي شجاعةً  واأل موال   امل

ل   الن فوس   يف مسال ك   بعيداً،وله مرمىً  رأْي ه وراء   من إى القلوب دقيقة،وحبسب ما  ل طيف ٌة،وم داخ 
ديع ب  ه،و  ثريات  أت   جيبٌ عه،يكون ع  ط  قْ م  ه و  ع  ل  طْ م   ت  ري على مس ْ عه وجي ْ ق  وْ يف م   زل  نَّ تـ  يـ  يرتتب يف نظمه،و  

،ولعل أول ما يلفت نظر املدعو:"ويستدعي انتباهه،من أسلوب القرآن الكرمي،خاصية 88ه"يات  ض  ت  قْ م  
ي يف لغة القرآن،ال خيفى على أحد،حىت يع  ق  وْ أتليفه الصويت يف شكله وجوهره،وهذا اجلمال التـَّ 

ام ن العربية يف نظم القرآن،هو ذلك النظذ  تلك األ   ه  تْ سَّ ح  الذين ال يعرفون لغة العرب،وأول شيء أ  
نشاط التايل والسامع  فيه احلركة والسكون تقسيمًا منوعاً،جيدد متْ سَّ الصويت البديع،الذي ق  

،وتنبت به مثرات األخالق بالقرآن الذي أنزله هللا غيثًا حتيًا به القلو  ل  ث  م  ،ذلك لسماعه
،ومن فنون القول اليت وردت يف سور القرآن ذات الدالالت 89الزكية،واألعمال الصاحة"

                                                           
   0  735-708ص  2مجهر  مقاالت االستاذ حممود حممد شاكر  ج  85
 (38/  1( نظرية النظم وقراء  الشعر عند عبد القاهر اجلرجاين ، حممود توفيق حممد سعد   86
 (211/  1( العزف على أنوار الذكر ، حممود توفيق حممد سعد   87
 (277/  1( إعجاز القرآن ، للباقالين    88
 0، بتصرف يسري  102,101( النبأ العظيم،حممد دراز،ص  89
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،وميكن أن نستبني أثرها على 90وتية،"استفتاح تسع وعشرين سور  حبروف هجائية مقطعة"الص
:"فكأن هللا عّز امسه عّدد على ~(538: ت  املدعوين،فيما ذكره العلماء،حيث قال الزخمشري

من التبكيت هلم،وإلزام احلجة  كرت  العرب األلفاظ اليت منها تراكيب كالمهم إشار  إى ما ذ  
:"وإمنا مل ~ ( ه 693 ت   ومن احلكم البالغة يف تقدمي احلروف ما ذكره اإلمام اخلْ و يّ ي  ، 91إايهم"

ألهنا من األلفاظ اليت يتعارفها الناس يف كالمهم، ؛يستعمل الكلمات املشهور  يف التنبيه كـ: أال وأم ا
كون أبلغ يف قرع تت عهد،لوالقرآن، كالم ال يشبه الكالم، فناسب  ألن يؤتى  فيه ِبلفاظ  تنبيه مل 

،فأنزل هللا هذا النظم البديع ليعجب املدعوين منه،ويكون تعجبهم منه سبياًل 92مسعه"
 ني  ل  القلوب،وت   ق  رت   الستماع ما فيه من عقائد وشرائع وأخالق،فـ   لةً سيو الستمالتهم،ومساعهم له 

ذج يف بيان األثر الصويت لفواتح انمالن موتسارع إى االستجابة لداعي احلق،و وتـ ْثمر  العمل،األفئد ،
الداليل املميز مثل احلرف "ق" يف سور  ق،تكرر سور القرآن،تكرار بعض احلروف ذات الصوت 

من حكمته وفائدته تذكري املدعوين،مبوضوعات:اخللق والقيامة،والتقدم ،93يف أربع ومخسني مر 
ي املراد"أن و  ع  بالد،واملقصود الدَّ والتنقيب يف ال،والقرن،واخلوف من الوعيد،وذكر القلب،ابلوعد

 على ،جرايً يكون أوصل إى الغرض،وأقوله يف األمساع والقلوب،ومتكني املكرر يف النفوس وتقريره
ز ابر إ،و 94"متنّوعة ومذاهب شىت طرق على فيه الكالم،وتصرفهم أساليب يف افتناهنم عاد  العرب يف

ذلك من حتريضهم،على االعتقاد الصحيح،والعمل داللة األلفاظ لديهم بشكل واضح ومؤثر،ملا يف 
الصاحل،وتنبيههم إى معامل االعتبار واالستدالل،يف املواعظ والقصص واألمثال،والتذكري بسنن هللا 

أعمال اخلري والشر يف حيا  أمة الدعو   والكونية يف جمتمع الدعو ،وأتثري،تعاى القدرية
ى ىف النظم القرآىن املعجز،وجه من وجوه إعجازه،الىت واالستجابة،ومن فنون القول"التناسق الصوت
لألمساع،كما جذبت معانيه  ابةً ذَّ ج   الو ً الوته ح  ت  ابين هبا كالم البشر واجلن،وجعل ل  

 :}،ومن أمثلته،قوله تعاى95القلوب،وأسرت العقول،واستولت على ألباب أوى األلباب"

  ، 

                                                           
 (165/  1( الِبهان يف علوم القرآن ، للزركشي  90
 (72/ ص  1( الكشاف ، للزخمشري  ج  91
 (31/ 3( اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي   92
 (169/  1كشي  ( انظر : الِبهان يف علوم القرآن ، للزر  93
 (31/ 1( الكشاف، للزخمشري   94
 (74/  1( حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني ، حممود محدى زقزوق   95
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  ،    
 }96 متيز القول يف اآلايت الكرمية،ابلدرجة العليا من التواؤم،

الداعي،ابلعطاء الغري حمدود،والرتهيب للمدعو  الصويت،من حيث التسلية والرتغيب للرسول 
فيكون ذلك أدعى إى ،ومن صيغ التواؤم،ذكر ثواب املستجينب من املدعوين،  الشانئ للرسول

 اإلميان وعدم التكذيب،قال تعاى:} فـ و ق اه م  اَّللَّ  ش رَّ ذ ل ك  اْليـ ْوم  و ل قَّاه ْم ن ْضر ً  و س ر وراً،و ج ز اه م مب  ا
هل  ا ص بـ ر وا ج نًَّة و ح ر يرًا ،م تَّك ئ ني  ف يه ا ع ل ى اأْل ر ائ ك  ال  يـ ر ْون  ف يه ا َش ْسًا و ال  ز ْمه ر ي راً،و د ان ي ًة ع ل ْيه ْم ظ ال 

و ذ لّ ل ْت ق ط وفـ ه ا ت ْذل ياًل {
إيقاع متناسق،أيخذ مبجامع قلوب املدعوين،ويشد مشاعرهم يف اآلية ،97

إى مظاهر هذا النعيم املادي يف اجلنة،للمستجيبني لدعو  احلق،وهذا التفوق العظيم للتواؤم 
سن الكالم يف ملدعو للقول،ودقة إنصاته،ملا يدركه من"ح  الصويت،يرجع أثره،إى جاذبية تقبل ا

ل املعىن له يف النفس،ملا يرد عليها من حسن ب  ق  ه يف الطباع،وسهولته يف اللفظ،وتـ  ل  ب  ق  السمع،وتـ  
الصور  وطريق الداللة،فإذا انضاف إى ذلك حسن البيان يف صحة الِبهان يف أعلى 

،ودنت االستجابة احلسية اليت جيدها 98واهر الكالم"الطبقات،ظهر اإلعجاز للجيد الطباع،جب
رّي هذا املعىن فيقول:"وخت~(ه 395 ت املدعو،ومتكنت من قلبه وعقله،ويقرر أبو هالل العسكري

وأزين صفاته،فإن ،ام الكالم،وهو من أحسن نعوتهئ  ت  يوجب الْ ،األلفاظ،وإبدال بعضها من بعض
ى للقلوب إليه،وإن اتفق له ع  دْ كان أحسن له وأ  أمكن مع ذلك منظما  من حروف سهلة املخارج  

كان جامعًا للحسن،ابرعاً ،ق مبوقعه،وأحّق ابملقام واحلالي  لْ أن يكون موقعه يف اإلطناب واإلجياز أ  
عن مصادره،وأّوله يكشف قناع آخره،كان  يك  ب  نْ ه تـ  د  ار  و  يف الفضل،وإن بلغ مع ذلك أن تكون م  

،ومن شواهد اآلاثر الصوتية لتناسق القول 99مراتب التمام" قد مجع هناية احلسن،وبلغ أعلى
    القرآين،قوله تعاى:}

    * 
     * 
      
  *  

    
                                                           

 0  3 -1( سور  الكوثر:  96
 0  17اى  12( سور  اإلنسان  97
 0،بتصرف يسري 96-94( النكت يف إعجاز القرآن،للرماين،ص  98
 (141بو هالل العسكري  ص: ( الصناعتني: الكتابة والشعر، أ 99
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  )100اشتمل القول يف هذه اآلايت الكرمية،على األثر ،ف
الصويت واإليقاع اللفظي واملعنوي،لتذكري قلوب املدعوين ابلوعد والوعيد،وبدء اخللق 

العظيمة،والقلب مدعو يف كل وغري ذلك من مقاصد اإلسالم ،وإعادته،والتوحيد وإثبات النبوات
،ابلرتهيب اتر ،وابلرتغيب بالغ التأثريآية من سور  القمر؛ملشاهد ،واستماع هذا اإليقاع الصويت ال

خوالطابع الصويت املثري فيها،يـ  وأهواله، دعوهم إى التفكري يف حقيقة البعثيأخرى، أصول  ر سّ 
اعر،وحترك القلوب إلدراك هذه العقيد  اإلسالمية،ِبساليب  تستجيش االنفعاالت واملش

 0ابقتناع هاد, وعميق،والتلبية لداعي اإلميان،احلقائق،والقصد لالستجابة
  ومن أمثلة اإليقاع الصويت،واملعنوي قوله عز وجل:} -ب

،     ، 
     ، 

     
 }101 تم إيصال معاين الدعو  اإلسالمية إى قلب ي،ففي هذه اآلايت الكرمية

يف أكمل إيقاٌع صويت ومعنوي،ويف أحسن صور  من اجلرس الصويت املنسجم،والذي ،النيب 
وفيها إاثر  النفسية املقبولة،ًا من املعاين ،وفيضوأرحييةً  ونشو ً  يستشعر منه املدعو حسنًا وحالو ً 

اإلحساس الوجداين لدى املدعو،وإيقاظ الضمري اإلنساين فيه،للتوجه،حنو إرشاداته 
ونصائحه،والعمل ِبحسنها،ولتتمكن يف قلب املتلقى،املعاين الرئيسة يف ابب العقيد  والشريعة،ويف 

لطالو  والظرف واحلسن :"ما تراه من ا(هـ474ت  تقرير هذه اخلاصية يقول االمام عبدالقاهر
ا الطالو  وم  ،واختيار هيأهتا،إمنا أيتيك من مواقع األلفاظ واختيارها؛واحلالو  واألرحيية والنشو 

،وهكذا جند انتفاع املدعو وأتثره ابلقو  الصوتية 102واحلالو  إالَّ من حسن إيقاع الكالم"  
يق الغرض الفين قية من آي القرآن،لتحيف كل آ للقول،يف حياته العلمية والعملية واملهنية،مستفيضةً 

 0والتشريعي لدعو  اإلسالم 
 األثر الصويت يف السنة:  -ب 

بتوظيف كافة  مراتبها ،مجيع معطيات اللغة،يف ميدان دعوته استثمر رسول هللا -أ
سن استقباهلم معتمدًا على فنية األداء الصويت،ليكون أبلغ يف التأثري على املدعوين،وح  ،ومستوايهتا

                                                           
 0  7  -4( سور  القمر: 100
 0  2( سور  املزمل:  101
 0  106 ،عبد القاهر اجلرجاين ،( دالئل اإلعجاز  102
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لإليقاعات اجلمالية املتنوعة واملؤتلفة،وتفاعلهم مع معطياهتا املعنوية املتسقة،ومما ثبت يف فصاحة 
لسانه،وحسن منطقه،لتقرير أسس الدعو ،والعمل ِبحكام الشريعة،نقتبس شواهد مضيئة،من ذلك 

ِبهنم أمام خطب  هم النداء العام،والنفري البعيد،الذي حصل به جتمع املدعوين من قريش،وأعلم
ض ي  اَّللَّ  ع نـْه م ا، لتحصل النجا ،ع ن  اْبن  ع بَّاس  ر  لداعي اإلميان عظيم،أال وهو:سرعة االستجابة،

: : ص ع د  النَّيب   ق ال  ،فـ ق ال  ؟ ف،ف اْجت م ع ْت إ ل ْيه  قـ ر ْيٌش، «اي  ص ب اح اهْ »الصَّف ا ذ ات  يـ ْوم  ق ال وا:م ا ل ك 
: ؟أ ر  »ق ال  ت ْم ت ص دّ ق وين  يك ْم،أ م ا ك نـْ :«أ يـْت ْم ل ْو أ ْخبـ ْرت ك ْم أ نَّ الع د وَّ ي ص بّ ح ك ْم أ ْو مي  سّ  ف إ يّن  »ق ال وا:بـ ل ى،ق ال 

خبصائص صوتية،تشتمل على اإلنذار  متيز أسلوب النيب ،103«ن ذ يٌر ل ك ْم بـ نْي  ي د ْي ع ذ اب  ش د يد  
من احلروف اليت تناسب معاين  مة،هزت مشاعر كفار قريش،واختار والتخويف من يوم القيا

الرتهيب،إذ املدعوين كانوا من املعاندين اجلاحدين،فاستدعى املقام البيان املعنوي والصويت،املالئم 
للحالة النفسية اليت يتصف هبا أؤلئك املخاطبني،"والبدء ابالنذار بيوم القيامة،هو األسلوب األمثل 

مسؤليته،ويثري من نفسه كل  ألنه يضع كل عاقل مهما كانت عقيدته أو اجتاهاته،أماميف الدعو ؛
إال وهي يف ذرو  ،كالصدمة العنيفة تصيب اإلنسان على غفلة منه،فال تبقى فيه جارحة،قواها

،وهذا هو املنهج الدعوي األمثل،الذي أواله  104ودرءًا للخطر احمليق"،ل هتيئها للعملاتيقظها،وكم
اإلقناع،يف البالغة  ة  ك  ل  كل اهتمامه،يف مجيع مراحل دعوته،القولية والعملية،ومن شواهد م   النيب 

:105قصة إسالم صحايب من بلعدوية الصوتية،اليت وهبها هللا لرسوله  اْنط ل ْقت  إ ى  اْلم د ين ة  »،ق ال 
د   ٌز و اح  نـ ه م ا ع نـْ ْن م ْشرت  ي يـ ق ول  ل ْلب ائ ع  :ٌ ،و إ ذ ا الْ فـ نـ ز ل ت  ع ْند  اْلو اد ي ف إ ذ ا ر ج ال ن  بـ يـْ أ ْحس 

،ف إ ذ ا ر   :فـ ن ظ ْرت  ؟ ق ال  ا اهْل اَش  ي  الَّذ ي أ ض لَّ النَّاس  أ ه و  ه و  ي ه ذ  :فـ ق ْلت  يف  نـ ْفس  ،ق ال  ج ٌل م ب ايـ ع يت 
بـ   ،د ق يق  احلْ اج  ،ع ظ يم  اجلْ بـْه ة ،د ق يق  األ ْنف  نْي ،و إ ذ ا م ْن ثـ ْغر    حن ْر ه  إ ى  س رَّت ه  م ْثل  اخلْ ْيط  ح س ن  اجلْ ْسم 

:السَّال م  ع ل ْيك ْم،فـ ر د وا ع ل يْ  :ف د ان  م نَّا فـ ق ال  ه ، فـ ل ْم أ ْلب ْث األ ْسو د  ش ع ٌر أ ْسو د ،و إ ذ ا ه و  بـ نْي  ط ْمر ْين ،ق ال 
:اي  ر س و  ْل ك ون ،إ يّن  أ ْرج و أ ْن د ع ا اْلم ْشرت  ي،فـ ق ال  :أ ْمو ال ك ْم مت  ،ف م دَّ ي د ه  و ق ال  ْن م ب ايـ ع يت  ل  هللا ،ق ْل ل ه  حي ْس 

،و ال  د   ،إ الَّ أ ْن أ ْلق ى اَّللَّ  ع زَّ و ج لَّ يـ ْوم  اْلق ي ام ة  ال  ي ْطل ب ين  أ ح ٌد م ْنك ْم ب ش ْيء  ظ ل ْمت ه  يف  م ال  ،و ال  ع ْرض  م 
ْعط اء ،س ْهل  اْلق ض اء ،س ْهل  حب    ر اء ،س ْهل  األ ْخذ ،س ْهل  اإل  ،س ْهل  الشّ  م  اَّللَّ  اْمر ءًا س ْهل  اْلبـ ْيع  قّ ه ،ر ح 

                                                           
 0   12 ( سبق خترجيه انظر ص 103
 0 104( أسلوب الدعو  القرآنية،عبدالغين بركة، 104
( بلعدويه وهم ولد مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منا  العدوية أمهم امسها فكيهة بنت مالك بن متيم بن الدول بن جل  105

،وكلهم  النيب مع املهاجرين من كاان مريطة بن وحرملة القني بن سلمىو، أ م يَّة   ْبن   يـ ْعل ى:ومنهم،بن عدي بن عبد منا  بن أد
(اإلنباه 150/ ص  7 ج  -( معجم الصحابة البن قانع 22/ ص  1 ج -طبقات خليفة ، للعصفري  ،انظر :ب ْلع د و يَّة   من

 0( 118/  1( اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر  13/  1على قبائل الروا  ،البن عبدالِب 
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:اي  حم  مَّد  ف   ا،ف إ نَّه  ح س ن  اْلق ْول  فـ ت ب ْعت ه  فـ ق ْلت  :و اَّللَّ  أل ق ص نَّ ه ذ  ف ت  إ يل َّ اْلتـ  التـَّق اض ي،مث َّ م ض ى،فـ ق ْلت 
ْدتـ ه ْم ع مَّا ك ان  يـ   :أ ْنت  الَّذ ي أ ْضل ْلت  النَّاس  و أ ْهل ْكتـ ه ْم و ص د  :م ا ت ش اء  ؟فـ ق ْلت  ْعب د  جب  م يع ه  ،فـ ق ال 

:م   :أ ْدع و ع ب اد  هللا  إ ى  هللا ،ق ال  :م ا ت ْدع و إ ل ْيه  ؟ق ال  ؤ ه ْم ؟ ق ال  : ذ اك  اَّللَّ ،قـ ْلت  :أ ْشه د  آاب  ا تـ ق ول  ؟ ق ال 
لالَّ  ت  و اْلع زَّى،و ت ق يم  أ ْن ال  إ ل ه  إ الَّ اَّللَّ  و أ يّن  حم  مٌَّد ر س ول  هللا ،و تـ ْؤم ن  مب  ا أ نـْز ل  اَّللَّ  ع ل يَّ،و ت ْكف ر  اب 

:يـ ر د  غ   :و م ا الزَّك ا  ؟ق ال  : قـ ْلت  :ن ْعم  الشَّْيء  ت ْدع و الصَّال   ،و تـ ْؤيت  الزَّك ا  ،ق ال  :قـ ْلت  ،ق ال  ن يـ ن ا ع ل ى ف ق ري ان 
:فـ ل ق ْد ك ان  و م ا يف  األ ْرض  أ ح ٌد يـ تـ نـ فَّس  أ بـْغ ض  إ يل َّ م ْنه ،ف م ا ب ر ح  ح ىتَّ ك ان  أ ح بَّ  إ يل َّ م ْن  إ ل ْيه  ق ال 

:ت ْشه د  أ ْن :ن  النَّاس  أ مْج ع ني  ق ال  و ل د ي،و و ال د ي،و م   :نـ ع ْم ق ال  :ق ْد ع ر ْفت  ؟قـ ْلت  ،ق ال  :ق ْد ع ر ْفت  فـ ق ْلت 
:نـ ع ْم اي  ر س ول   :قـ ْلت  لقد كان ،106«هللا  ال  إ ل ه  إ الَّ اَّللَّ ،و أ يّن  حم  مٌَّد ر س ول  هللا ،و تـ ْؤم ن  مب  ا أ ْنز ل  ع ل يَّ؟ق ال 

من مجيع النواحي اللفظية ًا ووقعًا يف نفس املدعو املتلقي،هلذا القول النبوي اللطيف،حسنًا وأتثري 
حيث استمد هذا التأثري من تناسق العبارات،وسهولتها على املنطق،وكمال االنسيابية يف واملعنوية،

انتظام الصوت،وكمال السبك،ودقة اإلجياز يف عرض أصول الدين اإلسالمي،وأسهمت هذه 
على التلوين الصويت،الذي جيمع حسن  ل اإلسالم،وحرص التأثريات املتنوعة يف قناعته بدخو 

البيان،وبالغة التعبري،وعمق القول،مما يعطي الداللة الكافية للهداية واإلقناع وإقامة احلجة،ومن 
 لرفاعة بن رافع األلوهية،كما يف دعو  النيب يد الربوبية و إى توح   دعو الأمثلة هذا النوع 

،قال:مس  ْعن ا   ّ لنَّيب  ؟ق ال   م نْ :فـ ق ْلن ا ف أ ْنك ْران    اب   ي دَّع ي الَّذ ي الرَّج ل   أ ْين  :فـ ق ْلن ا فـ نـ ز ْلن ا اْنز ل وا:أ ْنت 
؟فـ ق ال   م ا و يـ ق ول   ن ا فـ ع ر ض   ع ل يَّ  ف اْعر ضْ :فـ ق ْلت   أ ان  :يـ ق ول  ْسال م   ع ل يـْ  السَّم او ات   خ ل ق   م نْ :»و ق ال   اإل 

؟قـ ْلن ا ْرض  و األ    الَّيت   األ ْصن ام   ه ذ ه   ع م ل   ف م ن  :ق ال   اَّللَّ  :خ ل ق ك ْم؟قـ ْلن ا ف م نْ :اَّللَّ  ق ال   خ ل ق ه نَّ :و اجلْ ب ال 
ْلع ب اد     أ ح ق   ف اخلْ ال ق  :ق ال   حن ْن  :تـ ْعب د ونـ ه ا؟قـ ْلن ا ،ف أ نـْت مْ  أ م   اب   و أ نـْت مْ  تـ ْعب د ك مْ  أ نْ  أ ح ق   اْلم ْخل وق 
ْلت م وه ا،و اَّللَّ   ْلت م وه ،و أ ان   ش ْيء   م نْ  تـ ْعب د وه   أ نْ  أ ح ق   ع م   إ الَّ  إ ل ه   ال   أ نْ  و ش ه اد     هللا   ع ب اد     إ ى   أ ْدع و ع م 

ل ة   هللا   ر س ول   و أ يّن   اَّللَّ   م   و ص   إ ل ْيه   ت ْدع و الَّذ ي ك ان   ل وْ  و اَّللَّ   ال  :قـ ْلن ا النَّاس   ب غ ْصب   اْلع ْدو ان   و تـ ْرك   الرَّح 
ط الً  ن   اآلم ور   م ع ايل   م نْ  ل ك ان   اب   عقد املقارنة الصوتية حلقيقة،هذا لون من 107«"األ ْخال ق   و حم  اس 

من املشركني،يتض دعوين منماملقنع للاحلجاج اهلاد,  لق والعمل،وأحقية العباد ،مشتمل علىخلا

                                                           
(قال 18/ 9الفوائد   (،جممع الزوائد ومنبع248/ 1، دالئل النبو  للبيهقي  6830(205 - 206/  6( مسند أيب يعلى   106

ثْـر    ش و اه د ه " اهليثمي:ر و اه  أ ب و يـ ْعل ى، و ف يه  ر او  ملْ  ي س مَّ، و ب ق يَّة  ر ج ال ه  و ثّ ق وا، قال ابن حجر:"و ل و ائ ح  اْلق وَّ  ئ ح ٌة ع ل ى اْلم نْت  ل ك     ال 
 0(107/  6  -( املعجم األوسط 730/  2(ومنها: صحيح البخاري  192/  1  - 852األمايل املطلقة 

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، قال ابن كثري : إ ْسن اٌد وقال:( 165/  4( املستدرك على الصحيحني للحاكم   107
ي اٌق ح س ٌن ،البداية والنهاية    (370/ 4و س 
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أن املنفرد ابخللق،أحق ابلعباد  كلها،فكما أنه واحد يف خلقه وتدبريه،فإنه واحد يف إهليته 
ْل ق  ك م ْن ال خي ْل ق  أ ف ال ت ذ كَّر ون {، وهذه وتوحيده،وعبادته،على حد قوله تعاى:} أ ف م ْن خي 

 املخلوق،وإن من ابلعباد  قأح اخلالق للعباد،وإن ومعمولة هلل خملوقة هللا  رسول األصنام"مس َّاها
 هي حيث خملوقة،من األصنام وجعل،والعمل اخللق بني عملتموه،ففرق شيء من ابلعباد  أحق هللا
 بعد إال،أصناما تسمى ال أهنا حيث من،معمولة وجعلها،خملوقة أهنا عليهم قرر قد اجلبال،اليت من

الصوتية للقول،هلا أثرها،يف ترسيخ ابخلصائص  إن اهتمام الرسول ،108هلا" وتشكيلهم تصويرهم
 0قأصول العقيد ،وتثبيتها يف قلوب املدعوين،وقبوهلم ملعاين دعو  احل

ومن ذلك التوازن يف إبراز القيم اجلمالية والفنية للنص،وتكاملها يف آتلف متناسق ومثاله  -ب
نـْي ا نـ فَّس  م ْن نـ فَّس  ع ْن م ْؤم ن  ك رْ » إى فضائل من أعمال الِب،يقول  دعوته  ب ًة م ْن ك ر ب  الد 

نـْي ا ر  ي سَّر  اَّللَّ  ع ل ْيه  ىف  الد  ر    و م ْن س تـ ر   اَّللَّ  ع ْنه  ك ْرب ًة م ْن ك ر ب  يـ ْوم  اْلق ي ام ة  و م ْن ي سَّر  ع ل ى م ْعس  و اآلخ 
ر    و اَّللَّ  ىف   نـْي ا و اآلخ  يه  و م ْن س ل ك  ط ر يًقا م ْسل ًما س تـ ر ه  اَّللَّ  ىف  الد  ع ْون  اْلع ْبد  م ا ك ان  اْلع ْبد  ىف  ع ْون  أ خ 

َّللَّ  يـ تـْل ون   يـ ْلت م س  ف يه  ع ْلًما س هَّل  اَّللَّ  ل ه  ب ه  ط ر يًقا إ ى  اجلْ نَّة  و م ا اْجت م ع  قـ ْوٌم ىف  بـ ْيت  م ْن بـ ي وت  ا
ار س ون ه   يـ تـْه م  الرَّمْح ة  و ح فَّتـْه م  اْلم ال ئ ك ة  و ذ ك ر ه م  ك ت اب  اَّللَّ  و يـ ت د  نـ ه ْم إ الَّ نـ ز ل ْت ع ل ْيه م  السَّك ين ة  و غ ش  بـ يـْ

ل ه  ملْ  ي ْسر ْع ب ه  ن س ب ه   ه  و م ْن ب طَّأ  ب ه  ع م  للسعي يف قضاء مصاحل  فدعو  النيب ،109«اَّللَّ  ف يم ْن ع ْند 
،ففيها التناسق والتوازن،يف املةً "املوائمة بني حبات هذا العقد ك  من خالل املدعوين،تشرق جلية

،مما يضفي 110الِبيق واألسلوب،وتكامل األشعة والظالل،والتناظر يف البناء اللفظي واألسلوب"
مزيداً من التأثري على نفوس املدعوين،وأفكارهم وقلوهبم،إبعالمهم ارتباط اجلزاء ابلعمل ومشاكلته 

ته له،على قاعد  اجلزاء من جنس العمل يف اخلري والشر،فينتظم عقد األخو  له ومناسب
ضوء هذه املنظومة القولية الرائعة،ورجاًء لصالح يف ص ْنع أسباب اخلري،يف وي ْسه م وا بينهم،

حاهلم،شأن الناصح الساعي بكل وسيلة إى اإلرشاد واهلدى،والتوادد والرتاحم والتعاطف للجماعة 
الرتادف اللفظي وهو  ،ومنها اإلسالم دعا إليها،مبختلف الوسائل واألساليب الشرعية املؤمنة،فإن

قاعد  مهمة يف  لون آخر من اخلصائص الصوتية،ذي الداللة اللفظية العامة،فقد أ صَّل  النيب 
له من قو  ةً بس  ت  قْ قضية أثر القول يف الدعو ،وعظم املسؤولية املرتتبة عليه،لدى املدعوين عموماً،م  

                                                           
 0(320/  1( إيثار احلق على اخللق ،البن الوزير   108
، كتاب الصال ، ابب 229ص (، سنن أيب داود2699( رقم  11الذكر، ابب   ، كتاب1082( صحيح مسلم ص 109

 0(1455( رقـم  349 
 0 311،عبدالرمحن امليداين،ص ( روائع من أقوا ل الرسول 110
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   تعاى:}
     
    

      }111 يتجلى ذلك يف
 التوازن يف القيم الصوتية،من خالل مسات الشد  والرخاء،واهلدوء والسكينة،والوسطية،والثقل

:أ نَّ ر س ول  هللا    والغرابة،ومثاله حديث أيب ه ر يـْر     م ْن د ع ا إ ى  ه ًدى،ك ان  ل ه  م ن  اأْل ْجر  »، ق ال 
ل ة ، ك ان  ع ل ْيه  م ن  ا ًئا،و م ْن د ع ا إ ى  ض ال  يـْ مثْ  م ثْ م ْثل  أ ج ور  م ْن ت ب ع ه ،ال  يـ نـْق ص  ذ ل ك  م ْن أ ج ور ه ْم ش  ل  إْل 

ًئا م ه ْم ش يـْ م  م ْن ت ب ع ه ،ال  يـ نـْق ص  ذ ل ك  م ْن آاث  ،إن تعدي أثر القول ونفعه الدعوي،إذا كان 112«آاث 
وحق،إى املدعوين،يعطي أثرًا واضحًا يف استجابتهم،وتفاعلهم حسيًا ومعنوايً،مع معطيات  ىً د  ه  

ليجعل ؛جههم توجيهًا حسناً يف نفوسهم،ويو حقائق دعو  اإلسالم،يصل إى شغاف قلوهبم ويؤثر 
أجر من ،واالستقامة،ويكتسب الداعي إى اهلدى،والرتبية،يف الدعو ،منهم خري أمة أخرجت للناس

 مْث  تبعه،ملا يتسبب عنه من خري وفالح للمدعوين،وعكس ذلك الداعي إى الضاللة،حيمل إ  
واملعنوي،وما جيلبه من وقع يف  هم،وبذلك يتبني خطور  أتثري القول الصويتلَّ ض   نْ ه،وأوزار م  الل  ض  

الكلمات،من أتثري نفسي يف جمتمع الدعو ،إجيااًب أو  ه  يع  ش  لدى املتلقي،وما ت   أذن املدعو،واقتداءً 
 0سلباً 

املعىن املناسب حلال  ،لرسم صور متيزت جبرسها اخلاص،أقواالً  م الرسولااستخدمن شواهد و  -ج
قبل حلول الفنت واملصائب،فاختار حروفًا ذا ،ال الصاحلةدعوته لالستعداد والبداء  ابألعماملدعو،

وأعظم أتثرياً،على مشاعر املدعوين ،أصوات فيها الشد  لتكون أكثر تنبيهاً 
:ق ال  ر س ول  اَّللَّ  الوجدانية،والتخيلية،املتوقعة حقاً،والتحذير من التباطؤ فيها،ع ْن أ يب  ه ر يـْر     ،ق ال 

«:   ت ظ ر  أ ح د ًدا،أ ْو ه ر ًما م ف نّ ًدا،أ ْو م ْواًت م ا يـ نـْ ًيا،أ ْو م ر ًضا م ْفس  ك ْم إ ال غ ىًن م ْطغ ًيا، أ ْو فـ ْقرًا م ْنس 
، أ و  السَّاع ة ،و السَّاع ة  أ ْده ى و أ م ر   ت ظ ر  ،و الدَّجَّال  ش ر  غ ائ ب  يـ نـْ إن غفلة ،113«جم ْه زًا، أ و  الدَّجَّال 

هاج ،"أنه إذا طال األمل:داعية إى مثرات سيئة،منها،األمل،والنفس األمار  ابلسوءاملدعوين وطول 
منه أشياء:ترك الطاعة،والكسل فيها،وترك التوبة وتسويفها،واحلرص على اجلمع واالشتغال 

                                                           
 0 25( سور  النحل:  111
( رقم 7، كتاب السنة، ابب  700(، سن أيب داود ص2674( رقم  6، كتاب العلم، ابب  1074( صحيح مسلم ص 112

 4609،) 
 ،رواه ابن ماجه . قال يف "الزوائد": "إسناده حسن" 774( 318/  19  -( املعجم الكبري للطِباين  113
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،فاستدعى ذلك اختيار هذه التعبريات الصوتية 114ابلدنيا،وقسو  القلب ونسيان اآلخر  "
النفس،وتستحث اهلمة إى  ز  ه  الوجدان،وتـ   س  م  لْ ،وتـ  املشاعر   ك  لَّ م  ت  ر  مؤثر ،تـ  اجلذابة،وتتجلى يف صو 

املسارعة إى الطاعة واالتباع،وبذلك يتبني ما للبالغة الصوتية للقول،من دور يف ترسيخ املعاين 
ها على  املرغب فيها أو املرهب منها،والتأثري على النفوس واألفكار والقلوب،مما حيرض اإلراد  ويبعث

االلتزام السلوكي هبا،وفق ما حصله املدعو من اقتناع عقلي،ونفذ يف أعماقه من انطباعات 
ليس نقل األفكار،وتوصيل احملتوى العقلي وإبالغه جلمهور ،و نفسية،ودالالت صوتية

املدعوين،الوظيفة الوحيد  املؤثر  للكالم،بل هناك أتثري األصوات،والنغمات،واإليقاعات،وما حتدثه 
وفاعلية أتثريها،يف نفوس ،من عوامل نفسية،ووظائف أخرى تؤكد الوحد  املتكاملة للحد  القويل

صفة التكامل،لعناصر اجلمال والكمال األديب الرفيع،عند رسول هللا  املدعوين،وسلوكياهتم،واتضح
ب فين يصاله،وِبسلو يف بيان احلق،وإقامة احلجة فيه،ونصاعة البيان يف عرضه،وكمال األداء يف إ

اء هذا املنهج األديب فوالدعا  إى هللا تعاى مدعوون ابقت،،وجيمع هلا الفائد  واملتعةيؤثر يف النفس
 ا ٌ د  أ  و ،وتطبيقه يف دعوهتم،واحلكمة ضالة الدعا ،والفن القويل سالح الدعو ،نبوي الكرميال القرآين

  0 ومناذج السلوك احلميد،الصاحلةلعلوم النافعة،واألعمال تمدهم ابلمؤثر  على عقول املدعوين،
 األثر الدليل العلمي: -املطلب الرابع :

خياطبهم ابلقول احلق،قال  أن للقول أثر داليل واضح يف املدعوين،وهلذا أمر هللا تعاى رسوله 
       }تعاى:

    
 }115 واآلية خطاب للنيب  احلْ ق  الَّذ ي أدعوا إليه من "وألتباعه،ِبن

الق ْرآن  والدالالت  على وحدانيَّة هللا ونبوَّ  رسوله  واالميان والتوحيد والطاعة هلل،مل  أتكلَّْم به م ن ق ب ل  
،الَّذ ي تـ ْلز م ك ْم ط اع ت ه   ي،بل م ْبد ؤ ه  م ْن ر بّ ك ْم ج لَّ و ع ال  يد ه ،و ال  أي ْيت  م ْن ل د ْنه  إ الَّ احلْ ق   نفس  و تـ ْوح 

، ،ف ال  ح قَّ إ الَّ م ْنه  ج لَّ و ع ال  ْدق  يف  اأْل ْخب ار ،و اْلع ْدل  يف  اأْل ْحك ام  فقول الرب تبارك ،116الشَّام ل  ل لصّ 
داث معًا أبلغ التأثري يف املخاطبني،فريغبهم يف اإلميان به  وتعاى،ذو أثر داليل وأثر صويت جذاب،حي 
وتوحيده،وتقوم به احلجة على الكافرين،واألثر الداليل للقول يتنوع،حبسب تنوع أساليب البيان 

حبسب املعاين الدعوية املراد التعبريي املخاطب به املدعو،ويعكس تفاواًت يف درجات الدالله،

                                                           
 (5/ 3( فيض القدير   114
 0 29( سور  الكهف :  115
 (266/  3(،أضواء البيان ،للشنقيطي  355/  4رآن العظيم لإلمام الطِباين ( انظر:تفسري الق 116
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تثبيتها،ونعرض مناذج من أفانني القول املؤثر  داللياً،واملتسقة مع املعىن الدالى املراد ىف األصول 
 القرآنية والنبوية ليفيد منها الداعية وينفع هبا أصناف املدعوين حبسب أحواهلم: 

 أصول اإلميان،والتزام أحكام السهل املبني،وجند كثريًا من آايت القرآن يف الدعو  إى -أ
الشريعة،واألخالق احلسنة،والطاعة واالتباع ألوامر هللا تعاى واالنتهاء عن نواهيه،وردت ابلقول 
السهل امليسور،ليكون األثر الداليل هو:األكثر واألدىن فهمًا واستيعااًب ملعانيه،واألوقع أتثرياً،يف 

تطبيقه،ففي الدعو  إى أصول اإلميان قال تعاى:} قلب وفكر املدعو،واألنفع واألجدي لسلوكه و 
    
    

     
    

     
    
   
 }117، وأخِب يف هذه اآلية،أن الرسول ومن معه من

املؤمنني،آمنوا هبذه األصول العظيمة،إميااًن خالصاً،يستتبع االعتقاد والعلم والعمل،والدعو ؛واملتأمل 
القرآن،كما أنه معجز حبسب فصاحة يف لطائف نظم هذه اآلية ويف بدائع ترتيبها الداليل،"علم أن 

،ومن املعاين الداللية،اليت هلا 118ألفاظه،وشرف معانيه،فهو أيضًا معجز حبسب ترتيبه،ونظم آايته"
"تنبيهًا على شرف إميانه عليه الصال  ،واستقالليته أتثري مبارك على املدعو،تقدمي إميان الرسول 

،وبني اإلميان كما بني إميان املؤمنني وبني اإلميان  بينهوأنه سابق إلمياهنم، وأن ال واسطة والسالم،
،فاملدعو يتأثر كثريًا إذا كان الداعي،أول املؤمنني مبا يدعو إليه،وأكملهم امتثاالً 119به واسطة"

مع املؤمنني تشريفًا هلم   ر  ك  وتطبيقاً،وأيضًا فيها رفع شأن املدعوين املستجيبني،حيث"ذ  
،ومنها التكامل يف موضوعات 120إال مع نفيس مثله"،وهر النفيسإذ ال ينظم اجل،وتعظيماً 

ر املنزل أمورًا متالزمة،يلزم من ثبوت كْ والذّ  ،الدعو ،،إذ ل مَّا "كان الرسول امللكي والرسول البشري
واحد ثبوت اآلخرين،ومن اإلميان بواحد اإلميان ابآلخرين،فيلزم من كون القرآن حقًا كون جِبيل 

والقرآن  عليه السالم حقًا كون جِبيلحقاً،وكذلك يلزم من كون حممد   دوحممعليه السالم 
حقاً،وهلذا مجع هللا بني اإلميان  عليه السالم حقاً،ويلزم من كون جِبيل حقاً،كون القرآن وحممد

                                                           
 0 285( سور  البقر : 117
 (106/  7( مفاتيح الغيب، للرازي   118
 (597/ 1( تفسري الراغب األصفهاين   119
 (807/ 2( تفسري ابن عرفة   120
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،حيث واملؤمنون ،ومنها الثناء والشهاد  من هللا تعاى للرسول 121ابملالئكة والكتب والرسل"
ؤمنون  كل على قدر إيقان،ك ل  واحد ود  ه  وش   قيق  حت   ا أ ْنز ل إليه من ربّ ه إميان  مب  آمن الرَّسول"

 
،وامل

َّللَّ  على ما يليق به من شهود وعيان،أو دليل وبرهان" ،وهذا اإلطراء واملدح من 122منهم آم ن  اب 
السماع  ،واملسارعة إىاملدعوين من أكِب احلوافز املؤثر  يف ثبات إميان،الرب جل وعال

إى ما ت ْذع ن  ،،و اإلذعان يـ نـ بّ ه النفس دائًمابعةاتوالطاعة،املقتضيان القبول وحسن الفهم وكمال امل
 تْ ك  له،ويْبعث ها دائًما إى العمل به،وقد كان من أثر هذا األسلوب الدعوي الواضح إى اإلميان،أن ز  

ا يف اخلريات،وانتفعوا هبذه الدالالت مهم وتسابقو ت مه   ل  قلوهبم،وع   تْ ر  ه  نفوس املدعوين،وط  
املعنوية،واقتدوا هبا يف دعوهتم وعلمهم وعملهم،ومن شواهد أتثر املدعو ابلدالالت املعنوية،لقول 

:"ر غ ْبت  ع ْن آهل  ة  قـ ْوم ي يف  اجلْ اه ل يَّة   ما ورد يف إسالم ع ْمر و ْبن  ع ب س ة  الس ل م يّ  ،الرسول  ق ال 
ط لٌ و ذ ل ك  أ   يـ ْرغ ب  ع ْن آهل  ة  قـ ْوم ه  و ي ْدع و إ ى  ،مث َّ ق د ْمت  م كَّة  ف س أ ْلت  فـ ق ال وا ح د    ف يه ا ر ج لٌ ،نَـّه ا اب 

ل يت  ب ر ْحل ه ا،فـ ر ج ْعت  إ ى  أ ْهل ي،غ رْي ه ا س أ ْلت  ف  ،مث َّ ق د ْمت  م ْنز يل  الَّذ ي ك ْنت  أ نـْز ل  مب  كَّة  ،ف ش د ْدت  ر اح 
اء  ،ع ْنه  فـ و ج ْدت ه  م ْست ْخف ًيا دَّ :أ ي  ،فـ تـ ل طَّْفت  ح ىتَّ د خ ْلت  ع ل ْيه  ف س أ ْلت ه  ،و و ج ْدت  قـ ر ْيًشا ع ل ْيه  أ ش  فـ ق ْلت 

: ش ْيء   ؟ق ال  :و ِب   ،ن يب   أ ْنت  :اَّللَّ . قـ ْلت  ؟ق ال  :و م ْن أ ْرس ل ك  :ب ع ب اد    اَّللَّ  و ْحد ه  ال ش ر يك  قـ ْلت  ؟ق ال  أ ْرس ل ك 
ن   ،و حب  ْقن  الدّ م اء  ،ل ه   م  ،و ب ك ْسر  األ ْواث  ل ة  الرَّح  ْلت  ب ه ،أ ْشه د ك  أ يّن  ،و أ م ان  السَّب يل  ،و ص  :نـ ع ْم م ا أ ْرس  فـ ق ْلت 

" ،ق ْد آم ْنت  ب ك   و ص دَّْقت  قـ ْول ك 
من أسلوب الدعو  األديب،القول السهل  نيب فقد اختار ال،123

وأخالقية،حسنة السمت،بعيد  األثر يف نفس ،البني،الذي حيمل دالالت معنوية اعتقادية
يقتنع بدخول اإلسالم،فقد وجه عقله إى  املدعو،مألوفة لعقله،ويسري  على قلبه،مما جعل عمرو 

ة،املستلزمة توحيدهللا تعاى ابلعباد ،وعدم أصول األخالق احلسنالتفكر يف تدبر حقائق الربوبية،و 
متناسق،بذكر األصول مث  ي  و  ل  وْ الشرك معه،ِبسلوب داليل مباشر،وعرض حمتوايت الدعو  برتتيب أ  

الفروع،ورعاية احلالة النفسية اليت وصل إليها املدعو،حيث كان مقتنعًا ببطالن الشرك،وفساد 
على املضمون الدعوي الصحيح الذي يتوخاه،وما  النيب  ه  لَّ د  بحث عن الدين احلق،ف  كان يأهله،و 

 0،وجذبه إى اهلدايةهو مالئم والئق ابملناسبة،واملوقف الدعوي،الذي ملك به قلبه وفكره

                                                           
 (313/  5( اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، لإلمام ابن تيمية   121
 (318/ 1( البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ، أبو العباس أمحد الفاسي   122
ْسن اد ، 65/  3  4418( املستدرك ، للحاكم،  164/ 4( الطبقات الكِبى،البن سعد   123 يح  اإل  ا ح د يٌث ص ح  (وقال :ه ذ 

 0قال احملقق: حديث صحيح،وإسناده حسن  17016(231/ 28مسند اإلمام أمحد  
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ومن الدالالت املعنوية للقول،أن يكون بليغًا رصيناً،قوي اجلزل،حسن السبك،ومن أمثلته  -ب
    قـ ْوله تعاى:}

   
}124ه ذ ه اآْلي ة مب  ا ت ض مَّنت ~هـ(671 ت ،قال القرطيب":

ل و احْلر ام،من اأْل ْحك ام ري احلْ ال  ق ،واالجرتام،واإلعراض ع ن أهل اجلْ ْهل،و تـ ْفس  ْلت ز ام أ ْخال  و اأْل مر اب 
ل ة ق اط ع ة ل  د  ت  ؛اْلك ر ام م اْلع ز يز العالمعلى ،دال  ي  ع ل ْيه  من اللَّْفظ اجلزل ،أ نَـّه ا ك ال 

م ع  م ا ه 
،ومن شواهده 125ويثلج قـ ل وب القارئني والسامعني"،الَّذ ي يروع قـ ل وب العارفني؛الرصني

ن ا أان  أ ص ّلي م ع  رسول هللا  م عاو ي ة بن احلكم الس ل مي حديث،  إْذ ع ط س  ر ج ٌل م ن   قال: بـ يـْ
ي اه ،م ا ش أن ك ْم تـ ْنظ   : و اث ْكل  أ مّ  ْبص ار ه ْم! فـ ق ْلت  : يـ ْرمح  ك  هللا ، فـ ر م اين  الق ْوم  ِب  ، فـ ق ْلت  ر ون  إيل َّ؟! الق ْوم 
، فـ ل مَّا ص   ت ون ين  لك يّن س ك ت  ّلى رسول ف ج ع ل وا ي ْضر ب ون  ِبيديهم ع ل ى أْفخ اذ ه ْم! فـ ل مَّا ر أيـْتـ ه ْم ي ص مّ 

هللا  م ا ك ه ر ين، و ال  هللا  ه  أْحس ن  تـ ْعل يمًا م ْنه ، فـ و  ل ه  و ال بـ ْعد  ف ب أيب  ه و  و أ مّ ي،م ا ر أْيت  م ع لّ مًا قـ بـْ
: . ق ال  ، و ال ش ت م ين  ي  »ض ر ب ين 

، إمنَّ ا ه  التَّْسب يح   إنَّ هذ ه  الصَّال    ال ي ْصل ح  ف يه ا ش ْيٌء م ْن ك الم  النَّاس 
"استحباب املوعظة  ،ومما يفيده املدعو وينتفع به من أسلوب النيب،126«و التَّْكب ري ، و ق راء   الق ْرآن  

وقد ظهر أثر ذلك يف نفس ومشاعر هذا ،127من الكالم اجلزل اجلامع البليغ"،مبا حيرك القلوب
ما رأيت معلمًا قبله وال بعده لذلك قوله:" ل  د  ي  ، بقول النيب احلكيم  فقد أتثر معاوية،الرجل

ت )اجلوزييقبلها اإلنسان وينشرح هبا صدره،قال ابن ،والدعو  احملببة إى النفوس"،أحسن تعليماً منه

ا يعلم املؤدبني ك يف  يؤدبون،ف إ ن اللطف ابجلاهل قبل التـَّْعل يم~ هـ( 597 أ نـْف ع ل ه  من ،:"و ه ذ 
أسلوبه  الفخم العذب،الذي يالمس من نفوس ،اللفظ واملعىن اجل ْزل  ،ولكل من هذا 128التعنف"

نبيه ل   ةً ن  يّـ واالطمئنان،"وليكون آية بـ  ،املدعوين،مواطن التأثري واالستجابة،ومن عقوهلم مواقع القبول
 ،  0129على صحة ما دعا إليه من أمر دينه"  لةً ال  ود 
عليه  دعو  إبراهيم ما ورد يفوس املدعوين،كومن الدالالت املعنوية،القول اجلميل احملبب لنف -ج

    }الصال  والسالم،قال تعاى:
                                                           

124 )  :  199سور  اأْل ْعر اف 
 (330( اإلعالم مبا يف دين النصارى من الفساد واألوهام ، حممد بن أمحد القرطيب  ص:  125
، كتاب السهو، ابب 20، 3/19(، سنن النسائي 537(، رقم  7، كتاب املساجد، ابب  216( صحيح مسلم ص  126

 ،(930(، رقم  171، ابب  148(، سنن ايب داود ص1217(، رقم  20 
 (449( تطريز رايض الصاحلني ، فيصل بن عبد العزيز املبارك   ص:  127
 (233/ 4( كشف املشكل من حديث الصحيحني،البن اجلوزي   128
 (102/ 2( الِبهان يف علوم القرآن ،للزركشي   129
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    }130، قال ابن
يٌم معناه:بتوبتك على الكفر  حىت يؤمنوا،ال أنه أراد ~هـ(542 ت: عطية :"وقوله:ف إ نَّك  غ ف وٌر ر ح 

والنطق ،على هذه العبار  ما كان أيخذ نفسه به من القول اجلميل ه  ل  أن هللا يغفر لكافر،لكنه مح   
}و ال  تـ ْؤت وا الس ف ه اء  أ ْمو ال ك م  الَّيت  ج ع ل  اَّللَّ  ل ك ْم ق ي اًما ،وقال تعاى "131احلسن ومجيل األدب

و اْعل ْم أ نَّه  تـ ع اى  إ منَّ ا :"~ (ه606 ت الرازي،قال و اْرز ق وه ْم ف يه ا و اْكس وه ْم و ق ول وا هل  ْم قـ ْواًل م ْعر وفًا{
ف  اْلق ْول  اْلم ْعر وف  أ م ر   ال  ل ك  أل  نَّ اْلق ْول  اجلْ م يل  يـ ؤ ثّ ر  يف  اْلق ْلب  فـ ي ز يل  السَّف ه ،أ مَّا خ  ف إ نَّه  ي ز يد  ،ب ذ 

اخللق مع املدعو،ألّن القول  ن  سْ ح   إىسبحانه وتعاى،رشد ،كما أ132السَّف يه  س ف ًها و نـ ْقص ااًن"
م ادٌ ومن شواهد،روحهاجلميل يفرح قلبه،ويروح   م ْعت م رًا،ف ج ل ْست   م كَّة   ق د ْمت  :ق ال     ه،حديث ض 

،فـ ق ال   ْبن   و أ م يَّة   ر ب يع ة   ْبن   و ع تـْب ة   ج ْهل   أ ب و جم ْل ًسا،ف يه   ا: ج ْهل   أ ب و خ ل ف   فـ رَّق   الَّذ ي الرَّج ل   ه ذ 
م ن ا،و أ ض لَّ  مج  اع تـ ن ا،و س فَّه   ر   جم ْن ونٌ  الرَّج ل  :أ م يَّة   فـ ق ال   آهل  تـ ن ا م نَّا،و ع اب   م ات   م نْ  أ ْحال  ،ق ال   غ يـْ  ش كّ 

م ادٌ  ي يف   فـ و قـ ع تْ :ض  ت ه   نـ ْفس  ،فـ ق ْمت   م ن   أ ع ال ج   ر ج لٌ  إ يّن  :و قـ ْلت   ك ل م   ذ ل ك   م نْ  الرّ يح 
،أ ْطل ب   ،ح ىتَّ  ذ ل ك   أ ص اد ْفه   فـ ل مْ   اَّللَّ   ر س ول   اْلم ْجل س  ت ه   ك ان   اْليـ ْوم  ئـْ  ج ال ًسا فـ و ج ْدت ه   اْلغ د ،ف ج 

ْئت   فـ ر غ ،مث َّ  ح ىتَّ  ي ص لّ ي،ف ج ل ْست   اْلم ق ام   خ ْلف    ع ل يَّ  ف أ قْـب ل   اْلم طَّل ب   ع ْبد   اْبن   اي  :فـ ق ْلت   إ ل ْيه   ج 
،و ال   أ ْحبـ ْبت   ف إ نْ  الرّ يح   م ن   ل ج  أ ع ا إ يّن  : ف قلت   ت ش اء ؟ م ا:فـ ق ال   ْت ك  ،فـ ق دْ  م ا ت ك ِبّ  نَّ  ع اجل   ع اجلْ ت   ب ك 

ص ااًل  ف يك   ي ْذك ر ون   قـ ْوم ك   فـ بـ ر أ ،و مس  ْعت   ب ك   مم َّا أ ش د   ب ه   ك ان   م نْ   ت ْسف يه   س يّ ئ ًة،م نْ  خ 
م ه ْم،و تـ ْفر يق   نـْه مْ  م ات   م نْ  مج  اع ت ه ْم،و ت ْضل يل   أ ْحال  ا فـ ع ل   م ا:آهل  ت ه ْم،فـ ق ْلت   و ع ْيب   م   ب ه   ر ج لٌ  إ الَّ  ه ذ 

نٌَّة،فـ ق ال    م ض لَّ  ف ال   اَّللَّ   يـ ْهد ه   ع ل ْيه ،م نْ  و أ تـ و كَّل   ب ه   و أ ْؤم ن   و أ ْست ع ين ه   أ مْح د ه   َّلل َّ   احلْ ْمد  :" اَّللَّ   ر س ول   ج 
 ع ْبد ه   حم  مًَّدا أ نَّ  ل ه ،و أ ْشه د   ش ر يك   ال   و ْحد ه   اَّللَّ   إ الَّ  إ ل ه   ال   أ نْ  ل ه ،و أ ْشه د   ه اد ي   ف ال   ي ْضل لْ  و م نْ  ل ه  

م ادٌ  و ر س ول ه ،ق ال   ًما ف س م ْعت  :ض  ًما أ مْس عْ  مل ْ  ك ال  م   ع ْدت ه  م ْنه ،ف اْستـ   أ ْحس ن   ق ط   ك ال   ع ل يَّ  ف أ ع اد   اْلك ال 
م: فـ ق ْلت   َّللَّ   تـ ْؤم ن   أ نْ  إ ى  :ت ْدع و؟ق ال   إ ال  ن   و خت ْل ع   ل ه ، ش ر يك   ال   و ْحد ه   اب  ،و ت ْشه د   م نْ  اأْل ْواث   ر قـ ب ت ك 

؟ إ نْ  يل   ف م اذ ا: اَّللَّ ،فـ ق ْلت   ر س ول   أ يّن    اَّللَّ   إ الَّ  إ ل ه   ال   أ نْ  أ ْشه د   ف إ يّن  : فـ ق ْلت   اجلْ نَّة   ل ك  : ق ال   فـ ع ْلت 
ن   ل ه ،و أ ْخل ع   ش ر يك   ال   و ْحد ه   ،و أ بـْر أ   م نْ  اأْل ْواث  نـْه ا،و أ ْشه د   ر قـ ب يت   م ع   و ر س ول ه ،ف أ ق ْمت   اَّللَّ   ع ْبد   أ نَّك   م 

                                                           
يم :  130  0  36 - 35( س ور    إ بـْر اه 
 (341/ 3( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية   131
 (496/ 9( مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري،للرازي   132
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،مث َّ  م ن   ك ث ري  ً  س و رًا ع ل ْمت   ،ح ىتَّ  اَّللَّ   ر س ول   فقد أثر هذا القول ،133«قـ ْوم ي إ ى   ر ج ْعت   اْلق ْرآن 
اهلادي،إى أحسن اآلداب وحماسن األفعال،يف نفس  ،املشتمل على جوامع الكالم النافعاجلميل

 ضماد،وبلغت الداللة املعنوية مبلغًا عظيمًا من قلبه،إبصابة موضع االقناع من عقله،والتأثري من
 نقالً  وإما اقتباساً  إما املأخوذ  الشرعية "األحرف وكان هلذهوجدانه،وحتريك عاطفته حنو اإلسالم،

 التوحيد ملسائل جامعة شرعية مجل فإهنا نظمها؛ ابعتبار شأن ،هلا ورسوله سبحانه هللا كالم من
البيان،وحالو  وامع الكلم،وعظيم جل ،جعلت املدعو ضماد،ي ْذع ن ،وخيضع134احلق" ومسائل

 0من الدالالت الشرعية  املنطق،ورصانة القول
ومن الدالالت املعنوية،اختيار اللفظ الداليل املالئم،ألحوال املدعو،فحينما بعث هللا موسى  -د 
 القرآن لفظ  ورد تعبريمنها حتويل عصاه إى حية،ف،آبايت كِبى ه  د  يَّ أ  ،لدعو  فرعون وقومه

   فقال تعاى:}،حيحني ابتدأه ابلو ،"احلية"
    

      
   

}135 فموسى،  "حينما كان يف أول األمر مدعوًا من ربه لتبليغ الرسالة
فقلب هللا ،أمره إبلقاء العصا ف أ ْلقاها موسى،و يف تلقي النبوء  وتكاليفها ه  ب  رّ  د  أراد هللا تعاى أن ي  

وصارت ح يٌَّة ت ْسعى أي ،اً م  فصار الشعبتان هلا ف  ،كانت عصا ذات شعبتنيو وأعراضها،،أوصافها
  ،ويف موقف اثن  مساها هللا تعاى جان،فقال تعاى:}136تنتقل"

    
    

}137" بلفظ  احلية(اتر   ،وإمنا أظهر هللا هذه اآلية ملوسى 138،"واجلان  الصغري  من احليَّات 
للِبهانني العصا ،وبلفظ اجلان(اتر ،لئال يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون،ويظهر يف هذا التمرين

واثقاً ن و فيكللتدريب الواقعي،استجماعًا لقلبه،وهتدئًة لروعه،،والتهيئة واليد،الرتبية الدعوية ملوسى
اثبت اجلنان ىف مقام دعو  فرعون ومالئه،وإعالمًا له مبا سيكون هلا من بعد،من عظيم 

                                                           
،  8074(353/  7  -، املعجم الكبري للطِباين 2045(11/  3( صحيح مسلم ،كتاب اجلمعة، ابب خت ْف يف  الصَّال      133

 0( واللفظ له 235دالئل النبو  أليب نعيم األصبهاين  ص: 
 (4/ 1يوسف الغفيص   -( شرح الواسطية  134
 0  21-9( سور  طه:  135
 (41/ 4( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، البن عطية   136
 0  10 :( سور  النمل  137
 (88/ 4( معاين القرآن وإعرابه ، للزجاج   138
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للتمهيد يف فرت  التجربة  و  ع  دْ م  ،الشأن،وجليل املنافع،ويتجلى يف هذه املراحل األوى أن،موسى 
ة الدعوية التالية،وذلك حينما أرسله هللا تعاى إى فرعون قال تعاى: والتثبيت،استعدادًا للمرحل

{    
       

    
  }139األ ْشع ر  احلْ يَّة  الصَّْفر اء  الذك ر  أهنا:"عىنوامل

،هل  ا ع ْرٌف ك ع ْرف  اْلف ر س  " ل العصا إى ثعبان ضخم و  ح  ت  وهذا املعىن الداليل،ل  ،140أْعظ م  احلْ يَّات 
واضح ال لبس فيه،هو املالئم للموقف مع املدعوين من فرعون وقومه،ومل تتحول العصا  إى حية 

لبالغة عليهم،"فقلب هللا تعاى له العصا أوجااًن صغريًا حينما ظهرت،ألن املقصود أن تقوم احلجة ا
يف أول مر  جاانً،وهو احلية الصغري  لئال خياف وجيزع،فلما أنس هبا وأخذها وأرسلها،أرسله إى 

،فتنوع املعاين الداللية 141"ثعبااًن مبيناً  فرعون،فألقاها يف احلال األخرى بني يدي فرعون فصارت
جبان أو حية الداعية يت أياملدعوين،إذا كانوا مئات وللقول،كانت حبسب املقامات،وألن املأل 

ألن املقام حيتاج  "ثعبانلفظ "ار ياختا مت ،لذيف املدعوين ذلك التأثري املطلوبهلا  كونال ي،فصغري 
يف  ملوسىإلقاء العصا "إى،ضخامة وقو  وأتثري عظيم،يف مجهور املدعوين،وبذلك يتبني أن؛

وما صارت ،هي اليت واكبْت اختيار هللا ملوسى ليكون رسوالً حية،و  ىثال  مراحل:األو ،م رَّ بالقرآن
العصا عصاً إال بعد أْن ق ط عت من شجرهتا،وفقدت احليا  النباتية،وحتولت إى مجاد،فلو عادت إى 

لكان األمر معقواًل،لكنها جتاوزْت مرتبة النباتية،وحتولت إى ،وصارت شجرً  من جديد،أصلها
  رتبة األعلى؛لذلك فزع منها موسى وخاف فطمأنه ربه:}احليوانية،وهي امل

     
  }142 وكانت هذه املر  مبثابة تدريب ملوسى،

 ري هذه التجربة أمامه،ليكون ؛ليألف العصا على هذه احلالة،وكأن هللا تعاى أراد ملوسى أْن جي 
ْدق  وهو واثق من جناحه يف هذه اآلية،فإذا ما جاء لقاء فرعون ألقاها دون خوف،على ثقة من ص 

،والداعية احلصيف هو الذي يفيد من التدريب الواقعي على املهمة الدعوية، حىت 143"هذه اجلولة
 وجناح.،وثقة،إذا ما ابشرها أمام املدعوين،حقق أهدف دعوته  بطمأنينة

                                                           
 0  33-16( سور  الشعراء :  139
 (455/  2  -( تفسري القرآن العظيم ، لإلمام الطِباين  140
 (،5373/ 8( اهلداية اى بلوغ النهاية ، مكي بن أيب طالب القريواين   141
 0  10( سور  طه :  142
 (6530/  1اخلواطر،حممد متويل الشعراوي،   ،( تفسري الشعراوي 143
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َّ  أ تـ ْيت   ورد عن معاوية بن ح ْيد  الق ش ريي قال: ومن شواهد السنة على التنوع الداليل،ما   النَّيب 
ني   ت ه   ح  ن ا؟ق ال   هللا   بـ ع ث ك   ِب    هللا   ب و ْجه   أ ْسأ ل ك  :فـ ق ْلت   أ تـ يـْ م  :"إ ل يـْ ْسال  إْل  ت   و م ا:قـ ْلت  "اب   آاي 

؟ق ال   م  ْسال  ، َّلل َّ   و ْجه ي   أ ْسل ْمت  :" تـ ق ول   أ نْ :اإْل   ع ل ى م ْسل م   ك ل  . الزَّك ا    و تـ ْؤيت    الصَّال   ، و ت ق يم   و خت  لَّْيت 
م ا أ ْشر ك   م ْشر ك   م نْ  هللا   يـ ْقب ل   ال   ن ص ري ان   أ خ و ان   حم  رٌَّم، م ْسل م    إ ى   اْلم ْشر ك ني   ع م اًل،و تـ ف ار ق   أ ْسل م   بـ ْعد 

ك   يل   اْلم ْسل م ني ،م ا  و إ يّن  " ع ب اد ه ؟ بـ لَّْغت   ه لْ :"س ائ ل ي و إ نَّه   د اع يَّ  ر يبّ   إ نَّ  أ ال   النَّار ؟ ع ن   حب  ج ز ك مْ  أ ْمس 
،مث َّ  م ْنك م   الشَّاه د   فـ ْليـ بـ لّ غ   بـ لَّْغتـ ه مْ  ق دْ  إ يّن   ر بّ  :"ق ائ لٌ  ،اب   أ فْـو اه ك مْ  م ف دَّم ةً  م ْدع و ون   إ نَّك مْ  اْلغ ائ ب  ام   ْلف د 

ذ ه   أ ح د ك مْ  ع نْ  ي ب ني   م ا أ وَّل   إ نَّ  مث َّ  ،144 َّ  اي   قـ ْلت   و ك ف ه ، ل ف خ  ا:هللا   ن يب  ا:"د ينـ ن ا؟ق ال   ه ذ   د ين ك مْ  ه ذ 
نْ  و أ يـْن م ا احلكيم،بيان املعاين الداللية لإلسالم،جبوامع  النيب  اب  و  ج   ن  مَّ ض  ،ت  145«ي ْكف ك   حت ْس 

الكلم النافعة،واليت ختاطب املدعو معاوية،يف تدرج قويل بديع،من الناحية اإلميانية إبعالن التوحيد 
اخلالص،والتِبؤ من الشرك وأهله،والعبادية ابلتزام الصال  والزكا  ،واالجتماعية ِبخو  

ابإلسالم،ممتنع حبرمته  مٌ ص  ت  عْ ن املسلم م  ألالناحية الشخصية" اإلميان،والتناصر والتعاضد عليها،ومن
،و ومن الناحية البيئية بقطع املواال  مع املشركني،"و التِبؤ من الّشرك و عقد 146ممن أراد د م ه أو ماله"

م" ْسال  م ة ه ذ ه ،مث دعاه إى اإلحسان،"يف  اْلم ح افظ ة على ه ذ ه احلْ د ود و إ ق ا147اْلقلب على شرائع اإْل 
إحسااًن و برًا على س ب يل  ت  عْ قـ  وْ اْلف ر ائ ض وع لى أ ن اأْل مر ك ذ ل ك ف ف ي أ ي مقامة من مقامات اخلْ رْي أ  

التـَّبـ ر ع أجدى ع ل ْيك ونفعك،ع ن هللا ف ال  تعجز أ ن تفعل"
،ومن شواهد التنوع الداليل،تفاوت  ،148

مي ان  الركن  ف ج ع ل  يف تفسري عناصر اإلميان،حبسب حال كل مدعو،وشخصه، أجوبة النيب اإْل 
ومثر  من مثراته،ع ن  اْبن  ،واألخالق تبع له،األساسي واألصل،والشريعة الظاهر  من األعمال

ي  اَّللَّ  ع نـْه م ا ،ر ض  :ل مَّا:ق د م  و ْفد  ع ْبد  اْلق ْيس  ع ل ى ر س ول  هللا  ،ع بَّاس  ْلق ْوم  غ يـْر  »:فـ ق ال    ق ال  م ْرح ًبا اب 
نـ ن ا و بـ يـْن ك  اْلم ْشر ك ني  م ْن م ض ر  و إ انَّ ال  ن ص   ام ى فـ ق ال وا اي  ر س ول  هللا  إ نَّ بـ يـْ ،و ال  النَّد  ل  إ ل ْيك  إ الَّ يف  خ ز ااي 

ْلن ا اجلْ نَّة  و ن ْدع و ب ه  م ْن و ر اء ان  ق ال  آم ر ك ْم ِب  ْرب ع  أ ْشه ر  احلْ ر م  ح دّ ثـْن ا جب  م ل  م ن  األ ْمر  إ ْن ع م لْ  ن ا ب ه  د خ 
َّللَّ  ش ه اد    أ ْن ال  إ ل ه  إ الَّ اَّللَّ   مي ان  اب  َّللَّ  ه ْل ت ْدر ون  م ا اإل  مي ان  اب  ،و إ ق ام  و أ نـْه اك ْم ع ْن أ ْرب ع  اإل 

                                                           
 (109/  1  -( مفدَّمة أفواه كم ابلفدام : يعين أهنم منعوا من الكالم، انظر: غريب احلديث البن سالم  144
ب  م ْن س أ ل  ب و ْجه  هللا   ( السنن ا 145 ( مسند اإلمام 242/ 33مسند أمحد  2360(66/ 3لكِبى للنسائي،كتاب الزكا ، اب 

،قال اهليثمي:رواه أمحد يف حديث طويل  8774(643/  4، املستدرك على الصحيحني للحاكم  20043(242/ 33أمحد  
 (636/  10ورجاله ثقات، جممع الزوائد ومنبع الفوائد   

 (323/ 1( غريب احلديث للخطايب   146
 (390/ 1( الفائق يف غريب احلديث، للزخمشري   147
 (390/ 1( الفائق يف غريب احلديث ، للزخمشري   148
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و أ ْن تـ ْعط وا م ن  اْلم غ اِن   اخلْ م س  و أ نـْه اك ْم ع ْن أ ْرب ع  م ا انـْت ب ذ  يف   ك ا   و ص ْوم  ر م ض ان  الصَّال   ،و إ يت اء  الزَّ 
ت م  ، و اْلم ز فَّت   ء ،و النَّق ري  و احلْ نـْ ،فنجد أن املعاين الداللية لكلمة اإلسالم واإلميان اليت فسرها 149«الد ابَّ

العقائد القلبية،واألعمال البدنية الظاهر ،وكل ما يقرب إى هللا من  ،اشتملت على مجيع الرسول
بة مجيع اط  خ  م  قول وعمل واعتقاد،وهذا التنوع يف اختيار اللفظ الداليل املالئم،ألحوال املدعو،ل  

هو الذي يقتضيه حسن  األدب ويستدعيه النزول  على ؛واحلسية،الفكرية،والوجدانية،هات  ك  ل  م  
يف تربية النفوس ،كان هلا شأوًا بعيداً؛وأثرًا محيداً ؛هذه املعاين الداللية املروء ،وتنوع
توجيه السؤال إى املدعوين من وفد قيس فيه تنبيه يف وتقومي األخالق وهتذيبها؛و ،وإصالحها

النفوس وهتيئتها لإلصغاء والتشوق إى هذه املعاين الداللية،املتضمنة للقول اجلميل،النافع 
 0التعليم واحملاور ، فيقع،منها التأثري و اإلميان الكامل يف قرار مكني  املمتع،ِبسلوب

املدعو ملقاصد وأغراض معنوية،ينتفع هبا ومن شواهد األثر الداليل،حذف جزء الكلمة، -ه    
ن ا  د ْوا اي  م ال ك  ل يـ ْقض  ع ل يـْ حينما يدرك احلكمة من الرتخيم يف قراء :قوله تعاى}و ان 

} ر ب ك 
قال ابن جين:"قراء  علي بن أيب طالب ومضموماً، مكسوراً  الرتخيم على «مال اي»،وهي:150

 يف املألوف املذهب ،هذا:"اي  م ال  رمحهما هللا وحيىي واألعمش،طالب وابن مسعود رضي هللا عنهما
 ض ع ف تْ -عليه هم ما لعظم- أهنم جديدا،وذلك سراً  املوضع هذا يف فيه أن الرتخيم،إال
 ،وكان"إشعاراً 151عليه" ضرور  االختصار مواضع هذا كالمهم؛فكان أنفسهم،وص غ ر   تْ قـ و اه م،وذ لَّ 

إهنم لشد  ما هم فيه عجزوا اختصروا،و  ولذلك ابلتمام اللفظ أتدية يستطيعون ال لضعفهم ِبهنم
تشري إى ما وراء هذا احلذف تبني أن العذاب أوهنهم،"و ، ،وهذه علة بالغية؛152"عن متام الكالم

فينتفع هبذا املدعو ،153"الصدر،وغلبة اليأس ومعاان  اهلول معنا  شغلتهم عن إمتام الكلمةمن ضيق 
من ؛د الرتخيم أيضاً ع  خر،ويـ  يف الدالالت املعنوية،وتكون له موعظة وذكرى،لالستعداد لليوم اآل

جيلب له احملبة أساليب القول املؤثر  إجياابً،ملا يتضمنه من املعاين الداللية اليت ينتفع هبا املدعو،مبا 

                                                           
، صحيح مسلم ـكتاب اإلميان، ابب  4110(1588/  4( صحيح البخاري ،كتاب املغازي،  ابب وفد عبد القيس   149

َّللَّ  و ر   مي ان  اب  إل   ، 125(  35/  1س ول ه   األ ْمر  اب 
 0  77( سور  الزخرف :  150
 (257/ 2( احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،البن جين   151
د ْوا اي  م ال  ل  96/ 5( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي  152 يـ ْقض  (، ق ال  س ْفي ان  الثَـّْور ي : و يف  ح ْرف  اْبن  م ْسع ود  ،  و ان 

( صحيح البخاري كتاب بدء اخللق، ابب إذا قال أحدكم آمني   ن ا ر ب ك  / 3،تفسري عبد الرزاق   3058(1180/  3ع ل يـْ
 (130/  1،حلفص بن عمر الدوري ـ  (وانظر: جزء فيه قراءات النيب 177

 (155( خصائص الرتاكيب دارسة حتليلية ملسائل علم املعاين ، حممد أبو موسى  ص:  153
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،من ابب حسن >كان يالطف أم املؤمنني عائشةواألنس والنشاط،كما ثبت أن النيب 
ِْب يل  يـ ْقر ئ ك  السَّال م  »العشر ،ويقول: ا ج  ،ه ذ  :و ع ل ْيه  السَّال م  و ر مْح ة  اَّللَّ  و بـ ر ك ات ه ،تـ ر ى ،«اي  ع ائ ش  فـ ق ْلت 

يف مطايبة املدعوين من أهله ،لدعا لدرس تربوي دعوي  هيف،و »154 ت ر يد  ر س ول  اَّللَّ  »م ا ال  أ ر ى 
خاصة،ومع الناس مجيعاً،وحتبيبهم إى الطاعات،وتقوية العالقات األخوية،وأواصر األلفة،فاستخدام 

 القول املرخم املؤثر،يدل على معاين اإلكرام واملالطفة،وحسن التبع ل من رسول هللا 
ِبثر األقوال،ويسعى إى ربط ما يتأتَّى من دالالهتا ابجملال احليايت  هكذا حييط الرسول و ألهله،

فعةً  م  ن فعه البالد ع  ؛ مثلما هو الغيث املبارك يـ  محيد ً  للمدعوين،فتكون آاثرها على الدعو  إى هللا ان 
اهْل د ى و اْلع ْلم  ك م ث ل  اْلغ ْيث  اْلك ث ري  أ ص اب  م ث ل  م ا بـ ع ث ين  هللا  ب ه  م ْن :»والعباد؛ كما ق ال  النَّيب  

فضرب مثل اهلدى والعلم الذي ينزل على "~يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية،155احلديث«أ ْرًضا... 
وكما أن هلل مالئكة موكلة ابلسحاب واملطر،فله مالئكة ،القلوب ابملاء الذي ينزل على األرض

والداعية احلكيم هو ،156"القلوب وقوهتا،وهذا رزق األجساد وقوهتاموكلة ابهلدى والعلم،هذا رزق 
الذي يتخري الدالالت املعنوية،ذات األسلوب القويل احلسن،واملتماسك الداللة ىف إطار هذه 

وظروفه ،املعاىن القرآنية والنبوية،واليت حتقق اهلدف الدعوي املقصود،وتتناسب مع أحوال املدعو
   0اعية،ويكون مفتاحاً لقلبه، وسبباً هلدايته النفسية والفكرية واالجتم

 
 اخلامتة 

 تهصحابو  رسول هللا وآلهالذي بنعمته تتم الصاحلات،والصال  والسالم على ،احلمد هلل رب العاملني
 وبعد ...                             هلم إبحسان ، والتابعنينجباء،ال

 أهم النتائج: أولا :
 .أبرزت الدراسة ترابطاً وثيقأ،ما بني  األثر،والقول،واملدعو(  – 1 

                                                           
، صحيح مسلم كتاب 3557(1374/  3( صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة ابب فضل عائشة رضي هللا عنها   154

 6457(139/  7فضائل الصحابة ابب فضل عائشة رضي هللا عنها  
( رقم 5، كتاب الفضائل، ابب  938(، صحيح مسلم ص79(رقم  20، كتاب العلم،ابب 41( صحيح البخاري ص 155

 2282،) 
 ،156(41/  4( جمموع الفتاوى، لإلمام ابن تيمية   156
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ابلدقة والوضوح واحليوية،يف تبليغ دين اإلسالم،وحتقيق مقاصد الدعو ،وقو  القول، فااتص– 2
 0التأثري والفاعلية يف املدعوين،حبسب الفروق الفردية 

رحبًا يف اختيار الطريقة املثلى يعطي الداعية جمااًل ،تعدد أشكال القول وأساليب البيان -3
  0 واألنسب يف دعوته،واملؤثر  يف املدعوين،مبا يعود عليهم حبسن األثر يف الدين والدنيا

بوحي من هللا ،سياسته تْ مس   ر  واليت ،،ومنزلته الرفيعةوسيلة القول مكانة ت الدراسةل  صَّ أ   -4
 0 الكمال،وفق اإلمكاانت واملوارد املتوفر  يف واقعه نسقبتنفيذه،على  تعاى،وقام الرسول

صطبغ ابلصبغة الشرعية اإلالهية،تضمن كمال الصدق واحلق والعدل،فكان أعظم أثراً القول امل -5
شرعية كونه يتميز خبصائص ،ليف نفوس املدعوين وأقوى نفعاً،ووصواًل للقلوب واألمساع

 0دين اإلسالم،متثل مضامني خري ،و فريد 
وحسن استثمار الداعية يف فطر  اإلنسان وجبلته،،مغروسة فطريةتبني أن القول يعد وسيلة  -6

،من مجيع اجلوانب الروحية،والعقلية،واجلسدية وقو  الفاعلية،كمال التأثري له،ملا يتصف به من
 0 دعوملل
 ذو دعو؛ملا يرتتب عليه من صالح أو فساد،فهو سالححيا  امل للقول مزدوج وخطري،يف -7

حدين،إذا استعمل يف اخلري،أينع مثارًا طيبًة،وإذا استعمل يف الشر،أنتج اآلاثم واملساو,،والداعية 
،ويكون ،ويثمر مثراً اينعاً وي ؤثّ ر يف قلوهبماحلكيم،هو املوجه هلذه األدا  ؛ليعود نفعه وخريه للمدعوين،

يتناىف معه  سيء،حيثال القول حتذيرهم منو ه الشرعية،أحكام وتطبيقالدين، وامرسببًا لقبول أ
 حصول املقصود يف مقام الدعو ،

أن للصوت احلسن أتثري عميق يف النفوس،لذا ورد االهتمام ؛الشرع الدراسة من خالل تثبتأ -8
انتفاع املدعو وأتثره ابلقو  الصوتية للقول،يف وأن به،واختاذه وسيلة من وسائل التأثري اخلري النافع،

يق الغرض الفين قيف كل آية من آي القرآن،لتح ملهنية،مستفيضةً حياته العلمية والعملية وا
،كما تبني من خالل عرض شواهد لألثر الصويت يف السنة املطهر ،كيف والتشريعي لدعو  اإلسالم

بتوظيف كافة  مراتبها ،مجيع معطيات اللغة،يف ميدان دعوته استثمر رسول هللا 
،ليكون أبلغ يف التأثري على املدعوين،وحسن استقباهلم معتمدًا على فنية األداء الصويت،ومستوايهتا

 0لإليقاعات اجلمالية املتنوعة واملؤتلفة،وتفاعلهم مع معطياهتا املعنوية املتسقة
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تنوع األثر الداليل للقول،حبسب تنوع أساليب البيان التعبريي املخاطب به املدعو،يعكس أن  -9
مناذج من وثبت من خالل عرض دعوية املراد تثبيتها،تفاواًت يف درجات الدالله،حبسب املعاين ال

 ،أمهيتهاأفانني القول املؤثر  داللياً،واملتسقة مع املعىن الدالى املراد ىف األصول القرآنية والنبوية
 0م،وسبباً هلدايتهمهبو مفتاحاً لقل تناأصناف املدعوين حبسب أحواهلم،وكوفاعليتها يف التأثري على 

 :التوصياتأهم اثلثاا :
،ألساليب القيام بدراسات متعمقة وحتليل دقيقيوصي الباحث بضرور  

آاثره ومثر  معانية،حيث قد تبني من خالل ،القول،وفنونه،وخصائصه؛ليجين املدعوين
ين،ونفوسهم،يف دعو امله العذب،الذي يتملك قلوب ري ثالبحث،موسوعية مذاهب القول،مبا حيقق أت

 0،والذاتيةالفردية،راهتموتفاوت قدهم،عائطب ضوء تنوع
 مراجع البحث:

 القرآن الكرمي :

اهليئة املصرية العامة ,هـ(, ت: حممد أبو الفضل911السيوطي,)ت  بد الرمحن بن أيب بكر,اإلتقان يف علوم القرآن,ع .1
 0م  1974هـ/ 1394للكتاب, 

دار الكتب ,حممد عبد القادرهـ(, ت: 543ت ) أحكام القرآن,القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب, .2
 0م  2003 -هـ  1424, 3العلمية, بريوت,ط:

 0م 1986هـ(, دار مكتبة احلياة, 450)ت  أدب الدنيا والدين,علي بن حممد املاوردي, .3
 0هـ 1429املغذوي,دار احلضارة,الرايض, ة السالمية ,د.عبدالرحيماألسس العلمية ملنهج الدعو  .4
 0ه 1403, 1ين بركة,مكتبة وهبة ,القاهرة,ط أسلوب الدعوة القرآنية,عبدالغ .5
 م 2001-هـ1421 ,9ط:دمشق,أصول الدعوة,عبد الكرمي زيدان,مؤسسة الرسالة, .6

 1415بريوت , ,الفكرهـ( دار 1393 ت) أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن,حممد األمني بن حممد املختار, .7
 0هـ  

, 8القاهرة, ط: ,سيد أمحد صقر,دار املعارفت: الهـ(,403)ت حممد,إعجاز القرآن,أبو بكر حممد بن الطيب بن  .8
 0م1997

 ,لقرطيب, ت:أمحد حجازي ,دار الرتاث العريب, حممد بن أمحد بن أيب بكر ااداإلعالم مبا يف دين النصارى من الفس .9
 0 1398القاهرة , 

 ت  -بريوت ,د  -,دار الفكر (هـ 685) ,البيضاويعبد هللا بن عمر  دينأنوار التنزيل وأسرار التأويل,انصر ال .10
 1987, 2بريوت,ط  -لكتب العلمية  دار ا ,هـ(840إيثار احلق على اخللق ,حممد بن إبراهيم احلسين, )املتوىف:  .11

0 
للطباعة ,ت: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, دار هجر  هـ(774 ت),البداية والنهاية,إمساعيل بن عمر بن كثري .12

 0م   1997 -هـ  1418, 1,ط:
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,الناشر: الدكتور حسن دي,ت: أمحد عبد هللا القرشيالبحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد, أمحد بن حممد بن امله .13
 هـ 1419القاهرة,ط:  -عباس زكي 

,ت: حممد أبو الفضل إبراهيم, دار  هـ(794 ت), الزركشيالدين حممد بن عبد هللا الربهان يف علوم القرآن,بدر  .14
 0م  1957 -هـ  1376,  1,ط : ,القاهرةعربيةالإحياء الكتب 

دمشق ,  -هـ(, ت: د. أمحد حممد نور سيف,دار املأمون للرتاث 233 ت), حيىي بن معني أبو زكراييخ ابن معني,اتر  .15
1400  

 0 1م, ط/ 1998 –هـ1419أتمالت دعوية يف السنة النبوية,عبدهللا بن وكيل الشيخ,دار أشبيليا, الرايض,  .16
, 1لبنان,ط: ,,مؤسسة التاريخ العريب, بريوت هـ(1393ت ), بن عاشورد الطاهر بن حممد لتنوير ,حممالتحرير وا .17

 م 2000هـ/1420
بو املعاطي النوري, عامل الكتب,مكتبة النهضة أالقاضي, صبحي السامرائي , ترتيب علل الرتمذي الكبري,أبو طالب .18

  0ت -,د1بريوت,ط :,العربية
,  1بريوت,ط: -,ت : إبراهيم األبياري,دار الكتاب العريب  هـ(816ت), رجايناجل التعريفات,علي بن حممد .19

1405  
تونية تفسري ابن عرفة املالكى, أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عرفة, ت: د. حسن املناعي,مركز البحوث ابلكلية الزي .20

 0 م 1986 ,1ط : , تونس ,
 0هـ  1420بريوت, , ,ت :صدقي حممد,دار الفكرهـ(745,)ت حيان وأب تفسري البحر احمليط ,حممد بن يوسف .21
 0م  1997 ,,مطابع أخبار اليوم هـ(1418 ت), اخلواطر, حممد متويل الشعراوي  -تفسري الشعراوي  .22
هـ  1423, 1,ط دمام,دار ابن اجلوزي, ال هـ(1421 ت),تفسري العثيمني: الفاحتة والبقرة ,حممد بن صاحل العثيمني .23

0 
هـ(,اهليئة املصرية العامة للكتاب, 1354 ت),تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(,حممد رشيد بن علي رضا  .24

 0م  1990
هـ 1420 ,2بن حممد سالمة,دار طيبة طهـ(,ت: سامي 774)ت ,تفسري القرآن العظيم, إمساعيل بن عمر بن كثري .25

 م 1999 -
 ت  -د  1تفسري القرآن العظيم, سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري الطرباين ,دار الكتاب الثقايف ,األردن,ط  .26
 ت    -التفسري القيم لبن القيم,مجع :حممد أويس الندوي,ت: حممد حامد الفقي,دار الكتب العلمية,بريوت,د  .27
جمدي ابسلوم,دار الكتب ,ت: هـ(333 ت) ,أبو منصور املاتريدي حممد بن حممود,ويالت أهل السنةأت .28

 0م  2005 -هـ  1426, بريوت, لبنان,العلمية
مكتبة الرايض , هـ(1233 تتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد,سليمان بن عبد هللا بن عبد الوهاب,) .29

 الرايض ,احلديثة
 ,3طهـ(مكتبة اإلمام الشافعي,الرايض,1031 ت) ,زين الدين عبد الرؤوف املناويشرح اجلامع الصغري,التيسري ب .30

  0هـ 1408
  19750,  1395, 1ف الدين أمحد ,دار الفكر,ط السيد شر  هـ(ت354)ت , الثقات,حممد بن حبان البسيت .31
-هـ1415لبنان,  -بريوتحتقيق صدقي العطار, دار الفكر, ,هـ(310جامع البيان, حممد بن جرير الطربي,)ت  .32

 م.1995
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 ,1الرايض,ط: ,حممد رشاد سامل,دار العطاءت:هـ(728 ت)ابن تيمية د بن عبد احلليم بن حممدأمحجامع الرسائل, .33
 م2001 -هـ 1422

ت: د. مصطفى ديب البغا ,دار  , هـ(256)ت  اجلامع الصحيح املختصر,حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري, .34
 0, 1987 - 1407بريوت,ط الثالثة ,  -ابن كثري , اليمامة 

 0 ت -,د أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ,دار اجليل ,بريوتحيح,اجلامع الص .35
  0ه1408, 1بريوت,ط ,د بن رجب احلنبلي,دار املعرفة عبد الرمحن بن أمحجامع العلوم واحلكم, .36
صرية اهيم أطفيش, دار الكتب املأمحد الربدوين وإبر هـ(ت:671)ت  حممد بن أمحد القرطيب,اجلامع ألحكام القرآن, .37
 0م  1964 -هـ 1384, 2القاهرة,ط:,
 ه. 1424 ,مكتبة اخلاجني,عادل سليمان مجال:مجع,ستا  حممود حممد شاكر مجهرة مقالت ال .38
هـ(,دار العاصمة, 728 ت),أمحد بن عبد احلليم بن تيميةواب الصحيح ملن بدل دين املسيح,اجل .39

  1,1414الرايض,ط
, حممود محدى زقزو,,اجمللس األعلى للشؤون حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني .40

 0ه 1423اإلسالمية,القاهرة,
, 4:بريوت,ط -هـ(,دار الكتاب العريب 430 ت), حلية األولياء وطبقات األصفياء, أمحد بن عبد هللا األصبهاين .41

1405 0 
درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول,تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن تيمية, ت:  .42

 م. 1997 -هـ 1417 -بريوت ,عبد الرمحن ,دار الكتب العلميةعبد اللطيف 
ملدين ا,مطبعة ن اجلرجاين,ت: حممود حممد شاكردلئل اإلعجاز يف علم املعاين,عبد القاهر بن عبد الرمح .43

 0م1992 -هـ 1413 ,3ابلقاهرة,ط:
حممد رواس قلعه جي, عبد الرب,دار النفائس, ت:  ه(,430,)تأمحد بن عبد هللا األصبهايندلئل النبوة, .44

 0  1986 -هـ  1406, 2بريوت,ط: 
 ,ت :عبد املعطى قلعجى,دار الكتب العلمية ـ ه(458,)ت أمحد بن احلسني بن علي البيهقيدلئل النبوة, .45

 0م  2004 -هـ  1425, 1,ت:محدو طّماس,دار املعرفة,ط:ه(41,)ت العامري ان لبيد بن ربيعةديو  .46
 0  1419, 7,عبدالرمحن امليداين,دار القلم ,دمشق,ط روائع من أقوا ل الرسول .47
وت, دار الكتب العلمية ـ بري ,روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم,حممود بن عبد هللا اآللوسي, ت:على عبد البارى .48

  0هـ,  1415
: حممد انصر الدين ,املكتب اإلسالمي, بريوت,ت هـ(676 ت) ,حميي الدين حيىي بن شرف النوويرايض الصاحلني, .49
 .  م(1992 -هـ1412,  1طأللباين,ا

  0ت -,دار الفكر العريب,ده(1394,)ت زهرة التفاسري,حممد بن أمحد بن مصطفى املعروف أبيب زهرة .50
 0م 1987 -هـ 1407, 1هـ( ,دار الفكر,ط:974 ت) ,الكبائر,أمحد بن حممد اهليتميالزواجر عن اقرتاف  .51
 -هـ1415مكتبة املعارف, الرايض, ,هـ( 1420 ت) سلسلة األحاديث الصحيحة, حممد انصر الدين األلباين, .52

 م.1995
 -هـ1418, 2,طتهـ(,ت: خليل مأمون شيحا,دار املعرفة, بريو 273 ت) ,سنن ابن ماجه, حممد بن يزيد القزويين .53

 .م1997

 ت.-د-هـ(دار الكتاب العريب ـ بريوت 275 تأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين,)سنن أيب داود, .54
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 لبنان, د.ت. -: أمحد شاكر, دار الكتب العلمية, بريوتته(279,)ت سنن الرتمذي, حممد بن عيسى الرتمذي .55
بن علي البيهقي,مؤلف اجلوهر النقي: عالء الدين علي بن السنن الكربى ويف  يله اجلوهر النقي, أمحد بن احلسني  .56

 0هـ  1344 ,1حيدر آابد,ط :,اهلند ,عارف النظاميةعثمان املارديين الشهري اببن الرتكماين,جملس دائرة امل

حممد محيد هللا,معهد الدراسات ازي(,حممد بن إسحا, بن يسار ,ت:سرية ابن إسحا, )املبتدأ واملبعث واملغ .57
 1976 - 1396املغرب  ,واألحباث

 0م 2004 -هـ1424 ,1د للو,, مؤسسة الرسالة,ط:السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين, أمح .58
 0 1411, 1بريوت,ط :,طه عبد الرءوف, دار اجليلل  بن هشام بن أيوب احلمريي,ت:السرية النبوية,عبد امل .59
سليمان القاطوين,دار ,ت:ز بن حممد آل الشيخعبد العزي صاحل بنسائل مبا يف الطحاوية من مسائل,إحتاف ال .60

 0م  2011هـ /  1432,  1, ط املودة,املنصورة
  0ت-,د 4بريوت,ط , العز احلنفي,املكتب اإلسالميشرح العقيدة الطحاوية,ابن أيب .61
 0هـ 1426 ,يمني ,دار الوطن للنشر, الرايضشرح رايض الصاحلني,حممد بن صاحل بن حممد العث .62
 0 1425, 1, لشمس الدين السفريي,ت : أمحد فتحي,دار الكتب العلمية ,بريوت,ط  شرح صحيح البخاري .63
 ت  -,دالقاهرةلعربيةا,شرح هنج الباللة,عبد احلميد بن هبة هللا ,ت: حممد أبو الفضل ابراهيم,دار احياء الكتب .64
 0هـ  1407 ,2عمان,ط:,ر الفيحاءالشفا بتعريف حقو, املصطفى,عياض بن موسى بن عياض ,دا .65
 م 1997-هـ1418 ,1غة العربية ,أمحد بن فارس,الناشر:حممد علي بيضون,طالصاحيب يف فقه الل .66
  0م1997 -هـ1417 ,1طصحيح سنن ابن ماجه, حممد انصر الدين األلباين,مكتبة املعارف, الرايض, .67
  0 1408 صحيح وضعيف اجلامع الصغري, حممد انصر الدين األلباين,املكتب اإلسالمي,دمشق ,بريوت , .68

  0هـ1399 ,2ط,راين,املطبعة السلفية , القاهرةأمراض القلب وشفاؤها, أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احل .69
 1بريوت,ط,العريب الصمت وآداب اللسان,عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا ,ت: أبو إسحا, احلويين,دار الكتاب .70

 ,1410 
بريوت,  ,الفضل إبراهيم,املكتبة العصرية البجاوي وحممد أبواحلسن بن عبد هللا العسكري,ت: علي حممد الصناعتني, .71

 هـ  1419

 هـ 1424 ,1ة جامعة األزهر,طالعزف على أنوار الذكر , حممود توفيق حممد سعد,طبع يف  كلية اللغة العربي .72

  1396,  1ت:حممد عبد املعيد خان ,دار الكتاب العريب , بريوت,طالقاسم بن سالم اهلروي,لريب احلديث,  .73
  1402, مكة املكرمة,لكرمي العزابوي,جامعة أم القرىلريب احلديث, محد بن حممد بن اخلطايب,ت:عبد ا .74
علي حممد البجاوي,حممد أبو الفضل إبراهيم, دار املعرفة, عمر الزخمشري,ت:الفائق يف لريب احلديث, حممود بن  .75

 ت  -,د 2لبنان ,ط 
 م 1968 ,1ط,بريوت,دار صادر,إحسان عباس:,تـ(ه 230,)البصري حممد بن سعد,الطبقات الكربى .76
 0  1379, بريوت,بن حجر العسقالين,دار املعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاري,أمحد بن علي .77
ؤسسة وصي هللا حممد عباس,م:(,ت241 - 164فضائل الصحابة,أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين ) .78

  0  1983 - 1403, 1بريوت,ط:,الرسالة
 0هـ  1412 ,17شرو, ـ القاهرة, ط:القرآن,سيد قطب إبراهيم ,دار الىف ظالل  .79
 0ه  1421, 7القرآن وعلم النفس ,حممد عثمان جنايت,دار الشرو,,القاهرة,ط  .80
 0 1العصيمي للنشر والتوزيع,ط:قطر الندى وبل الصدى,عبد هللا بن يوسف ابن هشام ,دار  .81
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     1986ملخزومي وإبراهيم السامرائي ,دار اهلالل,بريوت ,كتاب العني,اخلليل بن أمحد الفراهيدي, ت:مهدي ا .82
تفسري القرآن,حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري,ت: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي,سعد بن حممد السعد,دار  .83

 0م 2002هـ,  1423 ,1:املدينة النبوية,ط -ثآثر امل
 0ه1428دار التوحيد ,الرايض, ,محد البدرعبد احملسن بن ورسائل عبد احملسن بن محد البدر,كتب  .84

 0هـ  1407الكشاف عن حقائق لوامض التنزيل,حممود بن عمر الزخمشرى ,دار الكتاب العريب ـ بريوت,  .85
, مؤسسة الرسالة, اهليثمي,ت: حبيب الرمحن األعظمي ر الدين علي بن أيب بكركشف األستار عن زوائد البزار,نو  .86

  0م  1979 -هـ  1399, 1بريوت,ط:

  1997 -هـ 1418 ,الرايض,الوطنكشف املشكل من حديث الصحيحني, عبد الرمحن ابن اجلوزي,دار  .87

 0م 2000 -هـ 1421 ,3عارف ,الرايض,طمباحث يف علوم القرآن,مناع القطان,مكتبة امل .88
ار الفكر, حجر,طبعة دجممع الزوائد ومنبع الفوائد,علي بن أيب بكر اهليثمي,بتحرير احلافظني اجلليلني: العراقي وابن  .89

 0 1992 - هـ 1412بريوت, 
  هـ3,1426مر اجلزار,دار الوفاء,ط : عا -أنور الباز أمحد بن عبد احلليم بن تيمية,ت:,جمموع الفتاوى .90
,عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز,إشراف:حممد بن سعد الشويعر,دار القاسم المة عبد العزيز بن ابزجمموع فتاوى الع .91

  1420الرايض,
 0هـ  1413  ,فهد بن انصر, دار الوطنت:جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمن ,حممد بن صاحل العثيمني, .92
عبد احلميد هنداوي,دار الكتب العلمية, ,ت:(هـ458 ,)تاحملكم واحمليط األعظم, علي بن إمساعيل بن سيده .93

 0م2000بريوت, 

بن عطية ,ت:عبد السالم حممد,دار الكتب العلمية الب عبد احلق بن لالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, احملرر .94
 0هـ  1422 ,1بريوت,ط:

 على للشئون اإلسالمية,القاهرة,اجمللس األ-وزارة األوقافوه شوا  القراءات,عثمان بن جين,احملتسب يف تبيني وج .95
 م  1999 -هـ1420

 0هـ1416 ,1طالرايض,,بن أمحد الزيد,دار السالم خمتصر تفسري البغوي,عبد هللا .96
 . 1991-هـ1412 ,1طاملدخل إىل علم الدعوة,حممد أبو الفتح البيانوين,مؤسسة الرسالة, بريوت, .97
 هـ. 1427, 1ـ, الطبعة (ه 405) محني, أليب عبدهللا احلاكاملستدرك على الصحي .98
ن الرتكي, ت: حممد بن عبد احملسه(,204)ت سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي,داود الطيالسي,مسند أيب  .99

 م 1999 -هـ  1419, 1دار هجر  مصر,ط:
ار املأمون للرتاث ,ت : حسني سليم أسد,ده(307,)تمسند أيب يعلى,أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى .100

    1984 - 1,1404,دمشق,ط 
شعيب األرنؤوط وآخرون, مؤسسة الرسالة, هللا بن عبداحملسن الرتكي,عبدت:أمحد بن حنبل, مسند اإلمام .101

 .م1999-هـ1419 ,1طنان,لب-بريوت

,ت: حمفوظ الرمحن زين هللا ,وزمالؤه, (ـه292 ,)تالبحر الزخار ,أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار .102
  0ت-,د1كم,املدينة املنورة,ط :مكتبة العلوم واحل
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وت  املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم,أمحد بن عبد هللا األصبهاين,دار الكتب العلمية,بري  .103
 0م 1996 -هـ  1417 ,1طلبنان,
,  1,دار القبلة,جدة,طهـ(,ت:حممد عوامة,235)ت  ,املصنف : أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة .104

 0ه1427

 ,1بريوت,ط:,إبراهيم بن السري بن سهل, الزجاج,ت: عبد اجلليل عبده,عامل الكتبمعاين القرآن وإعرابه,  .105
 0م 1988 -هـ  1408

ر الشثري,دا بن انصر سعد,ت:(هـ852 ,)تبزوائد املسانيد الثمانية,أمحد بن علي بن حجراملطالب العالية  .106
 0هـ 1419, 1,طالرايضالعاصمة ,

إبراهيم عبد احملسن  ت:طار, عوض هللا ,ه(360,)ت أبو القاسم سليمان بن أمحد الطربايناملعجم األوسط, .107
 0  1415القاهرة ,  -احلسيين ,دار احلرمني 

ة ابن محدي بن عبد اجمليد السلفي, مكتب,ت:ه(360) ت مان بن أمحد أبو القاسم الطرباين,سلي املعجم الكبري .108
  0ت  -, د 2القاهرة,ط: -تيمية 
 م. 1979هـ ,1399معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فارس بن زكراي,ت : عبد السالم حممد هارون,دار الفكر, .109
جامعة ت :عامر حسن صربي,, هـ(395ت ) العبدي, معرفة الصحابة لبن منده,حممد بن إسحا, بن َمْنَده .110
 0م  2005 -هـ  1426, 1مارات العربية املتحدة,ط:اإل
,ت:أشرف عبد املقصود,مكتبة طربية, الرايض  ه(806,)ت املغين عن محل األسفار,أبو الفضل العراقي .111

 0هـ1415
 -هـ 1421 ,1,طبريوت,يةهـ(,دار الكتب العلم606 ت) ,مفاتيح الغيب ,حممد بن عمر التميمي الرازي .112

 0م 2000
هـ(,دار الكتب 751 ت),مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم واإلرادة,حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية .113

 0ت, -بريوت,د -العلمية 
ت:صفوان عدانن,دار ه(502ت  )سني بن حممد بن املفضل الرالب األصفهايناملفردات يف لريب القرآن,احل .114

  0هـ 1412 العلم,بريوت,
و هـ(,ت: حميي الدين مست656املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب املسلم, أمحد بن عمر القرطيب)ت  .115

 0م196-هـ1417بريوت, ,1 وآخرين,دار ابن كثري, ط
 هـ. 1414 ,1طع, انصر العقل, دار الوطن,مقدمات يف األهواء والفرتا, والبد  .116
هـ(,ت:صبحي البدري,حممود حممد 249 تيد بن نصر)املنتخب من مسند عبد بن محيد,عبد احلميد بن مح .117

 0 1988 - 1408, 1القاهرة,ط:,خليل,مكتبة السنة
  1رشاد سامل,مؤسسة قرطبة , ط:حممد هـ(,ت:728 تمنهاج السنة النبوية,أمحد بن عبد احلليم بن تيمية) .118
هـ/ 1417 ,1هور بن حسن,دار ابن عفان,طمشهـ(ت:790 تاملوافقات,إبراهيم بن موسى الشاطيب) .119

  0م 1997
ن سلطان آل حممد مصطفى األعظمي,مؤسسة زايد بت: (هـ179تاألصبحي) وطأ,مال  بن أنس بن مال امل .120

 م 2004 -هـ  1425, 1هنيان,أبو ظيب,اإلمارات,ط:
 0م 2005 -هـ1426 ,دمشق,,دار القلمأمحد مصطفىت:ز,درا,حممد بن عبد هللا ظيمالنبأ الع .121
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ت:عبد الرزا, لالب ,دار ه(885,)ت البقاعي ن الدين أيب احلسنالسور,برهانظم الدرر يف تناسب اآلايت و  .122
 0م  1995 -هـ 1415 ,بريوت,الكتب العلمية

علي بن عيسى الرماين,ت: حممد خلف هللا و زللول سالم ,دار املعارف,القاهرة, النكت يف إعجاز القرآن, .123
 م   1387

-دار املعرفة, بريوتخليل شيحا,حممد خري حليب,ت:هـ(,774لفنت واملالحم,إمساعيل بن كثري)ت النهاية يف ا .124
 . 0 م2000-هـ1420 ,2طلبنان,

جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث اهلداية إىل بلوغ النهاية,مكي بن أيب طالب القريواين ,ت: .125
 0م  2008 -هـ  1429, 1ة,ط:جامعة الشارق -العلمي 

 اجملالت العلمية
, حممود توفيق حممد سعد , جملة كلية اللغة العربية جامعة األزهر الشعر عند عبد القاهر اجلرجاين" النظم وقراءة"نظرية -1

 0هـ1423 ,دي والعشرينشبني الكوم العدد احلا -ملنوفية ا -الشريف 
 0(49"وسائل الرتبية اإلسالمية", عباس حمجوب, جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ,العدد )-2
 13,جملد  36"نشأة اإلعجاز التأثريي للقرآن وتطوره"حممد عطا يوسف ,جملة الشريعة والدراسات السالمية /العدد -3
 /1998  
 1936ديسمرب  2"الباللة وعلم النفس",أمني اخلويل,جملة كلية اآلداب,اجمللد الرابع,ج  -4

  املواقع  اإلسالمية
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