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العذالح والتساهخ يف اخلطاب الذعىي القرآًي ودعىج يىًس ()
 -أمنىرجا -

هلخص الثذث

(*)

أ.م.د .هعالن سالن يونس

لقد تمي ز الخطاب الدعوي القرآني بكمالو واعتدالو ا لذي بير العقول والقموب وكان من أركان
إ عجازه ىذا الشمول واالنسجام التام بين جنباتو  ،ألنو يصدر عن ا﵀ تعالى ،العالم بيذه النفوس
وخالقيا والعميم بما يصمحيا ،ولقد تميز الخطاب القرآني بمراعاتو لقدرات المدعوين العقمية
والحسية والعاطفية ،ولقد عمدنا إلى بيان ذلك في صفحات البحث وكان من أىم مميزاتو العدل
والتسامح والرحمة وغيرىا من الخصائص العظيمة التي تميز بيا ،كما كان ليذا الخطاب أىداف
وأركان وسمات عامة وأساليب متنوعة ولقد عدنا لكتاب ا﵀ لبرىنة واثبات كل ذلك ،واتخذنا مثاالً
تطبيقياً عمى تنوع أ ساليب الخطاب القرآني الدعوي ،وتميز العدل والتسامح فيو وذلك من خالل
دعوة يونس عميو السالم لقومو مقسمين أساليب الخطاب القرآني فيو إلى الخطاب العاطفي
،والحسي ،والعقمي ومبينين فيو أىمية التنوع والتوازن في الخطاب الدعوي لمداعية الذي يسير عمى
منيج القرآن الكريم في دعوتو إلى ا﵀ .فميمة الدعاة بعد االنبياء التمكين لدين ا﵀ في األرض،
وىداية الخمق الى الخالق  ،ولن يكون ذلك إال عمى منيج القرآن الكريم وطريقتو في ىداية البشر
إلى طريق الخير والسعادة في الدنيا واألخرة ،ولن ينجح داعية إلى ا﵀ اال أن يستقي من أصفى
وأعذب منيل أساليب الدعوة وخطابيا لمدعوييا وىو القرآن الكريم فيو كتاب ا﵀ الذي﴿ َال يأْتِ ِ
يو
َ

اْلب ِ
يل ِم ْن َح ِك ٍيم َح ِم ٍيد ﴾ (ٔ) ،ولن يتسنى لو النجاح إال إذا سار
اط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِو َوَال ِم ْن َخْم ِف ِو تَْن ِز ٌ
َ
(*) أستاذ مساعد في قسم عموم القرآن  /كمية التربية لمبنات /جامعة الموصل.
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 فجيدي يصب في باب خدمة القرآن،عمى منيج رسولنا الكريم عميو أفضل الصالة وأتم التسميم
 ولقد عمدت الى كتاب،  من أجل عز االسالم وأىمو، الكريم أوالً ثم في خدمة الدعاة إلى ا﵀ ثانيا
 ومن ثم الى كتب الدعوة والدعاة الى ا﵀ متزودةً بعد التقوى بوافر فضميم ومستشعرًة،ا﵀ أنيل منو
 وىو جيد المقل ابتغي بو رضى ا﵀ تعالى يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى.عظيم فائدتيم
ا﵀ بقمب سميم وآخر دعونا أن الحمد ﵀ رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين وآلو
.وصحبو الطيبين الطاىرين

Justice and Tolerance in The Qur'anic discourse
-Yunus's da'wa (peace be upon him) is an example-

Abstract
The Qur'anic discourse was characterized by its perfection and
moderation, which dazzled minds and hearts, and it was one of the pillars
of its miraculousness. This is a comprehensive and complete harmony
between its branches, because it emanates from Allah, the world with
these souls and its creator and the knowledge of what works. The Qur'anic
discourse was distinguished by observing the abilities of the mental,
sensory and emotional guests. This statement was in the pages of the
research and was one of the most important features of justice, tolerance,
compassion and other great characteristics that characterized it, as this
speech has goals and elements and general features and methods varied
and we have returned to the book of God to prove and prove all, and we
have taken an example applied to the diversity of methods The Qur'anic
discourse, and the excellence of justice and tolerance, through the da'wa of
Yunus (peace be upon him) to his people divided the methods of the
Koranic discourse to the emotional, sensory and mental discourse,
indicating the importance of diversity and balance in the advocacy
discourse of the advocate who follows the approach of the Koran in his
da'wa to God. The mission of the preachers after the prophets is to
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empower the religion of God in the earth, and guide the creation to the
Creator, and it will be only on the approach of the Holy Quran and his
way of guiding people to the path of good and happiness in this world and
the hereafter, will not succeed calling to God only to derive from the
pureest and most beautiful methods of the da'wa and speech The Holy
Quran is the book of Allah which َ َ تَِْا ِ َج ي َسٍام
ي
َ ٍَ ٍَِيا ِ َملَا ِْا
َ
ََ نَا ي
ي
﴿ لَا ٍَ تؤجَِا ِ ْ تل َا ؼِا ِم ِْا
،)ٔ( ﴾ ٍِ" ِْاَي ََِِاَ ح ََيَِاNo falsehood can approach it from before or behind
it: It is sent down by One Full of Wisdom, Worthy of all Praise”, and will
be able to succeed only if he followed the approach of our Prophet, the
best prayer and completed the delivery, my effort is in the service of the
Holy Quran First then in The service of the preachers to Allah Secondly,
for the sake of Islam and its people, and I have written to the book of God,
and from it to the books of the da'wa and preachers to God, after the piety
and the superiority of their virtue and a great sense of usefulness. It is the
effort of the mind to seek the satisfaction of Allah on a day that does not
benefit money and sons only God came with a healthy heart and another
Let us praise God the Lord of the Worlds and prayers and peace on the
master of the messengers and his family and his good companions.

املقذهح

ال حمد ﵀ رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد وعمى آلهو وصهحبو الكهرام
.أجمعين
لما كانت الدعوة إلهى ا﵀ مهن أشهرف الميمهات التهي افترضهيا ا﵀ عمهى عبهاده مهن أجهل انقهاذ
 وأرس ههل م ههن أج ههل ذل ههك الرس ههل واألنبي ههاء ف ههي ك ههل األزم ههان،البشه هرية م ههن ظمم ههات الكف ههر والض ههالل
 ولمهها كههان الق هرآن الك هريم ىههو أعظههم ىبههة وىبيهها ا﵀ تعههالى ليههذه األمههة اجتمعههت فيههو عمههوم،واألمههاكن
األولين واآلخرين كان لزاماً عمينها معرفهة ماىيهة الخطهاب الهدعوي القرآنهي لبنهي البشهر عمهى اخهتالف
 فالههدعاة، اسههتعدادًا لحمههل ل هواء الههدعوة إلههى ا﵀ التههي حمميهها األنبيههاء عمههييم الصهالة وسههالم،مشههاربيم
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إل ههى ا﵀ ى ههم أتب ههاع األنبي ههاء الق ههائمين بمي ههاميم بع ههد انقض ههاء عي ههد النب ههوة برس ههالتو ( ،)وم ههن ى ههذا
المنطمههق ورغبههة فههي خدمههة ىههذه الههدعوة المباركههة إلههى ا﵀ تعههالى اتخههذت مههن (العدالههة والتسههامح فههي
الخطههاب الههدعوي القرآنههي ودعههوة يههونس عميههو السههالم إنموذج هًا) ،عنوان هًا لبحثههي ىههذا وقههد قسههمتو بعههد
المقدمههة إلههى ثالث هة مباحههث األول معههاني ألفههاظ العن هوان واحتههوى عمههى مطالههب ىههي العههدل فههي المغههة
والتسهامح فههي المغههة والقهرآن الكهريم فههي المغههة واالصههطالح والخطههاب فههي المغههة والههدعوة فههي المغههة ثههم
معنههى الخطههاب الههدعوي ومعنههى العههدل والتسههامح فههي الخطههاب الههدعوي القرآنههي ،أمهها المبحههث الثههاني
فتكههون مههن مطالههب فههي ماىي ههة الخطههاب الههدعوي القرآنههي تض ههمن أسسههو ،وأىدافههو ،أركانههوُ ،س ههماتوُ

العام ههة ،أس ههاليبوُ وق ههد قس ههمتوُ إل ههى مطم ههب األولع األس ههس المنيجي ههة ل ههدعوة األنبي ههاء عم ههييم الص ههالة

والسهالم فهي القهرآن الكهريم المطمهب الثهانيع أىهداف الخطهاب الهدعوي الق آرنهي المطمهب الثالهثع أركههان
الخطه ههاب اله ههدعوي القرآنه ههي المطمه ههب ال اربه ههعع السه ههمات العامه ههة لمخطه ههاب اله ههدعوي القرآنه ههي المطمه ههب
الخههامسع أسههاليب الخطههاب الههدعوي القرآنههي أع االسههموب الخطههاب العههاطفي بع االسههموب الخههاطبي
الحسي جع االسموب الخطابي العقمي.
أمهها المبحههث الثالههث فكههان عههن دعههوة يههونس عميههو السههالم إنموذج هاً وقههد قسههمتو عمههى أربعههة
مطالهب المطمهب األولً ع دعههوة يهونس عميهو السههالم فهي القهرآن الكهريم .المطمهب الثههانيع قصهة يههونس
عميههو السههالم .المطمههب الثالههثع العدالههة والتسههامح الربههاني فههي دعوتههو عميههو السههالم .المطمههب ال اربههعع
أساليب الخطاب الدعوي الق آرنهي فهي دعهوة يهونس عميهو السهالم أع األسهموب العهاطفي ،بع األسهموب
الحسههي ،جع األسههموب العقمههي ثههم الخاتمههة والمصههادر والم ارجههع ولقههد عمههدت إلههى الق هرآن الك هريم فههي
بيهان واثبههات مهها اردت اثباتهو مههن افكههار واسههتنتاجات ةوالهى كتههب المغههة والتفسهير والحههديث والههدعوة مهها
أمكنني ذلك.
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املثذث األول :هعاًي ألفاظ العٌىاى

املطلة األول العذل والتساهخ يف اللغح واالصطالح

وح ْك ُمهوُ .ىهذا َع ْهد ٌل ،وىهم َع ْهد ٌل ،وىهم َع ْهد ٌل ،فهُذا قمهتع فيُ ْهم
الع ْد َلع المرضي مهن النهاس قولهوُ ُ
َ

بالحق(ٕ).
الع ْد ُلع الح ْك ُم
ّ
عدو ٌل عمى ّ
الع ُدولَةُ و َ
العدة قمتع ىما عدالن ،وىو عد ٌل ّبين العدل .و ُ
والع ههد ٌل اربعه هة أنح ههاء الع ههدل ف ههي الحك ههم ق ههال تع ههالى ﴿ ةوِا َذا َح َك ْم ههتُ ْم َب ه ْهي َن الن ه ِ
َن تَ ْح ُك ُمه هوا
هاس أ ْ
َ

(ٖ)
اعه ِهدلُوا ﴾ (ٗ) ،والعههدل الفديههة قههال تعههالى﴿ َوَال
بِاْل َعه ْهد ِل﴾  ،والعههدل فههي القههول قههال تعههالى﴿ َ ةوِا َذا ُقْمههتُ ْم َف ْ
(٘)
ِ
ِ
ِ
ون ﴾ ( ،)ٙوالمعنههى
ين َكفَه ُهروا بِه َهريب ِي ْم َي ْعههدلُ َ
ُي ْقَبه ُل م ْنيَهها َعه ْهد ٌل﴾  ،والعههدل االشهراك قههال تعههالى﴿ ثُههم الههذ َ

األ عهم فهي العههدل ىهو االسههتقامة ومنيها قولنهها عدلتهو أي اقمتههو فأعتهدل اي اسههتقام ( ،)ٚقهال تعههالى ﴿

اء ﴾ ( ،)ٛوالعدل خهالف الجهور ( .)ٜوالعهدل فهي
اك َف َع َدَل َك (ِ )ٚفي أ ي
ال ِذي َخَم َق َك َف َسو َ
ورٍة َما َش َ
َي ُ
صَ
االصطالح (االستقامة عمى طريق الحق باالجتناب عما هو محظور دي ًنا) (ٓٔ).

التساهخ يف اللغح واالصطالح

أسمح إذا جاد واعطى عن كهرم وسهخاء وقهد يقهال فهي السهخاء َس َهم َح
من السماح يقال َس َم َح و َ

همح ،فُنمهها يقههال فههي المتابعههة واالنقيههاد يقههال اسههمحت نفسههو إذا انقههادت ،وسههمح لههي فههالن أي
أسه َ
ةوامهها ْ
أعط ههاني واس ههمح وس ههامح ،وافقن ههي عم ههى المطم ههوب والمس ههامحة المس ههاىمة وتس ههامحوا تس ههاىموا .وف ههي

(ٔٔ)
وس َهم َح وتَ َس ّهمح فعهل
هماح َرب ٌ
هاح)  .أي المسهاىمة فهي األشهياء تهر ُ
الحديث المشيور (الس ُ
بح صهاحبيا َ

ش ههيئا فس ههيل فيه هو وس ههمح ب ههو ج ههاء ب ههو وس ههمح ل ههي أعط ههاني (ٕٔ) ،وف ههي االص ههطالح ب ههذل م ههاال يج ههب
تفضال ،وتيسير األمور وقبول العذر وعدم القير.
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املطلة الثاًي

هعىن القرآى الكرين واخلطاب والذعىج يف اللغح واالصطالح
القرآن في المغة واالصطالح

لغة من مصدر ق أر يق أر بمعنى تمى يتمو تالوة وبمعنى الجمع

(ٗٔ)

كالغفران من َغ َفر ،وىو
وقرآنًا ُ

معنى لمقراءة ،ومنو قولو تعالىﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗﱠ
مرادف ل
ً

(٘ٔ)

هيء
 ،أيع قراءتو ،ثم ُس يمي بو
ُ
الكتاب المقروء ،من باب تسمية المفعهول بالمصهدر .و (قهرأ) الش َ

ض ههميا وجعههل اس ههما لك ههالم ا﵀
وي ُ
هور َ
وضههمو ،ومن ههو ُسه ه يمي القههر ُ
(قرءان هًا) ع َج َمع ههو َ
آن ألن ههو يجم هع الس ه َ
()ٔٙ

تعههالى،

فههالقرآن الك هريم اصههطالحا يعههرف بأنههو كههالم ا﵀ تعههالى المعجههز المنههزل عمههى نبيههو محمههد

( )المكت ههوب بالمص ههاحف والمنق ههول ب ههالتواتر ،المتعب ههد بتالوت ههو ( ،)ٔٚوق ههد يع ههرف بأن ههو (ك ههالم ا﵀
ال متهوات ًار بهال شهبية وىهو عنهد أىهل
المنزل عمى رسول ا﵀ ( )المكتوب في المصاحف المنقهول نقه ً
الحق العمم المدني اإلجمالي لمحقائق كميا) ( ،)ٔٛوقد يعرف أيضا (بأنو كالم ا﵀ المنزل عمى خاتم
األ نبيههاء والمرس ههمين بوس ههاطة األم ههين جبريههل عمي ههو الس ههالم المكت ههوب فههي المص ههاحف المحف ههوظ ف ههي
الصدور ،المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتالوتو المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس) (.)ٜٔ

اخلطاب يف اللغح واالصطالح

الخطب ههة بض ههم الخ ههاء خط ههب الرج ههل عم ههى المنب ههر خطب ههة ،والجم ههع خط ههب وى ههو اس ههم ك ههالم

الخط ههاب ،والخطب ههة بخف ههض الخ ههاء م ههن خط ههب الرج ههل المه هرآة يخطبي هها أي رغ ههب ف ههي االقته هران بي هها
والجمههع خطههاب (ٕٓ) .واألولههى ىههي مقصههدنا فههي البحههث ،فالخطبههة ىههي اسههم لمكههالم الههذي يههتكمم بههو
الخطيههب فيوضههع موضههع المصههدر (ٕٔ) .وفههي قولههو تعههالى﴿ مَفَصي امَ ْلتطِؽَ ا َ ﴾ (ٕٕ) ،ىههو الحكههم بالبينههة
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اليمههين ،وقيههل معنههاه أن يفصههل بههين الحههق والباطههل ويميههز بههين الحكههم وضههده ،فالخطبههة بالضههم ىههي
القول والكالم (ٖٕ) .خاطبو أحسن الخطاب ،وىو المواجية بالكالم (ٕٗ).
إذن فالخط ههاب فه ههي االصهههطالح ىه ههو عبهههارة عهههن (رسهههالة يقه ههوم بيههها المرسهههل ويوجييه هها إله ههى
المس ههتقّبل أو المتمق ههي بي ههدف تب ههين ى ههدف م هها ،أو اقناع ههو بفكه هرة م هها ،سه هواء كان ههت لغتي هها منطوق ههة أو
ُ
مكتوبههة كمهها فههي الم ارسههمة ،والتههي تكههون صههماء كمهها فههي االيمههاءات التههي تصههدر عههن حركههة الوجههو

واليدين) (ٕ٘) .ويعرف ايضا بانو (تَ ْو ِجيه ا ْل َك َالم َن ْحو ا ْل َغ ْير لإلفهام)

()ٕٙ

الدعوة في المغة

ودعاء  ،والدعاء بالضم ممدودًا (الرغبهة إلهى ا﵀ تعهالى) فيمها عنهده مهن
من دعا يدعو دعوًا
ً

الخير واالبتيال إليو بالسؤال ( ،)ٕٚومنو قولو تعالى﴿ ْديعُوْ رَنَِِّ ي جَعَرُّعً مَ ُْتََةً ﴾(.)ٕٛ

ودعهها يههدعو ودعههوى ،ألفيهها لمتأنيههث ( ،)ٕٜيقههال (الميههم أشههركنا فههي دعههوى المسههممين أي فههي دعههائيم،
ٖٓ)
لمفعل من غيره) (ٖٔ).
ومنيا قولو تعالى﴿ دَعيوَْهُ ي فَِهَ ضُايحَ نَكَ ْلََّهُ َّ ﴾(  .والدعاء (طََم ُ
ب الطالب ْ

والداعيههة الههذي يههدعو إلههى ديههن أو فك هرة ،والدعايههة الههدعوة إلههى مههذىب أو ارئههي بالكتابههة ،أو
بالخطابة ونحوىما .)ٖٕ( ،ودعاه إلى المذىب والى الدين حثو عمى اعتقاده وساقة إليهو ،ودعهاه دفعهو
وطمب منو أن يفعل الشيء (ٖٖ).
فههالمعنى إذن الطمههب فههُن كههان االبتيههال فمههن ا﵀ تعههالى وىههو الههدعاء ،وىههو الحههث والطمههب
لألمههر ،والههدعوة حههث الغيههر إلههى االتيههان بفعههل إمهها محمههود أن كههان موافق هاً لمشههرع أو مههذموم إن كههان
مخالفًا لو.

املطلة الثالث

هعىن اخلطاب الذعىي والعذل والتساهخ فيه اصطالدا
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الخطاب الدعوي

ىههو قيههام الداعيههة أو المرسههل بتوجيههو رسههالة إلههى المههدعوين عبههر قن هوات االتص هال الشههفاىية
منيها كخطبهة الجمعهة أو الكتابيهة كالمقهاالت ،والمؤلفهات ،والصهحافة ،أو الرمزيهة أو االيمهاء والحركههة
كالص ههالة واعم ههال الح ههج أو المرئي ههة ك ههالبرامج التمفزيوني ههة م ههن خ ههالل وس ههائل مش ههروعة ،كالمس ههجد،
المدرسه ههة ،االعه ههالم ،المه ههؤتمرات ،الن ه هوادي ،اله ههرحالت مسه ههتعيناً بأسه ههاليب مناسه ههبة كأسه ههموب الحكمه ههة
والموعظههة الحسههنة والترغيههب بقصههد تع هريفيم بههدين ا﵀ تعههالى ،وتوحيههده وعبادتههو وحههده ال ش هريك لههو
والتأسههي بنبيههو الك هريم ()

(ٖٗ)

ولمهها كههان بحثنهها عههن الخطههاب الههدعوي القرآنههي فههُن المقصههود بههو

كيف خاطب القران الكريم مدعويهو ومنيجهوُ ووسهائموُ فهي ىهذا الخطهاب سهواء كهانوا مهن المهؤمنين بهو
بقصد االلتزام بشر ِ
عو بعد االيمان بمعتقداتو ،وسواء كان المخاطبين مهن غيهر المهؤمنين لحهثيم عمهى
االيمان بمعتقده ثم االلتزام بشرعو.
إذن الخطاب الدعوي المقصود بو طمباً يكون كالميها مهن المقابهل عمهى لسهان الهداعي يقصهد
منههو (تبميههو دعههوة االسههالم وتعمههيميم ايههاه وتطبيقههو فههي واقههع حيههاتيم)

(ٖ٘)

ةواذا كههان الخطههاب مههن ا﵀

تعالى لممهدعوين البشهر كهان خطابهًا دعويهًا قرآنيهًا ،الن القهرآن كهالم ا﵀ تعهالى وقهد يكهون عمهى لسهان
رسولو الكريم موضهحاً لمعهاني ىهذا الخطهاب القرآنهي ومبينها لهو ﴿.مَأَنتسَلت َا ِلََياكَ ْلاْرَترَ لِحِاَاَلََ لَِ َّا شَ َْا نِاسل َ
ِلََيهَ ي ملَعَََّهُ ي ٍَحَََِّْرُمنَ ﴾(.)ٖٙ
ولعل أقرب مفيهوم لمخطهاب الهدعوي الق آرنهي ىهو الوسهائل التهي يتوصهل بيها الخطهاب الق آرنهي
إلقنههاع أصههناف المههدعوين المختمفههة بعقيدتههو السههمحاء وشهريعتو الغهراء ونقائههو الروحههي ،متوجيهاً بكههل
وس ههائل العمهههم والحكم ههة بهههل والق ههدرة المطمقهههة ف ههي سهههبيل تقري ههر حقيقهههة التوحي ههد ﵀ تعهههالى والعبوديه ههة
لممخموقههات ،كههل ذلههك فههي سههبيل الوص هول اآلمههن إلههى جنههات الخمههد والنجههاة فههي عههذاب االخ هرة قههال
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تعالى﴿ مَْلٍَََِّْ آََْ ُوْ مَعَيَِِوْ ْلصَّ لِحَ تِ ضَ ُِي َِِهُ ي جَ َّ تٍ جَجيرًَ َِْي جَحيحِهَ ْلتؤَنتهَ رُ َ لٍََِِِ فَِهَ أَنًَِْ لَهُا ي فَِهَا
أَزتمَْجٌ ُْؽَهَّرَةٌ مَنِِي َِِهُ ي ظًَِّ ظًََََِ ﴾ (.)ٖٚ

معنى العدل والتسامح في الخطاب الدعوي القرآني

معنى العدل والتسهامح فهي الخطهاب الهدعوي الق آرنهي ركنهو األول الهذي ىهو التهوازن فهي دعهوة
القرآن الكريم لبني البشر إلى ا﵀ تعالى دون تميز بين قوي وضعيف ،بين غنهي أو فقيهر ،بهين كبيهر
أو صههغير ،ب ههين رج ههل وامه هرأة ،فالك ههل سواس ههية فههي خط ههاب ا﵀ ليه هم وطمب ه ِهو االيم ههان م ههنيم في ههذا أول
أركان العدل اإلليي الذي ال يحابي أحداً.
الركن الثاني مهن أركهان العهدل اإلليهي أن اإلنسهان إذا آمهن برسهالة التوحيهد لهيس مؤاخهذاً بمها
فعههل قبههل ذلههك ،بههل أن مههن لههم يبعههث فههييم انبيههاء ال حسههاب عمههييم قههال تعههالى﴿ مََْاا َِ َّاا ُْعَااْرنَ

َ

ََحَّي نَايعَثَ رَضُولً ﴾(.)ٖٛ
والهركن الثالهث مههن اركهان العههدل فهي الخطههاب الق آرنهي العقههاب والثهواب قههانون اليهي عظههيم ال
يسههتثنى منههو احههد ميمهها كانههت مكانتههو عنههد ا﵀ يثههاب المحسههن ويعاقههب المسههيء وال يظمههم ا﵀ تعههالى
أحدًا مثقال ذرة قال تعالى﴿ فَيََي ٍَعييَمت ِْثتقَ َ ذَرَّةٍ ََيرًْ ٍَرَهُ مَََْي ٍَعييَامت ِْثتقَا َ ذَرَّةٍ رَاريْ ٍَارَهُ ﴾ ( ،)ٖٜوقهد قهال
عميهو الصههالة والسههالم موضههحًا ذلههك لقومههو (يهها معشهر قهريش اشههتروا انفسههكم ال اغنههي عههنكم مههن ا﵀
شيئاً يها بنهي عبهد منهاف ال أغنهي عهنكم مهن ا﵀ شهيئاً يها عبهاس بهن عبهد المطمهب ال أغنهي عنهك مهن
ا﵀ شههيئاً ويهها صههفية عمههة رسههول ا﵀ ال اغنههي عنههك مههن ا﵀ شههيئاً ويهها فاطمههة بنههت محمههد سههميني مهها
شئت من مالي ال اغني عنك من شيئًا) (ٓٗ).
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أما التسامح فمقد خاطب القرآن الكريم مدعويو مهن المهؤمنين يريهد مهنيم أن يمتزمهون بشهرعو،
والكف ههار يري ههدىم أن يؤمنه هوا ب ههو ب ههالطف وأرق واس ههمح اس ههموب ،رغب ههة من ههو ف ههي ى ههدايتيم وت ههوبتيم ق ههال
تعالى﴿ َِنَّ ْلََّ َ ٍُحِبُّ ْلحَّوَّْنَ

َ مٍَُحِبُّ ْلتيُحَؽَهلرٍَََ ﴾(ٔٗ).

وقال عز من قائل حاثاً نبيو الكهريم عمهى التسهامح معيهم﴿ ْديفَاْي نَا لَّحٌِ هِاٌَ أََيطَاَُ فَا َذَْ
ْلًَِّْ نََي َكَ مَنََي َ ُ عََِْمَةٌ ََؤَنَّا ُ مَلِاٌح ََيِاَ ٌ ﴾(ٕٗ) .ولقهد كهان مهنيج االنبيهاء فهي الهدعوة إلهى ا﵀ فهي قمهة
التسههامح والطيههب مههع اق هواميم كمهها وصههف ذلههك الق هرآن الكهريم ومههن ذلههك قولههو تعههالى﴿ مَهُ اُِمْ ِلَااي
ك َِلَّا َْا قَا يِ قَِا َم لَِ ُّرضُا َم
ْلؽََّلبَ ََِْ ْلتقَاوي َ مَهُاُِمْ َِلَاي َِارَْغِ ْلتحَيَِاِِ ﴾(ٖٗ) .وقهال عهز مهن قائهل﴿ َْا ٍُقَا ِ لَا َ
(ٗٗ)
ِْاَي قَايَِاكَ َِنَّ رَنَّاكَ لَاِْم َْةتِْارَةٍ مَذِم عِقَا ح أَلِاَ ح﴾  ،إذن كههان االنبيهاء عمهييم الصههالة والسهالم مثههاالً

حيًا لمخطاب القرآنهي الهدعوي المتسهم بصهفات العهدل والتسهامح والصهبر عمهى المهدعوين ﴿ فَ َيااَري ََيَا
ََاَرَ أِملِو ْلتعَسيمَ ََِْ ْلرُّضُمَ ملَ جَطيحَعيجَمت لَهُ ي ََؤَنَّهُ ي ٍَويمَ ٍَرَمينَ َْ ٍُوعَُِمنَ لَ ي ٍََتاَثِوْ َِلَّ ضَ عَةً ِْاَي نَهَا رح نَََا غ فَهَامت ٍُهيََاكُ
(٘ٗ)
ال حيهًا عمهى التسههامح والعهدل األليههي فهي قصههة سهيدنا يههونس
َِلَّا ْلتقَاويمُ ْلتَْ ضِاقِونَ ﴾  ،وسهنأخذ مثها ً

عميو السالم فتسامح ا﵀ تعالى مع قومو الذين كذبوه ثم تابوا بعد ذلك وندموا قبهل وقهوع العهذاب بيهم
وتسههامح ا﵀ تعههالى مههع نبيههو الههذي خههرج مههن بيههنيم قبههل أن يههأذن ا﵀ لههو بههالخروج وتوبتههو عميههو وعمههى
قومو ةوايمانيم كان مثاالً رائعاً في التسامح والعدل اإلليي.
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ُ
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هاهيح اخلطاب الذعىي القرآًي ويتضوي أسسه وأركاًه ومساته وأساليثه

ُ

املطلة األول

األسس املٌهجيح لذعىج األًثياء يف القرآى الكرين

وليس لنا مصدر أصهدق مهن كتهاب ا﵀ لمعرفهة منيجيهة دعهوة األنبيهاء فهي القهرآن الكهريم لهذا

سننطمق منيا قال تعالى في معرض كالمو عهن دعهوة األنبيهاء إلهى ا﵀ قهال تعهالى﴿ رُضُاًَ ُْاَِّلارٍَََ
مَُْ ياِْرٍَََ ﴾( ،)ٗٙفقهد خهص ا﵀ تعهالى رسهمو بيهذا الشهرف ثهم طمبهو مهن امهة التوحيهد فقهال عهز مهن
ك هُا ُ
َ ْ تل ُي يَِا َر َم ِأم َل ِا َ
َ
ن عَا
َ
َ م ٍَ يهَا يو
ن نَا تل َي يعرُم ِ
َ
طَيا َر َمٍَا تؤ ُْرُم
ن َِلَاي ْ تل َ
َ
َ ِْ ي ِِ ي ِأَّْاة ٍَا يِعُو
ي
قائل﴿ َم تل َح ِِ
ْلتيُْتَِحُونَ ﴾( ،)ٗٚوقد بين ا﵀ سبحانو وتعالى األسس المنيجية ليذه الدعوة.
ٔ -قههال تعههالى ﴿ ْديعُ ِلَااي ضَ ااََمَ رَنل اكَ نَ لتحِِتيَ اةِ مَْلتيَويعِ َ اةِ ْلتحَطَ ا َةِ ﴾ ( ،)ٗٛفيههي دعههوة إلههى ا﵀ بههالطرق
المشههروعة بمههنيج الكتههاب والسههنة ولاللتهزام بشههرع ا﵀ الهوارد فههي كتههاب والسههنة ،وىههي فيههم ةوافيههام
القهرآن والسهنة والعمهل بيمها دون إكهراه وال إلهزام لمخصهم وال معانهدة وال ايهذاء قهال تعهالى ﴿ لَا ََِتارَْهَ
فِااااٌ ْلاا اِلٍََ ﴾ ( ،)ٜٗويفسه ههر قولهههو تعه ههالى بالحكمهههة والموعظه ههة الحسه ههنة والحكمه ههة المقاله ههة
المحكمة الصحيحة وىي الدليل الموضح لمحق والمزيهل لمشهبو والموعظهة الحسهنة العبهر المطيفهة
والرقههائق المخيفههة ليحههذروا بأسههو وجههداليم بههالتي ىههي أحسههن (أي جههادل معانههدييم بالطريقههة التههي
ى ي أحسن طرق المجادلة من الرفق والمين وحسن الخطاب من غير عنف) (ٓ٘).
ٕ -قههال تعههالى﴿ قِ امت هَ اِْهِ ضَ ااٌَََِ أَديعُااو ِلَااي ْلََّ ا ِ عَََااي نَصِ اَِةٍ أنَ ا مََْ اََ ْجَّاَعَ ِااٌ ﴾ (ٔ٘) ،فميمههة
الدعوة ىي العمل األساس لمنبي عميو السهالم وأخوانهو األنبيهاء عميهو السهالم وىهي قائمهة فهي كهل
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مكههان وزمههان ألنيهها وظيفههة اتبههاعيم فههي تمقههي الرسههالة اإللييههة والههدعوة ليهها والعمههل بمقتضههاىا،
فههالمعنى به ه (قههل ىههذه سههبيمي) أي ممتههي (ادعههو إلههى ا﵀ عمههى بصههيرة) عمههى يقههين (ٕ٘) ،ومعنههى(
ومههن اتبعنههي) أي أ ًن اتبههاع األنبيههاء يتخههذون طريههق الههدعوة إلههى ا﵀ أسههوة باألنبيههاء عمههى يقههين
وبصيرة وىي المعرفة التي يميزون بيا بين الحق والباطل (ٖ٘).

ن ْلََّا ُ َع َسٍاسًْ
َ
ش َعََاي ْلََّا ِ َُجَّاة َنعيا َِ ْل ُّرضُا َم َمََا
ن لَِ َّا َ
َ
َ ِل َََّا ٍَِِاو
َ
َ َم ُْ يا ِْ َرٍ
َ
ٖ -قال تعالى﴿ ُرضُا ًَ ُْ َاِّلا َرٍ
َََِِيًا ﴾(ٗ٘) ،فالههدعوة التههي كمههف بيها األنبيههاء والرسههل واتبهها عيم مههن الههدعاة إلههى ا﵀ ىههي حجههة ا﵀
تعههالى عمههى خمقههو اقتضههتيا حكمتههو بالتبشههير لممههؤمن واالنههذار لمكههافر ،جههاءت بيهها الرسههل بههأمره
ِ
َ َقايا َم
ي
ك ِْا
ث ِ َل يَ َا َرضُاو ًل َف َ َّحاَا َْ آ ٍَ جِا َ
لحجة مهن قهد يتجه أر ويقهول يهوم القيامهةَ ﴿ ،ر َّن َا َل يولَا َأ يرضَا تَ َ
تعالى قطعاً
أَني نَِْ َّ منَطتسَى ﴾ (٘٘)  .فحصهل قطهع حجهة النهاس بأرسهال الرسهل واعتهذارىم بالجيهل لهن يقبهل
منيم في اآلخرة (.)٘ٙ
ٗ -قههال تعههالى ﴿ مََْااَي أََيطَااَُ قَويلًاا ِْيَّااَي دَعَاا َِلَااي ْلََّاا ِ مَعَيِاامَ ََاا لِحً مَقَاا َ َِنَّ ِاااٌ ِْااََ
ْلتيُطيااَِيِ

َ﴾( ،)٘ٚوىههو رسههول ا﵀ ( )الههذي دع ها إلههى التوحيههد وعمههل صههالحًا خالص هًا وقههال

أنني من المسممين تفاخ ًار باإلسالم ومعتقدًا بهو وتشهمل اآليهة أصهحابو وجميهع اليهداة الهدعاة إلهى

ا﵀ (( ،)٘ٛو َىه ِهذ ِه ْاآلَيه هةُ َعامه هةٌ ِف ههي ُك ه يهل َم ه ْهن َد َعهها إِلَ ههى الم ه ِهو )

()ٜ٘

فميم ههة ال ههدعوة ال يق ههوم بي هها إال

األنبيههاء لكمههال وحسههن إيمههانيم ومههن سههار عمههى ىههداىم مههن أصههحاب اليمههم واإليمههان الصههادق،
وبذلك يقترن إيمانيم بالعمل الصالح واالنقياد التام لشرع ا﵀ الحكيم.
ث فِاٌ ْلتا ِؤ لْ لَ
٘ -قال تعالى﴿ ُه َو ْلَّاًِْ َنعَا َ
مََِني ََ نِوْ َِْي قَايمِ لَِْاٌ ظَاََ ح ُْااَ

َ َرضُاو ًل ِْا ي ُه ي ٍَ تحَِاو َعََا يَ َه ي آ ٍَ جِا ِ َمٍُا َسَرَ َه ي َم ٍُ َع رَ ُيهُا ُ ْلتِِحَا َ مَْلتحِِتيَاةَ
ٍ ﴾ (ٓ ،)ٙفها﵀ تعهالى بعهث لمعهرب نبيهاً مهنيم نسهباً يقه أر
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عمييم القرآن بما فيو األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ويطُيرىم بالتوحيهد مهن الشهرك والتوبهة
مهن الهذنوب ويعمميههم القهرآن والعمهم والمهواعظ وكهانوا قبهل مجيئههو إلهييم فهي كفههر بهين (ٔ ،)ٙولههيس
أدق من ىذا الوصف اإلليي الرائع لفضل ا﵀ تعالى عمهى أمهة العهرب بهل أمهم العهالم أجمهع بهان
بعث ليم نبهي الرحمهة ( )برسهالة الحهق ليطيهرىم مهن أرجهاس الكفهر ويهدعميم بهأعز سهند فهي
الدنيا واآلخرة وىو القرآن الكريم والسنة المطيرة.

املطلة الثاًي

أهذاف اخلطاب الذعىي القرآًي

أن لك ههل خط ههاب ى ههدف يس ههعى لموص ههول إلي ههو وايص ههالو إل ههى الم ههدعوين والخط ههاب ال ههدعوي

والقرآنههي الموجههو لمفئتههين المسههممة وغيههر المسههممة يحمههل بههين طياتههو اىدافههو التههي يريههد الوصههل إلييهها،
فمهها يسههعى اليههو ىههو ايمههان المههدعوين وايصههال الههدعوة اإللييههة إلههييم وسههنبين ذلههك مههن خههالل آياتههو
الكريماتع
ٔ -الدعوة التوحيد ا﵀ تعالى قال تعالى﴿ مَِلَهُِِ ي ِلَ ٌ مٌََِِْ لَ ِلَ َ َِلَّ هُوَ ْلارََّييََُ ْلارَََِّ ُ ﴾ (ٕ ،)ٙوقهال عهز
مههن قائههل﴿ لَقَ اِي َََْ ارَ ْلَّ اٍََِْ قَ ا لِوْ َِنَّ ْلََّ ا َ لَ لِ اثُ لَََ لَ اةٍ مََْ ا ِْ اَي ِلَ ا ٍ َِلَّ ا ِلَ ا ٌ مََِْ اٌِ ﴾ (ٖ ،)ٙوقههال فههي
(ٗ)ٙ
معرض إثباتو لموحدانيهة ﴿ قِمت َِنَّيَ ٍُوََي ِلٌََّ أَنَّيَ ِلَهُِِ ي َِلَا ٌ مََِْاٌِ فَهَامت أَنتاحِ ي ُْطياَِيُونَ ﴾  ،حاثهاً

نبيو عمى اعالن ىذا التوحيد وتتابع اآليات في إثبات ذلك قال تعهالى ﴿ فَ لَهُِِ ي َِلَا ٌ مََِْاٌِ فَََا ُ أَضياَِيُوْ
مَنَِّلرَ ْلتيُطتاَحِ

َ﴾(٘ ،)ٙوالكثير مهن اآليهات الكريمهات التهي تركهز عمهى موضهوع اثبهات الوحدانيهة

وحق االلوىية والربوبية المطمقة ﵀ تعالى ،ثم إثبات الصفات العظمى الكاممة لو تعالى.
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ٕ -الخطاب الدعوي موجو إلى االيمان باألنبياء والرسل جميعاً وبكل ما جاءوا بو قال تعالى ﴿

مََْ ُْحَيٌَِّ َِلَّ رَضُو قَِي َََثي َِْي قَايَِ ِ ْلرُّضُمِ ﴾ ( ،)ٙٙوقال تعالى مادحًا المؤمنين وذامًا من كفر وفرق

بين ا﵀ ورسولو﴿ َِنَّ ْلٍَََِّْ ٍَِتِْرُمنَ نَ لََّ ِ مَرُضَُِ ِ مٍَُرٍَُِمنَ أَني ٍَُْرلقِوْ نََيََ ْلََّ ِ مَرُضَُِ ِ
مٍَقِولِونَ نِؤيَُِْ نَاَعيطح منَِتِْرُ نَاَعيطح مٍَُرٍَُِمنَ أَني ٍَحَّطِِْمْ نََيََ ذَلِكَ ضَاًَََ ( )041أِملَ ِكَ هُ ُ ْلتَِ فِرُمنَ
ََقًّ مَأَعيحَِينَ لَِتَِ فِرٍَََ عََْْنً ُْهََ ً ( )040مَْلٍَََِّْ آََْ ُوْ نَ لََّ ِ مَرُضَُِ ِ ملَ ي ٍَُْرلقِوْ نََيََ أٍَََِ ِْ يهُ ي أِملَ ِكَ ضَويََ ٍُؤيجَِهَ ي
أِجُورَهُ ي مَََ نَ ْلََّ ُ غَِْورًْ رَََِيً ﴾ ( ،)ٙٚوالعديد من اآليات المثبتة ليذا الركن من اركان االيمان
والذي يدخل فيو ظمناً االيمان بالكتب السماوية التي جاء بيا ىؤالء األنبياء والرسل الكرام وما جاء
فييا من أحكام الحالل والحرام واألمر والنيي وسائر ما فييا من تشريعات ،أن التطابق بين

) ودعوة إخوتو األنبياء إلى التوحيد واضح قال تعالى ﴿ أِملَ ِكَ ْلٍَََِّْ هََِى ْلََّ ُ فَاَهَُِْهُ ُ دعوتو(
ْقتحَِِهِ ﴾ ( ،)ٙٛوقال ﴿ مََْ أَري ضََت َ َِْي قَايَِكَ َِْي رَضُو ح َِلَّ نِوٌَِ ِلََي ِ أَنَّ ُ لَ ِلَ َ َِلَّ أنَ فَ عياُُِمنَ ﴾ (،)ٜٙ
وقال مؤكدًا وحدة الدين في اصولو ةوا ن اختمف احكام الشرائع االليية حسب الزمان والمكان﴿

َِنَّ ْلِلٍََ عِ يَِ ْلََّ ِ ْلت َضيََ مُ ﴾ (ٓ ،)ٚوقال تعالىﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﲎﲏ ﳗ ﲐ ﳗ ﳗ ﲑ ﳗ

ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﲒﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﱠ
(ٔ( ،)ٚفيذه ىي االصول االيمانية التي اتفقت عمييا االنبياء صموات ا﵀ وسهالمو عمهييم ولهم يهؤمن
بيا حقيقة االيمان إال اتباع الرسل) (ٕ.)ٚ
ٖ -الدعوة لأليمان الكتب السهماوية بعهد االيمهان باألنبيهاء عميهو الصهالة والسهالم قهال تعهالى ﴿ جَاَا رَََ
ْلًَِّْ نَسَّ َ ْلتِْريقَ نَ عَََي عَايِِهِ لََِِِونَ لَِتعَ لَيِ

َ نٍَِْرًْ ﴾ (ٖ ،)ٚوقال عزمن قائهل فهي معهرض

ذكره الكتب السهابقة ﴿ نَسَّ َ عََََيكَ ْلتِِحَ َ نَ لتحَقل ُْصَِلقً لِيَ نََيََ ٍٍََِي ِ مَأَنتسَ َ ْلحَّاويرَْةَ مَْلت َنتجََامَ ﴾ (ٗ ،)ٚوقهال ﴿
مَآَجََي َا دَْمُمدَ زَنُااورًْ ﴾ (٘ ،)ٚوقههال ﴿ َُ احُ ِ َِنيارَْهَِ َ مَُْوضَااي ﴾ ( ،)ٚٙوىههو بههذلك يههذكر الشهرائع التههي
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جاء بيا االنبياء والتي تتفق عمى وحدانية ا﵀ تعالى في االصهل ةوان اختمهف الشهرع ﴿ َلِِام جَعََت َا
()ٚٛ
()ٚٚ
ِْ ا يِِ ي رِ اريعَةً مَِْ يهَ جً ا ﴾  ،فالههدين واحههد والش هريعة مختمفههة  ،ثههم يههأتي بعههد ذلههك االيمههان تباع هاً

بكهل السهمعيات التهي جههاءت بيها الرسهل والرسههاالت السهماوية مهن وجهود الجنههة والنهار قهال تعههالى
﴿ فَؤََّْ ََْي ؼَةَي( )26مَآَلَرَ ْلتحَََ ةَ ْلُِّنتََ ( )27فَ َنَّ ْلتجَحَِ َ هٌَِ ْلتيَؤتمَى ( )28مَأََّْ َْاَي َا ََ
َْقَ مَ رَنل ِ منَهَي ْل َّْتصَ عَََ ْلتهَوَى ( )31فَ َنَّ ْلتجَ َّةَ هٌَِ ْلتيَؤتمَى ﴾ ( ،)ٜٚوكهل مها ورد عهن
رسههول ا﵀ ( ، )مههن أمههور الغيههب والشههرع والعقيههدة صههدق وحههق قههال تعههالى﴿ مََْ ا ٍَ يؽِ اقُ عَ اََ
ْلتهَااوَى (َِ )2ني هُااوَ َِلَّاا مََيااٌٌ ٍُااوََي ﴾ (ٓ ،)ٛفيههذا الق هرآن وحههي يوحيههو ا﵀ إليههو وكههل مهها
أمركم بو فيو من عند ا﵀ ال ينطق بو عمى ىواه (ٔ.)ٛ
ٗ -الدعوة إلى عمارة االرض واصالحيا بالعمل الصالح قهال تعهالى ﴿ مَلتاحََِِي ِْا يِِ ي أَِّْاة ٍَاِيعُونَ
ِلَااي ْلتطََي ارَ مٍَ اؤتُْرُمنَ نَ ا لتيَعيرُمَِ مٍَ يهَ اوينَ عَ اََ ْلتيُ يَِ ارَ مَأِملَ ِ اكَ هُ ا ُ ْلتيُْتَِحُااونَ ﴾(ٕ ،)ٛوميمههة
االنسههان كانههت فههي بدايههة خمقههو أن يسههتخمفو ا﵀ تعههالى فههي االرض لههيحكم بالعههدل وينش ه فييهها
ك ِل تَ َي ََ ِكَِا ِة َِنراٌ َج عِام فِاٌ ْلتا َؤ يرضَ ََََِْاةً ﴾ (ٖ،)ٛ
االمة الصالحة المصمحة قال تعالى﴿ َم َِ تذ قَا َ َرنُّا َ
(يخمههف بعضههيم بعضهاً بالعمههل بههالحق وعمههارة االرض والخمههق ،والحكههم بههين الخمههق) (ٗ ،)ٛوقههال
عز من قائل﴿ قِمت َِنَّيَ أنَ نََِّرٌ ِْثتَِِِ ي ٍُوََي ِلٌََّ أَنَّيَ ِلَهُِِ ي ِلَ ٌ مٌََِِْ فَيََي ََ نَ ٍَريجُوْ لِقَا ََ رَنلا ِ فََتََعييَامت
عَيًََ ََ لِحً ملَ ٍُِّيرََت نَعِاَا دَةِ رَنلا ِ أَََاًِْ ﴾ (٘ ،)ٛفالهدعوة لنبهي البشهر فهي خالفهة األرض بهالحق والعمهل
الصالح بعد توحيد ا﵀ تعالى من اىم اىداف الخطاب القرآني..
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٘-تأكيهد الغايهة مهن الخمهق االليهي ل نسهان ىهي توحيهد العبهادة ﵀ وعهدم االشهراك بهو ،والتهذكير بيهذه
المسههألة واضههح فههي قولههو تعههالى﴿ مََْاا َََقتااثُ ْلتجَااََّ مَْلتاا َنتصَ َِلَّاا لََِعياُااُِمنَ ﴾(( .)ٛٙإال لألمههرىم
بعبههادتي ودعههوىم الييهها) (( ،)ٛٚوكههل عبههادة فههي الق هرآن ىههي توحيههد ﵀) ( ،)ٛٛوال أروع مههن كممههة
الصحابي ربعي بن عامر ( ،)ٜٛعندما سألو ممك الفرس عن سبب مجهيء المسهممين إلهييم فقهال
(ا﵀ ابتعثنا لنخرج من شهاء مهن عبهادة العبهاد إلهى عبهادة ا﵀ وحهده ،ومهن ضهيق الهدنيا إلهى سهعة
اآلخه هرة ،وم ههن ج ههور االدي ههان إل ههى ع ههدل االس ههالم) (ٓ ،)ٜوى ههو يعم ههم أن رس ههتم وقوم ههو ال يعب ههدون
كس ههرى بوص ههفو اليه هاً خالقه هاً لمك ههون ولك ههنيم يتمق ههون من ههو الشه هرائع وتم ههك م ههن خص ههائص االلوىيه هة
فالحاكمية والتشريع والخضوع ليذه الحاكمية ىي عبادة ا﵀ وحده (ٔ.)ٜ

املطلة الثالث

أركاى اخلطاب الذعىي القرآًي

البد من توفر ثالثة عناصر أساسية ليكون ىناك خطاب دعوي قرآنيع

ٔ-الداعي.
ٕ-المدعو إليو.
ٖ-المدعو.
فالههداعي ىههو ا﵀ سههبحانو وتعههالى بعههث انبيائههو مههن أجههل إيصههال دعوتههو ومههن ثههم اتبههاع ىههذا
النبههي الممتزمههون بدعوتههو ،وفههي المغههة (الههداعي ىههو القههائم بالههدعوة وىههو اسههم فاعههل مههن دعهها يههدعو
والياء في اخره لممبالغة فيقال عمن عرف بالدعوة داعية ،وىهو الهذي يهدعوا إلهى ديهن أو فكهر) (ٕ.)ٜ
وفي المغة ىو المبمو ل سالم والمعمم لو والساعي إلهى تطبيقهو ،فيشهمل مهن قهام بأعمهال الهدعوة كميها
أو ببعض أعماليا) (ٖ.)ٜ
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أمهها المههدعو اليههو فيههو ديههن االسههالم بكههل مهها فيههو مههن عقيههدة أو ش هريعة وأخههالق ولقههد تضههمو
القرآن الكريم وبينتو السنة المطيرة عمى أكمل وجو.
أم هها ال ههركن الثال ههثع في ههو الم ههدعو وى ههو اس ههم مفع ههول م ههن دع ههاهٌ ي ههدعوهُ ،في ههو م ههدعو ،وف ههي

االصهطالح (مههن توجههو اليههو الهدعوة ،ويعههرف بانههو االنسههان مطمقهاً قريبها كههان أم بعيههداً مسههمماً كههان أم

غير مسمم ،ذك ًار كهان أم انثهى ،قويهًا كهان أم ضهعيفًا ،سهيدًا شهريفًا ،فهي قومهو أو عب ًهد فقيه ًار) (ٗ ،)ٜفهال
فرق بين الناس أمام دعوة ا﵀ تعهالى﴿ مََْ أَريضََت َ ََ َِلَّا ََ فَّاةً لَِ َّا شَ ﴾ (٘ ،)ٜومهن األدلهة عمهى ذلهك أيضهاً﴿
قِمت ٍَ أٍَُّهَ ْل َّ شُ َِنرٌ رَضُو ِ ْلََّا ِ َِلَاَيِِ ي جَيَِعًا ﴾ ( ،)ٜٙوقولهو تعهالى مخاطبهًا جميهع النهاس فهي القهرآن الكهريم
(يا أييا الناس) في عدد كبير من آياتو المحكمات.
لكن ىؤالء المدعوين ينقسمون إلى صنفينع
ً

أ-األول ى ههم المس ههممون عم ههى اخ ههتالف درج ههة الته هزاميم باإلس ههالم عقي ههدة وشه هريعة ،م ههنيم الط ههائعون
الممتزمهون ومههنيم العاصهون ،قههال تعههالى﴿ ِمَّ أَميرَلت َ ا ْلتِِحَا َ ْلَّ اٍََِْ َْي اؽَََْي َ ِْ اَي عِاَ دِنَ ا فَيِ ا يهُ ي ظَ ا لِ ٌ
لِ َْتطِا ِ مَِْا يهُ ي ُْقتحَصِاٌِ مَِْا يهُ ي ضَا نَقٌ نَا لتطََيرَْتِ نَا َذتنَ ْلََّا ِ ﴾( ،)ٜٚأي فالمقتصهد مههن أدى الواجبهات وتههرك
الحرام  ،والسابق بالخيرات ىهو المحسهن الهذي عبهد ا﵀ كأنهو يهراه والظهالم لنفسهو المسهمم الهذي لهم
يقم بالواجبات (.)ٜٛ
ب-الثاني ىم غير المسممين بمختمف طوائفيم مهن ممهل كانهت فهي األصهل إلييهة المصهدر وضهعية
المصدر .ولقد بين القرآن الكريم كيفية التعامل مع ىؤالء بعهد دعهوتيم إلهى اإلسهالم بكهل الطهرق
والوسائل الممكنة قال تعالى﴿ ْديعُ َِلَي ضَاََمَ رَنلكَ نَ لتحِِتيَةِ مَْلتيَويعِ َاةِ ْلتحَطَا َةِ ﴾( ،)ٜٜوقهال تعهالى عهن
َ َملَا ي
َ
َ لَا ي ٍُقَا ِجَِو َِ ي فِاٌ ْلا لٍِ
َ
َ ْلَّا ٍِْ
َ
كيفية التعامل معيهم عنهد عهدم ايمهانيم﴿ لَا ٍَ يهَا َِ ُ ْلََّا ُ عَا
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ٍُطترَجُوَِ ي َِْي دٍَِ رََِ ي أَني جَاَرُّمهُ ي مَجِقتطِؽِوْ ِلََيهَ ي َِنَّ ْلََّا َ ٍُحِابُّ ْلتيُقتطِاؽِ

َ ﴾(ٓٓٔ)( ،أي أن تفعمهوا

ِ ِ
ِ
ين
البههر والخيههر ليههمَ .وتُْقس هطُوا إَِله ْهي ِي ْم تقض هوا إل هييم بالقسههط ،أي تحكم هوا بيههنيم بالعههدل .اْل ُم ْقسههط َ

العههادلين) (ٔٓٔ) ،ولكههن فههي حالههة المقاتمههة واظيههار العههداوة والبغضههاء ل سههالم والمسههممين فههال بههد
مههن المفاصههمة قههال تعههالى﴿ فَاا َني قَا ا جََِوَِ ي فَاا قتحَِِوهُ ي ََااَْلِكَ جَااسََُْ ْلتَِاا فِرٍَََ ﴾ (ٕٓٔ) ،فحههين يبههدأ
األعداء الكفهار بقتهال المسهممين وجهب ردىهم وقتهاليم إلعهزاز الهدين واظيهار عقيهدة التوحيهد .ولقهد
خاطههب الق هرآن ك ههل أصههناف مدعوي ههو بمهها يتناسههب م ههع طبيعههتيم ومنظ ههومتيم الفكريههة والروحي ههة
والسموكية وحاكاىا باألسموب المناسب ليا كما سيأتي في الصفحات القادمة.

املطلة الراتع

السواخ العاهح للخطاب الذعىي القرآًي

لقههد تميههز الق هرآن الك هريم بخطابههو المت هوازن واعتدالههو مؤكههدًا إلييههة المصههدر الههذي صههدر عنههو

ومراعي هاً أح هوال المخههاطبين وأصههنافيم ،فكههان ي ارعههي الجانههب العههاطفي والعقمههي والحسههي لههدييم فههي
خطابههو وسههنعمد إلههى بيههان ىههذا األسههموب القرآنههي بصههورة عامههة ومههن ثههم نبههين تفاصههيل تمههك الجوانههب
فيو.
ٔ-مراعات قدرات الناس وقابمياتيم العقمية والنفسية والجسهدية ،وتجسهيد أىميهة مخاطبهة النهاس عمهى
قههدر عقههوليم ،وم ارعههات أح هواليم العامههة فههي مجتمعههاتيم ،والخاصههة بيههم كههأفراد ،وفههي الحههديث
الشريف حث عمى ذلك قال عميو الصهالة والسهالم (حهدثوا النهاس بمها يعرفهون أتحبهون أن ُيكهذب

ا﵀ ورسههولو) (ٖٓٔ) ،ومهها جههاء ف ههي األثههر (أمرنهها معاشههر االنبي ههاء أن نخاطههب النههاس عمههى ق ههدر
عقوليم) (ٗٓٔ).
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ٕ-م ارعهاة الحكمهة والعمهل بيها كمها أمهر بهذلك فهي قولهو تعههالى﴿ ْديعُ َِلَاي ضَااََمَ رَنلاكَ نَ لتحِِتيَاةِ مَْلتيَويعِ َاةِ
ْلتحَطَا ا َةِ ﴾(٘ٓٔ) ،فالحكم ههة ش ههطران الحكم ههة العممي ههة وى ههي وض ههع الش ههيء ف ههي موض ههعو والعممي ههة
االطههالع عمههى بهواطن األشههياء ومعرفههة ارتبههاط األسههباب بمسههبباتيا قههد اًر وشههرعاً ( ،)ٔٓٙولقههد كههان
األنبياء عمييم السهالم فهي مقدمهة مهن اتخهذ العمهم والحكمهة طريقهًا إليصهال الهدعوة إلهى مهدعوييم
متعبدين ا﵀ بطاعتو وقد مدحيم ا﵀ فقال﴿ أِملَ ِكَ ْلٍَََِّْ هََِى ْلََّ ُ فَاَهَُِْهُ ُ ْقتحَِِهِ ﴾(.)ٔٓٚ
ٖ -العدل اآلليي في الخطاب القرآني واضح ،فالمرسهمون مهن جهنس البشهر المهدعوين ليتسهنى ليهم
التواصههل معيههم ةوايصههال الخطههاب القرآنههي ليههم وتمههك ميهزة لههو فههي إبههداء منطقههو العقمههي الرصههين
َ َأهيا َم ْ تلقِارَى ﴾ ( ،)ٔٓٛوالمرسهمون
ي
ك َِلَّا َر َج لًا نِاوٌَِ َِلَا يَ َه ي ِْا
َ َق ياَِا َ
ي
قال تعهالى ﴿ مََْ أَريضََت َ ِْا
مهن نفهس اىههل تمهك القهرى ليكممههوىم بهنفس لغههتيم وطريقهة تفكيهرىم قههال تعهالى﴿ مََِذت قَا َ ُْوضَااي
لِقَويِْ ِ ٍَ قَويمَ َِنَِِّ ي ظَََيياحِ ي أَنتِْطَاِِ ي ﴾ (،)ٜٔٓوقهال فهي أ هكثر مهن مهرة مخاطبهاً االنبيهاء بهأنيم اخهوة ألقهواميم
مثال ذلهك﴿ مََِلَي عَ دٍ أَ َ هُ ي هُودًْ قَ َ ٍَ قَويمَ ْعياُُِمْ ْلََّ َ َْ لَِِ ي َِْي ِلَ ٍ غََيرُهُ أَفَََا جَحَّقِاونَ ﴾ (ٓٔٔ) ،وقهال
﴿ مَِلَااي لَيُااودَ أَ َ ا هُ ي ََ ا لِحً ﴾ (ٔٔٔ) ﴿ ،مَِلَااي َْ اِيٍَََ أَ َ ا هُ ي رُ اعََياً ﴾(ٕٔٔ) .فيههو أخههوىم فههي
النسهب ولههيس فههي الهدين (ٖٔٔ) ،فكههان العههدل اإلليهي واضههحا فههي دعوتهو ليههم عمههى لسهان مههن ىههم
منيم فمو أنو تعهالى أرسهل ليهم اشخاصهًا غربهاء عهنيم لنفهروا مهنيم كهونيم ال يعرفهونيم ومها تمهت
ميمههة الرسههالة وكههان ىنههاك مجههال لعتههب مههن يعتههب بههان الرسههل غربهاء عههن أقهواميم لكههن قطعههت
تمك الحجة بأرسال الرسل عمييم الصالة والسالم من نفس األقوام.
ٗ-التسامح والتغاضي عن أخطاء المدعوين وعن ىفواتيم واالستمرار بهدعوتيم إلهى الخيهر الهذي ال
يدركونهو مهن أجهل الوصهول إلهى جنهة عرضهيا السهماوات واالرض أُعهدت لممتقهين والعفهو اإلليهي
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من أ ِ
جل الصفات العظيمة التي حمميا الخطاب القرآني قال تعالى﴿ مَلتََعيِْوْ مَلتََصياَْحُوْ أَلَا جِحِاُّاونَ
أَني ٍَةتِْرَ ْلََّ ُ لَِِا ي مَْلََّا ُ غَِْاورٌ رََِاَ ٌ ﴾(ٗٔٔ) ،وقهال عهز مهن قائهل موجيها نبيهو الكهريم لمعفهو والتسهامح
مع قومو﴿ ُِْ ْلتعَْتوَ مَأتُْري نَ لتعُريَِ مَأَعيرَضي عَََ ْلتجَ هَِِ

َ﴾(٘ٔٔ).

٘ -دع ههوة الم ههدعوين ف ههي الخط ههاب القرآن ههي لمتفك ههر ف ههي األقه هوام الس ههابقين ال ههذين كف ههروا فوق ههع عم ههييم
العقاب اإلليي ،خشية أن يقع بالمخاطبين مثموُع قال تعهالى ﴿أَفَََ ي ٍَطُِِمْ فٌِ ْلتاؤَريضَ فَََ ي ِارُمْ َََيا َ
ض َفيَا َأ تغ َاي عَا ي ُه ي َْا ََا نِوْ
ََ نَ عَ قِاَةِ ْلٍَََِّْ َِْي قَاايَِهَ ي ََا نِوْ َأ تَثَا َر ِْا ي ُه ي َم َأرَا َِّ قِا َّو ًة َم َآلَا رًْ فِاٌ ْلتا َؤ ير َ
ٍَِتطِ ااُونَ﴾( ،)ٔٔٙأي( أفمههم يسههيروا فههي األرض فينظههروا فههي آثههارىم فيعتبههروا ويتفكههروا) (،)ٔٔٚ
وقهال تعهالى﴿ أَفَََا ي ٍَطِاُِمْ فِااٌ ْلتاؤَريضَ فَََ ي ِارُمْ َََيا َ ََا نَ عَ قِاَاةِ ْلَّاٍََِْ ِْاَي قَاايَِهَ ي دََّْارَ ْلََّا ُ عَََاَيهَ ي
مَلَِتَِاااا فِرٍَََ أَْيثَ لِهَاااا ﴾ ( ،)ٔٔٛوىكه ههذا ي ارعه ههي الخطه ههاب القرآنه ههي أصه ههناف المه ههدعويين وحواسه ههيم
وعقوليم في كل مرة رغبة في استجابتيم.
ك َِلَّا َْا قَا يِ قَِا َم
 -ٙتميز الخطهاب الق آرنهي الهدعوي بهالتوازن بهين العقهاب والثهواب قهال تعهالى ﴿ َْا ٍُقَا ِ لَا َ
لَِرُّضُمَ َِْي قَايَِكَ َِنَّ رَنَّكَ لَِْم َْةتِْرَةٍ مَذِم عِقَ ح أَلِاَ ح ﴾ ( ،)ٜٔٔوقهال عهز وجهل﴿ فَ لَّاٍََِْ آََْ ُاوْ مَعَيَِِاوْ
ْلصَّ ا لِحَ تِ لَهُ ا ي َْةتِْ ارَةٌ مَرَزتِ ََ ارٍَ ٌ ( )41مَْلَّ اٍََِْ ضَ اعَويْ فِااٌ آٍَ جِ َ ا ُْعَ ا جَسٍَََ أِملَ ِ اكَ أََي احَ ُ ْلتجَحِااَ َ ﴾
(ٕٓٔ) ،أي الههذين عممهوا فههي إبطههال آياتنهها مقههدرين أنيههم يعجزوننهها وأنههو ال نههار وال عقههاب مثبطههين
َ َآ َْ ُاوْ َم َع ِيَِاوْ
َ
َ َََْارُمْ َلهُا ي عَاَْْ ٌ رَا ٍِِ ٌِ َمْلَّا ٍِْ
َ
الناس عن اتباع أنبيائنها (ٕٔٔ) ،وقهال تعهالى ﴿ ْلَّا ٍِْ
ْلصَّ لِحَ تِ لَهُ ي َْةتِْرَةٌ مَأَجيرٌ ََاَِ﴾ (ٕٕٔ).
55

الوجلذ الحادي عشر

هجلة كلية العلوم اإلسالهية
العذد()2/91

9114هـ  2491 -م

-ٚالخطههاب القرآنههي يحههث الههداعي الههى ا﵀ مههن األنبيههاء عمههييم السههالم ومههن بعههدىم الههدعاة إلههى ا﵀
َ ْل ُّرضُا َم ﴾(ٖٕٔ) ،وقهال تعهالى﴿
َ
لمتحمي باأليمهان والصهبر قهال تعهالى﴿ َف َيا َا ير ََيَا ََا َا َر ِأملِاو ْ تلعَا يس َم ِْا
فَ َيااَري َِنَّ مَعياَِ ْلََّا ِ ََاقح فَ ََّْا نِرٍَ َّاكَ نَعياطَ ْلَّاًِْ نَعِاُِهُ ي أَمي نَحَوَفَََّ َّاكَ فَ لََي َا ٍُريجَعُااونَ ﴾(ٕٗٔ) ،والمعنههى
فاصههبر يهها محمههد؛ ألن وعههد ا﵀ كههائن بههُىالك الكفههار فُنهها أمهها نريههك ىههذا الج هزاء أو العههذاب أو
ننتقم منيم يوم القيام اشد انتقام (ٕ٘ٔ).
 -ٛالخط ههاب المطم ههئن لمم ههؤمنين مبين هها أن س ههبب أم ههنيم ي ههوم القيام ههة ى ههو ط ههاعتيم لممرس ههمين وق ههال
َ (َِ )060نَّهُاا ي لَهُاا ُ ْلتيَ يصُااورُمنَ ( )061مََِنَّ جُ يااِنَ لَهُاا ُ

تعههالى﴿ ملَقَااِي ضَاااَقَثي َََِيَحِ َاا لِعِاَ دِنَاا ْلتيُريضَااَِ

ْلتةَا لِاُونَ ﴾ ( ،)ٕٔٙوقههال ﴿ مَََا نَ ََقًّ ا عََََي َا نَصي ارُ ْلتيُاؤيِْ ِ

َ ﴾( ،)ٕٔٚوقههال ﴿ ملَقَ اِي َِاْرنَثي رُضُاام

َِْي قَايَِكَ فَصَاَرُمْ عَََي َْ َِْرنُوْ مَأِمذِمْ ََحَّاي أَجَا هُ ي نَصيارُنَ ﴾ ( ،)ٕٔٛوفيهو حهث لنبينها محمهد (،)
ب قبمو من األنبياء وأنيم صبروا عمى تكهذيبيم ةوايهذائيم فتهأس بيهم واصهبر حتهى
لمتأسي بمن ُك ّذ َ

يأتيههك نص هرنا كمهها أتههاىم فههال مبههدل لكممههات ا﵀ ومواعيههده بالنصههر ألنبيائههو بعههد مهها كابههدوا مههن
أقهواميم وأنههت مههثميم فههي ذلههك ( ،)ٕٜٔوقههال مؤكههدًا أن النصههر ج هزاء المههؤمنين فههي الههدنيا واآلخ هرة
مطمئن بذلك قموب المؤمنين ﴿ فَ ضيحَجَ َ لَهُ ي رَنُّهُ ي أَنراٌ لَا أِظِاَُْ عَيَامَ عَ ِْامح ِْا يِِ ي ﴾ (ٖٓٔ) ،فهال أعظهم
من استجابتو ليم وتوفيقو إياىم.
-ٜاالش ههفاق عم ههى الم ههدعوين م ههن ع ههذاب واق ههع ال محال ههة بالك ههافرين والعاص ههين .وق ههال تع ههالى﴿ لَقَاااِي
َ ِلَا ٍ غََيارُهُ َِنرااٌ أَ َا َُ عَََاَيِِ ي عَاَْْ َ ٍَاويمح عَ ِااَ ح
ي
َأ يرضَا تَ َ نِوًَا ِ َلااي َق يوِْا ِ َف َقا َ ٍَا قَا يو َم ْ يع ُااُِمْ ْلََّا َ َْا َلِِا ي ِْا
﴾(ٖٔٔ) ،وكذلك قولهو تعهالى عمهى لسهان شهعيب﴿ مََِنراٌ أَ َا َُ عَََاَيِِ ي عَاَْْ َ ٍَاويمح ُْحِاَػٍ ﴾(ٕٖٔ) ،اي
أن يوعدىم بعذاب يحيط بيم فال يفمهت مهنيم أحهد فييمكهون (ٖٖٔ) ،وقهال﴿ قِامت َِنراٌ أَ َا َُ َِني
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عَصََيثُ رَنلٌ عََْْ َ ٍَويمح عَ َِ ح ﴾(ٖٗٔ) ،والتخويهف واقهع لهذي القمهب ممها ينتظهر الكهافرين والعاصهين
من عذاب يوم القيامة.
ٓٔ -المسههاوة فههي الخطههاب القرآنههي بههين المههدعوين صههغيرىم وكبيههرىم عم ه اًر ومقام هاً غن هاً وفق ه ًار ،ممهها
يجعل المدعوين من أىل الكفر يسهتكبرون وينتقهدون األنبيهاء عمهى اتبهاع ضهعفاء النهاس والفقهراء
ك َِلَّا ْلَّا ٍََِْ هُا ي
َ َق يوِْا ِ َْا نَارَْ ََ َِلَّا َنَِّارًْ ِْ تث ََ َا َمَْا نَارَْ ََ ْ َّج َاعَا َ
ي
َ َََْارُمْ ِْا
َ
لمدين الحنيف ﴿ َف َق َ ْ تل َي ََ ِؤ ْ َّل ٍِْ
أَرَْذلِ َ نَ دًَِ ْلرَّأتًَ مََْ نَرَى لَِِ ي عََََي َ َِْي فَعتمح نَمت نَ ِ ُِِّ ي ََا ذِنَ

َ ﴾(ٖ٘ٔ) ،فاألشهراف عنهدىم،

من لو جاه ومهال النيهم فهي الحقيقهة كهانوا ال يعممهون إال ظهاى اًر فهي الحيهاة الهدنيا ( ،)ٖٔٙفأجهابيم
﴿ مََْا أنَا نَؽَ ا رَدِ ْلَّاٍََِْ آََْ ُااوْ َِنَّهُا ي ََُْ ا قِو رَنلهَا ي ملَِِ لااٌ أَرََِْ ا ي قَويًْا جَجيهََِااونَ ﴾ ( ،)ٖٔٚوقههال ﴿ ملَا أَقِااو ِ
لََِّاا اٍََِْ جَاا اسيدَرًَ أَعيَُاا ا ُِِ ي لَاا اَي ٍُاا اؤيجََِهُ ُ ْلََّاا ا ُ ََياا ارًْ ﴾ ( ،)ٖٔٛفممههها سه ههألوه طهههرد المه ههؤمنين مه ههن
المستضهعفين ،أنفههة مههنيم قههال ليههم ال يجههوز لههي طههردىم إذ سههيمقون ا﵀ فيجهزييم بُيمههانيم ويأخههذ
ليم ممن ظمميم ،وصغر شؤونيم ،وانتم جاىمون بأن األمر كمو ﵀ فمن يمنعنهي مهن عهذاب ا﵀
إن أنا طردتيم (.)ٖٜٔ
ٔٔ -مقابمههة الههتيم بالنصههح واألدب الجههم فههي الههرد عمههى المخههالفين ،مههن ذلههك قولههو تعههالى ﴿ قَ ا َ ْلتيَََ اؤِ
ْلٍَََِّْ َََْرُمْ َِْي قَويِْ ِ َِنَّ لَ َرَََْ فٌِ ضََْ هَةٍ مََِنَّ لَ َ ِ ُّكَ ِْاََ ْلتَِا ذِنَ
ضََْ هَة ملَِِ لٌ رَضُو َِْي رَ ل ْلتعَ لَيِ

َ ( )55قَا َ ٍَا قَاويمَ لَاَيصَ نَاٌ

َ ( )56أِنََرةِِِ ي رَضَ لَ تِ رَنلٌ مَأنَ لَِِا ي نَ َِا ٌ أَِْا

ٌ ﴾(ٓٗٔ)،

فيههم يتيمونههو بالضههاللة عههن الحههق فيجيههبيم بالنصههح واالرشههاد إلههى توحيههد ا﵀ وااليمههان بنبوتههو
عميو السالم ،وأنو أمين عمى كل رسالة ربو بأن يوصميا ليهم ال يكهذب بيها وال يزيهد وال يبهدل مها
أمر بو (ٔٗٔ) ،فبدل أن يقوم بُعادة التيم ليم يقوم بنصحيم وارشهادىم لطريهق اليدايهة والصهالح
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من جديد ،وقال عز من قال في معرض توجييو نبيو الكريم﴿ ْديفَْي نَ لَّحٌِ هِاٌَ أََيطَاَُ فَا َذَْ
ْلَّاًِْ نََي َ اكَ مَنََي َ ا ُ عَاَِْمَةٌ ََؤَنَّ ا ُ مَلِ اٌح ََيِااَ ٌ ﴾ (ٕٗٔ) ،وقههال ﴿ ْديفَ اْي نَا لَّحٌِ هِ اٌَ أََيطَ اَُ ْلطَّ اَل َةَ
نَحيااَُ أَعيََاا ُ نَيَاا ٍَصِااِْونَ ﴾(ٖٗٔ)( ،ادفههع يهها محمههد بالخمههة التههي ىههي أحسههن وذلههك باألغضههاء
والصفح عن جيمة المشركين والصبر عمهى أذاىهم وذلهك قبهل أن يبهدأ األمهر بهالحرب عمهييم بعهد
أن ثبت عدم إيمانيم)

(ٗٗٔ)

.

ٕٔ -الترغيههب فيمهها عنههد ا﵀ تعههالى والتههذكير بأفضههالو ونعمههو أوالً ثههم الترىيههب ممهها أعههدهُ لمك ههافرين

والعاصههين ،مههن سههمات الخطههاب الههدعوى القرآنههي ،ويههأتي بعههد ذلههك الترىيههب بمهها عنههد ا﵀ مههن
عناب قال تعالى ﴿ فَََِّْنُوهُ فَؤَهيََِت َ هُ ي َِنَّ فٌِ ذَلِكَ لَآٍَةً مََْ ََ نَ أََتثَرُهُ ي ُْاؤيِْ ِ

َ ﴾(٘ٗٔ) ،وقهال

﴿ جَِتكَ َُُِمدُ ْلََّ ِ مَََْي ٍُؽَِْ ْلََّ َ مَرَضُولَ ُ ٍُِي َِت ُ جَ َّ تٍ جَجيرًَ َِْي جَحيحِهَ ْلتؤَنتهَ رُ َ لٍََِِِ فَِهَا مَذَلِاكَ ْلتَْاويزِ
ْلتعَ َِ ُ ( ) 02مَََْي ٍَعيصَ ْلََّ َ مَرَضُولَ ُ مٍَحَعََِّ َُُِمدَهُ ٍُِي َِت ُ نَ رًْ َ لًِِْ فَِهَ ملَ ُ عََْْ ٌ ُْهَ

ٌ ﴾(.)ٔٗٙ

ٖٔ -معالجههة االم هراض التههي تعههاني منيهها األق هوام واألمههم المههدعوة فالخطههاب الههدعوي القرآنههي يشههمل
كههل أن هواع اليدايههة قههال تعههالى﴿ فَااؤَميفِوْ ْلتََِياامَ مَْلتيَِ اسَْنَ مَلَاا جَايطَطُااوْ ْل َّاا شَ أَري اََ ََهُ ي ﴾ ( ،)ٔٗٚفههأراد
تطييرىم بعد الكفر من الرذائل كاالحتيال والمخادعة وأكل مهال الحهرام ( ،)ٔٗٛفالخطهاب الق آرنهي
موجو إلى إصالح السهموك البشهري الخهاط ال سهيما أنهو ينحهدر باإلنسهانية إلهى مسهتنقع الرذائهل
التههي توقههع المجتمههع فههي دائ هرة االنحطههاط األخالقههي والكفههر ،ةواحههالل االيمههان والعمههل الصههالح
ونق ههاء القم ههب وتق ههوى ا﵀ ب ههدل تم ههك الع ههادات الض ههالة المنحرف ههة ع ههن الفطه هرة اإلنس ههانية والقه هوانين
اإللييهة ،فههدل عمههى واقعيهة الخطههاب الههدعوي القرآنهي لألقهوام المههدعوة مشخصهاً األمهراض واصههفاً
أدويتيا الفعالة.
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ٗٔ -الحجاج العقمي واضهح فهي خطهاب األنبيهاء ألقهواميم وفهي ذلهك مها ورد فهي قصهة نبينها إبهراىيم
عميههو السههالم قههال تعههالى ﴿ فَََيَّ ا جَ اََّ عََََي ا ِ ْلَََّي امِ رَأَى ََويََاً ا قَ ا َ هَ اَْْ رَنلااٌ فَََيَّ ا أَفَ امَ قَ ا َ لَ ا أَِِ ابُّ
ْلتآَفَِِ

َ
َّ
َ لَا ي ٍَهيا ِِنٌِ َرنلاٌ لَا َؤ َِو َن
ي
َ ( )65فَََيَّ رَأَى ْلتقَ َي َر َن َز ًغ َق َ َهَْْ َرنلاٌ َف ََيَّا َأفَا َم قَا َ لَا ِ

ََِْ ْلتقَويمَ ْلعَّ لر

ث قَا َ ٍَا قَا يو َم َِنراٌ
ص َن َز َغ ًة َق َ َهَْْ َرنلٌ هَاَْْ َأ تَاَا ُر َف ََيَّا َأ َفََا ي
ِّ يي َ
َ (َ ) 66ف ََ َّي َرأَى ْل َّ

نَ ارًٌََ ِْيَّاا جِِّي ارََِونَ ﴾ ( ،)ٜٔٗفاسههتعمل نبههي ا﵀ الحجههاج العقمههي ليقههودىم إلههى توحيههد ا﵀ ﴿
َ ْ تل ُيِّياا َر َِ
َ
ض ََ ًَِْاا َمَْاا َأنَاا ِْاا
ت َمْلتاا َؤ ير َ
ٌ ِلََّااًِْ َفؽَاا َر ْلطَّاا َي مَْ ِ
َ
ث َم يجهَاا
َِنرااٌ َم َّجهياا ُ

َ﴾(ٓ٘ٔ)،

واس ههتخدم االس ههتدراج ليقه ههنعيم بكب ههر ا﵀ وتعالي ههو عمه ههى المخموق ههات واس ههتحالة غيابهههو ع ههن ممكه ههو
موضحا عظمتو ووحدانيتو (ٔ٘ٔ).
٘ٔ-االنصاف التام لكال الجنسين في الخطاب الدعوي الق آرنهي ،فالرجهل والمهرآة سهواء فهي التكهاليف
باإليمان والعمل الصالح واصهالح القمهب ةوان كهان يختمفهان فهي بعهض الواجبهات تبعهًا لطبيعتيمها
قههال تعههالى﴿ مََْ اَي ٍَعييَ امت ِْ اََ ْلصَّ ا لِحَ تِ ِْ اَي ذَََ ارح أَمي أِنتثَااي مَهُ اوَ ُْ اؤيٌَِْ فَؤِملَ ِ اكَ ٍَ اِي َُِونَ
ْلتجَ َّةَ ملَ ٍُ تََيُونَ نَقِاًِْ ﴾(ٕ٘ٔ)( ،والمهراد بهو ثهواب العمهل الصهالح لهن يضهيع عنهد ا﵀ تعهالى ميمها
كان جنس فاعمو ذك اًر كان أم أنثى) (ٖ٘ٔ) ،فميس بعد ىذا االنصاف مساوات.
 -ٔٙالخط ههاب القرآن ههي يؤك ههد أن المم ههك ﵀ تع ههالى ييب ههو لمه هن يش ههاء م ههن عب ههاده ويض ههرب امثم ههة م ههن
أح هوال االنبيههاء قههال تعههالى ﴿مَْذتَِ اري عَاي اِنَ دَْمُمدَ ذَْ ْلتؤٍَي اِِ َِنَّ ا ُ أَمَّْ ٌ (َِ )06نَّ ا ضَ اطَّرينَ ْلتجَاَ ا َ َْعَ ا ُ ٍُطَ االحيََ
نَ لتعٌَِِّل مَْلت َريرَِِْ ( )07مَْلؽََّيرَ َْحيُِّورَةً َِمٌّ لَ ُ أَمَّْ ٌ ( )08مَرََِدينَ َُْتَِ ُ مَآَجََي َ هُ ْلتحِِتيَةَ مَفَصيمَ ْلتطِؽَا َ﴾ (ٗ٘ٔ)،
َ َجَِّا َُ ﴾ (٘٘ٔ) ،وقهال عمههى
ي
ك ِْيَّا
َ َجَِّا َُ َم َج يا َس ُع ْ تل ُيَتا َ
ي
ك َْا
ك جِا يؤجٌِ ْ تل ُيَتا َ
ك ْ تل ُيَتا ِ
وقهال ﴿ قِا َم ْل ََّهُا َّ َْ لِا َ
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لسان يوسف عميو السهالم﴿ رَ ل قَِي آَجََيحَ ِاٌ ِْاََ ْلتيَُتاكِ ﴾ (،)ٔ٘ٙوأنهو ال شهريك لهو فهي الممهك ﴿
ملَ ي ٍََِِي لَ ُ رَرٍَكٌ فٌِ ْلتيَُتكِ ﴾ (.)ٔ٘ٚ
-ٔٚتأكيهد الخطههاب القرآنههي عمههى كههل قههيم الخيههر والعهدل والصههالح قههال تعههالى﴿ َِنَّ ْلََّا َ ٍَ اؤتُْرُ نَ لتعَ اِي َ
مَْلت ََيطَ نَ مٍََِحَ َِ ذًِ ْلتقِرينَي مٍََ يهَي عَََ ْلتَْحيَِّ َِ مَْلتيُ يَِرَ مَْلتاَةتاٌَ ﴾( ،)ٔ٘ٛوقهال﴿ َِنَّ
ْلََّ َ ٍَؤتُْرَُِ ي أَني جِؤَدُّمْ ْلتؤََْ نَ تِ َِلَي أَهيَِهَ مََِذَْ َََِييحِ ي نََيََ ْل َّ شَ أَني جَحيِِيُوْ نَ لتعَِي َ ﴾( ،)ٜٔ٘وال نكهاد
نج ههد معروفه ها إال وق ههد أم ههر ب ههو وال نج ههد منكه ه ًار إال نف ههر من ههو وني ههى عن ههو ف ههي مع ههرض إص ههالحو
لممجتمع ودعوتو إلى اإلسالم.
 -ٔٛتأكيد الخطهاب الق آرنهي الهدعوي عمهى اقتهراب الحسهاب واالسهتعداد ليهوم ال ريهب فيهو قهال تعهالى
﴿ ْقتحَرَ َ لَِ َّ شَ َِطَ نُهُ ي مَهُ ي فٌِ غَْتََةٍ ُْعيرَظِونَ ﴾ (ٓ ،)ٔٙفالمعنى اقتهرب وقهت محاسهبة ا﵀ تعهالى
لمنههاس عم ههى أعم ههاليم وى ههم غ ههافمون ع ههن التأىههب ل ههذلك ومعرض ههون ع ههن اإليم ههان (ٔ ،)ٔٙويتن ههوع
أسههموب الخطههاب فم هرة يخاطههب عقههوليم وم هرة وجههدانيم يقههول تعههالى﴿ مََِنَّ ْلطَّاا عَةَ لَآَجََِااة فَ َيااَْ َ
ْلصَّ اْت َ ْلتجَيَِ امَ ﴾(ٕ ،)ٔٙفاألشههفاق عمههييم مههن ذلههك اليههوم وم ارعههات نفسههياتيم فههي الخط هاب القرآنههي
بتنههوع االسههموب بههين العههاطفي والعقمههي والحسههي لتركيههز مفيههوم واحههد أن القيامههة آتيههة فههال بههد مههن
االستعداد ليا.
 -ٜٔيقههرن الخط ههاب الرحمههة بال ههدعوة الههى ا﵀ في ههو يتوجههو إل ههى المههدعوين ق ههائالً ﴿ قِا امت ٍَا ا عِاَا ا دًَِ
ن ْلََّا َ ٍَ تةِْا ُر ْلاْنِو َ َجيَِعًا َِنَّا ُ هُا َو ْ تل َةِْاو ُر ْلا َّرََِ ُ
َّ
َ َر يَيَا ِة ْلََّا ِ َِ
ي
ْلٍَََِّْ أَضيرَفِوْ عَََي أَنتِْطِهَ ي لَا جَقت َؽِاوْ ِْا
﴾(ٖ ،)ٔٙبههل إن الرحمههة مههن اجههل صههفات البههاري عههز وجههل قههال تعههالى﴿ َِنَّ ْلََّ ا َ نَ ل َّ ا شَ لَ ارََُمٌَ
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رَََِ ٌ ﴾ (ٗ ،)ٔٙوقهال﴿ قِمت َِني َِ يحِ ي جِحِاُّونَ ْلََّ َ فَ جَّاَعُونٌِ ٍُحياَايِِ ُ ْلََّ ُ مٍَةتِْري لَِِ ي ذِنِونَِِ ي مَْلََّ ُ غَِْاورٌ رََِاَ ٌ
﴾ (٘ ،)ٔٙفسبب تنزل الرحمهة اإللييهة ىهو الطاعهة ﵀ ولرسهول ( )واتباعهو والسهير عمهى ىديهو
وب ههذلك تتحق ههق المحب ههة الحقيقي ههة م ههن العب ههد ﵀ باتب ههاع رس ههولو ويتحق ههق الح ههب اإللي ههي ب ههالمغفرة
والرح مههة لمعبههد ولههيس بعههد ذلههك خطههاب عههاطفي بيههذه الرقههة وىههذا االرتبههاط بههين القمههب والج هوارح
بالعمل.
ٕٓ -تأكيههد الخطههاب القرآنههي عمههى القههدرة المطمقههة ﵀ تعههالى فههي ىههذا الكههون فيههو قههادر عمههى ايجههاده
ةوافنائو كيف شاء ومتى ما شاء وسيكون ذلك قال تعالى ﴿ َِم َْاَي عََََيهَا فَا نح ( )15مٍَايقَاي
مَجي ُ رَنلاكَ ذِم ْلتجَََا َ مَْلتا ََترَْمَ ﴾( ،)ٔٙٙومها المعجهزات الحسهية إال ضهرب مهن ضهروب القهدرة اإللييهة
بعهد الخمهق والتكهوين وكميها تشهيد ﵀ باأللوىيهة والربوبيهة المطمقهة قهال تعهالى﴿ مَفِاٌ ْلتاؤَريضَ آٍََا تٌ
لَِتيُوقِ ِ

َ ( )11مَفٌِ أَنتِْطِِِ ي أَفَََ جِايصِرُمنَ ﴾ ( ،)ٔٙٚوفييا الدالالت والعبر ،وفهي أنفسهكم أفهال

تبصهرون ىههي سههائر اآليههات التهي فههي الههنفس ممهها يههدل عمهى أن ليهها خالقهاً وصههانعاً ( .)ٔٙٛوقولههو
تعهالى﴿ ضَ ُرٍَهَ ي آٍَ جِ َ فٌِ ْلتآَفَ ِِ مَفٌِ أَنتِْطِهَ ي ََحَّي ٍَحَاَََََّ لَهُ ي أَنَّ ُ ْلتحَقُّ أَملَ ي ٍَِت ِ نَرَنلكَ أَنَّا ُ عَََاي َِامر
رٌَيٍَ رَهٌََِ ﴾( .)ٜٔٙفيو الدالالت عمى تمك المعجزات الباىرة.

املطلة اخلاهس

اسالية اخلطاب الذعىي القرآًي

والمعن ههى ف ههي اس ههاليب الخط ههاب ى ههي م هها يتوص ههل ب ههو إل ههى ال ههدعوة او م هها يس ههتخدمو الداعي ههة

لموصول إلى غايتو في الدعوة إلى ا﵀ ،والذي نريد ان نصل اليهو ىنها ىهو اسهاليب الخطهاب الهدعوي
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القرآني وىو طريقة القرآن في محاكهاة االنمهاط البشهرية حسهب ميوليها وطبيعتيها الفطريهة وتبعها لمتنهوع
في انماط البشر قسمنا الخطاب القرآني الىع
ٔ-اسموب الخطاب العاطفي.
ٕ-اسموب الخطاب العقمي.
ٖ-اسموب الخطاب الحسي.
فالنفوس تتباين في نسبة تكوينيا الذاتي بهين العقمهي والعهاطفي والحسهي (ٓ ،)ٔٚفيهذه الوسهائل
اإلدراكي ههة الت ههي يعتم ههدىا اإلنس ههان ف ههي الوص ههول إل ههى الحقيق ههة ،ولق ههد خاطبي هها القه هرآن الكه هريم بته هوازن
واعته هدال يتناس ههب م ههع حاممييه ها م ههن بن ههي اإلنس ههان كي ههف ال وى ههذا الخط ههاب ص ههادر عم ههن خم ههق ى ههذه
النفوس وأودع فييا ىذه االدوات المعرفية لموصول إلى الحقيقة وسنبينيا فيما يميع
-1االسموب الخطابي العاطفي
ىو االسموب الذي يركز عمى القمب ويحهرك المشهاعر فهي الهنفس لكهل جوانهب الخيهر ،ويهدفع
بالعواطف وكل الجوارح واالحاسيس إلى طاعة ا﵀ وصهدق التوجهو اليهو ،وكهل ذلهك بيهد ا﵀ كمها بهين
لنها القهرآن الكهريم قههال تعهالى﴿ََْاَي ٍُارَدِ ْلََّا ُ أَني ٍَهٍَِِا ُ ٍَِّيارَُي ََاِيرَهُ لَِت َضياََ مَ مََْاَي ٍُارَدي أَني ٍُعِاََّ ُ ٍَجيعَامت
ََ اِيرَهُ ظَ اَلقً ََرَجً ا ََؤَنَّيَ ا ٍَصَّ اعَُِّ فِااٌ ْلطَّ ايَ َِ﴾ (ٔ ،)ٔٚلقههد فههرق الخطههاب القرآنههي بههين قمههوب المههؤمنين
َ ِذَتا َر ْلََّا ِ
ي
َ َرنلا ِ َف َوٍيام ِل تَ َق ضِا ََ ِة ِقَِاو ُن ُه ي ِْا
ي
ض ََ َم َفهُا َو َعََاي نِاو حر ِْا
َ يِ َر ُه ِل تَ َ ي
ر َر َُ ْل ََّ ُ َ
َ َ
ي
والكافرين فقهال ﴿ َأ َف َي
أِملَ ِاكَ فِااٌ ظَاََ ح ُْااَ
ٍَطتَِّوينَ رَنَّهُ ي لِ َّ جََِ

ٍ (ْ )11لََّا ُ نَاسَّ َ أََيطَاََ ْلتحَاٍِِثِ َِحَ نًا ُْحََِّا نَهً َْثَا نٌَِ جَقتَِّاعِرُّ ِْ يا ُ جَُِااودُ ْلَّاٍََِْ
ُ جَُِودُهُ ي مَقَِِونُهُ ي َِلَي ذَِترَ ْلََّ ِ ﴾

(ٕ)ٔٚ

(وكثيهر مها نجهد فهي القهرآن الكهريم آيهات

تحرك في الوجدان نوازع الخير بما تضمنتو من وعد بالسعادة في الدنيا ونعيم االخهرة ،وآيهات اخهرى
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تميههت فههي الوجههدان ن هوازع الشههر بمهها تضههمنتو وعيههد بشههقاء الههدنيا وعههذاب االخ هرة) (ٖ ،)ٔٚومههن ذلههك
ايضًا قولو تعالى﴿ هُوَ ْلًَِّْ أَنتسَ َ ْلطََِِّ َةَ فٌِ قَِِاو َ ْلتيُاؤيِْ ِ

َ لََِاسيدَْدُمْ َِنَ نًا ﴾(ٗ ،)ٔٚوىهو بيهذا يهدعو

كههل مههن يريههد أن يحصههل عمههى انش هراح الصههدر والسههكينة ،إلههى ا﵀ ويحههذرىم مههن وبههال امههرىم وقسههوة
قمههوبيم التههي تههؤدي إلههى انقبههاض الصههدر وانعههدام السههكينة التههي ال شههك بأنيهها اىههم متطمبههات سههعادة
االنسههان السههوي .وامتههدح ا﵀ المههؤمنين رقههة افئههدتيم م هرة اخههرى وبههين كمههال مشههاعرىم الطيبههة فقههال﴿
َ َْعَا ُ َأرِاَِّْ َُ َعََاي ْ تل َِِّْا َر ُر ََيَا َُ َنَيا َ ُه ي ﴾ (٘ ،)ٔٚوقهال﴿ ََارٍَصٌ عَََاَيِِ ي نَا لتيُؤيِْ ِ
َ
ِحمَ َّي ٌِ َرضُاو ِ ْلََّا ِ َمْلَّا ٍِْ

َ

رََُمٌَ رََِاااَ ٌ ﴾ ( ،)ٔٚٙوالرحم ههة ارق م ههن الرحم ههة ولههم يجم ههع ا﵀ اس ههمين مههن اس ههمائو الح ههد اال لنبي ههو
الكريم ( ،)ٔٚٚ( )ان من الناس من ال يحفزه الى االنقياد والطاعة اال ما يحرك وجدانهو ويثيهر فيهو
جانب الرىبة والرغبة ليذا اقترن خطاب القرآن الكريم بيما

()ٔٚٛ

 ،لقهد وعهدىم ا﵀ تعهالى ليسهتخمفنيم

فهي االرض ﴿ مَعََِ ْلََّ ُ ْلَّاٍََِْ آََْ ُاوْ ِْا يِِ ي مَعَيَِِاوْ ْلصَّا لِحَ تِ لَََطياحَطتََِْ َّهُ ي فِاٌ ْلتاؤَريضَ ََيَا ْضياحَطتََ َ ْلَّاٍََِْ
َِْي قَايَِهَ ي ملََُيَِر َََّ لَهُ ي دٍِ َهُ ُ ْلًَِّْ ْريجَعَي لَهُ ي ملََُاَِلَ َّهُ ي َِْي نَعيِِ َاويفِهَ ي أَْي ًا ﴾ ( ،)ٜٔٚفبعهد مشهاعر
الخوف سيأتي االمن واالطمئنان النيم استبدلوا الكفر باإليمان والشرك بالتوحيهد ،و لقهد تميهز القهرآن
الكهريم بتقههديره ل أرفههة القمههوب وثنائههو عمييهها كونيهها دلههيالً عمههى محبتههو مخاطبهاً ارقههاء القمههوب قههائالً ﴿ قِ امت
َِني َِ يحِ ي جِحِاُّونَ ْلََّ َ فَ جَّاَعُونٌِ ٍُحياَايِِ ُ ْلََّ ُ ﴾ (ٓ ،)ٔٛواذا استقر في وجدان المسهمم حهب ا﵀ فهُن ا﵀
يبادلهو حبهًا بحههب وأن حهب ا﵀ تيفهوا إليههو القمهوب وتتطمهع إليههو النفهوس وينشهرح بههو الصهدر فيهو حههب
اسهتأنس قمبههو بهو وسههكن (ٔ ،)ٔٛولههيس اروع مهن خطابههة إيههاىم بقولهو ﴿ ْلَّاٍََِْ آََْ ُااوْ مَجَؽتيَا َُِّ قَِِااونُهُ ي
نََِْترَ ْلََّ ِ ألَ نََِْترَ ْلََّ ِ جَؽتيَ َُِّ ْلتقَِِو ُ ﴾ (ٕ.)ٔٛ
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أهم خصائص االسموب الخطابي القرآني العاطفي:

ٔ-العاطفة الصادقة وتأثيرىا المباشر في المدعوين.

ٕ-العدل والرحمة والتسامح تجاه مدعويو عمى اختالف مشاربيم واحواليم.
ٖ-االس ه ه ههاليب المتنوع ه ه ههة الرفيع ه ه ههة المبدع ه ه ههة ف ه ه ههي الخط ه ه ههاب ب ه ه ه ه (ياأيي ه ه هها الن ه ه ههاس( )..ياأيي ه ه هها ال ه ه ههذين
أمنو()..ياقوم)ِ ( ،
ياابت) ،واتساع نطاق دائر الداخمين في ىذا الخطاب العاطفي.
ٗ-اسموب الترغيب مقدم عمى العقاب والمدح مقدم عمى الذم.
٘-تحريك نوازع الخير في داخل االنسان ،لالبتعاد عن كل ما من شأنو اغضاب ا﵀ تعالى.
اسموب الخطاب القرآني الحسي:

وى ههو االس ههموب ال ههذي يرتك ههز مبن ههاه عم ههى الحه هواس الخمس ههة ،اي ان ههو يعتم ههد عم ههى المش ههاىدة
والسههمع ،والشههم ،والههذوق ،والممههس ،فمهها يشههاىده أو يشههيده أي مههن الح هواس ينتقههل إلههى عقههل االنسههان
ويترجم ليصل إلى الحقيقهة ،أن أىهم حاسهتين خاطبيها القهرآن الكهريم ىمها السهمع والبصهر ،قهال تعهالى
﴿ َْلََّ ُ أَ يرَجَِِ ي َِْي نُؽِونَ أَِّْ هَ جِِِ ي لَ جَعيََيُونَ رََي ً مَجَعَمَ لَِِ ُ ْلطَّاييَْ مَْلتؤَنيصَا رَ مَْلتؤَفت ِاَِةَ لَعَََِِّا ي جَِّياِِرُمنَ ﴾
ك نَا ِ ِعَتا ٌ
ص لَا َ
(ٖ ،)ٔٛوابمو المدعوين بأنيم مؤاخذون عمى ما تجنيهو حواسهيم ،قهال تعهالى﴿ َملَا َجقتا ُ َْا لَا يَ َ
َِنَّ ْلطَّييَْ مَْلتاَصَرَ مَْلتِْؤَْدَ َِم أِملَ ِاكَ ََا نَ عَ يا ُ َْطيا ِولً ﴾ (ٗ ،)ٔٛوخاطهب حاسهة الهذوق فقهال﴿ َِني هُاوَ َِلَّا
ذَِترٌ لَِتعَا لَيِ

َ ﴾ (٘ ،)ٔٛوذلهك فهي معهرض وصهفة لعهذاب الكهافرين ،ومهن اروع اسهاليبو فهي محاورتهو

لمدعويو كان خطابيم إلهى عهدم تعطيهل حواسهيم وتسهخيرىا ،مهن اجهل الوصهل إلهى ا﵀ وتوحي ِ
هده قهال
تعهالى ﴿ أَفَََ ٍَ ي ِارُمنَ َِلَاي ْلت َنَامَ َََيا َ َُِقَاثي ( )06مََِلَاي ْلطَّايَ َِ َََيا َ رُفِعَاثي ( )07مََِلَاي ْلتجَاَا َ َََيا َ
نِصِ ااَثي ( )08مَِلَااي ْلت اؤَريضَ َََياا َ ضُ اؽِحَثي ( )11فَ اََْرري َِنَّيَاا أَنت اثَ ُْ اََْررٌ ﴾ ( ،)ٔٛٙبههل وامتههدح ا﵀ تعههالى مههن
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يستعمل حواسو ليتواصل بيا إلى ا﵀ تعالى فقهال﴿ مَفٌِ ْلتاؤَريضَ آٍََا تٌ لَِتيُاوقِ ِ

َ ( )11مَفِاٌ أَنتِْطِاِِ ي

أَفَََ ا جِايصِ ارُمنَ ( )10مَفِااٌ ْلطَّ ايَ َِ رَزتقِِِ ا ي مََْ ا جِوعَ اُِمنَ ( )11فَ اوَرَ ل ْلطَّ ايَ َِ مَْلت اؤَريضَ َِنَّ ا ُ لَحَ اقح ِْثت امَ َْ ا أَنَِِّ ا ي
جَ يؽِقِونَ ﴾ (.)ٔٛٚ
ولقد مثل سموك الرسول عميو الصالة والسالم قمة ىهذا الخطهاب االسهالمي الحسهي فهي قهول
تعهالى ﴿ لَقَِي ََ نَ لَِِ ي فٌِ رَضُو َ ْلََّ ِ أِضيوَةٌ ََطَ َة لِيََي ََ نَ ٍَريجُو ْلََّ َ مَْلتََويمَ ْلتآَ ِرَ مَذَََرَ ْلََّا َ ََاثًِِْ ﴾

()ٔٛٛ

 ،فسموكو عميهو الصهالة السهالم ممها يقهع تحهت ادراك الحهواس وجهاء الحهديث ليبهين ذلهك فيقهول عميهو
الصههالة والس ههالم (خههذو عن ههي مناسههككم) ( ،)ٜٔٛوقول ههو (صههموا كم هها رأيتمههوني اص ههمي) (ٓ ،)ٜٔب ههل أن
معجهزات االنبيههاء عمههييم الصههالة والسههالم اكثرىهها حسههية ليمههتمس المههدعوين ادلههة معجهزة تكههون وسههيمة
ليدايتيم إلى رب العباد (ٔ ،)ٜٔومثال ذلك قولو تعالى حاكيًا عن بني اسهرائيل﴿ قَا َ عَِطَاي ْنياَُ
َْريٍَ َ ْلََّهُ َّ رَنَّ َ أَنتسَ ت عََََي َ َْ كَِِةً ََِْ ْلطَّيَ َِ جَِِاونُ لَ َا عَِاًِْ لِؤَمَّلِ َا مَآَ ِرَنَا مَآٍََاةً ِْ ياكَ مَْريزِقت َا مَأَنتاثَ َاُِ ْلارَّْزَقِ

َ

( ) 003قَا ا َ ْلََّا ا ُ َِنراااٌ ُْ َسلِهَا ا عَََا اَيِِ ي فَيَا اَي ٍَِتِْا اري نَعيا اُِ ِْا ا يِِ ي فَا ا َنرٌ أِعَْرنُا ا ُ عَا اَْْنً لَا ا أِعَْرنُا ا ُ أَََا اًِْ ِْا اََ
ْلتعَا لَيِ

َ﴾(ٕ ،)ٜٔكهذلك كانهت ناقهة صهالح ،وعصها موسههى ،ونجهاه ابهراىيم مهن النهار كميها معجهزات

حسية ماديهة ولعهل البشهرية فهي طفولتيها كانهت بهأمس الحاجهة إلهى اقنهاع الحهواس بهالممس والمشهاىدة
والس ههماع وال ههذوق والش ههم أكث ههر م ههن حاجتي هها لألقن ههاع العقم ههي والبي ههاني والبالغ ههي والتشه هريعي والعمم ههي
وغيرىهها مههن وج ههوه االقنههاع االح ههدث واالكثههر مالئم ههة لتطههور الفك ههر االنسههاني ف ههي االجيههال والق ههرون
عجزتهو ( )تجمههع كههل ذلههك وتركههز عمههى اعجههاز خالههد وشههامل ىههو اعجههاز الق هرآن
الالحقههة وكانههت م ا
الكريم.
واهم خصائص االسموب الخطابي الحسي هي:
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ٔ-سهرعة التهأثير فههي النفهوس وثباتههو (ٖ ،)ٜٔالنهو واضهح لممههدعوين تتمقفهو حواسههيم الخمسهة وتترجمههو
وتدركو يقينًا فال يبقى مجال لمشك في صدقو.
ٕ-اسههتخدام القه هرآن الكه هريم لي ههذا االس ههموب الحس ههي فههي خط ههاب ،ل ههدعوة غي ههر المس ههممين ب ههالمعجزات
الحسههية وىههذا واضههح جههداً فههي قصههص االنبيههاء مههع اق هواميم ،أمهها داخههل الصههف المسههمم فيكههون
تعميميهًا كمهها فههي تعمههم الصههالة والحههج وغيرىهها مههن العبههادات ،أو توكيههدي كمهها فههي معج ازتههو ()
المؤكههدة لصههدق رسههالتو كتسههبيح الحصههى بههين يديههو وأنههين الجههذع عنههدما تركههو وتههدفق المههاء مههن
به ههين اصه ههابعو ( .)فيه ههذه معج ه هزات حسه ههية برىنه ههت لممسه ههممين وغيه ههرىم صه ههدق النبه ههوة ورسه ههالة
االسالم.
ٖ-اتس ههاع دائه هرة الخط ههاب الحس ههي (ٗ ،)ٜٔإذا أن جمي ههع المخ ههاطبين م ههن البش ههر ل ههدييم ى ههذه الحه هواس
المشركة وىي وسائل أدارك ميمة جداً ليم قال تعالى﴿ ألَ ي نَجيعَامت لَا ُ عََي َاَيََ ( )7مَلِطَا نً مَرَاَْحََيََ
( )8مَهٍََِي َ هُ ْل َّجيٍَِيََ ﴾(٘ ،)ٜٔوكان البد من مخاطبتيم بما يقع تحت حواسيم من مدارك.

-3اسموب الخطاب العقمي

وىو ذلك االسهموب الهذي يركهز عمهى العقهل ويهدعوا إلهى التفكهر والتهدبر واالعتبهار ( ،)ٜٔٙفهُن
من الناس من ال يؤمن إال بالدليل العقمي ومن ذلك قولو تعهالى﴿ َْ ْجَّطََْ ْلََّ ُ َِْي ملٍَِ مََْا ََا نَ َْعَا ُ
ن ﴾( ،)ٜٔٚوفهي قولهو
َ
ن ْلََّا ِ َعيَّا ٍَصِاِْو
َ
ح
ط ضُا يا َ
ب َِم ِ َل ٍ َن َي َ ََ َق م َل َع ََ َن يععِا ُه ي َعََاي َنعيا ح
َ ِ َل ٍ َِذًْ َل َْ َه َ
ي
ِْ
تعهالى﴿ لَوي ََ نَ فَِهَيَ آَلِهَة َِلَّ ْلََّ ُ لََْطََِجَ فَطُايحَ نَ ْلََّ ِ رَ ل ْلتعَريظَ عَيَّ ٍَصِِْونَ ﴾ ( ،)ٜٔٛدليهل واضهح لمهن
اع وأن لهم يكهن عمهى عمهم بهالمنطق
لو المام بأساليب المناطقة في استدالالتيم ويدركو من لهو عقهل و ِ
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( ،)ٜٜٔولقههد ذكههر ا﵀ سههبحانو وتعههالى العقههل فههي عههدد كبيههر مههن آياتههو فم هرة يههذكرهُ فههي معههرض حههث
االنسان عمى التدبر لموصول إلى ا﵀ قال تعهالى﴿ مََِْي آٍَ جِ ِ ٍُرٍَِِ ُ ْلتاَريَِ َويفً مَؼَيَعً مٍَُ َاسل ِ ِْاََ ْلطَّايَ َِ

َْا ًَ فََُحيََااٌ نَا ِ ْلتاؤَريضَ نَعياَِ َْويجِهَا َِنَّ فِااٌ ذَلِاكَ لَآٍَا تٍ لِقَاويمح ٍَعيقَِِااونَ ﴾ (ٕٓٓ) ،ويهدعو مدعويههو لمتههدبر
والتفكهر وان يتعظهوا بعقهوليم قبههل أن ييمكهوا بفسههاد معتقهداتيم كمهها ىمهك الكههافرون فهي سههابق االزمههان
قهال تعههالى﴿ أَفَََا ي ٍَطِاُِمْ فِااٌ ْلتاؤَريضَ فَحَِِااونَ لَهُا ي قَِِااو ٌ ٍَعيقَِِااونَ نَهَا أَمي آَذَْنٌ ٍَطيايَعُونَ نَهَا ﴾ (ٕٔٓ)،
ن ﴾ (ٕٕٓ)،
َ
َ لَا ٍَ يع ِقَِاو
َ
ن رَا َّر ْلا َِّمَْ ل ِع يا َِ ْلََّا ِ ْلصُّا ُّ ْلتا ُا تِ ُ ْلَّا ٍِْ
َّ
وقهال تعهالى ذامهاً مهن عطهل عقمهو﴿ َِ
فيههم لههم يعطمهوا حواسههيم فقههط بههل عقههوليم ايض هًا فمههم يههدركوا حقيقههة االلوىيههة ،وااليمههان بمهها جههاءت بههو
الرسههل مههن الحههق المبههين وخاطههب اصههحاب العقههول الراجحههة بالمههدح ألنيهها توصههميم إلههى االيمههان ﴿
ك َل َآٍَا تٍ لِقَاويمح ٍَعيقَِِاونَ ﴾ (ٖٕٓ)،
ن فِاٌ َذلِا َ
َّ
ت نَا َؤ يْ َر ِه َِ
طرَْ ٌ
ص َمْ تل َقيَا َر َمْل ُّجُاو ُم ُْطَا َّ
ط َر َل ِِ ُ ْل َََّيا َم َمْل َّهَا َر َمْلَِّّا يي َ
ض َّ
َم َ
وامتدحيم مرات عهدة ومنيها قهال تعهالى ﴿ ٍُاؤيجٌِ ْلتحِِتيَاةَ َْاَي ٍََِّا َُ مََْاَي ٍُاؤيتَ ْلتحِِتيَاةَ فَقَاِي أِمجِاٌَ
ََيرًْ ََثًِِْ مََْ ٍََََّّْرُ َِلَّ أِملِو ْلتؤَلتاَا َ ﴾ (ٕٗٓ)( ،والحكمهة اصهابة القهول والعقهل والهرأي فقهد أوتهي وأعطهي خيه اًر
كثي ه ًار مهها يههذكر مهها يههتعظ بأمثههال الق هرآن والحكمههة اال أول هوا االلبههاب ذوو العقههل النههاس) (ٕ٘ٓ) ،وامههدح
ايضًا ٍٍ من يعتبر بقصص الغابرين فقال﴿ لَقَِي ََ نَ فٌِ قَصَصِهَ ي عِايرَةٌ لِاؤِملٌِ ْلتؤَلتاَا َ ﴾ ( ،)ٕٓٙواكهد
أن العقههل البشههري يحتههاج إلههى التههذكير مخاطبهاً لههوُ ومههذك اًر ايههاه بعبوديتههو لمخههالق الواحههد قههال تعههالى﴿

مَلََِحََََّْرَ أِملِو ْلتؤَلتاَ َ ﴾ ( ،)ٕٓٚوقهال﴿ هًُِى مَذَِترَى لِؤِملٌِ ْلتؤَلتاَ َ ﴾ ( ،)ٕٓٛفياليها مهن مكانهة اعطاىها
ا﵀ تعالى لذوي العقول التي تصل إلى االيمان بُدراكيا وتفكرىها ويالهو مهن خطهاب سهامي ليها لتتبهين

الحق وتصل إليو.
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أما أبرز خصائص اسموب الخطاب العقمي هي:

ٔ-مخاطبة العقول بما تفيم ،وبما فطرىا ا﵀ عميو من تفكر وتدبر بأمور الماضي لالتعهاظ بمها فيهو
من قصص الكفر وااليمان وعالقتيما قال تعالى﴿ فَ قتصُصَ ْلتقَصَصَ لَعَََّهُ ي ٍَحَََِّْرُمنَ ﴾(.)ٕٜٓ
ٕ-مخاطبة المدعوين لمنظر والتدبر في شؤن الكون والظواىر الطبيعية ومحاولة فيم القهوى الكبهرى
هدق بههو العقههول الواعيههة الفطنههة ،وتههؤمن بههو
التهي تقههف وراءىهها مبرىنهاً وجههود ا﵀ تعههالى ،الههذي تُص ُ
القموب الصافية ،وتحسس وجوده الحواس الرشيدة.

ٖ-دعوة االنسان لتذكر واجبو تجاه مقام االلوىية والربوبية ﵀ الواحد األحد.
ٗ-حث القرآن الكريم في خطابة عمى التفكر في مآل ىذا العالم وانو ازئهل ال محالهة﴿ مَْظتارَ ي لَهُا ي َْثَامَ
ْلتحَََ ةِ ْلُِّنتََ ََيَ ٍَ أَنتسَلت َ هُ ََِْ ْلطَّيَ َِ فَ يحَََػَ نَ ِ نَاَ تُ ْلتؤَريضَ فَؤََياَ َ هََِِّيً جَْترُمهُ ْلرلٍَ ُُ مَََ نَ ْلََّا ُ عَََاي َِامر
رٌَيٍَ ُْقتحَِِرًْ ﴾(ٕٓٔ).
٘-التفكههر ف ههي االمث ههال الت ههي ضه هربيا ا﵀ تعههالى وح ههث عم ههى ت ههدبرىا﴿ مَجَِتا اكَ ْلتؤَْيثَا ا ِ نَعتا ارَنُهَ لَِ َّا ا شَ لَعَََّهُا ا ي
ٍَحَََِّْرُمنَ ﴾(ٕٔٔ) ،ثم ودعوة اإلنسان لالستنتاجات المنطقية التي ترسخ االيمان.
-ٙتطههور نطههاق االسههموب العقمههي فههي الق هراءات الحديثههة لمق هرآن الك هريم والتركيههز عمههى طرقههو الفكريههة
والعممية في ايصال الدعوة ،والبرىنة عمى ثوابتو وتطور الفكر االنساني والعمهوم ،ونضهوج الفكهر
ليالئم خطاب القرآن الذي جاء لكل زمهان ومكهان ،فكأنهو قهد قه أر كهل تهاريخ الكهون وتحهدث عنهو،
فمالم يفيم قبل قرون مهن حقهائق أصهبح اليهوم مفيومهاً بفضهل تطهور العمهم والفكهر وأصهبح العقهل
أكبههر الههدعاة إلههى ا﵀ فههي ىههذا العصههر مههع التقههدم التكنمههوجي والفكههري والثقههافي الههذي يشههيد بكههل
جنباتو ِ
ق القرآن وعظمتو.
ص َد َ

املثذث الثالث
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دعىج يىًس عليه السالم أمنىرجا
املطلة األول دعىته عليه السالم

لقههد كانههت دع ههوة يههونس عميههو الس ههالم نموذج هاً حيه هاً لمتسههامح والعدالههة ف ههي الخطههاب ال ههدعوي

القرآنههي ،فمقههد حصههل العههدل االليههي تجههاه صههفوة البشههر وىههو نبههي ا﵀ ذو النههون عميههو السههالم لمهها لههم
ينتظهر االمهر االليهي واجتيهد فهي موضهع الجتيهاد فيهو ،فخهرج مهن قومهو بعهد أن دعهاىم إلهى ا﵀ ولههم
يسههتجيبوا ل ههو ،ووق ههع التسههامح االلي ههي مه هرة عن ههدما عههاد وت ههاب إل ههى ا﵀ توب ههة صههادقة وى ههو ف ههي بط ههن
الحوت ،ثم جاء التسامح االليي مرة اخهرى مهع قومهو لمهن تركهوا الكفهر وايقنهوا بهأن العهذاب واقهع بيهم
فصدقوا ا﵀ بالتوبة قبل وقوع العذاب وامنوا بو ونجو من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة.
ومما ورد في القرآن الكريم عن قصة يونس عميه السالم:
وسورة في القرآن الكريم باسم يونس عميو السالم ذلك انيا تضمنت قصتوُ مهع قومهو وسهنبدأ

ِ
قصتو كمها ورد فييها قهال تعهالى فهي سهورة يهونس عميهو السهالم ذاكه اًر حالهة قومهو﴿ فَََويلَا ََ نَاثي قَريٍَاة
بسرد
ً فِااٌ ْلتحَََاا ةِ ْلااُِّنتََ مََْحَّعي َاا هُ ي َِلَااي
َ
ص َليَّاا َآ َْ ُااوْ َََِّاا تْ َ عَاا ي ُه ي عَااَْْ َ ْ تلطِاا يس
ث َف َ َْ َعهَاا َِ َن ِنهَاا َِلَّاا قَاا يو َم ٍُااو ِن َ
َآ َْ َاا ي
َِ

ٍ﴾(ٕٕٔ).

وخاطب ا﵀ تعالى نبيو يونس عميو السالم في سورة القمم فقال عز من قائل﴿ فَ َياَري لِحُِت َ رَنلكَ ملَ
جََِِي ََصَ َِبَ ْلتحُوتِ َِذت نَ دَى مَهُوَ َِْت ِومٌ لَويلَ أَني جََِْرَََ ُ نِعييَة َِْي رَنل ِ لَ ُاََْ نَ لتعَرََِْ مَهُوَ َْْتُْومٌ ( )38فَ جيحَاَ هُ
رَنُّ ُ فَجَعَََ ُ ََِْ ْلصَّ لِحِ

َ ﴾ (ٖٕٔ).وقال تعالى ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ

ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﲎﲏ ﳗ ﲐ ﳗ ﳗﲑ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﳗ ﲝ ﳗ ﲞ
(ٕٗٔ).
ﳗﲟ ﳗ ﳗ ﳗ ﲠ ﳗ ﳗ ﳗ ﳗﱠ
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بعههث ا﵀ تعههالى يههونس عميههو السههالم إلههى أىههل نينههوى مههن أرض الموصههل ،فههدعاىم إلههى ا﵀
عههز وجههل فكههذبوه وأصههروا عمههى كفههرىم وعنههادىم ،فممهها طههال ذلههك عميههو مههن أمههرىم ،خههرج مههن بههين
أظيههرىم ووعههدىم حمههول العههذاب بيههم بعههد ثههالث ،فممهها خههرج تحققهوا نههزول العههذاب بيههم فقههذف ا﵀ فههي
قموبيم التوبة واإلنابة وندموا عمى ما كان منيم تجاه نبييم فمبسهوا المسهوح وفرقهوا بهين كهل أم وولهدىا
وكههل بييمههة وولههدىا ،ثههم عج هوا إلههى ا﵀ عههزل وجههل وصههرخوا وتضههرعوا اليههو ،وتمسههكنوا لديههو ،وبكههى
الرجههال والنسههاء والبنههون والبنههات واألميههات ،كههذلك جههأرت األنعههام والههدواب والمواشههي ،وكانههت سههاعة
ِ
ومنتو ورحمتو عنيم العذاب (ٕ٘ٔ).
عظيمة ىائمة فكشف ا﵀ العظيم بحولو وقوتو
(فاستثنى ا﵀ قوم يونس من أىل القرى الذين لم ينفعيم إيمانيم بعد نهزول العهذاب بسهاحتيم
وأخرجيم منيم ،وأخبر خمقو أنو نفعيم ايمانيم خاصة بين سائر االمم غيرىم) (.)ٕٔٙ
(فيههم أخمص ههوا التوبههة واظي ههروا االيمههان وتض ههرعوا إلههى ا﵀ ف ههرحميم وكشههف ع ههنيم الع ههذاب)
( ،)ٕٔٚفمم يؤخروا ايمانيم إلى حين معاينة العذاب فكشفو ا﵀ عهنيم ( ،)ٕٔٛأمها قولهو تعهالى عهن نبيهو
يونس عميو السالم﴿ مَذَْ ْل ُّونَ َِذت ذَهَبَ ُْةَ ظِاً فَ َاََّ أَني لَاَي نَقتاِِرَ عََََيا ِ فَ َا دَى فِاٌ ْل َِيَا تِ
أَني لَ ا ِلَ ا َ َِلَّ ا أَنت اثَ ضُ اايحَ نَكَ َِنرااٌ َِ ي اثُ ِْ اََ ْل َّ ا لِيِ

َ﴾( ،)ٕٜٔفأنههو (غضههب عمههى قومههو أنههو لمهها

وعدىم بالعذاب سيقع بيم يوم كذا وكذا وسهمع أنهو لهم يقهع ولهم يعمهم بهأمر تهوبتيم ذىهب مغاضهبًا ربهو
النههو كشههف عههنيم العههذاب الههذي وعههدىم ب هو) (ٕٕٓ)( ،فظههن أن لههن نقههدر عميههو)( ،أي لههن ُن ّقه ِهد َر عميههو
أخه ُذ الح ِ
هوت لهوُ)
العقوبة وال الهبالء فيمها صهنع بقومهو فهي غضهبو إذ غضهب عمهييم ،وفه ارره ،وعقوبتهوُ ّ

(ٕٕٔ) ،ثههم جههاء الفههرج الربههاني بعههد أن اخمههص الههدعاء ودعههى بالوحدانيههة وسههبح ا﵀ وقدسههو وتههاب م هن
َ ْل َّا ِل ِي
َ
ث ِْا
ك َِنراٌ َِ يا ُ
ح َن َ
ث ضُا يا َ
ن لَا َِلَا َ َِلَّا َأنتا َ
ي
ذنبو بقولهو﴿ فَ َ دَى فٌِ ْل َِيَ تِ َأ

َ ﴾ (ٕٕٕ)،

وبعههد أن دعههى مق ه ًار بذنبههو تائب هًا عههن خطه ِ
هأه نجههاهُ ا﵀ تعههالى مههن كربههو الحههبس فههي بطههن الحههوت فههي
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البحههر قههال تعههالى﴿ فَ ضي احَجَاي َ لَ ا ُ منَجََّي َ ا هُ ِْ اََ ْلتةَ ا ل مَََ اَْلِكَ نِ يجَااٌ ْلتيُ اؤيِْ ِ

َ﴾

(ٖٕٕ)

( ،أي وكههذلك

ننجي المؤمنين من كربيم إذا استغاثوا بناء ودعونا)(ٕٕٗ).
املطلة الثاًي العذالح والتساهخ الرتاًي يف دعىج يىًس عليه السالم:

ٔ -برزت مالمح التسامح والعدل االليي في دعوة يونس عميهو السهالم فعنهدما كفهر قهوم يهونس كهان
العقههاب االليههي العههادل ىههو ج هزائيم لكههن الميمههة الربانيههة التههي حههددىا النبههي لههم تنتيههي بعههد فعههاد
ىؤالء إلى رشدىم وتابوا وىنها جهاء التسهامح الربهاني بهأبيى صهورة واكمميها ،فالعقوبهة الربانيهة تقهع
باألقوام الكافرة المكذبة لرسهميا قهال تعهالى﴿ َِنَّا قَاِي أِمَِاٌَ ِلََي َا أَنَّ ْلتعَاَْْ َ عَََاي َْاَي ََاَّْ َ
مَجَوَلَّي ﴾ (ٕٕ٘).واستثني القوم بأيمانيم ﴿ َِلَّ قَويمَ ٍُونِصَ لَيَّ آََْ ُاوْ َََِّاْت َ عَا يهُ ي عَاَْْ َ ْلتطِاسيًَ ﴾ (،)ٕٕٙ
(نفعيهم ايمهانيم لوقوعهو فهي وقههت االختبهار وبقهاء التكميهف ال حههال اليهأس ومتعنهاىم بمتهاع الههدنيا
بعد كشف العذاب عنيم إلى حين مقدر ليم في عمم ا﵀ سبحانو وتعالى) (.)ٕٕٚ
ٕ-امهها نبههي ا﵀ يههونس عميههو السههالم فقههد خههرج غاضههبًا عمههى قومههو لكفههرىم قبههل مجههيء االذن االليههي
هدر ا﵀ عميهو العهذاب
بخروجو ،وغيهرةً عمهى ديهن ا﵀ ،ومهن حسهن ظنهو بها﵀ تعهالى ظهن أن لهن ُي ّق َ
والعقوبههة بههذلك الههذنب ،لكههن العدالههة االلييههة اقتضههت أن تقههع العقوبههة الربانيههة عمههى ذنبههو﴿ فَ لتحَقَيَ ا ُ

ْلتحُااوتُ مَهُ اوَ َُِْااَ ٌ ﴾( ،)ٕٕٛوجههاء التسههامح الربههاني م هرة اخههرى فبعههد أن عفههى ا﵀ عههن قومههو جههاءت
الرحمة والتسامح لتشممو بعد أن عاد إلهى ا﵀ تائبهاً موحهداً معترفهاً بذنبهو ،وانجهاه حسهن ظنهو بها﵀
الرؤف الرحيم.
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املطلة الثالث أسالية اخلطاب الذعىي القرآًي يف دعىج

يىًس عليه السالم

اوالً :األسموب العاطفي

ص َليَّا َآ َْ ُاوْ َََِّا تْ َ عَا ي ُه ي عَاَْْ َ
ث َف َ َْ َع َه َِ َن ِن َه َِ َّل قَا يو َم ٍُاو ِن َ
ث َق يرٍَة َآ َْ َ ي
ٔ-الخطاب العاطفي في قولو تعالى﴿ َف ََ يو َل ََ َن ي
ْلتطِاسيًَ فِااٌ ْلتحَََا ةِ ْلاُِّنتََ مََْحَّعي َا هُ ي ِلَااي َِا

ٍ ﴾ ،)ٕٕٜففيهو ترغيههب لممهدعوين بهان يصههيبيم

النفع باأليمان وبما ينتظرىم من خير الدنيا واالخرة بيذا االيمان.
ٕ-مشاعر الغضب ﵀ وغيرة عمى دينو في قولو تعالى﴿ مَذَْ ْل ُّونَ َِذت ذَهَبَ ُْةَ ظِاً ﴾(ٖٕٓ).
ٖ-التههأثير الخطههابي الجميههل فههي قولههو تعههالى (قههوم يههونس) ،فيههو مههنيم يريههد خيههرىم ويعرفههون صههدقة
وصفاتو الحميدة التي اىمتو الن يكون نبييم فاستثارىا ا﵀ في خطابهو المهدعوين بهأن اختهار ليهم
نبياً منيم يفيم افكارىم ويقدر مشاعرىم ونسبو منيم.
ٗ-دقة الوصف الرباني في قولهو﴿ فَ َا دَى فِاٌ ْل َِيَا تِ ﴾(ٖٕٔ) ،فبهين مشهاعر الرىبهة فهي ظممهات
البحر والميل والحوت ،ومشاعر الندم من نبي ا﵀ يهونس عميهو السهالم ،ثهم عودتهو إلهى جنهب ا﵀
تائباً راغباً في رحمتو.
٘-الرحمة والعطف الرباني في قولو تعهالى﴿ فَ ضيحَجَاي َ لَ ُ منَجََّي َا هُ ِْاََ ْلتةَا ل مَََاَْلِكَ نِ يجَاٌ ْلتيُاؤيِْ ِ

َ

﴾(ٕٖٕ) ،فبعد وصف الغم الذي فيو يونس عميو السهالم ،جهاءت الرحمهة الربانيهة بأسهمى صهورىا
لتنجيو بل لتنجي كل المدعوين إلى ا﵀ أن ىم امنوا ورجعوا إلى ا﵀ بصدق واخالص.
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-ٙالعتاب الرقيق والحهث عمهى عهدم التأسهي بهو فهي مسهألة عجمتهو تمهك﴿ فَ َيااَري لِحُِتا َ رَنلاكَ مَلَا جَِِاَي
ََصَا َِبَ ْلتحُااوتِ َِذت نَ ا دَى مَهُ اوَ َِْت ِااومٌ ﴾(ٖٖٕ) ،فالصههبر والتههأني سههمة الههدعاة إلههى ا﵀ وقههدوتيم فههي
ذلك االنبياء عمييم السالم.
ثانياً :األسموب الحسي
ٔ-خهروج النبهي يهونس عميهو السهالم مهن بيهنيم بعهد أن دعهاىم ولهم يسهتجيبوا اثهار ذلهك مخهاوفيم مهن
وقوع العذاب وأدركوا بخروجو اقتراب عذاب ا﵀ منيم بحواسيم وعقوليم.
ٕ-التقام الحهوت ليهونس عميهو السهالم حهدث أدركتهو حواسهوُ وأدرك أن العقوبهة االلييهة قهد وقعهت بهو،
فعههاد مسههتفيدًا مههن حواسههو بههذكر ا﵀ والرجههوع إليههو باإلنابههة والتوبههة ،قههال تعههالى﴿ فَََويلَ ا أَنَّ ا ُ ََ ا نَ

ََِْ ْلتيُطَالحِ

َ ( )032لَََاَثَ فٌِ نَؽت ِ ِ َِلَي ٍَويمَ ٍُايعَثِونَ ﴾(ٖٕٗ).

ٖ-خرج يهونس عميهو السهالم مهن بطهن الحهوت مريضهًا (وىهو سهقيم) فحواسهو مدركهة لمها ىهو فيهو مهن
الم ومرض فكان الدواء الربهاني حسهياً ايضها بهان قهال﴿ مَأَنتاَحت َا عََََيا ِ رَاجَرَةً ِْاَي ٍَقتؽِا

ٍ ﴾(ٖٕ٘)،

ليشههفى مهها بههو مههن سههقم بسههبب الحههوت ،وليسههتطيع اسههتعادة عافيتههو مههن اجههل أن يقههوم بواجباتههو
الدعويههة عمههى أكمههل وجههو ويعههوض مهها فاتههو قبههل ذلههك .فتههذوق وأكههل اليقههين فشههفاه مههن مرضههو
واسههتظل بظههل او ارقههو مههن الشههمس التههي كانههت تؤذيههو وحواسههو شههاكرة ال نعههم ا﵀ عميههو ومدركههو
ألفضالو تعالى.
ٗ-وفههي قولههو تعههالى﴿ مَأَريضَااَت َ هُ َِلَاااي ِْ َااةِ أَلتاا ٍ أَمي ٍَسٍَااُِمنَ ﴾( ،)ٕٖٙفيههو دالالت حسههية رائعههة عمههى
االعههداد الربههاني ليههذا النبههي الههذي سيرسههل بعههد أن يبتمههى بمهها ابتمههى بههو إلههى مئههة ألههف أو يزيههدون
من الناس فال بد لو من التحمي بالصبر والجمد ليعمميم احكام الدين وشريعة التوحيهد ،فقهد خهرج
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قوي الجسم والروح بعد ىذا االعداد الرباني لميمة كبيرة ،واعداد غفيرة من المدعوين المختمفهين
المشاعر واالذواق واالىواء والبد من معاممة كل شكل من اشكاليم بما يتناسب مع طبيعتيم.
ثالثاً :األسموب العقمي

ٔ-نالحظ االسموب العقمي في قولو تعهالى﴿ فَََويلَ ََ نَثي قَريٍَة آََْ َثي فَ ََْعَهَ َِنَ نِهَ َِلَّ قَاويمَ ٍُاونِصَ لَيَّا آََْ ُاوْ َََِّاْت َ عَا يهُ ي
عََْْ َ ْلتطِسيًَ فٌِ ْلتحَََ ةِ ْلُِّنتََ مََْحَّعي َ هُ ي َِلَاي َِا

ٍ ﴾( ،)ٕٖٚفالعاقهل مهن أتعهظ بغيهره والشهقي

اتعههظ بنفسههو ،بههل أن التفكههر فههي حههال قههوم يههونس عميههو السههالم يههدعو اإلنسههان لأليمههان ليكههون
عاقبتوُ كعاقبتيم في النجاة والتمتع بنعم ا﵀ عز وجل في الدنيا واآلخرة.

ٕ-التفكر الذي اوصل سيدنا يونس عميو السالم وىو في بطهن الحهوت إلهى عمهل يرضهي ا﵀ تعهالى
عنو ،ويستجمب عفوه وكان الذكر في مكهان لهم يهذكر ا﵀ فيهو أحهد قبهل يهونس عميهو السهالم قهاده
إلى رضي ا﵀ ،فكم من لبيب اوصمو عقمو إلى مرضاة ا﵀.
ٖ-وقههوع العقوب هة االلييههة دليههل العدالههة ،فقههد اقتضههت حكمتههو تعههالى معاقبههة المههذنب واقت هران الههذنب
بالعقوبة منيج عقمي فطري ،لكن ما أن أدرك النبهي يهونس عميهو السهالم أن ال ممجهأ مهن ا﵀ إال
إليو وعاد وتاب كانت المكافئة الربانية بقبول توبتو واعفائو من العقوبة.
ٗ-تفكر قوم يونس عميو السالم لما خرج منيم بحاليم وانو واقع بيهم العهذاب الهذي وعهدىم بهو نبهييم
اوصميم إلى طريقهة فريهدة فهي التوبهة قبهل وقهوع العهذاب ،فهاعتبروا قبهل أن يصهبحوا عبهرة لغيهرىم
من االقوام ونجو بفضل تفكرىم وتوبتيم وايمانيم با﵀.
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اخلامتح
لقهد تميههز الخطههاب الهدعوي القرآنههي بميهزات عديههدة وبههرز فيههو العههدل والتسههامح اإلليههي كههأروع
ما يكون ،لقد كان ليذا الخطاب أىداف وأركان وسمات وأساليب تميز بيها عهن غيهره مهن الخطابهات
البشرية.

ال كيههف ال وىهو يصهدر مهن خهالق ىههذا الكهون العهالم بمها فيهو مههن
ٔ -فميزتهو الربانيهة جعمتهو كهام ً
مخموقات وبما يصمح نفوس المدعوين في الدنيا واآلخرة.
ٕ -لقد راعى ىذا الخطاب اإلليي عقول البشر وقموبيم وحواسيم عمى أكمل وأروع وجو.
ال ممبي هها مطاله هب
ٖ -ووج ههو لي ههم تع ههالى ش ههأنو حس ههب مش ههاربيم واخ ههتالفيم خطابه هًا متوازنه هًا معت ههد ً
خصوصيتيم شامالً كل جوانب شخصيتيم.
ٗ -الشمولية وتنوع األسموب القرآني وانتقاالتو الرائعة بين أفانين الخطاب بسالسهة وانسهجام مهع
أخههذه بمتطمبههات النفههوس البش هرية المتمقيههة لمخطههاب القرآنههي جعمههو نموذجهها ال يتكههرر فههي إعجههازه
وتكاممو.
ولقههد اتخههذنا مههن دعههوة يههونس عميههو السههالم بعههد بيههان السههمات العامههة واألسههاليب القرآنيههة فههي
الخطه ههاب الدعويه ههة اتخه ههذنيا نموذج ه هًا لدقه ههة ىه ههذه األسه ههاليب وتنوعيه هها فه ههي خطابيه هها العقم ه هي والحسه ههي
والع ههاطفي وكان ههت غايتن هها إبه هراز ى ههذه األس ههاليب ومخاطبتي هها لوس ههائل اإلدراك البشه هري م ارعيه هةً طاقت ههوُ

المحددة أمام قدرة ا﵀ تعالى وعممو الكامل العظيم.
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هىاهش الثذث

(ٔ) سورة فصمت اآليةع ٕٗ.

(ٕ) العين ألبي عبد الرحمن الفراىيدي( ،ت ٓٔٚىه ) ،دار ومكتبة اليالل ،د.ت ٕ.ٖٛ /
(ٖ) سورة النساء ،آية .٘ٛ

(ٗ) سورة االنعام ،آية ٕ٘ٔ.
(٘) سورة البقرة ،اآلية ٖٕٔ.
( )ٙسورة االنعام ،اآلية ٔ.

( )ٚتيذيب المغة محمد بن احمد االزىري( ،ت ٕٓٚىه) ،دار احياء التراث العربي ،طٔ(ٕٔٓٓم).ٕٔٗ/ٕ ،
( )ٛسورة االنفطار ،اآلية .ٛ-ٚ

( )ٜينظرع الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،أبو نصر ،الجواىري الفارابي( ،ت ٖٖٜه) ه ،دار العمهم لمماليهين،
بيروت ،طٗ(ٔٗٓٚهٜٔٛٚ-م).ٔٚٙٓ /٘ ،

(ٓٔ) التعريفه ههات عمه ههى به ههن محمه ههد الجرجه ههاني ،ت  ٛٔٙى ه هه ،دار الكته ههب العمميه ههة بيه ههروت لبنه ههان ،طٖٔٔٗٓ( ،ه-
ٖٜٔٛم)ٔٗٚ/ٔ ،
(ٔٔ) مسههند ،الشههياب ابههو عبههد ا﵀ مههن سههالمة القضههاعي( ،تٗ٘ٗ ه) مؤسسههة الرسههالة-بيههروت طٕ(ٔٗٓٚه-
ٜٔٛٙم).ٗٛ/ٔ ،
(ٕٔ) ينظرع لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور (تٔٔٚىه) ،دار صهادر ،بيهروتٔٗٔٗ ،ىهه ،ت ٕ٘ٓٔ ،دار
اليداية.ٗٛٗ /ٙ ،
(ٖٔ) ينظرع التعريفات عمى بن محمد الجرجانئٕٔ/ٔ،
(ٗٔ) ينظرع تيذيب المغة لمحمد االزىري.ٕٜٓ /ٜ ،
(٘ٔ) سورة القيامة ،اآليتان ٔٛ_ٔٚ

( )ٔٙينظرع الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،أبو نصر ،الجواىري الفارابيٙ٘/ٔ،

( )ٔٚمناىههل العرفههان فههي عمههوم الق هرآن محمههد عبههد العظههيم الزرقههاني( ،ت  ٖٙٚى هه) ،مطبعههة عيسههى البههاي الحمبههي
وشركاؤه ،طٖ (د.ت).ٜٔ /ٔ ،
( )ٔٛالتعريفات عمى بن محمد الجرجاني.ٔٚٗ/ٔ ،

( )ٜٔينظرع المهدخل لدارسهة القهرآن الكهريم محمهد ابهو شهيبة(تٖٓٗٔه) ،دار المهواء الريهاض ،السهعودية طٖ ،سهنة
(ٔٗٓٚىهٜٔٛٚ-م).ٜٔ/ٔ ،
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(ٕٓ) ينظرع درة الغواص في اوىام الخواص القاسم بن عمي البصري (ت ٘ٔٙىه) ،مؤسسة الكتب الثقافية-بيهروت،
طٔٔٗٔٛ -ٜٜٔٛ (،ىه).ٕٙ٘ /ٔ ،
(ٕٔ) تيذيب المغة االزىري.ٕٔٔ/ٚ .
(ٕٕ) سورة ص ،اآلية ٕٓ.

(ٖٕ) النيايههة فههي غريههب االثههر البههن االثيههر الجههزري( ،ت ٙٓٙىهه) ،المكتبههة العمميههة ،بيههروت (ٕٜٜٔىه هٜٜٔٚ-م)،
ٕ.ٗ٘/
(ٕٗ) اس ههاس البالغ ههة اب ههو القاس ههم محم ههود الزمخش ههري( ،ت ٕ٘ٛىه هه) ،دار الكت ههب العممي ههة – بي ههروت ،لبن ههان ،طٔ،
ٜٔٗٔىهٜٜٔٛ-م.ٕ٘٘ /ٔ ،

(ٕ٘ ) الخطاب الدعوي عند جمعيهة العممهاء المسهممين الجزائريهة ود ارسهة مقارنهة رسهالة ماجسهتير لمباحثهة شهيرة شهفري
بُشراف أ.د محمد رزمان جامعة باتنة قسم اصول الدين (.ٔٙ /ٔ ،)ٕٜٓٓ-ٕٓٓٛ
( )ٕٙالتعريفات عمى بن محمد الجرجانيٙٛ/ٔ،

( )ٕٚتاج العروس من جواىر القاموس لمرتضى الزبيدي ،ت ٕ٘ٓٔىه ،دار اليداية .ٖٙ /ٖٛ
( )ٕٛسورة االعراف ،اآلية ٘٘.

( )ٕٜينظههرع المحكههم والمحههيط االعظههم البههن سههيده المرسههي ،ت (ٗ٘ٛى هه) ،دار الكتههب العمميههة بيههروت ،طٔ.
(ٕٔٗٔىهٕٓٓٓ-م).ٖٕ٘ /ٕ ،
(ٖٓ) سورة يونس ،اآلية ٓٔ.

(ٖٔ) المخصص ألبن سيده المرسهي(ٗ٘ٛىهه) ،دار االحيهاء التهراث العربهي ،بيهروت ،طٔ (ٔٗٔٚى هٜٜٔٙ-م)/ٗ ،
.٘ٚ
(ٕٖ) المعجم الوسيط إبراىيم وآخرون.ٕٛٚ /ٔ ،
(ٖٖ) المصدر نفسو.ٕٛٙ /ٔ ،

(ٖٗ) ينظرع الخطاب الدعوي شيرة شفري.ٔٚ/ٔ ،

(ٖ٘) المدخل إلى عمم الدعوة محمد أبو الفتح البيانوني ،مؤسسة الرسالة بيروت ٘ٔٗٔىهٜٜٔ٘ ،م.ٔٚ/ٔ ،
( )ٖٙسورة النحل ،اآلية ٗٗ.

( )ٖٚسورة النساء ،اآلية .٘ٚ

( )ٖٛسورة االسراء ،اآلية ٘ٔ.

( )ٖٜسورة الزلزلة ،اآلية .ٛ-ٚ
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(ٓٗ ) الجههامع المسههند الصههحيح المختصههر مههن امههور رسههول ا﵀ صههمى عميههو وسههمم وسههننو وايامههو ،صههحيح البخههاري
لمحمد بن اسماعيل البخاري ،دار طوق النجاة ،طٕٕٔٔٗ ،ىه ،ٙ/ٗ ،رقم الحديث ٖ٘.ٕٚ
(ٔٗ) سورة البقرة ،اآلية ٕٕٕ.

(ٕٗ) سورة فصمت ،اآلية ٖٗ.
(ٖٗ) سورة الحج ،اآلية ٕٗ.

(ٗٗ) سورة فصمت ،اآلية ٖٗ.

(٘ٗ) سورة االحقاف ،اآلية ٖ٘.
( )ٗٙسورة النساء ،اآلية ٘.ٔٙ
( )ٗٚسورة آل عمران.ٔٓٗ ،
( )ٗٛسورة النحل.ٕٔ٘ ،
( )ٜٗسورة البقرة.ٕ٘ٙ ،

(ٓ٘) محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي (ت ٕٖٖٔىه) ،دار الكتب العممية-بيروت ،طٔ(ٔٗٔٛىهه)،
.ٕٕٗ /ٙ
(ٔ٘) سورة يوسف.ٔٓٛ ،

(ٕ٘) ينظر تفسير القرآن العزيز ابهو عبهد ا﵀ بهن ابهي زمنهين المهالكي ،ت(ٕٜٜىهه) ،مكتبهة الفهاروق الحديثهة-مصهر/
القاىرة ،طٕٕٔٔٗ( ،ىهٕٕٓٓ-م).ٖٕٗ /ٕ ،
(ٖ٘) ينظرع تفسير القرآن البهي المظفهر المهروزي السهمعاني ،دار الهوطن ،الريهاض ،طٔٔٗٔٛ( ،هٜٜٔٚ-م)/ٖ ،
ٕ.ٚ
(ٗ٘) سورة النساء ،اآلية ٘.ٔٙ
(٘٘) سورة طو ،اآلية ٖٗٔ.

( )٘ٙينظ ههرع تفس ههير القه هرآن الحك ههيم (تفس ههير المن ههار) ،محم ههد رش ههيد رض هها (ت ٖٗ٘ٔ ىه هه) ،الييئ ههة المصه هرية العام ههة
لمكتابٜٜٔٓ ،م.٘٘ /ٙ ،
( )٘ٚسورة فصمت ،اآلية ٖٖ.

( )٘ٛينظهرع مههدارك التنزيههل وحقهائق التأويههل ألبههي البركهات النسههفي( ،ت ٓٔٚىهه) ،دار الكمهم الطيههب-بيههروت ،طٔ،
(ٜٔٗٔىهٜٜٔٛ-م).ٕٖٙ /ٖ ،
( )ٜ٘الج ههامع االحك ههام القه هرآن ،الب ههي عب ههد ا﵀ محم ههد ب ههن احم ههد القرطب ههي (ت ٔٙٚىه هه) ،دار الكت ههب المصه هرية
القاىرة ،طٕٖٔٛٗ( ،ىه ٜٔٙٗ-م)ٖٙٓ/ٔ٘ ،
(ٓ )ٙسورة الجمعة ،اآلية ٕ.
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(ٔ )ٙتنهوير المقبههاس مههن تفسههير أبههن عبههاس لعبههد ا﵀ بههن عبههاس رضههي ا﵀ عنههو( ،ت ٙٛىهه) ،دار الكتههب العمميههة-
لبنان.ٗٚٔ /ٔ ،
(ٕ )ٙسورة البقرة ،اآلية ٕ.ٔٙ
(ٖ )ٙسورة المائدة ،اآلية ٖ.ٚ

(ٗ )ٙسورة االنبياء ،اآلية ٔٓٛ
(٘ )ٙسورة الحج ،اآلية ٖٗ.

( )ٙٙسورة آل عمران ،اآلية ٗٗٔ.

( )ٙٚسورة النساء ،اآليات ٓ٘ٔ.ٕٔ٘-ٔ٘ٔ-
( )ٙٛسورة االنعام ،اآلية ٓ.ٜ

( )ٜٙسورة االنبياء ،اآلية ٕ٘.

(ٓ )ٚسورة آل عمران ،اآلية .ٜٔ
(ٔ )ٚسورة البقرة ،اآلية ٘.ٕٛ

(ٕ )ٚشههرح العقي ه دة الطحاويههة صههدر الههدين أبههن ابههي العههز الحنفههي ،دار السههالم لمطباعههة والنشههر الطبعههة المص هرية
االولىٕٔٗٙ( ،ىهٕٓٓ٘-م).ٕٜٚ ،
(ٖ )ٚسورة الفرقان ،اآلية ٔ.

(ٗ )ٚسورة آل عمران ،اآلية ٖ.
(٘ )ٚسورة النساء ،اآلية ٖ.ٔٙ
( )ٚٙسورة األعمى ،اآلية .ٜٔ
( )ٚٚسورة المائدة ،اآلية .ٗٛ

( )ٚٛينظرع الكشاف لجار ا﵀ الزمخشري( ،تٖ٘ٛىه) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،طٖٔٗٓٚ ،ىه.ٙٗٓ /ٔ ،
( )ٜٚسورة النازعات ،اآليات.ٗٔ-ٗٓ-ٖٜ-ٖٛ-ٖٚ ،
(ٓ )ٛسورة النجم ،اآلية ٖ.ٗ-

(ٔ )ٛينظرع تفسير النسفي.ٖٜٛ /ٖ ،
(ٕ )ٛسورة آل عمران ،آية ٗٓٔ.
(ٖ )ٛسورة البقرة ،اآلية ٖٓ.

(ٗ )ٛتفس ههير القه هرآن لع ههز ال ههدين ب ههن عب ههد الس ههالم(تٓٙٙىه هه) دار اب ههن ح ههزم-بي ههروت ،طٔٔٗٔٙ( ،هٜٔٔٙ-م)،
.ٔٔٗ/ٛ
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(٘ )ٛسورة الكيف ،اآلية ٓٔٔ.
( )ٛٙسورة الذاريات ،اآلية .٘ٙ

( )ٛٚال ههوجيز ف ههي تفس ههير الكت ههاب العزي ههز اب ههو الحس ههن الواح ههدي ت (ٗٙٛىه هه) ،دار القم ههم-وال ههدار الش ههامية ،دمش ههق،
بيروت ،طٔ(٘ٔٗٔىه).ٖٕٔٓ /ٔ ،
( )ٛٛتفسير النسفي.ٖٛٓ /ٖ،

( )ٜٛىههو ربعههي مههن عههامر بههن خالههد بههن عمههرو ،أمه َهد عمررضههي ا﵀ عنههو بههو المثنههى بههن حارثههة ،وكههان مههن أش هراف
العرب شارك فهي نياونهد واله االحنهف لمها فهتح خرسهان عمهى طخارسهتان ،ينظهرع االصهابة فهي تمييهز الصهحابة
البن حجر العسقالني(تٕ٘ٛىه) ،دار الكتب العممية بيروت ،طٔ.ٖٛٚ /ٕ ،ٔٗٔ٘ ،

(ٓ )ٜينظ ههرع البداي ههة والنياي ههة ،اب ههو الف ههداء ابه ههن كثي ههر (تٗ ٚٚىه هه) دار احي ههاء الته هراث العرب ههي ،طٔٔٗٓٛ( ،ىه ه ه-
ٜٔٛٛم).ٗٙ /ٚ ،
(ٔ )ٜينظ ههرع ف ههي ظ ههالل القه هرآن س ههيد قط ههب (ت ٖ٘ٔٛىه هه) ،دار الش ههروق-بي ههروت-الق ههاىرة ،طٕٔٗٔ ،ٔٚىه هه/ٕ ،
.ٔٓ٘ٚ
(ٕ )ٜينظههرع المعج ههم الوسههي ط لمجم ههع المغ ههة العربيههة بالق ههاىرة ،ابه هراىيم مصههطفى واخ ههرون ،دار ال ههدعوة .د .ت/ٔ ،
.ٕٛٙ
(ٖ )ٜالمدخل إلى عمم الدعوة محمد ابو الفتح البيانوني.ٗٓ /ٔ ،
(ٗ )ٜالمصدر نفسو.ٗٔ/ٔ ،
(٘ )ٜسورة سباء ،اآلية .ٕٛ

( )ٜٙسورة االعراف ،اآلية .ٔ٘ٛ
( )ٜٚسورة فاطر ،اآلية ٕٖ.

( )ٜٛينظرع ل وامع االنوار البيية وسواطع االسرار االثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ،شمس الهدين
السفاريني (تٔٔٛٛىه) ،طٕ (ٕٓٗٔىهٜٕٔٛ-م).ٖٗٓ /ٔ ،
( )ٜٜسورة النحل ،اآلية ٕ٘ٔ.

(ٓٓٔ) سورة الممتحنة ،اآلية .ٛ

(ٔٓٔ) التفسههير المنيههر ف ههي العقيههدة الشه هريعة والمههنيج ،د .وىب ههة الزحيمههي ،دار الفك ههر المعاصههر-دمش ههق ،طٕ،
(ٔٗٔٛىه).ٖٔٗ /ٕٛ ،
(ٕٓٔ) سورة البقرة ،اآلية ٔ.ٜٔ
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(ٖٓٔ) الجهامع الصههحيح المختصهر مههن امهور رسههول ا﵀ ( )وسههننو وايامهو-صههحيح البخهاري ،ٖٚ/ٔ ،رقههم الحههديث
.ٕٔٚ
(ٗٓٔ) الته ههذكرة فه ههي األحاديه ههث المشه ههتيرة لبه ههدر اله ههدين الزركشه ههي (ت ٜٗٚى ه هه) دار الكته ههب العممي ه هة ،بيه ههروت ،طٔ،
(ٔٗٓٙهٜٔٛٙ-م) ،ٔٓٛ /ٔ ،رقم الحديث ٔٗ.
(٘ٓٔ) سورة النحل ،اآلية ٕ٘ٔ.

( )ٔٓٙمدارج السهالكين بهين منهازل ايهاك نعبهد وايهاك نسهتعين ،البهن القهيم الجوزيهة (تٔ٘ٚىهه) ،دار الكتهاب العربهي-
بيروت-طٖٔٗٔٙ( ،ىهٜٜٔٙ-م) ٕ.ٗٗٛ /
( )ٔٓٚسورة االنعام ،اآلية ٓ.ٜ

( )ٔٓٛسورة يوسف ،اآلية .ٜٔٓ
( )ٜٔٓسورة البقرة ،اآلية ٗ٘.

(ٓٔٔ) سورة االعراف ،اآلية ٘.ٙ
(ٔٔٔ) سورة االعراف.ٖٚ ،
(ٕٔٔ) سورة االعراف ٘.ٛ

(ٖٔٔ) ينظرع تفسير القرآن العزيز ابو عبد ا﵀ بن زمنين.ٕٜٔ /ٕ ،
(ٗٔٔ) سورة النور ،اآلية ٕٕ.

(٘ٔٔ) سورة االعراف ،اآلية. ٜٜٔ
( )ٔٔٙسورة غافر ،اآلية ٕ.ٛ

( )ٔٔٚجامع البيان لمطبري.ٕٜٗ /ٜٔ ،
( )ٔٔٛسورة محمد ،اآلية.ٔٓ ،

( )ٜٔٔسورة فصمت ،اآلية ٖٗ.

(ٕٓٔ) سورة الحج ،اآليتان ٓ٘.٘ٔ-

(ٕٔٔ) ينظرع التفسير الوجيز لمواحدي ٔ ،ٖٚٚ /وينظرع تفسير القرآن لمسمعاني المزوري.ٗٗٙ /ٖ ،
(ٕٕٔ) سورة فاطر ،اآلية .ٚ

(ٖٕٔ) سورة االحقاف ،اآلية ٖ٘.
(ٕٗٔ) سورة غافر ،اآلية .ٚٚ

(ٕ٘ٔ) ينظرع تفسير النسفي.ٕٕٕ /ٖ ،

( )ٕٔٙسورة الصافات ،اآليات ٔ.ٖٔٚ ،ٕٔٚ ،ٔٚ
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( )ٕٔٚسورة الروم ،اآلية .ٗٚ

( )ٕٔٛسورة االنعام ،اآلية ٖٗ.

( )ٕٜٔانه هوار التنزي ههل واسه هرار التأوي ههل لناص ههر ال ههدين البيض ههاوي (ت ٘ ٙٛىه هه) ،دار احي ههاء الته هراث العرب ههي ،بي ههروت
(ٔٗٔٛىه) ،طٔ.ٔٙٓ /ٕ ،
(ٖٓٔ) سورة آل عمران ،اآلية ٘.ٜٔ
(ٖٔٔ) سورة االعراف ،اآلية .ٜ٘
(ٕٖٔ) سورة ىود ،اآلية ٗ.ٛ

(ٖٖٔ) ينظرع تفسير الواحدي ،ٖ٘ٓ /ٔ ،وتفسير السمعاني.ٗ٘ٔ /ٕ ،
(ٖٗٔ) سورة االنعام ،اآلية ٘ٔ.
(ٖ٘ٔ) سورة ىود ،اآلية .ٕٚ

( )ٖٔٙينظرع تفسير الكشاف لمزمخشري.ٖٛٛ /ٕ ،
( )ٖٔٚسورة ىود ،اآلية .ٕٜ
( )ٖٔٛسورة ىود ،اآلية ٖٔ.

( )ٖٜٔينظرع زاد المسير ألبي الفرج أبن الجوزي(ٜ٘ٚىه) ،دار الكتهاب العربهي-بيهروت ،طٕٕٔٔٗ( ،ىهه)/ٕ ،
.ٕٚٓ/ٕ ،ٕٜٙ
(ٓٗٔ) سورة االعراف ،اآليات’ .ٙٛ،ٙٚ ،ٙٙ
(ٔٗٔ) ينظرع جامع البيان لمطبري.٘ٗ/ٕٔ ،
(ٕٗٔ) سورة فصمت ،اآلية ٖٗ.

(ٖٗٔ) سورة المؤمنون ،اآلية .ٜٙ

(ٗٗٔ) ينظرع جامع البيان ،الطبري.ٙٚ /ٜٔ ،
(٘ٗٔ) سورة الشعراء ،اآلية .ٖٜٔ

( )ٔٗٙسورة النساء ،اآليتان.ٔٗ-ٖٔ ،
( )ٔٗٚسورة االعراف ،اآلية ٘.ٛ

( )ٔٗٛالجههامع االحكههام الق هرآن ،البههي عبههد ا﵀ محمههد بههن احمههد القرطبههي (ت ٔٙٚى هه) ،دار الكتههب المص هرية
القاىرة ،طٕٖٔٛٗ( ،ىهٜٔٙٗ-م).ٕٗٛ/ٚ ،
( )ٜٔٗسورة االنعام ،اآلياتع .ٚٛ-ٚٚ-ٚٙ
(ٓ٘ٔ) سورة االنعام ،اآلية .ٜٚ
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(ٔ٘ٔ ) ينظههرع دعههوة الرسههل إلههى ا﵀ تعههالى محمههد احمههد العههدوي ،دار المعرفههة بيههروت (ٖٜٜٔى ه هٜٜٔٚ-م)،
ٔ.ٗٗ/
(ٕ٘ٔ) سورة النساء ،اآلية ٕٗٔ.

(ٖ٘ٔ) مف ههاتيح الغي ههب فخ ههر ال ههدين ال ههرزاي (تٙٓٙىه هه) ،دار احي ههاء الته هراث العرب ههي-بي ههروت ،طٖ(ٕٓٗٔه)،
.ٗٚٓ/ٜ
(ٗ٘ٔ) سورة ص ،اآلياتع .ٕٓ-ٜٔ-ٔٛ-ٔٚ
(٘٘ٔ) سورة آل عمران ،اآلية.ٕٙ
( )ٔ٘ٙسورة يوسف ،اآلية ٔٓٔ.

( )ٔ٘ٚسورة األسراء ،اآلية ٔٔٔ.
( )ٔ٘ٛسورة النحل ،اآلية ٓ.ٜ

( )ٜٔ٘سورة النساء ،اآلية .٘ٛ
(ٓ )ٔٙسورة االنبياء ،اآلية ٔ.

(ٔ )ٔٙالوجيز ،لمواحدي.ٚٔٓ/ٔ ،
(ٕ )ٔٙسورة الحجر ،اآلية ٘.ٛ
(ٖ )ٔٙسورة الزمر ،اآلية ٖ٘.

(ٗ )ٔٙسورة البقرة ،اآلية ٖٗٔ.

(٘ )ٔٙسورة آل عمران ،اآلية ٖٔ.

( )ٔٙٙسورة الرحمن ،اآليتان .ٕٚ-ٕٙ

( )ٔٙٚسورة الذاريات ،اآليتان ٕٓ.ٕٔ ،
( )ٔٙٛينظرع تفسير السمعاني ٘.ٕ٘٘/
( )ٜٔٙسورة فصمت ،اآلية ٖ٘.

(ٓ )ٔٚينظرع المدخل إلى عمم الدعوة البيانوني.ٕٓٗ/ٔ ،
(ٔ )ٔٚسورة االنعام.ٕٔ٘ ،

(ٕ )ٔٚسورة الزمر ،اآلياتع ٕٕ.ٕٖ-

(ٖ ) ٔٚمجههاالت الههدعوة فههي القهرآن واصههوليا ،عههاطف محمههد عبههد المعههز الفيههومي ،مكتبههة اوالد الشههيخ (اليههرم -
الجيزة) ،ط (ٕٔٗٚىهٕٓٓٙ-م).ٕٙ /ٔ ،
(ٗ )ٔٚسورة الفتح ،اآلية ٗ.
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(٘ )ٔٚسورة الفتح ،اآلية.ٕٜ

( )ٔٚٙسورة التوبة ،اآلية .ٕٔٛ

( )ٔٚٚينظرع زاد المسير البي الفرج أبن الجوزي.ٖٖٔ /ٕ ،
( )ٔٚٛينظرع مجاالت الدعوة لمفيومي.ٕٙ /ٔ ،
( )ٜٔٚسورة النور ،اآلية ٘٘.

(ٓ )ٔٛسورة آل عمران ،اآلية ٖٔ.

(ٔ )ٔٛينظرع جامع البيان لمطبري.ٖٕٗ /ٔٙ ،
(ٕ )ٔٛسورة الرعد ،اآلية .ٕٛ

(ٖ )ٔٛسورة النحل ،اآلية .ٚٛ

(ٗ )ٔٛسورة االسراء ،اآلية .ٖٙ
(٘ )ٔٛسورة ص ،اآلية .ٛٚ

( )ٔٛٙسورة الغاشية ،اآلية .ٕٔ-ٕٓ-ٜٔ-ٔٛ-ٔٚ
( )ٔٛٚسورة الذاريات ،اآليات ٕٓ.ٕٖ-ٕٕ-ٕٔ-
( )ٔٛٛسورة االحزاب ،اآلية ٕٔ.

( )ٜٔٛمسههند االمههام الشههافعي ابههو عبههد ا﵀ محمههد بههن ادريههس الشههافعي (تٕٗ-ىهه) ،دار الكتههب العمميههة بيههروت
(ٖٓٔٚهٜٔ٘ٔ -م) ،ٖ٘ٓ/ٔ ،رقم الحديث ٗٓ.ٜ
(ٓ )ٜٔالجامع المسند الصحيح المختصر مهن امهور رسهول ا﵀ ( )وسهننو وايامهو صهحيح البخهاري،ٕٔٛ-ٔ ،
رقم الحديث ٖٔ.ٙ
(ٔ )ٜٔينظرع مدخل إلى عمم الدعوة لمبيانوني.ٕٔ٘ /ٔ ،
(ٕ )ٜٔسورة المائدة ،اآليات ٗٔٔ.ٔٔ٘-

(ٖ )ٜٔمدخل إلى عمم الدعوة لمبيانوني.ٕٔٛ /ٔ ،

(ٗ )ٜٔالمدخل إلى عمم الدعوة لمبيانوني.ٕٔٛ/ٔ ،
(٘ )ٜٔسورة البمد.ٔٓ-ٛ ،

( )ٜٔٙالمدخل إلى عمم الدعوة لمبيانوني.ٕٓٛ /ٔ ،
( )ٜٔٚسورة المؤمنون ،اآلية ٔ.ٜ
( )ٜٔٛسورة االنبياء ،اآلية ٕٕ.

( )ٜٜٔينظرع مجاالت الدعوة في القرآن واصوليا لمفيومي.ٕ٘/ٔ ،
(ٕٓٓ) سورة الروم ،اآليةٕٗ.
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(ٕٔٓ) سورة الحج ،اآلية .ٗٙ

(ٕٕٓ) سورة االنفال ،اآلية ٕٕ.
(ٖٕٓ) سورة النحل ،اآلية ٕٔ.

(ٕٗٓ) سورة البقرة ،اآلية .ٕٜٙ

(ٕ٘ٓ) تفسير ابن عباس.ٖٜ /ٔ ،
( )ٕٓٙسورة يوسف ،اآلية ٔٔٔ.
( )ٕٓٚسورة ص ،اآلية .ٕٜ

( )ٕٓٛسورة غافر ،اآلية ٗ٘.

( )ٕٜٓسورة األعراف ،اآلية .ٔٚٙ
(ٕٓٔ) سورة الكيف ،اآلية ٘ٗ.
(ٕٔٔ) سورة الحشر ،اآلية ٕٔ.
(ٕٕٔ) سورة يونس ،اآلية .ٜٛ

(ٖٕٔ) سورة القمم اآليات .٘ٓ-ٜٗ-ٗٛ

(ٕٗٔ) سورة الصافات ،اآليات من ٔٗٛ-ٖٜٔ

(ٕ٘ٔ) ينظرع قصص االنبياء أبو الفهداء إسهماعيل بهن عمهر بهن كثيهر القرشهي البصهري ثهم الدمشهقي (المتهوفىع
ٗٚٚىه) ،دار التأليف ،القاىرة ،طٔ(ٖٔٛٛهٜٔٙٛ-م).ٖٛٙ /ٔ ،
( )ٕٔٙجامع البيان لمطبري.ٕٓٙ /ٔ٘ ،

( )ٕٔٚانوار التنزيل واسرار التأويل ناصر الدين البيضاوي.ٕٔٗ/ٖ ،

( ) ٕٔٛينظ ههرع المس ههتفاد م ههن قص ههص القه هرآن لم ههدعوة وال ههدعاة عب ههد الكه هريم زي ههدان ،مؤسس ههة الرس ههالة (د .ت)،
ٔ.ٗٙٔ/
( )ٕٜٔسورة االنبياء ،اآلية .ٛٚ

(ٕٕٓ) جامع البيان لمطبري.٘ٔٔ /ٔٛ ،
(ٕٕٔ) المصدر نفسو.٘ٔٗ /ٔٛ ،
(ٕٕٕ) سورة االنبياء ،اآلية .ٛٚ
(ٖٕٕ) سورة االنبياء ،اآلية .ٛٛ

(ٕٕٗ) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لمواحدي.ٕٕٚ /ٔ ،
(ٕٕ٘) سورة طو ،اآلية .ٗٛ
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( )ٕٕٙسورة يونس ،اآلية .ٜٛ

( )ٕٕٚروح البيههان إسههماعيل حقههي بههن مصههطفى اإلسههتانبولي الحنفههي الخمههوتي ،المههولى أبههو الفههداء (المتههوفىع
ٕٔٔٚىه) دار الفكر ،بيروت.ٛٔ /ٗ ،
( )ٕٕٛسورة الصافات ،اآلية ٕٗٔ.
( )ٕٕٜسورة يونس ،اآلية .ٜٛ

(ٖٕٓ) سورة االنبياء ،اآلية .ٛٚ
(ٖٕٔ) سورة االنبياء ،اآلية .ٛٚ
(ٕٖٕ) سورة االنبياء ،اآلية .ٛٛ
(ٖٖٕ) سورة القمم ،اآلية .ٗٛ

(ٖٕٗ) سورة الصافات ،اآلية ٖٗٔ.ٔٗٗ-
(ٖٕ٘) سورة الصافات ،اآلية .ٔٗٙ
( )ٕٖٙسورة الصافات ،اآلية .ٔٗٚ
( )ٕٖٚسورة يونس ،اآلية .ٜٛ

املصادر واملراجع
القرآن الكريم
ٔ .اس ههاس البالغه ههة ابه ههو القاسه ههم محمه ههود الزمخش ههري ،ت ٕ٘ٛى ه هه ،دار الكته ههب العمميه ههة – بيه ههروت ،لبنه ههان ،طٔ،
ٜٔٗٔىهٜٜٔٛ-م.
ٕ .االصابة في تمييز الصحابة البن حجر العسقالني(تٕ٘ٛىه) ،دار الكتب العممية بيروت ،طٔ.ٔٗٔ٘ ،
ٖ .انه هوار التنزي ههل واس ه هرار التأوي ههل لناص ههر اله ههدين البيض ههاوي (ت ٘ ٙٛىه هه) ،دار احيه ههاء الته هراث العرب ههي ،بيه ههروت
(ٔٗٔٛىه) ،طٔ.
ٗ .البداية والنياية ،ابو الفداء ابن كثير (تٗٚٚىه) دار احياء التراث العربي ،طٔٔٗٓٛ( ،ىه )ٜٔٛٛ-م.
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٘ .تاج العروس من جواىر القاموس لمرتضى الزبيدي ،ت ٕ٘ٓٔىه ،دار اليداية.
 .ٙالتذكرة في األحاديث المشتيرة لبدر الدين الزركشي (ت ٜٗٚىه) دار الكتهب العمميهة ،بيهروت ،طٔ-ٔٗٓٙ( ،
.)ٜٔٛٙ
 .ٚالتعريفات عمى بن محمد الجرجاني ،ت ٛٔٙىه ،دار الكتب العممية بيروت لبنان ،طٔ.)ٜٖٔٛ-ٖٔٗٓ( ،
تفس ههير القه هرآن الحك ههيم (تفس ههير المن ههار) ،محم ههد رش ههيد رض هها ت ٖٗ٘ٔ ىه هه ،لييئ ههة المصه هرية العام ههة لمكت ههاب،

.ٛ

ٜٜٓٔم.
تفسههير الق هرآن العزيههز ابههو عبههد ا﵀ بههن ابههي زمنههين المههالكي ،ت(ٕٜٜى هه) ،مكتبههة الفههاروق الحديثههة-مصههر/

.ٜ

القاىرة ،طٕٕٔٔٗ( ،ىهٕٕٓٓ-م).
ٓٔ .تفسير القرآن البي المظفر المروزي السمعاني ،دار الوطن ،الرياض ،طٜٜٔٔٚ-ٔٗٔٛ ،م.
ٔٔ .تفسير القرآن لعز الدين بن عبد السالم(تٓٙٙىه) دار ابن حزم-بيروت ،طٔ.)ٜٔٔٙ-ٔٗٔٙ( ،
ٕٔ .تفسههير الكشههاف عههن حقههائق وغ هوامض التنزيههل أبههو القاسههم الزمخشههري( ،تٕ٘ٛى هه) ،دار الكتههاب العربههي-
بيروت ،طٖٔٗٓٚ( ،ىه).
ٖٔ .التفسه ههير المنيه ههر فه ههي العقيه ههدة الش ه هريعة والمه ههنيج ،د .وىبه ههة الزحيمه ههي ،دار الفكه ههر المعاصه ههر-دمشه ههق ،طٕ،
(ٔٗٔٛىه).
ٗٔ .تنههوير المقبههاس مههن تفسههير أبههن عبههاس لعبههد ا﵀ بههن عبههاس رضههي ا﵀ عنههو ،ت ٙٛى هه ،دار الكتههب العمميههة-
لبنان.
٘ٔ .تيذيب المغة محمد بن احمد االزىري ،ت ٕٓٚىه ،دار احياء التراث العربي ،طٔ.
 .ٔٙالجهامع االحكهام القهرآن ،البهي عبهد ا﵀ محمههد بهن احمههد القرطبهي (ت ٔٙٚىهه) ،دار الكتههب المصهرية القههاىرة،
طٕٖٔٛٗ( ،ىه.)ٜٔٙٗ-
 .ٔٚالجههامع المسههند الصههحيح المختصههر مههن امههور رسههول ا﵀ صههمى عميههو وسههمم وسههننو وايامههو ،صههحيح البخههاري
لمحمد بن اسماعيل البخاري ،دار طوق النجاة دمشق ،طٕٕٔٔٗ ،ىه.
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 .ٔٛالخطاب الدعوي عند جمعية العمماء المسممين الجزائرية ود ارسهة مقارنهة رسهالة ماجسهتير لمباحثهة شهيرة شهفري
بُش هراف أ .د محمههد رزمههان جامعههة باتنههة قسههم اصههول الههدين (.)ٕٜٓٓ-ٕٓٓٛدار الكتههاب العربههي-بيههروت ،طٔ،

(ٕٕٗٔىه).

 .ٜٔدرة الغواص في اوىام الخواص القاسم بن عمي البصري (ت ٘ٔٙىه) ،مؤسسة الكتب الثقافية-بيروت
ٕٓ .دعوة الرسل إلى ا﵀ تعالى محمد احمد العدوي ،دار المعرفة بيروت (ٖٜٜٔىهٜٜٔٚ-م).
ٕٔ .روح البيان إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخموتي ،المولى أبهو الفهداء (المتهوفىع ٕٔٔٚىهه)
دار الفكر ،بيروت.
ٕٕ .زاد المسير جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (المتوفىع ٜ٘ٚىه)
ٖٕ .شههرح العقيههدة الطحاويههة صههدر الههدين أبههن ابههي العههز الحنفههي ،دار السههالم لمطباعههة والنشههر الطبعههة المص هرية
االولىٕٔٗٙ ،ىهٕٓٓ٘-م.
ٕٗ .الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،أبو نصر ،الجواىري الفا اربي ،ت ٖٖٜىه ،دار العمهم لمماليهين ،بيهروت،
طٗ(.)ٜٔٛٚ-ٔٗٓٚ

طٔٔٗٔٛ (،ه – ٜٜٔٛم)

ٕ٘ .العين ألبي عبد الرحمن الفراىيدي ،ت ٓٔٚىه ،دار ومكتبة اليالل ،د.ت.
 .ٕٙفي ظالل القرآن سيد قطب (ت ٖ٘ٔٛىه) ،دار الشروق-بيروت-القاىرة ،طٕٔٗٔ ،ٔٚىه،
 .ٕٚقصص االنبياء البن كثير الدمشقي (ٗٚٚىه) ،دار التأليف ،القاىرة ،طٔ(ٜٔٙٛ-ٖٔٛٛم).ٖٛٙ /ٔ ،
 .ٕٛالكشاف لجار ا﵀ الزمخشري( ،تٖ٘ٛىه) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،طٖٔٗٓٚ ،ىه.
 .ٕٜلس ههان الع ههرب محم ههد ب ههن مك ههرم ب ههن منظ ههور (ٔٔٚىه هه) ،دار ص ههادر ،بي ههروتٔٗٔٗ ،ىه هه ،ت ٕ٘ٓٔ ،دار
اليداية.
ٖٓ.

لوامهع االنهوار البييههة وسهواطع االسهرار االثريههة لشهرح الهدرة المضههية فهي عقهد الفرقههة المرضهية ،شهمس الههدين
السفاريني (تٔٔٛٛىه) ،مؤسسة الخافقين ومكتبتيا -دمشق طٕ (ٕٓٗٔىهٜٕٔٛ-م).

ٖٔ .مجاالت الدعوة في القرآن واصوليا ،عاطف محمد عبد المعز الفيومي ،مكتبة اوالد الشيخ (اليهرم -الجيهزة)،
ط ٕٔٗٚىهٕٓٓٙ-م.
ٕٖ .محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي ت (ٕٖٖٔىه) ،دار الكتب العممية-بيروت ،طٔ(ٔٗٔٛىه).
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ٖٖ .المحكم والمحيط االعظهم البهن سهيده المرسهي ،ت (ٗ٘ٛىهه) ،دار الكتهب العمميهة بيهروت ،طٕٔٔٗٔ( .ى ه-
ٕٓٓٓم).
ٖٗ .المخصص ألبن سيده المرسي(ٗ٘ٛىه) ،دار االحياء التراث العربي ،بيروت ،طٔ (ٔٗٔٚىهٜٜٔٙ-م).
ٖ٘ .مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ،البهن القهيم الجوازيهة (تٔ٘ٚىهه) ،دار الكتهاب العربهي-
بيروت-طٖٔٗٔٙ( ،ىهٜٜٔٙ-م).
.ٖٙ

م ههدارك التنزي ههل وحق ههائق التأوي ههل ألي البرك ههات النس ههفي( ،ت ٓٔٚىه هه) ،دار الكم ههم الطي ههب-بي ههروت ،طٔ،
ٜٔٗٔىهٜٜٔٛ-م.

 .ٖٚالمدخل إلى عمم الدعوة محمد أبو الفتح البيانوني ،مؤسسة الرسالة بيروت ٘ٔٗٔىهٜٜٔ٘ ،م.ٔٚ/ٔ ،
 .ٖٛالم ههدخل لدارس ههة القه هرآن الكه هريم محم ههد اب ههو ش ههيبة .ت ٖٓٗٔ ،طٖ ،س ههنة ٔٗٓٚى ه هٜٔٛٚ-م ،دار المه هواء
الرياض ،السعودية.
.ٖٜ

المستفاد من قصص القرآن لمدعوة والدعاة عبد الكريم زيدان مؤسسة الرسالة (د .ت).

ٓٗ .مسههند االم ههام الش ههافعي ابههو عب ههد ا﵀ محم ههد بههن ادري ههس (تٕٗ-ىه هه) ،دار الكتههب العممي ههة بي ههروت (ٓ-ٖٔٚ
ٔ٘.)ٜٔ
ٔٗ .مسند ،الشياب ابو عبد ا﵀ من سالمة القضاعي ،تٗ٘ٗ مؤسسة الرسالة-بيروت طٕ(.)ٜٔٛٙ-ٔٗٓٚ
ٕٗ .المعجم الوسيط لمجمع المغة العربية بالقاىرة ،ابراىيم مصطفى واخرون ،دار الدعوة .د .ت.د.ط.
ٖٗ .مفاتيح الغيب البي عبد ا﵀ فخر الدين الرزاي (تٙٓٙىه) ،دار احياء التراث العربي-بيروت ،طٖ(ٕٓٗٔ).
ٗٗ .مناىههل العرف ههان ف ههي عم ههوم القه هرآن محم ههد عب ههد العظههيم الزرق ههاني ،ت  ٖٙٚىه هه ،مطبع ههة عيس ههى الب ههاي الحمب ههي
وشركاؤه دمشق ،طٖ (د.ت).
٘ٗ .النياية في غريب االثر البن االثير الجزري ،ت ٙٓٙىه ،المكتبة العممية ،بيروت ٕٜٜٔىهٜٜٔٚ-م.
 .ٗٙالههوجيز فههي تفسههير الكتههاب العزيههز ابههو الحسههن الواحههدي (ت ٗٙٛى هه) ،دار القمههم – الههدار الشههامية دمشههق-
بيروت ،طٔ.
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