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ملخص البحث

 

الهّمالدعويفيظلآياتالكتابالكريم،)دراسةموضوعية(،البحثهذايتناول

بهذالمفهومالهّمالدعويومايتصل،واستنباطيةوتحليلّيةتأصيلّيةدراسةوهو

الضوءعلىفضائلالهّمالدعوي،ثمبيانأهميةحثالمفهوممنألفاظ،وسلطالب

تحققهذاالهّمفيالفردوالمجتمع،وقدتمالتفصيلفيوسائلالدعوةوآلياتها،

التيتشتركمعهفيمفهومالدعوةوغيرهامنالمفهوماتوإبرازأهمالفروقبين

الواقعالعمليللدعوة.

دعوي،القصصالقرآنيةالمتعلقةبالدعوةإلىاهللالهّمالدراسةفيالبحثتناولوقد

تعالىوذلكمنجانبين:

.-عليهمالسالم-األول:الهّمالدعويفيقصصاألنبياء

.-عليهمالسالم-الثاني:الهّمالدعويعندغيراألنبياء

ومنثمتقديمباقةمنالتأمالتفينهايةكلقصةتحتعنوان)استنباطالهّم

عوي(.الد

وُخِتَمالبحثبجملةمنالنتائجوالتوصيات.
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Research Summary 

Title: The da'wa ( call to Islam )concern in the great Qur'an 

(objective study). 

Prepared by: Mohammed Ali Jamil Al Atrash. 

Supervised by: Dr. Mohsen Samih Khalidi 

This research deals with the da’wa concern according to the 

verses of the Holy Qur’an (objective study). It is an analytical 

and a deductive study of the concept of the da'wa concern and 

the terms related. 

The researcher highlighted the virtues of the da’wa concern 

and clarified the significance of achieving this concern at the 

level of both the individual and society, elaborated the means 

of da’wa, highlighted the most important differences between 

the concept of da’wa and other relating concepts of the 

practical side. 

The research dealt with the Qur'anic stories related to the call 

to Islam on two sides: 

First: The concern of da’wa in the stories of the prophets - 

peace be upon them -  

Second: The concern of da’wa of non-prophets 

Then he presented a number of meditations at the end of each 

story titled (eliciting the da’wa concern). 

The research concluded with a number of conclusions and 

recommendations. 

Researcher: Mohammed Ali Jamil Al Atrash 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 مقدمة

هار، والصالة والسالم ، العزيز الغفار، ُمَكِور الليل على الّنالحمد هلل الواحد القهار

ار، َمن اقتفى أثره إلنقاذ البشر من الّن ؛الغفار الرسول الُمختار، أرسله الرحيمعلى 

 وار.ن تنكب وحاد عن الهدى فمآله الهالك والَبوَم، اريختاالفقد رشد وأحسن 

من المهاجرين  ،والصحابة األخياراألطهار، البيت  على آل والصالة والسالم

 .إلى فناء هذه الدارواألنصار، وَمن تبعهم بإحسان 

 وبعد: 

وجعل له مقصدا يحققه، وهو لوقات، خلق اهلل تعالى اإلنسان وجعله أكرم المخفقد 

وال يشقى في  يضل فال -هذا المقصدعلى العبد  يستقيم وحتى وعبادته، اهلل توحيد

 ،إليه الرسل وأرسل جعل اهلل تعالى له فطرة سليمة ترشده إلى ربه، -هذه األرض

 قد رشد، وإن عاند واتبعف لهُسُر فإن أطاع اإلنسان مراد ربه وَهْدَي وأنزل الكتب،

 كد.فقد وقع في الضالل والَن ،هوى نفسه

حتى يرشدوهم إلى مقصد حياتهم،  أرسل األنبياء ألقوامهم أنه ومن فضل اهلل تعالى

صاحب الهّم الدعوي ان النبي يموت فيخلفه نبي بعده، إلى أن أرسل اهلل تعالى فك

لناس كافة، وُجِعلت أمته خير لفلقد ُبِعَث  -صلى اهلل عليه وسلم  -ا محمًداألعظم 

 هاّمست َهَبَتفاْق -صلوات ربي عليه وسالمه  -األمم؛ ألنها ُكِلفت بإكمال دعوة نبيها 

نبيها في الدعوة وصالح الناس، وهذا الهّم في الدعوة إلى اهلل تعالى ما زال  ّممن ه

وال أظلمت، عقوا يرلُيِنألمهات واآلباء،  س اوالفقهاء، ونفو حيا في أنفاس العلماء

إلى يومنا هذا بفضل اهلل ال يزال  في الدعوة، وهذا االستمرار وا قلوبا ماتتيْحوُي

  وكرمه.
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 موضوع البحث

وما يتعلق بهذا المفهوم من تتمات، مع تتناول هذه الدراسة مفهوم الهّم الدعوي 

   تطبيقات من قصص القرآن على هذا المفهوم. 

 

 .أسباب اختيار البحث

 كان الدافع لهذه الدراسة األسباب اآلتية:

، المدروس ِفَرالدراسة من َش ُفَرَش، َفالدراسة بالقرآن وقصصه الجليل تعلق -أ

 حتى أنال هذا الشرف الذي ال ُينال إال بالعلم بالقرآن وعلومه.  وذلك 

عاظ بطرح مفهوم الهّم الدعوي عاة والُوللّد من هذا البحث أن يكون مرجعا أردت-ب

 اتها.واستنباط الهّم الدعوي من طّي في القرآن الكريم، ُمَدعَّما بتجميع قصص الّدعاة

 صالح الفرد والمجتمع واألمة. من أسبابهذا الموضوع هو سبب  أن -ج

   إحياء مفهوم الدعوة بثوب جديد. -د

 

 .أهداف البحث

  يهدف البحث لتحقيق ما يأتي:

  وما يتعلق به من ألفاظ. مفهوم الهّم الدعوي الكشف عن أوال:

 ووسائله. وأهميته ائل الهّم الدعويبيان فض ثانيا:

برز هّمهم في مسيرتهم بشكل ُي -السالم  معليه -طرح قصص األنبياء ثالثا: 

 الدعوية.

، -المسلعليهم ا -غير األنبياء  عند الدعوي : إبراز القصص القرآنيرابعا

 مظاهر الهّم في دعوتهم. واستخراج أهم
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 .أهمية البحث

 تظهر أهمية البحث فيما يأتي: 

 األهداف المذكورة. تحقيق -1

، وهنا تكمن أهمية هذا تعلقة بالدعوةالممن اآليات  القرآن الكم الكبير إعطاء -2

 الموضوع.

تغييره والحاجة إلى هذا الموضوع أهميته من واقع األمة الصعب؛  يستمد -3

 وإصالحه.

 

 .حدود البحث

ّم الدعوي، وتفصيل في قصص عن مفهوم اله امثال هذه الدراسة على إماطة  قامت

  تنباط الهّم الدعوي من تلك القصص، مع األنبياء، وقصص غير األنبياء، واس

     االستنباط.يشمل عليها إرشادات دعوية 

 

 .الدراسات السابقة

 منها:، الدعوةموضوع  حول عدة سابقة دراسات ثمة

 د الكريم زيدان،القرآن للدعوة والدعاة(، للشيخ عبمن قصص  )المستفاد كتاب  -1

، ثم في اآليات تفصيٍل مع -السالم  عليهم -األنبياء قصص -اهلل  رحمه -ذكر الشيخ 

)المستفاد من :ذكر بعضا من قصص غير األنبياء، وفي نهاية كل قصة يذكر عنوانا

 .  وسالمه عليهربي  صلوات -القصة للدعوة والدعاة(، وختم كتابه بالسيرة المحمدية 

  

تحدث الكتاب عن اإلسالم ، د الكريم زيدانالدعوة(، للشيخ عب )أصول كتاب -2

كنظام  ،وأركانه وخصائصه بالتفصيل والشمول، ثم تحدث عن أنظمة اإلسالم

 والمدعو، ووسائل ،ونظام الِحسبة، ثم تحدث عن الداعي ،ونظام األسرة ،األخالق

 الدعوة.    

رحمه  - ،الميدانيحبنكة للشيخ عبد الرحمن  ،(فقه الدعوة إلى اهلل تعالى)كتاب  -3

 اشتمل الكتاب على عدة أبواب وفصول، وهي:  -اهلل 
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 مقدمات عامة، كالتعريف بالدعوة، ومسؤولية األمة. ألول:ا اببال -أ

 الثاني: الصفات التي يجب أن يتحلى بها حملة الرسالة. بالبا-ب

 فات حملة الرسالة.الثالث: بيان آ الباب-ج 

 لها.ُبمناهج توصيل الرسالة وُسالرابع:  الباب-د

الدعوة إلى  في-السالم  عليهم-الخامس: نماذج تطبيقية من حياة الرسل  الباب -هـ 

       اهلل تعالى.

إيضاح الكتاب ب صصَخإلهي، َتحوال المخاطبين(، للشيخ فضل )مراعاة أ كتاب-4

ين، ثم اشتمل الكتاب بعد دعِومراعاة أحوال الَم في -السالم  عليهم -منهج األنبياء

 صلى -ت العملية من حياة وسيرة المصطفىتأصيل هذا المنهج، على ذكر التطبيقا

المخاطبين، من الصحابة، والوافدين، والخواص  أحوال مراعاة في -اهلل عليه وسلم 

لصالح في ثم الشواهد العملية للسلف االناس، وغير ذلك من أصناف الناس،  من

    مراعاة أحوال المخاطبين.

كتاب )هموم داعية(، للشيخ محمد الغزالي، وهذا الكتاب وعظي ومباحثه ال تفي  -5

 حث. المقصود من هذا الب

 :أتيما يبا سبقها من الدراسات السابقة ّمع الدعوي(  )الهّموتميزت رسالة 

 

 ة. أوال: أنها دراسة قرآنية بحت

-ه لألنبياء قسم أفرديه المقدمات، وف َرِكتقسيم الدراسة إلى ثالثة أقسام: قسم ُذ: ثانيا

 ه لدعوة غير األنبياء.، والقسم األخير أفرددعوتهم شموليةمع بيان  -السالم  عليهم

الفروق بين  بعُض ابين فيهت، يفهوم جديدمطرح الدعوة ببهذه الدراسة  تميزت: ثالثا

، وعرض بعض الوسائل التي لم ُتذكر في ا من مفاهيمهمفهوم الدعوة وما يشتبك مع

 غالبية الكتب.

لطائف  تثير عاطفة الهّم الدعوي في واقف وكلمات وم أبرزت هذه الدراسة: رابعا

    .مجرد تفسير لآليات الكريمة وليس، النفس

طرح  فاءواستي ،المتعلقة بالهم الدعوي الشمولية في استقراء جميع القصص خامسا:

 غالبية مجاالت الدعوة.
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 .منهج البحث

تتبع ب ، وذلكاالستقرائيالمنهج  تحقيق أهداف البحث المنشودة، سلك الباحثل

 واالستنباطي.النصوص القرآنية، ثم االستعانة بالمنهج التحليلي 

 

 .البحث خطوات

 .اآلية رقمو ،الجزءرقم  ذكر مع سورها، إلى القرآنية اآليات عزو -1

عزوها مرة غالبا في بداية كل مقطع من  القصة، وال ُيعاد  اآليات يتم عزو -2

 أخرى أثناء تفسير اآليات. 

    في تفسير اآليات تأتي بعض اآليات دون تشكيل.  -3

 في تكن لم إن عليها الحكم ونقل ،مصادرها من وتخريجها األحاديث ضبط -4

 من العلماء ذوي االختصاص دامىالُق أقوال من الحكم عليها تم نقل وقد الصحيحين،

 .رحمهم اهلل جميعا ؤوطااألرن وشعيب كاأللبانّي حدثينوالُمكالترمذي، 

    قدر الحاجة.  النبوية؛ لتوضيح الكالم على ببعض األحاديث االستشهاد -5

األحاديث الضعيفة أما بعض عن األحاديث الضعيفة جدا أو المنكرة،  االبتعاد -6

  .ه نكارة، وقد تم التنبيه على درجتهاال يوجد فيضعفها فالبحث  ُذكرت فيالتي 

القديمة كتب التفسير من المأثور والرأي،  هذه الدراسة على فياالعتماد تم  -7

 والمعاصرة. 

فإنه النص دون تصرف  تم اقتباسبحيث إن  قائليها، إلى ونسبتها األقوال َعْزُو-8

فإنه يشار في  النص؛في  تم التصرفالقول بين عالمتي تنصيص، وإن  يتم وضع

   (.)انظر الهامش بـ

 فىَتْكُي الثانية المرة وفي كاملة، النشر بيانات تعرض األولى للمرة التوثيق عند -9

  .والصفحة والجزء الكتاب، واسم ،للمؤلف الشهرة باسم

 .مظانها من العربي الشعر شواهد تخريج -11

 ترجمة بعض األعالم، على قدر الحاجة. -11

  والغامضة. المبهمة والمفردات المعاني توضيح -12
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 .محتوى البحث

 وخاتمة. وثالثة فصول، ،بحث على مقدمةيحتوي ال

سبب اختيار البحث، وأهدافه، وأهميته، وحدوده، والدراسات  المقدمة، وفيها:

 السابقة، ومنهج البحث، وخطواته، ومحتواه.

 

 : مفهوم الهّم الدعوي وبيان فضله وأهميته.األولالفصل  

 -وفيه مبحثان: 

 .المبحث األول: تعريف الهّم الدعوي -

 فضل الدعوة وبيان أهميتها.: الثاني المبحث

 . -عليهم السالم  - الهّم الدعوي عند األنبياءالفصل الثاني: 

  - مباحث:وفيه أربعة 

 هم.ِرَسُأ األنبياء معالدعوي عند  المبحث األول: الهّم -

 الدعوي عند األنبياء مع أصحابهم. الهّم :المبحث الثاني -

 والحكم. النفوذ صحابأ  مع األنبياء عند الدعوي الهّم: الثالث المبحث -

 الدعوي عند األنبياء مع أقوامهم. الهّمالمبحث الرابع:  -

 .- السالم عليهم - األنبياء غير عند الدعوي الهّم: الثالث الفصل

 - : مباحث ستة وفيه

 . الرجال عند الدعوي الهّم: األول المبحث -

 الشباب.  عند الدعوي الهّم: الثاني المبحث -

 الهّم الدعوي عند الملوك.: الثالث المبحث -

 . العلماء عند الدعوي الرابع: الهّمالمبحث  -

 ين. َدالواِل عند الدعوي الهّم: الخامس المبحث -

  . النملة والهدهد والجّن عند الدعوي الهّم: السادس المبحث - 
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 الفصل  األول

مفهوم الهّم الدعوي وبيان فضله 

 وأهميته.

 -وفيه مبحثان: 

 -مطالب:المبحث األول: تعريف الهّم الدعوي، وفيه ثالثة  -

 المطلب األول: تعريف الهّم. -

 المطلب الثاني: تعريف الدعوة. -

 .بمفهوم الهّم ومفهوم الدعوة صلةالمطلب الثالث: ألفاظ ذات  -

 فضل الدعوة وبيان أهميتها.: الثاني المبحث -

 -:مطالب أربعة وفيه

 .الدعوة فضل: األول المطلب-

 مالدعوة إلى اهلل فرض على كل مسل: الثاني المطلب-

 .       وأهميتها الدعوة آثار: الثالث المطلب- 

 المطلب الرابع: آليات الدعوة ووسائلها.-
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 ول : تعريف الهّم الدعوي.المبحث األ

من الوقوف على تعريف الهّم في اللغة واالصطالح، وبيان  المبحث ال بدفي هذا 

عرض هذه  ، ويمكنعرض ما يتعلق بها من ألفاظ ذات صلةالمقصود بالدعوة و

 : في ثالثة مطالب على النحو اآلتي األمور

  ول: تعريف الهّم .المطلب األ

 :   ، ومن ذلكمعاٍن الهّم في اللغة يأتي على عدة

قال ابن فارس: "هّم، الهاء والميم: أصل صحيح يدل على ذوب   الذوبان.أوال: 

منه قول العرب: هَمني الشيء:  ،وجريان ودبيب وما أشبه ذلك، ثم يقاس عليه

 .1ذابني" أ

 اأَلمُر ُهموٌم، وَهَمه وجمعه الُحْزن م، الَهُمَمَه)قال ابن منظور:  . قلقالحزن وال: ثانيا

 وَحَزَنك، واالهتمام َأْقَلَقك ِإذا وَأَهَمني اأَلمُر به... واْهَتَم وَأَهَمه فاْهَتَم وَمَهَمًة، َهّمًا

وجاء في ... عليه وعَزم نواه وَأراَدهإذا بالشيء:  له بأَْمِره... وَهَم واْهَتِم االغتماُم

 ،الَرْحَمِن َوَعْبُد الَلِه َعْبُد الَلِه ِإَلى اأَلْسَماِء َوَأَحُب ،اأَلْنِبَياِء ِبَأْسَماِء َتَسَمْوا " ،الحديث

 ِإذا :َيُهّم باأَلمر َهَم من َفَعال وهو ،2" َوُمَرُة َحْرٌب َوَأْقَبُحَها ،َوَهَماٌم َحاِرٌث َوَأْصَدُقَها

 َغِوَي. َأم َرشََِد ،بَأمٍر َيُهّم وهو ِإال َأحد من ما أَلنه ؛َأصَدقها كان وِإنما ،عليه عَزم

)3.1 

، يشغله ويشغل فكرهوهذه المعاني تجتمع على أن صاحب الهّم لديه اهتمام وعزم 

 فني وقته ليحقق مأربه ومبتغاه . يو

 

 
                                                             

اتحاد ار ، د، تحقيق عبد السالم هارونمقاييس اللغة ، ( هـ395ابن فارس، أحمد بن فارس الرازي )ت -1
 .9ص  6،ج 2111العرب، ط 

، تحقيق : مشهور آل سنن أبي داود، هـ (275أخرجه أبو داود ، سليمان بن األشعث السجستاني،)ت  -2
، 1(،ج4951اب: تغيير األسماء، حديث )دب، باب األكت هـ ،1427 -2ط  ، الرياض -سلمان، مكتبة المعارف 

 1141و 914: السلسلة الصحيحةهـ( في  1421ت، وأورده األلباني، محمد ناصر الدين،)  895ص 
 وصححه.

 12، ج 1بيروت، ط  –، دار صادر لسان العرب ،هـ(711ت )انظر: ابن منظور، محمد مكرم األفريقي،  -3
، تاج  هـ(1215حمد بن محمد ابو الفيض ) تم ،وانظر: الزبيدي -وذكره الزبيدي نحوه ،  .619ص 

 .118،ص 34، دار الهداية ،ج العروس
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  . االصطالح في الهّم

 َهَمْمُت: يقال ،اإلنسان يذيب الذي الَحَزُن :الَهُمصفهاني:" قال الراغب األ أوال:

 جه ين   ُّ قال تعالى: ... األصل وهو نفسك، في به هممت ما:  والَهُم ،فاْنهم الّشحم

َّ يه ىه مه
َّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ُّ قال تعالى:1 

 2
 ىل مل خل  ُّ قال تعالى:، 

َّ يل
َّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي  ُّ   قال تعالى:،3

 .4" 5 

من ، علْفُي نأ قبل شيء فعل على القلب عقد هو الهّم: قال الجرجاني: "    ثانيا:

  6".شر أو كان خير

 وعقد ،العزيمة أول وبالفتح الفاني، الشيخ ،بالكسر" الهّم :  :قال المناوي ثالثا:2

  7". والقلق شر، والحزن أو خير من يفعل أن قبل شيء فعل على القلب

 دواعي أيضًا :والقلق،... والهّم الحزن بالفتح :الهّم"  :قال أبو البقاء الكفوي رابعا:

 الخاطر، ثّم ثّم مراتب: السانح، على والدواعي شر، أو خير من الفعل إلى اإلنسان

األمر والعزم عليه،  على النفس اجتماع فالَهّم العزم، ثّم ،الهّم اإلرادة، ثّم ثّم الفكر،

 العزيمة. والهّم العزم، وأول دون اإلرادة فوق امضائه، فالهّم على القصد هو والعزم

 العزيز، امرأة َهِم مثلورضا،  وعقد عزم معه كان إذا ما وهوثابت:  : هٌم هّمان

 وال اختيار غير من النفس وحديث الخطرة وهو :عارض وهُم به، مأخوذ والعبد

... يعمل لم أو يتكلم لم ما به ذمؤاخ غير ، والعبد-عليه لسالم  -يوسف هّم مثل عزم،

ويمكن الجمع بين المعنى اللغوي   8."أمضاه بشيء هّم إذا الذي هو :والُهمام

، وفي هذه وعزيمة وعقد القلب على فعل شيء اقواالصطالحي في كون الهّم قل

 . اس لذلكوترك المنكرات ودعوة الّنهّم القلب على فعل الخيرات الدراسة هو 

                                                             

 (.    11ية )، اآل6سورة المائدة، ج  -1
 .     (24، اآلية )12سورة يوسف، ج  .  -2
 .   (122ية)، اآل4سورة آل عمران، ج  -3
 .(74، اآلية)11سورة التوبة، ج  -4
تحقيق صفوان عدنان  ،القران دات ألفاظمفر ، هـ (512ت ) ين بن محمد،، أبو القاسم الحساألصفهاني -5

 .   854هـ ، ص  1412 – 1، ط دمشق –، دار القلم داودي
 –، دار الكتاب العربي ، تحقيق إبراهيم األيباريالتعريفات ،هـ(817ت )جاني، علي بن محمد، . الجر-6

 .321ص  هـ ، 1415 -1 -بيروت،  ط
 
يق د . محمد الداية، ، تحق التوقيف على مهمات التعاريف ، هـ(1131ت) وي ، محمد عبد الرؤوف،المنا -7

 743، ص بيروت -دار الفكر 
 
معجم االصطالحات والفروق ) الكلياتهـ ( ، 1194الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، )ت  -8

  .      1541 – 1539ص  ، هـ1419(، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة، ط اللغوية
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 : تعريف الدعوة . المطلب الثاني 

 :هاومن متعددة، معان على اللغة في الدعوة تأتي

 ،لك ولغيرِك حّقًا تّدعَي أن واالّدعاءقال الفراهيدي:" دعو: ...  االدعاء، وصريخ الخيل.أوال: 

                                                                . 1" الخيل داعيَة أجيبوا الحروب، في الَخْيِل صريخ: أو باطاًل، والّداعيُة حّقًا اّدَعى: ُيَقاُل

 أصٌل المعتل والحرف والعين الدال دعو: " :قال ابن فارس مالة الشيء بالصوت.ثانيا: إ 

 في ُيتَرك ما: الَلبن ... وداِعية ،منك يكون وكالٍم بصوٍت إليك تميل الَشيَء وهو أن واحد،

.                                 3"2"اللبن داِعَيَة َدْع: "للحاِلب قال أّنه الحديث وفي ،وتشبيه تمثيٌل وهذا ،ليدُعو مَا بعَده الَضرع
3 

 يكون االستغاثة، وقد بمعنى ههنا فالدعاء" دعا: ...  :قال ابن منظور .ثالثا: االستغاثة و النداء 

 به ِصْحت: َأي ،فالنًا وَدَعْوت الدْعوة، واالسم، ناداه :وُدعاًء َدْعوًا الرجَل الُدعاُء ِعبادًة، وَدعا

 إذا :داِعيٌة ورجل ،داٍع واحُدهم ضاللة،  َأو ُهدًى بيعة  إلى َيْدُعوَن قوٌم :واْسَتْدَعْيته ، والُدعاُة

 -وسلم عليه اهلل صلى - والنبي للمبالغة، فيه الهاُء ُأْدِخَلت ، ديٍن َأو ِبْدعة إلى الناس َيْدُعو كان

 .4 " الُمَؤِذُن وكذلك ،تعالى اهلل داعي

 ِمن عْنَده فيَما تعالى الَلِه إلى الَرْغَبُة )دعو( والُدعاُء:": الزبيدي قال  االبتهال والمناجاة. :رابعا4

 صلى - ، والنبُي5 َّحبجب  هئ مئ خئ  ُّ :تعالى قْوُله ومنه بالُسَؤاِل، إليه واالْبِتهال ِ، الخْير

َّ مي خي حي جي يه  ىه ُّتعالى: قْوِله ِمن وهي الَلِه، داِعي - وسلم عليه اهلل
 َأي : ،6

 ِمن ُيَقِرُب ماإلى  َيْدُعو ألَنه َأْيضًا، الُمَؤِذِن الَداِعي على وُيْطَلُق ،منه ُيَقِرُب وما َتْوحيِدِه إلى
.8األذاَن"  بالَدْعَوِة ، َأراَد7 " الَحَبَشِة في والَدْعَوة :"الَلِه... ومنه الحِديُث  

                                                             

 . 221، ص 2مخرومي، دار الهالل ،ج . مهدي ال، د كتاب العين،هـ(171ت )الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  -1
مسند اإلمام  ،(هـ241 ت، )الشيباني أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبوأخرجه أحمد،  -2

، مسند م 1998 ـ  هـ1419  - 1، ط بيروت - الكتب عالم ، دارالنوري المعاطي أبي السيد: قيحقتأحمد، 
 الدين ناصر محمد  ،األلباني ذكرهو (،19189، حديث)339، ص 4ج   -ضرار بن األزور رضي اهلل عنه

 وحسّنه. 474/  4  الصحيحة السلسلة  في، (هـ1421 ت) األلباني
 .  228، ص 2، ج مقاييس اللغةابن فارس،  -3
 .  297 ص ، 2 ،جالعرب لسان ،منظور ابن -4
 ( .              55) يةاآل  ، 8 ج عراف،األ سورة -5
   (46) يةاآل ،22 ج حزاب،األ سورة -6
، 185، ص 4، ج -رضي اهلل عنه  -حديث عتبة بن عبد السلمي  ،أحمد اإلمام مسند حمد،أ أخرجه -7
 .   467/  4  الصحيحة السلسلة (، وأورده األلباني في17814)
 .47 ص ،38 ج ،العروس تاج الزبيدي، -8
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ولعل أقرب هذه التعريفات إلى مراد البحث هو التعريف الثاني؛ ألن 

ليتمكن من إمالة قلوب  ؛الداعي يستعمل صوته المصحوب باللطف واألدب

 .وإلى فعل الطاعات والبعد عن المحرمات ،الناس إلى اهلل تعالى

 

 تعريف الدعوة  في االصطالح: 

 منها : ريفاتذكر العلماء للدعوة عدة تع

 الحّث: الشيء إلى كالّنداء،... والُدعاُء الُدَعاءما ذكره األصفهاني: "  أوال:

 نث  ُّ  :-عليه السالم–على لسان سيدنا يوسف  -قاَل تعالى قصده، على

 مم خم  حم   ُّ  :تعالى وقال ،1َّ لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث

 ىل مل  ُّ  على لسان مؤمن آل فرعون: –وقال تعالى  ،2َّحن جن
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

   .4."3َّين ىن

  

 ِبه اِنيمإلإَلى ا الّدعوة: هي الَلِه بقوله: "الدعوة إَلى عّرفها ابن تيمية ثانيا:

  . 6" َأمروا اميف وَطاعتِهم ،ِبه واربأخ5فيما ه، ِبتصديِقِهمُلرس به جاءت اوِبم

 

                                                             

 (.                    33، اآلية )12سورة يوسف، ج  -1
 ( .   25، اآلية ) 11سورة يونس ، ج  -2
 (.  42 – 41، اآلية )24سورة غافر، ج  -3
 .315، ص المفردات في غريب القراناألصفهاني،  -4
 الصحيح الجامع ،(هـ261 ت )، النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبوأخرجه مسلم،  - 5

، كتاب اإليمان، باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة بيروت  - الجيل دار ،مسلم صحيح المسمى
  (. 112، حديث)28، ص 1الساعة، ج 

 أنور: تحقيق ،الفتاوى مجموع هـ(،728)ت  الحراني، تيميه بن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي تيمية، ابن -6
 إلى الدعوة تتضمنه ما باب – السالم عليه – يوسف سورة التفسير، كتاب ، هـ1426، 3 ط ، الوفاء دار الباز،

 . 158 – 157 ص ، 15 ج ، اهلل
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 والبراهين ،اليقينية الدالئل عبارة عن إقامة الّله إلى الدعوةذكر الرازي أّن  ثالثا:

القطعية على عبادة اهلل وحده ونبذ الشرك والكفر، والترغيب بالقيام باألوامر 

 6               .1واجتناب النواهي 

فها حبنكة الميداني: " الدعوة إلى اإلسالم : هي الطلب بشدة وحث على عّر  رابعا:

 7.   2الدخول في دين اإلسالم اعتقادا، قوال وعمال، ظاهرا وباطنا" 

 الهّم)مصطلح عوة في اللغة واالصطالح، يمكن تعريف وبعد تعريف الهّم والد 

  -: كاآلتي ( الدعوي

توجه القلب المنعقد على الخير، إلى االهتمام بإمالة قلوب العباد إلى  الهّم الدعوي:

توحيد اهلل وطاعته، والبعد عن معصيته، واالنقياد لما يترتب على هذا اإليمان من 

 آثار ومآالت.

بإرشاد الخلق إلى اهلل، يكون قلبه مهموما بدعوة الناس،  والمهتمفالداعي إلى دينه،   

وينشغل قلبه وعقله، في سبيل تحقيق هّمه األكبر، وهو عبادة  فيستنفد فكره ووقته،

 الحق وهداية الخلق. 

وأسوة الداعي هو اللؤلؤة القمر، الذي سّبح بين يديه الحجر، وَشِهد على صدق 
، السكت طويل راحٌة، له ليست الفكرة، دائم وانشق له القمر، هورسالته الشجر، 

صلى اهلل عليه وسلم  –حسن الَسمت، صاحب الهّم األكبر على أمته، هو رسول اهلل 
قال واصفا هّمه الدعوي في تبليغه للرسالة،   -تبارك وتعالى -الذي ذكره ربنا -

فمن شدة هذا 3،8ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه  ُّ  تعالى:

 إسالم الناس،9ستذهب نفسه في سبيل -صلوات ربي عليه وسالمه -الهّم كأن النبي 

 ىن نن من  ُّ :قائالفأوصاه اهلل تعالى رحمة به  ،مكذبين له، وهو يراهم معرضين عنه

َّجئ يي ىي ني مي زيري ٰى  ين
 4   .10

 

 

                                                             
-1بيروت، ط -العربي التراث إحياء دار الغيب، مفاتيح (،هـ 616،)تانظر: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر  -1

 .119،ص27، جهـ 1421
 .16، صهـ1431 -2دمشق، ط -، دار القلمفقه الدعوة إلى اهلل(، هـ1425الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، )ت  -2

                                                                                                 (6، آية)15سورة الكهف، ج -3

 (8، آية )22سورة فاطر، ج -4
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 -صلى اهلل عليه وسلم  –نتعلم مفهوم الهّم الدعوي عمليا من سيرة رسول اهلل  :إذن

 ،نفاقهوإ ،وتعليمه ،في صبره الدعوي فهو التطبيق العملي والنموذج الحّي للهّم

 دينهم، على الناس إلقامة ، التي تؤهلهالحميدة الصفاتذلك من ، إلى غير ودعائه

" ليس على أبيك كرب بعد  :إلى أن قالوبقي على هذه الحال في الدارين،  ونجاتهم

 .1اليوم"

                     11بِه      يستضاُء لسيٌف الّرسوَل إّن " 

 2"مسلول اهلل سيوِف من مهنٌد                  

                                                                   : بمفهوم الهّم ومفهوم الدعوة ألفاظ ذات صلة المطلب الثالث:
 ن لها عالقة متينة بموضوع الهّم الدعوي، وحتى تكتملفي القرآهناك ألفاظ 12

 :على النحو اآلتي لفاظ،تم عرض طائفة من هذه األسوف ي، الموضوععن الصورة 

  . نفسك باخع أواًل: 

 :، وقال تعالى3ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه  ُّ :قال تعالى

َّخن حن جن  يم ىم مم  ُّ 
 محمد يا فلعلك، قال شيخ المفسرين الطبري : "4

 زث  رث يت ىت نت مت زت رت  ُّ قالوا الذين قومك آثار على ومهلكها نفسك قاتٌل

 ،بالذبح يبلغ أن:  البخع، وقال الزمخشري :" 5ربهم" على منهم تمردا َّ مث

 لإلشفاق، ولعل: الذبح، حّد أقصى وذلك الفقار، مستبطن وهو: عرق بالباء، خاعالُب
 َيُكوُنوا َأَلا) قومك إسالم من فاتك ما على حسرة تقتلها أن نفسك على أشفق: يعنى

، وكان ذلك منه عليه السالم حزنا وشفقة على قومه. 6" (ُمْؤِمِنيَن  

 

 

                                                             

 -1القاهرة، ط  -الشعب دار ،البخاري صحيح ،هـ(256ت ) إسماعيل، بن محمد ، البخاري أخرجه  -1
 ص  ،4 ،ج( 44193)   حديث ، - وسلم عليه اهلل صلى – النبي مرض باب المغازي، كتاب  هـ،1417
1619 .  

، تحقيق: علي ديوان كعب بن زهيرغـ (،  26كعب بن زهير، كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، ) ت  -2

 .  67هـ، ص 1417 -بيروت، ط  -فاعور، دار الكتب العلمية 
 ( .             6)  آية ،15 ج الكهف، سورة -3
 ( .  3) اية ،  19 ج ، الشعراء سورة -4
 مؤسسة شاكر، حمدأ تحقيق  ،القران آي تأويل في البيان جامع ، (ـه311ت )، جرير بن محمد ، الطبري - 5

 .  597 ص ، 17 ج ، هـ 1421 – 1 ط ، الرسالة
 العربي الكتاب دار ، التنزيل غوامض عن الكشاف ، هـ(538 ت)  عمر، بن  محمود اهلل جار الزمخشري، -6

  . 298 ص ،3 ج  ، هـ1417ط بيروت، –
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 13 .المنكر عن والنهي بالمعروف األمر: ثانيا

 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ قال تعالى: 

 ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ُّ  :، وقال تعالى1 َّني

َّزن رن مم
على وجه اإللزام أو  فعله الشارع أمر ما كل :والمعروف، 2

 مع يتوافق ما مع الرشيدة السليمة العقول منطلق من يستحسن ما وهو ،الترغيب
 ما وهو ،تحريما أو كراهية فعلهعن  الشارع نهى ما فهو :المنكر ماوأ سالم،اإل

: تعالى قوله "القرطبي:  قال ،3الرشيدة  العقول واستقبحته ،سالماإل استقبحه
 في وقال ،والتعاطف والتحاب التواد في متحدة قلوبهم :أي (،َبْعٍض َأْوِلَياُء َبْعُضُهْم)

 ْأُمُروَن)َي: تعالى قوله، ومختلفة قلوبهم ألن (،َبْعٍض ِمْن َبْعُضُهْم) المنافقين
 (اْلُمْنَكِر َعِن َوَيْنَهْوَن) ،ذلك أتبع ما وكل وتوحيده، تعالى اهلل بعبادة: أي (،ِباْلَمْعُروِف

 ،الفرائض في (الَلَه َوُيِطيُعوَن): تعالى قوله... و ذلك أتبع ما وكل األوثان عبادة عن
   .4"لهم سن فيما (َوَرُسوَلُه)
  

  .التبليغ: ثالثا

  يب ىب نب مب زب رب  ُّ -وسلم عليه اهلل صلى -امحمد حبيبه مناديا -تعالى قال

 ري ٰى امين ُّ  له تعالى  اهلل يقول، و5َّ مث زث رث يت ىت نت متزت رت

َّميزي
َّزت رت يب ىب نب ُّ  :واصفا حال المرسلين، وقال تعالى 6 

، قال ابن  7

 وصف: (اْلُمِبيُن) و ... اخبر أوصل إذا أبلغ من مصدر اسم: (اْلَبالُغ): "وعاشور
، وقال 8مواربة" وال فيه إيهام ال الذي وهو ،داللة الواضح أي: البالغ للبالغ،

 تفعل لم نإ :يعني "  َّمث زث رث يت ىت نت ُّ  -:في قوله تعالى - المظهري

 بعضها كتمان ألنرساالته، 15من شيئا بلغت ما فكأنما ،بعضه14وتركت شيء كل تبليغ
 البعض تبليغ ترك ألن وذلك ،الصالة ركانأ بعض كترك منها، دىأ ما يضيع
واإليمان ،تعالى الّله من كونه نكارهموإ البعض بذلك الناس16كفر يستلزم  

                                                             

 (.       114)  اآلية ،4ج عمران، آل سورة  -1
 ( . 71) اآلية ،11ج التوبة، سورة – 2
  .  21 – 21 ص ، 1 ج اهلل، إلى الدعوة فقه الميداني،  حبنكة: انظر - 3 

 ألحكام الجامع ،(هـ671)ت  ،  األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهلل عبد القرطبي، أبو – 4
،  8، ج هـ1384  -2القاهرة ، ط  - المصرية الكتب دار أطفيش،  وإبراهيم البردوني أحمد: ، تحقيقالقرآن

 .  213ص 
 ( .  67، آية )  6، جسورة المائدة -5
 ( .  48، آية ) 24سورة الشورى ، ج  -6
 ( . 17، اآلية ) 22سورة يس، ج  -7
 لبنان  -العربي مؤسسة التاريخ  ،التحرير والتنويرهـ (،  1393ت )محمد الطاهر بن محمد، ، عاشور ابن  -8

 . 219، ص  22، ج 
   

 

   



- 15 - 
 

 يب ىب نب  ُّ اليهود إيمانا، كقول يعد ال بالبعض الكفر مع الكتاب ببعض 
َّرت

 قوله نظيره ،الكل كتمان مثل العقاب، يستجلب البعض كتمان ألن أو ،1

َّجي يه  ىه مهُّ تعالى:
 ومفاهيمه بتعاليمه الدين الداعي أوصل ، فإذا3"2

. -والسالم الصالة عليه -ورسوله اهلل عن مبلغا الداعي هذا يعد الناس، إلى الصحيحة
17

 

   .التذكير: رابعا 

َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ  :قال تعالى
 حص مس خس حس جس  ُّ : ، وقال تعالى4

َّ
: بمعنى النسيان، خالف وهو الذاكرة، مطويات من الشيء استحضار :والتذكير ،5

 لفظ الكريم القرآن على تعالى اهلل وأطلق وشرحه، وبيانه تبليغه سبق ما إعادة
 والتالوة القراءة كثرة ألن وذلك ،6( ِلْلُمَتِقيَن َلَتْذِكَرٌة )َوِإَنُه الحاقة سورة في (تذكرة)

بلغه  لمن التذكير يكون وبهذا تعالى، اهلل شرع ماوسائر  وتعاليمه الدين ُتذّكر بمفهوم
: تعالى وقوله ،7نسيان أو غفلة بسبب أخرى مرة لإلعادة بحاجة لكنه سابقا، الدين

 قال كما ،يقينهم قوة يراد أن: أوالها: وجوها يحتمل ،(اْلُمْؤِمِنيَن َتْنَفُع الِذْكرى َفِإَن)

 َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  :تعالى وقال ،8ِإيمانًا( ِلَيْزداُدوا ) :تعالى
9

 

َّ حك جك مق حق  ُّ : تعالى وقال ،
 فكأنك بعدك الذين المؤمنين تنفع: ثانيها ،11

 من بعدك يجيء من به فينتفع بالتواتر ذلك عنك لِقُن ،بالتكرير التذكير أكثرت إذا
 صار ألنه مؤمنا؛ تنفع فقد كافر إيمان تأفاد إن الذكرى أن هو: ثالثها المؤمنين،

ناتحس فياهلل  دإيمان كافر، يزي دِفُت لم وإن مؤمنا،  
 قوله في قيل الذي هو وهذا ألن الذكرى قربة في حّد ذاتها، فينتفعوا، المؤمنين 

  . 12 "11 َّ جف مغ جغ مع  ُّ  :تعالى

 

 

                                                             

 (.151آية)6سورة النساء، ج  - 1
 (. 32، آية) 6سورة المائدة، ج   - 2
 التراث دار تونسي، غالم تحقيق ،المظهري التفسير ،هـ(1216 ت ) العثماني، اهلل ثناء محمد ، المظهري - 3

                                      .  1111 ص ،1 ج ،  م 2114 ط بيروت، – العربي
       ( .           55)  اآلية ، 27 ج الذّاريات، سورة - 4
                                                                                ( . 45)  اآلية ، 26 ج ق،  سورة  -5
                                                                              ( .   48)  اآلية ،29 ج الحاقة، سورة -6
 .                   18 - 17ص ،1 ج ،اهلل لىإ الدعوة فقه الميداني،: انظر -7
 (.4، آية ) 26الفتح، ج  ةسور  - 8
 (.                                      142) آية ،11 ج التوبة، سورة - 9

 (.      17)  آية ،26 ج محمد، سورة  - 11
 (.                                      72) آية ،25 ج الزخرف، سورة   -11
 .19 ص ،28 ج،  الغيب مفاتيح الرازي،انظر:  – 12
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 النصح.: خامسا

 جم يل ىل مل خل  ُّ  في دعوته لقومه: -السالم عليه -اهود واصفا - تعالى قال

 لك اك يق ُّ  -عليه السالم-على لسان نوح  -وقال تعالى  ،1 َّخم حم

  ُّ –عليه السالم  –، ووصف اهلل حال صالح 2 َّمم ام يل  ىل مل يك ىك مك

َّحت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي
3  ،

 وهو الشمع، من خالص: أي: ناصح عسل: تقول الشوائب، من الخلو: النصح وأصل
 وبين الرسالة تبليغ الفرق بين"  :الفخر الرازيوالخديعة، قال  الغش خالف

  أوامره وأقسام الّله تكاليف أنواع يعرفهم أن: معناه18الرسالة تبليغ أن النصيحة: هو
 المعصية، ويسعى عن ويحذره الطاعة في يرغبه فهو أنه:  النصيحة ونواهيه، وأما

 إلى اإلرسال:  النصح ه... وحقيقةوج والترهيب ألبلغ الترغيب تقرير ذلك في
 كلمة :النصيحة وأ والنصح "  ،4 "المكروه ب شوائ من النية خلوص مع المصلحة
: الحديث وفي أو عمل، قول من الخير وإرادة النية حسن عن بها يعبر جامعة،

. 6"  5النصيحة( الدين)  

 

 اإلرشاد. :سادسا

 مخ جخ مح جح ُّ :قومه زاجرا -السالم عليه - لوط سيدنا لسان على تعالى قال 

َّجس
َّىف يث ىث نث مث زث رث ُّ  :تعالى  وقال. 7

، ووصف المولى 8

 نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ  الصحابة الكرام :
َّىق يف ىف يثىث

 َأْرَشد الذي هو الرشيُد: تعالى اهلل َأسماء في( رشد) ، :"9 

: وجملة، 11الضالل" نقيض وهو عليها، ودلهم هداهم َأي: ،مصالحهم ِإلى الخلق
 المخاطبين ضمير إلى{ أولئك} ب واإلشارة للمدح، معترضة( الَراِشُدوَن ُهُم ُأوَلِئَك)

زّين في و اإليمان أحبوا الذين: أي{ قلوبكم: }قوله وفي مرتين،{ إليكم: }قوله في
 على المستقيمون هم: أي الراشدون، هم والعصيان والفسوق الكفر وكرهوا ،قلوبكم
   .11. الحق طريق

                                                             

 (. 68، آية)8سورة األعراف، ج   -1
 (.62، آية)8سورة األعراف، ج -2
 (. 79، آية)8سورة األعراف، ج -3
 .297، ص 14، ج ، مفاتيح الغيبالرازي  - 4
 .53، ص 1(، ج 215، كتاب اإليمان ، باب الدين النصيحة، حديث)مسلم صحيح أخرجه مسلم، -5
 . 149، ص8، ج التحرير والتنويرن عاشور، با  - 6
 (.78، آية) 12سورة هود، ج -7
 (.146، آية)9سورة األعراف، ج  -8
 (.7، آية)26سورة الحجرات، ج  -9

 . 175، ص 3، ج لسان العربابن منظور،  -11
  .198 ص ،26 ج والتنوير، التحرير عاشور، ابنانظر:  -  -11



- 17 - 
 

َّمفخف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض ُّ  تعالى وقال
1، 

: وقيل فيها، التصرف وحسن األموال ضبط إلى أي: اهتداء (،ُرْشدا ِمْنُهْم) والمعنى:
 الدنيا أمور  في، بالضم الرشد: وقيل ،... وحفظا ألموالهم دينهم في صالحا

.2 يرغ ال ةاآلخر في وبالفتح ة،خرواأل  
 

  
 تعالى اهلل مدح لذلك والصواب، الحق يوافق وعملي ونفسي فكري سلوك: رشادواإل

 ،يماناإل حبواوأ ،الحق طريق على ثبتوا الذين - عنهم اهلل رضي – الصحابة

 طريق لىإ الناس رشدواأ فبرشدهم راشدون، أنهم ،والعصيان الفسوق وكرهوا

 . 3 الرشاد

 

 . الوعظ: سابعا

 حتجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّ  :الكريم المولى قال
 خي حي جي  ُّ  الوعظ بأسلوب – السالم عليه – نوحا رسوله تعالى اهلل ونهى ،4 َّ

َّيي ىي مي
  َظِعأن َي -عليه وسلم هلل ا صلى - امحمد نبيه تعالى اهلل وأمر ،5

  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّ : المنافقين
َّري ٰى ين

.7  : خوفهم "أي( : " )ِعْظُهْمقال القرطبي6،19  

  
 كل عن والمنع تعالى، الَله رضوان عن يبعد ما كل عن الزجر إال للوعظ معنى "ال

 الخلق ظواهر تطهير إلى إشارة الموعظة أن :فالحاصل... الَله  بغير القلب يشغل ما

 فيها بطريقة ،الشر وترك ،الخير بفعل األمر"بأنه  الوعظوُعِرف  ،8 ينبغي " ال عما

  .9 "االمتثال على يحمالن ،وترقيق تخويف

 

 

                                                             
 .6، آية 4سورة النساء، ج  -1
، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب روح المعاني هـ(،1271محمود بن عبد اهلل الحسيني، ) ت األلوسي، شهاب الدين،  -2

 .  415، ص 12هـ، ج  1415بيروت، ط  -العلمية
 .21، ص 1، ج فقه الدعوة إلى اهللانظر: الميداني،  -3
 (.125، آية ) 14سورة النحل، ج  -4
 (.46، آية ) 12سورة هود، ج  -5
 (.63، آية ) 5لنساء، ج سورة ا -6
 .265، ص 5القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  -7
 .269 -268، ص 17الرازي، مفاتيح الغيب، ج   -8
 .175، ص 4ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  -9
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 اإلصالح. :ثامنا

 عليه -هارون سيدنا آمرا - السالم عليه -موسى سيدنا لسان على تعالى اهلل قال 

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري  ُّ  :للمناجاة ذهب عندما - السالم
َّجب هئ

 ، "2 َّمن خن حن جن مم خم  حم جم ُّ :تعالى وقال1،20 

 ،فقده عند غيره عمل يتولى الذي هو الخليفة:و عني اَفَلَخ كن{ اْخُلْفِني} ومعنى
 مشتق (َفَلَخ) وفعل وكالة، :فالخالفة ف،المستخِل حضور عند الخالفة تلك فتنتهي

 عند هَفْلَخ نَم بعمل يقوم الخليفة ألن األمام؛ ضد وهو ،الالم بسكون (فْلالَخ) من
 : }بقوله ،السياسة مالك وصيته في له جمع وقد ،وراءه مكانه يجعل والغائب ه،تيبَغ

 صالح،اإل محور حول تدور األمة سياسة نفإ{ اْلُمْفِسِديَن  َسِبيَل َتَتِبْع َواَل َوَأْصِلْح
 صالحة، تكون أن يجب وأحوالها األمة تصرفات فجميع صالحا، الشيء جعل وهو
.3"ولغيره لفاعلها والصالح بالخير عائدة األعمال تكون بأن وذلك  

 

 (َرُبَك كاَن َوما): تعالى فقال المصلحين، في وسّنته عدله تعالى " بّين :ليحّيالُز قال 

 مصلحون، قوم وأهلها لها، ظالما القرى أهل يهلك أن تعالى الّله شأن من ليس أي:

: الّظلم وقيل ،الّظلم من المصلحين إهالك بأن وإيذانا الّظلم، عن تعالى لذاته تنزيها

 المعامالت في مصلحون وهم أهلها، شرك بسبب القرى يهلك ال أنه: ومعناه الّشرك،

 إلى يضمون وال بينهم، فيما الحّق يتعاطون االجتماعية، أمورهم في أو بينهم، فيما

 كونهم مجّرد القوم كون ألجل االستئصال عذاب ينزل أي: ال آخر، فسادا شركهم

 في وسعوا المعامالت، في أساؤوا إذا العذاب ينزل إنما بل21والكفر، للّشرك معتقدين

 ويؤيده ،لوط وقوم فرعون، وقوم هود، وقوم شعيب، قوم فعل كما والّظلم،22اءاإليذ

 .4" الّظلم  مع تبقى وال الكفر، مع تبقى األمم أّن

  الداللة. :تاسعا

َّ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّ : قال تعالى 
 إلى اإلرشاد: الداللة"،  5

  .6" لطالبه ظاهر غير مطلوب شيء
  

                                                             

 ( .                   142) اية ،9 ج األعراف، سورة -1
  ( .117)  اية ،12 ج هود، سورة  -2
 . 271، ص  8، ج التحرير والتنويرابن عاشور، انظر:  - 3
 ج ، هـ 1418 – 2 ط دمشق، – الفكر دار ،التفسيرالمنير ،هـ(1436ت )مصطفى، بن هبةو الزحيلي،  -4

 .178 ص ، 12
 ( .  11) اية ، 28 ج الصف، سورة - 5
  . 196 ص ،16 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن – 6
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 أال -  وسلم عليه الّله صلى - ورسوله تعالى بالّله قواصّد الذين أيها يا :" أي

 المؤلم الشديد العذاب من والنجاة النجاح بها تحققون رابحة، نافعة تجارة إلى أرشدكم

 الثواب لنيل الصالح العمل جعل وقد وتشويق، ترغيب فيه أسلوب وهذا23القيامة، يوم

 الجنة بدخولهم وذلك فيها، يربحون كما فيه يربحون ألنهم التجارة؛ بمنزلة العظيم

 .1النار" من ونجاتهم

 يجد فلم يستحمله رجٌل -وسلم  عليه اهلل صلى - بَيالّن أتى :"قال مالك بن أنس عنو 

 ،فأخبره - وسلم عليه اهلل صلى - النبَي فأتى ،فحمله آخر على هفدّل ،يتحمله ما عنده

 (َكَفاِعِلِه اْلَخْيِر َعَلى الَداَل ِإَن)  :ومعنى الحديث ،2"(كفاعله الخير على الدال)فقال: 

 . 3وإال فله ثواب  داللته ،مثل ثوابه الخير فله فإن حصل ذلك ، إلعانته عليه

 البيان.  عاشرا:

َّ  خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ : قال تعالى
وقال ، 4

 يل ىل مل خل  ُّ  :وقال تعالى،  5 َّخئ حئ جئ يي ىي ني ُّ  :تعالى
 عن عبارة :البيانالجرجاني: " قال،  6 َّجن يم  ىم مم خم حم جم

 الَلُه َأَخَذ )َوِإَذ :بو السعود في تفسير قوله تعالى، قال أ7للسامع" المراد المتكلم إظهار
 فيه ما جميَع وُتْظِهُرّن{  ِللَناِس}  لُتبِيُننه باهلل:  لهم " قيل :اْلِكَتاَب ( ُأوُتوْا اَلِذيَن ِميَثاَق

 وهو والسالم الصالة عليه -نبوِته أمُر جملتها من التي واألخباِر األحكام من
                                     .8بالحكاية المقصوُد

 

                                                             

 . 176 ص  ،28 ج ،المنير التفسير الزحيلي،  - 1
 شاكر، احمد تحقيق ،الترمذي سنن الصحيح الجامع ،( هـ279ت ) ، سورة بن عيسى بن محمد ، الترمذي -2

 ص ،5 ج ،( 2671) حديث ، كفاعله الخير على الدال: باب ، العلم كتاب بيروت، – العربي التراث احياء دار
 حسن حديث ، وقال:"216/  4  الصحيحة السلسلةوذكره األلباني في  غريب، حديث:  الترمذي قال ،41

  ".صحيح
 االمام دار  ،الصغير الجامع شرح التيسير هـ (، 1131ت )الرؤوف، عبد الدين زين المناوي، انظر، - 3

 . 18 ص ،2 ج ، هـ 1418 – 2 ط الرياض، - الشافعي
 (.                   161)  آية ،2 ج البقرة، سورة -4
 ( .  138) آية ، 3ج ، عمران آل سورة  - 5
 (.  187) آية ،4 ج آل عمران، سورة  - 6
 .  67 ص ،1 ج ،التعريفات ،الجرجاني  -7
 تحقيق: محمد الحالق ، السليم العقل إرشاد ،( هـ 982 ت ) مصطفى، بن محمد بن محمد السعود، أبو  - 8

 .195 ص ،3 هـ ، ج1421 - 1ط  ،بيروت -دار الفكر 
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م، دون أن يكتم منه شيئا، وحتى دينهفالمسلم يبين إلخوانه ما ُخفَي عليهم في أمور 24
عندما سئل عن  –عليه السالم  –إن كان السؤال ممن آذاه ،كما فعل سيدنا يوسف 

  ىب   ُّ  للسائل: ن يخرجوه من السجن بل َقاَلفإنه لم يتردد ولم يسألهم أ ،رؤيا الملك 
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك
َّحئ

  الشرع، بل يبين ال يكتم ألجل أشياء دنيوية، فالداعي ، فقد عّبر وفّسر ودّبر1

.ا محسنا يبتغي األجر من اهلل عز وجلمحتسب  

 

 
25

 

  

 

 

 

        

 

  

 
 

                                                             

  .(  49  - 47)  اآليات ،12 ج ، يوسف سورة -1
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 المبحث الثاني: فضل الدعوة وبيان أهميتها. 

  المطلب األول: فضل الدعوة إلى اهلل.

 كان وإن ،الثمن دفع عليه يسهل والثواب األجر من له ما اإلنسان يعرف عندما

 والسنة، اهلل كتاب في بثوثةم وأدلتها جّمة، كثيرة فضائلها اهلل إلى باهظا، فالدعوة

 .وهذا دليل على عظمتها وأهميتها

 والعطاء الهمم، شحذ على ،والمعلمين ،والمصلحين ،عاةالّد ُيِعين بالفضائل فالعلم

 وفتياتها، شبابها األمة، بهذه تب، وليرتقوااالمر ألعلى للوصول ؛والتعليم واإلصالح

 .القمم أعلى إلى وصغارها كبارها ها،ونساؤ رجالها

وزاد  ، 1فضل الدعوة كتاباته إلى أدلةوقد أشار الشيخ سلطان بن عبد اهلل الَعْمري في بعض 

 : تعالى اهلل إلى الدعوة على فضل األدلة من جملة وهذه ،الباحث ما تيسر له

 والمرسلين. األنبياء مةَهَم أنها: الفضيلة األولى

َّمئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من  ُّ : تعالى قال 
2 

 عشر تسعة اهلل تعالى ذكر أن بعد -وسلم عليه اهلل صلى – محمد لنبيه تعالى وقال  

َّ مف خف حفجف مغ جغ مع  ُّ  :نبيا
 3

 ،
 مخاطبا تعالى قال "ثم27ابن كثير: قال26

 المذكورين األنبياء: يعني{  ُأوَلِئَك:}  - وسلم عليه اهلل صلى - محمدا ورسوله عبده
: أي { الَلُه َهَدى اَلِذيَن} األشباه وهم واإلخوان والذرية اآلباء من إليهم أضيف من مع

 أمرا هذا وإذا كان .واتبع اقتد: أي َّ مف خف  ُّ  غيرهم، ال الهداية أهل هم

.3"  به ويأمرهم لهم يشرعه فيما له ٌعَبَت فأمته -وسلم عليه اهلل صلى -للرسول   
28

 

 اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّ   :تعالى هفي قولو
َّمك لك

 هذه نإ: الناس يخبر أن له آمًرا ورسوله لعبده  تعالى اهلل يقول، " 5 

 ال وحده اهلل إال إله ال أن شهادة إلى الدعوة وهي وسنته، ومسلكه طريقه:  أي سبيله،
 من وكُل هو وبرهان، ويقين ذلك من َبِصيرة على بها اهلل إلى يدعو له، شريك
 ويقين بصيرة على - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول إليه دعا ما إلى يدعو اتبعه،

.6  وعقلي " شرعي وبرهان  

                                                             

   knowingallah.com).)معرفة اهلل( ، )موقع على الشبكة العنكبوتية، قناة  -1

 (25، اية )17سورة األنبياء، ج -2
 (91، آية )7سورة األنعام، ج -3 
، تحقيق: سامي بن تفسير القرآن العظيم(، هـ 774ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر القرشي، )ت  -4  

 .299، ص3، جهـ  1421 -2محمد سالمة، دار طيبة، ط
 (.118) آية  ،13ج يوسف، سورة -5 
  .422ص ،4ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن  -6 
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 أن تعالى اهلل من مأمور -وسلم عليه اهلل صلى – اهلل رسول أن على تدل اآلية فهذه
 األمة فهذه ومنهجهم، وبالتالي وطريقهم في  دعوتهم ظامالِع بهؤالء الرسل يقتدي

 قال وسننه، وطريقته ومنهجه دعوته29في -وسلم عليه اهلل صلى -نبيها باتباع مأمورة

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ تعالى:  اهلل
. 1 َّجم  

  تعالى. اهلل رحمة لنيل سبب تعالى اهلل إلى الدعوة إن: الفضيلة الثانية31

  زن رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ُّ  تعالى: اهلل قال

َّ جئيي ىي ني ميزي  ري ٰى ين ىن نن من
 وقال ،2

3 "الَناَس َيْرَحُم ال َمْن الَلُه َيْرَحُم ال" -وسلم  عليه اهلل صلى -اهلل رسول  
. 

  األمة. للفوز بخيرية سبب تعالى اهلل إلى الدعوة إن: الفضيلة الثالثة

َّ خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّ : تعالى قال
 وقال ،4

: قال َّمه جه ين ىن من ُّ : تعالى قوله في -وسلم عليه اهلل صلى -اهلل  رسول

 -عن أبي هريرة و ،5 اهلل " على وَأكَرُمها َخيُرها َأنُتم ُأّمة، َسبِعيَن ُتِتّموَن َأنُتم"

 ِفي ِبِهْم َتْأُتوَن ِللَناِس الَناِس َخْيَر:  َقاَل َّمه جه ين ىن من ُّ  -رضي اهلل عنه 

 للناس كنتم: "هذا والتقدير على ،6" اإِلْساَلِم ِفي َيْدُخُلوا َحَتى َأْعَناِقِهْم ِفي الَساَلِسِل
 " مدح ،(اْلُمنَكِر َعِن َوَتْنَهْوَن ِباْلَمْعُروِف )َتْأُمُروَن: تعالى قوله فيو ،7 "مةأ خير
  على وتواطئوا التغيير تركوا فإذا به، واتصفوا ذلك أقاموا ما مةاأل لهذه

 

 

                                                             

  (.21) اية ،  21ج األحزاب، سورة -1
 (.71، آية) 11التوبة، ج  سورة  -2
 حديث(. الَرْحَمَن اْدُعوا َأِو الَلَه اْدُعوا ُقِل)تعالى  قوله باب ،(التوحيد) كتاب ،البخاري صحيح البخاري، -3
                                                     .                             141، ص  9، ج  (7376)
  . (111)، آية4ج  عمران، آل سورة -4
، ص  5، ج (3111) حديث. : ومن سورة آل عمران قران ( بابتفسير ال) كتاب ،الترمذي سنن الترمذي، -5

بأنه حسن، انظر، التبريزي، محمد بن عبد اهلل الخطيب، األلباني  حكم عليهقال الترمذي: حديث حسن ، و ،226
-، المكتب اإلسالمي هـ  1415،  3ط ،محمد ناصر الدين األلبانيتحقيق:  مشكاة المصابيح،(،   هـ 741)ت 

 (. 6285، حديث رقم: )373، ص 3بيروت، ج
 ،6 ج ،( 4557) حديث ،(للناس أخرجت امة خير كنتم) باب ،(التفسير) كتاب ،البخاري صحيح البخاري،  -6

 . 47 ص
  .  325ص ،(8)ج ،الغيب مفاتيح الرازي، -7
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 . 1لهالكهم" سببا ذلك وكان ،الذم اسم ولحقهم ،المدح اسم عنهم زال ،المنكر

  واآلخرة. الدنيا في للفالح سبب أنها: الفضيلة الرابعة31

 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ  :تعالى قال

َّني
 والناهون بالمعروف واآلمرون المنكرات، وترك الخيرات لىإ عاةفالّد. 2

 وآخرتهم، دنياهم أمور جمع في والفوز والنجاح الفالح أصحاب هم المنكر عن
 نَمِل فهنيئا االمور، كل في الفالح تعميم على هذا فدل الفالح، نوع تحدد لم فاآلية
ونهى. وأمر دعا  

 

  الدين. على الثبات في اتعالى تكون سبب اهلل إلى الدعوة: الفضيلة الخامسة

َّ مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّ : تعالى اهلل كتاب في ومصداقه
3، 

 على الثبات، النصرة هذه وثمرة واإليمان، للدين نصرة هي تعالى اهلل إلى فالدعوة
  الدعوية. جهوده على له جزاء الداعي، تواجه التي المواقف كل في الدين

 

 في تعالى اهلل ثّبتهم الذين والعلماء عاةالّد قصص المقام، هذا في به يستأنس ومما
في ثباته من  -عليه السالم  -ومن هذه المواقف ، موقف سيدنا يوسف  كثيرة، مواقف

 رب يئ ىئ  ُّ الوقوع في الزلل عندما دعته امرأة العزيز للفاحشة، قال تعالى 
َّ زت رت يب ىب نبمب  زب

بعض ذكر ، والجدير في هذا المقام، 4

 افظينح، إلى اهلل تعالى ، الذين وقفوا في وجه الفتن دعاًةللعلماء األجالءقف اموال
  ، ويكتفي الباحث بذكر موقَفين عظيمين:وهيبته للدين

  
  .5القرآن خلق القول فتنة زمن في حنبل بن أحمد اإلمام الموقف األول: ثبات

، دمشق في إسماعيل الحاكم مع السالم عبد بن العز اإلمامثبات  الموقف الثاني:

أخيه نجم الدين أيوب، وكان األخير  سماعيل قتال ابندما أراد الصالح إعن32وذلك

خيه وسلمهم بعض ل ابن ألقتا ةمع الفرنجتحالف سماعيل حاكما بمصر، وقد كان إ

سماعيل ض الناس عليه، فقام إعليه وحّرص، فقام الشيخ العز وأنكر الحصون كحم

  .بعزله وسجنه  -وكان حاكما في دمشق  -

                                                             

 .173ص ،(4)ج ،القرآن ألحكام ، الجامعالقرطبي  - 1 
 ( . 114، اآلية )4سورة آل عمران، ج   - 2
 . (7)اية ،(26)ج -وسلم عليه اهلل صلى– محمد سورة  - 3
 (. 24، آية ) 12سورة يوسف ، ج  -4
 الدكتور:  تحقيق،  سيرة اإلمام ابن حنبل هـ( ،265 أبو الفضل،) ت  حنبل بن أحمد صالحأبو الفضل،  - 5

 . 121 - 51، ص  1هـ ، ج 1414  -االسكندرية ،  ط   -الدعوة  دار أحمد المنعم عبد فؤاد
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 الصالح جاء ثم ،مدة هفي وأقام المقدس بيت إلى العز انتقل ،طالق سراحهوبعد إ

 الديار يقصدون المقدس بيت إلى وجيوشهم بعساكرهم الفرنج وملوك إسماعيل

 به تلطف له : الشيخ، وقال إلى خواصه بعض إسماعيل الصالح فأرسل المصرية،

 به دخلت وافقك فإن أحسن حال، على مناصبه إلى بالرجوعخبره وأالتلطف،  غاية

 بالشيخ الرسول اجتمع خيمتي، فلما جانب إلى خيمة في فاعتقله خالفك وإن ،علّي

 كنت وما مناصبك إلى تعود أن وبين بينك :له قال ثم ،ومالينته مراودته في شرع

 ما ،مسكين يا له: واهلل فقاليده ال غير،  وتقبل للسلطان تنكسر أن ،وزيادة عليه

 هلل والحمد ،واد في وأنا واد في أنتم: قوم يده، يا أقبل أن فضال يدي يقبل أن أرضاه

، منك طلبُي ما على توافق لم إن لي رسم قد :له فقال به، ابتالكم مما عافاني الذي

 خيمة جانب إلى خيمة في واعتقله فأخذه، بدا لكم ما افعلوا فقال:33،اعتقلتك وإال

  . السلطان

 هذا تسمعون :الفرنج لملوك يوما فقال ،يسمعه والسلطان القرآن، يقرأ الشيخ وكان

 حبسته وقد، المسلمين ةوساقس أكبر هذا قال: نعم، قالوا: القرآن، يقرأ الذي الشيخ

 وعن بدمشق الخطابة عن عزلته، فالمسلمين حصون لكم تسليمي علّي إلنكاره

 له فقالت ألجلكم، واعتقاله حبسه جددت وقد، القدس إلى فجاء أخرجته ثم مناصبه،

 .1مرقتها وشربنا رجليه لغسلنا قسيسنا هذا كان لو :الفرنج ملوك

 :المتنبي حيث قال در وهلل

 عليه الهوان يسهل يهن ومن " 

     .2إيالم "  بميت لجرح ما                              

 

، ولم وطاعته اهلل دين لىإ ودعا المنكر عن ونهى بالمعروف أمر من ثمرة فهذه

هّمه مصروف  ُلفي اهلل لومة الئم، ولم يحسب حسابا للعواقب الدنيوية، بل ُج يخش

 .ألمته والخير في إرضاء ربه، وإقامة الحق

   

                                                             

  محمود. د تحقيق ،الشافعية طبقات ،(هـ 771ت) الكافي، عبد بن علي بن الدين تاج السبكي،: انظر – 1
 .  243ص ،(8)ج هجر، دار ، الطناجي

، دار بيروت للطباعة ديوان أبي الطيب المتنبي( ، هـ 354المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي ) - 2
 . 164، ص1983والنشر، بيروت، 
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  .للنفوس والتهذيب التزكية طريق اهلل إلى الدعوة: الفضيلة السادسة34 

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  ُّ  :تعالى اهلل قال

َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف
 اهلل مّنة تمام ، من1

 ويطهر والسنة، القرآن يعلم ؛-وسلم  عليه اهلل صلى -امحمد إلينا بعث أنه تعالى
 قسٍم جواُب{  اهلل َمَن َلَقْد} "  :السعودقال أبو  وخطيئة، رذيلة كل من النفوس

 عليه- قومه من أي: ،{ المؤمنين َعَلى}  أي: أنعم ،اهلل مّن لقد واهلل أي: محذوٍف،
 عربيًا ،جنسهم من أو ،نسَبهم من أي: ،{ َأنُفِسِهْم ّمْن َرُسواًل ِفيِهْم َبَعَث ِإْذ}  - السالم
 ،واألمانِة الصدق في حاله على واقفين ليكونوا ؛بسهولة كالَمه ليفقهوا ؛مثَلهم

 صفٌة ،{ءاياته َعَلْيِهْم َيْتُلو: } تعالى وقوله عظيم... لهم شرف ذلك وفي به، مفتخرين
 من شيٌء أسماَعهم يطُرق لم جاهليٍة أهَل كانوا ما بعد القرآَن عليهم يتلو :أي ،أخرى
 العقائِد وسوِء الطبائِع دنس من يطهرهم :أي ،يتلو على عطٌف{  َوُيَزّكيِهْم}  ،الوحي

 صفٌة وهي ،والسنَة القرآَن أي: ،{ والحكمة الكتاب َوُيَعّلُمُهُم}  ،األوزار (2)وأوضار
 هي التي التزكيُة بينهما ُوِسط وإنما التالوة، على الوجود في مترتبٌةللرسول،  أخرى
 بحَسب تكميلها على المتفِرَع وتهذيِبها ،العلميِة القوِة بحَسب النفِس تكميل عن عبارٌة
 من واحٍد كَل بأن لإليذان التالوة، على المترتِب بالتعليم الحاصِل ،النظريِة القوِة

"للشكر مستوِجبٌة ،حيالها على جليلٌة نعمٌة المترتبِة األمور
3
.  

 

 والنقائص العيوب النفوس من تزكية طريقة هي تعالى اهلل لىإ فالدعوة :إذن

 حاله، بلسان يدعو بل وحسب، بكالمه يدعو ال الداعي نأل الدسيسة؛ والرذائل

 يكون نأ الداعي يدفع مراأل فهذا المقال، لسان دعوة من أقوى لسان الحال ودعوة

 .النفس بحد ذاتها دعوة35يةتزكف ،لنفسه وتزكيته ،خالقهأ على محافظا

  االقوال. وأحسن األعمال أفضلإلى اهلل  الدعوة: الفضيلة السابعة

 قال ،4 َّمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  ُّ : تعالى قال

 كالًما: أي ،قوال أحسن أحد ال: أي ،المتقرر النفي بمعنى استفهام "هذا :السعدي

 والمعرضين، الغافلين ووعظ الجاهلين، بتعليم{  مت زت رت يب}  وحالة وطريقة،

 مهما وتحسينها عليها، أنواعها، والحث بجميع اهلل، بعبادة باألمر المبطلين، ومجادلة
تركه. يوجب طريق بكل وتقبيحه عنه، اهلل نهى عما والزجر أمكن،  

 

                                                             
 ( . 164، اآلية )4عمران ، ج  سورة  آل  - 1 

 . 284، ص 5، ج لسان العرب: ابن منظور، ضر هو الدرن الدسم والوسخ . انظر: الواألوضار - 2
 . 171ص ، 2، ج  ، إرشاد العقل السليمأبو السعود  – 3
 (33) يةآ ،(24)ج فصلت، سورة  -4
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 وكمال جوده، وسعة نعمه، تفاصيل بذكر عباده، إلى تحبيبه اهلل، إلى الدعوة ومن

 .جالله ونعوت كماله، أوصاف وذكر رحمته،

 رسوله، وسنة اهلل كتاب من والهدى العلم اقتباس في الترغيب اهلل، إلى الدعوة ومن

 األخالق، مكارم على الحث ذلك، ومن إليه، موصل طريق بكل ذلك، على والحث

 وبر األرحام، بصلة واألمر باإلحسان، المسيء ومقابلة الخلق، عموم إلى واإلحسان

 .الوالدين

 إلى بنفسه، هو بادر اهلل، إلى الخلق دعوته مع: أي{  َصاِلًحا َوَعِمَل: } تعالى وقوله

: أي{  اْلُمْسِلِميَن ِمَن ِإَنِني َوَقاَل . }ربه ُيْرِضي الذي الصالح، بالعمل اهلل، أمر امتثال

 عملوا الذين يقين،ّدللّص تمامها المرتبة، وهذه طريقه، في السالكين ألمره، المنقادين

 1.36"الرسل من التامة الوراثة لهم حصلتف غيرهم، وتكميل أنفسهم تكميل على

 في تعالى اهلل ذكرها التي الخسارة من ُتْنجي اهلل إلى الدعوة :الفضيلة الثامنة 

 العصر. سورة

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : تعالى قال
 َّين ىن

2 .  

 وهما، الصالح والعمل النافع بالعلم هو إنما اإلنسان كمال كان فلما قال ابن القيم :"

( 1) َواْلَعْصِر: )تعالى قال كما ،األمرين هذين في لغيره وبتكميله، الحق ودين الهدى

 ِباْلَحِق َوَتَواَصْوا الَصاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا اَلِذيَن ِإَلا( 2) ُخْسٍر َلِفي اْلِإْنَساَن ِإَن

 العلمية قوته لّمَك من إال خاسر أحد كل أن سبحانه أقسم ،(3) ِبالَصْبِر َوَتَواَصْوا

 ،عليه والصبر بالحق بالتوصية غيره لوكّم، الصالح بالعمل العملية وقوته ،باإليمان

 كان ،بهما والتواصي ،عليهما بالصبر إال يتمان وال ،والعمل اإليمان هو فالحق

 العالية، المطالب به ينال فيما بل أنفاسه عمره، ساعات نفقُي أن باإلنسان حقيقا

وتدبره   وتفهمه القرآن على باإلقبال إال ذلك وليس المبين، الخسران من به ويخلص

 فإنه عليه، بالهمة والعكوف إليه، العناية دفائنه، وصرف وإثارة كنوزه واستخراج

  فالحقيقة الرشاد، سبيل إلى لهم والموصل والمعاد، المعاش في العباد بمصالح الكفيل

                                                             

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانهـ(، 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل )ت - 1
  .749، ص 1م، ج 2111-هـ 1421 -1: مؤسسة الرسالة، طالرحمن بن معال اللويحق، الناشر تحقيق : عبد

 (.3 -1، اآليات ) 31العصر، ج  سورة -2
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 من إال تستثمر وال مشكاته،37من إال تقتبس ال كلها الصحيحة، واألذواق والطريقة

 . . 1 شجراته "

 الدرجات. ورفع الحسنات لزيادة سبب اهلل إلى الدعوة :الفضيلة التاسعة

َّ مث هت مت هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّ قال تعالى:
 عن" ،2

 ما القرآن من شيء في العلماء اهلل خص ما: قال  -رضي اهلل عنه  - مسعود ابن
 يؤتوا ولم آمنوا الذين على العلم وأوتوا آمنوا الذين اهلل فضل ،اآلية هذه في خصهم

 َوُهَو َمْوِتِه َبْعِد ِمْن َأْجُرُهَن ِلْلَعْبِد َيْجِري َسْبٌع" والسالم  الصالة عليه قال ،3 " العلم
 َمْسِجًدا، َبَنى َأْو َنْخًلا، َغَرَس َأْو ِبْئًرا، َحَفَر َأْو َنَهًرا، َكَرى َأْو ِعْلًما، َعَلَم َمْن: َقْبِرِه ِفي
  .4"َمْوِتِه َبْعَد َلُه َيْسَتْغِفُر َوَلًدا َتَرَك َأْو ُمْصَحًفا، َوَرَث َأْو
  
 واحدة حسنة لىإ نساناإل يحتاج وقد قبره، في العبد نفعي ليه،إ والدعوة العلم تعليم نإ

 وأ ،هيعلم علم من تكون الحسنة هذه فلعل ،وترفع درجاته في أعالي الجنان تنجيه

 حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط ُّ بها، يتكلم نصيحة وأ ،هايبلغ كلمة
َّجكمق

5.  

38 

  اإلحسان. من نوع تعالى اهلل إلى الدعوة: الفضيلة العاشرة

 طعامإ على امقتصر حساناإل فليس ،6 َّخب حب جب هئ مئ خئ  ُّ: تعالى قال

 من يمانواإل بالتزكية النفوس وكسوة القلوب طعامإ يضاأ بل اللباس، وشراء الطعام
.حساناإل تمام  

 

                                                             

 الفقي حامد محمد:  تحقيق ،السالكين مدارج ،( هـ 751ت)  الجوزية، قيم بن بكر أبي بن محمد ، القيم ابن -1
   . 7 - 6 ص ،1 ج ، م1973 - هـ 1393  ،2 ط ، بيروت - العربي الكتاب دار  ،
 (.11، آية ) 28سورة المجادلة، ج  -2
 مركز: ، المحققالدر المنثور في تفسير بالمأثور، (هـ   911ت بكر، ) أبي بن الرحمن السيوطي، عبد - 3

 .323، ص  14م، ج  2113 - هـ 1424 -مصر ط  - هجر دار: للبحوث ، الناشر هجر
 العلوم مكتبة ،اهلل زين محفوظ تحقيق ،الزخار البحر هـ ( ،292ت ) عمرو، بن أحمد بكر أبو البزار،  - 4

صحيح وضعيف الجامع أورده األلباني في كتاب .483ص ،(13)ج ( 7289 م، حديث)2119 ،(1)ط والحكم،
 .287، ص 13( ج  5915، وقال:" حديث حسن"، حديث)الصغير

 .( 38، آية ) 26ج  - عليه وسلم صلى اهلل -سورة محمد  -5
 (.195، آية ) 2سورة البقرة، ج   - 6
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 المالئكة واستغفار ،الداعي معلم الخير على تعالى اهلل ثناء: الحادية عشر39الفضيلة

 عليه اهلل صلى – اهلل رسول شرف إلى معلم الخير شرف وارتقاء له، والمخلوقات

  .الدعوة فضائل أّجل من -وسلم

 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  ُّ :قال تعالى  

 - النبي دعوة وبث اإلسالم، إلى الدعاء :الخير إلى الدعاء ومعنى، "6 َّني

.1"اإلسالم خصال يجمع اسم :الخير فإن ،- وسلم عليه اهلل صلى  
 

 عليه اهلل صلى - اهلل لرسول ُذٍكَر: "قال -عنه  اهلل رضي  -الباهلي أمامة أبي عنف

:  -وسلم عليه اهلل صلى – اهلل رسول فقال عالم، واآلخر عابد أحدهما رجالن -وسلم

 الَسَمَواِت َوَأْهَل َوَمَلاِئَكَتُه الَلَه ِإَن: َقاَل َأْدَناُكْم، ُثَم َعَلى َكَفْضِلي اْلَعاِبِد َعَلى اْلَعاِلِم َفْضُل

 . 2"اْلَخْير الَناِس ُمَعِلِم َعَلى َلُيَصُلوَن اْلُحوَت َوَحَتى ُجْحِرَها ِفي الَنْمَلَة َحَتى َواْلَأَرِضيَن

فاآلية أمرت بالدعوة إلى الخير، وأثنى الحديث على من حمل لواء الخير وأعلى 

 41     رايته خفاقة على الشر وأعوانه.

 باالستغفار (،َوَمالِئَكُتُه) ،بالرحمة :أي (،َعَلْيُكْم ُيَصِلي اَلِذي ُهَو) " :قال الزحيلي 

 هو: ومالئكته الّله بين المشتركة بالصالة والمراد يصلحكم، بما واالهتمام لكم،

  . 4شأنكم "  ورفعة شرفكم وظهور أمركم، بصالح العناية

ع القيام بفرائض العبودية، بالعلوم الشرعية م ( اْلَعاِلِم َفْضُل)  فوري: وقال المبارك

) ، بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم : على المتجرد للعبادةأي ( اْلَعاِبِد َعَلى) 

 ِإَلىكنسبة شرف الرسول  أي: نسبة شرف العالم إلى العابد، ،( َأْدَناُكْم َعَلى َكَفْضِلي

 . 4 أدنى شرف الصحابة

 الصالة عليه – النبي دعوة أصابتهتعالى،  اهلل إلى دعا َمن :الفضيلة الثانية عشر
                                         .بنضارة الوجه وحسنه يوم القيامة -والسالم 

،5 َّ حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج ُّ :قال تعالى  

                                                             

 (. 114)  آية ،4 ج عمران، آل سورة  -1
 . 181 ص ،3 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن - 2
 قال ،51ص ، 5ج  ،(2685) حديث ،(العبادة من أفضل الفقه) باب ،(العلم) كتاب ،الترمذي سنن الترمذي، -3

 (.213) رقم حديث ،46 ص ،1 ج ،المصابيح مشكاة في األلباني حسنه وقد غريب، حديث: الترمذي
 .  41ص ، 22 ج ،المنير التفسير الزحيلي،  -3
 ،االحوزي تحفة ،(  هـ1352 ت)  العال، أبو  الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد فوري، المبارك:  انظر -4

 . 2989 ص ، 9 م،ج(2114) ،(1)ط الباز، مصطفى دار
  (  . 39) آية ،22 ج األحزاب، سورة -5 
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 قالفلقد  -صلى اهلل عليه وسلم  -فمن تبليغ رسالة اهلل تبليغ حديث رسول اهلل  
 َحَتى َفَحِفَظُه َحِديًثا ِمَنا َسِمَع اْمَرًأ الَلُه َنَضَر: "-وسلم  عليه اهلل صلى – اهلل رسول
 حسنه: وجهه اهلل رنّض ، "1" ِمْنه َأْفَقُه ُهَو َمْن ِإَلى ِفْقٍه َحاِمِل َفُرَب َغْيَرُه، ُيَبِلَغُه
. 2ره " ونّو  

شهيدا، َمن مات وهو يعمل في الدعوة إلى اهلل مات  الفضيلة الثالثة عشر:41

 .وارتقى إلى منازل الشهداء

 :أي،  3 َّخئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري  ٰىُّ  :قال تعالى

، فحسبوليس الجهاد هو قتال الكفار  ،مرضاتنا طلب  في ، أي:فينا الكفار جاهدوا
 والنهي بالمعروف مراألو الظالمين، وقمع المبطلين، على والرد الدين، نصر هو لب

، فالذي يدعو 4األكبر الجهاد وهو ،اهلل طاعة في النفوس مجاهدة ومنه المنكر، عن
إلى اهلل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون هذا ديدنه وميدانه، فحياته 

 َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبى َعْنفومماته في سبيل اهلل، حياته جهاد، ومماته شهادة، 
 ُقِتَل َمْن: الَلِه َرُسوَل َيا َقاُلوا ؟ِفيُكْم الَشِهيَد َتُعُدوَن "َما  -وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه
 :الَلِه َرُسوَل َيا ُهْم َفَمْن :َقاُلوا ،َلَقِليٌل ِإًذا ُأَمِتى ُشَهَداَء ِإَن :َقاَل ،َشِهيٌد َفُهَو الَلِه َسِبيِل ِفى

 َماَت َوَمْن َشِهيٌد، َفُهَو الَلِه َسِبيِل ِفى َماَت َوَمْن َشِهيٌد، َفُهَو الَلِه َسِبيِل ِفى ُقِتَل َقاَل: َمْن
.5"  َشِهيٌد َفُهَو اْلَبْطِن ِفى َماَت َوَمْن َشِهيٌد، َفُهَو الَطاُعوِن ِفى  

 

الفضيلة الرابعة عشر: الدعوة سبب لكتابة األعمال في صحيفة العبد حسنة أو 

 سيئة.

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه ُّ  قال اهلل تعالى:

ٌّ ٍّ َّ ُّ َِّّّٰ
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح  ُّ  وقال تعالى: ،6

: أي يضلونهم، الذين أوزار عن ناشئة أوزارا ويحملوا: والتقدير، 7 َّ جضمص خص حص

 مساواة يقتضي الضالل في تسببهم، فلينالمضَل ضالل في تسببهم عن لهم ناشئة
.  8الضالل  جريمة في للضال لِضالُم  

                                                             

 33ص ،(5)ج ، (2656) حديث ،(السماع تبليغ في جاء ما) باب ،(العلم) كتاب ،الترمذي سنن الترمذي،  -1
 .689/  1 ،الصحيحة السلسلة رمذي: حديث حسن، و صححه األلباني ،، قال الت

 .352ص ،(5)ج ،اللغة مقاييس فارس، ابن  -2
   (.69، آية ) 21سورة العنكبوت، ج  - 3
 365 - 364، ص 13، ج الجامع ألحكام القرانالقرطبي، اتظر:  -4
 .51، ص6،ج ( 5151) حديث الشهداء، بيان: باب اإلمارة، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، أخرجه - 5

 (.33، آية ) 22سورة سبأ، ج  - 6
 (.25، آية) 14سورة النحل، ج  - 7
 .117، ص 12، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  انظر: - 8
 . 
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 َفَلُه َحَسَنًة، ُسَنًة اْلِإْسَلاِم ِفي َسَن " َمْن –صلى اهلل عليه وسلم  –قول رسول اهلل و

 ِفي َسَن َوَمْن َشْيٌء، ِرِهْمُأُج ِمْن َيْنُقَص َأْن َغْيِر ِمْن َبْعَدُه، ِبَها َعِمَل َمْن َوَأْجُر َأْجُرَها،

 َيْنُقَص َأْن َغْيِر ِمْن َبْعِدِه، ِمْن ِبَها َعِمَل َمْن َوِوْزُر ِوْزُرَها َعَلْيِه َكاَن َسِيَئًة، ُسَنًة اْلِإْسَلاِم

 ِفي َسَن َمْن:) - صلى اهلل عليه وسلم -قوله  ":قال النووي ،1 "َشْيٌء َأْوَزاِرِهْم ِمْن

الحث على االبتداء بالخيرات، وسن السنن  :وفيه آِخره، إَلى َحَسَنة... ( ُسَنة اْلِإْسَلام

2.42والمستقبحات "والتحذير من اختراع األباطيل  الحسنات،
 

       

 تعالى. اهلل سبيل في الجهاد من نوع اهلل إلى الدعوة إن: الفضيلة الخامسة عشر

 حت جت  ُّ  :سالم بسيفه، يقول تعالىاإل ينشر الذي اهلل سبيل في كالمجاهد فالداعي 

َّحج مث هت مت  خت
 الشرع عرف في : غلب الجهاد " :قال التهانوي ، 3

وقال ،   4يقبلوا " لم إن وقتالهم ،الحّق الدين إلى دعوتهم هو و الكفار:  جهاد على
 يفيد النهي سياق في{ ُتِطِع} وفعل والتذكير، التحذير في مستعمل النهي ابن عاشور:

 تهن فال :أي منه، يطلب بما المرء عمل: والطاعة، طاعة أدنى من التحذير عموم
 أمره الدعوة في الوهن من حذره أن وبعد، لهم تلين أن لرغبتهم ياْعَر الدعوة في

 ،الطاقة لمنتهى الجامع االسم وهو ،بالجهاد ذلك عن روعّب ،فيها والمبالغة بالحرص
 غير إلى عائد{ ِبِه} ... وضمير.،مجاهدة لكل جامعألنه  الكبير؛ بالجهاد صفالوو

 إلى يعود أن وإما النذارة، مقام من مفهوم ألنه ؛القرآن إلى يعود أن فإما: مذكور
 الشيء عن النهي فإن يعصيهم، بأن دعوته على الثبات وهو{ ُتِطِع الَ} من المفهوم

.5بضده " أمر  
 

 الدعوة سبيله أن يخبر أن -صلى اهلل عليه وسلم -تبيه  مرأ إن اهلل  :قال ابن القيم 

 من وهو ،بصيرة على وهو ،رسوله سبيل على فهو تعالى اهلل إلى دعا نفَم ،اهلل إلى

 من هو وال بصيرة على هو وال سبيله على فليس ذلك غير إلى دعا نوَم، اتباعه

 في الرسل خلفاء وهم ،واتباعهم المرسلين وظيفة هي تعالى اهلل إلى فالدعوة، اتباعه

 أن  -صلى اهلل عليه وسلم  - رسوله أمر قد سبحانه واهلل، لهم تبع والناس ،أممهم

  من عنه غونِلَبالُم وهكذا، الناس من وعصمته حفظه له وضمن ليهإ نزلُأ ما يبلغ

                                                             
 (. 2398، حديث)86، ص 3الحث على الصدقة، ج ، كتاب الزكاة، باب: صحيح مسلمأخرجه مسلم،  - 1
 دار ،الحجاج بن مسلم صحيح شرح، في المنهاج ،هـ (676ت ) زكريا، ابو شرف بن يحيى النووي،  -2

  .461ص ،(3)هـ ، ج1392 ،(2)ط لبنان، العربي، التراث
 ( .52، اية )19سورة الفرقان، ج  -3
 1996، ، مكتبة لبنان ناشرون والعلومكشاف اصالحات الفنون ، (هـ  1158محمد علي، ) ت  ،التهانوي  -4

 .  1113، ص  1م ، ج 
 .   75 – 74، ص  19، ج التحرير والتنوير، ابن عاشور -5
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 أمر وقد، له وتبليغهم بدينه قيامهم بحسب اياهم وعصمته اهلل حفظ من لهم ،أمته

 األمة إلى سنته وتبليغ ،حديثا ولو عنه غبّل نَمِل ودعا ،آية ولو عنه بالتبليغ النبي

 ماوأ ،الناس من كثير يفعله التبليغ ذلك ألن ؛العدو نحور إلى السهام تبليغ من فضلأ

 43      .  1  أممهم في وخلفاؤهم األنبياء ورثة إال به تقوم فال السنن تبليغ

فالذي ، ، بل الجهاد أعم وأشملعداءال يقتصر على محاربة األ وعلى هذا فالجهاد

 ،السنن المهجورة في زمن الغربة ّيْح، والذي ُيمجاهد ،ينفق ماله لنشر الدين

 –فضل الصالة والتسليم عليه أ -فالنبي  ،إال لحماية الدعوةرع القتال ، وما ُشمجاهد

أن تقف  َيِض، ولكن ما َر2 صلح الحديبية ف القتال عشر سنوات فين ُيوِقَقٍبَل أ

القتال ، فالدعوة أصل و3 هل مكة على ترك دعوتهدقيقة واحدة عندما راوده أالدعوة 

 .فرع

المنكر المتمثل في الدعوة  عن والناهي بالمعروف اآلمر :الفضيلة السادسة عشر

 .له أجر خمسين صحابيا إلى اهلل في هذا الزمان

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّ  :لقوله تعالى وذلك  
 ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم

َّيي
 والتابعين واألنصار المهاجرين من السابقين عن رضاه عن تعالى يخبر،"  4

شهد يو، 5 " المقيم والنعيم النعيم، جنات من لهم أعَد بما عنه ورضاهم بإحسان، لهم

 ٰذ  ُّ  عندما ُسئل عن تفسير قوله تعالى: -صلى اهلل عليه وسلم  -قول النبي  لذلك
 ِباْلَمْعُروِف اْئَتِمُروا َبِل "قال:  ،6  َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 ،ُمْؤَثَرًة َوُدْنَيا ،ُمَتَبًعا َوَهًوى ،ُمَطاًعا ُشًحا َرَأْيَت ِإَذا َحَتى اْلُمْنَكِر َعِن َوَتَناَهْوا
 ِمْن َفِإَن ،اْلَعَواَم َعْنَك َوَدْع - ِبَنْفِسَك َيْعِنى - َفَعَلْيَك ،ِبَرْأِيِه َرْأٍى ِذي ُكِل َوِإْعَجاَب
 َخْمِسيَن َأْجِر ِمْثُل ِفيِهْم ِلْلَعاِمِل ،اْلَجْمِر َعَلى َقْبٍض ِمْثُل ِفيِه الَصْبُر الَصْبِر، َأَياَم َوَراِئُكْم
.7 "ِمْنُكْم َخْمِسيَن َأْجُر، وفي رواية، َقاَل:  َعَمِلِه ِمْثَل َيْعَمُلوَن َرُجاًل  

                                                             
 الصالة فضل في  االفهام جالء  ،( هـ 751ت)  الجوزية، قيم بن بكر أبي بن محمد ، القيم ابنانظر:  – 1   

 . 415 ص ،1 ج ، هـ1417 الكويت، – العروبة دار  األرناؤوط، شعيب تحقيق ،االنام خير محمد على
 ، الحلبي الدين برهان بن علي الحلبي،: انظر  ،( سنين عشر الناس عن الحرب وضع على الصلح وكان ) - 2
 . 718 ص ،2 ج ، هـ1411 ط بيروت،  - المعرفة دار ،الحلبية السيرة ،( هـ 1144ت)
 يظهره حتى األمر هذا أترك أن على يساري في والقمر يميني في الشمس وضعوا لو واهلل ،عّم يا له فقال)  -3

تعليق األلباني: )ضعيف(، السلسلة . 462 ص ،1 ج ،السابق المرجع.( تركته ما فيه، أهلك أو ،تعالى اهلل
 .411، ص2الضعيفة، ج

 (.111)  آية ،11 ج التوبة، سورة -4
 . 213 ص ،4 ج ،العظيم القران تفسير كثير، ابن -5

 (. 115، آية ) 7المائدة، ج  سورة -6
         ،1 ج ،( 4341) حديث ،(والنهي األمر) باب ،(المالحم) كتاب ،داود أبي سنن داود، أبو أخرجه - 7 

 الصبر أيام فقرة لكن شواهد، فقره ولبعضوقال:  ،(داود أبي سننتحقيق كتاب ) في األلباني ضعفه ،777 ص
   . 341ص ،9 ج ، ثابتة
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 والثبات بالمعروف مراأل فضل على الشريف الحديثهذه اآلية الكريمة  و دلت

 على ينينِعالُم وقلة الزمان، هذا غربة فمع ،والبعد عنه المنكر عن والنهي عليه،

 آخر في هؤالء مع اإلسالم، حدث بداية في الصحابة مع حدث كما ين والبيان،الّد

 الكرام، الصحابة كعمل لعملهم والجزاء الجزيل؛ ،العظيم جراأل هذا فنالوا ،الزمان

 عليه اهلل صلى -الرسول قولي الخلق، من أحد يصلها ال التي الصحابة مكانة بقاء مع

 َوَلا َأَحِدِهْم ُمَد َبَلَغ َما َذَهًبا ُأُحٍد ِمْثَل َأْنَفَق َأَحَدُكْم َأَن َأْصَحاِبي، َفَلْو َتُسُبوا "َلا:  -وسلم

 44. 1َنِصيَفُه" 

 – النبي قولي ،الدرجة لهذه وصلهمأ  الذي هو الغربة، زمن في باتثلا فضل ولكن

 َفُطوبى َغِريبًا، َبَدَأ َكَما َوَسَيُعوُد َغِريبًا،45ماإِلْساَل َبَدَأ:"   - وسلم عليه اهلل صلى

 . 2" ِلْلُغَرَباِء

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 مناقب) باب ،( -وسلم عليه اهلل صلى - النبي صحابأ فضائل) كتاب ،البخاري صحيح البخاري، خرجهأ -1
 .11ص ،(5)ج ،(3673)حديث ،(-عنه اهلل رضي– بكر أبي
 حديث ،(غريبا وسيعود غريبا دبأ سالماإل أن بيان) :باب يمان،اإل كتاب ،مسلم صحيح مسلم، خرجهأ - 2
 .91ص ،(1)ج ،(389)
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 46لى اهلل فرض على كل مسلم.: الدعوة إ الثاني المطلب

 وذلك المسلمين، الفرائض الواجبة على من تعالى اهلل إلى الدعوة أن العلماء اتفق

 :منها ،والسنة الكتاب من عليها اواعتمد ألدلة

 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  ُّ :تعالى قوله -أ

َّني
 ُأَمٌة ِمنُكْم َوْلَتُكن )     تعالى: قوله في -تعالى اهلل رحمه -كثير ابن قال. 1

 واألمر الخير إلى الدعوة في اهلل بأمر للقيام منتصبة: أي اْلَخْيِر( " ِإَلى َيْدُعوَن
 األمة من فرقة تكون أن اآلية هذه من والمقصود المنكر، عن والنهي بالمعروف

.2 األمة" من فرد كل على واجبا ذلك كان وإن ،الشأن لهذا متصدية  
  

 اهلُل َصَلى - اهلِل رسوَل َسِمعُت:  قال -عنه اهلل رضي – الخدري سعيد أبي عن -ب

 َلْم َفِإْن َفِبِلَساِنِه، َيْسَتِطْع َلْم َفِإْن ِبَيِدِه، َفْلُيَغِيْرُه ُمْنَكًرا ِمْنُكْم َرَأى "َمْن: يقوُل - َوَسَلَم َعَلْيِه

 ألفاظ ِمن( َمن) لفظ أن االستدالل ووجه .3اْلإيَماِن "  َأْضَعُف َوَذِلَك َفِبَقْلِبِه، َيْسَتِطْع

  . 4األصول  أهل عند العموم

 من جيل، إلى جيل بالتواتر من إلينا ُنِقَل الدين هذا العقلية، أن الناحية من -ج

 ،-والحمد هلل - إلينا وصل حتى ،تابعيهم إلى التابعين ومن التابعين، إلى الصحابة

 كل على واجبة فالدعوة :إذن47؟الدعوة توقفت  إذا بعدنا الذي الجيل إلى يصل فكيف

  .المسلمين من إنني :وقال الدين، اعتنق من

 لىإ الدعوة نأ على اتفقوا إذ إنهم  ،الدعوي الفرض نوعية في العلماء فوقد اختل

 فروض من هو هل الفرض، هذا نوعية في اختلفوا ولكن المسلم، واجبات من اهلل

 العينية؟ الفروض من أم الكفاية،

فإن كانت في قوة ومنعة، والدين  ينبني هذا الخالف على الحال الذي تعيشه األمة،

قائم مستقيم، حكمنا على الدعوة أنها فرض كفاية، وإن كانت على غير ذلك ، تعلق 

فرض الدعوة في ذمة كل مسلم قادر على أداء هذا الفرض، فإن عجز وجب عليه 

 .  5حث القادر، فإن تقاعس القادر، وتخاذل العاجز، أثم الجميع 

                                                             

 (. 114) يةاآل ،4ج عمران، لآ سورة  -1
 .91ص ،2ج ،العظيم القرآن تفسير ،كثير ابن -2
 ،(186) حديث( اإليمان المنكر من عن النهي كون) باب ،(االيمان) كتاب ،مسلم صحيح مسلم، أخرجه -3
 .51 ص ،(1)ج
. د تحقيق ،الفقه أصول في العدة (، هـ458ت ) ،(الفداء ابن) الحسين بن محمد (، القاضي يعلى) انظر: أبا -4
(،  هـ 1435عبد الكريم زيدان،  )ت  ينظر: زيدان، .522ص ،(2)ج هـ،1411 ،(2)ط المباركي، حمدأ

 . 243ص هـ ، 1431 - 1مؤسسة الرسالة، ط  ،الفقه أصول في الوجيز
    . 32، ص الوجيز في أصول الفقهانظر: زيدان،  - 5
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 ما كل وهكذا: "قال اهلل، سبيل في الجهاد آيات من طائفة ذكر أن بعد الشافعي قال

 فيه نَم نوالمسلم به قام فإذا ،ينوب فيما الكفاية قصد به مقصودا فيه الفرض كان

 واحد يخرج ال أن خفت معا ضيعوه ولو المأثم، من عنه تخلف من خرج الكفاية

 1.48" المأثم من فيه طيقُم منهم

 قواسم يجد ،القائلين بفرض العين أو بفرض الكفاية بين الخالف والناظر في 

  : االتي وهي على النحو  ،النظر ت، ُتقرب وجهاالفريقين بين مشتركة

 .الوجوب أصل على نالفريقي اتفاق -1

المنكر  عن والنهي بالمعروف مرواأل الدعوة أمر دواقّي العيني، بالفرض القائلون -2

 أثم فال مقبولة، شرعية أعذار بسبب الفرض هذا لْعِف يستطع لم فإن باالستطاعة،

 .2 عليه

 فرض فإن شأنها، ويتم الكفاية تتحقق لم نإ :قالوا ،الكفاية فرضب القائلون  - 3

 الفرض بهذا المستطيعون يقم لم نإ من ثّمو العيني، الفرض لدرجة يرتقي ةيالكفا

 .3 عين فرض حقهم في أصبح نهأل الجميع؛ سيأثم الكفائي،

 عليه اهلل صلى – اهلل رسول وسنة اهلل أوامر من تعالى اهلل لىإ الدعوة نإ: الخالصة

 اسبب يكون حتى ،والمرسلين بالكتاب وصّدق تعالى، اهلل وّحد من كل ووظيفة  -وسلم

 فمن وينتشرون، دونيزدا الناس أصناف نوأل بد،ْعوَي يعتقد ما وتعليم نشر في

 سواء ين،المدعّو من الهائلة عداداأل بسبب الكفاية لىإ الدعوة حكم يصل نأ الصعب

 الكفر وسيطرة المرير، مةاأل حال يضاوأ ،مسلما فُيعََّلم وأ سلم،فُي كافرا المدعو كان

 في بونُقْرَي ال فهم ،ويحزنهيدمي القلب  بشكل أراضي المسلمين وعقولهم على

 .قطمير من وال شيئا ذمة وال إّلًا مؤمن

                                                             
لبنان، ص  -، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية الرسالةهـ (، 214ت)الشافعي، محمد بن ادريس،  - 1 

366. 
 المنكر أن تغيير  المسلمون على  : )  أجمع. قال48، ص 4، ج الجامع ألحكام القرآن: القرطبي، انظر  -2

 أن يجب ال ذلك فإن األذى إلى يتعدى ال الذي اللوم إال بتغييره يلحقه لم إذا وأنه عليه، قدر من كل على  واجب
 ما أدى فقد بقلبه أنكر وإذا ،ذلك من أكثر عليه ليس فيقلبه يقدر لم فإن فبلسانه، يقدر لم فإن تغييره، من يمنعه
 والنهى بالمعروف االمر تأكيد في - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - النبي عن واألحاديث. ذلك سوى يستطع لم إذا عليه
 .(باالستطاعة مقيدة ولكنها جدا كثيرة المنكر عن
 ممن غيره وعلى عليه واجب فهو الفرائض من تعلمه عليها يجب ما الزوج تعليم وأما: )قال ابن الصالح  - 3

 في الوجوب عليه ويتعين ،وأثموا أثم به هو يقم ولم غيره به يقم لم فإذا ،الكفاية على فرضا تعليمها من يتمكن
 تمكنت امرأة وال رمْحَم لها يوجد لم إذا وغيرها كالفاتحة صوتها سماع إلى تعليمها يحتاج التي الواجبات تعليمها

 إذا فيما والوجهان تعليمها لها يجوز ال والمرأة رمْحالَم غير أن إلى ذهابا منه الوجود يخصه فذلك تعليمها من
 أبو ،الشهرزوي بن عثمان الرحمن عبد بن التعليم (. ابن الصالح، عثمان قبل طلقها ثم سورة تعليم أصدقها
، والحكم العلوم مكتبة القادر،  عبد اهلل عبد موفق. د:  ، تحقيق(، أدب المفتي والمستفتيهـ 643 ت ) عمرو،

 .145، ص 1هـ ، ج 1417 - 1بيروت، ط  - الكتب عالم
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 واآلباء، والعاملين، والمعلمين، واألئمة، والخطباء، العلماء، كل: على لهذا فالدعوة

 الكبير والفقير، الغني والعاجز، القادر والنساء، والرجال والطالب، واألمهات،

 وإقامته وتبليغه، دينها مسؤولية المجتمع طبقات كل تحمل أن والصغير، ويجب

 .ها بإذن اهللتاريخ ويحفظ مجدها، ويعود األمة، تنهض حتى وتطبيقه،

 

 :اهلل لىإ الدعوة راثالمطلب الثالث : آ

 اجتماع في أثر لها الجماعة فصالة خرة،واآل الدنيا في أثر لها الصالحة عمالاأل

 أثر له والصيام الجنة، في الدرجات برفع خرةاآل في أثرها ولها المسجد، في الناس

 ...وهكذا الريان، باب من بدخول الجنة وكذلك وتزكيتها، النفس تطهير في

 آثارها تعالى اهلل لىإ فالدعوة وقدره، شرفه ازداد وثمرته، العمل أثر زاد وكلما

 والتمكين، بالترسيخ الداعي في أثرهاف ،والمدعو الداعي لىإ ومتعدية ،متعددة

أثر  إلى طرقسيت حثالب نفإ هذا وعلى والترفيع، التطهير في المدعو وفي

 :ياآلت النحو علىالدعوة من ثالثة جوانب 

 .الداعي على الدعوة األثر األول: أثر

 المدعو. على الدعوة أثر :األثر الثاني

 49.األمة على الدعوة أثر األثر الثالث:

 

 .الداعي على الدعوة أثر: األثر األول

أحد منهم  يتكلم ال نأ البشر عادة من نأل ؛لىتعا باهلل إيمانا الناس أكثر الداعي  - 1
 أكثر هو اهلل لىإ يدعو فالذي إليه، يدعو بما ومصدق مؤمن وهو إال شيء عن 

أدنى درجات  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقد نفى اهلل تعالى عن نبيه  باهلل، يماناإ الناس

  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت  ُّ : تعالى اهلل يقول ،الشرك
َّمك لك اك يق ىق

ن اتبع الرسول الكريم في دعوتهَم، وكذلك 1  

 
 

                                                             
  ( . 118) اية ،13ج يوسف، سورة –1 
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علم : أي ،بصيرة على نهأ الداعي اهلل صفقد ووعن الشرك، أبعد الناس  يكون 
1.50 لدعاة بقوة اإليمان ورسوخ اليقينفيتضح أثر الدعوة على ا ،ويقين  

  
 لىإ يدعو فكيف ،قدوة الداعي نأل والنقائص، الرذائل من الداعي نفس تزكية  -2 

 حياته، مجاالت كل في بها واالرتقاء نفسه تزكية على تحمله الدعوةف يملك؟ ال ما
 رسخأ الحال لسان ودعوة بالحال، يضاأ هي بل ،وحسب بالمقال ليست الدعوة نوأل

 جئ  يي ىي ني  ُّ ومصداق ذلك في قوله تعالى:  ،المقال لسان دعوة من

َّخب حب جبهئ مئ خئ حئ
 وأنتم الكتاب، أهل معشر يا - بكم يليق ، " كيف2

 تأمرون بما تأتمروا فال أنفسكم، تنسوا أن، -الخير جماع وهو -بالبر  الناس تأمرون
 أوامر في رَقّص نَم على فيه ما وتعلمون الكتاب، تتلون ذلك مع وأنتم به، الناس
 من وتتبصروا َرقدتكم، من فتنتبهوا بأنفسكم؛ صانعون أنتم ما تعقلون أفال اهلل؟

.3عمايتكم؟ "  

 والفضائل األجور على لتحصيله وذلك المتقين، المحسنين المقربين درجة إلى وصوله  -3

مطلب فضائل الدعوة.، وقد ذكر الباحث جملة من األدلة في المتعلقة بعمل الدعوة  
  
 .المدعو على الدعوة أثر األثر الثاني: 

 استجاب إذا المدعو يصبح بحيث المدعو في تكوين نفسه، على أثر للدعوة  -1

 الذكر وإلى مصليا، صار للصالة دعاه فإذا دعوته، حسب مصقوال الداعي لدعوة

 كان الدعوة وإلى قائما، أمسى القيام وإلى صائما، أصبح الصيام وإلى ذاكرا، أصبح

 . تعالى اهلل دين إلى داعيا

 وإن فخير، خيراإن كان  اليه، وُيدَعى يسمع ما بحسب حاله يتغير فالمدعو :ذنإ

 .فشر شرا

: تعالى قال تعالى، اهلل أمام عذر له فليس المدعو، على الحجة تقيم إلى اهلل الدعوة -2

 ،4َّ يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّ 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك  ُّ  :لهم وتقول النار أهل المالئكة وُتخاطب
َّ ٰى ين ىننن  من زن رن

  ىب ُّ : تعالى قال الزحيلي في تفسير قوله.5
َّ ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

   ذكرتعالى 6

                                                             
 .291، ص 16ج  ، جامع البيان في تأويل آي القرآن، انظر: الطبري   -1

 (.44، آية)1سورة البقرة، ج  -2
 .246، ص 1، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -3
 (165) اية ، 4 ج ، النساء سورة -4
  ( .71) ابة ، 24 ج ، الزمر سورة  -5
  (. 165، آية ) 6سورة النساء، ج  -6
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 الهداية طريق وتبيان الناس، على الحجة إقامة وهي الرسل إرسال من الحكمة
 والعمل اإليمان من عليهم يجب ما بجهلهم البشر الحتج يرسلوا لم لو إذ ،األسلم

 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ُّ :تعالى قال كما الصالح،

َّمم خم حم جم  هل مل خل
، 2َّجغ  مع جع مظ حط مض  ُّ  :وجل عز وقال ، 1

 أنهم: الرسل عذر، ومهمة لمعتذر يبقى لئال الكتب وإنزال الرسل إرسال فكان
 وكذب أمره خالف من وينذرون بالخيرات، رضوانه واتبع الّله أطاع من يبشرون

 وجميع صنعه في حكيما أحد، يغلبه ال عزيزا الّله والعذاب، وكان بالعقاب رسله
.3اعتراض" ألحد يبقى فال أفعاله،  

 

 ِإَلْيِه َأَحَب َأَحٌد َلْيَس " :- وسّلم عليه الّله صّلى - الّله رسول قال: قال مسعود ابن عن

 َأْجِل ِمْن الَلِه ِمَن َأْغَيَر َأَحٌد َوَلْيَس ،َنْفَسُه َمَدَح َذِلَك َأْجِل ِمْن ،َوَجَل َعَز الَلِه ِمَن اْلَمْدُح

 اْلِكَتاَب َأْنَزَل َذِلَك َأْجِل ِمْن،  الَلِه ِمَن ُراْلُعذ ِإَلْيِه َأَحَب َأَحٌد َوَلْيَس ،اْلَفَواِحَش َحَرَم َذِلَك

 4.51" الُرُسَل َوَأْرَسَل

 نوع لمعرفة وذلك ،المدعو صنف أي في للداعي ُرَهْظَي تعالى اهلل لىإ بالدعوة  -2 
 علم عنده ليس الذي فالكافر ين،المدعّو بأصناف يختلف فالكالم ،يناسبه الذي الكالم

 العاصي المسلم ودعوة والشهوات، بالشبهات المتشبع لحدالُم كالكافر ليس كفره، عن
 قرب يضاأ ويؤثر والصغائر، الكبائر على صرالُم كالمسلم ليس دينه،و بربه الجاهل

 من زن رن مم ام يل ىل ُّ : تعالى قال بعده، وأ الداعي من المدعو
  جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن 

َّ جت هب مب خب حب
5  .  

 

 :سالميةاإل األمة على الدعوة أثر األثر الثالث:

 .تعاونية ظاهرةإلى اهلل الدعوة  -1

 مخ جخ  ُّ : تعالى اهلل يقول يمان،اإل برابط المسلمين بين الترابط تعالى اهلل جعل
َّجس

 عانةاإل عن ويبتعدوا والتقوى البر على يتعاونوا نأ تعالى اهلل مرهمأ وقد .6 

                                                             

 (.134، آية) 16سورة طه، ج  -1
 (.15، آية) 15سورة اإلسراء، ج  -2
 . 36ص ،6 ج ،المنير تفسير لي،يالزح  -3
، ( 7171) حديث (،  الفواحش وتحريم تعالى اهلل )غيرة  باب التوبة، كتاب ، مسلم صحيح مسلم، أخرجه  -4

 .111، ص 8ج 
  ( .82)  اية ،7ج ، المائدة سورة  -5
  ( .11) يةآ ،25ج الحجرات، سورة -6
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 خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغمع ُّ  :تعالى اهلل قال والعدوان، ثماإل على
 باهلل االستعانة لىإ أواًل يحتاج وتطبيقه، نشره لىوإ الدين لىإ فالدعوة :ذنإ. 1 َّ

 من له بد ال المسلم فالفرد ونشره، الدين قامةإ على بالتعاون مرهأ بتنفيذ ثم تعالى،
 قوي بنفسه ضعيف تعالى، والمسلم اهلل طاعة على وبحفزونه نونهيويع يعلمونه خوةإ

 ،ووساوسه بأحبله قيده قد والشيطان هواها، تتبع نفسه كانت ذاإ تهخاصبو بإخوانه،
 غير متعاونة متنافرة، غير متحابة متفرقة، غير مجتمعة مةاأل تجعل اهلل لىإ فالدعوة
. 2المسلمة مةاأل على الدعوة آثار أجمل من وهذا منفردة،  

52
 

 .القيامة األمم يوم على فوز األمة بالشهادة  -2

، ق والشيم، ومصباح الظََُلم ،ونشر الُخُلا اهلل خير األمممة المحمدية الفاضلة جعلهفاأل
 ، يقولرنها اآلمرة بالخير الناهية عن الش؛ إلسالميةاإلمة لفضيلة نالتها األوهذه ا

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ : المولى عز وجل

َّمئزئ رئ
 واخترناها  -السالم عليه -إبراهيم قبلة إلى َحّولناكم "إنما، والمعنى 3

 الجميع ألن األمم؛ على ُشَهداء القيامة يوم لتكونواو األمم، خيار لنجعلكم ؛لكم
. 4" واألجود  الخيار: هاهنا طْسوالَو بالفضل، لكم معترفون  

 

 الَلُه َفَيُقوُل َوُأَمُتُه ُنوٌح َيِجيُء : " -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول ويشهد لهذا قول 

 َما ،اَل :َفَيُقوُلوَن ؟َبَلَغُكْم َهْل :أُلَمِتِه َفَيُقوُل ،َرِب َأْي ،َنَعْم :َفَيُقوُل ؟َبَلْغَت َهْل :َتَعاَلى

 -وسلم عليه اهلل صلى - ُمَحَمٌد :َفَيُقوُل ،َلَك َيْشَهُد َمْن :ِلُنوٍح َفَيُقوُل ،َنِبٍي ِمْن َجاَءَنا

 ِلَتُكوُنوا َوَسًطا ُأَمًة َجَعْلَناُكْم )َوَكَذِلَك: ِذْكُرُه َجَل َقْوُلُه َوْهَو َبَلَغ َقْد َأَنُه َفَنْشَهُد ،َوُأَمُتُه

  .5الَناِس( َعَلى ُشَهَداَء

 

 . وشروره الكفر من لألمة وقاية  اهلل إلى الدعوة  -3

 َّ مث زث رث يت ىت  ُّ  ألن أهل الكفر وذلك
 عن ليصدوا موالهمأ ينفقون همو ،6

 الزمان هذا في تهخاصبو المسلمين، في آجال وأ عاجال سيؤثر الكفر فبقاء اهلل، سبيل
للوقاية منأو  لهدايتهم ماإ والكافرين، المشركين بدعوة فالوقاية المرير،  

                                                             

 (2) اية 6ج المائدة، سورة  -1
 .  85ص ،(1)ج ، اهلل إلى الدعوة فقه، الميداني -2

                                               (.                                                                                                                           143) اية ،(2)ج البقرة، سورة  -3
  .454ص ،(1)ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن -4
 ،(4)ج ،(3339) حديث ،(مجندة جنود رواحاأل) باب ،(نبياءاأل حاديثأ) كتاب ،البخاري صحيح البخاري، -5

 .163ص
  (.8) آية ،28 ج الصف، سورة -6
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وتكسر شوكتهم،  ،ني اإلسالم حتى ال تستباح بيضتهمواجب على بوهذا  هم،شر 
. 1موالهم حفظ أعراضهم وأُتو  
  
 53  .األمة عن والعذاب الهالك دفع  -4

 لقول ولعنه؛ تعالى اهلل عقاب منينجي  المنكر، عن والنهي بالمعروف األمرإن 

 ِإْسَراِئيَل َبِني َعْن َوَحِدُثوا ،آَيًة َوَلْو َعِني َبِلُغوا" -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 . 2 "الَناِر  ِمَن َمْقَعَدُه َفْلَيَتَبَوْأ ُمَتَعِمًدا َعَلَي َكَذَب َوَمْن َحَرَج، َواَل

 َما َأَوَل ِإَن " :فقال ل،أنباء بني إسرائي عن  -وسلم عليه اهلل صلى - النبي أخبرنا قدو

 َوَدْع الَلِه اَتِق َهَذا َيا َفَيُقوُل: الَرُجَل َيْلَقى الَرُجُل َكاَن ِإْسَراِئيَل َبِنى َعَلى الَنْقُص َدَخَل

 َوَشِريَبُه َأِكيَلُه َيُكوَن َأْن َذِلَك َيْمَنُعُه َفاَل اْلَغِد ِمَن َيْلَقاُه َلَك، ُثَم َيِحُل اَل َفِإَنُه َتْصَنُع َما

 َكَفُروا اَلِذيَن ُلِعَن) َقاَل ُثَم ،ِبَبْعٍض َبْعِضِهْم ُقُلوَب الَلُه َضَرَب َذِلَك َفَعُلوا َفَلَما َوَقِعيَدُه،

 َقاَل ُثَم ،3(َفاِسُقوَن) َقْوِلِه ِإَلى( َمْرَيَم اْبِن َوِعيَسى َداُوَد ِلَساِن  َعَلى ِإْسَراِئيَل َبِنى ِمْن

 الَظاِلِم، َيَدي َعَلى َوَلَتْأُخُذَن اْلُمْنَكِر َعِن َوَلَتْنَهُوَن ِباْلَمْعُروِف َلَتْأُمُرَن َوالَلِه،  :َكاَل

 َأْو" رواية في وزاد ،4 "َقْصًرا  اْلَحِق َعَلى َوَلَتْقُصُرَنُه ،َأْطًرا اْلَحِق َعَلى َوَلَتْأُطُرَنُه

 .5 َلَعَنُهْم" َكَما َلَيْلَعَنَنُكْم ُثَم َبْعٍض َعَلى َبْعِضُكْم ِبُقُلوِب الَلُه َلَيْضِرَبَن

 والنهي بالمعروف ترك األمر نلَم فيه تحذير شديد، وتهديد ووعيد، هاّم حديث فهذا

 إنكار من بد فال معصيته، في العاصي وشارك ترك ثم دعا أو المنكر، عن

 وعدم ،المعروف وإحياء الناس من حولنا، وحياة ،الحياة التي تحيط بنا في المنكرات

 اْلَخِطيَئُة ُعِمَلِت ِإَذا " –السالم الصالة وعليه  –معصية، قال رسول اهلل  بأي الرضا

 َوَمْن َعْنَها، َغاَب َكَمْن (، َأْنَكَرَها ) َمَرًة َوَقاَل َفَكِرَهَها، َشِهَدَها َمْن َكاَن اأَلْرِض ِفى

  .6" َشِهَدَها َكَمْن َكاَن َفَرِضَيَها َعْنَها َغاَب

                                                             

 -1مؤسسة الرسالة، ط  ،اهلل إلى الدعوة أصول، هـ ( 1435)ت  زيدان، الكريم عبد زيدان،انظر:  -1
   .315صم،  2118

 ،4 ج ،(3461) حديث ،(اسرائيل بني عن ذكر ما) باب ،(التفسير) كتاب ،بخاري صحيح البخاري، أخرجه -2
  .217ص

 .81-78، اآليات7سورة المائدة، ج -3
  ص ،(1) ج ،(3338) حديث ،(والنهي األمر) باب ،(المالحم) كتاب ،داود أبي سنن داود، بوأ أخرجه -4

 .336، ص 9(، ج 4336(، حديث ) صحيح وضعيف أبي داود وضعفه األلباني: ) .776
  .777 ص ،(1)ج ،(4337 ) حديث كتاب المالحم، باب األمر والنهي، ،سنن أبي داودأخرجه أبو داود،  -5

 . 337، ص 9(، ج 4337(، حديث) صحيح وضعيف أبي داودوضعفه األلباني في ) 
  ،1 ج ،( 4345)  حديث ،(والنهي األمر) باب المالحم، كتاب داود، أبي سنن داود، أبو أخرجه -6

  (.5141) حديث( المصابيح مشكاة)  في األلباني وحسنه. 778  ص
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 ُيْعَمُل َقْوٍم ِفي َيُكوُن َرُجٍل ِمْن َما: " -وسلم  عليه اهلل صلى - اهلل لرسول آخر وحديث

 ِمْن ِبَعَذاٍب الَلُه َأَصاَبُهُم ِإَلا ُيَغِيُروا َفَلا َعَلْيِه ُيَغِيُروا َأْن َعَلى َيْقِدُروَن ِباْلَمَعاِصي ِفيِهْم

 .1 "َيُموُتوا َأْن َقْبِل

  ىن نن  ُّ :ألم يقل اهلل تعالى ،فال نجاة إال بالدعوة، وال عذر أمام اهلل إال بالتبليغ :نإذ 
 هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
َّمح جح مج  حج مث

 ال :أي بالغا، إال ملجأ دونه من أجد ولن:  والمعنى، "  2

   .3" به أرسلت ما الّله عن أبلغ أن إال ينجيني
54

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ،1(، ج  4339) حديث ،(والنهي األمر)  ،باب المالحم كتاب ، داود أبي سنن داود، أبو أخرجه -1 
 .339، ص 9(، ج 4339(، حديث) وضعيف أبي داود صحيح، وحسنه األلباني، )  777ص  

 (.23 - 22، آية) 29سورة الجّن، ج  -2
       .657، ص  31، ج مفاتيح الغيبالرازي،  -3

4  
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 : أساليب الدعوة إلى اهلل تعالى . المطلب الرابع

، جميع األوقات لى اهلل بأنها مرنة، وتتماشى مع جميع األشخاص وفيتميز الدعوة إت

 سائلها كثيرة وأساليبها متعددة. و فإن فهي صالحة لكل زمان ومكان؛ لهذا

 : ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين، على النحو اآلتي

 أوال: الوسائل العملية، منها:  

 

 السيرة الحسنة.   -1

 الجهاد.   -2

    . اهلل للدعوة سبيل في الخروج  -3

 

 ثانيا: الوسائل القولية، منها: 

 طبة. الُخ  -1

 الدرس.  -2

 المناظرة .  -3

  الدعوة الفردية. -4
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 منها: ،للدعوة إلى اهلل تعالى وسائل متعددة

 

 أوال: الوسائل العملية.

كحمل تارك الصالة على  ،الدعوة إلى اهلل بالعمل، إما أن تكون إلزالة منكر

مما يشجع على الخير ويدفع  ،أو نحوه ،كبناء مسجد ،أدائها، أو إحياء معروف

إليه، وهي الدعوة الصامتة التي تدعو الناس إلى اإلسالم وأخالقه بالعمل 

 والقدوة.

 55       ة من الوسائل، كاآلتي:مجموعهذه الدعوة العملية ب ويمكن تقسيم

 السيرة الحسنة.  -1

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّ قال تعالى: 
 في به فُيْقتدى به، تعزى: ُي أي به، يتأسى ما واألسوة القدوة، :ألسوة، ا1 َّ جم

 رباعيته، وقتل وُكِسرت وجهه، شج فلقد أحواله، جميع في به تعزىوُي ،أفعاله جميع
 وشاكرا محتسبا، صابرا إال يكن ولم بطنه، وجاعوماتت زوجه،  حمزة، عّمه

  .2 راضيا

 :- سلم و عليه اهلل صلى - اهلل رسول لي قال: قال   -رضي اهلل عنه  -ذر عن أبي
 ،3سن"ح بخلق الناس وخالق ،تمحها الحسنة السيئة وأتبع ،كنت حيثما اهلل اتق"

فالدعوة العملية باألخالق والسلوك الحسن أقوى من دعوة الكالم؛ ألن النفس البشرية 
على النفور من صاحب  من الصفات والمعاملة الطيبة، وُجِبلت أثرعلى الّت ُجِبلت

 ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّ :ق السيء والمعاملة الغليظة، مصداقا لقوله تعالىُلالُخ

 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه
 وكثرُة ،أخالُقك لهم لْتُهَس: أي ( َلُهْم ِلْنَت أي : ) ،4َّرب يئ ىئ نئ مئزئ رئ

 سّيء جافًيا: يعني ( َفًظا ُكْنَت )َوَلْو ُأحد، يوم منهم كان فيما إليهم تسرع ولم احتمالك
 )الْنَفُضوا الفعل، في القلب غليظ القول في فًظا ( اْلَقْلِب )َغِليَظ االحتمال، قليل الخلق

 يوم أتوا ما عنهم تجاوز ( َعْنُهْم َفاْعف ) عنك، وتفرقوا لنفروا: أي ( َحْوِلَك ِمْن
 آراءهم استخرج: أي ( األْمر ِفي )َوَشاِوْرُهْم فيهم، أشفعك حتى ( َلُهْم )َواْسَتْغِفْر ُأحد،

.   5عندهم  ما وأعلم  
  

                                                             

 .( 21)  آية ،21  ج األحزاب، سورة  -1
 .155، ص 14، جامع ألحكام القرآنالقرطبي، انظر:  -2
، ص 4ج  ،( 1987)  حديث الناس، معاشرة باب ، والصلة البر كتاب ،الترمذي سنن الترمذي، أخرجه -3

  . 361/  3 ، الصحيحة السلسلة في حسنه األلبانيو، 355

 (. 159، آية ) 4سورة آل عمران، ج   -4
 محمد:  قيحقت، معالم التنزيل، (هـ511ت )البغوي،  مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، محييالبغوي،   -5

  .124، ص 2، ج هـ 1417 - 4ط   طيبة دار النمر، اهلل عبد
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 :  1وللسيرة الحسنة أصالن أساسيان 

 اّلا يخالف الداعي قوله فعله.   -أ

  األخالق الحسنة. -ب

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني  ُّ :مصداقه قوله تعالى :فاألصل األول

َّخب حب جبهئ
فهذه اآلية جاءت تذم من يأمر بالمعروف وال يأتيه، وينسى  ،2

 حط مض ُّ عندما دعا قومه:  –عليه السالم  –نفسه من الخيرات، وقد قال سيدنا شعيب 

قال لقومه  –عليه السالم  –، أي: أن النبي شعيبا 3 َّ خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ

إنه ال يأمرهم بأمر فيعمل بخالفه، فبهذا األصل تكون دعوة الداعي مؤثرة ومتينة، 
 هفمن أخطر األمور في الدعوة أن يرى المدعو الداعي على خالف ما يدعو

  قوم على بي أسري ليلة " مررت:  -سلم  و عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال56إليه،
 الدنيا أهل من قالوا: خطباء هؤالء؟ نَم قلت :قال ،نار من بمقاريض شفاههم رضُتق

.4 يعقلون" أفال الكتاب يتلون وهم أنفسهم وينسون بالبر الناس يأمرون كانوا  

 

ر في هداية الحظ األوف وهو األخالق وجمالها، فإن األخالق لها :أما األصل الثاني 
 حياة و –صلى اهلل عليه وسلم  –النبي  تجلت هذه األخالق في حياةد فق، الناس

مكة المكرمة، وبعد  –عليه السالم  –، ومن ذلك عندما فتح الرسول أصحابه الكرام
 ،وقتل ،وضرب ،وطرد ،وإخراج ،من إيذاء ه،أهلها ما فعلوا به وأصحابن فعل أ
 ابن: نقول: قالوا ؟ تظنون وما تقولون ما": -عليه الصالة والسالم  -غير ذلك، قال و

 قال كما أقول:  -وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فقال رحيم، حليم عم وابن أخ،

: أبو هريرة قال ، َّ مح جح مج حجمث هت مت ختحت  جت هب مب خب  ُّ :يوسف

.  5 "اإلسالم في فدخلوا القبور، من نشروا كأنما فخرجوا  
 

، فإظهار الدين بأجمل صورة م على عبادة الحق واإلحسان إلى الخلقفالدين قائ

 . لى هداية الناسلة هي الدعوة الصامتة التي تفضي إحوأحلى 

                                                             

  . 363 – 361 ص ،الدعوة أصول ،زيدان انظر:  -1
 ( . 44) آية ،1 ج قرة،الب سورة  -2
   (  . 88)  آية ،12 ج هود، سورة -3
 ص ،3 ج ،(. 12234) حديث - عنه اهلل رضي - مالك بن أنس مسند باب أحمد، مسند أحمد، أخرجه -4

 .  522/  1 الصحيحة السلسلة في األلباني أورده ،121
 المعطي عبد.  د تحقيق ، النبوة دالئل ،( هـ 458 ت) البيهقي، علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي،  -5

 تخريج)  في العراقي قال.  58 ص ، 5 ج ، مكة فتح باب ،  هـ 1418 - 1 ط ، العلمية الكتب دار ، قلعجي
  . 149 ص  ، 3ج : ( ضعف فيه)  ( اإلحياء
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كر ، ولم يذامهمالتي برزت فيها أخالقهم مع أقو57بياءنقصص األن العظيم ذكر والقرآ

دعوتهم واحدة وشرائعهم  -عليهم السالم  -ئعهم؛ ألن األنبياءالقرآن عبادتهم وشرا

  . 1مختلفة

ن لنا القرآ ، لذلك أّصَلة األنبياءدعوتها كدعو –السالم الصالة عليه  –أمة محمد ف

 ىن من  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :، قال تعالىلكريم أخالقهما
َّيه ىه مه جه ين

 وهذه حسنة، قدوة معه والذين إبراهيم في لكم كان لقد :أي "، 2

 ويتأمل واآلخرة، الدنيا في الّله من والثواب الخير في يطمع نلَم تكون إنما األسوة
  .3 "  وبالمعاد بالّله مؤمن لكل اإليمان إلى تهييج وهذا اآلخر، اليوم في النجاة

58
 

   . الجهاد  -2

     ،ن، وإلقامة المجتمع اإلسالمي اآلمالجهاد : بذل الجهد في سبيل إعالء كلمة اهلل

    . 4رضيسود شرع اهلل في األو 

  :5 ، منهاأنواعويأتي الجهاد على عدة 

 مظ حط مض خض حض جض مص خص  ُّ  :: قال تعالىجهاد النفس والهوىالنوع األول: 
 َّحف جف مغ جغ مع  جع

 نفسه جاهد من المجاهد :"-صلى اهلل عليه وسلم -وقال،  6

ألن جهاد النفس وشهواتها هو األساس في بناء المجاهد، فإذا ُهِزَم أمام  ؛7اهلل " في
.نفسه َسُيهزم أمام عدوه  

 

                                                             

  .219انظر: زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص   -1 
 ( .  6)  آية ،28 ج ، الممتحنة سورة -2
 .131 ص ،28 ج ،المنير التفسير الزحيلي، -3
 دار ،األبصار تنوير شرح المختار لدرا  ،( هـ1188 ت ) علي، بن الدين عالء محمد الحصكفي،: انظر -4

( هـ 684 ت)  إدريس، بن أحمد الدين ،شهاب القرافيانظر: . 121 ص ، 4 ج ، هـ 1386  ، بيروت – الفكر
  .  383 ص ،3 ج ، م 1994 ط بيروت،  – الغرب دار حجي، محمد  تحقيق ،الذخيرة ،
 ،في فقه الشافعي الحاوي ،( هـ 451 ت) محرومة، بن إبراهيم  بن الحسن أبو العالمة ، الماوردي انظر: -5

 مصطفى و الخن مصطفى. د  ، وانظر:112ص  -111، ص 14ج  ، هـ1414  -1، ط العلمية الكتب دار
 -1دمشق، ط  -المصطفى دار ،الشافعي اإلمام مذهب على المنهجي الفقه ،والشيخ علي الشربجي غاالب

 .   992 -982 صهـ، 1429
 ( . 41- 41)  اية ،31 ج النازعات، سورة  -6
  ،( هـ354ت ) الُبستي، الدارمي، حاتم، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن محمد حبان، ابن -7

 الشياطين مجاهدة من المرء على يجب ما باب ، هـ 1414 ، 2 ط بيروت، -الرسالة مؤسسة ،حبان ابن صحيح

  .(صحيح سناده)إ: قال ؤوط،ااألرن شعيب  بأحكام لمذي الكتاب. 5 ص ،11 ج ،(  4716) حديث ،
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َّحج مث هت مت  خت حت جت  ُّ :قال تعالى النوع الثاني: جهاد طلب العلم:
 

بالقرآن وما فيه من مواعظ، وزواجر، وأخبار األمم السابقة، ، أي: جاهدهم 1
، ومن األدلة على أن المقصود من الجهاد، وجاهدهم بالدعوة إلى ذلك والثبات عليه

هو جهاد الدعوة، أن هذه اآلية جاءت في سورة مكية، وهي سورة الفرقان، وأن 
.1جهاد القتال لم يفرض إال في المدينة   

  
يتحقق الجهاد بالدعوة ال بد من تعلم القرآن وما فيه من مواعظ وأوامر وحتى    

 59 من أبواب الجهاد الواسعة.ونواهي، إذن: فتعلم العلم وتعليمه 

صلى اهلل عليه وسلم  –رسول اهلل  من األحاديث التي تحث على طلب العلم قولو  

 هو بل ،الجهادمن  اهلل سبيل في العلمف ،3"  ُمْسِلٍم ُكِل َعَلى َفِريَضٌة اْلِعْلِم "َطَلُب –

 المشركين "جاهدوا:  -وسلم عليه اهلل صلى قال - قدف الجهاد، أنواع من نوع

 ما ومنه ،باليد هو ما منه والجهادقال ابن تيمية "  ،4 " وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم

 ما بغاية فيجب والصناعة والتدبير والرأي واللسان والحجة والدعوة بالقلب هو

 . 5" يمكنه

 ُّ  : تعالى قال بالعلم، وقد إال باللسان للجهاد قيام باللسان فال الجهاد أداة هو والعلم

 ىن من خن حنجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل
ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين 

 فالكتاب ،6

 فالعلم، 7 باليد اهلل سبيل في الجهاد أداة هو والحديدوالعدل،   العلم هو والميزان
 - وسلم عليه اهلل صلى - النبي به قام الذي الجهاد وهو سبيله، في والجهاد هلل نصرة

والقرآن، الذي وصفه  بالعلم يجاهد سنة عشرة ثالث أقام بمكة، فقد أكثر عمره  في
60اهلل جهادا كبيرا .

 

                                                             

 .  ( 52)  آية ،19 ج الفرقان، سورة -1
  . 474، ص 24، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -2
 فؤاد محمد: تحقيق،  سنن ابن ماجة،  (هـ273ت )، القزويني يزيد بن محمد اهلل عبد أبو، أخرجه ابن ماجة  -3

. 81، ص 1( ، ج  224طلب العلم، حديث )باب فضل العلماء والحث على بيروت،    - الفكر دار ،الباقي عبد
 (.  218)، حديث مشكاة المصابيح، "صحيح ":األلباني)الكتاب مذيل بأحكام األلباني( قال 

 ، ص 1( ، ج  2514،كتاب الجهاد،  باب  كراهية ترك الغزو، حديث ) ، سنن أبي داودأخرجه أبو داود  -4
 .369، ص 2(، ج 3821) ، حديث مشكاة المصابيح ،"صحيح ":األلبانيقال  441

: المحقق،  الفتاوى الكبرى، (هـ728ت ) الحراني، الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ،ابن تيمية -5
   .583، ص 5، ج  هـ1418   - 1العلمية، ط  الكتب دار عطا، عبدالقادر محمد

 ( . 25، آية ) 27سورة الحديد، ج   -6
 .27، ص 8، ج العظيمالقرآن ابن كثير،  -7
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من حياة  ستنبطتوالتي ُا، بين العالم والداعيا فروقنعمان أبو الليل  الشيخ كروقد ذ

 عن شخصيته ، فتمايزت شخصيته الدعوية–عليه الصالة والسالم  –الرسول 

 :  1، ومن هذه الفروق مةالُمَعِل

 أما الدعوة فللمعرضين.  ،للطالبين  العلم  -1

، لوجود علم أصحابه الصالة وسائر األحكامكان ي –صلى اهلل عليه وسلم  –فالنبي 

و غيره من المشركين؛ ألعراضهم أالرغبة عندهم، ولكن لم يفعل ذلك مع أبي جهل 

 عن الحق، فالدعوة أوال ثم تعليم العلم . 

 أما الداعي يذهب للناس وال ينتظر الناس حتى يأتوا إليه. ،العلم يؤتى وال يأتي -2

، فالعلم ال بد له 2 َّرن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك   ُّ  قال تعالى:

 من تحريك القلم، والدعوة ال بد لها من تحريك القدم 
. 
 .   العزة واالحترام؛ أما الداعي يمر في جميع األحوال المعلم دائما في حال -3

رف ع، فالداعي اذا لم ي3 َّمت زت رت  يب ىب نب مب زب  ُّ قال تعالى: 

.المدعو له حقه، فليعرف هو له حقه  
 

 أما جهد الدعوة على القلب.  ،العقل61جهد العلم على -4

أما القلوب لذلك ال بد من تجديده وتطويره،  ،فحاجة العقل تختلف من شخص آلخر
األنبياء من زمن  حياةهية، وهذا مالحظ في فحاجتها واحدة لإليمان والمعرفة اإلل

  الرسل تفقد قال –صلى اهلل عليه وسلم  –لى زمن رسولنا إ –عليه السالم  –نوح 
 عثوا من أجله، قال تعالى :ليتحقق المقصد الذي ُب وه؛َرمهم الكالم نفسه، وكّراقوأل

 جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حفُّ  

من ، و4 َّهت  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خن حن

اليوم خمس مرات؛  الجدير بالذكر أن كلمات الدعوة التامة ال تتغير وتتكرر في 
ذان. لتحقيق مقصد األ  

 

أما الدعوة ، الة والطالق والبيع وغير ذلككأحكام الصالعلم لتوضيح الغامضات  -5

 . كأركان اإلسالم واإليمان ،فلتوضيح الواضحات

                                                             

 – 121محمد علي إمام ، ص  :عداد، إالربانية الدعوة في النعمانية األنوار، أبو الليل ، نعمانالشيخ نعمان -1

 .   137ص 
 ( .   7، آية )  18، ج نسورة الفرقا -2
 ( .  6، آية ) 14ج  سورة الحجر، -3
  ( . 111 – 116) اية ، 19ج ، الشعراء سورة  -4
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 خاص، أما جهد الدعوة فجهد عام.  جهد التعليم  جهد -6

 ،بين الناس سر والُمَحدِّث أقلةكل الناس، فالمفتي والمف قدر عليهجهد العلم ال يإن ف

أن كما  ،عوة إلى اهلل بأخالقهم وصفاتهمأما جهد الدعوة فكل الناس يستطيعون الد

 َوَلْو َعِني62وا)َبِلغ –صلى اهلل عليه وسلم  –قال رسول اهلل  ،نصاب الدعوة آية واحدة

، ولكن 2فينوكانوا معدودين معرمن الصحابة  ، وأيضا أهل الفتوى1آَيًة... (

 .     الصحابة كلهم دعاة

 جهد الِعلم ُجْهد كسبي، أما جهد الدعوة فجهد فطري.  -7

لى العلم ، أما الدعوة إ ال بد لطالب العلم أن يثني الُرَكب عند العلماء حتى يكتسبإذ 

عليه النفس، فلو أن شخصا من أمر فطري مجبولة ف ،وتحذير الناس من الشرالخير 

خلفه أفعى، ال يحتاج من أراد تحذيره إلى تعلم آلية التحذير، وهكذا أمر الدعوة إلى 

 الخير هو أمر فطري.

 عليه الَله ىَصّل - الَله رسول قال يجوز للمعلم أن يأخذ أجرا على تعليمه العلم،  -8

 من  ُّ :أما الداعي فلسان حاله ،3 الَلِه" ِكَتاُب َأْجًرا َعَلْيِه َأَخْذُتْم َما َأَحَق َنِإ " وسَلم
 َّهئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن

 ،، فهذا قول جميع األنبياء من نوح4

 ،-صلوات ربي وسالمه عليهم سالما كثيرا -ومحمد  ،وشعيب ،وصالح ،وهود
 أجًرا، إليه دعوتكم ما على أسألكم لم إنيفلسان حالهم، وحال من اقتفى أثرهم: " 

 وال والهدى، الحق من إليه دعوتكم ما إلى إياي بإجابتكم منكم أعتاضه عوًضا وال
  .5"  جزاًء وال ثواًبا عليه منكم طلبت

 

 النوع الثالث: جهاد المال ) الجهاد البنائي (. 

 َّ ين ىن من خن حن جن يمىم مم خم  حم جم يل  ُّ : قال تعالى
 َفَقْد اهلِل َسِبيِل ِفي َغاِزًيا َجَهَز "َمْن  - سلم و عليه اهلل صلى - اهلل رسول قالو ، 6

.7َغَزا"  َفَقْد ِبَخْيٍر اهلِل َسِبيِل ِفي غازيا َخَلَف َوَمْن َغَزا،  

                                                             
، 4ج  ، ( 3461، حديث )، كتاب األـنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيلصحيح البخاريالبخاري،  أخرجه -1

 .217ص 
: تحقيق ،العالمين رب عن الموقعين إعالم ،( هـ 751ت)  الجوزية، قيم بن بكر أبي بن محمد القّيم، ابن -2

 .21 ص -18 ص ،1 ج هـ،1427 ط القاهرة، - الحديث دار الصبابطي، عصام
،  (5737) حديث الكتاب، بفاتحة الرقية في الشروط :باب الطب، كتاب ،صحيح البخاري البخاري، أخرجه -3

  .171، ص 7ج 
 ( .  119)  يةآ ،19 ج الشعراء، سورة -4
 . 152، ص 15، ج جامع البيان في تأويل آي القرآنالطبري،  -5
             (. 41، آية) 11سورة التوبة، ج  -6
، (  2843) حديث بخير، خلفه وأ غازيا جهز من :باب الجهاد، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، أخرجه – 7

 .32، ص 4ج 
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فالمال الذي ينفقه المسلم في سبيل إحياء بلده بما ينفع المسلمين ويخدم مصالحهم،  

س ودور القران، وبناء المستشفيات اهلل، فإنفاق المال لبناء المدار هو مال في سبيل

 والمخابز والمصانع وغير ذلك من مصالح الناس هو من الجهاد في سبيل اهلل . 

فقوله أحسن 63ن؛الناس على التوحيد والصالة والقرآن انفاق المال إلقامة افكيف إذا ك

َّ مت زت رت يب ىب نب مب  ُّ : عالىقال ت ،األقوال
كذلك ماله أحسن المال الذي و، 1

اإليمان واليقين.إلى دعوة الينفق في سبيل   
 

  
 النوع الرابع : جهاد القتال .

 ينقسم هذا النوع من الجهاد إلى ثالثة أقسام : 

  .القسم األول: جهاد الصائل

 الجهاد الهجومي. الثاني:

   الثالث: جهاد النفير العام .  

 :2القسم األول: جهاد الصائل 

 كل من قصد مسلما بأذى في جسمه أو عرضه أو ماله.   

 .3القسم الثاني : القتال الهجومي 

صدهم حكام أهل تلك ، فيسالمبالد الكفار ليدعوهم إلى اإل64ىلهو خروج المسلمين إ

 .اهلل لصدهم عن سبيل ؛فيحاربهم المسلمون ،البالد

 .4القسم الثالث : جهاد النفير العام 

ؤالء الكفرة، وهذا وجب قتال هالكفار على بلد من بالد المسلمين، في حالة اعتداء 

 الوجوب على كل مسلم مستطيع.
                                                             

 (.33، آية ) 24، ج سورة فصلت -1
،  12،  ج الذخيرةالقرافي، و ،546،  ص 6،  ج الدر المختار  شرح تنوير األبصار، انظر:  الحصكفي -2

 .954، ص 12،  ج الحاوي الكبيرالماوردي،  . وانظر: 262ص 
 ، رناؤوطاأل شعيب تحقيق ، السنة شرح ،( هـ 516 ت) ، البغوي مسعود بن الحسين البغوي،: انظر -3

تحفة فوري ، و انظر: المبارك . 12 – 8 ص ، 11 ج ،(  1413) ، 2 ط ، دمشق – اإلسالمي المكتب
 .  41، ص 4، ج  االحوذي

 ،المختار لتعليل الختيارا هـ(،683، ) ت الحنفي الموصلي مودود بن محمود بن اهلل عبد انظر: الموصلي، -4
. 125، ص 4، ج  هـ 1426 - 3، ط بيروت - العلمية الكتب دار ،الرحمن عبد محمد اللطيف عبد: تحقيق

هـ (، 852(، ) ت حجر ابنبـ ) الشهير علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبووانظر: العسقالني، 
 .39 - 37، ص 6هـ ، ج 1379 -ط بيروت، - المعرفة دار، فتح الباري
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 يمنع ال يقاتله المسلمون الذي فالكافر الّدعاة، تواجه مشكلة لحل قتال الكفار جاءوقد 

 الذي كالعضو فهو غيره، عن والرحمة الخير يمنع بل وحسب، نفسه عن الرحمة

، وحتى يتجلى الفهم الصحيح، والرؤية الواضحة، كله الجسد فسد وإّلا بْتره، ُوِجب

ض الفروق ، يمكن ذكر بع(الدعوة والقتال)وينقشع غبار االختالط بين مفهومي 

 : 1ميزات بينهما، ومن أهم هذه ال

 ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّ:قال تعالى ،الدعوة استخدام القوة الُخلقية -1
َّ 

 ، قال تعالى:لمقاتلة مانعي الدعوة ، وذلكالغضبيةأما القتال فاستخدام القوة  ،2

.3اْلَمِصيُر ( َوِبْئَس َجَهَنُم َوَمْأَواُهْم َعَلْيِهْم َواْغُلْظ َواْلُمَناِفِقيَن اْلُكَفاَر َجاِهِد الَنِبُي َأُيَها )َيا  
 

 جخ مح جح مج حج مث هت ُّ قال تعالى:  القتال يحتاج إلى أسباب مادية، -2

َّخص حص مس خس حس  جس مخ
، بل أما الدعوة فال تحتاج ألسباب مادية،  4

 مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث  ُّ قال تعالى: ، واألخالق تحتاج إلى الصدق

 َّزن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
5 .  

 ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّ  قال تعالى: جهد الدعوة جهد عام،  -3

و عمى أو األضعيف أكال ،، ليس فيه أعذار 6َّ مك لك اك يق ىق  يف ىفيث

 لك اك ُّ  ، قال تعالى:جهد خاص؛ ألن فيه أعذار65جهد القتال فهوأما ، عرجاأل

 َّزيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك
7 .  

 ىك مك لك اك ُّ  ، قال تعالى:الدعوة فعل دائم مع وجود عاطفة الهداية -4 
 َّ  يك

 ، فاهلل أمرفعل طارئ مع وجود عاطفة الهدايةفهو  القتالأما ، 8

 -الرسول  :ل، لكن ال يقا9ممَّخم حم ُّ   بقوله -عليه الصالة والسالم  -الرسول

 عليه -اهلل رسول ة، بل حقيقة القول طارئ غليظ؛ ألنها صفة -عليه الصالة والسالم 
عليه الصالة  -؛ ألنها صفة دائمة فيه رؤوف رحيم مع كل الناس -الصالة والسالم 

. - والسالم  

                                                             

        -18 ص ، إمام علي محمد: إعداد ،الربانية الدعوة في النعمانية األنوار الليل، أبو نعمان نعمان، الشيخ -1
 .46ص 

 ( . 11، اية ) 29سورة المزمل، ج  -2
 ( .  9، اية ) 28سورة التحريم، ج  -3
 ( . 61، اية ) 11سورة األنفال، ج  -4
 ( . 34، اية ) 24سورة فصلت، ج  -5
 ( . 118اية )  ،13، ج سورة يوسف -6
 ( .  91)  اية ،11 ج التوبة، سورة  -7
    (.117)  اية ،17 ج األنبياء، سورة -8
 (.73، آية )7سورة التوبة، ج -9
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 مخ جخ مح  ُّ  قال تعالى: القتال يكون التحريض فيه بذكر المساوئ، - 5
 جغ مع جع مظ حطمض  خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس
َّحف جف مغ

 اك يق ىق ُّ  ، قال تعالى:الدعوة تكون بذكر المحاسنأما ، 1
 َّىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك

2.  

 

 حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعالى: في القتال ننظر للنتائج،  -6
 أما في الدعوة فال نحكم، 3 َّ ينىن من  خن حن جن يم ىم مم خم 

م كامل ، ولكن جهدهأحد لى اهلل ولم يؤمن معهمألن أنبياء أجالء دعوا إ ؛بالنتائج
 الَنِبُي َفَجَعَل اأُلَمُم َعَلَي "ُعِرَضْت:  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال، محمود
. 4َأَحد " َمَعُه َلْيَس َوالَنِبُي، الَرْهُط َمَعُهُم َيُمُروَن َوالَنِبَياِن  

    66  

، وهذا ظاهر عندما توجه كفار قريش إلى أبي الدعوة ليس فيها هدنة أو تأجيل - 7

 بدا قد أن اهلل رسول فظن ...عن دعوته،" -عليه السالم  -طالب، حتى يتراجع النبي 

 : لو  عم اهلل يا رسول فقال معه ، القيام عن وَضُعَف ،هوُمْسِلُم لهَخاُذ وأنه ،فيه لعمه

 اهلل يظهره حتى األمر هذا تركت ما ،يساري في والقمر ،يميني في الشمس وضعَت

عليه  -فقد أوقفه النبي  ،ففيه الهدنة والتأجيل أما القتال ،5طلبه "  في أهلك أو تعالى

  في سيرته: ، ذكر ابن هشامعشر سنين في صلح الحديبية -الصالة والسالم 

 أنك شهدت لو :سهيل فقال ،عمرو بن سهيل اهلل رسول محمد عليه صالح ما هذا)

 عليه اهلل صلى - اهلل أبيك، فقال رسول واسم اسمك اكتب أقاتلك، ولكن لم اهلل رسول

 على اصطلحاعمرو،  بن ، سهيل عبداهلل بن محمد عليه صالح ما هذا اكتب  -وسلم

  .6 (بعض عن بعضهم ويكف الناس فيهن يأمن سنين عشر الناس عن الحرب وضع

 فرع .الدعوة أصل والقتال ف إذن:

                                                             

 .( 13)  يةآ ،11 ج التوبة، سورة -1
   ( . 71)  يةآ ، 1 ج اإلسراء، سورة  -2
 ( .  15 – 14)  ، اآليات11التوبة ، ج  سورة  -3
 ، يكتو لم من وفضل غيره كوى أو اكتوى من باب ،، كتاب الطبصحيح البخاريأخرجه البخاري،  -4

   .162، ص  7(، ج  5714حديث )
 سلسلة األلباني في  ضعفهو. 187 ص ، 2 ج المبعث، أبواب جماع كتاب ، النبوة دالئل  البيهقي، -5

 .311 ص ،2 ج ،919 حديث ، هـ 1412  -1 ط  - الرياض  - المعارف دار الضعيفة، األحادبث
 البن النبوية السيرة ،( هـ 213ت ) ،محمد أبو الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد هشام، ابن انظر: -6

، تعليق شعيب األرنؤوط 285 ص ،4 ج ،(هـ 1411) – 1 ط بيروت، – الجيل دار سعد، طه :تحقيق ،هشام
 .323، ص4سناده حسن، ج‘
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، إما أما القتال فمقصود لغيره ق،ْلالدعوة مقصدها في ذاتها وهو هداية الَخ - 8

 ريٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام ُّ أو الجزية، قال تعالى: اإلسالم، 

َّ
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّ ، وقال تعالى: 1

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

.2 َّمم  

 -عليه الصالة والسالم  -فالنبي  الجميع،في الدعوة الشفقة والرحمة على  - 9
الكافرين كأبي الثبات، وعلى زيادة اإليمان وبالل وصهيب بك المؤمنين يشفق على

 ُّ  قال تعالى:67، كلهم في دائرة الشفقة والرحمة النبوية،جهل وأمية بن خلف باإلسالم

 -هارون سيدنا، وأوصى اهلل تعالى سيدنا موسى و3َّ يك ىك مك لك اك

طباه باللطف واللين، قال عند ذهابهما إلى من اّدعى الربوبية أن يخا -السالم عليهما 

َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ُّ :ىتعال
تال أما في الق ،4

  ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ ، قال تعالى:فالغلظة على المعتدين
َّخن حن جنيم ىم

 الصالة عليه - الرسول إلى األمر هذا وجه وإنما، " 5

 الكفار حق في جبلته عن يتخلى بأن الرحمة، فُأِمر على ُجِبل ؛ ألنه- والسالم
: الغين بكسر :قبل ... والغلظة من شأنه كان كما عنهم يغضي ال وأن ،والمنافقين

 ذلك من والمقصد للمعاملة الضارة، هنا مستعارة وهي والخشونة، الحسية الشدة
  .6المسلمين "  لقتال التصدي عاقبة يخشوا حتى األعداء قلوب في الرعب إلقاء

 
  

 ثالثا : الخروج في سبيل اهلل )للدعوة(.   

إلى بالد عمل دعوي ضمن ُمدد زمنية تخرج فيها الجماعات  الخروج في سبيل اهلل:

وضع له علماؤه ترتيبا معينا، حتى يستطيع وقد لتحقيق مقاصد الدعوة، المعمورة؛ 

 الدعاة االستقامة عليه.

على المسلمين، ولتحقيق هذا الواجب ال بد له من  ةواجب 7 إلى اهلل كما سبق والدعوة

  :وسائل تعين على تحقيقه، والقاعدة المشهورة عند العلماء والتي تقول

                                                             

  (.11)  آية ،11 ج التوبة، سورة -1
 (.29، آية) 11سورة التوبة، ج  -2
 (.117، آية) 17سورة األنبياء، ج  -3
 (.44 - 43، اآليات) 16سورة طه، ج   -4
 (. 73، آية) 11سورة التوبة، ج - 5
 .155، ص 11، ج التحرير  والتنويرابن عاشور،  -6

 . 33الفصل األول، المبحث الرابع، المطلب الثاني، ص  -7
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كالسفر للحج،  بها، مأمور المأمورات فوسائل ،1المقاصد( أحكام لها الوسائل )

وكلما ازدادت الوسيلة كاالختالط المؤدي للزنا،  عنها، منهي المنهيات ووسائل

 مشقة، وكان نفعها متعدًيا أكثر من غيرها، كانت هي األعظم أجرا، كمثل القائم

 الطاعات األمة، ففضل عن الحرج أسقط ألنه العين؛ على له مزية الكفاية بفرض

 .2عنها  الناشئة المصالح قدر على

المصالح على النفس والغير أكثر من باقي فإذن الخروج في سبيل اهلل له من 

 الوسائل الدعوية المستخدمة اليوم، مع التقدير لكل الوسائل الدعوية األخرى.

ن كل اآليات الدالة على وجوب الدعوة، يجوز االستدالل بها إ وبذلك يمكن القول:

    على مشروعية الخروج في سبيل اهلل. 

 : من األدلة على ذلكو

َّجت هب مب خب حب جب هئ مئ  ُّ:قال تعالى -1
 وحذرهم مكة أهل فِوَخ:  أي.  3

ه عظم ،أمرك لحِصوُم ومالكك دكسّي:  أي( َفَكِبْر َوَرَبَك)، يسلموا لم نإ العذاب
. 4 ولد أو صاحبة له يكون أن وَنْزهُه ،دهومّج  

  

 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص  ُّ  قال تعالى: -2
 َّ مل خل حل جل مك لك  خك حك جكمق حق مف خف

5.    

           68
 

 التي األمم من: أي( َقْبِلُكْم ِمْن اْلُقُروِن ِمَن) كان فهال: أي (كاَن َفَلْوال) :تعالى قوله 

 َعِن) قومهم( َيْنَهْوَن) وبصر وعقل ودين طاعة أصحاب: أي ،(َبِقَيٍة ُأوُلوا. )قبلكم

 وهذا اآليات، اإلمعان فيو ،العقول من تعالى اهلل أعطاهم ماِل( اْلَأْرِض ِفي اْلَفساِد

 َفَلْوال) :كقوله قبلكم، من كان ما: أي لنفي،في محل ا (ولوال): وقيل ،للكفار توبيخ

 نهوا( ِمْنُهْم َأْنَجْينا ِمَمْن) ،قليال لكن : أي(، َقِليًلا ِإَلا)،كانت ما : أي (آَمَنْت َقْرَيٌة كاَنْت

    . 6 الحق هلوأ ،األنبياء أتباع همو ،األرض في الفساد عن

 

                                                             

 م،2113 -3 ط دمشق، - الفكر دار ،وأدلته اإلسالمي الفقه ،(هـ1436 ت) مصطفى، بن وهبة الزحيلي، -1
 . 685 ص ،3ج
 العلمية الكتب دار ،والنظائر األشباه ،( هـ911ت)  بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي، الدين جالل: انظر  -2
 .    145 ص ، 1 ج ، هـ1413  ط بيروت، -
 (.3-1)  اآليات ،29 ج المدثر، سورة -3
 .61 ص ،19 ج ، القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: انظر -4

 (.116)  آية ،12 ج هود، سورة -5
  .113 ص ،9 ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، -6
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 :الوسائل القولية

مانين ئة وثاقرابة م -(ْلُق، َوْلُق، َفْل) ُق -ولبالَق -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل نبيهأمر 

موضعا في كتاب اهلل تعالى، فالوسائل واألساليب القولية كثيرة ومتنوعة، يحكمها 

   الحال، وقوة اللسان، ومن أهم هذه الوسائل:

 األولى: الُخطبة. الوسيلة

 . 1أمرا عظيما الُخطبة: كالم منتظم بين اثنين أو أكثر يتناول يه الُمخاِطب 

  

 جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : قال تعالى

َّ حي  جي يه ىه مه
وا إلى الصالة في يوم ، أمر اهلل عباده المؤمنين أن يسَع2 

على المبادرة واالهتمام بشأنها، وقد حّرم اهلل تعالى في  (السعي)الجمعة، وتدل كلمة 
هذا الوقت المبارك ما أحله في غيره، فَحّرم  البيع والشراء، وهو أكثر ما ُيلهي، 

 -و ماله ، 3  أثم  البيع من كسٍب للمال، فإن اكتسب وكذلك حّرم كل ما يقاس على
.5  ماال حراما يعُد - 4 عند بعض العلماء   

 

العظيم على أهمية يوم الجمعة التي تقوم قائمته على سماع 69ذا األمر اإللهيويدل ه

 ُقْلَت ِإَذا "    -صلى اهلل عليه وسلم  -الُخطبة واإلنصات لإلمام، فقد قال رسول اهلل 

عليه الصالة  -، وقال 6 َلَغْوت "  َفَقْد َيْخُطُب َواإِلَماُم َأْنِصْت اْلُجُمَعِة َيْوَم ِلَصاِحِبَك

 "َمْن لخطبة، قال:، واالستماع إلى اوالمشي إلى الصالة ،في فضل الجمعة -والسالم 

 اإِلَماِم، ِمَن َوَدَنا َيْرَكْب، َوَلْم َوَمَشى َواْبَتَكَر، َوَبَكَر َواْغَتَسَل، اْلُجُمَعِة َيْوَم َغَسَل

، قال 7  َوِقَياِمَها " ِصَياِمَها َأْجُر َسَنٍة، َعَمُل َخْطَوٍة ِبُكِل َلُه َكاَن َيْلُغ، َوَلْم َفاْسَتَمَع

مع في الشريعة حديثا صحيحا مشتمال على سقال بعض االئمة لم ي"  المبارك فوري:

 . 8 مثل هذا الثواب"

                                                             

 .318، ص 1التعاريف، المناوي، ج  -1
  (. 9) آية ،28 ج الجمعة، سورة -2
، حققه: منهاج الراغب إلى إتحاف الطالبهـ(، 1271انظر: اإلحسائي، أبو بكر بن الشيخ محمد المّلا، )ت  -3

 .   212م، ص  2113  -2بيروت، ط  -يحيى بن محمد بن أبي بكر، دار الكتب العلمية 
 . 428، ص 2، ج الحاوي في فقه الشافعي الماوردي، انظر: -4
 .121 – 117 ص ،8  ج ،التنزيل معالم البغوي،: انظر -5
 حديث يخطب، واإلمام الجمعة يوم اإلنصات: باب الجمعة، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، أخرجه -6

 .16 ص ،2 ج ،(934)
       حديثما جاء في الُغسل يوم الجمعة(،  الصالة، باب:كتاب: إقامة  ،ماجة ابن سنن ،ماجة ابن أخرجه -7 

 :" صحيح".األلباني ، وقال195 ص ،(1178) 
 .837، ص 3، ج تحفة األحوذيالمبارك فوري،  -8
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َمهيبة جليلة؛ ألن الذي أمر الناس أن يأتوا حتى يسمعوا،  تهمهم إذن: فالخطيب

  العلي الكبير. وأمرهم أال يتكلموا وينصتوا للخطيب، هو اهلل

عيش مع واقع الناس، وأن تيار العنوان، وأن يخسن اْحولهذا يجب على الخطيب أن ُي

ا في نقله لآليات واألحاديث والقصص، وأن يراعي جميع طبقات المجتمع يكون أمين

لذي يسمعه الجميع، ويقود األمة بكالمه، امن رجال ونساء وأطفال، فهو الداعي 

 71وقوة إخالصه، ورصانة ألفاظه. 

 الوسيلة الثانية : الّدرس. 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ  :قال تعالى

 َّىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب
1 ،

، أي : علماء فقهاء، أمرهم أن يكونوا ربانيين –صلى اهلل عليه وسلم  –فالرسول 
. 2ن ودراسته آيكون إال بتعلم القروذلك ال   

 

أو مجموعة آيات، أو عرض لبعض أحاديث   ،عبارة عن تفسير آية فالدرس: 

تعليم  :أو مسألة فقهية، والهدف من الدرس ،-صلى اهلل عليه وسلم –المصطفى 

وتحذيرهم من الشر، ولهذا على الُمدرس أن يكون  ،الناس وحثهم على الخير

 .  3أسلوبه شّيقا وممتعا، ويحذر التطويل حتى ال يمل الناس 

والمدارس، وأيضا في  ،والجامعات ،في المساجد وهذه الدروس ممكن إقامتها 

 ِإَلى اْمَرَأٌة قال : " َجاَءِت -رضي اهلل عنه  -الخدري  سعيد َأِبي البيوت، فعن

 ِبَحِديِثك الِرَجاُل اهلِل: َذَهَب َرُسوَل َيا َفَقاَلْت - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوِل

 َيْوِم ِفي اْجَتِمْعَن الَلُه، َفَقاَل: َعَلَمَك ِمَما ُتَعِلُمَنا ِفيِه َنْأِتيَك َيْوًما َنْفِسَك ِمْن َلَنا َفاْجَعْل

 وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوُل َفَأَتاُهَن َفاْجَتَمْعَنَوَكَذا،  َكَذا َمَكاِن ِفي ،َوَكَذا َكَذا

 ِإاَل َثاَلَثًة َوَلِدَها ِمْن َيَدْيَها َبْيَن ُتَقِدُم اْمَرَأٌة ِمْنُكَن : َما َقاَل ُثَم الَلُه َعَلَمُه ِمَما َفَعَلَمُهَن -

 َفَأَعاَدْتَها اهلِل: اْثَنْيِن، َقاَل : َرُسوَل َيا ِمْنُهَن اْمَرَأٌة َفَقاَلِت ،الَناِر ِمَن ِحَجاًبا َلَها َكاَن

قتصرة هذه الدروس ليست م ، فإذن: 4 "َواْثَنْيِن71نتينث: َواْثَنْيِن وا َقاَل ُثَم َمَرَتْيِن

األم ، ورس أوالدهَدعلى المساجد أو على الشيوخ، بل يجب على األب أن ُي

الرجال  بين، وعدم إقامة هذه الدروس في البيوت جعلت الجهل ينتشر كذلك

علم والدين، النساء والفتيات، وبإقامة هذه الدروس ينتشر ال بينالشباب، وو

 ما له وما عليه. ويعرف كل واحد
                                                             

 (.79)  آبة ،4 ج عمران، آل سورة -1
 .538 ص ،6 ج البيان، جامع الطبري،: انظر -2

 .453، ص أصول الدعوةزيدان،  -3

أمته من  -عليه السالم  -: تعليم النبي باب، ، كتاب االعتصام بالكتابصحيح البخاريالبخاري ، أخرجه  -4
   .124، ص 9(، ج  7311، حديث )الرجال والنساء
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 المناظرة .  :الوسيلة الثالثة

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّ  قال تعالى :

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت

 يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل

 حج مث  هت متخت حت جت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ

 َّجخمح جح مج
1 .  

 

 )َفَلَما: فقال واألرض، السموات ملكوت من إبراهيم رآه ما تعالى الّله أوضح  

: قال عظيما، كوكبا رأى الليل، عليه أظلم لما :أي (َكْوَكبًا َرأى الَلْيُل َعَلْيِه َجَن

 وإلقامة عليهم تمهيدا لإلنكار ؛لقومه جاجوالِح المناظرة مقام في هقال ربي، هذا

 بالحس نقضه ثم زعمهم، على لهم موافق أنه أوال فأوهمهم عليهم، الحجة

 يغيب ما أحب وال بإله، هذا ما: إبراهيم قال الكوكب، هذا َبُرَغ والعقل، فلما

ُيْعبد؛ ألنه يغيب، والذي يغيب ال يدرك األشياء، فال  اهفالكوكب ليس إل ! ويختفي

ميع بصير ال يغيب عنه يستحق العبادة، وكذلك القمر والشمس، أما اهلل تعالى فس

 . 2 ؛ لجالل صفاته وكمال قدرتهتحق للعبادةشيء، فهو مس

األدلة والبراهين والِحجج، حتى ُيثبت كُل واحد منهم قائم على كالم  فالمناظرة:

 .3صحة وْجَهته ونظرته لصاحبه 

 ،، وعرف أن خصمه يريد معرفة الحقيستخدم المناظرة إذا احتاج إليهاالداعي و
 َأَنا ":  -وسلم عليه اهلل صلى - الَله رسول، فقد قال وليس مراده  الجدال وحسب72

: بن أنس مالك قال، 4"  ُمِحًقا َكاَن َوِإْن اْلِمَراَء َتَرَك ِلَمْن اْلَجَنِة َرَبِض ِفى ِبَبْيٍت َزِعيٌم

اإلذعان ذا أراد كٌل منهما ، فإ5"  الرجل قلب من العلم بنور يذهب العلم في " المراء

كسب القلوب أولى من كسب ق، ف، فليناظر كال الطرفين بأدب وحكمة وُخُلللحق

 المواقف .

                                                             

  ( . 81 – 75) اآليات ،7 ج األنعام، سورة -1
 . 262 ص ،7 ج ،المنير تفسير الزحيلي،انظر:   -2
 .662 – 636، ص 1، ج اهللفقه الدعوة إلى انظر: الميداني،  -3
،  قال 871، ص 1(، ج  4811، حديث )، كتاب األدب ، باب حسن الخلقسنن أبي داودأخرجه أبو داود،  -4

 (،" حديث حسن". 273) السلسلة الصحيحةاأللباني  في 
 . 263 ص ، 13 ج ، الباري فتح ، العسقالني حجر ابن -5
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  73  الرابعة: الدعوة الفردية. الوسيلة

لربه واعتذاره له  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال تعالى مخبرا عن شكوى سيدنا نوح 

 َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّ لعدم استجابة قومه له: 
 -نبي اهلل نوح  ذكر،  1

 ألن ؛واإلسرار الجهر بين جمع أنه فذكرفي مناجاته لربه تعالى،  -عليه السالم 
 نهيظ ما توخى أنهو وأقوم من إفراد إحداهما، ،الدعوة في أقوى الحالتين بين الجمع
 مجامع مثل أجدى الجهر يكون حينما رفجه ،الدعوة صفات من قلوبهم إلى أوغل

، قال رسول 2 دعوته سماع في عليهم قومهم لوم متجنبين يظنهم للذين وأسر العامة،
عند فتح  -رضي اهلل عنه  -أبي طالب لسيدنا علي بن   -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

 ِبَما َوَأْخِبْرُهْم اإِلْساَلِم ِإَلى اْدُعُهْم ُثَم ،ِبَساَحِتِهْم َتْنِزَل َحَتى ِرْسِلَك َعَلى اْنُفْذ خيبر: "
"  الَنَعِم ُحْمُر َلَك َيُكوَن َأْن ِمْن َلَك َخْيٌر َرُجاًل ِبَك الَلُه َيْهِدَي أَلْن َفَوالَلِه، َعَلْيِهْم َيِجُب

3.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.9) آية ،29 ج نوح، سورة -1
 .183 ص ،29 ج والتنوير، التحرير عاشور، ابن -2
 رجل، يديه على أسلم من فضل/ باب والسير، الجهاد كتاب البخاري، صحيح البخاري، أخرجه -3

 . 73 ص ،4 ج ،( 3119)حديث
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 الفصل الثاني

 الهّم الدعوي عند األنبياء

 

  -ربعة مباحث  : أوفيه 

 نبياء  مع أسرهم.الهم الدعوي عند األ :ولالمبحث األ

 المبحث الثاني :  الهم الدعوي عند األنبياء مع أصحابهم.

 النفوذ اصحاب  مع نبياءاأل عند الدعوي الهم: الثالث المبحث

 .والحكم

 الدعوي عند األنبياء مع أقوامهم.  : الهمالمبحث الرابع
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  تمهيد:

بحكمته، وأرسل إليهم في األرض بكرمه، وابتالهم بوجودهم خلق اهلل تعالى البشر 

 74   .ل فبعدلهفَمن استجاب لهم فبهدايته، وَمن ض األنبياء والمرسلين بفضله،

 مي زي  ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّ قال تعالى: 

 .  1 َّمئ خئ حئ جئيي ىي ني

 - الَلِه َرُسوِل ِإَلى َأْنُظُر َكَأِنى"  َقال: -رضي اهلل عنه  - بن مسعود الَله عبد عنو

 َعْن الَدَم َيْمَسُح َوُهَو َقْوُمُه َضَرَبُه ،اأَلْنِبَياء ِمَن َنِبًيا َيْحِكى - وسلم عليه اهلل صلى

 .2" َيْعَلُموَن اَل َفِإَنُهْم ِلَقْوِمى اْغِفْر َرِب :َوَيُقوُل َوْجِهِه

أرجحهم  فاألنبياء هم خير البشر، وأحسن الناس ُخُلقا، وأكملهم إيمانا باهلل تعالى،

عليهم  -ز بها األنبياء صبرا، وكل هذه الصفات تمي عقال، وأشّدهم عزيمة، وأْجَلَدهم

 خلقه.؛ ألنهم ُأَمناء على رسالة اهلل تعالى في -السالم 

شاملة كاملة، تطرقت إلى جميع الطبقات  -عليهم السالم  -وكانت دعوة األنبياء 

من اآلباء  لت ُأَسرهمِموالفئات، في المجتمعات التي عاشوا فيها، فدعوتهم َش

، وَشِملت األصحاب والرفقاء، -عليهما السالم  -واألبناء،  كدعوة نوح وإبراهيم 

،وَشِملت الحّكام والوزراء، كدعوة  -لسالم عليهما ا -مثل دعوة يوسف وعيسى 

خاصتهم، فلم يتركوا وَشِملت جميع الناس من عامة القوم و  -عليه السالم  -موسى 

 .أحدا إال وأوصلوا له الرسالة على أتم وجه

َّ ىق  يف ىف يث ىث نث ُّ  قال تعالى:
3  

لوا بما ِمَععن استجابتهم للرسل، وماذا يوم القيامة، األمم يسأل اهلل تعالى ، أي: َس

لى المرسلين عن وَسيسأل اهلل تعا ،وإفضاح وعتاب ُأخبروا، وهو سؤال توبيخ

 .4إبالغهم الرسالة 

عليهم  -قصص األنبياء سيتم عرض بعض   -إن شاء اهلل تعالى  -الفصل هذا  وفي

      و تعليم التوحيد.   ،ّمُهم الدعوي في تبليغ الرسالةالتي يستبين فيها َه -السالم 

                                                             

 (.4)  آية، 13سورة إبراهيم، ج  -1
، ص 5(، ج 4747، كتاب  ) الجهاد والِسَير(، باب : غزوة أحد، حديث ) صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -2

179. 
 (.6)  آية ،8 ج األعراف، سورة -3
 .    214، ص 3، ج معالم التنزيلانظر: البغوي،   -4



- 59 - 
 

 المبحث األول

 الهم الدعوي عند األنبياء  مع أسرهم.

  

 : مطالب وفيه ثالثة

  .ألبيه -عليه السالم  -المطلب األول: دعوة سيدنا إبراهيم 

  .البنه -عليه السالم  -المطلب الثاني:  دعوة سيدنا نوح 

ألسرته  -صلى اهلل عليه وسلم  -المطلب الثالث: دعوة سيدنا محمد 

 وعشيرته.   
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  .  أسرهم مع نبياءاأل عند الدعوي الهّم ول : األ المبحث

 75                  تمهيد .

جعل اهلل تعالى بين الناس روابط  رصينة حصينة، تربطهم على المحبة واإلخاء  

ه العالقة برابطة بين األنسال، فخرجت هذ لتعاون، ومن أعظمها الزواج وإنسالوا

ه، واألب وابنه، واألخ مع أخيه، فكل هذه العالقات تندرج تحت مسمى الزوج وزوج

 )اأُلَسرة (. 

 .1" الحصينةالدرع "ة: فاألسرة لغ

الجماعة التي ارتبطت أركانها بالزواج الشرعي، وعرفت ما عليها " واصطالحا: 

 .2 "وما نتج من ذرية، وما اتصل بها من أقارب ،من حقوق وواجبات بين طرفيها

مشاعر استقرار الهي األسرة درع حصين للرجل من الفتن والمحرمات، وف 

 ىث نث ُّ  :قال تعالى، وسكن لكل هائجة من الخواطر والمشكالت، فلقد جّياشةال
 من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

 َّنن
ته أن خلق للرجال نساء من ، أي: من دالئل قدرته وكمال عز3

 :ورحمة المحبة، وهي :مودة بينهم  وجعل آدم،جنسهم، وذلك بخلق حواء من ضلع 
 ا،له فيه لرحمت أو لها، لمحبته إما المرأة يمسك الرجل فإن الرأفة والشفقة، وهي
.  4 بينهما لأللفة أو اإلنفاق، في إليه لحاجتهما أو ولد، امنه له يكون بأن  

بتوضيح وقد أوصت المحجة البيضاء على المحافظة على كل أفراد األسرة، وذلك 

الحقوق والواجبات، وتربية األبناء على الطاعات، وإقامة األسرة على المعروف 

 َعَلى َراٍع َوالَرُجُل) -صلى اهلل عليه وسلم  -وإزالة المنكرات، فقد قال رسول اهلل 

 َمْسُؤوَلٌة َوْهَي َوَوَلِدِه َبْعِلَها َبْيِت َعَلى َراِعَيٌة َواْلَمْرَأُة ،َعْنُهْم َمْسُؤوٌل َوْهَو َبْيِتِه َأْهِل

 َمْسُؤوٌل َوُكُلُكْم َراٍع َفُكُلُكْم َأاَل ُ،َعْنه َمْسُؤوٌل َوْهَو َسِيِدِه َماِل َعَلى َراٍع َواْلَعْبُد ،َعْنُهْم

 .5َرِعَيِته ( َعْن

 

                                                             

 .19، ص 4، ج لسان العربابن منظور،  -1
 .11م،، ص 2111 - 1القاهرة، ط  -، مكتبة الصفا فقه األسرة المسلمة، أبو عمرو، جاسر بركات  -2

 (.21) آية، 21سورة الروم، ج  -3
 .319، ص 6ج  تفسير القران العظيم،انظر : ابن كثير،  -4
، 3(، ج  2554حديث )العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق،  كتاب صحيح البخاري،أخرجه البخاري،  -5

   .196ص 
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ية لألنبياء، م تضرب لنا أروع األمثلة في الدعوة األسرحكيوجاءت آيات الذكر ال

، والعطف واللين في البعض الهّم الدعوي في قلوب أفراد األسرة على بعضهملتبين 

 76 لينكشف للمؤمن أهمية اللبنة األساس في قيام دولة اإلسالم.       كالمهم؛

 

 .بيهأل - السالم عليه - سيدنا إبراهيم دعوة: ولاأل المطلب

 ،إعالنا باقيا التوحيد أعلن من وأول ،األنبياء أبا - السالم عليه - إبراهيم كان لّما 
ونبذ الشرك والدعوة إلى التوحيد في كل  ،المشرفة الكعبة وهي التوحيد قبلة لبنائه
ن بعده من األنبياء والدعاة، فنال وكانت دعوته منهاجا في الرحمة والفطنة لَم األمم،

، أن يكون أمة في قيام التوحيد والدين، قال الصفات الكريمة، واألخالق الِعظيمة

ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّتعالى : 
1
، وهذه اآليات تبين هّم  

.2 على هداية أبيه ودعوته -علبه السالم  -سيدنا إبراهيم   
  

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي  خي  ُّ : قال اهلل عز وجل 

  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف

 حت جتهب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

َّمس خس حس جس مخجخ مح جح مجحج مث  هت مت خت
3. 

 

 تفسير اآليات:

 - إبراهيم خبرعلى الناس  : اْتُلأي التالوة،: بالذكر المراد ) واذكر في الكتاب(:

َّ مك لك  اك يق ُّ : كقوله تعالى -عليه السالم 
 فكأنه "؛ ألنهم ينتسبون إليه،4

 جه ين ىن من خنُّ  قولكم هو ما على آلبائكم مقلدين كنتم إن للعرب قال تعالى

َّجي يه ىه مه
- إبراهيم هو قدرا وأجلهم آبائكم أشرف أن ومعلوم ،5  

                                                             

  (.121، آية ) 14سورة النحل، ج  -1
 .43، ص 16، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -2

 (.47 - 41، آية) 16سورة مريم، ج  -3
   (.69)  آية ،19 ج الشعراء، سورة -4
 (.23، آية) 25سورة الزخرف، ج  -5
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 في فانظروا المستدلين من كنتم وإن ،األوثان عبادة ترك في فقلدوه - السالم عليه
77.. 1 األوثان عبادة فساد لتعرفوا - السالم عليه - إبراهيم ذكرها التي الدالئل هذه  

(، صّديقا: مبالغة في التصديق بالغيوب التي أخبره اهلل بها، أو  َنِبًيا ِصِديًقا َكاَن ِإَنُه) 

للضيفان، وابنه للقربان، فأصبح بذلك م بدنه للنيران، وطعامه ّدالتصديق بما أمره، فَق

نبوة، ) إذ خليل الرحمن، وتقدمت الصّديقية على النبوة؛ لئال يتوهم خصوصيتها بال

( آزر، متلطفا بالدعوة مستعطفا قلبه، ) يا أبِت( والتاء يدل من ياء قال ألبيه

اءك حين اإلضافة، أي: يا أبي، )لَم تعبد ما ال يسمع( ثناءك عليه حين تعبده، وال دع

تدعوه، ) وال يبصر( خشوعك وخضوعك بين يديه، )وال يغني عنك شيئا( في إرادة 

قمة باالستعطاف واالستمالة في  -السالم عليه -.واستمر 2خير لك أو دفع ضر عنك 

األدب وحسن الخلق، فلم يصف أباه بالجهل المفرط، وإن كان في أقصاه، وال نفسه 

، فقال:) يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك في أعالهكان بالعلم الفائق وإن 

النجاة طا سويا( أي : اتبع الصراط المنقذ من الضالل إلى افاتبعني أهدك صر

ثم ثبطه عن عبادة األصنام فقال:) يا أبت ال تعبد بالوصول إلى أسمى المطالب، 

لعبادتها،  ألن عبادة األصنام في الحقيقة عبادة للشيطان، فهو الداعي ؛الشيطان(

ل للخضوع لها، قال استجابة لدعوته دليل على طاعته، ثم ذكر التعليل وَِّسوالُم

-عليه السالم  -الموجب للنهي) إن الشيطان كان للرحمن عصيا ( بعدم سجوده آلدم 

 .3 ، فكيف تعبد َمن عصى الرحمن؟!

 عن رعّب ره من سوء العاقبة فقال: ) إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن(ثم حذ

 إنما ،يرحم أن شأنه نَمِم العذاب حلول أن إلى لإلشارة ؛نالرحم بوصف الجاللة

 سعة هشأُن ْنَممع  ،رحمته من يحرمه أن حد إلى جرمه لفظاعة يكون

فتكون للشيطان وليا( أي: تابعا له بعبادة األصنام، مصاحبا له في الذل :)الرحمة

المكابر: )قال أراغب أنت عن آلهتي يا وجاء الرد من المعاند ،  والهوان والعذاب

، كأن عدم عبادتها ال يكون من شخص ؟إبراهيم(، أمعرض ومنصرف عن عبادتها

، ثم هدده، فقال: ) لئن لم تنته( والية إضافة نفسه ضمير إلى اآللهة وإضافة عاقل!،

تركني مدة عن وعظك، )ألرجمنك ( بالحجارة، ) واهجرني مليا (أي: ابتعد عني وا

 -أقواله ودعوته علىضمار للتحذير والتهديد، واإلنكار لة من الزمن، وفيه إطوي

 .4 - عليه السالم

                                                             
 .543، ص 21، ج مفاتيح الغيبالرازي،  -1 

 القران تفسير في المديد البحر ،(  هـ 1224 ت)   ، المهدي محمد بن أحمد اإلمام عجيبة، ابن:  انظر -2
 .224 ص ،4 ج م،2111 - 3 ط لبنان، - العلمية الكتب دار الراوي، عمر تحقيق ،المجيد

 .225، ص 4، ج المرجع السابق انظر: -3
 .226، ص 4، ج المرجع السابقانظر:  -4
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يق:) سالم عليك( أي: ال أصيبك بمكروه، وهي من مقام فكان جواب النبي الصّد
بوعده،  -عليه السالم  -ى إبراهيم مقابلة السيئة بالحسنة:) سأستغفر لك ربي( ووّف

َّىه مه جه ين ىن من ُّ :-عليه السالم -قال تعالى مخبرا عنه 
 منه أطلب: أي،  1 

 الماضي، الشرك لك فيغفر التوحيد إلى اهلل يهديك بأن الكفر، هذا من المغفرة لك
2.78  إنه كان بي حفّيا ( أي: عّودني أن يستجيب دعائيوعلل هذا االستغفار)  

  

 :استنباط الهّم الدعوي

مع أبيه في األمور  -عليه السالم  -يظهر الهّم الدعوي في قصة سيدنا إبراهيم  

 اآلتية:

أسلوب النداء أربع مرات، وفي ذلك مزيد من  -عليه السالم  -استخدامه  -1

االستعطاف وإمالة قلب أبيه للحق، ولم يناديه باسمه ) آزر(بل بأرقى األلفاظ 

 وأحسنها) يا أبت(.

ب ه أعلم منه، ولم يخاطبه في دعوته ألبيه، فلم يظهر نفسه أن -عليه السالم  -تواضعه -2

إيصال  ضع في سبيلجاء هذا التوا، بل أبرز نفسه رفيقا رحيما، و(يا ضال ،يا جاهل)

 .تهرسالته، وهداي

الرحمن( حتى ينشأ في قلبه أمل الرحمة الربانية مع كل شركه ) تكرار لفظ الجاللة -3

 وكفره، وهذا دليل على شدة هّمه على هداية أبيه.

فاإلنسان ال يخاف على أحد إال أن  (،.ني أخاف أن يمسك..)إ 3  لخوفبيان شعور ا -4

 يكون مهتما به، حريصا عليه.

تؤمن سيصيبك فلم يخاطبه أنك إذا لم  ،-عليه السالم -يتبين الهّم الدعوي في أسلوبه  -5
 يمسك عذاب(، وكذلك تميز أسلوبه بقوة المحاورة واإلقناع، فابتدأعذاب شديد، بل قال:)

 حجة فذلك تعبد ما ال يسمع وال يبصر( َم) ِل:له قالف ،الحس إلى الراجعة بالحجة
 ابنه من اإلرشاد تلقي عن النفور من أبيه عقل يخالط ما دفع إلى انتقل ثم محسوسة، 

 ذلك حق قضى فلما، َّيف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زتُّ بقوله:

   الشيطان. وساوس من أثر فيه، ما أن على تنبيهه إلى انتقل

ظهر هّم الداعي عندما يقابل األذى بالعفو والمسامحة، فلقد ظهر ذلك جليا عند  -6

تهديد آزر له، فكان جوابه: ) سالم عليك(، والجدير بالذكر في هذا المقام حديث 

  -رضي اهلل عنه  -بن مسعودعبد اهلل  يما رواه، ف-صلى اهلل عليه وسلم  -المصطفى 

                                                             

 (.86، آية) 19سورة الشعراء، ج  -1

  .227 ص ،4 ج المديد، البحر عجيبة، ابن: انظر -2

 .137، ص 1،  ج ، التعريفاتانظر: الجرجاني، محبوب فوات أو مكروه حلول توقع الخوف: -3
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 َضَرَبُه اأَلْنِبَياِء ِمَن َنِبًيا َيْحِكي - وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبِي ِإَلى َأْنُظُر َكَأِنيقال: )

  َفِإَنُهْم ِلَقْوِمي اْغِفْر الَلُهَم : َوَيُقوُل َوْجِهِه َعْن الَدَم َيْمَسُح َوْهَو َفَأْدَمْوُه َقْوُمُه

 .1( َيْعَلُمون اَل

حسب، وإنما حقيقية الهّم الدعوي تتمثل في فال يقتصر هّم الداعي في كالمه  -7

 ركنين أساسين: 

 79.أوال: الدعوة

 .ثانيا: الدعاء

 جح ُّ :-عليه السالم  -أما الدعوة فتجلت فيما سبق، وأما الدعاء فيظهر في قوله 
بدعوته  على أبيه أنه لم يكتِف -عليه السالم  -ن هّمه ِم، َفَّ مس خس حس جس مخجخ مح

رجاء  ؛والكالم معه ومحاورته، بل وعده بالدعاء له باإليمان والهداية والمغفرة

َّ زث رث يت ىت نت مت ُّ إسالمه، "
2
، فإذا أراد 4" 3(ىثنث مث ،)الكفر على لموته 

الداعي أن تكون دعوته لها أصل ثابت وفرعها في السماء، تؤتي ُأُكلها كل حين 
والرشاد، من اهلل العزيز الوهاب، فالداعي بإذن ربها، فعليه بطرق أبواب الهداية 

ن دعاهم في النهار، ولحديث الهادي مََحتى يدعو ِل؛ الليلفي ويقوم  ،يدعو بالنهار
:  - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - اهلِل َرُسوُل َقاَلالبشير، المحفز والمرغب لهذا الشأن، 

      .5( ُيَرُد اَل اْلَغْيِب ِبَظْهِر أَلِخيِه اأَلِخ ُدَعاُء)

 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                             

و الرقيم (، حديث  الكهف أصحاب أن حسبت أم ) باب، كتاب األنبياء، صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -1
(3291 .) 
 (.114، آية ) 11سورة التوبة، ج  -2
 .(114)  آية ،11 ج ،قالمرجع األسب -3
 .     112، ص 4، ج معالم التنزيلالبغوي،  -4
 زين الرحمن محفوظ:  ،  المحققالبحر الزخار هـ(، 292، ) الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر البزار، أبو -5

. تحقيق األلباني: 52، ص 9(، ج  3577، حديث ) م2119  -1 المنورة، ط المدينة - والحكم العلوم مكتبة اهلل
   .  571، ص 1(، ج  5691، حديث )صحيح وضعيف الجامع الصغير )صحيح( ،
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 بنه.ال -عليه السالم  -الثاني: دعوة سيدنا نوح  المطلب

لبث   -عليه السالم  -ومن دعوة االبن ألبيه، إلى دعوة األب البنه، فهذا سيدنا نوح

 حط ُّ : ذلك في كتابه قائال سبحانه و خمسين سنة، وذكر اهلُل ئةاتسعم يدعو قومه
َّمق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

، فلما أعرضوا وكفروا، أمره 1

عالى أن يصنع سفينة ويأخذ من كل زوجين اثنين من قبل أن يأتي العذاب، قال اهلل ت

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ  : -عز وجل -اهلل 
 َّ يث ىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب

2،  

 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  وجاء عقاب المتكبرين،
 َّ نث مث زث رث يت  ىت نت مت

األب الحزين ن، نادى وفي بداية هذا الطوفا ، 3

ولكنه ظن أن األسباب التي يرى قوتها  حتى يركب معه وينجو، االبن العنيد
لم يعلم أن اهلل تعالى هو خالق األسباب حَل به، وستحميه من أمر اهلل إذا  ،وعظمتها
  . فصارفها

 

 موضع آخر في فيبشيء من التفصيل المباركة  قص اهلل تعالى خبر هذه القصةقد و

 ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق  ُّ : فال اهلل عز وجل، الكريم هكتاب

 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ

 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حصمس خس

 جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خكحك جك مق حق مف خف

 حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن  من خن

 َّ يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ
481. 

 
                                                             

 (.14، آية ) 21العنكبوت، ج سورة  -1 

 (.41)  آية، 12سورة هود، ج  -2

 (. 13 - 11، اآليات ) 27سورة القمر، ج  -3
  (. 47 - 41، اآليات  ) 12سورة هود، ج  -4
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:تفسير اآليات  
 

، قال تعالى:       بالطوفان -عليه السالم  -وم نوح العظيم إغراقه ق ذكر اهلل العزيز

َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ 
 الماء فوران وكانت بداية حصول هذا األمر العظيم ،1

 تنوره من الماء فار إذ - السالم عليه -لنوح  اهلل جعلها عالمة وأنه التنانير، أحد من
، )وقال اركبوا فيها بسم اهلل ( معه منو لكالُف فركب ،الطوفان مبدأ ذلك أن فعلم ،2

انها وعندما يْربسم اهلل عند َج :أن يقولوا -عليه السالم  -همَمَلَعو أي: اركبوا السفينة،
 لحصول سببا ليست السفينة بأن القوم أخبر السفينة ركب لما قال الرازي: ،ترسو
  جريالُم هو تعالى أنه وأخبرهم تعالى، الَلهب القلب تعليق الواجب بل ،النجاة
 على تعويلكم يكون أن يجب بل السفينة، على لواِوَعُت أن فإياكم للسفينة، سيْروالُم

بذكر اسم اهلل،) إن ، فالبداية والنهاية  3 لها والمرسي المجري هو فإنه ،الَله فضل
ربي لغفور رحيم(، ومناسبة ذكر الرحمة مع العذاب، لكي ال يصيب أهل السفينة 

 كرهم أنهم نجوا بمغفرته لذنوبهم، ورحمته لهم بسبب إيمانهم به سبحانهذَّجب، َفالُع
4.  

) وهي تجري بهم في موج كالجبال( شبه الموج لضخامته كأنه جبل، وحجم الجبال 

اشتداد الرياح العاصفة، وعلى كثرة الماء النازل من السماء والمتفجر من يدل على 

 وعجيب ،اليوم ذلك ميلعظ وصفوفيه  العيون التي جعلت من الماء أمواجا كالجبال،

) ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب ، نجاتهم تيسير في تعالى اهلل صنع

ابنه  -عليه السالم  -ن السفينة نادى نوحي : وقبل جرياأ معنا وال تكن مع الكافرين(

الذي عانده وكفر، وناداه مناداة الشفيق الحزين، نداء َمن أراد بولده الخير والصالح، 

وأراد به النجاة في الدنيا واآلخرة، نادى ولده الذي انتظر والدته، ورآه يكَبر بين 

ته في دينه ودنياه، ففي ى في أحضانه، ويأمل منه اآلمال الكثيرة في إعانرّبيديه، وَت

 ،هذا الموقف وصلت شفقة األب في أعلى ذروتها، وكلماته مليئة باألمل والتمني

، المتكلم ياء إلى مضافا {ابن} تصغير {بني"} ورجاء إيمانه وإسالمه، قال ) يا بني( 

 الرحمة محل كونه في كالصغير هيجعل بحيث شفقة تصغير هنا وتصغيره

 بطريقة اإليمان إلى دعوته عن كناية) اركب معنا وال تكن مع الكافرين( ،5"والشفقة

 6.81 والتحذير العرض

 

                                                             

 (.41، آية )12سورة هود، ج -1
 .95منظور، لسان العرب، ص: مكان تشعل فيه النار لخبز العجين. انظر: ابن التنور -2
 .249، ص17، جمفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -3
 .351، ص17، جالمرجع السايقانظر: -4
 .263، ص11، جالتحرير والتنويرابن عاشور، -5
 .323، ص4، جتفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير، -6



- 67 - 
 

 

اعتقد أن الطوفان لن  أجاب قاسي القلب: ) سآوي إلى جبل يعصمني من الماء(82

يصل إلى أعالي الجبال، وهكذا يقين الكافر على األسباب التي بين يديه، أما المؤمن 

) بسم اهلل  -عليه السالم  - كانت معه األسباب، كقول نوح فيقينه على اهلل، وإن

 -عليه السالم -نفى نوح  االعتماد على اهلل في كل األحوال، ثمها ومرساها( فمجري

اليقين الفاسد من قلب ابنه لعله يؤمن فينجو، وأخبره بأن أمر اهلل إذا جاء ال يمنعه 

من عذاب اهلل هو الفرار إلى اهلل ف، وأن السبب العاصم ُعأُي سبب مهما َقوي أو َض

من الكفر إلى اإليمان، ومن الذنوب إلى التوبة، وهذه هي الرحمة المنجية، قال: ) ال 

 -عليه السالم  -عاصم اليوم من أمر اهلل إال من رحم(، ولكن رفض ابن نوح 

 .1 النبي الكريم ) فكان من المغرقين( االرحمة التي دعاه إليه

ابلعي ماءك و يا سماء اقلعي وغيض الماء وُقضي األمر واستوت ) وقيل يا أرض 

 ابلعي أرض يا:) -عليه السالم  - نوح قوم هالك بعد لألرض اهلل قال على الجودي(

تشبيه على سرعة ذهاب الماء كسرعة  ( البلعفي كلمة ) و ،تشَربي: أي ،(ماءك

 وغيض) أمسكي ر، أي:المط عن أقلعي ،(أقلعي سماء يا و)ذهاب اللقمة لبالعها، 

 هالكأمره تعالى ونفذ في إ ضىق (األمر يِضوُق)األرض، به ذهبتنقص و  (الماء

: استقرت السفينة على جبل  يعني (الجودّي على واستوت) -عليه السالم  - نوح قوم

عمال العقل في التفكر في عظيم خلق ، وال بد في هذه اآلية من إ2 يسمى الجودي

وحي أن السماء واألرض من ذوات األرواح فأسلوب النداء ُياألرض والسماء، 

 فإذا وقوتها وشدتها األجسام هذه عظمة على يدل الحس فإنيسمعون ويجيبون، " 

 كيف فيها متصرف ،عليها مستوٍل، األجسام لهذه قاهر وجودال اجببو العقل شعر

 وعلو ،تعالى الَله جالل كمال على العقلية القوة لوقوف سببا ذلك صار وأراد، شاء

 . 3" قدرته وكمال قهره،

دك الحق وأنت أحكم ) ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإّن وع

 نفع به فأراد ،الشفقة داعي إليه دعاه نداءالنداء بمعنى الدعاء، وهذا الو الحاكمين(،

 للذين إال نجاة ال أنه أعلمه اهلل ألن الدنيا، في نجاته من اليأس بعد اآلخرة في ابنه

 عليه - نوح إلى مضافا (الرب ) بوصف الجاللةلفظ  عن والتعبير، السفينة يركبون

  . 4 به اهلل رأفة إلى وإشارة ،لنوح تشريف ) ونادى نوح ربه( - السالم

                                                             

  .332 -331، ص 15، ج جامع البيانالطبري، انظر:  -1
 .334 ص ،15 ج ،السابق المرجع :انظر -2
 .353، ص 17، ج مفاتيح الغيبالرازي،  -3
  269، ص 11، ج التحرير والتنوير انظر: ابن عاشور، -4
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 والتمهيد االعتذارب كالمه -عليه السالم  -) إن ابني من أهلي( ابتدأ سيدنا نوح 

 له المسؤول ألن ؛اقتحمه ولكنه ،قبوله يدري ال سؤاال يسأل أن يريد ألنهللسؤال؛ 

أنه مات على الكفر، ولكن هذا السؤال له  -عليه السالم  -، وهو ال يجهل أهله من

 : 1عذر من عدة وجوه 

 83             .-عليه السالم  -عذر الشفقة التي غلبته  -1 

 تعالى من جملة الذين كان السؤال من باب تخصيص العموم، بحيث يستثني اهلل -2

َّ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس  ُّ : قوا، الذين قال اهلل فيهمِرَغ
ابن فَيستثني ، 2

بسبب القرابة. -عليه السالم  -نوح   
 

 تقرر يكن ولم ،سؤال المغفرة للكافر عن منهي غير - السالم عليه - نوح كان  -3
 النبي كحال - السالم عليه - نوح حال فكان للكافرين، المغفرة بعدم العلم شرعه في
 قبل ،3"عنك أنه لم ما لك ألستغفرن" طالب ألبي قال حين - وسلم عليه اهلل صلى -

 ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه  ُّ : تعالى قوله ينزل أن
َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

4
.  

  

  ُّ : تعالى قوله، وهو حق اهلل وعدأن  -عليه السالم  -نوح  يعلم( اْلَحُق َوْعَدَك َوِإَن) 

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك
 يركب ال بأنه تقدير اهلل من سبق قد أهله بعض أن ذلك أفاد إذ ،  5 َّ خي حي

أي: على عدم طلب ،(َظَلُموا اَلِذيَن ِفي ُتَخاِطْبِني َوال): قوله في النهي ودل، السفينة
 في مخاطبته عنتعالى  لنهيه -عليه السالم  -لنوح  توطئة هذا ولعل" الشفاعة لهم،

 يكون حتى ،نجاته سؤال -السالم عليه - نوح ببال يخطر أن قبل الكافر ابنه شأن
: )وأنت أحكم  - عليه السالم- وقول نوح ، 6" ألطف السؤال حين عليه الرد

أحًدا يظلم وال يجور ال الذي ،وقضاه به حكم ماِل راد ال أنه الحاكمين(  
7  .  

 نفي : ) قال يا نوح إنه ليس من أهلك (- عليه السالم -فجاء الجواب من اهلل لنوح 

 ِإَن): - السالم عليه - نوح لقول إبطاال ذلك فليس واعتقاده، دينه أهل من يكون أن

                                                             

 . 271  -269، ص  11، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -1
 (.25)  آية ،29 ج نوح، سورة -2
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 .119 ص ،2 ج ،(1361)
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 القرابة هي اإليمان ألهل بالنسبة الدين قرابة بأن إعالم ولكنه (َأْهِلي ِمْن اْبِني

  -إجابة لسؤال قد ُيسأل، كيف ابن نوح  (َصاِلٍح َغْيُر َعَمٌل ِإَنُهوقوله: ) ية، الحقيق

 ؛عمل الكفر على أطلق.و، وقد قال إّن ابني من أهلي؟ ،ليس من أهله -عليه السالم

 الركوب من نوح ابن كامتناع، صاحبه لاعمأ في أثره يظهر وألنه القلب، عمل ألنه

فال تسألِن ما العتاب واللوم من اهلل تعالى )ء وجا، 1 الطوفان بوعيد تكذيبه على الدال

 :2 النهي ُيحمل على احتمالين وهذا، ليس لك به علم(

ظاهر اآلية، بحيث أنه لم يتبين جواز ذلك  االحتمال األول: وهو محمول على

 السؤال من اهلل تعالى.

 ال أنه علمت ما تسألني فال: أي بضده، العلم عن كناية يكون أنالثاني:  االحتمال

 . يقع

 قبل التثبت ترك على موعظة) إّني أعظك أن تكون من الجاهلين(: ثم قال اهلل تعالى:

)ما ليس لك به علم(، : بقوله لمقابلته المناسب وهو العلم، ضدهنا  والجهل، اإلقدام

قائال :) قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي  -عليه السالم  -ثم استدرك نوح 

تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين( استعاذ باهلل من عدم تثبته في به علم وإال 

 بمحل كان إذا ألنه ؛الرحمة بطلب أعقبها ثم ،ابتداء المغفرة طلبجواز سؤاله، و

 . 3، وتجنب الخسارةللرحمة أهال كان اهلل من الرضى

 

 84استنباط الهّم الدعوي:

لم ينَس دعوة ابنه حتى في أشد  -عليه السالم  -يظهر الهّم الدعوي في كون نوح  -1

-أن نوحا  :) يا بني(، والمالحظ الظروف، وأحلك المصاعب، وناداه بلفظ التحبب

فنادى أباه  -عليه السالم  -نادى ابنه مرة واحدة، أما سيدنا إبراهيم  -عليه السالم 

عليهما  -، وسعته مع إبراهيم ا أبِت(، وذلك لضيق الوقت مع نوحعدة مرات ) ي

 . -م السال

وذلك َلّما قال:  ،في نفيه اليقين الفاسد من قلب ابنه -عليه السالم -يتبين هّمه  -2

األسباب ثبط اإلنسان عن اإليمان بالغيب، يقينه على سآوي إلى جبل(، ألن الذي ي)

وتحويله على  ،في تبديل هذا اليقين -عليه السالم  -واعتماده عليها، لذلك اجتهد نوح 
                                                             

 .271، ص 11، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -1
 .271 ص ،11 ج، المرجع السابق -2
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ورحمته، وهكذا الداعي يجتهد على تبديل اليقين في قلوب الناس من  قوة اهلل تعالى

المخلوق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى اآلخرة، ومن األسباب إلى األعمال، ومن 

 صلى اهلل عليه وسلم. -طريق األغيار إلى سنة المصطفى المختار 

رة البنه بعد في سؤاله ربه تعالى المغف -عليه السالم  -يتجلى هّم سيدنا نوح  -3

 غلبته الشفقة والرحمة. لم يتبين جواز هذا السؤال، ولكن اليأس منه في الدنيا، وهو

الهّم على النفس،  ،ال يقتصر الهّم الدعوي على الغير، بل أيضا من الهّم الدعوي -4
فإذا ترك األفضل، أو وقع في زلل أو أخطأ، استغفر وأناب وتاب ، ويظهر ذلك في 

 َّيب ىب نب مب زب رب  يئ ُّ ، -عليه السالم  -قول سيدنا نوح 
1

 

ه قد أخطأ وأساء، فاستغفر ورجع، وهذا من ، مع أنه ترك األكمل، إال أنه عّد نفس

 85  .ولىفعل خالف اأَلمن باب باب حسنات األبرار سيئات المقربين، و
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 .وعشيرته ألهله - وسلم عليه اهلل صلى - محمد سيدنا دعوةالمطلب الثالث: 

 للجن واإلنس ولكل العالمين، ففتح خرين، رحمةسيد األولين واآلاهلل محمدا  أرسل

اهلل خيَر ما جزى نبيا عن قومه، ميا، وقلوبا غلًفا، فجزاه ا، وأعينا ُعًمذاًنا ُصاهلل به آ

 و رسوال عن أمته.

 وعشيرته،هله أل دعوته بعد بعثته -صلى اهلل عليه وسلم  -به النبي  أوأول ما بد

لة المؤمنة المصطفاة في أهله بدعوته الُث -صلى اهلل عليه وسلم  -وتجلت دعوته 
أول َمن  -رضي اهلل عنها  -ه، فهذه خديجة ا له في دعوتليكونوا عون ؛مختارةال

فأصبحت هي وابنتها  -عليه السالم  -أسلم، وكانت معينة له في دعوته وناصرة له 
لجنة، وأضحت نساؤه كلهّن أمهات للمؤمنين، قال ها وصهرها أسياد أهل اسبطيو

 َّ  لك خسحس جس مخجخ مح جح مج حج ُّ تعالى:
، وعّماه فأنعم بهما 1

وأكرم، فأحدهما أسد اهلل وأسد رسوله، واآلخر هو العباس، فقد كان  لعظم شأنه 
،وأما أوالد عمومته فقد كانوا له حصنا  -رضي اهلل عنهما -2يستسقي به الفاروق 
 اهلِل َرُسوُل يحبه اهلل ورسوله، ولقد قال له يوًما   -رضي اهلل عنه-وسندا، فمنهم علي 

، 3" ُموَسى ِمْن َهاُروَن ِبَمْنِزَلِة ِمِني َتُكوَن َأْن َتْرَضى َأَما " - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى -
 -َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - الَلِه َرُسوُل َقاَل فقد جعفر الطائر بجناحيه في الجنة، ومنهم

، وكل هذا الخير وغيره حصائد 4"كةالمالئ مع الجنة في يطير جعفرا رأيت" :
5.86 أهله وعشيرتهعلى دعوة  -عليه الصالة والسالم  -صبره دعوته و

 

 وهلل در الشافعي حيث قال:  

 أنزله القرآن في اهلل من فرض            حبكم اهلل رسول بيت آل يا 

 .6 له صالة ال عليكم يصل لم من           أنكم رالقد عظيم من كمكفا

 

                                                             

  (.6) آية ،21 ج األحزاب، سورة -1

 َفَقاَل ، اْلُمَطِلِب َعْبِد ْبِن  بالعباس اْسَتْسَقى َقَحُطوا ِإَذا َكاَن - َعْنُه الَلُه َرِضَي - اْلَخَطاِب ْبَن ُعَمَر َأَن َأَنٍس َعْن) -2 
صحيح . أخرجه البخاري، َفُيْسَقْوَن( :َقاَل َفاْسِقَنا َنِبِيَنا ِبَعِم ِإَلْيَك َنَتَوَسُل َوِإَنا َفَتْسِقيَنا ِبَنِبِيَنا ِإَلْيَك َنَتَوَسُل ُكَنا ِإَنا الَلُهَم: 

 .34، ص 2(، ج 1111، كتاب الجمعة، باب : سؤال اإلمام االستسقاء إذا قحطوا، حديث )البخاري
(، 3716، حديث )-رضي اهلل عنه  -، كتاب المناقب، باب: مناقب علي صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -3

 .24، ص 8ج 
،  -رضي اهلل عنه  -طالب  ، كتاب المناقب، باب : مناقب جعفر بن أبيسنن الترمذيأخرجه الترمذي،  -4

/  3"  الصحيحة السلسلة، قال الترمذي : حديث غريب، ذكره األلباني في) 654، ص 5(، ج 3763حديث )

 (، وقال : حديث صحيح .226
 المغازي اختصار في الدرر، (هـ463) ت   ،القرطبي محمد بن اهلل عبد بن يوسف عمر أبوابن عبد الَبر،  -5

، 41، ص1، ج هـ 1415  -1، ط القاهرة - المصرية األوقاف وزارة:  الناشر ،ضيف شوقي : تحقيق، والسير
 . 286،  و ص 42و ص 

، جمع وتحقيق: د. محمد بهجت البيطار، دار ديوان الشافعيهـ(،  214الشافعي، محمد بن إدريس، ت ) -6
 . 118م، ص 2119 -3دمشق، ط  -القلم 
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 وقال أيضا :

      .1 رافضي أني الثقالن فليشهد          محمد آل حب رفضا كان إن 

 مث هتمت خت  حت جت هب ُّ    قال تعالى: ،للصالة ولقد أمره اهلل تعالى بدعوة األهل

سيدنا  في هذه اآلية الكريمة تعالى اهلل، أمر 2َّ خس  حس جس مخجخ مح جحمج حج

 ويصطبر معهم، و يالزمها بالصالة أهله يأمر بأن -صلى اهلل عليه وسلم  -محمد 
 جميع عمومه في ويدخل -صلى اهلل عليه وسلم  - للنبي الخطاب " وهذا عليها،
   .  3"التخصيص على بيته وأهل أمته،
 إذا أشهر ستة فاطمة ببيت يمر كان سلم و عليه اهلل صلى النبي أن:  مالك بن أنس

87           4 البيت أهل يا الصالة فيقول الفجر إلى خرج
 

 مس  خس حس جس مخ جخ مح  ُّ:تعالى هلوق وواجب دعوة األهل ظاهرة في 

 َّ ...  خص حص
 وا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، وأهليكمأي : ًق،  5

وقد قال  ،لقرآن والدين، فهم أحق بالشفقة من غيرهموا ،بتربيتهم على األدب والعلم
، فهذا  6َيُعوُل " َمْن ُيَضِيَع َأْن ِإْثًما ِباْلَمْرِء َكَفى"  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

حال َمن ُيّضيع أوالده مما يحتاجوا من طعام ولباس وغير ذلك، فكيف بَمن ُيضيع 
    .  7دينهم وإيمانهم !

 من الرزق أتاك الصالة أقمت إذا :" يعني ( َنْرُزُقَك َنْحُن ِرْزًقا َنْسَأُلَك ال ): قولهو

 ِمْن َوَيْرُزْقُه (2) َمْخَرًجا َلُه َيْجَعْل الَلَه َيَتِق َوَمْن ُّ: تعالى قال كماو ،8تحتسب " ال حيث

 نادى خصاصة أصابه إذا  - وسلم عليه اهلل صلى - النبي وكان، 9 َّ َيْحَتِسب ال َحْيُث

    .  11"  صلوا صلوا، أهاله، يا: " أهله
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 تحقيق ،اإليمان شعب ،(هـ458 ت)  ، بكر أبو الخراساني،  موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي، -11

  ط بالهند،  ببومباي - السلفية الدار مع بالتعاون الرياض، - الرشد مكتبة ، حامد الحميد عبد العلي عبد الدكتور: 
 . 281، ص 6(، ج السلسلة الضعيفة، قال األلباني: حديث ضعيف، ) 518، ص 4ج ،  هـ 1423 -1
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 َّاأَلْقَرِبيَن  َعِشيَرَتَك َوَأنِذْر ُّاألهل والعشيرة في قوله تعالى:  ومن اآليات التي فيها دعوة
 يسبق الو حتى  ،جانبه وتعزيز نصحه بقبول الناس أولى أنهم االهتمام ووجه "، 1

 ال الوعيد أهوال من -صلى اهلل عليه وسلم  - الرسول يخبرهم به ما أن أذهانهم إلى

تأكيد لمعنى العشيرة، وفي ذلك  (نواألقربو)، 2 "المنذر هذا قرابة ألنهم ؛عليهم يقع

 َلَماقال:  -رضي اهلل عنه  -فعن أبي هريرة ة تأليف قلوبهم، وإجابتهم لدعوته، زياد

 -وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوُل َدَعا( اأَلْقَرِبيَن َعِشيَرَتَك َوَأْنِذْر) اآلَيُة َهِذِه ُأْنِزَلْت

 َيا ،الَناِر ِمَن َأْنُفَسُكْم َأْنِقُذوا ُلَؤٍى ْبِن َكْعِب َبِنى َيا :َفَقاَل ،َوَخَص َفَعَم َفاْجَتَمُعوا ُقَرْيًشا

 ،الَناِر ِمَن َأْنُفَسُكْم َأْنِقُذوا َشْمٍس َعْبِد َبِنى َيا ،الَناِر ِمَن َأْنُفَسُكْم َأْنِقُذوا َكْعٍب ْبِن ُمَرَة َبِنى

 َيا ،الَناِر ِمَن َأْنُفَسُكْم َأْنِقُذوا َهاِشٍم َبِنى َيا ،الَناِر ِمَن َأْنُفَسُكْم َأْنِقُذوا َمَناٍف َعْبِد َبِنى َيا

 اَل َفِإِنى ،الَناِر ِمَن َنْفَسِك َأْنِقِذى َفاِطَمُة َيا ،الَناِر ِمَن َأْنُفَسُكْم َأْنِقُذوا اْلُمَطِلِب َعْبِد َبِنى

 88  .4" 3 ِبَباَلِلَها َسَأُبُلَها َرِحًما َلُكْم َأَن َغْيَر َشْيًئا الَلِه ِمَن َلُكْم َأْمِلُك

 استنباط الهّم الدعوي :

من حياته الشريفة،  -صلى اهلل عليه وسلم  -يستنبط الهّم الدعوي لرسولنا الكريم 

 اْلُقْرآَن، ُخُلُقُه َكاَن" -رضي اهلل عنها  -فته السيدة عائشة وسيرته العطرة، كما وَص

 -ُيترجم الهّم الدعوي قوال وفعال من حياته .، فهو 3" ِلَسَخِطِه َوَيْسَخُط ِلِرَضاُه َيْرَضى

 -ألن اآليات القرآنية يراها الناظر رأي العين في سيرته   -صلى اهلل عليه وسلم 

 . -صلى اهلل عليه وسلم 

 ما يأتي: -صلى اهلل عليه وسلم -ه الدعويومن الجوانب التي يظهر فيها هّم

م أهله أمور دينهم، ِلَعدائما ُيأنه كان  -صلى اهلل عليه وسلم  -يظهر هّمه  -1

ويأمرهم بالصالة كما أمره اهلل تعالى، فحملوا هّمه ونهجه، وأصبحوا له عونا 

 َكَلا عند بداية البعثة :" -رضي اهلل عنها  -وظهيرا، ومثال ذلك، ما قالته له خديجة 

  ، الَمْعُدوَم َوَتْكِسُب ، الَكَل َوَتْحِمُل ، الَرِحَم َلَتِصُل ِإَنَك َأَبًدا، الَلُه ُيْخِزيَك َما َوالَلِه

                                                             

 (.214، آية ) 19سورة الشعراء، ج  -1
 . 214، ص 19ج  التحرير والتنوير،ابن عاشور،  -2
 .  63، ص 11، ج لسان العربابن منظور،  ،() حق صلة الرحم بِصَلِتها، ِصُلوها : ِبباللها  -3

 حديث اأَلْقَرِبيَن(، َعِشيَرَتَك َوَأنِذْر) اب اإليمان، باب : في قوله تعالى:، كتصحيح مسلمأخرجه مسلم،  -4

  . 133، ص 1(، ج 522)
مشكل ، (هـ321ت الحجري) األزدي سلمة بن الملك عبد بن سالمة بن محمد بن أحمد جعفر أبو الطحاوي، -5

. 265، ص 11(، ج  4434حديث ) هـ ، 1415 - 1، ط الرسالة مؤسسة ،ؤوطااألرن شعيب:  تحقيق اآلثار،
 .895، ص 1(، ج 8942، حديث )صحيح وضعيف الجامع الصغيرتحقيق األلباني: )صحيح لغيره(، 
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 ْبَن َوَرَقَة ِبِه َأَتْت َحَتى َخِديَجُة ِبِه َفاْنَطَلَقْت الَحِق، َنَواِئِب َعَلى َوُتِعيُن الَضْيَف، َوَتْقِري

بحمل آل بيته لهّمه ونهجه  -عليه الصالة والسالم  -، فظهر عظيم هّمه 1..."  َنْوَفِل

 .  -رضي اهلل عنهم أجمعين  -

في صبره على دعوة عشيرته، فبعد أن  -صلى اهلل عليه وسلم  -يتجلى هّمه  -2

هم على الصفا، وأخبرهم أنه نذير من عند اهلل تعالى، بين يدي عذاب شديد، لم اناد

، فإذا بهم مباشرة قد بعد كالمه معهم إال قليال -ه وسلم اهلل علي صلى -يلبث النبي 

  َفَنَزَلْت َجَمْعَتَنا َأِلَهَذا اْلَيْوِم َساِئَر َلَك َتًباأعلنوا الِعداء والتكذيب، فقال له أبو لهب: " 

لكن صبر واحتسب امتثاال ألـمر  عادوه واتهموه وكذبوه،. ف3" 2 ََّوَتّب َأِبي َلَهٍب َيَدا َتَبْتُّ

َّ اأَلْقَرِبيَن َعِشيَرَتَك َوَأنِذْر ُّاهلل تعالى 
4 .       89 

حبهم واالهتمام بهم،  أنه أوجب -وسلم عليه اهلل صلى -من مظاهر اهتمامه بأهله  -3

  حن جن ُّ : -صلى اهلل عليه وسلم  -والتحذير من أذيتهم، فقال تعالى على لسان نبيه 
 َّ ُّ يهىه مه جه ين ىن من خن

 اآلية هذه أن :والحاصل ، قال الفخر الرازي: " 5

 الَلِه َرُسوُل َقاَلو ،6"  - وسّلم عليه الّله صلى - الّله رسول آل حب وجوب على تدل
وقد سّن لنا  .7"  آَذاَها َما ُيْؤِذيِنى ِمِنى َبْضَعٌة َفاِطَمُة ِإَنَما : " -وسلم عليه اهلل صلى -

، ويدل 8ذكر آل البيت والصالة عليهم في كل صالة  -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي 
هذا على تعظيم رسولنا الكريم ألهله وعترته، وكل هذا دالئل على حرصه على آل 

. -رضوان اهلل عليهم جميعا  -لبيت ا  

 

 

 
                                                             

 اهلل صلى - اهلل رسول على الوحي بدء كيف: باب الوحي، بدء كتاب ،البخاري صحيح البخاري، أخرجه -1

                                                                                                                                               .2 ص ،1 ج ،(3)  حديث ،- السالم عليه

                                                                                                 (.1)  آية ،31 ج المسد، سورة -2

 ،...{ َجَناَحَك َواْخِفْض ، اْلَأْقَرِبيَن َعِشيَرَتَك َوَأْنِذْر: } باب التفسير، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، أخرجه  -3

                                                                                                           . 141 ص ،6 ج ،( -4771) حديث

                                                                                                 (. 214)    آية ،19 ج الشعراء، سورة -4

                                                                                               (.23)  آية ،25 ج الشورى، سورة -5

                                                                                             . 596 ص ،27 ج ،الغيب مفاتيح الرازي، -6

 ،- وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قرابة مناقب: باب المناقب، كتاب ،البخاري صحيح اري،البخ أخرجه -7

                                                                                                                  .82 ص ،12 ج ،(3437) حديث

 - 1 ط األردن، - النور دار ،النعمان حنيفة أبي مذهب على الخالن مرشد ، محمود محمد الشيخ الشربيني، -8

  .82 ص م،2116
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 المبحث الثاني

 الهم الدعوي عند األنبياء مع أصحابهم  

 

 وفيه ثالثة مطالب : 

 المطلب األول: دعوة سيدنا عيسى عليه السالم  للحواريين.

المطلب الثاني: دعوة سيدنا يوسف عليه السالم  ألصحاب  

 السجن. 

المطلب الثالث: دعوة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ألبي  

 في الغار.  -رضي اهلل عنه -بكر
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 تمهيد

والتي تدوم ة التي تعين على التقوى واإليمان وطاعة الرحمن، بمدح اهلل تعالى الصح

َّ اْلُمَتِقيَن ِإاَل َعُدٌو ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم َيْوَمِئٍذ اأَلِخاَلء ُّ:  -عز وجل -قال اهلل في الدنيا واآلخرة، 
 1 ،

عن سبيل اهلل وطاعته،  من صاحب السوء، الذي يصد -عز وجل  -ر المولى وحذ

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل  ُّقال تعالى: 
، 2 َّ مث هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

نزلت هذه اآليات في عقبة بن أبي ُمعيط، وَمن على شاكلته، الذين ارتدوا على 
 عقبة، فأسلم خلف، بن ألمية خلياًل ُعْقَبُة وكانقال الطبري: " أعقابهم بعد طاعتهم،

 فأنزل أمية، لرضا وارتد فكفر ،محمدًا تابعت إن حرام وجهك من وجهي: أمية فقال
.3" اآلية هذه تعالى اهلل  

 

وقد بّشر اهلل تعالى الطائعين أنهم رفقاء لألنبياء والصّديقين والشهداء والصالحين، 
صلى اهلل  -ومن شواهد هذه البشرى، أن رجال من األنصار جاء إلى رسول اهلل 

 آِتَيَك َأِني َوَلْوَلا َوَماِلي، َوَأْهِلي َوَوَلِدي َنْفِسي ِمْن ِإَلَي َأَحُب َلَأْنَت" : فقال -عليه وسلم 
- َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - الَنِبُي َلُه َفَقاَل اْلَأْنَصاِرُي، َوَبَكى َسَأُموُت، َأِني لظننت َفَأَراَك

 َدَخْلَنا ِإْن َوَنْحُن الَنِبِييَن، َمَع َفُتْرَفُع َوَنُموُت َسَتُموُت َأَنَك َذَكْرُت: َقاَل ،؟ َأْبَكاَك َما :
 َعَز - اهلُل َفَأْنَزَل ِبَشْيٍء، - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - الَنِبُي ُيْخِبْرُه َفَلْم ُدوَنَك، ُكَنا اْلَجَنَة

 يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّ   : - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - َرُسوِلِه َعَلى - َوَجَل

 ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت

، 5 " َأْبِشْر : - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - الَنِبُي َلُه َفَقاَل 4 َّ مل يك ىك  مك لكاك يق

90وهذه الرفقة المرجوة ألهل اإليمان واإلحسان.
 

، 6وحرصه عليهوالصاحب: َمن َكُثرت مالزمته لشيء يحبه، يظهر فيه اهتمامه له 

) الصحابة(؛ لكثرة  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومن هنا ُأطِلق على أصحاب الرسول 

 . -ى اهلل عليه وسلم صل -مالزمتهم للنبي محمد 

وبيان جهدهم على من  -عليهم السالم  -احبوا األنبياء المبحث ذكٌر لَمن صوفي هذا 

 الزمهم.

                                                             

 (.67، آية ) 25سورة الزخرف، ج   -1 
 (.29 - 27، اآليات) 19سورة الفرقان، ج   -2
 .211، ص  1، ج  صحيح السيرة النبويةصححه األلباني:  وقد.262، ص 19، ج ، جامع البيانالطبري  -3
 (. 71 - 69، اآليات ) 5النساء، ج  سورة -4
( .  1317)  حديث ،514 ص ،2 ج - وسلم عليه اهلل صلى - النبي حب:  باب ،اإليمان شعب ،البيهقي  - -5

   (، وقال:" صحيح بشواهده(.2933، حديث رقم )1144، ص6ج سلسلة األحاديث الصحيحةفي  األلباني أورده
 .445، ص 1، ج مهمات التعاريفالتوقيف على انظر : المناوي،  -6
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 السجن. ه فيصحابأل - السالم عليه -يوسف سيدنا دعوة: ولاأل المطلب  

، رأى -عليهم السالم  -إنه النبي الصّديق يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض ُّ   :ذات يوم رؤيا فأخبر أباه بها، قال
 حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ ، فأجابه أبوه: 1 َّ  خف حف جف

ه سوءا، فتشاوروا وكان كادوا له وأرادوا ب ،، وفعال2 َّ جه ين ىن من خن

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُّ القرار، 
، 4(َأْمِرِه َعَلى َغاِلٌب َوالَلُه، هم أرادوه في البئر، واهلل أراده في القصر، )3 َّ هت مت

وبعد ما وضعوه في الجّب، تأتي قافلة من تلك الطريق، فيرسلوا أحدهم ليأتيهم 
 بالماء. 

، وبعد ذلك 5 َّ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىننن من زن رنمم ُّ وكانت المفاجأة:

 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت   ُّ اشتراه عزيز مصر،

 َنَتِخَذُه َأْو) ،بلغ إذا المهمات بعض يكفينا :أي( َيْنَفَعنا َأْن َعسى)، أي: " 6 َّ حس جس

.(َوَلدًا  
91

 

في قصر العزيز حتى أصبح شابا قويا أعطاه اهلل تعالى من  -عليه السالم  - ومكث
 ُثَم: " ليلة ُأْسرَي به، قال -ليه وسلم صلى اهلل ع -الجمال ما أعطاه، فلقد رآه النبي 

 َوَمْن: ِقيَل، ِجْبِريُل َقاَل ؟َأْنَت َمْن :َفِقيَل ،ِجْبِريُل َفاْسَتْفَتَح ،الَثاِلَثِة الَسَماِء ِإَلى ِبي َعَرَج
. ِإَلْيِه ُبِعَث َقْد :َقاَل ؟ِإَلْيِه ُبِعَث َوَقْد :ِقيَل ،-وسلم عليه اهلل صلى -ُمَحَمٌد: َقاَل ؟َمَعَك
 ،اْلُحْسِن َشْطَر ُأْعِطَى َقْد ُهَو ِإَذا -وسلم عليه اهلل صلى - ِبُيوُسَف َأَنا َفِإَذا َلَنا َفُفِتَح

، وسنة اهلل تعالى في عباده الصالحين االبتالء والتمحيص،  7"ِبَخْير ِلى َوَدَعا َفَرَحَب
ده عن أبيه، وكانت امرأة العزيز ْعفابتاله اهلل بامرأة العزيز، بعد ابتالء إخوته وُب

 حم جم يل ىل مل خل  ُّ حتى يقع بها، قال اهلل عز وجل : هيأت له نفسها وفراشها
 يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جهين ىن من خنحن جن يم  ىم مم خم
.8  َّ ٰذ  

 

                                                             
 (.4) آية ،12ج يوسف، سورة -1 

 (.5)آية ،12ج يوسف، سورة -2
 (.11) آية ،12 ج يوسف، سورة -3
 (. 21) آية ،12 ج يوسف، سورة -4
 (.19) آية ،12 ج يوسف، سورة -5
 (.21)آية ،12 ج يوسف، سورة -6
 ،(429)حديث وسلم، عليه اهلل صلى - اهلل برسول اإلسراء: باب اإليمان، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، أخرجه -7

   .99، ص 1ج 
   (.32 )آية ،12 ج يوسف، سورة -8
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عندها، فمن دهائها بادرت  -عليه السالم  -ودخل عليها العزيز ووجد يوسف  

َُّسَوًءا ِبَأْهِلَك َأَراَد َمْن َجَزاء َما َقاَلْت ُّ، باتهامه بالفاحشة
، وبدأ التحقيق في المسألة، وتبين 1 

  . 2(َعِظيٌم َكْيَدُكَن ِإَن َكْيِدُكَن ِمن ِإَنُهبريء وهي الجانية، ) -عليه السالم - أن يوسف

  

 مم  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّ وانتشر نبأ امرأة العزيز في المدينة، 
َّ مي خي حي جي ٰه مه جههن من خن حنجن

، فلما سمعت بقولهن الذي كان الهدف 3

دت لهن طعاما، وأعطت َع، دعتهن وَأ-عليه السالم  -منه المكر بها لَيَرين يوسف 
حتى  4خرج عليهن، فلما رأينه عظّمنهُأ :كل واحدة منهن سكينا، ثم قالت ليوسف

.  5 َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي   ُّقلن:  

    

 الِسْجُن َرِب ُّ:-عليه السالم  -ت امرأة العزيز مع النسوة عليه، قال يوسف ولّما تواطأ

، فاستجاب اهلل 6 َّ اْلَجاِهِليَن ِمَن َوَأُكن ِإَلْيِهَن َأْصُب َكْيَدُهَن َعِني َتْصِرْف َوِإاَل ِإَلْيِه َيْدُعوَنِني ِمَما ِإَلَي َأَحُب

 .7تعالى له دعاءه وصرف كيد النسوة عنه 

    92 

 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  ُّ :  ثم قال تعالى
 معجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ  مح جح مجحج
 هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جفمغ جغ
 خل  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خنحن جن مم خم حمجم
  حي جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث

 حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين  ىن نن من
. 8 َّ هب مب خب  

                                                             
 (.25، آية ) 12سورة يوسف، ج  -1 

 (. 28، آية ) 12سورة يوسف، ج  -2
 (.31، آية ) 12سورة يوسف، ج  -3
 .285، ص 4، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -4

 (.31، آية ) 12يوسف، ج  سورة -5
 (.33، آية ) 12سورة يوسف، ج  -6
 .287 ص ،4 ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابنانظر:  -7
 \(.41 -35 ، اآليات )12سورة يوسف، ج  -8
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:تفسير اآليات  
 

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه حتى حين( أي : ظهر للعزيز وأهل  ) 

 قّد، من بعد ما رأوا آيات براءته، من -عليه السالم  -سجنوا يوسفأن ي ،مشورته

 ِمْن َشاِهٌد ، وشهادة الشاهد، )َوَشِهَد1ُدُبر( ِمن َقِميَصُه قميصه من دبر، ) َوَقَدْت

، وبعد 3َلُيْسَجَنَن( آُمُرُه َما َيْفَعْل َلْم منها على المعصية، )َوَلِئن، واإلصرار 2َأْهِلَها(

ضح أمرها في تفهذا كله ُسِجن ظلما وزورا حتى ال تشيع قصة امرأة العزيز فُي

 93األمور وُتنسى الحادثة. أحتى تهدوالعامة، 

 تعالى ، وقد أيد اهلل5يصدقهم الناس ويعظمونهم  4وكان قد ُاشُتِهر في مصر كهنة 

بتعبير الّرؤى؛ لتكون من دالئل صدق رسالته، قال اهلل  -عليه السالم  -يوسف 

ين رؤيا، ) قال ، وقد رأى ِكال من الفتَي6( اأَلَحاِديِث َتْأِويِل ِمن تعالى: )َوِلُنَعِلَمُه

أحدهما(، وهو الساقي، ) إني أراني أعصر خمرا( أي: رأيت في المنام أني أعصر 

عصر، ) وقال اآلخر( يعني: وسّماه خمرا باعتبار ما سيكون؛ ألن الخمر ال ُيالخمر، 

الخّباز، ) إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه( أي: كأن العزيز 

لت الطير تأكل َعَجأخرجني من السجن، وأعطاني خبزا، فوضعته على رأسي، َف

نا بتعبير هذه الرؤيا، ) إنا نراك وتنهش من هذا الخبز ، ) نبئنا بتأويله(، أي: أخبر

 .7ن لنا في تعبيرك لهذه الرؤيا ِسْحمن المحسنين(، في األخالق وحسن المعاملة، فَأ

اغتنام هذه الفرصة  -رأى إقبالهما عليه لتعبير الرؤيا لّما  -عليه السالم  -أراد يوسف

نة، ومن ذلك لدعوتهما إلى التوحيد واإليمان، فأظهر لهما من العلم فوق علم الكه

علم المكاشفة للطعام من لون وصنف قبل أن يصل إليهما،) قال ال يأتيكما طعام 

وّقت لهما تعبير  -عليه السالم  -بتأويله قبل أن يأتيكما(، وكأنه ترزقانه إال نبأتكما

الرؤيا قبل أن يأتي الطعام، ِلَما ذكره بعض أهل التفسير أن كلمة ) بتأويله( معود 

   .8 إلى الطعام إلى المنام ال

 

                                                             
 (.25، آية ) 12سورة يوسف، ج  -1 

 (.26، آية ) 12سورة يوسف، ج -2
  (. 32، آية ) 12سورة يوسف، ج  -3
كائن، وهذا مما يسترق الجن، ويكذبون  هو مما خفي وما األمور من سيحدث ما معرفة ينتحل الذي: الكاهن -4

 . 362، ص 13، ج لسان العربانظر: ابن منظور،  عليه مئة كذبة .
 . 61، ص 12، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -5

 (. 21، آية ) 12سورة يوسف، ج  -6
 .278، ص 3، ج البحر المديدانظر: ابن عجيبة،  -7
  .61 ص ،12 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن: انظر  -8
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حاجتهم لتعبير رؤياهم قائال لهم: اسمعوا عن اإلسالم  -عليه السالم-فاغتنم يوسف

والتوحيد، فقال: )ذلكما مما علمني ربي( أي: أن علمي بتأويل الّرؤى، وما ترزقانه 

وليس تكهنا من طعام، هو من علم الغيب الذي علمني إياه  ربي سبحانه وتعالى، 

ْدعى الزدياد رغبتهم في السماع، والوثوق به، ويثير في البشر، وذلك أمما عند 

وتكون اإلجابة متضمنة  م فيجيبهم،نفوسهم السؤال عن كيفية الحصول لهذا العل

بيان:) إني تركت ملة قوم بينا غاية الموضحا وم -عليه السالم  -للدعوة إلى اهلل، فقال

أي: هذا العلم سببه؛ ألني تركت ديَن كافرون(  هم ال يؤمنون باهلل وهم باآلخرة

 الذين وهم خاصة، نوكأنه أراد الكنعانيي روا باهلل وأنكروا البعث،َفوشريعَة قوم َك

 94 .  1 اإلشراك في ماثلوهم الذين بالقبط التعريض ، وأرادفيهم نشأ

ثم أكمل البيان في سبب حصوله على هذا العلم، قال: ) واتبعت ملة آبائي  إبراهيم 

 اْبِن اْلَكِريِم اْبَن اْلَكِريَم "  -صلى اهلل عليه وسلم  -وإسحاق ويعقوب ( قال رسول اهلل 

 ؛ لإلشادةآباءه كروذ ،2" ِإْبَراِهيَم ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َيْعُقوَب ْبُن ُيوُسُف اْلَكِريِم اْبِن اْلَكِريِم

 أول من عقله وقد آبائه، من متسلسل وأنه فيه، الصالح لسابقية وإظهارا فضلهم،ب

، وهذا من التمهيد لدعوتهم، 3 ، فنال بذلك الشرف العظيمربه علمه بما دّيُأ ثم نشأته

) ما كان لنا أن نشرك باهلل من شيء( أي: ما صح في حقنا معشر األنبياء أن نشرك 

ل َزْنكان، )ذلك(، التوحيد، ) من فضل اهلل علينا( بأن علمنا إياه بالوحي الُمأي شرك 

لحمل الرسالة، ) وعلى الناس(أي: هذا الفضل  ؛على َمن يختاره اهلل من عباده

واضح بتكليف األنبياء إيصال الرسالة إلى جميع َمن ُأرسلوا إليهم دون استثناء، وأن 

 ،والسحر ،والسفه ،لثقيلة من اتهامات بالجنونيتحملوا في هداية الناس األعباء ا

 . 4والضعف، وغير ذلك من الصعوبات  ،والكهانة

)ولكن أكثر الناس ال يشكرون( نعمة بعثة األنبياء لهم، وسماع النصائح والمواعظ 

 والزواجر، حتى يهتدوا ويرشدوا، وهم عن هذه النعمة في غفلة عن شكرها.

شرك، فقال: ) يا صاحبِي السجن(.أي: يا صاحبّي في شع ظالم الوبدأ نور الدعوة َيق

 -، ومن حكمته 5 السجن، وإنما أضاف الصحبة للسجن، للمدة القليلة في مرافقتهما

استخدم أسلوب النداء للمالطفة، والمقارنة للمفاضلة، ليقيم عليهما  -عليه السالم 

  الحجة بالعقل والتأمل. 

                                                             

 .62 ص ،السابق المرجع :انظر -1
 َكَما َيْعُقوَب آِل َوَعَلى َعَلْيَك ِنْعَمَتُه َوُيِتُم) قوله: باب القرآن، تفسير كتاب ،البخاري صحيح البخاري، أخرجه -2

 .   272 ص ،14 ج ،(4321) حديث ،{ َوِإْسَحاَق ِإْبَراِهيَم َقْبُل ِمْن َأَبَوْيَك َعَلى َأَتَمَها
 . 63 ص ،12 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابنانظر:  -3
  .278 ،3 ج المديد، البحر عجيبة، ابن: انظر -4
   .471 ص ،2  ج ،الكشاف الزمخشري،: انظر  -5
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 ألنه الَرٌب؛ هثناؤ جّل واهلل. للّشيء الُمْصِلح" : الّرُب(، وفقال: )ءأرباب متفرقون
أهذه اآللهة الكثيرة في ، متفرقون: بمعنى مختلفة كثيرة، أي: 1" َخْلقه أحواِل مصلُح

 اأفضل؟! أم أن تعبدوا إله ،في اعتقادكم الباطل، المختلفة في أشكالها تصرفاتها
إن آلهتكم ال تعرف مصالكم مما واحدا في أفعاله وتصرفاته، قاهر لخلقه بما يريد، ف

َتْصلُح بها دنياكم وُأخراكم، كما قال عدي  ،ع لكم حالال وحراماِرَشينفع ويضر، أو ُت
 عنقي وفي - سلم و عليه اهلل صلى النبي - أتيت ": قال ، -رضي اله عنه  -بن حاتم 

 براءة سورة في يقرأ وسمعته ،الوثن هذا عنك اطرح عدي يا: فقال ذهب من صليب
 ،يعبدونهم يكونوا لم إنهم أما :قال (،الَله ُدوِن ِمْن َأْرَباًبا َوُرْهَباَنُهْم َأْحَباَرُهْم اَتَخُذوا) 

، وهو 2"حرموه شيئا عليهم حرموا وإذا ،استحلوه شيئا لهم أحلوا إذا كانوا ولكنهم

  لكخك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّ كقوله تعالى : 
 َّ حم جم هل مل خل حلجل مك

3 .  

95
 

) ما تعبدون( أنتم ومن على دينكم، وكان أهل مصر قد انتشر عندهم عبادة األوثان، 

سماء سميتموها أنتم و ءابآؤكم ( أي: أنتم في الحقيقة ال تعبدون آلهة، أ)من دونه إال 

أنتم تعبدون أشباء سّميتموها آلهة، كالحجارة، والنجوم، والكواكب، والخشب، ألنه 

األلوهية والربوبية، من  لعبادة إال اإلله المتصف بصفاتا ليس هناك إله يستحق

 لك، والرزق، والنفع، وكشف الضر، وغير ذلك من صفات الجالل والكمال .الُم

) ما أنزل بها من سلطان( أي: لم ينزل اهلل على عبادة هذه اآللهة التي اتخذتموها 

طين، وهوى من حجة وال دليل وال برهان، إن هو إال من اتباع وساوس الشيا

 .    4األنفس، واالقتداء بضالل اآلباء 

) إن الحكم إال هلل( أي: َأْمُر استحقاق العبادة ُحكُمه هلل تعالى وحده، ال شريك له، وال 

 َوال َوِلٍي ِمن ُدوِنِه ِمن َلُهم َما َوَأْسِمْع ِبِه َأْبِصْرند له، هو اهلل األحد، الفرد الصمد، )

 ، وأن هذه اآللهة المزعومة ال حكم لها.5(َأَحًدا ُحْكِمِه ِفي ُيْشِرُك

عبادة َمن سواه، وفيه انتقال من ) أمر أال تعبدوا إال إياه( بعبادته وحده، ولم يأمر ب

ثباتها عن طريق االنقياد ألوامره ونواهيه، ات األلوهية عن طريق الحجة، إلى إثبإ

 .6ألن من مقتضيات االعتقاد االنقياد 

                                                             

 .314، ص 2، ج مقاييس اللغةابن فارس،  -1
، ص 5(، ج 3195، كتاب تفسير القرآن، باب : سورة التوبة، حديث )سنن الترمذيأخرجه الترمذي،  -2

(، ج صحيح  وضعيف سنن الترمذي. قال الترمذي : "حديث غريب"، قال األلباني :" حديث حسن"، في )275
 (.3293، حديث )96، ص 1
 (.29، آية ) 24سورة الزمر، ج  -3
 . 391، ص 4ج ، تفسير القرآن العظيم انظر: ابن كثير، -4

 (.26)  آية ،15 ج الكهف، سورة -5
  .279 ص ،3 ج ،المديد البحر عجيبة، ابن: انظر -6
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 وال فيه َزْيغ ال الذي المستقيم :الَقِيُم الدينو ،حَسن ُمْسَتِقيم :َقِيمقيم(، ) ذلك الدين ال

 ...  الباطل من الحّق ُتبّين مستقيمة: َأي 1(قِيمة ُكتب) : تعالى وقوله ،الحق عن َمْيل

 2.96 بالحق القّيمة اأُلمِة دين: َأي( الَقِيمة ِدين)

 ِفي َمن َأْكَثَر ُتِطْع َوِإنأكثر الناس ال يعلمون( دالئل التوحيد، كقوله تعالى: ) ) ولكن

    بني من األرض أهل أكثر حال ، فالضالل هو3(الَله َسِبيِل َعن ُيِضُلوَك اأَلْرِض

   .5( األَوِليَن َأْكَثُر َقْبَلُهْم َضَل َوَلَقْد ): تعالى قال كماو ،4 آدم

ثم بعد أن دعاهم إلى التوحيد، عّبر لهم الّرؤيا، ) يا صاحبي السجن( والنداء: 

، ) أما أحدكما فيسقي ربه خمرا( أي: أن الساقي يخرج من 6للتلطف واالهتمام 

السجن ويرجع إلى خدمة الملك، ) وأما اآلخر ( الخّباز، ) فيصلب فتأكل الطير من 

 عليها قتله ثم خشبة على مشدودا قتله يراد الذي الجاني وضع" :والصلبرأسه(، 

 ، وتأتي الصقور والنسور تأكل من رأسه، وقوله: 7" القتل موضع في بالرمح طعنا

 نه.ِزْح) وأما اآلخر( ولم يعينه؛ كي ال ُي

نهَي األمر: ) ُقِضَي األمر الذي فيه تستفتيان( أي: أن  تعبيري ِلما ثم قال يوسف لُي

كقول القاضي إذا قضى في مسألة وقع قوله، وألن تعبيره رأيتما واقع ال محالة، 

 بإزالة اإلخبار: وهو، 8"الحكم عن سألَت إذا مؤيٌد بالوحي، ) تستفتيان( " استفَتيت :

، كأن الّرؤى علم مستقل تحتاج إلى مفتي حيرة إزالة إلى إرشاد أو شكل،ُم

 متخصص، شأنها شأن المسائل الفقهية.

الّرؤيا لصاحبيه بعد ما دعاهما إلى اإليمان  -السالم  عليه -وهكذا فّسر يوسف 

 مث هت مت خت  حت جت ُّ في السجن بضع سنين، قال تعالى : والتوحيد، ولبث
حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج  

 َّمص  خص 
، حتى ظهرت الحقيقة، وخرج من السجن، وأصبح بعد ذلك عزيز 9

 مصر.

 

 
                                                             

 (3، اية)31سورة البينة، ج-1
 .496، 12، ج لسان العربانظر: ابن منظور،  -2
 (.116، آية ) 8سورة األنعام، ج  -3
 .322،  ص3، ج تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  -4
 (.71، آية ) 23الصافات، ج  سورة -5
 .66، ص 12، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -6
 .93، ص 5ج  المرجع السابق،  -7
 .377، ص 4، ج مقاييس اللغةابن فارس،  -8
  (.42) آية ،12 ج يوسف، سورة -9
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 97 :الهّم الدعوياستنباط 

استعداده لتحمل مشاق السجن عن الوقوع في  -عليه السالم  - مما يدل على هّمه -1
، األنبياء المبعوثينالفاحشة، وذلك حفاظا على سمعة َمن ينتسب إليهم من ساللة 

كُمْرسل ، وحفاظا على سمعته هو -عليهم السالم  -، ويعقوب وإسحاق ،إبراهيم

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  إلى اهلل في مصر، قال تعالى:  ةداعيو
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم
، فكيف يرضى أن يقع بالفاحشة بعد هذا التفضيل؟!، فشعوره 1 َّ ُّ َّ  ٍّ

دفعه  -عليه السالم  -بالخوف من اهلل أوال، وخوفه على دعوة آبائه ودعوته هو 
لترك الفاحشة، وكذلك الداعي الناجح الذي يبتعد عن أي شبهة ُتسيء لسمعته؛ ألن 

والسيرة الطيبة من مقومات الدعوة القوية. ،السمعة الحسنة  
ومن دالئل الهّم الدعوي، إظهار العجز والضعف هلل تعالى، وأن المرء مهما  -2

بلغت قوة إيمانه تبقى النفس البشرية ضعيفة، فال نجاة لهذه النفس إال باللجوء إلى 

ات الدنيا، وخاصة التضرع والدعاء، واالحتماء بتوفيق اهلل وعصمته من شهو

 َعَلى َأَضَر ِفْتَنًة َبْعِدي َتَرْكُت َما ":َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -النساء؛ لحديث النبي 

أن يدعو اهلل ويشكو حاله  -عليه السالم  -، وهذا ما دفع يوسف2" الِنَساِء ِمَن الِرَجاِل

 أن يميل إليهن. من له سبحانه وتعالى؛ خوفا

الظروف،  ر دينه، أنه دعا إلى اهلل في أصعبهّمه على دعوته ونشومن دالئل  -3

شجون، وهذا يدل أن توحيد اهلل،  يوأحلك المصاعب، في ظالم السجون، وُظلٍم ذ

ونبذ الشرك والكفر كان منهاج حياة، وديدن قلب، ومجرى دم، فتكلم معهم في 

 الدعوة رغم هذا كله، عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.

ا يدل على هّمه في دخول الناس إلى الدين الصحيح، إحسانه وأخالقه مع ومم -4

، فاطمأنت  3(حق  مف خف حف جفمغ جغ) أصحاب السجن، وهذا بشهادٍة منهم،

ه الرؤيا، فاإلحسان قبل البيان، واإلكرام قبل يفقصوا علونفوسهم إليه، قلوبهم 

 الكالم، حتى يحب المدعو الداعي، فيستجيب لدعوته.

أيضا، إظهار ما عنده من العلم ما ليس عند غيره من الكهنة والكفرة، من هّمه  -5

فيكون أقرب لقبول كالمه، وذلك عندما قال لهما إنه  ،حتى يسلب قلوبهم وسمعهم

يستطيع إخبارهما بما سيأتيهما من الطعام قبل أن يصل، وأيضا إظهار شرف نسبه 

(، من سُبل الترغيب َوَيْعُقوَب َوِإْسَحَق ِإْبَراِهيَم  آَبآِئي  ِمَلَة َواَتَبْعُت وساللته: )
                                                             

 (.34، آية ) 24سورة غافر، ج  -1
،   7(، ج 5196باب: ما يتقى من شؤم المرأة، حديث)، كتاب النكاح، صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -2

 .11ص 
 (.36، آية ) 12سورة يوسف، ج -3
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عظيم، وهذا ليس تكبرا وال فخرا، وإنما نعمة من اهلل تعالى،  ٍبَسمن َن فهو لسماعه؛

لمه أو قدرته على ولقد أحال الفضل هلل تعالى، فلو أظهر الداعي للمدعو شيئا من ع

ك، مع أهمية أن هذا الفضل هو فال بأس بذل ،ب في استجابته لدعوتهفعل شيء ُيَرّغ

 بفضل اهلل وكرمه.

عدة أساليب في الدعوة، فمن أسلوب نفي الشرك  -عليه السالم  -استخدامه  -6

والكفر، إلى أسلوب إثبات األلوهية والربوبية هلل تعالى، ومن أسلوب مخاطبة العقل، 

ألشكال إلى أسلوب مخاطبة القلب والوجدان، وفيه الحرص على إيصال الّدين با

     .         كافة واإلمكانيات المتاحة
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  . للحواريين  - السالم عليه - عيسى سيدنا دعوة: الثاني المطلب

إلى بني إسرائيل ببينات ومعجزات كثيرة،  -عليه السالم  -أرسل اهلل تعالى عيسى 
، وحتى -عليه أفضل الصالة والتسليم  - وذلك حتى يؤمنوا باهلل وحده وبرسوله

حح ويبين ما وضع األحبار في التوراة ما ليس منها، ولُيِحل لهم بعض الذي َصُي
 -، قال تعالى مخبرا عن دعوة عيسى 1بسبب جرائمهم وجناياتهم  ؛حرمه اهلل عليهم

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّ لقومه :  -عليه السالم 
 مل  يك ىك مك لك اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم اميل ىل
 جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 َّ حط مض خض حض  جضمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح

، ولكن 2

إليه، قال اهلل  ، فعصمه اهلل من مكرهم ورفعهكعادتهم كفروا وعاندوا، بل أرادوا قتله

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ :- عز وجل -
 ام يل ىل    مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رتيب
98       .3  َّ ين  ىن نن من زن رنمم  

 تعالى قال ويؤيده، ينصره َمن - السالم عليه - عيسىلنبيه  تعالى اهلل وقد اصطفى

  َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ :
و  ،4

 مك  لك خك حك جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع  ُّ:تعالى قال
  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حم جم هل مل خل حل جل
  .5  َّ يم ىم

 خي  حيجي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل ُّ  : تعالى وقال
 مي هن من مل مك لك هش مشهس مس  هث مث هت مت هب مبهئ مئ هي مي
  .        6 َّ  هي

      

  

 

                                                             
 .231، ص 8ج ، مفاتيح الغيبالرازي،  -1 

 (. 51 - 49، اآليات ) 3سورة آل عمران، ج  -2
 (.158 - 157، اآليات ) 6سورة النساء، ج  - 3
 (.111، آية ) 7سورة المائدة، ج  - 4
 (.152، آية ) 3آل عمران، ج  سورة  - 5
  (.14)  آية ،28 ج الصف، سورة  -6

 



- 86 - 
 

  :اآليات تفسير

 ِإْذ: ) وإذ أوحيت إلى الحوارّيين(، وهذه اآلية معطوفة على قوله تعالى : )قال تعالى

 -عليه السالم  -، وفيه إظهاٌر لنعمة اهلل تعالى على عيسى 1(اْلُقُدِس ِبُروِح َأَيْدُتَك

يؤمنون به ويصدقونه، حتى يتجدد له الثواب باهتداء الناس من  ابحيث جعل له أتباع

 .2ِلَمن اتبع دينه وشريعته  ،بعده

ليه ع -والمراد بالوحي: إلهام الحوارّيين اإليمان والتصديق عند سماع دعوة عيسى 

 . 3 -السالم 

بني إسرائيل كفر أكثرهم، ) فلما أحس عيسى   -عليه السالم  -وذلك لّما دعا عيسى 

منهم الكفر(، واإلحساس : حصول العلم اليقيني إلدراكه بالحاسة، أي : سمع عيسى 

، وعند ذلك طلب النصرة لدينه 4من بني إسرائيل الكفر بأذنه، فَتَيقن كفرهم 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -ن أنصاري إلى اهلل(، كما فعل ذلك النبي ودعوته، فقال: ) َم

 وله ربي رسالة أبلغ حتى ينصرني نَم يؤويني نَمعندما دعا قبائل العرب، قال: " 

 إبالغا إسرائيل بنيل جمٍع فيقال ذلك  -عليه السالم  -، ولعل  عيسى 5"الجنة

 بد ال إذ،  6 "إليه والدعوة الدين إعالن يشمل :والنصر، "لمعذرةل وقطعا للدعوة،

عز  -المولى  قال تعالى، اهلل سنة هي كما ،أسبابه  تحصيل من النصر لحصول

، و إضافة ) إلى ( مع لفظ الجاللة) اهلل( تفيد 7( َيْنُصْرُكْم الَلَه َتْنُصُروا ِإْن): -وجل

قال: َمن يضيف نصرته مع  -عليه السالم  -معنى )مع( أي : كأن سيدنا عيسى

 99. 8نصرة اهلل لي  

وخاصتهم، ويطلق على كل  جابة،) قال الحوارّيون( وهم صفوة األنبياءفجاءت اال

الذين  -ليه السالم ع -، وهو لفظ أطلقه القرآن على أصحاب عيسى 9 ناصر ومؤيد

 َنِبٍى : " ِلُكِل -صلى اهلل عليه وسلم  -، ويؤيد هذا الكالم قول النبي أيدوه ونصروه

 . 11 " الُزَبْيُر َوَحَواِرَى َحَواِرٌى

                                                             

 (.111، آية ) 7المائدة، ج  سورة - 1
 .262، ص 5، ج التحرير والتنوير: ابن عاشور، انظر - 2
 . 262، ص المرجع السابق - 3
تحقيق: عماد الدين آل  معاني القرآن،هـ (،  217،  )ت الفراء زياد بن يحيى زكريا اأبانظر: الفّراء،  - 4

 . 171، ص  1هـ ، ج  1423 - 1بيروت، ط  -الدرويش، دار عالم الكتب 
هذا ": . وقال68، ص 2(، ج 4251الهجرة األولى، حديث )، كتاب المستدرك على الصحيحينالحاكم،  - 5

 ديث صحيح اإلسناد"، ووافقه الذهبي.ح
 .115، ص 3، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  - 6

 (. 7، آية ) 26، ج  -صلى اهلل عليه وسلم  -سورة محمد  - 7
 . 171 - 171، ص 1، ج معاني القرآنانظر: الفّراء،  - 8
 .217 ص ،4 ج ،العرب لسان منظور، ابن -9

  .33 ص ،4 ج ،(2846) حديث الطليعة، فضل: باب الجهاد، كتاب ،البخاري صحيح البخاري، أخرجه - 11
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)نحن أنصار اهلل( أي : أنصار دينه وأنبيائه وأوليائه، وحربا على أعدائه، وهذه 

 -دوا به هلل تعالى، أو أشهدوا عليه عيسى ِهالنصرة من مقتضيات اإليمان، الذي َش

 تصديقا كان ألنه، ) واشهد بأّنا مسلمون( وعّبر عن إيمانهم باإلسالم؛ -عليه السالم 

 إليمان مماثلين فكانوا بالمسيح، آمن من عامة إيمان مرتبة عن به ارتفعوا قد راسخا

 . 1يقين والصّد األنبياء إيمان وهو ،-عليه السالم  - عيسى

ونادى اهلل تعالى أهل اإليمان من الصحابة وَمن تبعهم، وأمرهم أن يبصروا دين اهلل 

لذين ، قال اهلل عز وجل : ) يا أيها ا-صلى اهلل عليه وسلم  -محمدوشريعة رسوله 

رضي  -شّبه اهلل تعالى النصر الذي يريده من الصحابة ءامنوا كونوا أنصار اهلل(، 

 وهم ،السابقين المؤمنين من خلصينالُم أحوال من عظيمةال سوةباأل -اهلل عنهم 

 .2 وضعفهم عددهم قلة معالذين نصروه   (- السالم عليه - عيسى أصحاب)

 تقدم ذلك ألن ؛بالجهاد الذي النصر غير نصر وهو الدين بنصر المؤمنين اهلل فأمر

 هب مب  خب ...ُّ : آية سبقت آية طلب النصرة، وهو قوله تعالى في عليه التحريض
قال تعالى :  اهلل، ينصرهم بأن ووعدهم ،3 َّ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت

 المأمور النصر فهذا ، 4(اْلُمْؤِمِنيَن َوَبِشِر َقِريٌب َوَفْتٌح الَلِه ِمَن َنْصٌر ُتِحُبوَنَها َوُأْخَرى)
 اكتراث دون به األخذ على ويثبتوا ينشروه بأن ،به آمنوا الذي اهلل دين نصر هنا به
وهذا النصر تحقق للحواريين لذبهم عن دين اهلل  والتعذيب، ذىاأل من يالقونه بما

 الحواريون كان وال عاندوه، نَم يجاهد لم عليه السالم عيسى فإنوصبرهم عليه، 
 في وانتشر ،النصرانية دين اهلل أظهر حتى وصبروا صبر هولكّن ،جاهدوا نَمِم

100   . 5 األرض
 

 افترقوا إسرائيل بني بأن بارْخاإل )نحن أنصار اهلل( الحوارين قول على وفرع

، قال بذلك كفرت وطائفة به، جاء وما  -عليه السالم  - بعيسى آمنت طائفة ،طائفتين

 مقدرا كالما يقتضي التفريع وهذا ،6(هس مس  هث مث هت مت هب)تعالى : 

 وكفر إسرائيل بني بعض فاستجاب ،عليها والمصابرة بالدعوة اهلل فنصروا :وهو

   .7قرابة السبعين  ،قليل عدد إسرائيل بني من لهم استجاب وإنما ،اآلخرون

 

                                                             

 .263، ص 5ج  التحرير والتنوير،انظر: ابن عاشور،  -1
 .89، ص 18، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  - 2
 (.11، آية ) 28سورة الصف، ج  - 3
 (.13، آية ) 28سورة الصف، ج  -4
 .179، ص 28، ج التحرير والتنويرانظر : ابن عاشور،  -5

 (.14)  آية ،28 ج الصف، سورة -6
  .181 ص ،28 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن -7
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 ) فأيدنا الذين ءامنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين(، في اآلية قوالن :  

 -اهلل تعالى جعل عاقبة النصر للحوارّيين على اليهود الذين كفروا بعيسى  أّن -1

 .1وعذبوا الحوارّيين، وذلك بأن مكنهم اهلل منهم ومزقوهم كل ممزق  -عليه السالم 

بإظهار دينه على دين الكفار، فصار  -صلى اهلل عليه وسلم  -أيدناهم ببعثة محمد -2

عليه السالم  -ومصدقا لهم، غالبا على َمن كّذب بعيسى اإلسالم مؤيدا لما ءامنوا به 

 : قال  -رضي اهلل عنهما -عباس  ابن فعن ،هوَمن مع -

 - َأْصَحاِبِه َعَلى َخَرَج الَسَماِء إَلى - الَساَلُم َعَلْيِه - ِعيَسى َيْرَفَع َأْن الَلُه َأَراَد َلَما" 

 ِمْنُكْم إَن َأَما:  َلُهْم َفَقاَل َماًء، َيْقُطُر َوَرْأُسُه اْلَبْيِت في عين ِمْن - َرُجاًل َعَشَر اْثَنا َوُهَم

 َشَبِهي َعَلْيِه َسُيْلَقى َأُيُكْم  َقاَل ُثَم ِبي، آَمَن َأْن َبْعَد َمَرًة َعْشَرَة اْثَنَتْي ِبي َسَيْكُفُر َمْن

 ِعيَسى َفَقاَل َأَنا،:  َفَقاَل َأْحَدِثِهْم، ِمْن اٌبَش َفَقاَم َدَرَجِتي؟، ِفي َمِعي َوَيُكوُن َمَكاِني َفُيْقَتَل

 الَشاُب، َفَقاَم َعَلْيِهْم َأَعاَد ُثَم ، اْجِلْس: ِعيَسى َفَقاَل الَشاُب، َفَقاَم َعَلْيِهْم َأَعاَد ُثَم اْجِلْس،: 

 .ِعيَسى َشَبُه َعَلْيِه َفُأْلِقَي:  َقاَل ، َذاَك َأْنَت َنَعْم:  َفَقاَل َأَنا،:  َفَقاَل

: َقاَل ، الَسَماِء إَلى اْلَبْيِت ِفي َكاَنْت 2 َرْوَزَنٍة ِمْن - الَساَلُم َعَلْيِه - ِعيَسى َوُرِفَع:  َقاَل

 اْثَنَتْي َبْعُضُهَم ِبِه َوَكَفَر،  َصَلُبوُه ُثَم ، َفَقَتُلوُه الَشِبيَه َفَأَخُذوا اْلَيُهوِد ِمَن الَطَلُب َوَجاَء

 َما الَلُه ِفيَنا َكاَن:  ِفْرَقٌة َفَقاَلت:  َقاَل ِفَرٍق، َثاَلَث َفَتَفَرُقوا، ِبِه آَمَن َأْن َبْعَد َمَرًة َعْشَرَة

 ُثَم ، اهلِل اْبُن ِفيَنا َكاَن: ِفْرَقٌة َوَقاَلْت ،( اْلَيْعُقوِبَيُة) َوَهُؤاَلِء،  الَسَماِء إَلى َصِعَد ُثَم ، َشاَء

 َما َوَرُسوُلُه اهلِل َعْبُد ِفيَنا َكاَن:  ِفْرَقٌة َوَقاَلْت( ، الَنْسُطوِرَيُة) َوَهُؤاَلِء، إَلْيِه الَلُه َرَفَعُه

 .اْلُمْسِلُموَن َوَهُؤاَلِء إَلْيِه، الَلُه َرَفَعُه ُثَم ، الَلُه َشاَء

 َحَتى َطاِمًسا اإلْساَلُم َيَزَل َفَلْم، َفَقَتُلوَها َفَقاَتُلوَها اْلُمْسِلَمِة، َعَلى اْلَكاِفَرَتاِن َفَتَظاَهَرِت

 َبِني ِمْن َطاِئَفٌة َفآَمَنْت: )َعَلْيِه الَلُه َفَأْنَزَل ، وسلم عليه اهلل صلى ُمَحَمًدا الَلُه َبَعَث

 الَطاِئَفَة: َيْعِني( َطاِئَفٌة َوَكَفَرْت) ِعيَسى، َزَمِن ِفي آَمَنْت اَلِتي الَطاِئَفَة: َيْعِني( إْسَراِئيَل

( َعُدِوِهْم َعَلى) ِعيَسى َزَماِن ِفي( آَمُنوا اَلِذيَن َفَأَيْدَنا) ِعيَسى، َزَمِن ِفي َكَفَرْت اَلِتي

 َفَأْصَبُحوا) اْلُكَفاِر ِديِن َعَلى ِديَنُهْم - وسلم عليه اهلل صلى - ُمَحَمٍد ِبِإْظَهاِر

 101 .3("َظاِهِرين

 

                                                             

 .182، ص 28 ج ،والتنوير التحرير عاشور، بنا -1
المحكم (، هـ 458 ، ) ت إسماعيل بن علي الحسن أبوابن سيده،  الَسْقِف . أعَلى ِفي الَخْرُق : الَرْوَزَنة -2

 .26، ص 9، ج م2111 -بيروت، ط  - العلمية الكتب دار ،هنداوي الحميد عبد:  تحقيق، والمحيط األعظم
، حديث 529، ص 2، ج المستدرك. وذكر نحوه، الحاكم، 367، ص 23، ج جامع البيانالطبري،  -3

 .الذهبي "، ووافقهيخرجاه لم و الشيخين شرط على صحيح حديث هذا"(، قال : 3817)
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 استنباط الهّم الدعوي :

لحوارّيين، عندما ظهر مع ا -عليه السالم  -يظهر الهّم الدعوي في قصة عيسى  -1
، حتى َمهم واجتهد على تربيتهمكفر قومه، فانتدب لنصرة دعوته الحوارّيين، فَعَل

 يل ىل مل خل ُّ ، ولذلك قالوا:-عليه السالم  -ى أصبح إيمانهم مماثال إليمان عيس
 َّ يم ىم  مم خم حم جم

 -، ودليل صدقهم في نصرة دعوة عيسى 1

 -رضي اهلل عنهم  -أن اهلل تعالى ضربهم مثال يحتذى به للصحابة  -عليه السالم 
 َقاَل الَلِه ِإَلى َأنَصاِري َمْن ِلْلَحَواِرِييَن َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى َقاَل َكَمافقال تعالى: )

، ويكفي لهم رفعة أن اهلل شهد لهم باإليمان به 2( الَلِه َأنَصاُر َنْحُن اْلَحَواِرُيوَن
بأن أطلق عليهم في القرآن المجيد   -عليه السالم  -وبرسوله، والنصرة لدين عيسى 

ما استحقوا أن يذكروا إلى يوم  ،)الحوارّيون(، فلو لم يكونوا على قدر هذه المنزلة
م.القيامة، وأن نعُبَد هلل بتالوة أقواله  

102
 

على أصحابه، بالخوف عليهم، وسرعة  -عليه السالم  -يتجلى هّم سيدنا عيسى  -2
نصحهم، واستعداده لفعل أي شيء مقابل ثباتهم على دينهم، والشاهد على هذا 

ا في عندما سأل الحوارّيون نزول المائدة، ليس شّك -عليه السالم  -الكالم، قوله 

 خل ُّ ، كيف ذاك؟! وقد قالوا : -عليه السالم  -قدرة اهلل تعالى، وال تكذيبا لعيسى 
، ولكنهم أرادوا أن ينتقلوا من 3 َّ يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

ل ، كما قا 4فيزدادوا طمأنينة ويقينا ،إيمان الخبر والنظر إلى يقين المعاينة والمشاهدة

 من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل)-عليه السالم -سيدنا إبراهيم 

 (مه جه ين ىن
 ِإن الَلَه اَتُقوْا فقال لهم : ) -عليه السالم  -وهّمه  ، فظهر خوفه5

( أي : أمرهم أن يتقوا اهلل في هذا السؤال، وفي طلب هذه المعجزة؛ ُمْؤِمِنيَن ُكنُتم
ألنهم قد حصل لهم اإليمان برؤيتهم للمعجزات السابقة من إحياء للموتى، وشفاء 

) إن  ؟!ا تطلبون معجزة أخرىاألكمه واألبرص، وغير ذلك من المعجزات، فلماذ
ودعا اهلل  -ه السالم علي -كنتم مؤمنين( باهلل وما جئت به، ومع هذا قام سيدنا عيسى 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ بما طلبوا،
َّ مي خي حي  جي يه ىهمه جه

 -صلى اهلل عليه وسلم -، وهذا دال على هّمه 6

والثبات على طاعته.        ،على أصحابه في توحيدهم هلل  

                                                             
 (.53، آية ) 3سورة آل عمران، ج  -1 

 (.14، آية ) 28سورة الصف، ج  -2
  (.53)  آية ،3 ج عمران، آل سورة -3
 .365، ص 6، ج الجامع ألحكام القرآنانظر : القرطبي،  -4
 (.261، آية ) 3سورة البقرة، ج  -5
 (.114، آية ) 7سورة المائدة، ج  -6
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 الثالث المبحث

 النفوذ اصحاب  مع نبياءاأل عند الدعوي الهم

 والحكم

 :  انمطلب وفيه 

  .لنمرودل  السالم عليه براهيمإ سيدنا دعوة: ولاأل المطلب 

  .فرعونل السالم عليه موسى سيدنا دعوة: الثاني المطلب 
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 تمهيد

 
صلى اهلل عليه  -وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة نبيه الكريم أَمَر اهلل سبحانه 

، وأمر سبحانه أيضا بطاعة أصحاب الُحكم وأولياء األمور؛ ألنهم هم  -وسلم 

 خك حك جك  ُّ ونشره بين العباد، قال تعالى:  أصحاب النفوذ في تنفيذ العدل

 اهلل صلى - اهلِل َرُسوَل ، وقال1 َّ هب هل مل  خل حل جل مك لك

 َوَمْن الَلَه، َعَصى َفَقْد َعَصاِني َوَمْن الَلَه، َأَطاَع َفَقْد َأَطاَعِني َمْن " َقاَل: - وسلم عليه
.2َعَصاِني"  َفَقْد َأِميِري َعَصى َوَمْن َأَطاَعِني، َفَقْد َأِميِري َأَطاَع  

 األحوال من به يهتم ما أي: الشأن، هو واألمر: األمر، أصحاب هم وأولو األمر:

 تدبير إليهم الناس سندَي الذين هم :القوم ومن األمة من األمر فأولو والشؤون،

 يقال فلذلك خصائصهم، من كأنه األمر فيصير عليهم، ذلك في ويعتمدون ،شؤونهم

هو المسؤول عن رعيته،  :فالحاكم أو الوالي :.إذن3األمر  أو أولو األمر، ذوو: لهم

 معروف، فإن أمرهم بمعصية فال طاعة له، فَعْنفعليهم الطاعة له ما دام يأمرهم بال

 َوَأَمَر َسِرَيًة، - وسلم عليه اهلل صلى -الَنِبُي  َبَعَث َقاَل: - َعْنُه الَلُه َرِضَي - َعِلٍي

 َأَمَر َقْد َأَلْيَس َوَقاَل: َعَلْيِهْم، َفَغِضَب ُيِطيُعوُه َأْن َوَأَمَرُهْم اأَلْنَصاِر، ِمَن َرُجاًل َعَلْيِهْم

 َلَما َعَلْيُكْم َعَزْمُت َقاَل: َبَلى، َقاُلوا: ُتِطيُعوِني، َأَن - وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبُي

 ِبالُدُخوِل، َهُموا َفَلَما ،َفَأْوَقُدوا َحَطًبا َفَجَمُعوا ِفيَها، َدَخْلُتْم ُثَم َناًرا َوَأْوَقْدُتْم َحَطًبا َجَمْعُتْم

 - وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبَي َتِبْعَنا ِإَنَما :َبْعُضُهْم َقاَل: ،َبْعٍض ِإَلى َبْعُضُهْم َيْنُظُر َفَقاَم

 َفُذِكَر َغَضُبُه، َوَسَكَن ،الَناُر َخَمَدِت ِإْذ َكَذِلَك ُهْم َفَبْيَنَما ،؟!َأَفَنْدُخُلَها ،الَناِر ِمَن ِفَراًرا

 ِفي الَطاَعُة ِإَنَما ا،َأَبًد ِمْنَها َخَرُجوا َما َدَخُلوَها َلْو َفَقاَل: - وسلم عليه اهلل صلى - ِللَنِبِي

 .4اْلَمْعُروِف " 

لذلك توجهت جهود الدعاة إلى دعوة الملوك، والحّكام، واألمراء، والُوجهاء؛ ألن 
ْلَية القوم واالجتماع حولهم، فإن أسلموا أسلم الناس، وإن من عادة الناس اتباع َع

ن كفروا فُأدِخلوا َمتباعهم ِممخبرا عن كبار القوم وأ -ل تعالى كفر الناس، قاكفروا 

 خفحف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّ: -النار

 مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف

هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل  
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 مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل 

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ
 1.  

ه المكانة التي ُابتلَي بها تبين هذه اآليات حال السادة وحال َمن تبعهم وأطاعهم، ولهذ

هم ون على دعوتهم وإيمانهم، بل إنهم جاهدوالملوك، كان الدعاة حريصي لسادةا

هم إن أبوا وعاندوا، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه في قتال ووقاتل

   113 وقيصر.كسرى 

 رسالة -ملك الروم  -يرسل إلى هرقل  -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل  فهذا

 الكالم وفي ، قال ابن حجر: "3" 2اأَلِريِسِييَن ِإْثَم َعَلْيَك َفِإَن ،َتَوَلْيَت َفِإْنيقول فيها :" 

 عليه كان إذا ألنه ؛األريسيين إثم ثمكإ مع عليك فإن :وهو ،عليه المعنى دل ،حذف

 ،أولى نفسه إثم عليه يكون فألن ،الكفر استمرار على تبعوه أنهم بسبب األتباع إثم

 ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َواَل: )تعالى بقوله ارضَعُي وال ،الموافقة مفهوم من يعد وهذا

 بالسيئات والمتلبس المتسبب الفاعل ولكن ،غيره يتحمله ال اإلثم وزر ألن؛4(ُأْخَرى

 .  5"  تسببه جهة -2 ،فعله جهة -1 :جهتين من يتحمل

بعد إسالمه على يد مصعب  -رضي اهلل عنه  -وهذا هو سيد األنصار سعد بن معاذ 

ليدعوهم ويتبعوه بما له من السيادة يذهب إلى قومه  -رضي اهلل عنه  -بن عمير 

 ،رأيا وأفضلنا ،سيدنا :قالوا ؟فيكم أمري تعلمون كيف :األشهل عبد بنى يا : "عليهم

 تؤمنوا حتى حرام علّي ونسائكم رجالكم كالم فإن :قال ،وأمرا نقيبة وأبركنا وأيمننا

 امرأة وال رجل األشهل عبد بنى قبيلة أي: داري، في أمسى ما اهللفو ،ورسوله باهلل

 .6" كلهم واحد يوم في فأسلموا ،ومسلمة مسلما إال

عرض بعض النماذج القرآنية من دعوة األنبياء للملوك  وفي هذا المبحث سيتم

                   والحّكام.       

 

                                                             

 (.33 - 31، اآليات ) 22سورة سبأ، ج  -1
، 6، ج ن العرب، لسااألمراء، أو الفالحون نسبة لعملهم في تلك األرض. انظر: ابن منظور : اأَلِريِسِييَن -2

 .   4ص 
صلى  -، كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان ِبْدء الوحي على رسول اهلل صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -3

 .4، ص 1(، ج 7حديث )  -اهلل عليه وسلم 
 (.7، آية ) 24سورة الزمر، ج  -4
 .39، ص 1، ج فتح الباري، العسقالنيابن حجر  -5
 . 171، ص 2، ج السيرة الحلبيةالحلبي،  -6
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 104 . لنمرودل - السالم عليه - إبراهيم سيدنا دعوة: ولاأل المطلب 

، وجاء في كتب التفاسير أن وغربها شرقهاأول َمن َملَك األرض  كان النمرود

 ملكوا الذين الملوك وكانت ،نوح بن سام بن كوش بن كنعان بن نمرود اسمه:

 القرنين وذو ، -السالم  ماعليه - داود بن وسليمان ،كنعان بنا :أربعة كلها األرض

، وكان النمرود َمِلكا جّبارا 1 ينوكافَر ينسلَمُم ،ونبوخذ نصر ، -رضي اهلل عنه  -

، لكن 2يقتل النساء واألطفال، ويظلم الناس في معيشتهم، وكان يسكن مدينة بابل 

الداعي الشجاع ال يخاف في اهلل لومة الئم، فذهب سيدنا إبراهيم إليه ليدعوه إلى 

التوحيد، ويترك ما هو عليه من الشرك والكفر والظلم، وذكر القرآن العظيم هذه 

 المحاجة بينهما.   

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ قال تعالى: 

 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىب نب

ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك  

     .3   َّ رن مم 

 

 تفسير اآلية:

َحُقق )ألم تر( الرؤية قلبية، بمعنى: ألم تعلم، ألن الخبر من اهلل سبحانه تعالى َت

ت وجوده، كالرؤية البصرية للشيء، مما ال يشك القلب وقوعه، وَتيُقن حدوثه، وثب

بعد هذه النِعم من الُملك  وغيره  للتعجب من أفعال النمرود :في كينونته، واالستفهام

 .   4من الِنعم 

في صفات اهلل تعالى، والُحّجة:  ، أي: خاصمه خصاما باطالحاج إبراهيم في ربه()

َأي:  ،5" موسى آدُم َفَحَج" :الحديث وفي ،الخصومة عند الَظَفُر به يكون الذي الوجه

   .6غلبه بالحجة 

 اهلل الملك( اختلف المفسرون في عود الهاء في ) آتاه( على قولين:) أن آتاه 

                                                             
  .111، ص 6، ج الّدر المنثور في التفسير المأثور، انظر: السيوطي -1 

 . 515، ص 2، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -2

  (.258)  آية ،3 ج البقرة، سورة -3
 . 21، ص 7، ج مفاتيح الغيب. وانظر: الرازي ، 221، ص 3، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -4
، 8(، ج 6912، حديث ) -عليهما السالم -، كتاب القدر، باب: حجاج آدم موسى صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -5

 .49ص 
، غريب الحديثهـ(،  597، ) ت علي بن محمد بن علي بن عبدالرحمن الفرج أبوانظر: ابن الجوزي،  -6

 .192، ص 1م،ج 1985 ط :، بيروت -  العلمية الكتب دار، قلعجي أمين عبد المعطي  . دتحقيق:  
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  ىي  ُّ قوله تعالى : يدل عليه وذلك -عليه السالم  -أن الهاء تعود على سيدنا إبراهيم  -1 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 َّ مب زب
2.105وإظهار المعجزات  ،، وهو التمكين بالنبوة1

 

إّن الهاء تعود على النمرود: أي دفعه لهذه المحاجة تكبره في ملكه، وغروره في  -2

 . 3نفسه 

بدأ  -عليه السالم  -إذ قال إبراهيم ربي الذي ُيحيي وُيميت( كأن سيدنا إبراهيم )

بالدعوة إلى توحيد اهلل تعالى، فبادره النمرود بسؤال، يا إبراهيم َمن ربك؟ قال 

:  -من شدة غبائه، وسخافة عقله -ي ُيحيي ُويميت، قال النمرود إبراهيم : ربي الذ

 .4)أنا ُأحيي وُأميت( فأتى بأسيرين، فأطلق أحدهما، وقتل اآلخر 

) قال إبراهيم فإن اهلل يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب( وهنا قد يسأل 

يرد على شبهة   ولْم ،رإلى كالم أخ -عليه السالم  -لماذا انتقل سيدنا إبراهيم  ،سائل

 النمرود؟، والجواب من عدة وجوه:

عن مجاوبته؛ ِلما َعِلم منه المكابرة في الخصومة،  -عليه السالم -أعرض إبراهيم  -أ

 . 5 فانتقل إلى دليل آخر ال يستطيع الجدل فيه، فيعجز الكافر

لك أن أنه لم ينتقل من دليل إلى دليل آخر، بل أوضح الدليل بمثال آخر، وذ -ب

اإلحياء واإلماتة، أو طلوع الشمس من المشرق وغروبها في جهة المغرب، كل هذا 

داٌل على مقصد واحد، وهو أن الفّعال الوحيد في الكون هو اهلل وحده ال شريك له، 

أن يبين للنمرود عجزه  -عليه السالم  -وال ند له، وال مثيل له، فأراد إبراهيم 

ُيوِضح فيه دليله في  صائص األلوهية، فأتى بمثالفعل فعال هو من خوضعفه أن ي

 . 6اإلحياء واإلماتة 

، فعجز 7واهلل ال يهدي القوم الظالمين( اُلبهت: الدهشة والحيرة  ،) فُبهت الذي كفر

 صاحبه بين حائل الظلم ألنالنمرود وانقطعت حجته، وعدم هداية اهلل للظالمين؛ "

 شاغل في الذهن إذ النفع، فيه فيما النظر وإعمال الحجج من التأمل إلى التنازل وبين

 .8"  وغروره بزهوه ذلك عن

                                                             

 (.54، آية ) 5سورة النساء، ج  -1
  .هـ1421  - 1 ط العلمية، الكتب دار. 21، ص 7، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -2

 21ص  ،7ج ، المرجع السابق -3
 .22، ص 7، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -4
 .517، ص 2، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -5
 .هـ1421  - 1. دار الكتب العلمية، ط 23، ص 7، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -6
 .286، ص 1، ج مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  -7

 . 517، ص 2، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  -8
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عليه  -أن ُيلقى إبراهيم 106وبعد انقطاع الحجة، وإصابته بالدهشة، أمر النمرود
ا به صرح بابل، وعند ذلك قال وؤَلفي النار، فجمعوا له حطبا حتى َم -السالم

 - مارضي اهلل عنه  َعَباٍس اْبِن َعِنالوكيل، فحسبي اهلل ونعم  -عليه السالم  -إبراهيم 
 ،الَناِر ِفي ُأْلِقَي ِحيَن - الَساَلُم َعَلْيِه - ِإْبَراِهيُم َقاَلَها (اْلَوِكيُل َوِنْعَم الَلُه َحْسُبَنا)أنه قال: 

 َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوا َقْد الَناَس ِإَن) َقاُلوا ِحيَن - وسلم عليه اهلل صلى - ُمَحَمٌد َوَقاَلَها
، فأمر اهلل النار أن تكون بردا 2( 1 اْلَوِكيُل َوِنْعَم الَلُه َحْسُبَنا َوَقاُلوا ِإيَماًنا َفَزاَدُهْم

َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  ُّ وسالما على إبراهيم، قال تعالى :
، فانقذه 3

 جي  ُّ ا قال اهلل تعالى:كم -يه السالم عل -وحده ، فأصبح بذلك أمة اهلل من شر النمرود
 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
َّ 4  يئ  ىئ

5
   
 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (. 173)  آية ،4سورة آل عمران، ج  -1
، 6(، ج 4563، حديث )( َلُكْم َجَمُعوا َقْد الَناَس ِإَن) : باب ، كتاب التفسير،، صحيح البخاريأخرجه البخاري -2

 . 48ص 
 (.69، آية ) 17سورة األنبياء، ج  -3
 (.121 - 121، اآليات ) 14سورة النحل، ج  -4
 15751، ص 22، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -5
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 ستنباط الهّم الدعوي:ا

ظالم قاتل كافر، دون خوف من  على َمِلٍك -عليه السالم  -إقبال سيدنا إبراهيم  -1

 117   .إقامتهوالتوحيد بطشه وجبروته، برهان عظيم على هّمه لنشر 

على قول النمرود ) أنا أحيي وأميت(، وإبطال حجته،  -عليه السالم  -رده  -2

واالنتقال من دليل آلخر، وضرب األمثلة له، وإظهار عجزه أمام حاشيته، وبيان قوة 

عليه  -اهلل تعالى، دليل على هّمه في نهيه عن المنكرات التي يراها سيدنا إبراهيم 

 من إن"  -صلى اهلل عليه وسلم  -مقام يقول النبي من النمرود، وفي هذا ال -السالم 

، والداعي يقف المواقف التي ينكر فيها 1 " جائر سلطان عند عدل كلمة الجهاد أعظم

 المنكر وال تأخذه في اهلل لومة الئم، فالحذر ال ُيغّير القدر.

  ما تنازل عن كالمه ودعوته -عليه السالم  -من هّمه على دينه وعقيدته، أنه  -3

، مع أن موته متحقق، وهذا يدل للنمرود عندما أراد قذفه في النار، فما غّير وال بّدل

يدعو إليه، واستعداده للموت من أجل عقيدته، فموته ال يهّمه، ولكن  ممايقينه  على

هّمه توحيد اهلل وإقامة الناس عليه، وكذلك الداعي يثبت وال يتنازل عن مبادئه 

 ) حسبي اهلل ونعم الوكيل( .         -عليه اسالم  -ال إبراهيم وعقيدته، ولسان حاله، كح

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 جائر، سلطان عند عدل كلمة الجهاد أفضل جاء ما: باب الفتن، كتاب ،الترمذي سنن الترمذي، أخرجه -1  

 ،الصحيحة السلسلة ،"صحيح: " األلباني وقال ،"غريب حسن: " الترمذي قال. 47 ص ،4 ج ،(2174) حديث
1  /816   .  
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 108 .فرعونل - السالم عليه - موسى سيدنا دعوة: الثاني المطلب

 بن إسحاق بن -1إسرائيل - يعقوب بن قاهث بن يصهر بن عمران بن موسىهو 

ظالم قاتل كافر، ُيلّقب  ، ُولد في مصر، في زمن َمِلٍك2 - اهلل خليل - إبراهيم

 بيت من أقبلت نارا أن منامه، في رؤيا ب)فرعون(، وكان هذا اللعين قد " رأى

 إسرائيل، بني وتركت القبط، فأحرقت مصر، بيوت على اشتملت حتى المقدس

 يخرج: له فقالوا رؤياه، عن فسألهم ،والكهنة السحرة فدعا مصر، بيوت وأحرقت

 على يكون رجل المقدس، بيت يعنون منه، إسرائيل بنو جاء الذي البلد هذا من

  .3مصر"  هالك وجهه

فبدأ فرعون بقتل أبنائهم الذكور، واستحياء اإلناث ليصبحن بغايا؛ ألنه ال أزواج 
لهن، وبذلك يحتقرهن بمنع رجال قومه منهم، فال يبقى إال قضاء الشهوة، وهذا 

 هت مت خت حت جت هب مب  خبُّ  ، قال تعالى:4االستحياء مفسدة كقتل الذكور 
 َّ خص حص مس  خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مث

5.  

وم فرعون إليه فقالوا له: إن بقيت َتْقتل الذكور لن يبقى أحد بالخدمة في قوجاء  
في العام الذي  -عليه السالم  -فُوِلد هارون  ويترك عاما،فقرر أن َيقتل سنة،  الدولة،

لتي فيها قتل، فخافت أمه عليه،  في السنة -عليه السالم  -ليس فيه قتل، وُوِلد موسى 

 جي يهىه مه  جه ين ىن من  ُّ  ، قال تغالى:6في روعها أن ألقيه في البحر َفُنِفَث
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

7 َّ  يت ىت نت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ  

 العظيم الملك َقَدر مع ذلك نفعه فما موسى، من ينجو أن وقوته بحوله فرعون أراد 

سبحانه،  قلمه وجرىتعالى،  حكمه نفذ بل ،قبطي وال إسرائيلي أمره يخالف ال الذي

 من احترز الذي الغالم هذا يكون بل يديه، على فرعون إهالك يكون بأن الِقَدم في

  وفي ،فراش فرعون على ومرباه هأتنش ،دانْلالِو من األوف بسببه وقتل وجوده،

 

                                                             
 - إسرا - ألن ؛اهلل، عبد معناه:  عباس ابن قال - السالم عليهم - إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب لقب إسرائيل: -1

التحرير . انظر: ابن عاشور،  - إيل - و -إسرا - كلمتين من مركب :أي (،اهلل) اسم  - إيل - و (عبد) بمعنى
 .23،  ص11، ج لسان العرب، وانظر: ابن منظور، 435، ص 1، ج والتنوير

 .61، ص 2، ج جامع البيانانظر: الطبري،  -2
 .  516، ص 19، ج جامع البيانالطبري،  -3
   .13، ص 21، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -4
 (.3، آية ) 21سورة القصص، ج  -5
 .221، ص 6، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -6
 (.8 - 7، آآليات )21سورة القصص، ج  -7
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 ،الغالب ،القادر هو الالُع السموات رب أن البشرية علملت ،طعامه من وغذاؤه ،داره

 1.119 يكن لم يشأ لم وما كان، شاء ما الذي المحال، شديد ،القوي ،العزيز العظيم،

، فوجد فيها رجلين يوما مصر -عليه السالم  -موسى وبعد أن صار شابا قويا، دخل 
اإلسرائيلي ه ، واآلخر من قوم فرعون، فاستغاثيقتتالن، أحدهما من بني إسرائيل

وهذه الحادثة حصلت  -، 2( َعَلْيِه َفَقَضى ُموَسى َفَوَكَزُهعلى القبطي، قال تعالى : )
ثم خرج    - نَيْدها في َماقبل بعثته، وإنما أصبح نبيا بعد انتهاء السنوات التي قض

 ٰه مه جه  ُّ :ر، وتوّجه تلقاء مدين، قال تعالىمن مص -عليه السالم  -موسى 

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هب مب هئ مئ هي مي خي حيجي

 َّ حن
بعد أن سقى لبناته الغنم،  بالرجل الصالح –عليه السالم  -، والتقى  موسى 3

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ : قال تعالى

َّحئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رنمم
عليه  -، وتزوج4

عنده في َرعي األغنام،  ، مقابل أن يعمل أجيراالرجل الصالح  ابنتيإحدى  -السالم 
، إلى أمه وأخيه، إلى شر، أراد موسى أن يرجع إلى موطنهو بعد ُمِضي تلك الع

. 5 مصر، وفي أثناء رجوعه حصلت معه أشياء عجيبة  

 جح مج حج مث هت  مت خت حت ُّ   ه:فقال لزوجرا، انرأى  أثناء عودته إلى مصر
 مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح

  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف حف جف

 6 َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

، قال 7 ، جعل اهلل تعالى موسى نبيا واختاره لحمل الرسالة وتبليغها إلى فرعون

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل ُّ تعالى:
َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم

8 .  

 ُّ :    إلى فرعون، وطلب من اهلل قائال لتبليغ الرسالة -عليه السالم  -واستعد موسى 

جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث   

                                                             

 .221، ص 6ج  ،، تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير -1 
 (.15، آية )21سورة القصص، ج  -2
 (.22 - 21، اآليات ) 21سورة القصص، ج  -3
 (.25، آية ) 21سورة القصص، ج  -4
 .233 - 224، ص 6، ج ، تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير -5
 (.15 -11، اآليات ) 16سورة طه، ج  -6
 .267 -266، ص 5، ج الم التنزيلمعانظر: البغوي،  -7
 (.19 -15، اآليات ) 31سورة النازعات، ح  -8
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 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض 

. 1 َّ خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل   

عليه  -وأشرك أخاه هارون  -عليه السالم  -ء موسى اوبعد أن استجاب اهلل تعالى دع

ه إلى اهلل، ا اهلل أن يأتيا فرعون َفَيدُعوانأمرهم في أمر الرسالة وتبليغها، -السالم 

 ويحذرانه من عذابه.

 ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّ  قال تعالى:

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خسحس جس مخ

  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف

 هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن

 يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  مك لك

 ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي

 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ

.2 َّ يف ىف يث  

   111تفسير اآليات:

كثيرا في عدة سور من القرآن الكريم،  -عليه السالم  -تكررت قصة سيدنا موسى 

 .3 ويدل هذا على تخصيص الذكر وشرف المذكور، وكل سورة فيها فائدة زائدة

 ا إلى فرعون،أن يذهب -السالم  ماعليه -وهارون موسى ثم بعد ذاك أمر اهلل تعالى111

: ) اذهب أنت وأخوك بآيتي وال تنيا في ذكري( أي: بالمعجزات -عز وجل-قال اهلل 

وإن كانتا معجزتين، إال أن فيهما الكثير من اآليات،  -العصا واليد  -التي رأيتها

فالعصا عند انقالبها حيوانا آية، وكانت في حجمها ثعبانا آية ثانية، وفي سرعة 

في ذكري( ترا وال تضعفا، )ْفال َت وال تنيا في ذكري(حركتها آية ثالثة، واليد كذلك، )

  .4ري، من ذكر باللسان، أو تفكر أي: ال يشغلكما معاناة التبليغ عن ذك

    

                                                             
 (. 35 -25، اآليات ) 16سورة طه، ج  -1 

 (.56 - 41، اآليات ) 16سورة طه، ج  -2
  .263 ص ،4 ج ،المديد البحر عجيبة، ابن: انظر -3
    .277 ص ،السابق المرجع -4
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 والعرض الترغيب معاني على الدال الكالموالقول اللين:  ،) فقوال له قوال لينا (

       أو المخاطب رأي تسفيه على الكالم يشتمل أن تجنب مع االمتثال، واستدعاء

 َلَك َهل َفُقْل)  ، وحسن الدعوة والبيان، في قوله تعالى:وقد بان لين الكالم ،1 تجهيله

 .  2( َفَتْخَشى َرِبَك ِإَلى َوَأْهِدَيَك( 18) َتَزَكى َأن ِإَلى

يتذكر( أي: ينظر ويتفكر، فيما يسمع من الترغيب، فيتعظ ويستفيد من ذلك،  ) لعله

 )أو يخشى( عذاب اهلل تعالى فيرتدع عن ظلمه.

)قاال ربنا إّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى( أي: إّنا نخاف أن َيْعجل علينا 

 الحَد تجاَوَز إذا"  و)أْفَرَط(: ر المعجزة،بالعقوبة، فال يصبر حتى تتمم الدعوة وتظه

، ) أن يطغى( يزداد طغيانا، وهذا يحتمل أن 3" َعَجل: األمر في أفَرَطاألمر،...و في

، فكل واحد منهما  -عليه السالم  -موسى  قاله عندما لقَي -عليه السالم  -هارون 

به لهما، وإن اختلف زمان القول، كخطا، فكأّن اآلية أخبرت عن قوةقاله على حد

 َواْعَمُلوا الَطِيَباِت ِمَن ُكُلوا الُرُسُل َأُيَها َياعليهم السالم في قوله :) -تعالى للرسل 

  -عليهم السالم  -، فيستحيل أن هؤالء الرسل 4( َعِليٌم َتْعَمُلوَن ِبَما ِإِني َصاِلًحا

 .5 اجتمعوا في زمان واحد، ولكن الخطاب موجه للكل 

إنني معكما( برعايتي وحفظي ومعونتي، وال  ) قال ال تخافا( من فَرطه أو طغيانه؛)

يحصل شيء إال بإذني وإرادتي، ) أسمع( كالمكما، ) وأرى( مكانكما، ثم أمرهما 

تعالى فقال: )فأتياه( واإلتيان أثر الذهاب، أمرهما اهلل بالذهاب عندما كانا بعيدين عن 

لينا أو أن يطغى(، مكان فرعون، فلما اقتربا من مكانه، وقاال:) إّنا نخاف أن يفرط ع

هارون أمرهما اهلل أن يأتياه، أي: أن يحال في مكانه ويصال إليه، وَعّلم اهلل موسى و

 112.            6 فرعونمع  ن بهما يتكلما -عليهما السالم  -

) فقوال إّنا رسوال ربك( أي: أرسلنا اهلل إليك؛ حتى يعرف الطاغية شأنهما، ويبني 

من عند اهلل الواحد القهار، ) فأرسل معنا بني  أنهما رسوالنه بناًء على قولهما، جواب

ن، واألعمال إسرائيل وال تعذبهم( أي: أطلق بني إسرائيل من العبودية، والذل والهوا

  لِسْرُأ موسى أن على يدل إسرائيل بني إطالق طلب على واالقتصار، "7الشاقة 

                                                             
 .124 ص ،19 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن: انظر -1

   (. 19- 18)  اآليات ،31 ج النازعات، سورة -2
 .491، ص 4، ج ، مقاييس اللغةابن فارس -3

 (.51، آية) 18سورة المؤمنون، ج  -4
 .278، ص 4، ج البحر المديدانظر: ابن عجيبة،  -5
 .296، ص 5، ج تفسير القرآن العظيم انظر: ابن كثير ، -6
     .276، ص 5، ج معالم التنزيلانظر: النغوي،  -7 
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 ،لهم لحةْصالُم الشريعة فيهم بثَي بأن مستقلة، أمة وتكوين ،إسرائيل بني إلنقاذ

 وقومه فرعون دعا ذلك ومع ،بالشريعة القبط لخطاب يرسل ولم سلطانهم،ل والمقيمة

 ذلك ألن وأيضاأظهرهم،  بين هو الذي نكرمال تغيير عليه يجب ألنه ؛التوحيد إلى

 .1"  إسرائيل بني إطالق طلبل إجابته إلى وسيلة

 حف جف  مغ   ُّ على فرعون، وقاال له: -عليهما السالم  -ولّما دخل موسى وهارون 
َّ جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف

  -عليه لعنة اهلل  -عرف فرعون  ،2

 مل خل حل  ُّ : -ممتنا عليه ومحتقرا لشأنه  - ، فقال فرعون-عليه السالم  -موسى 
َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل

3
 جه هن من  ُّ  ، وَذّكَره بقتل القبطي، قال: 

ويكون لفرعون  -عليه السالم  -؛ حتى يتلعثم موسى 4َّ  خي حي جي ٰه مه

. 5 ذريعة في عدم قبول دعوته  
 

 جم يل ىل مل خل  ُّ :جج فرعون بقولهدحض ِح  -عليه السالم  -غير أن  موسى 
َّ خم حم

 غير على يومئذ كنت أي: اعترُف بقتلي للقبطي، وفعلت هذا؛ ألني ،6

 ضللتعدم المعرفة،  تقول: " معنىب ، والضالل شريعة وجود لعدم ؛بالحق معرفة

َّ حئ جئ  يي ىي ُّ  تعالى كقوله ،7  "لهما تهتِد لم ِإذا والَداَر، المسجد
8
  

. 9، وهذا االعتراف ال يجعلني أتهيبك يا فرعون في قول الحق، وتأدية الرسالة     
 

َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم  ُّ :-عليه السالم  -ثم قال 
11 ،

 خل حل جل مك لك خك حك جك  ُّ  من تآمركم على قتلي، قال تعالى: ترأي: ففر
َّ  خم حم جم  هل مل

م، وَقَصَد ، فوهبه اهلل حكما، والحكم: الحكمة والعل11

 قياُسها، هذا :والِحكمة...  الُظْلم من الَمْنع هو الُحْكم: الة، و "النبوة، ثم كلفه بالرس
113.           12 "الجهل من تمنع ألنها

 

                                                             

  .127 ص ،19 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن -1 
  (.17- 16)  اآليات ،19 ج الشعراء، سورة -2
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 جي يه ُّ على امتنان فرعون عليه بالتربية، للرد  -عليه السالم  -ثم عاد موسى 
َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

ته في بيته ، أي: أن موسى أنكر على فرعون أن تربي1

 مرواأل إسرائيل، بني إذالل بسبب إال كانت مانعمة َيُمَن بها عليه؛ ألن هذه التربية 
   . 2موسى عليه السالم في اليمفي إلقاء  تسبب الذي هم،أطفال باستئصال

     114
 

للحوار  على فرعون، وأفحمه وألجمه، اضطر -عليه السالم  -وبعد أن رّد موسى 

ر المهزوم أمام قومه، فقال فرعون : ) فَمن ربكما يا هظوالنقاش، حتى ال يظهر بم

موسى( وتوجيه الخطاب لموسى دون هارون؛ ألن فرعون َعِلَم أن موسى له 

 .3 باإلشارة أو بالقول قهِدَصُي ، وهارون وزيرهفي الكالماألصالة 

َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي  ُّ  -عليه السالم  -فأجابه موسى 
 ت، أثب4

 جملة من فرعون نوأ ،الموجودات لجميع هلل الربوبية  -عليه السالم  -موسى 
المفسرون في تأويل هذه اآلية عدة  وقال(، َشْيٍء ُكَل) عموم في داخل فهو األشياء،

 أقوال، منها: 
 صلحه،ُيخلق ما  ما كل أعطى أي:(َهَدى ُثَم َخْلَقُه َشْيٍء ُكَل َأْعَطى) :قال بعضهم -1

 . 5صالح معيشتهم  على يعينهم شيء كّللخلقه  وهّيأ

  مئ خئ حئ  ُّ : تعالى كقوله ( " َهَدى ُثَم َخْلَقُه َشْيٍء ُكَل َأْعَطى ): آخرون وقال -2
َّ هئ

 ثم واألرزاق، واآلجال األعمال َكَتب: أي إليه، الخالئق وهدى قدًرا، قدر: أي، 6

 .  7 " منه الخروج على أحد يقدر وال عنه، يحيدون ال ذلك، على سائرون الخالئق

   

فرعون) فما بال القرون األولى( أي: ما حال األمم الماضية؟ وكأن عدو اهلل،  قال 
 -عليه السالم  -لّما خاف أن ُيْبهت، وُيفضح أمره للحاشية، بإظهار حجة موسى 

ه اآلن، ف موسى إلى الكالم الذي ليس أوانصرعليه،  سأل فرعون هذا السؤال لَي
إجابًة، أفحم بها فرعون وأسكته،  -م عليه السال -من الحكايات والقصص، فأجابه 

 ربي يضل ال كتاب في ربي دنع هامعل)، أجابه قائال: 8وأبقى الحوار في صميمه 
نفى عن اهلل تعالى صفتين ال تخلو من إنسان؛ لبيان عجز فرعون   (ينسى وال  

 
 

                                                             

 (. 22)  آية ،19 ج الشعراء، سورة -1
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له صفات الكمال   -تبارك وتعالى  -وأن الرب  (والنسيان الضالل)وضعفه، وهما 

َّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين ىن  ُّ  :ل، كما قال تعالىوالجال
1
.  

  

 نفَم التدبير، في يخطئ ال: "أي( ُيضل ال) المحفوظ، اللوح في: أي( كتاب في)  
 ال أنه، ) وال ينسى( فيتذكر، و2"  عاجله فلحكمة عاجله نوَم أنظره، فلحكمة أنظره
َنفَي الربوبية في نفسية فرعون،   كتاب، وأتى بصيغة ) ربي(؛ حتى ُيؤكد إلى يحتاج

وعاد للكالم عن رب العالمين وتعظيمه وتمجيده، وليعرف فرعون أنه في ضالل 
) الذي جعل لكم األرض مهدا(  -عليه السالم  -مبين باّدعاء الربوبية، ثم قال موسى 

إلى طريق  مهيأة للسكن والقرار، ) وسلك لكم فيها سبال( طرقا، تسيرون من طريق
        حوائجكم، ) وأنزل من السماء ماء( الغيث المنبت، ، تنتفعون بها، وتقضون 

) فأخرجنا به( هذا من كالم اهلل، لبيان كمال القدرة والعظمة في إخراج النبات، فال 
يكون هذا اإلخراج إال من إله عظيم الشأن، قادر على الفعل، ) أزواجا من نبات 

شكاال متفرقة، ) كلوا وأرعوا أنعامكم( أي: آذنين لكم أن تأكلوا شتى( أي: أصنافا وأ
منها، وأن ترعوا األنعام من هذا النبات المتفرق، الكثير، المختلف شكله، ولونه، 

.3وطعمه، ورائحته   
 

) إن في ذلك( من تمهيد األرض ، وجعل الطرق، وإنزال الماء ،وإنبات النبات، 

صادقة، تدل على صفات الكمال، وأسماء الجالل، )آليات( دالئل واضحة، وبراهين 

عليهما من اهلل أفضل الصالة وأتم  -هلل الواحد المنان، وعلى صدق موسى وهارون 

 ،العقل :والُنْهَيُة، "4 السالم، ولكن ليس للكل، بل )ألولي الُنهى( ألصحاب العقول

 115.               5" القبيح عن َتْنَهى أَلنها بذلك سميت

، والرد عن كل شبهة بكالم فصيح، ُيدمر كل والتوضيح، والتفصيل هذا البيان وبعد

 ين ىن  نن   ُّ  :-عليه السالم  -لموسى  -نه اهلل لع -باطل كما الريح، قال فرعون 
َّ ىي ني مي زي ري ٰى

بالسجن دليل ضعف، واعتراف أن ثمة  ، وَتَوُعُده6

 خئ حئ جئ  يي   ُّ :  - إيمانه في والطمع به اللطف جهة على - له قال إله غيره،
َّ هئ مئ

المشاهدة، وكان موسى وهارون  إلى المناظرة من الحجة إقامة انتقلت، 7  

                                                             

  (.11)  آية ،25 ج الشورى، سورة -1
 . 218، ص 11، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -2
 .281، ص 4، ج البحر المديدانظر: ابن عجيبة،  -3
 .282، ص المرجع السابق -4
 .343، ص 15، ج لسان العربابن منظور،  -5
 (.29، آية ) 19سورة الشعراء، ج  -6
  (.31) آية ،19 ج الشعراء، سورة -7 
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َّ مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف  ُّ أخبراه بذلك عند بداية الحوار، 
1

  ،

َّ خت حت  جت هب مب خب حب جب  ُّ   قال فرعون
 مت  ُّ  ، لعله يجد ثغرة فينتهزها،2

َّ مح جح مج حج مث هت
3
 .  

 

، رد الخارقة والقواطع الدامغة، والبراهين واألدلة الواضحة، اآليات هذه بعدو  

َّ مظ حط  مض خض حض  ُّ العنيد المتكبر الساذج، قائال ِلَمن حوله من المأل: 
4

، وكما  

َّ يف ىف يث ىث نث مث  زث   ُّ  قال اهلل تعالى:
، وقال اهلل في شأن هذه 5

َّ جمهل مل خل حل جل مك  ُّ اآليات:
 اليد لون وتبدل حية، العصا انقالب :وهي 6

 وانفالق والطوفان، والدم، والضفادع، والقمل، والجراد، القحط، اتوسنو بيضاء،
عليه  -موسى  يات جاءت متراخية طوال دعوة، ومما ال شك فيه أن هذه اآل البحر

.    7 لفرعون وقومه  -السالم   
          116  

، وللقصة -عليه السالم  -بعد ذلك جمع فرعون سحرة مصر حتى يواجهوا موسى 

 .8 -إن شاء اهلل تعالى  -بقية في مبحث دعوة سيدنا موسى لبني إسرائيل 
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 استنباط الهّم الدعوي:

إلى الذهاب لدعوة  -عليه السالم  -موسى لاد المنبثق عن ِبْعثة اهلل إّن االستعد -1

إلقامة  -عليه السالم  -مات هّمه ، من عالوإخراج بني إسرائيل فرعون وقومه،

مع أنه قتل منهم نفسا، لكن َيَهب جبروت فرعون وطغيانه،  لمونشره،  ف التوحيد

 -السالمعليه -ذهب إليهم داعيا شجاعا ال يخاف في اهلل لومة الئم، ولحرص موسى 

وهي شرح  ،من اهلل تعالى أن يمده بمقومات النجاح على الدعوة إلى اهلل طلب

ه، ويدعوهم ، حتى يستطيع مالقاة فرعون وَمألمرالصدر، وإفساح القلب، وتيسير األ

 إلى اهلل وحده، وينفي عبادة فرعون واستعباده للناس. 

حسن الحرص على  و على الدعوة -لسالم عليه ا -ومن براهين هّم موسى  -2

وأن يعينه  ،به أن يشرح صدرهه من رُبَلن التقصير في أدائها، َط، والخوف ماتبليغه

 والرسالة الدعوة تأدية أراد -عليه السالم  -موسىأن  دال علىلب هذا الط، فبأخيه

موسى بإشراك هارون معه في الدعوة،  وجه، فامتن اهلل تعالى على أكملعلى 

ه في العمل الذي اختاره اهلل وهكذا الداعي يدعو اهلل تعالى أن يستخدم أصحابه وأحباب

ه وأبنائه، عندما يلقى تأييدا من أهله، وزوجفالداعي  -عليهم السالم -لألنبياء سبحانه 

 وأصحابه وأحبابه، تكون دعوته أقوى وأجود.

ومن مظاهر الهّم الدعوي، الطمع والرجاء في هداية فرعون، ودليل هذا الهّم،  -3

وأسلوب الجدال بالتي هي أحسن، ففي ِعْلم اهلل  القول اللين، والمالطفة واإلحسان،

عليها  -تعالى القديم، أن فرعون لن يؤمن، ومع هذا أرسل اهلل موسى وهارون 

من، حتى إليه، وأوصاهما باللين واإلحسان، ولم يخبرهما تعالى أنه لن يؤ -السالم 

 إيمانه. في  يذهبا إليه بطمٍع ورجاٍء

بعمد أو غير عمد، ال يمنعه  ،أو خطيئة ارتكبها ،اعتراف الداعي بذنب أصابه -4

ذلك من دعوة الناس إلى اهلل تعالى، وأن يكون سببا في هدايتهم وداللتهم على الخير، 

عليه  -، وهذا مستنبط  من اعتراف موسى لو كان في ماضيه ما ُيعاتب عليهحتى و

 هكالم معتل القبطي، فرغم اعترافه، لم يمنعه ذلك عن اللفرعون ق -السالم 

 نم اليقيبل سار إليه بهٍم وهمٍة ال مثيل لهما، وانبعاث هذا الهّم؛ سببه ِعْلومحاورته، 

ال يخاف في دعوته إال اهلل  -عليه السالم  -فإنه ه، أن اهلل ناصر دعاته وأولياءب

دح اهلل، وال يخاف إال تعالى، والداعي ال يخاف في اهلل لومة الئم؛ ألنه ال يرجو إال م

 .إن وقع في معصيته سبحانه وتعالى هذممن 

حقيقة هّم الدعوة تظهر في كالم الداعي لغيره، وأكبر هٍم يجب إظهاره، هو أن  -5  
 الفّعال الحقيقي في األمور واألحوال واألشياء هو اهلل وحده، وأن الذي يتولى أمور 
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كالم  فيالعباد ويدبر شؤونهم، هو رُب واحد ال رَب سواه، وهذا الذي ظهر جليا 
مع فرعون، فنفى ربوبيته، وأثبت الربوبية هلل وحده، وتكلم  -عليه السالم  -موسى 

في أفعال اهلل تعالى وصفاته؛ حتى يتقين فرعون وقوعه في ضالل كبير عندما قال : 

َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ 
1

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ ، كفره وطغيانه، فكانت عاقبة  
  . 2َّ مت زت رت يب ىب نب مب
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 118            تمهيد.

في كتاب اهلل تعالى بأسلوب القصة،  -عليهم السالم  -جاءت دعوة األنبياء 
 انتشر كثيرا في سور القرآن، قال تعالىوهذا األسلوب من أساليب القرآن 

 جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب  ُّ :
 ، والقصة : " الخبر2، أي: أحسن األخبار وبأحسن طريقة و أسلوب 1َّ

، وقد نفى علماء التفسير أن تكون 3بها " رَبالُمْخ عن غائبة حادثة عن
القصة الواحدة كررت في القرآن العظيم بال فائدة جديدة تختلف عن 

وفوائد جديدة،  اسابقتها، فكل تكرار للقصة يحمل في طياته معاٍن وأغراض
 ما ال يوجد في سورة أخرى، ومثال ذلك:

 

وردت في عدة سور: في سورة األعراف  -عليه السالم  -قصة سيدنا نوح 
، وسورة يونس، وسورة هود، وسورة المؤمنون، وسورة العنكبوت، ولكن 

بغرض ت وذلك أن سورة العنكبوت جاء ور كلها،ال تكرار في هذه الس

 جف مغ ُّ  ة نوح في قومه، وهو قوله تعالى:وهو بيان مدة دعو معين،
  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

 :لنزول، قال تعالى، وفي سورة المؤمنون ُذِكَر ما يقوله عند االستواء وا4َّ

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ 
،  5َّ ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

الشعراء والقمر ُذِكرت القصة بما يناسب موضوع السورة  وفي سورتي
وأسلوبها ككل، فهي بين اإلجمال والتفصيل، أما في سورتي األعراف 

لة لكثير من الجزئيات التي لم ُتذكر في غيرها ِصَفوهود، فجاءت القصة ُم
.6من السور   

                                                             
 (.3، آية ) 12سورة يوسف، ج  -1 

 .235، ص 6، ج البحر المحيطانظر: ابن حيان،  -2
 .63، ص 1، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  -3

 (.14، آية ) 21سورة العنكبوت، ج  -4
 (.29  - 28، اآليات ) 18سورة المؤمنون، ج  -5
 -، دار النفائس اإلعجاز البياني في القرآن الكريمهـ(، 1432انظر: فضل عباس، الشيخ فضل حسن ، ) ت  -6

 . 373 - 372هـ، ص 1437 - 1األردن، ط 
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119:            1وأغراض، منها  كٌمِح ا القصص القرآنيولهذ  
وأتباعهم، وما حصل لهم من أذى في سبيل اهلل  -السالم  معليه -األنبياء  أخبار -أ

 خت حت جت هب ُّ تعالى، نفقه به سنة اهلل في مدافعة الحق للباطل، قال تعالى: 

َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت  مت
، فكلما ُوجد 2

وكيف  -عليهم السالم  -الباطل ُوجد الحق ليزهقه، وهذا واضح في قصص األنبياء 
بروا وثبتوا على أداء الحق، حتى نصرهم اهلل على الباطل، وكما قال تعالى: أنهم ص

  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع  ُّ 
َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل

3   

 

في الدعوة إلى اهلل،  -عليهم السالم  -بيان لمناهج األنبياء في هذا القصص العظيم -2

 مكلك خك حك  جك مق حقمف خف حفجف مغ جغ مع  ُّ ها، كما قال تعالى :والصبر علي
َّ  جم هل مل خل حل جل

، واالقتداء بهم ال يكون إال باتباع أساليبهم وطرقهم في 4

 الدعوة إلى اهلل تعالى.
مثل قارون، وإما بالجاه  ،القصص أسباب طغيان اإلنسان، فإما بالمال يبين هذا -3

 ،طغاةوانخداعهم بهؤالء ال ،كشاكلة فرعون، وإما باتباع األشراف والسادة ،والسلطة

  ُّ ، كما قال اهلل :، ومثال ذلك قوم فرعونكمثل هامان، وإما بالجهل وخفة العقول

َّ جئ يي ىي ني مي زيري  ٰى ين
5

، كقوم يةجسد، وإما بالشهوات ال 

. -عليه السالم  -لوط  
التشويق في تتبع األخبار، ومالحقة األحداث؛ ألخذ العِبر والعظات، حتى  أسلوب -4

 يتعلق القلب بهذا الكتاب الكريم.

 بما دعوته في - وسلم عليه اهلل صلى - محمد صدق إظهار القصص  في هذا   -5

ا من إعجاز علمي ، وأيضا فيهواألجيال القرون عبر الماضين أحوال عن به أخبر

قد ظهر في عصرنا الحاضر، عندما تتحدث هذه القصة عن السماء، واألرض، 

صلى  -والنبات، واإلنسان، وغير ذلك من األشياء التي َتْثبت بها صدق رسالة محمد 

 .-اهلل عليه وسلم 

، وَسيُُبرز فيها مع أقوامهم األنبياء عن بعض قصصوفي هذا المبحث سأتكلم 

   الدعوي لهذا النبي الكريم في دعوته لقومه .  الهّم مواقف 

                                                             

 -، مؤسسة الرسالة قصص القرآن للدعوة والدعاة، هـ ( 1435)ت انظر : زيدان، عبد الكريم زيدان ،   -1
    .   7 - 6هـ، ص 1434  - 1لبنان، ط 

 (.251، آية ) 2سورة البقرة، ج  -2

 (.111، آية ) 12سورة يوسف، ج  -2
 (.91، آية ) 7سورة األنعام، ج  -4
 (.54، آية ) 25سورة الزخرف، ج  -5
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 121        .قومهل - السالم هعلي - نوح سيدنا دعوة: األول المطلب 

 كلهم ،قرون عشرة نوح و آدم بين كان" : قال - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن

 ،كتابه أنزل و ،المرسلين و النبيين اهلل بعث اختلفوا فلما ،الحق من شريعة على

، ويقيمون يؤمنون باهلل ، فقد عاش الناس فترة عشرة قرون1"  واحدة أمة فكانوا

شرعه، وبعد هذا اإليمان فسد حال الناس وبدأوا بعبادة األصنام والطواغيت، فبعث 

رحمة للعباد، حتى يرشدهم ويعيدهم إلى الطريق  -عليه السالم  -اهلل تعالى نوحا 

 ِفي َكاَنْت اَلِتي اأَلْوَثاُن َصاَرِتقال:"  - اعنهم الَله رِضي - اٍسعب ِناب المستقيم، فعن

 َأْوَحى َهَلُكوا َفَلَما ،ُنوٍح َقْوِم ِمْن َصاِلِحيَن ِرَجاٍل َأْسَماُء ... ،َبْعُد اْلَعَرِب ِفي ُنوٍح َقْوِم

 َوَسُموَها َأْنَصاًبا ْجِلُسوَنَي َكاُنوا اَلِتي َمَجاِلِسِهْم ِإَلى اْنِصُبوا َأِن َقْوِمِهْم ِإَلى الَشْيَطاُن

 .2"  ُعِبَدْت ،اْلِعْلُم َوَتَنَسَخ ُأوَلِئَك َهَلَك ِإَذا َحَتى ُتْعَبْد َفَلْم ،َفَفَعُلوا ،ِبَأْسَماِئِهْم

هو أول رسول بعثه اهلل تعالى للبشرية بعد ما ُعِبدت  -عليه السالم  -فسيدنا نوح 

 ري ٰى ين ىن نن  ُّ  :- عز وجل -األصنام، ودعا قومه إلى اهلل تعالى، قال اهلل 

َّ خت  حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي
، فأظهر لهم 3

شديد، ومن كمالية أنه ُمرسل من عند اهلل إليهم، وأنه نذير لهم بين يَدي عذاب 
إني أخاف ه اتجاههم في دعوته، فقال : )عّبر عن شعور -عليه السالم  -رحمته 

 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  ُّ  :،  وأخبر اهلل عنه أنه قال لقومهعليكم(
 جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ 
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس
 جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ
َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

4
 .  

 

دعوته لقومه بالنداء) يا قوم(؛ فهو أجدى إلقبال أذهانهم  -عليه السالم  -نوح  بدأ    
أراده لقومه،  لخير بهم، فما يريده من خير لنفسهإليه، ونسبهم لنفسه؛ لصدق إرادة ا

وأخبرهم أنهم إذا عبدوا اهلل واتقوه وأطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، يغفر اهلل تعالى 
لهم ذنوبهم، ويؤخرهم إلى آجالهم التي قدرها عليهم في بطون أمهاتهم، كما قال 

 َوُيْؤَمُر الُروَح ِفيِه َفَيْنُفُخ اْلَمَلُك ُيْرَسُل ُثَم: "  -صلى اهلل غليه وسلم  -رسول اهلل 

                                                             
، 2(، ج 3654، حديث )عسق حم سورة تفسير، كتاب التفسير، باب:  المستدرك على الصحيحينالحاكم،  -1 

 .الذهبي ووافقه "،يخرجاه لم و البخاري شرط على صحيح حديث ،قال الحاكم:"481ص 
، {ويعوق يغوث وال سواعا وال ودا تذرن وال}، كتاب التفسير، باب: صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -2

    . 199، ص 6(، ج 4921حديث )
 (.25، اآليات ) 12سورة هود، ج  -3
 (.13 - 2، اآليات ) 29، ج  -عليه السالم  -سورة نوح  -4
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، إذن: فاألجل المسمى: 1َسِعيٌد " َأْو َوَشِقٌى َوَعَمِلِه َوَأَجِلِه ِرْزِقِه ِبَكْتِب َكِلَماٍت ِبَأْرَبِع
وإن لم تفعلوا ذلك، فإن أجل العذاب ووعيده 121هو العمر الذي حدده اهلل لكل مخلوق،

 رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ : تعالى ذا جاء ال يتأخر، كما قال اهللإ
  3. 2(َّ  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب

 

أسلوبا من أساليب الدعوة إال أخذ به، وهذا ما ظهر  -عليه السالم  -ولم يترك نوح 
في شكواه هلل تعالى، فقد دعاهم ليال، ودعاهم نهارا، ودعاهم ُمَرِغبا، ودعاهم مَرِهبا، 

ومع هذا عزموا على أال يؤمنوا، ودعاهم عالنية جماعيا، ودعاهم سرا انفراديا، 
واستكبروا وعاندوا، بل كان إذا كلمهم غطوا رؤوسهم، ووضعوا أصابعهم في 

 مب زب رب ُّ آذانهم، كي ال يسمعوا فيؤمنوا، وأيضا اتهموه أنه ضال ، قال تعالى :
َّ نت مت زت رت يب ىب نب

 حج مث هت مت  ُّ ، وقالوا فيما قد قيل:4
 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

َّ مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
ة والرؤساء : ما ، أي: قال الساد5

 اْلُهَدى َجاءُهُم ِإْذ ُيْؤِمُنوْا َأن الَناَس َمَنَع َوَمادمي مثلنا!، قال تعالى: )أنت يا نوح إال آ
وقال قومه له: وما َتِبَعك إال الناس الضعفاء  ،6( َرُسواًل َبَشًرا الَلُه َأَبَعَث َقاُلوْا َأن ِإاَل

الفقراء الذين ال قيمة لهم في مجتمعنا، واتبعوك من أول ما دعوتهم وتكلمت معهم، 
فلم يتفكروا وُيْمِعُنوا النظر والفكر، وهذا يدل على تكبرهم؛ ألن الحق إذا ظهر فهو 

 زوا بين صنائعهمّيَممهم، فلم ُيأحق أن ُيّتبع، وألن األنبياء ُأرسلوا للناس كافة في أقوا
وطبقاتهم، ولم ُيرَسلوا حتى ُيغيروا هيئات الناس وصورهم، بل جاؤوا لتغيير 

. 7الصفات والقلوب   

 

 

 

                                                             
 َوَأَجِلِه ِرْزِقِه َوِكَتاَبِة ُأِمِه َبْطِن اآلدمي في اْلَخْلِق َكْيِفَيِة باب، كتاب القدر، باب: صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -1 

   .44أ ص 8(، ج 6893حديث )، َوَسَعاَدِتِه َوَشَقاَوِتِه َوَعَمِلِه
 (.111، آية ) 12سورة هود، ج  -2
 .177 -176، ص 29، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -3
 (.61 -61، اآليات ) 8سورة األعراف، ج  -4
 (.27، آية ) 12سورة هود، ج  -5
 (.94، آية ) 15سورة اإلسراء، ج  -6
 .23، ص 9ج  ،الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -7
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  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق  ُّ  عليهم بقوله: -عليه السالم  -وح ن ورّد

، أي: يا قوم أريتم إن كنت على 1 َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل

ال ُنجبركم على سالة، َفَعميت قلوبكم عن فهمها، فوآتاني النبوة والريقين من اهلل، 
           122    2األخذ بها، وأنتم ال ترغبون فيها.

ن أراد أن يسمعوا له، أن يطرد هؤالء الذين اتبعوه،  إ -عليه السالم  -وطلبوا منه  

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مك لك هش مش هس مسُّ  قال تغالى:
، أي: كيف تريد منا أن 3 َّ ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خنحن جن

نؤمن لك واتبعك أدنى القوم؟!، قال نوح: ليس علّي أن اتتبع ما وراءهم، إن علّي إال 
اهلل تعالى، وطلبوا منه أن  إلىأن أقبل منهم إيمانهم باهلل وتصديقهم بي، وسرائرهم 

   4لفقير، والغني، والشريف، والوضيع.يطردهم، فأبى عليهم؛ ألن األنبياء ُأرسلوا ل
   

فيها، وقد استمرت دعوته تسعمائة وخمسين سنة، كان فيها من العناء والتعب والصبر ما 

، فحينئذ دعا سيدنا نوح 5 َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك  ُّ فجاء الوحي من اهلل تعالى:

عليه  -ستأتي، قاللتي عليهم حرصا على َمن ءامن، وخوفا على األجيال ا -عليه السالم  -

 خل حل جل مك لك خك حك    جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّ  : -السالم 

من الكفرة أحدا على وجه األرض، وعلل ذلك  ، أي: يا رب ال تبق6    َّ حم جم  هل مل

إن أبقيتهم أضلوا المؤمنين، وال يلدوا إال أوالدا يكونون عند سن البلوغ  :بقوله: يا رب
لظالمين المكابرين كافرين فاجرين، وعرف ذلك من خالل تجربته إياهم، فكانت عاقبة ا

َّحط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ  : كما قال تعالى
، أي: 7

ًرا( وإما أغرقهم في الماء ثم َنا بسبب كفرهم وذنوبهم أغرقهم اهلل في الماء، )َفُأْدِخُلوا

السالم  عليه -ُعِذبوا في قبورهم بحّر القبور، وهذا العذاب إنما جاء ليس بسبب دعاء نوح 

 حج مث  هت مت خت حت جت هب ُّ، بل أيضا كما قال تعالى :وحسب عليهم  -

         9، وهذه هي نهاية الظلم والكفر والجحود.8َّ

 

                                                             
 (.28، آية ) 12سورة هود، ج  -1 

 .25، ص 9، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -2
 (.115 -111، اآليات ) 19سورة الشعراء، ج  -3
 . 151، ص 6، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -4
 (.36، آية ) 12، ج  -عليه السالم  -سورة هود  -5
 (.27 - 26، اآليات ) 29، ج  -عليه السالم  -سورة نوح  -6
 (.25، آية ) 29، ج  -عليه السالم  -سورة نوح  -7
 (.6، آية ) 7سورة األنعام، ج  -8
 .312 - 311، ص 18، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -9
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، عند 1 بالطوفان في مبحث سابق -عليه السالم  -بيان كيفية هالك قوم نوح  وتم

 مع ابنه. -عليه السالم  -الكالم عن دعوة سيدنا نوح 

 

 استنباط الهّم الدعوي: 

لمشاعر الشفقة والرحمة، والخوف على قومه من  -عليه السالم-إن إظهار نوح  -1

كافة، وظهر  -السالم  معليه -األنبياء عاقبة السوء، من براهين الهّم الدعوي عند 

 َوُيَؤِخْرُكْم ُذُنوِبُكْم ِمْن َلُكْم َيْغِفْرُمَرِغبا لهم : ) -عليه السالم  -ذلك عندما قال لهم نوح 

(، فرجاء َأِليٍم َيْوٍم َعَذاَب َعَلْيُكْم َأَخاُف ِإِنَيله ُمَرِهبا لهم: )و(، وقُمَسًمى َأَجٍل ِإَلى

 123على قومه. -عليه السالم  -العاقبة يدالن على عظيم هّمه  المغفرة، وخوف

طوال هذه المدة الهائلة التي هي قرابة األلف سنة، التي  -عليه السالم  -صبره  -2

ل فيها سخريتهم، وإعراضهم، دعاهم فيها ليال و نهارا، سرا وعالنية، وَتَحّم

من الهّم على إيمان  - عليه السالم -وأذيتهم، وهذا الصبر يدل عن نبع في صدره 

 قومه.

حرصه المتناهي على َمن ءامن معه، ويظهر ذلك عندما طلبوا منه أن يطرد  -3

 ىن من  خن ُّالمؤمنين بحجة أنهم أرذل الناس وأدناهم منزلة، فأبى عليهم، وقال:

  َّ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين
 سعد ، وملة الكفر واحدة، فعن2

 صلى -للَنبّي  اْلُمْشِرُكوَن َفَقاَل ،َنَفٍر ِسَتَة -وسلم عليه اهلل صلى - َنِبِىلا َمَع ُكَنا" َقال:
 ،َمْسُعوٍد َواْبُن ،َأَنا َوُكْنُت :َقاَل ،َعَلْيَنا َيْجَتِرُئوَن اَل َهُؤاَلِء اْطُرْد:  -وسلم عليه اهلل

 صلى - الَلِه َرُسوِل َنْفِس في َفَوَقَع ،ُأَسِميِهَما َلْسُت َوَرُجاَلِن ،َوِباَلٌل ،ُهَذْيٍل ِمْن َوَرُجٌل

 حق مف خف ُّ  َوَجَل َعَز الَلُه َفَأْنَزَل ،َنْفَسُه َفَحَدَث ،َيَقَع َأْن الَلُه َشاَء َما -وسلم عليه اهلل

 خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مق

َّ  جي ٰه مه جه هن من
3  "4 .  

أيضا، أنه دعا على قومه بعد اليأس منهم،   -عليه السالم  -حرص نوح  ومن  -4

هم عن دينهم، وأال يفتنوا األجيال ة قومه للمؤمنين، وحرصا أال يفتنوخوفا من أذي

 المؤمنة القادمة.

                                                             

 .64الفصل الثاني، المبحث األول، المطلب الثاني، ص  -1
 (.29، آية ) 12هود ، ج سورة  -2 

 (.52، آية ) 8سورة األنعام، ج  -3
، باب: فضل سعد بن أبي  -رضوان اهلل عليهم  -، كتاب فضائل الصحابة صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -4

 .127، ص 7(، ج 6394، حديث ) -رضي اهلل عنه  -وقاص 
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ن أنه كان يدعو اهلل تعالى ويتوجه إليه بالمغفرة له ولمََ -عليه السالم  -ومن هّمه  -5
آية تتلى إلى يوم  -عليه السالم  -اهلل تعالى دعاء سيدنا نوح ءامن معه، وجعل 

 مه جه  هن من خن حن جن مم خم ُّ  : - عز وجل -الدين، قال اهلل 
1.124 َّ هئ  مئ هي مي خي حي جيٰه

 

 .قومهل - السالم عليه - هود سيدنا دعوة: الثاني المطلب

 ،-عليه السالم  -من ساللة سام بن نوح  -عليه السالم  -هو النبي الرسول هود 

 -أرسله اهلل تعالى إلى قبيلة عظيمة ُتدعى )عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح 

وهي األراضي  -، سكنوا األحقاف 2(، وهي من قبائل العرب العاربة -عليه السالم 

 َقْوَمُه َأْنَذَر ِإْذ َعاٍد َأَخا َواْذُكْر، قال تعالى: )-الرملية الممتدة من اليمن إلى ُعمان

 ، وقوم عاد أول قبيلة عادوا لعبادة األصنام بعد تطهير األرض بطوفان3(فِباْلَأْحَقا

 َقْوِم َبْعِد ِمن ُخَلَفاء َجَعَلُكْم ِإْذ َواذُكُروْا، قال اهلل عز وجل: )-عليه السالم  -نوح  قوم

 .5، فجاء النذير 4(ُنوٍح

 جغ مع  جع مظ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح ُّ قال تعالى :
 جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ

 َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم
، أي: أرسل 6

 -إلى قوم عاد، وكلمة) أخاهم( تدل على أن هودا  -عليه السالم  -اهلل تعالى هودا 
، فدعاهم إلى توحيد اهلل، وأال 7كان من نسب عاد وينتمي إليهم  -عليه السالم 
أصحاب  -عبادته أحدا من الخلق، ولكن جرت عادة المعاندين في التكبريشركوا في 

، بمعنى: يا 8واتهموه بالسفه، والسفيه: صاحب السخافة والطيش  - ةعجرفلالسيادة وا
هود ما تدعونا إليه من ترك عبادة ما وجدنا آباءنا كالم فيه سفه، قال سيدنا هود: يا 

مين، أبلغكم رساالت ربي، والبالغ: قوم لست سفيها، ولكني رسول من رب العل
 يستلزم عدم الكذب

                                                             

 (.28)  آية ،29 ج نوح، سورة -1
 وثمود، عاد، منهم: كثيرة قبائل وهم العاربة، العرب ، - السالم عليه - إسماعيل قبل كانوا الذين للعرب يقال -2

 وكان، الخليل إبراهيم بن إسماعيل ولد من فهم المستعربة العرب وأما، وغيرهم وقحطان، ومدين، وجرهم، ...
 من العرب كالم أخذ قد وكان البليغة الفصيحة بالعربية تكلم من أول - السالم عليهما - إبراهيم بن إسماعيل

 عليه اهلل صلى - اهلل رسول بها يتلفظ كان وكذلك  ،بالحرم  -عليه السالم  - هاجر أمه عند نزلوا الذين جرهم
 ،األنبياء قصص ،(هـ774ت) الدمشقي، القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء، اأب . انظر: ابن كثير، -وسلم

 . 81، ص 1هـ، ج 1434 - 2 ط القاهرة، - الفجر دار بطي، الصبا الدين عصام: تحقيق
 (.21 ، آية )26سورة األحقاف، ج   -3

  (. 69، آية ) 8سورة األعراف، ج  -4
 .81 ص ،1 ج ،األنبياء قصص كثير، ابن: انظر -5

 (.68 - 65، اآليات ) 8سورة األعراف، ج  -6
 .299، ص 14، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -7
 .59، ص 3، ج مقاييس اللغةفارس، انظر: ابن  -8
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في أصل المبِلغ، وعدم الزيادة فيه، وال النقص منه، ويستلزم إبالغه بعبارة وجيزة  
 في تبليغ الدعوة،التي يجب أن تكون فصيحة مانعة جامعة، وهذه الصفات الكريمة 

 -عالى على لسان هود ال يطلب عليه منهم أجرا، وال يسألهم ماال، قال اهلل توهو 

 مغ جغمع جع مظ حط مض خض حضجض  مص خص حص مس ُّ : -ه السالم علي
 َّ  حف جف

.  2، وهذا دليل اإلخالص هلل في األقوال واألعمال 1  

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن ُّ لكن قومه لم يطيعوه، وقالوا له:125

 َّ مه خم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي خي حي جي
ومن إصرارهم قالوا: وما  ، أي: ما جئتنا بحجة واضحة تبين لنا صدق ما تقول،3

نحن لك بمؤمنين، وما نقول إال أصابك من آلهتنا جنون؛ ألنك عبتها واستحقرت 
.4فعاقبتك بهذا  ،شأنها  

 ىه  مه  جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّ فرد عليهم قائال:

 رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جييه

 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ

 ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث نثمث زث رث

، أي: ُأشهد اهلل على نفسي، وأشهدوا يا قوم؛ لتعرفوا أني بريء مما 5َّ ام  يل

عبدتم من دون اهلل تعالى، ثم َبْرَهن على صدق نبوته، بأن تحداهم جمعيا، سادة 
وعامة، أن يصلوا إليه بأي ضر أو أذى، ويدل هذا التحدي على ثقته بتحقق نصر 

 يي ىي مي خي حي جي ُّ :ا قال تعالىاهلل ألوليائه ولو بعد حين، كم

 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
 َتَوَكْلُت ِإِني) لهم: -عليه السالم  -، وقال 6

وكل ذات ( َداَبٍة ِمْن ما) ،بنصره ُتْقووِث بحكمه، رضيت :أي( َوَرِبُكْم َرِبي الَلِه َعَلى
 كيف يتصرف بها :أي( ِبناِصَيِتها آِخٌذ ُهَو ِإَلا) روح تدب على األرض يقال لها دابة،

 إلّي لونِصَت فال :فهو المالك لكل ما فيها، إذن يشاء، مما ويمنعها يشاء،ما 
  7.يونضرفت

                                                             
 (.51 ، آية )12، ج -عليه السالم  -سورة هود  -1 

  .84، ص 1، ج قصص األنبياءانظر: ابن كثير،  -2

 (.54 - 53، اآليات ) 12، ج -عليه السالم -سورة هود  -3
 .329، ص 4، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -4

 (.57 - 54، اآليات ) 12، ج -عليه السالم  -سورة هود  -5
 (.51، آية ) 24سورة غافر، ج  -6
 .  52، ص 9، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -7
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والناصية: مقدمة الرأس )الجبهة(، وهي من أقسام الدماغ، ووظيفتها إصدار األوامر 
للجسد، وبقية األعضاء جنود عند الناصية، فلقد وصف اهلل تعالى ناصية أبا جهل 

، فاللسان ال يكذب، لكنه عسكري عند الناصية، بحيث 1(َخاِطَئٍة َكاِذَبٍة اِصَيٍةَنبقوله: )
إن أرادت الكذب، أمرت الناصية اللسان َفَكَذب، وجاء هذا الوصف ) أخذ الناصية(؛ 

 ألن العرب إذا أرادت أن تصف أحدهم بالخضوع واإلذالل تقول: فالن ناصيته بيد
126          . 2فالن، فخاطبهم هنا بما يستعملوه 

 

 جل اهلل نإ والمعنى (ُمْسَتِقيٍم ِصراٍط َعلى َرِبي ِإَن):  -عليه السالم  -ثم قال هود

 َوما، كما قال تعالى: )بالحق إال يأخذهم ال فإنه ء،شي كل على يقدر كان وإن ثناؤه

أي: أعرضتم عن التوحيد  (َتَوَلْوا َفِإْن، وقوله: )3(َرُسواًل َنْبَعَث َحَتى ُمَعِذِبيَن ُكَنا

 َقْوًما َرِبي َوَيْسَتْخِلُف ِإَلْيُكْم ِبِه ُأْرِسْلُت َما َأْبَلْغُتُكْموالدين فانتظروا العقاب، ولكني ) 

 َتُضُروَنُه َوَلا) كما يريد،بقوم يعبدونه  ( وفيه وعيد بالهالك، وأنه تعالى يأتيَغْيَرُكْم

 حتى العباد ألعمال حفيظ( أي:  َحِفيٌظ َشْيٍء ُكِل َعَلى َرِبي ِإَن ( بكفركم، )َشْيًئا

 4.ومكركم شركم من يحفظني أو ،عليها يجازيهم

 نن من زن  رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك ُّ لكن عادا اختاروا الكفر والشرك وقالوا:

 َّ ىي  ني مي زي ريٰى ين ىن
 ٰر ُّ  لوا له أيضا متحدين اهلل ورسوله: ، وقا5

َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
، وجاء الوعيد. 6  

 ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّ فقال اهلل واصفا هذا العذاب: 

  حئ جئ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىلمل يك

 الُمِطُل الَسحاُب"  ، أي: أرسل اهلل عليهم عارضا، والعرض:7 َّ هئ مئ خئ

ب ُحبقحط شديد، فاستبشروا بهذه الُس ، وكانوا قد ُأصيبوا8" اأُلُفِق في َيْعَتِرض
الكبيرة، وظنوا أنهم ُأغيثوا فيسقون ويزرعون، ولكن خاب فألهم، بل هو العذاب 

  9تم، وإنما استعجلوه استبعادا لوقوعه.داألليم، والريح العقيم، الذي استعجلتم وأر

                                                             
 (.16، آية ) 31سورة العلق، ج  -1 

، مركز البحوث تهومعجزا  -صلى اهلل عليه وسلم  -بينات الرسول انظر: الزنداني، عبد المجيد بن عزيز،  -2
 .89 - 84هـ، ص 1425 - 3بجامعة اإليمان، ط 

 (. 15، آية ) 15سورة اإلسراء، ج  -3
 .53، ص 9، ج  الجامع ألحكام القرآن انظر: القرطبي، -4

 (.15، آية ) 24سورة فصلت، ج  -5
 (.  22، آية ) 26سورة األحقاف، ج  -6
 (.25 - 24، اآليات ) 26سورة األحقاف، ج  -7
 .156، ص 7، ج لسان العربابن منظور،  -8
 . 286، ص 7، ج  تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،   -9
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 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص  ُّ ووصف اهلل هذه الريح، بقوله: 
 الّريحالصر: " ، 1 َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مفخف حف

تعصف بهم سبع ليال وثمانية هذه الريح الصرصر استمرت والمعنى: ، 2"الباردة
، 3أيام متتابعة دون انقطاع، و يجوز إطالق اليوم على النهار خاصة دون اليل

الكامل، ولذلك ُسمي السيف بالحسام؛ ألنه يقطع الشيء إلى آخره  ُعْطوالحسوم: الَق
، وبعد هدوء الريح، خمدت األجساد، وانقطعت األنفاس، وخرجت األرواح، 4

 نإ :أي (َخاِوَيٍة َنْخٍل َأْعَجاُز َكَأَنُهْمفُصرعوا بتلك الريح، وماتوا شر ميتة، وحالهم )
 تدخل كانت الريح :أي ،خاوية النخل كأصول صاروا حتى قطعتهم قد الريح

. 5 الجوف الخاوية كالنخلة فتميتهم أجوافهم  
 

 ين ىن نن من زن رن مم ُّ هودا وَمن ءامن معه، قال تعالى: ونّجى اهلل تعالى

َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى
، قال ينجو أحٌد بعمله إال برحمة اهلل تعالى له، 6

 َواَل َقاُلوا، اْلَجَنَة َعَمُلُه َأَحًدا ُيْدِخَل َلْن": - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوَلكما قال 
، واندثرت عاد 7"َوَرْحَمٍة ِبَفْضٍل الَلُه َيَتَغَمَدِني َأْن ِإاَل َأَنا َواَل :َقاَل اهلِل َرُسوَل َيا َأْنَت

 َقْوِم ِلَعاٍد ُبْعًدا َأاَل َرَبُهْم َكَفُروْا َعاًدا ِإَن َأالكم، فيا ليتهم استجابوا، ولكن )ْربكفرهم وِش
      127             .8( ُهوٍد

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.8 - 6، اآليات ) 28سورة الحاقة، ج  -1 
 .221، ص 3، ج مقاييس اللغةابن قارس،  -2
 . 62، ص 6، ج روح المعانيانظر: األلوسي،  -3
 .45، ص 2، ج مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،   -4
 . 261، ص 18، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -5
 (.58، آية ) 12سورة هود، ج  -6
، 4(، ج 5673، كتاب المرضى، باب: تمني المريض الموت، حديث )صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -7

 .157ص 
 (.61، آية ) 12سورة هود، ج  -8
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 استنباط الهم الدعوي:

في دعوته، ِحْلمُه على جهل قومه  -عليه السالم  -من دالئل هّم سيدنا هود  -1

بل صبر  اتهموه بالسفه،بحقيقة التوحيد والدين، فلم يقابل السيئة بمثلها عندما 

واحتسب األجر من اهلل تعالى، وهذا الحلم واالحتساب هو ثمرة الهّم الذي في قلبه؛  

     . ليؤمن قومه

وال يسألهم منهم ماال،  في دعوته لقومه، أنه ال يريد -عليه السالم  -يبرزهّم هود  -2

لطلب فلو كان عنده هّم لدنيا، أو هّم لمال، رغب في دنياهم، على ذلك أجرا، وال َي

 .هلل وحده دعوتهذلك منهم، ولكن 

من مستلزمات الهّم الدعوي أنه ال يقتصر على الترغيب، ولكن ال بد من  -3

عليه  -الترهيب حتى يرتدع القلب، وتوجل النفس، وذلك مستنبط من قول هود 

خائف  -عليه السالم  -، فسيدنا هود (َغْيَرُكْم َقْوًما َرِبي َوَيْسَتْخِلُفلقومه ) -السالم 

من عذاب ينزل بقومه فيستأصلهم، وهذا الخوف عالمة الهّم على إيمان الناس، 

 وصالح حالهم مع اهلل سبحانه وتعالى.

في تثبيته للذين آمنوا معه، فالنبي إذا جاء  -عليه السالم  -يظهر هّم سيدنا هود  -4

ة والنجاة، فَمن إلى قوم يدعوهم إلى اهلل تعالى، فهي عالمة  أن اهلل أراد بهم الرحم

خط، وعادة المعرضين تثبيط المؤمنين، استجاب فله الرحمة، وَمن أعرض فعليه الُس

أن اهلل تعالى قرن بين نجاته ونجاة َمن ءامن معه، قال  -عليه السالم  -فيظهر هّمه

 َعَذاٍب ِمْن َوَنَجْيَناُهم ِمَنا ِبَرْحَمٍة َمَعُه آَمُنوْا َواَلِذيَن ُهوًدا َنَجْيَنا َأْمُرَنا َجاء َوَلَما)تعالى: 

لِخيَف ، فلوال ترغيب هود لَمن ءامن، وتصبيرهم على ما مسهم من األذى (،َغِليٍظ

فهُم هود ليس في بداية دعوته لهم وحسب، وإنما في تثبيت َمن عليهم الفتنة والردة، 

 يؤمن وُيْقِبل.
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  .قومهل - السالم عليه - صالح سيدنا دعوة: الثالث المطلب

، بعثه اهلل -عليه السالم  -من ساللة سام بن نوح  -عليه السالم  -هو سيدنا صالح 
تعالى إلى قوم ثمود، وثمود: قبيلة من العرب العاربة، جاؤوا بعد قوم عاد، وقد أشار 

، 1(َعاٍد َبْعِد ِمن ُخَلَفاء َجَعَلُكْم ِإْذ َواْذُكُروْاإلى ذلك القرآن الكريم، قال اهلل تعالى: )

 زث ُّ  : المنورة وتبوك، قال تعالى وكان قوم ثمود يسكنون الِحجر الذي بين المدينة

َّ ىف يث ىث  نث مث
، والِحجر: الوادي الذي سكنوه، وكانوا ينحتون بيوتهم 2

، وهي ما 3 َّ مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ جر، قال تعالى: في صخر الِح

، 4(ِباْلَواِد الَصْخَر َجاُبوا اَلِذيَن َوَثُموَد، وقال تعالى: )(مدائن صالح)ُتسمى اليوم ب
، وكان قوم ثمود يعبدون األصنام، 5عوا الحجارة الكبيرة واتخذوها بيوتا ّطأي: َق

  128.            6فأرسل اهلل إليهم صالحا؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور 

 مل خل حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع  ُّ قال تعالى: 

 هبمب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم  هل

 ثمود إلى أرسلنا، أي: 7 َّ  مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث  هت مت

 وجل عز - اهلل دواوِح (الَلَه اْعُبُدوا َقْوِم َيا َقاَل) ،النسب وةُخواألخ: ُأ ،صالحا أخاهم
 وذلك ( األْرِض ِمَن) خلَقُكم، ابتدأ  (األْرِض ِمَن َأْنَشَأُكْم ُهَو َغْيُرُه ِإَلٍه ِمْن َلُكْم َما ) ،-

 جعلكم: أي (ِفيَها َواْسَتْعَمَرُكْم) األرض، من ُخلق وآدم - السالم عليه - آدم من أنهم
. 8وَهّيأ لكم ما ُيَعّيشكم  وُسَكاَنها، ُعَمارها  

 ىل  مل يك ىك مك لك اك ُّ في قوله تعالى: -عليه السالم  - له لهمَصوهذا ما َف
َّ ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يل

أي:  9

تركتم عبادة اهلل تعالى وشكره، وعبدتم غيره، مع كل هذه النعم التي أنتم بصددها، 
من حدائق وبساتين، ومياه ونعيم، وأعطاكم من ثمار الزروع، ونخل ثمره هضيم، 

، وجعلكم عارفين متقنين فيالَلِين( اللطيف َهِضيٌمو)  

                                                             
 (.74، آلية ) 8سورة األعراف، ج  -1 

 (.81، آية ) 14الحجر، ج  سورة -2
 (.82، آية ) 14سورة الحجر، ج  -3
 (.9، آية )31سورة الفجر، ج  -4
 .418، ص  8، ج معالم التنزيلانظر: البغوي،  -5
 .93، ص قصص األنبياءانظر: ابن كثير،  -6
 (. 62 - 61، اآليات ) 12سورة هود، ج  -7
. 185، ص 4انظر: البغوي، معالم التنزيل، ج  -8  
(.149 - 146، اآليات ) 19سورة الشعراء، ج  -9  
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عارف  بالشيء حاِذُق :أي (ورجل َفِره)الِحْذق والمعرفة،  :( ه)فرو نحتكم للجبال، 
   129. 2  ، فاتخذتموها بيوتا1فيه 

 (َقاُلوا،)لدعائهم (ُمِجيٌب) المؤمنين، من (َقِريٌب َرِبي ِإَن ِإَلْيِه ُتوُبوا ُثَم َفاْسَتْغِفُروُه)

 فينا سيدا تكون أن أي: كنا نرجو (َهَذ َقْبَل َمْرُجًوا ِفيَنا ُكْنَت َقْد َصاِلُح َيا) ثمود: يعني

 . 3( ُمِريٍب ِإَلْيِه َتْدُعوَنا ِمَما َشٍك َلِفي َوِإَنَناقبل أن تقول ما قلت، وقالوا: )

 جض مص خص حص مسُّ   ت نتيجته الهالك والدمار، قالوا:ثم طلبوا منه طلبا كان

َّ حضخض
 ،ربهم من به جاءهم بما صدقه ليعلموا بها، يأتيهم آية عليه قترحوا، " ا4

 إلى وأشاروا - الصخرة هذه من اآلن لهم يخرج أن -هممأل اجتمع وقد -منه فطلبوا
 صالح اهلل نبي عليهم أخذ ذلك فعند ،وكذا كذا صفتها من ُعَشراء ناقة -عندهم صخرة
 اهلل نبي فقام ... ه،َندُقَصولُي به َنَلُيؤمُن سألوا ما إلى أجابهم لئن والمواثيق، العهود
 سؤالهم، إلى يجيبهم أن -وجل  عز - اهلل دعا ثم فصلى، -السالم  عليه - صالح

 التي الصفة على راء،عش ناقة عن إليها أشاروا التي الصخرة تلك فانفطرت
أن  -عليه السالم  -، وقال لهم نبيهم صالح 5"  أكثرهم وكفر بعضهم فآمن ،وصفوها

من الماء ال يشاركها أحد في ذلك اليوم، وأنتم لكم يوم  الناقة لها يوم محدد تشرب
( 155) َمْعُلوٍم َيْوٍم ِشْرُب َوَلُكْم ِشْرٌب َلَها َناَقٌة َهِذِه َقاَلآخر خاص بكم، قال تعالى: )

.  6(َعِظيٍم َيْوٍم َعَذاُب َفَيْأُخَذُكْم ِبُسوٍء َتَمُسوَها َوال  

 اْلَمِديَنِة ِفي َوَكاَن، كما قال تعالى: )ضاألروكان في ثمود تسعة رؤساء ُيفسدون في 
، كان بينهم عاقر الناقة المشهور 7(ُيْصِلُحوَن َوال األْرِض ِفي ُيْفِسُدوَن َرْهٍط ِتْسَعُة

، وكان هؤالء التسعة يحِرضون القبيلة على 8عند أهل التفسير ب )قدار بن سالف(
، وبعد إغراء قدار بن سالف بالمال -عليه السالم  -قتل الناقة، بل وقتل نبيهم صالح 

  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  ُّ  :تعالى قالوالنساء، رصد الناقة وقتلها، 
 ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك
َّ  ٰى ين

 - موسل عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال كما الناس، أشقى أسرع: أي 9

صلى  -قال لهما رسول اهلل  -عنهما اهلل رضي - طالب أبي بن وعلي ياسر بن لعمار
  : -اهلل عليه وسلم 

 
                                                             

 . 394، ص 4، ج مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  -1 
 .124، ص 6، ج معالم التنزيلانظر: البغوي،  -2
 .185، ص 4 ج ،المرجع السابق -3

 (.154، آية ) 19سورة الشعراء، ج  -4
  .157 ص ،6 ج ،العظيم القرآن تفسير ،كثير ابن -5

 (.156 - 155، اآليات ) 19سورة الشعراء، ج  -6
 (. 48، آية ) 19سورة النمل، ج  -7
 لم أقف على رواية صحيحة مسندة في تحديد اسم ذلك الشخص.  -8
 (.  14 - 12، اآليات )31سورة الشمس، ج  -9
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 َعَقَر اَلِذي َثُموُد 1ُأَحْيِمُر: َقاَل اهلِل، َرُسوَل َيا َبَلى: ُقْلَنا الَناِس؟ ِبَأْشَقى َُحِدُثُكَما َأاَل" 
 َهِذِه، ِمْنَها َيُبَل َحَتى َقْرِنِه َعَلى َيَدُه َوَوَضَع َهِذِه، َعَلى َعِلُي َيا َيْضِرُبَك َواَلِذي الَناَقَة،
 كّذبوه ولكن بسوء، يمسوها أال - السالم عليه - صالح أخبرهم ولقد ،2"ِبِلْحَيِتِه َوَأَخَذ

 جميعا كانوا ألنهم ؛(فعقروها) واحد العاقر أن مع للجميع العقر وُأسِند فعقروها،
       .3 العقر لفعل وراضين مؤيدين

 

 همييأت حتى أيام ثالثة مهلة - السالم عليه - صالح سيدنا أعطاهمبعد عفرهم الناقة، و

 مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت يب ىب نب ُّ  :تعالى قال العذاب،

، ولّما كان أول تلك األيام الثالث، مكر التسعة مكيدة أشنع من قتل الناقة، 4 َّ نث

 ىث نث  مث  ُّ  ، قال تعالى: -عليه السالم  -الح أرادوا قتل نبيهم ص
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل
 َتَقاَسُموا ) :قالوا ،5 َّ حئ  جئ يي ىي ني مي زي

 ،ليال لَنقُتله: أي (َلُنَبِيَتَنُه) باهلل، سمينُمْق قالواوتوافقوا، أي:  تحالفوا أنهم: يعني (ِبالَلِه
 ما (َشِهْدَنا َما) دمه، ولي (ِلَوِلِيِه َلَنُقوَلَن ُثَم)معه، أسلموا الذين وقومه (َوَأْهَلُه)

 ( أي:َمْكًرا َوَمَكُروا) (،َلَصاِدُقوَن َوِإَنا) ،مقتله من ندري ال (َأْهِلِه َمْهِلَك) حضرنا،
  .6به  والفتك -عليه السالم  - صالح تبييت قصدوا حين غدرا غدروا

(، َيْشُعُروَن ال َوُهْم) عقوبتهم، تعجيل مكرهم على ( وكان جزاؤهمَمْكًرا َوَمَكْرَنا)
انقضاء األيام الثالثة أرسل 130فكان عقاب هؤالء التسعة غير عقاب بقية القوم، وبعد

 َكَهِشيِم َفَكاُنوا َواِحَدًة َصْيَحًة َعَلْيِهْم َأْرَسْلَنا ِإَنااهلل تعالى عليهم الصيحة، قال تعالى: ) 

 ري ٰى ين ىن  ُّ رة األعراف، قال تعالى :، وفي سو7(اْلُمْحَتِظِر
  .8 َّ ني مي  زي

                                                             
مقاييس  فارس، ابن: انظر.  والجمال بالحسن المعروف األشقر، اللون على ويدل أحمر، تصغير (:)ُأَحْيِمُر -1

 .81 ص ،2 ج اللغة،
 أمير إسالم ذكر: باب ،- عنهم تعالى اهلل رضي - الصحابة معرفة كتاب ،الصحيحين على المستدرك الحاكم، -2

 صحيح حديث هذا  قال الحاكم:" .151 ص ،3 ج ،(4679) حديث ،- عنه تعالى اهلل رضي - علي المؤمنين
  .الذهبي ووافقه ،"مسلم شرط على

 ..331، ص 31، ج ، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور -3
 (. 65، آية ) 12سورة هود، ج  -4
 (.51 - 49، اآليات ) 19سورة النمل، ج  -5
  .171 ص ،6 ج ،التنزيل معالم البغوي،: انظر  -6

 (.31، آية ) 27سورة القمر، ج  -7
 (.78، آية ) 8سورة األعراف، ج  -8
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َّ خص حص مس خس حس  ُّ  وفي سورة الحاقة، قال تعالى:
 ،الصاعقة: الصيحة، و1

 على للداللة (واِحَدًة) ب وصفت ولذلك أهلكتهم، للعادة خارقة عظيمة صاعقة وهي
وفي آية أخرى، قال تعالى:  ،2فدمرتهم  كاملة قبيلة على أتت إذ ،للعادة خارقة أنها

: سواهاف األرض، عليهم أطبق :عليهم دمدم ،3َّ من زن رن مم ام  يل   ُّ 

" : والرجفة ،4 بالدهم وال أجسادهم فيها تظهر ال ، بحيثهمب مستوية األرض جعل
، العاصفة كالرياح سماوية حوادث من فتكون وارتجاجها، األرض اضطراب

. 5" الحاصلة للحالة اسم :فالرجفة كالزلزال، أرضية أسباب من وتكون والصواعق،  

َّ هت مت  خت حت جتهب مب خب حب جب  ُّ هذه نهاية الظلم والشرك، قال تعالى: 
6 ،

 وسلم عليه اهلل صلى الَنِبُي َمَر َلَما ":َقاَل - َعْنُهَما الَلُه َرِضَي - ُعَمَر اْبِن َعِنو
 َأْن ِإاَل َأَصاَبُهْم َما ُيِصيَبُكْم َأْن َأْنُفَسُهْم َظَلُموا اَلِذيَن َمَساِكَن َتْدُخُلوا الََ:  َقاَل ِباْلِحْجِر
.7" اْلَواِدَي َأَجاَز َحَتى الَسْيَر َوَأْسَرَع َرْأَسُه َقَنَع ُثَم َباِكيَن َتُكوُنوا  

 خت حت  جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ ُّ وكما قال ذو القوة المتين: 
َّ جخ مح جح  مج حج مث هت مت

8                . 131
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.5، آية ) 29سورة الحاقة، ج  -1 

 .193، ص 27، ج ، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور -2
 (.14، آية )31سورة الشمس، ج   -3
 .331، ص 31، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -4
 .176، ص 8، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  -5

 (. 68، آية ) 12سورة هود، ج  -6
الِحجر،  -صلى اهلل عليه وسلم  -، كتاب المغازي، باب: نزول النبي صحيح البخاري، أخرجه البخاري -7

 .9، ص 6(، ج 4419حديث )
 (.53 - 52، اآليات ) 19سورة النمل، ج  -8
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 استنباط الهّم الدعوي:

ومنبع هذه  يظهر في كالمهم وأخالقهم، -عليهم السالم-الهّم الدعوي لدى األنبياء  -1

مقصد بعثتهم، وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فصالح من  تنبثق األخالق

تعالى، وهو المقصد األعلى، والهّم أول ما دعا قومه إلى توحيد اهلل  -عليه السالم  -

(، فإقامة البشر على َغْيُرُه ِإَلٍه ِمْن َلُكم َما الَلَه اْعُبُدوْا َقْوِم َيااألسمى، قال لهم: )

 132          ، واإلسالم المستقيم، هو أكبر همٍّ  لألنبياء والّدعاة.اإليمان الصحيح

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ   ُّ  ى:خلق اهلل تعالى الدنيا لمقصد عظيم، قال تعال -2
 ُهَوذّكر قومه بهذا المقصد العظيم، عندما قال: ) -عليه السالم  -، فصالح 1َّ يئ

 ُتوُبوْا ُثَم َفاْسَتْغِفُروُهوذّكرهم بمقصد إيجادها: )(، ِفيَها َواْسَتْعَمَرُكْم اأَلْرِض ِمَن َأنَشَأُكم
اهلل تعالى األرض؛ إلعمارها باألعمال التي لق َخَف (،ُمِجيٌب َقِريٌب َرِبي ِإَن ِإَلْيِه

مظاهر لُيْكفر به وُيعصى فيها، وإنما خلقها لُيعبد وُيطاع، فِمن  ، ولم يخلقهارضيهت
الدنيا وبين إيجاد الفرق بين مقصد  تبيين  -عليه السالم  -لّم في دعوة صالح أ

.وشهواتها حاجاتها  
 

 تعالى، أال يكون اإلنسان قاضيا في ومن دالئل حقيقة الهّم في الدعوة إلى اهلل -3

إصدار األحكام على الناس، في تكفيرهم وتبديعهم وتضليلهم، وإنما يرشدهم إلى 

 -رحمة اهلل القريبة، ومغفرته الواسعة، مهما عمل اإلنسان من عمل، فالنبي صالح 

كان لم يقنطهم من رحمة اهلل تعالى، ومع كفر قومه وعنادهم، إال أنه  -عليه السالم 

 ُثَم اْسَتْغِفُروُهَ)بقرب مغفرة اهلل ورحمته، وقوله:  طامعا في إيمانهم، وذلك بترغيبهم

 (.ُمِجيٌب َقِريٌب َرِبي ِإَن ِإَلْيِه ُتوُبوْا

 َرِبي ِرساَلَة َأْبَلْغُتُكْم َلَقْد َقْوِم يابعد هالك ثمود بأشد أنواع اإلهالك، قال لقومه: ) -4

 هذا ذكر في والفائدة(، قال اإلمام الرازي: "الَناِصِحيَن ُتِحُبوَن ال َولِكْن َلُكْم َوَنَصْحُت

 ماوإ ،الطريقة تلك مثل عن وينزجر به عتبرفُي األحياء بعض يسمعه ماإ ،الكالم

 القضية تلك فرجت الكالم ذلك ذكر فإذا ،الواقعة تلك بسبب قلبه احترق نهأ ألجل

) ولكن ال تحبون الناصحين(، دليل على مدى  -عليه السالم  -، فقوله2" قلبه عن

الحزن واألسى الذي أصابه بعد فناء قومه، فكان يعزي نفسه باستذكاره لعنادهم، 

             .                             -صلى اهلل عليه وسلم  - وهذا عالمة هّمه على هدايتهم

       

 

                                                             

 (.56، آلية ) 27سورة الذاريات، ج  -1
 . 319، ص 14، ج مفاتيح الغيبالرازي،  -2
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 .قومهل - السالم عليه - إبراهيم سيدنا دعوة: الرابع المطلب

ُوِلد في بابل، وتزوج بسارة  -الم عليه الس-خليل الرحمن، -هو  إبراهيم بن تارخ

عليهما      -سحاق إسماعيل وإوكان له من الولد ) -رضي اهلل عنهما  -وهاجر 

 .1 عل اهلل في ذريته الكتاب والنبوة(، وج -السالم 

 -أعطينا إبراهيم أي:  2َّ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن  ُّ قال تعالى: 

 وكنا عاِلمين بصالحه على حمل النبوة والرسالة، ،النظر واالستدالل -عليه السالم 

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ  تباعه،( النمرود وأَوَقْوِمِه) ( آزر،أَلِبيِه َقاَل ِإْذ)

َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
3 ،

 للشيء موضوع اسم :والتمثالدون اهلل، "والتماثيل: األصنام التي اتخذوها آلهة من 
 عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوُل َقاَل، ولذا 4"تعالى اهلل خلق من بخلق مشبها المصنوع

، وعاكفون: مقيمون على 5"اْلُمَصِوُروَن اْلِقَياَمِة َيْوَم َعَذاًبا الَناِس َأَشُد :" -وسلم
عبادتها، وما كانت هذه العبادة إال تقليدا ألسالفنا، وهذا هو الضالل بعينه؛ ألنكم 

بعبادتها أنتم وأسالفكم، خسرتم الدنيا؛ ألنها ال تجلب لكم نفعا، وال تدفع عنكم ضرا، 
وخسرتم االخرة؛ ألن عبادة األصنام شرك وكفر باهلل الواحد القهار، ومصير 

.6كين إلى النار المشر  
  

 ِّ  ُّ َّ  ُّ  : -عليه السالم  -بعد ذكره تعالى لقصة نوح  -ومثله قوله تعالى 
  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
على منهاج نوح في الدعوة إلى اهلل  -عليه السالم  -ن إبراهيم إ، أي:  7َّ زث

133  وتوحيده.  
 

   ُّ :  -تعالى على لسان قوم إبراهيم  قال لقومه -عليه السالم  -وفي حوار إبراهيم 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

9َّ خت حت جت  هب مب خب حب  

                                                             

  .115 ص ،قصص األنبياء كثير، ابن -1

 (.51)  آية ،17 ج األنبياء، سورة -2
 (.  54 -52، اآليات ) 17سورة األنبياء، ج  -3
 .296 ص ،11 ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي، -4
 حديث صورة، أو كلب فيه بيت المالئكة تدخل ال: باب والزينة، اللباس كتاب ،مسلم صحيح مسلم، أخرجه -5 

 .   161 ص ،6 ج ،(5659)
 71ص ،17 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن.296 ص ،11 ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: انظر -6 

- 71. 
 (.86 - 83، اآليات ) 23سورة الصافات، ج  -7 
 .  24، ص 7، ج ، تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير -8 
  (.74 - 71)  اآليات ،19 ج الشعراء، سورة -9
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   ُّ  ،وال يعبدوها إال تقليدا آلبائهم ، أقروا له أنها ال تسمع داعيا، وال تنفع وال تضر،

  ُّ أي: أجاد فيما تقول، أم أنت العب مازح؟،  ،1َّ مظ حط مض خض حض جض مص  خص

2َّ لك  خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع
، بل أنا جاد في  

كالمي، ربكم الذي يجب أن تعبدوه ، وتطلبوا منه جلب المنافع، ودفع األضرار 
والمصائب، هو الذي خلق السموات واألرض، القائم على تدبير كل ما فيهن من 

ما أن ما صيغة قسم للتأكيد على قوله، وأخلق، )وأنا على ذلكم من الشاهدين( إ
، وما يدل على هذا القول، أقول ما بالدليل أبين وأنا: فالمعنىالشاهد لتبيين الحكم، 

، 3" هو َمْن وعلى الحُقلَمن  وأعَلَم بَيَن إذا القاضي، عند فالٌن َشِهَد " قول القائل:

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس  ُّ ين لهم قائال: ولقد ب

 جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ

بالقول والحجة أن آلهتهم التي بعبدونها،  -عليه السالم  -، فأثبت لهم 4َّ مم  خم حم

  ُّ مخلوق مخلوقا مثله، قال تعالى :  عبدما هي إال خلق من خلق اهلل تعالى، فكيف َي

 الَنَجاِر َنْحُت :والَنْحُت ،والَقْشر الَنْشُر:" الَنْحُت، و 5 َّ خت  حت جت هب مب

134    7. 6"الَخَشَب
 

، فأراد سيدنا إبراهيم أن يغتنم يخرجون إليه عيد -عليه السالم  -قوم إبراهيم وكان ل

  لك اك يق ىق يف  ُّ صنام، وأخبر اهلل تعالى عن فعله: هذه الفرصة ويكسر األ
َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك

8
 كانوا - السالم عليه - إبراهيم قوم نأي: إ 

عليه السالم  - إبراهيم نظر فلذلك األمور، بلغا على بها ويقضون يعظمون النجوم
، أي عالم الفقه في نظر فالن :يقال كما وهو النجوم، علوم في يعني: ،النجوم في  -

 سكنوا (َسِقيٌم ِإِني): قال إذا حتى ،يعلمون ما يعلم أنه يوهمهم أن أراد وإنما بالفقه،

 خم  ُّ  :تعالى كقوله ،سأسقم أي: (َسِقيٌم ِإِني): قوله أماورضوا به فتركوه،  ،قوله إلى
َّ مم

، فاستخدم أسلوب تعالى سقيم بسبب شرككم باهلل يأو قلب ،ستموت :أي ،9

. 11التعريض والتورية، ولم يكذب، فتولوا عنه معرضين، وتركوه فكان له ما يريد 
     

                                                             
  (. 55) آية ،17 ج األنبياء، سورة  -1 

 (. 56، آية ) 17سورة األنبياء، ج  -2
 .172، ص 3، ج مقاييس اللغةابن فارس،  -3
 (.82 -77، اآليات ) 19سورة الشعراء، ج   -4
 (.95، آية ) 23سورة الصافات، ج   -5
 .97، ص 2، ج لسان العربابن منظور،  -6
، 17، ج التحرير والتنويرنظر: ابن عاشور، . وا297، ص 11، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -7

 .71 - 71ص 
 (. 91 - 88، اآليات ) 23سورة الصافات، ج  -8
 (.31)  آية ،23 ج الزمر، سورة -9

  .341 ص ،26 ج ،الغيب مفاتيح الرازي،: انظر -11
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من تغيير المنكر بالقول إلى تغييره باليد، وهذا دال على عزمه ثم انتقل  إبراهيم 

 مل خل حل جل مك  ُّ المعروفات، فقال:  ه في تغيير المنكرات، وإحياءّدوَج

َّ  حم جم هل
بعد أن يذهبوا إلى عيدهم، والكيد:  ، أقسم باهلل َلَيْكسِِرّن هذه األصنام1

 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ ،2" االحتيال جهة على الحال فساد في السعي "
َّ ىم  مم

3
 -عليه السالم  -، وكّسر سيدنا إبراهيم 4، و الجذاذ: الِقطع المكّسرة  

ر ظهر أنه هو الذي كّسلَي ؛وضع الفأس في يدهوالحجم،  األصنام إال صنما عظيَم

َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ُّ  األصنام؛ لغيرته أن ُيْعبد معه غيره،
5

  ،

ا رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا، قالوا على وجه الغضب واإلنكار: َمن أي: لّم

 جي يه ىه  ُّ  ( أي: ضعفاء القوم،َقاُلوا) فعل هذا بآلهتنا؟! إنه ظالم بفعلته هذه، 
َّ يي ىي مي خي حي

أي:  (َقاُلوا) ، أي: شابا قويا ُيعيبهم ُيسمى إبراهيم،6

َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  ُّ أشراف القوم وسادتهم، 
7

 بمعنى: ، 

 ؛، أو يشهدوا عقابهاس حتى يشهدوا عليه بكسر األصنامائتوا به على مرأى من الن
. 8ليكون عبرة لغيره   

 

َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ  ُّ 
9

، هذا االستفهام جاء؛ ألن السماع لم يكن  

 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب  ُّ من كل الناس، بل من فئة منهم، 
َّ ىت

  135      ، وفي هذه اآلية عدة أقوال، أهمها:   11

في اآلية تقديم وتأخير، وتقديره: ) بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فسألوهم(  -

 .11 أراد أن يبين لهم أن الذي ال يتكلم ال يستحق أن ُيْعبد 

 سبيل على (َفاْسَأُلوُهْم): بقوله غرضه ألن ، 12في اآلية أسلوب التعريض  -2

 .    13 عليهم الحجة وإقامة ،االستهزاء

                                                             
 (. 57)  آية ،17ج األنبياء، سورة -1 

 .142 ص ،11 ج الغيب، مفاتيح الرازي، -2
 (.58)  آية ،17 ج األنبياء، سورة -3
 .367 ص ،1 ج اللغة، مقاييس فارس، ابن: انظر -4
 (. 59)  آية ،17ج األنبياء، سورة -5
 (.61) آية ،17 ج األنبياء، سورة -6
 (.61)  آية ،17 ج األنبياء، سورة -7
 القرآن تفسير كثير، ابن: انظر و. 298 - 297  ص ،11 ج القرآن، ألحكام الجامع القرطبي،: انظر -8

 .349-4 -348 ص ،5 ج العظيم،
 (.62)  آية ،17 ج األنبياء، سورة -9

 (. 63)  آية ،17 ج األنبياء، سورة -11
 .311 ص ،11 ج القرآن، ألحكام الجامع القرطبي،: انظر -11
 عرض من يفهم باعتباره المعنى ألن يضا؛تعر وسمي المفهوم، طريق من المعنى على الداللة: التعريض -12

 علوم في البرهان الزركشي،. يريده ما للسامع منه يلوح المتكلم ألن التلويح؛ ويسمى جانبه، من: أي اللفظ،
  .311 ص ،2 ج ،القرآن

  .311 ص ،2 ج المرجع السابق، -13
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هم وسلوكم، حتي يدركوا فساد دأراد نسبة الفعل للصنم الكبير، مجاراتهم على اعتقا 

هذا االعتقاد بالنظر والفكر، والمعنى: كيف تنكرون فعل هذا اإلله الكبير من 

ه تحطيمه لألصنام الصغيرة، وهو يستطيع أن يفعل أعظم من ذلك بكثير؛ ألنه إل

 136       .1ويفعل ما يشاء؟!  ،ينفع ويضر

 رث يت  ُّ وعند سماعهم لهدير قول إبراهيم وزئيره، صّور القرآن الكريم حالهم:  
َّ ىف يث ىث نث مث زث 

، أو رجع كل أي: رجع بعضهم إلى بعض ،2

 مقالوا لبعضهم: إنكم أنت ،وتفكر في دفاع إبراهيم، فلما انتبهوا ،واحد منهم إلى نفسه
الظالمون بعبادتكم لَمن ال يستطيع النطق، والدفاع عن نفسه، فضال أن يدفع الضر 

َّ ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف  ُّ عن غيره، 
 َقلُبك ":الَنْكسو ،3

، أي: أصبحوا كاإلنسان الذي ُيقلب على رأسه، وفيه تمثيل لتغيير 4"رأسه على شيئًا
لقد علمت أن  التشنيع عليهم، فقالوا:رأيهم بعد معرفتهم للحق، وهذا التمثيل من باب 

 ام  يل   ُّ ، فلماذا تقول اسألوهم؟، فأجاب الخليل بغضب: هذه اآللهة ال تنطق
َّ زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم

5
أي: ُأف لكم وألصنامكم، وأف: ،  

؛ ألن  -عليه السالم  -كلمة تقال عند الضجر والتضايق، وإنما تأفف سيدنا إبراهيم 
اهين أمام أعينهم ناصعة، والبينة عليهم قائمة، أفال يعقلون جج واضحة، والبرالِح

.6الصواب والحق بعد هذا كله؟!   
 

وهذه عادة  -ثم بعد ذلك أرادوا إهالكه والقضاء عليه، لعدم قدرتهم على مجادلته 
، وأمرهم النمرود بإحراقه، فنجاه اهلل من كيدهم، وجعل له آية ُعظمى، -فلسينالُم

 جح مج حج مث  ُّ عليه.، قال تعالى: ومعجزة كبرى، بأن جعل النار بردا وسالما 
َّ  جس مخ جخ مح

7
 .      
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   استنباط الهّم الدعوي:

أنه صاحب نظر وسرعة بديهة، في دعوته ب -عليه السالم  -إبراهيم هّم ظهر  -1

وإعمال عقل وحكمة فريدة، ويظهر ذلك عندما دعا قومه في مراحل كثيرة، كحكمته 

في تكسير األصنام، ونسب الفعل للصنم الكبير، وفي محاجته لقومه عندما َأفل 

واستدل بذلك على وجود ، 1كما تم تفصليه من قبل الكوكب، ثم القمر، ثم الشمس، 

وغير ذلك من مواقف العلم والحكمة والمحاجة، وإن دل ذلك على الواحد األحد، 

 137.        ، وحرصه على هداية الناس.شيء، فإنما يدل على قوة اهتمامه

كان وحيدا بين آالف الكفرة والملحدين، بل مع  -عليه السالم  -النبي إبراهيم  -2
الشرك والكفر، لم ك ظالم جبار، لكن من هّمه على إقامة التوحيد، ونبذ ِلوجود َم

ك، وال قريب، وال إلى بعيد، بل حمل لواء الدين واإليمان، ونشره ِليلتفت ال إلى َم
وأرادوا الكيد به،  ،في قومه، بقوة واقتدار، وشجاعة وإقدام، وعندما وقفوا ضده

 جح مج حج مث  ُّ : تعالى قوله هوو  نصره اهلل نصرة خاصة كانت آية للعالمين،
َّ  جس مخ جخ مح

 النصرة جاءت جزاًء من جنس ما عمل، نصر إبراهيُموهذه ، 2

ضا اهلل وحده، وتبليغ اهلل وحيدا، فجاءته نصرة فريدة؛ ألنه ليس عنده هّم إال ردين 
، ولو على حساب نفسه.دينه وشرعه  

   

أقام الحجة على  جليا في إنكاره للمنكر، بعد ما -عليه السالم  -يظهر هّم الخليل  -3

َّ حب جب  هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي  ُّ قومه، عند قوله: 
عندما  ، وأيضا3

كما سيأتي في المطلب الذي  -عليه السالم  -وم لوط جاءته المالئكة تخبره بإهالك ق

  ُّ لوا، فوصفه اهلل تعالى بقوله: لوا وُيمِهجادلهم حتى يتمَه ،يلي هذا المطلب مباشرة

َّ زت رت يب ىب نب مب
: وهو اإلكثار من اآلهات، الدالة على ، فكثرة التأوه4

دليل على حجم الهّم الذي كان يحمله النبي الكريم في قلبه. ،5الَتحُسر والتوجع   

    

 

 

                                                             

 .55الفصل األول، المبحث الثاني، المطلب الرابع، ص   -1
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 (.75)  آية ،12 ج هود، سورة -4
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      138 .لقومه -السالم عليه - لوط دعوة : الخامس المطلب

عليه السالم  -لوط  سيدنا، كان من ضمن َمن آمن معه بعد دعوة سيدنا إبراهيم لقومه

عليه السالم  -هو عُم لوط  -عليه السالم  -، وإبراهيم ُلوٌط( َلُه تعالى: )َفآَمَن ، قال -

، انتقال من أرض بابل إلى أرض فلسطين، وقد كانت طائفة من الكنعانيين في بلد  -

يقال لها )ُسدوم( يعملون فاحشة ما سبقهم إليها أحد من العالمين، وهي إتيان الرجال 

. قال 1رسل اهلل تعالى لوطا إلى هؤالء القوم المجرمين شهوة من دون النساء، فأ

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت  ُّ تعالى: 

َّ  جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض
عليه  -، أي: إن اهلل تعالى أرسل لوطا 2

 جي يه ىه مه  ُّ ذين يعملون الخبائث، قال تعالى :إلى قومه ال -السالم 

َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
، وهذه الخبائث 3

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج  ُّ بينتها آية أخرى، قال تعالى: 

َّخس
أي: إن هؤالء القوم استغنى رجالهم ببعضهم البعض، وكانوا قّطاع  ،4

طرق، إما ألخذ أموال الماّرة، أو قتلهم، أو إرغامهم على فعل الفاحشة، والسرف: 

أنهم مسرفون، ِلما رأى  -عليه السالم  - ، لذلك خاطبهم لوط5تعدي الحد ومجاوزته 

 مع جع مظ حط ُّ    وكعادة الظالمين، قالوا للنبي الكريم.6من الفواحش الشنيعة 

َّ  خك حك جك مق حق مف خف  ُّ لوط  ، فدعا7َّ حف جف مغ جغ
8
فاستجاب   .

اهلل تعالى دعاء نبيه ، فأرسل اهلل عليهم مالئكة كرام لُيهلكوا هذه القرية الخبيثة، وفي 

وبشروه أنه سُيولد له ولد، قال  -عليه السالم  -مّروا على سيدنا إبراهيم طريقهم 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم خم ُّ  تعالى:

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن 9َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 . 9َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

                                                             
 .177، ص 8، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -1 

 (.82 - 81، اآليات ) 8سورة األعراف، ج  -2
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 نب  ُّ بالغالم العليم، قال لهم:  -عليه السالم  -رت المالئكة سيدنا إبراهيم أن بّش وبعد
َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 عن ذهب بعدماأي:  ،1

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ  ُّ وهو قوله تعالى:  الروع، -عليه السالم  -إبراهيم 

َّ مئ
 ذلك بعد وبشروه يأكلوا، لم حين ،، وهو ما أوجس من الخيفة من المالئكة2

َّ  زب رب يئ ىئ نئ  ُّ  ،نفسه وطابت ،بالولد
رجاء ، أي: يجادل في هالك قوم لوط 3

َّ زت رت يب ىب نب مب  ُّ إسالمهم، فمدحه اهلل تعالى، 
  ُّ ، فقالت له المالئكة: 4

َّ مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت
، أي: يا إبراهيم 5

إنما هو أمر اهلل بإهالك هؤالء القوم الفاسقين، الذي ال اعتراض على أمره، وال 
  . 6تعقيب لحكمه 

139 

في صورة شبان  -عليه السالم  -، أتوا لوطا-عليه السالم  -وبعد  مفارقتهم إبراهيم 
خشية أن ، فلما رآهم ضاقت نفسه؛  -ابتالء من اهلل تعالى لقومه -ِحسان الوجوه 

عنده، وقال:  -عليه السالم -يستضيفهم أحد من قومه، فيفعلوا فعلتم، فاستضافهم لوط

  ىك   ُّ  هذا يوم شديد البالء ؛ ِلما َعِلم من مدافعة قومه لهؤالء الضيوف، قال تعالى:

َّ ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 ني مي زي ري  ُّ ،7

 جحمج حج مث هت مت خت  حتجت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي

َّ حس  جس مخ جخ مح
أي: لّما سمع قوم لوط بالخبر، جاؤوا مسرعين إلى منزل  8

 إلى يرشدهم (َلُكْم َأْطَهُر ُهَن َبَناِتي َهُؤالِء َقْوِم َيا َقاَل) ، وقال لهم:-عليه السالم -لوط 
، كما وصف اهلل تعالى سيدنا والنساء للرجال الوالد بمنزلة لألمة النبي فإن نسائهم،

َّجخ مح جح مج حج  ُّ  -صلى اهلل عليه وسلم  -محمد
 ما إلى فأرشدهم ،9

 نئ مئ زئ رئ  ُّ  :األخرى اآلية في لهم قال كما واآلخرة، الدنيا في لهم أنفع هو
َّ يت ىت نت مت زت رتيب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ

، ولكنهم اتبعوا أهواءهم 11
11. 
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 .335، ص 4، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -6
 (.77، آية)12د، ج سورة هو -7
 (.78)آية ،12 ج هود، سورة -8
 (.6، آية ) 21سورة األحزاب، ج  -9

 (.166 -165، اآليات ) 19سورة الشعراء، ج  -11
 . 337 - 336، ص 4، ج تقسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،   -11



- 131 - 
 

َّ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  ُّ 
، أي: ليس لنا في النساء من 1

 خف حف جف  ُّ  -عليه السالم  -شهوة، وإنك تعلم ما نريد من أضيافك، فرد عليهم 
َّ جل مك لك خك  حك جك مق حق مف

وا لنصحه، وغلبتهم ، فأبوا أن يستجيب2

 حق مف خف حف جف مغ  ُّ ضيافه عنوة عنه، فقال لهم عندئذ: هم، وأرادوا أشهواتهم وأهواؤ

َّ مك لك خك حك جك مق
، أي: لو أن لي عشيرة، أو آوي إلى َمن يمنعني منكم؛ 3

حتى أصّدكم عن أفعالكم الخبيثة، وإنما قال ذلك على سبيل االستكانة، قال رسول اهلل 
، والُركن: 4"شديد ركن إلى يأوي كان لقد لوطا اهلل يرحم"  -صلى اهلل عليه وسلم  -

، فلما 5"  وَمْنَعة ِعٍز :أي شديد، ُرْكٍن إلى يأوي وهو ،األقوى جانبه: الَشيء ُركن" 
سمعت المالئكة مقالته لهم، قالوا له: إن ركنك لشديد، ثم كشفوا عن حقيقتهم، وقالوا: 

َّخم حم جم هل مل خل حل  جل   ُّ 
 مم ام يل ىل مل  ُّ وفي آية أخرى  ،6

 َّ رن
.   8، فانقلبوا وهم يتحسسون الطريق 7  

  

 جت  هب   ُّ  -عليه السالم  -لسيدنا لوط  المالئكةوبعد أن غادر القوم البيت، قالت 
َّ حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت

، أي: َأَمرت 9

: والُسَرىأن يخرج بأهله بعد ُمضي نصف الليل، " -عليه السالم  -المالئكة لوطا 
، لهم أحفظ ليكون وراءهم؛يمشي لوطا  وأن ، 11" وأسريت َسَرْيت يقال الَليل، يرَس
 في ليجّدواعند سماع الصيحة ونزول العذاب؛  االلتفات عن ُنُهواو  ،(َأْدَباَرُهْم َواَتِبْع)

 أي:(ُتْؤَمُروَن َحْيُث َواْمُضوا(، )َأَحٌد ِمْنُكْم َيْلَتِفْت َوال) ،القرية عن ويتباعدوا السير،

 حض جض  مص خص حص مس خس  ُّ ، -عليه السالم  -إلى المكان الذي يوجد فيه إبراهيم
َّ حط مض خض

َّ  هش مش هس مس هثمث هت مت  ُّ ، كما قال تعالى: 11
12 ،

140  .                13صباح  أفأصبحوا في أسو
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 ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب نب  مب زب  ُّ قال تعالى: 

َّ ىق يف
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  ، وقال تعالى:1

َّ خي حي جي يه ىه مه  جهين ىن من خن حن جن
ر أم، أي: عندما جاء 2

؛ ألنهم  -آخر الليل -اهلل لوطا وأهله في وقت السحر  انّجاهلل تعالى بعذاب القوم، 
فعذبهم اهلل عذابا  -ومنهم امرأته -ن ون الجاحدوكانوا مؤمنين شاكرين، أما الكافر

 -أدخل جناحه تحت أرض قرى قوم لوط  -عليه السالم  -شديدا، وذلك أن  جبريل 
تهم حجارة َعرأسا على عقب، واّتّب، فأوصلها إلى سماء الدنيا، ثم َقَلَبها -عليه السالم 
منضود، أي: متتالية متتابعة عليهم، مسومة، أي:  -وهو واد في جهنم  -من سجيل 

، وسّمى عليه ينزل الذي اسم عليه مكتوب حجر كل أصحابها، أسماء عليهاُمَعّلمة، 

َّ زت رت  يب   ُّ اهلل تعالى هذه القرى )بالمؤتفكات(، قال تعالى: 
 ، " ائتفكت3

.          5، فُسميت بهذا االسم النقالبها رأسا على عقب 4"انقلبت :َأي ،اأَلرض بهم
   141

 

نفسه له  ية وعبرة لكل مسلم، ولكل َمن ُتسولوجعل اهلل تعالى هذا الخسف العظيم آ

َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  ُّ الكفر والشرك، قال تعالى: 
6

، أي: ما كان في 

  نب مب زب رب يئ  ُّ ، -عليه السالم  -هذه القرى من بيت مسلم، إال بيت  لوط 
َّ رت يب ىب

 مت زت  ُّ  -كفار قريش  ةبخاصو -العرب  رًا، وقال تعالى محذ7

َّ ىث نث مث زثرث يت ىت  نت
 ،الشام إلى يسافرون كانوا قريشا ألن وذلك، 8

 َنّيَع السبب فلهذا النهار، أول وفي ،الليل في يمشي إنما ،األمر أكثر في والمسافر
 تعتبرون عقول فيكم أليس :يعني( َتْعِقُلوَن َأَفال): تعالى قال ثم، الوقتين هذين تعالى

  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  ُّ  فإنها، وتؤمنون باهلل ورسوله، بها

َّ
                      .                 11، والسعيد َمن اتعظ بغيره 9

 

  

 

 

                                                             
 (. 35 - 34، اآليات )26سورة القمر، ج  -1 

 (.83 - 82، اآليات ) 12سورة هود، ج  -2
 (.53، آية ) 26سورة النجم، ج  -3
 .391، ص 11، ج ، لسان العربابن منظور -4
 .341، ص 4، ج ، تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير -5
 (.36، آية ) 26سورة الذاريات، ج   -6
 (.37) آية ،26 ج الذاريات، سورة -7
 (.138 - 137، اآليات ) 23سورة الصافات، ج  -8
 (.46، آية ) 17سورة الحج، ج  -9

 . 355، ص 26، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -11
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 استنباط الهّم الدعوي: 

نبيا كريما حكيما عالما، أرسله اهلل تعالى إلى قوم لم   -عليه السالم  -كان لوط  -1

يسبقهم أحد في كفرهم وإجرامهم، بل تعدى سوء الُخُلق فيهم إلى منافاة الفطرة، 

بحيث كانوا يأتون الرجال دون النساء، واألنبياء ال يوجد أرحم وال أرأف منهم، فهذا 

الرجل الكريم، النبي الجليل، كيف سيرحم على مثل هؤالء النوعية من الناس، إن لم 

يكن قلبه مليء بالهّم على صالح حالهم، ورجوعهم عن غيهم وفواحشهم، فمصدر 

على قومه، هّمه العظيم عليهم في صالح دنياهم  -عليه السالم  -رحمة لوط 

 وآخرتهم.

اعي إلى اهلل تعالى يكره كل ما يؤدي إلى من مقتضيات الهّم الدعوي، أن الد -2

معصية اهلل، ويسد كل طريق تؤدي إليها؛ ألنه ال ينتظر المعصية حتى تقع، بل يسد 

 -عليه السالم  -إليها أصال، ومن براهين هذا الكالم، رؤية  لوط  ةالطرق الُموِصَل

مدافعة قومه  المالئكة في بداية األمر على صورة شبان ِحسان، فَعِلَم ما سيكون من

 على سد -عليه السالم  -( فبادرَعِصيٌب َيْوٌم َهَذا َوَقاَلإذا علموا بهؤالء الشبان، )

في ردع طريق  -عليه السالم  -الطريق على قومه واستضافهم عنده، َفَهّمه 

 المعصية، فضال عن الوقوع فيها.

 قوَمفي أن ويتجلى ذلك  ال ييأس في دعوة الناس حتى آخر لحظة،صاحب الهّم  -3

لوط لّما سمعوا بضيوفه، أتوا إليه وأردوا السوء بهم، فما منعه ذلك من تذكيرهم 

 َبَناِتي َهُؤالء َقْوِم َياقال لهم: )ب الظروف، وهو في أصعووعظهم لعلهم يرشدون، 

 142(.       َرِشيٌد َرُجٌل ِمنُكْم َأَلْيَس َضْيِفي ِفي ُتْخُزوِن َواَل الَلَه َفاَتُقوْا َلُكْم َأْطَهُر ُهَن

الذي يحمل هّم الدعوة إلى اهلل، يبقى أثر دعوته محفوظا تتناقله األجيال؛ ليكون  -4
أقواله الدعوية  -عليه السالم  -لهم عبرة وعظة، سواء من أقوال أو أفعال، فلوط 

صلى اهلل عليه  -لقومه، سطرها اهلل تعالى في كتابه الكريم، فأصبحت أمة محمد 
لقومه، ِلَما لهذه الكلمات من  -عليه السالم  -تتعبد ربها بتالوة أقوال لوط  -م وسل

في  -عليه السالم  -رضا هلل، وأصبحت هذه األقوال نهجا ِلَمن أراد اتباع  لوط 
ظر، ويتفكر َمن يسير، دعوته لقومه، بل واألثر قائم حتى بعد هالكهم؛ ليتعظ َمن ين

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُّ قال تعالى:
َّ رت يب ىب  نب مب

موجود في السطور  -عليه السالم  -، فأثر هّم دعوة لوط 1

 والصدور، تجله األعين وتتفكر بآثاره العقول.    
   

                                                             

 (. 37 -35، اآليات )27سورة الذاريات، ج  -1
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.قومهل - السالم عليه - شعيب دعوة: السادس المطلب
143
  

 ٰذ يي ىي  ُّ  إلى مدين، كما قال تعالى: -عليه السالم  -أرسل اهلل تعالى  شعيبا 

َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر 
، وأرسله اهلل إلى أصحاب األيكة ، 1

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص مس  ُّ  قال تعالى:
َّ جك مق حق مف

م أن ، واختلف العلماء في شأن إرسال شعيب إلى قوم واحد أ2

 قوم مدين غير أصحاب األيكة؟
  

 والجواب على قولين:

أنهم أمة واحدة، وذلك باعتبار أن الخطاب  -كثيركابن  -ن ذهب بعض المفسري -1

 .3الذي ُوِجه لقوم مدين، ذاته الذي ُوِجه ألصحاب األيكة

إلى أنهم أمتين، كٌل منهما مستقل عن   -كالطبري  -وذهب البعض اآلخر  -2

إلى  -عليه السالم  -اآلخر، وذلك باعتبار أن اآلية التي أخبرت عن إرسال شعيب 

يهم، وأنه من بني جلدتهم، ألم يقل اهلل تعالى: ) أخاهم شعيبا(، وهذا مدين نسبته إل

على خالف اآلية التي ذكرت أصحاب األيكة، فلم تنسبه اآلية لهم، وأيضا ِكال  

 . 4 القومين ُعّذب بعذاب يختلف عن اآلخر

والذي يراه الباحث، أن الخالف لفظي، وسواء قلنا بالرأي األول أو الرأي الثاني، 

ثمرة واحدة؛ ألن النبي عندما ُيَكلُف بأداء الرسالة، ال ُيميز في تبليغه للرسالة بين فال

على دين اهلل قومه وعشيرته وبني جلدته، وبين غيرهم، وألن األنبياء كلهم ُأمناء 

كما بّلغ مدين، بّلغ أصحاب األيكة، بذات  -عليه السالم  -شعيب تعالى وشرعه، ف

 ة، لكل من البلدين.الرحمة، والعاطفة، والشفق

 زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ قال تعالى:  

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رثيت  ىت نت مت

 ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك

 حب جب هئ  مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين

                                                             
 (.84آية )، 12سورة هود، ج  -1 

 (.179 -176،اآليات ) 19سورة الشعراء، ج  -2
 . 185، ص 6، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -3
 .   124، ص 17، ج جامع البيانانظر: الطبري،  -4
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 جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هبمب خب

  َّ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ

1.144
    

يا  ألهل مدين فكان مما قال لهم: -عليه السالم  - ذكر القرآن الكريم دعوة شعيب
األخالق  أقوم اعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا؛ ثم دعاهم إلى ترك منكر هو من أسو

 ،2النقص :البخسفي المعامالت، وهو التطفيف والبخس في الميزان والمكيال، و

 مج حج مث هت  ُّ وكما قال اهلل:  ،3 فيها والتزهيد بالتعييب السلعة في يكون وهو
َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح

: أن القرآن الكريم ، والمالحظ4

 تفسدوا وال" معناه)وال تفسدوا في األرض(  جرائم مختلة لهؤالء القوم، يقص علينا
 األعضاء، وبقطع بالقتل :النفوس إفساد من المنع فيه فيدخل األرض، في شيئا

 والبدعة، بالكفر :األديان وإفساد ل،َيالِح ووجوه والسرقة بالغصب :األموال وإفساد
 شرب بسبب :العقول وإفساد القذف، وسبب الزنا على اإلقدام بسبب :األنساب وإفساد

 ،النفوس:  الخمسة هذه هي الدنيا في المعتبرة المصالح ألن وذلك رات،سكالم
.5 "والعقول ،واألديان ،واألنساب ،واألموال  

  
؛ ألن الكفر بالرسل، وإنكار -عليهم السالم  -اهلل األنبياء  خاصة بعد ما أرسلبو

 مك لك  ُّ الكتب، وعدم قبول الشرائع، موجب للهالك والعذاب، وهو كقوله تعالى: 

َّ  ىل مل يك ىك
في فسادكم، وكلمة )مفسدين( ، )وال تعثوا( أي: ال تتمادوا 6

. 7لقوله: ) وال تعثوا(  تأكيد  
 

أو يسمع منه، فيصّدوه  ،يصدوا َمن يأتي إليه ليؤمن بهونهاهم عن القعود في الطرقات ل
 آَمَن َمْن الَلِه َسِبيِل َعْن َوَتُصُدوَن ُتوِعُدوَن ِصراٍط ِبُكِل َتْقُعُدوا ويتوعدوه ويهّددوه، )َوال

َّ  يب ىب نب  ُّ ، وقال لهم ُمرّغبا: 8ِبِه(
 من زن رن مم ام يل  ُّ ، وقال أيضا: 9

َّنن
رزق، ورغيد عيش، فطاعة اهلل ورسوله، وما يبقى ، أي: إني أراكم في سعة 11

.11 لكم من أرباح بعد البيع الشرعي، خير لكم من الكفر والبخس وأكل األموال بالباطل  

                                                             
 (.87 -85، اآليات ) 8سورة األعراف، ج  -1 

 .199، ص 1، ج مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  -2
 ، ج  الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،   -3

 (. 3-1، اآليات ) 31سورة المطففين، ج  -4
 . 283، ص 14، ج مفاتيح الغيبالرازي،  -5

 (. 85، آية ) 12سورة هود، ج -6
 .513، ص 1، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -7
 .249، ص 7، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -8
 (. 84، آية ) 12سورة هود، ج  -9
 (.86، آية )12سورة هود، ج  -11 

 . 343 -342، ص 4، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -11
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 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني  ُّ فكان جواب قومه:

، أي: أصالتك يا شعيب وما تقرأ فيها،   1 َّ جح مج حج مث هت  متخت حت جت

تنهانا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إذا تراضينا نحن 
فيما بيننا من البخس، )إنك ألنت الحليم الرشيد( وإنما قالوا ذلك على وجه السخرية 

145.       2واالستهزاء 
 

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح  ُّ : -عليه السالم  -فقال لهم شعيب 

 مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مضخض حض جض مص

 ىل مل خل  مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك لكخك حك  جك

  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

 .  3  َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

إليه  أدعو فيما بصيرة علىإن كنت  ،قوم يا أرأيتم  -عليه السالم  - لهم يقولأي: 

، النبوة أي: (َحَسًنا ِرْزًقا ِمْنُه َوَرَزَقِني) المعاملة في األموال،من التوحيد وُحسن 

ق ليس مقصورا على المال، وإنما كل توفيق للعبد من زرأفضل األرزاق، فال وهي

 ،من اهلل تعالى تكفرونفمع هذه البينة والرسالة  طاعة هو رزق من اهلل تعالى،

ون بها، وتستدلون بها على ُرتفِكقول ، كأنه قال لهم: َأَما لكم عاءكمووتتبعون أه

 عن أنهاكم ال: أي (َعْنُه َأْنَهاُكْم َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكْم َأْن ُأِريُد َوَماصحة ما أدعوكم إليه، )

  .4 عنكم خفية فأفعله ،السر في هوأخالف شيء

 : قال الشاعر

 عظيُم َفَعْلَت إَذا َعَلْيَك اٌرع                  ِمْثَلهَُ وتأِتَي ُخُلٍق َعْن َتْنَه اَل

 حكيم فأْنَت َعْنه اْنَتَهْت فإَذا                َغِيها عن فاْنَهَها ِبَنْفِسك وابَدْأ

 .   5  الَتعِليُم وَيْنفع منك، بالفعل           وُيْقَتَدى ،إْن َوعْظَت ُيْسمع وهناك

                                                             
 (.87، آية ) 12سورة هود، ج -1 

 .87، ص 9، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -2

 (.91 -88، اآليات ) 12سورة هود، ج  -3
 .344، ص 4، ج تفسير القرآن العظيم، انظر: ابن كثير -4
، صنعه: األسود الدؤلي ديوان أبيغـ (،  69ي، ) ت الدؤل سفيان بن عمرو بن ظالمأبو األسود الدؤلي،   -5

هـ: ص  1418 -بيروت، ط  -غـ (، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، دار الهالل  231أبو سعيد الُسّكري، ت ) 
414     . 
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مرادي في ما آمركم به وأنهاكم عنه،  :أي (اْسَتَطْعُت َما اإلْصالَح ِإال ُأِريُد ِإْن )

  ،أريده فيما الحق إصابة في: أي (َتْوِفيِقي َوَما) ،إصالحكم وإرادة الخير بكم

 ،فعله استصوب :بالَتْوفيق دعاو ،َألهمه : أي:للخير سبحانه اهلل َوَفقهتقول:  ،والتوفيق

 جميع  في َتَوَكْلُت( َعَلْيِه ِبالَلِه ِإال ) ،1واإلعانة  الَتْوِفيق سَألته :َأي ،اهلل واْسَتْوفقُت

 . 2( أي: مرجعي في كل أحوالي إلى اهلل عز وجل ُأِنيُب َوِإَلْيِه) أموري،

وبغضكم  عداوتكم تحملنكم ال: يال يجرمنكم شقاقي( أثم قال لهم محّذرا ومنذرا: )

 قوم أصاب ما مثل فيصيبكم والفساد، الكفر من عليه أنتم ما على اإلصرار على لي،

، وقوم لوط ليسوا ِبَبعيدين العذاب من لوط وقوم صالح، وقوم هود، وقوم نوح،

 .3عنكم، ويحتمل عدم الُبعد، قرب الزمان أو قرب المكان 

توبة  وتوبوا الذنوب، سالف من استغفروه: أي (ِإَلْيِه ُتوُبوا ُثَم َرَبُكْم َواْسَتْغِفُروا)  

رحيم بعباده،  :أي (َوُدوٌد َرِحيٌم َرِبي) ألن ،صادقة، فإنه تعالى يقبل التوبة عن عباده

 146.         4عم؛ ليحبوه ويطيعوه، وهو الغني يتودد لهم بالِن

  يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ قالوا: 

 َّ مث زث رث
 والنشور، مع أنه، أي: يا شعيب ما نفهم كثيرا من قولك في البعث 5

َّحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض ُّ كان فصيحا بليغا في كالمه، ولكن 
6 ،

وإنما قالوا هذا؛ إعراضا عنه، واحتقارا لشأنه، ثم قالوا مستكبرين: ) وإّنا لنراك فينا 
فليس له أعوان وال أنصار،  ،دينه على ليسوا عشيرته ألن ذليال؛: يعنونضعيفا( 

 قومك معزة لوالالصالحين، وناصر المرسلين، وقالوا: ووما علموا أن اهلل ولي 
 وال بغالب علينا أنت ماو معزة وال قيمة عندنا، بالحجارة، وما لك لرجمناك علينا

 يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث ُّ  ،7 قاهر

 وراء جعلتموه :أي ظهريا، اهلل أمر من به جئتكم ما اتخذتم، أي: 8 َّ مم ام 

 ىن نن من زن رن ُّ قومي، ثم قال لهم:  مخافة قتلي نع وامتنعتم ظهوركم،

، 9 َّ مب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰىين

                                                             
 . 382، ص 11، ج لسان العرب، انظر: ابن منظور -1 

 . 344، ص 4، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -2
 . 389، ص 18، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -3
  .391 ص ،18 ج ،المرجع السابق: انظر -4
 (. 91، آية ) 12سورة هود، ج  -5
 (.25، آية ) 7سورة األنعام، ج  -6
 .91، ص 9، ج كام القرآن، الجامع ألحانظر: القرطبي -7

 (.92، آية ) 12سورة هود، ج  -8
  (.93)  آية ،12 ج هود، سورة -9
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 َمَكاَنِتُكْم َعَلى اْعَمُلوا) :قوم يا قال له، قومه استجابة من شعيب اهلل نبّي يئس َلّماأي: 
 طريقتي على  ( َعاِمٌل ِإِني)  شديد، ووعيد تهديد وهذا طريقتكم، على: أي (

 ُهَو َوَمْن) اآلخرة،و الدنيا في: أي (ُيْخِزيِه َعَذاٌب َيْأِتيِه َمْن َتْعَلُموَن َسْوَف، )ومنهجي
أي: انتظروا إني معكم من المنتظرين، وسنرى  (َرِقيٌب َمَعُكْم ِإِني َواْرَتِقُبوا َكاِذٌب

.1 ماذا يحل بي وبكم  

 َّ يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق ُّ فقال:  -عليه السالم  -دعا شعيب  ثم
2 ،

أي: يا ربنا احكم بيننا، وأنت يا ربنا خير الناصرين، فاستجاب اهلل تعالى دعاء 

 َّ مي  زي ري ٰى ين ىن ُّ  فأهلكهم، قال تعالى:  -يه السالم عل -شعيب 
3 ،

   أي: أصابتهم زلزلة شديدة فأصبحوا خامدين على األرض، ملتصقين على 
. 5(َثُموُد َبِعَدْت َكَما ِلَمْدَيَن ُبْعًدا َأاَل: ) - عز وجل -، قال اهلل 4وجوهم   

عدم الغش في المعامالت،  وكذلك أصحاب األيكة بعد ما دعاهم إلى اهلل تعالى، وإلى

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم  ُّ أجابوه: 

، أي: أنت يا شعيب من 6 ََّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

لكاذب في قولك إنك رسول من المسحورين، أي: ما تقوله هو بتأثير السحر، و إنك 
عند اهلل، ثم طلبوا منه على سبيل االستهزاء واالستبعاد، أن ُيسقط عليهم كسفا من 

، و هذا كقوله تعالى: 8 "الَغيم من الِقطعة: والِكْسفة" 7السماء إن كان صادقا في قوله،

َّ مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّ  
، أي: إذا رأوا الُسحب العظيمة 9 

: هذا سحاب  -من جهلهم، واستبعادا لوقوعه -ا، قالوابه ليعذبواقادمة نحوهم 
147.    11 ممطرنا

 

 َتْعَمُلوَن ِبَما َأْعَلُم َرِبي َقاَلوقالوا: فليأتنا العذاب إن كنت من الصادقين في قولك، )

 . 11 (َعِظيٍم َيْوٍم َعَذاَب َكاَن ِإَنُه الُظَلِة َيْوِم َعَذاُب َفَأَخَذُهْم َفَكَذُبوُه (188)

إذ  هو يوم هالكهم، أصابهم اهلل تعالى بعذاب من جنس ما طلبوا،م الُظلة(: و) وي

استمر عدة أيام، فبينما هم كذلك جاءتهم سحابة عظيمة فاستظلوا  جاءهم حر شديد

    .12أمطرت عليهم تلك السحابة شررا من نار تحتها، حتى إذا اجتمعوا تحتها جميعا، 

                                                             

 .343، ص 3، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -1
  (.89، آية ) 9سورة األعراف، ج  -2
  (.91، آية ) 9سورة األعراف، ج  -3
 .251، ص 7، ج الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -4

 (.95، آية ) 12سورة هود، ج  -5
 (.187 -185، اآليات ) 19سورة الشعراء، ج  -6
 .161، ص 6، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -7
 .144، ص 5، ج ، مقاييس اللغةابن فارس -8

   (.44، آية ) 27سورة الطور، ج  -9
 . 394، ص 7، ج معالم التنزيلانظر: البغوي،  -11

   (.   189 - 188، اآليات ) 19الشعراء، ج  سورة -11
  161 ص ،6 ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن: انظر -12
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 جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب ُّ قال تعالى: 

، أي: لّما جاء أمر 1َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح

اهلل تعالى بالعذاب للكافرين، نّجى اهلل تعالى شعيبا وَمن آمن معه، برحمة من اهلل 
     .   2الرحيم للمؤمنين 

وبعد صباح ذي ِعْبرة، لم تفارق عين شعيب الَعَبرة، ووصف اهلل تعالى حاله، فقال: 
معزيا نفسه من شدة الحزن عليهم؛ ألنه كان  -بعد ما ماتوا، وقال ،  3(َعْنُهْم َفَتَوَلى) 

 مظ حط  مض خض حضجض مص خص حص مس  خس حس جس  ُّ : 4 -َيأمُل إيمانهم
 ىك مك لك اكيق ىق يف ىف ُّ  ، قال تعالى: 6، واألسى: الحزن الشديد5 َّ مع جع
  148                .7 َّ زن رن مم ام يل  ىل مل يك

 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.94، آية ) 12سورة هود، ج  -1
 . 392، ص 18، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -2
 (.93، آية ) 9سورة األعراف، ج  -3
 .  321، ص 14، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،   -4
 (.93)  آية ،9 ج األعراف، سورة -5
 .115، ص 1، ج مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  -6
 (.9 -8، اآليات ) 19سورة الشعراء، ج  -7
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 ستنباط الهّم الدعوي:ا

مييز بين طبقات المجتمع، الهّم  بالدعوة إلى اهلل تعالى يشمل جميع الناس، دون ت -1

وغيره ال َيْصُلح، أو تكون قوة الكالم مع  ،ن هذا المدعو َيْصُلح لسماعمن حيث أ

عليه السالم  -شعيب ذا هو أقوى منها مع أشخاص غرباء، فهااألشخاص المعروفين 

مع أهل مدين، بعاطفة الرحمة والطمع في الهداية لهم، وذات العاطفة يتكلم  -

والرحمة والكالم، يقوله ألصحاب األيكة، مع أنه ليس منهم، وهذا يدل على صدق 

 149اإليمان.        والهّم في نشر التوحيد 

في دعوتهم إلى اهلل، لم يكن مقتصرا على نفي  -عليهم السالم  -هّم األنبياء  -2
والكفر وحسب، وإنما أيضا كانت دعوتهم إلنكار سيء األخالق المؤدية إلى الشرك 

، ودعاهم إلى سبحانه دعا قومه إلى اإليمان باهلل -عليه السالم  -الهاوية، فشعيب 
اإليفاء بالمكيال والميزان، ونهاهم عن البخس والتطفيف؛ ألن الظلم سبب لهالك 

  مض خض حض جض مص خص حص  ُّ  األمم، كما قال تعالى:

أيضا،  الحقوق ظلم وسلبل الكفر والشرك، وعدم العدل ، فالظلم يشم1 َّ مظ حط

على ِكال النوعين، اإليمان واألخالق، وهذا من  -عليه السالم  -فكان هّمه في دعوته 
، وشمولية هّمهم الدعوي. -عليهم السالم  -بديع دعوة األنبياء   

ن سلوكياته في حياته دعوة من مظاهر الهّم الدعوي في حياة الداعي، أن تكو -3

ألقواله، فإذا كانت أفعاله مخالفة ألقواله، فدعوته  اصامتة، وتصرفاته انعكاس

ناقصة، وال يكون لها األثر البعيد في نفوس الناس، وال يدل على مصداقية هّم حمل 

 َأْن ُأِريُد َوَمالقومه: ) -عليه السالم  -الرسالة الُمكلف بأدائها، لذلك قال شعيب 

يدعو إليه، وهذا من أعلى ما (، حتى يستجيبوا له إلى َعْنُه َأْنَهاُكْم َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكْم

 مراتب الهّم في طريق الدعوة إلى اهلل تعالى.

على قومه عندما أهلك اهلل تعالى قومه، سطر  -عليه السالم  -يظهر هّم شعيب  -4

 َقْوِم يا) -على لسان شعيب -ل تعالى اهلل لنا في كتابنا المجيد جملة الحزن واأللم، قا

(، وإنما قال َكاِفِريَن َقْوٍم َعَلى َءاَسى َفَكْيَف َلُكْم َوَنَصْحُت َرِبى ِرَساَلاِت َأْبَلْغُتُكْم َلَقْد

ذلك ِلَما كان عنده من األمل في إيمان قومه، فلما أعرضوا فُأهِلكوا، حزن عليهم 

قول، وهذا يدل على شدة هّمه في دعوتهم إلى حزنا شديدا، وكان يعزي نفسه بهذا ال

عليه  -اهلل، وعلى شدة طمعه في إسالمهم هلل، فاألسى عالمة الهّم الموجود في قلبه 

   .       -السالم 

 
                                                             

 (.95، آية ) 15سورة الكهف، ج  -1 
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  .لقومه - السالم عليه - دعوة يونس: السابع المطلب

هو النبي الصالح يونس بن َمَتى، أرسله اهلل تعالى إلى مدنية )نينوى( في أرض   

 اك يق ىق  يف ىف يث  ُّ ، قال تعالى: 1الموصل بالعراق، وكانوا يعبدون األصنام 
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك

  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

     150.   2 َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 وكان ،شورأ بالد من( َنْيَنَوى) أهل إلى"  -عليه السالم  - تعالى يونَس اهلل أرسل 

، يسكنون 3" اآلشوريين أسر في الذين واليهود اآلشوريين من خليطا يومئذ أهلها

إلى عبادة اهلل وحده، وأن يذروا عبادة  -عليه السالم  -العراق، فدعاهم يونس 

األصنام، وطال به األمد والزمن، وهو يدعوهم ويكلمهم ويصبر على أذاهم، ولكنهم 

بحلول العذاب عليهم، وهذا الوعيد كان  -عليه السالم  -كذبوا وأعرضوا، فتوعدهم 

 . 4خرج من عندهم دون أن يأذن اهلل له  -عليه السالم  - وحيا من عند اهلل، إال أنه

( على معنيين    َأَبَق(، يمكن حمل كلمة )اْلَمْشُحوِن اْلُفْلِك ِإَلى َأَبَق ِإْذقال تعالى: )

  :   5اثنين 

  .  دهيس من العبد هروب (اإلباُق)  -1

 . استتَر (وتَأَبق) -2

 -أنه  ما ال يليق به، ُتحمل هذه اآلية على -م عليه السال -يونس  فحتى ال يقال في

   .6 عندما خرج من عند قومه، خرج مستترا عنهم، قاصدا السفينة -عليه السالم 

 ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  ُّ قال تعالى: و 
مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  

  .7 َّ ىي ني 

                                                             
 .218، ص 1، ج قصص األنبياءنظر: ابن كثير، ا -1 

  (.148 -139، اآليات ) 23 سورة الصافات، ج -2

 .195، ص 6، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  -3
  .97 - 96، ص 17، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -4
 .3، ص 11، ج لسان العربانظر: ابن منظور،  -5
 .  356، ص 26، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -6
  (.87) آية ،17 ج األنبياء، سورة -7
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 من قومه على غضببمعنى:  ربه، أجل من مغاضبا خرج :أي، 1 الُحوت: والُنون
 ،لهم والدعاء بمالزمتهم أمره اهلل كان وقد وعدم استجابتهم له، ،بربه كفرهم أجل
وفي  ، ) فظن أن لن نقدر عليه(2 اهلل من إذن غير من بينهم من خروجه ذنبه فكان

  هذه الجزئية من اآلية ال بد من توضيح بعض األمور:

  .كافر فهو تعالى الَله عجز ظنَمن  -1

  :3( على تأويلين َعَلْيِه َنْقِدَر َلْن َأْن َفَظَن) معنى -2

 َيشاُء ِلَمْن الِرْزَق َيْبُسُط الَلَه):  تعالى كقوله وهو عليه، يقَضُن نقدر عليه، أي:  -أ

، قضا :أي (ِرْزُقُه َعَلْيِه ُقِدَر َوَمْن) وقوله تعالى: ،يقَضُي :أي (َوَيْقِدُر ِعباِدِه ِمْن

 ،أقام شاء إن ،يرَخُم أنه ظن  - السالم عليه - يونَس أن  التأويل، ُيحتمل وعلى هذا

 لما بيان تعالى الَله من وهذا اختياره، في عليه يضيق ال تعالى وأنه خرج، شاء وإن

تعمدا لمخالفة أمر  هجوخر إذ لم يكن في ،-عليه السالم  - له العذر مجرى يجري

 خالف الصالح كانف ؤخر،وُي دمَقُي أن يجوز ،سعاو األمر أن لظنه لكن ،اهلل تعالى

 . ذلك

معنى ) أن لن نقدر عليه( أي: عدم تقدير اهلل تعالى عليه شدة وال محنة  أن -ب

 تصيبه ألجل ما فعل، أي: بمعنى التقدير.

 َأَبَق ِإْذاتجه إلى البحر، فركب السفينة، قال تعالى: ) -عليه السالم  -وبعد خروجه 

إذ  ،كاب والبضاعة، فبينما هم كذلك: السفينة المملوءة بالّرأي( اْلَمْشُحوِن اْلُفْلِك ِإَلى

ا جاءتهم ريح عاصف، فهاج الموج عليهم، وكادت السفينة أن تنقلب بهم، ثم تشاورو

 اْلُمْدَحِضيَن ِمْن َفَكاَن َفَساَهَملقرعة، قال تعالى: )ليروا ما يصنعوا، فاهتدوا إلى ا

 -على يونس ( أي: اقترعوا بينهم فخرجت القرعة ُمِليٌم َوُهَو اْلُحوُت َفاْلَتَقَمُه( 141)

 -عليه السالم  -فألقى بنفسه في البحر، فجاء الحوت وابتلعه، وهو  -عليه السالم 

، فجاء - عز وجل -ُمالٌم على ما فعل في خروجه من عند قومه دون إذن من اهلل 

 151    .4تاب من اهلل تعالى على هذه الصورة الِع

 

ذلك أنه من البالء؛ وإنما كان  - عليه السالم -رهن على ما حصل مع يونَسَبومما ُي

  رسول على دخلأنه  -رضي اهلل عنه  - الخدري سعيد أبي للتربية والترقية، حديث 
                                                             

  .298 ص ،5 ج ،اللغة مقاييس فارس، ابن: انظر -1

  .331 ص ،11 ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: انظر  -2
  .181 ص ،22 ج ،الغيب مفاتيح الرازي،: انظر -3
  .122 -121 ص ،15 ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: انظر -4
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 فوجد ،عليها يده وضعو ،1 قطيفة عليه موعوك هو و - سلم و عليه اهلل صلى - اهلل

 فقال ؟اهلل رسول يا 2 ماكُح حر أشد ما: سعيد أبو فقال ،القطيفة فوق حرارتها

 لنا ضاعفُي و ،البالء علينا يشدد كذلك اإّن:  -سلم و عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 .   3"  األنبياء :قال ؟ بالء الناس أشد نَم اهلل رسول يا:  قال ثم ،األجر

 -السالم  عليه -ع الحوت له، مشى به في المياه ما اهلل به عليم، أيقن يونس ْلوبعد  َب

أنه ال ُمْنجي له من هذا البالء، إال التذلل واالنكسار والدعاء أمام اهلل تعالى، فسّبح 

 َأنَت ِإاَل ِإَلَه اَلبندائه: ) -عليه السالم  -اهلل ونزهه، وأظهر التوحيد، وأظهر ضعفه 

: قاليق به، ونزه اهلل تعالى عن كل ما ال يل (الَظاِلِميَن ِمَن ُكنُت ِإِني ُسْبَحاَنَك

 ،بحق هلَتَعَف أن ُتَقِدر علّي هذا جورا، وإنما ،ك يا رباأي: حاش (؛ُسْبحاَنَك)

 نفسي ظلمت :فالمعنى (الَظاِلِميَن ِمَن ُكْنُت ِإِني): قوله اأّم، الحكمة مقتضىوب

 من اآلن وأنا الظالمين، من كنت :قال كأنه ، إذنك بغير قوميعند  من بخروجي

 152      .4 المحنة عني ْفِشاْكَف النادمين، التائبين

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى  ُّ قال تعالى: 

، 5  َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب 

دعا اهلل وتوجه إليه، الستمر وجوده في بطن  -عليه السالم -أي: لوال أن يونَس
، ثم -عليه السالم  -الحوت إلى يوم القيامة، بحيث يصبح بطن الحوت قبرا ليونس 

صلى اهلل  -ألقاه الحوت في أرض واسعة ال نبات فيها وال بناء، ولقد قال رسول اهلل 
 إني سبحانك أنت إال إله ال) الحوت بطن في هو إذ النون ذي دعوة : " -عليه وسلم 

  .6" له استجاب الإ قط شيء في ربه مسلم بها يدع لم فإنه (الظالمين من كنت

 

وكان ضعيف الجسد مما لقيه في بطن الحوت، واستبقته رحمة اهلل تعالى، فأنبت له 

 ساق ال ما :واليقطينشجرة من يقطين، يأكل منها، ويستظل بها، فيتقوى وُيْشفى،  

   .        7اليقطين بالذكر؛ ألن الذباب ال يقع عليه  ، وُخصونحوه القرع كشجر ،له

                                                             

 .   285 ص ،9 ج ،العرب لسان ،منظور ابن: انظر.  الِكساء،: القطيفة -1
 . 514 ص ،11 ج ،العرب لسان منظور، ابن: انظر. المرتفعة الحرارة بسبب الشديد الوعك: حماك -2
 حديث هذا: الحاكم قال. 99 ص ،1ج ،(119)حديث  ،(اإليمان)  كتاب ،الصحيحين على المستدرك الحاكم، -3

 . كثيرة شواهد وله مسلم شرط على: التلخيص قي الذهبي تعليق مسلم، شرط على صحيح
 . 182 ص ،22 ج ،الغيب مفاتيح الرازي،: انظر -4
 ( .146 -143)  اآليات ،23 ج الصافات، سورة -5
 حديث ،(- عنه اهلل رضي - وقاص أبي بن سعد مسند)  باب في ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند أحمد، أخرجه -6
 ،(5695) حديث ،(الصغير الجامع وضعيف صحيح)  كتاب صحيح،: األلباني تعليق. 171ص ،1ج ،(1462)

 .571 ص ،1 ج
  .129 ص ،15 ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: انظر  -7
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  خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ  اهلل تعالى إلى قومه، قال تعالى: وبعد ذلك أرسله 

 َّ جض مص خص حص مس
 جم يل ىل مل خل ُّ  ، ومثله قوله تعالى: 1

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

  َّ حي جي
 َأْو، أي: بعد إرسال اهلل تعالى يونس للمرة الثانية، آمن قومه كلهم، )2

: والغرض أكثر، أو ألف ئةم أي: ،الرائي رآها إذا الناظر مرأى في (َيِزيُدوَن
     .3 بالكثرة الوصف

 وهذاكالما  من الجيد ذكره، قال:  -رحمه اهلل -وفي هذا المقام قال ابن عاشور: 
 ما"  : - وسلم عليه اهلل صلى - النبي قال وألجله ،الرسل من هِمْثل يعهد لم حدث
 عليه اهلل صلى - اهلل رسول يريد ،4 "متى بن يونس من خير أنا يقول أن ألحد ينبغي
 أحد يقوله أن بالبال رُطْخَي ال إذ ،آخر أحدا أراد يكون أن يحتمل ال إذ نفسه - وسلم
 فعلة أن أحد نيظ ال :أي النبوة، وصف في خيريةاأل نفي :والمعنى، األنبياء غير

 اَل : " - وسلم عليه اهلل صلى -قال لذلك، والنبوة عنه لبْسَت  -عليه السالم  - يونس
في  - تعالى اهلل قال فقد ،درجاتها في ال النبوة أصل في :أي، 5"اأَلْنِبَياِء َبْيَن ُتَخِيُروا

 يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  : -عليهم السالم  -التفاضل في درجاتهم 

، 7( َبْعٍض َعَلى الَنِبِييَن َبْعَض َفَضْلَنا َوَلَقْدتعالى:) وقال، 6  َّ جهين ىن من  خنحن جن

 عليه اهلل صلى - النبي تسلية هنا -عليه السالم  - يونس ذكر من الغرض أن علموأ
 بأن ، 8(َثِقياًل َقْواًل َعَلْيَك َسُنْلِقي ِإَنا، قال تعالى: )الرسالة ثقل من يلقاه فيما - وسلم
 في - وسلم عليه اهلل صلى - النبي مرتبة فظهرت ،قبله من الرسل أثقل قد ذلك

 الدعوة بمداومة تعالى اهلل من مأمور بأنه الناس جميع وإعالم ،ذلك على صبره
 مختلف في إياهم ودعوته ،عليهم إلحاحه على يلومونه كانوا المشركين ألن ؛ينللّد

153.          9 واألحوال األزمان
 

 ِلُحْكِم َفاْصِبْرحبيبه وصفيه، قائال له: ) -صلى اهلل عليه وسلم  -ولقد أمر اهلل محمدا
، أي: اصبر على تبليغ 11(َمْكُظوٌم َوُهَو نادى ِإْذ اْلُحوِت َكصاِحِب َتُكْن َوال َرِبَك

 نصرتك وتأخير إمهالهمها وأثقالها، واصبر لحكم ربك في الدعوة، وَتَحُمل أعبائ

                                                             

 (.(148 -147)  اآليات ،23 ج الصافات، سورة -1
 (.98)  آية ،11 ج يونس، سورة -2
 .62 ص ،4 ج ،الكشاف الزمخشري،: انظر -3
 ِإَلى َأْوَحْيَنا َكَما ِإَلْيَك َأْوَحْيَنا إّنا: ) َقْوِلِه َباب: )باب القرآن، تفسير كتاب ،البخاري صحيح البخاري، أخرجه -4

 .62 ص ،6 ج ،(4613)  حديث ،(َوُسَلْيَماَن َوَهاُروَن َوُيوُنَس َقْوِلِه ِإَلى ُنوٍح
    ،(6315) حديث ، - السالم عليه -موسى فضائل من: باب الفضائل، كتاب ،مسلم صحيح مسلم، أخرجه -5

 .112 ص ،7 ج
 (. 253)  آية ،3 ج البقرة، سورة -6
 (. 55)  آية ،15 ج اإلسراء، سورة -7
  (.                5)  آية ،29 ج المزمل، سورة -8
  .87، ص 23، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -9 

 (.48، آية ) 29سورة القلم، ج  -11
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 أمر عناالستعجال  من  -عليه السالم  -من يونس  َدِجُو ما منك نكي ال، وعليهم

 اك يق ىق يف ىف  يث  ُّ ثم قال تعالى:  ،التحذير به مرادالو ،وهو تذكير ،ربه
 َّ مل يك ىك مك لك

 بالعراء نبذه أنه هنا ها رَبَخ - وجل عز - اهلل أن، أي: 1

فاجتباه اهلل  مذموم، وهو بالعراء لنبذ - وجل عز - اهلل رحمة ولوال ،مذموم غير وهو
 االصطفاءتعالى وأرسله إلى قومه مرة أخرى، فرحمة اهلل تعالى كانت في 

154     .2واإلرسال 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.49)  آية ،29 ج القلم، سورة -1
، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  .254 -253 ص ،18  ج ،القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: انظر -2

 .97، ص 29ج 
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 استنباط الهّم الدعوي:

 -عليه السالم  -اضحا، عندما وصف اهلل تعالى يونَسيتجلى الهّم الدعوي و -1

كما ُذِكَر في  -بوصف ) إذ ذهب مغاضبا(، أي: خرج من عند قومه غضبان عليهم 

إيمانهم باهلل تعالى، عدم  و ،وذلك لعدم استجابتهم لدعوته -تفسير اآليات آنفا

 َعْنَها الَلُه َرِضَي - َعاِئَشَة َعْنممدوح ومطلوب، َف ،ن أجل شرع  اهللوِم ،والغضب هلل

 ،ِإَلْيِه ُيْؤَتى َشْيٍء ِفي ِلَنْفِسِه - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوُل اْنَتَقَم َما: "َقاَلْت -

فالغضب هلل واالنتقام لدينه، من آثار  ، إذن:1"ِلَلِه َفَيْنَتِقَم اهلِل ُحُرَماِت ِمْن ُتْنَتَهَك َحَتى

خاصة إذا خالط هذا الغضب أدب األنبياء بالهّم في الدعوة إلى اهلل تعالى، و

  155.     -عليهم الصالة السالم -وحكمتهم

من مقتضيات الهّم الدعوي، أن صاحب هّم الدين واإليمان ليس له هّم أكبر من  -2

ب الهّم قد يفعل أفعاال ُتؤدي به إلى العتاب ، فإن صاح- تبارك وتعالى -ه إرضاء رب

 -، فهذا يونس ، ولكن سرعان ما يعود إلى مقصده وهّمه في الدعوة إلى اهللوالمالمة

من  إذٍن غير انتظاِرمن  القرية تلك من بخروجهفعل خالف اأَلْولى  -عليه السالم 

اء مرضاته، جعل نفسه من الظالمين ابتغو ،تعالى، فاعترافا هلل بالخروج اهلل تعالى

 ِإَلَه اَل) -متذلال معترفا  -فنادى ربه  بفعلته تلك، )فحسنات األبرار سيئات المقربين(،

 فأثمرت نه،َزه وَحّماه اهلل تعالى من َغّج(، فَنالَظاِلِميَن ِمَن ُكنُت ِإِني ُسْبَحاَنَك َأنَت ِإاَل

هذا أيضا لمكروبين، وأثمر له اهلل سببا لتفريج ُكَرب اَعبركات هذا الدعاء، أن َج

كرمه أنفاس جديدة، فأ مرة أخرى بهّم دعوي ذي إلى إرساله االعتراف واالنكسار

 جميعا.   م قومهاهلل الكريم، بإسال

                      

 

 

 

 

 
                                                             

، كتاب الحدود، باب: إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهلل، حديث صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -1  
 .198، ص 8(، ج 6786)
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 .الثالث الفصل

  - السالم عليهم - األنبياء غير عند الدعوي الهّم
 

 :مباحث ستة وفيه

 . الرجال عند الدعوي الهّم: األول المبحث

 الشباب.  عند الدعوي الهّم: الثاني المبحث

 الهّم الدعوي عند الملوك.: الثالث المبحث

 . العلماء عند الدعوي المبحث الرابع: الهّم

  الوالدين.  عند الدعوي الهّم: الخامس المبحث 

   البشر. غير عند الدعوي الهّم: السادس المبحث
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تمهيد.
156

 

واصطفاهم لحمل الرسالة وتبليغ الدين،  -عليهم السالم  -األنبياء اختار اهلل تعالى

 مم خم حم جم يل ىل مل   ُّن الظلمات إلى النور، قال تعالى: وإخراج الناس م
 جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن  حنجن يم ىم
 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئنئ مئ
وذكر اهلل قصصهم في كتابه الكريم؛  ، 1 َّ ىق  يف ىف يث ىث نثمث زث رث

على طريق الدين والدعوة  ينللمؤمن للرسول  و لتكون لنا عبرة ومنهاجا، وتثبيتا
.2(ُفَؤاَدَك ِبِه ُنَثِبُت َما الُرُسِل َأنَباء ِمْن َعَلْيَك َنُقُص َوُكاًلإليه، قال تعالى: )  

 

لم يقتصر القرآن على ، فإال العظماءفي قصصه وأمثاله  مدحعظيم ال ُيوالقرآن ال 

كمؤمن آل  وحسب، وإنما َعَظم ُأناسا ليسوا بأنبياء -عليهم السالم  -تعظيم األنبياء 

رهم في ْك، ولكن سبب ِذكالنملة الهدهد جنس البشروَعّظم َمن هو ليس من  فرعون،

-سبحانه وتعالى  -موا العظيم ْظَعَمشوا على طريق العظماء، َفالكتاب العظيم؛ ألنهم 

موا شرعه، فالتزموا األوامر واجَتنبوا المعاصي، وأرشدوا الناس إلى عظمة ظَّ، وَع

خرة، وجعل أقوالهم هم اهلل تعالى في الدنيا واآلَمَظَع اهلل العظيم، فكان جزاؤهم أن

 دراسا للدعاة والُوّعاظ.عظيمة، َم

م مؤمن آل فرعون إال هّمه على قومه من الهالك، وما الذي عّظم ظَََع فما الذي

لقمان إال هّمه على ابنه، وما الذي عَظم النملة إال خوفها على بني جنسها، وما الذي 

 عبد إله آخر غير اهلل تعالى، وهم من غير بني جنسه؟!.ُي ال م الهدهد إال هّمه أنَظَع

العمل الذي أرتقى بأصحابه فوق  وحمل هّمها، هوة إلى اهلل تعالى، فالدعو إذن:

النجوم، وأضحت أقوالهم مصابيح الدجى، تضيء لكل ضال يريد الهدى، وأمست 

يسري  رآن، وأصبح هّمهم في تبليغ الهدى سيرتهم كالعسل يتذوق منه كل تاٍل للق

هّم وٍر على دينه، فِنْعم الهّم الذي أوصلهم إلى الهدى، وبئس الفي عروق كل َغّي

  الُموصل إلى الردى.                      

 

 

                                                             

 (.165 - 163، اآليات ) 6سورة النساء، ج  -1
 (.   121، آية ) 12سورة هود، ج  -2
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 األول المبحث

 .الرجال عند الدعوي الهّم

 

 :سبعة مطالب وفيه

 .إسرائيل بني من لرجلين الدعوي الهّم المطلب األول:

 المطلب الثاني: الهّم الدعوي في قصة ابني آدم.

 . السبت أصحاب قصة في الدعوي الهّمالمطلب الثالث: 

 . الجنتين صاحب قصة في الدعوي الهّم الرابع:المطلب 

 . فرعون سحرة قصة خالل من الدعوي الهّم المطلب الخامس: 

 صاحب) القرية أصحاب ةقص في الدعوي الهّم المطلب السادس:

 ( . ياسين

  .فرعون آل مؤمن عند الدعوي الهّم المطلب السابع:
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 157 تمهيد.

واصفا  -تعالى كتابه المجيد أشخاصا بوصف )الرجال(، فقال  مدح اهلل تعالى في

 هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم  ُّ : -ُعّمار المساجد 
 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ

 َّ يه ىه
 نوَم - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أصحاب: بالرجال والمراد"  ،1

 الغالب ألنهم ؛هذا على بالرجال التسبيح وتخصيص، بالمساجد التعلق في مثلهم كان
.2"  المساجد على  

 َوَرُجٌلفقال:"  -أهل المساجد -صلى اهلل عليه وسلم  -وكذلك وصف المصطفى 

والرجل: َمن له َجَلٌد وشجاعة في ، 3" ِإَلْيِه َيُعوَد َحَتى ِمْنُه َخَرَج ِإَذا ِباْلَمْسِجِد ُمَعَلٌق

 .4األمور 

عاة في الدعوة إلى اهلل تعالى، بين رجولة الدتقصص القرآن العظيم  توقد جاء
النصيحة،  على اإلقدامو ،تثني عليهم، وفي فحواها الحث على االقتداء بشجاعتهمو

ة، قال تعالى:  ؤمن آل فرعون، وصفه اهلل بالرجول، فهذا مونشر الخير بين األقوام

 خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّ 
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 من ُّ ، قال تعالى: في سورة يس َرِكالذي ُذ 6لك الرجل، وكذ5 َّ يه ىه مه

وأيضا مدح اهلل   ،7 َّ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

في دخول بيت المقدس،  -عليه السالم  -رجلين من بني إسرائيل أيدوا سيدنا موسى 

 جل  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّ  قال تعالى: 

، وغيرها من القصص القرآنية التي 8 َّ  جن مم خم حم جم هل مل خلحل

وسيتطرق الباحث في هذا المبحث  تناولت مواقف الرجال في الدعوة إلى اهلل تعالى.
لهّم الدعوي في تلك إلى عرض بعض قصص الرجال في كتاب اهلل، وبيان ا

        القصص.     

                                                             

 (.  37 - 36، اآليات ) 18سورة النور، ج  -1
 . 199، ص 18، ج  التحرير والتنويرابن عاشور،   -2
 . 93، ص 3(، ج 2428، كتاب الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة، حديث )صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -3
 .36، ص 29، ج تاج العروسانظر: الزبيدي،  -4
 (.  28، آية ) 24سورة غافر، ج  -5
، 6، جتفسير القرآن العظيمبعض كتب التفاسير أن اسم هذا الرجل )حبيب النجار(.ابن كثير،  ذكرت -6

 571ص
 (. 21، آية ) 22سورة يس، ج  -7
 (. 23، آية ) 6سورة المائدة، ج  -8
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  .إسرائيل بني من لرجلين الدعوي الهّم المطلب األول:

عليه  -اهلل تعالى بني إسرائيل من بطش فرعون، سار بهم موسى  بعد أن نّجى

عليه السالم  -من مصر إلى بيت المقدس، ولكن عندما خرج منها يعقوب  -السالم 

من بيت المقدس إلى مصر، رجعوا إليها مع  -عليه السالم  -وأوالده أيام يوسف 

 158. 1فوجدوها في قبضة القوم الجبارين -عليه السالم  -موسى سيدنا 

هم نعم اهلل تعالى عليهم، لُيهيئكر بني إسرائيل ِبَذُي -عليه السالم  -وبدأ سيدنا موسى 

 نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّ قتال القوم الجبارين، قال تعالى: ل

 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن
، أي: تذكروا ما 2

على بني إسرائيل،  -عليهم السالم  -أنعم اهلل تعالى عليكم من نعمة تتابع األنبياء 
عليه  -فكانوا إذا مات نبي خلفه آخر، وكان ذلك إلى أن بعث اهلل سيدنا عيسى 

عليه  -من ذرية إسماعيل   -صلى اهلل عليه وسلم  -، ثم اختار اهلل محمدا -السالم 
منهم إذا َمَلك ذكروا يا بني إسرائيل إذ جعلكم ملوكا، و ذلك أن الواحد ، وا-السالم 

صلى اهلل عليه وسلم  -ُعَرف بأنه َمِلك، ومثله حديث رسول اهلل  خادما وبيتا وزوجا
 فكأنما ،يومه قوت عنده ،جسده في معافى ،سربه في آمنا منكم أصبح نَمقال:"  -

ق ْلأحدا غيركم، من َف اهلل أعطاكم ما لم يعطا أيضا أن ، واذكرو3" الدنيا له حيزت
س عندما نجاكم من فرعون، وظّللكم بالغمام، وأنزل َبالبحر، ومشيكم على أرض َي

 هئ ُّ  ى الجهاد، فقال: عل -عليه السالم  -ضهم موسى عليكم المّن والسلوى، ثم حّر

، 4 َّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب

 -ها؛ ألنها مقر األنبياء يسوتقد -، المقدسة المطهرة من الشرك أي: أدخلوا األرض
كم إسرائيل لَمن آمن منكم، وهذه األرض التي وعدكم إياها أبو ، -عليهم السالم 

خرة، وعلى عادتهم وا في الدنيا واآلرؤالء القوم فتخسوإياكم أن تتخلفوا عن جهاد ه

 حس جس مخ جخ مح  ُّ  : -يه السالم عل -نبيائهم، قالوا لسيدنا موسى ألفي معاندتهم 

  6 .5 َّ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
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يمان وأتباع الرحمن، وبعد ظهور الخذالن، وقلة اإليمان، قام رجالن من ذوي اإل

ضا قومهما على مقاتلة أولياء الشيطان، قال تعالى وحّر -عليه السالم  -فأيدا موسى 

  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّ  :-على لسانهما -

 نهذي وقد ذكرت كتب التفسير ،1 َّ  جن مم خم حم جم هل مل خلحل جل

عز  - الَله يخافون الذين من وكانوا يوفنا(، بن وكالب نون، بن يوشع : )هما نالرجلي

 نصرة على واالعتماد ،تعالى الَله بعون والثقة ،بالهداية عليهما الَله وأنعم ،- وجل

 متى باب(، كأنهما قاال:لُأدخلوا عليهم ا شدة هذه الثقة باهلل تعالى قاال:، ومن الَله

الذي يتولى على ، وتوكلوا تخافوهم فال ،أحد منهم يبقى وال انهزموا بلدهم باب دخلتم

 159.    2 كم، إن كنتم آمنتم به ربا، وبنبيه رسوالْزنصركم وِع

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  فأجابوا: 

 َّ جه ين
، وهذا القول دليل تمردهم على الطاعة، فأصبحوا بفعلهم ذلك من القوم 3

 مه ُّ  التهم، شكا حاله إلى اهلل تعالى: مق -عليه السالم  -فلما سمع موسى الفاسقين، 

سيدنا  قال َمِل: سؤال ول في الخاطر،  وقد َيُج4  َّ  ىي مي خي حي جي يه  ىه

المذكوران؟ الرجالن معه وكان وأخي، نفسي إال أملك ال  -عليه السالم  -موسى   

هي  :باألخ المراد يكون أن يجوز أو ،أيده نَمِل تقليال ذلك قال لعّله  والجواب: 

 .5(َوَأِخي) قوله في داخلين كانا التقدير هذا وعلى الدين، في المؤاخاة

 افصل :يعني ،6(َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ) :-عليه السالم  - قال ثم

 معنى في وهو - يستحقون، بما عليهم وتحكم ،نستحق بما لنا تحكم بأن ،وبينهم بيننا

 زئرئ ّٰ ِّ ُّ ُّ   -عليه السالم  -، واستجاب اهلل دعاء موسى-عليهم  الدعاء

، أي: جعل اهلل تعالى 7 َّمت  زت رت يب ىب نب مبزب رب يئ  ىئنئ مئ

األرض المقدسة محرمة على هؤالء العصاة، وعاقبهم اهلل بالتيه مدة أربعين سنة، 
 وجاء جيل جديد من أوالدهم، وفتح اهلل تعالى بيت المقدس بقيادة يوشعحتى ماتوا 

.8 - عليه السالم -بن نون 
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 استنباط الهّم الدعوي:
 

ر الهّم الدعوي في هذه القصة المباركة، في تحريض الرجلين لقومهما على ظه  -1

يدل  القتال، و نصيحة بني إسرائيل أنهم منصورون بمجرد دخلوهم باب البلد، وهذا

 -على هّمهم في صالح قومهم، وأنهما أرادا الخير ببني إسرائيل في طاعة موسى 

ودخولهم بيت المقدس، وهذه النصيحة ذِكرت مع وجود الرسوَلين  -عليه السالم 

، إال أن اهلل تعالى خلدها آية تتلى إلى -عليهما السالم  -العظيمين موسى وهارون 

   لها.  الدعوة من حٍب هلل تعالىيوم الدين، ِلما لموقف النصيحة و

 كانا ألنهما (؛غاِلُبوَن َفِإَنُكْم َدَخْلُتُموُه َفِإذا) :قولهما في الرجالن هذان جزم  -2

 عليه -موسىوهذا الجزم مصدره خبر اهلل ل ،- السالم عليه - موسى بنبوة جازمين

 تعالى الَله وعدكم الّم :يعني ،(َلُكْم الَلُه َكَتَب اَلِتي اْلُمَقَدَسَة اْلَأْرَض اْدُخُلوا)  - السالم

وهذا دليل ، أجسامهم ِمَظوِع ،قوتهم شدة من خائفين تصيروا أن ينبغي فال ،النصر

وهذا هو نبع الهّم الدعوي في  -عليه السالم  -، وثقتهم بنبيهم على ثقتهم باهلل تعالى

         161     . 1 ، ونصيحة فومهماإلقدام والشجاعة
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  .آدم ابني قصة في الدعوي الهّم: الثاني المطلب

ولم يكن في ذلك الزمان مسكين ُيتصدق عليه، ولدان،  -عليه السالم  -كان آلدم  

، وكان اآلخر مزارعا، راعيا انا هلل تعالى، فكان أحدهما يعملفأرادا أن يقربا قرب

أفضل ما عنده، وكانت فقرب الراعي أحسن الغنم الذي عنده، ولم يقرب المزارع 

عالمة القبول أن يبعث اهلل نارا تأكل الصدقة المقبولة، فجاءت النار فأكلت الشاة، 

  .1 : قابيل وهابيللدان هماأخيه، والَو ل صدقته أن َيقتلقبفتوعد األخ الذي لم ُت

 رب يئ  ىئنئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ قال تعالى: 

 -، أي: ُقَص يا محمد 2 َّ مت  زت رت يب ىب نب مبزب

خبر ابني آدم على الناس حتى يأخذوا الِعظة والعِبرة، إذ  -صلى اهلل عليه وسلم 
، وكان قابيل صاحب -عليه السالم  -قرب كل واحد منهما قربانا كما أمرهما آدم 

زرع، وهابيل صاحب غنم، فقّدم هابيل أجود ما عنده من الغنم، ولم يفعل ذلك قابيل، 
 من هابيل ولم يقبل من قابيل، وكانت عالمة القبول أن يرسل اهلل تعالى نارا َفَقبل اهلل

تأخذ القربان المقبول، فلما لم يقبل اهلل تعالى قربان قابيل حسد هابيل وتوعده بالقتل، 
فرد عليه هابيل قائال: ) إنما يتقبل اهلل من المتقين(، الذي اتقى اهلل فيما قّدم، وأخلص 

161   .   3لوجه الكريم 
 

 ِإِني ألْقُتَلَك ِإَلْيَك َيِدَي ِبَباِسٍط َأَنا َما ِلَتْقُتَلِني َيَدَك ِإَلَي َبَسْطَت َلِئْنثم قال له هابيل: )
تصنع بي من القتل بمثله من  أن ، أي: ال أقابل ما تريد4(اْلَعاَلِميَن َرَب الَلَه َأَخاُف

 حت جت هب  ُّ حتسب، ثم قال له : أصبر وأألني أخاف اهلل رب العالمين، بل وء؛ الُس

: أي، 5 َّ حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت

 يؤيده وهذا قتلك، في بإثمك وتبوء لي، ظلمك بسبب ؛عليك فتطرح سيئاتي من خُذُيؤ
 اَل َمْن ِفيَنا اْلُمْفِلُس َقاُلوا : ؟ اْلُمْفِلُس َما َأَتْدُروَن" : - والسالم الصالةعليه  -قول النبي

 َوَزَكاٍة َوِصَياٍم ِبَصاَلٍة اْلِقَياَمِة َيْوَم يأتي ُأَمِتى ِمْن اْلُمْفِلَس ِإَن : َفَقاَل ،َمَتاَع َواَل َلُه ِدْرَهَم
 َفُيْعَطى ،َهَذا َوَضَرَب ،َهَذا َدَم َوَسَفَك ،َهَذا َماَل َوَأَكَل ،َهَذا َوَقَذَف ،َهَذا َشَتَم َقْد يأتي و

 ِمْن ُأِخَذ َعَلْيِه َما ُيْقَضى َأْن َقْبَل َحَسَناُتُه َفِنَيْت َفِإْن ،َحَسَناِتِه ِمْن َوَهَذا َحَسَناِتِه ِمْن َهَذا
وإثمك قتلي بإثم ترجع، وقول آخر: 6" الَنار في ُطِرَح ُثَم َعَلْيِه َفُطِرَحْت َخَطاَياُهْم  
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انوا أهل النار، وفيه دليل على أنهم ك ، فتكون بهذه اآلثام منقتلي قبل عملته الذي

  162.  1يترتب على أفعالهم الوعد والوعيد  ،مكلفين

 مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس  ُّ ثم قال تعالى: 

 مل  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق  مف خف حف جف مغ جغ

ره ّكه وزجره، وَذ، أي: بعد ما وعظه أخو2  َّ  خن حن جن مم خمحم جم هل

تردد في فعلته بعد تلك المواعظ والزواجر، ولكن كأنه بالتقوى وبجزاء الظالمين، 
نت له قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين في الدنيا ّيطاوعته نفسه وحَسَنت وَز

 َعَلى َكاَن ِإاَل ُظْلًما َنْفٌس ُتْقَتُل :"اَل -وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوُل واالخرة، َقاَل
، وبعد ما قتل قابيل 3"  اْلَقْتَل َسَن َمْن َأَوَل َكاَن أَلَنُه َدِمَها ِمْن ِكْفٌل اأَلَوِل آَدَم اْبِن

ريه هابيل تركه بالعراء ولم يعرف ما يفعل به، وعندئذ أرسل اهلل تعالى غرابا لُي
فبدأ الغراب يحفر في األرض، ثم وضع الغراب الميت  ،كيف يتعامل مع جثة أخيه

 َأَعَجْزُت َوْيَلَتا في الحفرة وحثى التراب عليه، فلما رأى قابيل هذا المشهد، قال: )َيا
.4الَناِدِميَن( ِمَن َفَأْصَبَح َأِخي َسْوءَة َفُأَواِرَي اْلُغَراِب َهَذا ِمْثَل َأُكوَن َأْن  

 

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  -ا على هذه الحادثة تعقيب -ثم قال اهلل تعالى 

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ  يي ىي

 بني على وعدوانا؛ شرعنا ظلما أخاه آدم ابن قتل أجل من ، أي:5  َّ رب يئ

: جميعا( أي الناس قتل فكأنما األرض في فساد أو نفس بغير نفسا قتل )من أنه إسرائيل،
 اهلل صلى - الَلِه َرُسوُل سبب شرعي، وهي كما جاءت في الحديث عن بغير نفسا قتل َمن

 َوَأِنى الَلُه ِإاَل ِإَلَه اَل َأْن َيْشَهُد ُمْسِلٍم َرُجٍل َدُم َيِحُل اَل َغْيُرُه ِإَلَه اَل قال:" َواَلِذى -وسلم عليه
 َوالَنْفُس الزاني َوالَثِيُب ِلْلَجَماَعِة اْلُمَفاِرُق اإِلْساَلَم ِرُكالَتا َنَفٍر َثاَلَثُة ِإاَل الَلِه َرُسوُل

 أحياها )وَمن ونفس، نفس بين عنده فرق ال ألنه ؛(جميعا الناس قتل فكأنما، )6ِبالَنْفِس"
فبهذا  منه، كلهم الناس َسِلَم فقد ذلك، واعتقد قتلها أي: َحّرَم جميعا(، الناس أحيا فكأنما

.7 جميعا الناس أحيا االعتبار كأنه  
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 الدعوي:  استنباط الهّم

في هذه القصة المباركة، يظهر هّم نصيحة األخ على أخيه، وذلك من عدة جوانب 

 منها:

النصيحة كانت ألخ حاسد حاقد، فلم يمتنع األخ الصالح عن نصيحة أخيه مع  أن -1

كل ما يحمله من مشاعر الحقد واالنتقام له، وهذا يدل على صالحه في نفسه، وإرادة 

 الخير بأخيه.

 :1قالها األخ الصالح، ومن ذلك  يظهر الهّم الدعوي في عدة ُجَمٍل  -2

 له أن وتعريض موعظةفي هذا المقام  (،اْلُمَتِقيَن ِمَن الَلُه َيَتَقَبُل ِإَنَما) :قوله -أوال 

وهي دعوة مضمرة بأن  بتقي، ليس أنه به ُضُرْعَي غيره، فعل ال اهلل فعل القبول

 .- تبارك وتعالى -يكون تقيا مع ربه 

 موعظة (،اْلَعاَلِميَن َرَب الَلَه َأَخاُف ِإِني ألْقُتَلَك ِإَلْيَك َيِدَي ِبَباِسٍط َأَنا َماقوله ) -ثانيا

 يستطيع بأنه إشعار وفيه، عليه ماقديريد اإل الذي الجرم هذا خطرب ليذكره ؛ألخيه

 .تعالى اهلل خوف منه منعه ولكن، قتله

 َجَزاُء َوَذِلَك الَناِر َأْصَحاِب ِمْن َفَتُكوَن َوِإْثِمَك ِبِإْثِمي َتُبوَء َأْن ُأِريُد ِإِنيقوله:) -ثالثا

 له تذكيرا (وإثمك): قولهب عليه عطف ولذلك أخيه، موعظة بهذا أراد (،الَظاِلِميَن

  من أصحاب النار.   سيكون أنه و، ، إن أقدم عليهافعلته عاقبة بفظاعةو بذنوبه،
163          
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 1164  .السبت أصحاب قصة في الدعوي الهّم: الثالث المطلب

عليه  -داود مع طائفة من بني إسرائيل، في زمن حصلت قصة أصحاب السبت 
-صلى اهلل عليه وسلم  -، وهذه الحادثة من دالئل صدق نبوة رسولنا الكريم -السالم 

؛ ألنها لم تكن مكتوبة عندهم في األسفار، ولكن علماء اليهود وأحبارهم كانوا 

 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّ  يعلمون هذه الحادثة، ولذا قال تعالى: 

لليهود وتذكيرهم بما حصل ألسالفهم؛ بسبب  ا، خطاب1 َّ مل يك ىك مك

   .2مخالفتهم ألمر اهلل تعالى 

 مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ  ُّ قال تعالى: 
 حض جض مص خص حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
  :نوعين على العرب كالم فيالسؤال و، 3 َّ مض خض

  ليعلمه. يعلمه ال عما السائل سؤال -1

 ويعلم عنه، المسؤول حصول يعلم السائل يكون حين التقرير وجه على يسأل أن  -2

 .ليقرره سأله إنماو ،عالم السائل أن المسؤول

والسؤال هنا لتقرير اليهود بما فعل أسالفهم؛ ليعتبروا بَمن خالف، ويؤمنوا برسالة 

عليها اليوم مدبية  ، وهذه القرية اسمها ) إيله(، ويطلق-صلى اهلل عليه وسلم  -محمد 

 .4ج البحر األحمري) العقبة(، وهي منطقة على خل

ولقد كان في شريعتهم أن العمل في السبت حرام؛ حتى يتفرغوا لعبادة اهلل تعالى، 

سمك يوم ، فابتالهم اهلل تعالى، وذلك أن وكانوا يكسبون رزقهم باصطياد السمك

واصطياده، وفي غير يوم السبت  السبت يكون ظاهرا على الماء، بحيث َيْسُهل أخذه

 عندأحواضا  فحفرواال يصطادون إال بشق األنفس، فأرادوا الحيلة على الشرع، 

 هو الحياض في الحبس فذلك ،األحد يوم فيصطادونها تدخلها الحيتان فكانت ،البحر

 .  5 اعتداؤهم

 ألن ؛الجمعة يوم في رْفالَح أن مع فيه االعتداء لِعُج وإنما ،اليوم :بمعنى والسبت"

 يوم في يقع - للحياض الحيتان دخول وهو - العصيان عليه رتبَت الذي هٌرأَث

 .6"السبت

                                                             
 (.65، آية ) 1سورة البقرة، ج  -1 

 .526، ص 1، ج والتنويرالتحرير انظر: ابن عاشور،  -2

 (.163، آية ) 9سورة األعراف، ج  -3
 .327، ص 8، ج ، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور -4
 . 316، ص 7، ج  الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -5
 .527 -526، ص 1، ج التحرير والتنويرابن عاشور،  -6
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 : ثالثة أقساموبعد هذا العصيان، انقسم الناس إلى 

 العصاة. -1

فة نصحت العصاة وهذه الطائالملتزمون بعدم الصيد وعدم الحفر يوم الجمعة،  -2

 توقفوا عن الدعوة.ولكن عندما رأوا عدم االستجابة 

غم نهي اليائسين عن فة استمرت في الدعوة ولم تتوقف، ُرطائهي والدعاة:  -3

 االستمرار.  

 ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ قال تعالى: 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
165    . 1 َّ ىت  نت مت زت رت

 

ناهية الطائفة األخرى التي استمرت في  -ثم توقفت،  قالت الطائفة التي نصحت

(، هذه الطائفة لّما رأت َشِديًد َعَذاًبا ُمَعِذُبُهْم َأْو ُمْهِلُكُهْم الَلُه َقْوًما َتِعُظوَن ِلَم: )-الدعوة

، نصحت العصاة المرة تلو المرة، ولكن لّما أيقنوا أن النصيحة لم يعد لها أثر المنكر

عن النصيحة، ولم يقف األمر عند هذا وتوقفوا فيهم، وإن تكررت ال تنفعهم، يئسوا 

الحد، بل نهوا الذين استمروا في دعوتهم ونصيحتهم، فردت عليهم الطائفة 

(، أي: الدافع الستمرارنا في الدعوة َيَتُقوَن َوَلَعَلُهْم ُكْمَرِب ِإَلى َمْعِذَرًة َقاُلوْاالمصابرة: )

هو: المعذرة اإللهية، والرحمة الدعوية، بحيث لو َسَأَلنا اهلل تعالى، لماذا تركتم دعوة 

العصاة؟، فيكون لنا حجة أمام اهلل باستمرارنا في نصيحتهم، فيعذرنا برحمته، 

 . 2 أن يتقوا اهلل في معصيتهم فيهتدوا ،يرهمونرجو بهذا الثبات على نصيحتهم وتذك

ثم يخبر اهلل تعالى عن سنته في نجاة الدعاة المخلصين، وإهالك العصاة المتمردين، 

 -اإلعراض في مستعمل :والنسيان -وذلك عندما أعرضوا وأصروا ونسوا الذكرى، 

(، وجاء العذاب الُسوِء َعِن َيْنَهْوَن اَلِذيَن َأنَجْيَناالفرقة التي نصحت وذَكرت ) نّجى

 :3 المهين ألولئك المعاندين، وذكر أهل التفسير قولين لهذا العذاب

أحدها: أن العذاب البئيس هو ذات المسخ المذكور بعده، وعليه فتكون جملة ) فلما 

 (. ِبِه ُذِكُروْا َما َنُسوْا َفَلَمالقوله تعالى: ) اعتوا عن ما نهوا عنه(، تأكيد

                                                             

 (.166 -164، اآليات ) 9سورة األعراف، ج  -1
  .392 -391، ص 15، ج مفاتيح الغيب ظر: الرازي،ان -2
  .333 -332 ص ،8 ج ، والتنوير التحرير عاشور، ابن: انظر -3
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ثانيها: أن العذاب البئيس أصاب بعضهم، ليحّذرهم اهلل تعالى من عذاٍب أشد إن بقوا  

على ما هم عليه، ولكنهم لم يعتبروا، فجاء العذاب األشد، فمسخهم اهلل قردة، وعلى 

 ،والفقر الشدة :والُبْؤُسهذا القول يكون العذاب البئيس بمعنى : الفقر والشدة، " 

ة اهلل في ، وهذه سّن1"فقير :َأي باِئٌس فهو ،حاجته واشتدت تقراف ِإذا :الرجل وَبِئَس

 الظالمين.   

166 

 استنباط الهّم الدعوي:

يتجلى الهّم الدعوي في هذه الحادثة، أن الطائفة الواعظة قد ظهر منها من الهمة  -1

النوا لسماع قول َمن توقفوا ا ما ظهر، وم في الدعوة إلى اهلل تعالى والمصابرة عليها

حتى ال يخسروا الدنيا  ،وإنما يدل هذا على هّمهم في صالح قومهم عن الدعوة،

 واالخرة.

الدعوة إلى اهلل واليأس من الهّم على بين هذه القصة الخطر الجسيم في ترك ُت -2

المدعو، فالطائفة التي توقفت عن النصيحة، لم يتبين حالها، وعلى أثر هذا اإلجمال 

مع أن وعلماء فيهم، هل هم من الناجين أو مع الهالكين؟، في حال الناجين، اختلف ال

، إال أن هذا األمر يبين خطر توقف الداعي عن فكره 3بعض العلماء رجحوا نجاتهم 

عذاب اهلل وهّمه في الدعوة إلى اهلل تعالى؛ ألن تركه للدعوة قد يهوي به إلى 

الداعي عليه ف أحد، يهتد على يديهحتى وإن لم  ،فعليه االستمرار بالدعوة، وغضبه

 الِداللة وليس عليه الهداية.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .21، ص 6، ج  ، لسان العربابن منظور -1
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 .الجنتين صاحب قصة في الدعوي الهّم: الرابع المطلب

وردت هذه القصة في سورة الكهف، وهذه السورة المباركة تحّدثت عن هجرات 

، ، فالهجرة األولى: الهجرة لحفظ الدين، المتمثلة في قصة )أصحاب الكهف(ةثالث

 -عليه السالم  -علم الدين، المتمثلة في قصة ) موسى الهجرة لُت الثانية:والهجرة 

ن، المتمثلة في قصة )ذي القرنين(، الهجرة لنشر الدي ر(، والهجرة الثالثة:والخض

وذكرت السورة الكريمة تحذيرا من الفتن المضرة بالدين، فذكرت فتنة المال والجاه، 

ي سيتم توضيحها في هذا المطلب، وذكرت المتمثلة في قصة )صاحب الجنتين( والت

لعنه  -وإبليس  -ليه السالم ع -فتنة الوساوس والشبهات، المتمثلة في قصة )آدم 

ئ ِشْنمن أجل الدين، والُبعد عن ُمِضرات التوحيد، ُت ة(، فهذه الهجرات الثالثاهلل

لماء، شخصية المؤمن المستقيم، فَمن هاجر إلى كهف المساجد، وجثى عند أقدام الع

وحمل مسؤولية هداية الخلق، ولم يغتر بالدنيا وزينتها، وجاهد الشياطين ووساوسها، 

        .1ضالت الفتنوالنفس وشهواتها، كان من أولياء اهلل الصالحين، المعصومين من ُم
167 

في محور التحذير من الدنيا والركون إليها واالفتخار  قصة صاحب الجنتينوتدور 

نت هذه القصة، أن الفخر والعزة هو باإليمان باهلل، والرغبة في ما عند اهلل ّيبها، وَب

   .2الرجلين هذين يبيد، وذكر المفسرون خبر من الجنان والنعيم الذي ال 

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس ُّ لى: قال تعا
 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف مغ

 حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مه جه هن من خن حن جن مم

  َّ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
3 .  

ها هذه ) واضرب لهم مثال(، اقترنت كلمة الضرب بالمثل في كثير من اآليات، من

       مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّ اآلية، وكذلك قوله تعالى: 

 َّ نت
، 5 َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّ ، وقوله تعالى: 4

ر الضرب في ؤِثر في القلوب والعقول، كما ُيِثَؤعلى أن المثل ُيوهذا االقتران يدل 
لو ضربة خفيفة ستؤثر فيه، وكذلك، فلو أن إنسانا ضرب آخر والمضروب  

                                                             

 ط القاهرة، - الصابوني دار ،التفاسير صفوة  ،( هـ1436 ت ) الصابوني، علي محمد الصابوني،: انظر -1
 . 181 ص ،2 ج ،9
 .411، ص 11، ج  الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -2
  (.36 -32)  اآليات ،15 ج الكهف، سورة  -3
 (.26)  آية ،1 ج البقرة، سورة -4
  (.43)  آية ، 21 ج العنكبوت، سورة  -5
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ركشي: الز168قال القلوب، وتقريب األفهام، عجيب في قرعألمثال لها تأثير ا 
والزجر، والوعظ،  التذكير، كثيرة: أمور منه يستفاد القرآن في األمثال "وضرب

 بحيث المحسوس صورة في وتصويره للعقل المراد وترتيب والتقرير، واالعتبار،
   .1 الحس" إلى المحسوس كنسبة للفعل نسبته يكون

169  
أن يضرب مثال في  -صلى اهلل عليه وسلم  -يأمر اهلل تعالى نبيه وفي هذه اآليات  

 والمفاخرة بأموالهم وخدمهم،هذين الرجلين، حتى يتعظ كفار قريش، فيتركوا الِكبر 
بادئه ت على مُبْثأن االخرة خير وأبقى، وهذا لكل مؤمن باهلل؛ لَي ولعلهم يعلمون

 من نستاَنيُب: أي جنتين( )ألحدهما اهلل وقد جعل وعقيدته، ولكل كافر؛ ليرتدع،
 مثمر والزروع األشجار من وكل الزروع، خاللهما وفي ،بالنخل نيمحفوفََ أعناب،

 ولم: أي شيئا( منه تظلم ولم أكلها آتت الجنتين )كلتا: قال ولهذا الجود؛ غاية في
جعل اهلل تعالى زيادة في النعيم، أنه  :أي (،نهرا خاللهما وفجرنا، )شيئا منه تنقص

دفق بين تلك الزروع مكان آلخر، بل ُجِعلت األنهار تت ال يتعب في نقل الماء من
عطى اهلل تعالى هذا الكافر من أصناف المال ) وكان له ثمر( أي: أ.2واألشجار

أي: قال  ،الكثير الكثير، كالذهب والفضة وغيره، ) فقال لصاحبه وهو يحاوره(
أي:  ،، ) أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا(-وهو يخاصمه ويراجعه -فر للمؤمن الكا

حاله، بر وصف اهلل م والولد، وبهذا االفتخار والِكَدمال والَخاليفخر على صاحبه ب
صلى اهلل عليه  -ول النبي قال:  )ودخل جنته وهو ظالم لنفسه(، وفي هذا السياق يق

 الَرُجَل ِإَن َرُجٌل: َقاَل ِكْبٍر، ِمْن َذَرٍة ِمْثَقاُل َقْلِبِه في َكاَن َمْن اْلَجَنَة َيْدُخُل اَل : "-وسلم
 َبَطُر اْلِكْبُر اْلَجَماَل، ُيِحُب َجِميٌل الَلَه ِإَن َقاَل: َحَسَنًة، َوَنْعُلُه َحَسًنا َثْوُبُه َيُكوَن َأْن ُيِحبُُ
 -ولَما رأى كثرة الزروع واألشجار والماء الوفير، قال  ،3 الَناِس" َوَغْمُط اْلَحِق

أي: تهلك وتندثر، بل  ،) ما أظن أن تبيد هذه أبدا( : -بمنطق األسباب واليقين عليها
ه، وهذا دليل قاطع على كفر ،) وما أظن الساعة قائمة( فقال: ،هازداد جحوده وكفر

  .  4إلى ربي ألجدّن خيرا منها منقلبا(ولئن رددت وزاد تهكما واستهزاء بصاحبه، )
 

وبعد هذا الجفاء وسوء الُخُلق، يخبر اهلل تعالى عن رد صاحبه له.   
  

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ  قال تعالى:

 مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

  رن مم ام يل ىل مل  يك ىك

 

                                                             

 . 486 ص ،1 ج ، القرآن علوم في البرهان الزركشي،  -1
  .157 ص ،5 ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن: انظر -2
 .65، ص 1(، ج 275، كتاب: اإليمان، باب: تحريم الِكبر، حديث )  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -3
     .414 - 413، ص 11، ج  الجامع ألحكان القرآنانظر: القرطبي،  -4



- 162 - 
 

 حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن

 َّ  حت جت هب مب خب
1 . 

وبعد أن قال المشرك ما قال، لم يسكت صاحبه عن أقواله الكفرية، بل جاوبه 

(، أنكر َرُجاًل َسَواَك ُثَم ُنْطَفٍة ِمن ُثَم ُتَراٍب ِمن َخَلَقَك ِباَلِذي َأَكَفْرَتله: )    وجادله، فقال

لقته؛ ليتبين نعمة اهلل عليه في ره بأصل ِخَكعليه كفره باهلل تعالى، ووعظه وَذ

كأنه قال  ، ثم تسلسل تناسل البشر بالزواج،من تراب -عليه السالم  -اإليجاد، فآدم 

أصبحت رجال م صبيا صغيرا، له: بعد ما كنت نطفة حقيرة، ثم طفال رضيعا، ث

 ُهَو َلِكَنان تكفر بالبعث، وتتكبر على خلق اهلل بنعمه عليك، )سويا صحيحا قويا، واآل

 همزة ترك ،رّبى الّله هو أنا لكن ": معناه(، ) لكّنا( َأَحًدا ِبَرِبي ُأْشِرُك َوال َرِبي الَلُه

 لكن أنا لسُت، أي: 2 "(لكن) من النون مع( أنا) من النون فأدغمت (أنا) من األلف

 َوال)  ليحاسبني، ؛مثلك ُأشرك باهلل، بل أنا مؤمن به ربا، قادر على إماتتي وإحيائي

يحتمل: أن جحوده بالبعث، إظهار لعجز الرب سبحانه، ونسب (، َأَحًدا ِبَرِبي ُأْشِرُك

 .  3فيه تشبيه له بالمخلوق، وهو عين الشرك  -تعالى عن هذا  -العجز له 

 ِإن ِبالَلِه ِإاَل ُقَوَة ال الَلُه َشاء َما ُقْلَت َجَنَتَك َدَخْلَت ِإْذ َوَلْوالعلما وموبخا: )ثم قال له ُم

(، أي: ما في هذه الجنة هو من مشيئة اهلل فيها، وليست َوَوَلًدا َمااًل ِمنَك َأَقَل َأَنا ُتَرِن

ولو طه اهلل ما أعطاك، رّن أحدا لم يعال تحقوال قوتك، بل بقوة اهلل وحوله، ف بقدرتك

 أن  - عنه اهلل رضي - هريرة ، وفي هذا المقام يقول أبو 4 منك ماال وولدا رأيته أقَل

 على - أدلك أال:  قال أو ـ أعلمك أال " :قال - سلم و عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 - اهلل فيقول ،باهلل إال قوة ال و حول ال: تقول ،الجنة كنز من العرش تحت من كلمة

 171    . 5 "واستسلم عبدي أسلم :-جل و عز

 ِمَن ُحْسَباًنا َعَلْيَها َوُيْرِسَل َجَنِتَك ِمن َخْيًرا ُيْؤِتَيِن َأن َرِبي َفَعَسىثم قال األخ الصالح: )

، أي: (َطَلًبا َلُه َتْسَتِطيَع َفَلن َغْوًرا َماُؤَها ُيْصِبَح َأْو( 41) َزَلًقا َصِعيًدا َفُتْصِبَح الَسَماء

فهي وبعد دعوته لصاحبه، توجه إلى اهلل تعالى راجيا منه العطاء في جنة االخرة، 

فتصبح  ،من كل جنان الدنيا، وأن يرسل على جنة صاحبه صاعقة من السماء خيٌر

  الَرجُل َزَلَق، والزلق: "6 األرض ال نبت فيها وال شجر، والصعيد: وجه األرض

                                                             
 (. 41 - 37)  اآليات ،15 ج الكهف، سورة -1 

 .  475 ص ،1 ج ، القرآن معاني الفراء، -2
 .   416 -415 ص ،11 ج ، القرآن ألحكام الجامع القرطبي،: انظر -3
 . 158 ص ،8 ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن: انظر -4
 حديث هذا: الحاكم قال. 71 ص ،1 ج ،(54)  حديث اإليمان،: كتاب ،الصحيحين على المستدرك الحاكم، -5

  .له علة ال صحيح: التلخيص في الذهبي تعليق يخرجاه، لم و علة له يحفظ وال صحيح
  .  224 ص ،3 ج ،اللغة مقاييس فارس، ابن: انظر -6
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، أو أن ما على أرض الجنتين كزوال شعر رأس اآلدمي ، فشبه زوال1 "َحَلقه: رأسه

فلن  ،اهلل تعالى يجعل الماء الذي يجري في الجنتين غورا: أي: يغوص في األرض

     .2يستطيع أن يأتي به، كأنه دعا لنفسه وعلى صاحبه 

 وظهر تأييد اهلل ألوليائه الصالحين، فحقق اهلل تعالى رجاء العبد الصالح، قال اهلل

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّ   : تعالى

 خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

، أي: أهلك اهلل تعالى 3 َّ هل مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حق مف

جنته، فلما رآها الكافر صباحا، جعل يضرب كفا على آخر، وهي داللة الندم على 
بربي أحدا(، فناء ماله وعمره في تحصيل الدنيا، وهو يقول: ) يا ليتني لم ُأشرك 

(، َأَحًدا ِبَرِبي ُأْشِرُك َوال َرِبي الَلُه ُهَو َلِكَناكأنه تذكر موعظة أخيه عندما قال له : )
وحدا، أم قال ذلك ِلما رأى من واختلفت آراء العلماء، هل ُقِبَل ندمه فأصبح ُم

  .4الفاجعة؟ 

 َوَما) ،اهلل عذاب من يمنعونه ( الَلِه ُدوِن ِمْن َيْنُصُروَنُه)  جماعة (،ِفَئٌة َلُه َتُكْن َوَلْم)

(، اْلَحِق ِلَلِه اْلَوالَيُة ُهَناِلَك) ،لنفسه االنتصار على يقدر ال: أي(، ُمْنَتِصًرا َكاَن

الذي َينصر فيه أولياءه، وقت أن اهلل أعلم  بال :، وفيه إشارة)هنالك( أي: يوم القيامة

  :6 ، والوالية على معنيين5 ويذل أعداءه 

 اإلمارة.أو ، السلطانأو الَمِلك،  :يعني ) الِوالية( الواو بكسر -1

 ىل مل خل ُّ  :تعالى كقوله والتأييد، والنصر المواالة: ) الَوالية(  الواو بفتح -2

 مه جه  ين ىن من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل

َّ ٰر ٰذ  يي ىي ميخي حي جي يهىه
 7

.   

 على ثوابا طاعته أهل يجزي َمن خير تعالى اهلل أن: أي( ُعْقًبا َوَخْيٌر َثَواًبا َخْيٌر ُهَو)

 ميو الجنة في لهم هاأعّد ةوخير عاقب الدنيا، في ونصرهم بتأييدهم وذلك طاعتهم،

 171             .8عنهم  راٍض ووه هنولَقَي

 
                                                             

 .16 ص ،3 ج ،اللغة مقاييس فارس، ابن -1
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 استنباط الهّم الدعوي:

يظهر الهّم الدعوي لدى الرجل الصالح في محاورته ومجادلته ألخيه، وذلك أن  -1

مصاحبته إياه لم تمنعه من نصيحته واإلنكار عليه والرد على كالمه، وأيضا لم 

 يمنعه غنى صاحبه وجاهه من أن يدعوه ويتكلم معه.

واختيار الكلمات التي تناسب حال  ،الصالح في روعة دعوته يتجلى هّم الصاحب -2

ثم بعد نفي لقته؛ حتى يكسر الكبرياء الذي في قلبه، صاحبه، فبدأ بتذكيره بأصل ِخ

من  ده، وأن الفضل له وحده في ما أعطىفضل النفس، أثبت الحول والقوة هلل وح

الِنَعم، وبعد هذا النفي واإلثبات، َقَرعه وزجره وهدده بزوال هذه النعم عنه إن لم 

، في ترتيبه للجمل، وتدرجه في ارفيع اعويَد ايؤمن ويشكر، فاستخدم معه أسلوب

 172 ته وتوبته.      الدعوة، والحرص على هداي

 ذكرَت (َأَحدا ِبَرِبي ُأْشِرْك َلْم َلْيَتِني يا َوَيُقوُلذكر اإلمام الزمخشري كالما نصه:" ) -3

 حتى ؛مشركا يكن لم لو فتمنى وطغيانه، شركه جهة من أتى أنه لمِعَف ،أخيه موعظة

 منه، كان ما على وندما الشرك، من توبة يكون أن ويجوز ،بستانه الّله لكْهُي ال

 ،مضى فيما اإلشراك على ندم وهذا، وقال ابن عاشور: "1 "اإليمان في ودخوال

 .  2 "حينئذ وحده باهلل آمن بأنه يؤذن وهو

، فأظهر صاحب الجنة الندم ْهَلُكهداية أخيه ُأوبناء على هذا الكالم، فقد آتى الهّم على 

من ثمرات الهّم الدعوي ، وهذا شيء المغفرة ُبَلوالحسرة والرغبة في التوبة وَط

 المفضي إلى هداية الخلق.

الداعي إلى اهلل ولي اهلل؛ ألن الداعي ينصر اهلل، وَمن نصر اهلل نصره اهلل تعالى،  -4

، وهذا الرجل الصالح 3(َعِزيٌز َلَقِوٌي الَلَه ِإَن َينُصُرُه َمن الَلُه َوَلَينُصَرَنقال تعالى: )

، فنصره اهلل على صاحبه صاحبه، وذَكره ودعاه إلى اهللنصر اهلل في إنكاره على 

(، ويدل هذا األمر على أن األخ اْلَحِق ِلَلِه اْلَوالَيُة ُهَناِلَكرجاءه، قال اهلل: ) لهوحقق 

 وحب اهلل تعالى، ما ،الصالح كان يحمل في طيات قلبه من الهّم في الدعوة والنصح

  استحق به والية اهلل ونصره إياه. 

 

      

                                                             

 .724 ص ،2 ج ، الكشاف تفسير الزمخشري، -1
 .72 ص ،15 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن -2
    (.41، آية )17سورة الحج، ج  -3
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  .فرعون سحرة قصة خالل من الدعوي الهّم: خامسال المطلب

لفرعون، وكيف أن  -عليه السالم  -تحّدث عن دعوة سيدنا موسى  1في مطلب سابق
أقام عليه الحجة باآليات والدالئل على صدق رسالته وبعثته،  -عليه السالم  -موسى 

، لكن فرعون بيضاء، وإلقاء العصا لُتصبح حية تسعى تصبحالتي أ كمعجزة اليد
، وهل يكون الكفر إال عنادا -عليه السالم  -اعتبر ذلك سحرا من فعل موسى 

نه اهلل لع -وفرعون  -عليه السالم  -وِكبرا، قال تعالى في أحداث قصة موسى 

 ىك مك لك  اك يق ىق ُّ :-عليه السالم  -موسى ل قال فرعون  -تعالى

َّني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
2 ،

أي: جئتنا لتخرجنا من مصر باتباع الناس لك بهذا السحر، ثم تصبح لك السلطة 
نلتزم به، وال  ادانك ميعوالحكم، فسنأتيك بأعظم من هذا السحر، فاجعل بيننا بي

؛ إلنصاف ضيتهأر في انخفاض وال ارتفاع ال سويا المكان ويكون ،أحد يتخلف عنه
173.     3الطرفين 

 

 الَناُس ُيْحَشَر َوَأن الِزيَنِة َيْوُم َمْوِعُدُكْم) لفرعون، -عليه السالم  -موسى  أي:(: َقاَل)

، ويوم الزينة: يوم عيد عند القبط، يتزينون فيه ويلبسون أجمل ما عندهم، 4(ُضًحى

مما سيحدث، بحيث ال تمنع   بالضحى؛ حتى ال يخفى على أحد شيءوقيد لهم الوقت 

لكثرة  ؛أي موقف سيحصل، واختار يوم الزينةمن شمس الظهيرة، وال ظلمة الليل، 

   .  5الناس فيه 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّ 

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مسخس

 خم حمجم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف

 َّ  من خن حن جن مم
6. 

-السحرة من كل أقطار مملكته حتى يغلب موسى وهارون وبدأ فرعون بجمع 
، ثم أتى الموعد، وأتى فرعون وسحرته، وأتى موسى  ببينته،  -عليهما السالم 

لفرعون:  وهارون بشجاعته، ووقف الحق والباطل، وفي جهة الباطل، يقول السحرة

 َّ هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ُّ 
، وعندما 7

                                                             

 . 95الفصل الثاني، المبحث الثالث، المطلب الثاني، ص  -1
 (.58 - 57، اآليات ) 16سورة طه، ج   -2
 (.   311 - 299، ص 5، ج  تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -3

 (.59اآلية )  ،16 ج طه، سورة -4
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 (.64 -61 ) اآليات ،16 ج طه، سورة -6
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 ِبَعَذاٍب َفُيْسِحَتُكْم َكِذًبا الَلِه َعَلى َتْفَتُروا ال َوْيَلُكْموزجرهم قائال: )هم َظَعرآهم موسى َو
(، والويل: العذاب، وإنما قالها تعجبا من فعلهم، فيسحتكم: اْفَتَرى َمِن َخاَب َوَقْد

 -عليه السالم  -قصد موسىب َمن افترى على اهلل الكذب، ويستأصلكم، وقد خا
لهم أن هذه الحبال لها قدرة على الفعل، وهي ليست ُيَخَتيه الناس َبباالفتراء هنا، تمو

كذلك، وإنما هي مخلوقة، أو أنه قصد باالفتراء، اتخاذ فرعون إلها من دون اهلل 
، مما أدى إلى أن وعند سماع السحرة هذا الكالم، وقع في قلوبهم شيءتعالى، 
هم، ثم أسروا كالما فيما بينهم حتى ال ا، واختلفت آراؤووا أنفسهم ويتشاوريراجع

 ِبِسْحِرِهَما َأْرِضُكم ِمْن ُيْخِرَجاُكم َأن ُيِريَداِن َلَساِحَراِن َهَذاِن ِإْن) :َقاُلوايسمعهم أحد، 
احران، (، وبعد ما اختلفوا اتفقوا على أن موسى وهارون ساْلُمْثَلى ِبَطِريَقِتُكُم َوَيْذَهَبا

، ثم اتفقوا غيرا طريقة سادتنا وكبراءنانا من أرضنا، وُيخرجاوأنهما ما جاءا إال لُي
وُيلقوا حبالهم وعصيهم مرة واحدة، والذي ينتصر  ،على أن يجتمعوا في صف واحد

1.174ويدحر خصمه  ،اآلخر هو الذي سيعلو شأنه ىعل
 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ ) -يهم ن خبرهم في تحّدع -ثم يقول تعالى: 

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ينىن من  خن حن جن يم

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .2َّ ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت يبىب

وبدأ التحدي، قال السحرة: يا موسى إما أن تلقي عصاك، أو ُنلقي عصّينا قبلك، 
 -على أنفسهم  -عليه السالم  -أي قدموا موسى  - الذكر في تقديمه مع التخيير وهذا"
 إن مث ببركته، اإليمان تعالى الَله رزقهمأن  جرم فال له، وتواضع منهم أدب حسن 

، ولّما ألقى السحرة 3(" َأْلُقوا َبْل): فقال ،بأدب أدبهم قابل - السالم عليه - موسى

  حص مس خس ُّ لها الناس أنها حيات وثعابين، قال تعالى: َيَخحبالهم وعصّيهم َت
 ُيَخَيُل، والمقصود من قوله تعالى )4 َّ  حط مض خض حض جض مص خص

لمه حر، ولكن رأى شيئا لوال ِعْس(، أن سيدنا موسى لم ُيَتْسَعى َأَنَها ِسْحِرِهْم ِمن ِإَلْيِه
لظن أن هذا التخيل حية تسعى، ووقع في نفس موسى  ،بهذا الشيء أنه ليس حقيقة

، وإنما كان خوفه ؟5(َوَأرى َأْسَمُع َمَعُكما ِإَنِنيالخوف، وكيف يخاف وقد قيل له: )
 على الناس أن ُيفتتنوا بالسحرة وال يؤمنوا بمعجزة العصا، فأوحى اهلل تعالى له أال 

                                                             

 .221  -214، ص 11، ج   الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،   -1

 (.69 - 65، اآليات )16سورة طه، ج  -2
 .72، ص 22، ج  مفاتيح الغيبالرازي،  -3

 (. 116، آية ) 9سورة األعراف، ج  -4
 (. 46، آية ) 16سورة طه، ج  -5
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ه تعالى أن ُيلقي عصاه، فإذا هي َرَمره سيظهر، ويكون له الغلبة، ثم َأْميخاف؛ ألن َأ
حية عظيمة، فبدأت تبتلع الحبال والِعصّي، وعندما رأى السحرة ما رأوا، أيقنوا أن 

، إذا لم يكن سحرا فأين الحبال سؤال همذا ليس بسحر، وكأنه دار في خاطره
واصفا  -قال اهلل تعالى ، 1والعصّي؟!، فعندما حّكموا عقولهم آمنوا باهلل حق اإليمان

 حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ : -حالهم 
 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن

2         .175     

 ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل ُّ  فقال: وانتكس الطاغية، وهاج وماج،

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ريٰى ين

 َّهب مب خب حب
3.  

 والسحرة هو يعلم قوال وقال ،بذلك كمآمر أنا لم و صدقتم موسى وهارون،: أي

 :أي (السحر علمكم الذي لكبيركم إنه) قال فرعون: ،وكذب انبهت أنه كلهم والخلق

وكيف  رعيتي، وعلى علّي وإياه أنتم واتفقتم موسى، عن السحر أخذتم إنما أنتم

السحر؟!، وأنت يا فرعون َمن َجمْعَت السحرة، وأنت  -عليه السالم  -هم موسى َمّلَع

، ولم يكن موسى يعرفهم أصال حتى يلتقي بهم ويتفق وعدتهم باألجر العظيم  الذي

 وألصلبنكم خالف من وأرجلكم أيديكم فألقطعن): فقال يهدد ويتوعد، أخذ ثممعهم، 

 ألن ؛اليسرى والرجل اليمنى اليد تقطع أن :خالف من والقطع( النخل جذوع في

، وبعد ذلك توعد بتعليق أجسامهم على جذوع النخل، ثم قال اآلخر خالف كالهما

   .  4مغترا بنفسه: ولتعلمن أي العذابين أشد، عذابي أم عذاب رب موسى وهارون

 عز - اهللسبيل رضا  فيورخصت  ،أنفسهم عليهم هانت بذلك، عليهم هاج فلما

 مسخس حس جس مخ جخمح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت ُّ  قالوا: -وجل

 الهدى من لنا حصل ما على نختارك لن: أي،  5 َّ خض حض جض  مص خص حص

ل طاعتك على طاعة ِضأي: واهلل الذي فطرنا لن ُنَف ،َمَسَق (فطرنا والذي) ،واليقين
 -عليه السالم  -اهلل تعالى بعد أن َتوّضحت لنا الدالئل والبراهين على صدق موسى 

وما تراه  ،شئت ما فافعل: أي (قاض أنت ما فاقض) وكذبك يا فرعون، ثم قالوا له 
وفيه إشارة إلى استخفافهم به وبقوته، وأنهم لم يبالوا بما  ليزول غيظك، ؛مناسبا

 إنما: أي  (الدنيا الحياة هذه تقضي إنمالوا سبب إرخاص النفس هلل؛ )وعّليحدث لهم، 
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تنقضي وتذهب بكل ما فيها من شهوات  زوال دار وهي الدار، هذه في تسلط لك
176 . 1التي ال تفنى وال تزول  القرار دار في ناْبِغَر قد ونحن وملّذات،

 

 حك جك مق حقمف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّ   ثم قالوا له :

 ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك

 مش هسمس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي

َّ مل مك لك هش
  2 . 

 من يحذرونه لفرعون، السحرة به وعظ ما تمام من هذا أن السياق من الظاهر" 

 .3المخلد" األبدي ثوابه في ويرغبونه السرمدي، الدائم وعذابه اهلل نقمة

قالوا لفرعون: إّنا آمنا باهلل الغفار الرحمن؛ ليغفر لنا ذنوبنا، أن السحرة  :نى والمع

إلبطال  -عليه السالم  -والذي أجبرتنا عليه من تعلم السحر وتعليمه، وتحدي موسى 

 أبقى وعذابه طيع،ُأ إن مما عندك، لنا خير اهلل عند ما: أي( وأبقى خير واهلل)قوله، 

االخرة، فقالوا: َمن يموت على الكفر  ، ثم ذّكروه بأهوالُعِصي إن ،منك عذابا

والشرك وهذا قمة اإلجرام، فجزاؤه جهنم ال يموت فيها وال يحيا؛ ألن اهلل تعالى 

 الدرجات فجزاؤه عليها،وصبر  ،والطاعة التوحيد على مات وَمن فني الموت،ُي

 عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوُل ، ومصداق ذلك، َقولتزول وال تفنى ال جنات في العليا

 :َفُيَقاُل  -َوالَناِر اْلَجَنِة َبْيَن َفُيوَقُف - َأْمَلُح َكْبٌش َكَأَنُه اْلِقَياَمِة َيْوَم ِباْلَمْوِت ُيَجاُء " -وسلم

 ،اْلَمْوُت َهَذا، َنَعْم :َوَيُقوُلوَن ،َوَيْنُظُروَن وَنَفَيْشرأُب ؟َهَذا َتْعِرُفوَن َهْل اْلَجَنِة َأْهَل َيا

 :َوَيُقوُلوَن، َوَيْنُظُروَن َفَيْشَرِئُبوَن :َقاَل ؟اَهَذ َتْعِرُفوَن َهْل الَناِر َأْهَل َيا :َوُيَقاُل  :َقاَل

و  ،َمْوَت َفاَل ُخُلوٌد اْلَجَنِة َأْهَل َيا :ُيَقاُل ُثَم :َقاَل ،َفُيْذَبُح ِبِه َفُيْؤَمُر :اَلَق، اْلَمْوُت َذا، َهَنَعْم

 -وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوُل َقَرَأ ُثَم :َقاَل ،َمْوَت َفاَل ُخُلوٌد الَناِر َأْهَليا 

 ِبَيِدِه َوَأَشاَر ،4(ُيْؤِمُنوَن اَل َوُهْم َغْفَلٍة في َوُهْم اأَلْمُر ُقِضَى ِإْذ اْلَحْسَرِة َيْوَم َوَأْنِذْرُهْم)

 ، وذلك الجزاء في الجنة، ِلَمن طّهر قلبه ونفسه، وصبر عن المعاصي، 5"الُدْنَيا ِإَلى

 

                                                             

 .314، ص 5، ج  تفسير القرآن العظيمنظر: ابن كثير، ا -1
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وعلى الطاعات، وتلك العاقبة السوداء، ِلَمن سولت له نفسه المعصية، وزين لهم 

        177.     1الشيطان ما كانوا يعملون 

ونصحوه ووعظوه، قرر أن يقوم بتهديده  ،وبعد أن تكلموا مع فرعون هذا الكالم

 أّول في كانواف ،2( ُمْسِلِميَن َوَتَوَفَنا َصْبًرا َعَلْيَنا َأْفِرْغ َرَبَنا)  :قالواويقتلهم، فعندئذ 

  .3ء، رحمهم اهلل تعالى شهدا النهار آخر وفي سحرة، النهار

              

 استنباط الهّم الدعوي:

 -:بما يلي الدعوي في قصة سحرة فرعون تتجلى مظاهر الهّم

قوة الثبات من تهديد فرعون وبطشه، والصمود أمام أعتى قوة على األرض،  -1

وال يتأتى ذلك إال لمن يمتلك هما على  -عّز وجل-واسترخاص أنفسهم في سبيل اهلل 

 .ته بذلك الثباتخرته، وحبا لدينه، تقوم قائمآ

 

وه إلى اهلل، ودع ،تكلموا مع فرعونندما يبرز هّم السحرة في دعوتهم، ع -2

 َرَبُه َيْأِت َمن ِإَنُه) :وذلك بقولهم ه،وعذابه، ومذّكرين بنعيم جنان محذرين من عقابه

 َعِمَل َقْد ُمْؤِمًنا َيْأِتِه َوَمْن( 74) َيْحيى َوال ِفيَها َيُموُت ال َجَهَنَم َلُه َفِإَن ُمْجِرًما

 .( اْلُعَلى الَدَرَجاُت َلُهُم َفُأْوَلِئَك الَصاِلَحاِت

 

بالدعوة أمام الّناس عالنية، وذلك بغرض نشر الدعوة  ويظهر هّمهم في جهرهم -3

 َهْل ِللَناِس َوِقيَلقال تعالى: ) ،ألن الناس اجتمعوا لَيَروا فْعل السحرة؛ وإقامة الحجة

 (.اْلَغاِلِبيَن ُهُم َكاُنوا ِإن الَسَحَرَة َنَتِبُع َلَعَلَنا( 93) ُمْجَتِمُعوَن َأنُتم
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 ( . ياسين سورة) القرية أصحاب ةقص يف الدعوي الهّم: السادس المطلب

وردت هذه القصة في سورة ياسين، وقد جاء تسميتها في بعض األخبار بأّنها قلب 
 اإليمان ودالئله، وعن قوة الداعي، وقلب القرآن تحدثت عن صحة 1القرآن

وشجاعته، فكأن الدعوة إلى اإليمان هي الوريد والشريان الذي يخرج من القلب 
ليغذي باقي أعضاء الجسد، فإن تجلط هذا الوريد ٌأصيب هذا الجسد بالوجع الشديد 
وقد يؤدي إلى موته، والدعوة إن تجلطت في أفواه الناس ُأصيبوا بأمراض القلوب 

جاء مِشّعا في  وات األوان، فمقصد هذا القرآنالتي قد ال ُيْستشعُر ألُمها إال بعد ف

 مك لك  خك حك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع ُّ قلبه، قال تعالى: 
  َّ  خم حم جم هل مل خل حل جل

2
.    

 جع مظ حط مض خض حضجض مص خص  حص مس خس حس جس ُّ  يقول اهلل تعالى:

  َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جغ مع
3   .178   

ويحتمل أيضا أن يكون يخبر تعالى عن قدرته في إحياء األموات عند البعث، 
ك ميت، والمؤمن حي، كقوله اإلحياء من ظلمة الشرك إلى نور اإليمان؛ ألن المشر

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ُّ تعالى: 
، واآلثار: 4  َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي

هي السنن الحسنة التي تركوها خلفهم، كالمؤلفات النافعة، وبناء للمساجد والمدارس، 
والسمعة النّيرة التي تحيي العقول والقلوب، وأيضا السنن السيئة، كالمؤلفات 

 ويستمر الُمضلة، وآالت المالهي، وغير ذلك، فهذا كله مكتوب في صحف العباد
.    5أثر هذه السنن بعد الممات   

-ن كفر به َمثم يبين اهلل تعالى أفضل هذه اآلثار وأحبها إليه سبحانه، فضرب مثال لَِ

ن آمن باهلل وصّدق المرسلين ما جزاؤه، وهذا المثل ما عاقبته، وَم -ارك وتعالى تب

دعى ) أنطاكية( قرب اليونان، فقد أرسل اهلل تعالى قيل إّنه ُضِرَب في أهل قرية ُت

ألهل هذه القرية رسوَليِن اثنين، فقام الرسوالن بدعوة أهل القرية إلى عبادة اهلل 

واألصنام؛ ألن أهل هذه القرية كانوا عّباد أصنام،  تعالى وتوحيده، ونبذ الشرك

إّنا إليكم )فكّذب أهل القرية الرسوَلين، فأّيدهما اهلل برسول ثالث، فقالوا لهم: 

                                                             

 اَل اْلُقْرآِن َقْلُب "ويس : َقاَل - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - اهلِل َرُسوَل َأَن -رضي اهلل عنه  -عن معقل بن يسار   -1
، كتاب: عمل اليوم والليلة، باب" ما  السنن الكبرى النسائي،، "َلُه ُغِفَر ِإاَل اآلِخَرَة َوالَداَر الَلَه ُيِريُد َرُجٌل َيْقَرُأَها

، والترهيب الترغيب ضعيفتعليق األلباني: ) ضعيف(، . 394، ص 9ج  ،(11847)  حديثيقرأ على الميت، 
 .219، ص 1(، ج 878حديث )
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 ؛من عند اهلل ربكم الذي خلقكم من عدم، ورزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم (مرسلون

 179   .    1ليحاسبكم على ما قدمتم، فإما إلى جنة، وإما إلى نار

عليه  -المفسرون: أن هؤالء الرسل من الحواريين، بعثهم سيدنا عيسى  أكثر وذكر
ألهل هذه القرية، فرسول رسول اهلل، كأنه رسول من عند اهلل تعالى،  -السالم 

  جم هل مل خل ُّ ، وهذا ما يؤيده قوله تعالى: 2فتكذيبه تكذيب للرسول
 مئ هي مي خي  حيجي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم
 -عليه السالم  -عيسى  -فضل الحواريين في مطلب دعوة ، ولقد تم توضيح 3 َّمبهئ

. 4للحواريين  

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ 

َّ  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ
5.  

شر مثلنا مثلكم، فكيف تكونوا على المرسلين، قالوا لهم: إنكم ب رّد أهل القرية

 ٰى ين  ىن نن من زن ُّ ، كقوله تعالى: ؟ مرسلين من عند اهلل

، )وما أنزل 6 َّ حب جب هئ مئ خئحئ  جئ ييىي ني مي زي ري

الرحمن من شيء(، كانت هذه الجملة من أقوال اليهود الذين يسكنون تلك المنطقة، 
فكانوا يتجنبون النطق باسم اهلل، وإنما التعريض بصفاته، وألن اليهود ينكرون نزول 

إن أنتم إال تكذبون(، فأقسم الفريقين قالوا: )ة، فالظاهر أن أي كتاب بعد التورا
(، َيْعَلُم َرُبَناالمرسلون أنهم مبعوثون من عند اهلل تعالى، وجاء القسم في قولهم )

، ثم قالوا لهم : نحن ما علينا لكم أن مقالتهم صدق على باهللمنهم  استشهادبحيث أنه 
إال أن نوضح لكم، وننصحكم، نجبركم على اتباعنا واإليمان باهلل تعالى، ما علينا 

.   7ونحذركم، ونبشركم، فإن أحسنتم فلكم ، وإن أسأتم فعليها   

 مك لك ٹ ٹ ُّ م قال تعالى مخبرا عن تماديهم في الشرك والكفر: )ث

.8 َّ زن رن مم ام  يل ىلمل يك ىك  
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ن تشاءمنا بوجودكم بين أظهرنا، وأل ، أي:1والتطير: التشاؤم، وهو ضد الفأل الحسن
يصيبكم منا عقوبة شديدة، فقالت لهم  أو180دعوتكم، سنرميكم بالحجارة، فوا عنلم تتوق

قصدوا كفرهم  -كم،الرسل الكرام: بل الشؤم الذي تخشونه إنما هو معكم وبين أيدي
ما : أئن دعوناكم وأمرناكم ، وقالوا لهم-التي عاقبتها خاتمة السوء وأعمالهم السيئة

م وأعرضتم؟!، بل أنتم قوم تجاوزتم فيه الخير لكم في دنياكم وآخرتكم، تشاءمت
خاصة بعد ما تبينت لكم البراهين والدالئل على بحدودكم في الكفر واإلعراض، و

. 2 صدق ما ُأرسلنا به إليكم   

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من ُّ  ثّم يصف اهلل دعوة الرجل: 

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص

 مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خكحك جك مق حق مف

.3  َّ  حن جن  

وبدأت اآلية بكلمة) جاء(، ولم يقل تعالى ) أتى من أقصى المدينة(، وهذا فيه داللة 
والتعب من أجل غايته في الوصول لنصرة الرسل، فاإلتيان: على مشقة السفر 

، 4(َتْسَتْعِجُلوُه َفاَل الَلِه َأْمُر َأَتىالمجيء بسهولة، ويستخدم في المعاني، كقوله تعالى: )
وأما )جاء( ففي طياتها المشقة والتعب، وتستخدم في األعيان، كقوله تعالى في قول 

   6. 5 َّ  خم حم جم هل مل خلُّ  هدهد سليمان:

وجملة ) من أقصى المدينة(، تدل على بعد المسافة التي مشاها، فمن حب اهلل تعالى 

لهذا الرجل الداعي لم يذكر كالمه وحسب، وإنما ذكر خطواته التي مشاها، بل 

فقال) يسعى(، داللة على الهمة والسرعة، وفي  -رضي اهلل عنه  -وكيفية مشيه 

ولكل َمن انتهج نهجهم   -رضي اهلل عنهم  -ذكرذلك الرجل تثبيت لقلوب الصحابة 

 181 .   7 في الدعوة إلى اهلل تعالى، والصبر عليها
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قومه: ) اتبعوا المرسلين(، فأظهر وعندما وصل الرجل الساعي للنصيحة، قال ل

لنصيحة بأمره باالتباع، وأظهر اإليمان القتران االتباع بالمرسلين، ثم قال: ) اتبعوا ا

أجرا(؛ ألن الدعوة إلى اهلل تعالى ال بد أن يكون فيها االحتساب هلل، من ال يسألكم 

ن، وِشهَد دليل صدق هؤالء المرسلي اجزاء وال ثناء، وهذ وال ينتظر من المدعو أَي

له من عبادة الجماد إلى عبادة الحي القيوم، ْقاالحتساب، وَن لهم أنهم مهتدون بقرينة

: )وما لي ال أعبد ،- منكرا عليهم -وهاب، ثم قال إلى النافع الرزاق ال ،ومما ال ينفع

الذي فطرني وإليه ترجعون(، أي: ما الذي يمنعني أن أستسلم هلل تعالى وأخلص له 

بالعبادة، وهو الذي خلقني وخلقكم، وإليه ترجعون؛ فيحاسبكم على أعمالكم، فخافوا 

  182          .    1من عذابه، وأرجوا جنته 

 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج)وأكمل الرجل نصيحته ودعوته، فقال: 

الرجل في قوله هذا  َنّي، َب  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص

 ن اآللهةع) الذي فطرني(، ونفاها معنى ال إله إال اهلل، فأثبت األلوهية هلل في قوله 
(، ثم أثبت أن إرادة األمور ال تكون إال بيد اهلل تبارك آِلَهًة ُدوِنِه ِمن َأَأَتِخُذبقوله )

وتعالى، وذلك عندما قال: ) إن يردن الرحمن بضر(، واقترن اسم الرحمن بالضر؛ 
إذا قّدره على عبده كان رحمة به وخيرا له، إن َفِهَم  -تبارك وتعالى  -ألن ضره 

 ىي ني مي  ُّ الى: صي تطمس نور البصائر، قال تعالعبد مراد ربه، وإال فالمعا

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي

 حط مض خضحض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح

 َّ جع مظ
 َخْيًرا ِبِه الَلُه ُيِرِد َمْن"  -صلى اهلل عليه وسلم  -، وقال النبي 2

عند َمن أراد بي ، وقال: إن هذه اآللهة ال تستطيع أن تشفع لي 4 " ِمْنُه 3 ُيِصْب
، وإن وقع ال تخلصني منه، فكيف أعبد اآللهة التي ال تنفعني وال تشفيني، وال ضر

.          6تستطيع دفع الضر عني، فإن فعلُت ذلك فهو الضالل والغواية الواضحة 
    183              

لمة، وأجمل ُجملة، هّموا بقتله، فحفروا له بئرا ليرموه فيه، وبعد ما دعاهم في أبلغ ك

 ، قال تعالى: 7ن سماهم اهلل تعالى بـِ ) أصحاب الرس(، والرس: البئروهم الذي
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 َّ لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث  ُّ 
، وحينئذ أيقن الموت، فصرخ 1

بشجاعته أعالي الجنان، صرخ  احتسبنفسه لربه الرحمن، م ااإليمان، بائع داعَي

دما قائال: )إني آمنت بربكم فاسمعون(، والخطاب موجه إلى الرسل، كأن القوم عن

فقال مقالته، وإما أن  ،أراد أن ُيشِهدهم على إيمانهأرادوا قتله، نظر إلى الرسل 

ليزجرهم، وعندما قتلوه ) قيل أدخل الجنة(، هي بشرى من  ؛الخطاب موجه للكفار

ه قبل موته لّما قال: ) آمنت بربكم(، أو أن اهلل تعالى أدخله الجنة، فهو حي الرسل ل

 َبْل َأْمواتًا الَلِه َسِبيِل ِفي ُقِتُلوا اَلِذيَن َتْحَسَبَن َوالفيها يأكل ويشرب، كقوله تعالى: )

 .3اهلل تعالى ، فجزاؤه كجزاء الشهداء الذين ُقتلوا في سبيل2(ُيْرَزُقون َرِبِهْم ِعْنَد َأْحياٌء

ثم يخبر اهلل عن هذا الرجل خبرا عجيبا، وأمرا غريبا، فيه داللة على الرحمة في 

أن  -عز وجل  -، فقد أنبأنا المولى للغلظة والقسوة ذيبقلب ذلك الرجل، وهّمه الُم

 يَرِب ِلي َغَفَر ِبَما( 26) َيْعَلُموَن َقْوِمي َلْيَت َياهذا الرجل الرحيم، قال بعد موته: )

 فتمنى قومه، حال عن الجنة دخول يلهه لم أنه: والمعنى (، "اْلُمْكَرِميَن ِمَن َوَجَعَلِني

 وال هالكهم تمنى وما ،فيؤمنوا اإليمان فضيلة ليعلموا ؛ربه من لقي ماذا يعلموا أن

 عالم ألن وذلك الجهل، أهل على وبالحلم،  الغيظ بكظم متسما فكان، بهم الشماتة

 يةِنالَد للحظوظ قيمة وال ،المحض الصالح إلى إال النفس فيه تتوجه ال الحقائق

  .4 "األمور وسفساف

 . 5 "وميتا حيا قومه نصح ": -رضي اهلل عنهما  - عباس ابن قال

وبعد إقامة الحجة عليهم، كفروا وأعرضوا، فاستأصلهم اهلل تعالى بصيحة واحدة، 
المالئكة، أو جيوش كثيرة، وإنما صيحة فلم يكن األمر مستحقا لنزول عدد من 

ادهم كما واحدة أخمدتهم جميعا، وهذا من باب تحقير شأنهم، فخمدت أصواتهم وأجس

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تخمد النار، قال تعالى: 
 َّ مي  خي حي جي يه ىه مه جه

سبحانه  -، فبهذا العذاب المريع، انتقم المنتقم 6

وقّدم نفسه رخيصة، وجعل  ،ذي حمل هّم الدعوة إلى اهلللهذا الرجل ال -وتعالى 
  184  ذى، وقصة قومه عبرة ُتروى.تُتح اقيمكالمه آيات ُتتلى، وأفعاله 
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  استنباط الهّم الدعوي:  

 -يظهر الهم الدعوي في قصة صاحب ياسين فيما يأتي:

لفظ " أقصى" تصّور ُبعد المسافة التي قطعها، وترسم حركات الداعي الذي  إّن -1

 تكبد عناء السفر في سبيل الدعوة.

التي  ،هاوتجددها واستمرار طىإّن التعبير ب" يسعى" تحمل في طياتها كثرة الُخ -2

 دعوي لدى صاحبها. انطلقت من هّم

مالة قلوبهم واستعطافهم استخدم أسلوب النداء ونسبهم إلى نفسه، وذلك الست -3

 وإبراز الشفقة عليهم، وال يصدر ذلك إال من قلب مهموم لدعوة قومه.

، واالستفهام جة العقليةوالمحا ،والحث ،ها من أسلوب النداءتنّوع األساليب وكثرت -4

فاستفرغ الوسع وبذل طاقاته في سبيل دعوتهم،  اإلنكاري، والترغيب والترهيب،

 185    ه. وذلك دليل على هّم

لقد تمنى أن يعرف قومه ما لقيه من نعيم، وهذا التمني لم يكن في الدنيا إّنما بعد  -5

والحرص الشديد  وفاته وانتهاء التكليف والعمل، وهذا التمني دليل على قوة الهّم

ته وحرصه على دعوة قومه إلى آخر لحظة من َمالذي يمتلكه، وقد استمرت ِه

 .1 ( حق مف خف  حف جفحياته، )
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  .فرعون آل مؤمن عند الدعوي الهّم: السابع المطلب

إلى فرعون وقومه؛ لدعوتهم إلى  -عليهما السالم  -بعث اهلل تعالى موسى وهارون 
الفراعنة اإلباء  اهلل وحده، ولُيخرجوا بني إسرائيل من ظلم الفراعنة، فكان رُد

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  ُّ ال تعالى: واالستكبار، إال فئة قليلة كما ق
، ومنهم امرأة 1 َّ مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىفيث ىث نث مث

وبعد دعوة  فرعون، وماشطة ابنته، وهذا الرجل المشهور بـِ ) مؤمن آل فرعون(،
جج والبراهين عليهم، هّم فرعون لفرعون وقومه، وإقامة الِح -عليه السالم  -موسى 

مخبرا عن  -والفتك به، قال تعالى  -السالم عليه  -بقتل موسى  -لعنة اهلل عليه  -
عن  ، فهيأ اهلل الحكيم َمن يدّب2(ُموَسى َأْقُتْل َذُروِني ِفْرَعْوُن َوَقاَل:)-قول فرعون

وَيدفع عنه، فكان هذا الرجل من آل فرعون جنديا من جنود  -عليه السالم  -موسى 
، العظيم قصة هذا الرجل وسّطر اهللاهلل، ُيْدفع به الشر، وُيحتذى به في الخير، 

186 .                     3واصفا حاله وأقواله 
 

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ قال تعالى:
  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب
 ام يل ىل مل يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث
.4 َّ نن من زن رن مم  

، 5كان هذا الرجل من قرابة فرعون، ويدل على ذلك كلمة ) آل(، فهي تعني القرابة 

، إال أنه كان  -عليهما السالم -الرجل القبطي قد آمن بموسى وهارون  وكان هذا

ندما قرر فرعون اليوم، وكان إظهاره إليمانه ع يكتم إيمانه ولم يظهره إال في هذا

فغضب الرجل المؤمن لهذا األمر وَزَأَر قائال لفرعون  -عليه السالم  -قتل موسى 

وكيف تقتلونه وقد ظهرت لكم بينته وقومه: )أتقتلون رجال أن يقول ربي اهلل(، 

 ُثَم َخْلَقُه َشْيٍء ُكَل َأْعَطى اَلِذي َرُبَنا َقاَل: ) -عليه السالم  -، كقول موسى ودالئله

 ُرَرَضكاذبا َف ، ثم خاطبهم بالمنطق والعقل، فقال: يا قوم إن ثبت أن موسى6(َهَدى

لتموه بعد بيان صدقه، كذبه على نفسه؛ ألن اهلل سيعاقبه، وإن ثبت صدقه فقت

  . 7سيصيبكم ما وعدكم به من العذاب، لذلك فاتركوا فكرة قتله، ودعوه وال تؤذوه 
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 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن  ُّ ثم قال لهم ناصحا وُمذِكرا: 
       حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ

َّ جح مج
شكروا هذه النعمة الك والجاه الذي هم فيه، ف، ذكرهم بنعمة الُم1

ذي سيدفع عنا عذاب ، فإن كذبتم وأعرضتم، فَمن ال-عليه السالم  -بتصديق موسى 
أن المؤمن نسب نفسه أثناء كالمه إلى آل فرعون، وذلك  :الحظ، والُماهلل إن جاءنا

 من رظِهُي كان ألنه إن جاءنا(، وإنما قال ذلك؛ اهلل عند قوله )فَمن ينصرنا من بأس
والسؤال الذي يطرح  فيه، لهم مشارك هو به ينصحهم الذي وأن ،منهم أنه نفسه

إيمانه بالكتمان؟ اهلل  وصف لم بهذا الكالم أمام أعتى العتاة وقدنفسه، كيف يتك
   والجواب على احتمالين:

 المؤمن ذلك يصرح لم (،ُموسى َأْقُتْل َذُروِني):  قال الّم فرعون أن: األول االحتمال

 المصلحة أن زعم أنه إال دينه، وعلى فرعون مع أنه أوهم بل موسى، دين على بأنه

 واإلتيان ،الّله إلى الدعوة إال عنه يصدر لم ألنه موسى، قتل ترك تقتضي

 في الوقوع وجبُي قتله على واإلقدام القتل، يوجب ال وهذا ،القاهرة بالمعجزات

 الكلمات . بأقبح الناس ألسنة

 فرعون قال فلما ،ابتداًء إيمانه يكتم كان فرعون آل مؤمن أن: الثاني االحتمال

   187 .             2موسى  دين على أنه أظهر ،(ُموسى َأْقُتْل َذُروِني)

صواب والسديد، فرد فرعون على قول المؤمن، أن رأيه في قتل موسى هو الرأي ال

 مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّ فرد المؤمن محذرا: 
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع
 جم يل ىل مل خل  مي خي حي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم حم  جم
 ىيمي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن  يم ىم مم خم حم
 َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

3    .  

 

وبان حرص ذلك المؤمن على هداية الفراعنة، فحذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب 
ل لهم مزقهم اهلل شر ممزق، ثم فّصاألقوام السابقة التي كفرت برسلها وأنبيائها، إذ 

 -ود، وقوم صالح، في هؤالء األقوام، فحدثهم بما قد حصل مع قوم نوح، وقوم ه
، ثم ازداد بيان حرصه عليهم فقال: يا قوم إني أخاف عليكم يوم -عليهم السالم   

 

                                                             

 (.29، آية ) 24سورة غافر، ج  -1
 .   511، ص 27، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -2
 (.34 -31، اآليات ) 24سورة غافر، ج  -3
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ُل الجنة أهَل ؛ ألنه يوٌم ينادي فيه أهمي بذلكالتناد، ويوم التناد: هو يوم القيامة، وُس

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ النار، قال تعالى: 
ُل النار ، وينادي فيه أه1 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين

 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ُّ أهل الجنَة، قال تعالى: 
 َّ حك جك  مق حق مف خف حف جفمغ جغ

ربون من ،  وفي هذا اليوم ته2

 حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّ بعضكم البعض، قال تعالى: 
، ولن تجدوا لكم 3 َّ حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم

من دون اهلل مهربا وال نجاة، إال أن يرحمكم اهلل برحمته، ثم نادى يا قوم، يا أهل 
موسى بالبينات،  من قبِل -عليه السالم  -مصر، يا أيها القبط، ألم يأتكم يوسف 

جعله اهلل نبيا  -عليهم السالم  -يم ويوسف هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراه
عليه  -على لسان يوسف -ووزيرا في أهل مصر، وقد جاءهم بالبينات، كقوله تعالى 

، ومن بيناته تأويل الرؤى، 4(اْلَقَهار اْلواِحُد الَلُه َأِم َخْيٌر ُمَتَفِرُقوَن َأْرباٌب)َء -السالم 
 -، حتى إذا مات في شك مما يدعو إليهأنهم كانوا فكان يدعوهم إلى اهلل تعالى، إال 

وقلتم لن يبعث اهلل من بعد هالك يوسف  كنتم معاندين للصالح وأهله، -م عليه السال
.        5 -عليه السالم  -رسوال، وهكذا تريدون أن تفعلوا بموسى كما فعلتم بيوسف

   
 خت حت  جت هب ُّ      قال تغالى: الذي آمن مسترسال في هداية قومه، وأكمل188

 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت
  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم

 نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

.6 َّ مت  زت رت يب ىب  

 -اهلل تعالى موعظة مؤمن آل فرعون، فبدأ بموعظته باإلجمال ثم فصله، فقال  وذكر

: )يا قوم اتبعوِن أهدكم سبيل الرشاد(، وسبيل الرشاد: هو طريق الحق، -ُمْجِمال

  وطريق الخير إذا سلكه المرء أصاب منه، وربط المؤمن االتباع إلى نفسه

                                                             

   (.44، آية )8سورة األعراف، ج  -1
  (.51) آية ،8 ج األعراف، سورة -2
  (.37 -33، اآليات )31سورة عبس، ج  -3
   (.39، آية )12سورة يوسف، ج  -4
 .143، ص 7، ج  تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -5
 (.43 -38، اآليات ) 24غافر، ج  سورة  -6
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، ليقولوا في أنفسهم ترغبه بما يأتيهمس هأن يظنون إذ)فاتبعوِن(؛ ليسترعي أسماعهم، 

رأيه بما تستهويه رغائبنا، ثم بدأ بالتفصيل، فقال: يا قوم هذه الدنيا  لعله مدحأنفسهم: 

وما فيها متاع قليل، تستمتعون ثم يزول ويفنى، واالخرة وما فيها من نعيم ال يبيد 

ء األعمال، فقال: وال يزول، فلماذا تؤثرون الفاني على الباقي؟!، ثم بين لهم جزا

جزاء السيئة بمثلها، أي: ال ُيَجازى  صاحب السيئة إال بجزاء السوء والعقاب، أو 

  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال فقدجزاء السيئة سيئة واحدة ال تتضاعف، 

 َبَيَن ُثَم َوالَسِيَئاِت اْلَحَسَناِت َكَتَب الَلَه ِإَن: َقاَل:"  َقاَل َوَجَل َعَز َرِبِه َعْن َيْرِوي ِفيَما

 ِبَها َهَم ُهَو َفِإْن َكاِمَلًة، َحَسَنًة ِعْنَدُه َلُه الَلُه َكَتَبَها َيْعَمْلَها َفَلْم ِبَحَسَنٍة َهَم َفَمْن َذِلَك،

 َكِثيَرٍة، َأْضَعاٍف ِإَلى ِضْعٍف َئِةَسْبعما ِإَلى َحَسَناٍت َعْشَر ِعْنَدُه َلُه الَلُه َكَتَبَها َفَعِمَلَها

 َكَتَبَها َفَعِمَلَها ِبَها َهَم ُهَو َفِإْن َكاِمَلًة، َحَسَنًة ِعْنَدُه َلُه الَلُه َكَتَبَها َيْعَمْلَها َفَلْم ِبَسِيَئٍة َهَم َوَمْن

، وجزاء الصالحات مع صحيح اإليمان، جنات تجري من 1" َواِحَدًة َسِيَئًة َلُه الَلُه

 189.            2ون ويشتهوننهار، يرزقهم اهلل فيها مما يشاؤاأل تحتها

عن عنادهم، فقال: يا قوم ما لي  جعونلعلهم يترا -منكرا عليهم  -ثم نادى قومه 
أدعوكم وأدلكم إلى طريق النجاة، طريق العزيز الذي ال يذل، طريق غفار الذنوب، 
وأنتم بالمقابل تدعونني إلى طريق الهالك، طريق الكفر والشرك، وفيه إشارة إلى 
إهانة فرعون أنه ليس بإله، وال يحمل صفات اإلله المستحق للعبادة، من صفات 

والمغفرة، وال يملك رزق َمن في السموات واألرض، ثم قال: )ال جرم أن ما العزة 
ليس له دعوة في الدنيا وال في االخرة(، أي: ال شك أن الذي تدعونني  إليه تدعونني

شفاعة  وال، الدنيا في عاهن َدَم دعوِةل استجابة له ليس إليه من عبادة غير اهلل تعالى،

 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّ  ه تعالى: ِلَمن استشفع، كقول اآلخرة في

َّ ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من زن  رنمم ام
، ثم قال: )وأن مرّدنا 3

وأن المسرفين هم أصحاب النار(، أي: أننا سنرجع إلى اهلل فُيجازي كل  ،إلى اهلل
واحد منا على عمله، والمسرفون في الكفر والشرك والمعاصي هم أهل النار، وفيه 

ن أهل اإلسراف في على كفرهم حتى ال يكونوا م رواّصدعوة لهم وتهديد أال ُي
.4إلى النار  الكفر، فيؤدي بهم ذلك  

                                                             

(،                6491) بسيئة(، حديث أو بحسنة هم من، كتاب: الرقائق، باب: )  صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -1

 .128، ص 8ج
 . 211 - 211، ص 24، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -2

 (.14، آية ) 22سورة فاطر، ج  -3
 .521، 27، ج  مفاتيح الغيب، انظر: الرازي -4
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 زثرث يت ىت نت ُّ ، قال: ريم، آخر كلمات هذا المؤمنثم أخبر اهلل الك

 مم ام يلىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث

  َّ نن من زن رن
1                      .190

 

  عندما وكلماتي موعظتي ستتذكرون: أي( لكم أقول ما ذكرونفست: ) هدداُم قال ثم
ما سمع وعند التوبة، وال مندال ينفع ال فعندئذ كم،موت عند أو بالعذاب، اهلل أمر يأتي

 إما ،اشر به أرادوا الفراعنة هذه األقوال التي نزلت على آذانهم مثل النحاس المذاب،
 ألنه ؛(اهلل إلى أمري وأفوض: )حينئذ فقال اإليمان، عن هَتّدِر أرادوا أو قتله، أرادوا

سبحانه  - واألحوال والشؤون األمور لتفويض الوحيد قِحسَتالُم ،بعباده البصير هو
ره إلى اهلل ويتوكل عليه سيكفيه اهلل شر كل ذي شر، فإن َم، والذي ُيفوُض َأ-وتعالى 
عالى وينصرهم على أعدائهم، ألم يقل اهلل ت ،ع عباده المؤمنين، وال يخذلهمّيَضاهلل ال ُي

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ في ختام هذه القصة المباركة: 

، وفعال نصر اهلل مؤمن آل فرعون، فنجاه اهلل من كيدهم، 2 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

(، وأدخل اهلل تعالى آل فرعون أشد العذاب، ففي الدنيا َمَكُروا َما َسِيَئاِت الَلُه َفَوَقاُه)
.      3باإلغراق، وفي االخرة باإلحراق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.45 -44، اآليات ) 24سورة غافر، ج  -1
 (.51، آية ) 24 ج غافر، سورة -2
    .171، ص 4، ج  تفسير الكشافالزمخشري،  -3
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 استنباط الهّم الدعوي:

  -:وي في قصة مؤمن آل فرعون فيما يأتيالدع يبرز الهّم

نكاره الشديد على قتل الدعاة، وذلك لحرصه البالغ على استمرارية الدعوة إلى إ -1 

 )أتقتلون رجال أن يقول ربي اهلل(.اهلل، 

ونسبته إلى قومه في أكثر من موطن،  ؛ للتحبب،تكرار استخدام أسلوب النداء -2

 بغرض دعوتهم. ؛واستعطافهم ،ه في استمالة قلوبهمشاهد على هّم

) إن يك صادقا...( وذلك ليحّرك العقول في بيان  ،وّظف أسلوب التنبيه العقلي -3

 غلطهم.

 ، مثلاستخدم أسلوب الترغيب والترهيب حيث قّص عليهم من نبأ األمم السابقة -4

وعاقبة من تنّكر طريقهم، ثّم ذّكرهم بيوم  -عليهم السالم- ،وهود ،وصالح ،قوم نوح

وأبرز لهم حقيقة الحياة الدنيا وما هي إال متاع، وأبرز لهم جزاء السيئات  ،القيامة

 والحسنات.

) إّني أخاف عليكم يوم التناد(، وهذا الخوف بدافع الشفقة  :إبراز الشفقة عليهم -5

 على قومه. لمشاعر إال من صاحب هّمعليهم، وال تصدر تلك ا

..(، ِباْلَبِيَناِت َقْبُل ِمن ُيوُسُف َجاءُكْم َوَلَقْد ) -عليه السالم-تذكيرهم بدعوة يوسف  -6 

 يستحثهم إلى الرجوع والتوبة. حتى وذلك

( حيث الَناِر ِإَلى َوَتْدُعوَنِني الَنَجاِة ِإَلى َأْدُعوُكْم ِلي َما):وّظف االستفهام البالغي -7

 أنكر عليهم باطلهم، وذلك لشفقته عليهم.
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 الثاني المبحث

 الشباب عند الدعوي الهّم

 

 :مطلبان وفيه 

 .الكهف أصحاب عند الدعوي الهّم: األول المطلب

 أصحاب قصة في الغالم عند الدعوي الهّم: الثاني المطلب

  .خدوداأل
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 191تمهيد.       

نبض قلب األمة، وأساس إقامة الدولة، وعليهم ُتبنى اآلمال، وبهم ُيخلد الشباب هم 

بنشأة الشباب  -ى اهلل عليه وسلمصل -ُذكر األجيال، ولهذا اهتم رسول اهلل 

 َمِن :الَشَباِب َمْعَشَر َيا قال:" -عليه الصالة والسالم  -ه وصالحهم، فكانت من وصايا

 َفَعَلْيِه َيْسَتِطْع َلْم َوَمْن ِلْلَفْرِج َوَأْحَصُن ِلْلَبَصِر َأَغُض َفِإَنُه َيَتَزَوْجَفْل اْلَباَءَة ِمْنُكُم اْسَتَطاَع

الترغيب في بيخص الشباب  -صلى اهلل عليه وسلم  -، وكان 1(ِوَجاٌء َلُه َفِإَنُه ِبالَصْوِم

عليه الصالة  -خرة، فكان من ترغيبه واإلقبال على اآل -سبحانه وتعالى  -طاعة اهلل 

 ،اْلَعاِدُل اإِلَماُم :ِظُلُه ِإاَل ِظَل اَل َيْوَم ِظِلِه في الَلُه ُيِظُلُهُم َسْبَعٌةقوله: "  -والسالم 

 . 2... " الَلِه ِبِعَباَدِة َنَشَأ َوَشاٌب

أسلم معه من الشباب، بل كان أول من  -رضوان اهلل عليهم  -كان أغلب الصحابة و

رضي اهلل  -علي بن أبي طالب  وهو ابن عّمهشاب صغير  -عليه الصالة والسالم  -

من مشاهد ثمرات تربيته  امشهد -صلى اهلل عليه وسلم  -، ولقد رأى النبي 3 -عنه

عليهم، فعن سلمة  نوذلك يوم خيبر، عندما استعصى الحص -رضي اهلل عنه  -لعلي 

صلى اهلل  -رسول اهلل  -:َفَقاَلحدث بالقصة، قال: " ي -رضي اهلل عنه  -بن األكوع 

 :َقاَل ،َوَرُسوُلُه الَلُه ُيِحُبُه َأْو ،َوَرُسوَلُه الَلَه ُيِحُب َرُجاًل الَراَيَة أُلْعِطَيَن -عليه وسلم 

 عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوَل ِبِه َأَتْيُت َحَتى 4 َأْرَمُد َوُهَو َأُقوُدُه ِبِه َفِجْئُت َعِلًيا َفَأَتْيُت

 َخْيَبُر َعِلَمْت َقْد :َفَقاَل َمْرَحٌب َوَخَرَج ،الَراَيَة َوَأْعَطاُه ،َفَبَرَأ َعْيَنْيِه في َفَبَسَق  -وسلم

  :َعِلٌى َفَقاَل ،َتَلَهُب َأْقَبَلْت اْلُحُروُب ِإَذا ،ُمَجَرُب َبَطٌل الِساَلِح شاكي ،َمْرَحُب َأِنى

  اْلَمْنَظَرة َكِريِه َغاَباٍت َكَلْيِث                    5َحْيَدرة   ُأمي سمتني اَلِذى َأَنا

   6الَسْنَدَرة َكْيَل ِبالَصاِع ُأوِفيِهُم                      

                                                   .7"َيَدْيِه َعَلى اْلَفْتُح َكاَن ُثَم َفَقَتَلُه َمْرَحٍب َرْأَس َفَضَرَب َقاَل

 ،هم َمن حملوا لنا الدين  -صلى اهلل عليه وسلم  -أصحاب محمد  -فهؤالء الشباب 

  بفضل جهدهم وصبرهم مسلمين، نعرف اهلل وأصبحنا بفضل اهلل أوال وآخرا، ثم

                                                             
(،  3464، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لَمن تاقت نفسه إليه، حديث )  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -1

  .128، ص 4ج 
   . 93، 3(، ج 2427، كتاب: الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة، حديث ) صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -2
 .  445، ص 1، ج  السيرة الحلبيةالحلبي،  -3
 . 362، ص 2، ج  مقاييس اللغةمرض في العين. انظر: ابن فارس، الرمد:  -4
 .172، ص 4، ج  لسان العربنظر: ابن منظور، الحيدر: األسد. ا -5
 . 382،  ص 4، ج  لسان العربرجل سندر: أي: الجريء السريع. انظر: ابن منظور،  -6
، 5(،ج  4779وغيرها، حديث) َقَرٍد ذي، كتاب: الجهاد والَسير، باب: غزوة  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -7

 .189ص 
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 نا.  رسوله، ونعرف الطهارة والقبلة، ونعرف ما ُيصلحنا مما ُيضرونعرف 

فالمجتمع ال يلوم حال شبابه من ذكور وإناث في هذه األيام،  بسبب تقصيرهم 

على المجتمعات أن تلوم  ف هم، َمَيدهم عن دينهم وِقْعاتهم، وُبوفشلهم في أمور حي

وفر البيئة ورغباتهم، وعدم ُت في التربية، و عدم مراعاة حاجات الشبابتقصيرها 

رس، أو شبابنا، سواء في البيوت، أو الشوارع، أو المداالمسلمة الصحيحة في حياة 

جاء الغرب والشرق، وجاء القاصي والداني، لينهضوا بهؤالء غير ذلك، ولهذا 

فعى تبث كاأل ه الناس لُيصلح حالهم، بل كانوالم يكن الذي ينتظر باب، لكنالش

ما هو ي، ومخدرات، وأفالم إباحية، ولباس شرعي وّرَعاألفكار السامة، من َت

بشرعي، وعقوق للوالدين، وخمور وزنا، وسرقة وربا، ومواكبة الغرب في تطوره 

وتقدمه، كل هذا وغيره دعوة لسلخ الشباب عن دينهم؛ ألن كالب الغرب، وخنازير 

الشرق، وعمالء العرب، يعرفون أنه إذا انسلخ الشباب من دينهم وأخالقهم، توجهت 

كار هذا الجيل الُمَدّمر بأف من ثم، وال يشعرون وهم مرهمَدطاقتهم وحياتهم إلى ما ُي

وال  ،وال يعرف معروفا ،جيال ال يعرف قبلة الشياطين من الجن واإلنس، َسُينشئ

 ينكر منكرا. 

 - ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنف  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومصداق ذلك في حديث رسول اهلل 

 الَناُس َأُيَها ِبُكْم َكْيَف: - وسلم عليه اهلل صلى - اهلِل َرُسوُل َقاَل :َقاَل  -رضي اهلل عنه 

 َنَعْم،: َقاَل ؟ َلَكاِئٌن َهَذا ِإَن اهلِل، َرُسوَل َيا: َقاُلوا ؟ ِفْتَياُنُكْم َوَفَسَق، ِنَساُؤُكْم َطَغى ِإَذا

 َيا: َقاُلوا ؟ اْلُمْنَكِر َعِن َوالَنْهَي ِباْلَمْعُروِف، اأَلْمَر َتَرْكُتُم ِإَذا ِبُكْم َكْيَف ِمْنُه، َوَأَشُد

 َمْعُروًفا، اْلُمْنَكَر َرَأْيُتُم ِإَذا ِبُكْم َكْيَف ِمْنُه، َوَأَشُد َنَعْم،: َقاَل ؟ َلَكاِئٌن َهَذا ِإَن اهلِل َرُسوَل

 192 .       1!" ؟ ُمْنَكًرا َواْلَمْعُروَف

 التربية اَتربْو الذين الشببة هؤالء من النماذج بعض الكريم القرآن لنا ربض ولقد

 ونجوما بهم، ُيقتدى أعالما فصاروا واعتزاز، بفخر الدين مسؤولية وحملوا الدينية،

 غوافبّل الباطل، وجه في تزأُر ُأسودا أقبلوا بل وا،يخاف أو يخجلوا فلم بفعلهم، ُيهتدى

 فبعضهم حياتهم، حساب على بل وضرورياتهم، راحتهم حساب على ونشروه الدين

 ترك وبعضهم خدود،األ أصحاب قصة في الغالم مثل الناس، ُيْسِلم أن أجل من مات

     .الكهف أصحاب فعل كما ه،دين أجل من الرغيدة والحياة الترف

تناول الباحث هاتين القصتين؛ لبيان هّمة الشباب، وبيان قدرتهم وفي هذا المبحث سأ

 قبال واإلقدام.    على التغيير؛ ليكونوا لشباب أمتنا المثل والقدوة في اإل

                                                             

  أسد، سليم حسين:  تحقيق، مسند أبي يعلى(، هـ317) ت  الموصلي، المُثنى بن علي بن أحمد يعلى، أبو  -1

تعليق األلباني: . 314، ص 11(، ج 6421 هـ،  حديث )  1414 ،1 ط ، دمشق - للتراث المأمون دار
  . 343، ص 11(، ج  5214، حديث )السلسلة الضعيفةضعيف، 
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  .الكهف أصحاب عند الدعوي الهّم:  األول مطلبال

 سورةبـِ ) ميتُسأصحاب الكهف(، في سورة )قصة جاءت هذه القصة العجيبة 

  والرعاية اإللهية، الربانية، المعجزة من في هذا الكهف لماوذلك  (،الكهف

 .1كما سيأتي بيانه  - الكهف صحابأل

خبر هؤالء الفتية؛ ليكون  -صلى اهلل عليه وسلم  -أمة محمد ويقص اهلل تعالى على 

واليقين  ،في الحفظ والرعاية ،ظة، في اليقين على قدرته تعالىلهم فيهم العبرة والِع

أن اهلل تعالى ال ُيضيع َمن قّدم التضحيات باألنفس واألموال والمحبوبات من أجله 

 تبارك وتعالى.

 َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّ يقول تعالى: 
2 .  

ال تحسبن أن ما حصل مع  -صلوات ربي عليه وسالمه  -يقول اهلل لنبيه 193 
أصحاب الكهف من المعجزات والخوارق عجب، بل قدرتنا على خلق السموات وما 

فيها، وخلقنا لألرض وما فيها، أعجب من قصة أصحاب الكهف، فآيات اهلل كلها 
تقان والدقة والحكمة، والذي أبدع واإلمداد واإلما فيها من اإليجاد عجب ُعجاب؛ ِل

في خلق السموات واألرض وما فيها من اآليات، قادر على أن يعيد بعث  خلقه بعد 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ ذي أوجدهم من العدم،  قال تعالى: موتهم، كيف ال وهو ال
 َّ زت رت يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ

3 ،

 -الذليل بين هذه المخلوقات، يكفر باهلل وأعجب العجائب أن هذا اإلنسان الحقير 

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ عمه، قال تعالى: ويجحد ِن -تعالى 

 لك خك حكجك مق حق مفخف حف  جف مغ جغمع جع مظ حط مضخض

، والرقيم: الكتاب، وُسمَي رقيما؛ ألن أسماء أصحاب الكهف 4  َّ  جل مك

على باب  اقيم موضوعوقصتهم كانت مرقومة فيه، أي: مكتوبة، وكان هذا الّر
. 5الكهف   

 قد أتت هذه القصة على سبيل اإلجمال والتفصيل، أما اإلجمال، فيقول اهلل تعالى: و

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ ٹ ٹ 

. 6  َّ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من  

                                                             

 .144، ص 2، ج  صفوة التفاسيرالصابوني،   -1
 (.9، آية )15سورة الكهف، ج  -2
 (. 27، آية ) 21الروم، ج  سورة -3
 (.5، آية ) 13سورة الرعد، ج  -4
 .  429 -428، ص 21، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -5
 (.11 -11، اآليات ) 15سورة الكهف، ج  -6
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من هذه القصة، وهو  لبيان العبرةابتدأت اآليات بذكر إيواء الفتية إلى الكهف؛ وذلك 
دينهم، واستجابوا ألمر ربهم، أن هؤالء الفتية ما ارتفع شأنهم إال ألنهم ضّحوا لحفظ 

ة هذه هم الرغيد؛ لبيان عظمِشْيكر التضحية، في تركهم ألهلهم وَعاهلل بذ فبدأ
، وعندما دخل الفتية الكهف، رفعوا أيديهم إلى اهلل تعالى متضرعين، التضحية

(، أي: يا ربنا آتنا رحمة َرَشًدا َأْمِرَنا ِمْن َلَنا َوَهِيْئ َرْحَمًة َلُدنَك ِمن آِتَنا َبَناَر َفَقاُلوا)
ُن فيها من عدونا، وتخفف علينا بها مشقة غربتنا، وقالوا )من لدنك(؛ عظيمة، َنْأَم

رشدا  عاقبتها تكون أحواال لهم رّدَقُي أن اهلل سألوا ثملخصوصية هذه الرحمة، 
ء، وعلى الشي حصول أسباب إعداد: وهي ،بالتهيئة التقدير ذلك عن فعبر وصالحا،

"  :فيقول ،يدعو  -صلى اهلل عليه وسلم  -شاكلة دعاء أصحاب الكهف، كان النبي 
، 1" اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا كلها، األمور في عاقبتنا أحسن اللهم

فضرب اهلل على  خالدة إلى يوم القيامة،فاستجاب اهلل دعاءهم، وأكرمهم بمعجزة 
آذنهم: أي: جعل اهلل تعالى غشاوة على آذنهم فال يسمعون شيئا، فناموا نومة طويلة، 

 جح مج حج مث هت ُّ لت في آية أخرى، عند قوله تعالى: ُأجملت هنا، وُفص

 َّ جس  مخ جخ مح
ئة سنة بالحساب الشمسي ) الميالدي(، ا، لبثوا ثالثم2

 وأيام القمرية السنة أيام بين فالتفاوتحساب القمري )الهجري( ، ئة وتسعة بالاوثالثم
 شمسية، سنة وثالثين ثالث كل في كاملة قمرية سنة منه يحصل ،الشمسية السنة

، ثم بعثهم اهلل من زائدة قمرية سنين بثالث شمسية سنة مائة في التفاوت فيكون
نومتهم، وجاء بكلمة ) البعث( لتأكيد أمر اإلحياء بعد اإلماتة، )لنعلم( أي: خروج 

ذلك الشيء المعلوم في األزل إلى الوجود والمشاهدة، فإن اهلل يعلم يقينا أي الحزبين 
أحصى لمدة اللبث، والحزبان هما: حزب الفتية الذين ظنوا أنهم لبثوا أياما قليلة، 

     194.           3ب أهل المدينة الذين كان عندهم تاريخ أولئك الفتية وحز

  مثهت مت خت حت جت ُّ هذه القصة المباركة، قال تعالى:  ثم جاءت اآليات تفصل

 خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 خل حل جلمك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط  مض

 حم جم يل ىل مل خل  جه هن من خن حن جن مم خم حمجم هل  مل

 َّ يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
4.             

 

                                                             
 -أرطأة  أبي بن بسر ذكر  -رضي اهلل عنهم -عرفة الصحابة ، كتاب م المستدرك على الصحيحينالحاكم،  -1

، 6ج ، السلسلة الضعيفة. تعليق األلباني: ضعيف، 683، ص 3(، ج 6518)، حديث - عنه اهلل رضي
 .   456ص

   (. 25، آية )15سورة الكهف، ج  -2
، 15، ج التحرير والتنوير، انظر: ابن عاشور، 364، ص 11، ج  الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -3

 . 51ص 
 (.16 -13، اآليات ) 15سورة الكهف، ج  -4
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 يوما خرجوا وأنهم وسادتهم، الروم ملوك أبناء من كانوا أنهم: الشباب هؤالء وَخبُر

 البلد، خارج في فيه يجتمعون السنة في مجتمع لهم وكان قومهم، أعياد بعض في

 الناس يأمر وكان ،اعنيد اجبار همكِلَم وكان لها، ويذبحون األصنام، يعبدون وكانوا

 ذلك، معهملمج الناس خرج فلما إليه، ويدعوهم ،ذلك على ويحثهم األصنام بعبادة

 بصيرتهم، بعين قومهم يصنع ما إلى نظروا وقومهم، آبائهم مع الفتية أولئك وخرج

 إال ينبغي ال لها، والذبح ألصنامهم السجود من قومهم يصنعه الذي هذا أن فعرفوا

 وينحاز قومه، من يتخلص منهم واحد كل فجعل واألرض، السموات خلق الذي هلل

 اآلخر فجاء شجرة، ظل تحت جلس أحدهم، وحده منهم جلس َمن أول فكان منهم،

  ،اآلخرون وجاء إليهم، فجلس اآلخر وجاء إليهما، فجلس اآلخر وجاء عنده، فجلس

 اإليمان، على قلوبهم جمع الذي هناك جمعهم وإنما اآلخر، منهم واحد يعرف وال

 مثله، أنهم يدري وال منهم، خوفا أصحابه، عن فيه هو ما يكتم منهم واحد كل وجعل

 هرِظفلُي شيء، إال عنهم وأفردكم قومكم من أخرجكم ما أنه تعلمون: أحدهم قال حتى

 عليه، هم وما قومي  رأيت واهلل فإني أنا أما: أحدهم فقال ،أمره منكم واحد كل

 خلق الذي اهلل هو ،يشرك وال وحده يعبد أن يستحق الذي وإنما باطل، أنه فعرفت

 اآلخر وقال كذلك، لي وقع واهلل وأنا: آخر وقال بينهما، وما واألرض السموات

 صدق، وإخوان ،واحدة يدا فصاروا واحدة، كلمة على كلهم توافقوا حتى كذلك،

 كهم،ِلَم إلى أمرهم رفعواو هم،قوُم بهم رَفَعَف فيه، اهلل يعبدون معبدا لهم فاتخذوا

 اهلل إلى ودعوه بالحق، فأجابوه عليه، هم وما أمرهم عن فسألهم يديه، بين حضرهمفا

 لّما كهمِلَم إن ثم عنهم، تعالى أخبر الذي القلب على الربط هو وهذا ،- وجل عز -

 الذي عنهم لباسهم بنزع وأمر وتوعدهم، دهموهّد عليهم، أبى باهلل، اإليمان إلى عوهَد

 عن يرجعون لعلهم أمرهم، في لينظر الغد إلى وأخرهم قومهم، زينة من عليهم كان

 منه، الهرب من تمكنوا الفترة تلك في فإنهم بهم، اهلل لطف من هذا وكان دينهم،

  195      .         1 الفتنة من بدينهم والفرار

بتفاصيل قصة أصحاب الكهف بعد  -صلى اهلل عليه وسلم  -يخبر اهلل تعالى نبيه 

تنا وحكمتنا نسرد عليك َمَظإجمالها، قال اهلل: )نحن نقص عليك(، أي: نحن بعلمنا وَع

خبر هؤالء الشبان األتقياء، وجاء الضمير بصيغة  -صلى اهلل عليه وسلم  -يا محمد

 من وصدٍق حٍق نبُأ وهوْخَبر عنه، ْخِبر والُمالجمع ) نحن نقص(؛ إلظهار عظمة الُم

، ) إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى(، َشِهَد اهلل وحدوثه وقوعه في ريب ال اهلل،

 بصائرهم بفتحلهم باإليمان، وزادهم فوق هذا اإليمان هدى، وذلك الهدى كان 

 في إيوائهم إلى الكهف،  التوفيق ألهمهمودينهم، ف بإيمانهم النجاة وسائل في للتفكير

                                                             

 . 141 - 141، ص 5، ج  تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -1
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، )وربطنا اإليمان هدى على زائد هدى ذلك فكل ،ِلك وقومهفي دعوتهم للَم والثبات

 :الجأش: بمعنى رابُط ورجلعلى قلوبهم(، والربط: أصل يدل على الثبات والَشّد، 

، فالقلب هو مكان االعتقاد، فاسُتْعمِِل الربط في تثبيت هذا 1والَنْفس الَقْلب شديد

لصحابة الكرام لاالعتقاد وتقويته في مواجهة المشاق، وهذا المقام شبيه بتثبيت اهلل 

، فالمقامان 2(اْلَأْقدام ِبِه َوُيَثِبَت ُقُلوِبُكْم َعلى َوِلَيْرِبَطفي غزوة بدر، يقول تعالى: )

.   3األرض على قواعده وُأسسه الّناس في حفظ الدين وإقامةاشتركا في المقصد، وهو 
196 

 ِإًذا ُقْلَنا َلَقْد ِإَلًها ُدوِنِه ِمن َنْدُعَو َلن َواأَلْرِض الَسَماَواِت َرُب َرُبَنا َفَقاُلوا َقاُموا ِإْذ)

(، وقام أصحاب الكهف للّدعوة إلى اهلل وحده، وتعظيمه وتكبيره فهو َمن ال َشَطًطا

 الَسَماَواِت َرُب َرُبَناشريك له، وهذا القيام كان أمام الَمِلك، وأمام قومهم، فقالوا: )

(، والشطط: الُبعد عن الحق َشَطًطا ِإًذا ُقْلَنا َلَقْد ِإَلًها ُدوِنِه ِمن َنْدُعَو َلن َواأَلْرِض

 َفَمْن َبِيٍن ِبُسْلَطاٍن َعَلْيِهم َيْأُتوَن َلْوال آِلَهًة ُدوِنِه ِمن اَتَخُذوا َقْوُمَنا َهُؤالء، )4والميل عنه

(، أي: قال بعض أصحاب الكهف لبعضهم اآلخر : َكِذًبا الَلِه َعَلى اْفَتَرى ِمَمِن َأْظَلُم

، َفَهَلا -سبحانه وتعالى -هؤالء أهل بلدنا عبدوا األصنام واتخذوها آلهة من دون اهلل 

ام بالبراهين الصريحة، والدالئل المضيئة، فإذ لم يأتوا نوا لنا صحة عبادتهم لألصنّيَب

بها، ولن يأتوا أبدا بدليل على كفرهم، فالظلم كل الظلم، واالفتراء كل االفتراء، أن 

 اْلَكْهِف ِإَلى َفْأُووا الَلَه ِإاَل َيْعُبُدوَن َوما اْعَتَزْلُتُموُهْم َوِإِذُيَتخَذ من دون اهلل إله آخر، )

 :َأي القوم، اْعَتَزْلُت(، "ِمرَفقًا َأْمِرُكْم ِمْن َلُكْم َوُيَهِيْئ َرْحَمِتِه ِمْن َرُبُكْم َلُكْم َيْنُشْر

 َيُكوَن َأْن ُيوِشُك :"- وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبَيولقد قال  ،5" عنهم وَتَنَحيت تهمفارق

، 7" اْلِفَتِن ِمْن ِبِديِنِه َيِفُر اْلَقْطِر َوَمَواِقَع اْلِجَباِل 6 َشَعَف ِبَها َيْتَبُع َغَنٌم اْلُمْسِلِم َماِل َخْيَر

والمعنى: يقول بعضهم لبعض: يا أصحابي اعتزلتم قومكم، واعتزلتم ما يعبدون من 

لى دينكم، األصنام، واخترتم عبادة ربكم وحده تعالى، فحتى ال يعذبوكم، وتثبتوا ع

 ،عليكم ويوسع لكم يبسطوس أنه لن ُيضِيُعكم،ب باهلل تعالى فأُووا إلى الكهف، وِثُقوا

، بالنجاة في الدنيا من شر قومكم، والنجاة في االخرة من الدارين في (َرْحَمِتِه ِمْن)

 بالدين الفرار من بصدده أنتم الذي (َأْمِرُكْم ِمْن َلُكْم) يسهل( َوُيَهِيْئربكم، )عذاب 

                                                             

 . 397 ص ،2 ج ، اللغة مقاييس فارس، ابن: ظرنا -1

 (. 11) آية ،9 ج األنفال، سورة -2
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 ،1 ج ،(19) حديث الفتن، من الفرار الدين من: باب اإليمان،: كتاب ، البخاري صحيح البخاري، أخرجه -7
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بهذا  جزموا وقد ،وعشاء غداء من به تنتفعون ً(ِمرَفقا) ،تعالى الّله إلى التام والتوجه

    197 .      1 تعالى الّله بفضل ثقتهم لقوة  القول؛

وبعد ذلك تحدثت اآليات عن الكرامات التي حصلت معهم في الكهف، من دخول 
الشمس بشكل دقيق، بحيث تنفعهم وال تؤذيهم، ومن تقليبهم في نومهم يمنة ويسرة؛ 

الذي يراهم يخاف منهم، أن للمحافظة على أجسادهم، وإلقاء الهيبة عليهم، بحيث 
من نومهم، وقد تغير الَمِلك والناس والبلد وبعد ثالثمئة وتسع سنين، يبعثهم اهلل تعالى 

اهلل إلى ُأناس آخرين، وعرف الناس مكانهم، وُعِرفت قصتهم، وذلك لحكمة أرادها 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ :  -عز وجل -تعالى، كما قال 

، وهذه  هي قصة الشّبان الذين أخلصوا دينهم هلل، 2 َّ رئ خن حن جن يم 

ووجود الشهوات، والفتن  ،في بيوت آبائهم الرغيدوحافظوا على دينهم رغم العيش 
 ا من أسوأْوَجموا التضحيات؛ لينالوا بها أعلى الدرجات، ويَنّدهم َقنوالشبهات، إال أ

األمم من بعدهم ومن ضمنهم  يحتذي بها شباب ،الدركات، فيكونوا ِلَمن بعدهم قدوة
.            -صلى اهلل عليه وسلم  -أمة محمد  شباب  

      
 استنباط الهّم الدعوي:

 -:دعوي في قصة أصحاب الكهف فيما يأتيال يتبين الهّم

ل الدعوة، وذلك القيام إّن التعبير بلفظ " قاموا"  يصّور مشهد الحركة في سبي -1

 .عملية للهّمواالنطالق جاء ترجمة 

وهذا ، ك أو الّناسِلعلى جهرهم بالقول أمام الَم إّن التعبير بلفظ " فقالوا" دليل -2

 صّور الدافع الدعوي الذي انطلقت منه العبارات.ُي

وذلك لحرصهم على دعوتهم  ،(، فلم يتخلوا عنهمَقْوُمَنا َهُؤالءإّن نسبتهم لقومهم ) -3

 لهم. على الرغم من أذيتهم

 

 

 

 

                                                             

، 8، ج روح المعانياأللوسي،  انظر: .365، ص 11، ج  الجامع ألحكام القرآننظر: القرطبي، ا  -1
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 .خدوداأل أصحاب قصة في الغالم عند الدعوي الهّم: الثاني المطلب

 -تبارك وتعالى -في كتابه الكريم قصة ُأناس آمنوا باهلل  -عز وجل  -ذكر المولى 

وأسلموا له، والعجيب أن هؤالء القوم أسلموا بسبب غالم صغير، جاءت قصته في 

، كما سيأتي، وكان القوم يحكمهم َمِلٌك  -صلى اهلل عليه وسلم  -حديث رسول اهلل 

 198د في األرض وإلقاء الناس فيها.       ظالم كافر جاحد، فأمر بحفر األخادي

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ُّ قال تعالى: 
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ
   . 1َّ ىق يف ىف يث ىث

يقسم اهلل تعالى في هذه اآليات الكريمة بالسماء ذات البروج، أي: ذات النجوم، أو 
الموعود  يقسم اهلل تعالى باليومو التي تشرق فيها الشمس وتغرب،ل ذات المناز

 يوم :الموعود اليوم" -صلى اهلل عليه وسلم  -قال النبي والشاهد والمشهود، و
 وال الشمس طلعت وما ،الجمعة يوم :والشاهد ،عرفة يوم :المشهود واليوم ،القيامة
 إال بخير اهلل يدعو مؤمن عبد يوافقها ال ساعة فيه ،منه أفضل يوم على غربت

، ومن األقوال في اآلية: 2"منه اهلل أعاذه إال شر من يستعيذ وال ،له اهلل استجاب

 ىث نث مث زث ُّ ، يقول اهلل تعالى:  -عليه وسلم  صلى اهلل -الشاهد : محمد 
لمشهود: يوم القيامة، قال ، وا3 َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

 خئ حئ جئ يي ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّ  تعالى: 
5.  4 َّ جب هئ مئ

 

أقسم اهلل تعالى بهذه األمور الِعظام على إهالك أصحاب األخدود وتعذيبهم ولعنهم؛ 

، 6بما فعلوا بالمؤمنين من اإلحراق والتعذيب، والخد: الشقوق والحفر في األرض

 نأ )وهم( أي: القاتلون، شاهدون على ما فعلوا بالمؤمنين، والشهود على معنين: إما

هذا الموقف العظيم، وهذا  يشاهدون ،العمل ذلك عند حاضرين كانوا الجبابرة ولئكأ

  يوم شهادتهم يؤدون أي: ، وإما أن المقصود: اإلدالء بالشهادة،قلوبهم قسوة على يدل

                                                             

 (.11 -1، اآليات ) 31سورة البروج، ج  -1
، 436، ص 5(، ج  3339، كتاب: تفسير القرآن، باب: سورة البروج، حديث ) سنن الترمذيالترمذي،  -2

   .76، ص 4، ج ة الصحيحةالسلسلقال الترمذي: حديث حسن غريب، تعليق األلباني: حسن، 

  (.41)  آية ،5 ج النساء، سورة -3
 (.113، آية ) 12سورة هود، ج   -4
 . 365 -363، ص 8، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير،  -5
 .119، ص 2، ج مقاييس اللغةابن فارس،  -6
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، 1 (َيْعَمُلوَن كاُنوا ِبما َوَأْرُجُلُهْم َوَأْيِديِهْم َأْلِسَنُتُهْم َعَلْيِهْم َتْشَهُد َيْوَم، قال تعالى: )القيامة

الذي  :ال ُيَذُل أولياؤه، الحميدالذي  :أنهم  آمنوا باهلل العزيزوكان سبب إحراقهم؛ 

يثيب الصابرين ويعاقب المجرمين، الذي له ُملك السموات واألرض، المتصرف 

وكيف ما يشاء، )واهلل على كل شيء شهيد(، وفيه داللة على شدة  ،فيهّن بما يشاء

.    2ة، والجزاء العظيم ، في جنات النعيم، للمؤمنين الصابرين وعيد هؤالء القتل
199    

 َعْنهذه القصة بتفاصيلها ودقائقها، ف -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل ولقد ذكر 

 : َقاَل - وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوَل َأَن  -رضي اهلل عنه -الُرومي  ُصَهْيٍب

 َكِبْرُت َقْد ِإِني :ِلْلَمِلِك َقاَل َكِبَر َفَلَما ،َساِحٌر َلُه َوَكاَن ،َقْبَلُكْم َكاَن ِفيَمْن َمِلٌك َكاَن "

 َسَلَك ِإَذا َطِريِقِه ِفي َفَكاَن ،ُيَعِلُمُه ُغاَلًما ِإَلْيِه َفَبَعَث ،الِسْحَر ُأَعِلْمُه ُغاَلًما ِإَلَى َفاْبَعْث

 ،ِإَلْيِه َوَقَعَد ِبالَراِهِب َمَر الَساِحَر َأَتى ِإَذا َفَكاَن ،َفَأْعَجَبُه َكاَلَمُه َوَسِمَع ِإَلْيِه َفَقَعَد َراِهٌب

 َحَبَسِني َفُقْل الَساِحَر َخِشيَت ِإَذا :َفَقاَل الَراِهِب ِإَلى َذِلَك َفَشَكا، َضَرَبُه الَساِحَر َأَتى َفِإَذا

 َداَبٍة َعَلى َأَتى ِإْذ َكَذِلَك ُهَو َفَبْيَنَما ،الَساِحُر َحَبَسِني َفُقْل َأْهَلَك َخِشيَت َوِإَذا َأْهِلي،

 َفَأَخَذ ؟َأْفَضُل الَراِهُب َأِم َأْفَضُل لَساِحُرآ َأْعَلُم اْلَيْوَم :َفَقاَل الَناَس َحَبَسِت َقْد َعِظيَمٍة

 الَداَبَة َهِذِه َفاْقُتْل الَساِحِر َأْمِر ِمْن ِإَلْيَك َأَحَب الَراِهِب َأْمُر َكاَن ِإْن الَلُهَم :َفَقاَل َحَجًرا

  .الَناُس َوَمَضى َفَقَتَلَها َفَرَماَها ،الَناُس َيْمِضَى َحَتى

 ِمْن َبَلَغ َقْد ،ِمِنى َأْفَضُل اْلَيْوَم َأْنَت ،ُبَنَى َأي :الَراِهُب َلُه َفَقاَل ،َفَأْخَبَرُه الَراِهَب َفَأَتى

 اأَلْكَمَه ُيْبِرُئ اْلُغاَلُم َوَكاَن ، َعَلَى َتُدَل َفاَل اْبُتِليَت َفِإِن ،َسُتْبَتَلى َوِإَنَك َأَرى َما َكَأْمِر

 َفَأَتاُه ،َعِمَى َقْد َكاَن ِلْلَمِلِك َجِليٌس َفَسِمَع ،اأَلْدَواِء َساِئِر ِمْن الَناَس َوُيَداِوى َواأَلْبَرَص

 ِإَنَما ،َأَحًدا َأْشِفى اَل ِإِني :َفَقاَل شفيتني، َأْنَت ِإْن َأْجَمُع َلَك ُهَنا َها َما :َفَقاَل َكِثيَرٍة ِبَهَداَيا

 اْلَمِلَك َفَأَتى ،الَلُه َفَشَفاُه ِبالَلِه َفآَمَن ،َفَشَفاَك الَلَه َدَعْوُت ِبالَلِه آَمْنَت َأْنَت َفِإْن ،الَلُه َيْشِفى

 :َقاَل ،َرِبى َقاَل ،َبَصَرَك َعَلْيَك َرَد َمْن :اْلَمِلُك َلُه َفَقاَل ،َيْجِلُس َكاَن َكَما ِإَلْيِه َفَجَلَس

 ،اْلُغاَلِم َعَلى َدَل َحَتى ُيَعِذُبُه َيَزْل َفَلْم َفَأَخَذُه ،الَلُه َوَرُبَك َرِبى :َقاَل َغْيِري، َرٌب َوَلَك

 َواأَلْبَرَص اأَلْكَمَه ُتْبِرُئ َما ِسْحِرَك ِمْن َبَلَغ َقْد ،ُبَنَى َأي :اْلَمِلُك َلُه َفَقاَل ،ِباْلُغاَلِم َفِجيء

 َحَتى ُيَعِذُبُه َيَزْل َفَلْم َفَأَخَذُه ،الَلُه َيْشِفى ِإَنَما ،َأَحًدا َأْشِفى اَل ِإِني :َفَقاَل و تفعل، َوَتْفَعُل

 ِباْلِمْئَشاِر َفَدَعا ،َفَأَبى ِديِنَك َعْن اْرِجْع :َلُه َفِقيَل ِبالَراِهِب َءَفِجي ،الَراِهِب َعَلى َدَل

 :َلُه َفِقيَل اْلَمِلِك ِبَجِليِس َءِجي ُثَم ،ِشَقاُه َوَقَع َحَتى َفَشَقُه َرْأِسِه َمْفِرِق ِفي اْلِمْئَشاَر َفَوَضَع

  .ِشَقاُه َوَقَع َحَتى ِبِه َفَشَقُه َرْأِسِه َمْفِرِق ِفي اْلِمْئَشاَر َفَوَضَع ،َفَأَبى ِديِنَك َعْن اْرِجْع

                                                             

 (24، آية ) 23سورة يس، ج  -1
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 :َفَقاَل َأْصَحاِبِه ِمْن َنَفٍر ِإَلى َفَدَفَعُه ،َفَأَبى ِديِنَك َعْن اْرِجْع :َلُه َفِقيَل ،ِباْلُغاَلِم َءِجي ُثَم

 ِديِنِه َعْن َرَجَع َفِإْن ،ْرَوَتُهذ َبَلْغُتْم َفِإَذا اْلَجَبَل ِبِه َفاْصَعُدوا َوَكَذا َكَذا َجَبِل ِإَلى ِبِه اْذَهُبوا

 َفَرَجَف ،ِشْئَت ِبَما اْكِفِنيِهْم الَلُهَم :َفَقاَل اْلَجَبَل ِبِه َفَصِعُدوا ِبِه َفَذَهُبوا ،َفاْطَرُحوُه َوِإاَل

 :َقاَل ؟َأْصَحاُبَك َفَعَل َما :اْلَمِلُك َلُه َفَقاَل اْلَمِلِك ِإَلى َيْمِشى َوَجاَء َفَسَقُطوا ،اْلَجَبُل ِبِهُم

 ُقْرُقوٍر ِفي َفاْحِمُلوُه ِبِه اْذَهُبوا :َفَقاَل ،َأْصَحاِبِه ِمْن َنَفٍر ِإَلى َفَدَفَعُه ،الَلُه َكَفاِنيهم

 ِبَما اْكِفِنيِهْم الَلُهَم :َفَقاَل ِبِه َفَذَهُبوا ،َفاْقِذُفوُه َوِإاَل ِديِنِه َعْن َرَجَع َفِإْن ،اْلَبْحَر ِبِه َفَتَوَسُطوا

 َفَعَل َما :اْلَمِلُك َلُه َفَقاَل اْلَمِلِك ِإَلى َيْمِشى َوَجاَء ،َفَغِرُقوا الَسِفيَنُة ِبِهُم َفاْنَكَفَأْت، ِشْئَت

 ،ِبِه آُمُرَك َما َتْفَعَل َحَتى ِبَقاِتِلي َلْسَت ِإَنَك  :ِلْلَمِلِك َفاَل، فالَلُه َكَفاِنيِهُم :َقاَل ؟َأْصَحاُبَك

 َسْهًما ُخْذ ُثَم ِجْذٍع َعَلى َوَتْصُلُبِني ،َواِحٍد َصِعيٍد ِفي الَناَس َتْجَمُع :َقاَل ؟ُهَو َوَما َقاَل

 اْرِمِني، ُثَم(، اْلُغاَلِم َرِب الَلِه ِباْسِم) :ُقْل ُثَم اْلَقْوِس َكِبِد يِف الَسْهَم َضِع ُثَم ِكَناَنِتي ِمْن

 َأَخَذ ُثَم ِجْذٍع َعَلى َوَصَلَبُه َواِحٍد َصِعيٍد ِفي الَناَس َفَجَمَعَقَتْلَتِني،  َذِلَك َفَعْلَت ِإَذا َفِإَنَك

 ُثَم (،اْلُغاَلِم َرِب الَلِه ِباْسِم) :َقاَل ُثَم اْلَقْوِس َكِبِد ِفي الَسْهَم َوَضَع ُثَم ِكَناَنِتِه ِمْن َسْهًما

 َفَقاَل ،َفَماَت الَسْهِم َمْوِضِع ِفي ُصْدِغِه ِفي َيَدُه َفَوَضَع ،ُصْدِغِه ِفى الَسْهُم َفَوَقَع َرَماُه

 :َله َفِقيَل ،اْلَمِلُك َفُأِتي، اْلُغاَلِم ِبَرِب آَمَنا ،اْلُغاَلِم ِبَرِب آَمَنا ،اْلُغاَلِم ِبَرِب آَمَنا :الَناُس

 ِفي ِباأُلْخُدوِد َفَأَمَر ،الَناُس آَمَن َقْد َحَذُرَك ِبَك َنَزَل َوالَلِه َقْد ،َتْحَذُر ُكْنَت َما َأَرَأْيَت

 َأْو ،ِفيَها َفَأْحُموُه ِديِنِه َعْن َيْرِجْع َلْم َمْن: َوَقاَل ،الِنيَراَن َوَأْضَرَم َفُخَدْت الِسَكِك َأْفَواِه

 َفَقاَل ،ِفيَها َتَقَع َأْن َفَتَقاَعَسْت َلَها َصِبٌى َوَمَعَها اْمَرَأٌة َجاَءِت َحَتى َفَفَعُلوا ،اْقَتِحْم :َلُه ِقيَل

 211      .1"  اْلَحِق َعَلى َفِإَنِك اْصِبِري ُأَمِه َيا : اْلُغاَلُم َلَها

 شرح كلمات الحديث:

 . 2الساحر: الرجل المخادع، الذي عنده فن في تمويه الكذب  -1

 3الصغير  الغالم: الشاب -2

، والظاهر أن هذا الراهب كان على الدين الصحيح الذي الدين في العالم الراهب: -3

 . 4 الحق إلى المتوجه الخلق عن المنقطع ،-عليه السالم  -أتى به سيدنا عيسى 

 .  5حبسني أهلي: منعني أهلي  -4

 .6األكمه: َمن ُوِلَد أعمى  -5
                                                             

، كتاب ) الزهد والرقائق(، باب: قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -1

 .229، ص 8(، ج 7713والغالم، حديث )
 .116، ص 3، ج مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  -2
 .312، ص 4ج  المرجع السابق، -3
 .353، ص  التوقيف على مهمات التعاريفانظر: المناوي،  -4
 . 266، ص المرجع السابق -5
    .   86، ص المرجع السابق -6
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 . 1البرص: مرض يصيب الجلد، بحيث يتغير لون الجلد إلى البياض  -6

تقطع الخشب على وسط فوضع المنشار في مفرق رأسه: وضعوا اآللة التي  -7

 .   2نصفين  رأسه حتى َقَطُعوه

 . 3 -القمة  -بلغتم ذروته: وصلتم أعاله  -8

 .  4دعاء بأن  ينجيه منهم بأي شيء شاء 211اللهم أكفنيهم بما شئت: -9

 .5قرقور: السفينة العظيمة  -11

 . 6انكفأت: انقلبت  -11

 .7الصعيد: األرض البارزة  -12

 . 8كنانتي: الجعبة التي يوضع فيها السهام  -13

 القوس كبد على السهم ضع :يقال السهم يقع حيث َمْقِبِضها ُفَوْيق" كبد القوس: -14

 .9"منها السهم وَمْجرى مقبضها طَرفي بين ما وهي

 .11المكان الذي بين العين واأُلذن  الصدغ: - 15

 .  11أفواه السكك: الطرق  -16

 .12أضرم: أوقد النار  -17

 . 13فتقاعست: فتوقفت  -18

 

                                                             
 . 5، ص 7، ج  لسان العربابن منظور،  انظر: -1
 . 21، ص 4، ج المرجع السابق -2
 -1دار نهضة مصر، ط  -، دار األشراف  شرح رياض الصالحينانظر: البنكوي، محمد إلياس الباره،   -3

 .    57م، ص  2111
 .57 ص، المرجع السابق -4
 .82، ص 5، ج لسلن العربانظر: ابن منظور،  -5
 1جدة، ط  -، دار المنهاج  رياض الصالحينهـ(،  676النووي، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، ) ت   -6

 . 54م، ص 2116 -
 .54 ص، المرجع السابق -7
 .361، ص 13، ج ، لسان العربانظر: ابن منظور -8
 .374، ص 3، ج المرجع السابق -9

 .  58، ص  شرح رياض الصالحينالبنكوي،  -11
 .58 ص ،المرجع السابق -11
 . 54، ص رياض الصالحينالنووي،  -12
 .   54، ص المرجع السابق -13
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          استنباط الهّم الدعوي:          

 -:صة أصحاب األخدود فيما يأتيالدعوي في ق يظهر الهَم 

على الرغم من المغريات التي  غالم للوزير وتصحيح مفهوم الشفاءإّن دعوة ال -1

 الذي يحمله الغالم. نابع من الهَمأمامه، 

إّن التحدي المتكرر الذي برز من الغالم أمام الملك، من محاولة إسقاطه من  -2

ّرة على الرغم من نجاته في كّل مو ،ثّم بعد محاولة إغراقه في البحروأعلى الجبل 

وثابتا عليها ال يخشى الموت  ،صّرا على دعوتهوُم ،للملكإال إّنه كان يرجع متحديا 

 هّمه الدعوي.، صابرا محتسبا، وذلك لقوة ايمانه و

جمع الّناس في صعيد ك أن يِلحيث طلب من الَم حكم من الغالمالتخطيط الُم -3

بسم ) ضرب السهم دك أن يقول عنِلوإعطاء األوامر للَمواحد، وصلبه على الجذع، 

 دليل على هّم الغالم وحرصه على ايمان الناس.(،  اهلل رب الغالم
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 الثالث  المبحث

 .الملوك عند الدعوي الهّم

 

 وفيه مطلب واحد: الهّم الدعوي عند ذي القرنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 196 - 
 

 الثالث: الهّم الدعوي عند الملوك.المبحث 

 ،طاعة األمراء -صلى اهلل عليه وسلم  -رسوله الكريم شرع اهلل الحكيم، وسّن 

 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ والُوالة الراشدين، قال تعالى:  ،والخلفاء

 مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جمهل

 َّ هب
، 2األمر: هم األمراء، وأصحاب السرايا، وأيضا هم الفقهاء والعلماء  ، وأولوا1

وألجل هذه الطاعة أوجب اهلل على أولي األمر ُحسن الرعاية والتدبير لرعيتهم، فلقد 
 َرِعَيِتِه َعْن َمْسُئوٌل َوُكُلُكْم َراٍع ُكُلُكْم َأاَل:"  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل 

 َبْيِتِه َأْهِل َعَلى َراٍع َوالَرُجُل َرِعَيِتِه َعْن َمْسُئوٌل َوُهَو َراٍع الَناِس َعَلى اَلِذى َفاأَلِميُر
 َواْلَعْبُد َعْنُهْم َمْسُئوَلٌة َوِهَى َوَوَلِدِه َبْعِلَها َبْيِت َعَلى َراِعَيٌة َواْلَمْرَأُة َعْنُهْم َمْسُئوٌل َوُهَو
،  3 "َرِعَيِتِه َعْن َمْسُئوٌل َوُكُلُكْم َراٍع َفُكُلُكْم َأاَل َعْنُه َمْسُئوٌل َوُهَو َسِيِدِه َماِل َعَلى َراٍع

.  4 الَحْظَتهرَقبُته و الَشيَء: رَعْيُتوالراعي: الوالي، يقال:   
202

 

وإن غش هذا الحاكم أو  خدع رعيته، فلم يهتم بصالح أمر دينهم ودنياهم، فقد حّرم 

 الَلُه َيْسَتْرِعيِه َعْبٍد ِمْن َما" - وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوَلاهلل عليه الجنة، قال 

، وإن كان 5"اْلَجَنَة َعَلْيِه الَلُه َحَرَم ِإاَل ِلَرِعَيِتِه َغاٌش َوُهَو َيُموُت َيْوَم َيُموُت َرِعَيًة

رضي اهلل  - ُعَمَر اْبِن َعِنفال طاعة له، ويجب اإلنكار عليه ف الحاكم آمرا بمعصية،

 الَسْمُع اْلُمْسِلِم اْلَمْرِء َعَلى:" َقاَل َأَنُه -وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبي َعِن  -عنه 

 َواَل َسْمَع َفاَل ِبَمْعِصَيٍة ُأِمَر َفِإْن ،ِبَمْعِصَيٍة ُيْؤَمَر َأْن ِإاَل َوَكِرَه َأَحَب ِفيَما َوالَطاَعُة

إذا رأوا في الحاكم منكرا، لم يسكتوا ولم  .وقد كان الصالحون من قبُل6"َطاَعة

 رضي  -7ِشَهاٍب ْبِن َطاِرِقا، بل ينكروا وَيُردوا، فعن يرضو

                                                             

 (.59، اية )5سورة النساء، ج  -1
 .511 - 498، ص 8، ج جامع البيانانظر: الطبري،  -2
، كتاب: اإلمارة، باب: فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -3

 .7، ص 6(، ج 4828بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ، حديث )
 .336، ص 2، ج مقاييس اللغةانظر: ابن فارس،  -4
 الرفق على والحث الجائر وعقوبة العادل اإلمام فضيلة: باب اإلمارة،: كتاب،  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -5

 .9، ص 6(، ج 4834  ) حديث ، عليهم المشقة إدخال عن والنهي بالرعية
في  ، كتاب: اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء في غير معصية، وتحريمها صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -6

 .15، ص 6(، ج 4869المعصية، حديث )
 -صلى اهلل عليه وسلم  -، رأى النبي الُكْوِفُي ِلُي،،الَبَج ِسُيهو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة اأَلْحَم -7

عدة غزوات، وروى عن كثير من الصحابة، وكان ُيعد من العلماء،  -رضي اهلل عنه  -وغزا في خالفة أبي بكر 
 ،النبالء أعالم سَير ،(هـ748 ت) أحمد، بن محمد اهلل عبد أبو الدين، شمس الذهبي،: انظر هـ(.83توفي سنة ) 

، 3ج هـ، 1415 - 3 ط الرسالة، مؤسسة األرناؤوط، شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة:  المحقق
 .486ص 
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 ِإَلْيِه َفَقاَم ،1َمْرَواُن الَصاَلِة َقْبَل اْلِعيِد َيْوَم ِباْلُخْطَبِة َبَدَأ َمْن َأَوُل ):َقاَل -عنه تعالى اهلل

 َفَقْد َهَذا َأَما َسِعيٍد َأُبو :َفَقاَل ،ُهَناِلَك َما ُتِرَك َقْد :َفَقاَل ،اْلُخْطَبِة َقْبَل الَصاَلُة :َفَقاَل َرُجٌل

 ِمْنُكْم َرَأى َمْن :"َيُقوُل -وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوَل َسِمْعُت ،َعَلْيِه َما َقَضى

 "اإِليَمان َأْضَعُف َوَذِلَك ِهَفِبَقْلِب َيْسَتِطْع َلْم َفِإْن َفِبِلَساِنِه َيْسَتِطْع َلْم َفِإْن ِبَيِدِه َفْلُيَغِيْرُه ُمْنَكًرا

 )2. 

وألن الحاكم إذا صلح صلحت الرعية كلها، وإذا فسد فسدت الرعية جميعها، جعل 
 َجْور الحاكم من أفضل الجهاد، ورَد، كلمة الحق -صلى اهلل عليه وسلم  -الرسول 

 عند عدل كلمة الجهاد أعظم من إن"  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قال
، فالرعية تستقيم باستقامة الحاكم، وإذا طغى الحاكم ازدادت  نسبة 3"جائر سلطان

           :-لعنه اهلل  -الى عن قوم فرعون اآلثام والسيئات في الناس، ألم يقل اهلل تع

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيري  ٰى ين ُّ 
 َّ خب حب جب هئ

4       .203   

على الحكام والوالة أن يقيموا شرع اهلل تعالى، وأن يقيموا رعيتهم على  فالواجب

أن يوِفروا لهم الحاجات؛ ويعينوهم على طاعتهم وإقامة ياهم، ونصالح دينهم ود

 .م الفتنُعالواجبات، وإال َت

بَيَن القرآن العظيم قصة َمِلك نشر الدين في مشارق األرض ومغاربها، وأقام لقد و

، فكان له التمكين ِهَم مقصد الُملك والجاهالصالح والشرع والدين، وَف مملكته على

والطاعة ليس في منطقة واحدة فحسب، وإنما خضع ألمره كل أقطار األرض، أال 

    إنه ذو القرنين.

 

 

 

                                                             

 ابن كاتب كان بمكة، ولد مروان، بن الملك عبد أبو القرشي، ، األموي العاص، أبي بن الحكم بن مروان هو -1

 معركة في - عنه اهلل رضي - اهلل عبيد بن طلحة قتل الذي وهو عثمان، خان أنه ويروى) عفان، بن انعثم عمه

.                 476، ص 3، جِسَير أعالم النبالءهـ(، على يد زوجته. انظر: الذهبي،  65، وتوفي( سنة )الجمل يوم

، كتاب: اإليمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، وأن اإليمان  صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -2

.                                                                      51، ص 1(، ج 186يزيد وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، حديث )

، حديث جائر سلطان عند عدل كلمة الجهاد أفضل جاء ما، كتاب: الفتن، باب:  سنن الترمذيالترمذي،  -3

، قال الترمذي: حديث حسن غريب، تعليق األلباني: )صحيح(، صحيح وضعيف 471، ص 4(، ج 2174)

.                                                                                                 398، ص 1الجامع الصغير، ج 

 (.       55 -54، اآليات ) 25سورة الزخرف، ج  -4
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  .القرنين ذي عند الدعوي الهّم: المطلب

ا سورة الكهف، كما التي تكلمت عنه ربعاأل ركائزهذه القصة المباركة تمثل إحدى ال

، وهي قصة السلطان العادل الذي مشى في مشارق 1 سابقتم بيانه في مطلب 

 األرض ومغاربها في نشر اإليمان باهلل تعالى، وقمع الظلم والظالمين.

عن  -صلى اهلل عليه وسلم  -وجاءت هذه القصة في ظل سؤال كفار قريش للنبي 

 -صلى اهلل عليه وسلم  -بار صدق رسالته من اليهود الخت بعد إغراٍء -ثالث اسئلة 

وكانت هذه االسئلة: عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الروح، فجاء 

 214.       2بالخبر -صلى اهلل عليه وسلم  -وأخبره  -عليه السالم  -جبريل 

 يل ىل مل خل  جي ٰه مه جه هن من خنحن جن مم  خم  ُّ قال اهلل تعالى: 

 َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
3.  

 اهلل وأذنِ) ويسألونك(؛ ألنها نزلت في جواب سؤال كفار قريش،  القصة بـبدأت 

 شؤون في للناس العبرة موضع هو ما منها يبين أن  -صلى اهلل عليه وسلم  -لنبينا 

 فكان ،الناس أحوال اختالف في تعالى اهلل صنع عجيب وفي والعدل، صالحاإل

 جربوا فلذلك ،أسرارهم من وكانت القرنين،ذي  عن إجمالية بمعرفٍة نينفردو اليهود

 بأكثر الرجل هذا ذكر القرآن يتجاوز ولم،  -وسلم عليه اهلل صلى - محمد نبوة بها

 من ذلك ألنوقومه؛  وبالده اسمه ينيتع ) ذو القرنين( ولم به المشتهر لقبه من

 على االقتصار منه فكان القرآن، أغراض من وليس ،والقصص التاريخ أهل شؤون

 ه( أي: ما فيِذْكرًا ِمْنُه َعَلْيُكْم َسَأْتُلو ُقْل) :اهلل قال فلذلك ،القصة هذه من األمة يفيد ما

 .4تأسي بخبره وحياتهلل ؛هذكر

لع ْطمشارق األرض ومغاربها، حيث َي َكَلوسبب تسميته بذي القرنين، إما ألنه َم

، وُاْسُتدل 6طويلتان، وإما ألنه كان له من شعره ضفيرتان 5قرن الشمس وَيْغُرب

  -صلى اهلل عليه وسلم  -عندما غسلت ابنة النبي  -رضي اهلل عنها  -بحديث أم عطية

 َثاَلَثَة َمَشْطَناَها :َعِطَيَة ُأُم َوَقاَلْت، َسْبًعا َأْو ،َخْمًسا َأْو ،َثاَلًثا ِوْتًرا اْغِسْلَنَها : َقاَلِت"

 .7"ُقُروٍن

                                                             

 .195ل الثالث، المبحث الثاني، المطلب األول، ص الفص -1
 .592، ص 15، ج جامع البياننظر: الطبري، ا -2
 (.85 - 83، اآليات ) 15سورة الكهف، ج  -3
 . 121، ص 15، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -4
 .  189، ص 5، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -5
 . 122، ص 15، ج لتحرير والتنويراانظر: ابن عاشور،  -6
 .47، ص 3(، ج 2215، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، حديث ) صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -7
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( أي: أعطى اهلل ذي القرنين ما َسَبًبا َشْيٍء ُكِل ِمن َوآَتْيَناُه اأَلْرِض ِفي َلُه َمَكَنا ِإَنا) 

وغير ذلك من أسباب القوة والتمكين؛  ،وآالت ،وجنود ،أعطاه للملوك من أسلحة

( أي: سار وسلك َسَبًبا َفَأْتَبَعلينتصر بها على َمن يقف في وجه العدل واإليمان، )

 215 .           1الطريق الموصلة حيث يريد 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّ  ثم قال تعالى:

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

َّ مل يك ىك مك لك اك يقىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
2.  

بعد مسير طويل مع جنوده وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس، ومغرب الشمس 

وليس حقيقة، فالشمس تدور في فلك معين، واألرض تدور  ،في نظر ذي القرنين

حول نفسها، ونتيجة هذا الدوران يتكون الليل والنهار، فهي تغيب في عين الناظر 

والحقيقة خالف  ،إليها، كالجالس على شاطئ البحر يرى الشمس تغيب في البحر

المنطقة  ذلك، كأنه أراد أن يصل إلى أقصى غرب مملكته وسلطانه، فوصل إلى تلك

 .3التي فيها عين ماء ذات طين أسود 

ووجد عند تلك العين قوما، ) قلنا يا ذا القرنين( أي: بعد ما مكنه اهلل تعالى منهم، 

 أنه حتملُي اهلل، إلى القول وإسنادحّكمه فيهم وخّيره بين التعذيب وبين المّنة والفداء، 

 يمهلهم وأن ،ستئصالهمال يبادر أن بين ترددا نفسه في ألقينا :أي إلهام، قول

، وجاء هذا القول ليبين اهلل عدل ذي القرنين العمل وحسن اإليمان إلى ويدعوهم

 آَمَن َمْن َوَأَماوسداد رأيه، فكان رأيه سديدا، فقال: أما َمن ظلم، وهو الشرك بقرينة )

ناه، وفي (، فالظالم ندعوه إلى اهلل تعالى واإليمان به، فإن أبى عذبَصاِلًحا َوَعِمَل

خرة عند اهلل عذاب أشد بخلوده في نار جهنم، وأما َمن استجاب وآمن وعمل اآل

الصالحات، فله في االخرة جزاء الجنة، ونحن في الدنيا سنعامله بالقول الهين، 

 .              4 وتيسير حاجته

 ام يل ىل  ُّ انتقل إلى بالد أخرى، قال تعالى:وبعد ما انتهى من إصالح أولئك القوم 

 خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم

َّ جت هب مب
5.  

                                                             

 .191، ص 5، ج تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -1

 (.88- 86، اآليات ) 15سورة الكهف، ج  -2
 .496، ص 21، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -3
 . 129، ص 15، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -4
 (.91 -89، اآليات ) 15سورة الكهف، ج  -5
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 جهةأي: وواصل ذو القرنين مسيره في األرض حتى بلغ مطلع الشمس، وهي 

بعيدة بحيث ال ُيرى عمران بعدها، ووجد  جهة بلغ فقد ومملكته، سلطانه من المشرق

أن هؤالء القوم يحتمل ومن حالهم أنهم ليس عندهم ما يستترون من حر الشمس، 

ليس عندهم شجر أو عمران، ويحتمل أن يكونوا عراة، )َكَذلَك( أي: كما فعل ذو 

 مشرق، من تعذيب للكافرين، وإكراٍمالقرنين مع أهل المغرب فعل مع أهل ال

للمؤمنين، وقد أحاط اهلل تعالى بذي القرنين وجنوده وقوته علما، وهذا دليل على 

 216. 1 عظمة المعلوم

 حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت  ُّ 

 جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض

 هي  مي خي حي جي ٰه مهجه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل

 خل  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش  مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئمئ

َّ مه جه  ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل
2.  

 

( أي: جبلين الَسَدْيِن َبْيَن َبَلَغ ِإَذا َحَتى)و القرنين مشيه في جيشه وسلطانه، ثم تابع ذ

، وعندما -كما سيأتي -عظيمين ، جعل ذو القرنين بين هذين الجبلين حاجزا قويا 

(، وفي قراءة َقْواًل َيْفَقُهوَن َيَكاُدوَن اَلوصل إلى ذلك المكان، وجد عندهما قوما )

إذا تكلموا ال يفهم الناس ٌيفِقهون قوال(، بمعنى: ال يفهمون كالم أحد، وال ) 3حمزة

كالمهم، ) قالوا( أي: القوم الذين عند السدين، وقد يسأل سائل، كيف قالوا وَفِهم ذو 

القرنين ما يريدون، مع أن اآلية أخبرت أنهم ال يستطيعون الفهم واإلفهام؟، 

 .4فالجواب: إما عن طريق مترجم، أو أفهموه  بمشقة وصعوبة، كاستخدام اإلشارة

 َوَبْيَنُهْم َبْيَنَنا َتْجَعَل َأن َعَلى َخْرًجا َلَك َنْجَعُل َفَهْل اأَلْرِض ِفي ُمْفِسُدوَن َوَمْأُجوَج ْأُجوَجَي )ِإَن

َسًدا( أي: أن القوم الذين ال يكادون يفقهون قوال شكوا حالهم واستضعافهم من يأجوج 

: النار، " واألجاج ومأجوج، وهما قبيلتان مفسدتان في األرض، واسمهما مشتق من أجيج

كناية عن كثرتهم وشدتهم،  ،5"  النار تأّجَجت من وهو المتَوِهج، المشتعل الحاّر

وعرضوا على ذي القرنين المال مقابل أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزا 

 .   6يحتمون به منهم 

                                                             
 . 498 -497، ص 21، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -1

 (.98 -92، اآليات ) 15سورة الكهف، ج  -2
األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، تحقيق : سعيد حجة القراءاتزرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة،  اانظر: أب-3

 . 432م، ص1982، 2ط
 .  212، ص 15، ج معالم التنزيلانظر: البغوي،  -4
 .41، ص 1، ج مقاييس اللغةابن فارس،  -5
    .213، ص 15، ج معالم التنزيلانظر: البغوي،  -6
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(، رد ذو القرنين َرْدًما َوَبْيَنُهْم َبْيَنُكْم َأْجَعْل ِبُقَوٍة َفَأِعيُنوِني َخْيٌر َرِبي ِفيِه َمَكِني َما َقاَل)

عليهم قائال: ال أريد منكم ماال، فما أعطاني اهلل خير من هذا المال، بل أريد منكم أن 

أجعل بينكم وبينهم سدا كبيرا، حتى تساعدوني بأيديكم ورجالكم من العّمال واآلالت، 

 َقاَل الَصَدَفْيِن َبْيَن َساَوى ِإَذا َحَتى اْلَحِديِد َرُزَب آُتوِني) وبين لهم خطة العمل: فقال:

(، آتوني زبر الحديد، وهي ِقْطًرا َعَلْيِه ُأْفِرْغ آُتوِني َقاَل َناًرا َجَعَلُه ِإَذا َحَتى انُفُخوا

 ألنهما ؛الجبلين جانبا وهما : القطع الضخمة من الحديد، فلما ساوى بين الصدفين

بحيث  ،بعض على بعضها الزبر تلك فوضع ،بها واَتَأَف، يتقابالن :أي يتصادفان

 صارت إذا حتى عليها المنافخ وضع ثم ،أعالهما إلى الجبلين بين ما تسدصارت 

 وصار ببعض بعضه فالتصقالمشتعل،  الحديد على المذاب النحاس صبثم  ،كالنار

 َوَما َيْظَهُروُه َأن اْسَطاُعوا َفَما، )رُطْقَي ألنه ؛المذاب النحاس :طروالِق ا،صلب جبال

ن يأجوج ومأجوج ما استطاعوا أن يتسلقوا عليه؛ الرتفاعه إ(، أي: َنْقًبا َلُه اْسَتَطاُعوا

   217 .   1ومالسته، وما قدروا على ثقبه؛ لصالبته وقوته 

 َوَكاَن َدَكاء َجَعَلُه َرِبي َوْعُد َجاء َفِإَذا َرِبي ِمن َرْحَمٌة َهَذا َقاَلثم قال لهم ذو القرنين: )

َمن بعدكم، فإذا جاء يوم هذا السد هو من رحمة اهلل بكم وِل (، أي:َحًقا َرِبي َوْعُد

 القيامة ساواه اهلل باألرض، ووعد اهلل متحقق ال شك فيه، وخروج يأجوج ومأجوج

 -صلى اهلل عليه وسلم -ودليل ذلك، قول النبي   ،2الدجال وبعد القيامة يوم قبل

 َقْد َقْوٌم َمْرَيَم اْبَن ِعيَسى يأتي ُثَم َفَيْقُتُلُه ُلٍد ِبَباِب ُيْدِرَكُه َحَتى: " -واصفا مقتل الدجال

 َكَذِلَك ُهَو َفَبْيَنَما اْلَجَنِة في ِبَدَرَجاِتِهْم َوُيَحِدُثُهْم ُوُجوِهِهْم َعْن َفَيْمَسُح ِمْنُه الَلُه َعَصَمُهُم

 ِعَباِدي َفَحِرْز ِبِقَتاِلِهْم أَلَحٍد َيَداِن اَل ِلي ِعَباًدا َأْخَرْجُت َقْد ِإِني ِعيَسى ِإَلى الَلُه َأْوَحى ِإْذ

 .   3" َيْنِسُلون َحَدٍب ُكِل ِمْن َوُهْم َوَمْأُجوَج َيْأُجوَج الَلُه َوَيْبَعُث ،الُطوِر ِإَلى
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 استنباط الهّم الدعوي:

 -:لدعوي في قصة ذي القرنين فيما يأتييتجلى الهم ا

ي القرنين يرى مستوى تظهر همة الرجل على قدر هّمه، فالناظر في قصة ذ -1

في صدره، فهذا الهّم وصل به إلى أقصى األرض غربا وأقصاها شرقا،  الهّم 

ووصلت دعوته إلى كل المعمورة، فنال شرف أن يذكر في كتاب اهلل تعالى، 

 218     مثاال يحتذى به لكل َمن سِمع به.  ويصبح

سيطر على حياة ذي القرنين، ودليل هذا الهّم قد كان هّم نشر العدل وقمع الظلم  -2 

ولم يكن هذا التخيير ليكون لوال فاختار اإلحسان ّيَر بين التعذيب واإلحسان، أنه ُخ

 حقيقة ما يحمل في قلبه من الخير للناس.

جعل اهلل تعالى ألهل تمكينه صفات ومقاصد، فإن حققوها ُمِكنوا وإال فال، قال  -3

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت  ُّ تعالى: 
َّ ىل مل يك ىك  مكلك

، فَمّكن اهلل لذي القرنين لتحقق هذه الصفات فيه، فلو 1

 لم يكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما أعطاه اهلل تعالى ما أعطاه. 
دليل الهّم الصادق لنشر دينه وقمع الشر، أنه ما رضي أن يأخذ المال عند ما  -4

 مع جع  مظ حط مض خض حض جض  ُّ في قوله تعالى:  ،عرضوا عليه الخراج

َّ هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 َلَذ، وأيضا َب2

دليل في بناء الردم العظيم، ولم يّدخر من ذلك جهدا، وهذا  ُقصار جهده هو وجنوده
  . -فرضي اهلل عنه وأرضاه -مته وِه هصدق هّم

َّجم يل ىل مل خل  ُّ وذلك عند قوله:  ،نسب الفضل هلل ولم ينسبه لنفسه -5
، وذلك 3

وال يتعلقوا به. ،قلوب الناس باهلل ْقِلَعلُي  
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 الرابع المبحث

 العلماء. عند الدعوي الهّم

 

 

 .ونقار قصة في العلماء عند الدعوي الهّم :واحد مطلب وفيه 
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 .تمهيد

العلماء هم ورثة األنبياء، ومصابيح الهدى لألتقياء، ومنقذي الناس األشقياء، من 

 إلى طريق السعداء.ظلمات الكفر والجهل 

 لِيٌن والَطبع قابل 1طب                وطْيُفك يا فتى والُعود ر تعلم "

 وإن العلم رافُع كِل خامل           219  فإن الجهل واضُع كِل عاٍل

    .2فحسبك يا فتى شرفا وعزا                 سكوت الحاضرين وأنت قائل

 الَلُه َسَلَك ِعْلًما ِفيِه َيْطُلُب َطِريًقا َسَلَك َمْن :" - صلى اهلل عليه وسلم -وقال رسول اهلل 

 اْلَعاِلَم َوِإَن اْلِعْلِم ِلَطاِلِب ِرًضا َأْجِنَحَتَها َلَتَضُع اْلَماَلِئَكَة َوِإَن اْلَجَنِة ُطُرِق ِمْن َطِريًقا ِبِه

 َفْضَل َوِإَن اْلَماِء َجْوِف ِفى َواْلِحيَتاُن اأَلْرِض ِفى َوَمْن الَسَمَواِت ِفى َمْن َلُه َلَيْسَتْغِفُر

 َوَرَثُة اْلُعَلَماَء َوِإَن اْلَكَواِكِب َساِئِر َعَلى اْلَبْدِر َلْيَلَة اْلَقَمِر َكَفْضِل اْلَعاِبِد َعَلى اْلَعاِلِم

 ِبَحٍظ َأَخَذ َأَخَذُه َفَمْن اْلِعْلَم َوَرُثوا ِدْرَهًما َواَل ِديَناًرا ُيَوِرُثوا َلْم اأَلْنِبَياَء َوِإَن اأَلْنِبَياِء

 ، وحقيقة العالم أن يعمل بما علمه اهلل تعالى، وإال سيكون هذا العلم وباال3 " َواِفٍر

 اْلِقَياَمِة َيْوَم ِبالَرُجِل ُيَجاُء : " -صلى اهلل عليه وسلم  -على صاحبه، قال رسول اهلل 

 َأْهُل َفَيْجَتِمُع ،ِبَرَحاُه اْلِحَماُر َيُدوُر َكَما َفَيُدوُر الَناِر ِفي َأْقَتاُبُه َفَتْنَدِلُق الَناِر ِفي َفُيْلَقى

 َعِن َوَتْنَهى ِباْلَمْعُروِف َتْأُمُرَنا ُكْنَت َأَلْيَس ؟! َشْأُنَك َما ُفاَلُن َأْي :َفَيُقوُلوَن َعَلْيِه الَناِر

 .4"َوآِتيِه اْلُمْنَكِر َعِن َوَأْنَهاُكْم ،آِتيِه َواَل ِباْلَمْعُروِف ُكْمآُمُر ُكْنُت: َقاَل  ؟!اْلُمْنَكِر

ا في وجه الباطل فالواجب على العلماء تبيين الحق، وتغيير الواقع، وأن يقفو

لوا تحت رأي الحكام واألمراء الفسقة الفجرة، بل يكونوا هم والمنكرات، وال َيْنِز

، الجسيم الخطأاألمراء الحكام، وأال يخافوا في اهلل لومة الئم، وإنما ترتب على العالم 

واإلثم العظيم، إذا زاغ وأبعد؛ ألن في اتباعه مفاسد عظيمة، وخسائر جسيمة، 

أطاع واتبع؛ ِلما في اتباعه من  وبالمقابل فله األجر الكبير، والشكر الجزيل، إذا

 اَلم.  المصالح التي تعم البشرية، فإذا صلح العاِلم صلح الَع

على هذه األمة  حت ما يحب الحكام ويشتهوه،َ وجبوفي ظل تهافت بعض العلماء ت

المحمدية، إيجاد العلماء، وصناعة الفقهاء، وتوفير الحفظة واالئمة والخطباء، الذين 

                                                             

 . 338، ص 3، ج مقاييس اللغةالَطيف: تطلق على الخيال وسعة الفكر . انظر: ابن فارس،  -1
 . 118، جمع وتحقيق: د. مجاهد بهجت، ص  ديوان الشافعيالشافعي،  -2
 ،354، ص   3(، ج 3643، كتاب: العلم، باب: الحث على طلب العلم، حديث )أبي داود سننأبو داود،  -3

 . 46، ص 1(، ج 212، حديث ) مشكاة المصابيح قال األلباني: "حسن"،
، ج (3267، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة، حديث ) صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -4
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أن يأتي الزمان الذي  جددون لها روحها ودينها، وذلك من قبلينهضون باألمة وي

، فإن اهلل تعالى ال ينزع بموت العلماء العاملين الصادقين ينتزع العلم من األرض

 -العلم من األرض انتزاعا، وإنما بموت العلماء، كما جاء هذا في حديث النبي 

 اْلِعْلَم َيْقِبُض اَل الَلَه ِإَن" :-سيد األولين واآلخرين  -، يقول -صلى اهلل عليه وسلم 

 َعاِلًما َيْتُرْك َلْم ِإَذا َحَتى اْلُعَلَماِء ِبَقْبِض اْلِعْلَم َيْقِبُض َوَلِكْن الَناِس ِمَن َيْنَتِزُعُه اْنِتَزاًعا

 .1" َوَأَضُلوا َفَضُلوا ِعْلٍم ِبَغْيِر َفَأْفَتْوا َفُسِئُلوا ُجَهااًل وًساُرؤ الَناُس اَتَخَذ

قد ذكر القرآن الكريم فضل أهل العلم، فوصفهم أنهم أكثر الناس خوفا من اهلل و

َّخص حص مس خس حس جس  ُّ تعالى، قال تعالى: 
، وأنهم أصحاب الدرجات الُعلى 2

 مت هب مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه  ُّ في الدنيا واالخرة، قال تعالى: 
َّ  هث مث هت

والنصارى الذين كانوا يرون ، وقد ذم اهلل تعالى علماء اليهود 3

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  ُّ  ذنوب أقوامهم وال ينكرونها، فوّبخهم اهلل  قائال:

 مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حبجب  هئ

َّ حص مس  خس حس جس
 ألنه ؛أقوى المنكر عن النهي تارك ذم إن"  ، قال الرازي:4

 (،َيْعَمُلوَن كاُنوا ما َلِبْئَس) :السحت وأكل والعدوان اإلثم على المقدمين في قال تعالى
 والصنع (،َيْصَنُعوَن كاُنوا ما َلِبْئَس) :المنكر عن للنهي التاركين العلماء في وقال
 متمكنا، راسخا مستقرا صار إذا صناعة سمىُي إنما العمل ألن ؛العمل من أقوى
 راسخا، ذنبا المنكر عن للنهي التاركين وذنب راسخ، غير ذنبا العاملين َمْرُج فجعل

 وبصفاته بالَله العلم وعالجه الروح، مرض المعصية ألن ؛كذلك الحقيقة في واألمر
 شرب الذي المرض مثل كان ،المعصية زالت وما العلم هذا حصل فإذا وبأحكامه،

 يكاد ال شديد صعب المرض بأن العلم يحصل هناك أن فكما زال، فما الدواء صاحبه
 القوة غاية في القلب مرض أن على دّل ،المعصية على أقدم إذا العالم فكذلك يزول،
. 5" والشدة  

وقد مدح اهلل العلماء العاملين، اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهذا ما 

 سيتم بيانه في هذا المبحث في قصة قارون.  

               211        

 

                                                             

كتاب: العلم، باب: رفع العلم وقبضه، وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان،  ، صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -1
 .  61، ص 8(، ج 6971حديث )
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 .قارون قصة في العلماء عند الدعوي الهّم

 زث  ُّ بطاعته واتباع سبيله، قال تعالى:خرة تعالى السعادة في الدنيا واألجعل اهلل 

 يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

َّ رن مم ام
 مق حق  ُّ رة األشياء واألموال، قال تعالى:، ولم يجعلها في كث1

َّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك
ماال  .فهذا قارون أعطاه اهلل2

انقسم قومه إلى طائفتين، وطغى، وأساء وظلم، وإال أنه تكبر كثيرا، وجاها عظيما، 
ولي العقل والفهم والعلم، لم تغرهم الدنيا طائفة اغترت بماله وزينته، وطائفة من ُأ

وزينتها، بل نصحوا هؤالء المغترين ووعظوهم، أال يغتروا بقارون وماله، وأن 
  211 .     مقصد والغايةاالخرة ال

 مث هت مت خت حت جت هب مبخب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّ قال تعالى: 

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج

 حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جلمك لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ

َّ  من خن
3.  

، أي: من بني إسرائيل، ولكنه ) بغى  -عليه السالم  -كان قارون ابن عم موسى 

ثيابه بطرا يه على بني إسرائيل بإطالة ْغ، وكان َب4عليهم(، والبغي: الفساد والظلم 

واستحقارهم لكثرة ماله وكنوزه، وظلمه لهم؛ ألن فرعون الستخفاف بهم وِكبرا، وا

أن الجماعة  تاه اهلل من المال الكثير، ِلدرجةكان قد استعمله عليهم فظلم وأفسد، ولقد أ

من الرجال األقوياء لتنوء بهم مفاتيح تلك الصناديق التي ُكِنزت بها األموال، والَنْوء: 

، ثم بّين اهلل تعالى نصيحة الوعاظ، الذين ينهون عن منكر الِكبر 5وض بثقلالنه

 والظلم، وذلك بعدة نصائح:

( أي: ال يصيبك يا قارون كثرة اْلَفِرِحيَن ُيِحُب ال الَلَه ِإَن َتْفَرْح الالنصيحة األولى: )

، وعلل قومه له ذلك 6مالك بالبطر والِكبر واحتقار الناس، والفرح: البطر واأُلَشر 

بقولهم: إن اهلل المتعالي المتكبر يبغض َمن نازعه في شيء من صفات الجالل التي 

 ال تليق إال به سبحانه.    

                                                             

 (.97، آية ) 14النحل، ج  سورة -1
 (. 124، آية ) 16سورة طه، ج  -2
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ك اهلل من ( أي: اطلب فيما أعطااْلآِخَرَة الَداَر الَلُه آتاَك ِفيما َواْبَتِغالنصيحة الثانية: )

   .بدخولك الجنة خرةالمال والدنيا نعيم اآل

 : 1 ( في اآلية قوالنالُدْنيا ِمَن َنِصيَبَك َتْنَس َوالالنصيحة الثالثة: )

أحدهما: ال تنس عمرك باغتنامه في العمل الصالح، فنصيب اإلنسان في هذه الدنيا 

 هو العمر، وعلة هذا القول، في الموعظة حزم وقوة؛ ليرتدع وينزجر.  

والمنكح والمركب، بعد حق اهلل ثانيهما: ال تنس حظك من المأكل والمشرب 

 واالخرة، وفي هذا رقة في الوعظ تأليفا لقلبه.

( أي: ال ُتقابل إحسان اهلل إليك ِإَلْيَك الَلُه َأْحَسَن َكما َوَأْحِسْنالنصيحة الرابعة: )

باإلساءة والكفر والبخل والتكبر، بل أحسن في طاعتك هلل، وأحسن إلى الناس، 

 212حسان باإلحسان.       فتكون بذ لك قابلت اإل

( أي: ال اْلُمْفِسِديَن ُيِحُب ال الَلَه ِإَن اْلَأْرِض ِفي اْلَفساَد َتْبِغ َوالالنصيحة الخامسة: )

تطلب بمالك اإلفساد في األرض بالمعاصي والذنوب؛ فإن اهلل تعالى ال يحب 

 .2الفاسدين في أنفسهم، المفسدين لغيرهم 

 ىن من  خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  ُّ فرد عليهم الجاحد الكافر: 

َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين
3   .  

أني أستحق ذلك، أي: إنما أعطاني اهلل هذا المال وهذه الكنوز الكثيرة؛ ألن اهلل يعلم 
 َقْد الَلَه َأَن َيْعَلْم َأَوَلْمه وكذبه، )ئهلل، فرد اهلل تعالى على اّدعااعند  فأنا صاحب فضل

(، أي: قد كان من قبلك يا َجْمعًا َوَأْكَثُر ُقَوًة ِمْنُه َأَشُد ُهَو َمْن اْلُقُروِن ِمَن َقْبِلِه ِمْن َأْهَلَك
قارون َمن هو أكثر منك ماال، وأكثر منك جاها وخدما، فأخذهم اهلل وعذبهم، فأنت 

 يل ىل مل خل  ُّ لى: لست بأحسن منهم حتى ال يأتيك العذاب، كما قال تعا

 ييىي مي خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم ممخم حم جم

َّ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ُذُنوِبِهُم َعْن ُيْسَئُل َوال، )4

(، إما لكثرتها، وإما للعالمات المتحققة فيهم كسواد الوجه، والذلة التي اْلُمْجِرُموَن
. 5تميزهم   

                                                             

 .314، ص 13، ج جامع ألحكام القرآنالانظر: القرطبي،  -1
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 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ  ِّ ُّ َّ  ُّ ثم قال تعالى: 
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب

َّ يل ىل مل يك ىك مكلك
1  .  

      213     

 مل خل ُّ  :اجر مسامع قارون، عاند قائالوزمجرت الزو ،المواعظ ْتَعَروبعد ما َق

َّحم جم يل ىل
(، وخروجه في زينته ِزيَنِتِه ِفي َقْوِمِه َعلى َفَخَرَج، وعاند فعال: )2

من مراكب ومالبس، ومال ورجال، فيه إظهار للفخر والِكبر الذي ال يجوز آلدمي 
 َلنا َلْيَت ياغتر بعض ُمريدي الدنيا، فقالوا: )اعلى آدمي، فلّما رأى الناس هذه الزينة 

ولهم  على ما (، اعتقدوا أن السعادة في حصَعِظيٍم َحٍظ َلُذو ِإَنُه قاُروُن ُأوِتَي ما ِمْثَل
حصل عليه قارون من مال وفخر وزينة، وّدل هذا على ضعف اليقين على ما عند 

اهلل في الجنة، ولكن مريدي االخرة قاموا فقالوا قولهم الذي أحبه اهلل، بل وخّلد ذكره 
ن؛ ألن العلم ال اء عاملوِهَد اهلل لهم أنهم علمِش (اْلِعْلَم ُأوُتوا اَلِذيَن َوقاَل) في كتابه،

.3ُيمدح إال إذا اقترن بالعمل، وهم أحبار بني إسرائيل   
 

 . 4َهَلكة، وتقال للتعجب  في َوقع َمن لكل تقال كلمة(، الويل: َوْيَلُكم)

ها للذين يريدون الدنيا من باب الدعاء عليهم، بل تعجبا من مقالتهم وفالعلماء لم يقول
(، أي: الَصاِبُروَن ِإاَل ُيَلَقاها َوال صاِلحًا َوَعِمَل آَمَن ِلَمْن َخْيٌر الَلِه َثواُب) وزجرا لهم، 

 ن، ن كل ما يملكه قارون والناس أجمعوجزاء اهلل تعالى للمؤمنين في الجنة خير م

 صلى - الَلِه َرُسوِل ِمْن َشِهْدُت قال: -رضي اهلل عنه  -الَساِعِدي  َسْعٍد ْبَن َسْهَل فعن
 -وسلم عليه اهلل صلى - َقاَل ُثَم ،اْنَتَهى َحَتى اْلَجَنَة ِفيِه َوَصَف َمْجِلًسا -وسلم عليه اهلل
 ُثَم  ،َبَشٍر َقْلِب َعَلى َخَطَر َواَل َسِمَعْت ُأُذٌن َواَل َرَأْت َعْيٌن اَل َما ِفيَها :"َحِديِثِه آِخِر ِفي

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّ   اآلَيَة َهِذِه اْقَتَرَأ

َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
، وهذا الثواب ِلَمن 6"  5

آمن باهلل واليوم اآلخر، وظهر هذا اإليمان على جوارحه وسلوكه، فَعِمل وأطاع، 
وخاف واجتنب، مع الصبر على هذه الطاعات، والصبر عن المحرمات؛ ألن طريق 

فإذا لم  الجنة محفوفة بالمشقات والصعوبات،  
 

  

                                                             

 (.81 - 79، اآليات ) 21القصص، ج  سورة -1
 (.78آية )  ،21 ج القصص، سورة -2
 . 317، ص 13، ج  الجامع ألحكام القرآنانظر: القرطبي،  -3
 .  737، ص 11، ج  لسان العربنظر: ابن منظور، ا -4

 (.17 -16، اآليات )21سورة السجدة، ج  -5
     .142، ص 8(، ج  7318كتاب: الجنة، وصفة نعيمها،) باب(، حديث ) ، صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -6
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يصبر لن يستطيع الوصول، لذلك ختم أهل العلم موعظتهم بقولهم: ) وال يلقاها إال 

ال بد من الصبر فيها، وعدم الركون  هأنب، ون(، حتى يحثوا َمن اغتر بالدنياالصابر

 .             1خرة دار مقر اآلأّن إليها؛ ألنها دار ممر، و

 زن رن مم  ام   ُّ النتيجة، قال تعالى:للناس، ظهرت وبعد حوار العلماء    
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من
  حصمس خس حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب

َّ خض حض جض مص خص
2.      214

 

خسف اهلل تعالى بقارون وداره وماله األرض، والخسف: غياب الشيء في 

 َأْعَجَبْتُه َقْد َيْمِشى َرُجٌل َبْيَنَما " :َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبي َعِن، ف3األرض

 .4" الَساَعُة َتُقوَم َحَتى اأَلْرِض ِفي َيَتَجْلَجُل َفُهَو اأَلْرُض ِبِه ُخِسَف ِإْذ َوُبْرَداُه ُجَمُتُه

فخسف اهلل به األرض، فما كان له َمن ينصره من عذاب اهلل من خدم وال حشم، وال  

 رأوه  الذينصار : أي (باألمس مكانه تمنوا ينالذ وأصبحناصر له من نفسه، )

 من يشاء لمن الرزق يبسط اهلل ويكأن): يقولون وحشمه، زينته فيباألمس القريب 

 ويمنع، يعطي اهلل فإن ،صاحبه عن اهلل رضا على بدال المال ليس: أي (ويقدر عباده

ه، فعطاؤه ئفي منعه وعطا البالغة والحجة ،التامة الحكمة ولهويوسع ويضيق، 

من حديث ابن  - َوَسَلَم َعَلْيِه الَلُه َصَلى - اهلِل َرُسوُل َقاَلعطاء، ومنعه عطاء، ولقد 

 َبْيَنُكْم َقَسَم َكَما ، َأْخالَقُكْم َبْيَنُكْم َقَسَم الَلَه ِإَن " : قال -رضي اهلل عنه  -مسعود 

 َمْن ِإال الِديَن ُيْعِطي َوال ، ُيِحُب ال َوَمْن ، ُيِحُب َمْن الُدْنَيا ُيْعِطي الَلَه َوِإَن ، َأْرَزاَقُكْم

 ُيْسِلُم ال َأْو ، َيْسَلُم ال ِبَيِدِه َنْفِسي َواَلِذي َوال ، َأَحَبُه َفَقْد الِديَن الَلُه َأْعَطاُه َفَمْن ، ُيِحُب

:  َقاُلوا ، َبَواِئَقُه َجاُرُه َيْأَمَن حَتى ُيْؤِمُن َوال ، َوِلَساُنُه َقْلُبُه ُيْسِلَم َأو ، َيْسَلَم حَتى َعْبٌد

 َفُيْقَبُل ِمْنُه َفَيَتَصَدُق َحَراًما َماال َعْبٌد َيْكِسُب َوال ، َوُظْلُمُه ، َغْشُمُه:  َقاَل ؟ َبَواِئُقُه َوَما

 ، الَناِر ِإَلى َزاَدُه َكاَن ِإال َظْهِرِه َفَخْل َيْتُرُكُه َوال ، ِفيِه َلُه َفُيَباَرُك ِمْنُه ُيْنِفُق َوال ، ِمْنُه

 ال اْلَخِبيَث ِإَن ، ِباْلَحَسِن الَسِيَئ َيْمُحو َوَلِكْن ، ِبالَسِيِئ الَسِيَئ َيْمُحو ال َتَعاَلى الَلَه ِإَن

  .5"  اْلَخِبيَث َيْمُحو

                                                             

 .113 -111 ص ،21  ج ، والتنوير التحرير عاشور، ابن: انظر -1

 (.82 -81)  اآليات ،21 ج القصص، سورة -2
 .   67 ص ،9 ج ، العرب لسان منظور، ابن: انظر -3
 بثيابه، إعجابه مع المشي في التبختر تحريم: باب والزينة، اللباس: كتاب ، مسلم صحيح مسلم، أخرجه -4

  .148 ص ،6 ج ،(5586) حديث
 حديث ،(والترهيب الترغيب ضفيف) ضعيف،: األلباني تعليق .  11، ص 8البغوي، شرح السنة، ج   -5
  .83 ص ،2 ج ،(1519)
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، أو 1 حصلوكلمة )ويكأنه( على النحو اآلتي : )وي( تستخدم للتعجب من شيء 

 لوال: أي (بنا لخسف علينا اهلل من أن لوال) تأتي )ويكأنه( بمعنى: )ألم تر(، ثم قالوا:

بقارون؛ ألننا أردنا أن  خسف كما بنا لخسف ورحمته وامتنانه علينا، بنا اهلل لطف

 عند الكافر يفلح وال كافرا، كان أنه: يعنون( الكافرون يفلح ال ويكأنهنكون مثله، )

 .           2 اآلخرة في وال ،الدنيا في ال اهلل،

 حط مض  ُّ  بقوله تعالى: فيها، ما الِعبر من فيها التي الكريمة، القصة هذه ُختمتثم  

.3َّ خك  حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ  

 

 علقتي لمأنه  :والُمالحظ شأنها، وتفخيم الدار االخرة تعظيماستخدمت لبيان  (ِتْلَك)
فُمريد  إليهما، القلوب وميل إرادتهما بتركتعلق  ولكن والفساد، العلو بترك وعدال

خرة ال يريد ُعلوا؛ ليتجبر، وال يريد فسادا؛ ليعصي اهلل، ولقد ذكرت هذه السورة اآل
ارون، وذكرت مصيرهم قعالين المتكبرين، من أمثال فرعون وهامان ومتالكريمة ال
ق، وقارون إلى الخسف، )والعاقبة ْرفرعون إلى الَغَرق، وهامان إلى الَحومآلهم، ف

وعاقبة المتقي ، فعاقبة الكافر النار، 5للمتقين(، والعاقبة: الجزاء في آخر األمر

  حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل  ُّ الجنة، قال تعالى:
 ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه ينىن من خن

؛ ليعلم القوي أن هناك َمن هو أقوى منه، فال يطغى ويتجبر، ويعلم المتقي أن 6َّ

           215             .     6صبره واحتسابه سيلقاه من لدن حكيم خبيرجزاء 

 

 

 

 

 

                                                             

  .418 ص ،15 ج ، العرب لسان منظور، ابن: انظر -1
 (.258 -256، ص )6، ج  تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير،  -2

 (. 83، آية ) 21سورة القصص، ج  -3
 .  611، ص 1، ج  لسان العربانظر: ابن منظور،  -4
 435، ص 3، ج  تفسير الكشافانظر: الزمخشري،  5
      (.   .  35، آية )13سورة الرعد، ج  --6
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 استنباط الهّم الدعوي:

أهل العلم على اغترار الّناس بقارون ) يا ليت لنا مثل ما ُأوتي قارون(  رّدإّن  -1

 على هّمهم للدعوة.يدل  ،لديهموتصحيح المفاهيم 

بيان أّن ما عند اهلل  ( َخْيٌر الَلِه َثواُب َوْيَلُكْم) استخدامهم أسلوب التعجب بقولهم إّن -2

 أفضل، حتى ال َيْنخِدعوا بما عند قارون، فهذا الحرص برهان على هّمهم.

، وتوظيف (صاِلحًا َوَعِمَل آَمَن ِلَمْن َخْيٌر الَلِه َثواُب كذلك ترغيبهم فيما عند اهلل ) -3

 يمان.ذلك بغرض تثبيتهم على اإل

ا قد يالحقهم من أذى قارون ّمء بالنصيحة  للّناس على الرغم مجهر العلماإّن  -4

واستعدادهم للتضحية من أجله صابرين  ،فساده، يرجع إلى هّم خالج صدورهمو

 محتسبين في سبيل الدعوة واإلصالح.
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 الخامس المبحث

 الواِلَدين عند الدعوي الهّم

 

 

 : مطلبان وفيه

 . الحكيم لقمان عند الدعوي الهّم -1 

  . األحقاف سورة في الوالدين عند الدعوي الهّم -2
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 216.       الوالدين عند الدعوي الهّمالمطلب األول: 

 تمهيد. 

، 1َّجه ين  ىن من  ُّ ة اهلل تعالى لعباده، قال تعالى: الوالدان وصي

 -رضي اهلل عنه  -هريرة : فعن أبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -ووصية رسول اهلل 
 الَناِس َأَحُق َمْن :َفَقاَل -وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوِل ِإَلى َرُجٌل َجاَء"    قال:

 ،ُأُمَك ُثَم :َقاَل ؟َمْن ُثَم :َقاَل ،ُأُمَك ُثَم :َقاَل ؟َمْن ُثَم :َقاَل ،ُأُمَك :َقالَصَحاَبتي؟  ِبُحْسِن
، فبر الوالدين من أعظم أعمال الدين وأفضلها.2" َأُبوَك ُثَم :َقاَل ؟َمْن ُثَم :َقاَل  

 عن واِعّف:"  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول قالدين أساسه بر األبناء، لوبر الوا

، فكما أن على االبن واجب 3"أبناؤكم تبركم آباءكم وَبّروا نساؤكم، تعف الناس نساء

البر ألبويه، فكذلك األبناء لهم حق التربية واالهتمام في أمور دنياهم وُأخراهم، وقد 

أسست الشريعة اإلسالمية لبر األبناء منذ التفكير في أمر الزواج، فأوصت بتزويج 

الشاب صاحب الُخُلق، وأوصت باختيار الزوجة صاحبة الدين، بل أوصت الشريعة 

  ،-عند الجماع -وفي أخص لحظة بين الزوجين  واُقَلَخَتقبل أن َي تمام باألبناءاالهب

 َقاَل َأْهَلُه َيْأِتي َأْن َأَراَد ِإَذا َأَحَدُهْم َأَن َلْو ": َقاَل - وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبِي نعف

 ِفي َوَلٌد َبْيَنُهَما ُيَقَدْر ِإْن َفِإَنُه َرَزْقَتَنا َما الَشْيَطاَن َوَجِنِب الَشْيَطاَن َجِنْبَنا الَلُهَم الَلِه ِباْسِم

 ، وهذا ليس من أجل الزوجين وحسب، وإنما ألجل4"َأَبًدا َشْيَطاٌن َيُضَرُه َلْم َذِلَك

 الذرية التي ربما يرزقان بها، وفي هذا حفظ لهذه الذرية من الشيطان. 

فاألبناء هم خلفاء المستقبل، فيجب على الوالدين أن يكونا القدوة الحسنة  :إذن

سوا ألبنائهم، فأخالق األب واألم هي امتداد طوال حياة أوالدهم، واألوالد أمانة ولي

 يفعالن بهم ما شاءا. ،للوالدين الكِم

في ق هذه المعاني ِمَعالراقية، جاءت بعض قصص القرآن ُتولهذه المعاني السامية 

نفوس اآلباء واألمهات، وفي هذا المبحث سيتم عرض هذه النماذج القرآنية التي 

      .        لقمان الحكيم البنه والعظة، منها وصايا ةجعل اهلل فيها الِعبر

 

 
                                                             

 (. 8، آية ) 21سورة العنكبوت، ج  -1
،      8(، ج 6664الوالدين، حديث )اب: البر والصلة واألدب، باب: بر ، كت صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -2

 .2ص 
 . قال الحاكم:171، ص 4(، ج 7258، كتاب: البر والصلة، حديث )المستدرك على الصحيحينالحاكم،  -3

         ضعيف. ، دسوي بل:  التلخيص يف الذهبي تعليق يخرجاه، لم و اإلسناد صحيح حديث هذا
(، ج 3616، كتاب: النكاح، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع، حديث )   صحيح مسلمأخرجه مسلم،  -4
 . 155، ص 4
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 .الحكيم لقمان عند الدعوي الهّم المطلب األول:

هو لقمان بن عنقاء بن سرون، كان قاضيا في بني إسرائيل، وكان على زمن النبي  

، وهو رجل آتاه اهلل الحكمة، ومدحه اهلل تعالى في كتابه الكريم -عليه السالم  -داود 

لهذه الصفة، بل وُسّميت السورة باسمه) سورة لقمان(؛ لحب اهلل تعالى لهذا الرجل 

 217.      1في كتاب اهلل المجيد الحكيم الذي ُسّطرت وصاياه 

 جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  ُّ قال اهلل تعالى: 
َّ جي يه ىه مه

2.  

 األشياء أفضل معرفة عن عبارة" فضل اهلل تعالى لقمان بإعطائه الحكمة، والحكمة:

، فلقمان كان 3َحِكيم " وُيتقنها الِصناعات دقائق ُيْحِسُن لَمْن ويقال ،العلوم بأفضل

عنده أفضل العلوم، وهو علمه باهلل تعالى وصفاته الكريمة، فوَظف علمه ألحسن 

األعمال وهو الوعظ واإلرشاد والدعوة إلى اهلل، فرأس الحكمة موافقة العمل للعلم، 

: بقوله الحكمة إيتاء الّله سر، وف-رضي اهلل عنه -وهذا سبب حب اهلل تعالى للقمان 

 مِلَع إذا اإلنسانف للعلم، موافق العمل إن :يقال ما جملة منلشكر ا ألن (ِلَلِه اْشُكْر َأِن)

، فصار بذلك لعلمه موافقا عمله كان باألهم اشتغل فإن اآلخر، من أهم أحدهما أمرين

 شكرف شيء، في الحكمة منذلك  يكن ولم ،للعلم مخالفا كان األهم أهمل وإن ،حكيما

 الشاكر إال به فُعِتْنَي ال الشكر أن نَيَب تعالى الّله إن ثم ،مقتضيات الحكمة أهم الّله

 غير به يتضرر الالنعمة  كفر أن نَيوَب (،ِلَنْفِسِه َيْشُكُر َفِإَنما َيْشُكْر َوَمْن) :بقولهوذلك 

الناس أو كفروا، فاهلل ال  ُهَرَكوسواء َش (،َحِميٌد َغِنٌي الَلَه َفِإَن َكَفَر َمن)َو: بقوله الكافر

( بصفاته، َحِميٌد) ( في نفسه،َغِنٌي الَلَهينفعه ُشكر شاكر، وال يضره ُكْفر كافر؛ )َفإَن 

 .4سواء ُشِكر أو ُكِفر

َّ ٰذ يي ىي مي  خي حي  ُّ هذه الِحكم والوصايا، قال تعالى: ثم بدأ التفصيل ب
5.  

  
َعّظَم اهلل تعالى لقمان بإتيانه الحكمة وشكرها، ومدحه لتأديبه ابنه وموعظته، فأصبح 

بالشكر كامال في نفسه، وبالوعظ ُمَكمال لغيره، فنال بذلك ما نال من رفعة ومنزلة، 

ل مشقة دعوة حّمت الذي -صلى اهلل عليه وسلم  - محمد فضل النبيوفيه إشارة إلى 

                                                             

 .  59، ص 14، ج  القرآن الجامع ألحكامنظر: القرطبي، ا -1

 (.12، آية ) 21سورة لقمان، ج  -2
 .141، ص 12، ج لسان العربابن منظور،  -3
 .119، ص 25، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -4
 (.  13، آية ) 21سورة لقمان، ج  -5

 



- 215 - 
 

عن دعوته لألبناء واألقارب، وكانت الوصايا واآلداب األباعد واألجانب، فضال 

 218:       1مرتبة على األهم فاألهم على الترتيب اآلتي 

َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر  ُّ ألولى: االوصية 
2.  

أساس قبول أي عمل هو اإليمان  قمان موعظته بدأها بالتوحيد؛ ألنل ما بدأ أول
الصحيح، وموافقة هذا العمل للشريعة، فال ينفع العبد أي عمل وأدب وُخُلق إن كان 

فما زال اعتقاده مغلوطا ، وقول جمهور المفسرين على أن ابن لقمان كان مشركا، 
الكالم،  بالنداء؛ الستحضار الذهن ِلَيعيلقمان موعظته  لقمان يعظه حتى آمن، وبدأ

حانه بكلمة )ُبني(؛ للتحبب وتأليفا لقلبه، وَجْعُل الشريك هلل تعالى فيما يخصه سب وبدأ
، فمن مقتضيات اإليمان باهلل تعالى تنزيهه من األلوهية والربوبية ظلم في حق اهلل

وي األمر إذا كان مع اهلل ف يستتعالى عن كل ما ال يليق به من الشريك وغيره، فكي

 جغ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس  ُّ ا قال تعالى: ، كمإله آخر
َّ

، والشرك ظلٌم للمرء نفسه؛ ألنه يضع العبودية هلل تعالى في أخس الجمادات، 3

وهو أيضا ظلٌم لحقائق األمور؛ وذلك بقلبها ألكاذيب باطلة فاسدة، ولهذا وصف اهلل 
.4الشرك أنه ظلم عظيم   

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ الوصية الثانية:
 ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت

َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم ام يل
5.  

 

في الصورة ال على  ممتنعة غير أنها َنّيَب، الّله غير عبادة من منع لقمان ابنه الّم

 نَيَب ثم األبوين، خدمة مثل ،الصور بعض في الّله لغير واجبة هي بل ،الحقيقة

 اإلبقاء ونعمة ،اإليجاد نعمةب العبيد على لّلها  أنعم :يعني (ُأُمُه َحَمَلْتُه):  فقال السبب

 الحمل فإن، حقيقةذلك  لها يكن لم وإن ذلك صورة له ما لألم بفضله لوجع ،بالرزق

 بقدرة صارت :أي (،أمه حملته) :فقال ،البقاء يحصل وبالرضاع الوجود، يظهر به

 فإذا بقائه، سبب أيضا بقدرته صارت :أي ،(عاَمْيِن ِفي َوِفصاُلُه) ،وجوده سبب الّله

  فإن الخدمة، من العبادة شبه له ما عليه وجب والبقاء الوجود صورة له ما منها كان
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 صلبه في حمله األب فإن ،األم في جدُو ما األب وفي العبادة، صورة لها الخدمة

 .1 أبلغ فهو ،سنين بكسبه اهورَب ،سنين

ووصف اهلل حال األم عند الحمل، فإنها تحمله في ضعف عندما يكون في بطنها، 
فبدايته نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، وهو في هذا الضعف ُيْضِعُف أمه في األخذ من 

 جب هئ مئ  ُّ ن الرضاعة بعد عامين، قال تعالى: دمها وغذائها، ثم تفطمه ع
َّمت خت حت جت هب مبخب حب 

مشاق ذلك، هو ، فالحمل والرضاعة وَتَحُمل 2

السبب في أن اهلل َقَرَن شكره بشكر الوالدين، كأن الذي ال يشكر والديه وُيحسن 
 مهمة، وهي إليهما لم يشكر اهلل، حتى لو كان مصليا صائما حاجا، ثم أكد قضية

شكرهما واإلحسان إليهما، بخطورة الوقوع في الشرك، فحتى َمن وّصى اهلل تعالى 
رك حتى وإن ألّحا وأصّرا على ذلك، ومع هذا فعلى االبن فال يجوز طاعتهما في الش

حتى يرجع الكل هلل تعالى وهناك  ،وطيب الكالم ،معاشرتهما باإلحسان والمعروف
.  3يلقى كل إنسان جزاء أعماله   

      219  

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  ُّ الوصية الثالثة:
َّ خص حص مس خس حس جسمخ جخ  مح

4.  

 

حتى وإن كان مقداره مثقال حبة من خردل، وتكن  مظلمة أو ذنبأي: ما تكون من 
في صخرة، داللة على الُحُجب المانعة،  أو في السموات، داللة على الُبعد، أو في 

أو بهذه الخطيئة؛  ،األرض، داللة على الظلمات، يأِت اهلل تعالى بهذه المظلمة

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  ُّ ، كما قال تعالى: هحاسب كل امرئ على فعللُي
َّ مب هئ مئ هي مي خي حي  جي

، فاهلل عليم بخفايا الخلق، خبير بما يعملون، وفيه 5

. 6تعليم لقمان ابنه معنى المراقبة والخوف من اهلل   

  مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص  ُّ الوصية الرابعة: 

َّ حك جك مق حق
7 .  

ثم أوصى لقمان ابنه بعد أصول االعتقاد، بأصول األعمال، وأولها الصالة، وهي  

العبادة التي يظهر فيها معنى التوحيد، والخضوع والخشوع، وال تسقط عنه إال أن 

 للماء، أو غير ذلك من األعذار، ال بد له  قله، فحتى لو كان مريضا، أو فاقدايذهب ع
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من الصالة، وإقام الصالة يكون بأدائها في وقتها المشروع، وبالمحافظة عليها في 

جميع األحوال والظروف، واإلتيان بجميع شروطها، وأركانها، وواجباتها، وسننها، 

واجتناب جميع المحظورات والمكروهات، وبعد تكميل نفسه بإقامة الصالة، أوصاه 

 المنكر؛ ألنه عمل األنبياء، ومنهجعن بتكميل غيره باألمر بالمعروف والنهي 

التعب  لمعروف والنهي عن المنكر فيهن األمر باالعلماء، وسبيل الُدعاة، وأل

لذلك فقد ، ما فيه من اإليذاء وسماع السخرية واالستهزاءيكون فيه ووالمشاق، 

وة وَتَحُمل هذه المشاق من أجل اهلل تعالى، فإن ذلك دال على ق ،أوصاه بالصبر عليه

 .1وتحبيب الخلق بخالقهم  ،اإلرادة، وشدة اإلقبال على حب اهلل تعالى

 جه هن من خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك  ُّ الوصية الخامسة: 
َّ 

2        .220
 

في أصول االعتقاد والعبادات، زين ذلك بأحسن  -رضي اهلل عنه  -وبعد وعظه 

عار: مرض يصيب اس، والُصلّنر خده لِعَصالمعامالت، فنهاه أن ُي األخالق وأجمل

الناس إعجابا بنفسك، ل وجهك عن ، والمعنى: ال تم3عنق البعير فُتلوى وُتمال 

صلى اهلل عليه  -ار فيه معنى التدابر الذي نهى عنه النبي غ، والصواحتقارا لغيرك

 الَلِه ِعَباَد َوُكوُنوا َتَداَبُروا َواَل َتَحاَسُدوا َواَل َتَباَغُضوا اَلفي الحديث: "  -وسلم

نفسه عنه، وهذا ب، ألن َمن أعرض عن أخيه فإنه يعطيه ظهره ويميل 4"ِإْخَواًنا

ر خده، ثم نهى لقمان ابنه عن المشي مرحا، أي: ال تمِش بين ِعمتحقق في الذي ُيَص

الناس متبخترا مختاال، محتقرا غيرك؛ ألن اهلل الكبير المتعالي ال يحب وال يرضى  

أصحاب الفخر واالعتزاز بأشياء الدنيا من المال والجاه  ،لمتكبرينعن المختالين ا

 .5والسلطة، الذين ال يرون َمن تحتهم 

َّ  هت مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه  ُّ الوصية السادسة: 
6 .  

أنه بَين البنه الخطأ ثم بَين له الصواب، فنهاه  -رضي اهلل عنه  -من حكمة لقمان 

أمره أن يمشي قصدا، والقصد في المشي: هو التوسط بين وعن المشي متبخترا، 

 البطء المتماوت، واإلسراع المفرط، فيمشي بقوة وعزيمة، مع السكينة والوقار، كما 
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 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت  ُّ وصف اهلل تعالى عباده، قال تعالى: 
َّ حس جس مخ جخ

، وفي رسول 2، والَهْون: الرفق والسكينة، وسهولة المعاملة 1

رضي  -ة، فعن أنس لدالقدوة الحسنة، في الِمشية المعت -صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 
 َعَرَقُه َكَأَن الَلْوِن َأْزَهَر - وسلم عليه اهلل صلى - الَلِه َرُسوُل َكاَن "   :قال -اهلل عنه 

 صلى - الَلِه َرُسوِل َكِف ِمْن َأْلَيَن َحِريَرًة َواَل ِديَباَجًة َمِسْسُت َواَل َتَكَفَأ َمَشى ِإَذا الُلْؤُلُؤ
 اهلل صلى- الَلِه َرُسوِل َراِئَحِة ِمْن َأْطَيَب َعْنَبَرًة َواَل ِمْسَكًة َشَمْمُت َواَل -وسلم عليه اهلل

، ثم قال: 4الميل إلى قّدام كما تجري السفينة في البحر: الَتَكُفُؤ،  و3".-وسلم عليه
صوتك، وال ترفعه عن الحاجة المطلوبة؛ )واغضض من صوتك(، أي: اخفض من 

ألن الصوت المرتفع قبيح ومؤذي، لذلك شبه اهلل تعالى قبح الصوت المرتفع بصوت 
 ِصَياَح َسِمْعُتْم ِإَذا :"َقاَل -وسلم عليه اهلل صلى - الحمار؛ لعلوه وقبحه، فعن الَنِبي

 ِبالَلِه َفَتَعَوُذوا اْلِحَماِر َنِهيَق َسِمْعُتْم َوِإَذا ،َمَلًكا َرَأْت َفِإَنَها َفْضِلِه ِمْن الَلَه َفاْسَأُلوا الِدَيَكِة
، فالقصد في المشي، وحسن السمت، وخفض 5" َشْيَطاًنا َرَأْت َفِإَنَها الَشْيَطاِن ِمَن

.6 الصوت من أخالق األنبياء والصالحين  

في كتابه الكريم العظيم؛  فهذه وصايا وآداب لقمان الحكيم، ذكرها اهلل العليم الحكيم،

 221ريدين، وسبيال للصالحين، وتربية للبنات والبنين.    لتكون سلوكا للُم
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 استنباط الهّم الدعوي:

 ّم الدعوي في نصائح لقمان الحكيم فيما يأتي:هال يظهر

وّظف لقمان أسلوب النداء في أكثر من موطن، وكذلك وّظف أسلوب التصغير  -1

بقوله " يا ُبني" كّل ذلك بغرض التودد والتحبب واستجالب العاطفة التي من شأنها 

 ميل قلب ابنه، وهذا دليل بّين على الهّم الدعوي الذي يحمله لقمان.تتسأن 

  واألمر، والنهي، ،ّظف أسلوب النداءتنّوع األساليب في خطابه مع ابنه، حيث و -2

 .في سبيل دعوة ابنه وحرصه على هدايته كّل ذلك ،، والتعليلوالشرط

ومن َثَم ثّم أصول العبادات، التدرج في اختيار الموعظة بداية في نفي الشرك،  -3

الدعوة إلى اهلل تعالى، النابع من الهّم  ن في أسلوبُنَفوهذا َتالمعامالت واألخالق، 

 الصادق.       

 ِفي َفَتُكن َخْرَدٍل ِمْن َحَبٍة ِمْثَقاَل َتُك ِإن ِإَنَها ُبَنَي َيا تعظيم اهلل في قلب ابنه، ) -4

(، يٌرَخِب َلِطيٌف الَلَه ِإَن الَلُه ِبَها َيْأِت اأَلْرِض ِفي َأْو الَسَماَواِت ِفي َأْو َصْخَرٍة

قلب، فإّنه سيظهر على جوارح ابنه، فتعظيم اهلل هو الهّم وبحصول تعظيم اهلل في ال

الذي يشترك فيه األنبياء وغيرهم من الدعاة، فابتداء الكالم في عظمة اهلل تعالى 

 وتفصيله، يدل على أعلى مراتب الفهم للهّم الدعوي. 

من ثمرات الهّم الدعوي مر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر لقمان ابنه باأل -5

ّم دعوي آخر في قلوب الناس، حتى يصبح هّم الدين ونشره هعند الداعي تكوين 

 كائن في قلوب الناس.    
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 222 . الوالدين عند الدعوي الهّم المطلب الثاني:

ن مشاعر الحب والمودة أنعم اهلل تعالى على اإلنسان بنعمة الوالدين، وجعل فيهما م
قي في الحياة، والحنان ألوالدهما ما اهلل به عليم، فهما يحبان لهم دوام الخير والُر

، اوأيام فعندهما الحرص واالهتمام، والنصيحة والحث على اإلقدام، والدعاء ليالَي
فما من خيٍر إال دّلوا عليه، وما من شر إال حذروا منه، لذلك أوصى اهلل تعالى 

ببرهما واإلحسان إليهما، ونهى عن عقوقهما واإلساءة لهما، حتى ولو بكلمة ) ُأف(، 

 ىي ني مي زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل  ُّ قال تعالى: 
 حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي
َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج

1.  

 

وألهمية هذا الحرص عند الوالدين في إرادة الخير ألوالدهما، ذكر اهلل تعالى في 

 رن مم  ام يل  ُّ قال تعالى: كتابه الكريم، دعوة والَدين مشفَقْين إلسالم ابنهما، 
 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن
َّ خت حت جت هب مب

2.  

الذي قال لوالديه كلمة الكفر والعقوق، ذلك ألن هذه  الشخص ذكر اسمن اآلية لم تإ  

ها على َمن فعلوا كفعله، فالعبرة: )بعموم اللفظ ال بخصوص ية َتُعم في مدلولاآل

هذا العاق تكلما معه عن اإليمان باهلل تعالى،  دّي، فاآلية تدل على أن واِل3السبب(

يأمر اهلل األرض أن  بعث من قبره بعد موته، عندماوعن اليوم اآلخر، وأنه سُي

حاسب على عمله، إما إلى جنة، وإما إلى نار، ُتْخِرج أثقالها، وأن كل امرئ سُي

وذلك  ابنهما،ب وعن رحمتهما وشفقتهما ،نياألب واألم المؤمنواآلية تحدثت عن 

 َوْيَلَك الَلَه َيْسَتِغيَثاِن:) وُهَما  -واصفا حالهما -قال اهلل ، وتوجيهه بنصحه وإرشاده

) ويلك  ابنهما، وجملة َيهِد(، أي: يدعوان اهلل ويتضرعان؛ لَيَحٌق الَلِه َوْعَد ِإَن آِمْن

إن وعد اهلل حق في البعث والنشور، فآمن( تعني: الحث والتحريض على اإليمان، 

 .  4والحساب والعقاب، وإدخال الناس الجنة أو النار، فآمن باهلل وال تكن مع الكافرين 

    -(، أي: قال َقْبِلي ِمن اْلُقُروُن َخَلْت َوَقْد ُأْخَرَج َأْن َأَتِعَداِنِني َلُكَما ُأٍف) فكان جوابه:

) ُأف(، هل من المعقول أن ُأبعث وُأخرج من  -كارها لقول أبويه مّضجرا منهما

قبري بعد أن تصبح عظامي بالية، وإذا كان كالمكما صحيحا، فأين األمم التي قد 

 بزمن تَقَوُي لم البعث ألن ؛البعث معنىل فهمه سوء من وهذامضت من قبل،  

                                                             

  (.24 -23، اآليات ) 15سورة اإلسراء، ج  -1
  .(17، آية )  26األحقاف، ج سورة  -2
 علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد، (هـ1251 ت ) ،الشوكاني محمد بن علي بن محمد الشوكاني،  -3

 .332، ص 1، ج هـ1419  -1 ط العربي، الكتاب دار  ، عناية عزو أحمد الشيخ:  قيحقت،  األصول
 . 33، ص 26، ج  التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  -4
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(، أي: ما هذا الذي تقوالنه من البعث اأَلَوِليَن َأَساِطيُر ِإاَل َهَذا َما، ثم قال )معين

   .1والحساب، إال كذب وافتراء ال يمكن تصديقه، كالخرافات واُلَترهات 

 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت  ُّ :  -مخبرا عن مصير هؤالء  -ثم قال اهلل تعالى 
َّ خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس

2.  

 َعَلْيِهُم َحَق)أولئك(: دالة على أن اآلية عامة في كل َمن اتصف بتلك الصفات، )

 ،النار في وهؤالء ،الجنة في هؤالءوهو حكم اهلل:  العذاب، عليهم وجب أي: (اْلَقْوُل

، مصيرهم مع األمم التي مضت رة الذين رفضوا دعوة آبائهم وأمهاتهموهؤالء الكف

من كفرة الجن واإلنس، فهؤالء كلهم خسروا الدنيا بعدم تحصيلهم على مذاق 

     223.    3اإليمان، وفي االخرة خسروا جنة الرضوان 

 

 

 الدعوي: استنباط الهّم

عز  -ين وهما يدعوان اهللَدإّن التعبير بلفظ " وهما يستغيثان اهلل" ترسم حال الواِل -1

، ذلك من عيونهما انسكبت وربما أعقب ذلك بكاء ودموع ،ضرعانويت  -وجل

 هم الدعوي في صالح ابنهم.التعبير يتغلغل إلى مشاعرهم الجياشة وهّم

ن باهلل، وبيان يماهو حث وتحريض وترغيب على اإل ا ) ويلك آمن(مإن قوله  -2

 هم على دعوته.وهّم ،يمانهى إوذلك نابع من حرصهما عل أّن وعد اهلل حّق،

الوالدين،  بِلتكرار النصح حيث ُيستشف من سياق اآليات تكرار الموعظة من ِق -3

ف( والضجر ال وهذا المعنى ترسمه عبارة الولد ردا على نصح والديه بقوله )أ

يمان ر من مظاهر الحرص عند الوالدين إلوهذا التكرار مظه يكون إال بعد تكرار،

 . اابنهم

 

 

 
                                                             

 .34 -33 ص ،26 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن: انظر -1

 (.18 ) آية ،26 ج األحقاف، سورة -2
   . 198، ص 16، ج  القرآن الجامع ألحكامانظر: القرطبي،  -3
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 السادس المبحث

 البشر غير عند الدعوي الهّم

 

 :مطالب ثالثة وفيه

 .  سليمان مع النملة قصة في الدعوي الهّم المطلب األول:

 .سليمان هدهد قصة خالل من الدعوي الهّم المطلب الثاني:

  .الجّن عند الدعوي الهّم المطلب الثالث: 
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 . تمهيد

على أن هّم التحذير من العقاب  العليم، من الَقَصص ما فيه دليل جاء في كتاب ربنا

الشديد، أو هداية إنسان عن اهلل بعيد، ليس مقتصرا على مؤمن رحيم، أو داعية 

ن آمن كبير، بل ُمِجد تحذير نملة في القرآن، وغدت كلماتها آيات من كالم الّديان، َم

يحمل هّم اإليمان، وقطع األميال ، وُمِجد سفر طائر بأقوالها نال رضا الرحمن

من أهل اإلسالم واإلحسان، وُمِجد كالم  َبلَغ رسالة سليمان، لعلهم يكونونوالبلدان، ِلُي

قالوا: انصتوا، إذ حضروا حضرة المصطفى العدنان، جّن دعوا إلى اهلل المنان، 

قرآنا عجبا  سمعوا قمر الزمان، فلما قضى المجتبى تالوة القرآن، قالوا: إنا سمعنالَي

 يهدي إلى اإليمان، ثم وّلوا إلى قومهم يدعون إلى الجنان، ويحّذرون من النيران.     
224  

وذكر اهلل تعالى أسماء سور لها دالالت عميقة، وإشارات جميلة، ُتوحي بالنفع 
ل(، ْمل(، وسورة أخرى ُتسمى ) سورة الّنْحلآلخرين، فهذه سورة ُتسمى )سورة الّن

م ُتَمّجد هذه َلسمها ) سورة العاديات(، ورابعة ُتدعى )سورة الجّن(، َفوسورة ثالثة ا
فيه  ال يعمل بنظام اجتماعي ُمنظم؛ لُيخرج شرابْحاألشياء لذاتها، بل ألعمالها، فالّن

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّ   نفٌع للناس، قال تعالى:

 مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل  ىل مل
َّ مب خب  حب جب هئ

، والخيل التي َتْعدو بسرعة، وَتقَدح حوافرها شررا من شدة 1

ا، طاعة له، من غير الركض، وعندها االستعداد للتضحية بنفسها من أجل صاحبه
، قال تعالى: 2 سم اهلل بهاْقُي أنيقنت الموت، كانت هذه الصفات سببا تردد حتى لو أ

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت  ُّ 
َّ جم يل ىل مل خل حص مس

3.  

 

وفي هذا المبحث بعض من القصص الدعوية عند غير البشر، والتي غدت مثاال 

 زا لكل داع إلى اهلل تعالى.ِفَحُم

 

 

  

                                                             

 (.69 -68، اآليات ) 14سورة النحل، ج  -1
 . 258، ص 32، ج  مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -2
 (.6 -1، اآليات ) 31سورة العاديات، ج  -3
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 .سليمان مع النملة قصة في الدعوي الهّم: األول المطلب

 - داود أبيه عن والُملك النبوة َوِرَث عادال، َمِلكا - السالم عليه - سليمان اهلل نبي كان

َُّّ َّ ٍّ  ُّ : تعالى قال - السالم عليه
 ةوراث ليست النبوة، وراثة: أي ،1

 الريح له اهلل فسخر الخلق، من أحدا يعِط لم ما الُملك من تعالى اهلل فأعطاه المال،

 خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  ُّ  :تعالى قال إمرته، تحت والجّن
َّ حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 اهلل وعلمه ،2

َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُّ  :تعالى قال الطيور، لغة
 كثرة عن اهلل وأخبر ،3

َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت   ُّ : قائال جنوده،
 جمع: أي ،4

 اهلل ما والمعسكرات األعداد من والطيور واإلنس الجّن من جنوده لسليمان تعالى اهلل
 على داللة وهذا ،5 تأخير أو تقديم من الجيش صفوف ُيَرّتب الذي: والَوِزع عليم، به

.    6 الجرار يشهج ونظام  -عليه السالم  - لسليمان والهيبة العظمة  
            225

 

 على مّروا الكبيرة، مملكته في وجنوده هو يسير - السالم عليه - سليمان كانبينما و

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  ُّ :تعالى قال النمل، كثير واٍد
َّ ري  ٰى ين ىن نن من زن رن

7 .  

 

 االسم؛ بهذا الوادي ذلك وُسمي النمل،واد  إلى وجنوده سليمان وصل إذا حتى: أي

 قالو ،الوادي ذلك في وجوده غلب ما على االسم هذا فُأطِلق النمل، من فيه ما لكثرة

 عن نهى: " - َوَسَلم َعَليه اهلل َصَلى - اهلِل َرُسوَل َنإ  -عنهما اهلل رضي - عباس ابن

 على الحريصة سليمان نملة وهذه ،9"والهدهد ،8 والصرد والنحلة، النملة، قتل

 بني نصيحة من به قامت ما لشرف تعالى اهلل سهاقّد والموت، َحطمالّت من أخواتها

 فرط على دلت متتابعة، كلمات بعدة وذلك عليهن، والخوف إياهّن وتحذيرها جنسها،

 وتنبيه، نداء أسلوب من واللباقة، األناقة غاية في أساليب وبعدة والحذر، المخافة

 : قالت ذير،حوت أمر وأسلوب وتخصيص، تعميم وأسلوب وتخويف، إنذار وأسلوب

                                                             

 (. 16)  آية ،19  ج النمل، سورة -1
 (.39 -36) آية ،24 ج ص، سورة -2
 (.16) آية ،19 ج النمل، سورة -3
 (. 17)  آية ،19 ج النمل، سورة -4
 .391 ص ،8 ج ،العرب لسان منظور، ابن: انظر -5
 . 183 -182 ص ،6 ج ،العظيم القرآن تفسير ،كثير ابن: انظر -6
 (. 18) آية ،19  ج النمل، سورة -7
 عون المباركفوري،.  أسود ونصفه أبيض نصفه عظيم، ريش له والمنقار، الرأس ضخم طائر:  الصرد  -8

 .  2549 ص ،9 ج ،المعبود
 .377 ص ،4 ج ،(3224) حديث قتله، عن ُينهى ما: باب الصيد،: كتاب ،ماجه ابن سنن ماجه، ابن -9

  . 217 ص ،2 ج ،( 3215)  حديث ،ماجة ابن صحيح صحيح،: األلباني تعليق
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( يا)  فـ(َيْشُعُروَن ال َوُهْم َوُجُنوُدُه ُسَلْيَماُن َيْحِطَمَنُكْم ال َمَساِكَنُكْم اْدُخُلوا الَنْمُل َأُيَها َيا)

 حَددت،( مساكنكم)  و أمرت،( أدخلوا)  و شِملت،( النمل)و َنَبهت،( أيها)و ،(نادت

 ال وهم)و عممت،( جنوده) و ،(خصصت( سليمان)  و حّذرت،( يحطمنكم ال) و

 النمل أمرت ألنها يعقل، َمن كخطاب باألمر، الخطاب وجاء  اعتذرت،( يشعرون

 بين الحكاية هذه تكون أن ويجوز ألمرها، االمتثال النمل من وصدر يعقل، َمن كأمر

 .                 1 باللفظ ال بالمعنى وسليمان النملة

 عن تعالى اهلل أخبر لقولها وقد تبّسم النملة قول - السالم عليه - سليمان سمع فلما

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ُّ :وقوله فعله
َّ  مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت

2   .  

 

 وجنوده مدحته وأنها اسمه، لمعرفتها النملة، قول من - السالم عليه - سليمان تعجب

 ثم فتبسم وعظمته، العدل شرف به ُكَرُيْد األمر وهذا حق، بغير نفسا يقتلون ال بأنهم

 والعلم والُملك النبوة نعمة من علَي أنعمَت ما على شكرك ألهمني: رب وقال ضحك،

 جاء إذا: رب يا و لك، واإلسالم بك باإليمان والدَي وعلى والحيوان، الطير بمنطق

 زمرتهم، في واكتبني منهم اجعلني: أي بالصالحين، وألحقني مسلما توفني أجلي

 226               .3 - السالم عليهما - داود بن سليمان الَملك النبي تواضع من وهذا

 

 

 استنباط الهّم الدعوي:

)يا  ن حالة الطوارئعالإسلوب النداء بغرض التنبيه والتحذير ووّظفت النملة أ -1

 ها فال تفكر بنفسها. ها في ظروف الخطر دليل على هّمؤ، ونداأيها النمل(

تنوع األساليب  ظهر من خاللحمله تلك النملة، يقة التي َتإّن الخوف والشف -2

 .التعميم والتخصيص، واألمر وغيره من أسلوب ،وتكثيفها

 

 

                                                             
 .        241 ص ،19 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن:  انظر. 221 ص ،8 ج ،المحيط البحر ،حيان أبا: انظر -1

 (.19)  آية ،19 ج النمل، سورة -2
 ص ،19 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن: انظر ،152 -151 ص ،6 ج ،التنزيل معالم ،البغوي: انظر -3
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  .سليمان هدهد قصة خالل من الدعوي الهّم المطلب الثاني:

صاحب أكبر مملكة ملكها نبي ُمرسل، وكان  كثيرا ما يسير  -عليه السالم  -سليمان 
في مملكته يتفقد أمر رعيته، وهذا من عدل نبوته، وأمنة ُحْكمه، وفي جولة من 

 حس جس مخ جخ  ُّ  ، قال تعالى:الهدهد فلم يجد في مملكته، -عليه السالم  - َجْوالته
 حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس
َّ مف خف

، أي: نظر سليمان إلى مكان وجود الهدهد عادة، فقال: ما لي ال أراه، 1

ظن أن هناك ساترا يستره، ثم بدا له أنه غائب عن صفوف الجيش، ولّما تيقن غيابه 
       .2يأتي بحجة مقنعة واضحة تبين سبب غيابه  إال أنتوعده بالعذاب أو الذبح، 

 227              

 خل  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق  ُّ قال تعالى: 
 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه

3.  

 

محاورة سليمان مع الهدهد، قال اهلل تعالى: ) فمكث(  عز وجل عن -يخبر المولى 

 بما أحطت): لسليمان فقال جاء ثم يسيرا، زمانا غاب: أي (بعيد غير) يعني الهدهد

واإلحاطة: إدراك  جنودك، وال أنت عليه تطلع لم ما على اطلعُت: أي (به تحط لم

لك عندي بعد : أي  (يقين بنبإ سبإ من وجئتك، )4 قيقته من جميع جهاتهحاألمر على 

اسم  ُيقال إنها: سفر وُجهود، خبر عظيم ذو شجون، ال ريب فيه وال ظنون، و)سبأ(

لرجل انتسب أولئك القوم له، أو اسم للمدينة التي يسكنونها، وتعرف اليوم بمدينة، 

يسجدون لغير اهلل  اإيجاده قومهو اء به الهدهد، جمأرب(، والنبأ العظيم الذي )

تعالى، فاستغرب واستعجب، فرجع إلى سليمان مهموما مغموما، ووقف أمام الَملك 

بقوة وثقة، وقال بكل شجاعة وجرأة ) أحطت بما لم تحط به(، فلشرف العلم وشرف 

 .5الدعوة استطاع هدهد صغير الكالم أمام َملك عظيم 

اليمن، وبعد وفاة والدها استلمت الحكم، فملكت  ِكِلوهذه المرأة : هي بلقيس بنت َم

 اليمن وأهلها، وكان عندها ما يريده الملوك وتحتاجه الممالك، ولها كرسي عظيم،

 

                                                             

 (.21 -21، اآليات ) 19سورة النمل، ج  -1
 . 551، ص 24، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -2
 (. 26 -22، اآليات ) 19سورة النمل، ج  -3
 .297، ص 7، ج ، لسان العربانظر: ابن منظور -4
، ص 6، ج  تفسير القرآن العظيمثير، ك. انظر: ابن  163-162، ص 24، ج مفاتيح الغيبانظر: الرازي،  -5

187 . 
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، وكانت منهمرصع بأنواع الآللئ والجواهر الغالية والثمينة، َتْجلس عليه وَتْحكم  
 َأْعَماَلُهْم الَشْيَطاُن َلُهُم َنَوَزَيبلقيس وقومها اتخذوا الشمس آلهة من دون اهلل تعالى، )

(، والتزيين: تحسين الشيء وإظهاره في أجمل َيْهَتُدوَن ال َفُهْم الَسِبيِل َعِن َفَصَدُهْم
ضلهم أنون صنعا بعبادتهم الشمس، فحِس، فقد ظنت بلقيس وقومها أنهم ُي1 صورة

عليه  -الشيطان عن سبيل الهداية، وكذلك كان هذا التزيين السبب في إخراج آدم 

 مم  ام يل ُّ من الجنة، قال اهلل تعالى مخبرا عن قول إبليس آلدم:  -السالم 

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

َّ  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ
 ىت  ُّ ، وقال اهلل تعالى عن إبليس: 2

َّ  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت
، فطريق الغواية في الكفر 3

       .4والشرك والذنوب هي طريقة التزيين والتحسين 
    228

 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ ثم قال الهدهد مغضبا: 
َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب

5.  

 

واألرض وتركوا أي: َهَلا َسَجدوا هلل تعالى الذي ُيخرج الخبء في السموات 

بء: كل مستور غائب نها إلى اهلل تعالى، والَخاسجودهم للشمس المفتقرة في جري

، فالخبء الذي في السماء هو المطر، والخبء الذي هو في 6عن النظر فهو َخَبأ 

يعلم ما ُيخفون في صدورهم، ومن باب  -تبارك وتعالى  -األرض هو النبات، واهلل 

بصفات الكمال والجالل، المتنزه عن مشابهة الحوادث  أولى ما ُيعلنون، فالمتصف

، يريد ما إال يكون وال ،يبيد وال يفنى ال ،انتهاء بال دائم ،ابتداء بال قديمواألمثال، "

 ،ينام ال قيوم ،يموت ال حي ،األنام يشبه وال ،األفهام تدركه وال ،األوهام تبلغه ال

هذه ،  7"مشقة بال باعث ،مخافة بال مميت ،مؤنة بال رازق ،حاجة بال خالق

  .  8فهو اهلل ال إله إال هو رب العرش العظيم  األوصاف ال تكون إال هلل،

ثم بعد ذلك أرسل سليمان رسالة مع الهدهد يدعوهم فيها إلى اهلل تعالى واإليمان به، 
مر إليها، ثم أرسلت إلى وكانت صاحبة عقل ونظر، فشاورت قومها وجعلوا األ

ة؛ لتعرف معدنه، هل يريد المال والجاه أم يريد داللتنا إلى طريق يسليمان هد

                                                             
 .31، ص 3، ج ، مقاييس اللغةارسفانظر: ابن  -1

  (.121 - 121، اآليات ) 16سورة طه، ج  -2
 (.39، آية ) 14سورة الحجر، ج  -3
 .156 -155، ص 6، ج معالم التنزيلانظر: البغوي،  -4
 (.26 -25، آية ) 19سورة النمل، ج  -5
 .62، ص 1، ج لسان العربانظر: ابن منظور،  -6
 -1لبنان، ط  -، دار ابن جزم متن العقيدة الطحاويةهـ(،  321الطحاوي، أبو جعفر، أحمد بن محمد، ) ت  -7

 .11-9م، ص 2114
   .251، ص 19، ج التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،   -8
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 يل ىل مل خل  ُّ د بلقيس رفض سليمان الهدية وقال:فلما جاء وف ،اإلسالم والرشاد؟
 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىم مم خم حم جم
َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

، ولّما عرفت بلقيس صدق رسالته، وعدل 1

ها عظيم َيسليمان بنفسها، َفَعِلم سليمان بذلك، فأراد أن ُيِرُحكمه، أرادات أن تقابل 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ   ُّ ملكته، وقوة ُحكمه، فقال لجنوده:م
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب 

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك
َّ حج مث هت مت خت حت جت هبمب  خب حب جب هئ مئخئ

 لم من الكتاب:، والذي عنده ع2

 وإذا أعطى، به َلِئُس إذا الذي ،األعظم اهلل اسم َيْعِرُف صديقارجال  كان ُيقال إّنه
، وبعد -عليه السالم  -، فسأل اهلَل، فإذا بالعرش ماثل بين يدي سليمان أجاب به ُدِعَي

رته، عته، خضعت هلل وقدْنما رأت قوة سليمان وجيشه، وفن الصرح واتقان َص

  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن من خن  ُّ ، قال تعالى: سليمانوأسلمت مع 

  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك  هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئمئ
َّ

 فالذي الماء، تحته َيِرْجوُأ زجاج، من: أي قوارير، من عظيم ، والصرح: قصر3

، وهكذا وبين الماء الماشي بين يحول الزجاج ولكن ماء، أنه يحسب همَرَأ يعرف ال
.      4 أسلمت بلقيس وقومها   
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حوته من خصال فهذه القصة المباركة تبين أن اهلل تعالى قّدسها وعَظمها؛ ِلَما 

 في أنهوظهر حرصه  ،الهدهد رائد هذه الدعوة كان وقد عظيمة في الدعوة إلى اهلل،

غضب و ينتهك حرماته، إال  ،اهلل تعالى يغضبما  ، أوَيرى ِشركا أو منكراال 

فعَظمه اهلل،  ،فاستحق بذلك أن ُيذكر في القرآن؛ ألنه َذَكَر باهلل، وعَظم اهلل ،وتكلم

، فكيف إذا حمل هذا الهّم  َمن ُكِرَم منذ وصفاته ذاته بل لعملهلفتعظيم الهدهد ال 

           ؟.خلقه
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 استنباط الهّم الدعوي:

سفير و صاحب هّم قطعها، بّينت أّنه إّن الرحلة التي قام بها الهدهد والمسافة التي -1

 رسالة.

، من الدعوية إّن الهدهد قّدم لسليمان تقريرا شامال ومفصال بزيارته االستكشافية -2

حرصه على  ، وذلك التفصيل دليُلبيان نظام الحكم، وبيان الحاكم، وبيان الديانة

 فلم يبخل في ذلك -عليه السالم-انتقديم المعلومات الهامة والمعطيات الالزمة لسليم

 ه الدعوي.نابع من هّموذلك  ،من أجل نصرة الدين

وقول الهدهد  رقته على دين اهلل،نكار الهدهد على عبادة غير اهلل، وذلك لُحإ -3

 الَسَماَواِت ِفي اْلَخْبَء ُيْخِرُج اَلِذي ِلَلِه َيْسُجُدوا َأاَل) :بحرقة وشفقة وتعجب

ص على دعوة ، وحر..(، تلك الكلمات خرجت من قلب ممتلئ بمحبة اهللَواأَلْرِض

 الّناس.

رسالة الدعوة والتوحيد من سليمان إلى ملكة سبأ، وقام  َلظهر أّن الهدهد قد َحَم -4

من القوم به، فقام بدوره على  ه به سليمان من إلقاء الرسالة دون شعورَرَمبما َأ

 سببا في نجاة أمة من النار.واألكمل، وكان هذا الوجه األتم 
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  230          .الجّن عند الدعوي الهّم المطلب الثالث:

ن، فخلق الجّن من النار، وخلق خلق اهلل تعالى  الجّن واإلنس من مادتَين مختلفتي 

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب   ُّ نس من الطين، قال تعالى: اإل
َّ جخ مح

 مئ زئ رئ  ّٰ   ُّ ، وكّلف اهلل تعالى ِكال النوعين بعبادته، قال تعالى: 1
َّ يئ ىئ نئ

الكفر، سيحاسبهم اهلل تعالى، وذلك  هم، وبناء على عبادتهم أو اختيار2

 وهو ،سنحاسبكم ال يشغله شيء عن شيء أي: "،3(الَثَقالِن َأُيَها َلُكْم َسَنْفُرُغلقوله: )
، ولهذا أعد اهلل تعالى 4" لشغ به اوم لك أَلَتَفَرَغَن يقال ،العرب َكالم يمعروف ف

 ٰذ يي ىي مي  ُّ أواه إلى النار، قال تعالى: مِلَمن آمن منهم الجنة، وَمن كفر ف
َّ ٰى ٰر

عامة للجّن واإلنس وهي من أدل الدالئل على دخول الجّن هذه اآلية: و ،5

.6الجنة   

 .7والجّن لغة: التستر، وُسميت الجن بهذا االسم؛ ألنها مستورة عن أعين الناس 

من الموجودات الروحانية اللطيفة، مخلوقة من نار، ال  ٌمَلعَا :وعند العلماء فإّن الجّن

من ساللة إبليس، منهم المسلمون ومنهم وهي وال أسماعهم،  ،تدركها أبصار البشر

 .8نهم الشياطين والمردة ار مالكفرة، ويطلق على الكف

نس، رسوال إلى الجّن واإل -صلى اهلل عليه وسلم  -ولقد أرسل اهلل تعالى محمدا 

 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج  ُّ مبشرا ونذيرا، قال تعالى: 
  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خضحض جض  مص خص حص مس

َّ حك جك مق حق مف خف حف
ن اهلل تعالى في هذه اآلية أَقَر إ، أي: 9

بإيصال ،إليهم، وبهذا اإلقرار أقام اهلل الحجة على الثقليناإلنس والجّن بإتيان الرسل   

 نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب  ُّ : تعالى قال لهم، الرسالة
َّ ىق  يف ىف يث ىث

 على حملها يمكن ،(ِمنُكْم ُرُسٌل َيْأِتُكْم َأَلْم: )تعالى وقوله ،11

 جه ين ىن  ُّ : تعالى قوله ومثاله  ،فحسب اإلنس وهم ،يِنالمخاَطبََ أحد إرادة
َّ ىه مه

كانت الرسل  :، إذن المالح البحر من يخرجان وإنما ،11  

                                                             

 (.15-14، اآليات )27سورة الرحمن، ج  -1
 (.56، آية ) 26سورة الذاريات، ج  -2
 .  181، ص 6، كتاب التفسير، باب: سورة الرحمن، ج صحيح البخاريالبخاري،  -3
 (.31، آية ) 27سورة الرحمن، ج  -5
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صلى اهلل عليه  -، فالنبي   1 منهم، أي من جنسهم؛ ليفهموا عليهم المراد المطلوب

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي  ُّ ُبِعَث للناس كافة، كما قال تعالى:  -وسلم 

َّ  جت هب مب خب حب جب
 خل ُّ ، وُبِعَث للجّن عامة، ودليله قوله تعالى: 2

 خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
َّ  ىي مي

 ورسوله المجتبى، ونبيه المصطفى، عبده محمدًا وأن:" الطحاوي قال، 3

 العالمين، رب وحبيب المرسلين، وسيد األتقياء، وإمام األنبياء، خاتم وأنه المرتضى،
 الورى، وكافة  الجّن عامة إلى المبعوث وهو وهوى، ٌيفَغ بعده النبوة دعوى وكل

.       4 "والضياء بالنور والهدى، بالحق  
      231

 

وا بعد إيمانهم دعاة بإيمان الجّن، وأنهم ذهب -صلى اهلل عليه وسلم  -وأخبر اهلل نبيه 
في تبليغ  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن رسول اهلل  ّواباُن ، فأصبحوا بذلكإلى قومهم

لم يصل إلى ملوك الروم  -صلوات ربي عليه وسالمه  -الرسالة، فالنبي محمد 
رس، بل لم يغادر حدود الجزيرة العربية، وهو المبعوث للناس كافة كما نصت والُف

غ الرسالة اآليات على ذلك، فكيف يقوم الرسول الكريم بإتمام ما ُكِلَف به من تبلي
 -للناس كافة إذا لم يصل إلى كل فرد منهم؟ والجواب: أن َحْمَل لواء النيابة عنه 

في تبليغ دعوته وإيصالها إلى العالمين أجمعين، هو إتماٌم  -صلى اهلل عليه وسلم 

 ين ىن من  ُّ لرسالته التي ُكِلَف بها، ولهذا السبب َكَرَم اهلل هذه األمة، قال تعالى: 
َّىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه

، وهذا ما فعله 5

رسول اهلل به  ، بأنهم أتّموا ما بدأ- رضوان اهلل عليهم أجمعين -، الصحابة والتابعون
 د قبورهم في شتى األقطاراُعَبُت إّنو، تبليغ رسالته من -صلى اهلل عليه وسلم  -

دليل على ذلك. ،واألمصار  

عليه  -فرسول رسول اهلل، ُيمثل الرسول ذاته، ألم يجعل اهلل رسل عيسى  :إذن

 خن حن جن يم  ُّ ، قال تعالى: - تبارك وتعالى -كأنهم  رسل من عنده  -السالم 

َّ جي يه ىه  مه جه ين ىن من
، واألمر نفسه في الجّن، فمؤاخذة 6

بحانه س -الجّن بالعقاب كانت بوصول الرسالة إليهم من خالل أبناء جنسهم، فاهلل 
خلق في نفوس هؤالء الجّن إلهاما يستمعون القرآن، فلما سمعوه فهموه  -وتعالى 

، قال اهلل تعالى على لسان الجّن: 7فآمنوا، ثم أنذروا قومهم   

                                                             
 . 446 -445، ص 4، ج ، الكشافانظر: الزمخشري -1
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 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّ 
َّ زن رن مم ام  يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث

1.  

  
في الهّم الدعوي، وقد بَيَن  الطراز العاليأصحاب هذا التأصيل فالجّن من  وعلى

 حم جم يل ىل مل خل ُّ : في الدعوة إلى اهلل، قال تعالى القرآن العظيم هّم الجّن
 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم مم خم
 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب
َّ زن رن مم ام  يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق

2    .  
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وَجَه اهلل الرحيم، الجّن إلى سيد المرسلين؛ ليسمعوا كالم رب العالمين، فُتخبت 

ويكونوا من الصالحين، وهذا التوجيه من اهلل تعالى جاء بعد صرفهم ومنعهم  ،قلوبهم

 اْنَطَلَق ": قال  -رضي اهلل عنهما -من استراق السمع في السماء، فعن ابن عباس 

 َوَقْد ،ُعَكاٍظ ُسوِق ِإَلى َعاِمِديَن َأْصَحاِبِه ِمْن َطاِئَفٍة في - وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبُي

 ِإَلى الَشَياِطيُن َفَرَجَعِت ،الُشُهُب َعَلْيِهُم َوُأْرِسَلْت ،الَسَماِء َخَبِر َوَبْيَن الَشَياِطيِن َبْيَن ِحيَل

 ،الُشُهُب َعَلْيَنا َوُأْرِسَلْت الَسَماِء َخَبِر َوَبْيَن َبْيَنَنا ِحيَل :َفَقاُلوا ؟َلُكْم َما :َفَقاُلوا َقْوِمِهْم

 اأَلْرِض َمَشاِرَق َفاْضِرُبوا َحَدَث َشْيٌء ِإاَل الَسَماِء َخَبِر َوَبْيَن َبْيَنُكْم َحاَل َما :َقاُلوا

 اَلِذيَن ُأوَلِئَك َفاْنَصَرَف ،الَسَماِء َخَبِر َوَبْيَن َبْيَنُكْم َحاَل اَلِذي َهَذا َما َفاْنُظُروا َوَمَغاِرَبَها

 ُسوِق ِإَلى َعاِمِديَن ِبَنْخَلَة َوْهَو - وسلم عليه اهلل صلى - الَنِبِي ِإَلى ِتَهاَمَة َنْحَو َتَوَجُهوا

 :َفَقاُلوا ،َلُه اْسَتَمُعوا اْلُقْرآَن َسِمُعوا َفَلَما ،اْلَفْجِر َصاَلَة ِبَأْصَحاِبِه ُيَصِلي َوْهَو،  ُعَكاٍظ

 َيا َوَقاُلوا َقْوِمِهْم ِإَلى َرَجُعوا ِحيَن َفُهَناِلَك ،الَسَماِء َخَبِر َوَبْيَن َبْيَنُكْم َحاَل اَلِذي َوالَلِه َهَذا

 (،َأَحًدا ِبَرِبَنا ُنْشِرَك َوَلْن ِبِه َفآَمَنا الُرْشِد ِإَلى َيْهِدي َعَجًبا ُقْرآًنا َسِمْعَنا ِإَنا) :َقْوَمَنا

 َقْوُل (ِإَلْيِه ُأوِحَي َوِإَنَما{ ِإَلَي ُأوِحَي ُقْل) - وسلم عليه اهلل صلى - َنِبِيِه َعَلى لَلُهَفَأْنَزل ا

 . 3(" اْلِجِن

وهذا الكالم كان حكاية  وبعد إيمانهم جاؤوا قومهم منذرين، قالوا: ) يا قومنا(،

، وهؤالء الجّن كانوا ُحَكماء في دعوتهم، فاستخدموا النداء، ومن ثم نسبوهم بالمعنى

ألنفسهم، الستجالب قلوبهم وأسماعهم  في سماع الموعظة، وقبل وعظهم بما 

 سمعوا، مهّدوا لهم الدعوة 

                                                             

 (. 32 -31، اآليات )26سورة األحقاف، ج  -1
 (.32 -29، اآليات ) 26سورة األحقاف، ج  -2
، 1(، ج 773الفجر، حديث )، كتاب: اآلذان، باب: الجهر بقراءة صالة صحيح البخاريأخرجه البخاري،  -3

 .  195ص 
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(، وذكروا موسى ْيِهَيَد َبْيَن ِلَما ُمَصِدًقا ُموَسى َبْعِد ِمن ُأنِزَل ِكَتاًبا َسِمْعَنا ِإَنابقولهم: ) 

 ا؛ ألن اإلنجيل كان ُمتِمم -عليه السالم  -ولم يذكروا عيسى  -عليه السالم  -

للتوراة، التي هي األصل في التشريع واألحكام، فذكروا لهم أصل التشريع، ثم 

،  -عليهم السالم  -وصفوا القرآن بأنه مصدق ِلَما سبقه من كتب األنبياء السابقين 

 .1الحق في االعتقاد، وإلى الطريق المستقيم في األعمال والمعامالت وأنه يهدي إلى 

دليل على أهمية الكالم الذي َسُيقال، وفيه ثم أعادوا النداء مرة أخرى ) يا قومنا(، 

صلى اهلل عليه  -أي: قولهم: )أجيبوا داعي اهلل وآمنوا به(، أي: الداعي هو الرسول 

 خرج" : قال -رضي اهلل عنه  -يل حديث جابر ، أو القرآن، وسّموه داعيا بدل-وسلم

 من الرحمن ورةس عليهم فقرأ ،أصحابه على - سلم و عليه اهلل صلى - اهلل رسول

 أحسن فكانوا - الجن ليلة - الجن على قرأتها لقد :فقال فسكتوا، ،آخرها إلى أولها

 بشيء ال :قالوا ( تكذبان ربكما آالء فبأي ) قوله على أتيت كلما كنت ،منكم مردودا

سيكون  ه، وأخبروهم عن ثمرة هذه االستجابة بأن2" الحمد فلك ،نكذب ربنا نعمك من

روهم من عدم االستجابة، فقالوا: ب، والنجاة من عذاب النار، ثم حذلهم مغفرة الذنو

 ُأْوَلِئَك َأوِلَياء ُدوِنِه ِمن َلُه َوَلْيَس اأَلْرِض ِفي ِبُمْعِجٍز َفَلْيَس الَلِه َداِعَي ُيِجْب اَل َوَمن)

صلى اهلل عليه  -،أي: الذي ال يؤمن باهلل تعالى، وال برسول اهلل (ُمِبيٍن َضالٍل ِفي

ه ، وال بالقرآن، فلن َيْعَجَز اهلل عن اإلتيان به ثم محاسبته وعقابه، ولن يجد ل-وسلم 

 233.   3َمن َينُصره ويحميه

      

 

 

 

 

 

 

                                                             

، ص 26، ج والتنوير التحرير. انظر: ابن عاشور، 312، ص 7ج  ،، تفسير القرآن العظيمانظر: ابن كثير -1
51. 
، ص 5(، ج 3291، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الرحمن، حديث )سنن الترمذيالترمذي،  -2

 . 187، ص 1(، ج 861، حديث )مشكاة المصابيحاأللباني: حسن،  ، قال الترمذي: حديث غريب. تعليق399
 ،26 ج ،والتنوير التحرير عاشور، ابن: انظر. 313 ص  ،7 ج ،العظيم القرآن تفسير كثير، ابن: انظر -3

  .51 ص
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 استنباط الهّم الدعوي:

د أن فبع ،يحمل في طياته الهّم الدعوّي والحرص على اآلخرين التبليغ الفوري -1

 على الفور بتبليغه والدعوةقاموا  ،انتهوا من سماعهو استمع نفر من الجّن القرآن،

 . صادق دعوي إلى اإلسالم دون تراٍخ، وهذا األمر ال يتأتى إال من صاحب هّم

بغرض استمالة القلوب وذلك  ،مونسبة القوم له ،توظيف أسلوب النداء -2

 واستعطافهم في سبيل دعوتهم.

وترغيبهم في ذلك، وبيان أّنه  -صّلى اهلل عليه وسلم -حثهم على اتباع النبي  -3

َوَمْن ال ُيِجْب داِعَي الَلِه، ) بقولهم: رهميحذتو طريق النجاة وسبب مغفرة الذنوب،

 َفَلْيَس ِبُمْعِجٍز ِفي اْلَأْرِض..(
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 الخاتمة

يئات والزالت، تتم الصالحات، وبكرمه يعفو عن الس الحمد هلل الذي بنعمته

وأصلي وُأسلم على رسول اهلل بديع الزمان، وبدر الظالم، وسيد األنام، 

 وحبيب الرحمن، وعلى آل بيته الطاهرين، وصحابته الُغر الميامين، 

 وبعد:

وتتضمن  ،وفضله بكرمه الدراسة هذه إتمام على أعانني الذي هلل الحمد 

  :هذه الخاتمة أهم النتائج والتوصيات

 قلوب بإمالة االهتمام إلى الخير، على المنعقد القلب توجه: الدعوي الهّم -1

 يترتب لما واالنقياد معصيته، عن والبعد وطاعته، اهلل توحيد إلى العباد

  .ومآالت آثار من اإليمان هذا على

وردت ألفاظ وعبارات تدل على الهّم الدعوي في القرآن الكريم مثل:  -2

التذكير، النصح، باخع نفسك، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التبليغ، 

 اإلرشاد، الوعظ، اإلصالح، الداللة، البيان.

عامة، وَنَفس   -عليهم السالم  -الهّم الدعوي هو امتداٌد ألنفاس األنبياء  -3 

خاصة، واستمداده من القرآن والسنة  -صلى اهلل عليه وسلم  -محمد 

 والسيرة.

َيضعف نور  الهّم الدعوي أساس إحياء الدين والطاعات، ومن دونه -4

 .الدين وتأتي المنكرات

اتفق العلماء على فرضية الدعوة إلى اهلل، واختلفوا في نوع الفرضية  -5

 الكفائي.بين قائل بالفرض العيني وقائل بالفرض 

للدعوة فضائل كثيرة: فهي مهمة األنبياء والمرسلين، وسبب لنيل رحمة  -6

اهلل والفوز بخيرية األمة والفالح في الدارين، والثبات على الدين وطريق 

 للتزكية.
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الدعوة إلى اهلل مقصد عظيم تتعدد وسائله وتتنّوع أساليبه باختالف  -7 

 الزمان والمكان واألشخاص.  

 للدعوة آثار في الدنيا واآلخرة على الداعي والمدعو واألمة. -8

كمل واألتّم ول إال واكتمل عنده الهّم الدعوي، فهم األما من نبي وال رس -9

 وأسرهم وأصحابهم. مع أقوامهم

الهّم الدعوي يشمل جميع طبقات المجتمع، من األب واالبن، إلى  -11

 الَمِلك وصغير الِسّن.

عوي يعتمد على ركني: الحركة والقول، مع المشاعر الجياشة الهّم الد -11

 في هذين الُركَنْين.

هما على  ال ُتفهم حقيقة الهّم الدعوي بالكتابة والقلم، بل بإحراق القلب -12

 .في ايصال الهداية لهم ، واتعاب القدمهدايتهم

بشر من ال وغيرهم -عليهم السالم  -الهّم الدعوي يشترك فيه األنبياء  -13

 ، وتكون الرفعة فيه، على حسب مقدار الهّم واتساعه.وغير البشر

من عالمات حب اهلل للعبد، هّمه على نشر دينه، فالعبد إذا أراد أن  -14

 فيما أقامه. يعرف مقامه عند اهلل، فلينظر

 َتغير حال هذه األمة مقرون بمجتمعات تحمل هذا الهّم الدعوي حقيقة. -15

ّم الدعوي من خالل توظيف األساليب المختلفة: تبرز مظاهر اله -16

وكذلك  ،كالنداء أو التكرار أو التحذير أو الترغيب أو الترهيب أو اإلضافة

 قرائن الحال.
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 التوصيات التي ُيوصي بها الباحث:وأهم 

أوال: ضرورة التفريق بين مفهوم الدعوة والعلم، و مفهوم الدعوة والقتال، 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين مفهوم الدعوة  ومفهوم الدعوة واألمر

والسياسة، وذلك من خالل إفراد هذه المفاهيم ببحث خاص ُيوِضح كل 

 مفهوم على حدة.

بيان مقدار خسارة األمة وخسارة العاَلم، بسبب ترك الدعوة،  أهمية -2

 وبيان عواقب هذا الترك. 

دعوية، ولطائف األقوال العمل على بحث ُتجمع فيه األفعال الحركية ال -3

 الدعوية.

القيام بدراسة شاملة كاملة يتبين فيها عصمة األنبياء عن الخطأ أثناء  -4

 .-عليهم السالم  -عملهم الدعوي، وواجب األدب معهم 

ضرورة االنغماس بالهّم الدعوي عمليا، بالذهاب إلى الناس وطرق  -5

خاصة طالب العلم بعوي، وأبواب بيوتهم ونواديهم، لترسيخ مفهوم الهّم الد

 الشرعي.

قيام الجامعات بمنهجية تعين الطالب على تطبيق الهّم الدعوي، ضمن  -6

 برامج خاضعة إلدارة الجامعات.

تفعيل دور المسجد من أئمة وخطباء في إنشاء جيل يحمل  العمل على -7

 مسؤولية الدين ونشره.

خالل هذا الطرح العمل على سلسلة في تفسير قصص القرآن، يتم من  -8

 بيان كل التفصيالت واإلشارات الدعوية من هذه القصص.         
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -1

 ت)  الشيباني، أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبو ،حنبل -2
 - الكتب عالم دار النوري، المعاطي أبو السيد: المحقق ،أحمد اإلمام مسند ،(هـ241

     م. 1998 ـ  هـ1419  - 1 ط بيروت،
 ت) ، الهيثم بن أحمد بن محمد بن الحسين بن علي الفرج أبو ، األصفهاني -3

   .2 ط ، بيروت – الفكر دار ، جابر سمير:  تحقيق ، األغاني ،( هـ897
 القران ألفاظ مفردات ،(  هـ512ت)  ، محمد بن الحسين القاسم أبو األصفهاني، -4
  . هـ 1412 – 1 ط ،  دمشق – القلم دار ، ديوالداو تحقيق ،
 الضعيفة األحاديث سلسلة، (هـ1421 ت:)الدين  ناصر األلباني، محمد -5

 .هـ 1412  -1،ط  الرياض  - المعارف دار، األمة في السيئ وأثرها والموضوعة
 روح ،(هـ 1271 ت) الحسيني، اهلل عبد ابن محمود الدين شهاب األلوسي،  -6

 1415 ط ، بيروت ـ العلمية الكتب دار  عطية، الباري عبد على:  تحقيق  ،المعاني
     . هـ
  الشعب، دار  ،البخاري صحيح  ،(  هـ 256ت) إسماعيل، بن محمد البخاري، -7
 هـ. 1417  -1القاهرة، ط  -
 محفوظ تحقيق ،الزخار البحر ،(  هـ292 ت) عمرو، بن أحمد بكر أبو البزار،  -8

 . م2119 ،(1)ط والحكم، العلوم مكتبة اهلل، زين
 ،(هـ 516ت )  البغوي، مسعود بن الحسين محمد أبو ، السنة محيي البغوي، -9

 .هـ 1417 - 4 ط  طيبة دار النمر، اهلل عبد محمد:  تحقيق ،التنزيل معالم
 تحقيق ، السنة شرح ،(  هـ 516)  ت ، البغوي مسعود بن الحسين البغوي، -11

 هـ. 1413 ، 2 ط ، دمشق – اإلسالمي المكتب ، االرناؤوط شعيب
 السالم دار ،النبوية السيرة فقه ،( م2113 ت) سعيد، رمضان محمد البوطي، -11

 . هـ 1433 -23 ط القاهرة، -
 ، النبوة دالئل ،( هـ 458 ت) علي، بن الحسين بن أحمد بكر أبو ، البيهقي  -12

  . هـ 1418 - 1 ط ، العلمية الكتب دار ، قلعجي المعطي عبد.  د تحقيق
 ت)  ، بكر أبو الخراساني،  موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البيهقي،  -13

 مكتبة ، حامد الحميد عبد العلي عبد الدكتور:  تحقيق ،اإليمان شعب ،(هـ458
 هـ.   1423   - 1 ط بالهند،  ببومباي - السلفية الدار مع بالتعاون الرياض، - الرشد

 ،المصابيح مشكاة ،(  هـ 741 ت) الخطيب، اهلل عبد بن محمد التبريزي، -14
   . هـ1415 -3بيروت  ط - اإلسالمي المكتب األلباني، الدين ناصر محمد: تحقيق

 سنن الصحيح الجامع ،(  هـ279ت)  ، سورة بن عيسى بن محمد ، الترمذي -15
  .بيروت – العربي التراث احياء دار ، شاكر احمد ،تحقيق الترمذي

 والعلوم الفنون اصالحات كشاف ،( هـ 1158 ت)  ، علي محمد ، التهانوي  -16
 .  م 1996 ، ناشرون لبنان مكتبة ،
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 ،(هـ728 ت) ، الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي ، تيمية ابن  -17
 . هـ1426، 3 ط ، الوفاء دار الباز، أنور: تحقيق ، الفتاوى مجموع

 ،(هـ728 ت) الحراني، الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن   -18
   - 1 ط العلمية، الكتب دار ، عطا عبدالقادر محمد:  المحقق  ،الكبرى الفتاوى
  . هـ1418

  إبراهيم تحقيق ، التعريفات،( هـ817ت)  محمد، بن علي ، الجرجاني  -19
 ـ. ه1415  -1ط   بيروت، – العربي الكتاب دار األيباري،

 597 ت)  علي، بن محمد بن علي بن عبدالرحمن الفرج أبو الجوزي، ابن -21
 -  العلمية الكتب دار قلعجي، أمين  المعطي عبد.  د:  تحقيق الحديث، غريب ،(هـ

  .م1985:  ط بيروت،
 المستدرك ،( هـ 415 ت)  النيسابوري،  عبداهلل أبو عبداهلل بن محمد الحاكم، -21 

: تحقيق هـ، 1411  - 1 ط ، بيروت - العلمية الكتب دار ،الصحيحين على
 . عطا القادر عبد مصطفى

 حاتم، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن محمد ، حبان ابن  -22 
 ، بيروت -الرسالة مؤسسة   ، حبان ابن صحيح  ،( هـ354ت)  الُبستي، الدارمي،

   . هـ 1414 ، 2 ط
 شرح المختار الدر  ،( هـ1188 ت)  علي، بن الدين عالء محمد الحصكفي،  -23 

  هـ .1386  ، بيروت – الفكر دار ، األبصار تنوير
 دار ،الحلبية السيرة ،( هـ 1144ت) ، الحلبي الدين برهان بن علي الحلبي، -24 

    . هـ1411 ط بيروت،  - المعرفة
 ،داود أبي سنن ،(  هـ275 ت)السجستاني، األشعث بن سليمان ، داود أبو -25 

  . هـ1427 -2 ط ، الرياض - المعارف مكتبة سلمان، آل مشهور:  تحقيق
 هـ 281)  قيس  بن  سفيان  بن  عبيد  بن  محمد بن  عبداهلل الدنيا، أبي ابن  -26 

 - السلف أضواء دار ، المنصور حمد بن عبداهلل:  تحقيق ، الضيف قرى ،( 
 . م 1997 - 1 ط ، الرياض

 دار ،الغيب مفاتيح ،(هـ611 ت)  ، عمر بن محمد  الدين فخر الرازي،  -27 
  .19 ص ،28 ج  هـ،1421 -3ط بيروت، - العربي، التراث إحياء

 دار ،العروس تاج ،( هـ1215ت)  الفيض ابو محمد بن محمد الزبيدي، -28 
 . الهداية

 – الفكر دار ، المنير التفسير ،(هـ1436 ت)مصطفى، بن وهبة الزحيلي، -29 
  . هـ 1418 – 2 ط ، دمشق

 عن الكشاف ،( هـ538 ت) عمر، بن  محمود اهلل جار ، الزمخشري -31 
 . هـ1417ط ، بيروت – العربي الكتاب دار ، التنزيل غوامض

  - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول بينات عزيز، بن المجيد عبد الزنداني،  -31 
  هـ .1425 - 3 ط اإليمان، بجامعة البحوث مركز ،ومعجزاته

 مؤسسة ،اهلل إلى الدعوة أصول ،( هـ 1435 ت) الكريم، عبد زيدان، -32 
 م.2118 -1 ط الرسالة،
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 ،والدعاة للدعوة القرآن قصص ،( هـ 1435 ت) ، الكريم زيدان، عبد -33 
  هـ .1434  - 1 ط لبنان، - الرسالة مؤسسة

 مؤسسة ،الفقه أصول في الوجيز ،( هـ 1435 ت) الكريم، عبد زيدان، -34 
  . هـ 1431 - 1 ط الرسالة،

 ،الشافعية طبقات ،( هـ 771ت) الكافي، عبد بن علي بن الدين تاج السبكي، -35 

  هجر. دار الطناجي، محمود. د تحقيق

 الكريم تيسير ،(هـ1376ت)اهلل، عبد بن ناصر بن الرحمن عبد السعدي، -36 

:  الناشر اللويحق، معال بن الرحمن عبد: تحقيق ،المنان كالم تفسير في الرحمن

  . هـ1421 -1ط الرسالة، مؤسسة

 العقل إرشاد ،(  هـ 982 ت)  مصطفى، بن محمد بن محمد السعود، أبو -37 

 هـ .1421 - 1 ط ، بيروت - الفكر دار الحالق محمد:  تحقيق ، السليم

 والمحيط المحكم ،(هـ 458 ت)  ، إسماعيل بن علي الحسن أبو سيده، ابن -38 
  م.2111 - ط بيروت، - العلمية الكتب دار هنداوي، الحميد عبد:  تحقيق ،األعظم

 دار ،والنظائر األشباه ،( هـ911ت)  بكر، أبي بن الرحمن عبد السيوطي، -39 
  هـ. 1413  ط بيروت، - العلمية الكتب

 في المنثور الدر ،(  هـ  911ت)  ، بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي، -41 
 - ط مصر - هجر دار:  الناشر ، للبحوث هجر مركز:  المحقق ،بالمأثور التفسير
 . م 2113 - هـ 1424

 دار التفاسير، صفوة  ،( هـ1436 ت)  الصابوني، علي محمد الصابوني، -41
 . 9 ط القاهرة، - الصابوني

 دار شاكر، أحمد تحقيق ،الرسالة ،( هـ214ت)ادريس، بن محمد الشافعي، -42 
  .لبنان - العلمية الكتب

 محمد. د: تحقيق ،الشافعي ديوان ،( هـ214ت)إدريس، بن محمد الشافعي، -43 
  م.2119 ط اليمن، -اإلرشاد مكتبة خفاجي،

 حنيفة أبي مذهب على الخالن مرشد ، محمود محمد الشيخ الشربيني،  -44 
 م.2116 - 1 ط األردن، - النور دار ،النعمان

 إلي الفحول إرشاد ،(هـ1251 ت)  محمد، بن علي بن الشوكاني، محمد -45 
 الكتاب دار  ، عناية عزو أحمد الشيخ:  تحقيق ،األصول علم من الحق تحقيق

  هـ .1419  -1 ط العربي،
 ت)  عمرو، أبو الشهرزوي عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان الصالح، ابن -46 

 مكتبة  القادر، عبد اهلل عبد موفق. د:  تحقيق ،والمستفتي المفتي أدب ،( هـ643
 .  هـ1417 - 1 ط بيروت، - الكتب عالم، والحكم العلوم

 ،الطحاوية العقيدة متن ،(هـ 321 ت)  محمد، بن أحمد جعفر، أبو الطحاوي، -47 
 م. 2114 -1 ط لبنان، - جزم ابن دار
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:  تحقيق ،اآلثار مشكل ،(هـ321ت) محمد،  بن أحمد جعفر أبو الطحاوي، -48 
  هـ . 1415 - 1 ط الرسالة، مؤسسة  ، األرنؤوط شعيب

  ، القران آي تأويل في البيان جامع ،( هـ311) ت جرير، بن محمد الطبري، -49 
      . هـ 1421 – 1 ط ، الرسالة مؤسسة ، شاكر أحمد تحقيق

 ،والتنوير التحرير ،(  هـ 1393 ت) محمد، بن الطاهر محمد عاشور، ابن -51 
 . لبنان  - العربي التاريخ مؤسسة

 دار ،الكريم القرآن في البياني اإلعجاز ،(هـ1432 ت)  حسن، فضل عباس، -51 
  .هـ1437 - 1 ط األردن، - النفائس

 شواهد على التنصيص معاهد ،(هـ963 ت)  أحمد، بن الرحيم عبد العَباسي، -52 
  ط بيروت، - الكتب عالم دار الحميد، عبد الدين محيي محمد:  تحقيق  ،التلخيص

  . م1947 - هـ1367
 المديد البحر ،(  هـ 1224 ت)   ، المهدي محمد بن أحمد اإلمام عجيبة، ابن  -53 

 - 3 ط لبنان، - العلمية الكتب دار الراوي، عمر تحقيق ،المجيد القران تفسير في
 م.2111

 السيرة ألفية ،(هـ 816 ت)   الرحيم، عبد الفضل أبي الدين زين العراقي، -54 
  هـ.1424 - 1 ط بيروت، -المنهاج دار ،السنية الدرر نظم النبوية

 ت) ، علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو العسقالني،ابن  -55 
   . هـ1379 ، بيروت - المعرفة دار ،الباري فتح(.   هـ852

 - الصفا مكتبة ،المسلمة األسرة فقه عمرو، أبو بركات جاسر عمرو، أبو -56  
 .  م2111 - 1 ط القاهرة،

 تحقيق ،اللغة مقاييس  ،(  هـ395ت) الرازي فارس بن أحمد ، فارس ابن -57 
 . 2111 ط العرب، اتحاد دار ، هارون السالم عبد

: تحقيق ،القرآن معاني ،( هـ 217 ت)  زياد، بن يحيى زكريا أبا الفّراء، -58 
 . هـ 1423 - 1 ط بيروت، - الكتب عالم دار الدرويش، آل الدين عماد

 مهدي. د ،العين ،(هـ171ت)  ، الفراهيدي أحمد بن الخليل ، الفراهيدي -59 
   الهالل. دار المخرومي،

 ابن اإلمام سيرة ،( هـ265 ت) الفضل، أبو حنبل بن أحمد صالح الشيباني، -61 
  - ط  ، االسكندرية  - الدعوة دار أحمد المنعم عبد فؤاد الدكتور:  تحقيق ، حنبل

 . هـ1414
  تحقيق ،الذخيرة ،(  هـ 684 ت)  إدريس، بن أحمد الدين ،شهاب القرافي -61

   . م1994 ط ، بيروت  – الغرب دار ، حجي محمد
 األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو القرطبي،  -62

 وإبراهيم البردوني أحمد:  تحقيق ،القرآن ألحكام الجامع ،(هـ671)ت الخزرجي،
 هـ .1384  -2 ط ، القاهرة - المصرية الكتب دار  أطفيش،

 مدارج ،(  هـ 751ت)  الجوزية، قيم بن بكر أبي بن محمد ، القيم ابن  -63
  ،2 ط ، بيروت - العربي الكتاب دار  ، الفقي حامد محمد:  تحقيق ،السالكين

 م .1973 - هـ 1393
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  االفهام جالء  ،( هـ 751ت)  الجوزية، قيم بن بكر أبي بن محمد القيم، ابن -64 
 العروبة دار  ، األرناؤوط شعيب تحقيق ، االنام خير محمد على الصالة فضل في
  . هـ1417 ، الكويت –
) الكليات  ،(  هـ1194 ت) الحسيني، موسى بن أيوب البقاء أبو الكفوي،  -65  

 ط الرسالة، مؤسسة درويش، عدنان تحقيق ،(اللغوية والفروق االصطالحات معجم
 .  هـ1419

 تفسير ،(هـ 774 ت) القرشي، عمر بن إسماعيل الفداء، أبو كثير، ابن  -66 
 هـ .  1421 -2ط طيبة، دار سالمة، محمد بن سامي: تحقيق ،العظيم القرآن

 الدمشقي، القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء، أبو كثير، ابن -67 
 - الفجر دار بطي، الصبا الدين عصام: تحقيق ،األنبياء قصص ،(هـ774ت)

  .هـ1434 - 2 ط القاهرة،
 ، الربانية الدعوة في النعمانية األنوار الليل، أبو نعمان الشيخ الليل، أبو -68 

 . إمام علي محمد: اعداد
 ابن سنن  ،(هـ273 ت) القزويني، يزيد بن محمد اهلل عبد أبو ماجة، ابن -69 

  .بيروت  - الفكر دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق ، ماجة
 ،( هـ 451 ت) محرومة، بن إبراهيم  بن الحسن أبو العالمة الماوردي، -71 

 . بيروت  – الفكر دار ،الكبير الحاوي
  هـ 1352ت)  العال، أبو  الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد المباركفوري،  -71 
  م.(2114) ،1ط الباز، مصطفى دار ،االحوزي تحفة ،(
، دار الطيب المتنبي ديوان أبي المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي،  -72 

 .1983بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 
 ت) ، النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو مسلم، -73 

  بيروت.  - الجيل دار ،مسلم صحيح المسمى الصحيح الجامع ،(هـ261
 ، الشافعي اإلمام مذهب على المنهجي الفقه البغا، مصطفى و الخن مصطفى -74 

   الشامية. الدار
 ،المظهري التفسير ،(هـ1216 ت)  العثماني، اهلل ثناء محمد المظهري، -75 

    . م 2114 ط ، بيروت – العربي التراث دار تونسي، غالم تحقيق
 مهمات على التوقيف ،( هـ1131ت) الرؤوف، عبد محمد المناوي، -76 

   بيروت. - الفكر دار الداية، محمد. د :تحقيق ،التعاريف
 الجامع شرح التيسير ،( هـ 1131ت)  الرؤوف، عبد الدين زين المناوي، -77 

  . هـ 1418 – 2 ط الرياض، -  الشافعي االمام دار ،الصغير
 –، دار صادر لسان العربهـ(،711، )ت ابن منظور، محمد مكرم األفريقي -78 

 .1بيروت  ط 
 ،(هـ683 ت)  الحنفي، الموصلي مودود بن محمود بن اهلل عبد الموصلي،  -79 

 العلمية الكتب دار الرحمن، عبد محمد اللطيف عبد: تحقيق ،المختار لتعليل االختيار
   . هـ 1426 - 3 ط بيروت، -
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، فقه الدعوة إلى اهلل(، هـ1425الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة، )ت   -81 
 هـ.1431 -2دمشق، ط -دار القلم

 الكتب دار ،األضداد في المفصل المعجم بطرس، انطونيوس. د انطونيوس، -79
  هـ.1434 - 2 ط لبنان، - العلمية

 شرح، في المنهاج ،(  هـ676ت)  زكريا، ابو شرف بن يحيى النووي، -81 
 . هـ1392 ،2ط لبنان، العربي، التراث دار ،الحجاج بن مسلم صحيح

 ،(هـ  213ت ) محمد، أبو الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد هشام، ابن  -82 
 – 1 ط ، بيروت – الجيل دار سعد، طه تحقيق ،هشام البن النبوية السيرة
  هـ.1411

 في العدة ،( هـ458 ت) ،(الفداء ابن) الحسين بن محمد القاضي يعلى، أبو  -83 

 هـ.1411 ،2ط المباركي، أحمد. د تحقيق ،الفقه أصول

  ،( اهلل معرفة) قناة العنكبوتية، الشبكة على موقع -83
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