
 دعوة المشركين إلى توحيد رب العالمين                          د. حسين حميد عباس بشير منهج القرآن الكريم في
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

293 

منهج القرآن الكريم يف دعوة املشركني إىل توحيد رب 
  العاملني

 ()د. حسني محيد عباس بشري
 مقدمة:

إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شررو  ننفسرنا، ومرن 
سيئات نعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لره، ونشرهد نن   

 ،،،نما بعد   شريك له، ونشهد نن محمًدا عبده و سوله.إله إ  هللا وحده 
ذ شررف العلرم إن علم التوحيد نشرف العلوم ونفضلها، ون فعهرا ماانرو ونهلهرا  إ

، وه وحده   شرريك لره، ون سرل الرسرلخلق الخلق ليعبد -- بشرف المعلوم، فاهلل
ت الشرررررا   وننررررلك الاترررري السررررماويو لبيرررران هرررريه الحامررررو والرررردعو  إليهررررا، ول ررررد ن ررررد

أ السماويو المختلفو على عظم هيه الحقي و قراك ععرالى  أْماقس َِ ْنا َِْس أ َا أْماقس انس ََ َوَما أََْس
ُُِدونْأ أَََن أَف عس ْهأََناُهأََّلأْإَلَهأْإَّلا أُنوْحيأْإَليس وٍلأْإَّلا َُ َْ

، ول د عنوعت نسراليي ومنراه   (1)
ومرن قروم إلرى  ،كومن  سوك إلى  سو  ،وطرق عرض هيه الدعو  من نبي إلى نبي

لألنبياء والرسل وننلك عليه  اً خاعم -- ل د ن سل هللا عل وهل سيدنا محمدقوم، و 
إلرررى ع يرررد  التوحيرررد متلًعرررا فررري ذلرررك  ال ررررهن هررردء وشرررفاء و حمرررو للمررر منين، ودا يررراً 

ا يناسي همي  الناس مراعا  لتنوع نفاا هم ومشا بهم وشبههم.  منهًجا خاصًّ
 أهمية الدراسة:
يرررو هررريه الد اسرررو فررري اشرررتماك ال ررررهن الارررريم علرررى نسررراليي وطررررق عامرررن نهم

متنوعررو وعديررد  مررن نسرراليي البرهرران وا سررتد ك الع ليررو فرري إدلررات قضررايا الع يررد  
 والرد على الخصوم.

                                                 

() هامعو عمر المختا . -كليو التربيو -ستاذ مساعدن  د.أحسيقأحميدأعب سأبشير 
 .25هيو   سو   األنبياء(1) 
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 أسباب اختيار املوضوع:
وهمررا نهررل العلرروم  -- وسررنو نبيرره -- ععلررق هرريا الموبرروع باتررال هللا -
 ونشرفها.
وإقامرررو الحجررر   ،ق واألسررراليي ال رهنيرررو فررري ا سرررتد كا رررر الاشرررن عرررن ال  -

 .قضايا الع يد  والرد على الخصوم والبراهين الع ليو في إدلات
 .إبراز بعض مناه  ال رهن الاريم في دعو  المشركين إلى عوحيد هللا  -
 ا قتداء والتأسي بالمنه  الرباني في الدعو  وا بتعراد عرن ريرره مرن منراه  -
 .ينالمبتدع

 أهداف البحث:
 .هن في إدلات بعض الح ا ق الغيبيود اسو حج  وندلو ال ر  -       
عحديررد وهرروه ازعجرراز الرروا د  فرري مررنه  ال رررهن الاررريم فرري ا سررتد ك علررى  -

 .--وحدانيو هللا 
 .--ا ستفاد  من منه  ال رهن في ا ستد ك على وحدانيو هللا  -

 :منهج البحث
 .  ستنلاطي لمناسبته ألهداف اللحثه  التحليلي اسيتل  اللاحث المن

 :خطة البحث
مررو، وعمهيررد،  متضررمنو نهررم  ملاحررث، وخاعمررو دالدرروو عررمت ع سرريم اللحررث إلررى م دمه

 ، وفهرس للمصاد  والمراه .النتا  
 املقدمة: 

وقد عناولت فيها نهميو الموبوع وسربي اختيرا ه وهدفره والمرنه  المسرتخدم فري      
 هياليو اللحث.الد اسو دم 

 أما التمهيد:
 .وننواع منهاج الدعو  مفهوم المنه  لغو واص الحاً فيتناوك أ
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 :--فيأالدعوةأإلىأتوحيدأهللاأأالماهجأالع طفيأ-األولمبحثأال
 :هي  اليوين سم إلى دالدو م

 .نسرلول الموعظرو الحسرنو :األولأطنبالم
 .توهلو شارهسالتيكير بآ ء هللا على  لاده الم :الث نيأطنبالم
 .الترريي والترهيي :الث لثأطنبالم
                                    --فاايأالاادعوةأإلااىأتوحياادأهللاأالماااهجأالعينيأ-بعاااوانأالثاا نيمبحااثأوجاا اأال

  عيواآل م الييتضمن الو 
 برل األمثاك.  األولأالمطنبأ

 .نسلول سرد ال صص :الث نيأالمطنب
 لمناظر  والحوا .الجدك وا :الث لثأالمطنب

فايأالادعوةأإلاىأتوحيادأهللاأالماهجأالحسيأأ:فيدأج اأبعاوانأ-الث لثأمبحثَم أال
--أ م لبين هما ويشتمل علىأ

ررر م إلرررى التعررررف علرررى المحسوسرررات، للوصررروك عرررن  :األولأالمطناااب لفرررتل الحه
  .طري ها إلى ال ناعات

 .لمعجلات الحسيون عليهم السالم باعأييد األنبياء والمرسلي :الث نيأمطنبال
أالخ تمة:

 وقد اشتملت على نهم النتا  .أأأأأأ
 .المص دْأوالمراجع

 تمهيدال
 الماهجألغة: .1

 .(2)  ال ريق الوابح المستقيمالنه  والمنه  والمنهاج
                                                 

ت.  .م سسو علوم ال رهن، بيروت، لبنان، د ،محمد بن نبي بار الرازي  ،مختا  الصحاح (2) 
 عاج اللغو وصحاح العربيو، للجوهري، عح يق  نحمد عبد الغفو  ع ا ، ،الصحاح  681صرر 
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 الماهجأاصطالًح : .2
 راق مرن ، نو فري ني نفري ني علرم مرن العلروم هو طريق اللحرث عرن الحقي رو

 .(3)ن اقات المعرفو ازنسانيو
وقيل هو ال ريق الم دي إلى الاشن عن الحقي و فري العلروم بواسر و طا فرو  

مررن ال واعررد الترري عهرريمن علررى سررير الع ررل وعحرردد عملياعرره حتررى يصررل إلررى نتيجررو 
 .(4)معلومو

 :َنواعأما هجأالدعوة
عتنوع مناه  الدعو  لتنوع الف ر  ازنسانيو، فمنها المرعال على ال لري ويسرمى 

، والمرعاررل نه  الع لرريومنهررا المرعاررل علررى الع ررل ويسررمى بررالم بررالمنه  العرراطفي،
 على الح  ويسمى بالمنه  الحسي.

 الماهجأالع طفي: .1
عاررررل ال لرررري وعحررررر  الشررررعو  هررررو مجموعررررو مررررن األسرررراليي الدعويررررو الترررري عر  

 .(5)والوهدان
ُأ :ول د اشتمل ال رهن الاريم على ح ا ق هيا المنه  ي روك ععرالى ُا َعاُ أ فس َما أََ

ُأَش ْكًراأَعْنيًم  ُا أَوَك َنأ ُتمس أَوآَماس ُتمس أَشَكرس أْإنس ْبَعَذاْبُكمس
(6). 

                                                                                                                       

ألبي بار   همهر  اللغو  1/346م، انظر 1987 - ه1407، 4روت، طبي ،دا  العلم للماليين
م، 1987، 1ط بيروت، ،هر(، عح يق   ملي منير بعللاي، دا  العلم للماليين321األزدي )ت  

 .1/498انظر 
، 3علي سامي النشا ، دا  المعا ف، ال اهر ، ط ،نشأ  الفار الفلسفي عند المسلمين (3)

 .7م، صرر 1965
 .5صر ،م1968لعبد الرحمن بدوي، دا  النهضو العربيو، ال اهر ،  ،اللحث العلمي ( مناه 4)
، 1لمحمد نبو الفتح البيانوني، م سسو الرسالو، بيروت، ط ،المدخل الى علم الدعو  (5)

 .204ر هررر، صر1412
 .147هيو   ( سو   النساء6) 
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يفعرل هللا سرلحانه بتعرييلام نيتشرفى بره  يءش ين"  ي وك نبو السعود في عفسيره
نم يسررتدف  برره بررر ًا كمررا هررو  ،نم يسررتجلي برره نفعرراً  ،نم يررد   برره الثررأ  ،مررن الظرري 

 نمرر ي تضريه كفرركم فر ذا عن نمثاك ذلك وإنما هرو يشأن الملو  وهو الغنى المتعال
وع ديم الشرار علرى ازيمران لمرا  ،محالو زاك ذلك بازيمان والشار انتفى التعييي  

فيشررار  مررا عليرره مررن الررنعم األنفسرريو ننرره طريررق موصررل إليرره فرر ن النظررر يررد   نو ً 
 .(7)"شارًا مبهمًا دم يترقى إلى معرفو المنعم في من به

 :ينيالماهجأالع .2
هرررو مجموعرررو مرررن األسررراليي الدعويرررو التررري عرعارررل علرررى الع رررل وعررردعو إلرررى 

 .(8)التفاير والتدبر وا عتلا 
ومما عجد  ازشا   إليه نن ال رهن الاريم استخدم المنه  الع لي في ا ستد ك 

لمع ررد ، وال رررق الفلسرر يو عررن األسرراليي المن قيررو ا علررى كثيررر مررن قضرراياه بعيررداً 
لتروه " لسيوطي قاك ا ،الغريلو ينه َواأْلَده ير ه َنْنرَواعه اْلَبرَراهه ريمل َعَلرى َهمه َقده اْشَتَمَل اْل لْرهنل اْلَعظه

يت  رْم ه لمهيتراته اْلَمْعللوَمراته اْلَعْ لهيتروه َوالست ْن كل يٍر يلْبَنى مه يٍم َوَعْحيه ْن بلْرَهاٍن َوَدَ َلٍو َوَعْ سه وه َوَما مه
ه قَ  وَن َدَقرا هقه طلرإه ت َوكهَتالل َّللات ريَن ْد َنَ َق بههه َلاهْن َنْوَ َدهل على عاد  اْلَعَرله دل رلقه اْلملَتَالمهمه

ررهه لهيلَبرريمهَن  بهَسررَبيه َمررا َقاَلررهل  َحاادهم : ألمرررين  رروٍك إه ت بهلهَسررانه َقْومه ررْن َ سل َوَمررا َنْ َسررْلَنا مه
رررمْ  َلهل

ررروه هلررر والثااا ني: .(9) ررروه نن الما رررل إلرررى طريرررق اْلملَحاهت جت لل َعرررْن إهَقاَمررروه اْلحل َو اْلَعررراهه
وَن َلررْم  ي َيْفَهَمررهل اأْلَْ َثرررل ررَن اْلَارراَلمه َفرر هنت َمررنه اْسررَتَ اَع َنْن َيْفَهررَم بهاأْلَْوَبررحه الترريه بهاْلَجلهيررله مه

ررررًلا ي َ  َيْعرهفلررررهل إه ت اأْلََقُلرررروَن َوَلررررْم َيالررررْن ملْلغه ِت إهَلررررى اأْلَْرَمررررضه الترررريه َفررررَأْخَرَج َعَعرررراَلى  َيررررْنَح
ْم  ملَخاَطَلاعهررهه فهرري ررْن هليلهررا َمررا يلْ ررنهعلهل ررول مه رروَ ٍ  لهررَيْفَهَم اْلَعامت رروه َخْل هررهه فهرري َنْهَلررى صل ملَحاهت

                                                 

هر(، دا  982عود العمادي، )ت  ألبي الس ،إ شاد الع ل السليم إلى ملايا الاتال الاريم (7)
 .  2/247، .ت .بيروت، د ،إحياء التراث العربي

 .152لمحمد نبو الفتح البيانوني، صررر، المدخل الى علم الدعو  ((8
 .4هيو   سو   إبراهيم (9)
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رررررْم  رررررْن َنْدَنا هَهرررررا َمرررررا يلَربترررررى َعَلرررررى َمرررررا َنْدَ َ رررررهل َفهل رررررول َوَعْفَهرررررَم اْلَخرررررَواُ  مه جت َوَعْلرررررَلملهلمل اْلحل
َ َلاءه   .(10)اْلخل
  الماهجأالحسي: .3

 ، ويعتمد على المشاهداتوي اليي يرعال على الحواسهو المنه  الدع
  .(11)والتجا ل 

الرل َعَعاَلى َيْدعلو  لاده فهي اْل لْرهن إهَلى َمْعرَفته من َطرهي ين "  ي وك ابن القيم     
ك هَياعه المشهود  النمظر فهي مفعو عه َوالثتانهي التفار فهي هَياعه وعدبمرها َفتل َنحدهَما

ه هَياعه المسموعو المع ولو  .(12)"َوَهيه
 

 األول بحثامل
 :املنهج العاطفي 

 اآلعيو  الي وسوف نتحدث عن هيا الملحث من خالك الم     
 

 األول طلبامل
 أسـلوب املوعظـة احلسـنة:

 الموعظةألًغة:أ
َظًو وموع      ظلهل عه َظول  الموعظو. َوَعْظتل الرمهَل نَعه َظَو، العه ظو. واعتَعَ   ع بمل العه

وهو عيكيرل  إيماه الخيَر ونحَوه ممما يرُق له قلللهل 
َ ( بهَغْيرههه  ،(13) يدل َمْن )ولعه عه يلَ اكل  الست

                                                 

 ،محمد نبو الفضل إبراهيم  عح يق ،هر(911للسيوطي )ت   ،زع ان في علوم ال رهنا (10)
 .4/60 م،1974هر/ 1394 ،لعامو للاتالالهيئو المصريو ا

 .214لمحمد نبو الفتح البيانوني، صررر، المدخل الى علم الدعو  (11)
 1393، 2ط بيروت، ،هر(، دا  الاتي العلميو751 بن قيم الجوزيو )المتوفى    الفوا د (12)

 20م، صرررر 1973 -هرر 



 دعوة المشركين إلى توحيد رب العالمين                          د. حسين حميد عباس بشير منهج القرآن الكريم في
 

 والتربوية اإلنسانية واالجتماعيةمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث 

 

299 

َوالشت هُي َمنه )اعتَعَ ( بههه َرْيرلهل 
، وياون (15)  النصح والتيكير بالعواقيوالوع  .(14)

عيكير    تلا ، وقيل، والنظر وا عبالترريي والترهيي، وال صص واألخلا 
 .(16)لإلنسان بما يلين قلله من دوال وع ال

 الموعظةأاصطالًح :
هي ذلك الاالم الرقيق المهيل، اليي يم  شغاف ال لول، وي لفها، و       

ينفرها، واليي يخاطي بحسنه ف ر  ازيمان في كل إنسان، واليي يدخل ال لول 
 . (17)، وحر  على الخير للمدعوم برفق، ويم  المشاعر في محلو

 نست ي  ال وك بأن الموعظو هي الاالم الرقيق المهيل، اليي سبق ماوم     
يحمل في طياعه النصح واز شاد بأسلول هيال، يم  ال لول، ويهدي الع وك، 
ويشرح النفوس والصدو ، لينير د ول الحا د والتا ه والحيران، بالبينو والحجو 

 .وعوحيد  ل األنام لبرهان، ل لاد وا
أَنواعأالموعظة:

أأ (18)ين سم الوع  إلى قسمين      

                                                                                                                       

مهدي المخلومي، وإبراهيم   قعح ي، هر(170للخليل بن نحمد الفراهيدي )ت    ،العين (13)
 ماد  )عوذ(. 2/228ت،  .د ، دا  وماتلو الهالك، السامرا ي

هر(، عح يق  يوسن الشيخ محمد، الماتلو 666  ختا  الصحاح، ألبي بار الرازي )تم (14)
 ، ماد  )عوذ(.1/342، م1999هر / 1420، 5صيدا، ط -الدا  النموذهيو، بيروت -العصريو

هر(، عح يق  نحمد عبد الغفو  ع ا ، دا  العلم 393لجوهري )ت  معجم الصحاح، ل (15)
  لسان العرل،  بن منظو ، 3/1181م، 1987 - هر 1407، 4بيروت، لبنان، ط –للماليين 

 .7/466هر،  1414 - 3بيروت، ط –دا  صاد  
 . 7/466لسان العرل،  بن منظو ،  (16)
ل رهن والتو ا  وازنجيل والعلم، لعبد المجيد الرد الجميل على المشااين في ازسالم من ا (17)

 -هر 1424، 2مصر، ط –منصو   حامد صلح، دا  المنا   للنشر والتوزي  والترهمو، ال
 .25، صررررم2003
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أالتعنيم: .1 وياون ببيان ع ا د التوحيد، وبيان األحاام الشر يو  وعظ
الخمسو  من الواهي، والحرام، والمسنون، والماروه، والملاح، م  مراعا  
 ما يناسي كل طل و، وينلغي نن عساق هيه األحاام مساق الوع ، و 

 التأدير، ونسلول ال رهن على هيا،خالًيا من وسا ل ونساليي  عسرد سرداً 
أيبين الحام م روٍنا بالترريي، نو الترهيي، نو الجم  بين األمرين.

ومن هيا نست ي  نن ن وك نن هيا ال سم يأخي بمجام  ال لول، وحينئي      
وف من الضالك ي  والخعست بل الع ا د واألحاام برغلو واشتياق للعمل، وبالح

 وطوك األمل.
أأ .2 وياون بتحديد األخالق الحسنو  كالحلم واألنا ، والصبر وعظأالتأديب:

وبيان هدا ها ومنافعها على الفرد والمجتم ،  والارم، والوفاء، واألمانو...
والحث على التخلق بها والتلامها، وعحديد وععريف األخالق السيئو  

والجبن، واللخل، والتحيير من   الغضي، والعجلو، والغد ، والجلع،
 .ها وسلبياعها على الفرد والمجتم ا عصاف بها، وبيان هدا  

ونسلول الموعظو الحسنو نص عليه ال رهن الاريم نصًا صريحًا ونمر      
ْعَظْةأ)باستخدامه، حيث قاك هللا ععالى   أَوالسَموس َمْة أْب لسْحكس َِ بْ  أَْ ِْيْ  ََ أ أْإَلى ُع ادس

فهيه اآليو الاريمو نْصل عظيم من نصوك الدمعو  إلى هللا  فهي  .(19)(السَحَسَاةْأ
امو في ال وك، واللمهين في الخ ال، وندل المجادلو، وحسن الحوا ، عدعونا  إلى الحه

وسعو الصد ، وازنصات إلى ه اء اآلَخرين من رير ذمم وع ري  وعوبيخ، واستعماك 
 نسلول التوهيه واز شاد والتيكر  واللين.

                                                                                                                       

 سالو دكتو اه ، لسعيد بن علي بن وهي ال ح اني، ف ه الدعو  في صحيح ازمام اللخا ي ( 18)
الر اسو العامو زدا ات اللحوث العلميو ، ازسالميومنشو  ، من هامعو ازمام محمد بن سعود 

 .1/627، هر1421، 1ط، وازفتاء والدعو  واز شاد
 .125هيو   النحلسو    (19)
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ينه "    قاك هللا ععالىي وك فخر الدين الرازي       لهيَن إهَلى الدمه َياَء اْلَاامه اْدعل اأْلَْقوه
يتول ا ْقَنا ه َ  هلل اْلَي هينهيتول اْزه يتول اْلَي هينهيتول َوَعَوامت اْلَخْلقه بالدت ينل اْلَ ْ  ه لظتنمهيتول، اْلَحقمه باْلَبَراهه

"َوالتتَاُلمل َمَ  اْلملشَ  بهيَن بهاْلَجَدكه َعَلى ال ترهيقه اأْلَْحَسنه اأْلَْ َمله أ.(20)اره
ََ أقاك ععالى   ،ومن الموعظو الحسنو ما قاله هللا ععالى لألسرء المشركين     

ًراأيُأ أَخيس ُأْفيأُُْنوْبُكمس ُا َنْمأ عس أََ َرىأْإنس َس َ أْمَقأاألس ْدَُكمس أْفيأََيس أْلَمقس أُْ س ِْيُّ ًراأََيَُّه أالاا أَخيس ْتُكمس ؤس
ْحيمٌأ أَْ ُأَغُفوٌْ ُا أَو أَلُكمس أَوَيغسْفرس ُكمس ْمما أَُْخَذأْماس

 -نيها النبي الاريم -ني قل لهم. (21)
ْم إيمانا وعصدي ا وعلما على اعلاع الحق ونبي الافر والعناد  إهْن َيْعَلمه َّللاتل فهي قلللوبهال

ْنالْم من َي مه متا نلخه فداء، بأن يخلفه عليام في الدنيا، ويمنحام الثوال  يلْ عهالْم َخْيرًا مه
من وعده م  من همن وعمل صالحا  -- الجليل في اآلخر  ول د صدق هللا
  .(22)ه  ء األسرء، فأع اهم الاثير

وهيا رايو المالينو والمالطفو في دعوعهم إلى ازسالم، وننم هللا سيعوبهم عن    
 .-و سوله --ا لإلسالم وهبوا إلى هللاالفديو التي نخيت منهم إن هم نذعنو 

 
 الثاني املطلب

 :اهلل على عباده املستوجبة شكره التذكري بآالء
ومن  ،خل ه بنعم كثير    ععد و  عحصىإن هللا سلحانه وععالى قد ننعم على      

نعظم فوا د نعم هللا ععالى ا ستد ك بها على المنعم، ف ن فيها الدليل عليه وعلى 
ه وعلمه وحامته ووحدانيته، فاهلل علا   وععالى منم علينا بأن هعل لنا السم  قد ع

                                                 

بيروت،  –هر(، دا  إحياء التراث العربي606مفاعيح الغيي، لفخر الدين الرازي )ت    (20)
 .20/287انظر  ،هر 1420 -3ط
 .70( سو   األنفاك  هيو 21)
التفسير الوسيِ لل رهن الاريم، لمحمد سيد طن اوي، دا  نهضو مصر لل لاعو والنشر  (22)

 . 6/162م، ينظر  1998، 1ال اهر ، ط –والتوزي ، الفجالو 
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واألبصا  واألفئد  بعد نن نخرهنا من ب ون نمهاعنا   نعلم شيًئا، ووهه األنظا  
 .د ها وموهدها وننه هدير بال لاد وقر   لاده بها ليدفعهم إلى التفاير في مص

وينبهه إلى ما يرع  فيه ازنسان من  ،الغافل والتيكير بنعم هللا يوق  ال لي     
والدخوك في  ،خيرات عظيمو ونعم هليلو، فياون ذلك ندعى لالستجابو لهدي هللا

طاعته، ليلك ذكر األنبياء نقوامهم بنعم هللا طالبين منهم عوحيده ونبي ما يعبدون 
 .(23)من دونه من األنداد واألودان

ايم في كتابه، وهيل بها قلول الاثير من فهي سنو كونيو هدرها هللا الح     
 لاده، وهدء بها من زاغ عن التصديق بميعاده، واستن بها السا رون على شرعته 

 ومنهاهه.
على هيا النه   -- ول د سا  األنبياء والرسل الساب ين على سيدنا محمد     

 ذكر قومه --عليهم، فسيدنا هود  --ال ويم فيكروا نقوامهم بنعم هللا
بنعمتين من نعم هللا عليهم هما نعمو ا ستخالف من بعد ال وم المغرقين قوم نوح، 

 ونعمو ال و  الجسمانيو التي خصهم هللا بها.
أَعَنىأ-  - قاك ععالى على لسان هودأأأأأ ُكمس بْ  أَْ ٌرأْمقس أْذكس أَج َاُكمس أََنس ُتمس َََوَعْجِس

أْإذسأ ُكُروا أَواذس ُكمس أْلُياْذَْ ُكمس أْماس ُجٍ  أْفيأالسَخنسْقأأَْ أَوَزاَدُكمس أُنوٍح ْم أَْوس أَبعسْد أْمقس أُخَنَف َا َجَعَنُكمس
ْنُحونَأ أُتفس ْأَلَعناُكمس ُا ُكُرواأآَّلَاأ َطًةأَف ذس َبسس

(24). 
ذكر قومه بنعمتين من نعم هللا ععالى عليهم هما نعمو  --وصالح     

 صو  في السهل ا ستخالف من بعد ال وم المهلاين قوم عاد، ونعمو بناء ال
هلولهَها  واعخاذ الاهوف في الجلاك ي وك ل ومه  ْن سل يلوَن مه َوَبوتَن لْم فهي اأَلْ ضه َعتتخه

                                                 

هر 1405، 1( ع يد  التوحيد في ال رهن الاريم، لمحمد نحمد ملااوي، ماتلو دا  اللمان، ط23)
 . 230صرررر م،1985 -
  .69هيو   ( سو   هود24)
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وا  يَن َواْذ لرل ده وا ه َء َّللاته َو  َعْعَثْوا فهي اأَلْ ضه ملْفسه َلاَك بليلوعًا َفاْذ لرل تلوناْلجه و ًا َوَعْنحه قلصل
نْ إهْذ َهَعَلال  َلَفاَء مه َبْعده َعادٍ  ْم خل

(25). 
على  لاد    ععد و  عحصى ويمان ع سيمها إلى قسمين  --ونعم هللا       

 على النحو التالي 
 نعمأَنعمأهللاأبه أعنىأعب دهأعنىأوجهأاإلجم ل:أ-َوَّلًأ

أَم أومن اآليات التي عدك على هيا النوع قوله ععالى         ُهَوأالاْذيأَخَنَقأَلُكمس
ضْأ َْس ٍاأأْفيأاألس أَشيس َم َواٍتأَوُهَوأْبُك ْ  ََ َعأ بس ََ أ َم ْاأَفَسوااُهقا َتَوىأْإَلىأالسا َس أا َجْميًع أُثما

َعْنيمٌأ
اْعَلْم َننت َهَيا هلَو النمهْعَمول الثتانهَيول التتهي َعمتته "  الدين الرازي  فخري وك . (26)

ْم َوَما َنْحَسَن َما َ َعى َّللاتل  ْنتهَفاَع اْلملَالتفهيَن بهَأْسرههه ْلَحاَنهل َوَعَعاَلى َهَيا التتْرعهيَي َف هنت ا ه  سل
وكه اْلَحَيا ه َفلهَهَيا َذَ َر َّللاتل َنْمَر اْلَحَيا ه َنوتً  دلمت  َماءه إهنتَما َيالونل َبْعَد حلصل  بهاأْلَْ ضه َوالست

،... َوَنمتا َقْولل َنْعَلَعهل به  َماءه َواأْلَْ ضه ْكره الست ُك َعَلى َننت اْلَمْي لوَ  َبْعَد ) هل يه َو َيدل َلالْم( َفهل
ينه َوالُدْنَيا، َنمتا فهي الُدْنَيا َفلهيلْصلهَح َنْبَداَنَنا َولهَنَتَ وت  َنا فهي الدمه َْهله اْنتهَفاعه ء بههه َقْولههه َخَلَق أله

ْستهْدَ كه بههَ  ينه َفلهاله عْ َعَلى ال تاَعاته َوَنمتا فهي الدمه هه اأْلَْشَياءه َوا ه  .(27)"تهَلا ه بهَهايه
ْضأ :وقوله ععالىأأأأأ َْس َم َواْتأَوَم أْفيأاألس أَم أْفيأالسا َرأَلُكمس خا ََ أ َ ُا أ اأََنا أَتَروس َََلمس

أعْأ ْر أْبَغيس ْ ُا أ أْفي أََُج ْدُل َمقس َْ أالاا  أَوْمَق أَوَب ْطَاًة أَظ ْهَرًة أْنَعَمُه ُكمس أَعَنيس َبَغ َس أَوََّلأَوََ ٍم نس
ُهًدىأَوََّلأْكَت ٍبأُمْايرٍأ

(28). 
ْم َما       َر َلهل َر ه، بهَأنتهل َسخت ْم فهي الُدْنَيا َواآْلخه هه َعَلْيهه َي لوكل َعَعاَلى ملَنبمهًها َخْلَ هل َعَلى نهَعمه

ْم، َوَما يلخْ  ْم َوَنَها ههه يئلوَن بهَها فهي َلْيلههه وٍم َيْسَتضه ْن نلجل ْن في السموات مه َلقل فهيَها مه
ْم فهي  ْم َسْ ًفا َمْحفلوًظا، َوَما َخَلَق َلهل َسَحاٍل َوَنْمَ اٍ  َوَدْلٍ  َوَبَرٍد، َوَهْعلههه إهيتاَها َلهل

                                                 

 .74( سو   األعراف  هيو 25)
 .29 هيو  الل ر  سو   (26)
 .2/37978مفاعيح الغيي، لفخر الدين الرازي،  (27)
 .20هيو   سو   ل مان( 28)



 مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

304 

َرَ   ْم نهَعَمهل الظتاهه وٍع َودهَماٍ ، َوَنْسَلَغ َعَلْيهه ْن َقَراٍ  َوَنْنَهاٍ  َوَنْشَجاٍ  َوزل ل اأْلَْ ضه مه
َنَو مه  لمههه َما َواْلَلاطه ، دلمت َمَ  َهَيا كل َلله ، َوإهَزاَحوه الشَله َواْلعه له َوإهْنَلاكه اْلالتليه ْن إهْ َساكه الُرسل

 . له هه َوإهْ َساكه الُرسل يده ه، َنْي  فهي َعْوحه كل فهي َّللات ْم َمْن يلَجاده ْنهل ْم، َبْل مه ُلهل هَمَن النتاسل كل
يَحٍو، َوَ  كهَتاٍل َمْأدلوٍ   َوملَجاَدَلتههه فهي َذلهَك بهَغْيره  ٍو َصحه ْن حلجت ْلٍم، َوَ  ملْسَتَنٍد مه عه

يحٍ   .(29)َصحه
وكل ذلك داكم على نن هللا وحده هو المعبود اليي   عنلغي ال لاد  إ  له       

 .ونن ما يلدعى من دونه هو اللاطل وننه هو ازله الحق،
أتفصي :نعمأَنعمأهللاأبه أعنىأعب دهأوجهأالأ-ث ني ًأ
هللاأ:ىك على هيا النوع منها قوله ععالال رهن الاريم حافل باآليات التي عدإن     

ًْ أ زس َرَجأْبْهأْمَقأالثاَمَراْتأْْ َم ْاأَم ًاأَفَأخس َضأَوََنَزَلأْمَقأالسا َمَواْتأَواأَلْس الاْذيأَخَنَقأالسا
أْفيأالسَبحسأ ْرَي أْلَتجس َِ ُفنس أالس أَلُكُم َر خا ََ أَو َْألاُكمس َه  أاأَلنس أَلُكُم َر خا ََ أَو رْْه أْبَأمس رأَلُكُمأأْر خا ََ َو

َْأ أَوالااَه   َ أالنايس أَلُكُم َر خا ََ أَو يَق أَدآْئَِ َيَمَر أَوالس َس مس ُتُموُهأأالشا َألس ََ أ أَم  أمْ قأُك ْ  َوآَت ُكم
ٌْأ أاإْلنَس َنأَلَظُنوٌمأَكفا  ُصوَه أْإنا واسأْنعسَمَتأهللاأََّلأأُتحس َوْإنأَتُعدُّ

(30). 
  هللا اليي ننشأ السماوات واأل ض من رير شيء نيها الناس، قاك ال بري      

َر  الل ع، فأدمرت  زقا لام عأ لونه وننلك من السماء ريثا نحيا به الشجر و  َوَسخت
ْلَك لهَتْجرهَي فهي اْلَلْحره بهَأْمرههه( لتركبونها وعحملو  ن فيها نمتعتام من بلد إلى بلد َلالمل اْلفل

ْمَ  َواْلَ َمَر( يتعاقلان وَ ) َر َلالمل الشت َر َلالمل األْنَهاَ ( ماؤلها شرال لام، )َوَسخت َسخت
َر َلالمل اللتْيَل  عليام نيها الناس بالليل والنها ، لصالح ننفسام ومعاشام )َوَسخت

                                                 

هر(، عح يق  سامي بن محمد سالمو، دا  774( عفسير ال رهن العظيم،  بن كثير )ت  29)
  .6/347م، 1999 -هر 1420، 2طيلو للنشر والتوزي ، ط

 ظر نيضًا وان   
هر(، عح يق  نحمد البردوني وإبراهيم 671الجام  ألحاام ال رهن، لل رطبي )ت    -

 .14/73 انظر ، م1964 -هر 1384، 2ال اهر ، ط –نط يش،  دا  الاتي المصريو 
 .34 - 32( سو   إبراهيم  اآليات 30)
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َوالنتَهاَ ( يختلفان عليام باعت ال، إذا ذهي هيا هاء هيا بمنافعام وصالح 
، فهيا لام لتصرمفام فيه لمعاشام، وهيا لام للسان عسانون فيه، و حمو نسلابام

منه بام، ونع ا م م  إنعامه عليام بما ننعم به عليام من عسخير هيه األشياء 
التي سخرها لام والرزق اليي  زقام من نلات األ ض ورروسها من كل شيء 

 .(31)سألتموه، و ربتم إليه شيئا
ُهأر نعمًا كثير   بعد نن ذك --وقاك       أْماس أْلَتأسُكُنواس َر َبحس أالس َر خا ََ أالاْذيأ َوُهَو

أْمقأ َتُغواس أَوْلَتِس أْفيْه أَمَواْخَر َِ ُفنس أَوَتَرىأالس َبُسوَنَه  أَتنس َيًة أْحنس ُه أْماس ْرُجواس َتخس أَوَتسس أَطْريًّ  ًم  لحس
ُكُرونَأَفضسأ أَتشس أَوَلَعناُكمس يَأْنْه َْ َوا أَْ ْض أَوََلسَيىأْفيأاأَلْس َُأأ* أَو َه ًْا أَوََنس أْبُكمس أَتْميَد ُِاًلأََن

َتُدونَأ أَتهس َتُدونَأأ*أَوَعالَم تٍألاَعناُكمس أَيهس أُهمس ْم أَكَمقأَّلاأَوْب لااجس ُنُق أَََفالأأ*أَََفَمقأََخس ُنُق ََخس
ْحيٌمأَتَذكاُرونَأ أْا أهللاأَلَغُفوٌْ ُصوَه أْإنا واسأْنعسَمَةأهللاأََّلأُتحس *أَوْإنأَتُعدُّ

(32). 
، َوَيْمَتُن "  كثيرقاك ابن       َم اأْلَْمَواجه يرههه  اْلَلْحَر اْلملَتاَلطه يلْخبهرل َعَعاَلى َعْن َعْسخه

، َوإهْحاَللههه  يَتاَن فهيهه َمَك َواْلحه يرههه لهلُر لوله فهيهه، َوَهْعلههه الست ْم، َوَعْيسه هه بهَتْيلهيلههه َلهل َلاده  َعَلى  ه
هه َلْحَمَها حَ  َلاده ره له ه لهئه َواْلَجَواهه َن الَّلت ْحَرامه َوَما َيْخلل لهل فهيهه مه يتَها َوَميمهَتَها، فهي اْلَحلمه َواْزه

يرههه اْلَلْحَر  وَنَها، َوَعْسخه ْلَيًو َيْلَلسل ْن َقَرا هَها حه َلاده اْستهْخَراَهَها مه يلههه لهْل ه النت هيَسوه، َوَعْسهه
ي لهَحْمله الُسفلنه التتهي َعْمخل  َواسه َن الرت رلهل دلمت َذَ َر َعَعاَلى اأْلَْ َض، َوَما َهَعَل فهيَها مه

ْن  ، َوَهَعَل فهيَها َنْنَهاً ا َعْجرهي مه يدل ، لهَت هرت اأْلَْ ضل َوَ  َعمه َياته َلاكه الرتاسه َخاته َواْلجه امه الشت
، َيْنلل ل فهي  َلاده ْزًقا لهْل ه ٍ  هَخَر، َمَااٍن إهَلى َمَااٍن هَخَر،  ه َْهله َمْوبه ْزٌق أله ٍ  َوهلَو  ه َمْوبه

ي  لل إهَلى اْلَبَلده التيه َلاَك َواآْلَ اَم، َفَيصه َفَيْ َ  ل اْللهَ اَع َواْلَبَرا هَي َواْل هَفاَ ، َوَيْخَترهقل اْلجه
مَ  َي َسا هَرٌ  فهي اأْلَْ ضه يلْمَنًو َويلْسَرً ، َوَهنلوًبا َوشه َْهلههه. َوهه ر أله خمه اً  َوَشْرًقا َوَرْرًبا، َما سل

يًنا َوَعْنَ  ه ل في وقت، وما بين نل  وهم ...  َيًو َعْجرهي حه َغاٍ  َوكهَلاٍ ، َوَنْوده َبْيَن صه

                                                 

م سسو  ،شا رنحمد محمد  ، عح يق هر(310لل بري )ت   ( هام  البيان في عأويل ال رهن،31)
 .16/13،14انظر  ،م2000 -هر 1420، 1ط ،الرسالو

 .18 - 14اآليات   سو   النحل (32)
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ْن بهاَلٍد إهَلى بهاَلٍد، َحتتى إهنتهل َعَعاَلى  ًقا يلْسَلكل فهيَها مه بلاًل َنْي  طلرل َوَكَيلهَك َهَعَل فهيَها سل
َما َمَمرًّا َوَمْسَلًاا... دلمت َقاَك َعَعاَلى ملَنبمهًها َعَلى َلَيْ َ  ل اْلجَ  َبَل َحتتى َيالوَن َما َبْيَنهل

، التتهي َ  َعْخللقل َشْيئً  َن اأْلَْوَدانه َواهل مه وَن َما سه َلاَد ل إه ت َلهل دل ي اْل ه ا َعَظَمتههه، َوَننتهل َ  َعْنَلغه
ونَ  ا َقاَك َبْل هلْم يلْخَل لوَن  َولهَهيَ  ْم  َفَمْن َيْخللقل َكَمْن َ  َيْخللقل َنَفال َعَي ترل دلمت َنبتَههل

ْم، َفَ اَك  ْم َوإهْحَسانههه إهَلْيهه وَها إهنت  َعَلى َكْثَر ه نهَعمههه َعَلْيهه ه َ  علْحصل َوإهْن َععلُدوا نهْعَمَو َّللات
يٌم  َنْي  َيَتَجاَوزل  هه َلَعَجْلعلْم َعنه  َّللاتَ َلَغفلوٌ  َ حه ي ه نهَعمه ْاره َهمه َعْنالْم، َوَلْو َطاَلَلالْم بهشل

ْفتلْم َوَعَرْ تلْم، َوَلْو َعيتَبالْم َلَعيتَبالْم َوهلَو َرْيرل َظالهمٍ  َلالْم،  اْلقهَيامه بهَيلهَك، َوَلْو َنَمَر لْم بههه َلَضعل
يٌم، َيْغفهرل اْلَاثهيرَ  يره َوَلاهنتهل َرفلوٌ  َ حه  .(33)، َويلَجازهي َعَلى اْلَيسه

بد لها من منعم، وهيه النعم الاثير  على عجد  ازشا   إليه نن النعمو   ومما     
ازنسان إنما هي من صن  هللا الواحد   شريك له، ليلك وهي على ال لاد شار 

أ.المنعم وعوحيده
أ

 الثالث طلبامل
 الرتغيب والرتهيب:

أالترغيبألغة:
يَ       َ  فهيهه، والرتْغلو َيْرَريل َ ْغلو إهذا َحَرَ  َعَلى الش َ ره ، وَطمه الُس اكل  يءه

َي  َله  نَْع اه َما َ ره يءه و رتَبنهي، بهَمْعًنى. وَ غت أ.(34)وال تَم . وَنْ َرَبنهي فهي الشت

                                                 

 .564-563 -4/562( عفسير ال رهن العظيم،  بن كثير، انظر 33)
هر(، د اسو 395 بن فا س )ت   مجمل اللغو،  1/422( لسان العرل،  بن منظو ، 34)

م، 1986 -هر  1406 -2بيروت، ط – الرسالو وعح يق  زهير عبد المحسن سل ان، م سسو
هر(، عح يق  طاهر 606النهايو في رريي الحديث واألدر،  بن األدير )ت    1/388انظر 

م، 1979 -هر 1399بيروت،  -محمود محمد ال ناحي، الماتلو العلميو -نحمد اللاوء 
2/237   . 
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أالترهيبألغة:
ممه، و َ       ، َيْرَهيل َ ْهلًو و لْهلًا، بهالضت َي، بهاْلَاْسره ، َني خاَف،َ هه  َهلًا، بهالتتْحرهيكه

يَء َنْ َهللهل َ َهلًا وَ ْهلًو، ني  خفته. وَنْ َهي فالناواسترهله، إذا نخاَفه ْبتل الشت  .(35)وَ هه
  الترغيبأاصطالًح :

هو كل ما يشوق المدعوم إلى ا ستجابو وقبوك الحق والثلات عليه     
(36). 

  والترهيبأاصطالًح :
حي  المدعوت من عدم ا ستجابو نو  فض الحق نو عدم كل ما يخيف وي     

أ.(37)الثلات عليه بعد قبوله
هيا األسلول ناف  م  ن ثر الناس اليين   يأعون إلى الحق إ  بترريبهم و      

ي الناس في  حافلبنتا   إيمانهم نو عخويفهم عواقي كفرهم، وال رهن الاريم  بما يررمه
ن  فضها، مما يدك د لو قاطعو على نهميو هيا قبوك دعو  ازسالم والتحيير م

 سلول. األ
ْنَفااُهمأْفيأقاك ععالى        َتخس أالصا ْلَح ْتأَلَيسس أَوَعْمُنوا ُكمس أْماس أالاْذيَقأآَمُاوا ُ ُا أ َوَعَد

أالاْذي أْديَاُهُم أَلُهمس أَوَلُيَمكْ َاقا ْنْهمس َِْس أ أْمقس أالاْذيَق َنَف َتخس َس أا أَكَم  ْض أأاأَلْس أَلُهمس َتَضى اْس
ًئ  ْرُكوَنأْبيأَشيس ُُِدوَنْايأَّلأَُشس عس ًا أََ أََمس ْفْهمس أَبعسْدأَخوس أْمقس َلااُهمس دْ  َوَلُيَِ

لى  ، وقوله ععا(38)
أْإناُهأَك َنأَغفا ًْا) باُكمس َتغسْفُرواأَْ َس َْاًْاأ*ُْنسُتأا أْمدس ُكمس َم َاأَعَنيس ْ أالسا َْ َواٍلأأ*ُيرس أْبَأمس ُكمس ْددس َوُيمس

                                                 

ن نحمد الفراهيدي، انظر   العين، للخليل ب1/436( لسان العرل،  بن منظو ، انظر 35)
هر(، عح يق  نحمد عبد الغفو  393  الصحاح عاج اللغو وصحاح العربيو، للجوهري )ت 4/47

 .1/140م، انظر 1987 - هر1407، 4ط بيروت، –ع ا ، دا  العلم للماليين 
 .437م، صرررر2001-هر1421( نصوك الدعو ، عبد الاريم زيدان، م سسو الرسالو، 36)
  الصفحو نفسها. ،السابق( المره  37) 
 .55( سو   النو   هيو 38)
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َه ًْا أََنس أَلُكمس َع س أَوَيجس أَجاا ٍت أَلُكمس َع س أَوَيجس َوَبْايَق
َتَي ُمواأ :وقوله ععالى. (39) َس أا َوََلاوس

أَم ًاأَغَدْ ًأ َا ُهمس َييس َس َعَنىأالطاْريَيْةأأَل
(40) . 

ٍنأمَأوي وك ععالى في الترهيي        أَْرس أْمقس ْنْهمس َِْس أ َا أْمقس أََهسَنكس أَكمس ا أَيَروس أَََلمس كااا ُهمس
ْريأ أَتجس َه َْ أاأَلنس َا  أَوَجَعنس َْاًْا أْمدس ْهمس أَعَنيس َم َا أالسا َا  نس ََ أَوََْس أَلُكمس أُنَمكْ قس أَلمس ْضأَم  ْفيأاأَلْس

ًن أآَخْريقَأ أَْرس أَبعسْدْهمس أَوََنَشأسَن أْمقس أْبُذُنوْبْهمس َا ُهمس أَفَأهسَنكس ْتْهمس أَتحس ْمقس
  ، وقوله ععالى(41)

ْسيرُأ) أََ أَفَنمس ْهمس ُأَعَنيس ُا أَدماَرأ ْنْهمس َِْس أ َفأَك َنأَع ْقَبُةأالاْذيَقأْمقس ْضأَفَياُظُرواأَكيس واأْفيأاأَلْس
َث ُلَه  أََمس َك ْفْريَق َوْلنس

أْمثسَ أوقوله ععالى   (42) أَص ْعَيًة ُتُكمس أََنَذْس أَفُي س َرُضوا أََعس َفْإنس
َص ْعَيْةأَع ٍدأَوَثُمودَأ

(43). 
ى  بين الترريي والترهيي في ال رهن، كما قاك ععال - -ي رن هللاوكثيرا ما       

أْفيأ) ُنَوُكمس َج ٍتأْلَيِس َقأَبعسٍضأَدَْ أَفوس أَبعسَضُكمس َفَع ْضأَوَْ َْس أَخاَلْئَفأاألس أالاْذيأَجَعَنُكمس َوُهَو
ْحيمٌأ أَْ أَلَغُفوٌْ أَوْإناُه ْعَي ْب أالس ْريُع ََ أ َِ با أَْ أْإنا أآَت ُكمس َم 

  عالىوقاك ع ،(44)
أَلُذوأ َِ با أَْ أَوْإنا َمُثاَلُت أالس ْنْهُم َِْس أ أْمقس أَخَنتس أَوَْدس أالسَحَسَاْة  َ َِْس أ َئْة يْ  أْب لسا َِ َتعسْجُنوَن َوَيسس

ْعَي ْبأ أالس أَلَشْديُد َِ با أَْ أَوْإنا ْمْهمس أُظنس أَعَنى أْلناا ْس ْفَرٍة َمغس
َنِْ ئسأ :وقاك ععالى ،(45)

َغفُأ حْأْعَب ْديأََنْ يأَََن أالس أالرا َْليمُأيمُأوُْ َعَذاُبأاألس أَعَذاْبيأُهَوأالس *أَوََنا
  ، وقاك ععالى(46)

أَلَشْديدٌأ َِ بْ  أَبطسَشأَْ ْدُئأَوُيْعيدُأ*أْإنا أالسَوُدوُدأْإناُهأُهَوأُيِس َغُفوُْ *أَوُهَوأالس
(47). 

                                                 

 .12-10( سو   نوح  اآليات 39)
 .16( سو   الجن  هيو 40)
 .6( سو   األنعام  هيو 41)
 .10( سو   محمد  هيو  42)
 .13( سو   فصلت  هيو 43)
 .165( سو   األنعام  هيو 44)
 .6( سو   الرعد  هيو 45)
 .50-49( سو   الحجر  اآليات 46)
 .14-12   البروج  اآليات ( سو 47)
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فهيا نسلول من األساليي التي اعتمد عليها ال رهن الاريم، في إدلات وحدانيو      
لما له من عأدير على النف  اللشريو المجبولو على محلو ما ينفعها،  --هللا

 .  عليه، وكره ما يضرها والنفو  منهومن دم ازقلاك 
 

 املبحث الثاني
 --يف الدعوة إىل توحيد اهلل  املنهج العقلي

  اآلعيو  اليوسوف نتحدث عن هيا الملحث من خالك الم     
أ

 األول طلبامل
 لضرب األمثا

دعو  المشركين إلى وحدانيو  من الوسا ل التي استعملها ال رهن الاريم في     
برل األمثاك للتيكير والوع  وا عتلا ، وزيضاح المعنى الخفى،  --هللا

وع ريي الشيء المع وك من الشيء المحسوس، وعرض الغا ي في صو   
، وندبت في المشاهد  فياون المعنى اليي برل له المثل نوق  في ال لول

يكر بعض األمثلو التي بربها النفوس، ونسرع في الفهم وا متثاك وسوف ناتفي ب
   ي كتابه العليل على النحو التاليف --هللا

أكرم دأاشتدتأبهأالريحأفيأيومأع صف:أأ-المث أاألول
كيف ياون مآك نعمالهم،  --برل هللا ععالى مثاًل لمن عبد م  هللا ريَره أأأأأ

ٍمأ الى في وك عع يُحأْفيأَيوس أْبْهأالرْ  تس َتدا أَكَرَم ٍدأاشس َم ُلُهمس أََعس َمَثُ أالاْذيَقأَكَفُرواأْبَربْ ْهمس
َبْعيدُأ اَلُلأالس أُهَوأالضا َِ ٍاأَذْل وَنأْمما أَكَسُِواأَعَنىأَشيس ْدُْ يس َع ْصٍفأََّلأََ

فهيا مثٌل ، (48)
كفروا يوم القيامو، التي كانوا بربه هللا ألعماك الافما  ف اك  َمَثلل نعماك اليين 

يعملونها في الدنيا يلعملون ننهم يريدون هللا بها، َمَثلل  ماٍد عصفت الريح عليه في 
                                                 

 .18( سو   إبراهيم  هيو  48)
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يومه  يح عاصٍن، فنسفته وذهبت به، فايلك نعماك نهل الافر به يوم القيامو،   
ونها هلل يجدون منها شيًئا ينفعهم عند هللا فينجيهم من عيابه، ألنهم لم ياونوا يعمل

 .(49)خالًصا، بل كانوا يشركون فيها األودان واألصنام
أكشجرةأطيبةأَوأخِيثة:أ-ث أالث نيالم

برل هللا سلحانه وععالى مثاًل لالمو التوحيد بالشجر  ال يلو، ومثاًل لالمو أأأأأ
أَكْنَمةًأ الشر  بالشجر  الخبيثو ف اك ععالى  أَمَثاًل ُ ُا أ أَضَرَب َف أَكيس أَتَر َبًةأأَََلمس َطيْ 

بْ َه أ أَْ ْن أْبْإذس أْحيٍق أُك ا ْتيأَُُكَنَه  أُتؤس َم ْا, أْفيأالسا أَوَفرسُعَه  أَث ْبٌت ُنَه  أََصس َبٍة أَطيْ  َكَشَجَرٍة
أَخِْيَثٍةأ أَكَشَجَرٍة أَخِْيَثٍة أَكْنَمٍة أَوَمَثُ  أَيَتَذكاُروَن, أَلَعناُهمس أْلناا ْس َث َل أاأَلمس ُ ُا أ ْرُب َوَيضس

أمْأ ُتثاتس ٍْأاجس ََْرا أ ْضأَم أَلَه أْمقس ْقأاأَلْس أَفوس قس
أ.(50)

َن       فهيا مثل قد بربه هللا ععالى للالمو ال يلو وهي كلمو التوحيد بَأنت اْلملْ مه
َتاٍء، َنْو  ْن َصْيٍف َنْو شه لمه َوْقٍت مه ْنَها َدَمٌر فهي كل َمَثللهل َكَمَثله َشَجَرٍ ، َ  َيَلاكل يلوَهدل مه

َهاٍ ، َكَيلهَك اْلملْ مهنل َ  َيَلاكل يلْرَف ل َلهل َعَمٌل َصالهٌح هَناَء اللتْيله َوَنْطَراَف النتَها ه َلْيٍل َنْو نَ 
ينٍ  لمه َوْقٍت َوحه أ.(51)فهي كل

َوَمَثلل َكلهَمٍو َخبهيَثٍو َكَشَجَرٍ  َخبهيَثوٍ َوَقْوللهل       
، َ  َنْصَل  ،(52) ْفره اْلَاافهره َهَيا َمَثلل كل

" َلهل  ْرَيانل ، َويلَ اكل َلَها  "َالشمه لمهَه بهَشَجَر ه اْلَحْنَظله َوَ  َدَلاَت، َوشل
(53) . 

، َوَ  َيْصَعدل َلهل َقْوٌك َطيمهٌي َوَ  َعَمٌل َصالهحٌ        ، (54)َكَيلهَك اْلَاافهرل َ  َخْيَر فهيهه
هيه الشجر  اليي يلَظُن فالاافر َيَرء ننت بيده شيئًا، وهو   يست ُر و  يلْغنهي عنه ك

 .(55)بها َعَلى بلْعده نو للَجْهله بها ننها شيٌء ناف ، وهي خبيثو الجني رير باقيو

                                                 

 .16/554، لل بري، هام  البيان في عأويل ال رهن( 49)
 .26 -24( سو   إبراهيم  اآليات 50)
 .4/493( عفسير ال رهن العظيم،  بن كثير،  51)
 .26( سو   إبراهيم  هيو 52)
 .4/493( عفسير ال رهن العظيم،  بن كثير، 53)
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وفي هيا المثل من األسرا  والعلوم والمعا ف ما يليق به وي تضيه علم اليي       
ق وفروع وو ق بد لها من عروق وسابه وحامته، فمن ذلك نن الشجر   عالم 

فعروقها العلم ، شجر  ازيمان وازسالم لي ابق المشله المشله به ودمر فايلك
والمعرفو والي ين وساقها ازخال  وفروعها األعماك ودمرعها ما عوهله األعماك 
الصالحو من اآلدا  الحميد  والصفات الممدوحو واألخالق اللكيو والسمت الصالح 

عها فيه بهيه األمو  ف ذا ودبو  ،فيستدك على ررس هيه الشجر  في ال لي ،والهدء
وا عت اد م اب ا لما  ، ان العلم صحيحا م اب ا لمعلومه اليي ننلك هللا كتابه به

واألعماك  ،وازخال  قا م في ال لي ،نخبر به عن نفسه ونخبرت به عنه  سله
ُلوالسمت مشابه لهيه األصوك مناسي لها علم نن شجر   ،مواف و لألمر والهدي َوالدت

في ال لي نصلها دابت وفرعها في السماء وإذا كان األمر بالعا  علم نن  ازيمان
ال ا م بال لي إنما هو الشجر  الخبيثو التي اهتثت من فوق األ ض ما لها من 

 .(56)قرا 
أالِندأالطيبأوالِندأالخِيث:أ- لثالمث أالث

مثاًل برل هللا سلحانه وععالى مثاًل ل لي الم من الموحد بالبلد ال يي، و أأأأأ
ْنأل لي المشر  الاافر بالبلد الخبيث ف اك ععالى   أْبْإذس أَنَب ُتُه ُرُج أالطايْ ُبأََخس َنُد َوالسَِ

ُكُرونَأ ٍمأََشس ُفأاآلََ ْتأْلَيوس أُنَصرْ  َِ ُرُجأْإَّلاأَنْكدًاأَكَذْل ْهأَوالاْذيأَخَُِثأَّلأََخس بْ  َْ
أ.(57)

                                                                                                                       

هر(، عح يق  عبد الرزاق المهدي، دا  510م التنليل في عفسير ال رهن، لللغوي )ت  ( معال54)
 .4/349هررر،  1420،  1بيروت، ط –إحياء التراث العربي 

  محمد علي معوض و قهر(، عح ي875الجواهر الحسان في عفسير ال رهن، للثعالبي )ت  ( 55)
 .3/380، هر 1418 - 1بيروت، ط –عادك نحمد عبد الموهود، دا  إحياء التراث العربي 

عح يق  محمد عبد  هر(،751( إعالم الموقعين عن  ل العالمين،  بن قيم الجوزيو )ت  56)
 .1/133م، ينظر 1991 -هر 1411، 1ط ييروت، –السالم إبراهيم، دا  الاتي العلميو 

 .58( سو   األعراف  هيو 57) 
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لهَخوه َهَيا َمَثٌل َبَرَبهل َّللاتل َعَعاَلى لهلْ أأأأأ ملْ مهنه َواْلَاافهره بهاأْلَْ ضه اْلَخيمهَر ه َواأْلَْ ضه الست
َن بهاأْلَْ ضه اْلَخيمهَر ه التتهي َنَلَك َعَلْيَها  وكه اْلَمَ ره َفَشلتَه اْلملْ مه وَك اْل لْرهنه بهنللل َوَشلتَه نللل

لل فهيَها َنْنَواعل اأْلَْزَها ه َوالثمهَما ه  َي َوإهْن َنَلَك  اْلَمَ رل َفَيْحصل لهَخوه َفهه َوَنمتا اأْلَْ ضل الست
َر ل  َن النتَلاته إه ت النتْل ل اْلَ لهيلل َفَاَيلهَك الُروحل ال تاهه ْل فهيَها مه اْلَمَ رل َعَلْيَها َلْم َيْحصل

يَموه إهَذا اعتَصَل به ن و  ال رهن ظهرت فيه النتقهيتول َعْن َشَوا هَي اْلَجْهله َواأْلَْخاَلقه اليتمه
َ  ل َوإهنه اعتَصَل  يَد ه َوالُروحل اْلَخبهيَثول اْلَاده َن ال تاَعاته َواْلَمَعا هفه َواأْلَْخاَلقه اْلَحمه َنْنَواٌع مه

يَد ه إه ت اْلَ لهيلل  َن اْلَمَعا هفه َواأْلَْخاَلقه اْلَحمه بههه نلو ل اْل لْرهنه لم يظهر فيه مه
أ.(58)

َعْن َنبهي ملوَسى، َعنه النتبهيمه َصلتى هللال َعَلْيهه  ثل و د في سنو النبي وهيا الم     
ْلمه، َكَمَثله الَغْيثه الَاثهيره َنَصاَل »َوَسلتَم َقاَك   َن الهلَدء َوالعه َمَثلل َما َبَعَثنهي َّللاتل بههه مه

ْنَها َنقهيتٌو، َقبهَلته الَماَء، َفَأْنَبتَ  ْنَها َنْ ًبا، َفَااَن مه ته الَاأَلَ َوالعلْشَي الَاثهيَر، َوَكاَنْت مه
ْنَها  ، َنْمَسَاته الَماَء، َفَنَفَ  َّللاتل بهَها النتاَس، َفَشرهبلوا َوَسَ ْوا َوَزَ علوا، َوَنَصاَبْت مه لل َنَهاده

كل َماًء َوَ  علْنبهتل َكأَلً، َفيَ  َي قهيَعاٌن َ  علْمسه لهَك َمَثلل َمْن َف لَه فهي َطا هَفًو نلْخَرء، إهنتَما هه
ه، َوَنَفَعهل َما َبَعَثنهي َّللاتل بههه َفَعلهَم َوَعلتَم، َوَمَثلل َمْن َلْم َيْرَفْ  بهَيلهَك َ ْنًسا، َوَلمْ  ينه َّللات َيْ َبْل  ده

ْلتل بههه  ي نلْ سه ه التيه  .(59)«هلَدء َّللات
أ:الذب بأ–أالمث أالرابع

هخر في بيان عجل معبودات المشركين وعفاهتها برل هللا ععالى مثاًل أأأأأ
أالاْذيَقأباليبال الح ير، ف اك ععالى   أْإنا أَلُه َتْمُعوا َس أَف  أالاا ُسأُضْرَبأَمَثٌ  أََيَُّه   ََ

ًئ أ ُهُمأالذَُّب ُبأَشيس ُنِس َتَمُعواأَلُهأَوْإنأََسس ُنُيواأُذَب ًب أَوَلْوأاجس ْأَلقأََخس ُا ُعوَنأْمقأُدوْنأ َّلاأَتدس
ُهأَضُعَفأالطا ْلُبأَوالسَمطسُنوبُأ َتاْيُذوُهأْماس ََسس

أ.(60)

                                                 

 .14/291( مفاعيح الغيي، لفخر الدين الرازي 58)
ْلمه،  َبالل َفْضله َمْن َعلهَم َوَعلتَم،  حديث  قم 59)  .79( صحيح اللخا ي، كهَتالل العه
 .73سو   الح   هيو  (60)
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ح يق كل عبد نن يستم  لهيا المثل ويتدبره حق عدبره ف نه " ي وك ابن القيم      
ي    موا د الشر  من قلله، وذلك نن المعبود نقل د هاعه نن ي د  على إيجاد ما 

بدها المشركون من دون هللا لن ع د  ينف  عابده وإعدام ما يضره واآللهو التي يع
على خلق ذبال ولو اهتمعوا كلهم لخل ه فايف ما هو ن بر منه، و  ي د ون على 
ا نتصا  من اليبال إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيي ونحوه فيستن يونه منه، 
فال هم قاد ون على خلق اليبال اليي هو من نبعن الحيوان، و  على 

سترهاع ما سلبهم إياه فال نعجل من هيه اآللهو، و  نبعن منها ا نتصا  منه وا
فايف يستحسن عاقل  لادعها من دون هللا ععالى، وهيا المثل من نبلغ ما ننلك هللا 

 . (61)سلحانه في ب الن الشر  وعجهيل نهله وع بيح ع ولهم
ُصهل  لهَمَهاَنتههه و       َْ َبَعوه نلملوٍ  َعخل ْستهْ َيا ههه َوَكْثَرعههه، َف هَذا  خلصت الُيَبالل أله َوَبْعفههه َو ه

ْن دلونه َّللاته َعلت  َ اَن َهَيا التيهي هلَو َنْبَعنل اْلَحَيَوانه َوَنْحَ رلهل َ  َيْ ده ل َمْن َعَبدلوهل مه
يتتههه َفَاْيَف َيجلوزل َنْن َيالونلوا هلهَهوً  ْثلههه َوَدْف ه َنذه يَن َوَنْ َباًبا  َوَهلت َعَلى َخْلقه مه َمْعبلوده

يَن. َوَهَيا من نقوء حجو ونوبح برهان ملَ اعه
أ.(62)

ومم سبق يتضح لنا قيمو هيا األسلول البليغ والمعجل في الدعو  إلى      
لما له من قد   على ع ريي المراد للع ل، وعصويره بصو    --وحدانيو هللا 

 .  ي صو   المشاهدلي، وعرض الغا ي فالمحسوس، وعشبيه الخفي بالج
 

 الثاني طلبامل
 أسلوب سرد القصص

إن من نوس  نساليي ال رهن الاريم في دعو  المشركين إلى التوحيد نسلول      
ال صو، وذلك لما لها من عأدير في النفوس اللشريو، وسهولو في الحف  وا نتشا  

                                                 

إبراهيم بن محمد،  هر(، عح يق  نبو حييفو 751( األمثاك في ال رهن،  بن قيم الجوزيو )ت  61)
 .47م، صر1986 -هر 1406، 1طن ا، ط -مصر -ماتلو الصحابو

 .12/97م  ألحاام ال رهن، لل رطبي، ( الجا62)
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 صص التي بين الناس، ول د ن ثر هللا سلحانه وععالى في كتابه الاريم من ال
وقصص نخرء عتحدث عن عتحدث عن األنبياء وما هرء بينهم وبين نقوامهم، 

وكلها فيها عبر ود  ل على وحدانيو هللا، وننه سلحانه ي يد  ،رير األنبياء
ويدمر المشركين الفجا  بآياعه التي عنير ال لول واألبصا .  الموحدين األخيا ،

 ن.وسناتفي هنا ب يراد مثالين في هيا الشأ
أ:ْصةأنوحأمعأْومهأ-َوَّلًأ

دعا نوح عليه السالم قومه إلى عدبر اآليات الاونيو والنعم ازلهيو عن طريق      
التفاير في السماوات واأل ض واألنها  والشم  وال مر، وعن طريق التفاير في 

َا أنُأخل هم ننفسهم، ود لو ذلك على وحدانيو هللا ععالى، قاك ععالى   نس ََ أََْس وحً أَلَيدس
أَعَذاَبأ ُكمس أْإنْ يأَََخ ُفأَعَنيس ُرُه أَغيس أْإَلٍه أْمقس أَلُكمس أَم  َ ُا أ ُُِدوا أاعس ْم أَْوس أََ  أَفَي َل ْمْه ْإَلىأَْوس

ٍمأَعْظيمٍأ َيوس
أ.(63)

ا إلى قومه زنيا هم، ودعوعهم إلى نقسم هللا علا   وععالى ننه ن سل نوحً أأأأأ
هوا ب لادعام إلى هللا وحده   شريك عوحيد هللا و لادعه دون سواه، قا ال لهم   عوهم

عاء وطلي الخير، إني   له ألنه لي  لام إله رير هللا، عتجهون إليه بال لاد  والدم
ر  والودنيو عيال يوم عظيم من عيال يوم القيامو إذا  نخشى عليام بسبي الشم

ومه دعوعه ل  دم كر  نوح  .(64)ل يتم هللا، نو من عيال الدنيا وهو ال موفان
وحثهم على نبي الشر ، فدعاهم بالليل والنها ، ودعاهم بالسر والعلن، ودعاهم 

قاَك َ لمه نفراًدا وهماعات ولم يلدهم كل ذلك إ  إصرا ا وعناًدا على الشر  ف اك  
لتم َفَلْم َيلهْدهلْم دلعا هي إه ت فهرا اً  إهنمهي َدَعْوتل َقْومهي َلْياًل َوَنها اً  ْم َوإهنمهي كل ا َدَعْوعلهل

وا  ْم َوَنَصُروا َواْسَتْاَبرل ْم َواْسَتْغَشْوا دهياَبهل ْم فهي هذانههه ْم َهَعللوا َنصابهَعهل لهَتْغفهَر َلهل
ها اً  اْستهْالا اً  ْم إهْسرا ًا  دلمت إهنمهي َدَعْوعلهلْم هه ْم َوَنْسَرْ تل َلهل  دلمت إهنمهي نَْعَلْنتل َلهل

                                                 

 .59اآليو   ( سو   األعراف63) 
 .1/680هر،  1422، 1دمشق، ط –( التفسير الوسيِ، لللحيلي، دا  الفار 64) 
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و  وا َ بتالْم إهنتهل َكاَن َرفتا اً َف لْلتل اْسَتْغفهرل ْلتل اْسَتْغفهرل له  ا َ بتالْم إهنتهل كاَن َرفتا ًا َف ل يلْرسه
ْدَ ا اً  َماَء َعَلْيالْم مه ْد لْم بهَأْمَواٍك َوَبنهيَن َوَيْجَعْل َلالْم َهنتاٍت َوَيْجَعْل َلالْم  الست َويلْمده

َنَلْم َعَرْوا َكْيَف َخَلَق َّللاتل   َوَقا ًاَ َوَقْد َخَلَ الْم َنْطَوا اً َما َلالْم   َعْرهلوَن هللهته  َنْنَها اً 
َلاقاً  َراهاً  َسْلَ  َسَماَواٍت طه ْمَ  سه نت نلو ًا َوَهَعَل الشت ل َنْنَبَتالْم  َوَهَعَل اْلَ َمَر فهيهه َوَّللات
َن اأَلْ ضه َنَلاعاً  يدل لْم فهيَها َويلْخرههل  مه َوَّللاتل َهَعَل َلالمل اأَلْ َض  الْم إهْخَراهاً دلمت يلعه

بلاًل فهَجاهاً  بهَساطاً  ْنَها سل لهَتْسللالوا مه
أ.(65)

بعد نن ذكر سلحانه نن نوحا نمر نن يني  قومه قبل نن يحل بهم بأس  بهم، أأأأأ
وعظيم ب شه، وننه لبمى نداءه، فأني هم ونمرهم بت واه وطاعته، ليغفر ذنوبهم، ويمدم 

ن دف ذلك بمناهاعه لربه وشاواه إليه، ننه نني هم بما نمره به،  -في نعما هم
وا عليه ما نعاهم به من عنده، ولم يلدهم دعاؤه إ  إدبا ا عنه، وهربا  فعصوه و دم

قومه نن ي لبوا  --منه، وننه كان يدعوهم عا   ههر ، وعا   سرما، و نمر نوح 
عليهم، ويمدهم باألمواك والبنين، ويجعل لهم من  بهم مغفر  ذنوبهم، ليرسل الم ر 

الجنات واألنها ، دم نبههم إلى عظمته ععالى، وواس  قد عه، ولفت ننظا هم إلى 
خل ه ععالى لهم نطوا ا، وخل ه للسموات طلاقا، وهعل ال مر فيهن نو ا، وهعل 
الشم  سراها، وهعل األ ض كاللساط يتن لون فيها من واد إلى واد، ومن ق ر 

أ.(66)لى ق رإ
لينجيه  --ولمما لم يستجيبوا له واستابروا واصروا على الشر  دعا هللا أأأأأ

َقاَك َ لمه إهنت َقْومهي  ومن معه من الم منين من قومه ويهلك اآلخرين قاك ععالى 
نه  َ يتبلونه  َن اْلملْ مه َي مه نهي َوَمْن َمعه ْم َفْتًحا َوَنجمه َفَأْنَجْيَناهل  ينَ َفاْفَتْح َبْينهي َوَبْيَنهل

                                                 

 .20-5( سو   نوح  اآليات 65)
هر(، شركو ماتلو وم لعو 1371ألحمد بن مص فى المراري )ت   عفسير المراري،( 66)

 .82-29/81م،  1946 -هر  1365، 1ده بمصر، طمص فى اللابى الحلبي ونو 
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ْلكه اْلَمْشحلونه  َوَمْن َمَعهل فهي اْلفل
َوَقاَك نلوٌح َ لمه   َعَيْ  َعَلى  قاك ععالى . و (67)

رًا  وا إه ت َفاهه َلاَدَ  َو  َيلهدل ُلوا  ه َن اْلَاافهرهيَن َديتا ًا إهنتَك إهْن َعَيْ هلْم يلضه اأْلَْ ضه مه
َ فتا اً 

أ.(68)
بعد  حلته ال ويلو والشاقو م  قومه فنجاه هللا ومن  --دعو  نوح وعح  ت     

ْر   ععالى قاك ،معه ونررق المشركين من قومه  َفَدَعا َ بتهل َننمهي َمْغللوٌل َفاْنَتصه
َماءه بهَماٍء ملْنَهمهرٍ  ْرَنا اأْلَْ َض عليلونًاَفاْلَتَ ى اْلَماءل َعلَ  َفَفَتْحَنا َنْبَواَل الست ى َنْمٍر َقْد َوَفجت

رٍ  قلده َ  فهرَ  َوَحَمْلَناهل َعَلى َذاته َنْلَواٍح َودلسل  َعْجرهي بهَأْعيلنهَنا َهَلاًء لهَمْن َكاَن كل
ْن ملدت هرٍ  َوَلَ ْد َعَرْ َناَها هَيًو َفَهْل مه

(69). 
ْلكه وَ  قاك ععالى و       يَن َمَعهل فهي اْلفل يَن َكيتبلوا بهآَياعهَنا َفَايتبلوهل َفَأْنَجْيَناهل َوالتيه نَْرَرْقَنا التيه

ينَ  ْم َكانلوا َقْوًما َعمه إهنتهل
(70). 

ْن نَْعَدا ههه، وننجى  سوله        َْولهَيا ههه مه وه َننتهل اْنَتَ َم أله هه اْل هصت َفَبيتَن َعَعاَلى فهي َهيه
َن اْلَاافهرهيَن، َكَما َقاَك َعَعا يَن َلى  والم منين، ونهلك نعداءهم مه َلَنا َوالتيه رل  لسل إهنتا َلَنْنصل

ْم َوَلهلمل  *هَمنلوا فهي اْلَحَيا ه الُدْنَيا َوَيْوَم َي لومل األْشَهادل  َ علهل يَن َمْعيه َيْوَم َ  َيْنَف ل الظتالهمه
ا ه  وءل الدت ْم سل اللتْعَنول َوَلهل

هه فهي الدُ (71) َلاده نتول َّللاته فهي  ه هه سل َر ه، َننت اْلَعاقهَلَو ، َوَهيه ْنَيا َواآْلخه
ْم، َكَما نهلك قوم نوح بهاْلَغَرقه َوَنجتى نلوًحا َوَنْصَحاَبهل  لهْلملتت هيَن َوالظتَفَر َواْلَغَلَي َلهل

نهينَ  اْلملْ مه
أ.(72)

أ
أ

                                                 

 .118، 117اآليتان :سورة الشعراء، (67)

 .27، 26اآليتان:  :سورة نوح( 68)

 .15-10اآليات  :سورة القمر( 69)

 .64آية  :سورة األعراف (70)
 52، 51اآليتان : سورة َغافِرَ  (71)
 .433 -432/ 3تفسير القرآن العظيم، البن كثير،  (72)
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 ه:ْصةأهودأعنيهأالسالمأمعأْومأ-ث ني 
–، فأخي هوداألصنام وكانوا يعبدون  ،عادإلى قومه  -- ن سل هللا هوًدا     
- قاك ععالى   ،ى عوحيد هللا وعر   لاد  األصناميدعوهم إلأ َوْإَلىأَع ٍدأَََخ ُهمس

َتُرونَأ أْإَّلاأُمفس ُتمس أََنس ُرُهأْإنس أْإَلٍهأَغيس أْمقس َأَم أَلُكمس ُا ُُِدواأ ْمأاعس َْ َلأََ أَْوس ُهودًاأ
(73). 

وًدا، ف اك لهم  "يا قوم اعبدوا هللا"   ون سلنا إلى قوم عاد نخاهم هي وك ععالى     
وحده   شريك له، دون ما ععبدون من دونه من اآللهو واألودان فلي  لام معبود 
يستحق ال لاد  عليام ريره، فأخلصوا له ال لاد  ونفردوه باأللوهو وما ننتم في 

إله  إشرا ام معه اآللهو واألودان إ  نهل فريو مايبون، عختل ون اللاطل، ألنه  
 . (74)سواه 
نن هيه األصنام ليست إ  مجرد نسماء و  حقي و  --ويبين لهم هود     

لمسمياعها ولي  لها صفو األلوهيو  ألنها من اختراع هبا هم في وك لهم  
 َ ْل ْن سل ْم َما َنلتَك َّللاتل بهَها مه ْيتلملوَها َنْنتلْم َوهَباؤلكل للوَننهي فهي َنْسَماٍء َسمت  .(75)انٍ َنعلَجاده
ا   نعخاصمونني في نسماء سمتيتموها نصنامً  --قاك  --ي وك هود   

... ما هعل هللا لام في  لادعام إياها من حجو عضر و  عنف  ننتم وهباؤكم
عحتُجون بها، و  معي   ععتي ون بها، ألن ال لاد  إنما هي لمن برت ونف ، ونداَل 

 .(76)ق ومَن على ال اعو وعاقي على المعصيو، و ز 
بنعم هللا  --ولما استابروا ونصروا على الشر  و لاد  األصنام ذكرهم      

عليهم ليوصلهم إلى وهول شار المنعم بتوحيدهَ وعر   لاد  األصنام قاك ععالى 

                                                 

 .50هيو   ودسو   ه( 73)
  مفاعيح الغيي، لفخر الدين 15/357( هام  البيان في عأويل ال رهن، لل بري، ينظر 74)

 .18/363الرازي، ينظر 
 .71هيو   ( سو   األعراف75)
 .12/523( هام  البيان في عأويل ال رهن، لل بري، 76)
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أْمدسأ :عنه ُكمس أَعَنيس َم َا أالسا َْ س أُيرس ْه أْإَليس أُتوُبوا أُثما باُكمس أَْ َتغسْفُروا َس أا ْم أَْوس أَوَي  ُكمس أَوَيْزدس ًْا َْا
ْرْميقَأ اأُمجس أَوَّلأَتَتَولاوس ْتُكمس ُْوا ُْواًةأْإَلىأ

(77). 
ل ومه يا قوم، اطلبوا المغفر  من هللا على الشر  والافر   --ي وك هود       

 والينول الساب و، ونخلصوا التوبو له، وعما عست بلون، ف ذا استغفرعم وعبتم يرسل هللا
ابعا، وقد كانوا بأشد الحاهو إلى الم ر بعد نن منعوه ألنهم عليام م را كثيرا متت

نصحال ز وع وبساعين، ويلدكم قو  إلى قوعام باألمواك واألو د، وعلا إلى علكم، 
وقد كانوا نشداء نقوياء يهمهم التفوق والغللو على الناس، وا عتلاز بال و ، كما قاك 

أُخَنف اَأ ععالى  أَجَعَنُكمس أْإذس ُكُروا َطًة،أأَواذس أَبصس أْفيأالسَخنسْق أَوزاَدُكمس أُنوٍح، ْم أَْوس أَبعسْد ْمقس
ْنُحونَأ أُتفس ْأَلَعناُكمس ُا ُكُرواأآَّلَاأ َف ذس

(78). 
  مولما ازداد قومه عناًدا واستالاً ا عن الحق نعلن براءعه منهم ومن  لادعه     

دل َّللاتَ  قاك ععالى على لسانه ألنه متوكل على هللا المتفرد باأللوهيو   َقاَك إهنمهي نلْشهه
متا علْشرهكلونَ  وا َننمهي َبرهيٌء مه ونه  َواْشَهدل رل يعًا دلمت   علْنظه ونهي َهمه ونههه َفاهيدل ْن دل إهنمهي  مه

َيتهَها إهنت َ بمهي َعَلى صه  ٌي بهَناصه ْن َدابتٍو إه ت هلَو هخه ه َ بمهي َوَ بمهالْم َما مه ْلتل َعَلى َّللات َراٍط َعَوكت
ملْسَتقهيمٍ 

أ.(79)
 يحا صرصرا عاعيو  ولما عمادوا في طظيانهم وكفرهم باهلل ن سل عليهم      

ْم  هيحًا َصْرَصرًا فهي َيْومه  العيال الشديد قاك ععالى  ونذاقهم  إهنتا َنْ َسْلَنا َعَلْيهه
رمٍ  ْم نَْعَجازل َنْخٍل مل  َنْحٍ  ملْسَتمه رٍ َعنلهعل النتاَس َكَأنتهل َفَاْيَف َكاَن َعَيابهي  ْنَ عه

ْن ملدت هرٍ  َونليل ه  ْ ره َفَهْل مه ْرَنا اْل لْرهَن لهليمه َوَلَ ْد َيست
أ.(80)

                                                 

 .52سو   هود  هيو ( 77)
 .69سو   األعراف  هيو ( 78)
 .56 - 54 سو   هود  اآليات (79) 
 .22 -19سو   ال مر  اآليات ( 80)
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قد ن سل هللا عليهم  يحا عاصفا، لصوعها صرير حين هبوطها قاك المراري  "أأأأأ
دعها فى يوم ش م عليهم، واستمر بهم البالء حتى حل بهم الدما ، وكانت الريح لش

ع تل  الناس من األ ض وعرفعهم إلى السماء دم عرمى بهم على  ءوسهم، فتندقم 
 قابهم، وعبين من نهسامهم، فانظروا نيها المايبون إلى ما حل بهم من العيال 

أ.(81)"هلاء عاييبهم لرسوله، كما هي سنو هللا في نمثالهم من المايبين
العبر  والموعظو ولتيكير الم من زياد  فهيا األسلول معجل في لما فيه من أأأأأ

دا مًا بعاقلو المايبين من األمم الساب و، ليل ى في حالو ي ظو وخشيو مستمر  
ووعده وننه ينجي في حالو سرو  وعفاؤك برحمو هللا و  ،وخوف من عيال هللا ععالى

أ لاده الم منين.
أ

 الثالث طلبامل
 اجلدل واملناظرة واحلوار:

أالجدلألغًة:
ي ا.َددل في الخلصومو وال د  ل عليهك اللت الَجدَ أأأأأ ي الَجَدكل الَمْن ه ُي  التيه ْنه نلخه .. َومه

هلَو القهياسل الم لتنل مهن الَمشهلو ات َنو الملسلتمات وي اك هاَدْلت الرهل فَجَدلته َهْدً  
ك إهذا كان َنقوء في الخهصام وهاَدله َني خاصمه ملجادلو  َني رلبته و هل َهده

داً  و  .. الَجَدك م ابلو الحجو بالحجو .ا سم الَجَدك وهو شدت  الخصومووهه
أ.(82)والمجادلو المناظر  والمخاصمو

                                                 

 .27/86عفسير المراري، للمراري،  (81)
  عاج العروس، لمحممد بن عبد الرزماق  11/103لسان العرل،  بن منظو ، انظر ( 82)

   ال اموس المحيِ،194/ 28ت، انظر  –هر(، دا  الهدايو، د 1205)ت   بمرعضى، اللتبيدي
(، عح يق  ماتي عح يق التراث في م سسو الرسالو، ب شراف  محمد هر817للفيروزهبادء )ت   
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أ:أالجدلأاصطالًح 
م ابلو األدلو  لظهو  ن هحها، وهو محمود إن كان للوقوف على الحق، وإ م أأأأأ

أ.(83)فميموم"
وقيل هو إخلا  كلمه واحد من المختلفين بحجته نو بما ي د  ننه حجته، وقد أأأأأ

ال، وقد ياون نحدهما مح ا واآلخر مل ال إما في لفظه، وإما ياون كالهما مل 
في مراده، نو في كليهما، و  سبيل نن ياونا معا مح ين في نلفاظهما 

أ.(84)ومعانيهما"
أ:َنواعأالجدل
أالجدلأالمحمود:أ-الاوعأاألول

الجدك المحمود، وهو اليي ياون في طلي الحق باألسلول الحسن بعيدًا عن أأأأأ
ويهدف إلى إقرا  الحق وعفنيد كل الدعاوء والشبهات التي ع ن في الخصومو، 

وهو منه  الدعا  إلى هللا ععالى من األنبياء وريرهم، بأن يجادلوا  ،طري ه
المعاندين ونهل اللاطل بالحجو والبرهان  زدلات الحق والدفاع عنه ودف  حج  

أْب لسأ :المل لين، قاك ععالى َِ بْ  ِْيْ أَْ ََ ُعأْإْلىأ ْعَظْةأالسَحَسَاْةأَوَج ْدلسُهمأادس َمْةأَوالسَموس ْحكس
َنُمأ أََعس أَوُهَو ِْيْنْه ََ أ أَعق أَض ا أْبَمق َنُم أََعس أُهَو َِ با أَْ أْإنا َسُق أََحس أْهَي ْب لاْتي

َتْديقَأ ْب لسُمهس
أ.(85)

                                                                                                                       

وسي، م سسو الرسالو لل لاعو والنشر والتوزي ، بيروت   -هر 1426، 8لبنان، ط –ن يم العرقسل
 .1/976م، انظر  2005

هر(، 770( المصلاح المنير في رريي الشرح الابير، لمحمد بن علي الفيومي )ت  نحو 83)
 .1/93ت،  –بيروت، د  – الماتلو العلميو

هر(، عح يق  نحمد محمد 456 بن حلم األندلسي )ت   ( ازحاام في نصوك األحاام،84)
 .1/45ت،  –شا ر، قدم له  إحسان  لاس، دا  اآلفاق الجديد ، بيروت، د 

 .125هيو   سو   النحل( 85)
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أاوي وك ععالي   َسُقأْإَّلا أْب لاْتيأْهَيأََحس ْكَت ْبأْإَّلا أَوََّلأُتَج ْدُلواأََهسَ أالس ُهمس لاْذيَقأَظَنُمواأْماس
أَلُهأ ُق أَوَنحس أَواْحٌد أَوْإَلُهُكمس أَوْإَلُهَا  ُكمس أْإَليس أَوَُنْزَل َا  أْإَليس أَُنْزَل أْب لاْذي أآَماا  َوُْوُلوا

ْنُمونَأ ُمسس
أ.(86)
أ:الجدلأالمذمومأ-الاوعأالث ني

ه نوع الجدك الميموم، وهو اليي يدو  في طلي المغاللو   الحق، نو اليي فيأأأأأ
من الخصومو واللدد، وعأهي  نا  العداو  في النفوس، وإيغا  ال لول، والتعنت، نو 
قصد منه اللاطل نو مجرد التعالي على الخصم والغللو عليه ومنه قوله ععالى  

ِْاَلأ أْفيأالس َكأَتَينُُُِّهمس ُرْس غس أالاْذيَقأَكَفُرواأَفاَلأََ ْأْإَّلا ُا ، وقوله (87)دَم أََُج ْدُلأْفيأآََ ْتأ
أْعَي ْبأععالى   أَك َن َف أَفَكيس ُتُهمس أَفَأَخذس أالسَحقا أْبْه ْحُضوا أْلُيدس َب ْطْ  أْب لس َوَج َدُلوا

(88) ،
ٌمأ وقوله ععالى  أَْوس أُهمس أَب س أَجَدًَّل أْإَّلا َِ أَل أَضَرُبوُه أَم  أُهَو أََمس ٌر أَخيس أََآْلَهُتَا  َوَْ ُلوا

َخْصُمونَأ
أ.(89)

ا نن الجدك منه ما هو محمود ومنه ما هو ميموم، ونن ما سبق يتبين لنأأأأأ
وصفه بهيا نو ذا  يتوقن في الم ام األوك علي الهدف المنشود من و ا ه، واألدلو 

أالمستخدمو لتح يق ذلك الهدف.
والمحمود برٌل من برول بيان الحق وعأييده، وقم  اللاطل وعلهي ه، وقد أأأأأ

يم كثيرًا، وبأساليي شتى، وفي حا ت متنوعو  استخدمه هللا ععالى في ال رهن الار 
أمن عنبيه لغافل، نو إ شاد لملسترشد، نو إفحام لمعاند.

فال رهن واهه الخصوم والمخالفين وعصدمء لهم، وناظرهم فيما يعت دونه، أأأأأ
َوً . ًا، و  عنه حه أوق عهم بالحجو اللالغو، والسل ان ال اهر، فما است اعوا له  دم

                                                 

 .46سو   العنابوت  هيو ( 86) 
 .4سو   رافر  هيو ( 87) 
 .5هيو  سو   رافر ( 88) 
 .58سو   اللخرف  هيو ( 89) 
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نسلول التسليم الجدلي للمشركين دم انت ض م ا عهم  ال رهن الاريم دمفاستخأأأأأ
أْبَم أ قاك ععالى  أْإَلٍه أُك ُّ أَلَذَهَب أْإًذا أْإَلٍه أْمقس أَمَعُه أَك َن أَوَم  أَوَلٍد أْمقس ُ ُا أ أاتاَخَذ َم 

ْأَعما أََْصُفونَأ ُا َح َنأ بس َُ أَعَنىأَبعسٍضأ َه َدْةأَع لْأأَخَنَقأَوَلَعاَلأَبعسُضُهمس ْبأَوالشا َغيس ْمأالس
ْرُكونَأ َفَتَع َلىأَعما أَُشس

أ.(90)
يلَنلمههل هللال َععالى َنْفَسَه الَارهيَمَو َعْن َنْن َياوَن َلهل َوَلٌد نو َشرهيٌك في الملْلكه أأأأأ

ْن إهلٍه َلَ َلَي كل  َلاَد ه، وَي لوكل  إنته َلْو َكاَن هناَ  َنْ َثرل مه ْنهلم َقْهَر والتتَصُرفه وال ه لٌّ مه
لَ اَنهل، وا ْستهَعالَء على  ْنهلم نْن يلْثبهَت سل ٍد مه ُل َواحه الَفهلم، وَلَحاَوَك كل اآلخرهيَن، َوخه

للومًا َكبهيرًا، وَعَنلتَه َعمتا َي لولله الظتالهملوَن الملْعَتدوَن في َدْعوَ  اهلم الَوَلَد، َريرههه، َفَتَعالى هللال عل
رهيَك لَ  أ. (91)هل والشت

أ ومن نمثلو ذلك قوله ععالى يحاي عن األنبياء ونقوامهم أأأأأ أْإَّلا ُتمس أََنس أْإنس َْ ُلوا
ُُِدأآَب ُؤَن أَفأسُتوَن أْبُسنسَط ٍنأُمِْيقٍأ عس وَن أَعما أَك َنأََ أَتُصدُّ ُنَا أُتْريُدوَنأََنس أأَبَشٌرأْمثس َْ َلتس

أَبَشرٌأ ُقأْإَّلا أَنحس أْإنس ُنُهمس َُ أُْ أْعَب ْدْهأَوَم أأَلُهمس َش ُاأْمقس أََ أَعَنىأَمقس ُمقُّ َأََ ُا أ أَوَلْكقا ُنُكمس ْمثس
ْمُاونَأ ْ أالسُمؤس َيَتَوكا ْأَفنس ُا ْأَوَعَنىأ ُا ْنأ أْبْإذس أْبُسنسَط ٍنأْإَّلا أَنأسْتَيُكمس َك َنأَلَا أََنس

أ.(92)
َن اْل َ " ي وك صاحي التحرير والتنوير أأأأأ يدل َهَيا النتْوعل مه ْلمه اْلَجَدكه َشده حه فهي عه َواده

لهيله َوَلاهنت  ْثللالْم َعْ رهيًرا لهلدت له إهْن َنْحنل إه ت َبَشٌر مه ، َفَلْيَ  َقْوكل الُرسل ره هل اْلَوْق ه َعَلى اْلملَناظه
ْن َدلهيلههه. ْستهْنَتاجه مه كمه فهي ا ه ِه اْلملْسَتده يٌد لهَبَيانه َرَل ى  َننت اْلملَماَدَلَو فهي . َواْلَمْعنَ .َعْمهه

َلادل َّللاته َوَّللاتل َيملُن َعلَ  ْم  ه ُلهل ي اْلملَماَدَلَو فهي َزا هٍد َعَلْيَها َفاْلَلَشرل كل ى َمْن اْلَلَشرهيتوه َ  َعْ َتضه

                                                 

 .92-91سو   الم منون  اآليتان ( 90)
هر(، ح  ه وخرج نحاديثه  يوسن علي 710مدا   التنليل وح ا ق التأويل، للنسفي )ت   (91)

م، 1998، 1ط بديوي،  اهعه وقدم له  محيي الدين ديي مستو،  دا  الالم ال يي، بيروت،
 .479/ 2ينظر

 .11 -10اآليتان   ( سو   إبراهيم92)
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ْستهْدَ ا ل َ ْفٌ  لهَما َعَوهت  َها َرْيَرهلْم. َفا ه هه بهنهَعٍم َلْم يلْع ه َلاده ْن  ه ْن َكْونه َيَشاءل مه ملوهل مه
ْستهَواءه فهي كللمه َخْصَلٍو. اْلملَماَدَلوه فهي اْلَلَشرهيتوه ملْ َتَضى ا ه
أ(93)

أواستخدم هللا عل وهل قياس األولى في كتابه العليل في عد  مواب  منها أأأأأ
َضأقوله عل وهل  "  - أَواأَلْس َمَواْت أالسا أالاْذيأَخَنَق َ ُا أ أََنا ا أَيَروس أأَََوَلمس َْ ْدٌْ

" َنُهمس ُنَقأْمثس أََخس  . (94)َعَنىأََنس
أ وقوله عل وهل  - أََنس أَعَنى ٍْ أْبَي ْد َض أَواأَلْس َمَواْت أالسا أالاْذيأَخَنَق َس "َََوَليس

َعْنيُم" أَبَنىأَوُهَوأالسَخالُقأالس َنُهمس ُنَقأْمثس أ.(95)ََخس
بوعه لنظيره ففي اآلعيين الساب تين ندبت هللا عل وهل حام الشيء بناء على د     

 .ألن من خلق شيئا ياون قاد ًا على نن يخلق مثله نو نقل منه
أ  وقوله عل وهل - أَوَلْكقا أالاا ْس أَخنسْق أْمقس ُر َِ أََكس ْض أَواأَلْس َماَواْت أالسا "َلَخنسُق

َنُموَن" عس َثَرأالاا ْسأَّلأََ  .(96)ََكس
إناا  اللعث  لما كانت مجادلتهم في هيات هللا مشتملو على"  ي وك النسفي     

 ض ألنهم كانوا م رين بأن و ومدا ها حجوا بخلق السموات واألوهو نصل المجادل
ف ن من قد  على خل ها م  عظمها كان على خلق ازنسان م   ،هللا خال ها

 .(97)مهانته نقد "

                                                 

هر، 1984عون ، –( التحرير والتنوير، محمد ال اهر بن عاشو ، الدا  التونسيو للنشر 93)
 .13/202ينظر 

 .27هيو   سو   الروم (94)
 . 81هيو   ( سو   ي 95)
 . 57هيو  ( سو   رافر96)
 . 3/217( مدا   التنليل وح ا ق التأويل، للنسفي، 97)



 مجلة علمية محكمة  –مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية 
 

(ISSN : 2536 - 9555)  

 

324 

ويسمى ببرهان التفنيد ويهدف الى ، (*)واستخردم ال رهن الاريم قيراس الخلن      
ل د سلك ال رهن الاريم هيا و ، (98)ره الى التناقض م  خصمهدحض الخصم بج

أاتاَخَذأ ذلك في قوله ععالى و  --المسلك في ا ستد ك على وحدانيو هللا  َم 
أَعَنىأ أْإَلٍهأْبَم أَخَنَقأَوَلَعاَلأَبعسُضُهمس أْإَلٍهأْإًذاأَلَذَهَبأُك ُّ أَوَلٍدأَوَم أَك َنأَمَعُهأْمقس ُأْمقس ُا

َُأ ْأَعما أََْصُفونَأَبعسٍضأ ُا َح َنأ بس
(99). 

يرلَها َننتهل َلْو َكاَن َخالهَ انه َ ْسَتَبدت كللٌّ " ي وك الل كشي       ٌو َعْ لهيتٌو َعْ ده هه حلجت َوَهيه
هلَما َ  َيْ ده ل َعَلْيهه اآْلَخرل َويلَ دمه  ي َيْ ده ل َعَلْيهه َنَحدل َما بهَخْل ههه َفَااَن التيه ْنهل ي إهَلى مه

أ.(100)"َعَناههي
دلات نن ال رهن الاريم كالم كما استخدم ال رهن الاريم هيا ا ستد ك في إ     
أَلَوَجُدواأ قاك ععالى  --هللا ْ ُا أ ْر أَغيس ْد أْعاس أْمقس أَك َن أَوَلوس ُيرسآَن أالس أَيَتَدباُروَن َََفاَل

أَكْثيًرا ْتاَلًف  أاخس ْفيْه
في معاني ال رهن ويتلصرون ما نلم يتأملوا  - -ي وك ،(101)

وا فهيهه اْختهالفًا َكثهيرًا من عناقض لو كان من كالم اللشر كما يلعمون فيه، ف ، َلَوَهدل
المعنى وعفاوت النظم، وكان بعضه فصيحًا وبعضه  كياًا، وبعضه يصعي 
معا بته وبعضه يسهل، وم اب و بعض نخلا ه المست بلو للواق  دون بعض، 

ا ست راء لن صان  لعض نحاامه دون بعض، على ما دك عليهومواف و الع ل ل

                                                 

فيه الم لول من ههو عاييي نقيضه. )انظر الهدايو،  بن سينا،  )*( هو ا ستد ك اليي عبين
 (108ت، صرررررر  –عح يق  محمد إسماعيل عبده، ماتلو ال اهر  الحديثو، د 

م، 1969، 4 بي  الفار اليوناني، لعبد الرحمن بدوي، دا  النهضو المصريو، ط (98)
 .122صررررررر
 . 91هيو   ( سو   الم منون  99)
محمد نبو الفضل إبراهيم،  هر(، عح يق 794في علوم ال رهن، للل كشي )ت  ( البرهان 100)
 . 468/ 3م، 1957 -هر 1376، 1ط
 .82هيو   ( سو   النساء101) 
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، ا ختالف والتناقض باطل   وهود له في ال رهن الاريم فثبت ال و  اللشريو
أ.(102)نقيضه وهو ننه محام معجل

وهايا نالح  نسلول ال رهن الاريم الفريد في التعامل م  العصا  مستهدفا      
 راهين والحج .الح ا ق في ذاعها مقيما عليها الب

 

 املبحث الثالث
 :سي يف دعوة املشركني إىل التوحيداملنهج احل

 هما   لبينوسوف يند ج حديثي في هيا الملحث عبر م
 

 األول طلبامل
 إىل التعرف على احملسوسات

ّ
 احِلس

ُ
 لفت
 للوصول عن طريقها إىل القناعات 

في  --القو الخإنت من نسلال الشر  عع يل الحواس عن إد ا  عظم     
أَوَعَنىأاألنف  واآلفاق، قاك ععالى في شأن الاافرين   أُُْنوْبْهمس أَعَنى ُ ُا أ َخَتَم
أَعَذاٌبأَعْظيمٌأ أْغَش َوٌةأَوَلُهمس َص ْْْهمس أَوَعَنىأََبس ْعْهمس مس ََ

(103). 
ْلَحاَنهل َمْفهلوَم       ملَخاَطَلاعههه َواْلفهْاَر َفاْلَخْتمل َعَلى اْل لللوله  َعَدمل اْلَوْعيه َعنه اْلَحقمه سل

 ، ْم َنْو دلعلوا إهَلى َوْحَدانهيتتههه ْم لهْل لْرهنه إهَذا عللهَي َعَلْيهه هه ْم ه  َعَدمل َفْهمه فهي هَياعههه، َوَعَلى الست
َداَيتهَها لهلنتَظره فهي َمْخللوَقاعههه َوَعَجا هيه َمْصنلوَعاعههه  َوَعَلى اأْلَْبَصا ه  َعَدمل هه
(104). 

                                                 

هر(، عح يق  محمد عبد الرحمن 685( ننوا  التنليل ونسرا  التأويل، البيضاوي )ت  102)
 .2/86انظر  هر، 1418 -،1ط بيروت، –المرعشلي، دا  إحياء التراث العربي 

 .7هيو   ( سو   الل ر 103)
 .1/186الجام  ألحاام ال رهن، لل رطبي، ( 104)
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على نن عع يل الحواس وصرفها عن مشاهد  عظمو هللا في  --ن د هللا و      
األنف  واآلفاق، إفساد للف ر  وانحدا ها إلى مرعلو نقل من مرعلو الحيوانات، قاك 

 ععالى 
أ      أْبَه  َيُهوَن فس أََ أَّل أُُْنوٌب أَلُهمس ْس أَواأْلنس أالسْجقْ  أْمَق أَكْثيرًا أْلَجَهااَم َسَن  أَذَْ أَوَلَيدس َوَلُهمس

أَََض ُّأ أُهمس أَب س َع ْم أَك أَلنس َِ أَُوَلْئ أْبَه  َمُعوَن أَّلأََسس أآَذاٌن أَوَلُهمس أْبَه  ْصُروَن أَّلأُيبس ُيٌق ََعس
َغ ْفُنونأ أُهُمأالس َِ َُوَلْئ

(105). 
 --وهه ال رهن الاريم حواس ازنسان، إلى عدبر هيات هللا ولهيا ف د      

لتاوين وازبداع وازع ان  ولت من عن للوقوف على قد عه وعظمته في الخلق وا
أَّلأ ي ين وعصدق عن اقتناع، قاك ععالى  أَُماَه ْتُكمس أُبُطوْن أْمقس َرَجُكمس أََخس ُ ُا َو

ُكُرونَأ أَتشس ْئَدَةأَلَعناُكمس َفس أَواألس َص َْ َعأَواأَلبس مس ئً أَوَجَعَ أَلُكُمأالسا َنُموَنأَشيس َتعس
(106). 

سلحانه وععالى إنما نع ا م هيه الحواس لتنت لوا بها إن هللا " الخازن ي وك      
من الجهل إلى العلم، فجعل لام السم  لتسمعوا به نصو  الاتال، والسنو وهي 
الد  ل السم يو لتستدلوا بها على ما يصلحام في نمر دينام، وهعل لام األبصا  

وحدانيته. لتلصروا بها عجا ي مصنوعاعه، وررا ي مخلوقاعه، فتستدلوا بها على 
 معاني األشياء التي هعلها د  ل وهعل لام األفئد  لتع لوا بها، وعفهموا

أ. (107)"وحدانيته
 --ول د استخدم ال رهن الاريم المنه  الحسي في الدعو  إلى وحدانيو هللا أأأأأ

ُظُرواأْفيأَمَنُكوْتأ) حينما وهه الناس إلى النظر في هيا الاون، قاك ععالى  أَياس َََوَلمس

                                                 

 .19( سو   األعراف  هيو 105)
 .78( سو   النحل  هيو 106)
هر(، عح يق  عصحيح محمد علي 741للال التأويل في معاني التنليل، للخازن )ت  ( 107)

 .3/91هر،  1415 - 1بيروت، ط -شاهين، دا  الاتي العلميو 
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أا َتَرَبأَََجُنُهمس ْس َْْدأا ُكوَنأ أََ أَعَسىأََنس ٍاأَوََنس أَشيس ُأْمقس ُا ْضأَوَم أَخَنَقأ َْس َم َواْتأَواألس لسا
ْمُاونَأ أَحْديٍثأَبعسَدُهأُيؤس أ.(108)(َفْبَأيْ 

وقولله ععالى }مهن َشْىء{ بياٌن لما خلق مفيٌد   في عفسيره نبو السعودي وك أأأأأ
لم  كو   بجال ل المصنوعاته دون دقا ه ها والمعنى نولعدم اختصا  الده لو المي

لق فيهما من هليل ودقيٍق مما ين لق  ينظروا فى ملاوتل السموات واأل ض وما خل
ليدلتهم ذلك على العلم بوحدانيته ععالى وبسا ر شئونه التي  ،عليه اسمل الشيءه 

ق بها علك اآلياتل في منوا بها  عحادهما في المدلوك كلت فرٍد من نفراد  ف ن ،ين ه
د وسبيٌل وابٌح إلى عالم األ وانه مما علوهان دليٌل   ٌح على الصان  المجي

أ.(109)"التوحيد
وليلك لفت ال رهن الاريم الحواس إلى المشاهدات الاونيو بالنظر إليها والتأمل أأأأأ

وا إه  فيها، للتوصل إلى وهود هللا ووحدانيته، قاك ععالى  َماءه َنَفَلْم َيْنظلرل َلى الست
ْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيتنت  وجٍ َفْوَقهل ْن فلرل َواأَلْ َض َمَدْدَناَها َوَنْلَ ْيَنا فهيَها  اَها َوَما َلَها مه

يٍ   لمه َزْوٍج َبهه ْن كل َي َوَنْنَبْتَنا فهيَها مه َرً  وَ  َ َواسه ْكَرء لهاللمه َعْبٍد ملنهييٍ َعْلصه ْلَنا  ذه َوَنلت
َن ال َماءه َماًء ملَلاَ  ًا َفَأْنَبْتَنا به مه يده ست َ اٍت َلَها َطْلٌ  َوالنتْخَل  هه َهنتاٍت َوَحيت اْلَحصه َباسه
يدٌ  وجل  َنضه َلاده َوَنْحَيْيَنا بههه َبْلَدً  َمْيتًا َكَيلهَك اْلخلرل ْزقًا لهْل ه  ه

أ.(110)
بهله َكيْ  وقاك ععالى أأأأأ وَن إهَلى اأْله لهَ ْت َنَفال َيْنظلرل َماءه َكْيَف  َف خل َوإهَلى الست

َبْت  َلاكه َكْيَف نلصه َحْت   لفهَعْت  َوإهَلى اْلجه َفَي مهْر إهنتَما َنْنَت  َوإهَلى اأْلَْ ضه َكْيَف سل ه
ملَي مهرٌ 

أ.(111)

                                                 

 .185هيو   ( سو   األعراف108)
هر(، دا  982( إ شاد الع ل السليم إلى ملايا الاتال الاريم، ألبي السعود العمادي )ت  109)

 .3/299ت،  –بيروت، د  – إحياء التراث العربي
 .11-6اآليات   سو   ق110) )
 .21-17( سو   الغاشيو  اآليات 111)
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فهيه اآليات الاريمو وريرها من اآليات عشد ع وك الناس وننظا هم، للتدبر أأأأأ
أل ض، وما فيها من عظمو وحامو ودقو وعوازن وانسجام، في ملاوت السموات وا

ألالستد ك بهيه واألحاسي ، مشوق يستهوي النف ، ويستثير المشاعر بأسلول
أ. وعفرده في الربوبيو واأللوهيوالظواهر على وحدانيو هللا

أ
 الثاني طلبامل

 احلسية )*(تأييد األنبياء واملرسلني عليهم السالم باملعجزات
ن سل األنبياء والمرسلين، وننلك لهم الحق المبين، لياونوا هدا   - – إن هللا     

مهتدين للناس نهمعين، ونيدهم بالاثير من الخصا ص واآليات والمعجلات، و ف  
وسوف بعضهم فوق بعض د هات، وم  ذلك كله منهم من همن ومنهم من كفر 

 .ي تصر حديثنا في هيا الملحث على معجلات بعض األنبياء

ىأ - ََ  :ْمَقأالمعجزاتأ--ْفيَم أَُوْتَيأُمو

العديد من اآْلَياته البينات، ونعظمهن عس   --ل د نوعي نبي هللا موسى  أأأأأ
َا ٍتأهيات، كما قاك ععالى   َعأآََ ٍتأَبيْ  ىأْتسس ََ َا أُمو أآَتيس َوَلَيدس

، واآليات التس  (112)
أ هي

حينما يل يها على األ ض  --ب ذن هللا  العصا في ان البها حيو عسعى أ-أأأأأ
ىقاك ععالى   ََ أُمو أََ  َِ أْبَيْميْا َِ أْتنس أأَوَم  أَوََُهشُّ َه  أَعَنيس ُأ أَََتَوكا أَعَص َي أْهَي َْ َل

                                                 

َي اْلفهْعلل اْلَخا هقل  َل ل هه . )ينظر الجوال  )*( اْلملْعجه َن اْلملَعاَ َبوه الهمه مه ي الست ونل بهالتتَحدمه لهْلَعاَد ه اْلَمْ رل
الصحيح لمن بدك دين المسيح،  بن عيميو، عح يق وععليق  علي بن حسن بن ناصر 

، 2ط الرياض، –وعبدالعليل بن ابراهيم العسار وحمدان بن محمد الحمدان، دا  العاصمو 
 (.2/43) م،1999 -هر 1419

ْسَراءه 112)  .101هيو   ( سو   اْزه
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َرىأ ىأْبَه أَعَنىأَغَاْميأَوْلَيأْفيَه أَمآُْْبأَُخس ََ ْيَه أََ أُمو َي َه أَفْإَذاأْهَيأأَْ َلأََلس َفَألس
َعى ُوَلىَْ َلأُخذسأأَحياٌةأَتسس يَرَتَه أاألس َْ ُاْعيُدَه أ ََ أ َه أَوََّلأَتَخفس

أ.(113)

أ  اهها بيضاء من رير سوء قاك ععالىإدخاك يده في هيله وإخر  -أأأأأ ُممس َواضس
َرىأ ًةأَُخس وٍاأآََ َُ ْرأ أَغيس َض َاأْمقس أَبيس ُرجس أَتخس َِ َيَدَكأْإَلىأَجَا ْح

-ف د كان موسىأ،(114)
- من  ك  عو قمر يتألأل إباء ،ضاء عخرج بي -د عه –ههيلخل يده في يد
أير سوء ني من رير بر  نو بهق ر

أ.  م بالجدل وال حِ بسبي قلو المياهنخيهم بالسنين، وهي إصابتهأ-أأأأأ

أن ص الثمرات عن طريق من  األ ض خيرها. -أأأأأ

 .ن اليي يتلن الملا ع ويهدم ال رء ال وفا -     

 .ابهم وس وفهم وديابهمفأ ل ز وعهم ودما هم ونبو الجراد  -     

 صغا ، وقيل وهو السوس اليي يأ ل الحن و فال يدع إ  قشرهاال مل،  -     

 . الجراد  اليي   نهنحو له، نو هو قمل الرنس المعروف       

 .فمألت هنيتهم ونطعمتهم ومضاهعهمالضفادع  -    

 .ا للشرلفصا ت ننها هم وهبا هم دًما، ولم يجدوا ماء صالحً الدم  -     

ٍصأْمَقأالثاَمَراْتأ وفي هيا ي وك ععالى       ْايَقأَوَنيس َنأْب لسْ  َن أآَلأْفرسَعوس أَََخذس َوَلَيدس
أَيذاكاُروَنأ َئٌةأََطاياُرواأ َلَعناُهمس يْ  ََ أ ُهمس أُتْصِس َْ ُلواأَلَا أَهْذْهأَوْإنس َفْإَذاأَج َاتسُهُمأالسَحَسَاُةأ

أَمَعُهأََأ ىأَوَمقس ََ َم أْبُمو َنُموَنأأَوَْ ُلواأَمهس عس أََّلأََ َثَرُهمس أََكس أَوَلْكقا ْ ُا َدأ أْعاس ََّلأْإناَم أَط ْئُرُهمس

                                                 

 .21-17اآليات   سو   طه (113)
 .22هيو   ( سو   طه114)
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ْمْايقَأ أْبُمؤس َِ أَل ُق أَنحس أَفَم  أْبَه  َحَرَن  أْلَتسس ٍة أآََ أْمقس أْبْه أالطُّوَف َنأأَتأسْتَا  ْهُم أَعَنيس َا  نس ََ َفَأْس
أوَأ َف ْدَع أَوالضا أَوالسُيماَ  َجَراَد ًم أَوالس أَْوس أَوَك ُنوا ُروا َِ َتكس َس أَف  اَلٍت أُمَفصا أآََ ٍت َم الدا

ْرْميقَأ ُمجس
(115). 

لم ياتن باآليات التس  التي نيد بها  --ومما عجد  ازشا   إليه إن هللا      
، منها  برل موسى اللحر ه معجلات نخرء بل نهرء على يدي --موسى

، وإنلاك المن والسلوء عشر  عيناالحجر فينفلق عن ادنتي بعصاه وانفالقه، برل 
 على بني إسرا يل إلى رير ذلك من المعجلات.   

 هو واليي عليه الجمهو "  - حمه هللا -وفي هيا السياق ي وك ابن كثير    
العصا في ان البها حيو عسعى، واليد إذا ندخل يده في هيي د عه دم نخرهها 

فرعون حين كيبوه فأ سل  دعاؤه على قومو  عضيء ك  عو قمر يتألأل إباء ،
عليهم ال وفان والجراد وال مل والضفادع والدم هيات مفصالت، وكيلك نخيهم هللا 
بالسنين، وهي ن ص الحبول، وبالجدل، وهو ن ص الثما ، وبالموت الي ي ، وهو 
ن ص األنف ، ومنها فلق اللحر زنجاء بني إسرا يل وإرراق هك فرعون، ومنها 

ي التيه بالغمام، وإنلاك المن والسلوء عليهم، واستس اؤه لهم، عظليل بني إسرا يل ف
فجعل هللا ماءهم يخرج من حجر يحمل معهم على دابو، له ن بعو وهوه، إذا 
بربه موسى بعصاه يخرج من كل وهه دالدو نعين، لال سلِ عين، دم يضربه 

 ، إلى رير في ل ، وقتل كل من عبد العجل منهم دم نحياهم هللا ععالى، وقصو الل ر 
 .(116)ذلك من اآليات اللاهرات

                                                 

 .133 -130اآليات :سورة األعراف (115)

 (.346-9/345( البدايو والنهايو،  بن كثير، انظر  )116)
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أأ:مقأمعجزاتأ--عيسىأابقأمريمأأ)*(فيم أَوتيأالمسيحأ-

ْن  --إن نبي هللا  يسى أأأ مليمهَل بخصا ص ميلعه عن بقيو األنبياء، فمه
هه  ْبرهيَل فهي --َخَصا هصه ْن نلْنَثى بهاَل َذَ ٍر، حينما نفخ هه ، ننه َمْخللوٌق بهاْلَالهَموه مه

أ.(117)من ذلك --ْرجه َمْرَيَم، َفَخَلَ ه َّللاتل فَ 

أبآيات ومعجلات عده منها  --نبيه و سوله  يسى --ول د نيد هللا أأأأأ

ْدأعاليم الناس وهو صبي في المهد قاك ععالى   - أْفيأالسَمهس أالاا َس َوُيَكنْ ُم
اًلأَوْمَقأالصا ْلْحيقَأ َوَكهس

(118). 

ه َوْحَدهل َ  َشرهيَك َلهل، فهي َحاكه َنْي  َيدْ " قاك ابن كثير     َلاَد ه َّللات علو إهَلى  ه
يَن يلوحهي َّللاتل إهَلْيهه بهَيلهكَ  هلولهيتتههه حه َلً  َوهَيًو، َوفهي َحاكه كل َغرههه، ملْعجه  .(119)"صه

 .وإخراههم من قبو هم الموعى اءحيإ -

ما يدخرون فى ، وننلأ الناس بما يأ لون و ب ذن هللا األ مه واألبر  اءبر إ  -
بيوعهم، ودعا إلى هللا وإلى  لادعه، متلعا سنو إخوانه المرسلين مصدقا 

أ.(120)لمن قبله وملشرا بمن يأعي بعده

                                                 

قيل  لمسحه األ ض، وقيل  لمسح قدمه، وقيل   ،)*( و دت عد  نسلال لتسميته بالمسيح
ب ن نمه ممسوحا بالدهان، وقيل  لمسح هبريل له بالبركو، وقيل  لمسح هللا الينول  لخروهه من

عنه، وقيل  ألنه كان   يمسح نحدا إ  برئ، حااها كلها الحاف  نبو ن يم  حمه هللا. البدايو 
 (.9/389والنهايو،  بن كثير، )

 (.9/390البدايو والنهايو،  بن كثير، انظر  ) (117)
 .46هيو   مرانسو   هك ع (118)
 .2/43عفسير ال رهن العظيم،  بن كثير،  (119)
عامر الجلا ،  -هر(، عح يق  ننو  اللاز728( مجموع الفتاوء،  بن عيميو الحراني )ت  120)

 (.28/606م، انظر  ) 2005هر /  26 14، 2دا  الوفاء، ط
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أََنْ يأقاك ععالى        ُكمس بْ  أَْ أْمقس ٍة أْبآََ ُتُكمس أْجئس أَْدس أََنْ ي َراْئيَ  َس أْإ أَبْاي أْإَلى وًَّل َُ َوَْ
أْمَقأالطْ يْقأَكَهيسأ ُنُقأَلُكمس َمَهأََخس َكس ْرُئأاألس أَوَُبس ْ ُا ْنأ ًراأْبْإذس ُفُخأْفيْهأَفَيُكوُنأَطيس ْرأَفَأنس َئْةأالطايس

أْإناأ ْخُروَنأْفيأُبُيوْتُكمس أْبَم أَتأسُكُنوَنأَوَم أَتدا ُئُكمس أَوََُنِْ  ْ ُا ْنأ َتىأْبْإذس ْيأالسَموس َرَصأَوَُحس َبس أَواألس
أ ُتمس أُكاس أْإنس ًةأَلُكمس أآَلََ َِ ْمْايقَأْفيأَذْل ُمؤس

(121). 

أْفيَه أأ...وقاك ععالى        ُفُخ أَفَتاس ْني أْبْإذس ْر أالطايس َئْة أَكَهيس أالطْ يْق أْمَق ُنُق أَتخس َوْإذس
َتىأ أالسَموس ْرُج أُتخس أَوْإذس ْني أْبْإذس َرَص َبس أَواألس َمَه َكس أاألس ْرُئ أَوُتِس ْني أْبْإذس ًرا أَطيس َفَتُكوُن

ْني ...ْبْإذس
(122). 

أ:--لناِيأمحمدأالحسيةأأالمعجزاتأ-

ل د عميلت الدعو  المحمديو بالمنه  ال ويم السديد، اليي نليهَد بالمعجلات أأأأأ
، المرسل من عند هللا، --الحسيو التي هي الدليل على صدق نبينا محمد 

ووسيلو الناس إلى التصديق وازيمان بالنبي ، فالمعجلات د  ت صدق األنبياء
أالمرسل.

ويمان ع سيمها إلى قسمين  --لمعجلات الحسيو لنبينا محمد َول د ععددت اأأأأأ
أعلى النحو اآلعي 

)ني  المتعل و بالسماء وما فيها( مثل  انش اق  المعجزاتأالسم وية:أ .1
، ومن نعظم (123)ال مر، ا ستس اء وا ستصحاء وازسراء والمعراج

َتَرَبْتأذلك كله انش اق ال مر المنير فرقتين، َقاَك َّللاتل َعَعاَلى   ْس ا

                                                 

 .49( سو   هك عمران  هيو 121)
 .49( سو   هك عمران  هيو 122)
النهايو،  بن كثير، عح يق  عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دا  هجر البدايو و  (123)

 (.4/284(، )8/589م، انظر )1997 -هر 1418، 1لل لاعو والنشر والتوزي  وازعالن، ط
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َيَمرُأ أالس َشقا أَوانس السا َعُة
، وقد اعفق العلماء م  بقيو األ مو على (124)

، وقد و دت األحاديث --نن انش اق ال مر كان في عهد  سوك هللا 
أ.(125)بيلك من طرق عفيد ال    عند األمو

ه ْبنه َمْسعلوٍد       وكه َّللات رل َعلَ ، َقاَك  اْنَشقت الَ مَ --َعْن َعْبده َّللات  --ى َعْهده َ سل
، َفَ اَك النتبهيُ  وا"  --شه تَتْينه  .(126)"اْشَهدل

ْضية:أ .2 أاأل وهي كثير  ومتنوعو، كالمعجلات المتعل و  المعجزات
بازنسان والحيوان والنلات والجماد ورير ذلك، فمنها ما هو متعلق 

و على الجروح واألمراض وشفا ها، ومنها ما ه --بازنسان كتفله 
وشهاد  الضي ورير  --متعلق بالحيوان كسجود اللعير للنبي 

-كتسليم الشجر عليه وإهابو دعوعه ذلك، ومنها ما هو متعلق بالنلات
- ومنها ما هو متعلق بالجمادات كتسليم الحجر عليه ونل  الماء ،

 ،  ومنها ما هو متعلق ب هابو دعا ه --من بين نصابعه 
 دعا ه فيهم، ومن ذلك نيضا إخلا ه   دعا ه للصحابو واستجابو

 .(127)بالمغيملات التي عح ق وقوع بعضها وينتظر عح ق اللعض اآلخر

ْن َبْينه "  - حمه هللا -قاك ابن حجر أأأأأ ْن َنْل ه اْلَماءه مه َوَنمتا َما َعَدا اْل لْرهَن مه
َ اقه اْلَ َمره َونلْ قه  هه َوَعْاثهيره ال تَعامه َواْنشه ،  َنَصابهعه ي بههه ْنهل َما َوَقَ  التتَحدمه اْلَجَماد،ه َفمه

                                                 

 .1هيو   ( سو   اْلَ َمره 124)
 (.8/558( البدايو والنهايو،  بن كثير، انظر  )125)
مل النتبهُي َصلتى هللال َعَلْيهه ( صحيح اللخا ي، كتال المناقي، َبالل 126) َ اكه الملْشرهكهيَن َنْن يلرهَيهل سل

( ، َ اَق الَ َمره ، 4/3636َوَسلتَم هَيًو، َفَأَ اهلْم اْنشه َفوه اْلقهَياَموه َواْلَجنتوه َوالنتا ه (  صحيح مسلم، كتال صه
 (.4/2800بال انش اق ال مر، )

 ( .8/604ر )البدايو والنهايو،  بن كثير، انظ (127)
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، َوَمْجملوعل َذلهَك يلفهيدل اْلَ ْ َ  بهَأنتهل  ْن َرْيره َسْبقه َعَحدٍم ْدقههه مه ْنهل َما َوَقَ  َدا ًّ َعَلى صه َومه
هه  ْن َخوَ  --َظَهَر َعَلى َيده  .(128)"ا هقه اْلَعاَداته َشْيٌء َكثهيرمه

-يو عبين معجلات وهيات نبينا محمد  نحاديث في السنو النبو ول د و دت عد     
- ٍ منها عاثير الماء، َعْن َنَن ،-- َقاَك  نلعهَي النتبهُي ،--  به هَناٍء، َوهلَو

، َفَوَب  ْوَ اءه َناءه بهاللت َأ الَ وْ   "َ  َيَدهل فهي ازه هه، َفَتَوبت ْن َبْينه َنَصابهعه مل َفَجَعَل الَماءل َيْنلل ل مه
اَ وٍ  ْنتلْم؟ َقاَك  َداَلَث مه ََنٍ   َكْم كل اَ وٍ َقاَك َقَتاَد ل  قلْلتل أله  .(129)"، َنْو زلَهاَء َداَلثه مه

، َننت --  حنين الجيع إليه، فعْن َهابهره ْبنه َعْبده َّللاته ومن معجلاعه نيضاً      
ملَعوه إهَلى َشَجرَ --النتبهيت  ،   َكاَن َي لومل َيْوَم الجل َن اأَلْنَصا ه ٍ  َنْو َنْخَلٍو، َفَ اَلته اْمَرَنٌ  مه

ه، َنَ  نَ  وَك َّللات ٌل  َيا َ سل ْنَبًرا؟ َقاَك  َنْو َ هل ْئتلمْ "ْجَعلل َلَك مه ا "إهْن شه ْنَبًرا، َفَلمت ، َفَجَعللوا َلهل مه
يَ  ، َفَصاَحته النتْخَلول صه ْنَبره فهَ  إهَلى المه ملَعوه دل ، دلمت َنَلَك النتبهيُ َ اَن َيْوَم الجل بهيمه -اَح الصت

-  به . َقاَك  َفَضمتهل إهَلْيهه، َعئهُن َننهيَن الصت نل ي يلَسات َ اَنْت َعْلاهي َعَلى َما َكاَنْت "يمه التيه
ْنَدَهاَعْسَم ل مه  ْ ره عه  .(130)"َن اليمه

 -- ومما سبق يتضح لنا نهميو هيا المنه  في الدعو  الى وحدانيو هللا     
لسرعو عأديره واعتماده على المحسوسات التي يلسلم بها كل إنسان، وعمق عأديره 

 في النفوس اللشريو  لمعاينتها الشيء المحسوس.

أ
أ

                                                 

 فتح اللا ي،  قم كتله ونبوابه ونحاديثه  محمد ف اد عبد اللاقي، قام ب خراهه وصححه، (128)
 (.6/582هرررر، انظر )1379بيروت،  -دا  المعرفو 

 (. و4/3572صحيح اللخا ي، كتال المناقي، بال عالمات النبو  في ازسالم، ) (129)
يام، )زهاء( م دا . حاشيو صحيح اللخا ي نف  )اللو اء( اسم موب  في سوق المدينو علك األ

 الصفحو.
 (.4/3584صحيح اللخا ي، كتال المناقي، بال عالمات النبو  في ازسالم، ) (130)
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 اخلامتة
، وندلته برهانيو ي ينيو، الع وك إن المنه  ال رهني يوافق الف ر  ويناسي همي  .1

 .  عثير شاوًكا و   يًلا
حيث خاطي همي  حواس ازنسان  إدلات ال ضايا ي فيمنه  ال رهنالإعجاز   .2

وياعهم الفاريو من ع ل وفار ووهدان وخاطي همي  الناس على اختالف مست
 .في كل زمان وماان

بل ازد ا  الروحي نيضًا  ،لم يعتمد المنه  ال رهني على الع ل والحواس ف ِ  .3
 في الوصوك إلى الحقي و.

لعظيمو، وعجل  ععالى بها قد عه اإن برل المثل من الوسا ل التي ندبت هللا  .4
، وننه من األساليي التي اعخيها ال رهن في إقامو الحجو  ل ما يعبد من دونه

 .سوعلى المشركين، حيث نظهر الشر  في صو  ملموسو محسو 
إن ال رهن الاريم برل األمثاك في دعوعه إلى عوحيد هللا عل وهل لما فيها   .5

    المحسوس.من الت ريي لألذهان وإظها ه بصو 
إلى التأمل في مصير المايبين من األمم  ندعا ال رهن الاريم المشركي  .6

 الساب و، ألخي الد س والعبر  بسنن هللا في الخلق.
استعمل معهم كما استعماك ال رهن الاريم نسلول الحامو والموعظو الحسنو   .7

أوبح نسلول ال صو لت رير التوحيد بأبلغ نسلول، ونقوء حجو، ونفي للشر  ب
 بيان.

والتي  ،إن ال رهن دعا للتوحيد بالتيكير بنعم هللا ععالى التي   ععد و  عحصى  .8
 امتن هللا بها على همي  مخلوقاعه، لعلهم يشارون هللا وي منون به.

فيخاطي  --إن التعرف على المحسوسات يوصل إلى ال ناعو بوهود هللا   .9
قامو الحجو به على عوحيد هللا المسلم ليلداد إيماًنا، ويخاطي رير المسلم ز

 ونفي الشريك عنه.
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ستد ك إن منه  ال رهن الاريم خلن مناه  المتالمين والفالسفو في ا  .10
هواء والبدع ومناسي ، فهو منه   باني خاك من األعلى وحدانيو هللا عل وهل

 . لجمي  الناس
أ

 املصادر واملراجع
 .ال رهن الاريم بروايو حفص .1
 . م2001-هر1421الاريم زيدان، م سسو الرسالو،  نصوك الدعو ، عبد  .2
هر(، عح يق  نبو حييفو 751في ال رهن،  بن قيم الجوزيو )ت   األمثاك  .3

 -هر1406، 1طن ا، ط -مصر -و الصحابوماتلإبراهيم بن محمد، 
 م.1986

هر(، عح يق  محمد عبد 685ننوا  التنليل ونسرا  التأويل، البيضاوي )ت   .4
 هر.1418 -1ط بيروت، –دا  إحياء التراث العربي  الرحمن المرعشلي،

هر(، عح يق  456  ك األحاام ، بن حلم األندلسي )تازحاام في نصو   .5
 ت.-، د، بيروت لاس، دا  اآلفاقنحمد محمد شا ر، قدم له  إحسان 

عح يق  محمد نبو الفضل  ،هر(911علوم ال رهن، للسيوطي )ت  زع ان في ا .6
 .م1974هر/ 1394يو العامو للاتال،إبراهيم، الهيئو المصر 

، نبو السعود العمادي )ت  إ شاد الع ل السليم إلى ملايا الاتال الاريم  .7
 .ت –بيروت، د  -دا  إحياء التراث العربي ،هر(982

هر(، عح يق  751  ل العالمين،  بن قيم الجوزيو )تإعالم الموقعين عن     .8
 -هر1411، 1، طيروتب – وسالم إبراهيم، دا  الاتي العلميمحمد عبد ال

 م.1991
، دا    عبد هللا بن عبد المحسن التركيالبدايو والنهايو،  بن كثير، عح يق .9

 م.1997 -هر 1418، 1هجر لل لاعو والنشر والتوزي  وازعالن، ط
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محمد نبو   ، عح يقهر(794  تلل كشي )، لالبرهان في علوم ال رهن .10
 .م1957 -هر 1376، 1، طالفضل إبراهيم

هر(، 1205ق بمرعضى، اللتبيدي) ت  ج العروس، لمحممد بن عبد الرزماعا .11
 ت. –، د دا  الهدايو

 –حرير والتنوير، لمحمد ال اهر بن عاشو ، الدا  التونسيو للنشرالت  .12
 هرررررر.1984 ،عون 

  سامي بن محمد هر(، عح يق774سير ال رهن العظيم،  بن كثير )ت  عف .13
 م.1999 -هر 1420، 2زي ، طسالمو، دا  طيلو للنشر والتو 

هر(، شركو 1371عفسير المراري، ألحمد بن مص فى المراري )ت   .14
 -هر1365، 1ماتلو وم لعو مص فى اللابى الحلبي ونو ده بمصر، ط

 م.1946
نير في الع يد  والشريعو والمنه ، لوهلو بن مص فى اللحيلي، التفسير الم .15

 . هرررر1418، 2دمشق، ط –دا  الفار المعاصر
 هررررر.1422، 1دمشق، ط –، دا  الفارالتفسير الوسيِ، لللحيلي .16
التفسير الوسيِ لل رهن الاريم، لمحمد سيد طن اوي، دا  نهضو مصر   .17

 م. 1998، 1ال اهر ، ط –لل لاعو والنشر والتوزي ، الفجالو 
هر(، عح يق  نحمد محمد 310  لل بري )ت هام  البيان في عأويل ال رهن، .18

 .م2000 -هر 1420، 1ط سالو،شا ر، م سسو الر 
هر(، عح يق  نحمد البردوني 671  ي )تالجام  ألحاام ال رهن، ال رطب  .19

 .م1964 -هر 1384، 2، طال اهر  – دا  الاتي المصريووإبراهيم نط يش، 
ق   ملي منير يح ، عهر(321  تبار األزدي ) يب، ألهمهر  اللغو  .20

 .م1987، 1ط ، بيروت –دا  العلم للماليين  ،بعللاي
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الجوال الصحيح لمن بدك دين المسيح،  بن عيميو، عح يق وععليق    .21
م العسار وحمدان بن محمد علي بن حسن بن ناصر وعبدالعليل بن ابراهي

 م.1999 -هر 1419، 2ط ،الرياض –الحمدان، دا  العاصمو 
  ، عح يقهر(875  الثعالبي )تالجواهر الحسان في عفسير ال رهن،   .22

 –و عادك نحمد عبد الموهود، دا  إحياء التراث العربي محمد علي معوض 
 ررررر.هر1418 - 1بيروت، ط

 ،4، ط بي  الفار اليوناني، لعبد الرحمن بدوي، دا  النهضو المصريو  .23
 م.1969

الرد الجميل على المشااين في ازسالم من ال رهن والتو ا  وازنجيل   .24
شر والتوزي  والترهمو، دا  المنا   للن ،والعلم، عبد المجيد حامد صلح

 .م2003 -هر 1424، 2مصر، ط –المنصو   
ر(، عح يق  ه393  الصحاح عاج اللغو وصحاح العربيو، للجوهري )ت .25

 - هر1407، 4ط بيروت، –، دا  العلم للماليين نحمد عبد الغفو  ع ا 
 م.1987

صحيح اللخا ي ، لللخا ي ،عح يق  محمد زهير بن ناصر الناصر، دا    .26
 هر.1422، 1نجا  ، ططوق ال

دا  ، صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج، عح يق محمد ف اد عبد اللاقي .27
 ت. -، دبيروت –إحياء التراث العربي

ع يد  التوحيد في ال رهن الاريم، لمحمد نحمد ملااوي، ماتلو دا  اللمان،  .28
 م.1985 -هر 1405، 1ط
ي   مهد، عح يقهر(170  للخليل بن نحمد الفراهيدي )تالعين،  .29

 ت. -د المخلومي، وإبراهيم السامرا ي، دا  وماتلو الهالك، 
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مد ف اد عبد ،  بن حجر ،  قم كتله ونبوابه ونحاديثه  محفتح اللا ي   .30
 هر. 1379بيروت،  -اللاقي، دا  المعرفو

ف ه الدعو  في صحيح ازمام اللخا ي، لسعيد بن علي بن وهي  .31
ازمام محمد بن سعود ، من هامعو  سالو دكتو اه منشو  ال ح اني، 

ازسالميو، الر اسو العامو زدا ات اللحوث العلميو وازفتاء والدعو  واز شاد، 
 .رررررهر1421، 1ط
 –دا  الاتي العلميو ،هر(751بن قيم الجوزيو )المتوفى  ،  الفوا د .32

 .م1973 -ر ره1393، 2ط ،بيروت
ي عح يق هر(، عح يق  مات817  ل اموس المحيِ، للفيروزهبادء )تا  .33

وسي، م سسو  التراث في م سسو الرسالو، ب شراف  محمد ن يم العرقسل
 -هر 1426، 8، طلبنان –والنشر والتوزي ، بيروت  الرسالو لل لاعو

 م. 2005
هر(، عح يق  عصحيح 741للال التأويل في معاني التنليل، للخازن )ت    .34

 رررر.هر1415 - 1بيروت، ط - دا  الاتي العلميو محمد علي شاهين،
 هرررر. 1414 - 3بيروت، ط –لسان العرل،  بن منظو ، دا  صاد    .35
هر(، د اسو وعح يق  زهير عبد 395مجمل اللغو ، بن فا س )ت    .36

 م.1986 -هر  1406 -2بيروت، ط –المحسن سل ان، م سسو الرسالو 
 -  ننو  اللاز هر(، عح يق728 بن عيميو الحراني )ت   ،مجموع الفتاوء   .37

 .م2005هر / 1426، 2ط جلا ، دا  الوفاء،عامر ال
  يوسن الشيخ ، عح يقهر(666  ألبي بار الرازي )ت مختا  الصحاح،  .38

، 5صيدا، ط – الدا  النموذهيو، بيروت -لعصريو محمد، الماتلو ا
 .م1999هر / 1420
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هر( ، ح  ه وخرج 710  نليل وح ا ق التأويل ، للنسفي )تمدا   الت  .39
يوي،  اهعه وقدم له  محيي الدين ديي مستو،  دا  نحاديثه  يوسن علي بد
 م.1998 -هر  1419، 1الالم ال يي، بيروت ،ط

لمحمد نبو الفتح البيانوني، م سسو الرسالو، علم الدعو  ،  إلىالمدخل   .40
 هررر.1412، 1بيروت، ط

  الابير، لمحمد بن علي الفيومي )تالمصلاح المنير في رريي الشرح   .41
 ت. –، د بيروت –و العلميو هر(، الماتل770نحو 

هر(، عح يق   عبد 510  نليل في عفسير ال رهن، لللغوي )تمعالم الت  .42
 هررر.1420،  1بيروت، ط–الرزاق المهدي، دا  إحياء التراث العربي 

هر(، عح يق  نحمد عبد الغفو  393معجم الصحاح، للجوهري )ت    .43
 م.1987 - هر1407، 4بيروت، ط –ع ا ، دا  العلم للماليين 

هر(، دا  إحياء التراث 606  مفاعيح الغيي ، لفخر الدين الرازي )ت  .44
 ررر.هر 1420 - 3بيروت، ط –العربي 

، ي، دا  النهضو العربيو ، ال اهر مناه  اللحث العلمي، لعبد الرحمن بدو   .45
 م.1968

، ا ، دا  المعا ف، لعلي سامي النشنشأ  الفار الفلسفي عند المسلمين  .46
 .م1965، 3ال اهر  ، ط

هر(، عح يق  606النهايو في رريي الحديث واألدر،  بن األدير )ت    .47
بيروت،  -محمود محمد ال ناحي، الماتلو العلميو  - طاهر نحمد اللاوء 

 م.1979 -هر 1399
 محمد إسماعيل عبده، ماتلو ال اهر  الحديثو، الهدايو،  بن سينا، عح يق  .48
 ت. –د


