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  )ع(إضاءات من دعوة نوح 
أول األنبياء أويل العزم مبعثاً ودعوته لقومه فيها شيء من اللـني   نوح  -١

كان يصـب يف هـذا   ) ع(واملوعظة احلسنة والظاهر حىت اإلنذار يف دعوة نوح 

فلم يشتد معهـم حـىت يف    )١١٥:الشعراء()  إِن أَ�َا إِلَّا �َذيرٌ مُـبِنيٌ ( القالب 

قَـالُوا لَـئن لَـم تَنتَـه يـا �ُـوحُ لَتَكُـو�َن مـن         ( اإلنذار   مع اـم طغـاة عتـاة    
 نيجُـومر( يف سورة األعراف    ) ع(وهذا قوله  )١١٦:الشعراء() الْم  ـتُمجِبعأَو

ــا ــم    أَن جـ ــوا ولَعلَّكُـ ــذركُم ولتَتَّقُـ ــنكُم ليُنـ ــلٍ مـ ــم علَـــى رجُـ ــرٌ   مـــن ربكُـ ءكُم ذكْـ
 مُـونحإِ�ِّـي        ( )ع(وقال   )٦٣:األعراف() تُر ـهما �ُوحـاً إِلَـى قَوـلْنسأَر لَقَـدو

هود () علَيُكم عذَاب يومٍ أَلـيمٍ  أَن ال تَعبُدُوا إِلَّا اللَّه إِ�ِّي أَخافُ* لَكُم �َذيرٌ مُبِنيٌ 

قَـالَ يـا قَـومِ أَرأَيـتُم إِن كُنـتُ علَـى بينـة مـن ربـي          ) ( ع(وقال ) ٢٦-٢٥
        ــا كَــارِهُونلَه أَ�ْــتُمــا وأَ�ُلْزِمُكُمُوه كُملَــيع ــتيفَعُم هــدنع ــنــةً ممحي رآتَــا�و (

يقرن بالرمحة ومرة باخلوف عليهم من العذاب ، وهـذا  فاإلنذار مرة  )٢٨:هود(
إما للتقية وجتنب االصطدام الشديد مع الكفار وما جيرة مـن  ) ع(اللني من نوح 

ضرر على املؤمنني وإما طلباً لترقيق قلوم وتليني جانبهم ويف النهايـة طمعـا يف   
من اهللا انه لـن   اميام وهذا الوجه األخري ارجح من التقية وذلك النه عندما علم

يؤمن أحد من قومه غري الذي آمنوا اشتد معهم وسخر منهم وهددهم وتوعدهم 

وأُوحي إِلَى �ُوحٍ أَ�َّهُ لَن يُؤمن من قَومك إِلَّا ( بشدة وغلظة قال تعاىل 
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    لُـونفْعـا كَـا�ُوا يبِم ستَئفَال تَب نآم قَد نم *  بِأَع عِ الْفُلْـكـناصال   وـا ويِنحوـا ونيُن
 قُونمُغْر ظَلَمُوا إِ�َّهُم يني الَّذي فنبلَأٌ * تُخَاطم هلَيع را مكُلَّمو عُ الْفُلْكنصيو

    ـخَرُونـا تَسكَم كُمـنخَرُ ما فَإِ�َّا �َسنخَرُوا متَس هُ قَالَ إِننرُوا مخس  همقَو نم *
 فوـيمٌ فَسذَابٌ مُقع هلَيلُّ عحيو ذَابٌ يُخْزِيهع يهأْتي نم لَمُون٣٩– ٣٦هود () تَع( 

.  

ثُـم إِ�ِّـي   …قَالَ رب إِ�ِّـي دعـوتُ قَـومي لَـيال و�َهـاراً     (  -:الصرب واملطاولة -٢
  )٩-٥نوح () هُم إِسراراًثُم إِ�ِّي أَعلَنتُ لَهُم وأَسررتُ لَ* دعوتُهُم جِهاراً 

والصرب واملطاولة مطلوبان ملن رجى أميان من يدعوهم فكثري من الناس تدعوهم اىل 
احلق فال يؤمن أول وهلة بل يواجهك بشدة وغلظة ولكن مع مرور األيام يوفـق  

  لألميان  باحلق ورمبا يصبح من دعاة احلق املخلصني 
بحانه واالعتماد على ختطيطه وتدبريه سبحانه االلتجاء إىل اهللا والتوكل عليه س -٣

ربِـأَ�ِّي  ( بل وطلب النصر من اهللا بعد اليأس من أميان من بقي على الكفـر    
  )  مغْلُوبٌ فَا�ْتَصر

الرمحة باملؤمنني وخفظ اجلناح هلم واألعراض عن ماضيهم قبل دخـوهلم يف   -٤

قَـالُوا  ( الثلة واالعتزاز ـم   الدعوة مهما كان هذا املاضي بل والدفاع عن هؤالء
 ذَلُونالْأَر كعاتَّبو نُ لَكمأَ�ُؤ *   لُـونمعا كَـا�ُوا يي بِملْما عمقَالَ و * إِن
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 عُرُونتَش ي لَوبلَى رإِلَّا ع ابُهُمسح * نينمالْمُؤ ا أَ�َا بِطَارِدمأَ�َا * و إِن
  ) ١١٥-١١١الشعراء () إِلَّا �َذيرٌ مُبِنيٌ

العمل الدؤوب للنجاة من الفيضان وذلك بصنع السفينة املباركـة ويئـة    -٥
الطعام للناس واحليوانات ويئة العدة والعدد وهذا أمر ال يتصور انه يسري بل على 
العكس هو أمر صعب والذي يقوم به البد انه يواجه مشاكل كثرية خصوصاً إذا 

ايل ال ميلك الكثري من اإلمكانيات ألداء هـذه املهمـة   كان منبوذ من قومه وبالت
الكبرية ومن هنا نتصور كم كان صرب نوح عظيم وكم كان توكله واعتماده على 
اهللا الواحد القهار عظيماً وكم كانت الرمحة اإلهلية والفضل اإلهلي الذين مشال نوح 

ـ  ة اهللا وكـان  عظيمني فكان عليه السالم يعمل بيد تكاد تكون خالية إال من رمح
  .يعمل يف جمتمع ال يعرف إال االستهزاء به والسخرية والتهكم 

بل اقصـد الـيقني   ) ع(اليقني وال اقصد اليقني بوجود اهللا سبحانه أو بنبوته  -٦
قوي العزمية ) ع(بالنصر على الظاملني والتسلط على رقام وهذا اليقني جعل نوح 

يأبه باستهزاء القوم بل هو يستهزئ م  يبلغ رسالة السماء ويصرب على األذى وال

إِ�َّهُـم لَهُـمُ   * ولَقَـد سـبقَت كَلمتُنـا لعباد�َـا الْمُرسـلني      (( حيث انه واثق من قوله تعاىل 
 صُورُوننالْم *بُونَا لَهُمُ الْغَال�دجُن إِن١٧٣ـ  ١٧١:الصافات() و (                

  
  :ةالخالص

الدعوة اىل احلق بلني ورمحة ورقة مث املبالغة يف الرمحة ملن يؤمن باحلق والصرب على  
من مل يؤمن يف البداية لعله بعد ذلك يؤمن باحلق والعمل ليل وار وسراً وعالنيـة  

ويف كل هذه األحوال البد من ) ال متنن تستكثر ( إليصال احلق دون ملل وكلل 
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لتجاء إىل اهللا والتحصن به والتوكل عليه توكل حقيقـي  اليقني بالنصر اإلهلي واال
  ) ال قوة إال باهللا(مبعىن أن يكون العبد مصداق لآلية الكرمية 
  

  مع قومه) ع(إضاءات من محاججة نوح 
كجميـع  ) ع(نوح . ) ١٥:نوح() … أَلَم تَروا كَيف خلَق اللَّـهُ سـبع سـماوات طباقـاً    ( 

صالح الفساد العقائدي والتشريعي واألخالقـي واالجتمـاعي   األنبياء أرسلوا ال
والسياسي واالقتصادي وحججهم بسيطة خالية من التعقيد ال حتتـاج إىل النظـر   
الكثري والتحقيق اخلطري ليتضح إا احلق املبني ولكنها عندما تلقى على قوم لوثوا 

قيد واإلام ألا ألقيت فطرة اهللا وصبغوا أنفسهم بغري صبغة اهللا تصبح يف غاية التع
  . على قوم هلم قلوب ال يفقهون ا وهلم آذان ال يسمعون ا 

  :واعتراضات القوم 
  .هود )) أي أنت كأحدنا وال نرى لك أفضلية (( ـ أنت بشر مثلنا ١
  هود . ـ اتبعك البسطاء ضعيفي الرأي ٢
  هود . ـ نظنك كاذب أنت ومن معك ٣

عن حمور الرسالة والقضية املطروحة للمناقشة فهذه  ومجيع هذه االعتراضات بعيدة
مغالطات وسفسطة بل هي اعتراضات واهية يقنعون ا أنفسهم املتكربة ويستخف 
ا العلماء املستضعفني يف األمور الدينية واتباعهم ومقلديهم الذين يغلب علـيهم  

( والدنيويـة  املأل أصحاب السلطة الدينية )  قال املأل مـن قومـه  ( اجلهل والعمى 

  ي ضَـاللٍ مُـبِنياَك فرليس فقط ظالل بل مبني واضـح   )٦٠:األعراف() إِ�َّا لَن

الن نوح جاء ليدعو الناس إىل عبادة اهللا واملساواة والعدالـة  !! جلي بالنسبة هلم 
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والرمحة والتقوى وهذه األمور تعترض مسريم الشيطانية يف اسـتخفاف النـاس   
يوية وما جتلبه هلم هذه الرئاسات الباطلة من تـرف وجـاه   وقيادم الدينية والدن

( بل يكفي أن يقول املأل ) ع(وقدسية مزيفة وهلذا فال داعي للنظر يف ادعاء نوح 
أن نوح يف ظالل مبني جلي ليقول مجيع الناس الـذين  ) القيادة وخصوصاً الدينية 

  انسوا التقليد واالتباع األعمى أن نوح يف ظالل مبني 

 ))ونيمماً عكَا�ُوا قَو ا إِ�َّهُمنكَذَّبُوا بِآيات ينا الَّذقْن٦٤:األعراف() أَغْر(   

  
  )ع(إضاءات من دعوة إبراهيم

مـا هـذه   … (املواجهة بشدة وقسوة ال لني فيها ، فإبراهيم يواجه قومه فيقول  -١
 فُونــاكــا علَه ــي أَ�ْــتُميــلُ الَّتاثالتَّم *قَــالُوا وينابِــدــا عَــا لَه�اءَا آب�ــدج * قَــالَ لَقَــد
ي ضَاللٍ مُبِنيف اؤُكُمآبو أَ�ْتُم تُملُّوا …كُنتُو أَن دعب كُمامنأَص نيدلَأَك تَاللَّهو

 بِرِيناملواجهة تنتقل بسرعة عجيبـة مـن اجلـدل    ها  )٥٧-٥٢األنبياء() مُـد

) الفأس ( ار باليد واستخدام السالح الفتاك يف حينها واحملاججة اللسانية إىل اإلنك

 )    جِعُـونري ـهإِلَي لَّهُـملَع جُذَاذاً إِلَّا كَبِرياً لَهُـم لَهُمعوجاءوا بـإبراهيم   )٥٨:األنبياء() فَج

املؤمن الوحيد بني مجوع علماء ضاللة ومقلدين عميان وعبيد طاغوت ومل يستسلم 

قَالُوا أَأَ�ْـت فَعلْـت   ( اللني بل واجههم بقسوة وشدة ، سألوه إبراهيم ومل يتخذ جانب 
قَالَ بلْ فَعلَـهُ كَـبِريُهُم هـذَا    ( فأجام بسخرية وكم  )٦٢:األنبياء() هذَا بِآلهتنا يا إِبراهيمُ

قُونطنكَا�ُوا ي إِن أَلُوهُمـ .  )٦٣:األنبياء() فَاس وثتم اسألوهم يا عميان يا من ل
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فطرتكم اليت فطركم اهللا عليها اسألوهم يامن صبغتم أنفسكم بصبغة غري صبغة اهللا 
اسألوهم يامن حجبتم أنفسكم بعلوم مليئة باجلدل والسفسطة الشيطانية وادعيتم 

لَقَد علمت ما هؤُالء ( فلم جيدوا جواباً له إال ! إا متثل الدين اسألوهم يا منكوسني ؟
 قُـونطنفأجاب هذا النيب العظيم هـذه اجلماعـة امللعونـة    .  )٦٥:األنبياء() ي

قَالَ أَفَتَعبُدُون من دُونِ اللَّه ما ال يـنفَعُكُم شـيئاً وال يضُـركُم    ( املنكوسة بغلظة 
 *  لُـونقأَفَـال تَع دُونِ اللَّه نم بُدُونا تَعملو ٦٧-٦٦األنبياء () أُفٍّ لَكُم( 

 ). بُدُونتَع تُما كُنم تُمأَيقَالَ أَفَر * مُوناؤُكُمُ الْأَقْدآبو ـي إِلَّـا     * أَ�ْتُمل ـدُوع فَـإِ�َّهُم
 نيـالَمالْع بإال ) ع(ويف النهاية مل جيدوا جوابا إلبراهيم . ) ٧٧-٧٥الشعراء () ر

) ا�ْصُرُوا آلهتَكُم إِن كُنتُم فَـاعلني قَالُوا حرقُوهُ و( النار اليت استعرت يف اجوافهم 

( وهنا متتد يد الرمحة اإلهلية لتغشى هذا املؤمن الـذي غضـب هللا    )٦٨:األنبياء(

   يماهــر ــه كَيـــداً فَجعلْنـــاهُمُ * قُلْنـــا يـــا �َـــارُ كُـــو�ي بـــرداً وســـالماً علَـــى إِبـ وأَرادُوا بِـ
 رِينسا* الْأَخنيَج�رِ�َـا  * … هُ وبِأَم ـدُونهةً يمأَئ اهُملْنعج٧٣-٦٩األنبياء () و( 

 .  
بل هي مواجهة سريعة تتواىل فيها األحداث ) ع(ال مطاولة يف دعوة إبراهيم  -٢

  بسرعة مذهلة 
حتديد اهلدف والضربة اليت تقصم ظهر الباطل واالصطدام مع الباطل بقسوة  -٣

ملادية وما ألهل الباطل من سلطة دنيوية ودينيـة  وسرعة دون حساب للقياسات ا
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متكنهم من استخفاف الناس عندما يكون العبد على يقني أن ال قوة إال باهللا يواجه 
املاليني وحيدا دومنا اكتراث لعددهم وعدم الن عدده وعدته الواحـد القهـار   

  .سبحانه وتعاىل 
  : والخالصة

واملواجهة العلنية السريعة وطبعا هـذه  هي الشدة ) ع(أهم ما يف دعوة إبراهيم  
بـدعوة  ) ع(املواجهة كانت مسبوقة مبواجهة سرية كان من نتائجها أميان لـوط  

  . إبراهيم 
  

  إضاءة من دعوة إبراهيم ونوح 
إلثبات صـدقهما الن  ) ع(مل يتحدث القرآن عن معجزة جاء ا نوح أو إبراهيم 

لصحة الدعوة فدعوم عليهم السالم املعجزة تأييد لدعوة األنبياء وليست إثبات 
للعودة اىل الفطرة فطرة اهللا ال حتتاج إىل دليل ألا الفطرة اليت فطر الناس عليهـا  
وهي احلق وعبادة اهللا وحده وتسبيحه وتقديسه والتحلي باألخالق الكرمية الـيت  
فطر اإلنسان على حبها صبغة اهللا ومن احسن من اهللا صبغة فالفراش ينقض على 

لنور ولكن عندما خترب جمساته البصرية يركن إىل الظـالم وهكـذا اإلنسـان    ا
فاألنبياء واملرسلني يقومون حبجة اهللا البالغة ويرفعون احلجب عن بصرية اإلنسان مث 
يتركونه خيتار أما يفتح عينيه ويتجه إىل النور وأما يغمض عينيه ويسدل على نفسه 

جعلُوا أَصابِعهُم فـي  ( ضها فوق بعض احلجاب ويتقوقع على نفسه يف ظلمات بع
  .) ٧: نوح()  آذَا�هِم واسَتغْشوا ثيابهُم وأَصروا واستَكْبرُوا استكْباراً



   ١٠ )  ١إضاءات من دعوات المرسلين ج(     أنصار اإلمام المهدي  
  

  

واعظم دليل على صدق األنبياء هو سريم املباركة وأخالقهم الطيبة وكل إنـاء  
  .بالذي فيه ينضح 

العظيمة اليت جاء ا األنبياء مل يعجـز أهـل   ومع هذه السرية الكرمية واملعجزات 
الباطل عن املعارضة باملغالطة والسفسطة الشيطانية وخصوصاً علماء الضاللة بعد 
أن صبغوا الناس بصبغتهم وهي تلك الصبغة الباطلة اليت عارضوا ـا صـبغة اهللا   

شيء سبحانه وهكذا صنعوا هلم أرضية خصبة يف اتمع اإلنساين لتقبل منهم كل 
  .وتتابعهم يف كل شيء فزهد األنبياء جنون ومعجزام سحر وحكمتهم شعر 

  
  إضاءات من دعوة موسى

 )    نيــن ســزِي الْمُح َج� كــذَل ــاهُ حُكْمــاً وعلْمــاً وكَ نى آتَيــتَو اسهُ وــد ــغَ أَشُ ــا بلَ لَمو (

   )١٤:القصص(
لعلم ، املدينـة عاصـمة   بعد أن آتاه اهللا احلكمة وا) ع(ها حنن ندخل مع موسى 

فرعون اليت مألها بالفساد والطغيان وقتل املؤمنني واالعتـداء علـى األعـراض    
وتسخري املستضعفني خلدمة آلته اإلجرامية الضخمة ، وهاهو موسى يقترب مـن  
رجلني أحدمها مؤمن إسرائيلي واآلخر رجس من جنود فرعون يريـد تسـخريه   

هانة اليت ضاق ا ذرعاً معظم بـين إسـرائيل   وإذالله واإلسرائيلي يأىب الذل وامل
فيقتل اللعني ويصفه من عمل الشيطان وصـنيعته وكمـا إن   ) ع(ويبادر موسى 

الشيطان عدو هللا مضد لعباد اهللا بني لكل صاحب فطرة سليمة ،كذلك هذا اللعني 
معركـة  . مع فرعون وحزبه الشيطاين اللعني ) ع(الفرعوين ، وتبدأ معركة موسى 

  .تكافئة بالقياسات املادية غري م
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من املدينة خائفاً يترقب متوسالً باهللا أن ينجيـه مـن القـوم    ) ع(فيخرج موسى 
بل ليتسىن له محل ) ع(الظاملني ال طلباً للحياة املادية اليت هي سجن ألمثال موسى 

  ) .ال إله إال اهللا ( راية 
ضالني بل محل علـيهم   وموسى هنا مل حيمل فأساً ليكسر صنم ميثل عقائد القوم ال

مباشرة وقتل أحدهم وحاول قتل اآلخر وهذه اخلطوة اكثر تقدماً مـن سـابقتها    
) ع(يف أحضان نيب عظيم هو شعيب ) ع(وبعد غيبة عشر سنوات قضاها موسى 

إىل مصر وهذه املرة حيمل رسالة إىل الطاغية فرعون ، رسالة محلها ) ع(عاد موسى 
قال لـه جبـار السـماوات    ) ال قوة إال باهللا ( ها وهو يف طريق العودة ومحل مع

وسبحانه وتعاىل اعلم مبا يف  )١٧:طـه()  وما تلْـك بِيمينـك يـا مُوسـى    ( واألرض 

ميني موسى ، عصا حبسب قياسات احملجوبني باملادة ، ال ميكن إن تكـون سـالح   
حينـها   قوات فرعون املسلحة بأحدث أنواع األسـلحة يف ) ع(يقاتل به موسى 

ا حية تسعى بقوته اليت قامـت ـا السـماوات    ولكن اهللا سبحانه وتعاىل جعله
ومع إن هذه اآليـات  . واألرض وجعل يد موسى بيضاء من غري سوء آية أخرى 

عظيمة ولكن سالح موسى مل يكن العصا أو اليد البيضاء املعجزة بل إن سـالح  
ومل تكن هذه اآليات بالنسـبة  ) ال قوة إال باهللا ( موسى القوي الذي ال يقهر هو 

ودخل موسى على الطاغية فرعون وهـو  . أي لريى من آيات ربه الكربى ملوسى 
ذلك املعـىن الـذي صـري    ) ال قوة إال باهللا ( حيمل يف صدره ذلك املعىن العظيم 

أخس من الذباب بل مل يكونـوا يف  ) ع(فرعون وهامان وجنودمها يف عني موسى 
( فرعـون  يف جملـس  ) ع(هـارون  ) ع(احلقيقة شيئاً مذكورا ، وهتف موسى 

إِ�َّا قَد أُوحي إِلَينا * جِئْناكَ بِآية من ربك والسالمُ علَى منِ اتَّبع الْهُدى 
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واخذ الطاغيـة    )٤٨-٤٧طـه () أَن الْعذَاب علَى من كَذَّب وتَولَّى

( مث اعرض اللعـني  … ما بال القرون األوىل ؟ … يكابر وجيادل ، من ربكما ؟ 

فَلَنأْتينـك بِسـحرٍ مثْلـه فَاجعـلْ     * قَالَ أَجِئْتَنا لتُخْرِجنا من أَرضنا بِسحرِكَ يا مُوسى 
   ىكَا�ـاً سُـوم ال أَ�ْـتنُ وفُهُ �َحداً ال �ُخْلعوم كنيبا وننيوتكرب  )٥٨-٥٧طـه () ب

يف حبر آثامهم ليكونوا عربة لفراعنة فرعون وجنوده وحق عليهم العذاب فأُغرِقوا 
  .هذا الزمان وجنودهم ،فهل من معترب قبل أن حتق الكلمة 

  
  -:أمور منها ) ع(واهم ما يالحظ من دعوة موسى 

بقتل أحد زبانية فرعون وهذا املوقف يف غاية الشدة فالقتـل  ) ع(بدأ موسى  -١
إال اهللا فما الذي جعله  والقتال عادة يكون آخر وسيلة للدعوة ولنشر كلمة ال إله

  :واحلقيقة هناك عدة أسباب منها! هنا أول خطوة ؟
أن موسى كان يف مواجهة طاغية متسلط على رقاب الناس يقتل ويسلب ) أ

وينهب ويستضعف أهل األرض دومنا رادع ، فكان عمل موسـى املبـارك   
يم بقتل هذا اجلندي الشيطاين طعنة جنالء لفرعون وحزبه وجنوده ورادع عظ

  .هلم 
كان هلذا العمل اثر عظيم يف تشجيع بين إسـرائيل وتثـويرهم علـى    ) ب

بعـد  ) ع(فرعون وجنوده ويئتهم للثورة املستقبلية اليت قام ـا موسـى   
  .عودته
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كثائر على ظلـم  ) ع(كان هلذه العملية أمهية يف إظهار شخصية موسى ) ج
العظيم الذي سيقوم فرعون وجنوده وتعريف بين إسرائيل أمهية هذا القائد 

  .بتخليصهم من فرعون وجنوده فيما بعد 
كان هلذه العملية أمهية يف دفع مة مواالة فرعون لعنه اهللا عن موسـى  ) د
  .واليت تلبس ا عليه السالم النه كان ربيب لفرعون ويعيش يف قصره ) ع(

ة بعد دعوة موسى من مدين اختذت الدعوة اىل احلق شكالً آخر هـذه املـر   -٢
باللني لعل فرعون أو أحد أعوانه يتذكر أو جنوده أو خيشى اهللا سبحانه ويـدين  

الذي كان عزيزاً ووزيراً مللكهم السابق واىل هذه ) ع(ويوسف ) ع(بدين يعقوب 
) ع(وإسحاق وإبراهيم ) ع(الفترة مل يايت موسى بالشريعة الناسخة لشريعة يعقوب 

يعمل ا إال حبسب أهواء وخترصات علماء وهي احلنفية ،مع أا كانت حمرفة وال 
  دين إسرائيل الشيطانية 

يف مصـر  ) ع(كانت هناك عقوبات إهلية وآيات ربانية رافقت دعوة موسى  -٣
لعل فرعون وجنوده أو املتكربين من بين إسرائيل  مثل قارون يؤمن ومـن هـذه   

يتوسـلون  العقوبات هي ان ماءهم صار دماً وامتألت أرضهم بالضفادع وكانوا 
ليدعوا اهللا فريفع عنهم العذاب ومع ذلك مل يؤمن ملوسى إال ذريه من ) ع(مبوسى 

  .قومه ويا لألسف ويا للحسرة على العباد 
والذين آمنوا معه وخروجهم ) ع(يف اية الدعوة كانت هناك هجرة موسى  -٤

من مصر خائفني من فرعون ومأله وحزبه وجنوده أن يتسلطوا عليهم ويـؤذوهم  
ويقتلوهم فلما تراءت الفئتان ظهر هذا اخلوف املستشري يف مجاعة بين إسـرائيل  

فقالوا إنا ملدركون من فرعون وجنوده ولكن موسى . املؤمنة أميان ضعيف متزلزل 
زجرهم ونبههم ام مهاجرون اىل اهللا الواحد القهار قال كال أن معـي ريب  ) ع(



   ١٤ )  ١إضاءات من دعوات المرسلين ج(     أنصار اإلمام المهدي  
  

  

وألف عني الجل عـني تكـرمُ    ) ع( سيهدين فنجا مجاعة إسرائيل إكراماً ملوسى
  واغرق فرعون وجنوده فبعداً هلم 

  
  )ع(إضاءات من دعوة عيسى 

هي من اعقد واصعب أنواع الدعوة إىل اهللا سبحانه ) ع(احلقيقة إن دعوة عيسى 
وذلك ألا كانت يف جمتمع املفروض انه جمتمع أميان مل تتلوث عقائده بشرك وثين 

عليه مواجهة علماء واحبار بين إسرائيل املتمرسني  كانت) ع(بني كما إن عيسى 
بالكالم واجلدل يف العقائد وغريها من األمور الدينية وهلذا امتازت دعوة عيسـى  

   -:بأمور منها 
وحواريـه   ) ع(وكان ابرز مصداق هلذا الزهد هو عيسـى  : الزهد يف الدنيا  -١

هاره إىل الناس عـالج  يف إظ) ع(األثنا عشر وكان هذا الزهد الذي بالغ عيسى 
حلالة الترف املستشرية يف علماء بين إسرائيل الذين انسوا احلياة حتت سلطة الكفار 
الرومان وأمسوا كاحليوانات يف املعالف ال يهمهم إال التقمم واألكتـراش وـذا   

وحواريه لبين إسرائيل واليهود بل وللناس مجيعا ما جيب أن يكون ) ع(اظهر عيسى
امل الرباين العامل املخلص هللا من األعراض عن الدنيا واإلقبال علـى  عليه حال الع

اآلخرة وخصوصا يف اتمعات اإلنسانية اليت أكها التسلط الطاغويت ومل يبقـى  
فيها للفقراء رغيف يقتاتون به بكرامة كما ومل يبقى هلم منـهج فكـري سـليم    

تماعي ومن هنا كان زهد يستضيئون به بعد أن أغرقهم يف الفساد األخالقي واالج
عيسى وحواريه فضيحة أخزت علماء بين إسرائيل وأظهرت للنـاس الصـراط   
املستقيم واملنهج القومي الذي جيب أن يسلكه العامل الرباين والقائد اإلهلي ليكـون  
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نورا يستضيء به الناس ويقتدون به وخملصا هلم من سلطة الطاغوت وقائدا اىل اهللا 
  .الواحد القهار 

اليهود مل يكونوا يعبدون األصـنام عنـدما   : اإلخالص يف عبادة اهللا سبحانه  -٢
بعث عيسى ولكنهم كانوا يدفعون اجلزية لقيصر وكانوا يتابعون علماءهم يف كل 

اتَّخَـذُوا أَحبـارهُم ورُهبـا�َهُم أَربابـاً مـن      ( ما يشرعون هلم ويقلدوم تقليد أعمى 
يح ابــن مــريم ومــا أُمــرُوا إِلَّــا ليعبُــدُوا إِلَهــاً واحــداً ال إِلَــه إِلَّــا هُــو           دُونِ اللَّــه والْمســ 

 ـرِكُونا يُشما�َهُ عحوهذه األعمال هي شرك باهللا سبحانه وتعاىل  )٣١:التوبة() سُب

فهم مل يكتفوا بترك اجلهاد ورفض تواجد قوات الرومان الكـافرة علـى األرض   
ض املوحدين بل عملوا على تقوية دولة احملتـل والطـاغوت وتثبيـت    املقدسة ار

سلطانه بدفع اجلزية لقيصر الروم ليمسوا ذا العمل عبدة طاغوت ال موحـدين  
يعبدون اهللا وان ادعوا ذلك مث ام تابعوا علماءهم عندما خالفوا شريعة األنبيـاء  

هللا سبحانه الن العلمـاء  واألوصياء وهذا العمل عبادة للعلماء الضالني من دون ا
الضالني يضعون رأيهم مقابل تشريع اهللا سبحانه ويطالبون الناس باتباعهم ويومهون 
الناس أن طاعتهم هي طاعة اهللا بينما يف مثل هذه احلالة تكون طاعتـهم طاعـة   

يعلم الناس ويبني هلـم هـذه   ) ع(للشيطان لعنه اهللا وأخزاه وهلذا انربى عيسى 
ويدعوهم لإلخالص يف عبادة اهللا سبحانه وتعـاىل مـرة وللكفـر    احلقائق اإلهلية 

بالطاغوت وحماربته وهدم أركان دولته االقتصادية والعسكرية واإلعالميـة مـرة   
الناس للتمرد على علماء بين إسرائيل الـذين نصـبوا   ) ع(أخرى يدعوا عيسى 

قتفاء آثـارهم  أنفسهم للتشريع مقابل اهللا سبحانه وتعاىل ودعوا الناس لطاعتهم وا
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فاضلوا الناس بعد أن كانوا هم أنفسهم ضالني حيث جعلوا أنفسهم أربابا تعبد من 
  .دون اهللا سبحانه وتعاىل 

بدون عدل ورمحة متسي احلياة مظلمة ليس فيها إال احليـف  : العدل والرمحة  -٣
 واجلور والقسوة واألمل ، والطاغوت بال عدل وال رمحة فباجلور والغلظة والقسوة

يبقى فرعون ومنرود وقيصر وأمثاهلم على كرسي احلكم ويسيطرون علـى دفـة   
القيادة الشيطانية ليقودوا اتباعهم ومن سار يف ركبهم إىل هاوية جهـنم ، ومـن   
يتوقع من طاغية شيء من الرمحة والعدل يكون كمن يريد أن يشم من جيفـة أو  

هو العـدل والرمحـة   ) ع( جناسة ريح طيبة وهلذا كان السالح القوي بيد األنبياء
ينشر ويدعو للعدل والرمحة يف اتمع العـدل الـذي   ) ع(وهكذا انطلق عيسى 

ضيعه علماء بين إسرائيل عندما استأثروا بأموال الصدقات واخذوا يشرعون وفق 
أهواءهم وخترصام العقلية اخلرقاء والرمحة اليت مل يعرفها الناس يف ظل الطاغوت ، 

حىت جبات الضرائب الذين يعملون لقيصر بشكل مباشر ) ع(ومشلت رمحة عيسى 
فحاول استنقاذهم وختليصهم من النهاية السوداء املظلمـة الـيت تنتظـرهم إذا    

  . استمروا يسريون يف ركب قيصر 
  

  إضاءات من دعوة محمد
  )صلى اهللا عليه واله وسلم (

األنبياء وزيادة دعوة مشولية عامة فكأن فيها ما يف دعوات مجيع ) ص(دعوة حممد 
وهذا املعىن ورد يف احلديث فما يف التوراة واإلجنيل والزبور كله يف القرآن قـال  
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شرع لَكُم من الـدينِ مـا وصـى بِـه �ُوحـاً والَّـذي أَوحينـا إِلَيـك ومـا          ( تعاىل 
   )١٣:الشورى()  نوصينا بِه إِبراهيم ومُوسى وعيسى أَن أَقيمُوا الدي

وقف يقارع علماء ثالث ديانات إهلية حمرفة هـي احلنفيـة   ) ص(فنجد الرسول 
واملسيحية واليهودية ومن الواضح أن الوقوف بوجه عامل اهلي منحرف سـواء يف  
العقيدة أو يف التشريع وفق هواه اصعب بكثري من الوقوف بوجه وثين أو ملحد ال 

امل اإلهلي الضال يتأول كالم اهللا وفق هواه ويرسم يؤمن بوجود اهللا وذلك الن الع
العقائد اإلهلية وفق هواه ويضع احلجج واملغالطات ليثبت إن باطله حق فصـاحب  

ه  ) ( ص(الفتنة ملقى حجته كما قال  آل مفتتن ملقى حجته إلى انقضاء مدت
ومن هنا أقول لو .  ٨٢ص ١اليعقويب ج) فإذا انقضت أحرقته فتنته في النار 

بالدعوة اإلسالمية ملا استطاع نيب غريه النهوض ا فتحمـل  ) ص(ينهض حممد  مل
بأيب وأمي ما مل يتحمله بشر غريه وقام بالدعوة يقارع علماء الظاللة والطواغيـت  

بابه كما ) ع(املتسلطني على الناس ، مرة بعلمه الذي مل يتحمله غريه سوى علي 
ا    ( وصفه هو  ي بابه م وعل ة العل ومرة أخرى يقارعهم بالقوة الـيت   ) أنا مدين

استمدها من توكله على اهللا الذي مل يعرف له مثيل وقف يف الطائف ممتلئ بـاألمل  
على أحجار أدمت بدنه الشريف يناجي ربه بكلمات التزال ترتعش قلوب املؤمنني 

ة       ( عند مساعها وتفيض أعينهم من الدمع  وتي وقل ك أشكو ضعف ق الهي إلي
ى   ارب المستضعفين وأنت         حيلتي وهواني عل ى من تكلني ي الناس إل

م تكن غضبت      ربي ، إلى عدو ملكته أمري أم إلى بعيد فيتجهمني إن ل
ال يبايل عند ما يغري هؤالء السفهاء صـبيام  ) ص(حممد ) …  علي فال أبالي

لريموه باحلجارة  وتسيل من بدنه الدماء ويهان يف سبيل اهللا وال يبايل إن كذبـه  
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نه يتأمل عندما ال يؤمنون النه يرى جهنم مستقرة يف اية الطريق الـذي  الناس ولك
مرة يدعو إىل سبيل اهللا باحلكمـة واملوعظـة   ) ص(يسلكونه وهكذا ض حممد 

احلسنة ومرة جيادل باليت هي احسن ومرة يقاتل الكفار واملنافقني ويغلظ علـيهم  
وال هوادة مواعظ وجدال راحة ) ص(ثالثة وعشرين سنة مل يعرف فيها رسول اهللا 

) ع(وقتال ودعوة إىل اهللا حىت النفس األخري ويف أخر أيامه خيرج متكئاً على علي 
ليحث الناس على القتال واخلروج مع أسامة ابن زيد ، ويف نفـس  ) ع(والعباس 

مـا أَ�ْزلْنـا علَيـك    * طـه  ( الوقت طاعة لربه وعبادة بالغ فيها حىت خاطبـه اجلليـل   
 ـقَى الْقُـرتَشل ص(وكرم وزهد يف الـدنيا حـىت قـال     )٢-١طـه () آن (

والذي نفسي بيده لو آان لي مثل شجر تهامة نعمًا لقسمته  (( للمسلمني 
ومل يأخذ من أموال الغنائم ))  بينكم ثم ال تجدوني آذوبا وال جبانا وال بخيال 

عيشة فرتلت على كثرا إال القليل والكفاف حىت اشتكت حفصة وعائشة لضيق امل
آيات االستبدال املعروفة يف القرآن وياليت لنا اليوم مسلمني يقتدون ولو مبعشار 

  . أذن لظهر اإلسالم على الدين كله ) ص(سرية حممد 
فيها كل مايف دعوات األنبياء السابقني فالدعوة بلـني  ) ص(ودعوة الرسول حممد 

داء اهللا توعدهم بـاألذى  ورمحة مث اهلجوم بشدة وقسوة ، تكسري األصنام قتل أع
يف غاية اللني والرمحة والرقة مع املؤمنني ) ص(الدنيوي واألخروي ،كان الرسول 

ويف غاية الشدة والغلظة والقسوة مع الكافرين وهذا امليزان احلق اإلهلي ال ميكـن  
نفس حتمل اجلنة يف ) ص(أن حتتمل تناقضته الظاهرية إال نفس عظيمة كنفس حممد 

 اليد األخرى لتعرضها على الناس فتبشر املؤمنني وتنذر وتزجر ودد يد والنار يف

 )١٠٥:اإلسـراء () وبِالْحق أَ�ْزلْناهُ وبِالْحق �َزلَ وما أَرسلْناكَ إِلَّـا مُبشـراً و�َـذيراً   ( الكافرين 
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قَيمـاً  * اب ولَـم يجعـلْ لَـهُ عوجـا     الْحمدُ للَّه الَّذي أَ�ْزلَ علَى عبده الْكتَ( وقال تعاىل 
          اتحـالالص لُـونمعي ينالَّـذ نينمالْمُـؤ ـرشيُبلَدُ�ْـهُ و ـنيداً مـدأْسـًا شب رذيُنل

   )٢-١الكهف () أَن لَهُم أَجراً حسناً

ـ  ) ص(واهم ما امتازت به دعوة الرسول  ة وان هي أا خامتة الرسـاالت اإلهلي
التبشري واإلنذار والوعد والوعيد الذي جاء به املرسلني آن وقت تنفيذه وان املنفذ 

وبالتايل فقد اقتـرب الوعـد   ) ع(وهو األمام املهدي ) ص(هو من ذرية الرسول 
احلق الذي وعده اهللا سبحانه وتعاىل جلميع األنبياء واملرسلني واقترب يوم الوعـد  

أَتَى أَمرُ اللَّه فَال ( لعنه اهللا وانه يوم ايته ، قال تعاىل املعلوم الذي ُوعد به إبليس 
  ـرِكُونـا يُشمالَى عتَعا�َهُ وحجِلُوهُ سُبتَع(وقـال تعـاىل    )١:النحل()  تَس  باقْتَـر
 رِضُـونمُع ي غَفْلَةف هُمو ابُهُمساسِ حلن(وقـال تعـاىل    )١:األنبياء() ل  ـتباقْتَر

 )٢-١القمر ()      وإِن يروا آيةً يُعرِضُوا ويقُوُلوا سحرٌ مُسـتَمر * عةُ وا�ْشق الْقَمرُالسا

وأخرياً أقول أن يف دعوات املرسلني الكثري الكثري الذي يستفاده منه املؤمن ليصبح 
وال ميسي عدو مـن أعـداءه ، ويف دعـوات    ) ع(ويل من أولياء اإلمام املهدي 

أن خيوض هيجاءه ) ع(رسلني حق البد للمؤمن الذي يريد نصرة اإلمام املهدي امل
فمن عناء وبالء وجهد وجهاد وقتل وقتال واآلم رمبا تتجاوز البـدن إىل الـنفس   
والروح ، إىل سخرية وكم واستهزاء ، اىل اخلذالن وقلـة الناصـر ، اآلم واآلم   

  .واآلم 
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 )  ــذ ــولُ والَّ ــولَ الرسُ ــه    حتَّــى يقُ ــر اللَّ َص� أَال إِن ــه ــرُ اللَّ تَــى �َصــهُ م عــوا م ين آمنُ
 )٢١٤: البقرة()قَرِيبٌ


