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 ملخص البحث
 الوسائل الدعوية يف ضوء سورة القلم 

الم سالالالفين، الحمد هلل رب العالمين، والصالالالوا وال الالالوأ رف    الالال     
 ( ورف  آله وصحبه  جمعين .. وبعُد : سيدنا محمد )

فإن الق آن الك يم هو زاد الدراا األول والبح  الذي ال سالالالالالالالالالالالا   له  
ال تنقضالالالالالالالالالالالالالالل رعالا باله وال ردف  رف  ال ا ال د، وهالذا البحال   الدور فل ففال  
سالالالالالالالالالورا من سالالالالالالالالالورم المباراف و د تكفم البا   وسه رن ال ع ي   الوسالالالالالالالالالا   

ل ع ي    الالالالالالالورا القفم، ووسالالالالالالاليفف الق الالالالالالالم من  ول آرا  ال الالالالالالالورا الدرويف وا
الك يمف ومدى  همسف الق الالالالالم فل الدروا واسالسف االسالالالالال يادا منه فل العصالالالالال  
الحاضال  ، واذل  وساليفف القصالف الق آنسف اةداا من  دوا  تغفسل الدروا فقاأ 
البا   ب ع ييها ومدى  همي ها فل الدروا وموضالالالالالالالعها فل ال الالالالالالالورا واسالسف 

يادا منها فل العصالال  الحاضالال ، واا  البا   وسالاليفف الحوار اوسالاليفف االسالال 
هامف من وسالالالالا   ال غفسل فع ه   ه، واا   همي ه فل الدروا وموضالالالالعه فل 
ال الالورا واسالسف االسالال يادا منه فل العصالال  الحاضالال  ، واا  البا   وسالاليفف 
ال  غيب وال  هيب ودورها الدروي من  ول آرا  ال الالالالالالالالورا الك يمف واسالسف 

سالال يادا منها فل العصالال  الحاضالال  ،  م   م البا    حله  الحد   رن اال
وسالالالالالالالالاليفف القدوا الح الالالالالالالالالنف ودورها فل الدروا فذا  تع ييها وبين  همي ها فل 
الدروا وموضالعها من  ول آرا  ال الورا واسالسف االسال يادا بها فل العصال  

 الحاض  . 

 واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل صراطه املستقيم
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يم { }ب   ْحَمن  الرهح   ْسم  َّللاه  الره

  املقدمة 
وننوب إلين، ونهوذ باهلل  إن الحمد هلل، نحمده ونستتتنه ون ونستتتن  ره ،

من شتتترون سن ستتتوا ومن أتتت نا، سنمالوا، من  مده ل  ، ممتتت  لن ، ومن  
يمتتتف   ، ياله لن، وسشتتتمد سن إ إلن إإ ل وحده إ شتتترشه لن، وسشتتتمد سن 
محمًدا نبده ونأولن ، صفى ل نفين ونفى آلن وسصحابن ، وستبانن بإحسان 

  ًرا سما بهد : إلى  وم الد ن وأفم تسفيًما كث

 – تإن الررآن الررشم يو المهزة  الاتالتد  النا  تاا خمتا اتاتم الوب  ن   
والرك ة  الروشة النا يهنمد نف ما المستتتتتفم  ا    –صتتتتتفوا، ل وأتتتتت،من نفين 

 ميع سمون حياتن الد وية والدن وشة، وكفما تطون اإلنستتتتتتتتتان  ا الهفم، وتردم  
اب الررشم،  مو يهفو وإ يهفى نفين، بن الةمان و د سنن ااضتتتع سمام ياا الرن

ونحن  ا ياا الةمان ح ث كثر، ال نن وتهدل، سأتتتتتباخما بلشتتتتتد الحا ة إلى 
ح تث بتن اله،ا الوتا ع ، والم،ذ ا من من   –تهتالى    –الر وع إلى كنتاب ل  

 ك   نوة ومص بة . 

وإذا كانت سصتو  الدنو  إلى اإلأت،م باخنة إ تن  ر،  إن ما يرنمتين   
طق الد ن ن ستن سن وأتا   الدنو  تن  ر من نصتر إلى نصتر من الو مة مو

الهمفية، ومن ح ث إنما سلا  تبفيغ نأتالة اإلأت،م، ويداية الواإ إلى الصترا  
المسنقيم، ومهوى ياا يكمن  ا إشهان المسفم الدانا إلى ل بز،  الرأالة  

 ت  المفرى نفى النا يحمفمتا، وشستتتتتتتتتمو بتايمتانتة النا  ومل خمتا و ثرت  الوا
ناترن، و ا توب من إلى سن الرمتية النا يو إااايا ليستت من مطفق الرمتايا 
النا تستتتتتمال بإل،ن الهوان لف رر لونما ضتتتتتابال يحكم اله،رة خ ن نوصتتتتتره 
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الهمفية اإلن،مية النر وشة ) الدنو  اإلأتتتتتتتتت،ميةا بحستتتتتتتتتبانما ممتتتتتتتتتموًنا ،  
 و)سأفوب النبفيغا باننبانه شكً،.

م يزه  وأتا   الدنو  سمًرا محدًلا، إ يمكن تزاواه خ   اا واإلأت،م ل 
}اْلُع :  -أبحانن وتهالى  –باإللان الهام لمومج الدنو  ووأا فما، يرو  ل  

ُن إ نه َن هَه  َا َسْحستَ ْلُمْم ب الهن ا ي  َوة  َوَ ال  ََة  اْلَحستَ ْكَمة  َواْلَمْون  ب     َن ِّ َه ب اْلح  إ َلى أتَ
ب  ف ن  َوُيَو َسْنَفُم ب اْلُمْمَند  َن{  ُيَو َسْنفَ   المطفوب  ا الدنو   ا1)ُم ب َمْن ضتَ ه َنْن أتَ

يو الحكمة، وموما الحكمة  ا اأتتنادام الوأتت فة المواأتتبة، والمامن مطال  
باإلخداع  ا وأتتتا   الدنو  وندم الزمول مع م،حَة سن الوأتتتا   تلاا حكم 
ال ايا،  ا شتتتتترع ل، وشتتتتترنوا  ر ل مبدس ال اية تبرن الوأتتتتت فة، والدا ية 

ست  اينصتان لما إإ اأتنهمفما ، من الوا ال إ  نرك وأت فة لهر  لنوتن وك
  ] الوســائل الدعوية يف ضــوء ســورة القلم  يوا كان ياا البحث بهووان 

لا نتد    –تهتالى  –والتاه لنتانا لفرنتابتة  ا يتاا الموضتتتتتتتتتوع بهتد تو  ق ل 
 سأباب س مفما فيما يلتا :  

 أسباب اختيار الموضوع  : 
متا يحنتا تن التدنتا  ال وم لفنهر  نفى الوأتتتتتتتتتتا ت  التدنوشتة الررآنيتة  -1

ااصتتتتتة فيما تهجا بن الستتتتتاحة الدنوشة من انحرا   رره لبهل الدنا  نن 
 مومج الررآن الررشم و شفمم  ا ميال ن الدنو  وحرولما . 

بالوأتتتا   الدنوشة الررآنية المانف ة  –تهالى  –تةوشد الدنا  إلى ل   -2
 شال  مساحة الدنو  واان،  سصوا  المدنوشن وس واأمم . وذله  ا ظ  ا 

 

 ( . 125(  سورة النحل اآلية )1)



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
 الــوســائــل الـدعــــويـة يف ضوء سورة القلم                                               

  

571                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

بالهد د والهد د من وأتتتا   الدنو   –مع و ااتما    –براا أتتتون  الرفم   -3
ا  تتد تتد   ا لنوتتتن وتبتتا ن   النا ته ن التتدا يتتة  ا مزتتالتتن وت نال لتتن آ تتارتتً

 مسنوشا، مدنوشن .

 –الررآن الررشم   –نول  المستتتتتتتتتفم ن إلى كنتاب ن مم ومومج حيتاتمم  -4
 تدخًرا وت،و  واأنوباًلا لطرن الدنو  ووأا فما وسأال بما وموايزما . 

 ا تحر ق لنوتتن مرتبال بمتد   –تهتالى   –إن نزتا  التدا يتة إلى ل  -5
 اانيانه وإ التن ل وون الدنو  المواأبة لحا  المدنوشن . 

خيان صتتتتتتت،حية الررآن الررشم ونطا ن الواأتتتتتتتع وايامن  ا ك  امان  -6
، إصتتتتتت،  ال رل والومو  بايمة وسنن مه ن إ  ومتتتتتت  لر  ومكان بمنطفبا

 مسفم  رشد يدً  ونزاًحا .
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 : الدراسات السابقة  
بهد الرراا  واإل،ع والبحث نن ياا الموضتتوع تب ن لا ندم الرنابة  

 ا ياا الموضتتتوع لروا و د، بهل من تواو  أتتتون  الرفم ااصتتتة بالرنابة 
نن لرشق الن ستتتتت ر الموضتتتتتونا سو النحف فا سو بهل من كن  فيما يا  

 السون  من الواحية النر وشة وموما نفى أب   المثا  إ الحصر ما يلتا :  

بحث بهووان : الزان  الُافرا من أتون  الرفم : لفباحث   إخراييم خن  -1
أته د خن حمد الدوأتره ، برستم الررآن ونفومن بكفية سصتو  الد ن بالرشا  

ي ، وشرع البحث  ا 1420،  امهة اإلمام محمد خن أهول اإلأ،مية، أوة  
و   أتتتتتتتبع وب،ب ن ونرة تحدا   ما الباحث نن مهوى الُافق وم مومن، ونة 

أون  الرفم ومراصديا، وم،محما الافقية ونن ايأس ايا،اية  ا السون  
الستتفوكا وتلتا ياه الدناأتتة إأتتماًما  ا إخراا يدايا،  –النر ية    –)المهر ة  

 الررآن الررشم  ا مزا  ايا،ن من ا،  أون  الرفم . 

بحث بهووان : رصتتتتة سصتتتتحاب الزوة  ا ضتتتتوا أتتتتون  الرفم لنوإ  -2
فباحثة  أتتامية خوت نطية ل المهبده ايأتتناذ المستتاند بزامهة وسحكام : ل

سم الرر  ويو بحث ص  ر الحزم إ  نهد  ندل ص حاتن الامس ن ونرة ورد 
تواولت الباحثة فين النهرشف بستتتتتون  الرفم و يان محونيا والنهرشف بالرصتتتتتة 
الررآنية و يان اصتتتتا صتتتتما و وا ديا بم الحد ث نن رصتتتتة سصتتتتحاب الزوة 

  ر  الهام موما وسيم الدنوإ المسن ال  وايحكام المسنوبطة موما . وال
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 : منهج البحث والدراسة  
 ورد اننمد،  ا كنابة البحث نفى الموايج ا تية :  

 [  المنهج االستقرائي : 1]

ويو تنبع الزة يا، كفما سو بهمتتتتتتما أتتتتتتواا كانت سحكاًما سو ظواير   
    ا1)لفوصو  إلى الرفيا،

 [  المنهج االستنباطي : 2]

ويو لرشق موطرا  نمتتتمن اننرا  الاين من رمتتتية سو ند  رمتتتايا  
 . ا2)ُمَسفهم خما إلى رمية ُتَهدا ننيزة 

 [  المنهج الوصفي : 3]

المنلنى والدر ق لفستتز،، والوبا ق المنوا ر  ذا، اله،رة ويو الزمع  
بموضتوع مشتكفة البحث، ومن بم النحف   الشتام  لمحنوشاتما خمد  اأتنوناا 

 . ا3)ما  نص  بمشكفة البحث من سللة و راي ن تبرين نفى إ ابة سأنفة البحث

كمتا نان تت  ا كنتابة البحتث الاطوا، النتاليتة وذله من ا،  الموتايج  
 لث،بة السابرة الاكر :  ا

 

دار الفكر   1ط 1/138(  البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العملية : د/ رجاء وحيد ووديري 1)
 م .  2000  -ه 1421سنة  –سوراي  –دمشق  –لبنان ، دار الفكر  –املعاصر بريوت 

  1ط  79:  73ني مطاوع الرتتوري ص (  املعني يف كتابة الرسائل العلمية وحتقيق املخطوطات : د/ حس2)
م، وانظر : البحث العلمي صياغة جديدة : د/ عبد 2011دار الناشر الدويل للنشر والتوزيع سنة  

ه ، وانظر : ضوابط  1408جدة سنة    –دار الشروق    3ط    24الوهاب إبراهيم أبو سليمان ص  
 –دار القلم    2ط    196يداين ص  املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة : عبد الرمحن حسن حبنكة امل 

 دمشق ) د.ت( .  
مكتبة العبيكان الرايض    2ط  206(  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية : صاحل بن محد العساف ص  3)

 ه . 1414سنة 
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نةو ا يا، الررآنية إلى أتتتتتتونيا نر  ذكريا مباشتتتتتتر  خاكر اأتتتتتتم  -1
 السون  ونرم ا ية  ا المامش . 

رمت خنارشج ايحال ث الوانل   ا البحث من مصتتتتتتالنيا ايصتتتتتتفية   -2
ونةويا إلى الرن  الستتتتتنة ومولل اإلمام ماله ومستتتتتود اإلمام سحمد 

ترل  ا الصحيح ن من ا،  كن     مع الحكم نفى ايحال ث النا لم
 النارشج ايصفية . 

النر مة لر  اين،م الوانل ذكريم  ا البحث باإلشتتتتتتان   ا المامش  -3
 إلى نس  الهفم ومولده وسيم مال اتن بم تانشخ و اتن . 

رمت خنوب ق الوصتتتوي  ا المامش خاكر اأتتتم المالهل بم الما لل   -4
الطبع وأتوة الطبع واأتم بم نرم الزةا والصت حة ونرم الطبهة ولان  

 المحرق .  

إ رال النهرش ا، الف وشة واإصتط،حية الوانل   ا البحث مع النر مة  -5
مع ضتتتتتتتبال بهل الرفما،   –إن و د،   –لفبفدان والرفما، ال رشبة 

 النا تحناا إلى ضبال حنى إ تفنبس ايل اظ بهمما خبهل .

  خطة البحث والدراسة  : 
ورتد ارنمتتتتتتتتتت لبيهتة البحتث سن يتلتا  ا مرتدمتة وتمم تد وامستتتتتتتتتة  

 مطال  وااتمة نفى الوحو النالا : 

   رد اشتتتنمفت نفى الحمد والثواا والصتتت،  نفى نأتتتو  ل   أما املقدمة  :
( سأتتتتباب اانيان الموضتتتتوع والدناأتتتتا، الستتتتابرة ومومزا فين  ا و

 واطة البحث والدناأة . 

 فين نرطنان :  وأما التمهيد  : 
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 ايولى : النهرشف بالوأا   الدنوشة .  

 الثانية : خ ن  ده السون  الررشمة .  

وأ فة الرسم   ا ضوا أون  الرفم وشحنوه نفى :  : املطلب األول 

 سوًإ : النهرشف بالرسم ل ة واصط،ًحا .  

 .  -تهالى  –بانًيا : سيمية الرسم  ا الدنو  إلى ل  

 بالًثا : الرسم  ا أون  الرفم كوأ فة لنوشة .  

نابًها : كيفية اإأتتتتتتتن ال  خوأتتتتتتت فة الرستتتتتتتم  ا الدنو   ا الهصتتتتتتتر  
 الحاضر.  

 وأ فة الرصة  ا ضوا أون  الرفم وشنرون من :  املطلب الثاني : 

 سوًإ : النهرشف بالرصة ل ة واصط،ًحا.  

 .  -تهالى  –بانًيا : سيمية وأ فة الرصة  ا الدنو  إلى ل  

 بالًثا : الرصة  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة .  

 كيفية اإأن ال  من الرصة  ا الدنو   ا الهصر الحاضر .   نابًها : 

 وأ فة الحوان  ا ضوا أون  الرفم وششنم  نفى :  املطلب الثالث : 

 سوًإ : النهرشف بالحوان ل ة واصط،ًحا.  

 . -تهالى  –بانًيا : سيمية وأ فة الحوان  ا الدنو  إلى ل  

 أ فة لنوشة .بالًثا : الحوان  ا السون  الررشمة كو  

نابًها : كيفية اإأتتتتتن ال  من وأتتتتت فة الحوان  ا الدنو   ا الهصتتتتتر  
 الحاضر.  
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   وأت فة النري   والنري    ا ضتوا أتون  الرفم وششتنم     املطلب الرابع :
 نفى:  

 سوًإ : النهرشف بالنري   والنري   ل ة واصط،ًحا. 

 . -تهالى  –سيمية النري   والنري    ا الدنو  إلى ل  بانًيا : 

 بالًثا : النري   والنري    ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة .  

نابًها : كيفية اإأتتتن ال  من وأتتت فة النري   والنري    ا الدنو   ا   
 الهصر الحاضر.  

   من : وأت فة الردو  الحستوة  ا ضتوا أتون  الرفم وشنمت  املطلب اخلامس
: 

 سوًإ : النهرشف بالردو  الحسوة ل ة واصط،ًحا. . 

 .   -تهالى  –بانًيا : سيمية الردو  الحسوة  ا الدنو  إلى ل 

 بالًثا : الردو  الحسوة  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة.

نابًها : كيفية اإأتتتتتن ال  من وأتتتتت فة الردو  الحستتتتتوة  ا الدنو   ا  
 الهصر الحاضر.  

 و ما سيم الونا ج والنوصيا، .  اخلامتة : 

سن  فمموا نشدنا وش را كر وا وشو روا لما فين   –تبانك وتهالى    –سأل  ل     
الا ر والرشتتتتتال وسن يح ن مصتتتتترنا وشو ق لنا  ايمة لما فين ن هنما وإن،ا 

ْاَنا إ ْن َنست  َوا َسْو َسْاطَ شتلنما وسن  نزاوا نن ترصت رنا:   ْلَنا َن هَوا َوَإ }َن هَوا َإ ُتَااا 
ْفَوا َما َإ َلاَرَة  ًرا َكَما َحَمْفَنُن َنَفى الها  َن م ْن َرْبف َوا َن هَوا َوَإ ُتَحمِّ  ْ  َنَفْ َوا إ صتتتتتْ َتْحم 
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ا َنَفى اْلَرْوم   ْرنتتَ اْنصتتتتتتتتتُ ا  تتَ َت َمْوَإنتتَ ا َسنتتْ ا َواْنَحْموتتَ ا َواْي  ْر َلوتتَ ن  َواْ ُف َنوتته ا بتت  َلوتتَ
 .     ا1){اْلَرا  ر شنَ 

 وصلِّ اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعي 

 

 ( .286(  سورة البقرة من اآلية )1)
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  التمهيد 
بتال  ذه ختدس ربت  الاو   ا كنتابتة البحتث يزتدن خا سن سممتد لتن  ا   

 نرطن ن :  

 سوًإ : النهرشف بالوأا   الدنوشة  ا الف ة واإصط،  . 

 خ ن  ده السون  الررشمة .  بانًيا :

  لرو  و اهلل النو  ق : 

ا : 
ً
 أوالً : التعريف بالوسائل الدعوية لغة واصطالح

 [  الوسائل لغة : 1]

الوأتتتتا   :  مع وأتتتت فة، نفى وان  ه فة ورد تزاا ال ه فة بمهوى   
ا نفى الوأتتت  ، والنوأتتت   والنوأتتت  واحد ورد  اا، نفى  ا لة وتزمُع سيمتتتً

 موما :  ند  مهاٍن،

ــ  ما بتقرل با غلر الغبر َ   ،ن إلى ن ن وأتتتت فة ،  : كما يرا  :  أ ـــــ » َوأتتتته
ب إلين بهم  َ  إلين خوأتتتتتتت فة: سه : ترره  : -تهالى  –ومون رولن    ا1)  وَتوأتتتتتتته

ُم اْلَوأتتتتتتتتت  فَتَة َس اُمْم َسْرَرُب َوَشْرُ وَن َنْحَمنَتُن   }ُسوَلنت َه التها  َن  َتْدُنوَن َ ْبَنُ وَن إ َلى َن ِّ م 
، ومزاا ل ن س مم سررب بهد   ا2)َوَشَااُ وَن َنَااَبُن إ نه َنَااَب َن ِّ َه َكاَن َمْحُاوًنا{  

 .  ا3)الوأ فة ي  د سنما تهوا سنن  نررب خما إلى الشاا 
 

م  1987  - ه  1407دار العلم للماليني بريوت سنة    4ط  5/1841(  الصحاح اتج اللغة للفارايب  1)
  31/75حتقيق / أمحد عبد الغفور عطار ، وانظر : اتج العروس من جواهر القاموس : مرتضى الزبيدي  

 ط دار اهلداية ) د.ت ( حتقيق : جمموعة من احملققني ) د.م ( .  
 ( . 57(  سورة اإلسراء اآلية )2)
 -ه  1420دار طيبة للنشر والتوزيع سنة    2ط    5/89(  تفسري القرآن العظيم : البن كثري الدمشقي  3)

 م حتقيق / سامي بن حممد سالمة ) د.م( .  1999
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 : ا1): كما  ا رو  لب د  (ل ـ  الراغل غلر هللا )

 َخفى ُك ا ذه ُل ِّ إ لى َّللَا  واأ  ُ    َسن  الواَإ إ َ دنوَن ما َردُن َسمر ي م 

 . ا2)سه : ناي 

: ومن ذله تسمية سنفى موةلة  ا الزوة   ا3)  ج ـ  المنزلة عند الملك والدرجة
ْثَ  َما َيُروُ    »بالوأتتت فة، كما  اا  ا الحد ث :  َن، َ ُروُلوا م  ْهُنُم اْلُمَاذِّ  م  إ َذا أتتتَ

ُفوا   ًرا، ُبمه أتَ فهى ل َنَفْين  خ َما َنشتْ َ،ً  صتَ فهى َنَفاه صتَ ، َ إ نهُن َمْن صتَ فاوا َنَفاه ُبمه صتَ
ال  ل ، َل ل َا اْلَوأتتتتتتتتت   بتَ ٍد م ْن    ة ، َإ َتْوَب  ا إ إه ل َهبتْ ةي   ا اْلَزوته ا َمْوة لتَ إ نهمتَ َة،  تَ  فتَ

َ اَنةُ   .  ا4)«َوَسْنُ و َسْن َسُكوَن َسَنا ُيَو، َ َمْن َأَلَ  ل ا اْلَوأ  َفَة َحفهْت َلُن الشه

ــ  تمتي بملنر السـر ة ً،، سه : » ساا  ،ني إخ   ،ن توأتت: كما يرا  :   د ــــ
 .  ا5)« أررةي 

 

(  لبيد بن ربيعة العامري بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الشاعر يكىن أاب  1)
( توىف أول  وفرساهنا أدرك اإلسالم وأسلم مع وفد بالده إىل الرسول )عقيل، من شعراء اجلاهلية  

خالفة معاوية ومل يقل لبيد يف اإلسالم شعًرا، وقال : أبدلين هللا بذلك القرآن . انظر : الطبقات الكربى 
 م. 1990 -ه 1410دار الكتب العلمية ، بريوت ، سنة  1ط 6/107البن سعد 

ه ، مقاييس اللغة البن 1414دار صادر بريوت ، سنة  3ط  11/724ور (  لسان العرب : البن منظ2)
 م ، حتقيق / عبد السالم هارون .  1979 -ه 1399ط دار الفكر سنة  6/110فارس 

م ،  2005  -ه  1426مؤسسة الرسالة بريوت سنة    8ط    1068(  القاموس احمليط للفريوزآابدي ص  3)
لة ، وانظر : احملكم واحمليط األعظم البن سيده املرسي حتقيق / مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسا

م حتقيق / عبد احلميد هنداوي 2000 -ه 1421دار الكتب العلمية بريوت ، سنة  1ط 8/612
 . 

ابب استحباب القول مثل ما يقول املؤذن ملن مسعه مث    –كتاب الصالة    –(  أخرجه مسلم يف صحيحه  4)
ط دار إحياء الرتاث   384رقم احلديث    1/288 له الوسيلة  ( ، مث يسأل هللايصلي على النيب )

 العريب ، بريوت )د.ت.ط( حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي . 
م ، حتقيق 1986  -ه  1406مؤسسة الرسالة ، بريوت سنة    2ط  925(  جممل اللغة : البن فارس ص  5)

 زهري عبد احملسن سلطان . /
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 .  ا1)«» يا : ما  نوص  بن إلى الشاا :  ه ـ  و بل

»الوأتتتتتتتتتتا تت  يا متتا يررب  ولفزمع خ ن المهتتانا الف وشتتة نزتتد سن :   
التدا يتة إلى تحر ق سيتدا تن من لنوتتن وتحرق لتن موةلتة نفيهتة من الوزتا ، 

الرر ى والرغبتة إلى ل ا لمتا  ا ذلته من  ومن بمه لن تة نتاليتة نوتد ل )
( ا  تالقيتام بمممتة التدنو  يو ايتام خوا ت  إلما ولنحر ق ذلته إ ختد من

 . ا2)«اأنادام الوأا   الدنوشة المرونشة إلنزا  ياه المممة 
 [  الوسائل اصطالًحا : 2]

لرد ونل الرث ر من النهرش ا، لوأتتا   الدنو  موما نفى أتتب   المثا   
 إ الحصر : 

»مزمونة الطرن المحبو ة والمريوب   ما لد  س تتتتتتتت  ر   إن الوأا   يا : 
 . ا3)«الدنا  ل،تصا  بالمدنوشن والنلب ر نف مم وتو  ممم 

موايج الدنو  من »ما  نوص  بن الدا ية إلى تطب ق  ب تتتتتتتتت  وتهر  بلنما : 
 . ا4)«سمون مهووشة سو مالية

 

  - ه 1399املكتبة العلمية ، بريوت سنة  1ط  5/204ن األثري (  النهاية يف غريب احلديث واألثر الب 1)
 م .   1979

  - ه  1428، مكتبة آفاق ، غزة ، سنة    2ط    199،    198(  الدعوة إىل هللا : حيىي الدجين ص  2)
 م.2007

ط دار الفرقان ، عمان ،    80(  أسس يف الدعوة ووسائل نشرها : د/ حممد عبد القادر أبو فارس ص  3)
 م .  1990 -ه 1411 األردن سنة

، مؤسسة الرسالة ، بريوت سنة   1ط    49(  املدخل إىل علم الدعوة : حممد أبو الفتح البيانوين ص  4)
 م .  1991 -ه 1412
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ا نفى » ما يسنه ن بن الدانا لنبفيغ الدنو  إلى ل )  تتتتتتتتت  ور   يا :  
 . ا1)«نحو مثمر

مشتتترونة وسأتتتفوب وآلة يمكن اتااذه   ولرشرة  » ك  سمرٍ ل تتتتتتتتتتتتت  ور   يا : 
 .  ا2)«ا وصوًإ إلى نشر الد ن وتبفي ن، وتهفيمن، والدنو  إلى ل )

»مزمونة الطرن المشتترونة مالية كانت سو مهووشة،  ي تتتتتتتتتتت  وُنرِّ  ت بلنما : 
  ا3) « والنا تورت  س رتان التدا يتة إلى المتدنوشن، خمتد  النبفيغ والنهفيم والنر يتة

 . 

»النا يسنهان خما نفى تبفيغ ل ن ل، وتهفيمن، وإرامنن،  ور   يا :  و تتتتتتتتت  
ونفى آلاا العبتالا، )الطرنا  رتد ترون  متاًلا كمكبر الصتتتتتتتتتو، لفصتتتتتتتتت،   

 ا4)«والاط  والونن لفنهفيم، سو ترون وأت فة نر  لفحج سو سأتفو ية كالدنإ 
 .  

»   متال   لفبحتث واإل،ع حو  ا5)و ا المهزم الم مرإ يل تاظ الررآن 
«  ا الستيان الررآنا نزد سنما ونل،  ا موضته ن  رال بصتي ة واحد  وأت   
َس اَما الها  َن آَمُووا اتهُروا َّللاهَ َواْخَنُ وا    }َيا  :  -تهالى   –« ويما رولن  »الوأ فةويا  

 

الكرمي زيدان ص  1) الدعوة : عبد  الرسالة بريوت سنة    10ط    447(  أصول   -ه  1426، مؤسسة 
 م .  2005

 م .  1996 -ه 1416) بدون طبعة( سنة  34الق ص (  أصول الدعوة : عبد الرمحن بن عبد اخل2)
 .  201(  الدعوة إىل هللا : حيىي الدجين ص  3)
، )بدون( سنة   1ط  125(  منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر : د / عدانن بن حممد آل عرعور ص  4)

 م .  2005 -ه 1426
ط دار احلديث ابلقاهرة سنة   851(  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي : حممد فؤاد عبد الباقي ص  5)

 م .  1991
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ب  ف ن  َلَهفهُرْم ُتْ ف ُحوَن{   : -أتتبحانن   –، ورولن   ا1)إ َلْين  اْلَوأتت  َفَة َوَ اي ُدوا   ا أتتَ
ُم اْلَوأتتتتتتتتت  فَتَة َس اُمْم َسْرَرُب َوَشْرُ وَن َنْحَمنَتُن   }ُسوَلنت َه التها  َن  َتْدُنوَن َ ْبَنُ وَن إ َلى َن ِّ م 

 . ا2)َوَشَااُ وَن َنَااَبُن إ نه َنَااَب َن ِّ َه َكاَن َمْحُاوًنا{ 

ا : بني يدي السورة 
ً
 لكرمية :اثاني

 –أتتتتم ت ياه الستتتتون  بستتتتون  الرفم إ نناحما بالرستتتتم بن  ا رولن   
ُطُروَن{  :  -تهالى   »اإأتتتتم ايشتتتتمر لما ، و ن ويو :    ا3) }ن َواْلَرَفم  َوَما َيستتتتْ

: ا5)»تستمى بستون  )نا ، را  مرات ، كاله :    ا4)«أتم ت  ا مهَم الن اأت ر
 . ا6)«» ولما اأمان : أون  ن ، وأون  الرفم وياا سشمر

 

 ( . 35(  سورة املائدة اآلية )1)
 ( . 57(  سورة اإلسراء اآلية )2)
 ( .  1(  سورة القلم اآلية )3)
ه  1422الكتاب العريب ، بريوت سنة    ، دار  1ط    4/318(  زاد املسري يف علم التفسري : البن اجلوزي  4)

، دار إحياء   1ط    5/129، حتقيق / عبد الرزاق املهدي ، معامل التنزيل يف تفسري القرآن : للبغوي  
ط   3/458ه حتقيق / عبد الرازق املهدي حبر العلوم للسمرقندي  1420الرتاث العريب، بريوت سنة  

، البحر احمليط يف التفسري أليب حيان األندلسي  بريوت ) د.ت( حتقيق د/ حممود مطرجي    –دار الفكر  
 ه حتقيق / صدقي حممد مجيل .  1420بريوت سنة  –ط دار الفكر  10/231

العويف وسعيد 5) البلخي قدم بغداد وحدث هبا عن عطية  أبو احلسن  (  هو مقاتل بن سليمان بن بشري 
معرفة له  وغريهم، كان  شعيب  بن  وعمرو  مزاحم  بن  والضحاك  عنه    املقربي  قال   ، القرآن  بتفسري 

الشافعي : الناس كلهم عيال على ثالثة على مقاتل يف التفسري ، وعلي زهري بن أيب سلمى يف الشعر،  
  15/207ه . انظر : اتريخ بغداد للخطيب البغدادي  150وعلى أىب حنيفة يف الكالم ، تويف سنة 

قيق د / بشار عواد معروف، م ، حت2002 -ه 1422بريوت سنة  –، دار الغرب اإلسالمي  1ط 
ه 1410بريوت سنة    – ، دار الكتب العلمية    1ط  7/263وانظر : الطبقات الكربى : البن سعد  

 م .  1990 -
  - ه  1420بريوت سنة  –، مؤسسة الرسالة  1ط 23/521(  جامع البيان يف أتويل القرآن : للطربي 6)

 م  حتقيق / أمحد حممد شاكر .  2000
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 .ا1)«أون  ن والرفم » ورد يزمع خ ومما  ا النسمية فيرا  : 

» و ا صتتتتتحيال الباانه :  ا2)و ا ذله يرو   الطاير اخن ناشتتتتتون 
أتتتتون  ن والرفم نفى حكاية الف َ ن الواره ن  ا سولما، سه أتتتتون  ياا الف ن  

 ا  امهن و هل الم ستترشن ) أتتون  ن باإرنصتتان نفى   ا3)وتر مما النرماه
الحر  الم رل التاه ا ننحتت بتن و ا بهل المصتتتتتتتتتاحل أتتتتتتتتتم تت أتتتتتتتتتون  

 .ا4)«الرفم

وأتتتتتتتون  الرفم من الستتتتتتتون المكية النا نةلت رب  المزر  ور   : إن   
«  » إنا خفونايم   -لى  تها  –»رولن  ، و ا اإلتران ما نصتتتتتتن:  ا5)بهمتتتتتتما مدنا

« إلى رولن  صتتتبرا»   -تهالى    –« ، ومن رولن  »يهفمون   -تهالى    –إلى رولن  

 

القرآن1) تفسري  الصنعاين    (   بن مهام  الرازق  : عبد  الرشد ابلرايض سنة    1ط  3/329العظيم  ، مكتبة 
 ه . 1410

(  هو : حممد الطاهر بن عاشور مفيت املالكية بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس ، من مصنفاته 2)
 6/174زركلي  ه . انظر : األعالم لل1393التحرير والتنوير ومقاصد الشريعة اإلسالمية ، تويف سنة  

ط مكتبة    101/ 10م ، ومعجم املؤلفني : عمر رضا كحالة  1986، دار العلم للماليني ، سنة    7ط  
 املثىن ودار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ) د.ت( .  

(  الرتمذي : هو حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك احلافظ العلم اإلمام البارع بن عيسى 3)
ضرير، مصنف اجلامع ، وكتاب العلل وغري ذلك، اختلف فيه فقيل ولد أعمى  السلمي الرتمذي ال

ه وارحتل فسمع خبراسان والعراق واحلرمني 210والصحيح أنه أضر يف كربه بعد رحلته وكتابته ولد سنة  
  3ط  13/270ه . انظر : سري أعالم النبالء للذهيب  279ومل يرحل إىل مصر والشام ، وتويف سنة  

م ، حتقيق / جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ  1985  -ه  1405بريوت سنة    –لة  ، مؤسسة الرسا
 شعيب األرانؤوط .   /

 م .  1984ط الدار التونسية للطبع والنشر بتونس سنة  29/57(  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 4)
يق د/ علي حسني  ه حتق1408ط مكتبة الرتاث مكة املكرمة سنة    1/34(  مجال القراء : للسخاوي  5)

 البواب. 
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وات ق الزممون نفى سن الستتتتتتون    ا1)««  إنن مدنا»الصتتتتتتالح ن   -تهالى    –
كفما مكية ويا من سوا   ما نة  من الررآن  هديا الهفماا بلنما بانية الستون 

» ويا من سوا   ما نة  من : ا2)نةوًإ بهد أتتتتتتتون  الهفق ، يرو  ا لوأتتتتتتتا  
» اررس باأتتتتتتتم ن ه بم : ا3)الررآن بمكة  رد نةلت نفى ما نوه نن اخن  باإ

، وياا ماالل لما نفين  ممون الهفماا من الم ستتتتتتتتترشن   ا4)«ياه بم المةم 
وي ريم  رد ذيبوا إلى سن أتتتون  المدبر يا الستتتون  الثانية  ا ترت   الوةو  
ومما يروه رو  الزممون سأتتتتفوب أتتتتون  الرفم وموضتتتتوناتما  إنما ترنمتتتتا  
تلاريا  ا الوةو  بهل الشتتتاا، سه : سنما ليستتتت مما نة   ا سوا   البهثة 

 

ط مصطفى البايب احلليب ) د.ت ( ، وطبعة أخرى اهليئة    1/22(  اإلتقان يف علوم القرآن : للسيوطي  1)
 م .  1974 -ه 1394املصرية للكتاب 

(  هو : شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسني األلوسي البغدادي شيخ العلماء يف العراق مجع كثريًا من 2)
كان عاملًا ابملذاهب الكالمية وتفسريه روح املعاين ، من أشهر التفاسري ومن أمجعها ، وتويف العلوم و 

ط مكتبة   1/352سنة . انظر : التفسري واملفسرون : حسني الذهيب    63ه ، وعمره  1270سنة  
 ه . 1413وهبة ابلقاهرة سنة 

القرشي اهلامشي أبو العباس بن عم رسول (  عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف  3)
( أمه أم الفضل لبابه بنت احلارث اهلاللية، ولد وبنو هاشم ابلشعب قبل اهلجرة بثالثة وقيل  هللا )

خبمس واألول أثبت ويف وفاته سنة مخس وستني ، وقيل سبع وقيل مثان وهو الصحيح يف قول اجلمهور  
، دار الكتب   1ط  122،    4/121. انظر : اإلصابة يف متييز الصحابة : البن حجر العسقالين  

   3/291ه ، وانظر : أسد الغابة يف معرفة الصحابة : البن األثري اجلزري  1415العلمية ، بريوت سنة  
 م .  1994 -ه 1415، دار الكتب العلمية بريوت سنة   1ط

، دار الكتب العلمية   1ط  15/26(  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين : لأللوسي  4)
قيق / علي عبد الباري ، وانظر : بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب ه ، حت1415بريوت سنة  

م ، 1996  -ه  1416ط اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ابلقاهرة    1/98العزيز للفريوزآابدي  
، دار ابن كثري   1ط  5/318وفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري للشوكاين  

، مصطفى    1ط    29/26ه ، وتفسري املراغي ألمحد بن مصطفى املراغي  1414دمشق ، سنة    –
 م. 1946 -ه 1365البايب احلليب ابلقاهرة سنة 
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ا و مره بتالتدنو  إلى اإلأتتتتتتتتت،م ممتا ولمتا بهتد ظمون سمر الوبا )خت  كتان نة 
  ه  ك ان ررشش  نهرضون لن بايذ  وشنممونن بالزوون. 

»مكية، وترت بما  ا المصحل الشرشف الثاموة والسنون وأون  الرفم   
ن ، ومن الحةب شنةلت بهد أون  الهفق ويا من أون الزةا الناأع والهشر  ،

 .  ا2)«وامسون آية  بونان»وندل آياتما  ا1)«ن الاامس والسبه
 محور السورة : 

 سأاأية يا : تواولت أون  الرفم ب،بة مواضيع » 

 ا . موضوع الرأالة والشبن النا سبانيا ك ان مكة حو  لنو  الوبا )  -س 

    –« لبيان ننيزة الر ر خوهم ل  »البستتتتنانرصتتتتة سصتتتتحاب الزوة    -ب 
 .  -شلنن 

ا ار  وسيوالما وشتدا ديا ، وما سند ل لف رشر ن المستفم ن والمزرم ن    -  
 . 

ولرن المحون ايأتتتاأتتتا الاه تدون نفين الستتتون  الررشمة يو إببا،  
 . ا3)«ا وتثب ت رفبن نبو  محمد )

 

، جامعة الشارقة  1ط 289/ 8(  التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي : د/ مصطفى مسلم وآخرون 1)
 م . 2010 -ه 1431سنة 

 (  السابق نفس املوضع .  2)
 . 8/290(  السابق 3)
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ُيهد الافق من سيم موضتتتتتتتوناتما خ  يو محونيا ايأتتتتتتتاإ   »كاله   
:   ا1)الاه تنستتق  ميع موضتتوناتما فين ولاله را  شتتيخ اإلأتت،م اخن تيمية

 . ا2)«« يا أون  الُاُفق» ن أون  »

و هد ياا النطوا  حو  أتتتتون  الرفم والنهرشف خما  نب ن سن الستتتتون    
الثانية سو الثالثة نفى اان،  خ ن من سوا   أتتتتتتتون الررآن الررشم نةوًإ  ما  

الم ستتتتترشن وندل آياتما بونان وامستتتتتون ومراصتتتتتد الستتتتتون  يا الد اع نن 
ا والاب نون و يان ما تمنع بن من سا،ايا، نالية ينن الردو  نأتو  ل )

لر  مستفم مع وصتل ت صت فا لبهل صتوال د مكة وما  نمنهون بن من أت    
 اه السون  الررشمة . ايا،ن وي ر ذله من موضونا، ي

 

م( : هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن 1328  –  1263ه =    728  –  661(  ابن تيمية )1)
تيمية   ابن  الدين  العباس تقي  أبو  الدمشقي احلنبلي  النمريي احلراين  القاسم اخلضر  ابن أيب  عبد هللا 

مصر من أجل   اإلمام شيخ اإلسالم، ولد يف حران وحتول به أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهر وطلب إىل
فتوى أفىت هبا فقصدها فتعصب عليه مجاعة من أهلها فسجن مدة ونقل إىل اإلسكندرية ، مث اطلق 

ه ، مث أعيد ومات معتقالً بقلعة دمشق فخرجت 720ه ، واعتقل هبا سنة  712فسافر إىل دمشق سنة  
 . 1/144دمشق كلها يف جنازته . انظر: األعالم 

 ه .1404، مؤسسة علوم القرآن ، بريوت سنة  2ط 4/ 5تيمية  (  دقائق التفسري : أمحد بن2)
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  املطلب األول 
 وسيلة القسم  يف ضوء سورة القلم 

لرد نة  الررآن الررشم خف ة الهرب موا ًرا يأتتتتتتتتال بمم  ا الر،م ح ث  
كانوا موصتو  ن بالب،ية وذله ليهزةيم خف ن الررآن وشنلبرون بن حنى  امووا  
بموةِّ   ياا اإلنزاا الهَيم وكان من تفه ايأتال   الرستم الاه كان يستنهمفن  

ت ايًما لن سو ل ت اننباه الهرب  ا توك د سابانيم وسروالمم سو تهَيًما لشتاا و 
» والمهرو  سن اإأتتتتتتتتتنهتدال لنربت  الحق نوتد ال تا ف ن إلى موضتتتتتتتتتوع مه ن 

ن مانفل  الو س الصتتتتتتتافية تستتتتتتتنز   لفمد  وت نال رفبما إلشتتتتتتتهان  الواإ
وشك  ما  ا اإنصتتتتتياع إلين الفمحة واإلشتتتتتان ، سما الو س النا م يا الشتتتتته 

ان الحزة ، سما الو س الزاحد   والنرلل  ما  ا حا ة إلى صتتتيغ النلك د و ري
المورر   ما  ا حتتا تتة إلى مطتتانن الة ر وتتتلك تتد الابر وتررشر الحكم  ا  

 . ا1)«سكم  صون 

 –والحد ث نن الرستتتتتتم كوأتتتتتت فة يامة من وأتتتتتتا   الدنو  إلى ل   
  ا ضوا أون  الرفم  دون  ا الورا  ا تية : –تهالى  

 النهرشف بالرسم ل ة واصط،ًحا .  سوًإ :

 .  -تهالى  –بانًيا : سيمية الرسم  ا الدنو  إلى ل 

 بالًثا : الرسم  ا أون  الرفم كوأ فة لنوشة . 

 نابًها : كيفية اإأن ال  خوأ فة الرسم  ا الدنو   ا الهصر الحاضر. 

  لرو  و اهلل النو  ق : 

 

 م .2005، مكتبة وهبة ابلقاهرة سنة  7ط  248(  مباحث يف علوم القرآن : مناع القطان ص 1)
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 أوالً : 
ً
 : االتعريف بالقسم لغة واصطالح

 [  القسم لغة : 1]

إن ل ن الرستتتم تستتتنادمن مانفل الشتتتهوب بل واأتتتما ول اتما رديًما   
وحتد ثًتا لنوك تد سمر متا سو نمتد سو م ثتان سو لحتث الماتالت  سو إلةامتن بتالقيتام  
بتلمٍر متا و تالر وع إلى مهتا م الف تة الهر يتة نزتد سن الرستتتتتتتتتم  ا الف تة : يو 

مُ  »اليم ن والحفل ،  رد  اا  ا لستتان الهرب ما نصتتن :  : والَرستتَ ، ب النهْحر شه 
َم الروُم:  َمن: حَفل َلُن. وَتَراأتتتتَ َمن ب ن  وَراأتتتتَ َنْرستتتتَ َم ب اهلله  واأتتتتْ اْلَيم  ُن، َوَرْد َسْرستتتتَ

 . ا1)«والَيم  ُن: الَحف ُل والَرَسمُ ،  وَسْرَسْمت: َحَفْ تُ ، َتَحاَلُ وا

َسَم ب َاهلله  إْرَساًما َواْلَرَسُم ب َ ْنَحَنْ ن  اْأمي م ْن َسرْ   »و ا المصبا  المو ر :  
 . ا2)«َوَشم  ُن اْلَحف ل  ، َواْلَرَساَمُة ب اْلَ ْنال  اْيَْيَمانُ ، إَذا َحَفلَ 

م »و ا  ممر  الف ة :    اليم ن، وشزمع   –ب نال الرا  والست ن   –الَرستَ
ُم{  :  -تهالى  –نفى سرستتتتتام، وال ه  : سرستتتتتم ، ورولن   بمهوى :  ا3)}َإ ُسْرستتتتت 

سرستتتم ، والرستتتامة : الزمانة من الواإ يشتتتمدون وشحف ون نفى الشتتتاا ،  
مون نفى الشتتتاا سنن كان كاا وكاا سو لم يكن،  ماوا رستتتامة  ينمم ُيرستتت ِّ وأتتتُ
وسرستمت باهلل سرستم إرستاًما  لنا مرستم، إذا حف ت ، ورد أتمهت الهرب : راأتًما 

َمًا ، وَرَسي اًما ، ورسيًما وُمْرس   . ا4)«ًما، ورسه

 

 ، دار صادر بريوت ) د.ت ( .    1ط 12/478(  لسان العرب البن منظور 1)
 بريوت ) د.ت( .   –العلمية ط املكتبة  682 – 2/503(  املصباح املنري / للفيومي 2)
 ( . 1( ، وسورة البلد اآلية )1(  سورة القيامة اآلية )3)
، دار العلم   1ط  2/852ه(  321(  مجهرة اللغة : أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي املتوىف )4)

الرازي  م ، حتقيق / رمزي منري بعلبكي ، وانظر : خمتار الصحاح أليب بكر  1987للماليني بريوت سنة  
م ، حتقيق / حممود خاطر  1995  -ه  1415مكتبة لبنان ، بريوت سنة    1مادة قسم ط  467ص  



 بالقاهرة  وة اإلسالميةـحولية كلية الدع  
 الــوســائــل الـدعــــويـة يف ضوء سورة القلم                                               

  

589                اجمللد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

ونفى ياا  الرستتتتتتتم  ا الف ة واليم ن والحفل بمهوى واحد ، ورد ستى   
 الرسم خماه المهانا المنرال ة  ا الررآن : 

ُم  : -تهالى  –ستى الرستتتتتم  ا الررآن خف َن صتتتتترشًحا  را     - 1 }َ َ، ُسْرستتتتت 
يمي {ا َوإ نهُن َلَرَسمي َلْو *ب َمَوار ع  الواُزوم  )  َ  . ا1)َتْهَفُموَن َن

}َيْحف ُ وَن :    -تهالى   –ستى الرسم خف ن الحفل  ا الررآن الررشم ،  را      -  2
اهلله { ْوُرْم {  :  -تهتتالى    –، ورولتتن    ا2)بتت  اهلله  إ نهُمْم َلم   –، ورولتتن    ا3)}َوَشْحف ُ وَن بتت 

 .  ا4)}َفَيْحف ُ وَن َلُن َكَما َيْحف ُ وَن َلُرْم{ :  -تهالى  

ُموا ب اهلله  َ ْمَد :  -تهالى  –ستى الرستتتتتم خف ن اليم ن ومون رولن    - 3 }َوَسْرستتتتتَ
ْم{   . ا5)َسْيَمان م 
والَاير من ا يا، سن الرستتتتتتتم واليم ن والحفل بمهوى واحد كما  ا   

ن خ ومم الررآن بطرشق ا ا  الف تة إإ سن يوتاك  رورًتا بستتتتتتتتتيطتة خ ن ذلته  ره
لم يستتتود حفً ا سو يم ًوا إلى ذاتن سو إلى  –أتتتبحانن وتهالى   –لر ق ويا سنن 

افق خ وما  اأتتم من سأتتما ن سو مافون من مافوراتن، وإنما اأتتود ذله إلى ال
 . ا6)ا وإلى افرنسأود الرسم إلى ذاتن )

 

ه 1415بريوت ضبط وتصحيح / أمحد مشس الدين ، سنة  –، أخرى دار الكتب العلمية  1، وط 
 م .  1994 -

 ( .   76- 75(  سورة الواقعة اآليتان )1)
 ( .  63(  سورة التوبة من اآلية )2)
 ( .  56ة التوبة من اآلية )(  سور 3)
 ( .  18(  سورة اجملادلة من اآلية )4)
 ( . 109( ، وسورة األنعام من اآلية )38(  سورة النحل من اآلية )5)
ه 1421، دار الشروق ابلقاهرة ، سنة    1، ط    132  –   131(  علوم التفسري : د/ عبد هللا شحاته ص  6)

 م .  2001 -
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 [  القسم في االصطالح : 2]

وشهره  الرسم اصط،ًحا خنهرش ا، ند د  سذكر موما نفى أب   المثا   
 : 

» ن ال الو س باإمنواع نن شتتتاا سو اإلردام نفين بمهوى  الرستتتم يو :   -س 
 . ا1)«مهَم نود الحالل حقيرة سو اننراًلا

» يو يم ن يرستتتتم خما الحالل ل اكد خما شتتتت ًنا يابر نون من ور   :   -ب 
د  : يا   إيزتاب، سو  حتد، ويو  مفتة  اكتد خمتا  مفتة سار ،  تالزمفتة المَاكته

َدُ  يا : الرستتم، واإأتتم الاه  دا  نفين حر   المرستتم نفين، والزمفة الَماكِّ  
ا مي ،  روله : إن اشًدا الرستتم يو المرستتم بن مثا  ذله : احفل باهلل سنه اشًدا ر

را م يا الزمفة المرسم نف ما، وروله : سحفل باهلل يو الرسم الاه سكد، بن 
، ومن النهرشف اإصتتط،حا ا2)«ا  سن اشًدا را مي ، والمرستتم بن : اأتتم ل )

 « ويا كا تا : »سنكان الرسمالثانا لفرسم نسنطيع سن نب ن 

م :  -  1 و باله   –أتبحانن وتهالى  –« ويو ل  » سه المنرفم بالرستم  الُمْقسـم
 . 

سو اأتم من سأتما ن سو   –أتبحانن وتهالى   –ويو ذا، ل   المقـسم با:  -  2
 ص ة من ص اتن سو بهل مافوراتن .

: ويو ايمر الاه يرستتتتتتتم نفين المرستتتتتتتم ل اكده وشثبنن   المقســــم علبا  -  3
 وشحررن . 

 

ط دار الشهاب    169(  أتمالت قرآنية حبث منهجي يف علوم القرآن الكرمي: موسى إبراهيم اإلبراهيم ص  1)
 )د.ت(. 

املرسي  2) املخصص البن سيده  الرتاث  1ط  71/ 4(   إحياء    - ه  1417بريوت سنة    –العريب    ، دار 
 م ، حتقيق / خليل إبراهيم جفال .  1996
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» الباا ، الواو ، الناا، ال،م ، والميم مستة حرو  : ويا ا أداة القـسم  -  4
 .ا1)«مث  ُم ل ملاوذ  من سيمن ل بمهوى خركة ل سو يم ن ل 

ا : أهمية القسم يف الدعوة إىل اهلل ـ تعاىل ـ : 
ً
 ثاني

بتاان،   –تهتالى   –تَمر سيميتة الرستتتتتتتتتم  ا مزتا  التدنو  إلى ل   
الحا  والمرام لفماال   رد تلتا لف ت نَر المامن المصتتتتدن الوابق اإليمان 

ا   رأتتتتخ بن إيمانن  ل ررى ب رره ول نم صتتتتدرن  ا مدانا الستتتت ر إلى ل )
ا  وتهفو يمنتتن  ا الستتتتتتتتت ر إلى ل، ورتتد تتتلتا تمتتد تتًدا وون تتًدا وا ًرا ونالنتتً
لفرتا رشن المهتانتد ن لتد وتن المنمستتتتتتتتتك ن بتلذيتا  الزتايفيتة ايولى، ورتد ترون 

  ما   –تهالى    –لفمنرلل ن نن الحق  ن ةنمم آيا، الرستتتتتتم النا تونديم ل 
 سبرفمم من مفاا، الحيا  الدنيا.   ود هون نحو الحق وشنافصون مما 

 –و واا نفى ما أتتتتبق يمكن خيان سيمية الرستتتتم  ا الدنو  إلى ل    
  ا الورا  ا تية : –تهالى  

ــ  تحقبت الدبر وتو بد   1 : ليكون سورع  ا النفرا وسن ى لفربو  ومن    ــــــــ
َنْوب ُنوَنَه َسَحقل ُيَو ُرْ  إ ه  : -تهالى  –سمثفة ذله رولن   َوَن ِّ ا إ نهُن َلَحقل }َوَشستتتتتتتتتْ

ة شَن{ َلَلوهُمْم َسْ َمه  َن ) : -تهالى    –، ورولن  ا2)َوَما َسْنُنْم ب ُمْهز  ا *} َ َوَن ِّ َه َلَوستتتتتتتتْ
اُنوا َيْهَمُفوَن{ ا كتَ ا   :  -أتتتتتتتتتبحتانتن    –، ورولتن ا3)َنمته }َورَتاَ  التها  َن َكَ ُروا َإ تَتْلت  وتَ

اُ  َذنهٍ    ا   ْثرتتَ ُن م  ال م  اْلَ  تتْ   َإ َيْهُةُب َنوتتْ ْلت َ وهُرْم نتتَ ْ  َخَفى َوَن ِّ ا َلنتتَ ُة رتتُ انتتَ الستتتتتتتتتته

 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، سنة   1ط  4/165(  معاين النحو : فاضل صاحل السامرائي  1)
 م .  2000 -ه 1420

 ( . 53(  سورة يونس اآلية )2)
 ( . 93 – 92(  سورة احلجر اآليتان )3)
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َناٍب ُمب  ٍن{ َ ُر م ْن َذل َه َوَإ َسْكَبُر إ إه   ا ك  َماَوا،  َوَإ   ا اْيَْن   َوَإ َسصتتتْ ،  ا 1)الستتته
إن ك  تفه ا يا،  اا، لناكد نر د  الزةاا ، وتوصتتتتفما إلى الو س بشتتتتنى 

 .ا2)الطرن 

ــ  ببصر القسم الداعبة بنفسا  2 : وشهر ن مرامن الرب ر وشطفق نفى ضرون    ـ
الصتتتتتبر وندم اليلإ ذله ين الدا ية مع نَم لونه وسيم نن لفواإ  نهر   

ا  سختًدا  رتد حتدبتت مع الوبا )لإل تااا الرث ر وتفته حقيرتة يزت  سن إ ت  ت   
ْم َيْهَمُموَن   : ا3)الدا ية ايو ، ومن يوا را  ل لن ْكَرت م  }َلَهْمُرَك إ نهُمْم َل  ا أتتتتتتَ

 .  ا4){

ــ  وعلر الداعبة أف بات في النصــر النهائي  والنف  المحتم  3  –: فيرو    ـــــ
ر  ) :  -تهالى   اَن َل  ا  *}َواْلَهصتتْ ْنستتَ ٍر )ا إ نه اإلْ  ا إ إه الها  َن آَمُووا َوَنم ُفوا *ُاستتْ

} ْبر  ْوا ب الصتتتته ْوا ب اْلَحقِّ  َوَتَواصتتتتَ ال َحا،  َوَتَواصتتتتَ فيرستتتتم أتتتتبحانن وتهالى   ا5)الصتتتته
بالهصتتتر ويو الورت الاه تز  فين الصتتت،  سو الةمان الاه ترع فين حركا، 
الواإ وسنمالمم، إن اإلنستتان ااأتتر حنًما ما لم  نصتتل بصتت ا، سن ع يا :  
اإليمان، والمداومة نفى الهم  الصتتتتتتتتالال، والنواصتتتتتتتتا بالحق ، والنواصتتتتتتتتا  

 .ا6)بالصبر

 

 ( . 3ة )(  سورة سبأ اآلي1)
، دار الرتاث العريب ، القاهرة    3ط  158(  سورة الواقعة ومنهجها يف العقائد : حممود حممد غريب ص  2)

 م . 1988 -ه 1418، سنة 
، دار الكتب اإلسالمية ،   2ط  337(  الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها : د / أمحد أمحد غلوش ص 3)

 م .  1987 - ه 1407ب اللبناين بريوت ، سنة دار الكتاب املصري ابلقاهرة ، دار الكتا
 ( . 72(  سورة احلجر اآلية )4)
 (  سورة العصر كاملة . 5)
 .  338(  الدعوة اإلسالمية  أصوهلا ووسائلها ، ص 6)
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ــ  توجبا الن ر غلر ا با  ا  4 : لفنوبين نفى   ل ونبة ، والمشــاهد الطببلبةـــــ
شتتتتتتتتر  ذواتما وكما  حرا رما إذ ترون الحكمة  ا الرستتتتتتتتم خما النوبين نفى 

، ومن ذلته الرستتتتتتتتتم بتالستتتتتتتتتمتاا و وتا متا ،   ا1) ،لتة لن تاتمتا وكمتا  مراتبمتا
َحاَيا ) : -تهالى    –، كما  ا رولن   ا2)و الو س وافرما ْمس  َوضتتتتتتُ ا *}َوالشتتتتتته

َيا )*إ َذا َتَ،َيا )  َواْلَرَمر   اَيا )*ا َوالوهَمان  إ َذا َ ،ه َماا  *ا َوالفهْ    إ َذا َيْ شتتتَ ا َوالستتته
ا ) ايتَ ا َخوتَ ا )*َومتَ ايتَ ا َلحتَ ا )*ا َواْيَْن   َومتَ وهايتَ ا أتتتتتتتتتَ ا  *ا َوَنْ ٍس َومتَ َلْلَمَممتَ ا  تَ

اَيا{*َاكهاَيا )ا َرْد َسْ َفاَل َمْن  *ُ ُزوَنَيا َوَتْرَواَيا )  مو يوا  ا3)ا َوَرْد َااَب َمْن َلأته
  ب ن نَيم تفه المافورا، و ،لة لن نما .

 رشد إلى سن االرما واحد  ــــ  أنا سبحانا وتلالر بقسم ببلخ مدلو اتا :  5
 :  -تهتالى    –وحتده فيحصتتتتتتتتتت  النوح تد ومن ذلته رولتن    –تهتالى    –يو ل  

ا ) ا ها،  صتتتَ   َرا،  َاْ ًرا )ا *}َوالصتتته ْكًرا )*َ الةها   دي  *ا َ النهال َيا،  ذ  ا إ نه إ َلَمُرْم َلَواح 
(*} ن  ان  َماَوا،  َواْيَْن   َوَما َخْ َوُمَما َوَنبا اْلَمشتتتَ ،   ا ياه ا يا، ا4)ا َنبا الستتته

 ب ن سن اننَام سحوا  الستتتتتتماوا، واين   د  نفى سن اإللن واحد  مموا لمها  
إن إلمكم لواحد سنل ن برولن : نب الستتتتتماوا، واين  وما خ ومما ونب  را  :

المشتتتتتتتانن كلنن ر   : رد خ وا سن الوَر  ا اننَام ياا الهالم  د  نفى كونن  
، ولماا أتتتتفه ا5)إلًما واحًدا  نلمفوا  ا ذله الدل   ليحصتتتت  لرم الهفم بالنوح د

 

الرازي  1) الدين  : فخر  الغيب  مفاتيح  العريب    3ط    26/215(   الرتاث  ، سنة    –، دار إحياء  بريوت 
 ه . 1420

، دار    2ط  208،    207(  الواضح يف علوم القرآن : د / مصطفى ديب بغا ، حميي الدين مستو ص  2)
 م .  1998 -ه 1418العلوم اإلنسانية ، سنة 

 ( . 10: 1(  سورة الشمس اآلايت ) 3)
 ( . 5: 1(  سورة الصافات اآلايت ) 4)
 . 26/215(  مفاتيح الغيب 5)
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نع ويو اأندإ  صحيال لا  ة من الوَان لرشق اإأندإ  بالةمان نفى الصا
 . ا1)رد نبهن نفين الررآن

: لرا يكون   ــــــ  أـسلول القـسم ببـصر بالناع وبـل  بلخ الحقائت عنهم  6
 الدا ية نفى مهر ة بهالا، المدنوشن ويرا ةيم ومن ذله : 

َمَوا،  م َن  : -تهالى  –: را     حل اإلنســاف للمادة  -أ    }ُاشِّ َن ل فوهاإ  ُح ا الشتتته
ا َمة   الوِّ ستتتتتتتَ وه ة  َواْلَاْ    اْلُمستتتتتتتَ ا  َواْلَبو  َن َواْلَرَوال  ر  اْلُمَرْوَطَر   م َن الاهَي   َواْل  متتتتتتته

} ْوَدُه ُحْسُن اْلَمآب  ُ ن  ْنَيا َوَّللاه  . ا2)َواْيَْنَهام  َواْلَحْرا  َذل َه َمَناُع اْلَحَيا   الدا

اع في الدبر   -ل   ى )}َوا:    -تهتتالى    –: رتتا     تنوع الـن ا *لفه تتْ   إ َذا َيْ شتتتتتتتتتَ
 . ا3)ا إ نه َأْعَيُرْم َلَشنهى{*ا َوَما َاَفَق الاهَكَر َواْيُْنَثى )*َوالوهَمان  إ َذا َتَزفهى )

: نهم ل نفى اإلنستتان ند د  ومع ذله ظفم   غحسـاع اإلنسـاف بنلم هللا   -ج  
ن ستن و حد ياه الوهم نن نفم خما  فم يشتكر مهط ما ورد نر وا الرستم ياه 

ْبًحا ) : -تهالى  –الحقيرة من اإلنستتتان ،  را    َيا،  ضتتتَ ا َ اْلُمون َشا،  *}َواْلَهال 
ْبًحا )*َرْدًحا ) ْطَن ب ن  َ ْمًها )*)ا َ َلَبْرَن ب ن  َنْرًها *ا َ اْلُم   َرا،  صتُ إ نه  ا*ا َ َوأتَ

ْنَساَن ل َر ِّ ن  َلَرُوولي ) { *اإلْ   . ا5ا)4)ا َوإ نهُن َنَفى َذل َه َلَشم  دي

ين الررآن الررشم لا ًما يرصد بن اإلرواع  ــ  أسلول القسم موع ة حسنة :  7
واإلبان  خواأتتتتطة الرستتتتم بن بما فين من مةشة  ا نَر المستتتتنمع تزهفن لماه 

 

، ط دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ) د.ت( حتقيق   19،  18(  التبيان يف أقسام القرآن : البن القيم ص 1)
 حممد حامد الفقي .   /

 ( . 14(  سورة آل عمران اآلية )2)
 ( .  4:  1(  سورة الليل اآلايت ) 3)
 ( . 7:  1(  سورة العادايت اآلايت ) 4)
 )ابختصار( .  341: ص   339(  الدعوة اإلسالمية ص 5)
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ا  إن الرستتتم الررآنا  المةشة يستتتفه بالرستتتم نفين ويو الدنو  المر و ، وسيمتتتً
 . ا1)مواصحة من الدانا ح ث يانان لفمدنو ما لن مةشة ضرونشة 

ا : القسم يف س
ً
 ورة القلم كوسيلة دعوية:  ثالث

الرستتتم كوأتتت فة لنوشة  ا سو  أتتتون    –تبانك وتهالى  –أتتتز  ل   
ُطُروَن   :  -تهالى    –الرفم مب ًوا سنكان الرستم وذله  ا رولن   }ن َواْلَرَفم  َوَما َيستْ

َه ب َمْزُووٍن )*) ة  َن تتِّ  َت خ و ْهمتتَ ا َسنتتْ َه َيَْ ًرا َيْ َر  *ا متتَ َه *َمْمُووٍن )ا َوإ نه لتتَ ا َوإ نتته
يٍم{  َ » ن  ا ياه السون  الررشمة خت   –تهالى    – رد سرسم ل   ا2)َلَهَفى ُاُفٍق َن

« حر  من الحرو  » ن  :    -تهتالى    –« والرفم ومتا يستتتتتتتتتطرون ، ورولتن  
، وياه  ا3)المرطهة  ا سوا   الستتتتتتتتتون  كما ذي  إلى ذله مهَم الم ستتتتتتتتترشن

لهفمتاا النا إ تافو من مرتا  ورتد سوصتتتتتتتتتفمتا الحرو  اانف تت   متا سروا  ا
، وله  سررب   ا5) ا اإلتران إلى سكثر من نشتتتتتتتترشن روإً   ا4)اإلمام الستتتتتتتت ولا

ايروا  إلى الصتتتتتتتتتواب سن يتاه الحرو  المرطهتة رتد ونل،  ا ا ننتا  بهل 
 –، و ا رستتم ل  ا6)الستتون نفى أتتب   اإليراظ والنوبين لفا ن تحدايم الررآن

 

 .   342(  الدعوة اإلسالمية : د/ أمحد غلوش ص 1)
 ( . 4: 1(  سورة القلم اآلايت )2)
ه حتقيق / عبد  1422بريوت سنة    –، دار الكتب العلمية    1ط  5/345(  احملرر الوجيز : البن عطية  3)

 السالم عبد الشايف .  
(4( السيوطي  اجلالل  ب911  –  849(   أيب  بن  الرمحن  عبد  اخلضريي ه(  الدين  بن سابق  بن حممد  كر 

السيوطي جالل الدين إمام حافظ مؤرخ أديب له حنو ستمائة مصنف منها : الكتاب الكبري والرسالة 
الصغرية ، نشأ يف القاهرة يتيًما مات أبوه وعمره مخس سنوات وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس يف 

 . 3/303ر : األعالم روضة املقياس على النيل فألف أكثر كتبه . انظ
 .   1/68(  اإلتقان يف علوم القرآن 5)
ه حتقيق / حممد  1419، دار الكتب العلمية ، بريوت سنة    1ط  204/ 8،    1/56(  تفسري ابن كثري  6)

 حسني مشس الدين . 
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بالرفم ومستتتطونه فين لل   نفى شتتتر  الرفم ونَيم  متتتفن، را  اخن   –تهالى  
»الَاير سنن  وس الرفم الاه يكن  بن  مو رستتتتتتتتم مون أتتتتتتتتبحانن :   ا1)كث ر

 ا2)«وتوبيتن لافرتن نفى متا سنهم نف مم من تهفيم الرنتابتة النا خمتا توتا  الهفوم
ايا،ن  سحتد التدوانا إلى النحفا بت»والهفم  ، وشرو  الطتاير خن نتاشتتتتتتتتتون :  

الهَيمة  اله ورع الرستتتم بالرفم لشتتتر ن بلن يكن  بن الررآن وكنبت بن الرن  
المرتدأتتتتتتتتتة، وترنت  بتن كنت  النر يتة ومكتانم ايا،ن والهفوم وكت  ذلته ممتا لتن 

، من يوا  رد  اا  ا الحد ث سن نأتو   ا3)«  -تهالى    –حن شتر  نود ل 
ا َاَفَق لُ   »ا رتا  :  ل ) َ  متَ ا َ   َتهَتاَلى اْلَرَفُم َواْلُحوُ،  إ نه َسوه اكنت ،    :لفرفم  رتَ
ا  رتا : ْاٍا كتَ اَ : كتُ ه شتتتتتتتتتَ ُ ق رتَ ا َسْكنتُ ة    متَ امتَ يتَ ُبمه َرَرَس ن َواْلَرَفم .   ،َن إ َلى َ ْوم  اْلق 

 . ا4)«َ الواوُن: اْلُحوُ،، َواْلَرَفُم: اْلَرَفمُ 

ا ويا  ا  محمد )والمرستتتتم نفين ب،بة سمون كفما ااي بستتتت دنا   
َه ب َمْزُووٍن ):    -تهتتالى    –رولتتن   ة  َن تتِّ  َت خ و ْهمتتَ ا َسنتتْ َه َيَْ ًرا َيْ َر *} متتَ ا َوإ نه لتتَ

 

بن عمر (  اإلمام العالمة ثقة احملدثني وعمدة املؤرخني وعلم املفسرين احلافظ الكبري عماد الدين إمساعيل  1)
بن كثري بن ُصور بن كثري بن زرع البصري مث الدمشقي الفقيه الشافعي ولد سنة سبعمائة وقدم دمشق 
وله ==  == سبع سنني مع أخيه بعد موت أبيه تفقه ابلربهان الفزاري والكمال بن قاضي شهبه مث  

: التفسري والبداية  صاهر املزي والزمه وصحب ابن تيمية ومسع من ابن عساكر له مؤلفات كثرية منها 
والنهاية ، وجامع املسانيد والسنن وغري ذلك ، تويف رمحه هللا يف شعبان سنة أربع وسبعني وسبعمائة . 

، دار الكتب   1ط  429،    428انظر : العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن ص  
 م.  1997 -ه 1417العلمية ، بريوت ، لبنان سنة 

 .  8/205 (  تفسري ابن كثري2)
 .  29/60(  التحرير والتنوير 3)
ط   4/362واحلديث أخرجه أبو داود يف سننه كتاب السنة ابب يف القدر    8/204(  تفسري ابن كثري  4)

ط دار إحياء الرتاث    4/457دار الكتاب العريب ، بريوت ) د.ت( ، والرتمذي يف سننه ابب القدر  
 .   العريب ، بريوت، حتقيق / أمحد حممد شاكر
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يٍم{*َمْمُووٍن )  َ والزميع فين لإلة كب ر  نفى صتتتتتتتتدن   ا1)ا َوإ نهَه َلَهَفى ُاُفٍق َن
 ا : نأالنن )

ا خماا الوصل  ا  : ولرد نما ) ( مما رمي با مف الجنوفتبرئتا )   -  1
« والوهمة يا يوا » ما سنت خوهمة ن ه ، ومهوى ا يا،  ا2)سكثر من موضتتتتتع  

ا سن الوهمتة يوتا رستتتتتتتتتم وترتد ره : متا سنتت ونهمتة ن ته  الرحمتة، وشحنمت  بتانيتً
بمزوون ين الواو والباا من حرو  الرستتتتتم، ور   : يو كما ترو  : ما سنت 

مهوتاه : متا سنتت بمزوون والوهمتة لر ته كرولمم :   بمزوون والحمتد هلل، ور ت 
»والمرستتتم  ، يرو  اخن ناشتتتون :   ا3)«أتتتبحانه الفمم و حمدك سه والحمد هلل

ا مزوونًتا سو الاطتاب لتن خمتاا تستتتتتتتتتفيتة لتن لن،  يتن ن ا سن يكون الوبا )نف
 .ا4)«يحةنن رو  المشرك ن لما لنايم إلى اإلأ،م خرمين الزوون 

ويتاا فيتن لل ت  كب ر نفى سن متا  تاا   ( :األجر الـ اـمل للنبي )  غاـبا    -  2
بن يو الحق إذ لو كان بالً، ما اأتتتتتتتتتنحق اي ر نفى ذله يرو  اخن كث ر : 
»سه ختت  إن لتته اي ر الهَيم والثواب الزةشتت  التتاه إ  ورطع وإ  ب تتد نفى 

ه إخ،يه نأتتتالة ن ه إلى الافق وصتتتبرك نفى سذايم ، ومهوى ي ر مزوون س
 . ا5)«ي ر مرطوع

 

 ( .  4:  2(  سورة القلم اآلايت )1)
 ( .  36(  انظر : سورة الصافات اآلية )2)
  -ه  1384، دار الكتب املصرية ، القاهرة سنة    2ط  18/226(  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  3)

 م ، حتقيق / أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش . 1964
 .  29/62(  التحرير والتنوير 4)
 .  8/206(  تفسري ابن كثري 5)
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ا ياه الهَمة من : ورد اأتتتتنمد الرأتتتتو  )  (التنوبا بل مة دلقا )  -  3
ح ن  –نضتتا ل نوما  –  ا1)الررآن الررشم وشد  نفى ذله نل الستت د  نا شتتة

}َوإ نتهَه َلَهَفى    :»كتان ُافرتن الررآن ، سمتا تررس ا  رتالتت: أتتتتتتتتتنفتت نن سا،رتن )
يٍم{  َ »الافق بالد ن ، والمهوى : : ا3)، و ستر اخن  باإ ومزايد  ا2)«ُاُفٍق َن

وإ سنضى   –تهالى   –إنه نفى ل ن نَيم من ايليان ليس ل ن سح  إلى ل  
 .  ا4)«نوده مون

و هُد  ماا يو موضتتتتع الرستتتتم  ا الستتتتون  الررشمة و يان ينكانن من  
سلا  لفمرستتتم ويا )الواوا والمرستتتم بن والمرستتتم نفين ، وك  ذله  اا ل اًنا 

ا مما نماه بن سي  مكة وإبباًتا لصدن نأالنن وصحة نبوتن  نن نأو  ل )
ا،ن ا بايا،ن ال اضتتتتتفة الهَيمة وياه إشتتتتتان  إلى لون ايمع وصتتتتت ن )

 

( مبكة شرفها هللا تعاىل تزوجها النيب )  –رضي هللا عنهما    –(  أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق  1)
زوجه إايها أبوها فأصدقها    –رضي هللا عنها    –قبل اهلجرة بثالث سنني وقيل إنه تزوجها قبل سودة  

( وهي بنت مثاين مثلما أصدق سودة وكان هلا يوم تزوجها ست سنني وما تزوج بكًرا سواها وقبض )
ومخسني وهلا سبع وستون سنة ودفنت ابلبقيع . انظر :   عشرة سنة وماتت يف خالفة معاوية سنة مثان

م ،  1971، دار صيدا ، بريوت سنة  1ط 3/16وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان : البن خلكان 
 حتقيق / إحسان عباس .

حديث رقم    1/115(  احلديث أخرجه اإلمام البخاري يف األدب املفرد ابب من دعا هللا أن حيسن خلقه  2)
م حتقيق / حممد فؤاد عبد  1989  -ه  1409، دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ، سة    3ط  308

 -ه  1420، مؤسسة الرسالة سنة    2ط  25813حديث رقم    43/15الباقي ، مسند اإلمام أمحد  
 م ، حتقيق / شعيب األرانؤوط .. 1999

اتبعي عامل ابلتفسري واحلديث ه( موىل بين خمزوم ،  104  –  21(  هو : جماهد بن جرب أبو احلجاج املكي )3)
( والقراءات روي عن أيب هريرة وأم سلمة وأم هانئ وحدث عنه عكرمة وعطاء وقتادة ، ومات )

، دار الكتب العلمية ،    3ط  3/41وهو ساجد  انظر : غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلوزي  
 ه. 1402بريوت ، سنة 

 .  4/227(  اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 4)
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وإنداليم لنحم  ن ا الرأالة   –تهالى    –وسيم نما  ا تروشن الدنا  إلى ل  
 والومو  خما نفى سكم  و ن . 

ا :  كيفية االستفادة بوسيلة القسم يف الدعوة يف العصر احلاضر:  
ً
 رابع

»سن يستتتتتن  دوا من  وية الرستتتتتم  ونفى الدنا   ا الهصتتتتتر الحد ث :  
والمامة النا يحناا   فى الموضتتتتتونا، الر يستتتتتيةالررآنا ومومز نن   ركةوا ن

إل ما المدنوون وشاططوا  ا وضع المرالة المواأبة وايأفوب المابر نف مم 
سن  بحثوا  ا الريفية المثفى  ا النلب ر مستتتن  د ن خدنوإ الررآن الررشم  ا  
الدنو  والنلب ر ، ومرانا  ن ستتية المستتنمه ن وشمكومم سن يلااوا مرالنمم من 

 . ا1)«لنهف ق نف ما بالشر  والنوضيالالررآن الررشم مباشر  مع ا

لما كانت الو س البشرشة تنلبر  ويرًشا بما  دون حولما وما يرا  كان  
لفرستتتتم تلب ره الهم ق  ا الو س البشتتتترشة بما تستتتتمهن من سابان وسروا   مو  
يهمت    متا نمت  الستتتتتتتتتحر سوًإ بمتا  اكتده لتد متا من ايابتان بم إنتن  بصتتتتتتتتتر  

ون، وشورن مشتتتانر اإلنستتتان لما كان يا ً، نون، اإلنستتتان  ا سمون تا ى ن
وشهول اإلنستان الصتبر نفى منان  الحيا  وشث ر  ا اإلنستان اإلحستاإ خوهم 

ا وتم نة الو وإ البشترشة إللناكما بما أتو   فرى نف ما من ايابان ل )
ومد  سيم نما خماه ايشياا الهَيمة المسنحرة ل،ينمام  ننميل لنربفن واياا 

وذلته لمتا فيتن من النري ت  والنري ت ، النري ت   ا لتانتة حت  الا ر و تا    بتن
المهرو  والوصال ، والنري   من مهاصا ل والابا ث ونم  الموررا، ونشر  

 

 .   356(  الدعوة اإلسالمية ص 1)
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ال ستتتال  ا اين  واإينمام خوهم ل والح اظ نف ما وسلاا شتتتكر الوهمة النا 
 . ا1)سنهم ل خما نفين

َتان   و هتُد ...  تإن رراا  متا  ا  الرون من آيتا، كونيتة  ف تت ل اين
ا لنمهن الوَر   متا لفبحتث فيمتا حوتتن من لإ ت   إل متا، إذ يرستتتتتتتتتم خمتا )

وإشتتتتتتتانا، لنوشة تهم  نفى إنشتتتتتتتال الدنا  وإناننمم  ا تحر ق يا نمم من 
ترأتتتتخ لإليمان  ا ن وأتتتتمم و ا ن وإ مدنوشمم من المستتتتفم ن وكاا  مع 

ي  الزم  باهلل الحق لننهر  نفين من ا،  شنا، الو س النا ترتع  ا غيا
مافورتاتتن وتنهفم كيف تهبتده وتتدنوه من ا،  تتدخريتا  ا كنتاب ل الموَون 
نفى اطى كنابن المح وظ  ا الصتتتتتدون  نوان الو س خوونه وشرأتتتتتخ النوح د 
 ا و دانما  نحيا حيا  ل بة  ا الدنيا وتاو  إلى نعيم ل الدا م  ا ا ار ، 

من ا،  توتاو  التدنتا  واينمتاممم بتالرستتتتتتتتتم كوأتتتتتتتتت فتة لنوشتة من  ويتاا كفتن
 .   -تهالى  –وأا   تبفيغ الدنو  إلى ل 

 

 *  *  * 

 

ط دار املنار    654(  النبات يف ضوء القرآن الكرمي والُسنة النبوية املطهرة : د/ جواهر حممد سرور ص  1)
 ه . 1408مبكة املكرمة سنة 
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 املطلب الثاني 
 وسيلة القصة يف ضوء سورة القلم 

ذا، سبر نم ق  ا الو وإ ينما تحنوه  –وإ االت   –كانت الرصتتتتة  
نفى نوصتتتر النشتتتوشق و وان  اإننبان واإتهاظ وإ تةا  نفى نسإ الوأتتتا   
النا لات  مومتا المتدا  والمصتتتتتتتتتفحون والرتال  إلى رفوب الوتاإ ونرولمم لرا 
يستفروا الطرشق الروشم وشهنوروا ال متا   وشزنوبوا الرذا   وشستفموا و ويمم هلل 

تصتتتتتتتتتون نواحا الحيتا   نهر  لته »وتمنتاا الرصتتتتتتتتتتة بتلنمتا    الواحتد الرمتان
ايشتتتتااي وحركاتمم وسا،رمم وس رانيم واتزايا، ن وأتتتتمم و  ننمم الطبعية 
والةموية ... وتمناا كاله بلن الو س تم   إل ما   رشة  ح  اإأتتنط،ع تهفق 
ن ن الستامع وسذنن واننباين خوستق الرصتصتا البانع اأتنشتراً ا لمهر ة ما ا ا 

 . ا1)«ن بقية اينباا م

» ليستت نمً،  وًيا مستنرً،  ا موضتونن  والرصتة  ا الررآن الررشم :  
ولرشرة نرضتتتتتن وإلان  حوالبن كما يو الشتتتتتلن  ا الرصتتتتتة ال وية الحر  النا 
ترما إلى ير   وا لف ق إنما يا وأتتتتتت فة من وأتتتتتتا   الررآن الرث ر  إلى 
سيراضتتتتتتتن الد وية والررآن كناب لنو  ل وية رب  ك  شتتتتتتتاا والرصتتتتتتتة إحد  

 .  ا2)«ثب نما ياه الدنو  وت إلخ،غوأا فن 

والحد ث نن الرصتتتة الررآنية كوأتتت فة لنوشة ماكون   ا بوايا أتتتون   
 الرفم  دون تحت الورا  ا تية :

 سوًإ : النهرشف بالرصة ل ة واصط،ًحا. 

 

 م .  2004 -ه 1424سنة  –، دار الرتاث ابلقاهرة  9ط  35(  تذكرة الدعاة : البهي اخلويل ص 1)
 .  111(  علوم التفسري : د / عبد هللا شحاته ص 2)
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 .  -تهالى  –بانًيا : سيمية وأ فة الرصة  ا الدنو  إلى ل 

 الرصة  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة .   بالًثا :

 نابًها : كيفية اإأن ال  من الرصة  ا الدنو   ا الهصر الحاضر . 

  لرو  ول المسنهان :  
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ا :
ً
 أوالً : التعريف بالقصة لغة واصطالح

 أ ـ  القصة في اللغة : 

  دون ل ن الرصة  ا الف ة حو  المهانا ا تية :  
 ـ  تتب  األار :  1

» رصتصتت الشتاا إذا تنبهت سبره شت ًنا بهد شتاا ومون رولن  يرا  :  
ين {:  -تهالى    – ُْان ن  ُرصتتِّ   -تهالى  –، ورولن    ا2)سه : اتبها سبره  ا1)}َوَراَلْت ي 
ا{  : صتتتتتتتً َما َرصتتتتتتتَ ا َنَفى آَبان ي  سه : ن ًها من الطرشق الاه أتتتتتتتفراه   ا3)}َ اْنَتده

 . ا4)يرصان ايبر 
 ـ  اإلدبار واإلنباء والبباف :  2

تهتالى    –يرتا  : ر ه نفيتن الابر سه : سنفمتن بتن وسابره وموتن رولتن  
- : }  . ا6)سه : نب ِّ ن له سحسن البيان ا5)}َنْحُن َنُر ا َنَفْيَه َسْحَسَن اْلَرَص  
 :(9)، والشمف (8)، والدبر  (7)ـ  الح ابة  3

 

 ( . 11(  سورة القصص من اآلية )1)
 .  7/74(  لسان العرب 2)
 ( . 64(  سورة الكهف من اآلية )3)
 .  4/271ي  (  بصائر ذوي التمييز للفريوزآابد4)
 (. 3(  سورة يوسف من اآلية )5)
 . 99،  18/98(  اتج العروس للزبيدي 6)
، دار النفاس للطباعة    2ط  1/364(  معجم لغة الفقهاء : حممد رواسي قلعجي ، حامد صادق قنييب  7)

 م .  1988-ه 1408والنشر والتوزيع سنة 
 .  18/104، وانظر : اتج العروس  12/121(  لسان العرب 8)
 ط دار الدعوة ) د. ت( .    2/740(  املعجم الوسيط : جمموعة من الباحثني جممع اللغة العربية ابلقاهرة  9)
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 . ا1)والر ص  بكسر الرا   مع الرصة النا ترن  
 ل ـ  القصة في االصطالح : 

ُنرِّ  ت الرصتتتتتة اصتتتتتط،ًحا بهد  تهرش ا، موما نفى أتتتتتب   المثا  إ  
 الحصر : 

مزموع الر،م المشتنم  نفى ما  مده إلى الد ن وشرشتد إلى   »تتتتتتتتتت  يا :  1
 . ا2)«الحق وشلمر بطف  الوزا  

 . ا3)«» اإلابان نن رمية ذا، مراح   نبع بهمما بهًما ت ور   يا :  2

 . ا4)«»اتباع الحد ث سو الر،م بهمن بهًماما : ت  و اا  ا تهرش ما بلن 3

» يا الابر الطوش  الاه  نبع بهمن بهًما حنى  نواو  ايمر  تتتتتت  ور   :  4
 . ا5)«ن  ميع  وانبنم

 

، دار العلم للماليني   4ط    3/1051، وانظر : الصحاح اتج اللغة للفارايب    18/98(  اتج العروس  1)
 م . 1987 -ه 1407سنة 

 .  8/250(  مفاتيح الغيب 2)
الفاحتة  3) تفسري  عثيمني  (   : البن  ابلسعودية سنة    1ط  1/57والبقرة  اجلوزي  ابن  دار    - ه  1423، 

، املكتبة اإلسالمية السعودية سنة  1ط 1/50م ، وانظر : أصول يف التفسري للمؤلف نفسه  2002
 م. 2001 -ه 1422

كم ابلسعودية  ، مكتبة العلوم واحل  5ط  2/169(  أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري : أليب بكر اجلزائري  4)
 م. 2002سنة 

ط دار العلم والثقافة ابلقاهرة )د.ت( حتقيق / سعد   430(  الفروق اللغوية : أبو هالل العسكري ص  5)
 إبراهيم سليم . 
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» تصون الحيا   ا  نر  من  نراتما بك   ة ياتما وم،بسنما  ت  ور   يا :    5
الحوالا الاتان يتة والمشتتتتتتتتتانر وت صتتتتتتتتت ،تمتا كمتا تمر  ا الةمن ممثفتة  ا  

 . ا1)«الداافية

ابان الررآن نن سحوا  ايمم الماضية والوبوا، إ»تتتتتتتتتت  و اا  ا تهرش ما :  6
 . ا2)«السابرة والحوالا الوارهة

والواضتتتتتتتال من النهرش ا، الستتتتتتتابرة سن كفما ما ندا ايا ر تهر  بن  
تهرشف الرصتتتة الرصتتتة ايلخية ، سما النهرشف ايا ر  مو بحق  وصتتتر  إلى  

 الررآنية الاه نحن بصدل الحد ث نون. 

ا : أهمية وسيلة القصة يف الدعوة إىل اهلل 
ً
 .  -تعاىل  –ثاني

 –سيميتة نَيمتة وايمتة كب ر   ا التدنو  إلى ل  لفرصتتتتتتتتتتة الررآنيتة   
ا سن ير  نفى الواإ ما سوحا نأولن )  –تهالى    –ح ث سمر ل    –تهالى  

َ  َلَهفهُمْم َ َنَ رهُروَن {:  -تهالى   –إلين من الرصتت  را    ا3)}َ اْرصتتُ   اْلَرصتتَ
ذله نبر  لمم ونالًنا نن  فيكون   الماضتتتتتتتتتية  »  اأتتتتتتتتترل سابان الررون سه : 

كما  ا4)«النرا   وسن يكونوا ساباًنا شتتتويهة تر  كما ر ه ابر ذله الموستتتفخ
 –تهد حيا  اينبياا يا محون الرصتتتتتت  ويم موضتتتتتتع الردو  وايأتتتتتتو  را   

ْه {  :    -تهالى   ُ َ ب ُمَداُيُم اْرَند  » كانت الرصة  ولاله :    ا5)}ُسوَلن َه الها  َن َيَد  َّللاه
وإ تةا  مداً، لبيعًيا  دا  مون سصتتحاب الرأتتاإ، والدنوا، والمدا  والرال   

 

 ط دار مكتبة اهلالل ابلقاهرة ) د.ت( .  21(  القصة يف القرآن : حممود بن الشريف ص 1)
 م. 1990، مؤسسة الرسالة سنة  2ط 306(  مباحث يف علوم القرآن : مناع القطان ص 2)
 ( . 176(  سورة األعراف اآلية )3)
 . 5/494(  تفسري البحر احمليط 4)
 ( . 90(  سورة األنعام من اآلية )5)
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مم ورفو مم ل فروا   متتا بمتتا  رشتتدونمم نفيتتن من آناا إلى الوتتاإ وإلى نرول
،  ا1)«ومهنردا، وسنما  ولرد سصتتتتتتتبحت ال وون كفما ال وم من وناا الرصتتتتتتتة

والرصتتة مهفم بانا من مهالم الررآن الررشم لنوضتتيال الحرا ق وإاالة الشتتبما، 
َرا   َ  َسْكَثَر الها ه ُيْم ف ين   :   -تهالى    –را   }إ نه َيَاا اْلُرْرآَن َيُر ا َنَفى َخو ا إ أتتتْ

نف مم  –، كما سن الر  بالم موم الهام كان من ممما، الرأت  ا2)َيْاَنف ُ وَن{  
 مم سنأتتتفوا كا يرصتتتوا نفى الواإ آيا، ل حنى يهر وا   –الصتت،  والستتت،م 

ْنس  َسَلْم َيْلت ُرْم ُنأتتتُ ي  َيا } :  -تهالى    –الحق من البال  را   نِّ  َواإلْ  َر اْلز  َمْهشتتتَ
وَن َنَفْيُرْم آيَتات ا{ ْوُرْم َيُرصتتتتتتتتتا »سن ن رتن متا  تاا  ا  ، كتالته يزت  نف وتا : ا3)  م 

ه الرصتت  من سابان وحرا ق ومهان وسنما  من المدا ها، خ ن سي  الحق يا
ر ه نف وتا سابتان اينبيتاا   –تهتالى    –والبتالت  وسن نهنبر بتن  من ذلته سن ل  

وما سصتتتتتاخمم وسصتتتتتاب ستبانمم المامو ن  ا ايذ   ا أتتتتتب   ل بم إن ل 
 .  ا4)«تهالى نصريم و ه  الهاابة الحسوة لمم

ا ورفوب  »تثب ت رف  نأتتتتو  ل )ومن سيمية الرصتتتت  الررآنا :   
المامو ن خوصتتتتتتتتتر  الحق و وتتده ايمتتة المحمتتديتتة نفى ل ن ل وتروشتتة برتتة  

}َوُك،  َنُر ا َنَفْيَه   :  -تهالى    –، و ا ذله يرو  ل  ا5)«وااإن البال  وسيفن

 

ط دار الفكر العريب ابلقاهرة سنة    7(  القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه : عبد الكرمي اخلطيب ص  1)
 م .  1974

 ( . 76(  سورة النمل اآلية )2)
 ( . 130(  سورة األنعام من اآلية )3)
 .   301(  مباحث يف علوم القرآن : مناع القطان ص 4)
  –، مؤسسة الرسالة    1ط  1/6ة : د/ عبد الكرمي زيدان  (  املستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعا5)

 م . 1998 -ه 1419سنة  –بريوت 
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ْكَر   ََتةي َوذ  ه  اْلَحقا َوَمْون  اَاَك   ا يَتا  أتتتتتتتتتُ   مَتا ُنَثبتِّ ُت بت ن  ُ َااَلَك َو تَ م ْن َسْنبَتاا  الرا
و  َن{  .  ا1)ل ْفُمْام 

ا : القصة يف
ً
  السورة الكرمية كوسيلة دعوية . ثالث

لرد أتتتتزفت أتتتتون  الرفم رصتتتتن ن نَيمن ن اشتتتتنمفنا نفى الهد د من  
الهبر والتدنوإ التدنوشتة النا تو ر لرشق التدنتا  وته ومم  ا لنوتمم كتالته 
لفمدنوشن كا يستت روا نفى الطرشق المستتنقيم والمومج الصتتحيال وشبنهدوا نن 

 ا الرصنان يما : ل )ك  ما يزف  لمم الشراا ويم  
 القصة األولر : أصحال الجنة : 

ُموا :  -تهالى  –را  ل    َحاَب اْلَزوهة  إ ْذ َسْرستَ }إ نها َخَفْوَناُيْم َكَما َخَفْوَنا َسصتْ
ب ح  َن ) ر ُموهَما ُمصتتْ َنْثُووَن )*َلَيصتتْ ا َ َطاَ  َنَفْ َما َلا  لي م ْن َن ِّ َه َوُيْم *ا َوَإ َيستتْ

ر شم  )*ا  ُموَن )نَ  َبَحْت َكالصتتته ب ح  َن )20ا َ َلصتتتْ ا َسن  اْيُدوا َنَفى *ا َ َنَواَلْوا ُمصتتتْ
ان م  َن ) ا َسْن َإ َ ْدُاَفوهَما اْلَ ْوَم *ا َ اْنَطَفُروا َوُيْم َ َنَااَ ُنوَن )*َحْرب ُرْم إ ْن ُكْوُنْم صتَ

ك  ني ) ن شَن )ا َوَيَدْوا َنَفى َحْرٍل رَ *َنَفْيُرْم م ستتتْ الاوَن  *ال  ا َ َفمها َنَسْوَيا َراُلوا إ نها َلمتتتَ
ا َراُلوا *ا َراَ  َسْوَأُطُمْم َسَلْم َسُرْ  َلُرْم َلْوَإ ُتَسبِّ ُحوَن )*ا َخْ  َنْحُن َمْحُروُموَن )*)

ْبَحاَن َن ِّ َوا إ نها ُكوها َظال م  َن ) ُمْم َنَفى َبْهٍل *أتتتتتتتُ ا *َ َنَ،َوُموَن )ا َ َلْرَبَ  َبْهمتتتتتتتُ
ا إ نها إ َلى َن ِّ وَتا *َراُلوا َياَوْشَفوَتا إ نها ُكوتها َلاي  َن ) ْومتَ َلوَتا َاْ ًرا م  ى َن اوَتا َسْن ُ بْتد  ا َنستتتتتتتتتَ

ُبوَن ) َر   َسْكَبُر َلْو َكاُنوا َيْهَفُموَن{ *َناي   . ا2)ا َكَال َه اْلَهَااُب َوَلَهَااُب اْ ا 

 

 ( . 120(  سورة هود اآلية )1)
 ( . 33:  17(  سورة القلم اآلايت )2)
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ــتهم  لن  ا1)ر الم ستتتتتتتترون سن ن ً، خواحية اليمن» ذك:   ومجمل  صــ
ا وكان يلاا مون ردن  بستتتتتنان وكان مامًوا وذله بهد  يستتتتتى خن مرشم )  

روتن وكان  نصتتتتتتتدن بالبارا ر   كان  نرك لفمستتتتتتتاك ن ما تهداه الموز  وما 
يستتتترال من ناوإ الوا  وما  ونثر نود الدناإ  ران يزنمع من ياا شتتتتاا  
كث ر  متتا، الر تت  نن ب،ا خو ن  رتتالوا ول إن المتتا  لرف تت  وسمتتا ا ن  ، 

لمستتتتتتتاك ن وتحال وا لي دون رب   نستتتتتتتنطيع سن ن ه  ياا  هةموا نفى حرمان ا
« سه  »إذ سرستتتتتتتتموا:    -تهالى    –اروا الواإ  فيصتتتتتتتترمن نافمم  اله رولن  

« سه  ا الصتبا  ورد بر ت  »مصتبح نسه ليرطهن نافمم   «رموما»ليصتحف وا 
 .ا2)«من الف   ظفمة لن،  برى لفمساك ن شاا

 ا3)»سن سبا  م وأتتتتب  نةو  ا يا، المشتتتتنمفة نفى ياه الرصتتتتة :  
: ااويم ساًاا  ان طويم  ا الحبا  وإ ترنفوا مومم سحًدا  وةلت    ا4)را   وم خدن

 

(  اليمن : تقع اجلمهورية اليمنية يف جنوب شبه اجلزيرة العربية حيدها من الشمال اململكة العربية السعودية  1)
ب البحر العريب وخليج عدن ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر األمحر ويقع يف ومن اجلنو 

اجلنوب الغريب من اليمن مضيق ابب املندب وعاصمتها صنعاء . انظر : املوسوعة اجلغرافية : مصطفى  
إبراهيم عثمان   الدين  للنشر والتوزيع سنة    1ط    86،    1/85أمحد أمحد ، وحسام  العلوم  ، دار 

 .   م2004
 .  4/267، تفسري ابن كثري    29/19، جامع البيان للطربي    239/ 18، القرطيب    8/235(  زاد املسري  2)
( يف صدر اإلسالم  (  أبو جهل : عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي أشد النسا عداوة للنيب )3)

ربه فأدخلته دار الندوة وأحد سادات قريش ودهاهتا يف اجلاهلية، سودت قريش أاب جهل ومل يطر شا 
مع الكهول، أدرك اإلسالم وكان يقال له أاب احلكم فدعاه املسلمون أاب جهل ، قتل يف غزوة بدر  

 . 8/87الكربى مع املشركني . انظر: األعالم للزركلي 
عشر (  غزوة بدر : وقعت يف السنة الثانية من اهلجرة املباركة وكان عدد املسلمني فيها ثالمثائة وبضعة  4)

رجالً وسبعني بعريًا وفرسان، وعدد املشركني قارب األلف وسبعمائة بعريًا وأكثر من مائة فرس وستمائة  
درع وكان حتت قيادة أيب جهل بن هشام وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش فكانوا  

فرقان حيث فرَّق هللا فيها بني  ينحرون كل يوم تسًعا ويوًما عشًرا من اإلبل ومساها القرآن الكرمي يوم ال
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َحاَب اْلَزوهة   : } { يرو   ا ردنتمم نف مم كما ارندن  إ نها َخَفْوَناُيْم َكَما َخَفْوَنا َسصتتتْ
وياا ما  اشده صتتتتاح  النستتتتم   ح ث را  :  ا1)«سصتتتتحاب الزوة نفى الزوة

ا كما خفونا سصتتتتحاب الزوة، وياا مث  ضتتتتر ن ل لر ان  ا2)»سه : خفونا ررششتتتتً
ررشش فيمتا سنهم نف مم من إنأتتتتتتتتتتا  الرأتتتتتتتتتو  الهَيم الررشم إل مم  رتاخفوه 

 .  ا3)«بالنرا   والماال ة
 أهم الدروع المستفادة مف هذ  القصة : 

ولرد اشتتتنمفت رصتتتة سصتتتحاب الزوة نفى ندل من الدنوإ الدنوشة  
 والهبر الد وية موما نفى أب   اإل ما  والاكر إ الحصر والن ص   ما  فا : 

 المهصية من سأباب الهراب الدن وه.    - 1

 الماااا  نفى ما يهةم نفين اإلنسان .   - 2

 البا   ورع صاحبن  ا المهصية .   - 3

 بالوراية من البا  . ال ،    - 4

 

، دار    1ط  205: ص    184احلق والباطل. انظر: الرحيق املختوم : صفي الرمحن املباركفوري ص  
 م .  1995 -ه 1415املنار ابلقاهرة ومكتبة فياض ابملنصورة 

، دار التقوى ابلقاهرة )د.ت( حتقيق / حممد  1ط 347(  لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي ص 1)
 حممد اتمر . 

( كانت يف األصل حول مكة فوحدها قصي قبل  (  قريش : هي القبيلة اليت ينسب إليها رسول هللا )2)
ة واكتسبت قريش بفضل تعظيم ظهور اإلسالم وأسكنها مكة وكانت هلم جتارة واسعة مع البالد اجملاور 

القرشيون  اشتهر  القبائل  بني  وسياسًيا  روحًيا  ونفوًذا  اقتصادية  فوائد  إليها  وحجهم  للكعبة  العرب 
بفصاحتهم وسادت هلجة قريش يف اجلاهلية أكثر أحناء شبه اجلزيرة العربية ، ونزل القرآن الكرمي بلهجة 

م 1966ط مؤسسة دار الشعب سنة    758يد ص  قريش . انظر : املوسوعة الثقافية : د/ حسني سع
 . 

 ط املكتبة العصرية ، بريوت ) د.ت ( .   258(  التسهيل لعلوم التنزيل : حممد بن أمحد الكليب ص 3)
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 البا   ورع صاحبن  ا إا،  الهمد والو ان .   - 5

 الثبا، نفى الحق وإن كثر الماال ون .   - 6

 اإننرا  بالان  وتهز   الهرو ة .   - 7

 . ا1)الهمد والبيهة نفى الدنو   - 8
 ( : القصة الاانبة :  صة سبدنا بونع )

ا  ا أتتون  الرفم باإلشتتان  إل ما لرد ونل، رصتتة نبا ل  ونس ) 
 رال ولم ترل كتامفتة وذلته ينتن رتد سل، ال ر  التاه ذكر، من س فتن ويو خيتان  

:    -تهتالى    –الاطتل التاه ورع فيتن ويو اإأتتتتتتتتتنهزتا  ونتدم الصتتتتتتتتتبر ، رتا   
َُومي ) اح    اْلُحو،  إ ْذ َناَل  َوُيَو َمْر ب ْر ل ُحْرم  َن ِّ َه َوَإ َتُرْن َكصتَ ْوَإ َسْن ا لَ *}َ اصتْ

ْاُمومي ) اْلَهَراا  َوُيَو متَ َا بت  ن  َلُوبت  ةي م ْن َن تِّ  ُن ن ْهمتَ َداَنكتَ ُن م َن *تتَ ُن َ َزَهفتَ اُه َن تا اْ َنبتَ ا  تَ
ال ح  َن{   ا مع رومن من الموااف  ، ولرد كان مواف أت دنا  ونس ) ا2)الصته

تحا ر نأتتتتتتتتتو  ل النا تااا موما الهبر  والهَة ، وتنمث  تفه المونَة  ا  
(( ا من الوروع فيما ورع فين  ونس ا من الهزفة الموافية لفصتبر وذله

منصتتتت  بلو  الستتتتون   إن مرنمتتتتى الوما نن لانة المكاخ ن النحفا بافق 
 الصبر والنصميم نفى الدنو  والمداومة نف ما ولو كره المشركون . 

 

 )ابختصار( .  600:  1/592(  املستفاد من قصص القرآن 1)
 ( . 50:  48(  سورة القلم اآلايت )2)
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 ة : أهم الدروع الدعوبة المستفادة مف هذ  القصة المبار 

لرتد احنو، يتاه الرصتتتتتتتتتتة الررشمتة نفى  مفتة من التدنوإ التد ويتة  
والهبر الدنوشة النا يستتتن  د موما الدنا   ا لنوتمم والمدنوون  ا حياتمم 

»و ا ياه المونَة من ياه الدنوإ والهبر ما ذكره اخن تيمية  ا ت ستت ره :  
الصدول والنبالا لنوإ م  د  لفدنا  وموما النافق بالمصاخر  ممما كان من  

نن اإأتتتنزابة ، وموما سن الدا ية محناا إلى الماالطة وايا،ن مكنستتتبة  
بالمهاشتر   فيلاا حانه من اكنستاب شتاا من سا،رمم ال اأتد  وذله ما حان 

ٍ  َمم  ٍن{ ا  ا رولن :ل مون نأتتتتتتتتتولن ) ْع ُك ه َح،ه ومما تزدن  ا1)  }َوَإ ُتط 
ا فيما  ل سنن إ  وب ا النوقي  من ردن  ونس )اإلشان  إلين  ا ياا الصد

 – هفن ظاًنا سنن ايحستتتتتن  فما النرمن الحو، نال  ن ن منمتتتتترًنا إلين ، را   
ن  َ وَتاَل    ا    :  -تهتالى   َن َنَفيتْ د  ََنه َسْن َلْن َنرتْ بًتا َ  }َوَذا الواون  إ ْذ َذيَتَ  ُم َتاضتتتتتتتتت 

َاُفَما،  َسْن َإ إ َلَن إ إه َسْنَت أتتتُ  َهال م  َن )ال َنَزْبَوا َلُن *ْبَحاَنَه إ نِّ ا ُكْوُت م َن ال ا َ اأتتتْ
و  َن { ا اْلُمْام  ْ َواُه م َن اْلَ مِّ  َوَكَال َه ُنْوز  »ولماا لما اشتتتتتتتا الرأتتتتتتتو   ،  ا2)َوَنزه

( ا نفى من أتمع رصتنن سن يرع  ا ن ستن توقي  لن بالغ  ا ذكر  متفن
َإ  »ا سنن را  : ،  اا  ا الصحيح ن نن نأو  ل )  ا3)لسد ياه الانشهة  

 .  ا4)«َ ْوَب  ا ل َهْبٍد َسْن َيُروَ : َسَنا َاْ ري م ْن ُ وُنَس ْخن  َمنهى ". َوَنَسَبُن إ َلى َسخ ين  

 

 .  5/15: دقائق التفسري ( ، وانظر 10(  سورة القلم اآلية )1)
 ( .  88 – 87(  سورة األنبياء اآليتان )2)
، دار املعرفة بريوت سنة   1ط  206/ 12(  فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين  3)

 ه ت / حممد فؤاد عبد الباقي . 1379
حديث رقم   4/153ابب وهل أاتك حديث موسى    –(  احلديث أخرجه البخاري كتاب أحاديث األنبياء  4)

 م ، حتقيق / مصطفى ديب البغا .1987 -ه 1407، دار ابن كثري  3ط  3395
( ط دار إحياء الرتاث ابب يف ذكر يونس )  2377حديث رقم    4/1846وصحيح مسلم    

 العريب بريوت حتقيق / حممد فؤاد عبد الباقي ) د.ت (   
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ا :
ً
 كيفية االستفادة من القصة يف الدعوة يف العصر احلاضر .  رابع

و ا خيان اأتتتتن ال  الدنا  من الرصتتتتة كوأتتتت فة لنوشة  ا الهصتتتتر  
»ويم  واصفون تبفيغ الدنو  سن يسنه ووا بك  ما  ا الررآن الحد ث  هف مم : 

الررشم من لنوإ ونبر ، و ا الرصت  الررآنا الهد د من ياه الدنوإ ، إذ 
ا إلمًيا  نزن بن الدا ية مباشتر  تصتفال الر إلى الواإ وتصتفال صتة خااتما لنأتً

الرصتتتتتتتتتتة بتتل ةا متتا ل،أتتتتتتتتتنشتتتتتتتتتمتتال نفى المهوى التتاه  رشتتده التتدا يتتة من 
 . ا1)«المدنوشن

ومن ح ث ال ا د  النا تهول نفى الدنا  من اأتتتنادام ياه الوأتتت فة   
»مهر ة حقيرة اإلنستتتتتتتان وصتتتتتتت اتن اإلنستتتتتتتانية من ا،   إنما ترمن  ا : 

الرص   ين ياه المهر ة تمكن الدنا  من وضع ماططمم و ق حا  الواإ  
، والدنو  بالمومج الحستتتتتن الزم  ، وندم النصتتتتتالم المباشتتتتتر مع المهاند ن 

د ن، ولهت  متا  ا الرصتتتتتتتتت  من لنوإ تر وشتة يزهت  التدنتا   منمون  الزتاحت
بالرونق الزم   والمَمر الط   مع تا ر الموضتتتتتوع الرصتتتتت ر وتررانه بلو ن 
مانف تة وإخراا الهوارت  الوايمتة والونتا ج الط بتة تري بًتا وتري بًتا لفمتدنوشن، إن  

ًلا لفدنو   ررشم كناب الدنو  ولأتتتتتتتنونيا وشز  سن يستتتتتتتنمر ونًلا واالالررآن ا
 . ا2)«والدنا  نفى لو  الةمن

» ا الرصتتتتتت  الررآنا تر ة اصتتتتتتبة تستتتتتتاند المر  ن نفى كاله :  
تمديم خةال تما با من أتتت ر  الوب  ن وسابان الماضتتت  ن الوزا   ا مممنمم و 

 .ا3)«وأوة ل  ا حيا  المزنمها، وسحوا  ايمم

 

 .   328(  الدعوة اإلسالمية ص 1)
 املوضع . (  السابق نفس 2)
 .   305(  مباحث يف علوم القرآن : مناع القطان ص 3)
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»يستنطيع المر ا سن يصتوغ الرصتة الررآنية بايأتفوب من يوا  إنن :   
الاه  ، م المستتتتتتنو  ال رره لفمنهفم ن  ا ك  مرحفة من مراح  النهفيم ... 

م   « الرصتتتتت  الررآنا  ا سأتتتتتفوب سلخا خفيغ سنفى مستتتتتنو ، »الزانمكما رده
 . ا1)«وسكثر تحف ً، ونمًرا، وحباا لو نمج آارون ياا الومج النر وه السد د

ا تردم  نب ن لوا مد  سيمية الرصتتتتتة الررآنية كوأتتتتت فة لنوشة من مم 
ا،  نرضتتتتتتتتتمتا  ا آيتا، أتتتتتتتتتون  الرفم ممتا يهتد ااًلا لفتدنتا   نروون بتن  ا  
ا مصتباًحا  و ر   لنوتمم أتا رشن نفى اطى اينبياا والمرأتف ن ، كما ُيهد سيمتً
حيا  المدنوشن  ا أتتتتت ريم نفى نمج الستتتتتابر ن من س مة المد  ومصتتتتتاخيال  

لد ى يرندون بلا،رمم وشستتتتتتتت رون نفى نمزمم مصتتتتتتتتحح ن ياطا مم كا ا
  والوا الربو   ا ا ار  والسهال   ا الدنيا وال وا بالزوة والوزا  من الوان . 

 

(  السابق نفس املوضع ، وانظر : منهج الدعوة إىل الرمحن يف ضوء سورة الفرقان ألستاذان الدكتور/ أمحد 1)
 م .  1988 -ه 1409، مطبعة األمانة ابلقاهرة سنة   1ط 238:  237حممود مبارك املغريب ص 
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   املطلب الثالث 
 وسيلة احلوار يف ضوء سورة القلم 

يهد الحوان وأتتت فة من وأتتتا   إظمان الحق وإلراا النصتتتوشر نفى ما  
اانفل فين من الرمتتتتتايا ويو ل ة الهر  كما سنن ل ة الحمتتتتتان  اإلنستتتتتانية ،  
ومَمر البيان ا لما الاه ي رن خ ن اإلنستتتتتان والح وان و  ن الهام  وي ره 

الدنوشة  وصاح  الحزة والدل   و  ن من  ده ين ، كما سنن من سيم المزاإ،
النا  برا   متا الورتد ح تث يروم التدا يتة خنو يتن الورتد البوتاا لفمحتاون من 
س   كشتتتتتتتتل اله وب واياطاا، بم مهالزنما بطرشرة صتتتتتتتتحيحة مستتتتتتتتنادًما  
الوأتتتتتا   وايأتتتتتال   الدنوشة المواأتتتتتبة له،ا ياه اياطاا ، والحد ث نن 

ررشمة  دون  ا  الحوان كوأتتتتتتتت فة لنوشة وانل   ا بوايا آيا، أتتتتتتتتون  الرفم ال
 الورا  ا تية : 

 سوًإ : النهرشف بالحوان ل ة واصط،ًحا. 

 . -تهالى  –بانًيا : سيمية وأ فة الحوان  ا الدنو  إلى ل 

 بالًثا : الحوان  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة .

 نابًها : كيفية اإأن ال  من وأ فة الحوان  ا الدنو   ا الهصر الحاضر. 

 :  -تهالى  –نه ًوا باهلل  لخدس مس

ا. 
ً
 أوالً : التعريف باحلوار لغة واصطالح

 ـ  الحوار لغة :  1

الواو« ويو الر وع نن  » ب نال الحاا وأتتتتتتتتكون  سصتتتتتتتتفن من الحون  
 الشاا وإلى الشاا، را  لب د : 
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ماب  َوَضو  ن     عُ   َوما الَمرُا إ إِّ َكالش   َيحوُن َنمالًا َبهَد إ ذ ُيَو أال 

والمحتتاون  : مرا هتتة الموطق، والر،م  ا الماتتالبتتة، ويم  نحتتاونون سه :  
 نرا هون الر،م ، واأتتتتتتتتتنحتتان التتدان : اأتتتتتتتتتنوطرمتتا ، من الحوان التتاه يو 

 .  ا1)الر وع

ب ، وشرتا  : كفمنن  و »المحتاون  : المزتاو ة ، والنحتاون : النزتاور ت  :  
ابًتا، ومتا ن ع إلاه حوشًرا، وإ حوشر  ، وإ محون  ، وإ حواًنا ،  إلاه  و  متا سحتان  

 . ا2)«سه : ما َنله  واًبا ، واأنحانه سه : اأنوطرن

»والمحاون  والمحون ، والمحون  :  ورا  صتتتتتتتاح  الراموإ المحيال :  
والحوشر  ومرا هتتتة الوطق،  والح ر   والحوان وشكستتتتتتتتتر ،  كتتتالحوشر   : الزواب 

 . ا3)«وا : ترا هوا الر،م خ ومم، والنحاون النزاوبوتحاون 

»تحاونوا : ترا هوا الر،م خ ومم وتزاللوا ، و ا المهزم الوأتتتتتتتتيال :  
ُ َيْسَمُع َتَحاُوَنُكَما{و ا النوةش  :   ا4)«.}َوَّللاه

إًذا  تالحوان يو ترا ع الر،م والنزتاوب فيتن بتالماتالبتة والرل ورتد ونل  
 :  -تهتالى    –الحوان  ا الررآن الررشم  ا ب،بتة مواضتتتتتتتتتع  رال ، ويا رولتن 

ْوَه َماًإ َوَسَنةا َنَ ًرا{ ُنُه َسَنا َسْكَثُر م  ب ن  َوُيَو ُيَحاو  اح  تهالى  –، ورولن    ا5)}َ َراَ  ل صتتتَ
ُنُه َسَكَ ْرَ، ب الها ه َاَفَرَه م ْن ُتَراٍب ُبمه م ْن ُنْطَ ٍة  }َراَ  َلُن :  - ُبُن َوُيَو ُيَحاو  اح  صتتتتتتَ

 

 .  219 – 4/217(  لسان العرب 1)
 .  640 – 2/638(  الصحاح للجوهري 2)
 .  2/16(  القاموس احمليط 3)
 ( من سورة اجملادلة . 1، واآلية رقم ) 1/205(  املعجم الوسيط 4)
 ( . 34(  سورة الكهف من اآلية )5)
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وهاَك َنُ ً، { ُلَه  :  -أتتتبحانن   –، ورولن   ا1)ُبمه أتتتَ ُ َرْوَ  الهن ا ُتَزال  م َع َّللاه }َرْد أتتتَ
ُ َيْسَمُع َتَحاوُ  َما َوَتْشَنر ا إ َلى َّللاه  َوَّللاه {   ا َاْو    . ا2)َنُكَما إ نه َّللاهَ َأم يعي َبص  ري

وشَمر من يتاه الث،بتة مواضتتتتتتتتتع سن الحوان   متا يو مرا هتة الر،م  
 وتداولن خ ن لر  ن واياا والرل فين . 

ــ  الحوار اصــطالًحا :   2 ُنر  الحوان  ا اإصتتتط،  بهد  تهرش ا، سذكر   ـــــ
 موما ما يلتا : 

ر   : يو نوع من الحد ث خ ن شتتتتتتتتاصتتتتتتتت ن سو  رشر ن  نم فين تداو    -س 
الر،م خ وممتا بطرشرتة منرتا نتة  ، يستتتتتتتتتنتلبر سحتديمتا لون ا ار وش فت  

ويو ضتتتترب من ايلب  ا3)نفين المدوا والبهد نن الاصتتتتومة والنهصتتتت 
 .  ا4)«من سأال بنالرفيع وسأفوب 

»سن  نوتاو  الحتد تث لر تان سو سكثر ، نن لرشق الستتتتتتتتتاا  ور ت  يو :    -ب  
والزواب بشتتتتتر  وحد  الموضتتتتتوع سو المد    نبالإن الورا  حو  سمر  
مه ن ورد يصتتتت،ن إلى ننيزة ورد إ يروع سحديما ا ار ولرن الستتتتامع 

ن لو سن مورً ا  . ا5)«يلاا الهبر  وشكوِّ 

»الند ق الحر لفمهانا واي ران فيما خ ن شتتتاصتتت ن سو سكثر ور   يو :   -  
والند ق الحر لفمهفوما، ذا، الصتتتفة يهنبر  وير الحوان الواضتتتج ح ث  

 

 ( . 37(  سورة الكهف من اآلية )1)
 ( .  1(  سورة اجملادلة اآلية )2)
 ه .1408، املطابع العاملية ، الرايض سنة    3ط  6(  أصول احلوار : إصدار الندوة العاملية للشباب ص  3)
 ه.1404، مطابع الفرزدق التجارية ، الرايض ، سنة  3ط 30(  مناهج اجلدل : د/ زاهر األملعي ص 4)
ه 1428، دار الفكر سنة  25ط    8بد الرمحن النحالوي ص  (  أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها : ع5)

 م. 2007 -
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يهبر الزميع نن آنا مم وشنشتتانكون  ا المشتتانر وشوضتتحون نَرشاتمم  
 . ا1)«وناشنمم

الحقيرة وإيمتتتتتا    ور   يو : مرا هة الر،م وتبال  ا ناا لفوصتتتتتو  إلى -ل 
 . ا2)«الحق والصواب

»مرتاننتة الحزتة بتالحزتة وترك ال رصتتتتتتتتتتة لفماتالب ن سن  ور ت  يو :     -ي  
 واانوا وشهمفوا نرولمم ليصتتتتتتتفوا إلى الحق بلن ستتتتتتتمم ، وكاا تصتتتتتتتوشر  

 .ا3)«المشايد تصوشًرا حًيا نابًما بالحركة

ا :
ً
 . -تعاىل  –أهمية وسيلة احلوار يف الدعوة إىل اهلل  ثاني

و هد سن نره ت بالحوان ل ة واصتط،ًحا و يان المرصتول بن  رد ظمر،   
الحا ة إلين وضتتترون  اأتتتنهمالن،  إذا كان المستتتفم يستتتهى لوشتتتر لنوتن من 
ا،  وأتتتتا   ولرن،  إن وأتتتت فنن ايولى المنردمة نفى ي ريا يا وأتتتت فة 

  ،  الرفمة والحوان ذله سن الرفمة نأتتالة وسمانة ، نأتتالة يز  سن ترا  وتال
وسمانة يزت  سن  رانى   متا ك  ما من شتتتتتتتتتلنن سن ي ا خوصتتتتتتتتتولمتا،  الرفمتة 
الط بة أت،  المامن  ا سلاا نأتالنن الوب فة، أتواا  ا اخنداا نر  ولنو   
الواإ إل ما سو  ا الد اع نوما وت و د الشتتتبن المثان  حولما، كما سنما أتتتب    

وتت ا ناا واانف تت التدا يتة  ا النهتامت  مع سمثتالتن التدنتا  اتاصتتتتتتتتتتة إذا تبتا 
ا  و متا، الوَر لتالته يمكن سن يرتا  :   »إنتن بمرتدان متا يكون التدا يتة منمكوتً

 

، مكتبة املنار    1ط  265(  احلوار اإلسالمي أصوله ومفاهيمه ووسائله : د/ توفيق يوسف الواعي ص  1)
 م . 2008 -ه 1429ابلكويت سنة 

ن سلسلة دراسات )ابختصار( م  15  –  14(  احلوار واجلدال يف القرآن الكرمي : خلف حممد احلسيين ص  2)
 م ، إصدار اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ابلقاهرة . 1975( 15السنة ) 172إسالمية العدد 

، مكتبة وهبة   1ط  157(  أسلوب الدعوة القرآنية بالغة ومنهاًجا : د/ عبد الغين حممد سعد بركة ص  3)
 م . 1983ابلقاهرة سنة 
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من  ن الحوان، محيطًتا بآلابن وسأتتتتتتتتتال بتن يكون سردن نفى الوزتا   ا لنوتن  
ومن بم   وتلصتتتتتتت فنولاله كان إ خد من لناأتتتتتتتة ياا الموضتتتتتتتوع والهواية بن  

ا ية لرشرنن  ا الورا  وسأتتتتتتتتفو ن الر وع إلين خ ن الح ن وا ار ليحاكم الد
 ا نر  الدنو ، فيحستتتتتن آلااه وشصتتتتتفال ساطااه ل نحرق لن خاله المد  

، وشمكن مهر تة سيميتة الحوان من ا،  متا يتلتا ا1)«وال تايتة من ك،متن وحوانه
 : 

وة ، وكثر  ورونن من اينبياا ،   - 1 كثر  اأتتتنهما  الحوان  ا الرناب والستتتُ
 ا النانشخ كفن  ، يافو مون امان، ولم يستتتتن ن نون خ  تررانه واأتتتتنادامن  

نبا وإ نالم وإ لا ية وكما يو وارع  ا الدنيا  مو مو ول  ا ا ار  كاله 
»وله  من ،  ا2)، خ   ا الزوة والوان    مما حوان و دا  ومحا ة ومااصتمة

« ومتا اشتتتتتتتتتنق مومتا كرتا  ، وشرو  ، ورت  ، »الرو ايللتة نفى ذلته سن متال  
... إلخ ، يتاه المتال  تتد  نفى النحتاون والزتدا  لوا ، وشرولون ، رولوا .ورتا

والموارشتتتة والمرا هة خ ن الواإ  ا سمون مه وة رد تررن،  ا الررآن الررشم 
« رد تررن سكثر من امستتتتما ة  »را سكثر من سلل وأتتتتبهما ة مر   مثً، ل ن 

،بمتتا تتة مر ، ول ن « رتتد تررن  ا الررآن الررشم سكثر من ب»رتتالوامر ، ول ن  
« تررن  ا »رت « تررن  ا الررآن الررشم بمتانا وأتتتتتتتتتن ن مر ، ول ن  »يرو 

 . ا3)«الررآن الررشم سكثر من ب،بما ة مر 

 

 .   5ب ص (  أصول احلوار : الندوة العاملية للشبا1)
ط دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع    3(  أدب احلوار يف اإلسالم : د / حممد سيد طنطاوي ص2)

 م . 1997سنة 
إىل   554نقالً من املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي : حممد فؤاد عبد الباقي ص    4(  السابق ص  3)

578  . 
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من الحوان إرامة الحزة ول ع الشتبمة وال اأتد من الرو  والرسه  ال اية  - 2
 مو تهاون من المنواظرشن نفى مهر ة الحقيرة والنوصتتتت  إل ما ليكشتتتتل ك  
لر  ما ا ا نفى صتاحبن موما والست ر بطرن اإأتندإ  الصتحيال لفوصتو  

 . ا1)إلى الحق

ية ينن :  وتَمر سيمية الحوان  ا سنن ضتتتترون  إنستتتتانية و رشمتتتتة ل و  - 3
»صتتتتي ة من صتتتتيغ النواصتتتت  والن ايم وسأتتتتفوب من سأتتتتال   الهفم والمهر ة  
ووأتت فة من وأتتا   النبفيغ والدنو  ويو الشتتك  ال فستت ا الممناا إذ سكثر ما 
ترون اي ران  فستتتتتتفية نودما يستتتتتتنطيع من ي رر   ما من الداا  سن  بحث 

 . ا2)«نن و مما الاان ا ، والحوان يو الاه يساند نفى ذله 

ا : احلوار يف السورة الكرمية كوسيلة دعوية .
ً
 ثالث

لرد اشتتتتنمفت أتتتتون  الرفم المبانكة نفى الحوان كوأتتتت فة من وأتتتتا     
 وذله  ا ب،بة مواضع يا كا تا : –تهالى  –الدنو  إلى ل 

 الذي دار ببف أصحال الجنة م  بللهم :  ـ  الحوار 1

ب ح  َن )  : -تهتالى   –رتا    ا َسن  ايْتُدوا َنَفى َحْرب ُرْم إ ْن  *}َ َنوَتاَلْوا ُمصتتتتتتتتتْ
ان م  َن ) اَ ُنوَن )*ُكْوُنْم صتتتتتتتتتَ ا اْلَ ْوَم َنَفْيُرْم *ا  َتاْنَطَفُروا َوُيْم َ َناتَ ا َسْن َإ  َتْدُاَفوهمتَ

ك  ني {   أتترل الرصتتة سن سحد اياو  لم يكن موا ًرا نفى تب ن من ا،   ا3)م ستتْ
موع المستتتتتتتتتاك ن من بمر  ونمم خت  يو بمثت  متا نفيتن سخويم ، ولتالته نوتدمتا 

 

ط دار املنارة للنشر والتوزيع ،   7(  أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم : صاحل بن عبد هللا بن محيد ص  1)
 جدة )د.ت(. 

ط ندوة الثقافة والعلوم ، ديب،    31اجمليد عمراين ص    (  مستقبل حوار احلضارات يف ظل العوملة : د/ عبد2)
 م . 2004سنة 

 ( . 24:  21(  سورة القلم اآلايت )3)
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ا ، رتتا    اَ  :    -تهتتالى    –ورع نف مم الهتتااب ذكريم بحوانه مهمم أتتتتتتتتتتابرتتً }رتتَ
بِّ ُحوَن{  ُطُمْم َسَلْم َسُرْ  َلُرْم َلْوَإ ُتستَ نودما اشتند الورا  خ ومم والفوم را   ا1)َسْوأتَ

ُمْم َنَفى َبْهٍل َ َنَ،َوُموَن{:  -تهالى    – »سه ، را  الطبره :   ا2)}َ َلْرَبَ  َبْهمتتتتتتُ
ا ا ين وذكر صتاح  الرشتا  :  ا3)«: يحاون بهمتمم بهمتً » فوم بهمتمم بهمتً

ن ، وم َ  ، ومومم من سمر بتالرل وَنةه ومم من مومم من َاشهَن ، ومومم من َربت 
 هودما ذكريم وصتفوا إلى ننيزة   ا4)«نصتى ايمر، ومومم من أتكت ويو نا 

اُلوا   :  -تهتالى    –ويا سنمم كتانوا نفى اطتل وسن ساتايم مصتتتتتتتتت ت  ، رتا    }رتَ
وآ، الحوان بمرتن بلنمم تاخوا ون هوا إلى ل   ا5) ُأْبَحاَن َن ِّ َوا إ نها ُكوها َظال م  َن{

ى َن ا  : -تهالى    – ُبوَن{}َنستتتتتتتَ ْوَما إ نها إ َلى َن ِّ َوا َناي  َلَوا َاْ ًرا م  سه :  ا6)َوا َسْن ُ ْبد 
كما صتتتتتتوهت آباانا  دنوا ل وتمتتتتتترنوا  »إن سخدلوا ل ا ًرا موما لوصتتتتتتوهن

» تتاخوا  تلختدلوا ورتا  مزتايتد :    ا7)« تلختدلمم ل من ل فنمم متا يو ا ر مومتا

 

 ( .  28(  سورة القلم اآلية )1)
 (. 30(  سورة القلم اآلية )2)
 .  20/406(  جامع البيان يف أتويل القرآن 3)
الكتاب العريب ، بريوت ، سنة   دار   3ط  4/591(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخمشري  4)

 ه . 1407
 (. 29(  سورة القلم اآلية )5)
 (. 30(  سورة القلم اآلية )6)
 . 18/245(  اجلامع ألحكام القرآن 7)
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 لخدلمم خما »خف وا سنمم سافصتتتتتتوا ا : )  ا1)ا ًرا موما ، ونن اخن مستتتتتتهول
 .ا2)« وة تسمى الح وان   ما نو  يحم  الب   مون نوروًلا 

 ر هللا ـ تلالر ـ م   فار  ربش : ـ  المول  الااني : حوا 2

ف م  َن َكاْلُمْزر م  َن ):   -تهالى    –وذله  ا رولن    ا َما *}َسَ َوْزَهُ  اْلُمستتتتتتْ
وَن )*َلُرْم َكْيَف َتْحُرُموَن ) ْدُنأتتتتتتتتتُ ابي ف يتتن  تتتَ نتتَ ا *ا َسْم َلُرْم ك  ا إ نه َلُرْم ف يتتن  َلمتتَ

ا َتْحُرُموَن  ا َسْم َلُرْم  *َتَا هُروَن ) ة  إ نه َلُرْم َلمتَ امتَ يتَ ال  َتةي إ َلى َ ْوم  اْلق  ا بتَ اني َنَفْ وتَ َسْيمتَ
يمي )*) ْفُمْم َس اُمْم خ َال َه َا   ْم إ ْن َكاُنوا *ا أتتتتتَ َرَكا  م  َرَكاُا َ ْفَيْلُتوا ب شتتتتتُ ا َسْم َلُمْم شتتتتتُ

ر  َن{ ال  شق اإأتتن مام  ا ياه ا يا، الررشمة  ب ن أتتبحانن وتهالى بطر  ا3) صتتَ
أتتتبحانن وتهالى »ورد نبهن  اإلنرانه ندم النستتتوشة خ ن المستتتفم ن والمزرم ن  

 ا ياه ا يا، نفى ن ا  ميع ما يمكن سن  نشتتتتتتتبثوا بن من نر  ونر   د  
ا نفى مراتت    نفيتن اإأتتتتتتتتتنحرتان سو ونتد سو محل ترف تد نفى النرت ت  توب متً

 . ا4)«الوَر وتةشيً ا لما إ أود لن

 

(  ابن مسعود : هو عبد هللا بن مسعود اهلذيل حليف بين زهرة بن كالب ويكىن أاب عبد الرمحن شهد بدرًا 1)
بن اخلطاب إىل الكوفة وكتب إىل أهل الكوفة إين بعثت إليكم بعبد وكان مهاجره حبمص فحدره عمر 

هللا بن مسعود معلًما ووزيًرا وأثرتكم به على نفسي فخذوا عنه فقدم الكوفة ونزهلا وابتىن هبا دارًا إىل 
جانب املسجد مث قدم املدينة يف خالفة عثمان بن عفان فمات هبا فدفن ابلبقيع سنة اثنتني وثالثني  

ط دار الكتب العلمية ،   6/93بن بضع وستني سنة . انظر : الطبقات الكربى البن سعد  وهو ا
 م . 1990 -ه 1410بريوت ، سنة 

، دار القلم الطيب ، بريوت سنة    1ط  3/523(  مدارك التنزيل وحقائق التأويل : أبو الربكات النسفي 2)
عه وقدم له / حميي الدين م ، حققه وخرج أحاديثه / يوسف علي بديوي ، راج1998  -ه  1419

 ديب مستو. 
 ( . 41:  35(  سورة القلم اآلايت )3)
، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت سنة    1ط  5/237(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل لإلمام البيضاوي  4)

 ه ، حتقيق / حممد عبد الرمحن املرعشلي . 1418
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اا الحوان نن لرشق لر  ايأتتنفة والنا إ اخنما مح  ات ان و اا  ي 
وإذا كتانتت ا يتا، رتد خ وتت نتدم النستتتتتتتتتاوه خ ن المستتتتتتتتتفم ن والمزرم ن  تإن  
ايا،ن ليستتت بمهة  نن اإلأتت،م خ  إن اإلأتت،م يو ل ن ايا،ن الررشمة 

 والاصا  الحم د .
 الاالث : الحوار م   فار  ربش حول مولوع السورة اللام :  ـ  المول  3

تهالى  –ا را  وشنمث  ياا الموضتع  ا صتدن نأتالة أت دنا محمد ) 
َلُلُمْم َسْ ًرا َ ُمْم م ْن َمْ َرٍم ُمْثَرُفوَن{ : - والحوان  ا ياا الموضتتتتتتع   ا1)  }َسْم َتستتتتتتْ

ا بطرشرة لر  ايأتنفة النا  واخما إ  ران الستاا  ما يا مصتفحة   اا سيمتً
ا من التدنو  إلى  بتال  ل يت  لفت  مومم س ًرا نفى لنوتتن لممق محمتد )

}ن :  -تهالى  – ا سو  الستتون ،  را   –أتتبحانن    –بالطبع إ ، ورد نل ل 
ُطُرونَ  و  هن ل ياا ايمر  ا    ا َما َسْنَت خ و ْهَمة  َن ِّ َه ب َمْزُووٍن{* )َواْلَرَفم  َوَما َيستْ

َلْلُنُرْم م ْن َسْ ٍر إ ْن  :  -تهالى    –أتتتتون  سار  من الررآن الررشم ، را   }َ َما أتتتتَ
ا  » يرو  تهتالى ذكره لوبيتن محمتد )، يرو  الطبره :  ا2)َسْ ر َه إ إه َنَفى َّللاه {  

إا المشتتتتتتتترك ن باهلل نفى ما ست نمم بن من الوصتتتتتتتتيحة ستستتتتتتتتل  يا محمد يا 
 .  ا3)«ولنوتمم إلى الحق بواًبا و ةااً 

ــر   ــيـلة احلوار يف اـلدعوة يف العصـ ــتـفادة من وسـ ا : كيفـية االسـ
ً
رابـع

 احلاضر. 
و هد ظمون ايمة الحوان وسيم نن كوأتتتتتتت فة يامة من وأتتتتتتتا   تبفيغ   

 الوا   نفى الدنا  اأنادام ياه الوأ فة ال هالة    –تهالى    –الدنو  إلى ل  

 

 ( .  46(  سورة القلم اآلية )1)
 ( . 72(  سورة يونس من اآلية )2)
 . 29/28(  جامع البيان يف أتويل القرآن 3)
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 –تهالى  –اأتتتناداًما صتتتحيًحا بالطرشرة المثفى حنى تاتى بمرتما وشكن  ل  
 الوزا  لدنوتن وياا إ  نحرق إإ بهد  سمون موما: 

تحد د المد  المرال من الحوان وياا كان واضتتتًحا  ا الحوان  إخد من -1
الاه لان خ ن سصحاب الزوة ويو موع المساك ن من بمر الزوة سو إنطا مم، 

لر ان ررشش كان المد  واضتتًحا ويو ندم مستتاوا   –تهالى  –و ا حوان ل  
المستتتتتتتتفم ن بالمزرم ن ، و ا الحوان الثالث كان المد  يو إببا، صتتتتتتتتدن 

 ا . ة أ دنا محمد )نأال

وَن{لرشرة لر  ايأتتنفة  ا الحوان  -2 }َسْم ، ا1) }َسْم َلُرْم ك َنابي ف ين  َتْدُنأتتُ
َلُلُمْم َسْ ًرا َ ُمْم م ْن َمْ َرٍم ُمْثَرُفوَن { ، وي ر ياه ايأتتتتتتتتنفة الوانل   ا  ا2)َتستتتتتتتتْ

الستتتتون  الررشمة وياه لرشرة م  د  إذا تم تاطيال ايأتتتتنفة بشتتتتك    د  ما  
 تانصر الورت نفى المنحاونشن كما سنما تررب اي ران بشك  سكثر . 

ومنابهة الرن  وأتتتتتتاا     د ع الحوان إلى تحم  المستتتتتتنولية باإلل،ع -3
 . ا3)المانص ن  الحوان كالصدارة إ يمكن سن  ولد ننيزة الم ال اإل بانه 

 ا4)لرتتد اننشتتتتتتتتتر اإلأتتتتتتتتت،م  ا الررن ايو  لفمزر   ا خ،ل الموتتد -4
شتترًرا وإلى س ةاا من سون ا يرً ا لون رنا  سحياًنا، وسنن اأتتنون    ا5)والصتت ن

 

 ( .  37(  سورة القلم اآلية )1)
 ( .  46(  سورة القلم اآلية )2)
 م .  1998، دار النقاش ، بريوت ، سنة  1ط 77(  احلوار اإلسالمي املسيحي : حممد السماك ص 3)
بال وبواتن مشاالً عاصمتها نيودهلي (  اهلند : تقع يف جنوب آسيا جرياهنا ابكستان غراًب وكالً من الصني وني4)

ط جامعة  2/1271. انظر : موسوعة العلوم السياسية : حممد حممود ربيع ، وإمساعيل صربي مقلد 
 م . 1994الكويت سنة 

(  الصني : مجهورية شرق آسيا عاصمتها بكني اثنية دول العامل من حيث عدد السكان حيدها االحتاد 5)
الشما من  وكوراي  واهلند السوفييت  الغربية  وابكستان  غراًب  وأفغانستان  السوفييت  واالحتاد  الشرقي  ل 
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ولوستتن  د من الحوان الاه سلا    ا1)ل ةستباع الديانا، ايار  نبر حوانا، يا
ا ب،ا  ا اإلأتتتتت،م ح ن أتتتتتل  الرأتتتتتو  )  ا2)ال موله نبد ل خن أتتتتت،م

سأتتتتتنفة إ يهفمما إإ نبا ،  ستتتتتللن نن سو  سشتتتتترا  الستتتتتانة وما يلك  سي  
ا و هديا سأتتتفم، الزوة ومن س ن يشتتتبن الولُد سباه وسمن ،  ل ابن الرأتتتو  )

 . ا3)ورا  : سشمد سنه نأو  ل 

سه إظمان الحق والوصتتتتتو  إلين   –تهالى    –سن  رال بالحوان و ن ل  -5
ويتاه الرغبتة يزت  سن ترون مو ول  نوتد الطر  ن إ سن ترون ال تايتة مزرل 
ال فبتة والَمون والمرصتتتتتتتتتول  ا ذلته سن يكون الحوان خرشنًتا من النهصتتتتتتتتت  

ا لطف  الحق، االًيا من الهول واإن ها  به ًدا نما ي ستتتتتتتتتد الرفوب  االصتتتتتتتتتً
 . ا4)وشميج الو وإ

الحوان يحناا إلى صتتتتتتتتبر  فيس ك  المنحاونشن  ن ممون سأتتتتتتتتفوب  -6
الحوان، خ  رد يسمع المحاون من منحاونه ك،ًما  انًحا  إن لم  نح ه بالصبر 

يو الرأو  إ يسنطيع سن يروع منحاونه بزميع اي ران النا  رشد لرحما ويا  

 

ونيبال وسكيم ويوانن وبورما والروس فيتنام الشمالية جنواًب . انظر : املوسوعة الثقافية : د/ حسني  
 .  628سعيد ص 

 .  7(  احلوار اإلسالمي املسيحي ص 1)
( املدينة  لي ، حليف األنصار أسلم وقت قدوم النيب )(  هو : عبد هللا بن سالم أبو يوسف اإلسرائي2)

( بعبد هللا ، وشهد له ابجلنة ، مات سنة ثالث وأربعني ابملدينة  وكان امسه احلصني فسماه الرسول )
ط دار الكتب العلمية ، بريوت ) د.ت(  305 – 1/304. انظر: هتذيب األمساء واللغات للنووي 

 . 
، دار الفجر ومؤسسة   1ط  413: د / سعد يوسف حممد أبو عزيز ص    (  رجال ونساء حول الرسول 3)

 م . 1999 -ه 1420اهلدى سنة 
، دار الرتبية والرتاث ، ودار رمادي للنشر مبكة   1ط  56(  احلوار آدابه وضوابطه : د / حيىي زمزمي ص  4)

 م . 1994 -ه 1414املكرمة سنة 
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( ، ا   نمموه بالزوون، والستحر وي ريما فيلمره ن ن بالصتبر ا يحاون ررششتً
ب ْر َنَفى َما َيُروُلوَن َواْيُزْرُيْم َيْزًرا َ م  ً،{ :  -تهالى    –را   ، ورا    ا1)}َواصتتتتتتْ

 . ا2)}َ اْصب ْر ل ُحْرم  َن ِّ َه{ : -أبحانن  –

و هتُد ...  تإن الحوان كمتا يو مهفوم  وشتتتتتتتتتال الهرت  وشحرك التاين        
وشح ة الرتتاخفيتتة لفنهفم ومنتتابهتتة النرايتتا، الروحيتتة وال ررشتتة والهرتت  المحتتاون 
نقيل الهر  المنهصتتتتت  ،  الهر  المحاون  نررى بصتتتتتاحبن إلى س ق الهفماا 

 خ وما الهر  المنهص  يرهد بصاحبن نن امر  الهفماا . 

 *  *  * 

   

 

 ( . 10(  سورة املزمل اآلية )1)
 ( . 48م من اآلية )(  سورة القل2)
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  املطلب الرابع 
 وسيلة الرتغيب والرتهيب يف ضوء سورة القلم 

 ا اأتنمالة  باله إلى اإلأت،م ما ذكره ل  –تهالى  –من حكمة ل   
 ا كنابن من النري   والنري   الفا ن يشتتتتتتبمان ك نا الم ةان    –   ون،   –

 ا لةوم تواانمما لنحر ق ال اية المرصتتتول  من اأتتتنمالة الواإ إلى الد ن ، 
 تإذا لم ي تد النري ت  بهل الرفوب ال تا فتة  تإن النري ت  يتلتا ليررنمتا لنونبتن  

نفى  من ي فنما، وياه الوأتتتتتتت فة من سنزال الوأتتتتتتتا    ا الدنو  إننماليا
نوصتره الثواب والهراب الفا ن نفم ل من لبيهة البشتر سنمما يشتك،ن حا ةًا  
ا لإلابتا  نفى كت  متا يو نتا ع واإنر تا  نن كت  متا يو ضتتتتتتتتتتان، ونفى   روشتً
الدا ية سن  وظل النري   والنري   إليراظ ياه ال طر  الستتتفيمة ، إما تري ًبا 

لل واأتنربر، وأتيلتا الحد ث  لمن نضتا وسلاع واأتنستفم، وإما تري ًبا لمن اا
 نن النري   والنري    ا الشك  ا تا: 

 سوًإ : النهرشف بالنري   والنري   ل ة واصط،ًحا.

 . -تهالى  –بانًيا : سيمية النري   والنري    ا الدنو  إلى ل 

 بالًثا : النري   والنري    ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة . 

ال  من وأتتت فة النري   والنري    ا الدنو   ا الهصتتتر نابًها : كيفية اإأتتتن 
 الحاضر.  

 .  -تهالى  – لخدا خنو  ق ل 

ا.
ً
 أوالً : التعريف بالرتغيب والرتهيب لغة واصطالح

 ـ  الترغبل لغة :  1
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 ولن ند  مهاٍن موما :  ا1)مصدن ني  تري ًبا نفى القياإ ككرم تررشًما   

}َ إ َذا :    -تهالى   –را     ا2)إنال  الشاا ترو  : نيبت  ا الشاا إذا سنلتن   -
 .  ا3)ا َوإ َلى َن ِّ َه َ اْنَيْ  {*َ َرْيَت َ اْنَصْ  )

 وسنشد اخن اينراخا : ا4)نَغبهن : سنطاه ما ني   -

 ا5) إلين وما  الواإ ح ث يم   ذا مالت الدنيا نفى المرا نيبت  إ

 ا6)نغبن  ا الشتتتتاا : إذا اشون لن وحببن إلين وذكر محاأتتتتون وحثن نفين  -
 .  ا7)و هفن  رغبن

، نيبت إلى  ،ن  ا كاا وكاا : سه أتتتتتتللنن  ا8)الرغبة : الستتتتتتاا  والطف   -
 . ا9)إياه
 . ا10)وني  الو س : أهة ايم  ولف  الرث ر  -

 . ا11)حري نفى الشاا ولمع فين وني  :  -

 

 مادة ) رغب ( .   2/510(  اتج العروس للزبيدي 1)
، دار القلم ، دمشق ، سنة   1ط  358(  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي للراغب األصفهاين ص  2)

 ه . 1412
 ( .  8، 7(  سورة الشرح اآليتان ) 3)
 مادة )رغب( .   3/1679(  لسان العرب 4)
 .  2/509(  اتج العروس للزبيدي 5)
 .  2/510(  السابق 6)
 .   1/369(  املعجم الوسيط 7)
 .  2/510(  اتج العروس 8)
 .   1/369(  املعجم الوسيط 9)
 (  السابق نفس املوضع. 10)
 .  . 3/1679(  لسان العرب 11)
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 . ا1)والري بة من الهطاا : الرث ر والزمع الريا    -

ومما أبق نزد سن ني  تنهد  ختتتت )إلىا كريبت إلى ل ، وتنهد  خت  
 ) اا كريبت  ا اي ر، وتنهد  خت )ننا كريبت نن الشر . 

 الترغبل اصطالًحا : 

 هرش ا، موما :نرِّ   النري   نود نفماا الدنو  بهد  ت 
» رو  كب ر  تزتتتاب الو س اإلنستتتتتتتتتتتانيتتتة إلى لرشق الا ر يو :   -1

من موا ع ولاا، وا را، وتستتتتنهط ما نحوه بما سنده ل لستتتتالرين 
 . ا2)«نَيمة مهزفة وما فة

»النفوشال بالمكا ل  لنورن الهر  ال ا   وتستتتتتتنث ر الممة سوًإ ور   :   -2
 . ا3)« ونَره من مثو ة وتبشره بما وتامفن فيما نود ل

»الحث نفى  ه  الا ر وآلاا الطانا، واإأتتتتتتتنرامة  ونرِّ   بلنن :  -3
 . ا4)«نفى سمر ل مرروًنا خبشرشا، كث ر   ا الدنيا وا ار  مًها

»وند يصتحبن تشتوشق وإيراا بمصتفحة سو لا  سو منهة  ور   يو :  -4
ضتتتان آ فة ماكد  مراخ  القيام بهم  صتتتالال سو اإمنواع نن نمر  

 ا5)«أ   اخن اا اي ر من ل

 

 (  السابق نفس املوضع .  1)
علي حمفوظ ص  (   2)  / للشيخ  الوعظ واخلطابة  إىل طرق  املرشدين  بريوت   191هداية  املعرفة  دار  ط 

 )د.ت(.
 .   191خصائصها مقوماهتا مناهجها : أبو اجملد نوفل ص  –تعاىل  –(  الدعوة إىل هللا 3)
 ه . 1409، دار الدعوة سنة  2ط 208(  الدعوة قواعد وأصول : مجعة عبد العزيز أمني ص 4)
 . 257أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها : عبد الرمحن النحالوي ص   (5)
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الا ر وسلاا الطتانتا، واإأتتتتتتتتتنرتامتة  » الحتث نفى  هت  ور ت  يو :   -5
 . ا1)«نفى سمر ل

» ك  ما يشتتتتتون المدنو إلى اإأتتتتتنزابة وربو  الحق  ور   يو :  -6
 . ا2)«والثبا، نفين

 ـ  تلربف الترهبل لغة واصطالًحا :  2

 أ ـ  الترهبل لغة : 

 اا النري    ا الف ة مشتتتتتتتنًرا من ال ه  ) ني  ا والاه من مهانين   
 ما يلتا : 

َني َ  : بالرستتتتر :  ري ، نيبة وُنيًبا بالمتتتتم وَنَيًبا بالنحرشه : سه اا ،   -
َ  الشتتتتتتتتتاا َنيبًتا وَنْيبًتا : اتا تن اُنوا  : -تهتالى   –، وموتن رولتن    ا3)وَنيت  }إ نهُمْم كتَ

ان ُنوَن   ا اْلَاْ رَ  :  -أتتتتتتتتبحانن   –، ورولن   ا4)ا،  َوَشْدُنوَنَوا َنَغًبا َوَنَيًبا {ُيستتتتتتتتَ
ْم َ ْرَيُبوَن{ َان َما ُيًد  َوَنْحَمةي ل فها  َن ُيْم ل َر ِّ م  وسضتتتتتتتتا  اله،مة   ا5)}َو  ا ُنستتتتتتتتْ

تهالى  –وش ستتتتتر ذله رولن    ا6)الة  ده إلى ياا المهوى رولن : اا  مع تحرا
 .  ا7) َسَشدا َنْيَبًة   ا ُصُدون ي ْم م َن َّللاه  َذل َه ب َلنهُمْم َرْومي َإ َيْ َرُموَن{}َيَْنُنْم  : -

 

الغزايل ص  1) الدعوة والدعاة : حممد  النموذجية سنة    6ط  374(  مع هللا دراسات يف  التوفيق  دار   ،
 م .  1984 -ه 1415

 .   437(  أصول الدعوة : عبد الكرمي زيدان ص 2)
 مادة )رهب( .   1/1237(  لسان العرب 3)
 ( . 90(  سورة األنبياء من اآلية )4)
 ( . 154(  سورة األعراف من اآلية )5)
 . 1/280(  اتج العروس 6)
 ( . 13(  سورة احلشر اآلية )7)
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-    ،  َ الُريتت  ، والريبى والريبو، والريبوتا :  ميهمتتا سأتتتتتتتتتمتتاا من َنيتت 
 . ا1)ونيبو، خةشال  الواو والناا لفمبال ة كالمفرو، : الاو  الهَيم

، ورا  صتاح  الناا ا2)سانزت ن ستن باإلضتا ة سنيبنن ونيبنن واأتنريبنن : -
اناا واإلاا ة ، ترو  وشرشتتهر اإلياب : إذا ورع  »إن اإلنياب بالرستتر : اإل : 

 . ا3)«مون اإلنياب
 ل ـ  اصطالًحا : 

»ك  ما يايف وشحان المدنو من ندم اإأتتنزابة سو ن ل الحق يو :    -1
 . ا4)«سو ندم الثبا، نفين بهد ربولن 

» سأتتتتتفوب ررآنا يهالج الو س البشتتتتترشة وحبما ل من والستتتتت،مة  يو :    -2
 . ا5)«وإ ثانيا البهد نن الاو  والاطر وذله من ا،  تاوش ما وتمد ديا

الو س من انترتتاإ   إليتتن  تالنتتاك ر بمتتا آلتت»نوع من  وُنرِّ   بتتلنتتن :     -3
 . ا6)«ونروي ووروع  ا الرذا   وا بام

»ك  ما ياو  المدنو وشحانه من نوار  ندم اإأتتتتتتتنزابة ور   يو :   -4
 . ا7)«إلى الدانا إلى ل سو ن ل الحق سو ندم الثبا، نفين بهد ربولن

ا : أهمية الرتغيب والرتهيب يف الدعوة إىل اهلل
ً
 . -تعاىل  – ثاني

 

 .   1/280واتج العروس  1/1237(  لسان العرب 1)
 .  261(  أساس البالغة ص 2)
 . 1/281(  اتج العروس 3)
 .   421 (  أصول الدعوة : عبد الكرمي زيدان ص4)
 م.  1991 -ه 1412، دار الوفاء سنة  3ط 1/232(  فقه الدعوة إىل هللا : د/ علي عبد احلليم 5)
 م .1983ط مؤسسة شباب اجلامعة سنة  208(  حنو تربية إسالمية : د/ حسن الشرقاوي ص 6)
مية ، سنة ، دار الكتب اإلسال  1ط  225(  الدعوة إىل هللا على بصرية : د / عبد النعيم حسنني ص  7)

 ه. 1405
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افق ل اإلنستتتتتان مزبوًإ نفى ح  ما  و هن وترر بن ن ون وتطمنن   
بتن ن ستتتتتتتتتن وشو ر من كت  متا ياي تن وش ةنتن من يوتا كتان يأتتتتتتتتتفوب النري ت  

وسصتتبال الطرشق مممًدا    –تهالى    –والنري   سيمية رصتتو   ا الدنو  إلى ل 
بهل الشتتتتاا سمام الدا ية إأتتتتنثمان ياه ال رصتتتتة لد  المدنو ونفى ياا 

يأتتتتتاإ كان لفنري   سيمية كب ر   ا  وس الطانا، ونفى نسأتتتتتما تحر ق  ا
كفمة النوح د والقيام بمرنمتتتياتما وشتتترولما والبهد نما  ورمتتتما وشادشتتتما 
والحان ك  الحان من الشتتتتترك بلنوانن  مو محبال ل نما  والعياذ باهلل ، كما 

َرَك ب  :   -تهالى    –را   اُا }نه َّللاهَ َإ َيْ   ُر َسْن ُيشتْ ن  َوَشْ   ُر َما ُلوَن َذل َه ل َمْن َيشتَ
يًما{  َ  . ا1)َوَمْن ُيْشر ْك ب اهلله  َ َرد  اْ َنَر  إ ْبًما َن

وشنواو  النري   كاله بقية سنكان اإلأ،م الامسة : كالص،  والةكا   
والصتتتتتتتتتوم والحج وسنكان اإليمتان واإلحستتتتتتتتتان من بم النري ت   ا بقيتة سنواع 

  وسشتتتتتتتكالما َكب رِّ الوالد ن وصتتتتتتتفة الرحم والصتتتتتتتدرة واإلن ان  الطانا، ايار 
واإلحستتتتتتتتتتان إلى ال نيم والزتتان وذه الحتتا تتة وكف ايذ  نن الوتتاإ بتتال تتد  

 .  ا2)والفسان والزوان  ايار  

»سن  واان  ا لنوتن خ ن تري   الواإ من يوا كان نفى الدا ية :  
الدنيا وما نف ما من الهااب وتاوش مم باهلل و ما يكون من نوار  ذنو مم  ا  

ا من الزةاا الهَيم والوعيم الشتتتد د  ا ا ار  و  ن تري بمم بما نود ل )
المقيم وما ي نال ل لمم من الا ر والبركا، والوصتتتتر والنمك ن  ا الدنيا مما 
 ريبمم لإلابتا  نفى ل ولتاننتن والنو تة إليتن ومحبنتن ، وإ  وب ا لفتدا يتة سن  

 

 ( . 48(  سورة النساء اآلية )1)
 ه .  1420، دار إشبيليه ، سنة  1ط 193(  وسائل الدعوة : عبد الرحيم بن حممد املغذوي ص 2)
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نفى  تانت  لون  تانت ،  تإن ختدس بتالنري ت    وب ا نفيتن سن يانمتن  يرنصتتتتتتتتتر 
 .  ا1)«بالنري   والهكس

والمننبع لمومج الررآن الررشم يزد ياا واضًحا من ا،  آياتن  إذا ما  
ختاكر الوتان، وإذا متا ذكر الهتااب ستبهتن  –أتتتتتتتتتبحتانتن   –ذكر، الزوتة ستبهمتا ل 

يتا، مننتتاليتتة ورتد يكون  ا ا يتة ختاكر الرحمتتة والوعيم ورتد يكون يتاا  ا آ
َد  : -تهالى    –الواحد   من ذله نفى أتتب   المثا  رولن   }َمَثُ  اْلَزوهة  الهن ا ُون 

ٍن َوَسْنَماني م ْن َلَبٍن َلْم َ َنَ  هْر َلْهُمُن َوَسْنَماني   اْلُمنهُروَن    َما َسْنَماني م ْن َماٍا َيْ ر  آأت 
ٍ  ُمصتتتتَ  ى َوَلُمْم    َما م ْن ُك ِّ  الثهَمَرا،  م ْن َاْمٍر َلاهٍ  ل فشتتتته  ان    َن َوَسْنَماني م ْن َنستتتتَ

ُروا مَتاًا َحم يمًتا َ َرطهَع َسْمهَتاَاُيْم  الت دي   ا الوتهان  َوأتتتتتتتتتُ ْم َكَمْن ُيَو اتَ َوَمْ   َر ي م ْن َن ِّ م 
ا اْلَ ُ و   :  -تهتتالى    –، ورولتتن    ا2){ ال ه َسنِّ ا َسنتتَ بتتَ يُم )}َنبِّ ْ     ا َوَسنه  *ُن الرهح 

 . ا4)«ا3)َنَااخ ا ُيَو اْلَهَااُب اْيَل يُم{

ا : الرتغيب والرتهيب يف السورة الكرمية كوسيلة دعوية . 
ً
 ثالث

من ا،  آيا، أتتتتتتون  الرفم ن،حن ونول النري   والنري   واضتتتتتتًحا   
» سه :    ا5)}َوإ نه َلَه َيَْ ًرا َيْ َر َمْمُووٍن{ :  -تهالى    –  ا خداية الستتون  يرو   

له اي ر والثواب الزةش  الاه إ  ورطع وإ  ب د نفى إخ،يه نأتتالة ن ه إلى  
ا باإأتتتتنمران  ا   ماا تري   لرأتتتتو  ل ) ا6)«الافق وصتتتتبرك نفى سذايم

 

 - ه  1426، سنة    1ط  77(  منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر : عدانن بن حممد آل عرعور ص  1)
 م ، )د.ط( .  2005

 ( . 15) (  سورة حممد اآلية2)
 ( . 50،  49(  سورة احلجر اآليتان )3)
 .   78(  منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر ص 4)
 ( .  3(  سورة القلم اآلية )5)
 .  4/262(  تفسري ابن كثري 6)
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التتدنو  ونتتدم النتتلبر بتتاتمتتام الر تتان لتتن بتتالزوون ين لتتن اي ر من ل ي ر 
 المرطوع وإ الموروي . 

يم {  :  -تهتالى    –و ا رولتن   ا،  الوهع  ْم َ وته َد َن ِّ م  وتْ ورتد    ا1)}إ نه ل ْفُمنهر  َن ن 
بهوتتتد نتتتن والهوتتتديتتتة يوتتتا نوتتتديتتتة كرامتتتة بزةاا المنر ن    –تهتتتالى    –نوه ل  
، والنرو  يا سأتتتتتاإ اي ها  الزم فة وايروا  الحستتتتتوة وأتتتتتا ر    ا2)واننواا

 اينما  الصالحة يا مَاير النرو  وآبانيا . 

َلُلُمْم َسْ ًرا َ ُمْم م ْن َمْ َرٍم ُمْثَرُفوَن{ :  -أتتتتتتتبحانن   –ورولن      ا3) }َسْم َتستتتتتتتْ
ا ستستتتل  يا محمد  يرو  تهالى ذكره لوبين محمد )»يرو  الطبره ما نصتتتن : 

ياإا المشتتتتتترك ن باهلل نفى ما ست نمم بن من الوصتتتتتتيحة ولنوتمم إلى الحق 
ا و ةاا)  مم من م رم مثرفونا رتتد سبرفمم القيتتام بتتآلا تتن  نحتتاموا لتتالتته  بوابتتً

ا  ان ين لنوتن )وياا تري   لمم  ا الداو   ا اإليم  ا4)«ربو  نصيحنه 
 إ تبن ا خما س ًرا وإ  وا  من ونا ما  اًيا سو أفطاًنا . 

ما أتبق كفن مواضتع النري    ا الستون  الررشمة سما مواضتع النري    
ُروَن ) : -تهالى  – موما رولن   ُر َوُشْبصتتتت  ُنْبصتتتت  ا إ نه *ا ب َليِّ ُرُم اْلَمْ ُنوُن )*}َ ستتتتَ

ب  ف ن  َوُيَو َسْنَفُم ب اْلُمْمَند  َن{َن هَه ُيَو َسْنَفُم    رد ونل  ا    ا5)ب َمْن ضتتتتتتتتتَ ه َنْن أتتتتتتتتتَ
ا وتستتتتفية لن ليصتتتتبر نفى » ا ياا الابر تهةشة لرأتتتتو  ل )ت ستتتت ريا : 

ويوا  مع خ ن سأتتتتتفوب النري    ا6)«لنو  ل وفين تمد د وون د لفمشتتتتترك ن
 

 ( .  34(  سورة القلم اآلية )1)
 .  29/90(  التحرير والتنوير 2)
 ( .  46(  سورة القلم اآلية )3)
 .  23/562(  جامع البيان يف أتويل القرآن 4)
 ( .  7:  5(  سورة القلم اآلايت )5)
 .   1665(  أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ص 6)
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لمزمونة من الصتتت ا، الموما نوما يدل والنري    ا آٍن واحٍد، بم بهد ذكره 
ا خوضتتع  سصتتحاب ياه الصتت ا، الستت نة والاه كاهب خرأتتالة أتت دنا محمد )

ُمُن َنَفى اْلُاْرُلوم {:    -تهالى    –ن،مة يهر  خما بالشتتر  را    َوستت  ، بم  ا1)}أتتَ
بهد ضتتترب المث  لر ان ررشش برصتتتة سصتتتحاب الزوة المف نة بالهَا، والهبر 

يحرممم من الوهمة النا يم نف ما كما حرم سصتتتحاب تفه يدليم بلنن أتتتو   
اُنوا :    -تهتتالى    –الزوتتة ، رتتا    َسْكَبُر َلْو كتتَ َر    َااُب اْ ا  َوَلهتتَ َااُب  َه اْلهتتَ َالتت  }كتتَ

»سه يكتاا نتااب من يرو  اله،متة اخن كث ر  ا ت ستتتتتتتتت ريتا :    ا2)َيْهَفُموَن{  
وموع حق المستتتتتتك ن وال ر ر  االل سمر ل و ا  بما آتاه ل وسنهم بن نفين 

 له سأتتتتفوب سنَم من ياا ايأتتتتفوب  ا3)«وذوه الحا ا، و د  نهمة ل ك ًرا
وسه تاوشف وتري   سخفغ من ذكر رصتتتة حدبت بالماضتتتا ون ال الهرو ة النا 

 حفت بلصحاخما خوروع مثفما نفى من ورع خو س الاطل . 

ُزول  َ َ،  : -تهالى  –ورولن    اٍن َوُشْدَنْوَن إ َلى الستا ُل َنْن أتَ }َ ْوَم ُيْرشتَ
يُهوَن ) َنط  َهةً *َيستتْ ُزول    ا َااشتت  لهةي َوَرْد َكاُنوا ُ ْدَنْوَن إ َلى الستتا اُنُيْم َتْرَيُرُمْم ذ  َسْبصتتَ
ا لمن  ر ل السزول لن  ا الحيا  ياا خيان لهرو ة ل )  ا4)َوُيْم َأال ُموَن{

»سه إ  برى مامن إإ أتتزد ،  الدنيا ، يرو  اخن  رشر الطبره  ا ت ستت ريا:  
وياا تاوشف لمن ن ل الستتزول  ا5)«حًداوشرستتو ظمر الرا ر فيكون نًَما وا

 ا الدنيا واالل سمر ل بلن ل أتتتو  يزااشن مث  نمفن فيرستتتو ظمره  وم 
 القيامة  ، يسنطيع السزول  وم يكون السزول تررشًما وشرً ا ونة  لصاحبن. 

 

 ( .  16(  سورة القلم اآلية )1)
 ( . 33(  سورة القلم اآلية )2)
 .  4/367(  تفسري ابن كثري 3)
 ( . 43 – 42اآليتان ) (  سورة القلم4)
 .  23/554(  جامع البيان يف أتويل القرآن 5)
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ُب خ َمَاا اْلَحد  ث   : -تهالى  –ورولن    َنْدن ُ ُمْم }َ َاْنن ا َوَمْن ُيَراِّ  َوستتتتتتْ أتتتتتتَ
ُث َإ َيْهَفُموَن ) {*م ْن َح تتْ د ه َمن  ني ، ويتتاا تاوشف من   ا1)ا َوُسْمف ا َلُمْم إ نه َك تتْ

بلنن أتتتتتتو  يهاربمم خو ستتتتتتن نراًبا شتتتتتتد ًدا وذله  –أتتتتتتبحانن وتهالى   –ل 
باأتتتتتتتتندنا مم بالا را، والوهم ويم إ يشتتتتتتتتهرون وشهط مم ايمانا وايم  بم 

ُيْم   : -تهالى  –شة مرندن و ا ياا يرو   يلاايم ساا نة  ُبوَن َسنهَما ُنم دا }َسَيْحستتَ
ُهُروَن {*ب ن  م ْن َماٍ  َوَ و  َن ) ان ُع َلُمْم   ا اْلَاْ َرا،  َخْ  َإ َيشتتْ  –، ورا    ا2)ا ُنستتَ

اْ  :  -تهالى   ْم َسْخَواَب ُك ِّ  شتتتتتتتَ وا َما ُذكِّ ُروا ب ن  َ َنْحَوا َنَفْ م  ٍا َحنهى إ َذا }َ َفمها َنستتتتتتتُ
وَن{ ْانَتاُيْم َبْ نَتًة  َتإ َذا ُيْم ُمْبف ستتتتتتتتتُ ا ُسوُتوا َساتَ سمفا لمم إن »  ومهوى   ا3)َ ر ُحوا ب متَ

»سااريم وسنَريم وسمتديم وذلته من ك تده « كمتا رتا  اخن كث ر :  ك تده من ن
نتفتى  وس تنترس  نأتتتتتتتتتفتا  وكتتتتتاب  سمتره  اتتتتتالتل  لتمتن  َتيتم  نت ختمتم  تمتو  ومتكتره 

 . ا4)«مهص نا

ــيلة الرتغيب والرتهيب يف الدعوة   ــتفادة من وس ا : كيفية االس
ً
رابع

 يف العصر احلاضر. 
مما أتتتتتتبق ظمر، لوا ايمة النري   والنري   كوأتتتتتت فة لنوشة يز   

نفى الدنا  سن يستتتتن  دوا خما  ا لنوتمم وشستتتتن فويا اإأتتتتن ،  ايمث   ا  
 تحرشه المشانر اإلنسانية لد  المدنوشن ذله نن لرشق :

 

 ( .  45، 44(  سورة القلم اآليتان )1)
 ( . 56، 55(  سورة املؤمنون اآليتان )2)
 ( .  44(  سورة األنعام اآلية )3)
 .  4/369(  تفسري ابن كثري 4)
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ع ل  ا كنتابتن خ ن النري ت  والنري ت  ونفيتن  تإن التدانا  فةم  ا   م -1
لنوتتن يتاه الوأتتتتتتتتت فتة التدنوشتة والمومج الر تانا الررآنا ورتد مر، خوتا 

 ا يا، الدالة نفى ذله  ا سيمية ياه الوأ فة . 

إن النري ت  والنري ت  من الوأتتتتتتتتتا ت  النا ُنوا خمتا الررآن الررشم نوتاية   -2
 ا لنواتمم وكانت    –نف مم الصتتت،  والستتت،م    –   ا رة ولبرما اينبياا

 ا مهوية خماه الوأ فة . الرأالة الااتمة لوب وا محمد )

ا سن يستفه  ا لنوتن النري   والنري   يز  نفى الدا ية إلى ل ) -3
حنى يعيش المتدنوون  ا او  من نااب ل وأتتتتتتتتتاطتن ونغبتة فيما  
نود ل من نحمنن ونضتوانن والو س البشترشة إذا ما اا ت الشتاا ك ت 
نون، وإذا ما نيبت بالشتتتاا اأتتتنمر، نفين وسل نن والدا ية الفب   يو 

ا وتري تري بتتتً الوتتتاإ  ختتتدنوتتتتن رفوب  ا وشنح ن الَرو  من  ،مس   بتتتً
المواأبة والم، مة لر  مومما  نان   دنو بالنري   وتان  بالنري   وتان  

 يزمع خ ومما . 

كمتا  –لزوا التدا يتة لمتاه الوأتتتتتتتتت فتة التدنوشتة ليس نةونًتا متاليًتا يتابطًتا   -4
خ  يو اننرا  بطبيهة البشتتر واأتتنرامة مع الحق   – نصتتون   البهل  

 .  ا1)وإ شاا فين

أتبق  نب ن لوا مد  حا ة الدا ية  ا لنوتن لوأت فة النري   والنري   مما  
ح ث  نماشتى مع لبيهة البشتر من حبما لما تر وه و  متما لما تاا ن وياه 

 حقيرة النري   والنري  .

 *  *  * 
 

، مكتبة  1ط 154،  153عبد السالم ص   (  مناهج الدعوة اإلسالمية وأساليبها ووسائلها : د/ ماجد1)
 م .  2012 -ه 1433اجلامعة األزهرية ابلقاهرة ، سنة 
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 املطلب اخلامس 

 وسيلة القدوة احلسنة يف ضوء سورة القلم 
، ومحبت  إلى ن وإ  ممتا إ شتتتتتتتتته فيتن سن التدنو  إلى ل سمر نَيم

كث ر من الوتتاإ، منمو ن من ل تهتتالى رمتتتتتتتتتتاا نمريم  ا التتدنو  إليتتن، 
 مناا ن ند  وأا   لنبفيغ لنو  اإلأ،م يكبر ندل ممكن من المدنوشن.

ومن ياه الوأتتتتتتا   المنبهة  ا الدنو  وأتتتتتت فة الردو  الحستتتتتتوة،  ما  
 ا ن وأتتتتمم سكثر وأتتتت فة نامة وشتتتتامفة لزميع سنواع المدنوشن، ويا تابر  

من ي ريا من الوأتتتا   ايار ، ينما تهنمد نفى الراشة البصتتترشة والمحاكا   
 اإ نما ية.

ومن المهفوم سن الو س لا مًا تزوال إلى ترف د ال  ر ااصتتتتتتتة إذا كان  
ال  ر نفى ردن من ايا،ن الحستتتوة، والنا ُترستتتبن برة  ا ن ستتتن،   وزاب  

 وسروالن، خ  وحركاتن وأكواتن.إلين المدنو وشنلبر بن  ا س هالن 
ومن يوا  نمتتتتتال سنن من سيم مروما، الدا ية النا يز  سن  نمنع خما وأتتتتت فة 

 الردو ،  ، خد وسن يكون ردو  ل  ره، لممان تلب ره  ا ن وإ المدنوشن.
 ومن يوا أ دون الحد ث  ا ياا المطف  حو  الورا  النالية:

 النهرشف بالردو  الحسوة ل ة واصط،ًحا. .  سوًإ :

 .   -تهالى  –بانًيا : سيمية الردو  الحسوة  ا الدنو  إلى ل 

 بالًثا : الردو  الحسوة  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة.

 .  كيفية اإأن ال  من وأ فة الردو  الحسوة  ا الدنو   ا الهصر الحاضر نابًها :

 النر،ن.ول المسنهان ونفين 
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ا. . 
ً
 أوالً : التعريف بالقدوة احلسنة لغة واصطالح

 المفهوم اللغوي:

إن الواظر  ا مها م الف ة و طونما  يزد سن سصت  الرفمة يطفق نفى  
نتد  مهتاٍن  لرن المرال  ا البحتث يوتا يو اإرنبتاإ واإأتتتتتتتتتنوتان والنتلأتتتتتتتتتا 

 بالشاا حنى يكون شب مًا بن

ايأتتتتو . يرا :  ،ن ردو  }يرند  بن. وشمتتتتم الردو :   إن  » رد ر  : 
َتة، ومثفتن   فيرتا : لا بته{ رتدو  }ورتدو { ورتد ، كمتا يرتا : حَو  وحَو  وح

 ا.1) « ا النما  ، ورد ارنصروا نفى الرسر والمم.
 المفهوم االصطالحي:

إن الم موم اإصتتتتتتتط،حا سوأتتتتتتتع وسشتتتتتتتم ،  مو  ب ن مد  وكيفية  
ياا اإرنداا  ا الصت ا، سو اي ها  سو ايروا   اإأتنوان بالشتاا، أتواا سكان  

 والحركا، والسكوا،.

تطفق نفى ال ه  سو الشاا الاه ُ رال ارنباُأن ومحاكاُتن  »  إن الُردو  
وترف ُده والنشبان بن، وتطفق سيما نفى الشا  الاه َيصُدن نون ذله ال ه ، 

 ا.2) «سو  وبهث مون ذله الشاُا المراُل ارنباُأن واإينداُا بن

من ا،  ياا النهرشف  نمال سن الردو  تطفق نفى ال ه  سو الص ة، 
من الهفماا من سلفرما نفى الشتتتتتتتتتا  الاه رام بال ه ، ينن يو مصتتتتتتتتتدن  

 الشاا، ويا  ا حق الدا ية سوضال وسظمر.

 

 .39/276اتج العروس 1) )
،  دار الكلمة  2ط    8ص  -أ.د/ إمساعيل علي حممد   -القدوة احلسنة وأثرها يف الدعوة إىل هللا تعاىل  )2)

 م.2014 -ه1435سنة  -للنشر والتوزيع
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ما يكون نفين الدا ية المستتفم من أتتفوك »:   ا رد ر   إن الردو  ي
ا،اية، يَمر خما  ا حياتن، فيكون  تطبيرا، وتصتتتتتر ا، نمفية، وصتتتتت ا، س

أتتفوكن وتصتتر اتن صتتون  صتتالرة، وتطبيرًا صتتحيحًا لما  دنو إلين من مبال  
ل وية، وتو ما، لنوتن، و ما يكون ردو  صتتالحة، وسأتتو  حستتوة، تمده إلى 

 ا.1)«سروم لرشق، وترشد إلى ا ره المها  والمهال

ا : أهمية القدوة احلسنة يف الدعوة إىل اهلل
ً
 .   -تعاىل  – ثاني

 نمتتتتال سن   من ا،  الدناأتتتتا، الم دانية والمشتتتتايد  لد  الزميع  
وأتتتتتتت فة الردو  من الوأتتتتتتتا   الدنوشة النا إ يمكن اإأتتتتتتتن واا نوما، ين 
المتدنو سو  متا يرع نتاظره يرع نفى صتتتتتتتتت تا، التدا يتة، وسروالتن وس هتالتن،  مو  
 بتان  نن صتتتتتتتتتون  حيتة  رايتا المتدنو،  تإن كتانتت مطتابرتة لفوارع ول  رتان  

ونتا حتًا ومابرًا  ا ن س والمبتال  النا  تدنو إل متا التدا يتة كتان النتلب ر روشتًا  
باإرنداا بمن أتتتبرن  ا  )المدنو، ولاا تزد المولى أتتتبحانن وتهالى سمر نبين

َداُيُم  }من اينبيتاا والمرأتتتتتتتتتف ن،  رتد رتا  تهتالى:   ُ َ ب متُ َد  َّللاه ا  َن يتَ َه الته ُسوَلنت 
هْ   ا.2){اْرَند 

 : ولاا ُتهد الردو  الحستتتتوة من سيم الوأتتتتا   المنبهة  ا تبفيغ الدنو 
" تالنبفيغ يكون نن لرشق الرتدو  الحستتتتتتتتتوتة، والستتتتتتتتت ر  الحم تد ، وايا،ن  

 ا.3)ال اضفة، والنمسه بآلاب الد ن"

 

 بعدها. وما  8السابق ص )1)
 (. 90سورة األنعام من اآلية ) )2)
 –، دار السالسل  2ط  333/  20   -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -املوسوعة الفقهية الكويتية  )3)

 هـ. 1427 -ه1404سنة  -الكويت
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ْد  }مثً، سنفى ل متة  مهتاا،  رتا  تهتالى:   ا)ولرتد  هت  ُل الوبا  َلرتَ
َر َوَذَكَر َّللاهَ  َوةي ل َمْن َكاَن َ ْرُ و َّللاهَ َواْلَ ْوَم اْ ا  َو ي َحستَ و   َّللاه  ُسأتْ َكاَن َلُرْم   ا َنأتُ

 ا.1){َكث  ًرا

ولرا تاتا التدنو  بمتانيتا، إ ختدِّ من مطتابرتة ال هت  لفرو ،  ، يرو   
 ، لاا حان مون  ننيزة نكستتتتية  ا الدنو إلى  روًإ وش ه  نكستتتتن،  ماا  اله  

َياَس اَما }أتبحانن وتهالى  ا سكثر من مولن  ا الررآن الررشم،  رد را  تهالى: 
ا َإ  َد َّللاه  َسْن َتُروُلوا متتَ وتتْ ا ن  ا َإ َتْ َهُفوَن . َكُبَر َمْرنتتً ا  َن آَمُووا ل َم َتُروُلوَن متتَ التته

 ا.2){َتْ َهُفونَ 

المومج وياه الوأتتت فة  اننمج ياا  ا)  اومن بمِّ تزد أتتت دنا شتتته بً 
َوَما ُسن شُد َسْن ُسَاال َ ُرْم } ا) ا لنوتن،  را  تهالى نفى لستان أت دنا شته    

َنَطْهُت َوَما َتْوف ير ا إ إه ب اهلله   َ،َ  َما اأتتتتتتتْ صتتتتتتتْ إ َلى َما َسْنَماُكْم َنْوُن إ ْن ُسن شُد إ إه اإلْ 
ْفُت َوإ َلْين  ُسن   ُ   .ا3){َنَفْين  َتَوكه

 الردو  الحستتتتتتوة ُتهد لنو  صتتتتتتامنة منحركة نفى اين ، ولاا كان  
رمة  ا الوصتتل، ح وما س اخت    - نضتتا ل نوما - واب الستت د  نا شتتة  

ن إل متا نن كيفيتة افق الوبا   كتان افرتن »   رتالتت:    ا  )نفى أتتتتتتتتتاا  و تِّ
 .ا4)« الررآن

 

 (. 21سورة األحزاب اآلية ) )1)
 (. 3،2سورة الصف اآلية ) )2)
 (.88سورة هود من اآلية ) )3)
حنبل    )4) بن  أمحد  اإلمام  مسند  رقم     43/15انظر:  الرسالة   -  1ط  -25813حديث    - مؤسسة 

   -عادل مرشد، وآخرون -م. حتقيق/ شعيب األرنؤوط 2001 -ه1421
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الردو : من الوأتتتتتا   الدنوشة الوا حة،   وأتتتتت فة» إذن  نمتتتتتال سن: 
ح تث  نمثت  التدا يتة سمتام نتاظره المتدنو صتتتتتتتتتون  حيتة، ونموذ تا صتتتتتتتتتالرتا، 
وتطبيرتا وارعيتا، ل  رتان والمبتال  النا  تدنو لمتا التدا يتة،  تإنتن مممتا نمت  
الدا ية نفى توضتيال مومج اإلأت،م المنرام ، سو نأتم صتون  مثالية لفمستفم، 

الونتتا ج ، ولن ي وا نن و ول وارع حقيرا يمثفتتن   تتإن ذلتته لن يحرق ذا،  
 ا.1)«إنسان صالن، يحرق بهمفن وأفوكن ياه الصون 

 الردو  الحستتتتتتوة تهد من سنزال الوأتتتتتتا   الدنوشة المستتتتتتنادمة  ا  
الدنو  إلى ل تهالى،  إذا كان الدا ية إلى ل تهالى ردوً  حستتوًة  ا ن ستتن 

نشت  سنتن أتتتتتتتتت ابر  ا المتدنوشن بهمفتن  و ا كت  متا  تدنو إليتن وشنرفم بتن، إ  
وشتتتتتتاصتتتتتت نن، ونفى الوقيل من ذله  إن انحرا  أتتتتتتفوك الدا ية من سيم 
الوأتتا   النا تصتتدا المدنوشن نن الدنو ، وتبهديم نوما  ين المدنو  وَر  
إلى اإلأتتت،م وسنن منمث   ا شتتتاصتتتية من  دنو إلين،  إن كان ردوً  حستتتوًة 

ب ر الستتتتتتحر نفى المستتتتتتحون  وكنلب ر الدواا  ن ا ك،من إلى رفبن  لبر فين تل
نفى الداا، ينن بمثابة الطب   الحاذن الاه ُيشتاِّ   الداا تشتايصتا أتفيمًا، 

 ومن بمِّ يصل الدواا المواأ  لن.

ا : القدوة احلسنة يف السورة الكرمية كوسيلة دعوية.
ً
 ثالث

الردو  إن الران   يا، أون  الرفم  يزد سن السون  رد تمموت مهوى  
 الحسوة كوأ فة لنوشة  ا مولو ن  ا السون  المبانكة، ويما كالنالا:

 

  -د. هند بنت مصطفى شريفي  - انظر: مقال على شبكة األلوكة بعنوان: أثر القدوة وأمهيتها يف الدعوة إىل هللا  )1)
    https://www.alukah.net ه.1437اد أول مج21 -م1/3/2016اتريخ 

https://www.alukah.net/sharia/0/99682/
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اإرنداا بلصحاب ايا،ن الهفيا، ويو منحرق  ا رو  ل تهالى: }َوإ نهَه   -1
يٍم{   َ  .ا.1)َلَهَفى ُاُفٍق َن

الردو  ايولى لر  لا ية،  رد    ا)  اأتتتتتت دنا محمدً  – من المهفوم سن 
اأنطاع سْن  بف ِّغ نأالة ل أبحانن وتهالى بإا،ٍي وسمانٍة وت اٍن، واأنطاع 
سن يكون را دًا نا حًا لفدنا   ميهًا، خ  إن شتتتنت  ر  لفواإ  ميها، أتتتواا 

بهدلن  ا  )سكان ردو   ا ورت السفم سو الحرب،  رد ُنر   موا نهومة سظ انه 
ر، وكان منصتت ًا بايا،ن ال اضتتفة الحم د ، مبنهدًا نن ك  ما وإنصتتا ن لف  

 يو مورر سو  اله إلين.

 من سنال ا ر ا ار  وحكمتة التدنيتا ونتد  الستتتتتتتتت ر  واإحنواا نفى  »  
 ا  )محمد    محاأتتن ايا،ن كفما واأتتنحران ال متتا   بلأتتريا  فيرند بستت دنا

 ا.2)« أ رتن ما سمكونو وليسنهم  سا،رن 

» ومن الثتاختت نفميتًا سن المتدنوشن  ا حتا تة إلى الرتدو  الحستتتتتتتتتوتة:  
لنرون مثاًإ حي ا ُ ب ن لمم كيف يطبِّ رون شتتتتترشهة ل، لاله لم يكن لرأتتتتتاإ، 
ل من وأتتتتت فة لنحقيرما نفى اين  إإ إنأتتتتتا  الرأتتتتت ، ُ ب وون لفواإ ما 

 .ا3)«سنة  ل من شرشهة بشك  نمفا يشايدونن

رنداا بلصتتتحاب ايا،ن الدن نة، ويو منحرق  ا رو  ل الوما نن اإ -2
ْع كتتُ ه }  تهتتالى:   ُووَن. َوَإ ُتط  ْدي  ْدي ُن َ  تتُ وا َلْو تتتُ خ  َن . َولا اِّ  ع  اْلُمرتتَ َ َ، ُتط 

اٍا خ َوم يمٍ  ٍ  َمم  ٍن . َيمهاٍا َمشه  ا.4){َح،ه
 

   (.4سورة القلم اآلية ) )1)

 حتقيق: د/ الطاهر أمحد مكي. م.1981مصر -دار املعارف -109األخالق والسري البن حزم، ص )2)

 .205الرتبية اإلسالمية وأساليبها ص أصول  )3)
    (.11: 8سورة القلم اآلايت ) )4)
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وكتالته ونل الوما نن اإرنتداا بتال  ر حتا  ال متتتتتتتتت ، ويو منحرق  ا  
اح    اْلُحو،  إ ْذ َناَل  َوُيَو  }رو  ل تهالى:   ب ْر ل ُحْرم  َن ِّ َه َوَإ َتُرْن َكصتتتتتتتَ َ اصتتتتتتتْ

َُومي   ا.1){َمْر

 الوما نن النافق بايا،ن الس نة من ايمون النا يز  اإرنداا خما، 
متتلمون خنزوتت  كتت  متتا  اله إلى نررفتتة لرشق التتدنو ، ومن  ين التتدا يتتة  

 المهفوم سن من سيم المهورا، اتباع المو ، واإتصا  بص ا، ربيحة.

ايمر باإرنداا بالردو  الحستتوة،   تمن يوا  نمتتال سن أتتون  الرفم تمتتمو
 ا.)الوبا  إتباعواإخنهال نن الردو  الس نة، والوزا  ك  الوزا   ا 

أتتتتتتتتتزه  ك ناُب ل »هالى نفى الدنا  والمدنوشن سن:  ومن  متتتتتتتتت  ل ت
لً  من حيا  ياا الرأتتتتتو  الهَيم، تنهصتتتتت  خدنوتن روَمن،   الهَيم  وانَ  منهدِّ 
َفنتتن  و زمتتاله ويةواتتتن، و ه،رنتتن بتتليفتتن م ن سوإل وسنمتتام واو تتا،، و  صتتتتتتتتت 

ررس وُشنلمه ، بلصتتتتتحابن، أتتتتتزه  ذله كفهن كناُب ل،  ران ررآًنا ُ نَفى وُشحَ ن، وشُ 
وة والست ر   فْنن كاله كنُ  الستا خدرة واأتنرصتاا وشتمو .   -كما ذكرنا   -وأتزه

ا بالرأتتو  واتِّ بانن ولاننن سمري وا  ، يز  نفى المستتفم سن يروم   إن النلأتتِّ 
بن  ل مَتا مره خوتا من ا يا، النا ذكرنايا  ا مطفع ياه الرفمتة، وإنهن لشتتتتتتتتتر ي 

ردوَتما   ا  )مة سن يكون أتتت ِّ ُد الافق وسكم  البشتتتر  نَيمي لماه ايمهة المستتتف
 .ا2) «وإماَمما

ا : كيفية االســـتفادة من وســـيلة القدوة احلســنة يف الدعوة يف  
ً
رابع

 العصر احلاضر. 
 

   (.48سورة القلم اآلية ) )1)
اتريخ    -د. حممد بن لطفي الصباغ  -انظر: مقال على شبكة األلوكة بعنوان: الرسول هو األسوة للمؤمنني )2)
    https://www.alukah.net ه.1430شوال 17 -م7/10/2009

https://www.alukah.net/sharia/0/99682/
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إ نشت  سن المزنمع  ا سمس الحتا تة إلى لا يتة رتدو ، اتاصتتتتتتتتتة  ا  
مه وٍة، مع القيام الهصتتتتر الحاضتتتتر، وذله ين الردو  يا النلبر بشتتتتاصتتتتيٍة  

خنرف ديا  ا ك  شتتتتاا، ومما إ شتتتته فين سن المزنمع  ا حا ة ماأتتتتة إلى 
و ول ردو  حستتتتتتتتوة  ا حياتمم، وذله لمحاولة اإأتتتتتتتتن ال  موما  ا الحيا ، 
خمتد  تطوشر الممتانا، والرتدنا،، وتحتد تد اإتزتاه الروشم من ختدايتة الطرشق،  

 لد وية والدن وشة.حنى  نسوى لفمدنو المرفد الوزا   ا حياتن ا

وإلنزا  وأتتتت فة الردو  الحستتتتوة نود الدا ية إ خدِّ من توا ر شتتتترو  مه وة،  
 يا كالنالا:

 حسف دلت الداعبة. -1

إ نش  سن حستتتتتتتن سا،ن الدا ية من سيم الهوام  النا تد ع المدنوشن 
إلى النمستتتته بالنهاليم اإلأتتتت،مية، وتطبيرما نفى سن  الوارع، وا ر شتتتتايد 

 شاله ا ن من اننشان لإلأ،م  ا شنى براع اين .نفى ياا ما ن

          وياا ما ذكره الماناون نفى مدان الةمان، ح ث أتتتتتتطر النانشخ: "بم ا  
، و ةن ا1)اإ ناان واإلنزاب سن اإلأتتتتت،م وصتتتتت  إلى  ووب المود وأتتتتت ،ن

 

َسَيالُن: ابلتحريك، وآخره نون: جزيرة عظيمة دورها مثامنائة فرسخ، هبا سرنديب وعّدة ملوك ال يدين    1))
بعضهم لبعض، والبحر الذي عندها يسّمى شالهط، وهي متوسطة بني اهلند والصني وفيها عقاقري كثرية 

واهر، ورمّبا مساها قوم الرامي. ال توجد يف غريها، منها الدارصيين وزهرة والبّقم، وقيل: إن فيها معادن اجل
 م(. 1995دار صادر، بريوت 2ط 3/298)انظر: معجم البلدان لياقوت ااحلموي  
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وإلى أتتتتتتتتتواحتت    ا3) ا المحيال الموتتده، وإلى النبتتت  ا2)ومتتاإليف  ا1)لرتتديف
...  ا2)، وشتتتتتتبن  ةشر  الم، وا1)، و ةن سندونيستتتتتتياا4)الصتتتتتت ن، وإلى ال فب ن

 ووص  إلى سواأال

 

 وجزر املالديفاهلندية   لكشديبة  على مقربة من جزير  اهلندلكديف مسطح مائي يقع إىل اجلنوب الغريب من   )1)
، يتميز البحر ابلدفئ أغلب أايم السنة، وهو غين  خلليج منار،وهو حماذي كريالوإىل الغرب من والية  سرييالنكاو 

 الشعاب املرجانيةنوع من تلك الكائنات، وتكثر به    3600إذ يضم ما يقارب   ابلكائنات ==  == البحرية
، من أهم الكائنات اللؤلؤ الطبيعينوع، ويعترب من أكثر املسطحات املائية يف استخراج  105إذ يضم ما يقارب 

لكديف   تعيش يف  اليت  التوانالبحرية  القرش السردينو   مسك  األنواع، وأغلب   الروبيانو   ومسك  وغريها من 
للكديف البحرية  املوارد  على  يعيشون  للبحر  احملاذية  املنطقة  يف  ويك  .السكان  احلرة  املوسوعة   -يبيداي)انظر 

https://ar.wikipedia.org ) 

جزر املالديف تعد من أصغر األقطار املستقلة يف قارة آسيا، بل هي من أصغر األقطار يف العامل. وتتكون   2) )
كم  764جزيرة صغرية من اجلزر املرجانية، حيث تكون سلسلة متصلة يبلغ طوهلا    1200من حنو  

قتصادية يف  كم يف احمليط اهلندي. وميثل صيد األمساك والسياحة األنشطة الرئيسية اال129وعرضها  
سنة. وقد حصلت جمموعة   78البالد. حكمت بريطانيا جزر املالديف بوصفها حممية بريطانية ملدة  

نسمة. )انظر:   56,060م. ويبلغ عدد سكاهنا حنو  1965جزر املالديف على االستقالل يف عام  
الرايض    -يةمكتبة امللك فهد الوطن  2ط  22/112جمموعة من العلماء    -املوسوعة العربية العاملية

 م(. 1999 -ه1419سنة  
وهي هضبة شاسعة تقع يف جنوب غرب الصني، وبذلك فهي تشمل كل منطقة التبت ذاتية احلكم وتعترب 3) )

ميل،   1600مليون ميل مربع، ومتتد ملسافة    0.97هضبة التبت أكرب هضبة يف العامل، حيث تبلغ مساحتها حوايل  
يط هبضبة التبت سالسل  ميالً تقريباً،    620أما عرضها فيبلغ   ولذلك فهي تغطي أيضاً اجلزء الشمايل من اهلند ُيح

ويكيبيداي احلرة  املوسوعة  )انظر  العامل.  يف  جبل  قميت  أعلى  تضم  ضخمة   -جبلية 
https://ar.wikipedia.org .) 

عاص  4)) آسيوية  دميقراطية  نيابية  ومساحتها  الفلبني مجهورية  مانيال  وعدد سكاهنا    2كم300000متها 
مليون نسمة ، وتقع يف جنوب غرب احمليط اهلادي بني خط االستواء ومدار السرطان.   80حوايل  

والسياسية  اجلغرافية  والبلدان  الدول  الفتاح ص -)موسوعة  عبد  منتدى 194د/إمساعيل  بعدها  وما 
 مكتبة االسكندرية )د.ت(( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B4_(%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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جزيرة. وتقع هذه    13,500مية تقع يف جنوب شرقي آسيا. وتتألف من أكثر من  إندونيسيا دولة إسال 1))
كم. ال تتجاوز مساحة الكثري من هذه اجلزر بضعة 5,150اجلزر على خط االستواء، ومتتد أكثر من  

كيلو مرتات مربعة. يتبع إندونيسيا كذلك حنو نصف غينيا اجلديدة وثالثة أرابع جزيرة بورنيو. وهااتن  
  - اتن متثالن اثنية واثلثة كربى اجلزر يف العامل بعد جزيرة جرينالند. )انظر: املوسوعة العربية العامليةاجلزير 

 (. 3/216 -جمموعة من العلماء

وعدد سكاهنا حوايل عشرة ماليني نسمة، وعاصمتها    2كم18484مجهورية ماالوي تبلغ مساحتها    2))
يوا وعملتها تسمى كواتشا، وتقع يف شرق الوسط اإلفريقي،  للوجنوية، واللغات الرمسية االجنليزية، والشيش 

وهي دولة داخلية، حتدها من الغرب زامبيا ومن اجلنوب والشرق موزنبيق ومن الشمال تنزانيا. )وانظر: 
 (. 235ص -د/ إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف -موسوعة الدول والبلدان اجلغرافية والسياسية
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  ا1) ، ومديشتتتتتتررا4)وتوةانيا  ا3)والصتتتتتتوما   ا2)ونيز رشا  ا1)إ رشقيا  ا الستتتتتتو ا 
  ياه ايمم خواأطة تزاٍن ، وي ريا من الب،ل  وص  اإلأ،م إلى كا2)وانزبان

 

مشال غريب إفريقيا يف الطرف األقصى لاللتواء الكبري يف مشايل إفريقيا حنو احمليط  السنغال بلد يقع يف  1) )
،  2كم196,722األطلسي، وهو أكثر األقطار اإلفريقية امتداًدا حنو الغرب. تبلغ مساحة السنغال حنو  

نسمة. ومعظم السكان من األفارقة    9,495,000م إىل  2000يف حني أن عدد السكان وصل عام  
. وتُغطي السهول املتموجة معظم مساحة القطر. تفصل معظم دولة جامبيا اجلزء اجلنويب من  األصليني

السنغال، الذي يعرف ببالد كازامانس عن اجلزء الشمايل. وعاصمة السنغال داكار، وهي أكرب مدينة 
  1/43براهيم  مصطفى أمحد أمحد، حسام الدين إ   -جبانب كوهنا مركًزا للتجارة. )انظر: املوسوعة اجلغرافية 

 - م، وانظر: موسوعة الدول والبلدان اجلغرافية والسياسية2004  - ه  1425  -دار العلوم للنشر    1ط
 (.149ص -د/ إمساعيل عبد الفتاح 

تعد نيجرياي دولة شديدة التنوع، من حيث مظاهر السطح، إذ حتتوي على مناطق حارة ممطرة، ومناطق    2))
مدارية، كما توجد اهلضاب العالية واجلبال الصخرية يف بعض صحراوية جافة، وسهول معشبة وغاابت  

جمموعة ِعْرِقية خمتلفة، وابلرغم من أن مايقرب من    250أجزاء منها. يتكون سكان نيجرياي من أكثر من  
منها الجوس  أهنا تضم عدة مدن كربى مزدمحة،  الريفية، إال  املناطق  السكان يعيشون يف  أرابع  ثالثة 

د/ إمساعيل   -وأكرب مدينة فيها.) انظر: موسوعة الدول والبلدان اجلغرافية والسياسيةالعاصمة القدمية  
 ( 278ص -عبد الفتاح عبد الكايف

الصومال دولة عربية إسالمية، تقع مشال شرقي إفريقيا، حيدها خليج عدن مشاالً واحمليط اهلندي شرقًا    3))
وكينيا وإثيوبيا غراًب وجيبويت يف الشمال الغريب. نزل العرب املسلمون بسواحلها، واستقروا هبا ونشروا 

لغة حامية إىل جانب اللغة الدين اإلسالمي خالل القرن العاشر امليالدي. يتحدث الشعب الصومايل  
اجلغرافية املوسوعة  )انظر:  السكان ابلدين اإلسالمي.  مصطفى أمحد ، حسام   - العربية، ويدين مجيع 

 (. 1/47الدين إبراهيم 

تنزانيا من أقطار شرقي إفريقيا الكربى وتضم العديد من اجلزر احملاورة للساحل يف احمليط اهلندي. يتكون 4) )
ساًسا، من األفارقة وبقية منحدرة من أصل آسيوي، أو أورويب. وتُعد تنزانيا من أفقر السكان يف تنزانيا أ

من سكاهنا يف الريف، ويعتمدون على الزراعة من أجل العيش فقط.   %80دول العامل، حيث يعيش  
والسلع  الزراعّي،  اإلنتاج  أساسه  االقتصاد  زال  ما  ذلك  ومع  الصناعات،  لتطوير  الدولة  ولقد سعت 

 (. 7/214 -جمموعة من العلماء -وردة. )انظر: املوسوعة العربية العامليةاملست 
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مامو ن َسنَطُوا الصتون  الصتالرة نن اإلأت،م  ا  أتفوكمم، وسماننمم وو ا مم  
 .ا3)"موصدرم

ويو التدا يتة اينَم رتد سببتت ذلته روًإ   ا)وإ شتتتتتتتتته سن الوبا 
 و هً،، وامندحن ل تهالى  ا أون  الرفم كما تردم ذكره.

 موافقة القول لللمل. -2

 تالتدا يتة الرتدو  إ ختد وسن يطتاخق رولتن  هفتن، وإإ لات  تحتت ون تد الوبا  
نضتا ل – ا4)والاه حان مون أت دنا سأتامة خن اشد  -صتفى ل نفين وأتفم–

 

مدغشقر بلد إفريقي يتكون من جزيرة كربى وجمموعة من اجلزر الصغرية اجملاورة. وتقع مدغشقر يف احمليط 1) )
كم جنوب شرقي الساحل اإلفريقي. وتعترب جزيرة مدغشقر ـ أكرب اجلزر املكونة 386اهلندي على بعد  

ذا البلد ـ رابعة كربايت اجلزر يف العامل من حيث املساحة. ويشّكل الرعاة واملزارعون السَّواد األعظم من هل
السكان، وهم ينحدرون من أصول إفريقية أو إندونيسية، وتعترب مدينة تناانريفو كربى املدن، وهي أيًضا 

العاملية العربية  املوسوعة  )انظر:  العلماء  -العاصمة.  من  املوسوعة    109/ 23  -جمموعة  وانظر: 
 (. 1/71مصطفى أمحد أمحد، حسام الدين إبراهيم   -اجلغرافية

زجنبار مدينة وميناء جتاري اترخيي يقع على الشاطئ الغريب جلزيرة زجنبار اليت تُعد جزًءا من تنزانيا. يبلغ   2))
يف اجلزء القدمي من نسمة. تشمل الصادرات لزجنبار القرنفل وزيت القرنفل. و 133,000عدد سكاهنا  

املدينة املواجه للميناء، تصطف املباين ذات األبواب اخلشبية احملفورة واملطعمة ابلنحاس األصفر على 
)املوسوعة  جانيب الشوارع الضيقة امللتوية. كما توجد أيًضا العمارات السكنية اخلرسانية الضخمة ابلداخل  

 (. 11/614العربية العاملية جمموعة من العلماء 

  - ه 1404القاهرة سنة    -دار السالم  5وما بعدها ط125حىت يعلم الشباب لعبد هللا انصح علوان ص  )3)
 م.1984

( هو: فخر األصحاب أبو خارجة أحسامة  بن زيد بن َحارثة بن َشرَاحيل بن كعب بن عبد العزي الَكْليب، املتوىف  4)
ل إىل   وأحمُّه   -عليه السالم-املدينة، كان أبوه من عتقاء رسول هللا  بوادي القرى سنة أربعني وقيل أربع ومخسني. ومحح

( على  وعتيقته، وكان يقال له احِلبُّ بن احِلّب. أمَّره رسول هللا )  -عليه السالم-أم أمين بركة كانت حاضنة النيب  
)انظر: سلم  يف مرضه الذي تويف فيه.    -عليه السالم-جيش مؤتة وهو يومئذ ابن مثاين عشرة سنة. وكان النيب  

الفحول طبقات  إىل  القسطنطيين    -الوصول  عبد هللا  بن  بعدها    3/212مصطفى  إرسيكا  -وما  مكتبة    - ط 
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اَمَة َلْو َسَتْ َت ُ َ،ًنا َ َرفهْمَنُن َراَ  إ نهُرْم َلُنَرْوَن َسنِّ ا »   : رد ر   َ   -نومما ل ست دنا سأتَ
َ  َمْن  رِّ  ُلوَن َسْن َسْ َناَل َباًبا َإ َسُكوُن َسوه ُهُرْم إ نِّ ا ُسَكفِّ ُمُن   ا الستتِّ  م  َإ ُسَكفِّ ُمُن إ إه ُسأتتْ

ْهُنُن م ْن َ َنَحُن َوَإ سَ  م  ْاٍا أتَ ُروُ  ل َرُ ٍ  َسْن َكاَن َنَفاه َسم  ًرا إ نهُن َاْ ُر الوهاإ  َبْهَد شتَ
و   َّللاه   ُ    َ ْوَم  ا  )َنأتتتُ ْهُنُن َيُروُ  ُيَزاُا ب الره م  ْهَنُن َيُروُ  َراَ  أتتتَ م  َراُلوا َوَما أتتتَ

َياَمة  َ ُ ْفَرى   ا الوهان  َ َنْوَدل ُق َسرْ  َماُن خ َرَحاُه اْلق  َناُبُن   ا الوهان  َ َ ُدوُن َكَما َ ُدوُن اْلح 
ا   ْلُمُرنتَ َت تتتَ َه َسَلْيَس ُكوتتْ ْلنتتُ ا شتتتتتتتتتتَ ن  َفَيُروُلوَن َسْه ُ َ،ُن متتَ ان  َنَفيتتْ ُ  الوتته ُع َسيتتْ َفَيْزَنم 

َإ آت ين  َوَسْنَماُكْم َنْن ب اْلَمْهُرو   َوَتْوَماَنا َنْن اْلُمْوَرر  َراَ  ُكْوُت آُمُرُكْم ب اْلَمْهُرو   وَ 
 .ا1)« اْلُمْوَرر  َوآت ين  

ومن منطفبتا، موا رتة الرو  لفهمت  حري التدا يتة نفى يتدايتة المتدنو، 
وذلتته ين حري التتدا يتتة نفى يتتدايتتة ي ره يحمفتتن نفى سن يكون رتتدو   ا  
ن ستتتتتتتن، وياا الحري يو لا ع لفمدنوشن ل،أتتتتتتتن ال  من الدا ية، فيمنثفوا  

 يوامر ل تهالى.
 االمتاال ألوامر هللا تلالر ونواهبا. -3

 من ا،  اإمنثتا  تنحرق الرتدو ، ينتن من منطفبتا، التدنو  والرتدو  مهتًا 
 ايمر بالمهرو  مع اإلنةام بن، والوما نن المورر مع اإننماا نون.  

 هن »  من نتاابتة نتدم اإمنثتا  يوامر ل تهتالى:    ا)ولتاا حتاِّن الوبا  
را : نس ت ل فة سأتتره خا  ا) ل نأتتو  سن   ا) ا2)ماله خن سنس أتت دنا

 

 م حتقيق: حممود عبد القادر األرانؤوط(.2010عام  -تركيا –إستانبول 
حديث رقم    4/121ابب صفة النار وأهنا خملوقة    -كتاب بدء اخللق  -أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  1))

 ه. 1422دار طوق النجاة سنة  1ط  3267
ِم، َخاِدُم  ( هو: سيدان أََنُس بُن َماِلِك بِن النَّْضِر األَْنَصاِريُّ. اإِلَماُم، املُْفيِت، املُْقِرُئ، املَُحدُِّث، رَاِويَُة اإِلْسالَ 2)

  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َمْواتً. َرَوى َعِن: النَّيبِّ   آِخُر َأْصَحاِبِه    -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسْوِل هللِا   
َصلَّى هللاُ  -ِعْلماً مَجّاً، َوَعْن: َأيب َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوُمَعاٍذ، َعْن أََنٍس، قَاَل: َدَعا يل َرُسْوُل هللِا   
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َ اُيُممْ  ُتْرَرُ   ن َ اإً  ْبر ش ُ  َيا  :َ ُرْفتُ  َناٍن، م نْ  ب َمَران شَل  شتت  ق َرا َ  َمنْ      :َيُاَإا 
، الوهاَإ  َيْلُمُرونَ  ُسمهن َه، م نْ  ُاَطَبااُ  َيُاَإا   ْونَ  ب اْلب رِّ  ُمْم، َوَشْوستَ  َوُيْم َ ْنُفونَ  َسْنُ ستَ
 ا.1)«َيْهر ُفون  َسَ َ،  اْلر َنابَ 

 االستفادة مف  صص وسبر السابقبف. -4

 دنو إلى النمستتتته  ا) مطالهة أتتتت ر الصتتتتالح ن المرند ن بالوبا  
بمبتتال مم، وشمتتد التتدا يتتة والمتتدنو بتتالرو  والثبتتا، والير ن، وشهطيتتن لتتارتتة  

 تسانده نفى لانة ل تهالى.

 ا المطتتالهتتة  ا سابتتان التتدنتتا  الهتتامف ن  »   من الثتتاختتت ير وتتًا سن:  
الصتتتالح ن، المفنةم ن بمبال  الد ن، واإلكثان من رراا  أتتت ريم وآبانيم  ااًلا 

ه برو  ن ستتتتتتتية، وشهبِّنن بطارة روشة، تحمفن نفى سن يحاَو و  ًرا لفد ا ية، يمدِّ
حاويم، وشوحَو نحويم، وشرن َا نفى لنب الردو  الصتتتتتتالحة آبانيم، وُتشتتتتتتهره 
باينس نفى لرشق الدنو  إلى ل،  ، يستنوحش من رفة الستالر ن  ا كث ر  

ن بمبدس الردو  من ايحيان، وأتتتتتت نب ن لن كيف سن النةام سولنه الدنا  الهامف 

 

ُه َوَوَلَدُه، َوَأِطْل َحَياَتُه(. فَاهللُ َأْكثـََر َمايل، َحىتَّ ِإنَّ َكْرماً يل لََتْحِمُل  فـََقاَل: )اللَُّهمَّ َأْكِثْر َمالَ   -َعَلْيِه َوَسلََّم  
أََنٍس قـَْبَل َعاِم اهِلْجَرِة ِبَعْشِر ِسِننْيَ  َمْوِلُد  َمْوتُُه:  يف السََّنِة َمرََّتنْيَ، َوُوِلَد ِلُصْليب مائٌَة َوِستٌَّة. ثـََبَت  . َوأَمَّا 

 وا ِفْيِه، فـََرَوى َمْعَمٌر، َعْن مُحَْيٍد: أَنَُّه َماَت َسَنَة ِإْحَدى َوِتْسِعنْيَ. وقيل: َعِن اْبٍن ألََنِس بِن َماِلٍك:فَاْختَـَلفُ 
النبالء أعالم  سري  )انظر:  َوِتْسِعنْيَ.  اثـْنَـَتنْيِ  الذهيب  -َسَنَة  دار    417/  4  -لإلمام  ط  بعدها  وما 

وان2006- هـ1427-القاهرة  -احلديث املتفق  م،  يف كتاب  املذكورة  والكىن  األمساء  جتريد  ظر: 
دراسة وحتقيق: د. شادي بن حممد بن   -ُعبَـْيد هللا بن الفّراء البغدادي  -واملفرتق للخطيب البغدادي

مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث    1وما بعدها ط1/27سامل آل نعمان  
 م(. 2011-ه 1432 -اليمن -والرتمجة

ابن حبان يف صحيحه   )1) القول دون    -كتاب اإلسراء  -أخرجه  يتكلون على  الذين  ذكر وصف اخلطباء 
بريوت   –مؤسسة الرسالة     2ط  53حديث  رقم    1/249(  ليلة أسري به  العمل حيث رآهم ) 

 م حتقيق : شعيب األرنؤوط. 1993 -ه1414سنة 
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الحسوة رد خوِّسيم نفيع المواا  والدن ا، وسأمى المراما،، وكيف سنمم حااوا 
 ا.1)«خاله  نضا ل، وظ روا بهة الدانشن

َتام وسابتانيم وكيفيتة  بتالتمم، وأتتتتتتتتترليتا نفى   مطتالهتة أتتتتتتتتت ر اله
المدنوشن، مع اأتتنا،ي الدنوإ والهبر موما، من سنَم ال وا د والمح ةا، 

 نس الساله  ا لرشرن إلى ل تهالى، وذله  ا ك  نصر.النا تا 

 إذا ما ُلبرت ياه الشتترو ، اتمتتال ايبر  فيًا وواضتتحًا، ومون ترون 
اإأتن ال   ا الهصتر الحاضتر، لاا كان تطب ق الدا ية لماه الشترو  من سيم 
الدوانا المالية إلى ربو  ما  دنو إلين، وتصتتتتتتد ق سروالن، وترأتتتتتتياما  ا  

نوشن، ينن إن االل  هفن رولن،  مو ترا   لرولن ولل   ضتتتتتده، ن وإ المد
 كما سنن مو ر لفمدنو من لنوتن مع ندم اإنن اع بك،من و دنوتن.

و ا ضتتوا ما أتتبق  نب ن سن وأتت فة الردو  من سيم  وأتتا   الدنو   
بتالرو ، ويو من سيم نكتا ة التدنو  إلى ل تهتالى،  هفيتن تبوى التدنو  وتاتا  

وذله ين الردو  تنرك آبانًا واضتتتتتحة وروشة  ا ن وإ المدنوشن سكثر بمانيا، 
مما ي هفن الرو  والن ر ر، والدنا   ا ياا الهصتتر الحاضتتر سحوا ما يكونون  
إلى الدنو  الهمفية المبوية نفى تحر ق اإلأتتتتتت،م وصتتتتتت اتن  ا شتتتتتتاصتتتتتتية  

 ن .الدا ية، نيم كثر  وأا   اإلن،م بزميع سنوانما، واننشانيا ن وع اي 

 *  *  * 

 

 .52ص  -أ.د/ إمساعيل علي حممد -القدوة احلسنة وأثرها يف الدعوة إىل هللا تعاىل )1)
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  اخلامتة 
الحمد هلل الاه يدانا لماا وما كوا لومنده لوإ سن يدانا ل، والص،    

والستتت،م نفى ا ر الافق وأتتت د البشتتتر صتتتاح  الافق الهَيم والد ن الروشم  
 نفين ونفى آلن وصحبن س مه ن.. و هد : 

إخراا الوأتتا    –تبانك وتهالى  – رد تواولت ياه الدناأتتة ب متت  ل   
أتتتتتون  الرفم المبانكة وذله بهد سن نره ت بالوأتتتتتا    الدنوشة من ا،  آيا،

 ا الف ة واإصتط،  ، والنهرشف بالستون  الررشمة من ح ث سأتماايا ، وندل 
آياتما وسيم مراصديا بم بهد ذله الحد ث نن سيم الوأا   الوانل   ا السون   

 ورد ور ت نفى الونا ج ا تية : 

تهالى  –براا ياه الستتتون  المبانكة بالهد د من وأتتتا   الدنو  إلى ل   أوالً :
و ا ياا لإلة نفى تهدل موضتتتتتوناتما وشتتتتتمو  مراصتتتتتديا و يان   –

ا وإببا، صتدن نأتالنن  سيم نما وااصتة  ا الد اع نن نأتو  ل )
 وصحة نبوتن .

ا :
ً
لن الحق  ا   –تهالى  –خيان سيمية الرستتتتتتتم الررآنا ومكاننن وسن ل    ثاني

أتبحانن    –سن يرستم بما شتاا وسن العبال ليس لمم حق إإ بالرستم بن  
لون أتتتتتتتتواه وما يحدبن الرستتتتتتتتم  ا ن ستتتتتتتتية المستتتتتتتتنمع وراخف نن    –

 لفنصد ق، بما  فرى نفين من سابان سو ترا بما . 

ا :
ً
إ يا ى نف وا لون الرصة الررآنية وما لما من سبر نَيم تنركن لد     ثالث

المدنو ااصتتتة نودما تنصتتتل خوا إ تنصتتتل بن الرصتتتة ايلخية وذله 
ين الحكمة من الرصتة الررآنية الهبر  والهَة إ النستفية والنسترشة نن 

 الو س . 
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ا :
ً
ك  ا رصتتتتة سصتتتتحاب الزوة تب ن سن الشتتتتال وموع الا ر أتتتتب  لم،   رابع

ايموا  أتتتواا حرًرا سو إيراًرا سو إت،ً ا سو مصتتتالن   الممستتته إ  ون ع  
بمتتالتتن إ  ا التتدنيتتا وإ  ا ا ار  والمو ق  بتتانك ل بتتالتتدنيتتا وشزةاه 

 الزةاا ايو ى  ا ا ار . 

ا :
ً
تهالى  –سظمر، الدناأتتة ايمة الحوان وسيم نن  ا الدنو  إلى ل   خامـس

أتتتن ال  مون ااصتتتة مع كثر  اأتتتنادام الررآن وكيفية اأتتتنثمانه واإ  –
وتة الوبوشتة لتن ومتا  نرتت  نفى الحوان من سيتدا  وآلاب   الررشم والستتتتتتتتتُ

 و وا د  مة .

ا :
ً
لن يستاوه خ ن المحستن والمست   ، وسن وأت فة    –تهالى    –إن ل   ـسادـس

النري تتت  والنري تتت  إ يوى يحتتتد من البشتتتتتتتتتر نوتتتن حنى اينبيتتتاا  
البشتتتتتتترشة  طر، نفى ح  الفا  والثواب كما   والمرأتتتتتتتف ن ين الو س

  طر، نفى ب ل المشرة والهااب . 

ا :
ً
ــابع ا  المث  اينفى والردو  ايولى لر  مستتتتتتتتفم يو أتتتتتتتت دنا محمد )  سـ

بصتتت اتن الهفى وسا،رن الهَمى وسنن إخد لر  إنستتتان من ردو  حستتتوة  
يستتتتتتتتت ر نفى لرشرمتا وشمنتده خمتد متا كتالته التدنتا  رتدوتمم  ا التدنو   

ا وكم تحم  من سذ   صتبر وكم ُنم َا بالنمم  نحم   نأتو  ل )  يو
 ا . حنى خفغ نأالة ن ن )

و ا الانام : سأتل  ل الهفا الهَيم سن سكون رد و رت وسصتبت فيما   
ا لو من الررشم وسن  راروا النرو  والصتت،   كنبت وسن يكون ياا الهم  االصتتً

ار  ول من وناا الرصتتد ويو الماله  ا الستتر والهفن وال ،   ا الدنيا وا 
إلى أتواا الستب   ، وآار لنوانا سن الحمد هلل نب الهالم ن وصت ِّ  الفمم نفى  

 أ دنا محمد ونفى آلن وصحبن س مه ن .. 
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 فهرس املصادر واملراجع 
 الررآن الررشم :   ه من سنةلن . 

لفستتتتت ولا   مصتتتتتط ى الباخا الحفبا )  اإلتران  ا نفوم الررآن :  ا1)
م  1974  -ي  1394ل.، ا ، ولبهة سار  الم نة المصرشة لفرناب  

. 

ل. يوتد خوتت مصتتتتتتتتتط ى   -سبر الرتدو  وسيم نمتا  ا التدنو  إلى ل  ا2)
مرتا     ه.1437 متال سو   21 -م2016 3 1تتانشخ    -شتتتتتتتتترش ا

   https://www.alukah.net نفى شبكة اإلننرنت 

لان   -تحر ق: ل  الطاير سحمد مكا  -إخن حةم -ايا،ن والستتتتت ر  ا3)
   م.1981 -مصر -المهان 

ل   محمد أتتتت د لوطاوه   لان نممتتتتة   سلب الحوان  ا اإلأتتتت،م :  ا4)
 م .1997مصر لفطبانة والوشر والنواشع أوة 

، لان  1سأتتتتتتد ال ابة  ا مهر ة الصتتتتتتحابة : إخن ايب ر الزةنه    ا5)
 م .1994 -ي 1415الرن  الهفمية خ رو، أوة 

سأتتس  ا الدنو  ووأتتا   نشتتريا : ل  محمد نبد الرالن سخو  انإ   ا6)
 م .1990 -ي 1411نلن أوة   لان ال رران ، نمان ، اي 

سأتتفوب الدنو  الررآنية خ،ية وموماً ا : ل  نبد ال وا محمد أتتهد   ا7)
 م .1983، مكنبة ويبة بالراير  أوة  1خركة  

، لان  1إخن حزر الهستتتتتر،نا   اإلصتتتتتابة  ا تم  ة الصتتتتتحابة :  ا8)
 ي . 1415الرن  الهفمية ، خ رو، أوة 

https://www.alukah.net/sharia/0/99682/
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، 25سصو  النر ية اإلأ،مية وسأال بما : نبد الرحمن الوح،وه     ا9)
 م.2007 -ي 1428لان ال رر أوة 

، المطابع   3سصتتتتتتتو  الحوان: إصتتتتتتتدان الودو  الهالمية لفشتتتتتتتباب    ا10)
 ي 1408الهالمية، الرشا   

ن  ا اإلأتت،م : صتتالال خن نبد ل خن حم د   سصتتو  الحوان وآلاب  ا11)
 لان الموان  لفوشر والنواشع ،  د  )ل.،ا.

سصتتتتو  الدنو  : نبد الرحمن خن نبد الاالق ) خدون لبهةا أتتتتوة    ا12)
 م .1996 -ي 1416

، ماأتستة الرأتالة خ رو،    10نبد الررشم اشدان    سصتو  الدنو  :  ا13)
 م .2005 -ي 1426أوة 

، المكنبة اإلأتتتتتتتتت،مية   1سصتتتتتتتتتو   ا الن ستتتتتتتتت ر إخن نثيم ن     ا14)
 م.2001 -ي 1422السهولية أوة 

 م1986، لان الهفم لفم،  ن ، أوة  7اين،م لفةنكفا     ا15)

ن إحياا ، لا 1سنوان النوةش  وسأتتتتتتتتران النلوش  لإلمام البيمتتتتتتتتاوه    ا16)
ي ، تحر ق   محمد نبد الرحمن  1418النراا الهر ا، خ رو، أوة  

 المرنشفا .

، مكنبة   5سيستر الن اأت ر لر،م الهفا الرب ر : يخا بكر الزةا ره    ا17)
 م.2002الهفوم والحكم بالسهولية أوة 
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البحث الهفما سأتتتتتاأتتتتتياتن الوَرشة وممانأتتتتتاتن الهمفية : ل  ن اا    ا18)
لبوان ، لان ال رر  –لان ال رر المهاصتتتتتر خ رو،   1وح د وول ره  

 م .2000 -ي 1421أوة  –أونشا  –لمشق  –

ل  نبد الوياب إخراييم سخو أتتفيمان  البحث الهفما صتتياية  د د  :  ا19)
 ي1408 د  أوة  –لان الشرون  3  

خ رو، ) ل.،ا تحر ق ل     –بحر الهفوم لفستتتتتتتتتمرروده   لان ال رر   ا20)
 .محمول مطر ا

 –البحر المحيال  ا الن ستتتتتتت ر يخا حيان ايندلستتتتتتتا   لان ال رر   ا21)
 ي تحر ق   صدرا محمد  م   .1420خ رو، أوة 

 ا لطتتا ل الرنتتاب الهةشة لف  رواآبتتاله      بصتتتتتتتتتتا ر ذوه النم  ة  ا22)
 .م1996 -ي 1416المزفس اينفى لفشنون اإلأ،مية بالراير  

مرتمتى الة  ده   لان المداية  تاا الهروإ من  واير الراموإ :  ا23)
 ) ل.، ا تحر ق : مزمونة من المحرر ن ) ل.م ا .

 –، لان ال رب اإلأتتتتتتتتت،ما    1تتتانشخ ب تتدال لفاط تت  الب تتداله      ا24)
م ، تحر ق ل   بشتتتتتتتتتتان نوال 2002  -ي  1422خ رو، أتتتتتتتتتوتتة  

 .مهرو 

تلم،، ررآنية بحث مومزا  ا نفوم الررآن الررشم: موأتتى إخراييم   ا25)
   لان الشماب )ل.،ا.اإلخراييم 

النبيان  ا سرستتتتتتام الررآن : إخن القيم ،   لان المهر ة ، خ رو، ،    ا26)
 لبوان ) ل.،ا تحر ق   محمد حامد ال را .
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تزرشد ايأتماا والروى الماكون   ا كناب المن ق والم نرن لفاط      ا27)
لناأة وتحر ق: ل. شاله   -ُنَبْ د ل خن ال رِّاا الب داله -الب داله

مركة الوهمان لفبحوا والدناأتتتتتا،   -محمد خن أتتتتتالم آ  نهمانخن 
والتتنتتر تتمتتتتتة التتنتتراا  وتتتحتترتت تتق    1   -التتيتتمتتن  -اإلأتتتتتتتتتتت،متتيتتتتتة 

 م 2011ه 1432

النحرشر والنووشر لفطتاير خن نتاشتتتتتتتتتون   التدان النونستتتتتتتتتيتة لفطبع    ا28)
 م 1984والوشر خنونس أوة 

أتتتتتتتتتوتة    –، لان النراا بتالرتاير    9تتاكر  التدنتا  : البما الاولا      ا29)
 م .2004 -ي 1424

النستم   لهفوم النوةش  : محمد خن سحمد الرفبا   المكنبة الهصترشة   ا30)
 ، خ رو، ) ل.، ا .

، لان اخن الزواه    1والبرر  : إخن نثيم ن  ت ستتتتتتتتت ر ال تتاتحتتة    ا31)
 .م2002 -ي 1423بالسهولية أوة 

، مكنبة    1ت س ر الررآن الهَيم : نبد الراان خن يمام الصوهانا    ا32)
 ي .1410الرشد بالرشا  أوة 

لان ل بة لفوشتتتر   2ت ستتت ر الررآن الهَيم : إخن كث ر الدمشتتترا     ا33)
أتتتتتتتتاما خن محمد  م تحر ق   1999  -ي  1420والنواشع أتتتتتتتتوة  
 أ،مة ) ل.ما .

، مصتط ى الباخا  1ت ست ر المرايا يحمد خن مصتط ى المرايا     ا34)
 م.1946 -ي 1365الحفبا بالراير  أوة 
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ل  مصتتتتط ى مستتتتفم  الن ستتتت ر الموضتتتتونا لستتتتون الررآن الررشم :  ا35)
 م .2010 -ي 1431،  امهة الشانرة أوة  1وآارون  

الن ستت ر والم ستترون : حستت ن الايبا   مكنبة ويبة بالراير  أتتوة   ا36)
 ي .1413

تمتا   ايأتتتتتتتتتمتاا والف تا، لفوووه   لان الرنت  الهفميتة ، خ رو، )   ا37)
 ل.،ا .

 –، ماأتتتستتتة الرأتتتالة   1لفطبره    امع البيان  ا تلوش  الررآن :  ا38)
 م  تحر ق   سحمد محمد شاكر .  2000 -ي 1420خ رو، أوة 

لان الرن  المصتتترشة ، الراير    ، 2الزامع يحكام الررآن لفررلبا    ا39)
م ، تحر ق   سحمتتد البرلونا وإخراييم 1964  -ي  1384أتتتتتتتتتوتتة  
 سلفيش .

 متا  الرراا : لفستتتتتتتتتاتاوه   مكنبتة النراا مكتة المكرمتة أتتتتتتتتتوتة    ا40)
 ي تحر ق ل  نفا حس ن البواب.1408

 ممر  الف ة : سخو بكر محمد خن الحستتتتتتن خن لنشد اياله المنو ى    ا41)
م ، تحر ق  1987م لفم،  ن خ رو، أتتتتوة  ، لان الهف  1يا  321)
 .نمةه مو ر بهفبكا  

  - الراير   -لان الستت،م -نبد ل ناصتتال نفوان  -حنى يهفم الشتتباب  ا42)
 م.1984  ه1404  5 

، لان النر يتتة    1ل   يح ى امةما    الحوان آلابتتن وضتتتتتتتتتوابطتتن :  ا43)
 -ي  1414والنراا ، ولان نمتاله لفوشتتتتتتتتتر بمكتة المكرمتة أتتتتتتتتتوتة  

 م .1994
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ل  تو  ق  وأتتتل   الحوان اإلأتتت،ما سصتتتولن وم اييمن ووأتتتا فن :  ا44)
 م .2008 -ي 1429، مكنبة الموان بالروشت أوة  1الوانا  

، لان الورا  ،  1الحوان اإلأتتت،ما المستتتيحا : محمد الستتتماك    ا45)
 م 1998خ رو، ، أوة 

الحوان والزتتتدا   ا الررآن الررشم : افل محمتتتد الحستتتتتتتتت وا من   ا46)
م ،  1975ا  15الستتتتوة )  172أتتتتفستتتتفة لناأتتتتا، إأتتتت،مية الهدل  

 المزفس اينفى لفشنون اإلأ،مية بالراير  . إصدان

 2الدنو  اإلأتت،مية سصتتولما ووأتتا فما : ل   سحمد سحمد يفو     ا47)
، لان الرن  اإلأت،مية ، لان الرناب المصتره بالراير  ، لان الرناب  

 م 1987 -ي 1407الفبوانا خ رو، ، أوة 

، أتتتتتتتتتوة   ، مكنبة آ ان ، ية  2الدنو  إلى ل : يح ى الد وا     ا48)
 م.2007 -ي 1428

، لان  1الدنو  إلى ل نفى بصتتتتتت ر  : ل   نبد الوعيم حستتتتتتو ن    ا49)
 ي.1405الرن  اإلأ،مية ، أوة 

، لان الدنو   2الدنو  رواند وسصتتتتتتتو  :  مهة نبد الهةشة سم ن    ا50)
 ي .1409أوة 

، ماأتتتتتستتتتتة نفوم الررآن ،    2سحمد خن تيمية   لرا ق الن ستتتتت ر :  ا51)
 ي .1404خ رو، أوة 

 1ن ا  ونستاا حو  الرأتو  : ل   أتهد  وأتل محمد سخو نةشة    ا52)
 م .1999 -ي 1420، لان ال زر وماأسة المد  أوة 
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، لان الموتان   1الرح ق المانوم : صتتتتتتتتت ا الرحمن المبتانك ونه    ا53)
 م .1995 -ي 1415بالراير  ومكنبة فيا  بالموصون  

تانشخ  -ل. محمد خن لط ا الصتباغ  -الرأتو  يو ايأتو  لفمامو ن  ا54)
 مرا  نفى شتتبكة اإلننرنت  ه.1430شتتوا   17  -م2009 10 7
 https://www.alukah.net  

نو  المهانا  ا ت ستت ر الررآن الهَيم والستتبع المثانا : ل لوأتتا   ا55)
ي ، تحر ق   نفا 1415، لان الرنت  الهفميتة خ رو، أتتتتتتتتتوتة   1 

 .نبد البانه 

، لان الرناب   1إخن الزواه     اال المستتتتتتت ر  ا نفم الن ستتتتتتت ر :  ا56)
 .ي ، تحر ق   نبد الراان الممده1422الهر ا ، خ رو، أوة 

مصتتتتتتتتتط ى خن نبتتد ل   -أتتتتتتتتتفم الوصتتتتتتتتتو  إلى لبرتتا، ال حو   ا57)
  -الرسطوط وا المهرو  ختتتتتتتتتت »كات   فبا« و تتتتتتتتتت »حا ا افي ة« 

إأتتتنانبو     -مكنبة إنأتتتيكا  -تحر ق: محمول نبد الرالن ايننااو 
 م2010 نام -تركيا –

 أون سخا لاول : يخا لاول   لان الرناب الهر ا ، خ رو، ) ل.،ا   ا58)

أتتون النرماه لفنرماه   لان إحياا النراا الهر ا، خ رو،، تحر ق    ا59)
 سحمد محمد شاكر .  

، لان   3محمول محمد يرش    أون  الوارهة ومومزما  ا الهرا د :  ا60)
 م .1988 -ي 1418النراا الهر ا ، الراير  ، أوة 

https://www.alukah.net/sharia/0/99682/
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خ رو، أتتوة  –، ماأتتستتة الرأتتالة  3أتت ر سن،م الوب،ا لفايبا    ا61)
م ، تحر ق   مزمونة من المحرر ن بإشتتتتتتتترا  1985  -ي  1405

 الشيخ   شه   ايننااو  .

 رو، أتتتتتتتوة لان الهفم لفم،  ن خ 4الصتتتتتتتحا  تاا الف ة لف اناخا    ا62)
 م تحر ق   سحمد نبد ال  ون نطان1987 -ي 1407

 2   –تحر ق : شتتتتتتته   اينناو   إخن حبان  اخن حبان  صتتتتتتتحيال   ا63)
 م.1993 - ه 1414 -ماأسة الرأالة خ رو،

 

، لان البشتتتا ر اإلأتتت،مية ،    3لإلمام الباانه    صتتتحيال الباانه :  ا64)
م تحر ق   محمد  اال نبد البارا 1989 -ي  1409خ رو، ، أتة 

 ، 

صتتتحيال مستتتفم  لإلمام مستتتفم    لان إحياا النراا الهر ا ، خ رو،    ا65)
 .)ل.،. ا تحر ق   محمد  اال نبد البارا

ضتتوابال المهر ة وسصتتو  اإأتتندإ  والمواظر  : نبد الرحمن حستتن   ا66)
 لمشق ) ل.،ا . –لان الرفم  2حبورة الم دانا   

لان الرن  الهفمية ، خ رو، ، أتتتوة  1الطبرا، الربر  إخن أتتتهد    ا67)
 م.1990 -ي 1410

، لان   1الهرتتد المتتايتت   ا لبرتتا، حمفتتة المتتايتت  إخن المفرن    ا68)
 م.1997 -ي 1417، لبوان أوة  الرن  الهفمية ، خ رو،
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، لان الشتترون بالراير    1نفوم الن ستت ر : ل  نبد ل شتتحاتن ،     ا69)
 م .2001 -ي 1421، أوة 

، لان الرنتت    3يتتايتتة الومتتايتتة  ا لبرتتا، الرراا إخن الزواه    ا70)
 ي.1402الهفمية ، خ رو، ، أوة 

، لان  1الهستر،نا   نال البانه بشتر  صتحيال الباانه إخن حزر   ا71)
 ي ،   محمد  اال نبد البارا .1379المهر ة خ رو، أوة 

 نال الرتتد ر الزتتامع خ ن  وا الروايتتة والتتدنايتتة من نفم الن ستتتتتتتتت ر   ا72)
 ي1414لمشق ، أوة  –، لان اخن كث ر  1لفشوكانا  

ال رون الف وشة : سخو ي،  الهستتتتتكره   لان الهفم والثرا ة بالراير     ا73)
 أهد إخراييم أفيم .)ل.،ا تحر ق   

، لان الو تاا أتتتتتتتتتوتة  3 رتن التدنو  إلى ل : ل  نفا نبتد الحفيم    ا74)
 م.1991 -ي 1412

ماأتتستتة الرأتتالة خ رو، أتتوة  8الراموإ المحيال لف  رواآباله     ا75)
م ، تحر ق   مكن  تحر ق النراا  ا ماأتتستتة 2005  -ي  1426
 .الرأالة

س.ل  إأتتتتتتتمان    -ل تهالىالردو  الحستتتتتتتوة وسبريا  ا الدنو  إلى    ا76)
  -ه 1435  أتتتتتتتتوة  -لان الرفمة لفوشتتتتتتتتر والنواشع  2نفا محمد  

 م.2014

الرصتتتتتتتتتتة  ا الررآن : محمول خن الشتتتتتتتتترشف   لان مكنبتة الم،    ا77)
 بالراير  ) ل.،ا .
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نبتد الررشم الاط ت      الرصتتتتتتتتت  الررآنا  ا موطورتن وم مومتن :  ا78)
 م .1974لان ال رر الهر ا بالراير  أوة 

لان الرناب  3الرشتتتتتتا  نن حرا ق يوامل النوةش  لفةماشتتتتتتره    ا79)
 ي .1407الهر ا ، خ رو، ، أوة 

 ي 1414لان صالن خ رو، ، أوة    3لسان الهرب : إخن موَون      ا80)

، مكنبة ويبة بالراير    7مواع الرطان    مباحث  ا نفوم الررآن :  ا81)
 م .2005أوة 

ماأتتتتتستتتتتة الرأتتتتتالة ، خ رو، أتتتتتوة   2مزم  الف ة : إخن  انإ    ا82)
 م ، تحر ق  اي ر نبد المحسن أفطان .1986 -ي 1406

خ رو،    –، لان الرنتت  الهفميتتة    1المحرن الو  ة : إخن نطيتتة    ا83)
 ي تحر ق   نبد الس،م نبد الشا ا .1422أوة 

لان الرن  الهفمية  1لمحكم والمحيال اينَم إخن أت ده المرأتا  ا  ا84)
م تحر ق   نبد الحم د يوداوه 2000  -ي  1421خ رو، ، أتتتتتوة  

. 

مكنبة لبوان ، خ رو، أتتتتتتوة    1مانان الصتتتتتتحا  يخا بكر الرااه    ا85)
، سار     1م ، تحر ق   محمول اتتالر ، و   1995  -ي  1415

  سحمد شتمس الد ن ،   خ رو، ضتبال وتصتحيال  –لان الرن  الهفمية 
 م .1994 -ي 1415أوة 

 –، لان إحياا النراا الهر ا  1الماصتتت  إخن أتتت ده المرأتتتا    ا86)
 م ، تحر ق   اف   إخراييم   ا  .1996 -ي 1417خ رو، أوة 
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، لان   1سخو البركتا، الوستتتتتتتتت ا    متدانك النوةشت  وحرتا ق النتلوشت  :  ا87)
م ، حررتن وارا 1998  -ي 1419الرفم الط ت  ، خ رو، أتتتتتتتتتوتة  

سحال ثن    وأتتتل نفا خد وه ، نا هن وردم لن   مح ا الد ن ل   
 مسنو.

المدا  إلى البحث  ا الهفوم الستتفوكية : صتتالال خن حمد الهستتا     ا88)
 ي .1414مكنبة الهبيكان الرشا  أوة  2 

 

البيتتتانونا      المتتتداتتت  إلى نفم  ا89) ،   1التتتدنو  : محمتتتد سخو ال نال 
 م .1991 -ي 1412ماأسة الرأالة ، خ رو، أوة 

المستتن ال من رصتت  الررآن لفدنو  والدنا  : ل  نبد الررشم اشدان    ا90)
 م .1998 -ي 1419أوة  –خ رو،  –، ماأسة الرأالة  1 

مستتنرب  حوان الحمتتانا،  ا ظ  الهولمة : ل  نبد المز د نمرانا    ا91)
 م .2004ندو  الثرا ة والهفوم ، لخا، أوة   

نال   -المحرق: شتتتتته   اينناو     -مستتتتتود اإلمام سحمد خن حوب   ا92)
 م.2001 -ه1421 1  -ماأسة الرأالة -مرشد، وآارون 

 خ رو، ) ل.،ا . –المصبا  المو ر   لف  وما   المكنبة الهفمية   ا93)

، لان   6مع ل لناأتتتتتتتتتتا،  ا التدنو  والتدنتا  : محمتد ال ةالا    ا94)
 م .1984 -ي 1415النو  ق الوموذ ية أوة 

، لان إحياا النراا  1مهالم النوةش   ا ت ستتتتتت ر الررآن : لفب وه     ا95)
 .ي تحر ق   نبد الراان الممده1420الهر ا، خ رو، أوة 
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، لان ال رر لفطبانة    1 اضتتت  صتتتالال الستتتامرا ا   مهانا الوحو :  ا96)
 م .2000 -ي 1420والوشر والنواشع ، أوة 

 -شتماب الد ن سخو نبد ل يارو، الروما الحموه   -مهزم البفدان    ا97)
 م 1995  2  -لان صالن، خ رو،

محمتد  اال نبتد البتارا      المهزم الم مرإ يل تاظ الررآن الررشم :  ا98)
 م .1991لان الحد ث بالراير  أوة 

مهزم المال  ن : نمر نضتتتتتتتا كحالة ،   مكنبة المثوى ولان إحياا   ا99)
 النراا الهر ا ، خ رو، )ل.،ا .

المهزم الوأيال: مزمونة من الباحث ن مزمع الف ة الهر ية بالراير     ا100)
   لان الدنو  )ل.،ا  

نواأتتتتتتا رفهزا ، حامد صتتتتتتالن رو با  مهزم ل ة ال رماا : محمد    ا101)
-ي  1408، لان الو اإ لفطبانة والوشتتتتتتتتتر والنواشع أتتتتتتتتتوة   2 

 م .1988

، لان   1مهزم م رلا، سل تاظ الررآن الررشم لفرايت  ايصتتتتتتتتت متانا    ا102)
 ي .1412الرفم ، لمشق ، أوة 

ل  حست ن  المه ن  ا كنابة الرأتا   الهفمية وتحر ق الماطولا، :  ا103)
 ان الواشتتتتتتر الدولا لفوشتتتتتتر والنواشع أتتتتتتوة   1مطاوع النرتونه   

 م2011

، لان إحيتاا النراا الهر ا   3م تاتيال ال  ت  :  ار التد ن الرااه      ا104)
 ي .1420خ رو، ، أوة  –
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 -ي  1399  لان ال رر أتتتتتتوة    110 6مرا يس الف ة إخن  انإ    ا105)
 تحر ق   نبد الس،م يانون . م ،1979

، مطتابع ال رالن النزتانشتة ،    3موتايج الزتد  : ل  ااير ايلمها    ا106)
 ي.1404الرشا  ، أوة 

موايج الدنو  اإلأ،مية وسأال بما ووأا فما : ل  ما د نبد الس،م   ا107)
م  2012  -ي  1433، مكنبة الزامهة ايايرشة بالراير  ، أوة    1 
. 

الرحمن  ا ضوا أون  ال رران يأناذنا الدكنون   مومج الدنو  إلى   ا108)
، مطبهتة ايمتانتة بتالرتاير  أتتتتتتتتتوتة    1سحمتد محمول مبتانك الم ر ا  

 م .1988 -ي 1409

مومج الدنو   ا ضتتتتتتتتوا الوارع المهاصتتتتتتتتر : ندنان خن محمد آ    ا109)
 م ، )ل. ا .2005 -ي 1426، أوة  1نرنون  

ان الشته  أتوة  الموأتونة الثرافية : ل  حست ن أته د   ماأتستة ل  ا110)
 م .1966

الموأتونة الز رافية : مصتط ى سحمد سحمد ، وحستام الد ن إخراييم   ا111)
 م .2004، لان الهفوم لفوشر والنواشع أوة  1نثمان   

  https://ar.wikipedia.org-الموأونة الحر  وشك ب ديا  ا112)

ل إأتتتتمان   نبد -والبفدان الز رافية والستتتتياأتتتتيةموأتتتتونة الدو    ا113)
 .موند  مكنبة اإأكودنشة )ل.،ا -ال نا  نبد الرا ا

https://ar.wikipedia.org/
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مكنبتة   2  -مزمونتة من الهفمتاا   -الموأتتتتتتتتتونتة الهر يتة الهتالميتة  ا114)
 م1999- ه1419أوة  الرشا  -المفه  مد الولوية

موأتونة الهفوم الستياأتية : محمد محمول ن يع ، وإأتمان   صتبره   ا115)
 م .1994   امهة الروشت أوة  مرفد

 -واان  ايورا  والشتتنون اإلأتت،مية    -الموأتتونة ال رمية الروشنية  ا116)
 يت.1427 -ه1404  2  -الروشت –لان الس،أ  

وة الوبوشة المطمر  :  ا117) ل   واير  الوبا،  ا ضتتتوا الررآن الررشم والستتتُ
 ي .1408محمد أرون   لان الموان بمكة المكرمة أوة 

نحو تر ية إأ،مية : ل  حسن الشرراوه   ماأسة شباب الزامهة   ا118)
 م .1983أوة 

المكنبتة الهفميتة   1الومتايتة  ا يرشت  الحتد تث وايبر إخن ايب ر      ا119)
 م .  1979 -ي 1399، خ رو، أوة 

الونن والاطابة لفشتتتيخ   نفا مح وظ  يداية المرشتتتد ن إلى لرن    ا120)
   لان المهر ة خ رو، )ل.،ا.

الواضتتتتتتال  ا نفوم الررآن : ل   مصتتتتتتط ى ل   ب ا ، مح ا الد ن    ا121)
 م .1998 -ي 1418، لان الهفوم اإلنسانية ، أوة  2مسنو   

، لان إشتتب فين   1وأتتا   الدنو  : نبد الرحيم خن محمد الم اوه    ا122)
 ي .1420، أوة 

، لان صتتتتت دا  1 يان وسنباا سخواا الةمان : إخن افران  وفيا، اي  ا123)
 م ، تحر ق   إحسان  باإ .1971، خ رو، أوة 
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  فهرس املوضوعات 
 الص حة الموضوع

 569 المردمة 

 578 النمم د 

 587 المطف  ايو  : وأ فة الرسم   ا ضوا أون  الرفم 

 597 النهرشف بالرسم ل ة واصط،ًحا .   سوًإ :

 600 .  -تهالى  –بانًيا : سيمية الرسم  ا الدنو  إلى ل 

 604 بالًثا : الرسم  ا أون  الرفم كوأ فة لنوشة . 

كيفية اإأن ال  خوأ فة الرسم  ا الدنو   ا   نابًها :
 608 الهصر الحاضر.  

 610 المطف  الثانا : وأ فة الرصة  ا ضوا أون  الرفم 

 612 سوًإ : النهرشف بالرصة ل ة واصط،ًحا.  

 614  -تهالى  –بانًيا : سيمية وأ فة الرصة  ا الدنو  إلى ل 

 615 الرصة  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة .   بالًثا :

نابًها : كيفية اإأن ال  من الرصة  ا الدنو   ا الهصر 
 621 الحاضر .  

 623 المطف  الثالث : وأ فة الحوان  ا ضوا أون  الرفم 

 623 سوًإ : النهرشف بالحوان ل ة واصط،ًحا.  
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 626 . -تهالى  –سيمية وأ فة الحوان  ا الدنو  إلى ل  بانًيا :

 626 بالًثا : الحوان  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة . 

نابًها : كيفية اإأن ال  من وأ فة الحوان  ا الدنو   ا  
 628 الهصر الحاضر.  

  المطف  الرابع  : وأ فة النري   والنري    ا ضوا
 635 أون  الرفم 

 635 النهرشف بالنري   والنري   ل ة واصط،ًحا. سوًإ :

تهالى   –بانًيا : سيمية النري   والنري    ا الدنو  إلى ل 
- . 639 

بالًثا : النري   والنري    ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة  
 . 641 

نابًها: كيفية اإأن ال  من وأ فة النري   والنري    ا  
 644 الدنو   ا الهصر الحاضر. 

   المطف  الاامس : وأ فة الردو  الحسوة  ا ضوا
 646 أون  الرفم 

 647 سوًإ : النهرشف بالردو  الحسوة ل ة واصط،ًحا. . 

  -تهالى  –سيمية الردو  الحسوة  ا الدنو  إلى ل  بانًيا :
 . 648 

 650 بالًثا : الردو  الحسوة  ا السون  الررشمة كوأ فة لنوشة.
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كيفية اإأن ال  من وأ فة الردو  الحسوة  ا   نابًها :
 585 الدنو   ا الهصر الحاضر. 

 660 الااتمة

 662  مرإ المصالن والمرا ع 

 668  مرإ الموضونا، 

 
 مت حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه ،، 

 


