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الدعوة في القرآن …

فاطمة واسلي

ملخص

يهدف البحت إىل إبراز مكانة الدعوة يف القرآن الكرمي ,من خالل عرض مفاهيمها
وأنواعها وتوضيح أساليبها .يسلك الباحث املنهج االستقرائي التحليلي؛ الستخراج
أهم األساليب الدعوية املذكورة يف القرآن الكرمي ,وتربز أمهية البحث أبنه ميس حياة
الفرد ,فالدعوة ترتقي به وتصلح مجيع أحواله .تتلخص إشكالية املوضوع يف توجه
مفهوم الدعوة إىل هللا إىل اعتناق اإلسالم ,فتجرد املعىن الذي يشمل النصح واألمر
ابملعروف عند كثري من الناس؛ مما أدى إىل تفشي االحنراف يف اجملتمع اإلسالمي,
وكذلك التوسع يف االخنراط يف جمال الدعوة دون معرفة أنواعها وأساليبها؛ فاختلت
الصورة احلسنة هلا ,بسبب اختالط األدوار بني خواص األمة العارفون أبمور الدين
وأسرار التشريع ,وبني ما يكون بني األفراد .متَّ تقسيم الورقة إىل مبحثني مقسمة إىل
مطالب خمتومة بنتائج وتوصيات ,نبني املبحث األول مفهوم الدعوة وصور أتديتها
يف القرآن الكرمي ,وحلل املبحث الثاين األساليب الدعوية اليت جاء هبا القرآن الكرمي.

كلمات دالَّة :القرآن الكرمي ،الدعوة ،األساليب ،املفاهيم

 -1مقدمة

الدعوة إىل هللا من األلفاظ اليت ذكرت يف القرآن الكرمي ,بصيغ متعددة كالنصح والوعظ
واإلنذار والتبليغ والتذكري وغري ذلك من الصيغ الدالة على مشوهلا ,وهي من املواضيع التليدة
واحلديثة واملتجددة ,جلاحة اإلنسان إليها عرب العصور واألزمان.
تربز أمهية الدراسة يف كوهنا متس حياة اإلنسان اليومية فبها تتعمق الرتبية السليمة ,وتتهذب
النفوس املضطربة ,وتستقيم األعمال املعوجة ,وتصحح العقائد السقيمة ,وتتقوى أواصر احملبة
واالخاء بني أفراد اجملتمع اإلسالمي؛ فيعم اخلري والرخاء واألمان فيه.
تتلخص إشكالية هذا املوضوع يف توجه مفهوم الدعوة إىل هللا إىل الدعوة العتناق
اإلسالم ,فتجرد املعىن الشامل الذي يتمثل يف النصح والوعظ واألمر ابملعروف والنهي عن
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املنكر وغريها عند كثري من الناس؛ مما أدى إىل تفشي االحنراف ومظاهر االحنالل السليب يف
بعض اجملتمعات اإلسالمية .وكذلك االعتقاد اخلاطئ لدى الكثري من الناس أبن الدعوة مهمة
الدعاة وأهل العلم دون غريهم؛ مما أدى إىل عزوف الكثريين عن القيام هبذه املهمة الشاملة
املضبوطة.
وهناك مشكلة أخرى ابتت جلية يف العصر احلايل وهي افتقار األساليب الدعوية لدى
معظم الدعاة .رغم كثرة الدعاة يف الوقت احلاىل إالً أن االحنراف بشىت انواعه يف تصاعد؛
بسبب عدم الرجوع لألساليب الدعوية اليت بينها القرآن الكرمي ,وكذلك االفراط والتوسع يف
االخنراط يف جمال الدعوة فأصبحت الدعوة ثبت من القاصي والداين دون معرفة أنواعها وصور
أتديتها ,فاختلت الصورة احلسنة هلا؛ مما أدى إىل عزوف الكثري من املدعوين؛ فال حيظى
بعض الدعاه ابالهتمام اجليد من مدعويه؛ بسبب اختالط األدوار يف جمال الدعوة بني
خواص األمة العارفون أبمور الدين وأسرار التشريع ,وبني ما يكون بني األفراد بعضهم مع
بعض ويستوي يف ذلك اخلاصة والعامة كالدعوة إىل اخلري والرتغيب فيه والنهي عن الشر
والتحدير منه.
فإن اهلدف املرجو من كتابة هذا املوضوع هو ابراز مكانة وأمهية الدعوة يف القرآن الكرمي,
وكذلك توضيح أهم األساليب الدعوية املذكورة يف القرآن الكرمي ,واليت سار عليها األنبياء
والرسل عليهم السالم ,حيث حظيت ابلتأثري االجياىب لدى أقوامهم آنذاك؛ فحققوا اهلدف
املنشود من دعوهتم ,وكذلك بيان تلك األساليب ليقتدي هبا دعاة اليوم ليحققوا التفاعل
والتجاوب بينهم وبني مدعويهم.
متَّ تقسيم الورقة البحثية إىل مبحثني مقسمة إىل مطالب خمتومة بنتائج وتوصيات للباحثني.
فقد نبني املبحث األول مفهوم الدعوة وصور أتديتها يف القرآن الكرمي ,وحلل املبحث الثاين
واألساليب الدعوية ومدى أتثريها على املدعو.
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مفهوم الدعوة وأنواعها ف ضوء القرآن الكري.

 -1.2مفهوم الدعوة ف القرآن الكري.
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أن كلمة الدعوة يف القرآن الكرمي هلا عدة مدلوالت وذلك على حسب السياق املذكور يف
َّاع إِذا
اآلية .جاءت لفظة الدعوة مبعىن الدعاء كما جاء يف قوله تعاىل  :أ ِجيب َد ْع َوةَ الد ِ
َد ِ
عان فَ ْليَ ْستَ ِجيبوا ِيل َولْي ْؤِمنوا ِِب لَ َعلَّه ْم يَْرشدو َن  سورة البقرة ,اآلية()186

تبني اآلية أن هللا سبحانه بلطفه ورمحته قريب من العبد مطلع على ذكره وشكره فيسمع
نداءه ،وجييب دعاءه )2(.وأن حقيقة الدعاء هي استدعاء العبد ربه جل جالله العناية
()3
واستمداده إايه املعونة.
اَّللِ
والدعوة مبعىن االستعانة ,كما أشارت إليه اآلية القرآنية  :و ْادعوا شه َداءكم ِمن د ِ
ون َّ
َ َ ْ ْ
َ
إِ ْن كْن تم ِ ِ
ني سورة البقرة ,اآلية ( )23واملعىن" :استعينوا مبن وجدمتوه من علمائكم،
صادق َ
ْ َ
()4
وأحضروهم ليشاهدوا ما أتتون به"
من معانيها :االعرتاف كما جاء يف قوله تعاىل  :فَ َما َكا َن َد ْع َواه ْم إِ ْذ َجاءَه ْم َأبْسنَا إِال أَ ْن
ِِ
ني سورة األعراف ,اآلية( )5أي :فما كان قوهلم عند جميء العذاب إال
قَالوا إِ ََّّن كنَّا ظَالم َ
()5
أن اعرتفوا بذنوهبم.
ِ َّ ِ
ال ربُّكم ادع ِوين أ ِ
ين
وجاءت مبعىن العبادة كما يف قوله تعاىل  :قَ َ َ ْ
ْ
َستَج ْ
ب لَك ْم إ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ين  سورة غافر ,اآلية( )60وفسرت اآليةب "
يَ ْستَكْربو َن َع ْن عبَ َادِِت َسيَ ْدخلو َن َج َهن ََّم َداخ ِر َ

 -2ينظر :الرازي ,أبو عبد هللا بن عمر بن احلسن احلسني التيمي ،مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ،بريوت ,دار
إحياء الرتاث العرِب ،ط1420 ،3ه  ,مج ,5ص.260
 -3ينظر :الرازي ,مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" ,مرجع سابق ,مج ,5ص.262
 -4القرطيب ،أ بو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين ،اجلامع ألحكام
القرآن ،تح :أمحد الربدوين ,وإبراهيم أطفيش ،مصر ,القاهرة ,دار الكتب املصرية ،ط1384 ،1ه 1964 ,م,
مج ,1ص.233
 -5ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،تح :سامي بن
حممد سالمة ،دار طيبة ،ط1420 ،1ه 1999,م ،مج ,3ص.388
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()6

يقول :اعبدوين وأخلصوا يل العبادة دون ما تعبدون من دوين من األواثن واالصنام"...
ومنه قوله تعاىل  :وَال تَ ْدع مع َِّ
آخَر َال إِلَهَ إَِّال ه َو سورة القصص ,اآلية()88
اَّلل إِ َهلًا َ
ََ
َ
ني لَنا َما ِه َي
ومن معانيها :السؤال كما أشارت اليه اآلية الكرمية  :قالوا ْادع لَنا َربَّ َ
ك ي بَِن ْ
()7
سورة البقرة ,اآلية( )68يعين :فسأل هللا تعاىل.
ك مع الَّ ِذين ي ْدعو َن رَّهبم ِابلْغَ َداةِ
ومن مدلوالهتا :الذكر .كما يف قوله تعاىل :و ْ ِ
اص ْرب نَ ْف َس َ َ َ َ َ
َ ْ
َ
َوالْ َع ِش ِني ي ِريدو َن َو ْج َههسورة الكهف ,اآلية ( )28أي :اجلس مع الذين يذكرون هللا
ويهللونه ،وحيمدونه ويسبحونه ويكربونه ،ويسألونه بكرة وعشيا من عباد هللا ،سواء كانوا
()8
فقراء أو أغنياء أو أقوايء أو ضعفاء.
من خالل العرض السابق يتضح أن لفظة الدعوة يف القرآن الكرمي هلا عدة معان منها:
الدعاء والعبادة واالعرتاف واالستعانة ,والذكر والتهليل والتسبيح  ,والسؤال.
 -2.2أنواعها وصور اتديتها.
النوع األول :دعوة األمة احملمدية مجيع األمم إىل اإلسالم .وإن يشاركوهم فيما هم عليه
من اهلدى ودين احلق وهذا واجب هذه األمة مبقتضى جعلها خري أمة أخرجت للناس
مقيداً بكوهنا أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر ,وحبكم وصف املؤمنني الذين أذن هلم يف
َّ ِ
ص َالةَ َوآتَوا َّ
ين إِ ْن َم َّكنَّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
الزَكاةَ َوأ ََمروا
ض أَقَاموا ال َّ
القتال يف قوله تعاىل :الذ َ
ِابلْمعر ِ
وف َوَهنَْوا َع ِن الْمْن َك ِر َوََِّّللِ َعاقِبَة ْاألموِر[ سورة احلج ,اآلية]41:
َْ
 6الطربي ,أِب جعفر الطربي حممد بن جرير الطربي ,تفسري الطربي"جامع البيان عن أتويل آى القرآن" ,تح :عبد
هللا بن عبد هللا الرتكي ابلتعاون مركز البحوث والدراسات العربية اإلسالمية ,مصر ,القاهرة ,دار هجر ,ط,1
1322ه 2001 ,م ,ج ,20ص.352
 -7البغوي ,بو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي ,معامل التنزيل يف تفسري القرآن " تفسري
البغوي" ,تح :عبد الرزاق املهدي ,بريوت ,دار إحياء الرتاث العرِب ,ط 1420 ,1ه  ,مج ,1ص.129
 8ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،مرجع سابق ,ج ,5ص.152
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النوع الثاين :دعوة املسلمني بعضهم بعضا إىل اخلري ,وآتمرهم فيما بينهم ابملعروف وتناهيهم

عن املنكر ,ويقوم هذا النوع كالذي قبله خواص األمة العارفون أبمور الدين وأسرار التشريع,
وهم املشار إليهم يف اآلية :فَلَ ْوَال نَ َفَر ِم ْن ك ِنل فِْرقٍَة ِمنْ ه ْم طَائَِفةٌ لِيَ تَ َف َّقهوا ِيف ال نِدي ِن َولِي ْن ِذروا
قَ ْوَمه ْم إِ َذا َر َجعوا إِلَْي ِه ْم لَ َعلَّه ْم َْحي َذرو َن [ سورة التوبة ,اآلية]122:

النوع الثالث :ما يكون بني األفراد بعضهم مع بعض ويستوي يف ذلك اخلاصة والعامة

ابلداللة على اخلري والرتغيب فيه والنهي عن الشر والتحدير منه.كل مبا يعرفه ,فإذا رأى أحد
املسلمني آخاه على منكر هو يعلمه تصدى لنصحه وإرشاده وبيان ما أيمر به الدين احلنيف
وما ينهى عنه يف هذه الواقعة ,كل ذلك برفق ولني فذلك من التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب
الذي جعله هللا عز وجل آية اإلميان الصحيح وسبباً للنجاة اخلسران املبني( )9يف قوله تعاىل:
 إَِّال الَّ ِذين آمنوا وع ِملوا َّ ِ ِ
لص ِْرب[ سورة العصر ,اآلية]3:
اص ْوا ِاب َّ
َ َ ََ
اص ْوا ِاب ْحلَِنق َوتَ َو َ
الصاحلَات َوتَ َو َ
خصها هللا ألمة حممد  -عليه الصالة
من خالل العرض السابق يتضح أن اخلريية أليت ن
والسالمَّ -نبع من دعوهتا لألمم األخرى فحظيت ابلتشريف واملكانة السامية بني األمم .وأن
القيام مبهمة الدعوة ليست مهمة عامة كما يعتقد البعض ,فمن األمور ال يقوم بتوصيلها
للناس أالَّ أهل االختصاص ,أما األمور العامة اليت يتجلى فيها الرتغيب يف اخلري واألعمال
الصاحلة وحنو ذلك فال أبس أبن يقوم العامة واخلاصة من الناس هبا ,حيت َّ
عد هللا ذلك األمر
من التواصي احملمود.
صور أتدية الدعوة:

 9ينظر :حمفوظ ,علي ,هداية املرشدين إىل الوعظ واخلطابة ,مصر ,دار االعتصام ,ط1399 ,9ه 1979 ,م,
ص.17
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الصورة األوىل :فردية ,يقوم هبا املسلم على صفة فردية حبسب طاقته وقدرته وعلمه ,كما

قال – صلى هللا عليه وسلم ((-من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه
ومن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان))

()10

الصورة الثانية :مجاعية ,حيت تقوم مجاعة من املسلمني ابلدعوة إىل هللا ,ونشر تعاليم
اخلَِْري
الدين اإلسالمي احلنيف( ,)11كما جاء يف قوله تعاىلَ  :ولْتَك ْن ِمْنك ْم أ َّمةٌ يَ ْدعو َن إِ َىل ْ
ِ
ك هم الْم ْفلِحو َن سورة آل عمران ,اآلية[.]4
َو َأيْمرو َن ِابلْ َم ْعروف َويَْن َه ْو َن َع ِن الْمْن َك ِر َوأولَئِ َ
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أساليب الدعوة ف القرآن.

 -1.3األساليب العاطفية :هي جمموعة األساليب الدعوية أليت ترتكز على القلب،
وحترك الشعور والوجدان

()12

.ومن أبرز األساليب العاطفية ما يلي:

* احلكمة :لقد أشار القرآن الكرمي إىل أسلوب الدعوة ابحلكمة يف قوله تعاىلْ :ادع إِ َىل
ِ
سبِ ِيل ربِك ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
ض َّل
َح َسن إِ َّن َربَّ َ
َ َن َ
ك ه َو أ َْعلَم ِمبَ ْن َ
احلَ َسنَة َو َجاد ْهل ْم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
َ َ َْ
ِ ِ
ِ ِِ
ين َّ سورة النحل ،اآلية ] [125قد تعددت اآلراء حول
َع ْن َسبيله َوه َو أ َْعلَم ابلْم ْهتَد َ
وتعرف أبهنا:
مفهومها فقيل إهنا :العلم النافع والعمل به ،وتطلق على :الورع يف دين هللا ,ن
وضع كل شئ يف موضعه ،وقيل :سرعة اجلواب مع اإلصابة(،)13وقيل إهنا " :النظر يف أحوال
املخاطبني وظروفهم والقدر الذى يبينه هلم يف كل مرة حىت ال يتقل عليهم وال يشق ابلتكاليف
 -10البخاري ,حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي ,اجلامع الصحيح املختصر"صحيح البخاري" ,تح:
مصطفى ديب البغا ,بريوت ,اليمامة ,دار ابن كثري ,ط1407 ,3ه 1987 ,م ,كتاب اإلميان ,ابب بيان كون
النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص وأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجبان ,رقم احلديث:
 ,49مج ,1ص.69
 -11ينظر :القحطاىن ،سعيد بن على بن وهف ،احلكمة يف الدعوة اىل هللا تعاىل اململكة العربية السعودية ،وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط1423 ،1ه ,ص.92
 - 12البيانوىن ،حممد أبو الفتح ،املدخل اىل علم الدعوة ،بريوت ,مؤسسة الرسالة1415 ,ه 1995 .م ,ص.204
 -13القحطاىن ،سعيد بن على بن وهف ،احلكمة يف الدعوة اىل هللا تعاىل اململكة العربية السعودية ،وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط1423 ،1ه  ،ص.26
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بل استعداد النفوس هلا ،والطريقة الىت خياطبهم هبا ،والتنويع يف هذه الطريقة حسب مقتضياهتا
فال تستبد به احلماسة واالندفاع والغرية فيتجاوز احلكمة يف هذا كله ويف سواه"(.)14
* الدعوة ابملوعظة احلسنة :لقد أشار القرآن الكرمي إىل أسلوب الدعوة ابملوعظة احلسنة يف
ِ ِ
ك ِاب ْحلِك ِ
احلَسنَ ِة  ...ﱠ نِ
يعرف العلماء املوعظة:
قوله تعاىل :ﱡ ْادع إِ َىل َسبِ ِيل َربِن َ
َ
ْمة َوالْ َم ْوعظَة ْ َ
"أبهنا كالم مصحوب بزجر ،وقيل :هى النصح والتدبري ابلعواقب وقيل هى األمر والنهى
()15
املقرون ابلرتغيب والرتهيب"

أي "ابملوعظة احلسنة الىت تدخل إىل القلوب برفق وتتعمق املشاعر بلطف ،ال ابلزجر و
التأنيب يف غري موجب وال بفضح األخطاء الىت قد تقع عن جهل أو حسن نية ،فإن الرفق
يف املوعظة كثرياً ما يهدى القلوب الشاردة ،ويؤلف القلوب النافرة ،و أيتى خبري من الزجر و
التأنيب والتوبيخ"( )16ومما جاء يف تفسري املوعظة احلسنة يف اآلية السابقة " :أدع إىل ربك
ابملوعظة احلسنة أي ابلدالئل اإلقناعية واحلكاايت النافعة
ك
* اجلدل ابلىت هى أحسن :ينب القرآن هذا األسلوب يف اآلية  :ﱡ ْادع إِ َىل َسبِ ِيل َربِن َ
ِ
ِ
َح َسنﱠ "أي بال حتامل على املخالف وال ترذيل له وتقبيح؛ حىت
َ ...و َجاد ْهل ْم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
يطمئن إىل الداعى ويشعر أن ليس هدفه الغلبة يف اجلدل ،ولكن اإلقناع والوصول إىل
()17
احلق"  .فالنفس البشرية تتصف ابلكربايء والعناد فال تنزل من الرأي الذى تراه صحيحاً
بسهولة فلهذا حيتاج األمر إىل الرفق واجلدل احلسن حىت ال تشعر ابهلزمية ،فتعترب التنازل عن
الرأي تنازالً عن هيبتها واحرتامها وكياهنا .واجلدل ابحلسىن هو الذى يطامن من هذه الكربايء

 -14قطب ،سيند ،يف ظالل القرآن ،مصر ,القاهرة ,دار الشروق ،ط1423 ،32ه 2003 ,م ,مج،4
ص.2202
 -15العنزى ،عزيز بن فرحان ،البصرية يف الدعوة اىل هللا ،تقدمي :صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ،أبوظىب ،دار اإلمام
مالك ،ط1426 ،1ه 2005 ،م ،ص.136
 -16قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ,مج ،4ص.2202
 -17قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ,مج ،4ص.2202
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احلساسة ويشعر اجملادل أن ذاته مصونه وقيمته كرمية ،و أن الداعى ال يقصد االَّ كشف
احلقيقة يف ذاهتا واالهتداء إليها يف سبيل هللا(.)18
* أسلوب الرتغيب والرتهيب" :يقصد ابلرتغيب :كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة

وقبول احلق والثبات عليه ويقصد ابلرتهيب :كل ما خييف وحيذر املدعو من عدم االستجابة
()19
أو رفض أو عدم الثبات عليه بعد قبوله".
إن القرآن الكرمي حافل ابآلايت اليت ترغب الناس للدخول يف اإلسالم والتمسك بتعاليمه.
فمثالً :سيدَّن نوح -عليه السالم -ر نغب قومه بغفران الذنوب ومباركة األعمال وإنزال الرمحة
استَ ْغ ِفروا َربَّك ْم إِنَّه َكا َن
من السماء والفوز يف اآلخرة ابجلنان وذلك يف قوله تعاىل  ﴿:فَقْلت ْ
السماء علَيكم ِم ْدرارا * وميْ ِد ْدكم ِأبَمو ٍال وبنِني وَجيعل لَكم جن ٍ
ِ
َّات َوَْجي َع ْل لَك ْم
َّارا * ي ْرس ِل َّ َ َ َ ْ ْ َ ً َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
َغف ً
أ َْهنَ ًارا ﴾ [ سورة نوح ,اآلية ]12,10 :وكذلك جند آايت قرآنية كثرية حتذر الناس من
َّ ِ
ين َآمنوا قوا
عذاب هللا وعصيانه ,وترهيبهم من ذلك ,كما جاء يف قوله تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّ َها الذ َ
اَّللَ َما
أَنْف َسك ْم َوأ َْهلِيك ْم ََّن ًرا َوقود َها النَّاس َو ْ
احلِ َج َارة َعلَْي َها َم َالئِ َكةٌ ِغ َال ٌظ ِش َد ٌاد َال يَ ْعصو َن َّ
أ ََمَره ْم َويَ ْف َعلو َن﴾[ سورة التحرمي ,اآلية]6 :
فالنفس اإلنسانية تقاد عن طريق الرغبة ,وكذلك عن طريق الرهبة؛ فتكف عن الرذيلة َو َجالً
مما يعقبها من منعصات ،أو تندفع إىل الفضيلة خوفاً من مغبة الرتاخى والتفريط ()20واخلوف
الذى يتحدث الشارع عنه ليس شعور قلق هتتز به النفس ويذهب فيه اتزاهنا ،ويكون ما
يسمى اآلن عقدة ,بل إنه إحساس فطرى يؤدى نتائجها يف سهولة ،كالنظيف يتقى األقدار
وخياف دنسها وحيتاط أن يعلق ببدنه أو ثوبه شئ منها .وهذا اخلوف كمال نفسى وليس
مرضاً وال شبه مرض (.)21

 -18ينظر :قطب ،يف ظالل القرآن ،مرجع سابق ,مج ،4ص . 2202مت اقتباس النص بتصرف.
 -19زيدان ،عبد الكرمي ،أصول الدعوة ،مؤسسة الرسالة1421 ،ه 2001 ،م ,ص.437
 -20الغزاىل ,مع هللا .دراسات يف الدعوة والدعاة ،مصر ,القاهرة ،هنضة مصر للنشر والتوزيع ،ط,2005 ،6
ص .250مت اقتباس النص بتصرف بسيط.
 -الغزاىل ،مع هللا ،دراسات يف الدعوة والدعاة ،مرجع سابق ,ص21.251
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* أسلوب القصة املؤثرة :فالقصة ذات أمهية كربى يف جمال الدعوة؛ لسرعة استيعاهبا وقوة

أتثريها واستمرار أثرها إذا ما قورنت ابلكالم العادى ،وهى حمببة إىل النفس؛ ولذلك جند
االستماع هلا كبريأ ،كما هلا أثر املشاركة الوجدانية وهي انفعال النفس ابملواقف حني يتخيل
والقصة يف
املدعو نفسه ذات احلوادث ،ومع ذلك فهو َّنج منها متفرج من بعيد(.)22
القرآن الكرمي تتميز عن سائر أنواع القصص أبهنا منزهة عن أي نقص يف شكلها ويف
مضموهنا ،ومنزهة عن اخلياالت واألوهام ،األساطري ،واألابطيل ,وهي عفيفة األسلوب ،طاهرة
اللفظ واملعىن ،حيية السياق والعرض ،ابرعة الرتكيب ،سامية القصد ،حسنة اهلدف ,وهي
تضم إىل جانب اإليضاح ،والتعليم ،والنصح ,وجوانب اإلقناع الذهين والنفسي والعلمي
واألدِب ،وتضم إىل جانب عرض احلقائق الدينية احلقائق التارخيية واالجتماعية والثقافية ,ومن
هنا جاءت القصة يف القرآن الكرمي حتمل لواء الدعوة إىل اإلسالم وتعرض مبادئه )23(،وكانت
أسلوابً من أساليب الدعوة إىل هللا كما جاء يف كتابه العزيز﴿ :لََق ْد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْ َربةٌ
َ
ٍ
اب ما َكا َن ح ِديثاً ي ْفرتى ولَ ِكن تَص ِد ِ
ِ ِ
ِ
دى
يق الَّذي بَْ َ
ََ َ ْ ْ َ
َ
أل ِويل األَلْبَ َ
يل ك ِنل َش ْيء َوه ً
ني يَ َديْه َوتَ ْفص َ
َوَر ْمحَةً لَِق ْوٍم ي ْؤِمنو َن﴾ [ سورة يوسف ,اآلية]111
والقصص يف القرآن الكرمي كثرية ،منها قصة إبراهيم عليه السالم مع األواثن والنمرود وقصص
نوح وهود وصاحل مع أقومهم ..وقصة موسى مع فرعون وبين إسرائيل ،وقصة مرمي وزكراي
وعيسى مع اليهود والرومان
وكلها تعرض دعوة احلق والتوحيد ،وتقيم األدلة على صحتها وسالمتها ،وتبني آاثرها ونتائج
األخذ هبا واعتناقها ,كما تعرض العقائد الفاسدة من عبادة األواثن ،واألصنام ،واختاذ اآلهلة
مع هللا  ...وتقيم الرباهني على فساد هذه العقائد ،وما حل ابلكافرين واملشركني ،والعصاة
من عذاب وعقاب ومن هذه القصص القصة اليت مجعت سليمان عليه السالم ،واهلدهد
وملكة بلقيس.
 -22ينظر :قطب ،حممد ،منهج الرتبية اإلسالمية ،مصر ,القاهرة ،دار الشروق ،ط1414 ،14ه 1993 ،م،
ج ،1ص.193 ,192
 -23نوفل ,أبو اجملد سيد ,أساليب الدعوة إىل هللا يف القرآن الكرمي ,املدينة املنورة ,جملة اجلامعة اإلسالمية ,
العدد ,52:ص.108
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* ضرب األمثال :فاملثل هو زايدة الكشف عن املعاىن ،فعندما يستخدمه الداعية يزيد

من تقريب الشئ املعقول ابحملسوس (التشبيه) فإن ذلك جيعل هلذا املعقول وقعاً يف القلب
ورسوخاً ،فإن املعىن الثابت يف العقل يسانده بعد ذكر املثل اخليال والتصور مما يزيد املعىن
ثبااتً ورسوخاً )24( .فمثال :عندما نبني هللا  -سبحانه وتعاىل -خطورة صفة إتباع اهلوى
ِ ِ
ِ
َخلَ َد إِ َىل ْاأل َْر ِ
ض َواتَّبَ َع َه َواه
والشهوات فقال يف كتابه العزيز :ﱡ َولَْو شْئ نَا لََرفَ ْعنَاه هبَا َولَكنَّه أ ْ
ِ َّ ِ
ث أَو تَرتْكه ي ْله ْ ِ
ِ
ِ
فَمثَله َكمثَ ِل الْ َك ْل ِ
ين َك َّذبوا ِِبَ َايتِنَا
ث َذل َ
ب إِ ْن َْحتم ْل َعلَْيه يَْل َه ْ ْ ْ َ َ
ك َمثَل الْ َق ْوم الذ َ
َ َ
فَاقْص ِ
ص لَ َعلَّه ْم يَتَ َف َّكرون ﱠ سورة األعراف ،اآلية [ .]175،176فهذه األيه
ص الْ َق َ
ص َ

دلت عل ى أن تلك الصفة توصل حباملها إىل منازل البهائم ،فوجه الشبه بني املتبع هواه
والكلب هو دوام احلال على وجهة واحدة من السوء واستمرارها ،فكما إن اللهث طبيعي
الهث ،فكذلك حال احلريص على
للكلب يف مجيع أحواله سواء طردته وزجرته أو ال فهو ٌ
الدنيا إن وعظته فهو اليقبل الوعظ وال ينجح فيه وإن تركته ومل تعظه فهو حريص أيضاً؛ ألن
احلرص على الدنيا صار طبيعية له الزمة له .كما إن اللهث طبيعة الزمه للكلب( .)25وهذا
الوصف والتشبيه للرجل الذى مالت نفسه إىل الدنيا واتبع هواه؛ فهو كشأن عباد األهواء
واألموال ،ترى املرء منهم كالالهث من االعياء والتعب واالنشغال يف مجيع غرض الدنيا
وزخرفها(.)26
* اللني والرفق :لقد ذكر القرآن الكرمي أسلوب اللني يف قصة موسى عليه السالم عندما
شى ﱠ[سورة طه اآلية:
أرسله إىل فرعون فقال :ﱡ فَ ُق َ
وَل لَهُ قَ ْوَل لَيِّنا ل ََعلَّهُ يَتَ َذ َّك ُر أ َْو ََيْ َ
 ]44والقول اللني هو" :والقول اللني :الكالم الدال على معاين الرتغيب والعرض واستدعاء

االمتثال ،أبن يظهر املتكلم للمخاطب أن له من سداد الرأي ما يتقبل به احلق ومييز به بني

 -24اخللف ،أمحد بن عبد العزيز ،منهج ابن القيم يف الدعوة إىل هللا ، ،اململكة العربية السعوية ،الرايض ,مكتبة
أضواء السلف ،ط1419 ،1ه 1998 ،م ،ص .317مت اقتباس النص بتصرف بسيط.
 -25ينظر :العلوي ،حممد األمني عبد هللا األرمى العلوى اهلررى الشافعي ،تفسري حدائق الروح والرحيان يف رواِب
علوم القرآن ،بريوت ،لبنان ،دار طوق النجاة ،ط1421 ،1ه 2001 ،م ,مج  ،10ص.234
 -26العلوى ،تفسري حدائق الروح والرحيان ىف رواىب علوم القرآن ,مرجع سابق ,مج  ،10ص.235
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احلق والباطل مع جتنب أن يشتمل الكالم على تسفيه رأي املخاطب أو جتهيله.فشبه الكالم
()27
املشتمل على املعاين احلسنة ابلشيء اللني...ويستعار اللني لسهولة املعاملة والصفح"
ظهر أسلوب اللني والتلطف كذلك يف دعوة إبراهيم  -عليه السالم -مع أبيه قال تعاىل:
ﱡ إِّ ْذ قَ َ ِّ ِّ
ت ِّمل تَ ْعب ُد ما ََل يسمع وََل ي ْب ِّ
ك َش ْي ئا (َ )42ي أَب ِّ
ِّ
ت
ص ُر َوََل يُغْ ِِّن َع ْن َ
َ َ
ال ألَبِّيه ََي أَبَ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ
ِّ ِّ
صراطا س ِّواَي (َ )43ي أَب ِّ
ت ََل تَ ْعبُ ِّد
إِِّّين قَ ْد َجاءَِّين ِّم َن ال ِّْعل ِّْم َما َملْ ََيْتِّ َ
َ َ
ك فَاتَّبِّ ْع ِِّن أ َْهد َك َ َ
لر ْْحَ ِّن َع ِّ
صياا (َ )44ي أَب ِّ
الش ْيطَا َن إِّ َّن َّ
َّ
اب ِّم َن
ت إِِّّين أَ َخ ُ
الش ْيطَا َن َكا َن لِّ َّ
اف أَ ْن ميََ َّ
سَ
ك َع َذ ٌ
َ َ

لش ْيطَ ِّ
ال َّر ْْحَ ِّن فَ تَ ُكو َن لِّ َّ
ان َولِّياا ﱠ[سورة مرمي .اآلية ]44 ,42 :عندما علم إبراهيم – عليه

السالم  -أن يف طبع أهل اجلهالة حتقريهم للصغري كيفما بلغ حاله يف احلذق وخباصة اآلابء
مع أبنائهم ،فتوجه إىل أبيه خبطابه بوصف األبوة إمياء إىل أنه خملص له النصيحة ،وألقى إليه
حجة فساد عبادته يف صورة االستفهام عن سبب عبادته وعمله املخطئ ،منبها على خطئه
عندما يتأمل يف عمله .فكرر أسلوب النداء قصداً؛ إلحضار مسعه وذهنه لتلقي ما سيلقيه
()28
إليه ,واستنزاله إىل قبول املوعظة ألهنا مقام إطناب.
تستعمل األساليب العاطفية ف حاَلت متعددة ومواطن متنوعة ,وعلى الداعية أن
يتعرف عليها ، ,وأن يدركها فهما و علما؛ ليتمكن من استخدام األسلوب املناسب

ف املوطن املناسب ،ومن هذه املواطن واحلاَلت:

 -1حالة دعوة اجلاهل :ألنه اجلاهل حباجة إىل الرفق واالهتمام به ،وتعليمه ما يفيده عن
طريق
ترغيبه ابلعلم ،ووعده ابخلري الكبري من ورائه. . .
 -2حالة دعوة من جتهل حاله ،وال يعرف مستوى إميانه قوةً أو ضع ًفا .فيعمل الداعية على
كشف حاله ابستثارة عواطفه وكوامن نفسه؛ ليحدد الداعي حاجته ,وخيتار األسلوب
الذي يناسبه.
 - 27ابن عاشور التونسي ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد بن الطاهر ،التحرير والتنوير ،تونس ,الدار التونسية
للنشر1984 ،ه  ،ج ،16ص.225
 -28ينظر :ابن عاشور  ،التحرير والتنوير ،مرجع سابق ,مج ,16ص.113
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 -3يف دعوة أصحاب القلوب الضعيفة كالنساء واألطفال ،واليتامى واملساكني ،واملصابني
واملرضى وغريهم.
 -4يف دعوة اآلابء لألبناء ،ودعوة األبناء لآلابء ،ودعوة األقارب واألرحام واألصدقاء فيما
بينهم.
 -5يف مواطن ضعف الدعوة ،والشدة على املدعوين؛ ليحرك الداعية مشاعر املعادين,
)29(.
ويستميل قلوهبم لدعوته ,فيستجسبوا له ,أو خيفف من شدهتم وبطشهم
 -2.3األساليب العقلية
األساليب العقلية :هي جمموعة األساليب الدعوية اليت ترتكز على العقل ،واالستدالل
املنطقي ،وتدعو إىل ُّ
التفكر والتدب ِر واالعتبار ,ومن أبرز أساليب املنهج العقلي ما يلي:
*احملاكمات العقلية :كاألقيسة جبميع أشكاهلا:

اهن ْم َوَمهُّوا ِبِِ ْخَر ِاج
قياس األوىل :كما جاء يف قوله تعاىل :ﱡ أََالت َقاتِلو َن قَ ْوًما نَ َكثوا أَْميَ َ
ِِ
الرس ِ
ني ﱠ [سورة التوبة,
ول َوه ْم بَ َدءوك ْم أ ََّوَل َمَّرةٍ أ ََختْ َش ْوَهن ْم فَ َّ
َّ
َح ُّق أَ ْن َختْ َش ْوه إِ ْن كْن ت ْم م ْؤمن َ
اَّلل أ َ
اآلية ]13بعد أن نبني هللا دواعي قتال املشركني ابلرباهني واحلجج املوجبة لقتاهلم قال:
َح ُّق أَ ْن َختْ َش ْوه إِ ْن
(أ ََختْ َش ْوَهن ْم؟) أي أبعد هذا كله ترتكون قتاهلم خوفا منكم وجبنا؟ (فَ َّ
اَّلل أ َ
ِِ
ني) أي فاهلل أحق أن ختشوا خمالفة أمره وترك خمالفة عدوه ،إذ املؤمن حق اإلميان
كْن ت ْم م ْؤمن َ
ال خيشى إال هللا ،ألنه يعلم أنه هو الذي بيده النفع والضر ،وال يقدر أحد على مضرة أو
نفع إال مبشيئته ،فان خشى غريه مبقتضى سننه تعاىل ىف أسباب الضر والنفع ،فال ترجح
يرجح خشيته تعاىل على
خشيته على خشية هللا ،أبن حتمله على عصيانه وخمالفة أمره ،بل ن
()30
خشية غريه.
 - 29البيانوىن ،املدخل اىل علم الدعوة ،مرجع سابق ,ص.206
 - 30املراغي ,أمحد بن مصطفى ,تفسري املراغي ,مصر ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب ,ط 1وأوالده،
 1365ه 1946 ,م ,مج ,10ص.67,68

قرآنيكا ،عدد خاص ( ،)6مارس 2021م.

الدعوة في القرآن …

فاطمة واسلي

القياس املساوى :لقد ورد مثل هذا األسلوب عند زعم النصارى إن عيسى ابن هللا
وحبجة أنه ولد بدون والد  ،ونسوا أن أعجب منه آدم عليه السالم إذ خلقه هللا تعاىل دون
ِ
ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل
يسى ِعْن َد َّ
أم أو أب  ،فهو قادر على كل شيء سبحانه قال تعاىل :إ َّن َمثَ َل ع َ
آدم َخلَ َقه ِمن ت ر ٍ
ال لَه ك ْن فَيَكون[ سورة آل عمرآن ,اآلية ]59
اب ُثَّ قَ َ
ََ
ْ َ
فمن املوافق اليت تتجلى فيها استعمال أسلوب القياس حملاكمة العقل عندما جاء غالم

لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم فقال (( :فقال َي رسول هللا ائذن يل ابلزان فأقبل القوم

عليه فزجروه قالوا :مه مه فقال :أدنه فدان منه قريبا ,قال فجلس قال :أحتبه ألمك,
قال َل وهللا ... ,قال :أفتحبه َلبنتك قال َل وهللا َي رسول هللا  ...قال أفتحبه

ألختك قال َل  ...وَل الناس حيبونه ألخواهتم قال أفتحبه لعمتك قال َل  ...أفتحبه
خلالتك قال َل وهللا جعلِن هللا فداءك قال وَل الناس حيبونه خلاَلهتم قال فوضع يده

عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت
إىل شيء))

()31

املناظرة واحلوار :لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا األسلوب يف قوله تعاىل على لسان إبراهيم
اَّلل الْمْلك إِ ْذ قَ َ ِ ِ
ِب
آاته َّ
عليه السالم :ﱡ أََملْ تَ َر إِ َىل الَّ ِذي َح َّ
اج إِبْ َر ِاه َيم ِيف َربِنِه أَ ْن َ
َ
ال إبْ َراهيم َرِنَ
س ِمن الْم ْش ِرِق فَأْ ِ
ت
ال أَ ََّن أ ْحيِي َوأ ِميت قَ َ
الَّ ِذي ْحييِي َوميِيت قَ َ
ال إِبْ َر ِاهيم فَِإ َّن َّ
اَّللَ َأيِِْت ِابلش ْ
َّم ِ َ َ
ِ
ِِ
ِهبا ِمن الْم ْغ ِر ِ
ني ﱠ [سورة البقرة .اآلية:
ت الَّ ِذي َك َفَر َو َّ
اَّلل َال يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
ب فَب ِه َ
َ َ َ
 ]258فهذه اآلية تبني كيف وفق هللا إبراهيم وتواله بواليته إىل احلجج القيمة اليت أزال هبا
تلك الشبهات اليت عرضها عليه خصمه حىت فاز عليه وفلج حبجته )32( .ومن ذلك نستنج
أن املناظرة واملواجهة ابألدلة الدامغة حملاكمة العقل من وسائل اقناع املدعو.
 - 31بن حنبل ,أمحد ,مسند اإلمام أمحد بن حنبل ,تح :شعيب األرنؤوط وآخرون ,مؤسسة الرسالة ,ط,2
1420ه 1999 ،م ,رقم احلديث,22211 :مج ,36ص.545
 - 32ينظر :املراغي , ,تفسري املراغي ,مرجع سايق ,مج ,3ص.20
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تستعمل األساليب العقلية ف مواطن متعددة ،منها:
ُ

 -1يف مواطن إنكار املدعوين لألمور الظاهرة ،والبدهيات العقلية .مثل قوله تعاىل :ﱡ لَ ْو
ب الْعر ِش ع َّما ي ِ
اَّلل لََفس َد َات فَسْبحا َن َِّ ِ
ِ ِ ِ َِّ
صفون ﱠ [سورة االنبياء,
َ
اَّلل َر ن َ ْ َ َ
َكا َن فيه َما آهلَةٌ إال َّ َ
اآلية]22 :
-2مع املعت ندين بعقوهلم وأفكارهم من املدعوين؛ ألهنم أسرع من يتأثر ابملنهج العقلي
السليم.
 -3مع املنصفني من الناس ،البعيدين عن التعصب آلرائهم ،واملتجردين من األغراض
اخلاصة.
 -4مع املتأثرين ابلشبهات ،واملخدوعني ابلباطل(. )33
حث
* القصص اليت يغلب عليها اجلانب العقلي وتساق من أجل اَلعتبار هبا ,ولقد ن
الشارع على استعمال هذا األسلوب يف آايت كثرية منها :ﱡ فَاقْص ِ
ص لَ َعلَّه ْم
ص الْ َق َ
ص َ

ي تَ َف َّكرون ﱠ سورة األعراف ،اآلية [ .]176وقال قي آية أخرى :ﱡ لََق ْد َكا َن ِيف قَص ِ
ص ِه ْم
َ
َ
ِع ْربةٌ ِأل ِويل ْاألَلْب ِ
اب ﱠ سورة يوسف ,اآلية []111
َ
َ
 -3.3األساليب احلسية أو التجريبية:
هي جمموعة األساليب الدعوية اليت ترتكز على احلواس وتعتمد على املشاهدات
والتجارب وللمنهج احلسي أساليب عديدة ،منها:
 -1لَْفت احلس إىل التعرف على احملسوسات ،للوصول عن طريقها إىل القناعات .كما
صرو َن * وِيف َّ ِ
جاء يف قوله تعاىل :ﱡ وِيف أَنْف ِسكم أَفَ َال ت ب ِ
وعدو َن *
الس َماء ِرْزقك ْم َوَما ت َ
ْ
ْ
َ
َ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض إِنَّه َحلَ ٌّق ِمثْ َل َما أَنَّك ْم تَْن ِطقون ﱠ سورة الذارايت ,اآلية[]23,21
ب َّ
فَ َوَر ِن
 - 33البيانوىن ،املدخل اىل علم الدعوة ،مرجع سابق ,ص.212
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 -2أسلوب التعليم التطبيقي ،على وجه يشاهد املدعو كيفية تطبيق الفعل املأمور به،
صلى هللا عليه وسلم يف دعوته لتعلُِّم الصالة ،واحلج .حيث قال:
واملدعو إليه ،كما فعل ن
((وصلوا كما رأيتموين أصلي))

()34

جعل هللا رسوله ،صلى هللا عليه
 -3القدوة العملية يف تعليم األخالق والسلوك :كما َ
وسلم ،قدوةً عمليةً للمؤمنني .فقال جل شأنه يف كتابه :قَ ْد َكا َن لَكم ِيف رس ِ
ول َّ
اَّللِ أ ْس َوةٌ
ْ َ
ن
َح َسنَةٌ  ...سورة االحزاب ,اآلية []21
مواطن استخدام األسلوب احلسي عديدةٌ متنوعةٌ منها:
 -1يف تعليم األمور التطبيقية العملية والدعوة إليها ،وكلَّما كان األمر املدعو إليه دقيقاً
صلى هللا عليه وسلم ،يف تعليم الوضوء،
وهاماً ،كانت احلاجة إليه أشد ،كما فعل ،ن
والصالة ،واحلج. . .
 -2يستخدم يف دعوة العلماء واملتخصصني يف العلوم التطبيقية التجريبية ،ويعني يف ذلك
االستدالل ابإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
 -3يستخدم يف دعوة املتجاهلني للسنن الكونية ،واملنكرين للبدهيات العقليةَّ ،
فإن
)35(.
املعاندين التفيد معهم إال احلقائق املعتمدة على امللموسات واحملسوسات
جدول بني خصائص األساليب الدعوية
خصائص األساليب
العاطفية

خصائص اَلساليب العقلية

خصائص األساليب
احلسية

 - 34أخرجه البخاري يف صحيحه ,كتاب األذان ,ابب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة ,رقم احلديت:
 ,605مج ,1ص.226
 - 35البيانوىن ،املدخل اىل علم الدعوة ،مرجع سابق ,ص.217
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لطف األسلوب ،واختيار
العبارات املؤثرة.

اعتماده على االستنتاجات
العقلية ،والقواعد املنطقية،
والفطرية.

سرعة أتثريه ذلك
العتماد على
احملسوسات اليت يسلم
هبا كل إنسان عادةً.

سرعةَ أتثُِّر املدعوين هبا
واستجابتهم ملن حيسن
استخدامها.

عمق أتثريها يف املدعوين،
ورسوخ الفكرة اليت يوصل
إليها عن طريقها

عمق أتثريها يف النفوس
البشرية ،ملعاينتها الشيء
احملسوس.

ختفيف وطأة العدو أو
املخالف ،ودفع أذاه.

إفحام اخلصم املعاند

رسم توضيحي مفهوم الدعوة وأساليبها في القرآن الكريم
مفهوم الدعوة في القرآن الكريم
الدعاء

الذكر

اإلستعانة

اإلعتراف

العبادة

السؤال

أساليب الدعوة في القرآن الكريم

األساليب العاطفية

األساليب العقلية

األساليب الحسية أو
التجريبية
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ي وال ريبي

ا سالي ال ق ي

ال حا ا ال ق ي

 -4اخلامتة
خنلص يف ضوء ما سلف ذكره إىل أن مفهوم الدعوة يف القرآن الكرمي يشتمل على معان ,مما
يعزز أمهيتها ومكانتها واجلاحة إليها عرب العصور واألزمان؛ وأن ذلك التنوع يعطي دعماً
للداعي إلبراز قدراته ومهارته لتحقيق أهدافه بكل يسر ,وذلك من خالل االعتماد على
الركائز اليت بيننها القرآن الكرمي يف الدعوة هي :الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدل ابليت
هي أحسن ,ملا حتويه من معان شاملة وأساسية يف اجملال الدعوي ,فالدعوة يف القرآن تتسم
ابلفطرية لكوهنا ختاطب الناس مبا يوافق ميوالمت ،وما يناسب خلقةَ اإلنسان ،هلذا اعتمد على
األساليب الدعوية الثالثة اليت أشرَّن عليها يف منت البحث .وأن القيام مبهمة الدعوة ليست
مهمة عامة كما يعتقد البعض ,فمن األمور ال يقوم بتوصيلها للناس أال أهل االختصاص,
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و مما يالحظ على الدعوة يف القرآن أهنا قد بلغت من الكمال واحلسن والنفع والصالح
الذي ال سبيل إىل الصالح بغريها.
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