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Abstract
Story Telling has been one of the most effective methods not in teaching only,
but rather it is also the best instrument for preaching and indoctrination.
Preaching Islam or "Da'awah wa Al-Irshad" is a great religious obligation as it is
evident from its teachings. This object in view, Quran has very vehemently
emphasized on this compulsory component of Islam as to awake the Muslims to
strictly abide by the Islamic teachings and persuade the non-Muslims to embrace
Islam as being the best religion. Keeping in view its importance, the Holy Quran
has narrated several stories of different Prophets (AS) and other nations to make
people learn from the same and improve their methods of "preaching". By
reading these stories the Last Prophet (SAWS) and his companions were
encouraged not to be dis-appointed from the denial of the infidels/"Mushriks" of
Makkah.In this article, benefiting from the verses of the Holy Quran wherein the
sacrifices and extraordinary efforts of the great preceding apostles (SA) are
discussed, a detailed critical review has been presented.
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،الدعوۃ واالرشاد فريضة مهمة شرعية دينية تبعا ال رشادات القران و تعليمات االسالم
هذا هو السبب ان عددا کبيا من املسلمني ما زالوا مشغولني حبمد هللا فی هذه الشعبة
طو ل ا لليل و طول النهار۔ ال توجد قط ان حية من احناء العامل اال و هي تکون
مشغولة فی اجراء الدعوة و االرشاد فی حني بعد حني۔ الداعی الی هذا هو قول هللا
:تعالی فی کالمه اجمليد
1

""کنتم خدر امة اخرجت للناس اتمرون ابملعروف و تنهون عن املنکر

 جامعة ومين مردان، قسم العلوم اإلسالمية،األستاذ
 جامعة ومين مردان، قسم العلوم اإلسالمية،احملاضرة
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هذه االية تشير الی مکانة الدعوة واال رشاد فی بيئة مسلمة و غيهاوايضا الی
القيام ابداء هذه الفريضة،و فی مکان اخر قد وضح هللا تعالی هذه النکتةابسلوب
آخر کما قال:
"و من احسن قوال ممن دعا الی هللا و عمل صاحلا و قال اننی من
2
املسلمني"۔
فثبت ان الدعوة واالرشاد عمل حسن حييه هللا و يطلب من العباد ان يقوموا به فی
کل حال من االحوال ،ولکن قبل ان نبحث عنها ابلتفصيل ال بد ان نعرف معانيها
اللغوية و املصطلحة ۔ قد وضحت معنی"الدعوة" مبثال کما جیری:
"دعا الرجل دعوا و دعاءا :ان داه ' واالسم "الدعوة" و دعوت فالان آی
3
صحت به و استدعيته"
وزاد فيه الزخمشری النکتة االخری و قد وضحها کما يقول:
4
"دعاه الی الوليمة و دعاہ الی القتال والنبی داعی هللا و هم دعاة احلق"
و هكذااتی امام راغب مبعناها االصلية القريبةالی احلقيقة و قال:
5
"الدعاء الی الشیء ' ای احلث علی قصده"
و معنا ها االخری اللغوية هي التی ذکرها آدم اآل لوری:
6
"الدعوة لغة الصيحة والنداء' والدعاية مرادفة للدعوة"
و صادفت خالل التفتيش قوال آخر التی توضح معنی الدعوة واالرشاد اواالمر
ابملعروف والنهي عن املنکر و هي التی اورد هبا الشيخ علی حمفوظ ،صاحب "هداية
املر شدين" فی نفس الکتاب و يقول:
الدعوة من الدعا الی الشیء مبعنی احلث علی قصده و فی العرف حث
الناس علی اخلری واالمر ابملعروف وا لنهن عن املنکر ليفوزوا سعادة العاجل
7
واالجل"
و قيل ان ا لدعوة اصطالحا هي:
8
"صرف انظار الناس و عقوهلم الی عقيدة تفيدهم او مصلحة تنفعهم"
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و بعضهم قد اتوا مبعانی تقرب معانی العامة املستعملة عندان آی "التبليغ" ،و قال
الدکتور امحد غلوش " ان "الدعوة" معنا ها االصطالحية يستعمل فی املعننی التنی تلی
فی التحت" )1( :االبالغ و االشاعة" و (" )2الدين"۔ و مثاله اذا يقال فی حق
شخص "هذا من رجال الدعوة " فتکون معناه"انه رجل يقوم بعمل ابالغ و نشر
الدين" و لو قيل" :اتبعوا د عوة هللا" ،فيکون معناه ":اتبعوا االسالم۔ فيعرفوهنا حسب
معناها االولی کما يلی" :العلم الذی تعرف کافۃ احملاوالت الفنية املتعددۃ الرا مية
الی تبليغ الناس االسالم مبا حوی من عقيدۃ و شريعة و اخالق" ولو تستعمل
"الدعوة" مبعنی دين االسالم فتعرف کما تلی" :الدعوة االسالمية هي الدين الذی
ارتضاه هللا تعالی للعلمنی و انزل تعاليمه و حيا علی رسول هللا و حفظها فی القرآن
9
الکرمی و بينها فی السنة النبوية"
و لو نضيف قليال من االشياء فی التعريفنی االولينی فستآخذ صورة کما تلی" :هي
جذب انظار الناس و عقوهلم لتبليغهم االسالم مبا حوی من عقيدة و شريعة و اخالق
و تنفعهم فی الدنيا واآلخرة ابحلکمة واملو عظة واجلدال احلسن حيث قال هللا تعالی:
(ادع الی سبيل ربک ابحلکمۃواملوعظۃ احلسنة و جادهلم ابلتی هي احسن)۔
10

الدعوة و االرشاد عمل مقبول عندهللا و مطلوب من کل مسلم حسب االرشادات
التی مضی ذکرها انفا۔ ال سيما قول هللا الذی يذکر فی کل حنی من االحيا ن فی
حمافل الوعظ و النصائح الدينية اب خلصوص بفئات تسمی عندان (فی البيئات العجمية
خاصة) "جبماعات تبليغية" و هي کما قال هللا تعالی:
"ای ايها الرسول بلغ ما انزل اليک وان مل تفعل فما بلغت رسالته وهللا
11
يعصمک من الناس ان هللا ال يهدی القوم الظا ملنی"
و ظهر منها ان ا سم الثانی للدعوة واالرشاد هو "ابالغ الدين و نشره" الی الناس
الذين هم مل يعلموا حتی اآلن شيئا فی حق االسالم و القران۔ و اتفقت االمة علی
نشر و ابالغ الدين علی رغم االختالف بنی العلماء علی کونه فرضا عينا او فرضا
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کفائيا۔ لذالک کلما نقرأُ االایت التی سبق ذکر ها انفا فنحن حنث الناس علی
عمل الدعوۃ واالرشادونقوم به ابنفسنا ايضا۔ والسبب هو اآلایت مثل:
"ولتکن منکم امة يد عون الی اخلری و ایمرون اب ملعروف و ينهون عن املنکر
12
و اولئک هم املفلحون"
قد و ضح اللہ عمل الدعوة واالرشاد فی مکان آخر کما يقول:
13
"قل هذه سبيلی ادعوا الی هللا علی بصریة اان و من ا تبعنی"
تشری هذه اآلية واآلایت االخری مثلها ان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و امته و
اتبعيه "دعاۃ" و اقتضاء اتباعه هو ان کل واحد ال بد له ان يقدروا رسول هللا صلی هللا
عليه وسلم اسوة ال نفسهم فی هذا العمل ۔ کما هو وا ضح من قوله تعالی:
14
"لقد کان لکم فی ر سول هللا اسوةحسنة"
حسب توضيح بعض العلماء ،الدعوة واالرشاد فرض کفا ية و معناه ال بد ان يقوم
بعض املسلمنی الذين يعيشون فی حی آبداء فريضة الدعوة فی حالة اذا يکون قيام
کلهم عليها مستحال۔ اذا فعلوا بعضهم هذا ،تسقط الفرضية عن کتوف البواقی۔ و مع
هذا قد مسی بعضهم الدعوة "سنة مؤکدة" و بعضهم "فر ضا کفائيا"کما يقولون:
"ان الدعوة الی هللا عز و جل فرض کفاية اب لنسبة الی االقطار التی يقوم
فيها الدعاة' فان کل قطر حيتاج الی الدعوة والی النشاط فيها فهي فرض
کفايه اذا قام هلا من يکفی سقط وعن البا قنی ذالک الواجب و صارت
15
الدعوة لبا قنی سنة مؤکدة"
و ما عدا ذالک قد اتفق معهم علماء مثل شيخ احلديث املو الان سر فراز خان صفدر
فی تعينی الدعوة وا لتبليغ عمال فرضا کفاية کما و ضح فی کتا به ذخریة اجلنان فی
16
فهم القرآن۔
عند ان يف ابکستان الدعوة وا الرشاد او قل "التبليغ" (کما يسمی عند عامةالناس)
عمل مقبول عند عامة املسلمنی و لکن العلماء يعربوهنا بتعبریات شتی فلذالک جيب
ان اذکر اقوال بعض العلماء فی هذہ الناحية۔ جدير ابلذکر ان اذکر قول املفتی
االعظم اب کستان حمد شفيع فی ذيل تفسری سورة العصر و هو يقول:
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ت
ک ت
دہایہیدیہکاناکرصفاےنپلمعوکقڑآنو
اسوسرتںیماملسمونںوک کایبڑی
نت ت
س ےکتاعب رکانیل انتجامہاوررضوریےہ۔ اانتیہامہ ہیےہ'ہکدورسےاملسمونں
وک یھب اامین و لمع اصحل یک رطف البےن یک دقمور رھب وک شش رکے ور ہن رصف اانپ
لمعاجنتےکےئلاکیفہنوہاگ۔وصخاصاےنپالہوایعلاوراابحبونیقلعتمےکاامعل
ن
ہئیس ) (Sinful deedsےستلفغ بڑانت اینپ اجنت اک راہتس دنب رک ات ےہ ،ارگ ہچ
ت
ک ث
وخد وہ ےسیک یہ اامعل اصلجہ اک تادنب وہ۔ اس ےئل قڑآن و دحی ںیم ہڑ املسمن رپ اینپ
دقرت ) (potentialityےک اطمقب دوعت و غیلبت (ارم تارعملوف اور یہن نع
ن
ت
ارکنمل) قڑض ایک ایگ ےہ۔ اس اعمےلم ںیم رصف وعام ںیہن ہکلب تہب ےس وخاص ی
تلفغںیمالتبمںیہاوررصفوخدیہلمعرکےنوکاکیفھجمسےھٹیبںیہ۔

17

فی هذہ السورۃ (سورۃ العصر) قد امر اللہ املؤمننی ان يتبعوا امر هللا خباصة و هو ان
قيامهم ابرشادات القرآن وا لسنة انفسهم وحدة ال تنقذهم من وظيفتهم لدعوة الناس
الی صراط الدين ،الن اتباعهم الدين ابنفسهم بغری هداية املسلمنی اآلخر الی هذا
لطريق ليس عمل مقبول۔ العمل الذی هو مقبول عند هللا هو ان يقوموا بتوصية آهلم'
اوالدهم و احباهبم و متعلقيهم االخر۔ الن صرف النظر عن اعماهلم السيئة سوف
تسدد صراط جناهتم ولو کان اعماهلم کلها حسنة و مقبولة۔ لذالک فرض علی کل
مؤمن حسب استطاعته الدعوة وا لتبليغ (االمر ابملعروف و النهي عن املنکر)۔ ليس
فقط عامة الناس مشغولنی فی هذہ الغفلة بل هناك جم غفری من اشخاص خاصة
الذين هم قد وقعوا فی هذہ الکسالة۔
"االمر اب ملعروف والنهي عن املنکر" و "الدعوة واالرشاد" و"التبليغ" هذہ املصطلحات
الثالثة لکلها معنا واحداحسب اللغوية۔ و هناك کثری من الناس حبمدهللا اهنم يقيمون
هبذہ الفريضة تبعا الحکام القرآن و ارشادات االسالم۔ ولکن املهم فيه هو ان ال ميل
املرشد اواملبلغ فی فرضه من اعرا ض احلمقی و عامة الناس ،قد وضح هللا تعالی هذہ
النکتة فی قوله تعالی و هو يقول:
18
"خذالعفو وامر ابلعرف و اعرض عن الجھلنی
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الدعوۃ و ارارشادالعبادة املکتوبة ،و مهااهلدفان الکبریان لتخليق االنسان۔ الن احلياة
االنسانيةهي بصدد اخلطر لو مل نالحظ "فکرة اال مر ابملعروف و النهي عن املنکر" فی
حيا تنا الشعبية اليو مية۔ الن االنسان حسب طبعه النفسی کثریا ما ير غب بل يضطر
الی عمل غری مقبول او حرام فی حنی من االحيان۔ کما صرح به القرآن الکرمی فی
سورة يو سف و يقول:
19
ان النفس المارة اب لسوءاال ما رحم ربی ان ربی لغفور ر حيم۔
من املعلوم ان االنسان حيب حيا ات اجتما عية و لکن کلما جتتمع معشر کبری فی بيئة
وا حدة فتقع بينهم ،اوال نزاعات و مناقشات عا دية و لکن مبرور الزمن تشتد و تصری
عداوات او حروب مهلكة لو ال يکون عند هم رجل رشيد اورجال صاحلنی الذين
يقومون بفريضة"االمر ابملعروف والنهي عن املنکر"۔ هناك بعض من الناس يرتکوهنم
علی حاهلم و يذعمون ان اصالحهم هي فريضة الشرطة او احلرس الوطنی او هيئات
القا نونية الشعبية االخری۔ ولکن بغری مساعدة الر جال الصا حلنی و اشراف البيئة و
غریهم ال ميکن للشرطة و احلدس الوطنی واهليئات القانو نية االخری ان يقوموا هبذا
الواجب بطريقة مثلی۔ لذلک صرح الرسول الکرمی و خاطب الناس کلهم قائال:
"من رای منکم منکرا فا ليغریه بيده وان مل يستطع فبلسانه وان مل يستطع
20
فبقلبه و ذا لک اضعف االمیان"۔
وعلی الر غم هناك کثری من الناس فی بيئات خمتلفة يقعون فی بدعات او يقومون
ابعمال منکرات و السبب هو ميالهنم الفطری الی اعمال الغية ،او هم يصریون
اصيادا ال غواء الشيطان و حتريثہ فيقعون فی کبائر من املعصيات او صغائرها۔ و قد
بنی القرآن هذہ النکتة اب لصراحة حيث يوضح االحوال فی سو رة العلق۔ قال هللا
تعالی :
21
"کال ان االنسان ليطغی ان رآه استغنی".
قد ثبت من النصوص السابقة ان االمر ابملعروف والنهی عن املنکر او کما يسميها
الرجال االخر "الدعوة واالرشاد" او "التبليغ" کما يقال عند البعض ،عمل انفع للبيئة
البشرية فی کل من االحوال۔ تشری ايضا الی مکانة الدعوة واالرشاد فی حياهتا املدنية ۔
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ال بد ان يکون رجال اجملتمع صاحلنی عاملنی بتعليمات الدين االسالمی انقيادا
االرشادات االسالم۔ فاذا هو املرام فال بد ان نعرف و جند طريقة الدعوۃ التی تثبت
احسن الطرق کلها ونعلم ارکاهنا وعناصرها املهمة۔ فارکاهنا کما تلی:
 .1االخالص :البد ان يکون الداعی الی اللہ خملصا و طالب خي للمخاطب۔
 .2حسن اخللق :جيب للداعی الی اخلری ان يتزين حبلیۃاالخالق احلسنة۔
 .3حکمۃ :احلکمة اکرب الصفات التی حیتاج اليها کل من ا لداعني الی هللا۔
 .4السيطرة علی فهم طبائع الناس :ال بد للداعی ان يکون مزينا هبذه الصفة۔
 .5اصول عدم املعارضة و اجملادلة :کلما جید املخاطبني مصرين علی االعراض و
اجلدال فجدير له ان يرتكهم علی حاهلم۔ و لو يريد ان يقول شيئا فال بد ان يکون
خمتصرا و متقنا۔
تلک خالصة بيان بعض الکتب املکتوبة ابالردية علی مو ضوع الدعوة ولکن احرتاضا
من الطوالة و ضيق املکان فی هذہ املقالة املختصرة مل اذکر تفاصيلها۔ واآلن اکتفی
بذکر االسلوب القصصی کعنصر واحد فی هذا لطريق التی تفيد الداعی و املدعو
سوای۔ لذالک اشتمل االمام شاه ولی هللا الدهلوی تلک االسلوب فی اهم اساليب
القرآن۔ کما يقول:
"ليعلم ان معانی القرآن املنصوصة ال خترج عن مخسۃ علوم:
 .1علم االحکام :وهي الواجب واملندوب واملباح واملکروه واحلرام' سواء کانت من
قسم املعامالت' او من تد بری املنزل' او من السياسة املدنية' و تفصيل هذا العلم
منوط بذمة الفقية۔
 .2علم اجلدل :و هو احملاجئة مع الفرق االربعة الضالة :من اليهود والنصاری
واملشرکنی واملنا فقنی' و تبيان هذاالعلم منو ط بذمة املتکلم۔
 .3علم التذکری آبآلء هللا :و هو بيان خلق السموات و اهلام العباد ما حيتا جون اليه'
و بيان صفات هللا الکاملة۔
 .4علم التذکری اب ایم هللا :وهوبيان الو قائع التی احدثها هللا سبحانه و تعالی من
قبيل تنعيم املطيعنی' و تعذيب اجملرمنی۔
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 .5علم التذکری آبملوت و ما بعده :من احلشر والنشر و احلساب و امليزان وا جلنۃ
والنار۔ و تفصيل هذہ العلوم الثالثه و ذکر اآلحاديث و اآلاثر املتعلقة هبا ير جع
22
الی الواعظ و املذکر۔
بديهی من االحالة السابقة ان العلوم الثالثة اآلخریةاملذکورة فی املنت السابق هي التی
تتعلق هبا مقالتی۔ و هي االمور التی ابلعموم يقوم هبا الذين يدعون الناس الی هللا۔ و
فی احلقيقة کلها مهمة جدا ولکن حنن فی هذه املقالة نرکز علی النکتة الرابعة خا صة
و ابلثالثة والرابعة ضمنا۔
تو ضيحا لالمور املتعلقة اب الدعوة و االرشاد او االمرابملعروف وا لنهی عن املنکر او
"التبليغ" يقول الشاه ولی هللا ان "تفصيل هذہ العلوم الثالثة و ذکر اآلحاديث واآلاثر
املتعلقة هبا ير جع الی الواعظ واملذکر"۔ 23واسلوب القرآن فی بيان هذہ احلقائق هو
"قصصی" و يطلب السامع اذا يسمع اآلایت التی فيها قد ذکرت قصة من تلک
القصص ان يذکر تلک القصة للتذکری۔
فی اختيار اسلوب القصصی الظهار کثری من العلوم فی القرآن هلا سبب قوی و هو
ان کثریا من علماء النفس قد صرحوا هبا و اتفقوا فيها ان االسلوب القصصی هوالذی
حيبه االطفال والشبان وا لشيب کلهم سوای النه جيلب املخاطب الی احلق و تعليمات
االسالم جلبا سريعا ان فعا۔ قد ذکر الشيخ زکرایء فی کتا به "فضائل االعمال" ( فی
االردية)و قال :ال شک فيه ان قصص اشخاص الذين هم املقربون الی هللا و خا صة
مجاعة الصحابة (واالنبياء من قبلم -الراقم) الکرام الذين انتخب هللا ملصا حبة نبيه
الکرمی الذين يلزم علی الکل اتباعهم' فيجب علينا ان نفتش و نتحقق تلک القصص۔
و ما عدا ذلک خالل ذکر مقربی هللا تنزل رمحة هللا۔ عليهم۔ کما صرح به رئيس
االصفياء جنيد البغدادی :ان سرد حکاایت (اشخاص مقربنی الی هللا) هي جند من
جنو د هللا التی تقوی قلوب اتبعيهم۔ فسئال احد من الناس۔ هل عند ک دليل؟
فاجاب' نعم' "قد قال هللا تعالی:
و کال نقص عليک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاء ك فی هذه
24
احلق و مو عظة و ذکری للمؤ مننی ۔
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اذا حتققت هذہ احلقيقة ان االسلوب القصصی هو احد من االهم االسليب فی
الدعوة واالرشاد وهلا مکانة عليا فی الرتغيب وا لرتهيب فيلزم ان ںذکر بعض القصص
املهمة التی ذکرت فی القرآن۔ بعضھا تبنی احوال انبياء و بعض االخر تبنی احوال
الشعوب۔ فلو مرۃ جند فيها ذکر ابتالءات التی صادفها نبی من االنبياء فمرۃ اثنية
نقرافيها احلوادث التی قا بل شعبه وهكذا تذکر مرۃ االنعمة التی نزلت عليہ و علی
قومه۔
لو منضی حسب التاريخ فی تر تيبه فذکر القرآن اوال قصة آدم و ختليقه من الطنی۔ و
ايضا ذکر سجدة املالئكة ايلہ و رفض الشيطان ان يسجد و بعدها ذکرختليق حوا
عليها السالم ۔ وارتفاعهما الی اجلنة و آخریا نزوهلما الی الدنيا (االرض) و ذکر القرآن
الوقائع من حياهتما واملهم فيها هي تذکرة قصة هابيل و قابيل ۔و لکن مع هذا کله ما
وقع فی تلک االحوال شيئ قط الذی تتعلق اب لد عوۃ واالرشاد او االمر ابملعروف و
النهی عن املنکر ،ال نه ما کان يوجد خلق کبری يتبعون صراط الطاغوت فی تلک
الوقت فلذالک ما کان هناك هذا لعمل اجبارای فی تلک االایم۔
فی کتاب هللا قصص عديدۃ تذکر فيها احوال کثریة من االنبياء و لکن املطلوب ههنا
قصص االنبياء الذين کا نوا يقومون بو ظائف ابالغ الدين الی اممهم و غریهم۔ فال
جرم حنن نکتب ههنا احوال االنبياء الذين حتملوا مصاعب و مشاکل طول حياهتم فی
نشرالدين و اشاعته و تبليغہ الی الناس۔ والذين کانوا مشغولنی فی االمر ابملعروف وا
لنهی عن املنکر و قد حذروا اقوامهم من عذاب هللا فی الدنيا واآلخرۃ ۔ فی تلک
االنبياء اسم واحد لنبی هللا نوح عليه السالم ايضا اذقام بو ظيفته ملدۃ مديدة و لکن مل
تتغری احواهلم اال قليل منهم۔ کما بنی القرآن القصة فی سورة هود وقال:
"و لقد ارسلنا نو حا الی قومه انی لکم نذير مبنی' ان ال تعبدوا اال هللا انی
25
اخاف عليکم عذاب يو م اليم۔"
و فی حياته اآلخریة ازعج قومه النی هللا نوحا الی حد انه دعا عليهم فدمر هم هللا
تدمریا۔ اذ قال:
26
"و قال نوح رب ال تذر علی االرض دایرا"۔
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هكذا وقعت الواقعة املشهورة املهمة التی ذکر فيها ان قومه قد غرقوا فی الطوفان و
صارت عربة لکل الناس۔
ولکن کلما منضی الی القدام و نقرآ القرآن فنعلم احلوادث و املصائب التی صادفت
کثریا من االنبياء مثل :سيد ان ادريس ' سيد ان شعيب' سيدان مو سی' سيد ان هود'
سيد ان يعقوب و سيد ان يو سف عليهم صلوات هللا و تسليماته -يشرق علينا ههنا
ان هللا قد امتحن ابراھمی بکلمات خاصة بذاته عليه السالم و لذالک جعله هللا اماما
للناس -کما ورد فی القرآن:
و اذ ابتلی ابراهيم ربه بکلمات فامتهن  ،قال انی جا علک للناس اماما ،قال
و من ذريتی ،قال ال ينال عهدی الظا ملنی و تلک حجتنا ءا تينا ها ابراهيم
ط 27
علی قومه  ،نرفع درجات من نشاء ان ربک حکيم عليم ".
واذا نقرآ قصة ابراهيم عليه السالم کاملة فی سورة االنعام حيث تذکر فيها حمادثته مع
ابيه آزر و يقول:و اذ قال ابراهيم ال بيه آزر اتتخذ اصناما آهلة انی ارايك و قومك فی
ضالل مبنی وکذالک نری ابراهيم ملکوت السموات واالرض و ليکون من املوقننی۔
فلما جن عليه الليل رآ کو کبا قال هذا ربی فلما افل قال ال احب اآلفلنی۔ فلما
رآالقمر اب زغا قال هذا ريب فلما افل قال لئن مل يهدنی ربی ال کونن من القوم الضالنی
فلما رای الشمس ابزغة قال هذا ريب هذا اکرب ،فلما افلت قال يقوم انی بريئ مما
تشرکون' انی وجهت وجهی للذی فطر السموات واالرض حنيفا و ما اان من املشرکنی۔
و حاجه قومه قال ا حتاجونی فی هللا و قد هدانی و ال اخاف ما تشرکون به اال ان
يشاء ربی شيئا وسع ربی کل شيئ علما افال تذکرون -و کيف اخاف ما اشرکتم اب هلل
مما مل ينزل به عليکم سلطنا فای الفريقنی احق اب المن ان کنتم تعلمون۔ الذين ا منوا و
مل يلبسوا امياهنم بظلم آوالءك هلم االمن وهم مهتدون۔ وتلک حجتنا اتينها ا براهيم علی
28
قومه نر فع درجت من نشاء ان ربک حکيم عليم ۔
واالبتآلء املهمة فی حياة ابراهيم عليه السالم هی کانت احملادثة مع ملک نفس
الزمن":النمرود" اذا قابلہ ابراهيم عليه السالم فآتی اب مثال رائعة و متنوعة اذ کان
يصف قدرۃ هللا امامه۔ و قد ذکر القرآن الکرمی تلک القصة کما تلی فی التحت:
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"امل تری الی الذی حاج ابراهيم فی ربه ان ااتة هللا امللک اذ قال ابراهيم ربی
الذی حيی و مييت قال ا ان احی و اميت قال ابراهيم فان هللا آیتی اب
لشمس من املشرق فات هبا من املغرب فبهت الذی کفر و هللا ال يهدی
29
القوم الظاملنی"۔
فی ذيل تفسری نفس هذہ اآل ایت الکرمیۃ يقول صاحب تفسي القرآن الکرمی (فی
اللغة البشتوية):
برہ دا وئيلے شو وو چی د مو منانو اللہ مر ستيال او مدد گار دے او
ھغہ ئے د تيارونہ رندہ تہ رااو ابسی۔ او د کا فرانو مدد گاران
طاغوتيان دی او ھغہ د رنڑا نہ تيارو تہ را کاگی۔ اوس ددے پہ
تفصيل کسی د مثال پہ طور درے واقعے ( د ابراھمی علیہ السالم او د
منرود واقعہ ،او د ابراھمی علیہ السالم د حلورو مر غو حال لول او بيا
جوندی کيدو واقعہ۔ الراقم) پيش کيگی۔ پہ اولنی مثال کسی چی کوم
سڑی (منرود) خپلے واگے د طاغوت پہ الس کبنی ورکڑے وے
نو ھغہ د حق د واضحہ کيدو نہ وروستو ہم رنڑا تہ را نغے او پہ
30
تيارو کسی اپ تے شو۔
(تر مجة العبارۃ) قد قيل فيما سبق فی ا لفوق ان هللا هو معنی املؤ مننی و
ان صرهم و هو الذی خیرجهم من الظلمات الی النور و ان صر الکافرين هو
الطاغوت التی خترجهم من النور الی الظلمات ففی تو ضيحها و تفصيلها
تقدم هذہ الواقعة علی سبيل املثال(ويقول) انه مل يزل هذا الرجل (منرود)
قائما فی هذه الظلمات و مل خیرج منها رغم وضوح احلق واحلقيقۃ عليه"
وبعد مرور زمن طويل و جری االمور حسب مقتضيات االحوال مضوا کثری من
االنبياءفی اوالد وا حفاد ابراهيم عليه السالم فجآء بعده نبينا يعقوب عليه السالم ۔
کان ير شد اوالدہ و احفاده علی نفس الطريقة۔ قد ذکر القرآن حاله و يقول :ام کنتم
شهداء اذ حضر يعقوب املوت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی۔ قالوا نعبد اهلك و
31
اله آابءك ءابراهيم و امسعيل و اسحاق اهلا وا حدا و حنن له مسلمون
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هذا بديهي من تقدمی هذہ القصص ان ا هلل يريد ان حيث النبی الکرمی حممدا ﷺ
واصحابه علی ابالغ الدين و اقامة نظام "االمر اب ملعروف و النهی عن املنکر" کما
ادام به اجدادهم ابراهيم' امساعيل ،اسحاق و يعقوب عليهم السالم علی رغم تلک
االحوال الصعبة۔ کما هو منقول ان منرود القی النبی ابراهيم عليه السال م فی النار يو
ما انتقاما ملا فعل هو ابصنامه و لکن مل مينع من عمله احلق ای الدعوة واالرشاد۔ و
مازال يدعوه الی الطريقة ا ملثلی۔ فاهلل يريد ان يعز و يشجع النبی حممدا و اصحابه کی
ال خیافوا من الکفار و يد عوهم الی النور (االسالم) و ينهوهم عن عبادة االصنام و
اعمال شر کية اخری طول حياهتم۔
و جدير ابلذکر ان ا لقرآن مل يکتف بقصص ابراهيم وآله اخلاصة عليهم السالم' بل
اتی اب مثلة و قصص اخری وايضا ذکر فيها معجزات االنبياء الذين مضوا فيما بعد
زمن ابراهيم عليه السالم۔ منهم نبی هللا ادريس' و داؤد ،و سليمان ،و شعيب ،و
صاحل ،و لوط ،وهود ،و حيی ،و يو نس ،و مو سی ،و عيسی عليهم السالم (و
غریهم)۔ و فی احلقيقة امتحن هللا کال منهم اببتالءات عجيبة و شديدة۔ و مع هذا کله
ما زالوا کلهم آمرون ابملعروف والناهون عن املنکر فی اسوآ حال من االحوال۔
ال جرم اذا نظران الی کل القصص االتی ذکرت فی القرآن الکرمی جند فيها بعد قصة
ابراهيم قصة مو سی عليه السالم قصة مدحشة۔ کما قابل ابراهيم ملکا مشرکا و ظاملا
(منرود) فهکذا قابل مو سی عليه السالم مصاعب شديدة فی ابالغ الدين الی ملک
جبار "فر عون"۔ مرارا ذهب مو سی الی فرعون مع اخيه هارون و دعاه الی دين هللا و
لکنه طلب منه معجزات واعماال تشبه "خرق عادة"۔ فلم يعرض موسی عليه السالم
منه بل قابل ساحريه فی ديوان فرعون حتی فشلوا و قام مو سی ان جحا و لکن مع
هذا مل يقبل الفر عون الدين۔ حتی اغرقه هللا مع عساکره و حواريه حيث ذکر هللا هذه
القصة و يقول" :و اذ فرقنا بکم البحر فآجنيناکم و اغرقنا آل فر عون و انتم تنظرون"
32
۔
کانت مشاکل وابتالءات مو سی کثریة جدا۔ ولو کان هو يزاحم الفرعون الی جانب
فالی جانب آخر هو کان جيادل شعبه ايضا الهنم کانوا يطلبون منه نعما و حياات
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سهلة علی کل حال۔ والی جانب اخر کانوا يکفرون آبایت هللا لو آمنوا يوما علی هللا
فيکفرون يوما آخر۔ فی يوم من االایم طلبوا من موسی ان يذهب هبم الی جبل الطور
کی يشاهدوا هللا ظاهرا۔ الهنم يزعمون اهنم ابناءهللا و احباءه۔ وهكذا کانوا خیطئون فی
کل عمل من االعمال۔
القرآن ليس کتاب القصص اواال ساطری کما زعم کفار مكة ،بل هو يذکر ها للعربۃ
والنصيحة۔ کما ورد فيه" :لقد کان فی قصصهم عربة ال ولی الباب" 33-معناه ان
قصص االقوام البا ديةهي تذکار و کشف حمققان للتاريخ و شهادۃ الزمن۔ کی نعلم
منه حيث ما هي اسباب الرقی و التنزل للشعوب الشتی القدمية۔ وا يضا کی يعترب
خماطبوا القرآن نصيحة و عربة ان قصص االقوام القدميةکانت وسيلة التسلية و التشفی
الن الدعوة وا الرشاد واملصادفات التی قابلت النبی ﷺ و اصحابه فی هذاامليدان
ليست و قوعة واحدة ،بل تقع هكذا احلوادث فی عاملنا هذا منذ زمن قدمی۔ کما
شاهد هبا هللا فی کتابه:
(ام حسبتم ان تدخلوا اجلنه و ملا ایٔتکم مثل الذين خلوا من قبلکم مستهم
البأساء و الضرآء و زلزلوا حتی يقول الرسول و الذين آمنوا معه ' متی نصرهللا اآلان
نصرا هلل قريب) 34۔فظهر منها ان ال بد للمبلغ و املر شد اوا لداعی الی هللا ان يرکز
علی القصص القرآنية تر کيزا خاصة۔۔ و هكذا ينبغی ان يستفيد من االمثال القر آنية
خالل عمل الدعوة۔ الن هللا تعالی مل يرتک الناس بو حدهم بل علمهم امثلة عديدة
کی آی خذوا النصيحة۔ و يتزينوا ابحلکمة و املو عظه احلسنة۔ فيقول هللا تعالی:
35
و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم يتذکرون۔
او کما قال:
36
تلک االمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفکرون۔
وههنا جدير ابلذکر ان ا هلل اتی بقصص امم و شعوب طا غية التی قد هلكواالجل
عدم انقيادهم ال حکام هللا تعالی۔ کما هناك قصۃ اخری مشهورۃ تسمی بقصة "يو م
السبت" (قصة بنی اسرائيل لذين جعلهم هللا قردة خاسئنی بسبب طغياهنم) و هكذا
قصة قوم صاحل و انقته و قصة قوم لوط ،وهود عليهم السالم۔ و علی هذا السبيل اتی
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بقصة امة نبينا شعيب عليه السالم التی ذکرفيها االطفاف فی االوزان و بعدها ذکر
فی القرآن قصة "ابره بن اشرم"امللک اجلابر الذی اتی بعساکره لتد مری الکعبه و لکن
مل ينجح و اهلكهہ هللا امام عيون الناس۔
و هكذاا قداستنبط العلمآء من تلک االساليب القرآنية مسائل شتی مو صنی الداعينی
ان يال حظوا النکات الثالثة التا لية:
( )2املو عظة احلسنة ( )3اجلدال احلسن
( )1احلکمة
و هناك کثری من الناس هم ما زالوا مشغولنی فی اعمال التبليغ فعليهم ان ال يقصروا
الدين فقط فی هذا العمل۔ فی جهذه الدنيا طرق شتی التی نقدر ان خندم الدين و
نصلح اعمال الناس۔ فا ملسلمون الذين هم مشغولون فی طلب العلم الدينی او
نشرالعلم او قيام الدين بطرق اخری غری الذی طريقتها معروفه عندان' فعلينا ان ال حنتقر
عملهم او ان نظنهم ادنی من الناس الذين هم يبذلون امتعتهم املا لية و الصحية فی
الدعوة واالرشاد کلية۔
والنکتة االخری التی جيب مال حظتها عليناحنی خنرج للد عوة وا الرشادهي الصرب وا
لتحمل و عدم االکراه فی التعامل ابالدين۔ علينا ان ندعو االناس ابلرفق و احلکمة و
حسن اجملا دلة(الکالم)
لو نتعامل هبذا لطريق سوف ننجح فی جلب النا س الی الدين وسوف تصری
البيئةکلها صاحلة و سليمة.
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