
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 القرآن الرسالة

 يخ إبراهيم حممد علّيانالش
 
هذه القلوب تتأّهب لقدوم شهر رمضان، واألرواح املؤمنة تتجّهز الستقبال شهر القرآن الكرمي، متلّهفًة ألّّيم 

وجل، إنَّ هلذا الشهر الكرمي مكانًة خاّصة ومنزلًة رفيعًة ال تقارن بباقي الشهور، ففيه  هللا اشتياقًا ابملعشوق األوحد عزّ 
قد تنّزل كالم هللا الفرقان الذي ال يعلو فوق كالمه أيُّ حرف أو أجبديّة، وحنن العباد ما حالنا إاّل أن نستقي من هذه 

ه وتعاىل، ونسأله أن يكون دستورًا لنا يف مجيع األمور. كما  املكرمة العظيمة اليت تفّضل هللا به علينا بصورة كالمه سبحان
وتعّلموا القرآن فإنّه أحسن احلديث، وتفّقهوا فيه فإنّه ربيع القلوب، ": ورد عن أمري الكالم علي بن أيب طالب )ع(

 علمه، كاجلاهل احلائر واستشفوا بنوره فإنّه شفاُء الّصدور، وأحسنوا تالوته فإنّه أنفع القصص، فإّن العامل العامل بغري
ما نفهمه من كالم األمري أنَّ . 1" ألزم، وهو عند هللا ألومالذي ال يستفيق من جهله، بل احلّجة عليه أعظم، واحلسرة له 

 القرآن هو الصراط املستقيم، والوجهة الصحيحة أليِّّ عمل، اللهمَّ وفّقنا للعمل بقرآنك الكرمي ّي ربَّ العاملني. 
مام الّصادق عن اإل . إعالن وتنزيل للدساتري اإلهليةسبحانه وتعاىل جعل من الشهر الفضيل حمطّة  إنَّ هللا 

نزلت التوراة يف سّتة مضت من شهر رمضان، ونزل اإلجنيل يف اثنيت عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور "  :)ع(
قدسّية ال تقارن بباقي الشهور،   فإّن هلذا الشهرلذلك ، 2"ضان، ونزل الفرقان يف ليلة القدريف مثاين عشرة من شهر رم

شهر هو عند هللا أفضل الشهور، "ستقبال لرسول هللا )ص(: يف خطبة االرد و  .تقسم األرزاق وتقّدر أمور العبادففيه 
 .3" ل الليايل، وساعاته أفضل الساعاتوأّّيمه أفضل األّّيم، ولياليه أفض

ٰى ش ْهُر ر م ض ان  الَّذِّي أُنزِّل  فِّيهِّ اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاسِّ و ب  يِّّن اٍت مِّّن  اهلُْ ﴿  ه:قال هللا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتاب د 
ُ ﴿ :قوله تعاىلو قَّ من الباطل. أي أنّه منارة للعباد تضيء درهبم، وتبنّي هلم احل ؛، هدى للناس4﴾ و اْلُفْرق انِّ  ي  ْهدِّي بِّهِّ اَّللَّ

ْم إِّىل ٰ م نِّ ات َّب ع   مِّ و ُُيْرُِّجُهم مِّّن  الظُُّلم اتِّ إِّىل  النُّورِّ ِبِِّّْذنِّهِّ و ي  ْهدِّيهِّ ر اٍط مُّْست قِّيمٍ رِّْضو ان ُه ُسُبل  السَّال   .5﴾ صِّ
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نّه طرح الكثري إ لنا احلقَّ من الباطل، نقول بعد بيان أمهية القرآن الكرمي ودوره كدستوٍر إهلي، ومصباٍح يبنيِّّ  
األمور على الّصعيد األخالقي والعبادي، واملعاماليت، والعقائدي، والقصصي، وبُنيت املنظومة اإلسالمّية من املواضيع و 

معىن الدعوة، ومن هو املدعو، ومن هو الّداعي، بعد   ابل كلِّّ ذلك، علينا أن نعي جّيدً على أساس ما ورد فيه، ولكن ق
  كافّة العناوين.ذلك يتبنّي لنا املنهج الصحيح الذي ميكن أن نعتمده يف

 .الدعوة وتبليغ الرسالة
 :ذا الشأن إىل فئتنيتوّجه القرآن الكرمي هب

 ".هو الدعاة والرسل واألنبياء "من األنبياء إىل العلماء  منهجها :األوىلالفئة  

وهي الشرحية املوّجه إليها اخلطاب الرسايل، والذين يكونون يف دائرة االستهداف   ،يناملدعوّ   مه  :الفئة الثّانية 
دة، أّما املنهج فله موضوع "موضوع الرسالة"  الّرسايل، وهم العباد كافّة، ومنهم فئات كثرية وأصحاب صفات متعدّ 

  منهج الدعاة لرسالة هللا عزّ واحلديث عنها يطول ال حيتويها مقال، وال نصوص صغرية، أما ما نريد طرحه هو مسلك 
 .وجل

 .نبياء والعلماء(الدعاة )الرسل واأل
وبذلوا املشاق واملتاعب، فصرفوا  ،ومحلوا أثقاهلا على عواتقهم ، الرسل هم أّول من دعا إىل رسالة هللا األحد

ئتهم، وهم من األنبياء إىل علمائنا يف عمرهم بتبليغ رساالته بشكل مباشر وعرب أفعاهلم وأقواهلم وأتثريهم الفعال يف بي
ْت ُدوا و م ا ع ل ى  ُقْل أ طِّيُعوا اَّللَّ  و أ طِّيُعوا الرَُّسول  ف إِّْن ت  و لَّْوا ف إَِّّنَّ ا ع ل ْيهِّ م ا محُِّّل  و ع ل  هذا الوقت ﴿ ْلُتْم و إِّْن ُتطِّيُعوُه َت  ْيُكْم م ا محُِّّ

ُغ اْلُمبِّنيُ الرَُّسو  ، وما هم إاّل مبّشرين ومنذرين للقوم، واحنصر تبليغهم للرسالة ببياهنا وإقامة احلّجة والّدليل 6﴾ لِّ إِّالَّ اْلب ال 
د، أّما صفاَتم فقد اّتسمت ابلصدق واألمانة، وكانوا خري ومل يوكل إليهم غري ذلك من هداية العبا  ،على العباد واخلالئق

و م ا  نا مهام الرسل ففي قوله تعاىل: ﴿هداٍة للبشريّة، أّما ما ُيتصُّ مبهامهم، فقد ورد الكثري من النصوص اليت توضح ل
رِّين  و ُمْنذِّرِّين  ف م ْن آم ن  و أ ْصل ح  ف ال  خ   ُل اْلُمْرس لِّني  إِّالَّ ُمب شِّّ أتيت هذه اآلية الكرمية يف  ؛ 7﴾ ز نُون  ْوٌف ع ل ْيهِّْم و ال  ُهْم حي ْ نُ ْرسِّ

أّن الرسل مهامهم أهّنم يبّلغون وينشرون الدين عن هللا سبحانه ال من  هلم بوا الرسول وبنّي سياٍق قرآين يوضح للذين كذّ 
ُت عِّْند  اَّللَِّّ نه تعاىل: ﴿بعدله، ويف قوله سبحاعندهم، فاهلل هو اهلادي بلطفه وإحسانه، وهو الذي يضلُّ  ُقْل إَِّّنَّ ا اآْلّي 
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إَّّنا أَن نذير مبني، وهذا بيان لوظيفة   :أي أّن األمور موكولة إىل هللا، ومن مثّ قال  ؛، اآلّيت عند هللا8﴾ إَِّّنَّ ا أ َن  ن ذِّيٌر ُمبِّنيٌ و  
 .الرسل الكرام

املهدي )عج(، واليت أصبحت موكولة إىل علمائنا األشراف، واستمّرت فكرة الدعوة حّّت ما بعد غيبة إمامنا  
العباد ومدادهم املرّجح على دماء  لففي األخبار عن أهل بيت حمّمد )ص( وفرية عن العلماء، ومنها كوصفهم أفض

يف  العلم وديعة هللا" :(ص)عن رسول هللا  .وجعلهم أمناء على خلقه ،الشهداء، ووصفهم ابألحياء يف احلياة واآلخرة
نكون قد بيّ ّنا بشكٍل خمتصر عن الدعاة والرسل   اأخريً ، 9"ى أمانتهوالعلماء أمناؤه عليه فمن عمل بعلمه أدّ  ،أرضه

 .واألنبياء والعلماء

 .ين )العباد(املدعوّ 
الرسل، ب هم  ال تكتمل الدعوة إاّل بوجود أفراد يتلّقوهنا ويؤمنون هبا، فاخلطاب َّلّل سبحانه، والناقل هلذا اخلطا

ر اط  اْلُمْست قِّيم  *  ها هللا سبحانه يف سورة احلمد: ﴿ين، وهلذه الشرحية فئات ثالث قد بّينواملخاطب هم املدعوّ  اْهدَِّن  الصِّّ
ر اط  الَّذِّين  أ نْ ع ْمت  ع ل ْيهِّْم غ رْيِّ اْلم ْغُضوبِّ  واملغضوب  نعم عليهم هم الذين آمنوا، أالذين ؛ 10﴾  ع ل ْيهِّْم و ال  الضَّالِّني  صِّ

 .عليهم واألخرية هم الّضالون

ات أخرى كاملنافقني واملشركني، بنّي لنا القرآن الكرمي فئ ايف هذه اآلية الكرمية، وأيضً  وهذا التقسيم حمصورٌ 
ْن ر بُِّّكْم و اَّللَُّ ُي ْت صُّ بِّر مْح تِّهِّ م ْن ي ش اُء  م ا ي  و دُّ الَّذِّين  ك ف ُروا مِّْن أ ْهلِّ اْلكِّت ابِّ و ال  اْلُمْشرِّكِّني  أ ْن يُ ن  زَّل  ع ل ْيُكْم مِّْن خ رْيٍ مِّ ﴿
ُ ُذو اْلف ْضلِّ اْلع ظِّيمِّ و ا ، وما أدرجناه هو صفاَتم، وعلى الرسل واألنبياء والعلماء معرفة واجبهم جتاههم، أّما الكيفّية 11﴾ َّللَّ

 .فتكون يف مسلك منهج الدعاة

 .مسلك منهج الدعاة
ُيتار املنهج السليم للدعوة، على أن يكون مبنيًّا حبسب الفئة اليت يدعوها، فاملنهج ة الداعي أن إّن مسؤولي

هم للحق من الباطل، ففي القرآن مناهج ز يد حبسب طبائع الناس ومتيالواحد ال يصلح جلميع الناس وإَّّنا املناهج تتعدّ 
ف إِّْن ت  و لَّْوا ف ُخُذوُهْم و اقْ تُ ُلوُهْم ففي قوله تعاىل: ﴿ ،اربني وهكذاخمتلفة منها كيفّية التعامل مع املسلمني ومع املشركني واحمل
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ُذوا مِّ  ْدمُتُوُهْم و ال  ت  تَّخِّ ريًاح ْيُث و ج  ُهْم و لِّيًّا و ال  ن صِّ إِّالَّ خرى ففي قوله تعاىل: ﴿أعفى هللا من هذه الطريقة فئة  مثّ ، 12﴾ ن ْ
ن ُكْم  ُلون  إِّىل  ق  ْوٍم ب  ي ْ ر ْت ُصُدوُرُهْم أ ْن يُ ق اتُِّلوُكْم أ ْو يُ ق اتُِّلوا ق  ْوم ُهْم و ل ْو ش اء  اَّللَُّ الَّذِّين  ي صِّ ن  ُهْم مِّيث اٌق أ ْو ج اُؤوُكْم ح صِّ  و ب  ي ْ

ُدون  ج ع  ل س لَّط ُهْم ع ل ْيُكْم ف  ل ق ات  ُلوُكْم ف إِّنِّ اْعت  ز ُلوُكْم ف  ل ْم يُ ق اتُِّلوُكْم و أ ْلق ْوا إِّل ْيُكُم السَّل م  ف م ا  ل  اَّللَُّ ل ُكْم ع ل ْيهِّْم س بِّياًل * س ت جِّ
ن ةِّ أُرْكُِّسوا فِّيه ا ف إِّْن مل ْ  َي ْم ُنوا ق  ْوم ُهْم ُكلَّ م ا ُردُّوا إِّىل  اْلفِّت ْ  ي  ْعت زُِّلوُكْم و يُ ْلُقوا إِّل ْيُكُم السَّل م  و ي ُكفُّوا آخ رِّين  يُرِّيُدون  أ ْن َي ْم ُنوُكْم و 

ْيُث ث قِّْفُتُموُهْم و أُول ئُِّكْم ج ع ْلن ا ل ُكمْ أ ْيدِّي  ُهْم ف   ، فهنا كان الفرق يف املنهج 13﴾ع ل ْيهِّْم ُسْلط اًَن ُمبِّيًنا ُخُذوُهْم و اقْ تُ ُلوُهْم ح 
 .بسبب اختالف الفئة األوىل عن الفئة الثانية

حلِّْكم ةِّ و اْلم ْوعِّظ ةِّ ادُْع دعوة نبنّي ذلك يف قوله تعاىل: ﴿وهناك أمثلة أخرى عن مناهج ال إِّىل  س بِّيلِّ ر بِّّك  ابِّ
ي  أ ْحس ُن إِّنَّ ر بَّك  ُهو  أ ْعل ُم مبِّ ْن ض لَّ ع ْن س بِّيلِّهِّ و  

لَّيتِّ هِّ ْلُمْهت دِّين  احلْ س ن ةِّ و ج ادِّهْلُْم ابِّ ، وهنا بيان آخر عن 14﴾ُهو  أ ْعل ُم ابِّ
 .استخدام احلكمة واملوعظة احلسنة

ّن القرآن الكرمي وضع لنا منهًجا واضًحا للتعامل مع كافّة أصناف العباد، فعلى الّداعي أن إ ،خالصة األمر
 .يتمّيز ابستخدام الطريقة الصحيحة النافعة لكّل فئة، وكما يقال إّن لكّل مقاٍم مقال
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