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 ملخص البحث

حرص اإلسالم عىل األسلوب الذي ُيؤّدى به الكالم، والطريقة التي ُيطرح هبا، 

ه نحو االلتزام بالكلمة الطيبة يف خماطبة اآلخرين، وكثريًا ما كان القرآن حيث  ووجَّ

عىل خماطبة اآلخرين بالكلمة الطيبة، والقول احلسن، والقول املعروف، والقول 

ه ر، والقول الكريم. السديد، والقول امليسو القرآن الكريم إىل رضورة مراعاة ووجَّ

: احلكمة، واملوعظة احلسنة،  أدب الكلمة يف الدعوة من خالل ثالثة أمور، هي

 واجلدال باحلسنى.

للكلمة الطيبة من تأثري بالغ يف النفوس، وأمهية ويأيت هذا البحث للتنويه بام 

تنبيه عىل هذه القضية حتى تبقى حارضة يف بغرض الكربى يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، 

يف خلق وعي حقيقّي يعرف  إسهاماً النفوس، عىل أمٍل يف أن يكون هذا البحث 

 للكلمة مقدارها ومكانتها.
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 مقدمة
مما ال خيفى عىل كلِّ ذي نظر، أننا يف هذه األيام، بحاجة ماّسة إىل نوع معني من 

لدعاة، يعرف كيفية الوصول إىل قلوب اآلخرين، مسرتشدًا باخلطاب القرآين ا

واهلدي النبوي. فمن أكرب املشكالت التي ابُتيَل هبا كثري من الدعاة يف هذه األيام، 

غياب هذه املعاين النبيلة عن كثرٍي منهم. فتجد لساَن أحدهم ال يعرف إال التكفري 

دب واحلب والعطف، لدرجة أّن بعضهم ينّفر والتضليل والتفسيق، بدالً من األ

عن اإلسالم بدالً من أْن يؤلِّف قلوب الناس عليه. وما ذلك إال ألنه مل يعرف 

الوسيلة التي من خالهلا يستخدم الكلمة الطيبة والقول احلسن يف االتصال بقلوب 

اآلخرين ومالمسة وجداهنم وأحاسيسهم ومشاعرهم، من أجل نقل أفكاره  

 إليهم.

ويأيت هذا البحث للتنويه بشأن الكلمة وأمهيتها، كمحاولة إلبراز دور الكلمة 

الطيبة يف الدعوة إىل اهلل، وبيان أثرها يف نفوس اآلخرين، بغرض التنبيه عىل هذه 

يف  إسهاماً القضية حتى تبقى حارضة يف النفوس، عىل أمٍل يف أن يكون هذا البحث 

 ا ومكانتها.خلق وعي حقيقّي يعرف للكلمة مقداره

وقد سلكت يف هذا البحث منهجية التفسري املوضوعي، وذلك من خالل مجع 

اآليات املتعلقة بالكلمة الطيبة ودراسة تفسريها، هبدف الوقوف عىل أثر الكلمة 

 الطيبة يف الدعوة إىل دين اهلل تعاىل.

 ومن أهم الدراسات السابقة حول هذا املوضوع:

 .ة الطيبة/ هويدة عبداحلميدحديث القرآن الكريم عن الكلم -

 .لمفهوم الكلمة يف القرآن الكريم / عبد الفتاح زغلو -

 .من أدب الكلمة يف القرآن الكريم/ حممد نادر عبد الكريم -

 .أدب الكلمة يف القرآن/ صبحي عبد احلميد -
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 .مثل الكلمة الطيبة واخلبيثة/ حممد متويل الشعراوي -

فصل منهام عىل مبحثني، عىل فصلني، احتوى كل وقد جاء هذا البحث يف 

 :النحو اآليت

 .الفصل األول: الكلمة الطيبة في القرآن الكريم
 .الكلمة مصدر نعمة أو مصدر نقمة: ولاملبحث األ

 .الكلمة الطيبة وداللتها يف السياق القرآين : املبحث الثاين

 .الفصل الثاني: الكلمة الطيبة والدعوة إلى اهلل تعالى
 .ية الكلمة يف الدعوة إىل اهللأمه: املبحث األول

 .الكلمة الطيبة من أهم وسائل الدعوة إىل اهلل: املبحث الثاين 
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 الفصل األول
 الكلمة الطيبة يف القرآن الكريم

نتناول يف هذا الفصل مفهوم الكلمة بشكٍل عام، ثم مفهوم الكلمة الطيبة من 

كام نعرض فيه إىل ألفاٍظ أخرى استخدمها القرآن الكريم  خالل السياق القرآين،

 للداللة عىل معنى الكلمة الطيبة.

 الكلمة مصدر نعمة أو مصدر نقمة:  المبحث األول
 : : أهمية الكلمة وخطورتها أولا 

ال شك بأنَّ احلديث عن اللسان هو حديٌث عن الكالم باعتبار اللسان هو 

هو العضو املعروف يف الفم، وهو الذي ورد فيه مصدر الكالم اللفظي. واللسان 

  ڃڄ  ڄ  ڃڄ ڦ  ڦ  ڄ  ڤ  ڦ  ڦ ﴿قوله تعاىل: 

 .[11:  ]الفتح ﴾ڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ

لطائف صنعه الغريبة، فإنه صغري من نعم اهلل العظيمة و»وُيعّد اللسان نعمة 

للسان، ومها ْرمه عظيم طاعته وُجْرمه، إذ ال يتبني الكفر واإليامن إال بشهادة اج

غاية الطاعة والعصيان، ثم إنه ما من موجود أو معدوم، خالق أو خملوق، ُمَتخّيل 

أو معلوم، مظنون أو موهوم، إال واللسان يتناوله ويتعّرض لـه بإثبات أو نفي، فإّن 

اوله العلم يعرّب عنه اللسان إما بحق أو باطل، وال يشء إال والعلم ـا يتنـكل م

«متناول له
 (1)

. 

إّن ِمَن البياِن «إىل أمهية الكالم ودوره وتأثريه حني قال:  ×وقد أشار 
«َلِسحراا 

)  2)
.

م، فقال لـه العباس: ما  أنه نظر إىل عمه العباس  ×وُروي عنه  فتبسَّ

                                           
 .  171، ص3إحياء علوم الدين، ج (1)

 .11، ص7، ج6115 ، حديث رقماخلطبة، باب معةصحيح ، كتاب اجلال يف أخرجه البخاري (1)
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 »أعجبني جمالك يا عمَّ النبيّ «أضحكك يا رسول اهلل أضحك اهلل ِسنَّك؟ قال: 

»اللسان«ا رسول اهلل؟ قال: فقال العباس: ما اجلامل يف الرجل ي
(1)

.

ة، أو ـ، أو ض ثلةـمـورة مـان سوى صـوال اللسـا اإلنسان لـال: مـوكان ُيق الَّ

هبيمة مرسلة
(2)

. 

 ويف هذا املعنى قال الشاعر:

 فام املرء إال األصغران: لساُنه

 

رُ    ومعقوُله، واجلسم َخْلٌق ُمَصوَّ

يُن يف ثوٍب تراه وإنمـا   وما الزَّ

 

ن الفتى خمبوُرُه حـني خُيربُ َيزي 
(3)

 

ُروي   والكالم الصادر عن اإلنسان قد يكون أطيب يشء فيه وقد يكون أخبثه. 

يف ذلك: أنَّ لقامن كان عبدًا حبشيًا نجارًا، وأّن سيده قال لـه: اذبح يل شاة وائتني 

 بأطيبها مضغتني. فأتاه باللسان والقلب. فقال له: أما كان فيها يشء أطيب من

هذين؟ قال: ال. فسكت عنه ما سكت، ثم قال لـه: اذبح يل شاة وألق أخبثها 

مضغتني. فألقى باللسان والقلب. فقال لـه: عجبًا لك، قلُت لك: ائتني بأطيبها 

ب. فقال: فأتيتني باللسان والقلب، ثم قلت لك: ألِق أخبثها فألقيَت اللسان والقل

منهام إذا خبثاإذا طابا وال أخبث  ليس يشٌء أطيب منهام
(4)

. 

ترمجان »فالكالم واصٌف ُتعرف به األشياء، وشاهٌد ُيعرّب عام يف الضمري، فهو 

القلب، والقلب خزانة مسَتحَفظة للخواطر واألرسار، وكل ما يعيه من ذلك عن 

ده الشهوات واألهواء، وتنـتجه احلكمة ـّاحلواس من خرٍي ورش، وما تول

                                           
واحلديث ضعيف ألنه مرسل. انظر:  .117، ص1، ج1766رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة. رقم  (1)

 .155ص، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة

 .101اللطائف والظرائف، ص( (1

 .3061، ص7البيتان خلالد بن صفوان التميمي. انظر: بغية الطلب يف تاريخ حلب، ج( 3)

 .56، ص11. جامع البيان، ج71، ص7، ج31111نظر: مصنف ابن أيب شيبة، رقم ا ((1
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«والعلم
(1)

للفالح والنجاح، كام قد يكون سببًا للهالك  . لذا فقد يكون سبباً 

 والدمار، سواًء أكان ذلك يف الدنيا أو يف اآلخرة.

 اْحَفْظ لساَنَك إنَّ اللسانَ 

 

 يف قتَلهِ  
ِ
 سـريٌع إىل املرء

 وإنَّ اللساَن بريُد الفـؤادِ  

 

يدلُّ الّرجاَل علـى عقلهِ  
(2)

 

ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿قال تعاىل:  

 .[3-1]املؤمنون:  ﴾ٺ      ٺ

فقد َبنيَّ اهلل لنا يف هذه اآلية أّن اإلعراض عن لغو الكالم سبٌب من أسباب 

 الفالح، وأّن ذلك صفة مالزمة للمؤمنني.

 ويف املقابل فإّن اخلوض يف لغو الكالم سبٌب من أسباب اهلالك. قال تعاىل:
ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ   ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ﴿

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب     جئی  ی  ی  یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 .[110]النساء:  ﴾خب  مب

 وأيُّ هالٍك أعظم من التسوية بني الكفار واخلائضني معهم يف احلديث؟

هذا وقد أشارت األحاديث النبوية يف أكثر من مناسبة إىل خطورة الكالم  

 وتأثريه وأثره:

إنَّ أحدَكم ليتكلم بالكلمة ِمْن رضوان اهلل، ما «ل: أنه قا ×َوَرَد عن النبي 
ه. وإنَّ أحدَكم يظنُّ أْن تبلغ ما بلغت، فيكُتب اهلل لـه بها رضوانَه إلى يوم يلقا

من سخط اهلل، ما يظن أْن تبلَغ ما بلغت، فيكتُب اهلل عليه بها ليتكلم بالكلمة 
»سخطه إلى يوم يلقاه

(3)
. 

                                           
 .111، ص1رسائل اجلاحظ، ج (1)

 .173، ص1، ج6075البيتان البن املبارك كام يروي البيهقي يف شعب اإليامن. رقم ( 1)

 =، باب. انظر: سنن الرتمذي، كتاب الزهدصححه األلباينالرتمذي وقال عنه: حسن صحيح، وأخرجه ( 3)
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ت يا رسول اهلل، حدثني بأمٍر أعتصُم به. قال: قال: قل وعن سفيان الثقفي 

قلت: يا رسول اهلل، ما أخوُف ما ختاف عيّل؟ فأخذ  »ربَي اهلل، ثم استقم قْل:«

»هذا«بلسان نفسه ثم قال: 
(1)

.

َمْن «قال: قلُت: يا رسول اهلل، أيُّ املسلمني أفضل؟ قال:  وعن أيب موسى 
»َسِلَم المسلمون ِمْن لسانه ويده

(2)
 .

نا وقائع احلياة عىل أّن القادر عىل ضبط لسانه ينجو من كثري من املآزق  وتدلُّ

 واألزمات التي يقع فيها الثرثارون. فكْم من قتيٍل جنى عليه لساُنه، وكْم من

 : سجنٍي ألقاه يف غيابة السجن لسانه وثرثرته. ويف هذا املعنى قيل شعراً 

 يموُت الفتى ِمْن َعْثرٍة بلسانهِ 

 

ْجلِ وليس    َيموُت املرُء ِمْن َعثْرِة الرِّ

 فعثرُتُه ِمْن فيِه ترمي برأسهِ  

 

ْجِل َترْبا عـىل َمْهلِ   وعثرُته بالرِّ
(3)

 

 وقال آخر: 

 وقد ُيرجى جلرِح السيِف ُبْرءٌ 

 

وال ُبْرَء ملا َجَرَح اللسانُ  
(4)

 

 

ه  ة منفإذا كان الكالم عىل هذه الدرجة من اخلطورة والتأثري، فإنه ال منجا -رَشّ

ُيقّيد بلجام الرشع، فال ُيطلق إال بام ينفع يف »إال بأْن  -كام يقول الفيض الكاشاين

«الدنيا واآلخرة، وُيَكفُّ عن كّل ما خُيشى غائلته يف عاجله وآجله
(5)

. 

                                                           

 .151، ص1، جلرتغيب والرتهيب. صحيح ا661، ص1، ج1311، حديث رقم يف قلة الكالم=

انظر: سنن الرتمذي، كتاب الزهد، باب وصححه األلباين. رواه الرتمذي وقال: حديث حسن صحيح. ( 1)

 .65، ص3جلرتغيب والرتهيب، صحيح ا .507، ص1، ج1110، حديث رقم حفظ اللسان

، حديث رقم من سلم املسلمون من لسانه ويدهظر: صحيح البخاري، كتاب اإليامن، باب متفق عليه. ان( 1)

، 1، ج11. صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان تفاضل اإلسالم، حديث رقم 13، ص1، ج11

 .55ص

 .303، ص1البيت جلعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب. انظر: العقد الفريد، ج( 3)

 .15، ص3لبيت بغري نسبة يف: العقد الفريد، جا (1)

 .56احلقايق يف حماسن األخالق، ص6) )
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 : ثانياا: الكلمة منحة إلهية
ذلك استطاع  امتّن اهلل تعاىل عىل اإلنسان بأْن جعله ناطقًا متكلاًم، ألنه من خالل

 أْن ُيعربِّ عام يدور يف َخلجات نفسه، وينقل مشاعره لآلخرين، فيفهمونه ويفهمهم.

 ﴾ڃ ڃ ڃ  چ چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ ﴿قال تعاىل: 

 .[1-1]الرمحن:

َمُه اْلَبَيانَ ﴿والبيان الوارد يف قوله تعاىل:   يف الضمري من عاّم  اإلعراُب »هو:  ﴾َعلَّ

«عن بقية أنواع احليوان اإلنسانوبه متّيز  املقاصد واألغراض، وهو النطق،
(1)

. 

وليس املراد بتعليم البيان هنا جمرد متكني اإلنسان من بيان نفسه، بل ويضاف 

إليه َفْهُم بيان غريه، ألن هذا ما يتعّلق به فهم القرآن املذكور قبل ذلك
(2)

فاللسان . 

م وكسب العلوم إنام هو وسيلة التفاهم بني الناس، ووسيلٌة للتعليم والتعلُّ 

 واملعارف وغري ذلك.

 اإلنساننرى »والكالم نعمة عظيمة من نعم اهلل تعاىل عىل اإلنسان، ولكننا 

ينطق وُيعرّب وَيبني، ويتفاهم ويتجاوب مع اآلخرين، فننسى بطول األلفة عظمة 

 ويوقظنا لتدّبرها، يف مواضع هذه اهلبة، وضخامة هذه اخلارقة، فريّدنا القرآن إليها،

«شتى
(3)

. 

 :ثالثاا: المسؤولية عن الكالم
يبني لنا القرآن الكريم كيف أّن اإلنسان حماسٌب عىل كل ما ينطق به، ويتحّدث 

 به إىل اآلخرين، إْن خريًا فخري وإْن رّشًا فرّش، وأنَّ كّل لفٍظ حمسوب له أو عليه.

                                           
. اجلواهر احلسان 113، ص1. وانظر نفس املعنى يف: الكشاف، ج111، ص 17التحرير والتنوير، ج  (1)

 . 110، ص1يف تفسري القرآن، ج

 .175، ص6إرشاد العقل السليم، ج( 1)

 .3115، ص5يف ظالل القرآن، ج( 3)
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ڇ  ڇ  ﴿ وقال: [16]ق:  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ ﴿ قال تعاىل:

 .[11-10]االنفطار:  ﴾ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈڇ  

فالقرآن الكريم ُيقّرر مبدأ حماسبة اإلنسان عىل كّل قوٍل ينطق به، بل عىل كّل 

بخالف النطق بكلمة دالة عىل معنى ولو جزء معنى. »لفظ يتفّوه به. فاللفظ هو 

«القول؛ فهو الكالم املفيد معنى
(1)

. 

أثٍر »األوىل بالرقابة دون غريه من األعامل، ملا له من  وإنام ُخّص القول يف اآلية

شديد يف اإلضالل، كالدعاء إىل عبادة األصنام، وهني الناس عن اتباع احلق، 

«وترويج الباطل بإلقاء الُشَبه، وتغرير األغرار، ونحو ذلك
(2)

. 

وحسبنا أْن نعيش يف ظالل هذه احلقيقة، وأْن نستشعر ونحن هنّم بأية حركة، »

بأّية كلمة، أّن عن يميننا وعن شاملنا مْن ُيسّجل علينا الكلمة واحلركة؛ لتكون يف و

«سجّل حسابنا، بني يدي اهلل الذي ال يضيع عنده فتيل وال قطمري
(3)

. 

وال شّك أّن استشعار هذا املعنى يف النفس لـه أثر يف تقويم السلوك، مما ينعكس 

 بالتايل عىل عالقتنا معهم.عىل الطريقة التي ُنكّلم هبا اآلخرين، و

ويبني لنا القرآن الكريم يف موضع آخر، أّن الكالم الطيب يقع أجره وثوابه عىل 

 اهلل، فكام أّن اإلنسان ُيعاَقب عل سوء كالمه، فإنه ُيثاب عىل أدبه فيه.

ې  ې  ى  ى  ائ     ېې  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ﴿ قال تعاىل:

 .[10 ]فاطر: ﴾ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئۆئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ەئائ  ەئ
وُذكر بأّن املراد من الكالم الطيب يف اآلية، كالم التوحيد والتحميد والذكر

(4)
. 

                                           
 .161، ص15التحرير والتنوير، ج (1)

 . 161، ص15املرجع السابق، ج( 1)

 .3353، ص5يف ظالل القرآن، ج (3)

 .163، ص3. اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، ج31، ص13انظر: التفسري الكبري، ج (1)
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أنه يتناول كّل كالٍم يمكن أن ُيوصف بالطيب واألدب، من ذكٍر هلل، أو أمٍر راجح وال

صيصه بمعروف وهني عن منكر، أو ُحسن تعامٍل مع اآلخرين، أو غري ذلك. وال وجه لتخ

 نوع معني من الكالم الطيب.ب

الكالم عىل العمل، إْذ يصعد  قّدمواملمعن بنظره يف اآلية السابقة، جيد أّن اهلل 

 الَكالم بنفسه، بينام ُيرفع العمل بغريه. فام الرّس يف ذلك؟

الكالم رشيف، فإنَّ امتياز اإلنسان عن كّل » يقول الرازي ملتفتًا إىل هذا املعنى:

؛ أي بالنفس [70]اإلرساء:  ﴾ک  گک ک ﴿ق، وهلذا قال تعاىل: حيوان بالنط

الناطقة. والعمل حركة وسكون، يشرتك فيه اإلنسان وغريه. والرشيف إذا وَصل 

إىل باب امللك ال ُيمنع، وَمْن دوَنه ال جيد الطريق إال عند الطلب. ويدّل عىل هذا أّن 

َأِمَن عذاب الدنيا واآلخرة، وإْن  الكافر إذا تكّلم بكلمة الشهادة، إْن كان عن صدٍق 

كان ظاهرًا َأِمَن يف نفسه ودمه وأهله وحرمه يف الدنيا، وال كذلك العمل 

«باجلوارح
(1)

. 

 وُتؤيد السنة يف كثري من نصوصها مبدأ حماسبة اإلنسان عىل الكالم الذي ينطق به.

عىل معاذ، حني سأله: وإنا  ×وليس أدّل عىل ذلك من استنكار الرسول 

ثُكلتك أمُّك يا معاذ، وهل يُكبُّ الناس «ملؤاخذون بام نتكلم به؟ فأجابه قائالً: 
»إل حصائد ألسنتهم -أو على مناخرهم -في النار على وجوههم 

(2)
. 

وظاهر هذا احلديث يدل عىل أّن أكثر ما َيدُخل به الناُس الناَر هو الكالم، فإّن 

نوب عند اهلل عز وجل، ويدخل معصية النطق يدخل فيها الرشك وهو أعظم الذ

فيها القول عىل اهلل بغري علم، وهو قرين الرشك، وشهادة الزور التي َعَدَلت الرشك 

                                           
 .31، ص13التفسري الكبري، ج (1)

حرمة . انظر: سنن الرتمذي، كتاب اإليامن، باب وقال عنه: حسن صحيح، وصححه األلباين رواه الرتمذي (1)

 .67، ص3، ، جلرتغيب والرتهيبصحيح ا .11، ص6، ج1515، حديث رقم الصالة
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باهلل، والسحر والقذف وغري ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والنميمة والغيبة 

ينًا وسائر املعايص القولية، وكذا الفعلية ال ختلو غالبًا من قوٍل يقرتن هبا يكوُن مع

عليها
(1)

. 

َمْن َيْضمُن لي ما بين «:  × ومما يدل عىل هذا املعنى كذلك، قول الرسول
»ِلْحييه وما بين رِْجَليه أضمُن له الجنة

(2)
كلُّ كالم ابن آدم عليه ل لـه، «وقوله:  .

«إل أمٌر بمعروف، أو نهٌي عن منكر، أو ِذكٌر هلل
(3)

ُم ِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَّ «وقـوله:  .
»بِاْلَكِلَمِة، يـَْنِزُل ِبَها ِفي النَّاِر َأبـَْعَد َما بـَْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 

(4)
إنَّ «. ويف رواية: 
»الرجل ليتكلم بالكلمة ل يرى بها بأساا يهوي بها سبعين خريفاا في النار

(5)
. 

» قولإنَّ اهلل عند لسان كلِّ قائل، فاتَّقى اهللَ امرٌؤ علم ما ي« : ×وقوله
(6)

وُنقل  .

يف هذا املعنى أّن أحد احلكامء قال موصيًا ابنه: يا بنّي إنام اإلنسان حديث، فإن 

استطعت أْن تكون حديثًا حسنًا فافعل
(7)

. 

                            

                                           
 .16أدب الدنيا يف معارشة املسلمني، ص (1)

 .1375، ص6، ج5101، حديث رقم حفظ اللسانأخرجه البخاري. انظر: صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب (  1)

وضعفه : حديث غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن يزيد بن خنيس. قال عنهلرتمذي ورواه ا( 3)

‘ 3. السلسلة الضعيفة، ج506، ص1، ج1111، كتاب الزهد، حديث سنن الرتمذياأللباين. انظر: 

 .616ص

، 1166قم ، حديث رالتكلم بالكلمة هيوي هبا يف النار ، كتاب الزهد والرقائق، باب هصحيح يف أخرجه مسلم( 1)

 .1110، ص 1ج

باب فيمن  ، كتاب الزهد، الرتمذي سنن انظر: وصححه األلباين. رواه الرتمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه.( 6)

 .160، ص1ا اجلامع الصغري وزيادته، ج .667، ص1، ج1311تكلم بكلمة يضحك هبا الناس، حديث 

. 156، ص1، ج6033، رقم انظر: شعب اإليامن رواه البيهقي يف شعب اإليامن والشهاب يف مسنده.( 5)

، 1، ج1163ضعفه األلباين، وذكره يف السلسلة الضعيفة، رقم .151، ص1مسند الشهاب، ج

 .111ص

 .150، ص1رسائل اجلاحظ، ج( 7)
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 املبحث الثاني
 الكلمة الطيبة وداللتها يف السياق القرآني

 : رآنيأولا: الكلمة الطيِّبة في السياق الق
الكالم هو القول املفيد الدال عىل معنى حَيُْسن السكوُت عليه

(1)
الناظر يف و. 

القرآن الكريم، جيده شديد احلرص عىل األسلوب الذي ُيؤدَّى به الكالم، والطريقة 

ه نحو الكلمة الطيبة، واللني واللطف يف  التي ُيطرح هبا، وجيد أنَّه كثريًا ما ُيوجِّ

ر الكلمة الطيبة يف القرآن الكريم يف مقابل الكلمة اخلبيثة، اخلطاب. وقد ورد ذك

وذلك يف سورة إبراهيم، وجاء ذلك يف صورة بالغية رائعة ُشبهت فيها الكلمة 

 بالشجرة. قال تعاىل:

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ﴿

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پجئ حئ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ 

  ڃڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

 .[17-11]إبراهيم:  ﴾چ   ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  چ  چ

ذهب كثري من املفرسين إىل أّن املراد بالكلمة الطيبة يف هذه اآلية، هو كلمة 

التوحيد؛ وهي: شهادة أن ال اله إال اهلل، وهذا التفسري مرويٌّ عن ابن عباس
(2)

. 

وُذكر يف معناها أقوال أخرى، فقيل: هي القرآن. وقيل: التسبيح والتحميد 

والتنـزيه. وقيل: هي كل كلمة حسنة فيها دعوة إىل احلق واإلصالح
(3)

. 

                                           
 .33ص ،رشح شذور الذهب (1)

املسري يف علم . زاد 31، ص3. معامل التنـزيل، ج661، ص1انظر: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ج( 1)

 .333ص تفسري اجلاللني،. 366، ص1التفسري، ج

(. 101 -103ص )، 13، ج. جامع البيان317، ص3انظر هذه األقوال يف: تفسري البيضاوي، ج( 3)

 .113، ص13. روح املعاين، ج361، ص1اجلامع ألحكام القرآن، ج
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أّما الشجرة الطيبة التي ُشّبهت هبا الكلمة الطيبة يف اآلية، فاألصح أهنا النخلة، ملا 

َمَثُل كلمٍة « يَت بقناٍع عليه ُرطب فقال: أُ  ×أنَّ رسول اهلل  ورد عن أنس بن مالك 
تُؤتي أُكَلها كل حيٍن بإذن طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، 

وَمَثُل كلمٍة خبيثة كشجرة خبيثة اجتُثَّت من فوق األرض ». قال: هي النخلة ،«ربها
»قال: هي الحنظل، «قرارما لها من 

(1)
. ويؤيده ما جاء يف البخاري

(2)
.

 مثُله املؤمن أنَّ »ووْجُه الشبه بني الكلمة الطيبة واملؤمن كام يقول ابن كثري: 

 أو ليـل أو أو شتاء صيف من وقٍت  كّل  يف ثمر منها يوجد يزال ال شجرة، كمثل

 كل يف وأطراف النهار الليل صالـٌح آناء  عمٌل  له ُيرفع يزال ال املؤمن وكذلك، هنار

«وحني وقٍت 
(3)

. 

ة اخلبيثة فقيل بأهنا كلمة الكفر والرشك، وقيل: هي الدعاء إىل وأما الكلم

الكذب وتكذيب احلق
(4)

. وقيل بأهنا تشمل كل كلمة قبيحة
(5)

. 

وأما الشجرة اخلبيثة التي ُشبهت هبا الكلمة اخلبيثة، فُذكر فيها عدة أقوال
(6)

 ،

واألصح أهنا احلنظل
(7)

 حلديث أنس السابق. 

                                           
 وضعفه األلباين. .116، ص6، ج3111ث رقم ، حديسورة إبراهيم، كتاب التفسري، باب هسنن يف ه الرتمذيأخرج( 1)

أخبروني بشجرة تشبه » فقال: × قال: كنا عند رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام-روى البخاري عن ابن عمر ( 1)
قال ابن عمر: فوقع يف نفيس أهنا  «أو كالرجل المسلم ل يتحاتُّ ورقها، ول، ول، ول، تؤتي أكلها كل حين

هي »: × وعمر ال يتكلامن، فكرهت أن أتكلم، فلام مل يقولوا شيئًا قال رسول اهلل النخلة، ورأيت أبا بكر 
: ما منعك أن تكّلم؟  فلام قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، واهلل لقد كان وقع يف نفيس أهنا النخلة. فقال «النخلة

ب إيل من كذا قال: مل أركم تكلَّمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًا، قال عمر: ألن تكون قلتها أح

 .1763، ص1، ج1111، حديث رقم 1وكذا. انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب رقم 

 .631، ص 1تفسري القرآن العظيم، ج (3)

 .351، ص1. اجلامع ألحكام القرآن، ج33، ص3. معامل التنـزيل، ج110، ص13انظر: جامع البيان، ج( 1)

 .116، ص13. روح البيان، ج105، ص3ر، ج. فتح القدي317، ص3تفسري البيضاوي، ج( 6)

 .33، ص3أنظرها يف: معامل التنـزيل، ج( 5)

 .163، ص11احلنظل: نبات مّر الثمر. لسان العرب، ج (7)
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 الطيبة والكلمة اخلبيثة، فُيقال:السابقة ملعنى الكلمة  ويمكن اجلمع بني التفاسري

إنَّ املقصود بالكلمة الطيبة كلُّ كالم طّيب َحَسن، ويدخل يف ذلك التوحيد 

والتسبيح والتحميد وخماطبة اآلخرين باحلسنى. وال شك أنَّ كلمة التوحيد تأيت يف 

ع عنه كل كالم  حسن، وإذا ُفقد مقدمة الكالم الطيب، وهي األصل الذي يتفرَّ

األصل ُفقد الفرع. واملقصود بالكلمة اخلبيثة هي كّل كالٍم خبيث قبيح، وال شّك 

رع عنه ـفـذي يتـل الـذلك األصـو كـرك باهلل، وهـر والشـالم ٍهو الكفـأنَّ أقبح ك

 كل ُقبح.

الكلمة الطيبة، هي كلُّ كلمة جاءت من واردات احلق »وعىل هذا املفهوم فإن 

ال )ت الباطل والضالل والرّش، وكلمة الكلمة اخلبيثة، ما كانت من وارداواخلري. و

كن إىل قلبه هذه الكلمة ال جييء منه سهي جممع كّل كلمة طيبة، فمن مل ت (اله إال اهلل

«طيب أبداً 
(1)

. 

وإذا أدركنا هذا املعنى وقفنا عىل رّس الربط بني الشجرة والكلمة، سواًء كانت 

فالكلمة الطيبة تشبه الشجرة الطيبة، فهي ثابتة سامقة مثمرة، ال الطيبة أو اخلبيثة. 

تزعزعها األعاصري، وال تعصف هبا رياح الباطل، وال تقوى عليها معاول 

الطغيان، وهي سامقة متعالية عىل الرش والظلم والطغيان، مثمرة ال ينقطع ثمرها، 

 ألن بذورها تنبت يف النفوس املتكاثرة آنًا بعد آن.

لكلمة اخلبيثة كالشجرة اخلبيثة، قد هتيج وتتعاىل وتتشابك، وخيّيل إىل وإّن ا

بعض الناس أهنا أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى، ولكنها تظّل نافشة هّشة، 

وتظّل جذورها يف الرتبة قريبة، حتى لكأهنا عىل وجه األرض، وما هي إال فرتة ثم 

ال بقاءُُتتثُّ وُتستأَصل من فوق األرض، فال قرار هلا و
(2)

. 

                                           
 .171، ص1التفسري القرآين للقرآن، ج( 1)

 (.1011 -1016، ص )1يف ظالل القرآن، ج( 1)
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وكام أّن الشجرة الطيبة أصلها ثابت يف األرض وفرعها باسق يف السامء، فإّن 

الكلمة الطيبة يبقى يف الناس خريها، ويطيب يف املجتمع أثرها، وحيسن يف األمة 

جناها، ويصعد إىل السامء ثواهبا. وكام جيني الناس من الشجرة الطيبة الثامر النافعة، 

لمة الطيبة كلَّ مجيل ونافع ومفيد، ويف ظلها يعيش الناس يف فإهنم جينون من الك

 وئام وسالم وتراحم وتعاطف.

وإذا كانت الشجرة اخلبيثة ُُتتثُّ من األرض وُتْلقى بعيدًا، فكذلك الكلمة 

َمْصَعد، بل تبقى ُملقاة يف رض مستقر، وليس هلا إىل السامء اخلبيثة ليس هلا يف األ

ثه، وفساد نيتهعنق صاحبها، دالة عىل خب
(1)

 . 

 : األلفاظ الدالة على معنى الكلمة الطيبة في السياق القرآنينياا ثا
بالنظر يف القرآن الكريم، فإننا نجد أنه استخدم ألفاظًا أخرى غري الكلمة 

الطيبة، ولكنها تؤدي يف معناها العام إىل نفس الغرض املقصود من الكلمة الطيبة، 

 وأهم هذه األلفاظ:

 الحسن . القول3
ۅ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ﴿قال تعاىل: 

ائ  ۉ  ۉ  ې  ې ې   ې  ى  ى  ائ 

 . [63رة:]البق ﴾ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

«عبارة عن كّل ُمبهج مرغوب فيه»واحُلْسن: 
(2)

. 

قولوا هلم الطيب من القول، وحاوروهم »أي:  ﴾ې   ې  ى﴿ومعنى 

«بأحسن ما حتبون أْن حُتاَوروا به
 (3)

. 

                                           
 (.11 -10، ص )1ية من القرآن العظيم، جأمثال ونامذج برش( 1)

 .116مفردات ألفاظ القرآن، ص ( 1)

 .15، ص1. اجلامع ألحكام القرآن، ج173، ص1املحرر الوجيز، ج (3)
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حضٌّ عىل مكارم األخالق، »وعىل هذا املعنى يكون يف اآلية كام يقول القرطبي: 

فينبغي لإلنسان أْن يكون قوله للناس لّينًا، ووجهه منبسطًا َطِلَقًا، مع الرَبّ والفاجر 

والسني واملبتدع، من غري مداهنة، ومن غري أْن يتكلم معه بكالم يظّن أنه يريض 

«مذهبه
(1)

. 

إن اآلية تشري إىل مبدأ مهم يف التعامل مع اآلخرين، لتكوين العالقات وعليه ف

الشخصية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية، بحيث تكون الكلمة الطيبة 

والقول احلسن واألسلوب اجلميل هي األساس يف بناء تلك العالقات، وتكون 

القول احلسن يف اللفظ عناوين إنسانية يف انفتاح اإلنسان عىل اإلنسان اآلخر. ألن 

واملعنى يفتح القلب، وينعش الروح، ويقّوي الروابط بني الناس
(2)

. 

ونلحظ يف اآلية السابقة أن األمر بإحسان القول جاء سابقًا لألمر بإقام الصالة 

وإيتاء الزكاة، وكأنام احلسن يف القول هو التهيئة للعبادة، واألرضية الصاحلة إلقامة 

كاة، وكأن من حيسن القول يف حديثه مع اآلخرين، يكون أقرب الصالة وإعطاء الز

 إىل حسن اإليامن، وحسن العبادة، وحسن االقرتاب من رمحة اهلل ورضوانه.

 . القول المعروف2
  ہڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿قال تعاىل: 

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

 . [153-151]البقرة: ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۆ  ۆ   ۈ

معروف بشكل عام: هو الصواب الذي ال تنكره الرشيعة وال ـوالقول ال

 النفوس
(3)

. 

                                           
 .15، ص1القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن، ج (1)

 (.116 -111، ص)1تفسري من وحي القرآن، ج (1)

 .176، ص11القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن، ج( 3)
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والقول املعروف يف اآلية هو الكالم احلسن والرّد اجلميل عىل الفقري السائل
(1)

. 

ْرِجَيٌة وهذا إخبار من اهلل تعاىل بأّن هذا الكالم اجلميل الذي فيه دعاٌء وَتْأنيٌس وتَ 

بام عند اهلل، خري من صدقة يف ظاهرها صدقة ويف باطنها ال يشء
(2)

. وورد هبذا 

«والكلمة الطيبة صدقة «أنه قال:  ×املعنى عن رسول اهلل 
)3)

. 

وروى ابن أيب الدنيا عن عروة بن الزبـري، قال: مكتوٌب يف احلكمة: لتكْن 

بَّ إىل الناس ممَّن ُيعطيهم العطاءكلمُتَك طيِّبة، وليكْن وجُهَك َبْسطًا، تكْن أح
(4)

. 

فاآلية ُتنبِّه عىل رضورة أْن حُتفظ كرامة اإلنسان من أْن متّسها كلمة جارحة، 

م إحسانه يف لطف وأدب، حتى يتقّبل اهلل منه ذلك،  وُتوّجه املحسَن إىل أْن ُيقدِّ

 وحتى يكون حمسنًا حقًا.

 . القول الكريم1
 ڻ ڻ ڻ   ڻں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قال تعاىل:

 .[13رساء:]اإل ﴾ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

ُ اللطيف والقول الكريم الذي َأَمرنا اهلل أْن نخاطب به الوالدين: هو اللنيِّ
(5)

 .

وعن ابن جريج: هو أحَسن ما ُتد من القول
(6)

. 

ومثال القول اللني، أن يقول هلام: يا أبتاه ويا أماه من غري أن يسميهام، كام قال 

ءعطا
(7)

. 

                                           
 .367، ص1قرآن، جفتح البيان يف مقاصد ال (1)

 .161، ص1فتح القدير، ج (1)

 .511، ص1، ج1001، حديث 15، كتاب الزكاة، باب هصحيح يف جزء من حديث أخرجه مسلم( 3)

 .11مداراة الناس، ص (1)

 .113، ص10. اجلامع ألحكام القرآن، ج531، ص1الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ج (6)

 .56، ص16جامع البيان، ج (5)

 .161، ص6. الدر املنثور، ج113، ص10امع ألحكام القرآن، جاجل (7)
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وعن أيب اهلداج أنه قال: قلت لسعيد بن املسيب كّل ما يف القرآن من بّر 

ما هذا القول الكريم؟  ﴾ھ  ے  ے   ۓ﴿الوالدين قد عرفُته، إال قوله: 

فقال ابن املسيب: قول العبد املذنب للسيد الفّظ الغليظ
(1)

. 

 . القول الميسور4
 .﴾ڀ   ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿قال تعاىل: 

 .[16]اإلرساء: 

والقول امليسور: هو القول السهل اللني
(2)

. والذي فيه مرّسة للمخاطبني وجبـٌر 

خلاطرهم، وتيسرٌي ملعسورهم
(3)

. 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ﴿ومعنى اآلية مرتبط بام جاء قبلها، وهو قوله تعاىل: 

. واملعنى: أنك أهيا اإلنسان إْن [15]اإلرساء:  ﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

السبيل،  واملساكني وأبناءعْن أْن تؤدِّي حق ذوي القربى  -لضيق ذات اليد-سكَت أم

 الطيبة منتظراً سعة يف الرزق من اهلل، فال يمنعنّك هذا من أن حتسن إليهم بالكلمة
(4)

. 

لضيق ذات  -نقوَل مع اعتذارنا عن اإلعطاء  فاهلل سبحانه وتعاىل ُيوّجهنا إىل أنْ 

نًا، لئال حُيمل هذا الترصف منا عىل الُشّح أو قّلة االكرتاثكالمًا لينًا حس -اليد
(5)

. 

ففي اآلية تأديب من اهلل سبحانه وتعاىل لعباده، إذا سأهلم سائل ما ليس عندهم، 

 كيف يقولون؟ وبم يردُّون؟ ولقد أحسن من قال:

ا ُحْس            ال َيْعَدُم السائلوَن اخلرَي أْفَعُلهُ  ا َنَواالً وإمَّ َن َمْردودِ إِمَّ
(6)

 

                                           
 املرجعني السابقني، نفس اجلزء والصفحة. (1)

 .111، ص1. فتح البيان، ج56، ص11التفسري الكبري، ج (1)

 .175، ص1التفسري القرآين للقرآن، ج (3)

 .175، ص1، جاملرجع السابق (1)

 .57، ص11التحرير والتنوير، ج (6)

 .506ملحمد بن يسري. انظر: الشعر والشعراء، ص البيت (5)
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 . القول السديد2
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ﴿قال تعاىل: 

 . [71-70]األحزاب:  ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭۓ  ڭ    ڭ

يأمر اهلل املؤمنني يف هذه اآلية بأن يقولوا قوالً سديدًا. والسداد: هو القصد إىل 

احلق والقول بالعدل
(1)

. 

املؤمنني إىل تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه، ومعرفة هدفه »فالقرآن ُيوّجه 

ويوجههم إىل القول الصالح  وا املنافقني واملْرجفني فيه ...واُتاهه، قبل أن يتابع

 الذي يقود إىل العمل الصالح. فاهلل يرعى املسددين ويقود خطاهم ويصلح هلم

لكلمة الطيبة والعمل واهلل يغفر لذوي ا أعامهلم جزاء التصويب والتسديد.

ُر عن السيئة التي ال ينجو منها اآلدميون اخلطاءون، وال ينقذهم  الصالح؛ وُيَكفِّ

«منها إال املغفرة والتكفري
(2)

 . 

 

                            

                                           
 .366، ص1. تفسري البيضاوي، ج317، ص3تفسري النسفي، ج (1)

 .1661، ص6يف ظالل القرآن، ج (1)
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 الفصل الثاني
 الكلمة الطيبة والدعوة إىل اهلل تعاىل

االتصال اإلنساين، ألهنا ُتعربِّ عن مُتثل الدعوة إىل اهلل تعاىل اجلانب األهم يف 

عملية مقصودة هتدف إىل التأثري يف اآلخرين، وكسب قلوهبم نحو االلتزام بتعاليم 

هذا الدين ومبادئه السامية. ونحاول يف هذا الفصل أن نقف عىل دور الكلمة 

 الطيبة يف هذه العملية البنَّاءة.

 أهمية الكلمة في الدعوة إلى اهلل:  المبحث األول
للكلمة أمهية كربى يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، سواء كانت هذه الكلمة ملفوظًة أو 

مكتوبًة. ومنذ الِقَدم ُبعث األنبياء واملرسلون مبلغني لرساالت اهلل بالكلمة الصادقة 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ﴿ والقول البنّي. قال تعاىل:

 .[33]فصلت: ﴾ڎ  ڈ

هي أحسن كلمة تقال يف األرض، وتصعد يف مقدمة الَكِلم » فكلمة الدعوة

ق الكلمة؛ ومع االستسالم  الطيب إىل السامء. ولكن مع العمل الصالح الذي ُيصدِّ

هلل الذي تتوارى معه الذات. فتصبح الدعوة خالصة هلل ليس للداعية فيها شأن إال 

«التبليغ
(1)

 . 

لدعوة إىل اهلل عز وجل، فكان أمهية الكلمة، ودورها يف اوقد أدرك موسى 

ۇ   ۇ  ۆ  ﴿ من ربه. قال تعاىل: املطالب التي طلبها موسى  همأمن ذلك 

 .[16-16]طه:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى

ث عن اللسان ربط به جوهر  ونلحظ هنا أنَّ موسى  رسالته، حني حتدَّ

ت الرابطة بينه وبينهم، ألهنم إذا مل يفق «يفقهوا قويل»فقال:  هوا قوله فقد انفضَّ

                                           
 .3111، ص6يف ظالل القرآن، ج (1)
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 النعدام وسيلة االتصال والتفاهم.

أْن ُيعلن رسالته، وأْن يبّلغها إىل وحينام طلب ربُّ العزة من موسى

ًة وسالحًا ليخوض هبام هذا الرصاع مع أعتى طغاة  فرعون، مل يطلب موسى قوَّ

اُنه كذلك، فطلب االستعانة عرصه، وإنام طلب لسانًا كامل البيان، ومل يكن لس

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ﴿بأخيه الفصيح الطلق اللسان. 

وحني يكتمل ما لدى موسى  .[31]القصص:  ﴾ائ     ەئ  ەئ  وئ  ائى  ى

من شخصية قوية، وعلم واع، وحجة دامغة، بام لدى هارون من طالقة لسان يف 

إليه، وهو أيضًا خري ما  حسن العرض والصياغة البليغة، فهذا هو خري ما حيتاج

حيتاج إليه أيُّ داعية يف أيِّ عرص
(1)

. 

هذا وما زال اإلنسان ُيقاد إىل اهلل بالكلمة ما دامت لـه ُأذن تسمع وعنٌي ترى »

وعقٌل يفّكر، وما زال القول يوجهه ويأرسه ويملك عليه أقطاره، وما زالت الكلمة 

أصبحت اليوم هي القوة  تقود وتؤثر وتعمل عملها املذهل يف النفوس، بل

الة، التي اسُتغلت فكانت أقوى من اجليوش وأمىض من الكتائب،  املسيطرة والفعَّ

وأصبح الغزو الثقايف والفكري اليوم، أقدر من األسلحة وأفتك من البارود، 

«وأقوى من القنابل والصواريخ
(2)

. 

ّور وسائل وإذا أصبح للكلمة هذه الدرجة من األمهية يف هذه األيام، بعد تط

إيصاهلا إىل اآلخرين، فإن هذا حيتِّم علينا إتقان فّن الكلمة، حتى نتمكن من إيصاهلا 

إىل كافة الناس عىل اختالف أجناسهم ومواقعهم. وإذا كان الدعاة السابقون مل 

جهدًا يف توظيف إمكانياهتم يف إيصال الكلمة إىل اآلخرين عن طريق النثر  يألوا

وها من الوسائل املتاحة يف زمنهم، فحريٌّ بنا يف عهد وسائل والشعر واخلطابة ونح

                                           
 (.16 -17) ب املحاورة يف القرآن الكريم، صأسلو (1)

 .111الدعوة إىل اهلل، ص (1)
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اإلعالم احلديثة، أْن نطّور مهاراتنا لتوظيف كل الوسائل املسموعة واملرئية يف تبليغ 

 هذا الدين والدعوة إليه.

 الكلمة الطيبة من أهم وسائل الدعوة إلى اهلل: المبحث الثاني 
ة إىل حقٍّ أْبَلج، إال أننا نحتاج إىل أدٍب يف مع أنَّ الدعوة إىل هذا الدين هي دعو

إيصاهلا لآلخرين، فُربَّ كالٍم خرج من القلب فاستقر يف القلب، وُربَّ كالٍم آخر 

 خرج من اللسان فلم يتجاوز اآلذان.

وكثرية هي اآليات القرآنية التي تتحدث عن الدعوة، غري أن هناك آية قرآنية 

سس القويمة يف التوجيه نحو استخدام الكلمة واحدة، نستطيع أن نجد فيها األ

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ﴿ الطيبة يف الدعوة إىل اهلل. هذه اآلية هي قوله تعاىل:

  ۈڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ

حيث تشري اآلية القرآنية إىل رضورة استخدام  [116]النحل: ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ

مور، هي: احلكمة، واملوعظة احلسنة، الكلمة الطيبة يف الدعوة من خالل ثالثة أ

 واجلدال باحلسنى. وفيام ييل بياٌن هلذه األمور:

 أولا: الحكمة
«إتقان األشياء، أو إصابة احلق بالعلم والعقل» بمعنىُتطلق احلكمة 

(1)
. وقد 

«عىل الكلامت البليغة املتضمنة معنى جلياًل يف لفٍظ قليل»ُتطلق 
(2)

. 

 كالم ٍوافق احلق فهو حكمة. وقيل: احلكمة هي وقيل: كّل »قال اجلرجاين: 

«الكالم املعقول املصون عن احلشو
(3)

. 

  ۇئوئ  وئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ىېې ېې ﴿ل تعاىل: اق

                                           
 .67، صادع إىل سبيل ربك (1)

 .66، ص3موسوعة أخالق القرآن، ج (1)

 .111التعريفات، ص (3)
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ٻ  ٻ  ٻ    ٱ﴿تعاىل:  لا. وقـ[151]البقرة:  ﴾ۈئ  ۈئۇئ  ۆئ ۆئ 

 .[11]لقامن:  ﴾ٿ  ٿٺ  ٺ ٺ ٿ  ٺڀپ  ڀ  ڀ  ڀ   پپپٻ

رآن الكريم بمعاٍن خمتلفةواحلقيقة أنَّ احلكمة وردت يف الق
(1)

. غري أنه يمكن 

إرجاعها مجيعًا إىل معنيني رئيسني، مها: العلم، وفعل الصواب. وهذا ما يؤكده 

واعلم أنَّ احلكمة ال يمكن خروجها عن هذين املعنيني، وذلك ألن » الرازي بقوله:

فاملرجع  كامل اإلنسان يف شيئني: أْن َيعرف احلق لذاته، واخلري ألجل العمل به.

«األول إىل العلم واإلدراك املطابق، وبالثاين إىل فعل العدل والصواب
(2)

. 

وقد نّوه القرآن الكريم إىل رضورة استخدام احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل. 

ے    ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے﴿ وذلك يف قوله تعاىل:

 .[116]النحل:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭۓ  ۓ

واملراد من احلكمة يف جمال الدعوة إىل اهلل بالكلمة، معرفة الكيفية التي يتم من 

خالهلا استخدام األسلوب املناسب يف الكالم حسب طبيعة الشخص املدعو، 

ومراعاة ظروف الزمان واملكان، بام يضمن الوصول إىل شغاف النفوس 

 يد مسارها.الستاملتها، وإىل مواطن العقول والضامئر لتحريكها وتسد

 اء املناسب يف الوقت املناسب،الدو ،املريض»فمن مقتضيات احلكمة، إعطاء 

وباألسلوب األمثل، وبالتايل فإن من احلكمة أيضًا أْن نأخذ الشخص البعيد عن 

ة احلق بالرفق، ألنه مريض يف فكره وقلبه، فالضاللة داؤه واإليامن دواؤه،  جادَّ

«والسبيل إىل ذلك احلكمة
(3). 

ليه فإنَّ احلكمة هي املِْقَود يف مركبة الدعوة عىل طريق األمان، وهي النور يف وع

                                           
 .71، ص7(. التفسري الكبري، ج11 -10، ص)3انظر هذه املعاين يف: جامع البيان، ج (1)

 املرجع السابق، نفس اجلزء والصفحة. (1)

 .116، ص1آيات قرآنية، ج (3)
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 ظلامت اجلهل، والداعية الفاقد للحكمة قد يكون رضره أكرب من نفعه.

وال شّك يف أنَّ احلكمة بصورهتا الرائعة قد متثَّلت يف رسل اهلل عليهم الصالة 

لك كان استجابة ربانية لدعاء ، وكأن ذ ×والسالم، وأكملهم يف ذلك هو حممد 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ﴿حني قاال:  -عليهام السالم -إبراهيم وإسامعيل 

 ﴾ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

 .[111]البقرة: 

واملتتبع ملسرية الدعوة النبوية، جيد أن احلكمة كانت من أهم الصفات املميزة 

كان املناسبني، واختيار الطريقة احلكيمة واملرافقة هلا، من حيث اختيار الزمان وامل

السليمة يف التعامل مع األشخاص واألحداث، مما كان له أثٌر واضح يف توحيد 

 القلوب عىل الدين، وبناء العالقات بني الناس عىل أمتن الروابط وأقواها. 

في الدعوة كثيرة، نورد فيما يلي شيئاا منها:×  واألمثلة على حكمة النبي
 يف مكة أكثر من عرش سنوات يدعو إىل توحيد اهلل، ونبذ  × بيلناستمّر ا

عبادة األصنام، ومع ذلك كان يطوف حول الكعبة، وفيها ثالثامئة وستني صناًم 

دون أن يتعّرض أليٍّ منها، ِحرصًا منه عىل عدم استثارة مشاعر املرشكني، وُتنب 

نرص املبني، طاف حول مكة، ودخلها بال ×املزيد من إيذائهم له. ولكن حني فتح 

ويطعنها بعود كان بيده، ويقول:  الكعبة، ثم أخذ يمّر عىل األصنام واحدًا واحدًا ،

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاا، جاء الحق وما يبديء الباطل وما »
«يعيد

 (1)
. 

  وبني سهيل  ×يف تطبيق احلكمة ما كان بينه  ×ومن السلوك العميل للنبي

يف صلح احلديبية. فعندما جلس سهيل مندوبًا عن قريش ومفاوضًا للنبي  بن عمرو

الكاتب وطلب منه أن يكتب:  ×وبعد االتفاق عىل رشوط الصلح، دعا النبي  ×

                                           
 .1106، ص3، ج1761، حديث رقم 31قم ، كتاب اجلهاد والسري، باب رهصحيح يف أخرجه مسلم ( 1)
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فقال سهيل: أما الرمحن فواهلل ما أدري ما هو، ولكن «. بسم اهلل الرمحن الرحيم»

واهلل ال نكتبها إال بسم اهلل اكتب: باسمك اللهم، كام كنت تكتب. فقال املسلمون: 

هذا ما : »×ثم قال«. اكتب: باسمك اللهم: » × الرمحن الرحيم، فقال النبي
، فقال سهيل: واهلل لو كنا نعلم أنك رسول اهلل ما «قضى عليه محمد رسول اهلل

: × صددناك عن البيت وال قاتلناك، ولكن اكتب: حممد بن عبد اهلل. فقال النبي

 فقال له النبي«. ل اهلل وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد اهللواهلل إني لرسو »

فقال سهيل: واهلل ال تتحدث «. على أْن ُتخّلوا بيننا وبين البيت، فنطوف به: » ×

العرب أّنا ُأخذنا ُضْغطةً 
(1)

، ولكن ذلك من العام املقبل، وعىل أن ال يأتيك منا 

رجل، وإْن كان عىل دينك إال رددته إلينا
(2)

. 

هذه الرشوط كافة، عىل الرغم مما يبدو فيها من  ×وهكذا قبل رسول اهلل 

الصحابة وعىل  هضٍم لكثرٍي من حقوق املسلمني، وعىل الرغم من معارضة كثرٍي من

عىل عدم نشوب القتال بني  ×رأسهم عمر بن اخلطاب. وكلُّ ذلك حرصًا منه 

من السلم يتمكن فيه  املسلمني واملرشكني، ورغبًة منه يف أن يسود بينهم جوٌ 

املسلمون من دخول مكة ودعوة أهلها إىل اإلسالم
(3)

. 

ا ما كان من أمر سهيل بعد ذلك، فقد أسلم وحسن إسالمه. وتذكر لنا كتب  أمَّ

فكان أن ارتدَّ أكثر العرب حول املدينة ومكة،  ×التاريخ، أنه بعد وفاة الرسول 

يف تثبيتهم. وقام سهيل  ا دور كبرييف أهل املدينة ُخطبة كان هل خطب أبو بكر 

خطيبًا يف أهل مكة بمثل خطبة أيب بكر ثّبت فيها أهل مكة
(4)

. 

                                           
ُضْغَطًة: أي َعرْصًا وقهرًا. ُيقال: أخذُت فالنًا ُضْغَطًة، إذا ضيَّقَت عليه لُتكرهه عىل اليشء. انظر: النهاية  (1)

 . 10، ص3يف غريب احلديث واألثر، ج

من الصحابة، ملزيد من التفاصيل حول صلح احلديبية وما جرى من اعرتاض عمر بن اخلطاب وكثري  (1)

 (.171 -171، ص ص)1، ج5انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب رقم 

 .116، ص1آيات قرآنية، ج (3)

 .15، ص1. شذرات الذهب، ج63، ص7انظر: وفيات األعيان، ج (1)
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لت أشدَّ أعداء  ×وهكذا أثمرت احلكمة يف سلوك رسول اهلل  وأفعاله، وحوَّ

 اإلسالم إىل أنصار له، مدافعني عنه.

 ثانياا: الموعظة الحسنة
يل: هو تذكري اإلنسان بام يلني قلبه الوعظ: هو النصح والتذكري بالعواقب. وق  

من ثواب وعقاب
(1)

. 

ق املبني عىل املنطق  واملوعظة احلسنة: هي الرتغيب احلسن، والعرض املشوِّ

والعقل السليم، بالرفق واملداراة ولني الكالم، والتعريض دون الترصيح، والتنبيه 

ردة، ويؤلف بني دون الزجر، فإن الرفق يف املوعظة كثريًا ما هيدي القلوب الشا

القلوب املتنافرة
(2)

. 

ہ  ہ   ہ  ہ  ﴿ قال تعاىل يف احلث عىل استخدام هذا األسلوب يف الدعوة:

ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ   ھ  ھ

گ  گ  گ    ک  گ ﴿ : وقال .[116]النحل:  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۈ

 .[53]النساء:  ﴾ڱ   ں  ں  ڻڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ 

حَسنًَة ما دام صاحبها ملتزمًا أدب الكلمة، متجنبًا ما ُيؤذي من  فاملوعظة تكون

األلفاظ النابية، والعبارات السيئة. مع احلفاظ التام عىل احلقيقة، والبعد عن الرياء 

واملداهنة. واحلقيقة واحدة، َبْيَد أهنا تقع عىل لسان من ييسء التعبري عنها فينّفر 

حسن املوعظة، فيجمع القلوب حوهلا الناس منها، أو تقع عىل لسان واعظ
(3)

 . ويف

 ذلك يقول الشاعر:

                                           
 .155، ص7لسان العرب، ج (1)

 .115، ص1آيات قرآنية، ج (1)

 .11الدعوة يف اإلسالم عقيدة ومنهج، ص (3)
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 يف ُزخرف القوِل تزييـٌن لباطلـهِ 

 

 واحلقُّ قد َيعرتيه سـوُء تعبريِ  

 تقوُل هذا جماُج النحِل مَتدُحـهُ  

 

 وإْن َذممَت تقْل قيُء الزنابيـرِ  

ًا وما جاَوْزَت وصَفُهام   مْدحًا وذمَّ

 

لظلامَء كالنورِ ُحسُن البياِن ُيري ا 
(1)

 

وإذا نظرنا يف املواعظ احلسنة، فإن القرآن الكريم يأيت يف مقدمتها، لذا قال  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ   ﴿ سبحانه وتعاىل يف وصف كتابه:

 .[67]يونس:  ﴾ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک

واحلقيقة أن القرآن الكريم أرشدنا إىل ُحسن املوعظة من خالل الدعوة إىل 

املتسم بالرفق، الذي يتجنب فيه صاحبه الغلظة »تخدام القول اللني، وهو القول اس

والفظاظة، وقسوة العبارة، وال سيَّام يف مواجهة ِعلية القوم وذوي املكانة فيهم، فال 

حيقرهم، وال ُيسّفه من شأهنم، وهبذا األسلوب يمتلك زمام قلوهبم، ويضع فيها ما 

«يريد من آراء وأفكار
(2)

. 

 ِسْن إىل الناِس تستعبْد قلوهبمأْح 

 

 فطاملا استعبَد اإلنساَن إحسانُ  

 وإْن أساَء ُميسٌء فليكن لَك يف 

 

تِِه صْفٌح وُغفرانُ   ُعروِض َزلَّ
(3)

 

 

 

 إىل فرعون. قال تعاىل:  -عليهام السالم-وهبذا َبعث اهللُ موسى وهارون 

ہ     ہ  ہ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ     ﴿

 .[11-11]طه:  ﴾ہ      ھ  ھ   ھ  ھ    ے     ے  ۓ

هو َصفيُّ اهلل من خلقه، وفرعون هو من هو يف الطغيان   وموسى

  چ  چ﴿، والقائل: [11]النازعات:  ﴾ڃ  چ  چ﴿واجلربوت؛ فهو القائل: 

                                           
 .33، ص1بيات البن اخلل البغدادي. انظر: وفيات األعيان، جاأل (1)

 .111، ص15. وانظر هذا املعنى يف: التحرير والتنوير، ج11الدعوة يف اإلسالم عقيدة ومنهج، ص (1)

 .116، ص6طبقات الشافعية الكربى، جيب الفتح البستي. انظر: البيتان أل (3)
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ومع ذلك يأمر اهلل موسى وأخاه أن يقوال  [36]القصص:  ﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ

ُر َأْو خَيَْشى﴾.  لـه ﴿قوالً  ُه َيتََذكَّ َعلَّ لينًا﴾. وبني اهلل لنا يف النص عّلة ذلك، وهي ﴿لَّ

فإن القول اللني والكلمة الطيبة مظنة التأثري عىل السامع حتى يستجيب فيتذكر 

 قلبه وخيشى اهلل.

ُذكَر يف هذا السياق أنَّ أحد الوعاظ وعظ املأمون فأغلظ عليه وعنفه، فقال لـه: 

ل ارفق، فقد بعث اهلل من هو خرٌي منك إىل من هو رشٌّ مني، فأمره بالرفق، يا رج

ُر َأْو خَيَْشى﴾ ُه َيَتَذكَّ َعلَّ يِّنًا لَّ بقوله تعاىل: ﴿َفُقوال َلُه َقْوالً لَّ
(1)

. 

حثٌّ عىل األخذ  ملخاطبة فرعون بالقول اللني،ويف توجيه موسى

الداعية ينبغي أن يمتلئ صدره باألمل،  باألسلوب احلسن يف الدعوة، وتنبيٌه عىل أنَّ 

 فيطرد فلول اليأس من نفسه.

وبني األمل يف استجابة املدعو، واألسلوب املتَّبع يف الدعوة ارتباط وثيق، فإنَّ 

الداعية عندما ييأس من استجابة شخص قد يشتد ويقسو عليه، أما إذا كان يرتاءى 

 يف الكالم والدعوة.له بريق من األمل، فإن هذا يدفعه إىل التلطف 

ة التي  ×وعىل الرغم من عدم استجابة املرشكني للنبي  ، وعىل الرغم من املشقَّ

 ﴾ىئ  ی   ی  ی         ی  جئ﴿حلقت بالنبي الكريم، حتى أنه توجه إىل اهلل بقوله: 

. فإن اهلل يدعو نبيه إىل أْن ال يملَّ أو يتعب وأن ال حييد عن منهج الدعوة [66]الزخرف: 

  حبمئ  ىئ  يئ  جب﴿اهلل بالكلمة الطيبة مهام كان من الطرف اآلخر. قال تعاىل:  إىل

. فاهلل يدعو نبيه إىل الرفق هبم، ومقابلة جهلهم باحللم، [61]الزخرف:  ﴾خب  مب

وسفاهتهم باملغفرة والصفح. وأهنم كلام قالوا فحشًا وهجرًا، قال هلم سالمًا ومغفرة، 

 ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿ن: كام يقول سبحانه يف وصف عباد الرمح

                                           
 .106الربهان املؤيد، ص (1)
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ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  ﴿. وكام يقول جّل شأنه لنبيه الكريم: [53]الفرقان: 

[111]األعراف:  ﴾چ
(1)

. 

وقد أشار القرآن الكريم إىل ما أثمره القول اللني من نجاح دعوة النبي حممد 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿وتأثريها يف الناس. قال تعاىل:  ×

 .[161]آل عمران:  ﴾ٿ  ٹ   ٹٿ  

؛ أي  ؛ أي سيئ اخلُُلق خشن الكالم، ومل يكن غليظ القلب مل يكن فظَّاً  ×فرسول اهلل 

قاسيه وشديده
(2)

َمْن يُحرم الرِّفَق يُحرم  » : رفيقًا داعيًا إىل الرفق، فقال ×. بل كان 
«الخير

(3)
. 

 م، ومن ذلك:أروع األمثلة يف ُحسن اخلطاب ولني الكال×  ورضب الرسول 

  كان باملوسم بمنى، يعرض نفسه عىل القبائل، فجاء إىل بطن منهم  ×  أنه

 يا»يقال هلم بنو عبد اهلل، فدعاهم إىل اهلل، وعرض عليهم نفسه، حتى إنه ليقول هلم: 

«بني عبد اهلل، إنَّ اهلل عز وجل قد أَْحَسَن اسَم أبيكم
 (4)

 ، يريد أْن يتلطف هلم بالكالم.

 قالت: دخل رهط  فه التي تدّل عىل رفقه، ما روته عائشةومن مواق ،

ام ×من اليهود عىل رسول اهلل  فقالوا: السَّ
(5)

عليكم، قالت عائشة: ففهْمـُتها،  

ام واللعنة. قالت: فقال رسول اهلل  مهالا يا عائشة، إنَّ  »: × فقلت: وعليكم السَّ

رسول، أومل تسمع ما قالوا؟ قال رسول . فقلت: يا « اهلل يحبُّ الرِّفَق في األمِر كلِّه

« قد قلُت: وعليكم »: × اهلل
(6)

. 

                                           
 .175، ص7قرآين للقرآن، جالتفسري ال (1)

 .117، ص1حماسن التأويل، ج (1)

 .1003، ص1، ج1611، حديث رقم 13، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب رقم هصحيح يف أخرجه مسلم  (3)

 . 665، ص1. تاريخ األمم وامللوك، ج171، ص1، جالبن هشام السرية النبوية (1)

 .313، ص11لسان العرب، ج السام: املوت. (6)

 .1111، ص6، ج6576، حديث رقم 36، كتاب األدب، باب رقم هصحيح يف أخرجه البخاري (5)
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  ومن لينه ورفقه أيضًا، موقفه من األعرايب الذي بال يف املسجد، فقام الصحابة

«ل تـُْزرُِموه »:  × إليه، فقال رسول اهلل
(1)

، ثم دعا بدلٍو من ماء، فُصبَّ عليه 
(2)

. 

العذبة، ترسي يف أعامق النفوس، كام ترسي  ُيدرك أن الكلمة اللينة ×فقد كان 

جرعة املاء البارد يف أوصال اجلسد الظامئ، وأهنا تتلطف بالنفوس حتى تأرسها 

 مطمئنة. أرسًا رفيقًا، فتأخذ بزمامها، وُتذهبا إليها، وهي راضية

ولكن مما ُتدر اإلشارة إليه هنا، أنه قد يضطر اإلنسان يف بعض األحيان إىل 

ة، واختاذ القرار األكثر حزمًا من أجل مصلحٍة يقّدرها، وال يكون التعامل بشدَّ 

 ذلك متنافيًا مع األدب والرمحة. يقول الشاعر:

 فقسا ليزدجروا ومن يُك حازماً 

 

فليقُس أحيانًا عىل َمْن يرَحمِ  
(3)

 

اللني والرفق إنام جيوز إذا مل ُيفِض إىل إمهال حق من » ويف ذلك يقول الرازي: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿، فأما إذا أدى إىل ذلك، مل جيْز. قال تعاىل: حقوق اهلل

، وقال سبحانه للمؤمنني يف إقامة حّد الزنا: [73]التوبة:  ﴾ ٻ  پ پ

« [1]النور:  ﴾ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴿
(4)

. 

 ثالثاا: المجادلة بالحسنى
املجادلة: هي املناظرة واملخاصمة

(5)
. 

منازعة بني طرفني متعارضني، للوصول إىل عبارة عن »واملجادلة باحلسنى: 

«احلق الذي هيدف إليه الداعي إىل اهلل تعاىل
(6)

. 

                                           
 .111ال تزرموه: أي ال تقطعوا عليه بوله. خمتار الصحاح، ص (1)

 .1111، ص6، ج6571، حديث رقم 36، كتاب األدب، باب رقم هصحيح يف أخرجه البخاري (1)

 .1711هناية األرب يف فنون األدب، ج، ص (3)

 .611، ص1التفسري الكبري، ج (1)

 .106، ص11لسان العرب، ج (6)

 .77ادُع إىل سبيل ربك، ص (5)
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واملجادلة التي يراد من خالهلا الدعوة إىل اهلل وإظهار دينه، ينبغي أن تكون بالتي 

ہ  ہ   ہ  ﴿ هي أحسن، كام أمر اهلل تعاىل بذلك يف كتابه الكريم. قال تعاىل:

ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ    ڭۓ  ۓے  ے    ھہ  ھ   ھ  ھ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿وقال:  .[116]النحل: ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

 .[15]العنكبوت:  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

أي من احتاج منهم إىل مناظرة وجدال، فليكن بالوجه احلسن، »قال ابن كثري: 

«برفق ولنٍي وُحسن خطاب
(1)

. 

يف موضوعيته، وبعده عن االنفعال، والقضايا التافهة »كام ويبدو حسن اجلدل 

«التي ال تستحق بذل اجلهد، وضياع الوقت، واإلرساف يف القول
(2)

. 

واملجادلة فيها معنى املغالبة واملخاصمة
(3)

. والنفوس جمبولة عىل ُحبِّ االنتصار 

جة إىل املكابرة واملعاندة، ورّد والغلبة، لذلك يلجأ كثري من الناس عند إلزامه باحل

ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ﴿ احلق ورفضه. قال تعاىل:

ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    ڌڇ   ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  ڇ  ڇڃ  چ  چ  چ   ڃ 

ڱ   ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ﴿وقال تعاىل:  .[1-6]احلج:  ﴾ژ

ے    ے    ھھ ھ   ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ہ   ہ  ہ  ہ  ڻں  ڻ

 .[65]غافر:  ﴾ ۓ     ۓ

واجلدل باحلسنى هو الذي يطامن من هذه الكربياء احلساسة، وُيشعر املجاَدل »

أنَّ ذاته مصونة، وقيمته كريمة، وأنَّ الداعي ال يقصد إال كشف احلقيقة يف ذاهتا، 

                                           
 .611، ص1تفسري القرآن العظيم، ج (1)

 .11الدعوة يف اإلسالم عقيدة ومنهج، ص (1)

 .61مفردات ألفاظ القرآن، ص«. اجلدال: املفاوضة عىل سبيل املنازعة واملغالبة»قال الراغب:  (3)
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واالهتداء إليها، يف سبيل اهلل، ال يف سبيل ذاته ونرصة رأيه وهزيمة الرأي 

«آلخرا
(1)

. 

يف دعوته، كيف ال؟ وهذا هو  ×وكان اجلدل باحلسنى هو أسلوب رسول اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ﴿ توجيه اهلل تعاىل لنبيه الكريم. قال تعاىل:

أي قوالً سهاًل لينًا، كالوعد اجلميل، أو  ». [16]اإلرساء:  ﴾ پ  ڀ   ڀ   ڀ

« االعتذار املقبول
 (2)

. 

: أنه ملا جاءه عتبة بن ربيعة يعرض عليه املال واجلاه  ذلكيف  × ومن مواقفه

والنساء والطب ثمنًا لرتك الدعوة، وعدم خماطبة قريش هبا، مل يثر يف وجهه، بل 

قال: « أقد فرغت يا أبا الوليد؟ »جادله باحلسنى، فقال له بعد أن استمع له طوياًل: 

قد »فصلت، ثم قال:  فتال عليه اآليات من سورة«. فاسمع مني»نعم. قال: 
وهو يف كّل مّرة يدعوه بكنيته ال «. سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك

باسمه تلطفًا يف اخلطاب
(3)

. 

وَتعلَّم الصحابة هذا األدب يف املجادلة من الرسول الكريم وطبَّقوه يف مسريهتم 

ضري. الدعوية. ومن صور هذا األدب ما كان من مصعب بن عمري مع أسيد بن ُح 

قد بعث مصعب بن عمري إىل املدينة ليدعو الناس إىل  × كان رسول اهللحيث 

اإلسالم، فعلم بذلك أسيد بن حضري سيد بني عبد األشهل باملدينة، فتوّجه إليه 

شاهرًا حربته، يتوقَّد غضبًا عىل هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم، ويدعوهم 

 يعرفوه من قبل.هلجر آهلتهم، وحيدثهم عن إله واحد مل 

وقف أسيد أمامه هائجًا وأغلظ له يف الكالم. فقال له مصعب بكل هدوء 

                                           
 .1101، ص1ظالل القرآن، ج يف (1)

 .111، ص3فتح القدير، ج (1)

 .157. االعتقاد، ص131، ص1، جالبن هشام السرية النبويةفاصيل هذه احلادثة يف: انظر ت (3)
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وأدب ولطف: أو ُتلس فتسمع، فإْن سمعَت خريًا قبلته، وإْن كرهَت شيئًا أو 

 خالفك، أعفيناك عنه.

وألن أسيد كان رجاًل عاقاًل، أجابه قائاًل: أنصفت. ثم ألقى حربته جانبًا 

د مصعب يقرأ القرآن، ويبني له دعوة اإلسالم، حتى كان وجلس يصغي. ومل يك

لذلك وقعه يف نفس أسيد، فقال من فوره: ما أحسن هذا القول وأصدقه! كيف 

يصنع من يريد أن يدخل يف هذا الدين؟
(1)

 

وهكذا كان للكلمة الطيبة عىل لسان مصعب أكرب األثر يف نفس أسيد، مما 

االقتناع به وإعالن إسالمه، األمر الذي  شجعه عىل االستامع لقولـه، وبعد ذلك

ترتَّب عليه إسالم عشريته من بعده. هذا ما صنعه أدب مصعب. وكم يف املقابل من 

 سوء أدب يف عرض الدعوة جّر عىل اإلسالم مواقف مغايرة لذلك متامًا.   

ولكن هناك من النفوس ما هي خبيثة مريضة، ال تنفع معها املجادلة واإلقناع، 

ڳ  ڳ  ﴿ مكن الوصول معها إىل نتيجة، كام أخرب اهلل تعاىل عن قوم نوح:وال ي

. [31]هود:  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ﴿ وكام أخربنا عن الذي جادل إبراهيم يف ربه: 

ڌ    ڌڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

گ  ڳ    گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

 .[166]البقرة:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ

فمثل هذه األصناف عىل قلوهبم حجاب كثيف، حيجب نور اهلداية أن يصل 

إليها، وال يستمعون لداعي احلق. إال أن وجود مثل هذا الصنف من الناس ال ُيغلق 

ا احلق، ملتزمًا يف ذلك باب الدعوة، فإن مهمة الداعي إىل اهلل هي أن ُيبني للناس هذ

                                           
. 161، ص1، جالبن هشام انظر حادثة إسالم أسيد بن حضري عىل يد مصعب يف: السرية النبوية (1)

 .15، ص1الثقات، ج
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أدب اإلسالم. أما قبول اآلخرين هلذه الدعوة، فهو أمٌر بيد اهلل سبحانه وتعاىل، 

 ونحن لسنا مسؤولني عنه.

 

                            



 (ه3414 ةذو الحج)          عشر  سسادالعدد ال       مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية 

221 

 اـمةةاخل
وقبل الفراغ من هذا البحث، جيدر  (الكلمة الطيبة)بعد هذه الرحلة املمتعة مع 

 موجزًا، أضمنه النقاط األساسية التي يمكن اخلروج هبا:يب أن أقّدم ملخصًا 

حرص اإلسالم عىل األسلوب الذي ُيؤّدى به الكالم، والطريقة التي ُيطرح  .1

ه نحو االلتزام بالكلمة الطيبة يف خماطبة اآلخرين، وكثريًا ما كان القرآن  هبا، ووجَّ

قول املعروف، حيث عىل خماطبة اآلخرين بالكلمة الطيبة، والقول احلسن، وال

 والقول السديد، والقول امليسور، والقول الكريم.

الكلمة الطيبة يف مفهوم القرآن، هي كلُّ كالٍم طّيب َحَسن، ويدخل يف ذلك  .1

التوحيد والتسبيح والتحميد وخماطبة اآلخرين باحلسنى. وال شك أنَّ كلمة 

ه كل كالم التوحيد تأيت يف مقدمة الكالم الطيب، وهي األصل الذي يتفرع عن

حسن. والكلمة اخلبيثة هي كّل كالٍم خبيث قبيح، وال شّك أنَّ أقبح كالم ٍهو 

 الكفر والرشك باهلل، وهو كذلك األصل الذي يتفرع عنه كل ُقبح.

للكلمة أمهية كربى يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، ومنذ الِقَدم ُبعث األنبياء مبلغني  .3

لبنّي. وكان للكالم الذي صاغ به األنبياء لرساالت اهلل بالكلمة الصادقة والقول ا

ه القرآن الكريم إىل  حججهم دوٌر رائد يف عملية املواجهة بني احلق والباطل. ووجَّ

رضورة مراعاة أدب الكلمة يف الدعوة من خالل ثالثة أمور، هي: احلكمة، 

 واملوعظة احلسنة، واجلدال باحلسنى.

نا اإلسالمي، فهو تراث غني يويص الباحث برضورة تسليط الضوء عىل تراث .1

بمواقف األدب والذوق، والعمل عىل دراسة هذه املواقف، للوقوف عىل النتائج 

 الطيبة وامللموسة ألثر هذه املواقف يف الدعوة إىل اهلل تعاىل.
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 املراجعو فهرس املصادر
مد، حتقيق: أبو حفص سيد بن ، الغزايل، أبو حامد حممد بن حم إحياء علوم الدين .1

 م(.  1116هـ/1111، 1إبراهيم بن عمران، )القاهرة: دار احلديث، ط

، 1حممد، )اإلسكندرية: دار الدعوة، ط حسني،، أدب الدنيا في معاشرة المسلمين .1

 م(.1161/ هـ1101
 هـ1105، 1)الكويت: دار القلم، ط ،، البيومي، مصلح سيدادع إلى سبيل ربك .3

 م(.1165/

 ،، أبو السعود، حممد بن حممد العامدياد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمإرش .1

 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ر، د.ت(.

)مرص: اهليئة املرصية العامة  ،، حفني، عبد احلليمأسلوب المحاورة في القرآن الكريم .6

 م(.1166، 1للكتاب، ط

يق: أمحد عصام الكاتب، )بريوت: دار اآلفاق حتق ،، البيهقي، أمحد بن احلسنيالعتقاد .5

 هـ(.1101، 1اجلديدة، ط

)مرص: مكتبة الرتاث  ،، طاحون، أمحد بن حممدأمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم .7

 م(.1113هـ/1111، 1اإلسالمي، ط

آقبيق، غازي صبحي، )دمشق: دار الفكر، ، آيات قرآنية: ومضات من القرآن الكريم .6

 د.ر، د.ت(.

حتقيق: عبد الغني نكه مي، )بريوت:  ،، الرفاعي، أمحد بن عيل بن ثابترهان المؤيدالب .1

 هـ(.1106، 1دار الكتاب النفيس، ط

حتقيق: سهيل  ،، ابن أيب جرادة، كامل الدين عمر بن أمحدبغية الطلب في تاريخ حلب .10

 م(.1166، 1زكار، )بريوت: دار الفكر، ط

 ون معلومات نرش(.)د ،، الزبيدي، حممد مرتىضتاج العروس .11
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)بريوت: دار الكتب العلمية،  ،، الطربي، أبو جعفر حممد بن جريرتاريخ األمم والملوك .11

 هـ(.1107، 1ط

، 1ابن عاشور، حممد الطاهر، )بريوت: مؤسسة التاريخ، ط، التحرير والتنوير .13

 م(. 1000هـ/1110

ري، )بريوت: دار حتقيق: إبراهيم األبيا ،، اجلرجاين، عيل بن حممد بن عيلالتعريفات .11

 هـ(.1106، 1الكتاب العريب، ط

حتقيق: عبد القادر عرفات حسونة، )بريوت: دار الفكر،  ،، البيضاويتفسير البيضاوي .16

 م(. 1115هـ/1115د.ر، 

، املحيّل والسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر وجالل الدين تفسير الجاللين .15

 ، د.ت(.1ط)القاهرة: دار احلديث،  ،حممد بن أمحد

، ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر، )بريوت: دار الفكر، د.ر، تفسير القرآن العظيم .17

 هـ(.1101

 )د.م: دار الفكر العريب، د.ر، د.ت(. ،، اخلطيب، عبد الكريمالتفسير القرآني للقرآن .16

.ر، )بريوت: دار الكتب العلمية، د ،، الرازي، فخر الدين حممد بن حممدالتفسير الكبير .11

 د.ت(.

 )دون معلومات نرش(. ،، النسفي، عبد اهلل بن أمحدتفسير النسفي .10

، 1)بريوت: دار املالك، ط ،، فضل اهلل، حممد حسنيتفسير من وحي القرآن .11

 م(.1116هـ/1111

حتقيق: السيد رشف الدين أمحد،  ،، ابن حبان، أبو حاتم حممد بن حبان البستيالثقات .11

 م(.1176/هـ1316، 1)بريوت: دار الفكر، ط

 ، )بريوت: دار الفكر، د.ر، د.ت(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن .13

حتقيق:  ،، القرطبي: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرحالجامع ألحكام القرآن .11

 هـ(.1371، 1أمحد عبد العليم الربدوين، )القاهرة: دار الشعب، ط
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 ،عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ، الثعالبي،الجواهر الحسان في تفسير القرآن .16

 )بريوت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، د.ر، د.ت(. 

، الفيض الكاشاين، حتقيق: إبراهيم امليانجي، )بريوت: دار الحقايق في محاسن األخالق .15

 م(.1171هـ/1311، 1الكتاب العريب، ط

بريوت: دار ) ،، السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكرالدر المنثور .17

 م(.1113الفكر، د.ط، 

 م(.1116هـ/1115، 1)مرص: دار اليقني، ط ،، الواعي، توفيق يوسفالدعوة إلى اهلل .16

 )دون معلومات نرش(. ،، الطويل، السيد رزقالدعوة في اإلسالم عقيدة ومنهج .11

حتقيق ورشح: عبد السالم حممد  ،، اجلاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحررسائل الجاحظ .30

 م(.1111هـ/1111، 1ريوت: دار اجليل، طهارون، )ب

 )د.م: دار الفكر، د.ر، د.ت(. ،، الربسوي، إسامعيل حقيروح البيان .31

 ،لويس، أبو الفضل حممود، اآلروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .31

 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ر، د.ت(.

)بريوت:  ،، عبد الرمحن بن عيل بن حممد، ابن اجلوزيزاد المسير في علم التفسير .33

 هـ(. 1101، 3املكتب اإلسالمي، ط

، األلباين، حممد بن نارص سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة .31

 م(.1111، 1الدين، )الرياض: دار املعارف، ط

 ف(.، األلباين، حممد بن نارص الدين، )الرياض: مكتبة املعارالسلسلة الضعيفة .36

حتقيق: حممد فؤاد عبد  ،، ابن ماجة، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزوينيسنن ابن ماجة .35

 الباقي، )بريوت: دار الفكر، د.ر، د.ت(. 

حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون،  ،، الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسىسنن الترمذي .37

 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ر، د.ت(.
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حتقيق: طه  ،، ابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمرييةالسيرة النبوي .36

 هـ(. 1111، 1عبد الرؤوف سعد، )بريوت: دار اجليل، ط

)بريوت: دار  ،، ابن العامد احلنبيل، عبد احلي بن أمحدشذرات الذهب في أخبار من ذهب .31

 الكتب العلمية، د.ر، د.ت(.

حتقيق: عبد  ،بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف، ابن هشام، عبد اهلل شرح شذور الذهب .10

 م(.1161، 1الغني الدقر، )دمشق: الرشكة املتحدة للتوزيع، ط

 )د.م: مكتبة املحبة، د.ر، د.ت(. ،، راغب، نبيلشرف الكلمة .11

حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول،  ،، البيهقي، أمحد بن احلسنيشعب اإليمان .11

 هـ(.1110، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

حتقيق: حممد عبد املنعم  ،، ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلمالشعر والشعراء .13

 م(.1167هـ/1107، 3العريان، )بريوت: دار إحياء العلوم، ط

حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، )القاهرة: د.ط،  ،، اجلوهري، إسامعيل بن محادالصحاح .11

 م(. 1161هـ/1101، 3ط

حتقيق: شعيب  ،ان، أبو حاتم حممد بن حبان البستي، ابن حبصحيح ابن حبان .16

 م(.1113هـ/1111، 1األرناؤوط، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

حتقيق: مصطفى ديب البغا،  ،، البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيلصحيح البخاري .15

 م(.1167هـ/1107، 3)بريوت: دار ابن كثري/الياممة، ط

حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،  ،النيسابوري ، مسلم، مسلم بن احلجاجصحيح مسلم .17

 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ر، د.ت(.

حتقيق:  ،، السبكي، أبو نرص عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايفطبقات الشافعية الكبرى .16

عبد الفتاح احللو وحممود الطناجي، )اجليزة: هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، 

 م(.1111، 1ط
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حتقيق: مفيد حممد قميحة، )بريوت: دار  ،، ابن عبد ربه، أمحد بن حممدالعقد الفريد .11

 الكتب العلمية، د.ر، د.ت(.

 ،، القنوجي، أبو الطيب صديق بن حسن بن عيل احلسينيفتح البيان في مقاصد القرآن .60

 م(.1111هـ/1110، 1حتقيق: إبراهيم شمس الدين، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

، الشوكاين، حممد بن عيل بن لقدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسيرفتح ا .61

 )بريوت: دار الفكر، د.ر، د.ت(. ،حممد

حتقيق: ويص اهلل حممد عباس، )بريوت: مؤسسة  ،، ابن حنبل، أمحدفضائل الصحابة .61

 م(.1163هـ/1103، 1الرسالة، ط

، 11: دار الرشوق، ط)بريوت/القاهرة ،، قطب، سيدفي ظالل القرآن .63

 م(.1166هـ/1106

، الزخمرشي، أبو القاسم حممود بن عمر، حتقيق: عبد الرزاق الكشاف عن حقائق التنـزيل .61

 م(. 1117 هـ/1117، 1املهدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط

 )بريوت: دار صادر، د.ر، د.ت(.  ، حممد بن مكمرم،، ابن منظورلسان العرب .66

)بريوت:  ،، الثعالبي، أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إسامعيلائفاللطائف والظر  .65

 م(.1111هـ/1111، 1دار املناهل، ط

حتقيق: حممد باسل عيون السود،  ،، القاسمي، حممد مجال الدينمحاسن التأويل .67

 م(.1117هـ/1116، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 ،ة، أبو حممد عبد احلق بن غالب، ابن عطيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .66

، 1حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 م(. 1001هـ/1111

حتقيق: حممود خاطر،  ،، الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادرمختار الصحاح .61

 م(.1116هـ/1116)بريوت: مكتبة لبنان، طبعة جديدة، 
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حتقيق: حممد خري رمضان  ،دنيا، أبو بكر عبد اهلل بن حممد، ابن أيب المداراة الناس .50

 م(.1116هـ/1116، 1يوسف، )بريوت: دار ابن حزم، ط

حتقيق:  ،، الشهاب، أبو عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر القضاعيمسند الشهاب .51

 م(.1165 هـ/1107، 1محدي عبد املجيد السلفي، )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

حتقيق: كامل يوسف  ،، ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممدمصنف ابن أبي شيبة .51

 هـ(. 1101، 1احلوت، )الرياض: مكتبة الرشد، ط

حتقيق: خالد العك ومروان  ،، البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود الفراءمعالم التنـزيل .53

 م(. 1167هـ/1107، 1سوار، )بريوت: دار املعرفة، ط

حتقيق: حممد  ،ب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، الراغمفردات ألفاظ القرآن .51

 سيد كيالين، )بريوت: دار املعرفة، د.ر، د.ت(.

 م(.1171، 1)بريوت: دار الرائد العريب، ط ،، الرشبايص، أمحدموسوعة أخالق القرآن .56

حتقيق:  ،، النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهابنهاية األرب في فنون األدب .55

 م(.1111 / هـ1111ية العامة للكتاب، د.ر، يني، )مرص: اهليئة املرصالباز العر

، لسعادات املبارك بن حممد اجلزري، ابن األثري، أبو االنهاية في غريب الحديث واألثر .57

،  د.ر  ، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، )بريوت: املكتبة العلمية

 م(. 1171هـ/1311

حتقيق: صفوان  ،، الواحدي، أبو احلسن عيل بن أمحدتاب العزيزالوجيز في تفسير الك .56

 هـ(. 1116، 1دار القلم/الدار الشامية، ط اوودي، )دمشق/بريوت:عدنان د

حتقيق:  ،، ابن خلكان، أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب بكروفيات األعيان وأنباء الزمان .51

 م(.1156إحسان عباس، )بريوت: دار الثقافة، د.ر، 
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