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 المقّدمة

 اٟتمد هلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل كبعد،،      

 فإف مقاـ الدعوة ُب اإلسبلـ عظيم، بل ىو أساس من أسس انتشارًه، كركن من أركاف قيامو.

فلوال الدعوة إٔب اهلل ١تا قاـ دين، كال انتشر إسبلـ، كلوالىا ١تا اىتدل عبد، ك١تا عىبدى اهلل عابد.. 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڇ قاؿ اهلل تعإب: اهلل داع.ك١تا دعا 

فبالدعوة إٔب  ٕٔا١تائدة:  ڇڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

من  كأحكامو فيتعلموف أمور دينهم، من توحيد رّٔم، كعبادتو، كيهتدم الناس، اهلل تعأب ييعبىد اهلل كحده،

 حدكد ما أنزؿ اهلل.كيتعلموف  كحراـ، حبلؿ

كبالدعوة إٔب اهلل تعأب تستقيم معامبلت الناس، من بيع كشراء، كعقود، كنكاح، كتصلح أحوا٢تم 

اهلل تعأب تتحسن أخبلؽ الناس، كتقل خبلفاهتم، كتزكؿ أحقادىم  االجتماعية كاألسرية، كبالدعوة إٔب

 كضغائنهم، كيقل أذل بعضهم لبعض.

جهها الصحيح، كاستجاب الناس ٢تا، ٖتقق للدعاة كللمدعوين سعادة الدنيا كإذا ما قامت الدعوة على ك 

كاآلخرة.كل ذلك ال يتم إال بالدعوة إٔب اهلل عز كجل، لذلك كاف للدعوة ُب اإلسبلـ اٟتيظوة الكربل، 
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ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ڇقاؿ تعأب:  كالًقٍدح ا١تعلى، كالفضل العظيم، ككانت كظيفة األنبياء األكٔب

  ْٔ – ْٓاألحزاب:  ڇٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ

فالدعوة إٔب اهلل، شرؼ عظيم، كمقاـ رفيع، كإمامة للناس، كىداية للخلق، فضبلن عما ينتظر الداعُت ُب 

 اآلخرة من أجر عظيم، كمقاـ كرًن.

ا كًلما كاف للدعوة من أ٫تية بالغة ُب دين اهلل، كأثر كبَت ُب إصبلح البشرية، جعل اهلل ألصحأّ

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڇشرفان عظيمان، كمقامان رفيعان، كإمامة للناس ُب الدنيا 

 ِْالسجدة:  ڇڍ  ڍ  ڌ

 كفضبلن عن ىذا كلو، جعل اهلل لصاحبها أجران عظيما، كمنزلة كبَتة، كمقامان كرٯتان ُب اآلخرة. 

  ّّفصلت:  ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈڇ 

على كل مسلم كمسلمة،   -نصوص الكتاب كالسنة على كجوب الدعوة إٔب اهلل ٔتعناىا العاـ كقد دلت 

 كل حسب كسعو.

 كالوسع يشمل:الوسع العلمي، كا١تإب، كالبدين، كالقدرة على أداء الدعوة باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة،  
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ڃ چ  چ  چ چ ڇ  ڇ ڇ  ڇڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈڈ  ژ  ٹ ٹ  ڇ

  ٕٔا١تائدة:  ڇگ  گ  گژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  

فالعلماء كرثة األنبياء كىذا ا٠تطاب للنيب صلى اهلل عليو كسلم كلكن مدلولو يشمل أمتو أمة الدعوة كأمة 

اإلجابة فهي إذا  توجب الدعوة على كل مسلم كمسلمة، كيبلن ُب حدكد كسعو، لعمـو األدلة ا١تتضافرة 

 ُب كل مكاف كٕتمع ُب ُب ذلك كيتأكد ىذا الوجوب على طائفة من الناس أف تقـو بالدعوة إٔب اهلل

ا١تدينة، كُب اٟتي، كُب القرية، كُب الوزارة، كُب الشركات، كُب ا١تؤسسات، كُب كل ٕتمع للمسلمُت،  

ې ې  ى ى  ڇ٬تب أف تقـو طائفة بتحمل أعباء الدعوة إٔب اهلل، كذلك لقولو تعأب: 

ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

   ُِِبة: التو  ڇىئ   ی   ی

كالدعوة إٔب اهلل ال تقتصر على صورة معينة، بل تتعدد صورىا، كتتنوع سبلها كأساليبها حسب 

تنوع أصناؼ ا١تدعوين حدة كليونة، كلكل عصر من عصور الدعوة كسائل تناسبو ككذلك فإف للدعوة 

آّاالت، كما  ُب الداعية كا١تدعوين كا٠تطاب الدعوم ْتيث تراعى ىذه األحكاـ ُب كل ىذه اأحكام

يزاؿ القرآف الكرًن معينان يلجأ إليو الدعاة ١تعرفة ىذه األحكاـ، فإف اهلل سبحانو كتعأب قد أنزؿ كتابو 

العظيم )القرآف الكرًن( على سيد رسلو كإماـ أنبيائو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم فيو ا٢تدل كالنور،  يهدم 
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ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇياف لكل شيء.يقوؿ اهلل تعأب: لليت ىي أقـو من أمور الدنيا كالدين، كفيو تب

 ّٖاألنعاـ:  ڇڃ    چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

 ڇ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڇ كقاؿ جل ثناؤه: 

كإف من رٛتة اهلل تعأب ّٔذه األمة، كمن حفظو لدعوة اإلسبلـ أف قيض ٢تا أئمة أعبلما،  ٖٗالنحل: 

كيبُت للناس ما  تباع رشد القرآف الكرًن,اكجعل منهم ُب كل عصر من يدعو الناس إٔب  كجهابذة نقادا,

فمن تبع ذلك أفلح ك٧تا، كمن أعرض عنو خسر  -نزؿ إليهم من ا٢تدل كسبل الفبلح ُب الدنيا كاآلخرة

 لدارين.كغول. فألفت ُب ذلك كتب كرسائل كثر إرشادا ٢تذه األمة لتناؿ الفبلح كسعادة ا

نسعى  ال كالشك أف ىذا اٞتانب ٭تتاج إٔب تنوع كٕتدد البحث كالتأليف فيو، حيث إننا ُب ىذه الدنيا

إاٌل إٔب الدعوة إٔب اهلل سبحانو كتعأب راجُت إخراج الناس من الظلمات إٔب النور، لكن بشرط أف تكوف 

 ىذه الدعوة على نور كبصَتة. 

ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک     ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژٹ ٹ  ڇ 

 َُٖيوسف:  ڇگ
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 -:فكرة البحث

يرغب الباحث عن طريق ىذه الدراسة بإيصاؿ رسالة بٌينة، تتعلق فيما اشتملت عليو ىاتُت السورتُت 
ٔتوضع الدراسة من معآب دعوية بينة تتمثل ُب: تربية ا١تؤمنُت على الصرب كالتحمل من أجل الدعوة إٔب 

التحمل، بل كرٔتا يكوف  اهلل سبحانو كتعأب فكما ىو معلـو أف الدعوة إٔب اهلل ٖتتاج إٔب الكثَت من
فيها أذل يصيب نفس ا١تؤمن؛ من أجل ذلك كاف قياـ الليل كبيانو ُب سورة ا١تزمل، كقد كاف ُب 

على كافة ا١تسلمُت، ٍب خفف اهلل عن عباده كبات سنة من السنن،  كاجبناصدر الدعوة إٔب اهلل 
كالداعية إٔب اهلل البد أف يكوف من أىل الليل. كمن طبيعة اإلنساف أنو كثَت النسياف فجاءت لو 

جعل ا٠تا٘تة غايتك كال تنس أنك ستبلقي لتذكره باآلخرة، ككأهنا تقوؿ لو إاآليات ُب كلتا السورتُت 
كتعأب، كىذا ٦تا ٬تعل ا٢تدؼ كاضحنا أماـ الداعية. كل ذلك ٭تاكؿ فيو الباحث أف ا١تؤب سبحانو 

يبُت أثره على الداعية ا١تعاصر لنصل بإذف اهلل دعاة إٔب اهلل ٥تلصُت يعلموف غايتهم كيعملوف من 
 أجلها.

 -:أسباب اختيار الموضوع

ليت ينبغي دراستها كبياف منهج من أىم ا١توضوعات اكشركطها كأحكامها فموضوع الدعوة إٔب اهلل  

القرآف الكرًن ُب معاٞتتها كدراستها خاصة ُب عصرنا ىذا الذم ظهر فيو الفساد ُب الرب كالبحر, ككثر فيو 

دعاة الضبللة كالشقاء ىذا ىو الذم دفعٍت الختيار ىذا ا١توضوع، كللمشاركة ُب بياف ىدم القرآف 

ة كعبلقتها ٔتعآب الوصايا القرآنية ُب أكائل سورٌب ا١تزمل الكرًن فيو ليكوف عنوانا لبحثي ىذا )الدعو 

  كا١تدثٌػر(

 سائال المولى عز وجل التوفيق والسداد في القول والعمل إنو ولي ذلك والقادر عليو.           
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  -تساؤالت البحث:

كىي   انطبلقا ٦تا سبق, ٖتاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة على األسئلة اليت تدكر حوؿ موضوع البحث,

 -كالتإب:

 ما ا١تنهج الذم سار عليو القرآف الكرًن ُب بياف أحكاـ الدعوة إٔب اهلل؟ -1

كيف فهم ا١تفسركف آيات الدعوة الواردة ُب مطلع سورٌب ا١تزمل كا١تدثر قدٯتا كحديثا, كما  -2

 ا١تراد ّٔا؟ منهجهم ُب بياف ا١تعٌت

 ع سورٌب ا١تزمل كا١تدثر؟ما حقيقة الدعوة، كما ىي العبلقة بُت آيات الدعوة ُب مطل -3

ما ىي كصايا القرآف الدعوية؟ ككيف عاٞتها القرآف الكرًن من خبلؿ مطلع سورٌب ا١تزمل  -4

 كا١تدثر؟

 ما ىي أثر كصايا القرآف الدعوية على كاقع الدعوة ا١تعاصرة؟   -5
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 -إشكالية البحث:
كيتأكد ىذا الوجوب عند ظهور ا١تنكرات  قادرفالدعوة إٔب اهلل من أعماؿ الطاعات الواجبة على كل 

كتعدد حيل أصحأّا كتنوع أسالبيهم، كعليو يصبح لزاما على الداعية أف يتتبع الدركس الدعوية ُب 

القرآف الكرًن لقصد االستفادة ٦تا تضمنتو ىذه الدركس من األساليب النبوية ُب فن الدعوة إٔب اهلل، فمن 

لًتسيخ تلك ا١تبادئ سورة ا١تزمل كا١تدثر كعبلقتهما ٔتعآب الوصايا طبلئع السور القرآنية اليت جاءت 

القرآنية كاضحةه لكل ذم عينُت كتزداد كضوحا كلما تتجدد حاجة الناس إٔب الدعوة كالتخطيط ٢تا. 

نفصاـ بُت األمر الذم أدل إٔب كجود اال كيتضح غياب تلك ا١تنهجية لدل بعض الدعاة القاصرين

 من ٓب تبلغو الدعوة الصحيحة السلمية. ا١تسلم كعقيدتو عند

كمن مظاىر ذلك، القصور ُب تبليغ الدعوة لغَت ا١تسلمُت من جهة كمن جهة أخرل نشاىد من 

اال٨ترافات السلوكية كاألخبلقية ُب معظم ٣تتمعات ا١تسلمُت نتيجة البعد عن ا٢تدم النبوم. كعليو فهناؾ 

قتهما بتلك الوصايا الدعوية من جهة التشريع كا١توضوع قاسم مشًتؾ بُت سورة ا١تزمل كا١تدثر ُب عبل

كا١تنهج، ككلها صاٟتة للتطبيق العملي ُب كل زماف كمكاف، كمن ىنا تربز إشكالية ىذا البحث ُب غاية 

األ٫تية للكشف عن تلك العبلقات بُت سورٌب ا١تزمل كا١تدثر كشرح مدل ارتباطهما ٔتعآب الوصايا 

 للمشركع الدعوم الناجح ُب العصر اٟتاضر مع استشراؼ ا١تستقبل الواعد. القرآنية كضركرة التخطيط
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 -أىمية البحث:

 تأٌب أ٫تية ىذا البحث من خبلؿ النقاط اآلتية:

دراسة منهج القرآف الكرًن ُب عرض ىذا ا١توضوع، كما لو من أ٫تية ُب حياة ا١تسلمُت  -1

 .يكقياـ دعوهتم، كبالتإب الوصوؿ إٔب االستقرار العا١ت

تشجيع العباد على االلتزاـ بالوصايا القرآنية؛ للوصوؿ بالدعوة إٔب اهلل إٔب أىدافها  -2

 .ا١ترسومة ٢تا، كما لذلك من أثر على حياة الناس

خدمة الدعوة اإلسبلمية ُب كاقعها ا١تعاصر من خبلؿ بياف الوصايا القرآنية اليت  -3

 إقامة ا٠تبلفة على منهاج تساعدىم على الوصوؿ إٔب غايتهم ا١تنشودة، كا١تتمثلة ُب

 .النبوة

ارتباط ىذا ا١توضوع بالقضية ا١تصَتية لؤلمة اإلسبلمية، كما لو من دكر بارز ُب مسَتة  -4

 الدعوة إٔب اهلل، كاف ُب ذلك دافعنا قوينا للباحث ُب اختيار ىذا ا١توضوع.
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 -أىداف البحث:

 -يسعى ىذا البحث إٔب ٖتقيق األىداؼ اآلتية:
  الدعوة ُب مطلع سورٌب ا١تزمل كا١تدثر، لتوضيح معٌت ا١تراد منها كما فهمها دراسة آيات

بياف ما اشتملت عليو مطالع سورٌب ا١تزمل كا١تدثر من أحكاـ الدعوة, ككيف ، ك ا١تفسركف
 ٯتكن توظيف ىذه األحكاـ ُب كاقع الدعوة ا١تعاصر.

  ,ككيف يتصف الداعية ّٔذه إبراز صفات الدعاة كما أكضحتها مطالع سورٌب ا١تزمل كا١تدثر
ٖتديد كتشخيص أ٫تية العبلقة بُت الوصايا القرآنية ، مع الصفات ليكوف من الناجحُت دعويا

تسليط الضوء على أ٫تية العبلقة ، مع ُب أكائل سورٌب ا١تزمل كا١تدثر كربطها بالعصر اٟتاضر
ا ُب دفع أذل أعداء بُت الدعاة ا١تعاصرين، كأثرىا ُب ا١تدعوين ُب العصر اٟتاضر، كأ٫تيته

 الدعوة ا١تعاصرين.
 .توضيح كتشخيص ما يقوم الداعية علي دعوتو لتكوف دعوتو ناجحة كمثمرة 
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 -منهجية البحث:

 -سأسلك ُب كتابة ىذا البحث ا١تنهج اآلٌب:

األكؿ: ا١تنهج االستقرائي الوصفي، حيث سأقـو ّتمع اآليات اليت تتحدث عن أحكاـ الدعوة ُب 

 سورٌب ا١تزمل كا١تدثر، كاالستدالؿ ببعض أقواؿ ا١تفسرين فيها قدٯتان كحديثان. مطالع

الثاين: ا١تنهج التحليلي حيث أعمل على ٖتليل العبلقة ُب األحكاـ الدعوية بُت مطلع سورٌب ا١تزمل 

 كا١تدثر.

  -الدراسات السابقة:

على الرغم من أ٫تية ىذا ا١توضوع كفائدتو فلم أجد أحدان خص معآب الوصايا القرآنية بالبحث كالتدقيق 

على كجو ا٠تصوص حسب علمي  كاطبلعي، كقد ظهر ٕب ذلك بعد الرجوع إٔب ا١تكتبات ا١تتخصصة 

 ل اٞتامعية. كسؤاؿ أىل ا٠تربة كالدخوؿ ُب الشبكة العا١تية للمعلومات )اإلنًتنت( كمراجعة الرسائ

غَت أين كجدتي كتبان ذات عبلقة با١توضوع كأحكاـ الدعوة بشكل عاـ يستفيد منها الباحث ُب أثناء    

 -كتابتو ٢تذا البحث كمن ىذه الكتب:
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للمؤلف أٛتد أبو زيد من منشورات رابطة العآب اإلسبلمي حيث احتول الكتاب  منهاج الداعية:

لباب األكؿ إٔب ثقافة الداعية، كُب الباب الثاين إٔب أخبلؽ على ٜتسة أبواب، تعرض الكاتب ُب ا

الداعية، كُب الباب الثالث لوظيفة الداعية، كُب الباب الرابع للداعية كٚتهور الدعوة، كُب الباب 

ٍـّ بدكف ااألخَت ألساليب الدعوة ككسائلها. حيث أنو تناكؿ موضوع الدعوة بشكل متسلسل كع

 لدراسة من خبلؿ الوصايا القرآنية ُب أكائل سورٌب ا١تزمل كا١تدثر.ٗتصيص كىذا البحث سيخصص ا

للمؤلف األستاذ الدكتور عبد اٟتميد ىنداكم من منشورات  منهج الدعوة في واقعنا المعاصر:

دار اآلفاؽ العربية، حيث احتول الكتاب على أربعة فصوؿ، تعرض الكاتب ُب الفصل األكؿ 

طوره عرب العصور، كُب الفصل الثاين ١تعآب ا١تنهج الدعوم ككسائلو للرصد التارٮتي ١تنهج الدعوة كت

ُب القرآف الكرًن كالسنة النبوية، كَب الفصل الثالث التطور َب مناىج الدعوة ككسائلها َب الواقع 

ا١تعاصر، كَب الفصل األخَت لكيفية التطوير كمقًتحاتو َب كاقعنا ا١تعاصر. كالكتاب من أمشل الكتب 

ت عليها ُب ىذا ا١توضوع. حيث أنو تناكؿ موضوع الدعوة بشكل متسلسل كعرض اليت اطلع
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عمومي كعصرم، ككاف جل اىتماـ الكتاب على النظر ُب مناىج الدعوة كأساليبها ُب كاقعنا 

 ا١تعاصر  بيد أنو ٓب يركز العناية على معآب الوصايا القرآنية بصفة خاصة.

ؤلف الدكتور ٛتد بن ناصر بن عبد الرٛتن العمار من : للمالدعوة في القرآن دراسة تأصيلية 

منشورات مركز الدراسات كاإلعبلـ دار اشبيليا حيث احتول الكتاب على ستة فصوؿ، تعرض 

الكاتب َب الفصل األكؿ لبياف آيات الدعوة كالدركس ا١تستنبطة منها كَب الفصل الثاين آيات األمر 

تنبطة منها كَب الفصل الثالث آيات النصيحة كالدركس با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر كالدركس ا١تس

ا١تستنبطة منها كَب الفصل الرابع آيات ا١توعظة كالدركس ا١تستنبطة منها كَب الفصل ا٠تامس آياًت 

الببلغ كالدركس ا١تستنبطة منها كَب الفصل األخَت آيات اإلصبلح كالدركس ا١تستنبطة منها، حيث 

دعوة، مفصبل فيو مواضع استخداـ النصوص ككيفية عرض األدلة اىتم الكتاب باستنباط نصوص ال

 كأساليب دعوة الناس على اختبلؼ مشارّٔم كتباين أشكا٢تم كطبائعهم.

: للمؤلف إبراىيم النعمة من منشورات دار الفرقاف حيث احتول الكتاب على فقو الدعوة والداعية

بات الداعية، أساليب الدعوة، األمر با١تعركؼ ا١توضوعات التالية الدعوة إٔب اهلل، زاد الداعية، كاج
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كالنهي عن ا١تنكر، ابتبلء الدعاة، من صفات الداعية، مع الداعية َب منهجو، إرشاد َب كيفية دعوة 

الناس.فقد تطرؽ الكاتب ١تواضيع حساسة كخاصة فيما يتعلق ٔتقومات الداعية، كٖتدث عن كيفية 

 ت كعموميات دكف تفصيل بصفة مستقلة.دعوة الناس. كلكنو ٓب يتحدث إال ٔتقدما

: للمؤلف الدكتور ٤تمد أبوالفتح البيانوين من منشورات دار السبلـ حيث احتول بصائر دعوية

الكتاب على سبعة فصوؿ تعرض الكاتب ُب الفصل األكؿ لبصائر َب جانب العقيدة الفصل الثاين 

نب أصوؿ الدعوة كمصادرىا كَب بصائر ُب جانب العبادة كَب الفصل الثالث على بصائر َب جا

الفصل الرابع البصائر َب جانب مناىج الدعوة كأساليبها كَب الفصل ا٠تامس بصائر دعوية َب 

جانب الوسائل الدعوية كَب الفصل السادس بصائر دعوية َب جانب ا١تشكبلت كالعقبات الدعوية 

كين مهمة ُب الدعوة كعن كَب الفصل األخَت لبصائر دعوية متفرقة. ٖتدث فيو الكاتب عن عنا

بعض مسمياهتا اٟتديثة,كجاء بأمثلة كثَتة قارف ّٔا بُت جانب العقدم كالدعوم، كىذا البحث 

سيوٕب العناية ّتانب الوصايا القرآنية مع استنباط األحكاـ كاًٟتكم الدعوية كربطها بالداعي كآّتمع 

 ا١تعاصر.
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للمؤلف ٤تمد خَت يوسف من منشورات  ها:الدعوة اإلسالمية مفهومها وحاجة المجتمعات إلي

دار طريق حيث احتول الكتاب على أربعة مباحث تعرض الكاتب َب ا١تبحث األكؿ على مفهـو 

تاريخ الدعوة إٔب اإلسبلـ، كَب ا١تبحث الثالث من صفات  الدعوة اإلسبلمية، كَب ا١تبحث الثاين

األساس عن  اإلسبلمية. ٖتدث الكاتب الداعية، كَب ا١تبحث الرابع حاجة آّتمعات إٔب الدعوة

الشرعي للعبلقات الدعوية اإلسبلمية ككجود الدكلة اإلسبلمية كتطبيق اٟتاكمية، كاكتفى ّٔذا 

العرض كٓب يشمل مبلبسات كأكضاع الدعوة كالدعاة من خبلؿ ىذا الواقع ا١تعاصر كما يواجهو 

 ا١تسلموف  ُب نسبة كبَتة من دكؿ العآب.

، حيث احتول اهلل تعالى فضل الدعوة إلى : للمؤلف أ.د. فضل إ٢تي من منشورات دار ابن حـز

الكتاب على ثبلثة كعشركف مطلبا من أ٫تها الدعوة إٔب اهلل تعأب كظيفة األنبياء كا١ترسلُت عليهم 

السبلـ،  الدعوة إٔب اهلل تعأب شعار أتباع النيب الكرًن صلى اهلل عليو كسلم، العآب العامل ا١تعلم 

مثل أرض طيبة تستفيد كتفيد، اغتباط من أكٌب اٟتكمة كعلمها للناس، من دعاء عباد الرٛتن أف 

٬تعلهم اهلل تعأب للمتقُت إماما، فرضية الدعوة إٔب اهلل، القياـ بالدعوة من أسباب كصف األمة 
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استمرار  مثل أجور من تبعو، يبا٠تَتية، الدعوة إٔب اهلل تعأب من شركط الفوز كبالفبلح، للداع

ثواب الداعى بعد موتو، حيث ٖتدث ا١تؤلف عن الدعوة كالداعية كصفاتو كفرضية الدعوة كٓب يبُت 

 فهم ا١تفسرين ُب آيات الدعوة, كىذا ما سأتداركو ُب ىذا البحث. 

 كىناؾ أْتاث كمراجع أخرل كثَتة ألمهات الكتب ْتثت ُب ىذا ا١توضوع )الدعوة إٔب اهلل( 

 ىذه الدراسات يغلب عليها الشمولية كعدـ التخصصية ُب كثَت من األحياف لذا إال أنٍت أرل بأف 

ا١تزمل كا١تدثر كعبلقتهما بالدعوة  ال بد ٕب من بياف كتفصيل ) الوصايا القرآنية ُب أكائل سورٌب

ا١تعاصرة ( كتناكؿ ا١توضوع بشيء من التفصيل كالتحليل كمعاٞتة القضايا ا١تستجدة ُب ا١توضوع 

 ْتكم دعوم ٢تا. كا٠تركج
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  -ىيكل البحث:

 -أما ىيكل ىذا البحث فيتكوف من اآلٌب: ا١تقدمة كتشتمل على:

 التعريف بفكرة البحث.  -1

 حدكد البحث. -2

 تساؤالت البحث. -3

 إشكالية البحث. -4

 أ٫تية البحث.  -5

 أىداؼ البحث. -6

 منهج البحث. -7

 الدراسات السابقة َب ا١توضوع. -8

 ىيكل البحث. -9

 -النقاط اآلتية:التمهيد ويشتمل على 

 تعريف القرآف لغة كاصطبلحا. -1

 تعريف الدعوة لغة كاصطبلحا. -2

 تنوع عبارات ا١تفسرين ُب تفسَت معٌت الدعوة. -3

 مكانة القرآف الكرًن كأ٫تيتو ُب الدعوة إٔب اهلل. -4
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 الفصل األول: وصايا القرآن في أوائل سورة المزمل.

 تقوية الداعي.كأثره ُب  ا١تبحث األكؿ: قياـ الليل تعريفو كفضلو

 ا١تبحث الثاين: ذكر اهلل تعريفو كفضلو كأثره كٙترتو علي الداعي.

 ا١تبحث الثالث: أثر الصرب ُب الدعوة إٔب اهلل.

                                               ا١تبحث الرابع: ا٢تجرة إٔب اهلل تعريفها كأقسامها كضوابطها                                                                     

 كأ٫تيتها ُب الدعوة إٔب اهلل..

 الفصل الثاني: وصايا القرآن في أوائل سورة المدثر.

 ا١تبحث األكؿ: النذارة تعريفها كأ٫تيتها كأثرىا ُب الدعوة.

 ا١تبحث الثاين: التعريف بتكبَت اهلل كفضلو كخصوصيتو كأ٫تيتو ُب الدعوة.  

 ث: ا١تبحث الرابع تطهَت الثياب مقصوده كتعريفو.ا١تبحث الثال

 ا١تبحث الرابع: ىجر الرجز تعريفو كأ٫تيتو كثوابو.

 ا١تبحث ا٠تامس: ا١تن ا١تنهي عنو تعريفو كخطورتو كعواقبو.

 .الفصل الثالث:العالقة بين الوصايا القرآنية من سورتي المزمل والمدثر

  ا١تبحث األكؿ: العبلقة الدعوية التشريعية 

 ا١تبحث الثاين: العبلقة ا١توضوعية.

 ا١تبحث الثالث: العبلقة ا١تنهجية.
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 الفصل الرابع: نماذج من آثار العالقة على الدعوة.

 ا١تبحث األكؿ: العهد ا١تكي.

 ا١تبحث الثاين: العهد ا١تدين.

 ا١تبحث الثالث: من أعداء الدعوة ُب عهد القرآف ا١تكي كا١تدين  

عالقة بين الوصايا القرآنية في أوائل سورتي المزمل والمدثر وربطها الفصل الخامس: أىمية ال

 بالعصر الحاضر.

 ا١تبحث األكؿ: أ٫تية العبلقة بُت الدعاة ا١تعاصرين.

 ا١تبحث الثاين: أ٫تية العبلقة بُت ا١تدعوين ُب العصر اٟتاضر.

 ا١تبحث الثالث: أ٫تية العبلقة على أعداء الدعوة ُب العصر اٟتاضر.
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

 -التالية:ويشتمل على النقاط  التمهيد:

تنوع عبارات ا١تفسرين ُب تفسَت معٌت  -تعريف الدعوة لغة كاصطبلحا –تعريف القرآف لغة كاصطبلحا 

 الدعوة كمكانة القرآف كأ٫تيتو ُب الدعوة إٔب اهلل تعأب.

 تعريف القرآف لغة كاصطبلحا:

القرآف لغة: لو معٌت القراءة فهو مصدر من قرأ يقرأ قرآنا كقراءة  كللعلماء فيو أقواؿ مفصلة منها "القرآف" 

ی  ڇ )لغةن( مأخوذ من )قرأ( ٔتعٌت: تبل، كىو مصدر مرادؼ للقراءة، كقد كرد ّٔذا ا١تعٌت ُب قولو تعأب: 

قوؿ حساف بن ثابت كمنو  أم قراءتو. ُٖ - ُٕالقيامة:  ڇيئ  جب  حب  خب  ،جئ  حئ مئ  

 -رضي اهلل عنو ُب رثاء عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو:

 ضحوا بأمشط عنواف السجود بو... يقطع الليل تسبيحان كقرآنان        

  1أم: قراءة 

)القرآف( على كزف فعبلف كغفراف كشكراف..، كىو مهموز كما ُب قراءة ٚتهور القراء، كيقرأ بالتخفيف 

ابن كثَت. كأصلو من )القرء( ٔتعٌت اٞتمع كالضم، يقاؿ: قرأت ا١تاء ُب اٟتوض، ٔتعٌت )قراف( كما ُب قراءة 

 2ٚتعتو فيو، يقاؿ: ما قرأت الناقة جنينان، أم ٓب تضمَّ رٛتها على كلد.

                                                 
1
 10-5ص  ػٍَٛ اٌمشآْأظش: ِذّذ ػّش د٠ٛٗ،  ِذ٠ش ِشوض اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ٌّجّغ اٌٍّه فٙذ،   
2

 اٌّشجغ اٌغبثك   
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كٝتى القرآف قرآنان ألنو ٬تمع اآليات كالسور كيضم بعضها إٔب بعض. كلقد أصبح )القرآف( علمان 

 -تعأب، كمنو قولو تعأب:شخصيان على كبلـ اهلل 

 ڇٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڇ

 3. ٗاإلسراء: 

 كاصطبلحا: "ىو كبلـ اهلل تعأب ا١تنػزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم"

ذىبوا ُب معٌت القرآف إٔب ٚتلة أقواؿ ذكرىا " –رٛتو اهلل –كما أكرده العبلمة جبلؿ الدين السيوطي 

الشافعي رٛتو اهلل تعأب كىو: "إف لفظ  اإلماـتقاف كا١تختار منها ما نص عليو ي ُب كتابو اإلالسيوط

القرآف ا١تعرؼ بأؿ ليس مهموزا كال مشتقا بل كيضع علما على الكبلـ ا١تنػزؿ على النيب صلى اهلل عليو 

فقد قاؿ أىل السنة القرآف كبلـ اهلل تعأب منػزؿ غَت ٥تلوؽ منو بدأ كإليو يعود كىو مكتوب ُب  ,كسلم

ا١تصاحف ٤تفوظ ُب الصدكر، مقركء باأللسنة مسموع باآلذاف كاالشتغاؿ بالقرآف من أفضل العبادات 

   -قاؿ اهلل تعأب: –  4"سواء كاف بتبلكتو أك بتدبر فيو

پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڇ  

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

  ِّ - ُّفاطر:  ڇڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ

                                                 
3
 10-5ص  ػٍَٛ اٌمشآِْذّذ ػّش د٠ٛٗ،  ِذ٠ش ِشوض اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ٌّجّغ اٌٍّه فٙذ،   
4
 24- 20ص  1ط  ِٕبً٘ اٌؼشفبْأظش اٌضسلبٟٔ،  ِذّذ ثٓ ػجذ اٌؼظ١ُ.  
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  ِٗص:  ڇڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ   ڃ   چڇ كقاؿ تعأب: 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ  كقاؿ تعأب:

ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 ِّالزمر:  ڇڈ  ژ  ژ

ىو الكبلـ ا١تعجز ا١تنػزؿ على النيب صلى اهلل عليو كسلم ": بأنو صبحي الصاّب رٛتو اهلل كقد عرفو الشيخ

: بقولو ذلك علق يوسف عبد اهلل علىٍب  ،5 "ا١تكتوب ُب ا١تصاحف ا١تنقوؿ عنو بالتواتر ا١تتعبد بتبلكتو

  6الوجو متفق عليو بُت األصوليُت كالفقهاء كعلماء العربية".كتعريف القرآف على ىذا "

 ُب ا١تكتوب ،الرسوؿ  على ا١تنزؿ الكبلـىو ": بأنوإرشاد الفحوؿ  الشوكاين ُب كتابو قد عرفو اإلماـك 

متواترنا". نقبلن  إلينا ا١تنقوؿ ا١تصاحف،
 7 

كإف أٚتل كأفضل ما قيل ُب تعريف القرآف الكرًن ىو ما أكرده العبلمة اآلمدم حيث قاؿ: "القرآف  

، كاإلنساف ا١تؤمن  الكرًن كتاب اهلل ا٠تالد كىو كتاب ىداية ُب تربية اإلنساف فردنا كٚتاعات كأجياالن

١تؤمن صلتو باهلل ٝتوِّا كأمننا يعيش مع القرآف حياتو فهو غذاؤه الًتبوم ا١تتجدد ليبلن كهنارنا ٬تد فيو ا

كعبادةكاإلنساف مع ىذا السمو القرآين يظل ٯتشي على األرض، يستمد منو تربية عملية مستمرة قوالن 

                                                 
5
 21ص :  ِجبدش فٟ ػٍَٛ اٌمشآْصجذٟ اٌصبٌخ،   
6
 5ص :  اٌؼٕب٠خ ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ فٟ ػٙذ إٌجٛح ٠ٛعف ػجذ هللا،   
7
 130ص :  ئسشبد اٌفذٛي ٌزذم١ك اٌذك ِٓ ػٍُ األصٛيِذّذ ثٓ ػٍٟ اٌشٛوبٟٔ،   
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كعليو فالقرآف الكرًن ىو دستور األمة اإلسبلمية كمنهج حياهتا كمصدر عزىا كمنبع سيادهتا  كعمبلن 

مىن ٘تسك بو ٧تى كمن حاد عنو ىلك كغول كخسر كضل كسبب فوزىا ُب الدارين، فهو حبل اهلل ا١تتُت 

 .8ضبلال مبينا"

فالقرآف الكرًن ىو ا١تصدر األكؿ من مصادر التشريع اإلسبلمي كمنو انطلقت دعوة نبينا ٤تمد صلى اهلل 

يقوؿ اهلل تعأب مذٌكرا ّٔذه النعمة  -بل كٚتيع األنبياء كا١ترسلُت، عليهم الصبلة كالسبلـ –عليو كسلم 

  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ   ٱ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ ڇ العظيمة قاؿ اهلل تعأب: 

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ

ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  

 ُْٔ – ُّٔالنساء:  ڇچ   چ

 

 

 

 

 

                                                 
8

 232ص  29اٌؼذد: ِجٍخ اٌجبِؼخ اإلعال١ِخ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح  
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 تعريف الدعوة لغة: 

لكلمة الدعوة ُب اللغة معاف متعددة، كلها تدكر حوؿ الطلب، كالسؤاؿ كالنداء كالتجمع، "كالدعاء 

اعىٍوا عليو: ٕتىىمَّعيوا. كدىعاهي:الرٍَّغبىةي إٔب اهلل تعأب دىعا ديعاءن كدىٍعوى  كالنيب داع إٕب اهلل كيطلق  أم ساقىوي  ل كتىدى

يؤىذًّْف. كالداًعيىةي: صىرًيخي ا٠تىٍيًل ُب اٟتيركًب".
  9علي ا١ت

كىناؾ آيات قرآنية كثَتة جاء فيها ذكر الدعوة كبياف مقاصدىا كمن داللة الكلمة )الدعوة( أهنا تعٍت  

الفعلية ٞتمع الناس كاستمالتهم إٔب مذىب أك ملة، كقد تكوف الدعوة إٔب اٟتق كقد  احملاكلة القولية أك

 10تكوف إٔب الباطل.

 الدعوة إلى الحق:

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ڇ   ك دعوة اٟتق يقوؿ ا١تؤب عز كجل:

  ُْالرعد:  ڇٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ

ڇ  ڇ   ڍ  ڇ كقولو تعأب:  ّٕا١تؤمنوف:  ڇجئ  حئ  مئ     ىئ  يئ ڇ قولو تعأب: 

 َُٖيوسف:  ڇڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ

 ٕٓالكهف:  ڇڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڇ  كقولو تعأب: 

                                                 
9

 -٘ـ 1426، ِإعغخ اٌشعبٌخ ثج١شٚد 1283ص  1:ط  اٌمبِٛط اٌّذ١ػِذّذ ٠ؼمٛة ف١شٚص آثبدٞ،      

2005َ 
10

  1ص 1ط  اٌذػٛح اٌغٍف١خِذّذ ثٓ ػجذ اٌذ١ّذ اٌؼغمالٟٔ،    
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ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ڇكقولو تعأب: 

﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻   ُِٓالنحل:  ڇ﮼  ﮽  ﮾  ﮴   ﮵   

ڻ  ڻۀۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھھ ھ  ے  ے    ڇكمن ذلك أيضا قولو تعأب: 

  ٖاٟتديد:  ڇۓ  ۓ

ككما مرت اإلشارة إليو فإف لفظ الدعوة ُب اللغة يتناكؿ مفهومُت إما الدعوة إٔب اٟتق كيشمل ذلك 

، كما دلت عليو النصوص القرآنية كمنها الدعوة إٔب اهلل أك إٔب سبيلو ٔتا فيو الدعوة إٔب اٞتنة دار السبلـ

ک   ک  ککگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڇ قوؿ اهلل تعإب: 

 ُِِالبقرة:  ڇڱ  ں

يونس:  ڇحئ   مئ  ىئ   يئ  جب    حب  خب   مب  ىب        يب  جتڇ كمن ذلك قولو جل جبللو:  

ِٓ   

ٻ  ٻ    ڇالدعوة إٔب  اهلل تشمل الدعوة إٔب كتابو كدينو يقوؿ اهلل تعأب على  لسانو رسولو الكرًن: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    ،ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ
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ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ،ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ

   ّْ - ُْغافر:  ڇڃ          ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

فيشمل ما سبق ذكره ُب اآلية من الدعوة إٔب النار كمن اآليات اليت ذكرت  -:وأما الدعوة إلى الباطل

ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڇىذا النوع من الدعوة قولو تعأب عن الشيطاف كأحزابو: 

 ٔفاطر:  ڇڃ  ڃ    چ  چ  چ

﮳      ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ڇ كقاؿ تعأب عن دعوة الشيطاف ألصحابو: 

  ُْالقصص:  ڇ﮴  ﮵

 -المعنى االصطالحي لكلمة الدعوة:

 ، فقد تعددت العبارات ُب تعريفها، ككانت على النحو التإب: أما الدعوة ُب االصطبلح

"ىي الدعوة إٔب اإلٯتاف بو كٔتا جاءت بو رسلو بتصديقهم فيما أخربكا بو، كطاعتهم فيما أمركا بو  -

الشهادتُت كإقاـ الصبلة إيتاء الزكاة  كصـو رمضاف كحج البيت، كذلك يتضمن الدعوة إٔب 

 .11كالدعوة إٔب اإلٯتاف بالقدر خَته كشره،  كالدعوة إٔب أف يعبد العبد ربٌو كأنو يراه"

قياـ ا١تسلم ذم األىلية ُب العلم كالدين بتبصَت الناس بأمور دينهم كحثهم على ا٠تَت، كإنقاذىم " -

 12."من سوء متوقع على قدر الطاقة ليفوزكا بسعادة العاجل كاآلجلمن شر كاقع،  كٖتذيرىم 
                                                 

11
  92ص  15ط ِجّٛػخ اٌفزبٜٚ  . أدّذ ػجذ اٌذ١ٍُ ثٓ ر١ّ١خ،   
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كما٢تم كما عليهم إذا رجعوا  -سبحانو-تعريف الناس برّٔم بأٝتائو كصفاتو ككيفية الوصوؿ إليو " -

إليو. أك ىي حداء بالناس ١تعرفة اهلل كاإلٯتاف بو كتوحيده ربنا خالقنا كمالكنا كإ٢تنا معبودنا كحاكمنا 

صلى - منازع لو ُب ربوبيتو كال شريك لو ُب احملبة كال مضاد لو ُب حاكميتو كإتباع النيب فردنا فبل

فالدعوة برنامج كامل يضٌم  13كطاعتو ُب كل ما أمر بو كاجتناب ما هنى عنو. -اهلل عليو كسلم

 ُب أطوائو ٚتيع ا١تعارؼ اليت ٭تتاج إليها الناس ليبصركا الغاية من ٤تياىم كليستكشفوا معآب

 14"الطريف اليت ٕتمعهم راشدين

 -في تفسير معنى الدعوة: همعبارات تتنوع فقد نو المفسر أما 

لقد تنوعت عبارات ا١تفسرين ُب بياف مفهـو معٌت الدعوة عند تناك٢تم لكثَت من اآليات القرآنية كاليت    

 -ؿ كمنها:كسيذكر الباحث ٚتلةن من ىذه األقوا ،جاءت ُب التأكيد على ىذا ا١تبدأ الرباين

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڇيقوؿ أبو جعفر الطربم ُب شرح معٌت اآلية الكرٯتة:  -

يقوؿ تعأب لنبيو  َُٖيوسف:  ڇڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ

٤تمد صلى اهلل عليو كسلم: ) قل، يا ٤تمد، ىذه الدعوة اليت أدعو إليها، كالطريقة اليت أنا عليها 

                                                                                                                                                             
12

  1ص    اٌذػٛح اٌغٍف١خ  ِذّٛد ػجذ اٌذ١ّذ اٌؼغمالٟٔ،    
13

 1ص   اٌذػٛح اٌغٍف١خ  ِذّٛد ػجذ اٌذ١ّذ اٌؼغمالٟٔ،   
14

 1998٘ـ 1418  3اٌؼشاق: داس أشج١ٍ١خ، غ :  أعب١ٌت اٌذػٛح اإلعال١ِخ اٌّؼبصشح دّذ ٔبصش اٌؼّبسح،  

 25ص 
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اهلل كإخبلص العبادة لو دكف اآل٢تة كاألكثاف، كاالنتهاء إٔب طاعتو، كترؾ  من الدعاء إٔب توحيد

 على بصَتة( ) معصيتو )سبيلي( كطريقيت كدعوٌب أدعو إٔب اهلل كحده ال شريك لو

كقل، تنزيهنا هلل،  )كسبحاف اهلل( يقوؿ لو تعأب ذكره: كيقًُت... أنا كمن اتبعٍت كصدقٍت كآمن يب بذلك،

ن أف يكوف لو شريك ُب ملكو، أك معبود سواه ُب سلطانو: )كما أنا من ا١تشركُت( يقوؿ: كتعظيمنا لو مً 

 15كأنا برمءه من أىل الشرؾ بو، لست منهم كال ىم مٌٍت."

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ڇ كقاؿ ُب تأكيل قولو تعأب:  

  ُْالرعد:  ڇٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ

قاؿ أبو جعفر: يقوؿ تعأب ذكره:هلل من خلقو الدعوة اٟتق، ك"الدعوة" ىي "اٟتق" كما أضيفت الدار 

اري اآلًخرىًة( كقد بينا ذلك فيما مضى.كإ٪تا عٌت بالدعوة اٟتق، توحيد اهلل كشهادةى  إٔب اآلخرة ُب قولو: )كلىدى

لطربم اآليات الكرٯتات من حيث مدلوالهتا كمقاصدىا، ىنا تناكؿ العبلمة ابن جرير ا ,أف ال إلو إال اهلل

إٔب التوحيد كما يتضمنو من إخبلص العبودية هلل كعبادتو كحده ال شريك لو مع  تعٍت الدعوةكأف الدعوة 

  16اعتقاد كحدانيتو ُب ذاتو، كأٝتائو كصفاتو كأفعالو

وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ەئ   ەئ  ڇكأما ابن كثَت فقد قاؿ ُب تناكلو لشرح معٌت قولو تعأب: 

ٱ ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ 

                                                 
15

  291ص  16:  ط  جبِغ اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌمشآِْذّذ ثٓ جش٠ش اٌطجشٞ.   
16

 297ص 16ِذّذ ثٓ جش٠ش اٌطجشٞ.جبِغ اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌمشآْ :  ط    



28 
 

پ   پڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ    پ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

يقوؿ تعأب:}فػىلىمَّا أىحىسَّ ًعيسىى{ أم: استشعر منهم التصميم على  ْٓ - ِٓآؿ عمراف:  ڇٺ

:أم من يىتبعٍت إٔب اهلل؟ كقاؿ الكفر كاالستمرار على الضبلؿ قاؿ:} مىٍن أىٍنصىارًم ًإٔبى اللًَّو{ قاؿ ٣تاىد 

.  سفياف الثورم كغَته: من أنصارم مع اهلل؟ كقوؿ  ٣تاىد أقربي

كالظاىر أنو أراد مىن أنصارم ُب الدعوة إٔب اهلل؟ كما كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ُب مواسم 

، فإ فَّ قػيرىٍيشنا قىٍد مىنػىعيوين أٍف اٟتج، قبل أف يهاجر:"مىٍن رىجيل يػيٍؤًكيٍت عىلى ]أف[  أبلغ كبلـى رىيبّْ

أيبػىلّْغى...."
 َى  17

فإذف حقيقة الدعوة إٔب اهلل ىي طلب الداعي أف ٯتتثل الناس ما أمر اهلل جل كعبل بو، أك أف يصدقوا 

كيؤمنوا ما أخرب اهلل جل كعبل بو، فهذه ىي حقيقة الدعوة، ك٢تذا نرل أفَّ الدعوة تكوف ُب ٚتيع أمور 

  18وة ُب باب دكف باب، كىذا يتَّضح من األمر العاـ الذم ُب النصوص"الدين ليست الدع

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڇكالفضل العاـ الذم جاء ُب الدعوة إٔب اهلل جل كعبل، قاؿ سبحانو: 

 َُٖيوسف:  ڇڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ

 ْٔاألحزاب:  ڇٿ   ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹڇ: ٔبتعا كقاؿ

                                                 
17
  45ص  2ط  اٌؼظ١ُرفغ١ش اٌمشآْ اثٓ وض١ش، ئعّبػ١ً اثٓ وض١ش. 
18

 5ص   اٌذػٛح  ئٌٝ هللا فعٍٙب ٚصّشرٙبا ٌش١خ صبٌخ.   
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 ٕالرعد:  ڇڄڄڄڃڃڃڇكقاؿ جل كعبله:  

  ُْغافر:  ڇٻٻٻٻپپ  پ  پ ڀڇقاؿ جل كعبله: ك 

أنفذ على رسلك كادعهم إٔب اإلسبلـ فو اهلل ألف يهدم اهلل بك رجبل »كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ لعلي 

 .عمـو الدينكىذا كغَته يدؿ على أف الدعوة إٔب اهلل معناىا الدعوة إٔب « كاحدا خَت لك من ٛتر النعم

يقوؿ كىبة بن مصطفى الزحيلي ُب شرح كلمة الدعوة كبياف مدلو٢تا عند تفسَته لآليات  -

 الكرٯتات كمهد كبلمو بذكر مناسبة اآلية.

 ا١تناسبة:

"بعد أف أمر الٌلو تعأب ٤تمدا صٌلى الٌلو عليو كسٌلم بإتباع إبراىيم عليو السبلـ، بٌُت الشيء الذم أمره  

ٔتتابعتو، كىو دعوة الناس إٔب الدين بأحد طرؽ ثبلث: كىي اٟتكمة، كا١توعظة اٟتسنة، كآّادلة بالطريق 

 األحسن.

سمع ا١تدعو اٟتكمة: كىو الكبلـ الصواب كالدعوة إٔب دين الٌلو كشرعو تكوف بتلطف، كىو أف يي 

 القريب، الواقع من النفس أٚتل موقع.

فاآلية متصلة ٔتا قبلها اتصاال حسنا، لتدرج اآليات من الذم يدعى كيوعظ، إٔب الذم ٬تادؿ، إٔب الذم 

  19 ٬تازل على فعلو"

                                                 
19
  272-269ص  14ط:  اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش فٟ اٌؼم١ذح ٚ اٌشش٠ؼخ ٚإٌّٙخٚ٘جخ اٌضد١ٍٟ،   
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القصاص با١تثل، ٍب صرح  ككاصل الشيخ بيانو قائبل "ٍب أمر الٌلو تعأب برعاية العدؿ كاإلنصاؼ، كجعل

  ,تعأب باألمر بالصرب على ا١تشاؽ كا١تصائب، كالصرب بتوفيق الٌلو كمعونتو، ىو مفتاح الفرج

 التفسَت كالبياف:

الدعوة إٔب دين الٌلو كتوحيده أك اإلعبلـ ّٔا أمر ضركرم للعلم ّٔا، لذا كانت ىي ا١تهمة األساسية للرسل 

صٌلى الٌلو عليو كسٌلم أف يدعو الناس إٔب الٌلو باٟتكمة قائبل: ادٍعي ًإٔب  عليهم السبلـ، فأمر الٌلو رسولو

..أم ادع أيها الرسوؿ الناس إٔب شريعة ربك، كىي اإلسبلـ باٟتكمة، أم بالقوؿ احملكم،  ًبيًل رىبّْكى سى

 20و تعأب.كا١توعظة اٟتسنة، أم بالعرب كالزكاجر اليت تؤثر ّٔا ُب قلؤّم، ذٌكرىم ّٔا ليحذركا بأس اللٌ 

بيل كأما ٤تمد الطاىر بن عاشور فقد تناكؿ مدلوؿ آية النحل حيث يقوؿ اهلل تعأب" ادع إٔب س -

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ڇ "فقاؿ ما نصو"عطف على ٚتلة ربك باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة

أم إف كاف ا١تقاـ مقاـ الدعوة فلتكن دعوتك إياىم كما   ُِٓالنحل: ڇ ھ  ھ

كصفنا، كإف كنتم أيها ا١تؤمنوف معاقبُت ا١تشركُت على ما نالكم من أذاىم فعاقبوىم بالعدؿ ال 

فهذه اآلية متصلة ٔتا قبلها أًب اتصاؿ، كحسبك كجود العاطف , بتجاكز حد ما لقيتم منهم

معاملة الذين يدعوف كيوعظوف إٔب معاملة الذين ٬تادلوف كىذا تدرج ُب رتب ا١تعاملة من  ،فيها

كُب  ,ٍب إٔب معاملة الذين ٬تازكف على أفعا٢تم. كبذلك حصل حسن الًتتيب ُب أسلوب الكبلـ

                                                 
20

  272-269ص  14ط:  اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش فٟ اٌؼم١ذح ٚ اٌشش٠ؼخ ٚإٌّٙخٚ٘جخ اٌضد١ٍٟ،     
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يتنػزؿ معٌت ىذه اآلية منػزلة البياف لقولو: بن عاشور" ٤تمد الطاىرىذا الصدد يقوؿ العبلمة 

  ُِّالنحل:  ڇک  کڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک ڇ

فإف ا١تراد ٔتا أكحي إليو من إتباع ملة إبراىيم ىو دين اإلسبلـ، كدين اإلسبلـ مبٍت على قواعد 

اٟتنيفية، فبل جـر كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بدعوتو الناس إٔب اإلسبلـ داعيا إٔب إتباع 

مر ُب حُت أنو داع إٔب اإلسبلـ ك٥تاطبة اهلل رسولو صلى اهلل عليو كسلم ّٔذا األ, ملة إبراىيم

كموافق ألصوؿ ملة إبراىيم دليل على أف صيغة األمر مستعملة ُب طلب الدكاـ على الدعوة 

اإلسبلمية مع ما انضم إٔب ذلك من ا٢تداية إٔب طرائق الدعوة إٔب الدين.فتضمنت ىذه اآلية 

 ١21تشركُت لو."تثبيت الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على الدعوة كأف ال يؤيسو قوؿ ا

ُب أمور كثَتة أكردىا القرآف الكرًن ُب ٚتلة  –صلى اهلل عليو كسلم -كقد كاف ا١تشركوف ٬تادلوف النيب  

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  ڇمن اآليات منها قوؿ اهلل عز من قائل: 

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ،ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ    ،چ   چ     چ  

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻      ﮼  ﮽ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
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 261ص  13ط  ٠شاٌزذش٠ش ٚاٌزٕٛاثٓ ػبشٛس،   
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ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ،ې   ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

جئ حئمئىئ  يئجب   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  یی 

   ٔٗ - ٖٗاإلسراء:  ڇحب  خب  مب  ىب  يب

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    ڇلذا"ٓب يقل: كآّادلة اٟتسنة، بل قاؿ:}كىجىاًد٢ٍتيٍم{ كقاؿ تعأب أيضا:    

پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  

د تكذيبهم بكبلـ كيندرج ُب }الَّيًت ًىيى أىٍحسىني{ ر  ْٔالعنكبوت:  ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڇ غَت صريح ُب إبطاؿ قو٢تم من الكبلـ ا١توجو، مثل قولو تعأب: 

 ٗٔ – ٖٔاٟتج:   ڇڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ                ں  ں  ،گ  

 كقد جاءت مواقف متعددة ُب السَتة النبوية تبُت ٣تادلة ا١تشركُت للنيب صلى اهلل عليو كسلم كمن ذلك:

 فقاؿ اهلل إٔب فدعاىم يهود من ٚتاعة على ا١تدارس بيت كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ دخل -

 قاال كدينو إبراىيم ملة على قاؿ ٤تمد يا أنت دين أم على زيد بن كاٟتارث عمرك بن النعماف لو

 بيننا فهي التوراة إٔب فهلم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٢تما فقاؿ يهوديا كاف إبراىيم فإف
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ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڇ فيهما:  تعأب اهلل فأنزؿ 22عليو فأبيا كبينكم

 ٣٢آل عمران:  ڇڀ   ڀ            ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 كسألوه سرية كتسعمائة امرأة مائة كالسبلـ الصبلة عليو لسليماف كجاء ُب السَتة اٟتلبية: "كاف -

 ك٫تا بشريفة زىن خيرب من شريفا كاف أم إحصانو بعد بامرأة زىن رجل عن كسلم عليو اهلل صلى

 عليو اهلل صلى هلل رسوؿ ليسألوا قريظة بٍت إٔب منهم رىطا فبعثوا لشرفهما رٚتهما فكرىوا ٤تصناف

 فسألوه الضرب كلكنو الرجم كتابو ُب ليس بيثرب الذم الرجل ىذا إف ٢تم قالوا أم كسلم

 على التوراة أنزؿ الذم باهلل انشدكم علمائهم من ٞتمع فقاؿ ذلك يفعلوا فلم بالرجم فأجأّم

 سبلـ بن عبداهلل فقاؿ ذلك فأنكركا الرجم إحصاف بعد زىن من على التوراة ُب ٕتدكف أما موسى

 سبلـ ابن لو فقاؿ اآلية تلك على يده منهم كاحد فوضع بالتوراة فأتوا الرجم آية فيها فإف كذبتم

 23الرجم" آية فإذا فرفعها عنها يدؾ ارفع

معاملة الذين يدعوف  - كاآلية تقتضي أف القرآف مشتمل على ىذه الطرؽ الثبلثة من أساليب الدعوة

كأف الرسوؿ صلى اهلل  ،- كيوعظوف إٔب معاملة الذين ٬تادلوف ٍب إٔب معاملة الذين ٬تازكف على أفعا٢تم

                                                 
22
 90ص  3ط  اٌغ١شح إٌج٠ٛخاثٓ ٘شبَ،   

 
23
 334ص  2ط  اٌغ١شح اٌذٍج١خ فٟ ع١شح األ١ِٓ اٌّأِْٛػٍٟ ثٓ ثش٘بْ اٌذ٠ٓ اٌذٍجٟ،   
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شاده يسلك معهم ىذه الطرؽ الثبلثة. عليو كسلم إذا دعا الناس بغَت القرآف من خطبو كمواعظو كإر 

 24كذلك كلو ْتسب ما يقتضيو ا١تقاـ من معاين الكبلـ كمن أحواؿ ا١تخاطبُت من خاصة كعامة.

 كمن األمثلة اٟتية على كسائل الدعوة إٔب اهلل كاليت حفل ّٔا القرآف الكرًن، ما يلي:

ڦ   ڇ ٹ ٹ لسبلـ: عليو الصبلة كا –ما جاء ُب قولو تعأب من شأف نيب اهلل يوسف  -

ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄڄڄڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  

ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  

 ٠٤ – ٢٣يوسف:  ڇگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

كتأمل ىذا األسلوب الراقي الذم تعامل بو يوسف عليو السبلـ مع رفقاء السجن ُب الدعوة إٔب    

فقد نادا٫تا بأسلوب يرقق قلؤّم، ك٭تببهم بكبلمو، كما خاطبهم بالعقل كاٟتجة، كُب ذلك  اهلل،

 ا١تودة فيها تصفو اليت األحزاف كدار األشجاف مدار ُب الصحبة بعنواف يقوؿ أبو السعود: "نادا٫تا

 اتضاح حق عند٫تا اٟتق بو يتضح مثبل ٢تما ضرب كقد مقالتو كيقببل عليو ليقببل النصيحة كٗتلص

 مراقب غَت أراد حسبما منهم كل كما يستعبد اتفاؽ كال بينهم ارتباط ال متفرقوف فقاؿ: أأرباب

 25باٟتق". ا١تعبود اهلل أـ لكما خَت استقبللو عدـ مع لآلخرين

                                                 
24
 261ص  13ط  اٌزذش٠ش ٚاٌز٠ٕٛشاثٓ ػبشٛس،   

 

 278ص  4ط  اٌىش٠ُ اٌمشآْ ِضا٠ب ئٌٝ اٌغ١ٍُ اٌؼمً ئسشبداٌغؼٛد،   أثٛ اٌؼّبدٞ ِذّذ ثٓ ِذّذ 25
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﮳       ڇ ٹ ٹ ما جاء ُب قصة الرجل الذم آمن من آؿ فرعوف,  - ۓ  ۓ ﮲ 

  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       

ٻٻٻٻ  ۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی

 ٠٤ - ٢٣غافر:  ڇپ  پ  پ  پ         ڀ
كقد ٘تثل مؤمن آؿ فرعوف ُب ىذه اآليات بأركع صور الدعوة إٔب اهلل القائمة على اٟتجة كالربىاف، 

ا عن الشطط، جاء ُب بياف ا١تعاين   فرعوف كجـو ا١تؤمن رأل ما مفاده: "ك١تاك٥تاطبة العقوؿ ٔتا تقبل بعيدن
 بالنصح عليهم فكر شكيتو قويت قبلهم فيمن ا١تثل كضرب كالتهديد التحذير من أٝتعهم ما ٕتاه كقومو

 كالدار كحده بالٌلو بإٯتانو ٢تم كصرح، رسلو كصدؽ بو آمن ١تن تعأب الٌلو عند فيما كالًتغيب كاإلرشاد
 كدللتكم ا٢تدل من عليكم عرضتو فيما «اتًَّبعيوفً  قػىٍوـً  يا آمىنى  الًَّذم كىقاؿى » كىو عنو الٌلو ذكر ٔتا اآلخرة

 ألف الٌلو إٔب ا١توصل اٟتقيقي «28 الرَّشادً  سىًبيلى  أىٍىدًكيمٍ » كالسداد للخَت ا١تؤدية الرشاد طرؽ من عليو
 26الرشاد" ال الفساد طريق ىو عليو فرعوف يريدكم الذم الطريق
اٟتية على الدعوة إٔب اهلل بصورىا ا١تختلفة ما جاء ُب سورة نوح من أك٢تا إٔب كمن أبرز األمثلة  -

 آخرىا.
 

 

 

 

 
                                                 

 584ص  3ج  بياف ا١تعاينمبل حويش آؿ غازم عبد القادر،  26
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  -مكانة القرآن الكريم وأىميتو في الدعوة إلى اهلل تعالى:

كُب ىذه النقطة استعراض ٚتل كجيزةو من أقواؿ ا١تفسرين ُب الدعوة يطيب للباحث أف يذكر شيئا من 

يتو العظمى ُب الدعوة إٔب اهلل عز كجل. كقد سبقت اإلشارة إٔب أف القرآف مكانة القرآف الكرًن كأ٫ت

 الكرًن ىو ا١تصدر األكؿ من مصادر التشريع اإلسبلمي، كىو دستور األمة احملمدية. 

يقوؿ الشيخ عبد اهلل بن عبد الرٛتن اٞتربوع ُب األمثاؿ القرآنية "كيكسب ا١توضوع أ٫تيتو من أ٫تية 

إنو ُب أمثالو كىي جزء منو كما يكتسب أ٫تية بالغة من جهة أخرل حيث يتعلق  القرآف الكرًن حيث

: اإلٯتاف باهلل. كيكتسب أ٫تية من جهة ثانية حيث يبحث عن أصل اإلنساف... كغاية  بأشرؼ العلـو

إصبلح النفوس، كصقل الضمائر، كهتذيب األخبلؽ، كتقوًن ا١تسالك، كتصحيح  ا١تثل القرآين:

ا١تساكئ ٕتتنب  البصائر، كا٢تداية إٔب ما فيو خَت الفرد كصبلح اٞتماعة، كالتنبيو إٔب العقائد، كتنوير

 27كإٔب احملاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة كالقلوب الزكية"

كمن نافلة القوؿ: إف القرآف الكرًن ىو مصدر ا٢تداية الربانية كمنبع الشرائع السماكية، "يعترب  

ك تربويا ضركريا من كجهُت: أك٢تما جانب ا١توضوعات كثانيهما ا١تناىج القرآف الكرًن مصدرا معرفيا 

يبٌُت األكؿ أف القرآف مصدر اليقُت ُب مسألة نشأة اإلنساف األكؿ ككظيفتو  ,ا١توظٌفة ُب بياف حقائقو

                                                 
27

 2ص  1،  ط األِضبي اٌمشآ١ٔخ اٌم١بع١خػجذ هللا اثٓ ػجذ اٌشدّٓ اٌجشثٛع :    
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اعها الكونية باإلضافة إٔب معارؼ أخرل، كما يعترب ملفتا النتباه العقبلء إٔب ا١تناىج ا١تعرفية الواجب إتب

 28 ".ُب ٖتصيل كثَت من ا١تعارؼ

آيات كثَتة بيٌنت منزلتو كمكانتو كفضائلو  ففيوفالقرآف الكرًن لو أ٫تية كربل ُب الدعوة إٔب اهلل عز كجل، 

 :اآليات اليت بينت مكانتو، ما يليكخصائصو، كما اشتملت السنة النبوية على بياف منػزلتو، كمن 

ٔب أنػزلو على نبيػو صلى اهلل عليو كسلم بواسطة الركح األمُت جربيل عليو : أنو كبلـ اهلل تبارؾ كتعاأكال "

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ڇالسبلـ، قاؿ تعأب: 

 29. ٔالتوبة:  ڇۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 

    أنو ىداية للبشرية كنور ٢تا يهديها إٔب الطريق الواضح ا١تستقيم ُب كل ٣تاالتو قاؿ تعأب: ثانيا:

  ڇٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڇ

  ٗاإلسراء: 

ك٦تا يدؿ على أ٫تيتو كفضلو ُب الدعوة اإلسبلمية أنو اشتمل على بياف كل ما ٭تتاجو البشر إٔب قياـ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڇالساعة قاؿ تعأب: 

 ٖٗالنحل:  ڇڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

                                                 
28

  5ص  19. ط سعبئً ػٓ إٌٛسع١خػجذ اٌىش٠ُ ػى١ٛٞ،    
29

 113ص  صاد اٌذاػ١خا١ٌٙئخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزؼش٠ف ثبإلعالَ،     
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: ىو فرقاف كما ٝتاه اهلل تعأب يفٌرؽ بُت اٟتق كالباطل كا٢تدل كالضبلؿ كاٟتبلؿ كاٟتراـ، يقوؿ اهلل ثالثا

ُ الفرقاف:  ڇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈڇ تبارؾ كتعأب ُب ٤تكم تنػزيلو: 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ كقولو أيضا: 

  ّٖاألنعاـ:  ڇڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ 

القرآف اشتمل على بياف أخبار مىن قبلنا كنبأ ما بعدنا كبشارة باٞتنة للمؤمنُت، كنذارة بالنار  :رابعا

ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڇللكافرين كىو أصدؽ اٟتديث ُب كل ذلك قاؿ تعأب: 

  ُُٓاألنعاـ:  ڇ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶

يقوؿ األلوسي ُب البياف عن سبب نزكؿ سورة اٟتجر أف السورة نزلت مكية كركم ذلك عن قتادة 

ٴۇۋۋۅ  ۅ  ۉ   ڇكُب ٣تمع البياف عن اٟتسن أهنا مكية إال قولو تعأب:  ك٣تاىد

ۈئ  ،ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ،ۉ

ٱٻٻٻپپ   ېئېئېئىئىئییی

پڀ  ڀ  ڀٺ ٺٺٺٿٿٿ ٹٹٹ ڤ  
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  ڇ   ڇ  

 ٗٗ - ٕٖاٟتجر:  ڇڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

يقوؿ األلوسي" كاٟتق أف السورة كلها مكية كسنبٌُت عند تفسَتنا لآليات اليت قيل بأهنا مدنية أف ىذا 

ىذه السورة الكرٯتة بتدبر كتأمل نراىا ُب مطلعها تشَت  القوؿ ليس لو دليل يعتمد عليو. "كعند ما نقرأ

إٔب ٝتو مكانة القرآف الكرًن، كإٔب سوء عاقبة الكافرين الذين عموا كصموا عن دعوة اٟتق. قاؿ تعأب: 

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ڇ 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦڄ  

 ٓ - ُاٟتجر:  ڇڃ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ 

ٍب ٗتربنا بعد ذلك بأف اهلل تعأب قد تكفل ْتفظ كتابو كصيانتو من أم ٖتريف أك تبديل، كبأف ا١تكذبُت 

إ٪تا يكذبونو عن عناد كجحود، ال عن نقص ُب األدلة الدالة على  –بالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

 30صلى اهلل عليو كسلم. –صدقو 

القرآف رٛتة للعا١تُت يوقظ القلوب كينبهها من غفلتها كيشفي الصدكر من أمراض الشرؾ  خامسا:

 كالنفاؽ كيشفي األبداف من األمراض كاألسقاـ كما ثبت ذلك لسورة الفاٖتة كا١تعٌوذتُت كغَتىا، 

                                                 
30

  7ص  8ط  رفغ١ش اٌٛع١ػ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُاألٌٛعٟ،    
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ڇ قاؿ عز كجل: 

 ٕٓيونس:  ڇک

مب  ىب  يب   جت  حت   ختمت  ڇكيهدئ النفوس قاؿ تعأب:  سكن القلوبكلذا فهو الذم ي

 ِٖالرعد:  ڇىت  يت     جث  مث  ىث

ۋ  ۋ  ڇأنو كثَت الربكة عظيم ا١تنفعة يناؿ اإلنساف بو سعادة الدنيا كاآلخرة، قاؿ تعأب: سادسا: 

ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ۇئۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی ی  جئ  حئ  مئ       

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ىئ  يئ    جب   حب    خب  

 ُِٕ - ُِّطو:  ڇٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ

 الخالصة:

ٮتلص الباحث ٦تا سبق أف اآليات سالفة الذكر، بينت بوضوح ال لبس فيو أف للقرآف للكرًن مكانة 

عظيمة كمنزلة رفيعة، ال ٯتكن لبشر أينا كاف أف ينكر فضائلو كإعجازه، فهو رٛتة كنور كىداية كبشرل 

لمية كالتارٮتية كغَتىا، للعا١تُت، كما أنو اشتمل على أنواع اإلعجاز قاطبة اللغوية منها كالبيانية كالع
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 ِمنْ  تَ ْنزِيلٌ  َخْلِفوِ  ِمنْ  َواَل  َيَدْيوِ  بَ ْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  يَْأتِيوِ  اَل ڇفالقرآف إذنا كتابه كما أخرب ا١تؤب سبحانو: 

 . فهو سعادة الدنيا كاآلخرة، ال تنضب فضائلو، كال تنتهي عجائبو.42فصلت:  ڇ َحِميدٍ  َحِكيمٍ 
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 القرآن في أوائل سورة المزّمل الفصل األول: وصايا

 المبحث األول: قيام الليل تعريفو وفضلو وأثره في تقوية الداعي:

من حكمة ا١تؤب جل كعبل أف جعل قياـ الليل ُب صدر الدعوة كاجب من الواجبات اليت ينبغي على 

ا، ككاف ذلك من أجل أف يتعود الدعاة إٔب اهلل على الصرب كالتحمل، فإف قياـ  ا١تؤمنُت أال يًتكوىا أبدن

الليل ال يقول عليو إال من كاف كثيق الصلة باهلل، صاحب عزٯتة كصرب كإخبلص نية، فهو من األعماؿ 

اليت تكوف بُت العبد كربو، على ىذه ا١تعاين ترىب صحابة رسوؿ اهلل فكانوا ْتق جيبل قرآنيا فريدا، كمن 

، كالتمسك بو سبيل لتحمل أعباء الدعوة إٔب اهلل، أجل ذلك فإف قياـ الليل دأب الصاٟتُت، كزاد ا١تتقُت

كُب ىذا ا١تبحث يناقش الباحث ىذا ا١توضوع مبينا فيو تعريف قياـ الليل كفضائلو، كمالو من أثر ُب 

 تقوية الداعي.

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ   پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ    ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ڇ يقوؿ اهلل عز كجل: 

ڤ    ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ    چ    چ  ڇ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڇ  ڇ    ڇ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

          َُ - ُا١تزمل:  ڇگ
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 ما نصو "حدثنا ٤تمد بن ا١تثٌت، قاؿ: حدثٍت عبد األعلى، قاؿ: حدثنايقوؿ العبلمة أبو جعفر الطربم 

 31داكد، عن عكرمة، ُب قولو: }يا أيها ا١تزمل قم الليل إال قليبل{قاؿ: زملت ىذا األمر فقم بو.

كالذم ىو أكٔب القولُت بتأكيل ذلك، ما قالو قتادة ألنو قد عقبو بقولو:}قم الليل{ فكاف ذلك بيانا عن 

 32أنو كصفو بالتزمل بالثياب للصبلة، كأف ذلك ىو أظهر معنييو.

ليل إال قليبل{ يقوؿ لنبيو صلى اهلل عليو كسلم: قم الليل يا ٤تمد كلو }إال قليبل{ كقولو:}قم ال

منو.}نصفو{ يقوؿ:قم نصف الليل أك انقص من نصفو قليبل }أك زد عليو{ خَته اهلل تعأب ذكره حُت 

فرض عليو قياـ الليل بُت ىذه ا١تنازؿ أم ذلك شاء فعل، فكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

 صحابو فيما ذكر يقوموف الليل، ٨تو قيامهم ُب شهر رمضاف فيما ذكر حىت خفف ذلك عنهم.كأ

 -تعريف قيام الليل:

القياـ مصدر من قاـ الرجل قياما: كالقومة ا١ترة الواحدة كاألصل فيو الواك ٍب جعلت الواك ياء أل، جل   

لسبلـ كىو اٟتجر فيو أثر قدميو. كأما ا١تقاـ الكسرة، كا١تقاـ بالفتح موضع القياـ كمنو مقاـ إبراىيم عليو ا

 33بالضم فموضوع اإلقامة كذا ُب ا١تغرب.

كقد جاءت النصوص القرآنية كاألحاديث النبوية الشريفة ٖتث ا١تؤمنُت على ىذه العبادة الفاضلة ابتداء 

ڤ   ڦ  ڇبالنيب صلى اهلل عليو كسلم حيث خاطبو اهلل تعأب ُب القرآف الكرًن يقوؿ اهلل عز كجل: 

                                                 
31

 357ص  23ط  جبِغ اٌج١بْ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُأثٛجؼفش اٌطجشٞ،    
32

 اٌّشجغ اٌغبثك     
33
 24ص  1ط  أ١ٔظ اٌفمٙبء  فٟ رؼش٠فبد األٌفبظ اٌّزذاٌٚخ ث١ٓ اٌفمٙبءلبعُ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أ١ِش.  
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چچ  ڇ  ڇ  

ہ  ڇكقولو جل ُب عبله:  ٕٗ - ٖٕاإلسراء:  ڇڎ  ڎ  ڈ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵ ﮶  ﮷   ﮸    ۈ  ۈ  ٴۇ  

 ُُٓ - ُُْىود:  ڇۋ    ۋ  ۅ   ۅ

كقولو جل جبللو: "يا أيها ا١تزمل قم الليل إال قليبل نصفو أك انقص منو قليبل أكزد عليو كرتل القرآف 

ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٻ  ٻڇترتيبل" كقولو تعأب: 

ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  

 َِا١تزمل:  ڇہ  ھ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ
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 -حكم قيام الليل وفضلو:

 -صلى اهلل عليو كسلم  –كقياـ الليل سنة مؤكدة على األمة اإلسبلمية كفرض على نبيها ٤تمد

كقيل:كانت صبلة الليل تطوعا منو ككانت ُب االبتداء كاجبة على الكل، ٍب نسخ الوجوب فصار قياـ 

كقد خص النيب صلى اهلل عليو با٠تطاب ُب يا أيها ا١تزمل كقاؿ العلماء اآلية  34الليل تطوعا بعد فريضة.

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇتشمل النيب صلى اهلل عليو كسلم كأمتو يقوؿ اهلل تعأب: 

 ٕٗاإلسراء:  ڇڌ   ڎ  ڎ  ڈ

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ڇكقولو تعإب: 

 ٗالزمر:  ڇىئ  ی    ی       ی  یېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ

كىذه اآلية كغَتىا من اآليات القرآنية تدؿ داللة قاطعة على فضل قياـ الليل حيث أمر اهلل نبيو    

ڑ  ڑککککگگ  گ ڇبذلك كتبعتو أمتو يقوؿ اهلل تعأب كىو ٯتدح ا١تؤمنُت: 

 ُٗ – ُٕالذاريات:  ڇڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

على قياـ الليل كحث ا١تسلمُت كقد ذىب بعض أىل  –صلى اهلل عليو كسلم  –كقد كاظب النيب  

التفسَت إٔب القوؿ بأف معٌت قولو تعأب: "إنا سنلقي عليك قوال ثقيبل" ىو قياـ الليل ىو متصل ٔتا فرض 

                                                 
34

  309ص  10. ط بِغ اٌج١بْجأثٛجؼفش اثٓ جش٠ش اٌطجشٞ،    



46 
 

يل للمناـ، فمن أمر من قياـ الليل، أم سنلقي عليك بافًتاض صبلة الليل قوال ثقيبل يثقل ٛتلو، الف الل

 بقياـ أكثره ٓب يتهيأ لو ذلك إال ْتمل شديد على النفس ك٣تاىدة للشيطاف، فهو أمر يثقل على العبد.

كقيل: إنا سنوحي إليك القرآف، كىو قوؿ ثقيل يثقل العمل بشرائعو. قاؿ قتادة: ثقيل كاهلل فرائضو       

 35بو العالية: ثقيبل بالوعد كالوعيد كاٟتبلؿ كاٟتراـ.كحدكده. ٣تاىد: حبللو كحرامو. اٟتسن: العمل بو. أ

كقد بوب اإلماـ البخارم باب خاص بعنواف "باب طوؿ السجود ُب قياـ الليل ٍب ساؽ اٟتديث بسنده" 

حدثنا أبو اليماف قاؿ: أخربنا شعيب، عن الزىرم، قاؿ: أخربين عركة أف عائشة رضي اهلل عنها أخربتو 

ليو كسلم كاف يصلي إحدل عشرة ركعة كانت تلك صبلتو يسجد السجدة من أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ع

ذلك قدر ما يقرأ أحدكم ٜتسُت آية، قبل أف يرفع رأسو كيركع ركعتُت قبل صبلة الفجر ٍب يضطجع 

 36على شقو األٯتن حىت يأتيو ا١تنادم للصبلة "

"  باب ٖتىٍرًيًض النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم"ٍب خص بابا بعنواف:  عىلىى صىبلىًة اللٍَّيًل كىالنػَّوىاًفًل ًمٍن غىٍَتً ًإ٬تىابو

: ، عىًن الزٍُّىرًمّْ، قىاؿى : أىٍخبػىرىنىا شيعىٍيبه ثػىنىا أىبيو اٍليىمىاًف قىاؿى أىٍخبػىرىين عىًليُّ ٍبني حيسىٍُتو أىفَّ  كساؽ اٟتديث: "حىدَّ

كىفىاًطمىةى حيسىٍُتى ٍبنى عىًليٍّ أىٍخبػىرىهي أىفَّ عىًليَّ ٍبنى أىيب طىاًلبو أىٍخبػىرىهي أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو كسلم طىرىقىوي 

لىةن فػىقىاؿى أىالى تيصىلّْيىاًف،  -عىلىٍيًو السَّبلىـي  -بًٍنتى النَّيبّْ  : يىا رىسيوؿى اهلًل أىنٍػفيسينىا بًيىًد اهلًل فىًإذىا شىاءى أىٍف لىيػٍ فػىقيٍلتي

                                                 
35

  38ص 19ط  رفغ١ش اٌمشغجٟاٌمشغجٟ،    
36

  61ص 2. ط اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ،  ِذّذ ثٓ ئعّبػ١ً.   
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ٍعتيوي كىٍىوى ميوىؿٍّ يىٍضرً  ٍيئنا ٍبيَّ ٝتًى هي كىٍىوى يػىقيوؿي يػىبػٍعىثػىنىا بػىعىثػىنىا فىاٍنصىرىؼى ًحُتى قػيٍلنىا ذىًلكى كىٓبٍى يػىٍرًجٍع ًإٕبىَّ شى بي فىًخذى

 37ٍيءو جىدىالن{}كىكىافى اإًلٍنسىافي أىٍكثػىرى شى 

: أىٍخبػىرىنىا  ـه قىاؿى ثػىنىا ًىشىا : حىدَّ ثػىنىا عىٍبدي اهلًل ٍبني ٤تيىمَّدو قىاؿى كمن األحاديث اليت تدؿ على فضل قياـ الليل"حىدَّ

، عىًن الزٍُّىرًمّْ، : أىٍخبػىرىنىا مىٍعمىره ثػىنىا عىٍبدي الرَّزَّاًؽ قىاؿى : حىدَّ ، عىٍن أىبًيًو، رىًضيى  مىٍعمىره كىحىدَّثىًٍت ٤تىٍميوده قىاؿى عىٍن سىآبًو

يىاًة النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم ًإذىا رىأىل ريٍؤيىا قىصَّهىا عىلىى رىسيوًؿ اهللً   صلى اللَّوي عىٍنوي، قىاؿى كىافى الرَّجيلي ُب حى

نػٍَّيتي أىٍف أىرىل ريٍؤيىا فىأىقيصَّهىا عىلىى رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل  عليو كسلم كىكيٍنتي غيبلىمنا شىابِّا اهلل عليو كسلم فػىتىمى

ـي ُب اٍلمىٍسًجًد عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم فػىرىأىٍيتي ُب النػٍَّوـً كىأىفَّ مىلىكىٍُتً أى  اين كىكيٍنتي أىنىا خىذى

بىا يب ًإٔبى النَّاًر فىًإذىا ًىيى مىٍطوًيَّةه كىطىيّْ اٍلًبٍئًر، كىًإذىا ٢تىى  ا أينىاسه قىٍد عىرىفػٍتػيهيٍم فىجىعىٍلتي أىقيوؿي فىذىىى ا قػىٍرنىاًف، كىًإذىا ًفيهى

:فػىلىًقيػىنىا مىلىكه آخىري فػىقىاؿى ٕب ٓبٍى تػيرىٍع."  38أىعيوذي بًاللًَّو ًمنى النَّاًر قىاؿى

أجل ىذه الرؤيا ُب قياـ الليل كاهلل أعلم، من  –صلى اهلل عليو كسلم  –قاؿ ا٢تلب: إ٪تا فٌسر الرسوؿ 

قوؿ ا١تلك اآلخر ٓب ترىع أم ٓب تعرض عليك ألنك مستحقها إ٪تا ذٌكرت ّٔا، ٍب نظر رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كسلم ُب أحواؿ عبد اهلل فلم ير شيئا يغفل عنو من الفرائض فيذٌكر بالنار كعلم مبيتو ُب ا١تسجد 

لنيب صلى اهلل عليو كسلم رآل الذم عٌلمو فعرٌب بذلك، ألنو منٌبو على قياـ الليل فيو بالقرآف.أال ترل أف ا

                                                 
37
  62ص  2.ط اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ،   
38

 61ص  1. ط اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ،    
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كفيو أف قياـ الليل  39القرآف كناـ عنو بالليل تشدخ رأسو إٔب يـو القيامة ُب رؤياه صلى اهلل عليو كسلم.

  ينجي من النار، كىذا من فضائل القياـ.

 -أثر قيام الليل في تقوية الداعي:

ك٦تا ال شك فيو أف لقياـ الليل أثرا كاضحا ُب تقوية الداعي كذلك باعتبار النصوص الواردة ُب فضلو،   

كقد مر حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو آنف الذكر كالذم فٌسره الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

كالتابعُت كىو قوؿ مالك  بقياـ الليل.فقياـ الليل سنة مؤكدة، كما ىو قوؿ ٚتاىَت العلماء من الصحابة

كالشافعي كأٛتد، كاألخبار ُب ذلك متكاثرة، ك ذىب أبو حنيفة رٛتو اهلل تعأب إٔب كجوبو، كقاؿ غَته 

 .40ب على أىل القرآف. كالراجح قوؿ اٞتمهور، أنو سنة على عامة ا١تسلمُت جكا

الليل حىت تفطرت فعلى الداعية أف يقتدم بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كىو القدكة كقد قاـ 

 قدماه شكرا لربو كأمر اهلل تعأب الدعاة أف يقتدكا ّٔدم نبيو صلى اهلل عليو كسلم. حيث قاؿ تعإب: 

وئ  ۇئ ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ  ىئىئ  ی ی  ی  یحئ  مئ  ىئ  ڇ

ٱ  ٻ  يئ  جبحبخب  مب  ىب  يب جتحت  ختمتىت  يت  جث مث ىث 

 ڇٻ  ٻٻپ  پ  پپڀ ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 ِّ - ُِاألحزاب:  

                                                 
39

  118ص5ط  ششح اٌجخبسٞاثٓ ثطبي أثٛ اٌذغٓ ػٍٟ ثٓ خٍف ثٓ ػجذ اٌٍّه.   
40
  22ص  1ط  أدىبَ ل١بَ ا١ًٌٍع١ٍّب ثٓ ٔبصش ثٓ ػجذ هللا اٌؼٍٛاْ،   
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كقد جعلت قرة عُت النيب صلى اهلل ُب الصبلة كصلى حىت تورمت قدماه فقيل لو: أك ليس قد غفر   

إف اآلثار  41لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر؟ فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم "أفبل أكوف عبدا شكورا"

سيمة مأمور بو، الواردة ُب ىذا ا١تبحث تبٌُت أف شكر ا٠تالق تبارؾ كتعأب على نعمو الكثَتة كآالئو اٞت

 ڇژ  ڑ  ڑ  ک  ک        ک   کڇ كىذا ما دؿ عليو الكتاب كالسنة قاؿ تعأب: 

 ُِٓالبقرة:  ڇى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئڇكقاؿ عز من قائل:  ُُْالنحل: 

ڤڦڦڦڦڄڄڄ  ڄ  ڇكالشكر يستلـز ا١تزيد قاؿ تعأب:  

 ٕإبراىيم:  ڇڃ   ڃ  ڃ

أنو قاـ حىت توٌرمت قدماه، فقيل لو:تفعل  –صلى اهلل عليو ك سلم  –كُب الصحيحُت عن النيب     

 42ذلك كقد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر؟ فقاؿ: "أفبل أكوف عبد ا شكورا؟" 

كأمر صلى اهلل عليو كسلم معاذا بأف يقوؿ دبر كل صبلة"اهلل أعنػي على ذكرؾ كشكرؾ كحسن 

كيبدك أثر قياـ الليل على الداعية ُب طلب ا١تزيد من التوفيق كالتأييد كالػتمكُت، كما دلت  43".عبادتك

 عليو اآلية الكرًن "لئن شكرًب ألزيدٌنكم" 

                                                 
41

 292ص  4. ط اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ،    
42

  297-296ص  6ِٚغٍُ ثششح إٌٛٚٞ،  ط   14ص  3أخشجٗ اٌجخبسٞ ِغ اٌفزخ ط    
43

  53ص  3ٚإٌغبئٟ،  ط  86ص  2أخشجٗ أثٛداٚد ط   
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ككذلك من التأثَت: حسن التأسي بالنيب عليو الصبلة كالسبلـ كمن ٘تسك بسنة النيب فقد فاز ك٧تى كمن 

 أعرض عنها فلم ٭تالفو التوفيق.

ن التأثَت كذلك قياـ الليل تعود على الصرب ُب العبادة، كقد مر أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يقـو كم

 حىت تورمت قدماه كُب ذلك تعليما ألمتو بصفة عامة كللدعاة احملتسبُت بصفة خاصة. 

ما آية من كتابو  كمن التأثَت كذلك: الفوز ٔترضاة اهلل حيث أف اهلل تعأب مدح ا١تؤمنُت القائمُت ُب غَت

 ڇڑ  ڑککککگگگڳڳڳڱ  ڱڇالعزيز فقاؿ تعإب: 

  ُٗ - ُٕالذاريات: 

كُب ىذه اآليات الكرٯتات قرف اهلل تعأب قياـ الليل باالستغفار كاإلنفاؽ ُب سبيل اهلل كال ٕتتمع ىذه 

جب   حب  خب  مب  ڇالفضائل على أحد إال كقد أكجبت لو القبوؿ كالتوفيق من اهلل، يقوؿ اهلل تعأب: 

ٱ  ٻ  مج  جح  مح  جخ  حخ  ،ىب  يب  حت  خت  مت  ىت   يت   جث  مث  ىث     يث   

 ِٔ - ِّاإلنساف:  ڇٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

كقد ذكر اهلل من باب التفٌضل ببعض نعمو اليت تفضل كأنعم ّٔا على ىذه األمة منها "إنزاؿ القرآف 

الصرب ٟتكم ربو كعدـ طاعة آٙتا أك كفورا" الكرًن" كما فيو من الوجبات كالتكاليف الشرعية، ٍب أمر نبيو ب

كالبياف كإف كاف موجو إٔب النبػي صلى اهلل عليو كسلم لكنو يعٌت بو أمتو كذلك. كعليو فالداعية يستفيد 
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من قياـ الليل من الفوائد ما ال يعلم حصرىا إال اهلل كمنها انشراح الصدر بفعل الطاعة كاجتناب ا١تعصية 

 ل الطاعات ا١توجب حملبة اهلل عز كجل. كالتقرب إٔب اهلل بأفض

صلى اهلل عليو كسلم "إف اهلل تعأب  –كُب اٟتديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النيب   

قاؿ: "من عادل ٕب كلٌيا فقد آذنتو باٟترب، كما تقٌرب إٌٕب عبدم بشيء أحٌب إٌٕب ٦تٌا افًتضت عليو، 

 أحٌبو، فإذا أحببتو كنت ٝتعو الذم يسمع بو كبصره الذم يبصر كما يزاؿ عبدم يتقرب إٕب بالنوافل حىت

نٌو، كما ترددت  بو، كيده اليت يبطش ّٔا، كرجلو اليت ٯتشي ّٔا كإف سألنػي ألعطيٌنو كلئن استعاذين ألعيذ

 .44عن شيء أنا فاعلو ترددم عن نفس ا١تؤمن يكره ا١توت كأنا أكره مساءتو"

من أحباء اهلل كخاصتو... قاؿ العبلمة الشنقيطي رٛتو اهلل "فكل ىذه كيكفي الدعاة شرفنا أف يكونوا 

النصوص تدؿ على ما تضمنتو ىذه اٞتملة العظيمة من كوف الصبلة مفتاحا للجنة، كلذلك تردد ىذه 

 -اٞتملة بُت معنيُت : 

 ا١تعٌت األكؿ: إما أف يقاؿ إهنا مفتاح للجنة على اٟتقيقة. 

ؿ إهنا مفتاح لكل خَت يتوصل بو إٔب اٞتنة، كبذلك تكوف جامعة للفضائل، ا١تعٌت الثاين: كإما أف يقا

 .45كسببا من أعظم األسباب اليت يناؿ ّٔا اإلنساف خَتم الدنيا كاآلخرة"

كقاؿ عبد احملسن العبادم ُب التأكيد على تأثَت الصبلة ُب الداعية بعد ما أكرد اٟتديث القدسي السابق 

ف تطلق على السنة إطبلؽ عاـ يشمل الكتاب كالسنة كإطبلؽ يراد بو قاؿ ما نصو "كىذه أربعة معا
                                                 

44
  212-211ص 10ط   ششح صذ١خ اٌجخبسٞاثٓ ثطبي أثٛ اٌذغٓ ػٍٟ ثٓ خٍف ثٓ ػجذ اٌٍّه :  
45
  7ص  7ِذّذ اٌّخزبس اٌشٕم١طٟ.ششح اٌزشِز ٞ  ط  
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حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كإطبلؽ يراد بو ما يعتقد طبقا للسنة خبلفا للبدعة، كإطبلقا يراد 

 46بو ا١تأمور بو على سبيل الندب ال على سبيل الوجوب" 

أفضل األعماؿ يقوؿ ابن رجب اٟتنبلي بعد أف أكرد من  –صلى اهلل عليو كسلم  –فاإلقتداء بسنة النبػي 

ـر معاداهتم ك ٕتب  اٟتديث "١تا ذكر أف معاداة أكليائو ٤تاربة لو، ذكر بعد ذلك كصف أكلياءه الذين ٖتي

مواالهتم، فذكر ما يتقرب بو إليو كأصل الوالية:القرب، كأصل العداكة: البعد، فأكلياء اهلل ىم الذين 

 47رّٔم منو، كأعداؤه الذين أبعدىم عنو بأعما٢تم ا١تقتضية لطردىم كإبعادىم منو."يتقربوف إليو ٔتا يق

كالتقرب إٔب اهلل يكوف بالقياـ الداعية بالواجبات ٦تا فرض اهلل عليو، كتارة يكوف بالنوافل، كىذا ىو  

 السبيل ا١توصل بو إٔب مرضاة اهلل تعأب. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

46
 10-9ص  1. ط ششح عٕٓ أثٟ داٚدػجذ اٌّذغٓ اٌؼجبد،    

47
  9-8ص  40. ط جبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌذىُ ٔغخخ ِذممخاثٓ سجت اٌذٕجٍٟ.   
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 المبحث الثاني:ذكر اهلل تعريفو وفضلو وأثره وثمرتو على الداعي:         

من الصفات اليت ينبغي أف يتصف ّٔا الداعية إٔب اهلل أف يكوف لسانو رطبنا من ذكر اهلل، فبل يغفل عن 

ذكره ُب ليل أك هنار، قائما أك قاعدا، فنبينا صلى اهلل عليو كسلم، كاف دائم الذكر فقد نقل لنا صحابتو 

ضواف اهلل عليهم أف كاف يستغفر اهلل ُب آّلس الواحد سبعُت مرة أك يزيد، فالداعية إذنا البد أف يكوف ر 

دائم الصلة باهلل، كالذكر ٦تا يقوم ىذه الصلة، كُب ىذا ا١تبحث يتحدث الباحث عن مفهـو الذكر، 

 كيبُت فضائلو كأثره على مسَتة الدعوة إٔب اهلل.

  -تعريف الذكر:

ة: اٟتفظ للشيء كعدـ نسيانو كجرم الشيء على اللساف كقاؿ الواحدم: أصل الذكر ُب اللغة الذكر لغ

 48التنبيو على الشيء كمن ذٌكرؾ شيئا فقد نٌبهك عليو كإذا ذٌكرتو فقد نٌبهتو عليو"

الذكر قوؿ سيق للثناء أك الدعاء كال سياؽ ُب ا١تفرد. كقد نص اإلماـ النوكم ُب فتاكاه على أف ا١تفرد 

ليس ذكران كأيضان ىو ال يدؿ على تنزيو كإجبلؿ ليحصل باستحضار معناه بالقلب ثواب ألف الذكر إف  

كاف باللساف فهو مقابل الصمت كالسكوت كإف كاف بالقلب كيقاؿ لو ذكر بضم الذاؿ فهو مقابل 

 49الغفلة أك السكوت الباطٍت أك القوؿ النفسي كأيان ما كاف فهو يتحقق با١تفرد ببل شبهة.

 

                                                 
48

: ٌّذّذ ثٓ ِذّذ ربط اٌؼشٚط 162ص  10. ط رٙز٠ت اٌٍغخصٛس ِذّذ ثٓ أدّذ األص٘شٞ  أظش :أثٛ ِٕ  

  226ص  3اٌضث١ذٞ ط 
49

 ،  ثٛاعطخ اٌّىزجخ اٌشبٍِخ.غشائت اإلغزشاةأظش : األٌٛعٟ،     
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 وفي الشرع:

"يعٍت الذكر ما ٬ترم على اللساف كالقلب من تسبيح اهلل تعأب كٛتده كالثناء عليو كقراءة كتابو  -

كدعائو كتنفيذ أكامره كالتفكر ُب آالئو ك٥تلوقاتو.يقوؿ النوكم رٛتو اهلل: اعلم أف فضيلة الذكر غَت 

من عامل اهلل تعأب بطاعة فهو منحصرة ُب التسبيح كالتهليل كالتحميد كالتكبَت ك٨توىا بل كل 

 .50ذاكر هلل تعأب"

كالذكر يأٌب ُب استعماالت القرآف ٔتعٌت ا١توعظة كما يأٌب ٔتعٌت القرآف كمن اآليات اليت جاءت     

ىئ  ڇبكلمة الذكر ُب معناه قولو تعأب حكاية عن كبلـ ا١تنكرين لنبيو صاّب عليو الصبلة كالسبلـ: 

ٿ  ٿٿ  ڇكمن اآليات كذلك قولو تعإب:  ِٓالقمر:  ڇی    ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

  ْْالنحل:  ڇٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ

كمن  ٓالزخرؼ:  ڇگ  گ  ڳ     ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱڇكقولو تعأب: 

  ُص:  ڇٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇاآليات اليت جاء الذكر ٔتعٌت ا١توعظة قولو تعأب: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڇكيأٌب أحيانا ٔتعٌت العلم  كقولو تعأب: 

 ّْالنحل:  ڇڀ   ڀ  ٺ          ٺ  ٺ

                                                 
50

  258ص   صاد اٌذاػ١خا١ٌٙئخ اٌؼب١ٌّخ ٌٍزؼش٠ف ثبإلعالَ،     
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فمن األمثلة نبلحظ أف كلمة "الذكر" ا١تختارة للتعبَت ّٔا عن القرآف ُب كثَت من نصوص الكتاب العزيز   

 -تيعٍت ُب لوازمها الفكرية عن ٚتلة كلمات أك عبارات تتضمن ا١تعاين التالية : 

 تبليغ القرآف. -

 كجوب تلقيو عن ا١تبلغ. -

 كجوب فهمو كتدبره. -

 كجوب حفظو. -

الذاكرة لَتجع إٔب نصوصو عند كل مناسبة داعية ١تعرفة دين اهلل كجوب جعلو حاضرا ُب  -

 51كأحكامو."

كذكر اهلل تعأب حببلن متينان يربط ا١تخلوؽ ٓتالقو ك٬تعلو يعيش ُب معيتو سبحانو كيقيم النفس على 

 52اٞتادة كيثبتها على الصراط ا١تستقيم 

 -فضل الذكر:

  ،ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        ڇ كمن اآليات  الواردة ُب األمر بالذكر قولو تعأب: 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ڇكقاؿ تعأب:  ِْ - ُْاألحزاب:  ڇمئ  ىئ    يئ

 َِٓاألعراؼ:  ڇې  ى  ى ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

                                                 
51
  488ص 1ط  اٌؼشث١خ أعغٙب ٚػٍِٛٙب ٚفٕٛٔٙب اٌجالغخػجذ اٌشدّٓ دغٓ جٕىخ ا١ٌّذأٟ،   
52

 اٌّشجغ اٌغبثك ٔمال ػٓ اإلِبَ إٌٛٚٞ.  
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 ِٖالرعد:  ڇمب  ىب  يب   جت  حتختمت  ىت  يتجث  مث  ىثڇكقاؿ تعأب: 

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ ۉې ېې  ې     ڇكقاؿ تعأب: 

  ْٓالعنكبوت:  ڇىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ

ڻڻۀۀہہہ  ڇ شأنو: جل قاؿ

ہھھھھےۓۓ

﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺  

   ّٓاألحزاب:  ڇ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿

  ،ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  ڇ كقاؿ تعأب: 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

 ُُٗ – َُٗآؿ عمراف:  ڇڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

 ُْطو:  ڇپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺڇ كقاؿ تعأب:  

عن معاذ رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   -كمن األحاديث اليت جاءت ُب فضل الذكر ما يلي:

سلم "أال أخربكم ٓتَت أعمالكم كأزكاىا عند مليككم كأرفعها ُب درجاتكم، كخَت صلى اهلل عليو ك 



57 
 

لكم من إنفاؽ الذىب كالفضة كمن أف تلقوا عدككم فتضربوا أعناقهم كيضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا 

 53رسوؿ اهلل.قاؿ: ذكر اهلل عز كجل"

درداء رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ عن أيب ال -كركل اٟتاكم النيسابورم ُب ا١تستدرؾ على الصحيحُت:

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم: "أال أنبأكم ٓتَت أعمالكم كأزكاىا عند مليككم كأرفعها ُب 

درجاتكم كخَت لكم من إعطاء الذىب كالورؽ؟ كأف تلقوا عدككم فتضربوا أعناقهم كيضربوا أعناقكم؟ 

 54قالوا: كما ذاؾ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ذكر اهلل عز كجل"

ما عمل آدمي من عمل أ٧تى لو من عذاب اهلل من ذكر  –رضي اهلل عنو  –كقاؿ معاذ بن جبل   

 55 اهلل عز كجل.

كُب الًتمذم أيضا: عن أيب سعيد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سئل: أم العباد أفضل كأرفع   

 كًمن الغازم ُب سبيل اهلل؟ درجة عند اهلل يـو القيامة؟ قاؿ: الذاكركف اهلل كثَتا، قيل: يارسوؿ اهلل

قاؿ: لو ضرب بسيفو ُب الكفار كا١تشركُت حىت يتكٌسر كٮتتضب دما لكاف الذاكر هلل تعأب أفضل 

 56منو درجة "
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 خالصخ اٌفىشٚعٕذٖ ِٕمطغ وّب أفبدٖ أدّذ ِصطفٝ لبعُ اٌطٙطبٚٞ أظش :   239ص  5أخشجٗ أدّذ ط  

  26ص :  ػٓ فٛائذ اٌزوش
54

  673ص 1: ط  اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصذ١ذ١ٓ  
55

  372ص 4: ط  اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصذ١ذ١ٓ  
56

. ٚ٘ٛ ظؼ١ف ِشفٛػب ٚاألصٛة  228ص  11ط  عٕٓ اٌزشِزٞاٌزشِزٞ أثٛ ػ١غٝ ِذّذ ثٓ ػ١غٝ،    

  238"  ص  فٟ جبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌذىُٚفمٗ،  ٚلذ صٛة اثٓ سجت أٔٗ ِٓ لٛي ِؼبر سظٟ هللا ػٕٗ  " 
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كقد أكرد البخارم حديثا عن أيب موسى األشعرم عن النبػي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: "مثل الذم   

 .57ٌيت"يذكر ربو كالذم ال يذكر ربو مثل اٟتي كا١ت

كُب الصحيحُت عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم "يقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب: أنا 

عند ظن عبدم يب كأنا معو إذا ذكرين، فإف ذكرين ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي، كإف ذكرين ُب مؤل ذكرتو ُب 

ذراعا تقربت منو باعا، كإذا أتاين ٯتشي  مؤل خَت منو كإف تقرب إٌٕب شربا تقرب إليو ذراعا، كإف تقرب إليو

 58أتيتو ىركلة"

كفضائل الذكر كثَتة كافرة كقد أفرد اإلماـ ابن القيم اٞتوزية   كالذاكركف ىم القـو ال يشقى ّٔم جليسهم.

  -كأكردىا فائدة فائدة، كيلخص الباحث من ٚتلتها ما يلي: (فوائد للذكر فائدة من مائة)كتابا بعنواف: 

ء القلوب: كقاؿ أبو الدرداء رضي اهلل عنو: "لكل شيء جبلء كجبلء القلوب ذكر اهلل عز الذكر جبل

يقوؿ ابن القيم "كال ريب أف القلب يصدأ كما يصدأ النحاس كالفضة كغَت٫تا كجبلءه بالذكر،  59كجل"

غفلة فإنو ٬تلوه حىت يضعو كا١ترآة البيضاء فإذا ترؾ صدئ، فإذا ذكر جبل، كصدئ القلب بأمرين: بال

 60كالذنب، كجبلؤه بشيئُت باالستغفار كالذكر."

 -كقد سرد اإلماـ أكثر من مائة فائدة للذكر كمنها : 

 أف يطرد الشيطاف كيقمعو كيكسره. -
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  107ص  8وزبة ثذء اٌٛدٟ : ط  اٌجبِغ اٌصذ١خ  ػٍٝ رشل١ُ فزخ اٌجبس٠خ   
58

  ِزفك ػ١ٍٗ.   
59
  396ص  1: ط  فٟ شؼت اإل٠ّبْسٚاٖ اٌجٙمٟ  
60

 32ص  ِبئخ فٛائذ ٌٍزوشاثٓ اٌم١ُ اٌجٛص٠خ،    
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 أنو يرضي الرٛتن عز كجل. -

 أنو يزيل ا٢تم كالغم ُب القلب. -

 أنو ٬تلب للقلب الفرح  كالسركر كالبسط. -

 أنو يقوم القلب كالبدف. -

 جو كالقلب كيكسو الذاكر ا١تهابة كاٟتبلكة كالنضرة.أنو ينور الو  -

 أنو ٬تلب الرزؽ. -

 61أنو يورث احملبة اليت ىي ركح اإلسبلـ كقطب رحى الدين كمدار السعادة كالنجاة. -

 أنو ينجي من عذاب اهلل. -

 -أثر الذكر كٙترتو على الداعي إٔب اهلل: 

بتيبل رب ا١تشرؽ كا١تغرب ال إلو إال ىو فاٗتذه يقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب: "كاذكر اسم ربك كتبٌتل إليو ت 

 ككيبل"

 قاؿ ابن اٞتوزم: "أف الذكر ُب القرآف على عشرين كجها أحدىا: الذكر باللساف كمنو قولو تعأب: 
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 32ص  ِبئخ فٛائذ ٌٍزوشاثٓ اٌم١ُ اٌجٛص٠خ،   
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گ  ڳ  ڇكقولو تعأب:  ُِٓالبقرة:  ڇى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئڇ 

ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 ُُٗآؿ عمراف:  ڇہ  ہۀ  ہ  ہ  

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇالثاين:الذكر بالقلب كمنو قولو تعأب: 

 ڇڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

  ُّٓآؿ عمراف: 

حبخبمبىب  حئمئىئيئجبڇ  كمنو قولو تعأب: كالثالث: ٔتعٌت ا٠ترب:

ىئ  ی  یی   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ ڇ كمنو قولو تعأب:   ّٖالكهف:     ڇيب

 ِْاألنبياء:  ڇی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڇكالرابع: ٔتعٌت التوحيد كمنو قولو تعأب: 

  ّٔالزخرؼ:  ڇڦ
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڇ ا٠تامس: ٔتعٌت القرآف  كمنو قولو تعأب: 

 ،0ٓاألنبياء:  ڇگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱڇكقولو تعأب:   ِاألنبياء:  ڇٿ

 ٓالزخرؼ:  ڇگ  گ  ڳ ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱڇكقولو تعأب: 

فانطبلقا من النصوص اليت سبق ذكرىا كغَتىا تدؿ على أف لذكر اهلل سبحانو كتعأب أثر على  

 -الداعية من جوانب شىت، كملخصها:

أف الداعي يكوف دائما ُب ٕتديد إٯتانو كتقويتة صلتو بربو عز كجل إذ ٓب يزؿ لسانو رطبا بذكر 

 ُِٓالبقرة:  ڇى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئڇاهلل تعأب: 

كمن التأثَت أيضا أف الذكر سبب لرفعة الداعي ُب الدنيا كاآلخرة، كقد ركل مسلم عن أيب ىريرة  -

صلى اهلل عليو كسلم يسَت ُب طريق مكة، فمٌر ّتبل يقاؿ لو: رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسوؿ اهلل 

ٚتداف فقاؿ: "سَتكا ىذا ٚتداف سبق ا١تفردكف" قاؿ: كما ا١تفردكف يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: الذاكرين اهلل  

 62كثَتا كالذاكرات".

 أنو سبب ُب جلب رزؽ الداعية: -

ألمواؿ كاألكالد ككل ما ٖتتاجو اٟتياة فاهلل تعأب يرزؽ الداعية أكال بالرضا كالقناعة كثانيا با  

ی  ی   ی  ڇ: ـاإلنسانية، يقوؿ اهلل عز كجل على لسانو نبيو نوح عليو الصبلة كالسبل
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  63ص  8،  ثبة اٌذش ػٍٝ روش هللا رؼبٌٝ ط صذ١خ ِغٍُِغٍُ ثٓ دجبط،    
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ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ    ٺ  ی    جئ حئ   

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  

 - َُنوح:  ڇڃ   چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ ڃ  ڃ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇكقاؿ تعأب:   ُٖ

 ِّاألعراؼ:  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ

 -يطمئن قلب الداعي:

 ڇمب  ىب  يب   جت  حت ختمت  ىت  يت جث  مث  ىثڇيقوؿ اهلل تعأب: 

 ِٖالرعد: 

 -أثر الذكر على الداعية أنو سبب للقبوؿ: كمن -

فالداعية الصادؽ ٤تبوب عند اهلل ك٤تبوب عند الناس كىذا من فوائد الذكر كتأثَته ُب أعماؿ العباد 

كُب اٟتديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النبػي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ "إذا أحٌب اهلل عبدا 

ٌبو فيحبو جربيل فينادم جربيل ُب أىل السماء إف اهلل ٭تب نادل جربيل إف اهلل ٭تٌب فبلنا، فأح

 .63فبلنا فيحبو أىل السماء ٍب يوضع لو القبوؿ ُب األرض"
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  17ص 8ط ،  وزبة ثذء اٌٛدٟ ،  اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ  
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كإ٪تا ٭تب اهلل ا١تتقُت كيكره العصاة فاهلل ٭تمي من ٭تبو من كل سوء كما ٛتى أنبياءه كأكلياءه، 

قوب بن إسحاؽ بن إبراىيم عليهم يقوؿ اهلل تعأب عن الكرًن بن الكرًن بن الكرًن  يوسف بن يع

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  ڇالصبلة كالسبلـ: 

  ِْيوسف:  ڇچ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ

كُب اٟتديث: حدثنا ٤تمد بن ٭تي حدثنا إسحاؽ بن ٤تمد الفركم حدثنا إٝتاعيل بن جعفر 

بن لبيد عن قتادة بن النعماف أف رسوؿ عن عمارة ابن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ٤تمود 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: "إذا أحب اهلل عبدا ٛتاه الدنيا كما يظل أحدكم ٭تمي سقيمو 

قاؿ أبو عيسى كقتادة ابن النعماف الظفرم ىو أخو أيب سعيد ا٠تدرم ألمو ك٤تمود بن لبيد  64ا١تاء"

 ـ صغَت. قاؿ الشيخ األلباين حديث صحيح قد أدرؾ النيب صلى اهلل عليو كسلم كرآه كىو غبل

 -من تأثَت الذكر على الداعي أنو مبارؾ كال يشقى بو اٞتليس:-

ثػىنىا سيهىٍيله عىٍن أى   ثػىنىا كيىىٍيبه حىدَّ ثػىنىا بػىٍهزه حىدَّ ثػىنىا ٤تيىمَّدي ٍبني حىاًبًً ٍبًن مىٍيميوفو حىدَّ بًيًو عىٍن أىىًب كُب الصحيح "حىدَّ

ًإفَّ لًلًَّو تػىبىارىؾى كىتػىعىأبى مىبلىًئكىةن سىيَّارىةن فيٍضبلن يػىتىبػَّعيوفى ٣تىىاًلسى » قىاؿى  -صلى اهلل عليو كسلم-النَِّبّْ ىيرىيٍػرىةى عىًن 

ٍلى  ًتًهٍم حىىتَّ ٯتى نػىهيٍم كىبػىٍُتى ئي الذٍّْكًر فىًإذىا كىجىديكا ٣تىًٍلسنا ًفيًو ذًٍكره قػىعىديكا مىعىهيٍم كىحىفَّ بػىٍعضيهيٍم بػىٍعضنا بًأىٍجًنحى وا مىا بػىيػٍ

نٍػيىا فىًإذىا تػىفىرَّقيوا عىرىجيوا كىصىًعديكا ًإٔبى السَّمىاءً  اًء الدُّ فػىيىٍسأى٢تييمي اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ كىىيوى أىٍعلىمي ًًٍّٔم ًمٍن أىٍينى  -قىاؿى -السَّمى

نىا ًمٍن ًعٍنًد ًعبىادو لىكى ًَب األىٍرًض ييسى  بػّْريكنىكى كىيػيهىلّْليونىكى كى٭تىٍمىديكنىكى ًجٍئتيٍم فػىيػىقيوليوفى ًجئػٍ بّْحيونىكى كىييكى
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 وزبة اٌذ١ّخ.  381ص  4ط  عٕٓ اٌزشِزٞاٌزشِزٞ أثٛ ػ١غٝ ِذّذ ثٓ ػ١غٝ،    
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نَّىًت قىاليوا الى أىٍل رى  . قىاؿى كىىىٍل رىأىٍكا جى .قىاؿى كىمىاذىا يىٍسأىليوىًن قىاليوا يىٍسأىليونىكى جىنَّتىكى . قىاؿى فىكىٍيفى كىيىٍسأىليونىكى بّْ

نَّىًت قىاليوا كىيىٍستىًجَتيكنىكى  .قىاؿى كىىىٍل رىأىٍكا نىارًل قىاليوا لىٍو رىأىٍكا جى .قىاؿى كىًممَّ يىٍستىًجَتيكنىًٌت قىاليوا ًمٍن نىارًؾى يىا رىبّْ

فػىيػىقيوؿي قىٍد غىفىٍرتي ٢تىيٍم فىأىٍعطىٍيتػيهيٍم مىا سىأىليوا  -قىاؿى  -الى.قىاؿى فىكىٍيفى لىٍو رىأىٍكا نىارًل قىاليوا كىيىٍستػىٍغًفريكنىكى 

ٍرتػيهيٍم ٦تَّ  فػىيػىقيوليوفى رىبّْ ًفيًهٍم فيبلىفه عىٍبده خىطَّاءه ًإ٪تَّىا مىرَّ فىجىلىسى مىعىهيٍم قىاؿى فػىيػىقيوؿي كىلىوي  -قىاؿى -ا اٍستىجىاريكا كىأىجى

 65«.غىفىٍرتي ىيمي اٍلقىٍوـي الى يىٍشقىى ًًٍّٔم جىًليسيهيٍم 

ثػىنىا أىبيو أيسىامىةى  ثػىنىا ٤تيىمَّدي ٍبني اٍلعىبلىًء، حىدَّ عىٍن بػيرىٍيدو، عىٍن أىيب بػيٍردىةى، عىٍن أىيب ميوسىى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي عىًن حىدَّ

: اًمًل اٍلًمٍسًك كىنىاًفًخ اٍلًكًَت فىحىاًملي  -النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى "مىثىلي اٞتٍىًليًس الصَّاًلًح كىالسٍَّوًء كىحى

دى ًمٍنوي ر٭تنا طىيّْبىةن كىنىاًفخي اٍلًكًَت ًإمَّا أىٍف ٭تيٍرًؽى ثًيىابىكى كىًإمَّا  اٍلًمٍسًك ًإمَّا أىٍف ٭تيًٍذيىكى كىًإمَّا أىفٍ  تػىٍبتىاعى ًمٍنوي كىًإمَّا أىٍف ٕتًى

ًبيثىةن" دى ر٭تنا خى  66أىٍف ٕتًى

فذكر اهلل كاستحضار عظمتو من أعظم عدة للداعية كىذا نيب اهلل موسى عليو الصبلة كالسبلـ عند ما 

لفرعوين كرآل ما رآل من أّٔة ملك الدنيا استحقره بذكر اهلل العلي القدير، فقاؿ مبتهبل دخل الببلط ا

ٴۇ     ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ڇإٔب اهلل عز كجل كمستعصما بو كمستجَتا من جربكت طغاة األرض: 

   ېئ  ېئ  ېئ   وئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۋ  ۋ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    
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  68ص  8ط  اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ،    
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  وزبة ثذء اٌٛدٟ 125ص  8اٌجخبسٞ،  اٌجبِغ اٌصذ١خ ط     
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ىئ يئ حب خبمب  ىب يب حت  ختمت ىت   ىئ    ىئ   ی  ی  ی حئ  مئ

  ّٕ - ِٓطو:  ڇيت

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ڇكُب آية أخرل يقوؿ اهلل تعأب: 

ۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئېئېئېئىئىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  

يونس:  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ يئ  جب   

ٖٖ - ٖٗ 

يقوؿ اهلل تعأب على  بل كاألجياؿ اٟتاضرة كالقادمةإذا فتأثَت ذكر اهلل شأنو عظيم على الداعية كا١تدعو 

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ڇ لساف نوح: 

ی  ی   ی   حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت    حت  

 ِٖ - ِٔنوح:  ڇخت  مت     ىت   

لدف نوح عليو الصبلة كالسبلـ فتأثَت ذكر اهلل أمر كاقعي ُب تاريخ مسَتة الدعوة اإلسبلمية من 

جاء بسيد  –إٔب نبينا ٤تمد عليو أفضل الصبلة كأًب التسليم، فنيب اهلل يونس عليو الصبلة كالسبلـ

 ستغفار، كالقرآف الكرًن ٭تكي لنا ىذه القصة العظيمة ذات تأثَت عميق ُب نفوس الداعية ا١تخلص اال
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ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ڇيقوؿ اهلل تعأب: 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  

 ٖٖ - ٕٖاألنبياء:  ڇھ  ھ  ے  
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 المبحث الثالث: أثر الصبر في الدعوة إلى اهلل

ٯتر اإلنساف ا١تسلم ُب مسَتة حياتو بالكثَت من الصعاب كا١تشاكل، اليت ُب كثَت من األحياف ينوء 

بنكد اٟتياة، لكن ىذه ا١تتاعب ُب عُت الداعية إٔب اهلل ٢تا بريق آخر، فهو يرل ُب احملنة ْتملها، كيشعر 

منحة ٮتترب اهلل ّٔا إٯتانو، كمنحة ُب أف كل أمور ا١تؤمن كلو لو خَت فهي طريقو للصرب الذم جاءت ّٔا 

كالباحث ُب ىذا  البشرل ألصحابو ُب كتاب اهلل، كمنحو اهلل الكثَت من الفضائل إف ىو صرب كاحتسب.

ا١تبحث يبُت أثر الصرب على الدعوة إٔب اهلل، يبُت من خبللو أف كل دعوة البد ٢تا من شدائد كالبد 

 ٟتامليها من صرب.

الصرب لغة: صىبػىرىه عن الشيء يىٍصربيه صىرٍبان حىبىسىو )صرب( الصاد كالباء كالراء أصوؿ ثبلثة، األكؿ 

ث جنس من اٟتجارة. فاألكؿ الصرب، كىو اٟتبس. يقاؿ: صربت اٟتبس، كالثاين أعإب الشيء، الثال

 67نفسي على ذلك األمر، أم حبستها

كالصرب ُب اصطبلح القرآف: الصرب ىو حبس النفس على ما تكرىو من ترؾ ا١تعاصي كمن الصرب 

. كٯتكن القوؿ بأف الصرب ىو حبس النفس على 68على ا١تصائب كعلى األكامر الثقيلة على النفوس

قتضيو العقل كالشرع أك عما يقتضياف حبسها عنو، كيشمل ذلك أنواع الصرب الثبلثة: الصرب ما ي

بر اعلى طاعة اهلل كالصرب عن معصية اهلل، كالصرب على أقدار اهلل ا١تؤ١تة، فبل يستحق العبد اسم الص

 التاـ، حىت يوُب ىذه الثبلثة حقها.
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 256ص  3.ط ِمب١٠ظ اٌٍغخأثٛ اٌذغٓ أدّذ ثٓ فبسط ثٓ صوش٠بء  
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 162ص  1ط  رفغ١ش اٌغؼذٞعؼذٞ،    
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الداعية، كقد  حضركرم ال بد منو ُب ٧تا ىذا عن الصرب كأما عن أثره على الداعية فهو أمر 

اذكر ىنا مناسبة اآلية  اٟتصركلما أمر اهلل أنبيائو بالصرب فعلى سبيل ا١تثاؿ ال   ةتكررت ىذه اللفظ

ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڇ الكرٯتة كاليت يقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب فيها: 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ    ھ     ے  ے  ۓ  

 َُُاألعراؼ:  ڇڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ،ۓ   

- َُِ 

قـو نوح كىود  -يقوؿ كىبة الزحيلي "بعد أف قص اهلل تعأب على نبيو أخبار قرل األقواـ ا٠تمسة   

كما كاف من إىبلكو الكافرين كإ٧تائو ا١تؤمنُت، كإعذاره إليهم ببياف اٟتق باألدلة  - كصاّب كلوط كشعيب

على ألسنة رسلهم، أراد اهلل تسلية نبيو كتثبيتو على الصرب على دعوتو، كتذكَته بالعربة من قصص 

 69"ا١تاضُت، كأف ما يبلقيو من قومو ليس جديدا كإ٪تا ىو طريق قدًن سلكو كثَت من أقواـ األنبياء

ف آكىو من أبرز األخبلؽ الوارد ذكرىا ُب القر ! فالصرب لو أ٫تية كبَتة لتأثَت إ٬تايب على الداعية كيف ال

حىت لقد زادت مواضع ذكره فيو عن مائة موضع، كما ذلك إال لدكراف كل األخبلؽ عليو كصدكرىا منو 

 فكلما قلبت خلقا أك فضيلة كجدت أساسها كركيزهتا الصرب.

                                                 
69

   23ص  9: ط  اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش  
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احملرمة. كشرؼ النفس: صرب عن شهوة البطن. ككتماف النظرة  عن شهوة الفرج كالعُت ك صرب)فالعفة:  

الصرب ىو حبس النفس عما تنازع إليو كٝتي رمضاف شهر الصرب لذلك، ككل  -السر كىكذا... كقيل:

حابس شيئا فقد صربه، كمنو ا١تصبورة اليت هني عنها كىي البهيمة تتخذ غرضا كترمى حىت تقتل. كقيل: 

للصابر على ا١تصيبة صابرا، ألنو حبس نفسو عن اٞتزع كحكى ابن األنبارم عن بعض أىل العلم أنو 

 70."(قاؿ: " ٝتي صرب النفوس صربا ألف ٘تٌرره ُب القلب... كتمرر الصرب ُب الفم

 -كذكر بعض ا١تفسرين أف الصرب ُب القرآف على ثبلثة أكجو:

ڀ  ٺٺ   ڇو تعأب: الصرب نفسو كىو حبس النفس كمنو قول أحدىا:

  ُٕآؿ عمراف:  ڇٺ  ٺ  ٿ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڇكقولو تعأب: 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڀ  ڀ   ٺ  ڇ كقولو تعأب عن نبيو أيوب عليو السبلـ:  ُِإبراىيم:  ڇڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 ْْص:  ڇٹڤ  ڤ  ڤ ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ 
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 175ص  ٔض٘خ األػ١ٓ إٌٛاظش  فٟ ػٍُ اٌٛجٖٛ ٚإٌظبئشاثٓ اٌجٛصٞ،    
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البقرة:  ڇۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷     ﮸ڇ كالثاين: الصـو كمنو قولو تعأب: 

ْٓ   

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ڇكمنو قولو تعأب:  -كالثالث: اٞترأة:

 أم فما أجرأىم على النار.  ُٕٓالبقرة:  ڇۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ

يريد ما  ؛فقاؿ لو "ما أصربؾ على اهللب كحكى األصمعي أف أعرابيا حلف لو رجل كاذب غذكره الرا

 71أجرأؾ على اهلل 

  -كمن اآليات اليت أمر اهلل تعأب فيها عباده بالصرب كا١تصابرة كهناىم عن ضد٫تا قولو جبل ُب عبله:

 ََِآؿ عمراف:  ڇائ  ائەئەئ وئوئۇئۇئ ۆئۆئڇ

فقاؿ  الدنيا كاآلخرة.ففي ىذه اآلية الكرٯتة ذكر اهلل تأثَتىا ُب ٧تاح علمية الدعوة كفبلح الداعية ُب 

 سبحانو معلبل "لعلكم تفلحوف" 

كتأمل قوؿ سيد قطب معلقا على اآلية السابقة مبيننا ما للدعوة إٔب اهلل من حاجة ماسة إٔب الصرببل 

 بالعقبات حافل شاؽ، طويل طريق إنو. الدعوة ىذه ُب الطريق زاد ىو كا١تصابرة فيقوؿ رٛتو اهلل: "كالصرب

 شهوات على الصرب: كثَتة أشياء على الصرب. كاالبتبلء كباإليذاء كاألشبلء الدماءب مفركش كاألشواؾ

 على كالصرب! قريب من كمبل٢تا كعجلتها كنقصها، كضعفها كمطا٤تها، كأطماعها كرغائبها، النفس
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 176ص   ٔض٘خ األػ١ٓ إٌٛاظش فٟ ػٍُ اٌٛجٖٛ ٚإٌظبئش اثٓ اٌجٛصٞ،   
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، كغركرىم، كأثرهتم، طباعهم كا٨تراؼ، تصورىم كسوء كجهلهم كضعفهم كنقصهم الناس شهوات

 كغلبة، الشر كانتفاش، الطغياف ككقاحة، الباطل تنفج على كالصرب! للثمار كاستعجا٢تم، كالتوائهم

 ككساكس الطريق كطوؿ، ا١تعُت كضعف، الناصر قلة على كالصرب! كا٠تيبلء الغركر كتصعَت، الشهوة

 من النفس ُب تثَته كما، كلو ٢تذا اٞتهاد مرارة على كالصرب! كالضيق الكرب ساعات ُب الشيطاف

 أحيانان  الرجاء كقلة، ا٠تَت ُب أحيانان  الثقة كضعف، كالضيق، كاٟتنق، كالغيظ األٓب من. متنوعة انفعاالت

 ُب النفس ضبط على كلو ذلك بعد كالصرب! كالقنوط أحيانان  كاليأس كالسأـ كا١تلل البشرية؛ الفطرة ُب

 إٔب اندفاع كبدكف خيبلء كبدكف، كشكر تواضع ُب الرخاء كاستقباؿ، كالغلبة كاالنتصار القدرة ساعة

، لقدره كاستسبلـ، باهلل صلة على كالضراء السراء ُب كالبقاء! االعتداء إٔب اٟتق القصاص كٕتاكز، االنتقاـ

 يصادؼ ٦تا - مثلو كعلى - كلو ىذا على كالصرب .كخشوع كثقة طمأنينة ُب كلو إليو األمر كرد

 ٢تذه اٟتقيقي ا١تدلوؿ تنقل ال فالكلمات. الكلمات حقيقة تصوره ال.. الطويل الطريق ىذا ُب السالك

 كالذين !كمرارات كٕتارب انفعاالت كتذكقها الطريق؛ مشقات عاىن من ا١تدلوؿ ىذا يدرؾ إ٪تا. ا١تعاناة

 كانوا. النداء ىذا ٔتذاؽ أعرؼ فكانوا. اٟتقيقي ا١تدلوؿ ذلك من كثَتة جوانب ذاقوا قد كانوا آمنوا

 72يزاكلوه" أف إليهم اهلل يطلب الذم الصرب معٌت يعرفوف
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 551ص  4ط  فٟ ظالي اٌمشآْ  ع١ذ لطت،   
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 -تأثير الصبر على الداعية في التقوى :

ڃچ  چ  چ  چ  ڇكللصرب تأثَت عظيم على الداعية ألنو مقركف بالتقول ُب قوؿ اهلل تعأب: 

كقاؿ  ُِٓآؿ عمراف:  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ۉ       ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉڇعز من قائل: 

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   

 ّْالشورل:  ڇىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئڇكقاؿ أيضا:  ُٖٔآؿ عمراف:  ڇۆئ

 ففي اآلية األكٔب قرف اهلل تعأب الصرب بالتقول كُب الثانية بعـز األمور ككذلك ُب الثالثة.

 : تأثير الصبر على الداعية في لزوم الطاعات

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حبخب  مب   ىب  يب  جت  حت    ختمت   ڇقاؿ ا١تؤب عز كجل: 

 َُالزمر:  ڇىت  يت  جثمث  ىث   يث   حج  مج  جح  مح

ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇكيقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب ُب تقرير ىذه اٟتقيقة: 

 ٔٗالنحل:  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ
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يقوؿ كىبة الزحيلي ُب شرح ىذه اآلية كبياف تأثَتىا على الداعية "ىذه اآلية ترغيب للرجل كا١ترأة ُب      

كىو الصرب على  -أداء الطاعات كالفرائض الدينية، فبعد أف رٌغب اهلل تعأب ا١تؤمنُت ُب القسم األكؿ:

زيهم على أحسن أعما٢تم اليت تشمل مالتزموه من شرائع اإلسبلـ، لقولو: "كلنجزين الذين صربكا" بأف ٬ت

 73ا١تباحات كا١تندكبات كالواجبات، كيثيبهم..."

كىذا ىو السر ُب مقارنة الصرب بفضائل األعماؿ بل بأصوؿ العقائد كاإلٯتاف ذلك أف اهلل تبارؾ كتعأب 

  -اؿ تعإب:قرف الصرب ٔتقامات اإلٯتاف كأركاف اإلسبلـ كقيم اإلسبلـ كمثلو العليا، فقرنو بالصبلة فق

  ُّٓالبقرة:  ڇۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئڇ

ۆۆۈۈ ٴۇۋۋ  ڇ  كقرنو باألعماؿ الصاٟتة عمومان ُب قولو تعإب: 

ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ڇكجعلو قرين التقول فقاؿ تعإب:   ُُىود:  ڇۅ     ۅ  ۉ

ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     

ھ  ھ  ے  ےۓ ۓ   ڇكقرين الشكر  َٗيوسف:  ڇڻ

﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  
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 228 -227ص  14. ط رفغ١ش ا١ٌّٕشٚ٘جخ اٌضد١ٍٟ،    
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پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇكقرين اٟتق  ٓإبراىيم:  ڇ﯁

 ُٕالبلد:  ڇۅ  ۅۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى     ڇ كقرين ا١ترٛتة ّ العصر:  ڇٺ

السجدة:  ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌڇكقرين اليقُت 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک      ڇ كقرين التوكل ِْ

  .ٗٓ - ٖٓالعنكبوت:  ڇگ  گگ  گ  ڳ   ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ىث   يث   حج  ڇ أجرا ٤تددا إال أجر الصابر كالصائم كالعاُب، فقاؿ ُب الصابر:  كاهلل جعل لكل عمل

رضي اهلل  –حديث أيب ىريرة كُب الصائم قولو صلى اهلل عليو كسلم ُب  َُالزمر:  ڇمج  جح  مح

صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:"كل عمل ابن آدـ لو إال الصـو فإنو ٕب كأنا أجزم بو  –عن النيب  –عنو 

ھ  ھ  ے  ےۓ  ڇكقاؿ ُب العاُب:  74ك٠تلوؼ فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح ا١تسك"

﮹    ﮺  ﮻ ﮸    ﮴  ﮵  ﮶﮷    َْالشورل:  ڇۓ  ﮲   ﮳  
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 211ص  7/ وزبة ثذء اٌٛدٟ ط  اٌجبِغ اٌصذ١خ.ػٍٝ رشل١ُ فزخ اٌجبسٞاٌجخبسٞ،    
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 المبحث الرابع: الهجرة إلى اهلل تعريفها وأقسامها وضوابطها                       

قد تضيق بالداعية إٔب اهلل الدنيا على سعتها، لكثرة معاصي أىلها أك ٟترّٔم إياه كمنعو من ٦تارسة 

ق للداعية أف العملية الدعوية، فيهجر بلده لينشر الدعوة ُب بلد آخر، كقد يكوف ُب ٣تلس عبارات ال يلي

يسمعها أك يقبلها لفظاظتها أك ١تخالفتها لشرع اهلل فيهجر ىذا آّلس كيهجر أىلو إٔب أف يعودكا عن 

قو٢تم، كأينا كاف الغرض من ا٢تجرة فإف الداعية مطالب بنشر الدعوة كٓب ٭تدد لو بقعة معينة أك أناس 

، كُب ىذا ا١تبحث يناقش الباحث مفهـو بعينهم، فكاف عليو أف يقـو بواجبو ُب أم مكاف كمع أم أناس

 ا٢تجرة إٔب اهلل كيبُت أقسامها كفضائلها.

ا٢تجرة لغة: من ا٢تجر كىو ضد الوصل كبابو نصر كىجرانا أيضا كاالسم ا٢تجرة كا١تهاجرة من أرض إٔب 

فٌسر  أرض ترؾ األكٔب للثانية كالتهاجر التقاطع، كا٢تجر بالفتح أيضا ا٢تذياف... كالكبلـ مهجور كبو

 َّالفرقاف:  ڇۇ  ۆ ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅڇ٣تاىد كغَته قولو تعأب: 

 75أم باطبل كا٢تجر بالفتح  كا٢تاجرة كا٢تجَت نصف النهار عند اشتداد اٟتر، كالتهٌجر السَت ُب ا٢تاجرة"
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 705ص  1. ط ِخزبس اٌصذبحِذّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ ػجذ اٌمبدس اٌشاصٞ،    
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 أقسام الهجرة:

أك  بالبدف، أك باللساف،ا٢تجر كا٢تجراف: مفارقة اإلنساف غَته، إما  76ك جاء ُب مفردات القرآف: ىجر

ٹ  ٹ   ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڇ القلب. قاؿ تعأب: 

  ّْالنساء:  ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چچ  چ

 ڇۇۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅڇكناية عن عدـ قرّٔن، كقولو تعأب: 

 َّالفرقاف: 

٭تتمل  َُا١تزمل:  ڇک  گ  گڇ أك باللساف. كقولو تعإب:  فهذا ىجر بالقلب أك بالقلب كاللساف

 الثبلثة، كمدعو إٔب أف يتحرل أم الثبلثة إف أمكنو مع ٖترم آّاملة، ككذا قولو تعأب: 

 ْٔمرًن:  ڇڭ  ڭڇ

 فحث على ا١تفارقة بالوجوه كلها. ٓا١تدثر:  ڇۆ   ۆ  ڇكقولو تعأب: 

كذكر عن األسيوطي: أف ا٢تجرة ٙتانية أقساـ ا٢تجرة األكٔب: إٔب اٟتبشة، عندما آذل الكفار الصحابة، 

أذف ٢تم النيب صلى اهلل عليو كسلم فيها إٔب أرض اٟتبشة، كأذف ٢تم مرة ثانية، كىي الثانية، كالثالثة من 

 مكة إٔب ا١تدينة. 
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 1ص 1: ط ِفشداد اٌمشآِْذّذ ثٓ ٔب٠ف،   
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 عليو كسلم لتعلم الشرائع، ٍب يرجعوف إٔب قومهم ىجرة القبائل إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل -الرابعة: 

 لينذركىم.

 ىجرة من أسلم من مكة ليأٌب إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم. -ا٠تامسة: 

ىجرة من كاف مقيما بدار كفر كال يقدر على إظهار الدين، فإنو ٬تب عليو أف يهاجر إٔب  -السادسة:

 77بلد اإلسبلـ ىذا لفظ األسيوطي ُب ا١تنتهي"

) ا٢تجرة األكٔب إٔب  -كىناؾ تقسم آخر للهجرة حيث ذكر ابن دقيق العيد بأهنا مقسمة إٔب أنواع كىي:

ا٢تجرة الثالثة: ىجرة القبائل _ ا٢تجرة الرابعة: ىجرة من  –ا٢تجرة الثانية: من مكة إٔب ا١تدينة –اٟتبشة

 78ة:  ىجر ما هنى اهلل عنو."ا٢تجرة ا٠تامس-أسلم من أىل مكة ليأٌب إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم

ۓ  ڇ قولو تعأب:  -كقد كردت آيات كثَتة ُب اٟتث على ا٢تجرة كالثناء على ا١تهاجرين كمنها:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  

ۉ   ۉ  ېې  ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ ی  یی   ی  جئ  حئ  مئ  

 ٗ - ٖ اٟتشر:  ڇىئ  يئ  جب
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ك ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ِذّذ ػٍّبء ٔجذ األػالَ ِٓ ػصش اٌش١خ ِذّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة ئٌٝ ػصشٔب ٘زا  رذم١ 

 449ص  17ط  اٌذسس اٌغ١ٕخ فٟ اٌىزت إٌجذ٠خثٓ اٌمبعُ : 
78

  178ص 42ط   اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خٚصاس األٚلبف ٚاٌشإْٚ اإلعال١ِخ ثى٠ٛذ،    
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ڇكقاؿ عز من قائل: 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  

 ََُالتوبة:  ڇٹ  ڤ

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ڇكقولو تعأب: 

ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ڇكقولو تعأب:  ْٕاألنفاؿ:  ڇې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ

 ُِٖالبقرة:  ڇ﮺   ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮿ ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ڇكقولو تعأب: 

  ََُالنساء:  ڇەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڇ  كقولو تعأب:

چ  چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ 

   ُٓٗآؿ عمراف:  ڇڇ
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڇكقاؿ تعأب ُب بياف الذين ظلموا أنفسهم بًتؾ ا٢تجرة: 

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  

  ٕٗالنساء:  ڇڱ  ں

النيب صلى اهلل عليو كمن األحاديث الواردة ُب شأف ا٢تجرة ما ركاه عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو عن 

األعماؿ بالنية كلكل امرئ ما نول فمن كانت ىجرتو إٔب اهلل كرسولو فهجرتو إٔب اهلل إ٪تا " -كسلم قاؿ:

 .79كرسولو، كمن كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أك امرأة يتزكجها فهجرتو إٔب ما ىاجر إليو" 

قصدا قبيحا كنيتو تزيد العمل شرا  كجاء ُب حاشية السندم بعد كبلـ طويل "قصد التقرب بالسيئات يعد

فهي داخلة ُب شر النيات ال ُب خَتىا، كا١ترء ٬تزل ْتسبها عقابا فهي داخلة ُب اٟتديث، كإذا تقرر 

ىاتاف ا١تقدمتاف ترتب عليهما قولو"فمن كانت ىجرتو إٔب اهلل كرسولو" أم قصدا كنية فهجرتو إٔب اهلل 

 80كرسولو أم أجرا كثوابا"

ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو فتح مكة "ال  كُب اٟتديث عن

ىجرة كلكن جهاد كنية كإذا استنفرًب فانفركا "كُب لفظ" ال ىجرة بعد الفتح كلكن جهاد كنية كإذا 

 81استنفرًب فانفركا." 
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 21ص  1،  وزبة ثذء اٌٛدٟ ط اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ،     
80

 8-7ص 1ط  دبش١خ اٌغٕذٞ ػٍٝ صذ١خ اٌجخبسِٞذّذ ثٓ ػجذ اٌٙبدٞ اٌغٕذٞ اٌّذٟٔ اٌذٕجٍٟ    
81
  17ص  4ٚ  ط  92ص 4وزبة ثذء اٌٛدٟ ثبة "ال ٘جشح ثؼذ اٌفزخ " ط  اٌجبِغ اٌصذ١خ، اٌجخبسٞ،    



80 
 

ـ ال ىجرة بعد الفتح فقد قاؿ كقاؿ ابن فودم ُب تأكيل ىذا اٟتديث أما تأكيل قولو عليو الصبلة كالسبل

 .82العلماء: أم ال ىجرة من مكة بعد الفتح، بعد أف صارت دار اإلسبلـ"

 كأما العبلمة ابن القيم اٞتوزية فقسم ا٢تجرة إٔب نوعُت: 

 ىجرة باٞتسم من بلد إٔب بلد. -األكٔب:

( فيهاجر بقلبو من ٤تٌبة غَت ا٢تجرة بالقلب إٔب اهلل كرسولو، كىي ىجرة تتضمن )ًمٍن( ك )ًإٔب -الثانية:

اهلل إٔب ٤تٌبتو، كمن عبودية غَته إٔب عبوديٌتو كمن خوؼ غَته كرجائو كالتوكل عليو إٔب خوؼ اهلل كرجائو 

كالتوكل عليو، كمن دعاء غَته كسؤالو كا٠تضوع لو كالذؿ كاالستكانة لو إٔب دعائو كسؤالو كا٠تضوع لو 

 83كالذؿ كاالستكانة لو.

اجبة على القادر ٦تن ال ٯتكنو إظهار دينو كأداء كاجباتو، كمستحبة ُب حق من ٯتكنو من كحكم ا٢تجرة ك 

إظهار دينو كلكنو ٭تب ا٢تجرة لتكثَت ا١تسلمُت ّٔا، كمعونتهم كجهاد الكفار كاألمن من غدرىم، كالراحة 

فإف ٛتل على  من رؤية ا١تنكر بينهم، كأما العاجز فيعذر من أسر أك مرض أك غَته فتجوز لو اإلقامة،

 84نفسو كتكلف ا٠تركج أجر.
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 17،  ص ث١بْ ٚجٛة اٌٙجشح ػٍٝ اٌؼجبدػضّبْ ثٓ فٛدٞ،      
83
 177ص 42ط   اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خٚصاس األٚلبف ٚاٌشإْٚ اإلعال١ِخ ثى٠ٛذ،   
84

 190ص  6، ط فزخ اٌجبسٞاثٓ دجش اٌؼغمالٟٔ   
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 ضوابط الهجرة إلى اهلل :

 -كللهجرة ضوابط مستنبطة من تعاليم اإلسبلـ:

 إخبلص النية فيها.-

 أف تكوف ا٢تجرة من دار الكفر إٔب دار اإلٯتاف. -

 أف يكوف ا١تهاجر من ا١تستضعفُت ُب األرض. -

 القدرة على ا٢تجرة. -

أكؿ اإلسبلـ على من أسلم لقلة ا١تسلمُت كحاجتهم إٔب االجتماع فلما فتح اهلل "ككانت ا٢تجرة فرضا ُب 

مكة دخل الناس ُب دين اهلل أفواجا فسقط فرض ا٢تجرة إٔب ا١تدينة كبقي فرض اٞتهاد كالنية على من قاـ 

 85بو أك نزؿ بو عدك."
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  36ص  6ط  فزخ اٌجبسٞاثٓ دجش،   
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 الفصل الثاني: وصايا القرآن في أوائل سورة المدثّر

 المبحث األول: النذارة تعريفها وأىميتها وأثرىا في الدعوة.                

بإنذار قومهم من عذاب اهلل إف خالفوا أمره، كبالبشرل ١تن  وامهمة أساسسية من مهمات الرسل أف يقوم

أطاع أكامره، كعمل ٔتقتضاه، فاألمر دائر بُت الًتغيب كالًتىيب، كىذا لو أثر بالغ ُب نفوس ا١تدعوين، 

ٓب ٕتعلهم يعودكا إٔب أكامر اهلل، جاءهتم ا١توعودات فذكرهتم بالعقاب الذم ات فإف كانت كل ا١تغري

لقد بٌينت سورة ا١تدثر مفهـو النذارة كمدلو٢تا ُب سبع آيات ُب ىم خالفوا أمر اهلل، ك  سيلحق ّٔم إف

كالدليل مطلع السورة حيث تقرر اآليات أف اهلل تعأب بعث رسولو بالنذارة عن الشرؾ كيدعو إٕب التوحيد 

ۅ    ،ۈ  ٴۇ  ۋ  ،ۆ     ۆ      ،ڭ  ۇ   ،ڭ  ڭ   ،ے   ۓ   ،ھ  ھ  ڇ قولو تعأب: 

فإنو )بعثو اهلل بالنذارة عن الشرؾ( ٭تذر منو كينذر ًمن كبالو ُب الدنيا كاآلخرة،   ٕ - ُا١تدثر:  ڇۅ  

ألنو ٭تبط العمل، كصاحبو ٥تلد ُب النار، كبعثو اهلل ) يدعو إٔب التوحيد ( كإفراده كحده جل كعبل 

ىو ألف ىذا مدلوؿ كلمة  كالسبب ُب تقدًن النذارة عن الشرؾ قبل الدعوة إٔب التوحيد، 86بالعبادة."

التوحيد ال إلو إال اهلل، كألف اآلية )قم فأنذر( تقتضي ذلك، فبدأ ّتانب الشرؾ لكوف العبادة ال تصح 

 مع كجود ا١تناُب، فلو كجدت كا١تناُب ٢تا موجود ٓب تصح قاؿ سبحانو:

                                                 
86

 50ص  1ط  ر١غ١ش اٌٛصٛي ئٌٝ اٌضالصخ األصٛي.ػجذ اٌّذغٓ ِذّذ اٌمبعُ.   
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صلى اهلل عليو -كلقولو }فمن يكفر بالطاغوت كيؤمن باهلل فقد استمسك بالعركة الوثقى ال انفصاـ ٢تا{ 

: "من قاؿ ال إلو إال اهلل, ككفر ٔتا يعبد من دكف اهلل, حـر دمو كمالو كحسابو على اهلل عز كجل" -كسلم

 87(.1ركاه مسلم )

ٍب ثٌت بالتوحيد ألنو أكجب الواجبات كال يرفع عمل إال بو كإذا خالط الشرؾ العمل أفسده         

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ڇمد صلي اهلل عليو كسلم: كأحبط العمل قاؿ سبحانو لنبيو ٤ت

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ٓٔالزمر:  ڇ﮶      ﮷  

 -تعريف النذارة:

ارة بفتح النوف ا١تشددة من اإلنذار، كاإلنذار        فكلمة النذارة: ٖتتمل أكثر من ضبط، كمن ذلك النَّذى

كالنذارة  88يأٌب ُب اللغة ٔتعٌت التحذير، يقاؿ أنذر الوالد كلده أال يعود إٔب خطئو، إذا حذره بعد ذلك.

 .89السبلمة بو لتقع ا١تخافة ٔتوضع ُب اللغة اإلعبلـ

 -ارة:أىمية النذ

فللنذارة أ٫تية كبَتة ُب الدعوة إذ أهنا تتضمن معاف عديدة من أساليب الدعوة إٔب اهلل عز كجل،    

ففيها التذكَت كاإلنذار كالتحذير كما تشمل معٌت التهديد ُب بعض مدلوالهتا يقوؿ تعأب لنبيو الكرًن 

     ،  صايا القرآنية اٞتامعة ا١تعجزةمرشدا إياه طريق الدعوة إٔب اهلل كمبينا لو نقطة االنطبلؽ ُب الو 
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 -سظٟ هللا ػُٕٙ–ِٓ دذ٠ش أثٟ ِبٌه ػٓ أث١ٗ  50ص  1ط  صذ١خ ِغٍُِغٍُ ثٓ دجبط.  
88

  133ص  1ط  ِفزبح اٌٛصٛي ششح صالصخ األصٛيِزؼت ثٓ ِغؼٛد اٌجؼ١ذ،    
89

  694ص  اٌزٛل١ف ػٍٝ ِّٙبد اٌزؼبس٠فِذّذ ػجذ اٌشؤٚف ا١ٌّٕبٚٞ،   
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ڇ  ڇ  ڇڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ     ٹ ٹ ڇ

گ  گ  گ  گڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ڻ  ڻ   ڻ         ،ک  ک   ک  

     َِِ - ُِْالشعراء:  ڇڻ

ك٦تا يدؿ على ىذه األ٫تية للنذارة ُب الدعوة أهنا أسلوب ٚتيع األنبياء كا١ترسلُت، كا١تتتبع لسَتة األنبياء 

–يدرؾ ذلك ٘تاما، فالقرآف الكرًن مليء بالنذارة حىت أصبحت ظاىرة قرآنية متمثلة ُب دعوة األنبياء 

  -عليهم الصبلة كالسبلـ 

 -أثر النذارة في الدعوة:

ُب الداعية كا١تدعو من حيث أهنا ٘تثل ٛتزة كصل بُت الداعي كا١تدعو لقد أرسل اهلل  كللنذارة أثر

 الرسل عليهم السبلـ مبشرين كمنذرين، كأقاـ سبحانو للناس أسباب ا٢تداية كاٟتجة كالرباىُت على خلقو.

 عأب: كمن ٘تاـ حكمتو كعدلو أنو ال يعذب أحدان إال بعد قياـ اٟتجة عليو، كما قاؿ ت         

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ائ  ڇ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇ قاؿ تعأب: ك ُٓاإلسراء:  ڇائ  ەئ     ەئ

ہ  ہ   ھ  ھھ  ڇ كقاؿ تعأب: ُٓٔالنساء:  ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې       ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ﮴      ﮵ 

 ٗ - ٖا١تلك:  ڇې     ې  ى  ى

كُب اٟتديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: _ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "كالذم نفس 

إال  ٤تمد بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودم كال نصراين ٍب ٯتوت كٓب يؤمن بالذم أرسلت بو، 

"توضيحا  -.يقوؿ عبد العزيز بن ٤تمد بن علي نقبل عن ابن حـز  ما نصو:90كاف من أصحاب النار"

: "قاؿ اهلل تعأب:  ٱ  ڇ  ١تا سبق ذكره ٩تتار نبذة من مقوالت العلماء على النحو اآلٌب: يقوؿ ابن حـز

ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  

 ُٗاألنعاـ:  ڇڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چٹ  ڤ  

ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ڇ كقاؿ عز كجل:  

  ُٓاإلسراء:  ڇى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ

يأتيو على أف النذارة ال تلـز إال من بلغتو، ال من ٓب تبلغو، كأنو تعأب ال يعذب أحدان حىت  فنص تعأب

 91رسوؿ من عند اهلل عز كجل، فصح بذلك أنو من ٓب يبلغو اإلسبلـ أصبلن فإنو ال عذاب عليو"

  ُِْالشعراء:  ڇڇ  ڇ  ڇڇكعند اٟتديث عن اإلنذار ُب قولو تعأب:   

                                                 
90
 وزبة اإل٠ّبْ   135ص  1،  ط صذ١خ ِغٍُِغٍُ ثٓ دجبط : 
91

  59ص  1ط  ٔٛالط اإل٠ّبْ اٌم١ٌٛخ ٚاٌفؼ١ٍخػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ِذّذ ثٓ ػٍٟ،    
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كىذه النذارة ا٠تاصة ال تناُب العامة بل  ٓب يكن خاص بذكم القرىب بل ىو عاـ يشمل كل ا١تدعوين""

  ٔيس:  ڇچ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڇ جزائها كما قاؿ تعإب: ىي فرد من أ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  کک  ک  ڇ  كقاؿ تعإب: 

  ِٗاألنعاـ:  ڇگ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ڇكقاؿ عز كجل: 

 ُٓاألنعاـ:  ڇوئ  ۇئ 

 : النذارة في الدعوةبعض األمثلة لتأثير 

كبا١تثاؿ يتضح ا١تقاؿ يستعرض الباحث ىنا بعض النماذج اٟتية الرائعة من تأثَت النذارة ُب فن الدعوة  

 إٔب اهلل الواحد األحد 

- : كيٍنتي ًعٍندى النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم فىجىاءىهي رىجيله -"عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى

ا فىأىًقٍموي عىلىيَّ قىاؿى كىٓبٍى يىٍسأىٍلوي عىٍنوي قىاؿى كىحىضىرىًت الصَّبلىةي فػى  فىصىلَّى قىاؿى يىا رىسيوؿى اهلًل ًإينّْ أىصىٍبتي حىدِّ

ـى إًلىٍيًو الرَّجيلي فػىقىا ؿى مىعى النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم فػىلىمَّا قىضىى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم الصَّبلىةى قىا

ا فىأىًقٍم ُبَّ ًكتىابى اهلًل قىاؿى أىلىٍيسى قىٍد صىلٍَّيتى مىعىنىا قىاؿى نػىعىٍم قىاؿى   فىًإفَّ اللَّوى يىا رىسيوؿى اهلًل ًإينّْ أىصىٍبتي حىدِّ
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، أىٍك قىاؿى حىدَّؾى  ففي ىذا اٟتديث الشريف تلطف من النيب صلى اهلل  92."قىٍد غىفىرى لىكى ذىنٍػبىكى

 ٌو عليو كسلم با١تدع

:عن كما ُب حديث  - كيٍنتي جىاًلسنا ًعٍندى النَّيبّْ صلى اهلل عليو " أىيب الدٍَّردىاًء رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى

ا ًبطىرىًؼ ثػىٍوًبًو حىىتَّ أىٍبدىل عىٍن ريٍكبىًتًو فػىقىاؿى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم  كسلم ًإٍذ أىقػٍبىلى أىبيو بىٍكرو آًخذن

كيٍم فػىقىٍد غىامىرى فىسىلَّمى كىقىاؿى ًإينّْ كىافى بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى اٍبًن ا٠ٍتىطَّاًب شىٍيءه فىأىٍسرىٍعتي إًلىٍيًو ٍبيَّ أىمَّا صىاًحبي 

 ًإفَّ ثىبلىثنا ٍبيَّ نىًدٍمتي فىسىأىٍلتيوي أىٍف يػىٍغًفرى ٕب فىأىىبى عىلىيَّ فىأىقػٍبػىٍلتي إًلىٍيكى فػىقىاؿى يػىٍغًفري اللَّوي لىكى يىا أىبىا بىٍكرو 

ـى فىأىتىى مىٍنزًؿى أىيب بىٍكرو فىسىأىؿى أىٍبىَّ أىبيو بىٍكرو فػىقىاليوا الى فىأىتىى ًإٔبى النَّيبّْ صلى اهلل علي و كسلم عيمىرى نىًد

ثىا عىلىى ري  ٍكبىتػىٍيًو فػىقىاؿى فىسىلَّمى فىجىعىلى كىٍجوي النَّيبّْ صلى اهلل عليو كسلم يػىتىمىعَّري حىىتَّ أىٍشفىقى أىبيو بىٍكرو فىجى

لىٍيكيٍم يىا رىسيوؿى اهلًل كىاللًَّو أىنىا كيٍنتي أىٍظلىمى مىرَّتػىٍُتً فػىقىاؿى النَّيبُّ صلى اهلل عليو كسلم ًإفَّ اللَّوى بػىعىثىًٍت إً 

كيو ٕب صىاًحيب مىرَّتػىٍُتً فىمىا فػىقيٍلتيٍم كىذىٍبتى كىقىاؿى أىبيو بىٍكرو صىدىؽى كىكىاسىاين بًنػىٍفًسًو كىمىالًًو فػىهىٍل أىنٍػتيٍم تىاًر 

 93أيكًذمى بػىٍعدىىىا."

 -كأما ُب اٟتديث اآلٌب فتبدكا أثر النذارة كاضحة صر٭تة:

ابًًر ٍبًن عىٍبًد اللًَّو قىاؿى كىافى رىسيوؿي اللًَّو  - نىاهي  -صلى اهلل عليو كسلم-"عن جى ًإذىا خىطىبى اٍٛتىرٍَّت عىيػٍ

بيًعٍثتي أىنىا »كىيػىقيوؿي « صىبَّحىكيٍم كىمىسَّاكيمٍ »بيوي حىىتَّ كىأىنَّوي ميٍنًذري جىٍيشو يػىقيوؿي كىعىبلى صىٍوتيوي كىاٍشتىدَّ غىضى 

اتػىٍُتً  يػٍرى اٟتٍىًديًث  »كىيػىٍقريفي بػىٍُتى ًإٍصبػىعىٍيًو السَّبَّابىًة كىاٍلويٍسطىى كىيػىقيوؿي «. كىالسَّاعىةى كىهى أىمَّا بػىٍعدي فىًإفَّ خى
                                                 

92
 205ص 8اٌجخبسٞ،  اٌجبِغ اٌصذ١خ،  ط   

93
  5ص 6اٌجخبسٞ،  اٌجبِغ اٌصذ١خ ط  
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ثىاتػيهىا كىكيلُّ ًبٍدعىةو ضىبلىلىةه ًكتىابي اللًَّو كىخى  أىنىا أىٍكٔبى »ٍبيَّ يػىقيوؿي « يػٍري ا٢ٍتيدىل ىيدىل ٤تيىمَّدو كىشىرُّ األيميوًر ٤تيٍدى

"  . 94ًبكيلّْ ميٍؤًمنو ًمٍن نػىٍفًسًو مىٍن تػىرىؾى مىاالن فىؤلىٍىًلًو كىمىٍن تػىرىؾى دىيٍػننا أىٍك ضىيىاعنا فىًإٔبىَّ كىعىلىىَّ

 -ء الغضب كإظهار النذارة حديث معركر اآلٌب:كمثالو ُب إبدا

ًة، كىعىلىٍيًو حيلَّةه، كىعىلىى غيبلىًمًو حيلَّةه فىسىأىٍلتيوي عىٍن ذى " - :عىًن اٍلمىٍعريكًر قىاؿى لىًقيتي أىبىا ذىرٍّ بًالرَّبىذى ، فػىقىاؿى  -ًلكى

صلى اهلل عليو كسلم يىا أىبىا ذىرٍّ أىعىيػٍَّرتىوي بًأيمًّْو إًنَّكى  ًإينّْ سىابػىٍبتي رىجيبلن فػىعىيػٍَّرتيوي بًأيمًّْو، فػىقىاؿى ٕبى النَّيبُّ 

اًىًليَّةه ًإٍخوىانيكيٍم خىوىليكيٍم جىعىلىهيمي اللَّوي ٖتىٍتى أىٍيًديكيٍم فىمىٍن كىافى أىخيوهي ٖتىٍتى يىًدًه  فػىٍلييٍطًعٍموي اٍمريؤه ًفيكى جى

، كىالى تيكىلّْفيوىيٍم مىا يػىٍغًلبػيهيٍم فىًإٍف كىلٍَّفتيميوىيٍم فىأىًعينيوىيٍم." ٦تَّا يىٍأكيلي كىٍليػيٍلًبٍسوي ٦تَّا يػىٍلبىسي
95  

كأحيانا يصٌعد النيب صلى اهلل عليو كسلم العبارة كتكوف ُب ٢تجة صارمة كي يكوف تأثَتىا فٌعاال كما ُب 

 -اٟتديث اآلٌب:

مّْ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي قىاؿى اٍستػىٍعمىلى النَّيبُّ صلى اهلل عليو "عىٍن عيٍركىةى ٍبًن الزُّبػىٍَتً عىٍن أىيب ٛتيىٍيدو السَّاًعدً  -

ا أيىٍ  ا لىكيٍم كىىىذى ـى قىاؿى ىىذى قىًة فػىلىمَّا قىًد ًدمى ٕب كسلم رىجيبلن ًمنى األىٍزًد يػيقىاؿي لىوي اٍبني اللٍُّتًبيًَّة عىلىى الصَّدى

أيمًّْو فػىيػىٍنظيرى يػيٍهدىل لىوي أىـٍ الى كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه الى يىٍأخيذي  قىاؿى فػىهىبلَّ جىلىسى ُب بػىٍيًت أىبًيًو، أىٍك بػىٍيتً 

ٍيئنا ًإالَّ جىاءى بًًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ٭تىًٍمليوي عىلىى رىقػىبىًتًو ًإٍف كىافى بىًعَتنا لىوي ريغىاءه، أىكٍ   بػىقىرىةن ٢تىىا خيوىاره، أىحىده ًمٍنوي شى

، ٍبيَّ  ٍل بػىلٍَّغتي ثىبلىثنا."- رىفىعى بًيىًدًه حىىتَّ رىأىيٍػنىا عيٍفرىةى ًإٍبطىٍيوً أىٍك شىاةن تػىيػٍعىري اللَّهيمَّ ىىٍل بػىلٍَّغتي اللَّهيمَّ ىى
96 

                                                 
94
 11ص  3ط  صذ١خ ِغٍُِغٍُ ثٓ دجبط :  
95
 14ص 1اٌجخبسٞ،  اٌجبِغ اٌصذ١خ،  ط  
96

االوزفبء ثّب رعّٕٗ ِٓ ِغبصٞ سعٛي هللا ٚاٌضالصخ أثٛ اٌشث١غ ع١ٍّبْ ثٓ ِٛعٝ اٌىالػٟ األٔذٌغٟ،   

  92ص 3ط اٌخٍفبء،
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 أىميتو في الدعوة  و  ..خصوصيتو ..فضلو :المبحث الثاني: التعريف بتعظيم اهلل

لو كيعظموا قدره، كلذا قد تكوف  كلمة تنزه ا١تؤب سبحانو عن الشريك أك ا١تثيل، كأمر عباده أف يسجدكا 

كاحدة سببا ُب دخوؿ النار سنوات طواؿ، كالداعية ينبغي أف يعظم اهلل جل كعبل ُب أقوالو كأفعالو؛ فهو 

قدكة للناس، ك٤تط ألنظارىم، كيرجو من عملو أف يسود حكم اهلل ُب األرض، فكاف البد لو من أف 

باد اهلل كأف يلُت ٢تم الكبلـ، كُب ىذا ا١تبحث يبُت الباحث يراعي حركاتو كسكناتو، كال يتكرب على ع

 ا١تقصود بتعظيم اهلل موضحا فضائلو كأ٫تيتو ُب ا١تسَتة الدعوية.

 -تعريف التكبَت كبياف فضلو:

ا١تدثر:  ڇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ٴۇ  ۋ ۅ  ۅڇ يقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب:  

ّ - ٕ  

ُب ا١تيداف الدعوم، كيعٍت؛التعظيم أم توحيد اهلل ُب العبادة. كذلك فالتكبَت أمر عظيم كلو تأثَته كفضلو 

بأف اهلل أمر رسولو صلى اهلل عليو سلم،  باالجتهاد ُب عبادة اهلل القاصرة كا١تتعدية، فتقدـ ىناؾ األمر لو 

كبياف بالعبادات الفاضلة القاصرة، كالصرب على أذل قومو، كأمره ىنا بإعبلف الدعوة، كالصدع باإلنذار، 

بػٍّْر{أم:عظمو بالتوحيد، كاجعل قصدؾ ُب إنذارؾ  حاؿ ا١تنذر عنو، ليكوف ذلك أدعى لًتكو }كىرىبَّكى فىكى

كمعٌت "كربك فكرب" أم فعظم كربياءه. كقاؿ الز٥تشرم:  97كجو اهلل، كأف يعظمو العباد كيقوموا بعبادتو"

                                                 
97
 895ص  1ط   ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْأظش : ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ٔبصش اٌغؼذٞ  



90 
 

كيفهم من ىذا السياؽ بأف  98رب.كأف يقاؿ: الٌلو أك كاختص ربك بالتكبَت، كىو الوصف بالكربياء

التكبَت لو معاف منها: التكبَت ا١تعركؼ باللساف، كىذا من جنس الذكر كاألكراد الشرعية كقد جاءت 

النصوص ٖتث ا١تسلم على لزـك التسبيح كالتكبَت كالتهليل ُب ا١تناسبات ٥تتلفة منها عقب الصلوات كُب 

م، كال تعظمن كفار مكة ُب نفسك، فقاـ من مضجعو األسفار يقوؿ مقاتل ُب معٌت اآلية" يعٍت فعظ

 99ذلك، فقاؿ: اهلل أكرب كبَتان، فكربت خد٬تة، كخرجت كعلمت أنو قد أكحى إليو"

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  ڇيقوؿ اهلل تعأب: 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

ے  ے  ۓ  ۓ﮲ ﮳   ﮴ ﮵      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ 

﮶ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  

  ُْٗ - َُٗآؿ عمراف:  ڇىئ  ی  ی

 

 

                                                 
98

  325ص  10ط  . اٌجذش اٌّذ١ػأثٛ د١بْ،  ِذّذ ثٓ ٠ٛعف األٔذٌغٟ   
99

 413ص  3ط  رفغ١ش ِمبرًأثٛ اٌذغٓ،  ِمبرً ثٓ ع١ٍّبْ ثٓ ٠ش١ش األصدٞ اٌجٍخٟ،      
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 -خصوصية التكبير وأىميتو في الدعوة:

قوٌم ظاىر ُب استشعار عظمة اهلل عز كجل، فهي مقدمة  كللتكبَت فضل عظيم كخصوصية كبَتة كأثر

ۅ   ۆ ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋڇعند األذاف كاإلقامة كُب أثناء الصبلة يقوؿ اهلل تعأب: 

 ڇۅۉ  ۉ  ېېېې ىىائائەئوئوئۇئ  ۇئ

  ْٓالعنكبوت: 

  -كعند الذبح فقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يكرب عند أسفاره: 

رضي اهلل عنو أنو شهد علٌيا رضي اهلل عنو حُت ركب فلما كضع رجلو ُب كُب اٟتديث عن علي بن ربيعة 

بسم اهلل، فلما استول قاؿ اٟتمد هلل، ٍب قاؿ: سبحاف الذم سٌخر لنا ىذا كما كنا لو  -الركاب قاؿ:

نو مقرنُت كإنا إٔب ربنا ١تنقلبوف ٍب ٛتد ثبلثا، ككرٌب ثبلثا ٍب قاؿ: ال إلو إال أنت ظلمت نفسي فاغفر ٕب إ

رأيت رسوؿ اهلل  -يا أمَت ا١تؤمنُت؟ قاؿ: كال يغفر الذنوب إال أنت ٍب ضحك، فقيل لو ما يضحك

صلى اهلل عليو كسلم فعل مثل ما فعلت كقاؿ مثل ما قلت ٍب ضحك، فقلنا ما يضحك يا نيب 

فر العبد أك قاؿ عجبت للعبد إذا قاؿ ال إلو إال أنت ظلمت نفسي فاغفر ٕب إنو ال يغ-اهلل؟فقاؿ:

 .100الذنوب إال أنت يعلم أنو ال يغفر الذنوب إال ىو"

  101"كنا إذا صعدنا كرٌبنا كإذا نزلنا سٌبحنا" -كُب حديث جابر رضي اهلل عنهما قاؿ:   

                                                 
100

  249ص  5،  ط عٕٓ اٌج١ٙمٟ اٌىجشٜٓ ػٍٟ ثٓ ِٛعٝ أثٛ ثىش. اٌج١ٙمٟ،  أدّذ ثٓ اٌذغ١ٓ ث  
101

  157ص  6اٌجخبسٞ ِغ اٌفزخ ط    
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كىناؾ حديث آخر يدؿ على فضل التكبَت "عىٍن أىيب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمّْ، رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، عىًن النَّيبّْ صلى اهلل 

ـي فػىيػىقيوؿي لىبػٍَّيكى كىسىٍعدىٍيكى كىا٠ٍتىيػٍري ُب يىدىٍيكى فػىيػىقيوؿي أىٍخرًٍج عليو  : يػىقيوؿي اللَّوي تػىعىأبى يىا آىدى بػىٍعثى النَّاًر كسلم قىاؿى

هي يىًشيبي الصًَّغَتي   كىتىضىعي كيلُّ ذىاًت ٛتىٍلو قىاؿى كىمىا بػىٍعثي النَّاًر قىاؿى ًمٍن كيلّْ أىٍلفو ًتٍسعىًمئىةو كىًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى فىًعٍندى

يىا رىسيوؿى اهلًل كىأىيػُّنىا ذىًلكى  -ٛتىٍلىهىا كىتػىرىل النَّاسى سيكىارىل كىمىا ىيٍم ًبسيكىارىل كىلىًكنَّ عىذىابى اهلًل شىًديده قىاليوا:

 قىاؿى كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ًإينّْ أىٍرجيو أىٍف اٍلوىاًحدي قىاؿى أىٍبًشريكا فىًإفَّ ًمٍنكيٍم رىجيله كىًمٍن يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى أىٍلفه ٍبيَّ 

بػٍَّرنىا فػىقىاؿى  بػٍَّرنىا فػىقىاؿى أىٍرجيو أىٍف تىكيونيوا ثػيليثى أىٍىًل اٞتٍىنًَّة فىكى أىٍرجيو أىٍف تىكيونيوا ًنٍصفى تىكيونيوا ريبيعى أىٍىًل اٞتٍىنًَّة فىكى

بػٍَّرنىا فػىقىاؿى مىا  ، أىٍك كىشىعىرىةو بػىٍيضىاءى ُب أىٍىًل اٞتٍىنًَّة فىكى أىنٍػتيٍم ُب النَّاًس ًإالَّ كىالشَّعىرىًة السٍَّودىاًء ُب ًجٍلًد ثػىٍورو أىبٍػيىضى

 102ًجٍلًد ثػىٍورو أىٍسوىدى "

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
102
 168ص  4ط  اٌجبِغ اٌصذ١خاٌجخبسٞ،   
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 الثالث: تطهير الثياب مقصوده وتعريفو المبحث

١تختلفة؛ الظاىرة منها كالباطنة، الطهارة مبدأ أساسي ُب الدين اإلسبلمي، حث عليها اإلسبلـ بأشكا٢تا ا

فهو يطهر ثيابو كبدنو ٦تا قد أصابو من األجناس كاألكساخ، يطهر باطنو ٦تا شأّا من الشرؾ كأمراض 

القلوب، ليكوف متوجها بقلب نقي كنفس زكية كثياب طاىرة كبدف عن األ٧تاس خإب؛ متوجها بذلك  

و، كالعتق من نَتانو. كُب ىذا ا١تبحث يشَت الباحث إٔب كلو إٔب اهلل سبحانو، مبتغيا ثوابو، راجيا رضوان

 ا١تقصود من تطهَت الثياب كأ٫تيتو للداعية إٔب اهلل.

طهر بالتوبة من ا١تعاصي، ككانت العرب تقوؿ  -معناه: ْا١تدثر:  ڇڭ  ۇڇيقوؿ اهلل تعأب: 

كذىب اآلخركف إٔب أف  .103إنو لطاىر الثياب" -إذا أذنب أنو دنس الثياب، كإذا توَب، قالوا: -للرجل:

معٌت الثياب ىو "النفس" كليس بالثياب الذم يلبسو" كعن اٟتسن رضي اهلل عنو قاؿ ُب معٌت الثياب 

-قاؿ أبو جعفر:  105كقاؿ بعضهم ال تلبس ثيابك على معصية كال على غدرة 104"خلقك فحسن"

قاسم ابن معن كموسى حدثنا  -حدثٍت ٤تمد بن إٝتاعيل األٛتسي، قاؿ حدثنا غالب ابن فائد، قاؿ:

  -األنصارم، عن األجلح عن ابن عباس ُب قولو "كثيابك فطهر" قاؿ: أما ٝتعت قوؿ غيبلف بن سلمة:

 كإين ْتمد اهلل ال ثوب فاجر *** لبست كال من غدرة أتقنػػع 

                                                 
103
  413ص  3ِمبرً اثٓ ع١ٍّبْ،  رفغ١ش اٌّمبرً : ط  
104

  66ص  15اٌغ١ٛغٟ،  ػجذ اٌشدّٓ ثٓ أثٟ ثىش،  اٌذس إٌّضٛس فٟ اٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس ط   
105

  405ص 23أظش : اٌطجشٞ،  جبِغ اٌج١بْ فٟ ط   
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فالطهارة أمر مشركع بالكتاب كالسنة كىي شرط من شركط قبوؿ الطاعات سواء كانت طهارة حسية أـ 

 معنوية.

فالطهارة ا١تعنوية تشمل معٌت إخبلص العبودية هلل كحده ال شريك لو ألف اهلل أغٌت الشركاء عن الشرؾ، 

 كىذا ىو لب التوحيد كمضموف دعوة األنبياء كا١ترسلُت. كُب اٟتديث عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ:

ب ال يقبل إال طٌيبا كإف اهلل أمر ا١تؤمنُت "يا أيها الناس إف اهلل طيٌ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 ا١تؤمنوف: ٔتا أمر بو ا١ترسلُت فقاؿ: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كاعملوا صاٟتا إين ٔتا تعملوف عليم"

ٍب ذكر الرجل يطيل السفر  ،172البقرة:  كقاؿ: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"، 51

إٔب السماء يار ب يارب كمطعمو حراـ، كمشربو حراـ، كملبسو حراـ، كغذم  أشعث أغرب ٯتد يديو

 106باٟتراـ، فأين يستجاب لذلك"

﮴   ڇ يقوؿ اهلل تعأب ُب تقرير معٌت التوحيد كسبلمة النية من الشرؾ  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ٓٔالزمر:  ڇ﮵  ﮶     ﮷  ﮸  

الطيب ُب صفة اهلل تعأب ٔتعٌت ا١تنػزٌه عن النقائص، كىو ٔتعٌت القدكس، كأصل الطٌيب  قاؿ القاضي: 

الزكاة كالطهارة كالسبلمة من ا٠تبث، كىذا اٟتديث أحد األحاديث اليت ىي قواعد اإلسبلـ، كمباين 

ن اٟتث على اإلنفاؽ من اٟتبلؿ كالنهي ع -األحكاـ، كقد ٚتعت منها أربعُت حديثا ُب جزء كفيو:

                                                 
106
 85ص 3ِغٍُ ثٓ دجبط،  صذ١خ ِغٍُ: ط  
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اإلنفاؽ من غَته، كفيو أف ا١تشركب كا١تأكوؿ كا١تلبوس ك٨تو ذلك ينبغي أف يكوف حبلال خالصا ال شبهة 

 107فيو، كأف من أراد الدعاء كاف أكٔب باالعتناء بذلك من غَته"

 يقوؿ اهلل تعأب ُب بياف النجاسة ا١تعنوية للكفار ٤تذرا ا١تؤمنُت عن تعاطي أسباب الكفر 

ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ      ڑ  ڑ   ک  ک  کڇ  

 ُّٕالبقرة:  ڇں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ قاؿ تعأب ُب بياف ٖترًن ا٠تبائث 

چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  

األعراؼ:  ڇڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ

ڃ   ڃ  ڃ  ڇكمن الطهارة ا١تعنوية قوؿ اهلل تعأب ٥تاطبا أزكاج النيب صلى اهلل على كسلم،  ُٕٓ

ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎڎ  

  ّّاألحزاب:   ڇڈ  ڈ  ژژ ڑ   ڑ  ک  ک   ک

                                                 
107

 457ص 3ط  إٌّٙبط ششح صذ١خ ِغٍُ ثٓ اٌذجبطإٌٛٚٞ،  أثٛ صوش٠بء ٠ذٟ ثٓ اٌششف،    



96 
 

ٱ  ٻ  ڇ كمن األمثلة ُب بياف الطهارة اٟتسية ٔتا فيو تطهَت ا لثياب ك٤تل الصبلة قاؿ تعأب: 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      

ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ژ  ژ    ڑ    ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

فالطهارة ٖتصل با١تاء الطاىر ا١تطهر كما ٖتصل  ٔا١تائدة:  ڇڑ  ک  ک  ک

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ڇبالصعيد الطيب يقوؿ اهلل تعأب: 

 ُُاألنفاؿ:  ڇچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  ڇ كقاؿ عز من قائل: 

گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ ڭ  ڭ  ڭ     

 ِٓ - ْٖالفرقاف:  ڇڭ  ۇ  ۇ  ۆ    
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كُب حديث عائشة رضي اهلل عنها ما يدؿ على كجود طهارة الثياب كفيو أهنا سألت عن دـ اٟتيض  

ب الثوب فقالت " كنت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعلينا شعارنا قد ألقينا فوقو كساءن،  يصي

فلما أصبح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أخذ الكساء فلبسو ٍب خرج فصلى الغداة ٍب جلس، فقاؿ 

فبعث ّٔا إٕبَّ يارسوؿ اهلل ىذه ١تعة من دـ فقبض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على ما يليو  -رجل:

مصركرةن ُب يد الغبلـ فقاؿ: "اغسلي ىذه كأجٌفيها ٍب أرسلي ّٔا إٕبَّ" فدعوت بقصعيت فغسلتها ٍب 

 108أجففتها فأحرهتا إليو، فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بنصف النهار كىي عليو.

دينار قاؿ ٝتعت أـ حدثٍت أبو ا١تقداـ ثابت اٟتداد عن علي بن  -كجاء ُب اٟتديث عن سفياف قاؿ: 

ليو ٔتاء سقيس بن ٤تصن أهنا:سألت رسوؿ اهلل عن دـ اٟتيض يصيب الثوب قاؿ حكيو بضلع كاغ

 قاؿ األلباين: حديث صحيح. .109كسدر"

كقد بوب العلماء ُب كتب الفقو أبوابنا للطهارة ذكركا فيها جوانبها الفقهية ا١تختلفة، كبينوا األحكاـ 

ا١تتعلقة ّٔا، كتوسعوا ُب ذلك توسعا كبَتا ال ٣تاؿ ىنا للحديث عنو، حىت ال يطوؿ البحث كثَتا كٮترج 

اجع كتب الفقهاء ففيو ما يشفي عن مساره الذم رسم لو، من أراد مزيد بياف ُب الطهارة كأحكامها فلَت 

 صدره كيسد هنمو. 

                                                 
108

  149ص  1أثٛ داٚٚد،  عٕٓ أثٟ داٚٚد ط   
109

  154ص  1ط    بئٟ ثأدىبَ األٌجبٟٔعٕٓ إٌغإٌغبئٟ،  أدّذ ثٓ شؼ١ت أثٛ ػجذ اٌشدّٓ إٌغبئٟ   
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 تعريفو وأىميتو وثوابو :المبحث الرابع: ىجر الرجز

كصية مهمة من الوصايا االقرآنية ُب ىذه السورة ىي ىجرة كل ما يعبد من دكف اهلل، فا١تسلم اٟتق البد 

ال يتلفظ بأم كلمة قد يكوف أف يتخلى عن كل ما ٮتالف عقيدتو اإلسبلمية، فبل يقبل مع اهلل شريك، ك 

من آثارىا خركجو من ا١تلة، بل كال يعتقد بقلبو بغَت اهلل، كجهتو اليت ال ٯتكن أف ٭تيد عنها ىي مرضاة 

اهلل، ُب صبلتو كُب نسكو كُب ٤تياه كُب ٦تاتو كُب شأنو كلو. كيناقش الباحث ىنا ا١تقصود ّٔجر الرجز 

 كيبُت أ٫تيتو كثوابو عند اهلل.

كل ما ُب القرآف من الرجز فهو العذاب كأما "كالرجز فاىجر"  ،5 ا١تدثر:  ڇۆ     ۆ  ڇ : قاؿ تعأب

  110بالضم، فا١تراد الصنم.

، مثل الرًٍجًس. كقرئ قولو تعأب: "كالرًٍجزى  111قاؿ معمر: قاؿ الزىرم "الرجز" األكثاف. : القىذىري الرًٍجزي

فاٍىجيٍر" بالكسر كالضم. قاؿ ٣تاىده: ىو الصنم. كأمَّا قولو تعأب: "رًٍجزان من السماء" فهو العذاب. 

. كالرىجىزي أيضان: داءه يصيب اإلب لى ُب كالرىجىزي بالتحريك: ضربه من الشعر. كقد رىجىزى الراجز كاٍرٕتىىزى

، كناقةه رىٍجزاءي.  ، كقد رىًجزى أعجازىا فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاىا ساعةن ٍب تػىٍنبىًسطاًف، يقاؿ:بعَته أىٍرجىزي

 قاؿ الشاعر:

 ٫تىىٍمتى ٓتَتو ٍب قىصٍَّرتى دكنو... كما ناءت الرىٍجزاءي شيدَّ عقا٢تيا

                                                 
110

ط  وزبة اٌى١ٍبد ِؼجُ فٟ اٌّصطٍذبد ٚاٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخاٌىفِٟٛ، أثٛ اٌجمبء أ٠ٛة ثٓ ِٛعٝ اٌذغ١ٓ.   

 831ص 1
111

  361ص 3ط  رفغ١ش ػجذ اٌشصاق اٌصٕؼبٟٔاٌصٕؼبٟٔ،  ػجذ اٌشصاق ثٓ ّ٘بَ،     
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مركىبه أصغر من ا٢تودج. كيقاؿ ىو   -. كالرًجازىةي:كمنو ٝتّْي الرىجىزي من الشعر، لتقارب أجزائو كقلَّة حركفو

 112كساءه ٬تعل فيو أحجاره يعلَّق بأحد جانيب ا٢تودج إذا ماؿ.

  -أكجو: 113يقوؿ ابن اٞتوزم "ذكر بعض ا١تفسرين أف الرجز ُب القرآف على ثبلثة 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڇكمنو قولو تعأب حكاية عن الكافرين:  -أحدىا العذاب:

 ڇک  ک  کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڑ  ڑ 

  ُّْاألعراؼ: 

 ٓا١تدثر:  ڇۆ     ۆ  ڇ الثاين: ٔتعٌت الصنم كمنو قولو تعأب: 

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ڇالثالث: معٌت الكيد كمنو قولو تعأب: 

 ُُاألنفاؿ:  ڇچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ

قتيبة: "كٝتي كيد الشيطاف رجزا، ألنو سبب العذاب. ككذلك ٝتي األصناـ رجزا، أم كيده قاؿ ابن 

 ألهنا تؤدم إٔب العذاب.

كحكم ىجر الرجز كاجب بالكتاب كالسنة كقد ترتب على ذلك ا٢تجر أجر عظيم كمن النصوص 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  ڇ القرآنية قولو تعأب: 

                                                 
112

  243ص 1ط  ٌصذبح فٟ اٌٍغخ،. ااٌجٛ٘شٞ،  أثٛ إٌصش ئعّبػ١ً ثٓ دّبد اٌجٛ٘شٞ   
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 135ٛجٖٛ ٚإٌظبئــش : ص أٌض٘خ األػ١ٓ إٌٛاظش فٟ ػٍُ   
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ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                    گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ

ٱ  ٻ ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ڇكقاؿ أيضا:  ّالزمر:  ڇہ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ     ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ 

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    

  ُٔ – ُُالزمر:  ڇک  ک  کک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ

ڄ  ڄ  ڃ  ڇككل ىذه اآليات كغَتىا جاءت للتنفَت عن الزرجر كاألمر ّٔجر الرجر كما قاؿ تعأب: 

ڌ  ڌ   ڎ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 ّٔالنحل:  ڇڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک

بن شهاب عن سناف بن أىب سناف الدؤٕب ٍب اٞتندعي عن أيب اكُب اٟتديث "عن عقيل بن خالد عن 

كاقد الليثي: إهنم خرجوا عن مكة مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إٔب حنُت قاؿ ككاف للكفار سدرة 

ف ّٔا أسلحتهم يقاؿ ٢تا ذات أنواط قاؿ فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قاؿ فقلنا يعكفوف عندىا كيعلقو 

يا رسوؿ اهلل اجعل لنا ذات أنواط فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم قلتم كالذم نفسي بيده كما 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ڇ قاؿ قـو موسى: 

 ُّٖاألعراؼ:  ڇٹ    ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ 
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 .114اهنا السنن لًتكنب سنن من كاف قبلكم سنة سنة {

كيبدك للباحث من خبلؿ اآلثار السابقة أف الشريعة اإلسبلمية كجهت ا١تسلمُت إٔب اجتناب عبادة غَت 

 اهلل، ليبتعدكا بأنفسهم عن العذاب الذم يلحق بكل من أشرؾ مع اهلل غَته بالعبادة.

 -وثوابو:فضل ىجر الرجز 

 لقد جاءت نصوص متضافرة ُب فضل ىجر الرجز كثوابو، كمنها آيات البشارة للمؤمنُت يقوؿ تعأب: 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ڇ 

﮵  ﮶  ﮷   ﮴    ُٖ – ُٕالزمر:  ڇھے   ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  

  -كمن األحاديث ُب ذلك: 

: ٍرتيوي ًلسىًعيًد  -"عىٍن عىاًمرو عىٍن ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا، قىاؿى ، أىٍك ٛتيىةو فىذىكى الى ريقػٍيىةى ًإالَّ ًمٍن عىٍُتو

: ثػىنىا اٍبني عىبَّاسو قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم: -ٍبًن جيبػىٍَتو فػىقىاؿى مىمي فىجىعىلى عيًرضىٍت عىلىيَّ األي  -حىدَّ

ًذًه النَّيبُّ كىالنًَّبيَّاًف ٯتىيرُّكفى مىعىهيمي الرٍَّىطي كىالنَّيبُّ لىٍيسى مىعىوي أىحىده حىىتَّ ريًفعى ٕب سىوىاده عىًظيمه  ا أيمَّيًت ىى قػيٍلتي مىا ىىذى

ا ميوسىى كىقػىٍوميوي ًقيلى اٍنظيٍر ًإٔبى األيفيًق فىًإذىا سىوىاده ٯتىٍؤلي  األيفيقى ٍبيَّ ًقيلى ٕب اٍنظيٍر ىىاىينىا كىىىاىينىا ُب آفىاًؽ ًقيلى ىىذى

بػٍعيوفى أىٍلفنا  ًذًه أيمَّتيكى كىيىٍدخيلي اٞتٍىنَّةى ًمٍن ىىؤيالىًء سى اًء فىًإذىا سىوىاده قىٍد مىؤلى األيفيقى ًقيلى ىى ًبغىٍَتً ًحسىابو ٍبيَّ السَّمى

ٍ ٢تىيٍم فىأىفىاضى الٍ  قىٍوـي كىقىاليوا ٨تىٍني الًَّذينى آمىنَّا بًاللًَّو كىاتػَّبػىٍعنىا رىسيولىوي فػىنىٍحني ىيٍم،  أىٍك أىٍكالىدينىا الًَّذينى دىخىلى كىٓبٍى يػيبػىُتّْ

 الًَّذينى الى كيًلديكا ُب اإًلٍسبلىـً فىًإنَّا كيًلٍدنىا ُب اٞتٍىاًىًليًَّة فػىبػىلىغى النَّيبَّ صلى اهلل عليو كسلم فىخىرىجى فػىقىاؿى ىيمي 
                                                 

114
  218ص  5ط  اٌّغٕذ ثزؼ١ٍك  شؼ١ت األسٔإٚغأدّذ ثٓ دٕجً،    
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ٍم يػىتػىوىكَّليوفى فػىقىاؿى عيكَّاشىةي ٍبني ٤ًتٍصىنو أى  ًمنػٍهيٍم أىنىا يا رىسيوؿى يىٍستػىٍرقيوفى، كىالى يػىتىطىيػَّريكفى، كىالى يىٍكتػىويكفى،  كىعىلىى رىًّّْٔ

ـى آخىري فػىقىاؿى أىًمنػٍهيٍم أىنىا قىاؿى سىبػىقىكى عيكَّاشىةي. "   115اهلًل قىاؿى نػىعىٍم فػىقىا

ٍيدو أىٍك م -كمن ذلك:   ا جاء عن عىٍن كيرىٍيبو مىٍؤبى اٍبًن عىبَّاسو عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عىبَّاسو أىنَّوي مىاتى اٍبنه لىوي ًبقيدى

ٍرتيوي فػىقىاؿى  فىأىٍخبػى ًبعيٍسفىافى فػىقىاؿى يىا كيرىٍيبي اٍنظيٍر مىا اٍجتىمىعى لىوي ًمنى النَّاًس قىاؿى فىخىرىٍجتي فىًإذىا نىاسه قىًد اٍجتىمىعيوا لىوي 

ٍعتي رىسيوؿى اللَّوً  )مىا ًمٍن رىجيلو  -صلى اهلل عليو كسلم-تػىقيوؿي ىيٍم أىٍربػىعيوفى قىاؿى نػىعىٍم قىاؿى أىٍخرًجيوهي فىًإىنّْ ٝتًى يػىقيوؿي

نىازىتًًو أىٍربػىعيوفى رىجيبلن الى ييٍشرًكيوفى بًاللًَّو شىٍيئنا ًإالَّ شى  فَّعىهيمي اللَّوي ًفيًو(ميٍسًلمو ٯتىيوتي فػىيػىقيوـي عىلىى جى
116 

كعن ابن عبد اهلل رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ "ثبلثه مىن ٓب يكٌن فيو فإف اهلل عٌز 

كجل يغفر لو ما سول ذلك ١تن يشاء، من مات كٓب يشرؾ باهلل شيئا، كٓب يك ساحرا يتبع السحرة، كٓب 

من ا١تشاكل ُب الدنيا قبل اآلخرة، كقد ضرب من  فالبعد عن الرجز ضماف للعبد117٭تقد على أخيو

ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  ڇ األمثلة القرآنية الرائعة ما يكفي العاقل من العربة كاالتعاظ يقوؿ اهلل تعأب: 

 ِِا١تلك:  ڇوئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  

 

                                                 
115

  163ص  6اٌجخبسٞ،  اٌجبِغ اٌصذ١خ،  ط   
116

 53ص  3ِغٍُ ثٓ دجبط : صذ١خ ِغٍُ ط    
117

  229ص  1ط إٌّزخت ِٓ ِغٕذ ػجذ ثٓ د١ّذ اٌىغٟ،  ػجذ ثٓ د١ّذ ثٓ ٔصش اٌىغٟ أثٛ ِذّذ    
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ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڇ قاؿ تعأب:  

 ڇٿٹٹ  ٹ ٹ  ڤڤ  ڤ       ڤ  ڦٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

 ُِٓاألنعاـ: 

ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ:  -عن أيب مالك عن أبيو قاؿ: -كمن األحاديث ا١تبشرة:

 .118"من قاؿ ال إلو إال اهلل ككفر ٔتا ييعبد من دكف اهلل حـر مالو كدمو كحسابو على اهلل"
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 39ص  1ِغٍُ ثٓ دجبط : صذ١خ ِغٍُ ط    
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 تعريفو وخطورتو وعواقبوالمبحث الخامس: المن المنهي عنو 

أمرت الشريعة اإلسبلمية ا١تسلمُت أف ٬تودكا بأموا٢تم إٔب من كانت عنده حاجة، بل كتوعدت كل من 

ٯتنع الزكاة ا١تفركضة كنفت اإلٯتاف عمن يبيت شبعاف كجاره جائع كىو يعلم، كُب ا١تقابل بشرت ا١تنفقُت 

فق من مالو ينبغي أف يفعل ذلك مبتغيا فيو كجو بكثَت من البشارات كمنحتهم فضائل عديدة. كالذم ين

اهلل كرضاه، كال يبتغي فيو ذكر أك ٤تمدة من اآلخرين، كلذلك كاف النهي عن أف يعطي الغٍت مالو للفقَت 

كٯتنت عليو بذلك، ككلما رآه ذكره بفقره كٔتا قدـ لو من ماؿ. كُب ىذا ا١تبحث يبُت الباحث ا١تن ا١تنهي 

 ذر من عواقبو.عنو ك٬تلي خطورتو ك٭ت

كىناؾ آيات قرآنية كثَتة جاءت ُب بياف ٖترًن ا١تن كالتحذير عن عواقبو كمن تلكم اآليات قولو تعأب: 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ڇ

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  

وئ  وئ     ۋۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ىائ   ائ  ەئ  ەئ

ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی    ی  جئ   

  ِْٔ - ِِٔالبقرة:  ڇحئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب

يقوؿ ابن كثَت ُب تفسر اآلية "ٯتدح تعأب الذين ينفقوف أموا٢تم ُب سبيل اهلل، ٍب ال يتبعوف ما أنفقوا من 

 د، كال ٯتنوف بو ال بقوؿ كال فعل.ا٠تَتات كالصدقات منا على من أعطوه، فبل ٯتنوف على أح
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 ال يفعلوف مع من أحسنوا إليو مكركىا ٭تبطوف بو ما سلف من اإلحساف. -كقولو} كىال أىذنل {أم:

م{أم: ثوأّم على اهلل، ال على  ٍب كعدىم تعأب اٞتزاء اٞتزيل على ذلك، فقاؿ:} ٢تىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىًّّْٔ

فيما يستقبلونو من أىواؿ يـو القيامة }كىال ىيٍم ٭تىٍزىنيوفى{أم:  -ًهم{أم:أحد سواه }كىال خىٍوؼه عىلىيٍ 

]على[ ما خلفوه من األكالد كما فاهتم من اٟتياة الدنيا كزىرهتا ال يأسفوف عليها، ألهنم قد صاركا إٔب ما 

{أم: -ٍغًفرىة{أم:من كلمة طيبة كدعاء ١تسلم }كىمى  -ىو خَت ٢تم من ذلك.ٍب قاؿ تعأب: }قػىٍوؿه مىٍعريكؼه

قىةو يػىٍتبػىعيهىا أىذنل{قاؿ ابن أيب حاًب: يػٍره ًمٍن صىدى حدثنا أيب، حدثنا ابن  -غفر عن ظلم قوٕب أك فعلي }خى

بلغنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -نفيل قاؿ: قرأت على معقل بن عبيد اهلل، عن عمرك بن دينار قاؿ:

كؼ، أٓب تسمع قولو }قوؿ معركؼ كمغفرة خَت كسلم قاؿ: "ما من صدقة أحب إٔب اهلل من قوؿ معر 

 119من صدقة يتبعها أذل{ }كىاللَّوي غىًٍتّّ{ أم: عن خلقو."

كجاء ُب تفسَت ا١تزم "يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم با١تن كاألذل تفسَت اٟتسن قاؿ كاف  

ال تبطلوا صدقاتكم با١تن بعض ا١تؤمنُت يقوؿ فعلت كذا كأنفقت كذا فقاؿ اهلل يا أيها الذين آمنوا 

كاألذل فيصَت مثلكم فيما ٭تبطو اهلل من أعمالكم كالذم ينفق مالو رئاء الناس كال يؤمن باهلل كاليـو 

اآلخر كىو ا١تنافق فمثلو كمثل صفواف عليو تراب قاؿ قتادة الصفواف اٟتجر فأصابو كابل مطر شديد 

ىذا مثل ضربو اهلل تعأب ألعماؿ الكفار يـو القيامة فًتكو صلدا أم نقيا ال يقدركف على شيء ٦تا كسبوا 

يقوؿ ال يقدركف على شيء ٦تا كسبوا يومئذ كما ترؾ ا١تطر الوابل ىذا اٟتجر ليس عليو شيء آية كمثل 

                                                 
119
 693ص  1رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ط  
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الذين ينفقوف أموا٢تم ابتغاء مرضات اهلل كتثبيتا من أنفسهم قاؿ اٟتسن يعٍت احتسابا فمثلهم ُب نفقتهم  

ٍت مكانا مرتفعا من األرض أصأّا كابل فآتت أكلها ضعفُت أم مرتُت فإف ٓب يصبها كمثل جنة بربوة يع

 120كابل فطل الطل أضعف من ا١تطر"

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڇ كقاؿ تعأب:   

ھ    ھ  ے  ے      ،ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  

 ڇۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴   ﮵  ﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺﮻ ﮼  ﮽    ﮾

       ُٓ - ُْاٟتجرات: 

قاؿ ابن كثَت "يقوؿ تعأب منكرا على األعراب الذين أكؿ ما دخلوا ُب اإلسبلـ ادعوا ألنفسهم مقاـ 

ٯتاف أخص من اإلٯتاف، كٓب يتمكن اإلٯتاف ُب قلؤّم بعد، كقد استفيد من ىذه اآلية الكرٯتة أف اإل

 121اإلسبلـ كما ىو مذىب أىل السنة كاٞتماعة"

كسبب نزكؿ اآلية كما كرد عن سعيد بن جبَت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: "جاءت بنوا أسد 

إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقالوا: يا رسوؿ اهلل  أسلمنا كقاتلتك العرب، كٓب نقاتلك، فقاؿ 

                                                 
120

 72ص  2، ط :  رفغ١ش اٌّـشٞأثٛ ػجذ هللا ثٓ أثٟ ص١ِٕٓ اٌّشٞ   
121

  388ص  7اثٓ وض١ش : رفغ١ش اثٓ وض١ش ط   
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يو كسلم: "إف فقههم قليل كإف الشيطاف ينطق على ألسنتهم" كنزلت ىذه اآلية رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

 122ٯتنػوف عليك أف أسلموا... اْب "

كمن اآليات اليت هنت عن ا١تػٌن قولو تعأب: "كال ٘تنن تستكثر كلربك فاصرب" يقوؿ العبلمة القرطيب "فيو 

اؿ النبوة، كالذم يستكثر ما يتحملو األكؿ ال ٘تنن على ربك ٔتا تتحملو من أثق -أحد عشر تأكيبل:

كقد حٌرمو على رسوؿ اهلل  -عطية تلتمس ّٔا أفضل منها قاؿ الضحاؾ: يبسبب الغَت.الثاين: ال تعط

صلى اهلل  عليو كسلم ألنو مأمور بأشرؼ اآلداب كأجل األخبلؽ كأباحو ألمتو. الثالث: عن ٣تاىد أم 

ال تضعف أف تستكثر من ا٠تَت، الرابع: ال تعظم عملك ُب عينك أف تستكثر من ا٠تَت فإنو ٦تا أنعم اهلل 

السابع قاؿ القرطيب ال تعطي مالك مصانعة كمنو ال تعمل طاعة كتطلب ثوأّا كلكن اصرب  عليك...

 .123حىت يكوف اهلل ىو الذم يثيبك عليها"

كيتبُت من ىذه األقواؿ بأف ا١تٌن منهي عنو أيا كاف شكلو، ٟتديث عبد اهلل بن عمركا عن النيب صلى   

 124عاؽ كال مدمن ٜتر" قاؿ األلباين صحيح  اهلل عليو كسلم قاؿ: "ال يدخل اٞتنة مٌناف كال

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڇكلقد أمر اهلل بإخبلص النية ُب األعماؿ يقوؿ اهلل تعأب:  

 ٓالبينة:  ڇڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ

                                                 
122

 390ص  7اٌّشجغ اٌغبثك: ط    
123

  68ص  19ط  : اٌجبِغ ألدىبَ اٌمشآْاٌمشغجٟ،  ِذّذ ثٓ أدّذ ثٓ أثٟ ثىش ثٓ اٌفشح   
124

  318ص  8ط  اٌغٕٓ إٌغبئٟ،  أدّذ ثٓ شؼ١ت :  
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چ    ،ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     ،ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڇ كقاؿ تعأب: 

 ُِ – ٗاإلنساف:  ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ،چ  ڇ   ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ  

كُب اٟتديث عن عبد اهلل بن يسار األعرج أنو ٝتع سا١تا ٭تٌدث عن أبيو عن النيب صلى اهلل عليو    

 125كسلم أنو قاؿ: "ثبلثه ال ينظر اهلل إليهم يـو القيامة عاؽ كالديو، كمدمن ا٠تمر كمٌناف ٔتا أعطى"

كُب حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم بياف شامل ١تضموف ا١تن ا١تنهي عنو ُب القرآف الكرًن كالسنة    

النبوية الشريفة كفيو تعليم للناس حيث أف النيب صلى اهلل عليو كسلم ذٌكرىم ٔتا أنعم اهلل بو عليهم من 

 إرسالو نبيا مرسبل كبشَتا ىاديا كسراجا منَتا. كىذا نصو" 

 بن زيد بن عاصم قاؿ: ١تا أفاء اهلل على رسولو صلى اهلل عليو كسلم يـو حنُت قسم ُب "عن عبد اهلل

الناس ُب ا١تؤلفة قلؤّم، كٓب يعط األنصار شيئا، فكأهنم كجدكا إذ ٓب يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم 

لةن عاك  ؟يبفقاؿ: "يا معشر األنصار آب أجدكم ضبلال فهداكم اهلل يب؟ ككنتم متفرقُت فألفكم اهلل 

اهلل كرسولو أمػٌن قاؿ: ما ٯتنعكم أف ٕتيبوا رسوؿ اهلل صلى اهلل  -فأغناكم اهلل يب؟ كلما قاؿ شيئا قالوا:

لو شئتم قلتم جئتنا كذا ككذا أترضوا  -اهلل كرسولو أمػٌن، قاؿ: -عليو كسلم؟ قاؿ: كلما قاؿ شيئا قالوا:

 ؤصلى اهلل عليو كسلم إٔب رحالكم لوال ا٢تجرة لكنت امر أف يذىب الناس بالشاة كالبعَت كتذىبوف بالنيب 

                                                 
125

 163ص 4: ط  اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصذ١ذ١ٓاٌذبوُ ا١ٌٕغبثٛسٞ ِذّذ ثٓ ػجذ هللا  أثٛ ػجذ هللا  :   
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من األنصار، كلو سلك الناس كاديا كشعبا لسلكت كادم األنصار كشعبها، األنصار شعار كالناس دثار 

 126إنكم ستلقوف بعدم أثرةن فاصربكا حىت تلقوين على اٟتوض"

ك٨تن ٩تشى أف نقيم عندىم فلبغ ذلك كُب ركاية مسلم "قالت األنصار قد فتح اهلل عليو كأعطى قومو    

النيب صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ: اجتمعوا كال يكن فيكم من غَتكم فاجتمعوا فقالك قد بلغٍت ما قلتم، 

أما إنكم إف شئتم قلتم أٓب تأتنا طريدا فآكيناؾ كخائفا فأمناؾ أما ترضوف أف يذىب الناس بالشاة كالبعَت 

 صلى اهلل عليو كسلم إٔب رحالكم، األنصار شعار كالناس دثار كلوؿ كالبكر كتذىبوف أنتم برسوؿ اهلل

ا٢تجرة لكنت امرء من األنصار لو سلك الناس كاديا كشعبة لسلكت كادم األنصار كشعبهم إنكم 

 127ستلقوف بعدم أثرة فاصربكا حىت تلقوين على اٟتوض"

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

126
  200ص  5اٌجخبسٞ،  اٌجبِغ اٌصذ١خ : وزبة ثذء اٌٛدٟ ط   

127
  125ص  3ط  : اٌّغٕذ اٌّغزخشط ػٍٝ صذ١خ ِغٍُاألصجٙبٟٔ : أثٛ ٔؼ١ُ أدّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أدّذ   
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 مزمل والمدثر:الفصل الثالث: العالقة بين الوصايا القرآنية من سورتي ال

 المبحث األول: العالقة الدعوية التشريعية 

أسست الشريعة اإلسبلمية ١توضوع الدعوة إٔب اهلل من كل جوانبو، كجعلت لو أصوالن يسَت كفقها، كقد  

كتب بعض ا١تعاصرين ُب أصوؿ الفقو الدعوم، فالفقو اإلسبلمي زاخر بوسائل الدعوة كأساليبها، كبياف 

بغي أف تتوفر ُب الداعية. فالداعية ىو باب مفتوح يلج من خبللو الناس إٔب الدعوة، ا١تواصفات اليت ين

 فكاف عليو أف يتصف با١تواصفات اليت تؤىلو ٢تذه ا١تهمة العظيمة اليت ناءت اٞتباؿ ْتملها. 

ففي ىذا ا١تبحث سوؼ يتناكؿ الباحث قضية العبلقة الدعوية التشريعية كمن ٚتلتها قضايا ا١تنهج 

 ئل الدعوة كأساليبها كبعض مواصفات الداعية الناجح، مع ربطها بالنصوص الشرعية:ككسا

 -فالعالقة الدعوية التشريعية بين سورتي المزمل والمدثر تتمثل في اآلتي:

 اٌشلُ  اٌىٍّخ عٛسح اٌّضًِ  عٛسح اٌّذصش

 َوِلَربَِّك فَاْصِبرْ 
 1  الصبر َواْصِبْر َعَلى َما يَ ُقوُلونَ  

رْ   الذكر َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك َوتَ َبتَّْل ِإلَْيِو تَ ْبِتياًل   َورَبََّك َفَكب ِّ
 2 

 َوالرُّْجَز فَاْىُجرْ 
 الهجر َواْىُجْرُىْم َىْجًرا َجِمياًل  

 3 

 ُقْم فَأَْنِذرْ 
 القيام ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل  

 4 

 

 

 سورٌب ا١تزمل كا١تدثر ُب العبلقة الدعوية التشريعية.كىذه كجوه التناسب كاالتفاؽ ُب اآليات بُت 
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 كمن ذلك: كوف كل سورة مكية. -

 كعدد آيات ا١تزمل: عشركف آية.  -

 كأما ا١تدثر فست كٜتسوف آية. -

 -:ا١توضوعات التػي انفردت بو كل سورة

 -تنفرد سورة ا١تزمل عن ا١تدثر با١توضوعات اآلتية:  

 قراءة القرآف كترتيلو. -

 كالتهجد.قياـ الليل  -

 لقى عليو قوال ثقيبل.يتسلية النبػي صلى اهلل عليو كسلم كإخباره بأنو س -

 -كتنفرد سورة ا١تدثر عن ا١تزمل بذكر:

 األمر باإلنذار. -    

 تطهَت الثياب. -

 النهي عن ا١تن. -
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ٿ ٹ  ٱ  ٻ    ٻ   ٻ   پ   پ   پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ    ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڇ يقوؿ اهلل تعأب: 

ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ   چ    چ  ڇ  

ڇ  ڇ    ڇ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  

 َُ - ُا١تزمل:  ڇگ

فاآليات السابقة ٖتدث عن بعض صفات الداعية ا١تتمثلة ُب أعماؿ الطاعات منها قياـ الليل كالذكر 

چڇڇڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇكمن ىذه الصفات قولو تعأب:  قرآف الكرًن.كتبلكة ال

 ٕٗاإلسراء:  ڇڌ   ڎ  ڎ  ڈ
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 المبحث الثاني: العالقة الموضوعية: 

فإف موضوع السور ا١تكية تتشابو مع بعضها البعض ألهنا تتكلم عن العقيدة كترسيخها ُب األذىاف 

 كىذه ىي الظاىرة ُب ٚتيع السور كاآليات ا١تكية. ،كتطهَت العقوؿ عن الشرؾ باهلل عز كجل

 -صفات الداعية:

كعلى الداعية أف يتحلى بصفات ٛتيدة كخصاؿ إسبلمية طيبة، من اإلٯتاف الصادؽ كاإلخبلص    

كاألمانة، كالصرب كالصدؽ، كاٟتكمة كالكـر كالشجاعة. كالرفق كالتواضع كغَتىا من ٛتيد الصفات ككرًن 

  ْالقلم:  ڇڱ  ڱ     ڱ  ںڇ: ا٠تصاؿ. قاؿ تعأب

پ  ڇلداعية يقوؿ اهلل تعأب ُب تقرير ىذه اٟتقيقة الركحية اإلٯتانية: افا٠تلق الكرًن من أعظم خصاؿ 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

  ُٗٓآؿ عمراف:  ڇڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

الداعية رحيما كحريصا على ا١تدعوين يدعوىم إٔب ما ينفعهم ُب الدنيا كاآلخرة كينهاىم كال بد كأف يكوف 

 عن ما يضرىم ُب دينهم كدنياىم.
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﮴   ڇيقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب:   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳ 

 ُِٖالتوبة:  ڇ﮵ ﮶   ﮷    ﮸  ﮹

كعلى الداعية أف يعفو عمن جهل عليو كيعطي من حرمو كيصل من قطعو كيعمل كذلك ٥تلصا هلل عز 

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  ڇكجل كُب صاّب الدعوة اإلسبلمية. كُب ذلك يقوؿ اهلل تعأب: 

ڈ   ژ  ژ    ،چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ،چ  

ڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ،ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  

  َِِ - ُٗٗاألعراؼ:  ڇڱ

١تا أنزؿ اهلل }خذ العفو كأمر  -كأخرج ابن أيب الدنيا ُب مكاـر األخبلؽ عن إبراىيم بن أدىم قاؿ:

بالعرؼ كأعرض عن اٞتاىلُت{ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أمرت أف آخذ العفو من أخبلؽ 

 الناس.

بن ا١تنذر، كىابن أيب حاًب كأبو الشيخ عن الشعيب قاؿ: ١تا أنزؿ اهلل كأخرج ابن أيب الدنيا، كىابن جىرًير، كىا

}خذ العفو كأمر بالعرؼ كأعرض عن اٞتاىلُت{ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما ىذا يا جربيل 
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إف اهلل أمرؾ أف تعفو عمن ظلمك كتعطي  -ال أدرم حىت أسأؿ العآب، فذىب ٍب رجع فقاؿ: -قاؿ:

 128ن قطعك."من حرمك كتصل م

 -يقوؿ ابن كثَت: "كقد أخذ بعض اٟتكماء ىذا ا١تعٌت، فسبكو ُب بيتُت فيهما جناس فقاؿ:

 خيذ العفو كأمر بعيرؼو كىمىا... أيًمرتى كأٍعرض عن اٞتىاىلٍُت...

 كىًلٍن ُب الكىبلـ لكيلّْ األناـ... فىميٍستىٍحسىن من ذىًكم اٞتاه لُت...

فرجل ٤تسن، فخذ ما عفا لك من إحسانو، كال تكلفو فوؽ طاقتو  -كقاؿ بعض العلماء: الناس رجبلف:

كال ما ٭ترجو، كإما مسيء، فمره با١تعركؼ، فإف ٘تادل على ضبللو، كاستعصى عليك، كاستمر ُب 

 جهلو، فأعرض عنو، فلعل ذلك أف يرد كيده، كما قاؿ تعأب: }اٍدفىٍع بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني السَّيّْئىةى ٨تىٍني أىٍعلىمي 

 .129, 96ا١تؤمنوف:  ٔتىا يىًصفيوفى كىقيٍل رىبّْ أىعيوذي ًبكى ًمٍن ٫تىىزىاًت الشَّيىاًطًُت كىأىعيوذي ًبكى رىبّْ أىٍف ٭تىٍضيريكًف{

ككل ىذه ا١تعاين السامية من األخبلؽ اإلسبلمية اٟتميدة كالصفات آّيدة اليت ىي من زاد الداعية قبل 

 -ا١تنكر، كُب قوؿ اهلل تعأب "كأمر بالعرؼ" يعٍت " أف يأمر الداعية: قيامو باألمر با١تعركؼ كالنهي عن

بكل قوؿ حسن كفعل ٚتيل، كخلق كامل للقريب كالبعيد، فاجعل ما يأٌب إٔب الناس منك، إما تعليم   
علم، أك حث على خَت، من صلة رحم، أك بًرّْ كالدين، أك إصبلح بُت الناس، أك نصيحة نافعة، أك رأم 

ك معاكنة على بر كتقول، أك زجر عن قبيح، أك إرشاد إٔب ٖتصيل مصلحة دينية أك دنيوية،  مصيب، أ
ك١تا كاف ال بد من أذية اٞتاىل، أمر الٌلو تعأب أف يقابل اٞتاىل باإلعراض عنو كعدـ مقابلتو ّتهلو، فمن 

  130فاعدؿ فيو." آذاؾ بقولو أك فعلو ال تؤذه، كمن حرمك ال ٖترمو، كمن قطعك فىًصٍلوي، كمن ظلمك
                                                 

128
  708ص  6ط  اٌذس إٌّضٛس فٟ اٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس اٌغ١ٛغٟ،  جالي اٌذ٠ٓ ػجذ اٌشدّٓ.    

129
 532ص  3رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ،  ط   

130
 313ص  1اٌغؼذٞ، ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ فٟ رفغ١ش والَ إٌّبْ : ط   
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لو عبلقة شرعية بالداعية من حيث أنو ىو ا١تبلغ عن اهلل كالقائم بوظيفة األنبياء كا١ترسلُت من  اككل ىذ

 النذارة كالبشارة "قم فأنذر كربك فكرب كثيابك فطهر كالرجز فاىجر كال ٘تنن تستكثر كلربك فاصرب"

طى احملرمات كال يقًتؼ ما يدنس عرضو أك كعلى الداعية أف يكوف نظيفا حسيا كمعنويا ْتيث ال يتعا

ينفر الناس عما يدعوىم إليو من أمور الدين. كعليو ال بد أف يصدع باٟتق كأال ٮتاؼ ُب اهلل لومة الئم، 

 كأف يكوف قانعا كيرضى ٔتا قسم اهلل لو من رزؽ، كيقطع أطماعو عما ُب أيدم ا٠تبلئق. 

ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ې ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ڇيقوؿ اهلل تعأب: 

 ٖٖاٟتجر:  ڇۆئ

يقوؿ تعأب ذكره لنبيو ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم: ال تتمنٌُت يا ٤تمد ما جعلنا من زينة ىذه الدنيا متاعا 

لؤلغنياء من قومك، الذين ال يؤمنوف باهلل كاليـو اآلخر، يتمتعوف فيها، فإف ًمٍن كرائهم عذابنا غليظنا )كىال 

عىلىٍيًهٍم( يقوؿ: كال ٖتزف على ما ميتعوا بو فعٌجل ٢تم. فإف لك ُب اآلخرة ما ىو خَت منو، مع الذم ٖتىٍزىٍف 

قد عىجَّلنا لك ُب الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع ا١تثاين كالقرآف العظيم، يقاؿ منو: مىدَّ فبلفه عينو إٔب 

 131ماؿ فبلف: إذا اشتهاه ك٘تناه كأراده."

 

 

 
                                                 

131
 141ص  17: ط  جبِغ اٌج١بْ فٟ رأ٠ًٚ اٌمشآْاثٓ جش٠ش اٌطجشٞ:   
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 الخالصة:

بق ٯتكن أف ٮتلص الباحث أف الداعية إٔب اهلل ىو القائم على دين اهلل، ا١تبلغ للدعوة، كحيث أنو ٦تا س

يقـو ّٔذه ا١تهمة الشريفة عزٯتة القدر؛ كاف عليو أف يتصف بصفات تليق ّٔذا األمر العظيم الذم ٭تملو، 

عوهتم من كذاب، كلقد فبل يستقيم أف يكوف داعية إٔب اهلل ٍب يكوف كذابنا، إذ كيف يقبل الناس د

قبل الدعوة بأنو الصادؽ األمُت، لذلك ١تا سئلوا عن  –صلى اهلل عليو كسلم  –كصف رسوؿ اهلل 

 أخبلقو قالوا: كاهلل ما عهدنا عليو كذبنا قبل ىذا، فهكذا ينبغي أف يكوف حامل ىذه الدعوة العظيمة.
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 المبحث الثالث: العالقة المنهجية

بوضوح لكل متأمل ُب أكامر الرسوؿ  ؛١تنهجية بُت الوصايا القرآنية ُب ا٠تطابات الدعويةا العبلقة تظهر

صلى اهلل عليو كسلم، حسب تطور الدعوة كمراحلها عرب التاريخ، ابتداءن بالعهد ا١تكي الذم رٌكز فيو النيب 

بالًتغيب اد، فبدأ صلى اهلل عليو كسلم على ترسيخ العقيدة اإلسبلمية ا٠تالية من شوائب الشرؾ كاإلٟت

، يقوؿ اهلل تعأب: "كالرجز فاىجر كال ٘تنن تستكثر كلربك فاصرب فإذا نيقر ُب الناقور فذلك كالًتىيب

 يومئذ يـو عسَت على الكافرين غَت يسَت."

فاألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ىو مفتاح النفس اإلنسانية فهي ٣تبولة على طلب ا٠تَت لذاهتا،   

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ڇ عنها قاؿ تعإب: كدفع الشر 

ک  ک    گ  گگ  ڳ   ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

﮶   ﮷  ﮸   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ﮼  ﮹﮺   ﮻ 

ىئىئ  ی  ی  ی  ی  وئ  وئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئېئېئ  ىئ 

  ِٓ - ْٖاألنعاـ:  ڇجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت
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كقد ًب النصر لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن طريق التيسَت ال التعسَت كالتبشَت ال التنفَت ال إكراه  

ی  جئحئ  مئىئ  يئ  جب  حب خب مبىب  يب  جت  حت  ڇُب الدين يقوؿ اهلل تعأب: 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ   

ٻ پ  پ پپڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

 ِٕٓ - ِٔٓالبقرة:  ڇٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ڇيقوؿ اهلل تعأب: 

  َْغافر:  ڇی     ی ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 

 . (ادفع باليت ىي أحسن) :كمن أنفع األساليب اإلعراض عن اٞتاىلُت من باب

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڇيقوؿ اهلل تعأب: 

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  ڇ   ڇ  

  ٗٗ - ْٗاٟتجر:  ڇڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

مع أعداء الدعوة ا١تعاصرين كمن ىنا تربز أ٫تية ىذه العبلقة بُت كىذا من أنفع األساليب ُب التعامل 

 ا١تنهج ككسائل تطبيقو على ا١تدعوين عموما، كعلى ا١تستكربين كا١تشركُت على كجو ا٠تصوص.
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ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ڇكقاؿ تعأب: 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پڀ   جئ  حئ  مئ ىئ  يئ    جب   حب    خبی 

 ُِٕ - ُِّطو:  ڇڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ

مىثىًلي كىمىثىلي مىا بػىعىثىًٍت اللَّوي  " :كُب اٟتديث "عىٍن أىيب ميوسىى قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى    

ثىًل رى  ا النَّجىاءى فىأىطى كىمى اعىٍتوي طىائًفىةه جيلو أىتىى قػىٍومنا فػىقىاؿى رىأىٍيتي اٞتٍىٍيشى ًبعىيػٍٍتىَّ كىًإينّْ أىنىا النًَّذيري اٍلعيٍريىافي فىالنَّجى

بػىٍتوي طىائًفىةه فىصىبَّحىهيٍم اٞتٍىٍيشي فىاٍجتىاحىهيٍم " ٍوا كىكىذَّ  132فىأىٍدٞتىيوا عىلىى مىٍهًلًهٍم فػىنىجى

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

132
ثبة فٟ اإلٔزٙبء ػٓ اٌّؼبصٟ،  ِٚغٍُ فٟ   2001ثشلُ   126ص  20اٌجخبسٞ،  اٌجبِغ اٌصذ١خ ط   

 4233ثشلُ   396ص  11ٗ  أٔظش : صذ١خ ِغٍُ ط ثبة شفمزٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٍٝ أِز
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 الفصل الرابع: نماذج من آثار العالقة على الدعوة    

 المبحث األول: العهد المكي                                    

لقد مرت الدعوة اإلسبلمية ٔتراحل ٥تتلفة كذلك ابتداءن من طور التأسيس إٔب مرحلة التطور ٍب مرحلة 

النضج كاالنتشار، فالقرآف ا١تكي لو خصائص ترتكز على مبادئ منها التأكيد على العقيدة كالدعوة إٔب 

ا١تصطفى، كرسولو آّتِب ٤تمدا توحيد اهلل تعأب بإخبلص العبودية هلل عزكجل، ّٔذا أرسل اهلل تعأب نبيو 

صلى اهلل عليو كسلم، ٓتا٘تة الرسائل، كآخر الدعوات، كأنزؿ معو الكتاب الكرًن ليكوف للعا١تُت نذيرنا، 

، كسراجنا منَتنا. كأمر اهلل تبارؾ كتعأب الناس بالتمسك بكتابو الكرًن كحفظو، كالعناية بو،  كىادينا كدليبلن

ھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ڇقاؿ تعأب: 133كف فيو.، أك التهابو تفريطالكعدـ 

من ميادين الدعوة إقامة الدين كإظهاره كنشره، فالعهد ا١تكي بدأ بإقامة الدين  ّْالزخرؼ:  ڇ﮳

اهلل  ىكتأسيس الدعوة إٔب التوحيد كقد شهدنا آثار ىذا ا١تبدأ العظيم ُب األجياؿ اليت عاصرت النيب صل

ا كما زاؿ ىذا ا١تبدأ الكرًن يؤثر ُب نشر الدعوة ُب العآب إٔب يومنا ىذا، كىذه عليو كسلم كالقركف التالية ٢ت

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ ٚتلة من اآليات القرآنية ُب ترسيخ ىذه القواعد الربانية يقوؿ اهلل عز كجل: 

ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  

                                                 
133

،  30ص   اٌذػٛح ئٌٝ اٌزّغه ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأصشٖ فٟ د١بح اٌّغٍُ: ػجذ اٌشد١ُ ِذّذ اٌّغزٚٞ،  أظش  

 اٌّىزجخ اٌشبٍِخ اإلصذاس اٌضبٟٔ 
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ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ﮲  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہہ  ھ  

﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ   ۅ  :ُُٓ - ُُِىود:  ڇ﮳  ﮴

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىبڇكقولو تعأب: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  چ   چ  چچ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ    ڄڃ  ڃ  ڃ

 ِٗ - ِٕالكهف:  ڇڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک

ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻپپپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڇ كقولو تعأب:

ې  ېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ڇ كقولو تعأب:  ّٕالتوبة:  ڇڀ

ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  

    ُٓالشورل:  ڇخب  مب  ىبيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت    يئجب   حب
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ٱ  ٻ ٻ   ٻ   پ   پ    پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ڇ : يقوؿ اهلل تعأب ُب أكؿ سورة ا١تزمل

ٿ  ٿ    ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  

چ چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ   ک  ک  

  ُُ - ُا١تزمل:  ڇک  ک  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

فهذه اآليات من سورة ا١تزمل تشَت إٔب مرحلة تأسيس الدعوة أك بعبارة أدؽ مرحلة إقامة الدين قبل  

إظهاره كنشره كال ٗتفى آثار ىذه ا١ترحلة على شخصية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فا١تتأمل ألكؿ 

ؿ اهلل تعأب لرسولو الكرًن آية نزلت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يدرؾ ىذا التأثَت ٘تاما حيث يقو 

ڎ  ڎ   ڈ   ژ  ژ  ڑ        ،ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ،چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ كنبيو ا١تصطفى ا١تختار: 

 ٓ - ُالعلق:  ڇک  ک  ک  ک   گ  

فقد كٌجو اهلل تعأب عناية رسولو الكرًن إٔب التعبد كقراءة القرآف الكرًن كي يتدرب فيما بعد على فنوف 

كجل، كقد أمره اهلل تعأب بالتمسك بدينو القوًن كُب ذلك تسلية لؤلمة احملمدية بدكاـ  الدعوة إٔب اهلل عز

 -التمسك بو. كبتدبر اآليات السابقة ٯتكن ا٠تلوص إٔب ا٢تدايات التالية:

أ٫تية االعتقاد الصحيح ُب دين اإلسبلـ، كذلك يقتضي بأف تكوف العقيدة اٟتقة بعيدة كل البعد  -1

 كالبدع. عن الباطل كالشرؾ
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أ٫تية التمسك بالقرآف الكرًن، الذم ىو كحي اهلل تعأب، كرسالتو العظيمة، كدعوتو الباقية للناس  -2

 أٚتعُت.

 134أف التمسك بالقرآف العظيم يوصل بإذف اهلل تعأب إٔب جنات النعيم، كا٠تَت الدائم ا١تقيم. -3

 -المكي ما يلي:ومما يؤكد ىذا المعنى ويقوي تأثير عالقة الدعوة في العهد 
 االلتزاـ ٔتنهج القرآف الكرًن كباألسلوب النبوم الشريف. -

ا ُب أم أمر من األمور، بل كُب حياة األمم كالشعوب كلها.   إف قضية االلتزاـ با١تنهج مهمة جدن

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڇقاؿ تعأب: 

ڱ  ڱ   ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ 

ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  

 -كيتلخص من ذلك : ْٖا١تائدة:  ڇۓ  ﮲   ﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷

أ٫تية العمل بالقرآف الكرًن كبتطبيقو ُب كاقع ا١تعاش فإف ذلك من أعظم األدلة كأعمق التأثَت كأكثق  -

كرًن كامل االستقامة من كل كجو، خاؿ من الرباىُت على صدؽ دعول التمسك بو. كذلك أف القرآف ال

 العيوب، صاؼو من الكدكرات، فاستحق بذلك التمسك كالعمل كاإلٯتاف بو.

                                                 
134

،  30ص   غٍُاٌذػٛح ئٌٝ اٌزّغه ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأصشٖ فٟ د١بح اٌّ: ػجذ اٌشد١ُ ِذّذ اٌّغزٚٞ،  أظش  

 اٌّىزجخ اٌشبٍِخ



125 
 

كُب اآليات كذلك خطورة عدـ التمسك بالقرآف الكرًن، أك ا١تيل عنو، كعدـ الوثوؽ بعراه، كأف ذلك  -

 135داللة على الشقاء كالعياذ باهلل.

كيقوؿ تعأب آمرنا نبٌيو صلى اهلل عليو كسلم بالدعوة إٔب ما أمره بو كأنزلو عليو كىو القرآف الكرًن، كعدـ 

ېېى  ى  ائ  ائەئەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ڇ اتباع األىواء ا١تضلة: 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    

 ُٓالشورل:  ڇخب  مب  ىبيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت

ىذه كغَتىا من العبلقات كالتأثَتات إف دٌلت على شيء أك أشارت إٔب أمرو فإهنا تدؿ إٔب أ٫تية ككل 

االستعداد النفسي كالفٍت ُب نشر الدعوة اإلسبلمية، كذلك ُب أم عصر من العصور، فالدعوة اإلسبلمية 

كسلم. كىذا دليل صاٟتة لكل زماف كمكاف كماضية على سننها ا١تستفادة من ىدم النيب صلى اهلل عليو 

ي دعوتو  كأسلوب خطابو، كما ينبغي أف يتضمن ىذا  على التوجيو اإل٢تي للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڇا٠تطاب كمن ذلك قولو تعأب: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڇ كقولو تعأب:  ْٓاألنبياء:  ڇڀ

                                                 
135
،  52ص   اٌذػٛح ئٌٝ اٌزّغه ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚأصشٖ فٟ د١بح اٌّغٍُأظش : ػجذ اٌشد١ُ ِذّذ اٌّغزٚٞ،   

 اٌّىزجخ اٌشبٍِخ
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چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

  ْٔآؿ عمراف:  ڇڎ  ڈ ڈ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ڇ كقولو تعأب: 

 ڇٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ

ھ  ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ڇكقولو تعأب:  ُٗاألنعاـ: 

  ُّإبراىيم:  ڇےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸

ٱ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڇ كقولو تعأب: 

  ٔ - ُالكافركف:  ڇٿ  ٿ ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ 

فكل ىذه اآليات الكرٯتات تسلسلت بقولو اهلل تعأب لنبيو الكرًن "قل" لتدؿ على أنو ٓب يًتؾ للرسوؿ 

ها من موقف إٔب موقف، كمن مرحلة  ي توجيو دعوتو، كاالنتقاؿ ب عليو كسلم أمر االجتهاد فصلى اهلل 

إٔب مرحلة، كإ٪تا كاف كل ذلك بوحي من اهلل كتوجيو فيما يقوؿ كما يفعل، كُب ذلك توجيو على الدعاة 

لثبات على ا١تقتدين ّٔدم النيب بل كيستمر التأثَت على ا١تدعوين أيضا، كعلى مستقبل الدعوة من ا

ا١تبادئ. كأٌما اآلثار ا١تًتتبة على العبادات فمنها؛ انشراحي الصدر، كراحةي الباؿ، كسىعةي الرزؽ، كسبلمةي 

 اإلنساف كارتياحيو كاطمئنانيو.
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كقد جاء ُب القرآف آياته كثَتة، كُب السنة النبوية أحاديث عديدة، تدٌؿ على تلك اآلثار، كعلى أفَّ 

 عماؿ الصاٟتة يًتتب عليها سعادة الدنيا كسعادة اآلخرة.تقول اهلل عز كجل كاأل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڇقاؿ اهلل عز كجل: 

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

  ٔٔ - ٓٔا١تائدة:  ڇڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

ڀ  ڀ   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ ڇقاؿ اهلل عز كجل: 

  ٔٗاألعراؼ:  ڇڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ   ٿ

فإفَّ ىذه اآليةى الكرٯتة اشتملت على ًذكر العبادة، كعلى ًذكر األثر ا١تًتتب عليها ُب حياة ا١تسلم، كىي 

أفَّ من اتقى اهلل عز كجل كآمن بو فإفَّ اهلل تعأب ييثيبيو كيعطيو ُب اٟتياة الدنيا من الرزؽ، كيفتح عليو من 

 136ماء كاألرض كذلك بإنزاؿ األمطار، كإخراج النبات كالكنوز من األرض.بركات الس

ى  ٍم ألى يلى كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًهٍم ًمٍن رىًّّْٔ كىليوا ًمٍن كقاؿ عز كجل ُب أىل الكتاب: }كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىاةى كىاإٍل٧ًتًٍ

ىكىليوا ًمٍن فػىٍوًقًهمٍ  كىًمٍن  فػىٍوًقًهٍم كىًمٍن ٖتىًٍت أىٍرجيًلًهٍم{ فإفَّ ىذه اآلية الكرٯتة، ىي مثل تلك اآلية السابقة }ألى

ٖتىًٍت أىٍرجيًلًهٍم{ يعٍت من األرزاؽ اليت يػيٍنز٢تيا اهلل عز كجل إليهم من السماء بسبب ا١تطر، ككذلك ًمن 

ٖتت أرجلهم ٦تَّا ينبتو اهلل عز كجل ُب األرض من النبات كالزركع، ككذلك ٦تَّا ٮترجو اهلل عز كجل من 
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من الثواب الدنيوم على  لقرل، كأىل الكتاب، ىوالكنوز، كما ذكره اهلل ُب ىاتُت اآليتُت عن أىل ا

اإلٯتاف كالتقول، كأٌما الثواب األخركم للمؤمنُت ا١تتقُت فقد ذكره اهلل تعأب ُب قولو }كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى 

نَّاًت النًَّعيمً  ٍلنىاىيٍم جى ىٍدخى { ككل ىذا من تأثَت الدعوة اٍلًكتىاًب آىمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىكىفٍَّرنىا عىنػٍهيٍم سىيّْئىاهًتًٍم كىألى

 كمن السنة ما يلي: ,اإلسبلمية ُب القرآف ا١تكي بل كا١تدين معا

-  : حٍديث اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صلى اهلل عليو كسلم لىمَّا بػىعىثى ميعىاذان رضي اهلل عنو عىلى اٍليىمًن قىاؿى

، فػىٍليى  ـي عىلى قػىٍوـً أىٍىًل ًكتىابو كيٍن أىكَّؿى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو ًعبادىةي اهلًل، فىًإذىا عىرىفيوا اهللى فىأىٍخربٍىيٍم أىفَّ اهللى ًإنَّكى تػىٍقدى

لىًتًهٍم، فىًإذا فػىعىليوا فىأىٍخربٍىيٍم أىفَّ اهللى فػىرىضى عىلىيٍ  ًهٍم زىكاةن ًمٍن قىٍد فػىرىضى عىلىٍيًهٍم ٜتىٍسى صىلىواتو ُب يػىٍوًمًهٍم كىلىيػٍ

ٍم كىتىردُّ عىلى فػيقىراًئًهٍم فىًإذا أىطىاعيوا ًّٔا فىخيٍذ ًمنػٍهيٍم كىتػىوىؽَّ كىراًئم أىٍمواًؿ النَّاًس "أىٍموا٢تًً 
137 

ثػىنىا رىٍكحي ٍبني اٍلقى  - ثػىنىا يىزًيدي ٍبني زيرىٍيعو حىدَّ ثػىنىا أيمىيَّةي ٍبني ًبٍسطىاـو حىدَّ اًسًم عىٍن كُب ركاية البخارم جاء بلفظ "حىدَّ

ا أىفَّ رىسيوؿى ٍبًن أيمىيَّةى عىٍن ٭تىٍِتى ٍبًن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن صىٍيًفيٍّ عىٍن أىيب مىٍعبىدو عىٍن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمى  ًإٍٝتىاًعيلى 

ـي عىلىى قػىٍوـو من أىٍىًل  اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىمَّا بػىعىثى ميعىاذنا رىًضيى اللَّوي عىٍنوي إٕب اٍليىمىًن قىاؿى ًإنَّ  كى تػىٍقدى

ٍد فػىرىضى عىلىٍيًهٍم ٜتىٍسى ًكتىابو فػىٍليىكيٍن أىكَّؿى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو ًعبىادىةي اللًَّو فىًإذىا عىرىفيوا اللَّوى فىأىٍخربٍىيٍم أىفَّ اللَّوى قى 

لىًتًهٍم فىًإذىا فػىعىليوا فىأىٍخربًٍ  ىيٍم أىفَّ اللَّوى فػىرىضى عىلىٍيًهٍم زىكىاةن ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم كىتػيرىدُّ عىلىى فػيقىرىاًئًهٍم صىلىوىاتو ُب يػىٍوًمًهٍم كىلىيػٍ

  138فىًإذىا أىطىاعيوا ًّٔىا فىخيٍذ ًمنػٍهيٍم كىتػىوىؽَّ كىرىاًئمى أىٍموىاًؿ النَّاًس"

                                                 
137

   5ص  1ِذّذ فإاد ػجذ اٌجبلٟ،  اٌٍإٌإ ٚاٌّشجبْ : ط    
138
 1365سلُ اٌذذ٠ش   298ص  5اٌجبِغ اٌصذ١خ : ط  



129 
 

ثػىنىا يى  - ـى اٍلعىٍيًشيُّ حىدَّ ثػىنىا أيمىيَّةي ٍبني ًبٍسطىا ثػىنىا رىٍكحه كىىيوى اٍبني اٍلقىاًسًم كُب ركاية مسلم "حىدَّ عىٍن زًيدي ٍبني زيرىٍيعو حىدَّ

صىلَّى اللَّوي ٍبًن أيمىيَّةى عىٍن ٭تىٍِتى ٍبًن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن صىٍيًفيٍّ عىٍن أىيب مىٍعبىدو عىٍن اٍبًن عىبَّاسو أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ًإٍٝتىاًعيلى 

ـي عىلىى قػىٍوـو أىٍىًل ًكتىابو فػىٍليىكيٍن أىكَّؿى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىمَّا بػىعىثى ميعى  اذنا ًإٔبى اٍليىمىًن قىاؿى ًإنَّكى تػىٍقدى

لىًتًهٍم فىًإذىا يػىٍوًمًهٍم كىلى ًعبىادىةي اللًَّو عىزَّ كىجىلَّ فىًإذىا عىرىفيوا اللَّوى فىأىٍخربٍىيٍم أىفَّ اللَّوى فػىرىضى عىلىٍيًهٍم ٜتىٍسى صىلىوىاتو ُب  يػٍ

ٍم فىًإذىا أىطىاعيوا ًّٔىا فىخيٍذ فػىعىليوا فىأىٍخربٍىيٍم أىفَّ اللَّوى قىٍد فػىرىضى عىلىٍيًهٍم زىكىاةن تػيٍؤخىذي ًمٍن أىٍغًنيىاًئًهٍم فػىتػيرىدُّ عىلىى فػيقىرىائًهً 

 139ًمنػٍهيٍم كىتػىوىؽَّ كىرىاًئمى أىٍموىا٢تًًٍم "

اهلل عليو كسلم يأمر أصحابو بالتحلي بالصرب ُب ٖتمل مشاؽ الدعوة ففي العهد ا١تكي كاف النيب صلى 
 كنشر الدين كيأمرىم بالتلطف كاللُت ُب سبيل نشر العقيدة،  

ٍونىا ًإٔبى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىىيوى ميتػىوى  - بَّاًب ٍبًن اأٍلىرىتّْ قىاؿى شىكى سّْده كُب اٟتديث عىٍن خى

ٍعبىًة قػيٍلنىا لىوي أىالى تىٍستػىٍنًصري لىنىا أىالى تىٍدعيو اللَّوى لىنىا قىاؿى كىافى الرَّجيلي ًفيمىنٍ بػيٍردى  قػىبػٍلىكيٍم ٭تيٍفىري  ةن لىوي ُب ًظلّْ اٍلكى

كىمىا يىصيدُّهي ذىًلكى عىٍن  لىوي ُب اأٍلىٍرًض فػىييٍجعىلي ًفيًو فػىييجىاءي بًاٍلًمٍنشىاًر فػىييوضىعي عىلىى رىٍأًسًو فػىييشىقُّ بًاثٍػنىتػىٍُتً 

ًمًو ًمٍن عىٍظمو أىٍك عىصىبو كىمىا يىصيدُّهي ذىًلكى عىٍن ًديًنًو كىال لًَّو ًديًنًو كىٯتيٍشىطي بًأىٍمشىاًط اٟتٍىًديًد مىا ديكفى ٟتٍى

ا اأٍلىٍمرى حىىتَّ يىًسَتى الرَّاًكبي ًمٍن صىنػٍعىاءى ًإٔبى حىٍضرىمىٍوتى الى ٮتىى  اؼي ًإالَّ اللَّوى أىٍك الذٍّْئبى عىلىى لىييًتمَّنَّ ىىذى

 140غىنىًمًو كىلىًكنَّكيٍم تىٍستػىٍعًجليوفى"
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 المبحث الثاني: العهد المدني

 :فالعهد ا١تدين ٯتتاز ٔتزايا منها

تقرير األحكاـ الشرعية منها التعبدية كالصبلة كالزكاة كالصياـ كبياف ا١تعامبلت من نكاح كٕتارة  -

 َوَأِقيُمواْ ڇ؛ كمن ذلك ما جاء ُب قولو تعأب: ا٠تطاب القرآف ا١تدينكغَت ذلك من ميادين 

 .43البقرة:  ڇالرَّاِكِعينَ  َمعَ  َوارَْكُعواْ  الزََّكاةَ  َوآُتواْ  الصَّاَلةَ 

الدعوة إٔب التوحيد كما يشملو من أمور العقيدة، فسورة النساء افتتحت بقوؿ اهلل تعأب:  -

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڇ

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  

 ّ – ُالنساء:  ڇں  ں  ڻ  ڻ

، كمن ذلك قولو تعأب: باألحواؿ الشخصية كتعامبلت الناستفصيل األحكاـ الشرعية ا١تتعلقة  -

 . 11النساء:  ڇ اأْلُنْ ثَ يَ ْينِ  َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذََّكرِ  َأْواَلدُِكمْ  ِفي اللَّوُ  يُوِصيُكمُ ڇ
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڇيقوؿ اهلل تعأب لنبيو الكرًن ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم: 

ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڀڀ  ڀڀٺٺٺٺٿ ٿٿٿٹٹٹٹ  

  ّٓ -ِٓالشورل:   ڇڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ       چ  چ  ڇ

يقوؿ العبلمة عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ُب شرح آية النساء "افتتح تعأب ىذه السورة باألمر بتقواه،   

 كاٟتث على عبادتو، كاألمر بصلة األرحاـ، كاٟتث على ذلك. 

ا١توجب لكل من ذلك، كأف ا١توجب لتقواه }أف رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم{كرزقكم، كبُتَّ السبب الداعي 

ةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا{ ليناسبها،  كرباكم بنعمو العظيمة، اليت من ٚتلتها خلقكم }ًمن نػٍَّفسو كىاًحدى

واه تساؤلكم بو فيسكن إليها، كتتم بذلك النعمة، ك٭تصل بو السركر، ككذلك من ا١توجب الداعي لتق

كتعظيمكم، حىت إنكم إذا أردًب قضاء حاجاتكم كمآربكم، توسلتم ّٔا بالسؤاؿ باهلل... من تعظيم اهلل 

 141الداعي أف ال يرد من سألو باهلل، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادتو كتقواه."

آلداب السامية، كمن ذلك يتوجو منهج ا٠تطاب الدعوم ُب العهد ا١تدين إٔب التخلق باألخبلؽ الكرٯتة كا

ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڇأدب آّالس  يقوؿ اهلل تعأب: 

کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 ٖآّادلة:  ڇڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ
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ذكر العبلمة الطربم قوؿ عائشة رضي اهلل عنها، أف اليهود أتوا النيب صلى اهلل عليو كسلم فقالوا: الساـ 

 -عليك يا أبا القاسم،  فقلت: الساـ عليكم، كفعل اهلل بكم كفعل، فقاؿ النيٌب صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كىسىلَّم:

بُّ الفيحش، فقلت: يا رسوؿ اهلل ، ألست ترل ما يقولوف؟ فقاؿ: "ألست ترينٍت يا عائشة إفَّ اهلل ال ٭تًي

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڇأرد عليهم ما يقولوف؟ أقوؿ: عليكم" كىذه اآلية ُب ذلك نزلت: 

 ٖآّادلة:  ڇڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ

ثػىنىا عىٍبدي اللًَّو ٍبني  ـه أىٍخبػىرىنىا مىٍعمىره عىٍن  كجاء ىذا التوجيو النبوم ُب صحيح البخارم "حىدَّ ثػىنىا ًىشىا ٤تيىمَّدو حىدَّ

ى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الزٍُّىرًمّْ عىٍن عيٍركىةى عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا قىالىٍت كىافى اٍليػىهيودي ييسىلّْميوفى عىلىى النَّيبّْ صىلَّ 

ـي عىلىٍيكى فػىفىًطنىٍت عىاًئشى  ـي كىاللٍَّعنىةي فػىقىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو يػىقيوليوفى السَّا ةي ًإٔبى قػىٍو٢تًًٍم فػىقىالىٍت عىلىٍيكيٍم السَّا

بُّ الرٍّْفقى ُب اأٍلىٍمًر كيلًّْو فػىقىالىٍت يىا نىيبَّ اللًَّو أىكىٓبٍى  قىاؿى أىكىٓبىٍ  تىٍسمىٍع مىا يػىقيوليوفى كىسىلَّمى مىٍهبلن يىا عىاًئشىةي ًإفَّ اللَّوى ٭تًي

 142تىٍسمىًعي أىينّْ أىريدُّ ذىًلًك عىلىٍيًهٍم فىأىقيوؿي كىعىلىٍيكيٍم"

لَّمى فػىقىاليوا كُب ركاية ١تسلم "عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت اٍستىٍأذىفى رىٍىطه ًمٍن اٍليػىهيوًد عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى 

ـي عىلىٍيكيٍم فػىقىالىٍت عى  ـي كىاللٍَّعنىةي فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يىا عىاًئشىةي ًإفَّ السَّا اًئشىةي بىٍل عىلىٍيكيٍم السَّا

بُّ الرٍّْفقى ُب اأٍلىٍمًر كيلًّْو قىالىٍت أىٓبٍى تىٍسمىٍع مىا قىاليوا قىاؿى قىٍد قػيٍلتي كىعىلىٍيكيٍم" اللَّوى ٭تًي
143 
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 5916سلُ اٌذذ٠ش   3ص  20ط  اٌجبِغ اٌصذ١خ،   
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 4027سلُ اٌذذ٠ش   132ص  11صذ١خ ِغٍُ،  ط    
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اب الدعوم إلصبلح ا١تعاملة بُت الناس كتقوٯتها، يقوؿ اهلل تعأب ُب النهي عن الغش كمن ذلك ا٠تط 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇكا٠تداع ُب البيوع كُب ٖترًن الربا كأكل أمواؿ الناس بالباطل" يقوؿ اهلل تعأب: 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  

 ڇڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ 

 ُِٓاألنعاـ: 

 كقاؿ جل شأنو ُب النهي عن منكرات األفعاؿ كاألقواؿ كاألمر با١تعركؼ كٚتيل الصفات كالفعاؿ: 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڇ

ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓ

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

ى  ائ  ائ      ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ې  ې  ى   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  جئ  حئ  مئ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  

 ِِاإلسراء:  ڇٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ ڃ   ڃ  ڃ

– َّ  
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اس االجتماعية كما هنى اهلل عن الغيبة كالنميمة ُب قولو كقد ذكرت اآليات أحكاما أخرل تتعلق ْتياة الن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ڇتعأب: 

 ُِاٟتجرات:   ڇٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  

)رحم اهلل عبدا ٝتحا  -عىلىٍيًو كىسىلَّمى:جاء ُب اٟتديث: عن جابر رضي اهلل عنو قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي 

 .144إذا باع ٝتحا إذا اشًتل ٝتحا إذا قضى ٝتحا إذا اقتضى(

كمن ا١تبلحظ أف آثار العبلقة على الدعوة ُب العهد ا١تدين ٗتتلف عن اليت ُب العهد ا١تكي، ففي العهد 

 ا١تكي ٗتتصر الدعوة على األصوؿ كبعض الفركع.  

 تعأب بالعبادة ىي السمة البارزة ُب تلك الفًتة من تاريخ الدعوة، كأما العهد ا١تدين فالدعوة إٔب إفراد اهلل 

فقد اتسعت فيو بياف األحكاـ الشرعية ا١تتعلقة بأفعاؿ الناس، كذلك تبعا التساع رقعة اإلسبلـ كانتشاره 

اـ رعايةن للبشرية كرفقا ُب األمصار، كىذه من حكمة اهلل تبارؾ كتعأب كسنتو اإل٢تية ُب التدرج ُب األحك

 باألمة احملمدية كرٛتة للعا١تُت. 

كمن الطبيعي أف يتغَت ا١تنهج كل حسب مقتضيات عصره كما يتنوع ا٠تطاب الدعوم رعاية للحكمة ُب 

 كضع كل شيء ُب ٤تلو ْتيث ال يتعداه كال يقصر عنو.
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 1934ثشلُ   240ص  7اٌجبِغ اٌصذ١خ،  ِذّذ ثٓ ئعّبػ١ً اٌجخبسٞ،  ط    
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"يقوؿ تعأب ناىينا عباده عن الزنا كلعل من أبرز النماذج ُب ىذا ا٠تطاب ما ذكره العبلمة ابن كثَت:   

كعن مقاربتو، كىو ٥تالطة أسبابو كدكاعيو }كىال تػىٍقرىبيوا الزّْنىا ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن{أم: ذنبنا عظيمنا }كىسىاءى 

 سىًبيبل{ أم: كبئس طريقنا كمسلكنا.

عن أيب أمامة قاؿ:  كقد قاؿ اإلماـ أٛتد: حدثنا يزيد بن ىاركف، حدثنا جرير، حدثنا سليم بن عامر،

إف فىت شابنا أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ائذف ٕب بالزنا. فأقبل القـو عليو فزجركه، 

كقالوا: منٍو مىٍو فقاؿ: "ادنو" فدنا منو قريبنا فقاؿ اجلس"فجلس، قاؿ: "أٖتبو ألمك؟" قاؿ: ال كاهلل،  

ونو ألمهاهتم" قاؿ: "أفتحبو البنتك"؟ قاؿ: ال كاهلل يا رسوؿ اهلل، جعلٍت اهلل فداؾ. قاؿ: "كال الناس ٭تب

جعلٍت اهلل فداؾ. قاؿ: "كال الناس ٭تبونو لبناهتم"، قاؿ: "أٖتبو ألختك"؟ قاؿ: ال كاهلل، جعلٍت اهلل 

فداؾ. قاؿ: "كال الناس ٭تبونو ألخواهتم" قاؿ: "أفتحبو لعمتك"؟ قاؿ: ال كاهلل جعلٍت اهلل فداؾ. قاؿ: 

"كال الناس ٭تبونو لعماهتم" قاؿ: "أفتحبو ٠تالتك"؟ قاؿ: ال كاهلل، جعلٍت اهلل فداؾ. قاؿ: "كال الناس 

٭تبونو ٠تاالهتم" قاؿ: فوضع يده عليو كقاؿ: "اللهم اغفر ذنبو كطهر قلبو كحصن فرجو" قاؿ: فلم يكن 

 145بعد ذلك الفىت يلتفت إٔب شيء"

 الخالصة

إٔب أف العهد ا١تدين قد اتسم بسمات ٗتتلف عن العهد ا١تكي، كقد  ك٦تا سبق ٯتكن للباحث أف ٮتلص

 ٘تثلت ىذ السمات ٔتا يلي:
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 72ص    5رفغ١١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ،  ط   
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 التعبدية منها، كا١تتعلقة ٔتعامبلت الناس كشئوف حياهتم. تقرير األحكاـ الشرعية .1

 .الدعوة إٔب التوحيد كما يشملو من أمور العقيدة .2

 .تخلق باألخبلؽ الكرٯتة كاآلداب الساميةلل الًتكيز على اٞتانب األخبلقي كتوجيو ا١تسلمُت .3

 لينشأ ٣تتمع قوم عصي على االنكسار. إصبلح ا١تعاملة بُت الناس كتقوٯتهاالعمل على  .4

 كالغيبة كالنميمة كغَتىا.ْتياة الناس   تسليط الضوء على اٞتوانب االجتماعة ا١تتعلقة .5
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 :المكي والمدنيالمبحث الثالث: من أعداء الدعوة في عهد القرآن 

بالػػػدعوة إٔب اهلل تعػػػأب، كحيػػػث أف  عك١تػػػا نزلػػػت سػػػورة ا١تػػػدثر علػػػى رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم صػػػد 

العرب ُب تلك اآلكنة قـو أجػبلؼ ال ديػن ٢تػم صػحيح إال عبػادة األصػناـ, كال ٯتلكػوف اٟتجػة علػى ذلػك 

إال أهنػػم كجػػدكا آبػػاءىىم كػػذلك يفعلػػوف، قػػابلوا الػػدعوة  اإلسػػبلمية بالعػػداكة كالبغضػػاء، كشػػهركا السػػيف ُب 

 ك أصحابو أٯتا العداكة. كجهها كعادكا النيب صلى اهلل عليو كسلم

تعػإب بػالنبوة كالرسػالة إٔب  كتنقسم حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الدعوية بعد أف شػرفو اهلل

عهػدين ك٫تػا: العهػد ا١تكػي كمػػدهتا ثػبلث عشػرة سػنة، ٍب العهػد ا١تػػدين كمػدهتا عشػر سػنوات، ككلهػا مليئػػة 

تعػػأب ُب عبػػاده أف جعػػل لكػػل نػػيب عػػدكا شػػياطُت  بػػاٞتهود الدعويػػة كمكابػػدة الصػػعاب. ك كانػػت سػػنة اهلل

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڇ اإلنس كاٞتن، قػاؿ تعػإب:

  ُُِاألنعاـ:  ڇڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ككل من العهد الدعوم ا١تكي كا١تدين مر بثبلث مراحل, ا١ترحلة األكٔب ىػي مرحلػة الػدعوة السػرية كمكػث 

صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم فيهػػا ثػػبلث سػػنوات، يػػدعو النػػاس إٔب ديػػن اهلل تبػػارؾ كتعػػأب سػػرا لقػػوة العػػدك النػػيب 

كضػػعف ا١تسػػلمُت كقلػػتهم. ٍب ا١ترحلػػة الثانيػػة كىػػي مرحلػػة إعػػبلف الػػدعوة ُب أىػػل مكػػة، مػػن بدايػػة السػػنة 

مضػػطهدكف فيهػػا حػػىت  الرابعػػة مػػن النبػػوة إٔب ىجرتػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم إٔب ا١تدينػػة، كال يػػزاؿ ا١تسػػلموف
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ىاجركا  إٔب اٟتبشة مرتُت. كا١ترحلة األخَتة ىي مرحلة الدعوة خارج مكة كفشوىا فيهم، من أكاخر السنة 

 146العاشرة من النبوة. كقد مشلت العهد ا١تدين كامتدت إٔب آخر حياتو صلى اهلل عليو كسلم.

د كالتعػػذيب إلحبػاط الػدعوة بعػػد ككػاف مػن أسػاليب أعػػداء الػدعوة الػبغض كالصػد ٢تػػا عػن طريػق االضػطها

ظهورىا, كا١تشركوف ىم أعداء الدعوة بصفة عامة كالذين ذاقوا ا١تسلمُت الويبلت خاصة منهم أبو جهػل, 

ككاف إذا ٝتع برجل أسلم لو شرؼ كمنعة أنبػو كأخػزاه، كأكعػده بػإببلغ ا٠تسػارة الفادحػة ُب ا١تػاؿ، كاٞتػاه، 

 كإف كاف ضعيفنا ضربو كأغرل بو.

عثماف بن عفاف يلفو ُب حصَت من كرؽ النخيػل ٍب يدخنػو مػن ٖتتػو ك١تػا علمػت أـ مصػعب بػن  ككاف عم

ػػا، فتىخىشَّػػفى جلػػده  عمػػَت بإسػػبلمو منعتػػو الطعػػاـ كالشػػراب، كأخرجتػػو مػػن بيتػػو، ككػػاف مػػن أنعػػم النػػاس عيشن

ؿ مػؤب ٗتشف اٟتية، ككاف صهيب بن سناف الركمي ييعذَّب حىت يفقد كعيو كال يدرل مػا يقوؿ.كػاف بػبل

، ٍب يسػػلمو إٔب الصػػبياف، يطوفػػوف بػػو ُب  أميػػة بػػن خلػػف اٞتمحػػي، فأميػػة بػػن خلػػف يضػػع ُب عنقػػو حػػببلن

ا ٍب  ػػده،  ككػػاف أميػػة يشػػده شػػدن ػػده أحى جبػػاؿ مكػػة، ك٬تركنػػو حػػىت كػػاف اٟتبػػل يػػؤثر ُب عنقػػو، كىػػو يقػػوؿ: أحى

ع. كأشػد مػن ذلػك كلػو يضربو بالعصا، ك يلجئو إٔب اٞتلػوس ُب حػر الشػمس، كمػا كػاف يكرىػو علػى اٞتػو 

أنػػو كػػاف ٮترجػػو إذا ٛتيػػت الظهػػَتة،  فيطرحػػو علػػى ظهػػره ُب الرمضػػاء ُب بطحػػاء مكػػة،  ٍب يػػأمر بالصػػخرة 

. ككػػاف 147العظيمػة فتوضػػع علػى صػػدره، ٍب يقػوؿ: ال كاهلل ال تػػزاؿ ىكػػذا حػىت ٘تػػوت أك تكفػر ٔتحمػػد...
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 ثزصشف. 49 -48صـ  اٌّخزَٛاٌشد١ك صفٟ اٌشدّٓ اٌّجبسوفٛسٞ  أظش 
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 172ص 4ط  اٌغ١شح اثٓ اعذبق،    
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ىػػم يعػػذبوف فقػػاؿ: )صػػربنا آؿ ياسػػر،  آؿ ياسػػر ٖتػػت كطػػأة العػػذاب فمػػر ّٔػػم النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ك 

،  فمػػػات ياسػػػر ُب العػػػذاب،  كطعػػػن أبػػػو جهػػػل ٝتيػػػة أـ عمػػػار ُب قبلهػػػا ْتربػػػة 148فػػػإف موعػػػدكم اٞتنػػػة(

فماتت، كىي أكؿ شهيدة ُب اإلسبلـ، كىي ٝتية بنت خياط موالة أيب حذيفة بن ا١تغَتة بػن عبػد اهلل بػن 

، ككانػػت عجػػوزنا كبػػَتة ضػػعيفة. كشػػددكا العػػذاب علػػى عمػػار بػػاٟتر تػػارة، كبوضػػع الصػػخر  عمػػر بػػن ٥تػػزـك

ا،   األٛتر على صدره أخرل، كبغطسو ُب ا١تاء حىت كاف يفقد كعيو. كقالوا لو: ال نًتكك حىت تسب ٤تمػدن

ػا، كجػاء باكينػا معتػذرنا إٔب النػيب صػلى اهلل عليػو  أك تقوؿ ُب البلت كالعزل خػَتنا، فػوافقهم علػى ذلػك مكرىن

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڇقولػػػػو:  كسػػػػلم. فػػػػأنزؿ اهلل تعػػػػأب

النحػػػػػػػل:  ڇڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

َُٔ 

ةىػػػ كاٝتػػة أفلػػح مػػؤب لبػػٍت عبػػد الػػدار، ككػػاف مػػن األزد. فكػػانوا ٮترجونػػو ُب نصػػف النهػػار ُب  يػٍهى ككػػاف أبػػو فيكى

حػػر شػػديد، كُب رجليػػو قيػػد مػػن حديػػد، فيجردكنػػو مػػن الثيػػاب، كيبطحونػػو ُب الرمضػػاء، ٍب يضػػعوف علػػى 

ب بػػن األرت مػػؤب ألـ ظهػػره صػػخرة حػػىت ال يتحػػرؾ،... فمػػر بػػو أبػػو بكػػر فاشػػًتاه كأعتقػػو هلل. ككػػاف خبػػا

أ٪تػػار بنػػت ًسػػباع ا٠تزاعيػػة، ككػػاف حػػدادنا، فلمػػا أسػػلم عذبتػػو موالتػػو بالنػػار، كانػػت تػػأتى باٟتديػػدة احملمػػاة 

فتجعلهػػػا علػػػى ظهػػػره أك رأسػػػو، ليكفػػػر ٔتحمػػػد صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم، فلػػػم يكػػػن يزيػػػده ذلػػػك إال إٯتاننػػػا 

ك٬تػػذبوف شػػعره، كقػػد ألقػػوه علػػى النػػار، ٍب سػػحبوه كتسػػليمنا، ككػػاف ا١تشػػركوف أيضنػػا يعذبونػػو فيلػػوكف عنقػػو، 
                                                 

148
 172ص 4اٌّشجغ اٌغبثك  ط   
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ككانػػت زًنّْػػَتىةي أمىػػةن ركميػػة قػػد أسػػلمت فعػػذبت ُب اهلل، كأصػػيبت ُب  149عليهػػا، فمػػا أطفأىػػا إال كىدىؾى ظهػػره.

بصرىا حىت عميت، فقيػل ٢تػا: أصػابتك الػبلت كالعػزل، فقالػت: ال كاهلل مػا أصػابتٍت، كىػذا مػن اهلل، كإف 

 الغد كقد رد اهلل بصرىا، فقالت قريش: ىذا بعض سحر ٤تمد.شاء كشفو، فأصبحت من 

كأسػػلمت أـ عيبػىػػٍيس، جاريػػة لبػػٍت زىػػرة، فكػػاف يعػػذّٔا ا١تشػػركوف، كٓتاصػػة موالىػػا األسػػود بػػن عبػػد 

يغوث، ككاف من أشد أعداء رسوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم، كمػن ا١تسػتهزئُت بػو. كأسػلمت جاريػة عمػر 

مر بن ا٠تطاب يعذّٔا كىو يومئذ علػى الشػرؾ فكػاف يضػرّٔا حػىت يفػًت،  بن مؤمل من بٍت عدل، فكاف ع

ٍب يػػدعها كيقػػوؿ: كاهلل مػػا أدعػػك إال سػػآمة، فتقػػوؿ: كػػذلك يفعػػل بػػك ربػػك. ك٦تػػن أسػػلمن كعػػذبن مػػن 

كُب ا١تدينػػة كػػاف أعػػداء الػػدعوة ا١تنػػافقُت  150اٞتػػوارل: النهديػػة كابنتهػػا، ككانتػػا المػػرأة مػػن بػػٍت عبػػد الػػدار.

١تنػػافقُت عبػػد اهلل بػػن أيب بػػن سػػلوؿ, كاٞتػػد بػػن قػػيس ككػػاف مػػن شػػأف شػػأف اٞتػػد بػػن قػػيس أف مػػنهم رأس ا

: يػا جػد، ىػل لػك العػاـ ُب جػبلد بػٍت األصػفر؟ فقػاؿ يػا  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ لو ذات يػـو

، كإين رسػػوؿ اهلل أكتػػأذف ٕب كال تفتػػٍت؟ فػػواهلل لقػػد عػػرؼ قػػومي أنػػو مػػا مػػن رجػػل بأشػػد عجبػػا بالنسػػاء مػػٍت

  -أخشى إف رأيت نساء بٍت األصفر أف ال أصرب فأعرض عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ:

  ...... قد أذنت لك. ففي اٞتد بن قيس نزلت ىذه اآلية الكرٯتة

                                                 
149
ٚ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أدّذ اٌغ١ٍٍٟٙ اٌشٚض األ١ٔك ط  172ص  4ط اٌغ١شح أظش،  اثٓ ٘شبَ،   

 83ص 2
150

 .65اٌشد١ك اٌّخزَٛ صـ   
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ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ 

 ْٗالتوبة:  ڇڄ

األصفر كليس ذلك بو فما سقط فيو من الفتنة أكرب بتخلفو أم: إف كاف إ٪تا خشي الفتنة من نساء بٍت 

كىكذا  151عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كالرغبة بنفسو عن نفسو كيقوؿ كإف جهنم ١تن كرائو.

ٮتربنا التاريخ عن شأف أعداء الدعوة ُب القدًن ليكوف عربة  للدعاة ُب العصر اٟتاضر ُب التعامل مع 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ڇ  ؿ تعأب:األعداء ا١تعاصرين، يقو 

ی   ی  ی  ی حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  يت  جث    مث   ىث  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ  چچ  چ  چ 

 152 ِٓ - ُِاألحزاب:  ڇڎ  ڎ  ڈ  ڈ
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 (4/291ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أدّذ اٌغ١ٍٟٙ )اٌشٚض األٔف   
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الفصل الخامس: أىمية العالقة بين الوصايا القرآنية في أوائل سورتي المزمل والمدثر وربطها 

 :بالعصر الحاضر

 الدعاة المعاصرين بينالمبحث األول: أىمية العالقة 

ا١تكي كا١تدين كظهر ُب العهد ا١تكي أسلوب الًتكيز على لقد مر بياف عبلقة الوصايا القرآنية ُب العهد 

األىم كاالىتماـ بالقضايا اٞتوىرية األساسية قبل اٟتديث عن األمور الفرعية، فأىم ما ارتكزت عليو 

ا٠تطابات الدعوية ُب تلك الفًتة ىو الدعوة إٔب توحيد اهلل عز كجل  كحده ال شريك لو كٕتريد 

ن ٍبىٌ جاء أسلوب التيسَت ال التعسَت، كأسلوب األمر با١تعركؼ كالنهي عن اإلخبلص لو ُب الطاعة، كم

  .ا١تنكر كالًتغيب كالًتىيب

 -كمن األمثلة على ذلك حديث أيب ذر رضي اهلل عنو:

ثػىنىا عىٍبدي اٍلوىاًرًث عىٍن اٟتٍيسىٍُتً عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن بػيرىٍيدىةى عىٍن  ثػىنىا أىبيو مىٍعمىرو حىدَّ ثىوي أىفَّ أىبىا "حدَّ ٭تىٍِتى ٍبًن يػىٍعمىرى حىدَّ

ثىوي أىفَّ أىبىا ذىرٍّ رىًضيى اللَّوي عىٍنوي حىدَّثىوي قىاؿى أىتػىٍيتي النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي  عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىعىلىٍيًو ثػىٍوبه  اأٍلىٍسوىًد الدُّؤىٕبَّ حىدَّ

ٍستػىيػٍقىظى فػىقىاؿى مىا ًمٍن عىٍبدو قىاؿى الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي ٍبيَّ مىاتى عىلىى ذىًلكى ًإالَّ دىخىلى أىبٍػيىضي كىىيوى نىاًئمه ٍبيَّ أىتػىٍيتيوي كىقىٍد ا

زىىنى كىًإٍف سىرىؽى اٞتٍىنَّةى قػيٍلتي كىًإٍف زىىنى كىًإٍف سىرىؽى قىاؿى كىًإٍف زىىنى كىًإٍف سىرىؽى قػيٍلتي كىًإٍف زىىنى كىًإٍف سىرىؽى قىاؿى كىًإٍف 

ا قىاؿى  كىًإٍف زىىنى كىًإٍف سىرىؽى قىاؿى كىًإٍف زىىنى كىًإٍف سىرىؽى عىلىى رىٍغًم أىٍنًف أىيب ذىرٍّ كىكىافى أىبيو ذىرٍّ ًإذىا حىدَّثى  قػيٍلتي  ًّٔىذى
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لىوي ًإذىا تىابى كىنىدً  ا ًعٍندى اٍلمىٍوًت أىٍك قػىبػٍ ـى كىقىاؿى الى إًلىوى ًإالَّ اللَّوي غيًفرى كىًإٍف رىًغمى أىٍنفي أىيب ذىرٍّ "قىاؿى أىبيو عىٍبد اللًَّو ىىذى

لىوي.
153 

يقوؿ الشارح "فمعٌت قولو صلى اهلل عليو كسلم على رغم أنف أىب ذر أم على ذؿ منو لوقوعو 

٥تالفا ١تا يريد كقيل معناه على كراىة منو كإ٪تا قالو لو صلى اهلل عليو ك سلم ذلك الستبعاده العفو عن 

لحرمة كاستعظامو ذلك كتصور أىب ذر بصورة الكاره ا١تمانع كإف ٓب يكن ٦تانعا الزاىن السارؽ ا١تنتهك ل

ككاف ذلك من أىب ذر لشدة نفرتو من معصية اهلل تعأب كأىلها كاهلل أعلم كأما قولو َب ركاية بن مسعود 

كمن  رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم من مات يشرؾ باهلل شيئا دخل النار كقلت أنا

مات ال يشرؾ باهلل شيئا دخل اٞتنة ىكذا كقع ُب أصولنا من صحيح مسلم ككذا ىو ُب صحيح 

 .154البخارل ككذا ذكره القاضي عياض رٛتو اهلل ُب ركايتو لصحيح مسلم"

ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ ڇالدعاة كاضحة كُب إثبات توحيد الربوبية  بُتكأ٫تية العبلقة 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

 - ُِالبقرة:  ڇۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  

ِِ  

                                                 
153

ص  1ط  صذ١خ ِغٍُ  ٚ ِغٍُ ثٓ دجبط،  5379سلُ    147ص  18ط  خبسٞصذ١خ اٌجِزفك ػ١ٍٗ ،    

 138سلُ اٌذذ٠ش   255
154

 96ص  2ط إٌّٙبط ششح صذ١خ ِغٍُ ثٓ اٌذجبط  
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ڇ كُب إثبات توحيد األٝتاء كالصفات قاؿ تعإب: 

﮷  ﮸   ھ  ے  ے   ۓ   ۓ   ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶   ،ہ  ھ  ھ

﯀   ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى    ﮿   ﮺   ﮻﮼  ﮽  ﮾  ﮹ 

 ِْ - ِِاٟتشر:  ڇ\ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇكُب إثبات ا١تعاد قاؿ تعإب:  

 ڇڇڇڇڇڍڌڌڎڎڈ  ڈ ژژڑ  ڑ

   ُٔ - َٔالزمر: 

عليو  أكصاؼ اإلسبلـ ٍب ساؽ اٟتديث ُب جواب النيب صلى اهلللقد عقد اإلماـ مسلم باب جامع 

قل آمنت " :قاؿ ،يا رسوؿ اهلل قل ٕب ُب اإلسبلـ قوال ال أسأؿ عنو غَتؾ :عندما سألو رجل قلت كسلم

يقوؿ الشارح "قاؿ القاضي عياض رٛتو اهلل ىذا من جوامع كلمو صلى اهلل عليو كسلم  ".باهلل ٍب استقم

كحدكا اهلل كآمنوا بو ٍب استقاموا فلم  مأ "إف الذين قالوا ربنا اهلل ٍب استقاموا" :تعأب كىو مطابق لقولو

٭تيدكا عن التوحيد كالتزموا طاعتو سبحانو كتعأب إٔب أف توفوا على ذلك كعلى ما ذكرناه أكثر ا١تفسرين 

 من الصحابة فمن بعدىم.
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اهلل عليو ك سلم ُب ٚتيع القرآف آية كانت أشد  ا نزلت على رسوؿ اهلل صلىٔتكا١تعٌت فاستقم كما أمرت 

كال أشق عليو من ىذه اآلية كلذلك قاؿ صلى اهلل عليو ك سلم ألصحابو حُت قالوا قد أسرع إليك 

  155الشيب فقاؿ شيبتٌت ىود كأخواهتا"

چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇكعند التأمل ُب قوؿ اهلل تعأب ُب سورة ا١تزمل: 

 َُ- ٖا١تزمل: ڇڑک  ک  ک  ک  گ  گ  ،ڈ  ژ  ژ  ڎ  ڈ  

ھ  ھے   ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ٴۇ  ۋ ڇ كقولو جل شألو ُب ا١تدثر: 

  ٕ - ُا١تدثر:  ڇۅ  ۅ

تظهر العبلقة ُب الًتكيز على معٌت التوحيد أكال كما ُب حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنو عند ما بعثو 

 اليمن.النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب 

ًضيى اللَّوي عىٍنوي عىلىى "عٍن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىمَّا بػىعىثى ميعىاذنا رى 

ـي عىلىى قػىٍوـو أىٍىًل ًكتىابو فػىٍليىكيٍن أىكَّؿى مىا تىٍدعيوىيٍم إً  لىٍيًو ًعبىادىةي اللًَّو فىًإذىا عىرىفيوا اللَّوى فىأىٍخربٍىيٍم اٍليىمىًن قىاؿى ًإنَّكى تػىٍقدى

لىًتًهٍم فىًإذىا فػىعىليوا فىأىٍخربٍىيٍم أىفَّ اللَّ  وى فػىرىضى عىلىٍيًهٍم زىكىاةن أىفَّ اللَّوى قىٍد فػىرىضى عىلىٍيًهٍم ٜتىٍسى صىلىوىاتو ُب يػىٍوًمًهٍم كىلىيػٍ

فػيقىرىاًئًهٍم فىًإذىا أىطىاعيوا ًّٔىا فىخيٍذ ًمنػٍهيٍم كىتػىوىؽَّ كىرىاًئمى أىٍموىاًؿ النَّاًس" ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم كىتػيرىدُّ عىلىى
156. 

                                                 
155
 9ص  2، ط إٌّٙبط ششح صذ١خ ِغٍُ ثٓ اٌذجبطإٌٛٚٞ،   
156
 1365ثشلُ  298ص  5اٌجخبسٞ،  صذ١خ اٌجخبسٞ،  ط  
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ُب عملية الدعوة كاإلرشاد كي تؤٌب  اتكعلى الدعاة ا١تعاصرين أف يفهموا سنة التدرج كالفقو األكلوي

 الدعوة ٙتارىا بإذف اهلل.

ب اإلسبلمي ا١تعاصر أكثر كعيان من العقود الثبلثة ا١تاضية، أرل أف ا٠تطاكقاؿ الدكتور عمر عبد الكاُب "

 فأصبح الدعاة الربانيوف لديهم إدراؾ تاـ ٟتقيقة الوضع العا١تي كاإلقليمي. كالدعاة ُب األمة على نوعُت:

داعية، كبُت التقسيمُت يندرج ٚتيع الدعاة ا١توجودين على الساحة. فحمل ىم  داعية عامل، ك"عامل"

عند الكثرة الكثَتة من الدعاة، كإ٪تا عند الدعاة الذين غيرست ٤تبة الدعوة إٔب اهلل ُب قلؤّم الدين ليس 

كارتبطت ّٔم اٞتماىَت ا١تسلمة. أما الذين يتاجركف بالدعوة كيسًتزقوف من كرائها.. ىؤالء بضاعتهم 

 157".مردكدة إليهم كلن تدـك طويبلن، ألهنم فقدكا الصدؽ كاإلخبلص ُب دعوهتم

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

157
ذاٌىبفٟ ِذ٠ش ِشوض اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ثجبئضح دثٟ اٌذ١ٌٚخ ٌٍمشآْ ذوزٛس ػّش ػجاٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍ  - 

 اٌىش٠ُ،  ٚػعٛ ١٘ئخ اٌذىّبء ثبالرذبد اٌؼبٌّٟ ٌؼٍّبء اٌّغ١ٍّٓ،  ػعٛ اٌّجّغ اٌفمٟٙ ثبٌٕٙذ، 
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 المدعوين في العصر الحاضر بينالمبحث الثاني: أىمية العالقة 

اٟتديث عن الداعي يشمل ا١تدعوين على اختبلؼ أنواعهم كتباين صفاهتم، كال بد للداعية أف يعقل 

ين كل حسب حالتو دعو ىذا األمر جيدا، فسَتة النيب صلى اهلل عليو كسلم تعلمنا كيف عاِب مشاكل ا١ت

كذلك باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة، فالقرآف الكرًن رسم للدعاة خطة العمل مع ضرب األمثلة اٟتية بالواقع 

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڇ ا١تشاىد يقوؿ اهلل سبحانو: 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   

  ّٕاٟتج:  ڇڦ  ڦ

ا١تهمة ُب عبلقة الوصايا القرآنية ربط ا١توعظة بالواقع مع اغتناـ الفرص ُب االستفادة من كمن األمور 

فعندما ٭تدث حادث أك تنزؿ نازلة أك ٯتر ّٔا الداعي، فعليو أف يغتنم ذلك  -الوقائع كاٟتوادث اٟتية:

 158فيقرب ما يريد أف يوصلو إٔب ا١تخاطبُت كا١تدعوين عن طريق ذلك.

اًبًر بٍ  أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىرَّ بًالسُّوًؽ، دىاًخبلن ًمٍن  -ًن عىٍبًد اهلًل رضي اهلل عنو:"عىٍن جى

، فػىتػىنىاكىلىوي فىأىخىذى بًأيذينًًو.ٍبيَّ قىاؿى  نػىفىتػىٍيًو، فىمىرَّ ًّتىٍدمو أىسىكَّ مىيّْتو ا "أىيُّكيٍم ٭تيً  -:بػىٍعًض اٍلعىالًيىًة، كىالنَّاسي كى بُّ أىفَّ ىىذى

: بُّ أىنَّوي لىنىا ًبشىٍيءو، كىمىا نىٍصنىعي ًبًو؟ قىاؿى ؟ فػىقىاليوا: مىا ٨تًي بُّوفى أىنَّوي لىكيٍم؟ قىاليوا: كاهلًل لىٍو كىافى  -لىوي ًبًدٍرىىمو أىٖتًي

                                                 
158

اٌخطبة اٌذػٛٞ أ٘ذافٗ ٚٚعبئٍٗ أعبٌج١ٗ فإاد ٠ٛعف أثٛ عؼ١ذ،  ئِبَ ٚخط١ت ِغجذ صػفشاْ ثبي،    

 ثٛاعطخ اٌّىزجخ اٌشبٍِخ    12ص 1ط   ١ِٚبد٠ٕٗ
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: فىواهللً  ؟ فػىقىاؿى ، فىكىٍيفى كىىيوىمىيّْته يَّان، كىافى عىٍيبان ًفيًو، ألىنَّوي أىسىكُّ ا  حى نٍػيىا أىٍىوىفي عىلىى اهلًل، ًمٍن ىىذى لىلدُّ

 159عىلىٍيكيٍم"

األسك صغَت األذنُت. كالبد للداعية أف يزيل كل شبهات ا١تدعوين كيفيدىم ٔتا  -يقوؿ النوكم رٛتو اهلل:

اهلل عز كجل كمبتعدا عن حب الظهور أك الشهرة فيخلص  ىينفعهم ُب الدنيا كاآلخرة مبتغيا ُب ذلك رض

عز كجل، كىذه أىم كظائف الداعي إٔب اهلل، إذا أراد لدعوتو النجاح كالفبلح، أف يقيم اٟتجج عملو هلل 

كيزيل الشبو. كىذه طريقة القرآف الكرًن كأسلوبو كىدم النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب الدعوة. فقد كاف 

نو. ككذلك أحيانا ٯتر النيب صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كسىلَّم ٬تلس ُب مسجده، يسمع من أصحابو كيسمعوف م

بأسواؽ القـو لؤلمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، فيستفيد من كعظو الكبَت كالصغَت كالذكر كاألنثى 

 كالسيد كا١تسود، كالتاجر كالعامل كالبائع كا١تشًتم. 

ة، كُب العصر اٟتاضر قد ينكر بعض القـو على الدعاة أف ٯتشوا ُب األسواؽ، للدعوة أك ألمورىم الدنيوي

العتقادىم أف الدعوة ٥تتصرة ُب ا١تساجد كالندكات أك الدكرات التدريبية أك ُب خطب ا١تنابر فحسب، 

كنسوا بأف الدعوة برنامج كامل يشمل حياة الفرد كآّتمع كعبلقة الدكؿ ُب السلم كاٟترب كُب العسر 

ۉۉېېېېىى ائ   ائ  ڇكاليسر. قاؿ سبحانو: 

  َِالفرقاف:  ڇېئ ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ 
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 93ص  18سٚاٖ ِغٍُ فٟ وزبة اٌشلبئك ط  
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كمن أ٫تية العبلقة على ا١تدعوين إصبلح أحوا٢تم كهتذيب أخبلقهم كتنمية أفكارىم ٨تو ا٠تَت كالرشاد 

كإبعادىم عن الزيغ كالضبلؿ، كىذا ىو عُت الدعوة كمن ٙترة ذلك إقباؿ الناس على الطاعة ك٘تسكهم 

ؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىرَّ عىلىى صيبػٍرىًة با١تأمورات كُب حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو " أىفَّ رىسيو 

ا يىا صىاًحبى الطَّعىاـً قىاؿى أىصىابػىٍتوي السَّ  هي ًفيهىا فػىنىالىٍت أىصىاًبعيوي بػىلىبلن فػىقىاؿى مىا ىىذى مىاءي يىا رىسيوؿى طىعىاـو فىأىٍدخىلى يىدى

"اللًَّو قىاؿى أىفىبلى جىعىٍلتىوي فػىٍوؽى الطَّ  عىاـً كىٍي يػىرىاهي النَّاسي مىٍن غىشَّ فػىلىٍيسى ًمٍتّْ
160  

كُب العصر اٟتاضر يستفيد الداعي من كسائل اإلعبلـ اٟتديثة بأنواعها ا١تختلفة ُب إببلغ دعوتو إٔب 

شرائح الناس على اختبلؼ مشارّٔم كتباين طبائعهم، عن طريق األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ڇكا١توعظة اٟتسنة كما قاؿ تعأب: بالًتغيب كالًتىيب 

 ڇھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾

 ُِٓالنحل: 

كعلى الداعي أف يعلم ا١تدعوين ٝتاحة اإلسبلـ كفضلو مع إشاعة ركح التعاكف بُت أفراد آّتمع كالتناصح 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ڇكالتسامح كفق قولو تعأب: 

 ُِٔالنحل:  ڇڑەئ  

 

                                                 
160

 ثبة لٛي أجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ " ِٓ غشٕب "   147ثشلُ   267ص  1صذ١خ ِغٍُ،  ط   
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 :أعداء الدعوة في العصر الحاضر بينالمبحث الثالث: أىمية العالقة 

الدعاة ا١تعاصرين كا١تدعوين على اختبلؼ  بُتقدمة البياف عن أ٫تية العبلقة لقد سبق ُب ا١تباحث ا١تت

فهذا ا١تبحث يشرح أ٫تية تلك العبلقة على صنفُت من  أشكا٢تم كتباين أصنافهم ُب العصر اٟتاضر.

 أصناؼ ا١تدعوين ا١تذكورين ُب سورة البقرة. 

ك٦تا ال يدع ٣تاال للشك أنو من األ٫تية ٔتكاف أف يعرؼ الداعية سبل التعامل مع أكلئك األصناؼ من 

٣تتمع من  أعداء الدعوة كذلك من أجل ٧تاح النشاط الدعوم كسبلمتو من العوائق، إذ ال ٮتلو

 عات اإلنسانية من أعداء الدعوة اإلسبلمية.مآّت

فالوقائع التارٮتية خَت شاىد على ىذا الصراع الدائر بُت اٟتق كالباطل كما أف الشيطاف كجنوده         

ال يألوف جهدان ُب صد الناس عن الدين كتنفَتىم عن اٟتق ا١تبُت. كمن ىذا ا١تنطلق ٯتكن القوؿ بأف من 

  -لدعوة ُب كل زماف كمكاف شياطُت اإلنس كاٞتن يقوؿ اهلل تعأب ُب ٤تكم التنػػػػزيل:أعداء ا

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڇ

ۉ   ۉ  ې  ڇ كقاؿ عز من قائل:  ُُِاألنعاـ:  ڇڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ُّالفرقاف:  ڇې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڇكقاؿ أيضا:   

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ہ  ہ  
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ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  

  ْٓ - ِٓاٟتج:  ڇى  ى  ائ  ائ     ەئ   ەئ

 -:لدعوة ُب كل عصر كمصرالشيطاف ىو العدك األكؿ ل

فالشيطاف ىو العدك اللدكد للدعوة ُب كل مكاف كزماف كقد نٌبهنا اهلل تعأب على خطورة ىذا العدك ا١تبُت 

حيث بُت السبل الوقائية ضد مكائد الشيطاف. يقوؿ اهلل عز كجل ُب توضيح عبلج العدك الباطٍت 

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ڇ للدعوة"

 َِٖالبقرة:  ڇ﮺  ﮻  ﮼   ﮹ 

چ  چ  چ  ڇكقد ذٌكرنا اهلل تعأب بعداكة ىذا الشيطاف ألبينا آدـ عليو السبلـ فقاؿ جل جبللو: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ،گ  گ  گ  گ  

ےۓ  ۓ   ڻ   ڻ  ڻ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے 

 ُِِ - ُُٕطو:  ڇ﮲  ﮳  ﮴ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ



152 
 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ڇكُب آية األعراؼ يقوؿ تعأب: 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  

 ِِ - َِاألعراؼ:  ڇيت  جث  مث      ىثمب  ىب   يب  جت  حت  خت  مت      ىت      

كلذا أمر اهلل ا١تؤمنُت أف يكثركا من االستعاذة من شر الوسواس ا٠تناس الذم يوسوس ُب صدكر الناس  

 ڇچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎڇمن اٞتنة كالناس قاؿ تعأب: 

  ََِاألعراؼ: 

ىذا كقد أخذ الشيطاف العهد على نفسو إلغواء الدعاة كا١تدعوين كاستثٌت منهم ا١تخلىصُت فمن ىذا 

كسوستو بإخبلص النية يقوؿ اٟتق ك ا١تنطلق تبدك مسؤكلية الدعاة ا١تخلصُت كاضحة ُب ٤تاربة الشيطاف 

ٱ  مج  جح   مح  جخ مخ  جس  حس  خس  ڇتبارؾ كتعأب عن عهد الشيطاف: 

كمن أتباع الشيطاف  ٖٓ - ِٖص:  ڇپ  پ  ڀ     ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  

 الكفار كا١تنافقوف.
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 عداوة الكفار والمنافقين للدعوة اإلسالمية في العصر الحاضر

كاٞتدير بالذكر أنو ال ٗتفى عداكة الكفار كا١تنافقُت لئلسبلـ كا١تسلمُت ُب ىذا العصر الذم طغت فيو 

كآّتمعات، كىذه العداكة تظهر ُب بعض األنظمة السياسية كالعو١تة االجتماعية اٟتياة ا١تادية على األفراد 

اليت تسعى إٔب إقصاء اإلسبلـ كا١تسلمُت عن الساحة العا١تية بالتهم ا١تلفقة تارة كالدعايات الكاذبة، 

 ٖتت شعارات متنوعة باسم اٟترية أك الدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف  تارة أخرل.

ية ئة كالربامج اإلذاعية ا١تسموعة منها كا١تر يتلك العداكة حىت ُب ا١تناىج التعليمككذلك تظهر     

كٮتصصوف ٢تا خرباء دكليُت كترعاىا حكومات كمنظمات عا١تية. فالسنة النبوية الشريفة بينت سبل 

، كاستغفر قد صلى نيب اهلل عليو الصبلة كالسبلـ على رأس ا١تنافقُت عبد اهلل بن أيبالتعامل مع ا١تنافقُت، 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷   ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼       ڇلو إٔب أف هني عن ذلك بقولو تعأب: 

 .ْٖالتوبة:  ڇ﮽ ﮾   ﮿  ﯀  ﯁

فما السر ُب عنايتو صلى اهلل عليو كسلم ّٔذا الرجل  كىو من أكرب أعداء الدعوة ُب عهدىا ا١تدين؟  

ا٠تطايب: إ٪تا فعل النيب صلى اهلل عليو كسلم مع عبد اهلل يشَت ابن حجر إٔب السر ُب ذلك بقولو: "قاؿ 

بن أيب ما فعل لكماؿ شفقتو على من تعلق بطرؼ من الدين، كلتطيب قلب كلده عبد اهلل الرجل 

 161الصاّب، كلتألف قومو من ا٠تزرج لرياستو فيهم"
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ٚصاسح اٌشئْٛ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف  :األٌٚٝ اٌطجؼخ:  اٌزذسط فٟ دػٛح إٌجٟئثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ هللا اٌّطٍك   

 ٘ــ1417، 117ص  2ِشوض اٌجذٛس ٚاٌذساعبد اإلعال١ِخ ط -اٌذػٛح ٚاإلسشبد ٚ
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يثة ُب إيصاؿ الدعوة إٔب كعليو ال بد للدعاة من التنوع ُب أساليب الدعوة كاالستفادة من الوسائل اٟتد

ا١تدعوين مع استغبلؿ الفرص ا١تتاحة، كمن أىم أساليب دعوة الكفار إٔب اٟتق؛اٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة 

مع الًتكيز على جانب العقيدة كإثباهتا كتغيَت الصورة ا١تشوىة عن اإلسبلـ كا١تسلمُت ببياف حقيقة معآب 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ ميدة كما قاؿ تعأب: ىذا الدين اٟتنيف، كذلك عن طريق ا٠تصاؿ اٟت

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ ڎ ڈژ  ژ ڑ   ڑ  کک   ک  ک    گ  گ  

گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  

  ّٔ - ّّفصلت:  ڇہ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ﮲   ﮳   ﮴

األسلوب السلمي ُب أغلب مراحل انتشارىا كٓب تلجأ إٔب كىكذا نرل أف الدعوة قد سلكت 

أسلوب القتاؿ إال بعد فشل أساليب السلم، كلكن أعداء الدعوة على اختبلفهم أخذكا يشنعوف على 

. السيما ُب ىذا العصر 162الدعوة قتا٢تا للمسلمُت، ألف مبادئها تقـو على تكفَت ا١تسلمُت كما زعموا

 ٟترب على اإلسبلـ.عصر اٟترب على اإلرىاب أك ا

 

                                                                                                                                                             

 
162

ٚصاسح اٌشئْٛ اإلعال١ِخ ،   دػٛح اٌش١خ ِذّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة ٚأصش ٘ب فٟ اٌؼبي اإلعالِٟأظش،     

 ٘ـ1422، 110ص  1اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،  اٌطجؼخ األٌٚٝ،  ط  -ٚاألٚلبف ٚاٌذػٛح ٚاإلسشبد 
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"العداء أك الصداـ بُت األجهزة األمنية كالرٝتية ُب الدكؿ اإلسبلمية كبُت  كقاؿ الدكتور عمر عبد الكاُب

الدعاة أمر مرفوض ك٬تب أال ٭تدث ألننا ٚتيعان ُب سفينة كاحدة، كمن الواجب على اٞتهات اٟتكومية 

كثَتكف ُب الدكؿ اإلسبلمية باستخداـ دعوهتم   أك الرٝتية أف تستوعب كٖتتضن الدعاة ا١تخلصُت كىم

الوسطية إل٬تاد بعد أمٍت كاجتماعي ُب ىذه الدكؿ كللمحافظة على أمنها كاستقرارىا. كمعاداة الدعاة 

الذين ارتبطت ّٔم اٞتماىَت كتأثركا ّٔم ليس من ا١تصلحة ُب شيء، ألف ىذه التصرفات ٕتعل ٚتاىَت 

ية اليت ٖتارب الدعاة، ألهنم يركف أهنم ّٔذا التضييق ٭تاربوف دين اهلل ا١تسلمُت تسخط على األنظمة الرٝت

تعأب، لذلك أدعو ّٔدكء كل القول اٟتاكمة ُب العآب العريب كاإلسبلمي إٔب احتضاف الدعاة، كأف تفتح 

 أمامهم آفاؽ الدعوة كأال تضيق عليهم كأف يستثمركا دكرىم كتأثَتىم على اٞتماىَت لتحقيق مصلحة أمن

 163.الببلد كالوطن، فالدعاة كرجاؿ األمن ىم أداة بناء كتقدـ

اليت تزيل عنهم شبهاهتم كأىواءىىم كفضح  كأما ا١تنافقوف فيمكن ٣تاىدهتم بالدالئل كاٟتجج كالرباىُت    

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ    ژژ  ڇ أسرارىم. يقوؿ تعأب: 

 ٗالتحرًن:  ڇڑ  ڑ 

كىذه آّاىدة تكوف بأساليب متنوعة عن طريق نشر التعاليم الصحيحة لئلسبلـ كالدعوة بأسلوب 

التدرج كما مر ُب تعامل النيب صلى اهلل عليو مع بعض ا١تنافقُت. كمن ذلك؛تأليف الكتب الدينية كتوجيو 
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ذوزٛس ػّش ػجذاٌىبفٟ ِذ٠ش ِشوض اٌذساعبد اٌمشآ١ٔخ ثجبئضح دثٟ اٌذ١ٌٚخ ٌٍمشآْ اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍ - 

 اٌىش٠ُ،  ٚػعٛ ١٘ئخ اٌذىّبء ثبالرذبد اٌؼبٌّٟ ٌؼٍّبء اٌّغ١ٍّٓ،  ػعٛ اٌّجّغ اٌفمٟٙ ثبٌٕٙذ، 
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ية كا١تؤسسات كا٢تيئات الربامج التعليمية كاإلذاعية ا١تسموعة كا١ترئية كدعم ا١تشاريع كاٞتمعيات ا٠تَت 

اإلغاثية اإلسبلمية، كالدعوة إٔب التكاتف كالتعاكف بُت الدكؿ اإلسبلمية على ا١تستول االقتصادم 

 كالتعليمي كاألمنػػػي كالسياسي ٟتيلولة دكف التدخبلت ا٠تارجية.

كفلسػػطُت،   كىػػذا مػػا ٭تػػدث بالفعػػل ُب بعػػض الػػدكؿ اإلسػػبلمية كالعربيػػة كالصػػوماؿ، كالسػػوداف، كنيجَتيػػا،

كمػا أف ىنػاؾ أسػبابنا خارجيػة كثػَتة كالعراؽ، كاليمن، كسوريا، كمصر، كأخَتا مػا حصػل ّتماىَتيػة الليبيػة.  

أدت بالفعػػل إٔب تراجػػع ا٢تػػم الػػدعوم عنػػد كثػػَتين كالضػػغوط األمنيػػة، كفشػػل بعػػض مواجهػػات مػػع أعػػداء 

ينبغػي أف تػؤدم لًتاجػع ىػم الداعيػة،  الدعوة إلسبلمية كاختبلفات الدعاة. إال أف تلػك األسػباب مػا كػاف 

أك أف تكػػوف عػػذرنا مقبػػوالن كإال لىعػػذٍرنا ٚتيػػعى ا١تػػؤمنُت علػػى مػػر التػػاريخ ُب تػػرؾ الػػدعوة لعػػدـ خلػػو زمػػن مػػن 

تلػك ا١تنغصػات كأكثػر منهػا، بػل لػوال الضػعف الػػداخلي كاألسػباب الداخليػة ا٠تاصػة بػنفس العبػد مػا كػػاف 

  164فتػيٍقعدىه عن القياـ بواجبو. لتلك األسباب ا٠تارجية أف تؤثر فيو

إف الدعوة اإلسبلمية ا١تعاصػرة تفتقػر إٔب كثػَت مػن القػدرات كا١تػؤىبلت كالبنػاء  الػداخلي ا١تؤسػس،  

٦تػػػا يػػػؤدم إٔب ثغػػػرات كعوامػػػل ضػػػعف فيهػػػا ُب ا١ترحلػػػة الراىنػػػة،  كتلػػػك القػػػدرات ىػػػي أىػػػم مػػػا تفتقػػػر إليػػػو 

ثَت كزمػػاـ ا١تبػػادرة ُب القيػػادة كاإلصػػبلح كالًتبيػػة. ك٦تػػا يؤخػػذ القيػػادات الدعويػػة الرشػػيدة الػػيت ٘تلػػك قػػدرة التػػأ

علػى اٞتماعػػات اإلسػبلمية ا١تعاصػػرة عنػدما ٗتػػوض ا١تعػػًتؾ السياسػي أك ا١تعػػًتؾ العسػكرم أهنػػا تضػػعف أك 
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ح ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،  ، ثزصشف  داس اٌصفٛئٌٝ دبًِ اٌذػٛحأثٛ ػبصُ ٘شبَ ثٓ ػجذ اٌمبدس آي ػمذح،    

 20ص 1اٌطجؼخ األٌٚٝ،  ط 
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تشػػػل قػػػدرهتا ُب الًتبيػػػة كاإلصػػػبلح، كتتنػػػاقص عضػػػويتها الصػػػفوية، كتتحػػػوؿ إٔب تيػػػارات شػػػعبية عامػػػة، ٦تػػػا 

 165كتتحوؿ أىدافها كتفقد ىويتها.ينحرؼ ٔتسارىا، 

فاإلخوة الذين يتبعوف أعداء الدعوة من حيث يشعركف أك اليشعركف سيكونوف فريسة سهلة فيما بعدي 

سيًتكهم األعداء؟ لن يًتكوىم كما ىو ملموس ُب  ٢تم، فإهنم قد أعانوا األعداء على إخواهنم، كىل

 166الواقع
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   223ص  1ئػبٔخ اٌشثبْ ٌٍّمبالد اٌذػ٠ٛخ فٟ ِجٍخ اٌج١بْ  ط  
166

 ثذْٚ ربس٠خ   16ص  1ط ئػبٔخ اٌشثبْ فٟ ٌٍّمبالد اٌذػ٠ٛخأظش،    
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 الخاتمة

 ا١ترسلُت كقدكة الدعاة احملتسبُتاٟتمد هلل الذم جعل لكل بداية منتهى كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ 

 نبينا ٤تمد كآلو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين كبعد، 

فإٔب ىنا كصل البحث عن الدعوة كعبلقتها ٔتعآب الوصايا القرآنية ُب أكائل سورٌب ا١تزمل كا١تدثر إٔب 

كذلك ابتداء من تعريف القرآف الكرًن الذم ىوكتاب اهلل آّيد الذم أرسل إٔب خاًب النبيُت  ،النهاية

 ا١ترسلُت ليكوف نورا كىدنل للناس كرٛتة للعا١تُت،  ـكإما

: "ٯتكن بالنظر كالتأمل ُب تعريف الدعوة بأهنا الشيخ صاّب بن ٛتيدكمركرا إٔب تعريف الدعوة كما أفاد 

ذم األىلية ُب العلم كالدين بتبصَت الناس بأمور دينهم كحثهم على ا٠تَت، كإنقاذىم من بأهنا قياـ ا١تسلم 

 167شر كاقع، كٖتذيرىم من سوء متوقع على قدر الطاقة ليفوزكا بسعادة العاجل كاآلجل.

 -ٍب ٖتدث عن فوائد الدعوة كأ٫تيتها كحكمها كحكمتها كمن فوائدىا:

 للجنة على اٟتقيقة.  ا١تعٌت األكؿ: إما أف يقاؿ إهنا مفتاح

 ا١تعٌت الثاين: كإما أف يقاؿ إهنا مفتاح لكل خَت يتوصل بو إٔب اٞتنة.

ككذلك ٖتدث البحث عن العبادات اليت تقرب العبد إٔب ربو كقياـ الليل كقراءة القرآف كمن الفوائد 

عوة كمنهجها ا١تتمثل األخبلقية الصرب ُب سبيل الدعوة مع اإلخبلص كفوائد الذكر كٙترتو كبياف كسائل الد

 ُب األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة كآّادلة باليت ىي أحسن.
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  1ص    اٌذػٛح اٌغٍف١خ  ِذّٛد ػجذ اٌذ١ّذ اٌؼغمالٟٔ،    
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كما تناكؿ ٣تاالت الدعوة ك٪توذجا من تاريخ تطور الدعوة اإلسبلمية من العهد ا١تكي الذم ركز على 

 .كبياف األحواؿ الشخصية التوحيد كبياف العقيدة ٍب العهد ا١تدين الذم جاءت فيو التشريعات

كما تطرؽ البحث إٔب ذكر أ٫تية العبلقة على الدعاة ا١تعاصرين كأهنا تساعدىم على ٣تأّة صعوبات 

الطريق كٗتطي ٚتيع العقبات كالصدكد ُب سبيل الدعوة إٔب اهلل عز كجل. كأ٫تية العبلقة على ا١تدعوين 

ا١تبُت كالصراط ا١تستقيم، كفقا لقوؿ اهلل عز كجل: من أجل ترسيخ ا١تبادئ كتثبيت األفئدة على اٟتق 

)ككذلك أكحينا إليك ركحا من أمرنا ما كنت تدرم ما الكتاب كال اإلٯتاف كلكن جعلناه نورا هندم بو 

من نشاء من عبادنا كإنك لتهدم إٔب صراط مستقيم صراط اهلل الذم لو ما ُب السموات كما ُب األرض 

  168أال إٔب اهلل تصَت األمور(

ككذلك عرج البحث عن أ٫تية العبلقة على أعداء الدعوة كذلك ليتدرب الداعية كيتفقو على األساليب 

 ا١تتنوعة ُب التعامل مع أعداء الدعوة على اختبلؼ أشكا٢تم كتنوع عنادىم.

كاٞتدير بالذكر أنو ال ٗتفى عداكة الكفار كا١تنافقُت لئلسبلـ كا١تسلمُت ُب ىذا العصر الذم طغت فيو 

جتماعية اٟتياة ا١تادية على األفراد كآّتمعات، كىذه العداكة تظهر ُب بعض األنظمة السياسية كالعو١تة اال

اليت تسعى إٔب إقصاء اإلسبلـ كا١تسلمُت عن الساحة العا١تية بالتهم ا١تلفقة تارة كالدعايات الكاذبة، 

تارة أخرل. ككذلك تظهر تلك العداكة ٖتت شعارات متنوعة باسم اٟترية أك الدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف 
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 53-52عٛسح اٌشٛسٜ : ا٠٢خ   
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مية كالربامج اإلذاعية ا١تسموعة منها كا١ترعية كٮتصصوف ٢تا خرباء دكليُت كترعاىا يحىت ُب ا١تناىج التعل

 حكومات كمنظمات عا١تية.
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 -نتائج البحث ما يلي:
 

 منو ككذلك الرفق با١تدعوين  إف اختبلؼ األزمنة كاألمكنة ٓب ينًف أف التدرج ُب الدعوة أمر ال بد
لعمـو األدلة، كىو ٖتقيق ١تنهج النيب صلى اهلل عليو كسلم الصاّب إل٧تاح كٖتقيق أىداؼ الدعوة 

 رغم اختبلؼ الزماف كا١تكاف كالعصور.

  ىنالك عبلقة كاضحة بُت أساليب الدعوة كمناىج الدعاة كمدل استجابة ا١تدعوين، كىذا يؤكد
ٟتديثة كالتطورات ا١تستجدة كالتقنية ُب صاّب الدعوة إذ أف لكل عصر كجوب استخداـ الوسائل ا

كأف الدعوة  إٔب اهلل فرض على كل مسلم حسب االستطاعة،  من عصور الدعوة كسائل تناسبو،
 ه بيده...اْب.َت ٟتديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "من رأل منكم منكرا فليغ

   ٚتيع مناحي اٟتياة، ألف اإلسبلـ عقيدة كعبادات الدعوة اإلسبلمية برنامج كامل يشمل
لقولو تعأب: "قل إف صبلٌب كنسكي ك٤تيام ك٦تاٌب هلل رب العا١تُت ال شريك لو  ،كمعامبلت

الًتكيز على العقيدة سيبقى من أكلويات الدعوة لقولو كبذلك أمرت كأنا أكؿ ا١تسلمُت." على أف 
 «كالرجز فاىجر»تعأب: 

  أعداء الدعوة  ا١تعاصرين كالتصدم ٢تا بالوسائل ا١تشركعة مع االستفادة التعرؼ على ٥تططات
 من التقنية اٟتديثة ُب صاّب الدعوة.  

  اإلكثار من العبادة كذكر اهلل مع اإلخبلص يؤثر ُب ٧تاح الداعية، ككذلك فاالىتماـ بنظافة
 لدعوة للمدعوين.الظاىر كطهارة الباطن من أىم متطلبات ٖتقيق الداعية ألىدافو ُب تبلغ ا
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ٙتة مقومات أساسية ٬تب على الداعية االلتزاـ ّٔا من التحلي باألخبلؽ اٟتميدة كىجر األخبلؽ  

الذميمة كمن ذلك لزـك اٗتاذ السبل الوقائية ضد مكائد الشيطاف ألنو ىو العدك الباطٍت للدعوة "لقولو 

 تتبعوا خطوات الشيطاف إنو لكم عدٌك مبُت(.تعأب )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ُب السلم كاٌفة كال 

 -:توصيات
اإلسبلمية كتنشئة األجياؿ حسب ا١تنهج الرباين، ككذلك الدعوة بتعميم أمر  البحث وصيي -

سيا بالنيب ين كالتطلف ّٔم تأكاجب الدعاة مراعاة أحواؿ ا١تدعو ، كأف من احسن العناية بشأهن
 .صلى اهلل عليو كسلم

كا١تؤسسات اإلسبلمية كالعلمية أف يعتنو بأمر الدعوة عن طريق ترسيخ ا١تفاىيم كعلى اٟتكومات  -
كتطبيق التعاليم اإلسبلمية كا١تناىج الًتبوية ُب العمل ا١تدرسي  كيتم  دعويةالصحيحة ُب ا١تناىج ال

 ذلك ُب ٚتيع ا١تراحل التعلمية. 
ابة البحوث اٞتامعية كعقد الباحثُت كطلبة العلم بتكثيف العناية ُب كت لبحث أيضاوصي ايك  -

 الندكات كا١تؤ٘ترات لئلشادة بشأف الًتبية كالدعوة على كافة ا١تستويات.
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 رضواف الداية. الطبعة: العاشرة بَتكت: دار الفكر ا١تعاصر. 
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بَتكت .دار  فتح البارم شرح صحيح البخارم ،و الفضل العسقبلين الشافعي، أٛتد بن علي بن حجرأب
 ا١تعرفة.    

، سنن البيهقي الكربلـ  1994 –ق 1414أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى أبوبكرالبيهقي،
 بتحقيق  ٤تمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز. مكة ا١تكرمة.

دار الكتاب العريب بَتكت  السننـ 1986 –ق 1406أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين،
 بدكف تاريخ.

. ٖتقيق عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية،  آّتِب من السننأٛتد بن شعيب أبو عبد الرٛتن النسائي،
 مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية حلب.

 -ىػ  1417بهاين. أبو نعيم، أٛتد بن عبداهلل بن أٛتد بن إسحاؽ بن موسى بن مهراف ا٢تراين.  األص
 لبناف . -بَتكت  -دار الكتب العلمية  ا١تسند ا١تستخرج على صحيح اإلماـ مسلمـ  1996

، معجم مقاييس اللغةـ 2002ىػ 1423أٛتد بن فارس بن زكرياء القزكيٍت الرازم، أبو اٟتسُت. 
 بتحقيق عبد السبلـ ٤تمد ىاركف. اٖتاد الكتاب العريب.

، مكتب التحيقيق. جامع البياف ُب تأكيل القرآف, ـ224ىػ 310 طربم،أبو جعفر ٤تمد بن جرير ال
 بدار ىجر 

ىػ 1384أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس الدين القرطيب ا١تصرية
 .ار الكتبد ،2ط /اٞتامع ألحكاـ القرآف = تفسَتالقرطيب ـ. 1964

دار إحياء  الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف ,ىػ1422،الثعليب النيسابورلأبو إسحاؽ أٛتد بن إبراىيم 
  الًتاث العريب، بَتكت. 

تفسَتمقاتل بن ـ. 2003 -ىػ  1424أبو اٟتسن مقاتل بن سليماف بن بشَت األزدم بالوالء البلخي،
 سلمياف، ٖتقيق أٛتد فريد. الطبعة األكٔب دار الكتب العلمية  لبناف بَتكت.  

 دار الصفوة للطباعة، بدكف التاريخ. إٔب حامل الدعوةاصم ىشاـ بن عبد القادر آؿ عقدة ع وأب
، الطبعة األكٕب دار إحياء الًتاث العريب هتذيب اللغة ,ـ2001، أبو منصور ٤تمد ابن أٛتد األزىرم

 بَتكت. 
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االكتفاء ٔتا تضمنو من مغازل رسوؿ اهلل  ىػ 1417أبو الربيع سليماف  ابن موسى الكبلعي األندلسي, 
 الطبعة األكٔب, دار النشر عآب الكتب.صلى اهلل عليو كسلم كالثبلثة ا٠تلفاء, 

الطبعة األكٔب كزارة الشئوف اإلسبلمية  ،التدرج ُب دعوة النيب. ػىػ1417، إبراىيم بن عبد اهلل ا١تطلق
 ت اإلسبلمية. مركز البحوث كالدراسا -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد

. دار الطبعة األكٔب، اٞتامع الصحيحـ 1987 –ىػ  1407البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل بن إبرىيم. 
 الشعب القاىرة. 

, الطبعة الثانية كالثبلثوف, دار َب ظبلؿ القرآفـ, 2003 ىػ 1423سيد قطب إبراىيم حسُت الشاذٕب, 
 الشركؽ.

الطبعة األكٔب. كزارة الشؤكف  ،اٟتكمة ُب الدعوة إٔب اهللىػ  1423سعيد بن علي بن كىف القحطاين،
 ا١تملكة العربية السعودية.-اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد

 , دار العلم للمبل يُت. 24, الطبعة مباحث َب علـو القرآفصبحى الصاّب, 
. ٖتقيق مركز ىجر اثورالدر ا١تنثور ُب التفسَت با١تىػ 1432ـ 2003عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي،

 للبحوث، دار ا٢تجر مصر.
 الطبعة األكٔب. .تيسَت الوصوؿ إٔب ثبلثة األصوؿىػ.  1427عبد احملسن بن ٤تمد القاسم، إماـ كخطيب 

األمثاؿ القرآنية القياسية ا١تضركبة لئلٯتاف ـ 2003ىػ/1424عبد اهلل بن عبد الرٛتن اٞتربوع،
 ث العلمي باٞتامعة اإلسبلمية، ا١تدينة ا١تنورة، ا١تملكة العربية السعودية. .الطبعة: األكٔب، عمادة البحباهلل

 دار ا١تعرفة ببَتكت. السَتة اٟتلبية َب سَتة األمُت ا١تأموف, ىػ 1400على ابن برىاف الدين اٟتليب, 
دراسة  ،نزىة األعُت النواظر ُب معرفة الوجوه كالنواظرعبد الرٛتن ابن اٞتوزم ٚتاؿ الدين أيب الفرج 

 كٖتقيق ٤تمد عبد الكرًن كاظم الراضي، الطبعة الثانية، دار الرسالة.
 بدكف تاريخ. ا١تفصل ُب أحكاـ ا٢تجرةعلي بن نايف الشحود، 
 بواسطة ا١تكتبة الشاملة اإلصدار الثالث. اٟتضارة اإلسبلمية-------------

الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كبلـ تيسَت ـ  2000-ىػ 1420عبد الرٛتن بن ناصر بن عبداهلل السعدم،
 الطبعة :األكٔب، مؤسسة الرسالة.    ا١تناف
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ٖتقيق طو عبد الرؤكؼ  السَتة النبوية, ىػ 1411عبد ا١تلك ابن ىشاـ ابن أيوب اٟتمَتم ا١تعافرم, 
 سعد, دار اٞتيل ببَتكت. 

بػىنَّكىة ا١تيداين الدمشقي، بية أسسها كعلومها الببلغة العر ـ 1996 -ىػ 1416عبد الرٛتن بن حسن حى
 ، الطبعة: األكٔب، عن دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بَتكت. كفنوهنا

أنيس الفقهاء ُب تعريفات األلفاظ ا١تتداكلة بُت ىػ 1406القونوم قاسم بن عبداهلل بن أمَت علي ،
 ، الطبعة األكٕب، دار الوفاء جدة.الفقهاء

ٖتقيق  التسهيل لعلـو التنزيلىػ. ٤1416تمد بن أٛتد بن ٤تمد بن جزم الكليب الغرناطي ا١تالكي،
 الدكتور عبد اهلل ا٠تالدم، الطبعة: األكٔب، شركة دار األرقم بن أيب األرقم بَتكت.

الطبعة األكٔب, دار الفكر  التوقيف على مهمات التعاريف, ىػ ٤1410تمد عبد الرؤكؼ ا١تناكل, 
 كت.بَت 

قوت القلوب ُب معاملة ـ   2005-ىػ  1426 -٤تمد بن علي بن عطية اٟتارثي أبو طالب ا١تكي،
الطبعة الثانية دار  ,ٖتقيق :د.عاصم إبراىيم الكيإب احملبوب ُب كصف طريق مقاـ إٔب مقاـ التوحيد

 الكتب العلمية بَتكت لبناف.
 بدكف التاريخ. ؿمفتاح الوصوؿ شرح ثبلثة األصو متعب بن مسعود اٞتعيد، 

، ا١تستدرؾ على صحيح البخارمـ 1990 –ىػ  ٤1411تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسابورم،
 الطبعةاألكٔب، دار الكتب العلمية بَتكت.

غرائب اإلغًتاب كنزىة األلباب َب الذىاف كاإلقامة  ىػ ٤1327تمود األلولسي أبو الثناء شهاب الدين, 
 ابندركاإلياب, مطبعة الش

 .ا١تعجم ا١تفهرس أللفاظ القرآف الكرًن ـ٤1982تمد فؤاد عبد الباقي، 
، ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبدالباقي.   دار إياء الًتاث صحيح مسلممسلم بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم، 

 العريب بَتكت، بدكف تاريخ
, دار اٟتديث شيحافاللؤلؤ كا١ترجاف فيما اتفق عليو الـ 1986 ىػ ٤1407تمد فؤاد عبد الباقى, 

 بالقاىرة.
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، دعوة الشيخ ٤تمد بن عبد الوىاب كأثرىا ُب العآب اإلسبلميىػػ ٤1422تمد بن سليماف بن سلماف،
 الطبعة األكٔب، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد ا١تملكة العربية السعودية.

 الطبعة األكٕب، بدكف تاريخ.  –،  دار الفكر بَتكت مناىج العرفاف٤تمد بن عبد العظيم الزرقاين، 
إرشاد الفحوؿ لتحقيق اٟتق من علم  ,مػ 1999 - ىػ ٤1419تمد ابن علي ابن ٤تمد الشوكاين, 

 , الطبعة األكٔب, دار الكتاب العريب.األصوؿ
إحياء الًتاث , دار إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرًن٤تمد ابن ٤تمد العمادل أبو السعود, 

 العريب بَتكت. بدكف تاريخ. 
 بدكف تاريخ. -دار ا٢تداية تاج العركس٤تمد ابن ٤تمد الزبيدم، 

 ىػ ٣1426تد الدين أبو طاىر ٤تمد ابن يعقوب ابن ٤تمد إبراىيم ابن عمر الشَتازيالفَتكز آبادم, 
 , الطبعة الثامنة, ا١تؤسسة الرسالة ببَتكت.  حمليط القاموسـ ا2005

 مػ 1995 -ىػ ٤1415تمداألمُت بن ٤تمد ا١تختار بن عبدالقادر اٞتكٍت الشنقيطي،
 ، دارالفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع بَتكت لبناف.   أضواءالبياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف
 , مطبعة الًتقي بدمشق,بياف ا١تعاين, ىػ 1382مبل حويش آؿ غازل عبد القادر, 

اعد ُب قسم اٟتديث الشريف كلية أصوؿ الدين اٞتامعة اإلسبلمية، نعيم أسعد الصفدم أستاذ مس
 بدكف تاريخ. الصرب كالثبات ُب مواجهة اٟتصار،

الطبعة الثانية، دارالفكرا١تعاصر التفسَت ا١تنَت ُب العقيدة كالشريعة كا١تنهج، ىػ.  1418كىبة الزحيلي،
 دمشق. 

، الطبعة األكٔب، دارالفكر  حيليالتفسَت الوسيط للز ىػ.  1422------- ------------
 دمشق.

 ة عن طريق ا١تكتبة الشاملة اإلصدار الثالث.   العناية بالقرآف ُب عهد النبو يوسف عبد اهلل اٟتاطي، 
التوضيح عن توحيد ا٠تبلؽ ُب جواب ـ 1984ىػ/ 1404سليماف بن عبداهلل بن ٤تمد بن عبدالوىاب،
الطبعة األكٔب، دارطيبة، يقة الشيخ ٤تمد بن عبدالوىاب، أىل العراؽ كتذكرة أكليإب األلباب ُب طر 

 الرياض، ا١تملكة العربية السعودية.
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أمتنا  الدكتور عمر عبدالكاُب،  مدير مركز الدراسات القرآنية ّتائزة ديب الدكلية للقرآف الكرًن،
١تسلمُت، عضو ، كعضو ىيئة اٟتكماء باالٖتاد العا١تي لعلماء ا٘ترض..لكن ال ٘توت..كاالسبلـ قادـ

 آّمع الفقهي با٢تند، ا١توقع الرٝتي للدكتور عمر عبدالكاُب. 
 
 
 

 

 

 


