318

الدالالت الدعوية يف نصوص احليوان
يف القرآن الكريم

د/ماجد بن عبداهلل بن إبراهيم البصيص
أستاذ مساعد قسم الدعوة المعهد العالي للدعوة واالحتساب
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
من  318إلى 378

318

318
الدالالت الدعوية في نصوص الحيوان في القرآن الكريم
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اإلسالمية بالرياض
البريد اإللكترونيMab2615@gmail.com:
ملخص:
هذا البحث ينصب حول دراسة موضوع ُيعد من الموضوعات ذات األهمية
الكبرى للدعاة ،حيث يتناول دراسة الدالالت الدعوية في نصوص الحيوان في
كبير في دعوة
قدر ًا
القرآن الكريم ،حيث شغل ذكر الحيوان في القرآن الكريم ًا
الرسل –عليهم السالم ،-ليدل على وجود فوائد دعوية في ذكرها ،وأنه ينبغي
للدعاة إلى اهلل –تعالى -أن يوظفوها في خدمة الدعوة اإلسالمية ،لما لها من
تم فيه عرض
أثر بالغ في الدعوة إلى اهلل ،وفي التأثير على المدعوين ،وقد َّ
عالقة اإلنسان بالحيوان في القرآن الكريم ،ثم مجاالت الدعوة إلى اهلل بالحيوان
في القرآن الكريم ،ثم حاولت تسليط األضواء قدر االستطاعة على ما ورد ذكره
مستخرجا منها الدالالت الدعوية المتعلقة
من الحيوانات في القرآن الكريم،
ً
بأركان الدعوة (الداعية ،والمدعو ،وموضوع الدعوة ،والوسائل واألساليب) ،في
نصوص الحيوان في القرآن الكريم.
الكلمات المفتاحية :الدالالت -الدعوية -الحيوان -القرآن الكريم.
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Advocacy Connotations In Animal Texts In The Holy
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Abstract:
This research focuses on the study of a topic considered
an important one by Da'wa callers. It tackles the study of
Da'wa connotations in animal related texts in the Noble
Quran as animal is tremendously mentioned in the Noble
Quran concerning Messengers' Da'wa, peace be upon
them to indicate that there are Da'wa benefits in
referring to it. Callers to Allah ought to employ it for the
benefit of Islamic Da'wa as it has a great impact on
calling to Allah and those who are called. In this research
the relation between man and animal are shown in the
Noble Quran and then fields of calling to Allah and
animal in the Noble Quran. Then it attempted to shed
light on animals mentioned in the Noble Quran to extract
Da'wa connotations related to Da'wa pillars (caller, one
who is called, subject of Da'wa, means and methods) in
animal texts in the Noble Quran.
Keywords: Da'wa connotations – animal – the Noble
Quran.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالالة والسالالم علالى أشالرم المرساللين ،ساليدنا محمالد
النبي األمي األمين ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يالوم
الدين ،أما بعد:
فالالإن الق الرآن الكالالريم مصالالدر الالالدعوة األول واألسالالا  ،منالاله ينهالالل الالالدعاة إلالالى اهلل
الالدالالت الدعويالة التالي ترسالم لهالالم طريال  ،وهالو بحالالر ال سالالاحل لالها ولالالذا ينبغالالي
على المختصين الغوص في أعماقه ،واستخراج درره وكنوزه ،وقد أمرنالا اهلل 
السالبل
في كتابه بالتفكر في الحيوان ،وسا لنا آيات تحمل دروساً وعب ارً ،ومن ُ
التالالي سالالخرها اهلل لتعلالاليم اإلنسالالان هالالو الحي الوان" ،وكثيالالر مالالن العقالالالء يالالتعلم مالالن
الور تنفعالاله فالالي معاشالاله وأخالقالاله ،وصالالناعته وحربالاله وحزمالاله
الحيوانالالات الالالبهما أمال ًا
وصالالبره"( ،)1فعالالن طريقالاله يالالتعلم اإلنسالالان بعالالض األمالالور التالالي تدفعالاله إلالالى الخيالالر،
والتعوذ باهلل  مالن الشالر ،فالحيوانالات تالرى المالئكالة والشالياطين ،واإلنسالان ال
قالدرة لاله علالى ذلالق ،وقالد علمنالا النبالي  أن الالديق إذا رأى ملكالاً صالاف ،فيغتالنم
اإلنسالالان هالالذه الفرصالالة ،ويسالالأل اهلل مالالن فضالالله ،والحمالالار إذا رأى شالاليطاناً نهال ،
فيتعوذ اإلنسالان بالاهلل أل ناله رأى شاليطاناً ،فعالن أبالي هريالرة  أن النبالي  قالال:
"إذا سمعتم صياف الديكالة فاسالألوا اهلل مالن فضالله ،فإنهالا رأت ملكالاً ،عواذا سالمعتم
نهي الحمار فتعوذوا باهلل من الشيطان ،فإناله رأى شاليطاناً"( ،)2ومالن هنالا تكمالن
"فائدة األمر بالتعوذ :لما يخشى من شالر الشاليطان ،وشالر وسوسالته ،فيلجالأ إلالى
اهلل في دفع ذلق"( ،)3والتعليم من جهة الحيوان أيضالاً يبعالث روف التحالدا داخالل
اإلنسالالان ،فهالالو يحالالب االنفالالالت مالالن لحالالا الحي الوان بالاله ،فيعمالالل جاهالالداً علالالى أن
يضبط أخالقه وسلوكه.

()1شالالفاء العليالالل فالالي مسالالائل القضالالاء والقالالدر والحكمالالة والتعليالالل ،ابالالن قالاليم الجوزيالالة ،57 ،دار
المعرفة ،بيروت ،لبنان1331 ،هال.
()2رواه البخالالارا ،كتالالاب بالالدء الخل ال  ،بالالاب خيالالر مالالال المسالاللم نالالى يتبالالع بهالالا شالالغم الجبالالال،
 ،121/4رقم  ،3333ورواه مسلم ،كتاب الذكر والدعاء ،باب استحباب الدعاء عنالد صالياف
الديق ،2332 /4 ،رقم ،2523
()3فتح البارا ،ابن حجر ،273 /2 ،دار المعرفة ،بيروت1353 ،ه.
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والتزام الداعية بهذا المنهج اإللهي من التفكر والتدبر فالي آيالات القالرآن الكالريما
يجعلالاله يمتلالالق حسالالن البيالالان ،وفصالالاحة اللسالالان ،والقالالدرة العجيبالالة علالالى اإلقنالالاع،
وكلهالالالا مالالالن عوامالالالل نجالالالاف الداعيالالالة ،ويكالالالون لالالاله األ ثالالالر األكبالالالر فالالالي إيضالالالاف
المتشالالابهات ،ورد الشالالبهات ،ومالالن هنالالا يترسالالم إيمالالان المالالدعوين فالالي قلالالوبهم
الوخا ال تزلزلالاله الف الالتن ،حيالالث يقتنالالع الم الالدعو ،ويهتالالدا الضالالال ،إال المتكب الالر
رسال ً
والجاحد.
فالحيوان من الخالئ التي خلقها اهلل  وسخرها لإلنسان عامة ،والدعاة
خاصة ،ليوظفوها لخدمتهم ،كي يستفيدوا بما فيه من خيرات عوامكانيات ،فهو
مهما في الحياة اإلنسانية وهدايتها الروحية ،حيث يجد المؤمن في
يؤدا ًا
دور ً
الحيوان ما ُيزيد إيمانه حتى يصل إلى االطمئنان ،من خال ل التدبر فيه ،وما
يشتمل عليه من اإلعجاز اإللهي ،فيبصر اإلنسان نعم اهلل عليه ،ويح بها،
فيقوى إيمانه ،ومن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع.
أسباب اختيار الدراسة
سميت بأسماء
.1اهتمام اإلسالم بالحيوان ،حيث جاءت في القرآن الكريم سور ُ
حيوانات ،كسورة البقرة ،واألنعام ،والنحل ،و يرها ،وأشار اهلل إلى عدد من
الحيوانات في أكثر من مائة وأربعين آية من آيات القرآن الكريم.
.2دعوة القرآن الكريم إلى النظر في هذه الحيوانات ،والتفكر في بديع صنعهاا
إلثبات وحدانية اهلل وربوبيته ،قال  :ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ(,)1
و ير ذلق من اآليات.
.8شرع اهلل  أحكاماً تتصل بالحيوان كأحكام طهارة ،والصالة ،والزكاة،
والصيد ،ودفن الميت.
.4أظهر اهلل معجزات على أيدا بعض األنبياء ،فكان منها الحيوان ،وسلط اهلل
الحيوان على أقوام ،ومسم اهلل أقواماً آخرين إلى حيوانات بسبب مخالفتهم
لدعوة أنبيائهم.

()1سورة الغاشية.15 :
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.7ارتباط الحيوان باإلنسان ،لوجود تشابه بينهما في بعض النواحي،

ﭧﭨﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ(ﮊ ،)1فالحيوانات أمم
أمثال البشر ،والنبي  بيَّن أن الحيوان يشبه اإلنسان في التأثر ببعض
الصفات الوراثية ،فعن أبي هريرة  أن رسول اهلل  جاءه أعرابي ،فقال :يا
رسول اهلل ،إن امرأتي ولدت الماً أسود ،فقال" :هل لق من إبل؟" قال :نعم
قال" :وما ألوانها؟" قال :أحمر ،قال" :هل فيها من أور ؟" قال :نعم ،قال:
"فأني كان ذلق؟" قال :أراه عر نزعه ،قال" :فلعل ابنق هذا نزعه عر "(،)2
فالرسول  بين أن اإلنسان واإلبل يتشابهان في تأثر كل واحد منهما بالعوامل
الوراثية.
أهدام الدراسة:
.1إبراز عالقة األنبياء والصالحين بالحيوان في القرآن الكريم.
.2بيان الدالالت الدعوية المتعلقة بالداعية من خالل نصوص الحيوان في
القرآن الكريم.
.3بيان الدالالت الدعوية المتعلقة بالمدعو من خالل نصوص الحيوان في
القرآن الكريم.
.4بيان الدالالت الدعوية المتعلقة بموضوع الدعوة من خالل نصوص الحيوان
في القرآن الكريم.
.7بيان الدالالت الدعوية المتعلقة بالوسائل واألساليب الدعوية من خالل
نصوص الحيوان في القرآن الكريم.
تساؤالت الدراسة:
 .1ما عالقة األنبياء والصالحين بالحيوان في القرآن الكريم؟
 .2ما مجاالت الدعوة إلى اهلل بالحيوان في القرآن الكريم؟
 .2ما الدالالت الدعوية في نصوص الحيوان المتعلقة بالداعية في القرآن
الكريم؟
()1سورة األنعام"31":
()2أخرجه البخارا ،كتاب طال  ،بالاب إذا عالرض بنفالي الولالد ،73/5 ،رقالم  ،7337وأخرجاله
مسلم ،كتاب طال  ،باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ،1135 /2 ،رقم .1733
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 .3ما الدالالت الدعوية في نصوص الحيوان المتعلقة بالمدعو في القرآن
الكريم؟
 .4ما الدالالت الدعوية في نصوص الحيوان المتعلقة بموضوعات الدعوة في
القرآن الكريم؟
 .7ما الدالالت الدعوية في نصوص الحيوان المتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها
في القرآن الكريم؟
الدراسات السابقة:
من خالل اطالعيا ال يوجد بحث بهذا العنوان ،والدراسات السابقة حول
الحيوان من تخصصات متنوعة ،إما في تخصص السنة النبوية ،أو الفقه
وأصوله ،أو السياسة الشرعية ،وبحثي في تخصص الدعوة اإلسالمية ،كما أنه
مقتصر على اآليات القرآنية ،واستخالص الدالالت الدعوية منها.
منهج الدراسة:
سيستخدم الباحث في دراسته منهجين من مناهج البحث العلمي:
.1المنهج االستقرائي وهو" :تتبع الجزئيات كلها أو بعضهاا للوصول إلى حكم
عام يشملها جميعاً"( ،)1وسأوظم-بمشيئة اهلل -هذا المنهج بتتبع اآليات
الواردة في القرآن الكريم المتعلقة بالحيوان ،وتصنيفها بحسب أركان الدعوة.
.2المنهج االستنباطي :والذا يقوم الباحث فيه باستنباط الدالالت الدعوية من
آيات الحيوان في القرآن الكريم بحسب أركان الدعوة ،مع االستئنا بتفسير
اآليات من كتب التفاسير المعتبرة.
تقسيمات الدراسة
المقدمة :وتشتمل على أهمية الدراسة ،وأسباب اختياره ،وأهدام الدراسة،
وتساؤالت الدراسة ،والدراسات السابقة ،ومنهج الدراسة.
المبحث األول :عالقة اإلنسان بالحيوان في القرآن الكريم
المبحث الثاني :مجاالت الدعوة إلى اهلل بالحيوان في القرآن الكريم

()1البحالالث العلمالالي ،د .عبالالد الالالرحمن عالالد
الرياض.

وآخالالرون ،41 ،ط1411 ،1 :ه ،دار أسالالامة،
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المبحث الثالث :الدالالت الدعوية المتعلقة بالداعية في نصوص الحيوان في
القرآن الكريم
المبحث الرابع :الدالالت الدعوية المتعلقة بالمدعو في نصوص الحيوان في
القرآن الكريم
المبحث الخام  :الدالالت الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة في نصوص
الحيوان في القرآن الكريم
المبحث الساد  :الدالالت الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها في
نصوص الحيوان في القرآن الكريم
المبحث التمهيدا :التعريم بمصطلحات البحث (تعريم الحيوان)
م ا ْل َم ْو ِت،
َح ُد ُه َما ِخ َال ُ
اء َوا ْل َح ْر ُ
َص َال ِن :أ َ
م ا ْل ُم ْعتَ ُّل أ ْ
اء َوا ْل َي ُ
مصدر َح َي َي" ،ا ْل َح ُ
ِ
و ْاآل َخر ِاال ِ
انَ ،و ُه َو
اح ِة ،فَأ َّ
اء الَِّذا ُ
َما ْاأل ََّو ُل فَا ْل َح َياةُ َوا ْل َح َي َو ُ
[ه َو] ض ُّد ا ْل َوقَ َ
ْ
ست ْح َي ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن به َح َياةَ ْاأل َْرضَ .وُيقَا ُل َناقَ ٌة
س َّمى ا ْل َمطَ ُر َح ًيا أل َّ
ض ُّد ا ْل َم ْوت َوا ْل َم َوتَانَ .وُي َ
َح َي ْيتُ َها ،إِ َذا
ت ْاأل َْر َ
وت لَ َها َولَ ٌدَ .وتَقُو ُل :أَتَْي ُ
اد َي ُم ُ
ُم ْح ٍي َو ُم ْح ِي َي ٌةَ :ال َي َك ُ
ض فَأ ْ
النب ِ
ض ًة"( ،)1وفي بناء الحيوان زيادة معنى لي في بناء
ات َ َّ
َو َج ْدتَ َها َح َّي َة َّ َ
الحياة ،وهو ما في بناء (فعالن) من الحركة واالضطراب ،كغليان وما أشبه
ذلق ،والحياة حركة ،فمجيئه على ذلق مبالغة في معنى الحياة" ،والحيوان :اسم
()2
س َّمى اللَّ ُه ْ اآل ِخ َرةَ َح َيواناً في القرآن الكريم في
يقع على كل حي" َ ،و َ
موضع واحد ،وجاء بمعنى الحياة ،فقال تعالى:ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠ ﭡﮊ( ،)8أا " :عوان الدار اآلخرة لفيها الحياة الدائمة التي ال
زوال لها وال انقطاع ،وال موت معها"( ،)4فالتعريم اللغوا عام يدخل فيه كل ما
1
الي)،
(ح َّ
( )مقايي اللغة ،ابن فار القزوينالي ،كتالاب الحاءالال بالاب الحالاء واليالاء ومالا يثلثهالاَ ،
 ،122/2ت :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1353 ،م.
()2لسالالان الع الالرب ،اب الالن منظ الالور ،فص الالل الح الالاء المهمل الالة( ،ح الالوى) ،214 /14 ،دار ص الالادر،
بيروت ،ط1414 ،3 :هال.
()3سورة العنكبوت.14 :
()4جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير طبرا ،ت :أحمد محمالد شالاكر،13 /23 ،
مؤسسة الرسالة ,ط1423 ،1 :هال.
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فيه حياة ،بما في ذلق اإلنسان ،وأما ما أردناه في هذا البحث :كل ما فيه حياة
وروف من ير الجن واإلن  ،سواء كانت حياته على األرض ،أو في الماء،
أو فيهما معاً.
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المبحث األول :عالقة اإلنسان بالحيوان في القرآن الكريم
المطلب األول :عالقة األنبياء -عليهم السالم -بالحيوان في القرآن الكريم
اإلسالم لم يغفل هذه األحياء األعجمية ،من أن يحدد عالقة اإلنسان بها،
فوضع التوجيهات التي تعين اإلنسان على االستفادة الكاملة منها في مختلم
الميادين ،دون ٍ
تعد ،أو إلحا ضرر ،أو فوات خير ،ومن تأمل دعوة الرسل -
عليهم السالم-ا أدرق هذه العالقة ،وهي كالتالي-:
أوًال :نوف  وما حمل معه من الحيوانات في الفلق :لما أراد اهلل  إهالق
قوم نوف لما عصوا واستكبروا ،ولم تجدا معهم دعواته المتكررة في أوقات
متفرقة ،أمره اهلل أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنينا ليبقى أصلها
ونسلها ،قال سبحانه:ﮋﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﮊ(,)1
وهذا أمر من اهلل  لسيدنا نوف "أن يحمل في هذه السفينة من ٍ
كل زوجين
اثنين من الحيوانات ،وسائر ما فيه روف من المأكوالت ،و يرها ،لبقاء
نسلها"( ،)2بعد الغر والفناء لألحياء ،وهذا من أعظم أبواب الرعاية ،وفي
بقائه :بقاء لفوائده ،وبقاء لإلنسان ،وفي فنائه :ضياع لفوائده ،سواء عرم
اإلنسان هذه الفوائد أم ال ،وضياع لإلنسان نفسه ،ألن اإلنسان يعتمد في
ذائه عليه ،وهو من مصادر الرز للعباد ،وهناق تالءم تام بين اإلنسان
والحيوان ،فال نى ألحدهما عن اآلخر ،فهم يتبادالن أسباب الحياة والمنافع.
صالحا لما
ثانيا :صالح  مع الناقة :أهلق اهلل قوم ثمود لما كذبوا نبيهم
ً
ً
دعاهم فلم يستجيبوا ،وتجبروا ،فقتلوا الناقة بعد تحذير نبيهم لهم ،فقال
سبحانه:ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮊ( ،)3فلم يكن منهم إال أنهم نحروها ،فجاءهم أمر اهلل بالعذاب،
صالحا والمؤمنين معه.
ونجى
ً
()1سورة المؤمنون.25 :
()2قصالالص األنبيالالاء ،ابالالن كثيالالر ،31 /1 ،ت :مصالالطفى عبالالد الواحالالد ،مطبعالالة دار التالالأليم،
القاهرة ،ط1311 ،1 :م.
()3سورة األعرام.55 :
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ثالثاً :إبراهيم مع طيور والعجل والكبش :لقد أظهر اهلل في كتابه عالقة
إبراهيم  مع عدد من الحيوانات ،وهي طير والعجل والكبش ،فأما طير
فالعالقة حينما طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية إحياء األموات ،فأمره أن

يخذ أربعة من طير ،فقال عزوجل:ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﮊ(،)1وأما عالقته مع

العجل ،عندما زارته المالئكة وهم بصفة بشر ،فأسرع في تقديم واجب الضيافة،

فقدم لهم عجالً سميناً:ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﮊ( ,)2وأما عالقة إبراهيم  بالكبش ،بعد ما رأى في

المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل ،فعزم على ما رأى ،وأتى بكل مقدمات الذبح-
ورؤى األنبياء ح  ،-فلما علم سبحانه عزمه على ذلقا فدا بكبش فداء

إلسماعيل ،فقال:ﮋﭩﭪﭫﮊ( ،)3فالفداء كان حيواناً سميناً طيب
اللحم والجثة ،وكان مهيأ ألن يذبح "وقد اجمعوا على أنه كبش ،وال شيء
أعظم مما عظم اهلل  ومن شيء فدى به نبي"( ،)4وهذا يدل على الرعاية
واالهتمام حتى وصل إلى هذا الوصم.
رابعاً :يعقوب وأبناؤه -عليهم السالم -مع الذئب والبعير :جاء ذكر حيوانين مع
يعقوب وأبنائه مع الذئب والبعير ،فأما الذئب عندما طلب أبناء يعقوب 
جميعا ،خشي على ذهاب يوسم  معهم أن
السماف لهم بالذهاب للنزهة
ً
يأكله الذئب ،فردوا بأنهم جماعة ال يستطيع الذئب أن يأكل من وسطهم
لمنعتهم" ،وأكدوا أمامه أنهم يحبون له ما يحبونه ألنفسهم ،وهم جماعة ال
يقدر الذئب عليهم ،وال خير فيهم إن لبهم الذئب وأكله"( .)7والعالقة الثانية
()1سورة البقرة.213 :
()2سورة هود.13 :
()3سورة الصافات.135 :
()4الحيوان ،الجاحظ ،ج  ،7ص ،442دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 :2 :هال.
()7دعوة الرسل ،د /أحمد لوش ،113 ،مؤسسة الرسالة ،ط2332 ، 1 :م.

328
مع الذئب عندما عاد أبناء يعقوب  من النزهة وزعمهم أن الذئب قتل

أخوهم ،قال سبحانه:ﮋﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ( ,)1وأما مع

البعير ففي عدد من اآليات في سورة يوسم في حمل البعير:ﮋﭻ ﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮊ(،)2
خامساً :يوسم  مع الذئب وطير والبقر والعير( :)3ورد ذكر عدد من
الحيوانات مع يوسم  وهي الذئب وطير والبقر والعير ،فطير عندما عرض

السجين الثاني على يوسم رؤياه التي رآها ،فقال تعالى:ﮋﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﮊ( ،)4وأما البقر فعندما عرضت رؤيا الملق على يوسم  ليفسرها،

فقال:ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ(.)7
سادساً :يون  مع الحوت :جاء ذكر الحوت مع يون

 عندما ألقي

في البحر فالتقمه الحوت ،فقال تعالى:ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

()1
حيا،
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) " ،ويستقر يون في بطنه ً
مسجدا ،واستغر في الذكر
فأخذ يسبح ربه ،ويعبده ،واتخذ من بطن الحوت
ً
والتسبيح ،والدعاء ،ونادى ربه أن ينقذه من هذه الظلمات ،وتاب عما كان منه
بعدما رأى أنه تضاي في سعة الدنيا ،فضي اهلل عليه في بطن الحوت"(.)5

()1سورة يوسم.13:
()2سورة يوسم.17 :
()3سالالب بيالالان عالقالالة الالالذئب والعيالالر بيوسالالم فالالي معالالرض ذكالالر عالقالالة الالالذئب والعيالالر بيعقالالوب
عليهما السالم.
()4سورة يوسم.31 :
()7سورة يوسم.41 :
()1سورة الصافات.144-142:
()5دعوة الرسل ،د /أحمد لوش.273 ،
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ثامناً :موسى مع البقرة والثعبان والحوت :جاء ذكر موسى  في القرآن
الكريم مع ثالثة حيوانات ،وهي البقرة ،والثعبان(الحية) ،والحوت ،فالبقرة عندما

أمر موسى  قومه أن يذبحوا بقرة ليعرفوا القاتل ،فقال سبحانه:ﮋﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﮊ( ,)1وأما الحية فمعجزة موسى ،فقال :ﮋﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ( ,)2فكانت الحية معجزة له.
وأما مع الحوت :فقد ورد ذكره مع موسى  وفتاه عندما كانوا في سفرهم

لمقابلة الخضر ،فقال تعالى:ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﮊ( ،)3حيث "حدد اهلل لموسى عالمة يعرم بها المكان ،هذه العالمة هي
ضياع الحوت ،ففي هذا المكان يوجد الرجل الصالح ،واصطحب موسى 
المه ،ومعهما الحوت في مكتل"( ،)4واتخذ الحوت طريقه إلى البحر.
تاسعاً :داوود  مع طير :ورد ذكر طير في القرآن الكريم مع داود  في
امتنان اهلل لداوود ،وتسخير طير له ،فقال تعالى:ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ( ،)7فكان التسبيح من الجبال وطير ألجل
مسخر له كالجبال
ًا
تسبيح داوود ،حيث كانت تسبح بتسبيحه ،فطير كان
لتسبيح اهلل وتقديسه.
عاش ارً:سليمان  مع النمل والهدهد والخيل ودابة األرض وطير :أظهر اهلل
في كتابه المجيد ذكر سليمان  مع عدد من الحيوانات ،وهي النملة،
والهدهد ،والخيل ،ودابة األرض ،وطير ،فمع النملة عندما سمع سليمان

تحذير النملة للنمل ،فقال سبحانه:ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
()1سورة البقرة.15 :
()2سورة طه.23-15 :
()3سورة الكهم.11-13 :
()4دعوة الرسل ،د /أحمد لوش.273 ،
()7سورة سبأ.13 :
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ( ،)1ومع الهدهد:
حال فقد سليمان له ،وعند مقابلة الهدهد لسليمان عواخباره عن ملكة سبأ،

فقال عز وجل:ﮋﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

أمور كانت تخفى عليه،
ًا
ﯧﮊ( ،)2وهنا تعلم سليمان من الهدهد
بأسا في أن يتعلم من طري
"وليتعلم اإلنسان من كل أحد ،ألن سليمان لم ير ً
الهدهد ،وهو ذلكم طائر المعروم ،ألهمه اهلل فكافح سليمان بهذا الكالم على
ما أوتي من فضل النبوة والحكمة ،والعلوم الجمة ،واإلحاطة بالمعلومات
الكثيرة"( ،)3ليعلم اإلنسان أن في أضعم الخل َمن أحاط بما لم يحط به
األقوياء منهم ،فيكون ذلق أدعى لترق اإلعجاب الذا هو فتنة الدعاة والعلماء.

ومع الخيل :عند تفقد سليمان  لخيل الجهاد ،فقال  :ﮋﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋﮊ(.)4
ومع دابة األرض :عندما أكلت الدابة عصى سليمان  بعد موته وهو متكأ

عليها ،فقال سبحانه:ﮋﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ
()7
سببا لعلم الجن وأهل سليمان بموته ،للقيام بما
ﰓﮊ  ،وهنا كانت األرضة ً
يستدعيه الموت من الغسل والتكفين والدفن.

ومع طير :امتنان اهلل لسليمان على معرفته لكالم طير ،فقال :ﮋﭯﭰ

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ
حيث اختصه اهلل بفهم لغة طير ،وهذا فضل عظيم من اهلل –تعالى.-

()1

،

()1سورة النمل.13-11 :
()2سورة النمل21-23:
()3دعالالوة الرسالالل إلالالى اهلل ،محمالالد أحمالالد العالالدوا ،334 ،مطبعالالة :مصالالطفى البالالابي الحلبالالي
بمصر1337 ،م.
()4سورة ص.32-33 :
()7سورة سبأ.14 :
()1سورة النمل.11 :
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الحادا عشر:عيسى مع طير :ورد ذكر نبي اهلل عيسى  مع طير،

فكانت معجزته إحياء طير ،فقال تعالى:ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮊ( ،)1فكان يجعل من قطعة طين مثل هيئة طير بإذن
اهلل ،وكان ذلق من اآليات الواضحة على صدقه في دعوى الرسالة.
محمدا صلى
الثانية عشر :محمد صلى اهلل عليه وسلم مع الحوت :أمر اهلل سيدنا
ً
اهلل عليه وسلم بالصبر على أذى المشركين ،وعدم العجلة على عذابهم كما
استعجل صاحب الحوت يون

 ،فقال :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ( ،)2أمر إلهي بأال يكون سيدنا محمد  كيون
العجلة والغضب.

()1سورة المائدة.113 :
()2سورة القلم.41 :

في
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المطلب الثاني :عالقة ير األنبياء بالحيوان في القرآن الكريم
أوالً :العزير مع الحمار :تعجب عزير من قرية خاوية على عروشها مر عليها،
فأراه اهلل في نفسه وفي حماره القدرة على إحياء الموتى ،قال :ﮋﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ(,)1
و"كونه آية للنا ا فألن علمهم بموته مائة عام ،ثم بحياته بعد ذلق يكون من
أكبر اآليات التي يهتدى بها من يشاهدها ،إلى كمال قدرة اهلل وعظيم
سلطانه"(.)2
ثانياً :أصحاب أهل الكهم مع الكلب :فتية آمنوا بربهم عزموا على الفرار

بدينهم وجلوسهم في الكهم ،فكان معهم كلبهم ،قال :ﮋ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ( ،)3فأصاب
الكلب ما أصابهم من النوم وهو يحرسهم.
ثالثاً :قابيل مع الغراب:عجز قابيل على مواراة أخيها فبعث اهلل الغراب ليعلمه

سنة الدفن ،قال تعالى:ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃﰄﰅﮊ( ،)4فالغراب كان سبباً من أسباب هداية اإلنسان من
حيرته ،فعلمه كيم يحفر في األرض ،ليوارا سوءة أخيه ،وقاية لإلنسانية من
األمراض التي تنتج عن تحلل الجسد.
رابعاً:هالق بني إسرائيل بالجراد والقمل والضفادع :سلط اهلل على بني إسرائيل
الحيوانات الصغيرة ،الجراد والقمل والضفادع بعد عصيانهم ألمر ربهم ،قال
()1سورة البقرة.273 :
( )2تفسير الم ار الي ،أحمالد مصالطفى الم ار الي ،مطبعالة :مصالطفى البالابى الحلبالي بمصالر/3 ،
 ،24طبعة :األولى1341 ،م.
()3سورة الكهم.11 :
()4سورة المائدة.31 :
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تعالى:ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃﮊ( ،)1فكانت هذه من اآليات البينات التي تشهد بصدقه
وتؤيده في دعوته.
خامساً :أبرهة الحبشي وقومه مع الفيل :فأبرهة عند عزمه على هدم الكعبة،
سار من الحبشة حتى وصال لمكة بجيشه وقوته وعدته وعتاده وفيله ،فلم

يستطع هدم الكعبة ،فجعله اهلل عبرة للمعتبر ،قال تعالى:ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓﮊ(.)2

()1سورة األعرام.133 :
()2سورة الفيل.1 :
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المبحث الثاني :مجاالت الدعوة إلى اهلل بالحيوان في القرآن الكريم
من نعم اهلل على اإلنسان أن سخر له الحيوانات ،وذللها لينتفع بمنافعها
المتعددة ،ففي القرآن الكريم في آيات الحيوان مجاالت دعوية ،يحسن بالداعية
أن يقم عليها ويتأملها ،ويوظفها توظيفاً دعوياً ،فيدعو بها المدعوين
ويبصرهم بها حسب أحوالهم وظروفهم ،وبما يتواف مع زمانهم ومكانهم.
المطلب األول :معجزات األنبياء وكرامات الصالحين مع الحيوان وآثارها
الدعوية
لقد ذكر اهلل لنا في كتابه معجزات مختلفة أظهرها ألنبيائه ،وكرامات ألوليائه
كانت مع الحيوان ،فيحسن بالداعية أن يستثمرها ويستخلص اآلثار الدعوية
منها ،ألن "كل نبي كان يحمل بين يديه إلى قومه آية صدقه في معجزة يلقاهم
متحديا على صورة لم يسبقه إليها أحد قط ،ولم ينكشم للنا شيء من
بها
ً
()1
وجهها قبل أن تطلع عليهم قاهرة متحدية"  ،فمعجزة صالح  كانت في

الناقة ،قال تعالى:ﮋﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ( , )2عوابراهيم  --أراه اهلل
كيم يحيي الموتىا ليطمئن قلبه ويزداد يقناً عوايماناً ليثبت في طري الدعوة،

فقال سبحانه:ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﮊ( ,)8ويون  التقمه الحوت
بعد استعجاله في دعوة قومها فحفظه اهلل ورعاه في بطن الحوت.

()1أصول الدعوة وطرقها ،مناهج جامعة المدينالة العالميالة ،111 ،جامعالة المدينالة العالميالة،
دون :ت ،ط.
()2سورة األعرام.53 :
()3سورة البقر.213 :
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مكن اهلل  لموسى  وآزره في دعوته لفرعون بمعجزات كان منها ،انقالب

العصا حية تسعى ،قال عزوجل:ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ( ،)1فما كان من
السحرة إال أنهم آمنوا برب العالمين" ،فكان هذا اليقين في اإليمان البرهاني
الكامل ،والوجداني الحاكم على األعضاء والجوارف :هو الذا أقامهم على
سجدا هلل رب العالمين ،ولم يب في أنفسهم أدنى مكان لفرعون،
وجوههم
ً
()2
وعظمته الدنيوية الزائلة"  ،وداود وسليمان -عليهما السالمُ -علما منط

طير ،قال سبحانه:ﮋﭯﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ(،)8

وقص لنا اهلل  كالم ا النملة مع

سليمان  ،فقال سبحانه:ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ( ,)4وحوار الهدهد مع

سليمان  وحواره معه ،قال تعالى:ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ إلى قوله:ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ(,)5
ومعجزة عيسى إحياء الموتى ،ومنها قدرته على خل طير ,فقال

تعالى:ﮋﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮊ()6وكرامة اهلل ألهل الكهم في حفظ أجسادهم وكلبهم من التلم

وفسادها,فقال سبحانه:ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤﮊ( ،)5تلق المعجزات التي أخبرنا اهلل بها في كتابه ،والكرامات التي
()1سورة طه.23 :
()2دعوة الرسل إلى اهلل ،محمد أحمد العدوا.117 ،
()3سورة النمل.11 :
()4سورة النمل.13 :
()7سورة النمل.25-23 :
()1سورة آل عمران.43 :
()5سورة الكهم.11 :
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أنعم اهلل بها على عبادها لها دالالت دعوية حرا بالدعاة أن يستخدموها في
دعوتهم ،فيبينوا مقاصدها وأثرها على الدعوة والداعية والمدعوين ،فإن عرض
القضية على المدعوين مشفوعة باألدلة والبراهينا هو السبيل إلى عظيم األثر
على قلوبهم ونفوسهم ،ومن ثَم اإلقناع ،ألن في إقامة األدلةا قبول للح
بأبسط طر المناسبة ،عوازالة الغموض.
المطلب الثاني :الدعوة إلى اهلل من خالل حقو الحيوان في القرآن الكريم:
إن حقو الحيوان في القرآن الكريما من المجاالت الدعوية المهمة التي ينبغي
على الداعية أن يدعو بها ،ال سيما في هذا الوقت التي ظهرت فيه هيئات
ومؤسسات تنادا بحقو الحيوان ،وتعقد المؤتمرات ،وتعد المواد والدساتير
التي يزعم أنها تضمن حقو الحيوان ،وتجرم من ينتهكها ،والقرآن الكريم قد
سبقهم ،وكفل للحيوان ماال تكفله تلق القوانين.
ومن أهم حقو الحيوان التي أكد عليها القرآن الكريم ،ح الوجود ،فأثبته

لها باختالم أنواعها وأجناسها ،فقال :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﮊ( ,)1فنجد بعض الدول تبيد بعض
الحيوانات ،وتزه أرواحها ،ظناً منهم أنهم يسعون للموازنة في الحياة البيئية،
ونجد أيضاً بعض األفراد والجماعات يمثلون بالصيد الجائر ،ويسعون في
األرض فساداً ،وينتهكون ح هذه العجماوات ،ويتعرضون للخصومة بين يدا
اهلل يوم القيامة ،وضمن اهلل للحيوانات ح الرز لضعيفها وقويها ،ولكبيرها

وصغيرها ،فقال سبحانه:ﮋﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ

() 2

ومن حقو

الحيوان اإلحسان إليها ,قال

تعالى:ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮊ(،)8
ففي العصا "منفعة للبهائم ،إذ يضرب الراعي الشجر ،ليتساقط ورقه ،فيرعاه
الغنم ،وهذا الخل الحسن من موسى  ،من آثاره ،حسن رعاية الحيوان
()1سورة األنعام.31 :
()2سورة هود.1:
()3سورة طه.11 :
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البهيم ،واإلحسان إليه"( ،)1فالحيوانات لها عالمها الخاص ،ولها مشاعر
وأحاسي خاصة ،ربما يجهلها البعض من النا  ،لقصور إدراكهم ،ومن
رحمة اهلل  أنه كتب اإلحسان على كل شيء ،ومنها هذا العالم العجيب ،فما
من مخلو إال ونال من اإلحسان والرعاية قسطاً كبي ارً.
و يرها من الحقو التي كفلها اإلسالم للحيوان ،لي لها مثيل وال يجاريها
قوانين بشرية ،فعلى الدعاة توظيم هذا المجال في الدعوة إلى اهلل ،ليبرز ما
في اإلسالم من عناية فائقة بالحيوان ،وحقو ربانية يعجز عنها اإلنسان.
المطلب الثالث :الدعوة إلى اهلل من خالل اإلعجاز العلمي في الحيوان:
إن اإلعجاز العلمي في الحيوان في القرآن الكريما من المجاالت الدعوية
المهمة التي ينبغي على الداعية أن يستخدمها في دعوته ،ولقد أمرنا اهلل -

سبحانه-بالنظر في عظيم صنعه في الحيوانات ،فقال :ﮋﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮊ( )2وهذه طيور بأنواعها وأشكالها يظهر إعجاز اهلل فيها،
بقدرتها في بسط أجنحتها في السماء ،وقبضها ،وال يقدر على إمساكها إال

خالقها ،قال سبحانه:ﮋﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ( ،)3وهذا اإلعجاز العلمي في قدرة اهلل على إخراج اللبن من
ضروع األنعام صافياً ،وسائغاً طعمه من بين فرث ودم ،فقال تعالى:ﮋﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ( "،)4ووجه
االعتبار فيه ،أنها تجتمع في الضروع ،وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن
اهلل ،فتستحيل إلى طهارة عوالى لون وطعم مواف للشهوة ،وتصير ذاء ،فمن
معدودا في النعم الدينية ،ومن
استدل بذلق على قدرة اهلل وحكمته ،كان ذلق
ً
أيضا فهذه األلبان التي تخرج من بطونها إلى
انتفع بها فهو في نعمة الدنيا ،و ً

()1تيسالالير الكالالريم الالالرحمن فالالي تفسالالير كالالالم المنالالان ،السالالعدا ،ت :عبالالد الالالرحمن بالالن معالالال
اللويح  ،733 ،مؤسسة الرسالة ،طبعة :األولى1423 ،هال.
()2سورة الغاشية.15 :
()3سورة الملق.13 :
()4سورة النحل.11 :
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أثرا ،وذلق يدل على عظيم
ضروعها تجدها شر ًابا ً
طيبا ،عواذا ذبحتها لم تجد لها ً
قدرة اهلل تعالى"( ،)1هذه اإلعجازات العلمية في الحيواناتا ينبغي للدعاة أن
يوظفوها في دعوتهم ،ليظهر عظم صنع اهلل في خلقه ،فيزداد المدعوون
تعظيما عواجالالً لخالقهم ،ليقبلوا على الح ويتبعوه.
ً
المطلب الرابع :الدعوة إلى اهلل من خالل ما يحمله الحيوان من أدوية ووفرة
ذائية
يعتبر الحيوان مصد ارً من المصادر العالجية والغذائية لإلنسان ،فيستخلص منه
ما يتناسب مع كثير من األمراض التي أثبتتها التجارب العلمية ،فهو سبب من
أسباب فتح أبواب الخير للنا عامة ،و ل أبواب الشر ،وذلق من خالل
إجراء التجارب العلمية عليه ،والتي ينتفع بها اإلنسان في الدين والدنيا ،فيزداد
اليقين في قلوب المؤمنين ،ويقتنع ير المسلم بالدخول في دين اهلل ،قال

عزوجل:ﮋﮇﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ(" ،)2ومن العبرة في النحل بإنصام النظر وطام
الفكر في عجيب أمرها ،فيشهد اليقين بأن ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية
الضعيفة ،وحذقها باحتيالها في تفاوت أحوالهاا هو اهلل سبحانه ،ثم أنها تأكل
عسال
الحامض والمر والحلو والمالح والحشائش الضارة ،فيجعله اهلل تعالى
ً
وشفاء ،وفي هذا دليل على قدرته"( ،)3هذه التجارب تحمل بين طياتها
حلوا
ً
ً
الخير لإلنسانية كلها ،وتساعد على سرعة اكتشام النافع من الضار ،وتحق
السالمة والرفاهية لألمة كلها ،فيستفيدوا منها على مر العصور واألزمان،
كتدريب طالب على التشريح ،وتجريب الداء والدواء عليه ،قبل أن يطبقها على
اإلنسان ،فإذا ثبت نجاحها ،يمكن بعد ذلق تجريبها على عينة من النا عند
التأكد من خلوها من األضرار ،وبذلق تتحق الهداية إلى الخير ،ومن نعمة اهلل
ذاء ،وهي متعددة المذا  ،قال تعالى:
في الحيوان علينا أن سخره لنا
ً
()1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.253 /23 ،
()2سورة النحل.13-11 :
()3الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.143 /13 ،
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ﮋﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ( ")1عوان لكم في
األنعام التي سخرها اهلل لمنافعكم لعبرة ،تستدلون بها على كمال قدرته ،وسعة
إحسانه ،حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم ،فأخرج من بين
خالصا من الكدر ،سائ ًغا للشاربين للذته ،وألنه يسقي ويغذا ،فهل
ذلق لب ًنا
ً
()2
هذه إال قدرة إلهية ال أمور طبيعية"  ،وسخر لنا لحم البحر ،فقال

تعالى:ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯﮊ
إن مجال أدوية الحيوان لإلنسان ،ووفرة ذائها لهو مجال دعوا ينبغي للدعاة
التركيز عليه ،وتذكير المدعوين به ،والمحافظة عليه.
المطلب الخام  :الدعوة إلى اهلل من خالل األحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان
إن مما ينبغي للدعاةا الدعوة إلى اهلل باألحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان،
أحكاما كثيرة متعلقة بالحيوان ،فتزداد أهميتها بحسب ظروم المدعوين
فنجد
ً
معا ،ثم يختار من
وزمانهم" ،والداعية الناجح هو الذا يشاهد ببصره وبصيرته ً
أحداث البيئة قضاياه ،ومن مشاهد طبيعة ألوا ًنا يظلل بها حديثه ،ليتمكن من
الوصول إلى مكان التأثير في قلوب تفتح أبوابها لكل خطيب يشاركها حياتها،
ويضرب باليد الصناع على أوتارهاا فإذا هي تجود بأجمل ما في القلوب من
عواطم الخير"( ،)4فنجد أن المدعوين لهم ارتباط بمعرفة األحكام الفقهية
المتعلقة بأحوالهم ،كأحكام الذبح ،وأحكام العقيقة لمن رز بمولود ،و ار ب
بأن يضحي أيام العيد ،ومن فعل محظو ارً من محظورات الحج ،ومن أراد أن
يخرج زكاة أنعامه ،ومن أراد أن يكفر عن يمينها فله أحكام متعلقة به ،وحكم
اقناء الكالب للحراسة ،وحكم تربية الحيوانات األ ليفة ،وحكم قتل الحيوانات
()8

()1سورة النحل.7 :
()2تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدا.443 ،
()3سورة النحل.14 :
()4الخطابالالة فالالي موكالالب الالالدعوة ،أد /محمالالود محمالالد عمالالارة ،237 ،مطبعالالة نهضالالة مصالالر،
1311م.
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المؤذية ،وحكم التمثيل بالحيوان ووسمه ،وحكم ضال األنعام ،وحكم طهارة
الحيوان ،و يرها من األحكام المتعلقة بالحيوانا ينبغي للدعاة االهتمام بها،
والدعوة وتبصير المدعوين بها بحسب الحاجة واألزمنة واألماكن.
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المبحث الثالث:الدالالت الدعوية المتعلقة بالداعية في نصوص الحيوان في
القرآن الكريم
المطلب األول :الدالالت الدعوية المتعلقة بسمات الداعية في نصوص الحيوان
في القرآن الكريم
إن الداعية هو الصورة الحية العملية لدعوته ،يراها المدعوون ،فهو قدوة يؤثر
فيهم بعمله وعلمه ،وقائد في محيطه ،ورائد في بيئته ،فال تنهض الدعوة إال
به ،وال يمكن أن ينجح في دعوته إال إذا ُوجدت بعض الدالالت الدعوية
المتعلقة به ،ليزداد التأثير في نفو المدعوين ،وقد استنبطت هذه الدالالت
الدعوية المتعلقة به من خالل نصوص القرآن الكريم ،فمنها-:
الداللة األولى :الحذر واالحتراز :إن كالم النملة وتحذيرها للنملا فيه توجيه
للداعية إلى الحذر واالحتراز مما قد يضر بالداعية أو بالدعوة أو بالمدعوين،
و"دليل على حسن االحتراز مما يخشى وقوعه ،وأن ذلق مما تقتضيه عادة
النف  ،وما فطروا عليه من التمييز"(.)1
الداللة الثانية :الصبر على تبعات الدعوة دون كلل وال ملل ،فطري الدعوة

يكتنفه عوائ وصعوبات ال يجدا معها سالف إال الصبر ،قال :ﮋ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ = ﮉ ﮊ( )2أا" :اصبر على أداء الرسالة،
واحتمل أذى المشركين ،وال تستعجل لهم العذاب ،وال تكن كصاحب الحوت في
ما عمله من خروجه عن قومه ،و مه بتأخر العذاب عنهم"( ،)3ومن هنا ينبغي
للداعية أن يصبر على اهتداء المدعوين ،ووصولهم إلى الح  ،وأن يصبر
على وقوع الشر واألذى منهم.
الداللة الثالثة :تفقد أحوال المدعوين ،إن تفقد سليمان للطير وفقده للهدهد،
فيه فقه دعوا ينبغي للداعية األخذ به في تفقد أحوال المدعوين ،والمحافظة
عليهم ،هذا التفقد يدل على كمال حزمه ،وتدبيره للملق "ودل ذلق على تيقظ

()1لطائم اإلشارات ،القشيرا.33 /3 ،
()2سورة القلم.41 :
()3انظالالر :إع الراب الق الرآن ،أبالالو جعفالالر َّ
الن َّحالالا  ،ت :عبالالد المالالنعم خليالالل إب الراهيم ،12/7 ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1:هال.
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سليمان في مملكته ،وحسن قيامه ،وتكفله بأمور أمته ورعيته ،حيث لم تخم
عليه يبة طير ،هو من أصغر طيور لم يحضر ساعة واحدة ،)1(.مما يوجب
على الدعاة تفقد أحوال المدعوين.
الداللة الرابعة :إن سليمان  بعد علمه بمغيب الهدهد عنها وعد بمعاقبة

الهدهد إن لم يأتي بسلطان َبين يرفع عنه العذاب الشديد ،قال :ﮋﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ()2وفي اآلية الكريمة فائدتين،
األولى :يسوغ للدعاة المشرفين على دعوة األطفال والناشئة الذين لم يصلوا
حد التكليما أن يعاقبوهم على مخالفاتهم الشرعية مع مراعاة فترتهم العمرية،
حيث" تجوز عقوبة من ال يجرا عليه القلم على وجه التأديب ،إذا كان منه
ذنب ،كما يجوز لألب أن يؤدب ولده الصغير"( ,)3والفائدة الثانية :أن
المسؤولين في القطاعات اإلدارية الدعوية حال تقصير أحد العاملين في
إدارتهم الدعويةا ال يجزموا بإنزال العقاب على المقصر في عمله إال بعد سؤاله
ومعرفة عذره" ،وهذا من كمال ورعه عوانصافه ،أنه لم يقسم على مجرد عقوبته
بالعذاب أو القتلا ألن ذلق ال يكون إال من ذنب ،و يبته قد تحتمل أنها لعذر
حماسا
واضح ،فلذلق استثناه لورعه وفطنته" ,)4(.حتى ال تكون الدعوة
ً
واندفاعية مؤقتة.
الداللة الخامسة :أن ال يجزم الداعية في مسألة علمية قد درسها ،وعرم
مفادها ،فهذا سليمان  قد اب عنه موضوع ملكة بلقي  ،ولم يغب عن
طائر صغير وهو الهدهد ،قال عز وجل :ﮋﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

()7
بأسا في أن يتعلم من طري
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ ،فلم ير ً
الهدهد ،وهذا" دليل على أن الصغير يقول للكبير ،والمتعلم للعالم عندا ما

()1لطائم اإلشارات ،القشيرا.31 /3 ،
()2سورة النمل.21 :
()3بحر العلوم ،السمرقندا.755 /2 ،
()4تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدا.132 ،
()7سورة النمل.22 :
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لي عندق إذا تحق ذلق وتيقنه"( ,)1ولعل الدعاة يفطنون لهذا ،فيكبرون من
شأن العلم كما فعل سليمان ،ولم يجد ضاضة في نفسه على ذلق.
الداللة السادسة :من سمات الدعاة( :التثبت وعدم االستعجال) ،و(قبول
األعذار من المدعوين) ،وذلق بعد أن قص الهدهد على سليمان  أمر ملكة
سبأا قال سليمان له :سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ،وفيه من الدالالت
الدعوية :أن سماع الداعية ألمر يتعل بالدعوة إلى اهلل على وجه الخصوصا
عليه أن يتأكد ويتثبت من مصدر الخبر ،وأن يقبل الدعاة إلى اهلل أعذار
المعتذرين من المدعوين ،وهو في الداعية أوجب وآكد"،ودليل على أن اإلمام
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته ،ويد أر العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن
أعذارهم ،ألن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه ،عوانما صار صد
عذراا ألنه أخبر بما يقتضي الجهاد ،ولكن لإلمام أن يمتحن ذلقا إذا
الهدهد ً
()2
تعل به حكم من أحكام الشريعة" .
الداللة السابعة :إشرام سليمان ومتابعته للخيل المعدة للجهاد في سبيل
اهلل بنفسها ولذا ينبغي للدعاة إلى اهلل متابعة األعمال والبرامج الدعوية التي
تحت إدارتهم ،وأن يشرفوا عليها عن قرب ،قال تعالى:ﮋﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮊ(،)3
"عرض الخيل عليها لينظر إليها ،ويقم على كيفية أحوالها ،حين احتاج إلى
الغزو ،فأمر بإحضار الخيل ،وأمر بإعدادها ،وتسييرها ،وأمر الرائضين بأن
يردوا تلق الخيل إليه ،فلما عادت إليها طف يمسح سوقها وأعناقها ،وأراد بهذا
العمل أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملقا يباشر أكثر األمور بنفسه،)4(.
فال بد للدعاة من تعهد المدعوين الذين استجابوا للح بالعناية والرعاية،
خاصة من كانوا حديثي عهد باإلسالما فهم كاألرض العطشى المهيأة للغيث.

()1الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.112-111/13 ،
()2المرجع الساب .131-113 /13 ،
()3سورة ص.32-31 :
()4مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.332-333 /21 ،
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الداللة الثامنة :من سمات الداعية التواضع ،فهو زينة يزكي بها نفسه ،فقد

ذهب موسى للخضر لينهل من علمه ،فقال سبحانه:ﮋﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ( ،)1وهذا يدل على" :أن موسى مع
كثرة علمه ,وعمله وعلو منصبه ،واستجماع موجبات الشرم التام في حقها
ذهب إلى الخضر لطلب العلم ،وتواضع له ،وذلق يدل على أن التواضع خير
من التكبر"( ,)2فالتواضع خل إسالمي ال ينبغي أن يفار الدعاة في كل
تشوم فيها الكثير من
سلوكياتهم ،خاصة في هذه األيام العجام التي
َّ
األدعياء لشهوة إضفاء األلقاب ،وتصدر المجال  ،و يرها مما يضر بالدعوة.
الداللة التاسعة :من سمات الدعاة استمالة المدعوين ،فالداعية "في ميزان
الدعوة ال تنتهي مهمته عند تصوير الواقع كما رآه ،وال بد له من خطوة أخرى
على طري ال تتم مهمته في يابها ،فمن واجبه أن يستميل النا إلى ما
يدعو إليه ،استمالة تحملهم على طاعة في حال األمر ،واالنتهاء عما ينهاهم
عنه ،ليستطيع بح أن يؤدا دوره في إحداث التغيير المطلوب على مستوى

المجتمع الذا يعيش فيه"( ،)3وهذا ما قصده يوسم  ،قال :ﮋﭥﭦ

ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮊ( ،)4حيث قصد
استمالتهم ووصلهم ،لير بهم في نفسه ،وخص البضاعةا ألنها أوقع في
نفوسهم.
الداللة العاشرة :االلتجاء واالعتصام باهلل ،ذلق أن موسى  بعد أن أمر
قومه بذبح البقرةا استه أزوا به ،ولم يسارعوا إلى تنفيذ أمر اهلل ،وهذا يدل على
"أن جميع الخل محتاجون إلى اهلل ،عوالى االعتصام به ا فإن موسى
كان من وأولي العزم من الرسل وكليم اهلل ،ومع ذلق فهو محتاج إلى ربه،

()1سورة الكهم.11-13 :
()2مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.413-455 /21 ،
()3الخطابة في موكب الدعوة ،أد /محمود محمد عمارة.1 ،
()4سورة يوسم.17 :
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واالستعانة ال تكون إال باهلل ا وقد تكون بالمخلو فيما يقدر عليه"(،)1
فاإلنسان بطبيعته يتسم بالضعم واالفتقار ،فهو عاجز عن جلب الخير لنفسه،
ودفع الضر عنها ،ولذلق فهو في حاجة إلى قوة يتوجه إليها ،ويلوذ بها،
َلم به.
لكشم ما أ َّ
الداللة اإلحدى عشر :يعتبر الصد من سمات الداعية" ،والصد في الداعية
ذاتيا يستخرجه ،عوانما هو
شخصيا ،وال
ضرورةا ألن ما يذكره لي ر ًأيا
ً
اجتهادا ً
ً
مبلغ دعوة اهلل كما جاءت ،مبين لغوامضها ،وناقل كل بيان قيل في شأنها،
وكل هذا يحتاج إلى صد في التبليغ ،حتى يتصور المدعو أن كل ما يسمعه
من الداعية هو رسالة اهلل"( )2قال :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ("،)3الصدي
كذبا وقيل:
هو البالغ في الصد  ،وصفه بهذه الصفةا ألنه لم يجرب عليه ً
ألنه صد في تعبير رؤياه"( ،)4وهذا يبين أهمية الصد للداعية ،حتى تحظى
دعوته بالقبول بين المدعوين.
الداللة الثانية عشرة :اإلحسان إلى المدعوينا من القيم األخالقية الكبرى التي
ينبغي على الداعية أن يتحلى بها ،فقد حث عليه اإلسالم ،ودعا إليه ،ألنه من
أعلى درجات التعامل مع النا  ،وهو جوهر العالقة بين الداعية والمدعو ،قال

:ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ("" ،)7فلما
دخل يوسم السجنا استمال النا فيه بحسن حديثه ،وفضله ونبله ،وكان
يسلي حزينهم ،ويعود مريضهم ،ويسأل لفقيرهم ،ويندبهم إلى الخير ،فأحبه

()1تفسير القرآن الكريم سورة الفاتحالة-البقالرة ،البالن العثيمالين ،241 /1 ،ط1423 ،1 :ه،
دار ابن الجوزا للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية.
()2الالالدعوة اإلسالالالمية أصالالولها ووسالالائلها ،د /أحمالالد لالالوش ،473 ،دار الكتالالاب المصالالرا،
القاهرة ،دون :ت.
()3سورة يوسم.41 :
()4مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.417 /11 ،
()7سورة يوسم.31 :
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الفتيان ولزماه ،وأحبه صاحب السجن والقيم عليه"( ،)1فاإلحسان إلى المدعوين
من األخال التي ال يعذر الداعية بالتخلي عنها مهما كانت الظروم واألحوال،
إال في المعصية.
الداللة الثالثة عشرة :اعترام سليمان  وشكره لربه على ما أنعم عليه من
نعم ،لم يبلغ أحد من األنبياء ما بلغ ملكه" ،ولنعرم من ذلق الخل الذا كان
عليه داود وسليمانا أنه ينبغي لكل أحد أن يعرم فضل اهلل في العلم أو المال،
أو الصحة أو النسل الصالح ،وأن يقابل نعمة اهلل عليه بشكره واالعترام
بفضله ،ألن ذلق مدعاة للمزيد"( ،)2وهذه داللة دعوية ينبغي للدعاة أن يقروا
بنعم اهلل عليهم ويشكروه عليها ،وأن يذكروا المدعوين بهذا األمر العظيم،
فبالشكر تدوم النعم.
الداللة الرابعة عشرة :المبادرة إلى فعل الخير وطاعات ،فنجد إبراهيم  بادر
حال نزول األضيام عليه بسرعة تقديم وجبة طعام ،عواطعام طعام من القربات
التي يتقرب بها العبد ،فكان يسارع إلى إكرام ضيوفه الذين ينزلون به ،فيقدم
لهم اللحم طيب ،فكان ال يحل به ضيم حتى يسارع إلى إكرامه بذبح العجل،
ولذلق عندما جاءته المالئكةا قدم لهم عجالً سميناً مذبوحاً ،ليأكلوه ،ظناً منه
أنهم بشر ،قال سبحانه:ﮋﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ( ،)3حيث "انسل بخفية
وسرعة ،وذلق من حسن ضيافته ،لم يقل :انتظروني آتي لكم بطعام ،ولم يقم
متباطئاً كأنما يدفع دفعاً ،عوانما قام بسرعة منسالً ،لئال يقوموا إذا رأوه ذهب إلى
أهله"( ،)4فمن منافع الحيوان الذا سخر اهلل  لإلنسان أكل لحمه الحالل،
وتقديمه كواجب للضيافة.

()1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،عبد الح بن الب األندلسي .243 /3 ،
()2دعوة الرسل إلى اهلل ،محمد العدوا.331 ،
()3سورة الذاريات.21 :
()4تفسالالير القالرآن الكالالريم الحجالرات ، ،الالالذاريات ،البالالن العثيمالالين ،137 ،ط1427 ،1 :ه،
دار الثريا للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الرياض.
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المطلب الثاني :الدالالت الدعوية المتعلقة بإعداد الداعية في نصوص الحيوان
في القرآن الكريم
الداللة األولى :فضل علم الداعية ،ومكانته ،وذلق أن اهلل  قدم النعم التي

امتن بها على داود وسليمان–عليهما السالم ،-قال تعالى :ﮋﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ ،)1(،فتقديم
العلم على سائر النعم التي امتن اهلل عليه بها ،والبدء بمعرفة منط طير،
لدال لة على شرم العلم وأهله" ،فقد أصبح القضاء بين النا ف ًنا يدر ويعلم،
ولعل المسلمين يهتمون بالعلم ،ويعنون به عنايتهم بأهم أمورهم ومصالحهم،
حتى ال يسبقهم األجنبي في هذه العلوم ،ولعل المسلمين يفهمون أن نبي اهلل
داود وولده سليمان لم ُي َكونا ُم ْل ًكا إال على أسا العلم وقاعدة المعرفة ،فإذا
أرادوا أن يكونوا في عداد األمم الناهضة ،والشعوب الحيةا فليهتموا بالعلم من
جميع نواحيه ،فإن األجنبي قد سلط عليهم ،ألنهم علموا وجهلوا ،وتقدموا
وتأخروا ،ونشطوا وناموا"()2ولذا ينبغي للدعاة أن ير بوا المدعوين في تعلم
قال
أهله،
وتوقير
منه
النهل
على
ويحفزوهم
العلم،

سبحانه:ﮋﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁﮂﮊ( ،)8فاهلل هو الذا علمهما ،وهو الذا آتاهم من كل شيء،
فنسبا الفضل إلى صاحبه.
الداللة الثانية :ينبغي على الداعية أن يتجنب مخطة أهل الدنيا وزخرفها،

ويتقرب إلى اهلل بصحبة أهل الخير ،فنبي اهلل داوود  قال عنه ربه:ﮋﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﮊﯠ(" ،)4خص
داود  الخلطاء بزيادة البغي والعدوان ،ثم استثنى عن هذا الحكم الذين
آمنوا وعملوا الصالحات ،ألن مخطة هؤالء ال تكون إال ألجل الدين ،وطلب
()1سورة األنبياء.51 :
()2دعوة الرسل إلى اهلل ،محمد العدوا 233 ،وما بعدها.
()3سورة النمل.11 :
()4سورة ص.24 :
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السعادات الروحانية الحقيقية ،فال جرم مخطتهم ال توجب المنازعة ،وأما الذين
سببا لمزيد البغي
تكون مخطتهم ألجل حب الدنيا ،ال بد وأن تصير مخطتهم ً
والعدوان"( ،)1ولما كان للصدي -رضي اهلل عنه -أثر كبير في صاحبها كان
الحاجة إلى التوجيه إلى حسن اختياره ،مع تزويده بالمبادئ
في أم
والتوجيهات التي تعينه على ذلق ،لذا فقد أوجب اإلسالم التأكد من صالف
الصحبة التي يلتقى اإلنسان بها ،ألنه سريع التأثر بأصحابه ،شديد الر بة في
أن ينسجم معهم ،وال يشذ عنهم.
جيدا ،حتى يكسر رهبة
الداللة الثالثة :ينبغي للداعية أن ُيعد خطبته
إعداد ً
ً
مقابلة المدعوين ،ال سيما المبتدأ ،فقدرة الدعاة على الوضوف والبيانا من
ٍ
تحريم أو
األمور المهمة التي تمكنهم من وصول دعوتهم إلى المدعوين دون
ٍ
خلل ُيفسد المعنى ،ولذلق فإن "النط الحسن هو :الدعامة األولى لإللقاء
الجيد ،عواذا اعترى النط ما يفسده ،ضاع اإللقاء ،فضاعت معه الخطبة
وأثرها ،وفقد الخطيب ما يسمو إليه من وراء البيان ،وال شيء يذهب بالمعنى
وكثير ما يفهم المعنى على ير وجهه ،ألن
ًا
الجيدا أكثر من النط الرداء،
تصوير دقيقًا"( ،)2ولذا أمر اهلل موسى  ليلة
ًا
النط قلبه ،ولم يصوره
مقابلة فرعون أن يلقي عصاه ،فقال سبحانه:ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ( ،)3حيث أراد اهلل 
أن يثبت قلب موسى  ،فأعده لمواجهته مع فرعون وسحرته.
الداللة الرابعة :أن الفتيا ليست مطلقة ،فقد يفتى داعية في مسائل ،وال يفتى
متبحر بكافة علوم
ًا
في مسائل أخرى ،فال يلزم من كونه داعية ،أن يكون
الشريعة ،قال سبحانه:ﮋﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮊ(،)4
منهيا عن استفتائه في شيء،
"وفي اآلية دليل على أن الشخص ،قد يكون
ً

()1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.314 /21 ،
()2الخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب ،محمد أبو زهرة ،188 ،مطبعةة
العلوم ،ط1888 :1 :م.
()3سورة طه.21-13 :
()4سورة الكهم.22 :
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دون آخر ،فيستفتى فيما هو أهل له ،بخالم يره ،ألن اهلل لم ينه عن
استفتائهم مطلقًا ،إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهم ،وما
أشبهها"( ،)1فالدعاة والعلماء تخفى عليهم أمور يعرفها يرهم ،فسليمان 
لم يعرم أحوال سبأ وملكتها ،وعرفها أحد رعاياه وهو الهدهد.
الداللة الخامسة :ينبغي للدعاة أال يسمعوا المدعوين بعضاً من حيل العصاة
والمفسدين في خطبهم ،فربما يسمعها

افل فيفعلها ،قال تعالى :ﮋﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ( ،)2وقال

سبحانه عن إخوة يوسم بعدما سمعوا عذر أبيهم منه:ﮋﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﮊ(" ، )3فأخذوا من فمه هذه الكلمة ،وجعلوها عذرهم فيما فعلوه ،وقالوا
مجيبين عنها في الساعة الراهنة :لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ،ونحن
جماعة ،إنا إ ًذا لهالكون عاجزون"( ،)4فتضيع الفائدة المرجوة من الدعوة
حينئذ.
الداللة السادسة :التخلية مقدمة على التحلية ،ينبغي أن يهتم الداعية بحال
المدعوين ،فيبدأ في معالجة المعاصي أوًال ،ثم يغر الفضائل بعدها ،و"هو ما
يعرم بالتخلية أوًال قبل التحلية ،وهو منهج حسن في دعوة النا إلى اهلل
تعالى ،ينتهي بهم إلى توحيد اهلل بصد

عواخالص"( ،)7قال سبحانه:ﮋﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮊ(،)1
وهذ ا يبين "أن إزالة المضرة يجب أن تكون متقدمة على إيصال المنفعة ،وال
شق أن إيصال المنفعة الدينية ،أعظم في كونه نعمة من إيصال المنفعة

()1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدا.453 ،
()2سورة يوسم.13 :
()3سورة يوسم.15 :
()4تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير.353 /4 ،
()7دعوة الرسل ،د /أحمد لوش.171 ،
()1سورة طه.13 :
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الدنيوية ،فبدأ اهلل بإنجاء بني إسرائيل من عدوهم ،وهو إشارة إلى إزالة
كثير من القتل واإلذالل
الضررا فإن فرعون كان ينزل بهم من أنواع الظلم ًا
واإلخراج واإلتعاب في األعمال ،ثم ثنى بذكر المنفعة الدينية،وهي :إنزال في
كتابا ،فيه بيان دينهم وشرف شريعتهم ،ثم ثلث بذكر المنفعة
ذلق الوقت عليهم ً
()1
الدنيوية وهي :إنزال المن والسلوى عليهم" .
الداللة السابعة :الذهاب للمدعو حيث كان ،لما علم سليمان أن ملكة سبأ
وقومها على الشرقا أرسل لهم رسالة اإلسالما ليقيم عليهم الحجة ،فقال
سبحانه:ﮋﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮊ("،)2هذه اآلية
دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة ،ودعائهم إلى اإلسالم،
وقد كتب النبي  إلى كسرى وقيصر عوالى كل جبار"( ,)3فالدعاة يذهبون إلى
المدعوين حيثما كانوا لدعوتهم عوابال هم الخير.
الداللة الثامنة :اختيار المناسب في اسناد المهام واألعمال ،لما أخبر سليمان
 من الهدهد ما رآه من ملكة سبأ ،وقومهاا اسند إليه المهمة الدعوية ولم
يسندها لغيره" ،وخص الهدهد بإرساله بالكتابا ألنه المخبر بالقصة ،ولكونه
أهال للرسالة.)4(.
رأى منه من مخايل الفهم ،والعلم ،وما يقتضي كونه ً
الداللة التاسعة :الرد والدفاع عن النف  ،فقد رد موسى  على قومه بعدما
أتهموه بالهزؤ ،فقال تعالى:ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﮊ( ,)5ظنوا بموسى أنه في أمره
إياهم أنه هازئ العب" ،فأجابهم بجواب مختصر متضمن لمقدمتين ونتيجة،
فقال{ ،قال أعوذ باهلل أن أكون من الجاهلين} فكأنه قال :الهازئ جاهل،

()1انظر :مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.13/22 ،
()2سورة النمل21-23:
()3الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.131 /13 ،
()4فتح القدير ،الشوكاني ،171 /4 ،دار الكلم طيب ،بيروت ،ط1414 ،1هال.
()7سورة البقرة.15 :
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والجهل منتم عنى ،فأنا لست بهازئ ،وأخرج ذلق بقوله :أعوذ باهلل مخرج
()1
منكر منقطع لما رمى به"
أنى وجدها فهو أح بها ،فلما عجز
الداللة العاشرة :الحكمة ضالة المؤمنا َّ
قابيل عن مواراة أخيه هابيل ،قيض اهلل له حيواناً مذموماً ،ويعد من أحد
الفواس التي تقتل في الحل والحرم،فعن عائشة -رضي اهلل عنها -أن رسول
اهلل  قال" :خم من الدواب ،كلهن فاس  ،يقتلهن في الحرم :الغراب،
والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب العقور"()2ا حيث قيضه له ليعلمه كيم يوارا
أخاه ،وتكون سنة لدفن األموات ،فالغراب كان سبباً من أسباب هداية اإلنسان
من حيرته ،فعلمه كيم يحفر في األرض ،ليوارا سوءة أخيه ،وقاية لإلنسانية
من األمراض التي تنتج عن تحلل الجسد.

()1تفسير ال ار ب األصفهاني.223 /1 ،
()2أخرجالاله البخالالارا ،كتالالاب الحالالج ،بالالاب مالالا يقتالالل المحالالرم مالالن الالالدواب،)1133( ،13 /3 ،
وأخرجالاله مسالاللم ،)1131(،171 /2 ،كتالالاب الحالالج ،بالالاب مالالا ينالالدب للمحالالرم و يالالره قتلالاله مالالن
الدواب في الحل والحرم.
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المبحث الرابع :الدالالت الدعوية المتعلقة بالمدعو في نصوص الحيوان في
القرآن الكريم
المطلب األول :أصنام المدعوين في نصوص الحيوان في القرآن الكريم
عددا من أصنام المدعوين
لقد احتوت نصوص الحيوان في القرآن الكريم ً
بحسب عقائدهم ،وكان منها :اليهود ،والنصارى ،والمسلمين ،والمشركين.

 .1اليهود :جاء ذكر البقرة مع بني إسرائيل ومع الحمار ،فقال تعالى:ﮋﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﮊ( ،)1وقوله تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮊ(,)2
.2النصارى :جاء ذكر عيسى  مع امتنان اهلل عليه من النعم والمعجزات،

ومنها طير ،قال :ﮋﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ
.3المسلمين :جاء ذكر المؤمنين في التفكر في طيران طائر في السماء ،قال
()8

اهلل تعالى:ﮋﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ(.)4

.4المشركين :جاء ذكر المشركين مع الكلب ،فقال تعالى:ﮋﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

()1سورة
()2سورة
()3سورة
()4سورة

البقرة.15 :
الجمعة.7 :
آل عمران.43 :
النحل.53 :
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ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﮊ(.)1
إن كل بني آدم مخاطبون بالدعوة ،هذا العموم ال يستثنى منه أا إنسان،
فالكل مخاطب ومكلم بالقبول واإلذعان مهما كان جنسه ونوعه ولونه طالما
عاقال.
كان بال ًغا ً
المطلب الثاني :الدالالت الدعوية المتعلقة بحاالت المدعوين في نصوص
الحيوان في القرآن الكريم
الداللة األولى :إن وصم النملة حال وصول سليمان وجنده لواد النمل بال
يشعرونا فيه داللة دعوية ،مفادها أنه على المدعو أن يحسن الظن مع
الداعية ،فمن "عدل سليمان وفضله وفضل جنودها ال يحطمون نملة فما فوقها
إال بأال يشعروا،فالنملة أثنت على سليمان ،وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم
ال يشعرون إن حطموكم ،وال يفعلون ذلق عن عمد منهم ،فنفت عنهم
الجور"( ،)2وأحسنت الظن بهم.
الداللة الثانية :البعد عن مواطن االفتتان ،ويظهر هنا من فرار الفتية الذين
آمنوا بربهم إلى الكهم" ،وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من
الفتن ،سلمه اهلل منها ،وأن من حرص على العافيةا عافاه اهلل,ومن أوى إلى
اهلل ،آواه اهلل ،وجعله هداية لغيره ،ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته،
كان آخر أمره وعاقبتها العز العظيم من حيث ال يحتسب"( ،)8فالمدعوون
مأمورون باتباع أصحاب الكهم في الفرار من كل ما يخالم تعاليم اإلسالم.
الداللة الثالثة :إن العبادة في الرخاءا سبب في نجاة العبد حال الشدة والبالء،
فهذا يون  نجاه اهلل من بطن الحوت لكونه من المصلين قبل التقام
الحوت له ،قال تعالى:ﮋﮖﮗ ﮘﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

()1سورة األعرام.151 :
()2الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.152-153 /13 ،
()3تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدا.453 ،
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ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ(" ،)1فلوال أن يون  كان
من المصلين قبل البالء الذا ابتلي به من العقوبة بالحب في بطن الحوتا
للبث في بطنه إلى يوم القيامة ،ولكنه كان من الذاكرين اهلل في الرخاء قبل
البالء ،فذكره اهلل في حال البالء ،فأنقذه ونجاه"( ،)2فمن عرم اهلل في الرخاءا
جازاه عند الشدائد واالضطرار ،فتصلح حياة اإلنسان في الدنيا ،وتنجيه من
العذاب في اآلخرة.
الداللة الرابعة :إن الهدهد اب عن نبي اهلل سليمان ألمر في اية األهمية،
إال أنه مع ذلق لم يتخلم زمناً طويالًا لذا على العاملين في القطاعات
واإلدارات الدعوية ،أال يقصروا بواجباتهم ومهامهم في العمل الدعوا بذريعة
تزاحم األعمال وكثرتها ،بل عليهم ضبط أوقاتهم ،وتوزيع المهام عليه ،فقال
تعالى:ﮋﯳﯴﯵﮊ( ,)8وهذا يدل على" :سرعة رجوع الهدهد إلى
سليمان ،مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون بشئونهم ،وال
يتأخرون عن أعمالهم"( ,)4وهنا تتوج العالقة بين الدعاة والمدعوين بالقيم
األخالقية واضحة المعالم ،والتي تبدل المساوئ إلى محاسن ،فيؤدا إلى تقدم
المجتمع واستقراره.
الداللة الخامسة :ينبغي للمدعوين االستسالم ألوامر اهلل والمسارعة إليها
اختيار دون ضجر ،أو كثرة أسئلة عليها ،وهذا دليل على قوة اإليمان ،وعالمة
ًا

اإلخالص ،قال سبحانه:ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﮊ ,إلى قوله عزوجل:ﮋﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﭼﮊ(",)5وهذه األوصام في البقرة سببهاا أنهم شددوا

()1سورة الصافات.144-141 :
()2انظر :جامع البيان في تأويل القرآن ،طبرا.131 /21 ،
()3سورة النمل.22 :
()4تفسير القرآن الكريم سورة النمل ،البن العثيمين.145 ،
()7سورة البقرة.51-15 :
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فشدد اهلل عليهم ،ودين اهلل يسر ،والتعم في سؤال األنبياء -عليهم السالم-
مذموم ،وما كادوا يفعلون عبارة عن تثبطهم في ذبحها ،وقلة مبادرتهم إلى أمر
اهلل تعالى"( ,)1فواجب على المدعو العاقل المدرق لعواقب األمور ،أن يستجيب
لداعي اهلل ،وال يعرض عن الح والخير ،وال يستبدل الذا هو أدنى بالذا هو
خير ،ألنه يدرق أن هذا الداعي ال يريد منه شيئاً خاصاً ،بل يريد إنقاذه من
النار ،و ضب الجبار ،وهذا ما جعل الصحابة الكرام يكفئوا القدور التي تغلى
باللحم ،وهم في جوع شديد ،حينما جاءهم النهي عن أكل لحوم الحمر األهلية،
فما توانوا لحظة ،ولكنهم أراقوها بما فيها من اللحوم ،أما الكبر من أخطر
الصفات على اإلنسان ،فإبلي عندما تكبر ورفض االستجابة ألمر اهلل 
بالسجود آلدما لعنه اهلل  ،وحكم عليه بطرد والخسران ،والمأل من أقوام
الرسل عرفوا الح  ،لكن الكبر حال بينهم وبين االستجابة ،لذلق فإن المدعو
واجب عليه أن يحذر من الكبر ،ألنه يدمر النف البشرية ،ويطم على
قلوب أصحابها ،فال يفرقوا بين الح والباطل.
الداللة السادسة :أهمية ربط المشيئة بفعل األعمال ،ولذلق فقد علمنا اإلسالم
عند فعل أمر سيفعله اإلنسان في المستقبلا أن يقدم المشيئة ،ألنه ال يدرى
هل يفعله أم ال؟ ،ولقد واف بنو إسرائيل على ترق المراجعة ،وتعلي ذبح البقرة
بالمشيئة ،قال تعالى:ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ

ﭡﮊ(" ,)2واعلم أن ذلق يدل على أن التلفظ بهذه الكلمة مندوب في كل
عمل يراد تحصيله ،وفيه استعانة باهلل وتفويض األمر إليه ،واالعترام بقدرته
ونفاذ مشيئته"( ،)3كما فعل نبي اهلل إبراهيمحينما أخذ السكينا ليذبح ابنه
الوحيد الذا ُرز به بعد بلوغ الكبر ،وقد اشترق معه ابنه في ذلق ،حتى قال
االبن لما أخبره بذلق:ﭽﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ( ،)4وعل

الصبر على

()1المحالالرر الالالوجيز فالالي تفسالالير الكتالالاب العزيالالز ،عبالالد الحال بالالن الالالب األندلسالالي-114 /1 ،
.117
()2سورة البقرة.53 :
()3مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.743 /3 ،
( )4سورة الصافات .132
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مشيئة اهلل  فهو لم يدَّع حصوله في نفسه ،فأسلما أمرهما هلل  صابرين،
وما علينا إال أن نتأسى بهما في صبرهما ،وتنفيذ التكاليم الشرعية دون
ضجر.
الداللة السابعة :أثر الصحبة الصالحة ،حيث تكفل اهلل بحفظ عباده الصالحين،
لذا فقد أوجب اإلسالم عليه التأكد من صالف الصحبة التي يلتقى بها ،ويخرج
معها ،ألن اإلنسان سريع التأثر بأصحابه ،شديد الر بة في أن ينسجم معهم،
وال يشذ عنهم ،فإن كانوا أخيا ارً ،انسجم معهم وتطبع بطبعهم ،عوان كانوا ير
ذلق ،فهو أيضاً مثلهم ،فاهلل  ذكر الكلب مع أصحاب الكهم ،وحظي
بصحبتهم ،ولم يصب جسده مع طول المدة التي قضوها في الكهم وهم
نائمون ،وفي ذلق تنبيه للمدعوين بأن يتحروا اية جهدهم مصاحبة األخيار
ومجالستهم ،وأن يبتعدوا عن مصاحبة الفجار ،حتى ال يتأثروا بهم في
االنحرام واالنحالل" ،فإذ كان بعض الكالب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته،
ومخطته الصلحاء واألولياء حتى أخبر اهلل بذلق في كتابه ا فما ظنق
بالمؤمنين الموحدين المخطين المحبين لألولياء والصالحين"( ،)1فمن من أحب
أهل الخيرا نال من بركتهم.

الداللة الثامنة :تأدب المدعو مع الداعية عند السؤال ,قال تعالى:ﮋﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﮊ(، )2وهذ ا يدل على إنزال ذوا القدر
شيئاا
والمنزلة في مكانهم المالئم ،و"يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل ً
فإنه يجب عليه أن يعظمه ،وأن يخاطبه باأللفاظ المشعرة باإلجالل"( ،)3ليتعلم
كل مسلم من ذلق كيم يخاطب َمن له مكانة في مجتمعه وبين قومه.
الداللة التاسعة :أن يحذر المدعوون من المعاصي ،فهي سبب لعقاب اهلل ،وأن
اهلل يمهل وال يهمل ،قال سبحانه:ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

()1الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.352-351 /13 ،
()2سورة يوسم.41 :
()3مفاتيح الغيب ،الرازا.417 /11 ،
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ(،)1فالمعاصي سبب لخراب
الدول ،وهالق األمم ،وشقاء المجتمعات ،فبنوا إسرائيل "لما وقع عليهم الرجز
وهو العذاب ،والسخط من اهلل عليهما فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشم ذلق
عذابا عليهم"(،)2
عنهم ،وكان منها الجراد والقمل والضفادع ،ألن كل ذلق كان
ً
فالنا إذا جاءوا بأسباب العذابا عاقبهم اهلل.
الداللة العاشرة :أن أحد موانع إجابة المدعوا تزين الشيطان له ,قال

سبحانه:ﮋﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﮊ(",)8حسن لهم إبلي عبادتهم الشم  ،وسجودهم لها
من دون اهلل ،وحبب ذلق إليهما فمنعهم بتزيينه ذلق لهم أن يتبعوا طري
المستقيم ،وهو دين اهلل الذا بعث به أنبياءه"( ،)4ولقد حكم اهلل  بأن

الشيطان ولى لمن ال يؤمن ،فقال :ﭽﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩﭼ(،)7
فاإليمان باهلل :هو القلعة التي يتحصن فيها اإلنسان من الشيطان ،ولي
عليه بعد ذلق إال إ ال الباب ،عواحكام لقه ،حتى ال يكون للشيطان سبيل
إليه.

()1سورة األعرام.133 :
()2جامع البيان في تأويل القرآن ،طبرا.52 /13 ،
()3سورة النمل.24 :
()4جامع البيان في تأويل القرآن ،طبرا.445 /13 ،
()7سورة األعرام.25 :
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المبحث الخام  :الدالالت الدعوية المتعلقة بموضوعات الدعوة في نصوص
الحيوان في القرآن الكريم
المطلب األول :الدالالت الدعوية المتعلقة بالعقيدة في نصوص الحيوان في
القرآن الكريم
من الدالالت الدعوية في موضوعات الدعوة إلى اهلل في نصوص الحيوان:
العقيدة-:
الداللة األولى :إن من موضوعات الدعوة إلى اهلل ومن أولوياتهاا توحيد اهلل،
بأن يوجه الدعاة النا الوجهة الصحيحة السليمة ،وأن يحفظوا فطرتهم من
اال نح ارم ،حتي ال يعبد اإل نسان إال اهلل  ،وال يشرق به شيئاً ،وال يتخذ بعض
أربابا من دونه ،ولذلق "اتجه الرسل –عليهم السالم– جميعاً إلى
المخلوقات
ً
(،)1
دعوة النا إلى توحيد اهلل  وترق تأليه ما سواه" فطائر الهدهد الذا
اب عن نبي اهلل سليمان بسبب موضوع دعوا أال وهو التوحيد ،وهو في

اية األهمية ,قال سبحانه:ﮋﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ(" ,)2اآلية من كالم
الهدهد ،وأن اهلل -تعالى -خصه من المعرفة بتوحيده ،ووجوب السجود له،
عوانكار سجودهم للشم  ،عواضافته للشيطان ،وتزيينه لهم ،ما خص به يره
من طيور وسائر الحيوان ،من المعارم اللطيفة التي ال تكاد العقول الراجحة
تهتدا لها"( ،)3فالعقيدة هي األسا العظيم الذا يقوم عليه اإلسالم ،ولقد
كانت مهمة األنبياء والرسلا ترسيم العقيدة الصحيحة في نفو أتباعهم،
وتصحيح ما ط أر عليها من التغير واالنحرام ،وهذه هي مهمة ورثة األنبياء
من العلماء.
الداللة الثانية :اإليمان باليوم اآلخر من القضايا العقدية ،التي ال يكمل إيمان
العبد إال بها ،والقرآن الكريم اعتنى بمشاهد يوم القيامة ،وصورها لنا تصوي ارً
يوم البد وأن ينتهي
دقيقاً رائعاً ،كأننا نراه ونشاهده ،فأخبر اهلل  أنه سيأتي ٌ
()1دعوة الرسل عليهم السالم ،د /أحمد لوش.733 ،
()2سورة النمل.21-27 :
()3الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.111 /13 ،
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فيه الوجود ،ليأتي يوم آخر للحساب والجزاء ،وهذا أمر يجعل االنسان مستقيماً
ح االستقامة ،فاهلل أظهر لبني إسرائيل قدرته على إحياء الموتى ,قال

تعالى:ﮋﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮊ(،)1
"و في ذلق دليل ألولئق القوم أن البعث كائن ال محالة ،ألنهم أروا اإلحياء بعد
الموت معاينة ،وكان في ذلق دليل لهذه األمة ،ولمشركي العرب و يرهم ،ألن
محمدا بذلق ،فأخبرهم فصدقوه في ذلق أهل الكتاب ،ولم يكونوا
اهلل لما أخبر
ً
()2
على دينه ،فكان ذلق من أدل الدليل عليهم بالبعث"  ،فاإلنسان مهما طال
عمره في الدنياا فالبد أن يتركها بالموت ،ليرى ما قدمت يداه فيها ،ومن علم
أنه سيرجع إلى ربه ،ليقم بين يديه للحساب ،فإن ذلق سيجعله يستقيم على
طري الجادة ،ويبتعد عن الرذائل.
الداللة الثالثة :أن اهلل أمر العزير أن ينظر إلى حماره بعد أن أماته مائة عام
ثم بعثه ،وفيه قدرة اهلل على إحياء الموتى" ،الذا أراه بعينيه ما أراها من
عظيم قدرته وسلطانه ،من إحيائه إياه ،وحماره بعد موت مائة عام وبالئه،
حتى عادا كهيئتهما يوم قبض أرواحهما ،وحفظه عليه طعامه وشرابه مائة
عام حتى رده عليه كهيئته يوم وضعه ير متغير ،على كل شيء قادر
كذلق"( ,)3فاهلل يخرج اإلنسان من قبره بعد الممات إلى الحياة األخرى ،والحساب
والجزاء على ما قدمت يداه في الحياة الدنيا.
الداللة الرابعة :إثبات عجز المشركين على خل أصغر حيوان ،ولو اجتمعوا،
وهذا يقرر وحدانية اهلل بالخل  ,قال تعالى:ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ(" ،)4فإذا كان هذا الذا هو
أضعم الحيوان ،وأحقره ال يقدر من عبدوه من دون اهلل  على خل مثله،

()1سورة البقرة.53 :
()2بحر العلوم ،السمرقندا.14 ،1 ،
()3جامع البيان في تأويل القرآن ،طبرا.414 /7 ،
()4سورة الحج.53 :
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أربابا مطاعين ،وهذا من
ودفع أذيتها فكيم يجوز أن يكونوا آلهة معبودين ،و ً
أقوى حجة وأوضح برهان"(.)1
المطلب الثاني :الدالالت الدعوية المتعلقة بالعبادات والمعامالت في نصوص
الحيوان في القرآن الكريم
الداللة األولى :تعليم أحكام الدفن ،حيث تعلم قابيل من الغراب الدفن للميت
حينما قتل أخاه ،ولم يكن عنده علم بذلق ،فهو لم يدر ماذا يفعل بجثة أخيه،
حتى أصبحت سنة يفعلها المسلمون بأمواتهم ،وهنا "بعث اهلل الغراب لحكمةا
ليرى ابن آدم كيفية المواراة ،فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في
فرضا على جميع النا على الكفاية ،من فعله منهم سقط فرضه عن
الخل ً ،
الباقين ،)2(،حيث كانت تلق أول جريمة قتل تقع من بني آدم.
الداللة الثانية :حل أكل الصيد من الكالب والجوارف المعلمة ،قال

سبحانه:ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﮊ( ،)8قال بعض العلماء" :ذلق على الظاهر والعموم كما عممه اهلل،
حالل أكل كل ما أمسكت علينا الكالب ،والجوارف المعلمة من الصيد الحالل
أكله ،أكل منه الجارف والكالب ،أو لم يأكل منه ،أدركت ذكاته فذكي ،أو لم
تدرق ذكاته حتى قتلته الجوارف بجرحها إياه ،أو بغير جرف"(.)4

الداللة الثالثة :التسمية عند ارسال الجوارف ,قال سبحانه:ﮋﮬﮭﮮﮊ(،)5
وهذا يدل على "وجوب ذكر اسم اهلل تعالى ،ومنه اسم اهلل عند إرسال
الصيد"(.)1

()1انظر :الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي35 /12 ،
()2المرجع الساب .143 /1 ،
()3سورة المائدة.4 :
()4جامع البيان في تأويل القرآن ،طبرا.711 /3 ،
()7سورة المائدة.4 :
()1تفسير القرآن الكريم سورة المائدة ،البن العثيمين.13/1 ،

383
المطلب الثالث :الدالالت الدعوية المتعلقة باآلداب واألخال في نصوص
الحيوان في القرآن الكريم
الداللة األولى :تُعتبر اآلداب واألخال من موضوعات الدعوة إلى اهلل ،حيث
جاء اإلسالم حاثاً أتباعه على التخل باألخال الحميدة ،والبعد عن األخال
الرذيلة ،فأعطاهم قد ارً كبي ارً من التوجيهاتا ليطهر نفوسهم من نزعات الشر،
وهذا ظاهر في توجيه سليمان  الهدهد حين تسليم الكتاب لملكة سبأ ،فأمر
الهدهد أن يتولى ،وينظر ماذا يؤمر به ،ولذا ينبغي للدعاة إلى اهلل أن يمتثلوا
أعالي ال ُخل الحسن مع المدعوين ،ال سيما مع المأل منهم" ،ثم تول عنهم
أا :تنح عنهم ،أمره بذلقا لكون التنحي بعد دفع الكتابا من أحسن اآلداب
التي يتأدب بها رسل الملوق ،وأمره بالتنحي إلى مكان يسمع فيه حديثهم ،حتى
يخبر سليمان بما سمع"( ،)1وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى الجانب األخالقي،
وبناء على ذلق :فإنه
فهو مهمة أساسية من مهمات القائمين على الدعوة،
ً
يجب على المسلم التحلي بمحاسن األخال  ،والبعد عن مساوئهاا ألن ذلق من
مقاصد بعثة الرسل –عليهم السالم– لهداية البشرية إلى صراط اهلل المستقيم،
فتتمكن األخال الحميدة من سويداء قلوبهم ،ثم ينقي نفوسهم من األخال
الرذيلةا ألن سالمة المجتمعات ،وقوة بنيانها مرهون بتمسكها بفضائل
األخال  ،واالبتعاد عن رذائلها.
الداللة الثانية :أن إبراهيم  عندما أتاه الضيوم ،وألقوا عليه السالما فرد

عليهم بأحسن منها ،قال :ﮋﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩﮊ( ,)2حيث
(سالم) بالرفع للداللة على الدوام والثبات "ففي هذا مشروعية السالم،
جاء الرد
ٌ
وأنه ينبغي أن يكون الرد ،أبلغ من االبتداء ،ألن سالمهم بالجملة الفعلية،
الدالة على التجدد ،ورده بالجملة االسمية ،الدالة على الثبوت واالستمرار"(،)3
وكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به.

()1فتح القدير ،الشوكاني.171 /4 ،
()2سورة الذاريات.27 :
()3تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدا.317 ،
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الداللة الثالثة :تأدب الهدهد في خطابه مع سليمان  حال أخباره عن ملكة
سبأ ،فلم يستخدم أسلوب التفخيم ,وال صيغة التعظيم ،مع أنه من جنده
األضعفين ،فتكلم مع سليمان بصراحة فقال" :أحطت بما لم تحط به ،وهو الذا
بدأ كالمه ،وبسرعة ،لكن في الحقيقة أنه فيه نوع من األدب ،فلم يستخدم
الهدهد عبارات التعظيم على أحاطته بحال ملكة سبأ ،ولم يستخدم عبارات
التجهيل على عدم معرفة سليمان  بذلق ،فاستعمال ضمير الجمع للمخاطب
المعظَّم لي بالزم ،ولي من شأن ِخطاب األنبياء والسلم ،كما هو المعتاد
عندنا"( ،)1فالتواضع زينة األخال بها يزكي الداعية نفسه ،وهو سمة
المؤمنين المخلصين ،وعالمة واضحة للصفوة من الدعاة الموفقين الذين
اصطفاهم اهلل للدعوة إليه.

()1تفسير القرآن الكريم سورة النمل ،البن العثيمين.141-147 ،
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المبحث الساد  :الدالالت الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبها في
نصوص الحيوان في القرآن الكريم
المطلب األول :الدالالت الدعوية المتعلقة بوسائل الدعوة في نصوص الحيوان
في القرآن الكريم
الداللة األولى :إن من وسائل الدعوة إلى اهلل في نصوص الحيوان في القرآن
الكريم ،الدعوة بوسيلة الكتاب ،وهذا ظاهر في إرسال سليمان الهدهد
كثير في تبليغ
لملكة سبأ" ،ويجب أن يالحظ أن وسيلة إرسال الكتبا أفادت ًا
الدعوة ،وهي وسيلة صالحة للعصر الحديث ،فلو استغلت الكتب للتعريم
باإلسالم ،وحملها قادرون على البالغا ألفدنا اإلسالم كما يجب أن يكون"(،)1
وقد استخدمها النبي  لدعوة البعيدين عنه من سائر األمم.
أثيرا ،إن سليمان
الداللة الثانية :الدقة في اختيار الوسائل الدعوية األكثر ت ً
اهتم بالخيل المعدة للجهاد في سبيل اهلل ،وكان من وصم الخيل المهتم
بهاا أنها صافنات جياد ،ولذا ينبغي للدعاة االهتمام بوسائل الدعوة ،وأن تكون
في اية الجودة والقوةا لتكون عوناً لنشر دين اهلل ،وحتى تكون الدعوة
هادفة ،تحق الخير والهدى والصالف بين المدعوين ،وتوصل بهم إلى رضوان
اهللا فالبد من اختيار الوسيلة المناسبة للزمان والمكان واألحوال "وكان من
حكمة اهلل –تعالى -أن تنتقل الدعوة إلى النا بأهدافهاا فوضع الوسائل
المحققة لذلق في كتابه العزيز ،وفي السنة النبوية ،وفي أعمال الصدر
األول"( ،)2وعلى الدعاة اختيار أفضل الوسائل التي تؤثر في المدعوين على
أسا عملي يحولها إلى التطبي والتنفيذ.
الداللة الثالثة :أن سليمان  اتخذ أعواناً يعينونه على تدبير وتنظيم أمور
مملكته ،ولذا ينبغي للدعاة أن يستعينوا باألعوان المنظمين والمساعدين إلقامة
البرامج الدعوية ،السيما البرامج التي يحضرها أعداد كثيرة ال يستطاع بالعمل
الفردا إتمام المنشط الدعوا إال بتكافل المعاونين ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ

()1الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها ،د /أحمد لوش.423 ،
()2الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها ،د /أحمد لوش .253

ﱴ
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ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱠ( ,)1وهذا "دليل على

اتخاذ اإلمام والحكام وزعة-سلطان يكفهم -يكفون النا ويمنعونهم من
تطاول بعضهم على بعض ،إذ ال يمكن الحكام ذلق بأنفسهم"( ,)2سيدنا موسى
سأل اهلل  أن يرسل معه أخاه هارونا لكى يؤازره ،ويؤانسه ،في القيام

بأعباء الدعوة ،فقال كما أخبر اهلل  :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ( ،)3فطري
أعوان يعينون على تحقي اياتها للوصول إلى أهدافها.
الداللة الرابعة :إن إبراهيم  عندما جاءته المالئكة بصورة بشرا قام بواجب
الضيافة خير قيام ،ولذا ينبغي للدعاة أن يوظفوا هذه الوسيلة الدعوية خير
تمثيل مع أضيافهم ،السيما أهل الفضل والمكانة منهم ،دون إسرام وال تبذير,
حيث جاءت تسميتهم بالضيم (ضيم إبراهيم) فاهلل  سماهم ضيفاً وهم
مالئكة ،وكأن ذلق ترسيم عواقرار لما وقر عند النا من الحقو والواجبات
التي يقدمها المضيم للضيم شرعاً وعادة ,ثم جاء وصفهم بأنهم (مكرمون)،
فهم مكرمون مقربون معظمون عند اهلل  ,ثم باشر هذا اإلكرام بنفسه ،فقدم
لهم طعام وهو ال يعلم أنهم مالئكة ألنهم جاءوا في صورة بشرية ،فالمالئكة ال
تأكل وال تشرب.
الداللة الخامسة :معرفة لغة المدعو ،حتى يتمكن من دعوته بطر المناسبة،
فمعرفة سليمان للغة طير ،وفهمه لكالم النملة ،وكالم الهدهدا أهمية بالغة في
معرفة لغة المدعو في الدعوة إلى اهلل ،فأنقذت قرية النمل بسبب معرفة اللغة
من تحطيم جيش سليمان  ،عواسالم ملكة سبأ ،لمعرفة سليمان للغة
الهدهد ,فاللغة وسيلة التفاهم ،ولن يصل الداعية إليه إال بمعرفة لغة المدعوين

الدعوة يحتاج إلى

( )1سورة النمل .15
()2الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.111 /13 ،
( )3سورة القصص "."34
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الذين يدعوهم ،قال عزو جل:ﭽﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ ﭼ
الداللة السادسة :الفتوى ،أهميتها في الدعوة إلى اهلل ،وضرورة التصدا لها
ممن عرفوا بالعلم ،والديانة والتقوى ،لئال يضطر المدعو الستفتاء ممن ليسوا
()1

أهال لذلق ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ (" ،)2فيوسم  أنقذ أهل مصر بفتواه من مجاعة

نذير بجدب أخذوا أهبته ،وأعدوا له
محققة لو لم يأخذوا بالفتوى ،وأنها كانت ًا
عدته ،)3(،فالفتوى إخبار عن اهلل ورسوله ،فالبد أن يقوم بها َم ْن هو أهل لها،
سببا في الضالل واإلضالل.
وأن يعد لهذا األمر عدته حتى ال تكون ً
الداللة السابعة :أهمية ضبط مستوى صوت الوسائل الدعوية ،وعدم رفعها
فو الحاجة حتى ال يؤذا الغير ،قال عزوجل:ﮋﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ

ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﮊ( ,)4أا :ال تتكلم برفع الصوت ،وخذ منه ما
تحتاج إليه ،فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلم يؤذا ،وفي اآلية دليل على
تعريم قبح رفع الصوت في المخاطبة ،والمالحاة بقبح أصوات الحميرا ألنها
عالية ،وهذه اآلية أدب من اهلل بترق الصياف في وجوه النا تهاوًنا بهم ،أو
بترق الصياف جملة"( ،)7وعدم ضبط صوت الوسائل الدعوية في المساجد
سببا في إعراض المدعوين عن االستماع ،فتضيع الفائدة
و يرهاا قد يكون ً
المرجوة من الدعوة ،وقد تضر أكثر مما تنفع.

()1سورة إبراهيم.4 :
()2يوسم41 ،
()3النكت والعيون ،الماوردا.41/ ،3 ،
()4سورة لقمان.13 :
()7الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.52-51 /14 ،
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المطلب الثاني :الدالالت الدعوية المتعلقة بأساليب الدعوة في نصوص
الحيوان في القرآن الكريم
الداللة األولىُ :حسن الكالم مع المخاطب ،فالهدهد اختار أفضل الكالم،
وأحسن العبارات حال مقابلته لسليمان  بعد يبته ،فقوله :من سبإ بنبإ
"من محاسن الكالم الذا يتعل باللفظ ،وشرط حسنه صحة المعنى ،ولقد جاء
ائدا على الصحة ،فحسن لفظًا ومعنى ،أال ترى أنه لو وضع مكان
هاهنا ز ً
صحيحا ،ولكن لفظ النبأ أولىا لما فيه من الزيادة
(بنبأ) بخبرا لكان المعنى
ً
()1
التي يطابقها وصم الحال"  ,فحرا بالمدعوين أن يقتدوا بالهدهد في ذلق،
خاصة وأن اإلسالم أوجب على النا اختيار أحسن الكالم ،وأجمل األلفاظ عند
الغير،
مخاطبة

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱠ( ,)2فهو مبدأ

دعوا أصيل.
الداللة الثانية :أسلوب التعريض ،إن الملكين استخدما أسلوب التعريض في
قصة صاحبي النعاج مع داود  ولذا ينبغي للدعاة أن يستخدموا أسلوب

التعريض فهو مندوحة عن الكذب ،قال تعالى:ﮋﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﮊ(" ،)3فعلمنا أنهما كلماه بالمعاريض التي
تخرجهما من الكذب مع تقريب المعنى بالمثل الذا ضرباه"( ،)4وكما فعل
إبراهيم  عندما قال عن سارة هي أختي ،وعند تكسيره لألصنام فقال فعله
معلال امتناعه عن الذهاب معهم إلى األصنام،
كبيرهم ،وعند قوله :إني سقيمً ،
وهذ يدل داللة واضحة على جواز استعمال معاريض الكالم للتحرز عن الكذب،
وفي موضع الحاجة ،فإذا لم تكن حاجة وضرورةا فال يجوز التعريض ،كما إذا
تضمنت المعاريض استباحة الحرام ،أو اسقاط الواجبات ،عوابطال الحقو ،
و يرها مما يجب التصريح به ،فهي محرمة قطعاً.
()1مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.771-773 /24 ،
()2سورة الحج.24 :
()3سورة ص.23 :
()4الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.117-114 /13 ،
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الداللة الثالثة:أسلوب التمثيل ،فالدعوة بالتمثيل ،من األساليب التي انتهجها
اإلسالم في دعوة أتباعه وتوجيههم ،لما لها من أثر فعال في النفو  ،فهي
تجسد المعاني وتوضحها ،فتظل عالقة بالذهن ،راسخة في الخيال ،فالمعاني
المعقولة ال تستقر في األذهان إال إذا صيغت في صورة حية قريبة الفهم،
وكأنها محسوسة ملموسة لتصل إلى العقل والقلب عن طري النظر والح ،
فهي أكثر تأثي ارً من الكالم المجرد ،ألنها تقرب الصورة ،وتجلب االنتباه ،وترفع
الحجاب عن القلوب الغافلة ،فالملق مثل لداود  بالنعج على المرأة" ،وهذا
من أحسن التعريض ،حيث كنى بالنعاج عن النساء ،وثبت أن السجود للشكر
()1
هم في
دور
سنة متواترة عن األنبياء"  ,فالدعوة بالتمثيلا لها ٌ
أساسي وم ٌ
ٌ
إصالف المدعوين ،وعلى الدعاة أال يغفلوا هذا األسلوب ألهميته.
الداللة الرابعة :أسلوب التكرار ،حيث كرر القرآن الكريم ذكر الكلب أربعة مرات
مع أصحاب الكهم عند ذكرهم ،حيث "يؤدا هذا التكرار إلى استعداد وجداني،
يجعل صاحبه مستعدًّا لالنفعال ،كلما تكررت المناسبة ،أو تكرر المعنى أو
الموضوع الذا أثار االنفعال أول مرة ،كاستعداد المؤمن للحماسة من أجل
العقيدة ،ولتحقي أوامر اهلل والغضب هلل ،والدعوة إلى دينه"(،,)2حيث كرر اهلل
 ذكرهم ،وكرر معهم ذكر الكلب ،لما في التكرار من فائدة ،فهو يشعر
باألهمية ،ويحرق العقل والوجدان.
الداللة الخامسة :أسلوب المحاجة خاصة عند تغيير عقيدة معينة ،و"يعتبر
سهال ،ولذلق أعطى
ًا
الجدل صناعة الرسل والدعاةا ألن تغيير العقائد لي
أمر ً
اهلل رسله البيان ،وأرسلهم بلغة أقوامهم ،ومنحهم القدرة على المخاصمةا لكي
يردوا جدل المعارض ،ويقنعوا السائل ،ويأخذوا بيد الجميع عن طري المناقشة
الحرة العاقلة""( ,)8وقد استخدم نبي اهلل إبراهيم أسلوب المحاجة في إظهار قدرة
اهلل على إحياء الموتى ،لينشط الذهن ،ويهيئ الفكر للوقوم على هذه الحقيقة
لإليمان بها.

()1الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.153 /17 ،
()2أصالالالول التربيالالالة اإلسالالالالمية وأسالالالاليبها فالالالي البيالالالت والمدرسالالالة والمجتمالالالع ،عبالالالد الالالالرحمن
النحالوا ،157 ،دار الفكر ،ط2335 ،27 :م.
()3الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها ،أحمد لوش.312 ،
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الداللة السادسة :أسلوب التشبيه ،الذا يكشم عن المعنى المراد بصورة
شبه اهلل
بيانية واضحة ،خاصة إذا استمد عناصره من بيئة المدعو ،ولذلق فقد َّ
المشركين بالكلب الالهثا ألنهم لم يمتثلوا ما أمرهم به ،فقدموا هواهم

ور باتهم على أوامر اهلل ونواهييه ,قال سبحانه:ﮋﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ(،"،)1
وأخ الحيوانات هو الكلب ،وأخ الكالب هو الكلب الالهث ،فمن آتاه اهلل
مشبها بأخ الحيوانات،
العلم والدين فمال إلى الدنيا ،وأخلد إلى األرضا كان
ً
وهو الكلب الالهث") (2ألنه ترق العمل بكتاب اهلل وآياته التي آتاها إياه،
وأعرض عن أمر ربه.
الداللة السابعة :أسلوب التحقير ،للتقليل من قدر وقدرة َم ْن يفعل ما يعاب
عليه ،ولذلق فقد أطل اهلل على ملق الحبشة وجيشه أصحاب الفيل ،قال

تعالى:ﮋﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮊ( ،)3هذا اإلطال "يدل على أن أولئق
األقوام كانوا من جن الفيل في البهيمية ،وعدم الفهم والعقل ،بل فيه دقيقة
وهي :أنه إذا حصلت المصاحبة بين شخصين فيقال :لألدون إنه صاحب
األعلى ،وال يقال لألعلى إنه صاحب األدون ،ولذلق يقال :لمن صحب الرسول
 :إنهم الصحابة ،فقوله :بأصحاب الفيل يدل على :أن أولئق األقوام كانوا أقل
حاال ،وأدنى منزلة من الفيل"( ،)4مما يحمل معنى اإلهانة والتحقير لهؤالء الذين
ً
بورا.
قوما ً
لبت عليهم شقوتهم ،وكانوا ً
الداللة الثامنة :أسلوب التهديد والوعيد ،لإلخبار بأن من فعل هذاا فهو مخالم
لتعاليم اإلسالم ،ومعرض للعذاب الشديد ،وذلق أن اهلل  هدد قوم هود حال

قتلهم للناقة ،قال سبحانه::ﮋﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

()1سورة األعرام.151 :
()2مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.743-733 /33 ،
()2أحكام القرآن ،الجصاص.437 /17 ،
()3سورة الفيل.1 :
()4مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا.233/32 ،
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ( ،)1أا" :ال تفعلوا فإنكم إذا
قتلتموهاا يأتيكم العذاب ،فجاؤوا ووقفوا على طري الناقة ،فلما مرت بهم
الناقة متوجهة إلى العينا رماها واحد منهم ،فأصابت السهم رجل الناقة ،فلما
رجعت الناقة من العين،خرج أشقى القوم ،فضربها بالسيم ضربة فقتلها"(،)2
وبذلق خالفوا تعاليم نبيهم ،واستحقوا العقاب.
الداللة التاسعة :أسلوب الفصاحة ،لقد ظهرت فصاحة النملة ،وحسن منطقها
عند توجيه التنبيهات للنمل عندما وصل سليمان  لواديهم ،وهنا تظهر
فصاحة هذه النملة ونصحها وذكاؤهاا "فمن بال تها استعملت في كل مكان ما
يناسبه ،أتت بالياء لمناداة البعيدا ألن النمل لي كله قريباً منها ،بل بعضه
بعيد وبعضه قريب ،ومن كمال نضجها ،إرشادها إلى المخابئ والمالجئ ،ومن
أيضا من
كمال ذكائها ،أنها استعملت العبارات المثيرة المزعجة ال يحطمنكم ،و ً
عدلها قالت :ال يشعرون ،فتضمن هذا الكالم أنواعاً كثيرة من البال ة
والفصاحة والنصح والتحذير والتعزير"( ،)3ومنا هنا ندرق جالل نعمة الفصاحة
والبال ة على اإلنسان الذا يتمكن من إحقا الح  ،عوابطال الباطل ،ويزداد
هذا اإلحسا إذا ما تصورنا المانع الذا يمنع من هذه القدرة المؤثرة ،وهو ما
استعاذ منه موسى .
الداللة العاشرة :أسلوب التأكيد ،لتثبيت معنى معي ًنا للمدعو ،إل زالة الشق الذا
يراوده ،أو لتأكيد المضمون في ذهنه ،ولقد استخدم الهدهد أسلوب التأكيد،
فبدأ عرض كالمه بكلمة اليقين قبل أن يبين حال ملكة سبأ ،وهنا "ينبغي
للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه ،وفائدة ذلق زيادة طمأنينة
المخبر ،ورفع توهم المخبر في خبره ،فيرفع هذا التوهم ويطمئن المخاطب"(،)4

()1سورة هود.14 :
()2بحر العلوم ،السمرقندا ،ج721 ،1
()3تفسير القرآن الكريم سورة النمل ،البن العثيمين.123 ،
( )4المرجع الساب  ،ص.141
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نتائج البحث:
 .1لقد أخذ ذكر الحيوان مساحة كبيرة في دعوة الرسل –عليهم السالم-ا ولم
طا ،ولكن لمقاصد ودالالت دعوية ،وليلفت االنتباه إلى
يكن ذلق تسلية وال اعتبا ً
وجود ارتباط وثي بين ذكر الحيوان والدعوة إلى اهلل –تعالى.-
 .2إن في الحيوان مجاالت دعوية يحسن بالدعاة معرفتها ،وتبصير المدعوين
بها ،ولذلق فقد جاء األمر بالتذكير في القرآن الكريم بعد الدعوة إلى النظر
والتفكر في الحيوان ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ( ،)1فذكر الحيوان في القرآن له أهمية

كبرى ،وأثر بالغ في الدعوة إلى اهلل ،وفي التأثير على المدعوين.
 .3أظهر اهلل الحيوان بمعجزات وكرامات على أيدا األنبياء والصالحينا لتكون
مؤيدة لهم على دعوتهم ،أو مثبتة إليمانهما ومن هنا ينبغي للدعاة أن يوظفوه
اإلعجازات العلمية في الحيوانات في دعوتهم ،ليظهر عظم صنع اهلل في خلقه،
تعظيما عواجالالً لخالقهم ،ليقبلوا على الح ويتبعوه.
فيزداد المدعوون
ً
.4سلط اهلل الحيوانات على من عصوا الرسل ولم يؤمنوا بربهم ،ومنع الحيوان
من االمتثال ألمر البشر فيما يخالم دين ربهم.
 .7كان الحيوان من األعوان الذين اتُ ِخذوا لالستعانة به في الدعوة إلى اهلل –
تعالى ،-وتنظيم أمور الدولة ،كما كان حال نبي اهلل سليمان مع الهدهد ،حيث
ار على دين ربه بما رأى وعلم من الكفر البواف ،فأخبر رسول ربه ،فقام
بواجب الدعوة إلى اهلل.

( )1سورة الغاشية.21-15 ،
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المصادر والمراجع:
 :1اإلتقان في علوم القرآن،السيوطي ،ت:محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة
المصرية العامة للكتاب1334 ،ه.
 :2أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ،عبد
الرحمن النحالوا ،دار الفكر ،ط2335 ،1:م
 :3أصول الدعوة وطرقها ،مناهج جامعة المدينة العالمية ،الناشر :جامعة
المدينة العالمية دون :ت ،ط.
 :4إعراب القرآن ،أبو جعفر َّ
النحَّا  ،ت :عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1 :هال.
 :7البحث العلمي ،د .عبدالرحمن عد وآخرون ،ط1411 ،1 :ه ،دار
أسامة ،الرياض.
 :1بحر العلوم ،السمرقندا.
 :5تفسير ال ار ب األصفهاني ،ت.د :د.محمد عبد العزيز بسيوني
 :1تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير ،ت :سامي محمد سالمة ،دار طيبة للنشر
والتوزيع ،ط1333 ،2 :م.
 :3تفسير القرآن الكريم الحجرات ، ،الذاريات ،البن العثيمين ،ط،1 :
1427ه ،دار الثريا للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الرياض.
 :13تفسير القرآن الكريم الصافات ،البن العثيمين ،ط1424 ، 1 :ه ،دار
الثريا للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الرياض.
 :11تفسير القرآن الكريم الفاتحة-البقرة ،البن العثيمين ،ط1423 ،1 :ه،
دار ابن الجوزا للنشر ،المملكة العربية السعودية.
 :12تفسير القرآن الكريم سورة النمل ،البن العثيمين ،ط1431 ،1 :ه،
مؤسسة الشيم ابن العثيمين الخيرية ،المملكة العربية السعودية.
 :13تفسير القرآن ،السمعاني ،ت :ياسر إبراهيم و نيم بن عبا  ،دار
الوطن ،الرياض ،السعودية ،ط1411 ،1 :هال.
 :14تفسير الم ار ي ،مط مصطفى البابى الحلبي بمصر ،ط1341 ،1 :م.
 :17تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن السعدا ،ت:
عبد الرحمن بن معال اللويح  ،مؤسسة الرسالة ،ط1423 ، 1 :هال.
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 :11جامع البيان في تأويل القرآن ،ابن جرير طبرا ،ت :أحمد محمد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط1423 ،1 :هال.
 :15الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،ت :أحمد البردوني عوابراهيم أطفيش ،دار
الكتب المصرية  ،ط1314 ،2:م
 :11الحيوان ،الجاحظ ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2،1424هال.
 :11الخطابة أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب ،محمد أبو
زهرة ،مطبعة العلوم  ،ط1191 ،1 :م.
 :23الخطابة في موكب الدعوة ،أد /محمود محمد عمارة ،مطبعة نهضة
مصر1311 ،م.
 :21الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها ،د /أحمد لوش ،دار الكتاب
المصرا ،القاهرة
 :22دعوة الرسل إلى اهلل تعالى ،محمد أحمد العدوا ،مطبعة مصطفى البابي
الحلبي بمصر1337 ،م.
 :23دعوة الرسل ،د /أحمد لوش ،مؤسسة الرسالة ,ط2332 ،1 :م.
 :24شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،ابن قيم
الجوزية ،دار المعرفة ،بيروت -لبنان1331 ،هال.
 :27فتح البارا ،ابن حجر ،دار المعرفة ،بيروت1353 ،ه.
 :21فتح القدير ،الشوكاني ،دار الكلم طيب ،بيروت ،ط1414 ، 1 :هال.
:25قصص األنبياء ،ابن كثير ،تحقي  :مصطفى عبد الواحد ،دار التأليم
القاهرة ,ط1311 ،1 :م.
 :21لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بيروت ط :الثالثة 1414هال.
:23لطائم اإلشارات ،القشيرا ،ت:إبراهيم البسيوني ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،مصر ،ط.3 :
 :33المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،عبد الح بن الب األندلسي
 ،ت :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1 :
1422هال.
 :31مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازا ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط:
1423 ،3هال.
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القزويني ،ت :عبد السالم محمد هارون ،دار

 :32مقايي اللغة ،ابن فار
الفكر1353 ،م.
 :33النكت والعيون ،الماوردا ،ت :السيد عبد المقصود ،دار الكتب العلمية،
بيروت -لبنان.

