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ABSTRACT 

 
The paper discuss about the standing conduct and morality of the preacher from 

the Qur'anic perspective in the era of globalization, and the factors of standing 

conduct and morality  of the preacher in the era of globalization under the 

Qur'anic theory. And the exploration of the Quran about the reasons of weakness 

in conduct and morality of the preacher in the era of globalization, where it was 

gives examples from Quran on the standing conduct and morality of the prophets, 

and highlighting on the factors that help preacher to succeed in era of the winds 

of globalization. The paper also concerned about the spreading of globalization 

by the international community through conferences and international 

conventions and declarations, where the paper gives examples of those 

conferences, conventions and declarations aimed to spread globalization, and the 

destroy the light of Islam. The paper touched how to deal with the globalization, 

and the most important examples that can help preacher, especially in front of the 

challenges of globalization. The paper shows that not whole the globalization are 

minuses, it can be are pluses which may benefit the preacher, in his working of 

the preaching. 
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 املةلخص

عرض فيها املشكالت اليت يواجها الداعية يف عصر العوملة، وقد تؤدي هذه املشكالت إىل عدم ثباته، واستقرار تنس
يف دعوته، وخاصة يف هذا الوقت العصيب الذي كثر فيه املعاصي، ،واملالهي والزواهي، حىت ضّل فيه كثري من 

 ؤمنني يف ثباهتم. الدعاة. وقد يكون ذلك امتحان من هللا تبارك تعاىل ليمتحن امل

 إن الداعية قد  مير يف هذا العصر بتحدايت كثرية، جتعل الداعية يضعف يف الثوابت اليت تعينه يف سري مهمة دعوته،
وقد يكون السبب يف ذلك هو إثر التطورات السريعة يف وسائل اإلعالم املتنوعة، واالنتشار الفضيع لوسائل التواصل 

املتمثلة يف عصر العوملة، وهذا ما جيعل الداعية ملزما من جعل تلك األشياء يف ميزان  الفردية واالجتماعية احلديثة
القرآن، رؤية عصرية يف املنظور القرآين، حيث جند من وراء الستار أيد خفية تلعب بعقول الناس وحتاول استدراجهم 

ا املعاش ما يعرف الدعاة يف واقعني به احملدودة، ومن بني ما ابتل إىل ما قد ال تدركه عقوهلم الضعيفة أو ثقافتهم
 مبصطلح العوملة، بعيداً عن نظرة القرآن هلذا التطورات الرهنة.
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 مقدم :

احلمد هلل، والصالة والسالم على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعني واتبعيهم إبحسان 
 إىل يوم الدين.أما بعد؛ 

 دليل يف تغيري اب هللا خري، والذي يتغري هو أسلوب الدعوة إليه، فكتن قواعد اإلسالم وأصوله وكلياته ال تتغريإف
غريات يف هذا تحباجة إىل ترشيد حىت ال يقع فريسة لتك ال الداعية أن األساليب ملا وجد فيه من مكي ومدين، والواقع

 ةبياء يف األمور الدعوة اليت أثقلت كاهل األنبياء يف العصور الغابر نإن الدعاة إىل هللا عز وجل هم ورثة األفالعصر. 
قاموا هبا خري قيام، حىت وصلت إىل حممد صلى هللا عليه وسلم، فواصل البناء من حيث انتهى و ؛ فسامهوا يف أتسيسها

إليه األنبياء قبله، وأخرج لنا الدين كامال من غري أن يعرتيه النقصان. ويف اآلونة األخرية يلبس الدعاة ثواب مغايرا، وطابعا 
ف اقع احلايل. والثبات هو عمود الدعوة، وذروة سنامها للداعي؛ حبيث ال تزعزعه عواصخمتلفا يف طريقهم للتعامل مع الو 

 األفكار وتبعات الباطل الذي تسعى إليه العوملة يف جمتمعاتنا، فشاهدان الفساد األخالقي وما زلنا نشاهده، فثبات
دها ا هو الذي يعود لألمة اإلسالمية جمالداعية ورسوخ قدميه يف جمال الدعوة من دون امليل لدعاة العوملة وانصرين هل

املبادئ ولكن، ال بد من وضع كل املفاهيم و  املؤثل الذي كاد أن يغيب مع أدراج رايح األفكار اليت تدعو إليها العوملة.
 النجاح. ول إىل للوص الثبات، وبه يستقر قعامبا ينسجم مع الو  رة تعاليمهنظرته الشاملة، وبلو و  يف ميزان القرآن

أصيل  منهجو طريق اإلسالم هتا، وهو افاالقرآن صاحل لكل زمان ومكان، وينسجم مع مستجدات العصر وتطور        
ا أساسيا يف حياة الدنيا واآلخرة،  فاهلل تبارك وتعاىل أنزل القرآن ليكون مرجع ملن يرغب يف التمسك به لتحقيق النجاح

رية، إن الداعية قد مير يف هذا العصر بتحدايت كث النجاح. يرجووهو مرجعا أصيال لكل داعية  يدة،لبناء احلياة السع
لتطورات السريعة يف ا ته، وقد يكون السبب يف ذلك هوجتعل الداعية يضعف يف الثوابت اليت تعينه يف سري مهمة دعو 

 عصر العوملة، وهذا يفيع لوسائل التواصل الفردية واالجتماعية احلديثة املتمثلة ظوسائل اإلعالم املتنوعة، واالنتشار الف
اس ، حيث جند من وراء الستار أيد خفية تلعب بعقول النتلك األشياء يف ميزان القرآن يلزم بعض الدعاة أن يعّدوا ما

الدعاة يف واقعنا عض باحملدودة، ومن بني ما ابتلي به  وحتاول استدراجهم إىل ما قد ال تدركه عقوهلم الضعيفة أو ثقافتهم
تمعات فقد لوحظ كذلك أتثر اجمل مبصطلح العوملة، بعيدًا عن نظرة القرآن هلذا التطورات الرهنة.املعاش ما يعرف 

 وانتشار  عف ثبات الداعية أمام هذا العصر،من أسباب ضلظاهرة، )ظاهرة العوملة(، اإلسالمية يف خمتلف اجملاالت هبذه ا
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م سواء اإلعالم مبختلف أشكاهلا، واستهداف ثقافة املسلآاثر العوملة اخلطرية السلبية يف الداعية، وأن انتشار وسائل 
الداعية أو املدعو بغرض إيقاعه يف شراك ما يسمى ابلعوملة، حيث يتعرض اإلسالم بشكل عام لظاهرة خطرية املنتشرة 

لثقافية، االيت ينجم عنها الكثري من االنعكاسات اخلطرية السلبية يف خمتلف اجملاالت االجتماعية، و و  مجع،يف العامل أ
ت ومن منظور قرآين فهل توجد آاثر إجيابية ميكن للداعية الثاب .لسياسية، يف اجملتمعات اإلسالميةواالقتصادية، وا

إىل  تؤدي األسباب اليتاالستفادة منها؟ وخاصة من خالل تعامله الصائب مع ظاهرة العوملة يف حال ثباته؟  وماهي 
 لفي عصر العوملة؟ وذلك من منظور قرآين؟وضعف ثبات الداعية إىل هللا عز وجقوة 

كن للداعية هي اآلليات والوسائل اليت مي فهل توجد آليات مستخدمة من قبل قوى العوملة هدفا لفرضها ونشرها؛ وما   
فيواقعالدعوةاملعاصرة من منظور قرآين؟ وهناك جماالت تعمل قوى العوملة من أجل عصر العوملة  االعتماد عليها يف حمن

التأثري؛ وكيف ميكن نرسم خطط دعوية حمكمة للدعاة املعاصرين تكون عوان هلم يف ختطي عقبات الدعوة ومعاجلة 
 عوائقها أمام عصر العوملة، وذلك يف ضوء القرآن الكرمي؟

ن اآلاثر مها للتعامل مع هذه الظاهرة، تفاداي الكثري منإن القرآن رسم السياسات الالزمة ميكن للداعية االستفادة       
غلب على رّسم خطط اسرتتيجية للدعاة املعاصرين تكون عوان هلم يف ختطي العقبات والتفالقرآن  اخلطرية السلبية للعوملة.

عدة كثرية، أتيت ه اليت تواجه الداعية على أصتايحتدتماشيا مع متطلبات هذا العصر و ف معوقات الدعوة يف عصر العوملة.
العوملة(،  من منظور قرآين رؤية ىف عصر وضعفهثبات الداعية أسس ومناذج قرآنية يف ن: )هذه الورقة )املقالة( بعنوا

نظرة شاملة ودقيقة عن كيفية الثبات من منظور قرآين يف عصر العوملة، رجاء أن تكون هذه الورقة انفعة، وأن  إلعطاء
مال حلل كل يادين، جعال للقرآن شفاء شاتكون عواًن للدعاة يف سلوك طريق الدعوة يف عصر طغيان العوملة على كل امل

 األزمات واملعوقات اليت حتول بني الداعية والدعوة يف عصر العوملة.

 املبحث األول: أسس قرآني  يف الضعف والثبات:

مير اإلنسان املسلم يف مسرية حياته ابلكثري من الصعاب والقالقل واملشاكل اليت يف كثري من األحيان ينوء حبملها،       
ويشعر بنكد احلياة، لكن هذه املتاعب يف عني الداعية إىل هللا هلا بريق آخر، فهو يرى يف احملنة منحة، خيترب هللا هبا 

تت ؤمن كله له خري فهي طريقه للصرب والثبات وعدم الكلل وامللل لنيل البشرى اليت ثبإميانه، ومنحة يف أن كل أمور امل
  ملن صرب وثبت عليها واحتسب، وحياول الباحث يف هذا الفصل جتلية وبيان األسباب اليت تقوي عزمية الداعية؛ ليثبت
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امليها من صرب ا من شدائد والبد حلويتيقن أن كل دعوة البد هل ليجتنبها  عليها، واألسباب اليت تقف أمامه وتضعفه
نه ليثبت على حيتاج إىل أمور تعي -وخاصة الذي يريد أن تثبت األمة على مبادئها -وثبات، وأن اإلنسان يف هذه احلياة

 هذه املهمة مهمة األنبياء واملرسلني ومن سار على درهبم واقتفى آاثرهم.

لم االستقامة والثبات على الطاعات، فاملس ،وب وانشراح الصدوركما أن من زكاة النفس ومن تزكيتها ومن صفاء القل
جه املسلمون: ااحلق حباجة إىل أن يستمسك مببادئ اإلسالم وثوابته ومنهجه، وبتعاليم الشريعة اإلسالمية، فأحوج ما حيت

تمساكهم سيف عصر انتشار الشبهات اليت شككت كثريًا من الناس يف منهجهم، وحالت دون ا االستقامة والثبات
مببادئهم اليت جاء هبا شرع هللا سبحانه وتعاىل، وأعظم ما يعتز به املؤمنون، أن يكونوا مستقيمني اثبتني على ما جاءهم 
به الشرع املطهر من األخالق والسلوك يف العبادات واملعامالتوالتعليل ليكوان من األسفلني توطئة الستجابة هللا تعاىل 

لى االنتقام غضبا على الفريقني املضلني فتوسلوا بعزمهم ع لموا من غضب هللا عليهم أنه أشدّ هلم أن يريهمومها ألهنم ع
منهم إىل تيسري متكينهم من االنتقام منهم. واألسفلون الذين هم أشد حقارة من حقارة هؤالء الذين كفروا، أي ليكونوا 

 1.أحقر منا جزاء هلم، فالسفالة مستعارة لإلهانة واحلقارة"

فاالستقامة والثبات على هذه املبادئ العظيمة واملنهج القومي يف كتاب هللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم مهما كثرت 
العلوم الدنيوية وأصبحت ثورات علمية متتابعة، ومع ذلك ال تقوى أن تغري تعاليم اإلسالم، مهما كثرت الصناعات 

م، ورّّب ري العقيدة الراسخة اليت مات عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلوالتطورات واالكتشافات، فإهنا ال تقوى أن تغ
 عليها أمته يف حياته الشريفة، إهنا عقيدة التوحيد اخلالصة هلل سبحانه واالتباع الصادق لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

فالواجب على الداعية أن يؤدي ما عليه من تبليغ دعوة هللا، فاليأخذ ابألسباب املادية، ويضع خطط وبرامج   
 .اسرتاتيجية، وهللا قد كفل القبول والعاملية

 ا وخريا، وهذا يقبل ممن جاء به، كما أن فيها ابطاًل وشراً،أما ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة فإن فيها حقّ       
 يرد على من جاء به، واملطلوب أن ال خيضع شريعة هللا ويلويها حىت توافق ما وفد، وإمنا حيكمها فيما يرد، ويرضى 

                                                           
 .41/492هـ(. التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية، 0891).محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 1
2 

 ..اإلسالمية الدراسات مركز: الدوحة  العولمة، حقبة في مسلم رسالة(. هـ0241.)العمر سلميان بن ناصر
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حبكمها، مث ال جيد حرجا فيما قضت، ويوقن أبنه اخلري واحلق. وهذه األمور قد تساعد الداعية يف ثوابته أمام ظاهرة 
 2العوملة.

الصدد هو أن الداعية عليه أن أيخذ ما هو صحيح ومعني مما جاء يف هذا العصر ومما جتدر اإلشار إليه يف هذا      
 املتمثل يف عصر العوملة، فال يعترب كل ما جاء فيه رجس من عمل شيطان.  

فالقرآن الكرمي رّسم رؤية ونظرية، وخطط اسرتاتيجية املتمثلة ابألسباب الثبات على الدين احلق، االستقامة على ما      
نه ابلعمل به ابلتقرب إىل هللا تعاىل أبداء ما افرتض هللا عليه، والبعد عما هناه هللا عنه وترك الركون إىل الظاملني علم م

والفاسقني وترك ما اشتبه عليه حكمه واالستكثار من النوافل، والتوبة إىل هللا تعاىل من اخلطيئة، واتباع السيئات 
 تَ رَْكُنوا ِإىَل الَِّذيَن َكَما أُِمْرَت َوَمْن اَتَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَُّه مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي َواَل   )فَاْسَتِقمْ ابحلسنات، كما قال تعاىل: 

ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن أَْولَِياَء مُثَّ اَل تُ ْنَصُروَن  َوأَِقِم الصَّاَلَة طَ  َهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ َريفَِ الن َّ ظََلُموا فَ َتَمسَّ
اِكرِيَن َواْصربْ فَِإنَّ اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  يَِّئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذَّ  (.221 -221)هود:(احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّ

اليت تساعد للثبات على الدين احلق اإلحلاح على هللا تعاىل ابلدعاء، مع الضراعة طلباً ومن أعظم النظرايت القرآنية 
ثَ بُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا )ي ُ للثبات عليه، والعصمة من الزيغ عنه، والرباءة من احلول والقوة إال ابهلل تعاىل، كما قال تعاىل: 

ن ْ  ُ َما َيَشاُء(اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل اَّللَّ (. نقل الطربي حديث 17إبراهيم:) َيا َويف اآْلَِخرَِة َوُيِضلُّ اَّللَّ
ا سئل يف القرب، قال: "املسلم إذ البخاري بسنده عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نْ َيا َويف  )يُ ثَ بُِّت اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف دا رسول هللا، فذلك قوله: شهد أن ال إله إال هللا وأن حمم احْلََياِة الدُّ
 .3اآْلَِخرَِة(

ْنَك َرْْحًَة ِإنََّك أَْنَت ْن َلدُ )َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا مِ وأخرب تعاىل عن الراسخني يف العلم أهنم يقولون: 
اُب(  (.8)آل عمران: اْلَوهَّ

 

                                                           

 
3الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر.)2210 ه  / 1000م(. جامع البيان يف أتويل القرآن، 

2/224. 2ط الرسالة، مؤسسة: بريوت . 
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)َواْصربْ  :ومما جاء به القرآن نظريًة يف موجبات الثبات على احلق واهلدى هو جمالسة أهل اإلميان والتقوى قال تعاىل
َناَك َعن ْ  نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرب َُّهْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ  نْ َيا َواَل ُتِطْع َمْن َواَل تَ ْعُد َعي ْ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ

 (.18)الكهف:أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ذِْكراَِن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا(

ومن أسباب الثبات على الدين احلق اإلعراض والفرار عن جمالس اخلصومات واجلدل يف الدين، والنأي عن        
ُهْم َحىتَّ خَيُوُضوا يف حَ الفتَّاتني، كما قال تعاىل:  ا يُ ْنِسي َ )َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف َآاَيتَِنا فََأْعِرْض َعن ْ نََّك ِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّ

ْيطَاُن َفاَل تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي( )َوَقْد نَ زََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا وقال تعاىل: (.88)األنعام:الشَّ
ْعُتْم َآاَيِت اَّللَِّ يُْكَفُر هِبَا َوُيْستَ ْهزَُأ هِبَا َفاَل تَ ْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ خيَُ   َحِديٍث َغرْيِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْ ُلُهْم ِإنَّ اَّللََّ َجاِمُع وُضوا يف َسَِ

يًعا(  (.220)النساء:اْلُمَناِفِقنَي َواْلَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم مجَِ

خطاباً يتبنوا أن ؛ واملؤسسات اإلسالميةالثابتني أمام العوملة، ة اإلسالميني عاحاول بعض الد4ويف آونة األخرية        
وينطلق هؤالء من مبدأ ، وتقريب املذاهب اإلسالمية للعمل على صون اهلوية اإلسالمية، يف العالقة مع اآلخرسطياً و

وذلك حسب رؤ ية املنتدى دين وسط وتكامل يف نفسه، ومتميز يف تعامله مع اآلخر، ثابت مفاده  أنَّ اإلسالم 
ليسهموا يف تعزيز مفهوم الوسطية ؛  للعلماء واملفكرين جعل منربًا  إىل ، واليت هتدف العاملي للوسطية باألردن

يكون للمنتدى دور مهم يف مواكب جيعل  الرسالة اإلسالمية خالدة، واإلسالمية وتنفيِذه على صعيد الواقع بشكل ؛
وتشجيع التواصل واحلوار بني خمتلف املذاهب الفكرية يف العامل اإلسالمي. ، الفجوة بني العامل اإلسالمي والغربتقليل 

وة الدعهم جعل ومن مجلة التحديات اليت تواجمجة تواجه هؤالء الدعاة الثابتني،  ويف نفس الوقت هناك حتدايت
 كلياً.التيارات املعادية للغرب تلك الوسطية رد فعٍل لسلوكيات بعض 

 

 

                                                           
الهوية اإلسالمية والعولمة م(. 1021 20/ 12 - 10ه  املوافق 2231ذو احلجة /  1 - 2).شوكشوك أحمد إبراهيم أبو 4

 ، "اجملتمع املسلم ... الثوابت واملتغريات" نظمته رابطة العاملعشركرمة الثالث مكة امللى مؤتمر م إمقدواملتغري،  لثابت االوضعية  جدلية 
 اإلسالمي مكة املكرمة. 

 .2. ص20القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،م(. ثقافة الداعية2448ه / 2228).يوسفالقرضاوي، 1
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، و ظهر أنَّ األكادمييني وسائل اإلعالم، نوعاًمن األخبار املفزعة؛  اإلسالم بالنسبة للعامة يف أوروبابناء على كون  
 على احلضارة، ويرون أن اإلسالن خطر اإلسالمية غم ضحالتهم يف الثقافةأن واخلرباء ، راتيجينيواالستمات، واحلكو

؛ ال تتغريأن يقى اإلسالم يف صورة واحدة واملرئي ؛ صورة اإلسالم يف اإلعالم الغريب املقروء واملسموع، وأن الغربية 
دين وسط ال يعادي  ولذلك يسعى الدعاة جاهدين يف إرسال الصورة صحيحة لإلسالم إىل الغرب، وأن اإلسالم

 الشعوب أساساً، وأن دين سالم وأمان، ورْحة وَساحة.

وقال القرضاوي: "وهذه جيعل العناية بتكوين الدعاة، وإعدادهم اإلعداد املتكامل، أمرًا ابلغ األمهية، وإال أصيبت     
أ حلمل ق، وهو الداعية املهياملشروعات الدعوة ابخليبة واإلخفاق، ويف الداخل واخلارج، ألن شرطها األول مل يتحق

الرسالة. ومن هنا كان ال بد للداعية يريد أن ينتصر يف معركته على اجلهل واهلوى والتسلط والفساد أن يتسلح أبسلحة 
 5شىت الزمة له يف الدفاع واهلجوم. وأول هذه األسلحة وال ريب هو سالح اإلميان..."

الثبات عامل مهم يف أثر الذي يرتكه اإلنسان يف هذه احلياة، وهو املوصول إىل ما يريده املرء ويطلبه، جيدر بكل      
عظيم من العظماء، وصفي من األصفياء من جند هللا تعاىل املقربني، ومن الدعاة العاملني أن يكون اثبتاً شاخماً راسخاً، 

 6عظيمة كثرية.ال يتزلزل وال يتقلب، واألمثلة هذا 

قال القرضاوي: "القرآن الكرمي هو املصدر األول لإلسالم، وكل تعاليم اإلسالم جيب أن ترجع يف أصوهلا إىل      
القرآن، العقائد املفاهيم والقيم، والعبادات والشعائر واألخالق واآلداب، والقونني والشرائع، وكل هذه قد وضع القرآن 

 أسسها، وأرسى دعائمها.

ى للداعية أن حيفظ القرآن قدر ما يستطيع، بل حيسن للداعية أن حيفظ القرآن كله ويسنظهره، فالقرآن ذخرية  ال وينبغ
 7تنفد، ومعني ال ينضب المداد الدعاء"

  

                                                           

 
 .4 – 8. ص 2م(. الثبات،  القاهرة: درا األندلس، ط1008ه / 2214).حممد موسى الشريف 6

 7 القرضاوي، يوسف. ثقافة الداعية، ص8.
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املنزل على خامت األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم ألجل اإلعجاز والتعبد هو وسيلة  -القرآن الكرمي  -إن كتاب هللا  
ت األوىل، وهو حبل هللا املتني، والنور املبني، من متسك به عصمه هللا، ومن اتبعه أجناه هللا، ومن دعا إليه ُهدي إىل الثبا

ا أَيْتِيَ نَُّكْم ِمّنِّ ُهًدى َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى  َوَمْن أَْعرَ صراط مستقيم قال تعاىل:   فَِإنَّ َض َعْن ذِْكرِي )فَِإمَّ

اَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك َآاَيتُ َنا فَ َنِسيتَ َها َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى قَاَل َربِّ ملَ َحَشْرَتِّن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا قَ 
 (.211 – 213)طه: وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى(

وسالمًا على قلب املؤمن فال تعصف به رايح الفتنة، ويكون قلبه دائًما وأبًدا مطمئًنا كما أن تلك اآلايت تتنزل برداً 
 بذكر هللا تعاىل.

وكذلك أن كتاب هللا هو الذي يزود املسلم ابلتصورات والقيم الصحيحة اليت يستطيع من خالهلا أن يُقوِّم األوضاع      
احلكم على األمور فال يضطرب حكمه، وال تتناقض أقواله املوازين اليت هتيئ له  -كذلك   -من حوله، ومينححه 

 ابختالف األحداث واألشخاص.

وكذلك أن القرآن ميد املؤمن قوة يف الرد على الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافقني كاألمثلة احلية 
 اليت عاشها الصدر األول.

تنباطًا، منه ابلقرآن، وأقبلوا عليه تالوة وحفظاً وتفسرياً وتدبراً واس ومن هنا ندرك الفرق بني الذين ربطوا حياهتم 
 ينطلقون، وإليه يفيئون، وبني من قدسوا كالم البشر وجعلوه نصب أعينهم، فمنه يتشربون منهج حياهتم.

تغافل عن رسم خطط ويلزاماً على الداعية أن ال يتقاعس يف تبليغ دعوة هللا، ويلهه األمل، ويغرق يف األمور املادية،     
لم أن يف تلك جيب عليه أن يعو ه األخذ بكل ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة، ياسرتاتيجية يف أمور دعوته. وعل

ر العوملة من ستفادة مبا جاء به عصاالأن فيها شرًا وابطاًل لكن ذلك ال مينه من و فات الوافدة فيها خريًا وحقاً، الثقا
 الشرع.املادايت اليت توافق 

هي الصحبة و وء، صحبة أقران الس ،عل اإلنسان أن يكون ضعيفًا يف ثباتهجتاألشياء اليت  فمعظم ويف منظور قرآين   
العارية من هذا اخلُلق اإلسالمي، وقد يعيش املرء يف وسط غري ملتزم هبذا اخللق اإلسالمي، فإذا به حياكي ويتأسى 

  ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا أييت دور االرمتاء بني أحضان من نفسه،السيما إذا كان ضعيف الشخصية، غري واثق 
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الصحبة الطيبة امللتزمة ابملنهاج اإلسالمي، إّن هذا لو وقع، لتنّبهت املشاعر واألحاسيس، واجلوارح، ولثبت املرء وما 
ُء ي َ ت قدمه عن احلق، وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يف قوله تعاىل: زلّ  ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ ْوَمِئٍذ ب َ )اأْلَِخالَّ

قال:"خليالن مؤمنان، وخليالن كافران، فتويف أحد املؤمنني وبشر ابجلنة فذكر خليله، فقال: (.  87)الزخرف: اْلُمتَِّقنَي(
 القيك، اللهمم الّلهم إن فالان خليلي كان أيمرين بطاعتك وطاعة رسولك، وأيمرين ابخلري، وينهاين عن الشر، وينبئّن أين

فال تضله بعدي حىت تريه مثل ما أريتّن، وترضى عنه كما رضيت عّن، فيقال له اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت  
كثريا وبكيت قليال، قال: مث ميوت اآلخر، فتجتمع أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما 

ليل، وإذا مات أحد الكافرين وبشر ابلنار، ذكر خليله، فيقول: اللهّم إّن لصاحبه نعم األخ ونعم الصاحب ونعم اخل
اللهّم  مالقيك، غري وخيربين أينخليلي فالان كان أيمرين مبعصيتك ومعصية رسولك وأيمرين ابلشر وينهاين عن اخلري، 

خر فيجمع بني ر اآلفال هتده بعدي حىّت تريه مثل ما أريتّن، وتسخط عليه كما سخطت علي قال: فيموت الكاف
 8أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه...".

للصحبة أتثري حىت على الداعية، وخاصة يف جمال الدعوة، حيث يوجد بعض الدعاة املنحرفني قد أُيثروا يف الداعية      
بته هلم يف جمال حالثابت يف دينه وعقيدته وسلوكه الدعوي، سواء يف زمن العوملة أو غريها، ويكون ذلك نتيجة ص

 الدعوة.

قد و  فالقرآن ينظر إىل الغفلة وشدهتا، أو النسيان وشدهتا من األشياء اليت قد تؤدي اإلنسان إىل عدم استقرار ثباته.    
تؤدي الغفلة، أو النسيان إىل عدم الثبات، وحينئذ جيب أن يتعلم من ذلك درًسا ال ينساه على مدار الزمان فال يتكرر 

 منه هذا اخلطأ. 

يقول ابن القيم: "فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ مرتاكباً على قلبه، وصداه حبسب غفلته، وإذا صدئ القلب 
 ليه لومات على ما هي عليه، فريى الباطل يف صورة احلق واحلق يف صورة الباطل، ألنّه ملّا تراكم عمل تنطبع فيه صور املع

 

                                                           

8ابن كثري، أبو الفداء إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي.)2210ه  / 2444م(. تفسري القرآن العظيم، الرايض: دار طيبة، 

7/138 ،1ط . 
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الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة احلقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ واسودَّ وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، 
 . 9فال يقبل حقاً وال ينكر ابطال"

ا يف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َواقْ تَ َرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا اَي َويْ َلَنا َقْد ُكنَّ )لة: قال تعاىل يف الغف     
 أي: (.34)مرمي: يُ ْؤِمُنوَن(ٍة َوُهْم اَل )َوأَْنِذْرُهْم يَ ْوَم احلَْْسرَةِ ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمُر َوُهْم يف َغْفلَ وقال: (. 47)األنبياء:َبْل ُكنَّا ظَاِلِمنَي(

ه، أي: فصل بني أهل اجلنة وأهل النار، وَدخل كل إىل ما صار إليه خملًدا في)ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمرُ( أنذر اخلالئق يوم احلسرة، 
 .10بهأي: ال ُيَصدقون َوُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن()عما أنذروا به (َغْفَلةٍ ))َوُهْم ( أي: اليوم 

َمْت َيَداُه ِإانَّ َجَعْلَنا َعَلىوقال يف النسيان:  َها َوَنِسَي َما َقدَّ قُ ُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأْن  )َوَمْن أَْظَلُم ممَّْن ذُكَِّر ِبَِاَيِت َربِِّه فََأْعَرَض َعن ْ
 )قَاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك َآاَيتُ َنا( وقَاَل تعاىل: 17)الكهف:ِإًذا أَبًَدا( يَ ْفَقُهوُه َويف َآَذاهِنِْم َوقْ رًا َوِإْن َتْدُعُهْم ِإىَل اهْلَُدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا

اُر وقال تعاىل:)َوِقيَل اْليَ ْوَم نَ ْنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا َوَمْأَواُكُم النَّ  (.218)طه:فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى(
أي: فلم ا)َكَما َنِسيُتْم لَِقاَء يَ ْوِمُكْم َهذَ ((.أي: نعاملكم معاملة الناسي لكم يف انر 32)اجلاثية:رِيَن( َوَما َلُكْم ِمْن اَنصِ 

 11َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن اَنِصرِيَن((تعملوا له ألنكم مل تصدقوا به، 

أَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْمُأولَِئَك ُهُم  َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَ َواَل )يقول ابن تيمية: "بنسيانه لربه تعاىل وملا أنزله، قال تعاىل: 
َ فَ َنِسيَ ُهمْ )، وقال تعاىل يف حق املنافقني: (اْلَفاِسُقونَ   ) َنُسوا اَّللَّ

باً لنسياهنم أنفسهم، وأهنم ملّا نسوا ن سب، يقتضي أن نسيان هللا كا(َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهمْ وقوله:
 12هللا عاقبهم أبن أنساهم أنفسهم".

 

                                                           

 

 
 .18، ص2ار الكتاب العريب، طه(. الوابل الصيب،  بريوت: د2201).ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا4
 .1/133تفسري القرآن العظيم،  .ابن كثري02

 11املرجع السابق، 7/.11171
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ))كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون((.  13وصدق رسولنا عليه الصالة والسالم بقوله: َصلَّى اَّللَّ

( ِإالَّ 13َك َغًدا )َواَل تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإيّنِ فَاِعٌل َذلِ ): وعالج الغفلة والنسيان دوام التذكري، وذكر هللا عز وجل، قال تعاىل
وقال ( 12-13)الكهف:(َأْن َيَشاَء اَّللَُّ َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن يَ ْهِدَيِن َريبِّ أِلَقْ َرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا

َفُع )تعاىل: َا أَْنَت ُمذَكِّرٌ )وقال تعاىل: (.11)الذارايت:(اْلُمْؤِمِننيَ َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَ ن ْ  (4)األعلى:(َفذَكِّْر ِإمنَّ

إن اإلعجاب ابلناس من األشياء اليت ذمها القرآن، وينظرها نظرة قبيحة ال تليق بسلم مؤمن قوي فضاًل عن       
 الداعية إىل هللا تبارك وتعاىل. 

وكم من معجب بنفسه مل جيتهد يف تزكيتها، وأمهل تربيتها وحماسبتها، ومل يتزود لوعورة الطريق وآالمها، فاهنار      
وضعف مع أول حمنة أو شدة القته، والذي يطرد خاطر العجب: جماهدة النفس، وإلزامها التواضع، وإجلامها عن الغرور 

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللََّ لَ ): والعجب، واستخراج حظ الشيطان منها، قال تعاىل ( َمَع اْلُمْحِسِننيَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َّ
ا يَ ْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوملَْ يَ تَِّخُذوا ِمْن دُ )(. وقال أيضا: 84)العنكبوت: رَُكوا َوَلمَّ ُتْم َأْن تُ ت ْ  وِن اَّللَِّ َواَل أَْم َحِسب ْ

ُ َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلونَ  . وأن يعلم أّن األعمال ابخلواتيم، وليس بواقع احلال (28)التوبة اآلية:(َرُسولِِه َواَل اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجًة َواَّللَّ
َنُكْن  َناُدونَ ُهْم أملَْ ي ُ )ذلك؛ فإذا كان كذلك مل يغرت بظاهر صالح حاله، وظل مستيقظًا حذراً، قال تعاىل يف املنافقني: 

ُتْم َوَغرَّْتُكُم اأْلََماينُّ َحىتَّ  ُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ َربَّْصُتْم َواْرتَ ب ْ اَء أَْمُر اَّللَِّ َوَغرَُّكْم اِبَّللَِّ جَ  َمَعُكْم قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ
 (.22احلديد:)(اْلَغُرورُ 

فّة كامنة يصرب هذا العامل على عمله حىت يتّم له، بل كان فيه آيقول ابن القيم: "ملا كان العمل ِبخره وخامتته، مل      
ونكتة خذل هبا يف آخر عمره، فخانته تلك اآلفة، والداهية الباطنة يف وقت احلاجة، فرجع إىل موجبها، وعملت عملها، 

  14ولو مل يكن هناك غش وآفة مل يقلب هللا إميانه".

                                                           

 
، 3م(. جمموع الفتاوى، دار الوفاء، ط1001ه  / 2218).ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين21

28/328. 
23الرتمذي حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى. )2448م(. السنن، بريوت: دار الغرب 14

.2/814(. 1244اإلسالمي، رقم احلديث )  
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 والثبات:املبحث الثاين: مناذج قرآني  يف الضعف 

إن ثبات الداعية على مبدئه، هو انتصار ابهر، وفوز ساحق، حيث يعلو على الشهوات والشبهات، وجيتاز العقبات 
 ى هللا عليه وسلم لبشجاعة وثبات، بل إنه ال ميكن أن يتحقق االنتصار الظاهر إال بعد حتقق هذا االنتصار، فمحمد ص

َناكَ ): -جل وعال -لوقا15.صارتلكنه يف قمة االن ذىوهو يتلقى األ  فَاْصدَْع مبَا تُ ْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكنَي ِإانَّ َكَفي ْ
 (.42،41)احلجر:(اْلُمْستَ ْهزِئنيَ 

قال اإلمام الطربي يف معىن هذه اآلية: يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم: إان كفيناك املستهزئني اي حممد، 
يسخرون منك، فاصدع أبمر هللا، وال ختف شيئا سوى هللا، فإن هللا كافيك من انصبك وآذاك  الذين يستهزئون بك و 

 16كما كفاك املستهزئني، وكان رؤساء املستهزئني قوما من قريش معروفني"

ُتمْ َواَل هَتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعلَ )قال تعاىل يف شأن الثبات وضعفه:        ِإْن مَيَْسْسُكْم قَ رٌْح فَ َقْد َمسَّ  ْؤِمِننيَ مُ  ْوَن ِإْن ُكن ْ
ُم نَُداِوهُلَا بَ نْيَ النَّاِس َولِيَ ْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َويَ تَِّخذَ  بُّ الظَّاِلِمنَي  اْلَقْوَم قَ رٌْح ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اأْلَايَّ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواَّللَُّ اَل حيُِ

ُ ا َص اَّللَّ ا يَ ْعَلِم اَّللَُّ  َمُنوا َومَيَْحَق اْلَكاِفرِينَ لَِّذيَن آَولُِيَمحِّ ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنَّةَ َوَلمَّ  ( الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّاِبرِينَ أَْم َحِسب ْ
عليه  . يعىن الغالبني على األعداء بعد أحد ويف كل عسكر يف عهد رسول هللا صلى هللا(221-234)آل عمران:

وسلم ويف عسكر كان بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي: ال تضعفوا وال جتبنوا اي أصحاب حممد عن جهاد 
أعدائكم ملا أصابكم، وال حتزنوا على ما أصابكم من اهلزمية واملصيبة يف أحد، أي: فلكم النصر يف العاقبة، فإن اإلميان 

 .17ملباالة أبعدائهيوجب قوة القلب ومزيد الثقة ابهلل وعدم ا

                                                           

 
 

، 1(. الفوائد، بريوت: دار الكتب العلمية، ط2473/  2343ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا. )22
2/283. 

/ 21م(. حبوث ومقاالت حول الثورة السورية، نصائح وتوجيهات على الطريق، من 1102ه  /  2233)  .علي بن انيف الشحود12
 .2م/ ط.2/1021/ 22حىت  -م 3/1022

 .221/ 22جامع البيان، .الطربي28
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عف، فهم األعلون طاملا أهنم مؤمنون اثبتون، ومن جهة اثنية ضفقد طالب هللا املؤمنني أن يدعوا احلزن والوهن وال 
ي قدًما يف حتقيق اهلدف، ها، ومتضتاستهاض للهمم اليت فرتت، والنفوس اليت حزنت لتتجاوز حزهنا، وتتعاىل على مصيب

ىل أنه قد قضى أن تكون احلرب سجاال بني الناس وأن املسلمني ال ميكن أن يكونوا دائما وأن من حكمة هللا تعا
منتصرين، بل ال بد أن تدور الدائرة عليهم يف بعض حروهبم مع العدو؛ ليتخذ هللا منهم شهداء، إمياهنم كي يعلم 

 الصادقني الثابتني.

رف الصادق لكافرين، ليس هوان املؤمنني على هللا بل متحيصهم ليعواحلكمة من قرح املؤمنني وتداول األايم بني املؤمنني وا
من املنافق، واهلدف اآلخر "ويتخذ منكم شهداء" فهو يصطفيهم ألنه حيبهم، وقد صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، وأن هللا 

 18تعاىل اطلع على املؤمنني، فأحب أن يتخذوخيتار ويصطفي منهم هؤالء السبعني.

لدين الرازي: "واعلم أنه ليس املراد من هذه املداولة أن هللا تعاىل اترة ينصر املؤمنني وأخرى ينصر الكافرين يقول فخر ا 
وذلك ألن نصرة هللا منصب شريف وإعزاز عظيم، فال يليق ابلكافر، بل املراد من هذه املداولة أنه اترة يشدد احملنة على 

 أنه تعاىل لو شدد احملنة على الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن املؤمننيالكفار وأخرى على املؤمنني واحلكمةمن ذلك، 
يف مجيع األوقات حلصل العلم االضطراري أبن االميان حق وما سواه ابطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب 

عض املعاصي، قد يقدم على ب والعقاب فلهذا اترة يسلط هللا احملنة على أهل االميان، وأخرى على أهل الكفر، وأن املؤمن
 19فيكون عند هللا تشديد احملنة عليه يف الدنيا أدابً له.

 

                                                           

 

م(. اجلامع 1003ه /  2213القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب. )71
 . 220-234/ 2األحكام القرآن،  الرايض: دار عامل الكتب، 

 18الغضبان منري حممد. )2442م( املنهج الرتبوي للسرية النبوية، الزرقاء، األردن: مكتبة املنار، ط2، 2/ 19230-217
الرازي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب. )2210ه (. مفاتيح 19 24

.22-23/ 4، 3الغيب "التفسري الكبري"، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط  
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مث لفت نظرهم إىل أهنم ليسوا أول عسكر مؤمن تعرضوا للبالاي واحملن وزعزعة الثوابت، مع أن نبيهم بينهم، فإن كثريًا من 
يضعفوا بل  صائب يف املعارك اليت خاضوها، ولكنهم ملالنبيني الذين خلوا قد تعرضوا مع جندهم لكثري من النكبات وامل

وََكأَيِّْن ِمْن َنيبٍّ قَاَتَل )ثبتوا وقاتلوا مع أنبيائهم، ومل يستكينوا ومل يهنوا ملا أصاب جمموعهم من اجلرح والقتل، قال تعاىل: 
بُّ الصَّاِبرِينَ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواَّللَُّ  َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْمِفي َسِبيِل اَّللَِّ   (228)آل عمران:( حيُِ

قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: "أي ال بد أن  يعقد شيًئا من احملنة ويظهر فيه وليه، ويفضح به عدوه، يعرف به 
هم وجلدهم هللا به املؤمنني، فظهر به إمياهنم وصرب  املؤمن الصابر، واملنافق الفاجر، يعّن بذلك: يوم أحد الذي امتحن

وثباهتم وطاعتهم هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وهتك به أستار املنافقني، فظهرت خمالفتهم ونكوهلم عن اجلهاد 
 20وخيانتهم هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم"

عبارة سلسلة مرتبطة احللقات من اآلالم واحملن واالبتالءات وامتحاان يف ثوابته،  -عليه السالم -كانت حياة موسى   
ى ابلواد فبعد مرور موسوزاد حياته بالًء تعرضه لنقمة فرعون ومالئه من جهة، وإليذاء قومه مكائدهم من جهة أخرى.

لرعب يف ه يلقيها على األرض فتنقلب حية تتلوى وهتتز وتتحرك، وتلقي ااملقدس، أراه هللا بعض معجزاته، فهذه عصا
قلوب الناظرين، وهذه يده يضمها إىل جيبه مث خيرجها فتظهر بيضاء متأللئة هلا بياض حسن، وهباء مجيل، مث طلب هللا 

ن، فطلب من ربه أن يشرح غيامنه أن يذهب هباتني املعجزتني إىل فرعون؛ لتبليغه الرسالة اإلهلية فقد جاوز احلد يف الط
صدره ليتحمل ما يواجهه من صعاب، هلداية قومه إىل الصراط املستقيم، ويسهل عليه األمر، ويعينه على البيان واإلفصاح 
وأن جيعل أخاه هارون مساعًدا له يف رسالته، ومهامه الشاقة، فأجاب هللا دعاءه وأعطاه كل ما سأل، وأمره أن يذهب 

 اً ابآلايت واملعجزات.إىل فرعون مؤيّد

وبنّي هللا ملوسى وهارون اخلطة اليت ينبغي أن يسريا عليها يف خماطبة فرعون وهي اتباع الرفق واللني، واألساليب اهلادئة 
َأْن  َنا أَوْ قَااَل َرب ََّنا ِإن ََّنا ََنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ )اليت ميكن الوصول هبا إىل الغاية والنجاح، فقال موسى وهارون: 

َتهما هللا تبارك وتعاىل بقوله:  (.21)طه:(َيْطَغى قَاَل اَل )أي: إاّن َناف أن يبطش بنا عند مواجهته ابلدعوة، هنالك ثب َّ
(. مث أمرمها هللا تعاىل أن يقوال له: إنّنا رسوال 28)طه:( َأَْسَُع َوَأَرى)( وزادمها طمأنينة بقوله: 28)طه:(خَتَافَا ِإنَِّّن َمَعُكَما

رب العاملني وما أنت إال عبد من عبيده، فامتثل موسى وهارون ألمر هللا وذهبا إىل فرعون، وبلغا الرسالة، مث أظهر 

                                                           

 20ابن كثري. تفسري القرآن الكرمي، 1/.20281
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موسى عليه السالم برهان رسالته وأراه آييت العصا واليد البيضاء، فكذب فرعون ابلدعوة، وأعرض عن اتباع احلق، واهتم 
 ِبَِاَييت َواَل تَِنَيا اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوكَ )ىل خمربًا ما حدث بني موسى وفرعون: موسى عليه السالم ابلسحر واجلنون. قال تعا

ُر أَْو خَيَْشى قَااَل  َنا أَْو َأْن ب ََّنا ِإن ََّنا ََنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ رَ يف ذِْكرِي اْذَهَبا ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَيًِّنا َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ
َناكَ  اَيْطَغى قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَِّّن َمَعُكَما َأَْسَُع َوأََرى فَْأتَِياُه فَ ُقواَل ِإانَّ َرُسواَل َربَِّك فََأْرِسْل َمَعنَ   َبِّن ِإْسرَائِيَل َواَل تُ َعذِّبْ ُهْم َقْد ِجئ ْ

اَلُم َعَلى َمِن ات ََّبَع اهْلُدَ  َب َوت َ ِبَِيٍَة ِمْن َربَِّك َوالسَّ َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذَّ َوىلَّ قَاَل َفَمْن َربُُّكَما اَيُموَسى ى ِإانَّ َقْد أُوِحَي إِلَي ْ
ال (َواَل تَِنَيا يف ذِْكرِي)(. يعّن: مبا أعطامها من املعجزة 27 – 21)طه:(قَاَل َرب َُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ َهَدى

رُ )كنياه وعداه على اإلميان نعيما وعمرا طويال يف صحة ومصريا إىل اجلنة (فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَيًِّنا)ا، تفرت  أَْو )يتعظ (َلَعلَُّه يَ َتذَكَّ
خياف هللا تعاىل ومعىن )لعل( ها هنا يعود إىل حال موسى وهارون أي: اذهبا أنتما على رجائكما وطعمكما (خَيَْشى

َنا)تعاىل ما يكون منه.وقد علم هللا  يتكرب (أَْو َأْن َيْطَغى)والعقوبة  جيعل علينا ابلقتل(قَااَل َرب ََّنا ِإن ََّنا ََنَاُف َأْن يَ ْفُرَط َعَلي ْ
ِّن فََأْرِسْل َمَعَنا بَ )ه: ما يفعل وقول(َوأََرى)ما يقول،  (َأَْسَعُ )ابلعون والنصرة (قَاَل اَل خَتَافَا ِإنَِّّن َمَعُكَما)ويستعصي. 

َناَك ِبَِيٍَة مِ )وال تتعبهم يف العمل (َواَل تُ َعذِّبْ ُهمْ )أي: خل عنهم وال تستخرهم (ِإْسرَائِيلَ  يعّن: اليد البيضاء (ْن َربِّكَ َقْد ِجئ ْ
اَلُم َعَلى َمِن ات ََّبَع اهْلَُدى)والعصا  َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى )سلم من أسلم (َوالسَّ بَ مَ ِإانَّ َقْد أُوِحَي إِلَي ْ أنبياء هللا (ْن َكذَّ

أي: أتقن  (َدىقَاَل َفَمْن َربُُّكَما اَي ُموَسىَقاَل َرب َُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ هَ )أعرض عن اإلميان وقوله: (َوتَ َوىلَّ )
 21.أي: هداه ملعيشته(ىَهدَ مُثَّ )كل شيء مما خلق وخلقه على اهليئة اليت هبا ينتفع واليت هي أصلح وأحكم ملا يراد منه 

لقي املسيح عليه السالم من اليهود تعنتًا واستكباراً، والقى أثناء دعوته أهوااًل وشدائد، وخاصة من الكهنة ورؤساء   
الدين، فاصطدم معهم جبدال عنيف حول مفاهيم الدين وأصول الشريعة الرابنية، اليت جاء هبا من قبله موسى عليه 

والرباهني  فكان حياّج الفريسيني والكتبة والكهنة،  فيدحضهم ابحلجج الدامغةالسالم اليت حرفها أولئك الظاملون اجملرمون، 
القاطعة... ولبث عيسى عليه السالم جياهر بدعوته، وجيادل املنحرفني، من كهنة وكتبه وفريسيني، ويدهلم على هللا، 

لتخلص منه، فبادروا ، ققرروا اوأيمرهم ابالستقامة، ويبني فساد طريقتهم، ويفضح رايءهم وخبثهم حىت ضاقوا به ذرعاً 
بتكذيب دعوته، والكفر به، وجحود نبوته، واهتموه ابلكذب والشعوذة، وزعموا أن ما جاء به من املعجزات ما هو إال 
سحر، وبعد ذلك اجتمع عظماء اليهود وأحبارهم وتشاوروا يف أمر املسيح فقالوا: إان َناف أن يفسد علينا ديننا ويتبعه 

 م رئيس الكهنة: "لئن ميوت رجل واحد خري من أن يذهب الشعب أبسره.الناس فقال هل

                                                           
ه (. الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، 2221).احلسن علي بن أْحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، أبو الواحدي21

 .2/848، 2دمشق و بريوت: دار القلم، الدار الشامية ط:
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فأمجع قومه على قتله فسعوا به لدى حاكم الرومان والذي يف ذلك الزمان كان حاكماً على اليهود ابسم امللك ))قيصر(( 
 غروا صدره حىت قررئم، وأو وزينوا له دعواهم أبنه يريد أن يكون ملكاً على اليهود، وأنه يسعى لتفويض دعائم احلكم القا

 فلّما أحس عيسى عليه السالم منهم إصرار قومه على الكفر، أن يتخلص من عيسى عليه السالم ابلقتل والصلب.
وأدرك منهم الغدر والتدبري لقتله، دعا دعوته من أنصاري إىل هللا؟ من أنصاري إىل دين هللا، ودعوته، ونظامه، وتبليغ 

اريون، وهم أصحاب عيسى عليه السالم الذين آمنوا به والزموه فقالوا: َنن أنصار هللا، ننصر شريعته؟ هنالك ابدر احلو 
دين هللا، وننهض معك، وَنمل الدعوة، ونفديها دوهنا، ونبلغها للناس كما ينبغي علينا أن نفعل ونقوم بعدك عليها، مث 

وة واتباع ا رهبم على ما هم عليه من تصديقهم ابلدعأشهدوه على إسالمهم وانتداهبم لنصرة دين هللا ورسوله، كما أشهدو 
الرسول، وتوجهوا إليه سبحانه أن جيعلهم مع الذين يشهدون له تعاىل ابلوحدانية، ولرسالة والصدق والتبليغ. وكان 

حملن عليه  اإبراهيم عليه السالم يف إميانه قواي اثبًتا، مل يتزعزع ومل يضطرب، ومل يدخل إليه وهن أو ضعف، ولعل أشد هذه 
كان حني أمر بذبح ابنه، ولكنه كان عبًدا شكورٍا، طائًعا هلل تعاىل مذعًنا ألوامر ربه، ومن مث جعله هللا عز وجل أمة 

ًة قَانًِتا َّللَِِّ َحِنيًفا َوملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َشاِكرًا أِلَنْ ُعِمِه ا)مبفرده، قال تعاىل:  تَ َباُه َوَهَداُه ِإىَل ِصرَاٍط جْ ِإنَّ ِإبْ رَاِهيَم َكاَن أُمَّ
نْ َيا َحَسَنًة َوِإنَُّه يف اآْلَِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ  َناُه يف الدُّ  (.211-210)النحل:(ُمْسَتِقيٍم َوَآتَ ي ْ

َيااًن فَأَْلُقوُه يف )فإبراهيم، عليه السالم، وهو يلقى يف النار كان يف قمة انتصار،  اجلَِْحيِم فََأرَاُدوا بِِه َكْيداً  قَاُلوا ابْ ُنوا َلُه بُ ن ْ
نَي( أي : )فََأرَاُدوا بِِه َكْيدًا َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْسَفلِ -تعاىل-وقال الطربي يف قوله  (.-47)الصافات:(َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْسَفِلنيَ 

كذلك جند هذا املعىن  ..(71/ 13فجعلنا قوم إبراهيم األذلني حجة، وغلبنا إبراهيم عليهم ابحلجة. )تفسري الطربي 
َناَها ِإبْ رَاِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء{)األنعام: -يف قوله  تُ َنا آتَ ي ْ  (. والرفع هو االنتصار.83تعاىل: }َوتِْلَك ُحجَّ

ِهَت الَِّذي  }فَ بُ  -تعاىل-وكذلك يف سورة البقرة بعد أن ذكر هللا حماجة الذي كفر إلبراهيم يف ربه، قال هللا 
َوِإِذ ابْ تَ َلى )قال تعاىل:  (. والبهت هو اهلزمية، أي اهنزم الكافر وانتصر إبراهيم ابحلجة والربهان.118َكَفَر{)البقرة،:

 (.212)البقرة:(َل اَل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنياِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت فََأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإيّنِ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَ 
 وإذا اخترب، يقال منه: ابتليت فالان أبتليه ابتالء. ( َوِإِذ ابْ تَ َلى)يعّن جل ثناؤه بقوله: 

من مناذج االبتالء ابلطاعة والثبات، والصرب على تكميل النفس، وعلى طاعة هللا تعاىل فيما أمر مهما يكن وراء أمره 
 يد. ، ابتالء إبراهيم بذبح ابنه إَساعيل، حيث كان ولده البكر وابنه الوح-من هذا اللون -من خماطر وتضحيات  سبحانه
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فلما شب إَساعيل عليه السالم وأطاق السعي والعمل، رأى والده اخلليل عليه السالم يف املنام أنه يذحبه، فعن ابن 
ففهم اإلشارة، وعرف املراد،  22عليه وسلم: ))رؤاي األنبياء وحي((. عباس رضى هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا

لوها فعزم على تنفيذ أمر هللا تعاىل، ومل يثنه عن عزمه أنه ابنه الذى ال ابن له سواه يف ذلك احلني. فتنة إثر فتنة، وحمنة تت
رب مل الولد، حىت إذا بلغ من الكحمنة: شيخ هرم، جالد األايم، وعرك الدهر، واحنته السنون، قد كان طول حياته أي

عتيا، رزقه هللا بغالم وحيد: قرت به عليه، وأشرقت له نفسه، مث أمر أبن يسكنه بواد غري ذي زرع، ويرتكه وأمه يف مكان 
قفر، ليس به حشيش وال أنيس، وامتثل ألمر هللا، وتركهما هناك ثقة ابهلل، وإمياان به، وإطاعة ألمره، جيعل هللا هلما من 

 يقهما فرجاً وخمرجاً، ورزقهما من حيث مل حيتسبا، مث يوؤمر بذبح الولد العزيز، الذي هو بكره ووحيده! ض

إن هذه احملنة تنوء هبا اجلبال الراسيات، ولكن العظائم كفوها العظماء فعال قدر إبراهيم، وعلت منزلته، وعال مقدار 
 : قال تعاىل ،23ثبات يقينه، وكمال إميانه يكون ابتالؤه واختباره"

ْعَي قَاَل اَي بُ َّنَّ ِإيّنِ َأَرى يف اْلَمَناِم َأيّنِ أَْذحبَُ ) ا بَ َلَغ َمَعُه السَّ ْراَنُه بُِغاَلٍم َحِليٍم فَ َلمَّ َك فَاْنظُْر َماَذا تَ َرى قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل فَ َبشَّ
اِبرِيَن  ُ ِمَن الصَّ ا َأْسَلَما َوتَ لَُّه لِْلَجِبنِي َواَنَديْ َناُه َأْن اَي إِ َما تُ ْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَّ ْقَت الرُّْؤاَي ِإانَّ َكَذِلَك فَ َلمَّ بْ رَاِهيُم َقْد َصدَّ

ٌم َعَلى ِإبْ رَاِهيَم َكَذِلَك جَنْزِي رِيَن َساَل خِ جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَباَلُء اْلُمِبنُي َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم َوتَ رَْكَنا َعَلْيِه يف اآْلَ 
ْراَنُه إبِِْسَحاَق نَِبيًّا ِمَن الصَّاحلِِنَي َواَبرَْكَنا َعلَ  ْيِه َوَعَلى ِإْسَحاَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما حُمِْسٌن اْلُمْحِسِننَي ِإنَُّه ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْؤِمِننَي َوَبشَّ

َنامُهَا َوقَ ْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم َوَنصَ َوظَاملٌ لِنَ ْفِسِه ُمِبنٌي َوَلقَ  ْراَنُهْم َفَكانُوا ُهُم ْد َمنَ نَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن  َوجَنَّي ْ
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم َوتَ رَْكَنا َعَلْيِهَما يف  َنامُهَا اْلِكَتاَب اْلُمْسَتِبنَي َوَهَديْ َنامُهَا الصِّ ِخرِيَن َساَلٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن ِإانَّ  اآْلَ  اْلَغالِِبينَ َوَآتَ ي ْ

 (.222 – 202)الصافات: (َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي ِإن َُّهَما ِمْن ِعَباِداَن اْلُمْؤِمِننيَ 

 

                                                           
م(. فتح 8244ه  /  2227) .زين الدين عبد الرْحن بن أْحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي، احلنبلي22

 .222/ 1.  2الباري شرح صحيح البخاري، املدينة النبوية: مكتبة الغرابء األثرية، ط
  .11قصص األنبياء، القاهرة: مكتبة املدينة، ص .مد أْحد جاد املوىلحم31
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اِبرِينَ )ويف قوله: توقري وبر عظيم بوالده،  (.201:الصافات)( قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّ
وتوفيق من هللا كبري، وإميان وثيق، ونفس راضية مبا قضى هللا وقدر. وهنا تبدو عظمة التضحية والطاعة واإلستسالم هلل 

 والرضا واليقني. 

لطاعة، ابإهنا العبودية هلل تعاىل على أكمل صورها من األب واالبن معاً، األب يصمم على تنفيذ أمر ربه، واالبن يبادر 
انسًيا لذاته، كأن ( قَاَل اَي أََبِت افْ َعْل َما تُ ْؤَمرُ )ويكون عوان على تنفيذ أمر هللا، وحيض والده على تنفيذ األمر بقوله: 

اِبرِينَ )األمر ال عالقة له برقبته وإهناء حياته، ويظهر ذلك يف قوله:  طولة ، إنه ال يدعى ب(َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّ
 وال شجاعة بل يوكل ألمر إىل هللا تعاىل، ويستند يف صربه إىل إذنه ومشيئته.

م لقضاء هللا عز وجل، أسلم الوالد وولده، أسلم الولد عنقه، وصرعه أبوه للجبني، وهتيأ للذبح ابلسكني، هذا استسال
  تعاىل دون ىف االمتحان، ونفذ أمر هللاوهكذا كان االبتالء قد وصل غايته وحقق مثرته، لقد جنح إبراهيم عليه السالم 

تردد أو ارتياب، عندئذ جاء النداء اإلهلي: اي إبراهيم، كف عن ذبح ابنك، فقد حصل املقصود من اختبارك، وقمت 
 ابلواجب، ومل ختالف أمر ربك، فكنت من الفائزين، فخذ هذا الكبش واذحبه فداء البنك.

ْقَت الرُّْؤاَي ِإانَّ َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ )فعند ذلك نودي من هللا عز وجل:        (. أي: قد 20ات:)الصاف(َقْد َصدَّ
حصل املقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرك إىل أمر ربك، وبذلت ولدك للقرابن كما َسحت ببدنك للنريان، وكما 

َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح )وله: ، أي: الختبار الظاهر البني، وق(ُمِبنيُ ِإنَّ َهَذا هَلَُو اْلَباَلءُ الْ )مالك مبذول للضيفان، وهلذا قال تعاىل: 
، أي: جعلنا فداء ذبح ولده ما يسره هللا تعاىل له من العوض واملشهور عن اجلمهور أنه كبش أبيض أعني أملح (َعِظيمٍ 

 أقرن. 

ا َأْسَلَما َوتَ لَُّه لِْلَجِبنِي َواَنَديْ َناُه أَ )وقوله تعاىل:    ْقَت الرُّْؤاَي ِإانَّ فَ َلمَّ  َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي ِإنَّ َهَذا ْن اَي ِإبْ رَاِهيُم َقْد َصدَّ
 (.207-203: )الصافات(هَلَُو اْلَباَلُء اْلُمِبنُي َوَفَديْ َناُه ِبِذْبٍح َعِظيمٍ 

ريخ اإلنسانية، إلميان وأجلها يف اتإن استسالم إبراهيم وإَساعيل ألمر هللا تعاىل والرضا أيمره بقضائه، من أرفع صور ا
فليس اإلميان إّدعاءات تلوكها األلسن، وليس اإلميان تسلية لألحزان لفرتة ما، وليس اإلميان نظرية من النظرايت يغوص 
العقل يف كشف خفاايها بل اإلميان هو االندماج الكلي يف إرادة هللا اليت تذكره يف العمل بوصاايه وأوامره، والتضحية 

 ل غال ونفيس ىف سبيله.بك
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أي: إان كما عفوان عن ذحبه لولده بعد استبانة إخالصه يف  (80)الصافات:( ِإانَّ َكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ )وقوله تعاىل: 
عمله، حني أعد العدة، ومل تتغلب عليه عاطفة البنوة، فرضي بتنفيذ القضاء كذلك جنري كل حمسن على طاعته، ونوفيه 

 من اجلزاء ما هو له أهل، ومبثله جدير.

 اخلامت :

الناجح أن يتمسك ابملعاصرة واألصالة احلاضر مع احملافظة  فالقرآن الكرمي شفاء لكل داء حسي أو معنوي، وللداعية
على الثوابت، وال تكون فكرته جامدة إىل جانب واحد، فالدنيا تغريت وتبدلت، لذلك ال بد من اجلمع بني طراز 

دون  ناملاضي واألصالة احلاضر، وخاصة يف عصران هذه املتمثل ابلعصر العوملة، فثبات ورسوخ قدميه يف جمال الدعوة م
امليل لدعاة العوملة وانصرين هلا هو الذي يعود لألمة اإلسالمية جمدها املؤثل الذي كاد أن يغيب مع أدراج رايح األفكار 

 اليت تدعو إليها العوملة.

ته مبا ينسجم مع واكبلكن، ال بد من وضع كل املفاهيم واملبادئ يف ميزان القرآن، وامليل الواجب إىل نظرته الشاملة، وم
 احلاضر، وبه يستقر الثبات، والوصول إىل النجاح.  لوقعا

فاالقرآن صاحل لكل زمان ومكان، وينسجم مع مستجدات العصر وتطورهتا، وهو سالح أصيل ملن أراد النجاح يف     
كل العصور،   عحياة الدنيا واآلخرة،  فاهلل تبارك وتعاىل أنزل القرآن ليكون مرجعاً أساسيا لبناء احلياة السعيدة املواكب م

 وهو مرجعاً أصياًل لكل داعية أراد الثبات والنجاح.

 قد توصل البحث إىل أهم النتائج وهي كالتاىل. :أهم النَّتائج

إىل أن احلكمة من زعزعة ثبات املؤمنني ليس هوان املؤمنني على هللا بل متحيصهم ليعرف  حثتوصل الب - 2
 الصادق من املنافق.

من زعزعة ثبات املؤمنني هو أن يتخذ هللا منهم شهداء، فهو يصطفيهم ألنه حيبهم، احلكمة واهلدف اآلخر  1
 وقد صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، وأن هللا تعاىل اطلع على املؤمنني، فأحب أن يتخذوخيتار ويصطفي منهم .

لقرآن يف قدمها اومن الوسائل املعينة اليت قدمها القرآن لثبات الداعية هو االطالع على  النماذج اليت  - 3
 الثبات وضعفه، وهي معينة للبقاء على قيد الثبات وتقويته، وال سيما يف هذا العصر املتمثل ابلعصر العوملة.
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إن القرآن خري مرجع للرجوع يف حال نشوب الفنت وكثرة املالهي والزواهي اليت أتيت هبا رايح العوملة،  – 2
طاب اضي واحلاضر، وعلى الداعية احلرص على االهتمام يف اخلفالدراسات القرآنية فّصلت كل شيء يتعلق ابمل

 القرآن الذي يتجدد مع كل عصر وزمان.

 املصادر واملراجع:

مطبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة،  .)ه2218)القرآن الكرمي. برواية حفص عن عاصم، 
 دية.رشاد ابململكة العربية السعو إبشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإل

جمموع الفتاوى، دار  م(.1001ه  / 2218) .ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أْحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
 .3، طالوفاء

الوابل الصيب،  بريوت: دار الكتاب العريب،  ه (.2201) .ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا
 .2ط

. الفوائد، بريوت: دار الكتب العلمية، (2473/  2343).ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا
 .1ط

تفسري القرآن العظيم،  م(.2444ه  / 2210) .إَساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقيابن كثري، أبو الفداء 
 .1الرايض: دار طيبة، ط

السنن، بريوت: دار  م(.2448).الرتمذي حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى
 الغرب اإلسالمي. 

 .2الثبات،  القاهرة: درا األندلس، ط م(.1008ه / 2214) .ْحد موسى الشريف

ه (. 2210)الرازي أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب. 
 .3مفاتيح الغيب "التفسري الكبري"، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط

ه   2227)احلنبلي،  .لَسالمي، البغدادي، مث الدمشقيزين الدين عبد الرْحن بن أْحد بن رجب بن احلسن، ا
 . 2فتح الباري شرح صحيح البخاري، املدينة النبوية: مكتبة الغرابء األثرية، ط م(.2448/
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حبوث ومقاالت حول الثورة السورية، نصائح وتوجيهات على  م(.1021ه  /  2233)  .علي بن انيف ،الشحود
 .2م/ ط.2/1021/ 22حىت  -م 3/1022/ 21الطريق، من 

الهوية اإلسالمية م(. 1021 20/ 12 - 10ه  املوافق 2231ذو احلجة /  1 - 2) .شوكشوك أحمد إبراهيم أبو 
، "اجملتمع املسلم ... الثوابت عشرمكة املكرمة الثالث لى مؤتمر م إمقدواملتغري،  لثابت اوالعولمة الوضعية  جدلية 

 المي مكة املكرمة.واملتغريات" نظمته رابطة العامل اإلس

جامع البيان  م(.1000 -ه   2210) .الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي
 . 2يف أتويل القرآن، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

 .2املنهج الرتبوي للسرية النبوية، الزرقاء، األردن: مكتبة املنار، ط م(2442)منري حممد.  ،الغضبان

 . 20القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،ثقافة الداعيةم(. 2448ه / 2228)يوسف. القرضاوي، 

ه /  2213)القرطيب. أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب. 
 .اجلامع األحكام القرآن،  الرايض: دار عامل الكتب م(.1003

 .األنبياء، القاهرة: مكتبة املدينة قصص .حممد أْحد جاد املوىل

 .التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية ه (.2482) .حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي

 ، الدوحة: مركز الدراسات اإلسالمية. رسالة مسلم يف حقبة العوملة ه (.2312) .انصر بن سلميان العمر

الوجيز يف تفسري  ه (.2221) .بن أْحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعيالواحدي، أبو احلسن علي 
 .2، دمشق و بريوت: دار القلم، الدار الشامية ط:الكتاب العزيز

 


