
 من القواعد التربوية في الدعوة إلى اهلل

 اللين

ذكر العز بعض القواعد التربوية في الدعوة والتي سار عليهاا انبيياا      
، الادعوة، نبهاا الناجها اهلهاي فاي ب االقتدا  بهم ، وااللتزام فيهاويج

لاى : النوعظاة السناجة عىعاى إ، فيقاو  العازفنن ذلك النوعظاة السناجة
، ومااا عظلاان انبييااا  فااي مااواعظهم إال قيااو  الساا  ماان النوعظااة النج اارة

، وماان ذلااك الاادعوة باااللين وعاادم ال لظااة ، (1)لنعابااد ياارل  علااى اهلل 
، ولل لظااة ين مااوا ن ال يلياا  بهااا ظياار : للاافيقااو  العااز رانااع اهلل  عااالى

، فناان اسااتعند عاااد انماارين فااي مو اا  ا  اار مااوا ن ال يجاساايها سااوا 
موياب لت  اا   ،للج او  ، و طيابقد ع طأ ، . . وفيع  األي  القلاو ف

، ويااركر العااز انىلااة وانم لااة ماان القاار   ال ااريم علااى ملااالد الاادارين
إذا ابته ت ارماا  اهلل  من الداعية إال ويؤكد العز ع  ال ضب ال يلد

، ويعارف مظاا  ، فيهاا: العاقد يعرف مظا  ال ضب هلل، فيقو ومقدسا ع
 لط  في عو  انمر ب رعاو   ، عال  رى ع  موسى، فيتلط  فيهاالتلط 
 وظيار(3)( رساو  مان ر  العاالنين  إباي ) (2): هد لك إلى ع   زكاىبقولع
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، فلنااا ع اار وعاهاار العجاااى ماا   يقجااع ذلااك ماان القااو  اللااين الاارل عماار بااع
 د  موسى لقولع ويسدوا بها واستيقجتها عب نهم النا وعلاوا مام قاا  

  فأيابااع بنااا يقتضاايع السااا (4)( لنوسااى إبااي ناجااك يااا موسااى منااسورا 
فاااي الجاااوا  ، فقاااا  ) لقاااد علنااات ماااا عباااز  هاااؤال  إال ر  النااانوا  

  .عل مهل ا ، (5) (ر ، وإبي ناجك يا فرعو  م يورا وانرض بلائ

عماارهم فااي باااد   ئ: وكااارلك ينياا  الرسااد إذا اساااتقر ماام يقااو  العااز    
، فاااذا ع ااروا الرفاا  واللااين وال اا قة علااى قااومهم اهرسااا  ويااد  فيااع

، لنااا ركااب اهلل  عااالى فااي رساالع ماان العقااو  باادوا عظلظااوا لهاام ايج ااروعا
بخاالف  (6) ( اهلل ععلم ايث يجعد رساالتع) الوافرة ، واناالم ال املة 

بااع ، ع، معتقاادا، وي لاان فااي مظااا  اللااينن اهظااال ال يااي يلااين فااي مااوا 
لجهد بنظا   طابع ، ، فجعوذ باهلل من امقتد بالرسد في ظلظتهم وليجهم

 .(7) ومن  سري  كالمع و جزيلع على ظير  مراى  
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