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 الشكر
 .كابطنان  ظاىران ، كآخران  اغبمد  أكالن 

مث من كالدم الكريبُت أبدأي شكرم كعرفاين، كأساؿ هللا تعاىل ؽبما طوؿ العمر مع حسن  
 ككذلك إخويت كأخوايت ؼبا قدموه يل من دعوات كأمنيات ابلنجاح كالتوفيق.، العمل

تقدـ ابلشكر اعبزيل عبامعة اؼبدينة ىذا الصرح العلمي الكبَت الذم يرعى طموح كما أ
 يبٌهد ؽبم طريق مواصلة اقبازىم العلمي.ك  ،الباحثُت

عصاـ فودة. على ما منحو يل من كقتو : كمعلمي الدكتور الفاضل، كأخٌص ابلشكر مشريف
 كصربه كتوجيهو، سٌدده هللا كرفع قدره يف الدنيا كاالخرة.، الثمُت كعلمو الغزير

كربفيز  ، دعم كامل. ؼبا قٌدمو يل من تطيع شكر زكجي الفاضل: دمحم أضبدكمهما قلت فلن أس
 كبَت فجزاه هللا عٍت خَت اعبزاء كأكفاه.

ساؿ هللا تعاىل كأ، انشغاؿ كالدهتم يف طلب العلم حباء على ما ربٌملوه منككذلك أبنائي األ
 أف يعينٍت على تربيتهم الًتبية الصاغبة.

ك أ، بكلمة كلستي أنسى شكر من ؽبم علي يده لست أنكر فضلها كىم كل من قدـ يل عونن 
 أظباء بنت عبد اعبليل، إحدل خرهبات اعبامعة.: خت الفاضلةأك توجيو منهم األ، رأم

 ف يرزقكم صبيعان األجر كاؼبثوبة كأساؿ هللا تعاىل أ
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 اإلىداء
 :ة جهدم كنًتاج عملي اؼبتواضع إىلأيىدم شبر 

 دمحم أضبد ..زكجي الفاضل...كرفيق دريب

عمو كمشٌجعو كابذؿو من كقتو كمالو كجهده يف مساعديت خَت دا -بفضل هللا تعاىل-الذم كاف يل 
 أساؿ هللا تعاىل أف هبزيو خَت اعبزاء.

 ....كل داعية إىل هللا تعاىل أحٌس بعظم األمانة اؼبلقاة على عاتقوكإىل

 : كإىل كل ابحث طموح أيضان كأقوؿ لو

بٌ  ال كىمىنٍ   اغبيفىػر  بػىٍُتى  الدٍَّىرً  أىبىدى  يىًعشٍ     اعبًبىػاؿً  صيعيودى  وبًي

رًؾي   .اػبىطىػر ريكيوبى  يىٍستىلًػذُّ  كىمىنٍ     الطُّميوحً  أىٍىلى  النَّاسً  يف أيابى

 "أبو القاسم الشايب"

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ط 

 صادللخ

 :كالصبلة كالسبلـ على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت فهذا ملخص لبحثي، كثَتان  اغبمد  ضبدان طيبان 
 : كالذم ػبصتو يف النقاط التالية ( هللا تعاىلالتحفيز حقيقتو كتطبيقاتو يف الدعوة إىل)

سبٌر اليـو  مشكلة البحث: رأت الباحثة من خبلؿ كاقع الدعوة شٌدة اغباجة إليو السيما كاألمة
كحركب كاختبلفات تركت آاثرىا على نفسيات اؼبدعوين فبا احتاج معو الدعاة  ،أبحداث عظاـ

تكمن أنبيتو يف كونو حبثان يف   :أنبية البحث إىل اشعاؿ جذكة التحفيز كالتشجيع يف نفوسهم
، كيف موضوع لو صلة قوية بسماحة ىذا الدين كعظمتو ،كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب هللا تعاىل

لشدة فاعليتو يف ربريك  ؛حيزان كاسعان منهمافيز من األساليب اليت تشغل حيث أف التح، كركعتو
يف صبع كاستقراء األدلة من كتاب  اؼبنهج الوصفيٌ  نهج البحث:م اؽبمم كدفع اؼبخاطبُت لبلمتثاؿ

كمنهج ، كمنهج االسًتداد التارىبي لبعض األحداث يف سَتة اؼبصطفى ملسو هيلع هللا ىلص كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص،، هللا
ج االستدالؿ من خبلؽبا على نتائك االستدالؿ كاالستنباط ابلتأٌمل يف كل أجزائها كادراكها، 

كأصالة كاهبابية نظرتو ، اإلسبلـكاسعة ككبَتة يف  ةكجود التحفيز بصور  البحث اليت كاف من أبرزىا
رٍد يف القرآف هبذا اللفظ إمبا لو عن النظرة الغربية اصورة يف ؾباالت الربح الدنيوم؛ لكنو مل يى 

الدكر الكبَت  نبومكالنهي أك مستفاد من خبلؿ معاين النص القرآين كال ،بتحفيز مباشر ابألمر
 للتحفيز يف دفع الطاقات االنسانية كاستثمارىا بدليل كثرة اآلايت كاألحاديث اليت تشتمل عليو،

يزية حاجة الدعاة إلدراؾ منهج تلك األساليب التحف شدة كتنٌوعو بُت عدة أساليب ربفيزية
 كالتوازف عند تطبيقها.، يف خدمة الدعوة كتوظيفها، القرآنية كالنبوية
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Abstract. 
All Praises be to Allah so much، peace and blessing be upon the mercy-to-the- world 

Messenger This is a summary of my research (Motivation’s reality and its application in the 

calling to the way of Allah the Almighty) which I summed up in the following pointsThe 

Research Problem: Through the reality of Da’wa، the researcher found how it’s very 

important to make it especially in a time where the nation is going through a critical events، 

wars and differences that influenced the called people’s souls، and that made Islamic 

preachers need to rekindle motivation and encouragement in their heartsThe research 

Importance: the essence of it lies in being a research within the book of Allah the Almighty، 

his messenger’s Sunnah PBUH and in a subject with a strong link to the tolerance، greatness 

and magnificence of this religion،، whereas motivation is one of the methods that is largely 

stated within both of them for its effectiveness in stirring the motives and urging the 

addressee to complyResearch Methodology: The researcher used the descriptive approach in 

the collection and extrapolation of evidences from the Book of Allah the Almighty and the 

Sunnah of his prophet PBUH as well as the approach of historical recovery of some events in 

the prophet’s biography، besides، the approach of inference and deduction reflecting on all 

parts in the biography and realizing it، then، inferring the research’s results through it، most 

important of which are*The widely and huge existence of motivation in Islam with its 

positive and original outlook which is different from the western outlook restricted in the 

worldly profit. It was not mentioned verbally in the Holy Qur’an but instead it was stated as a 

direct motivating through commands and prohibitions or out of the meanings of the Qur’an 

and Sunnah textThe motivation prominent role in urging and investing human energies،، as 

evidenced by numerous verses and hadiths in which it is included along with its variety 

among various motivating methodsThe Severe need of Islamic preachers to realize the 

approach of these motivating methods in Qur’an and Sunnah and use them to serve the calling 

to the way of Allah with balance when applied. 
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 كتتناكؿ ما يلي:
 اؼبقدمة االستهبللية. 
 مشكلة البحث. 
 البحث. أىداؼ 
 كأسباب اختياره ة البحثينبأ. 
 الدراسات السابقة. 
  البحث.منهج  
 .إجراءات البحث 
 البحث ىيكل. 
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 .ادلقدمة
 ملسو هيلع هللا ىلص.كالصبلة كالسبلـ على نبينا دمحم  ،فيو كما وبب ربنا كيرضى مباركان  اغبمد  ضبدان طيبان كثَتان 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ  چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :يقوؿ هللا تعاىل

 ."ٖٓ-ٕٓ-ٔٓ" الذارايت  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

كإفراده  ،هللا تعاىل خلق اػبلق لغاية عظيمة كىي عبادة هللا تعاىل كحده ال شريك لوإٌف 
كأرسل إلينا  ،لنا سننان  كسنٌ  ،شرع لنا شرائعان ؛ بل بلن كمل يًتكنا نبى ، فلم ىبلقنا عبثان  ،لربوبية كاأللوىيةاب

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿: ؿ عليو خَت كتبو أال كىو القرآف الكرًن الذمكأنز ، خَت رسلو

 ."ِْ" فصلت  ﴾  ں ں ڻ ڻ

 ،إلسبلـعلينا النعمة اب كأتٌ  ،مل لنا الدينأكقد و يف ذلك الكتاب العزيز أنتعاىل كأخربن 
 ."ّ"اؼبائدة  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: حيث قاؿكارتضاه لنا 

كترغيب فحىت كىو  ،ما فيو من ربفيز يف ىذا الدينكالرضبة اؿ العظمة كاعبمى عمة كمن كماؿ النٌ 
كبياف فضلها كمنزلتها يف  وبٌفز لبلمتثاؿ ؽبا ببياف اعبزاء اؼبًتتب عليها، الواجبة أيمر أبداء العبادات

 ،نفسي كأمافو  ،كطمأنينة يدفع اؼبسلم ألدائها برضىن  مر فقط فبايقتصر على ؾبرد ايقاع األ ين، كالالد
 .كرغبة دافعة لنيل رضى هللا تعاىل

تتأسس عليها العبادة كيبتلئ بل ىي ابة اليت  جربكت؛كال  ،كال ضغط الدين،فبل إكراه يف  
اػبوؼ كالرجاء ك  رأسو،ابة ىي  :الذم يطَت جبناحُت لربو كالطائرهبا قلب اؼبؤمن فيكوف يف عبادتو 

 ظباء عبادتو لربو. ين يطَت هبما يفدبثابة اعبناحُت الذى 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ يقوؿ تعاىل آمران ابلصـو كىو من العبادات الواجبة يف الدين:

 ."ُّٖ"البقرة  ﴾  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
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 كىي رجاءي العباًد اغبصوؿى على التقول اليت ىي صباعي ، يبٌُت تعاىل يف اآلية فرضية الصـو كحكمتو
كتزكيتهم ابلفضائل، فهو ، كتطهَتىم،  لتحفيزىم للتقولكأنو مل يشرع ىذه العبادة إال الفضل كٌلو،

 تعاىل غٍتّّ عنهم ليس لو حاجة يف ترؾ طعامهم أك شراهبم.

اؼبسلم كدفعو إىل  تحفيزكدعوات متنوعة ل، يف انسيابية رائعةكلها ف الكرًن  آكسبضي آايت القر 
ل األخبلؽ، كالتمسك بتعاليم كنشر فضائ ،كطلب العلم ،بذؿ الوسع يف حياتو الدنيا ألداء العبادات

 فو مع ىذا بفعل شيء ال ربتملو طاقتو.كال يكلٌ ، الدين يف كل كبَتة كصغَتة من حياتو

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ﴿: يقوؿ تبارؾ كتعاىل

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

 ."ِٖٔ"البقرة ﴾ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

، نبية اعتٌت بو القرآف كالسنة أيبا عنايةالدين أمر ابلغ األأمر التحفيز يف  فٌ أ ىنا يتضح من
على ذلك من كصف عاؼبية الدعوة  أسسو القرآف الكرًن منذ بداايت نزكلو، كليس أدؿٌ كقد 

ة ية، كما ستؤكؿ إليو آفاقها يف اؼبستقبل من انتشار كبلوغ ألقاصي اؼبعمورة، كأهنا الدعو اإلسبلم
 كالرسل. األنبياءهبا  تاػبالدة اليت جاء

ية منذ بداايهتا يف مكة كليدة جديدة يتخفى أصحاهبا يف دار اإلسبلمكقد كانت الدعوة 
رغم  ىم أصحابو كوبفزٌ  وبثٌ ك ، النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبهر ابلدعوةاألرقم عن أعُت صناديد قريش، لكن ما فتئ 

يكوف أنو سأهنم سيملكوف هبذه الدعوة اإلنسانية صبعاء، ك  كىبربىمكل الضغوط كاػبوؼ كاغبذر، 
 لدعوهتم شأف عظيم يبلغ العامل قاطبة.

ستضعفة، ترزح ربت كطأة التعذيب كىم آنذاؾ قلة مي  ،على الصرب زىموبفٌ ملسو هيلع هللا ىلص كاف النيب 
سياط التعذيب على  ؿي رمضاء مكة، كتنهاحٌر يف هنع هللا يضر  ببلؿ بن رابحييعذَّب حيث كاالضطهاد، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصظهور آؿ ايسر كغَتىم من أتباع النيب 
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هم هجى يبذلوا مي كي أتباعو   التحفيز يف الدعوة ابالحتفاظ أبنبيتو البالغة يف ربريك كحثٌ  كيستمر أمري 
ٍعتي  فىًإيٌنً »: عبنة بقولوببلالن هنع هللا يضر ابر ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد بشٌ يف سبيل هللا تعاىل هم رخيصةن كأركاحى  لىةى  ظبًى  اللَّيػٍ

مَّ  بػىٍُتى  نػىٍعلىٍيكى  خىٍشفى   (ُ) «اعبٍىنَّةً  يف  يىدى

، كالصعوابت اليت تواجهها ،لدعوةاليت تًتبص ابتحدايت تلك ال اليـوكال ىبفى على عاقل 
دين  من سبكُتً  األمةتتطلع إليها دعاة للوصوؿ إىل أظبى النتائج اليت من السع ربتاج إىل بذؿ الوي  كاليت

كتسخَتىا يف سبيل  ،كاستغبلؿ طاقات األمة، الفضائلاؼبسلمُت على  كربفيزهللا تعاىل يف األرض، 
 ؼبواجهة أعدائها اؼبًتبصُت. ةكاعداد العدٌ ، ربقيق النهوض كالرقي

يتقنوف  تعاىل لوجود دعاة كداعيات إىل هللا حاجة الدعوة مسيسي  كبناء على ذلك يظهري 
، كربفيزىم، ينإهبابية نفعة لدفع اؼبدعو  ات، كهبيدكف إدارة زمامها، كيبتلكوف طاقةالدعو  مهارات

  كالسَت ابلدعوة إىل آفاقها الرحيبة.

كالبحث يف ، ىذا اعبانب التحفيزم من الدعوةاالىتماـ كالًتكيز على  ادت الباحثةؽبذا أر 
ككيفية ، كبياف مكامن التحفيز فيها ية اؼبطهرة،كالسنة النبو ، التحفيز الواردة يف القرآف الكرًنأساليب 

 كتفعيلها اهبابيان يف كاقع الدعوة.، استفادة الدعاة منها

 كهللا اؽبادم إىل سواء السبيل.

                                                           
ابىةً  ًكتىاب فىضىائًلً ،  صحيحومسلم يف  أخرجو (ُ) ب، الصَّحى ؿو  فىضىاًئلً  ًمنٍ  ابى  (ِْٖٓرقم ) ، َُُٗص، ْج ، هنع هللا يضر ًببلى
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 مشكلة البحث:
من  إىل دفعة قويةلَتل مسيس حاجتهم  -السيما الشباب-اظر إىل حاؿ اؼبسلمُت اليـو النٌ  إفٌ 

كطأة  مناألمة كاالحباط الناجم عما تعانيو ، كاؽبزيبة النفسية، ابليأسب على الشعور للتغلٌ  التحفيز
 األكلة على قصعتها. عليها تكالبى االمم كتكالب كاغبركب كالتفٌكك،  التأٌخر يف ؾباالت اغبضارة

للباحثة ىذه اغباجة اؼباٌسة من خبلؿ فبارستها للعمل الدعوم فوؽ ما يزيد عن اػبمسة  كقد اتضحتٍ 
كشدة ، كأثره على اؼبدعوين أبنبية التحفيز، كدكره الفاعل يف خدمة الدعوة،فبا كٌطد اؼبعرفة  عامان عشر 

كمطلوبة ال تقل أنبية عن ضركرية ، كمهارة ضركرية  إىل إتقاف التحفيز الوقت اغباضراحتياج الدعاة يف 
ساليب يبلكوف األ لكنهم ال؛ غزيران  فكثَت من الدعاة حباىم هللا تعاىل علمان  ،علم الداعية كصفاتو

ليهم بطريقة تًتؾ أثرىا يف سلوكهم فبا يوجب عليهم فىهم إليصاؿ ىذا العلم إالدافعة كافزة للمدعوين 
 .كتطبيق أساليبو يف الدعوة إىل هللا بكل ؾباالهتا، كاتقاف مهاراتو، منهج التحفيز

كحبو للطموح  ،التقديرمن حاجة كل انساف إىل الثقة ك  الداعي كاؼبدعو للتحفيز تنبعي  كحاجةي 
كاالقباز، كإف ؾباؿ الدعوة من أىم اجملاالت اليت ينبغي فيها كسب االنساف كؿببتو كتقوية الدكافع 

ساليب يف كيعترب أسلوب التحفيز من أقبح األ، ىدافهااغبماس فيو لتحقيق أ كبثٌ ، الداخلية لديو
 ربقيق ذلك.

 تالية:األسئلة ال نع االجابةي  كييراد من ىذه الدراسة
 .؟اإلسبلـكما معناه يف لتحفيز؟ ا ما -ُ
 .ما ؼبفهـو اغبديث للتحفيز؟ -ِ
 .أنبية التحفيز ؟ ما -ّ
 .ما أىداؼ التحفيز يف القرآف كالسنة؟ -ْ
 .ما ؾباالت التحفيز اليت دار فيها؟ -ٓ
 .ما عوائق التحفيز؟ -ٔ
 .؟يف القرآف كالسنة  التحفيز أساليب ما -ٕ
 .ساليب التحفيزية يف الدعوة إىل هللا تعاىل؟ألما تطبيقات تلك ا -ٖ
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 : أىداف البحث
كالسنة ، كأساليبو يف القرآف الكرًن كأىدافو، كؾباالتو كعوائقو، ،كأنبيتو ،بياف مفهـو التحفيز -ُ

 كاختبلفو عن النظرة الغربية.، اإلسبلـببعض التفصيل ؼبعرفة اؼبفهـو اغبقيقي لو يف النبوية الشريفة 

كالسنة النبوية على كاقع  تطبيق أساليب التحفيز اؼببثوثة يف القرآف الكرًن،الدعاة يف كيفية إفادة  -ِ
 بدءان أبنفسهم مث اؼبدعوين. الدعوة إىل هللا عن طريق الدعاة

كالقسوة ببياف أكجو التحفيز كالتشجيع لتشٌدد ككصمو اب، دحض مزاعم مىن يريدكف تشويو الدين -ّ
 ابلعاطفة كأحد اؼبناىج القرآنية الًتبوية كالدعوية.الكثَتة فيو، كاىتمامو 

 .فادة الباحثُت كاؼبكتبة الدعوية حوؿ ىذا اؼبوضوعإ -ْ

 :أمهية ادلوضوع وسبب اختياره

 أنبية اؼبوضوع كسبب اختيار الباحثة لو يف النقاط التالية: تكمني 

دين كعظمتو كركعتو، حيث موضوع لو صلة قوية بسماحة ىذا ال تعاىل كيفأنو حبث يف كتاب هللا -ُ
التحفيز كالًتغيب،  استخدـإمبا  ،أسلوب القوة كاإلكراه بعٍ يف كل أمره كهنيو مل يتٌ  اإلسبلـأف 

ال تعيقو  عنو يف ظباحة كطمأنينة، ىكترؾ ما هن، مر بوكالذم يعطي اؼبسلم قوة دافعة ألداء ما أي 
هللا تعاىل يف دنياه على ىدل ابة  بل يسَت إىل ،كال تثبطو قيود اليأس ،حواجز اػبوؼيف ذلك 

  .كالطاعة  جل كعبل

صلى هللا كما أسسو ، السنة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة كأت التسليميف  كذلك حبثه  أنو-ِ
كمنابر  ،كالدفع أبصحابو إىل مراقي التقول ،التحفيز كالتشجيع طيلة دعوتو يف جانبعليو كسلم 

  .كلو كل حُت إبذف ربوأي  أعطىك ، النبوم ىدفو، كقد بلغ التحفيز اؽبدل

كال يبكن للدعوة إغفاؿ ىذا  ،اؼبفهـو اغبديث للتحفيزفيو أيضان القاءن لبعض الضوء على  أف-ّ
  كالنظرة الغربية القاصرة.، لو اإلسبلـؼبعرفة الفرؽ الكبَت بُت نظرة  اعبانب
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ها، كأف التحفيز من أكثر األساليب قباعة ة إىل استثمار طاقات أبنائأف حقوؿ الدعوة حباجة ماسٌ -ْ
السيما كأف   ،كالدعوةكاؼبدعو يف استثمار تلك الطاقات، كشحذىا كتسخَتىا لفائدة الداعي 

ؽبزيبة النفسية، كاغًتار الكثَت منهم اب -قليل أك كثَت -من شباب األمة يعاين من شعور كثَتان 
م بدينهم الذم يتعرض أبناؤه لشىت صنوؼ ثقته مة زعزعةعداء األوباكؿ أابغبضارة الغربية، ك 

 التحدايت االجتماعية كالسياسية كالثقافية. 

اكباز عن منهج القرآف كالسنة يف الدعوة ابغبكمة كاؼبوعظة  -ىداىم هللا  -أف بعض الدعاة -ٓ
ليب إىل نواحو سبثل خطران على الدين كالدعوة من تغ -كاليت يبثل التحفيز جانبان كبَتان منها-اغبسنة 

عبانب الًتىيب كافراط فيو، كشدة كقسوة كـباطبة الناس بلغة التيئيس كالتنفَت مع استخداـ 
أساليب خاطئة على حساب الًتغيب كالتبشَت فتأيت ىذه الدراسة لبياف بعض من كسطية ىذا 

 الدين كرضبتو.

  الدراسات السابقة:
من مصادر كثَتة كمن تلك  لبحثاحوؿ موضوع  ابلتكشيف -بفضل هللا تعاىل- امت الباحثةلقد ق

يف بعض اعبامعات مثل: جامعة اؼبلك سعود  ،اؼبصادر: مواقع التكشيف عن الرسائل اعبامعية
ية، اإلسبلمعناكين الكتب كاؼبقاالت، كاؼبواقع ، كجامعة أـ القرل، اؼبكتبة الرقمية "مكتبة اؼبلك فهد"

 ما يلي:  ككجدتٍ 

معاصر إمبا تناكلوه أبلفاظ اؽبٌمة  التحفيز هبذا اللفظ كثَتان ألنو لفظه  قديبان  اإلسبلـمل يتناكٍؿ علماء  -ُ
كأكثر ، عنو يف ثنااي شركحهم لآلايت كاألحاديث ـز ككانت أغلب كتاابهتمكاغبث كالعزيبة كالعى 

مثاؿ كالقسم صص كاألكربدثوا عن الق، كاف أسلوب الًتغيب كالًتىيب ساليب اليت ركزكا عليهااأل
خبلؿ كوهنا علـو قرآنية عنوا هبا يف مؤلفات القرآف كعلومو كمن أمثلة الكتب يف ىذا كالتكرار من 

 قيم ابن هللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن دمحم الكرًن، فالقرآ يف مثاؿ)األ: اؼبوضوع: كتاب
ـ( ككتاب:)الًتغيب ُٖٔٗ-قَُْٔ ،ُ:ط الصحابة، مكتبة دمحم، بن إبراىيم: ربقيق اعبوزية،

 ىػ(.ُِْْ، ُىيب للحافظ اؼبنذرم /ربقيق االلباين /مكتبة اؼبعارؼ /ط:كالًت 
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التحفيز الًتبوم يف القرآف )ىناؾ بعض رسائل اؼباجستَت اليت تناكلت موضوع التحفيز مثل:  -ِ
ؿبمود بن دمحم كسناكم. ماجستَت، : ، أضبد رجاء دمحم اغبافظي؛ إشراؼ(الكرًن ك تطبيقاتو الًتبوية

 ىػ. ُُّْ ،جامعة أـ القرل

تبحث يف مفهـو التحفيز يف القرآف فقط مع بعض  كيجد أهناكبعد االطبلع على تلك الرسالة 
كال  كلكن بطريقة ـبتصرة مث تطبيقات تلك األساليب على اؼبدرسة الثانوية، اإلشارات للسنة النبوية

 صلة ؽبا جبانب الدعوة كالدعاة.

ثَتة على األساليب القرآنية كالنبوية كاليت مل إضافات ك كىذا البحث سيقدـ إبذف هللا تعاىل
أهنا لن تتطرؽ للجانب اؼبدرسي أك مرحلة ؿبددة من مراحل أضف إىل ذلك  ،الرسالة السابقةتشملها 

 يف الدعوة كاستفادة الدعاة كاؼبدعوين منها.ف تلك األساليب يوظت يةكيف  تسعى لبياف التعليم؛ بل

ية /أضبد أحد غلوش( ككتاب:)مدخل إىل علم اإلسبلموة )الدع: كتاب: كانت ىناؾ كتب مثل-ّ
 - ىػََُْ ،ُ: ط، اؼبصرم أمُت دمحم، يةاإلسبلم الدعوة ككتاب: )سبيل الدعوة للبيانوين(

ـ( ََُِ-ىػُِِْ ،ٗ:ط، الرسالة مؤسسة، زيداف الكرًن عبد، الدعوة ـ( ككتاب: )أصوؿَُٖٗ
) األسس العلمية  :ككتاب الًتىيب كالقصة كاؼبوعظة(الًتبية ابلًتغيب ك  النحبلكم الرضبن ككتب: )عبد

 -ىػُُّْ، ِط: ، دار اغبضارة للنشر، الرايض، عبد الرحيم اؼبغذكم، يةاإلسبلمؼبنهج الدعوة 
 .(ـََُِ

كمل تشمل  من حيث ىي أساليب دعوية كتربوية  تلك الكتب بعض أساليب التحفيز تناكلتٍ  
  كل أساليب التحفيز يف ىذا البحث.

ـ( ربٌدث ََِٕ-ىػُِْٖ،ِط:، ، دار الوالء)التحفيز اإليباين/ ميثم سعيد السلماف: تابك -ْ
، كالتفكَت االهبايب، كتطوير الذات، من خبلؿ أساليب تنمية الشخصية عن التحفيز االيباين لكن

 ونلك ؛تناكلتها الباحثة يف ىذا البحث كتناكؿ القليل من أساليب التحفيز اليت، كالتغيَت السلوكي
أفرد آخر الكتاب بتوجيو  حيث، فيها كل أساليب التحفيز كمل يشملٍ ، أكردىا بصورة مقتضبة جدان 

 رسائل من مذىبو الشيعي.
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)التحفيز : ( ككتابُلفقي /شبرات للنشر كالتوزيع / ط:ا إبراىيمكتاب )قوة التحفيز /  -ٓ
 .ـ /مكتبة جرير(َُِّ/ِ/ط: rishard dennyللفوز/ريتشارد ديٍت 

 ،كاالقباز ،لكتب كغَتىا تعتمد على مفاىيم التحفيز اغبديث كجزء من عملية تطوير الذاتكىذه ا
 كال تعٌت بتطبيقاتو يف اجملاؿ الدعوم.، كال تتناكلو من الكتاب كالسنة إال قليبل جدان 

، ُط: ، )اغبسبة بُت التعزيز كالتحفيز يف ضوء السنة النبوية/ إعداد سلطاف سعد السيف -ٔ
 (.ـَُِِ-ىػُّّْ

يتناكؿ الكتاب شعَتة اغبسبة كمفهومها كيركز فقط على أسلوب الًتىيب كالًتغيب يف االمر   
أما ىذا البحث فيتناكؿ عدة أساليب ، كىو أسلوب من أساليب التحفيز، ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر

 يف التحفيز من القرآف كالسنة كتطبيقاهتا يف اؼبيداف الدعوم.

ف الكرًن /اغبسُت جرنو دمحم جلو /مؤسسة اليب التشويق كالتعزيز يف القرآأسرسالة ماجستَت ) -ٕ
 .ـ(ُْٗٗ-ىػُُْْ/ُالرسالة /ط:

ة من نحية تربوية نفسية تناكؿ البحث أساليب التعزيز كالتشويق اليت ىي أساليب ربفيزي  
مقارنة مع  كالوسائل الًتبوية القرآنية ،كالقصص، كركزت على أسلوب الًتغيب كالًتىيب ،كسلوكية

أساليب الضبط الًتبوية اؼبعاصرة معتمدة اؼبنهج الوصفي كاالحصائي فكانت دبثابة رصد للسور 
كمل  ،خرل للتحفيزتتطرؽ للسنة النبوية أك بقية األساليب األ كاآلايت اليت كرد الًتغيب كالًتىيب كمل

 ترٌكز على الدعوة كىو ما ركزتي عليو يف حبثي ىذا. 

أسلوابن كاحدان فقط من أساليب التحفيز كالًتغيب أك الًتىيب أك  جستَت تناكلتٍ ىناؾ رسائل ما -ٖ
كحد الذم تتناكلو ككل رسالة رٌكزت على األسلوب األ، كغَتىا القصص أك اغبوار أك لغة اعبسد..

 كفٌصلت القوؿ فيو.

لدعاة كبٌُت كيفية استفادة الدعوة كا ،أما ىذا البحث فجمع ؾبموعة كبَتة من عدة أساليب 
 كاؼبدعوين منها.



 
 

َُ 

 ،على شبكة االنًتنتكمتناثرة التحفيز عبارة عن ؾبموعة مقاالت مبثوثة  أغلب ما كيتب يفأف  -ٗ
 .كغَت مستفيضة، كال تتطرؽ للجانب الدعوم إال يف بعض منها، لكنها مقاالت غَت مركزة

يز كأثره يف ربقيق الرضا )التحف: إذ يدكر أغلبها يف جانب التحفيز الوظيفي مثل رسائل اؼباجستَت 
الوظيفي لدل العاملُت يف منشئات القطاع الصناعي ابؼبدينة الصناعية دبكة اؼبكرمة/ دمحم اغبسن 

 .التيجاين يوسف(
ية(، الداكم اإلسبلم)ربليل أثر التدريب كالتحفيز على تنمية اؼبوارد البشرية يف البلداف  :كحبث

 .(ـََِٖ ،َٔد ؾبلة الباحث، عد، الشيخ، جامعة اعبزائر
يف توسيع معلوماهتا حوؿ  كقد استفادت الباحثة من كل جهود أكلئك الكتٌاب كالباحثُت

 كما ٌت اقتباسو منها ت توثيقو يف اؽبوامش حفظان غبقوقهم العلمية كالفكرية. ،اؼبوضوع
 ابؼبميزات التالية: ىذا البحثكيتميز  

 حبث مستقل، فهناؾ أساليب يف التحفيز مل تتطرؽ يف أكثر تركيزان يف موضوع التحفيزأنو دراسة  -ُ
ل القوؿ يف ؾباؿ فائدة تلك كما أهنا ال تفصٌ ،  كلغة اعبسد، كالتحفيز بتسمية العدد  الكتبإليها 

  جبانبيها الداعي كاؼبدعو. األساليب يف ؾباؿ الدعوة
وم، كاؼبفهـو اغبديث، ة كىي: ؿبور التحفيز القرآين كالنبثبلثة ؿباكر مهمٌ توضيح أنو يربط بُت  -ِ

فبا يفيد الداعية يف تكوين مفهـو متكامل عن التحفيز  كمكاف الدعوة يف ىذا اؼبوضوع اؽباـٌ 
ك ، العلماء اؼبعاصريند دبا خطتو كتاابت كمؤيٌ ، كأقواؿ علماء السلف ،من الكتاب كالسنة مؤٌصل
 .ؾباؿ الدعوة فبا يفيدركاد التحفيز اغبديث بعض 

تفيد الداعية كالتشجيع  التحفيز يف ميداف الدعوة ألساليبتطبيقات عملية أنو يسعى لتقدًن  -ْ
 .كما تفيد اؼبدعوين نفسو أكالن 



 
 

ُُ 

 :بحثمنهج ال
اآلايت  بتتبعفيو  كالذم قمتي  (ُ)اؼبنهج الوصفيمستعينة اب تعاىل يف ىذه الدراسة  استخدمتي 

كأقواؿ العلماء ، كتطبيقاتو، اليبوحاديث ذات الصلة اؼبباشرة أك غَت اؼبباشرة ابلتحفيز كأسكاأل
 كعرضها.  ،كصبعها، كشركحهم ؽبا

االستدالؿ من خبلؽبا مث  ابلتأٌمل يف كل أجزائها كادراكها، (ِ)ستدالؿ كاالستنباط()اال منهج ككذلك
 االجابة عن أسئلة البحث. يفاليت ساعدت اؼبستنبطة منها ك النتائج كالفوائد على 

كفهم  ،كقراءهتا، ابلبحث يف سنة اؼبصطفى ملسو هيلع هللا ىلص كسَتتو (ّ)ارىبي(كذلك منهج: )االسًتداد الت
بة كالتابعُت رضواف هللا مة من الصحاكذلك آاثر سلف األ،  استهدفو منها نصوصها للوصوؿ ؼبا

 عليهم.

 :إجراءات البحث
كالبحث يف تفسَت ما ، للقرآف الكرًنكاؼبتتابعة ، ابلقراءة الواعية -بعد توفيق هللا تعاىل- استعنتي  -ُ

كوؼ ، كالعي استشكل علي فهمو من بطوف كتب التفاسَت اليت جادت هبا قرائح علماءن األفاضل
 على فهمها كالوصوؿ إىل مواطن التحفيز اليت اشتملت عليها.

السَتة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل السنة ك حوؿ موضوعي يف متوف  كذلك ما كرد تتبعتي ك 
 كمعرفة شركحها من خبلؿ كتب الشركح اؼبعتمدة قديبان كحديثان. التسليم،الصبلة كأت 

رسائل اؼباجستَت كالدكتوراه ك  ،كركاد التنمية البشرية، الًتبويُتك  ،كالدعاة، اؼبفكرينيف كتب  البحثي  -ِ
 لبلستنارة هبا. موضوعي يف منها كرد ما كقراءة، اؼبختلفة

                                                           
، ُط، العلوم الشرعيةأجبدايت البحث يف ، فريد، انظر: األنصارم، كيقصد بو استقراء اؼبعلومات يف مشكلة ما كعرضها (ُ)
 .ٔٔص، د.ج

، ومادتو، ومصادره، البحث العلمي حقيقتو، الربيعة، ( )كيقـو على التأمل يف االمور اعبزئية الثابتة الستنتاج أحكاـ منها(ُ(
 .ُٖٕص ، ُج ، ِط، ومناقشتو، وطباعتو، وكتابتو، ومناىجو

، ، ومصادره، البحث العلمي حقيقتو، عبد العزيز بن عبد الرضبن، الربيعة، )كيقـو على اسًتجاع اؼباضي كما خلفو من آاثر( (ّ)
 .ُٕٗص 



 
 

ُِ 

لة دبجاؿ البحث سواء بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة من  دبصادر كمراجع متص حبثيلرفد  سعيتي  -ّ
 كأكراؽ مؤسبرات كغَتىا. ،كحبوث ،كؾببلت، كتب كإصدارات

يف اؼبنت بعد اآلية مباشرة زبفيفان من  إىل سورىا مع ذكر رقم اآلية بعزك اآلايت القرآنية قمتي  -ْ
 ازدحاـ اؽبوامش ككثرهتا.

 اؼبصدر بذكر): ا اؼبعتمدة الصحيحة كتوثيقها يف اؽبوامشحاديث النبوية من مصادرىاأل زبريجي  -ٓ
 .(كالراكم اغبديث كرقم كالصفحة كاعبزء

)مثل  قمتي بوضع عناكين جامعة لبعض أساليب التحفيز اليت تندرج ضمن موضوع كاحد: -ٕ
. دكف كاؼبطالب اؼبباحث كزايدة التقسيمات إلطالة منعان  االنتباه( كجذب إباثرة التحفيز بأسالي  داعو

 .موجزان  تعريفان  البحث يف ذكرىم الواردمن غَت اؼبشاىَت  ابألعبلـ التعريفي  -ٔ
كغَت النصية بعزكىا يف اؽبوامش ، توثيق االقتباسات النصية بُت قوسُت ) ( كأشرت ؽبا يف اؽبامش -ٕ

مانة ضيو األفُت الذين أكردهتم دبا تقتكاؼبؤل، كشيرٌاح اغبديث، انظر، كذلك للمفسرين: ؼبكاهنا بكلمة
كرقم الطبعة كاترىبها إف ، ، كدار النشر اليت صدر عنهامث اظبو، لقب اؼبؤلف أكال العلمية بذكر

  .(ّ،ص ُكرقم اعبزء، مث الصفحة ىكذا: ) ج ، كجد
 كؿ لسهولة الوصوؿ للصفحات اؼبطلوبة كتنظيم ىيكل البحث.اكتابة الفهارس يف جد  -ٖ

 كأساؿ هللا تعاىل العوف كالسداد.



 
 

ُّ 

 
 

 

 التمهيد.
 : النقاط التاليةويتناول 

 الدعوة والداعية. معىن -3

 وأمهيتها هللا إىل الدعوة مشروعية -1

 خصائص الدعوة. -1
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 الدعوة والداعية. معىن -3

  (ِ)(إليك الشيء امالة) أك (ُ)( كالدعوة إىل الطعاـ، رة الواحدةالدعوة يف اللغة يراد هبا: )اؼب

 الشيء إىل دعا قلنا إف قصده على كاغبثٌ  ابلشيء، دعا قلنا إف الشيء احضار طلب أك
  (ّ)( إًلىٍيوً  طلب: إًلىٍيوً  كدعا

ت تظهر بلحظ من خبلؿ اؼبعاين اللغوية للكلمة كاشتقاقاهتا عند متابعتها أهنا تعطي مدلوالكيي 
وعت كمن تلك تعددت تعريفاهتا فيو كتن كاليتكىل ؼبعٌت كلمة الدعوة يف االصطبلح منها اؼببلمح األ

 التعريفات: 

)الدعوة إىل اإليباف بو، كدبا جاءت بو رسلو، بتصديقهم فيما أخربكا : بن تيمية ىياتعريف 
 .(ْ) كطاعتهم فيما أمركا(، بو

الدعوة ىنا بناء على موضوعها الذم يراد تبليغو للناس كىو االيباف  -رضبو هللا تعاىل-عٌرؼ 
خبار، كىذا التعريف يبُت أف اؼبوضوع األكؿ كاألىم للدعوة أ ت بو الرسل عليهم السبلـ منكما جاء

قبل غَته ىو ترسيخ قضية االيباف كاالعتقاد بوحدانية هللا تعاىل كما أخربت بو الرسل الكراـ كاالنصياع 
 لو.

كمكاف القتفاء أثر  يف كل زماف قياـ من لو أىلية بدعوة الناس صبيعان ): أبهناكعرفها آخر 
 .(ٓ)  كالتأسي بو قوالن كعمبل كسلوكان(ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا 

                                                           
 .ٖٔص  ا( مادة )د ع، سلتار الصحاح، الرازم (ُ)
 .ِٕٗص، ابب الداؿ كالعُت كمايثلثهما، ِج، مقاييس اللغة، زكراي (ِ) 

 .ِٖٔص، مادة )دعا(  ،ُج، د.ط، النجار دمحم ػ القادر عبد حامد ػ الزايت أضبد، الوسيط ادلعجم، مصطفى (ّ)

 .ِٗص ، ُٕٓ-ُٓج ، طد.، رلموعة الفتاوى، بن تيمية (ْ(
االسس العلمية دلنهج الدعوة ، عبد الرحيم، ِٕص ، د.ط، ىل هللا يف سورة اخلليل إبراىيمإالدعوة ، بن اغببيب انظر : (ٓ)

 .ْٕص، د.ج، ِط:، دراسة أتصيلية على ضوء الواقع ادلعاصر اإلسالمية



 
 

ُٓ 

 بعض شركطو أبف يكوف تركيز التعريف بداية على القائم ابلدعوة كىو الداعية حيث بٌُت  بلحظيي 
كيقصد هبا أف يبلك من العلم كالدين كالتقول كالورع كاػبلق ما يؤىلو للقياـ دبهمة الرسل كىي  مؤىبلن 

الناس على االقتداء ابلرسوؿ  ف بياف بعض من كظائف الداعية كىي حثٌ التبليغ كما وبمل التعري
 .ملسو هيلع هللا ىلص

للناس، كتعليمو  اإلسبلـ)ؾبموعة القواعد كاألصوؿ، اليت يتوصل هبا إىل تبليغ : كقيل ىي
صلة عد اؼبؤ الًتكيز يف تعريف الدعوة على كوهنا منظومة من األسس كالقوا أما ىنا فقد كاف (ُ)كتطبيقو(

 ىل الببلغ كالتطبيق.إاليت يتم التوصل هبا 

كمهما تعددت التعريفات االصطبلحية يف تعريف الدعوة فبل تعدك عن كوهنا دبعٌت: تبليغ 
كحٌثهم عليو كفق مناىج كأساليب رابنية، ، كاستمالتهم إليو، دين هللا تعاىل عقيدة كشريعة عبميع الناس

 (ِ)تنوعهاعريفها يدٌؿ على أك بشرية تنبثق عنها. فاالختبلؼ يف ت

اؽباء  فكرة كجاءت) يدعو إىل دين أك : أما من يقـو ابلٌدعوة فيسمى الداعية كىو الذم
كانت أك ابطبلن يسمى داعيةأم شخص يدعو إىل أم دين أف (ّ) للمبالغة( كإىل ، ك أم فكرة حقا ن

ا ديعىاةه عىلىى أىبٍػوىابً »الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص:  ىذا يشَت قوؿ فيوهي ًفيهى ابػىهيٍم إًلىيػٍهىا قىذى )ىو : كقيل، (ْ)«جىهىنَّمى مىٍن أىجى
كيرضى من هللا ، كيىًكلي أمره إىل هللا، الذم يدعو الناس إىل االكتفاًء اب كتػىٍرًؾ طالب الًعوىض من هللا

 .(ٓ)بقسمة هللا( 

جر ـ أخذ األحكامو من عدأكبياف بعض ، ع بُت كظيفة الداعيبلحظ يف التعريف أنو صبيي 
 أخبلؽ الداعية من الرضا اب كالتوكل عليو.بعض كبُت بياف ، على الدعوة

                                                           
 . ُٗص، د.ج، ّط:، ىل علم الدعوةإادلدخل ، وينالبيان ((ُ
، مرجع سابق، اإلسالمية سس العلمية دلنهج الدعوةاأل: مقتبس من، ُٖص ، ن الكرميآنصوص الدعوة يف القر ، العمارانظر:  ((ِ

 .ْٖص 
 .بتصرؼ.ِٕٖص، مرجع سابق، ُج، ادلعجم الوسيط( (ّ
 ( َْٖٕ )رقم، ُّٕٓص ، د.ط، األمر إذا مل تكن صباعة ابب كيف، كتاب الفنت،  صحيحو أخرجو البخارم يف ((ْ

 . ُُٓص، ّج، ِط، لطائف االشارات، القشَتم (ٓ)



 
 

ُٔ 

چ چ ڇ  ﴿ تعاىل:كقد أثٌت هللا تعاىل على الداعُت إليو كأهنم من أحسن الناس قوالن فقاؿ   

 ."ّّفصلت " ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ
 تعاىل عامبلن كملتزمان دبا يدعو إليو فهو تدٌؿ اآلية على أف كل من آمن اب تعاىل كشرعو كدعا إىل هللا

 (ُ) أجران كثواابن  ، كاألكثراألحسن قوالن، كعمبل ن 

ىذا الفضل ؼبا يًٌتتب عليو من كىذا االستفهاـ يف اآلية وبٌفز كل مسلم إىل السعي غبيازة 
  (ِ) جر اعبزيل عند هللا تعاىل:)فإف كانت تلك منزلة قوؿ الداعية فما ابلك بشخصو !؟(األ

كالناىي مر ابؼبعركؼ اآل، ن فهو اؼببٌلغ عن هللا كرسولوالداعية إىل هللا ذك منزلة عظيمة يف الديف
ذا ما قيوبل يف ىذه الطريق إكيزداد أجره ، جوره من أعظم األكأجر ، قواؿعن اؼبنكر فقولو أحسن األ

 كما يزاؿ الدعاة إىل هللا، كالرسل فصربكا حىت بلغوا رسالتهم األنبياءوبلت بو ابإليذاء كىو أمر قي 
 ييقابلوف بو يف عصر كميصر.

 كأنبيتها: هللا إىل الدعوة مشركعية -ِ
 يف السيما كخطران  أنبية كأكثرىا، نفعان  كأعٌمها، العبادات أجلٌ  من تعترب الٌدعوة إىل هللا تعاىل عبادة 

 الكثَت كحىت أعدائو؛ بل من اإلسبلـ عداكة فيو ككثرت اؼبفاىيم، فيو اختلطت الذم اغباضر عصرن
ڇ ﴿ :كما أهنا نعمة كبَتة من نعم هللا تعاىل اليت أنعم هبا على عباده كما قاؿ تعاىل،  أبنائو من

  ."ُٓٔ"النساء  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 ؼبعتذرو  يبقى )لئبل :أرسلهم هللا تعاىل للناس كأنزؿ عليهم الكتب، نذارفوظيفة الرسل التبشَت كاإل
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ﴿كيقوؿ هللا تعاىل:، (ّ)عذر(

، كتبليغ اػبَت للناس، كالقياـ بو، فهؤالء اؼبنتصبوف لدين هللا تعاىل "َُْآؿ عمراف " ﴾ۀ ۀ

                                                           
 . ُٕٓٓص ، د.ج، ُط، فتح القدير، الشوكاين انظر: (ُ)
 .ُِْص، د.ج، ِط، صوذلا ووسائلهاأالدعوة اإلسالمية ، غلوش (ِ)
 .ْٕٓص ، ِج، ِط ، العظيم القرآن تفسًن، بن كثَت (ّ)



 
 

ُٕ 

 مر كاجب على كل مسلم حسب استطاعتوفهذا األن اؼبنكر كالشر ىم أصحاب الفبلح، كهنيهم ع
 .(ِ) أف "منكم" تبعيضيو كىو الراجح ابعتبار فهي من فركض الكفاايت (ُ)

مر ابؼبسارعة يف التبليغ عن الرسوؿ كيف اغبديث دليل على األ (ّ) «آيىةن  كىلىوٍ  عىٍتًٌ  بػىلًٌغيوا»: كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
كىو اؼبسلم ف (ٓ) )كلو كاف فعبلن أك اشارة (: ىذا القليل بقولو كيصف بعضهم، (ْ)ملسو هيلع هللا ىلص كلو ابلقليل

ات الباطلة من أصحاب الدعو  قليبل أك كثَتان  كالبذؿ يف سبيلها، صاحب دعوة اغبق أكىل ابلببلغ ؽبا
كيضحوف ، دايف ارفة الذين يسعوف جاىدين إلدخاؿ الناس يف ضبلالهتمكاؼببادئ اؽبدامة كاأل

  براحتهم للتبشَت بدين ؿبرؼ.

سعى كضباية الدين فبا ي، ة الصحيحة للناس: أٌف هبا بياف العقيدكمن أنبية الدعوة إىل تعاىل
كالصاؽ ابلدين ما ليس منو حيث ال يتمكنوف من ذلك يف كجود دعوة إليو اعداؤه من زبريب، كىدـ 

يب جت  ﴿يقوؿ هللا تعاىل:، كفهم السلف الصاحل، كتاب كالسنةسليمة كمستمرة قائمة على أسس ال

 :كيف اآلية دليل على، (ٔ)عبادة غَت هللا تعاىلأللوىية كالا ستحقأم: ال ي "ُٗدمحم "  ﴾حت خت مت ىت 
 كمنها أيضا أف، (ٖ)كاػبطاب يف اآلية كما قاؿ اؼبفسركف للنيب ملسو هيلع هللا ىلص كأمتو (ٕ)مر ابلعمل بعد العلم()األ

                                                           
 .ُٗص، ِج ، مرجع سابق، تفسًن بن كثًن، بن كثَتانظر: (ُ)
  ادلنهاج يف شرح صحيح ، النوكم: انظر، افرادىامة إف قاـ بو بعض قصد بفركض الكفاايت ما يسقط بو االمث كاغبرج عن األيي

مرجع ، ئلهاالدعوة اإلسالمية أصوذلا ووسا، غلوشأيضا:  .كانظرُِْص، د.ط، مسلمشرح النووي على مسلم بن احلجاج 
  .ِّٕ-ِّٔص، سابق

 .ُِْص، مرجع سابق، شرح النووي على مسلمانظر أيضا :ك ، َّٕص، مرجع سابق، فتح القدير انظر: ((ِ
 ( ُّْٔ )رقم، ٕٖٓص، د.ط، ابب ما ذكر عن بٍت إسرائيل، كتاب أحاديث األنبياء، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)

 . ّٔص، ُٔج، ُط، البخاريعمدة القاري شرح صحيح ، العيٍت ( انظر:(ْ
 . بتصرؼ، ّٔص، مرجع السابق، عمدة القاري ((ٓ
 .ُّٕص، ِِج، ُط  ، جامع البيان يف أتويل القرآن، الطربمانظر:  ((ٔ

التحرير تفسًن ، أيضان: بن عاشوربتصرؼ يسَت. كانظر  ِٕٔص، ُٗج ، ُط، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب  (ٕ)
 .َُٓص، ِٔج، د.ط، والتنوير

 .ُِِٕص ، د.ج، د.ط، احملرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز، االندلسي انظر: (ٖ)



 
 

ُٖ 

كضبايتها ابتفاؽ  عليها، ابلتأكيد الشريعة جاءت اليت اػبمس أعلى الضركرايت من الدين حفظ
كاغبفاظ عليها من االختبلؿ ، كمراعاة أسسها، الضركرايت العمل على تثبيتها كمن حفظ، األمة

كالنهي عن اؼبنكر ضرب من ضركب حفظ الدين كال ، مر ابؼبعركؼإىل هللا كاأل كالدعوة (ُ)كالعدـ
 ريب.

مة من كالنهي عن اؼبنكر حفظ األ، ؼبعركؼمر ابكاأل، هللا تعاىل كمنها أيضان: أٌف ابلدعوة إىل
كالذم كاف تركو سببان يف  ،داء ىذا الواجب اؼبهمكاػباٌصة حُت القعود عن أ، ةلعذاب هبا للعامٌ كقوع ا

 لٌلعن كالطرد من رضبة هللا تعاىل.  لاستحقاؽ بٍت اسرائي

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ :يقوؿ هللا تعاىل

"  ﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ چ چ
ا منهم أحد ينهي ال )كاف:أم  "ٕٗ-ٖٕاؼبائدة  ( اؼبآمث ارتكاب عن أحدن مر فًتؾ األ (ِ) كااـر

كاجملاىرة ابؼبعصية أدل إىل استحقاقهم للعقوبة من هللا تعاىل ، ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر فيما بينهم
ـٌ صنيعهم، فقد ذٌمهم هللا يف اآلية  .(ّ)للتحذير منو ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: كذ

فكار اؼبنحرفة اليت كاأل، نا اغباضر ظهور الكثَت من اؼبنكراتكيؤكد على أنبية الدعوة يف كقت
اليـو كصم الدين  فكاركمن تلك األ، كتطوير اؼبهارات ؼبواجهتها، تتطلب من الدعاة تكثيف اعبهود

 .(ْ)رىاب كما ليس منو زكران كهبتانن ابلعنف كاإل
على كل فرد  اليـو قوًندبنهجها ال فرضية الدعوةكبناء على ذلك فهناؾ من العلماء من يرل 

 .(ُ)كقلة الدعاة العاملُت ، كاعبهل، ثرة الفنت كاؼبنكراتمستطيع نظران لك

                                                           
  يقصد هبا: ما البد منو يف دين الناس كدنياىم فبصبلحها صبلح الدين كالدنيا كبفسادىا تفسد مصاحل الناس كال تستقيم

 . َِ-ُٖ-ُٕص، ِج، ُط، وافقاتادل، الشاطيبانظر: ، حياهتم كىي :حفظ الدين كالنفس كالنسل كاؼباؿ كالعقل
 .َِ-ُٗ-ُٖص ، ِج، مرجع سابق، ادلوافقات، انظر: للشاطيب (ُ)
 .َُٔص، ّج، تفسًن بن كثًن، بن كثَت (ِ)
 .ٖٔٓ-ٕٔٓص، تفسًن بن عطيةك، َُٔص، ّج، تفسًن بن كثًنانظر:  (ّ)

 .ْٓص، د.ج، د.ط، سس العلمية دلنهج الدعوة اإلسالميةاأل، اؼبغذكم انظر: ((ْ



 
 

ُٗ 

 : خصائص الدعوة -ّ

ميزات الصفات كاؼب: كيراد هبا (ِ)(عن غَته كربٌددهصفة سبيز الشيء : )اػبصائص صبع خصيصة كتعٍت
كقد ربٌدث كثَت من الكيٌتاب الدعوات، كانفردت هبا عن غَتىا من ية، اإلسبلماليت سبيزت هبا الدعوة 

 .(ّ)كالعلماء يف خصائص الدعوة بُت ـبتصر كمستطرد يف تعداد خصائصها
كاليت تقتضي يف لوازمها خصائص ، االقتصار على ثبلث من اػبصائص فبا أكردكه كسيتم

من أهنا رابنية  كمعٌت، (ْ)خاسبة(، )دعوة رابنية، عاؼبٌيةكىي أهنا سبتاز بكوهنا ، أخرل ال تنفصل عنها
كىذا يعٍت أهنا دعوة اغبق ال دخل للبشر ، عند هللا تعاىل، كمصدرىا كتاب هللا تعاىل، كسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص

كمنسجم مع  ،هبا فعقلية البشر مهما تطورت كتقدمت فلن تستطيع االتياف دبنهج دعوم صحيح كليان 
 كمبلئم للتطبيق يف كل زماف كمكاف.، الفطرة

"الشعراء  ﴾  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ ڳ ڳ ﴿:وؿ تعاىليق

كخالق البشر ، كىو خالق ىذا الكوف، فا تعاىل ىو الذم أنزؿ الكتاب على رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، "ُْٗ-ُِٗ
ب كىو تعاىل يهديهم ؼبصاحل الدنيا كاآلخرة ففي اآلية تعظيم ؽبذا الكتا، العليم دبا يضرىم، كما ينفعهم

 .(ٓ)كالتمسك بو للحٌث على االىتماـ كنفعهم، كل ما فيو خَت العباد  ألنو من عند هللا ؿبتواين 
 آايت كمن خصائصها أيضا أهنا دعوة عاؼبية فقد بيعث النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص للعاؼبُت قاطبة كأٌكدت

بيو دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ىو بياف كتبليغ ككاف من صبلة ما أمر هللا تعاىل بو ن، اػبصيصة ىذه على كثَتة كأحاديث
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿: الناس بعاؼبٌية الدعوة كأهنا للناس صبيعان 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀  

 ."ُٖٓاألعراؼ "  ﴾﯁  

                                                                                                                                                                                     
 .ُٖص ، د.ج، ْط، خالق الدعاةأىل هللا و إالدعوة ، بن ابز انظر:، من ىؤالء العلماء الشيخ بن ابز رضبو هللا (ُ)
 .ِٓٔص، "خصيصة "مادة ، ُِٖٔ، حرؼ اػباء، ُج، ُط، معجم اللغة العربية ادلعاصرة، عمر (ِ)
 ، االسس العلمية دلنهج الدعوة اإلسالمية ،اؼبغذكم كأيضا :، كما بعدىا ْٔص ، ٗط،  أصول الدعوة، زيدافانظر : (ّ)

 .ِِٓص، مرجع سابق، لدعوة اإلسالمية أصوذلا ووسائلهااكأيضا :، كما بعدىا ِِٕص ، مرجع سابق
 اؼبراجع السابقة نفس الصفحات.( من  (ْ

 .ٕٗٓص، د.ج، ُط ، تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنان، السعدمانظر:  (ٓ)



 
 

َِ 

لبقاء كمشتملة على كل ما يكسبها خاصية ا، كمرنة، كمن لواـز كوهنا دعوة عاؼبية أف تكوف متوازنة
كاختبلفاهتم ، كتكوينات أفرادىا، كاالنتشار كاؼببلئمة لؤلزمنة كاألمكنة اليت تنتشر فيها دبختلف بيئاهتا

 من صبيع النواحي.
كأكمل هبا الدين ، أهنا دعوة خاسبة ختم هللا تعاىل هبا رساالت السماء كمن خصائصها أيضان 

 كاغبساب يف اآلخرة فبل يقبل هللا تعاىل غَت كعليو اعبزاء، هتمالذم ارتضاه للبشر، كعليو مدار حيا
 ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿: يقوؿ هللا تعاىل، دينان  اإلسبلـ

 ."ّاؼبائدة "

كيقتضي كوهنا دعوة خاسبة أف تكوف كاملة كاضحة متوازنة كمرنة يف ذات الوقت شاملة لكل 
، كاضحة األىداؼ، ؿ نقصكماما سبق من فبيزات فبل وبتاج البشر معها إىل مزيد توضيح أك ا 

ساليب ال لبس فيها كال شك أك غموض فإف مل تتحقق يف أم دعوة ككاضحة األ، ككاضحة اؼبنهج
 صفات الدعوة اػباسبة مل تكن كذلك.

 من شيئان  القرآف يف تركنا )ما: أم "ّٖ األنعاـ" ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿يقوؿ هللا تعاىل:
هٌمة األشياء

ي
كالدعوة  (ُ)ينبغي( ما على ـبلوقاتو صبيعً  ؼبصاحلً  مراعو  تعاىل وأن بيافي  صبلتها من اليت اؼب

 اليت مل تتحقق يف غَتىا.صائص اػبك ، ميزاتكل تلك اؼبية دعوة خاسبة حققت  اإلسبلم

                                                           
  .َِْص، ِج ، د.ط، د العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرميارشا، ( العمادمُ)



 
 

ُِ 

 

 وعوائقو، ورلاالتو، أمهيتو: التحفيز األول الفصل
 

 وفيو ثالثة مباحث:

 .مفهومو احلديثوتوضيح ، التحفيز ول: تعريفادلبحث األ

 ىدافو.أ القران والسنة معناه، أمهيتو و التحفيز يف: ادلبحث الثاين

 وعوائقو.، رلاالت التحفيز يف القرآن والسنة: ادلبحث الثالث



 
 

ِِ 

 متهيد: 
 ،كاليت سبتلئ هبا الساحة العلمية كالتغيَت، وبتلي مفهـو التحفيز مكانةن مهمة ضمن مفاىيم النجاح

كالسنة النبوية اؼبطهرة أبساليب التحفيز ، ديثة، كقد جاء القرآف الكرًنالتدريبية اغبالوظيفية ك كالثقافية ك 
 .م قوة دافعة كبو ربقيق ىدؼ كجودهعطي اؼبسلت اليتك ، اؼبختلفة

كبيئة ، كاالدارم، لوظيفيكتدكر أغلب معاين التحفيز كمرتكزاتو حوؿ ربفيز العاملُت يف اجملاؿ ا
 ىدافها.أكتفعيلها دبا ىبدـ ، اتوهار م كاتقاف، أيضان إىل التحفيز ةالدعو ربتاج ك  ،التعليم

يف القرآف كأىدافو ، كبياف أنبيتو تعريف التحفيزيتم  -إبذف هللا تعاىل- الفصلكيف ىذا 
 كعوائقو بشيء من التفصيل كالتوضيح.، كؾباالتو ،كالسنة

 كهللا اؼبوفق.



 
 

ِّ 

 لو ادلفهوم احلديث بيانول: تعريف التحفيز و ادلبحث األ
 :فمطلباكفيو 

 :ول: تعريف التحفيزادلطلب األ
لفًو كاببيوي ضىرىبحىفىزىهي دى ): كالسىوؽ ،كالتحريك، دبعٌت الدفع التحفيز يف اللغة كالليلي وبىًٍفزي ، فػىعىوي من خى

للقياـ كالبطش بشيء، كإف  كاف مستعدان : كىو جالس زى كالشخص إف احتفى  ،(ُ)(النَّهارى أم يىسيوقيوي 
تدٌؿ على اغبث كما يقرب من ىذا : يف أصلها زى فى كحى ، (ِ)كاسرع كاجتهداستحث  :احتفز يف اؼبشي

 .(ّ)اؼبعٌت

ىو اغبٌث ك ، دبعٌت التحضيض من مرادفات التحفيز يف اللغة؛ ألف التحريض أيضان  كالتحريضي 
ڇ ڍ ڍ  ﴿:ليو، يقوؿ هللا تعاىلإو كدفعو ضو على اعبهاد، أم حثٌ حرٌ : ضباء كما يقاؿكاإل

 .(ٓ)(همكحضٌ  همحثٌ ): أم ( ْ) "ٓٔاألنفاؿ " ﴾ڌ

أعم منو فيستعمل يف  ضتو، لكن اغبثَّ تو دبعٌت حرَّ ضٍ حضى : كيدخل فيها معٌت اغبٌض فيقاؿ
 .(ٔ)كل شيءعلى  ث اغب

فكل )كالدفع كاستثارة الشيء كربريكو،  على معٌت اغبثٌ  داللتهااؼبعاين اللغوية  ييبلحظ من
 اهبها تدخل يف معٌت التحفيز اؼبراد يف ىذا البحث.كما يش ،ككل تلك اؼبعاين (ٕ)(دفع يسمى حفزان 

اين اللغوية فيما ربملو لتقي مع اؼبعلكنها ت؛ رت فيو التعريفاتفقد كثي يف االصطبلح  التحفيز معٌتأما  
 للوصوؿ إىل ربقيق ىدؼ ما.كالتحريض ، كاغبضٌ ، اغبث من معاين

                                                           
 .ُٔص، (حىفىزى )مادة ، مرجع سابق، سلتار الصحاح، الرازم (ُ)
 .ِٔٗ ص، (حفز)مادة ، د.ط، لسان العرب، بن منظور (ِ)
  .ٖٓص  ِج ، مادة )حفز(، مرجع سابق، مقاييس اللغة، بن فارس (ّ)

 .ّٖٔص، ) حرض ( مادة، مرجع سابق، لسان العرب (4)
 .ٗٔص ، َُج ، مرجع سابق، تفسًن القرطيب (ٓ)
 ُّص، ِج ، مادة )حضَّ (، مرجع سابق، مقاييس اللغةانظر:  (ٔ)
 .ِٔٗص، مادة )حفز (، مرجع سابق، لسان العرب (ٕ)



 
 

ِْ 

تثار  كافعدؾبموعة التحفيز ف (ُ)ما( شيءفع اليت تدفع الشخص لعمل ؾبموعة الدكا): فَتاه البعض أنو
إما ذاتيان أك خارجيان تًتتب عليها سلوكيات ـبتلفة تشبعها، فمثبلن دافع الرغبة يف اغبصوؿ على األجر 

   عند اؼبسلم يدفعو للعمل الصاحل كوبفزه عليو.

و أك أتتيو من بيئت دكافع تكمن بداخل الفردحوافز ك تدكر معاين التحفيز حوؿ ؾبموعة ف
 .للمضي كبو ربقيق غاايتوكتدفعو  فتستثَته اػبارجية

كتشجيعو كاغراؤه  اؼبدعوىو: حثُّ يف الدعوة كتضيف الباحثة على ما سبق أف التحفيز 
فاؼباديٌة سبثلها اغبوافز اؼبلموسة كاؽبدااي ، كترغيبو يف االمتثاؿ أك الكٌف أبساليب متنوعة ماديٌة كمعنويٌة

أما  (ِ)ات، فقد حٌفز النيب ملسو هيلع هللا ىلص اؼبؤلفة قلوهبم ابلعطاء من الغنائم أتليفان كربفيزان ؽبمكاعبوائز كالعطااي كاؽبب
ة يف القرآف كالسنة كالًتغيب كالًتىيب كاؼبدح كالقدكة فتمثلها أساليب التحفيز اؼبتعددة اؼبوجوداؼبعنوية 
 كغَتىا.

 ربٌفز الفرد كربثٌو. أك دكافع زارتكاز عملية التحفيز على كجود حوافكيتضح فبا سبق 

كما وبصل عليو أيضان من داخل الفرد ،  كوبصل االنساف على التحفيز من بيئتو اػبارجية كمىن حولو
نفسو لنفسو دبعٌت أف يبتلك االنساف نفسىو من الدكافع كافزات ما هبعلو يبضي قدما يف سبيل ربقيق 

داخل  شعوره : ف من داخل الفرد اسم اؼببادرة الذاتية كىيكيبكن أف ييطلق على ما كا (ّ)ما يصبو إليو
كىي مبادرة ال تتوفر  ىداؼ يصبو إليها كيسعى لتحقيقهاالفرد يدفعو للمضٌي قدمان يف سبيل ربقيق أ

                                                           
لتحفيز على حتليل أثر التدريب وا"، الشيخ :مقتبس من ُٓص ، د.ط، فن حتفيز العاملٌن، بركس آف كبيبتوين جيمس (ُ)

 .ُّص ، مرجع سابق، تنمية ادلوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية
( كىو جزء من حديث أخرجو  كجهو على النار يف يكب أف خشية منو إيل أحب كغَته الرجل ألعطي يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص )إين ((ِ

  (ُْٖٕ) رقم، َّٔص، الغىن وكم( إحلافا اسالن يسألون ال) تعاىل هللا قول ابب، الزكاة كتاب،  صحيحوالبخارم يف 
 ِِٓص ، ُج ، مرجع سابق، معجم اللغة العربية ادلعاصرة، ىي البواعث أك الدكافع :عمر. 
 ف اؼبعايطة كعدس كقطامي يكتعر ، تعريف بيلر كسنوماف :راجع، العوامل الداخلية كاػبارجية معان كاليت تستثَت السلوؾ كتوجهو
 ِٖص، د.ج، ُط ، ىل علم النفسمدخل إ، الزعيب: يف

، ، ٔعدد ، " حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية ادلوارد البشرية يف البلدان اإلسالمية"، الداكم، انظر: الشيخ (ّ)
 .ُّص



 
 

ِٓ 

إىل فيمن يبتلك من االيباف كاليقُت ما هبعلو يندفع للعمل الصاحل دبحفزات ذاتية ؽبذا عرؼ بعضهم 
هنا:)انطبلقة اؼبؤمن كمسارعتو إىل عمل صاحل حبافز ذايت من نفسو بعد أف يتوافر يف اؼببادرة االيبانية أب

  (ُ)نفسو اؼبيزاف االمُت ليحدد العمل الصاحل من سواه(

جعلو شجاعاى : شجَّعوي ) :اللغة فيقاؿ يف ؛ لتحفيز أيضا مفهـو التشجيعرادفة لكمن اؼبفاىيم اؼب
جبانبيو  ن ؿبيطو اػبارجيلفرد مادعم : كيراد ابلتشجيع(ِ)(قدمو: أ. كشٌجعو على األمر..قوَّل قلبوي  أك

 اؼبادم كالنفسي.

كبلنبا يف كضع التحفيز من حيث أف  مفهـو مع  داللةبعض التقارب يف اليعطي كيظهر أنو 
 خر على الشيء كدفعو إليو كاقدامو عليو. اللغة يفيد حٌث اآل

شغاؽبم عن خرين كإالضعف كالوىن كاعاقة اآل: عٌتكأييت دب أما التثبيط فهو من أضداد كلمة التحفيز
 .(ّ) إضعافها كتعطيلهاك كتثبيط اؽبمة  ،ءالشي

 : ادلفهوم احلديث للتحفيز.ينادلطلب الثا
كطرؽ  ،ابإلضافة ؼبفهـو التحفيز اإلدارم، قباز كالنجاحاثرة كاإليدكر معٌت التحفيز اغبديث حوؿ اإل

كتشجيعهم لزايدة  ،أبمر ربفيز اؼبوظفُت ، كاليت أصبحت هتتمٌ العاملُت يف اؼبؤسسات اؼبختلفة ربفيز
 كربقيق اعبودة. ،االنتاج

تسعى لربط مفهـو ، ة قاصرةكالوصوؿ للقٌمة نظرة ماديٌ ، كالنجاح، للتحفيزاغبديثة كتظٌل النظرة الغربية 
كامتبلؾ ، كالسعي اغبثيث غبيازهتا، ةكاؼبطالب اؼباديٌ ، التحفيز كالنجاح ابغبصوؿ على الشهوات

للناس فبٌا سبب  ،كتسجيل أرقاـ قياسية يف موسوعات السباؽ الدنيوم ،السيطرة على العامل كاقتصاده
من جوانب االنساف  كاغفاؿ جانب مهمٌو  ،ةكالصراعات اؼباديٌ ، كالتوتر، القلقكالوقوع يف براثن ، اغبرج

                                                           
دراسة  ةادلبادرة الذاتية يف ضوء السنة النبوي، مقتبس من ، ُٓص ، د.ط، احلوافز االميانية بٌن ادلبادرة وااللتزام، (النحومُ)

 ُّص ، د.ط، ماجستَت، موضوعية

 .ََِِص، لسان العرب :( انظر(ِ
 . ُِّص، ُج ، مرجع سابق، معجم اللغة العربية ادلعاصرةانظر:  (ّ)



 
 

ِٔ 

) كآفة  عضهم إىل ىذا اؼبعٌت بقولو:كيشَت ب كعمل على رعايتها، اإلسبلـاىا كىو جانب الركح اليت زكٌ 
رت العقوؿ للشهوات كاخرست نداء الركح كاطلقت نداء الطُت كجحدت أف اغبضارة اؼبادية أهنا سخٌ 

فاىتماـ اغبضارة اغبديثة إباثرة كربفيز أفرادىا كبو مطالب اعبسد،  (ُ)االنساف نفخة من ركح هللا (
 كنسياف أنبية مطالب الركح أدل لنتائج مدمرة.

الناس على  هتافتي تقدـ يف ؾباؿ العلـو كاؼبخًتعات يقابلو اكبطاط اخبلقي ك  كمن تلك النتائج
، لة مع اػبالقىل انقطاع الصٌ إكىذا يرجع ، نفسيالماف األك ، كالطمأنينة ،ركحيٌ ال لرقيٌ كافتقار لة اؼبادٌ 

 .ىل ابرئهاإبست فيو الركح فلم تعرؼ الطريق حي كالتقوقع يف عامل اعبسد الذم 

كىي ما سبليو عليو ، مفهـو الرقابة يف رقابة البشر _مثبلن_ يًتجمة فإنساف اغبضارة الغربية اؼباديٌ 
) : و رقابة كما علم أفعلي ثقافة اغبضارة اليت يعيشها فيسهل عليو ـبالفة النظاـ كالقانوف إذا مل تكنٍ 

 فاإلقباز (ِ)ؿ اللصوصية(شكان أطار اؼبشركعية كالنظاـ ىي شكل مأم اقباز أك طموح يتم خارج إ
ساف لربو كتكوف الوسيلة كتكوف الغاية منو ربقيق عبودية االن، لقاغبقيقي ىو ما هبتمع فيو العمل كاػبي 

 مثل غايتو. ليو عظيمة أيضان اؼبوصلة إ

للنجاح  صبح السباؽ ؿبمومان ة لتحقيق شبار اغبضارة اؼبادية فأكالتحفيز يف النظرة الغربية كسيل
ة ىشة ذبعل كل شيء يف اغبياة ة لكنها قمة ماديٌ ىل القمٌ فيو الضعيف من أجل الوصوؿ إيقتل القوم 

  (ّ)مقابل اؼبادة  بيعويبكن 

)صاحل بُت مطالب اعبسد كمطالب : يف ىذه النقطة عندماكالكماؿ التقدـ  اإلسبلـكقد أحرز 
تعاىل للبشر كما ينها هللا فهي فطرة ز كاؼباؿ  ،كفطرتو مثبلن وبب الكسب، بطبعو فاإلنساف (ْ)(الركح

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ }يقوؿ هللا تعاىل:

﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮶  " ُْ"آؿ عمراف  {  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

                                                           
 .ٓٗص ، د.ج، ُ ط، اجلانب العاطفي من اإلسالم، الغزايل ((ُ

 .ٗٓص، د.ج، ِط ، اكتشاف الذات، بٌكار (ِ)
 .ُِص، جع سابقمر ، اكتشاف الذات، انظر: بٌكار (ّ)

 ّٗص، مرجع سابق، اجلانب العاطفي من اإلسالم، ( الغزايل(ْ



 
 

ِٕ 

 ،اغبصوؿ عليها لئلنسافبشركط تكفل  السعي إليها فكانت نظرة االسبلـ لتهذيب ىذه الغريزة بتقييد
كصرفها فيما وبقق أىداؼ الدين كال يتعارض  لواىبها ابكتساهبايف اطار معاين العبودية كالتمتع هبا 

: كيف ىذا يقوؿ هللا تعاىل، كربفيز العباد كحثهم على اكتساهبا كانفاقها فيما يرضي هللا تعاىل، امعه
  "ٕ"اغبديد  { ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}

ز ىذا زؽ كعزٌ وبفز هللا تعاىل عباده يف اآلية على اإلنفاؽ فبا آاتىم كاستخلفهم فيو من ر 
 التحفيز ببياف األجر العظيم اؼبًتتب على ذلك ككصفو ابلكبَت.

ابو ابلباطل أك انفاقو يف من عدـ االمتثاؿ ألمر هللا يف انفاؽ اؼباؿ ابكتسعباده ب كما رىٌ 
ڍ ڍ ڌ ڌ  } قوؿ هللا تعاىل:منع الزكاة كالصدقة عن مستحقيها ي ـ أكاغبرا

گ ڳ ڳ ک ک ک گ گ گ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

كيراد بكنز اؼباؿ  "ّٓ" التوبة  {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 ( ُ)امساكو عن االنفاؽ الواجب يف سبل اػبَت كالرب.

رًن ي الرفيع أسس اؼبسلموف حضارهتم العظيمة اليت قامت على تكاإلسبلمكهبذا الفكر 
كيف ذات الوقت مل تنسى ، كأعلت من شأف القيم النبيلة ،خبلقو العلياإنسانية االنساف كظبت بركحو كأ

كهتذيبها لتأخذ مسارىا الطبيعي يف حياة االنساف بكل ، غرائز اعبسد كدكافعو فعملت على تنقيتها
  مركنة كتوازف.

                                                           
 .ّّٓص، تفسًن السعدي، عبد الرضبن، انظر: السعدم (ُ)
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 ن والسنة معناه، أمهيتو.آالتحفيز يف القر : ادلبحث الثاين

  معىن التحفيز يف القرآن والسنة.: ولادلطلب األ
حوؿ معافو كثَتة، تشمل معاين اغبث النبوية كالسنة  ،آف الكرًنيدكر مفهـو التحفيز يف القر 

العجز كالركوف كالكسل، كما ربملو ىذه اؼبعاين  كالتشجيع، كاغبٌض أك التحضيض، كاؽبم كاؽبٌمة، كذـٌ 
 من قوة، كعزيبة، كاصرار.

، قرآنيان  كلمة التحفيز يف القرآف كالسنة هبذا اللفظ الصريح، إمبا كاف التحفيز منهجان   كمل تردٍ 
ا اليت حفزٍت ابلًتىيب ما، كمعانيهمكاألحاديث كأساليبه، كنبواين قواين ككاضحان من خبلؿ اآلايت

 ثر يف النفوس.ساليب البالغة األكالذـ كغَتىا من األ، كاؼبدح، ًتغيبكال

ية كلها مستنبطة من القرآف الكرًن اإلسبلم)كعلـو الشريعة :  يقوؿ بعضهمكاشارة ؽبذا اؼبعٌت
يعٍت أف  (ُ)إىل ركح النصوص الشرعية كمقاصدىا التشريعية( السنة النبوية إما مباشرة كإما استنادان ك 

 فهم من خبلؿ سياؽ الكبلـ.تي  غَت مباشرة خرلأك  ،مباشرة يف ذكر الشيء اؼبراد ىناؾ طرقان 

ال  حاديث النبوية كاف مباشران ككاضحان في كثَت من آايت القرآف كاألف كالتحفيز كذلك أيضان 
 مضامُتخر جاء من كيف بعضها اآل، مر كالنهي يف الطلب كاغبثبصيغة فعلي األوبتاج إىل دليل 

أييت إما يف  حيثحاديث كشرٌاح األ، طو أىل التأكيلكاستنب، كالنبوم بطرؽ غَت مباشرة، النص القرآين
 .التايل الفصلكما سيظهر يف ،  كبو ذلك كأأك ترغيب أك ترىيب قصة قرآنية أك مثل 

كمفهـو التحفيز يف القرآف ييقصد بو: )تلك السبل كاألساليب اليت ينتهجها القرآف الكرًن يف ربريض 
سلوؾ االنساف، كدفعو للمسابقة كاؼبسارعة إىل ربقيق العبودية  عز كجل كاعمار األرض بشغف 

 ة الفطرية.فيجعل من الشغف كقودان للتحفيز عن طريق ااثرة اعبوانب العاطفي (ِ)كتلهف كسركر(

                                                           
 .ُِص ، د.ج، ُط، أساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي، ( جلوُ)
 .ٗص ، ماجستَت رسالة، التحفيز الرتبوي يف القران الكرمي وتطبيقاتو الرتبوية، ( اغبافظيِ)



 
 

ِٗ 

سلس يراعي  العقاب فقط، أك تكليفان ابؼبستحيل؛ بل ىو حثّّ  كأابإلكراه  فهو إذان: ليس ربفيزان 
كتشًتؾ فيو مناىج قرآنية شىت تسهم يف ربريك العقل كالعاطفة كاغبس  ،طبيعة النفس كيفهم مكنونهتا

 للوصوؿ إىل اؽبدؼ.
خبلؽ األاؼبعاين االيبانية السامية ك َتة من ت اؼبسلم إىل ؾبموعة كبحفزٌ ف الكرًن آكآايت القر 

، كاؼبسابقة، مثل اؼبسارعةرائعة مؤثرة معافو عنها يستخدـ للتعبَت ك  ،ية الرفيعةاإلسبلمكالسلوكيات 
ربط كيعٌضدىا دبجموعة كبَتة من اغبوافز اليت تعرب عنها معاين البشرل ك الفبلح، كالفوز، كي، كالتنافس

 كؿ كىو ربقيق العبودية  تعاىل.األ ىذا الفبلح كالفوز ابؽبدؼ
ٻ ٻ  ﴿: يقوؿ تعاىل حااثن عباده على طاعتو كالسعي للحصوؿ على مغفرتو كرضوانو

 ."ُّّ"آؿ عمراف ﴾ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

، كيقوؿ ابن كثَت: )ندهبم إىل اؼببادرة إىل فعل اػبَتات (ُ)أم: )كابدركا كسابقوا( ﴾ٻ﴿ 
على أداء اؼبندكب إليو، كيضيف  التحفيزكالدعوة إىل اؼببادرة تفيدي معٌت  (ِ)كاؼبسارعة إىل نيل القرابت(

كتقويتها بذكر اعبزاء اؼبنتظر كىو اعبنة، كيتضح مدل قوة  ،على ىذا التحفيز تعزيزان لضماف اؼببادرة
 ال االندفاع كبو األداءإمشوؽ لتلك اعبنة فبل سبلك النفس التحفيز إضافة لكل ما سبق بذكر كصفو 

 كاؼبسارعة إليو.
ن يبادركف كمى ، ن يستحقوف تلك اعبنةمث يضيف دفعة ختامية لتلك اغبوافز الكثَتة بذكر مى 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: إليها بقولو

 ."ُّْ "آؿ عمراف ﴾ ڤ
فجاء بذكر صفاهتم كأعماؽبم اعبليلة لتحفيز النفس لبلتصاؼ هبا، كليؤكد على أهنا صفات 

ڌ ڎ ﴿اؼبغفرة كاعبنة بدليل إعادة أتكيد ذلك يف اآلية التالية كمدحهم بقولو:  اؼبستحقُت لتلك

 "ُّٔ"آؿ عمراف  ﴾  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿كيقوؿ يف آية أخرل: 

 ."ُِ"اغبديد  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

                                                           
 .َِٕص، ٕج ، مرجع سابق، تفسًن الطربي (ُ)
 . ُُٕص ، ِج ، مرجع سابق، تفسًن بن كثًن (ِ)



 
 

َّ 

من نعيم  ىل االعماؿ الصاغبة بعد أف كصف طرفان إى اؼببادرة ؽبم عل للعباد كحثان  كيقوؿ هللا تعاىل ربفيزان 
)فلَتغب : أم "ِٔ"اؼبطففُت  ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿برار يف اعبنة كشراهبا:األ

  (ُ)فليستبق اؼبستبقوف( الراغبوف ابؼببادرة إىل طاعة هللا عز كجل...ك
ال  ىل االمتثاؿ دفعان إفع اؼبسلم يد كبَتان   ربفيزان  انيوكالتنافس وبمل يف حركفو كمع، بقفلفظ التسا

 يبلك معو االنتظار أك التأجيل.
 كاقعان ىبٌلصلو كيًتصبها ، ليهاإه ـ كاليقُت يف نفس اؼبسلم كوبفزٌ ز العى الكرًن يزرع القرآف  كما

"آؿ  ﴾  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: فيقوؿ تعاىل، الفرد من عقبات التلكؤ كالتسويف
 "ُٗٓعمراف 

 تفسَت اآلية )أم إذا شاكرهتم يف األمر، كعزمت عليو، فتوكل على هللا يقوؿ ابن كثَت يف
التوكل كالعـز عليو بعد ، ي يف اآلية ابلطلب منو بعد إدراؾ ىدفواإلسبلمتعمل ركح التحفيز ك  (ِ)فيو(

اإللزاـ بقوة العزيبة كاليقُت يضعف أثر ألف  إخراج العمل إىل حيز التنفيذ،، فيو اؼبشورةعلى هللا ك 
 .، كىي قوة فاعلة يف النفسكأثر اعبواذب الصارفة لشيطافا

على أساس التوكل  ةالفرد ىذه العزيبة اؼببنيإىل  حٌببي يدفعة من التحريك اؼبعنوم فيضيف مث 
كإضافة إىل ذلك ، كأهنم فبن وببهم هللا تعاىل، مدح اؼبتوكلُت عليويفَّزىهي للتمسك هبا، فوبعليو تعاىل، ك 

ال يتعٌرض فيو اؼبسلم ألدىن ، إىل أف عملو الصاحل ؿباطه ابغبماية كاغبفظيطمئن قلب اؼبسلم 
يقوؿ  ،مراتح النفس، لو كىو مطمئن القلبكفيو من التحفيز ما هبعل اؼبسلم يبضي يف عم ،اجحاؼ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ :هللا تعاىل

 ."ُِْ" النساء  ﴾  ک
فإف ىذا ، نثىأ ـأكاف  ذكران ، و مؤمن تتحرؾ جوارحو ابإليبافالصاغبات كى أٌف من يعمل كتيظهر اآلية

د كال دبقدار شيء يسَت منوالعمل ال  حى   (ّ) بل ييوٌّف ىذا العامل جزاءه كامبلن كيدخل اعبنة ،هبي

                                                           
 .ّٖٔص، ٖج ، ْط، التنزيل معامل، البغوم ((ُ

 .َُٓص ، ِج ، تفسًن ابن كثًن، ابن كثَت (ِ)
 . ُِْص ، ِج ، تفسًن بن كثًنانظر:  ((ّ



 
 

ُّ 

فيزيد من طمأنة اؼبسلم ، كليس ىذا فحسب بل يصلي القرآف ابؼبسلم إىل حٌد التحفيز الكبَت للعمل
فيتبعو فيو ذريتو اؼبؤمنة اسنة يف الدار ، عمل الصاحل للمؤمن أف يتعدل نفعو للغَتإىل أنو من جزاء ال

كايقاد الرغبة  ،بشرل كالفرحكيف ىذا تعزيز لل، عملو دكف أف ينقص من أجره شيء بربكة، اآلخرة
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿: الكامنة أبقصى قوة ؽبا يقوؿ هللا تعاىل

 ."ُِالطور "  ﴾  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

)فيجمع هللا ؽبم أنواع السركر بسعادهتم يف أنفسهم، : كرد يف اعبامع ألحكاـ القرآف قولو
كيف ىذا ربفيز  (ُ)، كابجتماع أكالدىم كنسلهم هبم(كدبزاكجة اغبور العُت، كدبؤانسة اإلخواف اؼبؤمنُت

 كتشجيع عظيم للسعي كالعمل مع كل تلك اغبوافز كاؼبكافآت.

ين من أساليب التحفيز اؼبباشرة يف مر كالنهي اؼبباشرى اآلايت السابقة فإف األا اتضح من ككم
ببلغية  القرآف كالسنة سواء بصيغتهما اغبقيقية اؼبوضوعة للوجوب كالنهي أك ما ىبرجاف إليو من معافو 

: أم، "ّٔ"النساء  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿يقوؿ تبارؾ كتعاىل: (ِ)مستفادة من القرائن
 كنفي اثباتية على كقولو ابشتماؿ اآل (ّ)ال تعبدكا غَته فاشتمل على معٌت إثبات كنفي()اعبدكا هللا ك 

اؼبنفٌي "الشرؾ " يف األمر كالنهي يدٌؿ على اغبث على اثبات اؼبثبت" توحيد هللا كعبادتو "، كنفي 
 .النهي على طلب الكفٌ  كصيغة، مر على طلب الفعلبداللة صيغة األ

كزبويفهم ربذيران ؽبم من الشرؾ كإال ، كاالستمرار عليها، التزكُّد من العبادةكاؽبدؼ منو التحفيز على 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ﴿ كيقوؿ هللا تعاىل:، (ْ)فهم مؤمنوف

أراد تعاىل تعظيم شأف الصبلة بتخصيصها ابلذكر كقدمت اآلية  "ٕٕ"اغبج  ﴾  ں ں ڻ ڻ
 ، كيف ىذا شدة ربفيز ؽبم. (ٓ)الفوز كالفبلحلؤلداء برجاء حصوؿ اؼبمتثلُت هبا على  تعزيزان كبَتان 

                                                           
 .ِٓٓ -ِْٓص، ُٗ ج، تفسًن القرطيب (ُ)
 .َِّ-َُّككذلك: ص ، ِْٗ-ِّٗص ، د.ج، ٔط ، الوجيز يف أصول الفقو، انظر : زيداف (ِ)
 .ْٖص ، ٓج ، تفسًن التحرير والتنوير، الطاىر بن عاشور (ّ)
 . ْٖص ، ٓج ، مرجع سابق، تفسًن التحرير والتنويرانظر:  (ْ)
 . ّْٔص، ُٕج ، التحرير والتنويرانظر:  (ٓ)



 
 

ِّ 

ؽبم على  كؿبرضان ، صحابوأ يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ؿبفزان السنة النبوية ذات اؼبنهج التحفيزم اؼبؤثر حيث  كتتخذي 
نَّةو  ًإىلى  قيوميوا»اعبهاد:  ا جى وىاتي  عىٍرضيهى ري  يػىقيوؿي  قىاؿى  كىاأٍلىٍرضي  السَّمى يػٍ اـً  ٍبني  عيمى  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  ٍنصىارًمُّ اأٍلى  اغٍبيمى

نَّةه  ا جى وىاتي  عىٍرضيهى  بىخو  قػىٍوًلكى  عىلىى وبىًٍمليكى  مىااّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  بىخو  بىخو  قىاؿى  نػىعىمٍ  قىاؿى  ؟كىاأٍلىٍرضي  السَّمى
اءىةى  ًإالَّ  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  كىاّللًَّ  الى  قىاؿى  بىخو  ا ًمنٍ  فى أىكيو  أىفٍ  رىجى ا ًمنٍ  فىًإنَّكى  قىاؿى  أىٍىًلهى  قػىرىنًوً  ًمنٍ  سبىىرىاتو  فىأىٍخرىجى  أىٍىًلهى

عىلى  هينَّ  أيىٍكيلي  فىجى ًييتي  أىنى  لىًئنٍ  قىاؿى  مثيَّ  ًمنػٍ ًذهً  سبىىرىايت  آكيلى  حىىتَّ  حى ا ىى افى  دبىا فػىرىمىى قىاؿى  طىوًيلىةه  غبىىيىاةه  ًإنػَّهى  كى
بياف اعبزاء اؼبشتمل على التبشَت بابألمر  يف اغبديث فالتحفيز (ُ)«قيًتلى  حىىتَّ  قىاتػىلىهيمٍ  مثيَّ  التٍَّمرً  ًمنٍ  مىعىوي 

كمدل عظمتو كركعتو كتبشَت اؼبؤمن هبا كىو يف الدنيا كلها من أساليب الرسوؿ صلى هللا ، كىو اعبنة
 يف التحفيز كالتحريض على االيباف كالعمل الصاحل. عليو كسلم

اليت يراد كالنوافل  يقتصر على أبواب الربٌ يف القرآف كالسنة  أف التحفيز قد يعتقد البعضك 
كالظاىر ؛ ال يشًتط فيو التحفيزك يف أدائها لزكمان فوراين فقط ألف الواجبات تلـز اؼبسلم االستزادة منها 

ربفيزان اهتا األكامر أك الواجبات كاؼبنهيات الشرعية ربمل يف طيف، كالسنة غَت ذلك سبامان من القرآف 
أك توضيح ، يف الفعل بوصف اعبزاء اؼبًتتب عليهاطاعة بدليل كجود الًتغيب كال االمتثاؿسلم على للم

بوصف العقاب ؼبن يًتكها كغَت  اك عن طريق الًتىيب من الًتؾ ؽبأ، كمكانتها يف الدين، فضلها
 ذلك.

 عىٍبًدم ًبشىٍيءو أىحىبَّ ًإيلىَّ فبَّا افػٍتػىرىٍضتي عىلىٍيًو كىمىا يػىزىاؿي عىٍبًدم كىمىا تػىقىرَّبى ًإيلىَّ  ...إفَّ هللا قاؿى  »: يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
، على اؼببادرة إىل االستجابة  تعاىل يف أكامره ففي اغبديث ربفيزه  (ِ)«يػىتػىقىرَّبي ًإيلىَّ اًبلنػَّوىاًفًل حىىتَّ أيًحبَّوي 

 إىل هللا تعاىل. حبُّ األكىو ، جبو على اؼبسلمدبا فرضو كأك  يولإكترؾ نواىيو ابغبرص على التقرب 
ـى رمضافى إيبانن كاحتساابن »: كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ـى من ذنًبوً ، مىن صا ـى ليلةى القدًر إيبانن ، غيًفرى لىوي ما تقدَّ كمىن قا

صـو رمضاف الواجب  مغفرة الذنوب من كراء بل ييظهر ترتيبي ف (ّ)«ـى من ذنًبوً كاحًتساابن غيًفرى لىوي ما تقدَّ 
 .الشرعية اليت تلـز اؼبسلم كجوابن إال كجود التحفيز كاغبث حىت يف الواجبات 

                                                           
 (َُُٗرقم) ، َُُٓص، ّج، للشهيد اعبنة ثبوت ابب، اإلمارة كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)
 (َِٓٔرقم ) ، ُُٕٔص، ابب التواضع، كتاب الرقاؽ،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 (ّٖرقم )، ُٗص، ابب صـو رمضاف احتساابن من اإليباف، كتاب اإليباف،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)



 
 

ّّ 

 كأليست قاسية فهي  للمسلمكالعميقة لًتبية القرآنية الفريدة ا ظهر مدليي التحفيز ىذا كجود ك 
يد ابلنار كالعذاب عل الوعكما جي ،  كؿبفزان عليها ،كامرلتلك األ جافة فكاف كعد اؼبؤمنُت ابعبنة مرطبان 

حكاـ ألًتبية القرآنية مركنة يف تنفيذ ىل جوار ذلك اكتسبت اإكاقًتاؼ الذنوب ك  ،عن الزلل ؿبذران 
 .(ُ) ال عند لزكمو كاستحقاؽ الشخص لوإلضوابط اليت ال يقع معها العقاب الشركط كا الوعيد بسنًٌ 

ى استخراج أفضل ما يف عل يقـوـ التحفيز يف القرآف كالسنة فَّ مفهو أ :يتضحفبا سبق 
كاستثمار ىذه اؼبستخرجات يف الرقي ابؼبسلم؛ لتحقيق ىدؼ كجوده األظبى كىو عبادة هللا  ،اإلنساف

توصل ، الةكأساليب مؤثرة كفعٌ ، كحقق القرآف كالسنة ىذا اؼبفهـو من خبلؿ منهج متُت ،تعاىل
 .للهدؼ بفاعلية كاتزاف

 .والسنة نآ: أمهية التحفيز يف القر ادلطلب الثاين
اتو كالسنة النبوية اؼبسلم أبساليب كثَتة كمتنوعة لكل ما ىو حق كخَت يف حي، لقد حٌفز القرآف الكرًن

كاغبصوؿ على اعبنة اليت ىي مبتغى كل مسلم بعد ، خرل على الفبلحالدنيا ككل ما يقيم حياتو األ
 رضواف هللا تعاىل كفضلو.

  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: عدة اعبزاء عليوكمبينان لقا، يقوؿ تعاىل ؿبفزان على العمل

 فا تعاىل هبازم عباده الصاغبُت ؼبا قدموه يف دنياىم من توحيده كعبادتو كطاعتو جزاءن  " َٔ"الرضبن ﴾
عقبو أ، ككصف قاصرات الطرؼ، الياقوت كاؼبرجاف -تبارؾ كتعاىل  -فبعد أف ذكر  ،ينتظرىم عظيمان 

ازل بو فما  لتقٌر حقيقة أف من يبذؿ اإلحساف؛ ابآلية كتظهر ، !كما أعظم اؼبكافأة، أعظم العملهبي
 أنبية التحفيز يف القرآف كالسنة فيما يلي:

الدعاة  يسعىكاليت ال شريك لو  أف التحفيز كسيلة ال يبكن اغفاؽبا لتحقيق العبودية  كحده -ُ
﮷ ﮸ ﮹   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿ : يقوؿ تبارؾ كتعاىل ،لتحقيقها

  "ُُٔ_ُُٓ" اؼبؤمنوف  ﴾   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

                                                           
 .ُٕٕص ، مرجع سابق، التعزيز يف القرآن الكرميأساليب التشويق و ، انظر: جلو (3)



 
 

ّْ 

فيحٌفز هللا تعاىل عباده إىل ادراؾ اؽبدؼ من خلقهم كىو عبادتو تعاىل كطاعتو ليكوف اؼبسلم 
فيكوف ىذا أىم مبادئ اؼبسلم  ،عنو أبدان يف كل جزئية من حياتو ال وبيدكاعيان ؽبذا اؽبدؼ أماـ عينيو 

 طوة ىبطوىا ككل سلوؾ يقـو بو اؼبسلم نبعان العيش  كفق عبودية خالصة تكوف فيها كل خ)كىو:
﮺  ﴿ بقولوكهبذا أمر هللا تعاىل نبيو ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآف  (ُ)منها( ﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﯀  ﯁      ﮻ ﮽  ﮾ ﮿ كحيايت اليت ، كذحبي، أم أف عباديت "ُّٔ_ُِٔ"االنعاـ  ﴾ ﮼
 (ِ)هللا احدان كما يفعل اؼبشركوف. أحياىا كفبايت كلو خالصان  تعاىل ال أشرؾ فيو مع

كربفيز  ،ة  تعاىل كتوحيدهق النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىذا اؽبدؼ من خبلؿ حرصو على بياف العبودية اغبقٌ كقد حقٌ 
كما أمره بو مواله جل كعبل فكاف كهنيو إايىم عن الشرؾ   للعبادة بكل صورىا كأشكاؽبا أصحابو

 كيظهر ذلكالفعل  كاإلحساف فيها سواء ابلقوؿ أك ،كاتقاهنالعبادة ا أداءوبرص حىت على حثهم على 
ـي  بيًٍتى  ): مبينان أركاف الدين عقيدة كعبادة من أفعاؿ كأقواؿ كثَتة منها قولو ملسو هيلع هللا ىلص ٍسبلى  طبىٍسو  عىلىى اإٍلً

ادىةً  ا كىأىفَّ  اّللَّي  ًإالَّ  إًلىوى  الى  أىفٍ  شىهى ةً  كىًإقىاـً  اّللًَّ  رىسيوؿي  ؿبيىمَّدن اةً  كىًإيتىاءً  الصَّبلى  (ّ)(  رىمىضىافى  كىصىٍوـً  كىاغبٍىجًٌ  الزَّكى
أىنَّكى  اّللَّى  تػىٍعبيدى  أىفٍ  ): ككذلك بيانو ملسو هيلع هللا ىلص ؼبعٌت اإلحساف يف حديث جربيل الطويل بقولو  ملىٍ  فىًإفٍ  تػىرىاهي  كى

كاحساهنم ؽبا ا ىو ظاىر على مراقبة هللا تعاىل يف عبادهتم حيث حفزىم كم (ْ)(يػىرىاؾى  فىًإنَّوي  تػىرىاهي  تىكينٍ 
 ظاىران كابطنان.

يؤدم إىل تعطيل  فباد كو كالر تثبيط الأف التفريط يف التحفيز أك االستغناء عنو يعٍت أف وبٌل ؿبلة  -ِ
ٌفز اؼبسلم كاالسبلـ وب، تبٌوء اؼبكانة اؼبؤثرة يف العاملكترؾ اجملاؿ ألعدائها يف ، مة اؼبسلمةطاقات األ

ه يقوؿ تبارؾ ليكوف قواين ساعيان يف األرض إلعمارىا كاغبرص على تقدًن ما ينفعو كالبعد عما يضرٌ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې }: كتعاىل

                                                           
 ُُص، د.ج، ٕط، د عقلكجد  ، بكار ((1

 .ِّٖص، ُِج ، تفسًن الطربيانظر : (ِ)
  (ٖرقم )، (ُِص )، دعاؤكم إيبانكم ابب، كتاب اإليباف، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)

 كاإلحساف كاإلسبلـ اإليباف عن كسلم عليو هللا صلى النيب جربيل سؤاؿ ابب، اإليباف كتاب،  صحيحو يف البخارم أخرجو (ْ)
 (َٓرقم )، (ِّص )، الساعة كعلم



 
 

ّٓ 

 "َٔ"األنفاؿ  { ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 عدك كذبهيز القوة اؼبناسبة لذلك.قاء الالعدة لللعباده على اعداد  ففي اآلية ربفيز من هللا تعاىل كحثه 

ؽبم يف  ككل ما يكوف عونن  عقبلن كجسدان نواع القوة أ بعض العلماء اؼبراد ابلقوة صبيع ركفسٌ 
مضامُت الدعوة اؽباٌمة اليت يسعى  كىذا األمر أحدي  (ُ)عدكىم من سبلح كعتاد كفكر مستقيم ؾباهبة 

، الذم يفضي هبم إىل تسلط العدك ،للكسل كالٌدعةإليها الدعاة كىي كٌف اؼبدعوين عن الركوف 
 .مة بقوة أماـ من يًتبص هبا شران للعمل كالضرب يف األرض إلعمارىا كاعداد العدة لوقوؼ األ كالسعي

تفكَت آاثر طيبة على األمر عمل وببو هللا تعاىل كيرضاه كؽبذا مرتبط ابغبث على كل لتحفيز ا أف -ّ
سعى الذم  (ِ)(ألمن النفسيا )فهو يبٌهد غبصوؿ االنساف على بدنية كال، تو النفسيةكصح، اإلنساف

من التوترات حياتو كضباية ، إليواج إليو الفرد يحتالك ، لضماف الطمأنينةالقرآف كالسنة لتحقيقو 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ }: ؿبفزان عباده على الذكر يقوؿ هللا تعاىل، السلبية كاالنفعاالت

 "{گ گ گ گ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
  "َُِ _ََِعراؼاأل

كوبفزىم على القضاء عليها ، هللا تعاىل عباده على اغبذر من نزغات الشيطاف ككساكسو وبثٌ 
 على حث أك اػبَت، عن )تثبيطه  :كاالستعاذة بو ففي ىذه الوسوسةكااللتجاء إليو بذكر هللا تعاىل 

 يقوؿ هللا تعاىل، لنيل الرضا كاغبياة الطيبةطريق كالسعي ؽبا  فالتحفز للطاعات (ّ)إليو( كإيعاز الشر،
 مبينان كيقوؿ تعاىل  "ِْ_ُْ"االحزاب  {مئ ىئ يئ جب  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ }
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی } :ذلك عن الغافلُت أمر إليو يؤكؿ ؼبا

فهااتف اآليتاف ربفزاف اؼبسلم إىل ادراؾ أنبية ذكر هللا  (ْ)كالضنك ىو )الشقاء(  "ُِْ" طو  {ی ی
تعاىل كعدـ العزكؼ عنو ألف يف ىذا عواقب سيئة على نفس اؼبسلم كطمأنينتو اليت تبٌت عليها سعادتو 

                                                           
 .ِّْص، تفسًن السعدي، عبد الرضبن، انظر: السعدم (ُ)

 .ِٖٔص، د.ج، ْ ط، احلديث النبوي وعلم النفس، : قبايت انظر (ِ)
 .ُّّص، تفسًن السعدي، السعدم (ّ)

 .َُّص ، ٓج ، تفسًن البغوي، نظر: البغوما، كىو قوؿ ابن عباس هنع هللا يضر (ْ)



 
 

ّٔ 

فقد أمر تعاىل ابإلكثار منو على كل الذكر يف االسبلـ  ؼبنزلة بيافكفبلحو يف الدنيا كاآلخرة، كيف ىذا 
  (ُ)يقيده بقيد ينتهي إليوفلم أحواؿ اؼبسلم 

يو من اػبارج إمبا أكىل حصوؿ الفرد علفقط على  فيز العباد مل يكن منصبان بتح اإلسبلـأف اىتماـ  -ْ
انتظار التحفيز من من  اإلسبلـىم يف مفهـو األ هوفان كبَتين؛ عناية كاىتمام يضان ز الداخلي أالتحف

اسخ يف دكافع االيباف الر ابنسيابية ربركها بلمتثاؿ على انسياؽ الفرد ل اإلسبلـالغَت حيث حرص 
التحفيز  قد ال يوفر ككقفت ضد مبادئو؛ ألف ايط اػبارجي، حىت لو عارضتو البيئة اػبارجية داخلو

لو عن كبَتة تثبيط كاعاقة   ن وبيطوف بو عواملى كوف بيئة الفرد كمى قد تبل ؛ للشخص بشكل مستمر
كيف ، أك الصدكد عن الدعاة فيما يدعوف إليو، ببث عبارات التخذيل كالتقليل من شأنوز التحفٌ 

ليثنوه عن ؛ كسخركا منو، ككذبوه، مواقف قريش من النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكرب األدلة على ذلك فقد عاندكه
 .يف سبيل ربو داعيا ن كمبلغان كمضى  لتثبيطهم لكنو مل يستجبٍ ؛ دعوتو

م أقوامهم كثَته فقد عاندى  نبياء يف ذلك األمر قصصان عن األكالسنة النبوية ، كوبكي لنا القرآف الكرًن
كىو أحد عقبات الدعوة أماـ الدعاة  (ِ)عثرة أماـ دعوهتم  حجرى  ككاف بعض من أقرب الناس إليهم

 حىت يومنا ىذا.
كحٌث ، اؼببادرة العظيمة لؤلعماؿ الصاغبة من امتلك زماـالنيب ملسو هيلع هللا ىلص كصحابتو أكؿ ككاف 

فقد : يفية نيل القرابت إىل هللا تعاىلكك ،اعاتأصحابو عليها فكانوا يسألونو عن مواطن األجور كالط
سنا أىفَّ ): ركم ابً  ًمنٍ  نى ثيورً  أىٍىلي  ذىىىبى  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  ملسو هيلع هللا ىلص لًلنَّيبًٌ  قىاليوا ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبًٌ  أىٍصحى  اًبأٍليجيورً  الدُّ

ا ييصىلُّوفى  مى ا كىيىصيوميوفى  نيصىلًٌي كى مى  لىكيمٍ  اّللَّي  جىعىلى  قىدٍ  لىٍيسى  أىكى  :قىاؿى  .أىٍموىاؽًبًمٍ  ًبفيضيوؿً  كىيػىتىصىدَّقيوفى  ـي نىصيو  كى
ةو  ًبكيلًٌ  ًإفَّ  تىصَّدَّقيوفى  مىا قىةن  تىٍسًبيحى قىةن  تىٍكًبَتىةو  كىكيلًٌ  صىدى ةو  كىكيلًٌ  صىدى قىةن  ربىًٍميدى قىةن  تػىٍهًليلىةو  كىكيلًٌ  صىدى  كىأىٍمره  صىدى

قىةه صى  اًبٍلمىٍعريكؼً  رو  عىنٍ  كىنػىٍهيه  دى قىةه  ميٍنكى دًكيمٍ  بيٍضعً  كىيف  صىدى قىةه  أىحى يت  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  قىاليوا صىدى نى  أىأيى دي  أىحى

                                                           
 .ّٗٓص ، ٔج ، تفسًن البغوي، انظر: البغوم ((ُ

مثل موقف أيب ؽبب من النيب ملسو هيلع هللا ىلص كموقف ابن نوح عليو السبلـ من دعوتو ككذلك زكج لوط عليو السبلـ كعدـ ايباهنم بدعوة  (ِ)
 . االنبياء



 
 

ّٕ 

ا لىوي  كىيىكيوفي  شىٍهوىتىوي  رىاـو  يف  كىضىعىهىا لىوٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ  قىاؿى  أىٍجره  ًفيهى افى  حى ًلكى  ًكٍزره  ًفيهىا عىلىٍيوً  أىكى ذى اكى  ًإذىا فىكى  يف  ضىعىهى
ؿً  افى  اغبٍىبلى  (ِ)( الكثَت اؼباؿ كىو، رثٍ دى  صبع الداؿ بضم): كالدثور (ُ)(أىٍجرنا لىوي  كى

كمدل ، يظهر يف اغبديث مدل حرص الصحابة مهنع هللا يضر على نيل األجور كالسؤاؿ عن مواطنها
طريق الذكر ت أجر عظيم ليس عن لكنها ذا ؛طرقان يسَتة يف ذلك ربفيز النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؽبم بتعليمهم

 اؼبباحات ): من أعماؿ مباحة ألف بو يف حياهتم كاحتساب األجر يف كل ما يقوموفبل ؛ فحسب
الناس كيفية الوصوؿ ؼبرضاة  كتعليمكىي كظيفة الدعاة يف البياف ، (ّ)(الصادقات ابلنيات طاعات تصَت

 رهبم كطاعتو.

 

 ن والسنة.آأىداف التحفيز يف القر  ادلطلب الثالث: 

كالسنة لتحقيقها اليت حثٌنا كحٌفزن القرآف  األغراضي : قصد أبىداؼ التحفيز يف القرآف كالسنةيي 
 :هاكمقاصد سامية كمن، إىل ربقيق أغراض كراءىاىدفا من  أبساليب متنوعة

من أظبى كأىم أىداؼ التحفيز يف القرآف كالسنة غرس إف  ي يف النفوس:اإلسبلمغرس الدين  -ُ
ؽبذا كاف اغبرص على ؛ عليها بٌتكقاعدتو اؼبتينة اليت يي ، أساس الدين أهناإذ ، يدة يف نفس اؼبسلمالعق

ككاف  ،كأنبها على االطبلؽ، كتقويتها يف النفوس من أكؿ أىداؼ التحفيز يف القرآف كالسنة ،غرسها
  تعاىل.التحفيز ؽبذه األمر بطرائق عديدة منها التحفيز على النظر كالتأمل يف آايت هللا

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿: تويقوؿ هللا تعاىل مبينان بعضان من دالئل ربوبي

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

 ."ْٓاألعراؼ "  ﴾  ۀ ۀ ہ ہ

                                                           
رقم) ، ٕٗٔص ، ِج، اؼبعركؼ من نوع كل على يقع الصدقة اسم أف بياف ابب، كاةالز  كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)

ََُٔ) 
  ِىامش رقم ، ٕٗٔص، ِج ، اؼبرجع السابق (ِ)
 .ُْٔص، شرح النووي على مسلم، النوكم (ّ)



 
 

ّٖ 

االيباف بوجود : عقلى االنساف كقلبو إىل حقائق االيباف الكربلالسابقة حفٌزت اآلايت الكريبة 
ـي ، كاستحقاقو للعبادة ،هللا تعاىل ككحدانيتو لدعاة ل ربفيز فيوهبا  كالسنة النبوية، القرآف الكرًن كاىتما

كاألساس األكؿ للبناء فبل بناء دكف  ،كأف تكوف القضية األىم، لتوحيدابأبنو ينبغي عليهم العناية 
 أساس.

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ :كيقوؿ هللا تعاىل يف موضع آخر

 (ُ)(النافعة للعقائد اؼبتضمن اؼبعتدؿ الدين) : كيراد ابلصراط اؼبستقيم "ُُٔ" االنعاـ ﴾ے ۓ ۓ
أمر هللا تعاىل نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ابلدعوة اليو كتبليغو  كالذم، فدين اإلسبلـ ىو الدين القٌيم الثابت ببل اعوجاج

.  كىو ما يقـو الدعاة بو إىل اليـو

 اّللًَّ  حىقُّ  مىا أىتىٍدرًم ميعىاذي  ايى  ): بينان حق هللا على العباد كحق العباد على هللاملسو هيلع هللا ىلص م النَّيبُّ  قىاؿى ك 
ئنا ًبوً  ييٍشرًكيوا كىالى  يػىٍعبيديكهي  أىفٍ  قىاؿى  أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  اّللَّي  قىاؿى  اٍلًعبىادً  عىلىى يػٍ  اّللَّي  قىاؿى  عىلىٍيوً  حىقُّهيمٍ  مىا أىتىٍدرًم .شى

كيبُت اغبديث حرص رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على غرس العقيدة كصفاءىا  (ِ)(يػيعىذًٌبػىهيمٍ  الى  أىفٍ  قىاؿى  لىمي أىعٍ  كىرىسيوليوي 
 يف النفوس كالذم عمل جاىدا على ذلك طيلة حياتو السيما يف العهد اؼبكي من دعوتو.

، اء العقيدةاغباجة للدعوة إىل صف يف أشدٌ أهنم اليـو من كاقع حاؿ اؼبسلمُت ظهر فبا يك 
كعمل الغزك الفكرم ، الغرب على اؼبسلمُت ا من منابعها األصيلة السيما كقد انفتحت ثقافةكأخذى

، كغزت كثنية األفكار اإلغبادية كتشويو صورتو ،على طمس معتقدات الدين - كاليزاؿ-جاىدان 
دعوين على التحٌصن تحفيز اؼبأماـ ربدايت كبَتة لالدعاة كل ىذا هبعل عقوؿ الكثَتين من أبنائو ف

 منها كتفنيد ابطلها.

 معتزان  إيبانو فهو ييعدُّهي قواين يف؛ مكامن القوة اؼبقصودة ىنا كتتعددي  :تربية كاعداد اؼبسلم القوم -ِ 
فردان  كشرع لو ما هبعلو ،ارمهادف كال هبي راسخان يف مبادئو ال يي  ،قواين يف جسده كعقلو كركحو ،بدينو

 .للًتقي يف درجات الكماؿ هحفزَّ ك ، نيا كاآلخرةمتكامبلن هبمع بُت الد

                                                           
 .ِِٖص، تفسًن السعدي، السعدم (ُ)

، (َُِٖص )، كتعاىل تبارؾ هللا توحيد إىل أمتو النيب دعاء يف جاء ابب ما، كتاب التوحيد،  صحيحو( أخرجو البخارم يف (ِ
 (ّّٕٕرقم )



 
 

ّٗ 

ھ ھ ھ ے  ﴿: أحديقوؿ تعاىل حااثن عباده على اعبهاد كعدـ الضعف ؼبا أصاهبم يـو 

﮴  كفيها ربفيز للمؤمنُت صبيعان كتشجيع ؽبم على نبذ  "ُّٗ"آؿ عمراف ﴾  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳
كالدعاة يف ذلك أكىل الناس بطلب  (ُ)اغبزف اؼبؤدم للضعف كاػبور فهم العزيزكف ابإليباف األعلوف بو.

 .من عقبات يف طريق الدعوة كالتحصن ابإليباف يقابلونوالعزة كالقوة من هللا تعاىل كعدـ الضعف ؼبا 

يػٍره  اٍلقىًومُّ  اٍلميٍؤًمني ): مبينان الصورة اليت يريدىا االسبلـ للمسلم يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصك   ًمنٍ  اّللًَّ  ًإىلى  كىأىحىبُّ  خى
ره  كيلٌو  كىيف  الضًَّعيفً  ميٍؤًمنً الٍ  يػٍ زٍ  كىالى  اًبّللًَّ  كىاٍستىًعنٍ  يػىنػٍفىعيكى  مىا عىلىى اٍحًرصٍ  خى  فىبلى  شىٍيءه  أىصىابىكى  كىًإفٍ  تػىٍعجى

افى  فػىعىٍلتي  أىيٌنً  لىوٍ  تػىقيلٍ  ا كى ذى ا كى ذى ري  قيلٍ  كىلىًكنٍ  كىكى  (ِ)(الشٍَّيطىافً  مىلى عى  تػىٍفتىحي  لىوٍ  فىًإفَّ  فػىعىلى  شىاءى  كىمىا اّللًَّ  قىدى
فالقوة االيبانية كاعبسدية كحرص اؼبرء على ما ينفعو كاستعانتو اب كعدـ اليأس أك العجز مع الرضا 

 ابلقضاء كالقدر تقدـ صورة فريدة للمسلم القوم.

ؽبذا وبرص الدعاة على ايصاؿ ىذه اؼبعاين إىل اؼبدعوين إذ ىي جزء من السلوؾ الفعلٌي الذم 
حفظ معاين  فليس الغرض، الصورة على أرض الواقع بعد تطبيق الداعي ؽبا على نفسو يًتجم ىذه

 .(ّ)صبلحو كهتذيبوإلسلوكو يف إظهارىا للتحفيز على إمبا ، فقط كترديدىا اإلسبلـ

، كرتب عليو أجران ، كيشمل العمل الصاحل كل ما أمر هللا بو من عمل: اغبث على العمل الصاحل -ّ
 كأف يكوف مرتكزان على ،اء بو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصكموافقتو ؼبا ج، إبخبلصو  تعاىل كيكوف العمل صاغبان 

 .ؽبذا يقرنو هللا تعاىل ابإليباف يف كثَت من اآلايت ،االيباف كالعقيدة الصحيحة

 ﴾  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ :يقوؿ هللا تعاىل
.بل يشكر فبل يظلم مثقاؿ ...ال يكفر سعيو.ان ) قبلو مصدؽ كعمل عمبلن صاغب: أم، "ْٗاألنبياء"

 .(ُ)..كيكتب صبيع عملو فبل يضيع عليو منو شيء(.ذرة،

                                                           
 .ُْٗص ، تفسًن السعدي، انظر: السعدم (ُ)

ص ، ْج،  اؼبقادير كتفويض اب كاالستعانة العجز كترؾ ابلقوة األمر يف ابب، القدر كتاب، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ِ)
 (ِْٔٔرقم) ، َِِٓ

 .ْْْص ، جع سابقمر ، صول الدعوةأ، انظر: زيداف ((ّ



 
 

َْ 

إذ البد من كجود االيباف ، ففي اآلية حثّّ كربفيز للمؤمن للعمل مع توفر شركط ىذا العمل الصاحل
بل تكتبو ، كال ينقص من أجر عملو اغبسن ،كالتصديق قبل العمل ففي ىذه اغباؿ ال يضيع سعيو

 كيوٌّف كامبلن.، اؼببلئكة اؼبوكلة بو

، كرتب عليو اعبزاء كمدحو، ز اؼبؤمنُت على العمل الصاحل بكل طريقة ربببهم فيو فزينو ؽبمكحفٌ 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿من ذلك قولو تعاىلكؿببة عباده  ،كجعلو طريقان ؼبرضاة هللا تعاىل ،خرةيف اآل

ب إليو فمن أحبو هللا تعاىل حبٌ  (ِ)بة ()ا: كالود ىنا "ٔٗ"مرًن  ﴾ ٻ پ پ پ پ ڀ
كفيها ربفيز للدعاة للوصوؿ إىل قلوب ، عملو الصاحلعباده كجعل لو القبوؿ بينهم بربكة إيبانو ك 

ح لو ابة كالقبوؿ بُت عباده فيوصل اليهم اؼبدعوين بتقوية عبلقة الداعية بربو كنيل مرضاتو لتطر 
 دعوتو.

تزكية اؼبسلم ل دفعإىل  من ايراد أساليب التحفيز أيضان كالسنة لقرآف ا كيهدؼ: التخلية كالتزكية -ْ
 ليبقى أجرىا جاراين بعد موتو كانقطاع عملو.  ،أعمالو كجوارحو يف حياتو

خبلؽ كالتزاـ األ ،بلص النية  تعاىلإخالصاحل مع العمل كتزكيتها ابإليباف ك  تطهَت النفسك 
هللا تعاىل اؼبؤمنُت الساعُت إىل تزكية  قد امتدحف، ف كالسنةآقر ية اغبميدة اليت حثنا عليها الاإلسبلم

  "َُ-ٗ" الشمس ﴾  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿: نفوسهم كترقيتها كبشرىم ابلفبلح

ا اّللَّي : جاء يف تفسَت اآلية ٍت نػىٍفسه زىكَّاىى ا ًمنى ، )...أىٍم فىازىٍت كىسىًعدى ا كىطىهَّرىىى هى أىٍم أىٍصلىحى
نيوًب كى  ا لًلطَّاعى الذُّ ا(﴾  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ .ةً كىفػَّقىهى ىى ا اّللَّي فىأىٍفسىدى ابىٍت كىخىًسرىٍت نػىٍفسه أىضىلَّهى  (ّ)أىٍم خى

كإٍف  ، فلحفمن كٌفقو هللا تعاىل للطاعة فقد أ، بسعي االنساف لنيلهما اففالفوز كاػبسراف مرتبط
 وه الًتىيب دافعان لبلمتثاؿ. ب يتل، ككاف التحفيز يف اآلية بذكر الًتغيكانت األخرل خاب كخسر

كاعبوارح ، كالعقل، القلب أم ذبريد: إىل دعوة اؼبسلم قبل التزكية إىل التخلية ف أيضان آكما يرمي القر 
كهتذيب النفس اؼبؤمنة فبل  ،بكل صورىا كأشكاؽباكالتنزٌه عنها ، اليت تصيبها ذميمةؽ الخبلمن األ

                                                                                                                                                                                     
 بتصرؼ.، ِّٕص ، ٓج، تفسًن بن كثًن، بن كثَت (ُ)

 .ِٕٓص ، ٓج ، تفسًن البغوي، البغوم (ِ)

 .ّْٗ، ٖج، ، تفسًن البغوي، البغوم ((ّ



 
 

ُْ 

ٱ ٻ  ﴿قولو تعاىل يفمو نهى عن اػبلق الذميم كحرٌ ف، ودكدكافعها الفطرية دكف قي، اهتاتستسلم لرغب

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

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

فقد شبو يف اآلية من يغتاب أخاه كيذكره يف  "ُّ_ُِ"اغبجرات  ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 (ُ)فهو فعل شنيع ال رببو النفسكىو ميت  أيكل غبم أخيو دبنغيبتو دبا يكره 

الظن السيء كالتجسس كتتبع  الشنيع للفعل اـر كىوأبسلوب الذـ يف اآلية ربفيز ابلنهي كك 
 ،ػبصاؿ اغبميدةابكالريب أف الدعاة يف ذلك أكىل الناس ابالنضباط ، للتنفَت منهاالغيبة العورات ك 

ؿببة هللا ن أخبلؽ الدعاة األساسية اليت توصلهم لنيل اليت ىي م للتقولكنبذ السيء منها كصوال ن 
لكنها التقول كالعمل ؛ انةكالتفضيل بُت الناس فبل لوف كال عرؽ كال مك الفصلكقربو كىي ميزاف 

 ّللًَّ ا ًعٍندى  مىٍنزًلىةن  النَّاسً  شىرَّ  ًإفَّ ): الفاحش البذمء من الناس من شرار اػبلق منزلةملسو هيلع هللا ىلص جعل ك ، الصاحل
وي  أىكٍ  كىدىعىوي  مىنٍ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى    (ِ)(فيٍحًشوً  اتًٌقىاءى  النَّاسي  تػىرىكى

لق كامبلن  :) فكما أفٌ يف قوؿ بعضهممن التخلية كالتزكية  اإلسبلـمراد  كيتضح البدف ال ىبي
لق نقصة قابلة للكماؿ كامبا تىكميلي اب،  كإمبا يىكميلي ابلًتبية ابلغذاء كهتذيب لتزكية كذلك النفس زبي

 كقد نصٌ ، نسانيةحقيقة نقص النفس اإل يتضح من العبارة السابقة (ّ)(كالتغذية ابلعلم، خبلؽاأل
ككيف ، كضعفها ،كجزعها، كخبلها، ف على ىذه اغبقيقة عندما ذكر ضعف ىذه النفس كىلعهاآالقر 

  التزكية كالتهذيب.ابلعلم ك أف عبلجها 

                                                           
 .َُٖص ، تفسًن السعدي، انظر :السعدم (ُ)

 (ُِٗٓرقم) ، ََِِص  ،ْج ، فحشو يتقى من مداراة ابب، كاآلداب كالصلة الرب كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ِ)

 .ُّٖص ، د.ج، د.ط، سلتصر منهاج القاصدين، اؼبقدسي (ّ)



 
 

ِْ 

 وعوائقو.، يف القرآن والسنةألساسية االتحفيز  رلاالت: ادلبحث الثالث

 ن والسنة.آلتحفيز يف القر ول: رلاالت األادلطلب ا
كىو اإلجابة عن  ،أك ما يعٍت نطاؽ الشيء الذم يدكر فيو، كييقصد ابجملاالت اغبقوؿ أك اؼبيادين

 إىل ماذا وبفزن القرآف كالسنة ؟: سؤاؿ
فبل تكاد ،كسلوكا ن ، كخلقان ، تقادان كفكران اع، لمياة اؼبسجاء شامبلن غب القرآف الكرًنكالتحفيز يف 

سورة من سور القرآف من اغبث كالتحفيز  -من تبلكة كتابو إليو هللا  حسبما يظهر كما كفق-زبلو 
  .كالتحذير منو، أك اغبث على ترؾ السيء منها ،أك خلق، أك سلوؾ ،أك فكر، لعقيدة

 .خبلؽ ىو اؼبيداف الكبَت الذم دار فيو التحفيزكاأل، كاؼبعامبلت، كالعبادات، ككاف ؾباؿ العقائد
كيشمل كل أمور العقيدة كالغيبيات اليت جاءت داعية كمؤكدة على : ؾباؿ العقائد كالعبادات -ُ

لت اجملاؿ القضية الكربل اليت شكٌ كىي كبياف عقيدة اؼبسلم الصحيحة الكاملة  ،توحيد هللا تعاىل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿قاؿ تعاىل السبلـ رساالت الرسل عليهماألىم للتحفيز يف 

 دة ال زبتلف كإف اختلفت األحكاـ فعقيدة االنبياء صبيعا ن كاح "ِٓ"االنبياء  ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿كألجلها نزؿ القرآف قاؿ تعاىل 

 " ُ"ابراىيم  ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ
كىو كذلك ما يوليو ، كتتضح كجهتو، اؼبؤمنستقيم ايباف اليقُت يف العقيدة أمر البد منو ليألف 

ـي  إًنَّكى  ) لليمن داعيان:  موصيان رسولوقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ة اليـو جل اىتمامهم يف التبليغالدعا  ًمنٍ  قػىٍوـو  عىلىى تػىٍقدى
ديكا أىفٍ  ًإىلى  تىٍدعيوىيمٍ  مىا أىكَّؿى  فػىٍليىكينٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىلً   قىدٍ  اّللَّى  أىفَّ  فىأىٍخربٍىيمٍ  ذىًلكى  عىرىفيوا فىًإذىا تػىعىاىلى  اّللَّى  يػيوىحًٌ

لىًتًهمٍ  يػىٍوًمًهمٍ  يف  صىلىوىاتو  طبىٍسى  عىلىٍيًهمٍ  فػىرىضى  ففي اغبديث بياف أف االيباف كالتوحيد  (ُ)..اغبديث(.كىلىيػٍ
الت ىو أكؿ ما هبب على الدعاة االلتزاـ بو يف التبليغ كيدؿ ىذا على أنبية ىذا اجملاؿ من ؾبا

 الدعوة.

                                                           
(

1
 (ُْٖٓرقم) ، ّٓٓ_ّْٓص ، الصدقة يف الناس أمواؿ كرائم تؤخذ ال ابب، الزكاة كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف ( 



 
 

ّْ 

أك ابطنة   ،كغَتىا ،كاغبج، بلةكالص سواء كانت عبادات ظاىرة، يف الدينؾباؿ العبادات كذلك 
كغَتىا فبا ت التحفيز إليو يف كتاب هللا تعاىل إذ أهنا كالرجاء ، كاػبشية ،مثل اػبوؼ كعبادات القلب

كىي  ،كهتذيب ألخبلقو ،اؼبؤمن زكية لنفسكت (ُ)لقولتقريبو من خان أشرؼ أفعاؿ اؼبؤمن ألهنا طريق م
 .كال ينتفع هبا من اختلت عقيدتو، فبل تقـو عبادة صحيحة، كتليها يف األنبية، ترتكز على العقائد

ۅ ﴿ :ؽبذا يقوؿ هللا تعاىل؛ ق القوًنكما أف العبادة ال أثر ؽبا مامل تريب يف اؼبسلم اػبل

"العنكبوت  ﴾  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
ْٓ". 

لى ًبو فليسى ّللًَّ » :كيقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ةمىن ملى يدىع قىوؿى الزُّكًر كالعمى أف يدىعى طعامىو يف  حاجى
كىو الصـو عن ارمات السلوكية اليت ، ىل فهم اؼبعٌت اغبقيقي للصـوإوبفز ىذا اغبديث ك  (ِ)«كشرابىوي 

لم كوبفزه ب خلق اؼبسفهو هبذا يهذٌ ، المتناع عنهمااجملتمع كليس ؾبرد ترؾ الطعاـ كالشراب كا تضرٌ 
 . اإلسبلـلتهذيب نفسو أبخبلؽ 

مبينان هبذا للدعاة ، ازف فيهاكالتو  االعتداؿكمن األمور اليت حفز عليها االسبلـ يف ؾباؿ العبادة 
ٍبله فبدكده ب، )دخل النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: فيها فقدج االعتداؿ كالوسطية منه ما ىذا : فقاؿ، ُتى الساريتٍُتً فإذا حى

ٍبله لًزىيٍػنىبى : اغبىٍبلي ؟ قالواٍ  لًييصىلًٌ أحدكم ، ، حيلُّوهي ال»: ملسو هيلع هللا ىلصفإذا فػىتػىرىٍت تعلَّقىٍت فقاؿ النيبُّ ، ىذا حى
  (1)«فإذا فػىتػىرى فليػىٍقعيدٍ ، اطىوي نش

مث ابلفعل اؼبتصل ببلـ  ،""حلوه تتجلى يف اغبديث قوة التحفيز لبلعتداؿ بفعل األمر كحدهك 
" األمر فبل يرىقنَّ اؼبسلم جسده يف ، رحيم بنا، فا تعاىل غٌٍت عنا، كما سبقهما من النهي، "ليصلًٌ

فإذا فًتت أك تعبت أراحها لتعود ، بل يستغل نشاطها فَتتقي هبا ،حىت ال سبٌل نفسو كتفًت، العبادة
 .إليها قوهتا

                                                           
 .ِْٖص ، مرجع سابق، أصول الدعوة، انظر: زيداف ((ُ

 (َُّٗرقم) ، ْٖٓص، من مل يدع قوؿ الزكر كالعمل بو يف الصـوابب ، الصـو كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 (َُُٓرقم )، ِٖٕص، من التشديد يف العبادة ابب ما يكره، كتاب التهجد،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)



 
 

ْْ 

كاليت أخذت حقها ، يف القرآف كالسنة من ؾباالت التحفيز الواسعة كىكذا كاف التحفيز إىل العبادات
 ة.د كالرىبانيٌ كهنيان عن التشدٌ ، الكامل من اغبث كالتشجيع كالًتغيب كالًتىيب، أمران ابإلكثار منها

األحكاـ اؼبًتتبة على تعامبلت الناس الدنيوية ابؼبعامبلت  ييقصد: كاألخبلؽ ؾباؿ اؼبعامبلت-ّ
الشريعة :)بقولوابن القيم  يبينها؛ كقد شرع هللا تعاىل أحكاـ اؼبعامبلت غبكمة كعٌلة، (ُ) اؼبختلفة

كمصاحل  مبناىا كأساسها على اغًبكىم كمصاحل العباد يف اؼبعاش كاؼبعاد كىي عدؿ كلها كرضبة كلها 
ا شيرعت ..ك غَتىا إمب.كاؼبواريث، كالزكاج، كالطبلؽ، فاغبدكد كأحكاـ الرضاع (ِ)(كلها كحكمة كلها

 .كنزع فتيل اػببلؼ ،كربقيق العدؿ، لنفع اؼبسلم
كترتبط هبا ارتباطان كثيقان فإف انفصلت  ،خبلؽؤسَّس على العقائد كالعبادات كاألتي  ىيك 

ؽبذا كاف النهي عن معامبلت  كفقدت نفعها،، ؿبتواىا معامبلت اؼبسلم عن االيباف كاػبيلق فرغت من
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ڭ ۇ ۇ﴿:قاؿ تعاىل ؼبن يفعل ذلك كماكالًتىيب ، البيع بتطفيف اؼبيزاف

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ەئ ەئ وئ ې ې ى ى ائ ائ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ ۋ

 ."ٔ-ُ"اؼبطففُت  ﴾ ۈئ

يف تعامبلت البيع مع بعضهم ىل االلتزاـ ابػبلق الرفيع إاؼبسلمُت  عموـى ربفز اآلايت السابقة ف
كاالستيبلء عليها، كيذكرىم ، قهمكتنهى عن تطفيف اؼبيزاف كىو انقاصو ؽبضم الناس حقو  ،البعض

 كسبوا.رهبم فيجازيهم دبا   ـؽبم بيـو قيامهم أما مرىبان 
كأيمر هللا تعاىل ابإلحساف يف معامبلت الزكاج كالطبلؽ، كيؤسس لقاعدة التحفيز على اػبلق القوًن 

: طبلؽكعدـ نسياف العشرة بُت الزكجُت يف حاؿ كقوع اػببلؼ بقولو تعاىل بعد ذكر بعض أحكاـ ال
 " ِّٕ"البقرة  ﴾  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿

قاؿ هللا  كركنقها اؼبتجدد، لٌب الدعوة فهي، أبنبية كبَتة اإلسبلـقد حظيت يف ف ؾباؿ االخبلؽأما  
 ."ُٗٓ" آؿ عمراف  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿: تعاىل

                                                           
عامالت يف ادل، فتح هللا :مقتبس من، ْٖٕص  (عمل)مادة ، ٔاجمللد ، دائرة معارف القرن العشرين، كجدم انظر: (ُ)

 .ُِ( صَِ)، د.ط، اإلسالم
  .ُْص، ُج  ، ُط ، ، عن رب العادلٌن اعالم ادلوقعٌن، ابن القيم (ِ)



 
 

ْٓ 

 كيتضح احتياج، بو فأحسن أتديبوقد أٌدبو ر فاده كانت رضبة من هللا تعاىل بعبفأخبلؽ النيب الكرًن  
يد من الدعوة إال ال هبي ، متعاليان عليهم ،يف كجوه اؼبدعوين داعية ميكفهر عند رؤيةؽبذه اؼبعاين  الناس

كمل يتخلقوا أبخبلؽ نبيهم اليت ىي رضبة من هللا  ،القرآينفهؤالء خالفوا النهج ، لثبورالدعاء ابلويل كا
 تعاىل ؽبم.

كأكرب دكاعي اغبفاظ عليو كيف ىذا يقوؿ  ،اؿ اػبلق ابإليباف ىو ميرتكز أنبيتوكاتص
فما  (ُ))كاػبلق اغبسن متصل ابإليباف كتقول هللا كسبب للظفر برضواف هللا كدخوؿ اعبناف(بعضهم:

يف  اإلسبلـٌف ركح فإ ،رتبطة ابإليباف ارتباطان كثيقان من شك عند مسلم يعرؼ دينو من أف االخبلؽ م
 كما أف أجر العمل ينقص أك يضيع إف خبل منو.  ،عمل قائمةه على مدل التزاـ اػبلق اغبسن أم

افى يػىقيوؿي ك ، قان لي خي خىٍلقان ك ملسو هيلع هللا ىلص من أحسن الناس فقد كاف  اًسنيكيٍم » :كى ًإفَّ ًخيىارىكيٍم أىحى
قنا ن فبل قيمة لعملو ىذا كل، ليقاػبي كذبٌرد من ، الصاحل نساف من العملمهما استكثر اإلف (ِ)(«أىٍخبلى

 يصل بو صاحبو إىل مرتبة االحساف.
الذم ال ييغفل جانب ، ي الرفيعخبلقي بنظامو اػبلقلذركة الكماؿ األ اإلسبلـكيصل 

فيكفل  ؛ بل يذىب إىل ما ىو أرقى من ذلك، خبلؽ حىت كىو يسٌن نظاـ العقوابت للمخالفُتاأل
 .بحللعجماكات حقوقها حىت كىي تيساؽ للذ

اًد ٍبًن أىٍكسو فعى  : ٍن شىدَّ ا عىٍن رىسيوًؿ اّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص) قىاؿى ًفٍظتػيهيمى تىاًف حى ٍحسىافى عىلىى  »قىاؿى  ثًنػٍ تىبى اإٍلً ًإفَّ اّللَّى كى
ٍبحى كىٍليي  لىةى كىًإذىا ذىحبىٍتيٍم فىأىٍحًسنيوا الذَّ ديكيٍم شىفٍ كيلًٌ شىٍيءو فىًإذىا قػىتػىٍلتيٍم فىأىٍحًسنيوا اٍلًقتػٍ رىتىوي فػىٍلَتيًٍح ًحدَّ أىحى

تىوي    (ّ)(«ذىبًيحى

                                                           
 .ٔٗص ، د.ج، د.ط، صول الدعوةأ، زيداف (ُ)
 (َّٓٔرقم) ، ُُِٓص، ابب حسن اػبلق كالسخاء كما يكره من البخل، كتاب األدب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 من أفاضل ، د بن أكس بن اثبت بن اؼبنذر بن حراـ االنصارم ابن أخ حساف بن اثبت رضي هللا عنهماىو أبو يىعلى شدا

، ِج، انظر: سَت أعبلـ النببلء للذىيب، سنةٕٓكلو ، ٖٓمات هنع هللا يضر سنة ، نزؿ بيت اؼبقدس، ، كزىاد االنصار، علماء الصحابة
 كما بعدىا. َْٔص

، الشفرة كربديد كالقتل الذبح إبحساف األمر ابب، اغبيواف من يؤكل كما كالذابئح لصيدا كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ّ)
 (ُٓٓٗرقم) ، ُْٖٓص



 
 

ْٔ 

 هبرىا كال، أخرل حبضرة كاحدة يذبح كأال، الذبيحة حبضرة السكُت وبد أال كيستحبيقوؿ النوكم:)
يدؿ على عظمة االسبلـ كاألمر يف اغبديث عاـ فيشمل القصاص كذبح الذابئح ك  (ُ)(مذحبها إىل

 (ِ)األعجم. كخلقو الرفيع حىت مع اغبيواف
فالناظر الىتماـ ، مور يف حياهتماأل حىت يف أدؽٌ  آلدابابعلى التزاـ اتباعو  اإلسبلـحرص ك 
أك الدخوؿ إىل ، ..كحىت اعبلوس يف الطرقات.كآداب النـو كاجمللس كاؼبلبس: آلداب الشرعيةالدين اب

 للمسلمُت. اإلسبلـيت يريدىا الصورة الرفيعة ال تتأكد لديو، عليها كما تلقاه من اىتماـ كحثٌ ، اػببلء

  :ن والسنةآعوائق التحفيز يف القر  ادلطلب الثاين:
ز ت اليت ربوؿ دكف انبثاؽ التحفٌ اؼبثبطا ؾبموعة من السنة النبويةأحاديث ك ، القرآف الكرًنت يف كرى ذي 

 ىذه كتعترب عن اؼبسَت يف الطريق القوًنيف القعود بو  اؼبسلمخطورهتا على  مع بيافيف نفس الفرد 
العوائق عند الدعاة سببان يف ضعف نبتهم يف الدعوة، كعدـ تفاعل اؼبدعوين مع دعوهتم، كافتقارىم 

  للجٌد كالتحفز يف سبيلها.

مسببان للكثَت من ىذه  كنقصانويف القلب  ضعف جذكتو وييقصد بك  ،ضعف اإليباف كيعترب
َت إىل كىن أصاب االيباف فبل يعترب تش كأمراض قلبية كأخبلقية ،فبا يًتتب عليو سلوكيات العوائق
ارؾ القوم للعمل الصاحل الذم  ىياب تعاىل  قوة االيبافألف ؛ كال يدفعو ىمّّ كال نبٌة، دبوعظة

ؼبؤمنُت اؼبتصفُت يف ا عظيمةتلك الصفات ال هكحصر  ،استحق بو اؼبؤمنوف الثناء من هللا تعاىل لعباده
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ﴿ :يقوؿ جل كعبلبقوة االيباف. 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  "ْ-ّ-ِاألنفاؿ " ﴾  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

كيؤدم ضعف االيباف ابلدعاة إىل التواين كالغفلة عن العمل اغبثيث لدعوهتم كاالغًتار ابلدنيا 
ق ربفيز اؼبسلم عن طري ،ص من مرض الغفلةالكرًن على العمل للتخلٌ  فالقرآ كقد حثٌ كالركوف إليها 

                                                           
 ُِّْص ، شرح النووي على مسلم (ُ)

  ُِّْ_ُِِْص، شرح النووي على مسلم (ِ)



 
 

ْٕ 

يقوؿ هللا تعاىل نىيان عن ، خرةالسيئة على اؼبسلم يف الدنيا كاآلكبياف نتائجها ، ابلًتىيب منها كذمها
 ."َِٓاألعراؼ "﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿الغفلة 

ژ ژ ڑ ﴿ :يقوؿ هللا تعاىلكسوسة الشيطاف كتسٌلطو أيضان كمن عوائق التحفيز عند الدعاة 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 "ِٕاألعراؼ " ﴾  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

كدفعو للركوف ، معن عمله مكتثبيطه، مم طاقاهتربطٌ على الدعاة كمن آاثر ىذه الوسوسة 
فالوساكس الشيطانية ىدفها الوحيد ىو ابعادن عن الصراط ): كيؤيد ىذا قوؿ بعضهمالعجز ك 

فأم استجابة لتلك الوساكس ىو  (ُ)ىل اعبنة(إذم سيأخذن كيسَت بنا كطريق اؽبداية ال، اؼبستقيم
كما ينجم  اغبزف كاػبوؼ كالقلق سيطرةي ىدؼ اؼبسلم كتنكب لطريق اؽبداية كينتج عنها  خركج عن

 ،نسانية اؼبتعرضة للتقلباتكقد اعتٌت اإلسبلـ بشأف ىذه النفس اإل، كال تنفع سلوكيات تضرٌ من عنها 
 -مثبلن -انفعاؿ اػبوؼ  لو مل يهذب اإلسبلـ: كمثاؿ ذلك، اعرىاكعمل على استقرارىا كهتذيب مش

أبعد من ذلك فتتملكو بل قد يذىب إىل ما ىو  ،لوقع اؼبسلم يف شرؾ اػبوؼ من البشر؛ عند اؼبسلم
 ؽبذا جعل اإلسبلـ، تدعي ذلككىباؼ من كل شيء حىت كإف مل يكن فيو ما يس، كىاـالوساكس كاأل

ه كقوع يف الشرؾ كصرفها لغَت ، ال  تعاىلإ ال ينبغي صرفها اليت ،دات القلباػبوؼ عبادة من عبا
"اؿ  ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ : يقوؿ هللا تعاىل، كالعياذ اب

 واكوني كالارىاهبم بو، ؼبا وباكؿ الشيطاف  ينخدعوا اٌل ألعباده اآلايت  يبُت هللا تعاىل يفك  "ُٕٓعمراف 
عتصم بو يىذا الشيطاف عندما  شرٌ عبده  فا سيكفي، وساكسون ىبٌوفهم بمن أكلياء الشيطاف الذي

أما اػبوؼ امود كىو ، من السَت إىل هللاالداعية قصد ابػبوؼ ىنا اػبوؼ اؼبذمـو الذم يبنع كيي 
بل ىو عبادة يؤجر ؛ فبل يعترب مثبطان من مثبطات التحفيز، أم خوؼ هللا كخشيتو، خوؼ العبادة

  "َْ" البقرة  ﴾  چ چ چ ﴿: وؼ منو كخشيتو هللا تعاىل ابػبفقد أمرن، نسافعليها اإل

                                                           
 .ٖٔص ، ماجستَت ، ن الكرميآآفات النفس كما يصورىا القر ، الربش (ُ)



 
 

ْٖ 

اللَّهيمَّ فكاف من دعاءه: ) اؽبمـو كاألحزافمن حفز الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص صحابتو إىل االستعاذة كقد 
اؿً لىًع ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن اؽٍبىمًٌ كىاغبٍىزىًف كىاٍلعىٍجًز كىاٍلكىسىًل كىاٍلبيٍخًل كىاعٍبيٍْبً كىضى  ٍيًن كىغىلىبىًة الٌرًجى كاستعاذة  (ُ)(الدَّ

 .نسافتدؿ على شدة أثرىا على اإلكمداكمتو عليها الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من تلك الصفات 

كما حفزىم للحصوؿ على منحة يف ثنااي ىذه اؽبمـو ببياف أف ما يصيبهم منها مكفر 
مىا ييًصيبي اٍلميٍسًلمى ًمٍن » يرة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ:ركل أبو ىر فقد ، ػبطاايىم فًتاتح قلوهبم كتطمئن

ا-ٍزفو كىالى أىذنل كىالى غىمٌو حى  نىصىبو كىالى كىصىبو كىالى ىىمٌو كىالى  ًة ييشىاكيهى ًإالَّ كىفَّرى اّللَّي هًبىا ًمٍن  -حىىتَّ الشَّوٍكى
هي   (ِ) «خىطىاايى

، ككل ىذا الضعف يثبط العزيبة، كالرايسة ،كالولد ،اؿضعيف أماـ شهوات اؼب نساف أيضان كاإل
ع عنها خوفان على فراؽ على مهمة فيها نفع لؤلمة فيًتاج الداعيةفقد ييقدـ ، كيوىن اغبفز الداخلي

كتقديبها على ، كالدألؽبذا حٌذر هللا تعاىل من اإللتهاء حبب االزكاج كا؛ كشهواتو، زكاجوأك  ،أكالده
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ  ﴿ؿباٌب هللا تعاىل:

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 "ِْ" التوبة  ﴾  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

ثبط من كم  كىو (ّ)كيعٍت أتخَت الشيء كأتجيلو: أيضان من عقبات التحفيز الدعومالتسويف  كيعترب
، ركاالنشغاؿ عنو بصغائر األمو  ،أتجيل كل ما فيو نفع كفائدة للفردمثبطات التحفيز ييقصد بو 
ـٌ القرآف كالسنة التسويفى ، كصرؼ الوقت كاعبهد فيها ة إىل كحثٌا اؼبسلم على اؼبسارع، كقد ذ

من ذلك قولو هللا  ألنو ؿباسب عليهما يـو يلقى ،كعمره، استغبلؿ كقتوك  كترؾ اؼبنكرات، الطاعات
تىافً »: ملسو هيلع هللا ىلص ًثَته  ًفيًهمىا مىٍغبيوفه  نًٍعمى   (ْ)«كىاٍلفىرىاغي  حَّةي الصًٌ  النَّاسً  ًمنٍ  كى

                                                           
 (ّّٔٔرقم) ، ُٖٔٓص، الرجاؿ غلبة من التعوذ ابب، الدعوات كتاب، وصحيحأخرجو البخارم يف  (ُ)
 (ِْٔٓ-ُْٔٓرقم) ، ُُّْص ، ابب ما جاء يف كفارة اؼبرض، كتاب اؼبرضى، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 .ُِِٓص ، لسان العرب، ابن منظورانظر : (ّ)

رقم) ، ُٖٗٓص ، اآلخرة عيش إال عيش كاف ال ما جاء يف الرقاؽ ابب، الرقاؽ كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ْ)
ُِْٔ) 



 
 

ْٗ 

ة كفقداف النشاط كاؽبمٌ عن العمل  التكاسلك  الفتورالدعاة إىل هللا تعاىل أيضان عائق  كيصيب
ـٌ هللا تعاىل  كىو موجب ى ائ  ﴿: كما يف قولو التكاسل عن أداء الفرائض يفمنو ما كاف  السيمالذ

 ( ُ) "ْٓ"التوبة  ﴾  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ة طبيعية تعًتم اين من الفتور يف فًتات من مشوار سعيو إىل هللا؛ يعاين حالالذم يع كالداعية
، كاغبذر منها، إال فهم ىذه اؼبرحلة عليو ىنافبل هبب ، نسانية اليت من شأهنا التقٌلب كالتغَتالنفس اإل

صبح مبلزمة كت، كقطع الطريق على الشيطاف خشية أف تستمر كتطوؿ ،كمواجهتها بعبلجها اؼبناسب
 .كيعجز، فَتكن لو

                                                           
 . ُٓص ، د.ج، ُط، الفتور مظاىره اسبابو سبل الوقاية والعالج، انظر: العمر (ُ)



 
 

َٓ 

 
 

 ب التحفيز يف القرآن والسنةأسالي الثاين الفصل



 
 

ُٓ 

 التمهيد:
اغبديث ، مث كاف كالسنة كأنبيتو، كأىدافوف معٌت التحفيز يف القرآالسابق اغبديث عن  الفصلتناكؿ 

ف آالتحفيز الواردة يف القر  كعوائق ،مثبطاتبعض ابغبديث عن  الفصلتم خي ك ، عن ؾباالت التحفيز
  ة.كالسن

كأساليب الًتغيب  لنبومكا القرآين،ساليب التحفيز أعرض ؾبموعة من يتم  الفصلكيف ىذا 
كتناكؽبا ببعض من التوضيح ببياف تعريف  ،كالًتىيب كالقصص كاألمثاؿ كالقدكة كلغة اعبسد كغَتىا

كبياف مكمن التحفيز فيو مع بعض ، كتوضيح منهجو يف القرآف كالسنة، األسلوب لغة كاصطبلحا
 كفقٍت هللا تعاىل إليو. حوؽبا حسبمااالستدالالت كاغبديث 

 ىي:يف طبسة مباحث  الفصلكجاء ىذا 

 .الًتغيب كالًتىيبابؼبوعظة ك  األكؿ: التحفيزاؼببحث 
 .مثاؿ: التحفيز ابلقصص كاأليناؼببحث الثا

 اؼبدح كالذـ.ك  ابلقدكة : التحفيزثالثاؼببحث ال
 .ب االنتباه: التحفيز إباثرة كجذرابعاؼببحث ال

 التحفيز ابلدعوة للتفكر كاغبوار. : امساؼببحث اػب



 
 

ِٓ 

 فيز ابدلوعظة والرتغيب والرتىيبالتحأسلوب  األول: ادلبحث

 :ادلطلب األول: التحفيز ابدلوعظة 
: تعتربي اؼبوعظةي من أساليب القرآف الكرًن، كالسنة النبوية يف التذكَت، كربفيز العباد لسلوؾ طريق اؽبداية

ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿: طرؽ الشر كالغواية من كالًتىيبً  كالتخويفً  "ٖٓ آية: "النساء ﴾  ائ ەئ ى ائ ﴿

 ."ُٕ "النور ﴾ ې ې ې ې ى ى

ذكَت ابػبَت فيما : أبنو التر اؼبقًتف ابلتخويف، كيراه آخرالزج :كاؼبوعظة اسم من الوعظ، كىو)
لًتغيب كالًتىيب، ففيو الزجر فهذه اؼبعاين ييفهم منها أٌف الوعظ هبمعي بُت ا (ُ)يرؽُّ لو القلب(

  .كالتخويف، كفيو الوعظ الرقيق الذم يستميل القلب
 .على قضااي القرآف الكربل زت بدايةن كركٌ ، مواعظ القرآف كثَتة كمتعددة يف موضوعاهتاك 

 ألىل أم: )داللة "ْْ"النور  ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿: يقوؿ هللا تعاىل
  (ِ)(كتوحيده تعاىل هللا قدرة على كالبصائر العقوؿ

ليو كتثبيتو يف كالدعوة إ، االيباف اب تعاىلكمن أىم موضوعات أسلوب التحفيز ابؼبوعظة 
، لرسلكا األنبياءنبوات  إثباتكما يتبعو من قضااي االيباف ك، كالشرؾ، كالتنفَت من الكفر ،النفوس

 كقضااي اليـو اآلخر كالبعث كالنشور. 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۅ  ﴿ :يقوؿ هللا تعاىل

 ."ْٔ"سبأ  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی
كمتأملُت يف أم آمركم إبخبلص القياـ  تعاىل يف أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص منفردين كؾبتمعُت نظرين 

قلو ليكم كما جاءكم بو فتعلموا أنو إىل جوار ما علمتم من كـر أصلو كرجاحة عحقيقة النيب اؼبرسل إ
 .(ّ)قد أييًٌد ابؼبعجزات الدالة على صدقو فبا يوجب عليكم تصديقو كااليباف بو

                                                           
 .بتصرؼ.ّٖٔص، ُج ، مرجع سابق، نآادلفردات يف غريب القر ، االصفهاين (ُ)
 . ْٓص، ٔج ، تفسًن البغوي ، السعدم (ِ)
 .ْٔٔ-ْٓٔص، ْج، د.ط، قل السليم إىل مزااي الكتاب الكرميارشاد الع، العمادم انظر: (ّ)
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الدعوة إىل االعتبار حباؿ األمم السابقة اؼبكذبة اليت تنٌكبت طريق اغبق  ككانت ىناؾ أيضان   
" ِ"اغبشر  ﴾  ۅ ۉ ۉ ې ﴿: فقاؿ تعاىل بعد ذكر أحواؽبم، كما آؿ إليو أمرىم من خسراف

 .(ُ)دبا جرل لبٍت النضَت اي أكيل العقوؿ كالبصائراتعظوا  :أم
من النظر  كوبرٌكو يف النفوس، الوعظ كاالعتبار ما يدفع إليوكمكمن التحفيز يف اؼبوعظة ىو  

ذا كهب كىو صبلح اؼبدعو كاستقامتو ابؼبواعظ،، كاػبركج منها ابلفائدة اؼبرجوة من الوعظر كالتفكٌ 
  كتقع التذكرة. تتحصل اؼبوعظة،

على ؾبموعة فريدة، ككثَتة من اؼبواعظ  إىل جوار القرآف الكرًن احتوت السنة النبوية أيضان ك 
ككاف أسلوب النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اؼبوعظة ابلغ غاية ، النبوية اليت كعظ هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو كتبعتو فيها أمتو

ّّ يف نفعو، سهله يف ـبرجو، فصيحه يف  ،ق، نفذ إىل القلوب فامتلك زمامهااغبسن كالرف فكبلمو ملسو هيلع هللا ىلص عا
 :كأداءو للمعٌت فقد صحَّ عنو أنو قىاؿى ، ؼبا يف الكبلـ من اهباز كفصاحة جامعه (ِ)معناه، بٌُته يف فحواه

ًلمً  جًبىوىاًمعً  بيًعٍثتي »  (ّ)«اٍلكى
ة ربقق اؽبدؼ من اؼبوعظة، على عدة طرؽ كأساليب ـبتلف مشتمبلن كقد كاف الوعظ النبوم  

الغزكات، كاؼبواقف اليت استغلها الرسوؿ الكرًن إليقاع اؼبوعظة يف ك  طب يف العبادات،من ذلك اػبي 
 حىت يكوف أثرىا قواين كمباشران. كقتها

ثٍػرىةً  عىنٍ  اٍلًغٌتى  لىٍيسى  »: كمن تلك اؼبواعظ النبوية قولو ملسو هيلع هللا ىلص يف  (ْ)«النػٍَّفسً  ًغٌتى  ًغٌتى الٍ  كىلىًكنَّ  اٍلعىرىضً  كى
كبياف الغٌت اغبقيقي كىو غٌت النفس عن اػبلق، ، ابؼبوعظة البليغة اعبامعة يف معانيها ربفيزه اغبديث 

 كتعلقها اب تعاىل، كليس بكثرة اؼباؿ كاعباه.

                                                           
 .ِٔٔص، ِِج، تفسًن الطربي، الطربم انظر: ((ُ
 .ُٖ-ُٕص، ِج، د.ط، ٕط ، البيان والتبيٌن، اعباحظ انظر:( (ِ

 )رقم، ُٕٕٗص، "ع الكلمابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص "بعثت جبوام، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)
ِّٕٕ) 

 (ْْٔٔرقم) ، َُٔٔص ، النفس غٌت الغٌت ابب، الرقاؽ كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ْ)
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، ليالداخ كالتحٌفز مل يكن الصحابة ينتظركف تشجيع النيب ؽبم إذ كانوا يبتلكوف زماـ اؼببادرةك 
قد ف كىو يشجعهم على ذلك ،ؼبوعظة، كالداللة على صاحل العملالوصية، كامنو طالبُت  فيسألونو

 .(ُ)(«ال تغضب». فرٌدد مراران قاؿ: «تػىٍغضىبٍ  الى » قىاؿ: أىكًصًٍتٍ،: ملسو هيلع هللا ىلص لًلنَّيبًٌ  قىاؿى  رىجيبلن  )أىفَّ : ريكم
ة، من مضاٌر جسدي على عدـ الغضب؛ ؼبا لوكل مسلم كيف اغبديث ربفيزه من الرسوؿ لو، كل

كيؤكد طع العبلئق، ، كيتسبب بقو فرجة يدخل منها الشيطافنساف فهكنفسية، كاجتماعية على اإل
 تغضٍب. النهي: ال لفظ على ىذا التحفيز بتكرار

لف الصاحل رضواف هللا تعاىل عليهم كقد أيلفت فيها  الصحابة، كالسٌ  كانت ىناؾ أيضان مواعظي ك   
 .(ِ)رقائق تناكلتىها ابعبمع كالتوضيحتب كثَتة تيعرؼ بكتب اؼبواعظ كالك

 ادلطلب الثاين: التحفيز ابلرتغيب والرتىيب.
بعد البحث يف اؼبعٌت اللغوم للًتغيب كيًجدى أنو يفيد معٌت إرادة الشيء، كالرغبة يف اغبصوؿ عليو، كما 

 .(ّ)ىدت فيوكز ، ت عن الشيء أم مل أردهيفيد عكس ذلك إذا قلنا رغب
اؼبعٌت الثاين ىو األكؿ أم: ارادة الشيء كاغبصوؿ عليو؛ ألف  يراد يف ىذا البحثكاؼبعٌت الذم 

  غَت داخل يف موضوع البحث؛ بل ىو عكسها.

  (ْ)الًتغيب: )كل ما يشٌوؽ اؼبدعو إىل االستجابة كقبوؿ اغبق كالثبات عليو(ك 

دعو لبلستجابة، كاالمتثاؿ للحق، فيلتقي هبذا مع أم أف التشويق من كسائل الًتغيب اليت تدفع اؼب
اؼبعٌت اللغوم يف اهباد الرغبة يف اؼبدعو لبلستجابة كحصوؿ اؼبطلوب ابلتشويق، كيزيد معٌت آخر ىو 

                                                           
 (ُُٔٔم) رق، ُِٗٓص ، ابب اغبذر من الغضب، كتاب األدب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)

يف اقساـ ، كالوقفية، كمكتبة مشكاة، بة اإلسبلميةكاؼبكت، يبكن االطبلع على اؼبكتبات االلكًتكنية كمكتبة صيد الفوائد ((ِ
 الرقائق كاؼبواعظ للحصوؿ على عناكين كثَتة لتلك الكتب فلم توردىا الباحثة يف اؼبنت منعان لئلطالة. 

 .َُٓص ، سلتار الصحاح، :الرازمانظر  (ّ)
 .ّْٕص، د.ج، د.ط، أصول الدعوة، زيداف (ْ)
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االستمرارية يف الًتغيب الذم وبصل بو الثبات إذ ال وبصل ىذا الثبات إال دبداكمة الًتغيب 
 كالتشويق. 

د عكس معٌت الًتغيب اٌتضح أهنا تفي معٌت الكلمة يف اؼبعاجم العربية، تابعةأما الًتىيب فمن خبلؿ م
بىوي : كتقوؿ، خاؼ أم ،ابلكسر رىًىبى )ففي اللغة: اؼبذكور آنفا كاؼبراد ىنا  (ُ)(أخافىو إذا كاسًتىبو، أىٍرىى

  خر.ىو التخويف. أم: زبويف كترىيب اآلمن الًتىيب اؼبعٌت الثاين للكلمة ك 

ح فالًتىيب: )كعيده أك هتديده بعقوبة تًتتب على اقًتاؼ إمث أك ذنب فبا هنى أما يف االصطبل
هللا عنو أك على التهاكف يف أداء فريضة فبا أمر هللا بو. أك ىو هتديده من هللا يقيصد بو زبويف عباده 

  (ِ)ليكونوا دائما على حذر من ارتكاب اؽبفوات كاؼبعاصي( 

لوعيد يكوف بذكر عقوبة مًتتبة على اقًتاؼ عمل أك يتضح من التعريف أف الًتىيب أك ا
العباد، كحٌثهم على اغبذر من الوقوع  ف زبويفي تعاىل كييقصد من الًتىيب يف القرآ ذنب ال يرضاه هللا
 فيما هنى هللا عنو.

كيعترب الًتغيب كالًتىيب من أكثر أساليب التحفيز يف القرآف كالسنة استعماالن كأتثَتان، 
آايت ترٌغب يف أمور وببها هللا، كأيمرن هبا، كوبثنا عليها، كذلك أمور أخرل هنان هللا فنصوصو مشلت 

 .جر اؼبًتتب على ذلكالفبلح كاأل عنها، كحٌرمها، كحفٌزن لتجنبها لنيل

 عن رقمية دراسة بعد الباحثُت أحد إليو توصل ما القرآف يف استخدامهما كثرة على كيدؿٌ 
 من(% ّٓ،ْٗ )عن يقل ماال بلغت نسبتها أف كجد فقد القرآف، يف كالًتىيب الًتغيب آايت

 فالقرآ اىتماـ مدل إىل تشَت النسبة ىذه أفٌ  شك كال (ّ)(ِّٔٔ/ َّٖٗ) الكلي آايتو اصبايل
 أف إىل تشَت النسبة كىذه): بقولو دراستو يف الباحث ذلك عن ييعرب كما كالًتىيب، الًتغيب أبسلوب

                                                           
ص ، مادة )رىب(، ِج ، د.ط، مقاييس اللغة، كأيضا: البن فارس، بتصرؼ، َُٗص، مادة )ر ق ب (، سلتار الصحاح (ُ)

ْْٕ. 
، ن الكرميآأساليب التشويق والتعزيز يف القر ، جلو مقتبس من:ِٖٔص، د.ج، د.ط، ساليبهاأأصول الرتبية و ، النحبلكم (ِ)

 .ّٗص ، د.ج، د.ط
  ِِٕص، بقسا مرجع، الكرمي القرآن يف والتعزيز التشويق أساليب، جلو (ّ)



 
 

ٓٔ 

 إال.. .عملٌية أك علمٌية تشريعٌية، أك عقائديٌة توجيهٌية، أك تعليمٌية خطوة وىبط يكاد ال الكرًن فالقرآ
كسيتضح معٌت ىذا من خبلؿ النماذج  (ُ)(معان  منهما أك الًتىيب أك الًتغيب من بشيء كيقرهنا

 البلحقة.

 عند فيما العباد كترغيب حثٌ  منو كالًتىيب يراد ألسلوب الًتغيب القرآف الكرًن كاستعماؿ
 إليهم حٌببو عبادات، كما من عليهم فرضو إف ىم اطاعوا كآمنوا، كاتبعوا اغبق، كأدكا ما نعيم من هللا
 كعذابو، كعواقب هللا تعاىل كغضبو من كالتحذير كالتخويف ابلًتىيب جاء التحفيزك ، خبلؽأ من

 .كاجبات من تعاىل هللا فرضو دبا القياـ كالشرؾ، كعدـ الكفر،

"آؿ  ﴾   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿ :ده كمرىبان ؽبم منوىل ؿبذران عبايقوؿ تعا 

للتخويف فقط كىذا التحذير من هللا تعاىل للعباد من نفسو ليس ، (ِ)عقابو( )ىبوفكم: أم "َّعمراف 
لئبل يقعوا ما يؤدم هبم لسخط هللا م هبم أف بٌُت ؽبتعاىل رضبتو جانب من  ؽبم ؼبعرفةإذ فيو أيضا ربفيز 

 .(ّ)فيو

ڦ ڦ ڦ ﴿ :اىل مرغبان عباده فيما عنده من النعيم، كؿبفزان ؽبم على خوفو كتقواهيقوؿ هللا تع

 .(ْ)هللا( ـبافة من فيدعها هللا فيذكر ابؼبعصية يهمٌ  الذم )ىو :قيل (ْٔ) الرضبن  ﴾  ڄ ڄ ڄ

فكاف الوعد ، آخرتوفاؼبؤمن يًتؾ الذنب ـبافة ، كال يركن إىل الدنيا خوفان أف ينسيو الركوف 
  .ترغيبه حق لكونو من هللا تعاىل ة، كالوعدابعبنٌ 

مث يتم تفصيل كتوضيح ىذا اعبزاء زايدةن يف الًتغيب، فَتدؼ يف اآلايت التالية كصفان لتلك اعبنة اليت 
ذات أغصاف أك ألواف من الفاكهة، أك ظل ): أم (ْٖ)الرضبن  ﴾ چ چ چ ﴿نتظر اؼبؤمنُت: ت

 كالتايل: يف اآلايت على مراحل كسار التحفيز، (ُ)األغصاف على اغبيطاف(

                                                           
 بتصرؼ. ِِٕص، مرجع سابق، أساليب التشويق والتعزيز، جلو (ُ)
 .ُّص، ِج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ِ)

 .ُِّص، ٔج، تفسًن الطربي، الطربمانظر:  ((ّ
 . ُْٓص ، ٕ ج، البغوي تفسًن، البغوم ((ْ
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كىذا ال يتأٌتى إال بقوة ايباف اؼبؤمنُت ، و اػبوؼ من هللا كمقامو العظيمكىذكر اؼبرغَّب فيو بداية  -ُ
 برهبم.

ذكر اعبزاء اؼبًتتب على ذلك ؾبمبلن للًتغيب فيو، مث ذكر ىذا اعبزاء ابلوصف لو تفصيبلن غبٌث  -ِ
 ا للمزيد.النفس على قبوؿ الًتغيب كتشويقه

االستمرار يف تفصيل كجوهو أخرل من التنعم، كاللذائذ فوصف ؾبلسهم، كما يكوف فيو من اتكاء،  -ّ
كفرش كثَتة، ربيط هبم شبار اعبنة اليت دنت منهم، مث كصف اغبور العُت، كاتبعو بوصف جنتُت أيخريُت 

 كيبتٌد الوصف إىل هناية السورة. (ِ)ىي )دكف ىاتُت يف الدرج كالفضل(
ف الكرًن يف بياف ىذا األسلوب، فقد كردت عن النيب اديث السنة النبوية مع آايت القرآكتضافرٍت أح

 يىٍدعيو كىٍىوى  مىاتى  مىنٍ  »: ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثَتة يف الًتغيب كالًتىيب من ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص مرىبان من الشرؾ
ا اّللًَّ  ديكفً  ًمنٍ   .(ّ)«ارى النَّ  دىخىلى  ًندِّ

ى هللا كالًتىيب من الشرؾ من أكائل اؼبوضوعات اليت اىتم هبا النيب صل، فالنار مصَت اؼبشرؾ
 ابلًتىيب على اجتناهبا.  عليو كسلم كحذر منها ابلتحفيز

طي »: قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  كفبا جاء يف الًتغيب أف رىسيوؿى  ره  اّللًَّ  سىًبيلً  يف  يػىٍوـو  رابى يػٍ نٍػيىا ًمنٍ  خى  كىمىا الدُّ
ا هى دًكيمٍ  سىٍوطً  كىمىٍوًضعي  عىلىيػٍ ره  اعبٍىنَّةً  ًمنٍ  أىحى يػٍ نٍػيىا ًمنٍ  خى ا كىمىا الدُّ هى  اّللًَّ  سىًبيلً  يف  اٍلعىٍبدي  يػىريكحيهىا كىالرٍَّكحىةي  عىلىيػٍ

ره  اٍلغىٍدكىةي  أىكٍ  يػٍ نٍػيىا ًمنٍ  خى ا كىمىا الدُّ هى رغيب على اعبهاد، كبياف لفضلو يف اغبديث السابق حثه كت (ْ)«عىلىيػٍ
 العظيم، حيث أف التحفيز ابلًتغيب يف اعبهاد كاضحه بٌُته فيو، فقد جعل اػبَتية يف أجر يـو رابط

                                                                                                                                                                                     
 بتصرؼ. ِْٓ، ص، ٕ ج، نفس ادلرجع (ُ)
 .َٕٓص ، ٕج، تفسًن ابن كثًن ظر:ان، كابن زيد، قوؿ ابن عباس كىو (ِ)
كمن الناس من يتخذ من دكف هللا أندادا وببوهنم كحب "ابب قولو ، سورة البقرة، التفسَتكتاب ،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)
 (ْْٕٗرقم) ، َُُِص ، كاحدىا ند أضدادان  "هللا 
 (ِِٖٗرقم) ، ُّٕص ،  سبيل هللاابب فضل رابط يـو يف، كتاب اعبهاد كالسَت،  صحيحو أخرجو البخارم يف (ْ)
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وبٌس هبا  دنيا من لذائذكمنزلة عن كل ما ربويو ال زيد فضبلن معنوم ي كاحد يف سبيل هللا تعاىل كىو أمر
 .(ُ)البشر

ساليب القراف كالسنة يف حٌث لًتغيب كالًتىيب أحد أالتحفيز ابفبا سبق لبلص إىل أف 
التحذير كالتخويف من أمر ما ك  ،مللحصوؿ على الشيء كالرغبة فيو، كرببيبو إليه م، كتشويقهالعباد

 عاد عنو.لبلبت

                                                           
 د، ُط ، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، انظر: العيد (ُ)
 .ٖٔٔ-ٖٓٔص ، .ج



 
 

ٓٗ 

 لثاين: التحفيز ابلقصص واألمثالادلبحث ا
 .ادلطلب األول: أسلوب القصص

: فعل القاٌص )القصة يف اللغة:  تتبعت  إذا قٌص القصص، كأصلو القطع، كقصصت الشيء إذاالقىصُّ
قصاف أثر أم: ي) "ْٔ"الكهف  ﴾  چ چ چ چ ڇ ﴿ :قاؿ تعاىل (ُ)(أثره. شيئا بعد شيء

 ، دبعٌت يتتبعاف آاثرنبا. (ِ)( مشيهما كيقفواف أثرنبا

 اغَت خيالية جاء هب حداث مفردة أك متعددة كقعت يف أزماف سابقةأىي القصة القرآنية: ك 
 (ّ) هبدؼ التحفيز على اػبَت كأخذ العربة كاؼبوعظةف القرآ

فهم من التعريف السابق ىو اغبٌث على اػبَت لبلقتداء بو، فاؽبدؼ من القصة القرآنية كما يي 
كاغبث على ترؾ الشر كاالبتعاد عنو، كىو معٌت التحفيز اؼبراد من أسلوب القصة، كما يتضح من 

 .ف كىو العظة كالعربةد القصص يف القرآبق أحد أسباب كرك التعريف السا

على مراتب التأثَت جبودهتا، كببلغتها، كأسلوهبا اؼبتُت، فجمعت بُت ألالقصة القرآنية  كصلتك 
 سوب اؼبمتع اعباذب للنفس.ربقيق أىدافها القرآنية، كبُت األ

توجيو ال ما يؤدم الغرض منها كيوزع الإنو ال يذكر فيها أ): القرآف يف القصص كمن منهج
كاليت  ،أىداؼ القصة القرآنية كربقيقها على أكالن لًتكيز يكوف اف (ْ)كالعظة كالنصائح يف ثناايىا(

كضحها بعضهم بقولو:)كىكذا هبمع القصص القرآين بُت األىداؼ االعتقادية كاألخبلقية النبيلة 
األسلوب ال ؾبرد متعة  كىذا ىو األساس يف استخداـ الدعاة ؽبذا (ٓ)فيشٌد االنساف إليها كيغريو هبا(

                                                           
، ٓ ج، د.ط، مادة )قص(، مقاييس اللغة، . كأيضا البن فارسَّٓٔص، مادة )قصص(، لسان العرب، البن منظور (ُ)
 .ِّٓ-ِِٓص، ُج ، ادة )قصص(م، نآادلفردات يف غريب القر ، الراغب األصفهاين.كأيضا: ُُص
 .ُٕٓص ، ٓج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ِ)
  ُْص ، ماجستَت، ج القصة القرآنية يف ترسيخ األخالقهمن، انظر: عبدهللا (ّ)
، أساليب التشويق والتعزيز، مقتبس من: جلو، ْٓ-ِٓ-ُٓص ، د.ج، د.ط، منهج تربوي فريد يف القرآن، البوطي (ْ)

 .ِِٓص، د.ط
 .َِ-ُٗص، د.ج، ُط، الرتبية ابلقصة، لنحبلكما (ٓ)



 
 

َٔ 

كاغبث ، االرشادك  (ُ)فليس الغرض الفٍت ىو ؿبورىا إمبا جاءت القصص كسيلة للهدايةفن القٌص، 
 .عبميل اػبلق

قضية اثبات الوحدانية  تعاىل : أبسلوب القصصف بًتسيخها آكمن األغراض اليت اىتم القر 
 ."ِٗٓ"البقرة  ﴾  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں   ﴿ :قصة عزير اؼبذكورة يف قولو تعاىلككقدرتو  

ٌث على ترسيخ اؼبفاىيم ف، كاغبآ، كقصص األنبياء الكثَتة يف القر كاثبات رسالة الرسل كتبليغها
كهتذيب النفس كوهنا من األساليب الوجدانية اليت تؤثر يف اؼبتلقي كقصة أصحاب اعبنة،  ،األخبلقية
 .ف كغَتىاك كقصة قار 
)بركز اػبصائص الفنية يف عرضها كالسيما : صيلة للقصة منمل سبنع األىداؼ القرآنية األك  

 ىداؼ الفنية للقصصكاأل، األصيلة فآىداؼ القر أالدمج بُت  كيعٍت ىذا (ِ)خصيصة... التصوير( 
يف مشاىد  القرآنيةكاغبديثية الصورة الواقعية كالعملية اليت ترسم التعاليم  القرآنيةالقصص  )مثلتٍ : فقد

فلم تكن القصة جامدة ترمي إىل إلقاء الفكرة كاؽبدؼ فحسب إمبا حرصت على ( ّ)(نبضة ابغبياة
كليس أدٌؿ على ذلك من اشتماؿ بعض القصص ، اعطاء التأثَت كاغبركة للمشاىد كالشخصيات

 للونية أيضان يف كصف بعض اؼبشاىد.كالتعبَتات القرآنية على التأثَتات الصوتية كالتصويرية كا
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿: (ْ)يف سورة القلم  ة أصحاب اعبنةيقوؿ هللا تعاىل يف قص

 "ُٖ_ُٕ"القلم   ﴾ٺ ٺ ٿ  ڀ ٺ ٺ

                                                           
 ُّٖص، د.ج، ِط ، الواضح يف علوم القرآن، انظر: البغا كمستو (ُ)

 .ُّْص، د.ج، ٕط، التصوير الفين يف القرآن، انظر: قطب (ِ)

 .ُِص، د.ج، ٕط ، صحيح القصص النبوي، األشقر (ّ) 
 للمساكُت ككاف، بنُت ثبلثة لو ككاف الصبلح أىل من رجل غرسها ،بفرسخُت صنعاء دكف اعبنة تلك كانت عباس: ابن ( قاؿْ)

 حصدكا فإذا، للمساكُت أيضا فهو البساط عن سقط شيء فكل البساط على طرح فإذا، الكـر من هبٌذه فلم اؼبنجل تعداه ما كل
، اؼبساكُت على منها يتصدؽ أبوىم فكاف؛  انتثر شيء كل ؽبم كاف درسوا فإذا، للمساكُت فهو اؼبنجل تعداه شيء فكل زرعهم

 ككثر اؼباؿ قل فقالوا: عنهم. هللا ذكر ما فعلوا أبوىم مات فلما، كاؼبساكُت كاألرامل اليتامى أبيهم حياة يف ذلك يف يعيش ككاف
، طد.، مرجع سابق، تفسًن= القرطيباؼبساكُت.  تعرؼ كال ليصرمنها مث الناس خركج قبل غدكة ليغدكف بينهم فتحالفوا؛  العياؿ

  .ُٓٗ_ُْٗص ، ٖد.ط ج ، معامل التنزيل. كأكردىا البغوم يف تفسَته ُّٔ_ُِٔص، ُِج



 
 

ُٔ 

 :قصتهم يسرد مثكفار قريش كما ابتلى أصحاب اعبنة تبدأ القصة يف مطلعها ببياف ابتبلء هللا تعاىل ل
ڃ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

   ﴾ک ک ک گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ڈ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ چ چ
ذبعل من القارئ ككأنو يشاىد كتظهر طريقة أخرل للقصة القرآنية كاضحة ىنا، حيث 

م أصحاب اعبنة _ بعدما عزموا كاقسموا على منع حق فهم _أ، كىي زبفى على أصحاهبا حداثاأل
مر هللا تعاىل أتى على منع الفقراء من جنتهم؛ لكن أالفقراء نموا مطمئنُت عاقدين العـز يف الصباح 

على اعبنة يف الليل فلم يعلموا بو فبا هبعل عنصر اؼبفاجأة قواين ؽبم يف الصباح حينما يركف جنتهم 
  اؼبشوؽ يف القصص القرآين. كىذا من أساليب التصويركماحل هبا، 

كبياف مدل تعديهم كطغياهنم على ، كتظهر القصة كمية الندـ لعدـ قبوؽبم نصح الناصحُت
مث انكشاؼ الغشاكة عن ، فتظهر القصة صورة كحركة التبلـك ابلفعل اؼبضارع، قَت كاؼبسكُتحق الف

ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿: أعينهم كانبتهم لرهبم رجاء اؼبغفرة

﮸   ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ﮷  ﮶  ﮴  ﮵ ﮳  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ے ے ۓ ۓ ﮲

يدىم كقدرة هللا تعاىل يف تدبَت األمور كما يشاء كيف القصة بياف لعجز البشر كضعف ك    ﴾ۉ ۉ ې
كفيها ربفيز ، دكرىا اؼبطلوب يف ربقيق اؽبدؼ القرآين فكاف أف أٌدت القصة (ُ)سبحانو كتعاىل 

للمسلم كترغيب لو يف اعبود كالبذؿ، كربذير لو من سلوؾ مسلك الطمع فتكوف عاقبتو كعاقبة 
 ماهنم من خَت جنتهم. كجدكا عاقبة طمعهم حبر أصحاب اعبنة الذين 

كيضاؼ إىل ذلك أتيت القصة القرآنية خبصائص التصوير الصويت الذم يعطي اؼبشهد حركة كيبنحو 
 لنكاد )كإننا: صاحب الظبلؿ يقوؿ "ْٗ"الشعراء  ﴾ک ک ک گ گ ﴿: جاذبية ففي قولو تعاىل

 الكركبة كصوت، نظاـ كال عناية ببل كتساقطهم كتكفئهم تدفعهم صوت اللفظ جرس من نسمع
 (ِ)(ؼبعناه جبرسو مصور لفظ فهو اعبركؼ فتتبعو اعبرؼ ينهار كما،  الكبكبة من الناشئ

                                                           
 بتصرؼ. ّْٔٔص ، ِٗج، سورة القلم، اجمللد األكؿ ، ِّط، يف ظالل القران، قطب سيد (ُ)

 .َِٓٔص ، ٓج ، د.ط، يف ظالل القرآن، سيد قطب (ِ)



 
 

ِٔ 

كىو نفس النبض اغبي يف ، كيعطي ىذا للقصة خاصية التأثَت يف اؼبدعوين من خبلؿ الصوت كاغبركة
ہ ہ ہ ہ ھ  ﴿يف قصة عاد يف قولو تعاىل:  (ُ)للريح الصرصر كصف الصوت القوم اؼبزعج

  "ُٔ"فصلت  ﴾ھ ھ 
فكانت ىناؾ القصص الطويلة اؼبشهورة  الكثَت، القصص منكذلك  النبوية السنة يف ككرد

نىمىا» :قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبًٌ  عىنٍ فقد ركل:))كقصة الثبلثة الذين آكاىم الغار(:  ثىةي  بػىيػٍ ىيمٍ  يبىٍشيوفى  نػىفىرو  ثىبلى ذى  أىخى
بىلو  يف  غىارو  ًإىلى  فىأىكىٍكا اٍلمىطىري   «عىلىٍيًهٍم... فىاٍنطىبػىقىتٍ  اعبٍىبىلً  ًمنٍ  صىٍخرىةه  غىارًًىمٍ  فىمً  عىلىى فىاكٍبىطَّتٍ  جى

كما للعمل الصاحل ، كالضوائقكتبُت القصة فوائد التقول كخشية هللا للمسلم كقت الكرب ، (ِ)اغبديث(
  .(ّ) من أثر ينجي صاحبو

جو اؼبطر، كانطباؽ الصخرة -ىبة اؼبسيطر عليها كربٌفز القصة بطريقة عرضها الشٌيق، كجو الر 
عماؿ الواردة فيها كاليت  إىل االلتزاـ بفضائل األ-الصخرة على فم الغار، مث جو النجاة كالفرحة ابنفراج 

لنجاة النفر الثبلثة من اؽببلؾ يف الغار، كانفراج الصخرة عنو كمن تلك الفضائل: بر  كانت سببان 
 ن، كالبعد عنو ـبافة هللا تعاىل، كاغبرص على أمواؿ الناس كحقوقهم.الوالدين، كالتوبة من الز 

ٌمة، كمنها قصة اؼبرأة اليت اعبفوائد الكبَتة، ك ال عربالذات  القصص القصَتة، ككانت ىناؾ أيضان 
 اربطته ةىرَّ  يف امرأةه  بتذٌ عي »قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص– هللا رسوؿ أف حيث ركم دخلت النار يف ىرة حبستها،

 شاشً خى  من أتكلي  تركتها ىي كال سقتها، كال أطعمتها، ىي ال ار،النٌ  فيها فدخلتٍ  ،ماتتٍ  حىت
  (ْ)«األرض

كافزة فالتحفيز ابلًتىيب ربٌقق يف القصة رغم قصرىا، كبٌث فيها الكثَت من اؼبعاين اغباثة 
 قدكحبس ىرة  ان غَت ص عمبلن ف عدـ احتقار الذنوب الصغَتة فإ مننساف كمنها: زبويف كربذير اإل

                                                           
  .ُٗٔص، ٕج، د.ط، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَت (ُ)

، ََُِ -َِٗٗص ، عماؿابب قصة أصحاب الغار الثبلثة كالتوسل بصاحل األ، كتاب الرقاؽ، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ِ)
 (ِّْٕرقم) 
 .ُُِص، مرجع سابق، صحيح القصص النبوي، األشقر انظر: (ّ)
 (ِّْٖرقم) ، ِٖٔص، ابب حديث الغار، كتاب أحاديث األنبياء،  صحيحو أخرجو البخارم يف (ْ)



 
 

ّٔ 

يف  يكوف سببان  أك إماطة أذل عن الطريق أك عمل خَت بسيط كسقي كلب، يكوف سببان يف العذاب
 حفٌزت إليها السنة النبوية مستخدمة أسلوب القصة.السابقة كلُّ تلك الدركس كاؼبعاين ك ، اؼبغفرة

 كصباؿ، ااء موضوعاهتا كدركسهلثر  عاة نظران للد ان عظيم ان زادكالنبوية القصة القرآنية كهبذا تكوف 
 .كأصالة اغراضها، أسلوهبا كاعجاز، بياهنا

 مثال.األ :ادلطلب الثاين
: معٌت اؼبماثلة، كاؼبشاهبة، كالصفة، كاػبرب عن الشيء، كالعربة، ككلها من اؼبعاين اللغوية للمثليؤخذ 

)عبارة  كاؼبثل:، (ُ)ان بووف أحدنبا مثبل لآلخر كشبيهتتضمن اشًتاؾ شيئُت متماثلُت يف الصفات فيك
 .(ِ)(خر كيصورهشاهبة ليبُت أحدنبا اآليشبو قوالن يف شيء آخر بينهما م يف شيءً  عن قوؿو 

كإال فبل  ، كاتفاؽه يؤخذ من التعريف السابق أنو ينبغي أف يكوف بُت القولُت اؼبضركبُت تشابوه 
أحدنبا كتصويره؛ لتوضيحو للسامع،  تتحقق اؼبشاهبة كاؼبماثلة، كما بٌُت ىدؼ التمثيل هبما كىو بياف

اختَت لو لفظ الضرب ): ؽبذاكىو ذك أتثَت كبَت  ،كجوه الفوائد، كالعظات، كالصفاتكبياف ما فيو من 
ينفذ أثره إىل  السامع قرعان ألنو أييت عند إرادة التأثَت كىيج االنفعاؿ، كأف ضارب اؼبثل يقرع بو أذف 

 (ّ)قلبو(
ضرب اؼبثل يف القرآف الكرًن ىو: التوضيح غراض كاف من أ  َت ابؼبثلحداث ىذا التأثكالستهداؼ إ
:)كمن أجل ىذا كانت قوؽبمعلى ىذا اؼبعٌت  كيؤكد، العظة، كالعربة، كربقيق اؽبداية كالبياف ألخذ

ٌضها على الرب، أك سبنعها األمثاؿ يف القرآف لونن من ألواف اؽبداية اإلؽبية تغرم النفوس على اػبَت، أك رب
 .(ْ)مث( اإل من

                                                           
مادة ) ـ ث ، الصحاح سلتار، الرازم. كأيضا ُّْْ-ُّّْ-ُِّْص ، مادة )مثل (، لسان العرب، انظر: ابن منظور ((ُ

 ٕٗٓ-ٔٗٓص، مادة )مثل(، نآمفردات غريب القر راغب االصفهاين ال .كأيضا:ِٕٓ-ِٔٓ ص، ؿ (
 .ٔٗٓص ، مرجع سابق، نآمفردات غريب القر ، راغب االصفهاينال (ِ)

 . ِّٔص ، ُج، ِط، "ادلنار قرآن احلكيم"ال تفسًن، رضا ((ّ
 .ٖص، د.ج، ِط، ، نآاالمثال يف القر ، بن الشريف (ْ)



 
 

ْٔ 

التحفيز الكامن يف األمثاؿ فإغراء النفوس ىو ربفيزىا،  ىذا بياف لوجو كيف ىذا القوؿ
الباحثة راد و مكى، كتشجيعها على الشيء اؼبغرل بو، كاغبٌض عليو، أك اؼبنع منو كما نٌص على ذلك

 من جعل األمثاؿ أسلوابن من أساليب التحفيز يف ىذه الدراسة.
:)فضرب بعضهمإلدراؾ اؼبغيبات عن الذىن دبا يراه اؼبرء كيعرفو كما يقوؿ كيكوف ضرب اؼبثل 

هللاي األمثاؿى لنفوس العباد حىت يدركوا ما غاب عن أظباعهم كأبصارىم الظاىرة دبا عاينوا(
(ُ). 

تقريب مفهـو معنوم، أك عقلي انتزع لو فباثبلن -مثبلن -أم دبا شاىدكا ابغبواس، فإذا أراد اؼبرء 
كانت ؽبذا  ؛  فبا تراه عيوف الناس، كتسمعو آذاهنم فيكوف كقعو يف النفس أكثر كضوحان كأتثَتان  كمشاهبان 

بيٌنت اآلايتي كثَتان من األمور اؼبعنوية أك اػبفية  حيث(ِ)األمثاؿ يف القرآف )من مبوذجات اغبكمة( 
ؼبخاطبُت، كما أتلفو الغائبة عن الذىن عن طريق ابرازىا يف صورة اسوسات، كاؼبشاىدات من بيئة ا

  .نفوسهم

 :قولويف  ،"ّْ"العنكبوت ﴾  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ تعاىل: يقوؿ
كمعٌت ىذا أف جانب التعليم موجود فيها  (ّ))ألجلهم كالنتفاعهم كتعليمهم(: أم ﴾ۀ ہ﴿

ن هللا ثناء ماؼبدح كال كيناؿ، كهبذا وبصل النفع كتتحقق اؼبصلحة، فهذه اآلية ربث اؼبسلم على تعلمها
 (ْ) ؼبن يعقلها لؤلمثاؿ كمدحان  ا مدحان ليو اآلية السابقة حيث أف فيهإتعاىل كالذم أشارت 

مبا أخذت أىداؼ القرآف الكرًن دكف ىدؼ أك جملرد ايقاع اؼبثل إ مثاؿ القرآنية مل أتتً األك 
 عامل اؼبشاىد ىلإكنقلها من عامل اؼبعنوم ، لًتسيخها عن طريق االيضاح كالتبيُت ؽبا كسعتٍ  ،صيلةاأل

أم كسيلة من كسائل ايضاح اؼبعاين ، (ٓ))طرؽ تربز فيها اؼبعاين اتجبة لؤلفهاـ( فهي: اسوس
 اػبفية كادراكها.

                                                           
 .ْص، د.ج، د.ط، مثال من الكتاب والسنةاأل، اغبكيم الًتمذم(ُ) 

 غَت مرقمة يف الكتاب األصلي. ِص، مرجع سابق، مثال من الكتاب والسنةاأل، الًتمذم (ِ)
 .ُّٔص ، تفسًن السعدي، السعدم (ّ)
 ُّٔص ، تفسًن السعديانظر:  (ْ)
 .ُْٕٓص، د.ج، ُط، زلاسن التأويل، القاظبي (ٓ)
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مقابلتها ىذه النعمة كتستحق كيف األمثاؿ القرآنية فيض رضبةو ابلعباد بتعليمهم اؽبدل 
، نية فهي ربٌث العباد على شكر نعمة البيافكىذا من اؼبعاين التحفيزية يف األمثاؿ القرآ، (ُ)ابلشكر

 كالتعليم من هللا تعاىل لعباده كعدـ تركهم للتيو يف دركب العمى كاعبهالة.

، مثاؿ للناس رغم استنكار اؼبشركُت على هللا تعاىل ذلكضرب األ بارؾ كتعاىلهللا تك  
 )مبينان : ٌد هللا تعاىل عليهمكانتقاصهم ؽبا، حيث رأت عقوؽبم القاصرة أف ضرب اؼبثل ال يليق بو فر 

يف كتابو العزيز كقاضيان على الذين يتحاموف ذكر البعوضة كأمثاؽبا -عز كجل-لشأفو من شئوف كمالو
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿ :قولوب (ِ)كخسراف ميزاف الفضل(، بنقص العقل

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 ."ِٔالبقرة " ﴾   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

كيف ىذا الرٌد من هللا تعاىل بياف ، (ّ)(ال يًتؾ كال يبنعو اغبياء): أم ﴾چ چ چ چ ﴿ :كقولو
، فأينما كأتكيد على أنبية اؼبثل لتوضيح اؼبعاين، كبياف اغبق، كأف هللا تعاىل ال يستحيي من اغبقٌ 

 يكوف اغبق هبب بيانو مهما كاف، ككيفما كاف.

 لرب،كاغبث على اػبَت كا، قضااي اإليباف كالكفر كالنفاؽمثاؿ سبثيل لتها األاؼبوضوعات اليت تناك  كمن
كتفصيل ما أيصبل كايضاح ما ، عماؿقواؿ كاألاأل اغبسن كالسيء منكتصوير ، كالتحذير من اإلمث

 .(ْ)أيهبم

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿: هللا تعاىل يقوؿ

 "ِٗ" الزمر    ﴾ی ی ی ی جئ

                                                           
 .ْٕص، تفسًن السعدي، انظر: السعدم ((ُ

 .ِّٕص، ُج، تفسًن ادلنار، دمحم رشيد رضا (ِ)
 .ٕٔص ، ُج، تفسًن البغوي، السعدم ((ّ

 .ٖص، مرجع سابق، األمثال يف القرآن، انظر: الشريف (ْ)
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للموحدين كاؼبشركُت، كبياف حاؿ من يشركوف اب بدعاء  تعاىل يف اآلية مثبلن يضرب هللا 
آؽبتهم الكثَتة حباؿ العبد الذم يتنازعو أكثر من سٌيد فبل يستقر براحة كال يطمئن بعكس حاؿ الذم 

مبينان لو سيد كاحد فهو يف استقرار كراحة مث ينكر عليهم ابالستفهاـ اإلنكارم ازباذىم األنداد مع هللا 
 ( ُ)عدـ استواء حاؿ اؼبوحد كاؼبشرؾ.

كيف ىذا اؼبثل ربفيز للعباد للتربؤ من الشرؾ كإخبلص العبادة  كحده حىت ينالوا طمأنينة 
 القلب كقرار النفس كال تتنازعهم ظلمات الشرؾ فيفقدكا بذلك األمن كالسكينة.

ـٌ  كاستي  بارؾ كتعاىل يف مدح الكلمة الطيبة، قولو تكخدمت األمثاؿ القرآنية أيضان يف اؼبدح كالذ
ـٌ اػببيثة: ٱ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿كذ

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ."ِٔ-ِٓ-ِْ"إبراىيم ﴾   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
كيف ىذا اؼبثل بياف لئليباف كالكفر كتشبيههما ابلشجرة الطيبة، كاػببيثة فشجرة االيباف 

كسبتد فركعها يف  قلبو، كعقلو،كذلك االيباف كرسوخو يف قلب اؼبؤمن، ؽبا أصله اثبت يف   راسخة، قوية
هبا صاحبها يف حياتو كبعد فباتو، أما كلمة الكفر فكشجرة خبيثة غَت مستقرة بقرار  السماء، كينتفعي 

ف هبا، كربقيقها ، كااليباؼبعرفتهاللمؤمن  و ربفيزكفينفعة، اثبت كقوم، فليس ؽبا أصل سليم، كال شبرة 
 يف حياتو؛ ليناؿ الفبلح يف الدنيا كاآلخرة.

اؼبثل، مبينان بو تشابو أمرين يف شيء كاحد،  متلفظان بلفظره النيب ملسو هيلع هللا ىلص هي ما ذكفاألمثاؿ النبوية أما 
 .ف الكرًنآمثاؿ يف القر ليت كردت ألجلها األلغرض البياف كالتوضيح ؽبما، كربقيق ذات األىداؼ ا

فيها من لظهور موضوع البحث  مثاؿ ما ظبٌاه العلماء ابألمثاؿ القياسية من األ ىذا البحثكمقصد 
 .اؽبداية، كاؼبوعظة، كالتذكَتصيلة كىي ف األآحيث ربقيقها ألىداؼ القر 

                                                           
 .ُُٖص ، ٕج ، تفسًن البغوي، كالبغوم، ِّٕص ، تفسًن السعدي، السعدم انظر: (ُ)

  د.ج، ُط، نآاالتقان يف علوم القر ، السيوطيمثاؿ السائرة: انظر: مثاؿ اليت احتوت على تشبيو كىي غَت األاألىي ،
  .َُٖ-ُٕٗص، د.ج، ُط ، نآمثال يف القر عون احلنان يف شرح األ، أيضان: الطهطاكم. ك ْٕٔ-ِٕٔص
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منها قولو  ءاألنبياكمن األمثاؿ النبوية ما سيق ألثبات نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كاؼببينة لفضلو كأنو خات 
تنا فىأىٍحسىنىوي كىأىصٍبىلىوي ًإالَّ مىٍوًضعى لىًبنىةو ًمٍن زىاًكيىةو  األنبياءًإفَّ مىثىًلي كىمىثىلى »ملسو هيلع هللا ىلص:  ًمٍن قػىٍبًلي كىمىثىًل رىجيلو بػىٌتى بػىيػٍ

بلَّ كيًضعىٍت  بيوفى لىوي كىيػىقيوليوفى ىى عىلى النَّاسي يىطيوفيوفى ًبًو كىيػىٍعجى اًتي فىجى : فىأىنى اللًَّبنىةي كىأىنى خى ًذًه اللًَّبنىةي؟ قىاؿى ىى
 .(ُ)«النًَّبيًٌُتى 

)كيف اغبديث ضرب األمثاؿ للتقريب لؤلفهاـ كفضل النيب صلى هللا  جاء يف فتح البارم قولو:
 .(ِ)عليو كسلم على سائر النبيُت، كأف هللا ختم بو اؼبرسلُت، كأكمل بو شرائع الدين(

 الدين، فاكتملأف النيب ملسو هيلع هللا ىلص بٌُت ابؼبثل أنو اللبنة اليت أكمل هللا تعاىل هبا بناء كبياف ذلك 
ؼبعرفة هناية ىذه القصة  ز النفسوبفٌ كالتشويق الذم  ،حيسنو كهباؤه، كيظهر يف اؼبثل ركعة التشبيو

 األنظار، لكنٍ  فن كهباء ىبطاء عاؿ، لو حساعبميلة اليت وبتويها اؼبثل، فيندفع العقل متخيبلن صورة بن
من حيث اغبسن  لبناءلبعثتو كاللبنة كاحدة ليكتمل، كيبادرىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ببياف أنو ب تنقصو لبنةه 

  كالكماؿ.

                                                           
 (ّّْٓرقم )، ّٕٖص، ابب خات النبيُت ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب اؼبناقب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  ((ُ

ص ، ُّّْحديث رقم ، ابب خات النبيُت، األنبياء، ٔج، ُط، بشرح صحيح البخاري فتح الباري، بن حجر (ِ)
 ُُْٗص : .كذىب إىل ىذا اؼبعٌت أيضا النوكم يف شرحو لصحيح مسلمْٓٔ
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 .ابلقدوة وادلدح والذم الثالث: التحفيز ادلبحث

 القدوة: ادلطلب األول: أسلوب
فقولنا اقتدل فبلف بفبلف  (ُ)ا ييقتدل بو، كما تعٍت األيٍسوةم ؼبالًقدكة كالقيدكة يف اللغة أبهنا اس)تعرؼ 

 فركع كىم للمقتدين أصل القدكة فكأف (ِ) (الفركع منو يتشعَّب الذم األصل: القىٍدكى ك ، إف أتسى بو
 فيها. يتابعونو ألهنم عملو عن متفرعة، كمتشعبة فأعماؽبم منو،

كن أف تيعرٌ  أبهنا متابعة -كأبسط تعريف -ؼ القدكة فمن خبلؿ اؼبعٌت اللغوم للكلمة يبي
ل بو  يف كل أموره. اؼبقتدم للميقتدى

 أما االقتداء على كزف افتعاؿ فهو: (ّ)عملو( مثل غَته يعمل الذم كقيل عن القدكة: )ىو
فهو طلب دبوافقتو يف أفعالو  عندما ييطلب من شخص االقتداء آبخرف (ْ)فعلو( يف الغَت موافقة )طلب

 كأحوالو.

غبٌث كالتحفيز لئليباف كمكاـر ترب القدكة أك األسوة اغبسنة من أساليب القرآف كالسنة يف اكتيع
اؼبباشر أك الغَت  ناجحة كمكمن التحفيز فيها ىو التحفيزكسائل الدعوة، كالًتبية الخبلؽ، كمن األ

 .لو كأفعالو اغبسنة لبلقتداء هبامباشر من القدكة للمقتدين من خبلؿ أقوا

عوة كاليت يف الًتبية كالد (ٓ)خبلؽيف كوهنا طريقة من طرؽ اكتساب األة القدكة كتكمن أنبي 
 ال ربتاج إىل جهد كبَت.

فاؼبًتيب أك اؼبدعو أيخذ  (ُ)يغٍت عن الكثَت من أساليب التبليغ كالتأثَت( )تقدـ كاقعان : فالقدكة
لكن ؛ كقد ال يستجيبمن اؼبريب كالداعية كبلمو كنصائحو كأكامره بطريق مباشر قد يستجيب ؽبا 

                                                           
 .ّٔٓٓص، مادة )قدا(، لسان العرب، ابن منظور (ُ)
 .ٔٔص ، ٓج، مادة )قدك(، مقاييس اللغة، ابن فارس (ِ)
 .ّٔٓص ، ٕ ج، تفسًن التحرير والتنوير، بن عاشور (ّ)
 .ّٕٓص، َٗية آسورة االنعاـ ، فتح القدير، الشوكاين (ْ)
 .ِٖص ، جع سابقمر ، الدعوة اإلسالمية أصوذلا ووسائلها، انظر: أضبد غلوش (ٓ)
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ىو نداء قوم ذك أتثَت عميق -سواء قصد الدعاة ذلك أـ مل يقصدكا -نداء القدكة الذم يدعو اؼبًتيب 
 كسكناتو ينبغي االنتباه ؽبا كالعناية هبا. ،تتحدث بو أفعاؿ اؼبريب أك الداعية كحركاتو

كىي ، هل االقتداء هبابشران من جنس الناس؛ ليكونوا قدكات يس ؽبذا أرسل هللا تعاىل الرسل
ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿: يقوؿ هللا تعاىل، كمظاىر لطفو هبم، كرضبتو بعباده، هللا تعاىل مننمن 

 .(ِ) "ُْٔ"آؿ عمراف  ﴾  ائ ائ ەئ ەئ

كىذه القدكات البشرية تفعل ما يفعلو الناس فَتاىا الناس كيسهل عليهم االقتداء هبا فيما لو  
 .(ّ)كة مثبلن نس آخر غَت جنسهم كاؼببلئكانت من ج

تسَت على غَت  اليت: قدكة سيئة كىيأيضان فهناؾ  لكل أمر جانباف حسن كسيءككما أف 
 .ذلكتدعو إىل  كزبالفهما أك، ي السليم اعتقادان كسلوكان اإلسبلمنهج ال

قد أمر هللا تعاىل يف كتابو ابتباع القدكة اغبسنة، كحٌث على التزامها، كالطاعة ؽبا كأمر هبا ك 
كهنى عن اتباع القدكات السيئة، كااللبراط معها؛ ألهنا قدكات ذبرُّ إىل ، كعباده الصاغبُتأنبياءه 

 اؽببلؾ كاػبسراف.

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ﴿ يقوؿ هللا تعاىل آمران نبيو دمحمان ابالقتداء دبن ىداىم هللا تعاىل:

 ."َٗ األنعاـ" ﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 ألفكيراد اتباعهم يف األصوؿ ، (ْ)تهم كسَتهتم()فبسن: أم ( ۇئ :)يف قولو تعاىل
 .(ُ)األساس كاحد ىو التوحيد

                                                                                                                                                                                     
، د.ج، ُط، واالنبهار التحطيم القدوات الكبار بٌن، مقتبس من : الشريف، القدوة احلسنة وأثرىا يف االعالم ابإلسالم (ُ)
  .ِٕص 

 .ُٖٓص، ِج ، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَت (ِ)

ج ، "ٗ" األنعاـ  ﴾يَهْبِسُىنَ مَب عَهَيْهِمْ وَنَهَبَسْنَب زَجُهًب نَجَعَهْنَبهُ بمَهَكً جَعَهْنَبهُ وَنَىْ﴿  لقولو تعاىل :، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَت (ّ)
 ِِْ-ُِْص، ّ

 .ُٔٔص ، ّج ، تفسًن البغوي، البغوم(ْ)
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دبعٌت اتباع مسلك اؼبقتدل بو، كالعمل  (ِ) (كاسلكو بو كخذ فاعمل،) أم: دمحم، اي (ۆئ ۆئ) : كقولو
 كالتأسي بو يف أخبلقو كسلوكياتو. دبا يعمل،

 عماؿ اؼبرضيةيرضاىا هللا تعاىل، كهبذه األ ليتكيف اآلية ربفيزه التباع ىؤالء القدكات كأعماؽبم ا 
كىؤالء الذين أيًمر الرسوؿ ابالقتداء هبم ذكرىم هللا يف اآلايت ، استحقوا أف يكونوا قدكات لغَتىم

 .(ّ)أبظبائهمالسابقة 

: كمن القدكة السيئة االقتداء ابآلابء كالسادات كالكرباء فيما ىبالف ما جاء من عند هللا تعاىل
 ﴾ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 )ألف: لة للعقلكالطاعة اؼبعطٌ ، ككاف سبب كركدىم اؽببلؾ ىو االقتداء السيء "ٖٔ-ٕٔ"األحزاب 
النظر  عن بطاعتهم كاشتغاؽبم إايىم العمياء طاعتهم بسبب إال إضبلؽبيم ؽبم أتٌتى ما كرباءىم

 فعندما عطلوىا ربكمت فيهم عقوؿ غَتىم. (ْ)كاالستدالؿ(

بياف شنيع فعلهم كؿباكلة التربؤ من اقتدائهم  اآلية التحفيز ابلوعيد عن طريق كيؤخذ من
كفيها التحذير  ،(ٓ)السيء بكربائهم عن طريق التشكي رجاء اغبصوؿ على العفو كالصفح كنبذ الفعل 

  .اءالسادة كالساسة كالكرب من مغبة االقتداء، كالطاعة العمياء لكل من يورد إىل طريق اؽببلؾ من 

كىذه القدكات كغَتىا فبن تيشبهها أيًمر اؼبسلم بعدـ متابعتها، فحرـٌ االقتداء هبم يف 
للمسلم لتكوف لو شخصيتو  اإلسبلـسلوكياهتم، كمظهرىم، كأعيادىم كما إىل ذلك فبا يبُت ربفيز 

 الفريدة اليت ال يشابو فيها الكافرين كالعيصاة.

"األحزاب ﴾ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿كيقوؿ تعاىل:
ُِ". 

                                                                                                                                                                                     
  .ِْٔص ، تفسًن ابن عطية، انظر: ايب دمحم ابن عطية (ُ)
 .ُٗٓص، ُُج، تفسًن الطربي، الطربم (ِ)
 ـ.من سورة االنعا ٖٗ-ّٖاآلايت من:  (ّ)
 .ُُٖص، ِِ ج، التحرير والتنويرتفسًن ، ابن عاشور (ْ)

 .ُُٕص ، ِِج، التحرير والتنويرتفسًن ، انظر: ابن عاشور ((ٓ



 
 

ُٕ 

 ربفيز كفيها (ُ)( هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف أقوالو كأفعالو كأحوالو برسوؿ التأسي يف كبَت ىذه اآلية: )أصله ك   
و ابلتزاـ االقتداء ابلرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف كل أمورىم، فه -( ِ)كإف كاف سببها خاصان - للمؤمنُت بشكل عاـ

 .مؤمنُت صبيعان أسوة حسنة لل

كصحابة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أسوة للمسلمُت أيضان فهم النموذج الذم عاصر الوحي، كفهموا عن 
ذكرىم هللا يف  عيسى عليو السبلـ الذين كحواريو، (ّ)إبراىيماف القـو الذين آمنوا مع الرسوؿ كما ك

خت مت  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿سورة الصف بقولو تعاىل: 

 ."ُْالصف "﴾ىت يت جث مث 

فهم صبيعان قدكة،   ماكمن آمن معهكعيسى عليهما السبلـ  براىيمفيأمر هللا تعاىل ابالقتداء إب
ما فعل كذلك أيمر صحابة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص، كاؼبؤمنُت من بعدىم أبف ينصركا هللا تعاىل، كيستجيبوا ألمره ك

 حواريو عيسى عليو السبلـ.

 ملسو هيلع هللا ىلص خَتية صحابتو فجعل ىذه اػبَتية دليبلن على استحقاقهم لبلقتداء فقاؿ: ككٌضح الرسوؿ
ري » يػٍ  .(ْ)«يػىليونػىهيمٍ  الًَّذينى  مثيَّ  يػىليونػىهيمٍ  الًَّذينى  مثيَّ  أميت أك خَت النَّاًس قػىٍرين  خى

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿: كيف قوؿ هللا تعاىل

 .(ٓ) كتب يقتدل دبا فيهالابياف أف  "ُٕىود" ﴾

                                                           
 .ُّٗص ، ٔج، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ُ)

 .ُّٖٗص، : فتح القديرانظر (ِ)
ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية ، " ن الكرمي وتطبيقاهتا يف السًنة النبويةآاالسوة احلسنة يف القر ، انظر: رشيد (ّ)

  .ّّْ-ِّْص، ُ:العدد ، ِٔاجمللد ، كالقانونية
ابب فضائل أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كمن صحب النيب أك رآه ، كتاب فضائل أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ْ)

 (ُّٓٔ -َّٓٔ)رقم ، ٕٖٗص ، من اؼبسلمُت فهو من أصحابو
 .ُْٔص، قُِّْ، ٖالعدد ، ؾبلة الدراسات القرآنية، القدوة احلسنة يف ضوء القرآن الكرمي، انظر: اؼباجد (ٓ)



 
 

ِٕ 

ا القدكة يف السنة النبوية فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ىو فبثلها حيث أنو من ضبل كحي هللا تعاىل، كبٌلغو للناس، أمٌ 
كقد أيمر الصحابة، كعمـو اؼبسلمُت من ، ككاف من أكثر الناس ربقيقان ؽبذا الوحي فكاف خلقو القرآف

 .عقيدة، كمنهجان، كفكران كسلوكان والو كأفعالو بعدىم ابالقتداء بو يف كل أق

إىل منازؿ التدين كالعبادة اليت يؤجركف عليها ألمر هللا اقتداء اؼبسلمُت ابلرسوؿ الكرًن يرتفع ك 
كإف كاف االعجاب أيضان دليبلن على ابة كدافعان  (ُ)ؽبم هبذا االقتداء كليس لغرض االعجاب فقط

كنبيل مشائلو، فأحبو ، كحيسن سَتتو ملسو هيلع هللا ىلص، العجاب تزكية اؼبوىل لوللتقليد، كقد فرض ىذا اغبب كا
 اؼبسلموف كاقتدكا بو دينان كإعجاابن.

 ابلرفيق يلحقٍ  كمل بعده، نيب ال ملسو هيلع هللا ىلص كميتان؛ ألنو حيان  سنتو بو، كتتبع ييقتدل ملسو هيلع هللا ىلص فالرسوؿ 
 يزيغ ال كنهارىا ليلها البيضاء اٌجة على مةاأل كترؾ األمانة، كأدل الببلغ أكمل كقد إال األعلى

 ىالك. الإ عنها

  :ادلدح والذم أسلوب: ثاينادلطلب ال

ييقصد : )الوصف ابلقبيح، كالسٌب كالشتم: ما كالٌذـ، (ِ)(نقيض اؽبجاء كىو حسن الثناء )اؼبدح لغة: 
 .(ّ)(الذـبو التعيَت كالتشفي من 

االستطالة فيو فكاف  كأ (ْ)عدـ كجود الذـ القبيح يف القرآف الكرًنشارة إليو ىو كفبا هبدر اإل
 .ة، كىو كونو كتاب ىداية للعاؼبُتغرض القرآف من ىذا األسلوب نبعان من أىدافو األصيل

اىل مدحه على اغبقيقة ككذلك هللا تع مدحألف ) ال يبدح هللا تعاىل شيئان أك يذٌمو إال حبقك 
 .دحان أك غَت ذلك كلو حٌق كحقيقةبلـ هللا تعاىل سواء كاف قصصان أك أمثاالن أك م، كك(ٓ)(الذـ

                                                           
 .ُِّص ، مرجع سابق، ن الكرميآالقدوة احلسنة يف ضوء القر ، انظر: اؼباجد (ُ)
 .ُْٔٓص، مادة )مدح(، لسان العرب، ابن منظور (ِ)
 .ُِٗص، ُُج، نارتفسًن ادل ، دمحم رشيد رضا (ّ)
 .ُِٗص، ُُج ، تفسًن ادلنار، انظر: دمحم رشيد رضا (ْ)

 .بتصرؼ.ُِٗص ، د.ج، ُط، ن وعلم البيانآالفوائد ادلشوق اىل علوم القر ، ابن القيم (ٓ)



 
 

ّٕ 

ف كأعبلىا مدحي هللا تعاىل لنفسو كثناؤه على ذاتو العلٌية، فقاؿ جلَّ كعبل يف آكمن أكؿ اؼبدائح يف القر 
 ."ِ"الفاربة  ﴾پ پ پ پ ڀ ﴿ أكؿ آية يف كتابو الكرًن:

 ثناءه أثٌت بو على نفسو كيف ضمنو أمر عباده أف يثنوا عليو فكأنو جاء يف تفسَت بن كثَت: )اغبمد 
كيظهر من كبلمو كجود التحفيز كاغبٌث من هللا تعاىل متضمنه يف األمر  (ُ)قاؿ: قولوا: اغبمد (

 .(ِ)ىذا اؼبعٌت بعض من اؼبفسرين لعباده ابلثناء عليو، كيؤكد على 

الثناء العظيم الذم  (ّ)(ف كجو الثناء اؼبطلقمشعران ببيا): (پ پكجاء الوصف بقولو )
 حول كل معاين الكماؿ كاعببلؿ كاعبماؿ.

جل  هوف، جر كاؼبثوبة فهم أكؿ من ينتفع بوضل هللا على العباد فلهم عليو األكىذا اؼبدح من ف
 .(ْ)وف إليو كالعباد ؿبتاج ،أىل الثناء كاغبمد فهو اػبالق الرازؽ، اي اؼبميت كعبل

رب ابن القيم ىذا اؼبدح من اغبٌق الذم خيلقت ألجلو السماكات كاألرض يف معرض كقد اعت
خب مب ىب يب جت حت خت  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿بيانو لقولو تعاىل: 

 ."ّٗ-ّٖ"الدخاف  (ٓ)﴾   ىت مت

ظبائو اغبسٌت، كصفاتو العيلى، كما ربويو من معاين أكيف ىذا اؼبدح ربفيزه للعباد للتعرؼ على   
ء كما فيها من دالئل الربوبية، كاأليلوىية حىت يقيم العبدي للرٌب قدره، كيسعى للعمل التقديس، كالثنا

   أبمره.

ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ف أيضان مدح هللا تعاىل لكتابو الكرًن يف قولو تعاىل: آكرد يف القر  كما  

اآلية مع ك ، (ٔ)(كثَت خَته كنفعو)أم:  ﴾ڄ ﴿: قولو ."ِٗ"ص  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           
  .ُِٖص ، ُج ، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَتىو قوؿ ابن جرير:  (ُ)
 . ِٓص، ُج، تفسًن البغوي، البغوم انظر: (ِ)
 بتصرؼ يسَت. ، َٓص ، ُج ، تفسًن ادلنار، دمحم رشيد رضا(ّ)
 . َِٕٔحديث رقم ، ُُٓٔص، شرح النووي على مسلم، النوكم انظر: (ْ)
 .ِْْص ، ِج ، ُط ، بدائع التفسًن اجلامع دلا فسره اإلمام ابن القيم اجلوزية، دمحمانظر:  (ٓ)
 .ٖٖص، ٕج ، تفسًن البغوي، البغوم (ٔ)



 
 

ْٕ 

ناء على ىذا الكتاب الكرًن، توٌضح مدل قيمتو عند اؼبسلمُت، فهو ؿبٌط ما فيها من مدح كث
انتفاعهم، كمركز تشريعهم، كدستور أخبلقهم، كفيها ربفيزه ؽبم إلدراؾ قيمة ىذا الكتاب مع بياف 

اؼبسلمى أف يسعى ليكوف من أكيل  اآليةي  كما حٌفزتً ،  اآللية اؼبوصلة لذلك كىي التدبر يف آايتو
ر، كاالعتبار يف حُت أعرض عنو نتفعوف منو ابلتذكٌ اؼب ألهنم ل العقوؿ اؼبتدبرين يف القرآفلباب، كأىاأل

فليس من أىل العقوؿ الذين كمن ىذه حاؽبم  ، كؽبى عنو الغافلوف من اؼبسلمُتالكافركف، كاؼبنافقوف
 .(ُ)نزلوا على أمره، كانتهوا عن هنيوعرفوا قدره، ك 

لو، كانبيائو يف آايت كثَتة مبينان صفاهتم العظيمة، رس أيضان -تبارؾ كتعاىل -كما مدح 
ككاف ، كجهادىم الكبَت يف سبيل تبليغ دين هللا تعاىل ألقوامهم كما كاجهوه من صدكد كأذل يف سبيلو

 االنساف، كعليهاخبلقهم إذ ىي أظبى ما يتصف بو أمن أكؿ ما مدحهم بو صفاء عقيدهتم، كنبل 
 .مدار صبلحو

فهو على أدب  ،"ْ"القلم﴾ڱ ڱ ڱ ںں﴿ :نبٌيو كصفٌيو دمحمان ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ تعاىل مادحان ف
 .(ِ)أىل التأكيلقاؿ كما   اإلسبلـالقرآف العظيم الذم أدبٌو بو ربو تعاىل أك ىو شريعة 

ربو للعباد لبلقتداء بو ملسو هيلع هللا ىلص، كمعرفة مكانتو عند  ربفيز ثناء من هللا تعاىل على نبيوكيف ىذا ال
 تعاىل إبكرامو لو كثناءه عليو. 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿: نبيو الكرًن يف القرآف مبينان عظيم صفاهتم بقولو صحابةى  أيضان تعاىل  كمدح

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

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

 ."ِٗ"الفتح ﴾  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

بارؾ كتعاىل على صحابة نبيو الكرًن كاصفان إايىم برضبتهم كتعاطفهم إبخواهنم اؼبؤمنُت، أثٌت هللا ت
كما ، (ُ)هم رأفة()غبلظه عليهم كاألسد على فريستو ال أتخذىم في: كغلظتهم على الكافرين فهم

                                                           
 .ِّٓص ، ِّج ، التحرير والتنويرتفسًن ، عاشورانظر: ابن  (ُ)
 .ِٗٓ-ِٖٓص، ِّج، تفسًن الطربي، الطربمانظر: ، منهم ابن عباس كؾباىد (ِ)



 
 

ٕٓ 

كجو هللا،  من أنبها الصبلة اليت يبتغوف هبا الصاغبة، كاليتكصفهم مادحان كمثنيان عليهم بكثرة أعماؽبم 
)ظبتان  :كفضلو كرضوانو، كإلخبلصهم فيها  تعاىل، ككثرة أدائهم ؽبا ليبلن، كهناران تركت على ؿبياىم

 .(ِ)حسنان، كخشوعان كتواضعان( 

ڍ ڌ  ﴿ فقاؿ: -تعزيزان للمدح كربفيزان للمخاطبُت-مث اتبع ىذا اؼبدح ببياف اعبائزة اؼبعٌدة ؽبم 

ابؼبغفرة، اؼبمدكحوف موعودكف من هللا فهؤالء  ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
 .العظيم جزاء ما قدموه من أعماؿو صاغبة كاألجر

وج سب اهتم اليتأيضان عباده الصاغبُت الذين آمنوا بو كسط ؾبتمع-تبارؾ كتعاىل -كمدح 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ابلكفر، كاعبحود كمؤمن آؿ فرعوف اؼبذكور يف سورة غافر 

 .ىل ابإليباف كىذا الوصف مدحه يف حد ذاتوفوصفو هللا تعا "ِٖ"غافر ﴾چ 

 كالصدؽ، كاػبشية، كالصربف الكرًن مدحه لؤلخبلؽ الفاضلة، كاغبٌث عليها  آككرد يف القر 
كغَتىا كثَت، إذ اشتملت كثَته من اآلايت على مدح الصابرين، كالشاكرين، كالقانتُت، كاؼبخبتُت، 

اف اعبزاء عنهم، كبينت اآلايت صوران متعددة أللو  رضىتعاىل، كي.. كأهنم فبن وببهم هللا .كاؼبستغفرين
 .(ّ) كالنعيم الذم ينتظرىم

ـٌ ما ىبص كفي ـٌ القرآفي فقد أسلوب الذ الكرًن الشرؾ كالكفر، كالفسوؽ، كالعصياف، كالكرب،  ذ
 يقوؿ، خرة من اعبزاء كالنكاؿ ما ينتظرىم يف الدنيا كاآلكمن يتصفوف هبا كبٌُت  ...جب، كالطغيافكالعي 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿: هللا تعاىل

 "ٕ"اغبجرات  ﴾  ک

                                                                                                                                                                                     
 . ِّّص، ٕج، تفسًن البغوي، البغوم (ُ)
  بتصرؼ.، ُّٔص ، ٕج، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ِ)
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ كقولو تعاىل:﴿  (ّ)

﮳  ﮴  ﮸  ﮵ ﮶ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮷ 

﮾ ﮿ ﯀ ﮽   ."ّٓ" األحزاب  ﴾  ﮹ ﮺ ﮻﮼  



 
 

ٕٔ 

( أم: حٌسنو إليكم حىت ڌ ڌبتوفيقو )( ڍاألدايف إليكم ) )جعل اإليباف أحبٌ : أم
عامل الًتغيب للعباد يف سلوؾ  كالتحسُت كجودى  التحبيب، كالتزيُت،كيظهر من لفظ ( ُ)اخًتسبوه(

عدُّ اؼبدح من تلك ىم عن سلوؾ طريق الكفر، كالفسوؽ، كاؼبعصية، كيي طريق االيباف، كالًتىيب بتنفَت 
ُـّ من األساليب اؼبنفرًٌة ( يعٍت ڑ ): ذلك من تفسَت بقية اآلية فقولو كيتضحي ، األساليب ابًٌبة، كالذ

 .(ِ)((ڑ کىم الذين كفقهم هللا فحٌبب إليهم اإليباف، ككره إليهم الكفر أم: قٌبحو عندىم، )

من أسلوب اؼبدح كالذـ كثَت من األحاديث، ككاف الثناء على النبوية فقد كرد السنة  يف أما 
عرؼ قدر ربو فكاف ال يفتتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا تعاىل من أظبى أنواع اؼبدح النبوم، كال غرك يف ذلك فقد 

)ًإذىا تػىهىجَّدى ًمٍن اللٍَّيًل : أنوعنو ما ركم فم، كضبده، كشكرهكال خطبة إال ابلثناء على هللا تعاىل  ،دعاءن 
وىاًت كى  وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىلىكى اغبٍىٍمدي أىٍنتى رىبُّ السَّمى اأٍلىٍرًض كىمىٍن قىاؿى اللَّهيمَّ رىبػَّنىا لىكى اغبٍىٍمدي أىٍنتى قػىيًٌمي السَّمى

وىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىٍن ًفيًهنَّ أى  (ًفيًهنَّ كىلىكى اغبٍىٍمدي أىٍنتى نيوري السَّمى  .(ّ)ٍنتى اغبٍىقُّ كىقػىٍوليكى اغبٍىقُّ كىكىٍعديؾى

 : فكاف صلى هللا عليو  (ْ)(القائم على كل شيء...ككبلنبا مدحالقيًٌم: )كقيل القياـ، كالقيـو
 أصحابو إىل ذلك. كسلم كثَت اؼبدح لربو تعاىل كؿبفزان 

اتبعوا النور الذم جاء بو من عند ك ، قوهكصدٌ ، مدح الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو الذين آمنوا بوكما 
ملسو هيلع هللا ىلص ؼبا قدمو يف سبيل هللا منذ  هابلكثَت من ثناء - هنع هللا يضر-ديق فقد حًظيى الصٌ ، قوه يف حياهتمهللا كطبٌ 

كبذؿ يف سبيلها كل ما يبلك، كقد صرٌح الرسوؿ ، كعاضد نبيها، ككيف ساندىا، األايـ األكىل للدعوة
ا خىًليبلن " :يب بكر يف قولوالكرًن هبذا أل ًإفَّ أىمىنَّ النَّاًس عىلىيَّ يف صيٍحبىًتًو كىمىالًًو أىبو بىٍكرو كىلىٍو كيٍنتي ميتًَّخذن

                                                           
 .ُّٕص، ُٗج ، تفسًن القرطيب، القرطيب  (ُ)
 . ِّٕص، ُٗج، تفسًن القرطيب، القرطيب (ِ)
 (ِْْٕ رقم )، ُّٖٖ ص، ابب قوؿ هللا تعاىل "كجوه يومئذ نضرة"، كتاب التوحيد،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)
 .ّْْص، ُّج، فتح الباري، ابن حجر (ْ)



 
 

ٕٕ 

زبَّىٍذتي أىابى بىٍكرو كىلىًكٍن أيخيوَّةى  رى رىيبًٌ الى به ًإالَّ سيدَّ ًإالَّ  اإلسبلـغىيػٍ َّ يف اٍلمىٍسًجًد ابى بى كىمىوىدَّتىوي الى يػىبػٍقىُتى  ابى
 .(ُ)«أىيب بىٍكرو 

فػىقيٍلتي ًمٍن  «عىاًئشىةي »أىمُّ النَّاًس أىحىبُّ إًلىٍيكى قىاؿى ) حببو أليب بكر عندما سيئل: حكما صرٌ 
اًؿ فػىقىاؿى  ا»الٌرًجى ري ٍبني اػبٍىطَّابً »قػيٍلتي مثيَّ مىٍن قىاؿى  «أىبيوىى ( «مثيَّ عيمى االن  .(ِ)فػىعىدَّ رًجى

فعل التفضيل تعٍت األفضلية الكربل فيما كردت فيو، فعندما نسأؿ فقولو )من أحٌب( على أ
يب بكر أؽبذه الصفة، فبا يعٍت امتبلؾ  تفردان، كامتبلكان من أصبل كمن أكرب فنحن نسأؿ عن أكثرىم 

غار، فعنو رضي هللا عندما أخربه دبعية هللا تعاىل لو مع نبيو يف ال كقد مدحو أيضان ، هنع هللا يضر بة النيب ملسو هيلع هللا ىلص
:  ملسو هيلع هللا ىلصعنو أنو قاؿ:) قػيٍلتي لًلنَّيبًٌ  ىٍبصىرىنى فػىقىاؿى مىٍيًو ألى ىيٍم نىظىرى ربىٍتى قىدى مىا ظىنُّكى »كىأىنى يف اٍلغىاًر لىٍو أىفَّ أىحىدى

ا لًثػيهيمى  (ْ)هنع هللا يضرلو  كمنقبةه  عظيمه  ظ كالنصر ثناءه فاستحقاقو ىذه اؼبعية ابغبف (ّ)(«ايى أىابى بىٍكرو اًبثٍػنػىٍُتً اّللَّي اثى

و حىت من مل ينٍل فضيلة الصحبة إشارة خفٌية صحيحة تفيد أبن: ةكرأل بعض العلماء يف اآلي
  (ٓ)لو طاؼبا ىو مؤمن مصدؽ بو كدبا جاء بو من عند هللامعية هللا متحققة للنيب ابلبدف فإف 

صلى هللا عليو ؼبتبعُت للهدل كالنور الذم جاء بو النيب للمؤمنُت ا كثناءه  كيف ىذه اإلشارة مدحه 
ىي كجود معٌية هللا ؽبم هبذا االتباع، كيف ىذا كجو آخر من كجوه كبَتة ؽبم جبائزة   كبشارة، كسلم

                                                           
ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص" سدكا األبواب اال ، كتاب فضائل أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  صحيح البخاري، الراكم: أبو سعيد اػبدرم هنع هللا يضر (ُ)

 ابب من فضائل ايب بكر ، كتاب فضائل الصحابة،  ْج، صحيح مسلم ك .ٖٗٗص، ّْٓٔرقم اغبديث ، ابب ايب بكر "
رقم ، ََٗص، خليالً  ابب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص لو كنت متخذاً ، كتاب فضائل أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  و البخارم يف صحيحوأخرج (ِ)

(ِِٔٔ) 
ن ابب مناقب اؼبهاجرين كفضلهم منهم أبو بكر عبد هللا ب، كتاب فضائل أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، صحيحوأخرجو البخارم يف  ((ّ

ابب من فضائل أيب ، كتاب فضائل الصحابة مهنع هللا يضر، صحيحوكأخرجو مسلم يف ، (ّّٓٔرقم )، ٖٖٗص، ايب قحافة التيمي هنع هللا يضر
 (ُِّٖ-ُ)رقم ، ُْٖٓص، ْج ، بكر الصديق هنع هللا يضر

 .ُْٗٓص، شرح النووي على مسلم، انظر: النوكم (ْ)
 .َُص، ِج ، بدائع التفسًن، انظر: ابن القيم (ٓ)



 
 

ٕٖ 

بدليل قولو  (ُ) صبيعان  للمؤمنُت اٌصةاػبالعاٌمة ك قوؿ العلماء بوجود اؼبعية كيعضٌده ، حفيز يف اغبديثالت
 ."ُِٖ"النحل  ﴾  حئ مئ ىئ يئ جب حب خبی جئ ﴿ :تعاىل

ـٌ فقد كرد يف السنة النبوية أيضا كما كرد يف القرآف، كبيٌ  النيب صلى  األحاديث ذـٌ  نتكأما الذ
كالشيطاف، كخطواتو، اعباىلية، كاؽبول،  يةكالفيرقة، كاالختبلؼ، كالعصب ،كالنفاؽ رهللا عليو كسلم للكف

 مدحو، كحثٌوي كغَتىا، كيؤخذ من ذٌمو لتلك األمور  للسافالقلوب، كا، كذٌمو لكثَت من آفات كاتباعو
 على اضدادىا.

ـٌ الدنيا ؿبذران  يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص تًعسى »: منها، كؿبفزان على عدـ االغًتار هبا، كبفتنة اؼباؿ فيها يف ذ
يف اغبديث حثّّ  (ِ) «كىًإٍف ملٍى يػيٍعطى ملٍى يػىٍرضى  عىٍبدي الدًٌينىاًر كىالدًٌٍرىىًم كىاٍلقىًطيفىًة كىاػبٍىًميصىًة ًإٍف أيٍعًطيى رىًضيى 

كقد كرد النهي عن ذلك يف القرآف يف ، على اغبذر من فنت الدنيا كمنها فتنة اؼباؿ، كالركوف للشهوات
 ( ُٓالتغابن ) ﴾  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿قولو تعاىل: 

ّّ مشتمله على تنبيو  كركده هبذا اللفظك ، (ّ)(السقوط كؽببلؾ): : أمكاؼبراد بقولو تعسى  ذ
اغبرص على ىذا اؼباؿ، كحيٌبو، كالسعي غبيازتو حىت  شٌدةى  كقد صٌور اغبديثي . مراألكربذير من ىذا 

ّّ شديده ؽبذا الفعل فلشٌدة حبو للماؿ، كحرصو ، صار الساعي عبدان ؽبذا اؼباؿ، كيف ىذا التصوير ذ
كلكل ىذه اؼبعاين كاف التحذير كالتحفيز ، عليو يتعلق رضاؤه ابغبصوؿ عليو فإف فقده كاف ساخطان 

ـٌ يف اغبديث، ككاف الدعاءي  )تىًعسى عىٍبدي : عليو من الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف لفظ آخر للحديث بقولو ابلذ
سى كىًإذىا ًشيكى فىبلى  الدًٌينىاًر كىعىٍبدي الدًٌٍرىىًم كىعىٍبدي اػبٍىًميصىًة إف أعطي رضي كإف مل ييعطى سىخط تىًعسى كىانٍػتىكى

                                                           
 وإايك نعبد إايك منازل بٌن السالكٌن مدارج، كأيضان :ابن القيم، ُٓٔص ، ْج ، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَت (ُ)

 ِٕٔص، ِج ، مرجع سابق، نستعٌن

، ابب ما يتقى من فتنة اؼباؿ كقوؿ هللا تعاىل "امبا اموالكم كاالدكم فتنة"، كتاب الرقاؽ،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 (ّْٓٔ) رقم، َُّٔص
 .بتصرؼ.ِٗٓص، ُُج ، فتح الباري، ابن حجر (ّ)



 
 

ٕٗ 

) ّّ شديدفيو  (ُ)انٍػتػىقىشى كدعاء عليو ابلسقوط على رأسو، كالتثبيط لو عن اغبركة النشغالو ، لو ذ
 .(ِ)لق لوابلشهوات كاؼباؿ عما خي 

فبا سبق تظهر أنبية ىذين األسلوبُت كمنهج القرآف كالسنة فيهما كمدل أتثَتنبا على النفس 
  فعالة يف الدفع أك التثبيط.ف مادة تشكبلاللتاف التحفيز من أساليب فهما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (ِٕٖٖ )رقم، ُِٕص، ابب اغبراسة يف الغزك يف سبيل هللا، كتاب اعبهاد كالسَت،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)

 .ِٗٓص ، ُُج ، فتح الباري، ابن حجر انظر: (ِ)



 
 

َٖ 

 .: التحفيز إباثرة وجذب االنتباهالرابع ادلبحث
، استخدـ القرآف الكرًن، كالسنة النبوية الكثَت من األساليب اللفظية كاؼبعنوية إلاثرة كجذب اىتماـ

، دراكها كالعناية هباخاطبُت على اكتنبيو اؼبخاطبُت إىل ما يرمياف إليو من أىداؼ كمقاصد غبٌث اؼب
ككاف التشويق كالتحفيز بتلك األساليب لقوة أتثَتىا، كطريقة ايرادىا يف سياؽ الكبلـ فبا هبعلها 

 أساليب فٌعالة يتحقق من خبلؽبا اؼبراد.
كالتكرار ، كالنداء، كالقسم، كأساليب االستفهاـ، كمن تلك األساليب الوصف، كلغة اعبسد

 كغَتىا.، العدد كتسميةي 
ذا اؼببحث يتناكؿ ىذه األساليب كصلتها ابلتحفيز، كايراد األمثلة اؼبوضٌحة ؽبا من الكتاب كى

 كالسنة.

 .ادلطلب األول: الوصف ولغة اجلسد
فوصف هللا تعاىل لنفسو كلكتابو  (ُ)(ابطبلن ك  .. كقد يكوف حقان .ذكر الشيء حبليتو كنعتو)الوصف ىو 

 و، ككل كصف ال يليق اب تعاىل فهو كصف ابطل ردٌ كلكل ما كصفو تبارؾ كتعاىل حٌق ال ريب في
 ."َُٖ" الصافات  ﴾  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿: هللا تعاىل عليو بقولو

كصلة الوصف ابلتحفيز كثيقة فالوصف أحد الطرؽ اليت يستخدمها القرآف كالسنة للتشويق، 
من أبواب التحفيز كالتنويع يف ىذا الوصف ابب ، كالٌدقة، كالتحفيز فإف االكثار من كصف الشيء

  يثَت النفس للموصوؼ كيشوقها إليو.
كقد كصف هللا تعاىل نفسو يف مواضع كثَتة من القرآف الكرًن، فلو تعاىل أف يصف نفسو دبا 

 يشاء، كيصف كذلك ـبلوقاتو، كيصف كتبو أك ريسيلو دبا يشاء تبارؾ كتعاىل.

﮵  ﴿ يقوؿ تعاىل كاصفان نفسو: ﮴  ﮲  ﮳ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

             ﮾  ﮿ ﯀ ﯁ ﮽  ﮻  ﮼ ﮺  ﮸  ﮹ ﮶ ﮷

 ."ّٓ"النور ﴾        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ

                                                           
 بتصرؼ. َٖٔص ، ف(مادة )كص،  ادلفردات يف غريب القران، ( االصفهاينُ)



 
 

ُٖ 

كتقريب اؼبعٌت للعقل  ،ابلنور و تعاىل لنفسوفوصف (ُ)(تعاىل بذاتو نور كبشرعو ككتابو نور أيضا)فا 
النور الذم أضاءت بو ك ، كأنو اإللو اغبقكعظمتو ، ابؼبثل فيو ربفيزه للعباد للتعرؼ على قدرة هللا تعاىل

 رض. السموات كاأل
اللهم »: يف السنة فقد كرد أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ كجاء كصف هللا تبارؾ كتعاىل ابلنور أيضان 

كاألرض كمن فيهن، كلك اغبمد، أنت نور السموات كاألرض كمن  السمواتأنت قػىٌيم  لك اغبمد،
 .(ِ)«فيهن

ميدة الداعية كاعبنة، كالنار، ككصف عباده اؼبؤمنُت بصفاهتم اغب، هللا تعاىل القرآف كما كصف
كأخبلقهم؛ للحٌث على ، الكثَت من سلوكياهتمك ، صاةكاؼبنافقُت، كالعي ، لكفاركصف البلقتداء هبا ك 

 ذبنبها، كالتحفيز على أضدادىا.
عيم يف اعبنة نوعه من أنواع كما أف التصريح إبخفاء بعض ما أعٌد هللا تعاىل لعبادة من ن

  (ّ)التشويق كالتحفيز 
غيب كالتشويق معٌت ىذا أف اإلخبار عن النعيم بوصفو أك اخفاءه كلها من أنواع التحفيز كالًت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿ :تعاىليقوؿ للجٌنة 

 ."ِٔ"يونس  ﴾  ٿ

الزايدة  تلكك ، فيسرت ابعبنة)ىذه اغبسٌت اليت  ؼبعرفةكربفيز ؽبا نفس اؼبؤمن لتشويق  يف اآلية
 .(ْ)(كاألكىل تعميمو، ًنالنظر إىل كجو هللا الكر  أهنا تعٍت: ىي تضعيف اغبسنات، كقيل :اليت قيل

                                                           
 .بتصرؼ.ٖٔٓص ، تفسًن السعدي، السعدم (ُ)

 . ِٖص، التحفيز ابؼبدح كالذـاؼببحث السابق أسلوب سبق زبرهبو انظر:  (ِ)
مصدر اؼبادة: ، اعداد القسم العلمي بدار ابن خزيبة، ليهاإوصف اجلنة من الكتاب والسنة والطريق ادلوصل انظر :  (ّ)

 . ٔ-ٓص ، الكتيبات اإلسبلمية
 بتصرؼ.، ُٕ-ِٔص ، ُٓج ، تفسًن الطربي، الطربم (ْ)



 
 

ِٖ 

 ،التحفيز إليها كالتشويق ؽباكىذا التعميم نوع من ، ها بشيء معُتفا تعاىل عٌمم الزايدة كمل ىبصٌ 
عجزه شيء، كىو تعاىل قادر على أف يعطيهم من و تبارؾ كتعاىل ال يي ل على أىل اعبنة فهكالتفضٌ 

 .كمٌنو ما تعجز عنو مداركهم الصغَتة، ككرمو، فضلو

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ كيؤكد على ذلك ما ذكره هللا تعاىل يف موضع آخر بقولو:

نعيم الذم مل أنو أخرب تعاىل دبا ؽبم من الكيراد من ىذه اآلية: ) "ُٕ"السجدة  ﴾  ہ ھ ھ ھ ھ
 للسعي.فهو إخفاء لنعيم أراد بو تعاىل حٌث النفوس كربفيزىا  (ُ)(تعلمو نفس كال بشر كال ملك

ٍدتي اؿى ق» :اؼبعٌت بقولوكيؤكد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص على ىذا    ًلًعبىاًدم الصَّاغًبًُتى مىا الى عىٍُته  اّللَّي: أىٍعدى
عىٍت، كىالى أيذيفه  رىأىٍت، تيٍم فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ؽبىيٍم ًمٍن قػيرًَّة ف. رى عىلىى قػىٍلًب بىشىرو خىطى  ظبًى اقػٍرىءيكا ًإٍف ًشئػٍ
و   .(ِ)«جزآءن  أىٍعُتي

للنعيم كجو من كجوه التحفيز الظاىرة كىي ذات أتثَت كبَت يف الدفع  فهذا الوصف اػبفيٌ 
 كالتحريك كبو ربقيق اؼبرغوب كالسعي للحصوؿ عليو.

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿ :اعبنةوؿ هللا تعاىل كاصفان كيق

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮳ ﮴ ﮵   "ُٓ"دمحم  ﴾  ﮲ 

يف اعبنًة شبانيةي أبوابو فيها » كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كاصفان أبواب اعبنة:، (ّ)كاؼبثل يف اآلية دبعٌت الصفة
فى ال يدخليو إال اببه يسمَّ    (ْ)«الصائموفى الرايَّ

 كما يظهر يف ختاـ اآلية السابقة.ككما كيصف النعيمي للًتغيب فقد كيصف العذابي للًتىيب  
ـى  كاػبوؼ، ، اإلشارة، كحركات األجساد اؼبختلفة من عبلمات الفرح القرآف الكرًن أيضان  كاستخد

  لغة اعبسدبا يسمى حديثان اشارات كثَتة ؼبربتوم على كالذلٌة يف الوجوه كاألعُت يف آايت 

                                                           
  .ّٓص ، ُٕج، تفسًن القرطيب، القرطيب (ُ)
 (ِّْْ)رقم ، َُٖص ، ابب ما جاء يف صفة اعبنة كأهنا ـبلوقة، كتاب بدء اػبلق،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 . ُٔٔص، ِِج، تفسًن الطربي، القرطيبانظر:  (ّ)
 (ِّٕٓ )رقم، َْٖص ، ابب صفة أبواب اعبنة، كتاب بدء اػبلق،  صحيحويف أخرجو البخارم  (ْ)
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"آؿ  ﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ :يقوؿ تعاىلفي قصة زكراي عليو السبلـ ف

  .(ُ)كنبا موضعا االشارة اغبسية اؼبذكوراتف يف القرآف "ِٗ"مرًن ﴾چ ڇ  ﴿ ،كيف قصة مرًن:"ُْعمراف 
يف مواقف  ُت كاؽبالكُتالفاغبكما عليو حاؿ ، كما كصف القرآف حركات اعبسم اؼبختلفة

ككصف حاالت ، كالًتغيبيف آايت الًتىيب  كيظهر ىذا األسلوب جليان ، كغَتىا الفوز كاػبسراف
ككصف فرحتها كاستبشارىا بنضرة الوجوه ، ككبو ذلك كاالنكباب كالتقليبالوجوه   اشاراتالفزع مثل 

 .(ِ)كغربهتا كعبوسها أك سوادىا 

"القيامة  ﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺڀ   پ ڀ ڀ ڀ ﴿ يقوؿ هللا تعاىل:

لنظر: فهي كنعومتو من النعيم كالسركر كالغبطة. كنظرة: من ا، حسنو كصبالو)كنضارة الوجو:  "ِٓ-ِِ
أما الطرؼ الثاين فقد كصف هللا ، ؼبؤمنُت من اكراـ هللا تعاىل ؽبمكىي حاؿ ا (ّ)(تنظر إىل رهبا كخالقها

 .(ْ) (لسوداء الكاغبة اؼبتغَتة العابسةا) تعاىل حاؽبم ابلوجوه الباسرة:
يف زايدة أثر التحفيز على فعل اػبَت يف الوجو ركات اعبسد اآلايت مدل التأثَت النفسي غب كيظهر يف

كالدعوة إىل االيباف اب ، كجاء ذلك لتحقيق األغراض القرآنية كيف مقدمتها اؽبداية، كاجتناب الشر
 تحفيز على اػبلق القوًن.تبارؾ كتعاىل، كنبذ الشرؾ، كال

حركات اليد كما يتصل هبا من ): ف الكرًن بدقةرىا القرآعضاء اعبسمية اليت صوٌ كمن اغبركات يف األ
، كاليدين، كحركة عٌض األنمل، كالقبض، كحركات البسط، ككضعها يف األذف، حركة األصابع

                                                                                                                                                                                     
 كىو من ، ييقصد هبا الرسائل اعبسدية الشعورية كالغَت شعورية اؼبنطلقة من جسد االنساف كاليت توجو رسائل معينة لآلخرين

كأكؿ من ربدث عنها ابن اؼبقفع ، صرؼ.بتَُ.ص، ماجستَت، ن الكرميآلغة اجلسد يف القر ، رابيعةانظر: ، اؼبصطلحات اغبديثة
، انظر: ىنداكم، ككذلك اعباحظ كصنفها بداللة اإلشارة من دالالت البياف على اؼبعاين، كوجو= من كجوه الببلغة ابإلشارة

   .ٗ_ٖص ، د.ط، اجلسمية واحلركة ابإلشارة التصوير يف القرآنية البالغة
 .ِّ-ُّ-َّص ، ُط، ير ابإلشارة واحلركة اجلسميةالبالغة القرآنية يف التصو ، ىنداكم انظر: (ُ)
 .ٕٖص ، مرجع سابق، البالغة القرآنية يف التصوير ابإلشارة واحلركة اجلسمية، ىنداكمانظر:  (ِ)
. كرٌجحاه، ّٕ-ُٕص  من، ِْج، الطربي تفسًن، الطربمك ، ِْٕص، ُِج، القرطيب تفسًن، القرطيب بتصرؼ من: (ّ)

 .ُِّص ، ّج ، لو عن تفسَت اآلية هبذا اؼبعٌت: )كىذا قوؿ كل مفسر من أىل السنة كاغبديث(قو  بدائع التفسًنكجاء يف 
 بتصرؼ..ْٕ-ّٕص ، ِْج، تفسًن الطربي، الطربم (ْ)
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، كالقعود، ات اعبسد يف القياـكحرك، كخشوع االبصار كزيغها، كتقليب الكفُت، كاألغبلؿ يف العنق
 .(ُ)(..كغَتىا كثَت.كالركض، كاعبرم

كادراكهم للهدؼ منو ىو  ،سلوب يف الصحابةمما يدٌؿ على أتثَت ىذا األأما يف السنة ف
سلوب دكر كبَت يف ثو ؽبم فبا يؤكد على أٌف ؽبذا األاىتمامهم بركاية لغة جسده ملسو هيلع هللا ىلص كاليت رافقت حدي

شىبَّكى بػىٍُتى )مث ى  :حاديث قوؽبمؤللركاايت الصحابة  فمن، تثبيت العلم اؼبأخوذ عنو ملسو هيلع هللا ىلصز لالتحفي
إليو النيب صلى  كٌجههم كالذم ،مركما إىل ذلك كثَت ككلها تبُت اىتماـ الصحابة هبذا األ ،(ِ)(أىصىاًبًعوً 

 ابستخدامو ؽبذا االسلوب اؼبؤثر.هللا عليو كسلم 
 ككانوا  ذلك قبد الصحابة مهنع هللا يضر اىتموا اىتمامان ابلغان بقراءة حركات جسد النيب ملسو هيلع هللا ىلصإضافة إىل

فوجدت ، مر اؼبراد كأنبيتو؛ بل كيعرفوف من خبلؽبا رضاه كغضبو، كسركره كفرحويعرفوف منها عظم األ
كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا ) : اثناء القاء خطبتوركاايت عنهم تبُت ذلك كقوؽبم يف كصف لغة جسده ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ّ)(خطب اضبرت عيناه كعبل صوتو كاشتد غضبو حىت كأنو منذر جيش يقوؿ صبحكم كمساكم
 

 ادلطلب الثاين: االستفهام والنداء.
ٌث كربفيز أحد األساليب اليت استخدمها القرآف الكرًن كالسنة النبوية بكثرة لغرض ح ستفهاـيعترب اال

 اؼبخاطب كااثرة انتباىو كتشويقو.
حٌث كربضيض، كدعوة ىو ما يبعث عليو ىذا األسلوب من  كمكمن التحفيز يف االستفهاـ

، ابلسؤاؿ الذم وبتاج إىل اجابة أك اكتشاؼ للغموضكالتشويق الكامن فيو ، قوية إىل فعل الشيء
، ب من أغراض ببلغية متعددة كاإلنكاركما ىبرج إليو ىذا األسلو ، للتفكَتز النفس كالذم وبفٌ 

 إىل الفعل أك الكٌف. افزىينكالتقريع كغَتىا كاليت ربمل معاين الًتغيب كالًتىيب ، كالتوبيخ

                                                           
البالغة القرآنية يف ، كذلك من :ىنداكمسرد بعض عناكين حركات لغة اعبسد يف القرآف منعان لئلطالة ت االقتصار على  (ُ)

 مرجع سابق.، لغة اجلسد يف القران الكرمي، كأيضا :رابيعة، مرجع سابق، رة واحلركة اجلسميةالتصوير ابإلشا
 (َِٔٔ )رقم، ُُُٓص، ابب تعاكف اؼبؤمنُت بعضهم بعضان ، كتاب األدب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 (ٕٖٔ )رقم، ِٗٓص، ِج، ابب زبفيف الصبلة كاػبطبة، كتاب اعبمعة،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ّ)
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يف معٌت التحريض  كاالستفهاـ مستعمله :)كتتلخص عبلقة االستفهاـ ابلتحفيز يف قوؿ أحدىم
 ( ُ)(كيتطلب تعيينو لينوطو بو أك هبازيو عليو ض على الفعل أف يبحث عمن يفعلوألف شأف ارٌ  ؾبازان 

تحفيز بشكل غَت مباشر من خبلؿ رادة التحريض كالأم إ كقولو معٌت التحريض ؾبازان 
مبا أتت للتحفيز على التفكر كالنظر إ، جابةلطلب اإل من االستفهامات مل أتتً  ان كثَت ألف   ،ستفهاـاال

 .سنة ابالستفهاـ أىدافهما األصيلةكال كقد حٌقق القرآفأك التوبيخ كاالنكار كغَتىا 
الببلغية اؼبختلفة كأدكاتو دبعانيها ، كقد كرد االستفهاـ يف القرآف الكرًن كثَتان، كتعددت أساليبو

إلثبات ظلم نفي اؼبشرب ابلاالستفهاـ  طريق)عن أغلبها:فقد تكررت من االستفهامية مرات كثَتة 
 .(ِ)الكافرين(

 ."ُُ"اغبديد ﴾  ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حسجث مث ﴿ يقوؿ تبارؾ كتعاىل:
ككاف لصيغة االستفهاـ التأثَت الكبَت يف ، يظهر التحفيز للتنافس على االنفاؽ كبَتان يف اآلية

 كالتنافس عليو.، ايصاؿ اؼبعٌت كايضاحو كاغبث
فهاـ ككخٌبهم ابالست، فلقد ندب هللا تعاىل يف اآلية عباده لئلنفاؽ ندابن بليغان بعد أف أمرىم بو

"اغبديد  ﴾  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ركو يف اآلية السابقة ؽبا بقولو: أيضان على ت

كأنو - (ّ)كيدخل فيو كل منفق ـبلص عملو يف سبيل هللا -كقد جعل اؼبنفق يف سبيل هللا  "َُ
حىت قبل  يضان أجور العظيمة كىو عظيم كأف العوض أضعاؼ كثَتة من األ، مقرضه  تعاىل

بذؽبم كتضحيتهم  كقد أشبر ىذا التحفيز إىل التنافس يف نفوس الصحابة مهنع هللا يضر فبا يدٌؿ عليو، (4)التضعيف
 يف سبيل الدعوة.

                                                           
  .ّٕٕص، ِٕج، التحرير والتنوير، ابن عاشور (ُ)
 بتصرؼ.ُُص، ُط، اعرابو، أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي غرضو، يوسف(ِ)
 .ُْص ، ٖج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتانظر : (ّ)
 .ِٕٓص، ٓج ، تفسًن ابو السعود، ابن كثَت انظر : (ْ)
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ص صاحب الظبلؿ كجو كىو  ،إنو ىتاؼ موح مؤثر آسربقولو:)التحفيز اؼبراد يف اآلية  كييلخًٌ
م أنو ىو الفقَت الضئيل كؾبرد تصور اؼبسل (جث مث ىث يث حج مج جح): يقوؿ للعباد الفقراء ااكيج

 .(ُ)(يقرض ربو كفيل أبف يطَت بو إىل البذؿ طَتانن!
التحفيز لتأثَته يف ربريك الذىن ب االستفهاـ يزيد من شحنة يريدي هبذا أف استخداـ أيسلو 

سلوبو عظم ببلغتو كأ اآلية السابقة دليل كبَت على سلوب يفكاستخداـ القرآف الكرًن ؽبذا األ، كالنفس
 يف النفس. اؼبؤثر

لكنها يف ؾبملها ؛ كتعٌددت أغراضو، كقد تنوعت أساليب االستفهاـ يف اغبديث النبوم أيضان 
كالعمل ، اإليبافغراض القرآنية األصيلة، فقد استيخًدـ االستفهاـ للحٌض، كالتحفيز على تلتقي مع األ

 كالًتغيب كالًتىيب.، كبياف أحكاـ الشريعة، الصاحل
أىالى أيعىلًٌميكى أىٍعظىمى سيورىةو يف اٍلقيٍرآًف » كتشويقهم للمعرفة:، و على العلم حااثن أصحابيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

ذى بًيىًدم فػىلىمَّا أىرىٍدنى أىٍف لبىٍريجى قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اّللًَّ ًإنَّكى قػي  نَّكى قػىٍبلى أىٍف زبىٍريجى ًمٍن اٍلمىٍسًجًد فىأىخى يعىلًٌمى ٍلتى ألى
ثىاين كىاٍلقيٍرآفي اٍلعىًظيمي الًَّذم  ﴾پ پ پ پ ڀ﴿ :اٍلقيٍرآًف قىاؿى  يفرىةو أىٍعظىمى سيو  ًىيى السٍَّبعي اٍلمى

 ،استخدـ ملسو هيلع هللا ىلص االستفهاـ إلاثرة انتباه اؼبخاطب كتشويقو ربفيزان لو على العلم كاؼبعرفة، (ِ)«أيكتًيتيوي 
كسيلة من كسائل التحفيز  ف زبرج من اؼبسجد،قبل أ: بلحظ كيف جعل من الزمن البسيط يف قولوكيي 

 ،كيف ىذا من التشويق الشيء الكثَت ،النفسية فكأنو يقوؿ ستحصل على علم غزير يف كقت يسَت
كفيو أيضان بث اغبماسة يف نفس اؼبخاطب لتذكر األمر كعدـ نسيانو حيث حرص الصحايب على 

 . كطلبو من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،اغبصوؿ عليو
سلوب قرآيٌن كنبوٌم لو اثرة كجذب انتباه السامعُت، كىو أي كيعترب أسلوب النداء أيضا من أساليب ا

 كاغبث لؤلمر أك النهي الوارد فيو.، أتثَت فٌعاؿ يف ربقيق جذب االنتباه كالتشويق

                                                           
 .ّْٖٓص، ٔ ج، د.ط، نآيف ظالل القر ، قطب (ُ)
 (ََٔٓرقم) ، ُِٕٗص، ابب فضل فاربة الكتاب، كتاب فضائل القرآف،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
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اف، كقد عدد بعض العلماء تسعُت نداءن يف القرآف الكرًن للمؤمنُت كلها حاثٌة كؿبفزة إىل االيب 
 .(ُ)كالعمل الصاحل، كتزكية اػبلق كالسلوؾ

سلوب احتوائو على ااثرة اعبانب الوجداين لديهم السيما كأف نداءات كصلة التحفيز هبذا األ
فقد خاطب هللا تعاىل عباده كنداىم بنداء ، القرآف بلغت من الببلغة كالتأثَت مامل تبلغو أساليب البشر

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿ االيباف:

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب   ﴿كبنداء العبودية: ، "ٔ"التحرًن  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

  "َُالزمر " ﴾  جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ
كعبوديتهم لو، كىذا ، كيف ىذين النداءين تشريف كتكرًن للمؤمنُت إليباهنم اب تعاىل

إضافة ؼبا أييت بعد النداء من أمر كهني وبمبلف  ،كالعبوديةاإليباف التشريف أكرب ربفيز للعمل دبقتضى 
 على الفعل اؼبأمور بو، كالكٌف عن الفعل اؼبنهي عنو. التحفيزكالنهي ، يف مضموف الوجوب

ىل من عذاب هللا تعاىل لوقاية النفس كاألاإليباف فز هللا تعاىل عباده بنداء ففي اآلية األكىل وب
 كاقامة فركضو ىل بتقول هللابناء كاألكتوصية النفس كاأل، هميديابلتعليم كالتأديب ألبنائهم كمن ربت أ

 .(ِ)كاجتناب نواىيو
آمران حيث نداىم ندل العباد بلفظ العبودية اؼبوحي برضبة هللا تعاىل بعباده : كيف اآلية الثانية

 هللا كمنتو. كايفاء الصابرين على األذل أجورىم بفضل  ،ؽبم ابلتقول مبينان أف جزاء اسنُت ىو اعبنة
فرغم أهنم مسرفوف ، هبذب نفوس اؼبخاطبُت العاصُت كغَتىمركعة الرضبة يف ىذا النداء الذم كتتضح 

كعدـ القنوط  ،( ربفيزان ؽبم على التوبةۀعلى أنفسهم ابؼبعاصي إال أف هللا تعاىل يناديهم بلفظ )
 ينقطع حبل الرجاء عندىم.فرغم اسرافهم إال أهنم ما يزالوف عباده اتاجُت لرضبتو حىت ال 

ككعظو كتعٌددت أدكاتو، كأساليبو ، كخطبو، وكاستخدـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أيسلوب النداء يف أحاديث
فمنذ اليـو ، ف الكرًن إذ ىو اؼبنبع االصيل ؽباافو كمضامينو على ذات أىداؼ القرآكجاءت أىدفيو، 

                                                           
 د.ص، د.ج، د.ط، اإلميان ألىل الرمحن نداءات، راجع كتاب اعبزائرم (ُ)
 .ُٕٔص، ٖج، د.ط، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتأنظر: (ِ)
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ـى رىسيوؿي اّللًَّ األكؿ إلعبلف الدعوة: )  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ًحُتى أىنٍػزىؿى اّللَّي عىزَّ كىجىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  قىا

ا -ايى مىٍعشىرى قػيرىٍيشو » :قىاؿى   "ُِْ"الشعراء ةن كبىٍوىىى ئنا ايى -أىٍك كىًلمى يػٍ اٍشتػىريكا أىنٍػفيسىكيٍم الى أيٍغًٍت عىٍنكيٍم ًمٍن اّللًَّ شى
ئناى بىًٍت عىٍبًد مىنىاؼو الى أيٍغًٍت عىٍنكيٍم ًمٍن اّللًَّ  يػٍ ئنا ايى عىبَّاسي ٍبنى عىٍبًد اٍلميطًَّلًب الى أيٍغًٍت عىٍنكى ًمٍن اّللًَّ شى يػٍ ايى   شى

ةي بًٍنتى ؿبيىمَّدو سىًليًٍت مىا ًشٍئتً  ئنا كىايى فىاًطمى يػٍ  ًمٍن مىايل الى صىًفيَّةي عىمَّةى رىسيوًؿ اّللًَّ الى أيٍغًٍت عىٍنًك ًمٍن اّللًَّ شى
ئناأيٍغًٍت عىٍنًك مً  يػٍ  .(ُ)(«ٍن اّللًَّ شى

 ذكركعٌدد يف اؼبنادل فبدأ بعمـو قريش مث ، يف ىذا اغبديث استخدـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص النداء
 ربفيزىمك ، ية ؽبمؽبم كىو تبليغهم ابلرسالة كالوص كجاء النداء عبذب انتباىهم ؼبا سيقولو ،أرادىمأنسان 

 قرابتهم من الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حيث هبازل كل أمرئ دبا كسب. على العمل للنجاة من النار فلن تنفعهم 

 .وتسمية العدد.، التكرارالقسم، و  ادلطلب الثالث:
 كالتكرار، كتسمية العدد الذم، استخدـ القرآف الكرًن كالسنة النبوية اؼبطهرة أيضان أساليب القسم

 .بان فيوترغي عليوز فٌ وبك ييظهر هبم أنبية األمر، كينٌبو إليو، 
افز كدافع لئلنساف كي سلوب حألف يف ىذا األ؛ ل ما يريد توكيدهكيؤكد القرآف   ابلقسمك 

سو ك تعاىل أف ييقسم دبا يشاء فقد أقسم تعاىل بنف، (ِ).كعٌلة كركده ،مر اؼبقسم عليور يف األيفكٌ 
كأقسم حبياة ، ابطل فبل ييقسم بو تعاىل على لبياف عظمتو تعاىلرض بلفظ الٌرب اػبالق للسماء كاأل

 ؛للعباد للتفٌكر فيها ؼبعرفة عظمة خالقها ربفيزان كأقسم دبخلوقاتو  ،ؼبنزلتو العظيمة عند هللانبيو ملسو هيلع هللا ىلص 
  ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ﴿: مقسمان على كحدانيتو يقوؿ هللا تعاىل (ّ)لتكوف دليبلن لئليباف

فيقسم  "ٓ_ُ" الصافات  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

                                                           
 ( ِّٕٓ) رقم، َٖٔحديث ص، النساء كالولد يف األقاربابب ىل يدخل ، كتاب الوصااي، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)
 . ُِّص، ، د.ج، د.ط، من بالغة القرآن، بدكم انظر : (ِ)
، د.ج، د.ط، من بالغة القران، بدكمكأيضا : ، ٕٔٔ-ٕٓٔص ، د.ج، د.ط، االتقان يف علوم القرآن، السيوطيانظر : (ّ)
 .ُِّص 
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تعاىل ابؼببلئكة اؼبصفوفة يف خدمتو تعاىل، الزاجرة للسحاب كالتالية للكتاب أبمره تعاىل على أنو اإللو 
 ( ُ)الواحد مدبرا لكوف كخالق اؼبخلوقات.

ڀ   ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: على صدؽ نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كيقوؿ تعاىل مقسمان 

 ."ْ-ُم "النج ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ٺ ٺ
 صلوات هللا كسبلمو عليو أبنو ابرّّ ، ىو الشهادة للرسوؿ) :فاؼبقسم عليو يف اآلية كما يقوؿ ابن كثَت

: أما القسم فهو ابلنجم كىو ـبلوؽ من ـبلوقات هللا تعاىل كيراد بو (ِ)(راشد اتبع للحق ليس بضاؿٌ 
 ، (ّ))الثراي إذا سقطت(
كلتحفيز الصحابة على ؛ إلعطاء االمر اؼبقسم عليو أنبيةلقسم يستخدـ أسلوب اككاف ملسو هيلع هللا ىلص 

ديكيمٍ  يػيٍؤًمني  الى  بًيىًدهً  نػىٍفًسي فػىوىالًَّذم» قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  أىفَّ  ركمفقد  العناية بو كاالمتثاؿ ألمره  حىىتَّ  أىحى
  (ْ)«كىكىلىًدهً  كىاًلًدهً  ًمنٍ  إًلىٍيوً  أىحىبَّ  أىكيوفى 

كيعمل أسلوب القسم يف اغبديث على جذب االنتباه إىل اؼبقسم عليو كىو كجوب ؿببة النيب 
سلوب يف منظومة حفيز عليو فبا يبُت مكانة ىذا األكالت، كتوكيد ذلك، ملسو هيلع هللا ىلص كتقديبها على كل ااب

 .التحفيز القرآين كالنبوم
سلوب فيما كيكمن التحفيز يف ىذا األ، نية كالنبويةساليب التحفيز القرآمن أ كيعترب التكرار أيضان 

لبلىتماـ  هالنتباه كبو اكجذب ااثرة ك ، على األمر اؼبراد (ٓ)معاىن التأكيدوبملو لفظ التكرار كمعناه من 
أك ..داة.. أك كلمةأما بتكرار أيكوف ك ، ان ف ؿبكمالقرآ جاء يفكالتكرار )، كمعرفة مغزل التكرار فيو، بو

ربقيق أىداؼ القرآف من كل ىذا  كاؽبدؼ (ٔ) ي(نواىالألكامر ك ا، أك تكرار ..ةأك قص ..فاصلة
 كترسيخها كالتحفيز عليها.

                                                           
 .ََٕص، تفسًن السعدي، انظر: السعدم (ُ)

 .ِْْص ، ِج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ِ)
 .ْٓٗص ، ِِج ، تفسًن الطربي (ّ)

 (ُْرقم) ، ُْص ، ابب حب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من االيباف، كتاب االيباف،  صحيحوأخرجو البخارم يف  ((ْ
 ِْص ، ُج ، ُط، قرآنيةاشراقات ، العودةانظر:  (ٓ)

  بتصرؼ..ِِّ-ُِّص ، ُج ، ُط، اتو البالغيةخصائص التعبًن القرآين ومس، اؼبطعٍت (ٔ)



 
 

َٗ 

اي معشر الثقلُت،  -: فبأم اآلالء)أم"ُّ"الرضبن  ﴾  ھ ھ ھ ھ ے﴿ : قاؿ تعاىل
  (ِ)من قبيل تكرار الفاصلة القرآنية اآليةكىذه  (ُ)(تكذابف؟-من اإلنس كاعبن

دالئل قدرة هللا كفضلو يف تلك  إلدراؾ جبذب االنتباهربفيز مرة  ُّفس اللفظ  التكرار بنيفك 
و كجاء التكرار ليوجٌ ، كتوبيخ الكفار على انكارىم للمنعم، كاالستفادة منها يف تثبيت ايباف اؼبرء، النعم

 .(ّ)(اكيفصل بُت كل نعمتُت دبا ينبههم عليه ،د على اػبلق آالءهيعدٌ فهو تعاىل: ) ىل ىذا اؼبسارإ
نساف نعمة بعد نعمة من لنعم هللا تعاىل كتتابعها على اإلتقرير كتفصيل  -أم التكرار-كفيو 

على شكر النعمة  زايدة التحفيزكيراد من اشباع التوكيد كالتبليغ ، (ْ)ابب توكيد التبليغ كالتذكَت كاشباعو
 اىل.مر، كالزجر عن ضده كىو فعل اؼبكذبُت بنعم هللا تعكالتذكَت هبذا األ

 ،كانت ربمل معافو كدالالت ايبانيةلكنها يف كل مرة   ر القصة فقد كثر كغلب يف القرآف؛أما تكرا 
 .(ٓ)كأتثَتية كبيانية ـبتلفة فبا يثرم القصة القرآنية، كيدٌؿ على االعجاز فيها

، اإلسراءكاغبجر، ك ، األعراؼك ، ـ كاليت جاءت يف سور )البقرةمثاؿ ذلك قصة آدـ عليو السبل
 لكنها دٌلت يف كل موضع على صبلة من اؼبعاين كالبياف يف التعبَت ماال؛ (ٔ)( ك ص، كطو، الكهفك 

 .(ٕ) يتوفر يف قصص البشر عند تكرارىا
)كقد رأينا هللا عز كجل رٌدد : يف معرض حديثو عن اؼبقاـ الذم يستدعي التكرار اؼبفيد بعضهمكيقوؿ 

م من العرب كأصناؼ العجم كأكثرىم غيب غافل أك مخاطب صبيع األ..،ألنو .ذكر قصة موسى كىود

                                                           
 .ُْٗص، ٕج، تفسًن بن كثًن ، ابن كثَت (ُ)
 .ِّٓ -ِّْص، ُج، مرجع سابق، خصائص التعبًن القرآين ومساتو البالغية، اؼبطعٍتانظر:  (ِ)

 .ّْْص، ٕج، تفسًن البغوي، البغوم (ْ)
 . ّْْص، ٕج، نفس ادلرجعانظر:  (ْ)
 .ّّّص، ُج، د.ط، ص التعبًن القرآين ومساتو البالغيةخصائ، اؼبطعٍتنظر:  (ٓ)
 بتصرؼ.، ّّٗ-ّّٓص ، ُج، د.ط، خصائص التعبًن القرآين، اؼبطعٍت (ٔ)
 .ّٔٔ- ّْٔص ، ُج، نفس ادلرجعانظر:  (ٕ)
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 ،يت لفائدةعلى أف تكرار القصص يف القرآف أي قولويدٌؿ ك  (ُ)معاند مشغوؿ الفكر ساىي القلب(
  كمن فوائده تنبيو الغافل كإفهاـ اؼبعاند.
، كاؼبعاين، ظابأللفااستخدـ ملسو هيلع هللا ىلص التكرار  يف التعليم، حيث كالتكرار أيضان أيسلوب نبومٌ 

 .(ِ)الببلغ كالتعليمت كلغااي
ا ): كيكفي دليبلن على ىذا ما نقلو عنو الصحابة مهنع هللا يضر من أنو ملسو هيلع هللا ىلص ةو أىعىادىىى افى ًإذىا تىكىلَّمى ًبكىًلمى كى

اثن حىىتَّ تػيٍفهىمى عىٍنوي كىًإذىا أىتىى عىلىى قػىٍوـو فىسىلَّمى عىلىٍيًهٍم سىلَّمى  اثن ثىبلى كل ىذا إلعطاء الكبلـ   (ّ)(عىلىٍيًهٍم ثىبلى
 ليو للعناية بو كاستيعابو.كلفت النظر إ ،أنبيتو

ف كالسنة من ما ذكر يف القرآ منو كيراد، ساليب افزة أيضان أسلوب تسمية العددكمن األ
شر لحسنة إىل عاؼبضاعفة ل ضعاؼفهناؾ آايت ذكرت األ تحفيز كاغبثالعطت معٌت أرقاـ أعداد كأ

 على االنفاؽ. للتحفيزكآايت ذكرت السبع السنابل ، كثر من ذلك أأمثاؽبا إىل

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿: فإذا قرأ قارئ قوؿ هللا تعاىل  

كأمثاؽبا ، للحصوؿ على اغبسنة كاالمتثاؿ، ؾفإف نفسو تتوؽ للتحرٌ  "َُٔ: األنعاـ" ﴾  ڱ ں ں
يف عدـ تضعيف السيئة كىذا ربفيز كبَت حيث كرد التضعيف العشرة كيدرؾ قدر رضبة هللا كفضلو 

،كالسبعُت كالسبعمائة ضعف إىل ما ال حصر لو ففضل (ْ)(تضعيفما يكوف من الأقل )ابلعشرة كىو 
( )للتكثَت كليس للحصر گ گهللا كاسع كىو ما دفع بعض اؼبفسرين إىل القوؿ أبف ذكر العشرة )

كىذا ، للتحفيزراد بو االخبار ابلتكثَت عدد كأسلوب ربفيزم يي من ذكر ال كىو اؼبراد (ٓ)بعدد خاص(
 .لنفس للحصوؿ عليوالتكثَت يكمن فيو حفز ا

                                                           
  .َُٓص، ُج، مرجع سابق، البيان والتبيٌن، اعباحظ (ُ)
 . َُُص، ِ+ُالعدد، ِٔد اجملل، "التكرار يف احلديث النبوي"، بدر الدين انظر: (ِ)
 (ٓٗ-ْٗ )رقم، ّٕ، ّٔص، ابب من أعاد اغبديث ثبلاث ليعقل عنو، كتاب العلم، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)
 .ِِٖص، تفسًن السعدي، السعدم (ْ)
 بتصرؼ يسَت.  ُّْص، ِج، تفسًن أبو السعود، أبو السعودانظر : (ٓ)
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 بذكر على االمتثاؿ كالتسابق إليهافزٌة ككذلك كردت أحاديث عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حاثٌة كؿب
ثه مىٍن كينَّ ًفيوً »: من ذلك قولو ملسو هيلع هللا ىلص، العدد يبىاًف أىٍف يىكيوفى اّللَّي كىرىسيوليوي أىحىبَّ إًلىٍيًو  ثىبلى كىةى اإٍلً بلى كىجىدى حى

ا يىكٍ  مى بُّوي ًإالَّ ّللًًَّ كىأىٍف يىٍكرىهى أىٍف يػىعيودى يف اٍلكيٍفًر كى ٍرءى الى وبًي بَّ اٍلمى ؼى يف فبَّا ًسوىانبيىا كىأىٍف وبًي رىهي أىٍف يػيٍقذى
 .(ُ)«النَّارً 

تسمية العدد تشويقان كبَتان للمعٌت اؼبراد، فمستمع اغبديث  كيف أعطتٍ   يظهر يف اغبديث
بل كيتحرؾ كجدانو ؽبفةن ؛ اإليبافهبد هبٌن اؼبؤمن حبلكة  ؼبعرفة تلك الثبلث اليت ماكقارئو تتوؽ نفسه

إليو حىت  للحصوؿ عليها كمعرفة عبلماهتا يف نفسو، فكأنو ملسو هيلع هللا ىلص أعطى موجزان مشوقان ؼبن يستمعوف
 سلوب.لعدد كىو مكمن التحفيز يف ىذا األهتفو أركاحهم ؼبعرفة ما كراء ا

فقد كردت كذلك يف الًتىيب بذكر  التحفيز كالًتغيبخدمٍت تسمية العدد يف ككما استي 
ثه ًإذىا آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىبلى »: يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، ذلك كذكر الكبائر كعددىا ككبو، صفات اؼبنافقُت كالعصاة

نى خىافى  بى كىًإذىا كىعىدى أىٍخلىفى كىًإذىا اٍؤسبًي ذى دَّثى كى  .(ِ)«حى
كيف ىذا ، ت النفاؽفهذه العبلمات الثبلث إف كجدت يف أمرئ كانت فيو عبلمة من عبلما

 (ّ) مات النفاؽ لتجٌنبها كاغبذر منهاكمعرفة عبل، ربفيز ؼبعرفتهمالتعداد 
إاثرة كجذب انتباه اؼبخاطب عن طريق الوصف كاالشارة  فبا سبق يتضح مدل أنبية أساليب

دبا يعطي دفعة للمستمع أك اؼبخاطب كبو مزيد  للغة اعبسد كاالستفهاـ كذكر العدد كالقسم كالتكرار
 من السعي للفعل أك الًتؾ كىي من األساليب النافعة يف الدعوة.

                                                           
 (ُٔ )رقم، ُْص، ابب حبلكة اإليباف، كتاب اإليباف، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)
 (ّّ )رقم، ُٖص، ابب عبلمة اؼبنافق، كتاب االيباف،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 يف التشديد باب، اعبنائز كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  :( يػىتػٍريكيونػىهينَّ  الى  اعبٍىاًىًليَّةً  أىٍمرً  ًمنٍ  أيمَّيًت  يف  أىٍربىعه :)قولو ملسو هيلع هللا ىلص  كأيضان  (ّ)

 (ّْٗ رقم)، ْْٔص، ِج، النياحة



 
 

ّٗ 

 .التفكر واحلوار: التحفيز ابلدعوة إىل امسادلبحث اخل

 تعاىل اؼببثوثة يف الكوف على الدعوة إىل إعماؿ العقل، كالتفٌكر يف ـبلوقات هللا اإلسبلـحرص 
نساف، كتكررت ىذه الدعوة يف مواضع كثَتة يف القرآف كالسنة، كجاءت مفردات العقل، كالقلب، كاإل

لتعطي داللة كاألحاديث ، كالتفٌكر، كالتأٌمل كالٌنظر، كالسمع، كالبصر كغَتىا يف سياقات تلك اآلايت
 ابلعقل كالتفكَت. اإلسبلـكاضحة على اىتماـ 

كقصصو على حوارات ىادفة ، أسلوب اغبوار عناية كبَتة فاحتوت آايتو اإلسبلـكذلك أكىل 
  الكربل. نطلق من خبلؽبا إىل اثبات قضاايهي

 .على التفك ر تحفيزادلطلب األول: ال
ل الرجل أم تثبت يف . أتمٌ ..التثبت): أف التأٌمل ىو آخرل كير  (ُ)ل يف اللغة دبعٌت كاحدالتفكُّر كالتأمُّ 

 .(ِ)(مر كالنظراأل

ترٌدد القلب )التفٌكر ىو تقدًن لعمل الفكر دبعٌت:  يف لكن؛ أهنما قريبا الصلة ببعض كيظهر
 .(ّ)معتربان( يف الشيء يقاؿ تفكر إذا رٌدد قلبو

الشخص النظر يف الشيء فهذا اؼبعٌت  ة أم أف يدًنلعمل اغباسٌ  ان تقديبفلعل فيو أما التأٌمل 
 كهللا أعلم.  يف الكلمة عند اطبلقها، أكثر ظهوران 

بقولو تعاىل  مبتدأهمن آايت هللا تعاىل اليت كثرت يف القرآف الكرًن  أيضان كليس أدٌؿ على ذلك 
 اػبلق. كما يف معنانبا يف معرض اغبديث عن آايت هللا تعاىل كبديع صنعو يف  ﴾أمل جسوا﴿ك  ﴾أمل جس﴿

بو كربركو بُت اؼبعاين أم تقلٌ  (ُ))تصٌرؼ القلب يف معاين األشياء لدرؾ اؼبطلوب(ر ىو:التفكُّ ك 
 الستيعاهبا كادراؾ مغزاىا.

                                                           
 .ُِّص  ، مادة)ؼ ؾ ر (، سلتار الصحاح، الرازم انظر: (ُ)
 بتصرؼ..ُِّص ، مادة )أمل (، لسان العرب، ابن منضور (ِ)
 بتصرؼ..ْْٔص ، ْج ، مادة )فكر(، مقاييس اللغة، ابن فارس (ّ)



 
 

ْٗ 

ؼبا فيو كالدعوة إليو ، سلوبؼ القرآف من ايراد ىذا األتٌضح من خبلؿ ىدر تصلة التحفيز ابلتفكٌ ك 
نساف للوصوؿ إىل ايباف عميق كعبل يف الكوف كاإلايت اػبالق جل كربريكو لرؤية آ، دفع العقل من

 خرة  اؼبؤدايف للفبلح يف الدنيا كاآللق القوًنكاػبي ، كاستفادة العلم النافع، بوجود هللا تعاىل ككحدانيتو

دت موضوعات ، كتعدٌ (ِ)بكل سوره إىل التفكر كالتدبر كإعماؿ العقلكقد حٌفز القرآف الكرًن 
 .لتحرؾلقل مساحة كاسعة عر كؾباالتو لتعطي للالتفكٌ 

 (ّ)فهناؾ اؼبوضوع الرئيس كىو:) تعظيم اػبالق سبحانو من خبلؿ التفكر يف آايتو العظيمة( 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿يقوؿ هللا تعاىل: ، كالوصوؿ هبذا إىل حقيقة كحدانية هللا كاستحقاقو للعبادة

اآلية  ييقصد من النظر اؼبأمور بو يف، "َُُ"يونس  ﴾  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
 .(ْ) كليس ؾبرد النظر دكف فائدة، كأخذ العربة، رالتفكٌ 

لتوصل هبا إىل ربفيز لك  ،كيف اآلية ارشاد من هللا تعاىل لعباده للنظر كالتفكر يف آايتو اؼبنظورة
 .(ٓ)ت ال ذبدم نفعان عن غَت اؼبؤمنُتكتثبيتو يف النفس إذ أف تلك اآلاي ،االيباف

نساف من ذكم العقوؿ اؼبدركة اليت فضيلة تلك العبادة اليت ذبعل اإل كما أٌف فيها ربفيزان إلدراؾ
 .لباب كذكم العقوؿين من أكيل األترل األمور بعُت قلبها ال بعُت جارحتها فقد جعل هللا اؼبتفكر 

رىجى فػىنىظىرى يف السَّ ملسو هيلع هللا ىلص نىيبَّ اّللًَّ  ): كقد ركم أفٌ  ـى ًمٍن آًخًر اللٍَّيًل فىخى ًذًه اآٍليىةى يف قا اًء مثيَّ تىبلى ىى مى
عى ًإىلى اٍلبػىٍيًت  ﴾إِنَّ فِي خَهْقِ انسَّمَىَاتِ وَانْأَزْضِ وَاخْحِهَبفِ انهَّيْمِ وَاننَّهَبزِ﴿آًؿ ًعٍمرىافى  ابى النَّاًر مثيَّ رىجى حىىتَّ بػىلىغى فىًقنىا عىذى

ـى فىصىلَّى مثيَّ اٍضطى  ًذًه اآٍليىةى مثيَّ رىجىعى فػىتىسىوَّؾى كىتػىوىضَّأى مثيَّ قىا اًء فػىتىبلى ىى رىجى فػىنىظىرى ًإىلى السَّمى ـى فىخى عى مثيَّ قىا جى
ـى فىصىلَّى و نظر أصحابو كبو ىذه العبادة فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص كىو قدكة اؼبسلمُت يوجٌ ، (ٔ)(فػىتىسىوَّؾى فػىتػىوىضَّأى مثيَّ قىا

                                                                                                                                                                                     
 ٕٓص ، د.ج، د.ط، معجم التعريفات، اعبرجاين (ُ)
 . ِٕص  ، ِّعدد، ؾبلة الشريعة كالقانوف كما جاء يف القرآن الكرمي "  مصطلح التفكر"، اجملايلانظر:  (ِ)
 .ِِص ، مرجع سابق، ر كما جاء يف القرآن الكرميمصطلح التفك، اجملايل  (ّ)
 .ٕٖٕص ، فتح القدير، الشوكاينانظر:   (ْ)
 . ِٗٗص ، ْج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتانظر:   (ٓ)
 (ِٔٓ )رقم، ُِِص ، ُج ، ابب السواؾ، كتاب الطهارة،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ٔ)



 
 

ٗٓ 

فيقـو من الليل يقٌلب نظره يف  ،ا كاقتدائهم بو يف ذلكدائو ؽبكوبفزىم عليها من خبلؿ أ، اعبليلة
 السماء متأمبلن متفكران اتليان آايت هللا تعاىل.

 كقراءة تلك اآلية العظيمة.  -قياـ الليل -تلك العبادة اعبليلة  ربفيز إىلىذا كيف 

كي مكة؛ حراء كاالبتعاد عن غفلة قومو من مشر إليو قبل البعثة اػبلو يف غار  ككاف فبا حيٌبب
ر من دأبو عليو كانت عبادة التفكٌ ف، (ُ)ليتصل اب تعاىل كيتفٌكر كما ربكي لنا سَتة اؼبصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

كأنظار من يدعوهنم ، صلوات هللا كسبلمو عليهم فكانوا يوجهوف أنظارىم األنبياءالسبلـ، كدأب 
 ر فيها للوصوؿ لئليباف.آلايت هللا تعاىل كالتفكٌ 

كمعانيو حقائق الدين كالتأكيد على ، ثبوت كحدانية هللا كتدبَته ػبلقولتفكر يف لقرآف لكدعا ا
 : التفكر يف كبلـ هللا تعاىلالعظيمة كرسالة الرسل كبياف مكانة الدنيا ك 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿: يقوؿ هللا تعاىل

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

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ک ک ک گ گ

  "ٗ_ٖ"الرـك   ﴾ ڻ ڻ ڻ ۀ
فا تعاىل وبفز عباده كينبههم إىل التفكر يف ـبلوقاتو تعاىل كىي النظر بعُت التدبر كالتأمل  

 يف أنفسهم كما حوؽبم من اؼبخلوقات ؼبعرفة خالقها كمن يدبرىا كأنو كحده اؼبستحق للعبادة.
النبياء كالرسل إىل أقوامهم ككيف أهنم مل ينتفعوا حباؿ من قبلهم فبن  كيثبت يف اآلايت أيضان رسالة ا

 كذبوا برسلهم.
 فيعلموا ..كالسفلي العلوم العامل من األشياء هللا ػبلق كالتأمل كالتدبر النظر: بو يعٍت): يقوؿ بن كثَت

ل خلقت ما أهنا  (ِ)(ابغبق بل ابطبلن  كال سيدن

                                                           
 . ْٖص ، د.ج، ُط، صحيح السًنة النبوية، االلباينأنظر:  (ُ)

 .َّٓص، ٔج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت  (ِ)



 
 

ٗٔ 

على التحفيز ر كاالعتبار كاؼبوعظة من كسائل ككانت أساليب ضرب اؼبثل كالقصص للنظ
 ا يف اؼبباحث السابقة.مر أيضان، كقد تقدـ التفصيل فيهل كالتفكٌ التأمٌ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿: كنعى القرآف كذلك على من ال يعقلوف كال يتفكركف

 .(ُ)أم: )ال يتفكركف فيها كال يعتربكف هبا( ، "َُٓ"يوسف  ﴾  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
كاالعتبار لكفرىم، كلغفلة العاصُت ، ؾ فيهم كوامن التفكرؤيتهم ؽبا ال ربرٌ فمركرىم عليها كر 

كىو ما تشَت إليو الكاؼ متصلة أبم للتكثَت يف قولو ، ر ذلك منهم كثَتان عنها حيث قد تكرٌ 
فهي آايت تلو آايت لكن حيجيب الكفر للكافر، كاؼبعصية للعاصي ربوؿ دكف بلوغ  (ِ)﴾ڀ﴿

العظيمة اليت ر مع كجود اآلايت خبار عن الغافلُت عن التفكٌ إففي اآلية ، الفكرة ؿبلها من قلوهبم
 .(ّ)ربمل العظة كالعربة

ر حىت ال يكوف اؼبرء من اؼبعرضُت على التفكٌ ضمٍت ربفيز  كالنعي عليهم، كيف ىذا اإلخبار
 ر.عن ذلك كربذير من الغفلة عن التفكٌ 

عبادة فمنحو السمع كالبصر، كغرس فيو كقد كىب هللا لئلنساف ما يعينو على أداء ىذه ال
داعي الفطرة ككصف لو ؾباالت ليجوؿ فيها عقلو كيصوؿ، اترة يف النفس، كاترة يف الكوف، كأخرل 

 يف النبات كغَتىا يف اغبيواف كىكذا.

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿ :يقوؿ هللا تعاىل

 ."ٖٕ"النحل  ﴾  ۆئ ۆئ ۈئ

 .(ْ) كبصر كفؤادكاغبصوؿ على اؼبعرفة من ظبع  أم كىبكم ما تستطيعوف بو االدراؾ

 لتكوف عون لو يف العابدة كالطاعةاغبكمة من كىب هللا لئلنساف ىذه األعضاء كاغبواس؛ ك 

من منًن هللًا تعاىل الكثَتة على عباده، كاؽبدؼ منها استعماؽبا يف التفٌكر، فالتفكر السليم  يكى، (ُ)

                                                           
 . ِّٖص ، ْج ، تفسًن البغوي، البغوي  (ُ)
 .َُِِص ، ابن عطيةتفسًن ، ابن عطيةانظر:  (ِ)
 .ُْٖص ، ْج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتانظر:  (ّ)
 .ّٖٗص ، ُِج، تفسًن القرطيب، القرطيبانظر:   (ْ)



 
 

ٕٗ 

العباد إىل تقدير هللا تعاىل حق قدره، كيًتتب على ذلك شكر اؼبتواصل يف كل شيء من حولنا يوصل 
 هللا كطاعتو.

فتوجيو العباد للتفكر للوصوؿ إىل  ﴾  ۆئ ۆئ ۈئ﴿على ذلك ختم اآلية بقولو:  كيدؿٌ 
معرفة العبد لعظمة ربو كخالقو، كاالقرار بتوحيده من خبلؿ ابصاره آلايت ربو، كعظيم صنعو يف 

لى ما تفٌضل بو عليو من نعم ال ربصى:)ألف إبصارىا يؤدم إىل ـبلوقاتو يتبعو شكر اؼبنعم ع
 .(ِ)الشكر(

 ،ها يف مرضاةحسن استخدامك ، ادراؾ أنبية تلك اغبواسكيف اآلية أضافة إىل ذلك ربفيز إىل 
 كالنكوص عن طريق اؽبداية.  ،هللا تعاىل كالتحذير من االستعانة هبا يف جحد فضلو

بصار كاأل، ال لذكم العقوؿ اؼبدركةإكوف بادة عظيمة ال تكخبلصة ؼبا سبق: فإف التفٌكر ع
 الٌنافذة. 

 

 .: التحفيز ابحلوارادلطلب الثاين
كل شيء تغَت من حاؿ إىل حاؿ فقد حارى وبيور ..ك .الرجوع عن الشيء كإليو): اغبىٍور يف اللغة

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿ اىل:تع اؿ هللاقالتحاكر ة يف الكبلـ كمنو : اؼبرادٌ واراغبااكرة ك ك ) (ّ)حوران(

 .(ٓ)كرباكركا تراجعوا الكبلـ بينهم( ، ك: )حاكره ؿباكرة كحوارا جاكبو كجادلو(ْ) ( "ُ"اجملادلة  ﴾ ٿ ٿ

ؤخذ من التعريفات السابقة كجود طرفُت أك أكثر يًتدد بينهما كبلـ أك حديث، كيًتاجعاف يي 
 اثنُت، كيًتاجعوفقضية أك حديث بُت طرح كىي صورة اغبوار اؼبعركفة حيث تي ، عنو، كيعوداف إليو

                                                                                                                                                                                     
 .َٗٓص ، ْج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتانظر:  (ُ)
 . َّٗص ، ُِج ، تفسًن القرطيب، القرطيب  (ِ)
 . .بتصرؼَُِْص، مادة )حور(، لسان العرب، ابن منظورانظر:   (ّ)
 .ُٖٕ-ُٕٕص، مادة )حور(، نآادلفردات يف غريب القر ، االصفهاين  (ْ)
 .َِٓص ، ُج  ، مادة )حار(، ادلعجم الوسيط  (ٓ)



 
 

ٖٗ 

كمن خبلؿ اؼبعٌت اللغوم يبكن ، ثربُت رأيُت كأك فيها، كيًتددالكبلـ فيها كيقٌلبوهنا كيتغَت الكبلـ 
 كبلـ كتردده بُت اثنُت أك أكثر. تعريف اغبوار بتعريف مبٌسط أبنو: تراجع ال

) مناقشة بُت طرفُت : نو عبارة عنأ -كهللا أعلم  فبا ظهر يل -كمن التعريفات اعبامعة للحوار
أك أطراؼ ييقصد هبا تصحيح كبلـ، كإظهار حجة، كاثبات حق، كرفع شبهة، كرد الفاسد من القوؿ 

 .(ُ)كالرأم(

زاد عليو توضيحان ؼبقاصد إال أنو توسع فيف التعريف السابق تناسب مع اؼبعٌت اللغوم للحوار، 
كرفع الشيبو، كاثبات اغبق كىي ذاهتا مقاصد اغبوار يف  بياف اغبجج، كىيكغاايتو األساسية ، اغبوار

 القرآف كالسنة.

كاغبجة  العقل كالفكر استعماؿ حث على ما فيو من ىو سلوبكمكمن التحفيز يف ىذا األ
 ،جج كعرضهاقدراتو يف االقناع، كبسط اغبي ك ، نساف الستعماؿ مهارات اغبواركالربىاف كدفع اإل

ككاف للحوار حضور كاسع يف  ككفو عن الشر ،كحثو على اػبَت، خر كاستمالتواآلككسب الطرؼ 
ككاف أكثره منو بلفظ .(ِ) ؼببادئ اغبوار اإلسبلـتقرير  فبا يبُت، وكثَتان بلفظصرٌح  مل يي  لكنالقرآف الكرًن 

 القوؿ كما تصرؼ منها.

كالتشويق الدافع  كعدـ استطراده بعيدان عن الواقع، )أبسلوبو الوصفي اعبيد: كامتاز اغبوار القرآين
دبعنو احتواءه على خاصية الوصف كالًتكيز على نقطة اغبوار مع التحفيز على  (ّ)للمتابعة بلهفة(

االستمرار فيو كيظهر ىذا جليان من خبلؿ حوارات القصص القرآين سواء قصص االنبياء أك قصص 
 االمم السابقة.

ی جئ حئ مئ ىئ ی ی ی ﴿: كمثاؿ ذلك حوار صاحب اعبٌنتُت يف سورة الكهف

ٺ ٺ ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ يئ جب حب خب مب ىب

                                                           
 . ٔص ، د.ج، ُط، أصول احلوار وآدابو يف اإلسالم، بن ضبيد (ُ)
 . ِّص ، د.ج، ّٔعدد ، " احلوار وادلناظرة يف اإلسالم أمحد ديدات منوذجاً يف العصر احلديث"، السنيدم انظر: (ِ)
 .َْ-ّٗص، د.ج، ُط، احلوار يف اإلسالم، اؼبوجاف (ّ) 



 
 

ٗٗ 

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

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڃ ڃ ڃ چ چ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ."ُْ-ّْ"الكهف  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ہ ہ ہ

لصنفُت من الناس كىم: )الشاكر لنعمة هللا، كالكافر  رب هللا تعاىل مثبلن يف اآلايت السابقة ض
 .(ُ)ؽبا، كما صدر من كل منهما(

مرتُت كيؤخذ من ذلك بياف أف  ﴾ڦ ڦ ﴿كقد صرٌح يف اآلايت السابقة بلفظ اغبوار  
فيما بعد  كاستمر تردد القوؿ بينهما، الكبلـ بُت ىذين الطرفُت كالذم بدأه أحدنبا مث راجعو الثاين

 .اكرة كاغبوار كتوضيح ؼباىيتوىو بياف ألصل ا

أم: )ىباطبو كهباكبو(  ﴾ڦ ڦ﴿ يف قولو تعاىل: فسركفكيف التأكيد على ذلك يقوؿ اؼب
 .(ّ))كنبا يتحاكراف، أم: يًتاجعاف بينهما(: كقيل(ِ)

الكفار يف النار،  ستخدـ اغبوار يف القرآف أيضان للًتىيب كبياف اغبسرة كالندـ اليت يبوء هبماكيي 
كأصحاب اعبنة من حوارات كخصومات شديدة من ، فيما دار بُت أصحاب النار كيتضح ىذا جليان 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ مثل قولو تعاىل:

 ."ُٔ-ٗٓ"ص  ﴾  ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حب خب مب

رين كيظهر ىذا من ة كاػبصومة بُت اؼبتحاكً ؿ كاؼبهانالذٌ  جوٌ السابق مشهد اغبوار  يتمثل يف
لًتىيب العباد من وارات فيخرب هللا تعاىل عن ىذه اغب، تبادؿ الشتائم كالدعاء على بعضهم ابلبؤس

 دركب النجاة.السَت يف ك  ،على االيبافؽبم  كربفيزان ، اقًتاؼ ما اقًتفوه كأفضى هبم ؽبذا العذاب

                                                           
 .ْٕٔص، تفسًن السعدي، السعدم (ُ)
  ُُٕص، ٓج ، تفسًن البغوي، البغوم (ِ)
 .ْٕٔص ، تفسًن السعدي، السعدم (ّ)



 
 

ََُ 

ترسيخ معاين  كاف من أىدافها أيضان   القصصكفبا سبق يتضح أف اغبوارات القرآنية يف
نعم، كاغبث على خبلؽ الدين اغبنيف من شكر اؼبنعم، كالتحذير من خطورة كفر الأك  ،االيباف

 خبلؽ اغبميدة.االستقامة على األ

ف الكرًن أبسلوب اغبوار، ككضع أسسو اؼبتينة عملت السنة النبوية أيضان على ترسيخ آككما اىتم القر 
وب فكاف اغبوار النبوم كسيلة للببلغ، كالدعوة، كاغبث كالتحفيز، كترسيخ اؼبفاىيم االيبانية ىذا األسل

 كاألخبلقية كالسلوكية.

و صلى حواراتك ف الكرًن يف أتصيل ىذا األسلوب، كبناء منهجو؛ آكاىتدت السنة هبدم القر  
  .ما كيلًٌف حبملو كبيانوأراد هبا الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص تبليغ كلها  حقّّ هللا عليو كسلم 

كقد ازبذ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من أسلوب اغبوار كسيلة أصيلة من كسائل التعليم كالًتبية كيظهر ىذا 
كيٍم يػيعىلًٌميكيٍم  »: الذم قاؿ يف هنايتويف حواره اؼبشهور مع جربيل عليو السبلـ  جليان  فىًإنَّوي ًجرٍبًٍيلي أىاتى

 .(ُ)«ًديٍػنىكيمٍ 

كعمـو اؼبسلمُت  ٌلم الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من خبلؿ اغبوار مع جربيل عليو السبلـ الصحابةى فقد ع
، كت توضيحها بطريقة السؤاؿ كاعبواب كىي (كااليباف، كاإلحساف اإلسبلـ)ية اإلسبلمسس العقيدة أي 

 طريقة تعليمية كدعوية نفعة كىكذا شأف كثَت من اغبوارات النبوية.

كيٍم : صد ىذا اغبوار الطويل بقولواص الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو مقكيظهر كيف ػبٌ  )فىًإنَّوي ًجرٍبًٍيلي أىاتى
ربفيز للصحابة، كاؼبسلمُت من بعدىم للسعي إلدراؾ الدرس الذم جاء بو كيٍم ًديٍػنىكيٍم( كيف ىذا يػيعىلًٌمي 

 س يف حياهتم.جربيل عليو السبلـ بطريق اغبوار، كالعمل على تطبيق ىذا الدر 

األسلوب كترسيخو لتستفيد  فبا سبق يتضح كيف عمل القرآف كالسنة معان على أتصيل ىذا
من متغَتات، كربدايت  األمة بو اليـو يف كاقعها اؼبعاصر، كاؼبستقبلٌي السيما فيما سبرٌ الدعوة منو 

                                                           
نو كتعاىل ابب اإليباف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإليباف إبثبات قدر هللا سبحا، كتاب اإليباف،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)

 (ُ )رقم، ّٖ-ّٕص ، ُج ، كبياف الدليل على التربم فبن ال يؤمن ابلقدر كاغبلظ القوؿ يف حقو



 
 

َُُ 

ليتو كأصبح مزهبان من تدعوىا للعودة إىل اقتفاء خطى الكتاب كالسنة يف أسلوب اغبوار الذم فقد فاع
 اػبصومة، كلوم عنق اغبقيقة، كاالنتصار للنفس.



 
 

َُِ 

 
 

 الثالث صلالف
 ألساليب التحفيز يف الدعوة إىل هللا تعاىل الدعوي ةالتطبيقات 

 



 
 

َُّ 

 متهيد: 
التحفيز القرآنية  بعضان من أساليب –حبمد هللا تعاىل  -الثاين من ىذا البحث الفصلبعد أف تناكؿ 

 اف تطبيقات أساليب التحفيزلبي الفصلف جانب التحفيز الذم اشتملت عليو أييت ىذا كبيا، كالنبوية
ككيف يستثمر الداعية تلك األساليب التحفيزية يف دعوتو كصوال ن إىل ربقيق ، يف ؾباؿ الدعوة إىل هللا

 كأكرب قدر من التأثَت.، اؼبقاصد الدعويٌة على أكمل كجو

جعلهما على حذك بُت الشيئُت، كطابق  ،ؽكاالتفا، وافقةاؼب)كيراد ابلتطبيق يف اللغة معٌت 
كيفية : فعندما يقاؿ تطبيق أساليب التحفيز مثبلن يف الدعوة إىل هللا تعاىل ييراد بذلك (ُ)( كاحد

 أخوذ من الكتاب كالسنةاألسلوب اؼب أف يتم تفعيلك ، ساليب من قبل الداعيةاالستفادة من تلك األ
 االهتا، لتطبيقو فيها ربقيقان ؼبقاصد القرآف كالسنة منو.على أرض كاقع الدعوة كؾب

 : يف طبسة مباحث ىي الفصلكجاء 

  .الًتغيب كالًتىيباؼبوعظة ك  : تطبيقات أسلوبكؿاؼببحث األ
  .مثاؿتطبيقات أسلوب القصص كاأل: ثايناؼببحث ال

 تطبيقات أسلوب القدكة كاؼبدح كالذـ : اؼببحث الثالث
 قات أساليب إاثرة كجذب االنتباه.: تطبيرابعاؼببحث ال

 الدعوة للتفكر كاغبوار.تطبيقات أسلوب  امس:اؼببحث اػب
 

                                                           
 .ُّٔص  مادة )ط ب ؽ (، سلتار الصحاح، الرازم ((ُ



 
 

َُْ 

 .تطبيقات أسلوب ادلوعظة والرتغيب والرتىيب :ولدلبحث األا
 كفيو مطلباف:

 أسلوب ادلوعظة. : ادلطلب األول
ہ ﴿ يف القرآف نصان فقاؿ عاىل عليهااؼبوعظة اغبسنة من أساليب الدعوة إىل هللا تعاىل اليت نٌص هللا ت

 "ُِٓ" النحل ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ىو  كقيل: ،عاء إىل هللا ابلًتغيب كالًتىيبجاء يف معامل التنزيل: )اؼبوعظة اغبسنة: ىي الد
)أمر هللا تعاىل رسولو  بقولو: آخر على ىذاكيؤكد  (ُ)القوؿ اللُت الرقيق من غَت غلظة كال تعنيف(

اىل دين هللا كشرعو بتلطف كىو أف يسمع اؼبدعو حكمة، كىو الكبلـ الصواب القريب  ملسو هيلع هللا ىلص أف يدعو
كلُت الكبلـ من الًتغيب القويل كىو أف يقع الكبلـ موقعو اعبميل  (ِ)الواقع من النفس أصبل موقع(

 .ف يقع فقطمن النفس ال أ

ؿ من فاألدب يف القو ، (ّ)( )أف زبتلط الرغبة ابلرىبة كاالنذار ابلبشارة: كاؼبوعظة اغبسنة أيضان 
كاؼبنهج اليت سلوبُت تتحقق بو اغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة يف الدعوة، كاختبلط األ، اؼبوعظة اغبسنة

 ف كمواعظو.آاستمدت منو ىو القر 

كالًتبية األخبلقية كالسلوكية  ،كمواعظ القرآف كثَتة كمتنوعة ما بُت الدعوة إىل هللا تعاىل
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  }: ؾ كتعاىل ؿبفزان عباده على التقولتبار  للمسلم من ذلك قولو

﮻  ﮼ ﮽  ھ   "07_07{ "األحزاة   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ 

  (ْ)(الصواب كالعدؿ كالصدؽ)كالقوؿ السديد ىو 

                                                           
 .ِٓص ، ٓج ، تفسًن البغوي ، البغوم (ُ)
 .ُّٓص ، ٓج ، ّط  ، تفسًن البحر احمليط، األندلسي (ِ)
 .ُّٓص، مرجع سابق (ّ)

 .ّٕٗص، ٔج ، تفسًن البغوي، البغوم (ْ)



 
 

َُٓ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  }: كيقوؿ يف موضع آخر ؿبذران عباده من فتنة الدنيا كمقرران ليـو البعث

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

 الشيطاف يفتننكم ال كاؼبعٌت:) (ُ)ؿبالة( ال كائن )اؼبعاد:أم       ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ}" ٔ_ٓ"فاطر  ﴾چ چ
كيتعلم الدعاة من تلك  (ِ)(أفاؾ كذاب غرَّار فإنو كلماتو كتصديق هللا رسل اتباع عن كيصرفنكم

 : اؼبواعظ

بب لصبلح ا سكأهنم ،ذم ال ىبالف القرآف كالسنة_التمسك ابلتقول كالقوؿ السديد يف دعوهتم كال
 كقبوؿ األعماؿ عند هللا تعاىل.

:)فالسعيد من الـز أصبل كاحدا على كل حاؿ كىو مبينان فضيلة التقول كأنبيتها يقوؿ ابن اعبوزم
كإف عويف سبت النعمة عليو  تقول هللا عز كجل فإنو إف استغٌت زانتو كإف افتقر فتحت لو أبواب الصرب

يريد أف التقول ىي اليت تعصم اؼبسلم بفضل هللا تعاىل يف كل تقلبات حياتو  (ّ)إف ابتلي ضبلتو(ك 
كالدعاة يتعرضوف ؽبذه التقلبات أشد من غَتىم الحتكاكهم الدائم ابؼبدعوين فيحتاجوف إىل ما 

 ينجيهم بفضل هللا تعاىل من الغرؽ يف قيعاف األىواء كالتجاذابت البشرية كالنفسية.

جوب تعلم الداعية العلم الشرعي حىت يوفق بفضل هللا تعاىل للقوؿ السديد يف دعوتو فبل يدعو _ ك 
 (ْ)الدين( )من يرد هللا بو خَتا يفقهو يف: م فبل يوافق اغبق كال ييصب السنة يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصبغَت عل

العلم ابألحكاـ : .كعرفان .هبعلو فقيهان يف الدين: أم( يفقهو): قػىٍولو ): قاؿ صاحب عمدة القارم
.. ألنو  الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ابالستدالؿ...كفيو فضل الفقو يف الدين على سائر العلـو

                                                           
 .ّْٓ، ص، ٔج، تفسًن بن كثًن ، ( ابن كثَتُ)
 ّْٓص، ٔج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ِ)

 .ٔٗص، مرجع سابق، صيد اخلاطر، ابن اعبوزم  (ّ)

 (ُٕرقم) ، َّص، الدين يف يفقهو خَتا بو هللا يرد من ابب، العلم كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ْ)



 
 

َُٔ 

كيظهر من كبلـ العيٍت أنبية الفقو الشرعي للداعية  (ُ)(يقود إىل خشية هللا تعاىل كالتزاـ طاعتو
 ا يوصل بو اؼبدعوين إىل طاعة هللا تعاىل كخشيتو. فيتحصل منو ما يقيم بو حد العلم الضركرم منو كم

_ اغبذر من اإلغًتار ابلدنيا كهبرجها فهي دار الغركر كاغبذر كذلك من عداكة الشيطاف البن آدـ 
 ى دخوؿ النار إذا تتبعوا خطواتو.حىت وبملهم عل

يف قولو تعاىل: موعظة لقماف البنو يف القرآف الكرًن كمن صور اؼبواعظ الًتبوية اؼبهمة للدعاة 
 ( ُّ )لقماف ﴾  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 كىي: الشريعة أصوؿ اؼبوعظة ىذه يف لقمافي  صبع يقوؿ صاحب التحرير كالتنوير: )كقد
 .(ّ)كافقو يف ذلك آخركفك  (ِ)النفس( كأدب اؼبعاملة، كأدب كاألعماؿ، االعتقادات،

ريدة من اؼبواعظ، كالوصااي االيبانية، كالًتبوية، كبيانن لذلك فقد حفزًت اآلايت إىل صبلة ف
كالسلوكية لبلمتثاؿ هبا ابدئة أبنبها كىو تصفية العقيدة فنهى لقماف ابنو عن الشرؾ ألنو ظلم كبَت 

 فبل مساكاة بُت اػبالق كاؼبخلوؽ البتة.، (ْ)للنفس بل ىو:)أعظم الظلم(

بياف حق الوالدين، مبينان عظيم فضلهما، مث تتابعٍت الوصااي فبعد تقدًن حق هللا تعاىل جاء 
(ٓ)ككيفية معاملتهما ابغبسٌت كاقًتاف ىذين األمرين كثَت يف القرآف 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ 

 ﴾  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
كلبياف أنبية  (ٔ)الكبلـ( لوعي السامع نشاط )ذبديد: كتتواىل الوصااي كاؼبواعظ بتكرير النداء لو لغرض

الحقو فبا يتعلق ببياف سعة علم هللا تعاىل، كقدرتو، كلطفو، كاحاطتو أبصغر  ما سيخربه من كبلـ

                                                           
 .ٖٕ_ ْٕص ، ِج ، عمدة القاري، ؿبمود العيٍت (ُ)

  .ُْٓص، ُِج ، التحرير والتنوير، ابن عاشور (ِ)
 .ْٖٔص ، تفسًن السعدي، السعدم (3)
 .ّّٔص، ٔج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (4)

 .ّّٔص، ٔج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتانظر:  ((ٓ
 . ُِٔص ، ُِج ، التحرير والتنوير، ابن عاشور (ٔ)



 
 

َُٕ 

األشياء، ليكوف منو على حذر فلو كانت اؼبعصية بقدر حبة اػبردؿ وبضرىا هللا كهبازم هبا يـو 
كانت أك شران  (ُ)القيامة خَتا ن

﮸  ﴿   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

﯀  ﯁   ﴾ ﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ 
)اغبثُّ على مراقبة هللا : بياف سعة علم هللا، كاحاطتو كما يقوؿ بعض اؼبفسرينكييقصد من 

كىو كجو من كجوه  (ِ)تعاىل، كالعمل بطاعتو مهما أمكن كالًتىيب من عمل القبيح قٌل أك كثير(
التحفيز ابؼبوعظة يف اآلية، كىدؼ من أىدافها الكثَتة يف القرآف الكرًن، كىو التحفيز على مكاـر 

ؽ، فإف االنساف إذا استشعر يف نفسو مراقبة هللا لو، كاطبلعو على كل خفاايه استقاـ عملو، األخبل
اسب  (ّ)كينتقلي بعد ذلك إىل األمر إبقامة الصبلة اليت تعترب أصبلن لؤلعماؿ الصاغبة  فهي أكؿ ما وبي

نهي عن اؼبنكر، كأراد عليو العبد، كعليها يتوقف صبلح أمره يف الدنيا كاآلخرة، مث األمر ابؼبعركؼ كال
ر كتكميل غَته بذلك أبمره لقماف من خبللو ربفيز ابنو إىل:)تكميل نفسو بفعل اػبَت كترؾ الش

ألف تكميل الغَت يسبقو تكميل النفس حىت يكوف الداعي صادقان يف دعواه، مث ىبتم ابؼبواعظ  (ْ)كهنيو(
للناس كىو االعراض عنهم احتقاران ؽبم،  الًتبوية، كاآلداب السلوكية من الدعوة إىل عدـ تصعَت اػبد

كغٌض ، كآمران لو التواضع ؽبم، نىيان إايه عن اػبيبلء كالكرب، طالبان منو القصد يف اؼبشي كاالعتداؿ فيو
         ﴿(ٓ)الصوت، فمن عبل صوتو بغيض إىل هللا تعاىل

  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب         ڭ ڭ ڭ

كيستفيد الدعاة يف تطبيق ىذه  ﴾ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج
 : ا يليدباؼبوعظة يف كاقعهم الدعوم 

                                                           
 .ّّٕص، ٔج، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتانظر : (ُ)
 .ْٗٔص ، تفسًن السعدي، السعدم (ِ)
 . ُْٔص ، ُِج ، التحرير والتنوير، ابن عاشورانظر:  (ّ)
 .ْٗٔص ، تفسًن السعدي، السعدم (ْ)

 . ّّٗ - ّّٖص ، ٔج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَتانظر: ( (ٓ



 
 

َُٖ 

بُت كيراد هبا أف يبزج الداعية   (ُ)ـباطبة العقل كالعاطفة معان  اعبمع بُت: أف من اغبكمة يف اؼبوعظة _
كىذا ظاىر من  ة يف النفوساؼبكاف لرسوخ اؼبوعظ لتهيئة؛ ااثرة العاطفة كالوجدافك ، اػبطاب العقلي

نها ؼبناداة لفاظ كأحسفيختار الداعية يف خطابة أصبل األ" لقماف البنو بلفظ البنوة "اي بٍتمناداة 
 اؼبدعو كجذب انتباىو كذبديد نشاطو بتكرارىا.

 دأكربتل العقائد تلك اؼبنزلة حيث ب، البدء يف اؼبوعظة أبىم األمور كأعظمها منزلة كمكانة يف الدين _
 .لقماف موعظتو ابلنهي عن الشرؾ

من  _أف تكوف مواعظ الدعاة كموضوعاهتا شاملة ألىم ما يرتبط بواقع اؼبدعوين كما يف ىذا الوقع
الجتناهبا دبعٌت مواكبة الدعاة للعصر كعدـ اكبصارىم يف بوتقة  مساكئ يرغب الدعاة ابلتحذير منها

 كاقعهم ال يفقهوف منو شيئان. كاحدة كإؼبامهم بفقو الواقع فبل يكونوا عالة على

كقد اعترب بعض من كتبوا يف ىذا اؼبوضوع أف فقو الواقع مرجعو الكتاب كالسنة كفهم السلف 
 (ِ)كىو من صميم معٌت استبانة سبيل اجملرمُت كفهم مؤامراهتم للدين 

قماف البنو خبلؽ اغبسنة كالسلوكيات اعبيدة يف ثنااي اؼبوعظة فقد توالت مواعظ ل_التحفيز على األ
 .كالتعامل مع الغَت ابألمر بغض الصوت كعدـ تصعَت اػبد للناس، شاملة اآلداب النفس كتكميلها

 : ألسلوب اؼبوعظةأيضان كمن التطبيقات الدعوية 

رعت خطب اقتناص الفرص يف الوعظ عند حصوؿ اغبىدث كما ىو منهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؽبذا شي ضركرة 
، َت الناس ككعظهم كقت حصوؿ اغبدثلتذك؛ كغَتىا كاالستسقاء، كاػبسوؼالعبادات كالكسوؼ 

كرغبتو يف ، ىل صدؽ قائلهاإؼبناسبة الوقت كاغباؿ ؽبا اضافة ؛ كانت خطب النيب ملسو هيلع هللا ىلص كمواعظو مؤثرةك 
 .ىداية الناس كاستنقاذىم من النار

                                                           
 .ُُْ-َُْص، د.ج، د.ط، القرآن الكرمي وتطبيقاتو الرتبوية التحفيز الرتبوي يف، انظر : غبافظي (ُ)

 .ُّٗ_ُّٖص ، مرجع سابق، فقو مقاصد الدعوة إىل هللا تعاىل وأثره يف حياة الداعية، انظر : القعود (ِ)



 
 

َُٗ 

ٍوًت أىحىدو كىالى غًبىيىاتًًو كىلىًكنػَّهيمىا إفَّ الشَّ » :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عندما كسفت الشمس رى الى ىبىًٍسفىاًف ًلمى ٍمسى كىاٍلقىمى
ةً  ًت اّللًَّ ييرًيًهمىا ًعبىادىهي فىًإذىا رىأىيٍػتيٍم ذىًلكى فىافػٍزىعيوا ًإىلى الصَّبلى  .(ُ)«آيػىتىاًف ًمٍن آايى

 : حيث ؼبوعظة كالتذكَتيف ا ذا اغبدث العظيمؽب ملسو هيلع هللا ىلصاستثماره  يةبلحظ كيفيي ك 

أك لشمس فنفى أف يكوف لاإليباف حقائق  أكالن إىل اعبزء األىم كىو تثبيتتوجيو الناس _قاـ ملسو هيلع هللا ىلص ب 
بل نبا من آايت هللا تعاىل، كيف ىذا يقـو الدعاة حبماية العقيدة يف ؛ أبحد من البشرصلة  القمر

 موقف يطرأ فيو على الناس ما يشوهبا.

كيف ىذا حث على أك غَته  دثلرجوع غبكم الشرع فيما يقـو بو اؼبدعو أك الداعية ذباه ىذا اغب_ ا
اؼبستجدات كما فعل ابن تيمية يف اإلفتاء بوجوب قتاؿ التتار حيث طبق حكاـ الشرع ذباه معرفة أ

 (ِ)الفقو دبستجدات اغبدث

ا ينفع الدعوة فإذا اصطدـ الداعية أف يطبق الدعاة يف كاقعهم الدعوم مهارة استغبلؿ اغبدث يف م_ 
مثبل دبوقف عفوم أماـ اؼبدعوين يقـو بتوظيفو يف الوعظ كالبياف دبا يرسخ اؼبفاىيم االهبابية عند 

اؼبوعظة كتزيد من رسوخها يف نفوس داـ الوسائل اؼبشركعة اليت تدعم استخن عن طريق اؼبدعوي
 أىفَّ فقد ركم: ): بيئية ؿبيطة ابؼبدعوين كقت اؼبوعظةاؼبخاطبُت سواء كانت قوالن أك فعبلن أك اشارة أك 

نػىفىتىوي  كىالنَّاسي  اٍلعىالًيىةً  بػىٍعضً  ًمنٍ  دىاًخبلن  اًبلسُّوؽً  مىرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  رَّ  كى  فػىتػىنىاكىلىوي  مىيًٌتو  أىسىكَّ  جًبىٍدمو  فىمى
ذى  بُّ  أىيُّكيمٍ  قىاؿى  مثيَّ  أًبيذينًوً  فىأىخى ا أىفَّ  وبًي ذى بُّ  مىا فػىقىاليوا ًبًدٍرىىمو  لىوي  ىى بُّوفى  قىاؿى  بًوً  نىٍصنىعي  كىمىا ًبشىٍيءو  لىنىا أىنَّوي  كبًي  أىربًي

افى  لىوٍ  كىاّللًَّ  قىاليوا لىكيمٍ  أىنَّوي  يِّا كى افى  حى بنا كى ٍيفى  أىسىكُّ  أًلىنَّوي  ًفيوً  عىيػٍ نٍػيىا فػىوىاّللًَّ  فػىقىاؿى  مىيًٌته  كىىيوى  فىكى  أىٍىوىفي  لىلدُّ
ا ًمنٍ  اّللًَّ  عىلىى ذى  (ّ)( عىلىٍيكيمٍ  ىى

                                                           
 (َُٖٓرقم) ، ِٖٓص، ابب ال تنكسف الشمس ؼبوت أحد كال غبياتو، كتاب الكسوؼ،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)
 .ُُْص ، د.ج، د.ط، فقو الدعوة إىل هللا تعاىل وأثره يف حياة الداعية، القعودر :ؾبموع فتاكل بن تيمية :مقتبس من انظ (ِ)

 (ِٕٓٗرقم) ، ِِِٕص، ْج، كالرقائق الزىد كتاب ، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ّ)



 
 

َُُ 

ذلك  بسؤاؽبم عن قيمة كاكتناؼ الناس لويظهر من اغبديث كيفية استغبلؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؼبركره يف السوؽ 
كما كاف استفهامو إال للتحفيز على قيمة كعظيو ابلغة األنبية  (ُ)(ذف)صغَت األ :اعبدم األسك أم

 كمن ىذا يتعلم الدعاة: هللا تعاىل. علىىواف الدنيا ىي بياف 

دعوتو فيقصد الدعاة أماكن  _اغبرص على اقتناص الفرص من التفاؼ اؼبدعوين حوؿ الداعي لبثٌ 
ذبمع اؼبدعوين أك ىبططوف للقياـ بلقاءات دعوية كـبيمات كملتقيات تتم فيها اؼبوعظة الدعوية بصور 

 د سبثيلي ىادؼ ال يتناّف كغَتىا. كأشكاؿ متنوعة ما بُت كلمة كمشه

يف تعزيز القيمة الوعظية كالسلوكية اليت يراد ايصاؽبا فقد كوسيلة _ استخداـ البيئة ايطة ابؼبدعوين  
جعل ملسو هيلع هللا ىلص التدليل هبواف الدنيا عند هللا تعاىل كهواف ىذا اغبيواف اؼبعيب كزىد الناس فيو حيان فضبلن عن  

تكوف البيئة عامبلن مهما يف الدعوة ال ىبفى على الداعية العناية بو فهو: )وبتاج إىل معرفة ف كونو ميتان 
لغتهم كؽبجتهم كعاداهتم كاالحاطة دبشكبلهتم كنزعاهتم اػبلقية كثقافتهم كمستواىم اعبديل كالشبو اليت 

 (ِ)انتشرت يف ؾبتمعهم كمذاىبهم( 

ما يكوف من كسائل التواصل االجتماعي كثَت الاليـو  الدعاة كاؼبدعوينيتوافر يف بيئة ك 
مع عدد كبَت من اؼبدعوين دكف اغباجة جباؼبناسبة للموعظة  تويف أكقااالستغبلؿ األمثل لو بتوظيفو 

سواء برسالة نصية أك ؿبدد حبيث تصلهم مواعظ الداعية أك مكاف  للوقوؼ أمامهم أك صبعهم يف زمن
 هولة كيسر. بسصورة أك بث مباشر يصل عبميع العامل 

 ساليب الوعظية افزة لتدعيم اؼبوعظة.اغبوار كاالستفهاـ كالقسم كاألمثاؿ من األ أسلوبأف _

 : أيضان يف أسلوب اؼبوعظة للدعاة التطبيقات كمن 

فإف ذلك أدعى لقبوؽبا  ؼبوعظة مىت ما قامت اغباجة إليهاعن ا ع أك التباطؤعدـ التسرٌ االتزاف فيها ك 
هبمعهم كيقـو ف النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا كقع األمر كاحتيج فيو للموعظة الفورية أرسل ألصحابو كأتثَتىا، فقد كا

                                                           
 .َُٖٕص ، شرح النووي على مسلم، النوكم (ُ)

 .ََُص ، د.ج، ِط، ضوء الكتاب والسنة مفهوم ونظر وتطبيق مقومات الداعية الناجح يف، القحطاين (ِ)



 
 

ُُُ 

ككاعظان ؽبم كليس أدؿ على ذلك فبا حصل يـو تقسيم الغنائم يف حنُت كما كجده  فيهم خطيبان 
 .منهامن اعطاء اؼبؤلفة قلوهبم األنصار يف أنفسهم 

 كىملىٍ  قػيليوبػيهيمٍ  اٍلميؤىلَّفىةً  يف  النَّاسً  يف  قىسىمى  حينػىٍُتو  يػىٍوـى  ملسو هيلع هللا ىلص رىسيولًوً  عىلىى اّللَّي  أىفىاءى  لىمَّا ): فقد ركم أنو
ئنا اأٍلىٍنصىارى  يػيٍعطً  يػٍ أىنػَّهيمٍ  شى ديكا فىكى هيمٍ  ملىٍ  ًإذٍ  كىجى  أىملىٍ  اأٍلىٍنصىارً  مىٍعشىرى  ايى  فػىقىاؿى  فىخىطىبػىهيمٍ  النَّاسى  أىصىابى  مىا ييًصبػٍ

الن  أىًجٍدكيمٍ  اكيمٍ  ضيبلَّ دى تيمٍ  يب  اّللَّي  فػىهى ا يب  اّللَّي  فىأىٍغنىاكيمٍ  كىعىالىةن  يب  اّللَّي  فىأىلَّفىكيمٍ  ميتػىفىرًًٌقُتى  كىكينػٍ ئنا قىاؿى  كيلَّمى يػٍ  شى
ٍنػىعيكيمٍ  مىا قىاؿى  أىمىنُّ  كىرىسيوليوي  اّللَّي  قىاليوا يبيوا أىفٍ  يبى ا قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اّللَّي  لَّىصى  اّللًَّ  رىسيوؿى  ذبًي ئنا قىاؿى  كيلَّمى يػٍ  شى
تػىنىا قػيٍلتيمٍ  ًشئػٍتيمٍ  لىوٍ  قىاؿى  أىمىنُّ  كىرىسيوليوي  اّللَّي  قىاليوا ا ًجئػٍ ذى ا كى ذى  كىاٍلبىًعَتً  اًبلشَّاةً  النَّاسي  يىٍذىىبى  أىفٍ  تػىٍرضىٍوفى ال أى  كىكى

بيوفى  اًلكيمٍ  ًإىلى  كىسىلَّمى  لىٍيوً عى  اّللَّي  صىلَّى اًبلنَّيبًٌ  كىتىٍذىى  النَّاسي  سىلىكى  كىلىوٍ  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  اٍمرىأن  لىكيٍنتي  اؽبًٍٍجرىةي  لىٍوالى  رًحى
ره  كىالنَّاسي  ًشعىاره  اأٍلىٍنصىاري  كىًشٍعبػىهىا اأٍلىٍنصىارً  كىاًدمى  لىسىلىٍكتي  كىًشٍعبنا كىاًداين  تػىٍلقىٍوفى  ًإنَّكيمٍ  ًداثى  أيثٍػرىةن  بػىٍعًدم سى

  (ُ)( اغبٍىٍوضً  عىلىى تػىٍلقىٍوين  حىىتَّ  فىاٍصربيكا

يظهر يف ىذه اؼبوعظة البليغة مدل حسن استخداـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ألسلوب اؼبوعظة يف ك 
كيستفيد ، اؼبواقف اؼبهمة حينما تتحكم الطبيعة البشرية دبا جيبلت عليو من رغبات يف نفوس الناس

 : تطبيق ما يلياؼبوعظة  يف تلك أسلوب النيب ملسو هيلع هللا ىلصمن  الدعاة

أنو مىت ما قامت اغباجة للموعظة فعلى الداعي أال يتأخر عنها السيما كقت كقوع الفتنة كخشية _
األمر ىنا يؤدم إىل مفاسد عظيمة فإف كاف الداعية اليـو مسؤكالن عن  التنازع بُت اؼبسلمُت، ألف ترؾ

فإنو ال يغفل عما يدكر فيما ربت سلطتو من مشاكل كقضااي مركز دعوم أك مسجد يف اغبي 
 اأٍلىٍنصىارً  ًإىلى  فىأىٍرسىلى  كيظهر ىذا من قوؿ الراكم:) مستخدما ن أسلوب اؼبوعظة يف التنبيو إليها.

مىعىهيمٍ  رىىيمٍ  مىعىهيمٍ  يىدٍعي  كىملىٍ  أىدىـو  ًمنٍ  قػيبَّةو  يف  فىجى  (ِ)( غىيػٍ

                                                           
 (َّّْرقم )، (َُٕٓص) ، غزكة الطائف يف شواؿ سنة شباف ابب، كتاب اؼبغازم،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)

 (ُّّْرقم )، (َُٗٓص )، غزكة الطائف يف شواؿ سنة شباف ابب، كتاب اؼبغازم،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)



 
 

ُُِ 

ة إف كانت ( كضركرة التأكد من اغبادثاألىٍنصىارً  مىٍعشىرى  ايى ) :من نداء _ابتداء اؼبوعظة دبا وببب فيها
ًديثه  مىا) اؼبوعظة للتنبيو عليها:  (ُ)؟(عىٍنكيمٍ  بػىلىغىًٍت  حى

_ربفيز اؼبدعوين كحثهم على اؼبشاركة يف اؼبوعظة ابإلجابة عن تساؤالت يطرحها الداعية تدعم ما 
الن، آًتكيمٍ  أىملىٍ .) نصارسيذىب إليو من اؼبوعظة فالرسوؿ سأؿ األ اكيمي  ضيبلَّ دى كطلب منهم  يب؟( اّللَّي  فػىهى

ٍنػىعيكيمٍ  مىا قىاؿى ) :اإلجابة يبيوا أىفٍ  يبى كانتظرىا ليبُت حقيقة ما دار يف نفوسهم ذباه تقسيمو ( اّللًَّ  رىسيوؿى  ذبًي
  .ملسو هيلع هللا ىلص للغنائم

ذات أنبية ابلغة ؽبذا عندما كصل اػبرب لرسوؿ هللا بُت اؼبسلمُت _أف مواعظ أكقات التنازع كالفنت 
 ملسو هيلع هللا ىلص ابدر فوران جبمع أصحابو كموعظتهم.

كىذا يبُت للدعاة ، _حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على انتزاع أم بغضاء أك تنازع يف قلوب أصحابو ذباه بعضهم
وف أرضان خصبة للشيطاف يبذر فيها كصفاءىا فبا يشوهبا حىت ال تكاغبرص على نفسية اؼبدعوين 

 العداكة بُت اؼبسلمُت.

ئنا قىاؿى  كيلَّمىا): كتعقيباتو_ أف للداعي أف يًتؾ ؾباالن للمدعو إلبداء رأيو  يػٍ  (أىمىنُّ  كىرىسيوليوي  اّللَّي  قىاليوا شى
اءي  فػىقىاؿى ) ئنا ليوايػىقيو  فػىلىمٍ  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  ريؤىسىاؤينى  أىمَّا اأٍلىٍنصىارً  فػيقىهى يػٍ سه  كىأىمَّا شى  فػىقىاليوا أىٍسنىانػيهيمٍ  حىًديثىةه  ًمنَّا نى

ا يػيٍعًطي كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اّللَّي  صىلَّى اّللًَّ  لًرىسيوؿً  اّللَّي  يػىٍغًفري   (ِ)(ًدمىاًئًهمٍ  ًمنٍ  تػىٍقطيري  كىسيييوفػينىا كىيػىتػٍريكينىا قػيرىٍيشن

على سؤاؿ اؼبدعو عند اإلجابة ما يعطيو  يستحسن للداعية أيضان أف يزيد كإضافة إىل ذلك
للفائدة من  مزيدان من العلم اإلضايف كاعترب بعض العلماء ىذه االضافة من ؿباسن الفتول كمتمان 

 الطَّهيوري  ىيوى ) :فقاؿ البحر ماء طهارة عن سيئلحينما  ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب االقتداء من كىو السؤاؿ عند اؼبدعو
تػىتيوي  اغبًٍلُّ  مىاؤيهي    (ّ)فزادىم عما سألوه ببياف طهارة ميتة البحر أيضان.  (مىيػٍ

                                                           
 (ُّّْرقم )، (َُٗٓص )، غزكة الطائف يف شواؿ سنة شباف ابب، كتاب اؼبغازم،  صحيحوو البخارم يف أخرج (ُ)

 (ُّّْرقم )، (َُٗٓص )، غزكة الطائف يف شواؿ سنة شباف ابب، كتاب اؼبغازم، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)

 .ُٖص ،  مرجع سابق، مقومات الداعية الناجح، انظر: القحطاين (ّ)



 
 

ُُّ 

تيمٍ  لىوٍ  قىاؿى )كيرغبهم يف قبوؿ اؼبوعظة، قلوهبم دبا يلُتدعوين كمدحهم يف اؼبوعظة _ربفيز اؼب  قػيٍلتيمٍ  ًشئػٍ
تػىنىا ا ًجئػٍ ذى ا كى ذى بيوفى  كىاٍلبىًعَتً  اًبلشَّاةً  النَّاسي  يىٍذىىبى  أىفٍ  تػىٍرضىٍوفى  أىال كىكى  ًإىلى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اّللَّي  صىلَّى اًبلنَّيبًٌ  كىتىٍذىى

اًلكيمٍ   اأٍلىٍنصىارً  كىاًدمى  لىسىلىٍكتي  كىًشٍعبنا كىاًداين  النَّاسي  سىلىكى  كىلىوٍ  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  اٍمرىأن  لىكيٍنتي  اؽبًٍٍجرىةي  لىٍوالى  رًحى
ا تػىٍلقىٍوفى  ًإنَّكيمٍ  ): كالوصية إليهم بتبشَتىم ببشرلك ، (ره ًداثى  كىالنَّاسي  ًشعىاره  اأٍلىٍنصىاري  كىًشٍعبػىهى  أيثٍػرىةن  بػىٍعًدم سى
  .(اغبٍىٍوضً  عىلىى تػىٍلقىٍوين  حىىتَّ  فىاٍصربيكا

دبا  كما ظهر آنفان كدعاء   _ االىتماـ بببلغة اؼبوعظة كتنوع أساليب العرض فيها بُت استفهاـ كقسم
و نة يفهمها غالبيتهم فبل يتوجو إىل كل فريق إال دبا يناسبيتناسب مع فهم اؼبدعوين بلغة خطاب متز 

كىو من ىدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف انزاؿ الناس منازؽبم فَتاعي الداعية اؼبستول العلمي كالثقايف للمدعوين فبل 
دًٌثيوا): ىباطبهم دبا ال تستوعبو عقوؽبم يقوؿ علي بن أيب طالب بُّوفى  يػىٍعرًفيوفى  دبىا النَّاسى  حى ذَّبى  أىفٍ  أىربًي  ييكى

فعدـ فهم العقوؿ كاستيعاهبا لكبلـ الداعية نظران لعدـ مراعاتو ؽبذه النقطة قد يؤدم  (ُ)(كىرىسيوليوي  اّللَّي 
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خٌص بعض أصحابو بعلم أمور دكف ببعض اؼبدعوين إىل حالة شديدة من اإلنكار ف

كيف ىذا دليل على مراعاة فئات اؼبدعوين  (ِ)الناس إذا أخربكا هبا. بعض كراىية أال يفهمها كل
 كاختبلؼ أفهامهم فييعطى كل فريق ما يبلئمو.

هبدم  اقتداءن  التطبيقات النافعة للدعاة يف أسلوب اؼبوعظة آخر منكيوضح أبن مسعود هنع هللا يضر   
افى النَّيبُّ : بقولو النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيها نىا( ملسو هيلع هللا ىلص)كى ةى السَّآمىًة عىلىيػٍ رىاىى ـً كى ٍوًعظىًة يف اأٍلىايَّ وَّلينىا اًبٍلمى يػىتىخى

كمعٌت ، (ّ)
كيستفيد الدعاة من  (ْ)كال يفعل ذلك كل يـو لئبل مبٌل(، ) كاف يراعي األكقات يف تذكَتن:اغبديث

 : ذلك تطبيقيان 

                                                           
 بداية الباب . ْٓص، ابب من خص ابلعلم قوما دكف قـو كراىية أال يفهموا، كتاب العلم، صحيحوالبخارم يف  أخرجو (ُ)

، كتاب العلم،  صحيحوكىو رديفو على الرحل يف اغبديث الذم أخرجو البخارم يف  ( من ذلك ما أسره إىل معاذ بن جبل هنع هللا يضرِ)
 (ُِٖرقم) ، ْٓص،  يفهمواابب من خص ابلعلم قوما دكف قـو كراىية أال

 (ٖٔرقم) ، َّص، ابب ما كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتخوؽبم ابؼبوعظة كالعلم كي ال ينفركا، كتاب العلم،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)
 .ُٔٗص، ُج، فتح الباري، ابن حجر (ْ)



 
 

ُُْ 

انشغاؿ الناس بطلب  من مناسبة اؼبكاف كعدـ، ليوخشية اؼبشقة ع _مراعاة حاؿ اؼبدعو عند اؼبوعظة
الرزؽ ككبوىا فبل يقعد ؽبم دبوعظتو كقت طلب رزقهم أك يف ظرؼ ال يبلئمهم كىذا من أجبدايت 

 اغبكمة يف الدعوة.

يجعل الداعية لنفسو جدكالن مناسبان ؽبا ف_التوسط ابؼبوعظة فبل تكوف يومية خشية امبلؿ اؼبدعوين؛ 
وبرص فيو على مراعاة أكقات الناس كتنوع مواضيع يف مسجد أك مركز دعوم _سواء كاف إمامان 

 دعوتو حسب أنبيتها.

كالتضييق ، موعظتو حىت يتمٌ كاالصرار عليهم ابعبلوس ، يف كقت اؼبوعظة التطويل على الناسعدـ  _
: بل الدعاةقً فيكوف الضابط ؽبا من ، يف اؼبوعظة ينايف ىدم النيب الكرًنبطلب االنصات منهم عليهم 

دبعٌت اغبرص على أف هبعل من اشتياؽ الناس للموعظة مستمران  (ُ))اغباجة مع مراعاة كجود النشاط(
 إف رأل منهم عبلمات السآمة أكجز. ف

ابلناس رضبة ابلكبَت ز يف صبلتو يتجوٌ كاف ملسو هيلع هللا ىلص   أنومن ما كرد  مع ما سبقكيدعم ذلك 
، فكيف ابؼبوعظة عليهم لئبل يشقٌ _مع عظم أمرىا _ طفلها يف الصبلة ـ إذا ظبع بكاء كاأل ،كالعاجز

 كراىية صبليت يف فأذبوز الصيب، بكاء فأظبع فيها، أطوؿ أف كأريد الصبلة يف ألقـو إين ): يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 (ِ)( أمو على أشق أف

خٌص النساء ؽبا، كنسائها؛ لكنو لصحابتو مواعظ لؤلمة كلها رجا ملسو هيلع هللا ىلص ككانت مواعظ النيب
 النًٌسىاءً  مىٍعشىرى  ايى  »قولو ملسو هيلع هللا ىلص يف موعظة النساء يـو العيد كحثٌو ؽبن على الصدقة: دبواعظ ؽبن كما يف 

؟ رىسيوؿى  ايى  كىًبى  فػىقيٍلنى  النَّارً  أىٍىلً  أىٍكثػىرى  أيرًيتيكينَّ  فىًإيٌنً  تىصىدٍَّقنى   مىا اٍلعىًشَتى  كىتىٍكفيٍرفى  اللٍَّعنى  فى تيٍكًثرٍ  قىاؿى  اّللًَّ
ًقصىاتً  ًمنٍ  رىأىٍيتي  اكينَّ  ًمنٍ  اغبٍىازـًً  الرَّجيلً  لًليبًٌ  أىٍذىىبى  كىًدينو  عىٍقلو  نى للنساء  كيف اغبديث ربفيزه  (ّ)«ًإٍحدى

يف البداية لوسيلة النجاة كىي أمره ؽبن مبينان  ،أكثر أىل النار على الصدقة ابلًتىيب من أهننٌ 
 .ل هللا تعاىلكفيو دليل على مكانة الصدقة يف التخليص من عذاب النار بفض، ابلصدقة

                                                           
 .ُٔٗص، ُج، فتح الباري، ابن حجر (ُ)

 (َٕٕرقم) ، ُٕٔص، الصيب بكاء عند الصبلة أخف من ابب، األذاف كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 (َّْ)رقم ، ْٖص، ابب ترؾ اغبائض الصـو، كتاب اغبيض،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)



 
 

ُُٓ 

ؿ ملسو هيلع هللا ىلص فقد كما يظهر يف حديث آخر مدل استجابة النساء السريعة ؽبذا التحفيز من الرسو 
ا ييصىلًٌ  ملىٍ  رىٍكعىتػىٍُتً  اٍلًفٍطرً  يػىٍوـى  صىلَّىملسو هيلع هللا ىلص  النَّيبَّ  أىفَّ كرد: ) ا كىالى  قػىبػٍلىهى ىى ؿه  كىمىعىوي  النًٌسىاءى  أىتىى مثيَّ  بػىٍعدى  فىأىمىرىىينَّ  ًببلى

قىًة، فىجىعىٍلنى  ، تػيٍلًقي اًبلصَّدى ٍرأىةي  يػيٍلًقُتى ا( خيٍرصىهىا اٍلمى كىًسخىابػىهى
 أك الذىب من اغبلقة كاػبيرص: )ىو (ُ)

خاب.كاحدة حببة كاف إذا القرط ىو كقيل: الفضة،  سخاابن  كظبي خرز، فيو خيط ىو قيل :..كالسًٌ
اء لؤلمر النبوم الكرًن : يبُت استجابة النس(فجعلن يلقُت) ، فقوؿ الراكم:(ِ)اغبركة( عند خرزه لصوت

 .ابلصدقة

هللا كرسولو  كتفضيلهن غببٌ ، فيز يف دفع نبم الصحابيات للبذؿكيظهر يف اغبديث أنبية التح
كيظهر يف ، تنفيذ السريع لؤلمر كاالمتثاؿ لوجاة من النار ابلكرغبتهن يف الن، على ؿباهبٌن الفطرية

 : ما يلي للدعاة عند دعوة النساء أساليب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصمن اغبديثُت 

ذباه الداعي كأف  _ اختيار النداء اؼبناسب ؽبن ال أف يبدأ الداعية حديثو ؽبن دبا يوغر صدكرىنٌ 
اي نقصات العقل" أك نداءات ترىيبية مثل "اي أكثر أىل ن مثل "بصفة تشعرىن بقلة منزلته يناديهن

 النار" فبلشك أف يف ىذا تثبيطان كتنفَتان ؽبن.

_ تقٌبل اغبوار معهن لتوضيح ما استشكل عليهن من كبلـ الداعي يف حدكد الضوابط الشرعية فقد 
 كبٌُت ؽبن.، كأجاهبنسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سألت النسوة ر 

   (تىصىدٍَّقنى ):لة النساء على طرؽ اػبَت كالرب كالصدقة ترغيبا ؽبن كحثان على االمتثاؿ_ دال

 كىمىعىوي  النًٌسىاءى  أىتىى مثيَّ  )ؽبن أك كقت _ اغبرص على موعظة النساء فهن شقائق الرجاؿ بتخصيص يـو 
ؿه    .كفق ضوابط الشرعأمور دينهن ككعظهن كتذكَتىن  كتعليمهن( ًببلى

                                                           
 (ْٔٗرقم )، ِّْص، ابب اػبطبة بعد العيد، كتاب العيدين،  صحيحوأخرجو البخارم يف  ((ُ

 .ِٔٓص، ِج، د.ط، بشرح صحيح البخاري فتح الباري، ابن حجر (ِ)



 
 

ُُٔ 

ل النجاة بي ة النيب ملسو هيلع هللا ىلص للنساء كاف مشتمبلن على اؼبوعظة كالًتغيب كالًتىيب ببياف سي _أسلوب موعظ
ؿ كليس اقتصاران على الًتىيب ؽبن كاؼبتمثلة يف أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؽبن ابلصدقة التقاء النار ربفيزان ؽبن للبذ

 فقط. 

مر العظيم الذم ينبغي التنبيو عليو حرصان عليهن من _استعماؿ أسلوب الًتىيب معهن عند كجود األ
( فالداعية اغباذؽ هبيد استعماؿ اؼبوعظة ابلًتىيب يف النَّارً  أىٍىلً  أىٍكثػىرى  أيرًيتيكينَّ  فىًإيٌنً ): كركد موارد اؽببلؾ

 كقتها كبقدر اغباجة إليها حىت ال يقنط قلوب اؼبدعوين من رضبة هللا تعاىل.

 قات أسلوب الرتغيب والرتىيب.ادلطلب الثاين: تطبي
كثَت من   سلوب مراعاةي ؽبذا األ على الداعية يف استخداموفأسلوب الًتغيب كالًتىيب  يما ىبصٌ فأما 

 .ذات التأثَت الكبَت على اؼبدعوينمور األ

عدـ ك يف الكتاب كالسنة  منهجوك  سلوبىذا األ إبدراؾالداعية اغبصيف  من ذلك أف يهتم
يف نفوس اؼبخاطبُت فكم من   لضماف فعالية أتثَتهستخدامو على أرض الدعوة اغفالو كالعمل على ا

-كلمة مؤثرة صدرت من قلب داعية صادؽ كاف كقعها كبَتان يف نفوس اؼبدعوين كغٌَتت من حاؽبم 
 الكثَت كالكثَت. -ضل هللا تعاىل بف

كٌضح ك ، ىيب غالبان اقًتاف الًتغيب كالًت سلوبُت ىو لقرآف كالسنة يف استخداـ ىذين األمنهج اك 
) فتارة يدعو عباده إليو ابلرغبة، كصفة اعبنة، كالًتغيب فيما لديو، كاترة : ابن كثَت ىذا اؼبنهج بقولو

لينجعى يف كلٌو  ذا كهبذاكأىواؽبا، كاترة هبيدعوىم إليو ابلرىبة كذكر النار، كانكاؽبا كعذاهبا كالقيامة 
 .(ُ)حبسبو(

كيشفع ، كجل يف كتابو أف يذكر الًتغيب مع الًتىيب )من عادتو عز: آخرأك كما يقوؿ 
 .(ِ)كالتثبيط عن اقًتاؼ ما يتلف(، الكتساب ما يزلف، البشارة ابإلنذار إرادة التنشيط

                                                           
 .ّٖٓص، ّج، تفسًن بن كثًن ، ابن كثَت (ُ)
  كالعبارة من الكشاؼ للزـبشرم.، َّٓص، ُج، التحرير والتنوير، ابن عاشور  (ِ)



 
 

ُُٕ 

اقًتاف الًتغيب مع الًتىيب يف القرآف كثَت ككاسع، كاؽبدؼ من ذلك فإف  للقولُت السابقُت: كتوضيحان 
ليحصل على ما ينفعو كيقربو من الفبلح، كيبتعد عما يكوف كما يتضح بٌث النشاط يف نفس الفرد؛ 

التحفيز يف الًتغيب افصاح بوجود بكلمات التنشيط كالتثبيط فيو  كالتعبَتسببان يف اػبسراف كاؽببلؾ، 
 .كالًتىيب

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ :يقوؿ هللا تعاىل

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

﯁  ﮲ ﮳ ﮿  ﯀ ﮾  ﮽  ﮼  ﮸  ﮹ ﮺ ﮻ ﮵  ﮶ ﮷        ﮴

            ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ 

  " ّْ-َْ"األعراؼ  ﴾  يئ جب حب خب مب ىب يب

 .(ُ)(ال تفتح ؽبم أبواب اعبنةابواب السماء: أم ألركاحهم. كقيل ال تفتح ؽبم )يقوؿ القرطيب: 

 اغبق، قبوؿ عن اؼبكذبُت، اؼبستكربين الكافرين زاءج تعاىل هللا يبُت السابقة اآلية كيف  
 يف اعبمل دخوؿ يستحيل اعبنة، كما دخوؽبم ؽبم استحالة مرىبان  فيبُت تعاىل؛ هللا آبايت كالتكذيب

هبذا التصوير اؼبفيد لؤلبدية القلوب إذ يريد بو  لو تنخلع ما الوعيد من ىذا كيف لئلبرة، الصغَتة الفتحة
 سم يف يدخل أف ال يبكن اعبمل أف اؼبعلـو من إذ اعبنة دخوؽبم عدـ يف الغة)مب: يف اؼبنع ففيو

 ( ِ)اػبياط(

 الشديد العذاب من يقاسونو كما النار، يف مقامهم ببياف الًتىيب، تفصيل يف القرآف يبضي مث
 ملواكع آمنوا الذين اؼبؤمنُت، من أضدادىم حاؿ ببياف ترغيبه  الًتىيبً  ىذا بعد مث أييت ظلمهم، جزاء

ترىيبان، كترغيبان  التالية اآلايت كتستمر ،اؼبؤمنُت جزاء ببياف تعاىل أمره امتثاؿ يف للناس ربفيزان  الصاغبات
، كحواراتو  من فيها يدكر كما النار أىل حاؿ بتفصيل  الًتىيب إمعانن يف أىلها بُت أىواؿ، كنداءاتو
 ؤمنُت.اؼب بصفات لبلتصاؼكترغيبان كربفيزا ن  حاؽبم، من كالتنفَت

                                                           
 بتصرؼ..ُِٗ-ُِٖص، ٗج، تفسًن القرطيب، القرطيب (ُ)

 بتصرؼ.، ِٓٔص ، ِْحديث ، د.ج، ّط ، شرح األربعٌن النووية، ( العثيمُتِ)



 
 

ُُٖ 

ک گ گ گ گ ڳ  ﴿: كيقوؿ تبارؾ كتعاىل مرغبان عباده فيما عنده ؽبم من النعيم

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

﮷    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ 

 " ِٕ_ُٕ"التوبة  ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾  ﮿ ﯀ ﯁      

كيبلحظ  (ُ)كالنصرة ( ماءكاالنت كاؼبواالة، ابة ذكورىم كإنثهم يف: أم ): ﴾ گ گ گ ڳ ﴿
يف اآلية كيفية الًتغيب يف االتصاؼ بصفات اؼبؤمنُت بتعداد أىم تلك الصفات فيهم من األمر 
ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كطاعة هللا تعاىل ابلقياـ دبا فرضو عليهم من صبلة كزكاة استحقوا هبا رضبة 

كختم تلك البشرايت أبعظمها كىو رضواف هللا تعاىل  هللا ككعده ؽبم ابعبنة اليت كصفها ؽبم ترغيبان أيضان 
 عليهم كالذم يطيب بو نعيمهم كيكتمل.

التحفيز هبا كما اشتملتو من معاين رجاء نفع  اة من النصوص السابقة يف دعوهتمكيستفيد الدع
 اؼبدعوين كامتثاؽبم.

ىلو ال يف قلوب اؼبدعوين ألف أاػبوؼ من الكفر كالتكذيب كاالستكبار  كذلك تنمية
ب معرفة صفات اؼبؤمنُت كصفات اؼبنافقُت كالتزاـ االكىل كذبن كترغيب اؼبدعوين يف، يدخلوف اعبنة

مطلوب كل مؤمن كىو من  كرضاه تعاىل، ىل للمؤمنُت ابعبنة حق الريب فيوكعد هللا تعا أفك ، الثانية
 النعيم العظيم للمؤمنُت.

اترة، كابآلخر اترة  لًتغيبن االتياف ابال أبس مأنو  كمن منهج القرآف يف ىذا األسلوب:
ۆئ ۈئ  ﴿: لقولو تعاىلكالبدء بو لكن مع تغليب جانب الًتغيب ؛ أخرل كما ىو أسلوب القرآف

عاىل اؼبغفرة فقٌدـ هللا ت "َٓ-ْٗ"اغبجر ﴾  ىئ ی ی ی ی جئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

                                                           
 بتصرؼ.، ّّْ ص، تفسًن السعدي، دمالسع (ُ)



 
 

ُُٗ 

هي فػىٍوؽى العىٍرًش ًإفَّ لىمَّا قىضىى اّللَّي اػبى » كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ،كالرضبة على العذاب تىبى يف ًكتىابًًو فػىهيوى ًعٍندى ٍلقى كى
 (ُ)«رىضٍبىيًت غىلىبىٍت غىضىيب 

يشَت اغبديث إىل أف الرضبة سبقت الغضب فهي تشمل االنساف يف كل مراحل حياتو كإف مل 
ال إف أما الغضب فبل يكو ، بعد كتسب شيئان يمل  كإفيقًتؼ طاعة حيث يرحم هللا تعاىل االنساف 

اعبمع بُت الًتغيب كالًتىيب مع تغليب  كيستفيد الدعاة من ذلك(ِ) ابقًتاؼ الذنوب اؼبوجبة لو
 ىو منهج القرآف كالسنة يف ىذا األسلوب.ك جانب الًتغيب 

أبف يكوف الداعية متوازنن كمعتدالن فيو سلوب ألربقيق اغبكمة يف ىذا اكجوب يستفيدكف كما 
كعدـ تدعيم ما بعد مرحلة ايقاع الًتىيب دبا ، من األىم خطوة خطوة غَت مبالغ كالبداءة فيو تدرجان 

منا أىٍضًربي  كيٍنتي  ): هنع هللا يضر عن أيب مسعود االنصارم ركمى فقد  (ّ)يناسبها  ٍلًفي ًمنٍ  فىسىًمٍعتي  يل  غيبلى  خى
ري  ّللىَّي  مىٍسعيودو  أىابى  اٍعلىمٍ " صىٍواتن   رىسيوؿى  ايى : فػىقيٍلتي  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿي  ىيوى  فىًإذىا، ٍلتػىفىتُّ فىا "عىلىٍيوً  ًمٍنكى  عىلىٍيكى  أىٍقدى

ٍتكى  تػىٍفعىلٍ  ملىٍ  لىوٍ  أىمىا: فػىقىاؿى ، اّللًَّ  ًلوىٍجوً  حيرّّ  ىيوى ، اّللًَّ    (ْ) (النَّاري  لىمىسٍَّتكى  أىكٍ  النَّاري  لىلىفىحى

 ألسلوب الًتىيب ابعتداؿ كحكمة فقد بلحظ يف ىذا اغبديث كيفية استخداـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصيي 
ري  ّللىَّي ) :كقوتوبة تذكر اؼبدعو بقدرة هللا تعاىل عليو اختار صبلة قوية مرىًٌ  ( ألف عىلىٍيوً  ًمٍنكى  عىلىٍيكى  أىٍقدى

فبا يدؿ على أنو للدعاة ، اؼبدعو كاف يتلبس دبعصية فيها أذل للمملوؾ الضعيف فوجب زجره
مع التجاكزات الكبَتة للمدعوين كلكن ال ينحازكا إىل الشدة كالعنف فرغم أف النيب استخداـ الًتىيب 

                                                           
، (ابب ما جاء يف قولو تعاىل )كىو الذم يبدأ اػبلق مث يعيده كىو أىوف عليو، كتاب بدء اػبلق،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)
 (ُّْٗرقم )، َٕٗص
 كىو من كبلـ الطييب.، ّّٕص، ٔج، فتح الباري، انظر: ابن حجر (ِ)
 .ِٔص، ماجستَت، وة يف القران والسنة أنواعو رلاالتو أتثًنهالرتىيب يف الدع، نيازانظر:  (ّ)
 كإمبا الصحيح على بدران  يشهد كمل، األنصارم عسَتة بن أسَتة بن ثعلبة بن عمرك بن عقبة كاظبو، اشتهر أبيب مسعود البدرم 

 يف معدكد كىو، كثَتة أحاديث ركل، السن يف جابر أقراف من شاابن  ككاف، العقبة بيعة شهد فبن ككاف، بذلك فشهر ببدر ماء نزؿ
، ِج ، ُُط ، سًن أعالم النبالء، : الذىيب معاكية خبلفة يف ابؼبدينة كقيل مات، ابلكوفة علي قتل أايـ مات، الصحابة علماء

 بتصرؼ. ّٔٗ_ّْٗص 

ب، اأٍلىيٍبىافً  ًكتىاب، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ْ) الًيكً  صيٍحبىةً  ابى مى فَّارىةً  اٍلمى  (ُٗٓٔرقم) ، ُُِٖص ، ّج ، عبده طىمى لى  مىنٍ  كىكى



 
 

َُِ 

ملسو هيلع هللا ىلص كاف مرىبان ؽبذا الصحايب على فعلو إىل أنو اعتدؿ يف الًتىيب كمل يًتافق معو شدة كعنف 
 تعاىل ب ابتذكَت اؼبرىًٌ كاكتفى ابل، أك انفبلت ضبط النفس، أك مبالغة يف رفع الصوت، جسدم

 كقدرتو عليو.

منها  وفهبعلك  ؛ كأخذىا بعُت االعتبار ردكد الفعل اؼبًتتبة على الًتىيب راعاةينتبو الدعاة ؼبكما 
بل ؛ الًتىيب من الفعل فقط فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مل يتوقف عند حدٌ  ،منها أتثَتان عليهم لغَتىا إذا رأكا منطلقان 

كأشبرت ىذه عن الظلم بضرب اؼبملوؾ  امتثاؿ الصحايب للًتىيب كالكفٌ أتبع ترىيبو لو ابلثناء على 
أبف امتثالو كاف مؤداين لنجاتو من  لًتغيب النيب لو كتبشَتهحران للعبد  الطريقة الثمرة اؼبرجوة إبطبلقو

 رغم شدة لفظو كقع موقعو من نفس اؼبدعو.العذاب كيف ىذا ربفيز 

 - تعاىل أك بصفاتو)التخويف اب: ـو يف البداية علىالًتىيب يقيضان أف كيظهر من اغبديث أ
يف القرآف كالسنة ما  الداعية هبدي ف (ُ)مع عدـ الغفلة عن الًتىيب من عذابو تعاىل( -صل كىذا ىو األ

ليس ؽبا اؼببالغة يف الًتىيب ابللجوء إىل قصص التخويف اؼبنسوجة اليت  فليس عليويغنيو عن سوانبا 
لزامهم إك ، الناس يف ذلك استمالةي  كحجتو، اؼبكذكبةكاألحاديث ساطَت على األ تقـو أك مستند شرعي

 من الكذب اـر يف الدين. -بداىة -مرابالمتثاؿ ألف ىذا األ

فمثل ىذه بدؿ أف هبمعهم اؼبدعوين  فينفرٌ مر إىل ضٌد اؼبراد ىل ذلك قد ينقلب األإضافة إ
 :ألف؛ يكوف اهبابيان ابلضركرة ال ذا اػبوؼ قدكى، الناس عند ظباعها مور يصيب اػبوؼ قلوبى األ

إذ يقٌدر االنفعاالت يعمل على تنمية الصاحل  اإلسبلـ)االنفعاالت أتخذ النقيضُت: الصاحل كالطاحل ك 
ككوف الداعية هبعل نبٌو من الًتىيب ربريك انفعاالت  (ِ)منها كضبط الطاحل كفق ضوابط موضوعية(

بقوة دكف اتزاف أك توجيو فهذا قصور يف استخداـ ىذا األسلوب  اػبوؼ فقط عند اؼبدعوين كااثرهتا
 كفق منهج القرآف كالسنة.

ـه  رىجيلو  كىبػىٍُتى  بػىٍيًٍت  كىافى  ...قىاؿى  ذىرٌو  أىيب  عىنٍ ): ركمفقد  انىتٍ  كىبلى ًميَّةن  أيمُّوي  كىكى ا فىًنٍلتي  أىٍعجى هى  ًمنػٍ
رىين  نن  أىسىابػىٍبتى  :يل  اؿى فػىقى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبًٌ  ًإىلى  فىذىكى وً  ًمنٍ  أىفىًنٍلتى  :قىاؿى .نػىعىمٍ  :قػيٍلتي  ؟فيبلى  ًإنَّكى : قىاؿى  نػىعىمٍ  قػيٍلتي  أيمًٌ

                                                           
 .ِٔص، د.ج، د.ط، الرتىيب يف الدعوة يف القرآن والسنة، نياز (ُ)
 .ُْٕص، د.ج، ُط، النيب ادلريب، األظبر (ِ)



 
 

ُُِ 

اًىًليَّةه  ًفيكى  اٍمريؤه  ًذهً  سىاعىيًت  ًحُتً  عىلىى :قػيٍلتي  .جى نًٌ  ًكربىً  ًمنٍ  ىى  اّللَّي  جىعىلىهيمٍ  ًإٍخوىانيكيمٍ  ىيمٍ  نػىعىمٍ  :قىاؿى  ؟السًٌ
اهي  اّللَّي  جىعىلى  فىمىنٍ  ًديكيمٍ أىيٍ  ربىٍتى   اٍلعىمىلً  ًمنٍ  ييكىلًٌفيوي  كىالى  يػىٍلبىسي  فبَّا كىٍليػيٍلًبٍسوي  أيىٍكيلي  فبَّا فػىٍلييٍطًعٍموي  يىًدهً  ربىٍتى  أىخى

  (ُ)(عىلىٍيوً  فػىٍلييًعٍنوي  يػىٍغًلبيوي  مىا كىلَّفىوي  فىًإفٍ  يػىٍغًلبيوي  مىا

 يف ترىيب أصحابو عندما يبدر منهم ما يستدعي ذلك، يظهر يف اغبديث أسلوب النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فقبل الًتىيب هبب على اؼبرىب التوثق ، ككيف أف ترىيبو للفعل متوازف يقع موقعو اؼبؤثر يف النفس

كالتأكد من اقًتاؼ اؼبدعو للفعل الذم يستدعي الًتىيب بسؤالو الصريح عن ذلك فبل يؤخذ اؼبدعو 
عًتاؼ منو ابلفعل، فقد يتسرع الداعية بًتىيب اؼبدعو على فعل مل يقًتفو فيكوف دكف ا ابلًتىيب فوران 

 يف ترىيبو كاالغبلظ لو تنفَت لو.

كما يظهر كيفية استمرار التفاعل مع اؼبدعو بعد ايقاع الًتىيب فبل يكتفي الداعية إبيقاع 
 بُت أليب ذر كيفية معاملة الًتىيب فقط دكف استمرار لبياف مرتكز اػبطأ يف فعل اؼبدعو فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص

  اػبدـ اؼبعاملة الصحيحة اليت يثاب عليها كهبذا يتم ربفيز اؼبدعو للخَت كالتكفَت عما بدر منو.

 : كيستفيد الدعاة من اغبديثُت السابقُت يف الدعوة ما يلي

ما صح يف السنة أف الًتىيب بغَت : ألسباب منها سلوباغبذر الشديد عند استخداـ ىذا األ _
دعمان لرأم ذىب إليو الداعية يف مسألة أك ترىيبان منو بدعول النهي عن النكر أك الزاـ الناس خطأ  

بى عىلىيَّ  ):  من يفعل ذلك بقولوكبَت ألف فيو نشران ألحاديث مكذكبة كقد توعد ملسو هيلع هللا ىلص ذى كىمىٍن كى
ا فػىٍليػىتػىبػى  دن هي ًمنٍ ميتػىعىمًٌ  (ِ)( النَّارً  وٍَّأ مىٍقعىدى

 ._ أف يف ذلك تنفَتان للمدعوين كااثرة النفعاالت خوؼ ال تنفع بل تضرٌ 

؟ أىسىابػىٍبتى :)د من فعل اؼبدعو للخطأ قبل ترىيبوكالتأكٌ  _ التثبت نن وً  ًمنٍ  أىفىًنٍلتى : قىاؿى .نػىعىمٍ : قػيٍلتي  فيبلى  أيمًٌ
ٺ ﴿ :الناس ابلباطل فا تعاىل يقوؿ خشية اهتاـ ( كمعرفة رد اؼبدعو صراحة على ذلكنػىعىمٍ  قػيٍلتي 

فالتثبت  "ٔ" اغبجرات  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

                                                           
 (ََٓٔ) رقم، ُُٓٓص ، ابب ما ينهى عن السباب كاللعن، األدب كتاب، صحيحو( أخرجو البخارم يف ُ)

 (َُُرقم )، َْص ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب على كذب من إمث ابب ، العلم تابك، صحيحو( أخرجو البخارم يف ِ)



 
 

ُِِ 

من اػبرب قبل ايقاع العقاب أك الًتىيب فبا أمر هللا تعاىل بو عباده من اآلداب كمعلـو أف الدعاة أكىل 
 الناس يف ذلك. 

ذاتو ابالقتصار عليو ظنان  ىدفان يف حدٌ يف كالتعنعل الًتىيب _أف التحوؿ عن منهج القرآف كالسنة جب
زبالفو نصوص الكتاب كالسنة اليت ، خطاءؾبتمع خاؿو من الذنوب كاأل أف ىذا موصل إىل انشاء

ہ ہ ھ   ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿ يقوؿ هللا تعاىل:، ال التنفَت كالتيسَت ال التعسَت ربٌث على التبشَت

آلية فيها عربة عظيمة، كىو أف فرعوف يف )ىذه ا: قاؿ العلماء "ْْ-ّْ"طو  ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ
غاية العتو كاالستكبار، كموسى صفوة هللا من خلقو إذ ذاؾ، كمع ىذا أمر أال ىباطب فرعوف إال 

 .(ُ)ابؼببلطفة كاللُت(

كعدـ ، كضبلهم على ؿبامل الظن اغبسن، الرفق ابلناسابلتزاـ للداعية كاضح الداللة تعليم  وففي
 .(ِ)يب كىو خبلصة قوؿ العلماء يف ىذاالغلظة معهم عند الًتى

 كيظهر ىذا اللُت كالرضبة ابؼبدعو أيضان يف حديث األعرايب الذم ابؿ يف اؼبسجد حيث ركم
ـى  قىاؿى ): أنو رًي دىعيوهي ملسو هيلع هللا ىلص  النَّيبُّ  ؽبىيمٍ  فػىقىاؿى  النَّاسي  فػىتػىنىاكىلىوي  اٍلمىٍسًجدً  يف  فػىبىاؿى  أىٍعرىايبّّ  قىا  بػىٍولًوً  عىلىى قيواكىىى

رًينى  بيًعثٍػتيمٍ  فىًإمبَّىا مىاءو  ًمنٍ  ذىنيوابن  أىكٍ  مىاءو  ًمنٍ  سىٍجبلن  رًينى  تػيبػٍعىثيوا كىملىٍ  مييىسًٌ كالسجل ىي )الدلو مؤلل(  (ّ)(ميعىسًٌ
(ْ) 

يظهر يف اغبديث مدل حب النيب ملسو هيلع هللا ىلص للتخفيف كالتيسَت على الناس كىذا ما بٌوب بو 
فرغم عظم فعل األعرايب يف كضع النجاسة يف اؼبسجد إال أف ، يف كتاب األدبرم ؽبذا اغبديث البخا

رغم قدـ لو التوجيو كمنع أصحابو من أف يقعوا يف الرجل مث  ،حاجتوالنيب ملسو هيلع هللا ىلص انتظره حىت يتم 

                                                           
 .ِْٗص، ٓج، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ُ)
تفسًن ، كأيضا : السعدم، ُِِٓص، تفسًن ابن عطيو، كابن عطية، ِْٕص ، ٓج ، تفسًن البغوي ، انظر: البغوم (ِ)

 .َٔٓص، السعدي
 (َِِرقم) ، ٓٔص، ابب صب اؼباء على البوؿ يف اؼبسجد، الوضوء تابك،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)

 .ّٕٖص، ُج ، فتح الباري، ابن حجر (ْ)



 
 

ُِّ 

كيستفيد ، الناس الكثَت لًتغيب كاليسر علىكيف ىذا من اؿباكلتهم منعو كزجره كتناكؽبم لو أبلسنتهم 
 : الدعاة من ذلك

 إزالة اؼبنكر الذم فعلو اؼبدعو فلعلو قاـ بو جهبلن أك سهوان. يف_عدـ التسرع 

 _أف الرفق كاللُت من اغبكمة يف الدعوة كاليت تلـز الدعاة بنصوص القرآف كالسنة.

هم ليس من االقتداء _ أف التعسَت على الناس كأخذىم ابلظنوف السيئة كاغبلظ القوؿ كالفعل مع
 ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص كىو جالب للنفور من الداعي.

 فىًإمبَّىاؽبذا أسند إليهم الفعل ؾبازان بقولو )؛ كمأموركف بذلك التبليغ_أف الدعاة مبلغوف عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
رًينى  بيًعثٍػتيمٍ  رًينى  تػيبػٍعىثيوا كىملىٍ  مييىسًٌ  (ُ)( ميعىسًٌ

بل يكوف الداعي رحيما ىدفو ؛ لتسرع كالتنفَت للناسي على إزالة اؼبنكر ليس عذران لداع_ حرص ال
 ىداية الناس كالرأفة ابؼبخطئُت كبياف طرؽ التخلص من اػبطأ أك اؼبنكر.

مرده إىل اؼبنٌفر صار يف أسلوب الًتىيب ىل االكبإ بعضهميل أف مى  كيظهر من حاؿ الدعاة اليـو
كعدـ معرفتهم خبصيصة التوازف ، كعدـ سبكنهم منو، جتها قٌلة العلم الشرعيفكار خاطئة عندىم انتأ

 .كانضباطها بو، يةاإلسبلميف منهج الدعوة 

كالشدة كأف التخويف ، أدعى للضبط كالتعنيف ًتىيبأف ال :اػباطئةفكار كمن تلك األ
ال إيتم ىذا كال ، ل شوائبواليـو مع كثرة اؼبنكرات، كأنو يلـز الداعية تنقية اجملتمع من ككأكىل أنسب 

 .ة كقرع القلوبابلشدٌ 

اطئ لدل بعض فبن يبارسوف الدعوة )إٌف التصور اػب: كد على ىذا اؼبعٌت بعضهم بقولوكيؤ  
..تصور خاطئ كفى بو .ي هبب أف يتكوف من أنس حفتهم العصمةاإلسبلمف اجملتمع ىل هللا اليـو أبإ

لذم ضعفهم ااػبطأ من صفات البشر الناجم عن  ؼبعلـو أفا نو منفإ (ِ)ىل اليأس كالتخاذؿ(إ داعيان 

                                                           
 .ّٕٖص ، ُج ، نفس اؼبرجع (ُ)

 .َِٕ-َِٔص ،  د.ج، ُط، فقو مقاصد الدعوة إىل هللا تعاىل وأثره يف حياة الداعية، القعود (ِ)



 
 

ُِْ 

حىت عن العبد للتوبة مفتوحان ال ييغلق  لكٌن هللا تعاىل جعل ؽبؤالء اؼبذنبُت كالعصاة ابابن ؛ جيبلوا عليو
كالقوؿ للدعاة ابلتوازف يف الًتىيب جزء ال يتجزأ من التبشَت للمدعوين كما قاؿ صلى هللا  (ُ)غرغريي 

رىا ): عليو كسلم رىا كىالى  يىسًٌ رىا، تػيعىسًٌ  (ِ)(تػينػىفًٌرىا كىالى  كىبىشًٌ

ال ابتعادان عن منهج إالداعية أما ما سول ذلك فبل هبٍت منو  رشادالتبليغ كاالدعاة ال ككظيفة
 (ّ))للهداية أجل ال تتقدـ عليو كال تتأخر عنو كالرزؽ كاؼبنية(: هللا تعاىل كعدـ توفيق يف دعوتو ألف

 كاؼببالغة الًتىيب، فليس يف الباب ىذا يف مشكبلهتم من لكثَت حلّّ  الدعاة قلوب يف ذاكااليباف هب
   .اؼبدعوين ىداية لزمن تعجيبلن  عليو كاالقتصار، فيو

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ :لنبيو ملسو هيلع هللا ىلصيقوؿ فا تعاىل 

 (ْ)مو تعاىل دبن يستحقها.فأمر اؽبداية بيد هللا تعاىل كحده لعل  "ٔٓ"القصص   ﴾ڱ

)أف ييدعى الناس كالعيصاة خباصة إىل هللا عز كجل بتذكَتىم برضبتو مع : خَتي العمل ىنا كما قيلك 
كالرجاء ، )القنوط إايس: قرف مع الًتغيب ألفًتؾ الًتىيب كٌلو إمبا يي معٌت ال يي  (ٓ)تذكَتىم بعقوبتو(

 ن األمثلة السابقة.كىذا ما ظهر م (ٔ)كخَت األمور أكساطها(، إنباؿ

ىنا ابرتكازه على يقُت الداعية بوجود االختبلؼ يف أحواؿ  اؼبقصودكيبُت بعضهم طريقة ذلك التوازف 
 (ُ)يب ييقاًبل ابلًتغيب كالعكس صحيحو ففي اػبوؼ من القنوط ابلًتىالناس كتقدًن األنفع ؽبم يف ظنٌ 

                                                           
 -عز كجل -: )إف هللإُحديث رقم ، َُْص، ُج ، د.ط، ادلرسلٌن شرح رايض الصاحلٌن من كالم سيد، العثيمُت (ُ)

وَنَيْسَثِ انحَّىْبَةُ نِهَّرِيهَ ﴿فإذا كصلت الركح اغبلقـو فبل توبة لقولو تعاىل:، يقبل توبة العبد ما مل ييغٍرغر()أم: ما مل تصل الركح اغبلقـو

 بتصرؼ.، َُٔص ، "(ُٖ"النساء:  ﴾نْمَىْتُ قَبلَ إِوِّي جُبْثُ اآلنيَعْمَهُىنَ انسَّيِّئَبتِ حَحَّى إِذَا حَضَسَ أَحَدَهُمُ ا
(

2
، ابب ما يكره من التنازع كاالختبلؼ يف اغبرب كعقوبة من عصى إمامو، كتاب اعبهاد كالسَت، صحيحوأخرجو البخارم يف ( 

 (َّّٖرقم) ، ْٕٕص

، ِط: ، ww.alukah.net w وقع األلوكةكتاب الكًتكين من م،  تبصرة اذلداة بشأن الدعوة والدعاة، القصَت (ّ)
 .ُّٓص، ـََِٗ-ىػَُّْ

 .َِٔص، تفسًن السعدي، انظر: السعدم (ْ)

 .ُِص ، ُج، د.ط، اشراقات قرآنية، العودة (ٓ)
 .ُِِص، ُِج، لقولو تعاىل: )نيبء عبادم اين ان الغفور الرحيم ( تفسًن القرطيب، القرطيب (ٔ)



 
 

ُِٓ 

من سوء  اغبذري : سلوب أيضان  للدعاة يف ىذا األكمن التطبيقات اؼبستفادة من سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
كربفيزىم كانت منهج النيب صلى ، فإف الرضبة هبم لتأليفهم كالتائبُت،مع الشباب الصغار، و استخدام

يف دعوتو ؽبم فقد كاف ملسو هيلع هللا ىلص يف يداعبهم كيبازحهم كال يغلظ عليهم ابلًتىيب عند ظهور هللا عليو كسلم 
 يعلمهم كيرشدىم.بل ؛ منهم اػبطأ

رى فقد ركم عن  ةى  أىيب  ٍبنى  عيمى منا كيٍنتي ): قولو سىلىمى انىتٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿً  حىٍجرً  يف  غيبلى  يىًدم كىكى
ـي  ايى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿي  يل  فػىقىاؿى  الصٍَّحفىةً  يف  تىًطيشي   زىالىتٍ  فىمىا يىًليكى  فبَّا كىكيلٍ  ًميًنكى بًيى  كىكيلٍ  اّللَّى  سىمًٌ  غيبلى

  (ِ)(بػىٍعدي  ًطٍعمىيًت  تًٍلكى 

كأرشده للطريقة اؼبثلى ، بل راعى حداثة سنة ؛فو أك يغلظ لو يف الًتىيبفلم ينهو ملسو هيلع هللا ىلص كمل يعنٌ 
 دبا يناسب فهمو يف صبل قليلة بليغة جامعة ألسس اآلداب عند تناكؿ الطعاـ.

كمراعاة حداثة أسناهنم كأف يكوف ىدؼ ، ف مع الشبابرشاد للدعاة ابلتلطٌ كيف ذلك ا
 الدعاة معهم ىو االرشاد كالتوجيو بدؿ الًتىيب كالتنفَت. 

كىو هبدر ابلدعاة أتليف قلوهبم ابلًتغيب ال الًتىيب حيث كذلك الداخلوف يف االسبلـ حديثان 
ريهي أىحىبُّ ًإيلىَّ ًمٍنوي خىٍشيىةى أىٍف ييكى »ريكمى أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ىدم نبينا حيث يٍعًطي الرَّجيلى كىغىيػٍ بَّ يف ًإيٌنً ألى
كعدـ ، كتقوية إليباهنم الذم فيو ضعف، عطهم الرسوؿ إال ترغيبان ؽبمفلم يي  (ّ)«النَّاًر عىلىى كىٍجًهوً 

 .نفر ؽبم كال ريبفاشتداد الًتىيب مع ىؤالء م (ْ)ؤدم إىل نكوصهم كعودهتم للكفراعطائهم قد ي

كهناىم عن القنوط من رضبة هللا ، يف اؼبعاصي ابلًتغيبدبخاطبة اؼبسرفُت ملسو هيلع هللا ىلص كقد أمر هللا تعاىل نبيو 
بل تكوف البداءة معهم ابلًتغيب أك دبزج االسلوبُت معان ؛ كمل يقتصر على الًتىيب فقط معهم، تعاىل

 كليس افراد الًتىيب فقط.

                                                                                                                                                                                     
 ٓص،  الرتىيب يف الدعوة يف القرآن والسنة، ( مقتبس من :نيازُِٗ-ُُٗ-ُ)يمٌن: فتاوى الشيخ دمحم بن عثانظر (ُ)

  (ّٕٔٓرقم)، َُّٕص ، ابليمُت كاألكل الطعاـ على التسمية ابب ، األطعمة كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)

 (َُٓرقم )، ّّٕ-ِّٕص، ِج ، إيبانو على ىباؼ من ابب اعطاء، الزكاة كتاب، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ّ)
 .ْٔٔص ، ُُّحديث رقم ، شرح النووي على مسلمانظر:  (ْ)



 
 

ُِٔ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿  ولو تعاىل:كدليل ذلك ق 

﮺  ﮶  ﮷ ﮸ ﮹ ﮴  ﮵ ﯀  ﯁         ﮳   ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

ۆ ۈ             ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

  "ٔٓ-ّٓ"الزمر ﴾   ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

هم رغم اسراف-بلفظ العبودية كهناىم عن القنوط تبارؾ كتعاىل بلحظ يف اآلية كيف نداىم يي  
قبل  فرغبهم يف التوبة بدايةن  بنداء العبودية "اي عبادم" –كما نٌص يف اآلية   على أنفسهم يف اؼبعاصي

 عليو فقط. كمل يقتصرٍ  ترىيبهم مث اتبع الًتغيب ابلًتىيب

كيرل بعض من تناكلوا موضوع الًتىيب يف الدعوة ابلبحث أف ىناؾ ؾباالت يكوف فيها 
كىي ما كاف يغضب منو صلى -انتهاؾ حرمات هللا تعاىل : كىيكمقدما ن مطلوابن الًتكيز على الًتىيب 

 اكشق عص، داث يف الدين ما ليس منواإلحكيف مقدمتها أم أمر ىبٌل ابلعقيدة، أك -هللا عليو كسلم 
كالتنادم بدعاكل اعباىلية الباطلة من ، كتفتيت ؾبتمعهم ،كالتفريق بُت صباعة اؼبسلمُت، عةالطا

  (ُ)كحٌرمو أشد ربرًن اإلسبلـى عليو ك ضبية كعصبية جاىلية ككبوىا فبا قضأ، عنصرية مقيتة

ىل إؤدم تك ، أبسره كياف اجملتمع  زٌ هتخطر كبَت على الدين كالدنيا  اغباالت ذاتي  فكٌل تلك
فضي السكوت عنها ترغيبان إىل مفاسد أكرب فكاف كيي ، فقد األمن فيو كالتطاحن فيما بُت اؼبسلمُت

 .كعلى فاعلهاؼبفسدة قبل استفحاؽبا، كالتعنيف عليها البد من درء ا

 : ذيكرت أحواؿ ينبغي فيها قطع النظر عن الًتىيب إىل الًتغيب كىيفبا سبقكعلى العكس 
كاؼبستشفيات ابلًتىيب ، اؼبرضى فبل تيستهدؼ مراقدي  (ِ)(حاؿ اؼبرض كعند االشراؼ على اؼبوت)

كالصرب ، ى اؼبرضجر اؼبًتتب علكاأل، كبياف فضل هللا تعاىلًتغيب، كينبغي ىنا االعتماد على ال، البتة
 .مل يف قلوب أىل الببلءكانعاش األ، عليو

                                                           
إىل ُّْص، .، ماجستَت، آاثره رلاالتو مفهومو وسلم عليو هللا صلى النيب دعوة يف الرتغيب أسلوب، انظر: الدكيش (ُ)

ُْٔ. 

 َْص ، مرجع سابق، الرتىيب يف الدعوة يف القرآن والسنة، نياز (ِ)



 
 

ُِٕ 

جزة حيث أف الًتىيب معهم يوصلهم بسهولة إىل اليأس كالقنوط كال كذلك كبار السن كالعى 
 أىٍعرىايبٌو  عىلىى دىخىلى  ملسو هيلع هللا ىلص لنَّيبَّ ا أىفَّ  هنع هللا يضر عىبَّاسو  اٍبنً  عىنٍ قد ركم ك ، يب أف اتًضر منهم يف ىذا أكىلر 

افى  قىاؿى  يػىعيوديهي  .اغبديث .اّللَّي  شىاءى  ًإفٍ  طىهيوره  أبىٍسى  الى  لىوي  فػىقىاؿى  يػىعيوديهي  مىرًيضو  عىلىى دىخىلى  ًإذىا ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  كىكى
)(ُ ) 

من أساليب الدعوة اليت تستجلب ابة  كىو جواز عيادة اؼبرضىللدعاة: يث كيؤخذ من اغبد
 اٍلميٍسًلمً  عىلىى اٍلميٍسًلمً  حىقُّ ): من نفوس الناس كىي من حقوؽ األخوة اإلسبلمية الواجبة كما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

ـً  رىدُّ : طبىٍسه  رًيضً  كىًعيىادىةي  السَّبلى ابىةي  اعبٍىنىائًزً  كىاتًٌبىاعي  اٍلمى  (ِ) (اٍلعىاًطسً  ًميتي كىتىشٍ  الدٍَّعوىةً  كىًإجى

ؽبم ىو فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذم يقتدم بو الدعاة  ان الدعاء للمرضى كالًتكيح عنهم فبا هبدكه ترغيب_ أف 
 إىل هللا تعاىل.

_أف انشغاؿ الدعاة دبهاـ الدعوة ال سبنعهم من أداء حقوؽ االخوة االسبلمية كاليت ينبغي اغبرص 
يباف حيث هتاكف بعض الدعاة يف أداء تلك اغبقوؽ النشغاؽبم ابلدعوة كمهامها عليها توثيقان لعرل اإل

 فبا جعلهم بعيدين عن كاقع اؼبدعوين كمعايشتهم كىو ابب للجفاء بينهم.

كقد أكثر  ،الدعاة اؼبتكررة يف الًتىيب لًتىيب من اؼبوت فهو أحد موضوعاتأما يف جانب ا
 .د للموت ابإليباف كالتقول كالعمل الصاحلالقرآف كالسنة من الدعوة إىل االستعدا

يف الًتىيب من اؼبوت ليس ؾبرد التخويف منو إمبا توجيو العباد أسلوب القرآف الكرًن كاف ك 
كأف تكوف الدنيا قنطرة يبركف منها كبو اعبنة، كأف يكوف  ،خرةكنسياف اآل، االستغراؽ يف اغبياة لعدـ

كاالنعزاؿ ، غض اغبياةال كسيلة لبي ، نفس على االستقامةذكر اؼبوت كاالكثار منو كسيلة لًتكيض ال
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }: يقوؿ تبارؾ كتعاىل: عنها

  "ُٖٓ" آؿ عمراف  {  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶﮷  ﮸

                                                           
 (ٔٓٔٓرقم )، ُّْْص، األعراب عيادة ابب، كتاب اؼبرضى،  صحيحو أخرجو البخارم يف (ُ)
 (َُِْرقم )، َُّص ، األمر ابتباع اعبنائز ابب، اعبنائز كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)



 
 

ُِٖ 

( ُ)( الغركر متاع كأهنا بقائها، كعدـ بفنائها الدنيا يف التزىيد فيها الكريبة اآلية ىذه): يقوؿ السعدم

 ازنة بُت مطالب الدنيا كمطالبمعٌت التزىيد منها ترؾ السعي كاالكبصار يف اػبوؼ لكن اؼبو كليس 
  .خرة كتقدًن ما ينفع اؼبرء فيهااآل

 تعاىل مقتفيان توجيو الًتىيب من اؼبوت كاستخدامو كفق ما أراد هللا إىلكسعى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
لدنيا كحفظ نفسو فبل يعرضها للتلف، كعدـ تثمار اغبياة اف الكرًن حااثن على اسآبذلك أثر القر 

ػبوؼ من اؼبوت فقط كالتوقف ينجيو بعده، كليس االكبصار يف نقطة االعمل ؼبا نسياف اؼبوت؛ بل 
 : من ذلك كلوالدعاة  كيستفيد (ِ)عندىا

 اؼبوت ؼ معٌت اغبياة منكاستهدااؼبوت، الًتىيب من القرآف كالسنة يف حقيقة  نهجمفىهم ىذا _
 فيتوسطوف يف ذلك. ،فالنفس يف طبعها ال ربب لغة التيئيس كالتخويف اؼببالغ فيو

اليت تنتظر اسنُت بعد اؼبوت فبا يكوف أشد ربفيزان كاغبياة ، ارشاد الناس إىل اغبياة الطيبة يف الدنيا _
قنوط كترؾ حسن فيوىن عزائم اؼبدعوين ابل عل اؼبوت فقط صورة مطابقة للعذابللطاعات فيما لو ج

 الظن اب تعاىل.

ٍعتي : فعن جابر هنع هللا يضر قاؿ ثو  مىٍوتًوً  قػىٍبلى  - يػىقيوؿي  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  ظبًى ديكيمٍ  يبىيوتىنَّ  الى ): - بًثىبلى  ًإالَّ  أىحى
 درسان للمسلم بضركرة اؼبوت على كيظهر ىنا كيف يعطي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (ّ)(ًبرىبًٌوً  الظَّنَّ  وبيًٍسني  كىىيوى 

  (ْ)حاؿ من حسن الظن بو تعاىل كيراد بو: تقدًن رجاء رضبة هللا تعاىل للعبد كعفوه عنو

توجيو اؼبدعوين اغبرص على اؼبوت مادة للعويل كالصراخ فقط دكف _عدـ ازباذ الدعاة من موضوع 
م فيما يرضي هللا تعاىل فا تعاىل يقوؿ  إىل حسن الظن برهبم كربفيزىم كحثهم على استثمار حياهت

                                                           
 .ُٗٓص ، تفسًن السعدي، السعدم (ُ)

 .ُّٓص، مرجع سابق، النيب ادلريب، األظبرانظر:  (ِ)
ص ، ْج ، اؼبوت عند تعاىل اب الظن حبسن األمر ابب ، كأىلها نعيمها كصفة اعبنة كتاب ، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ّ)

 (ِٕٕٖرقم) ، َِِٓ
  .َُٕٔص ، شرح النووي على مسلمانظر:  (ْ)



 
 

ُِٗ 

رىين  ًإذىا مىعىوي  كىأىنى  يب  عىٍبًدم ظىنًٌ  ًعٍندى  أىنى ): كىجىلَّ  عىزَّ  اّللَّي  يػىقيوؿي  كما كرد يف الصحيح: فتعزيز  (ُ)(ذىكى
ذكرىم للموت كالًتىيب منو ذا فائدة الدعاة ؽبذه النصوص الًتغيبية كتطبيقها على أرض الدعوة ذبعل 

  كىدؼ كليس ؾبرد ترىيب كتركيع كقنوط.

كتطبيقو يف الدعوة يرتكز على منهج القرآف  غيب كالًتىيبسبق يتضح: أف أسلوب الًت فبا 
سلوبُت ابتزاف تفعيلهما تفعيبلن صحيحان بدمج األحبكمة إىل  واأف يسعكيقع على عاتق الدعاة  كالسنة

  من الشر.حفيز على اػبَت كالتنفَتللت كقودان هبعل منهما فبا 

                                                           
  (َْٕٓرقم )، (ُِٕٖص )، ابب قوؿ هللا تعاىل كوبذركم هللا نفسو، كتاب التوحيد،  صحيحو( أخرجو البخارم يف ُ)



 
 

َُّ 

 مثال.واأل القصصتطبيقات أسلوب : الثاينادلبحث 

 .أسلوب القصص: ولادلطلب األ
من أقبح الوسائل الدعوية النافعة يف يهتم ميداف الدعوة هبذا االسلوب الىتماـ القرآف كالسنة بو فهو 

كربفيز ، النبومك  ربريك مكامن الفطرة اإلنسانية، كااثرهتا كجدانيان؛ لتحقيق أىداؼ القصص القرآين
 .اؼبسلم كحثٌو على إتياف أبواب اػبَت، كالتحذير من أبواب الشر

كىي من نسج اػبياؿ  حسيان  فالقصة تؤثر نفسيان على سامعها كقارئها حيث يعيشها كاقعان   
ا كىذا اغباؿ مع القصص البشرية أم (ُ)فيتأثر هبا اؼبرء فطراين ؼبا فيها من عناصر ربفيز االنتباه كالتشويق

 القصص القرآين كالنبوم فحق كلو. 
إىل نفوس اؼبدعوين  ااستغبلؿ ىذه اؼبيزة يف القصص كالوصوؿ هبمسؤكلية الدعاة  كيقع على

يستميلها حيث العاٌمة منهم  السيماكعمق أتثَته يفهمو فئات كثَتة من الناس  ،فالقصص يف بساطتو
 ىل ظباعها. إتهويو القصص كيبيل حياتو كطفل تساإلنساف من بداايت مراحل ك ، سلوبىذا األ

إذ لو مل تكن هبا كالسنة االىتماـ أبسلوب القصص نشئ من اىتماـ القرآف كدعوة الدعاة إىل 
إضافة  (ِ)خذت من القرآف الكرًن ما يزيد على الربع من مساحتوأَت ابلغ كأنبية كبَتة ؼبا ذات أتث

لو فبا عليهم توظيفو  ال حصركس للدعاة ما من الدر  فيهاللكثَت منو فبا كرد يف السنة النبوية ك 
 كاالستفادة منو يف الدعوة.

فبل كجود للخياؿ فيو كيف ىذا إشارة ، كالقصص القرآين من عند هللا تعاىل فهو حق كلو
فبل ينبغي االعتماد على القصص اؼبغرؽ يف اػبياؿ  بوعند الدعوة  اغبق بلنضباط بضوابطللدعاة ل

 .فائدة تذكر م ال ذبٍت منو الدعوةالذ

                                                           
، يف القرآن الكرمي التشويق والتعزيزأساليب :مقتبس ، ِْٔص، د.ج، د.ط، االعداد النفسي والرتبوي، انظر: اؽبامشي (ُ)

 .ِِٓمرجع سابق ص 
، منهج القصة القرآنية يف هتذيب الشهوات، مقتبس من : قطناينَُص ، القصص القرآين احياؤه ونفحاتو، انظر: حسن (ِ)

 .ُْص ، ماجستَت



 
 

ُُّ 

ف اغبق كاؽبادؼ ما آفة ففي قصص القر كذلك اغبذر من االعتماد على القصص اؼبكذكبة أك ارٌ ك 
 .يغٍت عنها

سلوكيان  دعواين كبَتان للدعاة فهي كسيلة لًتبية الداعي نبياء يف القرآف زادان كتعترب قصص األ ايبانيا ن
سبثل اػبَت  جوانب كشخصياتالكرًن أكرد فيها  ف هللا تعاىل حينما قٌص القصص يف القرآفكدعواين فإ

يبثلو  كالرسل كآخر حاد عن طريق اغبق كتكرب كتغطرس هللا تعاىل كيبثلو األنبياء تطاعأاؽبدل ك  تاتبع
 أقوامهم كمن عاندكىم.

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }: يقوؿ هللا تعاىل يف قصة نيب هللا شعيب عليو السبلـ

ڇ ڇ ڍ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ   ڍ ڌ ڌ ڎ

ۀ ۀ ہ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  گ گ ڳ

﮺ ﮻ ﮼﮽    ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﯀  ﯁           ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﮾ ﮿

 "ٖٖ_ْٖ"ىود {  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ
اية أبىم األمور كىي الدعوة إىل عبادة هللا يظهر يف بداية القصة دعوة شعيب لقومو كالبد

حذرىم من ىذا ابلعدؿ حيث كانوا ينقصوهنا فالوزف كالكيل  إبسباـمث أمرىم ، تعاىل كحده ال شريك لو
 .لفعل مرىبان ؽبم ابلعذاب ايطا

 : منها للدعاة ىذه القصة ؾبموعة من التطبيقات كالدركس الدعويةكيف 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )دعويو اػبائف عليهم من العذاب:_ خيليق الداعية الرحيم دب

 فالداعية جزء ال يتجزأ من بيئتو كقومو كىو أخ ؽبم. 
_ قرب الداعية من اؼبدعوين فبل يغفل عن اؼبعاصي الواقعة من قومو يف حياهتم اليومية فيكوف لقومو 

ألمر ابؼبعركؼ كالنهي عن كيف ىذا بياف لوظيفة الدعاة كىي ا، ابلعذاب ؼبن يقًتفها منها مذكران  ؿبذران 
 اؼبنكر.



 
 

ُِّ 

 كىذا أدعى لتحفيزىم علىكَت اؼبدعوين بفضل هللا تعاىل كانعامو عليهم ذ تأيضان أف كظيفة الدعاة  _
ڳ ڳ ( كقولو )چ ڇ ڇكىو ما يظهر من قولو ؽبم )على ىذه النعمة  ترؾ معاصيهم حفاظان 

  (ُ)(ابلتطفيف أتخذكنو فبا خَت لوزفكا الكيل إيفاء بعد اغببلؿ من لكم هللا أبقى ما): ( أمڳ ڱ
فقالوا ؼبتهكمُت مستبعدين  نبياء كمن بعدىم الدعاة يتعرضوف لسخرية أقوامهم كصدكدىمأف األ_

ابغبليم الرشيد على  وهكصف(، ك ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): (ِ)استجابتهم لو
فاألذل للدعاة  (ّ)فو كالغواية (سبيل السخرية منو إبرادة ما يناقض معناىا من صفات كىو) السٌ 

 ديدف كثَت من االتباع.  كالسخرية منهم
 ):  يتهاكف يف مبادئو ربت أم ضغوط كىو ظاىر من قولو ؽبمبيقُت دعوتو كالالداعية أف يتمسك  _

 ( ْ)(إليو أدعو فيما بصَتة على): أم (﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 
: يف الدعوة البصَتة أبمور ثبلثة كمعٌت البصَتة، كاليقُت ضركرات للدعاة يف دعوهتمالعلم كالبصَتة  _

  (ٓ).ككيفية الدعوة(.. كحاؿ اؼبدعو.)ما يدعو اليو: ىي
مر بو فإف يف ىذا قدحان يف صدقو من ـبالفة ما أي كاغبذر، كالصدؽ كاغبلم بياف أخبلؽ الداعية _

مناقض للدعوة إذ الذميم ( فهذا اػبلق      ەئ وئ وئ ۇئ ): فقد قاؿ شعيب لقومو
ه فيما أيمر بو كينهى عنو كىي من سباـ الداعي يف دعوتو  ية يلزمو الصدؽ مع نفسو كمع غَت أف الداع

 (ٔ)بو( غَته أيمر ؼبا مبادر أكؿ يكوف أف كسبامها الداعي دعوة تكملة من ): كما يقوؿ السعدم
نقاذىم من ستللدعاة أف يفصحوا للمدعوين عن ىدفهم السامي من كراء الدعوة كىو إصبلحهم كا _

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ما استطاعوا إىل ذلك سبيبلن:)كداللتهم على اػبَت لعذاب ا

                                                           
 .ُٓٗص ، ْج ، د.ط، فسًن البغويت انظر:كىو قوؿ ابن عباس ( ُ)
 .ّٕٖص ، تفسًن السعدي، ( انظر: السعدمِ)

 .ُٓٗص ، ْج ، تفسًن البغوي، كمثلو يف: البغوم، ّٕٖص، تفسًن السعدي، السعدم (ّ)
 .ّْْ، ْج، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ْ)

 .ِْ_ُْص ، مرجع سابق، مقومات الداعية الناجح، ( القحطاينٓ)

 .ّٖٖص،  السعديتفسًن، السعدم (ٔ)



 
 

ُّّ 

عن  _ أف هللا تعاىل ال يكلف نفسان إال كسعها فعمل الداعية يف حدكد استطاعتو أما ما خرج
 .استطاعتو فبل تثريب عليو فيو

 م إال بو تبارؾ كتعاىل.نبة إليو كأنو ال توفيق ؽبااليبانية ابلتوكل على هللا كاإل التمسك ابلفضائل _
صابة الداعية للحق ىو بتوفيق هللا تعاىل حىت ال ييعجب الدعاة آبرائهم أك أيخذىم نوع من أف إ _

 الزىو هبا.
مث وبذرىم من ازباذ عداكتو سببا ن للعزكؼ عن اغبق كيعطيهم العربة دبن سبقهم من أقواـ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ}ن طريق اؽبداية فأصاهبم العذاب:عحادكا 

ڄ   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڈ ژ ژ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

"ىود  { ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
ٖٗ_ّٗ" 

 عليو أنتم ما على اإلصرار على كبغضي عداكيت ربملنكم ال): اؼبعٌت( ٻ ٻ ٻ ): قولو
 : كيتعلم الدعاة من اآلايت( ُ)(كالفساد الكفر من
 أك جهبلن أف من طبائع بعض الناس رفض اغبق تكربان كعنادان ردبا لشخص الداعية أك ردبا ؼبوقف  _

يف نفورىم ع اؼبدعوين حىت ال يكونوا سببا ن العدكات م بهوا إىل عدـ جرٌ فيتنأك عداكة ؽبم ، منهم ابغبق
رضبة  طالبُت منهم اإلنبة كاالستغفار مبينُت ؽبم مدل، فيكونوا رضباء ابػبلق متوددين إليهم عن اغبق
 .(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): هللا تعاىل

م من قومو ابلرجم ابغبجارة لوال خوفهللتهديد أف ىذه العداكات لؤلنبياء كانت شديدة كصلت  _
الدعاة يف كل زماف كمكاف ك  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) (ِ)كاهتموه ابلضعف كالذلة: 

                                                           
 .ّْٔص ، ْج ، تفسًن بن كثًن، ( بن كثَتُ)

 .ّْٕص ، ْج، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَت (ِ)



 
 

ُّْ 

 يواجهوف هتديدات من مدعويهم كاهتامات كسخرية هبم كىو جزء من عقبات الدعوة الكثَتة حىت
 نبياء تسلية كتثبيت لقلوهبم.يومنا ىذا فيكوف ؽبم يف قصص األ

ابألمم السابقة نوع من أساليب الًتىيب يف القرآف الكرًن يستخدمو الدعاة يف  _ التخويف فبا حلٌ 
 عوهتم ألخذ العظة كالعربة.د

من اؼبدعوين حيث رىبهم حباؿ _ استخداـ الًتىيب كبعده الًتغيب أمبلن يف عدـ قطع حبل الرجاء 
ؿبب للمؤمنُت كىم ؿببُت رحيم ابلتائبُت  هللا تعاىل فهو رحيم كدكد:مم السابقة مث ذكر ؽبم صفات األ

 (ُ) لو تعاىل

ژ ڑ  ):يف سبيلو فقد قاؿ شعيب لقومو لئليذاءما تعرضوا  تعاىل مهكتوقَتىم تعظيم الدعاة  _

 كاستخففتم هللا، من عليكم أعزٌ  فكانوا قومكم، )أعٌززت: ( أمڑ ک ک ک ک گ
 (ِ)عظىمتو؟( حق تعظًٌمونو كال عقابو، زبافوف كال ألمره أتسبركف ال ظهوركم، خلف فجعلتموه بربكم،

، ب من تعززىم بقومهم كنبذىم ؼبخافة هللا من قلوهبمبل تعج؛ ب من هتديدىم لو ابلرجمفهو مل يتعجٌ 
فا تعاىل أعظم كأجل يف قلب كل مسلم عمومان كيف قلب الدعاة على كجو اػبصوص فهو معُت ؽبم 

 كنصرىم ما عظموه كبذلوا يف سبيلو.
عبل يف كل كقت كحُت فبل يستسلموا للباطل مهما  للمؤمنُتنصر هللا تعاىل الثقة بتعليم الدعاة  _

 صوتو ككثر عدده.
أيضان من خبلؿ ينقل الدعاة للمدعوين كمن فوائد القصص القرآين كتطبيقاتو يف الدعوة أف 

 :كالًتبوم فَتبوف فيهم اإليباين،منهجها القصص 
كاػبوؼ منو ، خشية هللا تعاىلالقيم كاؼبثل العليا من خبلؿ القصص القرآين الفريد مثل غرس  _ُ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  } :يف قولو تعاىل عليو السبلـ مع الطَت إبراىيمقصة من كاليقُت القليب بو 

                                                           
 ّٖٖص ، تفسًن السعدي، السعدمانظر:  (ُ)
 .ْٗٓ، ُٓج ، تفسًن الطربي، الطربم (ِ)



 
 

ُّٓ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

  "َِٔ"البقرة  {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 على حسية داللة أعظم ): كيف القصة كما يقوؿ اؼبفسركف (ُ)(عهنقطٌ ): أم( ٹ ڤ)
كدبثل ىذه القصص يريب الدعاة قلوهبم كقلوب اؼبدعوين  (ِ)(كاعبزاء للبعث اؼبوتى كإحيائو هللا قدرة

كىي من مهمات الدعاة الكثَتة.  ايبانيا ن

التحفيز كما يف قصة قاركف كما فيها من ،  يتعلموهنا كيعلموهنا السلوكيات كالفضائل االسبلمية _ِ
ہ ہ ہ  ﴿يقوؿ هللا تعاىل: : لعاقبة البغي كالبطر مع القوة كالسلطاف ببياهناكاغبث على الفضائل 

    ﮿  ﯀ ﯁ ﮾  ﮻  ﮼ ﮽ ﮸  ﮹ ﮺ ﮷  ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

            ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ     

 حده أم: )فتجاكز (ھ ےقولو: ) (،ٕٕ-ٕٔ)القصص  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
كىو الًتىيب من سلوؾ البغي  كىنا اؽبدؼ الذم ربفز القصة للحذر منو، (ّ)عليهم( كالتجرب الكرب يف

 .كبياف سبب ىذا البغي كىو االغًتار ابلغٌت كالكنوز اليت كاف يبلكها

: مث تبٌُت القصة دخوؿ عنصر اػبَت أماـ البغي كالكرب، فيناديو قومو كاعظُت منبهُت لو بقوؽبم
﯀  ﯁    ) د هللا كال بل ألنٌو فرح البطر كاألشر، كىو مذمـو عن، ( ليس ذمان يف الفرح﮾ ﮿

ؽبذا: )هنوه عن الفرح اؼبطغي الذم ىو اهنماؾ كاكببلؿ نفس كأشره ؛ وببو تعاىل كال يرضاه
 (ْ)كاعجاب(

                                                           
 .ٖٗٔص ، ُج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ُ)
 .ُُِ، تفسًن السعدي، السعدم (ِ)

 .ُٔٔص ، ُٗج، تفسًن الطربي، ربمالط (ّ)
 َُْٓص ، تفسًن بن عطية، بن عطية (ْ)



 
 

ُّٔ 

           ): مث يتم توجيهو إىل الطريق اليت يرضاىا هللا تعاىل

بة أم: )كال تضيع حٌظك أيضان من دنياؾ يف سبتعك ابغببلؿ بطلبك إايه كنظرؾ اىل عاق ( 
 (ُ)دنياؾ(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿: ككاف رد قاركف على كعظ قومو فبلوءان كفران بنعم اؼبنعم جل كعبل

 ﴾  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 فرضي مٍت، هللا علمو عندم، علم فضل على الكنوز ىذه أكتيتي  )إمبا: كمعٌت اآلية (.ٖٕ)القصص 

 (ِ)عٍت( بذلك

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿االستعراض كالعيجب ابلنفس من قاركف أماـ قومو: كتتتابع مشاىد 

ڎ ڎ ڈ ڈ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ففي مقابل  (َٖ -ٕٗ)القصص  ﴾ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
ىذه الزينة، كالبهرجة سبٌت بعض من تعٌلقت قلوهبم بزينة الدنيا بعض ما عند قاركف كظنوه ىو اغبظ 

من ينظركف لعواقب األمور العارفوف اب فقد: )زجركا األغمار... كضبلوىم على الطريقة أما ، الوافر
 (ّ)اؼبثلى من أف النظر كالتمٍت إمبا يكوف يف أمور اآلخرة(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿: مث بعد أف يبلغ الكرب منتهاه يف الزينة كالعرض أتيت العاقبة

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

 (ِٖ -ُٖ)القصص  ﴾﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﮲ 
 (ْ)كعكسو( ابطنها إىل األرض ظاىر بعض )انقبلب كاػبسف:

                                                           
 َُْٓص ، تفسًن بن عطية، ابن عطية انظر: كىو قوؿ اغبسن كقتادة (ُ)
  .ِٔٔص ، ُٗج ، تفسًن الطربي ، الطربم (ِ)
 بتصرؼ..ُُْٓص، تفسًن بن عطية، الطربم (ّ)
 .ُٖٓص ، َِج ، التحرير والتنوير، ابن عاشور (ْ)



 
 

ُّٕ 

كبعد أف تذىب األهبة كاػبيبلء كىبسف هبما مع صاحبهما، أتيت خبلصة العرب كالدركس اؼبستنبطة 
ائ ائ ەئ  ې ى ى ﴿صبعت كل معاين القصة كحقائقها: ، مصاغة يف صبل قليلة معجزة

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 (ُ)كالعلو: )الظلم كالتجرب. كالفساد عاـ لوجوه الشر(( ْٖ-ّٖ)القصص  ﴾ يب جب حب خب مب ىب

كمل يتعلق جعل الدار اآلخرة ؼبن ال يتعالوف كال يفسدكف يف األرض؛ بل ؼبن مل تكن ؽبم إرادة كرغبة يف 
 : فبا سبقكيتعلم الدعاة  (ِ)فعل ذلك

 سلوباأل ؽبذا استخدامهم عند عليو التأكيد على كالعمل القص أسلوب كراء من ىدافهمأ ربديد _
 كاف ما إال الفرح من ييذـ فبل كاىبها كشكر ابلنعم كالبطر ابلنفس العجب عدـك ، اؼبدعوين مع

 .مطغيان 

، األرض افساد النعم بتلك بتغيي كال اغببلؿ، من نفسو يبنع فبل اغبياة، يف كاالعتداؿ التوسط أنبية _
 .ضرار كال ضرر فبل اػبلق كظلم

 .كخشيتو معرفتو من هللا كىبهم دبا كاالبتبلءات الفنت كقت كثباهتم، العلم أىل كمنزلة فضيلة _

 .كىو خلق الكرب كالبغي كالتعايل الذميم اػبلق ىذ من لدعاةا ربذير _

 عظم أمر النية كمكانتها يف الدين._ 

كما وبكي القرآف كالسنة   قصة موسى كاػبضر ص الطويلة أيضان يف القرآف كالسنةكمن القص 
ا) : صحيحو يف البخارم ركل كما القصة بداية عنها دركس عظيمة للدعاة ككانت  يف  ميوسىى بػىيػٍنىمى

اءىهي  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  ًمنٍ  مىئلىو  ا تػىٍعلىمي  ىىلٍ  فػىقىاؿى  رىجيله  جى دن ى الى  اؿى قى  ًمٍنكى  أىٍعلىمى  أىحى  بػىلىى ميوسىى ًإىلى  اّللَّي  فىأىٍكحى
 فىًإنَّكى  فىاٍرًجعٍ  اغٍبيوتى  فػىقىٍدتى  ًإذىا لىوي  كىًقيلى  آيىةن  اغٍبيوتي  لىوي  فىجيًعلى  إًلىٍيوً  السًَّبيلى  ميوسىى فىسىأىؿى  خىًضره  عىٍبدينى 

                                                           
  بتصرؼ.ُِْٓص، تفسًن بن عطية، بن عطية ((ُ

 .َّْٕص ، د.ج، د.ط، زلاسن التأويل، القاظبيانظر: ، قاؿ هبذا اؼبعٌت الزـبشرم (ِ)



 
 

ُّٖ 

تػىٍلقىاهي  افى ...سى  عبده موسى فا تبارؾ كتعاىل أراد أف يعلم (ُ) (وً ًكتىابً  يف  اّللَّي  قىصَّ  الًَّذم شىٍأهًنًمىا ًمنٍ  فىكى
 ميوسىىأف ): أبخبلؽ االنبياء من رد العلم إىل هللا تعاىل كما يقوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث آخر كيؤدبو

 اٍلًعٍلمى  يػىريدَّ  ملىٍ  ًإذٍ  عىلىٍيوً  اّللَّي  تىبى فػىعى  أىٍعلىمي  أىنى  فػىقىاؿى  ؟أىٍعلىمي  النَّاسً  أىمُّ  :فىسيًئلى  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  يف  خىًطيبناقاـ 
  (ِ)(إًلىٍيوً 

 :يتعلم الدعاة كمن ىذه القصة

فإف هللا تعاىل  دائمان كال يتحرجوا من قوؿ "ال أعلم" إذا اقتضى ذلك أف يردكا العلم إىل هللا تعاىل _
يقوؿ  "ّٔ"االسراء  { وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ}: يقوؿ

كجاء يف معامل  (ّ)(كتفعلو تقولو ما كل يف تثبت بل علم، بو لك ليس ما تتبع كال: أم ): عدمالس
كيؤخذ من القولُت ضركرة  (ْ)(.تعلمو كمل كعلمت تسمعو كمل كظبعت تره كمل رأيت: تقل ال ): التنزيل

 التثبت من الدعاة عند النقل كالدعوة قبل اغبديث إىل الناس. 

فهو من فضل هللا تعاىل عليهم كمن علمو الذم علمو ، ب دبا لديهم من العلمخذىم العيجأي_ أف ال 
﮷  ﮸ ﮹ ﮺}: كال رفعة ؽبم إال هبذا العلم يقوؿ هللا تعاىل، ؽبم   {ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶

 (ٓ) إخوتو( على يوسف درجة رفعنا كما ابلعلم): أم "ٕٔ"يوسف 

قبلوا هبذم اغبقيقة كال يدفعهم علمهم _ أهنم مهما علموا كفقهوا يظلوف بشران يصيبوف كىبطئوف في 
 .ع على اؼبدعوينللًتفٌ 

                                                           
رقم) ، َْٖص ، ابب حديث اػبضر مع موسى عليهما السبلـ، كتاب أحاديث األنبياء،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)

ََّْ) 
رقم) ، َْٖص ، ـابب حديث اػبضر مع موسى عليهما السبل، ب أحاديث األنبياءكتا،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)

َُّْ ) 
 .ْٕٓص ، تفسًن السعدي، السعدم (ّ)
 .ِٗص ، ٓج ، تفسًن البغوي، البغوم (ْ)

 .ِِٔص، ْج ، تفسًن البغوي، البغوم (ٓ)



 
 

ُّٗ 

_ عدـ كتماف العلم عن اؼبدعوين فاػبضر علم موسى عليو السبلـ ما عنده من العلم كموسى مل يطلبو 
 يسلكوا أف للعلماء ربىٍذير ىذا كيف ): يقوؿ ابن كثَت مبينان حرمة كتماف العلم، التعلم منو إال ألجل
 العلم من أبيديهم ما يبذلوا أف العلماء فعلى مىٍسلكهم، هبم كييٍسلكى  أصاهبم، ما همفيصيب مسلكهم

  (ُ)(شيئا منو يكتموا كال الصاحل، العمل على الداؿ النافع،

أهنم إذا علموا بوجود من ىو أعلم منهم يف علم من العلـو أال هبدكا حرجان يف طلب العلم منو _ 
ى عليو السبلـ سأؿ ربو عن مكاف اػبضر ككاجو يف سبيل الوصوؿ لبلستفادة كإفادة اؼبدعوين فموس

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ } :إليو التعب كاؼبشقة كما يقوؿ هللا تعاىل يف ذلك

 "ُٔ_َٔ"الكهف  { ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
 فيو جدست أنك إليو أكحي الذم اؼبكاف ..إىل أصل حىت الشقة علي طالت كإف مسافران  أزاؿ أم: )ال

فلم يهتم موسى أبمر التعب يف سبيل  (ِ)عندؾ( ليس ما العلم، من عنده العاؼبُت، هللا عباد من عبدا
كبذؿ  ،االىتماـ بطلب العلم كمن ىذا يطبق الدعاة، طلب العلم فقد كاف شوقو كرغبتو فيو أكرب
 اعبهد يف ربصيلو مهما كانت فيو من مشقة.

قد موسى للحوت كعودتو لقص أثره كإهباده للخضر كبعد بياف عبانب من تلك اؼبشقة بف
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}يقوؿ تعاىل 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

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

ہ ہ ھ ھ   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ گ گ ڳ ڳ

  "َٕ_ِٔ"الكهف  { ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

                                                           
تفسًن بن  ، ثَتانظر: ابن ك (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ :) ( كذلك يف معرض تفسَته لقولو تعاىلُ)

 .ُُٖص، ِج ، كثًن

 .ُْٖص ، تفسًن السعدي، السعدم (ِ)



 
 

َُْ 

يعرض موسى عليو السبلـ على اػبضر ف (ُ)(كأصحبك ألتبعك جئتك)أم: (ک ک ک گ گ)
  :منهاكيستفيد الدعاة ، إىل هناية أحداث القصة، مرافقتو كمتابعتو للتزكد من علمو

توقَت ك ، ة من العقبات كالتعبو يتعرض عبمليف طلب العلم ألف الطالب لكجواز السفر _لزـك الصرب 
كعدـ التسرع يف اإلنكار  ،منو ألنو أكثر علمان كالتأدب معو مبلطفتو كأخذ اإلذف منو اؼبعلم كطاعتو 

كتواضع اؼبعلم مع طبلبو كالداعية مع اؼبدعوين، كاغبرص  ،قبل أخذ العلم فيو فاإلنساف عدك ما هبهل
  (ِ)على طلب العلم النافع.

 عتتنوٌ  تيعرض هبا قداألساليب اليت السابقة كغَتىا يف القرآف أف  كيظهر من كل القصص
ؿبتوية على مفاجأة مرة القصة  حيث أتيت العرضكآخر ـبتلف يف ، ما بُت مطوؿ كـبتصركتعددت 

سورة الكهف مع العبد الصاحل، كاترة أخرل تبدأ القصة  كما يف قصة موسى يف  للتشويقكسر أ
  (ّ)ثها كما يف قصة أصحاب الكهفـبتصرة مث يتم التفصيل ألحدا

 : ما يلييف دعوهتم  األساليب تنوع ىذهيستفيد من ك 
اعطاء التأثَت التصويرم للقصة من ك  ؛البعد عن الصور الرتيبة اؼبكررة يف األساليب كالوسائل الدعوية_

ص غة القصالتلوين الصويت كاغبركي كاالىتماـ بببلك خبلؿ االستخداـ اؼبؤثر للغة اعبسد عند الداعية 
العناية ك الفنية مع األىداؼ األساسية لقصصهم دمج األساليب كبعده عن اإلغراؽ يف اػبياالت مع 

 إبتقاف مهارات القاء القصص يف الدعوة كطرقها اؼبختلفة انطبلقان من عناية القرآف كالسنة هبا. 
 كعدـ، اؼبهم الدعوم األسلوب اىذ استخداـ يف كاضحان  منهجان  اليـو للدعاة كقد أعطى ملسو هيلع هللا ىلص

سلوب فيما ىبدـ الدعوة كيزيد من أثرىا عند اؼبدعوين هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىذا األ كٌظف رسوؿ حيث .اغفالو
      }بقولو  فكاف ملسو هيلع هللا ىلص يقصص القصص على أصحابو كما أمره ربو

يدة من الدركس كالعرب اليت تنفع الدعاة إىل كاشتمل القصص النبوم على صبلة فر  "ُٕٔ"االعراؼ  {

                                                           
 .ُٖٗص ، ٓج ، تفسًن البغوي، البغوم (ُ)
 .ِْٖعدده الشيخ السعدم يف تفسَته من فوائد للقصة ص  انظر ما (ِ)

 كمابعدىا.ِّص ، مرجع سابق، الرتبية ابلقصة، انظر: النحبلكم (ّ)



 
 

ُُْ 

تعاىل يف تربية نفوسهم كهتذيبها كتبُت ؽبم كيفية التعامل مع صنوؼ اؼبدعوين دبا وبقق اقتدائهم نبيهم 
 ملسو هيلع هللا ىلص:

دى  ًبطىرًيقو  يبىًٍشي رىجيله  بػىيػٍنىمىا):قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ أفهنع هللا يضر  ىريرة أيب عنف  ، الطَّرًيقً  عىلىى شىٍوؾو  غيٍصنى  كىجى
رى  فىأىخَّرىهي   (ُ)( لىوي  فػىغىفىرى  لىوي  اّللَّي  فىشىكى

 : منهافهذه القصة رغم قصرىا تعطي للدعاة دركسان كثَتة يطبقوهنا يف دعوهتم 
بفعل إال فهذا الرجل يف القصة مل يقم ، ال يضيعوأك قليبلن فإف هللا أف عمل اػبَت مهما كاف بسيطا ن _

 بسيط كىو إزاحة األذل عن الطريق فكاف أف غفر هللا تعاىل لو.
زىم ؼبزيد من البذؿ فإف عملهم يف ؾباؿ الدعوة عمل يمعرفة قيمة العمل كربف_تربية نفس الدعاة على 

 عظيم رتب هللا تعاىل عليو األجور اعبزيلة.
فقد عمل نفع يف ؾباؿ الدعوة فبل وبتقركف أم خَت ؽبم عظيم يف ىداية مدعو كاحد الأف األجر  _

ىفٍ  فػىوىاّللًَّ  ): لعلي هنع هللا يضر حينما بعثو داعيان يـو خيربقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ا، رىجيبلن  ًبكى  اّللَّي  يػىٍهًدمى  ألى ره  كىاًحدن يػٍ  لىكى  خى
ككانت فبا تتفاخر العرب  .كيراد حبمر النعم: )من ألواف اإلبل امودة (ِ)(النػَّعىمً  ضبيٍري  لىكى  يىكيوفى  أىفٍ  ًمنٍ 

 (ْ)كاؼبعٌت خَت لك من أف تتملكها فتنفقها أك تتصدؽ هبا (ّ)هبا(
  بل ربفيزىم على فعل اػبَت مهما قٌل.؛ طةمهما كانت بسيأيضان عدـ ربقَت أعماؿ اآلخرين  _

ؾباؿ ة دركسان عظيمة يف كىذه القصة أتيت يف معناىا كفوائدىا قصص نبوية كثَتة ككلها تقدـ للدعا
ا :)قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  أىفَّ  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ : ركم من ذلك ما: دعوهتم  اٍشتىدَّ  ًبطىرًيقو  يبىًٍشي رىجيله  بػىيػٍنىمى

دى  اٍلعىطىشي  عىلىٍيوً  رنا فػىوىجى ا فػىنػىزىؿى  بًئػٍ رىجى  مثيَّ  فىشىًربى  ًفيهى  فػىقىاؿى  اٍلعىطىشً  ًمنٍ  لالثػَّرى  أيىٍكيلي  يػىٍلهىثي  كىٍلبه  فىًإذىا خى
ا بػىلىغى  لىقىدٍ  الرَّجيلي  ذى افى  الًَّذم ًمٍثلي  اٍلعىطىشً  ًمنٍ  اٍلكىٍلبى  ىى رى  فػىنػىزىؿى  ًمٍتًٌ  بػىلىغى  كى ى  اٍلًبئػٍ وي  مثيَّ  مىاءن  خيفَّوي  فىمىؤلى  أىٍمسىكى

                                                           
ب، اأٍلىذىافً  تىابكً  ، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)  (ِٓٔرقم) ، ُْٔص، الظٍُّهرً  ًإىلى  التػٍَّهًجَتً  فىٍضلً  ابى
 اغبسن أيب اؽبامشي القرشي طالب أيب بن علي مناقب ابب، أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص فضائل كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 ( َُِْرقم) ، َُّْص، غزكة خيرب ابب، كأيضان :كتاب اؼبغازم ، (َُّٕرقم) ، ُِٗص ، هنع هللا يضر

 . بتصرؼ ْٔٓص ، ٕج ، فتح الباري، الشوكاين (ّ)
  انظر: اؼبرجع السابق نفس الصفحة (ْ)



 
 

ُِْ 

رى  اٍلكىٍلبى  فىسىقىى رىًقيى  حىىتَّ  ًبًفيوً  ًذهً  يف  لىنىا كىًإفَّ  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  واقىالي  لىوي  فػىغىفىرى  لىوي  اّللَّي  فىشىكى ىٍجرنا اٍلبػىهىائًمً  ىى  ألى
ًبدو  كيلًٌ  يف  فػىقىاؿى   ،وةخبلق البذؿ كالعطاء يف الدعالدعاة يتخلق كمن ىذه القصة  (ُ)( أىٍجره  رىٍطبىةو  كى

م فيما أكرده ة اؼبدعوين كاالجابة عن استفساراهتسلوب ؿباكر ف منها أيضان أسلوابن دعواين ىو أكيتعلمو 
ؽبم من قضااي دكف غضاضة فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أجاب عن سؤاؿ الصحابة لو كبُت ؽبم خبلصة الفائدة اليت 

ًبدو  كيلًٌ  يف ) :هتدؼ إليها القصة كاليت ػبصها بقولو ( ليعلم الدعاة أسلوب الًتكيز على أىٍجره  رىٍطبىةو  كى
 كاضحان يف كبلـ يفهمونو كيعقلونو. اؽبدؼ من القص كايصاؿ ىذا اؽبدؼ للمدعوين

)القصة القرآنية اليت صبعت عناصر الوسيلة يف اببلغ الدعوة كملكت : كتلخيصا ؼبا سبق فإف
ىل اغبق إىل الدين كترشد إهتدل ...ائما فهيقوة التأثَت أبسلوهبا كمعناىا عبديرة أف تكوف مع الدعاة د

ىل إجدانية فحسب إمبا سعت جملرد ااثرة العاطفة الو  تً منهج متكامل مل أت ألهنا ؛ (ِ)كأتمر ابلنجاة(
ىدافها كالتأثَت على أكاالاثرة أبسوب فريد لضماف رسوخ غراضها كربقيق جوانب اعبذب أربقيق 

 .اؼبدعوين
كما أفادت القصة النبوية الدعاة يف بياف منهج الدين يف العقيدة كالسلوؾ كغرس ضبيد 

لرذائل كأعطت يف طياهتا_ سواء كانت قصَتة أـ طويلة_ مباذج األخبلؽ كالدعوة إىل التخلي عن ا
 للدعاة تفيدىم يف طريق الدعوة أبساليبها كفوائدىا الكثَتة.

 مثال.ألأسلوب ا: ادلطلب الثاين
كأف شرح )أف ي: كمن لواـز ىذا التبليغاألمثاؿ القرآنية من متطلبات التبليغ الذم ىو مهمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص  

كدبا أف الدعاة إىل هللا تعاىل  (ّ)ضح كيبُت ما التبس على إدراكو كيفهمهم ما استغلق عليهم فهمو(يو 
الدعاة  هبب علىىم خلفاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التبليغ فإف متطلبات البياف كالتوضيح للناس من أكثر ما 

 التحفيز كاغبث ل إىلثل اؼبوصٌ سلوب اؼبكيصل الدعاة إىل ربقيق ذلك أب، بوماـ كاالىت االلتزاـ
 .اؼبقصودة منوىداؼ للمدعوين كبو األ

                                                           
ـً ًكتى  ْج، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ) ائًًم اٍلميٍحتػىرىمىًة كىًإٍطعىاًمها، اب السَّبلى ب فىٍضًل سىاٍقًي اٍلبػىهى  ( ِِْٓ)رقم، ُُٕٔص، ابى

 .بتصرؼ.ِّٖص، مرجع سابق، أصوذلا ووسائلها الدعوة اإلسالمية، غلوش (ِ)

 .ِٖص، د.ج، د.ط، النيب ادلريب، األظبر (ّ)

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=107861
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=107861


 
 

ُّْ 

جل -هتدؼ إىل بياف عقيدة التوحيد، كقدرة هللا تعاىل، كتفٌرده، كاستحقاقو للعبادة  فمن األمثاؿ اليت
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿قولو تعاىل:  دكف سواه -كعبل 

 ."ُْ"العنكبوت: ﴾  گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
 تعاىل ىذا اؼبثل مبينان ىشاشة فكر كعمل من يتخذكف األكلياء من دكف هللا تعاىل، يضرب هللا

فيلجئوف إليهم بطلب النفع، كدفع الضر، فهؤالء مثلهم كمثل العنكبوت كىي تلك اغبشرة الصغَتة 
ذا ، كهبايقُت كعجزنبككجو الشبو بُت اؼبثلُت ىو بياف ضعف الفر ، ضعيفة اليت ازبذت بيتها الواىيال

 .(ُ)قاؿ اؼبفسركف
كقد حٌقق القرآف هبذا التصوير بياف الفرؽ بُت طريف اؼبثل:)ففرؽه بُت بيتو كبيتو كفرؽه بُت 
عبادةو كعبادة، عبادةه قائمةه على شيء كاهو ضعيف كعبادةه قائمةه على أساسو سليم من االعتقاد 

ب السماكات كاألرض فهي األساس اؼبتُت ما عبادة ر أ ،صناـ ال قٌوة ؽبافعبادة األ (ِ)كالفكر كاالقتناع(
 : كيتعلم الدعاة من ىذا اؼبثل، كسبلمة الفكر، القائم على قوة العقيدة

العقيدة الصحيحة كبياهنا للمسلم كغَت اؼبسلم مع قضااي استخداـ أسلوب األمثاؿ يف الدعوة إىل _
 اغبرص على دقة اؼبثل كظهور كجو الشبو بُت اؼبثلُت كاضحان للمدعوين.

تبليغ دعوهتم كىم على يقُت من صدقها كقوهتا فبل يضعفوف أماـ اعبواذب كاؼبغرايت فإف كل ما  _
 بٍت على ابطل فهو ابطل فكل عقيدة غَت دين اغبق كاىية ضعيفة.

اغبرص على قوة اغبجة كالدليل حىت يواجو هبا دعاكل الضعف كالوىن فيما هباهبو على أرض _ 
كوبافظ على الدعوة فبن ، نيدىا ابغبق كالدليل فينتفع بذلك اؼبدعوكفرات كشبو كتفالدعوة من مناظ

 يريدىا ابألذل.

                                                           
ص ، ٔج، ، تفسًن البغوي، كالبغوم، ّْٔ-ّّٔص ، ُٔج ، قرطيبتفسًن ال، القرطيب انظر: كالضحاؾ الفراء قوؿ كىو (ُ)

 . ِِٓص ، َِج ، التحرير والتنوير، ابن عاشور، ِّْ
 .ُِٗص، مرجع سابق، عون احلنان يف شرح االمثال يف القرآن، طهطاكم (ِ)



 
 

ُْْ 

استخداـ التشبيو دبا يعرفو اؼبدعوكف فبا حوؽبم كيف بيئتهم فبا يساعد على كجود التأثَت يف األمثاؿ  _
 اؼبقدمة ؽبم.

خبلؽ، كمن ذلك مكاـر األك  إىل هتذيب النفسالدعاة  أمثاؿ كثَتة ربفز أيضان الكرًن توجد يف القرآف ك 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ﴿قولو تعاىل: 

 ."ُِٔ"البقرة ﴾    ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
)ىذا مثله ضربو هللا تعاىل لتضعيف الثواب ؼبن أنفق يف سبيلو كابتغاء مرضاتو، : يقوؿ ابن كثَت

ىذه الصورة الفريدة صورة السنبلة اليت  كيف (ُ)كأٌف اغبسنة تيضاعف بعشر أمثاؽبا إىل سبعمائة ضعف(
 .كربفيزه للنفس ؼبزيد من البذؿ كاالنفاؽ، مضاعفة اغراءه  مبت كأشبرت أضعافان 

للعقل أف وبسب  فذكرى السبع السنابل، كترؾى ، كزايدتو مضاعفة األجركاعبامع بُت اؼبثلُت 
 .للوصوؿ للحلٌ  ز الفكرفٌ مقدار النماء، كالزايدة ففي اؼبثل عنصر مفاجأة كامن وبي 

 (ِ)(للتكثَت للحصر، كإمبامل يرد التمثيل أف ): كتزداد الفكرة أتكيدان كقيمةن حُت يعلم اؼبسلم

صر، كدليل ذلك جاء يف ختاـ اآلية نفسها: ففضلي  ک ک ک گ گ گ گ  ﴿هللا أكسع من أف وبي

 :ىذا اؼبثلكيتعلم الدعاة من ، نقص ذلك من ملكو شيءفمهما أعطى السائلُت فبل يي  ﴾   ڳ ڳ
 مكانة البذؿ كالصدقة كأجرنبا العظيم فعملهم كاحتساهبم يف الدعوة لو أجر عظيم عند رهبم. _
توظيف القيمة العددية يف األمثاؿ كطريقة إيرادىا فيها للتوضيح كجلب التأثَت ػبطاهبم الدعوم  _

اغتناـ األجور كىي لغة فقلوب كثَت من اؼبدعوين هتفو إىل كل حديث فيو داللة ؽبم على طرؽ اػبَت ك 
 وببها فئات من اؼبدعوين سبثل يف بعض مناطق الدعوة الفئة الكربل منها.

اؼبزج بُت بيئة اؼبدعوين كاألمثاؿ اليت يريدكف ايقاعها السيما مع فئات اؼبدعوين األميُت فا تعاىل  _
 قرآف كأمثالو.كثَت كارد يف قصص الذكر السنابل ككبوىا فبا يبلئم بيئة اؼبخاطبُت كىذا  

                                                           
 .ُٗٔص، ُج، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت  (ُ)
 رؼ.بتص َٔص ، ّج ، تفسًن ادلنار، دمحم رشيد رضا  (ِ)



 
 

ُْٓ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ }: كيقوؿ تبارؾ كتعاىل يف مثل آخر

 "ٓ"اعبمعة  {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

يضرب هللا مثل الذين كلفهم هللا تعاىل ابلتوراة من اليهود فلم يقوموا دبا كلفوا بو كمل ينتفعوا هبا كما 
 (ُ)كاألسفار ىي )الكتب العظاـ(، ه كال ينتفع هباأيمركا كيشبههم ابغبمار الذم وبمل كتبان على ظهر 

لتكذيبهم دبا جاءىم من عند هللا  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) كيذمهم على حاؽبم تلك بقولو:
 :كيستفيد الدعاة من ىذا اؼبثل القرآين(ِ)تعاىل كعدـ انتفاعهم بو.

 العياذ اب تعاىل.تطبيق أكامر هللا تعاىل كالبعد عن ـبالفتو حىت ال يشاهبوا حاؿ ىؤالء ك  _

االلتزاـ دبنهج الدعوة كأساليبها اليت أمر هللا هبا كالرجوع فيما ال يعلمونو إىل كتاب هللا تعاىل كسنة _
 .نبيو ملسو هيلع هللا ىلص حىت ال ىبالفوا ىديهما فبل ينتفعوا بدعوهتم كال ينفعوا غَتىم

اء البشر حرصان منهم على القياـ أبمانة عدـ تعطيل ما جاء يف الكتاب كالسنة أك استبداؽبما آبر _
 التبليغ.

أف كل صاحب علم ينبغي عليو السعي إىل فهم علمو كالقياـ دبا أمره هللا منو كضبلو على أكمل  _
كجو حىت أصحاب العلـو الدنيوية وبملوف أمانة علمية ينبغي أداؤىا كالدعاة وبملوف أمانة الدعوة 

 . كاؼبدعوين كيؤدكهنا كما أيمركا

 أىرىأىيٍػتىكيمٍ  ): قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص حينما أمره هللا تعاىل ابعبهر بدعوتوككاف ملسو هيلع هللا ىلص خَت داعو كظف األمثاؿ يف دعوتو ف
ٍيبلن  أىفَّ  أىٍخبػىٍرتيكيمٍ  لىوٍ  تيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  تيًغَتى  أىفٍ  تيرًيدي  اًبٍلوىاًدم خى  ًصٍدقنا ًإالَّ  عىلىٍيكى  رَّبٍػنىاجى  مىا نػىعىمٍ  قىاليوا ميصىدًًٌقيَّ  أىكينػٍ

مٍ  بػىٍُتى  لىكيمٍ  نىًذيره  فىًإيٌنً  قىاؿى  ابو  يىدى ا اٍليػىٍوـً  سىائًرى  لىكى  تػىبِّا ؽبىىبو  أىبيو فػىقىاؿى  شىًديدو  عىذى  فػىنػىزىلىتٍ  صبىىٍعتػىنىا أىؽًبىذى
ا تػىبَّتٍ    (ّ)(كىسىبى  كىمىا مىاليوي  عىٍنوي  أىٍغٌتى  مىا كىتىبَّ  ؽبىىبو  أىيب  يىدى

                                                           
 ُُٓص ، ٖج ، تفسًن البغوي، البغوم (ُ)
 .ُُٓ_ُُْص ، ٖج ، تفسًن البغوي، انظر: البغوم (ِ)

 (َْٕٕرقم) ، ُُٔٗص، ابب كانذر عشَتتك األقربُت، سورة الشعراء، كتاب تفسَت القرآف،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)



 
 

ُْٔ 

لمثل يف خدمة الدعوة من أكؿ يـو يف إعبلهنا على اؼبؤل االستثمار األفضل ل ملسو هيلع هللا ىلص لقد حقق
فقد صبع قومو مناداين كل قبيلة ابظبها كندل اشخاصان ذكرىم أبظبائهم كمبلغان ؽبم عموما ن كخصوصان 

من مثل ابستفهاـ طرحو ؽبم كاتبع ما  ،مستخدما ن اؼبثل الذم أيخذ بو موافقتهم على ىدفو اؼبراد
 يف مصلحة دعوتو. جابة ليجعل إجابتهم تصبٌ يطلب بو منهم اإل

ينفذكف من فؼبدعوين ا معأسلوب التحفيز ابؼبثل كيعطي هبذا الكيفية اؼبثلى للدعاة يف توظيف 
 ين ذباه قضيتوااثرة كجداف اؼبدعو منتهجُت بذلك هنج نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص كبو ربفيز ك  ىمخبللو إىل مشاعر 

 .دبا يبلئمهم ابؼبثل ينتطبيق أسلوب اإلاثرة الفكرية كالنفسية للمدعو ب اوريٌة

اثر كجداف قريش بوجود اػبيوؿ اؼبغَتة عليهم ككاف ىذا يف زمنهم مدعاة فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أ  
كما حفز ،  ُت القبائلكذراريهم كمكانتهم ب لضركرة االستعداد ؼبواجهة الغزاة خوفان على أركاحهم

تفكَتىم يف هناية اؼبثل ابلربط بُت صورة اػبيل اؼبغَتة كربذيره ؽبم منها كتصديقهم لو كبُت ما قدمو ؽبم 
 من دعوة إىل هللا تعاىل. 

توظيف الصور اؼبتكررة يف البيئة دبا ىبدـ اؼبثل كربويل السلبية منها لصورة اهبابية كما يتعلموف 
يل اؼبغَتة كانت كثَتة اغبدكث عندىم يف حركهبم مع بعضهم كرغم أف صورة اػبزبدـ اؽبدؼ فصورة 

 اإلغارة كاغبركب صورة سلبية توحي ابؽبلع إال أنو ملسو هيلع هللا ىلص كظفها اهبابيان يف خدمة اؼبثل ليوصل ؽبم فكرتو.

لرسوؿ صلى هللا اغبوارم كاالستفهامي مع اؼبدعوين فاسلوب تفاد منو أيضان أنبية استخداـ األكما يس
ضمن ؽبا من أساليب تدبنأل عن كل ما يفيد دعوتو اليـو فبل يكوف الداعية عليو كسلم سأؽبم كأجابوه 

 النجاح.

احتياج الداعية إىل استثمار حب اؼبدعوين لو كألخبلقو اغبسنة يف  كيستفيدكف منو أيضان 
: عيرؼ بينهم ابلصدؽ كاػببلؿ الطيبة أجابوه إهباابن الدعوة فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص سأؽبم عن تصديقهم لو كألنو 

رَّبٍػنىا مىا نػىعىمٍ  قىاليوا) د من أثر كصوؿ الداعية إىل ىدفو، فاػبلق اغبسن أقصر فبا يزي (ًصٍدقنا ًإالَّ  عىلىٍيكى  جى
 الطرؽ للوصوؿ إىل القلوب.



 
 

ُْٕ 

إليو فبل يغلق اؽبٌم  _كما يتعلموف منو توقع صدكد بعض اؼبدعوين لدعوتو فقد يصد عنو أقرب الناس
  كقابلو بفحش القوؿ كالوقوؼ يف طريق دعوتو.، قلوهبم فقد صٌد أبو ؽبب عم النيب عنو

ل ًمنى  كىجىلَّ  عىزَّ  ًبوً  اّللَّي  بػىعىثىًٍتى  مىا مىثىلى  ًإفَّ ): كيف مثل آخر يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ثىلً ،  كىاٍلًعٍلمً  اؽٍبيدى مى  غىٍيثو  كى
ا انىتٍ فىكى ، أىٍرضنا أىصىابى  ى  فىأىنٍػبػىتىتً  اٍلمىاءى  قىًبلىتً  طىيًٌبىةه  طىائًفىةه  ًمنػٍهى ؤلى ًثَتى  كىاٍلعيٍشبى  اٍلكى افى ، اٍلكى  ًمنػٍهىا كىكى

اًدبي  اءى  أىٍمسىكىتً  أىجى ا فىشىرًبيوا، النَّاسى  هًبىا اّللَّي  فػىنػىفىعى  اٍلمى ، أيٍخرىل ًمنػٍهىا طىائًفىةن  كىأىصىابى ، كىرىعىٍوا، كىسىقىٍوا، ًمنػٍهى
ن  تػيٍنًبتي  كىالى ، مىاءن  سبيًٍسكي  الى  ًقيعىافه  ًىيى  ًإمبَّىا ؤلى ًلكى ، كى ، ًبوً  اّللَّي  بػىعىثىًٍتى  دبىا كىنػىفىعىوي  اّللًَّ  ًدينً  يف  فػىقيوى  مىنٍ  مىثىلي  فىذى

ًلكى  يػىٍرفىعٍ  ملىٍ  مىنٍ  كىمىثىلي ، كىعىلَّمى ، فػىعىًلمى  ل يػىٍقبىلٍ  كىملىٍ  رىٍأسنا ًبذى  (ُ)(ًبوً  أيٍرًسٍلتي  ًذمالَّ  اّللًَّ  ىيدى

فئة كاألرض ف: يبُت ملسو هيلع هللا ىلص يف اؼبثل ما جاء بو من عند هللا تعاىل من اؽبدل كأنواع تقبل الناس لو
النبات للدكاب فينتفعوف بو كذلك من بلغو اؽبدل فانتفع بو يف  الطيبة تنتفع ابؼباء كربيا بو كتنبت

 فيو يسرع فبل، اؼباء سبسك اليت األرض :)رل أرض جدابء كتعٍتكأخ، كنفع بو غَته بتعليمو حياة قلبو
فظ اؼباء كسبسكو لينتفع بو غَتىا، كذلك من مل ينتفع ابلعلم فبل تنتفع بو نفسها لكنها رب (ِ)(النضوب

 (ّ))ال نبات فيها(: أم: اثلثة قيعافكفئة ، كاؽبدل يف نفسو فقد وبفظ كال يرزؽ فهمان فينتفع غَتىم بو
ت العشب كال ىي سبسك اؼباء لينتفع غَتىا بو، كذلك من ال ينتفع دبا بلغو من اؽبدل الىي تنب

كيف ىذا اؼبثل للدعاة دركس كتطبيقات عظيمة  (ْ)كالعلم كال يفهمو أك وبفظو كال حىت ينفع بو غَته.
 :منهايف ؾباؿ الدعوة 

، ا اؽبدل كالعلمالن من ىذما وبملونو من علم شرعي كمدل تطبيقهم كاستفادهتم ىم أك _ معرفة قيمة 
لعلم كالفهم الثاقب ابكمدل تبليغهم لو، فبلبد قبل أف يبدأ الدعاة مشوارىم الدعوم أف يتحصنوا 

                                                           
ب، اٍلفىضىائًلً  ًكتىاب، صحيحوأخرجو مسلم يف  ((ُ ، ْج ، ملسو هيلع هللا ىلص من اؽبدل كالعلم النَّيًبُّ  بًوً  بيًعثى  مىا ثىلً مى  بػىيىافً  ابى
 (ِِِٖرقم) ، ُٖٖٕ_ُٕٖٕص
 . ُُْٕص ، شرح النووي على مسلم، انظر : النوكم، كىو قوؿ اػبطايب (ِ)
 . ُُْٕص ، شرح النووي على مسلم، النوكم (ّ)

 .ُُْٕص ، شرح النووي على مسلم ، انظر: النوكم (ْ)



 
 

ُْٖ 

كاف ): كما يقوؿ ابن مسعود هنع هللا يضر  كيسعوا جاىدين لتطبيق ما علموه فقد كاف ىذا ديدف الصحابة
  (ُ)(عانيهن كالعمل هبنالرجل منا إذا تعلم عشر آايت مل هباكزىن حىت يعرؼ م

سنة هللا تعاىل يف اػبلق  كىوأف يؤمن الدعاة بوجود االختبلؼ بُت الناس يف تقبل اؽبدل كالعلم _
، ـبتلفوف فمنهم من ينتفع كينفع كمنهم من ال ينتفع يف نفسو كينتفع دبا عنده غَتهأنفسهم فالدعاة 

م حيث يوجد اليـو من كال ينفعوف بو غَتىكمنهم كاألرض السبخة ال ينتفعوف دبا عندىم كما درسوه 
منها شيئان ال يف نفسو كال مع غَته كمنهم من  لكنو مل يستفدٍ ؛ درس علوما شرعية كدعوية الدعاة من

 .الفئة األكىل كآخركف من الثانية

 أبف تقبل اؽبدل كاالنتفاع من العلم كالدعوة منهم كمن اؼبدعوين ىو بيد هللا تعاىل _ إذا علم الدعاة
بيو فا تعاىل قاؿ لنالناس عنهم  كمنو كحده التوفيق إىل ذلك فبل هبدكف يف صدكرىم ضيقان إذا صدٌ 

 مهلكها: أم) "ّ"الشعراء  { پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}عندما شق عليو تكذيب قومو لو: 
 ؽبم. تسليةففيو  (ِ)(عليها كشاؽ

ا عندىم حىت يكونوا كاألرض الستدراؾ ما يقعوف فيو من تقصَت يف تبليغ م_اؼبسارعة من الدعاة 
 النافعة اليت انتفعت ابلغيث كنفعت غَتىا.

من صنوؼ كأنواع للشيء الواحد فيو كثَت من التشويق كالتحفيز  ةمتعددصور على  اؼبثل احتواء _يف
إىل قدرة كبَتة يف فهمو كتبليغو، كما يعطيهم ىذا األسلوب مهارة  للمدعوين كوبتاج من الدعاة

 يف لؤلنواع دبا ىبدمهم فكراين يف خطاهبم الدعوم.التقسيم كالتصن

الدعوة كأساليبها نظران كسائل ىذا التصنيف ألنواع اؼبنتفعُت ابؽبدل فيو اشارة للدعاة إىل تنويع أف _
قد هبد الداعية طريقان أخرل لتوصيل يستوعب أبسلوب فمن ال الختبلؼ صنوؼ الناس يف التقبل 

 ة على عدـ اغفاؿ أم كسيلة للتبليغ.كيف ىذا حث للدعا، الدعوة إليو

  

                                                           
 .َْٗص ، ُج ، د.ط، سًن أعالم النبالء، لذىيبا(ُ)
 .ٖٗٓص ، تفسًن السعدي، السعدم (ِ)



 
 

ُْٗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تطبيقات أسلوب القدوة وادلدح والذم: الثالثادلبحث 

 :ول: أسلوب القدوةادلطلب األ
كىذا التأثَت نشئ من ؿببة  ،التأثَت القوم ؽبا بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة تنبع أنبية القدكة من كجود

ىل هللا ؽبذا يلـز الدعاة إ، علم اؼبقتدل بو أـ مل يعلمسواء القتفاء أثره اؼبقتدم للمقتدل بو فبا يدفعو 
، ليكونوا قدكات صاغبة ؽبم قوالن كعمبلن  كأف يسعوا ،نبية البالغة للقدكة عند الناسألتعاىل ادراؾ ىذه ا



 
 

َُٓ 

ٍزىحي  نىٍضحىكي  مر فكاف بعضهم يقوؿ: )كينَّاكقد علم السلف الصاحل ىذا األ ل ٍرنى صً  فػىلىمَّا، كىمبى  بًنىا يػيٍقتىدى
 .(ُ)التػَّبىسُّمي( يىسىعىنىا ال أفٍ  خىًشيتي 

إال أهنا تدٌؿ على  -مع ما يف العبارة من مبالغة إذ ما أيخذت ابؼبعٌت اغبريف ؽبا-أنو  كيظهر
كخشيتهم من عدـ أداء رسالتها أماـ الناس، كماعدا ذلك فقد  ، اىتماـ السَّلف الصاحل أبمر القدكة

 كيبتسم.، دكات كلهم ملسو هيلع هللا ىلص يضحككاف إماـ الق

فقد كاف من دعاء عباد الرضبن الذين  ،تلك األنبية إال الىتماـ القرآف كالسنة هبا كةكما حازت القد
م أف هبعلهم قدكات يف اػبَت سؤاؽبم ذكر هللا تعاىل أكصافهم يف القرآف   ﴿:يقتدم هبا اؼبتقوف بقوؽبمرهبَّ

كأئمة يتعدل نفعهم للغَت، كييقتدل ، دعاة خَت كىدل: أم، "ْٕ"الفرقاف  ﴾  ھ ے ے ۓ
فيو اشارة للدعاة أنو الأبس من طلبهم من رهبم أف هبعلهم قدكة للناس كأىل  كىذا الدعاء (ِ) هبم فيو

 خَت كصبلح ففيها من تعليم الناس كارشادىم خَت كثَت.

السعي إىل ك  لهدل عند اؼبدعوينكما ربفز اآلية الدعاةى للبحث عن السبل اليت ذبعلهم أئمة ل
منطلقُت يف كحسن خلقهم كظبتهم الطيب  ،أخذىم للعلم الشرعيك ، بتوكلهم على هللاذلك قصدان 

 .ذلك من ىدم القرآف كالسنة ال طلبان لظهور أك دنيا

حىت هبد الشباب اليافع قدكة طيبة يف اػبَت أف يكونوا قدكات صاغبة على الدعاة اليـو يتحتم ك  
مع ارتفاع القدكات السيئة يف اجملتمع كتلميع اإلعبلـ ؽبا كما يتعرض لو الشباب اؼبسلم رجاالن  السيما

 .كنساءن من ىجمة الفكر الدخيل على األمة

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿: كيف ىذا بياف ػبطر القدكة اليت كضحها القرآف بقولو

، ؽبداية كاالنصراؼ عنهاؾ اة يف تر ابء ىو حجتهم الوحيدفكاف تقليد اآل "ِّ"الزخرؼ  ﴾  ٿ ٹ
كيف ذات الوقت أف ، خرةيستفيد اؼبدعوكف من االقتداء هبم من خَت الدنيا كاآلفمهمة الدعاة أف 

كفضائلهم الزاكية قناعات بعدـ استحالة الوصوؿ لتلك الفضائل ، أبخبلقهم اغبسنة يعطوا ؽبم

                                                           
 .ُِّص ، ٕج، مرجع سابق، النبالء أعالم سًن، من أقواؿ االكزاعي انظر : الذىيب (ُ)
 .ُّّص، ٔج ، تفسًن ابن كثًن، انظر: ابن كثَت (ِ)



 
 

ُُٓ 

دكر  فللقدكة، قدكات صاغبة للغَتوا يرشد القرآف الكرًن الدعاة إىل أف يكونؽبذا  (ُ)كامكانية ذلك
لكنو  ؛فاإلنساف األمٌي قد ال يفهم ما يلقيو الداعية من خطب كمواعظ، فٌعاؿ عند صبيع فئات الناس

 كإال انصرؼ عن القوؿ كالفعل معان.، يرل أفعاؿ الداعية فيقلدىا فإف عكست ما يريده أخذ هبا

أك  ابءكعدـ اتباع اآل، تدم هبم اؼبدعوكفاالستقامة على اغبق حىت يقتطبيق  ككجوب
فسد كاغبذر من التقليد اؼبذمـو الذم يي  ،يف كل أمر إال ما كاف منو موافقان للكتاب كالسنة السابقُت

كطبقت القدكة خَت ، ؾبتمعهارت يف يتعلموف منها االقتداء ابلقدكات اليت أثٌ كما ،  الدين كالدعوة
 تطبيق.

خرل كيتضح ذلك من ديها من القدكات ما ليس لدل األمم األل ية العظيمةفاألمة اإلسبلم
خبلؿ اإلرث العظيم من العلـو كاؼبصنفات كاآلاثر كاؼبركايت اليت ربكي عظمة السلف الصاحل 

 .(ِ)الرفيعة يف الدين كالعلم كاػبلق كمنزلتهم

اىل معرفتها كيلـز الدعاة إىل هللا تع ،كىذه القدكات مباذج ارتقت يف مدارج الكماؿ االنساين
كالٌذب ، كالسَت على هنجها، كإعطائها مكانتها البلئقة هبا، كاألخذ من معُت فضائلها ابالقتداء هبا

 عن كل من وباكؿ هتميشها أك تشويهها.

مثاالن حيان أماـ الصحابة يف أفعاؿ االقتداء فقد كاف ملسو هيلع هللا ىلص  للدعاة نبينا دمحمقدكة كمن أكؿ صور ال
تداء بو يف القدكة ابلقوؿ، كالفعل معان فكاف أيمر أصحابو ابالق ككاف ؽبمو دينهم كآداهبم فأخذكا عن

 لىعىلًٌي أىٍدرًم الى  فىًإيٌنً  مىنىاًسكىكيمٍ  لًتىٍأخيذيكا): جانب العبادة كما فعل ملسو هيلع هللا ىلص يـو النحر فكاف يقوؿ للصحابة

                                                           
القدوات الكبار بٌن التحطيم ، مقتبس من : الشريف، ٕٔص، مقاؿ يف ؾبلة اعبندم اؼبسلم، القدوة وأثرىاانظر:  (ُ)

 .ِٓ-ِْص ، واالنبهار
 .ُٔ-ُٓص، مرجع سابق، القدوات الكبار بٌن التحطيم واالنبهار، انظر: الشريف (ِ)
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ًذهً  حىجَّيًت  بػىٍعدى  أىحيجُّ  الى  الناس على أف يقتدكا بو كأيخذكا عنو مناسكهم قوالن كفعبلن ملسو هيلع هللا ىلص  وبفز (ُ)( ىى
 :كيستفيد الدعاة من ذلك (ِ)يفهموىا كيطبقوىا كيعلموىا للغَتل

 أف القدكة تكوف ابلقوؿ كالفعل._

تعليم الدعاة للمدعوين ما جهلوه من أمور العبادة الواجبة كإف احتاجوا يف ذلك إىل تطبيق عملي _
مىا صىلُّواك ): أماـ اؼبدعوين ابلقياـ ابلفعل أمامهم كما فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف عبادات كاغبج كالصبلة  كى

 (ّ)(أيصىلًٌي رىأىيٍػتيميوين 

عليها غَتىا وف كال يقدم، على هنج السنة النبوية قائمان دعوين تطبيق جانب القدكة مع اؼبأف يكوف _
يف األمور طاحن حوؽبا كالتٌ فبل يهتم الدعاة أبقواؿ الرجاؿ  ىو من بلغنا ىذا الدين ملسو هيلع هللا ىلص فالرسوؿ

)كال كليجة أعظم : كيف ىذا يقوؿ ابن القيم ،السنةالقرآف ك أك يقدموهنا على اؼبشتبهات كاالجتهادات 
اب فبن جعل رجبل بعينو ـبتارا على كبلـ رسولو ككبلـ سائر األمة يقدمو على ذلك كلو كيعرض كت

هللا كسنة رسولو كاصباع األمة على قولو فما كافقو منها قبلو ؼبوافقتو لقولو كما خالفو منها تلطف يف 
فهو يشدد يف اإلنكار  (ْ)رده كتطلب لو كجوه اغبيل فإف مل تكن ىذه كليجة فبل ندرم ما الوليجة ؟(

 كيتلمسوف ألقواؿ شيوخهم تسويغان على من يقدموف أقواؿ الرجاؿ على كبلـ هللا كسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص
 لتقديبها كىذا ـبالف للكتاب كالسنة.

أف يغتنم الدعاة أعمارىم يف الدعوة كيبذلوف فيها جٌل كما كاف نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص الذم كاف حريصان على _
 تبليغ الناس حىت آخر سنُت حياتو. 

                                                           
لتأخذكا ابب استحباب رمي صبرة العقبة يـو النحر راكبان كبياف قولو ملسو هيلع هللا ىلص "، كتاب اغبج، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)

 (ُِٕٗ )رقم، ّْٗص، ِج ، مناسككم"
  .ُْٖص، شرح النووي على مسلم، انظر: النوكم (ِ)
 (ُّٔرقم) ، ُٗٓص ، كاإلقامة صباعة كانوا إذا للمسافرين األذاف ابب، األذاف كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)

ڃ چ چ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ كذلك يف معرض بيانو لقولو تعاىل :) (ْ)

مرجع ، ، بدائع التفسًن اجلامع دلا فسره االمام ابن القيم، " يسرم دمحمُٔ"التوبة  (  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
 .ٓص ، ِج، سابق
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بُت صحابتو كأنو كاحد فقد كاف ، فعان كال متعاليان عليهمال مًت ككاف ملسو هيلع هللا ىلص متواضعان للمدعوين 
افى فقد ركم:)  يعرفو من يقابلو للمرة األكىلمنهم من شدة تواضعو كزىده كرضبتو هبم حىت ال  رىسيوؿي  كى

ابًوً  ظىٍهرىمٍ  بػىٍُتى  هبىًٍلسي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اّللَّي  صىلَّى اّللًَّ   يىٍسأىؿى  حىىتَّ  ىيوى  أىيػُّهيمٍ  يىٍدرًم فىبلى  اٍلغىرًيبي  فػىيىًجيءي  أىٍصحى
نىا هي  ًإذىا اٍلغىرًيبي  يػىٍعرًفيوي  ؾبىًٍلسنا لىوي  قبىٍعىلى  أىفٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿً  ًإىلى  فىطىلىبػٍ كللدعاة يف ىذا فوائد  (ُ)( أىاتى

 : كتطبيقات منها

لبلقتداء ابلداعية عندما  كوبفزىمخلق التواضع كىو خلق هبذب اؼبدعوين حرص الدعاة على _
 يشعركف بو فردان منهم يشعر دبا يشعركف بو كيبضي معهم يف ما يعاصركنو من أحداث كمواقف.

أف خفض اعبناح للمؤمنُت كعدـ التعايل عليهم كجلوس الداعية مع اؼبدعوين من االقتداء ابلنيب _
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 ؼبدعوين فإف ىذا مناقض للتواضع.عدـ اؼببالغة يف سبيز الدعاة أنفسهم عن ا_

جلوس الداعية لسؤاؿ اؼبدعوين أك زبصيص مكاف لتعليمهم أمور دينهم يعرفو اؼبدعوكف كأيتوف إليو _
 .يف حاجتهم منو

 قبوؿ اؽبدية من اؼبدعوين كجواز ذلك فهو من التهادم اؼبباح الذم ال ضَت فيوكمن التواضع 
 ًإىلى  ديًعيتي  لىوٍ )  لتقوية اؼبودة بُت اؼبسلمُت كيف ىذا يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصمور اليت أمر هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلصكىو من األ

ٍبتي  كيرىاعو  أىكٍ  ًذرىاعو  ىجى  ( ِ)(لىقىًبٍلتي  كيرىاعه  أىكٍ  ًذرىاعه  ًإيلىَّ  أيٍىًدمى  كىلىوٍ  ألى

كما كاف يفعل  همتازحتهم كفبؤانستهم كمالسؾبك أحزاهنم قبوؿ دعوة اؼبدعوين كمشاركتهم ف
 مع الكبَت كالصغَت.ملسو هيلع هللا ىلص 

، غباجة يوما فأرسلٍت، قان خيل الناس أحسن من ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ هللا رسوؿ كاف): فقد ركل أنس هنع هللا يضر
 صبياف على أمر حىت فخرجت ملسو هيلع هللا ىلص ػ هللا نيب بو أمرين ؼبا أذىب أف نفسي كيف، أذىب ال كهللا: فقلت

                                                           
، ، داكد أيب صحيح يف االلباين كصٌححو، ( ْٖٗٔرقم) ، ْٖٗص ، القدر يف ابب، السنة كتاب،  السننداكد يف  أبو ركاه (ُ)

 (ْٖٗٔ) رقم، ُْٕص، ّج ، كتاب السنة

 (ِٖٔٓرقم) ، ِّٔص ، اؽببة من القليل ابب، عليها كالتحريض كفضلها اؽببة كتاب،  صحيحو( أخرجو البخارم يف ِ)
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 كىو إليو فنظرت: قاؿ، كرائي من بقفام قبض قد ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ هللا رسوؿ فإذا، السوؽ يف يلعبوف كىم
كعنو  (ُ)(هللا رسوؿ اي أذىب أن، نعم: قلت: قاؿ ؟ أمرتك حيث أذىبت، أنيس اي: فقاؿ يضحك،

 (ِ)(النػُّغىَت؟  فعل ما عيمىٍَت، أاب اي: صغَت يل ألخو  يقوؿ حىت ليخالطنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كاف إف ): أيضان 

 :كأيخذ الدعاة من االقتداء ابلنيب يف ىذا

حسن معاملة األطفاؿ كاػبدـ كالضعفاء كلُت اعبانب معهم كفبازحتهم دبا ال يتعارض مع مكانتهم   _
 كدعاة فبل يبزحوف إال حبق كال يبادركف الناس إال ابلتبسم كبشاشة الوجو.

أكثر ما يستجلب بو الدعاة ؿببة الناس لبلقتداء هبم حسن اػبلق كالتودد إليهم كينفذكف بو إىل أف _
ؽبذا حاز حسن اػبلق منزلة رفيعة يف الدين فقد مدح هللا تعاىل اؼبؤمنُت الوارثُت للفردكس ؛ قلوهبم

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ } :تعاىلحبسن أخبلقهم فقاؿ 

 "ّ_ُ"اؼبؤمنوف   { ٺ ٺ

. البٍغضىة استجبلب بىٍذر اػبلق سوء أفَّ  كما ابَّة، اكتساب بىٍذر اػبلق حسنكقاؿ السلف: )
 الضَّغائن، يورث اػبلق سوء ألفَّ  عرضو؛ ىتك خلقو ساء كمن عرضو، صاف خلقو حىسين كمن

 أىوت ن،الدًٌي صاحب غَت من ظهرت إذا كالعداكة العداكة، أكرثت القلوب يف سبكَّنت إذا كالضَّغائن
فاػبلق اغبسن عماد لنجاح الدعوة  (ّ)(كعفو منو بتفضُّلو  اؼبوىل يتداركو أف إال النَّار، إىل صاحبها
 كالدعاة.

كعلى ىذا اػبلق النبوم الكرًن سار الصحابة كالتابعوف رضواف هللا عليهم حيث حققت 
 لىمَّا): ر الصديق هنع هللا يضر أنوأليب بك العطرةالسلوؾ كما تركم السَتة القدكة ابلنيب ؽبم حسن السَتة ك 

افى ، السُّوؽً  ًإىلى  غىاًداين  أىٍصبىحى  اٍستيٍخًلفى  يًٌ  وبىًٍلبي  كىكى ارًيىةه  قىالىتٍ  بيوًيعى  فػىلىمَّا، اػبًٍبلفىةً  قػىٍبلى  أىٍغنىامىهيمٍ  لًٍلحى  جى

                                                           
 (َُِّرقم)، َُٖٓص، ْج، خلقان  الناس أحسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كاف ابب، الفضائل كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)
 (ُِٗٔرقم) ، ُُّٓص، الناس إىل االنبساط ابب ، األدب كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
اؼبكتبة ، ذكر استحباب التحبب إىل الناس من غَت مقارفة اؼبأمث، 65ص، د.ج، د.ط، ونزىة الفضالء العقالء روضة، البسيت (ّ)

 كىو من كبلـ أيب حات هنع هللا يضر.، الشاملة
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ىين  أىال ألىٍرجيو كىًإيٌنً ، لىكيمٍ  ألىٍحًلبػىنػَّهىا بػىلىى: فػىقىاؿى . لىنىا وبيٍلىبي  ال اآلفى : اغبٍىيًٌ  ًمنى   (ُ)(.ًفيوً  دىخىٍلتي  مىا يػيغىَتًٌ

 :كيستفيد الدعاة من اقتداء أيب بكر هنع هللا يضر ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص

التمسك خبلق التواضع حىت يف كجود اؼبنصب الكبَت الذم ردبا يشغلو أحدىم فبل تكوف ىذه  _
 اؼبناصب مدعاة للفخر كالًتفع عن الناس.

اغبرص على قضاء حوائج الناس كالسعي يف نفعهم دبا يبلكوف كما يستطيعوف كهبذا وبققوف عنصر  _
اعبذب النفسي كالعاطفي اؼبخبوء يف القدكة ففطرة الناس ربب كسبيل إىل من يساىم يف نفعها 

 كمساعدهتا.

ة يف كربكي السَتة العطرة لبعض الكبار من الدعاة اؼبعاصرين كيف أف ؿببة الناس كالرغب
عاىل، فقد كاف الذم يرفد الدعوة كهبعلها تثمر إبذف هللا تاغبقيقي دعوهتم كاستمالتهم للخَت ىو الزاد 

 اغبياة رغد كتركوا دعوتو يف ملسو هيلع هللا ىلص ابلنيب االقتداء حققوا الذين الدعاة من(ِ)عبد الرضبن السميط
  .ؽبم كالنفع للحق عوهتمكد الناس لتعليم افريقيا أدغاؿ إىل دعوهتم مع مهاجرين

يقتضي منهم نبياء من قبلو كىذا  ككما كاف صبيع األكما كاف ملسو هيلع هللا ىلصقدكة حسنة للمدعوين   الدعاةك 
خر حىت تتحقق مفاىيم القدكة كما أرادىا القرآف كعدـ تناقض أحدنبا مع اآل، كالفعلحساف القوؿ إ

 .عوين عن اغبقاقض أكرب صارؼ للمدفإف يف كجود التن، كالسنة

                                                           
 .َْٖص ، د.ج، ُط، التبصرة، بن اعبوزم (ِ)

كىي أكرب ، ُٗٗٗيف  صبعية العوف اؼبباشر أسس، ـُْٕٗكتوبرُٓ كلد يف داعية كوييت السميطبن ضبود  عبد الرضبنىو  (ِ)
كاف عطوفان رحيما ابلفقراء ،  البحثية االسبلميةك  اؼبقاالت العلميةك ، لو العديد من األحباث العلمية كالطبية، منظمة عاؼبية يف أفريقيا

الكتب منها  لو العديد من، بلـ يف افريقيا لعدـ معرفتهم الصحيحة بو كلكوهنم عرضة للتنصَتؿببان للخَت عمل على نشر االس
نؿ العديد من ، كاؼبراكز االسبلمية حفر االابر كبناء اؼبساجدك  اإلقبازات الدعوية كاػبَتية"لبيك أفريقيا " "مبلمح التنصَت " ك 

ؾبلة قراءات ، فارس العمل اػبَتم إبفريقيا، : "عبد الرضبن السميطـ :انظرَُِّ_أغسطس _ ُٓتويف رضبو هللا يف ، اعبوائز
_ربيع األكؿ ُْؿبـر ، ُٓالعددwww.qiraatafrican.com، ؾبلة ؿبكمة تصدر عن اؼبنتدل اإلسبلمي، أفريقية

من نفس اجمللة "إماـ العمل اػبَتم يف ، _شواؿ _أكتوبر ُٖكالعدد  ُِّ_َُِمن ص، ـَُِّىػ_يناير _مارس ُّْْ
 .ُِٔ_ص أفريقيا " خالد الفواز
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كقد كقع الكثَت من الدعاة يف ىذا اؼبنزلق فأضركا ابلدعوة أشد الضرر، كانصرؼ الناس عنهم 
من قبلو عليهم  األنبياءدم نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص ك متهمُت الدعوة كأىلها أببشع االهتامات، فخالفوا بذلك ى

  .كما مٌر آنفان من قصة شعيب عليو السبلـالسبلـ  

اؾى  ًفٍعلىوي  قػىٍوليوي  كىافىقى  فىمىنٍ ، كيلُّهيمٍ  اٍلقىٍوؿى  أىٍحسىنيوا قىدٍ  النَّاسى  )ًإفَّ  بدهللا بن مسعود هنع هللا يضر:كيقوؿ ع  فىذى
الىفىوي  كىمىنٍ ، حىظَّوي  أىصىابى  الًَّذم كالتعبَت بتوبيخ النفس أعطى صورة كاقعية لعمل ( ُ)نػىٍفسىوي( يػيؤىبًٌخي  فىًإمبَّىا خى

ـٌ نفسوالداعية اؼبخ كيوخبها أماـ الناس عندما أيمر ابألمر كىبالفو سواء يف ، اًلف لقولو فهو بذلك يذ
 .كاألشد ذٌمان للداعية، اؼبدعوينالسٌر، أك العلن كىو األشد كقعان على 

 من حيث إطبلؽ اللفظ): من سورة لقماف ُٕلآلية يف بيانو  كىذا كما يقوؿ ابن القيم
 حىت كهنيو أمره لو ال يستقيم الناىي اآلمر فإف ث اللزـك الشرعيكمن حي فتدخل نفسو كغَته فيو

فمن يسعى لتكميل غَته فهو ملزـك أكال بتكميل نفسو حىت يكوف أدعى  (ِ)(كمنهي مأمور أكؿ يكوف
  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿يدخل يف النهي يف قولو تعاىل: كحىت ال ، للقبوؿ منو

 ."ّ-ِ"الصف  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

ـٌ، كاالنكار بتكبَت اؼبقت دليبلن على شدٌ كىو عم ة بغض هللا تعاىل ؼبن ىذا له مذموـه بلغ الشٌدة يف الذ
 إبيبانو، يينادىل الذم اؼبؤمن، ضمَت يف كخباصة ألمر، التفظيع كرأل بعضهم يف اآلية: )غاية، حالو

  (ّ)بو( آمن الذم ربو يناديو كالذم

رىب منها القرآف كالسنة كذكر رسوؿ هللا صلى د فقككرد تفظيع ابلًتىيب على من ىذه حالو 
 يػىٍوـى  اًبلرَّجيلً  هبيىاءي ): فقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، هللا عليو كسلم عذاب صاحبها يف النار يف كصف ترىييب ـبيف

ًلقي  النَّارً  يف  فػىيػيٍلقىى اٍلًقيىامىةً  ا فػىيىديكري  النَّارً  يف  أىقػٍتىابيوي  فػىتػىٍندى مى اري اغبًٍ  يىديكري  كى اهي  مى  عىلىٍيوً  النَّارً  أىٍىلي  فػىيىٍجتىًمعي  ًبرىحى

                                                           
 .ٕٔص ، د.ج، ِط:، الزىد ويليو كتاب الرقائق، اؼبركزم (ُ)
 .ُّٗص ، ِج، مرجع سابق، بدائع التفسًن اجلامع دلا فسره اإلمام ابن قيم اجلوزية، دمحم (ِ)
  .ِّٓٓص، د.ج، د.ط، يف ظالل القرآن، قطب  (ّ)



 
 

ُٕٓ 

في  أىمٍ  فػىيػىقيوليوفى  رً  عىنٍ  كىتػىنػٍهىانى  اًبٍلمىٍعريكؼً  أتىٍميرينى  كيٍنتى  أىلىٍيسى  شىٍأنيكى  مىا فيبلى  آميريكيمٍ  كيٍنتي  قىاؿى  ؟اٍلميٍنكى
رً  عىنٍ  كىأىنٍػهىاكيمٍ  آتًيوً  كىالى  اًبٍلمىٍعريكؼً   : كفبا يرشد إليو اغبديث للدعاة(ُ) ( يوً كىآتً  اٍلميٍنكى

ألف الدعاة ىم أكىل الناس ابؼببادرة إىل تطبيق ما أيمركف ؛ تفظيع ـبالفة القوؿ للعمل كالتشنيع فيو _
 بو.

أف ىذا السلوؾ يؤدم إىل تكذيب اؼبدعوين للدعاة ألهنم عندما يركف تناقض الفعل مع القوؿ _
 ه كىذا فيو من اػبطر على الداعية كالدعوة الشيء الكثَت.يشعركف بعدـ صدؽ الداعية يف دعوا

فقد يدفع ىذا األمر بعض اؼبدعوين أف الدعوة أمانة عند الداعية فليس لو تشويهها هبذا التناقض _
لدعوة كعلمائها كىذا ظاىر اليـو من خبلؿ كسائل التواصل االجتماعي من ابلبلستطالة كالسخرية 

 كالدعاة إذا ما بدر من أحدىم تناقض أمامهم بُت قولو كفعلو.ىجـو الكثَتين على الدعوة 

شر يقعوف شارة إليو أف كوف الدعاة قدكة ال تعٍت الكماؿ اؼبطلق يف كل شيء فالدعاة بكفبا ذبدر اإل
لفة ما أيمركف بو قدر لكنهم أكىل الناس ابغبرص على عدـ ـبا؛ خطاءفيما يقع فيو البشر من أ

 .االستطاعة

ناس ابلسبق كاؼببادرة ؼبا وبفزكف إليو، كقد كاف صحابة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىم قدكة لنا مع حبهم كىم أكىل ال
من أشد الناس توبة  لكنهم؛ خطاءنهم ما يصدر عن البشر من ىفوات كأللحق كاػبَت يصدر ع

   كما مٌر آنفان من قصة ابن مسعود مع غبلمو.،  كرجوعان للحق

كاغبرج عن غَت  كرفع الذـٌ  ،قصدان من الدعاة  اـ القوؿ ابلعملعدـ اصطدىنا اؼبقصود ك 
 (ِ) كخركجو عن حدكد االستطاعة الشخصية، و كاػبطأاؼبقصود من

يصومها لعوارض صحية سبنعو من فمثبلن قد وبفز الداعي اىل صياـ النوافل كوبث عليها كال 
كمل يًتؾ اغبث عليو  ،مل يستطع اتيانوعربة دبا خرج عن إرادة االنساف من أمر ابػبَت للغَت فبل  ،ذلك

                                                           
(

1
 (ِّٕٔرقم) ، َٖٔ_َٖٓص ، ـبلوقة كأهنا النار صفة ابب، اػبلق بدء كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (

 .ُِّص، ماجستَت، علم الدعوة إىل هللا تعاىل حقيقتو وأمهيتو دراسة أتصيلية، الشهراين انظر: (ِ)



 
 

ُٖٓ 

اءى ): عي هبذا على أجر الداؿ على اػبَت فقدأمبلن يف فعل غَته لو كحصوؿ الدا صلى  النَّيبًٌ  ًإىلى  رىجيله  جى
ٍلًٍت  يب  أيٍبدًعى  ًإيٌنً  فػىقىاؿى  هللا عليو كسلم  مىنٍ  عىلىى أىديلُّوي  أىنى  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  رىجيله  فػىقىاؿى  ًعٍنًدم مىا فػىقىاؿى  فىاضبًٍ

)ىلكت : ( أميب  أيٍبدًعى كمعٌت ) (ُ)(فىاًعًلوً  أىٍجرً  ًمٍثلي  فػىلىوي  خىٍَتو  عىلىى دىؿَّ  مىنٍ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللًَّ  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  وبىًٍمليوي 
 (ِ)دابيت كىي مركويب(

 العتداؿ يف كلقصد هبا ايي االستقامة على أمر هللا تعاىل، ك كوف الداعي قدكة يلزمو كحىت ي
: أم (ّ)إفراط( كال تفريط ال هللا، ألمر موافقة )استقامة: آخر دبعٌتجدا ن كىزالن ك  قوال كعمبلن شيء 

 .بتوسط كاعتداؿ

 وبصل ال اغبق إىل الدعوة كماؿ أف): كماؿ الدعوة كاتزاهنا كما يقوؿ بعضهم  كيكمن يف االستقامة
كينبغي أف ، ٌت يدفعها كيقيم أمرىا على ىدم الديندبع (ْ)نفسو( يف مستقيمان  الداعي كاف إذا إال

 يكوف العمل على ذلك من أكلوايت الدعاة.

يف نفسو أكالن كمع اؼبدعوين استجابة ألمر هللا تعاىل حيث يقوؿ تعاىل لنبيو  يسعى لذلكفالداعية 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:

 ﴾  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جثىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
 .أم.األخبلؽ كمكاـر التقول من النفسانية األمور )اعتداؿ: كيراد من االستقامة ىنا، "ُٓ"الشورل 

كظهورىا دكف تكٌلف ، كاؼبواظبة عليها، مور كلها يف نفس الداعيةكاتزاف تلك األ، (ٓ)عليها( الدكاـ
 اؼبنشودة. أماـ اؼبدعوين جدير بتكوين القدكة اغبسنة 

                                                           
، ّج، خبَت أىلو يف كخبلفتو كغَته دبركوب هللا سبيل يف الغازم إعانة فضل ابب، اإلمارة كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)

 (ُّٖٗرقم) ، َُٔٓص
 (ُىامش رقم )، َُٔٓص، ّج ، مسلمصحيح  (ِ)

 .ٕٓٓص، تفسًن السعدي، السعدم (ّ)

  .ُٔص، ِٓج، التحرير والتنوير، ابن عاشور (ْ)

 . بتصرؼُٔص ، ِٓج ، التحرير والتنوير (ٓ)



 
 

ُٓٗ 

يف أمر القدكة ترؾ العمل خوفان من الرايء كاليت يدخل منها إىل الدعاة  كمن مزالق الشيطاف
كاؼبسلمُت بشكل عاـ -بينوا للدعاة ك ، اإلسبلـزلق خطر حذر منو علماء إلضعاؼ عزائمهم، كىو من

عمل بتقدًن التوكل كاالستمرار يف ال، كيفية اػببلص منو عن طريق طرح ذلك الشعور ابػبوؼ جانبان   -
 .(ُ)كاالستعانة بو، على هللا تعاىل

 فإنو ذلك غَت أك ليل قياـ أك الضحى صبلة من مشركع كرد لو كاف كمن): تيمية ابن يقوؿ
 أنو قلبو من هللا علم إذا الناس بُت كونو ألجل اؼبشركع كرده يدع أف لو ينبغي كال كاف حيث يصليو
ييفهم من ذلك أنو ال هبوز  (ِ)(اإلخبلص كمفسدات الرايء من متوسبل يف اجتهاده مع  سران  يفعلو

  :كيستفيد الدعاة من ذلكالرايء،  ترؾ العمل اؼبشركع خوؼى 

ر الدعوة هبذا اؼبزيد من فتخسألعماؿ مفيدة للدعوة حبجة أف اظهارىا نوع من الرايء  عدـ تركهم_
اؿي  ًإمبَّىا»: عماؿ على النواايأللف أكامر الدين الذم جعل مدار اىذا ىبا كعملهمالطاقات،   اأٍلىٍعمى

غبرص على اإلخبلص كالتجرد  تعاىل يف كل عمل فيلتزموف اب (ّ)«نػىوىل مىا اٍمرًئو  ًلكيلًٌ  كىًإمبَّىا اًبلنًٌيَّاتً 
ڳ ڳ ڱ  }كتعاىل تبارؾ  فبتثلُت أمر رهبمبتنقية نواايىم فبا يشوهبا ما استطاعوا إىل ذلك سبيبلن 

 "ٓ" البينة   { ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

نواه إف  معرفة عظم أمر النية كمكانتها يف الدين فعليها مدار العمل كيناؿ هبا اؼبسلم ما _كذلك
ادىةى  اّللَّى  سىأىؿى  مىنٍ ): صدؽ فيها كيف ىذا يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اءً  مىنىازًؿى  اّللَّي  بػىلَّغىوي  ًبًصٍدؽو  الشَّهى دى  مىاتى  كىًإفٍ  الشُّهى

  (ْ)(ًفرىاًشوً  عىلىى

                                                           
عبد العزيز  قاالت متنوعةرلموع فتاوى وم، . كانظر أيضان : الشويعرِّٖص ، ُج ، ّط، اآلداب الشرعية، اؼبقدسي  (ُ)

 .َّْص ، ٔج ، ُط، بن ابز
  .َُْ-َُّص، ِّج ، مرجع سابق، رلموع الفتاوى، بن تيمية (ِ)

 (ُرقم) ، ٕص، الوحي اىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بدء ابب، الوحي بدء كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)

حديث ، ُُٕٓص، ّج، تعاىل هللا سبيل يف الشهادة طلب حباباست ابب ، اإلمارة كتاب،  أخرجو مسلم يف صحيحو (ْ)
 (َُٗٗرقم) 



 
 

َُٔ 

كقد حٌذر اإلنساف عن العمل  يف صدٌ  ترؾ العمل حبجة اػبوؼ من الرايء من مزالق الشيطافأف _
الصاحل فبل  نساف حىت يصرفو عن العملهبذا من عدـ ااتحة الفرصة لتسٌلط الشيطاف على اإل اإلسبلـ

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ }: يقوؿ تبارؾ كتعاىل: تسلط لو عليهم ما توكلوا على رهبم

 بقيامهم- عنهم يدفع هللا بل كإغواء تسلط: أم ): يقوؿ السعدم "ٓٔ" االسراء  {ەئ وئ
رؾ دكف عبلج ألف األمر إف تي  (ُ)(بكفايتهم كيقـو الرجيم الشيطاف من كوبفظهم شر كل -بعبوديتو

يف غياب دعاة  فينشط دعاة الباطل عن الدعوة مسيطر يركن بو إىل القعود كسواس إىل يتحٌوؿ قد
 .اغبق

ؾ ترؾ العمل من أجل الناس رايء كالعمل من أجل الناس شر ) كيف ىذا يقوؿ بعض السلف:
خَت بل ؛ فبل يًتؾ العمل ألجل الناس كال يعملو ألجلهم أيضان  (ِ)كاإلخبلص أف يعافيك هللا منهما(

عوة كوبسن النية هبا  تعاىل أف يقـو الداعية دبا عليو من جهود ذباه الد يف ىذا _كهللا أعلم _العمل 
كيعلم أف هللا مطلع عليها يقوؿ صلى هللا كال ينصرؼ عن تلك األعماؿ كهباىد نفسو على تنقية نيتو 

كأشار إبصبعو  (قػيليوًبكيمٍ  ًإىلى  يػىٍنظيري  كىلىًكنٍ  صيوىرًكيٍم، ًإىل كىال ٍكم،أىٍجساد  ًإىل يػىٍنظيري  ال هللا فَّ إ ): عليو كسلم
كاؼبقصود ابلنظر يف اغبديث أف اعبزاء كااسبة على ما يكوف يف القلب كليس على  (ّ)إىل صدره

 (ْ)الظاىر

لشرع دكف من خبلؿ االنضباط أبكامر ا فطرة الناس الطيبةكيسعى الدعاة من خبلؿ القدكة إىل إاثرة 
اؼبهاـ اليت قد ال كتقـو القدكة السهلة الٌسلسة بكثَت من ، مر فعلو تلقائيان تكٌلف فمن ألفٍت نفسو األ

يصل الداعية إىل نتائج فيها ابؼبناظرة كاعبداؿ فاعبانب العاطفي يف القدكة كالذم تثَته ؿببة اؼبقتدم 
 ( ٓ) للمقتدل بو تساعد يف زايدة أتثَت القدكة كالوصوؿ إىل أىدافها

                                                           
 .ُْٔص، تفسًن السعدي، السعدم (ُ)

 .ٓٗ، ِج ، مرجع سابق، السالكٌن مدارج، ابن القيم (ِ)

ج ، واحتقاره ودمو وعرضو ومالو، وخذلو، ادلسلم ظلم حترمي ابب، كتاب الرب كالصلة كاآلداب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ّ)
 ( ِْٔٓرقم )، ُٕٖٗص ، ْ
 (ُىامش رقم) ، ُٕٖٗص ، ْج، مسلم صحيحانظر: اؼبرجع السابق :  (ْ)

 .ُِٓص ، مرجع سابق، ىل هللا تعاىلإمقاصد الدعوة  وفق، القعود انظر: (ٓ)



 
 

ُُٔ 

عجاب الذم ..ىذا اال.ز كتدفع إىل ىذا السلوؾسس النفسية اليت ربفٌ )أىم األ: فابة كاالعجاب
  (ُ)يكوف الدافع لو ما يتميز بو اؼبقتدل بو من صفات خاصة ذبعلو قادرا على التأثَت يف غَته(

بل على عكس ذلك ، خبلقوكأ كيبغض سلوكياتو، يكرىو بشخص انساف يقتدمى  أف اؼبعقوؿ غَت فمن
طي التأثَت ؽبا القدكة كىو ما يع كىذا يؤكد على كجود اعبانب العاطفي يف، يكوف شديد النفور منو

ؽبذا جعل القرآف األمر ابتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاالقتداء بو من ؿببة هللا تعاىل كطاعتو كهبذا أمر هللا تعاىل نبيو 
ڇ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ}: أف ىبرب بو اؼبسلمُت

 "ِّ_ُّ" آؿ عمراف  { ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 يغرس ىذه ابة يف قلوب صحابتو ألف ىذه ابة تستلـز الطاعة كاالتباع كاالقتداء فقد ككاف ملسو هيلع هللا ىلص
رى  بًيىدً  آًخذه  كىٍىوى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبًٌ  مىعى  كينَّا): عن الصحابةركم  ري  لىوي  فػىقىاؿى ، اػبٍىطَّابً  ٍبنً  عيمى  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  عيمى
 أىكيوفى  حىىتَّ  بًيىًدهً  نػىٍفًسى كىالًَّذل الى "ملسو هيلع هللا ىلص  النًَّبُّ  فػىقىاؿى ، نػىٍفًسى ًمنٍ  ًإالَّ  شىٍىءو  كيلًٌ  ًمنٍ  ًإىلىَّ  أىحىبُّ  ألىٍنتى 
ري  لىوي  فػىقىاؿى «  نػىٍفًسكى  ًمنٍ  إًلىٍيكى  أىحىبَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  النًَّبُّ  فػىقىاؿى ، نػىٍفًسى ًمنٍ  ًإىلىَّ  أىحىبُّ  ألىٍنتى  كىاّللًَّ  اآلفى  فىًإنَّوي : عيمى

 (ِ)« عيمىري  ايى  اآلفى » 

كيف ىذا توجيو للدعاة أبف يسعوا لنيل ؿببة هللا تعاىل حىت هبعل ؽبم القبوؿ بُت الناس كيلقي دبحبتهم 
كما يتعلموف منها أسس ابة كاالقتداء من ،  يف نفوس اؼبدعوين فإذا كجدت ابة كانت القدكة

  كأنو من ؿببة هللا تعاىل كطاعتو.كجوب ؿببة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

فالرسوؿ كاف أيخذ بيد عمر كيف ىذا من اؼبودة كما يتعلموف منو صحبة الداعي ؼبدعو كمودتو 
  الشيء الكثَت.

اغبديبية كما كرد يف  فعل الصحابة مهنع هللا يضر يـو صلح: إضافة ؼبا سبقيف السنة القدكة  كمن صور تطبيقات
اًبوً  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿي  قىاؿى  اٍلًكتىابً  قىًضيَّةً  ًمنٍ  فػىرىغى  افػىلىمَّ ): البخارم  قىاؿى « اٍحًلقيوا مثيَّ  فىاكٍبىريكا قيوميوا» أًلىٍصحى

ـى  مىا اّللًَّ  فػىوى  هيمٍ  قىا ثى  ذىًلكى  قىاؿى  حىىتَّ  رىجيله  ًمنػٍ هيمٍ  يػىقيمٍ  ملىٍ  فػىلىمَّا مىرَّاتو  ثىبلى ده  ًمنػٍ ةى  أيًـٌ  لىىعى  دىخىلى  أىحى  سىلىمى

                                                           
 .بتصرؼ.ُُّص، مرجع سابق، القدوة احلسنة يف ضوء القرآن الكرمي، اؼباجد (ُ)

 (ِّٔٔرقم )، ُْْٔص ، ملسو هيلع هللا ىلص النيب يبُت كانت كيف ابب، كالنذكر األيباف بكتا، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)



 
 

ُِٔ 

رى  ةى  أيُـّ  فػىقىالىتٍ  النَّاسً  ًمنٍ  لىًقيى  مىا ؽبىىا فىذىكى بُّ  اّللًَّ  نىيبَّ  ايى  سىلىمى ا تيكىلًٌمٍ  الى  مثيَّ  اٍخريجٍ  ذىًلكى  أىربًي دن هيمٍ  أىحى ةن  ًمنػٍ  كىًلمى
رى  حىىتَّ  الًقىكى  كىتىٍدعيوى  بيٍدنىكى  تػىٍنحى رىجى  فػىيىٍحًلقىكى  حى لًٌ  فػىلىمٍ  فىخى ا مٍ ييكى دن هيمٍ  أىحى ىتَّ  ًمنػٍ  بيٍدنىوي  كبىىرى  ذىًلكى  فػىعىلى  حى

الًقىوي  كىدىعىا ريكا قىاميوا ذىًلكى  رىأىٍكا فػىلىمَّا فىحىلىقىوي  حى ادى  حىىتَّ  بػىٍعضنا وبىًٍلقي  بػىٍعضيهيمٍ  كىجىعىلى  فػىنىحى  يػىٍقتيلي  بػىٍعضيهيمٍ  كى
كىذا ، ثر يف دفع اؼبسلمُت لبلقتداء ابلرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصاأل م أـ سلمة اهنع هللا يضر أكربكاف لرأف (ُ)غىمِّا( بػىٍعضنا

 كأهنا كانت كسيلة من كسائل عودهتم للحق.ظهر أثر القدكة على الصحابة مهنع هللا يضر يي 

 : كيستفيد الدعاة من ذلك عدة تطبيقات يف ؾباؿ الدعوة

بل وبزنوا أك تضيق نفوسهم هبذا بل يبحثوا أف اؼبدعوين قد ىبالفوف القدكة فيما أيمر بو أك فيما يراه ف_
 يف ىداية اؼبدعوين. عن اغبل ؼبا يواجههم أمبلن 

أف اؼبشورة من كسائل الدعوة سواء كانت فبن ىو قريب من الداعية أك بعيد فيلتمس الدعاة أىل _
حصل معو كيف ىذا أنو امرأة فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حدث زكجو أـ سلمة دبا اؼبشورة اعبديرين هبا كإف كانت 

 الشكول من الداعية يف أمور الدعوة ؼبن يثق هبم للوصوؿ إىل الرأم السديد. الأبس ببثٌ 

بتنفيذ مشورة أـ اؼبؤمنُت قاـ هبا ملسو هيلع هللا ىلص عندما قاـ ؿ أف القدكة ابلفعل أبلغ من القدكة ابلقوؿ فالرسو _
دكره الكبَت يف استجابة اؼبدعوين، فقد ال ل القدكة ككاف أف أدل فع، كما أشارت عليو  ال قوالن  فعبلن 

يبتثل اؼبدعو ابلقوؿ كلكن يبتثل ابلفعل كىذا األسلوب يظهر أثره مع اؼبدعوين فبن ال يهتموف ابلتنظَت 
 كال يفهمونو كإمبا يكوف الفعل أبلغ يف التبيُت كااليضاح عندىم.

اسبىنا ازبَّىذى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  أىفَّ ) :  فقد ركمكيظهر ىذا أيضان من تقليد الصحابة لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ًمنٍ  خى
 قىدٍ  رىآىيمٍ  فػىلىمَّا ًمثٍػلىوي  النَّاسي  فىازبَّىذى  اّللًَّ  رىسيوؿي  ؿبيىمَّده  ًفيوً  كىنػىقىشى  كىفَّوي  يىًلي فبَّا فىصَّوي  كىجىعىلى  ًفضَّةو  أىكٍ  ذىىىبو 

ا ا أىٍلبىسيوي  الى  كىقىاؿى  ًبوً  رىمىى ازبَّىذيكىى اسبىنا ازبَّىذى  مثيَّ  أىبىدن وىاتًيمى  النَّاسي  فىازبَّىذى  ًفضَّةو  ًمنٍ  خى  عيمىرى  اٍبني  قىاؿى  اٍلًفضَّةً  خى
ري  مثيَّ  بىٍكرو  أىبيو كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اّللَّي  صىلَّى النَّيبًٌ  بػىٍعدى  اػبٍىاتىى  فػىلىًبسى  افي  مثيَّ  عيمى   (ِ).( .عيٍثمى

                                                           
، ِٕٔص، الشركط ككتابة اغبرب أىل مع كاؼبصاغبة اعبهاد يف الشركط ابب، الشركط كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)

 (ِِّٕ-ُِّٕرقم) 
 (ٖٔٔٓرقم) ، ُُْٖص ، لفضةا خات ابب، اللباس كتاب ، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)



 
 

ُّٔ 

فيظهر يف اغبديث سرعة اقتداء الصحابة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما يفعل ككيفية اىتماـ النيب أبمر كونو قدكة ؽبم 
ا أىٍلبىسيوي  الى  كىقىاؿى  ًبوً  رىمىىفلما رآىم ازبذكىا )  وبتمل كىذا): ( كجاء يف فتح البارم قولو تعليبلن ؽبذاأىبىدن

 ذىب من لكونو يكوف أف كوبتمل، بلبسو زىوىم من رأل ؼبا أك، اؼبشاركة أجل من كرىو يكوف أف
 (ُ)(الرجاؿ على الذىب لبس ربرًن كقت كصادؼ

كبناء على ذلك يتعلم الدعاة اغبذر يف دعوهتم من كل تصرؼ ال يتوافق مع منهج الشرع يف القوؿ 
هم من لباس أك ذكف ما ىبالف منهجكحىت يف اؼبظهر الذم هبب أف يعتٍت بو الدعاة فبل يتخ، كالفعل

 دكات زينة السيما ما كاف منها تشبهان دبن أمركا بعدـ التشبو بو حىت ال يقتدم هبم الناس.أ

)االنبهار ظباه بعضهم:رؼ بو عن منهجو اؼبراد يف الشرع فتنح تطالومساكئ  ألسلوب القدكةك 
يدفعهم لبلقتداء هبم ف العقل يقود إىل انطماسدبعٌت شدة اإلعجاب كاؼببالغة فيو كالذم ، (ِ)ابلقدكات(

  .كاستحبلؿ اغبراـ كربرًن اغببلؿ، ن كاؼبساكئيف ااس

 عندما أك- الدعاة هبا يقتدم اليت البشرية القدكات فإف كالسنة القرآف منهج قطعان  ىبالف كىذا
 ابلدعاة هبدر كال لؤلخطاء كارتكاب قصور من البشر يصيب ما يصيبها-قدكات أنفسهم ىم يكونوف

إذا بدر منو  توفيقان  أك علمان  منو أكثر القدكة أبف زعمان معو  اػبطأ يف كالوقوع، ذلك يف التساىل
 صراحة ما ىبالف ما أمر بو هللا تعاىل.

فقد نعى هللا تبارؾ كتعاىل على األقواـ السابقة شدة ؿببتهم كطاعتهم لسادهتم ككرباءىم فكاف أف ضلوا 
ژ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ}: عن طريق الصواب كرفضوا دعوة اغبقهبذا 

  "ٖٔ_ٕٔ"األحزاب  { ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ }: كيقوؿ يف موضع آخر

  "ُّ"التوبة  {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

                                                           
 .ُّّص، َُج ، فتح الباري، الشوكاين (ُ)

 .ّٓص ، مرجع سابق، القدوات الكبار بٌن التحطيم واالنبهار، دمحم بن موسى، الشريف (ِ)



 
 

ُْٔ 

 النصارل من كالرىباف العلماء..: كاألحبار كقرٌاءىم، علماءىم): أم (ۆ ۆ ): قولو
 يف يطيعوهنم هللا، دكف من ؽبم سادةن : عٍتي ): (ۈ ۈ ٴۇ ۋ) :كقولو (ُ)(الصوامع أصحاب

  (ِ)(هللا معاصي

توجيو كارشاد للمسلمُت عامة كللدعاة خاصة أال ىبرجوا دبنهج القدكة عما أراده : كيف كل ما سبق
 القرآف كالسنة.

بغي كما أف فيو بيانن لعظم أمر القدكة كأنبيتو يف الدعوة إىل هللا تعاىل فالدعاة قدكات للمدعوين فبل ين
 .أف أيمركىم إال دبا أمر بو هللا تعاىل

 أف االعجاب ابلقدكات ال ضَت فيو إف مل يكن معو تعطيل للعقل أك تقدًن ألقواؽبم على النقل.ك 
أف الرغبة يف اإلطراء من الدعاة كاؼببالغة فيو من اؼبدعوين خركج ابلقدكة عن مسارىا الصحيح كيقع ك 

 كاغبرص على عدـ نيلو منهم.على عاتق الدعاة بياف ذلك للمدعوين 
ب للقدكات الباطلة ألف ذلك يوردىم موارد ربذير الشباب اليـو من التعصٌ أف من كاجب الدعاة ك 

  أقواـ عن اؽبداية بسبب تقليد اآلابء كاألكابر. كىو تكرار لذلك اؼبشهد القدًن الذم صٌد بو، اؽببلؾ
بل ؛ س بعدـ اتباعهم إذا بدر منهم اػبطأقد كاف السلف الصاحل مع تقواىم كفضلهم أيمركف الناك 

، كأنو ال عصمة ألحد يسعوف لتنبيههم كربذيرىم إليو كقصد اغبق يف كل شيء كإف كاف مع غَتىم
 كما، كالعُت الرأس فعلى ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ عن جاء ماكيتضح ىذا من قوؿ بعضهم:)، غَت اؼبعصـو ملسو هيلع هللا ىلص

سواء مع معٌت ىذا أهنم ، (ّ)(رجاؿ ككبن رجاؿ فهم، ذلك غَت من كاف كما، ناخًت  الصحابة عن جاء
 بعضهم يف عدـ عصمتهم فكل كاحد منهم معرض للزلل كال ريب.

عماؽبا غَت س ألم جهة مهما كانت أف تدعي أف أكيؤكد بعضهم على ىذا اؼبعٌت بقولو:)كما أنو لي
حيث أف ىذه  (ْ)أك عصمة فالكل يناًقش كيناقىش(قابلة للمناقشة كاؼبراجعة ألهنا تتمتع حبصانة 

                                                           
 بتصرؼ. ّٗ_ّٖص ، ْج ، تفسًن البغوي، البغوم (ُ)
 .َِٗص ، ُْج، تفسًن الطربي، الطربم (ِ)

 .َُْص، حنيفة أبو، اػبامسة الطبقة، ٔج، مرجع سابق، سًن أعالم النبالء، ن أضبد بن عثمافمشس الدين دمحم ب، ( الذىيب(ّ
 .ٕٔص، مرجع سابق، جدد عقلك، عبد الكرًن، بكار (ْ)



 
 

ُٔٓ 

على الدعاة بل ىي خركج كاضح على تعليماتو ك ؛ اإلسبلـالباطلة ليست من منهج االدعاءات 
 . مور أكسطهام بقدكاهتم كالتأثر هبا فخَت األاالتزاف يف اعجاهب

م يف كل ما ياء ؽبال ما كاف معو تعطيل للعقل أك طاعة عمإ كما ذيكر  ذـ من ذلك االعجابكال يي 
اؼببالغة يف اؼبدح لقاب بغي ارتفاع بشر إليها بتلقيبهم أبىل منازؿ ال ينأك رفعهم إ، يصدر منهم

من مكانتهم كىضم  كالتعصب ؽبم اغبطٌ  ،قصد من التحذير من االنبهار ابلقدكاتكال يي  ،كالتمجيد
كتلمس ، غبب كاالتباع كاالقتداءكا، حقهم أك التهوين من قدرىم إمبا اؼبراد التوسط يف ىذا االعجاب

خطاء ألجل أتتبع زالت العلماء كاغبٌط من قدرىم أك انتقاصهم ألف  (ُ)أكثر من النظر للشخص اغبقٌ 
كىي ليست من أخبلؽ اؼبسلم كتتعارض  فكيف ابلقدكات ؟!أمر منهي عنو مع كل مسلم  كقعوا فيها

افى  كىمىنٍ  ييٍسًلميوي  كىالى  يىٍظًلميوي  الى  اٍلميٍسًلمً  أىخيو اٍلميٍسًلمي ): مع حقوؽ األخوة االسبلمية يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  يف  كى
ةً  اجى افى  أىًخيوً  حى ًتوً  يف  اّللَّي  كى تً  ًمنٍ  كيٍربىةن  عىٍنوي  اّللَّي  فػىرَّجى  كيٍربىةن  ميٍسًلمو  عىنٍ  فػىرَّجى  كىمىنٍ  حىاجى  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  كيريابى

تػىرى  كىمىنٍ  ا سى تػى  ميٍسًلمن  العلماء، زالت يتبع أف ألحد كليس) يقوؿ ابن تيمية:ك ( ِ)(اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اّللَّي  رىهي سى
 عما للمؤمنُت عفا تعاىل هللا فإف أىل، لو ىم دبا إال كاإليباف العلم أىل يف يتكلم أف لو ليس كما

من  كيستفيد الدعاة (ّ) ("ِٖٔ: البقرة "﴾  ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿: تعاىل قاؿ كما أخطأكا،
 : ذلك

تتبع بضياع جهود أبنائها يف دعوة للكبَت   ففي ىذا ثلم ،اؿ الناس منازؽبم كعدـ التٌصيد ألخطائهمانز _
كقادىم إىل  ،اليـولي بو بعض الدعاة خرين فإف ىذا خطر عظيم ابتي كالقدح يف اآل، زالت بعضهم

كإصدار  سائل اإلعبلـالتطاحن حيث أفرغ بعض من الدعاة نبهم يف الرد على أخطاء بعضهم عرب ك 
  .اؼبؤلفات الطاعنة يف بعضهم البعض دكف مراعاة غبقوؽ األخوة االسبلمية

                                                           
 .ّٔ-ّٓص ، واالنبهار التحطيم بٌن الكبار القدوات، دمحم بن موسى، انظر: الشريف (ُ)

 (ِِْْرقم) ، ُٗٓص، يسلمو وال ادلسلم ادلسلم يظلم ال ابب، اؼبظامل كتاب،  أخرجو البخارم يف صحيحو (ِ)

 .ُْٗص ، ِّج، مرجع سابق، رلموعة الفتاوى، تقي الدين أضبد، ابن تيمية ((ّ



 
 

ُٔٔ 

 للدين عماد فالنصيحة السًت مع يتعارض ال دبا أيضان  كاجب لو النصح أف سًت اؼبسلم كاجب ك_
ةي  الدًٌيني ): كما قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص،  عليها يقـو  اٍلميٍسًلًمُتى  كىأًلىًئمَّةً  كىلًرىسيولًوً  كىًلًكتىابًوً  ّللًَّ  ؿى قىا ؟ًلمىنٍ  :قػيٍلنىا النًَّصيحى

 ( ُ)(كىعىامًَّتًهمٍ 

يف عضد الدعوة كيؤدم إىل الشحناء  فهذا يفتُّ من ربويل النصح إىل نشر سوءات إخواهنم  _اغبذر
 بُت اؼبسلمُت.

خبلؽ كىو سنة النيب صلى لقدكة التحفيز هبا على مكاـر األالتطبيقية للدعاة يف أسلوب اصور الكمن 
ارً  صىٍدرً  يف  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًٌ  رىسيوؿً  ًعٍندى  كينَّا): كما كرد يف اغبديثهللا عليو كسلم قوالن كفعبلن   : قىاؿى . النػَّهى

اءىهي  ارً  ؾبيٍتىايب  عيرىاةه  حيفىاةه  قػىٍوـه  فىجى  ًمنٍ  كيلُّهيمٍ  بىلٍ . ميضىرى  ًمنٍ  مٍ عىامَّتػيهي . السُّييوؼً  ميتػىقىلًًٌدم. اٍلعىبىاءً  أىكً  النًٌمى
ا ملسو هيلع هللا ىلص اّللًٌ  رىسيوؿً  كىٍجوي  فػىتىمىعَّرى . ميضىرى  خىلى . اٍلفىاقىةً  ًمنى  هًبًمٍ  رىأىل   ًلمى رىجى  مثيَّ  فىدى ـى  فىأىذَّفى  ًببلىالن  فىأىمىرى . خى . كىأىقىا

اأىيػُّ  ايى : )فػىقىاؿى  خىطىبى  مثيَّ ( الظهر: ركاية كيف) فىصىلَّى  نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبَّكيمي  اتػَّقيوا النَّاسي  هى
ةو  افى  هللا ًإفَّ . )اآليىةً  آًخرً  ًإىلى  ( كىاًحدى  مىا نػىٍفسه  كىٍلتػىٍنظيرٍ  هللا اتػَّقيوا:)اغبٍىٍشرً  يف  الَّيًت  كىاآليىةى ( رىًقيبان  عىلىٍيكيمٍ  كى
ؽى ( هللا كىاتػَّقيوا ًلغىدو  قىدَّمىتٍ  ًو، ًمنٍ  ًدينىارًًه، ًمنٍ  رىجيله  تىصىدَّ ٍرًهً  صىاعً  ًمنٍ  بػيرًًٌه، صىاعً  ًمنٍ  ثػىٍوًبًو، ًمنٍ  ًدٍرنبًى  سبى

ٍرىةو  ًبًشقًٌ  كىلىوٍ ( قىاؿى  حىىتَّ  ) اءى : قىاؿى  «سبى ادىتٍ  ًبصيرَّةو  األىٍنصىارً  ًمنى  رىجيله  فىجى فُّوي  كى ا تػىٍعًجزي  كى هى  قىدٍ  بىلٍ . عىنػٍ
ٍومىٍُتً  رىأىٍيتي  حىىتَّ  . النَّاسي  تػىتىابىعى  مثيَّ : قىاؿى . عىجزىتٍ   ملسو هيلع هللا ىلص اّللًٌ  رىسيوؿً  كىٍجوى  رىأىٍيتي  حىىتَّ  ، كىثًيىابو  طىعىاـو  ًمنٍ  كى

أىنَّوي  يػىتػىهىلَّلي  بىةه  كى ـً  يف  سىنَّ  مىنٍ ملسو هيلع هللا ىلص  اّللًَّ  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ميٍذىى ٍسبلى  عىًملى  مىنٍ  كىأىٍجري  اأىٍجريىى  فػىلىوي  حىسىنىةن  سينَّةن  اإٍلً
هي  هًبىا ـً  يف  سىنَّ  كىمىنٍ  شىٍيءه  أيجيورًًىمٍ  ًمنٍ  يػىنػٍقيصى  أىفٍ  غىٍَتً  ًمنٍ  بػىٍعدى ٍسبلى افى  سىيًٌئىةن  سينَّةن  اإٍلً ا عىلىٍيوً  كى  كىًكٍزري  ًكٍزريىى

 خرقوىا): أم (النمار ؾبتايب): قولو (ِ)( شىٍيءه  أىٍكزىارًًىمٍ  ًمنٍ  يػىنػٍقيصى  أىفٍ  غىٍَتً  ًمنٍ  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  هًبىا عىًملى  مىنٍ 
 الفاقةمن  أصحابو على الصدقة ؼبا رأل هبؤالء القـورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قد حثك  (ّ)(كسطها كقوركا

 : كاستجاب الصحابة للهدم النبوم مبادرين إىل الصدقة كيتعلم الدعاة من ذلك

                                                           
 (ٓٓرقم) ، ْٕص، ُج ، النصيحة الدين أف بياف ابب، اإليباف كتاب ، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)
، النار من حجاب وأهنا طيبة كلمة أو مترة بشق ولو الصدقة ىعل احلث ابب، الزكاة كتاب،  أخرجو مسلم يف صحيحو (ِ)

 ( َُُٕرقم )، َْٕص ، ِج
 .ْٓٔص ، شرح النووي على مسلم، النوكم (ّ)



 
 

ُٕٔ 

 لؤلمور الناس صبع استحباب ): اء ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص كفيوتدالناس كربفيزىم على اػبَت ىو من االق أف حثٌ _
 (ُ)(القبائح من كربذيرىم مصاغبهم على كحثهم ككعظهم اؼبهمة

تناسب اغبدث يقوؿ  _أف الداعي يعظ الناس كوبثهم للخَت دبا كرد يف القرآف من آايت كمواعظ
 أتكد من فيها كؼبا، عليهم الصدقة على ثاغب يف أبلغ أهنا): النوكم يف سبب قراءة النيب لتلك اآلية

 (ِ)(إخوة لكوهنم اغبق
 زة ىو من الشفقة كالرضبة هبم.جى _ احساس الداعي دبعانة اؼبدعوين من فقراء كمساكُت كعى 

 _ أف الفبلح كالفوز ابعبنة كاتقاء النار يكوف أبعماؿ يسَتة يف متناكؿ كل فرد إذا عظمت النية.
و كاستبشاره دببادرة أصحابو للنفقة فيو  من الكراىة ؼبا ابلقـو من فاقة كهتللٌ  كجو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص_ تغٌَت 

 بياف ؼبدل أتثَت لغة اعبسد يف الدعوة.
_ أف يظهر الداعي فرحو كسركره أماـ اؼبدعوين عند امتثاؽبم كمبادرهتم للخَت أك أم اعماؿ صاغبة 

 تبدر منهم ربفيزان ؽبم على مزيد من البذؿ.
_ بشارة الداعي للمدعوين ابألجر اعبزيل على ما قدموا ىو من أساليب الًتغيب يف الدعوة فالرسوؿ 
بشرىم أبف فعلهم ىذا سنة حسنة ؽبا أجرىا كأجر من عمل هبا دكف أف ينقص من أجورىم شيء 

  .كيف ىذا ربفيز كتشويق كبَت للعمل
ذا اػبَت كنشركه اقتداءن ابلداعية فيكوف ىذا من الدعاة ؽبم كألفوا ى فعل الناس اػبَت حبثٌ  ذاإأنو  _

ابب سن السنة اغبسنة يف اإلسبلـ كىو أمر لو فضل كبَت إف كافقت تلك السنة ما جاء بو الشرع كمل 
 تتناقض معها كمل يكن فيما أيمر بو الداعية إمث أك قطيعة رحم.

ألمر من سنة ع حىت ال يتحوؿ ااغبذر من عدـ موافقة ما أيمر الداعية الناس بو ؼبا جاء يف الشر _
 ابػبَتات االبتداء على اغبث): كيف ىذا يقوؿ النوكم معلقان على اغبديث، قضهاحسنة إىل ما ينا

  (ُ)(كاؼبستقبحات األابطيل اخًتاع من كالتحذير، اغبسنات السنن كسن

                                                           
 .ْٔٔص ، ( اؼبرجع السابقُ)
 .ْٔٔص، اؼبرجع السابق (ِ)



 
 

ُٖٔ 

   _ أف يكوف الدعاة قدكة للمدعوين بسن السنن اغبسنة يف كاقعهم لبلقتداء هبا.

يتضح أنبية القدكة يف الدعوة كمنزلتها العظيمة اليت ينبغي أف يوليها الدعاة اىتمامهم فهي : ا سبقفب
كثرىا ك األساليب أثران كأبل كمن أعمق تل ؛أحدل أساليب التحفيز كاغبث كبو اػبَت كالفضائل

 خطران.

 

 أسلوب ادلدح والذم.: ادلطلب الثاين
لبياف قيمة اؼبمدكح، كترغيب  القرآف، كالسنةيزية اليت استخدمها من األساليب التحف ييعٌد اؼبدح كالذـٌ 

، كحٌث العباد على النفور منو كأساليب  ف بطرؽو آقد كرد اؼبدح يف القر ك ، العباد فيو، كربذيران من اؼبذمـو
 .متنوعة

أف وبذركا من تزكية أنفسهم كمدحها كذكر فضائلها  :الدعاة يف ىذا األسلوب ما يطبقوكمن أكؿ 
 اـ الناس فهو من األمور اؼبنهي عنها شرعان:أم

 كجو على بطهارهتا الناس زبربكف): أم "ِّ"النجم  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ قاؿ تعاىل:
﴾   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿: تعاىل كقاؿ (ِ)(التمدح

أمهاهتم ال كذكر ؽبم خلقهم يف بطوف أمهاهتم كما فيها من ضعفهم كخركجهم من بطوف ."ْٗ"النساء
كيف ىذا دليل على قدرة هللا القوم كضعف العباد فبا ال ، يعلموف شيئان ككيف رزقهم السمع كالبصر

ې ې ې ې ى ى  ﴿ :هبعل ؽبم ؾباالن للزىو أبنفسهم كالفخر كالتمدح هبا يقوؿ هللا تعاىل

  "ٖٕ"النحل  ﴾  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

                                                                                                                                                                                     
 .ْٔٔص ، شرح النووي على مسلم، ( النوكم(ُ

 ُِٖص، تفسًن السعدي، السعدم (ِ)



 
 

ُٔٗ 

، كأف هللا تعاىل يعلم حقيقة اؼبرء، عن مدح النفس كتزكيتهاعباده هللا تعاىل  هنيي  من اآلايت كيتضح
  (ُ)دح نفسو سواء من اليهود أك غَتىمكالتعجيب فبن يب، كتقواه

 ًعٍندى  ذيًكرى  رىجيبلن  قد ركم: )أىفَّ كقد شنع النيب ملسو هيلع هللا ىلص على من يبدحوف غَتىم كيبالغوف يف ىذا اؼبدح ف
رنا رىجيله  عىلىٍيوً  فىأىثٍػٌتى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبًٌ  يػٍ افى  ًإفٍ  ًمرىارنا يػىقيوليوي  صىاًحًبكى  عينيقى  قىطىٍعتى  كىوٍبىكى ): ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  فػىقىاؿى  خى  كى

ديكيمٍ  ا أىحى ا أىٍحًسبي  فػىٍليػىقيلٍ  ؿبىىالىةى  الى  مىاًدحن ذى ا كى ذى افى  ًإفٍ  كىكى ًلكى  أىنَّوي  يػيرىل كى ذى  عىلىى يػيزىكًٌي كىالى  ّللَّي ا كىحىًسيبيوي  كى
ا( اّللًَّ  دن  ( ِ)أىحى

فشبو من يبدح غَته السيما إف كاف ىذا اؼبدح مبالغان فيو أك ابطبلن أك قطع فيو اؼبادح بفضل اؼبمدكح 
كثناءه عليو دكف أف يوكل األمر  تعاىل يف سريرة صاحبو كمن يقطع عنقو كىذا تصوير فيو ترىيب 

  ىذا الفعل كالتفظيع لو.كبَت فبا يدؿ على عظمة 

فليس يف  (ّ)عىنوي( مغيب ذىًلك أًلىف ضىًمَته يف  مىا على كىالى  أحد عىاًقبىة على يقطع )الى  :كمعٌت اغبديث
مقدكر البشر إال رؤية ظاىر غَتىم كال يعلموف ما زبفيو صدكرىم من ايباف أك نفاؽ أك خَت أك شر، 

كمدل ذٌمو لو حيث ث شدة قبح ىذا األمر،  يف اغبديكبٌُت ملسو هيلع هللا ىلص، ية آخرفبل أحد يستطيع اعبـز بتزك
كأيخذ الدعاة من ، قصد بو اؽببلؾبل يي ؛ كىذا ليس ابألمر السهل، صوره كمن يقطع عنق صاحبو

 : ذلك يف ؾباؿ دعوهتم

ذا كال يبدحوف غَتىم بداللة ى ،ىذا الفعل فبل يبدحوف أنفسهم كىو مأخوذ من اآلايت السابقة ذـٌ _
 اغبديث.

 التوسط يف أمر اؼبدح فبل يبدح إال ابيكاؿ سريرة اؼبمدكح إىل هللا تعاىل فهو العليم هبا.ضركرة _

جب اؼبمدكح حبو لو مذمومة ألهنا تسوؽ إىل عي اؼبغاالة يف اؼبدح إلظهار حسن ظنو أبخيو أك أف _
 كاستمراء اؼبدح.، من اؼبادح حُت االستطالة الكذبك ، بنفسو

                                                           
 .ُِٖككذلك ص  ُِٖص ، تفسًن السعدي، .كالسعدمِّّص، ِج ، تفسًن بن كثًن، ثَتانظر: ابن ك (ُ)
 (َُٔٔرقم) ، ُُٖٓص، التمادح من يكره ما ابب، األدب كتاب،  أخرجو البخارم يف صحيحو (ِ)
 َِٗص، ِِج، مرجع سابق، عمدة القاري، بدر الدين العيٍت (ّ)



 
 

َُٕ 

ؽبذا هنى النيب ، لغلو يف اؼبدح بكثَت من الناس إىل مزالق خطَتة من الشرؾ القويل كالفعليكقد أدل ا 
قد يؤدم الغلو يف ف، ملسو هيلع هللا ىلص عن اطرائو أك ازباذ قربه مسجدان لقطع ذريعة الشرؾ كضباية جناب التوحيد

ابب الشرؾ القويل الذم حرمو اؼبدح كاالطراء إىل التلفظ أبلفاظ ال ينبغي قوؽبا أك أكصاؼ تدخل يف 
مىا تيٍطريكين  الى »عنو ملسو هيلع هللا ىلص بقولو:  ىالشرع الذم هن عىٍبديه فقولوا:  أىنى  فىًإمبَّىا ،مىٍرًنىى  اٍبنى  النَّصىارىل أىٍطرىتً  كى
  (ُ)«عبدهللا كىرىسيوليوي 

دبعٌت ، (ِ)مدحو( يف فرطتفأ مدحتو فبلنن  أطريت تقوؿ ابلباطل )اؼبدح كيراد ابإلطراء يف اغبديث:
كاالفراط فيو كما فعلت النصارل مع نيب هللا عيسى عليو ، ابؼببالغة الدخوؿ ابؼبدح يف ابب الباطل

 كالغلو فيو حىت جعلوه يف مقاـ االلوىية.، السبلـ

العلماء أك الدعاة ىو أكؿ الطرؽ من كفبا يظهر أف االنبهار كالغلو يف اؼبدح لؤلنبياء كمن بعدىم 
حىت يوصلهم مث يتمادكف يف الغلو ييغالوف يف مدحهم  كبراؼ يف ىذا اجملاؿ فلحبهم الشديد ؽبملبل

 ًبرىسيوؿً  زىؿى نػي  لىمَّا قىاالى مهنع هللا يضر  عىبَّاسو  ٍبنى  اّللًَّ  كىعىٍبدى  عىاًئشىةى  يتخذكف قبورىم مساجد فعنفالشيطاف للمحظور 
يصىةن  يىٍطرىحي  طىًفقى ملسو هيلع هللا ىلص  اّللًَّ  ا اٍغتىمَّ  فىًإذىا كىٍجًهوً  عىلىى لىوي  طبًى ًلكى  كىىيوى  فػىقىاؿى  كىٍجًهوً  عىنٍ  كىشىفىهى ذى  اّللًَّ  لىٍعنىةي  كى

كألجل ىذا كاف النهي عن   (ّ)( صىنػىعيوا مىا وبيىذًٌري  مىسىاًجدى  أىٍنًبيىاًئًهمٍ  قػيبيورى  ازبَّىذيكا كىالنَّصىارىل اٍليػىهيودً  عىلىى
 كهللا أعلم. ،ًتىيب منهاكل تلك األمور كال

كبغضها لضٌده فهو من ، للمدح كالثناء على حبهاجيبلت  كمن اؼبشاىد من حاؿ الناس أف نفوسهم
هللا تعاىل تبيح مدح الغَت حيث مدح كىذا يفسر كركد أدلة  ،اؼبشاعر االنسانية اؼبألوفة عند البشر

 كثَتان من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصفبن ذكركا يف القرآف الكرًن كمدح أنبياءه كصحابة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص كعباده الصاغبُت 
 كألفاظ اؼبدح اؼبتعددة كنعم كبخ بخ كغَتىا.، صحابتو الكراـ أبساليب كالتلقيب اغبسن

                                                           
، ابب قوؿ هللا تعاىل )كاذكر يف الكتاب مرًن إذ انتبذت من أىلها(، اءكتاب أحاديث األنبي،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)
 (ّْْٓرقم) ، ْٖٓص 

 ٓٔٓص، ٔج ، فتح الباري، ابن حجر (ِ)

 (ُٖٔٓرقم) ، ُُْٕص، كاػبمائص األكسية ابب، اللباس كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)



 
 

ُُٕ 

  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿يقوؿ هللا تعاىل مادحان خليلو أبراىيم كمثنيان عليو:

﴾  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ چ چ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
ىو اػباشع اؼبطيع، كاغبنيف: اؼبنحرؼ  : )اإلماـ ييقتدل بو، كالقانت:كاألمة: أم "ُِِ-َُِ"النحل 

  (ُ)ىل التوحيد(إقصدان عن الشرؾ 

اؼبسلمُت  عموـى عليو السبلـ  إبراىيمببياف كل تلك اؼبدائح كالثناء على نيب هللا  اآليةي  كقد حٌفزتً 
ابتباعو، كاالقتداء بو ككبن من كرائو كالريب،  األنبياءأمر هللا تعاىل خات لبلقتداء بو السيما كقد 

 .ًن أخبلقو عليو السبلـعلى االلتزاـ ابلتوحيد كالعقيدة الصحيحة، كالتخٌلق بكر  فحٌثتٍ 

معاين التحفيز كالتشجيع، فعندما ييقاؿ: ىذا رجل أبٌمة، فإف مبلمح الكماؿ  كلمة )أٌمة( أركعى   كصبعتٍ 
عت يف ىذا الشخصقل كاػبلق كالفضل، كمزااي القيادة، كالتمٌيز، ك يف الع كيستفيد ، حيازة التفوؽ صبي

 : الدعاة من ذلك

نبياء عليهم السبلـ من اإلخبلص كالقنوت  تعاىل كشكره كىي أخبلؽ ال _ التخلق أبخبلؽ األ
 .غٌت للدعاة عنها

كألخبلقهم الفاضلة كؼبا قدموه يف الدين من  _أف اؼبدح يف القرآف لؤلنبياء أك لغَتىم كاف ؼبنزلتهم
 كىذا فيو تسلية للدعاة كربفيز ؽبم للثبات على طريق الدعوة.، تضحيات

ال أبس من اؼبدح الصادؽ للمدعو أذا بدر منو ما يقتضي ذلك ربفيزان لو ؼبزيد من السعي كحثان لغَته _
 ؽ افز الستمرار الفعل اؼبمدكح منهم.فتلقيب الرسوؿ لصحابتو نوع من اؼبدح الصدا( ِ)لبلقتداء بو

ـي ًمٍن اللٍَّيًل ًإالَّ قىًليبلن »: كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص افى بػىٍعدي الى يػىنىا افى ييصىلًٌي ًمٍن اللٍَّيًل فىكى   (ّ)«نًٍعمى الرَّجيلي عىٍبدي اّللًَّ لىٍو كى

                                                           
 .ُُٔص ، ْج، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ُ)
 .ْٔٓ-ّٔٓص ، ٔج ، شرح رايض الصاحلٌن، دمحم بن صاحل، مُتانظر: بن عثي (ِ)
 (ُُِِ )رقم، ِّٕ-ِِٕص، ابب فضل قياـ الليل، كتاب التهجد،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)



 
 

ُِٕ 

دكف ىدؼ؛ بل ألعماؽبم مل يكن ابو من أصحفرد ألم ملسو هيلع هللا ىلص مدح النيب يظهر من اغبديث أف 
من ذلك ما قالو ، ؽبمفز كالدعم كإهباد اغبى  الفضائل،على التزاـ -كحث كل مسلم -، كغبثهم الصاغبة

 .قياـ الليل جليلة، كىيلو للحفاظ على عبادة  مادحان، كمشٌجعان البن عمر 
اًحُتى  رأيٍػتيم ًإذىا»: كيف موضع آخر يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص دَّ

ى
ابى  كيجيوًىًهمٍ  يف فاٍحثيوا اؼب ، كتوحي صيغة اؼبٌداح (ُ)«الًتُّ

لقرآف كالسنة أف ليس من منهج اف، كىو من زايدة تقبيح ؽبذا الفعل، بتكرر ىذا الفعل من صاحبو
،  اؼبدح أف يكوف حقان أك ابطبلن يتكسب منها اؼبرء فبل يهتم يفعادة أك كظيفة خرين يػيتَّخذ مدحي اآل

كمن ىنا ( ِ) حبثو الًتاب يف كجوه اؼبداحُت ملسو هيلع هللا ىلص أمرف للعيجب كالكرب  ألنو يؤدمككرىو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 : يستفيد الدعاة

ؼببالغة يف أسلوب اؼبدح للمدعو ال تليق ابلداعية كيدخل هبا ربت التقبيح ؽبذا الفعل الوارد يف ا_أف 
 اغبديث.

 منفرة فبا يوحي بعدـ االستهانة بو. _ أف تقبيح ىذا الفعل جاء بصورة

_أف يف منع الدعاة من ىذا األمر ضباية للدعوة من كقوع دعاهتا يف براثن الكذب للمدح ككقوع 
 كالعكس صحيح.، مدعويها يف براثن العجب ابلنفس

 فبل هبعلو الداعية ىدفان كغاية. _توجيو الدعاة للتواضع كعدـ طلب حق النفس من الثناء

كييقصد ابؼبدح اؼبذمـو ، ـو كآخر ؿبمود كما قاؿ العلماءفهناؾ مدح مذمب مدح النفس أما يف جان
 فيو يكوفى  أف كابوبي  ذلك، كشبو على األقراف كالتمٌيز االرتفاع كإظهار لبلفتخار يذكرىه )أفللنفس:
 أك حة،دبصل مشَتان  أك كنصحان  منكر، عن نىيان  أك دبعركؼ، آمران  يكوف أبف كذلك دينية، مصلحة

 كبو أك شرٌان، نفسو عن يىدفعي  أك اثنُت، بُت ميصلحان  أك مذكًٌران، أك كاعظان، أك مؤدابن، أك معلمان،

                                                           
ج ، اؼبمدكح على فتنة منو كخيف إفراط فيو كاف إذا اؼبدح عن النهي ابب، كالرقائق الزىد كتاب، صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)

 (ٗٔ_ ََِّرقم ) ، ِِٕٗص ، ْ
دار ابن  ، ربقيق :مركاف العطية كحسن خرابة، ادلسائل واألجوبة يف احلديث والتفسًن، عبد هللا بن مسلم، انظر: بن قتيبة (ِ)
 .ُْٓص، ـَُٗٗ-ىػَُُْ، ُط: ، كثَت



 
 

ُّٕ 

ضركب مدح النفس كىو مذمـو كؿبمود أك ؿببوب كيظهر منها أف ابوب من آنفان  بٌُت ( ُ)(ذلك
الذم حٌرمو اإلسبلـ  تكربمدح النفس لو أسباب كثَتة أما اؼبذمـو منو فقط ىو ما كاف لبلفتخار كال

 دلة.بكثَت من األ

إلقناع الغَت للحصوؿ على سلطة أك كظيفة كبياف فضائلها  مدح النفس أيضان فبا يظهر كهللا أعلم أف ك 
 ضرار ابؼبسلم.ا فيو من اإلؼب؛ مذمـو أيضان كأخذىا من صاحبها 

مدح النفس  - أحيانن  -ضيمر ابؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر الذم يقتامود منو كما ذيكر األكمن 
عن الشر مع االنتباه لعدـ ؾباكزة اغبد يف ذلك  كالكفٌ ، كتزكيتها كقصد اقتداء الغَت بو يف فعل اػبَت

 ية اغبسنة يف ذلك. إمبا ما يقـو منو بتأدية الغرض مع استحضار الن

 ﴾  چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿: مثاالن من قوؿ يوسف عليو السبلـ كضرب لو النوكم
لنفع الناس فيوسف مل يكن حريصان على الوالية إمبا كجد من نفسو قدرة ككفاءة تؤىلو  (ِ) "ٓٓيوسف"

 : كيستفيد الدعاة منها تطبيقيان يف الدعوة( ّ)من خبلؽبا فكاف أف طلبها

 .مانة كالكفاءة يف الدعوة كأال يستلم الداعية عمبلن ليس مؤىبلن لو_ اغبرص على األ

أك تقدًن معلومات عنو دبؤىبلتو _مثبلن _  من الداعية لنفس اؼبذمـو التصريحي من مدح ا و ليسأن_  
عند التصدم لعمل يف الدعوة يرل من نفسو القدرة يف ما يسمى اليـو ابلسَتة الذاتية للمتقدـ للعمل 

 فإف ىذا من اغبرصضرار ابلغَت ه الشديد إليو دكف قصد اإلكميولو كربفزٌ ، كاتقانو ػبربتو فيو، عليو
 لنفع الدعوة.؛ الكفاءة اليت يتقنها على تقدًن

أك االصبلح بُت ، ؾباالت التعليم كالتأديب كالوعظ: كمن اؼبدح ابوب كما صنفو النوكم آنفان 
 أنو هنع هللا يضر كقاص أيب بن سعد عن): ذكر النوكم يف ذلك مثاالن ك ، أك دفع الشر عن النفس، اؼبتخاصمُت

                                                           
، مؤسسة الرايف: الناشر، ؿبيي الدين الشامي: ربقيق، االذكار من كالم سيد االبرار، ؿبيي الدين وبي بن شرؼ، النوكم (ُ)

 ُِٗص، ـ ُٖٖٗ-ىػَُْٗ، ّط:، مؤسسة التقوًن اإلسبلمي

 .ُِٗص ، مرجع سابق، االبرار سيد كالم من االذكار، انظر: النوكم (ِ)
 .ََْص، تفسًن السعدي، ( انظر: السعدمّ)



 
 

ُْٕ 

سن ال: كقالوا هنع هللا يضر اػبطاب بن عمرى  ىلإ الكوفة أىل شكاه حُت قاؿ  إينٌ  كهللا: سعد فقاؿ يصلي، وبي
 : للدعاة كيؤخذ من ىذا (ُ)تعاىل...( هللا سبيل يف بسهم رمى العرب من رجل ألكؿ

يء من اؼبدح ؽبا فبل حرج يف ذلك، قدر اغباجة إف احتاج الداعية للدفاع عن نفسو بذكر شأنو  _
 .اليت يقتضيها اؼبوقف

يشفع للمسلم عملو  فضائل أعماؿ الدعاة عند اغباجة ال يتعارض مع اإلخبلص فقدأف ذكر _ 
 قصة أصحاب الغار. ربو لفك كربة كما كرد يف حديث  إف دعا بو الصاحل

ديهي  اػبٍىٍَتً  ًمنٍ  اٍلعىمىلى  يػىٍعمىلي  الرَّجيلى  أىرىأىٍيتى ): كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عندما سيئل  عىاًجلي  تًٍلكى » قىاؿى  عىلىٍيوً  اسي النَّ  كىوبىٍمى
لذلك رادة منو الناس للداعية كثنائهم عليو دكف إمدح وبصل من ما ففيو دليل أف  (ِ)(اٍلميٍؤًمنً  بيٍشرىل

فبل يدخل ىذا اؼبدح يف اؼبذمـو ألنو مل يطلبو كىو عبلمة قبوؿ ، فبل حرج عليو يف ذلك، كال تقٌصد لو
 .(ّ)عملو كؿببتو عند ربو

اءي  أىنٍػتيمٍ »: يقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصىذا كيف  دى حيان كما يف -على أحد  ناء الناسث، ف(ْ)«اأٍلىٍرضً  يف  اّللًَّ  شيهى
بطاعتو كتقواه دكف علم لو بذلك أك مباالة بو بشرل  -أك ميتان كما يف ىذا اغبديث  اغبديث السابق

)اؼبذمـو طلب االنساف الشهرة كأما : اؼبعٌت بقوؽبم مبعضهيوضح ك ، هللا تعاىل قد عٌجلها ؽبذا العبدمن 
كجودىا من جهة هللا تعاىل من غَت طلب االنساف فليس دبذمـو غَت أف يف كجودىا فتنة على 

كالعمل فهي ىبة ، يريد بذلك أنو من الطبيعي أف يبدح الناس من يركف فيو صبلح اػبلق (ٓ)الضعفاء(
لكن مع ذلك فإف فيها فتنة لضعفاء القلب  ؛ تدخل يف الذـالللمؤمن دكف طلب منو  من هللا تعاىل

الناس  كيغًتٌ  ،اؼبمدكح دبدح الناس إف كاف ضعيفان  من اؼبمدكحُت كاؼبادحُت على حد السواء فقد يغًتٌ 

                                                           
 .ِِٗص، االذكار من كالم سيد االبرار، النوكم (ُ)
، َِّْص، ْج ، تضره كال بشرل فهي الصاحل على أثٍت إذا ابب، كاآلداب كالصلة الرب كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ِ)

 (ِِْٔرقم) 
 . ُٔٔٓص ، شرح النووي على مسلم ، انظر: النوكم (ّ)
 (ُّٕٔرقم) ، َّّص، اؼبيت على الناس ثناء ابب، اعبنائز كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ْ)

 .ُُٗص، مرجع سابق، ينسلتصر منهاج القاصد، بن قدامو اؼبقدسي (ٓ)



 
 

ُٕٓ 

، ر كعدـ الضعف أماـ مدح اؼبادحُتعلى الدعاة اغبذ ىل الغلو فيو ؽبذا كاف لزامان بو كقد يصلوف إ
 سبق: كيستفيد الدعاة فبا

 بل جاء من اؼبدعوين تلقائيان.؛ ال حرج فيو مامل يتقصدكا للمدح قصدان  م_أف مدح الناس كثنائهم عليه

_ أف مدح الناس للداعية دكف طلب كال قصد منو من بشرايت القبوؿ لو عند هللا تعاىل كدليل على 
 حب الناس لو.

 ذموا.ساء أكإف  مدحواية فإف أحسن اؼبدعوين شهداء على الداعالناس شهداء هللا يف أرضو، ك _أف 

ـٌ فخطره أشد، ككقعو أكثر أثران إذا حاد الداعية عن اؼبنهج السليم يف استخدامو ألف  أما أسلوب الذ
ـٌ السيما فبن يتوقع منهم التلٌطف كاللُت  حيث  -كالدعاة-النفوس تنفر نفوران شديدان إذ تعرضت للذ

 كاغبذر الشديد فيو.، كطرقو، ناية يف فهم منهجوهبب أف يولوا أسلوب الذـ مزيد اىتماـ كع

مور ؿبرمة بنصوص ، كأف كل تلك األ(ُ)(سٌباابن كال لٌعانن ): ملسو هيلع هللا ىلص بيعث رضبة للعاؼبُت كمل يكن فالرسوؿ
 كأيخذ الدعاة من اغبديث: (ِ)اإلسبلـكأصبع على حرمتها علماء ، نةكاضحة بيٌ 

ـٌ كالسباب كاللعن كا  من غَتىم هبا.فحش كالدعاة يف ذلك أشد إلزاما ن ل_حرمة الذ

 _ أف التخلق ابػبلق اغبسن كالبعد عن السيء ىو من االقتداء ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص تنفيذان ألمر هللا بذلك.

فليس للدعاة  _اصباع علماء اإلسبلـ على حرمة تلك األفعاؿ مأخوذ من ربريبها يف القرآف كالسنة
 ريعة.ذباكزىا ربت أم ذ

ـٌ فيلجأ إكإف ق  لعني  : )كهبوزي بعض العلماء ىل اعبائز منو ىو كما يقوؿامت حاجة للدعاة إىل الذ
 (ّ) الفاسقُت( كالنصارل.. .اليهودالظاؼبُت...الكافرين. هللا لعن: كقولك اؼبذمومة األكصاؼ أصحاب

                                                           
رقم) ، ُُِٓ-ُُُٓص، ابب مل يكن النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاحشان كال متفاحشان ، كتاب االدب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)

َِٔٗ- َُّٔ) 
 .ّّٓص، مرجع سابق، االذكار، النوكم، ُٖٓ-ُٔٓص ، َِج ، مرجع سابق، الفتاوى الكربى، انظر:ابن تيمية (ِ)
 .بتصرؼ.ّّٓص ، مرجع سابق، االذكار ،النوكم (ّ)



 
 

ُٕٔ 

 طبلؽ اللساف ابلذـٌ ألف إ؛ هملسوء ًفعاؽبم كأخبلق كالسنة القرآف يفلعني أكلئك القـو د ك كر  كدليل ذلك
 كيفتح ابابن ، دعوية كىيبة ما وبملو من مضامُت يطيح هبيبتو،ؼبن حولو من الداعية كالسباب كالشتائم 

فالقرآف الكرًن مل يرد فيو الذـ إال لبياف اغبجج كتفنيد ، ؼ النفوس للنيل من الدعوة كأىلهاضعال
 ليس جملرد الذـ.ك  اهتامات كأابطيل اؼبشركُت كبياف سوء صنيعهم

ـٌ اليهود: ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿ يقوؿ هللا تعاىل يف ذ

من هللا تعاىل ذكره عن جرأة اليهود على رهبم، ككصفهم إايه دبا ليس من  يف اآلية: )خربه  "ْٔ"اؼبائدة 
ّّ ؽبم (ُ)صفتو، توبيخان ؽبم بذلك(  .(ِ)كالتوبيخ ذ

ابلبخل كاإلمساؾ، تعاىل هللا عن قوؽبم  -تبارؾ كتعاىل-هبا كصف هللا  أرادكا ﴾ې ې ې﴿كقوؽبم: 
قاؽبا هللا  ﴾ى ائ ﴿: ابطيل بقولوذكر مقالتهم الشنيعة على تلك األ كرٌد هللا تعاىل بعد، علوان كبَتان 

هللا  لعن كالطرد من رضبةكاستحقوا هبذه األقاكيل ال، (ّ)(تكذيبان ؽبم كـبربان بسخطو عليهمؽبم: )تعاىل 
 .﴾ائ ەئ ەئ  ﴿: تعاىل

بل يسعى ؛ ، فبل يرمي القرآف للذـ فقطزىاؽ أابطيلهم بتفنيدىاإأييت بعدىا  :﴾وئ ۇئ ۇئ ﴿
 .(ْ)لنقض افًتاءاهتم، كمدح هللا تعاىل كبياف صفاتو اغبسٌت

ـٌ كما اتضح من اآلايت كاف ألفعاؽبم اؼبستقبحة، كأقواؽبم اؼبنكرة، جاء هبا كاضحة مث   فإيقاع الذ
ـٌ.آمنهج القر  الباطل فبا يبُتي  ا كأثبت اغبٌق، كدحضى نقضه  ف الكرًن يف الذ

ـٌ يف الرد على األكيتضح من معاين اآلايت الت  ا البعض على ابطيل اؼبنكرة اليت ذبرأ هبأثَت القوم للذ
عند تطبيقو يف الدعوة عن  الدعاة إىل التزاـ آداب ايقاع ىذا االسلوباآلايت  فزهللا تعاىل، إذ رب

 : ريقط

                                                           
 .ُِٗص، ّج، تفسًن الطربي ، الطربم (ُ)

 .ِْٗص ، ٔ ج، التحرير والتنويرتفسًن  ، انظر: ابن عاشور ((ِ
  . بتصرؼ ِْٓ، َُج، تفسًن الطربي، الطربم(ّ)
 .َِٓص ، ٔج ، التحرير والتنوير تفسًن، ابن عاشور (ْ)



 
 

ُٕٕ 

بضوابطو عند اغباجة إليو للرد على شبهات كجرأة اؼببطلُت دكف استطالة سلوب الذـ _ استخداـ أ
  .فيو أك فحش يف القوؿ

 ها من ابب تفنيدىا يف الدعوة._ جواز الرد على األابطيل كذمٌ 
 ﴾ى ائ ﴿: _جواز الدعاء على أىل الباطل فا تبارؾ كتعاىل دعا عليهم من جنس قوؽبم

 يو هللا تعاىل عن كل عيب كنقص كالتزاـ األدب القويل معو تبارؾ كتعاىل.تنز  _
  من كاجبات الدعاة بياف الشبو كاألابطيل كتفنيدىا للمدعوين حىت يركا اغبق فيلتزموه._ 

 تبارؾ يقوؿ، تعاىل هللا فيسبوا ابلرد يعتدكا ال حىت اؼبشركُت آؽبة سب عن كتعاىل تبارؾهللا  هنى كقد 
﮻ ﮼﮽  ﮾ ﮿ ﯀  }: كتعاىل ﮺  ﮹  ﮷ ﮸  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

كيستفيد الدعاة من  (ُ)(كظلمان  اعتداء): أم: (عىٍدكنا) "َُٖ" األنعاـ  { ﯁     
 : ذلك

 للقدح فيها. معرفة خطورة أسلوب الذـ كأثره على الدعوة فقد يكوف االستخداـ اػباطئ لو سببان _
كىي قاعدة مهمة يف الدعوة  (ِ)كرب فإنو منهي عنو._أف األمر اعبائز إذا أفضى إىل مفسدة أ

 كالناىي، اغبق إىل الداعي أف على دليل اآلية ىذه كيف): يوضحها صاحب فتح القدير للدعاة بقولو
 يف ككقوع، حق كـبالفة، حـر انتهاؾ من منو أشد ىو ما ذلك عن يتسبب أف خشي إذا، الباطل عن

كيفهم من كبلمو أف الناس ـبتلفوف يف تقبلهم  (ّ)(عليو كاجبان  كاف بل ،بو أكىل الًتؾ كاف أشد ابطل
غبذر فمنهم من يكوف أمره دبعركؼ أك هنيو عن منكر سبب يف زايدة جرأتو على الشرع فهذا يتوجب ا

ذلك أيضان الوسائل الدعوية فأم كسيلة يريد الداعية  كيدخل يف، معو خشية كقوع مفسدة أعظم
 كرب تصبح ؿبرمة.إىل منكر أ هنا تفضياستخدامها إف كجد أ

_ أف اللُت كالرفق مقدـ على الشٌدة كالغلظة كالذـ منها، كال ينبغي االعتماد على الذـ أك االستطالة 
   فيو.

                                                           
 .ُٕٔص ، ّج ، تفسًن البغوي، البغوم (ُ)
 .ِٖٔص، تفسًن السعدي، ككذلك السعدم، ُّْص ، ّج ، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَت (ِ)
 .ْٔٓص، مرجع سابق، فتح القدير، الشوكاين (ّ)



 
 

ُٕٖ 

 : تطبيقات أساليب إاثرة وجذب االنتباه.الرابعادلبحث 
كذبذب االنتباه  ات اليت تثَتف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة على ؾبموعة من افزٌ اشتمل القرآ

كيف ىذا اؼببحث يتم بياف بعض التطبيقات اليت تفيد  ،الحتوائها على التشويق يف لفظها كمعناىا
 ثر اؼبطلوب من خبلؽبا.خدامها يف ؾباؿ الدعوة لتحقيق األالدعاة يف كيفية است

 الوصف ولغة اجلسد. : ولادلطلب األ
اؼبخاطبُت حيث أنو هبذب االنتباه، كيستثَت ييعٌد الوصف من أساليب التحفيز اؼبؤثرة يف نفوس 

الذىن، لتخيل اؼبوصوؼ، كتشويق النفس للحصوؿ عليو إف كاف ؿبمودان، كالنفور منو إف كاف غَت 
 ذلك.

كينبغي الوقوؼ يف ، بصفات الكماؿ اليت ال تنبغي لغَته ف الكرًنكقد كصف هللا تعاىل نفسو يف القرآ
فبل يوصف تعاىل إال دبا كصف  هج القرآف كالسنة كما كرد فيهماعلى منفيما ىبٌص صفات هللا تعاىل 

 نفسو يف القرآف الكرًن كما كصفو بو نبيو ملسو هيلع هللا ىلص يف السنة الصحيحة.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  }: يقوؿ تبارؾ كتعاىل

 اغبسٌت، األظباء لو فأب أكصافو، كسعة جبللو لعظيم بياف ىذا ): يقوؿ السعدم "َُٖ"األعراؼ {  ڍ
 كانت كبذلك عظيمة، كماؿ صفة على داؿ اسم كل أنو: كضابطو حسن، اسم كل لو: أم

) العليم : فا تعاىل كصف نفسو بصفات كثَتة يف القرآف الكرًن منها أنو تبارؾ كتعاىل (ُ)( حسٌت
ظباء كالصفات العظيمة ألمن العلم بتلك الدعاة يستفيد اك  ،.كغَتىا كثَت.كالرضبن، كاغبكيم، كالقدير

 : يف دعوهتم

ابإليباف هبا   كىلكالتقول ؽبم ابلدرجة األاإليباف  كبو زايدة ان كدافع، كبَت من التحفيز  ان زادأف تكوف ؽبم _ 
كما كردت كمعرفة ما فيها من معاين العظمة كاعبماؿ فتسهم بذلك يف تربيتهم االيبانية كىي تربية 

 مهمة للدعاة.

                                                           
 .َّٗص ، تفسًن السعدي، تفسَت (ُ)



 
 

ُٕٗ 

بو اؼببطلوف من صفات ال تليق بو كمل ترد شرعان ألف ضباية  يصفوبارؾ كتعاىل عما تنزيو هللا ت _ 
 العقيدة من أكىل مهاـ الدعوة.

من العلم الشرعي الواجب ربصيلو لتبليغ اؼبدعوين ما يف  م الداعية يف ىذا اجملاؿ اؼبهمترسيخ علأف _ 
كقد تناكؿ علماء اإلسبلـ ، م كخالقهمكتعريفهم برهبتلك االظباء كالصفات من علـو جليلة للمدعوين 

 كما على الدعاة إال التزكد هبا. صفات هللا تعاىل ابلتوضيح كالبياف يف القدًن كاغبديث

يعطي للداعية التمسك كااللتزاـ دبنهج الدين كما كرد كعدـ اغبياد  (ُ)_ كوف صفات هللا تعاىل توقيفية
 ىل دكف ذباكز.عنو كتعلمو الوقوؼ فيها عند ما شرعو هللا تعا

_ يغرس الدعاة يف قلوهبم كقلوب اؼبدعوين ؿببة هللا تعاىل من خبلؿ معرفتو أبظبائو اغبسٌت كصفاتو 
 العيلى.

فيها ربفيز للمدعوين يقـو _أظباء هللا تعاىل كصفاتو كما ربملو من معاين القدرة كالرضبة كالعزة كالعلم 
كالعمل اإليباف يتشٌوؽ للقاء ربو كللسعي لزايدة  فاؼبسلم، بو الدعاة من خبلؿ توصيل معانيها ؽبم

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿: الصاحل إذا قرأ كعلم كصف رضبتو تعاىل

يوسف "﴾  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ :كلطفو بعباده، "ّٕ"القصص  ﴾  ڈ ڈ ژ

فًٌ ، كتدبَته كسيطرتو على كل كبَتة كصغَتة يف ىذا الكوف، كمغفرتو ؽبم، كملكو "ََُ ز هبذا كوبي
 .اإلسبلـكقيم أخبلقية تتحلى هبا شريعة  ىل حقائق عقدية، كصفات رابنية،الوصف إ

 ًتٍسعىةن  ّللًَّ  ًإفَّ ): كقد أعطى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص القدكة للدعاة ابلتحفيز هبذه االظباء كالصفات اعبليلة فقاؿ
ا ًإالَّ  ئىةن مً  اظٍبنا كىًتٍسًعُتى  : كما قاؿ بعض العلماء إبحصائهااؼبراد ك  (ُ) (اعبٍىنَّةى  دىخىلى  اأىٍحصىاىى  مىنٍ  كىاًحدن

 (ِ) كال ربصر بعدد معُت ،كتعبد هللا هبا كدبقتضاىا، حفظ لفظها كفهم معناىا

                                                           
 كعبد ، ىف القحطاينكسعيد بن ك ، عثيمُتالك ، من ذلك مثبل: كتاب شرح ابن القيم ألظباء هللا اغبسٌت لعمر سليماف االشقر

 الرزاؽ البدر كغَتىم.
القواعد ادلثلى يف صفات هللا وامسائو ، دمحم بن صاحل، انظر: العثيمُت، ( أم يلتـز فيها دبا كرد يف النص كال ؾباؿ للعقل فيها1)

 .ُٔص ، ـُْٗٗىػ_ُُْْ، ِط: ، مكتبة السنة، ربقيق :أشرؼ بن عبد اؼبقصود، احلسىن



 
 

َُٖ 

التحفيز بوصف اعبنة كالنار، كيف ىذا كردت الكثَت من  كمن صور التحفيز القرآين كالنبوم ابلوصف:
: كوصف شبر اعبنة فيهما من النعيم كالعذاب كألواهنما كما كالنار تصف اعبنةاآلايت كاالحاديث اليت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } :كتعاىلقولو تبارؾ  يف كظلها

 " ّٓ" الرعد  { ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

، كدكاـ أكلها كظٌلها يراد بو عدـ انقطاع (ّ)كجوانبها( أرجائها يف سارحة): أم (پ پ ڀ ڀ)
كيبُت هللا تعاىل أف اعبنة ىي جزاء اؼبؤمنُت كعاقبتهم كما للكافرين من عاقبة إال  (ْ)هاشبرىا أك زكاؿ ظل

 النار.
ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ گ ڳ  ک ک ک ک}: ككصف علوىا كاهنارىا كفرشها كأكواهبا

 "ُٔ_َُ"الغاشية {ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ  ں ڻ ڻ  ں
ڇ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ }: كذلك كصف النار كطعامها كشراهبا

  "ٕ_ْ"الغاشية  {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  }: ككصف زابنية النار

  "ٔ"التحرًن  { ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
كتضٌمنت حقائق  (ٓ)آف الكرًن من كصوؼ للجنة كالنارقد فصلت السنة النبوية ما كرد يف القر ك 

الشبو كاألابطيل لبعض اعبماعات الٌضالة يف معتقداهتا عقدية ينبغي اإليباف هبا يف ىذا الباب كمعرفة 
  (ٔ)عنها كاليت كضحها كثَت من علماء اإلسبلـ

                                                                                                                                                                                     
 (ِّٕٗرقم) ، ُِٖٓص، كاحدة إال اسم مائة  إف ابب، التوحيد كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (1)
 .ُٕص ، مرجع سابق، القواعد ادلثلى يف صفات هللا وأمسائو احلسىن، انظر: العثيمُت( 2)
 . ْْٔص ، ْج ، تفسًن بن كثًن (ّ)
 .ِِّص ، ْج ، تفسًن البغوي، انظر: السعدم (ْ)

 كأىلها" نعيمها كصفة اعبنة " كتاب مسلم كالنار" من كتاب "الرقاؽ " كعند اعبنة فةص ؽبذا "ابب البخاريبٌوب  (ٓ) 

اجلنة ككتاب : ، ىػُِْٖ، ُط: ، النشرم أضبد بن زائد: اقق، ، إىل بالد األفراح حادي األرواح، مثل كتاب : ابن القيم (ٔ)
 . كغَتنبا، ـُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ٕط:، دار النفائس، عمر االشقر، والنار



 
 

ُُٖ 

ةن  اعبٍىنَّةً  يف  يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص )ًإفَّ  هىا زىاًكيىةو  كيلًٌ  يف ك  ًميبلن  ًستُّوفى  عىٍرضيهىا ؾبيىوَّفىةو  ليٍؤليؤىةو  ًمنٍ  خىٍيمى  يػىرىٍكفى  مىا أىٍىله  ًمنػٍ
رًينى اآٍل  ( عىلىٍيًهمٍ  يىطيوؼي  خى  ةاؼبشوق صفةال اغبديث يف يبُتك  (ِ) )الواسعة اعبوؼ(: كاجملوفة (ُ)اٍلميٍؤًمنيوفى

 فبا وبفز العباد إىل السعي لنيلها. كعرضها طوؽبا مقدارعدت للمؤمن ك فيها من خياـ أي ما ك  للجنة

 : فوائد للدعوة منهايف ىذا األسلوب كللدعاة  

اعبنة كالنار يف اػبطاب الدعوم الوعظي الكتايب كالقويل ففيو فبا يستميل  _ ازباذ مادة كصف
 القلوب كيرغبها يف اػبَت كيكفها عن الشر.

_اعتماد كصف اعبنة كالنار يف القرآف كالسنة على ااثرة فطرة الناس يدؿ الدعاة على أف الًتبية 
دعوين كىي كسيلة تربوية كتعليمية كدعوية لتقوًن سلوؾ اؼب (ّ)الثواب كالعقابالقرآنية شاملة ذبمع بُت 

 مؤثرة كؿبفزة.

سلوب يناسب طبقات كثَتة من اؼبدعوين فكل شخص مهما بلغ جهلو أك تعليمو أف ىذا األ_ 
ألف النفوس جيبلت على ؛ كينفر من النار كيكره كصفها، يرغب يف اعبنة كوبب االستماع لوصفها

 حب النفع كدفع الضر.

ما يف الدعوة خطاهبم هبا أسلوب ف كالسنة يفيد الدعاة يف تنويع لنار يف القرآد كصف اعبنة كا_تعدٌ 
 النار كحواراهتم كأكلهم كشرهبم كجلوسهم كغَت ذلك.اعبنة ك  بُت قصص أىل

_أف أسلوب الوصف يقرب الصورة اؼبتخيلة للذىن دبا يعرفو اإلنساف كأيلفو كالدعاة وبتجوف ؼبثل 
 عاين للمدعوين.ىذه االساليب يف ايصاؿ تلك اؼب

                                                           
رقم) ، ُِِّص ، اػبياـ يف مقصورات حور ابب، الرضبن سورة، القرآف تفسَت كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  ((ُ

ْٖٕٗ) 
 .َِٓص، ٖج ، فتح الباري، ابن حجر (ِ)

 .َِْص، سابق مرجع، الكرمي القرآن يف والتعزيز التشويق أساليب، جلو: انظر (ّ)



 
 

ُِٖ 

، لمعاين كاغبقائق اؼبهٌمة يف قضية اإليباف ابليـو اآلخر كاغبسابايصاؿ ل _أف يف كصف اعبنة كالنار
 .كاعبزاء

كالبعد عن القصص اؼبكذكبة كاألابطيل ، تفعيل ىذا األسلوب دبنهجو القرآين كالنبوم الصحيح _
النار كاليت مل ترد ٌمة يف بعض كصوؼ اعبنة ك اليت ينتهجها بعض القيٌصاص كالوعاظ كسط العا، اؼبفًتاة

 منو.كرد يف القرآف كالسنة  كاالقتصار على ما، يف الشرع

، كغَتىا كحجارة، كرايح ظل من الكوف يف الطبيعية الظواىر كصف: كمن صور الوصف يف القرآف
 كركعتها، جبماؽبا النفس إىل كنفذت، العلمٌية كدالالهتا معانيها، يف التفٌكر على العقل حٌفزت اليتك 

  "ٕ_ٔالنبأ "{ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }  :اعبباؿاألرض ك يقوؿ تبارؾ كتعاىل يف كصف 

( ِ)كجعل اعبباؿ مثبتة ؽبا عن االضطراب كاؼبيل (ُ)(اثبتة ساكنة قارٌةن  ؽبم، ذىليوال للخبلئق فبهدة): أم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  }كصف الليل كالنهار كالشمس كالقمر:كيف 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 (ّ)منها( فيخرجها النخلة عن كالنواة السنبلة عن اغببة يشق): ( أمٻ ٻ پ)  " ٔٗ:األنعاـ"{
 الصبح بضياء األرض، كجو على ؼبا الشامل الداجي، الليل ظلمة فالق ): ( أم ٹ ٹ): كقولو
 : كمن ذلك الدعاة تفيد كعلمية ايبانية فوائد على تلك الوصوؼ كانطوت (ْ)(فشيئان  شيئا يفلقو الذم

 . الكتاب آايت بينتها كونية حقائق شفبك كعظمتو كعبل جلٌ  ابػبالق ايباهنم تثبيت_ 

_أف اؼبنهج العقلي من مناىج الدعوة اليت استخدمها القرآف كالسنة كاليت ؽبا أتثَت كبَت على اؼبدعوين 
اليبو اليت استخدمها القرآف ابلتحفيز على التفكر يف آايت سيكوف استخداـ الدعاة لو عن طريق أك 

 . هللا تعاىل اؼبكتوبة كاؼبنظورة يف الكوف

                                                           
 َِّص ، ٖج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ُ)
 .َِّص، ٖج ، نفس ادلوجعانظر:  (ِ)

 .َُٕص ، ّج ، تفسًن البغوي، البغوم (ّ) 

 .ِٓٔص، تفسًن السعدي، السعدم(ْ)



 
 

ُّٖ 

 ىموبٌفز  فبا اؼبؤثر التعبَت ملكة  للدعاة يف اكتسابمعُت اؼبعجز البياين أبسلوبو القرآين الوصف _ 
يلة من كسائل اؼبنهج ككس من مظاىر االعجاز القرآين فهو، الدعوم خطاهبم يفه فوائد الكتساب

العقلٌي كالوجداين حيث يًتؾ أتثَته على عقوؿ اؼبخاطبُت كنفوسهم من حيث دالالتو اللغوية 
 كالتعبَتية. 

 كالسنة النفس القرآف كصفكقد كفبا يهم الدعاة يف دعوهتم معرفة جوانب النفس البشرية كمشاعرىا 
االت ككضع لتلك اؼبشاعر ما فيها من مشاعر كانفع كبٌُت  الفطرية كشهواهتا كضعفها كتقلباهتا اإلنسانية

كانت ىناؾ الوصوؼ اليت قٌسم القرآف هبا ما هبليها لتسمو إىل السماء كال تنزؿ إىل اغبضيض، ف
 فهناؾ:، كصبلح اك فساد، الناس إىل أصناؼ كبٌُت كل صنف بصفات تظهر حقيقتو من خَت كشر

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ ﴿اؼبؤمنوف الصادقوف كاؼبخبتوف اػبائفوف: 

 ."ّٓ-ّْ"اغبج  ﴾  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ې   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿كىناؾ الكافركف اؼبعاندكف: 

كاؼبنافقوف كالظاؼبوف كاػباسركف..  "ُّ-ُِ"اغبج  ﴾  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
  كتعددت أكصافهم كاختلفت بُت سورة كأخرل.، كغَتىم

-َِ-ُٗ"اؼبعارج  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇ ڇچ چ چ چ  ﴿تعاىل:  قاؿك 

 (ُ)(ىلوع أنو األصلية، طبيعتو كصف ىو حيث من لئلنساف الوصف كىذا) : يقوؿ السعدم "،ُِ
كاستثٌت من تلك ، شكران كال يطيق مع النوائب صربان  ال ينفقفاؽبلع صفة فبا جبل عليو االنساف فهو 

مث فصل يف ذكر   "ِّ_ِِ"اؼبعارج  ﴾ ڑ ک ک ک ک گ  ژ ژ ڑ﴿فقاؿ: الصفات قوما ن 
كاخراجهم ، صفات اؼبؤمنُت الذين استثناىم من تلك الصفات اعببلية اؼبذمومة دبداكمتهم على الصبلة

                                                           
 معارضتو عن العرب عجز إبظهار الرسالة دعول يف ملسو هيلع هللا ىلص النيبٌ  صدؽ كاعجاز القراف: إظهار، )يف اللغة اثبات العجز: اإلعجاز 
الواضح يف علوم ، ؿبي الدين ديب متو، ذلك( مصطفى ديب البغا عن بعدىم األجياؿ كعجز -لقرآفا كىي -اػبالدة معجزتو يف

  بتصرؼ.، ُُٓ-َُٓص ، مرجع سابق، القرآن

 ٕٖٖص ، تفسًن السعدي، السعدم (ُ)



 
 

ُْٖ 

ىذا فوائد كعرب كل كللدعاة يف  ، يقهم بيـو اعبزاء كاغبساب كغَتىاما عليهم من حقوؽ مالية كتصد
 منها:

 ات الطبيعية يف البشر.الطمع من الصف ك اؽبلع كاعبزع كاؼبنع_أف 
 _ التحفيز على التحلي بصفات اؼبؤمنُت الصادقُت للتخلص من طمع النفس كىلعها.

 _أف ؾباؿ الدعوة من اجملاالت اليت يظهر فيها اختبلؼ طبائع الناس يف تقبلهم للحق كمواقفهم منو
 .فس على فهم تلك الطبائع كربليلهاكيساعد الوصف القرآين للن

مور اؼبهمة يف معاعبة طبائع النفس األخر كاداء الصبلة كالزكاة من  تعاىل كاليـو اآلف االيباف اب_أ
  السيئة فيكوف الدعاة عاملُت هبا على معاعبة أدكاء نفوسهم كنفوس اؼبدعوين.

_أف يستوعب الدعاة صفات النفس البشرية جبميع أنواعها عندما يتعاملوف معهم على أرض الدعوة 
حىت يسهل عليهم من علـو ىذه النفس يف ضوء تلك األكصاؼ القرآنية كالنبوية فيتعلموف طرفان 

  قيادىا.
ان ال دبصطلحها اغبديث إمبا  فقد ذكرىا العلماء قديب: لغة اعبسدأسلوب التحفيز بأما فيما ىبص 

كىي من معينات التواصل كجواذب النظر ، (ُ) شارةإلكظبيت اب الببلغة يف الكبلـ كمعٌت من معاين
)معينة على الفهم ملفتة للنظر طاردة للشركر : كيشَت إىل ىذا قوؿ بعضهم عنها أهنا، ؿبفزة للفهمك 

 ( ِ)كاؼبلل مشركة يف اؼبتابعة اكثر من حاسة(
 نبيةاأل تلك الكرًن القراف آايت بينت كقد ف ؽبا ابلغان حد الركعة كالتأثَت الكبَتككاف استخداـ القرآ

% من اآلايت اليت تضمنت االتصاؿ غَت ِٕ)ما نسبتو : فيوكردت حيث  اعبسد لغة ربتلها اليت
سلوب ف ؽبذا األكيف ىذا دليل على األنبية اليت أكالىا القرآ، (ّ)اللفظي كالذم من صبلتو لغة اعبسد(

 ر الدراسات اغبديثة يف اثبات ذلك.يف االتصاؿ كمدل أتخٌ 

                                                           
، ُط:، العصرية اؼبكتبة، ربقيق: يوسف الصميلي، جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع، السيد أضبد، انظر: اؽبامشي (ُ)

 . َْص ، ـُٗٗٗ
 .ّّ-ِّص ، مرجع سابق، البالغة القرآنية يف التصوير ابإلشارة واحلركة اجلسمية، عبدهللا، ىنداكم (ِ)
لغة اجلسد يف ، أسامو صبيل عبد الغٍت، مقتبس من : رابيعةُٖص، االتصال غًن اللفظي يف القرآن الكرمي، دمحم، األمُت (ّ)

 .ُْص، سابقمرجع ، القران الكرمي
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النفوس كما ظهر مثبلن من اآلايت  مكنونت فبيا ؽبا يف الكبَتهرت لغة اعبسد يف القرآف التأثَت ظكأ
 يف أبطنو اؼبنافقوف ما كبياف، فضحهم كما قامت بو حركاهتم من اؼبنافقُتالكافرين ك اليت ربدثت عن 

 .لئلسبلـ اظهارىم رغم كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص اإلسبلـ على كحقد كفر من قلوهبم

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿:ينان موقف قومو من دعوتويقوؿ تبارؾ كتعاىل على لساف نوح عليو السبلـ مب

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۆ

 " ٗ-ٓ"نوح  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ەئ ەئ وئ

معهم كل عليو السبلـ قد استخدـ لربو جل كعبل فبا كجد من قومو ف( ُ)يبث نوح عليو السبلـ شكواه
كطاؿ مكوثو فيهم ، ترغيبا ن كترىيبان  ،كجهاران  كسران  كهناران  أسلوب فبكن من أساليب الدعوة فدعاىم ليبلن 

 كرفضوا االنصياع للحق. لكنهم اعرضوا عنو ؛ لدعوهتم
 كيف ىذا درس للدعاة ابلتمسك ابلصرب يف الدعوة كما ىو ديدف نوح عليو السبلـ كمنهجو.

سبيل الدعوة حيث  تثبيت لقلوب الدعاة كتسلية ؽبم فبا يواجهونو من متاعب كعقبات يف ىذاكيف 
كتثبيت القلب زايدة لو يف  ،فبا كاجهو من عناد قومو أتى هللا تعاىل هبا يف القرآف تسلية لقلب نبيو ملسو هيلع هللا ىلص

كىو ما وبتاجو الدعاة كثَتان اليـو السيما مع انفتاح آفاؽ  (ِ)اليقُت كالصرب على صعوابت الدعوة
 ارىم كأابطيلهم كبو االسبلـ كاؼبسلمُت.كتدفق أفك، التواصل مع األمم كالشعوب

كفيو أيضان اشارة ؽبم لتنويع أساليب دعوهتم كطرقها كاختيار ما يقع منها مؤثران يف قلوب اؼبدعوين، 
اؼبقركء كالكثَت فبا ىبدـ كأماـ الدعاة اليـو طرؽ كأساليب كثَتة للدعوة منها اؼبسموع كاؼبكتوب ك 

 .الدعوة
اعبسد اؼبعربة عن شدة الصد بسد األذف عن ظباع اغبق حبيث تعطي صورة  كما أف فيها اظهاران للغة

لنموذج من اؼبدعوين الصادين عن ظباع اغبق فيتعرؼ عليها الدعاة عند مقابلتها يف الدعوة فتظهر ؽبم 
 مبلمح نفسياهتم كصفاهتم. 

                                                           
 .ٖٖٖص ، تفسًن السعدي، :السعدمانظر ( ُ)

 .َِٕص ، ْج، تفسًن البغوي، انظر: البغوم ((ِ
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ابل هبا اؼبعاندكف ليت قحركات اإلعراض عن قبوؿ اغبق كا كيقوؿ تبارؾ كتعاىل عن اؼبنافقُت مصوران 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :يقوؿ هللا تعاىل، عراض عن االستجابةدعوات األنبياء كالصدكد كاإل

 ."ٓ"اؼبنافقوف  ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ
فحركة لوم الرأس كبتلك الدرجة القويٌة  (ُ)(كابستغفاره ملسو هيلع هللا ىلصحرٌكوىا كىٌزكىا استهزاء برسوؿ هللا ): أم

عراضهم عما ككثرة إ، عن صدكد اؼبنافقُت تعرٌب  (ِ) اءة من قرأ ابلتشديد كىي األرجحاليت تظهر يف قر 
ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ؽبذا قاؿ هللا تعاىل بعدىا: كيف ىذه اغبركة احتقار كاستكبار؛ ، قيل ؽبم

كيبلحظ مدل ما تعطيو مدلوالت اظهار حركات اعبسد يف النص القرآين من بياف كتوضيح  ﴾ ٺ
 نتباه اؼبخاطبُت إليها.للمعٌت اؼبراد كجذب ا

جث   خت مت ىت يت﴿: من العذاب ككجوه الكافرين، كيقوؿ تعاىل كاصفان كجوه اؼبؤمنُت يف اعبنة

فوصف لغة  "ِْ_ّٖعبس " ﴾جس حس خس مس حص  جخ حخ مخ  يث حج مج جح مح  مث ىث
جسدىم من اإلشراؽ كاالضاءة ألىل اعبنة كالظلمة كالكسوؼ كالذلة ألىل النار يظهر مدل حرص 

 : ذلككل كيستفيد الدعاة من  ، اين الًتغيب كالًتىيبا االسلوب يف توضيح معالقرآف على ىذ
 اعباذبة لبلنتباه.، اؼبوضحة للمعاينافزة ك من األساليب أسلوب دعوم لغة اعبسد أف _ 

فهي يشمل فئات كثَتة من اؼبدعوين كتقريبو للذىن _ التأثَت الكبَت للغة اعبسد يف توضيح اؼبعٌت 
يف ايصاؿ اؼبعاين  حاستا النظر كالسمع ًتابطفتالكبلـ ظباع مع حركات الداعية ذبمع بُت رؤية 

 اؼبطلوبة.
كحركة اعبسد كاالنفعاالت الصادرة ، كاف للكبلـ اؼبنطوؽ أثر على السامع فإف لئلشارة  _ أنو إذا

اؼبنطوؽ   حيث أف أتثَتىا يف اؼبخاطب أعمق كاكرب من الكبلـ، عنها أثر كبَت أيضان ينبغي عدـ اغفالو
حيث يعتمد عليها االنساف يف تكوين انطباعاتو يف فهم اآلخرين : كما اظهرت الدراسات ذلك

                                                           
 .ّٕٗص، ِّج، تفسًن الطربي، الطربم (ُ)
 .ّٕٗص، ِّج، تفسًن الطربي، الطربمانظر : (ِ)
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كأتخذ نربات ، % من ذلك التأثَتٕ% فيما الكبلـ اؼبنطوؽ ال أيخذ إال ٓٓكمعرفة مشاعرىم بنسبة 
 .(ُ)% ّٖالصوت نسبة أكرب من الكبلـ اؼبنطوؽ حيث أتيت بنسبة 

حيث أف ، علم _ أٌف ما يف ىذه الدراسة يقوًٌم صحتو كاقعي الناس كتعامبلهتمكفبا يظهر _ كهللا أ
الكثَت من رسائل التواصل الغَت لفظي تنطلق من جسد اإلنساف لتعرب عما بداخلو، كتنطق دبا ال 

لكن تقـو لغة اعبسد كحركاهتم ؛ فقد ال تيفهم كلمات من يتحدثوف بلغات غَت عربية، ينطق بو لسانو
ما يتواصل من فقد حاسة السمع مع ؿبيطو عن طريق ك ،تعبَت عنهم كثَتان كايضاح اؼبرادلاغبسية اب

لة فبن كتبوا يف ىذا العلم  سواء من منظور قرآين -إشارات اعبسد كحركاتو، كيؤكد على ىذا اؼبعٌت صبي
كبلـ كغلبتو يف التأثَت على ال، حيث أكدكا على أنبية قنوات االتصاؿ غَت اللفظي-أك اجتماعي 

  (ِ)اؼبنطوؽ
كلغة االشارة يساعدىم على فتح ابب جديد للدعوة لتلك الفئات ، _ تعلم الدعاة ؼبعاين لغة اعبسد

من الناس فبن ال يفهموف إال هبا كاالفضل منو اختصاص فئة من الدعاة هبذا اجملاؿ الدعوم تكوف 
 ىذه الفئة قادرة على القياـ بو.

ؾباؿ من ؾباالت الًتغيب كالًتىيب يف الدعوة اليت تفيد بياهنا ك ة اظهار ىذه اللغة اعبسديٌ أف  _
 يز اؼبدعوين للخَت ككفهم عن الشر.الدعاة يف ربف

، من االتكاء للجلوسكالتحوؿ كاألصابع، ، كاستخدـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لغة اعبسد يف اإلشارة ابليدين 
رأيو يف األمر كموافقتو من ؼ منها الصحابة مهنع هللا يضر عبلمات تعبَتية ؿبببة أك غاضبة أك راضية يعر  كاظهار
 فػىلىمَّا): لغة جسده يف ركاية اغبديث مثل قوؽبمعنو وبكوف رضواف هللا عليهم فكاف الصحابة ، عدمها

ريؽي  كىىيوى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿً  عىلىى سىلٍَّمتي  افى  السُّريكرً  ًمنٍ  كىٍجهيوي  يػىبػٍ  كىٍجهيوي  اٍستػىنىارى  سيرَّ  ًإذىا ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿي  كىكى

                                                           
من مطبوعات ، لغة اجلسد، جومافىي دراسة قديبة للدكتور "الربت مهرابياف" يف جامعة كاليفورنيا انظر : كاركؿ كينزم  (ُ)

لغة اجلسد يف القرآن ، أسامو صبيل، رابيعة كاشارات أخرل ؽبذه الدراسة يف :، ُٓص، ـََُِ، ُط: ، السعودية، مكتبة جرير
 .ُٓص، مرجع سابق،  الكرمي

االنساين من النظرية  االتصال، نضاؿ، ك أبو عياش، ُٖص، االتصال غًن اللفظي يف القرآن الكرمي، دمحم، انظر: االمُت (ِ)
 .ُٓ-ُْص، مرجع سابق، لغة اجلسد يف القرآن الكرمي.ككبل اؼبرجعُت مقتبساف من: ُُٗص، إىل التطبيق
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أىنَّوي  حىىتَّ  رو  ًقٍطعىةي  كى كىذا اغبديث يظهر مدل أتثر الصحابة بلغة اعبسد ( ُ)( ًمٍنوي  ذىًلكى  نػىٍعًرؼي  كىكينَّا قىمى
  لقد أضحت من عاداتو اليت يعرفوهنا منو.عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف يظهر هبا سركره ككراىتو حىت

ا) :عائشة هنع هللا يضركعن  ٍريقىةن  اٍشتػىرىتٍ  أىنػَّهى ا مبي ا فػىلىمَّا تىصىاًكيري  ًفيهى ـى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿي  رىآىى  فػىلىمٍ  اٍلبىابً  عىلىى قىا
رىاًىيىةى  كىٍجًهوً  يف  فػىعىرىفىتٍ  يىٍدخيلٍ  اىينىا التػٍَّقوىل): ملسو هيلع هللا ىلصكركم عنو  (ِ)(اٍلكى ثى  صىٍدرًهً  ًإىلى  كىييًشَتي  ىى  ثىبلى
 (ّ)(مىرَّاتو 

 : يف دعوهتم منها ىذا للدعاة دركسان يعطي ك 
مهارة كتقوية كاغبصوؿ على التأثَت فيهم، ، للغة اعبسد للتواصل مع اؼبدعوين احتياج الدعاة _

  .االقناع
سواء كانت لغة اعبسد أك الرسـو  اليـو نة ؽبم على التبليغأف يستخدـ الدعاة كل الوسائل اؼبعي_

ثبوت ذلك من سَتتو ملسو هيلع هللا ىلص ن كاعبداكؿ أك أجهزة العىرض اغبديثة فبا ليس فيو ؿباذير شرعية، كقد اتضح 
 ان للمدعوين.لوسائل اؼبتاحة كاؼبباحة للببلغ ربفيز فبا يدؿ داللة كاضحة أنو ملسو هيلع هللا ىلص استخدـ كل ا، عنو

يتأثركف كيبلحظوف لغة حاديث تبُت للدعاة أف اؼبدعوين ة جسده ملسو هيلع هللا ىلص يف األ_ركاية الصحابة للغ
 الدعوة. جسده فبا هبعلو حريصان على استثمارىا يف ما ينفع

من ذلك أتكيده  _ أف ارفاؽ لغة اعبسد مع اؼبعاين كالقضااي اؽبامة تدعيمان ؽبا ىو من فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
اًفلي  أىنى  ): كتبشَته لكافل اليتيم بقولو ملسو هيلع هللا ىلص ا اعبٍىنَّةً  يف  اٍليىًتيمً  كىكى ذى كى  (ْ)(كىاٍلويٍسطىى السَّبَّابىةً  إبًًٍصبػىعىٍيوً  كىقىاؿى  ىى

 السبابة بُت ما فاكتت قدر اليتيم ككافلملسو هيلع هللا ىلص  النيب درجة بُت أف إىل إشارةيظهر من اغبديث )
 دبا يوحي ابلقرب بينهما. (ٓ)(كالوسطى

                                                           
 ( ّٔٓٓرقم) ، ٕٖٔص، ملسو هيلع هللا ىلص النيب صفة ابب، اؼبناقب كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ُ)
 (ُٔٗٓرقم) ، ُْٕٗص، صورة فيو بيتا يدخل مل من ابب، اللباس كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)

، ْج ، ومالو كعرضو كدمو كاحتقاره كخذلو اؼبسلم ظلم ربرًن ابب، كاآلداب كالصلة الرب كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ّ)
 (ِْٔٓرقم) ، ُٖٔٗص

 (ََٕٓرقم ) ، َُٕٓص، يتيمان  يعوؿ من فضل ابب، األدب كتاب،  صحيحو أخرجو البخارم يف  (ْ)
  .ُْٓص، َُج، فتح الباري، بن حجرا (ٓ)



 
 

ُٖٗ 

عندما أراد ملسو هيلع هللا ىلص اضافة مزيد من البياف ألنبية كحدة اؼبسلمُت كتراضبهم استخدـ التشبيك بُت أصابعو ك 
يىافً  لًٍلميٍؤًمنً  اٍلميٍؤًمني ) : فقد ركم أنو قاؿ اٍلبػينػٍ يبلحظ  ( ُ)(أىصىاًبًعوً  بػىٍُتى  بَّكى شى  مثيَّ  بػىٍعضنا بػىٍعضيوي  يىشيدُّ  كى

ككاف الصحابة يكوف عنو ، كيف استخدـ ملسو هيلع هللا ىلص التشبيك بُت األصابع لبياف القوة كاؼبتانة بُت اؼبؤمنُت
أنو يستخدـ انبساط الوجو كاقبالو أيضان يف ـباطبتو ؽبم كطلبو منهم فقد كرد يف اغبديث التايل 

افى ) للحديث السابق: اءى  ًإذٍ  جىاًلسنا ملسو هيلع هللا ىلص لنَّيبُّ ا كىكى نىا أىقػٍبىلى  حىاجىةو  طىاًلبي  أىكٍ  يىٍسأىؿي  رىجيله  جى  ًبوىٍجًهوً  عىلىيػٍ
ريكا اٍشفىعيوا فػىقىاؿى   (ِ)( شىاءى  مىا نىًبيًٌوً  ًلسىافً  عىلىى اّللَّي  كىٍليػىٍقضً  فػىٍلتػيٍؤجى

 بياف يف اؼببالغة يريد الذم أف منو كيستفاد ): ابن حجر ىذا اؼبعٌت بقولو يف شرح اغبديث دكيعضٌ 
 : كيستفيد الدعاة من ذلك (ّ)(السامع نفس يف أكقع ليكوف حبركاتو يبثلها أقوالو

 اػبَت على اغبض): بكل طريقة كيف ىذا يقوؿ بعضهم يف فوائد اغبديث اؼبدعوين ربفيزإىل  _السعي 
كىو بسط الوجو أك  ،أبقل األمور مشقة كلو كاف ىذا اغبضٌ  (ْ) (كجو بكل إليو كابلتسبب ابلفعل

 اإلشارة ابليد.
 انبساط الوجو كطيب اؼبعشر مع اؼبدعوين سبب من أسباب استجابتهم للداعي. _
لغة اعبسد اؼبؤثرة عند الداعية تزيد من قوهتا كأتثَتىا دكافعيو الداخلية، كما يشعر بو فمن كاف متصبلن ك 

كربفزٌه للدعوة حىت كقر يف قلبو فإف مشاعره كانفعاالتو ، عو حبوكقد دف، كيقينو، اب تعاىل إبيبانو
لتقع يف قلوب اؼبدعوين دكف كتنطلق من ذلك االيباف كابلتايل لغة جسده ستتسم ابلصدؽ كالعفوية 

 جهد كبَت.
كغَت اللفظي يف اػبطاب النبوم تواصبلن فعاالن مؤثران كيرل ىذا من ، كىذا ما جعل من التواصل اللفظي

ؿ سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص فكانت كل حركاتو كسكناتو كأقوالو متصلة اب تعاىل فلم يكن ملسو هيلع هللا ىلص _مثبلن_ خبل
، (ٓ)يغضب لدنيا أك لغرض شخصي أك نفع دنيوم لنفسو إمبا كاف غضبو إذا انتهكت حرمة هللا تعاىل

                                                           
 (َِٔٔرقم ) ، ُُُٓص، بعضا بعضهم اؼبؤمنُت تعاكف ابب، األدب كتاب،  صحيحو أخرجو البخارم يف  (ُ)

 (َِٕٔرقم ) ، ُُُٓص ، بعضا بعضهم اؼبؤمنُت تعاكف ابب، األدب كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)

  .ْْٔص ، َُج ، فتح الباري، ابن حجر (ّ)

 .ْٓٔص ، َُج ، فتح الباري، ابن حجر (ْ)

 (َّٔٓرقم ) ، ٕٕٖص، ملسو هيلع هللا ىلص النيب صفة ابب، اؼبناقب كتاب،  صحيحودليلو ما أخرجو البخارم يف  (ٓ)



 
 

َُٗ 

انو كمبادئو كما ظهر آنفان من قصة القـو كيظهر على ؿبياه كحركات جسده ىذا التأثر النابع من ايب
ارً  ؾبيٍتىايب ) كما رأل هبم من الفاقة ككيف أتثر دبا هبم ككيف استنار كجهو ملسو هيلع هللا ىلص كأنو (ُ)(اٍلعىبىاءً  أىكً  النًٌمى

 .مذىبة عندما تصدؽ الصحابة عليهم
الذين قابلوا دعوة النيب ابلصدكد مواقف كثَتة للمشركُت يف مواضع أخرل كربكي لنا السَتة النبوية  

قد رأل مشركو مكة من كجو عتبة بن ربيعة ف، كاالعراض طرفان من بياف أنبية لغة اعبسد عند اؼبدعوين
فبا دؽٌبم على أتثره ابلقرآف الكرًن عندما  التغٌَت يف مبلؿبو حىت لكأنو جاءىم بوجو غَت الذم ذىب بو

 ذىب الذم الوجو بغَت الوليد أبو جاءكم لقد اب :)كبلفضح ىذا من قوؽبم كيتظبعو من النيب ملسو هيلع هللا ىلص
بل كحددكا الوجو كنقطة ؛ كمل يكن ؾبرد شك منهم إمبا لشدة ثقتهم فيما رأكا حلفوا على ذلك (ِ)بو(

كىذا يدٌؿ على أنبية لغة اعبسد ككيف تعرب ، أظهرت ؽبم ذلك التأثر ابلقرآف بوضوح قبل أف ىباطبهم
 : كيستفيد الدعاة من ذلكعما بداخل الفرد دكف أف ينطق بكلمو،  فعبلن 

نبية يعرؼ بو كىو أمر ابلغ األ ،على دعوتوكردكد أفعالو الشعورية ، العناية دبعرفة تعبَتات اؼبدعو
 .ينبغي عليو فعل البلـز لكل موقف كمىت يواصل كمىت، الداعية مىت يتوقف

اؼبدعوين إف مل ينتبو إليها كيظهر خطورة الدعاة ك غ على بعض إشارات لغة اعبسد ذات خطر ابلفي ف
 أننزؿ ترل ما لبابة أاب اي: لو فقالوا كآاتىم،، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بعثو) :هنع هللا يضر فقد يب لبابةقصة أمن  ذلك
 كهللا: لبابة أبو قاؿ تفعلوا، فبل الذبح، أنو حلقة على بيده لبابة أبو فأشار معاذ؟ بن سعد حكم على

                                                           
 . ُٕٔص، راجع مبحث تطبيقات أسلوب القدكة (ُ)

ربقيق :عمر عبد ، السًنة النبوية البن ىشام،  عبد اؼبلكأبو دمحم، أنظر: قصة عتبة بن ربيعة مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف: بن ىشاـ (ِ)
، صفي الدين، ككذلك : اؼبباركفورم، ِّّ_ِِّص ، ـَُٗٗىػ_َُُْ، ّط:، ُج ، دار الكتاب العريب، السبلـ تدمرم

 .َُٕص، مرجع سابق، الرحيق ادلختوم

 عليها فاستخلفو اؼبدينة إىل فرده بدر إىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع ركسا العقبة شهد نقيبان  بشَت كاف اظبو:  كقيل، اؼبنذر عبد بن ىو رفاعة ،
 اؼبسجد من سارية إىل نفسو ربط، الفتح غزكة يف"  عوؼ بن عمرك"  بٍت راية معو ككانت، اؼبشاىد من بعدىا كما أحدان  كشهد

عز ، أنظر: بن األثَت، علي هنع هللا يضر خبلفة يف بابةل أبو تويف، عليو جل ك عز هللا اتب مث، شيئان  يذكؽ ال أايـ سبعة بسلسلة فمكث
 .ِٕٔإىلِٓٔص ، ٓـ جُٖٗٗ - ىػَُْٗ: النشر عاـ، بَتكت – الفكر دار، ، أسد الغابة يف معرفة الصحابة الدين



 
 

ُُٗ 

:  قولو تعاىللبابة هنع هللا يضركنزؿ يف أيب  (كرسولو هللا خنت قد أين عرفت حىت مكاهنما من قدمام زالت ما
  (ُ) "ِٕ"األنفاؿ  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}

 : القصة للدعاة منيظهر ك 
أك  ما قاـن فلم يك خطر كبَت_ أنبية لغة اعبسد كأف استعماؽبا فيما مل يؤمر بو اؼبسلم فيو  بو قوال ن

 إمبا افشاء لسر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إبشارة بلغة جسده. تقدًن عوف مباشر،
_ أال يركن الداعية ألىل الباطل كال يتعاكف معهم فيما يضر الدعوة فإف يف ىذا خيانة  تعاىل 

سارع إىل الندـ  السيما إف ترتب على ذلك التعاكف ضرر على اؼبسلمُت كإف حصل من ذلك شيء
 كالتوبة. 

_ أف على الدعاة اغبذر عند التعامل مع األقواـ اؼبعركفُت ابلغدر كاػبيانة من أعداء الدين حىت ال 
 يسهل عليهم خداعو فاؼبؤمن كيس فطن.

ؽبذا ينبغي اغبذر من  ؛_أف للغة اعبسد مفاىيم دارجة بُت الناس يفهموهنا دكف حاجة للتصريح بقوؿ
 الن لظنوف خاطئة سبس الدعوة كالداعية.اتعماؽبا بينهم خشية أف تكوف ؾبالدعاة عند اس

_ عظم األمانة اؼبلقاة على عاتق الدعاة يف تبليغ دين هللا تعاىل للناس كأف ىذه األمانة هبب اداءىا  
 .كما أراد هللا كرسولو

 االستفهام والنداء.: ادلطلب الثاين
كقد ، م عنوستفهى كالوصوؿ للمي ، العقل على التفكَت زساليب اليت ربفٌ أسلوب االستفهاـ من األ

على استخدامو يف القرآف كالسنة حرص مدل فبا يبُت نواعو استخدمو القرآف كالسنة دبختلف أ
 .يف ابوابت ككٌفو عن اؼبذموماتلًتغيبو ؛ كااثرة كجذب انتباه اؼبخاطب، تشويق

 اؼبوجة الدعوم اػبطاب جودة زايدة يف فٌعاؿ بشكل تسهم صبٌة فوائد سلوباأل ىذا يف كللدعاة
ع أساليب االستفهاـ يف كيقوؿ بعضهم عن تنوٌ  سليمان، توظيفان  كتوظيفو ادراكو تٌ  ما إذا للمدعوين

                                                           
 ّْٕص ، ّج ، تفسًن البغوي، البغوم، السًنة النبوية البن ىشام، ابن ىشاـ ( 1)



 
 

ُِٗ 

يراد ىذه اؼبعاين أبسلوب االستفهاـ تشويق كااثرة للتفكَت لبلىتداء إىل معرفة )كيف إ: ف كالسنةالقرآ
 ( ُ)كجو الصواب(

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ}:لًتىيب كالتهويل كقولو تعاىلكأييت االستفهاـ ل

  (ِ) (: )هتويل كتعظيم(اٍلقىارًعىةي  مىا ): قولو "ّ-ُ" القارعة  {

أما أىلكنا اؼبكذبُت )أم: " ُٔ"اؼبرسبلت  ﴾ ائ ائ ەئ ەئ﴿ :كهتديدان كقولو تعاىل كما أييت كعيدان 
 ( ّ) (السابقُت

﮲    ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿: كترغيبان كحثان  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮻  ﮹  ﮺ ﮷  ﮸ ﮵  ﮶ لتشويقهم ؼبعرفة ، ابالستفهاـ للعىرض حيث أتى (ُُ-َُ)الصف  ﴾  ﮳ ﮴
، كاؼبعٌت ىل أدلكم على التجارة النافعة اليت يرغب هبا، ىذه التجارة اؼبنجية من العذاب اؼبوجع

الصادؽ اإليباف تمثلة يف فكاف أف بٌُت ؽبم ماىية تلك التجارة الراحبة كاؼب، كيطلب معرفتها كل مؤمن
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: كمثلو قولو تعاىل، (ْ)كاعبهاد يف سبيلو، اب تعاىل

 "ُّ: التوبة" ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

الدخوؿ يف ىذه التجارة الراحبة مع هللا تبارؾ كتعاىل ك ، ربفيز للنجاة من عذاب هللا تعاىل كيف اآليتُت
 جاة من عذاب االخرة.لنيل خَت الدنيا كالن

رنا أىفَّ  لىوٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ ): كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص دًكيمٍ  بًبىابً  نػىهى  ؟دىرىنًوً  ًمنٍ  يػيٍبًقي ذىًلكى  تػىقيوؿي  مىا طبىٍسنا يػىٍوـو  كيلَّ  ًفيوً  يػىٍغتىًسلي  أىحى
ئنا دىرىنًوً  ًمنٍ  يػيٍبًقي الى  :قىاليوا يػٍ ًلكى  :قىاؿى  .شى  (ٓ)(اػبٍىطىاايى  ًبوً  اّللَّي  يبىٍحيو اػبٍىٍمسً  الصَّلىوىاتً  ًمٍثلي  فىذى

                                                           
 .ُِٖص، مرجع سابق، من بالغة القرآن، أضبد، بدكم (ُ)

 ُُٓ ص، ٖ ج، تفسًن البغوي، البغوم (ِ)

  .َْٗص، تفسًن السعدي، السعدم (ّ)
 . َٖٔص ، تفسًن السعدي، السعدمك ، ُْٗ-ُّٗص، ِٖج، التحرير والتنوير، ابن عاشور انظر : (ْ)

 (ِٖٓقم) ر ، ُّٗص، كفارة اػبمس الصلوات ابب، الصبلة مواقيت كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  ( ٓ)



 
 

ُّٗ 

كقد أكد كقرر  (ُ)(يبقى ىل أخربكين أم، ابالستخبار متعلق تقرير استفهاـ): ( رىأىيٍػتيمٍ )أ: يف قولو 
)لو ثبت هنر صفتو كذا ؼبا ابالستفهاـ على ما أراده من تشبيو إبدخاؿ لو عليو إلثبات كبلـ تقديره 

 : الدعاة من ذلككيستفيد  (ِ)بقي كذا(
ىامة كؼبقدرتو الكبَتة على االوباء كاالاثرة  حجاجيويبثل:)طاقة _أف االستفهاـ يف اػبطاب الدعوم 

أم امتبلؾ االستفهاـ التأثَتى يف عرض اغبجة كتقويتها فبزكجة ابغبماس كاالاثرة  (ّ)كالتشويق كاغبث(
 كالًتغيب.

ركج معٌت االستفهاـ من معناه اغبقيقي إىل معافو _ أف الًتغيب أك الًتىيب ابالستفهاـ يكمن يف خ
 .أخرل كثَتة كردت يف القرآف

 على اؼبدعوين.مؤثر _أف استخداـ أسلوب االستفهاـ بتلك اؼبعاين اؼبتعددة ىو أسلوب دعوم 

سلوب االستفهاـ مع أساليب أخرل تقوية للمعٌت اؼبراد كحصوؿ التأثَت بو فقد جاء _أف يف ارفاؽ أ
 الستفهاـ ضمن صورة اؼبثل اؼبضركب.يف اغبديث اب

_ أف ظباع إجابة اؼبدعوين على االستفهاـ كالتعقيب عليها ابؽبدؼ من السؤاؿ أسلوب تقريرم 
 كتوكيدم ؿبفز كمؤثر.

ـى فػى  اعبٍىنَّةً  يف  رىًفيًقي ىيوى  أىكٍ  اعبٍىنَّةي  كىلىوي  عىنَّا يػىريدُّىيمٍ  مىنٍ ...»:يف موضع آخر كيقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ًمنٍ  رىجيله  تػىقىدَّ
اؼبصحوبة ببياف اعبائزة حىت يثَت فيهم  زىم ملسو هيلع هللا ىلص بصيغة االستفهاـفحف (ْ)«...قيًتلى  حىىتَّ  فػىقىاتىلى  اأٍلىٍنصىارً 

 : كيستفيد الدعاة من ذلك، كوبرضهم عليو، ضباسة اعبهاد

                                                           
 ُٓص، ِج ، فتح الباري، ( ابن حجرُ)

 ُٓص، ِ ج نفس ادلرجع (ِ)

جامعة مولود ، ماجستَت، دراسة ضلوية بالغية أسلوب االستفهام يف االحاديث النبوية يف رايض الصاحلٌن، نغش، عيدة (ّ)
 .ُّٓص ، ـَُِِ، اعبزائر، كلية اآلداب،  معمرم

، كانظر: اؼبباركفورم، (ُٖٕٗرقم) ، ُُْٓص ، ّج ، أحد غزكة ابب، كالسَت اعبهاد كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ْ)
 .ِٕٔص ، مرجع سابق، الرحيق ادلختوم



 
 

ُْٗ 

 -عليو مًتتبة جائزة أك ثواب سلوباأل مع اقًتف ما إذا قوة تزداد_أف طاقة التحفيز ابالستفهاـ  
 جعل ما كىذا، كثَتان  ربفزىم مستول من كترفع، اؼبخاطبُت نبٌة تزداد حيث - آجلة أك عاجلة

 .هللا رسوؿ ظبعوا عندما أحد يـو اؼبوت كبو يتهافتوف الصحابة

الة كتنطوم الًتبية كالتعليم الفعٌ الدعوة ك أحد مهارات كاسًتاتيجيات سلوب السؤاؿ كاالستفهاـ _ أف أ
جابة كاإل ،لعقل على التفكَت عن طريق: العناية بتجهيز األسئلة كطرحهااىذه الطريقة على ربفيز 

 (ُ)معركفة يف ىذا اجملاؿ كفق تقنيات اؼبتعلمكتوثيق الصلة بُت اؼبعلم ك عنها 

ـ كجود عنصر على اؼبتعلمُت أك اؼبدعوين عن غَته من الكبلستفهاـ يف التأثَت الكبَت لبل كمن السرٌ كم
كاغبماس يف البحث كالتقصي كالدفع لبلمتثاؿ كىو ما حرص عليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ربفيزه كتعليمو  االاثرة

لىةو  ): يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: لصحابتو ديكيٍم أىٍف يػىٍقرىأى ثػيليثى اٍلقيٍرآًف يف لىيػٍ أىيػُّنىا  :وافىشىقَّ ذىًلكى عىلىٍيًهٍم كىقىالي  ؟أىيػىٍعًجزي أىحى
دي ثػيليثي اٍلقيٍرآفً  :فػىقىاؿى  ؟ييًطيقي ذىًلكى ايى رىسيوؿى اّللًَّ   ( ِ)(اّللَّي اٍلوىاًحدي الصَّمى

كوبًمل ىذا االستفهاـ يف اغبديث حقيقة التحفيز فهو يعطي دفعة ربريك قوية بوضع البشرل اليت 
ة كؿبفزة للعمل، مث يفسر ؽبم ىذا كاعبائزة اؼبعٌدة ؽبم يف صيغة استفهامية حاثٌ ، تنتظر اجمليبُت

 فٌعاؿ لبلمتثاؿ كمن ىذا يتعلم الدعاة:التبشَت التحفيز ك ال فجمع بُتكيوضحو ، االستفهاـ

َت ابإلعداد اؼبسبق أبكرب قدر من التأث يقاعوإلالتخطيط اعبيد ؽبذا األسلوب  على _اغبرص
 .لبلستفهامات

عنوية من مكافآت أك تشجيع أبساليب أخرل تشًتؾ معو  هباد مزيد من اغبوافز اػبارجية اؼبادية كاؼب_ ا
 كاؼبدح كالقصة كاؼبثل ككبونبا.

                                                           
، اعبامعة اإلسبلمية، ماجستَت، الدالالت الرتبوية ألسلوب السؤال واجلواب يف السنة النبوية، خليل دمحم، انظر: دخاف (ُ)
  .َّ-ُٗمن ص ، ـََُِ -ىػُُّْ، ميةكلية الًتبية قسم أصوؿ الًتبية اإلسبل،  غزة

، ابب فضل قل ىو هللا أحد فيو عمرة عن عائشة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب فضائل القرآف،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)
 .(َُٓٓ )رقم، ُُِٖص



 
 

ُٗٓ 

كافساح اجملاؿ ؽبا للبحث كالتقصي كؾبانبة الركود أك أخذ ، اطبلؽ طاقات اؼبدعوين الفكرية_
اؼبعلومات دكف جهد ييذكر فبل يعتمدكف على القالب اعباىز للمعلومات فيتم انباؽبا أك نسياهنا عكس 
مالو قيدمت للمدعو يف صيغ استفهامية متعددة فاف ذلك يضع أمامو أكجهان من التنوع كالتعدد 

 ( ُ)اعبالب للتحفيز كالتشويق كيضفي على اللقاء الدعوم أيضان متعة التفاعل كاؼبشاركة اغبماسية 

رً  ًمنٍ  ًإفَّ ): مشوقان أصحابو ابالستفهاـ يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص رىةن  الشَّجى  اٍلميٍسًلمً  مىثىلي  كىًإنػَّهىا كىرىقػيهىا يىٍسقيطي  الى  شىجى
دًٌثيوين  رً  يف  النَّاسي  فػىوىقىعى  ؟ًىيى  مىا فىحى ا نػىٍفًسي يف  كىكىقىعى  اّللًَّ  عىٍبدي  قىاؿى  اٍلبػىوىاًدم شىجى  فىاٍستىٍحيػىٍيتي  النٍَّخلىةي  أىنػَّهى

دًٌثٍػنىا قىاليوا مثيَّ   : فمن ىذا اغبديث يتعلم الدعاة (ِ)(النٍَّخلىةي  ًىيى  فػىقىاؿى  قىاؿى  اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  ًىيى  مىا حى

_ سؤاؿ اؼبدعوين أبسلوب االستفهاـ الذم وبفز للتفكَت إلطبلؽ الطاقات الفكرية ؽبم كاستثمارىا 
م جعلها يف صيغة استفهامية يف دعوتو فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بدؿ أف يقوؿ ؽبم بطريقة مباشرة صفات اؼبسل

 اإلماـ طرح اببكقد بوب البخارم ىذا اغبديث يف ، صبع فيها بُت االستفهاـ كالتشبيوذىاهنم ك أ ربرؾ
 .العلم من عندىم ما ليخترب أصحابو على اؼبسألة

 ليخترب، أصحابو على اؼبسألة العامل إلقاء استحباب ): يف فوائد اغبديثعلى ىذا  النوكم كيؤكد
  (ّ)(كاالعتناء الفكر يف كيرغبهم، أفهامهم

_مشاركة اؼبدعوين للداعي يف بعض الفعاليات الدعوية أسلوب ؿببب عبذهبم كربفيزىم كتتحقق ىذه 
  .اؼبشاركة عن طريق اغبوارات كاؼبناقشات كاؼبسابقات الفكرية اؼبتنوعة

 بن كاف عبد هللاك ، ف كالسنةيب التحفيز اليت استخدمت يف القرآسالمن أ يضان أ كيعترب أسلوب النداء
 هللا ظبعت إذا»: ف فيقوؿءات هللا تعاىل للمؤمنُت يف القرآصحابو ابالىتماـ بنداد هنع هللا يضر يوصي أمسعو 

                                                           
 .ْْص ، ُج ، مرجع سابق، اشراقات قرآنية، سلماف، انظر: العودة (ُ)

رقم) ، ِٕص، ابب طرح اإلماـ اؼبسألة على أصحابو ليخترب ما عندىم من العلم، كتاب العلم،  حوصحيأخرجو البخارم يف  (ِ)
ِٔ) 

 .ُْٕٔص ، شرح النووي على مسلم، النوكم (ّ)



 
 

ُٗٔ 

" فأرعها ظبعك"قولو ك ، (ُ)«عنو ينهى شر أك بو أيمر خَت فإنو، ظبعك فأرعها ﴾آمَنُىا انَّرِيهَ يَب أَيُّهَب ﴿ يقوؿ
 ك ربفيز لبلمتثاؿ.ككل ذل، كعدـ االنشغاؿ عنو، للعناية هبذا النداءطلب 

كامر كالنواىي اليت ف اشتماؽبا على صبلة من األءات هللا تعاىل للمؤمنُت يف القرآبلحظ من نداكيي 
يلزمهم ذباه تلك النداءات كما كاالخبلؽ  ،كالعبادات، كثَتة يف العقائد  يستفيد منها الدعاة دركسان 

 ا هنى عنو منها.فهمها كادراكها كالتزاـ ما أمر بو تعاىل بعدىا كالبعد عم

  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ}: يقوؿ تبارؾ كتعاىل مناداين الناس

﮽   ﮷  ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

 عاـ، أبمر الناس، لكل عاـ أمر ): كيف اآلية كما يقوؿ السعدم "ِِ_ُِ"البقرة {  ﮾ ﮿ ﯀
  (ِ)(اعبامعة العبادة كىو

ندل هللا عباده ك ، "ُ" اغبج  { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ }كيقوؿ: 
ڭ ﴿ ف الكرًن يف قولو تعاىل:كؿ يف القرآكعٌلمهم كحفٌزىم لؤلدب مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف النداء األ

ففي  "َُْ"البقرة ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
التنقص من  اآلية هني من هللا تعاىل لعباده عن سلوؾ يشابو سلوؾ الكافرين أك قوؽبم كمنو سلوؾ

سلوب صبلة الفوائد للدعاة يف أ كمن (ّ)الدين أك نبيو ملسو هيلع هللا ىلص عن طريق التورية ابلقوؿ كالتحريف لو.
 : يف دعوهتمالنداء القرآين 

_ أف نداءات العقيدة كالعبادة من اؼبوضوعات اؼبهمة يف أسلوب النداء فنادل تعاىل الناس كالعباد 
ربوطو العناية.كأمرىم دبعرفتو كاخبلص   العبادة لو فيكوف موضوع العقدية للدعاة مقدما ن

                                                           
 .ٔص ، ِج، تفسًن بن كثًن، بن كثَتا (ُ)

 .ْْص ، تفسًن السعدي، السعدم (ِ)
 ّّٕص، ُج ، تفسًن البغوي، انظر : البغوم (ّ)



 
 

ُٕٗ 

_األمر ابلتقول بعد النداء للمؤمنُت يف آايت كثَتة وبفز الدعاة اللتزامها معرفة معناىا فهي جامعة 
للفضائل اليت وبتاجوهنا من اػبوؼ منو تعاىل كخشيتو كاتقاء عذابو ؽبذا أتبعها بصورة من صور أىواؿ 

 مة لتذكَتىم.يـو القيا

مر ابألدب مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص كالذم يفهم من خبلؿ النهي عن النداء األكؿ يف القرآف يعقبو األ_ كوف 
التنقص لو بتحريف القوؿ يفيد الدعاة بوجوب التزاـ األدب مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعدان عن التشبو ابؼبشركُت 

 و كطاعتو ملسو هيلع هللا ىلص.كتنفيذان ألمر هللا تعاىل دبحبت

ية اإلسبلمكالعبادات اؼبزكية للنفس كاألخبلؽ ، ية)للعقيدة اؼبنج:شاملةالنداءات القرآنية _ أف 
  (ُ)حكاـ العامة كاػباصة(كاأل، كاؼبعامبلت النافعة، لساميةكاآلداب ا، الفاضلة

يكنيهم كيلقبهم مادحان كل ىذا من ابب التحفيز ك ، كاف ملسو هيلع هللا ىلص ينادم أصحابو أبظبائهم اببة إليهمك 
كىبتم ، العبارات الوجدانية اعبميلة اليت تستميل القلوب كالرب، ككاف ييتبع نداءه ببعضؽبم على اػبَت 
 خرة.فعة تفيد اؼبنادل يف الدنيا كاآلذلك بوصية ن

ي أىٍنتى  أبًىيب : ميعىاذه  لىوي  فػىقىاؿى  ،أليًحبُّكى  ًإيٌنً  كىاّللًَّ ، ميعىاذي  ايى » كيظهر ىذا يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: ، اّللًَّ  رىسيوؿى  ايى  كىأيمًٌ
عىنَّ  ال، ميعىاذي  ايى  أيكًصيكى : فػىقىاؿى ، أيًحبُّكى  كىاّللًَّ  كىأىنى   عىلىى أىًعٍتًٌ  اللَّهيمَّ : تػىقيوؿى  أىفٍ  صىبلةو  كيلًٌ  ديبيرً  يف  تىدى

 كختمو، ج النداء مع ااثرة مشاعر ابةبلحظ يف اغبديث سبازي يي  (ِ)«ًعبىادىًتكى  كىحيٍسنً  كىشيٍكرًؾى  ذًٍكرًؾى 
كللدعاة يف ىذا درس عظيم حيث يستفيدكف  ،عل أتثَتىا يستقر يف قلب اؼبخاطبابلوصية فبا ج

 : منو

قلبو فيو   ين عن طريق نداءىم أبحب اظبائهم ألف نداء اؼبرء أبحب اسم إىل_استمالة قلوب اؼبدعو 
 باب القبوؿ للمنادم عند اؼبنادلكفتح ل، لقى عليوكسبهيد لطيف ؼبا سيي ، النتباىوكجذب  ،كسب لو

من السخرية،  كالنهي عن ضده، من ىنا تظهر حكمة الشرع يف األمر دبناداة اؼبرء أبحب األظباء إليوك 

                                                           
 بتصرؼ. ٕص ، مرجع سابق، نداءات الرمحن ألىل االميان، اعبزائرم (ُ)
كأخرجو ( ُِِٓرقم) ، ُِٔص، االستغفار يف ابب، الوتر أبواب تفريع ابب، الصبلة كتاب،  السننأخرجو أبو داكد يف  (ِ)

 ح.( كيف كليهما قاؿ األلباين :صحيَُّّرقم) ، ُِِص، الدعاء بعد الذكر ابب، السهو كتاب،  السنن يف النسائي



 
 

ُٖٗ 

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  }: لنهي هللا تعاىل عن ذلك يف قولو تعاىل، كالتنابز ابأللقاب

 يدعى أف كىو اللقب، كىو النبز، من التفاعل: التنابز) "ُُغبجرات " ا { خب مب ىب يب
  .كالذم يتضمن النداء بكنية سيئة أك لقب من ألقاب الذـ (ُ)(بو ظبي ما بغَت اإلنساف

كمن السخرية كاالستهزاء نداء الرجل أخاه أببغض األظباء إليو أك تكنيتو بكنية ربقَت أك سخرية أك 
كيزداد ىذا األمر سوءان إذا صدر من الدعاة إىل هللا تعاىل، ألهنم ، كإذاللو ،لقب يدٌؿ على استنقاصو

 قدكة للمدعوين، كألف تلكم األفعاؿ اؼبستقبحة ؿبرمة على اؼبسلمُت صبيعان.

كاعبمل النداءات الوجدانية  تسهل لو النفاذ إىل اؼبخاطبُت ألفيبزج الداعية نداءه مع صبلة ؿبببة  _ أف
كمواعظهم كدركسهم ، تضمُت خطبهمعلى الدعاة  وبرص من خبلؽبا، اؼبخاطبُت علىاببة تؤثر 

 كنصائحهم ابلنداءات اببة اعبالبة إلنصات اؼبدعوين.

ىذه  أكاله القرآف كالسنةؼبا ألسلوب النداء أنبية ضمن أساليب الدعوة كلو مل يكن كذلك أف _ 
كما ىو ،  اثرة نفس اؼبخاطب لئلنصات كاالمتثاؿكالتمهيد كإ  ؼبا استخدمو ملسو هيلع هللا ىلصالعناية كاالىتماـ ك 

لى ظباء القبيحة حىت على اعبمادات كؼبا حرص ملسو هيلع هللا ىلص عاأل كؼبا كره ملسو هيلع هللا ىلصث السابق، يمن اغبد ظاىر
، واالسم ىو ما سينادل بو اؼبرء طوؿ حياتكالسبب يف ذلك أف  (ِ)تغيَت االسم القبيح السم صبيل

أف يكوف طيب اؼبعٌت ال وبتوم على معاين الشر كوف لو أتثَت على نفسو كشخصيتو، فينبغي سيك 
 عند تسمية اؼبولود. ، كىو ما شرعو اإلسبلـكالسوء

ان على فإف ؽبذا أتثَت كيناديو هبا  أك لقب وببو اؼبدعو بكنية لطيفة يف أف يكٌٍت للداعي كما أنو الأبس 
يقوؿ ابن ، اي أاب اػبَت ككبوىا، اي طالب اعبنة، اي ساعيان للخَت: بقولو كأف يناديو،  نفسية اؼبخاطب

فهي من ابب اإلكراـ للمدعو كأتليفو، كىو  (ّ))كالتكنية نوع تكبَت كتفخيم للمكٌت كاكراـ لو(: القيم

                                                           
 ّّْ ص، ٕج تفسًن البغوي، البغوم (ُ)

 الفقو ؾبمع طبعة، الفوائد عامل، ضمَتية عثماف: ربقيق، ادلولود أبحكام ادلودود حتفة، دمحم بن أيب بكر، انظر: ابن القيم ((ِ
 .ُٖٖ-ُٕٕ-ُٕٓص، جبدة اإلسبلمي

 .ُٔٗص، مرجع سابق، حتفة ادلودود أبحكام ادلولود، ابن القيم (ّ)



 
 

ُٗٗ 

 ،مُت األمةأاب عبيدة أبلقب أبلقاب كثَتة حفزىم هبا للخَتات ففعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقد لقب أصحابو 
 (ُ)من سيوؼ هللاالد بن الوليد بسيف هللا كخ

زكجتو أـ اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر كاف يناديها ككذلك ، كأنس أبنيس ،(ِ)ككاف ينادم أاب ىريرة أبيب ًىر
ا عىاًئشى  ايى  ): فقد ركت عنو قولو ؽبا: ظباءاألأبحب  ـى  يػيٍقرًئيكً  ًجرٍبًيلي  ىىذى   (ّ)(السَّبلى

سخرية  كل نداء فيو ربقَت أكن ىذا أنو وبـر على اؼبسلم بشكل عاـ كالدعاة بشكل خاص  فهم مكيي 
، كاالحتقار يكوف ابلقوؿ كأف (ْ)فيكفي اؼبسلم من الشر كلو احتقاره ألخيو اؼبسلمأك تنابز ابأللقاب 

ذا  أبف تصدر منو اشارة تدٌؿ على ذلك كىيلمزه بلقب سيء أك يناديو بصفة مستقبحة، أك ابلفعل 
   كلو ال يصب يف مصلحة الدعوة إف بدر من دعاهتا.

 .العدد وتسمية القسم والتكرار: الثالث ادلطلب
كوف القسم كالتكرار كتسمية العدد من أساليب التحفيز إباثرة كجذب   كيفيةاتضح سابقا ن 

 كإظهار أنبيتو.، كالعناية بو، انتباه اؼبخاطب ؼبا سيلقى إليو من كبلـ لبلنتباه لو

ے   ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ}:ؿ هللا تعاىليقو 

  "ِّ _َِلذارايت "ا {ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷

                                                           
رقم ، ِِٗص ، ابب مناقب خالد بن الوليد، كتاب فضائل أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،  ا أخرجو البخارم يف صحيحوانظر م (ُ)
 (ّْْٕرقم ) ، َِٗص ، ابب مناقب أيب عبيدة بن اجلراح هنع هللا يضرك  ، (ّٕٕٓ)

ص ، الدنيا عن كزبليهم كأصحابو ملسو هيلع هللا ىلص النيب عيش كاف كيف ابب، الرقاؽ كتاب،  صحيحوانظر ما أخرجو البخارم يف  (ِ)
 (ِْٓٔرقم) ، َُٕٔ

ب، كتاب فضائل أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص،  صحيحوانظر ما أخرجو البخارم يف  (ّ)  ( ّٖٕٔرقم ) ، ِْٗص، اهنع هللا يضر عىاًئشىةى  فىٍضلً  ابى

 .ِْص، َُج ، ـََِِ-ىػ ُِّْ، ُط: ، دار الشركؽ، فتح ادلنعم، موسى شاىُت، انظر: الشُت (ْ)



 
 

ََِ 

 :عليو كأقسم، الرزؽ من السماء يف خلق كما البعث من بو أخربىم ما دأكٌ  يقوؿ القرطيب يف اآلية:)
م كأقس (ِ)(فتنطقو  حُت نطقكم يف تشكوا ال كما فيو تشكوا فبل ): كيقوؿ ابن كثَت (ُ)(غبق نوإ

 .تعاىل يف اآلية بنفسو الكريبة

ائ ائ   ې ى ى  ې ې ې} :الكثَتةكيف بداية السورة نفسها كاف القسم دبخلوقاتو 

فأقسم ابلرايح كالسحاب  "ٔ_ُ"الذارايت  { ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ەئ وئ وئ  ەئ
يتضح من ك ،أف  تعاىل أف يقسم دبا شاء فبا يدؿ على  "َٖٖتفسَت السعدم ص: كالنجـو "انظر

  دركس فيوكللدعاة ، عليو نبيةى توكيد اؼبعٌت اؼبراد كإضفاء األألسلوب القسم أتثَت كبَت علىذا أف 
 :منهايستفيدكف منها يف دعوهتم  كثَتة

 لزـك الصدؽ يف القسم فبل يقسم ابسم هللا كاذابن.  _

 أىٍدرىؾى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  كم أففقد ر  كتقديران لقدره جل كعبل، كعدـ اغبلف بغَت هللا تعاىل ايبانن بو_ 
رى  اكيمٍ  اّللَّى  ًإفَّ  أىالى  فػىقىاؿى  أبًىبًيوً  وبىًٍلفي  رىٍكبو  يف  يىًسَتي  كىىيوى  اػبٍىطَّابً  ٍبنى  عيمى هى ًئكيمٍ  ربىًٍلفيوا أىفٍ  يػىنػٍ افى  مىنٍ  آًبابى  كى

الًفنا  (ّ)(لًيىٍصميتٍ  أىكٍ  اًبّللًَّ  فػىٍليىٍحًلفٍ  حى

أك اقتطاع حق مسلم كيف ىذا ، لتوكيد كذبوالقسم الكاذب كحرمتو إذا استخدمو اؼبرء  اد ذـٌ يزد_ 
ُتو  عىلىى حىلىفى  مىنٍ  ): يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ا ىيوى  ميٍسًلمو  اٍمرًئو  مىاؿى  هًبىا يػىٍقتىًطعي  يبًى هى  عىلىٍيوً  كىىيوى  اّللَّى  لىًقيى  فىاًجره  عىلىيػٍ

 (ْ)( غىٍضبىافي 

ذلك على كماؿ  كيدؿٌ ، ر حياهتم ينبغي أف تكوف متصلة بو جٌل كعبل قوالن كعمبلن أف كل أمو _
كيف ىذا اعًتاؼ بكماؿ العبودية ، شيء اكليس للبشر منه، يف كل شيء-كحده -يمهم  تعاىل تسل

 كبكل القلب يف خاعبة بكل،  الكامل دالتجرٌ  ىذا اؼبعٌت:)إنو  تعاىل كما يقوؿ بعضهم مؤكدان 
                                                           

 .ْٕٖ، ص، ُٗج ، تفسًن القرطيب، ( القرطيبُ)

 .َِْص ، ٕج ، تفسًن بن كثًن، بن كثَت (ِ)

 (ْٔٔٔرقم) ، ُْٕٔص ، آبابئكم ربلفوا ال ابب، كالنذكر األيباف كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)
رقم) ، ٕٔٓص، فيها كالقضاء البئر يف صومةاػب ابب، كاؼبساقاة الشرب كتاب، صحيحوأخرجو البخارم يف  (ْ)

ِّٓٔ_ِّٕٓ) 



 
 

َُِ 

، الواقعية كابغبياة، التعبدية ابلشعائر ،كاؼبمات كابيا ،كاالعتكاؼ كابلصبلة ،اغبياة يف ةحرك
كأف قصد ، كىذا يعطي ػبطاهبم الدعوم التوثيق كاؼبصداقية أماـ اؼبدعوين (ُ)كراءه( كما كابؼبمات

 اخبلصها  تعاىل كابتغاء مرضاتو. لها ىوالداعية من كراء دعوتو بل كحياتو ك

تعظيمان السم هللا تعاىل الذم أمر اؼبسلم حبفظ األيباف إال فبا فيو  دـ االفراط يف اغبلف كالقسم_ ع
ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿ :فقاؿ تعاىل ،(ِ)منفعة كمصلحة

 ."ِِْ"البقرة ﴾   حئ مئ ىئ يئ

افى  مىا أىٍكثػىري  ): كما يركم عنو أصحابو أنو  "ال كمقلب القلوب " بقولو ككاف يقسم ملسو هيلع هللا ىلص كثَتان   النَّيبُّ  كى
 ( ّ)(اٍلقيليوبً  كىميقىلًٌبً  الى  وبىًٍلفي  ملسو هيلع هللا ىلص

فزان أصحابو ؿب حيث قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، الذم نفس دمحم بيده أك فوفوالذم نفسي بيده بقولو  كيقسم أيضان 
ديكا ): على استذكار القرآف كتعاىده ينا أىشىدُّ  ؽبىيوى  بًيىًدهً  نػىٍفًسي ًذمفػىوىالَّ ، اٍلقيٍرآفى  تػىعىاىى ًبلً  ًمنى  تػىفىصًٌ  يف  اإٍلً

ا  (ٓ))كاظبوا عليها ابغبفظ كالًتداد( : كمعٌت تعاىدكا (ْ)(عيقيًلهى

ىل كاؼبقسم عليو التحفيز إ، د أدكاتوكتعدٌ ، كتنوعوكالسنة د القسم يف القرآف كيستفيد الدعاة من كرك 
ناسبو ىذا فإف منهم من ي، مث تبليغها للمدعوين، سو كحياتوا يف نفكامتثاؽب، االىتماـ بو كدبوضوعاتو

نى ، ؿبيىمَّدي  ايى : فػىقىاؿى ، اٍلبىاًديىةً  أىٍىلً  ًمنٍ  رىجيله  جىاءى  ): ذلك ما ركم أنو من ك ، األسلوب كيراه مقنعان   أىاتى
ؽى صى : قىاؿى ، أىٍرسىلىكى  اّللَّى  أىفَّ  تػىٍزعيمي  أىنَّكى  لىنىا فػىزىعىمى  رىسيوليكى  اءى  خىلىقى  فىمىنٍ " : قىاؿى ، دى  ...اّللَّي : قىاؿى  ؟ السَّمى

اءى  خىلىقى  فىًبالًَّذم: قىاؿى  ًذهً  كىنىصىبى ، األىٍرضى  كىخىلىقى ، السَّمى  مثيَّ  قىاؿى ...نػىعىمٍ : قىاؿى  ؟ أىٍرسىلىكى  آّللَّي ، اعٍبًبىاؿى  ىى

                                                           
 .َُِْص ، يف ظالل القران، سيد قطب (ُ)
 .ََُص ، تفسًن السعدي، انظر: السعدم (ِ)

رقم) ، ُِٖٓص، القلوب كقولو تعاىل "كنقلب أفئدهتم كأبصارىم" مقلب ابب، التوحيد كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ّ)
ُّٕٗ) 

 (َّّٓرقم) ، ُِٖٓ ص، كتعاىده القرآف استذكار ابب، القرآف فضائل كتاب، صحيحوم يف أخرجو البخار  (ْ)

 .ٗٔص ، َِج ، عمدة القاري، بدر الدين العيٍت (ٓ)



 
 

َِِ 

هينَّ  أىنٍػقيصي  كىالى ، ًهنَّ عىلىيٍ  أىزًيدي  الى ، اًبغبٍىقًٌ  بػىعىثىكى  كىالًَّذم: قىاؿى  كىىلَّ  ؽى  لىًئنٍ " ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  فػىقىاؿى ، ًمنػٍ ، صىدى
  (ُ)( اعبٍىنَّةى  لىيىٍدخيلىنَّ 

للدعاة فوائد ىذا  الة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيفيبلحظ من اغبديث اعتماد الرجل كاكتفاؤه ابلقسم لئليباف برس
مر يف توظيف ىذا األسعيهم لك ، كاكتفاؤىا بو من الناسئات ف كثقة، سلوب القسمأتثَت أ منها:
  .حة الدعوة دكف افراط كال تفريطمصل

گ ڳ  ﴿: (ِ))اػبيل اليت تضبح أم: تعدك كربمحم(: كيقوؿ هللا تعاىل مقسمان ابلعادايت كىي

كأييت اؼبقسم  ،"ٓ-ُ"العادايت  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ں ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڳ
﮴   ھ ھ ھ ے ے  ہ ہ ہ ہ ھ ﴿: عليو ىنا يف قولو تعاىل ﮳   ﴾  ۓ ۓ﮲ 

  (ٖ-ٔ)العادايت 

، كىو بياف لطبيعة االنساف كما جيبل عليو من اعبحود كالنكراف كتباطؤ يف أداء اغبقوؽ الواجبة عليو
 (ّ)خرة كما عليو من كاجبات ذباىهاكنسياف اآل، حبب الدنيا كالعمل ؽباكشدة حبو للماؿ الذم اغراه 

كالنظر فيما ربملو من معاف كدركس مهمة كااللتزاـ  ،ر فيهاللتفكٌ ساـ القرآنية ربفيز كيف كل تلك األق
 هبا.

الزماف الذم يقع فيو حركات بٍت آدـ، من ): يقوؿ تعاىل يف موضع آخر مقسمان ابلعصر كىوكما 
ٻ ٻ ٻ   ٱ ٻ ﴿: (ٓ)على حاؿ من أحواؿ االنساف من )اؽببلؾ كالنقصاف( (ْ)(خَت كشر

كمن ىذه ( ّ-ُ)العصر ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺپ پ ڀ   پ پ
 األقساـ كاؼبقسم عليو فيها يتعلم الدعاة:

                                                           
 (ُِرقم) ، ِْ-ُْص، ُج ، اإلسبلـ أركاف عن السؤاؿ ابب، اإليباف كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)

 .ٗٓٓ+ٕٓٓص ، ِِج ، تفسًن الطربي، الطربم (ِ)
 .ِّٗص، تفسًن السعدي، السعدمانظر:  (ّ)
 .َْٖص، ٖج، تفسًن بن كثًن ، ابن كثَت (ْ)
 .ِِٓص، ٖج، تفسًن البغوي، البغوم (ٓ)



 
 

َِّ 

التعرؼ على كثَت من الطبائع البشرية اليت ربدثت عنها موضوعات القسم القرآين كالنبوم من  _
 .كاػبسراف كالفبلح اغبرص كالشحٌ 

كاستثارة النافع منها كالتحذير  ،تلمس مواقعها عند اؼبدعوين_ االستفادة من تلك الطبائع البشرية يف 
 بُت الناس. ختبلفاهتاالكاالنتباه ، من الضارٌ 

فكأف  (ُ)لتوكيد بل ىو أبلغ يف التأثَت منواكمن أىدافو ، فهو من أساليب الفصاحة اغبسنة أما التكرار
التكرار وبمل  ألف؛ نبية كالعنايةإىل أف يويل كبلمو مزيدان من األ اؼبكٌرًر عبملة أك كلمة وبٌفز اؼبخاطب

 اؼبراد من كالقوؿ ابإلغراء كالًتغيب يطابق اؼبعٌت (ِ))االغراء كزايدة الًتغيب يف الشيء(: يف طياتو
 .التحفيز يف ىذه الدراسة

  كللدعاة يف أسلوب التكرار مواطن تطبيقية فريدة منها:

ذلك، فكبلـ هللا تعاىل  كجود منقصة يف الكبلـ تنزٌه ربنا عنال يعٍت ابلتكرار يف القرآف  _أف القوؿ
كيف  كشدة أتثَته. ،سلوبوغة القرآف الكرًن يف قوة إعجاز أبل ىو تكرار وبكي ببل؛ ليس ككبلـ البشر

دبعٌت  (ّ) (خطاب كل يف فوائد من البد بل، ؿبض تكرار القرآف يف كليس): ىذا يقوؿ ابن تيمية
 نفعة.الكجود للتكرار ألجل التكرار إمبا لفائدة إضافية أك حكمة 

ة الضعف كاف ذلك أدخل يف ابب االعجاز كأعلى كعبان يف :)كإذا تفٌجرت القوة من مظنٌ كيقوؿ آخر
يريد بذلك أف التكرار إذا كاف  (ْ) ابب الببلغة كالتحدم كال نعلم مظنة للضعف أظهر من التكرار(

ل على العكس من يف الكبلـ فهو مظنة كجود ضعف فيو؛ لكن ىذا ال ينطبق على كبلـ هللا تعاىل؛ ب

                                                           
، كلية اللغة العربية،  الدراسات العليا، جامعة أـ القرل، ماجستَت، التكرار مظاىره وأسراره، عبد الرضبن دمحم، انظر: الشهراين (ُ)

 .ُِص، ـُّٖٗ-ىػَُْْ، فرع االدب
 .َُٖص ، التكرار يف احلديث النبوي الشريف، أميمة، بدر الدين (ِ)

  .ِِٕص، ُْ ج ، الفتاوى رلموع، ابن تيمية (ّ)

، يف القرآن ادلسمى الربىان يف توجيو متشابو القران دلا فيو من احلجة والبيان أسرار التكرار، ؿبمود بن ضبزة، الكرماين (ْ)
 ُْص، دار الفضيلة، اربقيق :عبد القادر عط



 
 

َِْ 

ذلك فقد عٌمق القرآف الكرًن اعجازه من خبلؿ انبثاؽ ىذا االعجاز من أمور ييظن هنا للضعف أقرب  
 كالتكرار.

يقوؿ  "ِّ"الزمر  {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ } كرًن بقولو:كىبرب تبارؾ كتعاىل عن كتابو ال
أم تكرر كتردد مراران تنبيهان   (ُ)( كاغبجج كاألحكاـ كالقضاء كاألخبار األنباء فيو تيثٌتأم ): الطربم

 للقلب كأتكيدان لؤلمر.

عند قراءة القرآف الستخراج اغبكم  كاالنتباهدعوة ربفيزية إلعماؿ العقل التكرار يف القرآف دبثابة كاف ك 
ې ې ى  }د تكررت يف سورة اؼبرسبلت آيةفق (ِ) منها كربقيق التدبر اؼبطلوب يف كتاب هللا

ل بعضهم سبب تكرار خرل كعلٌ غَت األ كانت يف كل مرة ربمل معافو ك َتان كثيف سورة اؼبرسبلت    {ى
ذا اآلخرةً  لعذابً  األكؿى  الويلى  أفَّ  ؼبا تكريره  فيو كليسى ): كىل كالثانية منها بقولواآلية األ  لعذابً  كىىى

نيا   (ّ)( الدُّ

 التأكيد إرادة التكرار ممذاىبه كمن، العرب بلساف القرآف نزؿ: اؼبعاين أىل أكثر قاؿ): كيقوؿ القرطيب
 من كاؼبتكلم اػبطيب خركج ألف ؛ كاإلهباز التخفيف إرادة االختصار مذاىبهم من أف كما،  كاإلفهاـ

ھ ھ ھ ھ } :تعاىل هللا قاؿ، كاحد شيء على اؼبقاـ يف اقتصاره من أكىل شيء إىل شيء

 (ْ)( التأكيد على ذاى كل" ٔ_ٓ" الشرح     {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ } ..."ُّ :"الرضبن   {ے
، يبُت القرطيب بعض كجوه التكرار يف القرآف كيوضح الغرض منو كىو ىدؼ التوكيد كزايدة االيضاح

كقصة آدـ كموسى كنوح تكرار القصص كقصص االنبياء عليهم السبلـ  التكرار يف القرآف من ذلك ك 
عبملة من العقائد  زةكؿبف، عميقةجديدة ك معاف  سياقاهتاكيف كل مرة كانت ربمل يف كغَتىا 

 .خبلؽكالعبادات كاأل

                                                           
  ِِٕص  تفسًن السعدي :السعدم  قاؿ كبنحوه، ِٕٗ ص، ُِج، الطربي تفسًن، ( الطربمُ)

  ِِص، مرجع سابق، يف القرانأسرار التكرار ، الكرماينانظر:  (ِ)
  ْْْص ، ٓج ، تفسًن أبو السعود، ( أبو السعودّ)

 بتصرؼ.، ّٓٓص، ِِ ج، القرطيب تفسًن، القرطيب (ْ)



 
 

َِٓ 

فمن  اػبطاب الدعوم زايدة التأكيد كايصاؿ اؼبعٌت للمدعوين.اؽبدؼ من التكرار يف يكوف _أف 
: )أك أراد االببلغ يف التعليم كالزجر قوؿ بعضهممقاصد التكرار يف القرآف كالسنة كما جاء يف 

سلوب التأكيد عليهما هبذا األ ز كحث كبَتين يتمٌ كيف كل مقصد من تلك اؼبقاصد ربفي(ُ)كاؼبوعظة(
كىو أسلوب نبوم كارد عنو ملسو هيلع هللا ىلص من ذلك قولو مكرران كمؤكدان كؿبفزان على ربرًن شهادة الزكر كأهنا من 

ا قىاؿى  الزُّكرً  كىقػىٍوؿي  أىالى ): أكرب الكبائر ا زىاؿى  فىمى ٌرًريىى تىوي  قػيٍلنىا حىىتَّ  ييكى   (ِ)(سىكىتى  لىيػٍ

فللتأكيد منو ملسو هيلع هللا ىلص على ىذه الكبَتة العظيمة استخدـ تكرار اعبملة كما يركم راكم اغبديث حىت سبٌت 
: كليست تلك األمنية ملبلن منهم من تكراره ملسو هيلع هللا ىلص إمبا ىي كما يقوؿ ابن حجر، الصحابة أف يسكت

 كالشفقة لو كابة ملسو هيلع هللا ىلص معو األدب كثرة من عليو واكان ما كفيو، يزعجو ؼبا ككراىية عليو شفقة أم)
  (ّ)(عليو

:)سبلح ذك حدين فقد استخدامو بطريقة مناسبة فالتكرارإذا ما ت  ان كذبديد ان _أف يف التكرار تنويع
 يكوف نجحان مثمران إذا طرؽ النفوس من أبواب ملونة كقد يكوف مبعث السأـ كاؼبلل كالضيق إذا فقد

ف ما بُت قصة مأخوذ من تنويع التكرار يف القرآ كىذا( ْ)التلوين يف الوصف كاالبداع يف التصوير(
 كفاصلة كلفظ كمعٌت.

اؼبؤدم لفقد الرغبة من اؼبدعو يف مواصلة االستماع كاغبرص عليو منو ك  التكرار اؼبملُّ  قصد منال يي _ 
ة مع كضع كل خطاب كاؼبعاين اؼبتجددٌ ، اظلفكؿباضراهتم منبعان متجددان من األخطبهم  بل أف تكوف

ررة من بعضها مك نسخان أك ؿباضراهتم يف موضعو من مدارؾ اؼبخاطبُت كعقوؽبم، فبل تكوف خطبهم 
 ر.كاؼبوضوع اؼبكرٌ ، قال السجع اؼبنمٌ ال ربمل يف طياهتا إ

 كأ، كؿباضرة ،كمقاؿ، خطبة بُت ماكذبديدىا حىت لو تكررت اؼبعاين الدعوية تنويع طرؽ التبليغ  _
 .الدعوم خطاهبم اثراء يف اؼبعجزة القرآنية اؼبكررات تلك من ستفادةكاال تدريبية، دكرة

                                                           
 .ُّٕص ، ِج ، عمدة القاري، من كبلـ أيب الزند أنظر: بدر الدين العيٍت (ُ)

 (ِْٓٔرقم) ، ْٓٔص، الزكر شهادة يف قيل ما ابب، الشهادات كتاب،  صحيحوأخرجو البخارم يف  (ِ)

  .ُُّص، ٓج ، فتح الباري، الشوكاين (ّ)

  .ُِٖص ، ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ، ُط: ، دار الوفاء، البيان النبوي، دمحم رجب، البيومي (ْ)



 
 

َِٔ 

كسبب ذلك التأثَت الكبَت للتكرار ىو ما _ أف التكرار يزيد من ثبات الفكرة كرسوخها يف االذىاف 
كىذه اغباؿ عند كل ، يًتكو تكرار الكلمة أك اعبملة أك اؼبعٌت أك الفكرة من ضغط إغباح على العقل

، كتقليبها، كيتكرر تفكَته فيها، ظاىر عند االنساف فعندما تسيطر عليو فكرة ما كىو، (ُ)البشر
 ؽبذا سعى .كتصبح شغلو الشاغل، كترسخ يف نفسو، كاعادهتا مراران كتكراران فإهنا تنغرس يف داخلو

ضع كثَتة من القرآف الكرًن كبكل طرؽ القرآف الكرًن إىل تكرار قضااي الدين الكربل كتردادىا يف موا
كهتيمن على مداركو حىت ، كتشغل فكره، ف كيهتم هباىا اؼبسلم دائمان يف قراءتو للقرآالتكرار؛ لَتدد

 .(ِ) تتحوؿ إىل قضااي راسخة كمؤكده ال ؾباؿ للشك فيها

بو الدعاة إىل خطر فبا ين (ّ)) وبوؿ اؼبكٌرر إىل معتقد( :كىذا ما دفع بعضهم إىل القوؿ أبف التكرار
ىذا األسلوب كشدة أتثَته؛ ؽبذا إف أراد أحد غرس أم عقيدة أك فكرة يريدىا يف شخص ما قاـ 

كالصورة، كالطريقة حىت يتم حفظها ، بتكرار ذلك اؼبعتقد عليو منذ نعومة اظفاره كتنويعو يف اللفظ
 كرسوخها.

ابإليباف كقواـ اغبياة للتشديد يف التنبيو عليها  _ االىتماـ يف التكرار ابألمور كالقضااي الكربل اؼبتعلقة
من أعظم الدعوات كأكربىا  اإلسبلـإنو ما من شك يف أف دعوة ك ، حىت يتم ترسيخها عند اؼبدعوين

ركج بو من نطاؽ الٌدقة ة إىل تكرار القوؿ كترديده كاػب)أصحاب الدعوات الكبَتة يف حاجة ماسٌ : كإف
 .(ْ)ذىاف كتصل تعاليمهم إىل القلوب(تطويل لًتسخ مبادئهم يف األاب كالىل ؾباؿ االسهكالتحديد إ

كاغبالة ، الوقتدراؾ منضبط بقدرة الداعية الذكي على إ بل ىو؛ على اطبلقو أف أمر التكرار ليس_ 
يلـز الدعاة فهم تكرارىا دكف أف سبثل إمبلالن أك سأمان ك  يف اؼبوضوعات حبيث يتمٌ اؼبناسبة للتكرار 

كما  ،وين اغباضرين، كمستوايهتم العلمية، كما يسيطر عليهم يف اؼبوقف من مشاعر نفسيةطبائع اؼبدع
  يبوج بو كاقعهم من متطلبات تدعوه إىل فتح ابب التكرار أك اغبلقو.

                                                           
 َُٔص، مرجع سابق، التكرار يف احلديث النبوي الشريف، انظر: أميمة (ُ)
  َُّص، مرجع سابق، التكرار يف احلديث النبوي الشريفمقتبس من :، ُّْص ، من بالغة القرانانظر:  (ِ)
 .ّّْص، ُ ج، البالغية ومساتو القرآين التعبًن خصائص، عبد العظيم إبراىيم، اؼبطعٍت (ّ)
 . ٕٔص، مرجع سابق، البيان النبوي، البيومي (ْ)



 
 

َِٕ 

حد ينتهي إليو كال يؤتى )كصبلة القوؿ يف الًتداد أنو ليس فيو : على ىذا اؼبعٌت بقولو البعضكيؤكد 
 كلعلو يريد من قدر( ُ)(كمن وبضره من العواـ كاػبواصٌ  على قدر اؼبستمعُتعلى كصفو كإمبا ذلك 

شارة أك قدر معُت من يف االستيعاب فهناؾ من تكفيو اإل اؼبستمعُت أف فئات اؼبخاطبُت زبتلف
 كترديد. تكرار ؼبزيد وبتاج من كىناؾ( ِ)كيعترب التكرار معو خطبلن ، البياف

كافزة اؼبغرية ، ساليب اعباذبة لبلنتباهمن األ فهو أيضان  عددأما أسلوب ذكر العدد أك تسمية ال
يب يف معرفتو ففيو ما يشبو طابع التحفيز لو كالًتغ منابالمتثاؿ ؼبا وبملو ذكر العدد قبل ذكر اؼبعدكد 

 ب ؼبا بعد العدد من اؼبخاطبُت.حداث الًتقُّ عنصر إ

  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ ائ ەئ ەئ}: يقوؿ تعاىل مشوقان عباده للجنة بذكر العدد

  "ٔٔ_ِٔ"الرضبن  { ىئ ىئ ی ی  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۆئ ۈئ

ففي ىذا تشويق  خريُتأ فقد جاءت اآلايت السابقة ؽبذه اآلايت بذكر اعبنتُت كاتبعها بوصف جنتُت
 ): كربفيز ؼبعرفة ىذه اعبناف االربع كؼبن تكوف كما ظهر من خبلؿ تفسَتات العلماء ؽبا فقاؿ بعضهم

كقاؿ  ..األكليُت من أفضل كنبا كزمرد ايقوت من كاألخريُت، كفضة ذىب نم األكليُت اعبنتُت أف
  (ّ) (اؼبأكل كجنة الفردكس جنة كاألخرايف، النعيم كجنة عدف جنة األكلياف اعبنتاف): آخركف

بػٍعىةه ييًظلُّهيمٍ »أيضان يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص:  ٕيظهر التشويق كالتحفيز جليان يف تسمية العدد كما  اّللَّي تػىعىاىلى يف  سى
ـه عىٍدؿه كىشىابّّ نىشىأى يف ًعبىادىًة اّللًَّ كىرىجيله قػىٍلبيوي ميعىلَّقه يف  ًف ًظلًًٌو يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّوي ًإمىا اٍلمىسىاًجًد كىرىجيبلى

اؼي اّللَّى ربىىاابَّ يف اّللًَّ اٍجتىمىعىا عىلىٍيًو كىتػىفىرَّقىا عىلىٍيًو كىرىجيله دىعىٍتوي امٍ  رىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىصبىىاؿو فػىقىاؿى ًإيٌنً أىخى
الً  رى اّللَّى خى ًينيوي كىرىجيله ذىكى ا حىىتَّ الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي يبى قىةو فىأىٍخفىاىى ؽى ًبصىدى ينا فػىفىاضىٍت كىرىجيله تىصىدَّ

                                                           
 . َُٓص، ُج، مرجع سابق، البيان والتبيٌن، اعباحظ (ُ)
-ىػُّْٖ، ِط:، الناشر :مصطفى البايب اغبليب، ربقيق: عبد السبلـ ىاركف، احليوان، عمرك بن حبر، انظر: اعباحظ (ِ)

  .ُٗص ، ُج ، ـُٓٔٗ
 . 161ص، َِج ، القرطيب تفسًن، ( القرطيبّ)



 
 

َِٖ 

نىاهي  ، اهتمىم ؟ك مل عظيم أجرىم؟ يصيخ ظبعو ؼبعرفة صف فكأف اؼبسلم من ربفزٌه كتشٌوقو ؼبعرفة من( ُ)«عىيػٍ
 كيستفيد الدعاة من ذلك:، كتتلهف نفسو لنيل جائزهتم

 _أف لغة االرقاـ تضفي على خطاب الداعية مزيدان من التشويق كالتحفيز.
)لغة  :رقاـ ىيد من يبيلوف إىل التوثيق فلغة األأثر ابلغ عن ستخداـ لغة االرقاـ من الدعاةأف يف ا_

ذه اللغة كى، ثابة برىاف رقمي ؼبا يراد قولوكيدان، كىي دبأتهنا تعطي لكبلـ الداعي ث أحي(ِ)التوثيق(
 .اعليه ةالقائم فئة اليت حظيت بقدر كبَت من العلـوكخباصة ال، تستهوم الكثَت من الناس

، قائمة عليهاالكالبحوث كالدراسات ، لئلحصائيات الرقميةاليـو األنبية اليت يوليها الناس _ ظهور 
ب كتقرٌ ، رقاـ اليت زبتصرا تتحدث بلغة األألهن؛ عند الناس ليها كاليت تلقى قبوالن كالنتائج اليت تصل إ

  ل.اتول للعق

بُت عبارتُت يقوؽبما الداعية يف التعبَت ففرؽ كبَت رقاـ  كخطاب األ، _ الفرؽ بُت خطاب السرد كاػبرب
كالتحذير من اؼبخدرات أك ارتفاع نسب  ة من القضاايعن موضوع يريد اثباتو أك نفيو حوؿ قضي

، كبُت أف يسبقو بدراسات رقمٌية خربم ؾبردبطريق  فيز اؼبدعوين للعمل الدعوم فيلقيوالطبلؽ أك رب
 تعتمد النسبة اؼبئوية.موثوقة كمٌية 

لكبلمهم  ىفحىت ييعط استخدامهااغبذر عند _ أف لغة االرقاـ مع أنبيتها إال أهنا ربتاج من الدعاة 
 .خطاهبم كفعالياهتم الدعويةالقبوؿ كالتأثَت البد من الدقة يف ايرادىا ضمن 

                                                           
 (ُِّْ )رقم، ّْٔص، ابب الصدقة ابليمٌن، كتاب الزكاة،  أخرجو البخارم يف صحيحو (1)
 ٕص ، كتاب الكًتكين من موقع أسرار االعجاز يف القرآف كالسنة،  موسوعة االعجاز الرقمي، عبد الدائم، الكحيل (ِ)



 
 

َِٗ 

 : تطبيقات أسلوب الدعوة للتفكر واحلوار.اخلامسادلبحث 

 :ول: تطبيقات أسلوب الدعوة للتفكرادلطلب األ
كوف ؾباالن هت األنظار إليها لتكجٌ ، اشتملت آايت الدعوة إىل التأمل كالتفكر على أدلة كبراىُت

 للتفٌكر كالوصوؿ ؼبا يراد من ىذه العبادة اعبليلة.

فكر يف القرآف الكرًن د مصطلح الك كر  سلوب كافمة كغَتىا كبيانن ألنبية ىذا األىداؼ العظيه األكؽبذ
كيوجو هللا تعاىل عباده للتفكر يف آايتو اؼبشاىدة كاؼبقركءة  (ُ)ىداؼليحقق تلك األعو كتنوٌ مرة  ُٖ

ڱ ڱ ڱ ں }ليتفكركا كيعتربكا فيقوؿ تعاىل:  م القصص كضرب ؽبم األمثاؿ أيضان كقص عليه

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

      ﮾  ﮿ ﯀ ﯁ ﮽  ﮼  ﮹  ﮺ ﮻ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 "ُٕٔ_ُٕٓ"االعراؼ  {     

بل وفق للعمل هبا لكنو مل ي؛ (ِ)يشبو هللا تعاىل من أعطاه العلم الغزير كقيل ىو)بلعاـ بن ابعوراء(
نبذىا كراءه ظهراين فتسلط عليو الشيطاف كدفعو إىل اؼبعاصي ابلكلب الذم يلهث كال ينقطع ؽبثو 

كيطلب هللا تعاىل من نبيو ملسو هيلع هللا ىلص أف يقص ىذه القصص للناس رجاء أف  (ّ)كطمعو كحرصو على الدنيا.
 يتفكركا فيها كىبرجوا منها ابلعلم النافع.

 فإذا كاآلايت، العرب كيف األمثاؿ، ضرب يف(:)   ): عدم يف قولويقوؿ الس
 :االسلوب يف القرآفكيستفيد الدعاة من ىذا  (ْ) (عملوا علموا كإذا علموا، تفكركا

 _أف التفكر من أساليب القرآف يف اغبث على األىداؼ القرآنية األصيلة.

                                                           
 .ِٕص ، مرجع سابق، رميصطلح التفكر كما جاء يف القرآن الكم، دمحم خازر، انظر: اجملايل (ُ)

 .ّّٖص، ٗج، تفسًن القرطيبانظر: ، كىو قوؿ ابن مسعود كابن عباس (ِ)
 .َّٖص، تفسًن السعدي، انظر: السعدم (ّ)

 نفس اؼبوضع.، نفس اؼبرجع (ْ)



 
 

َُِ 

ثَتان يف القرآف عن طريق عرض اآلايت كأحواؿ األمم _أف التفكر عبادة نفعة أمر هللا تعاىل هبا عباده ك
 { ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  }: السابقة كقص القصص كضرب األمثاؿ

 حلت كيف كغَته، اؼبعاد أمر من بو جاءكىم كما ابلرسل اؼبكذًٌبُت ): يقوؿ بن كثَت: أم "ٗٔ"النمل 
 ( ُ)كنكالو( كعذابو هللا نقىمي  هبم

عن طريق آايتو  كقدرتو كرضبتو بعباده كالنظر كالتأمل ىو معرفة هللا تعاىل_ اؽبدؼ من األمر ابلتفكر 
 } :فقاؿ تعاىل آمران ابلنظر كالتفكر، زايدة االيباف كتثبيتو يف النفوسيف الكوف كالقرآف لبلعتبار هبا ك 

 "َٓ"الرـك   {ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  } :قدرتو تعاىل بقولو كذلك بعد أف ذكر طرفان من دالئل

"الرـك   { ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

  .مستدالن بذلك على قضية البعث كالنشور بعد اؼبوت "ْٖ

_ أنو إذا قاـ اؼبرء هبذه العبادة يصل إىل العلم الذم يتبعو العمل كىو ما يراد من التفكر كىذا مأخوذ 
 ككبلـ السعدم حوؽبا آنفان. "فاقصص القصص لعلهم يتفكركف"من قولو تعاىل 

معرفة فضل العلم كالتحفيز كالًتغيب يف االنتفاع بو كال يكوف حالو كحاؿ ذلك الرجل كمن مل يؤدًٌ _ 
حق العلم من االنتفاع بو كالعمل دبا يعلم فهو عرضة لتسلط الشيطاف كانسبلخو من اغبق كيف ىذا 

  (ِ)ترىيب من كل ذلك.

كاليت تظهر من خبلؿ تعدد مفردات  الدينلمنزلة اليت حظي هبا العقل كالتفكَت يف الدعاة لتقدير  _
يو يثق يف العقل ثقة اتمة حيث كجو الدعوة إل اإلسبلـ)ف: النظر كالتفكر كالعقل يف آايتو بصورة كبَتة

  (ّ)ساس الدين(ة إىل اغبق كجعاه موطن العقيدة كأدلة اؼبوصلبرز لو األكخاطبو ابلتكاليف كأ

                                                           
 َِٖ ص، ٔ ج كثًن تفسًن بن، ابن كثَت(ُ) 

 َّٖ ص، تفسًن السعدي، السعدم: انظر (ِ)
 ِٕص ، مرجع سابق، اإلسالمية أصوذلا ووسائلها الدعوة، أضبد أضبد، غلوش (ّ)



 
 

ُُِ 

 أىل النار كىم قد العقل يسقط التكليف عن اؼبرء كقد بٌُت فإف في ، ؽبذا جيعل العقل مناطان للتكليفك 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  } فيها سر استحقاقهم للعذاب بقوؽبم:يعذبوف 

"اؼبلك { ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ى ى ائ

بل كانوا ال يفهموف كال ينتفعوف هبا كما أراد هللا ؽبا، كيف ان أك فاقدم العقل فهم مل يكونوا صم "ُُ_ٗ
 أك، كيفكر يعي من ظباع نسمع كنا لو أك، نعقلو أك اؽبدل نسمع كنا لو) : ىذا يقوؿ ابن عباس

فسماع القلب كالوعي  (ُ)(شيئان  العقل من يعط مل الكافر أف على ىذا كدؿ ،كينظر يبيز من عقل نعقل
 .ما كانوا يفتقركف إليوىو 

بل إف الدعوة لتحريك العقل كالفكر ؛ لومعو أك يعطٌ  كمل يتعارضٍ  ،العقل مل وباربٍ  اإلسبلـ_ أف 
نساف فيها اإلحفز كالسنة النبوية بطرؽ كثَتة ، كالتحفيز إىل ذلك لتظهر كاضحة جلية يف القرآف الكرًن

بهة تواجو الدعاة إىل هللا اليـو كفيما أكرد سابقان طاقاتو العقلية كاالستفادة منها، كىذه شعلى تشغيل 
 من آايت التفكر كالنظر دليل بسيط على دحضها.

كبياف ، لباب كأصحاب العقوؿ يف القرآفمن ذكر أكيل األاضافة ؼبا سبق ليس أدٌؿ على ذلك ك 
سخُت يف العلم، كمن فضلهم كمنزلتهم اليت حازكىا دبا توفر ؽبم من كفرة العقل كارتقوا هبا إىل مكانة الرا

 .(ِ)ال يتصفوف بذلك ىم ذكك العقوؿ اؼبعطلة اعبامدة
للتعرؼ  كربفيزىم بفتح آفاقو للمدعوين كتعٌدد ؾباالتو فيو ،دعوة القرآف للتفٌكر_استفادة الدعاة من 

كيفيد دعوهتم ابالستعانة بكل ما ىو جديد ، على كل جديد يف اغبياة دبا يفيدىم يف دنياىم كآخرهتم
فبا يكسبهم مركنة نفعة كيبعدىم ، كتسخَته يف خدمة الدعوة، ميان كعمليان فبا ال ؿباذير شرعية فيوعل

  .كيضر بدعوهتم، عن اعبمود الضاٌر الذم يعٌطل طاقاهتم
كبتجديد فكرىم يف الدعوة ال ييقصد منو ، لزاـ الدعاة بوعليو كإ الدعوة إىل التفكَت كالتحفيز_أف 

لداعية عقلية تتعمق بل يراد منو أف تتشكل عند ا؛ كاالنعتاؽ من كل قيد عليو، القفز على الثوابت

                                                           
  َُِص، ُِج ، تفسًن القرطيب، القرطيب (ُ)

 .ِِٓص ، مرجع سابق، أصوذلا ووسائلها الدعوة اإلسالمية، انظر: غلوش أضبد (ِ)



 
 

ُِِ 

كينبغي أف تكوف لدل ، ستحدث من مفاىيمكيي  دٌ فتشكل أسسها إىل جوار ما هبً  اإلسبلـفيها رؤية 
  (ُ) التنازؿ عنها الداعية أرضية فكرية صلبة من حقائق الدين كثوابتو اليت ال يتمٌ 

)التفكَت  :زالق التفكَت اؼبمنوع كاؼبذمـو الذم حٌرمو الشرع كهنى عنو فإفمن م ربذير الدعاة _
ر يف ذات هللا تعاىل فكالناظر يف عُت كانبساط الذىن يف اؼبخلوقات، كيف ـباكؼ اآلخرة، كأما اؼبتفكٌ 

بل ؛ ليس مطلقان دكف ضوابط اإلسبلـالتفكَت يف يريد أف  (ِ)الشمس، ألنو تعاىل ليس كمثلو شيء(
فقد كجل ابب ذات هللا تعاىل  فطرؽ أبوابو ابلتفكر يفابلتفكَت ي على اؼبفكر إذا جاكز اغبٌد ينبغ

 اؼبسار الصحيح. التفكَت كاعادة توجيهو إىل القياـ بكبح صباحارمات كعليو 
ذى »: ذلك يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مبينان  رىحى النَّاسي يػىتىسىاءىليوفى حىىتَّ يػىقيوليوا ىى اًلقي كيلًٌ شىٍيءو فىمىٍن لىٍن يػىبػٍ ا اّللَّي خى

مر كأنو من كساكس الشيطاف فيحثُّ على عدـ  حرمة ىذا األح الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصكيوضٌ  (ّ)«خىلىقى اّللَّى؟
ر يف ىذا اجملاؿ ؼبا فيو من اظورات اليت تصل ابإلنساف إىل الوقوع يف براثن الوساكس اػبوض ابلتفكٌ 

؟ فىًإذىا أيىٍيت » :الشيطانية ا؟ حىىتَّ يػىقيوؿى لو: مىٍن خىلىقى رىبَّكى ذى ا كىكى ذى لىقى كى : مىٍن خى دىكيٍم فػىيػىقيوؿي  الشٍَّيطىافى أىحى
تىوً  كطلب االنتهاء كالكٌف عن دخوؿ ىذا اجملاؿ من التفكَت فيو  (ْ)«بػىلىغى ذىًلكى فػىٍليىٍستىًعٍذ اًبّللًَّ كىٍليػىنػٍ

 بضوابط العقيدة اليت تضمن للمسلم عدـ اعبنوح بتفكَته إىل يضبط التفكَت اإلسبلـإشارة إىل أف 
 .دنياه كأيف دينو  آفاؽ ال تعود ابلنفع عليو

ضبط صبوح التفكَت عند بعض اؼبدعوين فبن يظهر من أقواؽبم خبلؿ من ذلك الدعاة كيطبق 
 اؼبزاعم الباطلةالة ز فتقـو على عاتقهم مهمة إ، ىل غَتهكمؤلفاهتم انعطافهم عن طريق التفكَت امود إ

كاغبوار اؼبفيد، عن طريق عقد اؼبؤسبرات كالندكات كاؼبناقشات يف  ،ة كالربىافذباه الدين ابغبجٌ 
 اؼبناسبات الثقافية كالفكرية دبا ىبدـ الدعوة.

                                                           
 ٗٓص، جدد عقلك، عبد الكرًن، انظر: بكار (ُ)
 بتصرؼ.، ِّٗص ، تفسًن بن عطية، ابن عطية (ِ)
ابب ما يكره من كثرة السؤاؿ كتكلف ما ال يعنيو كقولو ، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسنة،  صحيحوارم يف أخرجو البخ (ّ)

 (ِٕٔٗ )رقم، َُُٖص ، تعاىل )ال تسألوا عن أشياء اف تبد لكم تسؤكم(
 رقم، َُِص ، ُج ، ابب بياف الوسوسة يف االيباف كما يقولو من كجدىا، كتاب االيباف،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ْ)

(ُِْ) 



 
 

ُِّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ :يقوؿ هللا تعاىلك 

  "ُٕٗاألعراؼ " ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

كحواسهم عن فبارسة عملها الذم خلقت ، حظ يف اآلية كيف كصف هللا تعاىل من عطلوا عقوؽبميبلي 
يدكف اعماؿ فبل هبي  (ُ)(ابلشهوات كالتمتع كالشرب األكل يف )نبتهم :لو فشبههم ابألنعاـ يف كوف

 اؼبضار بُت يزسب األنعاـ )ألف :هم جعلهم يف الضبللة أشد من العجماكاتكلذمٌ عقوؽبم فيما ينفعهم، 
  (ِ)ابؽببلؾ( العلم مع معاندة، النار على يقدموف كىؤالء اؼبضاٌر، على تقدـ فبل كاؼبنافع،

ىل طريق اؽبداية كىي شهادة اغبواس كالعقوؿ عن التوصل هبا إقدامهم على اؽببلؾ تعطيل تلك كمن إ
ـٌ يتضح ؼب كمن ىذا (ّ)كالًغواية( اعبهل يف رسوًخهم )بكماؿً :من هللا تعاىل التقليد اؼبذمـو  اإلسبلـاذا ذ

 تنوب عنو يف التفكَت، كىذا الفعل سبب يفللطاقات العقل كاالكتفاء بعقوؿ آخرين  ألف فيو تعطيبل
ففي اآلية  ،"ْٕ"الشعراء ﴾  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ :قاؿ تعاىل، اغبيد عن طريق اؽبداية كالصواب

 .(ْ)القرآف للتقليد كابطالو كعدـ تعطيل العقل متضمن فيها من ذـٌ ، ربفيز للتفكَت

لة كأمثاؿ خرل ؾبملة غَت مفصٌ كأ، كأخرل متشاهبة، فهم اؼبغزل من ؾبيء آايت ؿبكمةكمن ىنا يي 
، (ٓ)كعدـ صبوده كتعطيلو، يةاإلسبلمكيثرم العلـو  ،لتفكَت دبا يفيددقيقة كل ىذا لتحفيز العقل ل

ک گ گ گ گ  ﴿: ثَت من آايتو قاؿ تعاىلعبادة مأموران هبا يف كأيضا ن ف ر القرآكؽبذا كاف تدبٌ 

 ال ميٍطبػىقىة )فهي :فهذه القلوب اؼبنغلقة أبقفاؿ تعطيل العقل كالفكر، "ِْ" دمحم  ﴾  ڳ ڳ ڳ
كؽبذا اب، كتكوف أىبلن للخسراف كاؽببلؾ، تنحرؼ عن طريق الصو  (ٔ)معانيو( من شيء إليها ىبلص

 اإلسبلـرب داللة على احًتاـ كىو أك، ركفةبشركطو اؼبع اإلسبلـ يضان كانت حكمة االجتهاد يفأ
 للعقل كالتفكَت كالبحث.

                                                           
  .َّٔص، ّج ، تفسًن البغوي، البغوم (ُ)
 .َّٔص ، ّج ، تفسًن البغوي، البغوم (ِ)
 . ّْٕص ، ِج، تفسًن أبو السعود، أبوم السعود (ّ)

 .ُُٕص ، ٔج ، تفسًن البغوي، انظر: البغوم (ْ)
 .ُِٓص ، أصوذلا ووسائلها الدعوة اإلسالمية، انظر: غلوش (ٓ)
 .َِّص ، ٕج ، ابن كثًن تفسًن ، ابن كثَت (ٔ)



 
 

ُِْ 

 : يف دعوهتمالدعاة  كلتطبيق ىذا من

 _ تعلم التفكَت كمهاراتو ككيفية استثمارىا يف الدعوة.

البحث العلمي كاغبصوؿ على العلـو الدعوية كالشرعية اليت تسهم يف تكوين اؼبادة اغبرص على  _
 ليها الداعية اؼبفكر.العلمية اليت وبتاج إ

، كعدـ الركوف إىل التقليد، للوصوؿ إىل اغبق الواضح كاليقُت اعبليٌ كعدـ تعطيلو عماؿ العقل _ إ 
 من اىتمامو ابلعقل. باع دكف تعٌقل، كىو أحد أىداؼ اإلسبلـكاالت

ا بُت اؼبنافع _ استفادة الدعاة من كسائل اؽبداية اؼبمنوحة ؽبم يف ربصيل العلـو كاؼبهارات كالتمييز هب
 كاؼبضار يف دعوهتم.

، حىت تتشكل عقلية ارٌ لنافع منو كالبعد عن الضاباللتزاـ ا وبرص علىر على التفكٌ  بتحفيزه اإلسبلـك 
يف ربفيز اؼبسلم إىل التفكَت االهبايب فهو تفكَت راؽو  كيظهر ىذا جليان ، اإلسبلـىداؼ اؼبسلم كفق أ

مسلم، صفة مبلزمة لل اإلسبلـكبو االهبابية اليت جعل منها  يستفيد منو الدعاة يف ربفيز اؼبدعوين
 عندما حٌث عليها، كأمر هبا.

 الداعي نفس على ـباطر كبَتة إىل يقود كىو التفكَت التشاؤمي السليب الذم، كهنى عن نقيضو
 عن هني الدين كالدليل على ذلك، نسافاإل على اؼبذمـو كاػبوؼ، الوساكس سيطرة من كاؼبدعو

 .كالتفاؤيل االهبايب التفكَت إىل كالدعوة، كىاـ اليت ال مستند ؽباكنبذ اػبرافات كاأل (ُ)كالطَتة ـالتشاؤ 

فعندما قوبل من قريش بشدة أذل ، صورة نصعة من ىذا التفكَت االهبايبرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كييظهر 
فكاف رد  األخشبُت( ليهمع أطبق أف شئت جاءه ملك اعبباؿ فقاؿ:)إفكطغياف كانطلق مغمومان 

                                                           
كتاب ،  صحيحوطيبة( أخرجو البخارم يف  كلمة قاؿ الفأؿ كما قالوا الفأؿ كيعجبٍت طَتة كال عدكل ال كقولو ملسو هيلع هللا ىلص :) (ُ)

 (ٕٕٔٓرقم) ، ُُْٔص، ابب ال عدكل، الطب



 
 

ُِٓ 

 ًمنٍ  اّللَّي  ىبيٍرًجى  أىفٍ  أىٍرجيو بىلٍ »: رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف شدة الضيق كالكرب فبلوءان ابإلهبابية حيث قاؿ
هًبًمٍ  هي  اّللَّى  يػىٍعبيدي  مىنٍ  أىٍصبلى ئنا بًوً  ييٍشرًؾي  الى  كىٍحدى يػٍ  : منها كيف ىذا فوائد دعوية كايبانية كثَتة للدعاة(ُ)«شى

فلردبا وبيط ابؼبرء أمر يظنو شران كيكمن فيو ربفيز للدعاة للتفكَت االهبايب حىت يف أصعب الظركؼ _
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ :آف على ىذا اؼبعٌت يف قولو تعاىلخَت كثَت كيؤكد القر 

فبالتفكَت  "ُِٔ"البقرة  ﴾  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
وبارب الدعاة صعوابت الدعوة كاؼبدعوين، كاغبصوؿ على الثقة يف تسهيل هللا تعاىل  االهبايب كالتفاؤؿ

 ؽبم الطريق كاغبصوؿ على شبرة عملهم عاجبلن أك آجبلن.
كاؼبصاعب كالتفكَت  العقبات ربٌفها اعبنة إىل فبتدة طريق فهي الدعوة طريق يف النفس حظٌ  نسياف _

غم ما قابلوه بو ملسو هيلع هللا ىلص كرضبتو بقومو من رجاءه اؽبداية ؽبم ر كذلك ظاىر من شدة شفقة النيب  يف غَتىم
ىو البذؿ كالصرب  ما عليهمال تطوؿ هبم اغبياة فيتذكقوف شبرة غرسهم فكل  فقد، من صدكد كعدكاف

كالتفاؤؿ السيما بعض الدعاة اليـو يف بعض البلداف اليت تطارد الدعاة كربكم على كثَت من العلماء 
 .ة ابلطرد كالقتل كاغببسكالدعا

_ أف كثَتان من ان يف طياهتا منح قد ال تظهر للدعاة من بداية األمر إمبا ينالوهنا مع البذؿ كالصرب. 
  تسلية ؽبم كتثبيته _ الرضبة ابؼبدعوين كإف تسببوا يف األذل للداعية كيف ىذا االقتداء ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 لقلوهبم.

هبايب التخطيط اؼبستقبلي للدعوة فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص رمى إىل الصرب على صدكد اآلابء _ من التفكَت اال
أمبلن يف أف تظهر بذرة اػبَت كاالستجابة يف االبناء كمن بعدىم كيف ىذا نظرة متفائلة للواقع الدعوم 

 مستقببلن.

                                                           
-َُِْص، ّج، كاؼبنافقُت اؼبشركُت أذل  منملسو هيلع هللا ىلص النيب لقي ما ابب، كالسَت اعبهاد كتاب،  صحيحوأخرجو مسلم يف  (ُ)

 (ُٕٓٗرقم) ، ُُِْ



 
 

ُِٔ 

 ادلطلب الثاين: تطبيقات أسلوب احلوار.
كالًتبوية اليت هتدؼ إىل ، كاالقناع من األساليب القرآنية كالنبوية الدعوية ييعد أسلوب التحفيز ابغبوار

، فهو من أساليب اغبكمة فهاـ، كإقامة اغبجج كالرباىُت، كتنمية عقل االنساف كتفكَتهجبلء األ
 اؼبأمور هبا يف الدعوة إىل هللا تعاىل كاليت كضع القرآف كالسنة منهجها الواضح السليم.

هم منهجو القرآين كالنبوم، كالسعي إلتقاف مهارتو كلها كفى ، الدعاة العناية بوا ن على ؽبذا كاف لزام
كبراؾبها ما بُت ؿبلية ، ايـ اليت كثرت فيها اغبوارات ؾباؿ الدعوة، السيما يف ىذه األكاستثمارىا يف

 كالعامل أبسره. ة،دكلية على مستول الدكلك 
مار كعند الفشل فيو تكوف النتيجة اندالع اغبرب كضياع لغة العامل اليـو يف كٌف اغبركب كالد فهو

 (ُ)األمن كاالستقرار كىو كاقع مشاىد كمعركؼ
 سلوب التحفيزم اؼبهم تطبيقات كفوائد كثَتة منها:كللدعاة يف ىذا األ

كما كرد فا تعاىل حاكر مبلئكتو قبل خلق البشر   ،_أف اغبوار ىو اػبطوة األكىل يف الدعوة إىل هللا
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ :قولو تعاىليف 

  "َّ"البقرة  ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 (ِ)جيل( بعد كجيبلن  قرف بعد قرنن  بعضان  بعضهم ىبلف قوما): أم ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿
أف على قبل امتناف على البشر أبف ذكرىم تبارؾ كتعاىل يف اؼبؤل األ ابن كثَتكما يقوؿ   اآلايتيف ك 

كيستفيد الدعاة ( ّ)كاستكشافان عن اغبكمة ال اعًتاضان أك حسدان  ككاف رد اؼببلئكة استعبلمان ، يوجدكا
 : من ذلك

سلوب كتقديبو على غَته من األساليب السيما مع فئة الناس اليت هتتم بو كىم يبلؤكف تفعيل ىذا األ_
فحىت تكوف ، كنقد ككبوىا، ٌللكؿب، كمفٌكر،  ـبتلفة الساحة الدعوية اليـو ربت مسميات كألقاب

، كبياف اعًتاضاتو، كالسماح لو ابلرد، كتعليمو، الدعوة ابغبكمة البد من اعبلوس مع اؼبدعو، كؿباكرتو
 أك نزاع أك اختبلؼ كىذا من صميم عمل الدعاة. تعاؿو كتفنيدىا دكف 

                                                           
 .ٗٓص ، احلوار يف السًنة النبوية، السيد علي، انظر: خضر (ُ)

 .ُِٔص ، ُج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ِ)
 .ُِٔص ، ُ ، نفس اؼبرجع (ّ)



 
 

ُِٕ 

ضي اػبركج للناس كؿباكرهتم ف طبيعة الدعوة إؿ هللا تعاىل تقت) إ: بعضهم على ىذا اؼبعٌت بقولو كيؤكد
أك ؾبادلتهم...ذلك ألف الداعي ال يتوقع أف يذعن الناس إىل كعظو جملرد كونو داعيان حىت كلو كاف نبيان 

)  كيتضح ىذا من خبلؿ حوارات االنبياء مع أقوامهم:( ُ)مرسبل ن

 تعاىل أمر موسى فهذا فرعوف رغم طغيانو كتكربه كمنازعتو  تبارؾ كتعاىل يف الربوبية إال أف هللا
  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: كىاركف عليهما السبلـ دبخاطبتو كؿباكرتو ابلقوؿ اللُت

 لُت، بقوؿ كعصيانو، كشركو طغيانو عن فاهنو): أم "ُٗ_ُٕ"النازعات ﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 (ِ)( لطيف كخطاب

اتو كيفندىا بكل ثبات كيرد على اعًتاض ،سى عليو السبلـ لؤلمر فطفق وباكر فرعوفكاستجاب مو 
 ﴿( ّ)اػبالق، إلو كل شيء كربو كمليكو()منكرنا كجود الصانع :فرعوفحيث بدأ اغبوار بقوؿ  كيقُت:

 ."13-49"طو ﴾  مح جخ حخ مخ جس حس  مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح ىب يب جت حت خت

 ليها موسى عليو السبلـ كبُت عدـ علموإففرعوف بدأ حواره ؼبوسى إبنكار اغبقيقة اليت كاف يدعو 
 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ليو موسى فهو من قاؿ: إلق الذم يدعو ابوجود اػب
 "18"القصص 

كبياف اغبق فقاؿ لو ، ابطيلدكره يف اغبوار قاـ بدحض ىذه األ كعندما ارتٌد الكبلـ إىل موسى ليأخذ
أم: الذم خلق ، "10طو:" ﴾  مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح ﴿مبينان صفة اػبالق جل كعبل: 

 .(ْ)كيسر ذلك ؽبم ، اتقاف كسول خلقهم كىداىم ؼبنافعهماػبلق كصورىم يف

يف حوارات القرآف كىذا منهج  (ُ)كاضح( كاؼو   كيف تلك اإلجابة من موسى بياف كتقرير )شاؼو 
كاتسم فيها ، عليهايركز  حيث كاف ابطيلكجود اػبالق كالرد على الشبو كاألقضااي العقيدة كاثبات 

ـٌ يف نبذ الوثنية   .كالشرؾ كالدعوة إىل التوحيدابلوضوح التا

                                                           
 .ّٖص ، احلوار يف السًنة النبوية، السيد علي، خضر (ُ)
  َٗٗ ص، ًن السعديتفس، السعدم (ِ)

 .ِٕٗص، ٓج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ّ)
 .ُّٖك ُّٕص ، ُٖج، تفسًن الطربي، الطربمانظر:  (ْ)



 
 

ُِٖ 

 :ة فيورد شبهة أخرل ؼبوسى معتقدا أهنا تقٌوم حجتو يف االنكار قائبلن كيعود فرعوف للمقارعة كااجٌ 

نتبعهم يف هبم كقد كذبوا كظلموا كمل يعبدكا هللا تعاىل ككبن  كيف: أم ﴾  مح جخ حخ مخ جس حس﴿
 كىم قد أقتدكا هبا.نكرت عبادة اػبالق أك ففرعوف وبتٌج بتقليد األمم السابقة اليت كفرت  (ِ)ذلك

ٱ  ﴿: كأييت اعبواب من موسى مرة أخرل عند استبلمو اغبوار فيقوؿ داحضان تلك الشبهة يف ثقة

 ."11"طو  ﴾  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
بٌُت لفرعوف أف كل عمل عملتو األمم السابقة من كفر كانكار فهو موجود كمثبت عند هللا حيث 

وؽ كلزايدة أتكيد تلك اغبقائق عن هللا تعاىل فقد قاـ موسى بسى ؛ (ّ)يط بو كال ينساهتعاىل كىو ؿب
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ :قاؿف اؼبزيد من األدلة على قدرة هللا تعاىل كبديع صنعو

"طو  ﴾  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
 :كتطبيقات منها. كيف ذلك للدعاة دركس "11-14

وارات العقدية من اغبوارات اؼبهمة يف القرآف للداعية كاليت ال ينبغي اقتحامها إال عن علم _أف اغب
 راسخ للرد على اجملادلُت فيها.

بل  ؛الطرؼ اآلخر يف الكبلـحقوؽ  دكف ىضم اؼبقارعة كااجة تكوف ابلدليل الواضح البٌُت أف  _
 دىا كما فعل موسى عليو السبلـ.الداعية بتفني لو اغبرية يف عرض أابطيلو مث يقـويًتؾ 

اي  من ربكماف :_ اإلجابة عن أسئلة ااكر جزء مهم من أدب اغبوار القرآين ففرعوف عندما سأؿ
 كافية كافيو.  عطاه موسى ردكدان ابؿ القركف األكىل؟ أ كما، موسى ؟

اجو عن مساره _ أنو إذا قاؿ ااكر شيئان يغضب الداعية فبل يكوف ىذا سببان لقلب اغبوار كاخر 
كرغم ىذا نقشو موسى كحاكره  لو غَتم،ما علمت لكم من إ: كقاؿ ،أن ربكم األعلى: ففرعوف قاؿ

  هبم فيها.دبا يدحض أقاكيلو فتلك أخبلؽ االنبياء كالدعاة يقتدكف إال عليو  كمل هببٍ 

 كفبا يتعلمو الدعاة أيضان من تطبيقات من أسلوب اغبوار:

                                                                                                                                                                                     
 .َٔٓص، تفسًن السعدي، السعدم (ُ)
 .َٔٓص، تفسًن السعدي، السعدم انظر: (ِ)
 .َٕٓص، تفسًن السعدي، السعدم. ِٖٗص، ٓج، تفسًن بن كثًن ، انظر: ابن كثَت (ّ)



 
 

ُِٗ 

قرآف كالسنة بو دليل على رضبة هللا تعاىل بعباده أف مل يقسرىم على اإلذعاف _ أف اغبوار كاىتماـ ال
دكف بياف كتوضيح فقد حاكر االنبياء كما ذكر آنفان أقوامهم كحاكر ملسو هيلع هللا ىلص صحابتو رضواف هللا تعاىل 

سبلـ ابتباعو كما حاكر اؼبشركُت كاؼبنافقُت كاليهود كيف كل ىذا داللة كاضحة على رضبة اال،  عليهم
)كال يبكن لرسالة بنيت على الرضبة إال أف تسلك مسلك الرضبة ابػبلق على : كيف ىذا يقوؿ بعضهم

 ( ُ) اختبلؼ عقائدىم كمذاىبهم كاغبوار أحد مسالك الرضبة ابإلنساف(
)على منهج العقل اؼبنضبط : _ أف تكوف تربيتهم كمنهجهم اغبوارم مع الطرؼ اآلخر قائمة

فبل يبيلوا كل اؼبيل عنهما؛ فبل تعارض بينهما كقد أمر هللا تعاىل اباللتزاـ بشرعو كما هنى ( ِ)ابلشرع(
 عن تعطيل العقل كصبوده.

عندىم  دراؾ العقليٌ عليو الختبلؼ مستوايت الفهم كاإل اػببلؼ كالنزاع بُت البشر أمر جيبلوا_أف 
 پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿يقوؿ هللا تعاىل:، (ّ)عز كجل توحكم كىو من

، "ُُٗ-ُُٖ "ىود ﴾  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
لكنهم ـبتلفُت يف أدايهنم كعقائدىم كآرائهم كما  در على جعلهم على دين كاحد؛أم أف هللا تعاىل قا

 كمذاىبهم ككبلهم مللهم كاعتقادات أدايهنم يف الناس بُت اػبيٍلفي  يزاؿ )كال: يقوؿ ابن كثَت أم
ليكوف اختبلفان مثمران مؤلًٌفان ال منفران مفرقان كما ييرل من ؛ كىذا االختبلؼ أراده هللا تعاىل، (ْ)كآرائهم(

.  حاؿ األمة اليـو
فا تعاىل مل ىبلقنا للخبلؼ كاالختبلؼ إمبا ؼبا ينتج عن ىذا االختبلؼ من نتائج تفضي أبصحاهبا 

دبعٌت كجود ، (ٓ) "ُُٗىود "﴾ٿ ٿ ﴿ :إما إىل اعبنة أك إىل النار كىو ما يراد من قولو تعاىل
خرل استثناىا هللا تعاىل من ىذا االختبلؼ فضي هبا إىل النار كأطائفة زبتلف اختبلفان مذمومان يي 

 فهذه ىي الفائزة بسبق السعادة كالتوفيق من هللا تعاىل.، فعرفٍت بفضلو اغبق كمل زبتلٍف فيو

                                                           
 .ِٖص، مرجع سابق، حلوار يف السًنة النبويةا (ُ)

 َٔص ، احلوار يف السًنة النبوية (ِ)

 .ُّص ، أمحد ديدات منوذجا يف العصر احلديث، احلوار وادلناظرة يف اإلسالم، إبراىيم بن عبد الكرًن، انظر: السنيدم (ّ)
 .ُّٔص، ْج ، تفسًن بن كثًن ، ابن كثَت (ْ)
 .ٗص، ـُْٗٗىػ_ُُْٓ، ُط:، دار اؼبنارة، أصول احلوار وآدابو يف اإلسالم، عبدهللاصاحل بن ، انظر: بن ضبيد (ٓ)



 
 

َِِ 

ابلقسط  -أم يف االختبلؼ-قـو  تعاىل فيو )إمبا علينا أف ن: كيؤكد بعضهم على ذلك فيقوؿ
﮳   ﴿: ..يقوؿ هللا تعاىل.كالعدؿ ﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿  ﯀ ﯁      ﮾  ﮹  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮷  ﮸ ، (ُ) ( "ٖ"اؼبائدة ﴾   ﮴ ﮵ ﮶

كىو التصرؼ السليم ذباه  ،خرىو ما يطبقو الدعاة عند اغبوار مع الطرؼ اآلفالقسط كالعدؿ 
تغلغل يف نفسو كاغبقد أف ت،  البشر، حيث ال يًتؾ الداعية ؼبشاعر الكرهاالختبلؼ الطبيعي بُت

 نصاؼ حىت ال يتحوؿ أسلوب اغبوار من ؿبفز للمدعو إىل مثبط كمنفر لو.فتحملو على ترؾ اإل
كإدراؾ فمن غَت الطبيعي أف تنتظم كل عقوؿ البشر كمداركهم على كتَتة كاحدة كخط كاحد مستقيم 

كاحد  مبطؿباكلة قسر اؼبدعوين على االنتظاـ يف  فبل يهدركنو يفلدعاة كقتهم فر ليو  ذلك كااليباف بو
يهم ضماف كليس عل، قامة اغبجج يف الببلغبل عليهم اإليضاح، كإ؛ ابعبداؿ السقيمأك اضاعة اغبوار 

ـٌ اعبداؿ ألف فيو معٌت اػبصومة إال ما كاف منو ابغبسٌت  عدـ االختبلؼ بُت الناس، فا تعاىل ذ
ـٌ اعبدؿ أك مدحو على مراد اجملادؿ كيرتكز فييحمد منو ما يرمي إىل اغبق، كما كىدفو من اعبداؿ ، ذ

"النحل ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿:حيث أمر هللا ابعبداؿ اغبسن يف قولو( ِ)خالف ذلك كاف مذمومان 

لُت يقوؿ ابن كثَت:)أم: من احتاج منهم إىل مناظرة كجداؿ، فليكن ابلوجو اغبسن برفق ك  "ُِٓ
 .(ّ)كحسن خطاب(

يو حسنان فبا يدٌؿ على دخوؿ اعبداؿ اغبسن عند اغباجة إليف اآلية أف يكوف عبدؿ كيظهر من األمر اب
كاعبداؿ اغبسن مع اػبلق كلهم حىت مع أىل الكتاب، كىذا مع من ، يف اغبكمة يف الدعوة إىل هللا

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿تعاىل يقوؿ  فا، (ْ)نقيضوهبدم معهم ىذا األسلوب كال وبتاجوف معو إىل 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 :(پ پ پ پ) (ٓ)(ال زباصموىم): أم (:ٻ ٻ)  "ْٔ" العنكبوت    ﴾﮲ ٹ ڤ ڤ ڤ
                                                           

 كما بُت، بتصرؼُُٕ-ُُٔص، ـَُُِ-ىػُِّْ، ُط:، دار كجوه للنشر، الصحوة اإلسالمية، عبد الكرًن، بكار (ُ)
 الشرطتُت توضيح من الباحثة.

 . َْص، مرجع سابق، احلوار وادلناظرة يف اإلسالم أمحد ديدات منوذجاً انظر : (ِ)

 .ُّٔص ، ْج ، تفسًن بن كثًن، ابن كثَت (ّ)
 .ُِّص، ُٕج ، تفسًن الطربي، ككذلك: الطربم، ُُِْ-ُُِّص ، تفسًن ابن عطية، انظر: ابن عطية (ْ)

 ِْٕ ص، ٔ ج، تفسًن البغوي، البغوم (ٓ)



 
 

ُِِ 

كيستفيد  (ُ)كهتجينو( الباطل عن كرد كربسينو، اغبق إىل كدعوة كبلـ، كلُت كلطف خلق حبسن)
 الدعاة من ىذا:

غَت اؼبسلمُت دكف علم كدراية دبا عليو عقائدىم كحججهم كأدلتهم ة اغبوار مع _ عدـ اقتحاـ عبٌ 
فهمها كاالستعداد ؽبا قبل اغبوار كيف ىذا ربفيز للداعية نفسو ليكوف مؤىبلن ػبوض غمار اغبوارات ك 

 كاالنتصار للحق فيها.

ق كرد فيزىم على قبوؿ اغب_ تقدًن حسن اػبلق معهم يف اغبوار كالنهي عن اػبصومة الشديدة ؽبم كرب
  الباطل.

( ِ))إقامة اغبجة كدفع الشبهة(: أف يكوف مقصد الداعية من اغبوار الوصوؿ إىل اغبقيقة عن طريق_

ال ، د الدعوة من خبللوعلى قبوؽبا، كربقيق مقاص -كليس اجبارىم- كربفيز اؼبدعوين أك اؼبتحاكرين
ظىٍرتي  مىا:)كيف ىذا يقوؿ الشافعيجملرد التغلب كافحاـ اػبصم  دان  نى  اغبىقًٌ  عىلىى ًإالَّ  الغىلىبىةً  عىلىى أىحى

كقاؿ مرة ألحد ، دبعٌت مل يكن نبو االنتصار أك الغلبة بل مقصده من حوراه اغبق كحده (ّ)ًعٍنًدم(
مىٍسأىلىةو( يف  نػىتًَّفقٍ  ملىٍ  كىًإفٍ  ًإٍخوىانن  نىكيٍوفى  أىفٍ  يىٍستىقيمي  )أىالى : مناظريو

(ْ)  

خر قتضي كجود نقاط خبلؼ مع الطرؼ اآلية كذبٌرده، فطبيعة اغبوار تالداعكىذا يستلـز إخبلص 
د الداعية كعدـ ذبرٌ  (ٓ))مواجهة فكرية بُت طرفُت متعارضُت أك متقاربُت بينهما بعض اختبلؼ(: ألنو

كىذا وبكم على النتقاؿ لبلنتصار للنفس من اػبصم، كا، اثناء ىذه اؼبواجهة يؤدم إىل ترؾ اغبجج
ككسبو لعداكة ، الداعية ىل تثبيطللتحفيز تؤدم إ من أف تكوف أسلوابن  كبدالن ، ابلفشلأغلب اغبوارات 

                                                           
 ِّٔ ص، تفسًن السعدي، (السعدمُ)

 .ٕص ، مرجع سابق، سالميف اإل أصول احلوار وآدابو، بن ضبيد (ِ)
 - دمحم فنشأ، شاابن  إدريس أبوه كمات، بغزة كلد، السائب بن شافع بن عثماف بن العباس بن إدريس بن هللا دمحم عبد ىو :أبو 

 نيف كلو كمائتُت أربع مات سنة، اؼبدينة إىل -لئلمامة كأتىل أفىت كقد سنة كعشرين نيف ابن كىو- كارربل، أمو حجر يف يتيما
 .ٕٔ -ٓص ، َُج، الشافعي اإلماـ، العاشرة الطبقة، مرجع سابق، سًن اعالم النبالء، انظر: الذىيب، سنة سوفكطب
 .ِٗص ، َُج ، سًن اعالم النبالء، الذىيب (ّ)
 .ُٔص ، َُج ، نفس اؼبرجع (ْ)
 .ُْص ، مرجع سابق، احلوار يف السًنة النبوية، خضر (ٓ)



 
 

ِِِ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ٺ ية رؼ اآلخر ؽبذا قاؿ هللا تعاىل يف ختاـ اآلالط

    ﴾﮲ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
_ ترؾ اغبوار كاهناؤه مع من ال يقصد منو إال اعبدؿ كاػبصومة كالتكرب كال يهدؼ للحق كالقبوؿ 

 اجملادلة ؾبرد منها القصد يكوف ال أف ): ل إذ ال فائدة من كراء ذلك كيف ىذا يقوؿ السعدمابلدلي
 ( ُ)(الكتاب أىل من ظلم من إال اػبلق، كىداية اغبق بياف القصد يكوف بل العلو، كحب كاؼبغالبة

ـٌ _   زىًعيمه  أىنى »: يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، ألىدافها نهى عنو حفاظان على الدعوة كربقيقان كال اؼبراء أم: اعبدؿ،ذ
افى  كىًإفٍ  اٍلًمرىاءى  تػىرىؾى  ًلمىنٍ  اعبٍىنَّةً  رىبىضً  يف  بًبػىٍيتو  قِّا كى   (ِ)«ؿبًي

كفيو ضبل للخصم على  (ّ)(كربض اعبنة أم ما حوؽبا فبا ىو خارج عنها، )الضامن كالكفيل: كالزعيم
كيفتقر ، كاغبرص على الغلبة فحاـ اػبصماؼبراء يستهدؼ فقط إألف  (ْ)بفضلوعدـ الًتفع على ؿباكره 

 .ججاغبك ، دلةاأل إىل يف أغلبو
كشحنو ، ىل تثبيط اؼبدعوىو نقيض لو إذ يدفع إ التحفيز؛ بلكاعبدؿ هبذا اؼبعٌت ال يدخل ضمن 

 ابلعداكة، كنريد منو ما كاف حسنان ؿبمودان حىت يؤيت التحفيز بو شباره اؼبطلوبة.
عندما حاكر قومو من أعلى جبل  منذ االنطبلقة األكىل للدعوةأيضان   اغبوارملسو هيلع هللا ىلص كاستخدـ رسوؿ هللا

هبدؼ من مناقشات كحوارات  الصفا، ككذلك ما دار بينو كبُت مشركي مكة من أايـ الدعوة األكىل
، كيظهر ىذا من صحيح البخارم فإف اؼبئة حديث األكىل منو احتوت على طبسة التعليم كالدعوة

 للحوار كمن تلك اغبوارات اليت يتعلم منها الدعاة دركسان تطبيقية كأخبلقية (ٓ)حواران ـبتلفان. كثبلثُت
 :ملسو هيلع هللا ىلص مع عتبة بن ربيعة حواره

                                                           
 "ِّٔص، تفسًن السعدي، السعدم  (ُ)

السنن كأخرجو البيهقي يف ، (ََْٖرقم )، ُٕٖص ، ابب يف حسن اػبلق، كتاب االدب،  السننأخرجو أبو داكد يف   (ِ)
، َُج ، فاحشة أك حبد عضو أك النسب عضو إىل اؼبزاح يف ىبرج مل ما الشهادة بو ترد ال اؼبزاح ابب، كتاب الشهادات،  الكربى

انظر: السلسلة ، : لو شواىد يرتقي هبا اىل درجة اغبسنلسلة الصحيحةالسكقاؿ االلباين يف ، (ُُِٕٔ) رقم، َِْص
 (ِّٕرقم )، ِٓٓص ، ُج ، الصحيحة لؤللباين

، ُط: ، دار ابن حـز، تدقيق :دمحم نصر الدين األلباين، عون ادلعبود على شرح سنن أيب داود، شرؼ اغبق العظيم، آابدم (ّ)
 (ُِِٖص )، ََْٖ، حديث رقم، ُج ، ـََِٓىػ_ُِْٔ

 ( ُِِٖص )، ُج ، عون ادلعبود على شرح سنن أيب داود( انظر: ْ)

 ْٖص ، النبوية السًنة يف احلوار انظر : (ٓ)



 
 

ِِّ 

ـى إلىٍيًو عيتػٍبىةي حىىتَّ جىلىسى إىلى رىسيوًؿ اّللًَّ )... ٍيثي قىٍد عىًلٍمتى ًمٍن إنَّكى ًمنَّ ، ايى اٍبنى أىًخي: فػىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلصفػىقىا ا حى
طىًة يف اٍلعىًشَتىةً  كىاًف يف النَّسىبً ، السًٌ .. .كىًإنَّكى قىٍد أىتػىٍيتى قػىٍومىكى أبًىٍمًر عىًظيمو فػىرٍَّقتى ًبًو صبىىاعىتػىهيمٍ ، كىاٍلمى

ا بػىعٍ  هى افىاظٍبىٍع ًمٍتًٌ أىٍعًرٍض عىلىٍيكى أيميورنا تػىٍنظيري ًفيهىا لىعىلَّكى تػىٍقبىلي ًمنػٍ قيٍل : ملسو هيلع هللا ىلصفػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اّللًَّ : قىاؿى  .ضىهى
ا اأٍلىٍمًر مىاالن صبىىٍعنىا لىكى ، ايى اٍبنى أىًخي: قىاؿى  ؛ أىظٍبىعٍ ، ايى أىابى اٍلوىلًيدً  ذى إٍف كيٍنتى إمبَّىا تيرًيدي دبىا ًجٍئتى بًًو ًمٍن ىى

نىا،  مىاالن ًمٍن أىٍموىالًنىا حىىتَّ تىكيوفى أىٍكثػىرىنى  ؾى عىلىيػٍ بىةي .كىًإٍف كيٍنتى تيرًيدي ًبًو شىرىفنا سىوٍَّدنى ، ..حىىتَّ إذىا فػىرىغى عيتػٍ
 ؛ لي أىفػٍعى : قىاؿى  ؛ فىاظٍبىٍع ًمٍتًٌ : قىاؿى ، نػىعىمٍ : أىقىٍد فػىرىٍغتى ايى أىابى اٍلوىلًيًد ؟ قىاؿى : قىاؿى ، يىٍستىًمعي ًمٍنوي  ملسو هيلع هللا ىلصكىرىسيوؿي اّللًَّ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ }فػىقىاؿى ًبٍسًم اّللًَّ الرَّضٍبىًن الرًَّحيًم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ

ا عىلىٍيوً  مثيَّ مىضىى رىسيوؿي اّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص " ٓ: ُ: "فصلت {  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ا يػىٍقرىؤيىى  .ًفيهى
ا ًمٍنوي  عىهى بىةي  فػىلىمَّا ظبًى عي ًمٍنوي ، أىٍنصىتى ؽبىىا، عيتػٍ ا يىٍسمى ا عىلىٍيًهمى ٍيًو خىٍلفى ظىٍهرًًه ميٍعتىًمدن مثيَّ انٍػتػىهىى  ؛ كىأىٍلقىى يىدى

ا هى ًة ًمنػٍ دى مثيَّ قىاؿى ، رىسيوؿي اّللًَّ صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى إىلى السٍَّجدى ٍعتى ايى أىابى اٍلوىلًيًد : فىسىجى ٍعتى  مىاقىٍد ظبًى ، ظبًى
 منها:كتطبيقات كللدعاة يف ىذا اغبوار دركس  (ُ) (فىأىٍنتى كىذىاؾى 

كنداء لطيف أك كنية ؿبببة أك اشارة _ ربفيز ااكر على بدء اغبوار كمقابلة عرضو للحوار بتلطف  
كخاطبو بكنيتو حىت أيخذ الكبلـ بينهما ؾبراه فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص طلب من عتبة أف يقوؿ ما لديو ؿبفزة 

كبُت لو أنو سيلقي لكبلمو السماع بعكس ما لو جد ااكر من خصمو نفورا أك عدـ ، اليت عرؼ هبا
ضبط انفعاالت اػبصم ل كىذا يؤدم، ففي ىذا تثبيط لو كتقليل من شأنورغبة يف اغبوار من بدايتو 

ڇ ڇ  ﴿:  تعاىل يقوؿمن خبلؿ استخداـ الكلمة اغبسنة اليت ال تستثَت فيو الغضب، فا نفسو

  "ّٓ"اإلسراء  ﴾  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
ـي خصمو لو  فيتعلم  السيما ما كاف منو مناقضان ؼبا نواه الداعية من دعوتو_أف ال يستفز الداعيةى كبل

ءىم هبا كمل يكن فعتبة كضع أماـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص عدة أىداؼ لدعوتو ايل جا، ضبط انفعاالتو عند اغبوار
أم كاحد منها ىو ىدفو ملسو هيلع هللا ىلص كرغم ذلك مل يغضب كمل ينفعل كيتعلم الدعاة من ذلك السيطرة على 

 انفعاالهتم ألهنا مهارة إذا فقدت يف اغبوار انتهى فوران أك ربوؿ إىل معركة طاحنة. 

                                                           
ص ، ُ، ج، دار احياء الًتاث العريب، ربقيق : مصطفى السقا كآخركف، السًنة النبوية، أبو دمحم عبد اؼبلك، ابن ىشاـ (ُ)

ُّّ_ُّْ. 



 
 

ِِْ 

مهارة اإلنصات كحسن االتصاؿ مع كىذا يعٍت اتقاف _ترؾ اجملاؿ للمدعو ااكر لبياف حججو كاملة 
فالرسوؿ استمع من عتبو حىت فرغ من كبلمو كمل يقاطعو البتة كأتكد أنو أنتهى من كبلمو ، ااكر

بسؤالو الصريح عن ذلك كيف ىذا تكرًن للمحاكر كعدـ ايقاد لغضبو دبقاطعتو كيتعلم الدعاة من ىذا 
 رات البلزمة للدعاة فيو.أدب اغبوار كاؼبهاتطبيق مهارة االنصات ألهنا من 
فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قرأ على عتبة آية فصلت ، كامتبلؾ مهارة العىرض كالبياف_بسط الدليل كاغبجة للمحاكر 

اليت تؤكد على نبوتو كيف ىذا تقدًن للدليل القاطع على موضوع اغبوار فالداعية قبل أف يلج للحوار 
ر جيدان كتقدًن ما يتناسب معو حىت ال يتجاكز فيخرج ابغبوار عليو إبعداد أدلتو كفهم موضوع اغبوا

 عن موضوعو.
كمن اغبوارات الًتبوية اؽبادفة اليت كردت يف السنة حوار الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مع الشاب الذم جاءه يستأذنو 

ٍف يل اًبلٌزًنى فىأىقػٍبىلى اٍلقىٍوـي عىلىٍيًو  فػىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص)ًإفَّ فػىىتن شىاابِّ أىتىى النَّيبَّ : يف الزن فقد ركم ايى رىسيوؿى اّللًَّ اٍئذى
ريكهي قىاليوا مىٍو مىٍو فػىقىاؿى  : فىجىلىسى قىاؿى «اٍدنيٍو »فػىزىجى نى ًمٍنوي قىرًيبنا قىاؿى ؟»فىدى بُّوي أًليمًٌكى : الى كىاّللًَّ جىعىلىًٍت  «أىربًي قىاؿى

 : . قىاؿى اءىؾى اهًتًٍم.كىالى »اّللَّي ًفدى بُّونىوي أًليمَّهى :  « النَّاسي وبًي ؟»قىاؿى قىاؿى الى كىاّللًَّ ايى رىسيوؿى اّللًَّ  «أىفػىتيًحبُّوي اًلبٍػنىًتكى
 : . قىاؿى اءىؾى بُّونىوي لًبػىنىاهًتًمٍ »جىعىلىًٍت اّللَّي ًفدى : ...«كىالى النَّاسي وبًي هي عىلىٍيًو كىقىاؿى اللَّهيمَّ اغٍ »قىاؿى ًفٍر ذىنٍػبىوي، فػىوىضىعى يىدى
وي  ٍن فػىٍرجى ٍر قػىٍلبىوي، كىحىصًٌ  (ُ)قاؿ: فػىلىٍم يىكيٍن بػىٍعدي ذىًلكى اٍلفىىتى يػىٍلتىًفتي ًإىلى شىٍيءو( «كىطىهًٌ

منو  على ذبنب ىذا الفعل القبيح الذم تنفري  تحفيزوسيلة تربوية للكاستخدـ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اغبوار  حيث 
مر ال ترضاه النفوس غَتة لديو، كموضحان لو أف ىذا األان عاطفة الالنفوس، كخاطب الشاب مثَت 

 كبٌُت أنو كما ال وببو ىو كال يرتضيو ارمو فالناس كذلك يفعلوف. ،الغيورة

كقد قابل النيبُّ ىفوة ىذا الشاب بقلب الرؤكؼ الرحيم على أصحابو فلم ينهو رغم زجر الصحابة لو، 
يظهر  ذامن ىك ، لنيب ملسو هيلع هللا ىلص أبصحابوطلبو، كيف ىذا دليل على رضبة اغلظ لو يف القوؿ رغم عظم كمل يي 

 كمنها: عليمهمكتربية أصحابو كت االقناعبعض مبلمح ىذا األسلوب النبوم الكرًن يف للدعاة 
                                                           

ص ، ُج، السلسلة الصحيحةاأللباين يف عنو كقاؿ  (ُُِِِ)رقم ، ْٓٓص ، ّٔج ، دادلسنأخرجو األماـ أضبد يف  (ُ)
( كىذا سند صحيح رجالو كلهم ثقات رجاؿ َُٔٔ) الشاميٌن( كيف ٕٕٗٔ)لكبًن الطرباين يف ا( :أخرجو  َّٕ )رقم، ُِٕ

 .ُّٕانظر: ص ، الصحيح
 



 
 

ِِٓ 

 _ عدـ التعنيف للمدعو كإف كاف فعلو كبَتان حىت يتم التبيُت لو كاقامة اغبجة عليو فقد يكوف جاىبلن 
إال  كم أك مضطران أك أم سبب آخر كهتيئة اعبو اؼببلئم للحوار كاالقناع فلم يبدأ الرسوؿ كبلموللح

إلدراؾ اػبطأ يف ؛ كيف ىذا دفع كربفيز للمخاطب لبلستمرار يف اغبوار ،بعد جلوس الشاب قريبا ن منو
 فعلو أك قولو ألف التعنيف قد يفضي بو إىل العناد كاإلصرار كسبكن الشيطاف منو. 

دنو "كىذا " أي  ببل تنفَت أك زجر منو القربطلب عاطفيان كحسيان فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص _ احتواء اؼبخطئ 
اإلدنء كالقرب ربفيز عاطفي للمدعو تشعره برغبة الداعي يف اػبَت لو كإف كاف ـبطئان كيف ىذا تثبيط 

  ف يف نفسو كإاثرة ؼبكامن اػبَت كابة.لنزغات الشيطا

الذم تعرض فيو القضية كيستفهم منها عن موقف  ابإلقناع عن طريق الربط اؼبنطقي بة عقلوـباط_
اؼبدعو للتأكيد على ما يريده الداعية فالرسوؿ عندما عرؼ من الشاب رفضو غبصوؿ األمر اؼبنفر 

معر   كؼ كمتبادر من حاؿ اآلخرين أيضان كيف ىذا ربفيز كحث للعقلارمو بُت لو أف ذلك منطقيا ن
  كقلبو.كاحياء للفكرة الصحيحة حىت أتخذ مكاهنا من عقل اؼبخاطب 

يف اغبوار مع الشاب بذكر ااـر  النيب ملسو هيلع هللا ىلصتدرٌج التدرج يف اغبوار للوصوؿ إىل مرحلة اإلقناع فقد _
 ليثَت يف نفس الشاب ؛ابألـ اليت ىي ألصق ااـر ابؼبرء كأكثرىٌن حبان كتقديران ؽبا، كغَتةن عليها مبتدئن 

كالتدرج يف اغبوار فيو ربفيز للمدعو لتتبع ، مر الكبَت يف خطرهالرفض الشديد كالنفور من ىذا األ
 تفاصيل اؼبوضوع اؼبطركح كاشباع التفصيل فيو كصوال لئلقناع اؼبرجو ركيدا ن ركيدان.

أك ازدايد كتَتىا كتوجيهها _ إاثرة عواطف ااكر االهبابية كاغبرص من الداعية على عدـ انفبلهتا 
عاطفة الغَتة جملرد ااثرهتا امبا ليصل إىل ىدفو منها كىو احساس  ػبدمة اغبوار فالرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مل يثرٍ 

 لشاب دبشاعر الغَتة للكف عن فعلو ربفيزان كحثان لو على اػبَت كتثبيط دكافع الشر يف نفسو.ا

اكر إذ النوع من اغبوارات اليت يبدر فيها اػبطأ الكبَت من ا_ الدعاء للمخطئ أسلوب نفع يف ىذا 
ابلدعاء تسكن نفسو كتطمئن كيف ىذا ربفيز ظاىر للمدعو يعطيو دفعة أمل يف ذباكز خطئو كالعدكؿ 

 عنو.



 
 

ِِٔ 

_كحواره ملسو هيلع هللا ىلص مع عتبة كغَته من مشركي _ أف اغبوارات النبوية يف اؼبدينة زبتلف عن حوارات مكة 
)فقد جاء اغبوار يف القرآف مناسبا كذلك ، ككذلك اغبوارات القرآنية بُت اؼبكي كاؼبدينقريش_ 

.أما يف اؼبدينة .ليةلظركؼ الدعوة يف مكة مث اؼبدينة حيث نسب يف مكة ظركؼ الدعوة الفردية كالقب
يف اؼبدينة عنها كتعددىا  اغبوار ييقصد هبذا اتساع مواضيع (ُ)مر أشبو حبوار اغبضارات(فقد كاف األ

ككجود فئات متعددة من الناس   ،البيئتُت اؼبختلفتُتاتساع عقلية اؼبخاطبُت يف تغَت ك مع يف مكة 
، كضباية الدعوة، كغَت ىذا فبا أدل إىل تنويع اغبوار معهم لتحقيق اؽبدؼ، كاليهود، كظهور اؼبنافقُت

 (ِ)العملية الدنيوية تطبيقان كتنظيمان  منصبان على حياة اؼبسلمحواره ملسو هيلع هللا ىلص فيها كاف ف

لتحفيز اؼبدعوين كمن ىذا يستفيد الدعاة تنويع أساليبهم اغبوارية دبا يناسب بيئة اغبوار كزمانو كمكانو 
فاغبوار مع الناس اليـو ىبضع ؼبتطلبات ، كبث ركح اغبماس فيهم لبلستجابة للدعوة كربقيق شبراهتا

هم الفكرم كالثقايف كالسياسي ايل يعاصركنو فيحتاج الدعاة إىل فتح بيئية كأسلوبية تتناسب مع كاقع
قنوات مرنة كاستحداث أساليب مناسب ػبوض القضااي اغبوارية اؼبختلفة اليت سبوج هبا ؾبتمعاهتم 

فلم يًتؾ قناة من قنوات اغبوار إال كاستثمرىا فكانت حواراتو مشولية كقدكهتم يف ذلك نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص 
 ؛ كاف أسلوب اغبوار عنده ملسو هيلع هللا ىلص كسيلة مهمة يف إيصاؿ رسالة هللا تعاىل كتبليغهاك ، داخلية كخارجية

كأجاب عن ، لتطبيق أحكاـ اإلسبلـ، فكما حاكر ملسو هيلع هللا ىلص الرجاؿ حاكر النساء كبٌُت ؽبن اغبجة
قصة اجملادلة يف من ذلك كى القرآف حك ، صدركما استغلق عليهن فهمو بكل رضبة كرحابة ، أسئلتهن

 .(ّ)كأنزؿ يف ذلك قرآنن ييتلى، كظبع هللا تعاىل حوارنبا ،زكجها كاليت جاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

كمهارة ربتاج أنو ليس كل داعية مؤىل للحوار إمبا ىو ك ، أنبية أسلوب اغبوار للدعوةفبا سبق يتضح 
كأف الداعية الغَت مؤىل للحوار ، ف كالسنة فيوعميق ؼبنهج القرآ يب يسبقهما فىهمكتدر  ،لطوؿ مراف

 أساليب النجاح فيو.لكثَت من  كاف يلج ابب اغبوار مفتقران يضٌر الدعوة أكثر فبا ينفعها السيما إف  

                                                           
 بتصرؼ.، ْٔص ، احلوار يف السًنة النبوية، السيد علي، خضر (ُ)
 .ٕٕص ، مرجع سابق، احلوار يف السًنة النبوية، خضرانظر:  (ِ)

 .ّْص ، ٖج ، تفسًن بن كثًن، انظر: ابن كثَت (ّ)



 
 

ِِٕ 

كالتزموا آبدابو كيتضح أيضا كيف أف أسلوب اغبوار إذا ما استخدمو الدعاة بطريقة منهجية كسليمة 
أدعى لتحفيز اؼبدعوين كاؼبتحاكرين للوصوؿ إىل اغبقيقة كاالنصياع ؽبا عند عرض  فإف ىذا يكوف

كأرجى فائدة كشبرة يف ، األدلة الدامغة كاغبجج اؼبوثقة فيكوف بو حثُّ اؼبدعوين كربفيزىم أكثر نفعان 
 ميداف الدعوة.

 

 اخلامتة.
كقطف شبرتو حيث ٌت فيو ، اسبتوخهللا تبارؾ كتعاىل أف كفقٍت للوصوؿ إىل  أضبدي ...كيف هناية حبثي

، كالنظرة الغربية القاصرة، لو اإلسبلـكبياف الفرؽ بُت نظرة ، توضيح معٌت التحفيز يف القرآف كالسنة
اؼبعوقات  كالتعريج على بياف بعض، كؾباالتو، من أىدافو الكثَتبياف ك ، اإلسبلـكتوضيح أنبيتو يف 

، أساليب التحفيز القرآنية كالنبوية مع مباذج موضحة نم عرض الكثَتيت تعًتض طريقو كتثبطو، مث ال
ف كالسنة فيها يف االستفادة من تلك األساليب كمنهج القرآككيفية من القرآف كالسنة، ؽبا كمبينة 

 ابلداعية نفسو مث اؼبدعوين. جانب الدعوة بدءان 

 كقد جاء ىذا البحث بنتائج كتوصيات يبكن اهبازىا يف النقاط التالية:

 : النتائجأىٌم 

نو موجود لك؛ بلفظو اؼبعاصر ماكجود التحفيز يف القرآف الكرًن كالسنة النبوية كإف مل يصرٌح فيه -ُ
القوؿ أبنو مل زبلي سورة من السور من أسلوب أك أكثر من  كبصورة كاسعة كمنتشرة كيبكن

  أساليب التحفيز اؼبتعددة.
من طاقات استخراج أفضل ما يف اإلنساف  يهدؼ إىلمفهـو التحفيز يف القرآف كالسنة فَّ أ -ِ

كىو ابؼبسلم؛ لتحقيق ىدؼ كجوده األظبى  كاستثمار ىذه اؼبستخرجات يف الرقيٌ ، كقدرات
 خبلؽ. حفيز على العمل الصاحل كفضائل األ، كالتعبادة هللا تعاىل



 
 

ِِٖ 

لغربية اليت كبُت النظرة ا ،فرؽ كبَت بُت مفهـو التحفيز يف القرآف كالسنة كنظرهتما لو كجودي  -ّ
كربقيق اؼبكاسب الدنيوية، كاغفاؿ جانب ، كاكبصرت يف جوانب اعبسد ،اتسمت ابلقصور

 الركح.
اؼبأمور هبا بل حىت الواجبات الشرعية ؛ عماؿكفضائل األال يقتصر على النوافل أف التحفيز  -ْ

ًتغيب كىذا من كرد فيها التحفيز كالتشجيع كال-كالصبلة كالصياـ -اؼبسلم فرضان كاجبان فوراين 
 فضل هللا كرضبتو أف ىٌيأ للعباد ما وبفٌزىم على االمتثاؿ.

حاديث اليت كردت ابلتحفيز بَتة تدٌؿ عليها كمية اآلايت كاألللتحفيز يف القرآف كالسنة أنبية ك -ٓ
فهو كسيلة لتحقيق عبودية اؼبرء  تعاىل، كإنبالو مهدره ، ابلًتغيب يف اػبَت، كالًتىيب من الشر

 هبابية.كبو تتحقق الشخصية اؼبسلمة اإل اقات اؼبسلم،لط
 ،قية اجملاالت عليوأف ؾباؿ التحفيز العقائدم من أىم ؾباالت التحفيز القرآين كالنبوم الرتكاز ب -ٔ

 أك تقويتو.، تثبيط التحفيزالفرد على عند يباف أك قوتو كيعمل ضعف اإل
 ما بُت مباشر كاضح صيرًٌح بو كما يف فعلد أساليبو كتعدٌ ، اتساع مفهـو التحفيز يف القرآف كالسنة -ٕ

كاستيند يف معرفتها إىل ركح النص القرآين  اليٌمح إليهمر كالنهي اؼبباشرىين، أك غَت مباشرة األ
وصف مثاؿ كالقدكة كاؼبدح كالذـ كالالًتغيب كالًتىيب كالقصص كاألأساليب ككمعانيو  كالنبوم 

 كالتكرار كغَتىا.
فادة الكربل من أساليب التحفيز القرآين كالنبوم يف ؾباؿ الدعوة من خبلؿ حرص تتحقق االست -ٖ

 : يلي تطبيقها كما الدعاة على
كوؼ على دراستو كاستيعابو كاتقاف كالعي  ،فىهم كادراؾ منهج القرآف كالسنة يف كل أسلوب -أ

 كأف يستفيد الداعية نفسو أكالن منها قبل اؼبدعوين. ، مهاراتو
كالوسطية كاالعتداؿ يف الدين نهج الدعوة ابغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة دبساليب األربط تلك  -ب

تضمن ؽبم عدـ االقبراؼ ينطلقوف منها ة قوية علميٌ منهجية  سسه أي  لدل الدعاةحىت تتكوف 
 بعيدان عن ىدم القرآف كالسنة عند الدعوة أبساليب التحفيز.



 
 

ِِٗ 

كحاؿ اؼبدعوين كىو ، تضيو كاقع الدعوةساليب كاستخدامها حسب ما يقالعناية بتلك األ -ج
 ؼباـ بو.على الدعاة معرفتو كاإلهبب كالذم  ،بهاجزء من فقو منهج الدعوة كأسالي

كخَت العمل يف ىذا ىو التوٌسط  كضوابط ،تفريطك ساليب افراط أف لكل أسلوب من تلك األ -د
.حىت ال ينقلب ا كعدـ ذباكز اغبدٌ ، كمراعاة حاؿ اؼبدعو، كاالعتداؿ  مود إىل مذمـو

ستلـز اتقاف مهارات ال تتوفر إال ي-كأسلوب التحفيز ابغبوار مثبلن -ساليب أف بعض األ -ق
كضبط االنفعاالت  ،كمهارات االتصاؿ، كمهارة اإلنصات كاإللقاء اؼبؤثرابؼبراف كالتدريب  

ىا حىت ال خفااي كفهم، كال ينربم الداعية ؽبا إال بعد امتبلؾ نصيتها، للدعاة عند اغبوار
 ضرار ابلدعوة.يؤدم ذلك إىل اإل

 التوصيات: 
فأقوؿ مستعينة  ،تقدـ أبىم التوصيات كاؼبقًتحات يف ىذا اؼبوضوعأف أ يف ىذا اؼبقاـال يفوتٍت 

 اب تعاىل:

تدريب الدعاة كالداعيات على مهارات أساليب إلعداد ك  تسعىاهباد جهات دعوية فاعلة  -ُ
 .ن زبريج نوعية متميزة من الدعاة مؤىلو ػبوض غمار الدعوةتضم التحفيز كبطرؽ حديثة

من معاين التبشَت  ماأف يدركوا أف التحفيز كاغبث كما فيه -كفقهم هللا تعاىل-أكصي الدعاة  -ِ
بو كليس  ءكىل البدكاأل، أمور بو يف الدعوة ال الفرعصل اؼبًتغيب كالتفاؤؿ كاالهبابية ىي األكال

كل أسلوب بضوابطو فبا يكفل ؽبم إحداث األثر   كأف ينضبطوا يف العدكؿ عنو مباشرة لضده
 اؼبنشود إبذف هللا تعاىل.

تكوين فئة خاصة من الدعاة تتوىل دعوة غَت اؼبسلمُت أبساليب التحفيز كالتأليف كالًتغيب  -ّ
 نبية.مليان على ىذه اؼبهمة البالغة األشريطة أف تكوف ىذه الفئة مؤىلة علميان كع

نواعو اؼبتعددة كجانب التفكَت كأ- اإلسبلـأبف ىناؾ جوانب من التحفيز يف لباحثُت كصييت ل -ْ
الكتشاؼ كجوه جديدة كتوٌسع كتعٌمق ربتاج ؼبزيد حبث كدراسة -كأساليب اغبوار اؼبتنوعة 



 
 

َِّ 

يقٌوم فاعلية دبا ال ىبالف ضوابط الشرع فبا كاثراء الدعوة هبا يف التحفيز كابتكار طرؽ متنوعة 
 يف البحث عنها كدراستها. فعليهم االجتهادالتحفيز 

 .كآخر دعوان أف اغبمد  رب العاؼبُت



 
 

ُِّ 

 

 
 
 

 
 س.الفهار 
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 ْٖ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

 ُٓ ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ 

 َٔ ﴾   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ﴿

 ّٕ ﴾  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿

 ٕٖ ﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ }

﮷ ﮸  {  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ 

ُُّ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ }

  { ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ

ُّٔ 

 
 الصفحة  النساء 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

 ﴾ ڑ ڑ ک

ُٖ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

 ﴾  ژ ڑ ڑ ک ک

ّْ 

 ّٔ ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 ٔٓ ﴾  ى ائ ائ ەئ ﴿

 ُُٕ ﴾  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

 
 الصفحة  ادلائدة 

 ِِ_ ِ ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

 َِڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿



 
 

ِّٓ 

چ چ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿

 ﴾ۈئ ۈئ 

ُٕٖ 

﮲  ﴿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

  ﯀  ﯁  ﮿  ﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮳ ﮴

 ﴾     

ِِّ 

 
 الصفحة  االنعام 

 ِّ ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

﮹  ﮺ ﮻﴿ ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮴  ﯀   ﮲ ﮳ ﮾  ﮿  ﮼ ﮽

 ﴾ ﯁    

ّٖ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿

 ﴾ۓ ۓ

ِْ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ﴿

 ﴾ ی ی ی ی

ّٕ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ﴿

 ﴾  ں ں

ٗٓ 

﮺ }  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

  { ﮻ ﮼ ﮽﮾  ﮿ ﯀ ﯁     

ُٕٗ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  }

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ُٖٓ 

 



 
 

ِّٔ 

 الصفحة  االعراف 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

﮼  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

  ﮿ ﯀ ﯁   ﴾﮽ ﮾ 

ِِ 

ڈ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}

 {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ّٗ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 ﴾  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ِْ 

 ُٓ ﴾" وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ﴾  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ُٓ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿

ۀ ہ ہ ہ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

﮳   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﮲   ۓ

﯁  ﯀    ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

                 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ﴾  حب خب مب ىب يب

َُِ 

 ُّْ  {      }

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  }

 {  ڇ ڍ ڍ

ُُٖ 

 ُِِڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ }



 
 

ِّٕ 

﮴    ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﯁  ﯀   ﮿  ﮼  ﮽ ﮾ ﮻  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 {         

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ﴾ڦ ڄ

ُِٔ 

 

 الصفحة  االنفال 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

  { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

ّٗ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿

ڃ چ چ چ چ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڇ

 ﴾  ڑ

َٓ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }

  {ڦ

ُْٗ 

 
 الصفحة  التوبة 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ }

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 {ڻ

ُّ 

 ِٓچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ 



 
 

ِّٖ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 ﴾  ڱ ڱ ڱ

 ّٓ ﴾  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ے ے ۓ  ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

﮽  ﮼   ﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮴  ۓ ﮲ ﮳

 ﴾﮾﮿  ﯀ ﯁      

ُُِ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

  {وئ وئ ۇئ ۇئ

ُٔٔ 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 ﴾ ۆئ

ُٗٔ 

 
 الصفحة  يونس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿

 ﴾  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ٖٓ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿

 ﴾  ڳ

ٖٗ 

 
 الصفحة  ىود 

 ٕٓڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿



 
 

ِّٗ 

 ﴾ہ ہ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ڌ ڌ ڎ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ۀ ۀ ہ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

﮶  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁     ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ﮷ ﮸ ﮹

       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 {  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ُّْ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ڦ ڦ ڄ ڄ

ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

  { ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ہ

ُّٔ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ }

 { ڇ ڇ ڇ ڇ

 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿

 ﴾  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ِِِ 

 
 الصفحة  يوسف

 ََُڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ 



 
 

َِْ 

 ﴾ٹ

 ُُْ   {ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺}

 ُٕٓ ﴾  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿

 ُِٖ ﴾"  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇڭ ڭ  ﴿

 
 الصفحة  الرعد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

 { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ُّٖ 

 
 الصفحة  ابراىيم 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ْٔ 

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

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ی جئ حئ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ڀ ڀ ٺ

 ﴾  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

َٕ 

 
 الصفحة  احلجر 

ىئ ی ی ی ی  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿

 ﴾  جئ

ُِِ 

 
 الصفحة  النحل 

 ِٖ ﴾  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿

 ََُې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿



 
 

ُِْ 

 ﴾  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 ِِّ_َُٖ ھ ﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿

  ﴾  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ُُٕ 

ڦ   ڦ ڦٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ﴿

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ

ُّٕ 

 
 الصفحة  االسراء 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی }

  { ی جئ

َُْ 

 ُِٔ {ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ}

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿

 ﴾  ک ک ک گ

ِِٕ 

 
 الصفحة  الكهف

 ّٔ ﴾  چ چ چ چ ڇ ﴿

ٱ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب﴿

ٺ ٺ ٺ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

چ چ ڇ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ھ ھ ھ ھ ے  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

َُّ 



 
 

ِِْ 

 ﴾ے ۓ ۓ ﮲

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }

 { ىئ يئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ   ېئ ېئ

ُُْ 

ٺ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

ڑ ڑ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ں

﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ے ۓ ۓ ﮲

 { ۅ

ُِْ 

 
 صفحة ال مرمي 

 ْْ ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿ 

 ٕٖ ﴾چ ڇ  ﴿

 
 الصفحة  طو

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی }

 {ی

َْ 

 ُِٓ ﴾ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿

مح   ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح ﴿

 ﴾  جخ حخ مخ جس حس

َِِ 

 ُِِ   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

 ُِِٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴿



 
 

ِّْ 

   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڦ 

 
 الصفحة  نبياءاأل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿

 ﴾  ڃ چ

ْْ 

 ْٔ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 
 الصفحة  احلج

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   ﴿

 ﴾  ں ں ڻ ڻ

ّٔ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ ﴿

 ﴾  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ُٖٔ 

  ۉ ۉ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

 ﴾  ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ُٖٕ 

 ََِ {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  }

 
 الصفحة  ادلؤمنون

﮹   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿  ﮷ ﮸ 

  ﴾  ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

ّٖ 

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ }

 { ٺ ٺ

ُٓٔ 

 
 الصفحة  النور

 ٔٓ ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿ 



 
 

ِْْ 

 ٔٓ ﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

﮷ ﴿ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﮸ ﮹ ﮺

             ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 ﴾"  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ

ْٖ 

 
 الصفحة  الفرقان 

 ُِٓ ﴾  ھ ے ے ۓ ﴿

 
 الصفحة  الشعراء

ڱ ں ں ڻ ڻ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  گ گ گ ڳ ڳ ﴿

 ﴾  ڻ

ِِ 

 ٓٔ ﴾ک ک ک گ گ ﴿

 َُٓ { ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}

﮲ ﮳ ﴿  ُِٔ ﴾  ھ ے ے ۓ ۓ 

 
 الصفحة  النمل

 ُِّ { ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  }

 
 الصفحة  القصص

 ُِٖ    ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

﮵  ﴿ ﮴   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮿  ﯀ ﯁      ﮸  ﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽﮾     ﮶﮷ 

           ڭ ڭ ڭ 

ُّٖ 



 
 

ِْٓ 

 ﴾مئ ىئ يئ جب حب ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿

 ﴾  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ُّٖ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴿

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ُّٗ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ہ ہ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 ﴾ې ې

ُّٗ 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ﴿

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ   ېئ

 ﴾ جب حب خب مب ىب يب

ُّٗ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿

 ﴾  ڈ ژ

ُِٖ 

  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿

 
 الصفحة  العنكبوت

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿

 ﴾  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ْٕ 

 ٖٔ ﴾"  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

 ﴾  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ُْٓ 

 ِِْٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿



 
 

ِْٔ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ﴾﮲ ڤ

 
 الصفحة  الروم

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿

ڍ ڍ ڌ ڌ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

   ﴾ ڻ ڻ ۀڻ ڻ 

ٗٗ 

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب } 

 ىب يب جت حت خت مت ىت يت

ُِّ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  }

  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ُِّ 

 
 الصفحة  لقمان 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 ﴾  ڄ

َُُ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

 ﴾  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
َُُ 

﮸  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﴿ ﮶  ﮷  ﮵  ﮴  ﮳

﯀  ﯁   ﴾ ﮹﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ 

ُُُ 

               

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب    ڭ ڭ ڭ

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث   حب خب مب

ُُُ 



 
 

ِْٕ 

  ﴾يث حج

 
 الصفحة  السجدة

 ٖٔ ﴾  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

 
 الصفحة  االحزاب

 َْ {مئ ىئ يئ جب  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ }

ژ ژ ڑ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈڇ ﴿

 ﴾ ڑ ک ک ک ک گ

ْٕ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ﴿

 ﴾ ی جئ

ْٕ 

ے ے ۓ ۓ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ }

 {  ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 

ژ ژ ڑ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

 { ڑ ک ک ک ک گ

ُٔٔ 

 
 الصفحة  سبأ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ﴿

 ﴾ىئ ی یۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ٓٔ 

 
 الصفحة  فاطر

  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

َُٗ 

 



 
 

ِْٖ 

 الصفحة  الصافات

 ْٖ ﴾  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿

  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  ٻ ٻ پ  ٱ ٻ ٻ ﴿

 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ِٗ 

 
 الصفحة  ص

 ٕٕ ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

ىئ ی ی ی ی جئ حئ   ىئ ىئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث  مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 ﴾  ىث يث

َُْ 

 
 الصفحة  الزمر

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ﴿

    ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

َٕ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت   ﴿

 ﴾  جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ

ُٗ 

﮲ ﴿  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮺  ﮸  ﮹ ﮶  ﮷ ﮵  ﮴  ﮿   ﮳   ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﯀ ﯁ 

             

ۆ       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 ﴾  ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

ُِٗ 

 َِٕ {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }

 
 الصفحة  غافر



 
 

ِْٗ 

 ٕٗ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿

 
 الصفحة  فصلت

 ِ ﴾  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿

 ُٖ ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

 ٔٔ ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ﴿

 
 الصفحة  الشورى

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿

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

 ﴾  يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث

َُٔ 

 
 الصفحة  الزخرف

 ُّٓ ﴾  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿

 
 الصفحة  الدخان

خب مب ىب يب  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿

 ﴾   جت حت خت مت ىت

ٕٕ 

 
 الصفحة  دمحم

 ُٗ ﴾ىت يب جت حت خت مت ﴿ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮳ ﮴ ﮵  ﴾  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

ٖٔ 



 
 

َِٓ 

 ُِٔ ﴾  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

 
 الصفحة  الفتح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ﴾  ڑ ڑ

ٕٖ 

 
 الصفحة  احلجرات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ْٓ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿

 ﴾  ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ٕٗ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ

ُِٓ 

 َُِ { ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب} 

 
 الصفحة  الذارايت

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿

 ﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ِ 

 َِّہ ہ ھ ھ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ}



 
 

ُِٓ 

 {ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷  ھ ھ

  ەئ وئ وئ  ائ ائ ەئ  ې ى ى  ې ې ې}

  { ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

َِّ 

 
 الصفحة  الطور

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ڌ ڎ ڎ  ﴿

 ﴾  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ّٓ 

 
 الصفحة  النجم

ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ﴿  

 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ

ّٗ 

 ُُٕ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿

 
 الصفحة  الرمحن 

 ّٕ  ﴾  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿ 

 َٔ ﴾  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 َٔ ﴾ چ چ چ ﴿

 ْٗ ﴾  ھ ھ ھ ھ ے﴿

ۈئ  ۆئ ۈئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ائ ائ ەئ ەئ}

 { ىئ ىئ ی ی  ېئ ېئ ېئ ىئ

َُِ 

 
 الصفحة  احلديد

 ُّک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }



 
 

ِِٓ 

  { ں ں ڻ ڻ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ّْ 

 ٖٗ ﴾  جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس﴿

 ٖٗ ﴾  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ 

 
 الصفحة  اجملادلة

 َُِ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿

 
 الصفحة  حلشر ا

 ٕٓ ﴾  ۅ ۉ ۉ ې ﴿

 
 الصفحة  الصف

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

 ﴾مت ىت يت جث مث 

ٕٓ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 ﴾ھ ھ ھ ھ

ُٖٓ 

ھ ھ ھ ے   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿

 ﴾  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺ ﮻

ُٗٔ 

 
 الصفحة  اجلمعة

ڳ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ }

 {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ُْٕ 

 



 
 

ِّٓ 

 الصفحة  ادلنافقون

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿

 ﴾ ٺ ٺ

ُٖٗ 

 
 الصفحة  التغابن

 ِٖ ﴾  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

 
 الصفحة  التحرمي

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ُٗ_ُّٖ 

 
 الصفحة  ادللك

  ې ې ې ى ى ائ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }

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

  { ىئ ی

ُِْ 

 
 الصفحة  القلم

 ْٔ   ﴾ٺ ٺ ٿ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

ڦ  ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

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

ٔٓ 

ڻ ڻ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

﮶   ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

     ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﮷﮸ 

ٔٓ 



 
 

ِْٓ 

 ٖٕ ﴾"ڱ ڱ ڱ ںں﴿

 
 الصفحة  ادلعارج

 ُٕٖ ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿

 ُٕٖ  ﴾ ڑ ک ک ک ک گ  ژ ژ ڑ﴿

 
 الصفحة  نوح

ۅ ۅ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ەئ وئ

ُٖٖ 

 
 الصفحة  القيامة

 ٕٖ ﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ﴿

 
 الصفحة  ادلرسالت

 ُٓٗ  ﴾ ائ ائ ەئ ەئ﴿

 
 الصفحة  النبأ

 ُٖٓ { ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }

 
 الصفحة  النازعات

 َِِ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 
 الصفحة  عبس



 
 

ِٓٓ 

جخ حخ   يث حج مج جح مح  جث مث ىث  خت مت ىت يت﴿

 ﴾جس حس خس مس حص  مخ

َُٗ 

 
 الصفحة  ادلطففٌن

 ّْ ﴾ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

ۅ ۅ ۉ ۉ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ڭ ۇ ۇ﴿

وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ې ې

 ﴾ ۆئ ۈئ

ْٖ 

 
 الصفحة  الغاشية

  ڱ ڱ ڱ ں  ڳ ڳ ڳ ڱ  گ گ گ گ ڳ  ک ک ک ک}

 "{ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ۀ  ں ڻ ڻ

ُّٖ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڦ ڦ }

 {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ُّٖ 

 
 الصفحة  الشمس

 ْْ ﴾  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿

 
 الصفحة  البينة

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  }

 { ہ ہ ہ ہ

ُُٔ 

 
 الصفحة  العادايت



 
 

ِٓٔ 

 ں ں ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ  گ ڳ ڳ ﴿

 ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

َِٓ 

﮲   ھ ھ ھ ے ے  ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ ۓ ۓ 

 ﴾  ﮴﮳ 

َِٓ 

 
 الصفحة  القارعة

 ُٓٗ { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ}

 
 الصفحة  العصر

پ پ ڀ ڀ ڀ   ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ ﴿

 ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

َِٔ 

 
 
 
 

 



 
 

ِٕٓ 

  النبوية األحاديثفهرس 

 
 ِٓ اللَّهيمَّ ًإيٌنً أىعيوذي ًبكى ًمٍن اؽٍبىمًٌ كىاغبٍىزىفً 

 ٖٓ أىكًصًٍتٍ : ملسو هيلع هللا ىلص لًلنَّيبًٌ  قىاؿى  رىجيبلن  )أىفَّ 
ثىًل رىجيلو بػىٌتى بػىيػٍتنا» مى  ُٕ ًإفَّ مىثىًلي كىمىثىلى األنبياء ًمٍن قػىٍبًلي كى

وىاًت   ٖٓ_َٖ ًإذىا تػىهىجَّدى ًمٍن اللٍَّيًل قىاؿى اللَّهيمَّ رىبػَّنىا لىكى اغبٍىٍمدي أىٍنتى قػىيًٌمي السَّمى
 َٖ ًو أىبو بىٍكرو ًإفَّ أىمىنَّ النَّاًس عىلىيَّ يف صيٍحبىًتًو كىمىالً "
 ُٖ «عىاًئشىةي »أىمُّ النَّاًس أىحىبُّ إًلىٍيكى قىاؿى )
 َٗ أىالى أيعىلًٌميكى أىٍعظىمى سيورىةو يف اٍلقيٍرآًف قػىٍبلى أىٍف زبىٍريجى ًمٍن اٍلمىٍسًجدً »
ثه »  ٔٗ آيىةي اٍلمينىاًفًق ثىبلى
ٍوًت أىحى » رى الى ىبىًٍسفىاًف ًلمى  ُُِ دو كىالى غًبىيىاتًوً إفَّ الشٍَّمسى كىاٍلقىمى

 ُُّ  اٍلعىالًيىةً  بػىٍعضً  ًمنٍ  دىاًخبلن  اًبلسُّوؽً  مىرَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  )أىفَّ 
 ُُٖ فيها أطوؿ أف كأريد الصبلة يف ألقـو إين )

 ُُٖ رىٍكعىتػىٍُتً  اٍلًفٍطرً  يػىٍوـى  ملسو هيلع هللا ىلص صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ 
ريهي أىحىبُّ ًإيلىَّ ًمٍنوي خىٍشيىةى  ًإيٌنً » يٍعًطي الرَّجيلى كىغىيػٍ  ُِٗ ألى
 َُّ يػىعيوديهي  أىٍعرىايبٌو  عىلىى دىخىلى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ  أىفَّ  

 الصفحة احلديث
 ّٔ كىمىا تػىقىرَّبى ًإيلىَّ عىٍبًدم ًبشىٍيءو أىحىبَّ ًإيلىَّ فبَّا افػٍتػىرىٍضتي ..إف هللا قاؿ»

 ّٖ أف تعبد هللا كأنك تراه 
سنا أىفَّ  ابً  ًمنٍ  نى  ُْ  أىٍىلي  ذىىىبى  اّللًَّ  رىسيوؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ايى  لًلنَّيبًٌ  قىاليوا ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبًٌ  أىٍصحى

ره  اٍلقىًومُّ  )اٍلميٍؤًمني  يػٍ  ّْ الضًَّعيفً  اٍلميٍؤًمنً  ًمنٍ  اّللًَّ  ًإىلى  كىأىحىبُّ  خى
 ْٓ كىدىعىوي  مىنٍ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اّللًَّ  ًعٍندى  مىٍنزًلىةن  النَّاسً  شىرَّ  فَّ إً )
ـي  ًإنَّكى  )  ْٔ اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  قػىٍوـو  عىلىى تػىٍقدى



 
 

ِٖٓ 

 َُْ ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  يف  قاـ خىًطيبنا أف ميوسىى
ٍيبلن  أىفَّ  أىٍخبػىٍرتيكيمٍ  لىوٍ  أىرىأىيٍػتىكيمٍ  )  ُْٖ عىلىٍيكيمٍ  تيًغَتى  أىفٍ  تيرًيدي  اًدماًبٍلوى  خى

ل ًمنى  كىجىلَّ  عىزَّ  بًوً  اّللَّي  بػىعىثىًٍتى  مىا مىثىلى  )ًإفَّ  ثىلً ،  كىاٍلًعٍلمً  اؽٍبيدى مى  ُْٗ  غىٍيثو  كى
 ُِٔ صيوىرًكيمٍ  ًإىل كىال أىٍجسادٍكم، ًإىل يػىٍنظيري  ال هللا إفَّ 

 ُٓٔ ًفضَّةو  أىكٍ  ذىىىبو  ًمنٍ  خىاسبىنا زبَّىذى ا ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿى  ) أىفَّ 
 ُٕٔ اٍلميٍسًلمً  أىخيو اٍلميٍسًلمي 
ةي  )الدًٌيني   ُٖٔ ًلمىٍن؟ قػيٍلنىا: النًَّصيحى

 ُُٕ رىجيله  عىلىٍيوً  فىأىثٍػٌتى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبًٌ  ًعٍندى  ذيًكرى  رىجيبلن  أىفَّ 
اًحُتى  رأيٍػتيم ًإذىا» دَّ

ى
ابى  كيجيوًىًهمٍ  يف فاٍحثيوا اؼب  ُْٕ الًتُّ

ديهي  اػبٍىٍَتً  ًمنٍ  اٍلعىمىلى  يػىٍعمىلي  الرَّجيلى  )أىرىأىٍيتى   ُٕٔ النَّاسي  كىوبىٍمى
اءي  أىنٍػتيمٍ » دى  ُٕٔ اأٍلىٍرضً  يف  اّللًَّ  شيهى

 ُّٖ اظٍبنا كىًتٍسًعُتى  ًتٍسعىةن  ّللًَّ  )ًإفَّ 
 ُْٖ وَّفىةو ؾبيى  ليٍؤليؤىةو  ًمنٍ  خىٍيمىةن  اعبٍىنَّةً  يف  ًإفَّ 

ا ٍريقىةن  اٍشتػىرىتٍ  أىنػَّهى  ُُٗ تىصىاًكيري  ًفيهىا مبي
اىينىا التػٍَّقوىل  ُُٗ صىٍدرًهً  ًإىلى  كىييًشَتي  ىى

اًفلي  أىنى  ) ا اعبٍىنَّةً  يف  اٍليىًتيمً  كىكى ذى كى  ُِٗ ىى
يىافً  لًٍلميٍؤًمنً  ) اٍلميٍؤًمني  اٍلبػينػٍ  ُِٗ كى

رنا أىفَّ  لىوٍ  )أىرىأىيٍػتيمٍ   ُٔٗ طبىٍسنا يػىٍوـو  كيلَّ  ًفيوً  يػىٍغتىًسلي  أىحىدًكيمٍ  ابً بًبى  نػىهى
لىةو )  ديكيٍم أىٍف يػىٍقرىأى ثػيليثى اٍلقيٍرآًف يف لىيػٍ  ُٖٗ أىيػىٍعًجزي أىحى
رً  ًمنٍ  ًإفَّ  رىةن  الشَّجى ا يىٍسقيطي  الى  شىجى  ُٖٗ كىرىقػيهى

 َِّ اًب كىىيوى يىًسَتي عيمىرى ٍبنى اػبٍىطَّ  أف رىسيوؿى اّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص أىٍدرىؾى 
ا ٌرًريىى ا زىاؿى ييكى  َِٖ أىالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر قىاؿى فىمى

 ِِٓ أىنى زىًعيمه بًبػىٍيتو يف رىبىًض اعبٍىنَّةً »
ٍف يل اًبلٌزًنى  )ًإفَّ فػىىتن شىاابِّ أىتىى النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِِٖ فػىقىاؿى ايى رىسيوؿى اّللًَّ اٍئذى



 
 

ِٓٗ 

افى  مىا ري أىٍكثػى   َِْ اٍلقيليوبً  كىميقىلًٌبً  الى  وبىًٍلفي  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  كى
قنا  ْٗ ًإفَّ ًخيىارىكيٍم أىحىاًسنيكيٍم أىٍخبلى

 ُِّ فػىٍليىظينَّ  يب  عىٍبًدم ظىنًٌ  ًعٍندى  أىنى 
 ُٗ «بػىلًٌغيوا عىٍتًٌ كىلىٍو آيىةن »

نىمىا ثىةي  بػىيػٍ ىيمٍ أىخى  يبىٍشيوفى  نػىفىرو  ثىبلى  ٔٔ اٍلمىطىري  ذى
ًلمً  جًبىوىاًمعً  بيًعٍثتي »  ٕٓ «اٍلكى

نىمىا اءىهي  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  ًمنٍ  مىئلىو  يف  ميوسىى بػىيػٍ  َُْ  تػىٍعلىمي  ىىلٍ  فػىقىاؿى  رىجيله  جى
نىمىا دى  ًبطىرًيقو  يبىًٍشي رىجيله  بػىيػٍ  ُّْ شىٍوؾو  غيٍصنى  كىجى
نىمىا  ُْْ اٍلعىطىشي  عىلىٍيوً  اٍشتىدَّ  ًبطىرًيقو  يبىًٍشي رىجيله  بػىيػٍ

 ُْٗ لبابة أاب اي: لو فقالوا كآاتىم،، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ بعثو
 بىٍل أىٍرجيو أىٍف ىبيٍرًجى اّللَّي ًمنٍ »

 "بٍت االسبلـ على طبس 
ُِٖ 

ّٖ 
 ِٖ تًعسى عىٍبدي الدًٌينىاًر كىالدًٌٍرىىًم كىاٍلقىًطيفىةً »

سى كىًإذىا شً   ِٖ يكى فىبلى انٍػتػىقىشى تىًعسى كىانٍػتىكى
ديكا اٍلقيٍرآفى  ينا، ) تػىعىاىى  َِْ فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه ؽبىيوى أىشىدُّ تػىفىصًٌ

ًفٍظتػيهيمىا عىٍن رىسيوًؿ اّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص تىاًف حى  ْٗ قىاؿى  )ثًنػٍ
 ٖٖ شىبَّكى بػىٍُتى أىصىاًبًعوً )مث ى 

دى حى » ثه مىٍن كينَّ ًفيًو كىجى يبىافً ثىبلى كىةى اإٍلً  ٔٗ بلى
اءى   َُٔ يب  أيٍبدًعى  ًإيٌنً  فػىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبًٌ  ًإىلى  رىجيله  جى

اءى رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلبىاًديىةً   َِٓ جى
 

 َُّ اٍلميٍسًلمً  عىلىى اٍلميٍسًلمً  حىقُّ 
دًٌثيوا بُّوفى  يػىٍعرًفيوفى  دبىا النَّاسى  حى  ُُٔ أىربًي

ري »  يػٍ  ٕٓ أميت أك خَت النَّاًس قػىٍرين  خى



 
 

َِٔ 

فيوهي ًفيهىا» هىا قىذى ابػىهيٍم إًلىيػٍ نَّمى مىٍن أىجى هى  ُٕ «ديعىاةه عىلىى أىبٍػوىاًب جى
 ْٕ فإذا حىٍبله فبدكده بُتى الساريتٍُتً ، )دخل النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص

طي » ره  اّللًَّ  سىًبيلً  يف  يػىٍوـو  رابى يػٍ نٍػيىا ًمنٍ  خى هىاعى  كىمىا الدُّ  ُٔ لىيػٍ
بػٍعىةه ييًظلُّهيٍم اّللَّي تػىعىاىلى يف ًظلًٌوً »  َُِ سى
 ٕٔ ماتٍت، حىت ربطتها ىرَّة يف امرأةه  عيٌذبت»
مَّ يف اعبٍىنَّةً » ٍعتي اللَّيػٍلىةى خىٍشفى نػىٍعلىٍيكى بػىٍُتى يىدى  ْ «فىًإيٌنً ظبًى
فى »  ٖٔ يف اعبنًة شبانيةي أبوابو فيها اببه يسمَّى الرايَّ
ديكيمٍ  يػيٍؤًمني  الى  بًيىًدهً  نػىٍفًسي فػىوىالًَّذم»  ّٗ  أىحىبَّ  أىكيوفى  حىىتَّ  أىحى

كيٍم يػيعىلًٌميكيٍم ًديٍػنىكيمٍ »   َُْ فىًإنَّوي ًجرٍبًٍيلي أىاتى
ىفٍ  فػىوىاّللًَّ  ) ا، رىجيبلن  ًبكى  اّللَّي  يػىٍهًدمى  ألى ره  كىاًحدن يػٍ  ُّْ لىكى  خى

اًبوً  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿي  قىاؿى  ًكتىابً الٍ  قىًضيَّةً  ًمنٍ  فػىرىغى  )فػىلىمَّا  ُْٔ  أًلىٍصحى
ريؽي  كىىيوى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿً  عىلىى سىلٍَّمتي  فػىلىمَّا  ُُٗ السُّريكرً  ًمنٍ  كىٍجهيوي  يػىبػٍ

«... وىاتي كىاأٍلىٍرضي ا السَّمى نَّةو عىٍرضيهى  ّٓ «قيوميوا ًإىلى جى
 ُٖ كىأىنى يف اٍلغىارً  ملسو هيلع هللا ىلص قػيٍلتي لًلنَّيبًٌ 

ٍدتي اؿى ق  ٖٔ رىأىتٍ لًًعبىاًدم الصَّاغًبًُتى مىا الى عىٍُته  اّللَّي: أىٍعدى
ـى رىسيوؿي اّللًَّ ) ڇ ڇ ﴿ًحُتى أىنٍػزىؿى اّللَّي عىزَّ كىجىلَّ ملسو هيلع هللا ىلص قىا

 ﴾ڇ ڍ
ُٗ 

ـى  سٍ  يف  فػىبىاؿى  أىٍعرىايبّّ  قىا  ُِٔ النَّاسي  فػىتػىنىاكىلىوي  ًجدً اٍلمى
 

 ٖٖ كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب اضبرت عيناه كعبل صوتو
اثن  ا ثىبلى ةو أىعىادىىى افى ًإذىا تىكىلَّمى ًبكىًلمى  ٓٗ كى

افى النَّيبُّ  وَّلينىا اًبٍلمىٍوًعظىةً ملسو هيلع هللا ىلص كى  ُُٕ يػىتىخى
منا أىٍضًربي  كيٍنتي  ًمٍعتي  يل  غيبلى ٍلًفي ًمنٍ  فىسى  ُِِ صىٍواتن  خى

افى  ـه  رىجيلو  كىبػىٍُتى  بػىٍيًٍت  كى بلى انىتٍ  كى ًميَّةن  أيمُّوي  كىكى ا فىًنٍلتي  أىٍعجى هى  ُِْ ًمنػٍ



 
 

ُِٔ 

منا )كيٍنتي  انىتٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿً  حىٍجرً  يف  غيبلى  ُِٖ تىًطيشي  يىًدم كىكى
افى  ابًو ظىٍهرىمٍ  بػىٍُتى  هبىًٍلسي  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  رىسيوؿي  )كى  ُٓٓ أىٍصحى

 ُٔٓ  يوما فأرسلٍت، خيلقان  الناس أحسن هللا ملسو هيلع هللا ىلص من رسوؿ كاف
رى  بًيىدً  آًخذه  كىٍىوى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبًٌ  مىعى  كينَّا  ُّٔ اػبٍىطَّابً  ٍبنً  عيمى
 ُٖٔ النػَّهىارً  صىٍدرً  يف  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًٌ  رىسيوؿً  ًعٍندى  كينَّا

 

 

  

ثٍػرىةً  عىنٍ  اٍلًغٌتى  لىٍيسى  »  ٖٓ اٍلعىرىضً  كى
تىبى يف ًكتىابًوً »  ُِِ لىمَّا قىضىى اّللَّي اػبىٍلقى كى

ديكيمٍ  يبىيوتىنَّ  )الى   ُِّ ًبرىبًٌوً  الظَّنَّ  وبيًٍسني  كىىيوى  ًإالَّ  أىحى
كيمٍ  )لًتىٍأخيذيكا  ُْٓ ٍدرًمأى  الى  فىًإيٌنً  مىنىاًسكى

 ُٓٓ كيرىاعو  أىكٍ  ًذرىاعو  ًإىلى  ديًعيتي  لىوٍ  )
ا تيٍطريكين  الى  مى  ُِٕ مىٍرًنىى  اٍبنى  النَّصىارىل أىٍطرىتٍ  كى

يصىةن  يىٍطرىحي  طىًفقى  ملسو هيلع هللا ىلص اّللًَّ  ًبرىسيوؿً  نػيزىؿى  لىمَّا  ُِٕ لىوي  طبًى
رىحى النَّاسي يػىتىسىاءىليوفى حىىتَّ يػىقي  اًلقي لىٍن يػىبػٍ ا اّللَّي خى ذى  ُِٓ وليوا ىى

 ُٕٕ كال لعان  مل يكن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبااب

ـى رمضافى إيبانن كاحتساابن » ـى من، مىن صا  ّٕ  غيًفرى لىوي ما تقدَّ
 ِٓ مىا ييًصيبي اٍلميٍسًلمى ًمٍن نىصىبو كىالى كىصىبو »
ا اّللًَّ  ديكفً  ًمنٍ  يىٍدعيو كىٍىوى  مىاتى  مىنٍ  »  ُٔ «النَّارى  دىخىلى  ًندِّ

 ُِْ أذنيو يف صب قينة إىل استمع من
ادىةى  اّللَّى  سىأىؿى  مىنٍ  اءً  مىنىازًؿى  اّللَّي  بػىلَّغىوي  ًبًصٍدؽو  الشَّهى دى  ُِٔ الشُّهى
 ُٕٗ اعبٍىنَّةي  كىلىوي  عىنَّا يػىريدُّىيمٍ  مىنٍ 

ُتو يػىٍقتىًطعي هًبىا مىاؿى اٍمرً   َِْ ئو ميٍسًلمو مىٍن حىلىفى عىلىى يبًى



 
 

ِِٔ 

 َُٗ الدين من يرد هللا بو خَتان يفٌقهو يف
 

تىافً » ًثَته  ًفيًهمىا مىٍغبيوفه  نًٍعمى  ِٓ ًمنٍ  كى
اءً ملسو هيلع هللا ىلص نىيبَّ اّللًَّ  رىجى فػىنىظىرى يف السَّمى ـى ًمٍن آًخًر اللٍَّيًل فىخى  ٖٗ قا

افى ييصى »  ُْٕ لًٌي ًمٍن اللٍَّيلً نًٍعمى الرَّجيلي عىٍبدي اّللًَّ لىٍو كى
 ُُٔ مىاؤيهي  الطَّهيوري  ىيوى 

 
ا كصىلُّوا مى  ُْٓ أيصىلًٌي رىأىيٍػتيميوين  كى

افى  اًلسنا ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  كىكى اءى  ًإذٍ  جى  ُِٗ جى
  

ا كىمى )  دن بى عىلىيَّ ميتػىعىمًٌ ذى  ُِٓ ٍن كى
 

ةه  عىٍنكيٍم، بػىلىغىٍتًٍت  األىٍنصىاًر مىقىالىةه  مىٍعشىرى  ايى  ا كىًجدى ٍدسبييوىى  كىجى
 أىنٍػفيًسكيٍم.... يف  عىلىيَّ 

ُُٓ_ُُٔ 

 ُُٖ تىصىدٍَّقنى  النًٌسىاءً  مىٍعشىرى  ايى  »
رىا رىا كىالى  يىسًٌ رىا، تػيعىسًٌ  ُِٕ تػينػىفًٌرىا كىالى  كىبىشًٌ
ًلقي  النَّارً  يف  فػىيػيٍلقىى اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اًبلرَّجيلً  هبيىاءي   ُٗٓ ابيوي أىقػٍتى  فػىتػىٍندى

 َُِ  أليًحبُّكى  ًإيٌنً  كىاّللًَّ ، ميعىاذي  ايى »
دىكيٍم فػىيػىقيوؿي »  ُِٓ أيىٍيت الشٍَّيطىافى أىحى
ا عىاًئشى  ايى  ذى ـى  يػيٍقرًئيكً  ًجرٍبًيلي  ىى  السَّبلى

 اي معاذ أتدرم ماحق هللا على العباد
َِِ 

ِْ 
  



 
 

ِّٔ 

 فهرس األعالم
 الصفحة  العلم 

 ُِِ أيب مسعود االنصارم
 ِِْ الشافعي

 ُْٗ أبو لبابة هنع هللا يضر 
 ْٗ شداد بن أكس هنع هللا يضر

 ُٕٓ  السميطبن ضبود عبد الرضبن 
 

 

 

 

 .ادلصادر وادلراجع فهرس
 

 .القرآف الكرًن 
 .السنة النبوية الصحيحة 

 نصر تدقيق: دمحم، داود أيب سنن شرح على ادلعبود عون، العظيم اغبق شرؼ، آابدم 
 ـََِٓ_ىػُِْٔ، ُ: ط، حـز ابن دار، يناأللبا الدين

 كشعيب الًتكي اسن عبد بن عبد هللا: ربقيق ،الطحاوية العقيدة شرح العز، أيب ابن 
 .ـَُٗٗ_ىػُُُْ:النشر سنة ،ِ:الرسالة، ط مؤسسة، االرنؤكط

 ،االردف،- عماف اإلسبلمية، اؼبكتبة ،النبوية السًنة صحيح الدين، نصر بن دمحم األلباين 
  ىػ.ُُِْ ،ُ:ط

 ،ط الرايض، اؼبعارؼ، مكتبة ،الصحيحة السلسلة الدين، نصر دمحم األلباين:ُ، 

 



 
 

ِْٔ 

 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٓ
 ،اإلسبلمي اؼبكتب، الكبًن الفتح" وزايدتو اجلامع صحيح، الدين نصر دمحم األلباين ،

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ ،ّ:ط

 سبلمي، الكويت، اإل الوعي ؾبلة "،وواقعاً  مفهوماً  "التغريب دمحم، أمعضشو، فريد
 .www.alwaei.comـ، َُُِأغسطس -ّٓٓعدد

  ،ربقيق: عادؿ أضبد عبد تفسًن البحر احمليطاألندلسي، أبو حياف دمحم بن يوسف ،
-ىػُُّْ، ُعلي دمحم معوض، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط:-اؼبوجود

 .ـُّٗٗ

 ،دكتوراه،  ،إىل هللاوسطية أىل السنة واجلماعة يف الدعوة  مرفت بنت كامل، أسره
-ُِْٓ جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ابلرايض، قسم الدعوة كاالحتساب،

 .ىػُِْٔ

 ،ـََُِ-ىػُِِْ، ُ:ط، للنشر الفرقاف دار، ادلريب النيب رجب، أضبد األظبر. 
 ،ىػُِْٖ ،ٕ: ط النفائس، دار ،النبوي القصص صحيح سليماف، عمر األشقر-

 .ـََِٕ
  ط:دراسة حتليلية السًنة النبوية يف ضوء ادلصادر األصليةهللا، أضبد، مهدم رزؽ ،ُ، 

 .ـ، مركز اؼبلك فيصل للبحوث كالدراسات االسبلميةُِٗٗىػ_ُُِْ

 دار القاسم   الشويعر،دمحم ، صبع:رلموع فتاوى ومقاالت متنوعةعبد العزيز،  بن ابز،ا
 . ػىَُِْ، ُللنشر، ط:

 العلمية البحوث ادارة رئسة الدعاة، وأخالق هللا إىل الدعوة العزيز، عبد ابز، ابن 
 .ـََِِ-ىػُِّْ،ْ:ط، ابلسعودية كاالفتاء

 ،ِٔاجمللد  ؾبلة جامعة دمشق، ،""التكرار يف احلديث النبويأميمة،  بدر الدين، 
 .ـََُِ، ِ،ُالعدد

  ،ـََِٓ، هنضة مصر للنشر،من بالغة القرآنبدكم، أضبد أضبد. 

 ،ط كثَت، ابن دار ،البخاري صحيح إظباعيل، بن دمحم عبدهللا أبو البخارم:ُ، 

 



 
 

ِٔٓ 

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ
 ،اعبامعة  ،ماجستَت ،آفات النفس كما يصورىا القرآن الكرمي نعيمة عبدهللا، الربش

 .ـََِٖ -ىػ ُِْٗقسم التفسَت كعلـو القراف  كلية أصوؿ الدين، غزة، اإلسبلمية،
 عبد الدين ؿبي دمحم: ، اققالءونزىة الفض العقالء روضة، حباف بن البسيت، دمحم 

 بَتكت، اؼبكتبة الشاملة. – العلمية الكتب دار: اغبميد، الناشر
 ،ػىَُّْ، ِط:  مؤسسة اإلسبلـ اليـو للنشر،، اكتشاف الذاتعبد الكرًن،  بٌكار. 

 ،ـََُِ-ىػُُّْ، ِدار كجوه، ط: ،تكوين ادلفكرعبد الكرًن،  بكار. 

 ،ـَُُِ-ىػُِّْ، ُدار كجوه للنشر،ط: ،الميةالصحوة اإلسعبد الكرًن،  بكار. 

 ،ـَُِّ -ىػ ُّْْ، ٕ، دار األعبلـ، ط:جد د عقلك عبد الكرًن، بكار. 
 دار الكلم الطيب، كدار ، الواضح يف علوم القرآن، ؿبي الدين مستو، البغا، مصطفى

 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ِالعلـو االنسانية، ط: 

 عثماف، النمر هللا عبد دمحم ، ربقيق:التنزيل معاملمسعود،  بن اغبسُت دمحم البغوم، أبو 
 . ـُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ، ْطيبة، ط: اغبرش، دار مسلم سليماف ضمَتية، صبعة

 ،ىػُُْٓ ،ّط: ، مؤسسة الرسالة،ادلدخل إىل علم الدعوة دمحم أبو الفتح، البيانوين-
 . ـُٓٗٗ

 ،ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ، ُدار الوفاء، ط:  ،البيان النبويدمحم رجب،  البيومي. 

 ،القادر عبد دمحم: ربقيق ،الكربى السنن علي، بن اغبسُت بن أضبد بكر أبو البيهقي 
 لبناف.، بَتكت، العلمية الكتب دار ـ،ََِّ-ىػُِْْ، ّ:ط عطا،

 ،االلباين، الدين نصر دمحم: ربقيق الرتمذي، سنن سورة، بن عيسى بن دمحم الًتمذم 
 .ىػُُْٕ ،ِ:ط الرايض، السعودية، اؼبعارؼ، مكتبة سلماف، آؿ حسن بن مشهور

 الوفاء دار، الباز كأنور اعبزار عامر: ربقيق ،الفتاوى رلموعة أضبد، الدين تقي تيمية، ابن 
 . ـََِٓ-ىػُِْٔ،ّ:ط كالنشر، للطباعة

 

  ،البايب  الناشر: مصطفى ، ربقيق: عبد السبلـ ىاركف،احليواناعباحظ، عمرك بن حبر
 .ـُٓٔٗ-ىػُّْٖ، ِاغبليب، ط:

 



 
 

ِٔٔ 

  ،مكتبة  السبلـ ىاركف، ربقيق: عبد، البيان والتبيٌناعباحظ، أيب عثماف عمرك بن حبر
 .ـُٖٗٗ-ىػُُْٖ، ٕاػباقبي، ط: 

 ،ـََِِ-ىػُِّْ ، اؼبكتبة العصرية،نداءات الرمحن ألىل االميان أبو بكر، اعبزائرم. 
 ،ة الرسالة،، مؤسسأساليب التشويق والتعزيز يف القرآن الكرمي جلو، اغبسُت جرنو دمحم 

 .ـُْٗٗ-ىػُُْْ، ُبَتكت، دار العلـو االنسانية،ط:
 ،اؼبنشاكم، صديق دمحم: ربقيق ،التعريفات معجم الشريف، السيد دمحم بن علي اعبرجاين 

 . القاىرة الفضيلة، دار
  ،ىػ_ َُْٔ، ُدار الكتب العلمية، ط: ، التبصرةاعبوزم، عبد الرضبن بن علي بن دمحم

 ـ.ُٖٔٗ

 اغبميد ىنداكم ربقيق: عبد ،صيد اخلاطر عبد الرضبن بن علي بن دمحم، بن اعبوزم،ا 
 .ـََِِ-ىػُِّْاؼبكتبة العصرية، 

 جوماف، ( كاكرؿ كينزمCarol Kinsey Goman ،)من مطبوعات مكتبة  ،لغة اجلسد
 .ـََُِ، ُجرير، السعودية، ط: 

 ،بيقاتو الرتبويةالتحفيز الرتبوي يف القرآن الكرمي وتط أضبد رجاء دمحم، اغبافظي ،
 ػ.ىُُّْماجستَت، جامعة أـ القرل، 

 احياء دار عبدالباقي، فؤاد دمحم: ربقيق، مسلم صحيح مسلم، اغبسُت أبو اغبجاج، ابن 
 .ـُُٗٗ-ىػُُِْ، ُ:ط لبناف،، بَتكت، العلمية الكتب دار -العربية الكتب

  ،ربقيق دمحم علي السنةاالمثال من الكتاب و اغبكيم الًتمذم، أيب عبد هللا دمحم بن علي ،
 .ـُٕٓٗالبجاكم، دار هنضة مصر 

 ،اقرتان اإلميان ابلعمل الصاحل يف القرآن الكرمي ودالالتو احلضاريةعبد الرضبن،  حللي ،
، ِٕاجمللد  ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، جامعة حلب، كلية الشريعة،

 .َُُِالعدد الثالث، 
 دار اؼبنارة، ط:أصول احلوار وآدابو يف اإلسالمهللا،  دصاحل بن عب ،دبن ضبيا ،ُ ،

 .ـُْٗٗ-ىػ ُُْٓ

 



 
 

ِٕٔ 

 ،أساليب ادلعاملة الوالدية كما يدركها االبناء االسوايء واجلاضلون "،دمحم الشيخ، ضبود " 
 .ـََُِ،ْ العدد ،ِٔؾبلد  ؾبلة جامعة دمشق،

 ماجستَت،  ،كرميالتفكًن وتنميتو يف ضوء القرآن ال الوىاب ؿبمود، حنايشة، عبد
صوؿ الدين، نبلس، فلسطُت، أجامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، قسم 

 .ـََِٗ

 ،مرشد، عادؿ االرنؤكط، شعيب: ربقيق ،حنبل بن أمحد اإلمام مسند أضبد، حنبل 
 الرسالة، مؤسسة ـ،ََُِ-ىػُُِْ ،ُ:ط هللا، حرز اللطيف عبد اللطيف، عبد صباؿ

 .بَتكت لبناف،
 حسن السيد مسابقة جبائزة فائز حبث ،" النبوية السًنة يف احلوار" علي، خضر، السيد 

 عليو هللا صلى ابلرسوؿ للتعريف العاؼبي اؼبركز اإلسبلمي العامل رابطة ،ِ الدكرة شربتلي،
 .كنصرتو كسلم

 

 

 ،الدالالت الرتبوية ألسلوب السؤال واجلواب يف السنة النبوية خليل دمحم، دخاف، 
 -ىػُُّْكلية الًتبية قسم أصوؿ الًتبية اإلسبلمية،  غزة، عبامعة اإلسبلمية،ا جستَت،ما

 .ـََُِ
 ،أسلوب الرتغيب يف دعوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مفهومو رلاالتو سليماف بن عبد العزيز،  الدكيش

قسم الدعوة  جامعة اإلماـ دمحم بن سعود،كلية الدعوة كاالعبلـ،، ، ماجستَتآاثره
 .ىػُُْٔالحتساب، كا

 

 

 ،علي -شعيب االرنؤكط : ، ربقيقسًن أعالم النبالءمشس الدين دمحم بن أضبد،  الذىيب
 .ـُِٖٗ-ىػَُِْ، ِأبو زيد، مؤسسة الرسالة،ط:

 

 ،ـُٖٔٗلبناف، مكتبة ،الصحاح سلتار، بكر أيب بن دمحم الرازم. 
 مصطفى نزار مكتبة ،القرآن غريب يف ادلفردات دمحم، بن اغبسُت االصفهاين، الراغب 

 .الباز

 



 
 

ِٖٔ 

 ،ماجستَت، جامعة النجاح الوطنية،  لغة اجلسد يف القرآن الكرمي صبيل، ةأسام رابيعة ،
 .ـََُِفلسطُت، -كلية الدراسات العليا قسم أصوؿ الدين، نبلس 

 ،البحث العلمي حقيقتو، ومصادره، ومادتو، عبد العزيز بن عبد الرضبن،  الربيعة
 .ـَََِ-ىػَُِْ،ِط: ،طباعتو، ومناقشتووكتابتو، و  ومناىجو،

  ،ـ، مطبعة دار اؼبنار، مصرُْٕٗ-ىػُّٔٔ، ِ، ط:تفسًن ادلناررضا، دمحم رشيد. 
 ،سوة احلسنة يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا يف السًنة النبوية "،"األ عماد الدين، رشيد 

 .ـََُِ ،ُ: ، العددِٔؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية، اجمللد 

 ،ىػُّْْ، ماجستَت الغفلة يف القرآن الكرمي يباف صاحل مصطفى،إ الرايشي- 
 ف.غزة، كلية أصوؿ الدين قسم التفسَت كعلـو القرا، ـ، اعبامعة اإلسبلميةَُِْ

 

 ُط: اعبديدة، األندلس ،مقومات-ضوابط-مناذج اإلجيابيةعلي،  زابدم، توفيق، 
 .ـََِٗ-ىػَُّْ

 ،ىػ ُِْٖ ،ُط: السعودية، ، مكتبة الرشيد،دخل إىل علم النفسم ،أضبد دمحم الزعيب- 
 .ـََِٕ

 ،ىػُّٔٗ، ٔمؤسسة قرطبة، ط: الوجيز يف أصول الفقو، عبد الكرًن، زيداف- 
 .ـُٕٔٗ

 ىػُِِْ، ٗمؤسسة الرسالة، بَتكت، لبناف، ط:، أصول الدعوة، زيداف، عبد الكرًن-
 .ـََُِ

 

 ،الدين نصر دمحم: ربقيق ،داوود أيب سنن ،االشعث بن سليماف داكد أبو السجستاين 
 . ىػُُْٕ، ِ: ط الرايض،، السعودية، اؼبعارؼ مكتبة االلباين،

  ،احلوار وادلناظرة يف اإلسالم أمحد ديدات منوذجًا يف السنيدم، إبراىيم بن عبد الكرًن"
، ّٔ، ؾبلة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، عدد العصر احلديث "

تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم السعدم، عبد الرضبن بن نصر، .ىػَُّْؿبـر 
 ـ.ََِِػ-ىػُِّْ، ُعبد الرضبن اللووبق، مؤسسة الرسالة، ط: : ، ربقيقادلنان

 



 
 

ِٔٗ 

 ،ىػَُِْذك القعدة  ،ادلعامالت يف اإلسالم سعيد، عبد الستار فتح هللا . 
 االرنؤكط، مؤسسة شعيب ربقيق ،قرآنال علوم يف االتقانالدين،  السيوطي، جبلؿ 

 .ـََِٖ-ىػُِْٗ، ُ:ط الرسالة،

  ،مشهور بن  ، ربقيق:ادلوافقاتالشاطيب، أبو اسحاؽ إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُ ط: السعودية،-دار ابن عفاف حسن آؿ سلماف،

 ،دار االندلس  ،القدوات الكبار بٌن التحطيم واالنبهار دمحم بن موسى، الشريف
 .ـََِِ-ىػُِّْ، ُط: اػبضراء،

 دار التوزيع كالنشر،  ،العبادات القلبية وأثرىا يف حياة ادلؤمنٌن دمحم بن موسى، ،فالشري
 .ـَُُِ -ىػ ُِّْ، ُدار اؾباد حنُت، ط: 

 دار عكاظ للطباعة كالنشر، السعودية،  مثال يف القرآن،ألاؿبمود،  بن الشريف،ا
 د.ت..ِط:

  ،حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصٌن من كالم سيد ادلرسلٌن دمحم بن علي،الشوكاين ،
 . ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ، ُمؤسسة الكتب الثقافية، ط:

 فتح القدير اجلامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن، ، دمحم بن عليالشوكاين ،
، ط:  .ـَََِ-ىػُُِْ، ُدار ابن حـز

  
 ،جامعة أـ القرل،  ، ماجستَت،كرار مظاىره وأسرارهالتعبد الرضبن دمحم،  الشهراين

 .ـُّٖٗ-ىػَُْْدب، فرع األ كلية اللغة العربية، الدراسات العليا،
 ،علم الدعوة إىل هللا تعاىل حقيقتو وأمهيتو دراسة أتصيليةدمحم بن سعد،  الشهراين، 

 اإلسبلمية، جامعة أـ القرل، كلية الدعوة كأصوؿ الدين، قسم الثقافة كالدعوة ماجستَت،
 .ـَُِِ-ىػُّّْ

  ،لباب التأويل يف معاين التنزيل، ادلسمى بتفسًن الشيحي، عبلء الدين علي بن دمحم
 .ـََِْ-ىػُِْٓ، ُعبد السبلـ شاىُت، دار الكتب العلمية، ط: : ، ربقيقاخلازن

 " ،حتليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية ادلوارد البشرية يف البلدان الشيخ، الداكم

 



 
 

َِٕ 

 .ـََِٖ، سنة ٔ" ؾبلة الباحث، عدد  إلسالميةا

 ،ٕدار اؼبعرفة، ط: ،السًنة النبوية عرض وقائع وحتليل أحداثعلي دمحم،  الصبليب ،
 .ـََِٖ-ىػُِْٗ

 

 أتويل يف البيان جامعغالب،  بن كثَت بن يزيد بن جرير بن دمحم جعفر الطربم، أبو 
 ـ. َََِ -ىػ َُِْ، ُ، ط:الرسالة شاكر، مؤسسة دمحم ، ربقيق: أضبدالقرآن

 دار الكتب عون احلنان يف شرح االمثال يف القرآن ،عبد العاؿ طهطاكم، علي أضبدال ،
 .ـََِْ-ىػُِْٓ، ُالعلمية، ط:

 

  ،ـُْٖٖ، الدار التونسية للنشر، التحرير والتنويرابن عاشور، دمحم الطاىر 
 ربقيق ؾبد اب العزيزاحملرر الوجيز يف تفسًن الكتعبد اغبق بن غالب، ، ابن عطية ،

 .بَتكت، مكي، الناشر: دار ابن حـز
 ،ماجستَت، منهج اإلسالم لضمان استمرارية الدعوةصاحل بن عبد اسن،  العامر ،

جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، الدراسات العليا، اؼبعهد العايل للدعوة ابلرايض، 
 ىػ.َُّْ قسم الدعوة كاالحتساب

 ،ماجستَت،منهج القصة القرآنية يف ترسيخ األخالقضبن داكد صبيل، عبدالر  عبدهللا ، 
 .فلسطُت نبلس، ـ،ََُِ قسم أصوؿ الدين، جامعة النجاح الوطنية،

 ،أثر استخدام بعض أجزاء برانمج الكورت يف تنمية مهارات  خالد بن نىس، العتييب
ب ادلرحلة لدى عينة من طال التفكًن الناقد وحتسٌن مستوى التحصيل الدراسي

دكتوراه، جامعة أـ القرل، كلية الًتبية قسم علم نفس،  ،الثانوية مبدينة الرايض
 .ـََِٕ-ىػُِْٖ

 ،الوطن مدار ،ادلرسلٌن سيد كالم من الصاحلٌن رايض شرح، صاحل بن دمحم العثيمُت 
 . ىػُِْٓ عاـ طبعة، السعودية، الرايض للنشر،

 أشرؼ: ربقيق، احلسىن وامسائو هللا صفات يف ادلثلى القواعد، صاحل بن دمحم، العثيمُت 
 ـ.ُْٗٗ_ىػُُْْ، ِ: ط، السنة مكتبة، اؼبقصود عبد بن

 ،السعودية،، الرايض للنشر، الثراي دار النووية، االربعٌن شرح صاحل، بن دمحم العثيمُت 

 



 
 

ُِٕ 

 .ـََِْ-ىػُِْٓ ،ِ:ط
 ،ربقيق:الكرميرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب ا أبو السعود بن دمحم، العمادم ، 

 . ، الرايض، السعودية، مطبعة السعادةعبد القادر عطا، مكتبة الرايض اغبديثة
 ،ىػُِْٗ ،ُ:ط، الكتب عامل ادلعاصرة، العربية اللغة معجم ـبتار، أضبد عمر- 

 ـ.ََِٖ
 ،الناشر: دار  ،سبابو سبل الوقاية والعالجأالفتور مظاىره  نصر بن سليماف، العمر

 .ـُّٗٗ-ىػُُْْ، ُالسعودية، ط: الوطن، الرايض،
 ،طبع اغبمد، شيبة القادر عبد: ربقيق الباري، فتح حجر، بن علي بن أضبد العسقبلين 

 . سعود آؿ العزيز عبد بن سلطاف االمَت نفقة على
 ،دار رلمل أصول أىل السنة واجلماعة يف العقيدة نصر بن عبد الكرًن، العقل ،

 . ىػُُِْ، ِالوطن، ط:
  ،موضوعية دراسة النبوية السنة ضوء يف الذاتية ادلبادرةأسامو بن عبد، عطا هللا ،

 ـََُِ_ ىػُُّْ، كعلومو اغبديث قسم، غزة، االسبلمية اعبامعة ماجستَت
 ،ط: اشراقات قرآنية، سلماف، العودة ،  . ىػُّّْ، ُمؤسسة اإلسبلـ اليـو
 ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة، أضبد بن ؿبمود دمحم أيب الدين بدر العيٍت، 

-ىػُُِْ ،ُ:ط لبناف، بَتكت، العلمية، الكتب دار عمر، دمحم ؿبمود هللا عبد: ربقيق
 . ـََُِ

 دمحم أضبد: اقق ،األحكام عمدة شرح اإلحكام إحكام دقيق، ابن الدين العيد، تقي 
 .ـُْٗٗ-ىػ ُُْْ ،ُ:ط السنة، مكتبة: الناشر شاكر،

 ،حاديث النبوية يف رايض الصاحلٌن دراسة ضلوية أسلوب االستفهام يف اال نغش، عيدة
 .ـَُِِ اعبزائر، كلية اآلداب،،  جامعة مولود معمرم ، ماجستَت،بالغية

  ،ـُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُدار القلم، ط: ،اجلانب العاطفي من اإلسالمالغزايل، دمحم. 
 ،دار الكتب اإلسبلمية كأخرل،الدعوة اإلسالمية أصوذلا ووسائلها غلوش، أضبد ، 

 .ـُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ِط:

 



 
 

ِِٕ 

  ،عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، : ، ربقيقمقاييس اللغةابن فارس، أيب اغبسُت أضبد
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ

 

  ،ربقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، ط:زلاسن التأويلالقاظبي، دمحم صباؿ الدين ،ُ ،
 .ـُٕٓٗ -ىػُّٕٔ

 مركاف : ، ربقيقديث والتفسًنادلسائل واالجوبة يف احلعبد هللا بن مسلم،  بن قتيبة،ا
 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ، ُالعطية كحسن خرابة، دار ابن كثَت، ط: 

 مفهوم والسنة الكتاب ضوء يف الناجح الداعية مقومات، كىف بن سعيد، القحطاين 
 فهد. اؼبلك مكتبة فهرسة،ـََِٖ_ىػُِْٗ، ِ: ط، وتطبيق ونظر

 ربقيق: الشحات ج القاصدينسلتصر منها  أضبد بن عبد الرضبن، بن قدامو اؼبقدسي،ا ،
 .أضبد الطحاف، دارا ؼبنار

  ،ربقيق: عبدهللا عبد اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أيب عبد هللا دمحم بن أضبد بن بكر ،
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ، ُاسن الًتكي، مؤسسة الرسالة، ط:

 ،االلباين، نالدي نصر دمحم: ربقيق، ماجو ابن سنن، يزيد بن دمحم هللا عبد أبو القزكيٍت 
 . ىػُُْٕ ،ِ:ط الرايض،، السعودية اؼبعارؼ، مكتبة سلماف، آؿ حسن بن مشهور

  ،دار لطائف االشاراتالقشَتم، أبو القاسم عبد الكرًن بن ىوازف بن عبد اؼبلك ،
 . ـََِٕ-ىػُِْٖ، ِالكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط:

   ،ـََِّ-ىػُِّْ ،ِّ، طبعة دار الشركؽ ط: نآيف ظالل القر سيد، قطب. 
  ،ىػُُْٕ، ُٖة، مؤسسة الرسالة، دار الذخائر، ط:اإلميان واحلياالقرضاكم، يوسف-

 .ـُٔٗٗ
  ،ـََِْ-ىػُِْٓ، ُٕط: ، دار الشركؽ،التصوير الفين يف القرآنقطب، سيد. 
 ،ماجستَت، ،منهج القصة القرآنية يف هتذيب الشهوات أضبد عبدالقادر حسن، قطناين 

 .فلسطُت-نبلس  كلية أصوؿ الدين، ،جامعة النجاح الوطنية
 ،كتاب الكًتكين من تبصرة اذلداة بشأن الدعوة والدعاة القصَت، عبدهللا بن صاحل ،

 .ـََِٗ-ىػَُّْ، ِط: ، ww.alukah.net w موقع األلوكة

 



 
 

ِّٕ 

   ،دار  ،فقو مقاصد الدعوة إىل هللا تعاىل وأثره يف حياة الداعيةالقعود، سعد بن عبدهللا
 . ـَُِِ-ىػُّّْ، ُ، ط:اطلس اػبضراء

 مشهور: ربقيق العادلٌن، رب عن ادلوقعٌن اعالم أيوب، بن بكر أيب بن دمحم القيم، ابن 
 .ىػُِّْ، ُ: ط، السعودية، اعبوزم ابن دار، سلماف آؿ حسن بن

  ،بدائع التفسًن اجلامع دلا فسره اإلمام ابن القيم، أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب
 . ىػُِْٕ، ُ، ربقيق: يسرم السيد دمحم، دار ابن اعبوزم، ط: جلوزيةابن القيم ا

 نعبد إايك منازل بٌن السالكٌن مدارج أيوب، بن بكر أيب بن دمحم هللا عبد أبو القيم، ابن 
 . د.ت.ُ: ط، العلمية الكتب دار ،نستعٌن وإايك

 مطبوعات، الفوائد املع دار البطاطي، عبد هللا ربقيق، القران أميان يف التبيان القيم، ابن 
 جبدة. د.ت. اإلسبلمي الفقو ؾبمع

 النعساين، بدر دمحم: ربقيق ،البيان وعلم القرآن علوم اىل ادلشوق الفوائد القيم، ابن 
  .ىػُِّٕ السعادة مطبعة ،ُ:ط

 دمحم، بن إبراىيم: ربقيق ،الكرمي القران يف األمثال أيوب، بكر أيب بن دمحم القيم، ابن 
 .ـُٖٔٗ- َُْٔ ،ُ:ط ة،الصحاب مكتبة

 عامل، ضمَتية عثماف: ربقيق ،ادلولود أبحكام ادلودود حتفة بكر، أيب بن دمحم القيم، ابن 
 د.ت. .جبدة اإلسبلمي الفقو ؾبمع طبعة الفوائد،

 دار احياء الًتاث  ، ربقيق: علي شَتم،البداية والنهاية، أيب الفداء اظباعيل، بن كثَتا
 .ـُٖٖٗ-ىػ َُْٖ، ُالعريب، ط:

 ،دمحم بن ، ربقيق: ساميالعظيم القرآن تفسًنعمر،  بن إظباعيل الفداء أبو ابن كثَت 
 . ـُٗٗٗ ىػَُِْ، ِطيبة، ط:  سبلمة، دار

 ،كتاب الكًتكين من موقع أسرار  ،موسوعة االعجاز الرقمي عبد الدائم، الكحيل
أسرار التكرار  الكرماين، ؿبمود بن ضبزة،. www.kaheel7.com االعجاز يف القرآف كالسنة

 ، ربقيق:يف القرآن ادلسمى الربىان يف توجيو متشابو القران دلا فيو من احلجة والبيان
 .دار الفضيلة عبد القادر عطا،

 

http://www.kaheel7.com/


 
 

ِْٕ 

 ،اؼبصرم دمحم - دركيش عدنف: اقق الكليات، اغبسيٍت، موسى بن أيوب الكفوم ،
 . ـُٖٗٗ - ىػُُْٗ بَتكت، – الرسالة مؤسسة

 ،مصر، القاىرة، الشركؽ، دار، مسلم صحيح شرح ادلنعم فتح، شاىُت موسى الشُت 
 .ـََِِ-ىػُِّْ ،ُ:ط

 

 ،ؾبلة الدراسات  ،"القدوة احلسنة يف ضوء القرآن الكرمي "نصر بن دمحم،  اؼباجد
 . ىػُِّْ، ٖ العدد القرآنية،

  ،ؾبلة الشريعة كالقانوف، ،ا جاء يف القرآن الكرميمصطلح التفكر كماجملايل، دمحم خازر 
 .ـََِٓ-ىػُِْٔربيع االكؿ  ،ِّعدد

 ،ـََِْ-ىػُِْٓ، دار اؼبؤيد،الرحيق ادلختوم اؼبباركفورم، صفي الدين. 
 ربيع_ُْ ؿبـر، ُٓعدد، اإلسبلمي اؼبنتدل عن تصدر ؿبكمة ؾبلة، أفريقية قراءات ؾبلة 

 .www.qiraatafrican.comـ َُِّ مارس_ يناير_ىػُّْْ األكؿ
 ،ُط: دار ؿبيسن، ،وصااي ومواعظ يف ضوء الكتاب والسنة دمحم دمحم، ؿبيسن، 

 .ـََِِ-ىػُِّْ
 ،النجار دمحم ػ القادر عبد حامد ػ الزايت أضبد ،الوسيط ادلعجم إبراىيم، مصطفى ،

 .الدعوة دار، العربية اللغة ؾبمع: ربقيق
 ،حبيب الرضبن  ، ربقيق:ليو كتاب الرقائقالزىد ويهللا بن اؼببارؾ،  عبد اؼبركزم

 .ـََِْ-ىػُِْٓ، ِدار الكتب العلمية، ط:  االعظمي،
 ،ـََِٗ-ىػَُّْ، ُ، ؾبموعة زاد للنشر، طالرتف دمحم صاحل، اؼبنجد. 
  ، الكبَت، دمحم أضبد حسب هللا،  ربقيق: عبد هللا، لسان العربابن منظور، دمحم بن مكـر

 رؼ.ىاشم الشاذيل، طبعة دار اؼبعا

 ،مكتبة كىبة،  ،خصائص التعبًن القرآين ومساتو البالغية اؼبطعٍت، عبد العظيم إبراىيم
 .ـُِٗٗ-ىػ ُُّْ ،ُط:

 ،ـَُٖٗ-ىػ ََُْ، ُط:  ،سبيل الدعوة اإلسالمية دمحم أمُت، اؼبصرم. 
 ،جامعة الشرؽ  ماجستَت، ،احلوار يف مشاىد القيامة يف القرآن ىاال سعيد، مقبل

 



 
 

ِٕٓ 

،كسط، كلية اآلاأل  .َُُِ-ـ ََُِقسم اللغة العربية كآداهبا،  داب كالعلـو
 ،دار اغبضارة للنشر، سس العلمية دلنهج الدعوة اإلسالميةاأل عبد الرحيم، اؼبغذكم ،

 .ـََُِ-ىػُُّْ، ِالرايض، ط: 
 ،ربقيق: الشحات سلتصر منهاج القاصدين اؼبقدسي، أضبد بن عبد الرضبن بن قدامة ،

 د.ت. .ضبد الطحاف، دار اؼبنارأ
 ،مؤسسة  عمر القٌياـ، شعيب االرنؤكط، ربقيق: ،اآلداب الشرعيةابن مفلح،  اؼبقدسي

 .ـُٗٗٗ-ىػُُْٗ، ّط: ،الرسالة
 ،ىػُِْٕ، ُمركز الكوف، ط: ،احلوار يف اإلسالم بن حسُت، عبد هللا اؼبوجاف-

 .ـََِٔ

 ،ىػُُِْ، ْدار الشركؽ، ط: ،احلديث النبوي وعلم النفس دمحم عثماف، قبايت-
 .ـَََِ

 ،ىػُِْٕ، ُدمشق. سوراي، ط:-، دار الفكر الرتبية ابلقصةعبد الرضبن،  النحبلكم 
 نصر دمحم: ربقيق، النسائي سنن علي، بن شعيب بن أضبد الرضبن عبد أبو النسائي،

، ِ:ط الرايض، السعودية، اؼبعارؼ، سلماف، مكتبة آؿ حسن بن مشهور االلباين، الدين
  .ىػُُْٕ

 ،ربقيق: ؿبيي الدين  ،براراالذكار من كالم سيد األي الدين وبي بن شرؼ، ؿبي النوكم
 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٗ، ّمؤسسة الرايف، مؤسسة التقوًن اإلسبلمي، ط:، الشامي

 احلجاج بن مسلم صحيح شرح يف ادلنهاج ،شرؼ بن وبي زكراي أبو الدين ؿبي ،النوكم 
 .ـَََِ-ىػُُِْ، الدكلية االفكار بيت ،مسلم على النووي شرح

 ،الرتىيب يف الدعوة يف القران والسنة أنواعو رلاالتو أتثًنه رقية بنت نصر هللا، نياز، 
قسم الدعوة  كلية الدعوة كاالعبلـ، ابلرايض، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود، ماجستَت،

 . ىػُُْٓكاالحتساب،

 

 ،ق: يوسف ربقي، جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع اؽبامشي، السيد أضبد
 .ـُٗٗٗ، ُاؼبكتبة العصرية، ط: الصميلي،

 



 
 

ِٕٔ 

 ،طبعة م ،البالغة القرآنية يف التصوير ابإلشارة واحلركة اجلسمية عبدهللا، ىنداكم
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ُاألمانة، ط:

 ،(ىػَٕٖ: اؼبتوّف) اؽبيثمي سليماف بن بكر أيب بن علي الدين نور اغبسن أبو اؽبيثمي، 
 القدسي، مكتبة: الناشر القدسي، الدين حساـ: اقق ،دالفوائ ومنبع الزوائد رلمع

 ،إليها ادلوصل والطريق والسنة الكتاب من اجلنة وصف.ـُْٗٗ ىػ، ُُْْ القاىرة
 اإلسبلمية. الكتيبات: اؼبادة مصدر خزيبة، ابن بدار العلمي القسم إعداد

  ،مطبعة اعرابو سلوب االستفهام يف القرآن الكرمي غرضو،ايوسف، عبد الكرًن ؿبمود ،
 .ـَََِ-ىػُُِْ،ُط: الشاـ،

 

 

 


