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 الرحيم الرحمن هللا بسم

: تمهيد

 وعمى محمد سيدنا المرسميف سيد عمى والسبلـ والصبلة العالميف رب هلل الحمد
، وبعد، أجمعيف وأصحابو آلو

 التأكيد مف وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ وأحاديث الكريـ القرآف آيات تنفؾ لـ
 وانضباطو واألصوؿ القواعد مف جممة إلى الدعوي الخطاب احتكاـ ضرورة عمى

 وتأثيرىا، اهلل إلى الدعوة نجاح عمى تعيف التي والشروط الضوابط مف بمجموعة
. منيا المرجوة وغاياتيا أىدافيا إلى صيرورتيا في وتسيـ وقوتيا، فاعميتيا في وتساعد

ف  التوجيو ليجد وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ وسنة الكريـ اهلل لكتاب الدارس وا 
 خطابيـ في يتحقؽ أف ينبغي ما إلى وزماف عصر كؿ في اهلل إلى لمدعاة المستمر
 في النجاح ومف وقموبيـ، المدعويف عقوؿ إلى النفاذ مف تمكِّف أوصاؼ مف لمناس

 عمى القدرة ومف حياتيـ، إصبلح في التأثير ومف وشخصياتيـ، أفكارىـ صياغة
 النجاة طريؽ إلى والفساد، االنحراؼ طريؽ مف والمجتمعات األفراد مسار تحويؿ

 : المثاؿ سبيؿ عمى ذلؾ ومف والصبلح، االستقامة

 والحكمة، بالرشد الدعوي الخطاب اتساـ ضرورة إلى الكريـ القرآف توجيو -
 تعالى قولو في كما الغير إلى الدعوة إيصاؿ في والوسائؿ األساليب أحسف واختيار

 َمةِ  َربِّب َ  َ ِبٌيِ  إَِلى ادْد ُع ِعَ ةِ  ِبالْدِحكْد ًَ  ِبالَِّتً َوَجاِدلْد ُعمْد  الْدَحَ َنةِ  َوالْدَموْد َ نُع  ِه  َربَّ َ  إِنَّ   َحْد

وَ  َلمُع  هُع وَ  َ ِبٌلِ ِ  َعنْد  َضيَّ  ِبَمنْد   َعْد َلمُع  َوهُع َتِدٌنَ   َعْد   .(125) / النحؿ ِبالْدمُع ْد

 منيجية عمى الدعوي الخطاب تأسيس اشتراط إلى الكريـ القرآف وتوجيو -
، بالنتائج المقدمات فييا ترتبط صحيحة، معرفية أصوؿ وعمى سميمة، عممية

 َ ِبٌلًِ َهِ  ِ   ُعيْد : تعالى قولو في كما بالمسببات، واألسباب بالمقاصد، والوسائؿ
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و عُع َبَعِنً َوَمنِ   ََنا َبِ ٌَرةٍة  َعلَى  َِّ  إِلَى  َدْد َحانَ  اتَّ بْد ِرِكٌنَ  ِمنَ   ََنا َوَما  َِّ  َو ُع شْد  الْدمُع
. (108) / يوسؼ
 والجرأة بالقوة الدعوي الخطاب اتصاؼ ضرورة إلى الكريـ القرآف وتوجيو -

  .12/ مريـ  بقوة الكتاب خ  ٌحٌى  تعالى قولو في كما والوضوح،

 المخالؼ مع والميف بالرفؽ الدعوي الخطاب اتساـ بضرورة الدائـ والتوجيو -
َهَبا تعالى قولو في كما لمرأي نَ  إِلَى ا ْد َعوْد واًل  لَ ُع  َفقُعوَو  َطَغى إِنَّ ُع  ِفرْد ا َ وْد ناًل ٌِّب رُع  لََعلَّ ُع  لَ َتَ كَّ ٌَ 

َشى  َوْد  .  44-43 :طو ٌَخْد

 اهللُ  َصمَّلى المَّلوِ  َرُسوؿُ  َبَعثَِني: َقاؿَ  َعْنوُ  المَّلوُ  َرِضيَ  ُموَسى، َأِبي حديث وفي
  «ُتَعسَِّرا َواَل  َوَيسَِّرا تَُنفَِّرا، َواَل  َبشَِّرا»: َفَقاؿَ  اْلَيَمفِ  ِإَلى َجَبؿٍ  ْبفُ  َوُمَعاذُ  َوَسمَّلـَ  َعَمْيوِ 

 ما وفؽ الدعوي الخطاب أف إلى ترشد التي الكثيرة النصوص مف غيرىا إلى
 كيفما لمناس يقّدـ عفويا تمقائيا خطابا ليس المطيرة، والسنة الكريـ القرآف يقدمة
 الناس عواطؼ استثارة أساس عمى يقوـ وعظي خطاب مجرد ىو وال، اتفؽ

 العممية، واألصوؿ بالقواعد المنضبط غير والترغيب الترىيب خبلؿ مف ومشاعرىـ
نما  وطرقو مناىجو ولو عمييا، يرتكز التي وقواعده أصولو لو عممي خطاب ىو وا 
 ومزاياه خصائصو لو أف كما بيا، يتقيد التي وضوابطو شروطو ولو يختطيا، التي
. بيا يستقؿ التي

 أف ذلؾ الدعوي، الخطاب في األساسية المفردات مف الخطاب لغة وتعدُّد  ىذا،
 بمضامينو، الناس وتعريؼ الخطاب تقديـ يتـ خبلليا مف التي الوسيمة ىي المغة
 رّكز قد قضية وىي فيو، الثاوية وأفكاره قيمو عف والكشؼ ومعانيو، حقائقو وبياف
 فاعمية شروط مف أساسياً  شرطا باعتبارىا إلييا ونّبو كثيرا الكريـ القرآف عمييا



 

 
 

286 

ما وتأثيره الخطاب مات مف رئيساً  ومقوِّ  لمقاصدىا وبموغيا الدعوة نجاح مقوِّ
. وأىدافيا

 بو تتصؼ أف ينبغي التي العامة الخصائص تحديد إلى الورقة ىذه وستعمد
 مف الشرعية النصوص إليو وّجيت ما وفؽ األصيؿ الراشد الدعوي الخطاب لغة

 في والمزايا الخصائص ىذه تحقؽ مدى إلى النظر ثـ، المطيرة والسنة الكريـ القرآف
 في الدعوي الخطاب لمغة عممية نماذج إيراد مع المعاصر، الدعوي الخطاب لغة

. والواقع المثاؿ بيف لممقارنة وذلؾ، المعاصرة وشواىده األصيمة مصادره

: اآلتي النحو عمى الورقة خطة وستكوف
. الخطاب لغة بموضوع الكريـ القرآف عناية :  ً أوال

: الراشد الدعوي الخطاب لمغة العامة الخصائص :  ً ثانيا

. واليسر الوضوح -

. والعصرية الواقعية -

. والجماؿ التنوع -

. واالعتداؿ الوسطية -

 ونعـ المولى نعـ إنو وتفصيمو، بيانو بصدد أنا فيما يوفقني أف أسأؿ واهلل
. النصير
 

 

: الدعوي الخطاب بمغة الكريم القرآن: أوال



 

 
 

287 

 المستعمؿ المغوي النشاط مجمؿ بأنيا الدعوي الخطاب لغة تعريؼ يمكف
.  () الحياة في وتطبيقو وتعميمو لمناس اإلسبلـ تبميغ إلى لمتوصؿ
 وحمؿ فيو التدرج حيث مف ومراحؿ مستويات ثبلث لو الدعوي الخطاب أف ذلؾ

:  () عميو الناس
 الديف بحقيقة التعريؼ حوؿ وتتمحور التبميغية، المرحمة ىي: األولى المرحمة

. ومضامينو مشموالتو وجميع وأىدافو وأصولو
 وصياغة والتعميـ التربية حوؿ وتتمحور التكوينية، المرحمة ىي :الثانية المرحمة

. التبميغ مرحمة في اهلل لداعي استجابت التي والجماعات األفراد شخصية
 بتنزيؿ الديف تطبيؽ حوؿ وتتمحور التنفيذية، المرحمة ىي : الثالثة المرحمة

 حيز إلى والعمـ التنظير حّيز مف بو واالنتقاؿ، الواقع عمى وأحكامو مضامينو
. والعمؿ التطبيؽ

 في الدعوي لمخطاب الثالث المستويات ىذه إلى الكريم القرآن أرشد ولقد
وَ  : تعالى قولو ٌِّبٌنَ  ِفً َبَع َ  الَِّ ي هُع ُعمِّب وواًل  األْد لُعو ِمنْد ُعمْد  َر ُع تْد ِ مْد  ٌَ ٌْد اِت ِ  َعلَ ٌَ ٌِ مْد    ٌُعَ كِّب  َو

ٌُعَعلِّبمُع ُعمُع  َمةَ  الْدِكَتابَ  َو يُع  ِمنْد  َكانُعوا َوإِنْد  َوالْدِحكْد ِبٌنٍة  َضاَليٍة  لَِفً َ بْد  (2) / الجمعة مُع
 والتزكية. عمي الناس وداللة بو والتعريؼ لو التبميغ ىي الكتاب آيات فتبلوة

عدادىا األمة تكويف ىي الكتاب وتعميـ  وقيميا الرسالة لمضاميف حاممة لتكوف وا 
.  وفكرىا وأخبلقيا

                                                           

 الدكتور وتعريؼ، الدعوة لعمـ البيانوني الفتح أبو محمد الدكتور تعريؼ مف مستفاد التعريؼ ىذا ()
 الدعوة، عمـ إلى المدخؿ / البيانوني الفتح أبو محمد :انظر الدعوي، الخطاب لمغة مساري بشير
 .23 ص الدعوي الخطاب لغة المساري، وبشير، 19 ص

 .17-16 ص الدعوة عمـ إلى المدخؿ / البيانوني انظر ()
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 السنة ىي الحكمة أف ذلؾ الديف، ليذا العممي التطبيؽ ىو الحكمة، وتبلوة
. ومعانيو لؤلحكاـ العممي التطبيؽ تمثؿ التي

 تمفت التي والتنبييات اإلشارات مف العديد الكريـ القرآف آيات تضمنت لقد و
 إلى الدعوة ومستويات مراحؿ جميع في الدعوي الخطاب لغة أىمية إلى األنظار

لى تعالى اهلل رشاد الرسالة تبميغ في المحوري دورىا وا   تزكيتيـ وفي إلييا، الناس وا 
 وتطبيقيا بيا االلتزاـ عمى حمميـ وفي، سموكيـ وتغيير بيـ والتأثير وتعميميـ
. حياتيـ في وتمّثميا

 وجنسو المخاطب طبيعة إلى االلتفات ضرورة إلى مثبل يوّجو الكريـ فالقرآف
َنا َوَما  تعالى قولو في ىذا نجد لو، المناسبة الخطاب لغة لتحديد َ لْد ويٍة  ِمنْد   َرْد  َر ُع

ِم ِ  ِبلَِ انِ  إِوَّ  ٌِّبنَ  َ وْد َب ٌُع ٌُعِضيُّل  لَ ُعمْد  لِ ُع  َف َشااُع  َمنْد   َّ ِدي ٌَ ٌَ ْد َشااُع  َمنْد  َو وَ  ٌَ  الْدَحِكٌمُع  الْدَعِ ٌ ُع  َوهُع
. (4) / ابراىيـ

 بمغة الرسؿ بعث في المطردة سنتو اآلية ىذه في تعالى اهلل يبيف حيث
 الرسالة معاني وتبّيف الدعوة وضوح إلى أدعى بأنو : ىذا سبب وبّيف، أقواميـ
 ابف الطاىر الشيخ قاؿ، وأحكاميا مضامينيا ومعرفة حقيقيتيا عمى والوقوؼ
 اْسـِ  ِإْطبَلؽِ  ِمفْ  المَِّسافُ  َعَمْيَيا ُأْطِمؽَ . التَّلَخاُطبُ  ِبوِ  َوَما المُّدَغةُ : َوالّمَسافُ  : "عاشور
. اْلَواِدي َساؿَ : ِمْثؿَ  ِبِو، اْلَحاؿِّ  َعَمى اْلَمَحؿِّ 

ْرَشاِدِىـْ  ِإَلْيوِ  اْلُمَنزَّلؿِ  َواْلِكَتابِ  ِلَكبَلِموِ  ُمبَلِبَسةٌ  َقْوِموِ  َفُمَغةُ  ِلْمُمبَلَبَسِة، َواْلَبااُ  . إِلِ

 َوَيَتَكمَّلُموفَ  َواِحَدةٌ  َجَماَعُتُيـْ  الَّلِذيفَ  َرْىُطوُ  َأَحدٍ  ُكؿِّ  َفَقْوـُ  َواْلَجَماَعُة، اأْلُمَّلةُ : َواْلَقْوـُ 
ُتوُ  َرُسوؿٍ  ُكؿِّ  َوَقْوـُ  َواِحَدٍة، ِبُمَغةٍ  ، اْلَمْبُعوثُ  ُأمَّل ـْ  ِإَلى ُيْبَعُثوفَ  الرُّدُسؿُ  َكافَ  ِإذْ  ِإَلْيِي

، ـْ ُتوُ  َوَأمَّلا اْلَعَرُب، ُىـُ  َوَسمَّلـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّلى ُمَحمَّلدٍ  َوَقْوـُ  َأْقَواِمِي  اأْلَْقَواـُ  َفُيـُ  ُأمَّل
 .َكافَّلةً  النَّلاُس  َوُىـُ  ِإَلْيِيـْ  اْلَمْبُعوثُ 
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نَّلَما  اْلِكَتابُ  َوَنَزؿَ  َظْيَراِنيِيـْ  َبْيفَ  ُىوَ  الَّلِذيفَ  اْلَعَربُ  ُىـُ  َأوَّلاًلً  اْلُمَخاَطبُ  َكافَ  َواِ 
بَلة َعَمْيوِ - َرُسولو يكوف َأفْ  المَّلوُ  َفاْخَتارَ  ُكمَِّيا، اأْلَُمـِ  ِبُمَغاتِ  ُنُزوِلوِ  ِلَتَعذُّدرِ  ِبُمَغِتِيـْ   الصَّل
 َوَأْحَسُنُيـْ  َذَكاًا، َوَأْلَمُعُيـْ  َأْفَيامًا، َوَأْسَرُعُيـْ ، ِلَساناً  اأْلَُمـِ  َأْفَصحُ  ِىيَ  ُأمَّلةٍ  ِمفْ - والّسبلـ
ْرَشاِد، اْلُيَدى ِلَقُبوؿِ  اْسِتْعَداًدا  ِإَلْيِيـْ  اْلُمَنزَّلؿُ  اْلِكَتابُ  َيُكوفَ  َأفْ  َواْخَتارَ  "قاؿ أف إلى َواإْلِ

يَجازَ  َمَعاٍف، َجْمعَ  المُّدَغاتِ  َأْصَمحُ  أِلَنَّلَيا اْلَعَرِب، ِبُمَغةِ   َعَمى َجْريٍ  َوُسُيوَلةَ  ِعَباَرٍة، َواِ 
 المتمقية ِىيَ  اْلَعَرِبيَّلةُ  اأْلُمَّلةُ  َوُجِعَمتِ  اأْلَْسَماِع، ِفي َوْقعٍ  َوَجَماؿَ  ِحْفٍظ، َوُسْرَعةَ  اأْلَْلُسِف،
  ()." اأْلَُمـِ  َبْيفَ  َنْشُرهُ  ِإَلْيَيا َوُعِيدَ  َبْدٍا، ِذي بادئ لْمكتاب

 الخطاب في المغة نوع اختيار في المخاطب لغة مراعاة ضرورة عمى وبناا
 استنكارىـ في وخصومو اإلسبلـ أعداا أثارىا التي الشبية الكريـ القرآف فّند الدعوي
 األخرى السماوية الكتب بو نزلت الذي الوقت في العربية بالمغة الكريـ القرآف نزوؿ
 ما عمى بناا ودحضيا الغريبة الشبية ىذه الكريـ القرآف فند وقد أعجمية، بمغات
 المدعويف لغة تراعي التي الناجحة والرسالة الراشدة الدعوة لقواعد مجافاة مف فييا

َنا ُع َولَوْد : سبحانو فقاؿ الدعوي الخطاب لغة اختيار عند وأحواليـ ا َجَعلْد ا  ُعرْد ناًل ٌ اًل َجِم   َعْد

و لََقالُعوا لَ ْد  لَوْد اتُع ُع  فُع ِّب ٌَ ًٌّي    َجِم ًٌّي   َ َعْد وَ   ُعيْد  َوَعَرِب ى  َمنُعوا لِلَِّ ٌنَ  هُع داًل  َو  َوالَِّ ٌنَ  َوِشَفااٌء  هُع

ِمنُعونَ  رٌء   َ اِنِ مْد  ِفً ٌُع ْد وَ  َو ْد ِ مْد  َوهُع ٌْد ى َعلَ نَ   ُعولَِ  َ  َعماًل َناَدوْد  / فصمت َبِعٌد َمَكانٍة  ِمنْد  ٌُع
(44) .

َكاَموُ  َوَباَلَغَتُو، َوَفَ اَحَتوُ  الْلُقرْلآنَ  َتَعاَلى َذَكرَ  فَممَّا :" كثير ابن قال حْل  ِفي َواِِإ
َناُه، َل ْلِ وِ  ِمنْل  َلمْل  َىَذا َوَم َ  َوَمعْل ِرُكوَن، ِبوِ  ُيؤْل  ِعَنادٍ  ُك ْلرُ  ِبوِ  ُك ْلَرُىمْل  َأنَّ  َعَمى َنبَّوَ  الْلُمشْل

َنا ُع َولَوْد : َقالَ  َكَما َوَتَعنٍُّت، ِ   َعلَى ن لْد َجِمٌنَ  َبعْد ِ مْد  َفَقَر َ ُع األعْد ٌْد  ِب ِ  َكانُعوا َما َعلَ

ِمِنٌنَ   َلَقاُلوا الْلَعَجِم، ِبُمَغةِ  ُكمُّوُ  الْلُقرْلآنُ  ُأنْلِزلَ  َلوْل  َوَكَذِل َ . [199 ،198: الشَُّعرَااِ ] مُع ْد
وِ  َعَمى و: َوالْلِعَنادِ  التََّعنُّتِ  َوجْل لَ ْد  لَوْد اتُع ُع  فُع ِّب ٌَ ًٌّي    َجِم ًٌّي   َ َعْد  َىالَّ : َلَقاُلوا: َأيْل  َوَعَرِب
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اًل  ُأنْلِزلَ  َجِميٌّي : َوَقاُلوا َذِل َ  َوأَلَنْلَكُروا الْلَعَرِب، ِبُمَغةِ  ُمَ  َّ ؟ َأعْل  َينْلِزلُ  َكيْل َ : َأيْل  َوَعَرِبيٌّي
َجِميٌّي  َكاَلمٌ  .  ()َي ْلَيُموُ  اَل  َعَرِبيٍّي  ُمَخاَطبٍ  َعَمى َأعْل

ف  عمى الدعوي، الخطاب لغة اختيار عند ولغتيـ المدعويف لساف مراعاة وا 
 بمغتيـ قوـ كؿ يكمـ أف مجرد عمى تقتصر ال الكريـ، القرآف لو وأرشد وّجو ما وفؽ

نما الروسية، بالمغة والروس الصينية بالمغة الصينيوف فيكمـ مجرد بيـ الخاصة  وا 
 الخواص، بمساف الخواص فيخاطب مخاطبة فئة كؿ طبيعة مراعاة أيضا تعني
 بمساف الغرب وفي الشرؽ، أىؿ بمساف الشرؽ في الناس ويكمـ العواـ، بمساف والعواـ
 الناس ويخاطب، ويدركونيا يفيمونيا التي بمغتيـ األطفاؿ ويخاطب الغرب، أىؿ
.  () مضت قروف بمساف ال ولغتيـ بمسانيـ والعشروف الحادي القرف في

 سبيؿ في المخاَطب طبيعة إلى النظر مف الكريـ القرآف إليو وّجو عما وفضبل
 وّجو قد فإنو ، معيا ويتفاعؿ ويدركيا يفيميا حتى لو المناسبة الخطاب لغة اختيار
 الخطاب لغة تتضمنيا التي والعبارات والمفردات باألسموب االىتماـ إلى أيضا

 تأكيد جاا فقد وليذا ، المدعويف نفوس في وعميقا قويا وقعيا يكوف حتى الدعوي
 الحسف باألسموب الدعوي الخطاب لغة اقتراف ضرورة عمى الدائـ الكريـ القرآف

َنا َوإِ ْد  :تعالى قولو في كما الحسنة والحكمة َراِ ٌيَ  َبِنً ِمٌَثاقَ   ََخ ْد ونَ  َو  إِ ْد بُعدُع  إِوَّ  َتعْد

 َ نِ   َّ ٌْد ا َوِبالْدَوالَِد َ اناًل َبى َوِ ي إِحْد َتاَمى الْدقُعرْد ٌَ ا لِلنَّاسِ  َو ُعولُعوا َوالْدَمَ اِكٌنِ  َوالْد ناًل وا حُع ْد  َو َِ ٌمُع

اَلةَ  َكاةَ  َو تُعوا ال َّ تُعمْد  ثُعمَّ  ال َّ ٌْد مْد  َ لٌِالاًل  إِوَّ  َتَولَّ كُع تُعمْد  ِمنْد ونَ  َو َنْد ِرضُع عْد   .(83) / البقرة مُع

 عبادة مف الديف بأصوؿ األمر بيف الكريمة اآلية ىذه في تعالى اهلل قرف حيث
قامة وحده اهلل يتاا الصبلة وا   وبيف األقارب، إلى واإلحساف الوالديف وبرّ  الزكاة وا 
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 عف والبعد الخطاب في المغة حسف أف يعني وىذا، لمناس الحسف بالقوؿ األمر
 ليس وأنو الشريعة ضرورات ومف الديف صمب مف ىو، والتجريح واإلسااة الفحش
  .ومكّمبلتيا األمور نوافؿ مف نافمة أو ثانوية قضية

 َربِّب َ  َ ِبٌيِ  إِلَى ادْد ُع   :تعالى كقولو أخرى آيات في األمر ىذا تأكد وقد

َمةِ  ِعَ ةِ  ِبالْدِحكْد ًَ  ِبالَِّتً َوَجاِدلْد ُعمْد  الْدَحَ َنةِ  َوالْدَموْد َ نُع  ِه وَ  َربَّ َ  إِنَّ   َحْد لَمُع  هُع  َضيَّ  ِبَمنْد   َعْد

وَ  َ ِبٌيِ  َعنْد  لَمُع  َوهُع َتِدٌنَ   َعْد . (125) / النحؿ ِبالْدمُع ْد

 مقاـ وبيف الوعظ مقاـ بيف الكريـ القرآف مّيز كيؼ اآلية ىذه في ويبلحظ
 ال قد المدعو ألف حسنة فيو الموعظة تكوف اف اشترط الوعظ مقاـ ففي، الجداؿ
 لـ الجداؿ مقاـ في ولكنو، لمداعي أو لمواعظ خصما وال معاندا وال مخالفا يكوف
نما فقط حسنا جداال يكوف بأف ُيكتؼ  الجداؿ ألف، باألحسف يكوف أف فيو اشترط وا 
 أحسف اختيار يقتضي وىذا، الطرفيف بيف والمغالبة والمشادة المخالفة عمى مبناه

 عصبيتيـ يثير أو المخالفيف صدور يوغر ال حتى وأرقيا وألطفيا وأجمميا العبارات
. وغضبيـ وكراىيتيـ

 الخطاب لغة تحمية أىمية عمى التأكيد في الغاية الكريـ القرآف يبمغ و، ىذا
 مع حتى المنيح ىذا اطراد يبيف عندما الجماؿ وقيـ الحسف بمعاني الدعوي

 نبيو تعالى اهلل أمر حيث، وطبيعتيا بالرسالة األمر أوؿ تعريفيـ عند المستكبريف
 حسف جميؿ ِبَكبَلـٍ  تكوف أف فييا واشترط فرعوف إلى الدعوة بتبميغ وىاروف موسى
َهَبا : فقاؿ َسْيؿٍ  َقِريبٍ  َليِّفٍ  َرِقيؽٍ  نَ  إِلَى ا ْد َعوْد واًل  لَ ُع  َفقُعوَو  َطَغى إِنَّ ُع  ِفرْد ا َ وْد ناًل ٌِّب  لََعلَّ ُع  لَ

رُع  َتَ كَّ َشى  َوْد  ٌَ   .(44- )(43) /طو ٌَخْد
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 َوِغْمَظةَ  اْلَعَظَمةِ  ِإْظَيارُ  اَل  ااِلْىِتَدااِ  ُحُصوؿُ  الرُّدُسؿِ  َدْعَوةِ  ِمفْ  اْلَمْقُصودُ  أف ذلؾ
 إلى يدعو ما الخطاب لغة في توافرت إذا إال يتأتى ال وىذا َجْدًوى، ِبُدوفِ  اْلَقْوؿِ 

.  بيا والتأثر ليا االستجابة
ذا  مف العديد فسنجد وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ أحاديث في النظر أجمنا وا 
 الداعي عمى يتعيف وأنو الدعوي الخطاب في المغة إتقاف أىمية عمى الدالة النماذج

 واألساليب واألدوات المناسبة المفردات اختيار عمى القدرة لديو تكوف أف اهلل إلى
 االلتزاـ أىمية عمى يؤكد وسمـ عميو اهلل صمى فالرسوؿ، باآلخريف والمؤثرة المبلئمة
 الدعوة نجاح أسباب أعظـ مف ويعّده الدعوي الخطاب في والميف الرفؽ بأسموب
 إف » قاؿ- وسمـ عميو اهلل صمى  -النبى عف عنيا اهلل رضي عائشة فعف وتوفيقيا
.  ()شانو إال شىا مف ينزع وال زانو إال شىا فى يكوف ال الرفؽ

 الدعوي الخطاب لغة تجنب ضرورة عمى: عمميا والسبلـ الصبلة عميو ويؤكد
 عميو يوجو حيف، لآلخريف واإلسااة والممز والغمز والتشيير التجريح ألسموب
 ال حتى ؛ ويحدده يعينو أف دوف والمخطئ لممسيا نصيحتو والسبلـ الصبلة
 عنيا اهلل رضي عائشة فعف، اآلخريف أماـ منو ينتقص أو بو يشير أو يجرحو
 ما : يقؿ لـ الشيا الرجؿ عف بمغو إذا سمـ و عميو اهلل صمى النبي كاف : "قالت
  ."()وكذا؟ كذا يقولوف أقواـ باؿ ما : يقوؿ ولكف ؟ يقوؿ فبلف باؿ

 ينضبط أف الناس إلى ورسمو سفرااه يوصي والسبلـ الصبلة عميو –ىو ثـ
 صمى النبي أف األشعري موسى أبي فعف والتيسير التبشير بمنيج الدعوي خطابيـ
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 وال وبشرا، تعسرا وال يّسرا) قاؿ اليمف إلى موسى وأبا معاذا بعث سمـ و عميو اهلل
 .() (تختمفا وال وتطاوعا، تنفرا

 ييربوف شيئا تذكرا ال أي التنفير مف (تنفرا وال): الحديث شراح بعض قاؿ
 إلى يدعو ما فيو وليس لمناس ومحببا جذابا يكوف أف ينبغي الخطاب أف أي، منو

.  عنو والنفور مجافاتو

 ودورىا المغة مكانة إلى ترشد التي الكثيرة األحاديث مف ذلؾ غير إلى
لى اهلل إلى الدعوة في المحوري  في أو، وفبلحيا الدعوة نجاح في البالغ أثرىا وا 
خفاقيا فشميا  مستوعبة غير أو، لممدعويف مناسبة غير المغة كانت إذا فيما وا 
. تفكيرىـ وأنماط نفسياتيـ لطبيعة

 النموذج تمثؿ النبوية والسنة الكريـ القرآف في الخطاب لغة بأف القوؿ ويمكف
 والمصمحوف والمربوف الدعاة يمتزمو أف ينبغي الذي الراشد الدعوي لمخطاب األمثؿ

 والصبلح الخير قيـ نشر أجؿ مف سعييـ وفي لمغير وخطابيـ لمناس دعوتيـ في
.  الناس بيف

 اتسمت التي العامة والمزايا الخصائص تحديد إلى - ريب ببل – يدعو وىذا
صبلحيـ وىدايتيـ الناس دعوة في النبوي والبياف القرآني الببلغ لغة بو  ومقارنة، وا 
 واألوصاؼ الخصائص بيذه تحميو ومدى المعاصر الدعوي الخطاب بواقع ىذا

.  العامة
 : الدعوي الخطاب لمغة العامة الخ ائص

 إدراؾ عمى والقدرة فيميا وسيولة المغة وضوح إف :واليسر الوضوح : أوال
 الخطاب لغة بيا تميزت التي الخصائص مف ىي عنت وال مشقة غير مف معانييا
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 التي الخاصية ىذه إلى تعالى اهلل نّبو وقد، النبوية والسنة الكريـ القرآف في الدعوي
انٌء  َهَ ا  :اؿػفؽ لمناس بياف بأنو الكريـ كتابو عف أخبر حيف القرآف لغة بو تتميز ٌَ  َب

ى لِلنَّاسِ  داًل ِعَ ةٌء  َوهُع قٌِنَ  َوَموْد تَّ  بأف موطف مف أكثر في كتابو وصؼ وحيف،  (138)لِلْدمُع
ا ُع  ِتلْد َ  الر فقاؿ : وجمي وظاىر واضح أنو لو المبلزمة أوصافو مف ٌَ  الْدِكَتابِ   

ِبٌنِ     ب  ٌَ دي مبٌن وكتاب نور   من جااكم  د : تعالى وقاؿ. 1 / يوسؼ الْدمُع

بُعي رضوان  اتبع من ٌُعخرج م ال الم  ُع  إلى وٌ دي بإ ن  النور إلى ال لما  من و

  .5  /المائدة م تقٌم  راط

 معانيو العرب عمى تشتبو ال الذي الواضح أي: المبيف معاني في ورد وقد
.  ()بمسانيـ لنزولو

 مستوى مف يرفع أف شأنو مف الدعوي الخطاب في المغة وضوح بأف ريب وال
 عمييـ والتأثير معيـ التفاعؿ عمى القدرة ومف المخاطبيف، األفراد مع التواصؿ
حداث  اإلبياـ إلى الخطاب جنح إذا حتى وحياتيـ، سموكيـ في المنشود التغيير وا 
 دائرة تضييؽ في سببا ىذا كاف واألسموب والتركيب األلفاظ في واإللغاز والخفاا
. بالكمية إغبلقيا إلى وربما االتصاؿ

 تغمؽ لـ فإنيا معانيو عمى الداللة في الكريـ القرآف لغة وضوح مف وبالرغـ
 أوؿ أدركيا القرآني لمخطاب المتمقي يكوف ال قد متجددة معاف اكتشاؼ أماـ الباب
 مساحة يترؾ معناه عمى داللتو في وضوحو أف القرآف خواص مف وىذا األمر،
 عنو عبر ما وىذا أخرى، جديدة ودالالت معاف فيـ في واالجتياد والنظر لمتأمؿ
 أنيما مع والبياف اإلجماؿ بيف القرآف جمع" :بقولو الزرقاني العظيـ عبد الشيخ
ما مجمؿ إما كبلميـ بؿ، لمناس واحد كبلـ في يجتمعاف ال متقابمتاف غايتاف  وا 
ما، بياف إلى تحتاج ال المعنى واضحة إما الكممة ألف مبّيف،  تحتاج المعنى خفية وا 
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ذا منو الجممة فتسمع العادة لو انخرقت الذي ىو وحده القرآف ولكف، بياف إلى  وا 
 فؤلنيا، وفتحيا الياا بتشديد مبّينة أو بّينة أنيا أما، واحد آف في مجممة بينة ىي

 فإذا وىمة، ألوؿ والبحث التنقيب عناا مف النفس يريح وضوحا المغزى واضحة
 يكوف ألف محتمؿ أو صحيح كميا جديدة معاف منيا الحت فييا النظر أمعنت
 تصيب ما بقدر واألسرار المعارؼ مف زادتؾ النظر فييا أمعنت وكمما، صحيحا

: القائؿ قوؿ حد عمى االستعداد مف تحمؿ وما النظر مف أنت

. نظرا زدتو ما إذا.. حسنا وجيو يزيدؾ 

 البشر، أبناا مف الحضر المذىب أصحاب جميع اهلل كتاب وِسع السر وليذا 
 وعقوليـ أنفسيـ شفاا المتباينة والمشارب المختمفة المذاىب ىذه أصحاب ووجد
  ."()فيو

ذا، ىذا  والتوضيح البياف بواجب النيوض أف لوجدنا النبوية السنة إلى نظرنا وا 
 صمى الكريـ الرسوؿ إلى أوكمت التي الميمة مف جزا ىو وأحكامو الديف لحقائؽ

َنا تعالى قولو في وسمـ عميو اهلل َ لْد ٌْد َ   َنْد رَ  إِلَ كْد ٌِّبنَ  ال ِّب َب يَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُع ِ مْد  نُع ِّب ٌْد  َولََعلَّ ُعمْد  إِلَ

ونَ  رُع َتَفكَّ ٌَ عمى والسبلـ الصبلة عميو حريصا كاف فقد وليذا، (44) / النحؿ 
 إذ وجو، أكمؿ عمى والبياني الرسالي بواجبو ينيض حتى النبوي خطابو لغة وضوح

 والخفاا الغموض يعترييا متشابية أو مجممة بمغة يتأتى ال البياف تحقيؽ إف
. منيا المقصود حقيقة يدرى وال واإلبياـ

ف  انتقى إذا كاف أنو خطابو وضوح عمى عميو اهلل صمى حرصو صور مف وا 
 المساف في المعيود لممعنى مخالفا جديدا معنى منو وأراد العرب لغة مف لفظا

 ومف، الخفاا ويبدد اإلبياـ ويرفع اإلشكاؿ يزيؿ الذي والبياف بالتفسير اتبعو العربي
                                                           

 .2/232 : العرفاف مناىؿ / الزرقاني عبدالعظيـ ()



 

 
 

296 

- وسمـ عميو اهلل صمى -اهلل رسوؿ أف ىريرة أبى عف "الحديث في ورد ما مثبل ىذا
 إف " فقاؿ. متاع وال لو درىـ ال مف فينا المفمس : قالوا. " المفمس ما أتدروف " قاؿ

 وقذؼ ىذا شتـ قد ويأتي وزكاة وصياـ بصبلة القيامة يوـ ييأت يأمت مف المفمس
 مف وىذا حسناتو مف ىذا فيعطى ىذا وضرب ىذا دـ وسفؾ ىذا ماؿ وأكؿ ىذا

 عميو فطرحت خطاياىـ مف أخذ عميو ما يقضى أف قبؿ حسناتو فنيت فإف حسناتو
. ()" النار في طرح ثـ

 لئلفبلس جديدا معنى الحديث ىذا في وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ قّدـ حيث
 بيانو إلى احتاج فقد وليذا، قبؿ مف المخاطبيف عند واضحا وال معموما يكف لـ

 المفظ صار الذي الجديد والقيمي األخبلقي البعد عف كشفو خبلؿ مف وتوضيحو
. عميو يدؿ

 مفردات يوّظؼ أف وسمـ عميو اهلل صمى الرسوؿ استطاع كيؼ ىنا ويبلحظ
 معاني إلى يضيؼ واف، ومبادئيا وقيميا الرسالة خدمة أجؿ مف وتراكيبيا المغة

. العميا ومقاصده وأخبلقو اإلسبلـ قيـ تعكس جديدة دالالت وتراكيبيا ألفاظيا

ذا  وبيانيا وضوحيا حيث مف المعاصر الدعوي الخطاب لغة إلى نظرنا وا 
 أف فسنجد، النبوي والبياف القرآني الببلغ بيا اتسـ التي لمخاصية استجماعيا ومدى
 ؛ الخاصية بيذه التزاميا حيث مف واحدة درجة عمى ليست المعاصر الخطاب لغة

 عمى قدرة يجد الخطاب وىذا، معانيو وبياف لغتو بوضوح ممتـز خطاب فيناؾ
. بيـ والتأثير اآلخريف مع التواصؿ
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 خطاباتيا يجعؿ ما واإلبياـ والتنطع التكمؼ إلى تميؿ أخرى خطابات وثمة
 مف الخطاب أىداؼ تحقيؽ في وال الناس، أوساط في النفاذ عمى قادرة غير

. المطموب والتغيير اإلصبلح

 لغة في الوضوح ضرورة أف إلى اإلشارة السياؽ ىذا في المناسب مف ولعمو
 إلى المعاصريف الدعاة بعض اطمئناف البتة يسّوغ ال المعاصر الدعوي الخطاب
، الفصيحة العربية المغة عف بديبل لتكوف والمحمية العامية الميجات عمى االعتماد

 التبسط أجؿ مف الدعوي الخطاب سياؽ في األجنبية المفردات إقحاـ يسوغ ال كما
 الخطاب في العامية تعزيز إلى الدعوة أف ذلؾ الفيـ، عممية وتيسير األسموب في

نشاا الكريـ القرآف ىجر إلى الدعوة عمى تنطوي  قرآف، غير مف مسمـ جيؿ وا 
. عربية غير مف وعربي

نما رموز، مجرد ليست والمغة  مرآة و وعقيدتيا، دينيا مف جزا ىي وا 
 فقد المغة عرؼ فمف األمة، تاريخ مف قطعة وىي تفكيرىا وطرائؽ األمة لشخصية

 الديف حراس وىـ والمصمحيف، بالدعاة وحريّ . () ودينيا وعقيدتيا األمة عرؼ
 وأال، عنيا والذود الكريـ القرآف لغة عمى الناس أحرص يكونوا أف الشريعة، وحماة
 حيث مف، وقواعدىا أركانيا بيا وتنقض العربية حصوف بيا تيدـ التي األداة يكونوا

 الديف، مف العربية المغة إف : "قبؿ مف تيمية ابف قاؿ وقد، يقصدوف وال يريدوف ال
، العربية بالمغة إال يفيـ وال، فرض والسنة الكتاب فيـ فإف واجب، فرض ومعرفتيا

  ."واجب فيو بو إال الواجب يتـ ال وما

 أبناا مف والصادقوف المخمصوف بيا نادى التي الدعوة المقاـ ىذا في وأجدد 
 العامية إلى الدعوة أف ذلؾ "العامية نشر في التياوف مف التحذير في األمة ىذه
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 قوقعة في واالنزواا التقاطع غير اجتماعيا تعني ال وىي شعوبي، أو جاىؿ دعوة
 وتمزيؽ األمة وحدة تفكيؾ غير وسياسيا قوميا تعني وال .الضيقة المجتمعات

. قرآف ببل جيؿ إنشاا غير إسبلميا تعني وال .المتجزئة كيانتيا مف واإلكثار شعوبيا

 مف لغتيا بحماية ذلؾ قبؿ ولكنيا فقط أرضيا بحماية ليست األمة حماية وأف
".  () والضياع واالضمحبلؿ الضعؼ

: والع رية الواقعية: ثانيا

 مفردات تكوف أف: الدعوي الخطاب في وعصريتيا المغة بواقعية يقصد
 مراعية فيو المستعممة المغوي التعبير أشكاؿ وجميع وتراكيبو وأسموبو الخطاب
. الخطاب فيو يوّجو الذي والزماف والعصر الواقع لطبيعة

ف  أشكالو بجميع الواقع يشمؿ الخطاب لغة في مراعاتو المطموب الواقع وا 
. كميا واإلنسانية واألمة والمجتمع الفرد واقع فيشمؿ وأنواعو، ومستوياتو وصوره

 وأسموبو وتراكيبو مفرداتو تحديد في يراعي الذي ىو الناجح الدعوي فالخطاب
 الدعوي فالخطاب وطبيعتو، نفسو المخاطب واقع فيو المغوي نشاطو وجوه وجميع
 الموجية المغة عف وأسموبو وتراكيبو مفرداتو في يختمؼ مثبل لمصغار الموّجو
 لمنساا يقاؿ وما الشيوخ، مع المغة عف تختمؼ الشباب مع المستعممة والمغة لمكبار،

 ينبغي والنخبة والعمماا المختصوف بو يخاطب وما لمرجاؿ، يقاؿ ما عما يختمؼ قد
. الناس عواـ بو يخاطب عما ومفرداتو وأسموبو لغتو في يختمؼ أف
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 كراىية قوـ دوف قوما بالعمـ خّص  مف باب: صحيحو في البخاري ترجـ ولقد
 يعرفوف بما الناس حدثوا : عنو اهلل رضي عمي قوؿ فيو وذكر، يفيموا ال أف

.  () ورسولو اهلل يكذب أف أتحبوف

 يعرفونو وال عمييـ يشتبو بما الناس حدث إذا أي: األثر ىذا شرح في جاا وقد
. وسمـ عميو اهلل صمى رسولو عف أو تعالى اهلل عف جاا بما كذبوا ربما

 قد ولغتو الخطاب نوع اختيار في المخاطب طبيعة مراعاة عدـ أف يعني وىذا
 والعبارات األلفاظ اختيار سوا نتيجة نفسيا الدعوة عمى سمبا التأثير في سببا يكوف

. المخاَطبيف نفوس في مؤثر وال مقبوؿ غير الخطاب يجعؿ ما المناسبة،

 : فقاؿ اليمف إلى جبؿ بف معاذ بعث وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف ثبت وقد
 فإف اهلل، رسوؿ وأني اهلل إال إلو ال أف شيادة إلى فادعيـ كتاب أىؿ قوماً  تأتي إنؾ"

 يـو كؿ في صموات خمس عمييـ افترض وجؿ عز اهلل أف فأعمميـ أطاعوؾ ىـ
 أمواليـ في صدقة عمييـ افترض قد وجؿ عز اهلل أف فأعمميـ أطاعوؾ ىـ فإف، وليمة
 أمواليـ وكرائـ فإياؾ لذلؾ، أطاعوؾ ىـ فإف فقرائيـ، في فتوضع أغنيائيـ مف تؤخذ
  ".() حجاب وجؿ عز اهلل وبيف بينيا ليس فإنيا المظمـو دعوة واتؽ
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 قوـ عمى تقدـ إنؾ : الحديث ىذا عمى معمقا العسقبلني حجر ابف الحافظ قاؿ
 عمـ أىؿ الكتاب أىؿ لكوف عمييا ىمتو لتستجمع لموصية كالتوطئة ىي كتاب أىؿ

.  ()األوثاف عبدة مف الجياؿ كمخاطبة مخاطبتيـ في العناية يكوف فبل بالجممة

 والعمـ الفقو خطاباىـ لغة عف تغيب عندما عصرنا في الدعاة بعض ويخطئُ 
 لمخطاب تصمح التي المغة بيف يميز فبل نعيشو، الذي والواقع العصر بطبيعة
 الموجو الخطاب لغة وبيف، خاص إقميـ في أو والريؼ القرية في الموجو الدعوي

. االتصاالت وسيولة العولمة عصر في كمو العالـ إلى

ف  في القديـ األسموب نفس عمى الدعاة بعض يبقى أف العجيب مف وا 
 ومتداولة معيودة كانت التي القديمة والمصطمحات المفردات نفس وعمى الخطاب

 حتى بيا اهلل تعبدنا قد التي األلفاظ مف ليست أنيا مف بالرغـ، سابقة عصور في
! الدعوية خطاباتيـ في استعماليا عمى ويصروا بيا يتشبثوا

 الكتب في ومشيور متداوؿ مصطمح فيو الحرب دار مصطمح مثبل ذلؾ ومف
 أحكاـ فييا تظير التي وىي إسبلـ؛ دار إلى العالـ قسمة عمى بناا القديمة الفقيية
 وشعائره، اإلسبلـ أحكاـ فييا تظير ال التي وىي حرب؛ ودار وشعائره، اإلسبلـ
 بعض يصرّ  حتى بيا المتعبد التوقيفية المصطمحات مف ليس المصطمح ىذا فمثؿ
 التعبير ىذا كاف وقد، اإلسبلمية غير الببلد عف لمتعبير استعمالو عمى الدعاة
 ذلؾ في كانت التي الدولية العبلقات وطبيعة والزماف العصر طبيعة مع يتناسب
. الوقت

 األمـ ميثاؽ ىو دولي بميثاؽ مرتبطا كمو العالـ أصبح وقد عصرنا في أما
 عيد، دار لممسمميف بالنسبة غدت قد كميا اإلسبلمية غير الببلد فإف المتحدة،
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 الوفاا يجب الذي الدولي والميثاؽ العيد بموجب وذلؾ وأماف، عيد أىؿ ىـ وأىميا
. بمقتضياتو وااللتزاـ بو

 أو المسمميف عمى عدواف منيا صدر التي الدوؿ: ىذا مف يستثنى أنو عمى
 . ()الصييوني لمكياف بالنسبة الحاؿ ىو كما لمقدساتيـ انتياؾ أو ألرضيـ احتبلؿ

ف  غير ببلد في يعيشوف الذيف المسمميف لغير يختار أف الخطاب واقعية مف وا 
 ودعوة اإلسبلـ رسالة إلى لدعوتيـ محؿ ألنيـ (الدعوة أمة) مصطمح إسبلمية
 يوجيوا لـ داموا ما الحرب بأىؿ عنيـ يعّبر أف مف بالواقع ألصؽ فيذا، اإلسبلـ

. عدوانية أعماؿ أي المسمميف إلى

ف  وتراكيبو وألفاظو مفرداتو في يراعي كاف أنو ليجد الكريـ القرآف في الناظر وا 
 تنزؿ ما وىو، مثبلً  المكي فالخطاب، فيو ورد الذي والحاؿ الواقع طبيعة وأساليبو

 الخطاب وأسموب مصطمحاتو مف وكثير مفرداتو في مختمؼ، اليجرة قبؿ القرآف مف
 عمماا ذكر وقد اليجرة، بعد القرآف مف نزؿ ما وىو، المدني الخطاب عف فيو

 في أنو () :منيا التي المدني عف المكي لمقرآف المميزة الضوابط بعض التفسير
 المدني القرآف وفي   دم بنً ٌاو الناس  ٌ ا ٌاػب الخطاب يكثر المكي القرآف
.  منوا ال ٌن  ٌ ا ٌا ػب الخطاب يكثر

 واليوـ والنشور والبعث التوحيد قضايا عمى التركيز كاف المكي الخطاب وفي
 قضايا أضيفت المدني الخطاب في بينما، الماضية األمـ أخبار وذكر اآلخر
 واقعية صارت التي التفصيمية األحكاـ مف وغيرىا والمواريث الحدود كأحكاـ جديدة
. المدينة في الدولة إقامة بعد
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 في بينما، (المنافقيف) لمصطمح ذكر فيو يكف لـ المكي الخطاب وفي 
 تتحدث خاصة سورة أفردت حتى، الجديد المصطمح ىذا ذكر كثر المدني الخطاب

. وطبيعتيـ نفسيتيـ وتحمؿ حقيقتيـ وتكشؼ، أىمو وعف عنو
 الخطاب لغة في الخاصة والمقتضيات المبلبسات اعتبار أف يظير كمو وىذا
نما البعض، يظف ما حسب عمى ليا تطويعا وال لمدعوة، تمييعا ليس الدعوي  ىو وا 
  .المطيرة السنة في وتأكد الكريـ القرآف في تأّصؿ الذي األصيؿ لممنيج إتباع
: والتتوع الجمال : ثالثا

 التي العوامؿ أبرز مف يعدُّد  البياف وحسف المغة بجماؿ الخطاب اتصاؼ إف
. إليو واالنجذاب معو التفاعؿ عمى وحّضيـ المخاطبيف في التأثير مف تمّكنو

 الكريـ القرآف لغة في اإلعجاز درجة إلى وصمت التي الخاصية ليذه كاف وقد
 وعقوليـ، قموبيـ عمى واستيبلئو إليو وانجذابيـ عميو الناس إقباؿ في الكبير الدور
 التي القرآنية المغة جمالية يقاوموا أف يممكوا لـ والرسالة لمدعوة المعانديف إف حتى

 البشر، كبلـ مف ليس وأنو القرآف بعظمة اإلقرار بؿ االنبيار درجة إلى بيـ وصمت
 مني، باألشعار أعمـ رجؿ فيكـ ما فواهلل": بقولو المغيرة بف الوليد ىذا عف عبر وقد
 مف شيئا يقوؿ الذي يشبو ما واهلل الجف بأشعار وال، مني بقصيدة وال برجز أعمـ وال
ف حبلوة، يقوؿ الذي لقولو إف وواهلل، ىذا نو لطبلوة، عميو وا   مغدؽ أعبله لمثمر وا 

نو أسفمو، نو يعمى وما ليعمو وا    ".()تحتو ما ليحطـ وا 
 القرآنية، المغة لجمالية كثيرة وصورا أنواعا الكريـ القرآف لغة في الباحث ويجد

 لمجماؿ المختمفة الوجوه ىذه مف العديد عف دراز اهلل عبد محمد الشيخ كشؼ وقد
 وسكناتو، حركاتو وتوزيع إيقاعو في جميؿ "أنو فبيف، الكريـ القرآف في المغوي
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 نفسؾ فستجد ترتيمو حؽ يرتمو و الكريـ القرآف يقرأ مف سمعت فإذا وُغنَّلاتو، ومداتو
 وجود، التجريد ىذا جرد لو آخر كبلـ في تجده ال عجيب، غريب لحف بإزاا منيا
. التجويد ىذا

 والشعر، الموسيقى تسترعيو ما سمعؾ مف يسترعي وائتبلًفا اتساًقا وستجد
 في تجده ال آخر شيًئا وستجد الشعر، بأوزاف وال الموسيقى بأنغاـ ليس أنو عمى

 األوزاف تتحد ىي فإذا الشعر مف القصيدة تسمع أنؾ ذلؾ. الشعر في وال الموسيقى
 أىواؤىا تتشابو ىي فإذا الموسيقى مف القطعة وتسمع شطًرا، وشطًرا بيًتا، بيًتا فييا

 أعيدت إذا يمميا، أف وطبعؾ يمجيا، أف سمعؾ يمبث فبل. متقارًبا مذىًبا وتذىب
 تنتقؿ متجدد، متنوع لحف في أبًدا القرآف مف أنت بينما. واحد بتوقيع عميؾ وكررت

 أوتار مف وتر كؿ منيا يأخذ مختمفة، أوضاع عمى وفواصؿ وأوتاد أسباب بيف فيو
 تطمب تفتأ ال بؿ. سأـ وال مبللة ترداده كثرة عمى منو يعروؾ فبل بنصيب، قمبؾ
. المزيد منو

 القرآف، يسمع ممف أحد عمى يخفى ال القرآف لغة في التوقيعي الجماؿ ىذا
"  أنفسيـ؟ العرب عمى يخفى فكيؼ. العرب لغة يعرفوف ال الذيف حتى

: مختمفة مؤتمفة مجموعات مف وتأليفيا حروفو رصؼ في جميؿ ىو ثـ
 حروفو جواىر سمعؾ فطرقت قميبًل، قميبًل  المخاطب بأذف اقتربت ما فإذا
 الحروؼ تمؾ نظـ في أخرى لذة منو فاجأتؾ الصحيحة، مخارجيا مف خارجة
 ورابع يخمس وثالث يصفر، وذاؾ ينقر ىذا بينيا؛ فيما أوضاعيا وترتيب ورصفيا
 فترى ،جرا وىمـ. النفس عنده يحتبس وآخر النَفس، عميو ينزلؽ وآخر، يجير
 وال ثرثرة، وال كركرة ال مؤتمفة مختمفة مجموعة في أمامؾ ماثبًل  المغوي الجماؿ
.  تنافر وال تناكر وال معاظمة، وال رخاوة
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 المفظ في القصد بيف تجمع التي وأساليبو ومفرداتو ألفاظو في جميؿ ىو ثـ
 خطاب وبيف .اآلخر عمى الجانبيف أحد يطغى أف غير مف المعنى بحؽ والوفاا
قناع الخاصة، وخطاب العامة متاع العقؿ وا    .() العاطفة وا 

ف  التنوع: الكريـ القرآف في الدعوي الخطاب لغة في الجماؿ مظاىر مف وا 
 تتعدد الواحد المعنى فتجد، واألحكاـ المعاني تقرير في والطرؽ األساليب واختبلؼ
 جاا الذي الكريـ، القرآف في والنيي األمر أسموب مثبل ذلؾ ومف وصوره، أساليبو
. واحد نسؽ أو واحدة طريقة عمى يمض ولـ ومختمفا متنوعا

 القرآف عميو مضى أسموبا وثبلثيف ثبلثة عبدالسبلـ، بف العز أحصى وقد 
 مدحو، أو الشرع، عّظمو كسبي فعؿ كؿ :"فقاؿ بو، واألمر الفعؿ طمب في الكريـ

 رضي أو بو، رضي أو فاعمو، أحب أو أحبو، أو بو، فرح أو ألجمو، فاعمو مدح أو
 أو بفاعمو، أو بو أقسـ أو الطيب، أو البركة أو باالستقامة وصفو أو فاعمو عف

 أو لشكره أو لذكره سببا نصبو أو آجؿ، أو عاجؿ لثواب أو لمحبتو سببا نصبو
 أو فاعمو لنصرة أو لقبولو أو لتكفيره أو ذنبو لمغفرة أو فاعمو إلرضاا أو ليدايتو
 والخوؼ الحزف نفى أو معروفا، بكونو وصفو أو بالطيب، فاعمو وصؼ أو بشارتو،

 فاعمو وصؼ أو تعالى، اهلل لوالية سببا نصبو أو باألمف، وعده أو فاعمو، عف
 فيو األنبياا بو اهلل دعا أو والشفاا، والنور كالحياة: مدح بصفة وصفو أو باليداية،
 ".()ابو مأمور

 طمب كسبي فعؿ كؿ :"الفعؿ عف لمنيي أسموبا وأربعيف سبعة أحصى كما
 مقتو أو مقتو أو ألجمو، فاعمو ذـّ  أو ذّمو أو فعمو، عمى عتب أو تركو، الشارع
 الرضا نفى أو بو الرضا نفى أو، فاعمو محبة أو إياه محبتو نفى أو ألجمو، فاعمو
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 مف أو اليدى مف مانعاً  نصبو أو، الشياطيف أو بالبيائـ فاعمو شبو أو فاعمو، عف
 نصب أو بغضوه، أو منو األنبياا استعاذ أو كراىة، أو بسوا وصفو أو القبوؿ،
 معصية، أو لضبللة أو لوـ أو لذـ أو آجؿ أو عاجؿ لعذاب أو الفبلح لنفي سبباً 
 أو زجر أو إلثـ سببا أو فسقا أو إثما بكونو أو نجس أو رجس أو بخبث وصؼ أو

 الرتياف أو، الحدود مف حدّ  أو نقمة، حموؿ أو نعمة زواؿ أو غضب أو لعف
 اهلل لعداوة أو آجؿ أو عاجؿ لتوبيخ أو آجؿ، أو عاجؿ خزي أو لقسوة أو النفوس
 وصؼ أو لنسيانو، سببا الرب جعمو أو وسخريتو، الستيزائو أو محاربتو أو تعالى
 أو لفاعمو المغفرة أو عنو العفو أو عنو بالصفح أو بالحمـ أو عميو بالصبر نفسو
 إلى نسبو أو احتقار، أو بخبث فاعمو وصؼ أو المواضع، أكثر في منو التوبة
 كالظممة ذـ بصفة وصفو أو فاعمو، الشيطاف تولي أو تزيينو أو الشيطاف عمؿ

 جاىروا أو فاعمو مف اهلل إلى شَكوا أو فاعمو مف أو منو األنبياا وتبرأ والمرض
 نصب أو،فاعمو عمى والحزف األسى عف األنبياا ُنيي أو والعداوة، بالبرااة فاعمو
 فاعمو وصؼ أو فييا، وما الجنة حرماف عميو رتب أو آجمة، أو عاجمة لخيبة سببا
 في فاعموه يبلعف أو غيره، إثـ فاعمو حمؿ أو عدوه، اهلل بأف أو اهلل عدو بأنو

 فاعمو وصؼ أو بعض، عمى بعضيـ دعا أو بعض، مف بعضيـ تبرأ أو اآلخرة،
 نيي أو االستعماؿ، بعرؼ األمر غالب في عمتو عف فاعمو سئؿ أو، بالضبللة
 وصؼ أو قتؿ، لفظ أو طرد أو إبعاد عميو رتب أو لفاعمو، الدعاا عف األنبياا
  ."() والوعيد الذـ إلى راجع ذلؾ وكؿ عنو منيي ذلؾ فكؿ، منو بالغيرة نفسو الرب

 مف وشواىد أمثمة والطرؽ األساليب ىذه لكؿ عبدالسبلـ بف العز أورد وقد
 عمى تقتصر لـ إذ الدعوي الخطاب في المغة وسعة جمالية تظير الشرع أدلة

نما، الترؾ أو الفعؿ لطمب واحد أسموب  المخاطبيف يحمؿ بما فييا األسموب تنوع وا 
. وطواعية رضا عف وموضوعو الخطاب بمضموف وااللتزاـ االستجابة عمى
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ف  مف تتطمب الكريـ القرآف في الخطاب لغة بو تمّيزت التي الخاصية ىذه وا 
 وأساليبو ولغتو شكمو في وتجميمو وتحسينو خطابيـ تجويد- اليوـ -الدعاة

 إلى أدعى فذلؾ، أيضا عميو تنطوي التي وأفكاره ومعانيو مضمونو وفي، ومفرداتو
، لو والميؿ الجماؿ حب عمى مطبوعة النفوس إذ، لو واستجابتيـ بو الناس قبوؿ
" (لسحرا البياف مف إف) :وسمـ عميو اهلل صمى قولو معنى في عبدالبر ابف ذكر وقد

 في موجود والبياف اإلحساف مف التعجب أف عمى يدؿ ما الحديث ىذا وفي ()
 إال الكمـ جوامع أوتي قد وسمـ عميو اهلل صمى وكاف، والببلغة العقوؿ ذوي طباع
 أبصر أف عمى يدؿ ما ىذا وفي، فضمو فضؿ ذي لكؿ يعرؼ كاف بإنصافو أنو

نما حسودا، يكف لـ ما منو بالجيد فرحا أشدىـ بالشيا الناس  العمماا يحمد وا 
 في روي فقد والتفييؽ، واإلطناب اإلسياب حد إلى يخرج لـ ما والمسانة الببلغة
 كاف إذا أعمـ واهلل وىذا ورسولو، اهلل إلى الناس أبغض أنيـ المتفييقيف الثرثاريف

 ىو فيذا، الحؽ صورة في إقامتو ويريد بمفظو وتحسينو الباطؿ تزييف يحاوؿ ممف
 فيو كاف حاؿ كؿ عمى جميؿ فحسف الحؽ قوؿ وأما، التغميظ فيو ورد الذي المكروه
ف الحؽ، يتجاوز لـ إذا يكف لـ أو إطناب  ذلؾ فإف، األمور أوساط أحب كنت وا 
 واالختصار واإليجاز الببلغة مف مدحو في بالمغة العمماا اتفؽ والذي أعدليا
دراؾ   ."()اليسيرة باأللفاظ الجسيمة المعاني وا 
 : واالعتدال الوسطية: رابعاً 
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 ولقد ، العامة وأوصافو اإلسبلـ خصائص أعظـ مف ىي واالعتداؿ الوسطية
 اإلسبلـ مزايا أخص مف واحدة باعتبارىا األصيمة الخاصية ىذه الكريـ القرآف قرر
 َوَكَذِلؾَ } تعالى اهلل قاؿ األخرى والدعوات المناىج مف غيره عف بيا يتفرد التي

 / البقرة {َشِييًدا َعَمْيُكـْ  الرَّلُسوؿُ  َوَيُكوفَ  النَّلاسِ  َعَمى ُشَيَدااَ  ِلَتُكوُنوا َوَسًطا ُأمَّلةً  َجَعْمَناُكـْ 
143.  

 مف أي إلى يميؿ ال بحيث واعتدالو توازنو في اإلسبلـ وسطية وتتمثؿ
 اآلخر في التقصير مع طرفييا أحد إلى الميؿ يعدُّد  التي المتقابمة المتباينة األطراؼ

 والعبادة والعاطفة، والعقؿ والجماعية، والفردية والمادية، كالروحية وطغيانا، ظمما
 طرؼ لكؿ اإلسبلـ أعطى التي األخرى المتقابمة األطراؼ مف وغيرىا والمعاممة،

 وال طغياف وال تقصير وال غمو وال شطط وال وكس غير مف وميدانو، مجالو منيا
.  ()إخسار

 الدعوي الخطاب لغة عمى واعتداليا وتوازنيا الرسالة وسطية انعكست وقد
 أنيا النبوية والسنة الكريـ القرآف في الشرعية لمخطابات الدارس يجد حيث ؛ نفسو
 أف دوف المتقابمة األمور عف تتحدث التي والتراكيب والجمؿ بالمفردات زخرت قد

 الحياة عف بالحديث يزخر إذ القرآني فالخطاب اآلخر، عمى الجانبيف أحد يطغى
 ونار، وجنة ونعيـ وعذاب وأحداث مشاىد وحساب جزاا مف فييا وما مثبل اآلخرة
صبلحيا وعمارتيا الدنيا الحياة عف نفسو الوقت في يتحدث فإنو  شؤونيا وتنظيـ وا 

. فييا والمفسديف لمفساد التصدي ووجوب، فييا الناس مصالح تحقيؽ وكيفية
 العبادات زمرة في تندرج التي واأللفاظ المفردات والسنة القرآف في نجد ومثمما
 تتناوؿ التي األخرى األلفاظ المقابؿ في نجد فإننا والحج، والزكاة والصياـ كالصبلة
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 تتحدث أخرى ومفردات واإلجارة، والديف والبيع كالرىف المالية؛ المعامبلت أحكاـ
 ومصطمحات والميراث، والخمع والنفقة والطبلؽ كالنكاح، األسرة؛ أمور عف

 اهلل، أنزؿ بما والحكـ والعدؿ كالشورى، والدولة الحكـ أمور عف تتحدث ومفردات
 والسنة الكتاب أرجاا في المبثوثة والتراكيب والمصطمحات المفردات مف غيرىا إلى
. وتوازنو واعتدالو اإلسبلـ وسطية عف تعبير أصدؽ عبرت التي

ف  الوسطي المنيج ىذا المعاصريف الدعاة بعض يتنكب أف المؤسؼ مف وا 
 واإلسراؼ المبالغة إلى يمجأوا وأف المطيرة والسنة الكريـ القرآف عميو مضى الذي
 يدور التي الكبرى المركزية القضية ىي لتصبح الفرعية القضايا بعض تناوؿ في

 ونعيمو القبر عذاب عف الحديث في مثبل كاإلسراؼ الدعوي، خطابيـ حوليا
 الناس تخويؼ أجؿ مف منيا الكثير يصح ال التي النصوص وحشد أىمو وأحواؿ

. وترىيبيـ

 الجف وعبلقة والمس والعيف والسحر الجاف عف الحديث في اإلسراؼ أو
 البرامج لبعض عامة سمة صارت التي األخرى المفردات مف غيرىا إلى، باإلنس

 لجميور استمالة مف فييا لما المعاصريف الدعاة بعض تستيوي وصارت الدعوية،
. الناس عامة مف كبير

 الديف جوىر مف ىي أساسية مفردات : نفسو الخطاب ىذا عف تغيب بينما
 والعدؿ، والشورى والتغيير، واإلصبلح والمساواة، الحرية: مثؿ الشريعة وأصوؿ
 أخذت التي الجوىرية القضايا مف وغيرىا ممثمييا، اختيار في الشعوب وحؽ

. األصيؿ الشرعي الدعوي الخطاب في كبيرة مساحة

 لتحقيؽ بو االىتماـ ينبغي ميما معيارا القرضاوي يوسؼ الشيخ ذكر وقد
 عمى باألشياا نيتـ أف: "فقاؿ الدعوية الموضوعات تناوؿ في والتوازف الوسطية
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 وآياتو سوره في المجاؿ لو وفسح عناية القرآف أواله فما بيا، القرآف اىتماـ قدر
 ويجب الديف في وضرورتو أىميتو عمى دليؿ فيذا، وأخرى بصورة وأكده وكرره،
. بو يميؽ ما والعناية المساحة مف إعطاؤه

 يعطى أف فيجب مرتيف أو مرة إال يذكره لـ كأف أقؿ عناية القرآف أواله وما
. ذلؾ مثؿ االىتماـ مف

 لـ ما اىتماما نعيره أال فينبغي ذكر لو يكف ولـ تماما الكريـ القرآف أىممو وما
. ()" بقدرىا فتقدر، آخر أو لسبب، بو التنويو تقتضي أخرى عوامؿ توجد

 الغمو عف وبعدىا الدعوي الخطاب في المغة اعتداؿ يفرضو آخر أمر وىناؾ
 تترؾ قد التي المصطمحات والكممات األلفاظ استعماؿ عف يبتعد أف وىو والتطرؼ،

، المخاطبيف بعض نفوس في سمبية آثارا  الذمة أىؿ مصطمح مثبل ىذا ومف اليـو
 المجتمع في يعيشوف الذيف المسمميف غير منو يتأذى قد المصطمح ىذا فمثؿ

 وقد المسمـ، المجتمع داخؿ وحقوقيـ لكرامتيـ االنتقاص مف بنوع ويشعروف المسمـ،
 أكونوا سواا كميـ الببلد أىؿ عف لمتعبير األنسب ىو المواطنة مصطمح أصبح
ف مسمميف، غير أـ مسمميف  يتعارض ال الحساسية يثير الذي المفظ استعماؿ عدـ وا 

 قد التي األلفاظ مف ليس داـ ما ديننا، مقررات أو شريعتنا أحكاـ مف شيا مع
.  () بيا اهلل تعبدنا
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 األحكاـ الشرعية األحكاـ نوط أف : "عاشور ابف الطاىر الشيخ ذكر وقد
 إنما اإلسبلمية الشريعة أحكاـ أف أي ()"وأشكاؿ بأسماا ال وأوصاؼ بمعاف الشرعية
 وصورىا بأسمائيا ال عمييا، تترتب التي الحقيقية ومصالحيا األشياا بمعاني تتعمؽ
 واعتباره الشارع قصد في الشرعي الحكـ فمناط الظاىر في منيا تموح التي الشكمية
نما وصورتو، الفعؿ اسـ ليس . مفسدة أو مصمحة مف عميو يترتب وما حقيقتو وا 

 واستعمالو والغمو اإلفراط عف بعده : واعتدالو الدعوي الخطاب لغة وسطية ومف
 وجيات تعدد تحتمؿ التي الخبلفية القضايا في اآلخر لقبوؿ تتسع معتدلة وسطية لغة

 والقضايا المسائؿ مف العديد أف ذلؾ، واإلفياـ اآلراا اختبلؼ وتحتمؿ النظر،
 لتعدد واسعة مساحة وفييا واجتيادية ظنية قضايا حقيقتيا في ىي فييا المختمؼ
 األطراؼ أحد مف فييا يستعمؿ أف كذلؾ والحاؿ يصح فبل واألحكاـ، التقديرات
، الفساد أو والضبلؿ بالجيؿ اآلخريف يرمي بحيث حاسمة قطعية لغة المختمفيف
 أبو اإلماـ عبر ولقد الشرع، وثوابت الديف قطعيات عمى خارجوف بأنيـ ويصنفيـ

 وىو رأي ىذا عممنا" : "قاؿ حيف الخطاب لغة في الوسطي البعد ىذا عف حنيفة
  ".()قبمناه مف بأحسف جاانا ومف عميو، قدرنا ما أحسف

 المعاصرة الدعوية الخطابات بعض عف األصيؿ المعنى ىذا غياب ويبلحظ
 الوصية نفسيا واعتبار والفوقية االستعبلا مف كبير قدر فييا بمغة نفسيا تقدـ التي
 مبدأ تقبؿ وال والضبلؿ، الباطؿ فيو عداه وما الحؽ، فيو تقولو فما الديف، عمى

. والتفكير الرأي مخالفتيا في اآلخر بحؽ االعتراؼ
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 بعض بيا تتميز خاصية ولؤلسؼ غدت قد اإلقصائية المغة ىذه ومثؿ
 الضواؿ مف قطعانا إال اآلخريف في ترى ال التي المعاصرة الدعوية الخطابات

 ! والعمـ اليدى أئمة يقولو ما عمى يعترضوا أو يفكروا أو يناقشوا أف ليـ ليس الذيف
 واسعة مساحة جعؿ الذي نفسو القرآف منيج تجافي المغة ىذه مثؿ أف وأرى

 والسموؾ والمنيج الفكر في معو االختبلؼ مف بالرغـ اآلخر مع والتعايش لمحوار
 : فقاؿ

  ا  ُعيْد يَ  ٌَ ا الْدِكَتابِ   َهْد َنَنا َ َوااٍة  َكلَِمةٍة  إِلَى َتَعالَوْد ٌْد مْد  َب َنكُع ٌْد بُعدَ   َوَّ  َوَب َ  إِوَّ  َنعْد  َوَو   َّ

ِر َ  ا ِب ِ  نُعشْد ٌْد اًل ِخ َ  َوَو  َش تَّ َنا ٌَ ضُع ا َبعْد ضاًل ا َبعْد َباباًل ونِ  ِمنْد   َرْد ا َفإِنْد   َِّ  دُع وا َفقُعولُعوا َتَولَّوْد َ دُع  اشْد

ا لِمُعونَ  ِبأَنَّ  (64) / المائدة مُع ْد
يَ  تُعَجاِدلُعوا َوَو  : سبحانو وقاؿ ًَ  ِبالَِّتً إِوَّ  الْدِكَتابِ   َهْد َ نُع  ِه وا الَِّ ٌنَ  إِوَّ   َحْد  َ لَمُع

ا َو ُعولُعوا ِمنْد ُعمْد  ِ يَ  ِبالَِّ ي  َمنَّ َنا  ُعنْد ٌْد ِ يَ  إِلَ مْد  َو ُعنْد كُع ٌْد مْد  َوإِلَ ُعَنا إِلَ نُع  َواِحدٌء  َوإِلَ ُعكُع  لَ ُع  َوَنحْد

لِمُعونَ   (46) / العنكبوت مُع ْد
 نجاح أف اهلل إلى الدعوة حقؿ في العامميف بعض أدبيات عف غاب قد و
 تستطيع التي الخطاب في المستعممة المغة عمى كبير بشكؿ يعتمد اإلسبلمي الخطاب

مكاناتو وخبراتو تجاربو مف وتستفيد اآلخر تستوعب أف  قضايا خدمة في توظفيا ثـ وا 
 بالفوقية الشعور عمى المبينة الخطاب لغة واف العامة، ومصالحيا الكمية األمة

. وأصحابو الخطاب عف ونفورا بعدا إال الناس تزيد ال لآلخريف واالزدراا
 (التفييؽ)و (التشدؽ) صور مف صورة ىي االستعبلئية النزعة ىذا ولعؿ 
 الناس أبغض مف ىـ أصحابيا أف بّيف إذ وسمـ عميو صمى اهلل رسوؿ ذميا التي
: فقاؿ وسمـ عميو اهلل صمى إليو

ف. أخبلقا أحاسنكـ القيامة يوـ مجمسا مني وأقربكـ إلي أحبكـ مف إف)   وا 
 .والمتفييقوف والمتشدقوف الثرثاروف القيامة يوـ مجمسا مني وأبعدكـ إلي أبغضكـ
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 قاؿ ؟ المتفييقوف فما والمتشدقوف الثرثاروف عممنا قد اهلل رسوؿ يا قالوا
  .()(المتكبروف

 شدقو يموي بالناس المستيزئ: التشدؽ معاني مف أف الحديث أىؿ ذكر وقد
.  وعمييـ بيـ

 في الخصائص ىذه وصور شواىد جميع لذكر الورقة ىذه في المقاـ يتسع وال
 المعاصرة الدعوية الخطابات مف كثيرا أف نجد أننا غير المعاصر الدعوي الخطاب

 الخطاب لغة بو تميزت التي العامة بالخصائص لغتيا تحمي إلى تفتقر زالت ما
بياـ غموض مف يشوبيا لما إما، والسنة القرآف في األصيؿ الدعوي  ألنيا أو، وا 
 محكومة وبقيت ومستجداتو العصر قضايا استيعاب في المغة توظيؼ عف عجزت

 وردت الذي الزماف طبيعة مع تتناسب كانت التي وألفاظو الماضي بمصطمحات
 وألفاظيا أسموبيا في والرشد واالعتداؿ الوسطية نيج عف النحرافيا أو، فيو

 وتحديد المعاصر الدعوي الخطاب لمغة شاممة مراجعة إلى يدعو وىذا وطريقتيا،
 كيفية في والنظر، فيو الخمؿ وجوه ورصد، تعتريو الذي والنقص القصور جوانب
 في أىدافو تحقيؽ عمى قادرا المعاصر الدعوي الخطاب يكوف حتى كمو ذلؾ تجاوز
. جميعيا لئلنسانية الخير نشر وفي، واألمة والمجتمع الفرد إصبلح
 

 

 

  والمراج  الم ادر
                                                           

  2018 رقـ حديث الترمذي أخرجو ()
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 الطاىر محمد تحقيؽ اإلسبلمية، الشريعة مقاصد / الطاىر محمد: عاشور ابف
. ـ2001 -ىػ1421 عماف النفائس، دار ،2ط الميساوي،
. تونس – لمنشر التونسية الدار: والتنوير التحرير، الطاىر محمد: عاشور ابف
 مف الموطأ في لما التمييد /محمد بف اهلل عبد بف يوسؼ عمر أبو: عبدالبر ابف
. البكرى الكبير عبد ومحمد العموى أحمد بف مصطفى: تحقيؽ واألسانيد، المعاني
 السممي الحسف السبلـ عبد بف العزيز عبد الديف عز محمد أبو: عبدالسبلـ ابف
 غربية بف مختار رضواف: تحقيؽ، األحكاـ أدلة بياف في اإلماـ / الدمشقي
 –الفكر دار العظيـ، القرآف تفسير/ عمر بف إسماعيؿ الفداا أبو: كثير ابف
. بيروت

 داود، أبي سنف/ األزدي السجستاني داود أبو األشعث بف سميماف: داود أبو
. بيروت الفكر، دار الحميد، عبد الديف محيي محمد: تحقيؽ

 الرسالة، مؤسسة ،1ط،الدعوة عمـ إلى المدخؿ الفتح أبو محمد: البيانوني
. لبناف –بيروت ـ،1991 -ىػ1412

 محمد أحمد : تحقيؽ الصحيح، الجامع / عيسى بف محمد عيسى أبو :الترمذي
. بيروت – العربي التراث إحياا دار وآخروف شاكر

 دار ،فضمية مصطفى أحمد : بو اعتنى العظيـ، النبأ، اهلل عبد بف محمد: دراز
. بيروت، ـ2005- ىػ1426 والتوزيع، لمنشر القمـ

 مطبعة ،3ط القرآف، عمـو في العرفاف مناىؿ عبدالعظيـ، محمد: الزرقاني
. وشركاه الحمبي البابي عيسى

 حقائؽ عف الكشاؼ أحمد، بف عمرو بف محمود القاسـ أبو اهلل جار: الزمخشري
. بيروت – العربي الكتاب دار، ىػ 1407 - الثالثة: الطبعة، التنزيؿ غوامض
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 شرح الباري فتح / حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد: العسقبلني
 رقـ، الخطيب الديف ومحب باز بف اهلل عبد بف العزيز عبد: تحقيؽ: البخاري صحيح
. الفكر دار: الناشر، الباقي عبد فؤاد محمد: أطرافيا وذكر وأحاديثو وأبوابو كتبو

 لمفكر العالمي المعيد اإلسبلـ، في االختبلؼ أدب / جابر طو: العمواني
 ـ 1987، األميريكية المتحدة الواليات - فيرجينيا اإلسبلمي،

. مصر ـ، وىبة، مكتبة، 1ط، الجياد فقو/ يوسؼ: القرضاوي
 وىبة، مكتبة ـ،1977 -ىػ1397، 1ط لئلسبلـ، العامة الخصائص -

. مصر
 –الشروؽ دار ـ،2009، 3ط، العولمة عصر في اإلسبلمي خطابنا  -

. مصر
 الرسالة، مؤسسة ـ،1977 -ىػ1399، 1ط، لغوي وعي نحو / مازف: المبارؾ

. بيروت
 العدد األمة كتاب ىػ،1433، 1ط، الدعوي الخطاب لغة مساري بشير: مساري

. قطر، األوقاؼ وزارة ،143
 الجامع النيسابوري، القشيري مسمـ بف الحجاج بف مسمـ الحسيف أبو: مسمـ
. بيروت الجيؿ دار، الصحيح

 حمدويو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبو: النيسابوري
 الكتب دار 1ط عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيؽ الصحيحيف، عمى المستدرؾ
 .بيروت – العممية

 

 
التعلٌقا  والمنا شا   
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سرى سب  العيش . د- 
لماذا نتخوَّلؼ مف بعض الكممات والتعابير العربية األصيمة التي ليا :  تتسااؿ

. الكيبلني. معنى جميؿ، مثؿ كممة أىؿ الذمة التي حذَّلر مف استعماليا د
ـَ ىذا التحذير؟: وتستغرب ، فأىؿ الذمة تعني استحقاؽ ىؤالا لمرعاية والعناية !ِل

والتسامح معيـ في شعائرىـ الدينية واحتراميـ، وقد حظوا بيذا االحتراـ طيمة حياة 
األمة اإلسبلمية، وكاف ليـ حضور ثقافي وأدبي وشعري وطبي، وكاف ليـ كؿ 

. الحماية والرعاية
كما أف ىناؾ ذممًا في البنوؾ والشركات، ىي أمواٌؿ مستحّقو ال يجوز الجور 
عمييا، وكذلؾ نقوؿ عف المرأة المتزوجة ىي في ذمة رجؿ، أي أف ليا عميو 

ـَ نحذؼ كممة أىؿ الذمة؟ ! استحقاؽ الرعاية والحماية، َفِم
الدكتور عبدالرحمن الكيالني . رد- 

نما أطالب بتحسيف : فيما يتعمؽ بمصطمح أىؿ الذمة يقوؿ أنا ال أطالب بإلغائو وا 
معناه ومضمونو، ثـ إعطاا بديؿ لو فيما إذا كاف يثير حساسية عند قطاع كبير 
مف أبناا المجتمعات اإلسبلمية؛ فنحف ال نريد أف يكوف الخطاب الدعوي خطابًا 

في معناه األصيؿ ىو " أىؿ الذمة"ومصطمح . تقسيميًا لممجتمع إلى فئات وأقساـ
مع -معنى جميؿ، فالذمة تعني العيد والميثاؽ ولكف استعماؿ ىذا المصطمح اآلف 

يعني أننا نميز بيف أفراد المجتمع - وجود مصطمحات أخرى كمصطمح المواطنة
المسمـ بحيث يكوف ىناؾ مواطف مف الدرجة األولى ومواطف مف الدرجة الثانية؛ 
فيثير ىذا حساسية عند المتمقي، وبالتالي إذا استعضنا عنو بمصطمح آخر ىو 
المواطنة، فبل أظننا نكوف قد خالفنا قاعدة مف قواعد الشرع أو حكمًا مف أحكاـ 

الديف؛ ألف ىذا المصطمح ليس مصطمحًا توقيفيًا أو تعبديًا، كما أف اهلل لـ يتعبدنا 
 .بمخاطبة غير المسمميف بأىؿ الذمة


