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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 .والحمد هلل رب العالمٌن، وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة والمهدٌٌن

 (ع) إضاءات من دعوة نوح

أول األنبٌاء أولً العزم مبعثاً، ودعوته لقومه فٌها شًء من اللٌن  (ع) نوح -1

كان ٌصب فً  (ع)والموعظة الحسنة، والظاهر حتى اإلنذار فً دعوة نوح 

﴾إِْن أََنا إَِّلا َنِذيٌر ُمبِينٌ ﴿هذا القالب 
(1 )

فلم ٌشتد معهم حتى فً اإلنذار، مع أنهم 

﴾َيا ُنوُح لََتُكوَننا ِمَن اْلَمْرُجوِمينَ َقالُوا لَئِْن لَْم َتْنَتِه ﴿طؽاة عتاة 
(2)

. 

ُكْم َعلَى ﴿: فً سورة األعراؾ (ع)وهذا قوله  أََوَعِجْبُتْم أَْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربِّ

قُوا َولََعلاُكْم ُتْرَحُمونَ  ﴾َرُجٍل ِمْنُكْم لُِيْنِذَرُكْم َولَِتتا
(3)

.
 

أَْن َّل َتْعُبُدوا إَِّلا * إِلَى َقْوِمِه إِنِّي لَُكْم َنِذيٌر ُمبِيٌن َولََقْد أَْرَسْلَنا ُنوحاً ﴿: (ع)وقال

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم أَلِيمٍ 
﴾َّللاا

(4)
. 

َنٍة ِمْن َربِّي َوآَتانِي َرْحَمًة ِمْن ﴿: (ع)وقال َقالَ َيا َقْوِم أََرأَْيُتْم إِْن ُكْنُت َعلَى َبيِّ

يَ  ﴾ْت َعلَْيُكْم أَُنْلِزُمُكُموَها َوأَْنُتْم لََها َكاِرُهونَ ِعْنِدِه َفُعمِّ
(5)

 . 

فاإلنذار مرة ٌقرن بالرحمة ومرة بالخوؾ علٌهم من العذاب، وهذا اللٌن من 

إما للتقٌة وتجنب االصطدام الشدٌد مع الكفار وما ٌجره من ضرر  (ع)نوح 

، وفً النهاٌة طمعاً فً على المإمنٌن، وإما طلباً لترقٌق قلوبهم وتلٌٌن جانبهم

إٌمانهم وهذا الوجه األخٌر أرجح من التقٌة، وذلك ألنه عندما علم من هللا أنه 

لن ٌإمن أحد من قومه ؼٌر الذي آمنوا، اشتد معهم وسخر منهم وهددهم 

ُه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ﴿: وتوعدهم بشدة وؼلظة، قال تعالى َوأُوِحَي إِلَى ُنوٍح أَنا
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َواْصَنِع اْلفُْلَك بِأَْعُينَِنا َوَوْحيَِنا َوَّل * َمْن َقْد آَمَن َفال َتْبَتئِْس بَِما َكاُنوا َيْفَعلُوَن  إَِّلا 

ُهْم ُمْغَرقُوَن  َوَيْصَنُع اْلفُْلَك َوُكلاَما َمرا َعلَْيِه َمََلٌ * ُتَخاِطْبنِي فِي الاِذيَن َظلَُموا إِنا

ا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن َسِخُروا ِمْنُه  ِمْن َقْوِمهِ  ا َفإِنا * َقالَ إِْن َتْسَخُروا ِمنا

﴾َفَسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َيأْتِيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب ُمقِيمٌ 
(1)

 . 

بلً َوَنَهاراً ﴿: الصبر والمطاولة -2 ٌْ نًِّ ُثمَّ إِ … َقاَل َربِّ إِنًِّ َدَعْوُت َقْوِمً لَ

﴾ُثمَّ إِنًِّ أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسَراراً * َدَعْوُتُهْم ِجَهاراً 
(2)

 . 

والصبر والمطاولة مطلوبان لمن رجا إٌمان من ٌدعوهم، فكثٌر من الناس 

تدعوهم إلى الحق فبل ٌإمن أول وهلة، بل ٌواجهك بشدة وؼلظة، ولكن مع 

 . مرور األٌام ٌوفق لئلٌمان بالحق، وربما ٌصبح من دعاة الحق المخلصٌن

طه وتدبٌره االلتجاء إلى هللا والتوكل علٌه سبحانه واالعتماد على تخطٌ -3

سبحانه، بل وطلب النصر من هللا بعد الٌؤس من إٌمان من بقً على الكفر، 

﴾أَنًِّ َمْؽلُوٌب َفاْنَتِصر﴿ربَّ 
(3)

.  

الرحمة بالمإمنٌن وخفض الجناح لهم، واإلعراض عن ماضٌهم قبل  -4

دخولهم فً الدعوة مهما كان هذا الماضً، بل والدفاع عن هإالء الثلة 

َبَعَك اأْلَْرَذلُوَن ﴿ واالعتزاز بهم، َقاَل َوَما ِعْلِمً ِبَما َكاُنوا * َقالُوا أَُنْإِمُن لََك َواتَّ

ْعَملُوَن  إِْن * َوَما أََنا ِبَطاِرِد اْلُمْإِمِنٌَن * إِْن ِحَساُبُهْم إاِلَّ َعلَى َربًِّ لَْو َتْشُعُروَن * ٌَ

﴾أََنا إاِلَّ َنِذٌٌر ُمبٌِنٌ 
(4)

.
 

 

للنجاة من الفٌضان، وذلك بصنع السفٌنة المباركة وتهٌئة  العمل الدإوب -5

الطعام للناس والحٌوانات وتهٌئة العدة والعدد، وهذا أمر ال ٌتصور أنه ٌسٌر، 

بل على العكس هو أمر صعب، والذي ٌقوم به البد أنه ٌواجه مشاكل كثٌرة، 

مكانٌات خصوصاً إذا كان منبوذاً من قومه، وبالتالً ال ٌملك الكثٌر من اإل
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ألداء هذه المهمة الكبٌرة، ومن هنا نتصور كم كان صبر نوح عظٌماً، وكم 

كان توكله واعتماده على هللا الواحد القهار عظٌماً، وكم كانت الرحمة اإللهٌة 

والفضل اإللهً الذٌن شمبل نوحاً عظٌمٌن، فكان علٌه السبلم ٌعمل بٌد تكاد 

ل فً مجتمع ال ٌعرؾ إال االستهزاء تكون خالٌة إال من رحمة هللا، وكان ٌعم

 .به والسخرٌة والتهكم

، بل أقصد الٌقٌن (ع)الٌقٌن وال أقصد الٌقٌن بوجود هللا سبحانه أو بنبوته  -6

قوي  (ع)بالنصر على الظالمٌن والتسلط على رقابهم، وهذا الٌقٌن جعل نوحاً 

هزاء القوم، بل العزٌمة، ٌبلػ رسالة السماء، وٌصبر على األذى، وال ٌؤبه باست

َولََقْد َسَبَقْت َكلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا ﴿: هو ٌستهزئ بهم، حٌث أنه واثق من قوله تعالى

ُهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن * اْلُمْرَسلٌَِن  ﴾َوإِنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم اْلَؽالُِبونَ * إِنَّ
(1)

                  . 

 

 :الخالصة

ة، ثم المبالؽة فً الرحمة لمن ٌإمن بالحق، الدعوة إلى الحق بلٌن ورحمة ورق

والصبر على من لم ٌإمن فً البداٌة لعله بعد ذلك ٌإمن بالحق والعمل لٌبلً 

﴿َواَل َتْمُنن َتْسَتْكِثُر﴾ونهاراً وسراً وعبلنٌة، إلٌصال الحق دون ملل وكلل 
(2)

 ،

وفً كل هذه األحوال البد من الٌقٌن بالنصر اإللهً، وااللتجاء إلى هللا 

والتحصن به والتوكل علٌه، توكبلً حقٌقٌاً بمعنى أن ٌكون العبد مصداقاً لآلٌة 

 (. ال قوة إال باهلل)الكرٌمة 
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 مع قومه (ع) إضاءات من محاججة نوح

ُ َسْبَع َسمَ ﴿ َؾ َخلََق هللاَّ ٌْ ﴾…اَواٍت ِطَباقاً أَلَْم َتَرْوا َك
(1)

كجمٌع األنبٌاء،  (ع)نوح . 

أرسلوا إلصبلح الفساد العقائدي والتشرٌعً واألخبلقً واالجتماعً والسٌاسً 

واالقتصادي، وحججهم بسٌطة خالٌة من التعقٌد، ال تحتاج إلى النظر الكثٌر 

وا والتحقٌق الخطٌر لٌتضح أنها الحق المبٌن، ولكنها عندما تلقى على قوم لوث

فطرة هللا وصبؽوا أنفسهم بؽٌر صبؽة هللا، تصبح فً ؼاٌة التعقٌد واإلبهام 

 . ألنها ألقٌت على قوم لهم قلوب ال ٌفقهون بها ولهم آذان ال ٌسمعون بها

 :واعتراضات القوم

 .﴾ْثلََناَفَقاَل اْلَمؤلُ الَِّذٌَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما َنَراَك إاِلَّ َبَشراً مِّ ﴿أنت بشر مثلنا  -1

َبَعَك إاِلَّ الَِّذٌَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي ﴿اتبعك البسطاء ضعٌفو الرأي  -2 َوَما َنَراَك اتَّ

ْأيِ   . ﴾الرَّ

ُكْم ﴿نظنك كاذباً أنت ومن معك  -3 َنا ِمن َفْضٍل َبْل َنُظنُّ ٌْ َوَما َنَرى لَُكْم َعلَ

﴾َكاِذِبٌنَ 
(2)

 . 

وجمٌع هذه االعتراضات بعٌدة عن محور الرسالة والقضٌة المطروحة 

للمناقشة، فهذه مؽالطات وسفسطة، بل هً اعتراضات واهٌة ٌقنعون بها 

أنفسهم المتكبرة، وٌستخؾ بها العلماُء المستضعفٌن فً األمور الدٌنٌة، 

﴾ مهقال المؤل من قو﴿وأتباعهم ومقلدٌهم، الذٌن ٌؽلب علٌهم الجهل والعمى، 

﴾إِنَّا لََنَراَك ِفً َضبلٍل ُمِبٌنٍ ﴿المؤل أصحاب السلطة الدٌنٌة والدنٌوٌة، 
(3)

، لٌس 

 !!  فقط ضبلل، بل مبٌن واضح جلً بالنسبة لهم

نوحاً جاء لٌدعو الناس إلى عبادة هللا والمساواة والعدالة والرحمة  نأل

والتقوى، وهذه األمور تعترض مسٌرتهم الشٌطانٌة فً استخفاؾ الناس، 
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وقٌادتهم الدٌنٌة والدنٌوٌة، وما تجلبه لهم هذه الرئاسات الباطلة من ترؾ وجاه 

 .وقدسٌة مزٌفة

القٌادة )بل ٌكفً أن ٌقول المؤل ، (ع)ولهذا فبل داعً للنظر فً ادعاء نوح 

إن نوحاً فً ضبلل مبٌن جلً، لٌقول جمٌع الناس الذٌن (: وخصوصاً الدٌنٌة

ُبوا ﴿إن نوحاً فً ضبلل مبٌن، : أنسوا التقلٌد واإلتباع األعمى َوأَْؼَرْقَنا الَِّذٌَن َكذَّ

ُهْم َكاُنوا َقْوماً َعِمٌنَ  ﴾ِبآٌاِتَنا إِنَّ
(1)

. 

 (ع) راهيممن دعوة إب إضاءات 

َما … ﴿ :المواجهة بشدة وقسوة ال لٌن فٌها، فإبراهٌم ٌواجه قومه فٌقول -1

َماِثٌُل الَِّتً أَْنُتْم لََها َعاِكفُوَن  َقاَل لََقْد ُكْنُتْم * َقالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا لََها َعاِبِدٌنَ * َهِذِه التَّ

ِ أَلَِكٌَدنَّ أَْصَناَمُكْم َبْعَد أَْن ُتَولُّوا … أَْنُتْم َوآَباُإُكْم ِفً َضبلٍل ُمِبٌٍن  َوَتاهللَّ

﴾ُمْدِبِرٌنَ 
(2)

، هنا المواجهة تنتقل بسرعة عجٌبة من الجدل والمحاججة اللسانٌة 

َفَجَعلَُهْم ُجَذاذاً ﴿، -الفؤس -إلى اإلنكار بالٌد واستخدام السبلح الفتاك فً حٌنها 

ْرِجُعونَ إاِلَّ َكِبٌراً لَُهْم لََعلَُّهْم إِ  ٌَ ِه  ٌْ ﴾لَ
(3)

، وجاءوا بإبراهٌم المإمن الوحٌد بٌن 

جموع علماء ضبللة ومقلدٌن عمٌان وعبٌد طاؼوت، ولم ٌستسلم إبراهٌم ولم 

َقالُوا أَأَْنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآلَِهِتَنا ﴿: ٌتخذ جانب اللٌن، بل واجههم بقسوة وشدة، سؤلوه

ا إِْبَراِهٌمُ  ٌَ﴾
(4)

َقاَل َبْل َفَعلَُه َكِبٌُرُهْم َهَذا َفاْسؤَلُوُهْم إِْن ﴿ :هكمفؤجابهم بسخرٌة وت 

ْنِطقُونَ  ٌَ ﴾َكاُنوا 
(5)

 . 

اسؤلوهم ٌا عمٌان، ٌا من لوثتم فطرتكم التً فطركم هللا علٌها، اسؤلوهم ٌا من 

صبؽتم أنفسكم بصبؽة ؼٌر صبؽة هللا، اسؤلوهم ٌا من حجبتم أنفسكم بعلوم 

ٌطانٌة، وادعٌتم أنها تمثل الدٌن، اسؤلوهم ٌا ملٌئة بالجدل والسفسطة الش
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ْنِطقُونَ ﴿: فلم ٌجدوا جواباً له إال! منكوسون؟ ٌَ ﴾لََقْد َعلِْمَت َما َهُإالِء 
(1)

فؤجاب . 

َقاَل أََفَتْعُبُدوَن ِمْن ﴿ :هذا النبً العظٌم هذه الجماعة الملعونة المنكوسة بؽلظة

ئاً  ٌْ ْنَفُعُكْم َش ٌَ ِ َما ال  ُكْم ُدوِن هللاَّ ُضرُّ ٌَ ِ أََفبل * َوال  أُؾٍّ لَُكْم َولَِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

﴾َتْعِقلُونَ 
(2)

ُتْم َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن ﴿.  ٌْ ُهْم َعُدوٌّ * أَْنُتْم َوآَباُإُكُم اأْلَْقَدُموَن * َقاَل أََفَرأَ َفإِنَّ

﴾لًِ إاِلَّ َربَّ اْلَعالَِمٌنَ 
(3)

. 

، إال النار التً استعرت فً أجوافهم، (ع)دوا جواباً إلبراهٌم وفً النهاٌة لم ٌج

قُوهُ َواْنُصُروا آلَِهَتُكْم إِْن ُكْنُتْم َفاِعلٌِنَ ﴿ ﴾َقالُوا َحرِّ
(4)

، وهنا تمتد ٌد الرحمة اإللهٌة 

ا َناُر ُكوِنً َبْرداً َوَسبلماً َعلَى ﴿لتؽشى هذا المإمن الذي ؼضب هلل،  ٌَ قُْلَنا 

داً َفَجَعْلَناُهُم اأْلَْخَسِرٌَن  *إِْبَراِهٌَم  ٌْ َناهُ * َوأََراُدوا ِبِه َك ٌْ ًة * … َوَنجَّ َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ

ْهُدوَن ِبؤَْمِرَنا ٌَ﴾
(5)

 . 

، بل هً مواجهة سرٌعة تتوالى فٌها (ع)ال مطاولة فً دعوة إبراهٌم  -2

 . األحداث بسرعة مذهلة

الباطل، واالصطدام مع الباطل تحدٌد الهدؾ والضربة التً تقصم ظهر  -3

بقسوة وسرعة دون حساب للقٌاسات المادٌة، وما ألهل الباطل من سلطة 

عندما ٌكون العبد على ٌقٌن أن ال . دنٌوٌة ودٌنٌة تمكنهم من استخفاؾ الناس

قوة إال باهلل ٌواجه المبلٌٌن وحٌداً دونما اكتراث لعددهم وعدتهم، ألن عدده 

 .بحانه وتعالىوعدته الواحد القهار س
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 :الخالصة

، هً الشدة والمواجهة العلنٌة السرٌعة، وطبعاً (ع)أهم ما فً دعوة إبراهٌم 

  (ع) هذه المواجهة كانت مسبوقة بمواجهة سرٌة، كان من نتائجها إٌمان لوط

 . بدعوة إبراهٌم
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 (ع)إضاءة من دعوة إبراهيم ونوح 

إلثبات صدقهما،  (ع)نوح أو إبراهٌم  لم ٌتحدث القرآن عن معجزة جاء بها

 (ع)فدعوتهم . ألن المعجزة تؤٌٌد لدعوة األنبٌاء، ولٌست إثباتاً لصحة الدعوة

للعودة إلى الفطرة، فطرة هللا ال تحتاج إلى دلٌل، ألنها الفطرة التً فطر الناس 

علٌها، وهً الحق وعبادة هللا وحده وتسبٌحه وتقدٌسه والتحلً باألخبلق 

. ة التً فطر اإلنسان على حبها، صبؽة هللا ومن أحسن من هللا صبؽةالكرٌم

فالفراش ٌنقض على النور، ولكن عندما تخرب مجساته البصرٌة ٌركن إلى 

الظبلم، وهكذا اإلنسان، فاألنبٌاء والمرسلون ٌقومون بحجة هللا البالؽة، 

عٌنٌه  وٌرفعون الحجب عن بصٌرة اإلنسان، ثم ٌتركونه ٌختار؛ إما أن ٌفتح

وٌتجه إلى النور، أو ٌؽمض عٌنٌه وٌسدل على نفسه الحجاب وٌتقوقع على 

َجَعلُوا أََصاِبَعُهْم ِفً آَذاِنِهْم َواْسَتْؽَشْوا ﴿بعضها فوق بعض،  نفسه فً ظلمات

وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباراً  اَبُهْم َوأََصرُّ ٌَ ﴾ِث
(1)

. 

اركة وأخبلقهم الطٌبة وكل وأعظم دلٌل على صدق األنبٌاء هو سٌرتهم المب

 .إناء بالذي فٌه ٌنضح

ومع هذه السٌرة الكرٌمة والمعجزات العظٌمة التً جاء بها األنبٌاء، لم ٌعجز 

أهل الباطل عن المعارضة بالمؽالطة والسفسطة الشٌطانٌة، وخصوصاً علماء 

الضبللة، بعد أن صبؽوا الناس بصبؽتهم، وهً تلك الصبؽة الباطلة التً 

بها صبؽة هللا سبحانه، وهكذا صنعوا لهم أرضٌة خصبة فً المجتمع  عارضوا

اإلنسانً، لتقبل منهم كل شًء، وتتابعهم فً كل شًء، فزهد األنبٌاء جنون، 

 .ومعجزاتهم سحر، وحكمتهم شعر
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  (ع)إضاءات من دعوة موسى

َناهُ ُحْكماً َوِعْلماً ﴿ ٌْ هُ َواْسَتَوى آَت ا َبلََػ أَُشدَّ ﴾َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسِنٌنَ َولَمَّ
(1)

 . 

المدٌنة،  -بعد أن آتاه هللا الحكمة والعلم  - (ع)ها نحن ندخل مع موسى 

عاصمة فرعون التً مؤلها بالفساد والطؽٌان وقتل المإمنٌن واالعتداء على 

األعراض وتسخٌر المستضعفٌن لخدمة آلته اإلجرامٌة الضخمة، وها هو 

ن أحدهما مإمن إسرائٌلً، واآلخر رجس من جنود موسى ٌقترب من رجلٌ

فرعون ٌرٌد تسخٌره وإذالله، واإلسرائٌلً ٌؤبى الذل والمهانة التً ضاق بها 

فٌقتل اللعٌن وٌصفه من عمل  (ع)ذرعاً معظم بنً إسرائٌل، وٌبادر موسى 

ٌّن لكل صاحب  الشٌطان وصنٌعته، وكما أن الشٌطان عدو هلل مضد لعباد هللا، ب

مع فرعون  (ع) سلٌمة،كذلك هذا اللعٌن الفرعونً، وتبدأ معركة موسىفطرة 

 .وحزبه الشٌطانً اللعٌن، معركة ؼٌر متكافئة بالقٌاسات المادٌة

من المدٌنة خائفاً ٌترقب، متوسبلً باهلل أن ٌنجٌه من القوم  (ع)فٌخرج موسى 

بل لٌتسنى  ، (ع)الظالمٌن، ال طلباً للحٌاة المادٌة التً هً سجن ألمثال موسى

 (.ال إله إال هللا)له حمل راٌة 

وموسى هنا لم ٌحمل فؤساً لٌكسر صنماً ٌمثل عقائد القوم الضالٌن، بل حمل 

علٌهم  مباشرة وقتل أحدهم وحاول قتل اآلخر، وهذه الخطوة أكثر تقدماً من 

فً أحضان نبً عظٌم  (ع)سابقتها، وبعد ؼٌبة عشر سنوات قضاها موسى 

إلى مصر وهذه المرة ٌحمل رسالة إلى  (ع)اد موسى ،ع (ع)هو شعٌب 

ال قوة إال )الطاؼٌة فرعون، رسالة حملها وهو فً طرٌق العودة وحمل معها 

ا ُموَسى﴿ :، قال له جبار السماوات واألرض(باهلل ٌَ ِمٌِنَك  ٌَ ﴾َوَما ِتْلَك ِب
(2)

 ،

 وسبحانه وتعالى أعلم بما فً ٌمٌن موسى، عصا بحسب قٌاسات المحجوبٌن

قوات فرعون المسلحة  (ع)بالمادة، ال ٌمكن أن تكون سبلحاً ٌقاتل به موسى 

بؤحدث أنواع األسلحة فً حٌنها، ولكن هللا سبحانه وتعالى جعلها حٌة تسعى 
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بقوته التً قامت بها السماوات واألرض، وجعل ٌد موسى بٌضاء من ؼٌر 

 . سوء آٌة أخرى

لم ٌكن العصا أو الٌد البٌضاء  ومع أن هذه اآلٌات عظٌمة، ولكن سبلح موسى

، ولم (ال قوة إال باهلل: )المعجزة، بل إن سبلح موسى القوي الذي ال ٌقهر هو

ودخل موسى . تكن هذه اآلٌات بالنسبة لموسى إال لٌرى من آٌات ربه الكبرى

ال قوة إال : )على الطاؼٌة فرعون وهو ٌحمل فً صدره ذلك المعنى العظٌم

ٌَّر فرعون وهامان وجنودهما فً عٌن موسى، ذلك المعنى ا(باهلل  (ع) لذي ص

 أخس من الذباب، بل لم ٌكونوا فً الحقٌقة شٌئاً مذكوراً، وهتؾ موسى

َبَع ﴿: فً مجلس فرعون (ع)وهارون  بلُم َعلَى َمِن اتَّ ٍة ِمْن َربَِّك َوالسَّ ٌَ ِجْئَناَك بِآ

َنا أَنَّ اْلَعذَ * اْلُهَدى  ٌْ ًَ إِلَ ا َقْد أُوِح َب َوَتَولَّىإِنَّ ﴾اَب َعلَى َمْن َكذَّ
(1)

، وأخذ الطاؼٌة 

: ثم أعرض اللعٌن… ما بال القرون األولى؟ … ؟  ٌكابر وٌجادل، من ربكما

ا ُموَسى ﴿ ٌَ نََّك ِبِسْحٍر ِمْثلِِه َفاْجَعْل * َقاَل أَِجْئَتَنا لُِتْخِرَجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحِرَك  ٌَ َفلََنؤِْت

َنَنا  ٌْ َنَك َمْوِعداً ال ُنْخلِفُُه َنْحُن َوال أَْنَت َمَكاناً ُسَوىً َب ٌْ ﴾َوَب
(2)

 . 

وتكبر فرعون وجنوده وحق علٌهم العذاب، فؤُؼِرقوا فً بحر آثامهم لٌكونوا 

 .عبرة لفراعنة هذا الزمان وجنودهم، فهل من معتبر قبل أن تحق الكلمة

 

 :أمور منها (ع)وأهم ما ٌبلحظ من دعوة موسى 

بقتل أحد زبانٌة فرعون، وهذا الموقؾ فً ؼاٌة الشدة،  (ع)بدأ موسى  -1

فالقتل والقتال عادة ٌكون آخر وسٌلة للدعوة ولنشر كلمة ال إله إال هللا، فما 

 :والحقٌقة هناك عدة أسباب، منها! ؟ الذي جعله هنا أول خطوة

لب إن موسى كان فً مواجهة طاؼٌة متسلط على رقاب الناس، ٌقتل وٌس -أ 

وٌنهب وٌستضعؾ أهل األرض دونما رادع، فكان عمل موسى المبارك بقتل 
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هذا الجندي الشٌطانً، طعنة نجبلء لفرعون وحزبه وجنوده ورادعاً عظٌماً 

 .لهم

كان لهذا العمل أثر عظٌم فً تشجٌع بنً إسرائٌل وتثوٌرهم على فرعون  -ب

 .بعد عودته (ع) وجنوده وتهٌئتهم للثورة المستقبلٌة التً قام بها موسى

كثائر على ظلم  (ع)كان لهذه العملٌة أهمٌة فً إظهار شخصٌة موسى  -ج

فرعون وجنوده، وتعرٌؾ بنً إسرائٌل أهمٌة هذا القائد العظٌم الذي سٌقوم 

 .بتخلٌصهم من فرعون وجنوده فٌما بعد

كان لهذه العملٌة أهمٌة فً دفع تهمة مواالة فرعون لعنه هللا عن موسى  -د

 .، ألنه كان ربٌباً لفرعون وٌعٌش فً قصره(ع)والتً تلبس بها  (ع)

 

بعد عودة موسى من مدٌن اتخذت الدعوة إلى الحق شكبلً آخر، هذه المرة  -2

باللٌن لعل فرعون أو أحد أعوانه أو جنوده ٌتذكر أو ٌخشى هللا سبحانه، وٌدٌن 

وإلى  ،الذي كان عزٌزاً ووزٌراً لملكهم السابق (ع)وٌوسؾ   (ع)بدٌن ٌعقوب

وإسحاق  (ع)هذه الفترة لم ٌؤِت موسى بالشرٌعة الناسخة لشرٌعة ٌعقوب 

، وهً الحنفٌة، مع أنها كانت محرفة وال ٌعمل بها إال بحسب (ع)وإبراهٌم 

 .أهواء وتخرصات علماء دٌن إسرائٌل الشٌطانٌة

فً  (ع)انٌة، رافقت دعوة موسى كانت هناك عقوبات إلهٌة وآٌات رب -3 

مصر، لعل فرعون وجنوده أو المتكبرٌن من بنً إسرائٌل مثل قارون ٌإمن، 

ومن هذه العقوبات هً إن ماءهم صار دماً، وامتؤلت أرضهم بالضفادع، 

لٌدعو هللا فٌرفع عنهم العذاب، ومع ذلك لم ٌإمن  (ع)وكانوا ٌتوسلون بموسى 

 .لؤلسؾ وٌا للحسرة على العباد لموسى إال ذرٌة من قومه، وٌا

والذٌن آمنوا معه،  (ع)فً نهاٌة الدعوة كانت هناك هجرة موسى  -4

وخروجهم من مصر خائفٌن من فرعون وملئه وحزبه وجنوده أن ٌتسلطوا 

علٌهم وٌإذوهم وٌقتلوهم، فلما تراءت الفئتان ظهر هذا الخوؾ المستشري فً 



 (ع)إصدارات أنصار اإلمام المهدي  .......... ........ 16

 

فقالوا إنا لمدركون من . عٌفاً متزلزالً ٌماناً ضإجماعة بنً إسرائٌل المإمنة 

زجرهم ونبههم أنهم مهاجرون إلى هللا  (ع) ولكن موسى. فرعون وجنوده

ن معً ربً سٌهدٌن، فنجا جماعة إسرائٌل إكراماً إكبل  :الواحد القهار، قال

 .، وألؾ عٌن ألجل عٌن تكرُم، وأؼرق فرعون وجنوده فبعداً لهم(ع)لموسى 

 

 

 (ع)يسى إضاءات من دعوة ع

هً من أعقد وأصعب أنواع الدعوة إلى هللا  (ع)الحقٌقة أن دعوة عٌسى 

سبحانه، وذلك ألنها كانت فً مجتمع المفروض أنه مجتمع إٌمان لم تتلوث 

ٌٍِّن، كما أن عٌسى  كانت علٌه مواجهة علماء وأحبار  (ع)عقائده بشرك وثنً ب

بنً إسرائٌل المتمرسٌن بالكبلم والجدل فً العقائد وؼٌرها من األمور الدٌنٌة، 

 :ولهذا امتازت دعوة عٌسى بؤمور، منها

  

 : الزهد فً الدنٌا

وكان هذا  ،وحوارٌه االثنا عشر (ع)وكان أبرز مصداق لهذا الزهد هو عٌسى 

إظهاره إلى الناس، عبلجاً لحالة الترؾ  فً (ع)الزهد الذي بالػ عٌسى 

المستشرٌة فً علماء بنً إسرائٌل، الذٌن أنسوا الحٌاة تحت سلطة الكفار 

 .وأمسوا كالحٌوانات فً المعالؾ ال ٌهمهم إال التقمم واالكتراش ،الرومان

وحوارٌوه لبنً إسرائٌل والٌهود بل وللناس جمٌعاً ما  (ع)وبهذا أظهر عٌسى

لٌه حال العالم الربانً العامل المخلص هلل من اإلعراض عن ٌجب أن ٌكون ع

وخصوصاً فً المجتمعات اإلنسانٌة التً أنهكها  ،واإلقبال على اآلخرة ،الدنٌا

ولم ٌبَق فٌها للفقراء رؼٌؾ ٌقتاتون به بكرامة، كما ولم ٌبَق  ،التسلط الطاؼوتً
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اد األخبلقً لهم منهج فكري سلٌم ٌستضٌئون به، بعد أن أؼرقهم فً الفس

 .واالجتماعً

ومن هنا كان زهد عٌسى وحوارٌه فضٌحة أخزت علماء بنً إسرائٌل 

وأظهرت للناس الصراط المستقٌم والمنهج القوٌم، الذي ٌجب أن ٌسلكه العالم 

ومخلصاً  ،الربانً والقائد اإللهً، لٌكون نوراً ٌستضًء به الناس وٌقتدون به

 .هللا الواحد القهار لهم من سلطة الطاؼوت، وقائداً إلى

 

 : اإلخبلص فً عبادة هللا سبحانه

ولكنهم كانوا ٌدفعون  ،الٌهود لم ٌكونوا ٌعبدون األصنام عندما ُبعث عٌسى

الجزٌة لقٌصر، وكانوا ٌتابعون علماءهم فً كل ما ٌشرعون لهم، وٌقلدونهم 

َم  اتََّخُذوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباباً ﴿تقلٌداً أعمى،  ٌَ ِ َواْلَمِسٌَح اْبَن َمْر ِمْن ُدوِن هللاَّ

ٌُْشِرُكونَ  ا  ْعُبُدوا إِلَهاً َواِحداً ال إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّ ٌَ ﴾َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِ
(1)

. 

وهذه األعمال هً شرك باهلل سبحانه وتعالى، فهم لم ٌكتفوا بترك الجهاد 

ورفض تواجد قوات الرومان الكافرة على األرض المقدسة، أرض الموحدٌن، 

بل عملوا على تقوٌة دولة المحتل والطاؼوت وتثبٌت سلطانه بدفع الجزٌة 

هللا، وإن  لقٌصر الروم، لٌمسوا بهذا العمل عبدة طاؼوت ال موحدٌن ٌعبدون

ادعوا ذلك، ثم إنهم تابعوا علماءهم عندما خالفوا شرٌعة األنبٌاء واألوصٌاء، 

وهذا العمل عبادة للعلماء الضالٌن من دون هللا سبحانه، ألن العلماء الضالٌن 

ٌضعون رأٌهم مقابل تشرٌع هللا سبحانه، وٌطالبون الناس باتباعهم، وٌوهمون 

بٌنما فً مثل هذه الحالة تكون طاعتهم طاعة  الناس أن طاعتهم هً طاعة هللا،

 .للشٌطان لعنه هللا وأخزاه
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ٌعلم الناس وٌبٌن لهم هذه الحقائق اإللهٌة وٌدعوهم  (ع)ولهذا انبرى عٌسى 

وللكفر بالطاؼوت ومحاربته  ،لئلخبلص فً عبادة هللا سبحانه وتعالى مرة

 .أخرى وهدم أركان دولته االقتصادٌة والعسكرٌة واإلعبلمٌة مرة

الناس للتمرد على علماء بنً إسرائٌل، الذٌن نّصبوا أنفسهم  (ع)ٌدعو عٌسى 

للتشرٌع مقابل هللا سبحانه وتعالى، ودعوا الناس لطاعتهم واقتفاء آثارهم، 

فؤضلوا الناس بعد أن كانوا هم أنفسهم ضالٌن، حٌث جعلوا أنفسهم أرباباً تعبد 

 .من دون هللا سبحانه وتعالى

 

 : والرحمة العدل

بدون عدل ورحمة تمسً الحٌاة مظلمة لٌس فٌها إال الحٌؾ والجور والقسوة 

واأللم، والطاؼوت ببل عدل وال رحمة، فبالجور والؽلظة والقسوة ٌبقى فرعون 

ونمرود وقٌصر وأمثالهم على كرسً الحكم، وٌسٌطرون على دفة القٌادة 

لى هاوٌة جهنم، ومن ٌتوقع الشٌطانٌة، لٌقودوا أتباعهم ومن سار فً ركبهم إ

من طاؼٌة شٌئاً من الرحمة والعدل، ٌكون كمن ٌرٌد أن ٌشم من جٌفة أو 

 .نجاسة رٌحاً طٌبة

وهكذا انطلق  ،هو العدل والرحمة (ع)ولهذا كان السبلح القوي بٌد األنبٌاء 

ٌنشر وٌدعو للعدل والرحمة فً المجتمع، العدل الذي ضٌعه علماء  (ع)عٌسى 

ل، عندما استؤثروا بؤموال الصدقات وأخذوا ٌشرعون وفق أهوائهم بنً إسرائٌ

وتخرصاتهم العقلٌة الخرقاء، والرحمة التً لم ٌعرفها الناس فً ظل 

 .الطاؼوت

حتى جباة الضرائب الذٌن ٌعملون لقٌصر بشكل  (ع)وشملت رحمة عٌسى 

نتظرهم مباشر، فحاول استنقاذهم وتخلٌصهم من النهاٌة السوداء المظلمة التً ت

 . إذا استمروا ٌسٌرون فً ركب قٌصر

 



   

 (ص)إضاءات من دعوة محمد 

دعوة شمولٌة عامة، فكؤن فٌها ما فً دعوات جمٌع األنبٌاء  (ص)دعوة محمد 

كله  وزٌادة، وهذا المعنى ورد فً الحدٌث، فما فً التوراة واإلنجٌل والزبور

َنا ﴿: فً القرآن، قال تعالى ٌْ ى ِبِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَح ٌِن َما َوصَّ َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

ٌنَ  َنا ِبِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَِقٌُموا الدِّ ٌْ َك َوَما َوصَّ ٌْ ﴾إِلَ
(1)

 . 

فة، هً ا (ص)فنجد الرسول  لحنفٌة وقؾ ٌقارع علماء ثبلث دٌانات إلهٌة محرَّ

ومن الواضح أن الوقوؾ بوجه عالم إلهً منحرؾ  ،والمسٌحٌة والٌهودٌة

سواء فً العقٌدة أو فً التشرٌع وفق هواه، أصعب بكثٌر من الوقوؾ بوجه 

وثنً أو ملحد ال ٌإمن بوجود هللا، وذلك ألن العالم اإللهً الضال ٌتؤول كبلم 

ضع الحجج والمؽالطات هللا وفق هواه وٌرسم العقائد اإللهٌة وفق هواه وٌ

كل مفتتن : )(ص)لٌثبت أن باطله حق، فصاحب الفتنة ُملَّقى حجته، كما قال 

( ملقى حجته إلى انقضاء مدته، فإذا انقضت أحرقته فتنته فً النار
(2)

 . 

بالدعوة اإلسبلمٌة، لما استطاع نبً  (ص)لو لم ٌنهض محمد : ومن هنا أقول

، فتحمل بؤبً وأمً ما لم ٌتحمله بشر ؼٌره، وقام بالدعوة ؼٌره النهوض بها

ٌقارع علماء الضبللة والطواؼٌت المتسلطٌن على الناس، مرة بعلمه الذي لم 

أنا مدٌنة العلم وعلً ) :بابه، كما وصفه هو (ع)ٌتحمله ؼٌره سوى علً 

لم  ومرة أخرى ٌقارعهم بالقوة التً استمدها من توكله على هللا الذي ،(بابها

ٌعرؾ له مثٌبلً، وقؾ فً الطائؾ ممتلئاً باأللم على أحجار أدمت بدنه الشرٌؾ 

ٌناجً ربه بكلمات ال تزال ترتعش قلوب المإمنٌن عند سماعها وتفٌض 

إلهً إلٌك أشكو ضعؾ قوتً وقلة حٌلتً وهوانً على ) :أعٌنهم من الدمع

ملكته أمري، أم الناس، إلى من تكلنً ٌارب المستضعفٌن وأنت ربً، إلى عدو 

ًَّ فبل أبالً  (…إلى بعٌد فٌتجهمنً، إن لم تكن ؼضبت عل
(3)

. 
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ال ٌبالً عندما ٌؽري هإالء السفهاء صبٌانهم لٌرموه بالحجارة  (ص)محمد 

وتسٌل من بدنه الدماء وٌهان فً سبٌل هللا، وال ٌبالً إن كذبه الناس، ولكنه 

ً نهاٌة الطرٌق الذي ٌتؤلم عندما ال ٌإمنون، ألنه ٌرى جهنم مستقرة ف

 .ٌسلكونه

مرة ٌدعو إلى سبٌل هللا بالحكمة والموعظة الحسنة،  (ص)وهكذا نهض محمد 

ومرة ٌجادل بالتً هً أحسن، ومرة ٌقاتل الكفار والمنافقٌن وٌؽلظ علٌهم ثبلثة 

مواعظ . .راحة وال هوادة  (ص)وعشرٌن سنة، لم ٌعرؾ فٌها رسول هللا 

وجدال وقتال ودعوة إلى هللا حتى النفس األخٌر، وفً أخر أٌامه ٌخرج متكئاً 

، لٌحث الناس على القتال والخروج مع أسامة بن (ع)والعباس  (ع)على علً 

* طه ﴿ :زٌد، وفً نفس الوقت طاعة لربه وعبادة بالػ فٌها حتى خاطبه الجلٌل

َك اْلقُْرآَن لِتَ  ٌْ ﴾ْشَقىَما أَْنَزْلَنا َعلَ
(1)

 (ص)وكرم وزهد فً الدنٌا، حتى قال . 

والذي نفسً بٌده لو كان لً مثل شجر تهامة نعماً لقسمته بٌنكم، ثم : )للمسلمٌن

( ال تجدونً كذوباً وال جباناً وال بخٌبلً 
(2)

. 

ولم ٌؤخذ من أموال الؽنائم على كثرتها إال القلٌل والكفاؾ، حتى اشتكتا حفصة 

فنـزلت آٌات االستبدال المعروفة فً القرآن، وٌالٌت  وعائشة لضٌق المعٌشة،

، إذن لظهر اإلسبلم (ص)لنا الٌوم مسلمٌن ٌقتدون ولو بمعشار سٌرة محمد 

 . على الدٌن كله

فٌها كل ما فً دعوات األنبٌاء السابقٌن، فالدعوة  (ص)ودعوة الرسول محمد 

عداء هللا، توعدهم بلٌن ورحمة، ثم الهجوم بشدة وقسوة، تكسٌر األصنام، قتل أ

فً ؼاٌة اللٌن والرحمة والرقة  (ص)كان الرسول . باألذى الدنٌوي واألخروي

وهذا المٌزان  ،مع المإمنٌن، وفً ؼاٌة الشدة والؽلظة والقسوة مع الكافرٌن

الحق اإللهً ال ٌمكن أن تحتمل تناقضاته الظاهرٌة إال نفس عظٌمة كنفس 

، نفس تحمل الجنة فً ٌد والنار فً الٌد األخرى، لتعرضها على (ص)محمد 
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َوِباْلَحقِّ أَْنَزْلَناهُ َوِباْلَحقِّ ﴿الناس فتبشر المإمنٌن وتنذر وتزجر وتهدد الكافرٌن، 

﴾َنَزَل َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ ُمَبشِّراً َوَنِذٌراً 
(1)

. 

ِ الَِّذي أَْنَزلَ ﴿: وقال تعالى ْجَعْل لَُه ِعَوَجا  اْلَحْمُد هلِلَّ ٌَ ٌِّماً * َعلَى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َولَْم  َق

الَِحاِت أَنَّ لَُهْم  ْعَملُوَن الصَّ ٌَ َر اْلُمْإِمنٌَِن الَِّذٌَن  ٌَُبشِّ ْنِذَر َبؤْساً َشِدٌداً ِمْن لَُدْنُه َو ٌُ لِ

﴾أَْجراً َحَسناً 
(2)

 . 

 ،لرساالت اإللهٌةهً أنها خاتمة ا (ص)وأهم ما امتازت به دعوة الرسول 

وأن التبشٌر واإلنذار والوعد والوعٌد الذي جاء به المرسلون آن وقت تنفٌذه، 

 .(ع)وهو اإلمام المهدي  (ص)وأن المنفذ هو من ذرٌة الرسول 

وبالتالً فقد اقترب الوعد الحق الذي وعده هللا سبحانه وتعالى لجمٌع األنبٌاء 

لذي ُوعد به إبلٌس لعنه هللا وأنه ٌوم والمرسلٌن، واقترب ٌوم الوعد المعلوم ا

 .نهاٌته

ٌُْشِرُكونَ ﴿: قال تعالى ا  ِ َفبل َتْسَتْعِجلُوهُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ ﴾أََتى أَْمُر هللاَّ
(3)

، وقال 

﴾اْقَتَرَب لِلنَّاِس ِحَساُبُهْم َوُهْم ِفً َؼْفلٍَة ُمْعِرُضونَ ﴿: تعالى
(4)

. 

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ اْقَتَرَبِت ﴿: وقال تعالى  قُولُوا * السَّ ٌَ ٌُْعِرُضوا َو ًة  ٌَ َرْوا آ ٌَ َوإِْن 

﴾ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ 
(5)

.  

إن فً دعوات المرسلٌن الكثٌر الكثٌر الذي ٌستفاده منها المإمن : وأخٌراً أقول

، وال ٌمسً عدواً من أعدائه، وفً (ع)لٌصبح ولٌاً من أولٌاء اإلمام المهدي 

أن  (ع)رسلٌن حق البد للمإمن الذي ٌرٌد نصرة اإلمام المهدي دعوات الم

م ربما تتجاوز الآٌخوض هٌجاءه، فمن عناء وببلء وجهد وجهاد وقتل وقتال و
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البدن إلى النفس والروح، إلى سخرٌة وتهكم واستهزاء، إلى الخذالن وقلة 

 .مالوآ مالوآ مالآالناصر، 

ُسوُل َوالَِّذٌنَ ﴿ قُوَل الرَّ ٌَ ِ  َحتَّى  ِ أاَل إِنَّ َنْصَر هللاَّ آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر هللاَّ

﴾َقِرٌبٌ 
(1)

  . 
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