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 البقرةسورة 

 
 : اآلايةحمور   

اىل هللا وهيتتا  التتداعيتتةان يبحلى  تتا  يابغي اليتحول اهم الاتتتتتتتتتتتتتتتعتتاة  اآلايةتتتدور هتت   
و علم و ار تتتتتتاد و  هدايةلتتتتتتعاة ياة انيه ديايه و اور تربوي عظيمق و القران كباب 

هو  القرآين، هت ا و التدرس االول الت ي ربعلمته من اهلتدى  للبشتتتتتتتتتتتتتتتريتةخري  همتا فيتلكتل 
 ابملوعظةو اترة  ابحلكمةحبسب حال املدعوين فبارة  الدعويةضرورة الباويع يف االساليب 

 .حسن ورابعة ابلقاص أهيا  ابليت ابجملادلةاحلساه واثلثة 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
يَتْرَفُع ِإبْترَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَتْيِت َوِإمْسَاِعيُل َربتََّاا تَتَقبَّْل ِماَّا ِإرََّك { } َوِإْي  129 - 127} 

ِلَمة  َلَك َوأَرِ َ  ِلَمْقِ َلَك َوِمْن ُيرلِيَِّبَاا أُمَّة  ُمستتتتتتتتتتتتتتْ ِميُع اْلَعِليُم ج َربتََّاا َواْجَعْلَاا ُمستتتتتتتتتتتتتتْ  أَْرَت الستتتتتتتتتتتتتتَّ
َاا إِ  َكَاا َوُتْب َعَليتْ وال ِماتُْ ْم يَتبتُْلو َمَااستتتتتتتتتتتتتتتِ رََّك أَْرَت البتَّوَّاُب الرَِّحيُم ج َربتََّاا َوابْتَعْث ِفيِ ْم َرستتتتتتتتتتتتتتتُ

يِ ْم ِإرََّك أَْرَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم { .  َعَلْيِ ْم آاَيِتَك َويُتَعلِلُمُ ُم اْلِكَباَب َواحلِْْكَمَة َويُتزَكِل
 : اآلايةتدرج هللا تعاىل يف عرضه لاعاة الدعاة ، فعي ه   

 املرسلق.له من لعاة الدعاة من االربياء و ببعداد مج اآلاية أاببد-1
 الولاية  ا.لى هنج م يف البمسك ابلوحدارية و عقب ا ابلبابيه ع-2
 حنراف.االالضالل و ا ج م يف الرد على دعاة الكعر و خبم ا مب-3

ن خبري قتتدوة عليتته ان يكون حتتال التتدعتتاة يف كتتل مكتتان و زمتتان مقبتتدي يابغيوهتت ا متتا 
 (فَِبُ َداُهُم اقْتَبِد ِ ربياء و املرسلق ، كما قال تعاىل )األ

   
َد {  أي وايكر إبراهيم وإمستتاعيتتل يف  اببتتدأ جتتل يكر  بقولتته : } َوِإْي يَتْرَفُع ِإبْترَاِهيُم اْلَقَواعتتِ

ألستتتتتتتتتتتتتتتاس واستتتتتتتتتتتتتتتبمرارنا على ه ا العمل العظيم وكيف احالة رفع ما القواعد من البيت 
وف والرجاء، حىت إهنما مع ه ا العمل دعوا هللا أن يبقبل ما ما كارت حاهلما من اخل
 فيه الاعع العميم.عمل ما، حىت حيال 

 
ِميُع اْلَعِليمُ  وخبما دعوهتما ه   مبا يااستتتب ا فقاال:) ( فإبراهيم و امساعيل ملا ِإرََّك أَرَت الستتتَّ

 مل يكن م م احد ومل يسمع بدعوهتم احد إال هللا تعاىل الكعبةبايا 
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ودعوا ألرعستتتتتتتتتت ما، ويريب ما ابإلستتتتتتتتتتالم، ال ي حقيقبه، خضتتتتتتتتتتو  القلب، وارقياد  لربه 

 املبضمن الرقياد اجلوارح. وهاا ركبة بليغة يعلماا اايها املوىل وهيا اداب الدعاء :
ليته     الدعواة كمتا ورد يف احلديث : نيازل رباتا يف إماتاجاة هللا تعتاىل و البقرب -1

 : من يسبغعرين فاغعرله...ن ولث الليل االخر فيقول
َََّ أَِو اْدُعوا دعتتاء هللا تعتتاىل ابمستتائتته و لتتتتتتتتتتتتتتتعتتاتتته ، كمتتا يف قولتته تعتتاىل : )-2 قتُتِل اْدُعوا ا

 (الرَّمْحَََٰن ۖ أايا َما َتْدُعوا فَتَلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسَنَٰ 
اخبيار االرستتتتتتتاب ما ا للدعاء و يظ ر باتتتتتتتورة جلية يف االيه حيث ملا قاال : )وتب -3

 واب الرحيم(علياا( اتبعا بقول : )ارك ارت الب
 
َكَاا { أي: علمااها على وجه اإلراءة واملشتتتتاهدة، ليكون أبلأ. حيبمل أن   } َوأَرَِ  َمَااستتتتِ

يكون املراد ابملااستتتتتتتتتتتتك: أعمال احلي كل ا، كما يدل عليه الستتتتتتتتتتتتيا  واملقام، وحيبمل أن 
 يكون املراد ما هو أعم من يلك وهو الدين كله، والعباداة كل ا، كما يدل عليه عموم
اللعظ، ألن الاستتتتتتتتتتتتتتتتك: البعبتتد، ولكن غلتتب على مبعبتتداة احلي، تغليبتتا عرفيتتا، فيكون 

م ما  -حالتل دعائ ما، يرجع إىل البوفيق للعلم الاافع، والعمل الاتا ، وملا كان العبد 
َاا ِإرََّك أَْرَت البتَّوَّاُب  -كان  ال بد أن يعرتيه البقاتتتتتتري، وحيباج إىل البوبة قاال } َوُتْب َعَليتْ

 الرَِّحيُم { .
} َربتََّاا َوابْتَعْث ِفيِ ْم { أي: يف يريباا } َرُسوال ِماتُْ ْم { ليكون أرفع لدرجب ما، ولياقادوا 
له، وليعرفو  حقيقة املعرفة. } يَتبتُْلو َعَلْيِ ْم آاَيِتَك { لعظا، وحعظا، وحتعيظا } َويُتَعلِلُمُ ُم 

 اْلِكَباَب َواحلِْْكَمَة { معن.



7 
 

ي ِ ْم { ابلرتبية على األعمال الاتتتتتتتتتتتتتتتاحلة والبربي من األعمال الردية، اليت ال تزكي } َويُتزَكِل
( مع ا. } ِإرََّك أَْرَت اْلَعزِيُز { أي: القاهر لكل  تتتتتتتتتتتتيء، ال ي ال  باع على 2الاعوس )

قوته  تتيء. } احلَِْكيُم { ال ي يضتتع األ تتياء مواضتتع ا، فبعزتك وحكمبك، ابعث في م 
هللا هلما، فبعث هللا ه ا الرستتتتتتتتتتتول الكرمي، ال ي رحم هللا به  ه ا الرستتتتتتتتتتتول. فاستتتتتتتتتتتبجاب

يريب ما خالتتتتتتتة، وستتتتتتتائر اخللق عامة، وهل ا قال عليه الاتتتتتتتالة والستتتتتتتالم: نأ  دعوة أ  
 إبراهيم ن .

 

 من ه   االاية رلخص لاليت :

 العوائد:

 عية يابغي له أن يالزم الدعاء، ألن األمور كل ا بيد هللا فبطلب ماه وحد  تعاىل.اد(ال1

التتداعيتتة لقبول العمتتل ،ف تت ا خليتتل هللا يرفع قواعتتد البيتتت امبثتتاال ألمر  تعتاىل (أن ي بم 2
 ومع يدعو  يف القبولنرباا تقبل ماان

(خيبار الداعي من أمساء هللا احلستتتتتتتتتتتتتتتن ما يااستتتتتتتتتتتتتتتتب الدعاء  ارظر كيف خبم الدعاء 3
 ،نالسميع العليمن نالبواب الرحيمن

 (اهبمام الداعية ابلرتبية والبزكية إي هي من غااية بعثة ربياا للى هللا عليه وسلم.4

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 وملا عظم هللا إبراهيم ه ا البعظيم، وأخرب عن لعاته الكاملة قال تعاىل:
َطَعيتْاَاُ   134 - 130}  ُه َوَلَقِد التتْ ِعَه رَتْعستتَ { } َوَمْن يَتْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْترَاِهيَم ِإال َمْن ستتَ

رْتَيا َوِإرَُّه يف اآلِخَرِة َلِمَن الاَّاحِلَِق ج ِإْي قَاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت لَِربِل اْلعَ  الَِمَق يف الدُّ
ى  َِ  ُوُتنَّ ِإال َوأَرْتُبْم ج َوَولتتتتتَّ يَن َفال َُ َطَعى َلُكُم الدِل َََّ التتتتتْ ا ِإبْترَاِهيُم بَِايِه َويَتْعُقوُب اَي َبِِنَّ ِإنَّ ا

َر يَتْعُقوَب اْلَمْوُة ِإْي قَاَل لَِبِايِه َما تَتْعُبُدوَن ِمْن بَتْعِدي  َ َداَء ِإْي َحضتتَ ُبْم  تتُ ِلُموَن ج أَْم ُكاتْ ُمستتْ
ِلُموَن ج  قَاُلوا رَتْعُبدُ  ا َوحَنُْن َلُه ُمستتتتتتتْ َحاَ  ِإهَل ا َواِحد  ِإهَلََك َوإَِلَه آاَبِئَك ِإبْترَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإستتتتتتتْ

ا َكارُوا يَتْعَمُلوَن { . ُبْم َوال ُتْسأَُلوَن َعمَّ  تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبتْ
 

ف كان هني ابراهيم و االربياء من بعد  يف حرلتتتتتتتتتتتتتتت م على اتبا  خيرب  هللا تعاىل هاا كي
املا ي الرابين و الولتتتتتتتايه لابي م ب لك اي الياتتتتتتتلح حال امه من االمم اال ابلستتتتتتتري على 
الطر  و اهلدى الرابين و االقبداء برستتتتتتتتتتتتالة اهلدا  امل بدين ال ين جعلوا البوحيد راتتتتتتتتتتتتب 

الطاعه و البوحيد حىت توفاهم هللا ، ومل يزالو  اعيا م ا ا  و عمال و دعو  فلم يزالو على
على الدعو  و الولتتتتتتتتتتتيه بعبادة هللا و توحيد  حىت اخر حق هلم يف ه   الدريا ، مببدئق 

 يف دعوهتم ابالقرب فاالقرب كما قال تعاىل :)وار ر عشريتك االقربق(
 

ُه { أي: ما يرغب } َعْن ِملَِّة ِإبْترَاِهيَم { بعد ما عرف من فضتتتتتتله } إِ  ِعَه رَتْعستتتتتتَ ال َمْن ستتتتتتَ
أي: ج ل ا وامب ا ا، ورضتتتتتتتتتتتي هلا ابلدون، وابع ا باتتتتتتتتتتتعقة املغبون، كما أره ال أر تتتتتتتتتتتد 
َقِد  وأكمل، ممن رغب يف ملة إبراهيم، مث أخرب عن حالبه يف الدريا واآلخرة فقال: } َوَل

رْتَيا { أي: اخرت   ووفقاا  لصعمال، اليت لتتتتتتتتتتتار   َااُ  يف الدُّ َطَعيتْ [  67ا من ] ل التتتتتتتتتتتْ
 املاطعق األخيار.
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 } َوِإرَُّه يف اآلِخَرِة َلِمَن الاَّاحِلَِق { ال ين هلم أعلى الدرجاة.
 

 والسبب كما ورد يف االيه:
 

قَاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قَاَل { امبثاال لربه } َأْسَلْمُت لَِربِل اْلَعاَلِمَق { إخاللا وتوحيدا،  } ِإيْ 
 وحمبة، وإ بة فكان البوحيد هلل رعبه.

مث وروه يف يريبه، وولتتاهم به، وجعل ا كلمة ابقية يف عقبه، وتواروت في م، حىت ولتتلت 
 ليعقوب فولى  ا بايه.

قد ولتتتتتتتاكم أبوكم ابخلاتتتتتتتول، فيجب عليكم كمال االرقياد،  -يعقوب اي بِن  -فأربم 
يَن { أي: اخبار  وختري  لكم،  َ اْلَطَعى َلُكُم الدِل ََّ واتبا  خامت األربياء قال: } اَي َبِِنَّ ِإنَّ ا
رمحة بكم، وإحستتتتتتتتتتا  إليكم، فقوموا به، واتاتتتتتتتتتتعوا بشتتتتتتتتتترائعه، واراتتتتتتتتتتبغوا  خالقه، حىت 

أيتيكم املوة إال وأربم عليه، ألن من عاش على  تتتتتتتتتتيء، ماة  تستتتتتتتتتتبمروا على يلك فال
 عليه، ومن ماة على  يء، بعث عليه.

 
يعلماا هللا تعاىل كيعية الرد على الكعار من الي ود و الااتتتتتارى  اليتوهاا جاءة املداخله 

 و مزاعم م :
 

وملتتتا كتتتان الي ود يزعمون أهنم على ملتتتة إبراهيم، ومن بعتتتد  يعقوب، قتتتال تعتتتاىل ماكرا 
َر يَتْعُقوَب اْلَمْوُة { أي: مقدماته  َ َداَء { أي: حضتتورا } ِإْي َحضتتَ ُبْم  تتُ علي م: } أَْم ُكاتْ
وأستتتبابه، فقال لبايه على وجه االخببار، ولبقر عياه يف حياته ابمبثاهلم ما ولتتتاهم به: } 
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ِدي { ف فتأجتابو  مبتا قرة بته عياته فقتالوا: } رَتْعبُتُد ِإهلتَََك َوإِلَتَه آاَبئِتَك متَ  ا تَتْعبُتُدوَن ِمْن بَتعتْ
ا { فال رشرك به  يئا، وال رعدل به أحدا، } َوحَنُْن  ِإبْترَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَ  ِإهَل ا َواِحد 

 َلُه ُمْسِلُموَن { فجمعوا بق البوحيد والعمل.
ن املعلوم أهنم مل حيضتتتتتتروا يعقوب، ألهنم مل يوجدوا بعد، فإيا مل حيضتتتتتتروا، فقد أخرب هللا وم

 عاه أره ولى بايه ابحلايعية، ال ابلي ودية.
 

ُبْم {  بتْ َبْت َوَلُكْم َما َكستَ مث قال تعاىل: } تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت { أي: مضتت } هَلَا َما َكستَ
( أحد ب رب أحد وال ياعع أحدا 1فعله، ال يؤخ  )أي: كل له عمله، وكل سيجازى مبا 

إال إ اره وتقوا  فا تتتتتتتتبغالكم  م وادعامكم، أركم على ملب م، والرضتتتتتتتتا مبجرد القول، أمر 
فارغ ال حقيقة له، بل الواجب عليكم، أن تاظروا حالبكم اليت أربم علي ا، هل تاتتتتتتتتتتتتتتتلح 

 للاجاة أم ال .

 يت :آلىل اإ اآلايةجورلخص من ه   
قال تعاىلنومن  ن يقبدي الداعية ابألربياء والعلماء وال يرغب عن ستتتتتتتتتتتتتتتريهتم،أ-1

 يرغب عم ملة إبراهيم إال من سعه رعسهن
قَتاُلوا رَتْعبتُتُد ِإهلتَََك  ن أن ي بم التداعيتتة الاتتاجح ابلبوحيتتد ويكون يف مقتتدمتة دعوتته-2

 نَوإَِلَه آاَبِئَك 
  نأن ي بم الداعية بدعوة األقربق نَوَولَّى ِ َا ِإبْترَاِهيُم بَِايهِ -3
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فتتإن اإل تتان قول وعمتتل ن  أن حيرل التتداعيتتة على العمتتل إىل جتتارتتب العقيتتدة،-4
ا َوحَنُْن لتتَُه  د  اَ  ِإهلتتَ ا َواحتتِ حتتَ ُد ِإهلتتَََك َوإِلتتََه آاَبئتِتَك ِإبْترَاِهيَم َوِإمستتَْاِعيتتَل َوِإستتتتتتتتتتتتتتتْ قتتَاُلوا رَتْعبتتُ

 ُمْسِلُموَنن

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

م الرابين لكيعية جما ة املزاعم الي وديه و الااتتراريه مستتبمر مع الباكيد على وال يزال البعلي
 ما ي الدعا  من االربياء و املرسلق
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اَرى هَتَْبُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبْترَاِهيَم َحِايع ا َوَما َكاَن ِمَن  135}  { } َوقَاُلوا ُكورُوا ُهود ا أَْو َراتتَ

 اْلُمْشرِِكَق { .
من الي ود والااتتتتتتتتتتتتتارى املستتتتتتتتتتتتتلمق إىل الدخول يف ديا م، زاعمق أهنم هم  أي: دعا كل

 امل بدون وغريهم ضال.
جميبا جوااب  تتتتتتتتتتتتتتتافيا: } َبْل { رببع } ِملََّة ِإبْترَاِهيَم َحِايع ا { أي: مقبال على هللا،  قل له 

 معرضا عما سوا ، قائما ابلبوحيد، اتركا للشرك والباديد.
 اهلداية، ويف اإلعراض عن ملبه الكعر والغواية. ف  ا ال ي يف اتباعه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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َحاَ   136}  َاا َوَما أُْرزَِل ِإىَل ِإبْترَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإستتتتتتتتتتتتتتتْ ََِّ َوَما أُْرزَِل إِلَيتْ { } ُقوُلوا آَماَّا اِب
َباِا َوَما أُويتَ  ى َوَما أُويتَ الاَِّبيُّوَن ِمْن َر ِلِْم ال رُتَعرلُِ  َبْقَ َأَحد  َويَتْعُقوَب َواألستتتْ ى َوِعيستتتَ  ُموستتتَ
 ِماتُْ ْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن { .

 ه   اآلية الكر ة، قد ا بملت على مجيع ما جيب اإل ان به.
ألعمال  واعلم أن اإل ان ال ي هو تاتتديق القلب البام،     األلتتول، وإقرار  املبضتتمن

القلوب واجلوارح، وهو   ا االعببار يدخل فيه اإلستتتتتتالم، وتدخل فيه األعمال الاتتتتتتاحلة 
كل ا، ف ي من اإل ان، وأور من آاثر ، فحيث أطلق اإل ان، دخل فيه ما يكر، وك لك 
اإلستتتتالم، إيا أطلق دخل فيه اإل ان، فإيا قرن بيا ما، كان اإل ان امسا ملا يف القلب من 

ر والباتتتتتتتتتتتتتتتتتديق، واإلستتتتتتتتتتتتتتتالم، امستتا لصعمتتال الظتتاهرة وكتت لتتك إيا مجع بق اإل تتان اإلقرا
واألعمال الااحلة، فقوله تعاىل: } ُقوُلوا { أي:  لسابكم، مبواطئة علي ا قلوبكم، وه ا 
هو القول البام، املرتتب عليه الثواب واجلزاء، فكما أن الاطق ابللستتتتتتتتتتتتتتتتان، بدون اعبقاد 

ل اخلايل من العمل عمل القلب، عدمي البأوري، قليل العائدة، القلب، رعا  وكعر، فالقو 
وإن كان العبد يؤجر عليه، إيا كان خريا ومعه ألتتتتتتل اإل ان، لكن فر  بق القول اجملرد، 

 واملقرتن به عمل القلب.
ويف قوله: } ُقوُلوا { إ ارة إىل اإلعالن ابلعقيدة، والاد   ا، والدعوة هلا، إي هي ألل 

 اسه.الدين وأس
ويف قوله: } آَماَّا { وحنو  مما فيه لتتتتتدور الععل، ماستتتتتواب إىل مجيع األمة، إ تتتتتارة إىل أره 
جيب على األمة، االعباتتتتتتتتتتتتتتام حببل هللا مجيعا، واحلث على االئبالف حىت يكون داعي م 
واحدا، وعمل م مبحدا، ويف ضتتتتتتتتتتتتتتتماه الا ي عن االفرتا ، وفيه: أن املؤماق كاجلستتتتتتتتتتتتتتتد 

 الواحد.
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ََِّ ويف قوله داللة على جواز إضافة اإلرسان إىل رعسه اإل ان، على {  ..: } ُقوُلوا آَماَّا اِب
وجتته البقييتتد، بتتل على وجوب يلتتك، خبالف قولتته: نأ  مؤمننوحنو ، فتتإرتته ال يقتتال إال 

 مقرو  ابالسبثااء ابملشيئة، ملا فيه من تزكية الاعس، والش ادة على رعسه ابإل ان.
ََِّ { أي:  ره موجود، واحد أحد، مباف بكل لعة كمال، ماز  عن فقوله: } آَماَّ  ا اِب

كل رقص وعيب، مستتتتتتتتتبحق إلفراد  ابلعبادة كل ا، وعدم اإل تتتتتتتتتراك به يف  تتتتتتتتتيء ما ا، 
 بوجه من الوجو .

 
ََُّ َعَلْيَك اْلِكَباَب  َاا { يشتتتتتتتتتتتتتتتمل القرآن والستتتتتتتتتتتتتتتاة لقوله تعاىل: } َوأَرزَل ا } َوَما أُرزَل إِلَيتْ

احلِْْكَمَة { فيدخل فيه اإل ان مبا تضتتتتماه كباب هللا وستتتتاة رستتتتوله، من لتتتتعاة الباري، وَ 
ولتتعاة رستتله، واليوم اآلخر، والغيوب املاضتتية واملستتبقبلة، واإل ان مبا تضتتماه يلك من 

 األحكام الشرعية األمرية، وأحكام اجلزاء وغري يلك.
ا أُرزَل ِإىَل ِإبْترَاِهيَم { إىل آخر اآل يتتتة، فيتتته اإل تتتان بميع الكبتتتب املازلتتتة على مجيع } َومتتتَ

األربياء، واإل ان ابألربياء عموما وخاتتتتتتتولتتتتتتتا، ما رص عليه يف اآلية، لشتتتتتتترف م وإلتياهنم 
ابلشتتتتتتتتتتترائع الكبار. فالواجب يف اإل ان ابألربياء والكبب، أن يؤمن  م على وجه العموم 

 معاال. والشمول، مث ما عرف ما م ابلبعايل، وجب اإل ان به
وقوله: } ال رُتَعرلُِ  َبْقَ َأَحد  ِماتُْ ْم { أي: بل رؤمن  م كل م، ه   خالتتتتتتتية املستتتتتتتلمق، 

 اليت ارعردوا  ا عن كل من يدعي أره على دين.
وإن زعموا أهنم يؤماون مبا يؤماون به من الرستتتل  -فالي ود والااتتتارى والاتتتابئون وغريهم 

ون بق الرستل والكبب، بعضت ا يؤماون به وبعض ا فإهنم يكعرون بغري ، فيعرق -والكبب 
يكعرون به، وياقض تك يب م تاديق م، فإن الرسول ال ي زعموا، أهنم قد آماوا به، قد 
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لتتد  ستتائر الرستتل وخاتتولتتا حممد لتتلى هللا عليه وستتلم، فإيا ك بوا حممدا، فقد ك بوا 
 رسوهلم فيما أخربهم به، فيكون كعرا برسوهلم.

ا أُويتَ الاَِّبيُّوَن ِمْن َر ِلِْم { داللة على أن عطية الدين، هي العطية احلقيقية ويف قوله: } َومَ 
املباتتتتتتلة ابلستتتتتتعادة الدريوية واألخروية. مل أيمر  أن رؤمن مبا أويت األربياء من امللك واملال 

 وحنو يلك، بل أمر  أن رؤمن مبا أعطوا من الكبب والشرائع.
هللا، ووستتائب بق هللا وبق خلقه يف تبليأ دياه، ليس هلم من  وفيه أن األربياء مبلغون عن

 األمر  يء.
ويف قوله: } ِمْن َر ِلِْم { إ تتتتتتارة إىل أره من كمال ربوبيبه لعباد ، أن يازل علي م الكبب، 

 ويرسل إلي م الرسل، فال تقبضي ربوبيبه، ترك م سدى وال نال.
م، فعيه العر  بق األربياء وبق من يدعي الابوة، وإيا كان ما أويت الابيون، إمنا هو من ر 

وأره حياتتتل العر  بيا م مبجرد معرفة ما يدعون إليه، فالرستتتل ال يدعون إال إىل خلري، وال 
يا ون إال عن كل  تتتتتتتتتر، وكل واحد ما م، ياتتتتتتتتتد  اآلخر، ويشتتتتتتتتت د له ابحلق، من غري 

ََِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِبالف ا ختالف وال تااقض لكوره من عاد ر م } َوَلْو َكاَن ِمْن عِ  ْاِد َغرْيِ ا
 َكِثري ا { .

وه ا خبالف من ادعى الابوة، فال بد أن يبااقضتتتتتتتتتتتتوا يف أخبارهم وأوامرهم ورواهي م، كما 
 يعلم يلك من سرب أحوال اجلميع، وعرف ما يدعون إليه.

ِن عن العمل قال: فلما بقَّ تعاىل مجيع ما يؤمن به، عموما وخاولا، وكان القول ال يغ
ِلُموَن { أي: خاضتتتتتتتتتتتتتتتعون لعظمبه، ماقادون لعبادته، بباطااا وظاهر ،  } َوحَنُْن َلُه ُمستتتتتتتتتتتتتتتْ
ِلُموَن {  خملاتتتتون له العبادة بدليل تقدمي املعمول، وهو } َلُه { على العامل وهو } ُمستتتتْ

. 
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د الثالوة: على أروا  البوحي -على إجيازها واخباارها  -فقد ا بملت ه   اآلية الكر ة 
توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األمساء والاتتتتتتتتتتتتتتعاة، وا تتتتتتتتتتتتتتبملت على اإل ان 
بميع الرستتتتل، ومجيع الكبب، وعلى البخاتتتتيص الدال على العضتتتتل بعد البعميم، وعلى 
الباتتتتتتتتتديق ابلقلب واللستتتتتتتتتان واجلوارح واإلخالل هلل يف يلك، وعلى العر  بق الرستتتتتتتتتل 

ابوة من الكتتايبق، وعلى تعليم البتتاري عبتتاد ، كيف يقولون، الاتتتتتتتتتتتتتتتتادقق، ومن ادعى ال
ورمحبه وإحستتاره علي م ابلاعم الدياية املباتتلة بستتعادة الدريا واآلخرة، فستتبحان من جعل 

 كبابه تبيا  لكل  يء، وهدى ورمحة لقوم يؤماون.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ا   { } فتَتِإنْ  137}  قتَ ِد اْهبتَتَدْوا َوِإْن تَتَولَّْوا فتَتِإمنتتََّا ُهْم يف  تتتتتتتتتتتتتتتِ ُبْم بتِتِه فَتقتتَ ا آَماتْ  آَمُاوا مبِثتْتِل متتَ
ُ َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم { . ََّ  َفَسَيْكِعيَكُ ُم ا

من مجيع  -اي معشتتتتتتتتتتتتتتتر املؤماق  -أي: فتتإن آمن أهتتل الكبتتاب } مبثتتل متتا آمابم بتته { 
 ين أول من دخل في م، وأوىل خاُ م وأفضتتتتتل م حممد لتتتتتلى الرستتتتتل، ومجيع الكبب، ال

هللا عليه وستتتتتتتتتتلم والقرآن، وأستتتتتتتتتتلموا هلل وحد ، ومل يعرقوا بق أحد من رستتتتتتتتتتل هللا } فَتَقِد 
اْهَبَدْوا { للاتتتتتراا املستتتتتبقيم، املولتتتتتل جلااة الاعيم، أي: فال ستتتتتبيل هلم إىل اهلداية، إال 

روا هودا أو راتتتتتتتتتتتتتتتتارى هتبدوا نفزعموا أن اهلداية   ا اإل ان، ال كما زعموا بقوهلم: نكو 
خالتتة مبا كاروا عليه، و ناهلدى نهو العلم ابحلق، والعمل به، وضتتد  الضتتالل عن العلم 
والضتتتتتتتتتتتتتتالل عن العمل بعد العلم، وهو الشتتتتتتتتتتتتتتقا  ال ي كاروا عليه، ملا تولوا وأعرضتتتتتتتتتتتتتتوا، 

ملشتتتتتتتتاقة احملادة، فاملشتتتتتتتتا : هو ال ي يكون يف  تتتتتتتتق وهللا ورستتتتتتتتوله يف  تتتتتتتتق، ويلزم من ا
والعداوة البليغة، اليت من لوازم ا، ب ل ما يقدرون عليه من أيية الرستتتتتول، فل  ا وعد هللا 
رستتتتتوله، أن يكعيه إايهم، ألره الستتتتتميع جلميع األلتتتتتواة، ابخبالف اللغاة، على تعان 
يا احلاجاة، العليم مبا بق أيدي م وما خلع م، ابلغيب والشتتت ادة، ابلظواهر والبواطن، فإ

 كان ك لك، كعاك هللا  رهم.
وقد أجنز هللا لرستتتتتتوله وعد ، وستتتتتتلطه علي م حىت قبل بعضتتتتتت م، وستتتتتت  بعضتتتتتت م، وأجلى 

 بعض م، و ردهم كل مشرد.
 فعيه معجزة من معجزاة القرآن، وهو اإلخبار ابلشيء قبل وقوعه، فوقع طبق ما أخرب.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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َغة  َوحَنُْن َلُه َعاِبُدوَن { . 138}   ََِّ ِلبتْ ََِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا َغَة ا  { } ِلبتْ
أي: الزموا لتتتتتتتتتتتتتتتبغة هللا، وهو دياه، وقوموا به قياما اتما، بميع أعماله الظاهرة والباطاة، 
ومجيع عقائد  يف مجيع األوقاة، حىت يكون لكم لتتبغة، ولتتعة من لتتعاتكم، فإيا كان 
لعة من لعاتكم، أوجب يلك لكم االرقياد ألوامر ، طوعا واخبيارا وحمبة، ولار الدين 

[ للثوب ال ي لتتتتتار له لتتتتتعة، فحاتتتتتلت لكم  69اتتتتتبأ البام ] ل طبيعة لكم مبازلة ال
الستتتتتتتتتتتتتتتعادة الدريوية واألخروية، حلث الدين على مكارم األخال ، وحماستتتتتتتتتتتتتتتن األعمال، 

: } َوَمْن َأْحَسُن -على سبيل البعجب املبقرر للعقول الزكية -ومعايل األمور، فل  ا قال 
ََِّ ِلبتَْغة  { أي: ال أحسن لبغة من لب  ( .1غبه )ِمَن ا

وإيا أردة أن تعرف منويجا يبق لك العر  بق لتتبغة هللا وبق غريها من الاتتبأ، فقس 
الشتتتتتتتيء بضتتتتتتتد ، فكيف ترى يف عبد آمن بربه إ ا  لتتتتتتتحيحا، أور معه خضتتتتتتتو  القلب 
وارقياد اجلوارح، فلم يزل يبحلى بكل ولتتتتتتتف حستتتتتتتن، وفعل مجيل، وخلق كامل، ورعت 

، ورييلة وعيب، فولتتتتتتعه: الاتتتتتتد  يف قوله وفعله، جليل، ويبخلى من كل ولتتتتتتف قبيح
والاتتتتتتتتترب واحللم، والععة، والشتتتتتتتتتجاعة، واإلحستتتتتتتتتان القويل والععلي، وحمبة هللا وخشتتتتتتتتتيبه، 
وخوفه، ورجام ، فحاله اإلخالل للمعبود، واإلحستتتتتتتتتتتان لعبيد ، فقستتتتتتتتتتته بعبد كعر بربه، 

من الكعر، و تتتتتتتتتتترد عاه، وأقبل على غري  من املخلوقق فاتاتتتتتتتتتتتف ابلاتتتتتتتتتتتعاة القبيحة، 
والشرك والك ب، واخليارة، واملكر، واخلدا ، وعدم الععة، واإلساءة إىل اخللق، يف أقواله، 

 وأفعاله، فال إخالل للمعبود، وال إحسان إىل عبيد .
فإره يظ ر لك العر  العظيم بيا ما، ويببق لك أره ال أحستتن لتتبغة من لتتبغة هللا، ويف 

 غري دياه.ضماه أره ال أقبح لبغة ممن ارابأ ب
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ابِتُدوَن { بيتان هلت   الاتتتتتتتتتتتتتتتبغتة، وهي القيتام  ت ين األلتتتتتتتتتتتتتتتلق:  ويف قولته: } َوحَنُْن لَتُه عتَ
اإلخالل واملبابعة، ألن نالعبادة ناستتتتتتتتتتتتم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضتتتتتتتتتتتتا  من األعمال، 
واألقوال الظاهرة والباطاة، وال تكون ك لك، حىت يشتتتتتتتتتتتتترع ا هللا على لستتتتتتتتتتتتتان رستتتتتتتتتتتتتوله، 

ن يقاتتتتتتتتتتتتتتد العبد وجه هللا وحد ، يف تلك األعمال، فبقدمي املعمول، يؤين واإلخالل: أ
 ابحلار.

وقال: } َوحَنُْن َلُه َعاِبُدوَن { فولع م ابسم العاعل الدال على الثبوة واالسبقرار، ليدل 
 على اتااف م ب لك وكوره لار لبغة هلم مالزما.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ََِّ َوُهَو َربتَُّاا َوَربُُّكْم َوَلَاا أَْعَمالَُاا َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َوحَنُْن َلُه  139}  { } ُقْل َأحُتَاجُّورَتَاا يف ا
 خُمِْلُاوَن { .

كتتل من احملتتاجتتة هي: اجملتتادلتتة بق اواق فتتأكثر، تبعلق ابملستتتتتتتتتتتتتتتتائتتل اخلالفيتتة، حىت يكون  
اخلاتتتتتتتتتمق يريد راتتتتتتتتترة قوله، وإبطال قول خاتتتتتتتتتمه، فكل واحد ما ما، جيب د يف إقامة 
احلجة على يلك، واملطلوب ما ا، أن تكون ابليت هي أحستتتن،  قرب طريق يرد الضتتتال 
إىل احلق، ويقيم احلجة على املعارد، ويوضتتتتتح احلق، ويبق الباطل، فإن خرجت عن ه   

 ة ال خري في ا،األمور، كارت مماراة، وخمالم
وأحتتتدوتتتت من الشتتتتتتتتتتتتتتتر متتتا أحتتتدوتتتت، فكتتتان أهتتتل الكبتتتاب، يزعمون أهنم أوىل ابهلل من 
املستتتتتلمق، وه ا جمرد دعوى، تعبقر إىل برهان ودليل. فإيا كان رب اجلميع واحدا، ليس 
راب لكم دوراا، وكل ماا وماكم له عمله، فاسبوياا حنن وإايكم ب لك. ف  ا ال يوجب أن 

قق أوىل ابهلل من غري ؛ ألن البعريق مع اال تتتتتتتتترتاك يف الشتتتتتتتتتيء، من غري يكون أحد العري
فر  مؤور، دعوى ابطلة، وتعريق بق مبماولق، ومكابرة ظاهرة. وإمنا حياتتتتتتتل البعضتتتتتتتيل، 
إبخالل األعمال الاتتتتتتتاحلة هلل وحد ، وه   احلالة، ولتتتتتتتف املؤماق وحدهم، أهنم أوىل 

ق إىل اخلالل، ف تتتت ا هو العر  بق أوليتتتتاء ابهلل من غريهم؛ ألن اإلخالل، هو الطري
الرمحن وأولياء الشتتتتتيطان، ابألولتتتتتاف احلقيقية اليت يستتتتتلم ا أهل العقول، وال يااز  في ا 
إال كل مكابر ج ول، فعي ه   اآلية، إر تتتتتتتتتتتتتتتاد لطيف لطريق احملاجة، وأن األمور مباية 

 على اجلمع بق املبماولق، والعر  بق املخبلعق.

 آلاية الدعوية :جمن فوائد ا
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الداعية يابغي أن يكون لتتتتتتتتتتتتتتتتاحب علم ليبمكن من دعوة الااس وإقامة احلجة على -1
 املبطلق

 أن ال ي مل الداعية األدلة العقلية أوااء إقامة احلجة على اجملادلق،-2

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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َباَا َكارُوا ُهود ا  140}  َحاَ  َويَتْعُقوَب َواألستتتتتْ { } أَْم تَتُقوُلوَن ِإنَّ ِإبْترَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإستتتتتْ
 ََُّ ََِّ َوَما ا َ اَدة  ِعْاَدُ  ِمَن ا ُ َوَمْن أَْظَلُم ممَّْن َكَبَم  تتتتتتَ ََّ اَرى ُقْل أَأَرْتُبْم أَْعَلُم أَِم ا  ِبَغاِفل  أَْو َراتتتتتتَ

 ا تَتْعَمُلوَن { .َعمَّ 
وه   دعوى أخرى ما م، وحماجة يف رستتتتتل هللا، زعموا أهنم أوىل  ؤالء الرستتتتتل امل كورين 

 من املسلمق.
اَن ِإبْترَاِهيُم يَتُ وِدايا َوال  ا كتتَ ََُّ { فتتاهلل يقول: } متتَ فرد هللا علي م بقولتته: } أَأَرْتُبْم أَْعَلُم أَِم ا

رَارِياا َوَلِكْن َكاَن حَ  رِِكَق { وهم يقولون: بل كان ي وداي َراتتْ ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشتتْ ِلم  ِايع ا ُمستتْ
 أو راراريا.

فإما أن يكوروا، هم الاتتتتتتتتتتتتادقق العاملق، أو يكون هللا تعاىل هو الاتتتتتتتتتتتتاد  العامل ب لك، 
فأحد األمرين مبعق ال حمالة، ولتتتورة اجلواب مب م، وهو يف غاية الوضتتتوح والبيان، حىت 

مل حيبي أن يقول بل هللا أعلم وهو ألتتتتتتتتتد ، وحنو يلك، الجنالئه  -ن وضتتتتتتتتتوحه م -إره 
لكل أحد، كما إيا قيل: الليل أرور، أم الا ارف والاار أحر أم املاءف والشتتتتتتتترك أحستتتتتتتتن أم 

 البوحيدف وحنو يلك.
وه ا يعرفه كل من له أدىن عقل حىت إهنم  رعستتتتتتتتتتتتتتت م يعرفون يلك، ويعرفون أن إبراهيم 

ربياء، مل يكوروا هودا وال راتتتتتارى، فكبموا ه ا العلم وه   الشتتتتت ادة، فل  ا وغري  من األ
 ََِّ َ اَدة  ِعْاَدُ  ِمَن ا كان ظلم م أعظم الظلم. وهل ا قال تعاىل: } َوَمْن أَْظَلُم ممَّْن َكَبَم  تتتتتتتتتتَ
{ ف ي  تتتتتتتتتتتتتتت ادة عادهم، مودعة من هللا، ال من اخللق، فيقبضتتتتتتتتتتتتتتتي االهبمام إبقامب ا، 

وأظ روا ضتتتتتتتتتتتتتتتتتدهتتا، مجعوا بق كبم احلق، وعتتدم الاطق بتته، وإظ تتار البتتاطتتل،  فكبموهتتا،
والدعوة إليه، أليس ه ا أعظم الظلمف بلى وهللا، وستتتتتتتتتتيعاقب م عليه أ تتتتتتتتتتد العقوبة، فل  ا 
ا تَتْعَمُلوَن { بتتل قتتد أحاتتتتتتتتتتتتتتتى أعمتتاهلم، وعتتدهتتا وادخر هلم  ََُّ ِبغتتَافتتِل  َعمتتَّ ا ا قتتال: } َومتتَ
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مهم، وبئست الاار، مثوى للظاملق، وه   طريقة القرآن يف يكر جزاءها، فبئس اجلزاء جزا
 العلم والقدرة، عقب اآلاية املبضماة لصعمال اليت جيازى علي ا.

فيعيد يلك الوعد والوعيد، والرتغيب والرتهيب، ويعيد أيضتتتتتتا يكر األمساء احلستتتتتتن 
موجبتتاهتتتا، بعتتد األحكتتام، أن األمر التتديِن واجلزائي، أور من آاثرهتتا، وموجتتب من 

 وهي مقبضية له. 
 

 جرلخص من ه   االاية الاليت :
 أن يرجع الداعية العلم هلل تعاىل وحيرل على بيان العلم وعدم كبمه.-1
 –الوعتتد و الوعيتتد  –من طر  التتدعو  اىل هللا : اجملتتادلتته ابلليت هيتتا احستتتتتتتتتتتتتتتن -2

 البدرج يف الدعو  –االسلوب القااي 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ُبْم َوال  141}  بتْ َبْت َوَلُكْم َما َكستتتتتتتتتتتتَ { .مث قال تعاىل: } تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكستتتتتتتتتتتتَ
ا َكارُوا يَتْعَمُلوَن { .  ُتْسأَُلوَن َعمَّ

ع البعلق ابملخلوقق، وأن املعول عليه ما اتاف به اإلرسان، تقدم تعسريها، وكررها، لقط
 ال عمل أسالفه وآابئه، فالاعع احلقيقي ابألعمال، ال ابالربساب اجملرد للرجال.
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 سورة العرقان

ه   السورة العظيمة ا بملت على لعاة املؤماق العابدين الطائعق الراعق  خالق م 
 فبضمات حمورين أساسق نا : وسلوك م ؛

 كما تضمات أساليب دعوية )ضمااَ ( سببضح من خالل الشرح .

 احملور االول :ُجيد هللا تعاىل  فعاله وإحساره يف الدعاء ويف كل حال    (1

 احملور الثاين: لعاة الدعاة   (2

 الرحيم الرمحن هللا بسم

ا َوَجَعَل ِفيَ ا ِسرَاج ا َوَقَمر ا ُمِاري ا ( 60) )) :قولة تعاىل تَتَباَرَك الَِّ ي َجَعَل يف السََّماِء بُتُروج 
َر أَْو أَرَاَد ُ ُكور ا )61) ( 62( َوُهَو الَِّ ي َجَعَل اللَّْيَل َوالاتََّ اَر ِخْلَعة  ِلَمْن أَرَاَد أَْن َي َّكَّ

( 63َعَلى اأْلَْرِض َهْو   َوِإَيا َخاطَبَتُ ُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلم ا ) َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّ يَن َ ُْشونَ 
ا َوِقَيام ا ) ( َوالَِّ يَن يَتُقوُلوَن َربتََّاا اْلِرْف َعاَّا َعَ اَب َجَ اََّم ِإنَّ 64َوالَِّ يَن يَِبيُبوَن لَِر ِلِْم ُسجَّد 

َا َساءَ 65َعَ اَ َا َكاَن َغرَام ا ) ( َوالَِّ يَن ِإَيا أَرْتَعُقوا مَلْ ُيْسرُِفوا َوملَْ 66ْة ُمْسبَتَقراا َوُمَقام ا )( ِإهنَّ
ََِّ ِإهَل ا آَخَر َواَل يَتْقبُتُلوَن الاتَّْعَس 67يَتْقرُتُوا وََكاَن َبْقَ َيِلَك قَتَوام ا ) ( َوالَِّ يَن اَل َيْدُعوَن َمَع ا

ُ ِإالَّ اِبحلَْقِل وَ  ََّ ( ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَ اُب 68اَل يَتْزرُوَن َوَمْن يَتْعَعْل َيِلَك يَتْلَق أاََثم ا )الَّيِت َحرََّم ا
ُل 69يَتْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَ ا   ) ( ِإالَّ َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمال  َلاحِل ا فَُأولَِئَك يُتَبدِل
 ََُّ ُ َسيِلَئاهِتِْم َحَسَااة  وََكاَن ا ََّ ا )ا ( َوَمْن اَتَب َوَعِمَل َلاحِل ا فَِإرَُّه يَتُبوُب 70 َغُعور ا َرِحيم 
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ََِّ َمَبااب  ) ( َوالَِّ يَن 72( َوالَِّ يَن اَل َيْشَ ُدوَن الزُّوَر َوِإَيا َمرُّوا اِبللَّْغِو َمرُّوا ِكرَام ا )71ِإىَل ا
ُروا ِِباَيِة َر ِلِْم مَلْ خيَِرُّوا َعلَ  ا َوُعْمَيا   )ِإَيا يُكِل ( َوالَِّ يَن يَتُقوُلوَن َربتََّاا َهْب لََاا ِمْن 73يتَْ ا ُلما

تَِاا قُترََّة أَْعُق  َواْجَعْلَاا لِْلُمبَِّقَق ِإَمام ا ) ( أُولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َلرَبُوا 74أَْزَواِجَاا َوُيرِلايَّ
( ُقْل َما يَتْعَبأُ 76( َخاِلِديَن ِفيَ ا َحُسَاْت ُمْسبَتَقراا َوُمَقام ا )75ا )َويُتَلقَّْوَن ِفيَ ا حتَِيَّة  َوَساَلم  

بْتُبْم َفَسْوَف َيُكوُن لِزَام ا )  (( (77ِبُكْم َر ِل َلْواَل ُدَعامُُكْم فَتَقْد َك َّ

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



27 
 

 ُجيد هللا تعاىل ابفعاله واحساره يف الدعاء ويف كل حال  : احملوراالول:1 

ا َوَجَعَل ِفيَ ا ِسرَاج ا َوَقَمر ا ُمِاري ا ج  62 - 61}  { } تَتَباَرَك الَِّ ي َجَعَل يف السََّماِء بُتُروج 
 َوُهَو الَِّ ي َجَعَل اللَّْيَل َوالاتََّ اَر ِخْلَعة  ِلَمْن أَرَاَد َأْن َي َّكََّر أَْو أَرَاَد ُ ُكور ا { .

تَتَباَرَك { والث مراة ألن معااها كما تقدم  كرر تعاىل يف ه   السورة الكر ة قوله: }
أهنا تدل على عظمة الباري وكثرة أولافه، وكثرة خرياته وإحساره. وه   السورة في ا من 
االسبدالل على عظمبه وسعة سلطاره ورعوي مشيئبه وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه 

ا يدل على سعة رمحبه يف األحكام األمرية واألحكام اجلزائية وكمال حكمبه. وفي ا م
وواسع جود  وكثرة خرياته الدياية والدريوية ما هو مقبض لبكرار ه ا الولف احلسن 

 فقال:

وهي الاجوم عموم ا  (َوالسََّماِء َياِة اْلرُبُوجِ )} تَتَباَرَك الَِّ ي َجَعَل يف السََّماِء بُتُروج ا {  
وهي مبازلة الربوج والقال  للمدن يف  أو ماازل الشمس والقمر اليت تازهلا مازلة مازلة

 حعظ ا، ك لك الاجوم مبازلة الربوج اجملعولة للحراسة فإهنا رجوم للشياطق.

مبوهجا  (.) وجعل الشمس سراجا  } َوَجَعَل ِفيَ ا ِسرَاج ا { فيه الاور واحلرارة وهو الشمس
من أدلة عظمبه، وكثرة  باعسة جسم مضيء } َوَقَمر ا ُمِاري ا { فيه الاور ال احلرارة وه ا

إحساره، فإن ما في ا من اخللق الباهر والبدبري املابظم واجلمال العظيم دال على عظمة 
 خالق ا يف أولافه كل ا، وما في ا من املاا  للخلق واملاافع دليل على كثرة خرياته.

فيخلعه اآلخر، هك ا أبدا  } َوُهَو الَِّ ي َجَعَل اللَّْيَل َوالاتََّ اَر ِخْلَعة  { أي: ي هب أحدنا
إنَّ يف َخْلِق السََّمَواِة َواأَلْرِض َواْخِبالِف اللَّْيِل َوالاتََّ اِر آلاَية  )ال جيبمعان وال يرتععان،
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} ِلَمْن أَرَاَد أَْن َي َّكََّر َأْو أَرَاَد ُ ُكور ا { أي: ملن أراد أن يب كر  ما ويعبرب ( لقوم يبعكرون
 من املطالب اإلهلية ويشكر هللا على يلك، وملن أراد أن ي كر هللا ويسبدل  ما على كثري

 ويشكر 

 له ورد من الليل أو الا ار، فمن فاته ورد  من أحدنا أدركه يف اآلخر   (1

( إن القلوب تبقلب وتابقل يف ساعاة الليل والا ار فيحدث هلا الاشاا والكسل وال كر 2
واإلعراض، فجعل هللا الليل والا ار يبواىل على العباد والغعلة والقبض والبسب واإلقبال 

 ويبكرران ليحدث هلم ال كر والاشاا والشكر هلل يف وقت آخر

( ان أوراد العباداة تبكرر ببكرر الليل والا ار، فكما تكررة األوقاة أحدث للعبد نة 3
لطاعاة مبازلة غري نبه اليت كسلت يف الوقت املبقدم فزاد يف ت كرها و كرها، فوظائف ا

سقي اإل ان ال ي  د  فلوال يلك ل وى غرس اإل ان ويبس. فلله أمت محد وأكمله على 
 يلك

وت كري لاا باعم هللا اليت ال تعد وال حتاى فال جنز  من البالء  ،وفية تعليم لاا كيف ردعو
 وال رغضب وردعوا وبورا لعقد حبيب او عزيز او رعمة من الاعم م ما 

مجلة كثرة خري  مابه على عباد  الااحلق وتوفيق م لصعمال الااحلاة اليت مث يكر من 
 .أكسبب م املاازل العالياة يف غرف اجلااة
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 :احملور الثاين: لعاة الدعاة2

( َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّ يَن َ ُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْو   َوِإَيا َخاطَبَتُ ُم 62{ ) 77 - 62} 
ا َوِقَيام ا )63اُلوا َساَلم ا )اجْلَاِهُلوَن قَ  ( َوالَِّ يَن يَتُقولُوَن َربتََّاا 64( َوالَِّ يَن يَِبيُبوَن لَِر ِلِْم ُسجَّد 

َا َساَءْة ُمْسبَتَقراا َوُمَقام ا )65اْلِرْف َعاَّا َعَ اَب َجَ اََّم ِإنَّ َعَ اَ َا َكاَن َغرَام ا ) ( 66( ِإهنَّ
 ( إىل آخر السورة الكر ة67ا مَلْ ُيْسرُِفوا َومَلْ يَتْقرُتُوا وََكاَن َبْقَ َيِلَك قَتَوام ا )َوالَِّ يَن ِإَيا أَرْتَعُقو 

 العبودية هلل روعان: 

العبادة: كمال احملبة مع كمال اخلضو  ، اسم لكل ما حيبة هللا ويرضا  من االقوال    (1
 واالفعال

وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكل م  عبودية لربوبيبه ف    يشرتك في ا سائر اخللق مسلم م
ا {  عبيد هلل مربوبون مدبرون } ِإْن ُكلُّ َمْن يف السََّماَواِة َواألْرِض ِإال آيت الرَّمْحَِن َعْبد 

وعبودية أللوهيبه وعبادته ورمحبه وهي عبودية أربيائه وأوليائه وهي املراد هاا وهل ا أضاف ا 
 منا وللوا إىل ه   احلال بسبب رمحبه،إىل امسه ن الرمحن ن إ ارة إىل أهنم إ

ف كر أن لعاهتم أكمل الاعاة ورعوهتم أفضل الاعوة، فولع م  هنم } َ ُْشوَن    (2
َعَلى األْرِض َهْو   { أي: ساكاق مبواضعق هلل واخللق ف  ا ولف هلم ابلوقار 

 والسكياة والبواضع هلل ولعباد .

وَن { أي: خطاب ج ل بدليل إضافة الععل وإسااد  هل ا ( } َوِإَيا َخاطَبَتُ ُم اجْلَاِهلُ 3
الولف، } قَاُلوا َسالم ا { أي: خاطبوهم خطااب يسلمون فيه من اإلمث ويسلمون من 
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مقابلة اجلاهل ب له. وه ا مدح هلم، ابحللم الكثري ومقابلة املسيء ابإلحسان والععو عن 
 اجلاهل ورزارة العقل ال ي أولل م إىل ه   احلال.

ا َوِقَيام ا { أي: يكثرون من لالة الليل خملاق في ا    (4 } َوالَِّ يَن يَِبيُبوَن لَِر ِلِْم ُسجَّد 
ُْم َخْوف ا  لر م مب للق له كما قال تعاىل: } تَتَبَجاََف ُجُاوُ ُْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َر َّ

ْعَلُم رَتْعٌس َما ُأْخِعَي هَلُْم ِمْن قُترَِّة أَْعُق  َجزَاء  مبَا َكارُوا َوَطَمع ا َوممَّا َرَزقْتَااُهْم يُتْاِعُقوَن َفال تتَ 
 يَتْعَمُلوَن {.

  

  

( } َوالَِّ يَن يَتُقوُلوَن َربتََّاا اْلِرْف َعاَّا َعَ اَب َجَ اََّم { أي: ادفعه عاا ابلعامة من أسبابه 5
ا َكاَن َغرَام ا { أي: مالزما ألهل ا ومغعرة ما وقع ماا مما هو مقبض للع اب. } ِإنَّ َعَ ا ََ 

 مبازلة مالزمة الغرمي لغر ه.

َا َساَءْة ُمْسبَتَقراا َوُمَقام ا { وه ا ما م على وجه البضر  لر م، وبيان  دة حاجب م  } ِإهنَّ
إليه وأهنم ليس يف طاقب م احبمال ه ا الع اب، وليب كروا ماة هللا علي م، فإن لرف 

 .فظاعب ا يعظم وقع ا ويشبد العرح بارف ا. الدعاء مع البضر الشدة حبسب  دهتا و 
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( } َوالَِّ يَن ِإَيا أَرْتَعُقوا { الاعقاة الواجبة أهله ومن يعول + الزكاة واملسبحبة الادقاة 6
} ملَْ ُيْسرُِفوا {  ن يزيدوا على احلد فيدخلوا يف قسم البب ير وإنال احلقو  الواجبة، } 

فيدخلوا يف ابب البخل والشح } وََكاَن { إرعاق م } َبْقَ َيِلَك { بق  َوملَْ يَتْقرُتُوا {
اإلسراف والبقبري } قَتَوام ا { يب لون يف الواجباة من الزكواة والكعاراة والاعقاة 
الواجبة، وفيما يابغي على الوجه ال ي يابغي من غري ضرر وال ضرار وه ا من عدهلم 

 واقباادهم.

ِ ِإهَل ا آَخَر { بل يعبدوره وحد  خملاق له الدين حاعاء مقبلق  ( } َوالَِّ ينَ 7 ََّ ال َيْدُعوَن َمَع ا
 عليه معرضق عما سوا .

ََُّ { وهي رعس املسلم والكافر املسامل املعاهد، } ِإال 8 ( } َوال يَتْقبُتُلوَن الاتَّْعَس الَّيِت َحرََّم ا
  احملان والكافر ال ي حيل قبله.اِبحلَْقِل { كقبل الاعس ابلاعس وقبل الزاين

} َوال يَتْزرُوَن { بل حيعظون فروج م } ِإال َعَلى أَْزَواِجِ ْم أْو َما َمَلَكْت أَْ َاهُنُْم { }    (9
َوَمْن يَتْعَعْل َيِلَك { أي: الشرك ابهلل أو قبل الاعس اليت حرم هللا بغري حق أو الز  فسوف 

له: } ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَ اُب يَتْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه { أي: يف } يَتْلَق أاََثم ا { مث فسر  بقو 
الع اب } ُمَ ا   { فالوعيد ابخللود ملن فعل ا كل ا اثبت ال  ك فيه وك ا ملن أ رك 
ابهلل، وك لك الوعيد ابلع اب الشديد على كل واحد من ه   الثالوة لكوهنا إما  رك 

        وإما من أكرب الكبائر.

اسلوب وعيد وأما خلود القاتل والزاين يف الع اب فإره ال يبااوله اخللود ألره قد دلت   
الااول القرآرية والساة الابوية أن مجيع املؤماق سيخرجون من الاار وال خيلد في ا مؤمن 
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ولو فعل من املعالي ما فعل، ورص تعاىل على ه   الثالوة ألهنا من أكرب الكبائر: 
 ك فيه فساد األداين، والقبل فيه فساد األبدان والز  فيه فساد األعراض.فالشر 

} ِإال َمْن اَتَب { عن ه   املعالي وغريها  ن أقلع عا ا يف                       (10
 احلال 

) البوبة جتب ما قبل ا( أي ُحية اي وردم على ما مضى له من فعل ا وعزم عزما جازما 
َمَن { ابهلل إ ا  لحيحا يقبضي ترك املعالي وفعل الطاعاة } َوَعِمَل أن ال يعود، } َوآ

 َعَمال َلاحِل ا { مما أمر به الشار  إيا قاد به وجه هللا.

ََُّ َسيِلَئاهِتِْم َحَسَااة  { أي: تببدل أفعاهلم وأقواهلم اليت كارت مسبعدة  ُل ا } فَُأولَِئَك يُتَبدِل
ببدل  رك م إ ا  ومعايب م طاعة وتببدل رعس لعمل السيئاة تببدل حسااة، في

السيئاة اليت عملوها مث أحدووا عن كل يرب ما ا توبة وإ بة وطاعة تبدل حسااة كما 
 هو ظاهر اآلية.

وورد يف يلك حديث الرجل ال ي حاسبه هللا ببعض يروبه فعددها عليه مث أبدل مكان 
 ها هاهاا ن وهللا أعلم.كل سيئة حساة فقال: : اي رب إن يل سيئاة ال أرا

ََُّ َغُعور ا { ملن اتب يغعر ال روب العظيمة } َرِحيم ا { بعباد  حيث دعاهم  } وََكاَن ا
 إىل البوبة بعد مبارزته ابلعظائم مث وفق م هلا مث قبل ا ما م.

ِ َمَبااب  { أي: فليعلم ََّ أن توببه يف غاية الكمال  } َوَمْن اَتَب َوَعِمَل َلاحِل ا فَِإرَّهُ يَتُبوُب ِإىَل ا
ألهنا رجو  إىل الطريق املولل إىل هللا ال ي هو عق سعادة العبد وفالحه فليخلص في ا 
وليخلا ا من  وائب األغراض العاسدة، فاملقاود من ه ا احلث على تكميل البوبة 
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( أجر  حبسب 1وإيقاع ا على أفضل الوجو  وأجل ا ليقدم على من اتب إليه فيوفيه )
 اهلا.كم

} َوالَِّ يَن ال َيْشَ ُدوَن الزُّوَر { أي: ال حيضرون الزور أي: القول والععل احملرم،         (11
فيجبابون مجيع اجملالس املشبملة على األقوال احملرمة أو األفعال احملرمة، كاخلوض يف آاية 

احملرم و رب اخلمر  هللا واجلدال الباطل والغيبة والاميمة والسب والق ف واالسب زاء والغااء
وفرش احلرير، والاور وحنو يلك، وإيا كاروا ال يش دون الزور فمن ابب أوىل وأحرى أن 

 ال يقولو  ويععلو .

و  ادة الزور داخلة يف قول الزور تدخل يف ه   اآلية ابألولوية، } َوِإَيا َمرُّوا اِبللَّْغِو { 
وال دريوية ككالم السع اء وحنوهم }  وهو الكالم ال ي ال خري فيه وال فيه فائدة دياية

َمرُّوا ِكرَام ا { أي: رزهوا أرعس م وأكرموها عن اخلوض فيه ورأوا أن اخلوض فيه وإن كان 
 ال إمث فيه فإره سعه ورقص لإلرسارية واملروءة فر وا  رعس م عاه.

إىل أهنم ال يقادون حضور   ويف قوله: } َوِإَيا َمرُّوا اِبللَّْغِو { إ ارة                      (12
 وال مساعه، ولكن عاد املاادفة اليت من غري قاد يكرمون أرعس م عاه.

ُروا ِِباَيِة َر ِلِْم { اليت أمرهم ابسبماع ا واالهبداء                       (13 } َوالَِّ يَن ِإَيا يُكِل
يقابلوها ابإلعراض عا ا والامم عن مساع ا   ا، } مَلْ خيَِرُّوا َعَليتَْ ا ُلماا َوُعْمَيا   { أي مل

ولرف الاظر والقلوب عا ا كما يععله من مل يؤمن  ا ومل ياد ، وإمنا حاهلم في ا وعاد 
ا َوَسبَُّحوا حِبَْمِد  ُروا ِ َا َخرُّوا ُسجَّد  َا يُتْؤِمُن ِِباَيتَِاا الَِّ يَن ِإَيا يُكِل مساع ا كما قال تعاىل: } ِإمنَّ

َوُهْم ال َيْسَبْكربُوَن { يقابلوهنا ابلقبول واالفبقار إلي ا واالرقياد والبسليم هلا، وجتد َر ِلِْم 
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عادهم آيا  سامعة وقلواب واعية فيزداد  ا إ اهنم ويبم  ا إيقاهنم وحتدث هلم رشاطا 
 ويعرحون  ا سرورا واغبباطا.

َوالَِّ يَن يَتُقوُلوَن َربتََّاا َهْب لََاا ِمْن أَْزَواِجَاا { أي: قر ئاا من ألحاب وأقران  }        (14
تَِاا قُترََّة أَْعُق  { أي: تقر  م أعيااا.  وزوجاة، } َوُيرلايَّ

وإيا اسبقرأ  حاهلم ولعاهتم عرفاا من نم م وعلو مرتبب م أهنم ال تقر أعيا م حىت يروهم 
عاملق عاملق وه ا كما أره دعاء ألزواج م ويرايهتم يف لالح م فإره دعاء مطيعق لر م 

ألرعس م ألن رععه يعود علي م وهل ا جعلوا يلك هبة هلم فقالوا: } َهْب لََاا { بل دعامهم 
يعود إىل رعع عموم املسلمق ألن باالح من يكر يكون سببا لاالح كثري ممن يبعلق 

  م ويابعع  م

َاا لِْلُمبَِّقَق ِإَمام ا { أي: أوللاا اي رباا إىل ه   الدرجة العالية، درجة الاديقق } َواْجَعلْ 
والكمل من عباد هللا الااحلق وهي درجة اإلمامة يف الدين وأن يكوروا قدوة للمبقق يف 
أقواهلم وأفعاهلم يقبدى  فعاهلم، ويطمئن ألقواهلم ويسري أهل اخلري خلع م في دون 

 وي بدون.

درجة اإلمامة -ومن املعلوم أن الدعاء ببلوغ  يء دعاء مبا ال يبم إال به، وه   الدرجة 
ال تبم إال ابلارب واليقق كما قال تعاىل: } َوَجَعْلَااهم أَئِمَّة  يَتْ ُدوَن ِ َْمرَِ  َلمَّا  -يف الدين

عمال والارب على طاعة هللا وعن َلرَبُوا وََكارُوا ِِباَيتَِاا يُوِقُاوَن { ف  ا الدعاء يسبلزم من األ
معايبه وأقدار  املؤملة ومن العلم البام ال ي يولل لاحبه إىل درجة اليقق، خريا كثريا 

 وعطاء جزيال وأن يكوروا يف أعلى ما  كن من درجاة اخللق بعد الرسل
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وهل ا، ملا كارت نم م ومطالب م عالية كان اجلزاء من جاس العمل فجازاهم ابملاازل 
 العالياة فقال: } أُولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َلرَبُوا { اسلوب الوعد

أي: املاازل الرفيعة واملساكن األريقة اجلامعة لكل ما يشب ى وتل   األعق ويلك بسبب 
الٌم لربهم  لوا ما  لوا كما قال تعاىل: } َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِ ْم ِمْن ُكلِل اَبب  سَ 

اِر { وهل ا قال هاا } َويُتَلقَّْوَن ِفيَ ا حتَِيَّة  َوَسالم ا { من  َعَلْيُكْم مبَا َلرَبمُْتْ فَِاْعَم ُعْقَ  الدَّ
 ر م ومن مالئكبه الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون من مجيع املاغااة واملكدراة.

ح أزواج م ويريب م، ومن واحلالل: ويابعع به من يبعلق  م ويابعع به املسلمون من لال
لوازم يلك سعي م يف تعليم م ووعظ م وراح م ألن من حرل على  يء ودعا هللا فيه 
ال بد أن يكون مبسببا فيه، وأهنم دعوا هللا ببلوغ أعلى الدرجاة املمكاة هلم وهي درجة 

 اإلمامة والاديقية.

وأزكى تلك الاعوس فلله ما أعلى ه   الاعاة وأرفع ه   اهلمم وأجل ه   املطالب، 
 وأط ر تلك القلوب وألعى هؤالء الاعوة وأتقى هؤالء السادةن

 وهلل، فضل هللا علي م ورعمبه ورمحبه اليت جللب م، ولطعه ال ي أولل م إىل ه   املاازل.

وهلل، ماة هللا على عباد  أن بق هلم أولاف م، ورعت هلم هيئاهتم وبق هلم نم م، وأوضح 
اقوا إىل االتااف  ولاف م، ويب لوا ج دهم يف يلك، ويسألوا ال ي هلم أجورهم، ليشب

من علي م وأكرم م ال ي فضله يف كل زمان ومكان، ويف كل وقت وأوان، أن ي دي م 
 كما هداهم ويبوالهم برتبيبه اخلالة كما توالهم.
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ال فالل م لك احلمد وإليك املشبكى وأرت املسبعان وبك املسبغاث، وال حول وال قوة إ
بك، ال منلك ألرعساا رععا وال ضرا وال رقدر على مثقال يرة من اخلري إن مل تيسر يلك 

 لاا، فإ  ضععاء عاجزون من كل وجه.

رش د أرك إن وكلباا إىل أرعساا طرفة عق وكلباا إىل ضعف وعجز وخطيئة، فال رثق اي 
ت من الاعم الظاهرة والباطاة رباا إال برمحبك اليت  ا خلقباا ورزقباا وأرعمت علياا مبا أرعم

ولرفت عاا من الاقم، فارمحاا رمحة تغاياا  ا عن رمحة من سواك فال خاب من سألك 
 ورجاك.

وملا كان هللا تعاىل قد أضاف هؤالء العباد إىل رمحبه واخبا م بعبوديبه لشرف م وفضل م 
 رمبا توهم مبوهم أره وأيضا غريهم فلم ال يدخل يف العبوديةف

تعاىل أره ال يبايل وال يعبأ بغري هؤالء وأره لوال دعامكم إاي  دعاء العبادة ودعاء فأخرب 
بْتُبْم  املسألة ما عبأ بكم وال أحبكم فقال: } ُقْل َما يَتْعَبُأ ِبُكْم َر ِل َلْوال ُدَعامُُكْم فَتَقْد َك َّ

حيكم هللا بياكم وبق َفَسْوَف َيُكوُن لِزَام ا { أي: ع ااب يلزمكم لزوم الغرمي لغر ه وسوف 
 عباد  املؤماق. مت تعسري سورة العرقان،

 .فلله احلمد والثااء والشكر أبدا
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 العوائد الدعوية:ت

جيد  والبضر  إليه، فعلى الداعية االقبداء   .1 أن من هدي االربياء والااحلق دعاء هللا ُو
  دي م الره من اسباب العالح والاجاة

قار والسكياة والبواضع له ولعباد  وحسن األدب واحللم وسعة اخللق أن هللا ولع م ابلو   .2
والععو عن اجلاهلق واإلعراض عا م ومقابلة إساءهتم ابإلحسان وقيام الليل واإلخالل 
فيه، واخلوف من الاار والبضر  لر م أن ياجي م ما ا وإخراج الواجب واملسبحب يف 

قبادين يف اإلرعا  ال ي جرة العادة ابلبعريب وإيا كاروا م -الاعقاة واالقبااد يف يلك 
والسالمة من كبائر ال روب  -فيه أو اإلفراا، فاقباادهم وتوسط م يف غري  من ابب أوىل

واالتااف ابإلخالل هلل يف عبادته والععة عن الدماء واألعراض والبوبة عاد لدور  يء 
الععلية وال يععلوهنا  رعس م من يلك، وأهنم ال حيضرون جمالس املاكر والعسو  القولية و 

وأهنم يبازهون من اللغو واألفعال الردية اليت ال خري في ا، ويلك يسبلزم مروءهتم وإرساريب م 
وكماهلم ورفعة أرعس م عن كل خسيس قويل وفعلي، وأهنم يقابلون آاية هللا ابلقبول هلا 

هنم يدعون هللا تعاىل  كمل والبع م ملعاري ا والعمل  ا، واالجب اد يف تاعي  أحكام ا، وأ
الدعاء، يف الدعاء ال ي يابععون به، ويابعع به من يبعلق  م ويابعع به املسلمون من 
لالح أزواج م ويريب م، ومن لوازم يلك سعي م يف تعليم م ووعظ م وراح م ألن من 

على حرل على  يء ودعا هللا فيه ال بد أن يكون مبسببا فيه، وأهنم دعوا هللا ببلوغ أ
 الدرجاة املمكاة هلم وهي درجة اإلمامة والاديقية.

 ساليب الدعوة : اسلوب الوعيد ، واسلوب الوعدأسلوبق من أ اآلايةتضمات     .3
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 سورة العبح

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 

ََِّ َوالَِّ يَن َمَعُه  29}  وُل ا ٌد َرستتتتتتتتتتُ اَتُ ْم تَترَاُهْم رُكَّع ا { } حُمَمَّ اُء َعَلى اْلُكعَّاِر ُرمَحَاُء بَتيتْ دَّ َأ تتتتتتتتتتِ
ُجوِد َيِلَك َمثَتُلُ ْم  يَماُهْم يف ُوُجوِهِ ْم ِمْن أَوَِر الستتُّ َوا   ستتِ ََِّ َورِضتتْ ال ِمَن ا بَتُغوَن َفضتتْ ا يَتبتْ جَّد  ستتُ

يِل َكَزرْ   َأْخرََج  تتتتتتتتَ  وِقِه يف البتَّْورَاِة َوَمثَتُلُ ْم يف اإلجنِْ بَتَوى َعَلى ستتتتتتتتُ بَتْغَلَظ فَاستتتتتتتتْ ْطَأُ  فَآَزَرُ  فَاستتتتتتتتْ
احلتَِاِة ِماتُْ ْم َمْغِعرَ  ََُّ التَِّ يَن آَمُاوا َوَعِمُلوا الاتتتتتتتتتتتتتتتتَّ َد ا اَر َوعتَ ُب الزُّرَّاَ  لَِيِغيَظ ِ ُِم اْلُكعتَّ ة  يُتْعجتِ

 َوَأْجر ا َعِظيم ا { .
 حمور اآلية : 

 تدور اآلية حول والوة حماور :
 الدعوة إىل هللا تعاىل يف كل زمان ومكان بيان أنية  -1
 ابراز أهم لعاة الاحابة اليت  ا كاروا خري القرون وخري الدعاة -2
 بيان بعض األساليب اليت تعق الدعاة يف دعوهتم -3

خيرب تعاىل عن رستتتتتتتوله لتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتلم وألتتتتتتتحابه من امل اجرين واألراتتتتتتتار، أهنم 
اءُ َعَلى اْلُكعَّاِر { أي: جادون وجمب دون  كمل الاعاة، و  أجل األحوال، وأهنم } َأِ دَّ

يف عداوهتم، وستتتاعون يف يلك بغاية ج دهم، فلم يروا ما م إال الغلظة والشتتتدة، فل لك 
اَتُ ْم { أي: مبحتتابون  يل أعتتدامهم هلم، واركستتتتتتتتتتتتتتتروا، وق رهم املستتتتتتتتتتتتتتتلمون، } ُرمحتتََاُء بَتيتْ

لواحد، حيب أحدهم ألخيه ما حيب لاعستتتتتتتتتتتتتتتته، ه   مرتامحون مبعاطعون، كاجلستتتتتتتتتتتتتتتتد ا
ا { أي:  د  جتتَّ ا ستتتتتتتتتتتتتتتُ عتت  معتتاملب م مع اخللق، وأمتتا معتتاملب م مع اخلتتالق فتتإرتتك } تَترَاُهْم رُكَّ

 ولع م كثرة الاالة، اليت أجل أركاهنا الركو  والسجود.
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َوا   { أي: ه ا مقاتتتود ََِّ َورِضتتتْ ال ِمَن ا بَتُغوَن { ببلك العبادة } َفضتتتْ هم بلوغ رضتتتا } يَتبتْ
 ر م، والولول إىل ووابه.

ُجوِد { أي: قد أورة العبادة  يَماُهْم يف ُوُجوِهِ ْم ِمْن أَوَِر الستتُّ  -من كثرهتا وحستتا ا-} ستتِ
يف وجوه م، حىت استتتتتتتتتتتباارة، ملا استتتتتتتتتتتباارة ابلاتتتتتتتتتتتالة بواطا م، استتتتتتتتتتتباارة ]ابجلالل[ 

 ظواهرهم.
ِة { أي: ه ا ولع م ال ي ولع م هللا به، م كور } َيِلَك { امل كور } َمثَتُلُ ْم يف البتَّْورَا

 ابلبوراة هك ا.
وأما مثل م يف اإلجنيل، فإهنم مولتتتتوفون بولتتتتف آخر، وأهنم يف كماهلم وتعاوهنم } َكَزرْ   

 َأْخرََج َ ْطَأُ  فَآَزَرُ  { أي: أخرج فراخه، فوازرته فراخه يف الشباب واالسبواء.
بَتْغَلَظ { يلك الزر  أي:  وِقِه { مجع ستتتتتا ، } } فَاستتتتتْ بَتَوى َعَلى ستتتتتُ قوي وغلظ } فَاستتتتتْ

يُتْعِجُب الزُّرَّاَ  { من كماله واسبوائه، وحساه واعبداله، ك لك الاحابة رضي هللا عا م، 
هم كالزر  يف رعع م للخلق واحبياج الااس إلي م، فقوة إ اهنم وأعماهلم مبازلة قوة عرو  

مه، قد حلق الكبري الستتتابق ووازر  وعاوره على الزر  وستتتوقه، وكون الاتتتغري واملبأخر إستتتال
[ كالزر  ال ي أخرج  تتتتتتتتطأ ،  796ما هو عليه، من إقامة دين هللا والدعوة إليه، ] ل 

فآزر  فاستتتتبغلظ، وهل ا قال: } لَِيِغيَظ ِ ُِم اْلُكعَّاَر { حق يرون اجبماع م و تتتتدهتم على 
 عامع القبال.ديا م، وحق يباادمون هم وهم يف معارك الازال، وم

احِلَاِة ِماتُْ ْم َمْغِعَرة  َوَأْجر ا َعِظيم ا { فالاتتتحابة رضتتتي  ُ الَِّ يَن آَمُاوا َوَعِمُلوا الاتتتَّ ََّ } َوَعَد ا
هللا عا م، ال ين مجعوا بق اإل ان والعمل الاتتتتتتتتتا ، قد مجع هللا هلم بق املغعرة، اليت من 

 العظيم يف الدريا واآلخرة.لوازم ا وقاية  رور الدريا واآلخرة، واألجر 
 ُت سورة العبح 
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 أهم العوائد الدعوية :

تكمن أنية الدعوة إىل هللا يف كوهنا مأمور  ا األربياء ومن بعدهم ممن حيملون هم  -1
الدعوة ول ا فقد ستتتتتتا  هللا لاا هاا خطابه لابيه ال ي امبدح فيه خري القرون وال ين كاروا 
كل م قائمق ابلدعوة بال استتتتتتتتتبثااء حيملون ن ا وأيمرون ابملعروف ويا ون عن املاكر ال 

 هللا لومة الئم ولاا في م قدوة حساة  خيافون يف

الرمحة  –من أبرز لتتتتتتتعاة الدعاة من ألتتتتتتتحاب رستتتتتتتول هللا ) الشتتتتتتتدة على الكعار  -2
يببغون رضتتتتتتتوان هللا  –تظ ر علي م ستتتتتتتيما املاتتتتتتتلق املبقق  –كثرة الاتتتتتتتالة   –ابملؤماق 
 وفضله (

 .الوعد ( –ليل البع –من األساليب الدعوية القرآرية يف اآلية ) أسلوب البشبيه  -3
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 سلمعلى ربياا حممد وعلى آله ولحبه و  وللى هللا
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