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 إىل اهلل أساليب الدعوة

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) 

 .[125]النحل:(   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
 
 سبب الزنول .1

لوال أ ن حتزن النساء »رأ ى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل محزة قد ُشق بطنه، وُجِدعت أ ذانه، فقال: روي عن ابن عباس أ نه قال: 

ىل َسِبيِل َرب َِك «ل قتلنَّ ماكنه س بعني رجال مهنمأ و تكون س نَّة بعدي لرتكته حَّتَّ يبعثه هللا من بطون الس باع والطري و
ِ
، فزنل قوهل: اْدُع ا

َك  ىل قوهل: َوما َصْْبُ
ِ
.ا ِ الَّ ِِبَّللَّ

ِ
 (1)ا

 رشح املفردات .2

ليه ربك ِبدلعاء ا ىل طاعته )اْدُع(   ، أ ي دهلم وارشدمه.اي محمد من أ رسكل ا 

ىَل َسِبيِل َرب َِك( 
ِ
 .يقول: ا ىل رشيعة ربك اليت رشعها خللقه، وهو اال سالم )ا

ليك وكتابه اذلي يزنهل عليك )ِِبلِْحْْكَِة(   (2).يقول بويح هللا اذلي يوحيه ا 

ال عىل املعرفة اخلالصة عن شوائب ال خطاء وبقااي اجلهو  ل احلْكة: يه املعرفة احملْكة، أ ي الصائبة اجملردة عن اخلطأ ، فال تطلق احلْكة ا 

 يف تعلمي الناس ويف هتذيهبم. وذلكل عرفوا احلْكة بأ هنا: معرفة حقائق ال ش ياء عىل ما يه عليه حبسب الطاقة البرشية حبيث ال تلتبس عىل

حهبا احلقائق املتشاهبة بعضها ببعض وال ختطىء يف العلل وال س باب. ويه امس جامع للك الكم أ و عمل يراعى فيه ا صالح حال الناس صا

  واعتقادمه ا صالحا مس مترا ال يتغري.

نَِة( د علهيم يف هذه السورة يقول: وِبلعْب امجليةل اليت جعلها هللا جحة علهيم يف كتابه، وذك رمه هبا يف  )َوالَْمْوِعَظِة الَْحس َ تزنيهل، اكليت عد 

 (3).من جحجه، وذك رمه فهيا ما ذكرمه من أ الئه

ويه أ خص من احلْكة ل هنا حْكة يف  ،عاء ا ىل هللا ِبلرتييب والرتهيبيه ادل، ويلني نفس املقول هل لعمل اخلري واملوعظة: القول اذلي

لقاهئا.  أ سلوب خاص ال 

َّيِت يِهَ َأْحَسُن()َوَجاِدلْهُْم ِِب  يقول: وخامصهم ِبخلصومة اليت يه أ حسن من غريها أ ن تصفح عام انلوا به عرضك من ال ذى، وال تعصه  ل

 (4)يف القيام ِبلواجب عليك من تبليغهم رساةل ربك.

بطال ما خيالفه أ و معل كذكل. وملا اكن ما لقيه النيبء صىل هللا عل  يه وسمل من أ ذى املرشكني قد واجملادةل: الاحتجاج لتصويب رأ ي وا 

 يبعثه عىل الغلظة علهيم يف اجملادةل أ مره هللا بأ ن جيادهلم ِبليت يه أ حسن.

ََّك ُهَو َأعمَْلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيهِلِ  نَّ َرب
ِ
ن ربك اي محمد هو أ عمل مبن جار عن قصد السبيل من اخملتلفني يف السبت( َوُهَو َأعمَْلُ ِِبلُْمهْتَِدينَ  )ا  ا 

                                 
س ن« أ س باب الزنول»الواحدي يف  ذكره (1) س ناد ضعيف جدا«ادلالئل»، والبهيقي يف «الطبقات»اد، وأ خرجه ابن سعد يف بدون ا   .، من حديث ابن عباس، ِب 

ةاك عن ابن عباس. والثالث: ويف املراد ِِبلِْحْْكَِة ثالثة أ قوال: أ حدها: أ هنا القرأ ن، رواه أ بو صاحل عن ابن عباس. والثاين: الفقه، قاهل الضح (2)   .النبوَّ

نَِة قوالن: أ حدهام: مواعظ القرأ ن، قاهل أ بو صاحل عن ابن عباس. والثاين: ال دب امجليل اذلي يعرفونه، ق (3)  اهل الضحاك عن ابن عباس.ويف َوالَْمْوِعَظِة الَْحس َ

لهيم قوالن: أ حدهام: أ هنم أ هل مك ة، قاهل أ بو صاحل. والثاين: أ هل الكتاب، قاهل مقاتل. َوجاِدلْهُمْ  (4)
ِ
 يف املشار ا

َّيِت يِهَ َأْحَسُن ثالثة أ قوال: أ حدها: جادهلم ِبلقرأ ن. والثاين: ب  ال  هللا»ويف قوهل: ِِبل
ِ
ظ، وَأِلْن هلم عباس. والثالث: جادهلم غري فظ ٍّ وال غلي ، روي القوالن عن ابن« ال أ هل ا

 جانبك، قاهل الزجاج.

 لكية العلوم اال نسانية واال سالمية 1جامعة وهران 

 عةبساالس نة الثانية أ صول ادلين//    احملارضة ال  التفسري التحلييل

 ايت ادلعوةأ  تفسري : لثالثااحملور  السعدي كحلولد. 
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، وهو ُمجازٍّ مجيعهم جزاءمه عند ورودمه عليه.  وغريه من خلقه، وحاد  هللا، وهو أ عمل مبن اكن مهنم سالاك قصد السبيل وَمَحجة احلق 

 املعىن اال جاميل .3

براهمي صىل هللا عليه وسمل ، بني اليشء اذلي أ مره مبتابعته فيه -صلوات هللا وسالمه عليه –ملا أ مر محمدا  دعو الناس أ ن ي، ِبتباع ا 

ملا حث س بحانه عىل ادلعوة ِبلطرق املذكورة بني و ، حلس نة، واجملادةل ِبلطريق ال حسنويه احلْكة، واملوعظة ا، بأ حد هذه الطرق الثالثة

ليه تعاىل منا ذكل ا  ال البالغ املبني.أ ن الرشد والهداية ليس ا ىل النيب صىل هللا عليه وسمل وا   ، وما عىل الرسول ا 

 املعاين اال عرابية .4

نَِة( ىل َسِبيِل َرب َِك ِِبلِْحْْكَِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحس َ
ِ
اىل }و ،واملفعول حمذوف أ ي الناس ،فعل أ مر وفاعهل مس ترت تقديره أ نت {ادع} )اْدُع ا

 عطف عىل احلْكة.  {واملوعظة احلس نة} ،حال أ ي ملتبسا هبا {ِبحلْكة}و ،ِبدعمتعلقان  {سبيل ربك

َّيِت يِهَ َأْحَسُن( وامجلةل  ،خْب {أ حسن}و ،متعلقان ِبدع ويه مبتدأ   {ِبليت}و ،والهاء مفعول به ،عطف عىل ادع {وجادهلم} )َوجاِدلْهُْم ِِبل

 .{اليت}الامسية صةل 

ََّك ُهَو َأعمَْلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبِ   نَّ َرب
ِ
ن وامسها وهو مبتدأ   يهِلِ َوُهَو َأعمَْلُ ِِبلُْمهْتَِديَن()ا ن ومبن متعلقان بأ عمل ،خْب {أ عمل}و ،ا   ،وامجلةل خْب ا 

 متعلقان بأ عمل. {ِبملهتدين}و ،خْب {أ عمل}و ،متعلقان بضل وهو مبتدأ   {عن سبيهل}صةل و {ضل}ومجةل 

 املعاين الباليية .5

لهيم من ال   }ادع{  ،كام يف قوهلم يُعِطي ومينُع أ ْي يفعُل اال عطاَء واملنع ؛أ و افعل ادلعوةَ ، مة قاطبًة حفذف املفعوُل للتعمميأ ي َمْن بُعثَت ا 

جياد نفِس الفعل ا شعارًا بأ ن معوم ادلعوِة يينٌّ عن البيان جيادها عىل وجه خمصوص ،حفذفُه للقصد ا ىل ا  منا املقصود ال مر ِب   .وا 

براهمي دليل عىل أ ن صيغة ال مر وخما طبة هللا رسوهل صىل هللا عليه وسمل هبذا ال مر يف حني أ نه داع ا ىل اال سالم وموافق ل صول مةل ا 

 مس تعمةل يف طلب ادلوام عىل ادلعوة اال سالمية مع ما انضم ا ىل ذكل من الهداية ا ىل طرائق ادلعوة ا ىل ادلين.

براهمَي عليه السالمُ ا ىل اال سالم اذل }ا ىل َسِبيِل َرب َك{ ويف التعرض لعنوان الربوبية  ،ي عْب  عنه رارًة ِبلارا  املس تقمي وأ خرى مبةل ا 

ضافة الرب ِ ا ىل مضري النيب ِ صىلَّ هللا عليِه وسمل يف مقام ال مر بدعوة ال مة  املنبئِة عن املالكية وتبليغِ اليشء ا ىل كامهل الالئِق شيْئًا فشيئًا مَع ا 

ظهار اللطِف به عليه الصالة والسالم واال مياِء ا ىل وجه بناِء احلمُك ماعىل الوجه ا ال  حلكمي وتْكيِلهم بأ حاكم الرشيعِة الرشيفة من ادِلالةل عىل ا 

 .خيفى

وسبيل الرب: طريقه. وهو جماز للك معل من شأ نه أ ن يبلغ عامهل ا ىل رىض هللا تعاىل، ل ن العمل اذلي حيصل لعامهل يرض ما يش به 

 يق املوصل ا ىل ماكن مقصود، فذلكل يس تعار امس السبيل لسبب اليشء.الطر 

ضافة سبيل ا ىل ربك ِبعتبار  ليه وأ مر ِبلزتامهوا  وصار هذا املركب علام ِبلغلبة عىل  ،وهذه اال ضافة جتريد لالس تعارة ،أ ن هللا أ رشد ا 

ن اذلين كفروا ينفقون أ مواهلم ليصدوا } دين اال سالم، كام يف قوهل تعاىل: [ ، وهو املراد هنا، ويف قوهل 36]سورة ال نفال:  {عن سبيل هللاا 

ن ربك هو أ عمل مبن ضل عن سبيهل }عقبه  {.ا 

نه قد يسكل ِبملوعظة « احلْكة»وعطف املوعظة عىل  {ِبحلْكة واملوعظة احلس نة} ل هنا تغاير احلْكة ِبلعموم واخلصوص الوهجيي، فا 

 ابة، ومهنا جدل.مسكل اال قناع، مفن املوعظة حْكة، ومهنا خط

ويه من حيث ماهيهتا بيهنا وبني احلْكة العموم واخلصوص من وجه، ولكن املقصود هبا ما ال خيرج عن احلْكة واملوعظة احلس نة بقرينة 

ذ مل يعطف مصدر اجملادةل عىل احلْكة واملوعظة بأ ن يقال: واجملادةل ِبليت يه أ حسن، بل  أ ن يجء بفعلها، تنبهيا عىل تغيري ال سلوب، ا 

ال ِبليت يه أ حسن ]سورة العنكبوت:   [ .46املقصود تقييد اال ذن فهيا بأ ن تكون ِبليت يه أ حسن، كام قال: وال جتادلوا أ هل الكتاب ا 

ومعىن املالبسة والبنني، بتقدير: أ عرست، يدل عليه املقام، للمالبسة، اكلباء يف قول العرب للمعرس: ِبلرفاء {ِبحلْكة}والباء يف قوهل: 

 احلْكة، واملوعظة احلس نة. يقتيض أ ن ال ختلو دعوته ا ىل سبيل هللا عن هاتني اخلصلتني:

ذا أ جلأ تك ادلعوة ا ىل حماجة املرشكني حفاججهم ِبليت يه أ حسن. }وجادهلم ِبليت يه أ حسن{  املعىن: ا 

ال مع املع يات ارضني رصح يف اجملادةل بضمري مجع الغائبني املراد منه املرشكون، فا ن املرشكني متفاوتون يف كيف وملا اكنت اجملادةل ال تكون ا 

 .حماجهتم، مفهنم من حياج بلني

ي فالضمري يف وجادهلم عائد ا ىل املرشكني بقرينة املقام لظهور أ ن املسلمني ال جيادلون النيبء صىل هللا عليه وسمل ولكن يتلقون منه تلق

ذ مل يقل: واجملادةل احلس نة، بل قال: وجادهلم، وقال تعاىل أ يضا: املس تف  يد واملسرتشد. وهذا موجب تغيري ال سلوب ِبلنس بة ا ىل اجملادةل ا 
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ال ِبليت يه أ حسن}  [ .46]سورة العنكبوت:  {وال جتادلوا أ هل الكتاب ا 

} ََّك ُهَو َأعمَْلُ ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيهِلِ نَّ َرب
ِ
هذه امجلةل تعليل لل مر ِبالس مترار عىل ادلعوة بعد اال عالم بأ ن اذلين ال يؤمنون بأ ايت هللا ال  }ا

 هللا، وبعد وصف أ حوال تكذيهبم وعنادمه. هيدهيم

فلام اكن التحريض بعد ذكل عىل اس تدامة ادلعوة ا ىل ادلين حمتاجا لبيان احلْكة يف ذكل بينت احلْكة بأ ن هللا هو أ عمل مبصري الناس 

ال البالغ، أ ي فال تيأ س من هدايهتم وال تتجاوز ا ىل حد احلزن  عىل عدم اهتداهئم ل ن العمل مبن وليس ذكل لغري هللا من الناس مفا عليك ا 

منا عليك التبليغ يف لك حال. وهذا قول فصل بني فريق احلق وفريق الباطل.  هيتدي ومن يضل موكول ا ىل هللا وا 

 يف جانهبم ِبملوعظة احلس نة واجملادةل احلس ىن أ مه، مث وقدم العمل مبن ضل ل نه املقصود من التعليل ل ن دعوهتم أ وكد واال رشاد ا ىل اللني 

 أ تبع ذكل ِبلعمل ِبملهتدين عىل وجه التْكيل.

ميانه قد رشح هللا صدره لال سالم بعد اليأ س منه. مياء ا ىل أ نه ال يدري أ ن يكون بعض من أ يس من ا   وفيه ا 

 وتأ كيد اخلْب بضمري الفصل لالهامتم به.

يراُد الضالل بصيغة الفعِل ادلال ِ عىل احلدوث ملا أ نه تغيرٌي لفطرة هللا اليت فطَر الناَس علهيا  عراٌض عن ادلعوة ،وا  وذكل أ مٌر عارٌض  ،وا 

 .ء به عىل صيغة الامِس املن ئ عن الثباتوذلكل يج ،خبالف الاهتداء اذلي هو عبارٌة عن الثبات عىل الفطرة واجلَرايِن عىل موجب ادلعوةِ 

عادة مضري الفصل يف قوهل:  }َوُهَو َأعمَْلُ ِبملهتدين{ لو قيل: وأ عمل ِبملهتدين،  للتنصيص عىل تقوية هذا اخلْب ل نه {وهو أ عمل ِبملهتدين}وا 

الحمتل أ ن يكون معطوفا عىل مجةل هو أ عمل مبن ضل عىل أ نه خْب )ال ن( غري داخل يف حزي التقوية بضمري الفصل، فأ عيد مضري الفصل دلفع 

 هذا الاحامتل.

للتأ كيد واال شعاِر بتبايُِن حاِل املعلوَمني ومأ هلام تكريُر ، وهو م ليكون رصحيا يف تعلق العمل به، تارحيا ِبلعمل يف جانهب{وِبملهتدين}ومل يقل: 

 .من العقاب والثواب

ضاف   يان، أ ي ربك أ عمل ِبلضالني واملهتدين، ال هؤالء اذلين يظنون أ هنم همتدون وأ نمك ضالون.وهذان القاران ا 

وقدم ذكر علمه مبن ضل عن سبيهل عىل ذكر علمه ِبملهتدين ل ن املقام تعريض ِبلوعيد للضالني، ول ن التخلية مقدمة عىل التحلية، 

 فالوعيد مقدم عىل الوعد.

ال ايت يراد هبا مطلق الوصف ال التفضيل ؛ ل ن هللا ال يشاركه أ حد يف عمل ما والظاهر أ ن صيغة التفضيل اليت يه: أ عمل، يف هذه 

ليه خلقه من شقاوة وسعادة  .يصري ا 

 معىن ال ية .6

ليك يف الكتاب والس نة،  -أ هيا الرسول-ادُع  أ نت وَمِن اتبعك ا ىل دين ربك وطريقه املس تقمي، ِبلطريقة احلكمية اليت أ وحاها هللا ا 

وخاِطب الناس ِبل سلوب املناسب هلم، وانصح هلم نصًحا حس نًا، يريهبم يف اخلري، وينفرمه من الرش، وجادهلم بأ حسن طرق اجملادةل من 

ال البالغ، وقد بلَّْغَت، أ ما هدايهتم فعىل هللا وحده، فهو أ عمل مبن ضلَّ عن سبيهل، وهو أ عمل ِبملهتدين.الرف  ق واللني. مفا عليك ا 

 هداايت ال ية .7

ذا قامت به جام .1  عة أ جزأ  ذكل عهنم.وجوب ادلعوة ا ىل هللا تعاىل أ ي ا ىل اال سالم وهو واجب كفاىئ، ا 

نبيه صىل هللا عليه وسمل أ ن يدعو ا ىل دين  هذه ال ية الكرمية نزلت مبكة املكرمة يف وقت ال مر مبهادنة املرشكني، وأ مر هللا تعاىل .2

هللا ورشعه بتلطف ولني، دون خماش نة وتعنيف، وهكذا ينبغي أ ن يوعظ املسلمون ا ىل يوم القيامة. فهيي حمْكة يف هجة العصاة من 

ميانه ن من أ مكنت معه هذه ال حوال من الكفار وريج ا   .هبا دون قتال فهيي حمْكة املوحدين، ومنسوخة ِبلقتال يف حق الاكفرين. وقد قيل: ا 

تضمنت هذه ال ية تثبيت الرسول صىل هللا عليه وسمل عىل ادلعوة وأ ن ال يؤيسه قول يف قوله}ادع{، قال ابن عاشور:"  .3

منا أ نت مفرت} املرشكني هل منا يعلمه برش}[ وقوهلم: 101]سورة النحل:  {ا  ال [ وأ ن ال يصده عن ادلعوة أ نه تعاىل 103]سورة النحل:  {ا 

ال أ لقوا هبا ليه  هيدي اذلين ال يؤمنون بأ ايت هللا. ذكل أ ن املرشكني مل يرتكوا حيةل حيس بوهنا تثبط النيب صىل هللا عليه وسمل عن دعوته ا  ا 

 ".اهـالقرأ ن ويف هذه السورة من: تارحي ِبلتكذيب، واستسخار، وهتديد، وبذاءة، واختالق، وهبتان، كام ذكل حميك يف تضاعيف

وأ ن يس متر يف دعوته للحق رمغ ما يعرتضه  ،حث لدلاعية أ ن ال ييأ س يف طريق ادلعوة رمغ ما يالقيه من الصعاب والعقباتوهذا فيه 

 من العراقيل والتثبيطات. 

بيان أ سلوب ادلعوة وهو أ ن يكون ِبلكتاب والس نة وأ ن يكون خاليًا من العنف والغلظة والشدة، وأ ن تكون اجملادةل ِبليت يه  .4
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 أ حسن من غريها.

ا ىل ال ذهان  انرص السعدي يف تفسري ال ية:" من احلْكة يف ادلعوة: ادلعوة ِبلعمل ال ِبجلهل والبداءة ِبل مه فال مه، وِبل قربالش يخ قال 

ال فينتقل معه ِبدلعوة ِبملوعظة احلس نة، وهو ال مر والهنيي امل ن انقاد ِبحلْكة، وا  قرون والفهم، ومبا يكون قبوهل أ مت، وِبلرفق واللني، فا 

 ِبلرتييب والرتهيب.

كرام م ما بذكر ا  ما مبا تش متل عليه ال وامر من املصاحل وتعدادها، والنوايه من املضار وتعدادها، وا  هانة من مل يقم به.ا   ن قام بدين هللا وا 

ما بذكر ما أ عد هللا للطائعني من الثواب العاجل وال جل وما أ عد للعاصني من العقاب العاجل وال جل، فا ن اكن املدعو يرى أ ن ما  وا 

 ونقال. هو عليه حق، أ و اكن داعية ا ىل الباطل، فيجادل ِبليت يه أ حسن، ويه الطرق اليت تكون أ دعى الس تجابته عقال

نه أ قرب ا ىل حصول املقصود، وأ ن ال تؤدي اجملادةل ا ىل خصام أ و مشامتة تذهب  ومن ذكل الاحتجاج عليه ِبل دةل اليت اكن يعتقدها، فا 

 مبقصودها، وال حتصل الفائدة مهنا بل يكون القصد مهنا هداية اخللق ا ىل احلق ال املغالبة وحنوها.

ويه هداية البيان واال رشاد، وأ ما لزوم بيان احلق للناس بأ حسن ال ساليب وأ قوى وأ ظهر احلجج وأ بيهنا، ا ىل هللا أ ن واجب ادلاعية  .5

منا  ليه فهذا ليس هل، ا  تسلية لدلاعية أ ن لزوم احلق والعمل به، وهذا فيه  ا ىلبفضهل يوفق من يشاء وحده س بحانه هو هلل احلق اذلي يدعو ا 

لهياذا مل جيب الناس دعوته، أ و أ جا  ال حيزن وييأ س   قليل، وهل يف رسل هللا اذلين اكنوا مؤيدين ِبلويح واملعجزة عْبة وقدوة. ابه ا 

واملوعظة يه  احلْكة يه الالكم اذلي يظهر صوابه،قال يف التسهيل:" ،أ ن هذه ال ية مجعت أ صول الاس تدالل العقيل احلق .6

 ."عقلية ِبلْبهان واخلطابة واجلدالاء الثالثة يسمهيا أ هل العلوم ال الرتييب والرتهيب، واجلدال هو الرد  عىل اخملالف، وهذه ال ش ي

ان ل نه يتأ لف من املقدمات اليقينية ويه حقائق اثبتة تقتيض حصول معرفة ال ش ياء فا ىل احلْكة ترجع صناعة الْبهقال ابن عاشور:" 

 عىل ما يه عليه.

ىل املوعظة ترجع صناعة اخلطابة ل ن اخلطابة تتأ لف من مقدمات ظنية ل هنا مراعى فهيا ما يغلب عند أ هل العقول املعتادة. وكفى  وا 

 ِبملقبوالت العادية موعظة.

يف املناظرات واحلجاج من ال دةل املسلمة بني املتحاجني أ و من ال دةل املشهورة، فأ طلق امس اجلدل عىل  وأ ما اجلدل مفا يورد

 ."الاس تدالل اذلي يروج يف خصوص اجملادةل وال يلتحق مبرتبة احلْكة

ومن اال جعاز العلمي يف القرأ ن أ ن هذه ال ية مجعت أ صول الاس تدالل العقيل احلق، ويه الْبهان واخلطابة واجلدل املعْب :" أ يضاقال و 

 ."عهنا يف عمل املنطق ِبلصناعات ويه املقبوةل من الصناعات. وأ ما السفسطة والشعر فريبأ  عهنام احلكامء الصادقون بهل ال نبياء واملرسلني

ن »قال خفر ادلين:  ما تقرير ذكل املذهب ا  ادلعوة ا ىل املذهب واملقاةل ال بد من أ ن تكون مبنية عىل جحة. واملقصود من ذكر احلجة ا 

حفامه. لزام اخلصم وا  ما ا   وذكل الاعتقاد يف قلوب السامعني، وا 

ما أ ن تكون جحة حقيقية يقينية مْبأ ة من احامتل الن  ما أ ن ال تكون كذكل أ ما القسم ال ول فينقسم ا ىل قسمني ل ن تكل احلجة ا  قيض، وا 

قناعا، فظهر احنصار احلجج يف هذه ال قسام الثالثة:  بل تكون مفيدة ظنا ظاهرا وا 

 أ ولها: احلجة املفيدة للعقائد اليقينية وذكل هو املسمى ِبحلْكة.

 واثنهيا: ال مارات الظنية ويه املوعظة احلس نة.

حفام اخلصم وذكل   هو اجلدل.واثلهثا: ادلالئل اليت القصد مهنا ا 

ما أ ن يكون  ما أ ن يكون مركبا من مقدمات مسلمة عند امجلهور وهو اجلدل الواقع عىل الوجه ال حسن، وا  وهو عىل قسمني، ل نه: ا 

منا الالئق هبم القسم ال ول،  .ـاه« مركبا من مقدمات ِبطةل حياول قائلها تروجيها عىل املس متعني ِبحليل الباطةل. وهذا ال يليق بأ هل الفضل ا 

 . "وهو املراد بقوهل: }وجادهلم ِبليت يه أ حسن{

جعل هللا س بحانه مراتب ادلعوة حبسب مراتب اخللق. فاملس تجيب القابل اذليك اذلي مراتب ادلعوة: قال ابن القمي:" يف ال ية بيان  .7

 ال يعاند احلق وال يأ ِبه: يدعى بطريق احلْكة.

 اذلي عنده نوع يفةل وتأ خر: يدعى ِبملوعظة احلس نة. ويه ال مر والهنيي املقرون ِبلرتييب والرتهيب.والقابل 

 واملعاند اجلاحد: جيادل ِبليت يه أ حسن.

 هذا هو الصحيح يف معىن هذه ال ية.

 اخلطابة، ويه دعوة العوام.ال ما يزمع أ سري منطق اليوانن: أ ن احلْكة قياس الْبهان. ويه دعوة اخلواص، واملوعظة احلس نة: قياس 
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 وِبجملادةل ِبليت يه أ حسن: القياس اجلديل. وهو رد شغب املشايب بقياس جديل مسمل  املقدمات.

 ."وهذا ِبطل. وهو مبين عىل أ صول الفلسفة. وهو مناف ل صول املسلمني. وقواعد ادلين من وجوه كثرية. ليس هذا موضع ذكرها

وقيدت املوعظة ِبحلس نة ومل تقيد احلْكة مبثل ذكل ل ن املوعظة ملا اكن ويف ال ية بيان لوسائل ادلعوة وأ داهبا؛ قال ابن عاشور:"  .8

نكسار يف املقصود مهنا غالبا ردع نفس املوعوظ عن أ عامهل السيئة أ و عن توقع ذكل منه، اكنت مظنة لصدور غلظة من الواعظ وحلصول ا

النة القول وترييب املوعوظ يف اخلري، قال تعاىل خطاِب  نفس املوعوظ، أ رشد هللا رسوهل أ ن يتوىخ يف املوعظة أ ن تكون حس نة، أ ي ِب 

نه طغى فقوال هل قوال لينا لعهل يتذكر أ و خيىش{ ]سورة طه:   [ .43ملوىس وهارون:}اذهبا ا ىل فرعون ا 

وعظنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل موعظة وجلت مهنا القلوب وذرفت مهنا »ية أ نه قال: ويف حديث الرتمذي عن العرِبض بن سار 

 احلديث.« العيون

ىل التنبيه عىل أ ن تكون  ال يف حاةل حس نة فال حاجة ا  وأ ما احلْكة فهيي تعلمي ملتطليب الكامل من معمل هيمت بتعلمي طالبه فال تكون ا 

 حس نة.

قناع بوجه احلق فيه فهيي ال تعدو أ ن تكون من احلْكة أ و من املوعظة، ولكهنا جعلت واجملادةل ملا اكنت حماجة يف فع ل أ و رأ ي لقصد اال 

لهيا.  قس امي هلام هنا ِبلنظر ا ىل الغرض ادلاعي ا 

ذ قد اكنت جمادةل النيبء صىل هللا عليه وسمل هلم من ذيول ادلعوة وصفت ِبليت يه أ حسن كام وصفت املوعظة ِبحلس نة  ."وا 

املرشكون جيادلون النيبء قصدا ال حفامه، ومتوهيا لتغليطه نبه هللا عىل أ سلوب جمادةل النيبء ا ايمه اس تكامال ل داب وسائل ادلعوة  وقد اكن

 ."لكها

والتخلق هبذه ال ية هو أ ن لك من يقوم مقاما من قال ابن عاشور:" وجوب امتثال ما جاء يف هذه ال ية من مهنج ادلعوة ا ىل هللا،  .9

رشاد املسلمني أ و س ياس هتم جيب عليه أ ن يكون سالاك للطرائق الثالث: احلْكة، واملوعظة  مقامات الرسول صىل هللا عليه وسمل يف ا 

ال اكن منارفا عن ال داب اال سالمية وغري خليق مبا هو فيه من س ياسة ال مة، وأ ن خيىش أ ن يعرض احلس   نة، واجملادةل ِبليت يه أ حسن، وا 

لهيا هبذه الوسائل الثالث. واجملمتع اال ساليم ال خيلو عن متعنت أ و بالغ احلق ا  ملبس والكهام  مصاحل ال مة للتلف، فا صالح ال مة يتطلب ا 

قناعه وكشف قناعه.يلقي يف طر   يق املصلحني شواك الش به بقصد أ و بغري قصد. فسبيل تقوميه هو اجملادةل، فتكل أ دىن ال 

أ هيا الناس قد سنت لمك السنن، وفرضت لمك »قال يف خطبة خطهبا يف أ خر معره:  -ريض هللا عنه -أ ن معر بن اخلطاب« املوطأ  »يف 

ال أ ن تضلوا ِب حدى يديه عىل ال خرى. )لعهل رضب بيده اليرسى عىل يده « لناس ميينا وشامالالفرائض، وتركمت عىل الواحضة، ا  ورضب ِب 

الميىن املمسكة الس يف أ و العصا يف حال اخلطبة( . وهذا الرضب عالمة عىل أ نه ليس وراء ما ذكر مطلب للناس يف حمك مل يس بق هل بيان 

 ."يف الرشيعة

 


