
٦

الدعوة  قسم  وا�عالم،  الدعوة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
أطروحتها  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد  ا�مام  جامعة  واالحتساب، 

بعنوان: (الدعوة إلى ا� في سورة الحج).
الدعوة  قسم  وا�عالم،  الدعوة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
أطروحتها  وكانت  ا�سالمية،  سعود  بن  محمد  ا�مام  جامعة  واالحتساب، 
المعلومات  شبكة  في  النسائية  المواقع  في  ا�  إلى  (الدعوة  بعنوان: 

العالمية).

E : Loloh99@hotmail.com

ا�ستاذ المشارك في المعهد العالي للدعوة واالحتساب
 قسم الدعوة - جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�سالمية

د.لولوة بنت سليمان الغنام

فقه الدعوة 
في آيات صفات عباد الرحمن 

في سورة الفرقان



د.لولوة بنت سليمان الغنام فقه الدعوة في آيات صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان

٢م
٠١

ر ٧
مب

سبت
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٨
ة 

حج
و ال

ذ

٤
العدد الرابع

306

 ......        العدد )    (               الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز جملة العلوم

1 

 امللخص
.فقه الدعوة يف آيات صفات عباد الرمحن يف سورة الفرقان موضوع البحث:
بيان و أمهية آيات صفات عباد الرمحن يف الدعوة إىل اهلل،إبراز  أهداف البحث:

 .يف حياة املسلمواألخالقي  رشعيالدروس الدعوية املتعلقة باجلانب ال

 املنهج االستداليل االستنباطي؛ واملنهج التحلييل. منهج البحث: 
 أهم النتائج: 

لشخصية العبد املؤمن، والتي تؤدي  متكامال   امتثل صفات عباد الرمحن منهج   -
به عند االتصاف هبا إىل مرضاة اهلل والفوز بجناته، وهي صفات عبودية خالصة 

واختص سبحانه من أسامئه اسم الرمحن ليضيف له عبودية عباده ملا يف هذا  للرمحن،
 االسم من كامل رمحته سبحانه بعباده املؤمنني.

من موضوعات الدعوة إىل اهلل: الدعوة إىل اجتناب كبائر الذنوب الواردة يف  -
عو آيات صفات عباد الرمحن، وخاصة فيام يتعلق باخلفي منها، كالرشك، والتي قد يد

 إليها اهلوى والظلم كالقتل وشهادة الزور، وما ينايف العفة كالزنا.
 توديع ال حتية. سالم فهواملجاهلة عرٌب للدعاة إىل اهلل؛  ( عند وقوعا)سالم  يف قوهلم  -

 التوصيات:
 تكثيف الدراسات التي ُتعنى بتأصيل الدعوة إىل اهلل من الكتاب والسنة. -
يف بداية سورة املؤمنون، وشواهدمها املتفرقة يف  دراسة آيات صفات املؤمنني -

 كتاب اهلل وتطبيقاهتام الدعوية. 
 .داعي - صفات – الفرقان – سورة – دعوة – آيات الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة

ونعوذ باهلل من رشور  ،ونستهديه ،ونستغفره ،ونستعينه إن احلمد هلل نحمده،
 ،ومن يضلل فالهادي له ، فال مضل لهمن هيده اهلل ،عاملناومن سيئات أ ،أنفسنا

 :أما بعد ،عبده ورسوله اوأشهد أن حممد   ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
فإن كتاب اهلل مصدر الترشيع األول يف الدين اإلسالمي، وهو زاد الدعاة إىل اهلل 

لعظيمة؛ بام ألمهيته ومكانته ا فهم جيتهدون يف فهمه وتعلمه، يف مسريهتم الدعوية
عجاز يف كل جوانبه، واليمكن للدعاة أن حيسنوا حيويه من شمول وإحكام يبلغ اإل

دعوهتم للناس بدون التأصيل العلمي منه، فهو كالم اهلل الذي أمروا أن يبلغوه 
للناس، ويف آياته منهج متكامل للدعوة يبني طريقة الدعوة وأركاهنا وأسسها 

 مما حيتاجه الداعي إىل اهلل. موضوعاهتا وغري ذلكومناهجها و
نت صفات عباد الرمحن اآليات التي بي   -سبحانه-ومن آيات اهلل الواردة يف كتابه 

 :له تعاىلويف سورة الفرقان، والتي وعد اهلل من اتصف هبا باجلنة بعد بياهنا يف ق

 جسمججحمحجخمخ مثحج هت مت جتحتختٱ﴿ٱ
 .[76-75]الفرقان:  ﴾حسمس
ضافة إة إىل اهلل عىل وجه اخلصوص؛ فرشف لدعاا أمهية كربى لفهذه اآليات هل

 وبام خصهم اهلل من بيان لصفاهتم، رشف اليضاهيه غريه، العبودية السم اهلل الرمحن
ومايرتتب عىل ذلك من عظم اجلزاء والتي ختمت به اآليات، دعوة إىل االلتزام هبا 

 ملؤمنني.لعباده ا -سبحانه-ندعوة الناس هلا، فهي اخلري العظيم من الرمح اوأيض  
  :أسباب اختياره؛ فإن من أمهية املوضوعسبق من  ومع ما

، مع ربطها بام يب ينها للتأصيل الرشعي للدعوة إىل اهلل من كتابه  احلاجة -1
من السنة النبوية املطهرة، وخاصة يف جمال الصفات واألخالق التي تشتد حاجة 

   نجاح الدعوة.الدعاة واملدعوين هلا لعظم تأثريها يف
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ضافة إة إىل اهلل عىل وجه اخلصوص؛ فرشف لدعاا أمهية كربى لفهذه اآليات هل
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ومايرتتب عىل ذلك من عظم اجلزاء والتي ختمت به اآليات، دعوة إىل االلتزام هبا 

 ملؤمنني.لعباده ا -سبحانه-ندعوة الناس هلا، فهي اخلري العظيم من الرمح اوأيض  
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اجة ملعرفة الدروس الدعوية يف آيات صفات عباد الرمحن الواردة يف احل -2

وملا هلا من رشف فهي صفات عبودية  ،سورة الفرقان؛ ألمهيتها الدعوية لكل مسلم

 مع ما يف هذا االسم من كامل رمحته سبحانه بعباده املؤمنني. ،خالصة للرمحن

 أهداف البحث:
 .الدعوة إىل اهلل محن يففات عباد الرأمهية آيات صإبراز  -1
 .الدروس الدعوية املتعلقة باجلانب الرشعي يف حياة املسلمبيان  -2
 .بيان الدروس الدعوية املتعلقة باجلانب األخالقي يف حياة املسلم -3

  الدراسات السابقة:
من خالل البحث تبني للباحثة: أن موضوع آيات صفات عباد الرمحن يف سورة 

؛ فالدراسات املوجودة حتدثت عن صفات اسابق  مل يطرح  -سة دعويةدرا-الفرقان 

 عباد الرمحن بشكل عام، ومن أمهها فيام وقفت عليه يف هذا املوضوع:

  .(1)حممد بن سعيد بن رشيد البارودي ،الدعوة والداعية يف ضوء سورة الفرقان -1

وأما الباب  يأيت هذا البحث يف متهيد وبابني؛ أما التمهيد فعن أمهية السورة، 

فعن الدعوة يف ضوء السورة، وجاء يف أربعة فصول؛ تتحدث عن اإليامن باهلل األول 

ووحدانيته وما إىل ذلك، ثم الباب الثاين وهو عن الداعية يف ضوء سورة الفرقان، 

 وجاء يف ثالثة فصول؛ بينت مهمة الداعية وواجباته وصفاته.

ات سورة ام دراسة دعوية آليوتشرتك هذه الدراسة مع هذا البحث يف كوهن

الفرقان، وخيتص هذا البحث بالرتكيز عىل اآليات التي جاءت يف بيان صفات عباد 

ه ـقـالف امستنبط   ،واءـد سـو عىل حـدعـمـات للداعي والـفـارها صـمن باعتبـالرح

 الدعوي منها.
                                       

رسالة ماجستري يف الدعوة اإلسالمية، املعهد العايل للدعوة اإلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود  (1)
 هـ.1400اإلسالمية، 
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نايل ممدوح  ،دراسة بالغية: ات عباد الرمحن يف سورة الفرقانـفـات صــآي -2
 .(1)دــو زيــأب

من رؤية بالغية؛ ت صفات عباد الرمحن يف سورة الفرقان آياتعالج هذه الدراسة 
فبينت مجال النظم ودقته يف التعبري عن هذه الصفات، حيث بدأ القرآن احلديث عن 

)التحلية(، ثم أتبعه باحلديث عن آيات صفات السلب )التخلية(  جيابصفات اإل
عجاز من جوانب اإل اكبري   انة التي تبني جانب  فصاحة البي  حة الدقة البالغية والموض

البياين يف القرآن الكريم، ويف املقابل فإن هذا الدراسة تتحدث عن صفات عباد 
 .االرمحن الواردة يف أواخر سورة الفرقان من خالل دراستها دعوي  

دور األسرة املسلمة يف تربية أوالدها على صفات عباد الرمحن كما وردت  -3
 .(2)مسفر بن عيضة املالكي،  سورة الفرقانيف

هذه الدراسة تناولت آيات صفات عباد الرمحن من زاوية تربوية؛ مبينة دور 
األرسة املسلمة يف تنشئة األوالد وأساليبها يف تطبيق الصفات الواردة يف اجلانب 
التعبدي واألخالقي واإلجتامعي، وهي هبذا ختتلف عن هذه الدراسة كوهنا 

 ص الدروس الدعوية من اآليات.تستخل
 .(3)السالم بايل وحيد عبد، املنان يف صفات عباد الرمحن فتح كتاب: -4

يتناول هذا الكتاب صفات عباد الرمحن الواردة يف سورة الفرقان برؤية تأصيلية، 
 واآلثار الواردة عن صحابة رسول اهلل ×إذ يشري إىل مواطنها يف كتاب اهلل وسنة نبيه 

ز الدروس الدعوية التي ث يتناوهلا من رؤية دعوية تربن هذا البح، يف حني أ×
 يمكن للدعاة اإلفادة منها يف الدعوة إىل اهلل.

                                       
 م.2006، 2، العدد 33بحث منشور يف جملة دراسات، علوم الرشيعة والقانون، املجلد  (1)
يل مقدم لنيل درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمية واملقارنة، قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة بحث تكمي (2)

 هـ.1423بكلية الرتبية، جامعة أم القرى، 
 /و منشور يف الشبكة العنكبوتية يف موقع صيد الفوائدالكتاب بدون معلومات النرش، وه (3)

7757book=&82http://www.saaid.net/book/open.php?cat= 
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 مناهج البحث:
من الدراسات الوصفية القائمة عىل منهجني من مناهج البحث  البحثهذه 

احث املنهج الذي يبدأ الب» وهو: ؛املنهج االستداليل االستنباطيالعلمي؛ وفيه يتبع 
وتنتج عنها بالرضورة  ،إىل قضايا أخرى تتضمنها ،ايا ثابتة ومسلم هبالسري فيه من قضا

املنهج و، (1)«ويتم هذا بواسطة القول أو بواسطة احلساب ،دون االلتجاء إىل التجربة
 ،وهو املنهج الذي يعتمد عىل مجع املعلومات التي تتعلق بأي نشاط كان»: التحليلي

 .(2)«صه منهاالص ما يمكن استخالومات املجموعة الستخثم حتليل تلك املعل
باستنباط الدالالت الدعوية آليات صفات عباد  -بمشيئة اهلل-وستقوم الباحثة 

تم استنباطه ومجعه  الرمحن يف سورة الفرقان مبينة الفقه الدعوي فيها، مع حتليل ما
 من معلومات لتوظيفه فيام يتعلق بجزيئات البحث. 

 حث:تساؤالت الب
 لتساؤالت التالية:عن ا -بمشيئة اهلل-سيجيب هذ البحث 

 ؟ما أمهية آيات صفات عباد الرمحن يف سورة الفرقان يف الدعوة إىل اهلل −
الدروس الدعوية املتعلقة باجلانب الرشعي يف آيات صفات عباد الرمحن يف ما  −

 ؟سورة الفرقان
ت صفات عباد الرمحن الدروس الدعوية املتعلقة باجلانب األخالقي يف آياما  −

 ؟يف سورة الفرقان
 طة البحث:خ

 كام ييل:؛ جاء هذا البحث يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة
والدراسات  ،وأهداف البحث ،وتشمل أمهية املوضوع وأسباب اختياره :املقدمة

 .البحثثم خطة  ،وتساؤالته ،ومنهج البحث ،السابقة

                                       
 (.18(، ومناهج البحث العلمي، بدوي، )ص81مناهج البحث، عناية، )ص (1)
 (.89مناهج البحث وكتابتها، القايض، )ص (2)
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 .ة إىل اهلللرمحن يف سورة الفرقان يف الدعووجاء يف أمهية آيات صفات عباد ا مهيد:ـت
 :الدروس الدعوية املتعلقة ابجلانب الشرعي املبحث األول:

 املطلب األول: اجتناب كبائر الذنوب.
 املطلب الثاين: االستجابة آليات اهلل.

 املطلب الثالث: احلرص عىل قيام الليل.
 املطلب الرابع: احلرص عىل الدعاء.

 نفاق. عتدال يف اإلاملطلب اخلامس: اال
 :وس الدعوية املتعلقة ابجلانب األخالقيالدر  املبحث الثاين:

 .املطلب األول: التواضع
 لم.املطلب الثاين: احلح 

 املطلب الثالث: اإلعراض عن اللغو.
 املطلب الرابع: الصرب.

 املطلب اخلامس: اخلوف من النار.
 حوت نتائج البحث، وأهم توصياته.مة ـخاتثم 

وصىل اهلل  ،وأن ينفع به ،يملوجهه الكر اعل هذا العمل خالص   أن جيأسأل اهلل
 وعىل آله وصحبه أمجعني.  ،وسلم عىل نبينا حممد
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 متهيد
 أهمية آيات صفات عباد الرمحن يف سورة الفرقان يف الدعوة إىل اهلل

 مح جح مج حج مث هت مت خت حتٱ﴿ قال تعاىل:
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 مق حق حفخفمف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض
 خم حم جم هل مل حلخل مكجل لك خك حك جك
 من خن جنحن يم ىم مم خم حم يلجم ملىل خل ممجن
 ٰر ييٰذ ىي خيمي حي جي يه ىهمه ينجه ىن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
 رث يت ىت متنت زت رت يبىب نب مب زب رب
 مل يك مكىك لك يقاك ىق ىفيف يث نثىث مث زث
 ريزي ٰى ين ننىن من زن ممرن ام ىليل

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي
 جحمح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب

 .[76-63قان: رالف] ﴾مس خس حس جسمخ جخ
 ،وناهلل لعباده مجلة من الصفات التي يتصف هبا عباده املؤمنيف هذه اآليات يبني 

والتي تؤدي به عند  ،لشخصية العبد املؤمن متكامال   اومتثل هذه الصفات منهج  
وهلا أمهية عظيمة يف الدعوة إىل اهلل عىل  ،االتصاف هبا إىل مرضاة اهلل والفوز بجناته

 :ومما يبني ذلك ،صوصوجه اخل

هي صفات عبودية خالصة  ،لة من الصفات بعينهانص عىل مج أن اهلل  −

واختص سبحانه من أسامئه اسم الرمحن ليضيف له عبودية عباده ملا يف هذا  ،للرمحن

مام السعدي قال اإل ؛وهلذا أمهية كربى ،االسم من كامل رمحته سبحانه بعباده املؤمنني
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مسلمهم ئر اخللق يته فهذه يشرتك فيها ساان: عبودية لربوبالعبودية هلل نوع» :

 جفٱ﴿، قال تعاىل: وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد هلل مربوبون مدبرون
وعبودية  ،[93]مريم: ٱ﴾لك خك حك جك مق حق مف خف حف

أللوهيته وعبادته ورمحته؛ وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي املراد هنا؛ وهلذا 

ذه احلال بسبب رمحته، إشارة إىل أهنم إنام وصلوا إىل ه (رمحنلا)أضافها إىل اسمه 

 .(1)«فذكر أن صفاهتم أكمل الصفات ونعوهتم أفضل النعوت

كام يف  ،فالعبد عىل رضبني: عبد باإلجياد والتسخري: وذلك يطلق عىل كل أحد

 ،[93]مريم: ٱ﴾لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفٱ﴿قوله تعاىل: 

ٱ﴾مظحط مض خض حض جض مص﴿ٱوله:وعبد عىل طريق التخصيص وذلك ق
 .(2)[83ص: ]ٱٱٱ﴾مك لك هش مشٱ﴿ٱ:تثناهم إبليس بقولهواس [65]اإلرساء: 

 ،وهذا االختصاص جيعل هلذه الصفات أمهية كربى؛ للدعاة إىل اهلل يف املقام األول

ولكوهنم أحق الناس باخلري العظيم الذي يسعون  ؛الختصاصهم بالتبليغ عن اهلل

 اخلري هلم. بكل ما ينفعهم وحيقق نيبلك كوهنم خماطوللمدعوين كذ ،اليصاله للناس

كام أن الدعوة إىل عبادة اهلل هي مهمة الدعاة إىل اهلل يف كل زمان ومكان؛ إذ جيب  

وهو ما  ،بحقه جل شأنه يف العبادة اوعرفان   ،وحمبة له ااالنقياد لعبادته سبحانه طوع  

عرتاف بربوبيته وما يقتضيه ذلك تدعو إليه الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها من اال

يامن بألوهيته ورصف العبادات له وحده دون سواه؛ وهو سبيل الفوز برضا من اال

 .اهلل سبحانه يف الدنيا واآلخرة

إنام جاء عىل  ﴾حتخت﴿ :ضافة عبودية املخلوق للخالق يف قوله تعاىلإأن  −

خصيص يعني أفاضل العباد. فهذه اإلضافة للت ،سبيل التكريم والترشيف

                                       
 (.586سعدي، )صتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ال (1)
 (.58)ص تفسري الراغب األصفهاين (2)
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مسلمهم ئر اخللق يته فهذه يشرتك فيها ساان: عبودية لربوبالعبودية هلل نوع» :

 جفٱ﴿، قال تعاىل: وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد هلل مربوبون مدبرون
وعبودية  ،[93]مريم: ٱ﴾لك خك حك جك مق حق مف خف حف

أللوهيته وعبادته ورمحته؛ وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي املراد هنا؛ وهلذا 

ذه احلال بسبب رمحته، إشارة إىل أهنم إنام وصلوا إىل ه (رمحنلا)أضافها إىل اسمه 

 .(1)«فذكر أن صفاهتم أكمل الصفات ونعوهتم أفضل النعوت

كام يف  ،فالعبد عىل رضبني: عبد باإلجياد والتسخري: وذلك يطلق عىل كل أحد

 ،[93]مريم: ٱ﴾لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفٱ﴿قوله تعاىل: 

ٱ﴾مظحط مض خض حض جض مص﴿ٱوله:وعبد عىل طريق التخصيص وذلك ق
 .(2)[83ص: ]ٱٱٱ﴾مك لك هش مشٱ﴿ٱ:تثناهم إبليس بقولهواس [65]اإلرساء: 

 ،وهذا االختصاص جيعل هلذه الصفات أمهية كربى؛ للدعاة إىل اهلل يف املقام األول

ولكوهنم أحق الناس باخلري العظيم الذي يسعون  ؛الختصاصهم بالتبليغ عن اهلل

 اخلري هلم. بكل ما ينفعهم وحيقق نيبلك كوهنم خماطوللمدعوين كذ ،اليصاله للناس

كام أن الدعوة إىل عبادة اهلل هي مهمة الدعاة إىل اهلل يف كل زمان ومكان؛ إذ جيب  

وهو ما  ،بحقه جل شأنه يف العبادة اوعرفان   ،وحمبة له ااالنقياد لعبادته سبحانه طوع  

عرتاف بربوبيته وما يقتضيه ذلك تدعو إليه الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها من اال

يامن بألوهيته ورصف العبادات له وحده دون سواه؛ وهو سبيل الفوز برضا من اال

 .اهلل سبحانه يف الدنيا واآلخرة

إنام جاء عىل  ﴾حتخت﴿ :ضافة عبودية املخلوق للخالق يف قوله تعاىلإأن  −

خصيص يعني أفاضل العباد. فهذه اإلضافة للت ،سبيل التكريم والترشيف

                                       
 (.586سعدي، )صتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ال (1)
 (.58)ص تفسري الراغب األصفهاين (2)
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فمن أطاع اهلل وعبده »: قال القرطبي  .(1)اهللوإال فاخللق كلهم عباد  ،والتفضيل

ومن  ،وشغل سمعه وبرصه ولسانه وقلبه بام أمره فهو الذي يستحق اسم العبودية

يعني  [179ألعراف: ]ا    ﴾ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ﴿ كان بعكس هذا شمله قوله تعاىل:

 .(2)«يف عدم االعتبار

حتفز الدعاة إىل  ؛الصفاتللموصوفني يعطي أمهية هلذه  من اهلل  فهذا التكريم

وهو من التنافس يف اخلريات والسعي  ،اهلل عىل االتصاف فيها رجاء هذا الرشف

فام للعبد من مكانة أعىل وال أرجى وال أكرم من أن خيضع بالعبودية  ،للمكرمات

ن يدعى إليها العباد وهي متثل كذلك موضوعات دعوية جديرة بأ ،للخالق سبحانه

 .يف كل حني

ني أمهية صفات عباد الرمحن يف هذه اآليات شموهلا ألصول الطاعات مما يب −

وهو متحقق  ،واهلدف الدعوي ينتهي إىل مرضاة اهلل والفوز بجناته ؛وأمهات املعايص

فيعة وبام أعده هلم من الفوز باملنزلة الر ،يف هذه اآليات بكامل رمحة اهلل لعباده املؤمنني

 لداعي واملدعو عىل حد سواء بام جاء فيها.وذلك عند اتصاف ا ،من منازل اجلنة

فإن اهلل تعاىل نفى عن خواص العباد أمهات املعايص من عبادة الغري وقتل  

بعد ما أثبت هلم أصول الطاعات من التواضع ومقابلة ، س املحرمة والزنىالنف

 ،ميامهنإلكامل  االعدل وذلك إظهار  ونفاق القبيح باجلميل وإحياء الليل والدعاء واإل

بأن األجر املذكور  اوإشعار   ،فإنه إنام يكمل بالتحيل بالفضائل والتخيل عن الرذائل

 .(3)فيام بعد موعود للجامع بني ذلك
الرازي  قال ،بعظيم اجلزاء الذي يرتتب عىل االتصاف هبا ولذلك ختمت اآليات

                                       
مفاتيح ، (5/220) ملاوردياوالنكت والعيون،  ،(3/454)غوي معامل التنزيل يف تفسري القرآن، الب :انظر (1)

 (.24/480) لرازي، ا(التفسري الكبري) الغيب
 .(68-13/67)، القرطبي اجلامع ألحكام القرآن (2)
 .(6/246) خللويتاروح البيان، انظر:  (3)
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كأنه قيل: وعباد  آخر السورة،ربه يف مبتدأ خ ﴾ٱخت حتٱ﴿اعلم أن قوله: »: 
 .(1)«رمحن الذين هذه صفاهتم أولئك جيزون الغرفةال

ملا ابتدأ اآليات بتكريم أصحاب هذه الصفات بإضافتهم السمه  فإن اهلل 
 ،يتناسب مع املنزلة التي خصهم اهلل هبابام الرمحن بني  ما أعد هلم من اخلري العظيم 

من ىل ذكره: هؤالء الذين وصفت صفتهم تعا يقول» :قال اإلمام الطربي
... إىل ﴾مثحجمج هت مت خت حت﴿وذلك من ابتداء قوله:  ،عبادي
يقول:  ﴾حت﴿... اآلية ﴾خئ حئ جئ يي ىي ميني﴿قوله: 

وهي منزلة من منازل اجلنة  ﴾خت﴿ُيثابون عىل أفعاهلم هذه التي فعلوها يف الدنيا 
ا. وقوله: ومقاساة شدهت ،يقول: بصربهم عىل هذه األفعال ﴾هت مت﴿رفيعة 

  .(2)«املالئكة فيها بالتحية بمعنى: وتتلقاهم ﴾جح مج حج مث﴿
فهي  ،وهبذا تتضح أمهية هذه اآليات الكريامت للدعاة واملدعوين عىل حد سواء

 عن وجوهبا عىل كل فضال   ،وتذلال   اللرمحن طوع   امنحة إهلية ملن أحب أن يكون عبد  
ى إليه  جل شأنه يوصل جلنته وهوماتسعكام أهنا طريق واضح بي نه اهلل ،اعبد ابتداء  

 الدعوة إىل اهلل.
 
 
 

 
 

                                       
 .(480 /24) لرازيمفاتيح الغيب، التفسري الكبري، ا (1)
 (.321 /19) الطربي، القرآن جامع البيان يف تأويل (2)
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 املبحث األول: الدروس الدعوية املتعلقة باجلانب الشرعي
متعددة للعبد، فهي بإعجازها وكامهلا متنح  اإن التأمل والتدبر آليات اهلل يفتح آفاق  

ة املبحث صفات عباد الرمحن املتعلقمتنوعة ومتجددة، وسأبني يف هذا  اوعرب   ادروس  
 والعبادات، وذلك كام ييل:العقيدة ب بجان

 طلب األول: اجتناب كبائر الذنوبامل
أو توعد عليها بالنار، أو اللعنة، أو  ما يرتتب عليها حد  » :الكبرية هي

وقيل: ما  كل ذنب ختمه اهلل بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب،وقيل:  .(1)«الغضب
 .(2) و سنةد بصاحبه بنص كتاب أيلحق الوعي
 ،إذ تفسد عىل العبد أمر دينه ودنياه ،ائر الذنوب عظيم وخطرها جسيموشأن كب

كوهنا سبب غفران صغائر الذنوب عند عدم اإلرصار  ،واجتناهبا من األمهية بمكان
 مكٱ﴿فقد وعد اهلل عباده املؤمنني باملغفرة عند اجتناب الكبائر فقال تعاىل:  ،عليها
 من زن رن ممام ىليل مل يك ىك
 .[31 ]النساء:ٱٱ﴾نن
غفران السيئات والوعد من اهلل باملدخل الكريم هو أعظم اآلثار املرجوة من فإن 

كام أن يف اجتناب الكبائر زكاة القلوب بطاعة اهلل وسمو النفس  ،اجتناب الكبائر
وهو ما حيتاج إليه  ،وهو جوهر التوفيق يف احلياة الدنيا واآلخرة ،بطلب مرضاته

 حد سواء.الداعي واملدعو عىل 
والتي جيب  ،الذنوب التي وردت يف آيات صفات عباد الرمحن ومن كبائر
 وشهادة الزور. ،والزنا ،وقتل النفس التي حرم اهلل ،باهلل اجتناهبا: الرشك

 حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱٱتعاىل: قال
                                       

 (.361ابن أيب العز ) ،رشح العقيدة الطحاوية (1)
 (.2/84) لنووي، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، ا(183 /12)فتح الباري، ابن حجر انظر:  (2)
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 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىهمه ينجه ىن من خن
ٱ﴾ٍَّّ ٌّ ٰى   يقاك ىقٱ﴿ٱٱوله تعاىل:قو  ،[69-68]الفرقان: ٱ

 .[72: ]الفرقان ٱ﴾...لك
، قال: قلت: يا رسول اهلل، أي الذنب  وعن عمرو بن رشحبيل، عن عبد اهلل

أن تقتل »، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «وهو خلقك اأن جتعل هلل ند  »أعظم؟ قال: 
 .(1)«أن تزين حبليلة جارك»قال: قلت: ثم ماذا؟ قال:  ،«ولدك خشية أن يطعم معك

أال »: × قال رسول اهلل» ، قال: هوعن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبي
اإلشراك ابهلل وعقوق »قلنا: بىل يا رسول اهلل. قال:  -اثالث  - «؟أنبئكم أبكرب الكبائر

أال وقول الزُّور، وشهادة الزُّور، أال وقول » فجلس، فقال: ا، وكان متكئ  «الوالدين
 .(2)«زال يقوهلا حتى قلت: ال يسكتامف «الزُّور، وشهادة الزُّور

ألنه األصل الذي يبنى عليه  ؛إن أعظم ما أمر اهلل به التوحيد لشرك ابهلل:ا -أ

وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ  ،يف الدعوة إىل اهلل ×النبي    وهلذا بدأ به ،الدين كله

فإذا فرط ، ألن أعظم احلقوق هو حق اهلل ؛وكان الرشك أعظم ما هنى اهلل عنه ،به

 .(3)احلقوق وهو توحيد اهلل  فيه اإلنسان فقد فرط يف أعظم
والعبد املؤمن الذي يقر بوحدانية اهلل وينأى بنفسه عن مزالق الرشك هو أسعد 

بخالف ذوي العقائد الفاسدة التي تسيطر  ،اوأكثرهم استقرار   ،الناس حاال  
ويعاين من  ،يف حرية وختبطفيعيش الفرد  ،اخلرافات واألفكار الباطلة عىل قلوهبم

 ،عثر؛ هلذا فنعمة التوحيد من أعظم النعم التي أنعم اهلل هبا عىل عبادهالتأخر والت
                                       

 (، وقال األلباين3182) أخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب تفسري القرآن، باب: ومن سورة الفرقان، ح (1)
 (. 718)ص ، الرتمذي(سنن الرتمذي )اجلامع الصحيحانظر: . «صحيح»: 

(، وأخرجه اإلمام 5976أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، ح ) (2)
 )الكتب الستة( (. انظر: موسوعة احلديث الرشيف143يف كتاب اإليامن، باب الكبائر وأكربها، ح )مسلم 
 (.693، 650)ص

 (.41)ص ر: رشح ثالثة األصول، ابن عثيمنيانظ (3)
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 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىهمه ينجه ىن من خن
ٱ﴾ٍَّّ ٌّ ٰى   يقاك ىقٱ﴿ٱٱوله تعاىل:قو  ،[69-68]الفرقان: ٱ

 .[72: ]الفرقان ٱ﴾...لك
، قال: قلت: يا رسول اهلل، أي الذنب  وعن عمرو بن رشحبيل، عن عبد اهلل

أن تقتل »، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «وهو خلقك اأن جتعل هلل ند  »أعظم؟ قال: 
 .(1)«أن تزين حبليلة جارك»قال: قلت: ثم ماذا؟ قال:  ،«ولدك خشية أن يطعم معك

أال »: × قال رسول اهلل» ، قال: هوعن عبد الرمحن بن أيب بكرة، عن أبي
اإلشراك ابهلل وعقوق »قلنا: بىل يا رسول اهلل. قال:  -اثالث  - «؟أنبئكم أبكرب الكبائر

أال وقول الزُّور، وشهادة الزُّور، أال وقول » فجلس، فقال: ا، وكان متكئ  «الوالدين
 .(2)«زال يقوهلا حتى قلت: ال يسكتامف «الزُّور، وشهادة الزُّور

ألنه األصل الذي يبنى عليه  ؛إن أعظم ما أمر اهلل به التوحيد لشرك ابهلل:ا -أ

وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ  ،يف الدعوة إىل اهلل ×النبي    وهلذا بدأ به ،الدين كله

فإذا فرط ، ألن أعظم احلقوق هو حق اهلل ؛وكان الرشك أعظم ما هنى اهلل عنه ،به

 .(3)احلقوق وهو توحيد اهلل  فيه اإلنسان فقد فرط يف أعظم
والعبد املؤمن الذي يقر بوحدانية اهلل وينأى بنفسه عن مزالق الرشك هو أسعد 

بخالف ذوي العقائد الفاسدة التي تسيطر  ،اوأكثرهم استقرار   ،الناس حاال  
ويعاين من  ،يف حرية وختبطفيعيش الفرد  ،اخلرافات واألفكار الباطلة عىل قلوهبم

 ،عثر؛ هلذا فنعمة التوحيد من أعظم النعم التي أنعم اهلل هبا عىل عبادهالتأخر والت
                                       

 (، وقال األلباين3182) أخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب تفسري القرآن، باب: ومن سورة الفرقان، ح (1)
 (. 718)ص ، الرتمذي(سنن الرتمذي )اجلامع الصحيحانظر: . «صحيح»: 

(، وأخرجه اإلمام 5976أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب األدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، ح ) (2)
 )الكتب الستة( (. انظر: موسوعة احلديث الرشيف143يف كتاب اإليامن، باب الكبائر وأكربها، ح )مسلم 
 (.693، 650)ص

 (.41)ص ر: رشح ثالثة األصول، ابن عثيمنيانظ (3)
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وأن يسعى أن تكون الدعوة إىل سالمة  ،وينبغي للداعي إىل اهلل أن حيمده عليها 
العقيدة هي أوىل أولويات الدعوة يف أي جمال خيوضه ملايرتتب عليها من قبول باقي 

 عامل العبد.أ
قرن اهلل جل شأنه قتل النفس املعصومة بالرشك  :قتل النفس اليت حرم هللا  -ب

باهلل يف اآليات الواردة يف صفات عباد الرمحن وذلك لعظم هذا الذنب، فقد جاء 
 ىك ﴿الوعيد الشديد ملن يقع فيه يف أكثر من موضع يف كتاب اهلل، قال تعاىل: 

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .[93]النساء:  ﴾زي ري ٰى ين ىن

تصفوا من صفات عالية ومكارم استحقوا هبا ترشيف إن عباد الرمحن بام ا
عبوديتهم باسم الرمحن الذي بكامل رمحته هبم عصمهم من الوقوع يف كبائر الذنوب 
مل تدنس أيدهيم بالدماء التي عصمها اهلل، وهي أثر جيل لكامل أخالقهم التي اتسمت 

 إىل مثل هذا الفقه سالمية بحاجة ماسة يف وقتنا املعارصباحللم واألناة، والدعوة اإل
الذي جييل صفات الدعاة إىل اهلل كام أثنى عليهم رهبم سبحانه، ال كام ينادي به 
البعض من تكفري املسلمني واستباحة دماءهم دون وجه رشعي، فإن هذا من 

 ىل مل خلٱ﴿ٱٱ؛ قال تعاىل:ااإلفساد يف األرض، وقتل نفس تعدل قتل الناس مجيع  
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
 ﴾ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

فتتجىل مسؤولية الدعاة يف التحذير من القتل، وبيان خطره، ومايرتتب . [32]املائدة: 
عليه من اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، كام جيب كشف الشبهات املتعلقة بحرمة الدماء، 

 باحلجة الثابتة التي تقطع اوتشوهي   اومناصحة من يعبثون يف فكر الشباب انحراف  
 الطريق عن استغالهلم يف زعزعة أمن املجتمعات املسلمة.

ومن الكبائر التي وردت يف اآليات؛ النهي عن الزنا، وهو مما تأنف  ا:ــالزن -ج
منه الفطرة السليمة وال يقربه عاقل يدرك عواقبه، وقد جاء النهي عنه يف مواضع 
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ٱٱٱٱ﴾مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىثٱ﴿ٱٱٱٱٱ:اىلعدة من كتاب اهلل؛ قال تع
 .[32]اإلرساء: 

ويف وقتنا املعارص كثرت دواعيه مع االنفتاح يف وسائل التواصل االجتامعي بني 
اجلنسني، ووقع التساهل بمقدماته من النظر والكالم، والكيس من دان نفسه 

 نت مت زت رت يب ىب ٱ﴿ٱ قوله تعاىل:وأجلمها بحدود اهلل متمثال  
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يتىت
 .[31-30]النور:ٱٱ﴾ىل مل يك ىك

ولعظم هذا الذنب وشناعته جعله اهلل من الكبائر التي قرهنا بالرشك وقتل النفس 
املعصومة يف آيات صفات عباد الرمحن، ملا فيه من اختالط األنساب وقطع األرحام، 

الرمحن،   عن فساد الدين وضعف اإليامن، ولذا كان اجتنابه مما يمدح به عبادفضال  
 أخالقهم. فهو ثمرة عفتهم ودليل كامل

من كبائر الذنوب التي نزه اهلل عباد الرمحن عنها شهادة شهادة الزور:  -د
أو حتليل  ،أو أخذ مال   ،إذ هبا يتوصل املرء إىل الباطل من إتالف نفس ،الزور
 .(1)أو حتريم حالل ،حرام

عبد الرمحن بن أيب فعن  ،التحذير منها ×ولعظم شأهنا وخطرها كرر النبي 
- «؟أال أنبئكم أبكرب الكبائر»: × قال رسول اهلل» قال: ، بكرة، عن أبيه

ا ، وكان متكئ ا «اإلشراك ابهلل وعقوق الوالدين»قلنا: بىل يا رسول اهلل. قال:  -ثالث 
 «أال وقول الزُّور، وشهادة الزُّور، أال وقول الزُّور، وشهادة الزُّور» فجلس، فقال:

 .(2)«تى قلت: ال يسكتيقوهلا حفامزال 

                                       
 .(412 /10)انظر: فتح الباري رشح البخاري، ابن حجر  (1)
(، وأخرجه اإلمام 5976ن من الكبائر، ح )أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب األدب، باب عقوق الوالدي (2)

 )الكتب الستة( ظر: موسوعة احلديث الرشيف(. ان143مسلم يف كتاب اإليامن، باب الكبائر وأكربها، ح )
 (.693، 506)ص
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ور أو قول الزور: اهتاممه » : إلمام ابن دقيق العيدقال ا  بأمر شهادة الزُّ
فمفسدهتا أيرس  ،والتهاون هبا أكثر ،عىل الناس احيتمل أن تكون ألهنا أسهل وقوع  

وعقوق  ،وال يقع فيه مسلم ؟هو اإلرشاك باهلل :أال ترى أن املذكور معها ،اوقوع  
ور: فإن احلوامل عليه كثريةأما قول ال ،طبع صارف عنهالدين: والالو كالعداوة  ،زُّ

وليس ذلك لعظمها بالنسبة إىل ما ذكر  ،فاحتيج إىل االهتامم بتعظيمها ،وغريها
 .(1)«معها

 الدروس الدعوية املستنبطة يف هذا اجلانب:
الواردة يف من موضوعات الدعوة إىل اهلل: الدعوة إىل اجتناب كبائر الذنوب  −

ا وجتليتها، وحتذير الناس منها، وخاصة فيام يتعلق ومن الواجب بياهن اآليات،
باخلفي منها؛ كالرشك، والتي قد يدعو إليها اهلوى والظلم كالقتل وشهادة الزور، 

 وما ينايف العفة كالزنا.
من صفات الدعاة إىل اهلل: اجتناب كبائر الذنوب؛ وفيه طهارة لكل داع  أو  −
هذه الكبائر عن عباده الصاحلني  نفي» :النسفيومتيز هلم عن غريهم، قال مدعو 

تعريض ملا كان عليه أعداؤهم من قريش وغريهم، كأنه قيل: والذين طهرهم اهلل مما 
 .(2) «أنتم عليه
من صفات الداعي إىل اهلل: الصدق، إذ جيب عليه أن يتحرى الصدق،  −

ىل لغني عن اهلل تعاالدعاة لكوهنم ُمبويتأكد ذلك يف حق  وجيتنب شهادة الزور؛
ور وقولـه ، وإذا اعتاد الناس منهم الكذب فضال  ×وعن رسوله   ؛عن شهادة الزُّ

، وبالتشكيك بام اأدى هبم ذلك إىل تلقي قوهلم بالشك والريبة واإلعراض عموم  
 .اُيبلِّغونه من أصول اإلسالم ورشائعه خصوص  

بالرتهيب؛ وذلك برتهيب املدعو عن  من أساليب الدعوة إىل اهلل: الدعوة −

                                       
 (.679)ص ح عمدة األحكام، ابن دقيق العيدإحكام األحكام رش (1)
 (.2/549) لنسفيمدارك التنزيل وحقائق التأويل، ا (2)
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الوقوع يف كبائر الذنوب، فإن اهلل سبحانه ملا نفى كبائر الذنوب عن عباد الرمحن 
 يي ىي خيمي حي جي يه ىه...ٱ﴿ٱٱتعاىل: توعد من وقع فيها فقال

 .[69-68]الفرقان:  ﴾َّ ٍّ ٰرٰىٌّ ٰذ
من أساليب الدعوة إىل اهلل: الدعوة بالرتغيب؛ وذلك برتغيب املدعو  −
حسنات عندما يقبل عىل اهلل ويقلع عن ل سيئاته يبدبة، وبشارته بأن اهلل بالتو

الذنب، فيجب عىل الدعاة إىل اهلل األخذ بأيدي املدعوين عند الزلل والوقوع يف 
فبعد الوعيد  سبحانه فتح باب التوبة لعباده، الكبائر، فاهلل جل شأنه بكامل رمحته

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ٱ:تعاىلألصحاب الكبائر جاء االستثناء يف قوله 
 ﴾مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ

  .[70 ]الفرقان:
فحصول املغفرة جيب أن يسبقها التوبة عن املعصية، وتتحقق التوبة بخمسة  

 رشوط:
 فمن تاب مراءاة  ؛ رشط يف كل عبادة، والتوبة من العبادات وهو اإلخالص: -1

 ري مقبولة.فإن توبته غ هلل  تعظيام   من سلطان ال اللناس، أو تاب خوف  
أن فعل  هو انكسار اإلنسان وخجله أمام اهلل و الندم عىل ما حصل: -2

 ماهني عنه، أو ترك ما أوجب عليه.
فإن كانت املعصية ترك واجب يمكن  اإلقالع عن املعصية التي تاب منها: -3

 .تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب
أن يعود إليه  فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته العزم عىل أن اليعود: -4
لت له نفسه سنحت له الفر متى صة فليس بتائب، ولكن لو عزم أن اليعود ثم سو 

 تنتقض، لكن جيب أن جيدد توبة للفعل الثاين. ال فعاد فالتوبة األوىل
تقبل فيه مل تنفعه،  فإن كانت يف وقت ال أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: -5

إن ص: إذا حرض اإلنسان أجله فاخلا النوعف وذلك نوعان: نوع خاص، ونوع عام.
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 .(1)أما العام: فهو طلوع الشمس من مغرهبا التوبة التنفع،

 املطلب الثاين: االستجابة آلايت هللا.
يسمعون ما يذكرون به، فهم  ،من صفات عباد الرمحن أهنم يستجيبون آليات اهلل
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 وقوة صلته باهلل. ،وداللة عظمى تدل عىل إيامن العبد

االستجابة آليات اهلل حني التذكري هبا؛ وهذا  :من صفات الداعي إىل اهلل −
اليتجاوزوهنا  ،×عند حدود كتاب اهلل وسنة نبيه يستلزم من الدعاة الوقوف 
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 (.404- 401رشح األربعني النووية، ابن عثيمني )انظر:  (1)
 (.3/320اخلازن ) لباب التأويل يف معاين التنزيل،انظر:  (2)
 (.8/132البحر املحيط يف التفسري، أبو حيان ) (3)
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خذ باألحكام األو ،االستجابة آليات اهلل  :من واجبات املدعو إىل اهلل −
ٱٱقال تعاىل: ،واحلرص عىل تدبر أوامر اهلل وحسن االنقياد هلا ،طة منهاالرشعية املستنب

 .[24]األنفال:  ﴾خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جحٱ﴿
فإنه إذا سمع كالم اهلل ال يؤثر فيه وال  ،بخالف الكافر ،وهذه من صفات املؤمنني

 .(1)هله وضاللوطغيانه وجعىل كفره  ابل يبقى مستمرً  ،يقرص عام كان عليه
التشبيه؛ وذلك بتشبيه املعرض عن آيات اهلل  :ليب الدعوة إىل اهللمن أسا −

يذكر  كناية عن عدم الفهم والفقه ملا ؛واألعمى الذي اليبرص ،باألصم الذي اليسمع
أي مل يتغافلوا عنها، كأهنم صم مل يسمعوها، »: ابن قتيبة  قال ،من آيات اهلل

 . (2)«هامل يرو يوعم
وينقل السامع إىل  ،كثرية يف ألفاظ قليلة  عن معان  وهذا األسلوب القرآين يعرب
عىل الدعاة إىل اهلل استخدام هذا األسلوب  نبغيوي ،تصور املعنى يف إعجاز وبالغة

 .بذلك يف مواضع كثرية عند قيامه بالدعوة × بفعل النبي اتأسي   ،عند احلاجة إليه

 قيام الليل. املطلب الثالث: احلرص على
ٱقال تعاىل: ؛ن التي بي نها اهلل سبحانه احلرص عىل قيام الليلمن صفات عباد الرمح

هذا وصف ليلهم، واملعنى ». [64]الفرقان: ٱ﴾مص خص حص مس خسٱ﴿
 .(3)«عىل أقدامهم اعىل وجوههم وقيام   ايبيتون لرهبم يف الليل بالصالة سجد  

ىل اهلل باألعامل الصاحلة، فمع وهذا هو دأب الصاحلني يف احلرص عىل التقرب إ
قيامهم بام افرتضه اهلل عليهم من الواجبات جيتهدون بام حيسنها من النوافل 

 : الدروس الدعوية يف هذه اآليةمن واملستحبات، و
من إعداد الداعي إىل اهلل أن يكون له نصيب من قيام الليل، فصالة الليل هلا أثر  -

                                       
 (.6/131)ابن كثري ، انظر: تفسري القرآن العظيم (1)
 (.412تفسري القرآن الكريم، ابن قي م اجلوزية )ص (2)
 (.3/318لباب التأويل يف معاين التنزيل، اخلازن ) (3)
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بقوة  ا، وأيض  وخاصة فيام يتعلق بصلته باهلل  يف تكوين شخصية الداعي إىل اهلل؛
يف صحة املؤمن وقوته ونشاطه،  ايامنه وصالح حاله يف الدنيا واآلخرة، كام أن هلا أثر  إ
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم »: ×قال قال رسول اهلل  عن أيب هريرة ف

فارقد، فإن  قدة عليك ليل طويلقد، يضرب على مكان كل ع  إذا هو انم ثالث ع  
حنلت عقدة، فإن توضأ احنلت عقدة، فإن صلى احنلت عقدة، ظ فذكر هللا ااستيق

 .(1)«طيب النفس، وإال أصبح خبيث النفس كسالن افأصبح نشيط  

كذلك قيام الليل من أنفع »هبذا احلديث:  مستدال   يقول ابن قيم اجلوزية 

راض املزمنة، ومن أنشط ـــمكثري من األــع األمور لــأسباب حفظ الصحة، ومن أمن

 .(2)«للبدن والروح والقلبيشء 

من موضوعات الدعوة إىل اهلل: احلرص عىل األعامل الصاحلة اخلفية كقيام  -

البيتوتة ألن العبادة بالليل أبعد عن الليل؛ ألهنا أبعد عن الرياء، ففي اآلية ختصيص 

قال  ،يف الغالب احتقق  كام أن مراعاة اإلخالص يف هذا الوقت أكثر  .(3)الرياء

إشارة إىل اإلخالص يف أدائها وابتغاء وجهه  :﴾حصٱ﴿: ويف قوله»: القاسمي 

ملا أن ذلك هو الذي يستتبع أثرها من العمل الصالح وفعل اخلري وحفظ  ،الكريم

 .(4)«حدود اهلل

 املطلب الرابع: احلرص على الدعاء.
وسؤال  ،رصهم عىل الدعاءمن صفات عباد الرمحن الواردة يف سورة الفرقان ح

 جع مظ حط مض خض حضٱ﴿ٱقال تعاىل: ،خريي الدنيا واآلخرة اهلل من
                                       

باب عقد الشيطان عىل قافية الرأس إذا مل يصل بالليل،  يف كتاب التهجد، رواه البخاري يف صحيحه، (1)
 .(89، انظر: موسوعة احلديث الرشيف )ص(1142ح)

 (.186الطب النبوي، ابن قيم اجلوزية )ص (2) 
 (.4/130ار التأويل، البيضاوي )نوار التنزيل وأرسانظر: أ (3)
 .(436 /7) القاسميحماسن التأويل،  (4)
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 .[66-65]الفرقان:  ﴾حقمقجكحك خفمف حف جف مغ جغمع
 حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني ميٱ﴿ وقال تعاىل:
  .[74]الفرقان: ٱٱٱ﴾مب خب

وحقيقة الدعاء: إظهار االفتقار إىل اهلل سبحانه وتعاىل، والتربؤ من احلول والقوة، 
ية، وفيه معنى الثناء عىل اهلل، وإضافة ة العبودية، واستشعار الذلة البرشوهو سم

 .(1)«الدعاء هو العبادة»: ×قال رسول اهلل  اجلود، والكرم إليه؛ ولذلك

 لدروس الدعوية يف هذا اجلانب:ا
والترضع  ،من موضوعات الدعوة إىل اهلل: الدعوة إىل سؤال اهلل واالبتهال إليه −

وهو  ،ل املكرمات إال بفضلهوال تنا ،ات إال هو سبحانه احلاجفاليقيض ،بني يديه

قال  ،وهذا غاية الكرم واجلود منه جل شأنه ،يأمر عباده بدعائه ويعدهم باإلجابة

 خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن خنمنٱ﴿ٱ: تعاىل
 .[60]غافر:  ﴾يي ىي مي

ح فيسأل اهلل صال ،من فقه الداعي إىل اهلل أن يسأل اهلل من خريي الدنيا واآلخرة −

وهذا يستلزم العلم  ،ة وأن يرصف عنه عذاب جهنمكام يسأله اجلن ،احاله يف الدني

 جك مق حق﴿ففي قوله تعاىل:  ،دراك الثامر املرجوة من الدعاءإو ،باملطلوب
وإذا قالوه  ،أي: بئس املستقر وبئس املقام. أي إهنم يقولون ذلك عن علم ﴾حك

 .(2)ب إىل النجحذلك أقرفيكون  ،عن علم كانوا أعرف بعظم قدر ما يطلبون

وجيب أن  ،إعداد دعاة مصلحني يقتدي الناس هبمالدعوة إىل اهلل: من أهداف  −
أي: أئمة  ﴾مب خب حب ﴿ٱيعني عىل ذلك؛ ويف اآلية: يتضمن الدعاء ما

                                       
(، 2969) ، باب ومن سورة البقرة، ح×ه، يف كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل أخرجه الرتمذي يف سنن (1)

انظر: (، و664، )ص(اجلامع الصحيح)سنن الرتمذي  انظر: .«صحيح» وقال العالمة املحدث األلباين:
 (.4لدعاء، اخلطايب )صشأن ا

 .)13/72، القرطبي )اجلامع ألحكام القرآن انظر: (2)
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 .(1)مما يدل عىل أن الرئاسة يف الدين جيب أن تطلب ويرغب فيها ،يقتدون بنا يف الدين

لرمحن رهبم أن عباد ا دعوة إىل اهلل بداللة سؤالأمهية القدوة احلسنة يف ال −

اجعلنا أي:  ،﴾حبخبمب﴿جيعلهم قدوة للصاحلني يف قوله تعاىل: 

 .(2)يأمتون بنا يف اخلريات اللمتقني الذين يتقون معاصيك، وخيافون عقابك إمام  

أن جيتهد يف الدعاء للمدعو؛ وبخاصة من له هبم  :من حكمة الداعي إىل اهلل −

وهو من  ،وقرة عني له ،عة اهللفإن صالحهم عون عىل طا ،ءواألبنا كالزوجة ؛صلة

 متام نعمة اهلل عىل العبد.

 املطلب اخلامس: االعتدال يف االنفاق. 
 قال تعاىل: ،من صفات عباد الرمحن يف سورة الفرقان التوسط يف االنفاق

 .[67 ]الفرقان: ﴾مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱ﴿ٱ

 ،هو نقيض اإلرسافق الذي النفقة، والتقتري: التضيي فاإلرساف: جماوزة احلد  يف

 .(1)العدل بني الشيئني الستقامة الطرفني واعتداهلام :أما القوام فهو

رين يف إنفاقهم، فيرصفون فوق احلاجة، وال بخالء عىل  فعباد الرمحن ليسوا بمبذِّ

هم، فال يكفوهنم؛ بل عدال   ون يف حقِّ ا، وخري األ أهليهم، فيقرصِّ مور أوسطها، خيار 

 .(2)هذا وال هذاال 
 الدروس الدعوية يف هذا اجلانب:

وبيان  ؛رساف وضده البخلالدعوة إىل نبذ اإل :من موضوعات الدعوة إىل اهلل −

أن التوسط يف النفقة من األمور التي دعت إليها الرشيعة يف مواضع عديدة من 

                                       
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، و (،2/552ل وحقائق التأويل، النسفي )مدارك التنزيانظر:  (1)

 (.296 /3)الزخمرشي 
 .(19/320) جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربيانظر:  (2)
 .(293-292 /3ئق غوامض التنزيل، الزخمرشي )الكشاف عن حقا انظر: (3)
 (.123 /6انظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري ) (4)
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 جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱ﴿ٱومنها قوله تعاىل: ؛الكتاب والسنة
  .ٱ[29]اإلرساء:  ﴾ٱيي ميىي خي حي

 .(3)«، يف غري إسراف وال خميلةوالبسوا قواكلوا وتصد  » :×سول اهلل وقول ر
وهذا احلديث جامع لفضائل تدبري اإلنسان نفسه، وفيه تدبري مصالح النفس 

واجلسد يف الدنيا واآلخرة، فإن الرسف يف كل يشء يرض باملعيشة فيؤدي إىل 

ال، واملخيلة ترض ا كانت تابعة للجسد يف أكثر األحواإلتالف، ويرض بالنفس إذ

بالنفس حيث يكسبها العجب، ويرض باآلخرة حيث تكسب اإلثم، وبالدنيا حيث 

 .(4)تكسب املقت من الناس

الناس يف معيشتهم كثري من ويتأكد هذا يف وقتنا املعارص والذي أترف فيه 

يف حياة البعض  اسيئ   اأثر  مما ترك  ،وأكلهم ولباسهم إىل حد التنافس واخليالء

وترك اجلد  ،بركوهنم إىل حياة الدعة والكسل واالنسياق وراء ملذاهتم وشهواهتم

وترتب عىل ذلك تأخر األمة  ،والعمل من أجل عامرة األرض بام أراد اهلل من عباده

 .يف شتى جماالهتا العلمية والفكرية واالقتصادية

نفقة املال والوقت  نفقة؛ ويشملمن صفات الداعي إىل اهلل التوسط يف ال −

فكام يراعي القصد يف ماله جيب أن يراعي التوسط واالعتدال يف تقسيم  ،واجلهد

وهذا مما تتجىل فيه  ،فراط والتفريطإوقته وجهده بني عبادته ودعوته ومعيشته؛ فال 

بني سلامن، وأيب الدرداء، زار سلامن  ×آخى النبي  فعندما ،حكمة الداعي إىل اهلل

فقال هلا: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء  فرأى أم الدرداء متبذلة، أبا الدرداء،

، فقال: كل؟ قال: فإين اليس له حاجة يف الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام  
                                       

، ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿يف صحيحه يف كتاب اللباس، أول باب قول اهلل تعاىل:  اأخرجه البخاري معلق   (1)
كتاب الزكاة،  (، يف2559) ح (، وأخرجه النسائي يف سننه،494موسوعة احلديث الرشيف، )ص :انظر

 (.399ي )صسنن النسائي، للنسائانظر: «. حسن»باب االختيال يف الصدقة، وقال اإلمام األلباين: 
 (.21/294انظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، العينى ) (2)
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الدرداء  صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلام كان الليل ذهب أبو

نم، فلام كان من آخر الليل قال: سلامن قم  يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال:

، وألهلك ا، ولنفسك عليك حق  ااآلن، فصليا فقال له سلامن: إن لربك عليك حق  

ر ذلك له، فقال ـ، فذك ×ي ـبـى النـأتـه، فـقـق حـل ذي حـط كـأعـ، فاق  ـك حـعلي

 .(1)«صدق سلمان»: ×النبي 
ختصت بأهنا ويتسع مفهوم التوسط ليشمل وسطية الرشيعة اإلسالمية والتي ا

 الطريقني، فكال فراط والتفريط، وال غلو وال جفاءإ؛ فال ءوسط يف كل يش
لذلك فإن دعوهتا ختتص بذات األمر من التوسط واالعتدال، ومها  امذمومان، وتبع  

هلل خمالفة ملقاصد الرشيعة أمران متالزمان، واليمكن أن تكون الدعوة إىل ا
دعوات املعارصة إذ أن أي وصف لوسطية وركائزها، وهبذا تتجىل حقيقة بعض ال

 الدعوة ال يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية هو متييع أو حتريف ملبادئها وأسسها.
 
 
 
 

 

                                       
(. 1968) أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الصوم، باب من أقسم عىل أخيه ليفطر يف التطوع، ح (1)

 (.154موسوعة احلديث الرشيف، )صانظر: 
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 املبحث الثاني: الدروس الدعوية املتعلقة باجلانب األخالقي

بناء وذلك ألمهية األخالق يف  لرشيعة باجلانب األخالقي للمسلم كبرية؛عناية ا
وألمهية اخللق الفاضل للدعاة عىل وجه  ،ولدورها يف حفظ املجتمعات ،األمم

والتي  ،اخلصوص؛ جعلت هذا املبحث يف بيان الدروس الدعوية املتعلقة باألخالق
  ييل:وجاءت كام ،يمكن استنباطها من آيات صفات عباد الرمحن

 املطلب األول: السكينة والتواضع.
 مت خت حتٱ﴿ٱسكينة والتواضع؛ قال تعاىل:من صفات عباد الرمحن ال

قال بعضهم: أي أهنم يمشون عليها  .[63]الفرقان: ﴾ ...مج حج مث هت

واملعنى: أهنم يمشون  .(1)بالطاعة والتواضعبالسكينة والوقار. وقال آخرون: 

ابسكينة ووقار وتواضع، ال يرضبون  ا وبطر   .(2)بأقدامهم وال خيفقون بنعاهلم أرش 

وأما أن »: قال الشوكاين  ،هم وليس صفة للميش وحدهواهلون صفة ألخالق
 .(3)«يكون املراد صفة امليش وحده فباطل
 الدروس الدعوية يف هذه اآلية:

السكينة والتواضع من الصفات الالزمة للدعاة إىل اهلل عىل وجه اخلصوص؛  −

 أسوة حسنة؛ ×ولنا يف رسول اهلل  ،وحاجة األخرين هلم ،تهم الناسوذلك ملخالط

ويأكل  ،خيصف نعله، ويرقع ثوبه، وحيلب الشاة ألهله، ويعلف البعري × كان قدف

مع اخلادم، وجيالس املساكني، ويميش مع األرملة واليتيم يف حاجتهام، ويبدأ من لقيه 

لني  هني املؤنة، ×ء، وكان بالسالم، وجييب دعوة من دعاه، ولو إىل أيرس يش

ا  اخللق، كريم الطبع، مجيل املعارشة،طلق ا من غري ذلة، جواد  ا، متواضع  الوجه بسام 
                                       

 (293 /19) الطربي جامع البيان يف تأويل القرآن،انظر:  (1) 
 (3/291الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمرشي )نظر: ا (2)
 (.4/99فتح القدير، الشوكاين ) (3)
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من غري رسف، رقيق القلب، رحيام  بكل مسلم، خافض اجلناح للمؤمنني، لني 

 .(1)اجلانب هلم

 فعن أيب هريرة التواضع يكسب الداعي إىل اهلل منزلة عالية يف قلوب الناس، −

  ا بعفٍو ما نقصت صدقٌة من مال، وما زاد هللا عبد  »قال:  ×عن رسول اهلل
 :يف رشح احلديثقال النووي  .(2)«إال عزًّا، وما تواضع أحٌد هلل إال رفعه هللا

ا وجهان: أحدمها: يرفعه يف الدنيا ويثبت له بتواضعه يف القلوب منزلة، » فيه أيض 

والثاين: أن املراد ثوابه يف اآلخرة ورفعه فيها  .ويرفعه اهلل عند الناس وجيل مكانه

ا يف مجيعها يف الدنيا واآلخرة نيا،...بتواضعه يف الد  .(3)«وقد يكون املراد الوجهني مع 

ا  − إن إيامن الداعي إىل اهلل وطمأنينة قلبه للحق تؤثر يف سمته وشخصيته وقار 

طمئنني تعلوهم م يمشون هون ا مأهنولذا وصف اهلل خواص عباده ب ،وسكينة

 تقرار النفس وطمأنينتها.يعدل القرب من اهلل يف اس ءواليش ،السكينة والوقار
 :املطلب الثاين: احللم
 جح ..﴿ٱٱاحللم؛ قال تعاىل: التي وردت يف سورة الفرقان؛ من صفات عباد الرمحن

وإن جهل  ،فهم حلامء ال جيهلون .[63]الفرقان: ٱ﴾مخجس جخ مح

 .(4)وهذا وصف هنارهم ،عليهم حلموا ومل يسفهوا

ا حتب ج عند الورود عليها ضد ماسم يقع عىل زم النفس عن اخلرو» :واحللم هو

 .(5)«إىل َما هني عنه
                                       

 (.2/313) د وإياك نستعني، ابن قيم اجلوزيةمدارج السالكني بني منازل إياك نعبانظر:  (1)
ظر: (، ان8825) أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، يف كتاب الرب، باب استحباب العفو والتواضع، ح (2)

 (.1130)ص موسوعة احلديث الرشيف
 .(16/142)املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي  (3)
 .(19/296) جامع البيان يف تأويل القرآن، الطربيانظر:  (4)
 (.208)ص ء، البستيهة الفضالوضة العقالء ونزر (5)
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وقيل: تأخري مكافأة الظامل؛ واملراد به: عدم ، (1)الطمأنينة عند الغضبوقيل: 

 .(2)ينظر يف مصاحلهاستعجاله وتراخيه حتى 

 الدروس الدعوية يف هذا اجلانب:
وترك ألن اإلغضاء عن السفهاء  ؛يف احللم فوائد عظمى للدعاة إىل اهلل أن −

 .(3)املقابلة مستحسن يف العقل والرشع وسبب لسالمة العرض والورع

كام أن ترك املشاحنة واملخاصمة حيفظ الدعوة من التشويش عليها من قبل 

ثر يف اجتامع ويؤ ،ويبني عظم األخالق التي جاءت هبا الرشيعة اإلسالمية ،هائأعدا

أنه  ن عيل بن أيب طالب وقد روي ع ،الناس عىل الدعاة ومن ثم قبوهلم للدعوة

 .(4)«أول عوض احلليم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه عىل اجلاهل» :قال

ا( عند وقوع املجاهلة عرٌب للدعاة إىل اهلل − فقد أقيم السالم  ؛يف قوهلم )سالم 

فإما أن يكون مرادهم:  ؛أي: نسلم منكم تسليام   ،ةسالم توديع ال حتي ،مقام التسليم

وإما أن يكون املراد: التنبيه عىل سوء طريقتهم لكي  ،لسكوتطلب السالمة وا

وإما أن يكون املراد:  ،وإما أن يكون مرادهم: العدول عن طريق املعاملة ،يمتنعوا

 .(5)إظهار احللم يف مقابلة اجلهل

ويسلمون من  ،طاب ا يسلمون فيه من اإلثمفعباد الرمحن يف اآلية خاطبوهم خ

باحللم الكثري ومقابلة امليسء باإلحسان  ،ذا مدح هلموه ،مقابلة اجلاهل بجهله

 .(6)ورزانة العقل الذي أوصلهم إىل هذه احلال ،والعفو عن اجلاهل
                                       

 .(25/117انظر: عمدة القاري رشح صحيح البخاري، العيني ) (1)
 .(14/91)لعظيم آبادي ا : عون املعبود رشح سنن أيب داود،انظر (2)
 .(24/481لرازي )ا، (التفسري الكبري) مفاتيح الغيبانظر:  (3)
 (.27)ص احللم، ابن أيب الدنيا (4)
 .(24/481رازي )لا، (التفسري الكبري) غيبمفاتيح الانظر:  (5)
 (.586)ص لسعدين يف تفسري كالم الرمحن، اتيسري الكريم الرمحانظر:  (6)
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 :عراض عن اللغواملطلب الثالث: اإل
 ىك مك ...﴿ٱ:قال تعاىل ،من صفات عباد الرمحن أهنم معرضون عن اللغو

  .[72]الفرقان: ٱٱٱ﴾ىل مل يك

ء املؤمنني الذين مدحهم بأهنم إذا مروا باللغو مروا عن هؤال فقد أخرب اهلل 

ا، واللغو يف كالم العرب هو: كل كالم أو فعل باطل ال حقيقة له وال أصل، أو  كرام 

ا: إحعراضهم عنها» : قال املاوردي .(1)كل كالم يستقبح  .(2)«ومرهم هبا كرام 

افحعحي  لسمع: أن يتنزه عن وفرض اهللَّ عىل ا» يف بيان هذه اآلية: وقال الشَّ

 .(3)«عنه م اهلل، وأن يغيض عام هنى اهللاالستامع إىل ما حر  

 الدروس الدعوية يف هذا اجلانب:
من صفات الداعي إىل اهلل اإلعراض عن اللغو، وهي من صفات املؤمنني  −

 خلملىليلٱٱ﴿: يا واآلخرة؛ كام يف قوله تعاىلالذين فازوا بالفالح يف الدن

 .[3-1املؤمنون: ] ﴾ىن من خن حن جن يم ىم جمحمخممم
عرٌب للدعاة إىل اهلل ترشدهم للترصف السليم يف املواقف  ﴾ىل ﴿قوله:  يف −

إذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه فعباد الرمحن  ،التي قد تعرتضهم عىل اختالفها

ا يف بعض ذلك: ا، مرورهم كرام  بأن ال يسمعوه، وذلك كالغناء. ويف  مروا كرام 

فحوا، وذلك إذا أوذوا بإسامع القبيح من القول، بعض ذلك: بأن يعرضوا عنه ويص

ذلك، وذلك بأن يروا من املنكر ما يغري بالقول فيغريوه  ويف بعضه: بأن ينهوا عن

ا ـ ومـروا قـأن يـك بـوف، وذلـيـالسـه بـيـلـوا عـاربـضـأن يـه: بـعضـي بـبالقول. وف

هم، فيرصخوهنم، ك منـراد ذلـمـم الـهـرصخـتـسـيـوم، فـى قـق علـريـون الطـعـطـقـي

                                       
 (.19/315) ، الطربيجامع البيان يف تأويل القرآنانظر:  (1)
 (.4/160) النكت والعيون، املاوردي (2)
 (.3/1161) تفسري اإلمام الشافعي، الشافعي (3)
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اوكل ذلك مرو  .(1)رهم كرام 

رشاد املدعو إىل كرامته إو ،التحذير من اللغو :من موضوعات الدعوة إىل اهلل −

فعباد الرمحن إذا سمعوا  ،وصيانة النفس عن كل باطل ،باإلعراض عن كل قبيح

يقال: تكرم فالن عام يشينه: إذا تنزه  ،م القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيهالكال

 .(2)وأكرم نفسه عنه
 :طلب الرابع: الصربامل

من أخالق عباد الرمحن التي أوصلتهم إىل رمحة اهلل وكرامته الصرب عىل املكاره 

 ﴾ ...ٱ هت مت خت حت جتٱ﴿ٱقال تعاىل: ابتغاء مرضاته، والفوز بجناته،

والغرفة كل بناء مرتفع  ،فعباد الرمحن ينالون الدرجة الرفيعة يف اجلنة. [75ن: ]الفرقا

 ،وعن الشهوات ،وعىل أذى املرشكني ،اهلل تعاىل وطاعته بام صربوا عىل أمر ،عال

 .(3)ألجل الشياع يف كل مصبور عليهطالق الصرب إو ،وغريها

ل نوع فيدخل فيه ليعم ك ،ذكر الصرب ومل يذكر املصبور عنه» :قال الرازي 

 ،وعىل مشاق الطاعات ،صربهم عىل مشاق التفكر واالستدالل يف معرفة اهلل تعاىل

والفقر ق ترك الشهوات وعىل مشاق أذى املرشكني وعىل مشاق اجلهاد وعىل مشا

ألن هذه  ،ورياضة النفس؛ فال وجه لقول من يقول املراد: الصرب عىل الفقر خاصة

 .(4)«استحق من خيتص هبا اجلنة كام يستحقه بالفقرالصفات إذا حصلت مع الغنى 

 الدروس الدعوية يف هذا اجلانب:
حمفوف ىل اهلل الصرب؛ فالدعوة إىل اهلل طريقها صعب من أهم صفات الدعاة إ −

                                       
 (.19/315، الطربي )ع البيان يف تأويل القرآنجامانظر:  (1)
 (.459 /3)التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي (، ومعامل 3/463القرآن، السمعاين ) انظر: تفسري (2)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (، و3/460، البغوي )معامل التنزيل يف تفسري القرآنانظر:  (3)

 .(3/297الزخمرشي )
 (.488 /24الرازي ) (،التفسري الكبري) بمفاتيح الغي (4)
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وألجل  ،فالناس أعداء ماجهلوا ،وحصول األذى من الناس متوقع ،املكارهب

 ، ورفق حتى تستجيب ألمر اهللقناعهم باحلق حتتاج بعض النفوس إىل مدارة وصربإ

ى عنه من إذا أوذي عىل ما فعله هلل، أو عىل ما أمره به من طاعته، وهنفإن الداعية 

معصيته، وجب عليه الصرب ومل يكن له االنتقام، فإنه قد أوذي يف اهلل، فأجره عىل 

ه عليه، اهلل، وليعلم أنه إن صرب فاهلل نارصه والبد، فإن اهلل وكيل من صرب وأحال ظامل

ومن انترص بنفسه لنفسه وكله اهلل إىل نفسه، فكان هو النارص هلا، فأين من نارصه اهلل 

أن صربه عىل من ارصين، إىل من نارصه نفسه أعجز النارصين وأضعفه، كام خري الن

ولوم الناس له  ،آذاه واحتامله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره

ا عىل ما فعله ،ا منهستحيي  ذائه له ميفيعود بعد إ بل يصري موالي ا له وهذا معنى  ،نادم 

 رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك...ٱ﴿ٱٱقوله:
]فصلت: ٱٱ﴾ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن

34-35](1). 

ٱٱٱٱ:يف قوله تعاىلمر بنا من صفات عباد الرمحن أهنم يسعون لإلمامة يف الدين كام  −
وهي  ،ة للدعاة إىل اهللوهذه اإلمامة مهم ،[47]الفرقان:  ﴾خبمب حب ﴿
ن باوقد قال شيخ اإلسالم  ،وتشمل مجيع أنواع الصرب ،تنال إال بالصرب واليقني ال

فإذا انضاف إىل هذا الصرب قوة  ،بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين» :تيمية 
وذلك فضل اهلل يؤتيه من  ،اليقني واإليامن ترقى العبد يف درجات السعادة بفضل اهلل

 .(2)«اء واهلل ذو الفضل العظيميش

 املطلب اخلامس: اخلوف من النار:
من العبادة فرغم ما وصفهم اهلل به  ،من صفات عباد الرمحن اخلوف من النار

                                       
 .(98)ص قاعدة يف الصرب، ابن تيميةانظر:  (1)
 .(94، )ص لسابقاملرجع ا (2)
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 مض خض حضٱ﴿ٱٱ:قال تعاىل وقيام الليل فإهنم خيافون عذابه وخيشون ناره،
 جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط
 .[66-65]الفرقان:    ٱ﴾حك

أي: هم مع ٱ﴾مع جع مظ حط مض خض حضٱ﴿ٱٱفقوله تعاىل:
طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب اهلل. يقولون ذلك يف سجودهم 

ا دائام  غري مفارق. ومنه: ٱ﴾خف حف جف﴿وذلك ألن  ،موقيامه أي: الزم 
وقد وصفهم  .(1) سمي الغريم ملالزمته. ويقال: فالن مغرم بكذا أي الزم له مولع به

ساجدين قائمني ثم عقبه بذكر دعوهتم هذه إيذان ا بإحياء الليل  -جل شأنه-اهلل 
 .(2)يف رصف العذاب عنهمبأهنم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون مترضعون إىل اهلل 

 :اجلانب الدروس الدعوية يف هذا
وله ثامر  ،وقاعدة مهمة من قواعد اإليامن به ،اخلوف من اهلل صفة جليلة −

فام »: ال شيخ االسالم بن تيمية ق ؛الداعي واملدعو عىل حد سواء متعددة عىل
بته؛ بمثل خوفه ورجائه وحم ،ووصل الواصلون إليه ،حفظت حدود اهلل وحمارمه

ا ا ال يرجى صالحه أبد  ومتى ضعف  ،فمتى خال القلب من هذه الثالث؛ فسد فساد 
 .(3)«ضعف إيامنه بحسبه ،فيه يشء من هذه

املدعو من النار التي  وذلك برتهيب ؛من أساليب الدعوة إىل اهلل الرتهيب −
فجهنم دليل عىل عظمة اهلل وشدة بأسه  ،أعدها اهلل ملن خالف رصاطه املستقيم

فاخلوف منها يف احلقيقة خوف من اهلل  ،شه وقوة سطوته وانتقامه يف أعدائهوبط
وحيب  ،مع أن اهلل سبحانه خيوف هبا عباده ،وإجالل وإعظام وخشية لصفاته املخوفة

 ،وأن حيذروه باحلذر منها ،وأن خيشوه بخشية الوقوع فيها ،خوفهامنهم أن خيافوه ب
                                       

 .(13/72) الطربي اجلامع ألحكام القرآن،انظر:  (1)
 (.2/548) النسفي انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (2)
 .(15/21ابن تيمية ) جمموع الفتاوى، (3)
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 مض خض حضٱ﴿ٱٱ:قال تعاىل وقيام الليل فإهنم خيافون عذابه وخيشون ناره،
 جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط
 .[66-65]الفرقان:    ٱ﴾حك

أي: هم مع ٱ﴾مع جع مظ حط مض خض حضٱ﴿ٱٱفقوله تعاىل:
طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب اهلل. يقولون ذلك يف سجودهم 

ا دائام  غري مفارق. ومنه: ٱ﴾خف حف جف﴿وذلك ألن  ،موقيامه أي: الزم 
وقد وصفهم  .(1) سمي الغريم ملالزمته. ويقال: فالن مغرم بكذا أي الزم له مولع به

ساجدين قائمني ثم عقبه بذكر دعوهتم هذه إيذان ا بإحياء الليل  -جل شأنه-اهلل 
 .(2)يف رصف العذاب عنهمبأهنم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون مترضعون إىل اهلل 

 :اجلانب الدروس الدعوية يف هذا
وله ثامر  ،وقاعدة مهمة من قواعد اإليامن به ،اخلوف من اهلل صفة جليلة −

فام »: ال شيخ االسالم بن تيمية ق ؛الداعي واملدعو عىل حد سواء متعددة عىل
بته؛ بمثل خوفه ورجائه وحم ،ووصل الواصلون إليه ،حفظت حدود اهلل وحمارمه

ا ا ال يرجى صالحه أبد  ومتى ضعف  ،فمتى خال القلب من هذه الثالث؛ فسد فساد 
 .(3)«ضعف إيامنه بحسبه ،فيه يشء من هذه

املدعو من النار التي  وذلك برتهيب ؛من أساليب الدعوة إىل اهلل الرتهيب −
فجهنم دليل عىل عظمة اهلل وشدة بأسه  ،أعدها اهلل ملن خالف رصاطه املستقيم

فاخلوف منها يف احلقيقة خوف من اهلل  ،شه وقوة سطوته وانتقامه يف أعدائهوبط
وحيب  ،مع أن اهلل سبحانه خيوف هبا عباده ،وإجالل وإعظام وخشية لصفاته املخوفة

 ،وأن حيذروه باحلذر منها ،وأن خيشوه بخشية الوقوع فيها ،خوفهامنهم أن خيافوه ب
                                       

 .(13/72) الطربي اجلامع ألحكام القرآن،انظر:  (1)
 (.2/548) النسفي انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، (2)
 .(15/21ابن تيمية ) جمموع الفتاوى، (3)
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 .(1)ملا فيه حمبته ورضاهمتبع  ،فاخلائف من النار خائف من اهلل
فآيات صفات عباد  ،يركن الداعي إىل اهلل إىل عمله واليعتد به من املهم أن ال −

حلق؛ وجلون واجتهادهم يف عبادة ا ،الرمحن تشري أهنم مع حسن خمالطتهم مع اخللق
مبتهلون إىل اهلل تعاىل يف رصفه عنهم؛ لعدم اعتدادهم بأعامهلم  ،من العذاب

 .(2)تمرار أحواهلمووثوقهم عىل اس

الواجب من اخلوف، وهو  الدعوة إىل اهلل: التأكيد عىل القدر موضوعاتمن  −
ما محل عىل أداء الفرائض واجتناب املحارم، فإن زاد عىل ذلك بحيث صار باعث ا 

نفوس عىل التشمري يف نوافل الطاعات واالنكفاف عن دقائق املكروهات، لل
ا،والتبسط يف فضول املباحات، كان ذل فإن  كام هو حال عباد الرمحن، ك فضال  حممود 

ا أو موت ا أو مهً  ا بحيث يقطع عن السعي يف تزايد عىل ذلك بأن أورث مرض  ا الزم 
ا ،اكتساب الفضائل املطلوية املحبوبة هلل   .(3)مل يكن حممود 

هذا فيام يتعلق بالدروس الدعوية التي تشري إليها آيات صفات عباد الرمحن يف 
عباده  -جل شأنه-خص هبا اهلل  ،جليلة املغزى ،الفرقان؛ وهي دروس عظيمة سورة

 .العىل يف جنته أدائها املنازلووعد من صرب عىل  ،املؤمنني
 
 
 

 
 
 

                                       
 (.28)ص  رجب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ابنر: انظ (1)
 .(4/130) التأويل، البيضاوي لتنزيل وأرسارانظر: أنوار ا (2)
 (.28انظر: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ابن رجب )ص  (3)
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 اخلامتة
وأصيل  ،وهبديه ورضوانه تنال املكرمات ،مد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتاحل

 أما بعد: ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه اهلداة ،التوأسلم عىل من ختمت به الرسا
والتدبر فيام ذكر من صفات ، من  اهلل به عيل من النظر يف آياته عىل مافاحلمد هلل 

والذي يرجى  ،وسامهم عباد الرمحن، هم برمحتهالذين اختصَّ  ،عظمى لعباده املؤمنني
وحيسن يف ختام هذا  ،وينوحيرصوا عىل بياهنا للمدع ،من الدعاة إليه أن يتصفوا هبا

 :التي خرجت هبا أبرز النتائجالبحث أن أشري إىل 
ا متكامال  لشخصية العبد املؤمنعباد الرمحن صفات متثل  − والتي تؤدي  ،منهج 

هي صفات عبودية خالصة و، ىل مرضاة اهلل والفوز بجناتهبه عند االتصاف هبا إ
ف له عبودية عباده ملا يف هذا واختص سبحانه من أسامئه اسم الرمحن ليضي ،للرمحن

 .االسم من كامل رمحته سبحانه بعباده املؤمنني
الدعوة إىل اجتناب كبائر الذنوب الواردة يف  من موضوعات الدعوة إىل هللا: −

ومن الواجب بياهنا وجتليتها، وحتذير الناس منها،  ،لرمحنآيات صفات عباد ا
قد يدعو إليها اهلوى والظلم  وخاصة فيام يتعلق باخلفي منها؛ كالرشك، والتي

 كالقتل وشهادة الزور، وما ينايف العفة كالزنا.
من كام أن االستجابة آليات اهلل حني التذكري هبا؛  من صفات الداعي إىل هللا: −

واألخذ باألحكام الرشعية  ،االستجابة آليات اهلل  :إىل اهلل واجبات املدعو
 .املستنبطة منها

وجيب أن  ،مصلحني يقتدي هبم الناسإعداد دعاة  :من أهداف الدعوة إىل هللا −
أي: أئمة  ﴾حبخبمب﴿يتضمن الدعاء ما يعني عىل ذلك؛ ويف اآلية: 

 .أن تطلب ويرغب فيها مما يدل عىل أن الرئاسة يف الدين جيب ،يقتدون بنا يف الدين
ا( عند وقوع املجاهلة عرٌب للدعاة إىل اهلل − فقد أقيم السالم  ؛يف قوهلم )سالم 
 .سالم توديع ال حتية ،ام التسليممق
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رشاد املدعو إىل كرامته إو ،التحذير من اللغو من موضوعات الدعوة إىل هللا: −
ن إذا سمعوا فعباد الرمح ،وصيانة النفس عن كل باطل ،باإلعراض عن كل قبيح

 .الكالم القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه
فآيات صفات عباد  ،له واليعتد بهمن املهم أن اليركن الداعي إىل اهلل إىل عم −

واجتهادهم يف عبادة احلق؛ وجلون  ،الرمحن تشري أهنم مع حسن خمالطتهم مع اخللق
 .عتدادهم بأعامهلممبتهلون إىل اهلل تعاىل يف رصفه عنهم؛ لعدم ا ،من العذاب

 :التي خرجت هبا من هذا البحث فام ييل أبرز التوصياتأما 
فهام  ،بتأصيل الدعوة إىل اهلل من الكتاب والسنة تكثيف الدراسات التي ُتعنى −

 .بام حويا من ترشيعات إهلية حمكمة ،اخلري العظيم للبرشية
ماورد من وكذلك  ،أويص بدراسة آيات صفات عباد الرمحن يف سورة الفرقان −

وشواهدمها املتفرقة يف كتاب اهلل وسنة نبيه  ،صفات املؤمنني يف بداية سورة املؤمنون
 .قاهتام الدعويةوتطبي ،×

 هذا وأصيل وأسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 فهرس املصادر واملراجع

الفتح تقي الدين حممد بن  واحلافظ أب ،عيد، ابن دقيق الإحكام األحكام شرح عمدة األحكام (1

 .هـ1418 ،1ط ،القاهرة ،نةمكتبة السُّ  ،أمحد بن حممد شاكر :حتقيق ،عيل بن وهب القشريي
نارص الدين عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي،  البيضاوي، ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2

 .هـ1418، 1ط ث العريب، بريوت،لرتادار إحياء احقق: حممد عبد الرمحن املرعشيل، امل
ان أثري الدين ابن حيان، حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حي، البحر احمليط يف التفسري (3

 ، د: طــه1420األندليس، املحقق: صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، 
د بن زين الدين عبد الرمحن بن أمح، ابن رجب، التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار (4

رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، الدمشقي، احلنبيل، املحقق: بشري حممد عيون، مكتبة 

 .1988 – 1409، 2ط، طائف، دار البيان، دمشقاملؤيد، ال
املطلبي القريش املكي، مجع وحتقيق  ، حممد بن إدريسالشافعي، تفسري اإلمام الشافعي (5

ان )رسالة  دكتوراه(، دار التدمرية، اململكة العربية السعودية، ودراسة: د. أمحد بن مصطفى الفرَّ

 .م2006 - هـ1427، 1ط
راغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، حتقيق ودراسة: ال، تفسري الراغب األصفهاين (6

 م. 1999 -هـ  1420، 1ط، د. حممد عبد العزيز بسيوين، كلية اآلداب، جامعة طنطا
أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم ، ريالبن كث، تفسري القرآن العظيم (7

 .هـ1420، 2ط، يبة للنرش والتوزيعالدمشقي، املحقق: سامي بن حممد سالمة، دار ط
حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ، ابن قيم اجلوزية، تفسري القرآن الكرمي (8

ة بإرشاف الشيخ إبراهيم رمضان، دار املحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمي

 هـ. 1410، 1ط، بريوت -ومكتبة اهلالل 
املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين  ، السمعاين، أبوتفسري القرآن (9

التميمي احلنفي ثم الشافعي، املحقق: يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، 

 م.1997 -هـ1418، 1ط، عوديةالس -الرياض 
عبد اهلل  ، السعدي، عبد الرمحن بن نارص بنتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (10

 م. 2000-هـ 1420، 1ط السعدي، املحقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة،
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الب اآلميل، أبو الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غ ،جامع البيان يف أتويل القرآن (11
 .م 2000 -هـ  1420، 1ط، جعفر، املحقق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة

، القرطبي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري القرآناجلامع ألحكام  (12
 -اخلزرجي شمس الدين القرطبي، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية 

 .م1964 -هـ 1384 ،2ط، رةالقاه
لبغدادي األموي ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس ا، احللم (13

 .ت د: ،1ط، بريوت -القريش، املحقق: حممد عبد القادر أمحد عطا، مؤسسة الكتب الثقافية 
املوىل أبو الفداء،  خللويتصطفى اإلستانبويل احلنفي اإسامعيل حقي بن م اخللويت،، روح البيان (14

 بريوت، د:ط، ت. -دار الفكر 
، التميمي أمحد بن حبان بن معاذحبان بن حممد بن ، البستي ،روضة العقالء ونزهة الفضالء (15

 ت.، ط د:، بريوت، دار الكتب العلمية، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد
حممد بن عيسى بن سورة ، الرتمذي، اإلمام احلافظ سنن الرتمذي )اجلامع الصحيح( (16

ث: حممد بن نارص الدين األلباين،  الرتمذي، حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العالَّمة املحدِّ
 د: ت. ، 1ط، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، مكتبة املعارف، الرياض

ث ، النسائي، أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عيل، وعليها أسنن النسائي (17 حكام املحدِّ
ة مكتب، الشيخ: حممد بن نارص الدين األلباين، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن

 د: ت. ، 1ط، الرياض ،املعارف
سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي، حتقيق: أمحد  و، اخلطايب، أبشأن الدعاء (18

قاق، دار الثقافة العربية  م. 1992 -هـ  1412، 3ط، م 1984 -هـ  1404، 1ط، يوسف الد 
 ثريا للنرش، د:م، ت، ط.بن عثيمني، حممد بن صالح بن حممد، دار الا ،شرح األربعني النووية (19
ابن أيب العز، حممد بن عالء الدين عيل  بن حممد احلنفي، األذرعي  ،شرح العقيدة الطحاوية (20

المية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد، حتقيق: أمحد شاكر، وزارة الشؤون اإلس، الصاحلي الدمشقي
 .هـ1418، 1ملكة العربية السعودية، طامل
إعداد الشيخ: فهد ابن نارص السليامن، ، مني، حممد بن صالحبن عثي، اشرح ثالثة األصول (21

 .هـ1421، 1الرياض، ط، دار الثريا للنرش،
 ت.، بريوت، د: ط – ، دار اهلاللجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب، ابن قيم االطب النبوي (22
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ن ، العيني، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بعمدة القاري شرح صحيح البخاري (23
 ت.، بريوت، د: ط –حسني الغيتابى احلنفى، دار إحياء الرتاث العريب 

، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح علله عون املعبود شرح سنن أيب داود (24
العظيم أبادي، حممد أرشف بن أمري بن عيل بن حيدر، أبو عبد الرمحن، رشف احلق، ومشكالته، 

 هـ.1415، 2، طبريوت -كتب العلمية الصديقي، النارش: دار ال
، ابن حجر، أمحد بن عيل أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري (25

، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي
بريوت،  - بن باز، دار املعرفة حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل

 ، د: ط.1379
 -الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب ، فتح القدير (26

 هـ. 1414، 1ط، دمشق، بريوت
، ابن تيمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن دة يف الصربقاع (27

اجلامعة اإلسالمية جملة القاسم بن حممد، املحقق: حممد بن خليفة بن عيل التميمي،  عبد اهلل بن أيب
 م.2002هـ/1422، 34، السنة 116باملدينة املنورة، العدد 

أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، دار ، الزخمرشي، لالكشاف عن حقائق غوامض التنزي (28
 هـ.1407،  3ط، بريوت ،الكتاب العريب

، اخلازن، عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم الشيحي، ل يف معاين التنزيللباب التأوي (29
 هـ.1415، 1، طبريوت -املحقق: تصحيح حممد عيل شاهني، دار الكتب العلمية 

، يمية، شيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليمابن ت ،جمموع الفتاوى (30
مع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جم

 .م1995هـ/1416اململكة العربية السعودية، 
ق: حممد باسل حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم، املحق، القاسمي، حماسن التأويل (31

 هـ.1418، 1ط، بريوت -عيون السود، دار الكتب العلمية 
جلوزية، حممد بن أيب بكر بن ، ابن قيم اد وإايك نستعنيمدارج السالكني بني منازل إايك نعب (32

 -هـ 1416، 3، ط، املحقق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوتأيوب
 م.1996
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، النسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود، حققه ئق التأويلمدارك التنزيل وحقا (33
عه وقدم له: حميي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، وخرج أحاديثه: يوسف عيل بديوي، راج

 م.1998 -هـ 1914، 1ط، بريوت
 ، البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء،معامل التنزيل يف تفسري القرآن (34

 .هـ1420، 1، طبريوت-املحقق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب 
، الرازي، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني، (بريالتفسري الك) مفاتيح الغيب (35

 هـ.1420، 3ط، بريوت -دار إحياء الرتاث العريب 
 ،الطبعة الثالثة ،الكويت ،وكالة املطبوعات ،الرمحن عبد ،بدوي، مناهج البحث العلمي (36

 م.1977
 ، د:طـ.ـه4041القايض، يوسف بن مصطفى، دار املريخ، الرياض،  مناهج البحث وكتابتها، (37
 ت.، د:ط ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،غازي بن حسني، عناية، مناهج البحث (38
ف، دار ، النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (39

 .هـ1392، 2ط، بريوت -إحياء الرتاث العريب 
يخ: صالح، دار السالم، آل الش ، إرشاف:)الكتب الستة( موسوعة احلديث الشريف (40

 هـ.1421، 3، طالرياض
أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي،  ، املاوردي،النكت والعيون (41

 .ت، ط ، د:بريوت –الرحيم، دار الكتب العلمية املحقق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد 
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