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  مقدمة

ملاذا اهتم النورسي رمحه اهللا يف رسائل النور ذا القدر مـن  : هذا البحث هو إجابة على سؤالني مها
  ذكر اآلخرة ؟ وملاذا كان هلذا الذكر ذلك التأثري على طلبة رسائل النور؟

من  47-45اآليات خالل تفحص تفسري ثالث آيات هي  حناول إستشراف اإلجابة على ذلك من 
إِنـا أَخلَصـناهم    )*( واذْكُر عبادنا إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب أُولي اَأليدي واَألبصارِ: "سورة ص

  " )*(وإِنهم عندنا لَمن الْمصطَفَين اَألخيارِ )*(بِخالصة ذكْرى الدارِ
تشري إىل كل من سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب عليهم السالم ولعـل مـن    اتفاآلي

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كما  سيد املرسلني حممدذلك على تحقق ما يف هذه اآليات البديهي أن ي
ل أن يعطي هـذه  حاوولعل النورسي رمحه اهللا أدرك ذلك ف. ختلق بأخالق هذه اآلياتتحقق يف من ي

تخلق بأخالق هذه اآليات ومن مث نرجو أن يلحق اهللا بأؤلئك املرسلني من سـار  اآليات حقها بأن ي
  . على هداهم

  .لك نعرض تفسريا مفصالً هلذه اآلياتذولغرض تبيان تفاصيل 
  

  يف هذه اآلياتالقرآنية املتواترة الواردة القراءات 

تواترة بصيغة عبدنا وهي تشري إىل إبـراهيم عليـه السـالم    يف بعض القراءات املدنا اعبردت كلمة و
بدل وقيل هي عطف بيان وقيل وإبراهيم مزيد شرفه وذلك لتبيان وحده يه لإما عل: ولذلك إحتماالن 

على اإلحتمال الثاين وإما . عطف على عبدنا ) إسحاق ويعقوب ( الباقيان أما . بإضمار أعىن  تنصب
وعلى هذه الصيغة كذلك فإن إسحاق ويعقوب هم من . )8(ع اجلمعأن عبدنا اسم جنس وضع موض

  .نسله فناب عنهم يف  احلكم
قرأ اجلمهور أوىل األيدى بإثبات الياء ىف األيدى وقرأ ابن مسعود واألعمش واحلسن وعيسى األيـد  و

أويل وتقرأ  ).13(بغري ياء فقيل معناها معىن القراءة األوىل وإمنا حذفت الياء لداللة كسرة الدال عليها



أن يكون مبعىن األيدي حيتمل وقد حيتمل أن يكون ذلك من التأييد ويف الوصل والوقف األيد بغري ياء 
املنشآت يف البحـر  اجلوار وكذلك  )3.(ولكنه أسقط منه الياء كما قيل يوم ينادي املناد حبذف الياء

  )2(اوجيوز أن يكون حذف الياء ختفيفً) 13(كاألعالم
مة خبالصة منونة وهي اختيار أيب عبيد وأيب حامت وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عـن  قراءة العاو

التقدير إنا وذكرى الدار بدل منها    إنن خالصة ففمن نو، ابن عامر خبالصة ذكرى الدار باإلضافة 
أخلصناهم بأن يذكروا الدار اآلخرة ويتأهبوا هلا ويرن خالصة مصدر وجيوز أن يكو. بوا الناس فيها غ

  )2(خللص و ذكرى يف موضع رفع بأا فاعله
  

  واألبصارأويل األيدي : معىن قوله تعاىل 

فيما أمـر اهللا وطاعتـه   والقوة   يعين بذلك العمل الصاحل والعلم النافع والقوة يف العبادةأويل األيدي 
األيدى مجع يد وهى النعمة أهل التفسري يقولون إا القوة ىف الدين وقوم يقولون و.  )1(ونصر الدين

وقيل هم أصحاب النعم علـى النـاس    ، أى هم أصحاب النعم أى الذين أنعم اهللا عز وجل عليهم
م قد أحسنوا وقدموا خريـم  مك . )12(واختار هذا ابن جرير . اواإلحسان إليهم ألوىل أا قيل أ

ـا   االعمال أل  ر بااليدي عناالعمال اجلليلة والعلوم الشريفة فعب وذكـر   . )8(ن اكثرها تباشـر
وذلك ألن باليد البطش وبالبطش تعرف قوة القوي فلذلك قيل للقـوي ذو  على ذلك ، األيدي مثل 

  .)13(يد
أي يبصرون احلقائق وينظـرون بنـور اهللا    )1(واألبصار اي البصرية النافذة والعقل والفقه يف الدين

قوى مباديها وفيه تعريض باجلهلة البطالني ام كـالزمىن  باالبصار عن املعارف ألا ار عب و )7(تعاىل
وعىن بالبصر بصر القلب وبه تنال  ).8(والعماة وتوبيخ على تركهم ااهدة والتأمل مع متكنهم منهما

  .)13(معرفة األشياء
مما سبق يتبني أن وصف اهللا عز وجل لعباده الذين اصطفاهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم 

صلى اهللا عليهم مجيعا ومن سار على جهم من عباده الصاحلني أم جماهدون يأخذون بالعزائم حممد 
فهم أقوياء يف العبادة والعمل الصاحل وفعل ما أمر اهللا ونصرة الـدين  بقوة غري متراخني وال متواكلني 

 الـدين  وهم ذوو فضل وعون وإحسان خللق اهللا وهم يدعون إىل اهللا على بصرية وعلـم وفقـه يف  
  .ذلكفعل هذه صفات أولئك وال يلحق م من غريهم إال من اقتفى أثرهم يف . وينظرون بنور اهللا

  
  أخلصناهم خبالصة: معىن قوله تعاىل

وكذا قال السدي ذكرهم لألخرة وعملهم  . قال جماهد أي جعلناهم يعملون لآلخرة ليس هلم غريها
ن قلوم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم حبـب اآلخـرة   وقال مالك بن دينار نزع اهللا تعاىل م . هلا



وكذا قال عطاء اخلراساين وقال سعيد بن جبري يعين بالدار اجلنة يقول أخلصـناها هلـم    . وذكرها
ومن أضاف خالصة إىل الدار فهي مصدر مبعىن اإلخالص والذكرى مفعـول بـه    . )1(بذكرهم هلا

ا إىل الفاعـل  وجيوز أن يكون املصـدر مضـافً   . أضيف إليه املصدر أي بإخالصهم   ذكرى الدار
معناه إنا أخلصناهم خبالصـة هـي   وقيل  . )2(واخلالصة مصدر مبعىن اخللوص أي بأن خلصت هلم

والعمـل للـدار   ، رون الناس الدار اآلخرة ويدعوم إىل طاعة اهللا ذكِّأي أم كانوا ي، ذكرى الدار
أخلصناهم خبالصة   ذكرى الدار قال بأفضـل مـا يف    قال ابن زيد يف قوله إنا )3(كرذ هو اآلخرة

عن جماهد رضي اهللا عنه إنا أخلصناهم خبالصة ذكـرى  و . )3(اآلخرة أخلصناهم به وأعطيناهم إياه
قال أبو جعفر واملعىن على هذا القـول   . )4(وال ذكر غريها قال  بذكر اآلخرة وليس هلم هم :الدار

م يذكرون اآلخرة ويإنا أخلصناهم خبالصة تعليـل ملـا   وقيل  .)6(ويزهدون يف الدنيا رغبون فيهاأ
وصفوا به من شرف العبودية وعلو الرتبة يف العلم والعمل أي جعلناهم خالصني لنا خبصلة خالصـة  

بيان للخالصة بعد إامها  " ذكرى الدار "عظيمة الشأن كما ينبئ عنه التنكري التفخيمى وقوله تعاىل 
وذلـك ألن  . فإن خلوصهم يف الطاعة بسبب تذكرهم هلـا   ،لدار االخرة دائماللتفخيم أي تذكر ل

مطمح انظارهم ومطرح أفكارهم يف كل ما يأتون وما يذرون جوار اهللا عز وجل والفوز بلقائـه وال  
قال مالك بن دينار نزعنا من قلوم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم  . )8(يتسىن ذلك إال يف االخرة

ذكرها وقال قتادة كانوا يدعون إىل اآلخرة وإىل اهللا عز وجل وقال السدي أخلصـوا  حبب اآلخرة و
إنا  )12(قال جماهد معىن اآلية استصفيناهم بذكر اآلخرة فأخلصناهم بذكرهاو )11(خبوف اآلخرة 

وقـرأ نـافع    .أخلصناهم أي اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصني فأفردناهم مبفردة من خصال اخلـري 
رى الدار فأضاف خالصة إىل ذكرى الدارذك خبالصة.     قال أبو علي حتتمل قراءة من وجهني ن نو

من خالصة والتقدير أخلصناهم بذكر الدار والثاين أن يكـون املعـىن    أحدمها أن تكون ذكرى بدالً
أخلصناهم بأن يذكروا الدار بالتأهب لآلخرة والزهد يف الدنيا ومن أضـاف فـاملعىن أخلصـناهم    

  .)13(صهم   ذكرى الدار باخلوف منهاباخال
مما تقدم يتبني أن اهللا قد اختصهم واصطفاهم وشرفهم عليهم الصالة والسالم بشرف عظـيم هـو   
تذكرهم لآلخرة وتذكريهم الناس ا وقد تلبسوا بذكر اآلخرة هذا فأخذ عليهم حيـام فـرتع اهللا   

وا اآلخرة وتفرغوا هلا بل واستعملوا مـا يف  اتنها وأحبعنهم حب الدنيا فزهدوا فيها وأعرضوا عن مف
وال  تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علـوا يف األرض :" قال تعاىل  . الدنيا للعمل لآلخرة

  "فسادا والعاقبة للمتقني
  
  
  



  ذكرى الدار: معىن قوله تعاىل

ذكرى الـدار  و. )1( جلنةوقال سعيد بن جبري يعين بالدار ا .قال السدي ذكرهم لألخرة وعملهم هلا
 )2(بذكر اآلخرة أي يذكرون اآلخرة ويرغبون فيها ويزهـدون يف الـدنيا   )2(تذكري الدار اآلخرة

 وقرئ بإضافة خالصة إىل ذكرى أي مبا خلص من   ذكرى الدار على معىن ام ال يشوبون ذكراها
لدنيا كما هو شـان االنبيـاء   أو تذكريهم اآلخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم يف ا آخر اصالًبذكر م 

عليهم الصالة والسالم وقيل   ذكرى الدارالثناء اجلميل يف الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغريهـم  
وقال قتادة كانوا يدعون إىل اآلخرة وإىل اهللا عز وجل وقال السدي أخلصوا خبوف اآلخرة وقيل  )8(

ن قرأ بالتنوين فمعناه خبلة خالصـة وهـي    قال ابن زيد وم . معناه أخلصناهم بأفضل ما يف اآلخرة
والذكرى مبعىن التذكر أي خلص هلم تذكر  )11(عن اخلالصة ذكرى الدار فيكون  ذكرى الدار بدالً

وأما مـن أضـاف    .الدار وهو أم يذكرون التأهب هلا ويزهدون ىف الدنيا وذلك من شأن األنبياء
واخلالصة مصدر مضاف إىل الفاعل والذكرى على فاملعىن أخلصنا هلم بأن خلصت هلم   ذكرى الدار 

وتعريف الدار للعهد  )13(أم يدعون الناس إىل اآلخرة وإىل عبادة اهللا تعاىل )12(هذا املعىن الذكر
أي الدار األخرة وفيه إشعار بأا الدار يف احلقيقة وإمنا الدنيا جماز أي جعلناهم خالصني لنا بسـبب  

 فإن خلوصهم يف الطاعة ، شوب فيها هي تذكرهم دائما الدار اآلخرة لة خالصة جليلة الشأن الصخ
بسبب تذكرهم إياها وذلك ألن مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم يف كل ما يـأتون ويـذرون    هو

  )16(جوار اهللا عز وجل والفوز بلقائه وال يتسىن ذلك إال يف اآلخرة
  

  املصطفني األخيار: معىن قوله تعايل

عندنا ملن املصطفني األخيار أي ملن املختـارين اتـبني األخيـار فهـم أخيـار       وقوله تعاىل وإم
ملن املختارين من أمثاهلم املصطفني عليهم يف اخلري واالخيار مجع خري كشر وأشرار وقيل  )1(خمتارون
مجع خيقوله تعاىل    .)10(األخيار مجع خريو) 7(ت وميتر أو خري خمفف منه كأموات يف مجع مي

األخيـار الـذين    .م عندنا ملن املصطفني أي من الذين اختذهم اهللا صفوة فصفاهم من األدنـاس وإ
وعندنا جيوز فيه أن يكون من   .وفيه إعالل معروف . املختارين من بني أبناء جنسهم )13(اختارهم

والظاهر أن . صلة اخلرب وإن يكون من صلة حمذوف دل عليه ملن املصطفني أي وإم مصطفون عندنا 
اجلملة عطف على ما قبلها وتأكيدها ملزيد اإلعتناء بكوم عنده تعاىل من املصـطفني مـن النـاس    

  .)16(األخيار الفاضلني عليهم يف اخلري وهو مجع خري مقابل شر الذي هو أفعل تفضيل يف األصل 
ـ  اصطفاهم نوهكذا فقد وصف اهللا تعاىل إبراهيم واسحاق ويعقوب بأم من الذي ن هـم علـى   مم

وهذه إشارة واضحة للدعوة بالسري على جهم والتأسي م ومن مث نيل . شاكلتهم ومن خري الناس
   .ما نالوا من مكانة



  اآلخرة يف القرآن الكرمي

اآلخرة يف ذكر وردتال تكاد ختلو سورة من سور القرآن من ذكر اآلخرة بشكل من األشكال فقد 
 128حنو نة ذكر اجلوورد  مرة  40حنو  ويوم الدين اليوم اآلخرذكر و مرة 115حنو القرآن الكرمي 

وورد ذكر اآلخرة مبقدماا كالواقعة  مرة 39احلشر ومرة  70والقيامة  مرة 77جهنم  وكلمة  مرة
. وتكوير الشمس وانفطار السماء وانشقاقها وغري ذلك من أوصافها بتفصيل كبري وبوصـف دقيـق  

  .باهللا وبرسله وباليوم اآلخرهي أركان الدين األساسية لذلك فال عجب أن يكون اإلميان
  

  عند النورسياآلخرة ذكرى الدار 

هر بشكل واضح مباشر ذكر األخرة عند النورسي يرد يف صفحات رسائل النور بشكل دامث سواء ظ
وقد سلك النورسي يف التعامل مع اآلخرة مسالك متنوعة وحـاول تقريبـها   . أم بشكل غري مباشر

 الوسائل النقليـة والشـرعية  أوالمها :  وباألخص من هذه الوسائل وسيلتان. تلفةبوسائل خم لألذهان
  .وثانيهما الوسائل العقلية املنطقية

  
جبميع أوامره وجبميع  -جل وعال -فيخاطبنا " اآلخرة"نسأل اهللا سبحانه وتعاىل عن : يقول النورسي 

اآلخرة ال ريب فيهـا ، وأنـتم   : جلليلة قائالً لنا رسله الكرام وجبميع امسائه احلسىن وجبميع صفاته ا
قـد  ل: هو يقولاإلميان باآلخرة مرتبط باإلميان باهللا وبكتبه وبرسله ففهو يشري إىل أن . مساقون إليها

ورد ذكر اآلخرة وما يتعلق ا مبا يقرب من ثلث آيات القـرآن الكـرمي وورد ذكرهـا يف آالف    
  .األحاديث النبوية الشريفة

والسـميع   و األول واآلخر والظاهر والباطن احلكيم و احلكم والعدل والعادل: مساء اهللا احلسىن إن أو
وايب والرحيم واحمليي واملميت واحلي والقيوم والقدير والعليم والرمحن والكرمي واجلميـل واحلـق   

  .ذلكتشري إىل : أمساء اهللا احلسىن فتشري إىل ضرورة وجود اآلخرة واحلفيظ 
  

إن وجتيب عن سؤالنا حول اآلخرة إجابة قصرية وقوية يف ذات الوقـت ،  ) اهللا أكرب(ن كلمة كما أ
ألن " ال يتم معناي دون اآلخـرة "هي األخرى تذكر باحلشر وتستدعيه إذ تقول لنا ) احلمد هللا(مجلة 

كل محد أو شكر يصدر من أي حامد ويقع على أي حممود كان ، ابتداء مـن األزل  : "معناي يفيد 
وألن السعادة األبدية هي أصل مجيع النعم وذروا ، وهي حتيـل  " اىل األبد ، هو خاص به سبحانه

النعم نعما حقيقية ال تزول وال حتول وهي اليت تنقذ مجيع ذوي الشعور من مصائب العدم وختلصهم 
  .لذا فهي وحدها ميكن أن تقابل معناي الكلي، ا همن



ترتيه اهللا سبحانه وتقديسه من كل شريك وتقصري ونقص وظلـم  : فإا تعين" سبحان اهللا"أما كلمة 
وهذا املعىن يـذكر بالسـعادة   . وعجز وقسوة وحاجة وحيلة، وكل ما خيالف كماله ومجاله وجالله

له وكماله ويشري أيضا إىل ما يف تلـك  الية ويدل على اآلخرة اليت هي حمور عظمته سبحانه وجداألب
  .ويدل عليهاالدار اآلخرة من جنة نعيم 

  
فسلطنة ربوبية اهللا عز وعال وعظمتها إذًا ، وأغلب أمساء اهللا احلسىن ومجيع دالئل وحجج وجـوب  

  .وتقتضيها) اآلخرة(وجوده سبحانه وتعاىل ، تشهد مجيعا وتدل على 
  

كما أن النبتة تنمو وتكرب  ليس هناك سلطان عظيم دون أن يكون له ثواب للمطيعني وعقاب للعاصني
ر وتثمر وتيبس ومتوت مث تبعث مرة أخرى واألرض خترب بإمارات ال حد هلا عن جميئ ربيع خالد وتزه

خترب عنه حبتمية جميئ الصبح هلذا الليل وبقطعية جميـئ  .. وصبح سرمدي بعد شتاء الدنيا الفانية املظلم
والنباتات املثمـرة   فما أن حيل الربيع الزاهي حىت ترى الرمحة تزين األشجار.. الربيع بعد هذا الشتاء
فالذي له الرمحة الواسعة وله الرافة العامة والكرم السابغ ، ال ريب أنه يفـين  ..وتلبسها ثيابا خضرا 

بل سينهي وظيفتهم يف احلياة .. ولن يعدم عباده املؤمنني احملببني لديه ، اؤلئك الذين رباهم ومن عليه 
من األمساء احلسىن عن " الكرمي"و " الرمحن"بنا اسم اهللا وذا جيي .الدنيا ليهيأهم لرمحات أوسع وأعظم

  ".اجلنة حق"سؤالنا حول اآلخرة قائلني لنا 
وترى العدالة املطلقة تضع كل عضو من الكائن احلي يف موضعه الالئق به وتنسقه مبـوازين دقيقـة   

لـه مـوازين   ق احلياة ، فتيسر له سبل احلياة وتنصب حفضالً عن أن ب لكل ذي حياة .. حساسة
وتلك العدالة السرمدية لن تتحقق ... عدالة فائقة فجزاء احلسنة حسنة مثلها وجزاء السيئة سيئة مثلها

فالبد إذن أن تكون هناك حياة أخرى خالدة كـي تسـتكمل   .. حتققًا كليا إال حبياة أخرى خالدة
من األمساء " العادل"و " العدل"و" احلكم"و " احلكيم"وذا جييبنا إسم اهللا . احلكمة والعدالة حقيقتهما

  )17و16(.احلسىن عن سؤالنا حول اآلخرة
  

  عند النورسي مثرات اإلميان باآلخرة

أي األمرين تفضل؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة مع سـلطنة  .. حدثت خيايل: الثمرة األوىل
فرأيته يرغب يف الثانيـة   ية شاقة؟الدنيا وأتها على أن ينتهي إىل العدم أم وجودا باقيا مع حياة إعتياد

فكم يكون اإلميان باآلخرة إذا كرتًا عظيما كافيا ووافيا هلذا اإلنسان الوثيق الصلة ..ويضجر من األوىل
  .ذه الرغبات واآلمال اليت ال تنتهي



أن فتـوهم  .. إن ما يقلق اإلنسان دوما هو تفكريه يف مصريه وكيفية دخولـه القـرب   : الثمرة الثانية
وحينما يتلوى اإلنسان من ذلك العذاب يأيت .. اآلالف بل املاليني من إخوانه البشر ينتهون إىل العدم

اإلميان باآلخرة فاحتًا بصريته مزيالً الغشاوة عن عينيه قائالً له انظر فينظر بنور اإلميان فإذا به يكسـب  
  .لذة روحية عميقة تنبئ بلذة اجلنة

اإلنسان الراقي وتفوقه على سائر األحياء وامتيازه عليهم إمنا هـو لسـجاياه   إن مقام : الثمرة الثالثة 
فاإلنسان املنحصر يف احلاضر فقط املنسلخ عن املاضي واملبتوت الصلة باملسـتقبل  يـويل   .. السامية 

رقى أبدا إىل مرتبة الصـدق  ال ياحملبة ألبيه وأخيه وزوجته ، ويقوم خبدمتهم على وفق مقاييس ضيقة ف
.. وال إىل درجة الود املصفى من الشـوائب يف احملبـة  الوفاء وال إىل مكانة اإلخالص يف الصداقة  يف

إىل هذا اإلنسان لينقذه وميده ويغشيه حىت حيول ذلـك الـزمن   " األميان باآلخرة" ولكن ما أن يأيت 
حترام والـده  وعندئذ يقوم هذا اإلنسان بـا .. ايستوعب املاضي واملستقبل مع الضيق إىل زمان فسيح

  ..وتوقريه مبقتضى األبوة املمتدة إىل األبد 
ال ميكنهم أن يعيشوا عيشة انسان سوي ينطوي على نوازع إنسانية إال ... إن األطفال : الثمرة الرابعة

والشيوخ .. إذ لوال هذا األميان ألضطروا أن يقضوا حياة ملؤها الوقاحة واإلضطراب. باألميان باآلخرة
ال ...  إال باألميـان بـاآلخرة   .. ان حيال انطفاء حيام قريبا ودخوهلم حتت التراب ال يرون السلو

ـا   اتغتموا أيها الشيوخ وال تبالوا كثريا وهو أمامكم وسـيأيت حتما خالدوكـذا  ...فإن لكم شباب
وراحة فإذا ما فقدوا األميان باآلخرة ومل يتذكروا عذاب جهنم فإن أموال الناس وأعراضهم ...الشباب

على الـرغم مـن أن شـرطة    :  فهو خياطب نفسه.. الضعفاء وكرامة الشيوخ تصبح مهددة باخلطر
احلكومة وعيوا ال ميكنهم رؤييت لكوين يف خفاء عنهم فإن مالئكة السلطان األعظـم ذي اجلـالل   

ألميان فإن مل يعنهم ا.. وكذا املرضى واملظلومون ...سيئايت يسجلون علي.. ل سجن جهنم ثالذي مي
واإلهانة اليت .. باآلخرة وإن مل يتسلوا به فإن املوت الذي جيدونه أمامهم دائما مبا عندهم من مرض 

واليأس األليم النابع مما أصـاب أمـواهلم   .. يروا من الظلمة دون أن يتمكنوا من اإلقتصاص منهم 
م األميـان بـاآلخرة بـالعزاء    ولكن ما أن ميده.. ر الدنيا سجنا كبريا كل ذلك يصي... وأوالدهم 

  )16( ..نشرحون فورا ويتنفسون الصعداءيوالسلوان إال و
  

  اخلالصة

ولذلك تذكرها يف دقائق . لقد تنبه النورسي رمحه اهللا إىل أمهية تذكر اآلخرة وتأثري ذلك على اإلميان
بـني   تشرتانورسائله  حياته بصدق وامتزجت بدمه وحلمه فسال ذكرها بني ثنايا قلمه حني كتب

ألا تؤدي إىل اصطفاء من تـذكرها  فكان أن حصل على مثراا هو ومن استجاب لرسائله ، ثناياها 
من قبل اهللا تعاىل ومن اصطفاه اهللا أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة كما ذكر اهللا تعاىل عـن سـيدنا   



ه مشاغل الدنيا عـن  لوجيدر مبن يسلك طريق الدعوة إىل اهللا أن ال تشغ .إبراهيم واسحاق ويعقوب
  .تذكر اآلخرة ، فذلك هو صمام األمان أن ال يزيغ الدعاة عن الصراط املستقيم
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