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Abstract 

Exegesis of the Quran is one of the most noble and highest sciences among the sciences of Sharia ، 

because it is related to understanding the words of God and their meaning، and among its types is 

the subject interpretation from which the unity of subject that links the verses of different places 

in the Holy Qur'an is revealed. Interpretation of the holy Quran is closely related contemplating 

the verses of the Quran. Understanding their meaning، and standing on the unity of the subjects in 

order to meet the needs of Muslims of this era، in terms of drawing clear approaches to understand 

the Qur’an that serve contemporary reality، after the Appearance of seditions that affect  in people 

and their insistence on learning  the Qur’an and sunnah، as well as the Islamic Library lacks such 

refereed scientific studies ، Therefore، we decided to stand on a part of the objective interpretation ، 

represented in the verses of the Qur’anic discourse addressed to the Messenger ، and to devise 

the units that link the verses، through relying on the inductive and analytical approach in analyzing 

the verses that addressed to the Messenger ، then interpreting them and devising the thematic 

units from them، and standing  on the objects of hem and reflecting them on our reality. The search 

resulted in twenty-eight verses addressed to the Prophet in the form of the pronoun “you” . Three 

of them were units filled with guidance paths that serve the reality of our contemporary time. It 

shows the status of the Messenger، then the mission of the Messenger   which is  “warning” ، 

and these verses also revealed that guidance is in the hands of God alone. Among these units، the 

preachers must fulfill their role in reminding and warning، they are preachers of people and not 

judges on them، and they know that guidance is in the hands of God alone، and if God wills، he 

will guide all people. 

Keywords: subject interpretation، objective units، Quranic discourse، planning. 

 

 

 امللخص 
استيعاب معىن كالم هللا تعاىل وفهم علم التفسري من أشرف العلوم وأعالها منزلًة بني علوم الشريعة، ألنّه معنٌي على  

مراده، ومن أنواعه التفسري املوضوعي والذي ينبثق منه الوحدة املوضوعية اليت تربط اآلايت على اختالف مواضعها يف 
القرآن الكرمي، وال ينفك التفسري عن تدبر اآلايت وهو تفهم املعاين واستنباط اهلداايت منها، والوقوف على الوحدات 

ية من ابب تلبية حاجات مسلمي هذا العصر، من انحية رسم مناهج واضحة لفهم القرآن ختدم الواقع املعاصر، املوضوع
بعد أن ظهرت الفنت اليت متوج يف الناس وصرفتهم عن تعلم الوحيني، وكذلك تفتقر املكتبة اإلسالمية ملثل هذه الدراسات 

التفسري املوضوعي متمثال آبايت اخلطاب القرآين املوجهة للرسول العلمية احملكمة، ولذلك ارأتينا الوقوف على جزء من  
املنهج  اليت تربط بني اآلايت، من خالل االعتماد على  الوحدات املوضوعية  حممد عليه الصالة والسالم، واستنباط 
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ريها واستنباط  االستقرائي واملنهج التحليلي يف حتليل اآلايت اليت خوطب هبا  الرسول عليه الصالة والسالم، مث تفس
الوحدات املوضوعية منها، والوقوف على اهلداايت التدبرية وأسقاطها على واقعنا، ونتج عن البحث مثانية وعشرين آية 
خوطب هبا  الرسول حممد عليه الصالة والسالم بصيغة ضمري املخاطب املنفصل "أنت "، وكان منها ثالث وحدات 

عنا املعاصر وهي بيان مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم، مث بيان أن موضوعية مليئة هبداايت تدبرية ختدم واق
مهمة الرسول عليه الصالة والسالم هي  اإلنذار، وكشفت أيضا هذه اآلايت أن اهلداية بيد هللا  وحده عز وجل، ومن 

وا قضاة عليهم، وأن يعلموا أن هذه الوحدات على الدعاة أن يقوموا بدورهم يف التذكري واإلنذار، فهم دعاة للناس وليس
 اهلداية بيد هللا وحده  ولو شاء هللا هلدى الناس مجيعاً. 

 الكلمات املفتاحية: التفسري املوضوعي، الوحدات املوضوعية، اخلطاب القرآين، التدبر. 
 

 املقدمة 
حاجة األمة إليها ماّسًة، وقد   علم تفسري القرآن الكرمي من أشرف العلوم وأعالها منزلًة بني علوم الشريعة، وال شّك أنّ 

كالم هللا تعاىل ال حاز أهل الّتفسري على غاية الفضل من هللا تعاىل إذ شّرفهم ابالنشغال يف فهم كتابه ومعرفة ُمراده،  
ٱلهِذٓي أَۡرَسَل َرُسولَُهۥ ُهَو  "وقال تعاىل:  (1) " َوَمۡن َأۡصَدُق ِمَن ٱَّللِه َحِديثا" يَُدانِيه كالم وحديثه ال يشاهبه حديث قال تعال:  

عليه الصالة والسالم  نزل القرآن على الرسول حممد    (2" )   بِٱهۡلَُدٰى َوِديِن ٱۡۡلَقِّ لُِيۡظِهرَُهۥ َعَلى ٱلدِّيِن ُكلِِّهۦ َوَلۡو َكرَِه ٱۡلُمۡشرُِكونَ 
السالم يف أمته، منذ بعثته إىل انتقاله نزوال تدرجيياً، على سبيل التفصيل، خالل املدة اليت قضاها الرسول عليه الصالة و 

 للرفيق األعلى. 
َوقَاَل ٱلهِذيَن َكَفُرواْ "وكان القرآن بتنزيله تدرجيياً إمداداً معنوايً مستمراً للرسول حممد عليه الصالة والسالم كما قال تعاىل: 

ِلَك لِنـُثـَبِّ  َلة وَِٰحَدۚة َكذَٰ  َوَرتـهۡلنَُٰه تـَۡرتِيالَلۡواَل نـُّزَِل َعَلۡيِه ٱۡلُقۡرَءاُن مُجۡ
َۖ

وهلذا جند القرآن أيمر الرسول عليه الصالة   (3" )   َت بِِهۦ فـَُؤاَدَك
 " وينهاه اترة أخرى عن اۡلزن كما يف قوله :(  4)   " َوٱۡصربۡ فَِإنه ٱَّللهَ اَل ُيِضيُع َأۡجَر ٱۡلُمۡحِسِننَي  "اترة ابلصرب فيقول:   والسالم

زُنَك   يًعۚا ُهَو ٱلسهِميُع ٱۡلَعِليمُ َواَل ََيۡ لذلك وجب علينا الوقوف على اآلايت اليت خوطب هبا   (5" ) قـَۡوهُلُۡمۘۡ ِإنه ٱۡلِعزهَة َّللِِه مجَِ
الرسول حممد عليه الصالة والسالم ومعرفة تفسريها وأسرارها، فالناس حباجة  ملعرفة هداايت هذه اآلايت، ويكمن يف 

اخلطاب القرآين وبيان الوحدة املوضوعية هلا وتدبرها وإظهار معاملها لتكون منهج حياة للبشرية  التفسري املوضوعي آلايت  
 ألن كثري من الناس َيتاجون إىل هداايت القرآن اليت أمران هللا تعاىل بتطبيقها يف اۡلياة لتكون لنا النجاة فيها.

 التفسري املوضوعي: 
 هيئة على فيها، والنظر املتفرقة، آايهتا مجع  عن طريق غاية أو ملتحدة معىنً ا الكرمي، القرآن  قضااي يف يبحث علمٌ  هو "  

 .(6) جامع"  برابط وربطها واستخراج عناصرها معناها، لبيان  بشروط خمصوصة، خمصوصة،
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ومن أقسام التفسري املوضوعي الوحدة املوضوعية وهي احملور أو األساس الذي جيمع املوضوعات املتعددة يف السورة    
أو يف اآلايت حىت يربز نظام خاص املالمح والشخصية  و جند أن الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية قد عّدها أغلب 

عي إال أن البعض قد عده هذا النوع من قبيل معرفة خصائص السورة العلماء قسماً مستقالً من أقسام التفسري املوضو 
 .(7) ومقاصدها

 ويتبني من املعىن امللحوظ يف التفسري املوضوعي ألنه املفسر يثبت كله آية يف موضعها من املعىن الكلي 
للقضية اليت يبحثها مما يلزم املفسر االرتباط مبعىن معني وصفة معينة، ال يتعدامها إىل غريمها حىت يفرغ من تفسري املوضوع 

، واملراد بوحدة املوضوع القرآين: أن اآلايت الواردة يف موضوع واحد يف القرآن الكرمي بينها تناسب و (8) الذي التزم به
گم، مع أهنا نزلت يف أزمنة متفرقة، ألسباب خمتلفة، وهذا أمر ظاهر، ال خالف فيه، ارتباط، ويتألف منها موضوع حم

 .(9) فإن القرآن يفسر بعضه بعضا 
القرآني  اليت ال اخلطاب  العزيز اۡلكيم، وله َمدلوالته وإشاراته  بتنزيٍل من هللا  الكرمي  القرآن  : هو اخِلطاب املوجود يف 

الّتحريف والتهبديل، واخِلطاب يف القرآن الكرمي على حسب اۡلاجة فهو اترًّة موّجه للّرسول عليه تنتهي، معصوٌم من  
فضل اخِلطاابت على اإلطالق من حيث البالغة اللُّغويّة ويعد من أ  الصالة والسالم أو ألزواجه أو لعاّمة املسلمني وغريه،

عىن والتّ 
َ
 .(10) كيب واإلعجاز اللُّغوي واإلبداع يف اللهفظ وامل

 مفهوم التدبر 
ذكر ابن عاشور أن التدبر:" هو  التفكر والتأمل الذي يوصل إىل معرفة املراد من املعاين، ويكون ذلك يف كالم خمتصر 
املتدبر تدبرا انكشفت له معاٍن مل تكن ابدية له ابدئ  ازداد  فيه،  حبيث كلما  اليت أودعت  املعاين  اللفظ كثري  قليل 

 (12) فه امليداين أبنه: "التفكر الشامل الوصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميه البعيدة " ، وعر (11)النظر"
الفكر على تدبره وتعقله، وهو  القلب إىل معانيه، ومجع  القرآن: "هو حتديق انظر  القيم رمحه هللا أن تدبر  ابن  وبني 

بـهُرٓواْ َءايَِٰتِهۦ َولِيَـَتذَكهَر ، يف  (13) املقصود إبنزاله، ال جمرد تالوته بال فهم وال تدبر" ٌَك لَِّيده قوله تعاىل:"ِكتٌَٰب أَنزَۡلنَُٰه إِلَۡيَك ُمربَٰ
 .(15) أي ليتدبهروا ُحَجج هللا اليت فيه، وما شرع فيه من شرائعه، فيتعظوا ويعملوا به""   (14)   "أُْوُلواْ ٱأۡلَۡلبَٰبِ 

 أمهية التفسري املوضوعي   :  املطلب األول
أمهية التفسري املوضوعي يف هذا العصر أكثر من غريه، لتوالد القضااي املتالحقة املليئة ابلشهوات والشبهات اليت   تنطلق   

تقف سدا منيعا أمام اۡلضارة اإلنسانية لذلك وجب وجود حلول للمشكالت، وال يكون اۡلل إال من الوحيني لقوله 
، ويعد (16)إِن اعتصمتم به، فلن تضلُّوا أبًدا: كتاب هللا، وُسنهة نبيِّه"  عليه الصالة والسالم" تركُت فيكم أيُّها الناس، ما 

هذا التفسري معاصر لكتاِب هللا؛ فهو املعجزة اخلالدة، والنهر املتدفق ابلعلوِم واهلداايت، واملنهُج الذي يناسُب كله عصٍر، 
ر مع واخلطاُب الذي ُيالئُم كله جيٍل، ويهدُف التفسري  إىل بياِن اهلدا ايِت القرآنيِة يف شىت جماالِت اۡلياِة، وتعايُش املفسِّ
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مهوِم األمِة وتفاعُله مع قضاايها، ومواجهُة التحدايِت والعقباِت اليت تواجُه البشريَة ابهلداايِت الرابنيِة، والتجديد عوٌد إىل 
 التفسرِي، وذلك يف الطرائِق واألساليِب منابع الدين الصافية ومصادره األصيلة، والتطور والتجديد مسٌة من مساِت مناهجِ 

  (17) ال يف املقاصِد واملضمونِ 
 وبني اخلالدي واۡلميضي ومسلم أمهية التفسري املوضوعي يف عدة أمور منها: 

 أنه يعني على تفسري القرآن ابلقرآن، من خالل مجع اآلايت الواردة يف موضوع واحد، وبيان بعضها ببعض.   - 1
نصوص من الذكر اۡلكيم ختص القضااي املعاصرة يف شىت العلوم كعلم النفس، أو علم االجتماع، أو يف عدم وجود    -2

اليت تواجه هذه  القرآنية  فيلجأ املفسر للبحث عن اهلداايت والدالالت  الفلكية،  العلوم  علوم اۡلضارة اإلنسانية، أو 
 القضااي. 

ط يف كتابة التفسري، وبذلك يسهم يف مدافعة التفسريات املعاصرة أنه يعد لوانً من ألوان التجديد املنهجي املنضب  -3
 املنحرفة اليت يزعم أصحاهبا التجديد يف التفسري. 

اآلايت اليت ختص هذه الشبه وتقدميها أبسلوب موضوعي   َيتاج الرد على أهل األهواء والشبه قدميا وحديثا إىل  مجع  - 4
متكامل، وبذلك يتم نقض هذه الشبهات وإبطاهلا، وبيان موقف القرآن الصحيح من القضااي اليت يثريها أهل األهواء 

 بسبب نظرهتم القاصرة للنصوص القرآنية . 
 املوضوعي التوصل إىل أفكار وقواعد وهداايت عند تنامي املشاكل اليت تواجه البشرية يف هذا العصر ميكن للتفسري   - 5

عند  مجع أطراف موضوع ما من خالل نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، وعلى ضوء هذه القواعد واهلداايت 
 يستطيع الباحث أن يدرك معاجلة اإلسالم هلذه املعضالت واملشكالت.

مستمرة ومتدفقة إىل قيام الساعة،  ومن أجل ملس هذه اۡليوية يف القرآن الكرمي صاحل لكل زمان ومكان وحيويته  - 6
هذا العصر ال ينبغي النظر إىل موضوعات القرآن على أهنا موضوعات قدمية نزلت قبل مخسة عشر قران، وإمنا يعرضوهنا 

بعد اۡلي للقرآن يف صورة علمية واقعية، تناقش قضااي و املشکالت اۡلية، وهتتم مبسلمني أحياء متحركني وهذا هو ال
 .(18) الكرمي 

املطلب الثان: الوحدات املوضوعية آلايت خطاب الرسول حممد عليه الصالة والسالم بصيغة ضمري 
 املخاطب  "أنت" 

يف هذه الصيغة مثانية وعشرين موضعا،  بينت هذه     ورد اخلطاب القرآين املوجه  للرسول حممد عليه الصالة والسالم
رسول حممد عليه الصالة والسالم  وحثته على الصرب يف الدعوة إىل هللا،  وأن مهمته هي تبليغ املواضع على مكانة ال

 دعوة التوحيد إىل األمة،  وأن اهلداية بيد هللا وحده، وعليه كانت الوحدات املوضوعية يف هذه اآلايت على النحو التايل: 
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 مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم  
خاطب هللا سبحانه وتعاىل رسوله عليه الصالة والسالم بضمري املخاطب أنت يف آايت كثرية بياان ملكانته ودفاعا عن 
شخصه  وكانت هذه اآلايت أغلبها مكية يف بداية الدعوة إىل التوحيد كاملواضع يف سورة اۡلاقة وسورة الطور، وقد 

لدعوة حباجة  إىل رسول يرسل وهو متصف ابلصدق واألمانة والعقل واۡلكمة، وكان الرسول  يتصف هبا،  إال كانت ا
أن الكفار يومهون الناس أن هذا الرجل قد فقد عقله أو ُغلب عليه فهو يهرف مبا ال يعرف ويقول ما ال يعقل، وأييت 

نهج الذي يسري عليه الطغاة واملعاندون للحق أن يتهموا الرسل ما ال ينبغي فاهتموه ابلسحر واجلنون والكهانة وهذا هو امل
ُنوٌن  أَتـََواَصۡواْ بِِهۦۚ َبۡل    " يف عقوهلم قال تعاىل: ِلَك َمآ أََتى ٱلهِذيَن ِمن قـَۡبِلِهم مِّن رهُسوٍل ِإاله قَاُلواْ َساِحٌر أَۡو جَمۡ ُهۡم قـَۡوم َكذَٰ

هذه ودافع هللا سبحانه وتعاىل عن رسوله حممد عليه الصالة والسالم دفاعا ،  ورد القرآن على فريتهم  (19)   "طَاُغونَ 
ُنونٍ   " واضحا قال تعاىل: عليه الصالة والسالم  فقد أمر تعاىل رسوله    (20" )   َفذَكِّۡر َفَمآ أَنَت بِِنۡعَمِت َربَِّك ِبَكاِهن َواَل جَمۡ

ني، ويهتدي بتذكريه املوفقون، وأنه ال يبايل بقول املشركني أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم، لتقوم حجة هللا على الظامل 
املكذبني وأذيتهم وأقواهلم اليت يصدون هبا الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، وهلذا نفى عنه كل نقص 

م إليها مائة كذبة،  رموه به فقال من لطف هللا عليه ونعمته أنه ليس بكاهن، أيتيه اجلن أبخبار بعض الغيوب، اليت يض
وال جمنون فاقد للعقل، بل أنت أكمل الناس عقال وأبعدهم عن الشياطني، وأعظمهم صدقا، وأجلهم وأكملهم، كذلك 

ۡلَنآ َءايًَة مهَكاَن َءايٍَة   " عليه الصالة والسالم ومبا جاء به  فقالوا إنه كذاب، قال تعاىل: قدحوا يف الرسول حممد   َوِإَذا َبده
َٓا أَنَت ُمۡفَتِِۢ َبۡل َأۡكثـَُرُهۡم اَل يـَۡعَلُمونَ َوٱَّللهُ  ،  ورد هللا عليهم فقال  إهنم جهال ال علم هلم  برهبم (21")    أَۡعَلُم مبَا يـُنَـّزُِل قَاُلٓواْ ِإمنه

مل عليه وال بشرعه، ومن املعلوم أن قدح اجلاهل بال علم ال عربة به، فإن القدح يف الشيء فرع عن العلم به، وما يشت
 .(22) مما يوجب املدح أو القدح 

فما كان منه عليه الصالة والسالم  إال الصرب على الدعوة بعد أن أيده هللا بنصره وما أنزل عليه من القرآن تربئة  
له وإظهار ملكانته أمام أهل مكة ودفاع هللا سبحانه وتعاىل عنه وصرف هتم الكذب والسحر واجلنون عنه،  وبيان مكانته  

شار الدعوة يف مكة  فإذا كان هللا سبحانه وتعاىل أظهر مكانته فقد قال العظيمة بني الناس كانت من أهم أسباب انت
ِۢ هِبََٰذا ٱۡلبَـَلِد  "تعاىل:

، وهنا أقسم هللا تعاىل مبكة املكرمة، أفضل البلدان على اإلطالق، خصوًصا وقت (23") َوأَنَت ِحلُّ
َوَما َكاَن   " الرسول عليه الصالة والسالم:  ،  وكذلك قال تعاىل يف حق (24) حلول الرسول حممد عليه الصالة والسالم فيها

ُ ُمَعذِّهَبُۡم َوُهۡم َيۡستَـۡغِفُرونَ  لِيـَُعذِّهَبُۡم َوأَنَت ِفيِهۡمۚ َوَما َكاَن ٱَّلله  ُ ،  قال السعدي يف تفسريه من هذه اآلية دفع هللا (25)   " ٱَّلله
ده بني أظهرهم فقد كان أمناً هلم من العذاب سبحانه وتعاىل العذاب عن املكذبني للرسول عليه الصالة والسالم  لوجو 

، فعلى كل مسلم أن يعرف هذه املكانة العظيمة اليت متيز هبا الرسول عليه الصالة والسالم  فإن فضائله ال (26) الشديد 
خل تكاد حتصى كثرًة فهو مّنة هللا على هذه األمة امتدحه ربه ورفع منزلته فهو أول من تنشق عنه األرض،  وأول من يد 

اجلنة،  وله املقام احملمود،  واۡلوض املورود  إىل غري ذلك من الفضائل واخلصائص اليت اختص هبا عن غريه، ولقد شهد 
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بفضل نبينا  القاصي والداين والصديق والعدو، وأانه ألحد أن يكتم فضائله  وهي كالقمر يف ضيائها، وكالشمس يف 
قت هو بيان مكانة الرسول عليه الصالة والسالم  للمسلمني ليزدادوا إمياان إشراقها، وكان من أسباب الدعوة يف هذا الو 

مع إمياهنم  ولغري املسلمني حىت  أيخذوا هذا الدين بدون شك وبقلوب مطمئنة للرسولعليه الصالة والسالم، خاصة أن 
د القضاء على هذا الدين، فتجدهم أعداء اإلسالم ال ميلوا من حماربة اإلسالم، و َياولون بكل ما أتوا من قوة ومال وعتا

ُيشكِّكون الناس يف ثوابت الدين، أو يهامجون أصول الدين، ويطعنون يف السنة النبوية الشريفة ويلقون الشبهات الواهية 
والضعيفة اليت حتاول النيل من أطهر اخللق وسيد األنبياء واملرسلني حممد عليه الصالة والسالم، لذلك من الواجب أن 

اد الداعية فضال عن كل مسلم أن يعرف مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم فإننا بذلك حنمي  ديننا يكون ز 
وعقيدتنا، ونؤكد شيئاً من حبنا لرسولنا وهذا أقل الواجب يف حق نيب كرمي جعل هللا حمبته مقدمة على النفس والولد 

لرسول عليه الصالة والسالم انتشار اإلسالم يف العامل وخاصة واملال واألهل والعشرية، وقد أظهر الدفاع وبيان مكانة ا
 أن الكثري من الناس  كان سبب إسالمهم أخالق الرسول عليه الصالة والسالم وتعظيم مكانته .

بني هللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايت فضائل وهداايت ومنها االستغفار، بعد أن بني هللا تعاىل مكانة الرسول 
والسالم حيث جعله أمان ألمته من العذاب بوجوده بينهم، يتبني أن االستغفار أيضا أمان من العذاب   عليه الصالة 

قال بعض السلف: كان لنا أماانن من العذاب: ومها وجود النيب عليه الصالة والسالم واالستغفار، فلما مات النيب عليه 
هللا تعاىل أنه ال يعذب مستغفرا؛ ألن االستغفار ميحو   ، فأخرب (27) الصالة والسالم ذهب األمان الواحد، وبقي اآلخر

،  وكثرة االستغفار وانتشاره بني الناس سبب لتفريج الكرب وحصول (28) الذنب الذي هو سبب العذاب، فيندفع العذاب
َعل فـَُقۡلُت ٱۡستَـۡغِفُرواْ َربهُكۡم ِإنهُهۥ َكاَن َغفهار يـُۡرِسِل ٱلسهَمٓاءَ   " الرزق كما قال تعاىل :   ٍل َوبَِننَي َوجَيۡ ۡدرَارا  َومُيِۡددُۡكم أِبَۡموَٰ  َعَلۡيُكم مِّ

َعل لهُكۡم َأهۡنَٰراً   ،  فعلى املسلم أن يكثر من االستغفار، وجيعل له ورداً معيناً،  ومن الفضائل من هذه (29" ) َلُكۡم َجنٰهٍت َوجَيۡ
لداعية الصرب والثبات يف دعوته مهما واجهته الصعوابت اآلايت  الصرب والتقوى يف حق كل مسلم وخاصة الدعاة، على ا

 " والتحدايت فإن  السعادة والنصرة  ال تكون إال ابلصرب والتقوى، ويتأسى  ابألنبياء من قبله كما قال تعاىل للرسول:  
َبٓاِء ٱۡلَغۡيِب نُوِحيَهٓا إِلَۡيَكَۖ َما ُكنَت تـَۡعَلُمَهآ أَنَت َواَل قـَۡومُ  ِقَبَة لِۡلُمتهِقنيَ تِۡلَك ِمۡن أَنـِۢ َذاَۖ فَٱۡصربَۡۖ ِإنه ٱۡلعَٰ ، فهنا (  30")  َك ِمن قـَۡبِل هَٰ

أشار هللا تعاىل إىل  أن الصرب والتقوى كاان سببا يف نصرة نوح  عليه السالم، وموعود هللا سبحانه أييت غالبا يف أواخر 
يف الدعوة وعدم االلتفات إىل املعارضني واملعاندين  األمور؛ بعد أن يتحقق االختبار واالبتالء، وعلى الداعية االستمرار

املنكر فإن االستمرار  الدعوة واألمر ابملعروف والنهي عن  العصور، ووجودهم ال يعين توقف  فإهنم موجودون يف كل 
ابلدعوة أمر إهلي حىت لو حصل اليقني أن الطرف اآلخر معاند وال يريد السري على اۡلق، فنحن مطلوب منا الدعوة 
وحساب املعاندين على هللا تعاىل، وأخرب هللا أن الذكرى تنفع املؤمنني، ألن ما معهم من اإلميان واخلشية واإلانبة، واتباع 

َوذَكِّۡر فَِإنه ٱلذِّۡكَرٰى تَنَفُع   رضوان هللا، يوجب هلم أن تنفع فيهم الذكرى،  وتقع املوعظة منهم موقعها كما قال تعاىل: " 
، وحىت الكافر ال أحد يعرف أسيهديه هللا أم ال،  وحىت مع العقول املعاندة جيب دعوهتم وجيب (32() 31" ) ٱۡلُمۡؤِمِننيَ 
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االستمرار يف دعوهتم،  ألن هذا يف األساس فريضة حىت لو صدوك، وأيضا ألن هللا أمران أن نستمر يف إثبات اۡلجة 
 اإلسالم. عليهم وتشكيل الرأي العام لصاحل  

 وظيفة اإلنذار
وظيفة البالغ املبني وهي   لقد أرسل هللا عز وجل الرسل هلداية الناس وإرشادهم طريق اۡلق، وكلفهم هللا تبارك وتعاىل

املهمة األساسية للرسل فما بعثهم هللا تعاىل إال إلبالغ الناس ما نزل إليهم من رهبم وكانت دعوهتم تقتن دائماً ابلتبشري 
رِيَن َوُمنِذرِينَ   "كما قال تعاىل :    واإلنذار َوِإّنِّ أاََن النهِذيُر   "عليه الصالة والسالم: ،  قال(33" ) َوَما نـُۡرِسُل ٱۡلُمۡرَسِلنَي ِإاله ُمَبشِّ
 .  (34") اْلُعْراَينُ 

قومه وال يكاد يكون إاله يف التهخويف، ومنها تناَذُروا  أي َخوهَف بعُضهم بعضاً ومنه النهْذر، وهو   والنذير هو من  يبلغ 
 .(35) أنّه ََياُف إذا أخَلفَ 

يف إنذار عشريته األقربني على مقتضى اۡلكمة من القريب إىل البعيد   عليه الصالة والسالم   وأمر هللا تعاىل الرسول حممد
َرِبنيَ َوأَ   " فقال تعاىل: وروى البخاري يف صحيحه  أن َأاَب ُهَريـْرََة قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللِه ِحنَي أَنـَْزَل    (36)   "نِذۡر َعِشريََتَك ٱأۡلَقـۡ

ُ ) َوأَْنِذْر َعِشريََتَك األَقْـَرِبنَي ( قَاَل » اَي َمْعَشَر قـَُرْيٍش   ، الَ أُْغىِن َعْنُكْم ِمَن اَّللِه اْشَتُوا أَنـُْفَسُكمْ   -َأْو َكِلَمًة حَنَْوَها    -اَّلله
ًئا، اَي َعبهاُس ْبَن َعْبِد اْلُمطهِلِب، اَل أُغْ  ًئا، اَي َبىِن َعْبِد َمَناٍف، اَل أُْغىِن َعْنُكْم ِمَن اَّللِه َشيـْ ًئا، َواَي َصِفيهُة َشيـْ ىِن َعْنَك ِمَن اَّللِه َشيـْ

، الَ أُْغىِن َعْنِك مِ  ًئا َعمهَة َرُسوِل اَّللِه ًئا َواَي فَاِطَمُة بِْنَت حُمَمهٍد َسِليىِن َما ِشْئِت ِمْن َماىِل، الَ أُْغىِن َعْنِك ِمَن اَّللِه َشيـْ َن اَّللِه َشيـْ
وأمره بتعميم  (38)  "لِّتُنِذَر أُمه ٱۡلُقَرٰى َوَمۡن َحۡوهَلَا " ، مث انتقل أمر اإلنذار إىل  من حول مكة من العرب بقوله تعاىل:(37) «
يًعا  "إلنذار بقوله تعاىل: ا َيّـَُها ٱلنهاُس ِإيّنِ َرُسوُل ٱَّللِه إِلَۡيُكۡم مجَِ ،  فأرسل رسله إىل األمم حتمل كتبه إىل ملوكها (39)   "ُقۡل أيَٰٓ

 .   (40) ابلدعوة إىل اإلسالم، وكان ذلك هو اإلنذار العام 
َوَما َيۡسَتِوي ٱأۡلَۡحَيٓاُء َواَل "بني هللا تعاىل أن مهمة الرسول حممد عليه الصالة والسالم  هي االنذار حيث قال تعاىل:  

ُتۚ ِإنه ٱَّللهَ ُيۡسِمُع َمن َيَشٓاُءَۖ َوَمٓا أَنَت مبُۡسِمع مهن يف ٱۡلُقُبوِر ِإۡن أَنَت ِإاله َنِذيرٌ   تسلية الرسول هذا شروع يف(   41)   "ٱأۡلَۡموَٰ
عليه الصالة والسالم  من أجل ما جيد يف نفسه من إعراض قومه وعدم استجابتهم لدعوته، فأخربه ربه أبنه تعاىل قادر 
على أن يسمع من يشاء إمساعه وذلك لقدرته على خلقه أما أنت أيها الرسول فإنك ال تسمع األموات وإمنا تسمع 

يف القبور فال تقدر على إمساعهم، وال َيزنك ذلك فإنك ما أنت إال نذير،    األحياء، والكفار شأهنم شأن األموات
، وبني هللا تعاىل لرسوله حممد عليه الصالة والسالم  تكذيب الكفار (42) والنذير ينذر وال ُيسأل عمن أجابه ومن مل جيبه

ة الرسول عليه الصالة والسالم  واۡلال وطلبهم املعجزات اليت يعينوهنا وجيعلون هذا القول منهم، عذرا هلم يف عدم إجاب
َويـَُقوُل ٱلهِذيَن َكَفُرواْ َلۡواَلٓ  أُنزَِل َعَلۡيِه َءايٌَة مِّن   "أنه منذر ليس له من األمر شيء، وهللا هو الذي ينزل اآلايت قال تعاىل:

َآ أَنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ قـَۡوٍم َهادٍ  له عليه الصالة والسالم  عن طلب الكافرين وقوهلم هال أنزل ،  َيرب تعاىل رسو (43" ) رهبِِّهۦۗٓٓ ِإمنه
على حممد عليه الصالة والسالم  آية من ربه كعصا موسى وانقة صاحل، حىت نؤمن بنبوته ونصدق برسالته، فريد تعاىل 
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لتفت إىل ما عليهم بقوله: إمنا أنت منذر واملنذر املخوف من العذاب وليس الزماً أن تنزل معه اآلايت، وعليه فال ت
يطالبون به من اآلايت، واستمر على دعوتك فإن لكل قوم هادايً وأنت هادي هذه األمة، وداعيها إىل رهبا فادع واصرب، 
وقد أيده ابألدلة البينات اليت ال ختفى على أويل األلباب، وهبا يهتدي من قصده اۡلق، وأما الكافر الذي من ظلمه 

ذا اقتاح منه ابطل وكذب وافتاء، فإنه لو جاءته أي آية كانت مل يؤمن ومل ينقد؛ ألنه وجهله يقتح على هللا اآلايت فه
مل ميتنع من اإلميان، لعدم ما يدله على صحته وإمنا ذلك هلوى نفسه واتباع شهوته، ولكل قوم داع يدعوهم إىل اهلدى 

   " ،  قوله تعاىل:(44) من اهلدى    من الرسل وأتباعهم، ومعهم من األدلة والرباهني ما يدل على صحة ما معهم
ِۢ

فـََلَعلهَك اَترُِك
ُ َعَلٰى ُكلِّ بـَۡعَض َما يُوَحىٰٓ ِإلَۡيَك َوَضآِئُقِۢ ِبِهۦ َصۡدُرَك َأن يـَُقوُلواْ َلۡواَلٓ أُنزَِل َعَلۡيِه َكنٌز أَۡو َجٓاَء َمَعُهۥ مَ  َآ أَنَت َنِذيٌرۚ َوٱَّلله َلٌكۚ ِإمنه

ل تعاىل مسليا لنبيه حممد عليه الصالة والسالم، عن تكذيب املكذبني فلعلك اترك بعض ما ،  يقو (45" ) َشۡيٍي وَِكيلٌ 
يوحى إليك أي: ال ينبغي هذا ملثلك، أن قوهلم يؤثر فيك، ويصدك عما أنت عليه، فتتك بعض ما يوحى إليك، ويضيق 

القول ان فإن هذا  أو جاء معك ملك،  أنزل عليك كنز  لوال  بقوهلم:  لتعنتهم  تعنت، وظلم، وعناد، صدرك  شئ من 
وضالل، وجهل مبواقع اۡلجج واألدلة، فامض على أمرك، فهل أوردوا عليك حجة ال تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض 
ما جئت به قدحا، يؤثر فيه وينقص قدره، فيضيق صدرك لذلك؟! أم عليك حساهبم، ومطالب هبدايتهم جربا؟  إمنا 

 .(46) َيفظ أعماهلم، وجيازيهم هبا أمت اجلزاءأنت نذير وهللا هو الوكيل عليهم،  
والنذارة هي من مناهج الدعوة ابلتهيب وتكون انجحة مع كثري من الناس وخاصة يف هذا الوقت الذي ال َيفى على 

الفساد الدعاة وغريهم يف هذا الوقت ما تعانيه اجملتمعات من احنراف فيه كثري من التصورات واضطراب املناهج وظهور 
العقائدي واخللقي وانتشار التطرف الفكري، وبسبب هذه التغريات يعاين الكثري من الدعاة من تراجعات ونكسات يف 
جمال الدعوة، لذلك من الضروري هلداية من ضل وإصالح ما فسد واستقامة ما احنرف إحياء الدعوة اىل هللا عز وجل 

ن يكون التكيز على أسلوب التهيب وما َيتويه من النذارة مع على أسس سليمة معتدلة وأساليب متجددة وميكن أ 
أساليب أخرى انجحة يف هذا الوقت، وهكذا  كانت سنة هللا يف خلقه كلما انتشر الشر واحنرف الناس أرسل فيهم  

ۡصلَٰحَ "رسوال يدعوهم ويصلحهم كما قال تعاىل:   َوَما تـَۡوفِ  ِإۡن أُرِيُد ِإاله ٱإۡلِ
ِۚ َعَلۡيِه تـَوَكهۡلُت َوإِلَۡيِه أُنِيبُ َما ٱۡسَتطَۡعُتۚ " يِقٓي ِإاله بِٱَّلله

عليه الصالة والسالم فقد وكلت الدعوة للعلماء والدعاة فعليهم اإلصالح ما  ،  وملا مل يكن نيب بعد رسول هللا(47)
اعية إىل هللا األمور املفيدة يف استطاعوا ابلدعوة وأساليبها املتنوعة ومنه التهيب واإلنذار ويكون ابۡلكمة أبن يذكر الد 

 محل الناس على ترك اجلرائم والذنوب واألفكار املتطرفة والتحذير من عدم تركها واملداومة عليها.
والنذارة و التهيب  تشمل ذكر الوعيد والعذاب على جنس املعاصي والذنوب بشكل عام  وآحادها وذكر الوعيد 

صرار املعاصي ومنها االبتالء ابلفقر وضيق العيش واإلصابة ابألمراض واۡلرمان ابۡلرمان من اخلري العاجل كعقوابت اإل
َبُكم مِّن مُِّصيَبٍة َفِبَما َكَسَبۡت أَۡيِديُكۡم َويـَۡعُفواْ   " من اخلريات وهي سبب هالك األمم واجلماعات واألفراد قال تعاىل:  َوَمٓا َأصَٰ
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هيب له أعظم األثر يف النفوس وهو  عربة ملن أراد أن يعترب وهذا ظاهر ، وهذا النوع من النذارة والت (48)   " َعن َكِثريٍ 
 .   (49) ومعروف ملن كذب الرسل عليهم الصالة والسالم ومل يتبعهم ووقف موقف اإلعراض واالستكبار

 اهلداية بيد هللا وحده 
 وحذره من الباطل،    دعاه للحقخلق هللا اإلنسان وزوده ابلعقل وأنزل ألجله الوحي وأرسل إليه الرسل عليهم السالم و 

مث أمر هللا رسوله حممداً عليه الصالة والسالم  أن يبني اۡلق للناس كافة وهلم اخليار فيما يرغبون فمن أطاع نفع نفسه 
ٱۡهَتَدٰى  َفَمِن  بِٱۡۡلَقَِّۖ  لِلنهاِس  ٱۡلِكتََٰب  َعَلۡيَك  أَنزَۡلَنا   ٓ ِإانه سبحانه:"  قال  كما  نفسه  ضر  عصى   ومن 

َهاَۖ َوَمآ أَنَت َعَلۡيِهم ِبوَِكيلٍ فَِلنَـۡفِسِهۦَۖ َوَمن َضله فَِإمنهَ  َيربه تعاىل أنه أنزل الكتاب املبني املشتمل على  ،  (50)    "ا َيِضلُّ َعَليـۡ
اۡلق، يف أخباره وأوامره ونواهيه، الذي هو مادة اهلداية، فمن اهتدى بنور القرآن واتبع أوامره فإنه ينفع نفسه، ومن ضل 

فإمنا يضل عليها، وال يضر هللا شيئا، وما أنت أيها الرسول عليهم بوكيل  حتفظ عليهم أعماهلم بعدما تبني له اهلدى  
وحتاسبهم عليها، وجتربهم على ما تشاء،  ومل يوكل إليك أمر هدايتهم فتجد نفسك يف هم من ذلك وإمنا أنت مبلغ 

حانه ال يعجزه شيء يف األرض، وال يف السماء ولو شاء هللا هلدى الناس مجيعاً، فإنه سب ،(51) تؤدي إليهم ما أمرت به
 َوَما َجَعۡلنََٰك َعَلۡيِهۡم َحِفيظاً وَمٓا أَنَت َعَلۡيِهم ِبوَِكيٍل" و ال جيري يف ملكه إاّل ما يريد

ٓۗ
ُ َمٓا َأۡشرَُكوْا  قال تعاىل:" َوَلۡو َشٓاَء ٱَّلله

اهلدى والفرقان، وليس للرسول عليه الصالة والسالم  ولكن حكمته سبحانه، اقتضت أن َيلقنا خمتارين وينزل علينا  (  52)
من اهلداية شيء وإمنا عليه وعلى املسلمني البالغ والداللة على اهلدي وعدم اإلكراه عليه مث بني هللا تعاىل لرسوله حممد 

، ولكن مل يشأ عليه الصالة والسالم  لو شاء أن يكون الناس كلهم جمتمعني على اهلداية واإلميان لكانوا مجيعا كذلك
يًعۚا أَفَأَنَت ُتۡكرُِه   ليكون االختيار ويتميز املؤمن من الكافر حيث قال تعاىل:" َوَلۡو َشٓاَء َربَُّك أَلَٓمَن َمن يف ٱأۡلَۡرِض ُكلُُّهۡم مجَِ

إلميان على أهل مكة وحثهم  ،  وهذه اآلية حتمل داللتني األوىل: أن هللا تعاىل عرض ا(53)   ٱلنهاَس َحىتهٰ َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي"
أن يفهم منه أن هللا تعاىل عاجز عن جعلهم يؤمنون، بل لو شاء إمياهنم آلمنوا كما   عليه وتوبيخهم على تركه ال ينبغي

لو شاء إميان أهل األرض مجيعاً آلمنوا لكنه مل يشأ ذلك ۡلكمة، فهو يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، 
لكيال يكون   الرسل  االهتداء، وبعث  القدرة على  النفوس  وتعاىل أودع  اَّلله حجة وهدى ولكنه سبحانه  للناس على 

َتلِ  ِفنَي  ِإاله َمن رهِحَم اإلنسان النجدين ليكون  االختيار قال تعاىل: َوَلۡو َشٓاَء َربَُّك جَلََعَل ٱلنهاَس أُمهًة وَِٰحَدًة َواَل يـَزَاُلوَن خُمۡ
ِلَك َخَلَقُهۡمۗٓ َومَتهۡت َكِلَمُة َربَِّك أَلَۡمََلَنه َجهَ   .(55() 54)   نهَم ِمَن ٱجۡلِنهِة َوٱلنهاِس َأمۡجَِعنَي"َربَُّكۚ َوِلذَٰ

وداللة الثانية: تسلية الرسول والتخفيف عنه أمل وحزن عدم إميان قومه وهو يدعوهم جبد وحرص ليل هنار، فأعلمه هللا   
ان على الناس عرضا تعاىل أنه لو شاء إميان كل من يف األرض آلمنوا، ولكنه التكليف املتتب عليه اجلزاء فيعرض اإلمي

أي   ال إجبار معه فمن آمن جنا، ومن مل يؤمن هلك، ويدل على هذا قوله له:" أَفَأَنَت ُتۡكرُِه ٱلنهاَس َحىتهٰ َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي"
بيد هللا  فتوفيقهم لإلميان  الناس على أن يكونوا مؤمنني،  فليس ابستطاعتك إكراه  به  إن هذا ليس لك، وال كلفت 

 . (56) وحده
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وهداية هللا سبحانه وتعاىل صفة من صفات األفعال، لكنها تنقسم إىل قسمني: هداية إرشاد وهداية توفيق: فهداية 
اإلرشاد هي إرساله للرسل وإقامته للحجة ابلدليل العقلي والعلمي، فيهدي عبده أبن يريه الطريق، وهذه اهلداية ال 

نَُٰهۡم    جو، وقد َيالفها فال ينجو ولذلك قال هللا تعاىل:"تقتضي جناته، بل قد يعمل اإلنسان مبقتضاها فين َوأَمها مَثُوُد فـََهَديـۡ
َوِإنهَك لَتَـۡهِدٓي ِإىَلٰ ِصرٍَٰط   ، وقد أثبتها هللا لرسوله عليه الصالة والسالم  يف قوله:" (57)   فَٱۡسَتَحبُّواْ ٱۡلَعَمٰى َعَلى ٱهۡلَُدٰى"  

ية الثانية: فهي هداية التوفيق، وهي من صفات هللا املختصة به فال يتصف هبا من سواه، ،  وأما اهلدا(59()58)   مُّۡسَتِقيٍم"
ِدي َمۡن َأۡحبَـۡبَت َولَِٰكنه ٱَّللهَ يـَۡهِدي َمن َيَشٓاُءۚ َوُهَو أَۡعَلُم بِٱۡلُمۡهَتِديَن"  ولذلك نفاها عن رسوله  فقال تعاىل:" ، (60) ِإنهَك اَل هَتۡ

يعين: مهلك نفسك، (  61)   َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي" َلَعلهَك َبٌَِٰع نـهۡفَسَك َأاله    عن املبالغة يف ذلك فقال:"وهلذا هناه هللا جله وعال
 . (62) فخاطبه هللا تعاىل يف هذه اآلايت وبني له أن اهلداية بيده وحده وأنك أيها الرسول  ليس عليك إال البالغ

عليه الصالة والسالم  للناس كافة، واإلسالم لكل الناس، ليس  بني هللا تعاىل أبنه أنزل القرآن الكرمي على سيدان حممد  
ِحْكرا على أانس، ودين هللا عزه وجل أعظم وأكرب من أن َيتكره إنسان، أو حتتكره مجاعة، أو أن َيتكره زماٌن أو مكان، 

وشريعته، اۡلق الذي تقوم عليه السماوات  يف طبيعته، و منهجه  القرآن نزل ابۡلق أو فئة، دين هللا لكل الناس، وأن  
هذا الكتاب ونظام الكون كله يف تناسق،  هذا اۡلق نزل للناس ليهتدوا به  يف واألرض; ويلتقي عليه نظام البشرية

الوكيل عليهم هو هللا  إمنا،  نهم ويقوموا عليه، وأنت أيها الرسول مبلغ  لست مبسيطر عليهم وال مبسؤول ع معه ويعيشوا
من حالة  كل  ويف  ونومهم  صحوهم  يف  قبضته  يف  يشاء   حاالهتم، وهم  كما  هبم  يتصرف   . وهو 

وبعد أن عرف الداعي أن اهلداية بيد هللا وحده وإنه فقط مبلغ ومرشد للناس فال ينبغي أن َيزن على عدم إميان الناس 
َوَلۡو َشٓاَء َربَُّك أَلَٓمَن   الصالة والسالم  حريصا على هداية مجيع الناس فأخربه تعاىل:" إذا دعاهم ومل يؤمنوا فقد كان عليه  

يًعۚا أَفَأَنَت ُتۡكرُِه ٱلنهاَس َحىتهٰ َيُكونُواْ ُمۡؤِمِننَي" وعند اإلميان العميق للداعية أبن اهلداية بيد هللا (  63)   َمن يف ٱأۡلَۡرِض ُكلُُّهۡم مجَِ
خلق الصرب كما صرب الرسل عليهم الصالة والسالم على أقوامهم، وصرب الداعية يقوم على أساس   وحده ينبثق عنده

ابهلل يف ذلك اجملال، واهتداء الناس جبهده وإرشاده، وهذا َيتاج إىل االستعانة  ،  هللا  إىل   الدعوة يف إمثار  األمل  عظيم وهو
لذلك   وقوهة إميانه، وحسن الظن ابهلل  وأنه سُيعينه ويعني املدعو أو املدعوين أمامه إىل الوصول إىل اۡلق واالهتداء به،

أمر هللا تعاىل رسوله  ابلصرب وكان يف صربه هذا يتمثهل مبا جاءه يف القرآن ِمن وعٍد ابالنتصار مرتقبا إن النهاية معه وال 
فَٱۡصربۡ َعَلٰى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّۡح حِبَۡمِد َربَِّك قـَۡبَل طُُلوِع ٱلشهۡمِس َوقـَۡبَل ُغُروهِبَاَۖ َوِمۡن   د إن هللا سينصره كما قال تعاىل:"ب

على طول الطريق للدعوة ومواجهة وكذلك يكون الصرب يف الدعوة  ،  (64)   َءاانَٓيِٕ ٱلهۡيِل َفَسبِّۡح َوَأۡطرَاَف ٱلنـهَهاِر لََعلهَك تـَۡرَضٰى"
شىت العوائق وخاصة يف هذا الوقت الذي كثر فيه املخالفني ألمر هللا من ملحدين ومنكرين للسنة وعلمانيني وغريهم، 
لذلك من اهلداايت يف خطاابت هللا سبحانه وتعاىل لرسوله عليه الصالة والسالم  أن العاقبة للمتقني مهما طال طريق 

ذا النصر ال يتحقق بني عشية وضحاها، وال تشرق مشسه إال بعد ليل طويل حالك من الشدائد واحملن الدعوة، ألن ه
ُۡم هَلُُم ٱۡلَمنُصوُروَن "  املتعاقبة قال تعاىل :"  .(65)   َولََقۡد َسبَـَقۡت َكِلَمتـَُنا لِِعَباِداَن ٱۡلُمۡرَسِلنَي ِإهنه

https://www.alukah.net/sharia/0/9601/
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 اخلامتة
املوضوعي والوحدات املوضوعية آلايت خطاب الرسول حممد عليه الصالة والسالم يف من خالل اۡلديث عن التفسري 

 القرآن الكرمي، ظهرت فيه النتائج التالية: 
تبني أن آايت اخلطاب القرآين املوجهة للرسول حممد عليه الصالة والسالم  بصيغة ضمري املخاطب أنت كانت  -1

 ثالث وعشرون آية. 
ثالث وحدات موضوعية هي مكانة الرسول حممد عليه الصالة والسالم، وأن نتج عن آايت اخلطاب القرآين   -2

 وظيفة األنبياء هي اإلنذار والتبليغ، وأن اهلداية بيد هللا وحده. 
تبني من خالل الوحدات املوضوعية رسالة متكاملة لكل إنسان داعي إىل هللا أن يكون ذو أخالق ترفع مكانته  -3

هي تبليغ الناس ابلتغيب والتهيب، وال َيزن على عدم هداية الناس إلن اهلداية    بني الناس، وأن يعلم أن وظيفته 
 بيد هللا وحده وهو ليس عليهم بوكيل. 
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