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ملخص البحث

 هدف البحث إلى، ومن تبعهم بإحسان، والتابعين األبرار، ورض ي هللا عن الصحابة الكرام، واملرسلين، وسيد األنبياء، والصالة والسالم على إمام الدعاة،الحمد هلل رب العاملين
ً
ً
 ومبينا تطبيقات الرسول صلى،بيان منزلة وسيلة الكتابة الدعوية وإيضاح أبرز خصائصها وضوابطها املؤثرة على املدعوين مستنبطا من نصوص القرآن الكريم والسنة املطهرة
َ
َ َّ
صلت
 وأ،) الضوابط، الخصائص، املنزلة، الدعوة، وهي (الكتابة، حيث تناول الباحث املدلوالت واملقاصد اللغوية والشرعية ملصطلحات البحث، املهمة في ذلك،هللا عليه وسلم
 وقام الرسول صلى هللا عليه وسلم بتنفيذ معالم الكتابة. وهدي السنة النبوية، بوحي من هللا تعالى، والتي ُر ِس َم ْت سياستها، ومنزلتها الرفيعة،الدراسة مكانة وسيلة الكتابة الدعوية
ً
ً
 ونجدها تعطي الداعية رصيدا زاخرا في اختيار الطريقة املثلى واألنسب في الكتابة. ومن خالل استقراء نصوص القرآن الكريم والسنة املطهرة،الدعوية في كافة ميادين الدعوة
َ َ
 لذا تبوأت املكان األسمى، لها منزلة رفيعة في القرآن الكريم والسنة املطهرة، وقد ت َب َّي َن أ َّن الكتابة الدعوية. بما يعود على املدعوين بحسن األثر وطيب الثمر في الدارين،الدعوية
َ
ُ
َ
 وأوضحت الدراسة ت َم ُّي ْز الكتابة. وبين عظم أجرها، واهتم الرسول صلى هللا عليه وسلم بالكتابة في جميع مجاالت الدعوة إلى هللا تعالى، املنزلة،والشرف الرفيع في ك ُت ِب هللا تعالى
ََّ
 وأن، وتطبيق أحكامه، وكان لها أثرها في الدعوة إلى دين اإلسالم وتبليغ شرائعه، وأن لكل خصيصة تأثيرها الخاص واملناسب ألصناف املدعوين،الدعوية بخصائص شرعية فريدة
َ
َ ُ َ
، في مباشرة أسباب التفوق واإلبداع فيها، وأ َّن حرصه وجده، في شتى مجاالت الدعوة، ودقة إتقانه ومراعاته لهذه الخصائص،اع ِل َّية ك ْس ُب الداعية
ِ  ف،قوة تأثيرها يكون بحسب
 وقد أثمرت سياسة النبي صلى هللا عليه وسلم الدعوية في استخدام وسيلة. والذاتية بينهم، بحسب الفروق الفردية، والتأثير في املدعوين،في تحقيق مقاصد الدعوة،ُي ْس ِه ُم
َ
َّ وش َّك َلت
الن َو ِاة األولى
، كما ازدهرت بها كل أركان الدعوة وأصولها. بتوثيق وضبط جميع أصول وفروع العلم واملعرفة النظرية والتطبيقية،الكتابة الدعوية في كافة ميادين الحياة
ِ
َ
ُ
 وأثبتت الدراسة أ َّن الكتابة الدعوية املنضبطة باألهلية واإلحكام والوضوح لها أعظم. وشيدت بها معاقد الحضارة اإلسالمية الكبرى،ألصول الك َّتاب والكتب واملكتبات اإلسالمية
ً
ً
 وبها يتم حفظ أصول العلم، ومسلك عملي لنمو قوتهم العلمية والعملية، وطريقة مثمرة إلقناع وإصالح حالهم، وأقوى نفعا ووصوال لقلوبهم وأسماعهم،األثر في نفوس املدعوين
.والدعوة
. الوجدانية، السلوكية، املعرفية، املؤهلين، املران، الصناعة، الكتابة، فنون:الكلمات املفتاحية
Abstract
All Praise be to Allah Lord of the worlds, and blessings and peace be upon the Imam of the Preachers, the Master of the Prophets,
and the Messengers, May Allah be pleased with the Esteemed Companions and the Righteous Followers, and those who followed
them with kindness. The aim of the research is to clarify the status of the means of advocacy writing, and to clarify its most
prominent characteristics and controls affecting the invitees, deduced from texts. The study established the status of the means of
advocacy writing and its elevated status, whose policy was drawn up, inspired by Allah The Almighty, guided the Sunnah of the
Prophet, and the Messenger (r) implemented the features of advocacy writing in all fields of da'wah, and the life of the individual,
the family, society and the nation. During extrapolation of text of the glorious Quran and purified Sunnah. We find that the
preacher gives abundant credit in choosing the best method and the most appropriate in the advocacy writing, in a way that
benefits the invitees with good effect and good fruit in both worlds, and it has been shown that the advocacy writing has a high
status in the Glorious Quran and purified Sunnah. Therefore, I assumed the supreme place and the high honor in the books of God
Almighty. This study made clear that the advocacy writing was distinguished by unique legal characteristics, the severity of these
characteristics being linked, and their role in the success of the call.The strength of its influence is according to the effectiveness
of the preacher's gain, the accuracy of his mastery and his observance of these characteristics in various fields of the da'wah, and
that his keenness and his found, in directing the causes of excellence and creativity in them contributing to the realization of the
objectives of the call. In the texts of the Qur’an and Sunnah, it has an important role to devise the provisions of Shari’a, the
foundations of the call, its methodology, its means, and methods of persuading the invitees, using eloquent written methods. The
origins and branches of science and knowledge, theoretical and applied, and with which all the pillars and origins of the da'wah
flourished. And the study has proven that the disciplined advocacy writing, with competence, wisdom, clarity, correctness,
priority, and other etiquette, has the greatest impact on the hearts of those invited, the most powerful benefit, reaching their hearts
and ears, a fruitful way to persuade and reform their condition, and a practical course for the growth of their scientific and
practical strength, and by which it is preserved.
Keywords: Prophet's Mosque, Thermal Design, Medina, Passive Energy
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محمد عبدالرزاق إمام

القرآن والسنة ،واالنتفاع من آثار تطبيق الرسول صلى هللا عليه وسلم لها،
واستثمارها في التطبيقات الدعوية .
ا
ثالثا :مشكلة البحث:
الكتابة من املهارات الصناعية التي ضعف شأنها في العصر الحديث بسبب
انشغال الكثبر إلى الكتابة في الحاسب اآللي ،واتساع وسائل التقنية الكتابية في
نقل وحفظ العلوم واملعارف والوقائع ،واعتماد كثير من املدارس والجامعات
على االختبارات املوضوعية االختيارية التي ال تعتمد على الكتابة وضعف
أبحاث الطالب في مرحلة الدراسات العليا بسبب قلة القراءة وضمور الهمة،
مما نتج عنه قلة بركة وثمار املخرجات الدعوية الكتابية ،إلى غير ذلك من
العقبات والعوائق التي ُت َق ّلل من دور الكتابة َ
الف َّعالة في جميع مجاالت مجتمع
ِ
َ ْ ُ
َ
ُّ
ي
ض ُعف تأثيرها املعنو والحس ي في املدعوين ،وي ِقل تفاعلهم مع
الدعوة ،وي
معطيات الكتابة وآدابها وفنونها ،فحسبي أن أبذل غاية جهدي ملعالجة هذا
املوضوع ،وهللا تعالى َي َم ُّد ِني بالهداية والتسديد .
ا
رابعا :تساؤلت الدراسة:
لتحقيق أهداف البحث ،يسعى الباحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

املقدمة
َ َّ
َ
الحمد هلل األكرم ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما لم يعلم ،وجعل
الكتابة ،وسيلة لحفظ علوم الدعوة ،في بطون الكتب ،والصالة والسالم ،على
ً
ً
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ،أفصح الخلق لسانا ،وأعربهم بيانا ،وعلى
ُ
آله وصحبه ،املهديين الراشدين وبعد ،ت َع ُّد الكتابة من أشرف وسائل الدعوة
األصيلة وأرفعها ،ومن أربح وسائط التبليغ وأنفعها ،ومن وأفضل مآثر الداعية
وأعالها .فالكتابة صناعة شريفة في مجال الدعوة إلى هللا تعالى ،وهي منها
بمنزلة سلطانها وإنسان عينها بل عين إنسانها وهي محل نظر املدعوين إليها،
والتعويل عليها في مهمات أصول الدعوة ،وإن الدعاة الكاتبون ،محل تبجيل
وتكريم في مجتمعات الدعوة وحاجة أمة اإلجابة والدعوة يجعل حليفها خليق
بالتقديم ،والتقريب.
ا
أول :أهمية املوضوع:
ً
ً
ً
 عناية القرآن الكريم والسنة املطهرة بوسيلة الكتابة منهجا علميا وأسلوباً ً
ً
مقنعا جعل لها أثرا بليغا في الدعوة إلى هللا تعالى.
 الكتابة من أهم الوسائل الفطرية األصيلة التي استخدمها األنبياء والرسلعليهم الصالة والسالم في تبليغ رساالت هللا تعالى وإيصال الحق للمدعوين.

ما منزلة الكتابة في الدعوة إلى هللا تعالى؟ وما أبرز خصائصها وضوابطها،
وما أثر ذلك على املدعوين؟
اا
خامسا :حدود البحث:
الكتابة من أهم وسائل التدوين التي تتصف بشمولية موضوعاتها واتساع
فنونهها وتنوع أقسامها ،وذلك باعتبار تعدد العلوم واملعارف وتنوع الكتابة من
املنظوم واملنثور ،وتعدد فنونها بحسب حاجات املدعوين ،فاستدعى انتقاء
الكتابة الدعوية ونماذج مختارة ،تبرز منزلتها وخصائصها وضوابطها ،بحيث
تتناسب مع حدود ومتطلبات الخطة البحثية املرسومة لألبحاث.
ا
سادسا :منهج البحث:
املنهج االستقرائي ) :(1حيث يقوم الباحث ،بتتبع جزئيات معينة في نصوص
ً
القرآن الكريم والسنة املطهرة ،للوصول إلى قواعد تعطي الداعية رصيدا
ً
زاخرا في اختيار الطريقة املثلى واألنسب في الكتابة الدعوية بما يعود على
املدعوين بحسن األثر في الدين والدنيا وطيب الثمر في الدارين.
ُ
 املنهج االستنباطي( : (2ويعني استخراج الدالالت ،واملبادئ الدعوية امل ْب ِر َزةملنزلة وسيلة الكتابة الدعوية وخصائصها وضوابطها باختيار مجموعة من
النصوص الشرعية املتصلة بوسيلة الكتابة الدعوية واستنباط كالم
العلماء وشروحاتهم الستجالء أهم الخصائص والضوابط ثم ما فتح هللا
به من خواطر وتجارب نافعة تربط النصوص بواقع الكتابة الدعوية من

 تزويد الداعية بجميع متطلبات الكتابة ليقوم بمهمته الدعوية على أكملوجه في استثمار هذه الوسيلة إلى غايتها القصوى في كافة مجاالت الدعوة.
 الكتابة ترجمة ملا في الضمائر واأللسن والبيان الكتابي للداعية قوة مؤثرةفي تحريك نفوس املدعوين وتوجيه أبصارهم إلى معالم الهدى وطرق الخير
التباعها.
 الكتابة خير وسيلة تؤدى بها الدعوة فهي متممة لوسيلة القول وتفضلعنها بمزية استمرارية الحفظ واألمان من الدروس والنسيان والتبديل
وحفظ ما ّ
تكل األذهان السليمة عن حفظه ورعايته ،وتبلغ بوسائطها آفاق
البعد الزماني واملكاني على ما يعسر على الداعية تأديته ،بمعناه ولفظه،
ودقته.
 الكتابة من ركائز الدعوة وأصول التبليغ ،وقد ثبت في العقول أن البناء اليقوم على غير أساس ،والفرع ال ينبت إال على أصل ،والثمر ال يجتنى من
َ ُّ
غير غراس ،ف َت َعل ُم فنون الكتابة وا ِملران والتدريب على البحث في نصوص
الكتاب والسنة ،له دور مهم الستنباط أحكام الشريعة وأسس الدعوة
ومنهجها ووسائلها وطرق إقناع املدعوين بأساليب كتابية بليغة.
 قلة العناية بالكتابة في العصر الحديث وازدياد َض ْعف صناعة الكتابة مع
تطور الوسيط التقني واملعرفي في التعامل مع الخدمات التكنولوجية
ً
ً
الحديثة ،وحينما رأيت ذلك جعلت للكتابة حظا من عنايتي البحثية وجزءا
ً
ً
من تأليفي في وسائل الدعوة األصيلة ،لعل فيها تذكيرا واهتماما بها.
ا
ثانيا :أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان منزلة وسيلة الكتابة الدعوية ،وإيضاح أبرز
خصائصها ،وضوابطها ،املؤثرة على املدعوين ،من خالل عناية القرآن الكريم،
والسنة النبوية املطهرة ،في استخدام صيغ أسلوبية ،ونماذج فريدة لوسيلة
الكتابة ،توصل إلى تحقيق األهداف املعرفية ،والسلوكية ،والوجدانية ،في
دعوة املدعوين ،وتبصير الدعاة ،أن يحسنوا اإلفادة مما ورد منها،في نصوص

( )1املنهج االستقرائي :ينطلق من تتبع احلقائق ،اجلزئية أو الظواهر الواقعية املتفرقة ,لتنتهي إىل حقائق
عامة,وصياغة قواعد,أوقوانني عامة ,انظر :مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ,علي سامي النشار,ص ,71
دار النهضة العربية,بريوت 1304,هـ,البحث العلمي ,مناهجه وتقنياته ,حممد زاين,ص  ,49دار
الشروق,جدة,ط 1407 ,5ه .
( )2املنهج االستنباطي هو:اسقصاء اجلهد العقلي والنفسي,لدى دراسة النصوص,لتتبع احلقائق,أو القواعد
العامة,ذات القوة التشريعية,هبدف الوصول إىل املسائل الواقعية,الفرعية,واستخراج احلقيقة اجلزئية,املدعمة ابألدلة
الواضحة,والتجارب النافعة.انظر:املرشد يف كتابة األحباث,حلمي فودة,عبدالرمحن صاحل,ص  ,42قواعد أساسية
يف البحث العلمي,سعيد صيين,ص  ,71ه .
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خالل الشرح واستخالص أبرز آثارها ومنزلتها الستثمارها في هداية
املدعوين.
ا
سابعا :الدراسات السابقة- :
يقرر الباحث أنه على حد علمه واطالعه للبحوث والكتب ،لم يجد دراسة
علمية تعني ببحث (منزلة وسيلة الكتابة الدعوية ،وخصائصها وضوابطها)
وفق ما هو مقرر ومدروس في ثنايا البحث ،وموضوع وسيلة الكتابة الدعوية،
ً
َد َرس ُه بعضهم بشكل مختصر جدا ،وبعضهم اقتصر على ذكر الكتابة في
صدر اإلسالم وأهميتها بشكل عام وتفصيل أنواع الخطوط ،ولم ُي ْف َر ُد
بالدراسة الدعوية املستقلة واملستفيضة في استقراء منزلتها وخصائصها
وضوابطها الدعوية في حدود علم الباحث وهللا تعالى أعلم .وتتطلع هذه
الدراسة الستكمال هذا الجانب املهم واستيفاء معظم ما يتعلق به،
ويستحسن عرض الدراسات ذات الصلة بوسيلة الكتابة والتي أفاد الباحث
منها مما وجد له عالقة بدراسته الحالية:

محمد عبدالرزاق إمام

الدعوة العامة ومن صورها الكتابة والتدوين ،وبين أهمية القرآن الكريم في
ً
أسوة للكاتبين ،ثم َف َّ
صل في ذكر كتب النبي ورسائله ،وخال الكتاب
كونه
من منزلة الكتابة الدعوية وخصائصها وضوابطها بالتفصيل الوارد في
بحثي هذا.
 دراسات في أدب الدعوة،محمود زيني ،مكتبة الخانجي ،القاهرة،1982 ،فقد أبرز املؤلف في الباب الثالث:ت أثير اإلسالم في النثر في عصر صدر
ً
اإلسالم ،وذكر منه الكتابة ،وبين اهتمام القرآن والسنة بها باختصار جدا،
ثم عرض بالتفصيل نقد املؤلفين القائلين بالكتابة الفنية في القرآن
والسنة ،والرد على شبهاتهم ،ولم يتطرق إلى التفاصيل الدقيقة لوسيلة
الكتابة الدعوية ومنزلتها وخصائصها وضوابطها بالتفصيل املذكور في هذا
البحث ،وبهذا يتضح من خالل عرض هذه الدراسات السابقة بالتفصيل
أنها لم تستوفي جميع جوانب وسيلة الكتابة الدعوية من حيث منزلتها
وخصائصها وضوابطها بالتفصيل ،وأنه بحاجة إلى تبيين وبسط منزلتها
وخصائصها وضوابطها ،وآمل أن يكون هذا البحث إن شاء هللا باكورة
ُ
ُ
الدراسات املتخصصة في أحد وسائل الدعوة والتي ت َع ِّزز وتعنى بدراسة
ً
ُ ً
وس َّنة َح َسنة بإذن هللا تعالى لطالب العلم والدعوة
وسيلة الكتابة الدعوية
ُ
ُ
ُ
ْ
في ذلك،وهللا تعالى ُي ْق ِرنه بالتوفيق،ويرشد فيه إلى أوضح طريق،وما توفيقي
ّ
ّ
إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.

 الدعوة إلى هللا بالكتابة ،ظافر بن حسن ،ط 1433، 1ه ،د -م ،تناولاملؤلف في الفصل األول أهمية استخدام الوسائل واألساليب في الدعوة إلى
هللا تعالى ،وفي املبحث الثاني تطرق إلى أنواع الدعوة إلى هللا بالكتابة ،ثم
ذكر في الفصل الثاني معوقات الدعوة إلى هللا بالكتابة لدى الداعي
واملدعو.

وقد يسر هللا تعالى ،أن كتبت هذا البحث وفق الخطة التالية :املقدمة
(وتضمنت :أهمية املوضوع ،أسباب اختيار املوضوع ،أهداف البحث،
تساؤالت الدراسة ،حدود البحث منهج البحث ،الدراسات السابقة).

 الكتابة من أجل الدعوة ،مصطفى فتحي محمد ،بحث في مجلة جامعةاملدينة العاملية ،ماليزيا ،العدد 2013 ،14م ،تناول في بحثه أنواع الكتابة
األدبية والفنية ،ثم ذكر أسباب ضمور الكتابة العلمية وأهمية مواكبتها
للعصر الحديث بتأليف الكتب املناسبة للعصر ونقد املؤلفات وبيان
سلبياتها ،ثم تناول الباحث املقالة الصحفية بالتفصيل ،ثم بين فضل
القلم ،من خالل إرسال النبي صلى هللا عليه وسلم للكتب إلى امللوك ،ثم
ذكر عناوين مختصرة لنماذج من الكتابات الدعوية ،وليس في دراسة
الباحث تفصيل ملنزلة وسيلة الكتابة الدعوية وخصائصها وضوابطها
الذي هو مجال هذه الدراسة الحالية.

وموضوعات البحث تتضمن ما يلي:
املبحث األول :التعريف بمصطلحات البحث:
املطلب األول :تعريف الكتابة في اللغة والشرع.
املطلب الثاني :تعريف الدعوة في اللغة والشرع.
املطلب الثالث :تعريف املنزلة في اللغة والشرع.
املطلب الرابع :تعريف الخصائص في اللغة والشرع.
املطلب الخامس :تعريف الضوابط في اللغة والشرع.
املطلب السادس :أنواع الوسائل الدعوية.
املبحث الثاني :منزلة الكتابة الدعوية ،وخصائصها وضوابطها:
املطلب األول :منزلة الكتابة الدعوية.
املطلب الثاني :خصائص الكتابة الدعوية.
املطلب الثالث :ضوابط الكتابة الدعوية.
املبحث األول :التعريف بمصطلحات البحث:
ا
ا
أ) الكتابة لغة وشرعا:
الكتابة لغـة :من كتب الش يء ،الكاف والتاء والباء ،أصل صحيح واحد
ُْ ُ ْ ُ ُ
يدل على جمع ش يء إلى ش يء ،من ذلك الكتاب والكتابة َوالك ْت َبة والخ ْر َزة َ(و ِإ َّن َما
ُ ّ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ
ال َّ ُ
اب َو ُه َو ْال َف ْر ُ
امل ْخ ُروز)َ ،و ِم َن ْال َباب ْال ِك َت ُ
ضَ ،ق َ
ّللا
س ِميت ِبذ ِلك ِلجم ِعها
ِ
ِ
ََُ ُ ْ ُ ْ
َ
ّ
ُ
َ َ َ ُ َ ََْ ُ ُ
الصيام) سورة البقرة  ،اآلية ،183 :ويقال ِللحك ِم:
تعالى(:ك ِتب عليكم ِ
ْال ِك َتاب(َ " ،)3وك َتـبهَ :خ َّـطـه ،واكتتبه :استمالهَ ،و ْالكتابَّ :
الص ِح َيفة ،والدواة،
ْ
ً
َ
والكتبة :اكتتابك كتابا تنسخه")" ،(3وأصل ق ْولهم كتب الكتاب ِب َم ْعنى جمع

 الخط والكتابة في الحضارة العربية ،يحي الجبوري ،دار الغرب اإلسالمي،بيروت ،ط  ،1994 ،1تناول الباحث في الفصل الثاني ،الكتابة في صدر
اإلسالم ،وبين بإيجاز شديد أهميتها ،ثم ذكر رسائل النبي صلى هللا عليه
وسلم ،وتحليل لنوعية الخط الذي كتبت به ،ثم عرض لصفات الكتابة في
صدر اإلسالم وتحليل لنوعية الحروف املستخدمة في الكتابة ومحور
البحث كان عن تحليل لصفات الخطوط املستخدمة في الكتابة ،ولم
يخصص للعناوين الرئيسة التي اهتم بها هذا البحث.
 املرأة املسلمة املعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة ،أحمد بن محمدأبابطين ،عرض املؤلف في الفصل األول اإلعداد النظري للمرأة ،وذكر منه
مطلب :حكم تعلم املرأة الكتابة ،ثم تناول فن الكتابة ضمن فصل اإلعداد
التطبيقي ،حيث بين مميزات الكتابة بشكل عام ،وذكر اإلعداد التطبيقي
وأهميته للكتابة وخطة مناهج الكتابة وسبل تطوير أساليب كتابة القصة
واملقالة والبحوث الطويلة ،وخال الكتاب من تناول وسيلة الكتابة الدعوية
وخصائصها وضوابطها بالتفصيل املذكور في هذا البحث.
 الدعوة إلى هللا في ميادينها الثالثة ،حمد بن حامد الغامدي ،دار الطرفين،ط ،2أوضح املؤلف ،في املبحث الرابع سبل البالغ ،وذكر في السبيل الثاني

( )3احملكم ،البن سيده  482/6مادة(كتب).
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ْ
َّ ْ َ َّ
الش ْيء ،و كتبت الكتيبة إذا َ
وال َك ْت ُب َ
ض َم َمت
ض ُّمك الش يء ِإلى
ُح ُروفه")،" (4
ِ
َ َ َ
ْ
َّ
ُْ
ََُ
الك ْت َبة َوال ِك َت َابة ،واملك ِت ُب :ال ِذي يعلم
بعض أ
هلها ِإلى بعض ،ويقال :رجل حسن ِ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْال ِك َت َابة"(" ،)5وتقول :أك ِتبني هذه القصيدة ،أي أم ِلها ّ
علي"( ،)6وقوله تعالى:
ُ
َ ْ
(س َنك ُت ُب ماقالوا) :أي نحفظ ،بمنزلة املكتوب"( )7يتبين مما سبق أن الكتابة،
تشمل معاني كثيره منها :الفرض ،والحكم ،والخط ،واإلمالء ،وجمع الحروف
َ َ ُ ً
ً
وضم بعضها إلى بعضِ ،ل ُتك ّ ِون ك ُتباَ ،م ْقصودة ،للقراءة ،والحفظ ،واملدارسة،
والفهم ،والدعوة.
ا
ً
َ ْ
الكتابة شرعا :عرفها ابن خلدون" :هي ُر ُسوم وأشكال ِح َر ِفية ،تدل على
ْ
الكلمات املسموعة الدالة على ما في النفس"(،)8وعرفها الكفوي":جمع ال ُح ُروف
ْ
ْاملَ ْن ُظ َ
ومة ،وتأليفها بالقلمَ ،و ِم ْنه الكتاب ِل َج ْم ِع ِه أبوابه ،وفصوله،
ُ َ
ومسائله"()9ويمكن أن ن َع ّ ِرف الكتابة في االصطالح الدعوي فنقول :هي صناعة
يدوية وعقلية ،تعتمد على مهارة الداعية اللغوية ،في جمع الحروف ،وضم
َ ّ
ُ
بعضها إلى بعض ،بشكل يدعو إلى َ
وإتقان َت َر ِاك َ
يب
ض ْب ٍط خ ِط ٍي واضح،
ٍ
ً
صحيحة؛ البتكار موضوعات دعوية ،وإبداع صياغتها وتنظيمها؛ فتكون كتابا،
ً
مؤثرا في هداية املدعوين.
ا
ا
املطلب الثاني :تعريف الدعوة لغة وشرعا:
الدعوة لغة :مأخوذة من "دعو" وتشمل معاني ودالالت كثيرة أفاض فيها
َّ
علماء اللغة ()10منها:النداء ،واالستدعاء والعبادة والسؤال والحث على قصده
والسوق إلى الش يء.
ا
الدعوة شرعا :مصطلح الدعوة في النصوص الشرعية يطلق على أمرين
األول :دين اإلسالم ،والثاني :سبل التبليغ ووسائل النشر ،ويمكن أن نستنبط
ً
تعريفا للدعوة ،يشمل املعنيين ،ويجمع أركانه الرئيسة ،فنقول في تعريفها:
بصيرة ،واستمالتهم
تبليغ الدعاة املؤهلين ،دين اإلسالم ،لكافة الناس ،على
ٍ
للعمل بعقائده ،وشرائعه ،وتعليمهم أحكامه ،وفق املنهاج النبوي ،بالوسائل
واألساليب الشرعية ،املوائمة ألصناف املدعوين.

محمد عبدالرزاق إمام

الشرعية ،وفضلها في الدعوة إلى هللا تعالى ،ودرجتها االجتماعية والعلمية
ومقامها الرفيع لدى املدعوين.
املطلب الرابع :تعريف الخصائص في اللغة والشرع:
ّ
الخصائص لغة :من َخ َّ
مطرد منقاس ،وهو يدلُّ
ص "الخاء والصاد أصل
ً
ُّ
َ ُ ُّ َ ًّ ُ
على ُ
والثلمة"(" ،)14و َخ َّ
صا وخصوصا :أفرده به
ص ُه بالش يء يخصه خ
الف ْرجة،
ً
دون غيره"( .)15الخصائص شرعا :مأخوذة من الخاص ،وهو كل لفظ أو اسم،
وضع ملعنى ،ومسمى معلوم على اإلنفراد ،و ُم ّ
ّ
ومتفوق على غيره بفضائل
تميز
ِ
ِ
ً
ً
ً
مختاره ،جنسا أو نوعا ،أو عينا ( ،)16واملقصود بخصائص الكتابة :انفراد
الكتابة الدعوية ،بفضائل ،وصفات تميزت بها على غيرها من وسائل الدعوة.
املطلب الخامس :تعريف الضوابط في اللغة والشرع:
َ َ
َْ ُ
ً
ض َبط ،والضبط لزوم الش يء وحسبه ،وضبط الش يء
الضوابط لغة :من
ً
حفظه بالحزم ،ح ْف ًظا َبل ً
يغا .)17(،الضوابط شرعا :حكم شرعي عملي كلي،
ِ
ِ
يتعرف منه أحكام الجزئيات املتعلقة بباب واحد ( ،)18ونقصد بضوابط
ً
الكتابة :حكم كلي ،ينتظم صورا ومسائل دعوية متشابهة ،ويختص بباب
واحد ،من أبواب الكتابة الدعوية ،وتنطبق عليها كثير من جزئيات الدعوة،
وأحوال املدعوين ،وتتعرف منه أحكام وسائل كتابة الدعوة ،وأساليبها.
املطلب السادس -أنواع الوسائل الدعوية:
إن من رحمة هللا تعالى وحكمته ،أن جعل للمقاصد ،واألهداف ،والغايات
ً
طرقا لتحقيقها ،أال وهي الوسائل ،واشتمل القرآن الكريم والسنة املطهرة،
على كثير من وسائل الدعوة املادية واملعنوية التي اتصفت بالدقة والوضوح
والحيوية في تبليغ دين اإلسالم وتحقيق مقاصد الدعوة ،وقوة التأثير في
املدعوين والفاعلية في التنوع بحسب الفروق الفردية للناس وتفاوت قدراتهم
ومهاراتهم الذاتية ،واملقصود بالوسائل املادية :األدوات واآلليات الحسية
وامللموسة التي يستعان بها على تبليغ الدعوة وفق ضوابط الشرع ومقاصده،
وتنقسم إلى وسائل قولية ملفوظة ووسائل قولية مكتوبة .إذ الوسائل املادية
ُ
التي ت ِع ُين الداعية قد تأخذ شكل اآلالت واألوعية الحسية الجامدة كاملنبر
والقلم والكتابة ووسائل االتصال ،وقد تأخذ شكل الصيغ األسلوبية كالقول
أوالعملية (الحركية) كالرحالت واملعارض .ونتناول في هذا البحث الكتابة وهي
نوع من وسائل الدعوة املادية التي تندرج ضمن قسم"الوسائل الفنية:وهي
ً
الوسائل التي يكتسبها اإلنسان كسبا ،ويتعلمها ويتفنن في إيجادها ،وتطويرها،
سواء كانت يدوية كالكتابة ،أو مقروءة ،من صحف ،ومجالت ،وكتب
وغيرها"( ،)19من أنواع الحواس املشتملة على الترتيب والتدريج .واإلنسان يعبر
عما في نفسه إما باللفظ املنطوق أو بالكتابة املقروءة واملسموعة ،وجملة
َ
القول في ذلك أ َّن تبليغ موضوعات الدعوة قد يستعين فيها الداعية بالكلمة

املطلب الثالث :-تعريف املنزلة في اللغة والشرع :
َْ َ ُ
َ َ َل ُّ
والد َ َج ُةَ ،
والف ْ
َّ
الن ُزولُ :
ضلُ
املنزلة في اللغة :من نز
الحلو ُل ،واملن ِزلة ،ر
َ
ْ
ْ
َّ
َ
ُ
والع ُ
طاء واملقام ("،)11والتنزيل :ترتيب الش يء ووضعه من ِزله"(.)12
والر َتب ُة العاليةَ ،وهي في األمور املَ ّ
املنزلة في الشرعَ :
الدر َج ُة الرفيعةُّ ،
عنوي ِة
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
َ
َ
كانة ،في املقام ال َع ِالي ِفي شرف امل ْعنى ( ،)13واملقصود بمنزلة الكتابة ،مكانتها
كامل ِ

( )4غريب احلديث البن قتيبة (.)245 /1
( )5مجهرة اللغة ,البن دريد()255 /1
( )6الصحاح  ,للجوهري ()209 /1
( )7مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم نشوان بن سعيد احلمريى ()5759 /9
( )8اتريخ ابن خلدون ()524 /1
( )9الكليات ,للكفوي (ص)767 :
( )10انظر هذه املدلوالت يف:هتذيب اللغة ،لألزهري ،119/3لسان العرب ،البن منظور .360/4
مادة(دعو).
( )11انظر  :احملكم واحمليط األعظم,البن سيده ( )45 / 9هتذيب اللغة,لألزهري( )145 / 13مادة(نزل).

( )14معجم مقاييس اللغة  ,البن فارس ()152 / 2
( ) 15احملكم واحمليط األعظم )498 / 4( -
( )16انظر :أصول الشاشي (ص )13 :التعريفات ,للجرجاين ()128 / 1فتح الغفاربشرح املنار,البن جنيم
,ص . 23, 21,22
( )17انظر :احملكم,البن سيده ( )175 /8الصحاح,للجوهري ( )1139 /3املصباح املنري,للفيومي(/2
 )357مادة(ضبط).

( )12معجم مقاييس اللغة ,البن فارس( )417 / 5مادة(نزل).
( )13انظر :إكمال املعلم شرح صحيح مسلم  ,للقاضي عياض ( / 7ص  )228الكليات ,للكفوي (ص:
 )827اتج العروس,للزبيدي ()482 /30

( )18انظر ابلتفصيل :األشباه والنظائر  ,للسبكي ( )11 /1شرح الكوكب املنري ,البن النجار ()30 / 1
القواعد والضوابط الفقهية ,عبد الرمحن العبد اللطيف ()39 /1
( )19املدخل إىل علم الدعوة  ,حممد البيانوين,ص 284
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ُ
املسموعة أو الكلمة املكتوبة بأنواعها املتعددة :كالرسالة والكتاب والك ِّتيب
والنشرة واملقالة والبحث واملجلة ونحوها.

محمد عبدالرزاق إمام

على الحكمة العظيمة وملا فيه من املنافع والفوائد التي ال يحيط بها الوصف،
َّ
َّ
حيث َّإن ّللا تعالى قد َعل َم ِب ِه ومجيء ذكر القلم في أول اآليات املنزلة،على
َ ُّ
الرسول صلى هللا عليه وسلم مما َي ِش ي بأهمية ت َعلم الكتابة وشرفها ومنزلنتها
ْ ْ
َ
نس َ
اسم َرّب َك َّال ِذي َخ َل َق * َخ َل َق ْاإل َ
ْ َْ ْ
ان ِم ْن َعل ٍق * اق َرأ
الكبرى َ ،قال تعالى( :اقرأ ِب ِ
ِ
ِ
َ َّ َ ْ َ َ َ َ
َ َّ َ ْ َ َ
َ َ ُّ َ ْ ْ َ ُ َّ
ان َما ل ْم َي ْعل ْم) سورة العلق ،اآلية
اإلنس
وربك األكرم * ال ِذي علم ِبالقل ِم * علم ِ
َّ
فامتن هللا سبحانه وتعالى،بنعمة التعليم بالقلم وهو أحد وسائط
،5-1 :
البيان ونشر العلم والدعوة بالخط والكتابة عن قتادة رحمه هللا في قوله تعالى:
َ َّ ْ َ
ََ
َّ
ْ
(اق َ ْرأ ب ْ
(عل َم ِبال َقل ِم) سورة العلق،اآلية،5 -1:
اس ِم َرِّب َك ال ِذي خل َق)،قرأ حتى بلغ
ِ
قال :القلم :نعمة من هللا عظيمة لوال ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش"(.)26

املبحث الثاني :منزلة الكتابة الدعوية ،وخصائصها وضوابطها:
املطلب األول : -منزلة الكتابة الدعوية.
 -1عناية القرآن بوسيلة الكتابة :تبوأت الكتابة املكان األسمى والشرف
الرفيع في كتاب هللا تعالى من عدة وجوه:
ً
ً
أ -أن هللا تعالى نسب تعليمها،إلى نفسه الكريمة املقدسة تشريفا وتكريما
ْ ْ
ْ َ ْ َّ
ً
َّ ْ َ َّ
وتخصيصا لعظم شأنها فقال تعالى( :اق َرأ َو َرُّب َك األك َر ُم ال ِذي َعل َم ِبال َقل ِم َعل َم
ْ ْ َ َ َ
َْ
سان ما ل ْم َي ْعل ْم) سورة العلق،اآلية  ،5، 4، 3قال الطبري رحمه هللا":خل َق ُه
اإلن
ِ
َ َّ َ ُ ْ
َ
َ
َ
)
20
(
للكتابة والخط" ،وقال تعالى( :علمه البيان) سورة الرحمن  ،اآلية  ،4 :قال
يمان رحمه هللا ":الكتابة والخط بالقلم"( ،)21ثم ّبين شرفها،بأن وصف بها
َ ُ َ
ّ
ً
الحفظة الكرام ،من مالئكته فقال جلت قدرته(َ :و ِإ َّن َعل ْيك ْم لحا ِف ِظ َين ِكراما
ً
كا ِت ِب َين) سورة االنفطار ،11،12 :أي"كراما ألداء األمانة،فيما يكتبونه من
عمله،وقوله،،فال يزيدون فيه وال ينقصون منه"(.)22

د  -وقد علت مرتبة الكتابة وشرفت بالقلم ألنه أول وسيلة خلقها هللا عز
وجل بعد العرش وبها كتب هللا اللوح املحفوظ في حديث عبادة بن الصامت
َ
ََ
رض ي هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ِ(إ َّن أ َّو َل َما خل َق
َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
ُ َ
ال اك ُت ْب َم َق ِاد َير ك ِ ّل ش ْى ٍء،
ّللا القلم فقال له اكتب .قال ر ِب وماذا أكتب ،ق
َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ
اعة ) ) (27أي اكتب ما أراد إيجاده من تلك الساعة التي جرت
حتى تقوم الس
ُ
فيها الكتابة إلى قيام الساعة ) ،(28وبالقلم الوسيلة الدعوية العظيمة ،كتب
وحي هللا املعظم في الكتب املقدسة املقصودة بدعوة األنبياء والرسل عليهم
ُ
ُ
الصالة والسالم وكتب القرآن والسنة املطهرة وكتب به علوم الدين والشريعة
ْ
ومكارم األخالق وكل ذلك مما له حظ شرف عند هللا تعالى ومن ِعظ ُم منزلة
َ َ
ْ
ُ َ
الكتابة إضافتها إلى هللا تعالى ،كما قال تعالى(َ :وك َت ْب َنا ل ُه ِفي األل َو ِاح ِم ْن ك ِ ّل ش ْي ٍء
ْ ُ ُ َ
ُ ُ
ْ َ
ُ َ َ ُ ْ
ًَ َ
َم ْو ِعظة َوت ْف ِصيال ِلك ِ ّل ش ْي ٍء فخذ َها ِب ُق َّو ٍة َوأ ُم ْر ق ْو َم َك َيأخذوا ِبأ ْح َس ِن َها َسأ ِريك ْم
َ َْ
اس ِق َين) سورة األعراف،اآلية  ،145:وبهذا يتبين :أن هللا تعالى جعل
د َار الف ِ
الكتابة ،أهم وسيلة دعوية ودينية كما قال قدامة بن جعفر رحمه هللا" :ينبغي
أن يعتقد أن الشريعة أصل وأن الكتابة فرع من فروعها ألن أخذ الكتابة الدال
ُْ
ُْ
على معانيها هو أنها صناعة تعنى بجباية األموال وسياسة امللك ،واذا كان امللك
ال قوام له إال بالدين فقد وضح أن الكتابة فرع من فروع الدين" ( ،)29ويتجلى
أثرها في حفظ العلوم َو َم ُّد َر َوا ِقها ونقل املعرفة،وتبليغها من جيل إلى جيل
وكونها أداة اإلصالح ألمور الدين والدنيا عامة ولجميع أعمال الدعوة والدعاة
واملدعوين بخاصة وبها يستفيد الدعاة التنظيم الدقيق لجميع نشاطاتههم
ومشاريعهم الدعوية بالتدوين الهادف لدى التخطيط للدعوة.
ُّ
 -2دللة اإليمان :الكتابة الدعوية ُي َم ِثلها في املقام األول منظومة كتب هللا
تعالى والتي ُي َع ُّد اإليمان بها ركن من أركان اإلسالم فمن علو منزلة الكتابة أنها

وسبع وأربعين
ب-كلمة"كتب"ومشتقاتها ،تواترت في أكثر من ثالثمائة
ً
ٍ ً
ً
موضعا من آي القرآن الكريم ،حيث ورد عرض مشتقات الكتابة عرضا واسعا
في كثير من سور القرآن الكريم ،بصفات متنوعة كاإلنزال واإليمان والقراءة
والعلم والتعليم واملعرفة والخط والحفظ والبيان والدعوة واألمر بها.
جُ -س َّم َي ْت سورة في القرآن الكريم،باسم (القلم) وهو ُي َع ُّد من أكثر وسائط

ً
انتشارا وأعظم شاهد لجليل قدرها وأقوى دليل على رفعة شأنها ،ومما
الكتابة
يدل على عظم شأن الكتابة ،أن هللا تعالى أقسم بالقلم الذي تكتب به أنواع
(ن َو ْال َق َلم َو َما َي ْس ُط ُر َ
يس َّط ُر به املنثور واملنظوم ،قال تعالىْ :
العلوم ُو َ
ون) سورة
ِ
القلم :اآلية ،2، 1قال الرازي رحمه هللا":أقسم بالكتابة لكثرة ما فيها من
ً
املنافع ،فإن العلوم إنما تكاملت بسبب الخط ،فإن املتقدم إذا استنبط علما
وأثبته في كتاب وجاء املتأخر ووقف عليه ،أمكنه أن يزيد في استنباط
َ
الفوائد،فبهذا الطريق تكاثرت الفوائد ،وانتهت إلى الغايات العظيمة"( ،)23ف َم ّن
هللا تعالى بتيسير الكتابة بالقلم ،كما َم ّن بالنطق ِليفيد منها الدعاة في إيصال
ُ
ً
دعوة الحق ِول َتكون سبيال إلدراك العلوم وحفظها وتهذيب النفوس وإصالح
أحوال املدعوين ،قال ابن كثير رحمه هللا":الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب
َ
به ،فهو قسم منه تعالى وت ْن ِبيه ِلخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة
التي بها تنال العلوم"(  ،) 24ومن الحكم الجليلة في هذا القسم "أن هذه األداة
َُ
املك َّر َمة ينبغى أال يكتب بها إال ما كان من الحق والخير وإال ما كان دعوة إلى
ً
هدى وتوجيها إلى كل خير ،إنه أداة تسجيل العلوم واملعارف وحفظها ،وهو
ً
ً
ينقل عن اإلنسان ن َت َ
اج تفكيره وثمرات عقله ُوي ِق ُ
يم له بهذا ِذكرا خالدا فى
ِ
ً
الحياة بقدر ما يحمل القلم عنه من خير وما ينشر من نفع فكان لهذا جديرا
َ
ُ َّ
ً
ص َ
بأن ُي َ
ان من أن َيخط باطال أو ُي َس ِ ّج َل لغوا"(،)25فاإلشادة بأداة الكتابة
ً
الدعوية الرئيسة أال وهي القلم تعظيما لشأنه ملا في خلقه وتسويته من الداللة

الوسيلة التي كتب بها وحي هللا تعالى املطهر وانتظمت بها كتبه املنزلة على
أنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم ليقوموا بتبليغ الناس شرائع دينه
ودعوتهم إلى محتويات هذه الكتب من أصول الدين الحق ،حيث أمر هللا تعالى
ً
ركنا من أركان الدين ،قال تعالى(َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين
اإليمان بكتبه املقدسة ،وجعلها
ِ
َّ
ُ
ُ
اّلل َو َر ُسوله َو ْالك َتاب َّالذي َن َّز َل َع َلى َر ُسوله َو ْالك َتاب َّالذي َأ ْن َز َل منْ
ِِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ
َآمنوا ِآمنوا ِب ِ
ِ

( )20جامع البيان  ,للطربي ()527 / 24
( )21الكشف والبيان عن تفسري القرآن ,للثعليب ()177 /9
( )22النكت والعيون  ,للماوردي ()223 /6

( )26جامع البيان  ,للطربي ()519 /24
( )27رواه أبو داود يف سننه ص ،713كتاب السنة ،ابب ( )17رقم (،)4700والرتمذي يف سننه ،398/4
كتاب القدر ،ابب ( )17رقم ( )2155وقال :حديث غريب ,واإلمام أمحد,يف مسنده ،396/16 ,رقم
( ،)22604وقال أمحد شاكر :إسناده حسن ,وصححه األلباين يف صحيـح سنن أيب داود  ،148/3رقـم

( )23التفسري الكبري,للرازي ()616 /27
( )24تفسري القرآن العظيم ,البن كثري ()187 / 8
( )25التفسري القرآين للقرآن,عبدالكيم اخلطيب ()1078 / 15

(،)4700
( )28شرح كتاب التوحيد ،للشيخ الغنيمان . 387/1
( )29اخلراج وصناعة الكتابة ,قدامة بن جعفر البغدادي( ،ص)202 :
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إ َّن َك َأ ْن َت ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم) سورة آل ِع ْم َران  ،164 :فاستجاب هللا تعالى دعوة
ِ
ِ
إبراهيم عليه الصالة والسالم ،ببعثة محمد صلى هللا عليه وسلم في أمة
ُ
ً
ً
ً
اإلجابة والدعوةَ ،ي ْقرأ عليهم اآليات القرآنية تعبدا وعلما وتذكيرا بها ،ويعلمهم
معاني الكتاب والحكمة في شرائعه ،ومن معاني تعليم الكتاب دعوتهم إلى
َ َّ
ْ
والك َتا َبة ِل ُتثمر لهم التزكية بالتطبيق الدعوي الصحيح ملا ت َعل ُموه
القراءة ِ
ُ َّ ُ
َْ
َّ
ُ
ّ
وفقهوه من أسرار الشريعة وهذا الدعاء ارتقاء وتأ ِهيل ِ"ألم ٍة أمية،البد في
ُْ
ُ َ
َْ
صالحها وتهذيبها،من تعليمها الكتابة،وقد كانت األ َمم املجاورة لهاِ ،م ْن أهل
ِإ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
الكاتبين ِمثل َها"(،)36
الكتاب،فال يتيس ُر لها اللحاق بها أو سبق َها،حتى تكون من
ِ
ْ
َ
َف َع َّل َم هللا تعالى بعض أنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم الكتابة و َ
صنعة
والقلم لتكون وسيلة دعوية إلى العلم النافع والفقه
الخط ورسم اللوح
ِ
َ َ ُّ
والبصيرة في هذه املكتوبات الدعوية وتعلم أسرار أحكامها واستنهاض نفوس
املدعوين وبعث إرادتهم لتطبيق ما أمرهم هللا تعالى به من أحكامه الشرعية
املفضية إلى كل فعل الرشيد وعمل صالح مبرور .

ْ
ْ
َ َ ْ َ َّ َ َ ً
َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ َ َ
ُ
ضالال
اّلل َو َمال ِئك ِت ِه َوك ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه َوال َي ْو ِم اآل ِخ ِر فقد ضل
قبل ومن يكفر ِب ِ
َُ
َ ً
ُّ
َ
اإليمان
ب ِعيدا) سورة النساء،اآلية،136:وتعد الكتابة اإلالهية ،أحد مراتب ِ
بالقضاء والقدر األربع إذا آمن بها املدعو ،فقد استكمل اإليمان بهذا األصل
العظيم ،وهي :العلم واملشيئة والخلق والكتابة ،واملقصود بها كتابة هللا عز
وجل لجميع األشياء واملقادير في اللوح املحفوظ :الدقيقة ،والجليلة ما كان وما
َ َ
ُ
َ َ َ َ ْ ُ َ
ْ َْ
ض َوال ِفي أ ْن ُف ِسك ْم
سيكون ،قال سبحانه
وتعالى( :ما أصاب ِمن م ِصيب ٍة ِفي األر ِ
َّ
ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
َ
َ
ّللا ي ِسير) سورة الحديد،اآلية،22:
اب ِمن قب ِل أن نبرأها ِإن ذ ِلك على ِ
ِإال ِفي ِكت ٍ
وذكر النبي صلى هللا عليه وسلم مرتبة الكتابة فقال َ (:ك َت َب َّ ُ
ّللا َم َق ِاد َير
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ُ
ف َس َن ٍة َ -ق َ
ال َ -و َع ْرش ُه
ات واألرض ِبخم ِسين أل
الخال ِئ ِق قبل أن يخلق السمو ِ
ُ َ ْ َ ُّ
َ َْ
َّ
َّ
َعلى امل ِاء ) ( ،)30فالكتابة والخط صفة فعلية خبرية من صفات الكمال
والجالل هلل َع َّز َّ
وجل ،فهو سبحانه يكتب ما شاء ،متى شاء ،كما يليق بعظيم
شأنه وإيمان املدعو بهذه الكتابة يفيده الطمأنينة القلبية وانشراح النفس
بأن ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن ،فيطبق أوامر الدين بجد واجتهاد
وتقوى عزيمته على مواجهة املشكالت وتحمل مشاق الدعوة في سبيل هللا
وتحقيق مرضاته .

 -4عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بالكتابة في الدعوة إلى هللا تعالى:
اهتم الرسول صلى هللا عليه وسلم بدعوة أصحابه إلى الكتابة في جميع
َ
ُ ْ
َ َ
مجاالت الدعوة إلى هللا تعالى َ
وع َنى ِب ِها ك َّل ال ِع َن َاي ِةَ ،ومن شواهد ذلك أ َّن ُه َّاتخذ
ْ
ُ
ك َّت ًابا ِلل َو ْح ِي َيكتبون ما ُيوحى إليه بين يديه وما يحتاجه من مكاتبات في شؤون
الرسالة والدعوة وحوائج الناس والتنظيم اإلداري للدولة ،قال ابن تيمية
ُ
رحمه هللا ":وكان له ك َّتاب عدة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وزيد ومعاوية،
ُ
الع ُه َ
َي ْك ُت ُبون الوحي ويكتبون ُ
ود ويكتبون ك ُتبه إلى الناس إلى من بعثه
ُ َ
ً
هللا"()37وبلغ عددهم على ما جاءت به الروايات ،ثالثة وأربعين كاتبا ( ،)38ث َّم ل ْم
ْ
َي ْق َتص ْر صلى هللا عليه وسلم في ع َن َايته ب ْال َق َلمَ ،و َّ
الت ْع ِل ِيم ِب ِه ِع ْن َد ِك َت َاب ِة ال َو ْح ِي،
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ْ
َ َ
َب ْل َج َع َل َّ
يم به َ
الت ْع ِل َ
يعم الشؤون الدينية والدنيويةَ ،و َهذا غ َاية ِفي ال ِع َن َاي ِة
ِ
بالكتابة الدعوية ،وفي سبيل ذلك عمل صلى هللا عليه وسلم على تأهيل
الصحابة وتشجيعهم على تعلم الكتابة ،عن َع ْب ِد َّّللا ْبن َسع ِ ْ ْ َ
اص
ِ ِ ِ
يد ب ِن الع ِ
صلى هللا عليه وسلم(َ :أ َّن َر ُسو َل َّّللا صلى هللا عليه وسلم َأ َم َر ُه َأ ْن ُي َع ّل َم َّ
الناسَ
ِ
ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً ُ ْ ً (َ َ َ ُ ْ َ )39
ْ
َّ
ال ِكتابة ِبامل ِدين ِة وكان كا ِتبا مح ِسنا)  ،وعن عبادة ب ِن الص ِام ِت رض ي هللا عنه
ْ َ ْ
الَ :
(ع َّل َم ُت َن ً
اسا ِم ْن َأ ْهل ُّ
َق َ
الص َّف ِة ال ِك َت َابة َوال ُق ْر َآن)( ،)40وعن الشعبي رحمه
ِ
هللا ،قال(:كان فداء أسارى يوم بدر أربعين أوقية فمن لم يكن عنده أمره أن
يعلم عشرة من املسلمين الكتابة) ( ،)41وكانت سياسة النبي صلى هللا عليه
ْ ُ
َُ ُ
وسلم الدعوية ،النواة األولى لكث َرة الك َّتاب وال ِك َت َابة ِفي املدينة بعد ذلك ،حيث
شملت الكتابة الدعوية جميع العلوم اإلسالمية،وبخاصة"إذا توقف
عليها،حفظ السنة،وإبالغ الشريعة كانت واجبة،وعليه تحمل كتابة النبي صلى
هللا عليه وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى هللا ّ
عز وجل ويبلغهم
شريعته"( ،)42فعن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال(:ملا فتحت مكة قام رسول هللا

 -3وسيلة األنبياء عليهم الصالة والسالم الدعويه :الكتابه الدعوية
وسيلة األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم في دعوتهم ،قال سبحانه(َ :ما
ً
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ُ َّ َ ُ َ َّ ُ
اس ك ُونوا ِع َبادا ِلي
كان ِلبش ٍر أن يؤ ِتيه ّللا ال ِكتاب والحكم والنبوة ثم يقول ِللن ِ
َّ
ْ ُ
ّللا َو َل ِك ْن ُك ُونوا َرَّبا ِن ّي َين ب َما ُك ْن ُت ْم ُت َع ِّل ُمو َن ْال ِك َت َ
اب َوب َما ُك ْن ُتمْ
ِمن دو ِن ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َُُْ َ
َْ ُ َ
َْ
اب
تدرسون)سورة آل ِعمران،االية  ،80 – 79 :فوصفهم هللا تعالى بتع ِليم ال ِكت ِ
َو ِد َر َ
اس ُت ُه ،ألنه أصل في تحقيق الربانية التي تستلزم أمرين هما "العلم وهو
تلقي النص املنهجي ،والدراسة هي البحث الفكري في النص املنهجي" (،)31
وكالهما من دواعي أهمية الكتابة للحصول على مؤهالت العلم والتعليم
ً
ً
والدراسة والعمل والتطبيق وبهما يكون النبي والرسول ربانيا داعيا إلى تعالى،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فالكتابة تعلما وتعليما ومعرفة،وعمال،وسيلة داعية للترقي إلى مراتب الربانيين
من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،وذكر صلى هللا عليه وسلم أول من
َ
َ َّ ْ َ
استعمل الكتابة من الرسل َ
فق َ
ال صلى هللا عليه وسلم(:أ َّو ُل َم ْن خط ِبال َقل ِم
َّ َ
َّ َ
ُ ُ َ َ
ْ ُ َ
السال ُم ِب َم ِزَّية
وسف َعل ْي ِه
السال ُم)( ،)32وقد اختص هللا تعالى ي
يس َعل ْي ِه
ِإد ِر
َ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ّ
َ
َ
ض ِإني ح ِفيظ ع ِليم)"،أي:كا ِتب
الكتابةِ ،في قوله تعالى(:اجعل ِني على خزا ِئ ِن األر ِ
َ
اسب"(، )33فاستثمر في منصبه وسيلة الكتابة في الدعوة إلى هللا،وإصالح
ح ِ
َ َ ْ َّ َ
السال ُم بالتعليم،قال
الحالة اإلدارية واملالية ملجتمعه،وامتن على عيس ى علي ِه
َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
األ ْنج َ
يل) سورة آل عمران ،اآلية:
تعالى( :ويع ِلمه ال ِكتاب وال ِحكمة والتوراة و ِ ِ
ْ
ْ َ َّ ْ َ
(ال ِك َت َ
َ ْ َ َّ
اب) قال":الخط ِبال َقل ِم"( ،)34وقال مقاتل رحمه
اس قال
،48ع ِن اب ِن عب ٍ
ً
هللا" :يعني خط الكتاب بيده ،فكان صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس خطا فى
زمانه"( ،)35ووصف هللا تعالى خاتم أنبيائه ورسله،في دعوة إبراهيم،بقوله(َ :رَّب َنا
ْ َ ُ ً ُْ ْ َ ُْ َ َْ ْ َ َ َ ُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ّ
ْ
اب َوال ِحك َمة َو ُي َز ِك ِيه ْم
َو ْاب َعث ِف ِيهم رسوال ِمنهم يتلو علي ِهم آيا ِتك ويع ِلمهم ال ِكت

( )36تفسري القرآن احلكيم,,حممد رضا ()389 / 1
( )37كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ,ت :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ()166 / 25
( )38انظر :اتريخ القرآن ,أليب عبدهللا الزجناين :ص 43
( )39اإلستيعاب يف معرفة األصحاب,البن عبدالرب( ,)279 / 1أسد الغابة,البن األثري ( )118 / 2اإلصابة
يف متييز الصحابة,البن حجر(. 1779)102 / 2
( )40رواه احلاكم  ,يف املستدرك على الصحيحني (,2277)48 /2وقال:ح ِ
ص ِحيح ِْ
اإل ْسنا ِاد,مسند
يث
د
ٌ
ا
ا

الس االم (/4
( )30رواه مسلم يف صحيحه,كتاب
القدر,ابب ِح اج ِ
وسى عالايْ ِه اما َّ
اج ا
آد ام اوم ا
ا
اَّللِ
ِ
,16)2044الرتمذي يف سننه,أابـواب الْ اق اد ِر اعن رس ِ
اَّلل اعلاْيه او اسلَّ ام (21560)458 /4
ول
صلَّى َّ
َّ
ا
ْا
ْا
( )31تفسري الشعراوي ,اخلواطر ()1565 /3
( )32رواه ابن حبان يف صحيحه (, 361)76 / 2وومسه ابلصحه ,وحلاكم يف املستدرك على الصحيحني
( 4166)652 /2وقال األلباين :صحيح لغريه ,صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان. 298 /1,

اإلمام أمحد بن حنبل (22689)363 /37
( )41األموال ,للقاسم ابن سالم ( )298 / 1األموال ,البن زجنويه (278)392 / 1
( )42مصطلح احلديث,للعثيمني (ص)42 :

( )33الكشف والبيان عن تفسري القرآن  ,للثعليب ()231 /5
( )34تفسريالقرآن العظيم ,ابن أيب حامت )653 /2( ،تفسري القرآن ,للسمعاين ()431 / 5
( )35تفسري مقاتل بن سليمان ()516 /1وانظر :مدارك التنزيل وحقائق التأويل ,للنسفي ()256 /1
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محمد عبدالرزاق إمام

ً
سبحانه وتعالى( :وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك إذا الرتاب
َ َ َ َّ
ْ َ
ّللا صلى هللا
املبطلون) سورة العنكبوت اآلية ،48 :قال اب ِن ع َّباس( :كان ن ِب ُّي ِ
ُ َ
ُ َ َ ْ
عليه وسلم ،أ ِّم ًّيا ال َي ْق َرأ ش ْي ًئا َوال َيك ُت ُب) (.)46

صلى هللا عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم ثم قال:
فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه ،فقال :يا رسول هللا اكتبوا لي ،فقال
ّ
صلى هللا عليه وسلم :اكتبوا ألبي شاه) ( ،)43وشمل ْ
تع ِليم الكتابة ِا ِلن َساء،
َّ ْ
ْ
َ ُ ّ
حيث إنهن َش َقائ ُق ّ َ
الش َف ِاء ِبن ِت َع ْب ِد
يف
الرج ِال ِفي التك ِل ِ
والعلم ،كما في ح ِديث ِ
ِ
ِ ِ
َّّللا َق َال ْت(َ :د َخ َل َع َل َّي َر ُسو ُل َّّللا صلى هللا عليه وسلم َو َأ َنا ع ْن َد َح ْف َ
ص َةَ ،ف َقالَ
ِ
ِ
ِ
الن ْم َلة َك َما َع َّل ْمت َيها ْالك َت َاب َة ؟) (َ ،)44و َق ْد َك َان ْت َد ْع َو ُتهُ
ليَ :أ َال ُت َع ّلم َين َهذه ُر ْق َي َة َّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
َ ْ َْ
ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُْ
ُُ
َ
اإلسال ِم ِبال ِكتاب ِة كما هو معلوم وثابت،
ى
ل
إ
األرض
وك
ل
مل
وسلم
عليه
هللا
صلى
ِ ِ
حيث اتخذ النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم الكتابة ،وسيلة من وسائل تبليغ
شريعة هللا تعالى إلى الناس في عصره من عرب وعجم ،فقد كان صلى هللا عليه
وسلم يأمر بكتابة الرسائل إلى حكام البالد غير اإلسالمية يدعوهم فيها الى هللا
واعتناق دين اإلسالم ،كرسائله عليه الصالة والسالم إلى كسرى في العراق
وهرقل في الشام واملقوقس في مصر ،عن عبد هللا بن عباس رض ي هللا عنه :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى اإلسالم وبعث كتابه
الر ْح َمن َّ
هللا َّ
الر ِح ِيم ِم ْن ُم َح َّم ٍد
مع دحية الكلبي رض ي هللا عنه وفيه(ِ :ب ْس ِم ِ
ِ
َ
ُّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ ّ
ْ
هللا ِإلى ِه َرق َل َع ِظ ِيم الر ِوم سالم على م ِن اتبع الهدى أما بعد ف ِإ ِني
َر ُسو ِل ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َْ ُ َ
وك بد َع َاية اإل ْسالم أ ْسل ْم ت ْسل ْم َوأ ْسل ْم ُي ْؤت َك ُ
ّللا أ ْج َر َك َم َّرت ْي ِن ف ِإ ْن ت َول ْي َت
ِ ِ
أدع ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ُ
َ
اب ت َعال ْوا ِإلى ك ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْين َنا َو َب ْي َنك ْم
ف ِإن عليك ِإثم األ ِر ِ
يس ِيين  ،و(يا أهل ال ِ َكت ِ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
ُ
َأ ْن َال َن ْع ُب َد إ َّال َّ َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ّللا) ِإلى قوِل ِه (اشهدوا ِبأنا مس ِلمون))( ،)45واتصفت كتب النبي
ِ
صلى هللا عليه وسلم التي أمر بكتابتها بشمولية موضوعات الكتابة ،فكتب
بعض الكتب إلى بعض والته في بيان الحالل والحرام ،وكتب املعاهدات مع
قريش وغيرهم ،وكتب عقود الصلح واألمان وغير ذلك من أنواع الكتابة والتي
ُ
ً
ً
َعظ َم شأنها في دول اإلسالم ،واتخذها علماء اإلسالم ،من بعده ُس َّنة حسنة،
فكاتبوا وأرسلوا الرسائل الى الحكام املسلمين يدعونهم فيها الى ما أمرهم هللا
ً
تعالى به ،ومع كون الرسول صلى هللا عليه وسلم أميا ،نجد في سنته صلى هللا
عليه وسلم الشواهد مستفيضة في ذكر أدوات ،وأساليب الكتابة الدعوية،
التي تشكل عماد الدعوة في كل جيل وعصر ،من العلم والتعلم والدرس
والتدريس والفقه والتفقه والتذكير والتدبر والبصيرة والقراءة والخط والبيان
والتبيين والقلم والقرطاس واملنبر والكتب والرسائل وغير ذلك من أجهزة
ُ
التحصيل العلمي للكتابة الدعوية امل َو ِ ّجهة إلى كل خير وهدى وكان لهذه
األسس التي وضعها النبي صلى هللا عليه وسلم ،االنطالقات األولى إلشاعة
التخصص الكتابي في ضوء االحتياجات الدعوية ،ولم َيت َخ َّ
صص الرسول صلى
هللا عليه وسلم بصناعة الكتابة أو يتميز فيها وإنما دعا إليها بشتى األساليب
َ
الحك ِم في ذلك أن هللا تعالى لكمال حكمته وعلمه ،لم يرد لنبيه
والوسائل ومن ِ
صلى هللا عليه وسلم ،معرفة أصول الكتابة وتعلم مهارة القراءة ،لكي ال يتعلق
ً
ً
الكفار بهذه الشبهة،فيزعموا زورا وبهتانا ،أن الوحي الذي نزل عليه تعلمه
ودرسه ،من كتب اليهود والنصارى ،ونسخ القرآن الكريم منها ،على حد قوله

 -5عظم أجرها :الكتابة الدعوية وسيلة يعظم أجرها ويستمر ثوابها ،وقد
َّ
دعا النبي صلى هللا عليه وسلم ملن َبل َغ أحاديثه بالنضارة ،فقال صلى هللا عليه
َ
ض َر َّ ُ
وسلم(:ن َّ
ّللا ْام َر ًءا َس ِم َع َم َق َالتي َف َب َّل َغ َهاَ ،ف ُر َّب َح ِامل ِف ْق ٍه َل ْي َ
س ِب َف ِق ٍيهَ ،و ُر َّب
ِ
ِ
َ
َْ
َح ِام ِل ِف ْق ٍه ِإلى َم ْن ُه َو أف َق ُه ِم ْن ُه) ( ،)47وتبليغ األحاديث بالكتابة صنو التبليغ
باملقالة ويكتسب الداعية هذا األجر العظيم حينما يكتب نصوص القرآن
والسنة وأحكام الشريعة َّ
الغراء وينشرها ويدعو املؤمنين للعلم بها وتطبيقها
َ ْ ْ
اس َتخ َد َم هذه الوسيلة الدعوية في نضارة العلم النافع وتجديد علوم القرآن
ف
َ
ُ
والسنة وتبليغها فجوزي بهذه الدعوة املباركة والكتابة الدعوية ،كما يحصل
ً
لها نفع وثواب للداعية واملدعوين املتبعين ملا فيها في الدنيا تنفعهم أيضا في
َ
َ
ُ
إحسانها،كما ثبت عن أ ِبي ُه َرْي َرة
اآلخرة ،حيث يدوم أجر الكتابه ويتسلسل
َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ
َ َّ
َ َّ
اإلنسان انقطع
ّللا صلى
رض ي هللا عنه أن َر ُسول ِ
هللا عليه وسلم قال(َ ِ :إذا مات ِ
َ
ص َد َق ٍة َجارَي ٍةَ ،أ ْو ع ْلم ُي ْن َت َف ُع به ،أ ْو َو َل ٍد َ
َع َم ُل ُه إ َّال م ْن َث َال ٍثَ :
ص ِال ٍح َي ْد ُعو ل ُه)
ِِ
ِ ِ
ِ ٍ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
ي
( ،)48قال الحافظ املنذر رحمه هللا" :وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من
َق َ َرأ ُه َأو نسخه َأو عمل به من بعده َما َبقي خطه َو ْال َع َمل به َله َذا َ
الح ِديث
ِ
ِ
ِِ
ِ َ ََ ُ َ
ْ ْ ََ
ََْ َ
ُ
ْ
َّ
اإلثم علي ِه وزره ووزر من قرأه أو نسخه
َوأمثاله وناسخ غير النافع ِمما يوجب ِ
ْ
أو عمل ِب ِه من بعده َما َب ِقي خطه َوال َع َمل ِب ِه" ( ،)49فجعل صلى هللا عليه وسلم
ً
عمل الداعية وكتابته مستمرا ويبقى أجرها ويجري نفعها له بعد مماته ومن
ثمراتها املباركة "إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين،والدعوة إلى الخير
ً
الكثير الذي ال يستغني العباد عنه،والنهي عن الشر"( ،)50وتشريفا لهذه
َ
ُ َ
وز ُن م َد ُاد ْال ُع َل َماء،ب َدم ُّ
الوسيلةَ ،
الش َه َد ِاء،ف َي ْر َج ُح
قال ابن املبارك رحمه هللا(:ي
ِ
ِ ِ ِ
َ َُ
َ
م َد ُاد ْال ُع َل َماءَ ،على َدم ُّ
الش َه َد ِاء) (َ ،)51وإنما عظم ثوابهم لجهدهم الدعوي
ِ
ِ
ِ
املكتوب،لهداية املدعوين إلى صراط هللا تعالى املستقيم،وتزكيتهم بكل ما
يحتاجون اليه في دينهم .
 -6الكتابة وسيلة إلثبات الحقوقَ :ف َر َ
ض اإلسالم الكتابة لتكون أكمل
وسيلة إلثبات الحقوق والواجبات املادية واملعنوية الخاصة والعامة في جميع
ْ َ
مجاالت الحياة ،ومن ذلك كتابة َّ
الد ْين ،قال تعالى(َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ِإذا
ِ
َ ْ
ْ
ُ َ
َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُّ َ ًّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ
وه َول َيك ُتب َّب ْي َنك ْم كا ِتب ِبال َع ْد ِل َوال َيأ َب
تداينتم ِبدي ٍن ِإلى أج ٍل مسمى فاكتب
ّللا َرَّبهُ
ّللا َف ْل َي ْك ُت ْب َو ْل ُي ْملل َّالذي َع َل ْيه ْال َح ُّق َو ْل َي َّتق َّ َ
َكاتب َأ ْن َي ْك ُت َب َك َما َع َّل َم ُه َّ ُ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َْ َ ْ ْ ُ َ
ً
ْ
وال يبخس ِمنه شيئا) سورة البقرة ،آية  ،282فالكتابة وسيلة مهمة لحفظ
الحقوق االجتماعية ،وكلها تحقق مصالح دعوة اإلسالم الدنيوية والدينية
( )46جامع البيان  ,للطربي ()50 /20
ِ
ِ
الس ام ِاع 2657
( )47رواه الرتمذي ,يف سننه (,)331 /4أبواب العلم ,اابب اما اجاءا ِيف احلاث عالاى تاـبْلي ِغ َّ
ِ
يث حسن ِ
يح,وا ابن ماجة يف سننه ( )83 /1كتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة} والعلم
ا
صح ٌ
,وقال:ه اذا احد ٌ ا ا ٌ ا
ِ
اابب ام ْن بـالَّ اغ عل ًْما)230(,
ِِ
ِ
اإلنْسا ان ِمن الثـَّو ِ
,ابب اما يـال ا ِ
اب بـا ْع اد اوفااتِِه (,14 )1255 /3
( )48رواه مسلم,يف صحيحه ,كتااب ال اْوصيَّة ا
ْحق ْ ا ا ا
ِ
الص ادقاِة ع ِن الْميِ ِ
ت (. 2880)117 /3
وأبو داود يف سننه,كتااب ال اْو ا
ص اااي ,اابب اما اجاءا ِيف َّ ا ا
( )49الرتغيب والرتهيب ,للمنذري ()62 /1
( " )50األسباب واألعمال اليت يضاعف هبا الثواب " ,عبد الرمحن السعدي ,جملة البيان(ج  / 128ص )38

ِ
ِ
ف تـ اعَّرف ل اقطاة أ ْاه ِل ام َّكةا , 2434)164 / 3(,
,ابب اكْي ا
( )43رواه البخاري,يف صحيحه ,كتااب ِيف اللُّ اقطاة ا
ِ
َّ
ِ
ِ
صيْد اها او اخ اال اها
و مسلم يف صحيحه,كِتااب ْ
,ابب اَتْرمي امكةا او ا
احلا ِج ا
()986 /2
( )44رواه أبو داود يف سننه ()3 /4كِتااب ِ
الط ِ
ب اابب اما اجاءا ِيف الُّرقاى , 3887, ,واإلمام أمحد ,يف مسنده
(, )46 /45قال النووي يف اجملموع شرح املهذب ()65 /9
ٍ
يح .
ص ِح ٍ
اراواه أابو اداود ِبِِ ْسنااد ا
ِ ِ ِ
ِ
ِ َّ
َّيب ا َّ
َّاس
)ابب د اع ِاء النِ ِ
( ) 45رواه البخاري يف صحيحه ( )45 /4كتااب اجل اهاد اوالس اِري ا
صلى هللا اعلاْيه او اسل ام الن ا
ِ
َّيب صلَّى هللا علايهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْ
,ابب كتااب النِ ِ ا
إِ اىل ا ِإل ْسالام)2941(،و مسلم  ,يف صحيحه ( )1393 /3كتااب اجل اهاد اوالس اري ا
ِ
او اسلَّم إِ اىل هرقْل يا ْدعوه إِ اىل ِْ
اإل ْس االِم)1773(,
ا
ا ا

( )51أخرجه ا لزركشي يف النكت على مقدمة ابن الصالح ()590 /3وورد من قول احلسن البصري رمحه هللا,
احلاافِظ ابو يـا ْعقوب اسحاق بن ابراهيم الْباـغْ اد ِادي ِيف جزئه ِراواياة الْكِباار عان الصغار ,انظر.78 :الآللئ
أخرجه ْ
املنثورة يف األحاديث املشهورة,للزركشي()168 / 1
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محمد عبدالرزاق إمام

ْ
َ َ
َ ً َْ ْ َُ
وامل َر ُان ،فقد كتب
ع َمال أن ُيت ِقنه)( ،)58ومن أ ْجلى مظاهر الكسبية التعليم ِ
َ
ُ
الشام(:أ ْن َي َت َع َّل ُموا ْال َغ َر َ
ض َو َي ْمشوا
عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه إلى أمراء
َُْ َ ُ ْ
َ
َ
َْ َ ْ َ َْ ُ َ ً َ َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
السباحة»( ،)59فتعليم الكتابة
بين الغ َرضي ِن حفاة وع ِل ُموا صبيانك ُم ال ِكتابة و ِ
وتقويم اليد فيها له شرف ومنزلة عالية ملا لها من أثر حميد في تحقيق الجودة
ملنظومة أصول الدعوة وفي هذا الصدد جاءت وصايا العلماء بأهمية َّ
الت َم ُّر ُ
س
َّ ُ َ
اس أ ْب َن ُاء َما
والتدريب على هذه الوسيلة الدعوية :قال علي رض ي هللا عنه(:الن
ْ ْ َ َْ ُ
َ َ َّ
َ َ ُ
ْ
ُي ْح ِس ُنون َوق ْد ُر ك ِ ّل ْام ِر ٍئَ ،ما ُي ْح ِس ُن ف َتكل ُموا ِفي ال ِعل ِم ت َب َّي ْن أق َد ُاركم)( ،)60قال
َ
الهمداني رحمه هللا" :وهذه الكتابة من أعلى الصناعات وأكرمها وأ ْس َم ِقها
بأصحابها إلى معالي األمور وشرائف الرتب وبلغت بقوم منهم منزلة الخالفة
َ َ ُْ
وأعطتهم أ ِز َّمة املل ِك"( ،)61ومن مقتضيات إتقان صناعة الكتابة الدعوية أن
تكون من السهل املمتنع ورعاية فهم املدعو وما انتهى إليه علمه وثقافته وما
َ
َْ
ُْ
ات خل ِق َّي ٍة ومواهب وصفات مكتسبة .
ُيالئم حاله من قدر ٍ

وفيها درء ملفاسد وشرور كثيرة ،وارتبطت بشروط منها:العدالة واإلمالء وتقوى
هللا وذلك لضبط هذه الوسيلة وتوثيق العملية الكتابية،وقد تكرر لفظ
الكتابة "وهذا التكرار في هذه اآليةِ ،ل َع َم ِل َّي ِة الكتابةُ ،ي َؤ ّ
ص ُل العالقة بين
ِ
ُ
َ
الناس؛فالكتابة هي عمدة التوثيق،وهي التي ال ُت َغ ُّ
ش"( ،)52وإذا د ِعي الكاتب
ْ
ْ
ً
ْ
َّ
ً َُ َ َ
وعل ٍم بما َيك ُت ُب ُه
يرة ِ
للكتابة في الدين فهو َمأ ُمور أن يكون فقيها ضابطا له بص ٍ
فالدعوة أولى فيها أن يكون الداعية الكاتب ذو فقه وبصيرة بما يكتبه
للمدعوين من بيان حقوق هللا تعالى وواجباته على خلقه وحقوق العباد
ً
ُّ
َْ
الواجبة واملستحبة ،أمينا على ذلك ،فكما أن َع َم هللا عليه ِب َت َعل ِم الكتابة
َْ
فل ُي ْح ِسن استخدام هذه الوسيلة في إشاعة الخير والنفع للفرد واملجتمع
وتطبيقها بحكمة في جميع املواقف الدعوية وليترك آثارا حميدة له وتعتبر
كتابة العقود واملواثيق بين الدول نوع من هذا التوثيق للحقوق واالعتراف
َ َ
ْ
َ
بها،كما في حديث ال َب َر َاء ْب َن َع ِاز ٍب رض ي هللا عنه (ك َت َب َع ِل ُّى ْب ُن أ ِبى ط ِال ٍب رض ي
ْ
ُْ ْ
الص ْل َح َب ْي َن َّ
هللا عنه ُّ
الن ِب ِ ّى صلى هللا عليه وسلم َو َب ْي َن املش ِر ِك َين َي ْو َم ال ُح َد ْي ِب َي ِة
َ َ ََ
َََ َ َ
ُ َّ
َ
َ
ابة النبي صلى
ّللا)) ( ،)53فقد كان ِل ِكت ِ
فكت َب (هذا َما كات َب عل ْي ِه ُمح َّمد َر ُسول ِ
هللا عليه وسلم الصلح مع قريشِ " ،د َعاية لإلسالم ال يستهان بها إن لم تكن
ذات بال عند قريش فسوف يسمع بها العرب ،وفي ذلك تمهيد ال تساع نفوذ
َ
اله ْد َنة ْال ِك َت َّ
اإلسالم وسطوته"( ،)54ومن ِح َكم هذه ُ
ابية" ،االستقرار الذي أ َّم َن
ِ
َّ
الت َف َّرغ،للتبشير بالدعوة اإلسالمية،داخل شبه الجزيرة العربية
كلها،وخارجها،وانتشار اإلسالم"( ،)55فالكتابة بين الدولة املسلمة والدول غير
مسلمة لها أثر كبير في تحقيق الحرية الكاملة لحقوق املدعوين في االستجابة
ّْ
ْ َْ
اب األمن واالستقرار
لدعوة اإلسالم ِ
السل ِمية التي ليس فيها إكراه وفي اس ِتتب ِ
واالزدهار الحضاري .

 - 2التنوع :
خصيصة التنوع من أبرز سمات خطاب القرآن الكريم والسنة النبوية
املطهرة في مراعاة أحوال املدعوين ومالحظة تفاوت مستوياتهم العقلية
ً
ً
ْ ُ
والعلمية والثقافية َول َيكون ذلك دافعا للتدبر في تشريعاته وتحفيزا للتفكر
ً
ً
والتأمل في مقاصده ودفعا للملل والسآمة ،وتحريضا لالستجابة والعمل
ْ ْ َ َ ُ
َ
بأوامره وهو عين إصابة الحكمة ،قال تعالى(َ :و َم ْن ُي ْؤ َت ال ِحك َمة ف َق ْد أو ِت َي خ ْي ًرا
ْ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ
ك ِث ًيرا) سورة ال َب َق َر ِة  ،اآليةَ ،269 :ع ْن َعا ِئشة رض ي هللا عنها أ َّن َها قال ْت(:أ َم َرنا
َ
َر ُسو ُل َّّللا صلى هللا عليه وسلم َأ ْن ُن َن ّز َل َّ
الن َ
اس َم َن ِازل ُه ْم) ( ،)62ومن هذا املنطلق
ِ
ِ
فإن تنوع الكتابة الدعوية من حيث أنماط الخط العربي النسخ والرقع والثلثي
والفارس ي والكوفي والديواني ( ،)63وتنزيل املدعوين منازلهم في اختيار أنواع
ً ً
ً
ً
الخطوط املناسبة لهم تجعل من الكتابة الدعوية عنصرا جماليا وإمتاعا فنيا
يجذب املدعوين إلى قراءة هذه النماذج الخطية واإلبداع الجمالي في كتابة
نصوص الشريعه وفقه معانيها والعمل خصائص بما تدعو إليه وفي مقدمها
القرآن الكريم كتاب الدعوة األول ثم السنة النبوية املصدر التشريعي الثاني،
ْ
حيث كانت نصوصهما الدعوية ُ"تك َت ُب بأنواع متعددة بالخط الكوفى إلى القرن
الخامس تقريبا ثم ملا تنوعت الخطوط صاروا يكتبونها بخط الثلث إلى القرن
الثامن أو التاسع وملا ظهر خط النسخ الذي هو من أجمل الخطوط صاروا
يكتبونها به إلى عصرنا الحاضر"( ،)64ويرجع هذا التحسين والتطور في خطوط
الكتابة الدعوية إلى تحفيز النبي صلى هللا عليه وسلم للصحابة رضوان هللا
عليهم للكتابه،ثم ِع َن َايته بتدوين القرآن العظيم والسنة املطهرة كما في حديث
َ
ُ
َ َ ُ َْ
َّ
َ
ال :ك ْن ُت أك ُت ُب ك َّل َش ْي ٍء أ ْس َم ُع ُه ِم ْن َر ُسو ِل
ّللا ْب ِن َع ْم ٍرورض ي هللا عنه ق
ع ْب ِد ِ

املطلب الثاني  -خصائص الكتابة الدعوية
 -1الكسبية :
الكتابة وسيلة والوسائل تتبع املقاصد َ
والت َم ُّي ُز في استخدام هذه الوسيلة
الدعوية َم ْن َش ُؤ ُه ه َّم ُة الداعية َو ُق َّو ُة َق ْ
وإحكام
ص ِد ِه وإرادته في التعليم واملهارة
ِ
ٍ
لفنون الكتابة وخصائصها وضوابطها ،فالعبرة في مدى تأثير هذه الوسيلة
ُ َ
َ
اع ِل َّية ك ْس ُب الداعية ودقة إتقانه للكتابة الدعوية وحرصه
يعود إلى مدى ف ِ
وجده في مباشرة أسباب التفوق واإلبداع فيها،قال اإلمام البخاري رحمه هللا:
"أربعة تفيد العلم هن من كسب العبد:كمعرفة الكتابة واللغة والصرف
َ
ْ
هللا":ال ِك َت َاب َة َت ْجري َم ْج َرى َّ
الص ْن َع ِةِ ،في أ َّن َها
والنحو"( ،)56وقال ابن تيمية رحمه
ِ
َن ْوع م ْن َأ ْن َواع ْال ُع ُلوم،ب َك ْيف َّيات ْاملُ ْن َفعل في َ
إيج ِاد ِف ْع ِل ِه"( ،)57وملا كانت الكتابة
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
مهارة تندرج ضمن سائر األعمال فاستكمال هذه الصنعة من الكماالت
َ َ
البشرية،التي دعا النبي صلى هللا عليه وسلم إلى اإلتقان فيهاَ ،ع ْن َعا ِئشة رض ي
َ ُ
َ
ال(:إ َّن َّ َ
َ َ
َ َّ َّ َّ
ّللا ُي ِح ُّب ِإذا َع ِم َل أ َح ُدك ْم
هللا عنها،أن الن ِبي صلى هللا عليه وسلم ق ِ

( )58رواه أبو يعلى املوصلي يف مسنده ( )349 /7والطرباين يف املعجم األوسط)275 /1( ,قال األلباين
حسن,انظر:اجلامع الصغري وزايدته2761 ,
( )59رواه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه ( )18 /9و سعيد بن منصور يف سننه (2455)208 /2
( )60رواه اخلطيب البغدادي يف اتريخ بغداد )1692()178 /6( ,و العسكري يف ديوان املعاين/1( ,

( )52تفسري الشعراوي  ,اخلواطر ()786 / 1
صا احلا فالان بْن فالا ٍن/3(،
ا
م
ا:
ذ
ه
ب
ْت
ك
ي
ف
ي
ك
:
ب
الصلح,اب
( )53رواه البخاري يف صحيحه,كتاب
ا
ا
ا
ا
ا ٌ ْ
ا ا ا
اجلِه ِاد و ِ
ِ
احل اديْبِيا ِة (4729 )173 / 5
ري
الس
اب
ت
,ابب صل ِ
احل اديْبِيا ِة ِيف ْ
ْح ْ
ْ
 , 2698)184ومسلم يف صحيحه,كِا
ا ا ا ا
,واللفظ ملسلم.
( )54السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة ,حممد أبو شهبة ()340 /2

 )146وابن عبدالرب يف جامع بيان العلم609)417 /1( ,
( )61األلفاظ الكتابية ,للهمداين ص 4
ب ِيف تاـْن ِز ِيل الن ِ
َّاس امناا ِزاَل ْم (،10489 )261 /4والبيهقي يف
اب
األدب,
( )62رواه أبو داود يف سننه ,كتاب
ا ٌ
شعب اإلميان,)367 /13( ,واخلطيب البغدادي يف املتفق واملفرتق )40()18 / 2( ,ضعفه املنذري يف خمتصر
سنن أيب داود ( )190/7رقم (,)4675و حسنه السخاوي  ,يف املقاصد احلسنة (ج  / 1ص )164

( )55الرسول القائد ,حممود شيت خطاب (ص)288 :
( )56اإلملاع,للقاضي عياض()32 / 1وانظر:املستخرج على املستدرك,للعراقي ()21 / 1
( )57الفتاوى الكربى  ,البن تيمية ()445 / 6

( )63انظر :الفهرست,البن الندمي (ص ,)18 :صبح األعشى  ,للقلقشندي()15 /3
( )64انظر:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( )711 /1اتريخ القرآن الكرمي ,حممد طاهر الكردي,
184
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ُ
َ َ
َ ُ ََ ْ
ُ َ
ُ
َّ
ّللا صلى هللا عليه وسلم ،أ ِر ُيد ِح ْفظ ُه ،ف َن َه ْت ِني ق َرْيش َوقالوا :أتك ُت ُب ك َّل ش ْي ٍء
ِ
َ
ُ َّ
الر َ
َْ َ
ُ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ
ضب َو ّ
ضا
ت ْس َم ُعه و َر ُسول ِ
ّللا صلى هللا عليه وسلم بشر يتكلم ِفي الغ ِ
َ َِ ْ َ َ
َ
َّ
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
ََ َ ُ َ َ
ّللا صلى هللا عليه وسلم ،فأومأ
اب ،فذك ْرت ذ ِلك ِل َر ُسو ِل ِ
فأمسكت ع ِن ال ِكت ِ
َ
َّ
ََ َ ْ
ْ
َ َّ َ
ب ُأ ْ
ال(:اك ُت ْب ف َوال ِذي ن ْف ِس ي ِب َي ِد ِه َما َيخ ُر ُج ِم ْن ُه ِإال َح ٌّق)(،)65
ص ُب ِع ِه ِإلى ِف ِيه ،فق
ِ
ُ
َُّ
َ
وقد ك ِتب القرآن العظيم ود ِون ِت السنة املطهرة وكثير من علوم اإلسالم بخط
ً
َ
َّ
يل مما ُي ْ
الت ْش ِك ُ
ض ِفي عليه ُح ْسنا
النسخ ومن مميزاته تناسق حروفه وق ُب ِول ِه
َََْ ً
قا َو َي ُ
جعله من أجود أنواع الخطوط لدقتها وجماليتها وسهولة قراءة
ورون
َ َ ً
املدعوين له و ِصيانة لهم من الوقوع في الخطأ أو اللحن وقد شاع استخدام
هذا النوع من الخط فى الرقاع واملراسالت والكتابات الدعوية الخاصة والعامة
َ
ً
َ ً
ويعتبر هذا َّ
الت َن ُّو ُع في َت َ
ص ِام ِيم الكتابة الدعوية ،ف َّنا قائما بذاته ل ُه َم َعامله
ً
املميزة وله تأثيره الخاص في استخداماته لشتى مجاالت الدعوة ويعد رافدا
ً
مشتركا مع جمال املضمون الدعوي في فضيلة البيان واإلبانة عن أسس
الدعوة والتأثير الشكلي واملعنوي على أصناف املدعوين ولتقرير ذلك التأثير
ً ْ ً
املزدوج ،يقول القلقشندي رحمه هللا" :إن اللفظ إذا كان مقبوال ُحلوا رفع
ً
ًّ
َ
تكرهاَ ،و َ
ض َع املعنى
املعنى الخسيس َوق َّرَبه من ا ّلنفوس ،وإن كان غثا ُم ُس
ً
ً َ
َ
الرفيع،و َب َّع َد ُه من القلوب وكذلك الخط إذا كان َج ِّيدا َحسنا َب َعث اإلنسان
ُ
ً
ً
ص َر ُ
قبيحاَ ،
على قراءة ما أ ْو ِد َع فيه وإن كان قليل الفائدة وإن كان َر ِكيكا َ
فه عن
َ
ّ
تضمنه وإن كان َج ِل َ
ّ
يل الفائدة"(َ ،)66و ُي َع ُّد ت َن ُّو ُع خطوط الكتابة
تأمل ما
ُ
ََ ُ
َ
ْ َ
الدعوية ِعلم َوذ ْوق للداعية ثم ُد ْرَبة ف ِّنية ُت َربي عنده َملكة البحث في ط ُر ِق
عرض علوم الدعوة وتوظيف هذه الصناعة بحسب ما يالئم أصناف املدعوين
مما يجذبهم ألشكال الخطوط ويستميلهم ملقاصد شريعة اإلسالم وهدايتهم
اله َّم ِة لكل عمل صالح ،قال أبو العيناء رحمه
لكل علم ومعرفة نافعة وبعث ِ
هللا" :الخطوط رياض العلوم"( ،)67ويعتبر استخدام خطوط الكتابة الدعوية
ُْ
دان املدعوين وما حصل فيها من تطور عبر العصور من عوامل
بحسب بل ِ
ً
وتلبية ملتطلبات فطرته إذ إ َّن "م ْن َف ْ
ض ِل
نجاح دعوة الداعي وإقبال املدعو
ِ ِ
ُح ْس ُن الخط أن يدعو الناظر إليه إلى أن يقرأه وإن اشتمل على لفظ مرذول
ومعنى مجهول وربما اشتمل الخط القبيح على بالغة وبيان وفوائد مستظرفة
فيرغب الناظر عن الفائدة التي هو محتاج إليها لوحشة الخط وقبحه"(،)68
هذا وإن فقه الداعية وبصيرته بأنواع الخطوط الكتابية املناسبة ملستوى
املدعوين في العلم،والثقافة وإعطاء كل حال موقفها وأسلوبها الكتابي املالئم
في َت َخ ُّي ْر أشكال الكتابة هو عين إصابة الحكمة وسلوك املنهج الدعوي
الصحيح .

محمد عبدالرزاق إمام

َ
سلوكهم بمضامينها الخ ِّيرة ومعلوم في بداهة الفطر والعقل والحس أن
الداعية الحصيف سواء كان في مسجده أو في موضع التدريس والتعليم أو في
حال التربية واإلرشاد أو التأليف والتحقيق ،كلما كانت كتابته الدعوية
ُ َّ ُ
ً
ْ ُ
الد َع َّوية
مشتملة على اللفظ الطبيعي العذب الرشيق السائغ والخطوط
ّ َُ ُ ُ َُْ ُ
ُ َْ ُ
ُ
َ
ورة امل َح َّر َرة َوامل َح َّق َقة والتي ت ِر ُد على أسماع وأبصار
امل َت َن ّ ِو َعة الرا ِئ َقة الص
املدعوين فإنها بذلك تحرك القلوب وتهز املشاعر بجمال عطائها الفني والذوقي
وبها َيل ُج الداعية إلى قلوبهم َوي ُح ُ
وز قناعاتهم.
ِ
ولوسيلة الكتابة الدعوية،مناهج متنوعة في البيان والبالغة ،كالنسخ
والتنميق والتحبير والتحقيق والتحرير واإلسهاب واإليجاز ولهذه السمات
ُ َّ
قيمة دينية في الدعوة والبالغ ،والداعية املوف ْق هو من ُر ِز َق فقه املوازنة
الكتابية بين الحاجة إلى التطويل أو االختصار والشرح أوالتلخيص ،فيكون في
منزلة بين اإلسهاب واإليجاز والبراعة في انتقاء أنواعها ،املتفقة مع كمال عرض
َّ
املوضوعات الدعوية املناسبة للمدعوين واملت ِسقة مع ميادين الدعوة
كاملسجد أو املدرسة أو البيت أواإلدارات واملؤسسات ونحوها في ضوء منظومة
أقالم الكتابة النسخي أو الرقعي أوالديواني وغيرها من أشكال الخطوط
وتجويدها وإتقانها ،لتوظيفها في أبواب العلم والدعوة والبالغ املبين ،مع
ً
االنضباط بضوابط الشريعة اإلسالميةَ ،وي ْح ُس ُن أن ُن َب ِّي َن بعضا من أهم
مظاهر الكتابة الدعوية:
ً
كتاب عن معارضه َح ْرفا ِبحرف( ،)69ويطلق
أ – النسخ في اللغة :اكتتابك في ٍ
َ َ ْ
)
71
(
النسخ على :النقل والتحويل(َ ،)70و ُيرا ُد به "نقل معاني الكتاب"  ،وقد يكون
ً
املقصود بنسخ الكتاب ،نقل ما فيه وحاكيا خطه إلى موضع آخر من كتاب
ً
ً
ً
ونحوه باللفظ واملعنى نقال صحيحاسليما ،وللنسخ أهمية كبرى حيث ورد ذكره
َ ُ ْ
ُ َ ْ
في القرآن املجيد ،قال تعالىَ ( :ه َذا ك ُ
تابنا َي ْن ِط ُق َعل ْيك ْم ِبال َح ِ ّق ِإ َّنا ك َّنا ن ْس َتن ِس ُخ
ِ
ُ َ ُ َ
ن
َما ك ْن ُت ْم ت ْع َملون) سورة الجاثية ،اآلية  ،32أي "نكتب ما كنتم تعملو ونثبته
عليكم من خير أو شر فيخرج لهم كتبهم التي فيها أعمالهم ،فكانت عليهم حجة
وهي التي كتبت عليهم الحفظة"( ،)72فهذا النسخ ألعمال البشر الذي أمر هللا
ً
تعالى به املالئكة يفيد تدوين صورة مطابقة تماما ألفعال املدعوين في الدنيا
بدقة عالية وضبط كامل إلحصاء كل ما صنعوا ،وفي هذا النسخ قيمة تذكيرية
تدعو كل فرد للتدبر واالتعاظ الغتنام الباقيات ،وللنسخ دور بالغ القيمة في
ضبط علوم الدين وتقييدها وحفظها من الضياع ورأس العلوم وأساسها
ً
القرآن العظيم ثم السنة املطهرة حيث تم نسخ القرآن ،أوال في عهد أبي بكر
ً
رض ي هللا عنه عدة نسخ ،فقد كان مكتوبا في مواد متعددة ،فقام زيد بن ثابت
رض ي هللا عنه بجمع تلك القطع ونسخها في مصحف ،وفي ذلك يقول رض ي هللا
َ َ ْ ُ ُّ ُ َ
َ َ
ف»وفي لفظ«:فتتبعت القرآن أجمعه من
عنه( :نسخت
اح ِ
الصحف ِفي املص ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
العسب واللخاف وصدور الرجال)( ،)73فنفع هللا عز وج َّل بهذا النسخ أمة
اإلسالم إلى قيام الساعة ،إذ لو لم "يلهم هللا تعالى هؤالء الصحابة الكرام
بجمع القرآن العظيم بكتابته في الصحف لذهب بموت حفاظه وانقراض

ومع تطور وسائل الدعاية وفنون اإلعالن املكتوبة بالخط الرائق
ّ
والصور تظهر أهمية االحتفاظ بنماذج زخرفية متنوعة
املستحسن األشكال
للكتابة الدعوية عبر اللوحات وامللصقات واإلعالنات الدعائية والالفتات
واملعارض لتزيين مضامين الدعوة الخيرة حيث تستهوي شريحة املدعوين من
القراء وتستميلهم إليها لسهولة القراءة وسرعة الفهم والعقل بإيصالها ّ
كل ما
تضمنته من علوم نافعة وأعمال صالحة إلى قلوبهم وتهذيب عقولهم وإصالح

( )69انظر :كتاب العني ,للفراهيدي ( )201 /4هتذيب اللغة ,لألزهري ()84 /7
( )70طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية ,جنم الدين النسفي (ص)171
( )71الفروق اللغوية للعسكري) (ص)290 :

( )65رواه أبو داود,يف سننه ,كِتا ِ ِ
ب ِيف كِتا ِ
اب الْعِلْ ِم ( ,3646)318 /3واحلاكم يف املستدرك على
اب الْعلْ ِم ,ااب ٌ
ِ
ِ
صحيح ِْ
اإل ْسنااد .
الصحيحني (, 357)186 /1وقال :ا

( )72أتويالت أهل السنة,للماتريدي ()231 /9
ِ
ِ
ضائِِل الق ْرآن ,اابب مجاْ ِع الق ْرآن (,4986)183 /6و الرتمذي يف
( )73رواه البخاري يف صحيحه,,كِتااب فا ا
ول َِّ
ِ
ِ
آن اعن رس ِ
ب :اوِم ْن س اورةِ التـ َّْوباِة (. 3102:)281 /5
,اب ٌ
اَّلل  ا
سننه ,أابْـ اواب تاـ ْفس ِري الْق ْر ْ ا

( )66صبح األعشى,للقلقشندي ()8 /3
( )67األوائل ,للعسكري ,ص85
( )68أدب الكتاب  ,للصويل ص . 42
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محمد عبدالرزاق إمام

َ
يتم حفظ هذا اإل ْر ِث العظيم الذي تركه لنا علماؤنا ليكون ِن ْبر ً
اسا لنا نستض ُيء
ِ
ً
ً
ً
به في دروب العلم واملعرفة والحضارة ،وثروة علمية وعملية للدعاة وزادا
ً
فياضا لجهودهم ،وإفادة املدعوين من القراء وتأنيسهم باستمالة ّ
كل واحد
منهم بما يميل إليه ويتفوق فيه من معرفة وعلم وثقافة.

الصحابة" ( ،)74وفي عهد عثمان رض ي هللا عنه أجمع الصحابة أمرهم على
ََ َ
استنساخ مصاحف يرسل منها إلى األمصار ،قال زيد رض ي هللا عنه( :فكان ِت
ُ
َ ْ
َ َّ
ُّ ُ
الص ُحف ِع ْن َد أ ِبى َبك ٍر رض ي هللا عنه َح َّتى ت َوف ُاه هللا ث َّم ِع ْن َد ُع َم َر رض ي هللا عنه
َ َ َ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ
صة ِبن ِت ُع َم َر رض ي هللا عنها) ( ،)75إلى أن تولى جمعه
حياته،ث ُم ِعند حف
عثمان رض ي هللا عنه ،وأمر بنسخه على حرف واحد من األحرف السبعة التى
نزل بها القرآن ونسخه عدة نسخ ،وسبب هذا الجمع الثاني،ما ورد عن حذيفة
ان رض ي هللا عنهَ ،و َك َ
بن اليمان رض ي هللا عنه( :حين قدم َع َلى ُع ْث َم َ
ان ُي َغ ِازى
َ
َْ ْ َ َ َََْ َ َ َ
َ ْ َ َّ ْ
ْ
َ َ ْ َ ُ
َ ْ
ان َم َع أ ْه ِل ال ِع َر ِاق فأف َز َع ُحذ ْي َفة اخ ِتالف ُه ْم
الشأ ِم في فت ِح ِإر ِمي ِنية وأذرِبيج
أه ل
ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُْْ َ َ
ُ
األ َّم َة َق ْب َل َأنْ
ْ
َ
ْ
في ال ِقراء ِة ،فقال حذيفة ِلعثمان :يا أ ِمير املؤ ِم ِنين أد ِرك ه ِذ ِه
ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
ْ َ
َ َْ ُ
ود والنصارى ،فأرسل عثمان ِإلى حفصة رض ي
اب اخ ِتالف اليه ِ
يخت ِلفوا َفي ال ِ َكت ِ
َ
ُ َ
ُّ ُ َ ْ َ ُ
َ َ
ْ
َْ َ
ف ث َّم ن ُر ُّد َها ِإل ْي ِك.
اح ِ
ف ننسخ َها ِفي املص ِ
هللا عنها أن أ ْر ِسلى ِإل ْينا ِبالصح ِ
َ
َ
ص ُة إلى ُع ْث َم َ
الزَب ْير َو َسع َ
انَ ،فأ َم َر َزْي َد ْب َن َثاب ٍت َو َع ْب َد هللا ْب َن ُّ
ََْ َ َ ْ َ َ ْ َ
يد
ِ
ِ
فأرسلت ِبها حف ِ
ِ
الر ْح َمن ْب َن ْال َحارث ْبن ه َشام رض ي هللا عنهمَ ،ف َن َس ُخ َ
ْب َن ْال َعاص َو َع ْب َد َّ
وها في
ِِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َْ َ
)
76
(
ف)  ،ونستخلص من نسخ عثمان رض ي هللا عنه القرآن نسخ
اح ِ
املص ِ
متعددة ،مقاصد عظيمة منها أن "يقطع عرق النزاع من ناحية،وليحمل
املسلمين على الجادة في كتاب هللا من ناحية أخرى ،فال يأخذون إال بتلك
املصاحف التي توافر فيها من املزايا ما لم يتوافر في غيرها"( ،)77فدل ذلك على
حرص الصحابة رضوان هللا عيهم ،على العناية بنسخ القرآن الكريم نسخ
َ
متعددة ،ليتحقق ت َع َّب َد املسلمين به ،وبذلك يعتبر النسخ أحد العوامل
َ َ ْ
الرئيسة التي هيأها هللا تعالى لحفظ كتابه العزيز ،قال تعالىِ ( :إ َّنا ن ْح ُن ن َّزل َنا
ّ
الذ ْك َر َوإ َّنا َل ُه َل َحا ِف ُظو َن) سورة الحجر:االية،9 :ومن حفظ هللا له ،أن َّ
قيض له
ِ
ِ
من يعتني به وينسخه بكل دقة وأمانة فائقة ،وكان من نتائج هذا النسخ
املبارك" :أن يد التجويد والصقل والتحسين أخذت تتناول املصاحف على
ألوان شتى وضروب متنوعة ،فهناك تحسينات مادية أو شكلية ترجع إلى
النسخ ،وهناك تحسينات معنوية أو جوهرية ترجع إلى تقريب نطق الحروف
وتمييز الكلمات وتحقيق الفروق بين املتشابهات عن طريق اإلعجام والشكل
ونحوهما"( ،)78وكل ذلك من دواعي التيسير أو التشويق إلى القرآن الكريم
وحسن التعبد به وفهم معانيه والعمل به ،وليكون أوقع في نفس املدعو وأبلغ
في مالزمته وطاعة أوامره والداعية في ميادين دعوته يحتاج إلى استنساخ
أقوال علماء السنة،وأعمالهم الجليلة وتصرفاتهم وجهودهم الدعوية الدينية
والعلمية والعملية وغيره مما ُي ْف َت َت َق ُر إليه في علوم الشريعة وفي ذلك منقبة
َ
ً
ً
ً
عظيمة في الدنيا ً
عظيما في اآلخرة
وأجرا
ك ِر َيمةله ،ويحصل له بهذا النسخ بركة
ً
ً
ً
ملن اتبعهم بإحسان من املدعوين وذخيرة علمية وفيرة في مجاالت الدعوة .وفي
العصر الحديث ساهمت التقنية الحديثة التي سخرها هللا تعالى لإلنسان في
استنساخ األقوال واألعمال بواسطة أجهزة الكمبيوتر والجوال واألقراص
املضغوطة واإلسكانر ،ومن ركائز النسخ ،نسخ املخطوطات ،فله أثر كبير في
حفظها واتنشارها وتجديدها وتكثير أمثالها ،وله ّ
أهمية علمية ودعوية فائقة
في حفظ تراث ّ
األمة اإلسالمية وإظهاره إلى َّ
َّ
الثقافية،فبهذا االستنساخ
الساحة

والنسخ مما يستعين به الداعية لضبط وحفظ ونسخ بعض الشواهد
واملقاطع والنصوص من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو قواعد وضوابط
الشريعة ،ليستحضرها عند عرض موضوعات الدعوة وإيصالها إلى املدعوين
في شتى امليادين ولدى إلقاء خطبة أو موعظة أو محاضرة أو تأليف كتاب
ينتظم سائر مجاالت التوجيه والتربية واإلرشاد والنصح واإلصالح َق َ
ال ْال َخ ِل ُ
يل
َ
ْ َ
ْ َّ
َّ
َ َ
َّ َ
َ
ْب ُن أ ْح َم َدَ (:ما َس ِم ْع ُت ش ْي ًئا ِإال ك َت ْب ُت ُه َوال ك َت ْب ُت ُه ِإال َح ِفظ ُت ُه َوال َح ِفظ ُت ُه ِإال
َ
ن َف َع ِني)(.)79
ب -ومنها التنميق ويعد من ركائز علم البيان ويعني" :تزيين الكالم وتحسينه
َ
بنوع من ّ
التنميق ّإما بسجع يفصله أو تجنيس يشابه بين ألفاظه أو ت ْر ِص ٍيع
َ
ّ
ويسمى عندهم
َي ْقطع أوزانه أو تورية عن املعنى املقصود بإيهام معنى أخفى منه
ّ
وحسنه ّ
وزينه بالكتابة
علم البديع"( ،)80ويقال :نمق الكتاب ينمقه أي كتبه
وجوده َون َق ْش ُته َ
وص َّو ْرُته( ،)81والتنميق يشمل اللفظي واملعنوي والشكلي وهو
كل ما ينمق به الدعاة الكتبة مقاالتهم من زخرفة في الكالم ونقش وتصوير
ُم َزَّي ٍن للكتابة وإبداع في األلفاظ واملعاني واألفكار .وقد كان الخط العربي
ً
الجميل جزءا ال يتجزأ من فن التنميق ومعظم هذه املصاحف وما يطلب
تجويده كانت كتابتها بالخط الجميل املنمق وكانت حلية التنميق تعد من
أشرف الفنون وحيث إن كتابة القرآن بهذا التنميق والوش ي البالغ كانت في حد
ذاتها من األعمال الصالحة التي يثاب عليها صاحبها فصار خط التنميق من
أجل خطوط العلم واألدب والدعوة ونشر العلوم اإلسالمية.
وأصل التنميق اللفظي واملعنوي نبع من نصوص القرآن والسنة ومن
ُ ََ
ََ
َ ُْ ّ
شواهد ذلك ،قوله تعالىَ ( :يا أ ُّي َها امل َّد ِث ُر * ق ْم فأ ْن ِذ ْر * َو َرَّب َك فك ِّب ْر * َو ِث َي َاب َك
َ َ ّ ْ َ ُّ َ
الر ْج َز ف ْاه ُج ْر) سورة املدثر ،5 – 1 :ومن شواهد األحاديث النبوية
فط ِهر * و
َ َ َ ّ ْ ُ َ ْ َ ُّ َّ
الرفق ِفي ش ي ٍء قط إال
املتصفة بالتنميق قوله صلى هللا عليه وسلم( :ما كان ِ
َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ُق َ ْ َ ُّ َّ
إال َش َان ُهَ ،،وإ َّن َّ َ
ّللا َر ِفيق ُي ِح ُّب ّ
الر ْف َق)()82
زانه،وال كان الخر ِفي ش ي ٍء قط
ِ
ِ
"فقابل عليه الصالة والسالم الرفق بالخرق والزين بالشين بأحسن ترتيب وأتم
مناسبة بين الرفق والخرق ولفظتي شانه وزانه"( ،)83وبهذا التنميق املتناسق
والسجع املتوازي بين عبارات كالمه صلى هللا عليه وسلم ،وهذا التوازن
ً
ً
والتقابل البديع ،أكسب الحديث لحنا وإيقاعا ذا تأثير كبير على نفسية
املدعو فتصل إلى قلبه في أحسن صورة لفظية ومعنوية .إن التنميق في ضوء
محسنات البديع اللفظية واملعنوية مما استعان به النبي صلى هللا عليه وسلم
في تقنيات اللغة الكتابية واملقالية وهو مفتاح نجاح الدعوة وإبالغ املقاصد
الشرعية والدنيوية بطريقة مؤثره وفعالة كي تكون استجابة املدعوين سريعة
( )79جامع بيان العلم وفضله,البن عبدالرب ()335 /1
( )80ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب ,البن خلدون (,)761 /1وانظر مقاييس اللغة (, )482 /5مجهرة
اللغة  ,البن دريد ()1305 /3
( )81انظر  :احملكم واحمليط األعظم,البن سيده ( ,)456 /6كتاب العني ,للفراهيدي ()181 / 5مادة(منق)
ِ
سنن,هكتاب ِْ ِ
َْن الْبا ْد ِو (, 2478)3 / 3والبزار يف
( )82رواه أبو داود يف
ِا
اجل اهاد ,اابب اما اجاءا ِيف ا َْل ْجارِة اوسك ا
مسنده (,7002, )359 /13واللفظ له,وقال األلباين( :حسن صحيح) صحيح الرتغيب والرتهيب ()11 /3
(َ )83ترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر ,ابن أيب األصبع املصري . 181

( )74اتريخ القرآن الكرمي ,حممد طاهر بن عبد القادر الكردي (ص)31
ِ
ضائِِل القر ِ
آن ,اابب مجاْ ِع الق ْرآن ( ,4987)183 /6والنسائي يف
( )75رواه البخاري يف صحيحه ,كِتااب فا ا
ْ
السنن الكربى  ,ابب بِلِس ِ
ان ام ْن نـ ِزال الْق ْرآن (7934)246 /7
ا ٌ ا
( )76املصدر السابق .
( )77مناهل العرفان,,للزرقاين ()260 /1
( )78مناهل العرفان,,للزرقاين ()406 /1
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َم َك َان َك َل َح َّب ْر ُت َل َك َت ْحب ًيرا»( ،)92والتحبير التزيين ويقصد به" :الترتيل امل ّ
صور
ِ
للمعاني القرآنية ّ
املربي للخشوع والعظة واالعتبار والذي يجعل املعاني القرآنية
ِ
تنساب في النفوس"( ،)93وتتاثر بها القوب وتعمل بها الجوارح والدعاة الربانيون
ْ
ً
ً
َ
هم األحبار والفقهاء الذين ُي ّ
حبرون ال ِعل َم ُوي َزِّي ُنون ُه نطقا وكتابة ويحسنونه
ِ
ً
ً
ً
ومعنى لكي ُيف ُ
يد منه املدعوين قراءة وتطبيقا لسهولة وتشويق ما فيها من
لفظا
ًِ ِ
دعوة جميلة إلى موضوعات إسالمية من العقائد الصحيحة والعبادات
ً
الزاكية واألخالق الحسنة .والداعية املاهر في الكتابة يجب عليه أن يكون ُم ِل َّما
ً
ً
بهذه األنواع ضالعا فيها قادرا على تأليف كالم منظوم ومنثور حسن ،فإذا
ُ
اجتهد في صياغة ك َت ِّي ٍب أو نشرة دعوية أو لوحة أو حقيبة دعوية ملوضوع في
َ
العقيدة أو العبادة أو األخالق َسال ْت عن قلمه عيون الحكم من ينابيعها
َ
َ
وأشرقت معادن اإلسالم ون َد َرت من مواطنها َوط َّر َزها بهذه املحسنات اللفظية
ُ
واملعنوية امل َح َّبرة وبلغ فيها غاية املقصد الدعوي ِل َت ْق َبله نفوس القراء وتنشرح
ً
ً
له وتسعى لتطبيقه واقعا ملموسا ولقد بلغت وسيلة الكتابة الدعوية من
ً
َْ ً
التحبير شأوا بعيدا وحظيت بعناية فائقة من الخطاطين املسلمين وتفننوا في
إخراجها عبر األوراق وأنواع األقمشة والتحف والسجاجيد وبنايات املساجد
َ ً
ودور العلم حين صارت أداة ضرورية للدعاية وتبليغ العلم واملعرفة ونشر مآثر
ً
ً
الثقافة اإليمانية ومحاسن الحضارة اإلسالمية ،فأكسبوها ألوانا وأشكاال
ً
ً
ً
متنوعة وأضحت ميدانا رحبا للجمال والقيمة الفنية ومرتبطة بالعاطفة
الدينية ويستعان بها في التأثير على املدعوين وتبليغهم عقائد اإلسالم وشرائعه
َ
ََ
بشكل جميل وجذاب ومهذب ُت ْب ِه ُر من َس ِم َع َورأى وتنفع من كتب وتال.

نابعة من فهم عميق ملقاصد الرسالة التبليغية والتنميق لوسيلة الكتابة
الدعوية اقتضته ضرورات سياقية وإبالغية وأدبية يتطلبها املقام الدعوي
وسياق الحال وظرف املدعو وهو يشمل الرسائل والنشرات املطوية واللوحات
املعلقة" ،أما الرسائل فكانت في صدر اإلسالم موجزة بليغة بعيدة عن ُّ
الص ْنعة
ْ
َْ
ات القريحة"( ،)84واتصفت ِبحسن ال َب َيان ولطافة التنميق واستعمل
ِوإعن ِ
ً
التنميق والتجميل في أنماط عديدة للخط العربي أيضا مثل "تنميق آيات
القرآن الكريم لدى بناء املساجد وذلك في عهد الوليد بن عبد امللك رحمه هللا،
وكان ذا ِه َّم ٍة في أمر العمارات وبناء املساجد"( .)85إن تنميق الكتابات الدعوية
وما يودعه الداعية من َخ ّ
فيات معاني الدعوة وبراعات اللفظ بقصد جذب
املدعوين ولفت أنظارهم إليها ُي َع ُّد من أشرف أنواع الفنون فقد تدعوه حالة
دعوية ونزعة أدبيةوفنية إلى نوع من التنميق الجمالي املحبب فتكـسـوا مـؤلـفـاته
ُ َّ ً
الدعوية ح ـلـة من الـقـبـول والثقة وهو في حد ذاته صناعة رابحة وصالحة
ُ
ُ
دعوته إن شاء هللا تعالى .
يؤجر عليها صاحبها وتثمر
التحبير:وهو"م َزّين للكتاب ُوم َح ّسن للقرطاس"(َّ ،)86
ُ
والتحبير في
ج  -ومنها
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ ُّ َ َ ُ َ ْ َ ّ َ َ
َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ ً
ْ
اللغة" :كل ما حسن ِمن خ ٍط،أو كال ٍم أو ِشع ٍر أو غي ِر ذ ِلك ،فقد ح ِبر حبرا
َ ْ
َُّ
َُْ
والعلم وتحسي ِن ِه"(،)88
بير الكالم
ِ
وح ِبر"(" ،)87والحبر بالفتح ومعناه العالم ِبتح ِ
َّ
َْ
ّللا ابن عباس رض ي هللا عنه "(،)89
وبحره ِ
عبد ِ
قال علماء السلف" :حبر القر ِآن ِ
هذا وإن مراعاة تحبير الكتابة يعد أحد أهم أغراض الكتابة والتأليف وجمعها
الناظم بقوله)90( :
َ
خالص
لبيب في النصيحة
أال فاعلمن أن التآليف سبعة  ...لكل ٍ
ِ
ُ
ُ
ناكص
حبر ُم ْق ِد ٍم غير
وتصحيح
إلغالق
فشرح
مخطئ  ...وإبداع ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
منثور
ناقص
وتتميم
تطويل
وتقصير
وجمع ُمفر ٍق ...
وترتيب
ٍ
ٍ
ِ
ً
ً
ويعتبر تحبير الكتابة الدعوية وتجويدها ُم َزَّينة بالخط العربي الجميل ركنا
ً
مهما من هذه الفنون اإلسالمية املتنوعة تستدعى استمالة املدعوين ولفت
أنظارهم ألن الجمال والتحبير القولي والكتابي تميل إليه القلوب وتصغى إليه
َ
اآلذان ،وألهمية التحبير وهو األ ُثر الجميل في ُح ْس ٍن َوبهاء وسرور ذكره هللا
تعالى في نعيم أهل الجنة ،فقال تعالى(َ :ف َأ َّما َّالذ َ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
ات
الص ِالح ِ
ِ
ِ
َ
َ
ضة ُي ْح َب ُر َ
ْ َ
ْ
َ
ون) سورة الروم اآلية ،15 :قال الزجاج رحمه هللا" :نعم ٍة
ف ُه ْم ِفي َرو ٍ
َح َس َنة ُم َح َّس َنة "( ،)91ومن ذلك َت ْحب ُير ْال ُق ْرآن ،وقد ثبت َأ َّن َّ
الن ِب َّي صلى هللا عليه
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
َ
الل ْي َل َة َل َقدْ
َ
وسلم قال ألبي موس ى األشعري رض ي هللا عنه( :استمعت ِقراءتك
ُ َ
يت م ْز َم ً ا م ْن َم َزامير آل َد ُاو َد عليه السالمُ ،ق ْل ُتَ :يا َ ُسو َل َّّللا َل ْو َعل ْمتُ
ر
ِ
ِ
أو ِت ِ ار ِ
ِ ِ ِ

 -3الحفظ والصيانة:
تعد الكتابة خير وسيلة لحفظ شرائع الدعوة ومصادرها وتدوين العلوم
َ
والحك ِم االسالمية وكل ما يحتاجه املدعوين مما تنتظم به مصالح
واملعارف ِ
دينهم ودنياهم ،فهي أعظم سبب يورث الحفظ والتذكر واالعتماد عليها عند
الحاجة وقد أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بكتابة شرائع الدين فكتب لعمرو
ً
ً
بن حزم رض ي هللا عنه كتابا عظيما" :فيه الديات وفرائض الزكاة وغيرها"(،)94
وفي حديث ابن عباس رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
َْ
َ َ ُّ
َُ
َ َّ َ َ َّ ْ َ َّ َ ْ
ُْ
الد َو ِاة،أك ُت ْب لك ْم ِك َت ًابا ل ْن ت ِضلوا َب ْع َد ُه
ف والدو ِاة،أ ِو اللو ِح و
(ائتو ِنى ِبالك ِت ِ
َ
أ َب ًدا)( ،)95والشك أن حفظ أحكام شرائع اإلسالم وتبليغها أهم من حفظ حق
آحاد الناس وما جعل أداة في حفظ الحقوق العامة ،فهو في الحقوق الخاصة
أوجب ألنها تبع لها ،قال القاري رحمه هللا" :قد أمر رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم أمته بالتبليغ وقال(:ليبلغ الشاهد الغائب)( ،)96فإذا لم يقيدوا ما
َ
َ َّ
يسمعونه منه ت َعذ َر التبليغ ولم ُي ْؤ َم ُن ذهاب العلم وأن َي ْس ُقط أكثر الحديث
آن ,اَْتبِري الْقر ِ
ضائِِل الْقر ِ
آن (,8004)273 /7وا ابن حبان يف
( )92رواه النسائي يف السنن الكربى ,كِتااب فا ا
ْ
ْ
ِ
صحيح
صحيحه (,7197)169 /16واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني,5966)529 /3( ,وقال :ا
ِْ
اإل ْسنا ِاد،ووافقه الذهيب.
( )93املعجزة الكربى القرآن ,حممد أبو زهرة(ص)427 :
( )94رواه النسائي,يف السنن الصغرى  ,كِتاب الْ اقسام ِة ِ
,ذ ْكر ح ِد ِ
يث اعم ِرو ب ِن ح ْزٍم ِيف الْعق ِ
ول (- 57 /8
ا
ْ ْ ا
ا
اا
,4853)60واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني (,1447)552 / 1وقال:صحيح اإلسناد,وصححه ابن
عبدالرب يف::التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (. )338 /17
ِ
ود ِمن ج ِزيرةِ العر ِ
ِ
ب (,3168)99 /4ومسلم
( )95رواه البخاري يف صحيحه,كتاب اجلزية ,اابب إ ْخار ِاج الياـه ْ ا ا اا
يف صحيحه,كتاب الوصية,ابب تاـرِك الْو ِصيَّ ِة لِمن لايس لاه اشىء ي ِ
وصى فِ ِيه ()75 / 5واللفظ ملسلم .
ٌْ
ْ ا
اْ ْ ا
( )96رواه البخاري يف صحيحه ,كتاب املغازي ,ابب ح َّج ِ
الو اد ِاع ( ،4406)177 /5ومسلم يف
ة
ا
ا
ا
يظ اَْت ِرِمي ِ
صحيحه,كتاب القسامة,ابب تاـغْلِ ِ
الد ام ِاء (29)1305 /3
ا

( )84رجال املعلقات العشر ,للغالييين (ص)11 :
( )85آاثر البالد وأخبار العباد ,زكراي القزويين (ص)190 :
( )86الزاهر يف معاين كلمات الناس,لألنباري ()241 /2
( )87احملكم واحمليط األعظم ,البن سيده , 315 /3 ,مادة(حرب) .
( )88الصحاح يف اللغة  ,للجوهري , , 112 / 1 ,مادة(حرب) .
( )89انظر  :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم,أمحد بن عمر للقرطيب ( )13 / 2الدر املصون,
للسمني احلليب ()221 /10
( )90أزهار الرايض يف أخبار القاضي عياض ,للمقري()35 /3
( )91معاين القرآن وإعرابه للزجاج ()180 /4

149

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 170-139 ،)1

فال يبلغ آخر القرون من األمة "( ،)97فتبليغ الدعوة باألقوال فقط قد يطرأ
ْ
عليه النسيان والتبديل أما الكتابة فمأمونة من ذلك وفي هذا املعنى ُين َس ُب
لإلمام مالك رض ي هللا عنه أنه قال:
ُ
ُ
والكتابة َق ْي ُده َ ...ق ّي ْد ُ َ
ُ
بالح َب ِال املو ِث َق ْه
العلم صيد
صيودك ِ
ِ
ُ
ً
الج َهالة أن تص َ
وتتركها َب ْي َن األوانس ُم ْط َل ْ
َوم َن َ
قه ()98
يد حمامة ...
ِ
ِ
ِ

محمد عبدالرزاق إمام

الواقي للعلوم والحكم والكنز الحافظ لها من النسيان والعدم واملعتمد الذي
يرجع إليه عند النسيان ،إذ يطرأ عليها ما يطرأ على األذهان"( ،)103وبذلك
يتضح بجالء ،أن الكتابة الدعوية أعظم وسيلة لحفظ أصول العلم والتجارب
والخبرات العلمية والعملية الدعوية ومن تمام كمال القول ويشهد لذلك كثرة
َ َّ
ما خط ْت ُه أقالم علماء السلف الصالح من أنواع العلوم واملعارف الشرعية
والكونية النظرية والتطبيقية حتى وصل إلينا هذا التراث العظيم من الكتب
واملخطوطات والرسائل ،لندرك بذلك قيمة وسيلة الكتابة الدعوية وأثرها في
تثقيف املدعوين وتبصيرهم بحقائق دين اإلسالم.

وقد استعان النبي صلى هللا عليه وسلم بوسيلة الكتابة في تقييد أعداد
املدعوين وخدمة لرسالة دعوته املباركةَ ،
الَ :ق َ
فع ْن ُح َذ ْي َفة َرض ي هللا عنه َق َ
ال
َ َ َ ْ َ َُ
َ
َ
ْ
َ َّ
َّ
(اك ُت ُبوا لي َم ْن َت َل َّفظ ب ْ
اس فكتبنا له
الن ِب ُّي صلى هللا عليه وسلم:
ِ
ِ ِ
اإلسال ِم ِمن الن ِ
َ
َْ ً َ َ َ َ
ُ
الحك ِم في هذه الكتابة وضع األساس
ألفا وخ ْمس ِمئ ِة َرج ٍل)( ،)99ومن ِ
األول"ملشروعية كتابة دواوين الجيوش ،وقد يتعين ذلك عند االحتياج إلى
ً
تمييز من يصلح للمقاتلة ممن ال يصلح "( ،)100ويعتبر أيضا "أصل ملا يعرف
َ ُ
اليوم بقيد النفوس"( ،)101ومن مظاهر هذا اإلجراء التنظيمي ِك َتا َبة أسماء
الدعاة من املجاهدين وفق مراتبهم في األسبقية لإلسالم والهجرة والنصرة
ُ
ومعرفة أحوالهم ومدى فاعليتهم ،فهو بحق ُي َع ُّد املادة األولى ملا ك ِت َب في سير
الصحابة رضوان هللا عليهم وتراجمهم ،وإن في كتابة أسماء الدعاة من
املجاهدين في سبيل هللا تعالى أثر كبير في نشر دعوة اإلسالم إذ الجهاد من
أعظم وسائل الدعوة إلى اإلسالم ووضع خطط الدعوة عبر هذه الوسيلة
الهامة ،وفي هذه الدالالت إرشاد للداعية أن يجعل الكتابة وسيلة استثمار
ً
ُ َْ ً
ِل ِح ْف ِظ أركان الدعوة في بطون أوراق الكتاب ِول َتكون تذكرة ُي ْر َجع إليها وذخيرة
ُي َع َّو ُل عليها في توثيق مصادر وأدلة الدعوة وتحقيق أهدافها وغاياتها ،فكان
ْ ُ
َ
الحك ِم التي تتضمنها الكتابة ومن شواهد ذلك كتابة القرآن الكريم
الحفظ من ِ
ِ
َ
َّ
على عهد الصحابة رضوان هللا عليهم ،حيث"تتبع زيد بن ثابت رض ي هللا عنه
َّ ُ
َ
َ
ُْ َ
ََْ
حفظ ُه َو َوغيره
يقتصر على َما ِ
اضع ال ِتي كتب ِف َيها ولم ِ
الق ْرآن وجمعه من املو ِ
ْ
ً
ً
َو َك َ
ان من أحفظ َّ
واحتياطا ِل َئ َّال ْ
يسقط ِم ْن ُه حرف
الناس ِلل ُق ْر ِآن استظهارا
َ ّ َ ْ
َ
لسوء حفظ حافظه َأو ّ
ُ
يتبدل حرف ِبغ ْي ِر ِهَ ،و َهذا يدلك أن ال ِك َت َابة أضبط من
َ
ّ َ َ ْ َى ّ
يسقط َم َعه َش ْيءَ ،ف َك َ
ُُ
أال ْ
ان زيد رض ي هللا عنه َّ
يتتبع ِفي
الرجال وأحر
صدور ِ
ُم ْهلة َما كتب م ْن ُه في َ
الص ُحف َوَال يثبت في ِت ْل َك ُّ
ويضمه إ َلى ُّ
ّ
الص ُحف
مواضعه
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُْ ً ََ ُ
َّ
َّ
َ
ِإال َما وجده مكتوبا كما أ ِنزل على الن ِبي صلى هللا عليه وسلم وأماله على من
َ
كتبهَ ،وهللا أعلم"( ،)102ومع ت َو ُّس ِع رقعة الدعوة ودخول كثير من الشعوب في
ً
ً
دين اإلسالم أضحى لدى املسلمين كما هائال من علوم العقيدة والتفسير
ً َ ًَ
ّ
والحديث والفقه واألصول والسيرة والتاريخ واللغةُ ،ت َم ِث ُل ذخيرة ُم َتك ِاملة في
التراث اإلسالمي وأصبحت علوم الدعوة كثيرة في أصولها وفروعها ومتشعبة في
َّ ً
منقولها ومعقولها َو ُمت ِسعة في وقائعها يصعب حفظها بالقلب أو تحصيلها في
َ َ
العقل ،وهي ال تثبت منفعتها وتدوم إال بالكتابة ،فكانت خ ُير أ َد ٍاة ِ"ل ِح ْف ِظ هذه
العلوم في بطون األسفار ومن أهم أسباب تخليد بنات األفكار فهي الحرز

 - 4التضافر والتوازر :
ً َ
الكتابة الدعوية َو َسيلة ق ِّي َم ٍة للتعبير عن إرادة الداعية وعلمه النافع
املخزون في قلبه وعقله ،فهو حينما يريد الدعوة إما أن يستخدم في دعوته
اللفظ املنطوق أو اللفظ املكتوب فالنظم باملقال والنظم بالخط هما جناحي
ُ
ّ
الدعوة األصيلين في الكتاب والسنة ،قال تعالى(َ :يا َأ ُّي َها َّ
الر ُسو ُل َب ِل ْغ َما أ ِنز َل
ّللا َي ْعص ُم َك م َن َّ
الناس إ َّن َّ َ
إ َل ْي َك من َّرّب َك َوإن َّل ْم َت ْف َع ْل َف َما َب َّل ْغ َت ر َس َال َت ُه َو َّ ُ
ّللا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َِ ْ َ ِ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ال يه ِدي القوم الكا ِف ِرين) سورة املائدة  ،اآلية ،67 :قال صلى هللا عليه وسلم:
(إ َّن َما َأ َنا ُم َب ّلغ َو َّ ُ
ّللا َي ْه ِدي)( ،)104وبين النبي صلى هللا عليه وسلم أهمية تعاضد
ِ
ِ
َ َّ َ ُ َل َّ
َ
ْ
َّ
ل
ّللا صلى
و
س
ن
أ
:
عنه
هللا
ي
رض
اس
ب
ع
ن
اب
حديث
في
كما
،
والكتابة
القو
ر
ِ
ٍ
ِ
َ َ ْ
َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ
ال(َ :أ َت ْد ُر َ
وط ُث َّم َق َ
ون ِل َم خطط ُت َه ِذ ِه
ط
هللا عليه وسلم خط أربعة خ ٍ
ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ
الخطوط) قالوا ال  ،قال (أفضل ِنس ِاء الجن ِة أربع مريم ِبنت ِعمران وخ ِديجة
ْ ُ ُ َْ َ َ
الس ُ
اط َم ُة ْاب َن ُة ُم َح َّم ٍد َو ِآس َي ُة ْاب َن ُة ُم َز ِاحم َع َل ْيه َّن َّ
الم)( ،")105فأكد
ِبنت خوي ِل ٍد وف ِ
ٍ ِ
النبي صلى هللا عليه وسلم بالبيان القولي والبيان الكتابي بواسطة الرسم
أفضلية هؤالء النسوة األربع عليهن السالم على سائر نساء أهل الجنة،
ً
"فيكون إعالم ذلك حاصال من طريق السماع للقول من فمه صلى هللا عليه
وسلم ،واملشاهدة لخطه بيده فيكون آكد ما يكون البيان في حصر األفضلية
فيهن"( ،)106وفي هذا التعاضد القولي والكتابي داللة على أهمية االقتداء بهن
لكمال إيمانهن وتحليهن بأصول األخالق الحسنة من الصدق والصبر واألمانة
والعفة فترسخ في قلوب املدعوين ،وقد استنفد الرسول صلى هللا عليه وسلم
ً
ً
جميع الوسائل التبليغية في عصره وبخاصة الكتابة وجعل لها تأصيال شرعيا
قال الكاساني رحمه هللا" :إن الكتابة املرسومة جارية مجرى الخطاب ،أال ترى
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كان يبلغ بالخطاب مرة وبالكتاب أخرى
ً
وبالرسول ثالثا ،وكان التبليغ بالكتاب والرسول كالتبليغ بالخطاب ،فدل على
أن الكتابة املرسومة بمنزلة الخطاب"( ،)107وقد أمر النبي صلى هللا عليه وسلم
ََ ُ َّ
َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ض َم ْن
بالتبليغ فقال( :أال ِليب ِل ِغ الش ِاهد الغا ِئب فلعل من يبلغه أوعى ِمن بع ِ
( )103مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني ,على بن حممد الضباع ()1 / 1
( )104رواه اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده(, 16978)101 / 4والبخاري يف التاريخ الكبري10 /7( ,
«, 44والطرباين املعجم ,الكبري ( )470/ 8( 16281)317 / 14قال اَليثمي:رواه الطرباين ِبسنادين
أحدمها حسن ,جممع الزوائد ومنبع الفوائد)211 / 8( ,وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع الصغري » (/1
»2347«:)463
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ض ِل
ف
ب
اب
«
»
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
اَّلل
ى
ل
ص
اَّلل
ول
س
ر
ن
ع
ب
اق
ن
ْم
ل
ا
اب
و
ـ
ب
ا
أ
)
702
/
5
سننه(
يف
الرتمذي
( )105رواه ا
َّ
َّ
ا
اْ اا ا ا ا ْ
اا
ا
اْ ا
ْا
ِ
ِ
يح ,واإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده ()409 /4واحلاكم يف
اَّلل عانْـ اها,قال
اخ ِدجياةا ار ِض اي َّ
الرتمذي:حد ٌ
صح ٌ
يث ا
ا
ِ
ِ
وقال:صحيح ِْ
اإل ْسنااد ,وقال الذهيب :صحيح ,واللفظ لإلمام
املستدرك على الصحيحني (,4754 )174 /3
ا

( )97معامل السنن,للخطايب ()184 /4
( )98الفواكه الدواين  ,أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي (,)20 /1وانظر:إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح
املعني ,أبو بكر املشهور ابلبكري (.)5 /4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس (, 3060)72 /4واابن
( )99رواه البخاري يف صحيحه  ,كتااب اجل اهاد اوالس اري ا
,ابب كتااباة اإل امام الن ا
ِ
الص ِْرب اعلاى الْبا االء (4029)1336 /2
ماجه ,يف سننه ,كتاب
الفنت,ابب َّ
ا

أمحد,واحلاكم .
( )106الرسول املعلم  وأساليبه يف التعليم,عبدالفتاح أبوغدة ,ص . 120
( )107بدائع الصنائع ,للكاساين()109 /3

( )100إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ,للقاضي عياض ()303 / 1
( )101خمتصر صحيح مسلم للمنذري ,ت :حممد انصرالدين األلباين ,ص 24
( )102هتذيب اللغة ,لألزهري ()170 /2
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َ ُ
ً
َ
وت َت َع َّو ُد النفوس ذلك دائما فيحصل لها َملكة االنتقال من الدليل إلى املدلول،
وهو مقتض ى النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم املجهولة فيحصل بذلك
ً
ْ
مزيد عقل وزيادة فطنة"( ،)116والكتابة ُتك ِس ُب الداعية تطويرا في حسن
َْ
تطبيق وسيلة الكتابة الدعوية وأساليبها َو ِف ْق ِه تن ِز ِيل َها بحسب أحوال املدعوين
وتنمية مهارات التواصل االجتماعي معهم ومن معالم الخصائص العقلية
َ َّ َ
صل ُه الداعية من علوم شرعية ولغوية
للكتابة الدعوية أنها ثمرة يانعة ملا ح
بفنونها ومهاراتها املختلفة أفادته ثروة عقلية ذات"منفعة عظيمة إ ْذ إ َّن َع ْقلَ
ِ ِ
اإلنسان الواحد ال يقدر على استنباط العلوم الكثيرة فصار اإلنسان إذا
ً
استنبط مقدارا من العلم أثبته بالكتابة ،فإذا جاء إنسان آخر ووقف عليه
ُ
قدر على استنباط ش يء آخر زائد على ذلك األول فظهر أن العلوم ِإنما كثرت
بإعانة الكتابة"( ،)117ومن محاسن تركيزها على العقل إتاحة الفرصة
للمدعوين للتدبر والتفكر في معطياتها الحسنة واالستجابة للدعوة عن قناعة
َ َ َ
ُ ُ
صوغه الداعية من كتابة دعوية أبلغ إذا"أخذ
واطمئنان ويكون تأثير ما ِي
َ
َ
ْ ََ
َ
َ ْ َْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِب ِذ َم ِام( )118الكال ِم ،ف َق َاد ُه أ ْس َه َل ُمق ٍاد وساقه أحسن َمس ٍاق فاسترجع ِب ِه
َْ
َّ
ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
األ ْب َ
ص َار الط ِام َحة"( ،)119فيكون حينئذ أقدر
ص َرف ِب ِه
القلوب النا ِفرة واست
على جذب جمهور املدعوين من القراء إلى ما يكتبه من نظم الجمان وروض
الجنان في شتى علوم الدعوة ومسائلها.

َي ْس َم ُع ُه)( ،)108ومن أعظم وسائل التبليغ الكتابة ،فإنها تعتبر من فنون القول
باعتبارها طريقة وآلية من آليات النشر والتبليغ ،فيوصل الداعية الحكيم
للمدعوين موضوعات الدعوة على غرار أداة القول بالنسبة ملن ال يستطيع
ً
َ
الكالم معهم واملشافهة بالسماع واملواجهة لهم بل ت ِز ُيد الكتابة فضال على
ان لسان َو َب ُ
القول ،قال الثعلبي رحمه هللا" :فالبيان اثنانَ :ب َي ُ
يان َبنان وفضل
أن ما تثبته األقالم باق على األيام َوب ُ
بيان البنان ّ
يان اللسان تدرسه
األعوام"( ،)109ويؤكد ابن الجوزي رحمه هللا هذه املزية بقوله" :رأيت من الرأي
ُ َ
القويم:أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم باملشافهة ،ألني أشا ِف ُه في
ً
ً
ُ
عمري عددا من املتعلمين وأشافه بتصنيفي خلقا ال تحص ى َما خ ِل ُقوا َب ْعد،
ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف املتقدمين أكثر من انتفاعهم بما
يستفيدونه من مشايخهم"( ،)110وقد ثبت َف ْ
ض ُل َخ ّ
اص َّي ِة تعاضد الكتابة
ِ
الدعوية مع القول في حفظ أكثر األحاديث على عهد الرسول صلى هللا عليه
ص َحاب َّ
س َأ َحد م ْن َأ ْ
وسلم ،بشهادة أبي هريرة رض ي هللا عنه أنه قال(َ :ل ْي َ
الن ِب ّ ِي
ِ
ِ
َ َّ ُ َ َ ْ
َ ْ َ َ ً ّ َّ َ ُ
ان َيك ُت ُب
هللا ْب ُن َع ْم ٍرو ،ف ِإنه ك
صلى هللا عليه وسلم أكث َر ح ِديثا ِم ِني ِإال ع ْبد ِ
َ َْ
ُ
َوك ْن ُت ال أك ُت ُب)( ،)111وقد أثمرت سياسة النبي صلى هللا عليه وسلم الدعوية
في استخدام وسيلة الكتابة والقول متالزمتين في كافة ميادين الحياة الدعوية،
َ
وش َّك َلت َّ
الن َو ِاة األولى في ضبط جميع
حيث انتظمت توثيق أسس الدعوة
ِ
ً
أصول وفروع العلم واملعرفة وازدهرت بها كل أركان الدعوة وأصولها وموردا
ُ
ألصول الك َّتاب والكتب واملكتبات اإلسالمية وشيدت بها معاقد الحضارة
اإلسالمية الكبرى.

 -6دوامها واستمراريتها:
ملا كانت األقوال محدودة الزمن وموقوتة األماكن تميزت الكتابة
الدعوية؛بأنها َوسيلة َدائمة ُومستمرة على َم ِّر األزمنة واألمكنة ،فما يكتبه
ً
الدعاة يظل أثره باقيا فى بطون الكتب والصحائف والرسائل ويمتد االنتفاع
َّ
ً
بما َسط َره عبر العصور وإن كان صاحبها قد مات ويبقى أثره الدعوي مخلدا
عبر األزمنة ينبض بالعلوم النافعة واملعارف الربانية وذلك ألن الكتابة الدعوية
َ َ
َ
من العلم النافع الذي يستمر ويدوم أثره ،كما قال هللا ت َعالى(ِ :إ َّنا نحن نحيي
ْاملَ ْو َتى ونكتب َما ُ
قدموا وآثارهم) سورة يس ،اآلية ،12 :قال البغوي رحمه هللا:
َ
َ
"س َّنوا بعدهم من السنن ف ُع ِمل بها"( ،)120ومن آثار الدعاة التي تركوها من
ْ
بعدهم الكتابة الدعوية فهي من جنس العمل الصالح الذي ُيك َت ُب أثرها
َ ُ ْ َ
َ َّ ُ َ
هللا صلى هللا
ويتجدد ثوابها كما في حديث أ ِبي ه َري َرة رض ي هللا عنه ،أن َرسول ِ
َ
َ َ َ َّ
ُ َّ
ال( :إ َذا َم َ
ات ْاإل ْن َس ُ
عليه وسلم َق َ
ان ْان َقط َع َع ْن ُه َع َمل ُه ِإال ِم ْن ثالث ٍةِ :إال ِم ْن
ِ
ِ
َ
ص َد َق ٍة َجارَي ٍةَ ،أ ْو ع ْلم ُي ْن َت َف ُع بهَ ،أ ْو َو َل ٍد َ
َ
ص ِال ٍح َي ْد ُعو ل ُه)( ،)121قال األخنائي
ِِ
ِ ٍ
ِ
َ َّ
َ
ُ
رحمه هللا" :أوعلم ينتفع به وهو ما خلفه من تعليم أو تصنيف ورواية وربما
دخل في ذلك نسخ كتب العلم وتسطيرها وضبطها ومقابلتها وتحريرها"(،)122
والقرآن العظيم كتاب الدعوة الخالد واملستمر إلى قيام الساعة تكفل هللا
تعالى بحفظه على الدوام ومصدر ُي ُّ
عضد ُأ ُّ
س الكتابة الدعوية وموردها العذب

 -5التدبر العقلي:
ً
ُ ُ ً
ُ
ْ
َ ْ ُ
يح وقتا كافيا للتأمل والتدبر فهي تش َحذ الفكر ُوتذ ِكي
الكتابة وسيلة ت ِت
ُ َّ
الذهن ُوت ْب َني على اإلقناع حيث"تتجه إلى العقل وتقوم على االستعراض امل َنظم
ُ
َُ ّ
َّ
دة وامل َف ِّندة"( ،)112فهي أفضل وسيلة دعوية لتنمية القدرات
املت ِأنى لألدلة املؤ ِي ِ
َ
ً
سواء للداعية أو املدعو ،ألن فيها ِخطاب الفكر والعقل بأسلوب
العقلية
منهجي يعتمد املنطق وبسط األدلة وعرض مسائل املحاورة واملناقشة والتحليل
ُ َ
"األقالم َمط َايا العقول
وكلها تجتمع في فنون الكتابة قال النمري رحمه هللا:
ُ
َ
ُوب ُر ُد القرائح ول َق ُ
اح األلباب"( ،)113وقال ابن املقفع رحمه هللا" :القلم ب ِريد العلم
ِ
ُ ّ
ْ ُ
ْ
ُ ْ
جلي مستور النظر َويش َحذ كليل الفكر ُوي ْج َت َنى من َمش ِق ِه(،)114
وي
يخ ِب ُر بالخبر ِ
ثمرة ال ِغ َي ِر وال ِع َب ِر"( ،)115فالكتابة من امللكات الصناعية التي ُتفيد الداعية
ً
ً
اجحا "ألنها تشتمل على علوم وأنظار ،إ ْذ فيها انتقال من ُ
ص َو ِر الحروف
عقال ر
ِ
ِ
الخطية إلى الكلمات اللفظية ومنها إلى املعاني فهو ينتقل من دليل إلى دليل
( )108رواه البخاري يف صحيحه,كتاب احلج ,اابب اخلطْبا ِة أ َّااي ام ِم ًَن ( 1741)176 /2ومسلم يف
يظ اَْت ِرِمي ِ
صحيحه,كتاب القسامة ,ابب تاـ ْغلِ ِ
الد ام ِاء (. 29)1305 /3
ا
( )109الكشف والبيان عن تفسري القرآن ,للثعليب ()7 /10
( )110صيد اخلاطر,البن اجلوزي ()75 / 1
ِ
ِ
ِ
ِ
العلم,ابب كتااباة العلْم ( ,113)34 /1والرتمذي سننه,أبواب العلم,
( )111رواه البخاري يف صحيحه,كتاب
ا
ص ِة فِ ِيه (. 2668)40 / 5
اابب اما اجاءا ِيف ُّ
الر ْخ ا
( )112مع هللا دراسات يف الدعوة والدعاة,للغزايل ()261 / 1
() 113رسالة يف علم الكتابة,للتوحيدي,ص . 39
يصبغ بِِه الثـ َّْوب  ،والكاتب ميشق بقلمه،
ر
امح
أ
طني
وهو
,
ابملشق
( )114ممشق :من مشق,ثوب ممشق :مصبوغ
ْ
ا ْ

( )116كشف الظنون  ,حاجي خليفة ()52 /1
( )117ذكرى العاقل وتنبيه الغافل  ,عبد القادر بن حميي الدين ()22 / 1
الذمام وامل اذ َّمة احل ُّق واحلرمة واجلمع أ ِاذ َّمةٌ و ِ
( )118بذمام  :من ذمم و ِ
الذ َّمة العا ْهد وال اك افالاة, ,احملكم ,البن سيده
ْا
ا
ا
( )58 /10مادة (ذمم)
( )119ربيع األبرار ,للزخمشري ()453 / 1
( )120شرح السنة ـ لإلمام البغوى ()19 / 13
اإلنْسا ان ِمن الثـَّو ِ
ْحق ِْ
اب بـا ْع اد اوفااتِِه (/3
ل
ـ
ي
ا
م
ب
الوصية,اب
( )121رواه مسلم يف صحيحه,كتاب
ا ا ا ا
ا ا
ا
الص ادقا ِة ع ِن الْميِ ِ
ِ
ت
يف
اء
ج
ا
م
ب
)اب
117
/
3
(
داود
أيب
سنن
الوصااي,
,14)1255وأبو داوديف سننه ,كتاب
َّ ا ا
ا ا اا

واآلكل ميشق يف أكله مشقاً وهو السرعة,انظر :كتاب العني,للفراهيدي ()47 /5أساس البالغة,للزخمشري (/2
)214مادة (مشق)
( )115رسالة يف علم الكتابة,للتوحيدي,ص . 40

(2880)117 /3
( )122خمتصر التبيني َلجاء التنزيل,لألخنائي ()8 /2
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محمد عبدالرزاق إمام

وه ْم إ َلى هللا َت َع َالى)( ،)126وكتابه صلى هللا عليه وسلم َإلى َّ
َي ْد ُع ُ
الن َج ِاش ّ ِي ورد
ِ
ِ
فيه(:بسم هللا الرحمن الرحيم ،م ْن ُم َح َّمد َر ُسول َّّللا َإلى َّ
الن َج ِاش ّ ِي َم ِل ِك
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْال َح َب َشةَ ،أ ْسل ْم َأ ْن َت َفإ ّني َأ ْح َم ُد َإل ْيك َّ َ
ّللا َّال ِذي َال َإل َه َّإال ُه َو ْاملَ ِل َك ْال ُق ُّدوسَ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ُ َ
َّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ
َّ
َ
ّللا وك ِلمته ألقاها إلى
السالم املؤ ِمن املهي ِمن وأشهد أن ِعيس ى ابن مريم روح ِ
َََ َ ُ َ َ ََ
َ ّ
َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ
َ
َ َََ ُ ْ
َ
َ
وح ِه ونفخه كما خلق آدم ِبي ِد ِه ،و ِإ ِني
َم ْري َم ال َبتو ِل فح َملت ِب ِه فخلقه ِمن ُر ِ
َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
َ َّ
َ َ َ َ َ َ َّ
َْ ُ
اع ِت ِه َوأ ْن تت ِب َع ِني َو ُت ْؤ ِم َن ِبال ِذي
يك ل ُه واملوالة على ط
ّللا وحده ال ش ِر
أدعوك إلى ِ
َ َّ ْ
َ ُ ُ َ َ َّ
َج َاءنيَ ،فإ ّني َر ُسو ُل َّ َ ّ َ ْ ُ
ّللا َع َّز َو َج َّل َوق ْد َبلغ ُت
ّللا و ِإ ِني أدعوك وجنودك إلى ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َّ َ
ْ
َ
ص ْح ُتَ ،ف ْاق َب ُلوا َنص َ
َو َن َ
السال ُم َعلى َم ْن َّات َب َع ال ُه َدى)( ،)127وفي هذا
يح ِتي ،و
ِ
األسلوب النبويَ ،ر ْسم ملنهج وسيلة الكتابة الدعوية من حيث حسن األسلوب
َ
ُ
ُ
َ ْ
َ
َْ
ادة امل ْر َسلة َوشخ ِصية امل ْر َس ُل إليه وطبيعته ،فبدأ
املناسب و ِك ِّم َّي ِة ونو ِع َّي ِة امل ِ
ً
صلى هللا عليه وسلم بالتسليم عليه أوال ثم تذكيره باسم السالم هلل تعالى
وتعريفه بالرب الذي يجب توحيده وطاعته وختمها بالسالم للمستجيبين
لدعوة الهدى ،ويتبين في هذه الرسائل الدعوية أسلوب الترغيب في اإلسالم
ّْ
السل ِم ِل ُي َب ِّين للمدعوين :أن اإلسالم دعوة إلى السلم املدني
وتكرار لفظ ِ
َ
ْ
والسالم العاملي بالكلمة الدعوية املكتوبة التي" ِصيغت بمنتهى الحكمة
والبراعة ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم فيها سمح يدعو وال يهدد وال يقلل من
مكانة امللوك والرؤساء بل يكتب لهم بألقابهم ويعترف بمكانتهم ويقرر أن
َ
ْ
سلطانهم فى ظل اإلسالم باق لهم ،وهو بذلك ُيؤكد أنه ليس ط ِال ُب ُمل ٍك وال
مال"( ،)128وليس داعية عنف أو فساد أو إرهاب أو فتنة ،وليس طامع في
العدوان واالستعمار ولكنه داعية إصالح وخير وسالم وأمان ،فكانت كتبه
صلى هللا عليه وسلم ورسائله الدعوية بحق ،هي اللبنة القوية التي قام عليها
صرح دعوة الحق والسالم اإلسالمي الشامخ في توطين العالقات مع ملوك
العالم وشعوبه ،وقد أثرت هذه الرسالة في النجاش ي فأعلن إسالمه ومما يدل
على شدة تأثره أنه "أخذ كتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووضعه على
عينيه ونزل عن سريره فجلس على األرض ثم أسلم حين حضره جعفر بن أبى
طالب رض ي هللا عنهَ ،
وح ُس َن إسالمه ،وكتب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
َ
َّ
َ
ّللاِ ،م ْن
بإجابته وتصديقه( :بسم هللا الرحمن الرحيم ،إلى ُمح َّم ٍد َر ُسو ِل ِ
ْ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ
َ َ َ َ َ َ َّ
َأ ْ َ َ َّ َ
ّللا،
ّللا وب َركات ِ
ّللا ورحمة ِ
ّللاِ ،من ِ
صح َمة النج ِاش ّ ِي ،سالم عل ْيك يا ن ِب َّي ِ
َ
َّ َ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
ّللا ف َما ذك ْر َت ِم ْن أ ْم ِر
ال ِذي ال إله إال هو ،أما بعد :فقد بلغ ِني ِكتابك يا رسول ِ
َْ
َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ً
وقا(َ )129وإ َّنهُ
ع َ
يس ى َف َو َر ّب َّ
ض إن ِعيس ى ال ي ِزيد على ما ذكرت ثفر
الس َم ِاء َواأل ْر
ِ
ِ
ِ
َ ِْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ص َح َاب ُه َوأش َهدُ
ْ
ْ
َك َما ذك ْرتَ ،وقد َع َرفنا َما ُب ِعثت ب ِه إل ْينا َوقد ق َّرْبنا ْاب َن َع ّمك َوأ ْ
ِ
ِ
َ َّ َ ُ ُ َّ َ ً ُ َ َّ ً َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ
ُ
ْ
ّللا ص ِادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن ع ِمك وأسلمت على
أنك رسول ِ
َْ َ
َ
)
130
(
يديه هلل ررب الع ِاملين»  ،وقد اقتدى دعاة السلف من الصحابة رضوان

ينهل منه الداعية أسس الدعوة وأحكامها ومبادئها وآدابها ويرتوي من معينه
الصافي قواعد الدعوة وضوابطها ودين اإلسالم"يعتمد فى خلوده ونضارة
رسالته وتجدد دعوته على كتاب فذ هو معجزة الدهر وصوت السماء
َْ ْ
َ ْ َْ
باط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َوال ِم ْن خل ِف ِه ،تن ِزيل
الصدوق املبين ،قال تعالى( :ال يأ ِت ِيه ال ِ
ْ
يد) سورة فصلت :اآلية  ،42منذ بدأ اإلسالم واملؤلفون دائبون
ِمن َح ِك ٍيم َح ِم ٍ
على َم ِّد َر َوا ِق ِه بالقلم والكتابة العلمية تزحم تراثنا الثقافى وتدفع به إلى
ً
الطليعة فى املواريث األدبية ألهل األرض بل نستطيع الجزم بأن ِدينا من األديان
أو َم ْبدأٍ من املبادىء لم يصنع الحركة العقلية الجبارة التى صنعها اإلسالم فى
العالم والتى أنشأ بها حضارة ما زالت غنية كل الغنى بأسباب القوة
واالزدهار"( ،)123والداعية بحاجة إلى كتابة دعوية تجمع بين األصالة واملعاصرة
والتنمية من خالل كثرة تدبره لكتاب الدعوة املجيد وما يشتمل عليه
َ
من"الوجوه اللغوية التي ابتدعها القرآن في الكالم فصارت من بعده ن ْه َج
َ
األلسنة واألقالم"( ،)124ثم ما كتبه الصحابة رضوان هللا عليهم ،من ُسن ِن
الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى يمكن لها الوصول إلى أعلى درجات االزدهار
والرقى في هذه الصناعة الشريفة ،لتستمر معطياته الدعوية والعلمية
والعملية ويرقى باملدعوين في مستواهم العلمي والتطبيقي ويكسبهم الدربة
الالزمة وكل ما يحتاجون إليه من علوم ومعارف وفنون الكتابة وبذلك يتبين
أن"الكتابة وسيلة التبيين في الكتب ونقل املعرفة عبر الزمان واملكان ولواله
الك َت َ
اب ُي َد َّر ُ
س في كل
الندثر العلم ومن ثم كانت أهمية الكتب وأفضليتها ،ألن ِ
زمان ومكان بينما ال يعدو اللسان سامعه"( ،)125وحري بوسيلة الكتابة
الدعوية أن يستمر عطاؤها العلمي والعملي املثمرَ ،وي ُّ
متد في حياة املدعوين في
مختلف العصور واألقطار وعلى كافة األصعدة وميادين الدعوة وفي جميع
مستوياتها ومراحلها ألن دعوة الحق باقية ودائمة عبر التربية والتعليم ومن
خالل النشر والتبليغ والتثقيف ومن واقع التنظير والتطبيق.
 -7التأثيرالخطير:
الكتابة الدعوية،التي َت ْعر ُ
ض اإلسالم في عقيدته وشريعته وأخالقه ونظمه
ِ
ُ َ
واملنضبطة بقواعد منهجية وعلمية واضحة وأساليب َب َيا ِن َّي ٍة ُم ْق ِنعة ولغ ٍة
َسهلة الفهم ال شك أنها تؤثر في املدعوين من القراء وتستثير عقولهم وتحرك
العواطف الوجدانية لديهم وتستحث سلوكهم وتدعوهم إلى العمل والتطبيق
َ
ألحكام اإلسالم وقد َأ َّ
صل الرسول صلى هللا عليه وسلم ف ُّن وسيلة الكتابة
الدعوية،واستخدم صلى هللا عليه وسلم أشكال الكتابة املتنوعة من كتب
وصحائف وعهود ورسائل ،واتصفت ببالغة بيانها ورصانة أسلوبها وجزالة
عباراتها وبيانها لحقيقة الدعوة بإيجاز بليغ واشتملت على التواضع واحترام
املكتوب إليه باللقب املناسب له واصطبغت بطابع اللين والرفق وتذكير
املخاطبين من ملوك ورؤساء بأنه رسول من عند هللا تعالى يدعوهم للهداية
َُ ُ َ
ات ُم ْلكهم وأنه ليس داعية ُم ْل ٍك وال رَي َ
اسة ،وكان لهذه
والنجاة ويؤ ِّمنهم ِبث َب ِ ِ
ِ
الخصائص الكتابية النبوية الشريفة وغيرها أثر عظيم في استمالة نفوس
املخاطبين وهدايتهم ومن شواهد ذلك ،أنه صلى هللا عليه وسلم كتب إلى ملوك
َ ْ ََ
َ َّ َ
َّ
هللا
س رض ي هللا عنه( :أن ن ِب َّي ِ
الكفار يدعوهم إلى توحيد ّللا عز وجل عن أن ٍ
َ ُ
ص َر َوإ َلى َّ
صلى هللا عليه وسلم َك َت َب إ َلى ك ْس َرى َوإ َلى َق ْي َ
الن َج ِاش ّ ِي َو ِإلى ك ِ ّل َج َّب ٍار
ِ ِ
ِ
ِ

َّيب  إِ اىل مل ِ
( )126رواه مسلم يف صحيحه,كتاب احلهاد والسري ,اابب كت ِ
وك الْكفَّا ِر يا ْدعوه ْم إِ اىل هللاِ اعَّز
ب النِ ِ
ول هللاِ
ِ ِ
ِ
اب اعن رس ِ
ِ
ب ِيف مكااتاـبا ِة
اب
,

اآلد
و
ان
او اج َّل ( 17740)1397 /3والرتمذي يف سننه ,أابْـ اواب اال ْستْئ اذ ا ا
ا ٌ
ْا
ِ
ني (2716)349 /4
الْم ْش ِرك ا
( )127رواها ابن اسحاق يف سريته (ص,)228 :وعنه احلاكم يف املستدرك ( ,4244)679 / 2والطربي يف
اتريخ الرسل وامللوك )652 /2( ,واللفظ له,والرواية سندها مقطوع,
( )128موسوعة التاريخ اإلسالمى :أمحد شلىب. 523,522/1 ,
( )129الثفروق بضم الفاء ـ قمع التمرة ,أو ما يلتزق به قمعها ،مجع ثفاريق ،وما له ثفروق شيء ،انتهى.
قاموس,انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ()214 /1
( )130أخرجها ابن سعد يف الطبقات الكربى ( )198 /1بسند فيه انقطاع,والطربي عن ابن اسحاق بالغاً,
اتريخ الرسل وامللوك )652 /2( ,ثبت إرسال النيب عمرو بن أمية الضمري رضي هللا عنه بكتاب إىل
النجاشي,كما سبق يف صحيح مسلم,وقد ذكرت كتب السرية نصوص هذه الكتب أبسانيد ضعيفة,انظر
ابلتفصيل:السرية النبوية الصحيحة,أكرم ضياء العمري . 458 / 2

( )123مع هللا دراسات يف الدعوة والدعاة ,للغزايل()262 / 1
( )124اتريخ آداب العرب  ,للرافعي ()51 /2
( )125البيان والتبيني,للجاحظ ()11 /1
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َ
إن خطرها من وجهين الزم ومتعدي وإذا ما ُت ِرك ْت بدون حساب وال رقابة وال
استشعار لألمانة واملسؤولية فيها لم َي ْس َ
لم املدعوين من شرها ً
سواء بالقول أو
اليد ،ومن ذلك الكتابة بالباطلَ ،وت ُع ُّم كل ما نهى عنه الشارع الحكيمْ ،
عن
النبي صلى هللا عليه وسلم ْأن ُت َج ّ
ص َ
َجابر رض ي هللا عنه َ
قال(َ :ن َهى ّ
ص()136
ٍِ
َ
َ
َ
ُْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
)
137
(
القبور ،وأن يكتب عليها ،وأن يبنى عليها ،وأن توطأ»  ،وفي تحريم الكتابة
على القبور لخطورة االفتتان بأصحابها فتكون وسيلة إلى الشرك بسبب
الكتابة املزخرفة عليها من باب املباهاة والخيالء وتعظيمها "ويحتمل النهي عن
ً
الكتابة مطلقا ،ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة ش يء من
القرآن وأسماء هللا تعالى ونحو ذلك للتبرك والحتمال أن يوطأ أو يسقط على
األرض فيصير تحت األرجل"( ،)138ومن أنواع الكتابة املكروهة تزويق املساجد
ونقشها والكتابة بها ملا يجلبه من اشتغال املصلين في النظر إليها( ،)139وعلى
ُ َ َّ
ُ
امل َّ
حرم أو املكروه
ضللة إما في ِقسم
هذا النسق تدخل الكتابات الدعوية امل
ً
ً
ً
مثل "كتابة البدع املخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا إال مقرونا بالرد عليها
ُ ْ
َّ
والت ْشب ُ
يب بالنساء
والحكم الجائر والقذف
ونقضها وكتابة الزور والظلم
ِ
وكتابة ما فيه مضرة على املسلمين في دينهم أو دنياهم وأما املكروه فكالعبث
واللعب الذي ليس بحرام وكتابة ماال فائدة في كتابته وال منفعة فيه في الدنيا
واآلخرة واملستحب كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة ملسلم"(.)140

هللا عليهم والتابعين وأئمة السنة رحمهم هللا بمكتوبات النبي صلى هللا عليه
وسلم الدعوية ،حيث جاءت كتبهم ورسائلهم الدعوية جزلة ورصينة ومؤثرة في
َّ
واالست ْك َراه َّ
والت َ
الت َزُّين ْ
ص ُّنع ومن
شتى أبواب الشريعة وعلوم الدين بعيدة عن
ِ ِ
َ َّ
املوف َقة عن الرقائق وسير السلف الصالحين وهي ترجمة
كتاباتهم الدعوية
عملية ألحوالهم ومواقفهم الدعوية ،وينعكس تأثير هذه الكتابة الدعوية التي
َ
تالمس القلوب وتدعو إلى التطبيق الدعوى ويكون لها ِظالل سابغة ومعاني
َ
َ
َو ِارفة في نفس القارئ املدعو َوت ْر ُس ُم شخصية الكاتب ُوت ِح ُّب ُه وترجو أن تلتقي
به وتأخذ عنه هذا العلم النافع املكتوب والكتابة وسيلة دعوية تأخذ طابع
الخطورة بحسب املادة املكتوبة فال يتساوى من يكتب الخير والحق ويدعو
إليه ممن يكتب الباطل والشر وينشره وقد أحسن القائل:
وما من كاتب إال سيبلى

ويبقى الدهر ما كتبت يداه

فال تكتب بكفك غير ش يء

يسرك في القيامة أن تراه ()131

محمد عبدالرزاق إمام

َ ُ
وذلك ألن الكلمة املنطوقة واملكتوبة ُ
عظيم وخطير قد تبل ُغ َح َّد
ذات مقام
ٍ
حر أعين املدعوين ًو ُت َم ّو ُه َّ
ّ
الس ْحر َف َت ْس ُ
الحق والواقع ،كما ورد في حديث ابن
ِ
ِ ِ
عمر رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( :إن من البيان
ً
لسحرا)( ،)132قال ابن بطال رحمه هللا" :ومعنى ذلك :أنه يعمل فى استمالة
النفوس مايعمل السحر من استهوائها ،فهو سحر على معنى التشبيه ،ال أنه
السحر الذى هو الباطل الحرام"( ،)133ونستخلص من ذلك أن الكتابة إن
َ َّ
ضل ْت وانحرفت عن منهج الحق َع َّم الفساد وشمل الدعوة والداعي واملدعو
ً ُ
ً
ً
َ
وص َّو ِر ْت الحق باطال والباطل حقا وجعلتها َم ِط َّية يبل ُغ بها الكاتب آفاق البالد
ُ
وقلوب وعقول العباد وقد توعد هللا تعالى امل َح ِّر ِفين للكتابة من أهل الكتاب،

املطلب الثالث  -ضوابط الكتابة الدعوية.
لوسيلة الكتابة الدعوية ضوابط مهمة يحسن بالداعية الكاتب معرفتها
والبصيرة بتطبيقاتها الدعوية ومن أهمها:
 -1األهلية :

يهم ُثم ي ُقولُونَ ه َذا ِمن ِعن ِْد اهللِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ
ين َي ْكتُبُونَ الْكت َ
قال تعالىَ ( :ف َو ْي ٌل ل َّلذ َ
َاب بِأَ ْيد ِ ْ َّ َ
ِ
ِ
ْسبونَ ) ( سورة
ت َأ ْي ِد ِ
لِ َي ْشت َُروا بِ ِه َث َمنًا َق ِليالً َف َو ْي ٌل لَ ُه ْم ِم َّما َكتَ َب ْ
يه ْم َو َو ْي ٌل لَ ُه ْم م َّما َيك ُ

وتتضمن العدالة واألمانة والصدق فالدعوة عبادة جليلة ووظيفة دينية
َ
تقتض ي من يستخدم أداتها هذه الشروط املؤهلة للداعية الكاتب وقد أ َم َر هللا
تعالى بتوثيق العقود املالية بوسيلة الكتابة وبين سبحانه مؤهالت الكاتب أال
ْ َ َ
وهي:العدالة واألمانة والصدق ،قال تعالى(َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا ِإذا ت َد َاي ُنتم
ِ
ْ
ُ َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ًّ َ ْ ُ ُ ُ ْ ْ
وه َول َيك ُتب َّب ْي َنك ْم كا ِتب ِبال َع ْد ِل) سورة البقرة ،اآلية:
ِبدي ٍن ِإلى أج ٍل مسمى فاكتب
ْ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
اس ِإال ع ِارف ِب َها
 ،283قال
اإلمام مالك رحمه هللا" :ال يكتب الكتب بين الن ِ
َْ
ُ َْ ُ
ََ َ َ ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
)
141
(
َع ْدل ِفي ن ْف ِس ِه مأمون على ما يكتبه"  ،فالكتابة وسيلة دعوية تحفظ بها
َ
ُ ْ ُ
ض َبط بها أمورهم ُوت ْقط ُع بها منازعاتهم واختالفاتهم وإن كتابة
حقوق الناس وت
أسس الدعوة وشرائعها وآدابها وضوابطها وقواعدها الجامعة ونشرها وتبليغها
أولى وأحرى بإثباتها وأن يكون الكاتب الداعية أولى بهذه املؤهالت من العدل
َ
ُّ
واألمانة والصدق وقد بوب اإلمام البيهقي رحمه هللا في سننه" :باب ال َي َّت ِخذ
َّ
الناس َح َّتى َي ْج َم َع َأ ْن َي ُكو َن َع ْد ًال َعاق ًال َفق ًيها َبع ً
َكات ًبا َأل ُمور َّ
يدا ِم َن الط َم ِع(،)142
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ومن هذه املؤهالت التي ينبغي تحصيلها العلم والبصيرة قال تعالى( :قل ه ِذ ِه

َ َْ
البقرة ،اآلية َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ 79 :
ود ت ِلي ِك َت َابة الك ِذ ِب
) " فأعلم ربنا ِعباده املؤ ِم ِنين ،أن أحبار اليه ِ
َو ْالف ْرَية َع َلى َّّللا ب َأ ْيديه ْم َع َلى ع ْلم م ْن ُه ْم َو َع ْمد ل ْل َكذب َع َلى َّّللا ُث َّم َت ْن َح ُل ُه إ َلى َأ َّنهُ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ُّ ً َ َ َّ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ
م ْن ع ْند َّّللا َوفي ك َ
اب ل ْل َي ُهود َّالذ َ
ُ
ين
ذ
ع
ال
ف
ه
ي
ل
ع
اء
ر
ت
اف
و
ّللا
ى
ل
ع
ا
ب
ذ
ك
ت
ّللا
اب
ت
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ُ ُ َن ْ َ َ َ ْ ْ ُ َّ َ ُ ُ َن َ َ ْ ْ َّ
)
134
(
ّللا"  ،فلما انحرفت
اطل ِبأي ِد ِيهم ثم يقولو هذا ِمن ِعن ِد ِ
يكتبو الب ِ
َ
َّ
ُ
مقاصدهم انحرفوا بهذه الوسيلة إلى تلبيس الحق بالباطل ولبسوا على الناس
َ
ُ َ ُ
اية وضالل فيهم ال ُد َعاة
بالكتابة املحرفة وإضالل املدعوين فأصبحوا دعاة ِغ َو ٍ
ِ
هداية وغير مؤتمنين على أمانة الكلمة املكتوبة بأيديهم النفالتها من القيود
الشرعية واآلداب املرعية التى َّ
حدها هللا تعالى وبينها النبي صلى هللا عليه وسلم
َ
في سنته وسيرته القولية والعملية وفي أهمية أن َي ِزن الداعية كلمته املنطوقة
َّ َ َ َ َّ
الع ْب َد ل َي َتكل ُم
واملكتوبة بمعيار الشرعَ ،و َر َد قوله صلى هللا عليه وسل(ِ :إن
َ َ ْ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ َ ً َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
الع ْب َد ل َي َتكل ُم
ات و ِإن
ّللا ال يل ِقي لها باال يرفعه ّللا ِبها درج ٍ
ِبالك ِلم ِة ِمن ِرضو ِان ِ
َّ َ ُ ْ َ َ َ ً
َ
ْ َ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
)
135
(
ّللا ال يل ِقي لها باال يه ِوي ِبها ِفي جهنم)  ،يتبين من هذا
ِبالك ِل َم ِة ِمن سخ ِط ِ
ً ً
ً
ً
الحديث الشريف :أن للكلمة املنطوقة واملكتوبة أهمية عظيمة وتأثيرا بالغا إذ

( )136اجلص :حجارة َترق ويبَن به ،وجتصص به الدور ,إسفار الفصيح,للهروي ()169 /1
( )137رواه الرتمذي يف سننه,أبواب اجلنائز,ابب ما جاء ِيف اكر ِاهي ِة اْجت ِ
ص ِ
يص القبوِر ،اوالكِتااباِة عالاْيـ اها()360 /3
ا ا اا ا ا
,1052وقال:حسن ِ
يح،مسند اإلمام أمحد (15286)426 /23
صح ٌ
ا اٌ ا
( )138كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه ,للسندي ()473 /1
( )139انظر ابلتفصيل :نيل األوطار ,للشوكاين( ,)104 /4تيسري العالم شرح عمدة األحكام  ,عبدالرمحن
البسام ,ص. 229 :

( )131أتويل خمتلف احلديث ,البن قتيبة (ص ) )112الطيورايت ,صدر الدين،أبو طاهر ا ِ
لسلافي ()592 /2
( )132رواه البخاري يف صحيحه,كتاب النكاح ,اابب اخلطْبا ِة ( , 5146)19 /7وأبو داوديف سننه,كتاب
االِم (5007)302 /4
األدب,ابب اما اجاءا ِيف الْمتا اش ِد ِق ِيف الْك ا
ا
( )133شرح صحيح البخارى البن بطال ()448 /9

( )140التفسري القيم  ,البن القيم ()102 / 1
( ) 141تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ,البن فرحون ()282 /1
( )142السنن الكربى  ,للبيهقي  / 10 ,ص . 126

( )134جامع البيان,للطربي ()165 / 2
ِ
ِ
ِ
ِ
الرقاق,ابب ح ْفظ الل اسان (,6478)101 /8والرتمذي يف سننه,
( )135رواه البخاري يف صحيحه ,كتاب
ا
أبواب الزهد,اب ِ
ض ِحك ِ
َّاس (2314)557 /4
ن
ال
ا
هب
يم ْن تا اكلَّ ام بِكالِ ام ٍة ي ْ
ا ٌ
بفا
ا ا
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ََ
َّ َ َ َ َ َّ
ََ َ
َسبيلي َأ ْد ُعو إ َلى َّ َ َ َ
ّللا َو َما أنا ِم َن
ّللا على ب ِص َير ٍة أنا و َم ِن ات َبع ِني و ُس ْبحان ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُْ ْ
املش ِر ِك َين) سورة يوسف اآلية  ،108 :ومن أوجه البصيرة في الكتابة التي يدعو
إليها الكاتب البصيرة باختيار ا 154ملوضوعات الدعوية املالئمة لواقع
املدعوين وما هو أنسب بحالهم ولغاتهم وبيئاتهم وما هو أيسر له وأنجح
لدعوته فيهم والبصيرة بوسائل وأساليب الدعوة الكتابية الفعالة واملؤثرة ومن
العلماء والدعاة،
املؤهالت املهمة العلم حيث ُي َع ُّد من أهم صفات الربا ِن ِّي َين من
ِ
ص َف ُه ُم ُ
كما َو َ
جل وعال بقوله(َ :و َل ِك ْن ُك ُونوا َرَّبا ِن ّي َين ب َما ُك ْن ُت ْم ُت َع ِّل ُمو َن ْال ِك َت َ
هللا َّ
اب
ِ ِ
َ
ُ َ
َو ِب َما ك ْن ُت ْم ت ْد ُر ُسون) سورة آل عمران،اآلية  ،79:وثمرة ربانية الكتابة الدعوية
ُ
ونتاجها هذه املؤهالت العلمية والخلقية والنفسية التي وردت كاملة في ُس َّن ِة
وس َير ِة النبي صلى هللا عليه وسلم ،وتطبيقاته الدعوية ُور ِس َم ْت ِف َيها مؤهالت
ِ
َ َّ َ
ً
ً
ُ ُّ
َ
الكاتب الداعية كلها ،وقد أصلها النبي صلى هللا عليه وسلم علما وتطبيقا
ً
ودعوة وكانت س َم ُة ُر ُس ِله إلى امللوكَ ،ف ِفي ِك َتاب ِه إ َلى َ
اليمن قال صلى هللا عليه
ِ
ِ ِ
َ
َ
وسلم(َ :ق ْد َب َع ْثت إ َل ْي ُك ْم َكا ِت ًبا م ْن أ ْ
ص َح ِابي)()143قال ابن األثير رحمه هللا" :أ َر َاد
ِ
ِ
ْ َ ََ َْ َُ َ َُْ ْ
َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ
ً
َ
َ
ْ
ن
عاملا ُس ّم َي ِب ِه ِألن الغ ِالب على من كان يع ِرف ال ِكتابة أن يكو ِعنده ِعلم
ِ
ََ
َ ً َ ْ َ ً
َ
َ
ْ
)
144
(
َومعرفة وكان الكا ِتب عندهم ع ِزيزا و ِف ِيهم ق ِليال"  ،ومن املؤهالت
َّ َ َ
صف بها األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم ،قال
الكسبية:األمانة ،وقد ات
َ
ّ َُ
تعالى(ِ :إ ِني لك ْم َر ُسول أ ِمين) سورة الشعراء اآلية  ،177:ومما يدل على أهمية
الكاتب األمينَ ،ما َب َّو َب ُه اإلمام البخاري رحمه هللا في صحيحهَ :ب ُ
اب ُي ْس َت َح ُّب
َ ُ َ َ
ً
َْ
َ ْ
ِللكا ِت ِب أ ْن َيكون أ ِم ًينا َعا ِقال ،واستدل َبقول أ ُبو َبك ٍر لزيد بن ثابت رض ي هللا
عنه(َ :وإ َّن َك َر ُجل َش ٌّ َ
َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
هللا صلى
اب عا ِقل ال نت ِه ُمك ،قد كنت تكت ُب الوح َي ِل َر ُسو ِل ِ
ِ
َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ (ُ َ َ )145
انة الداعية الكاتب َت ْغ ُ
رس
هللا عليه وسلم ،فتتب ِع القرآن فاجمعه)  ،وأم
َ
ص ُ
الثقة في دعوته ُوت َ
ان بكتابته حقوق هللا تعالى وحقوق املدعوين وتحفظ
ْ
األعمال والجهود الدعوية ،ومتى اخ َت َّل خلق األمانة اختلت الكفاية العلمية
ً
والعملية والنفسية للكاتب وبالتالي يصبح فاقدا شروط األهلية للكتابة
ََ َ ُ
هللا
الدعوية في شرائع الدين وأمور الدنيا ،قال الحاكم رحمه هللا" :فأ َّما ع ْبد ِ
َ َّ َ ْ
يح َة َناط َقة ب َأ َّن ُه َك َ
الصح َ
ْ ُ َ ْ َ َ
ان
بن س ْع ِد ب ِن أ ِبي س ْر ٍح رض ي هللا عنه ف ِإن األخ َب َار َّ ِ
ِ ِ
َ َ
َ َ
ْ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فظ َه َر ْت ِخ َي َان ُات ُه ِفي ال ِك َت َاب ِة ف َع َزل ُه َر ُسو ُل
كا ِت ًبا ِل َر ُسو ِل ِ
ُ َّ
هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،ف ْ َت َّد َعن ْ َ َ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ
ّللا
اإل ْسال ِم ول ِحق ِبأه ِل َمكة ،فكان َر ُسول ِ
ِ
ار ِ ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ ْ
ُ
َ
صلى هللا عليه وسلم ،أباح دمه يوم الفت ِح فلم يقتل حتى جاء ِب ِه عثمان رض ي
ُ َّ
اج َع ْ َ َ َ َ ُ
هللا عنهَ ،و َق ْد َر َ
ّللا صلى هللا عليه وسلم َو َح َق َن
اإل ْسال َم فأ َّمنه َر ُسول ِ
ِ
َد َم ُه"( ،)146ويستدل من ذلك أن الكاتب إذا فقد مؤهالت الكتابة فإنه ُي ْ
ص ِب ُح
َّ
ُ
ََ
ُ ََْ
ُ َّ
تب ُتؤ ِث ُر
غير مؤتمن ملا يكتب في ِضل بكتابته وي ِضل املدعوين بما ينشره من ك ٍ
ً
على معتقداتهم وسلوكياتهم وسدا لهذه الذريعة َح َّر َم علماء السلف املتاجرة

ُ
بالكتب التي فيها انحراف في العقيدة أو الشريعة أو األخالق ُونظم اإلسالم
َ
ُ
وحذروا من ن ْس ِخها ،ألنها لسان املجتمعات الجاذب للقلوب وامل َح ّ ِرك للشهوات
ُ
ُ
األهواء
كتب
ِ
املحرمة ،قال مالك رض ي هللا عنه" :ال تجوز َاإلجارات في ش ٍيء من ِ
ً
كتبا ثم قالَ " :و ُك ُ
والبدع عند أصحابنا
تب أ ْه ِل
والبدع والتنجيم ،وذكر
ِ
األهواء ُ ِ
ِ
ُ
هي ُ
الكالم من املعتز ِلة وغيرهم وتفسخ اإلجارة في ذلك ،وكذلك
أصحاب
كتب
ِ
ِ
بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك"( ،)147وإن من مقتضيات
القضاء
كتاب
ِ
ِ
ً
أمانة الكتابة أداؤها للمدعو وإن كان مخالفا في االعتقاد والعمل ،وهذا كما
ثبت عن ابن عباس رض ي هللا عنه أنه لم يترك الكتابة الدعوية في ِإ َج َاب ِت ِه على
أسئلة نجدة ،و كان من الخوارج فقد َو َر َد" :أن نجدة كتب إلى ابن عباس رض ي
َ َ َ
هللا عنه ،يسأله عن خمس خالل فقال ابن عباس رض ي هللا عنه( :ل ْوال أ ْن
َْ ُ َ ًْ َ َ َْ ُ َْ
َ َّ
اس
أكتم ِعلما،ما كتبت ِإلي ِه)( ،)148قال النووي رحمه هللا" :معناه أن ابن عب ٍ
ُ َ
رض ي هللا عنه َي ْك َر ُه َن ْج َد ًة لب ْد َعتهَ ،وه َي َك ْو ُن ُه م َن ْال َخ َوارج َّالذ َ
ين َي ْم ُرقون ِم َن
ِ ِ
ِ
ِِ ِِ ِ
ْ ِْ َ
َ َ َّ َ َ
َ
الدين ُم ُر َ
ّ
وق َّ
الس ْه ِم ِم َن َّ
الر ِم َّي ِة َول ِك ْن ملا َسأل ُه َع ِن ال ِعل ِم ل ْم ُي ْم ِك ْن ُه ك ْت ُم ُه
ِ
ِ
َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ً َ َ َ ْ ُ َ
ْ
)
149
(
فاضطر ِإلى جو ِاب ِه وقال:لوال أن أكتم ِعلما ما كتبت ِإلي ِه"  ،وإن من دواعي
تأهيل الداعية الكاتب أن يسخر جهده ووقته وعلمه الشرعي في مجاهدة
املنحرفين والرد على أهل البدع واألهواء ومن دقة أمانة السلف في الكتابة
َ
َ
َ ْ ْ ْ َ َ
َ
َ ْ َ َّ
قول َو ِكيع~":أ ْه ُل ال ِعل ِم َيك ُت ُبون َما ل ُه ْم َو َما َعل ْي ِه ْم َوأ ْه ُل األ ْه َو ِاء ال َيك ُت ُبون ِإال َما
َ
ل ُه ْم"( ،)150وبين اإلمام أحمد رحمه هللا أهمية التزام الكاتب الداعية ِب َو ِرع
ْ
املتقين واألدب عند االقتباس والنقل من كتب اآلخرين وأن يكون ِب ِإذ ٍن وقد:
ُ
"س ِئ َل رحمه هللا عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث،فهل ملن وجدها أن
يكتب منها،ثم يردها فقال :ال ،بل يستأذن،ثم يكتب"( ،)151وتحري الصدق
والعدل واألمانة في الكتابة الدعوية ثمرته رسوخ هذه الفضيلة وصالح أحوال
وحري أن يكون ن َت ُ
الدعوة كلها َوك ْس ُب ث َق َة املدعوين في كتابات الداعيةَ ،
اجه
ِ
ِ
ُ َ
ْ ً
ن
ُمثمرا وعطاءاته مو ِقظة وكلماته مؤثرة ويعتبر التدريب الفني على فنو الكتابة
أحد املؤهالت الضرورية ،إذ إن التأهيل العلمي ال يغني عن االتأهيل الفني
َ
والتدريب التقني كالهما َم ْعلم في طريق اإلبداع واالزدهار والنماء وأوقع في
ُ ً
ً
ً
النفوس ،ولهذا جعل العلماء قوانين لعلم الكتابة وشروطا َو ِاجبة َو ُم ْستحبة
ً
(َ ُّ )152
وات ِخذ للكتابة دارا
لكل من تقدم لشغل هذه الوظيفة الشريفة الجليلة ،
ً
وموضعا للتعليم والتدريب واملهارة والتأهيل في فنون الكتابه وأساليبهاَ ،قالَ
َْ
ْ
ْ
َْ
ُ
ْاب ُن األ ْع َر ِاب ّ ِي رحمه هللا" :الكا ِت ُب ِع ْن َد ال َع َر ِب:ال َع ِال ُم"( ،)153وقال امل َب ِّر ُد رحمه هللا:
ُ ّ
ُ
ُْ
"املَ ْك َت ُب َم ْوض ُع َّ
اب ّ
والك َّت ُ
الصبيان"( ،)154ومن أبرز
الت ْع ِل ِيم واملك ِت ُب امل َع ِلم
ِ
ِ
ْ
َ
مظاهر تأهيل الداعية للكتابة ِتكرار التدريب وا ِملران على الكتابة والصبر على
َ
َ ُّ
تكلف تعليمها حتى تصبح ط ِّي َعة َمجودة ُم َح ّسنة الخط قال ابن

( )143اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث,للمديين ,13/4,واحلديث املذكور مل أجده يف كتب
ال " :اكتب رسول َِّ
اَّلل  إِ اىل أ ْاه ِل
السنة,وورد بلفظ قريب منه,عند ابن سعد,روى
بسنده,ع ِن ابْ ِن أِايب اِجن ٍ
يح قا ا
ا
اا ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْيام ِن وبـا اع ا ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ايل دينه ْم» الطبقات الكربى
ا ا
ايل علْمه ْم او ا
ث إلايْه ْم م اعاذًا« :إين قا ْد بـا اعثْت عالايْك ْم م ْن اخ ْري أ ْاهلي او ا
,ص, 585واحلديث مرسل,وأخرجه الطربي عن عبدهللا بن أيب بكر,مرسالً,وأخرجه ابن زجنويه ,يف األموال (/2
حجر«:واه اذ ِان م ْر اس اال ِن يـ اق ِوي
,749)463والقاسم بن سالم ,يف األموال (ص »517« )259قال احلافظ ابن
ا
احدمهاا ْاآل اخار "  ,التلخيص احلبري (:)315 /4
أا
( )144النهاية يف غريب احلديث واألثر ,البن األثري()148 /4
ِ
احك ِ
ضائِِل
اام (,7191)74 /9والنسائي يف السنن الكربى,كِتااب فا ا
( )145روا البخاري يف صحيحه ,كتااب األ ْ
ِ
ب ِذ ْكر اكاتِ ِ
ب ال اْو ْحيِ»7941«:)249 /7( ,
الْق ْرآن  ,ااب ٌ

( )147جامع بيان العلم ,البن عبدالرب ()943 /2
ِ
ِ
ِ
السري,ابب الن اساء الْغاا ِزاايت (,137)1444 /3والرتمذي يف
( )148رواه مسلم يف صحيحه ,كتاب اجلهاد و
ا
ول هللاِ صلَّى َّ ِ
ِ
الس ِري اعن رس ِ
َّ
,ابب ام ْن يـ ْعطاى ال اف ْيءا (. 1556)178 /3
م
ل
س
ا
اَّلل اعلاْيه او ا ا ا
سننه ,أابْـ اواب ا ْ ا
( )149شرح النووي على مسلم ()190 /12
( )150رواه الدارقطين يف سننه)27 / 1(,واَلروي يف «ذم الكالم وأهله» ()188 /2
( )151قوت القلوب ,أبو طالب املكي (,)466 /2وانظر  :إحياء علوم الدين,للغزايل ()96 /2
( )152انظر ابلتفصيل :الرسائل األدبية,للجاحظ (ص ,)208 - 206 :أدب الكاتب  ,البن قتيبة (ص:
 )307الصناعتني :الكتابة والشعر ,أليب هالل العسكري (ص )55 :املثل السائر يف أدب الكاتب
والشاعر,البن األثري (،)163 /1
( )153مقاييس اللغة,البن فارس ()159 /5مادة (كتب
( )154املصدر السابق .

( )146رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني)107 /3( ,وذكر أبو داود أنه كان يكتب للنيب,مث
ارتد,فأجاره عثمان يوم الفتح ,فراجع االسالم بني يديه عليه السالم فقبله بعد تلوم"> سنن أيب داود,كتاب
احلدود,ابب ْ ِ
يم ِن ْارتا َّد (4358 )128 /4
ا
احل ْك ِم ف ا
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محمد عبدالرزاق إمام

ُ َ َّ َ َ َ ْ ُ
األ ّم ّي َين َر ُس ًوال م ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم َآيا ِت ِه َو ُي َز ِّكيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ْال ِك َت َ
اب
ِ
(هو ال ِذي بعث ِفي ِ ِ
ِ
ِ
ََ
َ َ
ْ ْ َ
َ
ضال ٍل ُم ِب ٍين) سورة الجمعة ،اآلية  ،2:قال ابن
َوال ِحك َمة َو ِإ ْن ك ُانوا ِم ْن ق ْب ُل ل ِفي
عباس رض ي هللا عنه" :الكتاب ،الخط بالقلم"( ،)160وملا كان "الخط فشا في
العرب بالشرع،ملا أمروا بتقييده بالخط"( ،)161فقد كان النبي صلى هللا عليه
َّ
وسلم يستحث الصحابة رضوان هللا عليهمِ ،ب َت َعل ِم أصول وضوابط إحكام
الكتابة الشرعية بشتى أدواتها من القلم والدواة والقرطاس والصحيفة
ونحوها ،حيث إن إحكام صناعة الكتابة بها تحفظ الفرائض واألحكام والسنن
والشرائع واألخالق ويتلطف في تفقيههم معانيها ومعرفة مدلوالتها وحسن
تقييدها ،فيكمل لديهم العلم النافع والتطبيق العملي الصحيح بها ويرتقوا إلى
ْ ْ َ َ ُ
َ ً َ ً
درجة الحكمة ،قال تعال(َ :و َم ْن ُي ْؤ َت ال ِحك َمة ف َق ْد أو ِت َي خ ْيرا ك ِثيرا )
سورةالبقرة:اآلية  ،269:ومن مظاهر اإلحكام ضبط ترتيب أولويات الكتابة،
ً
حيث أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالعناية أوال بكتابة القرآن العظيمَ ،ع ْن
ودا َن ْك ُت ُب َما َن ْس َم ُع م َن َّ
الُ ( :ك َّنا ُق ُع ً
َأبي ُه َرْي َر َة رض ي هللا عنه َق َ
الن ِب ّ ِي صلى هللا
ِ
ِ
َ َ َ َ َََْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُُ َ َ َُْ َ َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ن
عليه وسلم فخرج علينا ،فقال":ما هذا تكتبو ؟ "فقلنا :ما نسمع ِمنك،
ََ َ َ
الَ " :أ ِك َتاب َغ ْي ُر ِك َت َ
هللا؟ " َف ُق ْل َناَ :ما َن ْس َم ُعَ ،ف َق َ
هللا
ال":أ ِك َتاب َم َع ِك َت
فق
اب ِ
اب ِ
ِ
ََ ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
)
163
(
)
162
(
هللا ،وأخ ِلصوه)  ،ومن شواهد أهمية التوثيق ،ما ورد
ْام ِحضوا
ِكتاب ِ
َ
عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( :ق ِّي ُدوا
ْالع ْل َم ُق ْل ُتَ :و َما َت ْقي ُ
يد ُه ؟ َق َ
الِ :ك َت َاب ُت ُه»( ،)164فالكتابة الدعوية الرصينة
ِ
ِ
ل
والنافعة من عوامل ضبط العلم ولها أصو فنية تحكم ضبطها ،ومن
تطبيقات النبي صلى هللا عليه وسلم لوسيلة ضبط الكتابة الدعوية الرسم،
حيث إن له دالالت دعوية عميقة التأثير ومعاني تشويقية إلثارة اهتمام
َّ
َ ْ َ
ّللا بن مسعود رض ي هللا عنه
املدعوين والعناية بمدلوالت الرسم ،عن ع ْب ِد ِ
َ َ َ َّ
َ ًّ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ
ُ َّ
ّللا
ّللا صلى هللا عليه وسلم خطا ِبي ِد ِه ثم قال هذا س ِب
ق
يل ِ
ال( :خط َر ُسول ِ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُّ
َ
ال ث َّم خط عن يمي ِن ِه و ِشم ِال ِه ث َّم ق َ
ُمست ِق ًيما ق َ
ال ه ِذ ِه السب ُل ولي َ
س ِمن َها س ِبيل
ِ
ُ ْ َ ً َ َّ ُ ُ َ
َّ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َّ َ َ
وه َوال
اطي مست ِقيما فات ِبع
ِإال عل ْي ِه ش ْيطان يدعو ِإل ْي ِه ث َّم ق َرأ (و ِإن هذا ِص َر ِ
َت َّتب ُعوا ُّ
الس ُب َل)( )165سورة األنعام:اآلية  ،]153فشرح النبي صلى هللا عليه
ِ
ً
وسلم اآلية الكريمة بالتطبيق العملي ،مستخدما الكتابة الدعوية بوسيلة
الرسم لصراط هللا تعالى املنصوص عليه في اآلية" ،في صورة خط مستقيم،
َّ
َو َر َس َم ُّ
الس َب َل األخرى التي َحذ َر ِت اآلية من اتباعها في صورة خطوط متعرجة
ً
قائال(َ :ه ِذ ِه ُّ
الس ُب ُل
عن يمين الخط األوسط املستقيم وشماله ،ثم يشير إليها
َ
َّ َ َ َ
َو َل ْي َ
س ِم ْن َها َس ِبيلِ ،إال َعل ْي ِه ش ْيطان َي ْد ُعو ِإل ْي ِه) ،ثم يختم التوضيح العملي
بقراءة اآليةالكريمة فتقع أعظم موقع في نفس السامع املشاهد وعقله"(،)166

ُ
املرزبان":الخط هندسة صعبة وصناعة شاقة"( ،)155نستخلص مما سبق َّأن
ّ
أبعد غايات تأهيل الداعية الكاتب في كتابته أن ُي ِؤث ُر في املدعوين بأدائه
الكتابي الدعوي املتقن ودقة تنظيمه ألسس الدعوة العقدية والعبادية
واألخالقية وحسن ترتيبها وفق األهم فاملهم وعرض املعلومات الدعوية وتمام
تنسيقها.
 - 2اإلحكام والضبط:
ً
الكتابة من الوسائل الدعوية التي يتطلب تحريرها وإحكامها شكال
ً
ومضمونا ألن اإلحكام والتوثيق من العوامل املساعدة لجذب املدعوين
واستمالتهم إلى حقائق الدعوة َو ُي ْر َجى لها األثر اإليجابي املطلوب في النفس
َ
والعقل والسلوك ُويؤ َّم ُل لها القبول واالقتناع ومن ركائز اإلحكام والتحرير:
الختم حيث يعد أحد أشكال ضبط املكتوب وتحريره وقد اعتنى بذلك األنبياء
والرسل عليهم الصالة والسالم في دعواتهم ،ففي دعوة سليمان عليه الصالة
والسالم وردت العناية الفائقة بضبط الكتابة ،حيث َأ ْر َ
سل إلى ملكة سبأ
برسالة لطيفة فيها الدعوة إلى هللا عز وجل قال تعالى( :اذهب ِّب ِك َت ِابي هذا
ُْ َ
َ َ َ
َ
ََْ َ ُ َ
فأل ِق ْه ِإل ْي ِه ْم ث َّم ت َو َّل َع ْن ُه ْم فانظر َماذا َي ْر ِج ُعون قال ْت ياأيها املأل إني أل ِق َي ِإل َّي
ك َتاب َكريم) سورة النمل،اآليةَ ،2829 :ف َو َ
فت الكتاب بالكرم ألنه ينصرف
ص ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ْ
إلى نفاسته في جنسه بأن كان نفيس الصحيفة نفيس التخطيط ب ِهيج الشك ِل
ً
ُم ْس َتوفيا كل ما جرت عادة أمثالهم بالتأنق فيه ومن ذلك ُح ْس ُن مضمونه وأن
َ ُ
َ
ً
يكون مختوما من عند َم ِل ٍك ك ِر ٍيم( ،)156قال ابن العربي رحمه هللا" :ك َر َامة
َ
َ َ
ْ َ
اب خ ْت ُم ُه"( ،)157وقد اتخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم الخات َم في كتبه
ال ِكت ِ
ورسائله الدعوية ويعد من أسس إحكام الصناعة الكتابية ليكون أرجى لقبول
َ ْ ََ
َ َّ َ َّ
ُ
الح َّجة ّ َ
ّللا صلى
س رض ي هللا عنه( :أن ن ِب َّى ِ
الرسالية ،عن أن ٍ
املدعوين وإقامة َ َ ِ
َ َ َ َ ْ َُْ َ َ َْ َ َ َ َ
ْ
َ ُ َ َّ
يل ل ُه ِ:إ َّن ال َع َج َم ال َي ْق َبلون ِإال
هللا عليه وسلم كان أراد أن يكتب ِإلى العج ِم ف ِق
اص َط َن َع َخ َات ًما م ْن ف َّ
َ
ِك َت ًابا َع َل ْي ِه َخا ِتمَ ،ف ْ
ض ٍة)( ،)158وج َّم َل الرسول صلى هللا
ِ ِ
َ َ ّ ً
عليه وسلم هذه الوسيلة بالضبط املعنوي واملادي ومنه الخ ْت ُم ت َم ِشيا مع
ُر ُسوم األمم والشعوب وامللوك ،وألن فيه مصلحة لتبليغ دعوة اإلسالم،قال
َ َ
القاض ي عياض رحمه هللا" :وفيه ُمخالقة الناس بأخالقهم واستئالف العدو
بما ال يضر"( ،)159ونصوص القرآن الكريم والسنة املطهرة حافلة بتحرير
ضوابط أصول الكتابة الدعوية وتوظيف قوانين هذه الصناعة الفنية في
ْ ْ َ
(ن َوال َقل ِم َو َما
جميع أساليبها ووسائلها ،ومن شواهد ذلك قوله تعالى:
َي ْس ُط ُر َ
ون) سورة القلم :اآلية ،2 -1والكتابة يجب فيها العدل قال تعالى:
ْ
ُ َ
ْ ْ
َ(ول َيك ُتب َّب ْي َنك ْم كا ِتب ِبال َع ْد ِل) سورة البقرة ،آية  ،282والحذر من طغيان
َ َ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ
ُ َ َ
ُ
تاب ِبأ ْي ِد ِيه ْم ث َّم َي ُقولون َهذا ِم ْن
الكتابة ،قال تعالى( :فويل ِلل ِذين يكتبون ال ِك
َْ
ََ ً َ ً
ْ َّ
يال َف َو ْيل َل ُه ْم ِم َّما َك َت َب ْت َأ ْي ِديه ْم َو َو ْيل َل ُه ْم ِمماَّ
ّللا ِل َيشت ُروا ِب ِه ثمنا ق ِل
ِعن ِد ِ
ِ
ْ
َ
َيك ِس ُبون) سورة البقرة:اآلية ،79 :وقد بين هللا تعالى أن من أعظم مقاصد
الرسالة النبيوية تعليمهم معاني كتابه عز وجل ودعوتهم إلى الكتابة قال تعالى:

( )160رواه ابن أيب حامت يف تفسري القرآن العظيم (,)653 /2وذكره الثعليب يف الكشف والبيان عن تفسري
القرآن ()97 /26بال سند
( )161النكت والعيون,للماوردي (:)6 /6
احمضوا من حمض" :املحض :اللََّب اخلالص بال رغوة .و ُّ ٍ
(ِْ )162
ض,
ص حّت ال يشوبه اشيءٌ فهو حماْ ٌ
ا
اْ
كل شيء اخلا ا
ا
العني,للفراهيدي()111 /3مادة(حمض)
( )163مسند اإلمام أمحد,11092 )157 /17(,تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص,)34قال اَليثمي يف
جممع الزوائد")423 /2( ,وفيه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،وهو ضعيف ،وبقية رجاله رجال الصحيح"
( )164رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ,362)188 /1( ,وأخرجه من طريق أخرى أبو نعيم يف
اتريخ أصبهان (,763:)199 /2قال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )42 /5( ,صحيح لغريه .
ِ
ِ ِ
{وأ َّ
يما} ()95 /10
ان اه اذا صاراطي م ْستاق ً
( )165رواه النسائي يف السنن الكربى ,ابب قاـ ْوله تاـ اع ااىل :ا
ِ
ص ِحيح ِْ
اإل ْسنا ِاد ،اواْمل
يث
د
ح
,وقال:
2938
 ,11110واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ()261 /2
ا ٌ ا
ُيا ِر اجاه» ووافقه الذهيب :صحيح .
( )166الرسول والعلم,يوسف القرضاوي,ص. 145

( )155رسالة يف علم الكتابة ,أليب حيان التوحيدي,ص,36
( )156انظر :التفسري الكبري ,للرازي ()554 /24التحرير والتنوير ,البن عاشور( )253 / 19تفسري
الشعراوي ,اخلواطر ()6735 / 1
( )157أحكام القرآن البن العريب ()485 /3
( )158رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري,ابب دعوةِ اليـه ِ
َّص اارى,2938«:)45 /4( ،ومسلم يف
ن
ال
و
ود
ْ
ا ا ا ا ا ا
ِ
ب إِ اىل ال اْع اج ِم»
ب ِيف ِاّتا ِاذ النِ ِ
«اب ٌ
َّيب ا
صحيحه,كتاب اللباس والزينة ,ا
صلَّى هللا اعلاْيه او اسلَّ ام اخامتاًا لا َّما أ اار ااد أا ْن ياكْت ا
(, 5602)151 / 6واللفظ له .
( )159إكمال املعلم شرح صحيح مسلم  ,للقاضي عياض ()310 / 6
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َ
وفي هذا املوقف الدعوي التعليمي للرسول صلى هللا عليه وسلم ،يتبين لنا أ َّن
انضباط الكتابة الدعوية وفق صراط هللا املستقيم هو مفتاح هذا الدين
وسبيل االرتقاء والتقدم والنهوض على مستوى الفرد واملجتمع واألمة وإذا
انحرفت عن ذلك أصبح على رأس كل سبيل من هذه الكتابات الدعوية
َ
شيطان يدعو إليها ف ُي ِض َّل املدعوين ،ومن معالم أصول الكتابة السماحة
ومراعاة املصالح العلياَ :ي ُد ُّل لذلك ماورد في كتابة شروط صلح الحيبية ،ففي
ُ
َ
ْ
حديث الزهري رحمه هللاَ :ف َج َاء ُس َه ْي ُل ْب ُن َع ْمرو َف َق َ َ
ات اك ُت ْب َب ْين َنا َو َب ْي َنك ْم
ال:ه ِ
ٍ
َ َ َ َ َ ْ َّ
َ
َ َ َ َّ
ّللا َّ
الر ْح َم ِن
م
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ب
(
:
ال
ق
ف
،
ب
ت
ا
ِ ِ ِ
ِكت ًابا ،فدعا الن ِب ُّي صلى هللا عليه وسلم الك ِ
َ َ ُ َ ْ َ َّ َّ ْ ُ َ َ َّ
ّللا َما َأ ْدري َما ُه َوَ ،و َل ِكن ْاك ُت ْب ب ْ
َّ
اس ِم َك
الر ِح ِيم) ،قال سهيل :أما
الرح َمن ،فو ِ
ِ
ِ
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َّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
َ
َّ
َ
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ُ
ُ
ْ
َ
الل ُه َّم ك َما كنت تكت ُب ،فق َ
ّللا َّ
الر ْح َم ِن
ّللا ال نكت ُب َها ِإال ِب ْس ِم ِ
ال امل ْس ِل ُمون :و ِ
ْ ُ ْ ْ َ َّ ُ َّ ُ َّ َ َ َ
ال َّ
الر ِحيمَ ،ف َق َ
الَ (:هذا
الن ِب ُّي صلى هللا عليه وسلم( :اكتب ِباس ِمك اللهم) ،ثم ق
َّ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َّ
ُ َّ
َ َ َ
َ
ّللا)َ ،ف َق َ
ّللا ل ْو ك َّنا ن ْعل ُم أ َّن َك َر ُسو ُل
ال ُس َه ْيل :و ِ
َما قاض ى عل ْي ِه ُمح َّمد َر ُسول ِ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ُ ْ ُ َ َّ
ُْ
ّللاَ ،ف َق َ
ال
ّللا ما صددناك ع ِن
البي ِت ،وال قاتلناك ،ول ِك ِن اكت ْب ُمح َّمد بن ع ْب ِد ِ
ِ
النب ُّي صلى هللا عليه وسلمَ ( :و َّّللا إ ّني َل َر ُسو ُل َّّللاَ ،وإ ْن َك َّذ ْب ُت ُمونيْ ،اك ُت ْب ُم َح َّمدُ
َّ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َ
َّ ً ّ
َُ
َ
ْ ُ َ ْ َّ َ
ال ُّ
»ق َ
الز ْه ِر ُّي رحمه هللاَ :وذ ِل َك ِل َق ْوِل ِه( :ال َي ْسألو ِني ُخطة ُي َع ِظ ُمو َن
ّللا
بن عب ِد ِ
َّ َّ َ ْ َ
َ
ُ
ْ
ُ
َّ
ْ
ُ
ْ
ُ
)
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(
ّللاِ ،إال أعطيتهم ِإياها)  ،ومما يح ِكم ضبط الكتابة الدعوية،
ِف َيها ُح ُر َم ِ
ات ِ
ما نبه إليه بعض العلماء في بعض مصنفاتهم ،من ذلك :أن يكون الداعية
ً
ً
الكاتب َذا َب َ
ص ٍر باللغة وإتقانا بقواعد النحو والصرف" ،مجتهدا في حفظ
كتاب هللا لينتزع ما يناسب املضمون الدعوي من آياته الشريفة" ،وأن يعرف
ً
ً
كثيرا من السنة واألخبار والتواريخ والسير ويحفظ كثيرا من الرسائل والكتب
ً
ً
ويكون متناسب األلفاظ متشاكل املعاني عارفا بما يحتاج إليه ماهرا في نظم
ً
الشعر نظيف الثوب لطيف املركب ظريف الكالم ليق الدواة( ،)168متوددا إلى
َ َ
الناس مخالطهم غير متكبر عليهم َد ْم َث األخالق َرق َ
يق الحواش ي ت ِرف األطراف
ِ
َ
َ
َ
َع ْذ َب َّ َ َ َ
ْ
َ
ُ
)
169
(
رف وال
ف  ،وال متعج ٍ
السجايا ح َسن املحاضرة مليح النادرة غير قن ٍ
العو َ
ُم َت ّكلف األلفاظ الغريبة وال ُم َت َع ّسف اللغة َ
يص ِة"( ،)170ومن دواعي
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ً
ً
َ َ َّ
اإلحكام والتحرير ضبط الحروف شكال ورسما ،قال املاوردي رحمه هللا" :وملا
َ َ
َ ْ ْ َ
َ
َ َ ْ َ ُّ َ ْ
َ
ان الخط ِب َهذا ال َح ِالَ ،و َج َب َعلى َم ْن أ َر َاد ِح ْفظ ال ِعل ِم أ ْن َي ْع َبأ ِبأ ْم َرْي ِن
ك
َ َ َ َْ ُ ْ
َْ ُ َ ْ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ
اش َت َبهَ
ُ
ُ
وف على أشك ِالها املوضوع ِة لها ،والثا ِني :ضبط ما
أح ِد ِهما:تق ِويم الحر ِ
ْ َ ّ َ ََ
ْ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
َ
ْ
ِمنها ِبالنق ِط واألشك ِال املميز ِة لها ثم ما زاد على هذي ِن ِمن تح ِس ِين الخ ِط ومالح ِة
َ ْ َ
َْ َ ََْ َ َ
ُ
س ِبش ْر ٍط ِفي ِص َّح ِت ِه"( ،)171ومن ُس ُب ِل
نظ ِم ِه ف ِإ َّن َما ُه َو ِزَي َادة َح ِذ ٍق ِبصنع ِت ِه ولي
َ
ض ْب ِط الكتابة الدعوية ،استثمارها لعلوم البالغة من املعانى والبيان والبديع
ومن األصول الفنية التي ذكرها علماء البالغة في ذلك :أن يكون ُّ
الد َعاء املُ َ
ود ِع
َْ
ً
في َ
ص ْد ِر الكتابة مشتقا من املعنى الذي ُب ِن َي عليها وأن يكون َمطل ُعها عليه ِج َّدة
ً
مبنية على مقصد الكتاب وتكون ر َق ُ
َور َشاقة وتكون
اب املعاني آخذة بعضها
ِ
َُْ َ ً
ضبة فيكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة ،وأن
ببعض وال تكون مقت
ُ ََْْ
َ
تكون ألفاظ الكتاب غير مخلولقة بكثرة االستعمال بمعنى أن تكون األلفاظ
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ً
ً
ً
املستعملة َم ْس ُبوكة َس ْبكا غريبا يظن السامع أنها غير ما في أيدي الناس وهي
مما في أيدي الناس ،وأن ال تخلو الكتابة من معنى من معاني القرآن الكريم
واألخبار النبوية ،فإنها معدن الفصاحة والبالغة ( ،)172وكل هذه الضوابط،
َ َ
َّ
َّ
من شأنها أن َي َت َمك َن الداعية من ِذ ْه ِن املدعوين ُويؤ ِثر في قلوبهم ف َي ْفت َّن ببراعته
ُ َْ
َ
عقولهم َوي ْخل ُب أل َب َابهم َوي ْست ِث ُير عواطفهم والحماسة فيهم بما ُي ْو ِرده من فنون
َ
ُْ َ ْ َ
َُ ّ
حر ُك َمشاعر النفس ُوي ِث ُير ك ِامن حركاتها
وأساليب الكالم املستح َسنة في ِ
ً
َ
َ
رض أن تكون كتابته أش ُّد اتصاال بالعقل وأقرب لتنمية إدراك املدعوين
ِلغ ِ
ً
وداعيا إلطالق التفكير واالعتبار ملا يعرضه من مسائل دعوية وقصص
ومواعظ ومجادلة وأمثال للموازنة واملقايسة بين دعوة الحق والهدى والرشاد
ُ
وبين غيرها من دعوات الضاللة والغي إن الداعية بتصرفه في ف ُنو ِن البالغة
َ
واألدب ُ
وح ْس ِن ِصياغ ِة النصوص واإلنشاء لعرض موضوعات الدعوة ،وهذه
َ َ
من شأنها أن ت ْب َعث القدرة العقلية لدى املدعوين على وضع األمور في مواضعها
ووزنها بموازينها الصحيحة للوصول إلى الحق واتباعه عن يقين وصدق ،ومن
عوامل ضبط وسيلة الكتابة الدعوية ،ربطها باألدلة الشرعية والقواعد
األصولية والفوائد الفقهية ليحصل َّ
الت ْأ ِص ُ
يل الشرعي في جميع مجاالتها
وبشمولية متكاملة فيتم ضبط الكتابة في أسس الدعوة ومنهجها بأدلة الكتاب
ُ ْ َ
والسنة وضبط االجتهادات الكتابية في أساليب الدعوة ووسائلها بما ا ْس ُتن ِبط
من قواعد وضوابط شرعية ومقاييس علمية دقيقة واإلفادة منها في جميع
أمور الدعوة االستداللية وتطبيقاتها النظرية والعملية واالجتهادية "فقاعدة
ً
(األمور بمقاصدها ) ،وقاعدة (األمر للوجوب) مثال قواعد يحتاج إليها في
الجانب العقدي ،كما يحتاج إليها في الجانب العبادي والخلقي والدعوي
ويستدل بها وبأمثالها على أحكام فرعية كثيرة في مختلف"( ،)173جوانب
املناشط الدعوية ويستلزم من الداعية أن يسترشد بها في جميع أنواع كتاباته
ُ ُ
وج ْملة القول .إن الداعية
الدعوية لتسير دعوته على هدى وبصيرة وحكمة
ّ
الكاتب :كلما َس ِط َر الكتابة الدعوية على ورق َر ٍاق وضبطها بخط جميل وكالم
َّ
ً
حكيم ممهورة بخاتمه الط َب ِعي وحسن بالغته وإصابته املعنى املدعو إليه كان
ً
ً
ذلك َأ ْد َعى لقراءتها َو ُم َش ّو ًقا ملدراستها َ
وح ِر ٌّي ألن يكون محبوبا ومقبوال لقارئه.
ِ
 - 3الوضوح:
أ -من أهم ضوابط الكتابة الدعوية الوضوح املشرق والبيان املؤثر،
فالقرآن الكريم كتاب الدعوة ،هو املثل األعلى في كمال الوضوح لدى عرضه
لعقائد اإلسالم وشرائعه وآدابه وتطبيقاته الدعوية ،وقد وصف هللا تعالى هذا
الكتاب العزيز بصفة الوضوح والبيان في عدد كبير من آياته الكريمه منها قوله
ُ ْ
ُ
ْ َ
تاب َوق ْر ٍآن ُم ِب ٍين) سورة الحجر ،اآلية  ،1دلت اآلية
تعالى( :الر ِتلك آيات ال ِك ِ
على"أنه الكتاب الجامع للكمال والغرابة،في البيان والظهور ُ
أي:ي َب ِّي ُن من تأمله
َّ
بره ُر ْش َد ُه ُ
وتد ُ
وه َداه إلى أصول املعتقدات الصحيحة في الدالئل واملسائل").(174
إن الدعوة املكتوبة في القرآن الحكيم ملخاطبة العقل وإعمال الفكر والنظر
ً
ً
والتدبر في اآلفاق وفي األنفس وفي سائر املخلوقات واضحة كل الوضوح ميسرة
َ َ َ ْ ُ ُُ
َْ
وج إلى
لألفهام ليس فيها
إبهام وال أوهام وليس فيها لبس وال َ َخفاء سهلة الول ِ
َّ َ َ
ََ
ْ
َ
ُ
قلب املدعو والنفاذ إلى عقله ونفسه وتف ِعيل كل ملكا ِته ببساطة واضحة
َّ
يعرضها القرآن الكريم في أساليب َب ِّي َن ٍة ُمؤ ِث َر ٍة تجمع بين الدليل الشرعي

( )167رواه البخاري يف صحيحه,كتاب الشروط ,ابب الشُّر ِ
وط ِيف اجلِه ِاد واملصا احل ِة مع أ ْاه ِل احلر ِ
ب ( /3
ا ا ا ا اا
ا
اْ
,2731 )195و عبد الرزاق يف مصنفه (. 9720«:) 330 /5
( )168ليق :اللِيق :شيء جيعل يف دواء الكحل,والقطعة منه لِيقةٌ,ولِيقة الدواة :ما اجتمع يف وقبتها من السواد
مبائها ,العني,للفراهيدي ()214 /5مادة (ليق)
س وتشقق ,والقنف :الغليظ األانْف ,انظر :معجم مقاييس اللغة  ,البن فارس(/ 5
( )169قاـنا ا
ف:قنف القاع يـاب ا

( )172انظر ابلتفصيل:املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ,البن األثري()87 /1
( )173القواعد الشرعية ودورها يف ترشيد العمل اإلسالمي ,حممد أبو الفتح البيانوين,ص 37
( )174انظر  :جامع البيان ،للطربي  ،3/8الكشاف ،للزخمشري . 569/2

ف)
)34مادة(قاـنا ا
( )170مثرات األوراق  ,البن حجة احلموي ()130 / 1
( )171أدب الدنيا والدين ,للماوردي (ج  / 1ص )66
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والبرهان الحس ي واإلقناع العقلي والتأثير الوجداني والوضوح الكامل والسالمة
َّ
من كل تعقيد أو غموض ُتؤ ِثر فيه وتحمله على االقتناع بما يدعو إليه من
َ
فرائض وحدود وأحكام واالطمئنان إليها وتطبيقها في واقع الحياة ،وقد أ ْر َسل
هللا تعالى خاتم رسله صلى هللا عليه وسلم بلسان قومه ولغتهم وهي العربية،
وكتب إلى جميع أصناف املدعوين بهذه اللغة العربية وهي أسهل اللغات
وأجمعها وأفصحها وأبينها فكانت في غاية الوضوح ،والداللة على املراد في
وش ْر َع ِتها ومبادئها والدعاة من العرب املستجيبين لدعوة النبي صلى هللا
منهجها ِ
ى َ
َ
َ
عليه وسلم أولى وأحر أن تقع على عاتقهم مسؤولية الدعوة والبالغ والكتابة
بها في َّ
شتى بقاع األرض وترجمتها إلى شتى اللغات بألسنة واضحة البيان بما
يدعو إلى فهمها وتدبرها واالقتناع بها وإقامة الحجة عليهم بها ،وقد ورد تقرير
ُ َّ
الوضوح في حديث ْال ِع ْرَباض ْبن َسارَي َة رض ي هللا عنه َقا َلَ :ق َ
ّللا صلى
ال َر ُسول ِ
ِ ِ ِ
َ ُ َ
َ َ
هللا عليه وسلم( :إ ّني َت َر ْك ُت ُك ْم َع َلى ْال َ
اض َح ِة ل ْيل َها ك َن َه ِار َها ال َي ْرغ ُب َع ْن َها َب ْع ِدي
و
ِِ
ِ
ُ
ِم ْنك ْم ِإال َه ِالك)( ،)175فتركنا النبي صلى هللا عليه وسلم في أمر ديننا كله دالئله
ومسائله على منهج دعوي واضح بسيط ال تعقيد فيه وال غموض فال يعتري
َ
ُ
أصول الدين في جزئياته وكلياته ل ْبس وال غ ُموض وال خفاء .هذا وإن الكتابة
َّ
ُ
الدعوية على الطريقة الواضحة الظ ِاهرة امل َس َّهلة البيضاء التي تركنا عليها
النبي صلى هللا عليه وسلم في الدين سبيل الستجابة املدعوين وتجنيبهم سبل
َ َّ َ ُ
الضالل ،كما قال عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه" :يا أيها الناس ق ْد ُسن ْت لك ُم
ُّ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُّ
َّ
اس
السنن وف ِرضت لكم الفرا ِئض وت ِركتم على الو ِ
اضح ِة ِإال أن ت ِضلوا ِبالن ِ
ً
َّ
ً
َي ِمينا َو ِش َماال ")ُ ،(176يؤ ِك ُد سيدنا عمر رض ي هللا عنه ،وضوح الفرائض والسنن
ً ً
ُ ُ ً
ضوحا كامال َب ِّينا لسالكه يستلزم على الدعاة عدم إضالل املدعوين عما ظهر
و
ً
ً
ً
واستبان من شرائع اإلسالم لدى دعوتهم قوال أو فعال أو كتابة وينبغي عليهم
َ
ْ
أن َي ْست ْن ِف ُدوا ُو ْس َعهم ،في االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،واق ِت َف ُاء
َه ْدي ُد َعاة ّ
السلف الصالح حفظهم هللا من بعده ،في التزام الطريقة الواضحة
ِ
ُ َ ُ
ّ
َ
ْ
والشرع ِة واملنهاج والتي ال يخاف على
البينة في الدعوة إلى أصول العقيدة ِ
ْ َْ َ ََ
ً
املتمسك بها ضالال ولم َينشأ َما نشأ من البدع والخرافات وال طرأ في هذه األمة
ما طرأ من الغموض والتعقيد إال بمفارقة االقتداء الواضح َ
الب ِّين الذي هو
للدعوة َ ْرأ ُ
س املال وللمدعوين مربح العقول ومهيع السالمة وسبيل النجاح.

محمد عبدالرزاق إمام

إلى التوحيد يعرضه بمشاهد تصويرية تخاطب الحس وتنفعل به الوجدان
وتستيقظ به املشاعر لتدفع املدعو إلى االستجابة ملا يدعوه إليه واالقتناع به

ِ
ِ
ِ
ِ
اب َو ِم ْن ُه
الس َماء َما ًء لَك ُْم منْ ُه َش َر ٌ
وإقامة الحجة به قال تعالىُ ( :ه َو الَّذي َأ ْنز ََل م َن َّ
ت لَكُم بِ ِه الزَّرع والزَّيتُونَ والن ِ
ِ ِ ِ
َّخ َ
َاب َو ِم ْن ك ُِّل
يمونَ ُينْبِ ُ
يل َواألَ ْعن َ
َ
ْ
َش َج ٌر فيه تُس ُ
ْ َ َ ْ
الثَّمر ِ
ات إِنَّ فِي َذلِ َ
آلي ًة لِ َق ْو ٍم َيتَ َفك َُّرونَ َو َسخَّ َر لَك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َو َّ
الش ْم َس
ََ
ك َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ات بِأَ ْمرِه إِنَّ في َذل َ
ك آليات ل َق ْو ٍم َي ْعق ُلونَ َو َما َذ َر َأ لَك ُْم
َوالْ َق َم َر َوالن ُُّجو ُم ُم َسخَّ َر ٌ
فِي األَ ْر ِ
ض ُمخْ ت َِلفًا َألْ َوا ُن ُه إِنَّ فِي َذلِ َ
آلي ًة لِ َق ْو ٍم َي َّذك َُّرونَ َو ُه َو الَّ ِذي َسخَّ َر الْبَ ْح َر
ك َ
ك مو ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اخ َر فِ ِيه
لتَأْ ُك ُلوا منْ ُه لَ ْحمًا َطرِ ّيًا َوت َْستَخْ رِ ُجوا منْ ُه ح ْليَ ًة َت ْلبَ ُسون ََها َوت ََرى الْ ُف ْل َ َ َ
ض رو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َي َأنْ ت َِميدَ ِبك ُْم
َولتَبْتَغُوا م ْن َف ْض ِله َولَ َع َّلك ُْم ت َْشك ُُرونَ َو َألْ َقى في األَ ْر ِ َ َ
و َأن َْهار ًا وسبالً َلع َّلكُم ت َْهتَدُ ونَ وعالم ٍ
ات َو ِبالن َّْج ِم ُه ْم َي ْهتَدُ ونَ َأ َف َم ْن َيخْ ُل ُق ك ََم ْن
َ
َ َ َ
َ ُ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
يم) سورة
ال َيخْ ُل ُق َأ َفال ت ََذك َُّرونَ َوإِنْ َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اهلل ال ت ُْح ُص َ
ور َرح ٌ
وها إِنَّ اهللَ لَ َغ ُف ٌ

النحل،اآليات من  ،18 - 11فتصوير هذه األشياء التي خلقها هللا تعالى
وسخرها في مشاهد تتابعها كل وسائل إدراك املدعو ليستدل منها على أنه تعالى
هو الخالق املستحق للعبادة وحده ال شريك له ،وقد سلك النبي صلى هللا
عليه وسلم منهج القرآن في االستعانة بأسلوب التصوير وتجسيد
املعاني؛لتوضيحها وبيانها من واقع ما يألفه املدعوين فينجلي ما اشتبه أمره
َ َّ
َ ْ ُ
َ
هللا صلى هللا عليه وسلم
وخفي فهمه ،ع ِن اب ِن ع َم َر رض ي هللا عنه ،أن َر ُسول ِ
َ
قال( :إِ َّن ِم َن َّ
الش َج ِر َش َج َر ًة الَ َي ْس ُق ُط َو َر ُق َها َو ِه َي َمثَ ُل الْ ُم ْؤ ِم ِن َحدِّ ُثونِي َما

ِ
ِ
َّاس فِي َش َجرِ البَ َوادِي َو َو َق َع فِي َن ْف ِسي َأن ََّها
ه َي؟ َق َال َعبْدُ اهللَ :ف َو َق َع الن ُ
ِ
است َْحيَيْ ُ
ت َأنْ
النَّخْ َلةَُ .ف َق َال النَّبِ ُّي صلى اهلل عليه وسلم :ه َي النَّخْ َل ُة َف ْ
َأ ُق َ
ول)( ،)177وفي هذا الحديث يتجلى أثر هذه التصوير البديع البليغ في كمال
اختيار النبي صلى هللا عليه وسلم للصورة التي تجلو معاني صفة املسلم
َ
وتصبغها بالوضوح واإلشراق في تصوير إيمانه وحسن أخالقه حينما "َش َّب َه
َ َ َّ َ
َّ
الن ْخ َل َة ب ْاملُ ْسلم في َك ْث َرة َخ ْير َها َو َد َوام ظ ّل َها َوط َ َ َ ُ ُ
الد َو ِام ف ِهي
ود ِه على
يب ث َم ِرها ووج ِ
ِ ِِ ِ
َ ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
َ
َم َناف ُع ُك ُّل َها َو َخ ْير َو َج َمال َك َما أ َّن ْاملُ ْؤم َن َخ ْير ُك ُّل ُه م ْن َك ْث َرة َط َ
اعا ِت ِه َو َمك ِار ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
)
178
(
أخال ِق ِه"  ،ومن بالغة التصوير في وضوح البيان النبوي ،ما ورد في وصف
الَ :ق َ
نعيم املؤمنين عند دخولهم الجنة َع ْن َأبي ُه َرْي َر َة رض ي هللا عنه َق َ
ال َر ُسو ُل
َّ َ َّ َ ُ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َّ
الق َم ِر ل ْيلة
ّللا صلى هللا عليه وسلم(ِ :إن أول زمر ٍة يدخلون الجنة على صور ِة
ِ
َ
َ ً
الب ْدر ُث َّم َّالذ َ
َ
ين َي ُل َون ُه ْم َع َلى أ َش ِّد َك ْو َكب ُد ّر ّي في َّ
ض َاءة الحديث)(،)179
الس َم ِاء ِإ
ِ
ٍ ِ ٍِ
ِ
جاء هذا الوصف النبوى الدقيق بلوحات تصويرية بديعة ،حيث شبه النبي
صلى هللا عليه وسلم صورة أول زمرة تدخل الجنة بصورة القمر ليلة البدر
َ ُ ُ َ ُّ ُ َ ْ ُ ُ
وح،
وتشبيه الذين يلونهم بصورة أشد كوكب إضاءة تكون ِمن الظهور والوض ِ
فهذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية والجامع بينهما الوضوح والجالء والبروز
وفيه تظهر"بالغة الوصف فى البيان النبوى من أنه وصف كاشف جامع لكل

ب -إن وضوح ألفاظ الكتابة الدعوية من جهة الوضع اللغوي والداللة
ََ ُ
وسال َسة أسلوبها ُي َح ِّق ُق
الشرعية واالصطالحية والداللة املعرفية والشعورية
هدف الدعوة ونجاح الداعية في استثمار ثروة اللفظ اللغوية والوجدانية
يم َوت ْجس ُ
بتصوير معاني الدعوة بهيئة األجسام املشخصة َوت ْج ِس ُ
يد األفكار
ِ
َ ْ
َوت ْل ُ
وينها باأللفاظ َ
الفخمة وتشخيص الظواهر واألشياء َور ْس ُم لوحات
الب ِّي ِنة
َّ
دعوية ذات أبعاد واضحة َي َت َمال َها ِو ْج َد ُان املدعو ببصيرته فينفعل بها ويتأثر
بموضوعها َوي ْس َتج ُ
يب ملا تدعو إليها ،فاهلل سبحانه وتعالى في دعوته إلى أصول
ِ
اإليمان وشرائع اإلسالم عرضها في كتابه العزيز بأساليب متنوعة منها األسلوب
التصويري التجسيدي إليضاح املعاني على أكمل وجه وأتم بيان ففي دعوته
يث اجيِ ٌد ِم ْن
( )175رواه أبو نعيم يف املسند املستخرج على صحيح مسلم,5 )37 /1( ,وقال :اه اذا اح ِد ٌ
ِ
ص ِح ِ ِ ِ
ني,وأخرجه بلفظ قريب :احلاكم يف,املستدرك على الصحيحني ( ،331)175 /1وابن
يح احديث الشَّاميِ ا
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ام ْشهورو ان جامع العلوم
ماجة يف مقدمة سننه (,43)16 /1قال ابن رجب :إ ْسناادٌ اجي ٌد متَّصلٌ ،اوراواته ث اق ٌ
واحلكم ()110 /2وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (. 59)13 /1

اص احابِِه لِيا ْختاِ ارب اما عِْن اده ْم ِم ان
( )177رواه البخاري يف صحيحه,كتاب العلم ,اابب طاْرِح ا ِإل ام ِام املا ْسأالاةا اعلاى أ ْ
ِ
ِ
َّخلا ِة (. 63)2164 /4
العلْ ِم (, 62)22 /1ومسلم يف صحيحه ,اابب امثال الْم ْؤم ِن امثال الن ْ
( )178شرح النووي على مسلم ()154 /17
يث األانْبِي ِاء,ابب خل ِْق آدم صلاوات َِّ
( )179رواه البخاري يف صحيحه ,كِتاب أاح ِ
ِ
اَّلل اعلاْي ِه اوذ ِريَّتِ ِه (/4
اد
ا
ا
ا ا ا اا ا ا
اجلن َِّة و ِص اف ِة ناعِ ِ
اجلانَّةا (/4
كتاب
 , 3327)132ومسلم يف صحيحه,
يم اها اوأ ْاهلِ اها ,اابب أ َّاول زْمارةٍ تا ْدخل ْ
ْ
ا
ا
15)2174

( )176رواه اإلمام مالك يف ملوطأ ،21/2 ،كتاب احلدود ،رقم ( ،)1766وقال ابن عبدالرب :هذا حديث
مسند صحيح ،انظر :التمهيد  .64/14مسند اإلمام أمحد  ،331-327/1رقم ( ،)391وصحح إسناده
الشيخ أمحد شاكر .
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معالم الصورة لكن في الوضاءة والحسن والجمال واإلشراق"( ،)180إنه ِب ِر َعاية
وص َي ِغ املكتوبات الدعوية ووضوح وسائلها ثم البصيرة الواضحة
وضوح معاني ِ
ُ ْ َ ْ نَ
بأحوال املدعوين في كل موضوع يدعو إليه ثم في مراعاة طبيعة وضوح
َ ُ
موضوعات الدعوة اإلسالمية ومحتوياتها بذلك تش ُّق الكتابة الدعوية طريقها
إلى القلوب باإلقناع والتأثير في النفوس وتكون من أسباب تيسير االهتداء بما
تدعو إليه وذا تأثير في وعي وإدراك املدعوين تستوفي جوانبهم العقلية
ُ ً
والوجدانية والحسية بل لدى أقل الناس ق ْدرة على فهم الخطاب وإدراك
حقائقه ومن ضرورات الدعوة الواجبة أن يتميز الخطاب في الكتابة الدعوية
بمصطلحات شرعية َب ِّي َنة ألنها تتضمن حقائق شرعية واضحة في األلفاظ
َ
واملعاني وهي مفاتيح العلوم واملعارف ِل َي ْعرفها املدعوين َوي ْف َق ُهوا دالالتها
ُ
ُوي ِق ُيموا ُسلوكهم عليها ولهذه العالقة في وضوح االصطالح واملعنى أثر بليغ على
النفوس وتوجيه َح َسن للتعبد والسلوك الحميد وتنمية وازدهار للمجتمع،
وقد أمر هللا تعالى املؤمنين أن يختاروا من املصطلحات أوضحها ومن الكلمات
ً
ً
ومعنى وأن يبتعدوا عن كل ما فيه غموض واشتباه ،قال تعالى( :يا
أبينها لفظا
َ
َُ ُ
َ َّ َ ُ
اس َم ُعوا َول ْلكافر َ
اعنا َو ُق ُولوا ْان ُظ ْرنا َو ْ
ين َعذاب أ ِليم )
أ ُّي َها ال ِذين َآمنوا ال تقولوا ر ِ
ِ ِِ
َ
معنى ً
اع َنا" ألن ِل َه َذا اللفظ ً
قبيحا
سورة البقرة  ،اآلية  ،104فن ُهوا عن قول َ"ر ِ
بلغة اليهود ،فهي كلمة كرهها هللا تعالى لهم أن يقولوها ِل َنبيه صلى هللا عليه
َ
َ
ْ ُ
ََ
ُ َ
"انظ ْرنا" ،أيْ :ارق ْبنا ن ْف َهم ،ونت َّبين ما تقول لنا
وسلمَ ،وأ َم َر ُه ْم أ ْن يقولوا:
َ َْ َ َ
َ
ُ َّ َ َ ّ
َ َ َ َّ
اظ أ ْح َس َن َها،
وتع ِل ُمنا ف ُع ِل ُموا األدب في الكلمات وأن يتخي ُروا ِل ِخط ِاب ِه ِمن األلف ِ
َْ
َ َّ
َو ِم َن امل َعا ِني أ َرق َها( ،)181ومما يدل على اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم
بوضوح املصطلح واستعمال األلفاظ التي ال تحتمل إال البيان الواضح الحسن
َ
َ
َ
وغ َب ْ
ش أو احتمال ألمر غير الئق ما َو َر َد َع ْن أ ِبى ُه َرْي َرة رض ي
وليس فيها التباس
َ
ال َر ُسو ُل َّّللا صلى هللا عليه وسلمَ ( :ال َي ُس ُّب أ َح ُد ُك ُم ا َّلد ْه َر َ؛فإنَّ
الَ :ق َ
هللا عنه َق َ
ِ
ِ
َ
َّ َ ُ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُْ
،فإ َّن ْال َك ْر َم َّ
الر ُج ُل امل ْس ِل ُم)(،)182
ّللا هو الدهر وال يقولن أحدكم ِلل ِعن ِب الكرم ِ
َ ُ َ
اعهم ت ُح ُّثهم
قال القاض ي عياض رحمه هللا" :ملا َح َّر َم الخمر عليهم وكانت ِطب
على الكرم ونفوسهم مجبولة عليه فكره صلى هللا عليه وسلم أن ُي َس َّمى هذا
ُ َ
ض َع ملعنى ُي َه ّي ُج ط َب َ
َُ
اعهم إليه عند ذكره َوت ُه ُّ
ش نفوسهم نحوه عند
ِ ِ
املح َّرم ِب ٍ
اسم و ِ
َ
سماعه"( ،)183وفيه إرشاد إلى األخذ بسد ذرائع ف َساد الفهم وعدم وضوح
ّ
ُ
املصطلح وأن تغيير ُم َس َّم ُاه وإطال ِق ِه على امل َّح ِرم ُي ِؤثر في نفوس املدعوين
َ ُّ
ويستميلهم إليه ويدعوهم إلى تذك ِره وخشية الوقوع فيه وإن مما دعا إليه
ً
ً
َ
اية أحوال املدعوين قوال وكتابة بألفاظ َج َّلية واضحة
السلف الصالح في ِرع ِ
ُ
َ
َّ
يفهمونها وسياق َسلس َجذاب م ْه َيع قول َعل ٌّي رض ي هللا عنهَ ( :ح ّدثوا َّ
الن َ
اس ِب َما
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ٍ
َ ْ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َّ ُ َ َ ٍ ُ ُ
ُ
)
184
(
يع ِرفون،أت ِحبون أن يكذب ّللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم)  ،قال ابن
حجر رحمه هللا" :واملراد بقوله بما يعرفون أي :يفهمون وفيه دليل على أن
املتشابه ال ينبغي أن ُيذكر عند العامة"( ،)185وهذا يستلزم من الداعية أن
تكون مصطلحاته التي يستخدمها سهلة ميسورة مفهومة ومعروفة في ذهن
القارئ ِإ ِذ الكلمات الغريبة التي يستعملها ربما ال يفهمها إما الختالف البيئات
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أو تعدد اللهجات فينبغي أن"تكون اللفظة مما يتعارفه الناس في استعمالهم
ً
ً
ً
ً ُ ْ
وسخ ُف ُه بإزالته
ويتداولونه في زمانهم وال يكون وحشيا غريبا أو عاميا سخيفا
عن موضوع اللغة وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة بأمر يرجع إلى
املعنى دون مجرد اللفظ "( ،)186ويجب أن يعتمد أسلوب الداعية الكاتب على
وضوح الدليل والبيان املشرق ملنهج االستدالل والتلقي والصدق والتوثيق في
ذلك ألن الكتابة الدعوية ُت َو َّج ُه إلى ُع ُم ِوم أصناف املدعوين ويقرؤها كثير من
املثقفين على اختالف مستوياتهم في العلم والفهم فينبغي أن يتحرى كتابتها
َ
ُ
بأسلوب بسيط مفهوم واضح ُي ْد ِرك ُه أقل الناس قدرة على ف ْه ِم الخطاب
َ
ً
ضيات َّ
ُوم ْق َت َ
الت ْف ِهيم مراعيا مقام الكتابة ُومالبساتها وأن تكون املعاني التي
ِ
دعو يريد اإلسالم أن يجهلها ل َت ُكون َأ ْد َعى ل ْ
َُُّ
َ ّ
َ َ ُ
حفظه
ِ
ِ
يب ِينها مما ال يسع أي َم ٍ
َْ
واالستقرار في وجدانه وأدنى الستجابته وطاعته وأبلغ في الحجة وأقطع للعذر.
ج  -ومن معالم الوضوح وضوح اللفظ واملعنى وبيان الشكل واملضمون أما
ُُ
َ ُ
وصه من ت َناف ِر الحروف والغرابة ومخالفة القياس
وضوح اللفظ فيعني" :خل ِ
ُُ
َ ُ
َّ
يف وت َناف ِر الكلمات
وص ِه من ضعف الت ِأل ِ
اللغوي وأما فصاحة الكالم فهي خل ِ
ْ
َ
والتعقيد مع فصاحة كلماته"( ،)187وأما وضوح الشكل فيعني ت ْق ِويم ال ُح ُروف
يحة َح َّتى َتت َم َّيز َعن َغ َ
الصح َ
يرها وحتى ال يقع الكاتب في الغلط
على أشكالها َّ ِ
ْ َ ُّ
ط ْال َح َس ُن َ،يز ُيد ْال َح َّق ُو ُ
ض ً
وااللتباسَ ،ق َ
وحا)(،)188
ال َع ِل ٌّي رض ي هللا عنه( :الخ
ِ
ُ
وذلك ألنه" ُي ْب ِسط القارئ إلى تأمله وتجريد الهمة بالنظر فيه وتدبره "(،)189
وقال محمد بن طاهر رحمه هللاُ :
ُ
ناضل عن صاحبه بوضوح
"ح ْس ُن الخط ُي
ُ ّ ُ َْ َ ُ ْ
البغ َية"( ،)190ومن ثمرات وضوح خط الكتابة الدعوية
مكن له درك
الحجة وي ِ
حسن صياغة العلم النافع وتقريب حقائقه الشرعية فى أسلوب ممتع يبرز ما
وح َكم جلية بما َي ْر ُ
فع قدر الداعية الكاتب لدى
فيها من قوة ونفع ديني ودنيوي ِ ٍ
ُ
َ
املدعوين ويكون َوسيلة إلى ُن ْج ِح َمقاصد الدعوة وبلوغ مآربها وبخاصة إذا
ُ
الكالم في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من
انضم إليه وضوح املعنى"وكان
ً
ُ
َ
الوضوح أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان املعنى لطيفا فإن املعاني الشريفة
َ
اللطيفة ال ُب َّد فيها من بناء ثان على ّأول ّ
تال على سابق"( ،)191ومن مظاهر
ِ
ورد ٍ
ِ ٍ
وضوح املعاني في الكتابة الدعوية ُس ُم ّوها الخلقي َوت َن ُ
اس ُق داللتها وترابط
ِ
معانيها وانتقاء األلفاظ واملعاني والصيغ املناسبة بحسب املقاصد واملواقف
الدعوية التي َي َت َّ
وخاها في دعوته ومن خاللها ُت َح ِّقق أثرها في جمال الكالم
َ
ُ
وس ُمو التأثير واستهواء النفوس وامتالك أ ِز َّمة القلوب ُوي َس ِّه ُل على الداعية
إ َ
يص ُ
ال شرائع دعوته وأحكامها التطبيقية إلى عقل كل مدعو وترسيخها في
ِ
َ
ْ
ُ
ُ
مجامع قلبه فيق ِنعه بأنها هى الخير املحض الذي ينبغي له أن يعتصم به ،إذ إن
ُ
اضحة في مطالب الدعوة َيجل ُب للقلب الثبات
استقرار القلب على َب ّي ِن ٍة َو
ٍ
والثقة ويرفع عن كاهله اإلبهام وااللتباس ُوي ّ
مهد له طريق االستجابة والداعية
ِ
َ
صا ِن ُع الكتابة الدعوية وله من صناعته بمقدار ما بذل من جهد في صنع كتابة
دعوية واضحة مشرقة بأسلوب َب ِّين وجميل يتحقق فيها اختيار خير األلفاظ
ً
ً
وأجدرها بتأدية املعنى واضحا ومناسبا للمقام ويتحرى أبلغ األلفاظ وأظهر
ُ
وحي باألثر النفس ي الذي يريد الداعية الكاتب،أن يبعثه في نفس
املعاني التي ت ِ

(" )180بالغة الوصف ىف احلديث النبوى من خالل الصحيحني"حممد احلمزاوى,ص . 14
( )181انظر  :جامع البيان,للطربي(,)463 /2جامع البيان يف تفسري القرآن,لإلجيي ()81 /1
ِ ِ
ِ
,ابب اكر ااه ِة تا ْس ِميا ِة الْعِنا ِ
ب اك ْرًما (,6)1763 /4و
( )182رواه مسلم يف صحيحه,كتاب ْاألالْ افاظ م ان ْاأل اادب ا ا
ِ
ِ
ب ِيف الْك ْارِم او ِح ْفظ ال اْمنْط ِق (4974)294 /4
أبو داود ,يف سننه كتاب الدب ,ااب ٌ

( )186أسرار البالغة ,للجرجاين ص . 6
( )187اإليضاح يف علوم البالغة ,للقزويين ()7 / 1
( )188ديوان املعاين ,أبو هالل العسكري ( )86 /2هبجة اجملالس وأنس اجملالس,البن عبدالرب()77 / 1
( )189التنوير شرح اجلامع الصغري,للصنعاين ,ص51
( )190ديوان املعاين أبو هالل العسكري ()86 /2
( )191أسرار البالغة للجرجاين ص 144

( )183إكمال املعلم  ,للقاضي عياض ()94 / 7
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ابلعلْم قاـ ْوًما دو ان قاـ ْوم127)37 /1( ،
,ابب ام ْن اخ َّ
( )184رواه البخاري يف صحيحه,كتااب العلْ ِم ا
( )185فتح الباري ,البن حجر ()225 /1

158

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 170-139 ،)1

َ ْ ُ
ُ
وص ُله إلى
قارئه ويح ِملها كل ما ينبغي من وسائل التأثير وطرق اإلقناع ِلت ِ
َُْ
مقصود الدعوة وتؤدي به إلى غايته املثلى وتحقيق هدفه الدعوي وغرضه
اإلصالحي في حياة الفرد واملجتمع واألمة.
َ
د  -والكتابة الدعوية يجب أن تكون واضحة في اإلعراب ألنه ِميز ُان ت ْق ِوي ِمها
وسبيل لبيان معانيها
َ
ْ َْ َُ ْ َ
اإل َبانة"( ،)192فاإلعراب" مصدر
ووضوح أغراضها ِ
اإلعراب هو ِ
"وألن أصل ِ
أعربت عن الش يء إذا أوضحت عنه وفالن معرب عما في نفسه أي مبين له
َ
ُ
إيضاح للمدعو
اب الدعوية أنه وسيلة
وموضح عنه"( ،)193وتتجلى قيمة اإلعر ِ
ٍ
ّ
التركيب وتركيب الجمل وقواعده مهمة في
الكلمات في
مواقع
املتعلم ُليدرك بها
ِ
ِ
ِ
إيضاح املعاني والدالالت الشرعية وتمييزها والداللة عليها وإبانة غرض املتكلم
والكاتب ومعرفة هذا الفن أمر ضروري وبخاصة ملن يتصدى للكتابة في شتى
موضوعات الدعوة إلى هللا تعالى وهو شعار الدين الذي دعا إليه الصحابة
ََ َْ َ ً
َ َ َ َْ
الص ّد ُ
يق رض ي هللا عنه( :أل ْن أق َرأ َآية
رضوان هللا عليهم ،ق
ال أ ُبو بك ٍر ِ ّ ِ
َ
َ
ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ
َ
َ
ً
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
اب)( ،)194وقال ابن مسعود
اب،أحب ِإل َّي ِمن أن أقرأ كذا وكذا آيةِ ،بغي ِر ِإعر ٍ
ِب ِإعر ٍ
رض ي هللا عنه(َ :أ ْعرُبوا ْال ُق ْر َآن َفإ َّن ُه َع َرب ٌّي َو َس َي ُكو ُن َب َ
عد ُك ْم َأ ْق َوام َي ْث ُق ُف َونهُ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َول ْي ُسوا ِب ِخ َي ِارك ْم »( ،)195وقد أوضح اإلمام ابن تيمية رحمه هللا أهمية علم
اإلعراب الدعوية فقال" :إن هللا تعالى ملا أنزل كتابه باللسان العربي ،وجعل
ّ ً
رسوله صلى هللا عليه وسلم ُم ِبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل
السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته
إال بضبط اللسان وصارت معرفته من الدين وصار اعتبار التكلم به أسهل
على أهل الدين،في معرفة دين هللا،وأقرب إلى إقامة شعائر الدين "(،)196
وبذلك تتبين ثمرة فن اإلعراب في صيانة الكتابة الدعوية عن الخطأ واللحن
َّ
اختل قانون
وأنه سبيل لتبليغ شرائع اإلسالم بفهم بين وعمل واضح وإذا
َ
َّ
ُ
الل َ
حن ّ
يغير املعنى واللفظ َوي ِقلبه عن املراد
النحو" واإلعراب ف ُس َد املعنى فإن
ضده ّ
به إلى ّ
حتى يفهم السامع خالف املقصود منه"( ،)197وقد استعان علماء
الشريعة بضوابط اإلعراب في تفسير نصوص القرآن والسنة املطهرة
وتوضيحها للمدعوين ومن أمثلة أهمية الضبط اإلعرابي في توضيح معاني
ْ َ
القرآن الكريم ،قوله تعالى( :إ َّن َما َي ْخ َش ى َّ َ
ّللا ِم ْن ِع َب ِاد ِه ال ُعل َماء) سورة
ِ
فاطر،اآلية ،28 :لو قرأت "إنما يخش ى ُ
َ
العلماء" ،أي برفع لفظ
هللا من عباده
العلماء لفسد املعنى ً
َ
وفساد في
تماما وأدى إلى خلل في العقيدة
الجاللة ونصب
ٍ
الصالة إذ كيف يخش ى هللا القوي العزيز الجبار عباده الضعاف األذالء؟
فالضبط الصحيح :نصب لفظ الجاللة بالفتح على أنه مفعول به مقدم ورفع
العلماء بالضم على أنه فاعل مؤخر ويكون املعنى الصحيح أن أشد العباد
ً
ً
خشية هلل تعالى هم العلماء العاملون حقا ،وقد"أجمع القراء على رفع

محمد عبدالرزاق إمام

(العلماء) ونصب (اسم هللا تعالى) ،وهو الصواب الذي ال معدل عنه"(،)198
ومن أمثلة ما يوضح أهمية الضبط اإلعرابي في الحديث الشريف،حديث ْاب ِن
َ َّ َ َ َ
(أن َّ
ُع َم َر رض ي هللا عنهَّ :
صلى ِإلى َعن َز ٍة أ ْو
الن ِب َّي صلى هللا عليه وسلم،
َ
َ ْ َ َ َ َّ
َ َّ ُ ْ َ
ّللاَ ،ع ْن
ش َب ِه َها،والط ِريق ِمن و َر ِائ َها) ( ،)199أورد ابن الصالح ع ِن الح ِاك ِم أ ِبي ع ْب ِد ِ
َ َ
َ
َ
َ َ َ َ َّ
صلى ُن ِص َب ْت َب ْي َن َي َد ْي ِه شاة ،أ ْي
أ ْع َر ِاب ّ ٍي َ"ز َع َم أ َّن ُه صلى هللا عليه وسلم كان ِإذا
ص َّح َف َها َع ْن َز ًة بإ ْس َكان ُّ
َ
النو ِن"( ،)200فتغير املعنى تماما بتغير التشكيل ،وبذلك
ِِ ِ
يتضح أنه متى اضطربت الكتابة الدعوية في النحو واإلعراب كانت أحرى
َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
لحن
بالتقصير عن تأدية حق الدعوة في التبليغ الواضح وأذهبت معرة ال ِ
محاسنها وبالكتابة الدعوية الواضحة الغراء التي يتحرى بها جودة التأليف
َ َ
وحسن العرض ورسوم اإلعراب واملوازنة بين اإلسهاب واالختصار ت ْعل ُق معاني
ّ
الدعوة وتستوفى أركانها ُوت ِؤث ُر فى بناء شخصية املدعوين وتزيد من فاعليتهم
وتحفيز هممهم لالستجابة لداعي الحق.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الخاتمة :
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على إمام الدعاة وسيد األنبياء
واملرسلين عليهم الصالة والسالم ورض ي هللا عن الصحابة الكرام والتابعين
األبرار ومن تبعهم بإحسان وبعد ...
أن يسر هللا تعالى وأعانني بفضله على إتمام هذا البحث يطيب لي ذكر أهم
النتائج والتوصيات التي توصلت إليها وذلك على النحو التالي:
ا
أول  :أهم النتائج:
َ
 اتضح أ َّن الكتابة الدعوية تعد من أبرز وسائل الدعوة املادية لنشر رسالةاإلسالم وقوة تأثيرها في املدعوين.
 أظهرت الدراسة اتصاف الكتابة الدعوية بمنازل عالية رفيعة وخصالشريفة دلت عليها نصوص الشريعة املطهرة.
 تبين من خالل التطبيقات النبوية لخصائص وضوابط الكتابة الدعويةأنها أكمل نموذج يحتذي بها الدعاة الكاتبين في كافة ميادين الدعوة.
َ
َ
 أوضحت الدراسة ت َم ُّي ْز الكتابة الدعوية بخصائص فريدة كان لها أثرها فيالدعوة إلى دين اإلسالم وتبليغ شرائعه وتطبيق أحكامه.
 امتازت الكتابة الدعوية بخصائص نبيلة كانت مالئمة ألصناف املدعوينومراعاة طبائعهم وأحوالهم
َ
 أبانت الدراسة أ َّن خصائص وسيلة الكتابة الدعوية وقوة تأثيرها يكونَ
َ
َ
اع ِل َّي ِة ك ْس ُب الداعية ودقة إتقانه ومراعاته لهذه الخصائص وأ َّن
بحسب ف ِ
حرصه وجده في مباشرة أسباب التفوق واإلبداع فيها ُي ْس ِه ُم في تحقيق
مقاصد الدعوة والتأثير في املدعوين بحسب الفروق الفردية والذاتية
بينهم.

( )192علل النحو  ,البن الوراق,ص142 :
( )193اخلصائص ,البن جين()37 /1
( )194رواه القاسم بن سالم يف فضائل القرآن (ص،)348 :وابن أيب الدنيا اإلشراف يف منازل األشراف (ص:
,)324وابن أيب شيبة يف مصنفه ()116 /6واللفظ له,قال األلباين :سنده صحيح ،رجاله كلهم ثقات ,سلسلة
األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ()197 /14
() 195رواه ا الطرباين يف املعجم الكبري ( ,8686)139 /9وابن أيب شيبة يف مصنفه ( )116 /6جممع الزوائد
ومنبع الفوائد (ِ 164 /7
ِ
يح29913.
الص ِح ِ
اح ِد الطُّرِق ِر اجال َّ
)وباقيَّة ِر اجال أ ا
ا
( )196اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ()449 /1
( )197صبح األعشى ,للقلقشندي ()206 /1

( )198إعراب القرآن لألصبهاين ص. 327 :
ِ
ِ
العناـازِة (,499)106 /1واإلمام أمحد ,يف
ىل
إ
ة
ال
الص
ب
الصالة,اب
( )199رواه البخاري يف صحيحه,كتاب
َّ ا ا ا
ا
مسنده ( , 893 , 18783)308 / 4واللفظ لإلمام أمحد
 200معرفة علوم احلديث للحاكم (ص,)148مقدمة ابن الصالح ,معرفة أنواع علوم احلديث ص. 282 :
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َ َّ َ
صلت الدراسة ضوابط الكتابة الدعوية والتي ُر ِس َم ْت سياستها بوحي من
 أهللا تعالى وهدي السنة النبوية.

محمد عبدالرزاق إمام

[]8
[]9

 أثمرت سياسة النبي صلى هللا عليه وسلم الدعوية في استخدام وسيلةالكتابة الدعوية في كافة ميادين الحياة بتوثيق وضبط جميع أصول وفروع
َ
وش َّك َلت َّ
الن َو ِاة األولى
العلم واملعرفة وازدهرت بها كل أركان الدعوة وأصولها
ِ
ُ
ألصول الك َّتاب والكتب واملكتبات اإلسالمية وشيدت بها معاقد الحضارة
اإلسالمية الكبرى.
ً
ً
 تبين من خالل عرض ضوابط وسيلة الكتابة الدعوية عنصرا جمالياً ً
وإمتاعا فنيا يجذب املدعوين إلى قراءتها واإلبداع الجمالي في كتابة نصوص
الشريعه وفقه معانيها والعمل بما تدعو إليه.
َ
 أثبتت الدراسة أ َّن الكتابة الدعوية املنضبطة باألهلية واإلحكام والوضوحً
ً
لها أعظم األثر في نفوس املدعوين وأقوى نفعا ووصوال لقلوبهم
وأسماعهم.
ا
ثانيا  :أهم التوصيات:
 ضرورة القيام بدراسات متعمقة وتحليل دقيق ألساليب ووسائل الكتابةً
الدعوية نظرا لتعدد فنونها وفي ضوء حاجات املدعوين وتنوع طبائعهم
وتفاوت قدراتهم الفردية والذاتية بما يحقق تأثيرها العذب الذي يتملك
قلوب املدعوين ونفوسهم.

[]10

[]11

[]12
[]13
[]14

[]15
[]16

 استثمار وتوظيف الكتابة الدعوية ملواكبة االنفتاح العاملي لثورة االتصالواملعلومات والتقدم الهائل في أساليب ووسائل االتصال وهي تعكس قوة
تأثيرها الكبير على املدعوين.

[]17

 أقترح التوسع في التطبيقات الدعوية للكتابة الدعوية من خالل نماذج منهدي القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح.

[]18

املصادر واملراجع:
[]1

[]2

[]3
[]4
[]5

[]6
[]7

 :أدب الكتاب،أبو بكر محمد بن يحى الصولي ،ت  :محمد بهحة
األثري ،السيد محمود شكري اآللوس ي،املطبعة السلفية،بمصر،
املكتبة العربية – ببغداد  1341،ه .
 :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالني ،ترقيم :محمد فؤاد عبد الباقي،إخراج وتصحيح :محب
الدين الخطيب ،تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ،دار
املعرفة  -بيروت. 1379 ،
ابن كثير (دمشق  -بيروت) ط 1415 ،1هـ  1995-م
آثار البالد وأخبار العباد ،زكريا بن محمد القزويني،دار
صادر،بيروت،د  -ت .
ُ
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،محمد بن حبان البستي،ترتيب:
األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارس ي،ت :شعيب األرنؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط :ا 1408 ،هـ .
أحكام القرآن،محمد بن عبد هللا بن العربي،ت:محمد عطا،دار
الكتب العلمية،بيروت،ط 1424 ،3:هـ
إحياء علوم الدين،محمد بن محمد الغزالي،دار املعرفة،بيروت،د  -ت
.

[]19

[]20
[]21
[]22
[]23
[]24

[]25
[]26
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أدب الدنيا والدين،علي بن محمد املاوردي،دار مكتبة
الحياة،بيروت1986،م.
أدب الكاتب،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة،ت :محمد الدالي،مؤسسة
الرسالة،بيروت ،د – ت.
األدب املفرد،محمد بن إسماعيل البخاري ،ت :سمير بن أمين
الزهيري،تعليقات :محمد ناصر الدين األلباني،مكتبة املعارف،
الرياض،ط 1419 ،1 :هـ  1998 -م .
أزهار الرياض في أخبار القاض ي عياض ،أبو العباس املقري
التلمساني،ت:مصطفى السقا ،وعبد العظيم شلبي،مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر  -القاهرة 1358 ،هـ.
استخدام الرسول الوسائل التعليمية،حسن علي البشاري،وزارةاألوقاف والشؤون اإلسالمية،قطر،ط1421 ،1ه.
االستيعاب في معرفة األصحاب،يوسف بن عبد هللا بن عبد
البر،ت:علي البجاوي،دار الجيل ،بيروت،ط :ا 1412 ،هـ .
أسد الغابة ،علي بن أبي الكرم محمد ابن الجزري،ت :علي محمد
معوض  -عادل أحمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،ط :ا،
1415هـ.
أسرار البالغة فى علم البيان،عبد القاهر بن عبد الرحمن
الجرجاني،ت :محمود محمد شاكر ،مطبعة املدني بالقاهرة،د ـ ـ ت
إسفار الفصيح ،محمد بن علي بن محمد ،أبو سهل الهروي،ت:أحمد
بن سعيد قشاش،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،املدينة
املنورة،ط :ا1420 ،هـ.
األشباه والنظائر،عبد الوهاب بن علي السبكي،دار الكتب
العلمية،ط 1411 1هـ 1991 -م
اإلشراف في منازل األشراف،عبدهللا بن محمد بن بن عبيد بن سفيان
بن قيس أبو بكر القرش ي،ت:نجم عبدالرحمن خلف،مكتبة الرشد -
الرياض،ط. 1990 ، 1
اإلصابة في تمييز الصحابة،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر
العسقالني،ت :عادل أحمد عبد املوجود  -على محمد معوض ،دار
الكتب العلمية،بيروت،ط :ا 1415 ،هـ.
أصول الشاش ي،أحمد بن محمد بن إسحاق الشاش ي أبو علي،دار
الكتاب العربي،بيروت .1402 ،
أضواء السلف  -الرياض،ط 1419 ، 1هـ 1998 -م
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح املعين،بن محمد شطا
الدمياطي،دار الفكر،بيروت،ط :ا. 1418 ،
إعراب القرآن،إسماعيل بن محمد األصبهاني ،ت :فائزة بنت عمر
املؤيد،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض،ط 1415 ،1:هـ .
اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب الجحيم،أحمد بن عبد
الحليم ابن تيمية،ت :ناصر عبد الكريم العقل،دار عالم الكتب،
بيروت ،لبنان،ط1419 ،7 :هـ 1999 -م.
َ ُ ُ
ْ
اليحصبي،ت:يحيىَ
ال امل ْع ِل ِم َبف َوا ِئ ِد ُم ْس ِلم،عياض بن موس ى
ِإكم
َ
اعيل،دار الوفاء للطباعة  ،مصر،ط :ا 1419 ،ه.
ِإ ْسم ِ
السيرة النبوية الصحيحة،أكرم ضياء العمري،مكتبة العلوم والحكم،
املدينة املنورة ،ط 1415 ، 6هـ  1994 -م
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[]27
[]28

[]29
[]30

[]31
[]32

[]33
[]34
[]35
[]36
[]37
[]38
[]39

[]40

[]41
[]42
[]43
[]44
[]45

األلفاظ الكتابية ،عبد الرحمن بن عيس ى الهمذاني،مطبعة اآلباء
،بيروت1885 ،م .
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا،مسلم بن الحجاج ت :محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث
العربي،بيروت ،د – ت.
ّ
األموال ،أبو ُعبيد القاسم بن سالم الهروي،ت:خليل محمد
هراس،دار الفكر ،بيروت،د  -ت .
األموال،أبو أحمد حميد بن مخلد ابن زنجويه ،ت :شاكر ذيب فياض
،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض،ط :ا،
 1406هـ.
األوائل،أبو هالل الحسن بن عبد هللا العسكري  ،دار البشير،
طنطا،ط 1408 ،1هـ
اإليضاح في علوم البالغة،محمد بن عبد الرحمن القزويني
الشافعي،ت :محمد عبد املنعم خفاجي،دار الجيل  ،بيروت،ط 3:د -
ت.
البحث العلمي،مناهجه وتقنياته ،محمد زيان عمر،دار
الشروق،جدة،ط 1407 ،5ه .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن
أحمد الكاساني ،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط1406 ،2 :ه.
بهجة املجالس وأنس املجالس ،يوسف بن عبد هللا القرطبي،ت :
محمد الخولي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط ، 2د-ت .
البيان والتبيين ،عمرو بن بحر الجاحظ ،دار ومكتبة الهالل،
بيروت 1423،هـ .
ّ
محمد بن ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
محمد بن عبد الرزاق
الحسيني،ت :مجموعة من املحققين،دار الهداية .
تاريخ آداب العرب  ،مصطفى صادق الرافعي ،دار الكتاب
العربي،بيروت ،د ت .
تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا
األصبهاني،ت :سيد كسروي حسن،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط،1
 1410هـ1990-م
تاريخ الرسل وامللوك،وصلة تاريخ الطبري،محمد بن جرير
الطبري(صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي،دار
التراث،بيروت،ط 1387 ، 2:هـ .
تاريخ القرآن الكريم ،محمد طاهر الكردي،مطبعة الفتح ،جدة ،ط ،1
 1365هـ .
تاريخ القرآن،أبو عبد هللا بن عبدالرحيم الزنجاني،ت:أحمدأمين،مؤسسة هنداوي،القاهرة،ط . 1488، 3
تاريخ بغداد ،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،ت:بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي،بيروت،ط :ا1422 ،هـ .
تأويل مختلف الحديث،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،املكتب االسالمي
 مؤسسة اإلشراق،ط1419، 1هـ.تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،إبراهيم بن علي بن
محمد ابن فرحون،مكتبة الكليات األزهرية،ط :ا1406 ،هـ .
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[]46

[]47
[]48
[]49
[]50
[]51
[]52
[]53

[]54

[]55
[]56
[]57
[]58

[]59
[]60

[]61

[]62
[]63

161

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،عبد
العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي اإلصبع ت :حفني محمد شرف،
الجمهورية العربية املتحدة  -املجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -لجنة
إحياء التراث اإلسالمي،القاهرة.
التحرير والتنوير،محمد الطاهر بن عاشور،الدار التونسية للنشر –
تونس 1984 ،هـ
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،عبد العظيم بن عبد القوي
زكي الدين املنذري ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط 1417 ، 1ه.
التعريفات،علي بن محمد الجرجاني،ت :جماعة من العلماء بإشراف
الناشر،دار الكتب العلمية بيروت –لبنان،ط 1403، 1هـ 1983-م .
تفسير الشعراوي  -الخواطر،محمد متولي الشعراوي  ،مطابع أخباراليوم،القاهرة 1997 ،م .
تفسير القرآن الحكيم ،محمد رشيد بن علي رضا ،الهيئة املصرية
العامة للكتاب 1990 ،م .
تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن كثير،ت :سامي بن
محمد سالمة،دار طيبة ط 1420 ،2هـ  1999 -م
تفسير القرآن العظيم،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن
أبي حاتم،ت:أسعد محمد الطيب،مكتبة الباز  ،الرياض،ط- 3 :
 1419هـ .
تفسير القرآن ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد املروزى
السمعاني،ت :ياسر بن إبراهيم  -غنيم بن عباس بن غنيم ،دار
الوطن ،الرياض،ط :ا1418 ،ه.
التفسير القرآني للقرآن،عبد الكريم يونس الخطيب  ،الفكر
العربي،القاهرة ،د  -ت .
التفسير القيم،محمد بن أبي بكر ابن قيم،ت:إبراهيم رمضان،دار
الهالل،بيروت،ط 1410 ،1:هـ.
التفسير الكبير ،محمد بن عمر الرازي،ت :إبراهيم شمس الدين،دار
الكتب العلمية،بيروت،ط :ا 1417 ،ه
تفسير مقاتل بن سليمان ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشيراألزدي،ت :عبد هللا محمود شحاته،دار إحياء التراث،بيروت،ط :ا،
 1423هـ 0
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،أحمد بن علي بن
حجر العسقالني،دار الكتب العلمية،ط1419 ، 1هـ1989 .م.
التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد،يوسف بن عبد هللا بن
محمد بن عبد البر،ت :مصطفى العلوي،محمد عبد الكبير،وزارة
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية،املغرب 1387،ه.
َّ
نوير َش ْر ُح َ
َّ
الت ُ
الص ِغ ِير املؤلف :محمد بن إسماعيل
الج ِامع
الصنعاني،ت:محمد إسحاق َّ -
َّ
محمد إبراهيم،مكتبة دار السالم،
الرياض،ط :ا 1432 ،ه ـ
تهذيب اللغة،محمد بن أحمد بن األزهري ،ت:محمد عوض ،دار إحياء
التراث العربي،بيروت،ط2001 ،1 :م.
تيسير العالم شرح عمدة األحكام ،عبد هللا بن عبد الرحمن
البسام،ت :محمد صبحي حالق ،مكتبة الصحابة ،اإلمارات،ط،10 :
 1426هـ.
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[]64
[]65
[]66
[]67
[]68
[]69
[]70

[]71
[]72

[]73
[]74
[]75
[]76
[]77
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[]79
[]80
[]81
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ثالث رسائل ،ألبي حيان التوحيدي،ت:إبراهيم الكيالني،املعهد
الفرنس ي،دمشق1951،م .
ثمرات األوراق،أبو بكر بن علي ابن حجة الحموي،،مكتبة الجمهورية
العربية،مصر ،د – ت.
جامع البيان في تأويل القرآن،محمد بن جرير الطبري ت:أحمد محمد
شاكر،مؤسسة الرسالة،بيروت ،ط :ا 1420 ،هـ
اإليجي،دار
جامع البيان في تفسير القرآن،محمد بن عبد الرحمن ِ
الكتب العلمية،بيروت،ط :ا 1424 ،هـ
الجامع الصغير وزيادته،ت :محمد ناصر الدين األلباني،املكتب
اإلسالمي ،بيروت،ط 1408 ،3هـ.
الجامع الصغير ،جالل الدين عبدالرحمن السيوطي،مطبعة مصطفى
البابي الحلبي ،مصر،ط1373 ،4هـ .
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم،زين
الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب،ت :شعيب األرناؤوط  -إبراهيم
باجس ،مؤسسة الرسالة – بيروت،ط1422 ،6هـ 2001 -م.
الجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  وسننه
وأيامه،محمد بن إسماعيل البخاري،ت :محمد زهير بن ناصر.
جامع بيان العلم وفضله،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن
عبد البر ،ت:أبي األشبال الزهيري،دار ابن الجوزي ،الدمام،ط :ا،
 1414هـ .
الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد األنصاري القرطبي،ت :أحمد
البردوني وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية  -القاهرة
جمهرة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد،ت :رمزي منير
بعلبكي،دار العلم للماليين،بيروت،ط :ا1987 ،م .
الخراج وصناعة الكتابة،قدامة بن جعفر البغدادي،دار الرشيد
للنشر،بغداد،ط :ا 1981 ،م.
الخصائص،أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب،ط4 :
الدر املصون في علوم الكتاب املكنون ،أحمد بن يوسف بن عبد
الدائم املعروف بالسمين الحلبي ت  :أحمد محمد الخراط ،دار القلم،
دمشق ،د  -ت
الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها ،أحمد غلوش،دار الكتاب
املصري ،القاهرة،ط1407 ،2هـ.
دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة،أحمد بن الحسين
البيهقي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ديوان املبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر،عبد الرحمن بن محمد
ابن خلدون،ت :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت،ط 1408 ،2 :هـ .
ديوان املعاني،الحسن بن عبد هللا العسكري،دار الجيل  -بيروت،د -
ت.
ذكرى العاقل وتنبيه الغافل ،عبد القادر بن محيي،ت:ممدوح
حقي،دار اليقظة العربية،بيروت،د  -ت
ربيع األبرار ونصوص األخيار،جار هللا الزمخشري،مؤسسة األعلمي،
بيروت،ط :ا 1412 ،هـ.
رجال املعلقات العشر ،مصطفى الغالييني  ،املكتبة العصرية  ،صيدا،
بيروت  1418 ،هـ .
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رسالة في علم الكتابة ،ألبي حيان التوحيدي،ت:إبراهيمالكيالني،املعهد الفرنس ي،دمشق1951،م
الرسائل األدبية ،عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ،دار ومكتبة
الهالل،بيروت،ط 1423 ،2:هـ.
الرسول املعلم  وأساليبه في التعليم،عبدالفتاح أبوغدة،دار
البشائر اإلسالمية،بيروت،ط1417، 2
الرسول  والعلم،يوسف القرضاوي، ،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط
1404، 1ه .
الرسول القائد ،محمود شيت خطاب ،دار الفكر ،بيروت،ط- 6 :
 1422هـ .
الزاهر في معاني كلمات الناس ،محمد بن القاسم أبو بكر
األنباري،ت:حاتم صالح الضامن،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط :ا،
 1412ه.
سلسلة األحاديث الصحيحة وش يء من فقهها وفوائدها،محمد ناصر
الدين األلباني،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرياض،ط :ا،د  -ت .
سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب املبين ،على بن محمدعبدالحميد
الحسني،مطبعة
علي
الضباع،ت:محمد
حنفي،القاهرة1357،ه .
سنن سعيد بن منصور ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة
الخراساني،ت :حبيب الرحمن األعظمي ،الدار السلفية  ،الهند،ط :ا،
ُ
1403ه0مخطوط نشر في برنامج جوامع الكلم املجاني،موقع الشبكة
اإلسالمية،ط2004 ،1:
سنن ابن ماجه،محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ،ت :محمد فؤاد
عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية القاهرة،د  -ت
سنن أبي داود،سليمان بن األشعث بن إسحاق،ت :محمد محيي الدين
عبد الحميد،املكتبة العصرية،،بيروت،د  -ت
سنن الترمذي،محمد بن عيس ى بن َس ْورة ،الترمذي،ت :بشار عواد
معروف،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت 1998 ،م
سنن الدارقطني ،علي بن عمر الدارقطني،ت :شعيب االرنؤوط،حسن
عبد املنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز هللا ،أحمد برهوم،مؤسسة
الرسالة ،بيروت،ط :ا 1424 ،هـ .
السنن الكبرى،أحمد بن شعيب بن علي ،النسائي،ت :حسن عبد
املنعم شلبي،شعيب األرناؤوط،عبد هللا بن عبد املحسن
التركي،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط :ا 1421 ،هـ .
السير واملغازي ،محمد بن إسحاق بن يسار ،ت :سهيل زكار،دار
الفكر،بيروت،ط :ا1398 ،هـ.
ُ
السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة،محمد أبو شهبة،دار
القلم،دمشق،ط 1427 ،8:ه.
شرح السنة ،الحسين بن مسعود البغوي،ت :شعيب األرنؤوط ،محمد
زهير الشاويش،املكتب اإلسالمي،دمشق ،ط1403 ،2 :هـ .
شرح الكوكب املنير،أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي،ت :محمد
الزحيلي و نزيه حماد،مكتبة العبيكان،ط1418 ،2هـ  1997 -مـ .
شرح صحيح البخارى،ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف،ت :ياسر
بن إبراهيم،مكتبة الرشد  ،الرياض،ط1423 ،2 :هـ .
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شرح كتاب التوحيد،عبد هللا بن محمد الغنيمان،مكتبة الدار،
املدينة املنورة،ط :ا 1405 ،هـ.
شعب اإليمان،أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي،ت:عبد العلي عبد
الحميد حامد،مكتبة الرشد،الرياض،ط 1423 ،1 :هـ  2003 -م.
شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،نشوان بن سعيد
الحميرى،ت:حسين عبد هللا العمري،مطهر اإلرياني،يوسف محمد
عبد هللا ،دار الفكر املعاصر،بيروت،ط :ا 1420 ،هـ .
صبح األعش ى في صناعة اإلنشاء،أحمد بن علي القلقشندي،دار
الكتب العلمية ،بيروت-،د  -ت .
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،أبو نصر إسماعيل بن حماد
الجوهري ،ت:أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم
للماليين،بيروت،ط 1407 ، 4:هـ.
صحيح الترغيب والترهيب ،محمد ناصر الدين األلباني ،مكتبة
املعارف،الرياض،ط 1421 ، 5 :هـ.
صحيح سنن أبي داود ،محمد ناصر الدين األلباني،مكتبة املعارف،
الرياض ،ط ا 1419 ،هـ.
صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان،محمد ناصر الدين
األلباني،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية ،ط 1422 ،1هـ  2002 -م
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة،محمد ناصر الدين األلباني،مركز
نور اإلسالم  ،باإلسكندرية،د  -ت .
الصناعتين،الحسن بن عبد هللا العسكري،ت :علي البجاوي  -محمد
إبراهيم،املكتبة العصرية بيروت 1419،ه .
صيد الخاطر،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،ت:حسن
املساحي سويدان،دار القلم،دمشق،ط :ا1425،هـ .
ط :ا 1405 ،هـ .
ط 1384 ،، 2هـ  1964 -م .
الطبقات الكبرى،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي،ت :إحسان
عباس،دار صادر،بيروت
طلبة الطلبة،عمر بن محمد بن أحمد  ،نجم الدين النسفي،مكتبة
املثنى ببغداد1311 ،هـ
الطيوريات ،انتخاب :صدر الدين،أحمد بن محمد األصبهاني،من
أصول :أبو الحسين املبارك بن عبد الجبار الصيرفي الطيوري،ت:
دسمان يحيى معالي ،عباس صخر الحسن ،مكتبة أضواء السلف،
الرياض،ط :ا 1425 ،هـ .
علل النحو،محمد بن عبد هللا ابن الوراق  ،ت:محمود جاسم
الدرويش،مكتبة الرشد ،الرياض،ط 1420 ،1 :هـ.
غريب الحديث ،عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ،ت :د .عبد هللا
الجبوري،مطبعة العاني – بغداد،ط1397 ، 1:
الفتاوى الكبرى ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،دار الكتب
العلمية،بيروت،ط :ا1408 ،ه.
فتح الغفار بشرح املنار،زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،ت:
عبدالرحمن البحراوي،دار الكتب العلمية،بيروت1422،ه  ،ط . 1
الفروق اللغوية أبو هالل الحسن بن عبد هللا العسكري ،ت:محمد
إبراهيم سليم،دار العلم والثقافة ،القاهرة ،د  -ت .

محمد عبدالرزاق إمام

[]125
[]126
[]127
[]128
[]129

[]130

[]131

[]132
[]133

[]134
[]135
[]136

[]137
[]138
[]139

[]140

[]141

[]142

163

ّ
فضائل القرآن،أبو ُعبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي ،ت:
مروان العطية ،ومحسن خرابة ،ووفاء تقي الدين
الفهرست،محمد بن إسحاق ابن النديم،ت :إبراهيم رمضان ،دار
املعرفة بيروت،ط 1417 ،2 :هـ
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،أحمد بن غانم
النفراوي،دار الفكر،بيروت1415 ،هـ .
قواعد أساسية في البحث العلمي،سعيد صيني ،مؤسسة
الرسالة،بيروت،ط  1415 ،1ه .
القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل اإلسالمي،محمد أبو الفتح
البيانوني،مركز البحوث والدراسات في وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية في دولة قطر2001،م .
القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسير،عبد الرحمن بن صالح
العبد اللطيف،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،املدينة
املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ط1423 ،2هـ2003/م
قوت القلوب في معاملة املحبوب،محمد بن علي أبو طالب املكي،
ت:عاصم الكيالي دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط 1426 ،2 :
هـ  2005-م .
كتاب العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي،ت :مهدي املخزومي ،د
إبراهيم السامرائي،دار ومكتبة الهالل
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم
ابن تيمية،ت :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مكتبة ابن تيمية،ط
،2د  -م ،د  -ت .
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،محمود بن عمر
الزمخشرى،دار الكتاب العربي،بيروت1407 ،
كشف الظنون،مصطفى بن عبد هللا حاجي خليفة ،مكتبة
املثنى،بغداد 1941 ،م.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن،أحمد بن محمد بن إبراهيم
الثعلبي،ت :أبي محمد بن عاشور،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط:
ا ،1422 ،هـ .
كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه،محمد بن عبد الهادي
السندي،دار الجيل،بيروت ،ط. 2
الكليات ،أيوب بن موس ى الكفوي،ت :عدنان درويش  -محمد املصري
الآللئ املنثورة في األحاديث املشهورة،بدر الدين محمد بن عبد هللا بن
بهادر الزركش ي،ت :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية
،بيروت،ط :ا 1406 ،هـ .
لسان العرب ،ابن منظور محمد بن مكرم ،تحقيق :أمين عبدالوهاب،
محمد العبيدي( ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنان1417 ،هـ-
1997م ،ط. 2 /
املتفق واملفترق ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
البغدادي،ت :محمد صادق آيدن الحامدي،دار القادري للطباعة
والنشر والتوزيع ،دمشق،ط  1417 ،1هـ  1997 -م
املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،نصر هللا بن محمد بن
األثير،ت:أحمد الحوفي ،بدوي طبانة،دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع ،الفجالة ـ القاهرة ،د  -ت .

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )88العدد ()2022( 170-139 ،)1

[]143

[]144
[]145

[]146
[]147
[]148
[]149
[]150

[]151
[]152
[]153

[]154

[]155
[]156

[]157

[]158

[]159
[]160

املجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ،أحمد بن شعيب بن
علي النسائي،ت :عبد الفتاح أبو غدة،مكتب املطبوعات اإلسالمية –
حلب ،ط1986 - 1406 ، 2
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،علي بن أبي بكر الهيثمي،ت:حسام الدين
القدس ي،مكتبة القدس ي ،القاهرة 1414،هـ0
املجموع املغيث في غريبي القرآن والحديث ،محمد بن عمر املديني،ت:
عبد الكريم العزباوي،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي،دار
املدني ،جدة،ط :ا 1406،هـ .
املجموع شرح املهذب،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
،دار الفكر،د  -ت .
املحكم واملحيط األعظم ،علي بن إسماعيل بن سيده،ت :عبد الحميد
هنداوي،دار الكتب العلمية،بيروت،ط :ا 1421،هـ
مختصر التبيين لهجاء التنزيل،سليمان بن نجاح األندلس ي،مجمع
امللك فهد ،املدينة املنورة 1423 ،هـ .
مختصر صحيح مسلم للمنذري ،ت :ناصر الدين األلباني،املكتب
اإلسالمي،بيروت،ط1407 ،7هـ.
مدارك التنزيل وحقائق التأويل،عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ
الدين النسفي،ت :يوسف علي بديوي،راجعه  :محيي الدين ديب
مستو،دار الكلم الطيب ،بيروت،ط :ا 1419 ،هـ.
املدخل إلى علم الدعوة،محمد أبو الفتح البيانوني،مؤسسة الرسالة،
بيروت،ط 1412 ،1هـ.
املرشد في كتابة األبحاث،حلمي فودة،عبدالرحمن صالح ،42دار
الشروق،ط1410 ،6ه .
املستخرج على املستدرك ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن
الحسين العراقي،ت :محمد عبد املنعم رشاد،مكتبة
السنة،القاهرة،ط :ا. 1410 ،
املستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد هللا بن محمد
الحاكم،ت:مصطفى عطا،دار الكتب العلمية،بيروت،ط، 1411 ،1:
. 1990
ُ
مسند أبو يعلى ،أحمد بن علي بن املثنى املوصلي،ت :حسين سليم
أسد ،دار املأمون للتراث،دمشق،ط :ا1404 ،
مسند اإلمام أحمد بن حنبل،ت :عبدهللا بن عبداملحسنالتركي،شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،لبنان،ط
1419 1هـ1999-م .
مسند البزار املنشور باسم البحر الزخا ،أبو بكر أحمد بن عمرو
البزار ،ت :محفوظ الرحمن زين هللا ،وعادل بن سعد ،وصبري عبد
الخالق الشافعي ،مكتبة العلوم والحكم  -املدينة املنورة ،ط، 1
2009م)
املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم،أحمد بن عبد هللا
األصبهاني،ت:محمد حسن ،دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان،ط،1 :
1417هـ 1996 -م
مشكل إعراب القرآن،مكي بن أبي طالب القيس ي أبو محمد ،ت :حاتم
صالح الضامن مؤسسة الرسالة ،بيروت،ط. 1405 ، 2 :
مصطلح الحديث،محمد بن صالح العثيمين،مكتبة العلم،
القاهرة،ط :ا 1415 ،ه.
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املصنف في األحاديث واآلثار،أبو بكر بن أبي شيبة عبد هللا بن محمد
بن إبراهيم،ت :كمال يوسف الحوت،مكتبة الرشد ،الرياض،ط،1:
 1409ه .
املصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني،ت  :حبيب
الرحمن األعظمي،املجلس العلمي -الهند
مع هللا دراسات في الدعوة والدعاة ،محمد الغزالي،دار الكتب
اإلسالمية،القاهرة،د  -ت .
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