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السال ع علالالورم رمحالالة ا ،ربسمال و ،سالالم ا الصال ة السال ع علالالى رسالالول ا-صالاللى ا علوال سالاللم-و أهال ب ،رالالم
احللقة الثسنوة من قفست مع سورة األعلىو ده يعترب احللقة األخرية من د ري معرم ،رانمج آايت متلالىو بناالس ،فضال
ا –عالالو

ال  -السالالورة األ ك بسنالالر سالالورة امللالاليفو بسنالالر

أر،الالع لقالالستو بسنالالر سالالورة األعلالالى

لقتال و احللقالالة

األ ك اسالالتتعتم يلوهالالس ،فضال ا –سالالبنسن معالالسك -ه ال ه هالالل احللقالالة الثسنوالالة األخالالرية مالالن قفالالست مالالع سالالورة األعلالالىو
أسأل ا –عو

مجوعس يايبم من أه القرآن.
 -أن يرزقنس فهم بتس ،العت  ،أن جيعلنس ب

رتة ا من يمهسل املشرب

الدنوس

موقفنس عند قول –سبنسن معسك، -عدمس شر نس املقدمة ع قة سورة األعلالى ،سالورة الطالسر

سالورة الالرب ،و بوالف أن

املالالنمن ينب الالل أن يزالنه ال االوه ا –سالالبنسن معالالسك -عالالن ب ال نق ال و أن يسالاللأ ال االالن أ ،ال بدا ابهلل مهتالالس الالدهو مهت الس رأى
املالالنمن يزع ال ،ون زقرقالالونو مهتالالس رأى بوالالد أه ال البس ال و ،الالد أن يزالنه ال االوه اسالالم ا األعلالالى عالالن ب ال نق ال و أن ب ال ه ال ه
األفعسل ل رتة فهو ال ي هخلهق قالسدر علالى أن قوالل والر -سالبنسن معالسك-و قالسدر علالى أن والر بال املشالرب
ص هر م ْنال زه ْم" حمتد.4:
يف ه له ْو يه ه
ب الرفسر لرن يرتبهم ا –سبنسن معسك -ا،ت بأ " َٰهذل ه
شسأز اَّللز ه نته ه
غ اأ البه هدن يتنل

يهال ْفىن بتس يهال ْفىن اجلسد

سوى" األعلى2 :و أفعسل بلهس رتالةو " هالال ي قهالد هر فهال ههال هدى" األعلالى3 :و –سالبنسن معالسك-و مث هخلهالق
"ال ي هخله هق فه ه
رز " هال ي أه ْخ هر ه ،ال هْت ْر هعى" األعلى4 :و مرلتنس احللقة املسضالوةو أن الالرز نوعالسن :رز سالل مالسدي للبالدن هالو
املرعى ه ا يشرتك فو اإلنسسن احلووانو لرن هنسك رز للالر اإلنسالسن خلقال ا -سالبنسن معالسك -مالن قبضالة مالن

األرض نفخة من ر ا –سبنسن معسك-و فرسنر قبضة األرض هل سد اإلنسسن ملس صور ا –عالو

ال  -آدع

صالنوم مساللمو اإلنسالسن لال فالرتة مالن ال

صلصالسل

مرب مس شالسأ ا أن يرتبال

بسل هف اخسر مث نفخ ا –عو

الف ،ال
عال ي،لالوط يهطو ز

1

احلالدي

 -فو من ر و ه ا الط ه ا الرتاب ه ا الصلصسل ال هف اخالسر قتالس ،يك غال اأو غال اؤه

1
ِ
يتمالك" صحيح مسلم
أجوف عرف أنَّه خلَق خل ًقا ال
فلما رآه
طيف به  .ينظُُر ما هو َّ .
" ملَّا َّ
َ
ُ
إبليس يَ ُ
صور هللاُ َ
آدم يف اجلنَّة تركه ما شاء هللاُ أن يرتَُكه  .فجعل ُ
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ينالول يك الالرتاب مالرة أخالرى يتنلال

ضس ف اؤه املرعىو بتالس أن ،هال هدن اإلنسالسن يتنلال
من الط أي ب
ضس يتنل
سأ أه ْ هوى" األعلى5 :و غ اأ البه هدن أي ب
ال اأ أي ب
ضس يصبم "غزثه ب
القرآن هو غ اأ الر

سأ أه ْ هوى".
يوبط يزصبم "غزثه ب

الالرتابو بال ليف

هو ال اأ ال ي ينتهل أ ،بدا

لرن الر ،د هلس من غ اأو الر هل نفخالة مالن ر ا –سالبنسن معالسك -بال ليف غال اؤهس مالن عنالد ا-سالبنسن
اليف زر ب الس ام ْالن أ ْهمالرهان"
يف أه ْ ه ْوالنهالس يلهْو ه
اأ هل ه الر و سى ا –عو  -بتس ،ر ب الس " ه هبال َٰه ل ه
معسك -مرلم ا ابلو ل غ ب
الشالالورى52 :و الالالر القالالرآن غ ال اأ للالالر ر اإلنسالالسنو فقالالسل ا –سالالبنسن معالالسك -س الورة األعلالالى ،عالالد أن ،هال
وتس مه ْ زر هز ال ارهاي ز " الرهف 45 :و قسل –سالبنسن
سأ أه ْ هوى"و م ر ه الراي " ههش ب
ال اأ األ ل أن يوبط أن يزصبم "غزثه ب
نسالالى" األعلالالى6 :و غال اأ الالالو لو هال ا ال ال اأ الاال ي ينتهالالل أ،ال بداو ه ال ا
معالالسك -عالالن ال ال اأ ا خالالر " :هسالنزال ْقرزؤ هك فهال مه ه
ال اأ الا ي هيلهق على بثرة الردو ه ا ال اأ ال ي مهتس عالسد اإلنسالسن يك القالرآن مالد،ر معسنوال و معسنوال مهن هفال
الست ر " الرهالالف109 :و ا –سالالبنسن
ادا لا هرل هتالالست هرا لهنهف ال هد الْبه ْنال زالر قهال ْب ال ه أهن مهن هف ال هد هبل هتال ز
أ ،ال بداو "قزال لال ْالو هبالالس هن الْبه ْنال زالر م ال هد ب
ضالب أ،ال بدا
معالالسك -قوال مالالن معالالسا هال ه ا ايتو معالالسا بلتالالست القالالرآن معالالسا الالالو ل مهن ز

سبنسن معسك.-
سو

دائتس حمتس ون لرتسب ا –عو
النسس ه

يك أن مقوع السسعة ي

منفال أ،ال بدا بلتالالست ا-

-

النسس قتس ون يك بتالسب ا-سالبنسن معالسك -قبال أن يزرفالع مالن الصالد ر نسالأل ا السال مة

ا رر ذبالرت أن

العسفوةو فقسل ر،نس –سبنسن معسك -للناال –صاللى ا علوال ساللم -يطتئنال عالن هال ا ال ال اأو ،عال
النا –صلى ا علوال ساللم -بالسن يتعجال لالونفل الالو ل يالس علالى الالو ل أن يتهال هفلالر منال بتالس سالورة القوسمالة "ه

يف لتهال ْع هج ه  " ،القوسمة16 :و فرسن –صاللى ا علوال ساللم -يعالسا شال ادةب مالن نالو ل الالو ل يريالد أن يرالرر
سسنه ه
زُتهار ْك  ،ل ه
آايت ىت يفقد ه ه ا ايت فقسل ا –سبنسن معسك -مطتئنبس لن –صلى ا علو سلم -مطتئنبالس لال علالى هال ا
نسالالى"و لالالن منسالالى الالالو ل لالالن يض الوع الالالو لو لالالن يزصالالبم
ال ال اأ ال ال ي يرالالون ل ال ألمت ال " هس النزال ْقرزؤ هك"و أي القالالرآنو "فهال مه ه
سأ أه ْ هوى"و سو الو ل ابقوبس صدركو ستنتس ُتتس أمتيف من ،عدك.
الو ل "غزثه ب
،ع

ا ايت نسخهس ا –سبنسن معسك -حلرتة
ا ايت يريالد ا –سالبنسن معالسك -حلرتالة منال أن مزنسالخ

نسالى * ي همالس هشالسأ اَّللز" األعلالى 7:6و ،عال
" هسنزال ْقرزؤ هك فهال مه ه
أن مزرفع قراأهتس فوزنسوهس ا-سبنسن معسك -النال –صاللى ا علوال ساللم .-ده قالول بثالري مالن أهال العلالمو ين معالىن

نسالالى * ي همالالس هشالالسأ اَّللز"و أي ي ا ايت الالالش شالالسأ ا –سالالبنسن معالالسك -أن منسالالسهس هالالل ا ايت الالالش
" هسالنزال ْقرزؤ هك فهال مه ه
نزسالالخرو لرالالن األص ال القالالرآن أنا ال اب فعتالالوع الالالو ل األص ال فو ال أن ال حمفالالو يزنسالالخ ي ،الالدلو أن ه ال ه ا يالالة
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نزسالالخرو هنالالسك آايت زرفعالالر م هتالالس أزنسالالوهس النال -صالاللى ا علوال سالاللم-و أنسالسه ا –سالالبنسن معالالسك -ألن هال ه
ا ايت بسنر حلرتة من -سبنسن معسك -مثا زرفعر.
سو

ه ا الدين حمفو حبفل الو ل
سالورة الالرب ،

نسى"و تأنةٌ من ا –سبنسن معسك -لنبو على هال ا الالو لو الال ي تأنال ا علوال
" هسنزال ْقرزؤ هك فه مه ه
قالالسل لال ،" :هال ْ زهال هالو قزال ْالرآ ٌن ّوال ٌد* لهال ْالو ْحم زفالالو " الالالرب 22:21 ،و هال ا القالالرآن حمفالالو ٌ السالالتسأو مث سالالورة الطالالسر
تأن ا –عو  -الن –صلى ا علو سلم -املنمن تأهنم علالى الالو ل أنال ينالول مالن السالتسأ حمفولبالس أن
ب"
سرت الستع قس ل أن يستتع يك الو لو ُترق ال ز
الستسأ حمفولةو أن أي شوطسن قس ل أن يه ه
ش زهب "الن ْج زم الثسق ز

الطسر 3 :و مث تأن على استقرار الو ل
السالالتسأ يبقالالى

لالالو حمفالالو

النال -صالاللى ا علوال سالاللم-

صالدرهو هال ه هالل ر لالة الالو لو القالرآن

سالالورة الالالرب ،و تأنالالة علوال

السالالتسأو مث ر لالالة النالالو ل

لالو حمفالو و القالرآن ينالول مالن
سالالورة الطالالسر و مث

صالالدر

سالالورة األعلالالىو فسلسالالور الث الالة ُترالالل ر لالالة الالالو لو هتأنالالة أن هال ا الالالو ل حمفالو و

سملس أن ه ا الو ل حمفو فإ بذا الدين سو

الا ين يقومون ،نزصرة ه ا الدين.

قسئتالس سالو
ب

الالدين منتص بالراو ألن هال ا الالو ل هالو الال ي يصالنع الر السل

الو ل نول للعت
نسى * ي همس هشسأ اَّللز ين ز "...و سبنسن معسكو يهال ْعله زم ا ْجله ْه هر ه همس هيْهفى" األعلى 7:6و يعلالم مالس مالترلم ،ال
" هسنزال ْقرزؤ هك فه مه ه
السر هأه ْخ هفى" 7 :و بتالس قالسل ر،نالس –سالبنسن معالسك -سالورة أخالرىو
يعلم مس ،داخليف يعلم مس ،س ارك "فهإن ز يهال ْعله زم ا
" ي همس هشسأ اَّللز ين ز يهال ْعله زم ا ْجله ْه هر ه همس هيْهفى" األعلى 7 :و وب ه ا الو ل نالول للعتال و لال ليف مالن معالسا سالورة ال سشالوة
زي ين شالالسأ ا مالالس سعتوهالالس مالالع الشالالوخ عتالالر و الرتبوالالو علالالى قضالالوة العتال و " هعسملهالةٌ انصالالبهةٌ" ال سشالالوة3 :و ين فوال انس

معتال خطالالأ  -سالالورة ال سشالالوة-و فقالالسل ر،نالالس –سالالبنسن معالالسك -هال ا الالالو ل ،الالد لال مالالن عتال و ،الالد أن ننشالالر هال ا
نسى * ي همس هشسأ اَّللز ين ز يهال ْعله زم ا ْجله ْه هر ه همس هيْهفى".
الو لو فقسل ر،نس –سبنسن معسك، -عده " هسنزال ْقرزؤ هك فه مه ه
سرك ا للوسرى
مس أع م أن يزالوه ا
سأ أه ْ هوى"و هالو الالرز املالسديو مث رز يبقالى
ا نس قلنس الرز اتا نوع رز يزصبم "غزثه ب
صال زد ر
ت ،هالوانهال ٌ
آاي ٌ
سالاللم -يبقالالى صالالد ر أهال العلالالم ،ال هالالو ٌ
الست ز
آايت ،وانالالست بتالالس سالالورة العنربالالوت ،" :هال ْ زهال هالو ه
ْم"العنربالالوت49 :و.سالالو القالالرآن حمفولبالالس يك أن يزرفالالع مالالن الصالالد ر .مث قالالسل ر،نالالس –سالالبنسن معالالسك-
ال ال ه
ين أز مزالالوا الْعل ه
صالدر النال -صاللى ا علوال

س زر هك للْوز ْس هرى" األعلى8 :و ختو
،عدهس " ه نزالوه ا

الطريق اللل النسس م ن شس و ريق الدعوة أ
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ونتس مزصبم أنر زموهسر للعت
ريق نزصرة الدينو أ

الطريق ال ي مسري فو زموهسالرو يعال ختوال

ريالق أهال الصال

النالسس م الن

هال ا الطريالق
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الصالالعو،ةو م الالن فو ال املشالالقة يقالالول ا –سالالبنسن معالالسك -أن ه ال ا الطريالالق أن اجلنالالة الالالش نريالالد أن نص ال يلوهالالس هالالل

ضس مزصبم أنر زموس برا للوسرىو فسلفع بل ،توسري –سبنسن ا.-
الوسرىو هل زموهسرة أي ب
موسري الطسعست ،توفوق من ا –سبنسن معسك-
وسان الطريق يرون زموهسر الص ة مرون سهلةو يستل هبس ،ع
أ ب

املنمن و مرون قولة على ،عضهمو فأ وس بان اإلنسالسن
يستطوع أن يقرأ الفسُتةو يع هو عنالده القالدرة

صعب علو األمر السه و يع ممرن ينسسن مث ب يتعلم ل ست بثرية
يز ه
س ْالر ِل
عنده ال بسأ عنده القوة مث جيالد صالعو،ة الالدينو هال ا يزالوهسالر لال و لال ليف مقالول " :هر ا
ب ا ْش هالر ْ ِل ه
صال ْدري * ه يه ا
سالر األمالالر لالاليفو هنالالس يهسالر ا النال ملالالس هالالو زموهسالر أصال ب و
أ ْهمالالري" ال 26:25و أنالر مطلالالب مالالن ا –عالالو ال  -أن يزو ا
سالر لال الالدعوة يك او
سرك للعتال ابلالو لو أ لنشالر الالو ل للالدعوة يك او النال -صاللى ا علوال ساللم -يز ا
فقسلوا يزو ا
نشر ه ا الو ل ال ي استقر صدره ال ي تأن ا –سبنسن معسك -على الالو ل صالدره الىت زقال ارك لسالسن
عج . ،
لوه ه
بوف نوا

هد أه البس

تالالأن ا –عالالو

هدع الدين؟

ال  -الن ال علالالى الالالو ل

سالالورة الالالرب ،و تأن ال علالالى الالالو ل

سورة األعلى يطتئنال علالى الالو ل

سالالورة الطالالسر قالالسل" :ين ال ز لههق ال ْو ٌل

صالدره –صاللى ا علوال ساللم-و سوسالتتر

صالد ر

ص ٌ" الطسر 13 :و مث
فه ْ
أه العلم يك يوع القوسمةو يك أن مقوع السسعة قبال السالسعة يزرفالع القالرآن مالن الصالد ر مث تأنال أنال يزالوهسالر للعتال هبال ا
هد أه البس ؟ حبفالل الالو لو ،تهال هعلزتال ،نشالره ابلعتال ،ال ابجلهالسد ،ال و
الو ل ،نشر ه ا الو لو ي بذا بوف نوا
هر ا زقفل الدين هر ا يستتر الدين.
جيب علونس أن جنتهد ،ت بري النسس ابهلل ابلدار ا خرة
س زر هك للْوز ْس هرى" األعلى8 :و فطسملس أن الو ل حمفو
" ه نزالوه ا
الت بريو "فه ه اب ْر" األعلى9 :و فإذا علترو فسأ ،ع

سملس أنر زموهسر فقم ،ولوفتيفو لوفتيف هالل الالدعوة هالل

فصال هنر عالن مقالدر حمال
أه العلم يستوهس الفسأ الفصالونةو ه

أي فإذا علتر أن ا هو األعلى أن خلق فسوىو أن قدر فهدىو أن أخر ،املرعىو أن سوزقرئيف ف منسىو يذا

علتالالر بال ذلالاليف أنالاليف زموهسالر ي بذا اعتال

الناسس ،رهبم ابلدار ا خرة.

ب" الشالالر  7 :ا تهالالد ،تال بري
الالالدعوة يك او ا تهالالد "فهالالإ هذا فهال هر ْغال ه
ر فه ه
سنصال ْ

يتلف أسلوب الدعوة من ،وئة ألخرى

"سورة األعلى  "2من برنامج "آيات ت ُتلى"

( صفحة  4من ) 8

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

"فه ه اب ْر ين نال هف هعر ال ا ْب هر َٰى" األعلى9 :و العلتسأ هنس اختلفوا مس معىن "ين نال هف هعر ال ا ْب هر َٰى"؟ ه أن الداعوة يفرر قبال أن
السان
يدعوو ه ه ه البوئة سو مقب دعوم ؟ ه هن أ النسس لوسوا من أه اجلنود أه اإلنرسر؟ ه فو شاللأ أ و ب
شر سورة يطو يع ييال التبال ير الالدعوي؟ أن مضالع الرلتالة
نستو نوع من التب ير الدعوي مرلتر عن ابلتفصو
الطوبة الدعوة عند من يستنقهسو أزانس لطسملس مرلتوا أزانس معهم هم

قتة اإلعراضو هم من أئتالة الرفالر هالم
أهال العلالم قالسل مالم معالىن ا يالة

من أه العنسدو هن أ غسلببس لن ينمنوا غسلببسو ل ليف عشسن ضبط بلتالة غسلببالسو ،عال
و فإن اعتقدت أ لننر أن ال برى سو منفالع فقالم هبالسو
بدهو مم معىن ا ية ينيف متلتط ه ستنفع ال برى

ده معىن أ ل.

دعوميف ابملعرض عن املزقبل
منش
ينيف أنر منش ،صنسديد الرفرو منش

علو ال سالاللم-

هبن أ عن املزقبل و بتس عسمب ا –سبنسن معسك -الن –صلى ا
ا،الالن أع مرتالالوعو أن ينش ال ابمل ال املعرض ال اجلس الالدينو الرافض ال للنالالقو

سالالورة عالالبطو عسمب ال

و أي ين

ينش عالن املزقبلال و لرالن قالسل ،عال أهال العلالم قالول آخالر" :فهال ه اب ْر ين نال هف هعالر الال ا ْب هر َٰى"و هنالسك حمال
نفعر أ منفعو لرن ذبر األمر األقرب لنفط الن –صاللى ا علوال ساللم-و األمالر اللالل هالو زموسالر للنال –صاللى
ا علو سلم -ي بذا ،ع أه العلم قسل اسالتتر الالدعوة الىت لالو أعرضالواو الىت لالو نالد او الىت لالو أنرالر او هال ا

علوهم همو " ه هس هواأٌ هعلهْوه ْم"و لوط علويفو " ه هس هواأٌ هعلهْوه ْم أهأهنال ه ْرههتز ْم أ ْهع هْ مزنال ْرزه ْم" يالط10 :و لرالن األمالر أنالر ،الد أن
مستتر الدعوة.
،د للداعوة أن يرون لدي ،ع

احلرتة

فالأي بالالسن القالالول سالالواأ اإلنسالالسن يسالالتتر

الدعوة

الالالدعوةو ف ،الالد للداعوالالة أن يرالالون عنالالده ،عال

احلرتالالةو أن ين الالر لالالو هال ا

وسان مث ب نقسش مع امللندينو جتد ملند مث ب عبسرة عن انفورة أسالئلةو يعال مرنالة مولوالد
ينسسن س د معسندو يع أ ب
أسئلة شبهستو يسأليف على شبهة جتس  ،؛ من اإل س،ة يطلع شبهةو فتجس  ،من اإل س،ة يطلالع شالبهة هرال او ُتالط يننالس
نالوع

ْتتقال ه " البقالرة2 :و ،الد ين يرالون
،نلعب مع ،ع و ب ده ا د يبن عن ا هتالداأو لال ليف " زهال بدى لال ز
من اخلو ،عد مس رأى ا ايت الرون ،د أن يشىو ،د أن يشعر أن ه ا الرون زيلهق عبثبسو ،د أن يبن .
مضوع قتيف مع املزلند املزعرض

اإلخالوة ،وضالوع أ قالست مالع ملنالدين زمعرضال و بسنالر ،عال

وسان فعال ب أ الد أن ،عال
فأ ب
شالالخ ي ال يعب ال ابألسالالئلةو هالالو يسالالأل أل ال أن يس الرتيم ضالالتريهو أل ال أن يقالالول اي ال أان سالالألر مالالس الالدش عالالر

جيس ،

التجالسرب البسالوطةو ين ممرالن

خ صو لرن هنسك أزانس مسأل اب ثالة عالن احلالقو لالو انالر ّالس ،توش يالر لوا الد اتاو يسالأل يبنال و يعال
مالرة ،رلتال و يقالوِل أان زملنالدو أقالول لال الب ينالر أحلالدت لوال ؟ قالسل ِل ألن أان

مث ب أ د الشبسب
القرآنو قلر ل الب بالويط أنالر

الدت أخطالسأ
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هبنال عالالن ديالالن آخالالرو لرالالن

الالدت أخطالالسأ

القالالرآن أنرالالر

الالود ر،نالالس؟ الالب مالالس ردك علالالى هال ه ا ايت

الرالالون؟

فسررو قلر ل يع لو أنر مسشل ،صورة منطقوة يبقالى س الة اسهالس ر،الو و يعال مالنمن ،و الود ا لرالن م ال مبنال

عالالن الالالدينو لسال مالالم عالالسر يي ال الالالدين احلالالقو فقعالالد يفرالالرو يع ال هالالو مالالم عالالسر هالالو أحلالهالد لو ال ،عالالدين قعالالدان نالالترلم

األخطسأ اللل ،ودعوهس

القرآن.

من ال ي يستفود من الو ل من اهلزدى؟

السان ينسالالسن فع ال ب ،وعب ال و
فأ وال ب
فسلشسهد زي مس قلنس فوال خال

السان ينسالالسن الالسدو عنالالده شالالبهة منرقالالسه ه ال ا يذا س الأل ،الالد أن جيوب ال أه ال العلالالمو
أ وال ب
"ين نال هف هعالر الال ا ْب هر َٰى"و مث أخالربك ر،نالس –سالبنسن معالسك -مالن الال ي سوسالتجوب لاليف

ْتتقال ه " البقالرة2 :و زع
من ال ي سو يزعالرض عناليفو " هسالوه ب زر همالن هيْ ه
ش َٰالى" األعلالى10 :و امرلتنالس بلتالة " زهال بدى لال ز
يرون فو ،داايت خو و خسيف أن يزسأهل ،عد املوتو ين ،داخل مسالسؤ ت هال ه مالن فطرمال و ،داخلال مسالسؤ ت مالسذا

سونده ِل ،عد املوت؟ ه ب ه ه احلوسة هعبه ؟ ه ب القوم املعسا اللل ،داخلل دي السأت مالن العشالوائوة؟ هال
ب ال الدقالالة اللالالل الرالالون دي الالسأت هعبه ال و ه ال ه التسالالسؤ ت م ال ،الالداخ اإلنسالالسن مالالنهم م الن ز وتهالالسو مالالنهم مالالن
يزسرتهسو منهم من يبن عن ي س،ة هلسو فسل ي يبن هو خسئف ه ا هو ال ي سوستفود من الو ل.
الشقل هو من يبتعد عن دعوة الن –صلى ا علو سلم-

ش َٰالى * ه يهالته هجنالبزال ههالس  "...األعلالى 12:11و اهلالسأ دي معالود علالى الال برىو أي
فقسل ر،نس –سبنسن معسك " -هسوه ب زر همن هيْ ه
ا د مم عسيو يستعو راف يتجنب يع لو عر ين فو درس مم عسيو يستعو لو شس
يتجنب الدعوةو يع

الشالالسرعو هالالو يريالالد أن يسالالتعو " ه يهالته هجنالبزال ههالالس ْاأله ْشال هقى" األعلالالى11 :و

مالالث ب ّتوعالالة مالالن الشالالبسب نولالالوا يرلتالالوا النالالسس
القسأ العوالالسذ ابهللو هال ا الال ي يبتعالالد عالالن دعالالوة النال –صالاللى ا علوال سالاللم .-لال ليف ا نالالس ذبالالران
األشالالقى األبثالالر شال ب

سالالورة املزلالاليف أن هال ا األشالالقى يقالالول ييال يالالوع القوسمالالة؟ " ه قهالالسلزوا لهال ْالو زبنالالس نه ْسال هالت زع" امللالاليف10 :و ايريتال بنالر سعالالرو ايريتال

بنر سعر مواعلو ايريت بنر قرأت القرآنو لرن هو رف .
أشد ألوان الع اب

النسر

" ه يهالته هجنالبزال ههالالس ْاأله ْش ال هقى"و ه ال ا األشالالقى العوالالسذ ابهلل اختالالسر ل ال ة الالالدنوس علالالى ا خالالرةو قالالسل ر،نالالس –سالالبنسن معالالسك" :-ال ال ي

الرب َٰى" األعلالالى12 :و النالالسر الرالالربى قوال أن الصال رى انر الالالدنوسو قوال الرالالربى أي انر الرالالسفرين العوالالسذ
يه ْ
صاللهى النال ه
السر الْ زرال ْ ه

ي" األعلى 13:12و مث العوسذ ابهلل
رب َٰى * زمث ه هز ز
وت ف هوهس ه ه هْق ه َٰ
ابهللو انر لعصسة املنمن و "ال ي يه ْ
صلهى الن هسر الْ زر ْ ه
سال و ي الن أنال سالالوتوت يسالرتيمو مث معالود يلوال
،عالد أن يصاللى النالسر الرالالربى يعالوم
سلالة ،ال املالوت احلوالسةو يالر ،نهال هف ز
أهال العلالم

ت مالن زبال ا هم هرالسن" ا،الراهوم17 :و ،عال
احلوسةو ي ن أن يعوم
وسة بوعوالة يرالسد أن الوتو " ه هَيْموال ال هْت ْالو ز
ت مالن زبال ا هم هرالسن"و أي أسالبسب املالوت يموال
قسل ه ه ا ية سورة ي،راهوم من أشد آايت النسر ع باابو " ه هَيْموال ال هْت ْالو ز
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الوت مالس هالو والر العوالسذ ابهللو مالن أشالد ألالوان العال اب أن يعالوم اإلنسالسن ،ال
هو موت فوسرتيم.

قد أفلم من استجسب لدعوة الن –صلى ا علو سلم-

ي" األعلى13 :و قد أفلم ال ي استجسب هلال ه الالدعوةو الال ي اسالتجسب لتال بري النال –صاللى
" زمث ه هز ز
وت ف هوهس ه ه هْق ه َٰ
الم همالن مهال هوب َٰالى" األعلالى14 :و "مهال هوب َٰالى"و الوبالسة فوهالس
ا علو سلم-و ال ي ارمبط ابلرز املعنويو ،رز الو لو "قه ْد أهفْالله ه
طهر مسليف من املسل اخلبو ه ا يندي يك منسأ املسلو ب ليف
معنو و فوهس التطهر النتسأو يقول ليف زبسة املسل أنر مز ا

الم همالالن مهال هوبال َٰالى"و
موبوالالة الالالنفط مطهالالر الالالنفط مالالن الصالالفست اخلبوثالالة أي ب
ضالالس مقالالوع ،تنتوالالة الالالنفط ابلصالالفست الطوبالالةو "قهال ْد أهفْاللهال ه
صالل َٰى" األعلالى15 :و يبقالى ا سالتجس،ة للالو ل لوسالر ّالرد اسالتجس،ة
أعرض عن الصفست اخلبوثةو مثو " ه ذه هب هر ْ
اس هالم هر،اال فه ه
ه
سسعوةو ه ا ال ي موبى هو ال ي استتع لت بري الن –صاللى ا علوال ساللم-و فبعالد مالس ذبالره النال –صاللى ا علوال
سلم -انتق من سلة الت بري يك سلة التوبوة.

اإلنسسن مش ل احلوسة ينسى الداعل يك ا ي بره
يع ال الوا الالد ،ورالالون انسالاللو عالالسيم

احلوالالسة انسالالل أن ال هوتالالوتو انسالالل أن فو ال

سالالسب ،ع ال

ص الرا و انر

نالالةو

وض للن –صلى ا علو سلم-و ينسالى هال ه األمالور زمحالة احلوالسة َيموال الداعوالة يال ه ابرهو يسالتع درس أ يقالرأ
ٌ
القالالرآن فوتال برو فنونتالالس يتال بر ينتقال مرا ال ا رمقالالسأو يبقالالى أ ل مر لالالة التهال ه ُّبر مث التوبوالالةو مث يال بر اسالم ر،ال و يبالالدأ

اسال هالم هر،اال "و ،عالالد مالالس ذبالالر اسالالم او اشالالتس يك الصال ةو يبقالى اإلنسالالسن ونتالالس
الالسرس أعتالالسل الطسعالالستو "مهال هوبال َٰالى * ه ذه هبال هالر ْ
ا الالد يقعالالد يقالالول :سالالبنسن او
يال بر اسالالم ا –سالالبنسن معالالسك -يشالالتس يك الصال ةو هال ا هالالو الال بر احلالاللو يعال

احلتالالد هللو ،عالالد فالالرتة مالالن الال بر يريالالد أن يقالرأ القالالرآنو يريالالد أن يعتال الصالالسحلستو هال ا هالالو الال بر احلالاللو الال بر الفعالالسلو
صل َٰى".
" ه ذه هب هر ْ
اس هم هر،ا فه ه

ه ه السورة مرمفع ،يف عن مل ات احلوسة الدنوس

الب هال ا ا رمقالسأ مالس الال ي نالع النالسس منال ؟ مالس الال ي نالع النالسس مالن ا رمقالسأ ملرا ال التال بري التوبوالة الصال ة؟ "،هال ْ
مزال ْالن زر هن ا ْحلهوهالالسةه الال ُّالدنْالوهس" األعلالالى16 :و أنالالتم مبتعالالد ن عالالن الته ال ه ُّبرو مبتعالالد ن عالالن الالالو لو مبتعالالد ن عالالن الص ال ةو ،سالالبب

العوالالسذ ابهلل ييثالالسر احلوالالسة الالالدنوسو ه ال ا مالالرض خطالالري البش الرية مالالن لالالدن آدعو ل ال ليف ق السل ا –سالالبنسن معالالسك -أن
التنال ير مالالن هال ا املالالرض صالالنف ي،الراهوم موسالالىو "،هال ْ مزال ْالن زر هن ا ْحلهوهالالسةه الال ُّالدنْالوهس * ها ْ خال هالرةز هخال ْالريٌ هأهْ،ال هقال َٰالى * ين َٰههال ه ا لهفالالل
وس َٰى" األعلى 19:16و ي بذا ه ه السورةو سورة األعلىو ه ه السورة معتلالل ،اليف
ُّ
الص زنف ْاألز ه َٰك * ز
وم ه زم ه
ص زنف يْ،ال هراه ه
السأ أه ْ ال هو َٰى"
سالالل ال ال ي يزصالالبم "غزثهال ب
الالىت هلالالس نصالالوب مالالن اسهالالسو مريالالد أن مرمفالالع ،الاليف عالالن مل ال ات الالالدنوسو عالالن الالالرز احل ا
الج ْد هاقْ هالرتب ۩" األعلالى19 :و مرالون قريببالس
األعلى5:و عن أن مزن ر الدنوسو ه ه السورة مرمفع ،اليفو مقالرتب أنالرو " ه ْ
اس ز
من ا –سبنسن معسك-و ه ه السورة مرمفع ،يف عن مل ات الدنوسو عن أن مزن ر احلوسة الدنوس.
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أبرب مسنع رمقسأ اإلنسسن هو ييثسره للط

أبرب مسنع من ارمقسأ اإلنسسن هو أن يزن ر الط و "،ه ْ مزال ْن زر هن ا ْحلهوهسةه ُّ
الدنْالوهس"و اإليثسر عند التنسفطو يعال يتالسر اي دي اي
ديو "،هال ْ مزال ْالن زر هن ا ْحلهوهالالسةه الال ُّدنْالوهس * ها ْ خال هالرةز هخال ْالريٌ هأهْ،ال هقال َٰالى" و خلالالل ده شالالعسر عنالدكو أي معالالسرض ،ال الالالدين الالالدنوس اختالالسر
البالالسقلو اختالالسر األفض ال و فوقالالول ا –سالالبنسن معالالسك " -ها ْ خال هالرةز هخال ْالريٌ هأهْ،ال هق ال َٰى * ين َٰهه ال ه ا "...و س الواأ ه ال ا اللالالل هالالو
التن ير من الدنوسو أ ه ا املعسا الش ذزبرت

السورةو أ ه ا التنالري

علالى ذبالر ا الصال ةو ًأاي بالسنو "ين َٰههال ه ا

وم ه زمو هس َٰالى"و علالى مالدار البشالرية أن هال ه مالن األمالور الالش
لهفل ُّ
مجوعالس " ز
الص زنف ْاألز ه َٰك"و هال ه املالواعل ب
صز
النف يْ،ال هالراه ه
و دي معسا ر،تة ختتلف من شريعة لشريعة.
قتس هس اإلنسسن ب قر
س ة البشرية أن يتتسروا ابلرز البسقل ابلو ل

معسا قتس هس ب البشريةو قتس هس ب النسس أن يزقبلوا على ا –سبنسن معسك -أن يتتسروا هبال ا الالرز البالسقلو أن

ضس يفىن مع فنالسأ اجلسالدو أمالس هال ا الالرز يعلالو ابلالر ألنال غال اأ
يتتسروا ابلو لو أمس الرز ا خر فهو رز فساو أي ب

الالر و يرفالالع هال ه الالالر عنالد ا –سالالبنسن معالالسك -يزقالالسل لقالسريأ القالالرآن :اقالرأ رمال

ارمالق2و فالالسلو ل يرفالالع اإلنسالالسن

ضس من معسنوهس سورة األعلىو أهنس معتلل ابإلنسسن.
يعتلل ابإلنسسنو ل ليف ه ه السورة أي ب

خسمتة

أسأل ا –عو

 -أن يرزقنس العت ابلقرآنو أن يرزقنس فهالم بتس،ال العتال ،ال و اجملسهالدة ،ال و أن جيعلنالس يايبالم مالن

أهال القالالرآن الال ين هالالم أهال ا خسصالالت و سالالبنسنيف اللهالالم حبتالالدك أشالالهد أن يلال ي أنالالر أسالالت فرك أمالالوب يلوالاليفو
خرياو الس ع علورم رمحة ا ،ربسم .
وابم ا ب

مت حبتد ا
شسهد ا الدرس للنشر على النر

قسم مفريغ الدر س

منتدايت الطريق يك ا مفضلوا هنس:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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