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"Azzyout: The basics of calling to Allah inlight of "Surat Al-Muddathar

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل الزيوت

أسص الدعوة إىل اهلل يف ضوء صدر سورة املدثر
د .عبد اهلل أمحد الزيوت*
تاريخ قبول البحث0271/72/7 :م

تاريخ وصول البحث0271/1/71 :م

ملخص

تتناوؿ ىذه الدراسة أسس الدعوة إلى اهلل تعالى في ضوء صدر سورة المدثر ،وذلؾ بيدؼ الوقوؼ

ومركبا ،وتحقيؽ زماف نزوؿ آيات صدر السورة ،والكشؼ عف أسس
مفردا
عمى معنى أسس الدعوة
ً
ً
االشتغاؿ بالدعوة إلى اهلل تعالى التي تضمنتيا.

وقد أظيرت الدراسة أف المراد بأسس الدعوة األصوؿ المعنوية التي ُبنيت عمييا اإلمالة بالناس إلى
اإلسالـ وحثيـ عمى تعمُّمو وتعميمو وتطبيقو في واقع حياتيـ ،وأف آيات صدر سورة العمؽ أوؿ ما نزؿ
مف أوامر التبميغ واإلنذار ،وأف أسس الدعوة التي تضمنتيا تمؾ اآليات تنحصر في القياـ بالدعوة بغاية

خبر ،ومواصمة العمؿ
الم َ
الجد واالجتياد ،واستشعار عظمة اهلل تعالى ،واالىتماـ بجماؿ المظير ُ
وحسف َ
ثـ الصبر ابتغاء مرضاة اهلل تعالى.
الدعويّ ،
الكممات الدالة :الدعوة إلى اهلل تعالى ،سورة المدثر ،أسس الدعوة إلى اهلل.

Abstract
This study shows the basics of calling to Allah in light of "Surat Al Muddather", and this
is to focus on the meaning of the basics of calling to Allah; each of them separately from the
other. Also, to assure the time of the coming down of the head of "Surat AlMuddather", and
to discover the basics of being wrapped up with calling to Allah which is included in Surat
Almuddather.
The study also showed that the meaning of the basics of calling to Allah is the moral
basics which attract people to Islam and make them learn, teach and apply it in their real
life. Additionally, the head of "Surat Alala" verses are the first verses of the recommendation
of calling to Allah which came down, and the basics of calling to Allah that was included
in the verses mainly talk about calling to Allah withe the purpose of working hard, feeling
the greatness of Allah, taking care of the beauty of the outward shape and the inward essence,
continuing the work of calling to Allah and having patience mainly to satisfy Allah.

املدقدمة.

ِ
نذير ،وجعؿ الداعي إليو أحسف الناس قوالً وأفضميـ عمالً،
يف ًا
قاف عمى عبده ليكوف لمعالم َ
الحمد هلل الذي َنَّز َؿ ا ْلفُ ْر َ
منير سيدنا ونبينا
اجا ًا
ونذير،
ًا
بشر
وم ًا
والصالة والسالـ َم ْف أكرمو ربُّو بالرسالة وجعمو
ً
وداعيا إلى اهلل بإذنو وسر ً
ً
شاىدا ُ
محمد وعمى آلو وصحبو الطيبيف الطاىريف وعمى َمف سار عمى نيجيـ بإحساف إلى يوـ الديف ،وبعد:
فإف الدعوة إلى اهلل تعالى ميمة األنبياء والمرسميف ،وسبيؿ أتباع النبي الكريـ  وىي أساس مف أسس انتشار اإلسالـ

الذي أكممو اهلل تعالى وأتـ بو ّْ
دينا ،وىي سبب ىداية الناس ،وطريؽ فالحيـ وسعادتيـ في الداريف ...
النعـ ورضيو لمناس ً
* أستاذ مشارؾ ،قسـ أصوؿ الديف ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
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عـ الرحمة ،ويسود العدؿ ،وينتشر األمف واألماف.
بيا تتحقؽ الخيرية ليذه األمة ،وتَ ُ
وألىمية الدعوة إلى اهلل ودورىا في تحقيؽ الحكمة مف خمؽ اإلنس والجف ،وىي عبادة اهلل تعالى ّبيف القرآف الكريـ
دعوة األنبياء إلى اهلل تعالى ،وذكر سيرتيـ وجيدىـ ،ووصؼ معاناتيـ في دعوة أقواميـ وابالغيـ ديف اهلل تعالى؛ ليكونوا
قدوة حسنة لمدعاة مف بعدىـ.

وال شؾ أف الدعوة في ىذا الزماف تمر بمرحمة صعبة ،وتعاني مف مشكالت عديدة ،منيا تكالب األعداء الذيف يسعوف

إلى تشويو صورتيا واثارة الشبيات حوليا ومحاصرة نشاطيا ،ومنيا ما يتعمؽ ببعض الدعاة أو المنتسبيف إلييـ مف حيث
شدة أسموبو.
ضيؽ أفؽ بعضيـ ،أو جيمو أو سوء فيمو أو ّ
ولما كانت الحاجة إلى الدعوة ُممحة ،وتشتد في ىذا العصر؛ بسبب نشاط دعاة ال ّشر والفساد واستخداميـ الوسائؿ
المختمفة واألساليب المتعددة ،وكانت بعثة النبي  وأمره بالتبميغ واإلنذار في ظروؼ مشابية -إلى ٍّ
حد ما -وأحواؿ مقاربة
لحاؿ العالـ اليوـ ،وكانت آيات صدر سورة المدثّر أوؿ أمر لمنبي ؛ لينيض بعبء ما ُكمّْؼ بو مف تبميغ رسالت رّبو
جاءت ىذه الدراسة.

مشكلة الدراسة.

تحاوؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما األسس التي قامت عمييا الدعوة إلى اهلل في صدر سورة

المدثّر؟ ويتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة اآلتية:

ومركبا؟ وما المحور الذي تدور حولو سورة المدثّر؟
ردا
ٔ -ما المراد بأسس الدعوة مف ً
ً
ٕ -ما أسس الدعوة التي تضمنيا صدر سورة المدثر ،والتي ينبغي عمى الداعية أف يعتمدىا في دعوتو؟
أهداف الدراسة.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي:

ومركبا ،ومحاولة التحقيؽ في نزوؿ سورة المدثر.
مفردا
ٔ -الوقوؼ عمى معنى أسس الدعوة ً
ً
المدثّْر.
ٕ -إبراز أسس االشتغاؿ بالدعوة إلى اهلل تعالى التي تضمنتيا آيات صدر سورة ّ
أهنية الدراسة.

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ ارتباطيا المباشر بكتاب اهلل تعالى ،ومف خالؿ اآلتي:

المدثّْر ،يفيد
ٔ -إف الوقوؼ عمى المعنى الحقيقي ألسس الدعوة إلى اهلل ،وابراز ىذه األسس في ضوء آيات صدر سورة ّ
طمبة الدعاة إلى اهلل تعالى خاصة ،وطمبة العمـ عامة.
ٕ -إف ىذا الموضوع لـ يحظ -فيما اطمعت عميو -بدراسة عممية مستقمة ولذلؾ أرجو أف أقدـ إلى المكتبة اإلسالمية إضافة
عممية ولو يسيرة في ىذا المجاؿ.

الدراسات الشابدقة.

لـ يحظ ىذا الموضوع -فيما اطمعت عميو -بدراسة عممية مستقمة ،غير أنني وجدت لممفسريف عند تفسيرىـ لآليات
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أقواالً مبثوثة في تفاسيرىـ ليا صمة وثيقة بيذا الموضوع.
مهوج الدراسة.

اقتضت طبيعة ىذه الدراسة اعتماد المناىج اآلتية:

ٔ -المنيج االستقرائي؛ وذلؾ لجمع المادة العممية مف مضانيا المختمفة.
ٕ -المنيج التحميمي؛ وذلؾ مف خالؿ تحميؿ عنواف الدراسة وتحميؿ أقواؿ العمماء مف المفسريف وغيرىـ ،والمقارنة بينيا،
وبياف ما يترتب عمييا مف استنتاجات ترتبط بذات الموضوع.
ويجيب عف
ٖ -المنيج الوصفي ،وذلؾ بتقسيـ الدراسة إلى مطالب؛ لسبر أغوار الموضوع بما ينسجـ مع مفرداتوُ ،
مشكمة الدراسة وأىدافيا.
خطة الدراسة.

اقتضت طبيعة ىذه الدراسة العممية أف تُقسَّـ إلى :مقدمة ،ومطمبيف ،وخاتمة:
المتبع فييا.
المقدمة :وتضمنت مشكمة الدراسة ،وأىدافيا ،وأىميتيا ،والمنيج ُ

المطمب األوؿ :التعريؼ بمفردات عنواف الدراسة.

المطمب الثاني :أسس االشتغاؿ بالدعوة إلى اهلل تعالى.

الخاتمة :وفييا أبرز النتائج.

املطلب األول :التعريف مبفردات عهوان الدراسة.
ومركبا.
مفردا
المسألة األولى :معنى أسس الدعوة ً
ً

أولً :معنى األسس:

سس لغة :جمع أساس ،وىو مشتؽ مف (أَسس) ،وىذه المادة مف اليمزة والسيف تد ّؿ عمى األصؿ والشيء الوطيد الثابت"(ٔ)،
األُ ُ
ِ
ُس واألَسس واألَساس :أص ُؿ ك ّؿ ٍ
وج ْمعُ األساس:
شيء ومبدؤهُ ،يقَاؿُ :ى َو األُس واألساس ألصؿ البِناء ،وأ ُّ
فاأل ُّ
ُس اْلبَِناءُ :م ْبتَ َد ُؤهَ ،
َ
ت مف قَ َوا ِعِد َىا(ٕ).
َّست َد ًا
َس
ُس إِساسَ ،وقَ ْد أ َّ
وج ْمعُ األ ّْ
ت ُح ُد َ
ود َىا َوَرفَ ْع َ
ار إِذا َبَنْي َ
ُسسَ ،
ْسيسا ،وأَس ْ
َّسو تأ ً
البناء َي ُؤسُّو أَسِّا وأَس َ
َ
أُ

ِّ
معنويا،
اء أكاف ىذا الشيء حسيِّا أـ
وعمى ىذا فمادة (أسس) في المغة تستعمؿ لمداللة عمى األصؿ الذي يبتني عميو الشيء ،سو ٌ
ِ
ِ
ستعار ذلؾ في المعاني،
الشيء الذي ُي َبنى عميو ذلؾ
"األساس :أص ُؿ
قاؿ السميف الحمبي:
الشيء .ومنو ُّ
أس البناءُ ...
ُ
ُ
وي ُ
(ٖ)
ضَو ٍ
أمرهُ عمى ٍ
اف[التوبة . "]ٜٔٓ :فتأسيس
شر ،قاؿ تعالى :أَفَ َم ْف أ َّ
س ُب ْن َيا َن ُو َعمَى تَ ْقَوى ِم َف المَّ ِو َو ِر ْ
َس َ
فيقا ُؿ :أس َ
خير أو ّ
َّس َ
ويستعمؿ في المجاز ،ولكف يبقى
البناء عمى التقوى أمر معنوي ،وفي ىذا داللة عمى أف ىذا المفظ –أسسُ -يستعمؿ في الحقيقة ُ
متقدما عمى البناء في الرتبة والزماف ،وقد قالوا " :األساس أوالً ثـ البناء"(ٗ).
األساس
ً

ثانيا :معنى الدعوة:
ً
ع َو) ،وىذه المادة تدؿ في أصؿ الوضع عمى
(د َ
الدعوة لغة :مصدر الفعؿ دعا ،يقاؿَ :دعا َي ْد ُعو َد ْع َوة ،وىو مشتؽ مف َ
ٍ
النداء إلى شيء والحث عميو ،قاؿ ابف فارس" :الداؿ والعيف والحرؼ المعتؿ أص ٌؿ واحد ،وىو أف تميؿ َّ
بصوت
يء إليؾ
الش َ
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(٘)
ِ
ِ
ٍ
اداهُ،
اء؛ أيَ :ن َ
فالف الرج َؿ َد ْع ًوا ُ
وكالـ يكوف منؾ"  ،يقاؿَ :
استَ ْد َع ْيتو ،ويقاؿَ :دعا ٌ
ود َع ْوت فُ َالًنا؛ أَي :ص ْحت بِو و ْ
ود َع ً
ِ
الد ْعوة .و ُّ
و ِاال ْسـ َّ
اف َي ْد ُعو
بيعة ىدى أَو ضاللَةً ،و ُ
احدىـ َدا ٍعَ .وَرُج ٌؿ داعَيةٌ والياء فيو لممبالغة؛ إِ َذا َك َ
قوـ َي ْد ُع َ
وف إِلَى َ
الد َعاةٌُ :
َ ُ
َ
()ٙ
ير وَد ِ
ش ار وَنِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
ّْ
اعًيا
ا
ذ
ب
م
و
ا
د
اى
ش
ؾ
ا
ن
م
س
َر
أ
ا
ن
إ
ي
ب
الن
ا
ُّي
َي
أ
ا
ي

تعالى:
قاؿ
،
تعالى
اهلل
اعي
د

النبي
و
،
ديف
َو
أ
عة
د
ب
ى
ل
إ
اس َ ْ
ُّ
َ
َ َ
ْ َ َْ َ َ ً َ ُ َ ً َ ً َ
الن َ
ِ ِِ ِ
ير[األحزاب.]ٗٙ ،ٗ٘ :
اجا ُم ِن ًا
إِلَى المَّو ِبِإذْنو َوس َر ً

اصطالحا تعريفات عدة تدور حوؿ تبميغ اإلسالـ لمناس كافة ،فمثالً عرفيا ابف تيمية بقولو" :الدعوة إلى اهلل
ولمدعوة
ً
()ٚ
وعّْرفت بأنيا" البياف
ىي الدعوة إلى اإليماف بو ،وبما جاءت بو رسمو ،بتصديقيـ فيما أخبروا بو ،وطاعتيـ فيما أمروا" ُ .

أركانا ،وتكاليفًا ،والحث عميو ،والترغيب فيو"( .)ٛوالمدقؽ في التعريفيف يجد أف الدعوة فييما مقتصرة
والتبميغ ليذا الديف أصوالً ،و ً
عمى البياف والتبميغ لإلسالـ.

عرفيا بقولو" :ىي تبميغ اإلسالـ لمناس،
وقد ذكر البيانوني تعريفات عدة لمدعوة ،وع ّقب عمى كؿ منيا بما يناسبو ،ثـ ّ
وتعميمو إياىـ ،وتطبيقو في واقع الحياة"( .)ٜوالمتأمؿ في ىذا التعريؼ يجد أف الدعوة فيو غير مقتصرة عمى تبميغ اإلسالـ
لمناس ،بؿ تشمؿ تعميميـ اإلسالـ وتربيتيـ عمى االلتزاـ بتعاليمو في واقع حياتيـ.

أعرؼ الدعوة فأقوؿ :ىي اإلمالة بالناس إلى الديف اإلسالمي،
وبعد النظر في المعنى المغوي واالصطالحي لمدعوة يمكف ّْ

وتعميميـ ّإياه ،وتربيتيـ عمى االلتزاـ بو.

وبيذا تكوف الدعوة غير ُمقتصرة عمى الفكرة التي يدعو الداعي إلييا ،فيي ليست مجرد تبميغ ،وليست محصورة -خاصة

في ىذا العصر ػ ػ في غير المسمميف ،بؿ تشمؿ تبميغ اإلسالـ لغير المسمميف وامالتيـ إليو وتعميميـ ّإياه ،وتشمؿ تعميـ اإلسالـ

العصاة منيـ إلى التوبة ،وحثيـ عمى االلتزاـ بو حياتيـ .وىكذا كانت دعوة النبي  ،تبميغ ،وتعميـ ،وتطبيؽ
لممسمميف وامالة ُ
س ِ
وؿ إَِّل ا ْل َبََلغُ[المائدة ،]ٜٜ :فاآلية دالة عمى أف دعوة النبي 
عممي ،ففي شأف التبميغ قاؿ تعالىَ  :ما َعمَى َّ
الر ُ
كانت تبميغ ما كمفو اهلل تعالى بتبميغو إلى الناس ،وأف ىدايتيـ أو ضالليـ بيد اهلل تعالى .وفي شأف البياف والتعميـ قاؿ
تعالى :وأَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َؾ ّْ
الذ ْك َر لِتَُب ّْي َف لِ َّمن ِ
وف[النحؿ ،]ٗٗ :فاآلية دالة عمى أف دعوة النبي 
اس َما ُنّْز َؿ إِلَ ْي ِي ْـ َولَ َعمَّ ُي ْـ َيتَفَ َّك ُر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ّْ
ّْ
ِ
ِ
آياتو َوُيَزكيي ْـ َوُي َعم ُم ُي ُـ
تبي ٌف لمقرآف الكريـ وتوضيح لو ،وقاؿ تعالىُ  :ى َو الذي َب َع َث في ْاأل ُّْمّْي َ
ّ
س ًول م ْن ُي ْـ َي ْتمُو َعمَ ْيي ْـ َ
يف َر ُ
ِ
ضََل ٍؿ ُمِب ٍ
يف[الجمعة ،]ٕ :فيذه اآلية تُشير إلى أف دعوة النبي  تبميغ ،وتزكية،
اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوِا ْف َكا ُنوا ِم ْف قَْب ُؿ َل ِفي َ
ا ْلكتَ َ
وثنى بالتزكية؛ ألف ابتداء الدعوة
وتعميـ ،قاؿ ابف عاشور ما مفاده :ابتدئ بالتالوة؛ ألف أوؿ تبميغ الدعوة بإبالغ الوحيّ ،
الرجس المعنوي وىو الشرؾ ،وما يتعمؽ بو مف مساوئ األعماؿ واألخالؽ ،وع ّقب بذكر تعميميـ الكتاب؛ ألف
بالتطيير مف ّْ
َّف ليـ مقاصده ومعانيو وحقائقو وأحكامو(ٓٔ).
الكتاب بعد إبالغو إلييـ تََبي َ

ركبا:
ثالثًا :معنى أسس الدعوة ُم ً
بعد بياف المراد ٍّ
بكؿ مف األسس ،والدعوة ،يمكف القوؿ :إف أسس الدعوة إلى اهلل :ىي األصوؿ المعنوية التي ُبنيت
عمييا اإلمالة بالناس إلى اإلسالـ وحثيـ عمى تعمُّمو وتعميمو وتطبيقو في واقع حياتيـ.
المسألة الثانية :شخصية سورة المدثر ونزوليا.
أولً :شخصية سورة المدثر ومحورىا الرئيس:

السورة الرابعة والسبعوف في ترتيب المصحؼ جاءت بعد سورة (المزمؿ) وقبؿ سورة (القيامة) ،وليس
سورة المدثر ىي ّ
ليا اسـ آخر إال ىذا االسـ ،وقد جاءت تسميتيا بو في كالـ ابف عباس وابف الزبير  ،فقد ُنقؿ عف ابف عباس قولوَ :نزلت
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(ٔٔ)
ب
ونقؿ َعف ْابف الزبير مثمو  ،وقاؿ ابف عاشور" :وكذلؾ ُس ّْمَي ْ
ت في المصاحؼ التي أرَْيَناىا ومنيا ُكتُ ٌ
ورة المدثر بِ َم َّكةُ ،
ُس َ
ِ
اف في القرف الخامس"(ٕٔ).
في ا ْلقَْي َرَو َ

وىي مف السور المكية ،وقد حكى غير و ٍ
احد مف المفسريف االتفاؽ عمى ذلؾ(ٖٔ) ،وتتشابو ىذه السورة مع السورة التي
ٍ
قبميا -سورة المزمؿ -في افتتاح ٍّ
بوصؼ مف أوصافو ،وفي تكميفو  بأعباء الدعوة وتبميغ
كؿ منيما بمخاطبة النبي 
الرسالة التي شرفو اهلل بيا(ٗٔ)؛ فالمحور الرئيس الذي تدور حولو السورة السابقة ىو اإلعداد الروحي لمقياـ بالدعوة ،والمحور
الخْمؽ إِلى
لمصدع بو ،فقد جاء فييا" أَمر النبي  بدعوة َ
الرئيس الذي تدور حولو ىذه السورة ىو اإلنذار والخطة العممية؛ ّ
ِ
اإليماف ،وتقرير صعوبة القيامة عمى الكفَّار وأَىؿ العصياف ،وتيديد الوليد بف ال ُمغيرة بنقض القرآف ،وبياف عدد زبانية

اإلحساف ،ومالمة الكفَّار عمى إِعراضيـ عف ِ
ساءة و ِ
َف ك ّؿ أَحد َرْىف ِ
ّْ
النيراف ،وأ َّ
اإليماف ،وذكر َو ْعد الكريـ عمى التقوى
باإل َ
الم ْغ ِفَرة[المدثر ،)ٔ٘("]٘ٙ :يقوؿ البقاعي :مقصودىا" :الجد واالجتياد في
َى ُؿ التَّ ْق َوى َوأ ْ
بالرحمة والغفراف ،في قولوُ  :ى َو أ ْ
ّ
َى ُؿ َ

اإلنذار ،بدار البوار ،ألىؿ االستكبار ،واثبات البعث في أنفس المكذبيف الفجار ،و ِ
اإلشارة بالبشارة ألىؿ األذكار بحكـ العزيز
اضح لمف تأمؿ النداء والمنادى بو والسبب"(.)ٔٙ
الغفار ،واسميا (المدثّْر) أدؿ ما فييا عمى ذلؾ .وذلؾ و ٌ

ولصاحب الظالؿ نظرة عميقة شمولية لمحور ىذه السورة وشخصيتيا الخاصة ،واتصاؿ مقاطعيا ببعضيا بعضاً،
فقد ذكر أف ىذه السورة تضمنت في مطمعيا النداء العموي بانتداب النبي  ليذا األمر الجمؿ وانتزاعو مف النوـ والتدثُّر والدؼء

إلى الجياد والكفاح والمشقة ،مع توجييو  إلى التييؤ ليذا األمر العظيـ ،وبياف ما ُيعينو عميو.

مشيدا
ووعيدا لممكذبيف باآلخرة ،وبحرب اهلل المباشرة .وأنيا تُعيّْف أحد المكذبيف بصفتو ،وترسـ
تيديدا
وتضمنت كذلؾ
ً
ً
ً

مف مشاىد كيده -الوليد بف المغيرة -وتذكر سبب حرب اهلل  لو ،ثـ تذكر مصيرهّ ،ثـ تحدثت السورة عف عالـ الغيب،
ووصؼ سقر ،والمالئكة القائميف عمييا ،وعددىـ وامتحاف اهلل لعباده بذلؾ العدد ،ويأتي بعدىا الحديث عف مشاىد كونية تأخذ
القموب واأللباب(.)ٔٚ

المعاديف لمدعوة ،وتُبيف اعترافيـ بأسباب استحقاقيـ لالرتياف والقيد يوـ القيامة،
ثـ تتحدث عف مقاـ المجرميف المعانديف ُ
وعدـ انتفاعيـ في ذلؾ اليوـ بشفاعة الشافعيف ،وتتحدث في مقابؿ ذلؾ عف منزلة أصحاب اليميف الذيف استجابوا لمدعوة،

مستنكر موقؼ
ًا
والتزموا بمضمونيا ،يقوؿ صاحب الظالؿ" :وفي ظؿ ىذا المشيد المخزي ،واالعتراؼ المييف ،يتساءؿ
ساخر يثير الضحؾ والزراية مف نفارىـ الحيواني
ًا
مشيدا
المكذبيف مف الدعوة إلى التذكرة والنجاة مف ىذا المصير ،ويرسـ ليـ
ً
()ٔٛ
ِ
يف َكأ ََّنيـ حمر م ِ
ْكرِة مع ِر ِ
ِ
س َوَرٍة[المدثر. "!]٘ٔ-ٜٗ :
ض َ
ستَ ْنف َرةٌ فََّر ْت م ْف قَ ْ
ُ ْ ُ ٌُ ُ ْ
الشموس :فَ َما لَ ُي ْـ َع ِف التَّذ َ ُ ْ
ثـ ُيبيف السياؽ أف الذي منعيـ مف االستجابة لصوت الداعية الناصح ىو الحسد لمنبي  وقمة التقوى.
وعف المقطع األخير في السورة يقوؿ سيد قطب" :وفي الختاـ يجيء التقرير الجازـ الذي ال مجاممة فيوَ  :كََّل إَِّن ُو
ِ
َى ُؿ
شاء المَّ ُو ُى َو أ ْ
وف إَِّل أ ْ
شاء َذ َك َرهُ[المدثر ،]٘٘-٘ٗ :ورد األمر كمو إلى مشيئة اهلل وقدرهَ  :وما َي ْذ ُكُر َ
َف َي َ
تَذْك َرةٌ * فَ َم ْف َ
َى ُؿ ا ْل َم ْغ ِف َرِة[المدثر.)ٜٔ("]٘ٙ :
التَّ ْقوى َوأ ْ
وبعد كؿ ذلؾ ُيع ّقب -رحمو اهلل -قائالً" :وىكذا تمثؿ السورة حمقة مف حمقات الكفاح النفسي الذي كافحو القرآف لمجاىمية
وتصوراتيا في قموب قريش كما كافح العناد والكيد واإلعراض الناشئ عف العمد والقصد بشتى األساليب"(ٕٓ).

ثـ يختـ بذكر وجو اتصاؿ مقاطع السورة مع بعضيا بعضاً فيقوؿ" :وىذه السورة قصيرة اآليات ،سريعة الجرياف،

أحيانا ،ويجري الىثًا أحيانا! وبخاصة عند تصوير مشيد ىذا المكذب وىو يفكر ويقدر
منوعة الفواصؿ والقوافي ،يتئد إيقاعيا ً
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (1431 ،)3ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أسص الدعوة إىل اهلل يف ضوء صدر سورة املدثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ت ِم ْف َق ْسَوَ ٍرة!
احةٌ لِْمَب َش ِر ..ومشيد فرارىـ َكأََّنيُ ْـ ُح ُمٌر ُم ْستَْنِفَرةٌ َفَّر ْ
ويعبس ويبسر  ...وتصوير مشيد سقرَ .ال تُْبقي ََوال تَ َذُرَ .لَّو َ

خاصا وال سيما عند رد بعض القوافي ورجعيا
وىذا التنوع في اإليقاع والقافية بتنوع المشاىد والظالؿ يجعؿ لمسورة مذاقًا
ً
ِ
استَ ْكَبَرَ .سقَر ...وكذلؾ االنتقاؿ مف
بعد انتيائيا كقافية الراء الساكنة :اْل ُم َّدثُّْر .أَْنذ ْرَ .ف َكب ّْْر ..وعودتيا بعد فترة :قَ َّدرَ .ب َسَرْ .
ْكرِة مع ِر ِ
ِ
ستَ ْن ِفَرةٌ
ض َ
يف َكأََّن ُي ْـ ُح ُمٌر ُم ْ
قافية إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجأة ولكف ليدؼ خاص .عند قولو :فَ َما َل ُي ْـ َع ِف التَّذ َ ُ ْ
ِ
س َوَرٍة[المدثر ،]٘ٔ-ٜٗ :ففي اآلية األولى كاف يسأؿ ويستنكر .وفي الثانية والثالثة كاف يصور ويسخر! وىكذا"(ٕٔ).
َفَّر ْت م ْف قَ ْ
وفذلكة القوؿ أف موضوع سورة المدثّْر ومحورىا الرئيس ىو اإلنذار؛ مف حيث األمر بالصدع بو وما ُيعيف عمى القياـ بو
مشيدا مف مشاىد الذيف واجيوا الدعوة بالتكذيب واإلعراض ،أو أشارت إلى
خير قياـ ،ومف حيث ما فييا مف آيات رسمت
ً
بعض صفات المكذبيف المعرضيف عف اإلنذار ممف استحقوا عذاب النار ،وصفات المنتفعيف باإلنذار مف أىؿ الجنة ،وآيات
ُّ
وتحض عميو.
تُرغب بقبوؿ اإلنذار

ثانيا :التحقيؽ في نزوؿ صدر سورة المدثر:
ً

طا وثيقًا بالحديث عف أسس الدعوة ،حيث إنو يكشؼ عف المبادئ
إف تحديد زماف نزوؿ صدر السورة الكريمة يرتبط ارتبا ً
األساسية التي انطمؽ منيا النبي  في دعوتو ،والتي ينبغي عمى الداعية أف يعتمدىا إذا ما أراد النجاح في دعوتو.

فقد ُذكر في نزوليا صدر سورة المدثر روايات عدة ،منيا :أنيا أوؿ السور القرآنية نزوالً ،ففي الصحيحيف عف َسمَ َمةَ
َي ا ْلقُ ْر ِ
ت :أ َِو اقَأْ
اسِـ َرّْب َؾ
ت َجابَِر ْب َف َعَب ِد الِمَّ ِو أ ُّ
ا ْب ِف َع ْب ِد َّ
ُّيا ا ْل ُم َّدثُّْرُ ق ْم ُ
الر ْح َم ِف قَا َؿَ :سأَْل ُ
ْر ِب ْ
آف أ ُْن ِز َؿ قَْب ُؿ قَا َؿَ  :يا أَي َ
قَا َؿ :أُح ّْدثُ ُكـ ما ح َّدثََنا بِ ِو الرسوؿ " :جاور ُ ِ ٍ
ت َع ْف َي ِمينِي َفمَ ْـ أ ََر َش ْيًئا،
ت ِج َو ِاري َىَب ْ
يت فََن َ
ظ ْر ُ
ت فَُنوِد ُ
طُ
ض ْي ُ
ت بِح َراء َفمَ َّما قَ َ
َ ْ َ َ
َ َْ
ت أر ِ
ظر ُ ِ
تأ ِ
ت
ت َع ْف ِش َمالِي َفمَ ْـ أ ََر َش ْيًئاَ ،وَن َ
َوَن َ
ت َش ْيًئا فَأَتَْي ُ
ْسي فََأرَْي ُ
ظ ْر ُ
َمامي َفمَ ْـ أ ََر َش ْيًئاَ ،وَن َ ْ
ت َخ ْمفي َفمَ ْـ أ ََر َش ْيًئا ،فََرفَ ْع ُ َ
ظ ْر ُ َ
ِ
َّ
يجةَ فَ ُق ْم ُ ّْ
ُّيا ا ْل ُم َّدثُّْر قُ ْـ
اء َب ِارًدا ،قَا َؿ :فََن َزلَ ْ
َخد َ
ت َ يا أَي َ
صُّبوا َعمَ َّي َم ً
اء َب ِارًدا ،قَا َؿ :فَ َدث ُرونِي َو َ
صُّبوا َعمَ َّي َم ً
تَ :دث ُرونِي َو ُ
فَأَ ْن ِذ ْر َوَرَّب َؾ فَ َك ّْب ْر[المدثر.)ٕٕ(]ٖ-ٔ :
ومنيا أنيا أوؿ ما نزؿ مف القرآف بعد صدر سورة العمؽ ،ففي الصحيحيف عف عائشة قالت :أ ََّو ُؿ َما ُبِدئَ بِ ِو الرسوؿ
ث ِف ِ
ِ ِ
الرؤيا الص ِ
ِ
َّ
ت ِمثْ َؿ َفمَ ِ
َّادقَةُ ِفي َّ
يو ػ َو ُى َو
اء فََيتَ َحَّن ُ
اء ْ
ؽ الصْ
 م ْف اْل َو ْح ِي ُّ ْ َ
ُّب ِح فَ َك َ
الن ْوِـ فَ َك َ
اف َيأْتي ح َر ً
اف َال َي َرى ُرْؤَيا إِال َج َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ُّد المَّي ِالي َذو ِ
َّ
يجةَ فَتَُزّْوُدهُ ِل ِمثِْميَا َحتَّى فَ ِجَئوُ اْل َح ُّ
ؾ
اءهُ اْل َممَ ُ
ات اْل َع َدِد ػ َوَيتََزَّوُد ِل َذِل َ
ؾ ثَُّـ َي ْرِجعُ ِإلَى َخد َ
ؽ َو ُى َو في َغ ِار ح َراء فَ َج َ
الت َعب ُ َ َ َ
َّ
ِف ِ
ت ما أََنا بِقَ ِار ٍ
يو فَقَا َؿ ا ْق َ ْأر فَقَا َؿ لَوُ َّ ِ
تَ :ما
ئ ،فَأ َ
َخ َذنِي فَ َغطنِي َحتَّى َبمَ َغ ِمّْني اْل َج ْي ُد ،ثَُّـ أ َْر َسمَنِي فَقَا َؿ :ا ْقَأرْ .فَُقْم ُ
النب ُّي  :فَُقْم ُ َ
َخ َذنِي َف َغ َّ
ِ
ِ
َّ ِ َّ ِ
ئ .فَأ َ ِ
ت :ما أََنا بِ َق ِار ٍ
أََنا بِقَ ِار ٍ
طنِي الثَّالِثَةَ َحتَّى
ئ فَأ َ
َخ َذني َف َغطني الثانَيةَ َحتَّى َبَم َغ مّْني اْل َج ْي ُد ،ثَُّـ أ َْر َسَمني ،فَقَا َؿ :ا ْقَأرْ .فَُقْم ُ َ
ؽ[العمؽَ ]ٔ :حتَّى َبمَ َغ َ عمَّ َـ ِْ
َبمَ َغ ِمّْني اْل َج ْي ُد ،ثَُّـ أ َْر َسمَِني فَقَا َؿ :اقَأْ
اف َما لَ ْـ َي ْعَم ْـ[العمؽ ]٘ :فََرَج َع
اسِـ َرّْب َؾ الَِّذي َخَم َ
سَ
ْر ِب ْ
اْل ْن َ
ِ
بِيا تَرج ُ ِ
الرْوعُ"(ٖٕ).
ب َع ْنوُ َّ
يجةَ فَقَا َؿَ :زّْممُونِي َزّْممُونِي ،فَ َزَّممُوهُ َحتَّى َذ َى َ
ؼ َب َواد ُرهُ َحتَّى َد َخ َؿ َعمَى َخد َ
َ ُْ
قاؿ اإلماـ النووي عف القوؿ َّ
بأف أ ََّوؿ َما أُْن ِز َؿ قَ ْولو تَ َعالَىَ  :يا أَّي َيا ا ْل ُم َّدثّْر[المدثر" :]ٔ :ضعيؼ بؿ باطؿ ،والصواب

ْر ِب ِ
ُّيا اْل ُم َّدثُّْر[المدثر ]ٔ :فكاف
أف أوؿ ما نزؿ عمى اإلطالؽ اقَْأ ْ
اسـ َرّْب َؾ[العمؽ ]ٔ :كما صرح بو في حديث عائشة ،وأما يا أَي َ
نزوليا بعد فترة الوحي"(ٕٗ) .وقد أشار ابف كثير إلى أف جابر خالؼ الجميور ،ثـ قاؿ بنحو قوؿ اإلماـ النووي(ٕ٘).
جابر سمع النبي  يذكر
وأورد الزركشي في برىانو الحديثيف السابقيف ثـ قاؿ ما ممخصو :جمع بعضيـ بينيما بأف ًا
اسِـ َرّْب َؾ الَِّذي
قصة بدء الوحي ،فسمع آخرىا ،ولـ يسمع أوليا ،فتوىـ أنيا أوؿ ما نزلت ،وليس كذلؾ ،بؿ أوؿ ما نزؿ :اقَأَ
ْر ِب ْ
ؽ[العمؽ ]ٔ :بغار ِحراء ،فمما رجع إلى خديجة -رضي اهلل عنيا -وصبت عميو الماء البارد ،أنزؿ اهلل عميو في بيت خديجة:
َخَم َ
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َ يا أَّي َيا ا ْل ُم َّدثّْر[المدثر.)ٕٙ(]ٔ :

ْرَ
ثـ نقؿ عف القاضي أبو بكر قولو في الجمع بيف األقواؿ" :وطريؽ الجمع بيف األقاويؿ أف أوؿ ما نزؿ مف اآليات :اقَأ
ِب ِ
ّْ
ُّيا
ْ
اسـ َرّْب َؾ[العمؽ ]ٔ :وأوؿ ما نزؿ مف أوامر التبميغَ  :يا أَّي َيا ا ْل ُم َّدثر[المدثر .]ٔ :وقيؿ :أوؿ ما نزؿ لمرسالة :يا أَي َ
اسِـ َرّْب َؾ[العمؽ ]ٔ :داؿ عمى
اسِـ َرّْب َؾ[العمؽ ]ٔ :فإف العمماء قالوا :قولو تعالى :اقَأ
الم َّدثّْر[المدثر ،]ٔ :ولمنبوة :اقَأ
ْرَ ِب ْ
ْرَ ِب ْ
ُ
الم َّدثّْر ،قُ ْـ َفأ ْنٍذْر
ا
ُّي
َي
أ
يا

وقولو:
خاص،
بتكميؼ
ؾ
م
الم
لساف
عمى
الشخص
إلى
الوحي
عف
ة
ر
عبا
ة
و
النب
ألف
؛

محمد
ة
و
نب
ََ
َ ُ
الممَؾ بتكميؼ عاـ"(.)ٕٚ
[المدثر ]ٕ-ٔ :دليؿ عمى رسالتو ؛ ألنيا عبارة عف الوحي إلى الشخص عمى لساف َ
وذكر عالمة الرافديف اآللوسي الخالؼ في أوؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ ،وأورد قوؿ اإلماـ النووي السابؽ في موضعيف

مف تفسيره ورجحو ،وقاؿ في موضع ثالث ما نصو" :وىو الذي ذىب إليو أكثر األمة حتى قاؿ بعضيـ ىو الصحيح"(.)ٕٛ

وعمى ما تقدـ يمكف القوؿ إف أوؿ ما نزؿ مف القرآف عمى اإلطالؽ ىو صدر سورة العمؽ ،وأف صدر سورة المدثر ىو
ثاني ما نزؿ بعده ،وأوؿ ما نزؿ بعد فترة الوحي ،وأوؿ ما نزؿ مف أوامر التبميغ واإلنذار ،وىذا األمر يكاد يكوف متفقًا عميو عند

أىؿ العمـ؛ لصحة الرواية وصراحتيا في ذلؾ ،ففي الصحيحيف عف جابر بف عبد اهلل -رضي اهلل عنيما -أنو  قاؿ َو ُى َو
ؾ الَِّذي جاءنِي بِ ِحر ٍ
ت صوتًا ِمف السَّم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َجالِ ٌس
المَم ُ
ُي َح ّْد ُ
اء ،فََرَف ْع ُ
َ َ
ت َب َ
َ
ص ِري ،فَإ َذا َ
ث عف َفتَْرة الوحيَ ،قا َؿَ " :بْيَنا أََنا أ َْمشي َسم ْع ُ َ ْ َ َ
َّ
عمَى ُكرِس ٍّي بْيف الس ِ
َّ
اء واأل َْر ِ
الم َّدثُّْر *
ت ،فَُقْم ُ
ت ِمْنوَُ ،فَرَج ْع ُ
ض ،فَفَ ِرْق ُ
َ
تَ :زّْممُونِي َزّْممُونِي" ،فَ َدثُروهُ ،فَأَْنَزَؿ الموُ تَ َعاَلىَ  :يا أَي َ
ْ
ُّيا ُ
َ َ َ
َّم َ
اىمِي ِ
َى ُؿ الج ِ
اىجر[المدثر- ،]٘-ٔ :قَا َؿ أَبو سَممةَ :وِىي األَوثَ َِّ
َّة
َّؾ فَ َكّْبْر * َوِثَي َاب َؾ فَ َ
قُ ْـ فَأَْنِذْر * َوَرب َ
اف أ ْ
َ
اف التي َك َ
ُ ََ َ َ ْ ُ
ط ّْيْر * َوالّْر ْجَز فَ ْ ُ ْ
الو ْح ُي"(.)ٕٜ
َي ْعُب ُد َ
وف -قَا َؿ" :ثَُّـ تَتَ َاب َع َ

جاءه بحراء
وقد ذكر اإلماـ النووي أف في قولوَ " :و ُى َو ُي َح ّْد ُ
ث عف فَتَْ ِرة الوحي" ،وفي إخبار النبي  أف الممؾ الذي َ
جالس عمى كرسي داللة صريحة عمى أف ىذه القصة كانت بعد نزوؿ صدر سورة العمؽ ،وأف صدر سور المدثر أوؿ ما نزؿ
بعد فترة الوحي(ٖٓ).

فقد باف مما سبؽ ،أف صدر سورة المدثر أوؿ ما نزؿ عمى قمب النبي  مف أوامر التبميغ واإلنذار ،ولذلؾ يمكف القوؿ

إف األسس التي تضمنتيا آيات صدر سورة المدثر ىي األسس التي قامت عمييا الدعوة اإلسالمية ،واف ُع ْمرىا مف عمر ىذه
الدعوة؛ فيي المنيج األصيؿ الذي ال يتبدؿ تأخر الزماف أو تقدـ.

املطلب الجاني :أسص االشتغال بالدعوة إىل اهلل تعاىل.

إف أوؿ ما نزؿ مف األوامر المتعمقة بالدعوة إلى اهلل تعالى ىو صدر سورة المدثر ،وىذه اآليات ىي مبدأ الرسالة النبوية،

وقد اشتممت عمى األسس التي ينطمؽ منيا الداعية ويتحرؾ بيا في دعوتو إلى اهلل ،وفيما يمي بياف ىذه األسس وتوضيحيا:
أولً :القياـ بالدعوة بغاية الجد والجتياد.

األساس األوؿ مف أسس االشتغاؿ بالدعوة التخمي عف الدثار المادي والمعنوي ،والعزـ والتصميـ عمى المضي قُ ُد ًما في
ُّيا ا ْل ُم َّدثُّْر قُ ْـ فَأَْنِذْر[المدثر ،]ٕ-ٔ :فقد بدأت السورة بنداء الداعية األوؿ محمد 
الدعوة ،وىو مأخوذ مف قولو تعالىَ  :يا أَي َ
وعبّْر عنو بصفتو(ٖٔ) ،سواء أكاف المراد مف ىذا الوصؼ اْل ُم َّدثُّْر،
نداء تحبب وتأنيس ومالطفة؛ حيث جاء النداء بحالتو ُ 
مجاز عف كونو ُمتدثًّْار بِِدثَ ِار ُّ
ألبسو اهللُ لباس
متدثر بثوبو ،أـ كاف ًا
ًا
معناه الظاىر ،وىو أنو  كاف
الن ّبوة و ّْ
الرسالة ،كما يقاؿَ :
التقوى ،وزّينو برداء العمـ(ٕٖ).
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أسص الدعوة إىل اهلل يف ضوء صدر سورة املدثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتدرع ِدثَاره ،يقاؿَ :دثَْرتُوُ فَتَ َدثََّر ،وتَ َدثََّر بِ ّْ
و َّ
َصؿ ِفي
المدثّْر في المغة :اسـ فاعؿ مف الفعؿ تدثَّر ،وىو
الدثَ ِار؛ تمفؼ بوَ ،و ْاأل ْ
ّ
مدثر متدثر فأدغمت التَّاء في َّ
الداؿ لتقارب مخرجييما .و ّْ
الدثَار :ما يتدثر بو اإلنساف؛ وىو ما ُيمقيو عميو مف كساء أو غيره
الدثُور :ال َكسالف ،و ِ
فوؽ ّْ
عار؛ أي :الثوب الذي يمي الجسد(ٖٖ) .ومف المجازَّ :
الش ِ
الخام ُؿ ،يقاؿ :رجؿ دثور؛ أي :خامؿ .وفالف
ْ ُ
دثاري؛ أي :كسالف ساكف ال يتصرؼ(ٖٗ).
ويراد منو معناه الظاىر -وىو التغطي ّْ
بالدثَار حقيقة -وقد يخرج عف الحقيقة إلى
يظير مما سبؽ ،أف التدثُّر لغة ُيطمؽ ُ
المجاز.

والنداء في اآلية الكريمة واف كاف موجيا لمنبي  إال أنو نداء شامؿ َّ
لكؿ متدثّر بثوب العمـ العظيـ والخمؽ الرفيع،
ً
ّْ
ولكؿ ُم ٍ
تأس بو ومتابع لو ،ودعوة عامة لكؿ َمف تدثّر بدثار مادي أو دثار معنوي يحوؿ بينو وبيف االنطالؽ بالدعوة إلى

اهلل تعالى واالشتغاؿ بيا ،كالخموؿ ،والكسؿ ،والتخفي عف الناس ،والخوؼ عمى فوات مصمحة دنيوية مف وظيفة أو ماؿ،
والطمع في وظيفة أو ماؿ أو ٍ
الدثُر المعنوية التي تُشغؿ صاحبيا وتحجبو
جاه ،واالنشغاؿ بالعياؿ والماؿ ،وغير ذلؾ مف ُ
عف القياـ بالدعوة إلى اهلل تعالى ،فيو نداء لكؿ و ٍ
احد مف ىؤالء قُ ْـ فَأَْنِذ ْر ،ولع ّؿ في توجيو النداء واألمر لنبي الرحمة 
واماـ اإلنسانية داللة أىمية أمر القياـ بالدعوة مف جية ،وعمو منزلة القائـ بيا ورفعة شأنو مف جية أخرى.
قوَـ) ،وىذه المادة تدؿ في أصؿ الوضع عمى االنتصاب والعزيمة ،قاؿ ابف فارس:
والفعؿ قُ ْـ مأخوذ مف مادة ( َ
قياـ حتـ،
اعتنقَو ،وىـ يقولوف في َّ
قاـ بيذا األمر ،إذا َ
قاـ بمعنى َ
األوؿٌ :
قاـ ً
العزيمة ،كما يقاؿَ :
قياما إذا انتصب ،ويكوف َ
َ
قياـ َع ْزـ(ٖ٘).
:
اآلخر
وفي
ٌ

ِ
وتحت ىذا األصؿ ٍ
يض
معاف عدة تدور حوؿ العزـ والتصميـ والثبات عمى الشيء ،جاء في لساف العرب :القياـَ :نق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يء بِم ْعَنى اْلم َحافَظَ ِة و ِ
ِ
اف َحافظًا لَوُ
اإلصالح ،واْل ُوقُوؼ َوالثََّبات ،يقاؿ :فُ َال ٌف قَائٌـ بِ َك َذا إِ َذا َك َ
ياـَ :
ُ
الع ْزُـَ ،وَيج ُ َ
اْل ُجمُوس .والق ُ
ت عمَْي ِو وتَم َّس َ ِ ِ
ِِ
َّ
َّ ِ ِ
استََوى(.)ٖٙ
اع َ
استَقَ َاـْ :
تدؿ َو ْ
لشيء و ْ
َدامو ،وقَ َاـ ا ُ
ؾ بو ،وأَقَ َاـ الش ْي َء :أ َ
ُمتَ َم ّْس ًكا بو ،وقَ َاـ فُ َال ٌف َعمَى الش ْيء إ َذا ثََب َ َ َ َ
القياـ الذي يأمر اهلل تعالى بو ىنا ليس ُمستعمالً في معناه الحقيقي -الذي ىو ضد الجموس -وانما ىو مستعمؿ في
و ُ
بالمبادرة والمسارعة واإلقباؿ(.)ٖٚ
األمر ُ

ويصبح أىالً
المسمـ بعد أف يتييأ لمدعوة ُ
ولع ّؿ التعبير بمفظ قُ ْـ دوف غيره مف األلفاظ ُيشير إلى أف المطموب مف ُ
بيمة ونشاط،
ليا أف ُيبادر بالعمؿ بيا وأف ُيسارع إلى تنفيذ ىذا األمر اإلليي بعزـ وتصميـ ،وأف َيستمر في اإلقباؿ عميو ّ
كمؿ أو ٍ
دوف ٍ
ممؿ.

ومجيء الفاء في قولو :فَأَْنِذْر ،فيو إشارة إلى وجوب اإلسراع في إيقاع أمر اإلنذار وتنفيذه بعد االستعداد والتييؤ لو
ُمباشرة دوف ميمة أو تردد( ،)ٖٛإذ إف التردد أو التكاسؿ وارساؿ الميمة ال يتفؽ مع عظمة المأمور بو ،وال ُيناسبو؛ فيو أعظـ
األمانات وأىـ الميمات وأشرفيا مكانة وأعالىا منزلة.

والسّْر في تخصيص اإلنذار بالذكر دوف التبشير -كما ذكر غير و ٍ
احد مف المفسريف -أف اإلنذار ىو المناسب في

بداية الدعوة ،ولو أثره العميؽ في إيقاظ القموب الحائرة ،وكانت حاجة الناس إليو إذ ذاؾ أكثر مف حاجتيـ إلى البشارة(،)ٖٜ
شِ
ِ
ّْ
ُّيا َّ
اى ًدا َو ُم َب ّْ
ير[األحزاب.]ٗ٘ :
شًار َوَنِذ ًا
س ْم َنا َؾ َ
ونذيرا ،قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
النِب ُّي إَِّنا أ َْر َ
واال فقد أُرسؿ النبي ُ مبشًار ً
يعـ َّ
المْن ِ
كؿ ُم َؤىؿ لإلنذار
ذر َواْل ُمْن َذ ِر بِ ِو لمفعؿ أَْنِذْر داللة عمى عموـ اإلنذار وشمولو ،فيو ُّ
ولع ّؿ في عدـ تحديد ُ
كؿ موضوع ُين َذر فيو ،مف عبادة غير اهلل تعالى ،واإلشراؾ بو ،ومخالفة أوامره ،وانتياؾ حرماتوَّ ،
ومكمؼ شرًعا ،ويشمؿ َّ
وكؿ
ُ
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ما ُينذر بو مما يؤوؿ إليو حاؿ الجاحد المعاند ،والمقصر ّْ
بحؽ اهلل تعالى كضنؾ الحياة ،وعذاب القبر ،وعذاب جينـ ،وغير
ويصمح لإلنذار بو .وال ُيفيـ مف ىذا أف المطموب مف الداعية ىو االقتصار عمى جانب
ذلؾ مما يترتب عمى األعماؿ السيئة َ
وي ّْ
بشر
النذارة فقط ،وانما المطموب منو أف يراعي في ذلؾ حاؿ المدعويف؛ فينذر حيث كانت النذارة ىي األصوب واألنفعُ ،
حيث كانت البشارة ىي األنفع واألصوب ،وقد يكوف الجمع بينيما ىو األصوب.

ثانيا :استشعار عظمة اهلل تعالى.
ً
األساس الثاني مف أسس االشتغاؿ بالدعوة ىو استشعار عظمة اهلل تعالى ،وتقديسو في القمب وفي القوؿ والعمؿ ،وتنزييو
مصدر
الرب في األصؿ
عف النقائص ،ووصفو بنعوت الكماؿ ،وىو مأخوذ مف قولو تبارؾ وتعالىَ :وَرَّب َؾ فَ َكّْبْر[المدثر ،]ٖ :و َّ
ٌ
وربََّبوُ يرببو
بمعنى التربية ،وىي تبميغ الشيء حاالً فحاالً إلى ّ
حد التماـ والكماؿ ،يقاؿَ :ربَّوُ َيُربُّو َربِّا ، ،ورّباه يرببو تر ًبية ،ورّباه َ
(ٓٗ)
ِ
ِ
الر ّّ
فالر ُّ
الم َدبّْر،
ب؛ ألنو
صمِح لم ّشيء ،واهلل تعالى َّ
ُ
تر ً
الم ْ
بيبا ،كمو بمعنى أصمحو ّ ،
مصمح أحواؿ َخْمقو ،فيو السَّيّْد ،و ُ
بُ :
ٍ
القيِّْـ ،والمْن ِعِـ ،والمالؾ ّْ
شيء ،ولو الربوبية عمى جميع الخمؽ ،وال يطمؽ عمى غيره تعالى إال باإلضافة ،فيقاؿ:
لكؿ
المَربّْي ،و َ
ُ
وُ
رب األسرةُّ ،
ُّ
ورب الماؿ (ٔٗ).

الرب مع اإلضافة إشارتيف؛
ولع ّؿ في التعبير ىنا باسـ َّ

األولى :إلى ما لو عمى الداعية ابتداء وعموـ الخمؽ مف ُحسف التربية واصالح األمور ،وعظيـ اإلحساف ،وفي ىذا تنبيو عمى
استحقاقو  التكبير والتعظيـ.
والثانية :إلى الكرامة الحاصمة بالتكميؼ بيذه الدعوة ،والمرتقبة بأدائيا ،والقياـ بأعباء ىذا التكميؼ عمى الوجو الذي ُيرضيو
تبارؾ تعالى.

َّؾ عمى الفاعؿ فَ َكّْبْر إفادة التخصيص ،أيّْ :
وخصو بالتكبير دوف
والغرض مف تقديـ المفعوؿ بو َرب َ
كبره َ
ّ
وحدهُ
غيره(ٕٗ) ،وىو وصفَو تعالى بصفات التعظيـ ،وىذا يشمؿ توحيده باإلليية ،وتنزييو عف الشريؾ ،وعف كؿ ما ال يميؽ بجاللو

وكمالو ،ويشم ُؿ وصفو بصفات الكماؿ كميا ،وذكره بأعظـ صفاتو ،والثناء عميو بالمساف بأقصى غايات المدح والبياف،
أجؿ وأنزه مف ّْ
كؿ جميؿ(ٖٗ) ،فاآلية
ويشمؿ قوؿ( :اهلل أكبر)؛ ألف ىذه الكممة تفيد
وصؼ اهلل تعالى بأنو أكبر مف كؿ كبير ،و ّ
َ
جانبا مف التصور اإليماني
الكريمة توجّْو الداعية إلى تكبير رّبو" ،فيو وحده الكبير ،الذي يستحؽ التكبير .وىو توجيو يقرر ً
إف ك ّؿ أحدَّ ،
وكؿ شيء ،وك ّؿ قيمة ،وك ّؿ حقيقة ..صغير ..واهلل وحده ىو الكبير ..وتتوارى
لمعنى األلوىية ،ومعنى التوحيدّ .
األجراـ واألحجاـ ،والقوى والقيـ ،واألحداث واألحواؿ ،والمعاني واألشكاؿ وتنمحي في ظالؿ الجالؿ والكماؿ ،هلل الواحد الكبير
المتعاؿ"(ٗٗ).

ّْ
الحؽ ،وتيوف عميو الصّْعاب ،وال َيعظُـ في عينيو غير اهلل تعالى،
والداعية حينما يمتزـ بيذا التوجيو الرباني يثبت عمى
شيء دونو ،فال يخاؼ مف ٍ
ٍ
ويصغر في قمبو ّْ
المضي في دعوتو؛ ألف
كؿ
أحد ،وال يمنعو ٌ
ُ
أحد مف ّ
الجباريف والمتكبريف عف ُ
شيئا أماـ عظمة اهلل تعالى ،ومف ىنا كاف المطموب منو أف يواجو نذارة الناس ودعوتيـ" بيذا
جبروتيـ وقوتيـ ال تساوي ً
التصور ،وبيذا الشعور ،فيستصغر ك ّؿ كيد ،وك ّؿ قوة ،وك ّؿ عقبة ،وىو يستشعر َّ
أف ربَّو الذي دعاه ليقوـ بيذه النذارة ،ىو
الكبير ..ومشاؽ الدعوة وأىواليا في حاجة دائمة إلى استحضار ىذا التصور وىذا الشعور"(٘ٗ).
وقد أمر اهلل تعالى إماـ الدعاة - ومف تبعو -بحمده وتكبيره ،فقاؿَ  :وُق ِؿ ا ْل َح ْم ُد ِلمَّ ِو الَِّذي لَ ْـ َيتَّ ِخ ْذ َولَ ًدا َولَ ْـ
ش ِري ٌؾ ِفي ا ْلم ْم ِؾ ولَـ ي ُك ْف لَ ُو ولِ ّّي ِم َف ُّ
ير[اإلسراء.]ٔٔٔ :
الذ ّْؿ َو َك ّْب ْرهُ تَ ْك ِب ًا
َي ُك ْف لَ ُو َ
ُ َ ْ َ
َ
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ثالثًاُ :حسف المظير.
األساس الثالث مف أسس االشتغاؿ الدعوة ظيور الداعية أماـ الناس بمنظر حسف ،ومظير جميؿ ،ألف الظاىر ىو

أثر في نفس الناظر والمشاىد ،وىذا األساس مأخوذ مف قولو تعالىَ  :وِث َي َاب َؾ
أوؿ ما يجذب العينيف ،ولو ٌ
وبا؛ ألنو ُيْمَبس ثـ ُي َمبس ويثاب
وسمي ثَ ً
ٗ] ،والثياب في المغة المالبس التي يمبسيا اإلنساف؛ لستر جسده ،مفردىا ثَوبُ ،
فالف طَ ِ
كنى بالثّْ ِ
الن ْف ِ
اىر الثَّْوب(.)ٗٙ
إليو .وقد ُي ّ
ياب َع ِف َ
س ،فيقاؿٌ :

فَطَ ّْير[المدثر:

ِ
النقاء وزو ِ
ير الشيء -بضـ
والتطيير لغة مأخوذ مف (طير) ،وىذه المادة تدؿ في األصؿ عمى
الدَنس ،يقاؿَ :
اؿ َ
طَ
()ٗٚ
ُّ
النجاسة و َّ
وتطير إذا َنِقي مف َّ
الدنس ،
ط َي َارةً،
الياء وفتحياَ -ي ْ
طيُُر َ
النجس و ّ
ير؛ وىو النقاء مف ّ
ّ
الدَنس ،فيو طاىر ،واالسـ الط ُ
()ٗٛ
مجاز عمى التنزه مف اإلثـ ،ومف مساوئ األخالؽ .
وقد ُيطمؽ ًا

يتضح مما سبؽ ،أف ٍ
لكؿ مف لفظي الثوب والتطيير استعما ٌؿ حقيقي ،وآخر مجازي ،ولذلؾ اختمفت عبارات المفسريف

أىما مستعمالف في الحقيقة ،والمراد تطيير الثّوب مف النجاسة ،أـ في المجاز ،والمراد
في المراد بكؿ منيما في اآلية الكريمةُ ،

بالثّػ ػ ػوب الجسد ،والطيارة مف الذنوب واآلثاـ ،أـ أف أحدىما في الحقيقة واآلخر في المجاز؟ فقد ذكر الخازف وغيره أقواؿ
عدة ،منيا:

النجاسات والمستقذرات؛ وذلؾ أف المشركيف لـ يكونوا يحترزوف عنيا ،فأمر اهلل تعالى
األوؿ :معناه اغسميا بالماء ،وطيرىا مف ّ
بصوف الثياب مف النجاسات ،وغيرىا؛ خالفا لممشركيف.

الثاني :معناه ال تمبس ثيابؾ إال مف مكسب حالؿ طيب.

الريب وغيرىـ وكنى بالثياب عف الجسد؛ ألنيا تشتمؿ عميو.
الثالث :حمؿ الثوب عمى النفس ،والمعنى ونفسؾ فطير عف ال ّذنوب و ّ

الصفات المذمومة ،وقيؿ :معناه وخمقؾ فحسف،
والرابع :حمؿ الثّياب والتّطيير عمى المجاز ،فقيؿ معناه :وقمبؾ فطير عف ّ
وقيؿ :ال تمبسيا عمى معصية وال غدر(.)ٜٗ
وقد رجح اإلماـ الطبري ،القوؿ األوؿ(ٓ٘) ،وقدمو الزمخشري ،والبيضاوي ،وأبو حياف(ٔ٘) ،ورأى ابف العربي المالكي جواز

حمؿ اآلية عمى عموـ المراد فييا بالحقيقة والمجاز ،وقاؿ ما ممخصو :واذا حممناىا عمى الثياب المعمومة الظاىرة فيي تتناوؿ

معنييف :أحدىما :تقصير األذياؿ ،فإنيا إذا أرسمت تدنست ،وىذه حالة الكبر وقائدة العجب .والثاني :غسميا مف النجاسة؛ وىو
ظاىر منيا صحيح فييا(ٕ٘).

وقاؿ عالمة الرافديف اآللوسي بعد كالـ" :وجوز أف يراد بالتطيير إزالة ما يستقذر مطمقًا ،سواء النجس أو غيره مف
أمر لو  بتنظيؼ ثيابو ،وازالة ما يكوف فييا مف وسخ وغيره مف كؿ ما
المستقذر الطاىر ،ومنو األوساخ ،فيكوف ذلؾ ًا
وبدنا،
ثوبا ً
يستقذر ،فإنو ُمنفّْر ال يميؽ بمقاـ البعثة ،ويستمزـ ىذا باألولى تنظيؼ البدف مف ذلؾ؛ ولذا كاف  أنظؼ الناس ً

أيضا ػ األمر بالتنزه عف المنفر القولي والفعمي ،كالفحش والفظاظة والغمظة إلى غير ذلؾ
وربما يقاؿ باستمزاـ ذلؾ باألولى ػ ً
فال تغفؿ"(ٖ٘).
وذكر ابف عاشور أف الحقيقة والمجار صالحاف في اآلية الكريمة(ٗ٘) .وأورد الشنقيطي -في أضواء البياف -أقواؿ أئمة

ستندا إلى سياؽ اآليات ،ونص عبارتو" :ىذه أقواؿ المفسريف ،واختيار
التفسير في اآلية ،ثـ رجح ما رجحو اإلماـ الطبريُ ،م ً
ابف جرير منيا ،والواقع في السياؽ ما يشيد الختيار ابف جرير ،وىو حمؿ المفظيف عمى حقيقتيما ،وترجيح قوؿ ابف سيريف أف
الرجز .ومف
المراد طيارة الثوب مف النجاسة ،والقرينة في اآلية أنيا اشتممت عمى أمريف :األوؿ :طيارة الثوب ،والثاني :ىجر ّ
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الرجز :المعاصي ،فيكوف حمؿ طيارة الثوب عمى حقيقتو ،وىجر الرجز عمى حقيقتو لمعنى جديد أولى"(٘٘) ،وىذا ما
معاني ّ
تميؿ إليو النفس؛ ألنو األصؿ في استعماؿ المفظيف ،وال قرينة لصرفيما عف ذلؾ ،بؿ السياؽ يشيد لحمؿ كؿ منيما عمى
معناه الظاىر.
وعمى ىذا؛ فإف ُحسف المظير وجماؿ المنظر ىو الحالة المناسبة لمداعية ،وىو ضرورة لمتحرؾ بالدعوة ،ومف ثََّـ فإف
المطموب منو أف يظير بمظير يميؽ بوظيفتو الجميمة وميمتو العظيمة ،فيأخذ زينتو عند ّْ
كؿ مكاف يمتقي بو مع جميور مف
الناس ،فييتـ بمنظره ،ومظيره ،ويكوف ذلؾ بمبس أحسف ما يجد مف الثياب النظيفة المتناسقة المنسقة المتوافقة مع جسده،
المطيبة بما تيسر مف الطيب ،والتي تكسوه الييبة والوقار ،وتكسبو الرضا والقبوؿ ،مف غير
المكتسبة مف الحالؿ الطيبُ ،
ُ
إسراؼ وال مخيمة؛ ألف أناقة الداعية ،واىتمامو بمظيره مف عوامؿ تأثيره في نفوس المستمعيف المشاىديف ،وال ينبغي ألي
داعية أف يخرج إلى الناس بثياب قديمة متسخة ،غير عابئ بنظراتيـ إليو ،وكالميـ عنو؛ ألف قذارة الثوب في األعـ

األغمب دالة عمى قذارة الجسد ،وربما أشارت إلى فساد الداخؿ وقذارتو ،ومف كانت ىذه حالو لـ يكف عند كراـ الناس أىالً

ألف ُيخاطبيـ ويحضر مجالسيـ ،يقوؿ المراغي" :وقد استباف لممشتغميف بأصوؿ التشريع وعمماء االجتماع مف األوربييف أف
أكثر الناس ًا
وثيابا أبعدىـ مف الذنوب" (.)٘ٙ
ذنوبا ،وأطيرىـ ً
أبدانا ً
قذر في أجساميـ وثيابيـ أكثرىـ ً
آد َـ ُخ ُذوا ِزيَنتَ ُك ْـ
وقد أمر اهلل تعمى بمبس أفخر الثياب والتي يظير فييا التجمؿ والزينة عند كؿ عبادة فقاؿَ  :يا َبِني َ
ِ
ِ
يف[األعراؼ ،]ٖٔ :وال شؾ بأف الدعوة إلى اهلل تعالى عبادة مف
س ِجٍد َو ُكمُوا َوا ْ
س ِرِف َ
س ِرفُوا إَِّن ُو َل ُيح ُّب ا ْل ُم ْ
شَرُبوا َوَل تُ ْ
ع ْن َد ُك ّْؿ َم ْ
العبادات التي ُيتجمؿ ليا ،وال ينحصر أداؤىا في مكاف ،ولكف المساجد مف األماكف التي تؤدى بيا ،والدعاة ىـ األجدر
بتنفيذ ىذا األمر واألولى بااللتزاـ بو عند االلتقاء بجميور مف الناس ومخاطبتيـ.

خبر(الجوىر).
الم َ
رً
ابعاُ :حسف َ
الم ْخَب ِر وتنقيتو مف المعاصي واآلثاـ الموصمة إلى عذاب اهلل تعالى
األساس الرابع مف أسس االشتغاؿ بالدعوة صفاء َ
الح َكـ عمى
خبره ىو األصؿ ،وىو َ
وأليـ عقابو؛ ألف الداعية ليس بمظيره الخارجي فحسب ،وانما بمظيره ومخبره ،بؿ إف َم َ
اى ُجْر[المدثر ،]٘ :ولع ّؿ المناسبة في تقديـ طيارة الثياب عمى ىجر
شخصيتو ،وىذا األساس مأخوذ مف قولو تعالىَ  :و ُّ
الر ْجَز فَ ْ
الرجز ىي تقديـ ما يظير أماـ الناس عمى ما خفي عنيـ.
ُّ

والرجز في أصؿ الوضع يدؿ عمى االضطراب وتتابع الحركات ،ويندرج تحت ىذا األصؿ معاف عدة تدور حوؿ ىذا
البعير َرَجًزا ،فيو أ َْرَج ُز،
يصيب اإلب َؿ أفخاذىا ومؤخرىما ِعْند اْلقياـُ ،يقاؿَ :رَج َز
داء
المعنى األصمي ،ومف ذلؾ؛ َّ
ُ
الرَج ُزٌ :
ُ
الرَج ِز مف ّْ
جز :العذاب ،فيو
اء :إذا تقارب خطوىا واضطرب لضعؼ فييا .و َّ
الشعر؛ ألنو مقطوع مضطربّْ .
الر ُ
وناقة َر ْج َز ُ
لشدتو ،ولو قمقمَةٌ شديدةٌ متتابعةُّ ،
الذنب ِرجز ،ووسواس َّ
ٍ
ِ
عذاب أُنزؿ عمى ٍ
ُم َقْمِقؿ َّ
جز،
وكؿ
الشيطاف ِر ٌ
قوـ فيو ِر ٌ
ثـ و ُ
جز .واإل ُ
األوثاف ،ويقاؿ :اسـ ّْ
ِ
كؿ مف عبد غير اهلل فَيَُو عمى ريب مف أمره واضطراب
والقذر ِرجز ،و ّْ
الشرِؾ ُكموّْ رجز؛ ألف ّ
جز :عبادةُ
الر ُ
احد (.)٘ٚ
اعتِقَاده .و ُّ
الر ْجز ػ بضـ الراء ػ ّْ
كالر ْجز ومعناىما و ٌ
مف ْ
يظير مما سبؽ أف مادة الرجز في المغة تدور حوؿ االضطراب وتتابع الحركات ،وقد اختمؼ أئمة التفسير في معنى

ال متعددة ،منيا :األصناـ واألوثاف ،واإلثـ ،والشرؾ ،والذنب ،والعذاب ،والشيطاف ،والظمـ(.)٘ٛ
الرجز في ىذه اآلية ،وذكروا أقوا ً

وىذه األقواؿ واف كانت متفاوتة ،ولكنيا مرتبطة بعضيا ببعضيا اآلخر ،وىي متقاربة ،وصالحة في ظؿ الداللة العامة

لمكممة ،فالشرؾ وغيره مف المعاصي والذنوب واآلثاـ تجعؿ صاحبيا عمى ريب مف أمره وتُسبب لو االضطراب ،وتوصمو إلى
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الرجز ،وىما قراءتاف متواترتاف( ،)ٜ٘قاؿ اإلماـ
ضـ َّ
وفي لفظ ُّ 
الراء ،والثانية بكسرىا َ و ّْ
الر ْجَز قراءتاف األولى بِ َ
أحدا مف
الضـ والكسر في ذلؾ لغتاف بمعنى واحد ،ولـ نجد ً
الطبري" :وىما قراءتاف معروفتاف ،فبأيتيما ق أر القارئ فمصيب ،و ّ

الكسائي"(ٓ .)ٙونقؿ القرطبي عف أبي العالية والربيع
متقدمي أىؿ التأويؿ ّفرؽ بيف تأويؿ ذلؾ ،وانما ّفرؽ بيف ذلؾ فيما بمغنا
ّ
ّ
"الرجز –بالضـ -الصنـ ،وبالكسر :النجاسة والمعصية .وذكر أف الكسائي قاؿ :بالضـ :الوثف ،وبالكسر:
والكسائي قوليـُّ :
العذاب(ٔ.)ٙ

الرجز –بالضـ -المعاصي واآلثاـ ،فقاؿ ما نصو" :ىناؾ ِرْجز،
الرجز –بالكسر -العذاب ،و ُّ
وذىب الشيخ الشعراوي إلى أف ّْ

الرجز؛ أي :مف العذاب"(ٕ.)ٙ
الرجز وينشأ  ...اىجر ُّ
الرجز ُيولد مف ُّ
الرجز؛ أي :المآثـ والمعاصي والذنوب لتسمـ مف ّْ
ورْجز ،و ّْ
ُ
احد أـ كاف ٍّ
لكؿ منيما معنى فال يخرج ذلؾ عف المعنى األصمي الذي أفادتو الكمم ػ ػة ،وعمى
و
معناىما
اف
أك
اء
و
وس
ٌ

الرجز -بالكسر -ويسمـ مف
الداعية أف يأخذ حظو مف االلتزاـ بيداية القراءتيف وتوجيييما ،فييجر ُّ
الرجز –بالضـ -لينجو مف ّْ

االضطراب والتزلزؿ.
والي ْجرِ :
َغَفمو
وى َجَر فالف
ض ُّد الوصؿُ ،يقاؿَ :ى َجَره َي ْي ُجره َى ْجًرا ،وِى ْجرًاناَ ،ق َ
الشيء َي ْي ُجره َى ْجًرا :تََرَكو وأ ْ
وصَرَموَ .
َ
طعو َ
َ ُ
(ٗ)ٙ
(ٖ)ٙ
إما بالبدف ،أو بالّمساف ،أو بالقمب" .
واَ ْعَرض َعنوُ ،والتّياجر :التّقاطع  .واليَ ْجُر وال ِي ْجَراف" :مفارقة اإلنساف غيرهّ ،

وعمى ىذا فاليجر لغة معناه المقاطعة والمفارقة بالجسد ،والمساف ،والقمب ،وىو في اآلية الكريمة -كما يقوؿ ابف عاشور-
كناية عف ترؾ التمبس باألحواؿ الخاصة بأنواع الرجز ّْ
الرْج ِز يستمزـ أف ال
لكؿ نوع بما ُيناسبو في ُعرؼ الناس ،واألمر بيجر ُّ
ّ
يعبد األصناـ ،وأف تنفي عنيا اإلليية"(٘.)ٙ
َ
ٍ
الرجز ،فقد كاف  بر ًيئا مف ّْ
كؿ ذلؾ حتى قبؿ النبوة" ،فمـ يعرؼ
تمبسا بأي شيء مما يحتممو لفظ ُّ
ولـ يكف النبي ُ م ً
ٍ
شيء مف َخ ْوض الجاىمية ،ولكف ىذا التوجيو يعني المفاصمة واعالف التميز الذي ال صمح فيو وال ىوادة.
عنو ّأنو شارؾ في
فيما طريقاف مفترقاف ال يمتقياف .كما يعني التحرز مف دنس ىذا الرجز"(.)ٙٙ

مقصور
ًا
الرباني واف كاف موجيًا لمنبي  وجاء؛ ليكوف أحد أسس االشتغاؿ بالدعوة إلى اهلل ،إال أنو ليس
وىذا التوجيو ّ
خاصا بو ،وانما يشمؿ ك ّؿ َم ْف اقتفى أثره وسار في ركب دعوتو ،فيو  األسوة الحسنة؛ ولذا فإف عمى الداعية
عميو  وال
ً
مخَبره ،وأف يجتيد في تنقية
أف يتأسى بالنبي  وأف يعمؿ بيذا التوجيو القرآني ،ومف مستمزمات ذلؾ أف يحرص عمى صفاء ْ
باطنو ،وذلؾ بمقاطعة الذنوب والمعاصي واآلثاـ الموصمة إلى العذاب الدنيوي واألخروي ،ومفارقة صغيرىا وكبيرىا ،ظاىرىا

الرجز والوقوع في أي نوع مف أنواعو؛ ألنو متى
وباطنيا مفارقة تامة ،بالقمب والبدف والمساف ،وأف يتحرز مف التمبس في دنس ّ
طَير مف ّْ
كؿ ذلؾ َح ُس َف ُخمقو ،واستقاـ في عممو ،واستعد لإلفاضة عمى المدعويف ،وحظي بثقتيـ وناؿ احتراميـ ،وأقبموا
َُ

بإصغاء وشوؽ إلى سماع قولو وقبوؿ نصيحتو.

خامساُ :مواصمة العمؿ الدعوي ومتابعتو.
ً
ومتابعتو دوف انقطاع ،والحذر مف
الدعوي
لعممو
الداعية
اصمة
و
م
ىو
بالدعوة
االشتغاؿ
أسس
مف
الخامس
األساس
ُ
ُ
المف أو االستكثار؛ ألف َّ
الوقوع في ّْ
الع ْجب فيقعد بصاحبو،
و
الغرور
يورث
قد
داء
ر
االستكثا
و
فيفسده،
المف داء ُيصيب العمؿ
ٌ
ُ
المف في المغة يدؿ عمى ٍ
ستَ ْكِثُر[المدثر ،]ٙ :و ّْ
معاف ،منيا:
ُ
ويذىب بركة عممة .وىذا األساس مأخوذ مف قولو تعالىَ :وَل تَ ْمُن ْف تَ ْ
نيف؛ أيَ :م ْقطُوعٌ .ومنيا :الضعؼ والنقص :يقاؿَ :مَّنو
الحْب َؿ َي ُمُّنو َمِّنا ،إذا قَ َ
وحبؿ َم ٌ
ط َعوَُ .
القطع واالنقطاع ،يقاؿَ :م َّف َ
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ِ
كؿ َشي ٍء ي ْ ِ
ط ُعوُ.
صوُ َوَي ْق َ
وف؛ ألَنو َي ُم ُّف َّ ْ ُ
بالمُن ُ
ضعفُوُ َوُيْنق ُ
ومَّنو َي ُمُّنو َمِّناَ :نقَ َ
صوُ .وسمي الموت َ
السَّْيُر َي ُمُّنو َمِّنا :أَضعفو وأَعياهَ .
ِ
ِ
ِ
ِ
وتمَّن َف :قََّرَعو بِ ِمَّن ٍة(.)ٙٚ
ومنيا :اصطناع الخير ،يقاؿَ :م َّف َعمَْيو َي ُم ُّف َمِّنا ،إذا أ َ
وم َّف َعَمْيو و ْامتَ َّف َ
َحس َف إليو وأَنعـَ ،واال ْس ُـ المَّنةَُ .
وذكر الراغب األصفياني أف ِ
النعمة الثّقيمة ،وأف ذلؾ يقاؿ عمى وجييف :األوؿ :أف يكوف ذلؾ بالفعؿ،
المَّنةُ تطمؽ عمى ّ
فيقاؿَّ :
بالنعمة ،وذلؾ عمى الحقيقة ال يكوف ّإال هلل تعالى .والثاني :أف يكوف ذلؾ بالقوؿ ،وذلؾ
مف فالف عمى فالف :إذا أثقمو ّ
ِ
الصنيعة ،ولحسف ذكرىا عند الكفراف قيؿ :إذا
مستقبح فيما بيف الناس ّإال عند كفراف ّ
النعمة ،ولقبح ذلؾ قيؿ :المَّنةُ تيدـ ّ
المنة (.)ٙٛ
النعمة حسنت ّ
كفرت ّ
يظير مما تقدـ أف َّ
المف يطمؽ في المغة ويراد منو القطع واالنقطاع ،أو الضعؼ والنقص ،أو اإلنعاـ عمى الغير واإلحساف

نعـ عميو وتذكيره بو.
إليو ،ثـ ُيطمؽ عمى ّ
الم َ
عد اإلنعاـ عمى ُ
واالستكثار لغة مف كثر ،وىذه المادة تستعمؿ لمداللة عمى نقيض ِ
أصؿ
القمّة ،قاؿ ابف فارس" :الكاؼ والثاء والراء
ٌ
يدؿ ِخالؼ ِ
صحيح ُّ
الشيء الكثير .والكثر :معظـ الشيء وأكثره ،يقاؿَ :كثُر َّ
القمّة"( .)ٜٙومنو َّ
وكثير.
الش ْي ُء َي ْكثُُر َكثَْرةً َفيَُو َكثُْر ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
واستكثر مف َّ ِ
ير (ٓ.)ٚ
استَ ْكثََره َع ّده َكثِ ًا
الش ْيء إ َذا أَ ْكثَر ف ْعمَوُ ،واستكثر منو إذا رغب في اْلكثير مْنوَُ ،و ْ
وألئمة التفسير في المراد مف ىذه اآلية الكريمة أقواؿ كثيرة ،منيا:
األوؿ :ال تُ ْع ِط عطية لتعطى أكثر منيا ،وىو معزو إلى ابف عباس ،وعكرمة ،ومجاىد ،وعطاء ،وطاووس ،والضحاؾ ،وغيرىـ.
الثاني :وال تمنف بعممؾ عمى ربؾ تستكثره ،وىو معزو إلى الحسف البصري ،والربيع بف أنس.
الثالث :ال تضعؼ أف تستكثر مف الخير ،وىو معزو إلى مجاىد ،وىذا مف قوليـ :حبؿ منيف :إذا كاف ضعيفًا.
ِ
ضا مف ُّ
الد ْنَيا ،وىو معزو إلى ابف زيد (ٔ.)ٚ
الرابع :ال تمنف
بالنبوة عمى الناس ،تأخذ عميو ع َو ً
ّ
وقدمو غير و ٍ
احد مف المفسريف ،بؿ ذكر الفخر الرازي أنو قوؿ أكثر المفسريف(ٕ،)ٚ
وقد اختار ابف كثير القوؿ األوؿّ ،

عشر قوالً في اآلية الكريمة ،عقب قائالً" :ىذه األقواؿ واف كانت مرادة فأظيرىا قوؿ
واستظيره القرطبي؛ فبعد أف أورد أحد َ
فالنا كذا؛ أي :أعطيتو .ويقاؿ لمعطية َّ
المنة ،فكأنو
ابف عباس :ال تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت مف الماؿ ،يقاؿ :مننت ً
أمر بأف تكوف عطاياه هلل ،ال الرتقاب ثواب مف الخمؽ عمييا ،ألنو  ما كاف يجمع الدنيا"(ٖ.)ٚ

وقد عد ابف العربي المالكي ىذا القوؿ غير الئؽ بمقاـ النبي  وال ُمناسب لمرتبتو(ٗ.)ٚ
بالجد في الدعاء إليو،
ورجح اإلماـ الطبري القوؿ الثاني ،وقاؿ" :ألف ذلؾ في سياؽ آيات تقدـ فييف أمر اهلل بنيو
ّ
(٘)ٚ
وعده ابف العربي
والصبر عمى ما يمقى مف األذى فيو ،فيذه بأف تكوف مف أنواع تمؾ ،أشبو منيا بأف تكوف مف غيرىا" ّ ،

صحيحا ،ونص عبارتوَ " :مف قاؿ أراد بو العمؿ؛ أي :ال تستكثر بو عمى ربّْؾ فيو صحيح؛ فإف ابف آداـ لو أطاع اهلل
قوالً
ً
()ٚٙ
بمغ لِنِ َعِـ اهلل بعض ُّ
الش ْك ِر" .
ُع ْم َرهُ مف غير فتور لما َ
وجوز أبو بكر الجصاص حمؿ المفظ عمى عمومو ،فبعد أف ذكر األقواؿ األربعة السابقة ،قاؿ ما نصو" :ىذه المعاني،

وجائز أف يكوف جميعيا ُمرًادا بو ،فالوجو حمموُ عمى العموـ في سائر وجوه االحتماؿ"(.)ٚٚ
كميا يحتمميا المفظُ،
ٌ

توجييا لمرسوؿ
وبمثؿ ىذا القوؿ قاؿ صاحب األساس في التفسير ،حيث أورد أقواؿ أئمة التفسير في اآلية ،وذكر أف فييا
ً

 في مقاـ اإلنذار ،ثـ قاؿ" :فكؿ ما يدخؿ تحت المفظ ػ ػ مما لو عالقة باإلنذار ػ ػ مراد بو ،فاالستشراؼ لممكافأة والزيادة

واالستشراؼ لما في أيدي الناس ،واستكثار العمؿ هلل والمنة عمى اهلل بو والمنة عمى الناس بسبب النبوة لمعنى دنيوي ،كؿ ىذه
المعاني مما ينبغي أف يالحظيا الداعية وىو يقوـ بعممية اإلنذار" (.)ٚٛ
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أسص الدعوة إىل اهلل يف ضوء صدر سورة املدثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والظاىر -واهلل أعمـ -أف األقواؿ المذكورة في اآلية الكريمة محتممة ،وىي صالحة في ظؿ الداللة العامة لمفظ ،وكؿ قوؿ
تطبيقيا ،وعميو أف يأخذ حظو مف االلتزاـ بو؛ وعمى ىذا فاآلية توجو الداعية إلى استصغار
عمميا
ً
جانبا ً
منيا ُيعطي الداعية ً
عممو وجيده ،وعدـ ّْ
المف عمى اهلل وال عمى الناس بو؛ ألف االمتناف يؤدي إلى االستكثار ،وىذا مما يحبط العمؿ ويزيؿ
ّْ
النعمة أو يقمؿ مف قيمتيا ،ولذا ينبغي عميو أف يحمد اهلل عمى اختياره ليذا العمؿ ،وأف ُيقدـ الخير لمناس سواء أكاف ذلؾ في
الجوانب المادية كالعطاء والتصدؽ واإلنفاؽ ،أـ في الجوانب المعنوية كالتعميـ والتبميغ واإلرشاد إلى ما ُيرضي اهلل تعالى مف

األقواؿ واألعماؿ ،دوف أف َي َّ
قدـ ليـ ،أو يرى لنفسو فضالً عمييـ ،أو يستشرؼ لممكافأة والزيادة أو ينتظر
مف عمييـ بما ّ
معنويا كالمدح والثناء.
ماديا أو
ً
منيـ ُمقابال ً

والدعوة إلى اهلل تعالى تستحؽ الكثير مف البذؿ والعطاء ،والداعية الصادؽ الصدوؽ ُيوقف أف رسالتو عظيمة وميمتو
ويدرؾ أنو سيقدـ ما في ُوسعو ،ويبذؿ الغالي والنفيس ،ويمقى المزيد مف الجيد والتضحية والعناء ،واهلل تعالى ُيريد
كبيرةُ ،

منو ػ كما يقوؿ سيد قطب ػ" أال يستعظـ ما يقدمو ويستكثره ويمتف بو .وىذه الدعوة ال تستقيـ في نفس تحس بما تبذؿ فييا.
فالبذؿ فييا مف الضخامة بحيث ال تحتممو النفس إال حيف تنساه .بؿ حيف ال تستشعره مف األصؿ ألنيا مستغرقة في
الشعور باهلل شاعرة بأف كؿ ما تقدمو ىو مف فضمو ومف عطاياه .فيو فضؿ يمنحيا إياه ،وعطاء يختارىا لو ،ويوفقيا لنيمو.
وىو اختيار واصطفاء وتكريـ يستحؽ الشكر هلل .ال المف واالستكثار" (.)ٜٚ

سادسا :الصبر لوجو اهلل تعالى.
ً
األساس السادس مف أسس االشتغاؿ بالدعوة الصبر ابتغاء مرضاة اهلل تعالى ،إذ دونو ال يستطيع الداعية بموغ غايتو

اصِب ْر[المدثر ،]ٚ :وقد
وتحقيؽ آمالو وأىدافو ،وال تجاوز ما يعترضو مف عقبات ،وىو مأخوذ مف قولو تعالىَ  :ولَِرّْب َؾ فَ ْ
ؾ) إشارة إلى أف
(رّْب َ
ذكرت فيما تقدـ معنى ّ
الرب بما ُيغني عف إعادتو ىنا ،ومف أسرار التعبير ىنا عف اهلل تعالى بوصؼ َ
الصبر بِّّر بالمولى تعالى وطاعتو لو(ٓ ،)ٛوىو نوع مف وفاء الداعية هلل تعالى ،واظيار نعمتو وامتنانو عميو.
ىذا ّ
(ٔ)ٛ
َّ
ولعؿ في تقديـ الجار والمجرور (لَِرّْب َؾ) عمى الفعؿ فائدتيف :األولى :االىتماـ باألمور التي يصبر ألجميا  .والثانية:
ياء ،وىذا
االختصاص(ٕ)ٛ؛ أي :تخصيص اهلل تعالى
صا لوجيو الكريـ ،فال تشوبو شائبةٌ ،وال يخالطو ر ٌ
ّ
بالصبر وجعمو خال ً

الصبر المحمود ،وىو المطموب ال سواه ،وىو الذي ُيدخؿ صاحبو في زمرة أولي المباب الذيف قاؿ اهلل تعالى عنيـ:
ىو ّ
ِ
ِ
السّْي َئ َة أُولَِئ َؾ لَ ُي ْـ
س َن ِة َّ
اموا َّ
الص ََلةَ َوأَْنفَقُوا ِم َّما َرَزْق َن ُ
اى ْـ ِسِّار َو َعََل ِن َي ًة َوَي ْدَرُء َ
َ والَِّذ َ
وف ِبا ْل َح َ
ص َبُروا ْابت َغ َ
يف َ
اء َو ْجو َرّْب ِي ْـ َوأَقَ ُ
ُع ْق َبى الد ِ
َّار[الرعد.]ٕٕ :
فالنا عف َّ ِ
صْبًار إذا َحَب َسو ،وصبر
فالف ً
صَب َر ٌ
الصبر في المغة يدؿ في األصؿ عمى َ
الشيء َي ْ
و ّ
صبُِره َ
الحْبس ،يقاؿَ :
ِ
فالف صْب ار ُ ّْ
صَبَره .والصَّبرَ :حْبس
صْبًرا ،إِذا ُحبِس ،وكؿ مف َحَبس ً
شيئا فقد َ
وحمؼ َ
ن ْف َسو :حبسيا ومنعيا .ومنو :قُتؿ ٌ َ ً
الن ْف ِ
َّ
َّب ِر .ويقابؿ
صبُِر
س ِعْن َد َ
صبُُّر :تكمُّؼ الصْ
صَب َر فُ َال ٌف عند المصيبة َي ْ
وصَب ْرتُو أَناَ :حَب ْستو .والتَّ َ
صبراَ ،
الجزعَ ،وقَ ْد َ
ً
صبر عمى ْاألَمر احتممو َولـ يجزع(ٖ .)ٛومف ىذا التقابؿ قوؿ
صْب ًا
الصبر َ
صَب َر َي ْ
ّ
ػر إذا تجمد ولـ يجزعَ ،
صبُِر َ
الج َزع ،يقاؿَ :
ِ
ِ
ٍ
ِ
ص َب ْرَنا َما لَ َنا م ْف َمحيص[إبراىيـ.]ٕٔ :
اء َعمَ ْي َنا أ َ
َجز ْع َنا أ َْـ َ
س َو ٌ
الذيف كفروا يوـ القيامةَ  :
النفس عمى ما يقتضيو العقؿ
ولمعمماء في معناه
اصطالحا تعريفات كثيرة ،منيا قوؿ الراغب األصفياني" :ىو حبس ّ
ً

عما يقتضياف حبسيا عنو"(ٗ .)ٛومنيا قوؿ السميف الحمبي" :ىو حبس النفس عف الشيوات وعمى امتثاؿ المأمورات
والشرع ،أو ّ
واجتناب المنييات"(٘ .)ٛومنيا قوؿ َم ْف قاؿ :ىو حبس الَّن ْفس عمى احتماؿ ما تكره(.)ٛٙ
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وىذا التعريؼ عمى غاية وجازتو إال أنو -فيما يظير ليّّ -
الصبر؛ فيو -أي :الصبر-
داؿ عمى المقصود ،وشامؿ ألنواع ّ
ومقتضيات اليوى .والثاني :بدنِ ّّي ،كتحمؿ المشاؽ
عمى ضربيف :أحدىما :نفسي ،وىو حبس ّ
النفس عف ُمشتييات الطبع ُ
بالبدف والثبات عمييا ،وىو إما بالفعؿ كتعاطي األعماؿ الشاقة إما مف العبادات أو مف غيرىا ،أو باالحتماؿ كالصَّبر عمى
المرض الشديد ،واآلالـ العظيمة والجراحات اليائمة( ،)ٛٚسواء أكانت مادية عف طريؽ الضرب أو التعذيب أـ كانت معنوية
عف طريؽ القوؿ كالسخرية واالستيزاء والقبيح مف الكالـ.

الصبر عمى
الصبر المأمور بو في اآلية الكريمة أقواؿ عدة أنياىا الماوردي إلى سبعة أقواؿ؛ أحدىاّ :
ولممفسريف في ّ
ّْ
الحؽ ،والرابع :عمى العطية هلل تعالى ،والخامس :عمى
األذى والمكروه ،والثاني :عمى محاربة العرب ثـ العجـ ،والثالث :عمى

الوعظ لوجو اهلل تعالى ،والسادس :عمى انتظاـ ثواب العمؿ مف اهلل تعالى ،والسابع :عمى ما أمر اهلل تعالى مف أداء الرسالة
وتعميـ الديف(.)ٛٛ

الصبر في اآلية مطمقًا غير م ّقيد بمعيف ،واألولى أف ُيحمؿ عمى العموـ والشموؿ ّْ
لكؿ مصبور عنو،
وقد جاء لفظ ّ
ُ
ُ
ُ
ومصبور عميو ،وىذا ما اختاره غير و ٍ
احد مف المفسريف ،فعمى سبيؿ المثاؿ أورد العالمة المحقؽ اآللوسي أقواالً في اآلية،

أمر بنفس الفعؿ والمعنى لقصد جيتو تعالى وجانبو  فاستعمؿ
ثـ قاؿ ما نصو" :والوجو ػ كما قاؿ جار اهلل ػ أف يكوف ًا
()ٜٛ
الصبر ،فيتناوؿ -لعدـ تقدير المتعمؽ المفيد لمعموـ -كؿ مصبور عميو ومصبور عنو" .
ِ
الصبر ،ويجمع َّ
الصبر بيذا المعنى العاـ
كؿ ما ُذكر في اآلية الكريمة مف أقواؿ ،و ّ
وىذا الذي ذكره اآللوسي يشمؿ أنواع ّ
والمقروف بابتغاء وجو اهلل تعالى وطمب رضاه أساس مف أسس الدعوة إلى اهلل تعالى ،وىو ضرورة الزمة لمداعية؛ فيو زاده

وعدتو األصيمة في التزامو بأوامر اهلل تعالى ،ومواجية شيوات َن ْفسو وحظوظيا الدنيوية مف جانب ،وفي تحركو الدعوي
ّ
ِ
ُّ
يحؼ بذلؾ مف الم َح ِف والمشاؽ واآلالـ
وتعاممو مع المدعويف عمى اختالؼ فئاتيـ ومذاىبيـ ومعتقداتيـ وأجناسيـ ،وما
البدنية والنفسية مف جانب آخر.

الصبر وكونو ضرورة الزمة لمداعية -عمى وجو الخصوص -أف اهلل تعالى أوصى الرسوؿ 
ومما يدؿ عمى أىمية ّ
اصِب ْر َحتَّى َي ْح ُك َـ
وىو إماـ الدعاة
بالصبر في غير ما آية مف آيات القرآف الكريـ ،كقولو تعالىَ  :واتَِّب ْع َما ُي َ
وحى إِلَ ْي َؾ َو ْ
ّ
المَّ ُو و ُىو َخ ْير ا ْلح ِ
ستَ ْع ِج ْؿ َل ُي ْـ[األحقاؼ،]ٖ٘ :
ص َبَر أُولُو ا ْل َع ْزِـ ِم َف ُّ
اك ِم َ
َ َ ُ َ
س ِؿ َوَل تَ ْ
يف[يونس ،]ٜٔٓ :وقولو :فَ ْ
الر ُ
اصِب ْر َك َما َ
ص ْبُر َؾ إَِّل ِبالمَّ ِو َوَل تَ ْحَز ْف َعَم ْي ِي ْـ
المثمى في الدعوة إلى سبيمو فقاؿَ  :و ْ
وقد أمر اهلل تعالى ّ
اصِبْر َو َما َ
بالصبر بعد بيانو الطريقة ُ
ض ْي ٍ
وف[النحؿ ،]ٕٔٚ :وبعد وصية لقماف البنو باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر أوصاه أف يتزود
ؽ ِم َّما َي ْم ُكُر َ
َوَل تَ ُؾ ِفي َ
ِ ِ ِ
ِ
ُم ِ
ور
الصبر ،فقاؿَ  :يا ُب َن َّي أ َِقِـ َّ
ْم ْر ِبا ْل َم ْعُروؼ َوا ْن َو َع ِف ا ْل ُم ْن َك ِر َو ْ
بزاد ّ
اصِب ْر َعمَى َما أ َ
َص َاب َؾ إ َّف َذل َؾ م ْف َع ْزِـ ْاأل ُ
الص ََلةَ َوأ ُ

اضا ،وسيتعرض ألذى مادي أو نفسي ،وال
[لقماف ،]ٔٚ :وفي ذلؾ إشارة إلى أف القائـ بالعمؿ الدعوي سيمقى
ً
صدودا واعر ً
سيبؿ لو في االستمرار والمواصمة في ىذا العمؿ الجميؿ إال أف يعتمد عمى ىذا األساس -أعني الصبر الذي ُيبتغى بو وجو
َّ ُّ
ٍّ
يتحمؿ أعباءه وتكاليفو ،وربما يقعد
اهلل تعالى -وأف يأخذ منو بحظ وافر؛ ألنو إذا قؿ حظو منو فمف يمضي بيذا العمؿ ،ولف ّ
عف التحرؾ بو.
اخلامتة.

الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،وبفضمو واعانتو تكتمؿ األمور ،وبعد أف وفقني اهلل تعالى إلتماـ ىذا البحث ال

يسعني إال أف أسجؿ النتائج التي توصمت إلييا في النقاط الموجزة اآلتية:
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أسص الدعوة إىل اهلل يف ضوء صدر سورة املدثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٔ)

إف الدعوة إلى اهلل تعالى في ىذا العصر ليست مجرد تبميغ ،وال محصورة في غير المسمميف ،بؿ تشمؿ إمالة غير
المسمميف إلى اإلسالـ ،وتعميمو لمف أسمـ منيـ ،وتشمؿ إمالة العصاة مف المسمميف إلى التوبة وحثيـ عمى االلتزاـ
بتعاليـ ىذا الديف في حياتيـ.

ٕ)

لـ تكف دعوة النبي  مجرد تبميغ فقط ،وانما كانت شاممة لمتبميغ ،والبياف والتعميـ ،والتطبيؽ العممي.

ٗ)

إف سورة المدثّر تتمحور حوؿ اإلنذار؛ مف حيث األمر بالصدع بو وما ُيعيف عمى القياـ بو خير قياـ ،ومف حيث ما
فييا مف آيات بينت ما ُينذر بو مف العذاب اإلليي ،وذكر صفات المعرضيف عف اإلنذار وبعض صفاتيـ ،وآيات تُشير

ٖ)

٘)

المراد بأسس الدعوة إلى اهلل األصوؿ المعنوية التي ُبنيت عمييا اإلمالة بالناس إلى اإلسالـ وحثيـ عمى تعمُّمو وتعميمو
وتطبيقو في واقع حياتيـ.

ُّ
وتحض عميو.
إلى صفات المنتفعيف باإلنذار ،وتُرّْغب بقبوؿ ىذا اإلنذار
إف أوؿ ما نزؿ عمى النبي  مف أوامر التبميغ واإلنذار ىو صدر سورة المدثر ،وبيذا تكوف األسس التي تضمنتيا ىذه
اآليات ىي األسس التي قامت عمييا الدعوة اإلسالمية ،وىي المنيج األصيؿ الذي ال يتبدؿ تأخر الزماف أو تقدـ.

)ٙ
)ٚ
)ٛ

ويصبح أىالً ليا -أف ُيبادر بالعمؿ بيا ،وأف َيستمر في اإلقباؿ عميو
المسمـ -بعد أف يتييأ لمدعوة ُ
إف الواجب عمى ُ
كمؿ أو ٍ
بيمة ونشاط ،دوف ٍ
ممؿ.
ّ
تنحصر أسس الدعوة التي تضمنيا آيات صدر سورة المدثر بالقياـ بالدعوة بغاية الجد واالجتياد ،واستشعار عظمة
ومواصمة العمؿ الدعوي ومتابعتو ،والصبر ابتغاء مرضاة اهلل تعالى.
الم َ
اهلل تعالى ،وجماؿ المظيرُ ،
خبرُ ،
وحسف َ
إف طريؽ الدعوة شاؽ وطويؿ ،وال َّ
بد لمداعية مف طوؿ َّ
النفَس ،والصبر عمى األذى ،وعدـ استعجاؿ النتيجة ،فما
المبيف ،وأجره مرتبط بالبالغ ال بالنتيجة؛ ألف االستجابة أمر اهلل تعالى وليست ألحد مف البشر.
عميو إال البالغ ُ
نسأؿ اهلل تعالى أف يميمنا ُرشدنا ،وأف يجعمنا ىداة ميدييف ،ال ضاليف وال ُمضميف.
وآخر دعواىـ أف الحمد هلل ّْ
رب العالميف

اهلوامش.
(ٔ) أبو الحسيف أحمد ابف فارس( ،ت ٖٜ٘ىػ) ،معجـ مقاييس ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاروف ،بيروت ،دار الفكرٜٜٔٚ ،ـ،
جٔ ،صٗٔ.

(ٕ) محمد بف مكرـ بف عمي ابف منظور( ،ت ٔٔٚىػ) لساف العرب ،بيروت ،دار صادرٔٗٔٗ ،ىػ( ،طٖ) ،ج ،ٙص.ٙ

(ٖ) شياب الديف أحمد بف يوسؼ ،المعروؼ بالسميف الحمبي( ،ت  ٚ٘ٙىػػ) ،عمػدة الحفػاظ فػي تفسػير أشػرؼ األلفػاظ ،تحقيػؽ:
محمد باسؿ عيوف السود ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٙ ،ـ( ،طٔ) ،جٔ ،ص.ٜٛ

(ٗ) مجد الديف أبو طاىر الفيروز آبادي( ،ت ٛٔٚىػػ) ،بصائر ذوي التمييػز فػي لطػائؼ الكتػاب العزيػز ،تحقيػؽ :محمػد النجػار ،القػاىرة،
المجمس األعمى لمشؤوف اإلسالمية ،جٕ ،ص .ٛٛوعبد الػرؤوؼ بػف تػاج العػارفيف المنػاوي( ،ت ٖٔٓٔىػػ) ،التوقيػؼ عمػى ميمػات
التعاريؼ ،القاىرة ،عالـ الكتبٜٜٔٓ ،ـ( ،طٔ) ،ص.ٙٙ
(٘) ابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،جٕ ،ص.ٕٜٚ

( )ٙأبو الحسف عمي بف إسماعيؿ ابف سيده( ،ت ٗ٘ٛىػ) ،المحكـ والمحيط األعظـ ،بيروت ،دار الكتب العمميةٕٓٓٓ ،ـ( ،طٔ)،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل الزيوت
جٕ ،ص صٕٖ٘ .ٖٕٙ -وابف منظور ،لساف العرب ،جٗٔ ،ص ص.ٕٜ٘-ٕ٘ٛ

( )ٚتقي الديف أبو العباس أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية( ،ت ٕٚٛىػ) ،مجموع الفتاوى ،تحقيؽ :عبد الرحمف بف محمد ،المدينػة
النبوية ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼٜٜٔ٘ ،ـ ،ج٘ٔ ،ص .ٔ٘ٚ

( )ٛحسف عيسى عبد الظاىر ،فصوؿ في الدعوة اإلسالمية ،قطر ،دار الثقافةٔٗٓٙ ،ىػ( ،طٔ) ،ص.ٕٙ

( )ٜمحمد أبو الفتح البيانوني ،المدخؿ إلى عمـ الدعوة ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٜٜٔ٘ ،ـ( ،طٖ) ،ص.ٔٚ

(ٓٔ) ابف عاشور محمد الطاىر بف محمد( ،ت ٖٖٜٔىػ) ،التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونسيةٜٔٛٗ ،ـ ،ج ،ٕٛص.ٕٜٓ

(ٔٔ) ينظر :عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي( ،ت ٜٔٔىػػ) ،الدر المنثور ،بيػروت ،دار الفكػر ،ج ،ٛصٕٖٗ .ومحمػد بػف عمػي
الشوكاني( ،ت ٕٓ٘ٔىػ) ،فتح القدير ،دمشؽ ،بيروت ،دار ابف كثير ،دار الكمـ الطيبٔٗٔٗ ،ىػ( ،طٔ) ،ج٘ ،ص.ٖٛٛ

(ٕٔ) ابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜصٔ.ٕٜ

(ٖٔ) ينظر مثالً :أبو محمد عبد الحؽ بف غالػب ابػف عطيػة( ،ت ٕٗ٘ىػػ) ،المحػرر الػوجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز ،تحقيػؽ:

عبد السالـ عبد الشافي ،بيروت ،دار الكتب العمميةٕٕٔٗ ،ىػ( ،طٔ) ،ج٘ ،صٕ .ٖٜوأبػو الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي ابػف
الجػوزي( ،ت ٜ٘ٚىػػ) ،زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير ،بيػػروت ،دار الكتػػاب العربػػئٕٕٗ ،ى ػ( ،طٔ) ،جٗ ،ص .ٖ٘ٛوأبػػو

عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي( ،ت ٔٙٚىػ) ،الجامع ألحكاـ القرآف ،القاىرة ،دار الكتػب المصػريةٜٔٙٗ ،ـ( ،طٕ) ج،ٜٔ
ص .ٜ٘وابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜص ٔ.ٕٜ

ِ
قاعي( ،ت ٘ٛٛىػػ) ،نظػـ الػدرر فػي تناسػب اآليػات
(ٗٔ) لممزيد حوؿ التشابو بيف السورتيف ينظر مثالً :إبراىيـ بف عمر بف حسف الب ّ
والسور ،القاىرة ،دار الكتاب اإلسالمي ،جٕٔ ،صٖٗ .واآللوسي ،روح المعاني ،ج٘ٔ ،ص .ٕٔٛ

(٘ٔ) الفيروزآبادى ،بصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ،جٔ ،ص.ٗٛٛ
اؼ عمَػػى مقَ ِ
رْ ِ
( )ٔٙالبقػػاعي ،نظػػـ الػػدرر ،جٕٔ ،ص .ٖٜولػػو ،مصػ ِ
ػاع ُد َّ
النظَػ ِػر ل ِ
السػ َػو ِر ،الريػػاض ،مكتبػػة المعػػارؼ،
اصػ ِػد ّْ
شػ َػر َ
َ َ
َ
ٜٔٛٚـ( ،طٔ) ،جٖ ،صٖ٘ٔ.
( )ٔٚسيد قطب إبراىيـ حسيف( ،ت ٖ٘ٔٛىػػ) ،في ظػَلؿ القػرآف ،بيػروت ،القػاىرة ،دار الشػروؽٕٔٗٔ ،ى ػ( ،ط ،)ٔٚج ،ٙص
صٕ٘.ٖٖٚ٘-ٖٚ

( )ٔٛسيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙصٖ٘.ٖٚ
( )ٜٔسيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙصٖ٘.ٖٚ
(ٕٓ) سيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙصٖ٘.ٖٚ

(ٕٔ) سيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙص صٖ٘.ٖٚ٘ٗ-ٖٚ

(ٕٕ) البخاري ،صحيح اْلماـ البخاري ،تحقيؽ :مصطفى البغا ،كتاب التفسػير ،بػاب تفسػير سػورة المػدثر ،حػديث رقػـ،)ٖٗٙٛ( :
جٗ ،صٗ .ٔٛٚومسمـ ،صحيح اْلماـ مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبدالباقي ،كتاب اإليماف ،باب بدء الوحي ،حػديث رقػـ

( ،)ٕ٘ٚجٔ ،صٗٔ .والمفظ لمبخاري.

(ٖٕ) صػػحيح اْلمػػاـ البخػػاري ،كتػػاب التعبيػػر ،بػػاب أوؿ مػػا بػػدئ بػػو الرسػػوؿ  مػػف الػػوحي الرؤيػػا الصػػالحة ،حػػديث رقػػـ،)ٖٗٙٛ( :
جٗ ،صٗ .ٔٛٚوصحيح اْلماـ مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بدء الوحي ،حديث رقـ(ٕٕ٘) ،جٔ ،صٖٗٔ .والمفظ لمبخاري.

(ٕٗ) محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي( ،ت ٙٚٙىػػ) ،المنيػاج شػرح صػحيح مسػمـ بػف الحجػاج ،بيػروت ،دار إحيػاء التػراث العربػي،
ٕٖٜٔىػ( ،طٕ) ،جٕ ،ص.ٕٓٚ

(ٕ٘) أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر ابف كثير( ،ت ٗٚٚىػ) ،تفسير القرآف العظيـ ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٔٗٔ ،ىػ( ،طٔ)،
ج ،ٛص صٔ.ٕٕٙ -ٕٙ
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (1431 ،)3ه2018/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٓٔ
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أسص الدعوة إىل اهلل يف ضوء صدر سورة املدثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٕٙأبو عبد اهلل بدر الديف محمد الزركشي( ،ت ٜٗٚىػ) ،البرىاف في عموـ القرآف ،تحقيؽ :محمػد أبػو الفضػؿ ،بيػروت ،دار إحيػاء
الكتب العربية( ،طٔ) ،جٔ ،ص ص.ٕٓٚ-ٕٓٙ
( )ٕٚالزركشي ،البرىاف في عموـ القرآف ،جٔ ،ص.ٕٓٛ

( )ٕٛشػػياب الػػديف محمػػود بػػف عبػػد اهلل اآللوسػػي( ،ت ٕٓٔٚىػػ) ،روح المعػػاني ،بيػػروت ،دار الكتػػب العمميػػةٔٗٔ٘ ،ى ػ( ،طٔ) ،ج٘ٔ،
ص  .ٕٔٛوينظر :جٖٔ ،صٔٔٔ ،ج٘ٔ ،صٓٓٗ.

( )ٕٜالبخاري ،صحيح اْلماـ البخاري ،تحقيؽ :مصطفى البغا ،كتاب التفسير ،باب َ وثَِي َاب َؾ فَطَيّْ ْػر ،حػديث رقػـ(ٔ ،)ٗٙٚجٗ،
ص٘ .ٜٔٛومسػمـ ،صػػحيح اْلمػاـ مسػػمـ ،تحقيػؽ :محمػػد فػؤاد عبػدالباقي ،كتػػاب اإليمػاف ،بػػاب بػدء الػػوحي ،حػديث رقػػـ (ٕ٘٘)،
جٔ ،صٖٗٔ .والمفظ لمبخاري.
(ٖٓ) ينظر :النووي ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،جٕ ،ص.ٕٓٚ
(ٖٔ) ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ج ،ٜٔصٔ.ٙ

بالمػدثّْر قػوالف :أحػدىما :المػدثر بثيابػو ،واختمفػوا فػي سػبب تػدثره فػي ثيابػو .والثػاني :لػيس المػراد
(ٕٖ) لممفسريف في سبب وصػؼ النبػي ُ 
التػػدثر بالثيػػاب ،فحممػوا المفػػظ عمػػى غيػػر الظػػاىر ،وذكػػروا فػػي ذلػػؾ وجػػوه عػػدة .لالسػػتزادة ينظػػر مػػثالً :أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف عمػػر

الفخر الرازي( ،ت ٙٓٙىػ) ،مفاتيح الغيب ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي( ،طٖ)ٕٔٗٓ ،ىػ ،جٖٓ ،ص ص.ٜٙٚ-ٜٙٙ

(ٖٖ) أبو القاسـ الحسيف بف محمد الراغب األصفياني( ،ت ٕٓ٘ىػ) ،المفردات في غريػب القػرآف ،دمشػؽ ،بيػروت ،دار القمػـ ،الػدار

الشػػاميةٕٔٗٔ ،ى ػ( ،طٔ) ،ص .ٖٓٛوالسػػميف الحمبػػي ،عمػػدة الحفػػاظ ، ،جٕ ،ص٘ .وأحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الفيػػومي،

(ت  ٚٓٚى ػػ) ،المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر ،بيػػروت ،المكتبػػة العمميػػة ،ص .ٜٔٛوالمنػػاوي ،التوقيػػؼ عمػػى

ميمات التعاريؼ ،صٗ.ٔٙ
(ٖٗ) محمود بف عمرو الزمخشري( ،ت ٖ٘ٛىػ) ،أساس البَلغة ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٜٔٛ ،ـ( ،طٔ) ،جٔ ،ص.ٕٜٚ
(ٖ٘) ابف فارس ،مقاييس المغة ،ج٘ ،ص.ٖٙ
( )ٖٙابف منظور ،لساف العرب ،جٕٔ ،ص ص.٘ٓٚ-ٜٗٚ
( )ٖٚابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜصٗ.ٕٜ

( )ٖٛابف عاشػور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜصٗ .ٕٜومحمػد سػيد طنطػاوي( ،ت ٖٔٗٔىػػ) ،التفسػير الوسػيط لمقػرآف الكػريـ،
القاىرة ، ،دار نيضة مصر لمطباعةٜٜٔٛ ،ـ( ،طٔ) ،ج٘ٔ ،صٗ.ٔٚ

( )ٖٜينظر مثالً :أحمد بف محمد بف عمر الشػياب الخفػاجي( ،ت ٜٔٓٙىػػ) ،ح ِ
ػي ِ
اشػي ُة ّْ
اب عمػى تفسػير البيضػاوي ،بيػروت،
َ
الش َ
دار صادر ،ج ،ٛصٓ .ٕٚواآللوسي ،روح المعاني ،ج٘ٔ ،صٖٓٔ.

(ٓٗ) الراغب األصفياني ،المفردات ،ص .ٖٖٙوالسميف الحمبي ،عمدة الحفاظ ،جٕ ،صٓ.ٙ
(ٔٗ) ابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،جٕ ،صٔ .ٖٛوابف منظور ،لساف العرب ،جٔ ،ص.ٖٜٜ
(ٕٗ) ينظػر مػػثالً :أبػو القاسػػـ محمػػود بػف عمػػرو الزمخشػػري( ،ت ٖ٘ٛىػػ) ،الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػوامل التنزيػػؿ ،بيػػروت ،دار

الكتاب العربئٗٓٚ ،ىػ( ،طٖ) ،جٗ ،ص٘ٗ .ٙوناصػر الػديف أبػو سػعيد عبػد اهلل بػف عمػر البيضػاوي( ،ت ٘ٙٛىػػ) ،أنػوار

التنزيؿ وأسرار التأويؿ ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،ىػ ،ج٘ ،ص.ٕٜ٘

(ٖٗ) ينظر :القاضي محمد بف عبد اهلل ابف العربي( ،ت ٖٗ٘ىػ) ،أحكاـ القرآف ،بيروت ،دار الكتب العمميةٕٖٓٓ ،ـ( ،طٖ) ،جٗ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل الزيوت
ص .ٖٖٜابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜص.ٕٜٙ
(ٗٗ) سيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙصٗ٘.ٖٚ
(٘ٗ) سيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙصٗ٘.ٖٚ
()ٗٙابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،جٔ ،ص٘ .ٖٜوابف منظور ،لساف العرب ،جٔ ،صٕ٘ٗ.
( )ٗٚابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،جٖ ،ص .ٕٗٛوالفيومي ،المصباح المنير ،جٕ ،ص.ٖٜٚ
( )ٗٛينظر :الزمخشري ،أساس البَلغة ،جٔ ،ص.ٙٔٙ

( )ٜٗعالء الديف عمي بف محمد الخازف( ،ت ٔٗٚىػػ) ،لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ،بيػروت ،دار الكتػب العمميػةٔٗٔ٘ ،ى ػ( ،طٔ)،
جٗ ،صٕ .ٖٙوينظػػر مػػثالً :محمػػد بػػف جريػػر الطبػػري( ،ت ٖٔٔ ى ػػ) ،جػػامع البيػػاف فػػي تأويػػؿ الق ػرآف ،تحقيػػؽ :أحمػػد شػػاكر،

بيروت ،مؤسسة الرسالةٕٓٓٓ ،ـ( ،طٔ) ،جٖٕ ،ص ص .ٕٔ-ٜوابف الجوزي ،زاد المسير في عمـ التفسير ،جٗ ،ص.ٖٜ٘
(ٓ٘) ينظر :الطبري ،جامع البياف ،جٖٕ ،صٕٔ.

(ٔ٘) ينظر :الزمخشري ،الكشاؼ ،جٗ ،ص٘ٗ .ٙوالبيضػاوي ،أنػوار التنزيػؿ وأسػرار التأويػؿ ،ج٘ ،ص .ٕٜ٘وأبػو حيػاف ،البحػر
المحيط ،ج ،ٛصٕ.ٖٙ
(ٕ٘) ابف العربي ،أحكاـ القرآف ،جٗ ،ص صٖٓٗ.ٖٗٔ-
(ٖ٘) اآللوسي ،روح المعاني ،ج٘ٔ ،صٕٖٔ.

(ٗ٘) ابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜص.ٕٜٚ

(٘٘) محمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي( ،ت ٖٖٜٔىػ) ،أضواء البيػاف فػي إيضػاح القػرآف بػالقرآف ،بيػروت ،دار الفكػر،
ٜٜ٘ٔـ ،ج ،ٛص صٔ.ٖٕٙ-ٖٙ

( )٘ٙأحمػػد بػػف مصػػطفى الم ارغػػي( ،ت ٖٔٔٚىػػ) ،تفسػػير المراغػػي ،مصػػر ،مطبعػػة مصػػطفى البػػابى الحمبػػي وأوالدهٜٔٗٙ ،ـ( ،طٔ)،
ج ،ٕٜص.ٕٔٙ
( )٘ٚالخميؿ بف أحمد بػف عمػرو الفراىيػدي( ،ت ٓٔٚىػػ) ،كتػاب العػيف ،تحقيػؽ :ميػدي المخزومػي ،وابػراىيـ السػامرائي ،دار ومكتبػة
اليػػالؿ ،ج ،ٙص .ٙٙوابػػف فػػارس ،معجػػػـ مقػػػاييس المغػػػة ،جٕ ،ص ،ٜٗٛال ارغػػب األصػػفياني ،المفػػػردات ،صٖٔٗ .وابػػف
منظور ،لساف العرب ،ج٘ ،صٕٖ٘.

( )٘ٛابف الجوزي ،زاد المسير في عمـ التفسير ،جٗ ،صٓ .ٖٙوالماوردي ،النكت والعيوف ،ج ،ٙص.ٖٔٚ
( )ٜ٘ابف زنجمة ،عبد الرحمف بف محمد ،حجة القراءات ،طٕ ،مؤسسة الرسالة ،بيروتٜٕٔٛ ،ـ ،صٖٖ.ٚ
(ٓ )ٙاإلماـ الطبري ،جامع البياف ،جٖٕ ،صٕٔ.
(ٔ )ٙالقرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ج ،ٜٔص.ٙٚ

(ٕ )ٙمحمد متولي الشعراوئٗٔٛ( ،ىػ) ،تفسير الشعراوي ،مطابع أخبار اليوـ ،ج ،ٚصٗٓٗٗ.

(ٖ )ٙابف فارس ،معجـ مقاييس ،ج ،ٙصٖٗ .وابف منظور ،لساف العرب ج٘ ،ص صٕٓ٘ .ٕٕ٘-والزبيدي ،تاج العروس،
جٗٔ ،ص.ٖٜٙ
(ٗ )ٙالراغب األصفياني ،المفردات ،صٖٖ.ٛ

(٘ )ٙابف عاشور ،التحرير والتنوير.)ٕٜٛ /ٕٜ( ،
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أسص الدعوة إىل اهلل يف ضوء صدر سورة املدثر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٙٙسيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙص٘٘.ٖٚ
( )ٙٚابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،ج٘ ،ص .ٕٙٚوابف منظور ،لساف العرب ،جٖٔ ،ص ص٘ٔٗ.ٗٔٚ-

( )ٙٛالراغب األصفياني ،المفردات ،ص.ٚٚٚ

( )ٜٙابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،ج٘ ،صٓ.ٔٙ

(ٓ )ٚالفيومي ،المصباح المنير جٕ ،ص .ٕ٘ٙوالزبيدي ،تاج العروس ،جٗٔ ،ص.ٔٛ

(ٔ )ٚينظر :اإلماـ الطبري ،جامع البياف ،جٖٕ ،ص صٖٔ .ٔٙ-وابف عطيػة ،المحرر الػوجيز ،ج٘ ،صٖ .ٖٜوابػف كثيػر،
تفسير القرآف العظيـ ،ج ،ٛصٗ.ٕٙ
(ٕ )ٚينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،جٖٓ ،صٓٓ.ٚ
(ٖ )ٚالقرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ج ،ٜٔص.ٙٛ

(ٗ)ٚابف العربي المالكي ،أحكاـ القرآف ،جٗ ،صٕٖٗ.
(٘ )ٚاإلماـ الطبري ،جامع البياف ،جٖٕ ،ص.ٔٙ
( )ٚٙابف العربي المالكي ،أحكاـ القرآف ،جٗ ،صٕٖٗ.
( )ٚٚأحمد بف عمي الحنفي أبو بكر الرازي الجصاص( ،ت ٖٓٚىػ) ،أحكاـ القرآف ،تحقيؽ :محمد القمحاوي ،بيروت ،دار إحيػاء
التراث العربئٗٓ٘ ،ىػ ،ج٘ ،ص.ٖٜٙ

حوى( ،ت ٜٔٗٓىػ) ،األساس في التفسير ،القاىرة ،دار السالـٔٗٔٗ ،ىػ( ،ط ،)ٙجٔٔ ،صٖٕٓ.ٙ
( )ٚٛسعيد ّ
( )ٜٚسيد قطب ،في ظَلؿ القرآف ،ج ،ٙص٘٘.ٖٚ
(ٓ )ٛابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜصٖٓٓ.
(ٔ )ٛابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜصٖٓٓ.

(ٕ )ٛينظر :السميف الحمبي ،أحمد بف يوسؼ شياب الديف السميف الحمبيٚ٘ٙ( ،ىػ) ،الدر المصوف في عمػوـ الكتػاب المكنػوف،
تحقيؽ :أحمد الخراط ،دمشؽ ،دار القمـ ،جٓٔ ،ص.ٖ٘ٛ

(ٖ )ٛابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،جٖ ،ص .ٖٕٜوابف منظػور ،لسػاف العػرب ،جٗ ،ص ص .ٖٜٗ-ٖٗٛوأبػو حبيػب ،سػعدي،
القاموس الفقيي ،طٖ ،دار الفكر ،دمشؽٜٔٛٛ ،ـ ،ص.ٕٓٙ
(ٗ )ٛالراغب األصفياني ،المفردات ،صٗ.ٗٚ
(٘ )ٛالسميف الحمبي ،عمدة الحفاظ ،جٕ ،صٖ٘ٔ.

( )ٛٙالنسفي ،مدارؾ التنزيػؿ ،جٔ ،صٔٓ٘ .وأبػو حيػاف ،البحػر المحػيط ،جٔ ،ص .ٖٖٛوالخػازف ،لبػاب التأويػؿ فػي معػاني
التنزيؿ ،جٔ ،صٖ .ٜوابف عاشور ،التحرير والتنوير ،جٔ ،صٕٔ٘.

( )ٛٚالحسػيف بػػف محمػد ال ارغػػب األصػفياني( ،ت ٕٓ٘ىػػ) ،تفسػػير الراغػػب األصػػفياني ،تحقيػؽ :محمػػد بسػيوني ،جامعػػة طنطػػا،
كمية اآلدابٜٜٜٔ ،ـ( ،طٔ) ،صٕٓٔ .وأبو حامد محمد بف محمد الغزالي( ،ت ٘ٓ٘ىػػ) ،إحيػاء عمػوـ الػديف ،بيػروت،
دار المعرفة ،جٗ ،ص ص .ٙٚ-ٙٙوالفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،جٗ ،صٖٓٔ.

( )ٛٛالماوردي ،النكت والعيوف ،ج ،ٙص.ٖٔٛ

( )ٜٛاآللوسي ،روح المعاني ،ج٘ٔ ،صٖٗٔ .وينظر :الزمخشري ،الكشاؼ ،جٗ ،ص.ٙٗٙ
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