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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

الحمػػػُد هلل الػػػذي ي ينبمػػػي الحمػػػُد إي لػػػو وأسػػػألو سػػػبحانو وتعػػػالى أف 
 وآلو وبعد .  يصمى ويسمـ عمى سيدنا محمد 
يسػػعدني ويشػػرفني أف أقػػدـ لكػػـ سمسػػمة   إخػػواني وأحبػػائي فػػي اهلل 

 –رحمػػو اهلل  –ي البػػالمبور اىػػا الشػػيخ / محمػػد عمػػر المحاضػػرات التػػي ألق
،  وىػػو أحػػد عممػػاء الينػػد األجػػالء ، الػػذيف حممػػوا لػػواء الػػدعوة إلػػى اهلل 

وتجولػػػوا فػػػى أرض اهلل شػػػرقًا وغربػػػًا إلحيػػػاء عمػػػؿ الػػػدعوة والتبميػػػغ ، وقػػػد 
بنػػو الشػػيخ / محمػػد تػػأثرت حياتػػو بصػػحبة الشػػيخ إليػػاس ) رحمػػو اهلل (، وا

مؤلؼ كتاب حياة الصحابة ، وقد رأيت أف أقػدـ لكػـ  – ييوسؼ الكاندىمو 
، وىػو يوضػ  دروسػو لمنسػاءنبذة عف حياتو منذ ويدتو قد بينيا في إحدى 

كيؼ تكوف البيئة اإليمانية في البيت وأثرىػا عمػى الفػرد والمجتمػع ، وكيػؼ 
تكػػػوف تربيػػػة األويد عمػػػى الػػػديف منػػػذ التنشػػػئة األولػػػى، فيقػػػوؿ: ولػػػدُت فػػػى 

انػػت أمػػي صػػالحة ، وتػػوفى أبػػى وأنػػا عنػػدي ثمػػاني سػػنوات، بومبػػاي ، وك
ودخمت المدرسػة العصػرية وأتممػُت بيػا الدراسػة حتػى وصػمت إلػى الصػؼ 
الخامس ، ولما جاءت  العطمة الصيفية ، ذىبت إلى قريتي )غػالـ شػير( 
قريػػػػب مػػػػف بومبػػػػاي ، فتفكػػػػرت أمػػػػي أف تػػػػدخمني مدرسػػػػة دينيػػػػة بػػػػدًي مػػػػف 

، وفػػى ذلػػؾ الوقػػت مػػا القػػرآف وأصػػير متػػديناً ة كػػي أتعمػػـ المدرسػػة العصػػري
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

كاف في قمبػي عظمػة الػديف ، ألف اإلنجميػز كػانوا يحكمػوف الػبالد ، وكػانوا 
يميػػروف أفكػػار النػػاس ، ولكػػف أمػػي رغبتنػػي وذىبػػت بػػى إلػػى األسػػتاذ فػػي 
المدرسػػة وقالػػت لػػو : إنػػي أريػػد أف ُتعمػػـ ولػػدى القػػرآف والعمػػـو الدينيػػة حتػػى 

، وقبػػؿ أف تنتيػػي العطمػػة ، جػػاءت (ٔ)يػػـو القيامػػةيكػػوف التػػاج عمػػى رأسػػي 
الرسائؿ مف بومباي إلى أمػي ، أف أرسػمي ولػدؾ محمػد عمػر إلػى بومبػاي 
ليتحصػؿ عمػػى الصػؼ السػػادس الدراسػي ولكػػف أمػي لػػـ تأبػو ليػػذه الرسػػائؿ 

بومبػػاي حتػػى جػػاء ابػػف عمػػى وزوج أختػػي ورغأػػب والػػدتي أف ترسػػمني إلػػى 
ابنػػؾ يتػػيـ ويبػػد مػػف إتمػػاـ الدراسػػة ليتحصػػؿ : ألكمػػؿ الدراسػػة ، وقػػاؿ ليػػا

يػػا عمػػى الوظيفػػة حتػػى يسػػتطيع أف يعػػيش ، فأخبرتػػو أنيػػا تريػػد أف تعمػػـ ابن
دنيا ، فممػػا : الػػديف طيػػب ، ولكػػف يبػػد مػػف الػػالقػػرآف والعمػػـو الدينيػػة ، قػػاؿ

: إف اإلنسػاف إذا تعمػـ غضبت غضبًا شػديدًا ، وقالػت ،سمعت دنيا .. دنيا
ؿ ليذا الديف بػخخالص فتػأتى الػدنيا تحػت قدميػو يركميػا ، وعم ديف اهلل 

كمػػا يركػػؿ الكػػرة ، وكنػػت صػػميرًا عنػػدي اثنػػي عشػػر سػػنة ، فتفكػػرت وقمػػت 
في نفسي : كيؼ تكوف ىذه الدنيا الواسػعة مثػؿ الكػرة أركميػا برجمػي ..    
ولػػـ تقبػػؿ كالمػػو وأدخمتنػػي المدرسػػة الدينيػػة وتعممػػت عمومػػًا دينيػػة كثيػػرة ، 

                                                 

(  إيمانػػًا وتصػػديقًا بالحػػديث الػػذي رواه اإلمػػاـ أحمػػد وأبػػو داود عػػف معػػاذ الجينػػي، قػػاؿ: ٔ
: " مف قرأ القرآف وعمؿ بما فيو ، ُألبس والػده  تاجػًا يػـو القيامػة ، ضػوؤه  قاؿ رسوؿ اهلل 

أحسف مف ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكـ، فما ظنكـ بالػذي عمػؿ بيػذا    " ) 
 ( .ٓٙٙ/ٔ –كتاب فضائؿ القرآف –مشكاة المصابي  
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، فتػأتى  تي تريػد أف تميػر فكػرى ، ليػأتي فػي فكػر األنبيػاء وكانت والد
إلػػى بكتػػاب قصػػص األنبيػػاء عمػػييـ السػػالـ وتقػػوؿ يػػا بنػػىأ اقػػرأ عمػػىأ قصػػة 

، وما كاف في بيتنػا غيػر شػمعة واحػدة فتشػعميا وأجمػس  سيدنا موسى 
أماميا كؿ يـو أقرأ عمييا مف كتاب قصص األنبيػاء عمػييـ السػالـ ، ومػرة 

ظمػػػـ تسػػػمع الم بيتػػػي فػػػي.. اليػػػـو : يػػػا ولػػػدىلػػػيعمييػػػا ، فقالػػػت  كنػػػت أقػػػرأ
أف يسػػػػمع كالمػػػػؾ  .. وأنػػػػا أرجػػػػو مػػػػف اهلل كالمػػػػؾ امػػػػرأة واحػػػػدة عجػػػػوز

األلوؼ مف الرجاؿ والنساء ، وقالت: عندما وضعتؾ كانت الساعة الثانيػة 
لى المصحؼ الموجود عمى الػرؼ فػى الحجػرة  عشر لياًل ، فنظرت إليؾ وا 

يعطػػى ىػػذا القػػرآف لولػػدي ، ولمػػا كنػػت صػػميرًا كانػػت  ، ونويػػت أف اهلل 
تقص عمىأ تفسير سورة الكيؼ وتفسير سورة البروج ، ومف صػالحيا أنيػا 

 كانت كمما رفعت يدييا لمدعاء تبكى كثيرًا. 
يتػػػو " غػػػالـ شػػػير " وأراد أسػػػتاذي أف يتػػػرؾ المدرسػػػة ويػػػذىب إلػػػى قر 

تبعػد عػف بومبػاي مسػافة خمسػمائة كيمػو متػر ،  ، وكانػتدليػيبالقرب مف 
بمػػا فتفكػػرت والػػدتي وقالػػت ابف يػػذىب العمػػـ مػػف ولػػدى وأخبػػرت أسػػتاذي 

: ي تحزني ، أنػت دبػري لػو مصػاريؼ السػفر في نفسيا ، فقاؿ ليا األستاذ
ار وأنػػػا آخػػػذه معػػػي فيمكػػػث عنػػػدي لمػػػدة سػػػتة أشػػػير ثػػػـ يمتحػػػؽ بمدرسػػػة د

وكانت مصاريؼ السػفر حػوالي مائػة روبيػة  ،النيضة العربية لمعمـو ديوبند
فأخػػذت تػػدور عمػػى  أىػػؿ القريػػة  ءشػػيجيػػب أمػػي منيػػا  فػػيولكػػف لػػـ يكػػف 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

فقيػػرة مػػف  ىػػيتقتػػرض المائػػة روبيػػة ولػػـ تجػػد أحػػد يقرضػػيا ، يقولػػوف  كػػي
أيف ترد لنا ىذا المبمغ ، فأخذت أمي تبكى حتى يسأر اهلل ليػا ىػذا القػرض 
فأعطتو لألستاذ وذىبػت معػو ، وبعػد أف وصػمنا إلػى قريتػو " غػالـ شػير " 
، جمست عنده أتعمـ ونسينا أف نبعث بالرسالة إلى أمي فكانػت تجمػس كػؿ 

ىػػذا تتحمػػؿ ، ثػػـ يػػـو تبكػػى وتقػػوؿ يػػا اهلل كيػػؼ حػػاؿ ولػػدى ابف ..  وكػػؿ 
ار بعػػػػد سػػػػتة أشػػػػير مػػػػف الدراسػػػػة عمػػػػى يػػػػد أسػػػػتاذي ، التحقػػػػت بمدرسػػػػة د

، فكاف عنػدي شػوؽ لمدراسػة ومطالعػة الكتػب النيضة العربية العمـو ديوبند
فقػػػط سػػػاعتيف ، حتػػػى اليػػػـو اثنػػػيف وعشػػػريف سػػػاعة وأنػػػاـ  فػػػيفكنػػػت أدرس 

ذتني أمػػي ، فػػذىبت بسػػبب المػػرض إلػػى بمػػدي ، فأخػػجػػاءني مػػرض السػػؿ
خذت أمي وأسػرتي يبكػوف ، ، فألى طبيب ألماني ، فقاؿ: ىذا الولد يموتإ

، واتركوني أذىب إلى دار النيضػة العربيػة فقمت ليـ: أنتـ أركبوني القطار
،  سػػػبيؿ اهلل  فػػػي، فمػػػو مػػػت ىنػػػاؾ أمػػػوت شػػػييدًا وأقبػػػر مػػػـو ديوبنػػػدالع

بومبػػػاي ثػػػـ جػػػاءت  فػػػيومكثػػػت سػػػنيف  اهلل  يفانشػػػولكػػػنيـ رفضػػػوا ثػػػـ 
 الخروج فػي سػبيؿ اهلل  فيجماعة الدعوة والتبميغ إلى بومباي ورغبوني 

لمػػدة أربعػػة أشػػير ، ومنػػذ ذلػػؾ الوقػػت وأنػػا فيمػػت ىػػذه الػػدعوة ، وقػػاؿ لػػي 
الشػػيخ / محمػػد يوسػػؼ )رحمػػو اهلل( بعػػد أف عػػرؼ قصػػتي يػػا محمػػد عمػػر 

ى ذلػػؾ الوقػػت معمػػـو وأكمػػؿ دراسػػتؾ ، وفػػلاذىػػب إلػػى دار النيضػػة العربيػػة 
سػػػبيؿ اهلل ، واشػػػتد  فػػػيكانػػػت أمػػػي مريضػػػة ، ولكػػػف قالػػػت اذىػػػب لمدراسػػػة 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

خػػواني وأخػواتي جمسػػوا حوليػا ، وقػػالوا ليػا : نرسػػؿ  المػرض عمػػى أمػي ، وا 
يبنػػؾ محمػػد ليػػأتي ، فقالػػت : ي ، ألنػػي خاليػػة اليػػد ، فممػػا أمػػوت وأذىػػب 

محمد عمر فػى إلى اهلل فيسألني ماذا قدمت ..  فأقوؿ : إني تركت ولدى 
سػػػػبيمؾ ، وبعػػػػد ذلػػػػؾ إخػػػػوتي غسػػػػموىا وغيػػػػروا مالبسػػػػيا ووضػػػػعوىا عمػػػػى 
الفراش ، وكانت قد شمت يػدىا ورجميػا وفقػدت حاسػة الشأػـ وحاسػة البصػر 
، ولكنيػػػا عنػػػدما وضػػػعوىا عمػػػى الفػػػراش ، رفعػػػت نظرىػػػا وقالػػػت : السػػػالـ 

يبػة إنػي أشػـ رائحػة طعميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ثػـ ضػحكت وقالػت : واهلل 
: أنػػت سػػمأمت عمػػى مػػف ..   وضػػحكت .. لمػػاذا ..   قالػػت : ، فقػػالوا ليػػا

سػػػبيؿ اهلل فضػػػحكت  فػػػيرأيػػػت ممكػػػيف وبينيمػػػا ولػػػدى محمػػػد الػػػذى ذىػػػب 
وسػػػممأت عمػػػى المالئكػػػة ، وبعػػػد ذلػػػؾ نطقػػػت كممػػػة التوحيػػػد ي إلػػػو إي اهلل 
محمٌد رسوؿ اهلل ، ثـ فاضت روحيا إلى بارئيػا ، وىػذه نبػذة مختصػرة مػف 
قصػػة العػػالـ الجميػػؿ المجاىػػد فػػي سػػبيؿ اهلل ، وقػػد تحققػػت آمػػاؿ أمػػو فكػػاف 

المجمػػػس الواحػػػد مػػػا يقػػػرب مػػػف خمػػػس مميػػػوف مسػػػمـ ،  فػػػييسػػػمع كالمػػػو 
يجتمعػػوف مػػف أقطػػار األرض كميػػا ، وىػػو يبػػث فػػييـ فكػػر الػػدعوة إلػػى اهلل 

أف يحشػرنا  وحمؿ األمانة ... نسػأؿ اهلل  ويحمميـ مسئولية ديف اهلل 
ياه   مع النبييف والصديقيف والشيداء والصالحيف وحسف أولئؾ رفيقا .  وا 

****** 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  ثناء العمماء عميوثناء العمماء عميو
 ثناء الشيخ محمد يوسف الكاندىموي عميو : 

 خفػػي يػػـو مػػف األيػػاـ دخػػؿ الشػػيخ محمػػد عمػػر غرفػػة الشػػوري والمشػػاي    
يتشاوروف فقاؿ الشيخ محمد يوسؼ )رحمو اهلل( وىػو يشػير لمشػيخ عمػر : 

 ىذا الرجؿ في صحيفتو أرع عشرة مدينة وىي مدف جتامف.
 ثناء الشيخ محمد إنعام الحسن عميو: 

كػػاف الشػػيخ إنعػػاـ الحسػػف  يحػػج بيػػت اهلل وبرفقتػػو الشػػيخ محمػػد عمػػر     
جد النبػػوي اجتمػػع النػػاس البػػالمبور )رحميمػػا اهلل( وعنػػد خروجيمػػا مػػف المسػػ

ليصػػػافحوا الشػػػيخ إنعػػػاـ فصػػػافحيـ وىػػػو ُيشػػػير عمػػػى الشػػػيخ محمػػػد عمػػػر 
)رحمو اهلل( ىذا الشيخ محمد عمر لساف الدعوة في العالـ ومنُذ ذلؾ اليػـو 
ُعػػرؼ الشػػي بػػذلؾ .. وىػػي شػػيادة مػػف شػػيخو وأميػػره بػػؿ أميػػر العػػالـ فػػي 

 اهلل.، وكاف أحؽ بيا وأىميا رحمو والدعوةجيد التبميغ 
 عميو:  )رحمو اهلل(سعيد أحمد خان ثناء الشيخ

ليس ىناؾ واحػد ييػتـ باألعمػاؿ ويمتػـز بوقتيػا مثػؿ الشػيخ محمػد عكػر     
 أشار عميو بيا الطبيب. التيحتى أنو يستعمؿ الدواء في األوقات 

 عميو:  )رحمو اهلل(ثناء الشيخ عبد اهلل البمياوي
دخػػؿ يومػػا غرفػػة الشػػيخ عمػػر بمركػػز الػػدعوة بنظػػاـ الػػديف ، فقػػاؿ: جماعػػة 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

الػػػػػػدعوة شخصػػػػػػاف الشػػػػػػيخ سػػػػػػعيد أحمػػػػػػد خػػػػػػاف ، والشػػػػػػيخ محمػػػػػػد عمػػػػػػػر 
مػػػػػع شػػػػػدة  -البػػػػػالمبوري، فيمػػػػػا صػػػػػورة حقيقيػػػػػة لمػػػػػديف ، فيػػػػػذاف الػػػػػرجالف 

إذا قاما لمبيػاف فيػذىب  المػرض والتعػب، ولكنػي مػع   -مرضيما وتعبيما 
 ف وبينت مرضت.صحتي إذا قمت لمبيا

كػػػاف النبػػػي يثنػػػي عمػػػى أصػػػحابو وي يقػػػوؿ إي  ىكػػػذا إخػػػواني وأحبػػػابي:    
حقػػا فيشػػد ويقػػوي مػػف عػػزائميـ، وىكػػذا الصػػحب الكػػراـ كػػاف ُيثنػػي بعضػػيـ 
عمػػػى بعػػػض، نػػػزع اهلل المػػػؿ مػػػف صػػػدورىـ، وجعػػػؿ فػػػي قمػػػوبيـ المحبػػػة.. 

الصػػفات  وبيػػذا المحبػػة انتشػػروا فػػي العػػالـ يبممػػوف ديػػف اهلل وينشػػروف تمػػؾ
 بيرت العالـ كمو، فدخموا في ديف اهلل أفواجا. التي

 
 
 
 
 

****** 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  محاضرات الشيخمحاضرات الشيخ

    المنيػج الربانػي في الحيػػػاةالمنيػج الربانػي في الحيػػػاة

 
      ا ْْ ِْااَ ِ نينينيِواواَلَ نينيني َوالجِّنينينيِواَوال ْتنيجنينينيوِناواَوسنُينينيوِراِ نينينيذََِواواَوَلنينينيَااااْل نيلنينيني

َُاَ ْ نينينينيَفَلاَ نينينينينِ ِلَواواِ  ااَخَلْ َنينينينيناان ِفنينينينيننآتاَ ْ َِفنينينينيِ اثنيْ نينينينيِوٍ اواّتُْا َرَدْد نَينينينين
ُ َ ا نينيناُتَ نينياِّ َُ نيُ اَفَْنينيوٍناواَ  َْذنيْ اَ ْ نينيٌ ا ٌْ نيني َُ َْنينِ َنِتا نيَل لنينيوااال ُِ َِ النيِاتَ امَ َنينيوااَو

ُِوَا ااْ َنِك ٌِ تِ اوا َلَْذَساالْلُها َِأْ َ  ِّْ ا ِنل ُْ  .  (ٔ)   نَيْع
األرض  فػػػيخمػػػؽ السػػػماوات واألرض والشػػػمس والقمػػػر، ومػػػا  اهلل 

، واإلنسػاف أغمػى ميعًا ، والجنة والنار وما فييمػا، وأىػـ الخالئػؽ اإلنسػافج
المخموقػات ، ولػػيس المعنػػى أف اإلنسػػاف ذو قيمػػة عمػى كػػؿ حػػاؿ ، بػػؿ إنػػو 
ذو قيمػػة ألف فيػػو ايسػػتعداد ليكػػوف ذو قيمػػة ، فػػخف كػػاف جيػػده عمػػى ذاتػػو 

ديف ويػتعمـ عمى منيج صحي  فيسبؽ بعض المالئكة ، فخف خرج ليػتعمـ الػ
، فبمجػػرد الخػػروج تػػأتى فيػػو القيمػػة كمػػا  ، وقػػاؿ رسػػولو  مػػا قػػاؿ اهلل 

                                                 

 ( سورة التيف . ٔ

http://www.google.com.eg/imgres?safe=active&hl=ar&biw=1067&bih=507&tbm=isch&tbnid=8IlVbb5DKzsxnM:&imgrefurl=http://www.toyoraljanheg.com/vb/t114021.html&docid=wYBWPjCuvooYmM&imgurl=http://img02.arabsh.com/uploads/image/2012/08/23/0e3e404266f302.jpg&w=736&h=589&ei=wrriUqbPE42ThQfG-4C4Aw&zoom=1&ved=0CIoBEIQcMBM&iact=rc&dur=407&page=3&start=19&ndsp=11
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

جاء في الحديث " قَػاَؿ َرُسػوؿ المأػِو َصػمأى المأػُو َعَمْيػِو َوَسػمأـَ : " ِإفأ اْلَمالِئَكػَة 
َلَتَضػػػُع َأْجِنَحَتيَػػػا ِلَطاِلػػػِب اْلِعْمػػػـِ ِرًضػػػا ِبَمػػػا َيْصػػػَنُع " رواه أبػػػو دواد والترمػػػذي 

 .(ٔ) رمى وابف ماجة والدا
، قَػاَؿ : قَػاَؿ َعْف  َأِبي ُأَماَمػَة  تستمفر لو ، كما في الحديثوالمالئكة 

َرُسػػوُؿ المأػػِو َصػػمأى المأػػُو َعَمْيػػِو َوَسػػمأـَ : " ِإفأ  المأػػَو َوَمالِئَكتَػػُو َوَأْىػػَؿ السأػػَمَواِت 
َف َعمَػػى َواأَلْرِض َحتأػػى النأْممَػػُة ِفػػي ُجْحِرَىػػا َوَحتأػػى اْلُحػػوُت ِفػػي اْلَبْحػػِر َلُيَصػػم و 

 .(ٕ) رواه الترمذي. ُمَعمِّـِ النأاِس اْلَخْيَر " 
ف جمػػس فػػي ُمصػػاله لينتظػػر الصػػالة فالمالئكػػة تػػدعو لػػو كمػػا فػػي  وا 

لـ تزؿ المالئكػة تصػمى عميػو مػا داـ فػى ُمصػاله ، الحديث المتفؽ عميو " 
 .  (ٖ)"  ما لـ يحدث، تقوؿ: الميـ صؿ عميو ، الميـ ارحمو

ف اجتيػد عمػى عمى ذاتو عمػى مػنيج صػحي  ، و كؿ ىذا ألنو اجتيد  ا 
، واجتيػػػػد عمػػػػى األشػػػػياء والمخموقػػػػات ، فاألشػػػػياء غيػػػػر ذاتػػػػو ونسػػػػى نفسػػػػو

ا  تصػير ليػػا قيمػػة عنػده ، وُيصػػب  ي يسػػاوى شػيئًا ، قػػاؿ الحػػؽ  ْْ َوَلَ نيني
نينيوَناِ نَيني َُ افنيلنينيوٌبا اتنَيْفَ  ٌْ اَواِن نينيِساَبنُيني نيني ِّ َْ ٌَاَكًنينيناًاِ نينيَ اا نينيَْ ََ ََِ اَذرَ ْ نَينينا ٌْ ناَوَبنُيني

                                                 

 –بػػاب فضػػؿ العمػػـ  –، ريػػاض الصػػالحيف  ٗٚ/ٔ –كتػػاب العمػػـ  –( مشػػكاة المصػػابي  ٔ
 .   ٜٚٗصػ 
 . ٗٚ/  ٔ –كتاب العمـ  –( مشكاة المصابي  ٕ
 .  ٖٓٗصػ  –باب فضؿ انتظار الصالة  –(  رياض الصالحيف ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ُعوَناِ نَينينا ُولَْنينيَ اَكن َ نيَعنينينِما نَينيْلا َُ امَذاٌنا اَتِْفنيني ٌْ نينيُ وَناِ نَينيناَوَبنُيني َِ ِْنينيُوٌا اتنُيْ   َ
ٌُااْلَغنِ ُلوَنا اَ َضلُّا ُولََِْ اُل ٌْ  . (ٔ) ُل

، ذلػؾ الوقػت فػي ءشػيواإلنساف يسقط مف عيف غيػره ، وتجػده أدنػى 
وتجػػػده ُيْقتَػػػْؿ مػػػف أجػػػؿ قطعػػػة مػػػف األرض ، مػػػف أجػػػؿ المػػػاؿ ، مػػػف أجػػػؿ 
أشػػػياء بسػػػيطة ، أصػػػب  اإلنسػػػاف أدنػػػى مػػػف األرض ، مػػػف الوظيفػػػة ، مػػػف 
الماؿ ، متى صار ىػذا ..   .. لمػا صػرؼ جيػده عػف نفسػو واجتيػد عمػى 

 الخالئؽ األخرى َفَضؿ أ وفقد قيمتو. 
بطريػػػػؽ الرحمػػػػة والبركػػػػة ، فالطائفػػػػة التػػػػي تتمسػػػػؾ   النبػػػػيوُبِعػػػػَث 
، تكوف ذو قيمػة ، وتجمػب الرحمػة مػف اهلل  وسنة النبي  بأوامر اهلل 

وىػو الػديف ، وفيػو  ، ألنيـ أحيوا طريؽ األنبياء ، والذي جاء بو النبػي 
 قدرة اهلل وقوة اهلل . 

،  أمػػػاـ الػػػديف ألف فيػػػو قػػػوة اهلل  ءشػػػيجميػػػع الخالئػػػؽ ي تسػػػاوى 
 ليس ليا نياية .  وقوة اهلل 

فػػػالعزة والذلػػػة، واألمػػػف والخػػػوؼ، والطمأنينػػػة والقمػػػؽ، والفػػػرح والتػػػرح، 
والصػػػػػحة والمػػػػػرض، والحيػػػػػاة والمػػػػػوت، والمنػػػػػى والفقػػػػػر، وصػػػػػالح الحيػػػػػاة 

 ويستعمميا كيؼ يشاء.  وفسادىا، ومنافع األشياء ومضارىا، بيد اهلل 
                                                 

 . ٜٚٔابية  –( سورة األعراؼ ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 فػػػي المػػػار بػػػالعنكبوت، وحفػػػظ إسػػػماعيؿ  فقػػػد حفػػػظ اهلل نبيػػػو 
 تحت السكيف ، وأىمؾ النمرود ببعوضة عرجاء .

أف يصػػػػػم  الحيػػػػاة جعػػػػػؿ ترتيػػػػػب فػػػػي العػػػػػالـ ونشػػػػػر  لمػػػػا أراد اهلل 
 ،ومػػػػف األرض الميػػػػاه ،السػػػػبب ) أخػػػػرج األشػػػػجار، ومػػػػف األشػػػػجار الثمػػػػار

 ثـ تزوج فزاد اهلل مف نسمو.، خمؽ اإلنساف المنيوخمؽ المني، ومف 
نػػػػرى نتيجػػػػة األشػػػػياء واألسػػػػباب الظاىريػػػػة، واهلل أظيػػػػر قدرتػػػػو بػػػػيف  

 ُيثمره ، فالفاعػؿ ىػو اهلل األسباب، فالفالح ُيمقى البذر في األرض واهلل 
 .   جؿ جاللو

ولكف اإلنساف ينسى ، يقوؿ أنا زرعػت البػذر فجػاء الثمػر، أنػا فتحػت 
 ىلاسََعنِ نينينينيِها َ نْينينينيناا نيْلذنيَْظنُينينينيِ اان ِفنينينينينن  الػػػػدكاف فجػػػػاء المػػػػاؿ، يقػػػػوؿ اهلل 

ََِِ نينينينا نينينيناَ  نينينينَاَو ََ َنينينيناِ ذ نينينينااَصنينينيَ نَاُّتْاَ نينينيَ ْ ََنااَ ْرَأاَ نينينيَ نَا َأَ َ جنيْ َُ ََنااْل َصنينينيَ  نيْ
ا ٌْ ًِنينينينينيناْلُ نينينينيني نينينينينيً اَو َ نَينينينينينَاْ َجن ََ ُْْل نينينينينينَاَو َنِك ا ََ ِِ ا َْ َوَفْضنينينينينيً نَاَوزَتنيُجو نًينينينينيناَوَدنينينينينيغَاَوَ نينينينيني

َْنينينينخْا َا نينينيِجَذااَ نينينينَاِتاال ٌْ نينينيْ اُاَوِ َ نيَعنينينينِ ُ  َُ ااْل فالحقيقػػػة أف  (ٔ)  ُ َاتنينينينيْوَماتَِفنينيني ُّ

 .   الفعاؿ ىو اهلل 
فػػػػادعى  النمػػػػرود أنػػػػو يحيػػػػى  ،بالػػػػدعوة لمػػػػا قػػػػاـ سػػػػيدنا إبػػػػراىيـ 

ْلنينيَ اِ ْذا ويميػت 
ُ
َُااللنينيُهاا  ٌَآتارَ ِّنينيِهاَ ْنامثنين َ َلَْاثنينينيَ اِ ىَلاالنيِاياَ نينينْجا ِ نيني َاِلذ

                                                 

 . ٕٖ:  ٕٗابيات مف  –(  سورة عبس ٔ
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ٌُاَرِّبَِّا ٌُافَنَلا ِ ني َاِلذ اْلِاياُُيِْذياَوُّيِذُتافَنَلا َ َناُ ْ ِذياَو ُِ ذنيُتافنينَلا ِ نيني َاِلذ
نيَتاالنيِاياا َِ ْغنيِ ِبا نيُ 

َ
ْش ِِقا نيْأِتاِ نَيناِ نيَ اا 

َ
ِساِ َ اا  ُْ  جناالْلَهاتَْأِتا ِنلْش

ُِوَا ِْياالَ نينيْوَماالظنينينِل نيني َْ أعطػػى اإلنسػػاف قػػوة بسػػيطة  (ٔ)  َكَفنينيَ اواللنينيُهاَ اتنَي

 محدودة لوقت محدود فقاؿ أنا الفاعؿ. 
جعؿ لإلنساف الخيار في اسػتعماؿ أعضػائو ، إمػا فػي طاعػة  اهلل 

ما فى معصية اهلل  اهلل   .   ، وا 
 جعؿ في اإلنساف قوتاف :  فاهلل 

 .   قوة المعصية( 2)   . قوة الطاعة( 1)
ناُ ُجوَرَلناَوثنيْ َواَلنَو نَيْفٍساَوَ نا قاؿ تعالى  ََ           (ٕ)  َ ْواَلناوا ََأْبََُ

وفػػػػى جميػػػػع المخموقػػػػات قػػػػوة واحػػػػدة ىػػػػى قػػػػوة الطاعػػػػة ، فػػػػخذا أمػػػػر 
اَوتنَيْفَعلنيوَنا المالئكة فال يعصوف ، قاؿ تعالى  ٌْ َُوَناالْلَهاَ نا ََ نيَ ُل  اتنَيْع

َ نينينيناتنينينينيْوَ ُ ونَا
ذا أمػػػر السػػػماء واألرض فػػػال يعصػػػوف قػػػاؿ تعػػػالى  (ٖ) ُّتْا وا 

ِِْجَذناَسْوِنًا َْواَكْ لنينًا نِااَوِلَياُدَخنٌنا نيَ نَلاَبَناَوِلْْلَْرِأاا َُ اْ جنيَوىا ىلاالِْف

                                                 

 .  ٕٛ٘ابية  –( سورة البقرة ٔ
 .  ٛ،  ٚابيتاف  –( سورة الشمس ٕ
 .  ٙابية  –( سورة التحريـ ٖ
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َنينيناسنينينِِِعوَا ، إي اإلنسػػاف فمػػنيـ مػػف وىكػػذا كػػؿ المخموقػػات (ٔ)  فَنلَجنينينا َثنيذنيْ

النيُهاَ نيْ ا ُيطيع ، ومنيـ مف يعصى ، قػاؿ تعػالى  ُْ َ َلَْاثنينيَ اَ ْنااللنيَهاَتِْفنيُج
ِ نينينينينينُلا َْ نينينينينيُ اَوالُُّجنينينينينيوُماَوا َُ ُساَواْلَ  ُْ نَواِتاَوَ نينينينينيْ آتاا رأاَوالْشنينينينيني َُ ٓتاالِْفنينينينيني

َِا ا َْ اوََكًٌِناِ َ االَْنِساوََكًٌِناَ ني ُوابُّ ْْ نيِ اَوالْشَجُ اَوال َِ َلْذنيِهااْلَعنيَااُباَوَ نيْ اُت
ناَلُهاِ ْ اُ ْ  ٍِماِ ْناالْلَهاتنَيْفَعُلاَ ناَتَشناُا َُ الْلُهاَ 

(ٕ) . 

فمػػػو أظيػػػر اإلنسػػػاف قػػػوة الطاعػػػة واجتيػػػد عمييػػػا ، فػػػاهلل يجعػػػؿ حيػػػاة 
ف عصػى ربػو فػاهلل يميػر العػالـ ويفسػد الحيػاة ،  العػالـ رحمػة وطمأنينػة ، وا 

نينينيَ ا قػػػاؿ تعػػػالى  ََ ِْياالَنينينينِساَظ اَواْلَ ْمنينينيِ اِبنَينينيناَكَِفنينينيَ ْتا َتنينيني اْلَفَِفنينينينُدآتااْل نينينيني ِّ
اتنَيْ ِ ُعونَا ٌْ َُ ُلوااَلَعْل ُِ َِ ا نَيْعَضااْلِايا ٌْ َُ  . (ٖ) لُِذِاتَ 

وترتيػب الحيػػاة عمػػى الطاعػػة وعمػى المعصػػية ، إف أطػػاع لػػو الجنػػة ، 
ف عصى فمو النار وكؿ األشياء ي تفعؿ   .   إي بخذف اهلل  ءشيوا 

 .  النار مثؿ سيدنا إبراىيـ  فيفخف أراد الحياة .. ُيحيى 
ف أراد أف ُييمػػػؾ .. أْىمػػػؾ فػػػػي المػػػاؿ والجػػػاه ، مثػػػػؿ مػػػا فعػػػؿ مػػػػع        وا 

ف أراد أف يفسده   الماؿ أفسده .  فيفرعوف وىاماف وقاروف ، وا 

                                                 

 . ٔٔابية  –( سورة فصمت ٔ
 .  ٛٔابية  –( سورة الحج ٕ
 .  ٔٗابية  –( سورة الرـو ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 والقوة نوعان : 
 . ( قوة الخالؽ ٕ)  ( قوة المخموؽ . ٔ)

 والخزائن نوعان : 
    .   ) خزائف المخموؽ ( محدودة وتنفذ خزائف( ٔ)
َوِ ْناِ نينيْ اَ نينيْيٍااِ  ا : قػػاؿ تعػػالى  خػػزائف لػػيس ليػػا حػػدود ي تنتيػػي( ٕ)

ٍراَ ْعُلومٍا َْ َْ َناَخ َاَُُِِهاَوَ نا نُيَني ِّلُُهاِ  اِ َ  َِِْ (ٔ)  . 

فقوة المخموؽ بالنسبة لممخموؽ ليا قيمة، ألف القوة تختمؼ فيما بيػنيـ 
، ىػػذا أقػػوى منػػى ، وأنػػا أقػػوى مػػف فػػالف .. وىكػػذا .. ولكػػف جميػػع القػػوى 

 ي تساوى شيئًا .  أماـ قوة اهلل 
نياية اإلنساف وصمت إلى مادة الكيماويػة ، ولػـ تصػؿ إلػى السػماء ، 

 ولـ تصؿ إلى الشمس . 
واء أشػػػػد مػػػػف القػػػػوة الكيماويػػػػة ، فمػػػػو تزلزلػػػػت األرض أو والمػػػػاء واليػػػػ

ىاجت الريػاح أو نػزؿ المػاء كيػؼ يكػوف الحػاؿ ..   انظػر إلػى قػـو سػيدنا 
 .  (ٕ) َفَفَتْحَنا أبواَب السأَماِء ِبَماٍء ُمْنَيِمرٍ  قاؿ تعالى  نوح 

َِنينٌدا ما استطاعوا أف يقابموا الػري  قػاؿ تعػالى  وقـو عاد  َو َْ نينا

                                                 

 .  ٕٔابية  –( سورة الحجر ٔ
 .  ٔٔابية  –( سورة القمر ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَ نينيْ َمالَذنينينٍلاَوَ َن ِذنينيَ ا تنينينمااا ٌْ َِ َِلنينيْذ َِنثِذنينيٍ اواَ نينيْلَ َلنا اَصْ َصنينيٍ ا ٍَ  نينيُأْلِلُ واا نيني ِت
 .  (ٔ)  ُ ُِفو نًا

مػػػا اسػػػتطاعوا أف يسػػػتقيموا أمػػػاـ الزلزلػػػة ،  وقػػػـو سػػػيدنا شػػػعيب 
فكما أف األقواـ السابقة لـ يستطيعوا أف يقابموا األشياء فكػذلؾ النػاس اليػـو 
مػػػا يسػػػتطيعوا أف يقػػػاوموا ) المػػػاء .. الػػػري  .. الزلزلػػػة ( بػػػؿ فػػػي أقػػػؿ مػػػف 

 يزلزؿ البالد ويدمرىا . خمس دقائؽ اهلل 
الكيميائيػػة ، وبعػػض القػػوى ي فالمػػاء واليػػواء والنػػار، أقػػوى مػػف القػػوة 

ُترى وىى أقوى مف الخالئؽ كميػا وىػى المالئكػة وقوتيػا فػوؽ العقػؿ ولػيس 
اثنيْعِ ُلونَا يقوؿ  خالؼ العقؿ اهلل  ٌْ اثنيجنيَفْ ُ ون   ،َلَعْلُ  ٌْ  .   َلَعْلُ 

وبعض الناس يتبع عقمو فقط .. وبعض الناس يتبػع عقمػو تحػت أمػر 
 ، والذى يتبع عقمو فقط يضؿ ضالًي مبينًا .  اهلل 
أرسؿ األنبيػاء عمػييـ  الناس يقولوف ىذا خطأ وىذا صحي  ، واهلل      

 السالـ ليفصموا . 
 والذى يقوؿ ي تستعمؿ العقؿ بالمرة .. ىذا غير صحي  .      
وعقػػػوؿ األنبيػػػاء فػػػوؽ عقػػػوؿ العقػػػالء.. وحيػػػث ينتيػػػي عقػػػوؿ األنبيػػػاء      
 .    النبيقؿ يبدأ ع

                                                 

 .  ٚ ، ٙابيتاف  –( سورة الحاقة ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 حده ؛ ُيعطينا النتيجة الصحيحة .  في ءشيوالعقؿ لو حدود ، وكؿ      
فيجػػػػب عمػػػػى اإلنسػػػػاف ، أف يسػػػػتعمؿ عقمػػػػو ؛ وي يعتمػػػػد عميػػػػو ، بػػػػؿ      

 يعتمد عمى الوحي حتى ي يضؿ . 
ـُ بشئوف دنيػاكـ ، كمػا فػي قصػة تػأبير النخػؿ  في      الدنيا أنتـ أعم

(ٔ) ..
 أما في الديف فاهلل ورسولو أعمـ . 

 المادة ي تنفع إي إذا قامت قوة الروح .     
قػػوة المػػادة فعتػػوا .. ولمػػا أراد  فػيقػاروف وفرعػػوف وىامػػاف .. وصػػموا       

                                                 

 ( كما في صحي  مسمـ : عف موسي بف طمحة عف أبيو قػاؿ : مػررت مػع رسػوؿ اهلل ٔ
بقـو عمي رءوس النخؿ فقاؿ : " ما يصنع ىؤيء "   فقالوا : يمقحونػو، يجعمػوف الػذكر 

: " مػػا أظػػف يمنػػي ذلػػؾ شػػيئًا ، قػػاؿ : فػػأخبروا  فػي األنثػػى فػػتمق  ، فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
رسػوؿ اهلل صػمي اهلل عميػو وسػمـ بػذلؾ ، فقػاؿ إف كػاف يػػنفعيـ  بػذلؾ ، فتركػوه ، فػُأْخبر

ذلؾ فميصنعوه فخني إنما ظننت ظنًا فال تؤاخػذوني بػالظف ، ولكػف إذا حػدثتكـ عػف اهلل 
 " .   شيئا فخذوا بو ، فخني لف أكذب عمي اهلل 

ـَ نبػي اهلل  ، المدينػػة وىػـ يػػأبروف النخػػؿ  وفػي روايػػة : عػف رافػػع بػف خػػديج قػاؿ : َقػػِد
فقاؿ : " ما تصنعوف "   قالوا : كنا نصػنعو ، قػاؿ : " لعمكػـ لػو لػـ تفعمػوا كػاف خيػرًا " 
، فتركػػوه ، فنفضػػت أو نقصػػت ، قػػاؿ : فػػذكروا ذلػػؾ لػػو ، فقػػاؿ : " إنمػػا أنػػا بشػػر ، إذا 
ذا أمرتكـ بشيء مف رأيي فخنما أنػا بشػر " قػاؿ :  أمرتكـ بشيء مف دينكـ فخذوا بو ، وا 

، مػر بقػـو ُيمقأحػوف ،  . وفي رواية أخري : عف أنػس أف النبػي  عكرمة أو نحو ىذا
فقاؿ : "  لو لـ تفعمػوا َلَصػُمَ   " قػاؿ : فخػرج شيصػًا ، فمػر بيػـ ، فقػاؿ : " مػا لػنخمكـ 
  " قػػالوا: قمػػت : كػػذا وكػػذا ، قػػاؿ: " أنػػتـ أعمػػـ بػػأمر دنيػػاكـ "  ) انظػػر صػػحي  مسػػمـ 

 (.ٙٔٔ/٘ٔشرح النووي 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 .   ءشيأف يبطش بيـ فما نفعيـ  اهلل 
.. فمعظػػػػػـ األنبيػػػػػاء عمػػػػػييـ السػػػػػالـ كػػػػػانوا  ديػػػػػف اهلل  فػػػػػيوالنجػػػػػاة      

، فػػخذا كػػاف نظػػاـ الميػػػب  مستضػػعفيف ، ولكػػف كانػػت معيػػـ نصػػرة اهلل 
خالفنا فما شئ ينفعنػا .. ففرعػوف مػا نفعتػو قوتػو الظاىريػة أمػاـ قػوة سػيدنا 

ِ ْناَلنينيُو ِاا اإليمانيػػة .. فرعػػوف معػػو جنػػوده وأسػػمحتو وقػػػػاؿ  موسػػى 
الََنينيناَلغنينينِِظُونَاَلِشنينيْ ِذَ ٌ افَِلذلنينيوا ٌْ نيني َُ سػػرائيؿ خرجػػوا وىػػـ إ اوبنػػو  (ٔ)  َناواَو ِ نْي

ي ينفعػػػو  أف الػػػذي يفقػػػد أسػػػباب اهلل  .. ليظيػػػر اهلل فاقػػػديف األسػػػباب
 .  ءشي

ي يؤاخػػذ مػػرة واحػػدة ، بػػؿ يأخػػذ أخػػذًا خفيفػػًا ثػػـ ُيْمِيػػَؿ ، كمػػا  فػػاهلل      
مػػػػرت األحػػػػواؿ ببنػػػػي إسػػػػرائيؿ ليتنبيػػػػوا ) القمػػػػؿ .. الضػػػػفادع .. الػػػػدـ .. 

 الجراد .. ىكذا .. ( .
ليدعو ليـ اهلل ، فػخذا  إذا جاء العذاب يتوجيوف إلى سيدنا موسى     

 .  عنيـ ، عادوا إلى ما كانوا عميو دفعيا اهلل 
، ويػػػزداد صػػػبرًا فػػػي ـالػػػنع فػػػيإذا كػػػاف اإلنسػػػاف صػػػالحًا يػػػزداد ُشػػػكرًا      

 البالء . 
ذا كاف اإلنساف      ، ويجػزع ويضػجر الػنعـ فػيغير صال  يزداد تكبػرًا  وا 
 البالء .  في

                                                 

 .  ٘٘،  ٗ٘ابيتاف  –( سورة الشعراء ٔ
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سػػواء فػػي  ءشػػي، ي يتػػأثر بػػأي  الػػذي يمشػػى عمػػى طريػػؽ النبػػي      
، ويمػر مػػرورًا بػيف ىػذه األحػػواؿ ، فػالمؤمف وغيػر المػػؤمف الػبالء أو النعمػة

 الدنيا بيف النعيـ والبالء . فييمر 
فػػػى ىػػػذا الػػػبالء ،  الصػػػال  إذا جػػػاءه الػػػبالء فصػػػبر ، فرحمػػػة اهلل      

ف جاءه النعيـ فيذه رحمة اهلل   .  وا 
 والكػػػػػافر يأتيػػػػػو الػػػػػبالء لمعػػػػػذاب ، والنعمػػػػػة لالسػػػػػتدراج قػػػػػاؿ تعػػػػػالى      

ُُونَا اِ ْ اَ ْذُثا اتنَيْعَل ٌْ َُ رُِ  ْْ . فرعوف  (ٔ) َواْلِاتَ اَكْا ُوااِ آتنثََِناَ ََِْفَج

اسػػػتدرج مػػػرًة بعػػػد مػػػرة ، وُأخػػػَذ أخػػػَذ عزيػػػز مقتػػػدر ، ومػػػا نفعػػػو إيمانػػػو عنػػػد 
مَ َْنينيُتا َ نْينيُها ا ِلنينيَهاِ  االنينيِايامَ َنينيْتا نينيِها نَيَنينيواِ ْ نيني اِذَلاَو َ نَينيناِ نينيَ ا  المػػرؽ 

ُِوَا ُُِْفِل  .(ٕ) اْل

اهلل خمػػؽ أشػػياء ليػػا قػػوى ، ولكنيػػا ي تُػػرى مثػػؿ المالئكػػة ، فالمالئكػػة 
عنػػدما يػػنفخ نفخػػًة واحػػدًة  أقػػوى مػػف األرض ومػػف السػػماء ، فخسػػرافيؿ 

أقػػوى مػػف إسػػرافيؿ ؛ مػػف حيػػث  يػػدمر كػػؿ شػػئ فػػى األرض ، وجبريػػؿ 
مالئكػة ، ولمػا ُأِمػَر القوة الروحانية ، وأقوى مف جميع المالئكة ألنػو سػيد ال

أف يخسػػػػؼ بقػػػػرى لػػػػوط ، أخػػػػذىا عمػػػػى ريشػػػػٍة مػػػػف جناحػػػػو ، وحمميػػػػا إلػػػػى 
السػػماء ، حتػػى سػػمع أىػػؿ السػػماء ، صػػياح الديكػػة ، ونبػػاح الكػػالب ، ثػػـ 

                                                 

 .  ٕٛٔابية  –( سورة األعراؼ ٔ
 .  ٜٓابية  –( سورة يونس ٕ
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 جعؿ عالييا سافميا ، فيذه قوة ريشة جناح   فكيؼ بقوتو..   
،  الروحانيػة ، أقػوى مػف قػوة جبريػؿ   النبػيجعؿ قوة  واهلل 

 .  حيث وصؿ ليمة اإلسراء والمعراج إلى مكاف لـ يصمو جبريؿ
اخػػتص فػػي حبػػٍة واحػػدٍة ثمػػاٍر كثيػػرٍة إلػػى األبػػد، أخفػػى  كمػػا أف اهلل      

 النعيـ لإلنساف إلى األبد ، والعذاب إلى األبد . 
ذا اسػػتعممو لطيػػي       إذا اسػػتعمؿ اإلنسػػاف الكبريػػت لمضػػوء يضػػيء ، وا 

ذا اسػػػتعممو فػػػي البتػػػروؿ يحػػػرؽ اإلنسػػػانية، الطعػػػاـ يطيػػػى .. وىكػػػ ذا.. ، وا 
 فالكبريت فيو شعمة تحرؽ اإلنسانية، وشعمة تصم  حياة اإلنسانية. 

وعمػػػػى  فػػػػخذا اسػػػػتعمؿ اإلنسػػػػاف أعضػػػػاءه عمػػػػى حسػػػػب أوامػػػػر اهلل      
بيتػػو فمخفػػي وراء ذلػػؾ  فػػيفػػي متجػػره .. فػػي وظيفتػػو ..  مػػنيج النبػػي 

بػػر .. والراحػػة يػػـو القيامػػة .. وكػػاف رحمػػػًة الق فػػيراحػػة القمػػب .. والراحػػة 
 لمعالميف .

، ومػػنيج  والعكػػس إف اسػػتعمؿ أعضػػاءه ، عمػػى خػػالؼ أمػػر اهلل      
اإلنسػاف فسػاد  فػي، واعتمد عمػى نفسػو .. عمػى مالػو .. فمخفػي  النبي 

العالـ كمو " القتؿ .. الفساد .. الحروب .. الزيزؿ .. الخػوؼ .. القمػؽ .. 
ِْيا الحيػػرة .. قػػاؿ تعػػالى  اَواْلَ ْمنينيِ اِبنَينيناَكَِفنينيَ ْتا َتنيني نينيَ ااْلَفَِفنينينُدآتااْل نينيني ِّ ََ َظ

غيػػر محمػػػو كمػػػا  فػػػيلمػػػاذا ..  ألف اإلنسػػاف اسػػػتعمؿ جسػػده  (ٔ)  الَنينينس
                                                 

 .  ٔٗابية  –( سورة الرـو ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 غير محمو.  فياستعمؿ الكبريت 
يمشػى مػف العػراؽ إلػى المدينػة . ويقػوؿ إنػي  رجؿ زمف عمر  في     

رأيػػت النػػاس كميػػـ كػػأنيـ أبنػػاء أٍب واحػػد وأـ واحػػدة كػػؿ واحػػد يتنػػافس فػػي 
، والظعينػػة تػػأتى مػػف الحيػػرة إلػػػى السػػفر فػػيالضػػيافة ومػػا شػػعرت بالتعػػب 

 مكة لتطوؼ بالبيت ، ي تخاؼ أحد يمد يده إلي حرمتيا. 
 رجعت ىذه الحياة .  النبيفخذا أحيينا طريؽ      
إلػػى القػػدس ، ليمػػة اإلسػػراء وجػػد األنبيػػاء عمػػييـ  لمػػا وصػػؿ النبػػي      

ـأ أئمػة اإلنسػانية كميػا ، بػيف اهلل   السالـ ، فصمى بيػـ ركعتػيف ، فممػا أ
لو كػاف موسػى  " ، وقاؿ  لنا أنو نسخ الطرؽ كميا إي طريؽ النبي 

ـَ النبي  (ٔ) " اتباعيحيا ما وسعو إي   قيادة العالـ كمو .  وُسِم
صػػػػعد إلػػػػى السػػػػماء ، ولػػػػـ ينػػػػزؿ عمػػػػى القمػػػػر ، وي عمػػػػى   النبػػػػي     

الشمس ، ىذه السيارات مثؿ الطرؽ المتشعبة ، الكفرة صػعدوا عمػى القمػر 
 فقط بخشارة إصبعو ، انشؽ القمر نصفيف .  ، ولكف النبي 

الذيف وصموا إلى القمر قالوا: رأينا الػدنيا مثػؿ الكػرة، قمنػا: الػدنيا مثػؿ      
 الكرة فكيؼ يقتتموف عمييا       

، قػد أخبرنػػا قبػؿ أربعػػة عشػر قرنػػًا  ونحػف سػػعادتنا أف نبينػا محمػػد      

                                                 

بػاب ايعتصػاـ بالكتػاب  –مشػكاة المصػابي   –(  رواه أحمد والبييقي في شعب اإليمػاف ٔ
 . ٖٙ/  ٔ –والسنة 
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مػا سػقى كػافرًا منيػا  " لو كانت الدنيا تعدؿ عند اهلل جناح بعوضة ،قاؿ : 
 . (ٔ) وابف ماجة  والترمذياه أحمد رو  شربة ماء " 

فمػػػو وصػػػموا إلػػػى المػػػريخ لوجػػػدوىا ي تسػػػاوى جنػػػاح بعوضػػػة .. ولمػػػا 
 ، وتأثير األعماؿ .و إلى السماء، رأى الجنة والنارعرج ب
ولمػػػا وصػػػؿ إلػػػى سػػػدرة المنتيػػػى سػػػمع صػػػريؼ األقػػػالـ عمػػػى المػػػوح  

، فحيػػث انتيػػت قػػوة  المحفػػوظ.. ووصػػؿ إلػػى مكػػاف لػػـ يصػػمو جبريػػؿ 
الجسػدية والروحيػة فمألسػؼ نحػف  ، بدأت قوة سيدنا محمػد  جبريؿ 

ا ذااَلنينينينينينيَوىاواَ نينينينينينيناَضنينينينينينيْلا . قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى  مػػػػػػا عرفنػػػػػػا قيمتػػػػػػو  ٌِ َوالنينينينينينيَْْج
ََْوى اَوَ نا ٌْ  .  (ٕ)  َصنِ ُ ُ 

أخبػػار الػػدنيا تحتمػػؿ الصػػواب والخطػػأ ، وعمػػى تمػػؾ األخبػػار تتحػػرؾ 
البحػػػػار .. ولكػػػػف أخبػػػػار  فػػػػيالعػػػػوالـ وتطيػػػػر الطػػػػائرات ، وتجػػػػرى السػػػػفف 

األنبيػاء لػيس فييػا احتمػاؿ الخطػأ ، فػنحف لسػنا بحاجػة إلػى التجربػػة ، ألف 
 ، فيو حؽ .  ما جاء بو النبي 

والجػوع والعطػش يوعػد سػراقة  ففي رحمة اليجرة وأثناء المشقة والتعػب
ابػػف مالػػؾ بسػػواري كسػػرى ، وأف يتػػزوج بنػػت كسػػرى ، ويتحقػػؽ مػػا وعػػد بػػو 

 .    النبي 
                                                 

 .ٖٔٗٔ/ ٖ –كتاب الرقاؽ  –(  مشكاة المصابي  ٔ
 .  ٕ،  ٔابيتاف  –( سورة النجـ ٕ
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أىؿ المادة يجربوف ، ويأتي آخر ويقوؿ : ىذا خطػأ ، ىػذا صػحي  ،      
، (ٔ)ولو كاف في المضػب  فيو مف عند اهلل  ولكف ما جاء بو النبي 
َِِ ااْبََوىاواِ ْناُلنيَواِ  اَوْ نيٌياتنُيوَ  َوَ نا ولو كاف في السرور  ا َُ  تنَيَِْط

 (ٕ)  وجبريؿ  يأتي بالوحي وىو ذو مرة ، أي : ذي قػوة أصػمية ، وي
 (ٖ)  ُ طنينينينٍَثاَّتْا َِ نينينيوٍا يسػػػتطيع أف ُيػػػدخؿ كممػػػة واحػػػدة عمػػػى الػػػوحى . 

 وكاف المعراج بالروح والجسد في اليقظة . 
َ نينينيناَكنينينيَاَبااْلُفنينينيَواُداَ نينينينا رأى مػػػف آيػػػات ربػػػو الكبػػػرى  ورسػػػوؿ اهلل      

ََِل اَ ناتنَيَ ى نُرو َُها َُ ارََ ىاِ ْ امتنَينِتاإلى قولو تعالى  .. رََ ىاوا َ نيُج ْْ ََاَلَ 
 الجنة ورأى المعذبيف في النار .  فيرأى المنعميف  (ٗ)  رَ ِِّهااْلُ  نيَْ ى

،  ورسػػػػػػػولو  ، فيمػػػػػػػا أخبػػػػػػػر بػػػػػػػو اهلل يقػػػػػػػوؿ النػػػػػػػاس: ويتمػػػػػػػاروف     

                                                 

أنػو قػػاؿ :  –رضػى اهلل عنيمػػا  –( كمػا فػي الحػػديث عػف عبػد اهلل بػػف عمػرو بػػف العػاص ٔ
وأريػػد حفظػػو فنيتنػػي قػػريش ، وقػػالوا :    كنػػت أكتػػب كػػؿ شػػيء أسػػمعو مػػف رسػػوؿ اهلل

لرضػا بشر يتكمـ في المضػب وا ، ورسوؿ اهلل  تكتب كؿ شيء تسمعو مف رسوؿ اهلل 
وقػػاؿ : " أكتػػب فػػو الػػذي نفسػػي بيػػده مػػا    قػػاؿ : فأمسػػكت ، فػػذكرت ذلػػؾ لرسػػوؿ اهلل 

وقػاؿ  ٗٓٔ/ ٔ  –خرج منػو إي  حػؽ وأشػار بيػده إلػى فيػو ) أخرجػو الحػاكـ فػى المسػتدرؾ 
 صحي  اإلسناد ولـ يخرجاه ، وأخرجو أبو داود في باب كتابة العمـ والدا رمى (. 

 .  ٗ،  ٖابيتاف  –( سورة النجـ ٕ
 .  ٕٔابية  –( سورة التكوير ٖ
 .  ٛٔ:  ٔٔابيات  –( سورة النجـ ٗ
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القبػر  وجػدنا القبػور فييػا العظػاـ ومػا رأينػا فييػا  فػي: أيػف العػذاب ويقولوف
ََِل اَ ناتنَيَ ى  شيئًا . يقوؿ اهلل  نُرو َُها َُ  .    َ نيُج

صػػػالة  فػػػيالمعػػػراج فقػػػط ، يػػػرى الجنػػػة والنػػػار، بػػػؿ مػػػرة  فػػػيولػػػيس      
َعػػْف َعاِئَشػػَة َزْوِج الّنبِػػّي صػػمى ف ،الكسػػوؼ تقػػدـ وتػػأخر ثػػـ أخبػػرىـ بمػػا رأى

اهلل عميػػػو وسػػػمـ. َقالَػػػْت: َخَسػػػَفِت الّشػػػْمُس ِفػػػي َحَيػػػاِة َرُسػػػوِؿ المّػػػِو صػػػمى اهلل 
ـَ  عميػػو وسػػػمـ. َفَخػػػَرَج َرُسػػػوُؿ المّػػػِو صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ ِإلَػػػَى اْلَمْسػػػِجِد. َفقَػػػا

الّنػػاُس َوَراَءُه. فَػػاْقَتَرَأ َرُسػػوُؿ المّػػِو صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ ِقػػَراءًة َوَكّبػػَر َوَصػػّؼ 
ـّ َرفَػػَع َرْأَسػػُو َفقَػػاَؿ: "َسػػِمَع المّػػُو ِلَمػػْف  ـّ َكّبػػَر َفَرَكػػَع ُرُكوعػػًا َطػػِوياًل. ثُػػ َطِويمَػػًة. ثُػػ

ـَ فَػاْقَتَرَأ ِقػَراَءًة َطِويمَػةً  ـّ قَػا . ِىػَي َأْدَنػَى ِمػَف اْلِقػَراَءِة َحِمَدُه. َرّبَنا َوَلَؾ اْلَحْمػُد". ثُػ
ـّ قَػاَؿ:  ـّ َكّبَر َفَرَكَع ُرُكوعًا َطػِوياًل. ُىػَو َأْدَنػَى ِمػَف الّرُكػوِع اأَلّوِؿ. ثُػ اأُلوَلَى. ُث
ـْ َيػْذُكْر َأُبػو الطّػاِىِر:  ـّ َسػَجَد )َولَػ "َسِمَع المّػُو ِلَمػْف َحِمػَدُه. َرّبَنػا َولَػَؾ اْلَحْمػُد" ثُػ

ـّ َسػػػػَجَد( ثُػػػـّ  َفَعػػػػَؿ ِفػػػي الّرْكَعػػػػِة اأُلْخػػػَرَى ِمْثػػػػَؿ َذِلػػػَؾ. َحتّػػػػَى اْسػػػَتْكَمَؿ َأْرَبػػػػَع  ثُػػػ
ـَ َفَخَطػَب  ـّ قَػا َرَكَعاٍت. َوَأْرَبَع َسَجَداٍت. َواْنَجَمِت الّشْمُس َقْبَؿ َأْف َيْنَصػِرَؼ. ثُػ

ـّ َقػػاَؿ: "ِإّف الّشػػْمَس  َواْلَقَمػػَر  الّنػػاَس. َفػػَأْثَنَى َعَمػػَى المّػػِو ِبَمػػا ُىػػَو َأْىمُػػُو. ثُػػ
آَيَتاِف ِمْف آَياِت الّمِو. ي َيْخِسَفاِف ِلَمْوِت َأَحٍد َوي ِلَحَياِتِو. َفِخَذا َرَأْيُتُموُىَمػا 
". َوَقػػاَؿ  ـْ َفػػاْفَزُعوا ِلمّصػػاَلِة". َوَقػػاَؿ َأْيضػػًا: "َفَصػػّموا َحتّػػَى ُيَفػػّرَج المّػػُو َعػػْنُك

ي َمَقػػػاِمي َىػػػَذا ُكػػػّؿ َشػػػْيٍء َرُسػػػوُؿ المّػػػِو صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ "َرَأْيػػػُت ِفػػػ
ـْ َحتّػػَى َلَقػػْد َرَأْيتُِنػػي ُأِريػػُد َأْف آُخػػَذ ِقْطَفػػًا ِمػػَف اْلَجّنػػِة ِحػػيَف َرَأْيُتُمػػوِني  ُوِعػػْدُت
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ـُ َبْعُضػػَيا  ـَ َيْحِطػػ ـُ( َوَلَقػػْد َرَأْيػػُت َجَيػػّن ـُ. )َوَقػػاَؿ اْلُمػػَزاِدّي: َأَتَقػػّد َجَعْمػػُت ُأَقػػّد
وِني َتَأّخْرُت. َوَرَأْيُت ِفيَيا ْبَف ُلَحَي، َوُىػَو الّػِذي َسػّيَب َبْعضًا، ِحيَف َرَأْيُتمُ 

ـْ  الّسَواِئَب" َواْنَتَيػَى َحػِديُث َأِبػي الّطػاِىِر ِعْنػَد َقْوِلػِو "َفػاْفَزُعوا ِلمّصػاَلِة" َوَلػ
 . (ٔ) رواه مسمـ  َيْذُكْر َما َبْعَدُه.

َعػػْف َجػػاِبِر ْبػػِف َعْبػػِد المّػػِو قَػػاَؿ: َكَسػػَفِت الّشػػْمُس َعمَػػَى َعْيػػِد َرُسػػوِؿ المّػػِو 
صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ ِفػػي َيػػْوـٍ َشػػِديِد اْلَحػػّر. َفَصػػّمَى َرُسػػوُؿ المّػػِو صػػمى اهلل 

ـّ َرَكػَع َفأَ  . َحتّػَى َجَعمُػوا َيِخػّروَف. ثُػ ـَ َطػاَؿ. عميو وسمـ ِبَأْصَحاِبِو. َفَأَطػاَؿ اْلِقَيػا
ـَ  ـّ قَػا ـّ َسػَجَد َسػْجَدَتْيِف. ثُػ ـّ َرفَػَع َفَأَطػاَؿ. ثُػ ـّ َرَكػَع َفَأَطػاَؿ. ثُػ ـّ َرَفَع َفَأَطاَؿ. ثُػ ُث
ـّ قَػػاَؿ: "ِإّنػػُو  َفَصػػَنَع َنْحػػوًا ِمػػْف َذاَؾ. َفَكاَنػػْت َأْرَبػػَع َرَكَعػػاٍت َوَأْرَبػػَع َسػػَجَداٍت. ثُػػ

ِرَضػػْت َعمَػػّي اْلَجّنػػُة. َحتّػػَى لَػػْو َتَناَوْلػػُت ُعػػِرَض َعمَػػّي ُكػػّؿ َشػػْيٍء ُتوَلُجوَنػػُو. َفعُ 
ِمْنيَػػػػا ِقْطفػػػػًا َأَخْذتُػػػػُو )َأْو قَػػػػاَؿ: َتَناَوْلػػػػُت ِمْنيَػػػػا ِقْطفػػػػًا( َفَقُصػػػػَرْت َيػػػػِدي َعْنػػػػُو. 
َوُعِرَضػػْت َعمَػػّي الّنػػاُر. َفَرَأْيػػُت ِفييَػػا اْمػػَرَأًة ِمػػْف َبنِػػي ِإْسػػَراِئيَؿ ُتَعػػّذُب ِفػػي ِىػػّرٍة 

ـْ تَػَدْعَيا َتْأُكػُؿ ِمػْف َخَشػاِش اأَلْرِض. َوَرَأْيػُت َأَبػا َلَيا. َرَبطَ  ـْ ُتْطِعْمَيا. َوَل ْتَيا َفَم
ـْ َكػػػاُنوا َيُقولُػػػوَف: ِإّف  ّنيُػػػ ثَُماَمػػػَة َعْمػػػَرو ْبػػػَف َماِلػػػٍؾ َيُجػػػّر ُقْصػػػَبُو ِفػػػي الّنػػػاِر. َواِ 

ّنيُ  . َواِ  َمػػا آَيتَػػاِف ِمػػْف آَيػػاِت المّػػِو الّشػػْمَس َواْلَقَمػػَر َي َيْخِسػػَفاِف ِإّي ِلَمػػْوِت َعِظػػيـٍ

                                                 

) وقػد وردت أحاديػث كثيػرة  ٖٕٓ/  ٙ –كتػاب الخسػوؼ  –( صحي  مسػمـ شػرح النػووي ٔ
 في الصحيحيف بيذا الشأف ( . 
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 .(ٔ) رواه مسمـ   ُيِريُكُموُىَما. َفِخَذا َخَسَفا َفَصّموا َحّتَى َتْنَجِمَي".
َمػا ِمػْف َشػْيٍء ُتوَعُدوَنػُو ِإّي قَػْد َرَأْيتُػُو ِفػي َصػاَلِتي َىػِذِه. وفي رواية لػو: 

ـْ ِحػػػيَف َرَأْيُتُمػػػوِني  تَػػػَأّخْرُت َمَخافَػػػَة َأْف ُيِصػػػيَبِني ِمػػػْف َلقَػػػْد ِجػػػيَء ِبالّنػػػاِر. َوَذِلُكػػػ
َلْفِحيَػػػا. َوَحتّػػػَى َرَأْيػػػُت ِفييَػػػا َصػػػاِحَب اْلِمْحَجػػػِف َيُجػػػّر ُقْصػػػَبُو ِفػػػي الّنػػػاِر. َكػػػاَف 
ْف ُغِفػػَؿ  َيْسػػِرُؽ اْلَحػػاّج ِبِمْحَجنِػػِو، فَػػِخْف ُفِطػػَف لَػػُو قَػػاَؿ: ِإّنَمػػا َتَعمّػػَؽ ِبِمْحَجنِػػي، َواِ 

ـْ ُتْطِعْميَػػا، َعْنػػُو َذَىػػَب بِػػِو. وَ  َحتّػػَى َرَأْيػػُت ِفييَػػا َصػػاِحَبَة اْلِيػػّرِة اّلتِػػي َرَبَطْتيَػػا َفمَػػ
ـّ ِجػيِء ِباْلَجّنػِة،  ـْ َتَدْعَيا َتْأُكُؿ ِمْف َخَشاِش اأَلْرِض، َحّتَى َماَتْت ُجوعػًا. ثُػ َوَل

ـْ ِحيَف َرَأْيُتُموِني َتَقّدْمُت َحتّػَى ُقْمػُت ِفػي َمقَػاِمي، َوَلقَػ ْد َمػَدْدُت َيػِدي َوَأَنػا َوَذِلُك
ـّ َبػػَدا ِلػػي َأْف َي َأْفَعػػَؿ. َفَمػػا ِمػػْف  ُأِريػػُد َأْف َأَتَنػػاَوَؿ ِمػػْف َثَمِرَىػػا ِلَتْنظُػػُروا ِإَلْيػػِو، ثُػػ

 .(ٕ) رواه مسمـ  َشْيٍء ُتوَعُدوَنُو ِإّي َقْد َرَأْيُتُو ِفي َصاَلِتي َىذِه".
ْمُس َعمَػَى َعْيػِد َرُسػوِؿ المّػِو صػمى َعِف اْبِف َعّبػاٍس. قَػاَؿ: اْنَكَسػَفِت الّشػ

ـَ  اهلل عميو وسمـ، َفَصّمَى َرُسوُؿ الّمِو صمى اهلل عميو وسمـ َوالّناُس َمَعػُو. َفقَػا
ـَ  ـّ َرفَػػَع َفقَػػا ـّ َرَكػػَع ُرُكوعػػًا َطػػِوياًل. ثُػػ ِقَيامػػًا َطػػِوياًل قَػػْدَر َنْحػػِو ُسػػوَرِة اْلَبقَػػَرِة. ثُػػ

ـّ َرَكػػػَع ُرُكوعػػػًا َطػػػِوياًل، َوُىػػػَو ُدوَف ِقَيامػػػًا َطػػػِوياًل، َوُىػػػَو ُدو  َف اْلِقَيػػػاـِ اأَلّوِؿ. ثُػػػ
ـّ  ـَ ِقَيامػػًا َطػػِوياًل، َوُىػػَو ُدوَف اْلِقَيػػاـِ اأَلّوِؿ. ثُػػ ـّ قَػػا ـّ َسػػَجَد. ثُػػ الّرُكػػوِع اأَلّوِؿ. ثُػػ

ـَ ِقَيامػػػاً  ـّ َرفَػػػَع َفقَػػػا َطػػػِويال،  َرَكػػػَع ُرُكوعػػػًا َطػػػِوياًل، َوُىػػػَو ُدوَف الّرُكػػػوِع اأَلّوِؿ. ثُػػػ

                                                 

 .   ٕٚٓ/  ٙ –(  المرجع السابؽ ٔ
 .   ٕٚٓ/  ٙ –(  المرجع السابؽ ٕ
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ـّ  ـّ َرَكَع ُرُكوعػًا َطػِوياًل، َوُىػَو ُدوَف الّرُكػوِع اأَلّوِؿ. ثُػ ـَ اأَلّوِؿ. ُث َوُىَو ُدوَف اْلِقَيا
ـّ اْنَصػػَرَؼ َوقَػػِد اْنَجمَػػِت الّشػػْمُس. َفقَػػاَؿ: "ِإّف الّشػػْمَس َواْلَقَمػػَر آَيتَػػاِف  َسػػَجَد. ثُػػ

ـْ َذِلػَؾ فَػاْذُكُروا ِمْف آَيػاِت المّػِو. ي َيْنَكِسػَفاِف ِلَمػْوِت أَ  َحػٍد َوي ِلَحَياتِػِو. فَػِخَذا َرَأْيػُت
ـّ َرَأْيَنػػاَؾ  المّػػَو" قَػػاُلوا: َيػػا َرُسػػوَؿ المّػػِو َرَأْيَنػػاَؾ َتَناَوْلػػَت َشػػْيئًا ِفػػي َمَقاِمػػَؾ َىػػَذا. ثُػػ

ـْ َكَفْفػػَت َفقَػػاَؿ: "ِإّنػػي َرَأْيػػُت اْلَجّنػػَة. َفَتَناَوْلػػُت ِمْنيَػػا ُعْنقُػػودًا. َولَػػْو أَ  َخْذتُػػُو أَلَكْمػػُت
ـْ َأَر َكػػاْلَيْوـِ َمْنَظػػرًا قَػػّط. َوَرَأْيػػُت َأْكثَػػَر  ِمْنػػُو َمػػا َبِقَيػػِت الػػّدْنَيا. َوَرَأْيػػُت الّنػػاَر. َفمَػػ
ـَ  َيػا َرُسػػوَؿ المّػػِو قَػػاَؿ: "ِبُكْفػِرِىّف" ِقيػػَؿ: َأَيْكفُػػْرَف ِبالمّػػِو   َأْىِميَػا الّنَسػػاَء" قَػػاُلوا: بِػػ

ـّ  َقاَؿ: "َيْكُفْرفَ  اْلَعِشيِر. َوِبكْفِر اإِلْحَساِف. َلْو َأْحَسْنَت ِإَلَى ِإْحَداُىّف الػّدْىَر، ثُػ
 .(ٔ) رواه مسمـ  َرَأْت ِمْنَؾ َشيئًا، َقاَلْت: َما َرَأْيُت ِمْنَؾ َخْيرًا َقّط".

حػػائط لبنػى النجػػار  فػي  بينمػػا رسػوؿ اهلل: وعػف زيػد بػػف ثابػت قػاؿ
ذا اقبػر سػتة أو  حادت بو وكادت تمقيو، إذا ة لو ، ونحف معوعمى بمم . وا 

أنا. قػاؿ : " مف يعرؼ أصحاب ىذه األقبر   " . قاؿ رجؿ: خمسة ، فقاؿ
 فػػػيالشػػػرؾ ، فقػػػاؿ: " إف ىػػػذه األمػػػة تُْبَتمػػػى  فػػػي: " فمتػػػى مػػػاتوا   " . قػػػاؿ

قبورىػػا، فمػػوي أف ي تػػدافنوا لػػدعوت اهلل أف يسػػمعكـ مػػف عػػذاب القبػػر الػػذى 
 .(ٕ) مسمـرواه . أسمع منو "
" واهلل   لػػػو تعممػػػوف مػػػا أعمػػػـ ، لضػػػحكتـ قمػػػياًل ، ولبكيػػػتـ : وقػػػاؿ

                                                 

 .   ٕٚٓ/  ٙ –(  المرجع السابؽ ٔ
   ٙٗ/  ٔ –باب إثبات عذاب القبر  –كتاب اإليماف  –(  مشكاة المصابي  ٕ
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كثيرًا ، وما تمػذذتـ بالنسػاء عمػى الفػرش، ولخػرجتـ إلػى الصػعدات تجػأروف 
 (.ٔ) إلى اهلل تعالى " رواه الترمذي

  قمػت  ءشػيجاءني أطباء وكممتيـ في عذاب القبر، قالوا: ما فيمنا 
ليػػـ: لمػػاذا   قػػالوا: ألنػػو ي ُيػػرى. فقمػػت ليػػـ: اإلنسػػاف يأكػػؿ الطعػػاـ يػػدخؿ 

عػف تناسػبو جػاء  ءشػيالجسػد، فػخذا زاد  ليمػذيالمعدة ، ثػـ يتحمػؿ إلػى دـ 
 فػػي، فيػػذىب إلػػى طبيػػب التحاليػػؿ، فيقػػوؿ لػػو: عنػػدؾ نسػػبة عاليػػة المػػرض

السػػكر، أو عنػػدؾ نسػػبة عاليػػة مػػف األمػػالح، وقمػػت ليػػـ: أريػػد أف تخرجػػوا 
مف جسد اإلنساف قميؿ مف السكر، فقاؿ طبيب: ىذا األمػر صػعب يحتػاج 
إلػػي مراحػػؿ كثيػػرة . فقمػػت ليػػـ: ُعمػػـ مػػف ىػػذا أف السػػكر موجػػود ُيػػرى وىػػو 

الػػػػداخؿ، والممػػػػ  موجػػػػود ُيػػػػرى وىػػػػو فػػػػي  فػػػػيالخػػػػارج، وي ُيػػػػرى وىػػػػو  فػػػػي
ب وي ُيػػػرى وىػػػو فػػػي الػػػداخؿ. كػػػذلؾ البسػػػاتيف واألفػػػاعي والعقػػػار  الخػػػارج،

: نػػراه فػػي األرض . ونػػوع : فػػي البػػرزخ ي ُيػػرى ، والنػػار عمػػى نػػوعيف: نػػوع
فػػنحف ي نسػػتطيع أف نحقػػؽ ونصػػؿ بالعقػػؿ بػػؿ نحػػف نعمػػـ بػػالوحي ، بػػأي 

عمػؿ يكػوف القبػر حفػرة  وبػأي، عمؿ يكوف القبػر روضػة مػف ريػاض الجنػة
 .  فقاؿ األطباء: فيمنا ،مف حفر النار

بػػؿ نحػػف ي ُنريػػد أف يفيػػـ النػػاس فقػػط ، بػػؿ يميػػؿ النػػاس إلػػى ابخػػرة 

                                                 

 باب الخوؼ .  –(  رياض الصالحيف ٔ
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وينشػػػػمموا بيػػػػا عػػػػف األسػػػػباب الدنيويػػػػة، وي يكػػػػوف عنػػػػدىـ الحػػػػرص عمػػػػى 
 .   شيوات الدنيا، بؿ يكوف الحرص عمى ديف اهلل 

زادت األشػػػػػػياء وزادت المصػػػػػػائب، ويػػػػػػزوؿ األمػػػػػػف يومػػػػػػًا فيػػػػػػـو ، وي 
ولػػػيس ىػػػذا الجيػػػد أربعػػػيف  نسػػػانية إي إذا قامػػػت حيػػػاة النبػػػي تسػػػتقيـ اإل

يومػػًا .. أربعػػة شػػيور .. ابتعػػدنا وابتعػػدنا حتػػى نسػػينا فيػػذا حتػػى تفيػػػـ أف 
 ىذا الجيد وىذا العمؿ كاف عممنا وجيدنا . 

فحيػػاة الصػػحابة رضػػى اهلل عػػنيـ أجمعػػيف كانػػت فقػػط ل خػػرة، حتػػى 
كػػػؿ  فػػػيجيػػػوش األعػػػداء ولكػػػف الكفػػػرة تػػػأثروا بحيػػػاتيـ. جيوشػػػيـ أقػػػؿ مػػػف 

مػػػػوطف ينتصػػػػروف عمػػػػييـ . وتحيػػػػر األعػػػػداء لمػػػػاذا ينتصػػػػروف عمينػػػػا      
وبعثػػػػػوا الجواسػػػػػيس فجػػػػػاءت وقالػػػػػت : مػػػػػف أجػػػػػؿ أنيػػػػػـ يقومػػػػػوف الميػػػػػؿ .. 

 يصوموف النيار .. يتناصفوف بينيـ .. ألخ . 
 َجعنينيونَا َْ اثنيَجَجنينينَْتا  (ٔ)  ،َكنينين ُواافَلنينيذًغاِ نينيَ االْلْذنينيِلاَ نينيناتنَي ٌْ َُ ُ َنينيو نُي

اتنُيَِْفُ ونَا ٌْ عنًاَوِفْناَرَزفنيََنُل َُ اَخْو نًاَوَس ٌْ َُ ُِوَنارَ نْي ْْ َضنِ ِماَت َُ  .   (ٕ) َِِ ااْل

 الجواسيس وصفوا صفاتيـ ، ولـ يصفوا أسبابيـ . 
َتَحيأػَر ِفػي  : لمػابممػؾ الصػيف  –ممػؾ الفػرس  –ولما استنجد يزدجػرد 

َلى َأْيَف َيْذَىُب  َوَقْد َأَشاَر َعَمْيِو َبْعػُض ُأوِلػي الن يَػى ِمػْف  َأْمِرِه َماَذا َيْصَنُع  َواِ 
                                                 

 .  ٚٔابية  –( سورة الذاريات ٔ
 .  ٙٔابية  –( سورة السجدة ٕ
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يِف َأْو َأُكػوَف َمػَع َخاقَػاَف  َقْوِمِو ِحيَف َقاَؿ: َقْد َعَزْمُت َأْف َأْذَىَب ِإَلى ِباَلِد الصِّ
ػػػًة َوِديًنػػػا ِفػػػي بِػػػاَلِدِه. َفقَػػػاُلوا: ِإنأػػػا َنػػػَرى  ـْ ِذمأ ، فَػػػِخفأ َليُػػػ َأْف ُنَصػػػاِنَع َىػػػؤَُيِء اْلقَػػػْوـَ

ـْ َخْيػػٌر َلَنػػا  ـْ ُمَجاَوِريَنػػا، َفيُػػ َيْرِجُعػػوَف ِإَلْيػػِو، َفَنُكػػوَف ِفػػي َبْعػػِض َىػػِذِه اْلػػِباَلِد َوُىػػ
ػػيفِ  ـأ َبَعػػَث ِإلَػػى َمِمػػِؾ الصِّ ـْ ِكْسػػَرى َذِلػػَؾ، ثُػػ . فَػػَأَبى َعمَػػْيِي ـْ َيْسػػَتِميُث  ِمػػْف َغْيػػِرِى

ػػيِف َيْسػػَأُؿ َعػػْف ِصػػَفِة َىػػؤَُيِء اْلقَػػْوـِ الأػػِذيَف قَػػْد  بِػػِو َوَيْسػػَتْنِجُدُه، َفَجَعػػَؿ َمِمػػُؾ الصِّ
، َوَكْيػَؼ َيْرَكُبػوَف  ـْ َفَتُحوا اْلِباَلَد َوَقَيُروا ِرَقاَب اْلِعَباِد، َفَجَعَؿ ُيْخِبُرُه َعْف ِصَفِتِي

بِػػَؿ، َوَمػػاذَ  ا َيْصػػَنُعوَف، َوَكْيػػَؼ ُيَصػػم وَف. َفَكتَػػَب َمَعػػُو ِإلَػػى َيْزَدِجػػْرَد، اْلَخْيػػَؿ َواإْلِ
ػيِف اْلَجَيالَػُة ِبَمػا  ُلُو ِبَمْرَو َوآِخُرُه ِبالصِّ ـْ َيْمَنْعِني َأْف َأْبَعَث ِإَلْيَؾ ِبَجْيٍش َأوأ ِإنأُو َل

، َوَلِكػػػفأ َىػػػؤَُيِء اْلقَػػػْوـَ الأػػػِذيَف َوَصػػػَؼ ِلػػػي ـْ ؛ لَػػػْو  َيِحػػػؽ  َعمَػػػيأ َرُسػػػوُلَؾ ِصػػػَفَتُي
ُيَحػػاِوُلوَف اْلِجَبػػاَؿ َليَػػػد وَىا، َولَػػْو ِجْئػػُت ِلَنْصػػػِرَؾ، َأَزالُػػوِني َمػػا َداُمػػػوا َعمَػػى َمػػػا 
ـَ ِكْسػػػَرى َوآُؿ  ـْ ِباْلُمَسػػػاَلَمِة. َفَأقَػػػا ـْ َواْرَض ِمػػػْنُي َوَصػػػَؼ ِلػػػي َرُسػػػوُلَؾ، َفَسػػػاِلْمُي

ـْ َيَزْؿ َذِلَؾ َدْأُبػُو َحتأػى ُقتِػَؿ َبْعػَد َسػَنَتْيِف ِكْسَرى ِفي َبْعِض اْلِباَلِد َمْقيُ  وِريَف، َوَل
   .(ٔ)ِمْف ِإَماَرِة ُعْثَماَف، َكَما َسُنوِرُدُه ِفي َمْوِضِعوِ 

أخالقيػػـ اإليثػػار ..  فػػيأعمػػاليـ .. أخالقيػػـ .. كانػػت طيبػػة .. كػػاف 
أبػػػواب .. قيػػػاـ الميػػػؿ .. فكانػػػت  اإلنابػػػة .. التقػػػوى .. الخػػػوؼ مػػػف اهلل 

السػػماء مفتوحػػة ليػػـ ، فػػال يسػػتطيع أحػػد أف يقاتػػؿ ىػػؤيء القػػـو ألنيػػـ عمػػى 
يحبػػوف المػػوت  ،صػػفات مرضػػية ، ألنيػػـ يحبػػوف المػػوت كمػػا نحػػب الحيػػاة

                                                 

 ( البداية والنياية يبف كثير . ٔ
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 كما نحب العسؿ .. ىكذا قاؿ أعداؤىـ . 
، وكيػؼ ترفػع نصػرة اهلل ولما سألوا الرىباف: بػأي طريقػة نممػب عمػييـ

 واجتيػدوا إلزالػة صػفات : الطريػؽ موجػود..  قػاؿ الرىبػاف معيػـ التػي ،
، ترفػع نصػرة ، وحيػاة النبػي عنػدما يبعػدوا عػف حيػاة القػرآف، ف  النبي
 ، فحينئٍذ تممبوف عمييـ .  عنيـ ، وتنزؿ عمييـ نقمة اهلل  اهلل 

ات بالحمػؿ وما حدث في القدس، عنػدما أرسػؿ األعػداء جػوارييـ مزينػ
: أف ي يمنعف أنفسيف عػنيـ ، بػؿ كػؿ واحػدة تػراود لجواريوالحمي وأمروا ا

وتحػػػاوؿ ، وأمػػػروا أىػػػؿ الػػػدكاكيف أف ي يمنعػػػوا أحػػػدًا يأخػػػذ شػػػيئًا مػػػنيـ .. 
 فكانت الخطة أف يوقعوىـ فى أمريف : أكؿ الحراـ ، والزنا . 

، ىػػـ مػػا أرسػػموا فػػي المسػػمميف زماننػػا ىػػذا أعػػداء اهلل أعقػػؿ مػػنيـوفػػى 
موا بتربيػػة بنػػات المسػػمميف عمػػى حيػػاة الكفػػرة فانتشػػرت بنػػاتيـ فقػػط ، بػػؿ قػػا

 المسمميف . فيحياة الكفرة 
ولكػػف ىػػػذا الجيػػػد الػػػذى قمنػػػا مػػف أجمػػػو ، وقػػػاـ فينػػػا ي يسػػػتطيع أىػػػؿ 

 نَينينيْلا نَيْ نينينيِاُ ا الباطػػػؿ ، بػػػؿ الكػػػوف كمػػػو أف يقػػػؼ أمامنػػػا . قػػػاؿ تعػػػالى  
َ ُغُها َجذااُلَوا ْْ ََِل ااْلَ نِسِلا نيَذ ا َِّ ٌَا ِن َْ  .   (ٔ) زَاِل

.. فخف لػـ يكػف   النبيفطرؽ الباطؿ تنتيى بشرط أف يحيى طريؽ 
عمػى الباطػؿ      ، فنجتيػد  حياتنػا فبمػاذا يقػذؼ اهلل  فػيالحؽ موجػود 

                                                 

 .  ٛٔابية  –( سورة األنبياء ٔ
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 ) ليؿ .. نيار( ، فاهلل ، ودود .. رحيـ .
إذا قمت لكـ: قوموا بيذا الجيػد، فػال تنشػمموا بػالرزؽ ، رفعػت األقػالـ 
وجفػػػت الصػػػحؼ ، ومػػػا كػػػاف لنػػػا فمػػػف يفوتنػػػا .. بػػػؿ الػػػدنيا نجعميػػػا تحػػػت 
ذا ُقدِّمت الػدنيا  أقدامنا .. فخذا قدِّـ الديف عمى الدنيا تصب  الدنيا ديف .. وا 

لنػػار ألف دينػػو ا فػػيعمػػى الػػديف ، فالشػػييد والعػػالـ والقػػارئ والمنفػػؽ يكػػوف 
 أصب  دنيا . 

الحػػراـ الػػذي  ءالشػػيلػػيس مقصػػود الػػدعوة تػػرؾ األشػػياء.. بػػؿ تػػدمير 
 دخؿ في األشياء . 

ذا كانت الدنيا فوؽ رؤوسنا ترفع عنا نصرة اهلل   .   وا 
ولقػػػػػد اجتيػػػػػد الكفػػػػػار عمػػػػػى المسػػػػػمميف عػػػػػف طريػػػػػؽ العمػػػػػـو الدنيويػػػػػة 

ليػػـ : أنػػتـ رجػػاؿ وىػػـ  إلبعػػادىـ عػػف القػػرآف والػػديف ، وفػػى الجامعػػات قػػالوا
رجػػػاؿ ، فػػػافيموا القػػػرآف بعقػػػولكـ ، يريػػػدوا أف يبعػػػدونا عػػػف حيػػػاة الرجػػػاؿ ) 
الصػػحابة رضػػى اهلل عػػنيـ أجمعػػيف ( الػػذيف كػػانوا ينػػزؿ عمػػييـ القػػرآف وىػػـ 
يطبقػػوف ، وشػػاىدوا األحػػواؿ وقػػد مػػرت بيػػـ ، فكػػانوا ميػػدانًا عمميػػًا لتطبيػػؽ 

ا فيموا ، وقد ُأمرنا باتبػاعيـ . قػاؿ الديف ، ي يستطيع أحد أف يفيـ مثؿ م
ََنرِا تعالى  نِ  ِتَ اَوا َْ  ََ ُُ  .   (ٔ)  َوالِْفنِ ُ وَنااَ ْوُلوَناِ َ ااْل

والصػػحابة الكػػراـ رضػػى اهلل عػػنيـ   النبػػيفالترتيػػب الػػذى جػػاء بػػو 
                                                 

 . ٓٓٔابية  –( سورة التوبة ٔ
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يعػرض نفسػو   النبػيأجمعيف ُأمرنا أف نمشى بو إلى يـو القيامػة ، كػاف 
عمػػى القبائػػػؿ ليحيػػى حيػػػاة اإلسػػػالـ وكػػؿ وا حػػػد يػػػراه ، وكانػػت تػػػأتى عميػػػو 

ورضػػى اهلل   النبػػيوصػػؼ حيػػاة أصػػحاب  الشػػدائد والمشػػقات ، واهلل 
لِْلُفَ نينينينيني َاِاا شػػػػػيد ليػػػػػـ بالصػػػػػدؽ ، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى عػػػػػنيـ أجمعػػػػػيف ، واهلل 

اتنَيْ جنيغنيوَناَ ْضنيًغاِ نيَ االلنيِها ٌْ اَو َْ نيَوابِِ ٌْ نِ  ِتَ ااْلِاتَ اُ ْخ ُِ وااِ نيْ اِدتنَينرِِل ََ ُُ اْل
َْنِدُفوَنا ٌُاال َُُ وَناالْلَهاَوَرُ وَلُها ُولََِْ اُل  .  (ٔ) َوِرْضَوا نًاَوتنَيَْ

، فجػاءىـ  الصحابة لمممػؾ وي لممػاؿ ، بػؿ لرضػواف اهلل ما اجتيد 
الممػػؾ والمػػاؿ ، فمػػف يجتيػػد هلل يأتيػػو الممػػؾ والمػػاؿ ويكػػوف جيػػده مقبػػوؿ ، 
ومػػػف اجتيػػػد لمممػػػؾ والمػػػاؿ ي يأتيػػػو ىػػػذا وي ذاؾ ويكػػػوف جيػػػده مػػػردود .. 

 فأساس الجيد النفس والماؿ ، وليس عمى الممؾ والماؿ . 
وأبػػػػو بكػػػػر   النبػػػػيعيػػػػد  فػػػػيالبػػػػذر اسػػػػتوى واسػػػػتممظ عمػػػػى سػػػػوقو 

  النبػيجاءت الثمار .. ولمػا ُخيأػر  .. وفى عيد عمر   الصديؽ 
قاؿ : " بػؿ نبيػًا ’ .. إف شئت نبيًا عبدًا ، أو نبيًا ممكًا ..  اختار العبودية 

عبػػػػػدًا " ، ُيعػػػػػرض عميػػػػػو : جبػػػػػاؿ تيامػػػػػة ، ذىػػػػػب ، وزمػػػػػرد ، ويػػػػػاقوت ، 
 فيرفض وىو جوعاف . 

اء فػػػييـ لػػػذا انتصػػػر الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ أجمعػػػيف ، عنػػػدما جػػػ

                                                 

 . ٛابية  –( سورة الحشر ٔ
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 الديف الحقيقي .
 الػػػدجاؿ ، ويػػػأجوج  وسػػػيأتيمضػػػى ، قػػػاروف ، وفرعػػػوف ، وىامػػػاف ، 

 منيػػػا ، واهلل  اهلل  أعادنػػػافتنػػػة الػػػدجاؿ  ىػػػيومػػػأجوج ، وأكبػػػر فتنػػػة 
 يدمر قوتو وينجى أىؿ اإليماف ، ويأجوج ومأجوج اهلل يدمرىـ . 

قػوة الػديف  فػييـ يػأتيعامة أىؿ الديف ىـ أىؿ الفقر والمسكنة ، ولما 
 ، ولػػو جػاء الػػدجاؿ ويػأجوج ومػػأجوج ، فػػاهلل  تكػوف معيػػـ نصػرة اهلل 

 فاهلل يدافع عف الذيف آمنوا .  يدمرىـ ، ألف أىؿ الديف معيـ اهلل 
أعطػػى داوود وسػػميماف الممػػؾ ، وأعطػػى أيػػوب المػػاؿ ، وفػػى  اهلل 

، لػيس الفقػراء  ذلؾ إشارة إلى أف كؿ واحد يستطيع يقـو بجيد الرسػوؿ 
 فقط . 

عامػػػػة أىػػػػؿ الػػػػديف فقػػػػراء ، ليعػػػػرؼ النػػػػاس ؛ أف الػػػػديف لػػػػيس مربػػػػوط 
 بالممؾ والحكومة والماؿ .

البحػر ، وفػى التيػو  فػيالميبية عمى بنى إسػرائيؿ  نزلت نصرة اهلل 
ليػـ المػفأ والسػموى ، وذلػؾ بسػبب صػفاتيـ المرضػية عنػد اهلل  أنػزؿ اهلل 

   . 
، ويزدجػػػػرد ، لمػػػػا جػػػػاء الحػػػػؽ عنػػػػد وقيصػػػػردمػػػػر كسػػػػرى ،  واهلل 
ينصػر أىػؿ  ، لما خرجت الػدنيا مػف قمػوبيـ .. واهلل   النبيأصحاب 

مرفوعػًا  اإليماف عمى يأجوج ومأجوج ، روى الحاكـ مف حديث حذيفػة  
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

لمدجاؿ ، وكسره لمصػميب ، وقتمػو الخنزيػر ،  بعد أف ذكر قتؿ عيسى 
،  أخػػػػرج اهلل تعػػػػالى يػػػػأجوج كػػػػذلؾ" فبينمػػػػا ىػػػػـ ووضػػػػعو الجزيػػػػة ، قػػػػاؿ : 

 ".   ومأجوج
إلػػػى عيسػػػى بػػػف  " فيػػػوحي اهلل وفػػػى حػػػديث النػػػواس بػػػف سػػػمعاف : 

أنػػػى قػػػد أخرجػػػت عبػػػادًا مػػػف عبػػػادي ي يػػػداف أحػػػد مػػػف عبػػػادي  مػػػريـ 
يػػأجوج ومػػأجوج وىػػـ كمػػا  إلػػى الطػػور فيبعػػث اهلل  عبػػاديلقتػػاليـ فحػػرز 

ٍباتنَيَِِْفنيُلون   قػاؿ اهلل َْ ،   ، وىػػـ مػف ولػػد آدـ (ٔ)  ِ نيْ اُكنينيلِّاَ ني

ولو أرسموا عمى الناس ألفسدوا معايشيـ ، وي يمػوت الرجػؿ مػنيـ إي تػرؾ 
 مػػف ذريتػػو ألفػػًا فصػػاعدًا وأف مػػف وراءىػػـ ثػػالث أمػػـ مػػا يعمػػـ عػػدتيـ إي اهلل

  "(ٕ). 
" وي يمػػروف بفيػػؿ وي وحػػش وي جمػػؿ وي خنزيػػر إي أكمػػوه ، مقػػدمتيـ 

 .(ٖ) بالعراؽ ، يشربوف أنيار المشرؽ ، وبحيرة طبرية "بالشاـ وساقتيـ 
وروى الشيخاف عف زينػب بنػت جحػش رضػي اهلل تعػالى عنيػا قالػت: 

" ي إلػػو إي اهلل ، ويػػٌؿ لمعػػرب مػػف دخػػؿ عمييػػا فزعػػًا يقػػوؿ :   النبػػيأف 

                                                 

 .  ٜٙابية  –( سورة األنبياء ٔ
(  رواه عبد بف حميد ، وابف المنذر ، والطبرانى ، وابػف مردويػة ، والبييقػى فػى الشػعب ، ٕ

 ( ٜٖٙ/  ٓٔ –وابف عساكر عف ابف عمرو ) سبؿ اليدى والرشاد 
مردويػة ، و ابػف عػدى ، وابػف عسػاكر عػف حذيفػة رضػى اهلل ( رواه بف أبى حػاتـ ، وابػف ٖ

 (   ٕٗٙ/  ٓٔ –عنو ) سبؿ اليدى والرشاد فى سيرة خير العباد 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

شػػػػر قػػػػد اقتػػػػرب ، فػػػػت  اليػػػػـو مػػػػف ردـ يػػػػأجوج ومػػػػأجوج مثػػػػؿ ىػػػػذه وحمأػػػػؽأ 
تمييػا فقمػت يػا رسػوؿ اهلل : أنيمػؾ وفينػا الصػالحوف  والتػيبأصبعيو اإلبياـ 

 .(ٔ)   قاؿ : " نعـ . إذا ُكثر الخبث " ) متفؽ عميو (
: قد قتمنػا أىػؿ الػدنيا ، فيرمػوف بنشػابيـ ، فيقولوففيأتوف بيت المقدس

: قػد قتمنػا مػف الػدماء لمػبالء والفتنػة ، فيقولػوفإلى السماء فترجع مخضػبة ب
وأصػػػحابو ، حتػػػى  اهلل عيسػػػى بػػػف مػػػريـ  نبػػػيالسػػػماء . ويحضػػػر  فػػػي

، فيرسػػؿ اهلل خيػػر مػػف مائػػة دينػػار ألحػػدكـ اليػػـو يكػػوف رأس الثػػور ألحػػدىـ
  فيصػػبحوف فرسػػى كمػػوت رجػػؿ واحػػد ، ثػػـ ييػػبط أعنػػاقيـ فػػيالنمػػؼ ،
 فػػػػي، فػػػػال يجػػػدوف وأصػػػػحابو إلػػػى األرض اهلل عيسػػػى بػػػػف مػػػريـ  نبػػػي

 ، فيرغب عيسػى بػف مػريـ زىميـ ونتنيـموضع شبر إي مأله  األرض
خػػت فػػتحمميـ فتطػػرحيـ حيػػث ، فيرسػػؿ عمػػييـ طيػػرًا كأعنػػاؽ البإلػػى اهلل 
، ويرسػػؿ اهلل المطػػر ي د النػػاس مػػف ِقسػػيأيـ ونشػػابيـ سػػبع، ويسػػتوقشػػاء اهلل

تركيػػا يكػػف منػػو بيػػت وي مػػدر وي وبػػر أربعػػيف يومػػًا فيمسػػؿ األرض حتػػى ي
، فيومئػػٍذ تأكػػؿ العصػػابة ثمػػرؾ وردي بركتػػؾ ي: انبتػػزلقػػة ، ويقػػاؿ لػػألرض

، حتػػى إف المقحػػة مػػف ا، ويبػػارؾ فػػي الرسػػؿمػػف الرمانػػة ويسػػتظموف بقحفيػػ
، القبيمػة مػف النػاس لتكفػي، والمقحة مػف البقػر الفئاـ مف الناس لتكفياإلبؿ 

                                                 

 .   ٚٙٗٔ/  ٖ –باب البكاء والخوؼ  –(  مشكاة المصابي  ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 .(ٔ) . رواه مسمـالفخذ مف الناس " لتكفيوالمقحة مف المنـ 
ومػػف معػػو مػػف المػػؤمنيف كطعػػاـ المالئكػػة  ويكػػوف طعػػاـ عيسػػى 

 التسبي  والتيميؿ . 
، وأىمؾ أبرىػة الحبشػي وجيشػو مرود ببعوضة عرجاءأىمؾ الن اهلل 

 بطير أبابيؿ . 
، ونطػػػػوؼ  ونجعػػػػؿ حياتنػػػػا إلحيػػػػاء أمػػػػر اهلل  فنسػػػمـ قموبنػػػػا هلل 

 .   البالد لنجّر اإلنسانية إلى اهلل 
وج ومػػػػػأجوج ي يميمػػػػػوف كميػػػػػـ الػػػػػدجاؿ يميػػػػػؿ أربعػػػػػيف يومػػػػػًا ، ويػػػػػأج

، فتػػػػأتى طيػػػػور لتحمػػػػؿ أجسػػػػادىـ إلػػػػى مكػػػػاف يعممػػػػو اهلل ، وينػػػػزؿ يموتػػػػوف
 المطر ليطير األرض منيـ . 

، وفػػػى الػػػزمف ابخػػػر ، فكيػػػؼ الػػػزمف األوؿ فػػػيأظيػػػر قوتػػػو  اهلل 
 بذلؾ الوقت. 

السػػماء أف تنػػزؿ قطرىػػا ،  طػػوبى لعػػيش بعػػد المسػػي  ، يػػأمر اهلل 
واألرض ثمرتيػػػػا ، ويجتمػػػػع العصػػػػابة مػػػػف النػػػػاس تحػػػػت قحػػػػؼ الرمانػػػػة ، 

 ويمعب الصبي بالحية فما تضره ، وذلؾ بسبب الديف الذي معيـ . 
                                                 

بػػػاب المنثػػورات والممػػػ  ،  –انظػػػر كتػػاب ريػػػاض الصػػالحيف  –(  مػػف حػػػديث رواه مسػػمـ ٔ
لفػػػتف ػ بػػػاب العالمػػػات بػػػيف يػػػدي السػػػاعة وذكػػػر الػػػدجاؿ ومشػػػكاة المصػػػابي  كتػػػاب ا

ٖ/ٔ٘ٓٚ   . 
 



 

 

 
       

 

  41 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

أعرض كؿ اإلعراض أف يكػوف أسػاس الػديف الممػؾ والمػاؿ   النبي
وف أسػاس ، فما قبػؿ جبػاؿ تيامػة ذىبػًا ، واختػار العبوديػة ، واختػار أف يكػ

ذا جاء الماؿ ، فمننظر إلى حيػاة عمػر  الديف ىو بذؿ القوى والتضحية ، وا 
 فعيده كانت وقت الثمار .  بف الخطاب 

الصػػحابة رضػػى اهلل عػػنيـ أجمعػػيف مػػا كػػاف عنػػدىـ الكػػالـ الكثيػػر ، 
بؿ كاف عندىـ ايسػتعداد ، يسػمعوف كممػة يقومػوف بالعمػؿ ، ولمػا خرجػت 

 فينا .  يأتيى كالـ طويؿ حتى ىذه الحياة منا نحتاج إل
كيػػؼ دعػا رسػػتـ ...   ) نحػف قػػـو ابتعثنػػا اهلل   بػػف عػامر  ربعػي

  لنخػػػرج مػػػف شػػػاء مػػػف عبػػػادة العبػػػاد إلػػػى عبػػػادة اهلل  ومػػػف جػػػور ،
األديػػاف إلػػى عػػدؿ اإلسػػالـ ، ومػػف ضػػيؽ الػػدنيا إلػػى سػػعة الػػدنيا وابخػػرة ، 

كممػػات بسػػيطة ألف الحيػػاة كانػػت موجػػودة .. … وأرسػػمنا بدينػػو إلػػى خمقػػو 
 والكفرة كانوا ينظروف إلى حياتيـ . 

مكر الكفار إما بالممؾ أو بالماؿ أو بالنساء أو التخويؼ والذى يػأتى 
خػاؼ مػف أحػد ، وي يحػرص عمػى الممػؾ والمػاؿ .. ربعػػي عنػده اليقػيف ي ي

مػػػا تػػػأثر بأشػػػياء رسػػػتـ قائػػػد الفػػػرس بػػػؿ مػػػزؽ عامػػػة الزينػػػة التػػػي زينػػػوا بيػػػا 
 مجمس رستـ . 

حسػػػب األحػػػواؿ   ىػػػذا تبميػػػغ ميػػػت، بػػػؿ نخػػػرج  نخػػػرج فػػػي سػػػبيؿ اهلل  -
 خالؼ األحواؿ . 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اف الصػػحابة رضػػى اهلل عػػنيـ أجمعػػيف لػػـ يكونػػوا متكمفػػيف ، كػػؿ واحػػد كػػ -
يؤثر أخيو عمى نفسو فكانت بيػنيـ المحبػة واأللفػة ، ابف األمػواؿ موجػودة 

 ولكف المشاكؿ تزداد يومًا بعد يـو . 
  النبػػػػيلعػػػؿ قائػػػؿ يقػػػوؿ : لمػػػاذا نػػػػدعو المسػػػمميف ، الػػػدعوة لمكفػػػار    -

 الميػػـ رب ىػػذه الػػدعوة التامػػة والصػػالة القائمػػةعممنػػا بعػػد ابذاف الػػدعاء " 
 " فنحف أمة الدعوة والدعوة لنا .  …

، َيُقوُؿ : " َلمأا َبَعَث النأِبي  َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ ُمَعاَذ اْبَه َعبَّاٍس وعف      
ـُ َعمَػػى قَػػْوـٍ ِمػػْف َأْىػػِؿ ْبػػَف َجَبػػٍؿ ِإلَػػى  َنْحػػِو َأْىػػِؿ اْلػػَيَمِف ، قَػػاَؿ لَػػُو : ِإنأػػَؾ َتْقػػَد

ُدوا المأَو َتَعػاَلى فَػِخَذا َعَرفُػوا َذِلػَؾ  ـْ ِإَلى َأْف ُيَوحِّ َؿ َما َتْدُعوُى اْلِكَتاِب ، َفْمَيُكْف َأوأ
ـْ َخْمػػَس َصػػ ـْ َأفأ المأػػَو قَػػْد فَػػَرَض َعمَػػْيِي ـْ ، ، فَػػَأْخِبْرُى ـْ َوَلْيمَػػِتِي َمَواٍت ِفػػي َيػػْوِمِي

ـْ ُتْؤَخػػُذ ِمػػْف  ـْ َزَكػػاًة ِفػػي َأْمػػَواِلِي ـْ َأفأ المأػػَو اْفتَػػَرَض َعمَػػْيِي فَػػِخَذا َصػػمأْوا ، فَػػَأْخِبْرُى
ـَ  ـْ َوتَػَوؽأ َكػَراِئ وا بِػَذِلَؾ ، َفُخػْذ ِمػْنُي ـْ فَػِخَذا َأقَػر  ـْ ، َفُتَرد  َعمَػى َفِقيػِرِى َأْمػَواِؿ َغِنيِِّي

فيؿ نػدعوىـ ابف لإلسػالـ الػذي عنػدنا ، أـ الػذي كػاف عنػد  . (ٔ)النأاِس " 
 الصحابة رضي اهلل عنيـ أجمعيف ..  

فخذا دعوناىـ لإلسالـ الذي عندنا، فميس فينا الحياة حتى نقوؿ 
لمناس، كما قاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ أجمعيف : كونوا مثمنا ، فميس 

                                                 

_ رقػػػـ َبػػػاب َمػػػا َجػػػاَء ِفػػػي ُدَعػػػاِء النأِبػػػيِّ َصػػػمأى المأػػػُو «  ِكتَػػػاب التأْوِحيػػػدِ « ( صػػػحي  البخػػػارئ
 (.  ٛٗٛٙالحديث )

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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فينا الصفات .. ولو دعوناىـ لحياة الصحابة رضي اهلل عنيـ أجمعيف 
 لقالوا : لو كنتـ عمى خير فأنتـ أحؽ بيذا منا . 

حة لػػػدخمت اإلنسػػػانية فػػػي اإلسػػػالـ فوجػػػًا، فمػػػو عنػػػدنا األعمػػػاؿ الصػػػال
فوجا، وجاءت فينا الحياة اإلسالمية ، ألف الدعوة العمميػة أقػوى بكثيػر مػف 

 الدعوة الكالمية. 
مكػػػة  فػػػيالصػػػحابة رضػػػى اهلل عػػػنيـ أجمعػػػيف .. ثػػػالث عشػػػرة سػػػنة 

يتعممػػػوف ) كفػػػوا أيػػػديكـ( فجػػػاء عنػػػدىـ الصػػػبر ، ولمػػػا انتقمػػػوا إلػػػى المدينػػػة  
 ( .   )خذوا حذركـ

، فمػػػذلؾ كػػػاف األمػػػر الثػػػاني بعػػػد فمػػػيس مقصػػػود اإلسػػػالـ قتػػػؿ الكفػػػار
الػػػدعوة لإلسػػػػالـ ، فػػػػخف لػػػػـ تقبمػػػػوا منػػػا : أف تػػػػدفعوا الجزيػػػػة عػػػػف يػػػػد وأنػػػػتـ 
صػػػاغروف .. فالحيػػػاة اإلسػػػالمية أولػػػى أف تكػػػوف عمميػػػًا ، مػػػف كػػػاف عنػػػده 

اإلسػػالـ يكػػوف ذلػػياًل . يػػػدفعوا  فػػياإلسػػالـ يكػػوف عزيػػزًا ، ومػػف لػػـ يػػػدخؿ 
 ذمة المسمميف .  فيالجزية ويكونوا 

 ٓٛٔيقػػوؿ ىػػذه المقالػػة مػػع رثاثػػة لباسػػو وأمامػػو جػػيش عػػدده  ربعػػي
 ألؼ مدججيف بالسالح " تعطوا الجزية عف يد وأنتـ صاغروف . 

وىػػػػذه الػػػدعوة ًتسػػػػمى  ألنػػػو يعتمػػػد عمػػػػى مػػػا وراءه مػػػػف نصػػػرة اهلل 
 فػػػػػيعاشػػػػروا المسػػػػمميف فيػػػػروا صػػػػفاتيـ فيػػػػدخموف الػػػػدعوة العمميػػػػة ، لمػػػػا ي

، ومػػػػػا كػػػػػاف مقصػػػػػد خػػػػػروج ـ .. فكانػػػػػت الجزيػػػػػة مقصػػػػػدىا الػػػػػدعوةاإلسػػػػػال
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فػخذا  ،، بػؿ إلخػراجيـ مػف الجحػيـ إلػى الجنػةسبيؿ اهلل قتؿ الكفار فيالصحابة 
 أيد المسمميف .  فيرفضوا فميس ليـ أماف .. بؿ األماف 

 فػيإذف يكػوف القتػاؿ .. ويكػوف لػو شػروط : ي تقتمػوا راىػب  : المرحمة الثالثةة
صػػػومعتو ، وي النسػػػاء ، وي األطفػػػاؿ ، وي تحرقػػػوا األشػػػجار .. وىػػػذه الشػػػروط 

 الزمف المكي ) كفوا أيديكـ ( .  فيشديدة ولكنيـ تعمموا الصبر 
سػػيفو مػػف غمػػده وقػػاؿ :  ربعػػيلمػػا رفضػػوا اإلسػػالـ .. الجزيػػة .. فػػأخرج 

 ىذا يفصؿ بيننا وبينكـ . 
، ولكػػف األعػػداء فػػًا واألعػػداء مائػػة وثمػػانوف ألفػػاً المسػػمموف سػػتة وثالثػػوف أل

فرسػػػاف  ،لميػػػؿي ينػػػاموف بػػػؿ مسػػػتعدوف ) رىبػػػاف با ينظػػػروف إلػػػى جنػػػود اهلل 
؛ أف نميػؿ  : مػا سػف لنػا رسػوؿ اهلل بالنيار( ، فقاؿ: كـ تميمنا  فقاؿ ربعػي

 . وىذا يـو مضى، وبقى يوماف ا فوؽ ثالثة أياـعدون
فالصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ أجمعػػػيف كػػػانوا رجػػػاؿ " قػػػدوة لنػػػا " لػػػذا نقػػػـو 

 .  بالدعوة إلى اهلل 
، فػػػال نػػػنج  إي بطريػػػؽ  الػػػدعوة إلػػػى اهلل  فػػػيويبػػػد مػػػف مػػػنيج النبػػػوة 

، نخػاؼ مػف ىػذه الفػتف ، ونتحرؾ حتػى تقػـو األمػة عمػى مقصػدىا ، وياألنبياء
 وي نيأس مف ىذه البيئة . 

 َُغُها َجذااُلَوازَاِل َ ْْ ََِل ااْلَ نِسِلا نيَذ ا َِّ  .(ٕ()ٔ)  َ ْلا نيْ ِاُ ا ِن َْ

                                                 

 .   ٛٔابية  –( سورة األنبياء ٔ
 ماع رايوند بباكستاف. باجت – ٜٚٛٔ/ٔٔ/ٚالموافؽ  –(  محاضرة ألقيت يـو السبت ٕ
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  فتوحػات ربانيةفتوحػات ربانية

ْجِ وَا اَل}: قاؿ تعالي      ُُ ًْىالِّْل  .(ٔ){ واَذِلَ ااْلِ َجنُباَ ارَْتَباِ ذِهاُل
ىداية، ويبيف لنا طريؽ الرشد والصواب في كؿ حاؿ فالقرآف كتاب        

عائمية، أو  مف األحواؿ، سواء كانت ىذه األحواؿ عالمية اجتماعية، أو
 بيتية، أو كسبية، أو انفرادية .

اَ ناُكٌا}  وىذا القرآف نور وشفاء، قاؿ تعالي :      ْْ ناالَْنُساَف ََ ا َتنيُّ تَن
اَو َ  َلََْا ٌْ ا ُورًاا ُِّ ذًَن نُيْ َلنٌنا ِّ ارْ ُِّ  ٌْ  . (ٕ){ نا ِلَْذُ 

ِْياِ ِها }: وقاؿ تعالي      َْ اَ ناُكٌا َِّ االّلِها ُوٌراوَِكَجنٌبا ُِّ ٌواواتنَي ْْ َف
االُّوِرا اِ ىَل نِت َُ االظُُّل ٌَُا ِِّ  اَوُِيْ ُِ  االِْفَغِم اُ ُ َل اِرْضَوا َُه ااثنيَ َم اَ ِ  الّلُه

اِ ىَلا ٌْ َِ ِْت َْ ٌٍا ِِجْذ ِِهاَوتنَي  . (ٖ){ ِص َاٍطا ُِّْفَجِ ذ
ٌُا } وقاؿ تعالي:      اُل ا ُْولنيَِْ  اَ َعُه ا ُ  َِل ااْلِاَي االُّوَر َواثني نيُعوْا

ْفِلُمونَا ُُ  . (ٗ){ اْل

                                                 

 ٓ ٕ،  ٔ( سورة البقرة _ ابيتاف ٔ
 ٗٚٔ( سورة النساء _ ابية ٕ
 ٓ ٙٔ،  ٘ٔ( سورة المائدة _ ابيتاف ٖ
 ٓ ٚ٘ٔ( سورة األعراؼ _ ابية ٗ
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اِبَنا} وقاؿ تعالي:       اَوالْلُه ا َ َ ْلََن ااْلِاي اَوالُّوِر اَوَرُ ولِِه ا ِنلْلِه َ آِ َُوا
ُلوَناَخِ نٌا َُ  . ( ٔ){ ثنيْع

اَ ا}  وقاؿ تعالي:      اَواْلِاتَ  اَوِ َفنا ًْى اُل امَ َُوا الِْلِاتَ  اُلَو ُفْل
اْ َ نٍنا اِ   اتنُيََنَدْوَن ًُ ا ُْوَلَِْ  َِ ا ٌْ َِ ََِلْذ ا اَوُلَو اَوفنيٌ  ٌْ آتامَذاِِنِ تنُيْوِ َُوَن

ٍْا ولكف كؿ واحد يستنير ويستفيد، ويحصؿ لو الشفاء بيذا  (،ٕ){  َِعذ

 . ومحبتو لخالقو، وخشيتو لو  القرآف عمي قدر معرفتو باهلل 
فاليداية والشفاء عمي قدر اإليماف، فخف كاف اإليماف حقيقيا وقويا،      

 فاليداية واإليماف كذلؾ .
وليس بالـز أف كؿ مف يقرأ القرآف يستنير بو، فخف كاف في قمبو      

، ويتبع الشيوات النفسانية ، فيضؿ حب الدنيا، ونقصت معرفتو باهلل 
ِْياِ ِهاَكًِناًاَوَ ناُتِضلُّا} بو كما قاؿ اهلل عز وجؿ :  َْ ُتِضلُّاِ ِهاَكًِناًاَوتنَي

 (.ٖ){ ِ ِهاِ  ْااْلَفنِ ِ وَا
ف سأؿ سائؿ القرآف رسالة مف اهلل           ىو  : ماإلي خمقو، وا 

، قاؿ  : ذكر اهلل وعنوانو: موضوعو موضوع القرآف وعنوانو   قمنا

                                                 

 . ٛٓٔ(  سورة التمابف _ ابية ٔ
 . ٗٗ( سورة فصمت _ ابية ٕ
 ٓ ٕٙ( سورة البقرة _ ابية ٖ
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ٌْا} تعالي : اَواِ  ا ِلنيٌه اُلَو ا ََّْنَن ُُوْا اَولِذنيْعَل اِ ِه اَولِذََُاُروْا الِّلَْنِس اَ َغٌغ َلنيَاا
 .(ٔ){ َولَِذاْْكَ ا ُْوُلواْاا َْلَ نبِا

ِْيا} داٍع، قاؿ تعالي : واهلل        َْ ُِواِ ىَلاَداِراالِْفَغِماَوتنَي ْْ َوالّلُهاَت
ٌٍا ا ُِّْفَجِ ذ اِص َاٍط اِ ىَل اَتَشنا اِ ىَلا} وقاؿ تعالي :،  (ٕ){ َ   َُِو ْْ اَت َوالّلُه

ا ٌْ َُ ُامتَنثِِهالِلَْنِساَلَعْل ْغِف َِةا ِِجْذ ِِهاَوتنُي نيوِّ َُ ََِْ اَواْل َْ  .(ٖ){ تنَيَجاَْكُ ونَاا
ناالَِْبُّاِ  ْنا َْرَ ْلََنَكا}: ، كما قاؿ اهلل داٍع إلي اهلل ونبينا       ََ تَنا َتنيُّ

ًِِذناِ ىَلاالْلِها ِِجْذ ِِهاَوِ  َاً نا َُِّنًا ااَوُ َ شِّ ًااَوَ ِات ًااواَوَدا ًْ  (.ٗ){ َ نِل
 فال يفيـ القرآف إي في ميداف الدعوة والتضحيات لمدعوة إلي اهلل .     
اهلل تبارؾ وتعالي عممنا الدعاء وطريقة الدعاء في سورة الفاتحة ،      

: كؿ دعاء مف عقوب نانوتوي ) رحمو اهلل ( يقوؿوكاف الشيخ محمد ي
، وقد األدعية التي ذكرت في القرآف الكريـ ، يرجى أف يستجاب يقينا 

األدعية القرآنية ليستجيب لنا وكاف يضرب عمي ذلؾ المثاؿ ،  عممنا 
فيقوؿ :أف رجال أميا ذىب إلي موظؼ في اإلدارة ، وعرض عميو حاجتو 
، فقاؿ الموظؼ : ي بد أف تقدـ إلينا الطمب تحريرا فقاؿ الرجؿ أنا أمي 

                                                 

 ٓ ٕ٘ابية (  سورة إبراىيـ _ ٔ
 .ٕ٘(  سورة يونس _ ابية ٕ
 . ٕٕٔ(  سورة البقرة _ ابية ٖ
 ٓ ٙٗ،  ٘ٗ( سورة األحزاب _ ابيتاف ٗ
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رقة طمبو ، فأخرج الموظؼ القمـ مف جيبو وكتب عمي الو ي أعرؼ الكتابة
، وقاؿ اذىب بيذه الورقة ، وانقؿ الطمب مف ىذه الورقة ثـ قدمو إليأ غدا 

، ألنو ىو الذي الطمب إليو، فوقع عميو مف الفور، فيو فعؿ ىكذا ثـ قدـ 
، ولكف رعاية ب، فمعناه أنو كاف ُيريد القبوؿعممو طريقة تقديـ الطم

رة في األدعية المذكو لمنظاـ ، أمره بنقؿ الطمب وتقديمو إليو ، فكذلؾ 
يريد أف نقدميا إليو تعالي  ، إي أف اهلل القرآف ، ىي أحؽ أف يستجاب

ااْلِاتَ ا}بألسنتنا رعاية لنظامو  اِ ْن ٌْ اَلُ  اَ ْ َجِجْب ُِوِن ااْد ٌُ ارَ ُُّ  َوفَنَل
اَداِخ ِت َا ٌَ َْ ََ ُخُلوَناَ  ْْ َِِ نَدِتاَ َذ َِْ ا   فعممنا اهلل  (ٔ) { َتِْفَجْ ِبُوَنا

اواِص َاَطااْلِاتَ ا}الدعاء الميـ ، قاؿ تعالي :  ٌَ ُِفَجِ ذ
َِّ َاَطاا  ِْ نَينينينيناال ال

اَوَ االْضنلِّوَا ٌْ َِ ََِلذ َغُضوِبا
َِْناا  ا ٌْ َِ ََِلذ وبينو في آية   (ٕ) {  َ َعَُتا

ٌَاَوَ  اتُِطِماالّلَهاَوالْ ُ وَلا َُأْولنيَِْ اَ َمااْلِاتَ ا}أخري ، قاؿ تعالي :   َ نيَع
اَوَ ُِفَ ا َْنِ َِو اَوال اا َْ ََ اَوالشُّ تِ َو ِّْ َِّ اَوال االَِْ ذَِّو ا َِّ  ٌَِ ََِلْذ ا الّلُه

 .(ٖ) {  ُولنيَِْ اَرِ ذً ن
 فما ىو صراط األنبياء ؟

                                                 

 ٓ  ٓٙ( سورة غافر _ ابية ٔ
 ٓ ٚ( سورة الفاتحة _ ابيتاف ، ٕ
 . ٜٙ( سورة النساء _ ابية ٖ
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إف صراطيـ واض  فخنيـ لـ يبعثوا إي لمدعوة إلي اهلل كما قاؿ اهلل      
  :{ارُُّ ًغا َُّ شِّ ِتَ ا َْ ََِل االّلِهاُ ْجٌ ا نَيْع َوُ َِارِتَ الَِْْغاَتُ وَنالِلَْنِسا

ن ًُ َِ ِت ًااَ ِ ذ  (.ٔ){ ال ُُّ ِلاوََكنَناالّلُها
اْرُ وُبَناا} وقاؿ تعالي :       ا ُْ ً  اَ نا اَ ن اُكْل اثنيجنيْ َا اُرُ َلََن ا َْرَ ْلََن ُّتْ
 (.ٕ){ َكْا ُوَُا
ََنا} وقاؿ تعالي :      َْ ََ اَف ٌَُاْ   اِ َنيْ ا ِّ افنيْ ِلَ  اُرُ ًغ ا َْرَ ْلََن ْْ َوَلَ 

ََِلْذَ اَوَ ناَكنَنالَِ ُ وٍلاَ ْناتَْأِتَاِ آتٍَ اِ ْ ا َُْصا ٌَُاْ  اَلْْا نَيْ  ََِلْذَ اَوِ َنيْ
ْ طِا ُُ اَوَخِِفَ اُلََنِلَ ااْل َِّ  .(ٖ){ ُلونَا ِِجْذِناالْلِها َِجَذااَ ناا َْ ُ االْلِهاُفِضَيا ِن َْ

ف اهلل عز وجؿ ذكر قصص األنبياء عمييـ السالـ في القرآف       وا 
كيؼ تدعوا إلي اهلل ، فمو أردنا أف  وذكر دعوتيـ تعميما ألمة محمد 

نقدـ الدعوة إلي اهلل لمقـو الذيف يمتروف بكثرة عددىـ ، فنقرأ دعوة سيدنا 
 ، كيؼ دعا قومو إلي اهلل: نوح 
 ِ ْنا َْرَ ْلََنا ُوً ناِ ىَلافنيْوِ ِهاَ ْنا َ ِاْرافنيْوَ َ اِ  افنيْ ِلا } قاؿ تعالي :     

واا ُْ  ُِْ اَ ِاتٌ ا ُِّ ٌواواَ ِناا ٌْ اَلُ  ٌٌاوافَنَلاتَنافنيْوِماِ ِنِّ ََِااٌبا َلِذ ا ٌْ َُ َ ناتَْأثِذني
                                                 

 .٘ٙٔ( سورة النساء _ ابية ٔ
 .ٗٗ( سورة المؤمنوف _ ابية ٕ
 .ٛٚغافر _ ابية ( سورة ٖ
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اَوتنُيَوخِّ ْكُا ٌْ اُذ ُوِ ُ  ا ِّ  اَلُ ٌ اتنَيْغِفْ  او اَوَ ِسذُعوِن اَواثنيُ وَُ اَ َ ٍلاالْلَه اِ ىَل ٌْ
ا ُُوَناوافَنَلاَربِّ اثنيْعَل ٌْ اَلْواُكَُج اَ نااَ اتنُيَوْخُ  اِ َذا َُ اِ ْناَ َ َلاالْلِه  َُِّف
اا اَوِ ِنِّ او اِ  َارًا َِنِِياِ ْ  اُد ٌْ اتَ ِْدُل ٌْ ا نيَل او نرًا ََ اَو نَي افنيْوِ يالَْذًغ َِْوُت اَد ِ ِنِّ

اَ َعلُا ٌْ الِجنيْغِفَ اَبُ ٌْ َُ َِْوثني ناَد َُ اُكْل ٌْ َُ اَواْ جنيْغَشْوااثَِذن نَي ٌْ آتامَذاِِنِ ٌْ َُ وااَ َصنِ َع
َِْلَُتا اَ  نرًااواُّتْاِ ِنِّ ََ اِ  ٌْ َُ َِْوثني اَد َوَ َص ُّوااَواْ َجْ  نيُ واااْ ِجْ َ نرًااواُّتْاِ ِنِّ

اِ ْ  َارًا ٌْ اَوَ ْ َ ْرُتاَبُ ٌْ  ، ثـُ يسمع اهلل دعوتو في دعائو ، اهلل  (ٔ){ َبُ

ذه القصة أف ُنسمع اهلل دعوتنا في دعائنا اينفرادي مع أف اهلل يعممنا بي
قد سمعيا وعمميا ، ومع ىذا ُنسمعو دعوتنا لتزداد محبتنا مع اهلل ، 

 . وتقوي عالقتنا مع خالقنا
َْْفنرًااا:}ثـ قاؿ نوح عميو السالـ       اَكنَنا ا ِ ُْه ٌْ  نيُ ْلُتااْ جنيْغِفُ واارَْ ُ 

َُا ٌْاواتنُيْ ِ ِلاالِْف ا َِأْ َواٍلاَو َََِواَوََيَْعلاْلُ  ٌْ ِْدُْك اواَوُّيْ رَارًا ْْ ََِلْذُ ٌا ِّ ناا
ا ْْ اَوَف او اَوفَنرًا الِْلِه اثنيْ ُ وَن اَ  ٌْ اَلُ  اْ ن او نرًا ََ ا َ ني ٌْ اْلُ  اَوََيَْعل َ َْنٍت

اسِا اََسَنَواٍت اَ ْ َم االْلُه ََ اَخَل اَكْذَف اثنيَ ْوا اَ َلَْ او اَ ْسَوارًا ٌْ اواَخَلَ ُ  َ نفًن
ا َِّ ا ا َ َ َجُ ٌ اَوالْلُه او اِ  َاً ن َس ُْ االْش اَوَ َعَل ا ُورًا  ْ َِ اِ ذ  َ َُ ااْلَ  َوَ َعَل

                                                 

 .ٜ:  ٔ( سورة نوح _ ابيات مف ٔ
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ٌُا اَلُ  اَ َعَل اَوالْلُه او اِ ْخ َاً ن ٌْ اَوُِيْ ُِ ُ  ن ََ اِ ذ ٌْ ُُْك اْ َْرِأا نَيَ نثًنواُّتْاتُِعذ
ناُ ُ ًغاِ َجنً ن ََ  (.ٔ){ اْ َْرَأاِ َِفنسًناوالَِجِْفُلُ وااِ َنيْ

، و عاقبتيا و  ذكر نتائج دعوة األنبياء عمييـ السالـ  ثـ اهلل    
ىالؾ المكذبيف و ذكر دعوة األنبياء تثبيتا لفؤاد الرسوؿإنجاء المؤمنيف و   ا 

  و لكؿ مف يسمؾ سبيؿ الدعوة إلي اهلل ،كما قاؿ اهلل  {: وَُكنيغَا
ا اَ ن اال ُُّ ِل ا َ َ نا اِ ْ  ََِلْذَ  ا َِا نْيُ صُّ اَلنيِا آت اَوَ ناَك ا نيَواَدَك اِ ِه  نُيًَ ُِّت

ْوِ َِوَا ُُ ِِظٌَ اَوذِْكَ ىالِْل اَوَ ْو َُّ  (.ٕ){ ا َْ
عممنا كيؼ ندعو إلي اهلل أولى القوة الذيف يفتخروف   ثـ اهلل      

َِنٌدا }الذي بعث إلي قـو عاد ،  بقوتيـ المادية بدعوة ىود ا  ََأْ ن
اَ ْنا َنْ َجْ  نيُ واآتااْ َا ا َوَلَْاتنَيَ ْوا اِ َْنافنيْوًة ُّْ اَ ْ اَ َ  اَوفَنُلوا َِّ اا َْ ْرِأا َِغْنِ

اوا ُْوَن اََيَْم اِ آتَنثََِن اوََكن ُوا افنيْوًة ٌْ َُ اِ َنيْ ُّْ اَ َ  اُلَو ٌْ َُ اَخَلَ  ااْلِاي الْلَه
ٌْا َُ ارًُِيناَصْ َص ًاآتا َتْنٍماَّنَِِْفنٍتالَُِِّاتَ  ٌْ َِ ََِلْذ ََِااَبااْلِْْ ِيآتاا ََأْرَ ْلََنا

اَ ُوُدا اَو َْ ن او ََُ وَن اتَُ اَ  ٌْ اَوُل اَ ْخَ ى ااْْلِخ َِة اَوَلَعَااُب ُّْ نيَذن اال اْ ََذنِة

                                                 

 . ٕٓ: ٓٔ( سورة نوح _ ابيات مف ٔ
 .ٕٓٔ( سورة ىود_ ابية  ٕ
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ااْلَعَااِبا  ُ َِِ اَصن ٌْ َُ ا ََأَخَاثني ااْبَُْى ََِل  ا  َُ ااْلَع ا َنْ َجَم ُّوا ٌْ تنيََنُل َْ ََ  ني
 .( ٔ){ اْبُوِناِبَناَكن ُوااَتْ ِِفُ ونَا

َِنثَِذٍ اواَ ْلَ َلنا } وقاؿ تعالي :      ا اَصْ َصٍ  ٍَ اِ  ِت َِنٌدا َُأْلِلُ وا َو َْ نا
ا ٌْ َُ ناَصْ َِ اَكأَ نْي ََ اَ ْ َمالََذنٍلاَوَ َن َِذَ ا َتْنٍماُ ُِفوً نا نيجنيَ ىااْلَ ْوَماِ ذ ٌْ َِ ََِلْذ

ْلاثنيَ ىاَبٌُا ِّ ا َنِفَذ ٍا ََ َِْجنُزاَدٍْلاَخنِوتٍَ اوا ني  َ}(ٕ.)   

و ندعو في  فصراط  األنبياء عمييـ السالـ ىو الدعوة إلي اهلل      
( و أوؿ مظير مف ِص َاَطااْلِاتَ ا َ َعُتَاكؿ ركعة مف ركعات الصالة ) 

مظاىر المنعـ عمييـ ىـ األنبياء صموات اهلل وسالمو عمييـ كما ىو 
 مذكور في القرآف كمو مفصال.

اَ ِ ذِليا}في قولو تعالي :  سبيؿ الرسوؿ  وبيف اهلل       َِ ُفْلاَلِا
اِ َ ا ا َ َْن اَوَ ن االّلِه اَوُ ْ َمنَن ااثني نيَعِِن اَوَ ِ  ا َ َْن نٍَة َِ ََِل اَ  ا االّلِه ُِواِ ىَل  َْد

ُُْش ِِكوَا  .(ٖ)   اْل

دعوة األنبياء عمييـ السالـ إجماي في بعض  وقد ذكر اهلل      
طرؽ  . تعميما ألمة محمد السور ، وتفصيال في البعض ابخر .

                                                 

 .ٚٔ:  ٘ٔ( سورة فصمت _ ابيات مف  ٔ
 . ٛ: إلي  ٙ( سورة الحاقة_ ابيات مف ٕ
 ٛٓٔ(  سورة يوسؼ _ ابية ٖ
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الدعوة وأساليبيا وحكميا والعقبات التي تمر عمي الدعاة في سبيؿ الدعوة 
دعوة صال   ونتائجيا وفوائدىا وتأثيراتيا عمي المجتمع ، وقد ذكر اهلل 

  : االّلَها} كما قاؿ اهلل وْا ُْ  ُِْ اَصنِ ًنافَنَلاتَنافنيْوِماا ٌْ َوِ ىَلاَ ُوَداَ َخنُل
الَا ناَ ن ََ اِ ذ ٌْ َُ َُك اَواْ جنيْع ااَ ْرِأ ا َِّ  ا َ َشَأُكٌ اُلَو َُ ُ َْذنيْ ا ا ِلنيٍه ا ِّْ  ٌ ُ

اُكََتا ْْ اَف َُ ذٌباوافَنُلواْاتَناَصنِل اَف ِتٌباُّمُِّ  َنْ جنيْغِفُ وَُاُّتْاثُو ُواْا ِلَْذِهاِ ْناَرِّبِّ
اَ ناتنَيْع ُا َْ اَ نا نْيْعُ  ن َن ََ ا َثنيَنيْ افنيْ َلاَلنيَاا اِ ذََناَ ْ ُ َوا اَو ِ نْيََناَلِفياَ  ٍّ ام َنُؤ َن ُْ

ا ََِل ا نَيذنيًََِّ ا ِّ اْرِّبِّ اِ ناُكَُتا ٌْ ُِو َناِ لَْذِهاُ  ِتٍباوافَنَلاتَنافنيْوِما ََر َتنيُج ْْ ْناَث فِّ
َ ا َْذنيْ ا وَ ِِن ُْ اَث ِت ن َُ اَ  ْذُجُه ََ َِ ا اِ ْن االّلِه َُُ ِناِ َ  َُ اتََ اَ  اَرْْحًَ  َومثَنِناِ َُْه

امتًَ اَ َاُروَلناثَْأُكْلآتا َْرِأاالّلِهاََتِِْفٍناواوَا ٌْ َِا َنَفُ االّلِهاَلُ  تَنافنيْوِماَلنيِا
آتا ََِااٌباَف ِتٌباوا نيَعَ ُ وَلنا نيَ نَلاََتَجنيُعوْا ا ٌْ ا نيَذْأُخاَُك َوَ اََتِفُّوَلناِ ُِفوٍا

اَ ن ن ُْ ا نيَل او اَ ْ ُاوٍب  ُ َْذنيْ ا ٌْ ِْ اَو اَذِلَ  ا َتْنٍم اَثغَثََ  ٌْ ََناَدارُِك اََنْذنيْ ا َْ  ُ َن ا
اُلَوا ارَْ َ  اِ ْن اتنَيْوِ ٍِْا اِخْ ِي اَوِ ْ  ا َِّْن اِ َ ْْحٍَ  اَ َعُه امَ َُوْا اَواْلِاتَ  َصنِ ًن
ا ٌْ اِدتَنرِِل آت ا ََأْصَ ُموْا َْْذَمُ  اال ُُوْا اظََل ااْلِاتَ  اَوَ َخَا او ااْلَع ِتُ  اْلَ ِويُّ

ا ِا ُُودَاَ نِ َِواواَكَأناَلْْاتنَيْغَنيْوْا الًَِّ ا ًْ اَ َ ا نُيْع ٌْ َُ ارَ نْي ناَ َ اِ ْناَ ُوَداَكفُ وْا ََ  ذ
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وكاف قـو ثمود مف أىؿ الصناعة والحرفة ، فالذيف آمنوا أنجاىـ اهلل  (ٔ){
. والذيف كذبوا دعوتو أىمكيـ اهلل ، 

الذي  ، دعوة شعيب وكيؼ ندعو التجار إلي اهلل : فذكر اهلل      
ٌْا } ُبعث إلي أىؿ مديف ، مفصال في قولو تعالي : اَ َخنُل َتَ  ْْ اَ  َوِ ىَل

َُواْا اثََُ  اَوَ  َُ ُ َْذنيْ ا ا ِلنيٍه ا ِّْ  اَلُ ٌ اَ ن االّلَه وْا ُْ  ُِْ اا افنيْوِم اتَن افَنَل ُ َعْذً ن
َِا ا ٌْ ََِلْذُ  ا اَ َخنُ  اَوِ ِنَِّ اِِبَْنٍ ا َرَاُكٌ اِ ِنَِّ ذ َاَن ُِ اَواْل ْ َذنَل ُِ اتنَيْوٍمااْل َااَب

االَْنَسا اثنيْ َلُِفوْا ا ِنْلِ ِْفِطاَوَ  ذ َاَن ُِ اَواْل ْ َذنَل ُِ ااْل ا َْوُ وْا افنيْوِم ذٍطاواَوتَن ُّمُِّ
اِ ناا ٌْ اْلُ   ٌ اَخذنيْ االّلِه ا َِ ْذُ  او ِْتَ  اُ ْفِِف ااَ ْرِأ آت اثنيْعًنيْوْا اَوَ  ٌْ َ ْ َذناُل

ََِلْذُ ٌاِِبَِفذ ٍظاوافَنُلواْاتَناُ َعْذُباَ َصغَُثَ اثَْأُ ُ َكاُكَُجٌا ُّْوِ ََِواَوَ نا َ َْنا
اَ نا نْيْفَعَلآتا َْ َوالََِناَ ناَ َشناا ِْ َ اَ َ َتا ا َْو ام َنُؤ َن ُْ ُ َكاَ ناتنَيْعُ  َ نا نْيجنيْ
اَوَرَزَفِِنا ََِلَ ا نَيذنيٍََِّ ا ِّ اْرِّبِّ اِ ناُكَُتا ٌْ اوافَنَلاتَنافنيْوِما َرَ َتنيُج ُْ ٌُاالْ ِ ذ اْ َِلذ
اِ ْ ا ُْ ََُِْهاِ ْنا ُرِت ا ٌْ نُك ََ اِ ىَلاَ نا َ ني ٌْ اَ ْناُ َخنلَِفُ  ُْ ِ َُْهارِْزفًناَ َِفًَناَوَ نا ُرِت
اَوِ لَْذِها اثنيوَْكْلُت ََِلْذِه ا ا ِنلّلِه اِ ْ  اثنيْوِ ذِ ي اَوَ ن ااْ َجطَْعُت اَ ن اِنْصَغَح

 (.ٕ){  ُ ِذبُا

                                                 

 . ٛٙ: إلي  ٔٙ( سورة ىود_ ابيات مف ٔ
 . ٛٛ: إلي  ٗٛبيات مف ( سورة ىود_ إ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نجاء المؤمنيف، دعوتو إ، وكانت نتيجة إلي آخر ما ذكر اهلل قصتو     
ىالؾ المكذبيف، في قولو تعالي ََناُ َعْذً ناَواْلِاتَ ا } :وا  ناَ ناا َْ  ُ َناََنْذنيْ ُْ َوَل

آتا مَ َُواْا ا ََأْصَ ُموْا َْْذَمُ  اال ُُوْا اظََل ااْلِاتَ  اَوَ َخَاِت اْ َْن اِ َ ْْحٍَ  َ َعُه
اَ نِ َِواواَكَأناَلْْاتنيْغَنيْواْا ٌْ ْتااِدتَنرِِل َْ ا َِع ن َُ َتَ اَك ْْ َُ الِّ ا ًْ اَ َ ا نُيْع ن ََ ِ ذ

 .(ٔ){ َ ُودُا
، مجممة ومفصمة في كتابو العزيز،  دعوة موسي  وذكر اهلل      

وكاف جيده عمي المسمميف العصاة ، وىـ بنو إسرائيؿ ، وعمي الكفار 
كيؼ نجتيد عمي المسمميف العصاة وعمي  وىـ الفراعنة ، فعممنا اهلل 

 الكفار بقصة موسي عميو السالـ.
ا } ثـ إف قصصيـ لتثبيت الفؤاد، كما قاؿ اهلل تعالي:      ا نْيُ صُّ وَُكنيَغ

ا َُّ اا َْ َِ اَلنيِا آت اَوَ ناَك ا نيَواَدَك اِ ِه ا نُيًَ ُِّت اَ ن اال ُُّ ِل ا َ َ نا اِ ْ  ََِلْذَ 
ِِظٌَ اَوِذْكَ ىالِلْا ْوِ َِوَاَوَ ْو ُُ }(ٕ.) 

الجيد عمي األمـ واألقواـ لربطيـ  فكاف موضوع بعثة األنبياء      
مع خالقيـ ، ولترسيخ التوحيد وعظمة اهلل وكبريائو في قموبيـ ، نعـ مف 

الجيد عمي النفس ، حتي تزداد وتتقوي عالقة  لواـز جيد األنبياء 
                                                 

 . ٜ٘،   ٜٗ( سورة ىود_ ابيتاف ٔ
 . . ٕٓٔ( سورة ىود_ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، والداعي ي ينسي نفسو بسبب الفكر  الداعي شخصيا مع اهلل 
لإلنسانية كميا ، وي يشتمؿ بالجيد عمي نفسو بحيث يمفؿ عف مسئوليتو 

أنزؿ سورتيف ، سورة المدثر لبياف  ، وعف فكره لإلنسانية ، ألف اهلل 
الدعوة إلي اهلل ، وسورة المزمؿ لزيادة عالقة الداعي مع اهلل شخصيا 

االْلْذَلاِ ْ ا}  ؿ :وانفراديا ، كما قاؿ عز وج ٌِ ُُْ  ُِّلاواُف نااْل ََ فَِلذًغاوا تَنا َتنيُّ
اِ  ْنا او اثنيْ ثِذًغ ااْلُ ْ مَن اَورَثِِّل ََِلْذِه ا ازِْد ا َْو او افَِلذًغ اِ َُْه اا ُ ْص ا َِو َفُه َْ  ِ

ََِلْذَ افنيْوً اثَِ ذًغاواِ ْنا َنِ َْا اَوسْاَ َنيْلِ يا ُّْ َو َفنيَوُماِفذًغاانًْاَ االْلْذِلاِلَياَ َ 
ا او اَسوِتًغ اَ ْ ًمن نِر ََ آتااَلَني اَلَ  اِ ْن اِ لَْذِهاو اَوثنيَ ْجْل اَر َِّ  ٌَ ااْ  َواذُْكِ 

 (.ٔ){ ثنيْ ِجذًغا
 فال بد لمداعي مف التبتؿ إلي اهلل، وىذا مف لواـز الدعوة إلي اهلل.     

 كيف يعرف الداعي أنو من المقبولين عند اهلل ؟
دليؿ قبولية الداعي عند اهلل إذا وجد نفسو يحب الخموة مع اهلل      

واألنس بو ، وي يريد أف يحوؿ بينو وبيف اهلل أحد ، ويستمذ بالمناجاة مع 
اهلل ، وبطوؿ القياـ في الصالة وبطوؿ الركوع والسجود ، وبذكر اهلل عز 

 َْ ْ اُلَوافَنِ ٌتا}وجؿ ، وبتالوة القرآف الكريـ ، مصداقا لقوؿ اهلل تعالي: 

                                                 

 .ٛ:  ٔ( سورة المزمؿ _ ابيات مف ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَلْلا اُفْل ارَ ِِّه اَرْْحََ  اَوتنَيْ ُ و ااْْلِخ ََة اَُيَْاُر ن ًُ ِِ اَوفَن ا ًْ اَ نِ  االْلْذِل م َنا
ُُوَناِ َّْنَناتنيَجاَْكُ ا ُْوُلواااْ َْلَ نبِا ُُوَناَواْلِاتَ اَ اتنيْعَل  (.ٔ){ َتِْفَجِويااْلِاتَ اتنيْعَل

ي بد أف ينممس في خمؽ اهلل ويسب   ومع ىذا التبتؿ والقنوت هلل،     
في بحر الناس، إلخراجيـ مف الظممات إلي النور، ومف الكفر والشرؾ 
إلي التوحيد، ومف البدعة إلي السنة، ومف المنكرات إلي المعروفات 

ِِظَِ ا ادَثُا } : امتثاي ألمر اهلل  ْو َُ اَواْل  ِ َُ ا ِن ِْْ  اَر َِّ  اَ ِ ذِل ِ ىِل
ا َِ اا ََِْفََِ  ا اَضْل اِبَ  ٌُ َِْل اَ  اُلَو ارَْ َ  اِ ْن اَ ْ َِفُ  اِلَي ا ِنْلِِت َوَ نِدْبٌُ

ِْت َا َج َْ ُُ ٌُا ِنْل َل ِْ  (.ٕ){ َ ِ ذِلِهاَوُلَواَ 
ويقـو بالدعوة إلي اهلل تعالي في خمقو ، خالؼ النفس ) كره النفس      

، ويربط  ( فيذا إف شاء اهلل مف المقبوليف ، وىذا مرتبط مع اهلل عز وجؿ
ي سم  ، أما ابخر الذي ي قدر اهلل و ي مع نفسو اإلنسانية مع اهلل 

، هلل ، وي يتبتؿ إلي اهلل تبتيال، وي يستأنس بااهلل إذ ىو يستأنس بالناس
ال ، ومف ، ومف المناجاة مع اهلل طوي بؿ يستوحش مف الخموة مع اهلل 

وانية في نفسو مف حب ، وتزداد األمراض الشيذكر اهلل وتالوة القرآف
الماؿ وحب الجاه والحسد والبمضاء والشحناء ويستأنس بالكالـ مع الناس 

                                                 

 . ٜ( سورة الزمر _ ابية ٔ
 .   ٕ٘ٔ( سورة النحؿ _ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نية مع ، فيذا غير مرتبط  باهلل وي يربط اإلنساوبطوؿ الجمسات مع الناس
 ، فدعوتو غير مقبولة عند اهلل .اهلل، بؿ يربطيـ مع نفسو

( وأوليـ اْلِاتَ ا َ َعُتَاِص َاَطافي سورة الفاتحة: )  فندعو اهلل       

، بؿ ، ولكف ليس مجرد الدعوةاألنبياء وصراطيـ الدعوة إلي اهلل 
الدعوة بصفاتيا المطموبة عند اهلل مف التواضع والخشية هلل والرحمة 

 وقياـ الميؿ عمال بقولو والشفقة عمي الخمؽ واألنس باهلل والتبتؿ إلي اهلل
ََبْا} :تعالي َْْتا َن   .(ٔ){ َوِ ىَلارَ َِّ ا َنْرَْبْا*   َِجَذاا نيَ 
  وغيرىا مف الصفات الحميدة المحبوبة عند اهلل، وقد ذكر اهلل     

}  :  مثال قاؿ في شأف أيوب، بعض صفات األنبياء عمييـ السالـ
ا ِ ُْها َْوابٌا ُْ ٌَااْلَعْ  َُاَصنِ  ًاا ِْع ْْ َن  (.ٕ){  ِ ْناَوَ 

سحاؽ ويعقوب      َواذُْكْ ا} :عمييـ السالـ وقاؿ في شأف إبراىيـ وا 
اِ  ْنا او ََنِر اَواْ َْ  ِْي ااْ َْت ا ُْوِل اَوتنَيْعُ وَب ََ اَوِ ْ َم ٌَ ا  ني َاِلذ َِِ نَد َن

طََفْوَا َْ ُُ ااْل  َ ُِ اَل َْ َن َِِ ا ٌْ َُ اَو ِ نْي او اِر ْْ اال اِذْكَ ى  ٍََ اِِبَنِل ََنُلٌ َْ َ ْخَل
 (.ٖ){ اْ َْخَذنرِا

                                                 

 .   ٛ،  ٚ( سورة الشرح _ ابيتاف ٔ
 .  ٗٗ( سورة ص _ ابية ٕ
 .  ٚٗ:  ٘ٗ( سورة ص _ ابيات مف ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَ َِذًفنا}:وقاؿ في شأف إبراىيـ       الِّلِه افَن ًِجن ا ُْ ً  اَكنَن ٌَ ا ِ ني َاِلذ ِ ْن
اِص َاٍطا اِ ىَل َُ ا َْ اَوَل َُ ااْ َجَ ن ِه ُِ َ نيُع ا ِّ اَ نِك ًا او ُُْش ِِكَو ااْل اِ َ  اَتُ  وَلَْ

ُّْ نيَذناَ َِفًََ اَوِ  ُْهآِتااْلخِا َُآِتااْل ََن اواَومثنيذنيْ ٌٍ َْنِ ِوَا ُِّْفَجِ ذ َ اال ُِ  (.ٔ){  َِةاَل

ٌٌا َْواٌَا َُِّذبٌا} وقاؿ اهلل تعالي :       ٌَاَ َِلذ  (.ٕ){ ِ ْناِ  ني َاِلذ

اِ ْذا َنَدىاَر ُْها} وقاؿ في شأف زكريا ويحي عمييما السالـ :       َوزََك ِتْن
ُ ااْلَوارِِثوَا اَ اَثَاْرِنا نيْ ًدااَو َ َتاَخذنيْ ََناَلُهاَُيََْيا*  َربِّ ََناَلُهاَوَوَل نيْ  َنْ َجَج نيْ

اَلهُا ًَْ نا َوَ ْصَلْمََن اَر ُِو نيََن ْْ اَوَت آتااْْلَذنيْ َاِت اُتَِفنِرُِوَن اَكن ُوا ٌْ َُ اِ  نْي َزْوَ ُه
 (.ٖ){ َوَرَلً ناوََكن ُواالَََناَخنِ ِعوَا

وذكر اهلل تعالي مف شأف األنبياء عمييـ السالـ وصفاتيـ عمي سبيؿ      
العمـو أنيـ ما كانوا يفتخروف بدعوتيـ ، وما كانوا يعجبوف بدعوتيـ ، 

 بؿ كانوا يستمفروف اهلل بعد الدعوة .
ويذكر اهلل تعالي ما عندىـ مف الحرص عمي اليداية ، كما قاؿ اهلل      

ااوََكأَتِّ } تعالي :  ٌْ َُ ناَ َصن نَي َُ ناَوَلَُوْااِل َُ  ِّ اْ ِبٍّافَنَثَلاَ َعُهارِ نيِّذُّوَناَكًٌِناَ 
اَوَ ناا او َْنِ  ِتَ  اال اُيُِبُّ اَوالّلُه ااْ َجَ ن ُوْا اَوَ ن اَضُعُفوْا اَوَ ن االّلِه ٓتاَ ِ ذِل

                                                 

 .   ٕٕٔ:  ٕٓٔ( سورة النحؿ _ ابيات مف ٔ
 .   ٘ٚ( سورة ىود _ ابية ٕ
 .   ٜٓ،  ٜٛ( سورة األنبياء _ ابيتاف ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ِْْفْ الَََناُذ ُو نَيََناَوِ ْ  َا ار نْيََناا اِ ْ اَ نافَنُلوْا ٌْ اَوثنَي ِّْتاَكنَنافنيْوَبُ ا نيََنآتا َْ  ِ َن
ُّْ نيَذنا اال اثنَيَواَب االّلُه ٌُ اَ آثَنُل او ااْلَ نِ  ِتَ  ااْلَ ْوِم ََِل  ا َُْ  َن اوا  اَ ََن َْ  َْف

ُُْمِِفَِوَا ااْل  (.ٔ){ َوُ ِْفَ اثنَيَواِبااْلِخ َِةاَوالّلُهاُيُِبُّ
بنزوؿ النصرة الميبية ودخوؿ الناس  أخبر النبي  حتي أف اهلل      

في ديف اهلل أفواج، وأمره بالتسبي  والتحميد وايستمفار في نياية جيده، 
مع أف التقصير في آداء الواجب، ي يمكف وي ُيتصور مف األنبياء عمييـ 

، ومع ذلؾ كانوا يستمفروف اهلل في نياية  السالـ، ومف إماـ األنبياء 
لنبيو بايستمفار، ليس بسبب أنو كاف مقصرا في  جيدىـ ، وأمر اهلل 

جيده والعياذ باهلل، بؿ تعميما ليذه األمة ، وأف ىذه األمة داعية إلي اهلل ، 
َ ا   اُ ْخ َِ ْتا  :قاؿ تعالى جيد الرسوؿ :  كما قاؿ اهلل اَخذنيْ ٌْ ُكَُْج

َْ َا ُُ َِِ ااْل ْوَنا ََ ْعُ وِ اَوثنيَنيْ َُ  .(ٕ)  ِ اَوثنيْوِ َُوَنا ِنلْلهِالِلَْنِساثَْأُ ُ وَنا ِنْل

، غير معصوميف ىذه األمة معصوموف وأفرادواألنبياء عمييـ السالـ      
ي تجتمع " : األمة معصومة كما ورد في الحديث نعـ إف األمة مف حيثُ 

  (ٖ)أمتي عمى ضاللة "

                                                 

 .  ٛٗٔ:  ٙٗٔ( سورة آؿ عمراف _ ابيات مف  ٔ
 . ٓٔٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٕ
( عف ٕٔٚٔالطبراني في الكبير )( و ٜٕٙٙ٘( قد ورد بروايات عديدة؛ فقد رواه أحمد )ٖ

سننو، كتاب الفتف والمالحـ، باب ذكر الفتف  أبي بصرة المفاري، وأخرجو أبو داود في
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ولكف أفرادىا مف حيُث اينفرادية غير معصوميف كما جاء في      
الحديث َعْف َأَنٍس َرِضَي المأُو َعْنُو ، َأّف النأِبيأ َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ ، َقاَؿ 

ـَ َخطأاٌء َوَخْيُر اْلَخطأاِئيَف التأوأاُبوَف " : " ُكؿ  اْبِف آَد
(ٔ)   . 

َُاوا:   بايستمفار، قاؿ اهلل فاألمة أولي      ُ االْلِهاَواْلَفْج َْ ِ َذااَ نااَ 
ا َ نيَواً ن االْلِه اِدتِ  آت ُخُلوَن ْْ اَت االَْنَس ارَ َِّ ا*  َورَ َْتَت ِْ ُْ اِِبَ َْ َ َِف ِّ

 .(ٕ){ َواْ جنيْغِفْ َُا ِ ُْهاَكنَناثنيْوا ًن

فالحاصؿ أف صراط األنبياء عمييـ السالـ ىو الدعوة إلي اهلل ،      
ولكف ليس مجرد الدعوة ، بؿ بصفاتيا ولوازميا المقبولة ، والمطموبة ، 

 والمحبوبة عند اهلل عز وجؿ.

                                                                                                                         

ماجو، كتاب الفتف، باب السواد األعظـ، حديث  . وأخرجو ابفٖٕ٘ٗ حديث رقـ وديئميا،
جػ  –مختصرة  -، وحسنو الشيخ األلباني رحمو اهلل انظر السمسمة الصحيحة  ٜٖٓ٘رقـ
ٖ . /ٖٜٔ 
[،وعنو المزي في ٖ/ٜٛٔ[، وأحمد ]ٕٔ٘ٗ[، وابف ماجو ]ٜٜٕٗ( أخرجو الترمذي ]ٔ

[، ٕٖٙٔٗ[، وابف أبي شيبة ]ٕ/ٜٔٚ،والحربي في غريب الحديث ][ٕٔ/ٖٔٔ] تيذيبو
[، والحاكـ ٕ/ٔٔٔ[، وابف حباف في المجروحيف ]ٜٚٔٔالمنتخب ]رقـ  وعبد بف حميد في

[، ٕٖٙ[، والكالباذي في بحر الفوائد ]رقـ ٔٓتوبة ]رقـ في ال [،وابف عساكرٗ/ٕٕٚ]
الحباب عف عمي بف مسعدة عف قتادة عف أنس بو ... وزاد  وغيرىـ مف طرؽ عف زيد بف

وادييف مف ماؿ يبتمى ليما ثالثًا، و ي يمأل جوؼ ابف  أحمد وحده : )ولو أف يبف آدـ
 آدـ إي التراب. وصححو الحاكـ ، وحسنو األلباني . 

 .  ٖ: ٔابيات مف  –( سورة النصر ٕ
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ياكـ أف نجعؿ مقصد حياتنا إعالء كممة اهلل ف      ي العالـ وفقنا اهلل وا 
ياكـ ، وكممة لتكوف كممة اهلل العميا الكفر ىي السفمي، ورزقنا اهلل وا 

ياكـ مف شرور ، وأالمرضية عند اهلل في سبيؿ الدعوةالصفات  عاذنا اهلل وا 
، ومف الرذائؿ النفس، ومف مضالت الفتف، ما ظير منيا وما بطف

 الروحانية كميا آميف .
 الصنف الثاني : من المُنعم عمييم ىم ) الصديقون (:

كؿ اإلتباع، ويصبغ بصبمتو، مثؿ أبي بكر  مف يتبع النبي      
بال تأمؿ وي تردد، وكانت  ، فقد استجاب لدعوة النبي  الصديؽ 

نسبة خاصة كما ظير في صم  الحديبية ، أف عمر  بينو وبيف النبي 
" .  : " بمي: ألست نبي اهلل حقا   قاؿ سأؿ النبي  بف الخطاب 

ـَ  " بمي "قاؿ: ألسنا عمي الحؽ وىـ عمي الباطؿ   قاؿ :  . قاؿ: فم
"  أنا عبد اهلل ورسولو: "  ُنعطي الدنية في ديننا إذا   فقاؿ رسوؿ اهلل 

أي أنا مأمور مف اهلل ، ىكذا أمرني اهلل. وذىب عمر إلي الصديؽ وألؽ 
كر بنفس جواب وأجاب أبو ب عميو نفس األسئمة التي سأليا لرسوؿ اهلل 

 .النبي 
 وفي قصة خروج أبي بكر مف مكة بسبب أذي المشركيف لو ،     

رادو  َبْيِر َأفأ   توا  رضي اهلل عنو اليجرة إلى الحبشة ، َعْف ُعْرَوُة ْبُف الز 
ـْ َأْعِقْؿ َأَبَويأ َقط  ِإيأ َوُىَما َيِديَناِف ا لدِّيَف َعاِئَشَة  َرِضَي المأُو َعْنَيا َقاَلْت َل
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ـْ َيُمرأ َعَمْيَنا َيْوـٌ ِإيأ َيْأِتيَنا ِفيِو َرُسوُؿ المأِو َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َطَرَفْي  َوَل
ا اْبُتِمَي اْلُمْسِمُموَف َخَرَج َأُبو َبْكٍر ُمَياِجًرا ِقَبَؿ  النأَياِر ُبْكَرًة َوَعِشيأًة َفَممأ

 :َوُىَو َسيُِّد اْلَقاَرِة  َفَقاؿَ َلِقَيُو اْبُف الدأِغَنِة  ،َغ َبْرَؾ اْلِمَمادِ َحتأى ِإَذا َبمَ ، اْلَحَبَشةِ 
َأْخَرَجِني َقْوِمي َفَأَنا ُأِريُد َأْف َأِسيَ  ِفي  :َفَقاَؿ َأُبو َبْكرٍ    َأْيَف ُتِريُد َيا َأَبا َبْكرٍ 

َفِخنأَؾ ْثَمَؾ َي َيْخُرُج َوَي ُيْخَرُج اأْلَْرِض َفَأْعُبَد َربِّي َقاَؿ اْبُف الدأِغَنِة  ِإفأ مِ 
ْيؼَ  ،َوَتْحِمُؿ اْلَكؿأ  ،َوَتِصُؿ الرأِحـَ  ،َتْكِسُب اْلَمْعُدوـَ  َوُتِعيُف َعَمى  ،َوَتْقِري الضأ

  َفاْرَتَحَؿ اْبُف الدأِغَنةِ  ،َفاْرِجْع َفاْعُبْد َربأَؾ ِبِباَلِدؾَ  ،َوَأَنا َلَؾ َجارٌ  ،َنَواِئِب اْلَحؽِّ 
ِإفأ َأَبا َبْكٍر  :َفَقاَؿ َلُيـْ ، َفَرَجَع َمَع َأِبي َبْكٍر  َفَطاَؼ ِفي َأْشَراِؼ ُكفأاِر ُقَرْيشٍ 

ـَ  َي َيْخُرُج ِمْثُمُو َوَي ُيْخَرُج َأُتْخِرُجوَف َرُجاًل ُيْكِسُب اْلَمْعُدوـَ َوَيِصُؿ الرأِح
ْيَؼ َوُيِعيُف  َفَأْنَفَذْت ُقَرْيٌش   ،َعَمى َنَواِئِب اْلَحؽِّ َوَيْحِمُؿ اْلَكؿأ َوَيْقِري الضأ

ُمْر َأَبا َبْكٍر  َفْمَيْعُبْد  :َوَقاُلوا ِيْبِف الدأِغَنةِ  ،َوآَمُنوا َأَبا َبْكرٍ  ،ِجَواَر اْبِف الدأِغَنةِ 
ْعِمْف ِبِو َفِخنأا َقْد َربأُو ِفي َداِرِه َفْمُيَصؿِّ َوْلَيْقَرْأ َما َشاَء َوَي ُيْؤِذيَنا ِبَذِلَؾ َوَي َيْستَ 

َقاَؿ َذِلَؾ اْبُف الدأِغَنِة أِلَِبي َبْكٍر َفَطِفَؽ َأُبو  ،َخِشيَنا َأْف َيْفِتَف َأْبَناَءَنا َوِنَساَءَنا
ـأ َبَدا  اَلِة َوَي اْلِقَراَءِة ِفي َغْيِر َداِرِه ُث َبْكٍر َيْعُبُد َربأُو ِفي َداِرِه َوَي َيْسَتْعِمُف ِبالصأ

ِبي َبْكٍر َفاْبَتَنى َمْسِجًدا ِبِفَناِء َداِرِه َوَبَرَز َفَكاَف ُيَصمِّي ِفيِو َوَيْقَرُأ اْلُقْرآَف أِلَ 
ـْ َيْعَجُبوَف َوَيْنُظُروَف ِإَلْيِو َوَكاَف َأُبو  ُؼ َعَمْيِو ِنَساُء اْلُمْشِرِكيَف َوَأْبَناُؤُى َفَيَتَقصأ

ْمَعُو ِحيَف َيْقَرُأ اْلُقْرآَف َفَأْفَزَع َذِلَؾ َأْشَراَؼ ُقَرْيٍش َبْكٍر َرُجاًل َبكأاًء َي َيْمِمُؾ دَ 
ـْ َفَقاُلوا َلُو ِإنأا ُكنأا َأَجْرَنا  ـَ َعَمْيِي ِمْف اْلُمْشِرِكيَف َفَأْرَسُموا ِإَلى اْبِف الدأِغَنِة َفَقِد
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نأُو َجاَوزَ  َأَبا َبْكرٍ  َذِلَؾ َفاْبَتَنى َمْسِجًدا ِبِفَناِء  َعَمى َأْف َيْعُبَد َربأُو ِفي َداِرِه َواِ 
اَلَة َواْلِقَراَءَة َوَقْد َخِشيَنا َأْف َيْفِتَف َأْبَناَءَنا َوِنَساَءَنا َفْأِتِو َفِخْف  َداِرِه َوَأْعَمَف الصأ

ْف َأَبى ِإيأ َأْف ُيعْ  َأَحبأ َأْف َيْقَتِصرَ  ِمَف َعَمى َأْف َيْعُبَد َربأُو ِفي َداِرِه َفَعَؿ َواِ 
يَف أِلَِبي َبْكٍر  َذِلَؾ َفَسْمُو َأْف َيُردأ ِإَلْيَؾ ِذمأَتَؾ َفِخنأا َكِرْىَنا َأْف ُنْخِفَرَؾ َوَلْسَنا ُمِقرِّ

َأَبا َبْكٍر َفَقاَؿ َقْد َعِمْمَت الأِذي ُة  َفَأَتى اْبُف الدأِغَنِة اِيْسِتْعاَلَف َقاَلْت َعاِئشَ 
مأا َأْف َتُردأ ِإَليأ ِذمأِتي َفِخنِّي َي َعَقْدُت َلَؾ َعَمْيِو َفخِ  مأا َأْف َتْقَتِصَر َعَمى َذِلَؾ َواِ 

ُأِحب  َأْف َتْسَمَع اْلَعَرُب َأنِّي ُأْخِفْرُت ِفي َرُجٍؿ َعَقْدُت َلُو َقاَؿ َأُبو َبْكٍر ِإنِّي 
ِو َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َأُرد  ِإَلْيَؾ ِجَواَرَؾ َوَأْرَضى ِبِجَواِر المأِو َوَرُسوُؿ المأ 

َقْد ُأِريُت َداَر  :"َيْوَمِئٍذ ِبَمكأَة  َفَقاَؿ َرُسوُؿ المأِو َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ 
َتاِف َفَياَجَر َمْف  ـْ َرَأْيُت َسْبَخًة َذاَت َنْخٍؿ َبْيَف َيَبَتْيِف َوُىَما اْلَحرأ ِىْجَرِتُك

َمِديَنِة ِحيَف َذَكَر َذِلَؾ َرُسوُؿ المأِو َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َوَرَجَع َىاَجَر ِقَبَؿ الْ 
ِإَلى اْلَمِديَنِة  َبْعُض َمْف َكاَف َىاَجَر ِإَلى َأْرِض اْلَحَبَشِة  َوَتَجيأَز َأُبو َبْكٍر  

َعَمى ِرْسِمَؾ َفِخنِّي َأْرُجو  :"مأـَ ُمَياِجًرا َفَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ المأِو َصمأى المأُو َعَمْيِو َوسَ 
ـْ َفَحَبَس  :َقاؿَ  ،َىْؿ َتْرُجو َذِلَؾ ِبَأِبي َأْنتَ : َقاَؿ َأُبو َبْكٍر  "َأْف ُيْؤَذَف ِلي َنَع

َأُبو َبْكٍر  َنْفَسُو َعَمى َرُسوِؿ المأِو َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ ِلَيْصَحَبُو َوَعَمَؼ 
 .(ٔ)اَنَتا ِعْنَدُه َوَرَؽ السأُمِر َأْرَبَعَة َأْشُيٍر  َراِحَمَتْيِف كَ 

                                                 

َباب ِجَواِر  َأِبي َبْكٍر  ِفي َعْيِد النأِبيِّ َصمأى المأُو ( صحي  البخاري _ كتاب الكفالة _ ٔ
ـَ َوَعْقِدهِ   ( . ٕٙٚٔ_ رقـ الحديث )َعَمْيِو َوَسمأ



 

 

 
       

 

  64 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

المتأمؿ يجد أف ابف الدغنة وصؼ الصديؽ بصفات ذكرتيا خديجة      
: عميو الوحي ورجع إلي خديجة ويقوؿحينما نزؿ  في رسوؿ اهلل 
وأخبرىا  -، فزمموه حتى ذىب عنو الروع، فقاؿ لخديجة زمموني زمموني

خشيت عمى نفسي. فقالت خديجة: كال واهلل ي يخزيؾ اهلل لقد  -الخبر 
 ، أبدا، إنؾ لتصؿ الرحـ وتقري الضيؼ. وتحمؿ الكؿ، وتكسب المعدـو

 .(ٔ)وتعيف عمى نوائب الحؽ، فانطمقت بو خديجة حتى أتت ورقة بف نوفؿ
وبيف أبو  فعمـ مف ذلؾ أف النسبة الخاصة ، كانت بيف الرسوؿ      

 . بكر الصديؽ 
  فسبيمو سبيؿ النبي إذا الصديؽ مف تصبغ بصبمة النبي      

 .وصراط األنبياء ىو الدعوة إلي اهلل 
 الصنف الثالث : من المُنعم عمييم ىم ) الشيداء (:

، لتكوف كممة اهلل  الشييد مف ُيضحي بنفسو إلعالء كممة اهلل      
ىي العميا وكممة الذيف كفروا السفمي ، فيـ يبذلوف أنفسيـ في سبيؿ 

حياء ديف اهلل في العالـ كمو ، قاؿ اهلل تعالي :   َوَ اا}الدعوة إلي وا 
اتنُيْ َزُفونَا ٌْ اَر ِِّ َْ َِِ اَ ْلاَ ْ َذناا ا َْ َواثًن ااْلِاتَ افُِجُلوْاآتاَ ِ ذِلاالّلِه * ََتَِْفََبْ

                                                 

 ( المرجع السابؽ  . ٔ
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ا ِّْ ا ٌُاالّلُهاِ  اَ ْضِلِهاَوَتِْفَجْ ِشُ وَنا ِنْلِاتَ اَلَْاتنَيْلَمُ واْاِ ٌِ َ  ِِ َواِبَنامثَنُل
اَُيْ َ ُونَا ٌْ اَوَ اُل ٌْ َِ ََِلْذ اَ  ْاَخْوٌ ا ٌْ َِ  .(ٔ){ َخْلِف

ََِلْذِها} وقاؿ تعالي :      ا االْلَه وا ُْ َِنَل ا اَ ن ُفوا َْ اَص ْوِ ََِوارَِ نٌل ُُ ااْل  َ ِ
ِْتًغا ُلوااثنيْ  ْْ ٌَُاْ  اتَََجِظُ اَوَ ناَ  ٌَُاْ  اَفَض اََّنَْ ُهاَوِ َنيْ َنيْ ُِ  َ }(ٕ). 

فصراط الشيداء ىو الدعوة إلي اهلل ، وىو واض  بالقرآف الكريـ      
 والسيرة النبوية وحياة الصحابة.

 الصنف الرابع : من المُنعم عمييم ىم ) الصالحين (:
إي باألمر بالمعروؼ والنيي عف  ي يتـ صالح  أمة محمد      

لَْذُِفواْاَ َوااا} صفات الصالحيف ، قاؿ تعالي :  المنكر ، وقد بيف اهلل 
ٌْا اَوُل االْلْذِل ام َنا االّلِه امتَنِت ُلوَن اتنَيجنيْ  ٌ َُ اَفآِِ ا ُْ ٌ  ااْلِ َجنِب ا َْلِل  ِّْ 

اوَا ا ِنلّلِه اتنُيْوِ َُوَن او ُْوَن ْوَناَتِْفُج ََ ْعُ وِ اَوتنَيَنيْ َُ ا ِنْل اَوتَْأُ ُ وَن ااْلِخِ  اْلذنيْوِم
َْنِ ِوَا ََُُ ِ اَوُتَِفنِرُِوَنآتااْْلَذنيْ َاِتاَو ُْولنيَِْ اِ َ اال  .(ٖ) { َِِ ااْل

ََِل افنيْوِ ِها نَيْ َ ُماَدَرَ نٍتا}  وقاؿ تعالي : ٌَا ََنَلنا ِ ني َاِلذ َوثِْلَ اُ ْججنيََنامثنيذنيْ
ا اْ َشنا اُكغَاْ   اَوتنَيْعُ وَب ََ اِ ْ َم اَلُه ََن اَوَوَل نيْ او ٌٌ َِِلذ ا ٌٌ اَ ِ ذ ارَْ َ  ِ ْن

                                                 

 . ٓٚٔ،  ٜٙٔابيتاف مف  –( سورة آؿ عمراف ٔ
 .ٖٕابية  –األحزاب ( سورة ٕ
 .ٖٕابية  –( سورة األحزاب ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَو َتُّوَبا نَن َُ اَوُ َلْذ اَداُووَد اُذرِّتِْجِه اَوِ   افنيْ ُل اِ   تنيََن َْ اَل اَو ُوً ن تنيََن َْ َل
اَوَُيََْيا اَوزََك ِتْن او ُُْمِِفََِو ااْل اََنْ ِي اوََكَاِلَ  اَوَلنُروَن اَوُ وَ   اَوتُوُ َف

َْنِ ِوَا ِِذَِف اَو ِْلَذنَساُكلٌّا َِّ اال  .(ٔ){ َو

:  قاؿ تعالي(  األنبياء)  فبعد أف ذكر اهلل سبحانو وتعالي الدعاة     
َْنِ ِوَا ُكلٌّا) اال بعد ايبتالء والجيد   وىذا نبي اهلل يوسؼ(،   َِّ 

اهلل وكانت حياتو عامرة بالدعوة إلي ،   اهللاوالتضحية مف أجؿ ديف
َجِِنا}  داخؿ السجف وخارجو ، يقوؿ: ُْ َِْل اَو ْلِ  ُُ ااْل اِ َ  امثنيْذَجِِن ْْ اَف َربِّ

ُّْ نُيَذنا نَواِتاَواَ ْرِأا َ َتاَولِذِّيآتاال َُ االِْف ااَ َ نِدتِثا َنِسَ  ِ  اثَْأِوتِل
َْنِ ِوَا ناَوَ ْ ِْ ِِنا ِنل ًُ  .(ٕ){ َواْلِخ َِةاثنيَوْ ِِناُ ِْفِل

، لعبد بعبادتو فقط ، ويترؾ الدعوةمعني الصالح أف يكتفي افميس      
لي دينو، بقولو وعممو، وصالحو بؿ الصالح أ ف يكوف داعيا إلي اهلل وا 

حسانو ، حتى إف رؤيتو تكوف وتقواه، وزىده وقناعتو ، وصبره وشكره ، وا 
يأ َصمأى المأُو ، َأفأ النأبِ َعْف  َأْسَماَء ِبْنِت َيِزيَد ف،  دعوة لمناس إلي اهلل  

ـْ   " َقاُلوا : َبَمى  ـْ ِبِخَياِرُك َعَمْيِو َوَسمأـَ ، َقاَؿ : " َيا َأي َيا النأاُس ،  َأي ُأَنبُِّئُك
ـْ   " َقاُلوا : َبَمى ،  ـْ ِبِشَراِرُك ، َقاَؿ : " الأِذيَف ِإَذا ُرُءوا ُذِكَر المأُو ، َأي ُأَنبُِّئُك

                                                 

 .٘ٛابية  –( سورة األنعاـ ٔ
 .ٔٓٔابية  –( سورة يوسؼ ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ـُ اْلَمشأاَقاَؿ : " َفِخفأ ِشرَ  وَف ِبالنأِميَمِة ، اْلُمْفِسُدوَف َبْيَف اأَلِحبأِة ، اْلَباُغوَف ؤُ اَرُك
 . (ٔ)اْلُبَرَءاَء اْلَعَنَت " 

، َقاَؿ : ِقيَؿ : َيا َرُسوَؿ المأِو ،  َأي  ُجَمَساِئَنا َخْيٌر   َعِف  اْبِف َعبأاسٍ     
ـْ ِبابِخَرِة  ـْ َمْنِطَقُو ، َوَذكأَرُك ـْ ِبالمأِو ُرْؤيَتُو ، َوَزاَد ِفي ِعْمِمُك َقاَؿ : " َمْف َذكأَرُك

 (ٕ)"َعَمُمُو "  . 
المأِو  َقاَؿ َرُسوؿُ  قاؿ : وروي ابف حباف وصححو مف حديث أنس      

صمي اهلل عميو وآلو وسمـ: ِإفأ ِمَف النأاِس َمَفاِتيَ  ِلِذْكِر المأِو، ِإَذا ُرُءوا ُذِكَر 
 .(ٖ)"المأُو. 
نفس ، ورؤية الرجؿ ي شؾ أف مجالسة الصالحيف ليا آثار عمي ال     

، واإلشراؽ واألنس الصال  القدوة، إنما تذكر باهلل، لما يري عميو مف النور
سكينة ، في سمتو وىيئتو، وخشوعو، وفي نطقو، ، والوالمحبة والطمأنينة ،

طراقو، وحركتو وسكونو، وكؿ شؤونو ، فال ينظر إليو ناظر  إي وصمتو وا 

                                                 

َأْسَماُء ِبْنُت َيِزيَد ْبِف السأَكِف «  َمِف اْسُمُو َأْسَماءُ « َباُب األَِلؼِ «   ( المعجـ الكبير لمطبرانئ
(،مسند اإلماـ ُٖٜٜٙٔعْثَماَف ْبِف ُخَثْيـٍ _ رقـ الحديث )َعْبُد المأِو ْبُف «   األَْنَصاِريأِة ...

(، مسند ٕٖٔ(، األدب المفرد لمبخاري _ رقـ الحديث )ٜٖٜٕٙأحمد _ رقـ الحديث )
 (.ٜٛ٘ٔعبد بف حميد _ رقـ الحديث )

(،. ُٖٛٙمْسَنُد اْبِف َعبأاٍس َرِضَي المأُو َعْنُو _ رقـ الحديث )«  ( مسند عبد بف حميدٕ
 (ٕ٘ٛٛاإليماف لمبييقي_ رقـ الحديث )شعب 

 .ٕٛ٘/ٕ( فيض القدير لممناوي ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

كاف النظر إليو مذكر باهلل تعالي ، وكانت صورتو محرضة لو ، لإلقباؿ 
 عمي اهلل تعالي ، أولئؾ الذيف إذا رؤوا ُذكر اهلل .

ابف الجوزي في كتابو صيد الخاطر: قد كاف جماعة مف السمؼ قاؿ      
يقصدوف العبد الصال  لمنظر إلي سمتو و ىديو ي يقتباس عممو و ذلؾ 

 أف ثمرة عممو في ىديو وسمتو انتيى.  
وقاؿ أبو طالب المكي في قوت القموب) قد كانوا يقصدوف األمصار      

 التبرؾ والتأدب بيـ( انتيى.لمقاء العمماء والصالحيف لمنظر إلييـ و 
ف بف إسماعيؿ يقوؿ سمعت وقاؿ أبو العباس البردعي سمعت الحس     

: كاف يجتمع في مجمس اإلماـ أحمد بف حنبؿ زىاء خمسة أبي يقوؿ
، والباقوف يتعمموف منو حسف يزيدوف، أقؿ مف خمسمائة يكتبوف آيؼ أو

 األدب وحسف السمت.
اختمفت  جار سمعت أبا  بكر المطوع يقوؿ:وقاؿ أحمد بف سمماف الن     

سنة وىو يقرأ المسند عمي  إلي أبي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ ثنتا عشرة
، فما كتبت منو حديثا واحدا إنما كنت انظر إلي ىديو وأخالقو أويده

 .(ٔ)وآدابو 
وكاف التابعي الجميؿ عمرو بف ميموف األودي الكوفي أدرؾ      

مف اليمف فنزؿ  وقدـ مع معاذ بف جبؿ  الجاىمية ولـ يمؽ النبي 

                                                 

 .ٕٓٔ( كتاب مناقب اإلماـ أحمد بف حنبؿ يبف الجوزي ص ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

الكوفة وكاف صالحا قانتا هلل تعالي ، حج واعتمر مائة مرة ، قاؿ تمميذه 
ىػ رحمو  ٘ٚأبو إسحاؽ السبيعي : كاف إذا رؤى ُذكر اهلل .. توفي سنة 

 . (ٔ)تعالي اهلل
ذكر الموت ،  االجميؿ محمد بف سيريف البصري إذ وكاف التابعي     

مات كؿ عضو منو ، ، وكاف إذا مر في السوؽ فما يراه أحد إي ذكر 
 .(ٕ)اهلل 

وقاؿ جعفر بف محمد بف سميماف كنت إذا وجدت في قمبي قسوة      
 .(ٖ)غدوت فنظرت إلي وجو محمد بف واسع ، البصري كأنو ثكمي 

وفي ترجمة عبد العزيز بف أبي رواد المكي ) رحمو اهلل ( المتوفي      
ي ىػ قاؿ عبد اهلل بف المبارؾ فيو: كاف يتكمـ ودموعو تسيؿ عم ٜ٘ٔسنة 

: كنت إذا نظرت إليو رأيت كأنو خده ، وقاؿ تمميذه شعيب بف حرب
 .(ٗ)يطمع القيامة 

عنده تمير  : كاف مالؾ إذا ذكر النبي قاؿ مصعب بف عبد اهلل     
، مي جمسائو ، فقيؿ لو يوما في ذلؾلونو وانحني حتى يصعب ذلؾ ع

، كنت آتي محمد بف المنكدر رأيتـ لما أنكرتـ عميأ ما تروففقاؿ : لو 
                                                 

 .ٜٓٔ/ ٛ( تيذيب التيذيب يبف حجر ٔ
 .ٕٓ/ٔ( كتاب العمؿ ومعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد بف حنبؿ ٕ
 .ٜ٘ٔ/٘( تاريخ اإلسالـ لمذىبي ٖ
 .ٜٖٖ( تيذيب التيذيب ص ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ي بكي حتى ، ي نكد نسألو عف حديث إوكاف سيد القراء أي سيد العمماء
 ( صادؽال )ت آتي اإلماـ جعفر بف محمد ، ولقد كنتوفي رحمو اهلل تعالي

، اصفر واخضر ، فخذا ُذكر عنده النبي وكاف كثير المزاح والتبسـ
، وكاف يجتمع عنده ي قمبي قسوة آتي محمد بف المنكدروكنت كمما أجد ف

، فأنظر إليو نظرة فأتعظ بيا لصالحوف ليقتبسوا مف ىديو وصالحوا
 . (ٔ)أياما
وجاء في ترجمة اإلماـ العابد الزاىد المحدث فضيؿ بف عياض ، ثـ      

) رحمو اهلل تعالي ( ، قاؿ إبراىيـ بف األشعث  ٚٛٔالمكي المتوفى سنة 
خادـ الفضيؿ : ما رأيت أحد كاف اهلل في صدره أعظـ مف الفضيؿ ،كاف 
اه إذا ُذكر اهلل عنده أو سمع القرآف ظير بو الخوؼ والحزف وفاضت عين

 فبكي حتي يرحمو مف بحضرتو .
وقاؿ خالد بف رباح قاؿ لي عبد اهلل بف المبارؾ : إذا نظرُت إلي      

 . (ٕ)الفضيؿ ، جدد لي الحزف ، ومقت نفسي ، ثـ بكي
فيذه بعض النماذج مف أولئؾ الذيف كانت رؤيتيـ تذكر باهلل تعالي      

 ، وينتفع الناس بيدييـ وسمتيـ ومشاىدتيـ .

                                                 

 .ٔ٘ٔ/ٕ( مف ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض ٔ
 .ٜٕٙ/ ٛ( تيذيب التيذيب ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

وىا نحف بعد أكثر مف ألؼ وأربع مائة عاـ نسمع أخبارىـ      
، نفعنا اهلل بعباده الصالحيف ع بيا، فكيؼ بمف شاىدىـ وجالسيـفننتف
 .لحقنا اهلل برحمتو في زمرتيـ ، وأ

، دعوة عممية فكاف صالحيـ، وورعيـ، وتقواىـ، وحياتيـ     
 القوؿ .فصراط الصالحيف والدعوة إلي اهلل بالعمؿ أكثر مف 

فالبد أف نستحضر ىذه التفصيالت المذكورة أثناء قراءة قولو      
َِْنا}: تعالي  ا ٌْ َِ ََِلذ ٌَاواِص َاَطااْلِاتَ ا َ َعَُتا ُِفَجِ ذ

َِّ َاَطاا  ِْ نَينينينيناال ال
اَوَ االْضنلِّوَا ٌْ َِ ََِلذ َغُضوِبا

 .  (ٔ) { ا 
، فمف تشبو بيـ حشر معيـ ، والنصارى: الييود والممضوب عمييـ ىـ   

ََنَرىا }قاؿ اهلل تعالي :  اَوالَْ َُوَد ااْلذني اثنيْجِلُاوْا اَ  امَ َُوْا ااْلِاتَ  ن ََ ا َتنيُّ تَن
اِ ْناالّلَها َا ٌْ َُ اِ َنيْ ا َِج ُْه ٌْ ا َْولَِذناا نيْعٍضاَوَ  اتنَيجنيَوْبٌُا َُِّ  ٌْ َُ  َْولَِذناا نَيْعُض

ُِوَا ِْيااْلَ ْوَماالظْنِل َْ  .(ٕ){ تنَي

                                                 

 ٓ ٚ،  ٙ( سورة الفاتحة _ ابيتاف ٔ
 ٓ ٔ٘( سورة المائدة _ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ااْلِاتَ ا} : وقاؿ اهلل تعالي      امَ َُوْا اَواْلِاتَ  اَوَرُ ولُُه االّلُه ٌُ اَولِذُُّ  ِ َّْنَن
اَوَرُ ولَُها االّلَه اتنيجنيَوْل اَوَ   او ارَاِكُعوَن ٌْ اَوُل اال َْكنَة اَوتنُيْوثُوَن ََْغَة اال ُُوَن تُِ ذ

ٌُا  .(ٔ){ اْلَغنلُِ ونَاَواْلِاتَ امَ َُواْا َِجْناِ ْ َباالّلِهاُل

 فوائد قرآنية من سورة البقرة: 
ْجِ وَاواااَلا}:  قاؿ تعالي        ُُ ًْىالِّْل     (.ٕ){ َذِلَ ااْلِ َجنُباَ ارَْتَباِ ذِهاُل
ر ) الـ ( اهلل أعمـ عامة المفسريف رحميـ اهلل تعالي ذكروا في تفسي     

يقوؿ بيذا التفسير ، وكاف الشيخ محمد يوسؼ رحمو اهلل بمراده منيا
ف) الـ ( وىو مركب ويقوؿ مف باب اإلشارة : كما ي نعرؼ مراد اهلل م

، كذلؾ ي ندري حقيقة الماؿ فخنو مركب مف ثالثة مف ثالثة حروؼ
 حروؼ ىؿ ىو سبب لنفعنا أـ سبب لمضرتنا .

ذا أراد اهلل إفساد       إذا أراد اهلل عز وجؿ النفع بالماؿ فننتفع بالماؿ، وا 
 لحياة فتفسد الحياة بالماؿ كما نشاىد كثيرا . ا

وكذلؾ الذىب مركب مف ثالثة حروؼ ي ندرى أنو سبب لصالح      
ذا أراد اهلل صالح ال حياة فتصم  الحياة حياتنا ، أـ سبب لفساد حياتنا ، وا 

ذا أراد اهلل فساد الحياة فتفسد الحياة مع الذىب . بالذىب وبدونو  ، وا 

                                                 

 ٓ ٙ٘،  ٘٘( سورة المائدة _ ابيتاف ٔ
 ٓ ٕ،  ٔ(  سورة البقرة _ ابيتاف ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

الفضة ي ندرى أنيا سبب لصالح حياتنا أـ سبب لفساد  وكذلؾ مثال     
حياتنا ، إذا أراد اهلل صالح الحياة فتصم  الحياة مع الفضة وبدونيا ، 

ذا أراد اهلل فساد الحياة فتفسد الحياة مع وجود الفضة.  وا 
وكذلؾ مثال الجبؿ فيو ثالثة حروؼ ، نار ، بحر ، أرض ، ماء ،      

بة مف ثالثة حروؼ أو أكثر ، وي ندرى أف ىذه مثؿ ىذا الكممات المرك
األشياء واألسباب سبب لصالح حياتنا أـ سبب لفساد حياتنا ، اهلل أعمـ 

 بيا.
كـ مف الناس يقتموف بسبب الخصومة عمى األرض ، إذا كانت      

األرض سبب لصالح الحياة فقط ، فمـ فسدت حياة كثير مف الناس 
سببا لنجاة بنى إسرائيؿ ، ونفس   بسبب األرض ، كذلؾ البحر كاف
 البحر كاف سببا إلغراؽ آؿ فرعوف .

كذلؾ النار إنيا سبب عاـ إلفساد الحياة واإلحراؽ ، ولكف جعميا اهلل      
، كما  سببا إلصالح الحياة ، وجعميا بردا وسالما في شأف إبراىيـ 

ٌَا َنُراافنيْلََناتَن:}  قاؿ                             ( .ٔ) {  نَيْ ًدااَوَ َغً نُكوِنااََِل ا ِ ني َاِلذ

وقس عمي ذلؾ أمثمة أخري ، فكاف رحمو اهلل يقوؿ : كما ي نعمـ      
مراد اهلل مف ) الـ ( كذلؾ ي ندري حقائؽ األشياء وتأثيراتيا إنيا مف 

وىو  أسباب الصالح أو مف أسباب الفساد واألصؿ ىو أمر اهلل 
                                                 

 ٓ ٜٙ(  سورة األنبياء _ ابية ٔ



 

 

 
       

 

  74 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

كالروح لمجسـ ، إف كاف أمر اهلل في األسباب واألشياء لمنفع فينبعث 
ف كاف أمر اهلل لمضرر فينبعث الضرر والفساد منيا .  النفع منيا ، وا 

ثـ كاف رحمو اهلل يقوؿ إف اهلل أراد مف ) الـ ( أف نعترؼ بجيمنا أوي      
 لو باب العمـ ، ألف مف ي يعترؼ بجيمو ويري نفسو عالما ي يفت  اهلل

 وعمي قدر ما يظير عمي اإلنساف جيمو يفت  اهلل لو أبواب العمـ.
 : جيؿ بسيط ، وجيؿ مركب. الجيل عمي نوعين

 : الجيل المفرد : النوع األول
: أف اإلنساف ي يعمـ ما ىو األسد ، فيقاؿ إنو جاىؿ باألسد ، مثالو      

 وىذا جيؿ بسيط ويسمي جيؿ مفرد.
 الجيؿ المركب :     : النوع الثاني

: أنو رأي البممة وقاؿ أنيا أسد فيذا أجيؿ مف األوؿ ألنو يعمـ مثالو      
األسد عمي غير ما ىو عميو ، فعممو عمـ خطأ ، ويري نفسو أنو عالـ 

 باألسد. 
وىكذا قضاء الحوائج وحؿ المشاكؿ بالماؿ واألسباب واألشياء      

الزراعة والوظيفة ، لو عمـ اإلنساف أف والذىب والفضة واألرض والتجارة و 
الحوائج ي تنقضي والمشاكؿ ي تحؿ إي بيا فيذا ليس بعمـ بؿ يعتبر 
جيؿ ، وي يعتبر جيؿ بسيط ومفرد ، بؿ يعتبر جيؿ مركب واألمة واقعة 

 ٓفي ىذا الجيؿ وتظف أنيا عالمة بحقائؽ األمور 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

قة ىو العمـ بأف قاضي كيؼ تعمـ بحقائؽ األمور مع أف العمـ بالحقي     
 الحوائج ىو اهلل وحده ي شريؾ لو .

إف أراد اهلل قضاء الحوائج فتنقضي مع األسباب واألشياء وبدونيا ،      
ف لـ يرد اهلل قضاء الحوائج وحؿ المشاكؿ فمع كثرة األسباب واألشياء  وا 

اَ نا} ي تنقضي الحوائج ، وي تحؿ المشاكؿ أبدا ، كما قاؿ اهلل   َِ تنيْفَج
َِا ِْ اِ  ا نيْع اَلُه اُ ْ ِ َل اُّيِِْفْ اَ َغ اَوَ ن اُفِِْفَ اَبَن اَ َغ اِ  اْرْْحٍَ  الِلَْنِس الْلُه

ٌُا  . ( ٔ) { َوُلَوااْلَع ِتُ اا َِْ ذ
اُلَواوقاؿ تعالي :       اِ ْ  اَلُه اَكنِ َف اَ َغ اِ ُض ٍّ االّلُه }َوِ ناَّيَِْفِْفَ 

تٌ ا{َوِ ناَّيَِْفِْفَ اِِبَْنٍا ُْ ََِل اُكلِّاَ ْيٍااَف ََُوا  (ٕ)  ني

اُلَوا} وقاؿ تعالي :       اِ ْ  اَلُه اَكنِ َف اَ َغ اِ ُض ٍّ االّلُه َوِ ناَّيَِْفِْفَ 
اَوُلَوا َِ َِِ نِد ا اِ ْ  اَ  اَتَشنا اِ ِه ََذُب اُت الَِفْضِلِه اَرمْد اَ َغ اِِبَْنٍ َوِ ناتُ ِْدَك

ٌُا  .(ٖ) { اْلَغُفوُراالْ ِ ذ

ْجِ وَا}:  وقاؿ تعالي      ُُ ًْىالِّْل     ( .ٗ){ اَلاواَذِلَ ااْلِ َجنُباَ ارَْتَباِ ذِهاُل

                                                 

 ٓ ٕ(  سورة فاطر _ ابية ٔ
 ٓ ٚٔ(  سورة األنعاـ _ ابية ٕ
 ٓ ٚٓٔ(  سورة يونس _ ابية ٖ
 ٓ ٕ،  ٔ(  سورة البقرة _ ابيتاف ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

لو كانت إف جنس الريب والشؾ منتٍؼ عف ىذا الكتاب العزيز و      
، نكذب التجربات اإلنسانية ومشاىداتيا المشاىدات والتجربات ضده

 ونصدؽ ما في ىذا الكتاب ، مثال : 
َُا} قاؿ اهلل تعالي :      اا َّيَْم فَنِتاَوالّلُهاَ اُيُِبُّ َْ َْ اَوتنُيْ ِّباال ااْل ِّ َن الّلُه

ٌٍا  .(ٔ){ ُكْلاَكْفنٍرا َثِذ

الِّذنيْ  نُيَوآتا َْ َواِلاالَْنِساَ َغاااااا وفنلااهللاثعنِلا:}اَوَ نامثنيْذُجٌا ِّ ارِّ ًن
ٌُا اُل ا َُأْولََِْ  االْلِه اَوْ َه ُْوَن اثُ ِت ازََكنٍة ا ِّ  امثنيْذُجٌ اَوَ ن االْلِه َْ َِِ ا تنَيْ  ُو

ا{) ُُْضِعُفوَن ا ن2اْل ات داد اا نل ا ن اضَْ اوا شنلْات آتا( ل  ن
،ااث نركاوثعنِلات ولاخغ االظنل ،اواهللتَج صا نلَْف الظنل ،اوا

ِْياالِْفِ ذَلاا} َ ولا ناا شنلْةاَتطياا َْ اتنَي اَوُلَو َْ اا َْ اتنَيُ وُل َوالْلُه
ا .     َ اباالظنل او َْقا  لو َنافولااهللاا(3{)
والصحابة رضي اهلل عنيـ قد بمموا ىذه الدرجة اإليمانية العالية ،     

ومف شاء يطمع عمي القصص اإليمانية لمصحابة رضي اهلل عنيـ ، كانوا 

                                                 

 . ٕٙٚ(  سورة البقرة _ ابية ٔ
 . ٜٖ(  سورة الرـو _ ابية ٕ
 . ٗ(  سورة األحزاب _ ابية ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

يصدقوف العمـو اإلليية ويكذبوف المشاىدات والتجربات اإلنسانية ، 
 فميطالع كتاب حياة الصحابة لمشيخ محمد يوسؼ الكاندىموي رحمو اهلل.

ْجِ َواوااْلِاتَ ا}قاؿ تعالي :       ُُ ًْىالِّْل َذِلَ ااْلِ َجنُباَ ارَْتَباِ ذِهاُل
اواْلِاتَ ا او اتَُِفُ وَن ٌْ اَرَزفنيََنُل اَوِفْن َْغَة اال ُُوَن اَوتُِ ذ ا ِنْلَغْذِب تنُيْوِ َُوَن

اَو ِنْلِخ َةِا افنيْ ِلَ  اِ   ا ُ  َِل اَوَ ن ا ِلَْذَ  ا ُ  َِل اِبَن اوااتنُيْوِ َُوَن اتُوِفَُوَن ٌْ ُل
ْفِلُمونَا ُُ ٌُااْل اَو ُْولنيَِْ اُل ٌْ ًْىا ِّ اْر ِِّ ََِل اُل  . (ٔ){   ُْولنيَِْ ا

 ىدي لممتقيف : أي أف القرآف كتاب ىداية .     
 ما ىي اليةةدايةةةةة ؟

:اا ٌالَورات ا هااهللآتافلوبا  اتشناا  اِ ندَا،اكُناالهدايةا
رِيا ْْ ََنا ِلَْذَ اُروً نا ِّْ ا َْ  ِ َناَ ناُكََتاَث فنلااهللاثعنِلا:ا}وََكَاِلَ ا َْوَ ذنيْ
اِ ْ ا اْ َشنا اَ ْ  ِْياِ ِه َْ ا نْي ا ُورًا َُ اَ َعْلََن اَوَلِ   ّيَنُن ااْنِ اَوَ  ااْلِ َجنُب َ ن

اواِص َاِطاالْلِهااْلِاياَلُهاَ نآتااَِِ نِد َناَو ِْ  َا ٌٍ ِْياِ ىَلاِص َاٍطا ُِّْفَجِ ذ َْ لَجني
ُناا ُ وُرا{) َِ نَواِتاَوَ نآتااْ َْرِأاَ َ اِ ىَلاالْلِهاَث َُ  (2الِْف

يذا النور منافع األعماؿ وتنور القمب بنور اليداية أف ينظر ب     
ز اإلنساف بيف الحجر ، كما يميومضار األعماؿ الفاسدة ،الصالحة

                                                 

 . ٘: ٕ(  سورة البقرة _ ابيات مف ٔ
 . ٖ٘،  ٕ٘(  سورة الشوري _ ابيتاف ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ذا لـ يميز بيف النافع  والذىب ، وبيف العصا والحية في ضوء الشمس ، وا 
والضار في ظممة الميؿ حتى يمسؾ بالحية في ظممة الميؿ ظانا أنيا 
عصا ، وأحيانا يترؾ الذىب ويظف أنو حجر بسبب ظممة الميؿ ، كذلؾ 

ي أف الكذب نافع لما ُيظمـ القمب مف نور اليداية فيكذب اإلنساف وير 
ويترؾ الصدؽ ، ويري أنو ميمؾ ، ويأكؿ الربا ويظف أف الماؿ يزداد بو ، 
ويترؾ الصدقة ويظف أف الماؿ ينتقص بيا ، ىذه نتيجة خالء القمب مف 

 نور اليداية .
ونور اليداية سبب لمحياة القمبية وعدـ وجود ىذا النور ىو موت      

اَّيِْشيا ََواَ  اكَا}القمب ، قاؿ تعالي:   َُاَوَ َعْلََناَلُها ُورًا ََن نَناَ ْذًجنا ََأْ ذنيذنيْ
ازُتَِّ ا اَكَاِلَ  ن ََ ا َِّنيْ اِِبَنرٍِج الَْذَس نِت َُ آتاالظُُّل اْ ًنيُلُه  َُ اَك آتاالَْنِس ِ ِه

ُلونَا َُ  .(ٔ){ لِْلَ نِ  ِتَ اَ ناَكن ُواْاتنَيْع

فػػػػػالقرآف الكػػػػػريـ ينػػػػػور القمػػػػػب بنػػػػػور اليدايػػػػػة ، ويخػػػػػرج اإلنسػػػػػاف مػػػػػف      
ذكػػػر ثػػػالث  الظممػػات إلػػػي النػػور ، ويحػػػي القمػػوب الميتػػػة ، ورسػػوؿ اهلل 

َعػػػِف  اْبػػِف َمْسػػػُعوٍد  ، َرِضػػَي المأػػػُو  عالمػػات لمقمػػػوب المنػػورة بنػػػور اليدايػػة ،
ِو َوآِلػػِو َوَسػػمأـَ : َفَمػػْف ُيػػِرِد المأػػُو َأْف َعْنػُو قَػػاَؿ : تَػػاَل َرُسػػوُؿ المأػػِو َصػػمأى المأػُو َعَمْيػػ

َفَقاَؿ َرُسوُؿ المأِو َصمأى المأػُو َعَمْيػِو َوآِلػِو َوَسػمأـَ :  ،َيْيِدَيُو َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإْلِْساَلـِ 

                                                 

 . ٕٕٔسورة األنعاـ _ ابية (  ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ػػْدَر اْنَفَسػػَ  " َفِقيػػَؿ : َيػػا َرُسػػوَؿ المأػػِو َىػػْؿ ِلػػَذِلؾَ  ِمػػْف  " ِإفأ الن ػػوَر ِإَذا َدَخػػَؿ الصأ
َناَبػػُة ِإلَػػػى (ٔ)ِعْمػػـٍ ُيْعػػَرُؼ  ـْ ، التأَجػػػاِفي َعػػْف َداِر اْلُمػػُروِر ، َواإْلِ   قَػػاَؿ : " َنَعػػ

شػعب  فػي البييقػي"  رواه (ٕ) َداِر اْلُخُموِد ، َواِيْسػِتْعَداُد ِلْمَمػْوِت َقْبػَؿ ُنُزوِلػِو 
 .(ٖ)اإليماف

 ( :العالمة األولي : التجافي عن دار الغرور ) الدنيا 
، لما يتنور القمب بنور اليداية ، وي يقع أي يأتي الزىد في الدنيا     

ُُواا} الدنيا ، فقاؿ : اإلنساف في غرورىا وخداعيا ، وقد ذكر اهلل  َِْل ا
اَوَثَ نثنُيٌ آتااْ َْ َواِلا ٌْ  ََُ ا نيذنيْ اَوثنيَفنُخٌ  اَوزِتٌََ  اَلِعٌباَوَبٌْو ُّْ نيَذن اال ااْ ََذنُة  ََّْنَن
اُّتْا َف َا َْ اُ  َُ ا نيجني َا ذُج َِ اُّتْاَت ا نَيَ نثُُه ااْلُ ْفنَر َِْجَب اَ  َْْذٍث ا ًَِل َُ اَك َواْ َْوَ ِد
اَوَ ْغِف ٌَةا َِّ االْلِهاَوِرْضَواٌناَوَ نا ٌْ ِْت ََِااٌباَ  َتُ وُناُ طَنً ناَوٓتااْْلِخ َِةا

ُّْ نيَذناِ ْ اَ َجنَُثااْلُغُ ورِا  .(ٗ){ اْ ََذنُةاال

ِْتَُهاَتْش َْحا : وابية التي تالىا رسوؿ اهلل       َْ ْ اتُ ِِداالْلُهاَ ْناتنَي َُ  َ
اِلإِلْ غمِا َرَُ ْْ ىي  وىذه العالمات التي ذكرىا رسوؿ اهلل  (٘)  َص

                                                 

 (  أي عالمة .ٔ
 (  أي عالمة .ٕ
 . ٔٗٗٔ/  ٖ  -كتاب الرقاؽ  -(  مشكاة المصابي   ٖ
 . ٕٓ(  سورة الحديد _ ابية ٗ
 .ٕ٘ٔ(  سورة األنعاـ _ ابية  ٘
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 ، فخذا انشرح الصدر فيزىد في الدنيا ، ويريعالمات ينشراح الصدر
، وي يقع في الدنيا بعيف البصيرة دار المرور، ويري الدنيا ليوا ولعبا

  ، فكاف عميأ  خداع الدنيا ، كما نور اهلل بصائر أصحاب محمد 
يتمممؿ تمممؿ السميـ ويبكي بكاء الحزيف ويستوحش مف الدنيا وزىرتيا : 

ي  ة الكنانَعْف أبي صال   َقاَؿ : َدَخَؿ ضرار بف ضمر فقد َأخرج أبو نعيـ 
: ِصْؼ ِلي عميا. َفَقاَؿ : َأَوُتْعِفيِني َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف َعَمى معاوية، َفَقاَؿ َلوُ 

يَد ، َشدِ اَف َوالمأِو َبِعيَد اْلَمَدى، َفِخنأُو كَ ، َقاَؿ : َأَما ِإْذ َي ُبدأ  ، َقاَؿ : َي ُأْعِفيؾَ 
ـُ ، وَ اْلُقَوى ، َيُقوُؿ َفْصاًل  ـُ ِمْف َجَواِنِبِو ، َوَتْنطِ َعْدًي َيْحُك ُر اْلِعْم ُؽ ، َيَتَفجأ
، َوَيْسَتْأِنُس ِبالمأْيِؿ َوُظْمَمِتِو ِمَف الد ْنَيا َوَزْىَرِتَيا ، َيْسَتْوِحُش اْلِحْكَمُة ِمْف َنَواِحيوِ 

ُيَخاِطُب َنْفَسُو ، ، ُيَقمُِّب َكفأُو وَ ِعْبَرِة ، َطِويَؿ اْلِفْكَرةِ ، َوَكاَف َوالمأِو َغِزيَر الْ 
، ، َكاَف َوالمأِو َكَأَحِدَنا، َوِمَف الطأَعاـِ َما َجُشبَ ُبُو ِمَف المَِّباِس َما َقُصرَ ُيْعجِ 

ِبِو ِإَلْيَنا َوُقْرِبِو ِمنأا َي   ُيْدِنيَنا ِإَذا َأَتْيَناُه ، َوُيِجيُبَنا ِإَذا َسَأْلَناُه ، َوَكاَف َمَع َتَقر 
ـَ َفَعْف ِمْثِؿ الم ْؤُلِؤ اْلَمْنُظوـِ َبًة َلوُ ُنَكمُِّمُو َىيْ  ـُ َأْىَؿ الدِّيِف، ، َفِخْف َتَبسأ ، ُيَعظِّ

ِعيُؼ ِمْف َوُيِحب  اْلَمَساِكيفَ  ، َي َيْطَمُع اْلَقِوي  ِفي َباِطِمِو ، َوَي َيْيَأُس الضأ
، ْد َأْرَخى المأْيُؿ ُسُدوَلوُ اِقِفِو َوقَ َعْدِلِو ، َفَأْشَيُد ِبالمأِو َلَقْد َرَأْيُتُو ِفي َبْعِض َموَ 

َمْمَمُؿ َتَمْمُمَؿ ، َيتَ اِبِو َقاِبًضا َعَمى ِلْحَيِتوِ َوَغاَرْت ُنُجوُمُو ، َيِميُؿ ِفي ِمْحرَ 
ِميـِ  ، َوَيْبِكي ُبَكاَء اْلَحِزيِف ، َفَكَأنِّي َأْسَمُعُو اْبَف َوُىَو َيُقوُؿ : َيا َربأَنا َيا السأ
ـأ َيُقوُؿ لِ  - َربأَنا ْرتِ َيَتَضرأُع ِإَلْيِو ُث ْفِت ، َىْيَياَت مد ْنَيا: ِإَليأ َتَمرأ ، ِإَليأ َتَشوأ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، َقِصيٌر ، َوَمْجِمُسِؾ َحِقيرٌ  ، َفُعْمُرؾِ َغْيِري َقْد ِبْنُتِؾ َثاَلثًا َىْيَياَت ، ُغرِّي
ِد السأَفِر ، َوَوْحَشِة الطأِريِؽ . َوَخَطُرِؾ َيِسيٌر ، آٍه آٍه ِمْف ِقمأِة الزأاِد ، َوُبعْ 

ِو ، َوَقِد  َفَوَكَفْت ُدُموُع معاوية  َعَمى ِلْحَيِتِو َما َيْمِمُكَيا ، َوَجَعَؿ ُيَنشُِّفَيا ِبُكمِّ
اْخَتَنَؽ اْلَقْوـُ ِباْلُبَكاِء ، َفَقاَؿ : َكَذا َكاَف أبو الحسف  َرِحَمُو المأُو ، َكْيَؼ 

ا ضرار    َقاَؿ : َوَجَد َمْف َذَبَ  َواِحَدَىا ِفي ِحْجِرَىا ، َي َوَجَدَؾ َعَمْيِو يَ 
ـَ َفَخَرَج  . ـأ َقا  .(ٔ) َتْرَفُأ َدْمَعُتَيا َوَي َيْسُكُف ُحْزُنَيا ، ُث

 العالمة الثانية : اإلنابة إلي دار الخمود :
لما يتنور القمب بنور اإليماف ونور اليداية فاإلنساف يتوجو إلي      

ابخرة ، ويجعؿ ىمو ىـأ ابخرة ، ويذكر عقبات ابخرة ، ويستحضرىا 
أمامو في كؿ حيف ، ويذكر الموت والقبر والصراط والحساب والحشر 

 ، ويكوف مف أبناء ابخرة. والكتاب ، والقياـ بيف يدي اهلل 
ويتفكر بخرتو ألف اهلل عز وجؿ جعؿ لكؿ  شوؽ إلي لقاء اهلل فيت     

إنساف حياتيف : حياة قبؿ الموت وحياة بعد الموت ، فالحياة األولي التي 
قبؿ الموت محدودة وقصيرة ومشاكميا محدودة وقصيرة ، وحوائجيا 

ىي الحياة األبدية السرمدية ي تنتيي  األخرىمحدودة وقصيرة ، والحياة 
                                                 

«  عمػػي بػف أبػي طالػػب«  الميػاجروف مػف الصػحابة«   ( حمية األولياء وطبقات األصفياءٔ
ني لػو فػي مجمػس معاويػة، وَأخرجػو أيضػًا ابػف عبػد البػر فػي ايسػتيعاب وصؼ ضرار الكنػا

عف ِضػرار الُصػَدائي بمعنػاه ) حيػاة الصػحابة  بػاب ابثػار \عف الِحرماني رجؿ مف ىْمداف 
 .ٜٔ/ ٔفي صفة الصحابة الكراـ 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، وحوائجيا كذلؾ أبدية سرمدية ي تنتيي أبدا وكذلؾ مشاكميا ي أبدا 
 تنتيي أبدا.

وغمب الفكر عموما عمي سائر الناس ، كيؼ تنقضي حوائج الدنيا ،      
وكيؼ تنحؿ مشاكؿ الدنيا ، مع أف حوائج الدنيا مقابؿ حوائج ابخرة 

القطرة كالقطرة مقابؿ البحار ، ومشاكؿ الدنيا مقابؿ مشاكؿ ابخرة ك
 مقابؿ البحار .

يكوف الفكر لحوائج الدنيا ولحؿ مشاكميا كالقطرة ،  لذلؾ يجب أف      
 ونتفكر لحوائج ابخرة ولحؿ مشاكميا مثؿ البحار .

 العالمة الثالثة : ايستعداد لمموت قبؿ نزولو :
ا  كما قاؿ اهلل      اَ ن افنيْ ِل ا ِّ  اَرَزفنيََنُكٌ اْ ن اِ   اَو َ ِفُ وا تَْأِتَا:}

َقا ْْ ا ََأْص اَف ِتٍب اَ َ ٍل اِ ىَل اَ ْخْ َثِِن اَلْوَ  اَربِّ ا نيذنيُ وَل ْوُت َُ ااْل ٌُ َُْك  َ َ
َْنِ َِوا{) ا(1ََوَ ُك ا َِّ اال

ية فمما يأتي نور اليداية في القمب ، فيستعد لقضاء حوائجو األخرو      
ربو سبحانو ، بداية مف الموت وحتى يمؽ ، ويستعد لحؿ مشاكمو األخروية

 تعالي.

                                                 

 .ٓٔ(  سورة المنافقوف _ ابية ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

في الفرح عند موتو ، وكانت زوجتو تبكي وتقوؿ  فكاف بالؿ      
واحزناه، فيقوؿ ليا : ي تقولي واحزناه بؿ قولي واطرباه غدا نمؽ األحبة 

 محمدا وصحبو .
عمي الخشبة يقوؿ والرم  ينفذ في صدره : فزت ورب  وخبيب      

 الكعبة. . فيكذا كانوا رحميـ اهلل .
قد ظيرت في  فكانت عالمات اليداية الثالثة في أصحاب محمد      

 حياتيـ بأعماليـ ظيورا تاما .
فعمي كؿ واحد منا أف ينظر ويتأمؿ في نفسو أف عالمات اليداية      

ف كانت موجودة فما مقدار ذلؾ وعميو أف  المذكورة موجودة فيو أـ ي ، وا 
يترقي يوما بعد يـو ويتنور قمبو يجتيد كؿ الجيد في ىذا الميداف حتى 

بنور اليداية وىذا النور يكوف مختفيا في قمبو في عالـ الدنيا ، ولكف 
يظير عند الموت وفي قبره عمي قدر ما كاف مف نور اليداية في قمبو ، 

ثنيَ ىااتنيْومَا}:   ثـ ىذا النور يظير عمي الصراط ، كما قاؿ اهلل

اتَا ْوِ ََنِت ُُ اَواْل ْوِ ََِو ُُ ٌُااْل اُ ْشَ اُك اَو َِأّْيَنِِنٌِ ٌْ َِ ِْت ا َْت ا نيْوَ ِْفَع ا ُوُرُلٌ
ناَذِلَ اُلَوااْلَفْوُزا ََ ِْتَ اِ ذ نُراَخنِل ََ نااْ َ ني ََ اْلذنيْوَماَ َْنٌتاََتْ ِياِ  اََتِْج

ٌُا   (ٔ){ اْلَعِظذ
                                                 

 .ٕٔ(  سورة الحديد _ ابية ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

: أف النور الذي يسعى بيف أيدييـ ىو نور وقاؿ بعض العمماء     
نور األعماؿ الصالحة ،فيعبر اإلنساف  بأيمانيـ ىواإليماف ، وما يسعى 

الصراط في نور اليداية ، وي يكوف ىذا النور عند المنافقيف عمي 
 الصراط ، كما قاؿ اهلل 

اِ  ا ا نَيْ َجِ ْس اا ظُُ و َن امَ َُوا الِْلِاتَ  ََنِ َ نُت ُُ اَواْل ََنِ ُ وَن ُُ ااْل اتنَيُ وُل }تنَيْوَم
اِفذَلااْرِ ُعوااوَا ٌْ ٌَُاِ ُِفوٍراْلُها َنٌبا ُّورُِك َني ُِفواا ُورًااَ ُضِ َبا نَيذنيْ ُِ ا َنْلَج ٌْ رَااُك

ا ٌْ اَ َلَْاَ ُ  اْ َعُ  ٌْ َُ  َنِسَُُهاِ ذِهاالْ ْْحَُ اَوظَنِلُ َُاِ  اِفَ ِلِهااْلَعَااُباواتنُيََنُدو نَي
َْا اَو ٌْ اَواْرثنيْ ُج ٌْ ُج َْ اَوثنيَ ْ  ٌْ ا َ ُفَِفُ  ٌْ ا نيَجَُج ٌْ ا نَيَل اَوَلِ َُْ  ااْ ََ نِنُّافَنُلوا ٌُ  ْْثُ 

َْ ُْكٌا ِنلْلِهااْلَغُ وُرا{) ا(ا1ََ َّْتاَ ناا َْ ُ االْلِهاَو
حتى بعد دخوؿ الجنة ما يري مف األنوار ، فقاؿ العمماء : إنيا      

 نفس نور اليداية التي تحصؿ عمييا بالجيد في عالـ الدنيا .
 كيف نتحصل عمي نور اليداية ؟

جعؿ الدنيا دار األسباب ، وجعؿ لكؿ  كما ىو معمو أف اهلل      
لميداية أسباب  سببا ، مع أف اهلل غير محتاج إلييا ، كذلؾ جعؿ اهلل 

، وىو ي يحتاج إلي تمؾ األسباب ليداية أحد ، ولكف سنتو في الكوف أف 

                                                 

 . ٗٔ، ٖٔتاف (  سورة المنافقوف _ ابئ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

لكف مف يختار أسباب اليداية ، ييديو ، فاإلنساف يحاج ألسباب اليداية و 
 اهلل ي يحتاج إلييا .

يس ىو األصؿ ، بؿ بؿ قد ييدي اإلنساف بمنو وكرمو ، ولكف ىذا ل     
أف اليداية بمشيئة اهلل تعالى وحده ، ، وي يخفي عمي أحدشاذ عف القاعدة

اَ  ا} ييدى مف يشاء ويضؿ مف يشاء كما قاؿ  االْلُه َكَاِلَ اُتِضلُّ
ا اَتَشنا ِْياَ   َْ اَوتنَي اِ ْ اَتَشنا اِلَي اَوَ ن اُلَو اِ ْ  ارَ َِّ  اُ َُوَد ٌُ اتنَيْعَل َوَ ن

 (ٔ){ ِذْكَ ىالِْلَ َش ِا

، فخذا كاف ة بأسبابيا، وذكر لميداية سببيفوجعؿ اليداية مرتبط     
 اختيار تمؾ األسباب مف قبؿ العبد ، فتترب عمية اليداية بمشيئة اهلل :

 اإلنابة إلى اهلل وطمب اليداية من اهلل: السبب األول : 

ِْياَ  ا}افنلاااااا َْ اتني االْلَه اَوَ ْن ا نيذنيََِّنٍت امتَنٍت َُ ا َ َ ْلََن وََكَاِلَ 
ا ُْ ا(َا2{)تُ ِت
ِْيا ِلَْذِهاَ  اتَُِذبُا: }  قاؿو       َْ            (.ٖ){ الْلُهاََيَْجِبا ِلَْذِهاَ  اَتَشنااَوتنَي

                                                 

 .ٖٔ( سورة المدثر _ ابية ٔ
 .ٙٔ( سورة الحج  _ ابية ٕ
 .ٖٔ( سورة الشورى _ ابية ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

وأف يري بصدؽ القمب ،   فال بد لمعبد أف يطمب اليداية مف اهلل     
ما يحتاج إلي المأكؿ و المشرب، ، أكثر منفسو بحاجة إلي اليداية

  .أنفاسوالممبس حتى مف و 

 المجاىدة :السبب الثاني : 
ا}  قاؿ      اَوِ ْن اُ  نيَلََن ٌْ َُ ِْتنيَني َْ الََني اِ ذََن وا ُْ اَ نَل َماَواْلِاتَ  َُ اَل الْلَه

ُُْمِِفَِوَا  ( . ٔ) { اْل

والمراد مف المجاىدة الجيد لمحصوؿ اليداية، وىو أف يمير ترتيبو      
الطبيعي والعادي ويختار الترتيب النبوي لقضاء أربع وعشريف ساعة ، 
أي يقضي حياتو مثؿ الصائـ فخنو ي ينقطع عف األكؿ والشرب بالكمية ، 

والشرب أي يمسؾ نفسو عف األكؿ والشرب ولكنو يمير ترتيب األكؿ 
والشيوة النفسانية مف الصب  الصادؽ إلى غروب الشمس ،ثـ بعد غروب 
الشمس يباح لو األكؿ والشرب وقضاء الشيوة النفسانية إلى الصب  
الصادؽ، بؿ يزداد رزؽ المؤمف في شير رمضاف كما ورد ومع ذلؾ 

مو وشرابو مف أجمى ( لـ في الحديث القدسي : ) يدع طعا   يقوؿ اهلل
 ترؾ بالكمية . كأنويدع الطعاـ والشراب بؿ غير ترتيبيما ، فعند اهلل 

                                                 

 .ٜٙ( سورة العنكبوت _ ابية ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

رزقنا شير رمضاف لنتمرف كيؼ نقضي حياتنا عمي  وكذلؾ اهلل      
ترتيب شير رمضاف ، وىذا ىو التقوى فبالصياـ يمتزج اإلنساف بمزاج 

ا }   التقوى كما قاؿ ااْلِاتَ  ن ََ ا َتنيُّ نااتَن َُ اَك ََِّذنُم اال ٌُ ََِلْذُ  اُكِجَبا مَ َُوْا
اثنيجنيُ ونَا ٌْ اَلَعْلُ  ٌْ اِ  افنيْ ِلُ  ََِل ااْلِاتَ  ا فكما أف الصائـ ي  (ٔ){ ُكِجَب

منا أف نمير  ينقطع عف األكؿ والشرب تماما ، كذلؾ يطمب اهلل 
ترتيبنا العادي والطبيعي ونختار الترتيب النبوي في شئوف الحياة كميا، 

أف اإلنساف يترؾ السباب المادية وينقطع  وليست المطالبة مف اهلل 
 أف يقدـ أمر اهلل  عنيا تماما ويتخمى عنيا بؿ المطالبة مف اهلل 

ذا كا لالشتماؿ بيا فيشتمؿ إذا كاف أمر اهلل  ءشيعمى كؿ  ف بيا ، وا 
لترؾ البيع والشراء عند نداء  : أمر اهلل أمر اهلل لتركيا فيتركيا مثالو

البيع والشراء ، كما  الجمعة وبعد الفراغ مف صالة الجمعة أباح اهلل 
َعِ ا }:قاؿ  ُُ َُْ اا اتنَيْوِم اِ   ََْغِة الِل ا ُوِدي اِ َذا امَ َُوا ااْلِاتَ  ن ََ ا َتنيُّ تَن

ُُوَناوا َنْ َعْوااِ ىَلا اثنيْعَل ٌْ اِ ناُكَُج ٌْ ٌ اْلُ  اَخذنيْ ٌْ ِذْكِ االْلِهاَوَذُرواااْل نيْذَماَذِلُ 
ََْغُةا َن َجِشُ واآتااْ َْرِأاَوا نيجنيُغوااِ  اَ ْضِلاالْلِهاَواذُْكُ واا  َِجَذااُفِضَذِتاال

اثنيْفِلُمونَا ٌْ  .  (ٕ) { الْلَهاَكًِنًااْلَعْلُ 

                                                 

 .ٓٔ، ٜ( سورة الجمعة_ ابيتاف ٔ
 . ٖٛٔ(  سورة البقرة _ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، فميس المقصود ايشتماؿ باألسباب وامر اهللوقس عمي ذلؾ سائر أ     
 . وي ترؾ األسباب ، بؿ المقصود امتثاؿ أمر اهلل

، فخذا كاف العبد  ، وىي تتعمؽ بكسب العبدالمجاىدة ىي فيذه      
تكوف المجاىدة ، فيشاء اهلل لو اليداية ولكف ي بد أف يعمؿ المجاىدة

، ي لمرياء والسمعة والجاه والمنصب ، وكذلؾ قيض اهلل ابتماء مرضاة اهلل
 اُ  نيَلََنا}: المجاىدة بيذا القيد وقاؿ ٌْ َُ ِْتنيَني َْ الََني اِ ذََن وا ُْ اَ نَل َواْلِاتَ 

ُُْمِِفَِوَا َمااْل َُ اليداية  ومف يؤدي الشرط فيعطيو اهلل  (ٔ){  َوِ ْناالْلَهاَل

ي ، حتى يوصمو التقرب إليو تعالإتماما وجائزة ، أي يفت  اهلل لو سبيؿ 
" أف تعبد اهلل :  ، واإلحساف كما ورد في حديث جبريؿإلي مرتبة اإلحساف

  .(ٕ). كأنؾ تراه؛ فخف لـ تكف تراه فخنو يراؾ " 
وبعد أف يصؿ العبد إلي مرتبة اإلحساف ، يرزقو اهلل معيتو ، وىي     

ُُْمِِفَِوَااَوِ نْا } المعية الخاصة ، كما قاؿ اهلل عز وجؿ : َمااْل َُ {  الْلَهاَل

 فعمـ أف آخر مرتبة مف مراتب اليداية ، الوصوؿ إلي مرتبة اإلحساف.
)ىدى لممتقيف ( أي ي ينتفع بالقرآف وي يستضيء بو وي ييتدي بو إي 

 المتقوف .
 

                                                 

 .ٜٙ(  سورة العنكبوت _ ابية ٔ
 باب المراقبة ( .(  جزء مف حديث رواه مسمـ ) رياض الصالحيف ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 التقوى اسـ ألمور عديدة . :التقوىما ىي  
 وىو األمر األساسي اإليماف بالمميبات. األمر األول:
: العبادات القوية المصحوبة بالصفات المطموبة عند اهلل األمر الثاني

.  
: أف تكوف المعامالت فيما بيف الخمؽ صحيحة وفؽ أوامر األمر الثالث

والمراد مف المعامالت التجارة ، والزراعة ،  عمى طريؽ النبي  اهلل 
 والوظيفة ،وغيرىا مف األمور الكسبية. 

األمر الرابع : أف تكوف المعاشرة طيبة نبوية إسالمية ، والمراد مف 
المعاشرة ، التعاشر مع األقارب واألصدقاء والجيراف ومع األىؿ واألويد 

 وابباء واألميات وغيرىـ .
تكوف األخالؽ عالية حسنة وىى األخالؽ النبوية األمر الخامس : أف 

ومف اتصؼ بيذه األمور المذكورة يطمؽ عمية لفظ المتقي وىو 
 الموصوؼ بصفة التقوى .

 مف المتقيف    أف يجعمنا والقرآف يفصؿ بعضة بعضا فنسأؿ اهلل      
ا ِنْلَغْذبِااتنُيْوِ َُونَا اْلِات َا}بيف وفسر ىذا في ابيات التي تمييا.  فاهلل 

ا ُُوَن ا ِلَْذَ اَوتُِ ذ ا ُ  َِل اِبَن اتنُيْوِ َُوَن اواْلِاتَ  اتَُِفُ وَنو ٌْ اَرزَفنيََنُل اَوِفْن َْغَة ال
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ا ٌْ اُل اِ  افنيْ ِلَ اَو ِنْلِخ َِة ا ُ  َِل وفسره اهلل في آية أخري  (ٔ){ تُوِفَُونَاَوَ ن

اثنيوَا} بأوض  منيا قاؿ اهلل تعالي :  اَ ن ااْلِبْ اِفَ َلالْْذَس ٌْ اُوُ وَلُ  لُّوْا
َُآلَِِ ِ ا اَواْل ااْلِخِ  اَواْلذنيْوِم ْغِ ِباَولنيِ ْ ااْلِبْاَ ْ امَ َ ا ِنلّلِه َُ اَواْل ْش ِِق َُ اْل
اَواْلَذَجنَ  ا ااْلُ ْ ََب اَذِوي اُ  ِِّه ََِل  ا نَل َُ ااْل اَومَث  اَوالَِْ ذَِّو َواْلِ َجنِب

اَواْ  َا َِفنِكَو َُ اَوااَواْل اَومَث االِْفِ ذِل َْغَة اال اَو َفَنَم اال ِّفَنِب اَوٓت لِْفآِِِلَو
اوالْض ْااا ااْلَ ْأَ نا آت َْنِ  ِتَ  اَوال وْا ُْ َِنَل ا اِ َذا ٌْ ِِْل َْ اِ َع ُُوُ وَن اَواْل ال َْكنَة

جنيُ ونَا ُُ ٌُااْل ُفوااَو ُولنيَِْ اُل َْ  .(ٕ){ َوِ َوااْلَ ْأِسا ُولنيَِْ ااْلِاتَ اَص
في ىذه ابية المباركة جميع األمور المتعمقة بالتقوى  فجمع اهلل      

 وشرح في ىذه ابية المباركة أمور كثرة نذكر منيا :
في ىذه ابية المباركة اإليمانيات ) ما  أوليا : اإليماف : ذكر اهلل 

 تسمي بأميات العقائد .
داد في األمة وما لـ تترسخ ىذه في قموب األمة ي ينشأ ايستع     

 لقبوؿ األوامر وامتثاليا .
بؿ إف بياف األحكاـ اإلليية لألمة بدوف الجيد لترسيخ اإليمانيات ،      

يكوف مثالو : كما تمقي البذور في األرض الصحراء ، فخنيا تضيع وي 

                                                 

 . ٗ: ٖ(  سورة البقرة _ ابيات مف ٔ
 .ٚٚٔ(  سورة البقرة _ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

فائدة فييا ، فكذلؾ إذا كاف بياف األحكاـ بدوف الجيد عمي القموب لتوليد 
 اف األحكاـ ضائع ألف القموب ي تقبؿ األحكاـ.ايستعداد فخف بي

 ومن جمةةةةةةةةةةمة اإليمانيةةةةةةةةةةات :
 اإليمان باهلل عز وجل : 

،  والمراد مف اإليماف باهلل ، أف يترسخ اليقيف في القمب أف اهلل      
ىو الفعاؿ الحقيقي ، يفعُؿ ما يشاء بقدرتو ، ي يحتاج إلي أحد مف خمقو 

ٌُا}:  ، وكؿ المخموقات محتاجة إليو ، كما قاؿ اهلل  ناالَْنُسا َ ُج ََ تَنا َتنيُّ
ا ٍَ اَوتَْأِتاِِبَْل ٌْ اواِ ناَتَشْأاتُْاِلْ ُ  ُْ ذ ُِ اْلُفَ  َاااِ ىَلاالْلِهاَوالْلُهاُلَوااْلَغِِنُّاا َْ

ََِل االْلِهاِ َع ِت ٍا ٍْاواَوَ ناَذِلَ ا ِْت  َ } (ٔ). 

ا}  وقاؿ تعالي :      ْْ اوَلَْاتُوَل ْْ اواَلَْاتَِل ُْ َُ َْ اواالْلُهاال ٌْ ُفْلاُلَواالْلُهاَ َ 
ٌْا  .(ٕ){ واوَلَْاَتُ  اْلُهاُكُفًوااَ َ 

معني الصمد : الذي يقضي جميع حوائج المخموقات ، وتحتاج إليو 
 المخموقات كميا ، وىو ي يحتاج إلي أحد مف خمقو .

.. وفي بقائو محتاج إلي اهلل  كؿ مخموؽ في خمقو محتاج إليو      
 وكؿ مخموؽ في إظيار تأثيره محتاج إلي اهلل ..  وكؿ مخموؽ ..

                                                 

 .ٚٔ:  ٘ٔ(  سورة فاطر _ ابيات مف ٔ
 .ٗ:  ٔ(  سورة اإلخالص _ ابيات مف ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ي يحتاج في أي مرحمة إلي  .. واهلل في فنائو محتاج إلي اهلل 
ي شيء بدوف أي شيء .. وجميع المخموقات مخموؽ .. وقادر أف يفعؿ أ

 .  ي تستطيع أف تفعؿ أي شئ إي بخرادة اهلل 
ذا أراد اهلل      حفظ أحد ، فخنو يحفظو ، ولقد حفظ خاتـ األنبياء   وا 

} في غار ثور وقت اليجرة بنسيج العنكبوت ،  وسيد المرسميف محمد 
ُُونَا َْوَلَ ااْل نيُذوِتالَ نيْذُتااْلَعَ َا َوِ نْا   (ٔ){  ُ وِتاَلْواَكن ُوااتنَيْعَل

ذا أراد اهلل إىالؾ أحد فخنو ييمكو ، ولقد أىمؾ اهلل       نمرود مع  وا 
جميع قوتو وحكومتو ، لـ يستطع أف يخمص نفسو مف البعوضة .. أىمكو 

 اهلل ببعوضة وىي مخموقة ضعيفة.
أنو ىو المستحؽ لمعبادة ي معبود بحؽ  فيترسخ اليقيف عمي اهلل      

إي اهلل ، وجميع المخموقات مسخرة بأمره ، ىو الذي خمؽ المخموقات 
كميا بقدرتو ، وي يحتاج في خمؽ المخموقات ، خمؽ آخر ، كما خمؽ 
السماء بقدرتو بدوف مخموؽ مف المخموقات وكذلؾ خمؽ األرض والجباؿ 

كواكب ولـ يستخدـ أحدا مف والبحار والشمس والقمر والنجـو وال
 المخموقات ، اهلل خالؽ كؿ شيء .

 وعند اهلل لخمؽ المخموقات طريقاف :

                                                 

 .ٔٗ(  سورة العنكبوت_ ابية ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

أف يستخدـ أي  خمؽ بعض المخموقات مباشرة بدوف: الطريق األول
ِ ِلاَكْذَفاُخِلَ ْتا} :   إنساف أو غيره ، يقوؿ اهلل  ََ َغاتََظُُ وَناِ ىَلااْنِ
اَكْذفَا نا َُ االِْف اَوِ ىَل اَوِ ىَلااو او َ ْت َِ اُ  اَكْذَف َِ نِل َْ اا اَوِ ىَل او رُِ َعْت

ْ اِ َّْنَنا َ َتاُ اَكِّ ٌا  (ٔ){ اْ َْرِأاَكْذَفاُ ِطَمْتاواَ اَكِّ

آتا:} وقاؿ تعالى      اَو َْلَ   ن ََ اثنيَ ْو نَي ٍْ َُ َِ ا اِ َغْنِ نَواِت َُ االِْف ََ َخَل
ا اَوَ ْث ٌْ اِ ُ  َْ اََتِذ اَ ن اَرَواِ َي اِ َ ااْ َْرِأ اَو َ  َْلََن اَدا ٍْ  اُكلِّ اِ   ن ََ ِ ذ

ناِ  اُكلِّاَزْوٍجاَك ِ ٍا ََ ََناِ ذ نااَ ناا َأَ َ جنيْ َُ  (ٕ){الِْف

ناا ََِنااَو َ َ َلا :} وقاؿ تعالى      َُ ٌُااَ ْرَأاِ  َا نًاَوالِْف اْلِاياَ َعَلاَلُ 
َُ َاِتارِْزفنًا نااَ ناا ََأْخ ََجاِ ِهاِ َ االًْ َُ اداًااِ َ االِْف َْ اَ َغاََتَْعُلوْاالِّلِها َ  ٌْ ْلُ 

ُُونَا اثنيْعَل ٌْ  (ٖ){َو َ ُج

نا : } وقاؿ تعالى      ََ اَوِ َنيْ اَوَ ََنِ ُم اِدْ ٌا ن ََ اِ ذ ٌْ اَلُ  ن ََ اَخَلَ  َوا َ نيَعنَم
ُلا ُِ اَوََتْ او اَثِْفَ ُ وَن اَوِ َو اثُ ُُِيوَن اِ َو اََجَنٌل ن ََ اِ ذ ٌْ اَوَلُ  او ثَْأُكُلوَن

اَلَ ُؤوٌ ا َثنيَ نَل ُا ٌْ اا َ ُفِساِ ْناَرْ ُ  َِّ ا َنلِِغذِهاِ ْ اِ ِش اَلْْاَثُ و ُوْا ٍْ اِ ىَلا نَيَل ٌْ

                                                 

 .ٕٔ: ٚٔ(  سورة الماشية  _ ابيات مف ٔ
 .ٓٔ(  سورة لقماف _ ابية ٕ
 .ٕٕالبقرة_ ابية (  سورة ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ٌٌا ُُونَاواْرِ ذ اَ ناَ اثنيْعَل َُ َنالِجني َْكُ وَلناَوزِتًََ اَوَِيُْل ُِ  َواْْلَْذَلاَواْلِ َغنَلاَوا َْ
}(ٔ) 

 ابيةفجميع المراكب الحديثة إلى يوـ القيامة دخمت في ضمف ىذه      
ا) اثعلُون ا ن  حتى إف المؤمف لما ينظر إلى السيارات  (وِيلَ

ف اهلل استخدـ  والطائرات والقطارات السريعة فيقوؿ خالقيا ىو اهلل ، وا 
 اإلنساف في صنعيا .

  }  ، قاؿ اهلل تعالى : ىو خالؽ كؿ شئ فيجب اليقيف أف اهلل       
ٌَُاْ  ا اَوِ َنيْ ََِل اَ ْطَِِه ٌَُاْ  اَّيِْشيا َنيْ ُِ اِ  اْ نااَ  اُكْلاَدا ٍْ  ََ َوالْلُهاَخَل
االْلُهاَ ناَتَشنااِ ْنا َُ ََِل ا َْرَ ٍماَِيُْل ٌَُاْ  اَّيِْشيا اَوِ َنيْ ََِل ارِْ َلْوِ َّيِْشيا

ِْت ٌا ََِل اُكلِّاَ ْيٍااَف  .(ٕ){ الْلَها

اَبٌُُا} وقاؿ في أية أخرى :      اَ ناَكنَن اَتَشنااَوَِيَْجنُر اَ ن َُ َوَر َُّ ااَِيُْل
ناتُْش ُِكونَا ُْ َِ  (ٖ){اْْلِذني َُةاُ ْ َمنَناالْلِهاَوثنيَعنىَلا

                                                 

 .ٛ: ٘(  سورة النحؿ_  ابيات مف ٔ
 .٘ٗ(  سورة النور_ ابيات ٕ
 .ٛٙ(  سورة القصص_ ابية ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ا َنِسِ ا : }  سبحانو خالؽ المالئكة كما قاؿ وىو      الِْلِه ُْ ُْ ا َْ
ِِِلا نَواِتاَواْ َْرِأاَ ن َُ َغَِِ ِ اُرُ ًغا ُوِلاَ ْ ََِمٍ اْ ًنيََناَوُثَغَثاالِْف َُ اْل

ِْت ٌا ََِل اُكلِّاَ ْيٍااَف اَ ناَتَشنااِ ْناالْلَها َِ ُْآتااْْلَْل  (ٔ){ َورُ َنََثاتَ ِت

 الطريق الثاني :
يستخدـ جيد اإلنساف  وات ولكنىو الذي يخمؽ المخموق  أف اهلل     
لى جيده ويفخر بصناعتو  فينخدع اإلنساف وينسبو ه،ويد ، إف لنفسو وا 
 } أخرج الناس مف ىذا الخداع في القراف الكريـ ، قاؿ اهلل تعالي:  اهلل

اََتُْلُ و َُها َْماََّنُْ ااْْلَنلُِ ون ٌْ  .(ٕ){ َ ني َ َتنيُجٌاْ ناَُتَُْوَناوا َ َ ُج

ا :} ثـ يسأؿ ويقوؿ      ٌْ ا َ َ ُج او اََتْ ُثُوَن اْ ن اََّنُْ ا َ نيَ  َتنيُجٌ ا َْم ُِو َُه ثنيْ َر
فخف المزارع يجتيد عمى األرض ويسقييا بالماء ويمقى البذور  (ٖ){ال ْاِرُِون

بدوف ترتيب معيف ، ثـ مف يشؽ األرض شقا    ، ومف يفمؽ الحب 
والنوى   ومف يخرج الممة والثمار   والفواكو مختمفة األلواف مختمفة الطعـ 

، ذات لوف واحد وتسقى بماء واحد رض، ومختمفة األشكاؿ مع أف األ

                                                 

 .ٔ(  سورة فاطر_ ابية ٔ
 .ٜ٘: ٛ٘(  سورة الواقعة_ ابيات مفٕ
 .ٗٙ: ٖٙ(  سورة  الواقعة_ ابيات مفٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ذِِّتا الّلهَا ِ نْا }ا: يقوؿ  فاهلل َُ ااْل اا َْْياِ َ  اَوالَنيَوىاُِيْ ُِج اا َْبِّ َُ  َنِل
ٌُاالّلُها ََأَّْناثنيْوَ ُ ونَا اَذِلُ  ذِِّتاِ َ اا َْيِّ َُ  (ٔ){ َوُُمْ ُِجااْل

ا: }و يقوؿ او اسََعنِ ِه اِ ىَل ااْنِ َِفنُن اُّتْا نيْلَذَظُِ  او اَصَ ن نا َُ ااْل ََن اَصَ  نيْ  َ ْن
ًََِِ ناَوَفْضً ناواَوَزتنيُجو ًناَوَدًْغا ناَ َ ناواَو ََ ََناِ ذ َ َ ْ ََنااْ َْرَأاَ َ ناوا َأَ َ جنيْ

اَوِ َ نيَعنِ  ٌ ٌْ ًِناْلُ  ً اَو َ َناواْ َجن ََ ُْْلً ناواَو َنِك ا ََ ِِ ا َْ  (ٕ){واَوَ 

ا}  ويقوؿ في آية أخري : ا ِّْ اَوٓت اَوَ َْنٌت ا َُّجَجنِورَاٌت اِفَطٌم اَ ْرِأ
اَو نُيَفضُِّلا ٍْ اَواِ  اُتِْفَ  اِبَنا َواٍن اِصَنيْ  ُ َْذنيْ اَو َواٌن اِصَنيْ اَودَِذٌل اَوَزرٌَْث ََِْنٍب  َ

ََِل ا نَيْعٍضآتااُ ُكِلاِ ْنآتاَذِلَ اَْلتَنٍتالَِّ ْوٍماتنَيْعِ ُلونَا نا ََ  .(ٖ){  نَيْعَض

ف اهلل إلي عباده ، توقؼ المخاطب ليتوجو واألسئمة المتوجية م     
 َ نيَ  َتنيُجٌاْ نا} يقوؿ :  توجيا تاما ، إلي التفكر في الجواب ، ثـ اهلل 

اُ طَنً نا َُ ََََعْلََن ا اَ َشنا اَلْو او ُِوَن اال ْاِر اََّنُْ  ا َْم ُِو َُه اثنيْ َر ٌْ ا َ َ ُج او ََتْ ُثُوَن
َُونَا اثنيَفْ  ٌْ  .(ٗ){ َ ظََلْلُج

                                                 

 .ٜ٘(  سورة األنعاـ _ ابيةٔ
 .ٕٖ: ٕٗ(  سورة  عبس _ ابيات مفٕ
 .ٗ(  سورة الرعد _ ابية ٖ
 .٘ٙ:  ٖٙ(  سورة الواقعة _ ابيات مف ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اِ َ ا:} تعالي وقاؿ       ُُوَُ ا َ َ ْلُج ٌْ ا َ َ ُج او ااْلِاياَثْشَ  ُوَن نا َُ ااْل ٌُ  َ نيَ  َتنيُج
َُاُ َ نً نا نيَلْوَ اَثْشُ ُ ونَا َُُ ُِلوَناواَلْواَ َشنااَ َعْلََن ْ ِنا َْماََّنُْ ااْل ُُ  .(ٔ){ اْل

ف اإلنساف يقوؿ نحُف ترقينا وأوصمنا الماء إلي كؿ قرية ومدينة         وا 
اِ ْنا} يقوؿ :  وبيت ، وينسب الجيد إلي نفسو ، فاهلل  ٌْ ا َرَ َتنيُج ُفْل
َُ اتَْأثِذُ ٌاِبَنااْ ِعوٍا َْْورًااَ  ا ٌْ اَ نؤُُك ََ  (ٕ){  َ ْصَ 

االَْنَرااْلِِتاثُوُروَناوا} وتتوالي األسئمة مف اهلل تعالي لعباده :      ٌُ  َ نيَ  َتنيُج
اَثْاِك ًَةا اَ َعْلََنَلن اََّنُْ  ا او َُُِشُووَن ااْل اََّنُْ  ا َْم ن ََ اَ َج َثني ا َ َشْأُُتْ ٌْ  َ َ ُج

ْ وِت َا ُُ ًِنالِّْل  .(ٖ) { َوَ َجن

وكذلؾ بعض األسئمة األخرى متوجية إلي عباده في آيات أخري ،     
وىيبة جميمة تيتز بيا القموب ، وتقشعر بيا  وفي ىذه األسئمة قوة عظيمة

نَواِتاَواْ َْرَأاَو َ َ َلاَلُ ٌا َِّ ا}  الجمود ، قاؿ اهلل  َُ االِْف ََ  َْ ْ اَخَل
ََا ِِ ا َْ اَ  اِ ِه ََن ا َأَ َ جنيْ اَ نا نا َُ اثَُِ ُجواا الِْف اَ ن ٌْ اَلُ  اَكنَن اْ ن َجٍ  َْ ا نَي َذاَت

ا اَ ْل االْلِه اْ َم ا َ َِلٌه ااْ َْرَأافني َارًااَ َجَ َلن اوا َْ  اَ َعَل ُِْلوَن اتنَيْع افنيْوٌم ٌْ ُل
ااْلَ ْم َْتِ اَ نِ  ًاا َ َِلٌها نرًااَوَ َعَلاَبَناَرَواِ َياَوَ َعَلا نَيْوَ ََ َوَ َعَلاِخَغَبَنا َ ني

                                                 

 . ٓٚ:  ٛٙ(  سورة الواقعة _ ابيات مف  ٔ
 . ٖٓ(  سورة الممؾ _ ابية ٕ
 .ٕٚ،  ٔٚ(  سورة الواقعة _ ابيتاف ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َُا َِن اَد اِ َذا ُُْضَطْ  ااْل اَيُِذُب ا َْ   او ُُوَن اتنَيْعَل اَ  ٌْ اَ ْكًنيُ ُل اَ ْل االْلِه ْ َم
اُخَلَفناااْ َْرِأا َ َِلٌهاْ َماالْلِهافَِلذًغاْ ناَثاَْكُ وَناوَا ٌْ َتْ ِشُفاالِفُّوَااَوََيَْعُلُ 

ا ا نَيْوَ اَواْلَ ْمِ اَوَ  اتنُيْ ِ ُلاال ِّتَنَحاُ ْش ًا نِتااْل ني ِّ َُ آتاظُُل ٌْ ِْتُ  َْ وا َْ  اتنَي
ْياَرْْحَِجِها َِ َلٌهاْ َماالْلِهاثنيَعنىَلاالْلهُا َْ اُّتْااَت ََ َْ ُااْْلَْل ُْناُتْش ُِكوَناوا َْ  اتنَيْ  َِ

اَلنثُواا اُفْل االْلِه اْ َم ا َ َِلٌه اَواْ َْرِأ نا َُ االِْف ا َِّ  اتنَيْ زُُفُ ٌ اَوَ   َُ ُْ تُِعذ
اَصنِدِفوَا ٌْ اِ ناُكَُج ٌْ  (ٔ){  نُيْ َلنَ ُ 

يمقي أسئمة أخري عمي عباده ليتفكروا في آياتو  وكذلؾ اهلل      
وه حؽ معرفتو ويعتصموا بو ويتخذوه وكيال ، ويصرفوا وجية قموبيـ ويعرف

اتنَيْوِما} إليو تعالي : اِ ىَل ا ًْ اَ ْ َ  االْلْذَل ٌُ ََِلْذُ  ا االْلُه اِ ناَ َعَل ٌْ ا ََر َتنيُج ُفْل
ا ٌْ ُعوَناواُفْلا َرَ َتنيُج َُ ُ االْلِهاتَْأثِذُ ٌاِ ِضَذناا ََ َغاَثِْف َْذنيْ ِ نااْلِ َذنَ ِ اَ ْ ا َِلٌها

االْلِها  ُ َْذنيْ ا ا َِلٌه اَ ْ  ااْلِ َذنَ ِ  اتنَيْوِم اِ ىَل ا ًْ اَ ْ َ  نَر ََ االَني ٌُ ََِلْذُ  ا االْلُه َ َعَل
ٌُاالْلْذَلا ُ وَناواَوِ  اْرْْحَِجِهاَ َعَلاَلُ  َِ تَْأثِذُ ٌا َِلْذٍلاَثِْفُ َُوَناِ ذِها ََ َغاثنيْ 

نَرالَِجِْفُ َُوااِ ذِهاَولَِجْ جنيُغوااِ   ََ اَثْشُ ُ ونَااَوالَني ٌْ  (ٕ){ َ ْضِلِهاَوَلَعْلُ 

                                                 

 . ٗٙ:  ٓٙ(  سورة النمؿ _ ابيات مف : ٔ
 . ٖٚ:  ٔٚ(  سورة القصص _ ابيات مف : ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

وي بد مف ترسيخ اليقيف في القموب : بأف اهلل خالؽ كؿ شيء ،      
وخالؽ كؿ المخموقات بقدرتو وحده ي شريؾ لو ، سواء المخموقات التي 
خمقيا بقدرت مباشرة ، والمخموقات التي استخدـ اهلل جيد اإلنساف ويده ، 

 خالقيا كميا اهلل .
ذا لـ يترسخ ىذا اليقيف في القمب فال يمكف حفظ اإليماف والثبات       وا 

عميو عند ظيور اختراعات الدجاؿ ألنو معو جنة ونار ، ويقوؿ لمسماء 
أمطري فتمطر ، ويقوؿ لألرض أخرجي كنوزؾ فتخرج ، األرض كنوزىا 

 ....الخ .
الدجاؿ في اؿ وي ريب أف كميا بأمر اهلل ، وأمر اهلل في الميب وأمر      

مشاىد ، فضعفاء اإليماف يؤمنوف بالدجاؿ والعياذ باهلل ، تأثروا بمشاىدة 
أعينيـ واختراعات الدجاؿ ، فمذلؾ ننفي تأثير جميع المخموقات ، ونثبت 

 صفة الخمؽ هلل وحده .
العظمة عف كؿ ما سوى  ولما ننظر إلى الصناعات الحديثة الفاخرة فننفى

ذا لـ ننفيا عما سوى اهلل فيضعؼ : خالقيا ىو اهلل ونقوؿ اهلل وحدة ، وا 
ذا ضعؼ اإليماف ضعفت يماف ويتأثر اإلنساف بالمشاىداتاإل ، وا 

أكبر وأعظـ ، ففي كؿ صفة مف صفاتو أكبر وأعظـ  األعماؿ ، فاهلل 
مف كؿ صفة وصؼ بيا أحد مف خمقو ميما كانت عظيمة ، وسمي 

ااْلَ نرُِئا}  : نفسو الخالؽ البارئ المصور ، كما قاؿ  َُ ااْْلَنِل ُلَواالْلُه
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نَواِتاَواْ َْرِأاَوُلَوا َُ اَ نآتاالِْف اَلُه َُ ااْ ََْسَنااا ُِْْفََناُتَِف ِّ اَلُه ََوُِّر ُُ اْل
ٌُا  .(ٔ){اْلَع ِتُ اا َِْ ذ

نَواِتا}:  وصفة مف صفاتو البديع ، كما قاؿ       َُ االِْف ِْتُم  َ
ا اَفَض  اَوِ َذا ا نيَذُ ونُاَواَ ْرِأ اُك  اَلُه اتنَيُ وُل ا َِجَّْنَن .أي خالؽ (ٕ){  َْ  ًا

، وىو الذي يخمؽ أشكاي سماوات واألرض عمي غير مثاؿ سابؽال
آتااَ ْرَ نِماَكْذَفاَتَشناا}  مختمفة ، كما قاؿ تعالي : ٌْ ََوِّرُُك ُلَوااْلِاياُت

ٌُا  .(ٖ){ َ ا ِلنيَهاِ  ْاُلَوااْلَع ِتُ اا َِْ ذ

فخذا كاف ىو الخالؽ وىو المصور وىو البارئ فكيؼ نحتاج في      
، وىذا ده نحفُ قضاء حوائجنا البشرية ، وحؿ مشاكمنا إلي شكؿ معيف ُنري

فساد يقيف الناس في زماننا أنيـ يريدوف قضاء حوائجيـ بشكؿ معيف ، 
الذي ىو خالؽ األسباب واألشياء  قد حددوه بدي أف يتوجيوا إلي اهلل 

 األشكاؿ .و 
يار لمحصوؿ إنيـ يتوجيوف إلي شكؿ معيف ، فيـ يجتيدوف ليؿ ن     

، فخما ي يعطييـ اهلل ذلؾ الشكؿ المعيف في عمي ذلؾ الشكؿ المعيف

                                                 

 .ٕٗسورة الحشر _ ابية (  ٔ
 .ٚٔٔ(  سورة البقرة _ ابية ٕ
 .ٙ(  سورة آؿ عمراف _ ابية ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ما ُيعطييـ ذلؾ الشكؿ المعيفأيدييـ  ، ولكف ينزع تأثيره ، فيييموف في ، وا 
مشاكميـ ،  كؿ واد ، وبدي أف تنقضي حوائجيـ وتنحؿ مشاكميـ ، تزداد

 المستشفىيعطي تارة أسبابا لمحصوؿ عمي الصحة مف  مثال اهلل 
واألدوية وابيت واألطباء ولكف ينزع الصحة عنيا ، ليفيـ الناس أف 

، والماؿ والجاه الشافي ىو اهلل ، ويعطي تارة أسباب العز والممؾ
، وينزع العزة عنيا ، ويعطي تارة أسباب الحفظ والمنصب وغيرىا

: " إنما وكؿ ابف لمف  والحماية وينزع عنيا الحفظ والحماية ، كما قاؿ 
رجا ابف آدـ ، ولو أف ابف آدـ لـ يرجو إي اهلل لـ يكمو إلي غيره ، إنما 
سمط عمي ابف آدـ ما خافو ابف آدـ ، ولو أف ابف آدـ لـ يخؼ إي اهلل لـ 

 ميو غيره.يسمط ع
ي تحتاج إلي شكؿ معيف ، وي تتقيد بشكؿ دوف شكؿ  وقدرة اهلل      

، أحيانا يفعؿ بالشكؿ مقة ، فيفعؿ اهلل ما يشاء بقدرتو، بؿ قدرتو مط
ُث ي يحتسب الظاىري ، وأحيانا يخمؽ الشكؿ بقدرتو فجأة مف حي

اِ ْ ا} : اإلنساف ، قاؿ تعالي ارَ َِّ  اُ َُوَد ٌُ اتنَيْعَل اِ ْ اَوَ ن اِلَي اَوَ ن اُلَو
، وعنده أشكاؿ ي تعد وي ُتحصي لمنصر واليزيمة ،  (ٔ){ ِذْكَ ىالِْلَ َش ِا

، وكيؼ أخذ األمـ ـ الماضية المؤمنة بأشكاؿ مختمفةفكيؼ نصر اهلل األم

                                                 

 .ٖٔ(  سورة المدثر _ ابية ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َ ُ َغا} ، قاؿ تعالي :كافرة بأشكاؿ مختمفة فوؽ التصويرالماضية ال
ا اِ َا ِ ِه اَ َخَاْثُهاَ َخْا َن اْ ْ  ٌَُ اَوِ َنيْ اَ نِصً ن ََِلْذِه ا ا َْرَ ْلََن اْ ْ  ٌَُ َنيْ ُِ  َ

َْْ فنيََناَوَ ناَكنَناالْلُها ٌَُاْ ْ اَ  ٌَُاْ ْ اَخَِفْفََناِ ِهااْ َْرَأاَوِ َنيْ َْْذَمُ اَوِ َنيْ ال
ُُونَا اَتْظِل ٌْ َُ اَوَلِ  اَكن ُواا َ ُفَِف ٌْ َُ َُ  .(ٔ){ لَِذْظِل

والخسؼ والمرؽ مف األشكاؿ المخموقة بقدرتو فالحاصب والصيحة      
 ََ َأِ َ ا}  األقواـ الموجودة ، فيقوؿ : وخمقيا اهلل فجأة ، ويخوؼ اهلل 

ُُونَا َ ْلُلااْلُ َ ىاَ ن ا َآِِ ٌْ ا َْأُ ََنا نَيَذنثًناَوُل ٌْ َُ وا ََوا َِ َ ا َْلُلااْلُ َ ىااتَْأثِذني
اتَْأَ ُ ا اَ َغ االّلِه اَ ْ َ  ا َ ََأِ َُوْا او اتنَيْلَعُ وَن ٌْ اُضًم اَوُل ا َْأُ ََن ٌْ َُ اتَْأثِذني َ ن

 .(ٕ){ َ ْ َ االّلِهاِ  ْااْلَ ْوُمااْْلَنِ ُ ونَا

، يوسؼ  فقدرتو مطمقة ي تتقيد بالظاىر ، ولما فقد يعقوب      
 : اتَنا}، فبكي عمي فراقو ، كما قاؿ اهلل تعالي اَوفَنَل ٌْ َُ ََِنيْ ا َوثنيَوىْل

ٌٌاوافَنُلوْااثَنهللا ََُواَكِظذ َُاِ َ ااْ ُْ ِنا ني ََن َِذنيْ ََِل اتُوُ َفاَوا نيَذْضْتا َ َ َف ا
 . (ٖ){ثنيْفَجأُاَثْاُكُ اتُوُ َفاَ َّْتاَثُ وَناَ َ ًضنا َْواَثُ وَناِ َ ااْبَنِلِ وَا

                                                 

 .ٓٗ(  سورة العنكبوت _ ابية ٔ
 .ٜٜ:  ٜٚ(  سورة األعراؼ _ ابيات مف ٕ
 . ٘ٛ:  ٗٛ(  سورة يوسؼ _ ابيتاف ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ٌُا:} قائال يعقوب أجابف      َِْل اَوَ  اَ ْ ُ وا نَيِّياَوُ ْ ِناِ ىَلاالّلِه فَنَلاِ َّْنَن
ُُوَنا  . (ٔ){ِ َ االّلِهاَ ناَ اثنيْعَل

معناه : اعمـ مف قدرة  يقول الشيخ محمد يوسف ) رحمو اهلل (:     
 اهلل ما ي تعمموف أنتـ ، أنتـ تعمموف الظاىر ، وأنا أعمـ قدرة اهلل الميبية . 

تَناَ ِِنْااْذَلُ واْا نيَجَمِْفُِفوْااِ  اتُوُ َفا}ثـ قاؿ يعقوب عميو السالـ :      
اتنَيْذَأُساِ  ارْا اَ  ا ِ ُْه االّلِه اِ  اْرْوِح اثنيْذَأُ وْا اَوَ  ااْلَ ْوُماَوَ ِخذِه اِ ْ  االّلِه ْوِح

فَنُلواْا} جمع بينة وبيف أخوية كما قاؿ تعالى: . ثـ اهلل (ٕ){ اْلَ نِ ُ ونَا
ََنا ِ ُْها  َ ِْ َ اَ َ َتاتُوُ ُفافَنَلا َ َنْا ََِلذنيْ اَ ْ االّلُها ْْ تُوُ ُفاَوَلنيَاااَ ِخياَف

َِْبْا َِجْناالّلَهاَ اُتِضذُما اَوِت َِ ُُْمِِفَِوَاَ  اتنَيْج  (ٖ){ َ ْ َ ااْل

اَ ِّبا} وقاؿ يوسؼ       اَوْ ِه ََِل  ا ا َأَْلُ وَُ اَلنيَاا ي َِ ذ ُِ اِ َ  اْذَلُ وْا
اَ َْجَِعَوا ٌْ نًااَو ْثُوِنا َِأْلِلُ  َِ  . (ٗ){تَْأِتاَ 

بقميص يوسؼ وىذا خالؼ الظاىر ويعقوب  رد بصر يعقوب     
  لـ يأخذ سبب ظاىريا لمعالج ولكف اهلل  جعؿ التأثير بقدرتو في

                                                 

 .ٙٛ(  سورة يوسؼ _ ابية ٔ
 .ٚٛية (  سورة يوسؼ _ ابٕ
 .ٜٓ(  سورة يوسؼ _ ابية ٖ
 .ٖٜ(  سورة يوسؼ _ ابية ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

قميص يوسؼ ولـ يكف قميص يوسؼ مؤثرا بذاتو بؿ جعمو اهلل سببا كما 
افَنَلا : قاؿ  نًا َِ اَ  ْْ ا َنْرَث ِه َِ ََِل اَوْ  َُا ناَ ناَ ناااْلَ ِشُنا َْلَ ن ُْ }ا نيَل

ُُوَنا{) ٌُاِ َ االّلِهاَ ناَ اثنيْعَل َِْل اَ  اِ ِنِّ ٌْ ا(ا1َ َلَْا َُفلاْلُ 
 جي يحت فعمـ مف ذلؾ أف كؿ مخموؽ في تأثيره محتاج إلى اهلل واهلل 

في إظيار أثر مف ابثار إلى شيء مف خمقة وىو قادر أف يظير أثر 
بدوف شيء مف األشياء أو يجعؿ األثر في أي مخموؽ مف مخموقاتو مثال 

في إظيار  جي يحتا المساف في النطؽ يحتاج إلى أمر اهلل واهلل  
إلى المساف بؿ ىو قادر أف يخرج النطؽ مف أي عضوا شاء كما النطؽ 
ا }:  قاؿ  ٌْ َُ ا َْرُ ُل ُْ ََ اَوَثْش ٌْ َِ ِْت ََنا َْت ُُ اَوُثَ لِّ ٌْ َِ ََِل ا َ نيَواِل ٌُا اْلذنيْوَماَدِْج

  (ٕ){ ِبَناَكن ُوااَتْ ِِفُ ونَا

ُثا }:  وكذلؾ تتحدث األرض يـو القيامة كما قاؿ  ِّْ اَُتَ تنَيْوَ ٍِْا
  (ٖ)  { َ ْخَ نَرَلناوا َِأْنارَْ َ ا َْوَ  اَبَن

اَ نا } : ينطؽ أعضاء البدف يوـ القيامة كما قاؿ  واهلل  اِ َذا َ َّْت
ُلوَناوا َُ اِبَناَكن ُوااتنَيْع ٌْ اَوُ ُلوُدُل ٌْ ََنُرُل اَو َْ  ٌْ َُ اََسُْع ٌْ َِ ََِلْذ ا َْ َِ َ نُؤوَلناَ 

                                                 

 . ٜٙ(  سورة يوسؼ _ ابية ٔ
 . ٙ٘(  سورة يس  _ ابية ٕ
 . ٘: ٗ(  سورة الزلزلة   _ ابيتاف ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ا اَِلَ ٌْ ُُلوِدِل َِ ا اُكْلاَوفَنُلوا ََ ا َ َط ااْلِاي االْلُه ا َ طََ ََن افَنُلوا ََن ََِلذنيْ ا َُِْتُّْ  َ
ا َْوَلاَ  ٍْةاَو ِلَْذِهاثنيْ َ ُعونَا ٌْ  (ٔ) { َ ْيٍااَوُلَواَخَلَ ُ 

ي يحتاج إلبصار أحد إلي العيف بؿ العيف تحتاج إلي أمر  ىكذا اهلل 
ي يحتاج إلييا واليد في البطش تحتاج إلى أمر اهلل واهلل  اهلل ، واهلل 

  جي يحتاي يحتاج إلييا والرجؿ في المشي تحتاج إلى أمر اهلل ، واهلل 
إلييا ىكذا المخ والقمب في التفكير والتدبر والفيـ و ألدراؾ يحتاج إلي 

 الطعاـ في سد الجوع يحتاج إليي يحتاج إليو و   و اهلل  أمر اهلل
ي يحتاج في دفع الجوع إلي الطعاـ والماء في دفع  أمر اهلل، واهلل 

ي يحتاج إلي الماء كما ورد  واهلل  ، ٍ العطش يحتاج إلي أمر اهلل 
عند خروج يأجوج و مأجوج يختفي المسمموف في المار ليس طعاميـ إي 

وقس عمي ذلؾ سائر  التسبي  فيندفع جوعيـ و عطشيـ بذكر اهلل 
وقات واألسباب واألشياء المنتشرة في الكوف فخنيا تحتاج في إعطاء المخم

 . ي يحتاج إلييا  واهلل تأثيراتيا إلي أمر اهلل 
ولما اجتمعت العائمة بأكمميا خاطبيـ  فنرجع إلي قصة يوسؼ      
وقاؿ ألـ أقؿ لكـ إني أعمـ مف اهلل ما ي تعمموف ألنو ىو   يعقوب

الذي قاؿ سابقا وأعمـ مف اهلل ما ي تعمموف أي أعمـ قدرة اهلل الميبية و 

                                                 

 . ٕٔ: ٕٓ(  سورة فصمت  _ ابيتاف ٔ
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أنتـ تعمموف الظاىر محضا وتتأثروف بالمشاىدة وأنا أتأثر بقدرة اهلل 
 .الميبيةجمع بيف عائمتنا كميا خالؼ الظاىر بقدرتو  الميبية، فاهلل 

ىو الفعاؿ الحقيقي يفعؿ ما يشاء بقدرتو وي يحتاج إلي أحد  واهلل      
 .مف خمقو وىو خالؽ جميع األشكاؿ والصور واألسباب واألشياء ويفعؿ

 ٓ( إما بالشكؿ الظاىرئ
ما ضد الشكؿ الظاىريٕ       ٓ( وا 
ما يخمؽ الشيء فجأة مف حيث ي يحتسب ٖ  .اإلنساف( وا 

اِ ْ ااكُنافنلاااااااا اَُمَْ ً ناوااَوتنَيْ زُْفُه اََيَْعلالُْه االْلَه َِ :}اَوَ  اتنَيْج
ََُواَ ِْفُ ُهاِ ْناالْلَها َنِلُغا َْ  َِِا ََِل االْلِها ني َ ْذُثاَ اَُيَْجِِفُباَوَ  اتنَيجنيوَْكْلا

رًا{) ْْ اَ َعَلاالْلُهاِلُ لِّاَ ْيٍااَف ْْ ا(1َف
االِفغمآتاااااا فنلااهللاااُّم ابازك تناكُنارزقااهللا   اِلذَن
{ازََك ِتْنااا ن ََ اوََكْفَل اَ َِفًَن ا نيَ نثًن ن ََ اَو َ َ جني اَ َِفٍ  اِ َ ُ وٍل ن ََ ارَ نيُّ ن ََ  نيجنيَ  نيَل

اَ ْ َ ُاَ َّْنا اتَن افَنَل َلنارِْزفًن َْ َِِ ا َْ ْم َاَباَوَ  ُِ ااْل نازََك ِتْن ََ ََِلذنيْ اَدَخَلا ن َُ ُكْل
َِِ ا اِ ْ  اُلَو افَنَلْت اَلنيَاا اِ َغْنِاَلِ  اَتَشنا اَ   اتنيْ ُزُق االّلَه ا ْن االّلِه ِْ

اَ(2{)ِ َِفنٍبا
                                                 

 .ٖ،ٕ(  سورة الطالؽ _ابيتاف ٔ
 .ٖٚ(  سورة آؿ عمراف _ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

وكاف بيده عنقود مف عنب ولـ تكف  هفي أسر   وكما رزؽ خبيب     
 حبة مف عنب في مكة كميا .

لما ذىب لقضاء حاجتو فجاءت  وكما رزؽ المقداد بف األسود      
ثـ جاءت بدينار أخر ىكذا ألقت سبع عشر  أماموالفأرة بدينار وألقتو 

 دينارا.
، دابة يقاؿ ليا العنبر في غزوة سيؼ البحر  وكما رزؽ الصحابة     

ودخؿ ثالثة عشرة مف الصحابة ،    أكؿ منيا ، ثالثمائة مف الصحابة
 في حمقة عينيا .

 اليقين الثاني:
يأتي عمى ىو خالؽ األحواؿ كميا ، وما مف حاؿ   أف اهلل     

اإلنساف إلي بأمره ومشيئة ، فينبمي لإلنساف أف يمتجئ إليو في كؿ حاؿ 
مف األحواؿ ، وأي حاؿ مف األحواؿ يمر عمى اإلنساف فينسبو إلى اهلل ، 
وتطرأ األحواؿ المختمفة عمى اإلنساف ليال ونيارا ، وفي أوؿ وىمة ي بد 

َ ْضَمَ اَو َْ َ  اواَو َ ُْهاُلَواَو َ ُْهاُلَوا:  }   مف ايلتفات إلي اهلل قاؿ
االاَْكَ اَواْ ُ ًَ اواِ  ا ُّْطَفٍ اِ َذااَُتََْنا االْ ْوَ ْوِ ََ  ََ نَتاَوَ ْ َذناواَو َ ُْهاَخَل
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ا اَربُّ اُلَو اَو َ ُْه او اَو َفنيََن ََْْن اَ  اُلَو اَو َ ُْه ااْ ُْخَ ىاو االَْْشَأَة ََِلْذِه ا اَوَ ْن و
نا َ نيَ  الشِّْعَ ىاواَو َا َُ َِنًداااْ ُوىَلاواَوَ ُوَداَ     (.ٔ){   ُْهاَ ْلَلَ ا

ف اهلل      يقمب األحواؿ كيؼ يشاء كؿ يـو ىو في شأف ي يسأؿ  وا 
عما يفعؿ وىـ يسألوف يعز ىذا ويذؿ ىذا ويضحؾ ىذا ويبكى ىذا يميت 
ىذا ويحي ىذا يمنى ىذا ويفقر ىذا وىو قادر أف يحفظ اإلنساف مع 
جميع أسباب اليالؾ وىو قادر أف ييمكو مع جميع أسباب الحفظ 

اف مع جميع أسباب الذؿ وقادر أف يذؿ والحماية وىو قادر أف يعز اإلنس
ُُْلِ ا} :  اإلنساف مع جميع أسباب العز قاؿ  ااْل اَ نِلَ  ٌْ َُ االْل ُفِل

ا اَ  اَثَشنااَوُثِالُّ ْلَ اِفْ اَثَشنااَوثُِع ُّ ُُ ااْل ْلَ اَ  اَثَشنااَوثََ َُِث ُُ ثنيْوِتااْل
اَ ْياٍا اُكلِّ ََِلَ  ا ا ِْ َ   ُ ااْْلَذنيْ َِْك ا َِذ آتااَ  اَثَشنا االْلْذَل اثُوِلُج او ا ِْتٌ  َف

ْذَتا َُ ااَل اَوَُتْ ُِج ذِِّت َُ ااْل اِ َ  اا َْْي اَوَُتْ ُِج آتاالْلْذِل نَر ََ االَني اَوثُوِلُج نِر ََ اْلَني
اَوثنيْ ُزُقاَ  اَثَشنااِ َغْنِاِ َِفنبٍا  (ٕ){ِ َ اا َْيِّ

أحواليـ  قمب ، كيؼ اهللية الكافرةقصص األمـ الماض  وذكر اهلل     
ي الفقر، ومف ، ومف المنى إلمف العز إلي الذؿ، ومف القوة إلي الضعؼ

 ، ومف الحفظ إلي اليالؾ . السراء إلي الضراء

                                                 

 . ٔ٘:  ٖٗ_ ابيات مف  (  سورة النجـٔ
 .ٕٚ،ٕٙ(  سورة آؿ عمراف _ ابيتاف ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

قصص األمـ المؤمنة كيؼ أصم  اهلل أحواليا  وكذلؾ ذكر اهلل      
مف الذؿ إلي العزة ، ومف الضعؼ إلي القوة ، ومف اليالؾ إلي الحفاظة 

لي السراء ، ومف الفقر إلي المنى ، ومف األحزاف إلي ، ومف الضراء إ
 األفراح .

اُتِْفَجْضَعُفوَناَ َشنرَِقااَ ْرِأا} : قاؿ       َو َْوَرثنيََنااْلَ ْوَمااْلِاتَ اَكن ُوْا
ََِل اَ ِِناِ ْ َ مِِذَلا َُُتارَ َِّ اا ُِْْفََنا ناَوََتْْتاَكِل ََ نااْلِِتا َنرَْكََناِ ذ ََ َوَ َغنرِ نَي

َِْوُناَوفنيْوُ ُهاَوَ ناَكن ُواْاتنَيْع ُِ ونَا ََُماِ ْ  َْ  (ٔ){ ِبَناَص نيُ واْاَوَدْ ْ  َناَ ناَكنَناَت

ُُِذوٍنااواَوُزُروٍَثاَوَ َ نٍماَك ٍِ اا}  :  وقاؿ       اثني َُكوااِ  اَ َْنٍتاَو ٌْ َك
َوااواَكَاِلَ اَو َْورَثنيََنَلنا َِ نا َنِك ََ ٍ اَكن ُوااِ ذ َُ  (ٕ){ فنيْوً نامَخ ِت َاواَو نَيْع

َلنا}  : وقاؿ       َْ ا نَيْع اَو َ َشْأ َن  ً َُ اَكنَ ْتاظَنِل ََناِ  افنيْ تٍَ  ُْ ََ اَف ٌْ وََك
ناتنَي ُْكُضوَناواَ اثني ُْكُضواا ََ ُْناَ َ ِفُّواا َْأَ ََناِ َذااُلٌا َِّنيْ فنيْوً نامَخ ِتَ اوا نيَل

اِ ذِهاَوَ َِفنكَِِا ٌْ اُثِْفأَُلوَناوافَنُلوااتَناَوتنيَلََناَواْرِ ُعوااِ ىَلاَ نا ُْث ِ نيُج ٌْ اَلَعْلُ  ٌْ  ُ
اا ًْ ذ َِ اَ  ٌْ اَ َعْلََنُل اَ َّْت ٌْ َِْواُل اَد ازَاَلتاثنيِّْلَ  ن َُ اَ  او َو ُِ اظَنِل اُكَْن  ِ ْن

ِْت َا  . (ٖ){َخنِ 
                                                 

 .ٖٚٔ(  سورة األعراؼ _ ابية ٔ
 . ٕٛ: ٕ٘(  سورة الدخاف _ ابيات مف ٕ
 .٘ٔ: ٔٔ(  سورة األنبياء _ ابيات مف ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

آتااَ ْرِأا : } وقاؿ اهلل       ا ُِّْفَجْضَعُفوَن افَِلذٌل ٌْ ا َ ُج اِ ْذ َواذُْكُ وْا
ا َِّ ا اَوَرَزَفُ ٌ َِِ َْ ا ََِ َُْكٌ اَو َْت ٌْ اَ آَواُك االَْنُس ٌُ اتنيَجَلطَْفُ  اَ ن ََتَنُ وَن

اَثْشُ ُ ون ٌْ ىذه األحواؿ كانت في بداية إسالميـ ثـ  (ٔ){الطْذَِّ نِتاَلَعْلُ 

َف  :} رتو ، وقاؿاهلل أصم  أحواليـ بقد ـْ َوَأيأَدُكـ ِبَنْصِرِه َوَرَزَقُكـ مِّ َفآَواُك
ـْ َتْشُكُروف فخذا طرأ أي حاؿ مف األحواؿ عمي اإلنساف  {الطأيَِّباِت َلَعمأُك

فأوي يتوجو إلي اهلل ، ويتيقف يقينا جازما أنو مف اهلل ، ويرضي بقضاء 
مف األحواؿ إي والمقصود اهلل ، ويعمـ أف اهلل رب العالميف فما مف حاؿ 

أعمـ بأحواؿ عباده ، وأعمـ بأساليب تربيتيـ ،   منو تربية اإلنساف واهلل
فيربي بعضيـ بالمنى ، وبعضيـ بالفقر ، وبعضيـ بالسراء ، وبعضيـ 
بالضراء ، وبعضيـ بالصحة ، بعضيـ بالمرض ، وبعضيـ بالقوة ، 

الَ نيَغْوااَ َِفَطا َوَلوْا}:  وبعضيـ بالضعؼ ، قاؿ اهلل  َِ الْلُهاال ِّْزَقالِِعَ نِد
نٌا َِ َِاَخِ ٌناَ  ٍراْ ناَتَشناا ِ ُْهاِ ِعَ نِد َْ  .(ٕ){ ٓتااْ َْرِأاَوَلِ  اتنُيَني ُِّلاِ َ 

األحواؿ باألعماؿ ، ي باألسباب واألشياء ، إف كانت  وربط اهلل      
ف كانت األعماؿ فاسدة فاألحواؿ  األعماؿ صالحة ،فاألحواؿ صالحة ، وا 

ا ُ نيًَ اَوُلَوا َ  ْا   :فاسدة ، قاؿ اهلل  اَ ْو اذََكٍ  اِ ْ  اَصنِ ًن َل ُِ َِ
                                                 

 .ٕٙ(  سورة األنفاؿ _ ابية ٔ
 .ٕٚ(  سورة الشوري _ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَكن ُواا اَ ن ا َِأْ َِفِ  ٌْ اَ ْ َ ُل ٌْ َُ اَولَََْج ِتنيَني اسَذَِّ ً  اَ َذنًة ا نيَلَُْمِذذنيَُْه ُ ْوِ ٌ 
ُلونا َُ  .(ٔ)  تنيْع

َ ااْلَفَِفنُدآتا تعالي:  وقاؿ اهلل      ََ ِْياَظ اَواْلَ ْمنيِ اِبنَيناَكَِفنيَ ْتا َتني اْل نيني ِّ
اتنَيْ ِ ُعونَا ٌْ َُ ُلوااَلَعْل ُِ َِ ا نَيْعَضااْلِايا ٌْ َُ  .(ٕ)  الَْنِسالُِذِاتَ 

األعماؿ باليقيف إف كاف اليقيف صػالحا فاألعمػاؿ تكػوف  وربط اهلل      
ف كاف اليقيف فاسدا كانت األعماؿ فاسدة .  صالحة ، وا 

بعبارة أخري : عمي حسب اليقػيف الػذي فػي القمػب ، تصػدر األعمػاؿ      
مف الجوارح ، وعمػي حسػب ىػذه األعمػاؿ تنػزؿ األحػواؿ مػف السػماء ، أي 
كمػػا تصػػعد األعمػػاؿ مػػف األرض إلػػي السػػماء ، تنػػزؿ األحػػواؿ مػػف السػػماء 
إلػػي األرض ، وفسػػاد األحػػواؿ بفسػػاد األعمػػاؿ وفسػػاد اليقػػيف ، فػػال قػػوة فػػي 

الـ تصمحيا ، وي يمكف أف تصم  األحواؿ إي بأمر واحػد ، وحػؿ وحيػد الع
وىػػػو الجيػػػد إلصػػػالح اليقػػػيف واألعمػػػاؿ ، ولػػػذا نػػػري كثيػػػرا فػػػي زماننػػػا أف 

رفػع األمػف  الفساد قد فشػا فػي العػالـ مػع كثػرة أسػباب األمػف ، ألف اهلل 
بػاألمف عف العالـ ، لفساد يقيف القموب ، فأسباب األمف المادية ، ي تػأتي 

                                                 

 . ٜٚابية  –(  سورة النحؿ ٔ
 . ٔٗابية  –الرـو  (  سورةٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ٌُا   :، قػػػاؿ اهلل  ا ُْولنينينينيََِْ اَبنُينيني ٌٍ اِ ظُْلنينيني ٌْ َُ النينينيِاتَ امَ َنينينيواْاوَلَْاتنَيْلِ ُِفنينينيَواْاِ ّينَينينين نَي
ُْونَا َج َْ اّ  ٌْ  .(ٔ)  ا ْ ُ اَوُل

أي ي يختمط يقينيـ الصحي  باليقيف الفاسد ، بؿ كاف يقيػنيـ خالصػا      
ٌُاا ْ نينينينيني ُا) ، عمػػػػػي اهلل  ا الػػػػػدنيا وابخػػػػػرة )أي فػػػػػي  (  ُْولنينينينينينيََِْ اَبنُينينينيني ٌْ َوُلنينينينيني
ُْونَا َج َْ  ّ .) 

في ابية الكريمة إف أردتـ األمف فاجتيدوا بتقوية إيمػانكـ  بيف اهلل      
صػػالح يقػػػيف قمػػوبكـ ، فيصػػػم  اهلل أحػػوالكـ ، وبػػػدوف ذلػػؾ لػػػو بػػذلتـ كػػػؿ  وا 

 القوة مف األسباب المادية لمحصوؿ عمي األمف ي يأتي األمف أبدا .
 اليقين الثالث:

ىػػػػو رب العػػػػالميف ، وىػػػػو الػػػػذي يقضػػػػى الحػػػػوائج ويحػػػػؿ  أف اهلل      
لػػػػي شػػػػيء مػػػػف  المشػػػػاكؿ بقدرتػػػػو ، ي يحتػػػػاج إلػػػػي سػػػػبب مػػػػف األسػػػػباب وا 

 األشياء. 
ىو الذي جعػؿ الحػوائج فػي اإلنسػاف ، وىػو الػذي يقضػييا ،  واهلل      

ولكػػػف اإلنسػػػاف يػػػػري قضػػػاء الحػػػػوائج فػػػي األسػػػباب واألشػػػػياء ، وىػػػذا ىػػػػو 
أنػػو نشػػر األسػػباب فػػي عػػالـ الػػدنيا وجعػػؿ الػػدنيا دار  مػػف اهلل ايختبػػار 

مػػػػػف يتػػػػػيقف عمػػػػػى  األسػػػػػباب وربػػػػػط الحػػػػػوائج باألسػػػػػباب ، فينظػػػػػر اهلل  
                                                 

 .   ٕٛابية  –(  سورة األنعاـ ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

األسباب الظاىرية ويتوجو إلييا كؿ التوجو ويفر إلييا فػي كػؿ أمػر ، ومػف 
يتػػيقف عمػػى اليػػو ويفػػر إليػػو فػػي كػػؿ أمػػر مػػف األمػػور ، مػػع كثػػرة األسػػباب 

 واألشياء، ومف يتعمؽ قمبو باهلل ومف يتعمؽ قمبو باألسباب .
لفضػػة ، ومػػف جممػػة األسػػباب الممػػؾ والمػػاؿ والمناصػػب ، والػػذىب وا     

واألرض والزراعة ، والتجارة والصناعة ، والوظيفة ، فنشرىا اهلل في العػالـ 
ابػػػتالء لمعبػػػاد ، ولػػػـ ينشػػػر األسػػػباب فػػػي العػػػالـ لحاجتػػػو إلػػػى األسػػػباب ، 
بمعنى أنو ي يقدر والعياذ باهلل عمي قضاء الحوائج بػدونيا   بػؿ ىػو غنػى 

ا واختبػػارا كمػػا قػػاؿ عػػف العػػالميف وىػػو الصػػمد ، وقػػد نشػػر األسػػباب امتحانػػ

 : {اَ ْ َِفنينينيُ ا ٌْ نينيني َُ ا َتنيُّ ٌْ لنينينيَوُل َِلنينيني ااْ َْرِأازِتَنينينيً اْبنَينينينالََِ نيْ ِ  نْينينيناَ َعْلَنينينيناَ نينينينا
ًغا َُ َِ } (ٔ).   

 ثالث اختبارات مقصودة من خمق األسباب:
جعؿ اهلل بعض األسباب حػالؿ ، وبعضػيا حػراـ ، فمػف كػاف يقينػو  األول:

عمػػي األسػػباب ي يميػػز بػػيف الحػػالؿ والحػػراـ ، بػػؿ ينظػػر إلػػي حػػؿ مشػػكمتو 
بػػأي سػػبب كػػاف حػػالؿ أو حػػراـ ،بخػػالؼ مػػف كػػاف يقينػػو عمػػى اهلل ، فيػػو 

ىػػػػو قاضػػػػي الحػػػػوائج ، وىػػػػو الػػػػذي يحػػػػؿ  يعػػػػرؼ حػػػػؽ المعرفػػػػة أف اهلل 
ر السػػػػبب امتثػػػػاي  ألمػػػػر اهلل وحػػػػده ، فيتػػػػرؾ الحػػػػراـ المشػػػػاكؿ ، وأنػػػػا أختػػػػا

                                                 

 .   ٚابية  –(  سورة الكيؼ  ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

النينيِاتَ اتنَينيْأُكُلوَناال ِّ نَينينا}  ويختػػار مػػف األسػػباب مػػا كػػاف حػػالؿ مػػثال قػػاؿ 
اَذلنينينيَ ا نينينيسِّ َُ نينينيناتنَيُ نينينيوُماالنينينيِاياتنَيَجَلْ طنُينينيُهاالْشنينينيْذطَنُناِ نينينيَ ااْل َُ َ اتنَيُ وُ نينينيوَناِ  ْاَك

افَنُلواْاِ َّْنَنااْل نيْذُماِ ًْا ٌْ َُ ني اَ نيناَُا ِأَ نْي َُ ُلاال ِّ َناَوَ َ ْلااللنيُهااْل نيْذنيَماَوَ نيْ َماال ِّ نَيناَ 
َِنينَدا َُأْولنينيَِْ ا َ ا نيَلُهاَ ناَ َلَفاَو َْ ُ َُاِ ىَلااللنيِهاَوَ نيْ ا ََ ِِظٌَ ا ِّ ارْ ِِّها َن جني َ ْو

ُْونَا ناَخنِل ََ اِ ذ ٌْ            (ٔ) { َ ْصَمنُباالَْنِراُل

فيتػػرؾ الربػػا ويختػػار البيػػع ، بخػػالؼ مػػا كػػاف يقينػػو فاسػػدا ، فػػال يميػػز      
بيف البيع والربا ، يريد زيادة الماؿ سواء يحصؿ بالماؿ بالحراـ أـ بػالبيع ، 
ي كؿ مسمـ يظػف  وىذا ىو المقياس لمعرفة اليقيف أنو صحي  أـ فاسد ، وا 

يمانو كامػؿ وي يػرى نفسػو بحاجػو  إلػي إصػالح يقينػو بأف يقينو صحي  ، وا 
يػػروف أنفسػػيـ بحاجػػو شػػديدة  ، وي إي تعمػػـ اإليمػػاف ، وكػػاف الصػػحابة 

َعػػػْف  ُجْنػػػُدِب ْبػػػِف َعْبػػػِد المأػػػِو   بػػتعمـ اإليمػػػاف مػػػع أنيػػػـ صػػػحبوا رسػػوؿ اهلل 
مأْمَنػػػا قَػػػاَؿ ُكنأػػػا َمػػػَع النأبِػػػيِّ َصػػػمأى المأػػػُو َعَمْيػػػِو َوَسػػػمأـَ َوَنْحػػػُف ِفْتَيػػػاٌف َحػػػَزاِوَرٌة َفَتعَ 

ـأ َتَعمأْمَنا اْلُقْرآَف َفاْزَدْدَنا ِبِو ِإيَماًنا يَماَف َقْبَؿ َأْف َنَتَعمأـَ اْلُقْرآَف ُث اإْلِ
(ٕ). 

: " ُت  َعْبَد المأػِو ْبػَف ُعَمػَر ، َيقُػوؿُ ، َقاَؿ : َسِمعْ َعِف  اْلَقاِسـِ ْبِف َعْوٍؼ و     
َلقَػػػْد ِعْشػػػَنا ُبْرَىػػػًة ِمػػػْف َدْىِرَنػػػا ، َوَأَحػػػُدَنا ُيػػػْؤَتى اإِليَمػػػاَف َقْبػػػَؿ اْلقُػػػْرآِف ، َوَتْنػػػِزُؿ 

                                                 

 .  ٕ٘ٚابية  –(  سورة البقرة ٔ
 (.  ٔٙباب في اإليماف _ رقـ الحديث )«  كتاب المقدمة«  (  سنف ابف ماجوٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

الس وَرُة َعَمى ُمَحمأٍد َصمأى المأػُو َعَمْيػِو َوَسػمأـَ َفَنػَتَعمأـُ َحالَليَػا َوَحَراَميَػا ، َوآِمَرَىػا 
ـُ اْلَيػْوـَ اْلقُػْرآَف ، َوَزاِجَرَىا ، َوَما َيْنَبِمي َأْف يَ  ِقَؼ ِعْنَدُه ِمْنَيا ، َكَما َتَعمأُموَف َأْنُت

ـُ اْلقُػػْرآَف َقْبػػَؿ اإِليَمػػاِف ، َفَيْقػػَرُأ َمػػا َبػػْيَف  ـأ َلقَػػْد َرَأْيػػُت اْلَيػػْوـَ ِرَجػػاي ُيػػْؤَتى َأَحػػُدُى ثُػػ
، َوي َمػػا َيْنَبِمػػي َأْف َيِقػػػَؼ َفاِتَحتِػػِو ِإلَػػى َخاِتَمتِػػِو َمػػػا َيػػْدِري َمػػا آِمػػُرُه َوي َزاِجػػػُرُه 

        .(ٔ)ِعْنَدُه ِمْنُو ، َفَيْنُثَرُه َنْثَر الدأَقِؿ " 
رضػػي وكػػاف تعمػػـ اإليمػػاف مقػػدما عمػػى تعمػػـ القػػرآف فػػي أيػػاـ الصػػحابة     

نينينيناالنينينيِاتَ امَ َنينينيواْامِ َنينينيواْ() قػػػاؿ اهلل  اهلل عػػػنيـ ََ والخطػػػاب لممػػػؤمنيف  تنَينينينا َتنيُّ

تعممػػوا  ابيػػةوأمػػروا باإليمػػاف ، مػػع أف اإليمػػاف كػػاف موجػػود فػػييـ ، فمعنػػى 
اإليمػػػاف المطمػػػوب عنػػػد اهلل ، أي أخرجػػػوا اليقػػػيف الفاسػػػد مػػػف القمػػػب عمػػػى 
جميػػػع مػػػا سػػػوى اهلل مػػػف األسػػػباب واألشػػػياء واألحيػػػاء واألمػػػوات واألمػػػواؿ 

 وأىؿ األمواؿ والمناصب وأىميا.
 اني:االختبار الث

أمر اهلل يختمؼ بنسبة اختيار األسباب وتركيا ، مػثال : أمػر اهلل عنػد      
ايشػتماؿ  نداء الجمعة وترؾ البيع وعند الفراغ مػف الصػالة ، أبػاح اهلل 

َْنينيَغِةاِ نيني ا }: بػػالبيع والشػػراء ، قػػاؿ  نينيناالنينيِاتَ امَ َنينيوااِ َذاا نُينيوِديالِل ََ تنَينينا َتنيُّ

                                                 

ػالِة َواإِلْقَبػاؿِ ُجمأاُع َأْبَواِب اْلُخشُ «  ِكتَاُب اْلَحْيضِ «  السنف الكبرى لمبييقي( ٔ  ...وِع ِفػي الصأ
ـْ ...  _ رقػػـ الحػػديث )َبػاُب اْلَبَيػػاِف َأنأػػُو ِإنأَمػػ«  ُي المسػػتدرؾ عمػػى ،  (ٛٙٛٗا ِقيػػَؿ : َيػػُؤم 

 .  ( ٛٓٔ_ رقـ الحديث )كيؼ يتعمـ القرآف «  كتاب اإليماف«  الصحيحيف

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&pid=331361
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&pid=331421
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&pid=331567
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َعِ ا ُُ َُْ اتنَيْوِماا ٌْ اِ ناُكَنيُج ٌْ ٌ اْلُ ني اَخذنيْ ٌْ  َنْ َعْوااِ ىَلاِذْكِ االْلِهاَوَذُرواااْل نيْذَماَذِلُ 
ُُونَا      (ٔ) { ثنيْعَل

فمػػف كػػاف يقينػػو خالصػػا هلل وحػػده فيػػو ينظػػر إلػػى أمػػر اهلل ، إف كػػاف      
ف كاف أمر اهلل ألخػذ األسػباب  أمر اهلل لترؾ األسباب يتركيا وي يبالى ، وا 
ف كػػػػاف يقينػػػػو فاسػػػػد فػػػػال  فيأخػػػػذىا امتثػػػػاي ألمػػػػر اهلل ي لميقػػػػيف عمييػػػػا ، وا 

سػػػػباب يسػػػػتطيع أف يتػػػػرؾ األسػػػػباب بػػػػؿ كػػػػاف جيػػػػده لػػػػيال ونيػػػػارا حػػػػوؿ األ
ويدندف حوليا ويتعػب ليػا ويػذىب وراء األسػباب وأربابيػا ، قػاؿ رسػوؿ اهلل 

  ":" مػثال عنػدما يتوجػو أمػر اهلل إليػو  تعس عبػد الػدينار وعبػد الػدرىـ 
ا ٌْ ٌْآتاَ نيِ ذِلااللنيِهاَذِلُ ني اَو َ نيُفِِفُ  ٌْ واا َِأْ َواِلُ  ُْ اْ ِفُ وااِخَفن نًاَوثَِ نً اَوَ نِل

ٌْا ٌ اَلُ  ُُوناَخذنيْ اثنيْعَل ٌْ ي يقـو بيذا األمر بؿ يكوف شاقا عميػو  (ٕ) ِ ْناُكَُْج

ألف يقينػػػػو عمػػػػي األسػػػػباب ، ولػػػػو يقػػػػوؿ بمسػػػػانو أنػػػػا مسػػػػمـ كامػػػػؿ اإليمػػػػاف 
صحي  العقيدة ، وأنػا موحػد بػاهلل ولكػف ىػذا المقيػاس لمعرفػة صػحة اليقػيف 

ا }: وفساده قاؿ  ٌْ نيناالنيِاتَ امَ َنيواْاَ نيناَلُ ني ََ ٌُاا ِفنيُ واْآتاتنَينا َتنيُّ ِ َذااِفذنيَلاَلُ ني

                                                 

 .  ٜابية  –(  سورة الجمعة ٔ
 .ٔٗابية  –( سورة التوبة ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نينينا َُ ُّْ نيَذناِ نينيَ ااْلِخنيني َِةاَ  اِ ىَلااَ ْرِأا ََرِضنينيذُجٌا ِنْ َذنينينِةاالنيني ٌْ َ نينيِ ذِلااللنينيِهااثنْينينفنيْلُج
ُّْ نيَذنآتااْلِخ َِةاِ  ْافَِلذلٌا  .(ٔ) {َ َجنَُثااْ ََذنِةاال

ا }في آية آخري :  وقاؿ      ٌْ اُفْلاِ ناَكنَنام نَينؤُُك ٌْ اَوِ ْخنيَواُ ُ  ٌْ َو َ نيَنيآؤُُك
ُُوَلنينينينيناَوَِتنينينينينرٌَةاََتَْشنينينينيْوَناَكَِفنينينينينَدَلنا اَو َْ نينينينيَواٌلاافنيجنيَ  نيُج ٌْ َِِشنينينينينَُثُ  اَو ٌْ َو َْزَواُ ُ نينينيني
نينينينٍدآتاَ نينينيِ ذِلِها ََ ناَ َ نينينيْبا ِلنينينيْذُ ٌا ِّنينينيَ االلنينينيِهاَوَرُ نينينيولِِهاَوِ  ََ َوَ َِفنينينينِكُ اثنيْ َضنينينيْو نَي

َُوْااَ َّْتاتَْأِتَااللّا ِْيااْلَ ْوَمااْلَفنِ ِ وَا نيجني َْ  َْ  (ٕ){ ُها َِأْ  َِِاَوالّلُهاَ ااتنَي

فػػذكر اهلل تعػػالى فػػي ىػػذه ابيػػة الكريمػػة ثمانيػػة أشػػياء ومنيػػا األمػػواؿ      
والتجػػػارة فيػػػذه مػػػف جممػػػة األسػػػباب ، وبسػػػبب فسػػػاد اليقػػػيف عمييػػػا يتخمػػػؼ 

 اإلنساف عف الخروج في سبيؿ اهلل. 
 االختبار الثالث:

تػػػػػزداد األسػػػػػباب أحيانػػػػػا فمػػػػػف كػػػػػاف يقينػػػػػو خالصػػػػػا عمػػػػػى اهلل تسػػػػػتوي      
الحالتػػػاف عنػػػده فػػػال يمػػػرح وي يفتخػػػر بزيػػػادة األسػػػباب وي ييػػػأس عنػػػد قمػػػة 

} :األسباب بؿ يكوف شكورا عند زيادة األسباب وصػبارا عنػد قتميػا قػاؿ 

                                                 

 .ٖٛابية  –( سورة التوبة ٔ
 .  ٕٗابية –(  سورة التوبة ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَوَ اثنيْفَ ُ نينيوااِبنَينينامثنيني ٌْ َِلنيني اَ نينينا نينينَثُ  اُكنينيْلاِلَ نينيْذَغاثَْأَ نينيْواا اَواللنينيُهاَ اُيُِنينيبُّ ٌْ نُك
 .     (ٔ) { ُُمَْجنٍلاَ ُلورٍا

وىػذا المقيػػاس الثالػػث لمعرفػة صػػحة اليقػػيف وفسػاده ، فمػػف كػػاف يقينػػو      
س ويقػنط عنػد قمػة أزيادة األسػباب إنػو لفػرح فخػور وييػفاسد يمرح ويفتخر ب

األسػػػباب إنػػػو ليئػػػوس قنػػػوط ، فالحاصػػػؿ أف يػػػري كػػػؿ مسػػػمـ نفسػػػو بحاجػػػة  
لي تقوية إيمانو وي يرى نفسو مستمنيا عف ىذا.   إلى إصالح يقينو وا 

لـ يكونوا مطمئنيف عمى إيمانيـ ، بػؿ يخشػوف  كما كاف الصحابة      
،  مػو ، وحنظ عمى أنفسػيـ مػف النفػاؽ كمػا خشػي أبػو بكػر الصػديؽ 

 مف النفاؽ. وعمر بف الخطاب 
يػػػػذىب إلػػػػى حذيفػػػػة ويسػػػػألو ، ىػػػػؿ  فسػػػػيدنا عمػػػػر بػػػػف الخطػػػػاب  

 المنافقيف    في ذكرني رسوؿ اهلل 
 وسيدنا ابف أبى مميكو يقوؿ : أدركت ثالثػيف مػف أصػحاب محمػد 

 كميـ يخاؼ عمى نفسو النفاؽ . ) رواه البخاري ( . 
فكاف الصحابة رضي اهلل عنيـ يخافوف مػف النفػاؽ ، فمػف فػي زماننػا      

ىػػذا يخشػػى عمػػي نفسػػو مػػف النفػػاؽ   بػػؿ الكػػؿ مطمػػئف عمػػي إيمانػػو ، ولػػو 
قيػػؿ لػػو تعمػػـ اإليمػػاف ، فيجيػػب : ىػػؿ أنػػا كػػافر مشػػرؾ ، وي شػػؾ أنػػو لػػيس 

                                                 

 .  ٕٗابية  –(  سورة الحديد  ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

بكافر وي مشػرؾ ، ولكػف اليقػيف فاسػد ، بحيػث أنػو متػيقف عمػي غيػر اهلل ، 
واهلل تبػػػارؾ وتعػػػالي ، يريػػػػد منػػػا اليقػػػيف الخػػػػالص ، ألف كػػػؿ مػػػا سػػػػوي اهلل 

اَو َ نْيُهاُُيْذنييا} باطؿ واهلل ىو الحؽ ، قاؿ تعالي :  َُّ َذِلَ ا َِأْناالْلَهاُلَوااْ ني
ِْت ٌا ََِل اُكلِّاَ ْيٍااَف ْوَث اَو َ ُْها َُ  . (ٔ){ اْل

ُِوَناِ نيني اُدو نِينيِهااَذلنينيَ ا نينيَأْنااللنينيَهاُلنينيوَا} وقػػاؿ تعػػالي :      ْْ اَوَ ْناَ نينيناتنَيني َُّ اْ نيني
ااْلَ ِ نُا  (ٕ){ ُلَوااْلَ نِسُلاَوَ ْناالْلَهاُلَوااْلَعِليُّ

َ غنينيُها نينيِجَذااُلنينيَواااااا ْْ َِلنيني ااْلَ نِسنينيِلا نيَذ ا َِّ وفنينينلاثعنينينِلا:}ا نَينيْلا نَيْ نينيِاُ ا نينين َْ
ُفوَنا{) َِ ٌُااْلَوْتُلاِفْناَث اَوَلُ  ٌَ  (3زَاِل

 حؽ في ابية الكريمة : الحؽ الخالص .المراد مف ال
 والباطل عمي نوعين :

باطػػؿ خػػارجي: معػػروؼ عنػػد المسػػمميف جميعػػا، مثػػؿ اإللحػػاد والزندقػػة  (ٔ
والشرؾ باهلل وعبادة األصػناـ والييوديػة والنصػرانية والمجوسػية وي شػؾ أنػو 

 باطؿ .

                                                 

 .  ٔٙابية  –(  سورة الحج ٔ
 .  ٕٙابية  –(  سورة الحج ٕ
 .  ٛٔابية  –(  سورة األنبياء ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

باطؿ داخمي: ىو فػي قمػب المسػمـ، وي يػدري مثػؿ اليقػيف الفاسػد عمػي  (ٕ
ذا نظرنػا إلػي سػيرة الرسػوؿ  ،سوي اهلل، وقد يرسػخ فػي جػذر القمػبما   وا 

إلخػػراج ، مػػف وسػػخ اليقػػيف الفاسػػد ، و نا أنػػو اجتيػػد أوي لتطييػػر القمػػوبفوجػد
، مع أف الباطؿ الخارجي ، في صورة األصناـ الباطؿ الداخمي مف القموب

لػػـ يكسػػر األصػػناـ فػػي حياتػػو  التػػي كانػػت فػػي الكعبػػة المشػػرفة ، ولكنػػو 
المكيػػػػػة ثػػػػػالث عشػػػػػر سػػػػػنة، وعنػػػػػدما تطيػػػػػرت القمػػػػػوب ، وترسػػػػػخ اليقػػػػػيف 
الصػحي ، عمػي اهلل وحػده وخػرج الباطػػؿ مػف القمػوب فقػاـ لتكسػير األصػػناـ 

لػـ يكسػر األصػناـ فػي حياتػو المكيػة وىػذا  بعد فت  مكػة المكرمػة ولكنػو 
ـْ ِفػي َرُسػوِؿ المأػػِو  َلقَػدْ } ىػو الترتيػب النبػوي مػا يسػتفاد مػف سػيرتو  َكػاَف َلُكػ

 ( .ٔ){ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمف َكاَف َيْرُجو المأَو َواْلَيْوـَ اْبِخَر َوَذَكَر المأَو َكِثيًرا
 فكيؼ نجتيد إلحياء اليف في العالـ ، ولدمغ الباطؿ في العالـ          
ونقتبس مف نوره ، ونفعؿ ما   فال بد أف نرجع إلي سيرة الرسوؿ     
، كما قاؿ اإلماـ مالؾ ) رحمو اهلل ( : ي يصم  أخر ىذه األمة  فعؿ 

 .إي بما صم  أوليا
ومف جممة اإليماف باهلل ترسيخ عظمة اهلل وكبرياء اهلل في القموب ،     

{} اأْلَْرِض َوَلُو اْلِكْبِرَياء ِفي السأَماَواِت وَ } { َوَربأَؾ َفَكبِّر}:  كما قاؿ 
 :أكبر مف كؿ صفة مف صفاتو عممو أكبر كما قاؿ فاهلل{  َوَكبِّْرُه َتْكِبيًرا

                                                 

 .   ٕٔابية  –(  سورة األحزاب ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 { ََوِعنَدُه َمَفاِتُ  اْلَمْيِب َي َيْعَمُمَيا ِإيأ ُىو } وبصره أكبر ففي صفة
ـْ َأفأ الّمَو َعَمَى ُكؿِّ } البصر أكبر وفي السمع أكبر وقدرتو عظيمو ـْ َتْعَم َأَل

 ٓوفي صفة الخمؽ أكبر  {َقِدير َشْيءٍ 
: مع كؿ صفة مف صفات اهلل  يقول الشيخ يوسف ) رحمو اهلل (     
 :ثالث صفات مرتبطة بيذه الصفة 

الصفة األولي: أنو أكبر فمثال في صفة الخمؽ فيو أكبر وفي صفة معز 
 فيو أكبر وفي صفة أنو حفيظ فيو أكبر وغيرىا مف الصفات.

قادر صفة القدرة مع كؿ صفة مف الصفات في صفة الصفة الثانية :أنو 
 الخمؽ فيو القادر وفي صفة الحفظ فيو القادر وىكذا في كؿ الصفات.

الصفة الثالثة : أنو صمد أي ي يحتاج ألحد مف خمقة ، وكاف الشيخ 
ما ذكر شيء مف عظـ  محمد يوسؼ رحمو اهلل يقوؿ : أف اهلل 

المخموقات في القرآف الكريـ إي أف المقصود بذكره ذكر عظمة اهلل 
وكبريائو تعالي، وذكر الجنة والنار ليس لبياف عظميما بؿ لبياف عظمة 

 . قدرة اهلل 
إف اهلل أعد في الجنة ما أعد لممطيعيف وأعد المصائب العظيمة      

 لممجرميف. 
 . ياف عظمة الجنة بؿ لبياف عظمة اهلل فذكر الجنة ليس لب     
 . وذكر النار ليس لبياف عظـ النار ولكف لبياف عظمة اهلل      
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

فعمي قدر ما تترسخ عظمة اهلل في القموب تأتي عظمة أوامر اهلل      
في القموب ، وعمى قدر ما تأتي عظمة أوامر اهلل في القموب يسيؿ 

بيف حرمة الربا في ىذه ابية قاؿ   ، مثال إف اهلل امتثاؿ أوامر اهلل 
خاطبيـ بوصؼ اإليماف ، ألف اإليماف َيا َأي َيا الأِذيَف آَمُنوا ( : ) اهلل تعالي

، ثـ قاؿ اتقوا اهلل ثـ قاؿ ذروا ما  أوامر اهلل  امتثاؿيقيـ اإلنساف عمى 
بقي مف الربا ثـ أخيرا ذكر صفة اإليماف وقاؿ إف كنتـ مؤمنيف بدوف 

حكما مف   ماف الحقيقي ي يمكف ترؾ الربا وكذلؾ إذا بيف اهلل اإلي
عمى سبيؿ الترغيب  األحكاـ في القرآف الكريـ قبمو أو بعده يذكر اهلل 

 أو الترىيب التذكير باإليماف والتقوى. 
فمثال: بيف اهلل أحكاـ الحج فقاؿ في أخرىا واتقوا اهلل واعمموا أف اهلل     

شديد العقاب أي لمف خالفو وقاؿ فمي أية أخرى واتقوا اهلل واعمموا أنكـ 
إليو تحشروف. وبيف اهلل أحكاـ الطالؽ في سورة الطالؽ فقاؿ في ضمف 

االْلَهاََيَْعلاْلُهاَُمَْ ً ن} األحكاـ   َِ ََِل ا}وكذلؾ :  { َوَ  اتنَيْج َوَ  اتنيجنيوَْكْلا
ََُواَ ِْفُ هُا االْلَهاََيَْعلالُْهاِ ْ ا َْ  َِِاُتِْفً ااَوَ  {ا}االْلِها ني َِ ا{اتنيْج

 ما ىو رباط التقوى والتوكؿ بأحكاـ الطالؽ 
ي يمكف العمؿ بأحكاـ الطالؽ إلي أف يأتي التقوى في قمب  أي     

ي يعمؿ بأحكاـ الطالؽ. ثـ مف جممة اإليماف باهلل  اإلنساف وبدوف التقوى
خالؼ الظاىر وىو اإليماف والعمؿ الصال   اليقيف بموعودات اهلل 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

خالؼ النفس وذكر اهلل اإليماف واألعماؿ  وىو القياـ بامتثاؿ أمر اهلل 
 الصالحة في القرآف كمو 

 والصديق من ىو؟
 ريب وتردد بموعودات اهلل ىو الذي يتيقف يقينا كامال بدوف أدنى      

ا ُْولََِْ ا}  وبأخبار األنبياء كما قاؿ اهلل  اَوُرُ ِلِه ا ِنلْلِه امَ َُوا َواْلِاتَ 
تُ ونَا ِّْ َِّ ٌُاال  {ُل

ْوِ َُوَنااْلِاتَ امَ َُواا ِنلْلِهاَوَرُ ولِِهاُّتْاَلَْاتنَيْ ثَن ُواا} وقاؿ اهلل        ُُ ِ َّْنَنااْل
واا ُْ َْنِدُفونَاَوَ نَل ٌُاال ٌْآتاَ ِ ذِلاالْلِها ُْولََِْ اُل َِ اَو َ ُفِِف ٌْ  .{  َِأْ َوابِِ

 ومن أميات العقائد اإليمان بالمالئكة:
 اإليمان بالمالئكة:

قيف مف القمب عمى : أف يخرج اليوالمراد مف اإليماف بالمالئكة     
ره اهلل ، ما يسيويأتي اليقيف عمى النظاـ الميبي ،النظاـ الظاىري

 بالمالئكة. والنظاـ عمى نوعيف:
 نظاـ ظاىري.  (ٔ
 نظاـ غيبي.  (ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

وبمفظ آخر نظاـ أرضي ونظاـ سماوي. وبعبارة أخرى نظاـ مادي      
ونظاـ روحي ، فيخرج اليقيف عمى النظاـ األرضي والمادي،  ويترسخ 

 اليقيف عمى النظاـ الروحي والسماوي . 
ونظاـ األرض تابع لنظاـ السماء ، النظاـ الظاىري لمنظاـ الميبي ،      

والنظاـ المادي تابع لمنظاـ الروحاني، ي يحدث شيء في األرض إلي ما 
يقضى في السماء ، فتتصرؼ وجية القمب عف النظاـ الظاىري ، ويتركز 

يبي ي يحتاج في تسيير نظامو الم النظر عمى النظاـ الميبي ، واهلل 
 إلي المالئكة.

} : أنزؿ اهلل المالئكة لنصر المسمميف في معركة بدر ، قاؿ اهلل      
ُ اِ ْ اِ ْ ا َْ ِْْ افنيُلو ُُ ٌاِ ِهاَوَ ناالَْ َُ اَولَِجْط ٌْ َوَ ناَ َعَلُهاالّلُهاِ ْ اُ ْشَ ىاَلُ 

ٌِا ِْاالّلِهااْلَع ِتِ اا َِْ ذ َِِ }  (ٔ) 

 ألف اإلنساف يتسمى ويطمئف ويستبشر بكثرة العدد ، ولكف اهلل      
نبو عمى أي تمتجئ أنظاركـ إلي المالئكة ، بؿ أصرفوا وجية قموبكـ إلي 

ٌِا)  :اهلل ، فقاؿ اهلل  ِْاالّلِهااْلَع ِتِ اا َِْ ذ َِِ ُ اِ  ْاِ ْ ا َْ  .(َوَ ناالَْ

يبالي بمخالفة ، وي ؽ لإلنسافكوف النظاـ الميبي موافواألصؿ أف ي     
ذا وافقو ء وافقو النظاـ الظاىري أو خالفو، فسواالنظاـ الظاىري لو ، وا 

                                                 

 .   ٕٙٔابية  –(  سورة آؿ عمراف  ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ذا خالفو النظاـ الميبي ولو  النظاـ الميبي فيو ينج  في الدنيا وابخرة ، وا 
قصص  وافقو النظاـ الظاىري فيو يخسر الدنيا وابخرة وذكر اهلل  

األمـ الماضية الذيف ىـ أصمحوا يقينيـ وأصمحوا أعماليـ وافقيـ النظاـ 
 الميبي فنجحوا في الدنيا وابخرة مع أف النظاـ الظاىري ضدىـ.

 اإليماف بالمالئكة ينتظـ في معاف :
 أوي : التصديؽ بوجودىـ 

ثبات أنيـ عباد اهلل وخمقو كاإلنس والجف ثانيا: إنزاليـ منازليـ ، وا 
موروف مكمفوف ي يقدروف إي عمى ما أقدرىـ اهلل عميو والموت عمييـ مأ

جائز ولكف اهلل جعؿ ليـ أمدا بعيدا فال يتوفاىـ حتى يبمموه . وي 
يوصفوف بشيء يؤدي وصفيـ بو إلي إشراكيـ باهلل تعالي وي يدعوف آلية 

 كما دعتيـ األوائؿ .
الثالث : ايعتراؼ بأف منيـ رسال يرسميـ اهلل إلي مف يشاء مف البشر 

ذلؾ ايعتراؼ أف منيـ وقد يجوز أف يرسؿ بعضيـ إلي بعض ويتبع 
ُلونَا اْلِات َا }:  ، كما قاؿ اهللحممة العرش ُِ اَ ْوَلُهااْلَعْرَش  َُيْ َوَ ْ 

اَوتنُيْوِ َُوَناِ ِهاَوتَا ٌْ ِْاَر ِِّ ُْ ِْفجنيْغِفُ وَنالِْلِاتَ امَ َُواارَ نْيََناَوِ ْعَتاُتَِف ُِّموَناِِبَ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ََِااَبا ا ٌْ َِ ِْْفْ الِْلِاتَ اثَن ُوااَواثني نيُعوااَ ِ ذَلَ اَوِف نا َن ًُ ِِْل ُكْلاَ ْيٍااْرْْحًَ اَو
ٌِا ََِْمذ  (ٔ){ ا

ااْلَعْ ِشا }: وقاؿ اهلل       اَ ْوِل اِ ْ  اَ ن َِّو َغَِِ َ  َُ ااْل َوثنيَ ى
ااُتَِف ُِّمونَا اَربِّ الِْلِه ُْ ُْ اا َْ اَوِفذَل َِّ ا ِن َْ ٌَُ َني ا نَيذنيْ اَوُفِضَي ٌْ اَر ِِّ ِْ ُْ ِِبَ
ُِوَا  (ٕ){اْلَعنَل

َْن ُّوَناواَو ِ ْنالَََْمُ ا} : ومنيـ الصافوف ، كما قاؿ اهلل  َو ِ ْنالَََْمُ اال
َُُِف ُِّمونَا اؿ م، ومنيـ كتبة األعومنيـ خزنة الجنة، ومنيـ خزنة النا( ٖ){اْل

 ، فقد ورد في القرآف بذلؾ كمو أو أكثره.    ، ومنيـ الذيف يسوقوف السحاب
و ناتعلٌا َودا: )والمالئكة ي يعمـ عددىا إي اهلل ، كما قاؿ تعالي     

     . (ٗ) (ر  ا  الوا

قاؿ ما في السموات   أخرج البييقي في الشعب عف ابف مسعود     
ف منكـ  شيء موضع أكـر مجمس وأحسف حديثا منو قاؿ: ذاؾ جبريؿ وا 

 .لرجاؿ لو أف أحد يقسـ عمى اهلل ألبره
                                                 

 .   ٚابية  –(  سورة غافرٔ
 .  ٘ٚابية  –(  سورة الزمر ٕ
 .  ٙٙٔ،  ٘ٙٔابيتاف  –(  سورة الصافات ٖ
 .  ٘ٚابية  –(  سورة الزمرٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 وأخرج البييقي عف ثابت قاؿ بممنا أف اهلل تعالي وكؿ جبريؿ     
بحوائج الناس، فخذا دعا المؤمف قاؿ: يا جبريؿ أحبس حاجتو فخني أحب 
ذا دعا الكافر قاؿ يا جبريؿ أقضى حاجتو فخني أبمض دعائو ،  دعائو ،وا 

 قاؿ البييقي ىذا ىو المحفوظ.
وزيراي مف  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وأخرج الحاكـ عف أبي سعيد      

 أىؿ السماء جبريؿ وميكائيؿ ومف أىؿ األرض أبو بكر وعمر. 
َعِف اْبِف َعبأاٍس ، َقاَؿ: " َبْيَنَما وأخرج البييقي والطبراني وأبو الشيخ      

المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َوَمَعُو ِجْبِريُؿ َعَمْيِو السأالـُ ُيَناِجيِو ، ِإِذ َرُسوُؿ المأِو َصمأى 
ِضِو، اْنَشؽأ ُأُفُؽ السأَماِء َفَأْقَبَؿ ِجْبِريُؿ َيَتَضاَءَؿ ، َوَيْدُخُؿ َبْعُضُو ِفي َبعْ 

ُو َعَمْيِو ِو َصمأى المأ ، َفِخَذا َمَمٌؾ َقْد َمُثَؿ َبْيَف َيَدْي َرُسوِؿ المأ َوَيْدُنو ِمَف اأَلْرضِ 
ُد   ِإفأ َربأَؾ ُيْقِرُئَؾ السأالـَ ، َوُيَخيُِّرَؾ َبْيَف َأْف َتُكوَف َوَسمأـَ ، َفَقاؿَ  : َيا ُمَحمأ

مأى المأُو َعَمْيِو ، َقاَؿ َرُسوُؿ المأِو صَ َأْف َتُكوَف َنِبيًّا َعْبًدا َنِبيًّا َمَمًكا ، َوَبْيفَ 
: َأنأُو َناِصٌ  ، َفُقْمُت َلوُ ، َفَعَرْفُت ِإَليأ ِبَيِدِه َأْف َتَواَضعْ َشاَر ِجْبِريُؿ : َفأَ َوَسمأـَ 

: َيا ِجْبِريُؿ   َقْد ُكْنَت ِلَؾ اْلَمَمُؾ ِإَلى السأَماِء، َفُقْمتُ َعْبًدا َنِبيًّا ، فَعَرَج ذَ 
ا َشَمَمِني َعِف اْلَمْسَأَلِة ، َفَمْف َأَرْدُت َأْف َأْسَأَلَؾ َعْف َىَذا َفَرَأْيُت ِمْف َحاِلَؾ مَ 

، َصاِفًنا َيْوـَ َخْمَقُو َبْيَف َيَدْيوِ َىَذا َيا ِجْبِريُؿ   َقاَؿ : َىَذا ِإْسَراِفيُؿ َخْمقُو المأُو 
، َما ِمْنَيا ُنوٌر َيْدُنو ْيَف الرأبِّ َسْبُعوَف ُنوًراَقْدَمْيِو ، ي َيْرَفُع َطْرَفُو ، َبْيَنُو َوبَ 

، َأْو َأِذَف المأُو ِمَف السأَماءِ  ْنُو ِإي اْحَتَرَؽ ، َبْيَف َيَدْيِو المأْوُح اْلَمْحُفوُظ ، َفِخَذامِ 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ِفي اأَلْرِض ، اْرَتَفَع َذِلَؾ المأْوُح َيْظِرُب َجِبيَنُو ، َفَيْنُظُر ِفيِو ، َفِخْف َكاَف ِمْف 
ْف َكاَف ِمْف عَ  ، ِميَكاِئيَؿ َأَمَرُه ِبِو، ُقْمُت: َيا ِجْبِريؿُ  َمؿِ َعَمِمي َأَمَرِني ِبِو ، َواِ 

َياِح َواْلُجُنوِد، ُقْمتُ : َعَمى اَمى َأيِّ َشْيٍء َأْنَت   َقاؿَ عَ  : َعَمى َأيِّ َشْيٍء لرِّ
َقاَؿ: : َعَمى َأيِّ َشْيٍء َمَمُؾ اْلَمْوِت   : َعَمى النأَباِت، ُقْمتُ َقاؿَ  يُؿ  ِميَكائِ 

، َوَما َذاَؾ الأِذي َبَط ِإي ِبِقَياـِ السأاَعةِ ، َوَما َظَنْنُت َأنأُو ىَ ُفسِ َعَمى َقْبِض اأَلنْ 
َرَأْيَت ِمنِّي ِإي َخْوًفا ِمْف ِقَياـِ السأاَعِة ، َقْوُلُو : َبْيَنُو َوَبْيَف الرأبِّ َسْبُعوَف ُنوًرا 

 . (ٔ)ْحَتِمُؿ َأْف ُيِريَد َبْيَنُو، َوَبْيَف َعْرِش الرأبِّ ": يَ 
: أف يخرج اليقيف الفاسد عي نظـ والمراد مف اإليماف بالمالئكة    

اإلنساف وعمي نظاـ المشاىدة وعمي نظاـ األرض وعمي نظاـ المادة ، 
ويأتي اليقيف عمي نظاـ اهلل عز وجؿ ، وعمي نظاـ السماء وعمي نظاـ 
الروحانية ، فال يكوف شيء بنظاـ اإلنساف ، بؿ كؿ شيء بنظاـ اهلل 
الميبي ، ونظاـ اهلل الميبي ىو المالب عمي نظاـ كؿ شيء ي يحدث 

 شيء في األرض حتى يقضي في السماء .

                                                 

فصؿ «  الثأاِلُث ِمْف ُشَعِب اإِليَماف وىو باب في اإليماف ...«   (  شعب اإليماف لمبييقئ
( المعجـ الكبير لمطبراني _ رقـ الحديث ٖٗٔفي معرفة المالئكة_ رقـ الحديث )

(ٔٓ٘ٗ٘ .) 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

إف اإليماف ي يكوف بوجود المالئكة فقط، بؿ مقصود منو اليقيف      
عمي نظاـ الحفظ بالمالئكة ، نظاـ المطر بالمالئكة ، ونظاـ األرزاؽ 

 بالمالئكة .
لزائري المرضي، ومالئكة يكتبوف األعماؿ،  ومالئكة يستمفروف     

ومالئكة يحفوف بحمؽ الذكر والعمـ ، ومالئكة العرش يستمفروف لمذيف 
 .(ٔ) آمنوا ، ومالئكة تنزؿ عند الموت

 ومف أميات العقائد اإليماف بالكتب:
والمػػراد منػػو أف يترسػػخ اإليمػػاف واليقػػيف عمػػي العمػػـو اإللييػػة ، ويخػػرج      

ب عمػػي العمػػـو اإلنسػػانية والعصػػرية ، كػػؿ العمػػـو اإلنسػػانية اليقػػيف مػػف القمػػ
ظنيػػػة ي تخمػػػو مػػػف الشػػػؾ ، ألف أساسػػػيا عمػػػي التجريبػػػات والمشػػػاىدات ، 
والتجربػػػات تتميػػػر ، والمشػػػاىدات ُتصػػػيب وتخطػػػئ ، والعمػػػـو اإللييػػػة كميػػػا 

، قػػػاؿ  يقينيػػػة ي ريػػػب فييػػػا وي شػػػؾ ألف أساسػػػيا عمػػػي موعػػػودات اهلل 
   تعالي :
ِْتًًناا}       ُقاِ َ االّلِهاَ  َْ ا(2{)َوَ ْ اَ ْص
ُقاِ َ االّلِهاِفذًغاا}ااااا َْ ا(3{)َوَ ْ اَ ْص

                                                 

 المبيف في معرفة المالئكة المقربيف بقمـ / محمد عمي محمد إماـ. (  انظر كتاب الحؽٔ
 .  ٚٛابية  –(  سورة النساء  ٕ
 .   ٕٕٔابية  –(  سورة النساء  ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َِاِ َ االّلِها}ااااا ِْ َْ اَ(1{)َوَ ْ ا َْوَْتاِ َع
ذَعنَداا}ااااا ُِ  . (2{)ِ ْناالّلَهاَ اُِيِْلُفااْل
   .وفي العمـو اإلنسانية البحث عف تأثيرات األشياء وقوة األشياء     

   :  ، فمثال تأثير التقوىالعموم اإلليية تأثيرات األعمال، وقوة األعمال وفي
االْلَهاََيَْعْلاَلُهاَُمَْ  نًا األوؿ :  َِ  .(ٖ)   َوَ ْ اتنَيْج

 .(ٗ)   َوتنَيْ زُْفُهاِ ْ اَ ْذُثا اَُيَْجِِفبُا  الثاني :

االْلَهاََيَْعلاْلُهاقاؿ تعالي :}  الثالث : َِ  (.٘){ ِ ْ ا َْ  َِِاُتِْف ًاَوَ  اتنَيْج

اَ نينيْذْنًاِ ْنا قػػاؿ تعػػالي :  الرابػػع : ٌْ ُل ُْ اَكْذنيني ٌْ نينيِبُوااَوثنيجنيُ نينيواا اَتُضنيني ُُّك َْ َوِ ْناَث
ُلوَناُّمُِذطٌا َُ  (ٙ) الْلَهاِبَناتنَيْع

نيناالنيِاتَ امَ َنينيَواْا َناثنيجنيُ نيواْاال قػاؿ تعػالى:  الخامس : ََ اتنينا َتنّي ٌْ لنيَهاََيَْعنيلاّلُ ني
ٌِا نيْ فَن نًا اَوالّلُهاُذوااْلَفْضِلااْلَعِظذ ٌْ اَوتنيْغِفْ اَلُ  ٌْ اَ ّذَْنِثُ  ٌْ  ََُِ  (ٚ)  َوُتَ ّفْ ا

                                                 

 .   ٔٔٔابية  –(  سورة التوبة   ٔ
 .   ٖٔابية  –(  سورة الرعد   ٕ
 .ٕابية  -( سورة الطالؽ ٖ
 . ٖ ابية –( سورة الطالؽ ٗ
 . ٗ ابية –( سورة الطالؽ ٘
 . ٕٓٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٙ)
 ٜٕابية  -( سورة األنفاؿ ٚ)
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ْجِ نيوَا  السادس : قػاؿ اهلل  ُُ نيوااَ ْنااللنيَهاَ نيَمااْل ُُ َل ِْ وقػاؿ اهلل  ،(ٔ)   َوا

   ا ٌْ  . (ٕ)  ُُّمِِْفَُونَاِ ْناالْلَهاَ َمااْلِاتَ ااثنيَ ْوااَواْلِاتَ اُل

ٌَِاقاؿ اهلل تعالي :} السابع : ََِلْذ َوَلْواَ ْناَ ْلَلااْلُ َ ىامَ َُواْاَواثنيَ واْاَلَفَجْمََنا
نااَواَ ْرِأاَولنينينينينينينيِ  اَكنينينينينينيْا ُواْا ََأَخنينينينينينيْا َنُلٌاِبنَينينينينينيناَكنينينينينينين ُواْا َُ  نَي ََكنينينينينينينٍتا ِّنينينينينينيَ االِْفنينينينينيني

 .(ٖ){ َتْ ِِفُ ونَا

، وتػػػأثير ، وتػػػأثير الصػػػبر، والشػػػكر مػػػي اهللوكػػػذلؾ تػػػأثير التوكػػػؿ ع      
 اإليماف. 

َعػْف  َأَنػِس : قػوة الػدعاء ، وقػوة الصػدقة ، وكذلؾ قوة األعمػاؿ ، مثػؿ     
ػػا َخمَػػَؽ المأػػُو اأْلَْرَض  :"َعػػْف النأبِػػيِّ َصػػمأى المأػػُو َعَمْيػػِو َوَسػػمأـَ قَػػاؿَ  ْبػػِف َماِلػػؾٍ  َلمأ

ْت َفَعِجَبػػْت اْلَماَلِئَكػػُة ِمػػْف  َجَعمَػػْت َتِميػػُد َفَخمَػػَؽ اْلِجَبػػاَؿ َفَعػػاَد ِبيَػػا َعَمْييَػػا َفاْسػػَتَقرأ
ـْ  ِشػػدأِة اْلِجَبػػاِؿ قَػػاُلوا َيػػا َربِّ َىػػْؿ ِمػػْف َخْمِقػػَؾ َشػػْيٌء َأَشػػد  ِمػػْف اْلِجَبػػاِؿ قَػػاَؿ َنَعػػ

ـْ النأػػاُر اْلَحِديػػُد قَػػالُ  وا َيػػا َربِّ َفيَػػْؿ ِمػػْف َخْمِقػػَؾ َشػػْيٌء َأَشػػد  ِمػػْف اْلَحِديػػِد قَػػاَؿ َنَعػػ
ـْ اْلَمػػاُء قَػػاُلوا َيػػا  َفقَػػاُلوا َيػػا َربِّ َفيَػػْؿ ِمػػْف َخْمِقػػَؾ َشػػْيٌء َأَشػػد  ِمػػْف النأػػاِر قَػػاَؿ َنَعػػ

يُ  قَػاُلوا َيػا َربِّ َفيَػْؿ َربِّ َفَيْؿ ِمػْف َخْمِقػَؾ َشػْيٌء َأَشػد  ِمػْف اْلَمػاِء قَػاَؿ َنَعػ ـْ الػرِّ
ـَ َتَصػػدأَؽ ِبَصػػَدَقٍة ِبَيِمينِػػِو  ـْ اْبػػُف آَد يِ  قَػػاَؿ َنَعػػ ِمػػْف َخْمِقػػَؾ َشػػْيٌء َأَشػػد  ِمػػْف الػػرِّ

                                                 

 . ٜٗٔابية  –( سورة البقرة ٔ
 ٕٛٔابية  –( سورة النحؿ ٕ
 . ٜٙابية  –( سورة األعراؼ ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ُيْخِفيَيا ِمػْف ِشػَماِلِو قَػاَؿ َأُبػو ِعيَسػى َىػَذا َحػِديٌث َغِريػٌب َي َنْعِرفُػُو َمْرُفوًعػا ِإيأ 
     .(ٔ)ِو ِمْف َىَذا اْلَوجْ 

مف العمـو اإلنسانية تأثيرات األشياء وقوة األشياء ، وىػي غيػر يقينيػة      
، وفييا معرفة ايسػتفادة باألشػياء واألشػياء محػدودة وفانيػة ، فالفائػدة التػي 
تحصؿ بيا محدودة وفانية ، بخالؼ العمػـو اإللييػة ،فػخف معرفػة ايسػتفادة 

خػػزائف اهلل غيػػر محػػدودة ، فمػػف تعمػػـ باألعمػػاؿ مػػف خػػزائف اهلل مباشػػرة ، و 
 ايستفادة باألعماؿ يستفيد بيا في الدنيا وابخرة ، وفي العالـ كمو.

دخػػاؿ التػػأثر      فػػالمطموب إخػػراج مػػف القمػػب التػػأثر بػػالعمـو اإلنسػػانية، وا 
بػػػالعمـو اإللييػػػة ) القػػػرآف والسػػػنة (، كمػػػا كػػػاف الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ 

 يتأثروف بيا.
، والػػػدعوة ؿ النجػػػاح فػػػي تعمػػػـ العمػػػـو اإللييػػػة، والعمػػػؿ بيػػػاح كػػػوالنجػػػا     
 إلييا.

 كانت ىناك ثالثة أشياء في أىل العموم اإلليية :
ُجْنُدِب ْبِف َعْف  : كما قاؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ، اليقيف بيا :األوؿ

َوَنْحُف ِفْتَياٌف َحَزاِوَرٌة  َقاَؿ ُكنأا َمَع النأِبيِّ َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َعْبِد المأِو 
ـأ َتَعمأْمَنا اْلُقْرآَف َفاْزَدْدَنا ِبِو ِإيَماًنا يَماَف َقْبَؿ َأْف َنَتَعمأـَ اْلُقْرآَف ُث َفَتَعمأْمَنا اإْلِ
(ٔ). 

                                                 

_ رقػػػـ الحػػػديث  بػػػاب ومػػػف سػػػورة المعػػػوذتيف«  كتػػػاب تفسػػػير القػػػرآف«   سنف الترمذي( ٔ
(ٖٖٜٙ.) 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َعِف  اْلَقاِسـِ ْبِف َعْوٍؼ ، َقاَؿ : َسِمْعُت  َعْبَد المأِو ْبَف ُعَمَر ، َيُقوُؿ: و      
" َلَقْد ِعْشَنا ُبْرَىًة ِمْف َدْىِرَنا ، َوَأَحُدَنا ُيْؤَتى اإِليَماَف َقْبَؿ اْلُقْرآِف ، َوَتْنِزُؿ 

َتَعمأـُ َحالَلَيا َوَحَراَمَيا ، َوآِمَرَىا الس وَرُة َعَمى ُمَحمأٍد َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َفنَ 
ـُ اْلَيْوـَ اْلُقْرآَف ،  َوَزاِجَرَىا ، َوَما َيْنَبِمي َأْف َيِقَؼ ِعْنَدُه ِمْنَيا ، َكَما َتَعمأُموَف َأْنُت

ـُ اْلُقْرآَف َقْبَؿ اإِليَماِف ، َفَيقْ  ـأ َلَقْد َرَأْيُت اْلَيْوـَ ِرَجاي ُيْؤَتى َأَحُدُى َرُأ َما َبْيَف ُث
َفاِتَحِتِو ِإَلى َخاِتَمِتِو َما َيْدِري َما آِمُرُه َوي َزاِجُرُه ، َوي َما َيْنَبِمي َأْف َيِقَؼ 

 .      (ٕ)ِعْنَدُه ِمْنُو ، َفَيْنُثَرُه َنْثَر الدأَقِؿ " 
ْوِ َُوَنااْلِاتَ اِ َذاا}ذكر مف صفات المؤمنيف  وأف اهلل      ُُ ذُِكَ اِ َّْنَنااْل

ٌْا ََِل اَر ِِّ اَو اِ ّيَن ًن ٌْ َُ ازَاَدثني امتَنثُُه ٌْ َِ ََِلْذ اثُِلَذْتا اَوِ َذا ٌْ َُ اَوِ َلْتافنيُلو نُي الّلُه
 وي يمكف زيادة اإليماف إي باليقيف عمييا. (ٖ) { تنَيجنيوَْكُلونَا

 العمؿ بيا .الثاني : 
 الدعوة إلييا . الثالث :

                                                                                                                         

 (.  ٔٙباب في اإليماف _ رقـ الحديث )«  كتاب المقدمة«  (  سنف ابف ماجؤ
ػالِة َواإِلْقَبػاؿِ ُع َأْبَواِب اْلُخشُ ُجمأا«  ِكتَاُب اْلَحْيضِ «  السنف الكبرى لمبييقي( ٕ  ...وِع ِفػي الصأ

ـْ ...  _ رقػػـ الحػػديث )«  ُي المسػػتدرؾ عمػػى ،  (َٛٙٛٗبػاُب اْلَبَيػػاِف َأنأػػُو ِإنأَمػػا ِقيػػَؿ : َيػػُؤم 
 .  ( ٛٓٔ_ رقـ الحديث )كيؼ يتعمـ القرآف «  كتاب اإليماف«  الصحيحيف

 .   ٕابية  –(  سورة األنفاؿ  ٖ

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&pid=331361
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&pid=331421
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=673&pid=331567
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

فػػػي قػػػراء الصػػػحابة وعممػػػائيـ  وىػػػذه الصػػػفات الثالثػػػة كانػػػت مشػػػتركة     
مثػػؿ: أبػػي بػػف كعػػب، ومعػػاذ بػػف جبػػؿ، وعبػػد اهلل بػػف مسػػعود، وأبػػو ىريػػرة 

 رضي اهلل عنيـ أجمعيف.
قػاؿ: كػاف  أخرج ابف سعد مػف طريػؽ الواقػدي عػف كعػب بػف مالػؾ     

يقػػػوؿ: خػػػرج معػػػاذ ِإلػػػى الشػػػاـ لقػػػد أخػػػّؿ خروجػػػو  عمػػػر بػػػف الخطػػػاب 
بالمدينػػة وأىميػػا فػػي الفقػػو، ومػػا كػػاف يفتػػييـ بػػو، ولقػػد كنػػت كممػػت أبػػا بكػػر 
رحمػػو اهلل أف يحبسػػو لحاجػػة النػػاس إليػػو، فػػأبى لػػّي وقػػاؿ: رجػػؿ أراد وجيػػًا 
يريػد الشػيادة فػال أحبسػو. فقمػت: واهلل إفأ الرجػؿ ليػرزؽ الشػيادة وىػو عمػى 

تو عظيـ المنى عف ِمصره. قاؿ كعب بػف مالػؾ: وكػاف معػاذ فراشو وفي بي
وأبػي بكػر. كػذا فػي الكنػز  بف جبػؿ يفتػي النػاس بالدينػة فػي حيػاة النبػي 

(ٔ)  . 
غزوة  فما غزا رسوؿ اهلل  كاف أقرأ الصحابة  وأبي بف كعب      

 إي وفييا أبي بف كعب .
 رأس كؿ شعب الديف . فالدعوة إلي والخروج في سبيؿ اهلل      
 الديف ينير مثؿ المصباح ووقوده الدعوة إلي اهلل .     

                                                 

الصحابة _ باب رغبة الصػحابة رضػي اهلل عػنيـ وشػوقيـ إلػي الجيػاد والنفػر فػي (  حياة ٔ
 .   ٖ٘ٗ/ٔسبيؿ اهلل 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ذا خرجػػػت       إذا كانػػػت الػػػدعوة موجػػػودة فتحيػػػى شػػػعب الػػػديف كميػػػا ، وا 
 الدعوة مف األمة فتخرج الروح مف جميع شعب الديف.

 الفرق بين الدعوة والتعميم ؟
ف فػييـ عمػي منيػاج : الجيد عمي غير الطػالبيف إلنشػاء طمػب الػدي الدعوة
 النبوة.

، والطػػػالبيف أكثػػػر مػػػف غيػػػر الطػػػالبيف،     لمطػػػالبيف وغيػػػر الطػػػالبيف التعمةةةيم :
 فمذلؾ جيد الدعوة أىـ مف التعميـ .

 : بين ثالثة مقاصد لبعثة النبي  اهلل 
: تػػػالوة ابيػػػات : وىػػػي دعػػػوة المخػػػاطبيف األولػػػيف وكػػػانوا  المقصةةةد األول

َواثنينينيُلاَ نينينينا ُوِ نينينيَيا ِلَْذنينينيَ اِ نينيني اا}يتمػػػوا عمػػػييـ ابيػػػات  عػػػرب، وكػػػاف النبػػػي 
ا ًْ اِ  اُدو ِِهاُ ْلَجَم َْ نثِِهاَوَل اَتَِ َُ َلاِلَ ِل ِّْ (  فكاف ٔ){  ِكَجنِبارَ َِّ اَ اُ َ 

َوقَػػػاَؿ الأػػػِذيَف َكفَػػػُروا َي َتْسػػػَمُعوا ِليَػػػَذا }القػػػرآف يعمػػػؿ فػػػي قمػػػوبيـ ، فيخػػػافوف 
ـْ َتْمِمُبوَف  اْلُقْرآِف َواْلَمْوا ِفيوِ   (ٕ){َلَعمأُك
: تعمػػػيـ الكتػػػاب والحكمػػػة : ىػػػذا يترتػػػب عمػػػي األوؿ بعػػػد  المقصةةةد الثةةةاني

، َأّف ُعْثَمػاَف ْبػِف َأبِػي اْلَعػاِص َعػْف ف إنشاء الطمب كما حدث مع وفػد ثقيػؼ:

                                                 

 .   ٕٚابية  –(  سورة الكيؼ  ٔ
 .  ٕٙابية  –(  سورة فصمت ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ـْ ِفػػي ُقبأػػٍة ِفػػي اْلَمْسػػِجِد ِلَيُكػػوَف َأَرؽأ  ـَ َأْنػػَزَلُي َرُسػػوَؿ المأػػِو َصػػمأى المأػػُو َعَمْيػػِو َوَسػػمأ
ـْ ، َواْشػػػػَتَرُطوا َعَمْيػػػػِو ِحػػػػيَف َأْسػػػػَمُموا َأْف ي ُيْحَشػػػػُروا  ، َوي ُيْعَشػػػػُروا  (ٔ)ِلُقمُػػػػوِبِي

ـْ َأْف ي ، َوي ُيَجب ػػػوا ، َفقَػػػاَؿ َرُسػػػوُؿ (ٕ) المأػػػِو َصػػػمأى المأػػػُو َعَمْيػػػِو َوَسػػػمأـَ :  " َلُكػػػ
    . (ٖ)ُتْحَشُروا َوي ُتْعَشُروا َوي َخْيَر ِفي ِديٍف َلْيَس ِفيِو ُرُكوٌع "

: ثَِقيػػػٍؼ ِإْذ َباَيَعػػػْت ، قَػػػاؿَ  َعػػػْف َشػػػْأفِ ، قَػػػاَؿ: َسػػػَأْلُت  َجػػػاِبًرا َعػػػْف  َوْىػػػٍب     
، ْييَػا، َوي ِجيَػادَ النأِبيِّ َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َأْف ي َصَدَقَة َعمَ اْشَتَرَطْت َعَمى 

: " َسَيَتَصػػػدأُقوَف َوَسػػػمأـَ َبْعػػػَد َذِلػػػَؾ َيقُػػػوؿُ َوَأنأػػػُو َسػػػِمَع النأبِػػػيأ َصػػػمأى المأػػػُو َعَمْيػػػِو 
 . (ٗ)" َجاِىُدوَف ِإَذا َأْسَمُموا َويُ 

 إلي اليمن :   وكذلك قصة بعث معاذ بن جبل
ػػا َبَعػػَث النأبِػػي  َصػػمأى المأػػُو َعَمْيػػِو َوَسػػمأـَ  ، َيقُػػوؿُ اْبػػَف َعبأػػاٍس وعػػف       : " َلمأ

ـُ َعمَػػى قَػػْوـٍ ِمػػْف  "ُمَعػػاَذ ْبػػَف َجَبػػٍؿ ِإلَػػى َنْحػػِو َأْىػػِؿ اْلػػَيَمِف ، قَػػاَؿ لَػػُو : ِإنأػػَؾ َتْقػػَد
                                                 

 يجمعوا ويساقوا لمجياد .  أي( ٔ
 ( أف تؤخذ منيـ العشور وىى صدقة وي تجبى منيـ زكاة . ٕ
ُجمأاُع َأْبَواِب َغْزَوِة «  اْلَمْدَخُؿ ِإَلى َديِئِؿ الن ُبوأِة َوَمْعِرَفِة ...  « ديئؿ النبوة لمبييقي( ٖ

ـْ َأْىُؿ الطأاِئؼِ «  تَُبوؾَ  السنف الكبرى (، ٕٔٙٓ_ رقـ الحديث ) َباُب : ُقُدوـِ َوْفِد ثَِقيٍؼ َوُى
_  ٔٙ٘ٚٔ(، مسند اإلماـ أحمد _ رقـ الحديث ) ٜٖٗٛ_ رقـ الحديث )لمبييقي 
_ رقـ مسند أبي داود الطيالسي (،ٖٕٗٙ( ، سنف أبي داود _ رقـ الحديث )ٕٙ٘ٚٔ
 (.ٕٜٚالحديث )

ديئؿ النبوة  (،ٜٖٛٚٗٔ، مسند اإلماـ أحمد ) (ٖٖٕٙسنف أبي داود _ رقـ الحديث )( ٗ
َباُب : ُقُدوـِ «  ْزَوِة َتُبوؾَ ُجمأاُع َأْبَواِب غَ «  اْلَمْدَخُؿ ِإَلى َديِئِؿ الن ُبوأِة َوَمْعِرَفِة ... «  لمبييقي

ـْ َأْىُؿ الطأاِئِؼ _ رقـ الحديث )  (،َٕٕٙٓوْفِد ثَِقيٍؼ َوُى

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ُدوا المأػَو َتَعػا ـْ ِإَلى َأْف ُيَوحِّ َؿ َما َتْدُعوُى َلى فَػِخَذا َعَرفُػوا َأْىِؿ اْلِكَتاِب ، َفْمَيُكْف َأوأ
ـْ  ـْ َوَلْيمَػِتِي ـْ َخْمػَس َصػَمَواٍت ِفػي َيػْوِمِي ـْ َأفأ المأَو َقْد فَػَرَض َعمَػْيِي َذِلَؾ ، َفَأْخِبْرُى
ـْ ُتْؤَخػُذ ِمػْف  ـْ َزَكػاًة ِفػي َأْمػَواِلِي ـْ َأفأ المأػَو اْفتَػَرَض َعمَػْيِي ، َفِخَذا َصمأْوا ، فَػَأْخِبْرُى

ـْ ، فَ  ـَ َأْمػَواِؿ َغِنيِِّي ـْ َوتَػَوؽأ َكػَراِئ وا بِػَذِلَؾ ، َفُخػْذ ِمػْنُي ـْ فَػِخَذا َأقَػر  ُتَرد  َعمَػى َفِقيػِرِى
  .  (ٔ)النأاِس " 

: تزكيػػػة النفػػػوس : أي بعػػػد تعمػػػيميـ العمػػػـو الظاىريػػػة ،  المقصةةةد الثالةةةث
اَ نينينيْ االلنينينيهُا} تزكيػػة أرواحيػػػـ مػػػف الرذائػػػؿ كميػػػا ، كمػػا قػػػاؿ اهلل تعػػػالي : ْْ اَلَ نينيني

امتَنثنِينيِها ٌْ َِ َِلنينيْذ لنينيوا اتنَيجنيْ ٌْ َِ اَرُ نينيوً ا ِّنينيْ ا َ ُفِِفنيني ٌْ َِ نينيوِ ََِواِ ْذا نَيَعنينيَثا نينيذ ُُ َِلنيني ااْل
نينيَ اَوِ ناَكنينين ُواْاِ نيني افنيْ نينيُلاَلِفنينيياَضنينيغٍلا َُ ٌُااْلِ جنينينَباَوا ِْْ  نيني َُ ُُ اَوتنُيَعلِّ ٌْ َِ ذ َوتنينيني َكِّ

 (ٕ){  ُِّ وٍا

لنينينينيواُلنينينينيَواالنينينينيِايا نَيَعنينينينيَثآتا}: وقػػػػاؿ تعػػػػالي      اتنَيجنيْ ٌْ َُ اْ ُ ِّذِّنينينينيَواَرُ نينينينيوً ا ِّنينينينيَنيْ
نينيَ اَوِ ناَكنينين ُوااِ نيني افنيْ نينيُلا َُ ٌُااْلِ جنينينَباَوا ِْْ  نيني َُ ُُ اَوتنُيَعلِّ ٌْ َِ ذ امتَنثنِينيِهاَوتنينيني َكِّ ٌْ َِ َِلنينيْذ

 (.ٖ){ َلِفياَضَغٍلا ُِّ وٍا

                                                 

_ رقػػػـ َبػػػاب َمػػػا َجػػػاَء ِفػػػي ُدَعػػػاِء النأِبػػػيِّ َصػػػمأى المأػػػُو «  ِكتَػػػاب التأْوِحيػػػدِ « ( صػػػحي  البخػػػارئ
صػػحي  البخػػاري _ بػػاب ي تؤخػػذ كػػرائـ أمػػواؿ النػػاس فػػي الصػػدقة ،  (ٛٗٛٙالحػػديث )

 (. ٜٖٛٔ)رقـ 
 .  ٗٙٔ( سورة آؿ عمراف _ ابية ٕ
 .ٕ( سورة الجمعة  _ ابية ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

بتعظيـ األمر ، يأتي عظمة ابمر في القمب ، وبعظمة ابمر يسيؿ      
ال بد مف بياف عظمة اهلل وكبريائو ، كما قاؿ اهلل امتثاؿ األوامر .. ف

ٌُا} تعالي:  نَواِتاَواْ َْرِأاَوُلَوااْلَع ِتُ اا َِْ ذ َُ ( ٔ){ َوَلُهااْلِ ِْبِتَناآتاالِْف

اْلُها} ، وقاؿ تعالي :  اَتُ   اوَََل ا ًْ اَوَل اتنَيْجِلْا ااْلِاياَلَْ الِّلِه ُْ ُْ اا َْ َوُفِل
ْلِ اوَا ُُ اَثْ ِ نًاَ  ِتٌ آتااْل اَوِلٌّا َِّ االاُّْلاوََك نيِّْ َُ وقاؿ ( ٕ){ َلَْاَتُ  اْلُه

، نكبر ونصمر كؿ ما سواه فنكبر اهلل  .(ٖ){ َ َ  نيِّ ْا َورَْ  َا:} تعالي

ونصمر األرضيف  ونصمر السماوات السبع ، نكبر اهلل  اهلل 
، ونصمر البحار ونصمر الجباؿ ، نكبر اهلل  ، نكبر اهلل السبع

، ونصمر طواغيت الزماف ، نكبر اهلل ونصمر النيراف نكبر اهلل 
 وصمروا كؿ ما سواه . كما كبر الصحابة رضي اهلل عنيـ اهلل 

خر اهلل ونصمر ما سواه ، فيس : لما نكبر اهلل  ومف سنة اهلل      
، وىذا ىو السر لتسخير البحار والنيراف والسباع واألسود لنا ما سواه

.. ألنيـ صمروا كؿ مخموؽ فسخر اهلل ليـ  واليواء ألصحاب محمد 
 كؿ مخموؽ.

                                                 

 .ٖٚ( سورة الجاثية _ ابية ٔ
 .ٔٔٔ( سورة اإلسراء _ ابية ٕ
 .ٖ( سورة المدثر _ ابية ٖ
 . 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 بين اهلل في كتابو كيف تتحرر األمم من الطواغيت :
، وفرعوف كاف يذب  إسرائيؿ كانوا مستضعفيف في األرضفبنو      

َِْوَنا:}  ، قاؿ تعاليأبنائيـ ، ويستحيي نسائيـ  ََنُكٌا ِّْ امِلاِ ْ  َوِ ْذاََنْذنيْ
اَوٓتا ٌْ اِ َِفناُك اَوَتِْفَجْمُذوَن ٌْ ا َ نيََناُك اتَُاِبُِّوَن ااْلَعَااِب اُ َوَا ٌْ َتُِفوُ وَ ُ 

ٌٌا َِِظذ ا ٌْ فأراد اهلل أف َيُمفأ عمييـ ، قاؿ تعالي  (ٔ){َذِلُ ٌاَ غاا ِّ ارْ ُِّ 

ا} : َِْوَن اِ ْ  اسَنَِِفً اِ ْن اَتِْفَجْضِعُف اِ ذنيًعن ن ََ ا َْلَل اَوَ َعَل آتااْ َْرِأ ََِغ
اوا ِْتَ  ُُْفِِف ااْل اِ َ  اَكنَن ا ِ ُْه ٌْ اِ َِفناُل اَوَتِْفَجْمِذي ٌْ ا َ نيََناُل َُ اتَُا ِّ ٌْ َُ  َِّنيْ

ً ا ُْ ِِ اَ  ٌْ َُ ََِل ااْلِاتَ ااْ ُجْضِعُفواآتااْ َْرِأاَوََنَْعَل اَ ناَّْنُْ ا ُْ ٌُاَو ُ ِت َُ َوََنَْعَل
ٌَُا اْلَوارِِثَواو َِْوَناَوَلنَ نَناَوُ َُوَدُُهَناِ َنيْ آتااْ َْرِأاَو ُ ِياِ ْ  َوَُّنَ َِّ اَبٌُْ

 .(ٕ){ ْ ناَكن ُوااَُيَْاُرونَا

 فأراد اهلل أن يمنحيم خمسة أشياء :
ااْلِاتَ ا : )خروجيـ مف الذؿ إلي العز :األول ََِل  ا اَّْنُْ  اَ ن ُْ َو ُ ِت

 .( اْ ُجْضِعُفواآتااْ َْرأِا

ُْ ًا) إمامتيـ في الديف والدنيا:  الثاني ِِ اَ  ٌْ َُ  (. َوََنَْعَل
                                                 

 .ٜٗ( سورة البقرة _ ابية ٔ
 . ٙ:  ٗابيات مف ( سورة القصص _ ٕ
 . 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ٌُااْلَوارِِثوَا) توريثيـ وتمميكيـ خزائف فرعوف كميا: الثالث َُ  (. َوََنَْعَل

 ( .  َوَُّنَ َِّ اَبٌُْآتااْ َْرأِا)  التمكيف في أرض مصر: الرابع

ٌَُاْ ناَكن ُواا) خيبة أعدائيـ: الخامس َِْوَناَوَلنَ نَناَوُ َُوَدُُهَناِ َنيْ َو ُ ِياِ ْ 
 (. َُيَْاُرونَا

، بدوف أف نمر أشياء يريدىا المسمموف في زمانناوىذه الخمسة      
، ، فالنظاـ الميبي كاف موافقا ليـبالمراحؿ التي مرت بيا بنو إسرائيؿ 

، إي بصالح اليقيف وصالح األعماؿ والنظاـ الميبي ي يوافؽ اإلنساف
داعيا ليـ إلصالح يقينيـ وأعماليـ ، وكاف نظاـ  فأرسؿ موسي 

ذا ولد فيقتؿ ، ونظاـ اهلل  فرعوف أف ي يولد موسي  أف يبعث  ، وا 
موسي عميو السالـ لمدعوة إلي اهلل ، فتضادا النظاماف ، النظاـ الظاىري 

 والنظاـ الميبي .
ا ُمِّا} : ، فجاء األمر إلي أـ موسي فولد موسي       اِ ىَل ََن َو َْوَ ذنيْ

اَوَ اََتَنٓتاَوَ اََتَْ ِنا ٌِّ ََِلْذِها َأَْلِ ذِهآتااْلَذ ُ وَ  اَ ْنا َْرِضِعذِها َِجَذااِخْفِتا
ْ َ ِلَوا ُُ ُِِلوَُاِ َ ااْل  .(ٔ){ ِ ْنارَادُّوَُا ِلَْذِ اَوَ ن

أف تمقيو في  وكانت أـ موسي تخاؼ مف اليالؾ فأمرىا اهلل      
ذا كاف أمر اهلل خالؼ النفس فوعد اهلل عميو خالؼ موضع اليالؾ ، وا 

                                                 

 .ٚ( سورة القصص _ ابية ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، ولو تأممنا األوامر المذكورة في القرآف الكريـ وجدناىا خالؼ الظاىر
 النفس .
ؿ خالؼ الظاىر ، مثؿ قو  ووجدنا عمي امتثاليا موعودات اهلل      
ن}:  اهلل  ََ ََِلذنيْ ا اَواْصَطِبْ ََْغِة ا ِنل اَ ْلَلَ  ىذا أمر شاؽ  (ٔ){ َوْ ُ ْ 

اَّْنُْ ا} عمي النفس ، وووعد اهلل عمييا خالؼ الظاىر ارِْزفًن اَ ِْفأَُلَ   َ
الِلجنيْ َوى اَواْلَعنِفَ ُ  وقس عمي ذلؾ األوامر والموعودات  (ٕ) {  نَيْ زُُفَ 

 عمييا.
 : وعد اهلل مع أمو خالؼ الظاىر: ففي قصة موسي 

ْ َ ِلوَا : ) الوعد األول ُُ ُِِلوَُاِ َ ااْل  .(ٖ) (  ِ ْنارَادُّوَُا ِلَْذِ اَوَ ن

: بضمير  جمع المتكمـ ، وفيو مف الجالؿ والربوبية ، ي  رادوه     
 يخفي عمي مف لو ذوؽ لممة العربية .

ُِِلوَُاِ َ ا:   )  الوعد الثاني ْ َ ِلوَاَوَ ن ُُ  (  اْل

 فبياذيشكال ونظاما وترتيبا ووقتا لإليفاء   ولـ يذكر اهلل     
.. فاهلل تبارؾ  الوعديف. . وىذا ىو األسموب في سائر موعودات اهلل 

وتعالي يعد الوعد في القرآف بدوف ذكر الترتيب والنظاـ والشكؿ 
                                                 

 .ٕٖٔ( سورة طو _ ابية ٔ
 .ٕٖٔ( سورة طو _ ابية ٕ
 .ٚ( سورة القصص _ ابية ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

الحقيقي ، يفعؿ ؿ ، ألنو ىو الفعامخصوص والوقت المعيف إليفاء وعدهال
، ضد الشكؿ أو مع الشكؿ، أو يخمؽ الشكؿ فجأة بقدرتو، ما يشاء بقدرتو

فمف أسمائو الخالؽ البارئ المصور . . ومنزه عف األشكاؿ والصور 
 فكيؼ يحتاج إلييا  .

فاهلل تبارؾ وتعالي لـ يذكر في ىذيف الوعديف ، متي يرد موسي      
 ف ، وبأي شكؿ وبأي نظاـ وبأي إلي أمو ، ومتي يجعمو مف المرسمي

 ترتيب ، لـ يتعرض ليذه األمور .
مف عباده أف يتيقنوا عمي وعده يقينا جازما أف وعده  ويريد اهلل      

 حقا ، وي يتأمموف متي وكيؼ ، ويفوضوف أمرىـ إلي اهلل .
اوَا}:  قاؿ اهلل       َوا ُْ َِ ا ٌْ اَبُ الَِذُ وَن َِْوَن اِ ْ  امُل اِ ْنا َنْلجنيَ طَُه َ  َ ًن

اَخنِسِْوَا اَكن ُوا اَوَلنَ نَناَوُ َُوَدُُهَن َِْوَن خاطئيف ألنيـ لـ يعرفوا  (ٔ){ ِ ْ 

رادة اهلل ومشيئتو .  نظاـ اهلل الميبي ، والفصؿ السماوي ، وا 
، وىذا اإللقاء أي المحبة في حبو في قمب زوجة فرعوف فألؽ اهلل      

، فما مف حاؿ يمر عمي اإلنساف ، إي وىو بأمر اهلل قمبيا مف اهلل 
ََناِ ىَلا ُ َِّ اَ ناتُوَ  اواَ ِنااْفِاِ ذِهآتا}:  ومشيئتو ، قاؿ اهلل  ِ ْذا َْوَ ذنيْ

ا ُْوٌّ َِ اَو اِلِّ ُْوٌّ َِ َُا ا ِنلِْفنِ ِلاتَْأُخْا ٌُّ ا نيْلذنيْلِ ِهااْلَذ ٌِّ الْجن ُوِتا َنْفِاِ ذِهآتااْلَذ

                                                 

 .ٛ( سورة القصص _ ابية ٔ)
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َِْذِِناْلُهاَو َلْا ََِل ا َََما َْ اَولُِج ََِلْذَ اَُّمَْ ً ا ِِّنِّ وقالت امرأة فرعوف  (ٔ){ َ ْذُتا

اَ نا} : ََِِف  ا اثنيْ جنيُلوَُ اَ  اَوَلَ  اِلِّ َِْوٍ ا افنيْ ُت َِْوَن اِ ْ  ااْ  ََ ُت َوفَنَلِت
اَ اَتْشُعُ ونَا ٌْ ااَوُل ًْ َُاَوَل بنظاـ اهلل الميبي والفصؿ  (ٕ){ تَََفَعََنا َْوا نيْجِلَا

 السماوي .
يقػوؿ  رد موسي إلي أمو وجعؿ لردة شػكال عجيبػا فػاهلل  ثـ اهلل      

َِنينيني اُ َنينينيٍبا }حكايػػػة عػػػف قػػػوؿ أمػػػو   َُنينينيَ ْتا نينينيِها نينينيذِها نيَ  َِّ َوفَنلنينينيْتاِ ُْخجنينينيِهاُف
َُ َاِضمَا ََِلْذِهااْل اَ اَتْشُعُ وَناواَوَ ْ ْ ََنا ٌْ فموسي عميو السػالـ مػا  (ٖ){  َوُل

ذا كػػػاف المنػػػع  كػػػاف يقبػػػؿ مػػػف أي مرضػػػعة ألف اهلل منػػػع منعػػػا تكوينيػػػا وا 
مػػػف اهلل فمػػػػف يسػػػػتطيع أف يرضػػػع موسػػػػي ، وفرعػػػػوف مػػػع حكومتػػػػو وقوتػػػػو 
ومالػػو عجػػز عػػف إرضػػاع موسػػي فنظػػاـ اإلنسػػاف أف يرضػػع موسػػي ونظػػاـ 

ََِلْذنيني}أي يرضػػع مػػف أمػػو فممػػب نظػػاـ اهلل  اهلل  َُ َاِضنينيَماِ نيني اَوَ ْ ْ َنينينا ِهااْل
النينينينيُها ٌْ اَوُلنينينيني ٌْ َِلنينينيني اَ ْلنينينينيِلا نَيْذنينينينيٍتاَتْ ُفُلو نَينينينيُهاَلُ نينينيني ا ٌْ فنيْ نينينينيُلا نيَ نلنينينينيْتاَلنينينينيْلا َُدلُُّ نينينيني

، وجعػػػػػؿ اهلل ىػػػػػذا رد اهلل موسػػػػػي إلػػػػي أمػػػػػو بيػػػػػذا الشػػػػكؿ (ٗ){   َنِصنينينينيُمونَا

                                                 

 .ٜٖ،  ٖٛ( سورة طو _ ابيتاف ٔ
 .ٜابية ( سورة القصص _ ٕ
 .ٕٔ،  ٔٔ( سورة القصص  _ ابيتاف ٖ
 ٕٔ ( سورة القصص  _ ابيةٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، وىو ي يحتػاج إلػي الشػكؿ المعػيف ، بػؿ بقدرتو فوؽ التصور فجأةالشكؿ 
َُاِ ىَلا ُ ِّنينينيِهاَكنينينيْيا }: عنػػػده أشػػػكاؿ ي تعػػػد وي تحصػػػي ، قػػػاؿ اهلل   نيَ َدْد نَينينين

اَ ا ٌْ اَوَلِ نينينينيْ اَ ْكًنينينينينيَ ُل ٌَّ االلنينينينيِهاَ نينينيني َْ نينينيني ِْ ٌَاَ ْناَو نينينينيناَوَ اََتْنينينينيَ َناَولنينينينيجنيْعَل ََ َني َِذنيْ ثنيَ نينينينيْ ا
نينينيونَا ُُ أوفػػػي اهلل الوعػػػد األوؿ مػػػا قالػػػو ألمػػػو إنػػػا رادوه إليػػػؾ بيػػػذا  (ٔ){  تنَيْعَل

الشػػكؿ المػػذكور ، ثػػـ اهلل أوفػػي بالوعػػد الثػػاني مػػا قالػػو ألمػػو وجػػاعموه مػػف 
نينا َثَنَلنينا } :المرسميف ، رزقو اهلل النبوة عمى جبؿ الطػور ، قػاؿ اهلل  ُْ  نيَل

ا َ نَينينارَ ُّنينيَ ا نينينْخَلْما نَيْعلَا ِسا نُينيوِدياتنَينيناُ وَ نيني اواِ ِنِّ ْْ َ نيني ُُ ْذنينيَ ا ِ نْينيَ ا نينينْلَواِدااْل
ناتُوَ  *  سًُوى َُ ْماِل ُِ  ِ نْيِِنا َ نَينااللنيُهاَ ا ِلنيَهاِ ْ ا َ نَينا*  َو َ َنااْخجنيْ ُثَ ا َنْ َج

ََْغَةاِلاِْك ِي اال ٌِ ِناَو َِف ْْ  ُِْ    (ٕ)  {  َن

 فالنظام عمى نوعين :
 ( ونظاـ اهلل .ٕنظاـ اإلنساف.                  (ٔ

كػػػػؿ شػػػػيء بنظػػػػاـ اهلل الواحػػػػد وي يكػػػػوف شػػػػيء بنظػػػػاـ اإلنسػػػػاف ، بػػػػؿ      
هلل ، فػال يكػوف ، واهلل غالب عمى أمره ، ونظاـ اإلنساف تابع لنظػاـ االقيار

، وي بنظػػاـ أىػػؿ الصػػناعة ، وي مػػزارعيف، وي بنظػػاـ الشػػيء بنظػػاـ التجػػار
اإلنسػػػانية ، بنظػػػاـ الحكومػػػات ، وي بنظػػػاـ أىػػػؿ المػػػادة ، وي بأىػػػؿ الفنػػػوف 

                                                 

 ٖٔ( سورة القصص  _ ابية ٔ
 .ٗٔ: ٓٔ_ ابيات  ( سورة طو ٕ



 

 

 
       

 

  045 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ٌُاِ  ْالِلنينيِها}فننفػػي عػػف جميػػع األنظمػػة ، ونثبػػت نظػػاـ اهلل الواحػػد  ِ ِناا ُْْ نيني
جنيوَكِّلنيونَا ُُ ََِلْذِها نيْلَذجنيوَْكِلااْل ألػيس اهلل بػأحكـ الحػاكميف  (ٔ){ ََِلْذِهاثنيوَْكْلُتاَو

، فال يكوف شيء ما يشاءه تجار العالـ وصػناع العػالـ وحكػاـ العػالـ ، بػؿ 
نينينينا} شػػػاء اهلل مػػػا ي ًُ َِِلذ َوَ نينينيناَثَشنينينينُؤوَناِ ْ اَ ناَتَشنينينيناااللنينينيُهاِ ْنااللنينينيَهاَكنينينينَنا

نا ًُ  .(ٕ) {َ ِ ذ

 وكيف يوافقنا النظام الغيبي ؟ 
حتى يوافقنا النظاـ الميبي ي بد لنا مف جيديف عمي أمػريف :) اليقػيف      

 ، والعمؿ ( .
ذا  فبصػػػالح اليقػػػيف وصػػػالح األعمػػػاؿ ، يصػػػم  اهلل       األحػػػواؿ ، وا 

نظامػو  فسد اليقيف وفسدت األعماؿ ، يفسد اهلل األحواؿ ، وقد بػيف اهلل 
ا} : الميبػػػػي والسػػػػماوي فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ ، قػػػػاؿ اهلل  ُْ نينينيني ِْ  نينينينيِجَذااَ نينينينينااَو

َِِ نًداالََْنا ُْوِلا نَي ا ٌْ ََِلْذُ  تَنِرا ُو ُُهَنا نَيَعًنيََنا ِّْ ٍْاَ َجنُ نيواْاِخنيَغَلاالني ِْت ْأٍساَ ني
ااْ ْفُعو ًا ًْ ِْ  .(ٖ){ وََكنَناَو

                                                 

 .ٚٙ( سورة يوسؼ  _ ابية ٔ
 .ٖٓ( سورة اإلنساف  _ ابية ٕ
 .٘( سورة اإلسراء  _ ابية ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نينينيَ ا  نظامػػو فػػػي آيػػػات عديػػدة ، قػػػاؿ تعػػػالي : وقػػد بػػػيف اهلل       ََ َظ
ا نَيْعنيَضاالنيِايا ٌْ َُ ِْياالَنينِسالِذنيِاتَ  اَواْلَ ْمنيِ اِبنَيناَكَِفنيَ ْتا َتني اْلَفَِفنُدآتااْل ني ِّ

ُلواا ُِ اتنَيْ ِ ُعونَاَِ ٌْ َُ  (.ٔ) َلَعْل

ذا أردت أف تعرؼ النظاـ الميبي السماوي ، ما ىو   وكيػؼ يوافػؽ       وا 
اإلنسػػػػػاف   ، فتأمػػػػػؿ وتػػػػػدبر فػػػػػي قصػػػػػص األمػػػػػـ الماضػػػػػية ، كيػػػػػؼ كػػػػػاف 
عروجيػػػا ، وكيػػػؼ كػػػػاف زواليػػػا   ومػػػػا ىػػػي أسػػػباب عػػػػروجيـ   ومػػػا ىػػػػي 
أسػػػباب زواليػػػـ وانحطػػػاطيـ   وىػػػذا القصػػػص مػػػذكور فػػػي القػػػرآف إجمػػػاي 

ذا تأممػػت فييػػا فػػت  اهلل عميػػؾ نظامػػو الميبػػي ، وىػػذا النظػػاـ  وتفصػػيال ، وا 
، مع أنو ي يحتج إلي المالئكة ، فيػو وكػؿ المالئكػة  الميبي يسيره اهلل 

 لمقياـ بأعماؿ عديدة في األرض والسماء .

 :( اإليماف باألنبياء عمييـ السالـ) : ومن أميات العقائد
ا قاؿ تعالى:       اِبَن االّ ُ وُل اُكّلامَ َ  ْوِ َُوَن ُُ اَواْل اِ  ارّ ِّه ا ِلَْذِه  ُْ  َِل

اَوفَنلُواْا اّ  اّرُ ِلِه ٍْ اَ َ  ا نُيَفّ ُقا نَيْوَ اَ  اَوُرُ ِلِه اوَُكجُِ ِه اَوَ غَِِ ِجِه ا ِنلّلِه مَ َ 
نُا َِ َُ ُْْف َاَ َ ارَ نّيََناَو ِلَْذَ ااْل ْعََناَوَ سَْعََنا  (.ٕ)  َسَِ

 
                                                 

 .  ٔٗابية  –( سورة الرـو ٔ
 ٕ٘ٛابية:  -( سورة: البقرة ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 عمييم السالم :المراد من اإليمان باألنبياء 
، أف شخصية اإلنساف ي تتكوف بالتصبغ أف يترسخ اليقيف في القمب     

صبغ ، بؿ الشخصية تتكوف بالتؿ الممؾ والماؿ والمادة واألشياءبصبمة أى
، ألف الشخصية كانت لألنبياء عمييـ بصبمة األنبياء عمييـ السالـ

 السالـ ، ولـ تكف ألىؿ الممؾ والماؿ والمادة .
مع أنو كاف يسكف في العريش   : كانت العزة والشخصية لموسيمثال

، وما كانت لفرعوف وقاروف وىاماف وشداد مع أنيـ أىؿ الممؾ والماؿ 
مع أف مسكنو   والوزارة والمادة ، وكانت العزة والشخصية لنبينا محمد

كاف بسيط ، ويناـ عمي الحصير ويتحمؿ الجوع ، ولـ تكف العزة 
والشخصية لكسري وقيصر مع أنيـ كانوا أىؿ الممؾ والماؿ ويسكنوف في 
القصور ويناموف عمي الديباج والحرير ، فمف أراد العزة فميصتبغ بصبمة 

ْوِ ََِواَولِْلِهااْلِع ْا} األنبياء عمييـ السالـ، قاؿ اهلل تعالي :  ُُ ُةاَوِلَ ُ ولِِهاَولِْل
ُُونَا اتنَيْعَل اَ  ََنِ ِ َو ُُ ااْل اتنَيْجِلُاوَنا:}  وقاؿ تعالي  (ٔ){ َوَلِ ْ  اْلِاتَ 

ٌُااْلِع َْةا َِجْناالِع َْةالِّلِها ُل َْ َِِ ْوِ ََِوا َتنَيْ جنيُغوَنا ُُ اْلَ نِ  ِتَ ا َْولَِذنااِ  اُدوِنااْل
ذًعن  . لعزة مف خزائف اهلل عمي طريؽ الرسوؿ أي تخرج ا  (ٕ){ َجَِ

                                                 

 .ٛابية  -( سورة المنافقوف ٔ
 . ٜٖٔابية:  -( سورة النساء ٕ



 

 

 
       

 

  048 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

،  عمي طريؽ النبي  فالعزة كؿ العزة في امتثاؿ أوامر اهلل      
قدوة وأسوة حسنة لنا ولمناس إلي يـو القيامة قاؿ اهلل  وأرسؿ نبينا 

َُ اَكنَناتنَيْ ُ وا}تعالي : آتاَرُ وِلاالْلِهاُ ْ َوٌةاَ َِفٌََ الِّ ٌْ اَكنَناَلُ  ْْ الْلَهاَلَ 
 ( .ٔ){َواْلذنيْوَمااْْلِخَ اَوذََكَ االْلَهاَكًِنًا

ُفْلا  :، قاؿ اهلل وي طريؽ لممحبوبية عند اهلل إي باتباع النبي     
اَوالّلُها ٌْ اُذ ُوَ ُ  ٌْ اَلُ  اَوتنَيْغِفْ  االّلُه ٌُ ا َنثِّ ُعوِناُُيِْ ْ ُ  االّلَه اَتُِّ وَن ٌْ اُكَُج ِ ن

ٌٌا َُْفوٌراّرِ ذ
 (ٕ) . 

حبيب اهلل فمف اتبع سنتو يكوف محبوبا عند اهلل تبارؾ  فالرسوؿ      
 وتعالي.

 اهلل تبارك وتعالى ذكر أعضاءه الشريفة في القرآن :
ناا}  : قاؿ تعالي : وجو   (ٔ َُ االِْف آت  ََِ اَوْ  اثنيَ لَُّب ا نَيَ ى ْْ َف

َلً اثنيْ َضنَلن ِْاا َْ َاِماَوَ ْذُثاا نيَلَنيَولِّذنيََْ اِف نيْ َُِْفِج َ اَ ْطَ ااْل ََ اَوْ   نيَولِّ
ُُوَنا ااْلِ َجنَبالَذنيْعَل اَ ْطَ َُاَوِ ْنااْلِاتَ ا ُْوثُوْا ٌْ اُوُ ِوَلُ  ا نيَولُّوْا ٌْ َ ناُكَُج

ُلونَا َُ ناتنَيْع ُْ َِ اَوَ ناالّلُهاِ َغنِ ٍلا ٌْ اِ  اْر ِِّ َُّ  .(ٖ){  َ ُْهاا َْ

                                                 

 .   ٕٔابية  –(  سورة األحزاب ٔ
 .    ٖٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٕ
 .   ٗٗٔابية  –( سورة البقرة ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َواوا نَيَ َلاِ ِهاال ُّوُحا} : قاؿ تعالي : قمبو   (ٕ ُِ ااْلَعنَل َو ِ ُْهالََجَ ِتُلاَربِّ
َُُِارِت َا ََِل افنيْلِ َ الَِجُ وَناِ َ ااْل }  وقاؿ تعالي :  (ٔ) {  اْ َِ ُواوا

 .(ٕ) {  َ ناَكَاَبااْلُفَواُداَ نارََ ى

َُا ِِلَِفنِ َ الِجَُ شِّ َا}  : قاؿ تعالي : لسانو  (ٖ اَتِْفْ  َن ْجِ َواا َِجَّْنَن ُُ ِ ِهااْل
ا َْ  .(ٖ)  { َوثَُِاَراِ ِهافنيْوً نالُّ

َركَا}  : قاؿ تعالي : صدره  (ٗ ْْ  . (ٗ)  { َ َلَْاَ ْش َْحاَلَ اَص

َ كَا}  : قاؿ تعالي : ظيره  (٘ َْ  .(٘) { اْلِايا َ َ َضاَظ

َِِ ااْبََوىاواِ ْناُلَواِ ْ اَوْ ٌيا} : قاؿ تعالي : نطقو  (ٙ ا َُ َوَ ناتََِط
 .(ٙ) { تُوَ  ا

ارََ ىاِ ْ ا}  : قاؿ تعالي : بصره  (ٚ ْْ ََُ اَوَ ناَسَغ اواَلَ  َ نازَاَغااْلَ 
 .(ٚ) {  متَنِتارَ ِِّهااْلُ  نيَْ ى

                                                 

 .     ٜٗٔ:  ٕٜٔابيات مف  –( سورة الشعراء ٔ
 .  ٖابية   –( سورة النجـ ٕ
 .    ٜٚابية  –( سورة مريـ ٖ
 .   ٔابية  –( سورة الشرح ٗ
 .  ٖابية   –( سورة الشرح ٘
 .     ٗ،  ٖابيتاف  –رة النجـ ( سو ٙ
 .   ٛٔ،  ٚٔابيتاف  –( سورة النجـ ٚ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  ولم يقسم بحياة نبي من األنبياء غيره : وأقسم بحياتو 
َُونَا}قاؿ تعالى :      َُ اتنَيْع ٌْ اَلِفياَ ْ َ ِِتِ ٌْ َُ ُ َكا ِ نْي ُْ  .(ٔ) { َلَع

ِْا} فقاؿ : وأقسـ ببمده      ِْاواَو َ َتاِ لٌّاِ ََااااْل نيَل ٌُاِ ََااااْل نيَل  َ ا ُْفِِف

ِْا}  :وقاؿ تعالى .(ٕ) { ااْل نيَل اَوَلَاا او اِ ذََِو اَوسُوِر او اَوال ْتنيُجوِن َوالجِِّو
 .(ٖ) { اْ َِ وِا

اَوَ ناَتِْفطُُ وَناواَ نا َ َتا} وأقسـ عمى عظـ خمقو ، فقاؿ :     ٌِ ناَواْلَ َل
ا ٍَ َ اَفَُْوٍناواَو ِْ َ اَلَعل اُخُل َْذنيْ ِ ارَ َِّ اِبَْجَُوٍناواَوِ ْناَلَ اَ َْ  ًاا َُ  َِِْع

ٌٍا  .(ٗ){  َِِظذ

 :(اإليماف باليوـ ابخر :) ومن أميات العقائد 
معناه أف يترسخ اليقيف عمي اليـو ابخر  فخنو ىو القطعي عمي كؿ      

َغَِِ ُ ا} واحد منا ، فال مفر منو ، وطولو كما قاؿ اهلل تعالي : َُ ثنيْع ُُجااْل
اَص نيْ ًاا ا َنْصِبْ او اَ ٍََ  ا َْلَف اََخِِْفَو اُرَُ َْ اِ ْ  اَكنَن اتنَيْوٍم آت ا ِلَْذِه َوال ُّوُح

ٌْا َُ ذًغاواِ  نْي ِلااَجَِ َْ ُُ نااَكنْل َُ َُاَف ِتً ناواتنَيْوَماَثُ وُناالِْف ااواَو نَي َا ًْ تنَيَ ْو َُها َِعذ
                                                 

 .  ٕٚابية  –( سورة الحجر ٔ
 .   ٕ،  ٔابيتاف  –( سورة البمد ٕ
 .    ٖ،  ٔابيات مف  –( سورة التيف ٖ
 .    ٗ: ٔابيات مف  –( سورة القمـ ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اتنَيَودُّا ٌْ َُ َُْ و نَي ناواتنُيَ  ًُ ذ اْحَِ ٌٌ ذ ِ اواَوَ اَتِْفَأُلاْحَِ َْ َِ نُلاَكنْلِع َْ واَوَثُ وُناا
اوَا اَوَصنِ َ ِجِه او ا َِ َِذِه اتنَيْوِ ٍِْا ََِااِب ا اِ ْ  ِْي اتنَيْفَج اَلْو ُُْج ُِم اوااْل َ ِخذِه

نا ََ ا ِ نْي اَكْغ او اتَُِجذِه اُّتْ ذًعن اَجَِ اَوَ  آتااْ َْرِأ او اثنيْووتِه ااْلِِت ذَلِجِه َِ َوَ 
 َِ ا ََأْو اَوََجََم او اَوثنيَوىْل ا َْد نَيَ  اَ ْ  ُِو ْْ اَث الِّلْشَوىاو  ًَِ ا نَي ْا  (ٔ){ َلَظ او

دري بخالؼ سائر األياـ التي نعيش فييا فخنيا ظنية غير قطعية ، ي ن
 أف اليـو الحاضر الذي نحُف فيو ندرؾ كمو أـ ي.

وي يخفي عمي أحد أف لألياـ الحاضرة حوائج وليا مشاكؿ ،      
وحوائجيا ومشاكميا معروفة عند كؿ واحد ، فكما أف لمحياة الدنيا حوائج 

تحدث  كذلؾ لمحياة األخروية حوائج ، وكما أف لمحياة الدنيا مشاكؿ كذلؾ
، فخذا كاف اليـو الحاضر غير قطعي فحوائجو ة األخرويةالمشاكؿ لمحيا

ومشاكمو غير قطعية ، واليـو ابخر ىو اليـو القطعي واليقيني فحوائجو 
ومشاكمو قطعية ويقينية ، بؿ حوائج الدنيا مقابؿ حوائج ابخرة كقطرة 
 مقابؿ البحار ، ومشاكؿ الحياة الدنيوية مقابؿ مشاكؿ الحياة األخروية

 كالقطرة مقابؿ البحار.
ف الناس عواميـ وخواصيـ يتفكروف      لقضاء حوائج الدنيا، كيؼ  وا 

ف ىذا الفكر غير ممنوع شرعا تنقضي ، ويتفكروف لحؿ مشاكؿ الدنيا ، وا 

                                                 

 .   ٛٔ:  ٗابيات مف  –( سورة المعارج ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

إي أف يممب الفكر لقضاء حوائج الدنيا وحؿ مشاكميا ، عمي الفكر 
 لقضاء حوائج ابخرة ، وحؿ مشاكميا .

مشاكؿ ابخرة في القرآف وابيات كثيرة في أحواؿ  ر اهلل وقد ذك     
ْ ُااِ ْ اَ ِخذِها} ابخرة ، قاؿ تعالى : َُ ااْل َْنْخُ اواتنَيْوَماتَِف ُّ َ ِجَذااَ ناِتاال

اتنَيْوَ ٍِْااَ ْأٌناتنُيْغَِذِها ٌْ َُ واَو ُ ِِّهاَو َ ِذِهاواَوَصنِ َ ِجِهاَو ََِذِهاواِلُ لِّااْ  ٍِئا َِّنيْ
اُوُ وٌَا نااو ََ ََِلذنيْ ا اتنَيْوَ ٍِْا اَوُوُ وٌَ او ا ُِّْفَجْ ِش ٌَة اَضنِ َ ٌ  او ا ُِّْفِفَ ٌة تنَيْوَ ٍِْا

ٌُااْلَ َف َُةااْلَفَج َةُا نافنيجني ٌَةاو ُْولََِْ اُل ََ  .(ٔ) { َْ ني ٌَةاواثنيْ َلُ 

 َِجَذااَ ناِتاالطْنْ ُ ااْلُ  نيَْ ىاواتنَيْوَماتنَيَجاَْكُ ااْنِ َِفنُنا} وقاؿ تعالى :     
َُ اتنَيَ ىاوا ََأْ ناَ  اسََغ اواَومثنَيَ ااْ ََذنَةا اِل ٌُ ََِْمذ َ ناَ َع اواَو نُي َِّزِتاا
ََ ا اَو نَي ارَ ِِّه ْأَوىاواَو َْ ناَ ْ اَخنَ اَ َ نَم َُ اِلَيااْل ٌَ ََِْمذ ُّْ نيَذناوا َِجْناا ال

ْأَوىاواَتِْفأَُلو َا َُ ااْل اِلَي  َََْ َْ اا َِِ ااْبََوىاوا َِجْن َِِ االَنيْفَسا َِِ االِْفن َ ا
نَلناواِ َّْنَنا َ َتا ََ ا َ َتاِ  اِذْك َاَلناواِ ىَلارَ َِّ اُ َجني ٌَ  َتْنَناُ ْ َ نَلناواِ ذ
ا َْوا َِِشْذً  ا اِ ْ  اتنَيْلَ ًُوا اَلَْ ن ََ اتنَيَ ْو ني اتنَيْوَم ٌْ َُ اَكأَ نْي او اَِيَْشنَلن اَ   ُ َِاُر

 .(ٕ){ُضَمنَلن

                                                 

 .   ٕٗ:  ٖٖيات مف اب –( سورة عبس ٔ
 .    ٙٗ:  ٖٗابيات مف  –( سورة النازعات ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َرْتاواَوِ َذاا:}  وقاؿ تعالى      َْ ُساُكوَِّرْتاواَوِ َذااالُُّجوُماا َ  ُْ ِ َذااالْش
اوا اُ ِشَ ْت ااْلُوُ وُش اَوِ َذا او ُِطَِّلْت ا ااْلِعَشنُر اَوِ َذا او اُ ذنيَِّ ْت ا َِ نُل َْ ا
اُ َِْلْتا ْوُؤوَدُة َُ ااْل االَنيُُّفوُساُزوَِّ ْتاواَوِ َذا ااْلِ َمنُراُ جَِّ ْتاواَوِ َذا َوِ َذا

نااُكِشَطْتااوا َِأيِّا َُ َُُّمُفاُ ِشَ ْتاواَوِ َذااالِْف َذ ٍبافُِجَلْتاواَوِ َذااال
اْ نا ا نَيْفٌس َُْت َِِل ا او ا ُْزلَِفْت  ََُْ َْ اا اوَوِ َذا اُ عَِّ ْت ٌُ ََِْمذ اا اَوِ َذا و

 .(ٔ){ َ ْ َضَ تْا

 وابيات كثيرة ومعمومة ، والقرآف مميء بمشاىد يـو القيامة .     
 
 
 
 
 
 

 

****** 
                                                 

 .   ٗٔ:  ٔابيات مف  –( سورة التكوير ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  اإليةمان الحقيقياإليةمان الحقيقي
الصػحابة الكػراـ رضػػواف اهلل عمػييـ أجمعػيف تحصػػموا عمػى اإليمػػاف ، 
وبسبب اإليماف صػار ديػنيـ قويػًا جػدًا ، وبسػبب قػوة إيمػانيـ فػاهلل أعطػاىـ 

 النجاة . 
الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ كػػانوا أقػػؿ منػػا عػػددًا وُعػػددا ، كػػاف عػػددىـ 

يػػوتيـ صػػميرة طعػػاميـ ب تألػػؼ ونحػػف أكثػػر مػػف ألػػؼ مميػػوف ، وكانػػ ٕٗٔ
حيػاتيـ  توكانوا يركبوف الجماؿ والنػوؽ ، وكانػ ، فيو تقشؼ والمباس مرقع

طواغيػػػػت  ـأعطػػػػاىـ النجػػػػاة والعػػػػزة أمػػػػا اهلل بسػػػػيطة ، ومػػػػع ذلػػػػؾ كمػػػػو 
زمػػانيـ ) كسػػرى .. وقيصػػر .. ورسػػتـ .. ويزدجػػرد .. وأبػػو جيػػؿ .. وأبػػو 

مكػػػة الػػػذيف  ليػػػب .. وييػػػود خيبػػػر .. ونصػػػارى تبػػػوؾ .. وكػػػذلؾ مشػػػركي
كػػانوا يضػػربوف الصػػحابة الكػػراـ رضػػي اهلل ، ولكػػف لمػػا تحصػػموا عمػػى قػػوة 

 أعطاىـ النجاة أماـ طواغيت زمانيـ .  اإليماف ، وقوة الديف ، فاهلل 
ونحػػف فػػى زماننػػا ىػػذا أكثػػر مػػف ألػػؼ مميػػوف ، ونحػػف كػػذلؾ مؤمنػػوف 

ت ولباسنا ولكف نحف في الذلة والخسارة ، مع أننا نركب الطائرات والسيارا
كػػؿ شػػئ ، وأموالنػػا كثيػػرة ، وطعامنػػا فيػػو رفاىيػػة ، وبيوتنػػا عاليػػة ، جميمػػة 

 عندنا كثير ، ولكف مع ىذا نحف فى الذلة والخسارة . 
 فما سبب نجاحيـ مع قمة عددىـ وُعددىـ   
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 وما سبب خسارتنا مع كثرة عددنا وُعدتنا ؟
ْوِ َِوَاَوَ ْناالْلَها فاألعداء يستيزئوف بنا ويقولوف  ُُ َ ْنا و   َ َمااْل

ْجِ نينيو ُُ ويسػػألوننا ىػػؿ ىػػذه الموعػػودات لمصػػحابة فقػػط أـ . .   اللنينيَهاَ نينيَمااْل

 والكػػػـ أيضػػػًا   ىكػػػذا يتكممػػػوف أمػػػاـ الطمبػػػة فػػػي المػػػدارس العصػػػرية ليميػػػر 
ربية ويجعمػوف مفكرىـ وتوجياتيـ في الديف إلى الفكر المنادى والحضارة ال

 فخذا أجبنا عمييـ بالمساف فقط فيذا ي يكفى .الشؾ في قموبيـ .. 
: أبػػى سػػماني موجػػود ، ولػػيس عنػػده بضػػاعة ، ويقػػوؿلػػو أف التػػاجر  

 تاجرًا ، فكيؼ يرب      
 فالسبب األول في نجاحيم : 

كػػاف عنػػدىـ حقيقػػة الػػديف ، وعنػػدنا صػػورة الػػديف .. وصػػاحب حقيقػػة 
 الديف مثؿ األسد، وصاحب حقيقة المادة مثؿ الفأرة. 

جميػػػع األنبيػػػاء عمػػػييـ السػػػالـ وأتبػػػاعيـ ، كػػػاف معيػػػـ حقيقػػػة الػػػديف ، 
 ولذا صار أىؿ المادة أماميـ مثؿ الفئراف . 

.. وقػػػػػاروف  فػػػػػالنمرود صػػػػػار مثػػػػػؿ الفػػػػػأرة، أمػػػػػاـ سػػػػػيدنا إبػػػػػراىيـ 
وفرعػػػػوف ، وىامػػػػاف ، صػػػػاروا مثػػػػؿ الفئػػػػراف أمػػػػاـ سػػػػيدنا موسػػػػى وىػػػػاروف 

 السالـ وبني إسرائيؿ .  اعمييم
وكسرى وقيصر ويزدجرد ورستـ وييود خيبر ونصارى تبوؾ أصػبحوا 

والصػحابة الكػراـ رضػي اهلل عػنيـ أجمعػيف .   النبػي؛ مثؿ الفئراف أمػاـ 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َواذُْكنينينيُ وااِ ْذا  نينينيجٌافَِلذنينينيٌلاُ ِْفَجْضنينينيَعُفوَنآتاا رأاََتنينينينُ وَنا . قػػػاؿ تعػػػالى 
ٌْا َُْك اَو َتنْينيني ٌْ ٌُاالَنينينينُسا نينينيآَواُك اِ نينينيَ االطْذِّ نينينينِتااَ ْناتنينينينيَجَلطَْفُ  ٌْ نينيني َِِاَوَرَزَفُ نينيني َْ ََِ 

اَثْشُ ُ ونَا ٌْ  (ٔ)   َلَعْلُ 

وفػػى الػػزمف ابتػػي ، أصػػحاب المػػادة ، مثػػؿ الػػدجاؿ ويػػأجوج ومػػأجوج 
 يصيروا مثؿ الفئراف أماـ أصحاب أىؿ اإليماف . 

، ولكػف يكونػوا  مع أف أىؿ اإليماف مف ناحية المػادة لػيس معيػـ شػئ
ألنيػػـ معيػػـ ديػػف حقيقػػي ، فتكػػوف  مثػػؿ األسػػد ، وينػػزؿ عمػػييـ عيسػػى 

 معيـ .  نصرة اهلل 
ابف صػػالة موجػػودة .. زكػػاة موجػػودة.. حػػج موجػػود .. صػػـو موجػػود 

 .. تالوة القرآف موجود .. ولكف األعماؿ ليس فييا الروح . 
يػػة الحقيقػػة نحػػف فػػى زماننػػا ىػػذا أسػػد مػػف ناحيػػة الصػػورة ، ي مػػف ناح

.. األسد المصنوع مف القرطاس كبيػر ، ولكػف صػورة ، فتػأتى فػأرة حقيقيػة 
فييا روح فتأكػؿ بطنػو .. تأكػؿ أنفػو .. تأكػؿ عينيػو .. وىػذا األسػد يقػوؿ : 
أنا أسد .. نحف نجحنا فػى بػدر ، نحػف نجحنػا فػى القادسػية ، نحػف نجحنػا 

ألنػو   أرة تخوفػو لمػاذا فى اليرموؾ .. نحف ُأسد .. أنتـ فئراف .. ولكػف الفػ
صػورة وىػػى حقيقػػة .. فأىػؿ المػػادة عنػػدىـ حقيقػة المػػادة ليسػػت الصػػورة .. 

                                                 

 .   ٕٙابية  –( سورة األنفاؿ ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

قنبمػػة ذريػػة .. قنبمػػة ىيدروجينيػػة .. األسػػمحة ليسػػت صػػورة .. النفاثػػات .. 
الصػػورة بػػؿ الحقيقػػة.. ولكػػف  ـالطػػائرات والمصػػنوعات الجديػػدة لػػيس عنػػدى
تممػػب عمػػى حقيقػػة المػػادة ..  المسػمـ عنػػده صػػورة الػػديف ، وصػػورة الػػديف ي

 ولكف حقيقة الديف ىي التي تممب عمى حقيقة المادة كما قاؿ اهلل تعػالى 
تِ اُكلِِّهاَوَلْواا ِّْ ََِل اال َ َُا َِ الُِذْظ َِّ ُلَوااْلِايا َْرَ َلاَرُ وَلُها ِنْبَُْىاَوِدتِ اا َْ

ُُْش ُِكونَا  .   (ٔ)  َك ََِااْل

فجميػػع الطػػػرؽ الباطمػػػة تكػػػوف ممموبػػػة ، أمػػػاـ الطريػػػؽ الحقيقػػػي الػػػذي 
 .   النبيجاء بو 

   لخسارتنا ونجاحيـ ::   فالسبب األول
 أنيـ كاف عندىـ حقيقة الديف ونحف عندنا صورة الديف. 

 لخسارتنا ونجاحيـ :   والسبب الثاني :
أف الصحابة الكراـ رضػي اهلل عػنيـ، كػانوا يحفظػوف ديػف اهلل تعػالى، 

اَوتنُيًَ ِّنينينينيْتاإِ   فػػػػاهلل تعػػػػالى حفظيػػػػـ قػػػػاؿ تعػػػػالى  ٌْ َُنينينيني ُْك َُنينينينيُ واااللنينينينيَهاتنَيَْ ْناثنيَْ
ٌْا اَ ُ  َْ َُنينيُ َُاِ ْنااللنينيَهاَلَ نينيِويٌّا وقػػاؿ تعػػالى  (ٕ)   َفنيني َُنينيَ ْنااللنينيُهاَ نينيْ اتنَيَْ َولَذنيَْ

 تنصروا ديف اهلل .  أي (ٖ) َِ ِت ٌا
                                                 

 .  ٜابية  –سورة الصؼ   (ٔ
 .  ٚابية  –سورة محمد   (ٕ
 .  ٓٗابية  –سورة الحج   (ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

أييا األحباب .. أنا بينت مرضيف مػف األمػراض التػي أصػابت األمػة 
 مع أف األمراض كثيرة . 

عندنا صػورة الػديف ولػيس حقيقػة الػديف .. المػرض الثػاني  : المرض األول
 : نحف تركنا حفاظة ديف اهلل فاهلل تركنا .. فما عالج ىذه األمراض   

 بقػػػوة اإليمػػػاف ، وقػػػوة اإليمػػػاف ىػػػي روح الػػػديف الحقيقػػػي ي يكػػػوف إي
األعمػػاؿ وروح جميػػع الػػديف ، وجميػػع المواعيػػد المنتشػػرة فػػي القػػرآف بحقيقػػة 
اإليمػػػاف ي بكػػػالـ اإليمػػػاف فبػػػالكالـ يقػػػوؿ : أنػػػا مػػػؤمف ..أنػػػا موحػػػد .. أنػػػا 
مسػػمـ .. وىػػذا فقػػط لفػػظ اإليمػػاف لػػيس حقيقػػة اإليمػػاف والمفػػظ ي يكفػػى قػػاؿ 

ٌْا اتنُيْفجنيَنينيونَاَ َ ِِفنينيَباا تعػػالى  لَنينينُساَ ْناتنُيجنيْ َُكنينيوااَ ْناتنَيُ ولنينيواامَ َنينيناَوُلنيني
(ٔ) 

، وكػػػذلؾ الكػػػالـ مػػػف   فبػػػالكالـ ي يتحصػػػؿ اإلنسػػػاف عمػػػى موعػػػود اهلل 
 ناحية المادة ي يكفى . 

ي تمػػوت ذبابػػة واحػػدة ، فمػػو قػػاؿ اإلنسػػاف .. قنبمػػة ذريػػة خمسػػيف مػػرة 
ولكػػػػػف ي يفػػػػػت  القفػػػػػؿ .. ، .. بالمسػػػػػاف يقػػػػػوؿ اإلنسػػػػػاف مفتػػػػػاح .. مفتػػػػػاح 

بالمسػػاف يقػػوؿ لمبػػة .. لمبػػة ولكػػف ي يػػأتي النػػور .. ولكػػف يبػػد مػػف حقيقػػة 
األشػػياء فػػخذا قػػاؿ اإلنسػػاف آمنػػت بػػاهلل .. بػػدوف الحقيقػػة فػػي القمػػب فػػاهلل ي 

 يوفى مواعيده . 
 واعيده ؟ ولكن متى يوفى اهلل م

                                                 

 .  ٕابية  –سورة العنكبوت   (ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، وىػػػػػذا   يػػػػػوفى اهلل مواعيػػػػػده ، إذا قػػػػػاؿ اإلنسػػػػػاف : آمنػػػػػت بػػػػػاهلل 
قمبػػو ) يعنػػى رسػػخ فػػي قمبػػو حقيقػػة اإليمػػاف ( فيػػو صػػار  فػػيرسػػخ  ءالشػػي

يعطيػػػو النجػػػاة فػػػي الػػػدنيا   قولػػػو : آمنػػػا .. فبعػػػد ذلػػػؾ اهلل  فػػػيصػػػادقًا 
 وابخرة . 

فكثير مػف النػاس ، يقولػوف : آمنػا بػاهلل ، ولػيس عنػدىـ اإليمػاف ، وي 
َوِ نينيَ االَنينينِساَ نيْ اتنَيُ نينيوُلامَ َنينا ِنللنينيِهاَو نينينْلذنيْوِما يعمميػـ إي اهلل ، قػػاؿ تعػالى 

اِبُْوِ ََِوا ٌْ  .  (ٔ) اْْلِخِ اَوَ ناُل

يختبػػػػر اإلنسػػػػاف ، لػػػػُيعمـ النػػػػاس ، أي رجػػػػؿ عنػػػػده حقيقػػػػة   فػػػػاهلل 
اإليمػػاف ، وأي رجػػؿ لػػيس عنػػده إيمػػاف ، وأي رجػػؿ عنػػده إيمػػاف ضػػعيؼ ، 

 َلا وليبػيف لمنػػاس : أي رجػؿ صػػادؽ ، وأى رجػؿ كػػاذب . . قػاؿ تعػػالى 
ٌْا اتنُيْفجنيَنينينيوَناو ااواَ َ ِِفنينينيَباالَنينينينُساَ ْناتنُيجنيْ َُكنينينيوااَ ْناتنَيُ ولنينينيواامَ َنينينيناَوُلنينيني ْْ َوَلَ نينيني

ْ ااْلَ نينينِذِ وَا َُ ُفوااَولنيذنيْعَل َْ ْ االلنيُهاالنينيِاتَ اَصني َُ ا نيلنيذنيْعَل ٌْ َِ   نيجنيَنيناالنيِاتَ اِ نيْ افنينينيْ ِل

 (ٕ ).أي مف ناحية اإليماف 
 !    ما معنى حقيقة اإليمان .. ؟

ي إلػػػػو إي اهلل محمػػػػٌد معنػػػػى حقيقػػػػة اإليمػػػػاف يفيمنػػػػا كممػػػػة التوحيػػػػد ) 
                                                 

 . ٛابية  –سورة البقرة   (ٔ
 . ٖ:  ٔابيات  –سورة العنكبوت   (ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ولكػػػف اإلنسػػػاف ي يمكػػػف أف يصػػػؿ .. ( ي معبػػػود بحػػػؽ إي اهلل  رسػػػوؿ اهلل
 إلى توحيد األلوىية ، قبؿ أف يصؿ إلى توحيد الربوبية . 

، جمػع األرواح جميعػًا فػي عػالـ الػذر ، ولػـ يقػؿ  ليذا السػبب اهلل 
 ، بؿ قاؿ ألست بربكـ ..   بخليكـألست 

 واإليمان واإلسالم والتوحيد عمى قسمين : 
  األول :القسم 
، يكفػػى بالمسػػاف ، يقػػوؿ أنػػا : مسػػمـ .. أنػػا : مػػؤمف .. أنػػا :  يقػػانون     

قػػاؿ بالمسػػاف وبعػػد ذلػػؾ يعبػػد . موحػػد .. ي إلػػو إي اهلل محمػػد رسػػوؿ اهلل . 
فعنػده إسػالـ موجػود .. إيمػاف موجػود .. توحيػد ، اهلل تعالى وحده ويصػمى 

مقػػابر  فػػيويػػدفف ، يعامػػؿ بػػو معاممػػة المسػػمميف  يقػػانونموجػػود .. ولكػػف 

 ألنو يعد مسمـ . ، ويرث ويورث ، المسمميف 
 : الثانيالقسم 
التوحيد الحقيقي واإليماف الحقيقي واإلسالـ الحقيقي وي يعممػو إي اهلل      

ويفيػػػـ بعػػػد ، ويحػػػج البيػػػت ، ويصػػػـو رمضػػػاف ، ويعطػػػى الزكػػػاة ، تعػػػالى 
الموت .. ألف كثير مف الناس ينطقوف كممة التوحيد ، ويقومػوف باألعمػاؿ 

وىػـ عنػػد اهلل ليسػوا بمػؤمنيف ، مثػػؿ المنػافقيف فيػؤيء يصػػيروف ، الظاىريػة 
 إلى نار جينـ خالديف فييا أبدًا .

 وليذا كاف الصحابة رضى اهلل عنيـ أجمعيف ، يخافوف مف النفاؽ 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

.. كػػاف الرسػػوؿ يعػػامميـ معاممػػة  اهلل وؿ رسػػزمػػف  فػػيوالمنػػافقوف 
 ىػػو الػػزمف الوحيػػد الػػذي كػػاف الرسػػوؿ  المسػػمميف . وزمػػاف الرسػػوؿ 

 يعرفيـ بالوحي :
َنينيِ ا قػػاؿ تعػػالى  اَ  آتااْلِفجنيْ اَ نينيْ اتنَيُ نينيوُلااِنينيَاْناِلاَو اثنيْفجنينيِنِّ ٌْ َُ َوِ نينيَنيْ

ُُِمذطٌَ ا ِنْلَ نِ  ِت َا ٌَاَل َْ ََ  . (ٔ)  َ َ طُوااَوِ ْناَ 

نينينا وقػػاؿ تعػػالى  ََ ِْطنُينيوااِ َنيْ فَنِتا نينيجناُ  َْ َْنيني نينيُ َكآتاال ُِ اَ نينيْ اتنَيْل ٌْ َُ َوِ نينيَنيْ
اَتِْفَلطُونَا ٌْ ناِ َذااُل ََ َرُضوااَوِ ْناَلَْاتنُيْعَطْوااِ َنيْ

 (ٕ) . 

ٌُاالنينيِاتَ اتنينينيْوُذوَناالَنينيِبْاَوتنَيُ ولنينيوَناُلنينيَوا ُُذٌنافنينيْلا  وقػػاؿ تعػػالى  َُ َوِ نينيَنيْ
ا ُُذُناَخنيْنٍا ٌْ نينيْوِ ََِواَوَرْْحنيٌ الِلنينيِاتَ امَ َنيوااِ نينيَُْ  ُُ اتنينيْوِ ُ ا ِنللنينيِهاَوتنينيْوِ ُ الِْل ٌْ َلُ نيني

ٌٌا ََِااٌبا َلِذ ا ٌْ  .(ٖ) َواْلِاتَ اتنُيْوُذوَناَرُ وَلاالْلِهاَبُ

االلنينينينينيَهالنينينينينيِْْ امثَن نَينينينينيناِ نينينينينيْ اَ ْضنينينينينيِلِها وقػػػػػاؿ تعػػػػػالى   َْ َِنَلنينينينيني اَ نينينينينيْ ا ٌْ َُ َوِ نينينينينيَنيْ
َفْ اَولَََا ْْ َْ َْنِ ِوَالَََ  .   (ٗ)  ُ وَ ْ اِ َ اال

، مػػػا   فيػػػذا جػػػدأ بػػػف قػػػيس لمػػػا جػػػاء وقػػػت الجيػػػاد فػػػى سػػػبيؿ اهلل 

                                                 

 . ٜٗابية  –سورة التوبة   (ٔ
 . ٛ٘ابية  –سورة التوبة   (ٕ
 . ٔٙابية  –سورة التوبة   (ٖ
 . ٘ٚابية  –سورة التوبة   (ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اعتػػذر وقػػاؿ : مػػاذا يصػػير لمزرعتػػي وي أويدي وي زوجتػػي .. لمػػاذا   .. 
ا ألنػػػػو سػػػػمع فػػػػي القػػػػرآف .. قػػػػاؿ تعػػػػالى  ٌْ اَو َ نيَنينينينينؤُُك ٌْ فنينينينيْلاِ ْناَكنينينينينَنام نَينينينينؤُُك

ٌْا ُُوَلنينينيناَوَِتنينينينرٌَةاََتَْشنينينيْوَناا َوِ ْخنينينيَواُ ُ  اَو َْ نينينيَواٌلاافنيجنيَ  نيُج ٌْ َِِشنينينينَُثُ  اَو ٌْ َو َْزَواُ ُ نينيني
نينٍدآتا ََ اِ نيَ االلنيِهاَوَرُ نيولِِهاَوِ  ٌْ ناَ َ نيْبا ِلنيْذُ  ََ َكَِفنَدَلناَوَ َِفنينِكُ اثنيْ َضنيْو نَي

نينينينينيني َْ َُنينينينينينيوااَ نينينينينينيَّْتاتنينينينينينيْأِتَااللنينينينينينيُها نينينينينينيَأْ  َِِاَواللنينينينينينيُها اتني ِْيااْلَ نينينينينينيْوَماَ نينينينينينيِ ذِلِها نيجنيَ ْ 

 .  (ٔ) اْلَفنِ ِ وَا

مػا كػاف يعتػذر بيػا المنػافقوف ألنيػـ   ىذه األشياء التي ذكرىػا اهلل 
وطريػػؽ النبػػي   كػػانوا يعرفػػوف أف ىػػذه األشػػياء ي تقبػػؿ أمػػاـ أوامػػر اهلل 

 وليػػذا مػػا اعتػػذر جػػدأ بػػف ... الجيػػد والمشػػقة إلعػػالء كممػػة اهلل  ـ، وأمػػا
     قيس بيذه األشياء فماذا كاف عذره 

يػا أبػا وىػب وىو في جيػازه لتبػوؾ لجػدأ بػف قػيس "  قاؿ رسوؿ اهلل 
" . قػػاؿ : .. ىػػؿ لػػؾ فػػي جيػػاد بنػػي األصػػفر تتخػػذ مػػنيـ سػػراري ووصػػفاء 

لقد عرؼ قومي أنى رجؿ ممػـر بالنسػاء ، وأنػي أخشػى     يا رسوؿ اهلل
بني األصفر أف ي أصبر عػنيف ، فػال تفتنػي بيػف ، وائػذف  إف رأيت بنات

: "  وقػاؿ  النبػيلي فػي القعػود عنػؾ ، وأعينػؾ بمػالي ، فػأعرض عنػو  
                                                 

 . ٕٗابية  –سورة التوبة   (ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَ نيْ اتنَيُ نيوُلااِنيَاْناِلاَو  ىػذه ابيػة  قد أذنت لؾ " فأنزؿ اهلل  ٌْ َُ  َوِ نيَنيْ

ٌَا نينينيَْ ََ َنينينيِ اَ نينينيَ طُوااَوِ ْناَ  اَ  آتااْلِفجنيْ ُُِمذطنينينيٌ ا ِنْلَ نينينينِ  ِت َاثنيْفجنينينيِنِّ َل
فممػػػا  (ٔ) 

لبنػى سػممة ، وكػاف الجػدأ مػنيـ : " مػف  نزلت ىذه ابية قػاؿ رسػوؿ اهلل 
، فقػاؿ سممة   " قالوا : الجػدأ بػف قػيس غيػر أنػو بخيػؿ جبػاف سيدكـ يا بني

: " وأي داء أدوا مف البخؿ   بؿ سيدكـ األبػيض الفتػى الجعػد ،   النبي
 .     ( "ٕ) بشر بف البراء بف معرور

عاممو عمى الظػاىر ، فيػو يقػوؿ : أنػا مػؤمف وأخشػى  ورسوؿ اهلل 
 فػػيالزنػػا ولكػػف اهلل مػػاذا أخبػػر   أنػػو لػػيس مػػؤمف ، ألنػػو سػػقط  فػػيأف أقػػع 

، والرغبػػة بنفسػػو عػػف نفسػػو أعظػػـ ، فػػال  الفتنػػة لتخمفػػو عػػف رسػػوؿ اهلل 
 محيد لو وي ميرب مف جينـ ألنو ليس مؤمف . 

فػػػنحف نقػػػوؿ بألسػػػنتنا : آمنػػػا ، ولكػػػف نخػػػاؼ مػػػف اهلل تعػػػالى ىػػػؿ ىػػػذا 
 القمب أـ ي    فيرسخ  ءالشي

 وكيف نتحصل عمى قوة اإليمان ؟ 
فاإليمػػػػػاف والنفػػػػػاؽ  (ٖ) يكػػػػػوف فػػػػػي قموبنػػػػػا اليقػػػػػيف عمػػػػػى ذات اهلل  : أوي

                                                 

 . ٜٗابية  –سورة التوبة   (ٔ
  –فػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػير سػػػػػػػػورة التوبػػػػػػػػة  –ير ابػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر لمصػػػػػػػػابوني ( انظػػػػػػػػر مختصػػػػػػػػر تفسػػػػػػػػٕ

 ، وأسباب النزوؿ لمسيوطي .   ٚٗٔ/  ٕ
" بػػػػػاب األسػػػػػباب لالختبػػػػػار  ( انظػػػػػر كتابنػػػػػا " كممػػػػػات مضػػػػػيئة فػػػػػي الػػػػػدعوة إلػػػػػى اهلل ٖ

 .   ٕٛٙصػ  –وايمتحاف 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

متضػاداف ، اإليمػاف مختفػي والنفػاؽ كػذلؾ مختفػي ، وقبػؿ أف يػأتي النفػػاؽ 
 تأتى جراثيـ النفاؽ في القمب ، مثالو مثؿ : مرض السؿ أو السرطاف ، 

 تأتى الجراثيـ ثـ يأتي المرض .  : أوي
 فما ىي جراثيـ النفاؽ   وما عالجو   

أوًي، فيصب  اإليماف قوى بعد  العالج ىو القضاء عمى جراثيـ النفاؽ
ذلؾ يصب  العمؿ الصال  قويًا ، وبقوة العمؿ الصال  تأتى النصرة والمدد 

عػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أخبرنػػػا عػػػف جػػػراثيـ النفػػػاؽ ..  والرسػػػوؿ  مػػػف اهلل 
قاؿ : " أربع مف كفأ فيػو ، كػاف منافقػًا   النبيأف  عمرو بف العاص 

، كانػت فيػو خصػمة مػف نفػاؽ حتػى  خالصًا ، ومػف كػاف فيػو خصػمة مػنيف
ذا خاصػػـ  ذا عاىػػد غػػدر ، وا  ذا حػػدث كػػذب ، وا  يػدعيا " إذا أؤتمػػف خػػاف وا 

 .    (ٔ) فجر " متفؽ عميو
قػػاؿ : " آيػػة المنػػافؽ ثػػالث:   أف رسػػوؿ اهلل،   وعػػف أبػػى ىريػػرة

ذا أؤتمػػف خػػاف " متفػػؽ عميػػو. وزاد  ذا وعػػد أخمػػؼ ، وا  إذا حػػدث كػػذب ، وا 
ف صاـ وصمى وزعـ أنو مسمـ "في رواية مسمـ "   .   (ٕ) وا 
 والنفاق نوعين : 

 .   النار ( فينفاؽ عممي : ) ي يخمد صاحبو  (ٔ)

                                                 

 .  ٖٔ٘صػ  –باب تحريـ الكذب  –( رياض الصالحيف ٔ
نجاز الوعد  –( رياض الصالحيف ٕ  .  ٜٕٚصػ  –باب الوفاء بالعيد وا 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نار جيػنـ وعذابػو أشػد مػف الكفػار ،  فييخمد صاحبو  نفاؽ اعتقادي : (ٕ)
والعالمػػػات األربػػػع لػػػيس نفػػػاؽ اعتقػػػادي بػػػؿ نفػػػاؽ عممػػػي وىػػػذا النفػػػاؽ 

حدث مع الرجؿ الػذي أتػى كما . .  ايعتقاديالعممي يجر إلى النفاؽ 
أف يرزقنػػي مػػاًي . فقػػاؿ  لػػيرسػػوؿ اهلل ، ادع اهلل  يػػا فقػػاؿ :  النبػػي

" ويحؾ ، قميؿ تؤدى شكره خيٌر مػف كثيػر ي تطيقػو "  :  رسوؿ اهلل
ثػػػـ قػػػاؿ مػػػرة أخػػػرى : " أمػػػا ترضػػػى أف تكػػػوف مثػػػؿ نبػػػي اهلل فػػػو الػػػذي 

لصػػارت " . نفسػػي بيػػده لػػو شػػئت أف تسػػير الجبػػاؿ معػػي ذىبػػًا وفضػػة 
يرزقنػي مػاًي ألوتػيف كػؿ  فقاؿ والذي بعثؾ بالحؽ ، لئف دعػوت اهلل أف

الميػػـ ارزقػػو مػػاًي " فاتخػػذ غنمػػًا "   . فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل ذى حػػؽ حقػػو
فنمػػت كمػػا ينمػػى الػػدود ، فضػػاقت عميػػو المدينػػة ، فتنحػػى عنيػػا فنػػزؿ 
واديػػػًا مػػػف أوديتيػػػا ، حتػػػى جعػػػؿ يصػػػمى الظيػػػر والعصػػػر فػػػي جماعػػػة 

ما سواىما ، ثػـ نمػت وكثػرت ، فتنحػى حتػى تػرؾ الصػموات إي  ويترؾ
الجمعػػة وىػػى تنمػػى كمػػا تنمػػى الػػدود حتػػى تػػرؾ الجمعػػة ... وأنػػزؿ اهلل 

  ا ٌْ َِ َِلنينيْذ اِ نَينيناَوَصنينيلِّا ٌْ َِ ذ اَوثنينيني َكِّ ٌْ نينيُ ُل َِّ َفً اُثَط َْ اَصنيني ٌْ ُخنينيْااِ نينيْ ا َْ نينيَوابِِ
َِلنيني ذنينيٌما اَواللنينيُهاَسَِ ٌْ ٌٌاِ ْناَصنينيغَثَ اَ نينيَ ٌ اَبنُيني   فبعػػث رسػػوؿ اهلل(ٔ)  ذ

 رجميف عمى الصدقة . فأتيػاه فسػأيه الصػدقة ، وأقػرآه كتػاب رسػوؿ اهلل
  فقػػاؿ : مػػا ىػػذه إي جزيػػة . مػػا ىػػذه إي أخػػت الجزيػػة .. فانطمقػػا .

                                                 

 .   ٖٓٔابية  –سورة التوبة   (ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ا  قولػػو فػػأخبراه وأنػػزؿ اهلل  حتػػى آتيػػا النبػػى  َْ َِنَلنيني اَ نينيْ ا ٌْ َُ َوِ نينيَنيْ
نينينا ُْ َْنينينِ َِواوا نيَل َفْ اَولَََُ نينيوَ ْ اِ نينيَ اال ْْ َْنيني اللنينيَهالنينيِْْ امثَن نَينيناِ نينيْ اَ ْضنينيِلِهالَََ

اُ ْعِ ُضوَنا ٌْ اِ ْ اَ ْضِلِهاِبَُِلوااِ ِهاَوثنيَوْلْوااَوُل ٌْ  .  (ٔ) مثَنُل

إيمػػػػػػػاف قػػػػػػػانوني.. إسػػػػػػػالـ قػػػػػػػانوني.. المسػػػػػػػمموف يعاممونػػػػػػػؾ معاممػػػػػػػة 
 المسمميف. 

ولكػػف اإلسػػالـ الحقيقػػي ، واإليمػػاف الحقيقػػي فػػي قمبػػؾ ، ي يعممػػو إي 
.. وليػػػػذا كػػػػاف الصػػػػحابة رضػػػػى اهلل عػػػػنيـ يخػػػػافوف مػػػػف النفػػػػاؽ ،  اهلل 

يػػػذىب إلػػػى حذيفػػػة ويسػػػألو ، ىػػػؿ ذكرنػػػي  فسػػػيدنا عمػػػر بػػػف الخطػػػاب 
 فى المنافقيف    رسوؿ اهلل 

 يقوؿ : أدركت ثالثػيف مػف أصػحاب محمػد  مميكةوسيدنا ابف أبى 
 كميـ يخاؼ عمى نفسو النفاؽ . ) رواه البخاري ( . 

فاهلل جؿ جاللو بسبب كثرة المعاصي والذنوب حينمػا يمضػب يعاقػب 
ط ولكػػف لػػو يمضػػب عمػػى العبػػد و تػػارة بػػالزيزؿ وتػػارة بالسػػيوؿ وتػػارة بػػالقح

ًا بسػػػبب كثػػػرة المعاصػػػي ، واجتػػػرأ وقػػػاؿ : أنػػػا مػػػؤمف .. أنػػػا غضػػػبًا شػػػديد
موحػػػػػد .. أنػػػػػا أدخػػػػػؿ الجنػػػػػة ، لػػػػػيس فػػػػػى قمبػػػػػو عظمػػػػػة اهلل وليػػػػػذا اشػػػػػتمؿ 

ا يجعمو منافقًا كما قاؿ اهلل تعالى  بالمعاصي فاهلل  َْ َِنَلني اَ نيْ ا ٌْ َُ َوِ نيَنيْ

                                                 

   ٙٚ،  ٘ٚابيتاف  –سورة التوبة   (ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َفْ اَولَََُ وَ ْ ا ْْ َْ َْنِ ِوَاالْلَهالَِْْ امثَن َناِ ْ اَ ْضِلِهالَََ  .(ٔ) ِ َ اال

 فماذا كانت النتيجة ؟ 
 اِ ىَلاتنينينينيْوِماتنَيْلَ ْو نَينينيُهاِبنَينينيناَ ْخَلُفنينينيواااللنينينيَهاَ نينينينا ٌْ ا َِفنفنينينينًآتافنيلنينينيوِ ِ ٌْ َُ َِْ  ني  نينينيَأ

وَُاَوِبَناَكن ُوااَتَ ِا ُونَا ُْ َِ  فخمؼ الوعد والكذب .. جراثيـ النفاؽ ( ٕ) َو

بالنفاؽ في قموبيـ إلى يـو يمقونو . وكثير مػف النػاس  فعاقبيـ اهلل 
َ َلَْا قػػػاؿ تعػػػالى  يكػػػوف عنػػػده النفػػػاؽ وىػػػو ي يػػػدرى ولكػػػف يعممػػػو اهلل 

َِنيغُمااْلغُذنيوبِا اَوَ ْناالْلَها ٌْ اَوََنَْواُل ٌْ ٌُاِ ْ ُل ُُوااَ ْناالْلَهاتنَيْعَل فعػالـ  (ٖ) تنَيْعَل

مػع   ورسػولو الميوب بيف أنيـ بيذا النفاؽ وصموا لدرجة الكفػر بػاهلل 
ا وجػػػػػود أعمػػػػػاؿ ظاىريػػػػػة . قػػػػػاؿ تعػػػػػالى  ٌْ َُ اَ ْناثنيْ  نينينينينيَلاِ نينينينينيَنيْ ٌْ َُ َوَ نينينينينيناَ نينينينينيَنيَع

اا ٌْ َْنينينينيغَةاِ ْ اَوُلنينينيني اَكَفنينينينيُ واا ِنللنينينينيِهاَوِ َ ُ نينينينيولِِهاَو اتنَينينينيْأثُوَناال ٌْ نينينيني َُ اِ ْ ا َ نْي ٌْ َُ  نَيَفَ نينينينينثني
اَكنرُِلونَاُكَِفنىَلا ٌْ  .  (ٗ)  َو اتنُيَِْفُ وَناِ ْ اَوُل

 فما العةةالج ؟ 
ا قػػاؿ تعػػالى  ٌْ اَلاواَ َ ِِفنينيَباالَنينينُساَ ْناتنُيجنيْ َُكنينيوااَ ْناتنَيُ ولنينيواامَ َنينيناَوُلنيني

                                                 

 . ٘ٚابية  –سورة التوبة   (ٔ
 . ٚٚابية  –سورة التوبة   (ٕ
 . ٛٚابية  –سورة التوبة   (ٖ
 . ٗ٘ابية  –سورة التوبة   (ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ُفواا َْ ْ االلنينيُهاالنينيِاتَ اَصنيني َُ ا نيلنينيذنيْعَل ٌْ َِ ا نيجنيَنينيناالنينيِاتَ اِ نينيْ افنينينيْ ِل ْْ  اتنُيْفجنيَنينيوَناواَوَلَ نيني
ْ ااْلَ نِذِ وَاا َُ  .  (ٔ) َولَذنيْعَل

، ألف الصػػػدؽ   هلل متػػػى تقػػػوؿ لنػػػا أنػػػتـ صػػػادقيف ولسػػػتـ كػػػاذبيف ايػػػا 
ْوِ َُوَنااْلِاتَ امَ َنيواا يجيبنا قاؿ  بالقمب ي يعممو إي أنت فاهلل  ُُ ِ َّْنَنااْل

ٌْآتاَ نينيِ ذِلااللنينيِها َِ اَو َ نيُفِِفنيني ٌْ واا نينيَأْ َوابِِ ُْ  ِنللنينيِهاَوَرُ نينيولِِهاُّتْاَلَْاتنَيْ ثنينيأ وااَوَ نَلنيني
َْنِدُفوَنا ُولَِْا ٌُاال  (ٕ) َ اُل

فعالمػػػة التصػػػديؽ التضػػػحية فميػػػذا نخػػػرج فػػػي سػػػبيؿ اهلل لنقػػػيـ أنفسػػػنا 
 .    (ٖ) ونقيـ الناس عمى جيد الرسوؿ 

 
 

***** 
 

  

                                                 

 . ٖ:  ٔابيات  –العنكبوت ( سورة ٔ
 .  ٘ٔابية  –( سورة الحجرات ٕ
 اجتماع رايوند . – ٜٜٚٔ/ٔٔ/ٙ( جزء مف بياف قبؿ صالة الجمعة الموافؽ ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  أسباب المحبةأسباب المحبة
 أما بعد :  نحمده ونصمى ونسمـ عمى رسولو الكريـ 

ٌُا قػػػػاؿ تعػػػػالى  نينينينينِ َنِتاَ نينينينيَذْجَعُلاَبنُينينيني َْ لنينينينيوااال ُِ َِ ِ ْناالنينينينيِاتَ امَ َنينينينيوااَو
الْ ْْحَُ اُوّداًا

 (ٔ). 

 لحياة الناس في ىذه الدنيا منيجاف قديمًا وحديثًا : 
 ( منيج يقـو عمى إتباع اليوى . ٔ)
 ( منيج يقـو عمى اإليماف والعمؿ الصال  . ٕ)

النػواة نخمػة كبيػرة ، ومػف ىػذه النخمػة ينػتج  فػيجعؿ  ونجد أف اهلل 
نخػػاًل كثيػػرًا ي حصػػر لػػو ، وكػػؿ ذلػػؾ مخفػػي فػػي نػػواٍة بسػػيطة .. وكمػػا أف 

حينيػػػػػػا الػػػػػػذي قػػػػػػدره اهلل ليػػػػػػا ، كػػػػػػذلؾ السػػػػػػالـ  فػػػػػػيالشػػػػػػجرة ي تخػػػػػػرج إي 
والطمأنينػػة والمػػودة والمحبػػة والرحمػػة والممفػػرة والرضػػواف والجنػػة ومػػا أعػػده 

 فييا يظير في الوقت المحدد لو .  اهلل 
سػببًا لتربيػة اإلنسػاف .. فقػد جعػؿ اهلل  وكما أف األشياء جعميا اهلل 

  . األعماؿ الصالحة سببًا لتربية روح اإلنساف 
ىػػػذا العػػػالـ مػػػف الجسػػػد والػػػروح ، وكانػػػت  فػػػيخمػػػؽ اإلنسػػػاف  اهلل 

                                                 

 . ٜٙابية  –( سورة مريـ ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نصػػري كانػػت الػػروح اإلنسػػانية موجػػودة ، قبػػؿ أف تنتقػػؿ فػػي ىػػذا الجسػػد الع
إلػػػػى ىػػػػذا الجسػػػػد اإلنسػػػػاني ، واتصػػػػاؿ  ونقميػػػػا اهلل  فػػػػي خػػػػزائف اهلل 

 الموت .  يأتيالجسد والروح ألجٍؿ مسمىًّ حتى 
 الروح بمثابة الراكب والجسد بمثابة المركب . 

ىػػذه الػػروح التػػي انتقمػػت إلػػى ىػػذا العػػالـ فػػى ىػػذا الجسػػد يظيػػر منيػػا 
سػػميمة تظيػػر األعمػػاؿ عمػػى  أعمػاؿ تظيػػر عمػػى الجسػػد، فػػخف كانػت الػػروح

ف كانػػػػت الػػػػروح مظممػػػػة فاسػػػػدة خبيثػػػػة، تظيػػػػر أعمػػػػاؿ  الجسػػػػد صػػػػالحة، وا 
فاسػػػدة مظممػػػة عمػػػى جسػػػد اإلنسػػػاف ، وصػػػالح األعمػػػاؿ وفسػػػادىا بسػػػبب 

 صالح األحواؿ وفسادىا. 
وعنػػدما ينتقػػؿ اإلنسػػاف إلػػى عػػالـ البػػرزخ ي تفنػػى الػػروح ، فػػخف كانػػت 

ف كانػت خبيثػة تنتقػؿ إلػى سػجيف وىػو سػجف  صالحة تنتقؿ إلى عمييف ، وا 
فػػى جيػػنـ ، ثػػـ تعػػود إلػػى الجسػػد عنػػد نفخػػة البعػػث يػػـو القيامػػة . . وأثنػػاء 
فتػػرة البػػرزخ ليػػا اتصػػاؿ بالجسػػد فػػى القبػػر ..  فػػخف كانػػت الػػروح صػػالحة 
ف كانػػت الػػروح خبيثػػة يكػػوف الجسػػد مظمػػـ ، ويػػـو  يكػػوف الجسػػد منػػور ، وا 

اُوُ وٌَا القيامة  اتنَيْوَماثني نيَْذضُّ ٌْ َُ َوَثِْفَودُّاُوُ وٌَا ََأْ نااْلِاتَ ااْ نيَوْدْتاُوُ نيوُل
اَثْ ُفُ ونَا ٌْ اَ ُاوُفواااْلَعَااَباِبَناُكَُْج ٌْ اِ ّيَنِ ُ  َْ والممؾ الػذي  (ٔ) َ َكَفْ ُُتْا نَيْع

يسػػمط عميػػو فػػي قبػػره أسػػود والحيػػات سػػوداء والنػػار سػػوداء مظممػػة .. سػػواد 
                                                 

 . ٙٓٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

َُاَ نينينيْوٌجاِ نينينيْ ا َْواا فػػػي سػػػواد .. فػػػى سػػػواد  اتنَيْغَشنينينين ِّنينينييٍّ نينينينٍتآتاَِبْنينينيٍ ا َُ َكظُُل
نا نينينيْوَقا نَيْعنينيٍضاِ َذااَ ْخنيني ََجا ََ نينينٌتا نَيْعُضنيني َُ  نيْوفنينيِهاَ نينيْوٌجاِ نينيْ ا نيْوفنينيِهاَ نينيَمنٌباظُُل

ناَلُهاِ ْ ا ُورٍا َُ اتنَي َاَلناَوَ ْ اَلَْاََيَْعِلاالْلُهاَلُها ُوراًاَ  ْْ َُاَلَْاَتَ  َْ  . (ٔ)  َت

جمد اإلنساف يكػوف كثيفػًا ، حتػى يمشػى اإلنسػاف مسػيرة ثػالث ليػاٍؿ ، 
وي يصػػػؿ إلػػػػى جمػػػػد اإلنسػػػػاف ، والضػػػػرس مثػػػػؿ جبػػػػؿ أحػػػػد .. ىػػػػذه الػػػػروح 

 الُمْظممة . 
أمػػا الػػروح الطيبػػة فتكػػوف منػػورة والجسػػد الػػذي يمػػن  ىػػذه الػػروح يكػػوف 

ف خمػػؽ اإلنسػػا منػػور والممػػؾ الػػذي يأيتيػػا فػػي قبرىػػا أبػػيض منػػور ، اهلل 
 مف نظاـ عجيب. 

وانظػػر معػػي : إلػػى كيفيػػة تسػػميط أشػػعة الشػػمس عمػػى ميػػاه البحػػار ، 
عمػػى البمػػد  وبعػػد ذلػػؾ تتحػػوؿ ميػػاه البحػػار إلػػى أمطػػار ، ثػػـ ينزلػػو اهلل 

نِااَ نينينًاا ََأْ ذنينينا نينينيِهاا رأا  الميػػت ، قػػاؿ تعػػالى  َُ َواللنينينيُها َ نينينيَ َلاِ نينيَ االِْفنينيني
اَ ْوِِتَناِ ْنآتاَذِلَ ا َْ ُعونَا نَيْع َُ  .  (ٕ)  َْلتًَ الَِ ْوٍماَتِْف

ْياَرْْحَجنيِهاَ نيَّْتا وقاؿ تعالى  َْ اتنَي َوُلَوااْلِاياتنُيْ ِ ُلاال ِّتَنَحاُ ْش اًا نَيْوَ
ٍْاَ ذِّنيٍتا أ ذاا َفنيْلْتاَ َمن نًاثَِ نين ًا َُالِ نيلني نينَاا ََأْخَ ْ َنينا نيِهااُ نيْ ََن َُ   َْلَنينا نيِهااْل

                                                 

 . ٓٗابية  –(  سورة النور ٔ
 .  ٘ٙابية  –( سورة النحؿ ٕ
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َُ َاِتاا اَثاَْكُ ونَاِ ْ اُكلِّاالًْ ٌْ ْوَث اَلَعْلُ  َُ  .  (ٔ) اَكَاِلَ اُدْ ُِجااْل
، فيأكمػػػػػو اإلنسػػػػػاف والحيػػػػػواف ، ومػػػػػف فتنبػػػػػت األرض النبػػػػػات والثمػػػػػار

، يتكػػوف الحيػػواف المنػػوي الػػذي يخمػػؽ بػػات والحيػػواف الػػذي يأكمػػو اإلنسػػافالن
 منو اإلنساف . 

يخمؽ ىذا الجنيف في رحػـ األـ بشػكؿ عجيػب ، فػي ظممػات  واهلل 
الجنػيف الػػروح ،  فػييػػنفخ  ثػالث ، وعنػدما تنقضػي أربعػػة أشػير ، فػاهلل 

الذي يرسؿ الروح ي يرى ، والروح ي ترى ، والممؾ الػذي يحمميػا  واهلل 
يكمػػؿ أعضػػاء اإلنسػػاف .. ) العػػيف ..  ي يػػرى ، وفػػى أربعػػة أشػػير اهلل 

 ألنؼ .. الفـ .. اليد .. الرجؿ .. الخ (  األذف .. ا
جعػػػؿ نظامػػػًا لتربيػػػة ىػػػذا الجسػػػد ، ولكػػػف لتربيػػػة الػػػروح شػػػئ  واهلل 

، واألسػػوة التػػي نػػتعمـ بيػػا تربيػػة الػػروح أي وىػػو :  آخػػر ىػػو كتػػاب اهلل 
 تربية الروح .  في.. ُمعمـ اإلنسانية كميا  سيدنا محمد 

اة ، تتربػػػى مجػػػايت الحيػػػجميػػػع  فػػػيوعنػػػدما يطبػػػؽ اإلنسػػػاف القػػػرآف 
، والدسػػػتور الػػػذي  . . فخمػػػاـ العػػػالـ ىػػػو محمػػػد  يالػػػروح بػػػالنور اإليمػػػان

 يربى بو اإلنساف ىو القرآف الكريـ . 
، تػػػزداد روحػػػو طيػػػارة  كممػػػا يمتثػػػؿ أمػػػر اهلل عمػػػى طريػػػؽ الرسػػػوؿ 

 وذكاًء ، وكذلؾ تزداد أعمالو طيارة وذكاًء . 
                                                 

 .  ٚ٘بية ا –( سورة األعراؼ ٔ
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إف األعمػػػػػاؿ اإلنسػػػػػانية ىػػػػػي التػػػػػي تنػػػػػتج األحػػػػػواؿ ، فعنػػػػػدما تكػػػػػوف 
األعمػػػػػػاؿ اإلنسػػػػػػانية صػػػػػػالحة تكػػػػػػوف األحػػػػػػواؿ صػػػػػػالحة ، وعنػػػػػػدما تكػػػػػػوف 
األعماؿ اإلنسانية خبيثة تكوف األحػواؿ فاسػدة ، وتصػاب البشػرية بػالزيزؿ 
.. والحػوادث .. والفػتف .. والحػروب .. وينتشػر الفسػاد .. والبمػي.. والكػؿ 

ره..  والصػػمير ي يحتػػـر الكبيػػر.. المنػػى ي يػػؤدى حػػؽ الفقيػػر .. يظمػػـ غيػػ
 وىذا الفساد فى المجتمع نتيجة فساد األعماؿ . 

وعنػػدما تكػػوف األعمػػاؿ صػػالحة ، تكػػوف األحػػواؿ صػػالحة ومحبوبػػة ، 
 وتنتشر المحبة ، والوئاـ ، واإليثار ، واإلخالص ، واإلكراـ .

 خواص الروح   ىيما 
    خواص الجسد ىيوما 

وكيػػػػؼ تممػػػػػب أرواحنػػػػا أجسػػػػػادنا ، فكػػػػؿ واحػػػػػد منيمػػػػا ينػػػػػازع ابخػػػػر إلػػػػػى 
 متطمباتو   

  قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى  مػػػػػػػػػػف النػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػأمر اهلل  الػػػػػػػػػػروح خمقيػػػػػػػػػػا اهلل 
 اال ُّوِحاُفِلاال ُّوُحاِ ْ ا َْ ِ اَرِّبِّا َِِ  . (ٔ)  َوَتِْفأَلوَ َ ا

وجػػػود نػػػوراني لطيػػػؼ ، معطػػػرة ، تحػػػب الرائحػػػة الطيبػػػة ، ومػػػف  : فػػػالروح
 خواصيا الوصؿ . 

وجود ظمماني ، مادي كثيؼ ، يميؿ إلى الرائحة الخبيثػة ، ومػف  : والجسد
                                                 

 .  ٘ٛابية  –( سورة اإلسراء ٔ
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 خواصو الفصؿ . 
عنػػػد خػػػروج الػػػروح مػػػف الجسػػػد فبعػػػد قميػػػؿ يخػػػرج مػػػف الجسػػػد الرائحػػػة 

بػػػػيف أعضػػػػاء الكرييػػػػة،  ويتحػػػػوؿ الجسػػػػد إلػػػػى أعضػػػػاء متفرقػػػػة، فالرابطػػػػة 
الجسػػػد اإلنسػػػاني ىػػػي الػػػروح وعنػػػدما تخػػػرج الػػػروح .. اليػػػد ي تتعػػػاوف مػػػع 

 الرجؿ. 
وكمػػا أف البػػدف يسػػبب اينفصػػاؿ ، فػػخف الػػروح تسػػبب ايتصػػاؿ بػػيف 

 األعضاء . 
وكػػذلؾ الجسػػػد اإلنسػػػاني الػػػذي ىمػػػو جمػػع المػػػاؿ والمػػػادة؛ يفػػػرؽ بػػػيف 

 الناس. 
يكوف سػببًا يجتمػاع  ، يعنى: منيج سيدنا محمد والنظاـ الروحاني

 القمػػوب والشػػعوب البشػػرية ، كمػػا أف الػػروح كانػػت سػػببًا لػػربط األعضػػاء 
ٌْا افنيُلوِ ِ ذعنًاَ نا َْلْفَتا نَيْوَ  . (ٔ)  َلْوا َ نيَفْ َتاَ نآتاا رأاَجَِ

َِْلذَظااْلَ ْلِبا  نيَفضُّوااِ ْ اَ ْوِل َا وقاؿ تعالى    (ٕ) َوَلْواُكََْتاَ ظّنًا
، والصػػعود إلػػى العمػػو الجمػػع، والػػروح الطيبػػة : متطمباتيػػا ونتائجيػػاالػػروح 

 والنور .. وىي الفطرة اإلنسانية. 
، التفريػػؽ، والخبػػث، واليبػػوط، والظممػػة، والػػنفس اإلنسػػانية : والبػػدف نتائجػػو

                                                 

 .  ٖٙابية  –( سورة األنفاؿ ٔ
 .  ٜ٘ٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٕ



 

 

 
       

 

  075 
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اِ ْناالنينينينينينينينينينينينينينينينينينيَنيْفَساَ ْ نينينينينينينينينينينينينينينينينينينرٌَةا ، قػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى  اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 
نينينيوِاا َُاَوَ َضنينينيْلُهااللنينينيُها وقػػػاؿ تعػػػالى  (ٔ)  ِنلِفُّ  َ ني َ َتنينينيَتاَ نينينيِ ااَْتنينينيَااِ َبنَينينيُهاَلنينينيَوا

نينينيْ ا َُ َِْشنينينينَوًةاَ  نينيني َِِا ََ َِلنينيني اَ  َِلنينيني اََسْعنينينيِهاَوفنيْل نينينيِهاَوَ َعنينينيَلا ٌَا اَوَخنينينيَج ٌٍ ِِْلنينيني َِلنينيني ا
ِْاالْلِها ََ غاَثاَْكُ ونَا ِْتِهاِ ْ ا نَيْع َْ  .  (ٕ)  تنَي

خمػػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػػانية وجعميػػػػػػػـ طبقػػػػػػػات متفرقػػػػػػػة .. األطبػػػػػػػاء ..  اهلل 
الفالحػػػيف.. الػػػخ واجتمػػػاع ىػػػذه الطبقػػػات ي يمكػػػف إي بػػػالروح اإلنسػػػاني . 

ابخػر فمػثاًل : لػو أردنػا أف نجمػع الػورؽ  ءبالشػيلػو مػا يربطػو  ءشػيفكػؿ 
ذا أردنػا أف نجمػع الخشػب إلػى الخشػب  إلى الورؽ نحتػاج إلػى الصػمغ ، وا 

ذا أردنػا أف نجمػع الحديػ د مػع الحديػد نحتػاج إلػى نحتاج إلػى المسػامير ، وا 
ذا أردنػػػػػا أف نجمػػػػػع بػػػػػيف قمػػػػػوب النػػػػػاس فالبػػػػػد مػػػػػف الػػػػػروح األكسػػػػػجيف ، وا 

 .   محمد  اإلنسانية التي جاء بيا سيدنا

نيَتا قاؿ تعالى  َُ ذعنًاَو اثنيَف ُْفوااَواذُْكنيُ واا ِْع ُُوااِِبَْ ِلاالْلِهاَجَِ َِ َِْج َوا
جنينينينيِها َُ ا َِِْع ٌْ ا ََأْصنينينينيَ ْمُج ٌْ افنيلنينينينيوِ ُ  اًاا نينينينيأَْلَفا نينينينينيْوَ َْ نينينيني ِْ اَ  ٌْ اِ ْذاُكَْنينينينيُج ٌْ َِلنينينينيْذُ  اللنينينينيِها

 .(ٖ)  ِ ْخَوا نًا

                                                 

 .  ٖ٘ابية  –( سورة يوسؼ ٔ
 .  ٖٕابية  –( سورة الجاثية ٕ
 .  ٖٓٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٖ
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ركب الجسد اإلنساني بأعضاء مختمفة في الوظيفة ، مختمفػة  اهلل 
فى المحؿ ، مختمفة في الصورة .. فمثاًل : العيف تػرى ، واألذف تسػمع وي 
ترى ، ولكؿ منيما صورة ، ولكؿ منيما محؿ مختمؼ ، ولكؿ منيمػا حجػـ 
مختمػػؼ ، ومػػع وجػػود ايخػػتالؼ فػػي ىػػذه األشػػياء ، نجػػد أف ىنػػاؾ تػػرابط 

لجسػػد اإلنسػػاني مادامػػت الػػروح فػػي الجسػػد ، مػػثاًل : عنػػدما بػػيف أعضػػاء ا
د لتشػعؿ الكيربػاء تػتمدغ الحية رجؿ إنساف ، تجد المساف يصي  ، واليػد تم

، والمسػػػاف يصػػػي  ويحػػػدث الػػػدكتور ، والرجػػػؿ تمشػػػى لمطبيػػػب ، والػػػدماغ 
يسػػػخف ويتعػػػب ، واليػػػد تعطػػػى المػػػاؿ لمطبيػػػب عػػػف طيػػػب خػػػاطر وتتنػػػاوؿ 

 تحرؾ ، فيذا التعاوف بسبب الروح .الدواء ، فالجسـ كمو 
تسػػػود   وعنػػػدما تكػػػوف الػػػروح اإلنسػػػانية حسػػػب مػػػنيج سػػػيدنا محمػػػد 

المجتمػػػػػع اإلنسػػػػػاني ، فاألغنيػػػػػاء يشػػػػػعروف بحاجػػػػػة الفقػػػػػراء ،  فػػػػػيالمحبػػػػة 
 والصمير يعرؼ حؽ الكبير .. وىكذا. 

ويتـ ذلؾ عندما تسود الروح اإليمانية وتكوف القموب متوجية إلػى اهلل 
تعالى فالكؿ يريد أف يعطى وينفؽ ، ويؤثر أخيو عمى نفسو ، فبيذه الػروح 

األمػػة ، ألف القمػػب عنػػدما يكػػوف متوجػػو  فػػيالمتعاونػػة يعػػـ الوئػػاـ والوفػػاؽ 
عمػػى كػػؿ إلػػى اهلل يعػػرؼ اإلنسػػاف أنػػو عميػػو أف يأخػػذ مػػف مػػاؿ اهلل ويػػوزع 

الخالئػػؽ ، فالمسػػمـ ينفػػؽ عمػػى المسػػاكيف ويقػػوؿ إنمػػا أعطػػيكـ .. وي آخػػذ 
 .   منكـ .. بؿ ألسترجع مف اهلل 
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وىذا يشػيع عنػدما تكػوف الػروح اإلنسػانية مطابقػة لمػنيج سػيدنا محمػد 
 . صمى اهلل عميو وسمـ

 عصػر سػيدنا محمػد  فػي لننظر إلى مدينػة الرسػوؿ  معيتعاؿ 
القمػػػوب ، كػػػاف تػػػآلؼ نمػػػوذجي لمعػػػالـ إلػػػى يػػػـو  آلؼتػػػكػػػـ كػػػاف فييػػػا مػػػف 

وىى محممة بالطعاـ كاف بػالؿ  القيامة ، فمما كانت تأتى قوافؿ عثماف 
، ولمػػا تكػػوف المجاعػػة كػػاف  يفػػرح بيػػا أكثػػر مػػف فػػرح عثمػػاف بػػف عفػػاف 

 .  يحزف أكثر مف حزف بالؿ  عثماف بف عفاف 
فعنػػدما يكػػوف القمػػب متوجيػػًا لميػػر اهلل تعػػالى فبطبيعػػة الحػػاؿ يتحػػوؿ 
مػػػػزاج اإلنسػػػػاف لمسػػػػمب والنيػػػػب ويتحػػػػوؿ المجتمػػػػع اإلنسػػػػاني إلػػػػى مجتمػػػػع 

الحيػػاة بعػد المػوت وأف اهلل سػػيعطيو  فػيمتضػارب ألف القمػب أصػػب  شػاكًا 
 ابخرة . فيحقو 
ود وابف تجػػػد النػػػاس كثيػػػر وتحسػػػبيـ جميعػػػًا وقمػػػوبيـ شػػػتى مػػػع وجػػػ 

 البرامج. 
كػػاف اجتمػػاع نمػػوذجي  وايجتمػػاع الػػذي ظيػػر فػػي عصػػر الرسػػوؿ 

اجتمػػاع نمػػوذجي  ،لمعػػالـ إلػػى يػػـو القيامػػة وىػػذا ايجتمػػاع الػػذي اجتمعنػػاه
مصػػمر ليػػذا ايجتمػػاع ، اجتمػػع النػػاس مػػف جميػػع العػػالـ وبيػػنيـ المحبػػة ، 

الطيبػة  واأللفة ، وذلؾ بسبب محبة اإلسالـ وروح اإلسػالـ .. وروح الحيػاة
ولكننػػػا نعػػػـز أف نصػػػح  رابطتنػػػا مػػػع اهلل  التػػػي جػػػاء بيػػػا سػػػيدنا محمػػػد 
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ونصػػػح  رابطتنػػػا ثانيػػػًا مػػػع أمتنػػػا ، ونخػػػرج لألمػػػة كػػػي تكػػػوف متآلفػػػة بػػػيف 
بعضػػػيا ومتحابػػػة فيمػػػا بينيػػػا ومتراحمػػػة فيمػػػا بينيػػػا ، وىػػػذا قطػػػرة مػػػف بحػػػر 

جػػو ، والعػػالـ المشػػحوف بايضػػطرابات محتػػاج إلػػى ىػػذا ال سػػيدنا محمػػد 
    الذى يسوده األمف ويسوده الوئاـ .. ولكف كيؼ نتصؿ باهلل 

ذعنًاَو اثنيَف ُْفوا قاؿ تعالى  ُُوااِِبَْ ِلاالْلِهاَجَِ َِ َِْج  . (ٔ)  َوا

 يمزمو :  واالعتصام بحبل اهلل 
وقدرتو وكبريػاءه ، وعمػى  : عمى خزائف اهلل تصحي  اإليماف واليقيف (ٔ)

 لممؤمنيف في الجنة ، ونصح  العبادات .  ما أعده اهلل 
: وذلػػؾ بمكػػاـر األخػػالؽ ، فػػخذا  تقويػػة الرابطػػة وايتصػػاؿ مػػع المخمػػوؽ (ٕ)

عػاش اإلنسػاف عيشػة كريمػة بالبػذؿ والعطػاء ونفػع النػاس مػف أجػػؿ اهلل 
 فتتقارب القموب بعضيا ببعض . 

نشػػر التػػآلؼ نفيمػػو نبضػػده ، فػخذا أردنػػا أف نفيػػـ كيػؼ  ءالشػػييعػرؼ 
أشػػخاص وكػػانوا : اجتمػػع خمسػػة وجػػود التفرقػػة بػػيف القمػػوب فمػػثالً  بأسػػاليب

خػػػالص ، وكػػػاف بيػػػنيـ قطعػػػة حػػػالوة قػػػدرىا كيمػػػو جػػػراـ فأخػػػذ أىػػػؿ إيثػػػار وا 
فػـ كػؿ واحػد مػف األربعػة لقمػة .. لقمػة .. ثػـ أعػاد ىػذا  فيأحدىـ ووضع 

قمػوبيـ  فػيحمػدوه ودخػؿ ف، نية ، فأكؿ كؿ مف األربعػة لقمتػيفالفعؿ مرة ثا
، فأصب  الػذي دخػؿ فػي بطنػو فمو في، فأخذ كؿ منيـ لقمة ووضعيا حبو

                                                 

 .  ٖٓٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

بطنػو  فػي ، فيو آثرىـ عمى نفسو وأطعميـ لقمتػيف وأخيػرًا دخػؿأربع لقمات
، فصاحب العطاء يبسط لو في رزقو ويتحصػؿ أكثر مما دخؿ في بطونيـ

" أنفؽ يػا ابػف : قاؿ تعالى في الحديث القدسيعمى المحبة مف ابخريف . 
 .   (ٔ)(  ينفؽ عميؾ ") متفؽ عميو آدـ

مػػف أحػػب أف يبسػػط لػػو فػػي رزقػػو "   قػػاؿ رسػػوؿ اهلل وعػػف أنػػس 
 .   (ٕ)متفؽ عميو  وينسأ لو في أثره فميصؿ رحمو "

وبػالعكس اجتمػػع الشػ  والبخػػؿ وبيػنيـ كيمػػو حػالوة فكػػؿ واحػػد أراد أف 
 خػػذ لقمتػػيف، ومػػنيـيسػػبؽ ابخػػر فمػػنيـ مػػف أخػػذ ثػػالث لقمػػات ومػػنيـ مػػف أ

 وىذه ىي أسباب التفرقة ( .  )وأخذ كاًل منيـ يسب ابخر  ،مف أخذ أربعة
فاإليثػػار: يسػػػبب المحبػػػة والوصػػػؿ ، والشػػ  والبخػػػؿ يسػػػبب : الفصػػػؿ 

 والتفرقة والعداوة والبمضاء . 
اختػػار الطريقػػة الفطريػػة السػػيمة لمجمػػع بػػيف طبقػػات األمػػة ،  فػػاهلل 

فػػذكر  فػأمر األغنيػػاء أف يػػذىبوا لمفقػراء إلػػى بيػػوتيـ ، ورغػب رسػػوؿ اهلل 
" .. ورجػػؿ ظمػػو يػػـو ي ظػػؿ إي ظمػػو :  فػػيمػػف السػػبعة الػػذيف يظميػػـ اهلل 

 تصدؽ بصدقو فأخفاىا حتى ي تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو " . 
وأمر الفقير أي يطمب ، والفقير يقوؿ : اذىػب إلػى غيػرى فأنػا أطمػب 

                                                 

 . . ٕٕ٘باب الكـر والجود واإلنفاؽ في وجوه الخير صػ  –( رياض الصالحيف ٔ
 .  ٔٚٔباب صمة الرحـ صػ  –( المرجع السابؽ ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، ويقػوؿ المنػى ألخيػو الفقيػر : أقبػؿ منػى ، فخنػؾ بػذلؾ ُتحسػف  مف اهلل 
َوالنينيِاتَ ا ، قػػاؿ تعػػالىمػػف النػػار وتحفظنػػيوتحفظػػو ،  مػػاليإلػػىأ ، وُتطيػػر 

نينينآتا ََ اِ َعنينيَااٍبااَتْ َنينيُ وَناالنينيْاَلَباَواْلِفْضنينيَ اَو اتنُيَِْفُ و نَي ٌْ نينيْ ُل َ نينيِ ذِلااللنينيِها نيَ شِّ
ٌٍا  .   (ٔ)   َلِذ

، ومػػػػا يحبػػػػو الفقػػػػراء دينػػػػًا مػػػػا يحبػػػػو األغنيػػػػاء دينػػػػًا لمفقػػػػراء اهلل جعػػػػؿ
لألغنيػػػاء ، فاإلسػػػالـ ي ينفػػػى ممكيػػػة الفػػػرد لألشػػػياء ولكػػػف ممػػػؾ مجػػػازى ، 

اِ ْ اَ نينِلااللنيِهاالنيِاي واإلنساف خميفة عميو قاؿ تعالى  ٌْ ٌْااَومثُوُل   مثنينُك
اُ ِْفنينينينيَجْلَلِفَواِ ذنينينينيه ، وقػػػػاؿ تعػػػػالى  (ٕ) ٌْ وبيػػػػذه  (ٖ) َو َْ ِفُ نينينينيوااِفنْينينينيناَ َعَلُ نينينيني

الطريقػػة الفقػػراء ي يتطمعػػوف إلػػى مػػاؿ األغنيػػاء وي ينيبونػػو وي يسػػرقونو ، 
 أمواليـ .  فيبؿ يدعوف لألغنياء أف يبارؾ اهلل ليـ 

فالفقير محؿ اإلنفاؽ .. والصدقة .. والزكاة .. فواجب احترامػو.. كمػا أف 
المسػػجد واجػػػب ايحتػػراـ .. ألنػػػو محػػؿ أداء الصػػػالة .. فنجعػػؿ الفقػػػراء تيجػػػاف 

 فوؽ رؤوسنا ي نعاؿ في أرجمنا . 
وكػػػذلؾ يعتنػػػى الحكػػػاـ بمصػػػمحة المحكػػػوميف ، والمحكػػػوميف يػػػدعوف ليػػػـ 

األمػػػػف وايسػػػػتقرار ، ويصػػػػب  تػػػػآلؼ بػػػػيف ويػػػػؤثرونيـ عمػػػػى أنفسػػػػيـ ، ويصػػػػب  

                                                 

 .  ٖٗابية  –( سورة التوبة ٔ
 .  ٖٖابية  –( سورة النور ٕ
 .  ٚابية  –( سورة الحديد ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 الحكاـ والمحكوميف . 
لسػػعادة البشػػرية  فيػػذا ىػػو المػػنيج الروحػػاني الربػػاني الػػذي وضػػعو اهلل 

 كميا. 
قػػػػد تحػػػػدثت كثيػػػػرًا عػػػػف انتشػػػػار البركػػػػات مػػػػف السػػػػماء  :إخػػػػواني فػػػػي اهلل

، والشػػجرة ثمػػرة ، والثمػػرة يبػػد ليػػا مػػف شػػجرةواألرض والمحبػػة والوفػػاء بمثابػػة ال
اء السػم فػي، ويبد ليا مف أصػؿ ثابػت فػي األرض وفروعيػا شجرة اإلسالـ ىي

، فػال جيد الدعوة إلػى اهلل  ىي، واألرض ويبد لألصؿ مف أرض ينبت فييا
مشػارؽ األرض ومماربيػا يػدعوف إلػى  فػيتييأ األرض إي عندما يخػرج النػاس 

تيـ ويقولػػوا لمنػػاس كونػػوا فاويحيػػوف حيػػاة اإلسػػالـ عمميػػًا بػػأخالقيـ وصػػ اهلل 
 ،وبكائػػو أسػػوة ،فحزنػػو أسػػوة ،أسػػوة حسػػنة تضػػحية رسػػوؿ اهلل  فػػي، ولنػػا مثمنػػا

 وخوفو عمى الناس أسوة .. الخ . 
ىذا اينتماء . ماذا  فيوفضمنا وشرفنا  فنحف ننتمى إلى سيدنا محمد 

عندما يقوؿ ماذا فعمػتـ بػديني ورسػالتي   تػركتـ الػدعوة  نقوؿ لسيدنا محمد 
فػػػال بػػػد أف     …    تػػػركتـ الجيػػػد   مػػػاذا نقػػػوؿ لرسػػػوؿ اهلل  إلػػػى اهلل 

نحاسب أنفسنا قبؿ أف ُنحاسب فاهلل قادر عمى نشر اليداية بدوف جيػد أي فػرد 
 . (ٔ) أف استعممنا منا ولكف شكرًا هلل 

                                                 

دكػػػػػا عاصػػػػػمة بمدينػػػػػة  – ٜٛٛٔ/ٔ/ٚٔيػػػػػـو األحػػػػػد الموافػػػػػؽ  –(  بيػػػػػاف بعػػػػػد الممػػػػػرب ٔ
 بنجالديش .
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  األحوال باألعمالاألحوال باألعمال  ارتباطارتباط
ٌُااْْلِذنينينيني َُةا قػػػاؿ تعػػػالي :       اَ نينينيناَتَشنينينينااَوَِيْجنينينينُراَ نينينيناَكنينينينَناَبنُينيني َُ ورَ ُّنينينيَ اَِيْلنينيني

ناُتْش ُِكونَا ُْ َِ  .(ٔ)  ُ ْ َمنَناالْلِهاَوثنيَعنىَلا

خمؽ األرض ، والجباؿ ، واألشجار، والوحوش ، والجف ،  فاهلل      
 .                          المخموقات ، ولكف فضؿ عمييا اإلنساف وكؿ
ىذه األشياء  ، ولكف قيمةاإلنساف قيمتو ليست بيذه األشياءو      

 . باإلنساف
بعث  ، ألف اهلل اف بالجيد الذي يبذلو ليذا الديفوقيمة اإلنس     

                                     .األنبياء لتحقيؽ اإليماف في حياتنا
مرض وفرح وحزف وسرور وقوة  يأتي بكؿ األحواؿ فاهلل       

ومف سنتو أنو جعؿ  سنة في ىذه الدنيا ولو قدرة ولكف هلل ، وضعؼ
أسباب وىى  واألحواؿ ليا ٓٓالدنيا دار األسباب ، وتأتى فييا األحواؿ 

 األعماؿ الصالحة والعكس.   
األحػػواؿ فصػػالح  ،فػاهلل تعػػالى ربػط األحػػواؿ باألعمػػاؿ، ي باألشػياء      

واألعماؿ ىػي كػؿ  ٓٓ، وصالح األعماؿ بصالح اليقيف بصالح األعماؿ
فخذا صمحت األعماؿ فما يصدر عػف الجػوارح  ٓٓالجوارح  ما يصدر عف

                                                 

 .ٛٙ(  سورة القصص _ ابية ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

القمػب، واألحػواؿ اهلل  فػيباليقيف  فاألعماؿ اهلل تعالى ربطيا ،يكوف صالحا
 ربطيا باألعماؿ . 

متعمقػا بػاهلل تعػالى، تكػوف الحيػاة عمػى مرضػاة  وبقػدر مػا يكػوف القمػب     
 اهلل تعالى، والعكس لو كانت الحياة عمى مقتضيات المادة واألشياء.  

 فػػيتعػػالى  ، وىػػى عبػػادة اهللاإلنسػػاف المالئكيػػة فػػيواهلل تعػػالى خمػػؽ      
 والطعػػاـ وخمػػؽ فيػػو الحيوانيػػة وىػػى مقتضػػيات الحيػػاة والتناسػػؿ ،األرض

 األرض ، ولـ يخمؽ ذلػؾ لميػر فيوخمؽ فيو ايستعداد لخالفة اهلل تعالى 
وىػػػذه األربعػػػة لػػػو أف اإلنسػػػاف ،  وكػػػذلؾ ايسػػػتعداد لنيابػػػة النبػػػوة، اإلنسػػػاف
فييػا ومػا تعػدى الحػدود وي قصػر فخنػو ينػاؿ الحيػاة السػعيدة مػف اهلل  اعتدؿ

واتو وتقيػد واإلنسػاف لػو كبػت شػي ىػذه الػدنيا فػيقيمػة  تعػالى ، ويكػوف لػو
بما فػرض عميػو مػف العبػادات تػزداد فيػو نسػبة  فييا بأوامر اهلل تعالى واىتـ

لخالفػة اهلل تعػالى والتخمػؽ بمػا  المالئكيػة وبقػدر ازديادىػا يتػدرج لالسػتعداد
 ٓٓلػػو أف يتخمػػؽ بػػو فيسػػتطيع أف يمفػػر ويػػرحـ ويسػػتر ويعفػػو  أراد اهلل 

اهلل تعالى كما كػاف  وبيذا يتدرج لنيابة النبوة ويقدر عمى القياـ بالدعوة إلى
فيترقػػى فػػي ىػػذه  ، األمػػة بػػؿ وكمػػا أمػػر اهلل تعػػالى تمػػؾ يػػدعو، النبػػي 
 .النسبة
لنيابة الرسػوؿ األمة  واهلل تعالى بعد أف ختـ سمسمة النبوة ، اختار ىذه    
 ٓٓ األمػػور األربعػػة ،  ولػػو أف اإلنسػػاف بػػذؿ طاقتػػو واعتػػدؿ فػػي ىػػذه
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 والعكػػس لػػو لػػـ يبػػذؿ اإلنسػػاف فيصػػب  لػػو عنػػد اهلل تعػػالى درجػػات عميػػا،
بايعتػػػداؿ ، وضػػػيع طاقتػػػو فػػػي غيػػػر مػػػا يحػػػب اهلل تعػػػالى ، يضػػػؿ وينػػػزؿ 

ي نفسػو ، يكوف سببا لمفسػاد فػي األرض وي يظمػـ إ لدرجة الحيوانية ، وىنا
ِْياالَنينِسا فقد قاؿ تعالى:  اَواْلَ ْمِ اِبَناَكَِفنيَ ْتا َتني َ ااْلَفَِفنُدآتااْل ني ِّ ََ َظ

اتنَيْ ِ ُعونَا ٌْ َُ ُلوااَلَعْل ُِ َِ ٌَُا نَيْعَضااْلِايا  . .(ٔ)  لُِذِاتَ 

وىػػػو الصػػػراط  وسػػػنة نبيػػػو  أمػػػا سػػػير اإلنسػػػاف عمػػػى مػػػنيج اهلل      
 قضػػػػػػػاء الحاجػػػػػػػات البشػػػػػػػرية المسػػػػػػػتقيـ فيكػػػػػػػوف بالقصػػػػػػػد وايعتػػػػػػػداؿ فػػػػػػػي

ولكػف اهلل   وىنػاؾ سػبؿ كثيػرة ليسػت عمػى مػراد اهلل تعػالى وي ىػدى نبيػو
َِاَ نيِ ذِليا َْدِنيوا سبيال فقاؿ تعالى :  وأمتو تعالى اختار لنبيو  ُفْلاَلنيِا

نينينينينينٍَةا َ نَينينينينيْناَوَ نينينينينيِ ااثنيْا َِ َِلنينينينيني اَ   نيَعنينينينينيِِناَوُ نينينينينيْ َمنَنااللنينينينينيِهاَوَ نينينينينينا َ نَينينينينيْناِ نينينينينيَ اِ ىَلااللنينينينينيِها
ْشنيني ِِكوَا ُُ نا نينينثِْ ُعوَُا وقولػػو تعػػالى:  ،(ٕ)   اْل ًُ َوَ ْناَلنينيَاااِصنيني َاِسياُ ِْفنينيَجِ ذ

ا ٌْ اَوْصنينينينُكٌا نينينيِهاَلَعْلُ نينيني ٌْ َِنينيني اَ نينينيِ ذِلِهاَذِلُ نينيني ا ٌْ نينينيُ َلا نيجنيَفنينينيْ َقاِ ُ نينيني َوَ اثنيْجِ عنينينيواْاالِفُّ
،  وىػػػػػػػذا الصػػػػػػػراط ي يكػػػػػػػوف إي بمراعػػػػػػػاة حيػػػػػػػاة النبػػػػػػػي  (ٖ)   ثنيجنيُ نينينينينينينيونَا

نينينا الصػػراط ، قػػاؿ تعػػالي :  والشػػيطاف لعنػػو اهلل يقػػؼ أمػػاـ ذلػػؾ َُ فنينينَلا َِ 

                                                 

 .ٔٗ(  سورة الرـو _ ابية ٔ
 ٛٓٔ(  سورة يوسؼ _ ابية ٕ
 .ٖ٘ٔ(  سورة األنعاـ _ ابية ٖ
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ٌَا ُُِْفَجِ ذ اِص َاَسَ ااْل ْناَبٌُْ َْ َْْوتنيَجِِنا َفنيُع  َ
.. ولو سار اإلنسػاف وراء (ٔ)  

   الشيطاف ، فخنو يسوقو حتى ييوي بو إلى الياوية.
وخػرج ودعػا  مثممػا ضػحي النبػي  نحف نخرج فػي سػبيؿ اهلل تعػالي      

وفػي خروجنػا ىػػذا  التشػبو بػالنبي  النػاس هلل تعػالي ، فػنحف نحػاوؿ فقػط
 .   الطريؽ طريؽ النبي  نخرج أنفسنا عف إتباع السبؿ ونعرؼ

ا إلػػي منزلػة  ويجػب مػف مواصػػمة الجيػد حتػى المػػوت فنصػؿ      ْْ ِْ نيني َوا
 نينينينينينيَغاََتنُينينينينينيوُثْ اَ  ْاَو َ نينينينينينيُجٌا  وقولػػػػػػو: ، (ٕ)   اتَْأثِذنينينينينينيَ ااْلَذِ نينينينينينيوُارَ نْينينينينينيَ اَ نينينينينينيَّْتا
ُُونَا  .(ٖ)    ُِّْفِل

سيؿ ويسير،  واإلنساف فيػو  بيف لنا الحالؿ والحراـ ، والديف واهلل      
 . يحتاج إلي التربية ، وذلؾ بالتدريب والتدرج

، فالبد أف يدرب نفسػو واإلنساف لو في الدنيا حاجة، ولو فييا شيوات     
حتػػػى يأخػػػذ الحاجػػػة بقػػػدر الضػػػرورة ، فػػػال تممبػػػو شػػػيواتو ،  مػػػرة بعػػػد مػػػرة،

يحضػػر لمنبػػي المػػاء   بكػػر فتصػػب  الحيػػاة بسػػيطة وسػػيمة ، فيػػذا أبػػو
 ". : " كاف يكفي الماء ، فينا قاؿ النبي مخموطا بالعسؿ

                                                 

 .  ٙٔ( سورة األعراؼ _ ابية ٔ
 .ٜٜ(  سورة الحجر _ ابية ٕ
 . ٕٖٔ(  سورة البقرة _ ابية ٖ
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الضػرورة ألف المػاء وحػده  مع أف ىذا ليس حراما ولكػف الحاجػة بقػدر     
 يدفع العطش أما العسؿ فينفع كطعاـ.

، لكػػػػػف أميػػػػػر  الصػػػػػحابة فػػػػػي زمػػػػػف عمػػػػػر  اهلل تعػػػػػالي فػػػػػت  عمػػػػػي     
حيػػاتيـ فػػي الطعػػاـ والشػػراب  المػػؤمنيف عمػػر أوصػػاىـ أي يميػػروا مسػػتوي

ويسػػأؿ  المدينػػة ييػػتـ بيػػـوالمركػػب والمسػػكف ، حتػػى الػػذي يرسػػميـ خػػارج 
عػػػف سػػػػيرتيـ وأحػػػواليـ ، ويتقصػػػػى فػػػي ذلػػػػؾ مػػػف الرعيػػػػة ، بػػػؿ ويحاسػػػػب 

اعوجػاج ، بػؿ لمػا أرسػميـ قػاؿ: المدينػة خيػر ليػـ لػو  عمالو إذا ظير فييـ
 كانوا يعمموف.

وكثػػر مػػف دخػػؿ فػػي ايسػػالـ ، تػػدرج بيػػـ  ولكػػف لمػػا جػػاء عثمػػاف      
 في مستوي حياتيـ .

، مػػػا كانػػػا يعػػػامالف النػػػاس عمػػػػي ر رضػػػي اهلل عنيمػػػافػػػأبو بكػػػر وعمػػػ      
المناسب ليـ ، وبحسب السػبؽ فػي الػديف ، ومػف لػو  قرابتيـ ، بؿ أعطوىـ

  فيو جيد
 . عمي أساس حاجات الناس فسيدنا أبو بكر قسـ العطاء     
أكثػر  وسيدنا عمر قسـ عمػي أسػاس السػابقيف األولػيف فػأعطي أسػامة     

مػػع أف  أيػػف منػػو ابنػػي   مػػف ابنػػو عبػػد اهلل وقػػاؿ: ىػػذا حػػب رسػػوؿ اهلل 
 ابف عمػر كػاف مػف العممػاء ولكػف الراتػب لػـ يكػف لمعمػـ ألف الػدنيا كميػا ي
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تسػػاوي تفسػػير آيػػة أو حػػديث بػػؿ الراتػػب لحػػبس الوقػػت وسػػد حاجاتػػو وعنػػد 
 تمو.مع مف قا ، قاؿ: ي يتساوى مف قاتؿ مع النبي  سيدنا عمر لمسبؽ

فقد عامؿ الناس عمػي أسػاس قػرابتيـ ، ألف ليػـ  عثماف  أما سيدنا     
فجعميػـ  ليػـ رحمػا يبػد أف أرعاىػا ، حقوقػا عميػو فقػرب أقربػاؤه وقػاؿ : إف

 . المسمميف عماي لو في األمصار، واستعمميـ في شئوف
 لكف ما الفرؽ بيف الترتيبيف   

 عثمػػاف رضػػي اهلل عػػنيـ  ترتيػػب أبػػي بكػػر وعمػػر ، وترتيػػب سػػيدنا     
 الشػيخاف أبػو بكػر وعمػر رضػي اهلل عنيمػا سػارا بالنػاس عمػي مػزاج     

 الشرع لقرب عيدىـ بالنبوة.
حػػدود الشػػرع ، وذلػػؾ  فقػػد سػػار بالنػػاس عمػػي وأمػػا سػػيدنا عثمػػاف      

 .  بسبب كثرة الداخميف مف غير العرب في اإلسالـ
الشػرع ، حتػى يتوصػؿ إلػى يبػد أف يعػيش عمػى حػدود  لػذلؾ فالمسػمـ     

الحػػػدود قػػػد يخػػػرج إلػػػى الحػػػراـ  ألف اإلنسػػػاف لػػػو زاد عػػػف، مػػػزاج الشػػػرع 
َِلني ا   :فيخسر الدنيا وابخرة ولذلؾ قاؿ  االلنيَها ُْ َوِ َ االَْنِساَ ني اتنَيْع ني

َِلني ا ٌََ اا َ َلَبا َأْناِ ِهاَوِ ْناَ َصن نَيْجُهاِ جنيْ َُ ٌ ااْس نيِهاَ ْ ٍ ا َِجْناَ َصن َُهاَخذنيْ َِ َوْ 
ِْف َانُا ُّْ نيَذناَواْْلِخ ََةاَذِلَ اُلَوااْلُْ   .  (ٔ)  َخِِفَ اال

                                                 

 . ٔٔابية  –( سورة الحج ٔ
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عمى حػػدود الشرع  فمو سار رجؿ عمى مزاج الشرع ، فأويده يعيشوف     
أما لو سار رجؿ عمى حدود الشػرع فيمكف  ٓٓلو زادت معيـ الدنيا 

                                            .ألويده ، أف يتعدوا الحدود
 لذلؾ حدث مع الشيخ إنعاـ الحسف، أف رجال تاجرا سمع الكػالـ      

عف حدود الشرع ومزاجو وىو رجؿ يحج ويصمي فجاء لمشيخ ، وقاؿ: 
 بعد موتي بؿ في حياتي   . أويدي لـ يخرجوا عف الحد

 فقاؿ لو الشيخ: ابعثيـ يخرجوا أربعة أشير أو شيريف أو شيرا      
 حالة سكر  .  في، حتى دخؿ عميو ابنو مرة  فرفض
 .أشػػػػػػػػػػير فأصػػػػػػػػػػب  فػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػباح ورتػػػػػػػػػػب ابنػػػػػػػػػػو ليخػػػػػػػػػػرج أربعػػػػػػػػػػة     
سػػميماف بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف مػػرواف لمػػا حضػػرتو الوفػػاة جمػػع العممػػاء      

فػػى أمػػر الخالفػػة ، فقػػالوا لػػو :  لػػو أردت أف تمقػػي اهلل  وأخػػذ يستشػػيرىـ
لرجػػػؿ ذي ديػػػف ، وي ييمنػػػؾ  تعػػػالى راضػػػيا عنػػػؾ ، فأوصػػػي بعػػػد موتػػػؾ

وصية تقرأ بعػد  ، فينا أوصي لعمر بف عبد العزيز رحمو اهلل ، فى األخوة
 وفاتو ، ولسميماف بف عبد الممؾ أخ اسمو ىشاـ كاف يتوقػع أف يكػوف ىػو

ىشػػاـ يتوقػػع أف  الخميفػػة ، ولكػػف بعػػد وفاتػػو فػػي المسػػجد فتحػػت الوصػػية،
ولكػف لمػا بػايعوا لالسػـ  قػع ىػذا، وعمػر رحمػو اهلل ي يتو  يكوف ىػو الخميفػة

قبػػػؿ أف يقػػػرؤوه بعػػػدا لسػػػماع بكػػػى عمػػػر بػػػف عبػػػد العزيػػػز ووقػػػع مػػػا تحممػػػو 
بػف عبػد العزيػز إمػاء وعبيػد  وكػاف عنػد عمػر قػدماه ، وحمػؿ حتػى أجمسػوه
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الممػؾ :  بيػت المسػمميف ثػـ قػاؿ لفاطمػة بنػت عبػد فػيأعػتقيـ وأدخػؿ مالػو 
أسػػتطيع أف أقػػـو بحقوقػػؾ لػػو شػػئت أف تمحقػػي بأىمػػؾ فػػاذىبي ألنػػي قػػد ي 

مػػاؿ عنػػدي   فأبػػت أف تفارقػػو ووافقػػت أف يػػدخؿ المػػاؿ فػػي  لعػػدـ وجػػود
العزيػز رحمػو اهلل تعػالى ، كػاف يقػـو بالميػؿ  وعمر بف عبد خزانة المسمميف

زمنػو توقفػت الجزيػة مػف كثػرة  يدعو ربو ليصم  اهلل حكاـ المسمميف ، وفى
عميػػو أف  ؿ أمػػره ، فأشػػارواأو  فػػياإلسػػالـ ، فخمػػت الخزينػػة  فػػيالػػداخميف 

يضػػع شػػروطا لإلسػػالـ ألف أىػػؿ الكتػػاب كػػانوا يػػدخموف اإلسػػالـ ، فتسػػقط 
الخزينػػة إي درىػػـ واحػػد مػػا  فػػيفقػػاؿ ليػػـ : واهلل لػػو لػػـ يكػػف  الجزيػػة عػػنيـ

فكانػػت حياتػػو بسػػيطة،  وأمػػواليـ كأموالنػػا فعمػػت شػػيئا ، فػػدماؤىـ كػػدمائنا ،
وخمسػة أشػير ، وكػاف يقػيـ  سػنتيفوكذلؾ حيػاة أىمػو، وبقػى عمػى الخالفػة 

 ذات يػـو جػاءت عجػوز تريػد قصػر الخالفػة ، وكػاف فػي حمػص بسػوريا،
 ىػذا الكػوخ فػيىنػاء ورخػاء ، فقػاؿ ليػا النػاس : الخميفػة  فػيأىػؿ حمػص 

أميػر  أمػور البيػت، فقالػت ليػا: أريػد زوجػة فػيتعمػؿ  فدخمت فوجدت امػرأة
 خذت تػتكمـ مػع زوجػة عمػر، فتحيرت المرأة، وأالمؤمنيف   فقالت ليا: أنا

) رحمو اهلل ( وكاف عمر يصػم  سػقؼ البيػت،  ومػف لحظػة وأخػري ينظػر 
زوجتػػو، فقالػػت المػػرأة : ذلػػؾ األجيػػر لػػيس رجػػؿ صػػال  ألنػػو ينظػػر  إلػػى

فػازدادت حيػرة ، وقالػت: لمػا يعمػؿ بيػده  إليؾ، فقالت: ىو أميػر المػؤمنيف 
ذه الحيػاة، لػـ يكػف ىػ مع أف الشعب فى راحة وىنػاء   فقالػت: لػو لػـ يختػر
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وتممبػػوا  ،والصػػحابة اإلجػػالء لمػػا ذىبػػوا إليػػراف، الشػػعب فػػى راحػػة وىنػػاء
عمييـ، فقالوا: كيؼ تممبػوا عمينػا: مػع أنيػـ عػرب فقػراء ضػعفاء  فقيػؿ ليػـ 

إلػػى أجسػػاميـ ومالبسػػيـ، بػػؿ لقػػوتيـ الداخميػػة، فيػػـ: فرسػػاف  : ي تنظػػروا
اإليمػاف والصػفات اإليمانيػة ، ولػـ بقػوة  بالنيػار رىبػاف بالميػؿ ، فيػـ خرجػوا

، ولكػف غيػرىـ  عػف النبػي  يتػأثروا بمػا عنػدىـ لعمميػـ أنيػـ ابتعثػوا نيابػة
رحمػو وعمػر بػف عبػد العزيػز)  ، تػأثروا بيػـ، وأعجبػتيـ حيػاتيـ وبسػاطتيـ

لكػػـ مػػف المػػاؿ  ( جمػػع قبػػؿ وفاتػػو أويده وبناتػػو، وقػػاؿ ليػػـ: مػػا تركػػت اهلل
 ، ولو أردت لفعمت ، وقد عممتكـ الديف فقالوا:شيئا مثؿ المموؾ السابقيف 

رضينا   أما أقرباؤه، فقالوا: كيػؼ تتػرؾ أويدؾ دوف مػاؿ   فقػاؿ ليػـ قولػة 
مػا ضػيعت ليػـ حقػا، ومػا أعطيػتيـ حقػوؽ ابخػريف ، ولقػد أديػت : عجيبػة

يكونوا صالحيف ، فاهلل يتػولى الصػالحيف ، ولػو  ماليـ مف حػؽ عمىأ ، فخف
وبعػد وفاتػو   !!الػدنيا ىمكػوا ىػذا فػال أبػالى فػى أى أوديػةكػانوا عمػى غيػر 

أويدنػا فقػراء ،  قسػموا اإلرث وكػاف قمػيال جػدا ، ولػيس معنػى ىػذا أف نتػرؾ
ولكف يبد مف تركيـ عمى صفات ويقػيف مػف أف اهلل تعػالى لػف يضػيعيـ ، 

اَوْلَذْلَشااْلِاتَ اَلْواثني َُكنيواْاِ نيْ اخَا وكما قاؿ تعالى:  صالحوف ألنيـ ٌْ ني َِ ْلِف
ا ًْ ِْت ا نيْلَذجنيُ وااالّلَهاَوْلذنيُ وُلواْافنيْوً اَ  ٌْ َِ ََِلْذ  .(ٔ) ُذرِّتًْ اِضَعن ًناَخنُ واْا

                                                 

 .ٜابية  –( سورة النساء ٔ



 

 

 
       

 

  090 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  :يرتب الديف عمى ترتيب الدنيا ولذلؾ يقوؿ الشاعر لمف

 ديننا يبقى وي ما نرقع فال           نرقع دنيػانا بتمزيؽ ديننػا
األمػواؿ سػبب  غيػر الػديف   فكانػتوكـ مػف أبػاء تركػوا أويدىػـ عمػى 

  ىالكيـ ، وتنازعيـ ، وتقاتموا عمييا ، حتى ضيعتيـ.
بعػد عمػر بػف عبػد العزيػز ، فممػا رأى  وتػولي ىشػاـ بػف عبػد الممػؾ ،

أختػو ، فقالػت :  بيت الماؿ لـ يكف فيو شيء ظف أف عمر أخػذه ،  فسػأؿ
المرفػػة ،  تمػػؾ فػػيقالػػت :  مػػا تػػرؾ شػػيئا   فقػػاؿ ليػػا : وأيػػف كػػاف يبيػػت  

بريقػػا وحػػبال معمقػػا وبعػػض األشػػياء، فػػدخؿ ولػػـ سػػأليا   يجػػد إي فراشػػا وا 
أمػػػور  فػػػيتعػػػالى وكػػػاف قميػػػؿ النػػـو وفػػػى النيػػػار  فقالػػت: كػػػاف يصػػػمي هلل

حياتػو ،  فيوقالوا : ما عرفناه  المسمميف ، وكاف يخاؼ اهلل   فبكوا جميعا
وأراضػػييـ ،  ففػػي حياتػػو أقػػاـ العػػدؿ فػػي النػػاس ، ورد أمػػواؿ  الياشػػمييف

 .   وحؿ قضايا المسمميف
العػػػػدؿ  إقامػػػػة المسػػػػمميف عمػػػػى فػػػػيوىشػػػػاـ بػػػػف عبػػػػد الممػػػػؾ تفكػػػػر 

واإلنصػػػػاؼ ، فػػػػولى أويد عمػػػػر بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز )رحمػػػػو اهلل( فيػػػػـ أجػػػػدر 
ميف ، وبعد سػنوات العدؿ واإلنصاؼ ، فويىـ مناصب المسم الناس بخقامة

ينفقػػوف مػػع فقػػرىـ ، وأويد الممػػوؾ كػػانوا  كػػاف أويد عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز
بدمشػػؽ ،إذف التمتػػع بقميػػؿ  يتكففػػوف النػػاس عمػػى أبػػواب المسػػجد األمػػوي

، والػػديف تضػػحيات  ابخػػرة فػػيالػػدنيا يػػورث اإلنسػػاف التمتػػع بكثيػػر الػػنعـ 
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نيَلاَصنينِ نًا قػاؿ تعػالى  ومجاىػدة ، ولكػف بعػد ذلػؾ حيػاة طيبػة ، ُِ َِ َ نيْ ا
ا ٌْ اَ ْ نيَ ُل ٌْ َُ ِ ْ اذََكنيٍ ا َْوا ُ نيًني اَوُلنيَواُ نيْوِ ٌ ا نيَلَُْمِذذنيَنيُهاَ ذنينًةاسَذِّ نيً اَولَََْجني ِتنَيَني

ُلونا َُ  .(ٔ)   َِأْ َِفِ اَ ناَكن ُوااتنَيْع

سػػبيؿ اهلل مػف أصػػحاب المناصػػب ،   فػيمػثال لممجاىػػدة :رجػؿ خػػرج      
األصػؿ  ثالثػة أصػناؼ وحمػوى مثػؿ ذلػؾ ، وىػو فػيوكػاف يقػدـ لػو الطعػاـ 

 فػػػييقػػػدـ لػػػو سػػػبعة أنػػػواع ومػػػف الفاكيػػػة ، ومػػػف الحمػػػوى الكثيػػػر، فيػػػو ىنػػػا 
بيتػو يقػدـ لػو ثالثػة أنػواع ، وىػو يريػد خمسػة  ،  أما الػذي فػى ٓٓمجاىدة 

قرآنػو  فػي واهلل  ، وتػرؽ فيػو فػي انحطػاط ونػزوؿ ، ولػيس فػي تضػحية
ُحػُدوُد المّػِو  ثِْلني َا : فيقػوؿ سػبحانو الكػريـ ، يحػذرنا أف نتعػدى الحػدود ،

ـُ الظّػػاِلُموفَ  حتػػى يبقػػى ( ٕ)  فَػػاَل َتْعتَػػُدوَىا َوَمػػف َيَتَعػػّد ُحػػُدوَد المّػػِو َفُأْولَػػػَِئَؾ ُىػػ
َوَ نيني ا :يقػػوؿ تعػػالى، الشػػرع ي يػػأتي إي بالتػػدريج  ومػػزاج، عمػػى التقػػوى

ا َْ ُِوَاَ نَلنيني َِنينيِ ااْلَعنينينَل الَِنيْفِِفنينيِهاِ ْنااللنينيَهاَلغنينيِِنٌّا ُْ  َِجَّْننَينيناَُيَنِلنيني
ووائػػؿ بػػف  .(ٖ) 

وذكػػره بخيػػر عمػػى  كػػاف مػػف أبنػػاء الممػػوؾ ، فأكرمػػو الرسػػوؿ   حجػػر

                                                 

 . ٜٚابية  –(  سورة النحؿ ٔ
 . ٜٕٕ(  سورة البقرة ػ ابية ٕ
 .ٙ(  سورة العنكبوت _ ابية ٖ
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أنزلػوا : "   بو إلى بيتػو، لقولػو أف يكرمو فذىب منبره ، وأمر معاوية 
 .     (ٔ) " الناس منازليـ

                                                 

َمْيُمػوِف ْبػِف  بػاب فػي تنزيػؿ النػاس منػازليـ: َعػفْ  « كتػاب األدب « سػنف أبػي داود( فػي ٔ
ا َرُجػٌؿ َعَمْيػِو ِثَيػاٌب َوَىْيَئػٌة َفَأْقَعَدْتػُو َمرأ ِبَيا َساِئٌؿ َفَأْعَطْتُو ِكْسَرًة َوَمػرأ ِبَيػ َعاِئَشةَ  َأفأ  َأِبي َشِبيبٍ 

ـْ  َفَأَكػَؿ َفِقيػَؿ َلَيػا ِفػػي َذِلػَؾ َفَقاَلػْت َقػاَؿ َرُسػػوُؿ المأػِو َصػمأى المأػُو َعَمْيػػِو َوَسػمأـَ  َأْنِزلُػوا النأػاَس َمَنػػاِزَلُي
ـْ ُيْدِرؾْ  ْيُموفٌ مَ  ُمْخَتَصٌر َقاَؿ َأُبو َداُودَ  َيْحَيى َقاَؿ َأُبو َداُوَد َوَحِديثُ   َعاِئَشَة . َل

ـْ  َواْلُمػػػَراُد ِباْلَحػػػِديِث اْلَحػػػض  َعَمػػػى : اْلَعِزيػػػِزي   َقػػػاؿَ  ـْ َوَمَناِصػػػِبِي ُمَراَعػػػاِة َمَقػػػاِديِر النأػػػاِس َوَمػػػَراِتِبِي
ـْ َعَمى َبْعٍض ِفي اْلَمَجػاِلسِ  َأُبػو  َقػاؿَ  ) . قُػوؽِ َوِفػي اْلِقَيػاـِ َوَغْيػِر َذِلػَؾ ِمػَف اْلحُ  َوتَْفِضيِؿ َبْعِضِي

ـْ ُيْدِرؾْ  َمْيُموفٌ  َداُودَ    .َعاِئَشةَ  َل
َقػاَؿ َي . ُمتأِصػٌؿ  َعاِئَشػةَ  َعػفْ  َمْيُمػوُف ْبػُف َأِبػي ُشػَبْيبٍ  أِلَِبي َحػاِتـٍ الػرأاِزيِّ  َوِقيؿَ  : اْلُمْنِذِري   َقاؿَ 

  . اْلُمْنِذِريِّ  اْنَتَيى َكاَلـُ 
ػا َقػْوؿُ  ُمْسػِمـٍ  ِفي ُمَقدَِّمِة َشػْرِح َصػِحي ِ  النأَوِوي   َوَقاؿَ  ِفػي ُخْطَبػِة  ُمْسػِمـٍ  ِفػي َفْصػِؿ التأْعِميػِؽ : َوَأمأ

َأَمَرَنػا َرُسػوُؿ المأػِو َصػمأى المأػُو : َأنأَيػا َقاَلػتْ  -َرِضػَي المأػُو َعْنَيػا  - َعاِئَشػةَ  ِكتَاِبػِو َوَقػْد ُذِكػَر َعػفْ 
ـَ  َفَيػػَذا ِبػػالنأَظِر ِإَلػػى َأفأ َلْفَظػػَو َلػػْيَس َجاِزًمػػا َي َيْقَتِضػػي  َأْف ُنْنػػِزَؿ النأػػاَس َمَنػػاِزَلُيـْ  -َعَمْيػػِو َوَسػػمأ

ِتِو َوِبػػالنأَظِر ِإَلػػى َأنأػػُو اْحػػَتجأ ِبػػِو َوَأْوَرَدُه ِإيػػَراَد ا ػػَواِىِد َيْقَتِضػػي ُحْكَمػػُو ِبِصػػحأ أْلُُصػػوِؿ َي ِإيػػَراَد الشأ
ِتِو ، َوَمػػَع َذِلػػَؾ َفَقػػْد َحَكػػـَ  ـُ َأُبػػو َعْبػػِد المأػػوِ  ُحْكَمػػُو ِبِصػػحأ اْلَحػػاِفُظ ِفػػي ِكتَاِبػػِو ِكتَػػاِب َمْعِرَفػػِة  اْلَحػػاِك

ِتِو َوَأْخَرَجػوُ ُعُموـِ ا ُسػَنِنِو ِبِخْسػَناِدِه ُمْنَفػِرًدا ِبػِو ، َوُذِكػَر َأفأ  ٘ٛٔص  ِفػي َأُبػو َداُودَ  ْلَحِديِث ِبِصحأ
ـْ ُيْدِرْكَيا. َمْيُموُف ْبُف َأِبي ُشَبْيبٍ  َعاِئَشةَ  الرأاِوَي َلُو َعفْ   َوَل

ػاَلحِ  َقاَؿ الشأػْيخُ  ـٌ َقػْد َأْدَرؾَ  ُودَ َأُبػو َدا َوِفيَمػا َقاَلػوُ  اْبػُف الصأ اْلُمِميػَرَة ْبػَف  َنَظػٌر ، َفِخنأػُو ُكػوِفُي ُمتََقػدِّ
التأَعاُصػػُر َمػػَع ِإْمَكػػاِف التأاَلِقػػي َكػػاٍؼ ِفػػي  ُمْسػػِمـٍ  َوِعْنػػدَ  َعاِئَشػػَة ، َقْبػػؿَ  اْلُمِميػػَرةُ  َوَمػػاتَ  ُشػػْعَبَة ،

ْدَراِؾ ، َفَمػػْو َوَرَد َعػػفْ  ـْ َأْلػػؽَ َأنأػُو  َمْيُمػػوفٍ  ثُُبػوِت اإْلِ اْلَجػػْزـُ ِبَعػػَدـِ  أِلَِبػػي َداُودَ  اْسػػتََقاـَ  َعاِئَشػةَ  َقػػاَؿ َلػػ
  . ِإْدَراِكِو َوَىْيَياَت َذِلَؾ . اْنَتَيى

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=9147&lang=&bk_no=55&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8253&idto=8732&lang=&bk_no=55&ID=1736
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8253&idto=8732&lang=&bk_no=55&ID=1736
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11970
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11970
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
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حتػى ي يسػأموا  ، نشػؽ عمػى النػاس ي، الػدعوة إلػى اهلل فػي أوؿ أمػر     
،  ولػذلؾ عمػييـ أمػر الػديف فصػعب، ألف النػاس ألفػوا المعاصػي  ، ويممػوا

 عميؾ خمس صموات: فقاؿ لو بعض الناس ، في رمضاف  أسمـ نصراني
: فقػػاؿ ، قػػرآف قػػراءة و ، وأذكػػار  رمضػػاف ، وصػػياـ ، وتػػراوي ، وقيػػاـ ليػػؿ 

ولكػف لػو جػاءوا معػو  ، فارتػد ، فأنػا ي أسػتطيع ، كاف ىذا ىو اإلسػالـ إف
فػي  وىػذا الشػخص كػاف فػى سػفر ولػو الخيػار، لثبػت بػخذف اهلل ، بالتػدريج 
 .بدؿ أف يضمطوا عميو ،اإلفطار
أسػتطيع  ي :فقػاؿ، كػذلؾ رجػؿ آخػر مػدمف خمػر خػرج مػع الجماعػة      

، بكػػي هلل ودعػػاه أف ي بػػأس فممػػا تػػأثر بػػأحواليـ  : فقػػالوا لػػو ،تػػرؾ الخمػػر
فيػذه حكمػة بالتػدريج حتػى  ٓٓوبنفسػو كسػر الزجاجػة  ،تػرؾ الخمػريوفقو ل
َكنيَاِلَ اُكَنيُجٌا   :،  فقػاؿ قرآنػو فػيوقد أخبرنػا اهلل تعػالى بيػذا  ، يفيـ

ا نيَج نيذنيَنينينينيواْاِ ْنااللنينينينيَهاَكنينينينينَناِبنَينينيني ٌْ َِلنينينينيْذُ  نينينينيْ االلنينينينيُها َُ لنينينينيونَا ِّنينينيني افنيْ نينينينيُلاَ  َُ  (ٔ)  ناثنيْع

والنػػاس عػػواـ وي ، والفػػتف فييػػا كثيػػرة ، أف بالدنػػا بػػالد العجػػـ  وبػػاألخص
وأخػذوا ، وكػذلؾ جماعػة خرجػوا ،  األمور فال بأس في مثؿ ىذه، يفيموف 

                                                                                                                         

ـُ َعػِف  َبػزأارُ الْ  َىػَذا َقػْد َرَواهُ  َعاِئَشػةَ  َوَحػِديثُ  : النأَوِوي   َقاؿَ  ِفػي ُمْسػَنِدِه َوَقػاَؿ َىػَذا اْلَحػِديُث َي ُيْعَمػ
ِمػْف َغْيػِر َىػَذا  َعاِئَشػةَ  ِإيأ ِمػْف َىػَذا اْلَوْجػِو ، َوَقػْد ُرِوَي َعػفْ  -َصمأى المأػُو َعَمْيػِو َوَسػمأـَ  -النأِبيِّ 

 )عوف المعبود (. اْلَوْجِو َمْوُقوًفا . اْنَتَيى
 .ٜٗ_ ابية (  سورة النساءٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

فممػػا ، تقيػة ورعػة  فخػرج وزوجتػو ، الخػروج فػيمعيػـ رجػال رغبتػو زوجتػو 
، أبػػػوكـ غيػػػر موجػػػود : قػػػالوا ليػػػـ  ، جػػػاء العيػػػد أويد الجيػػػراف فػػػي الشػػػارع

فػأميـ رغبػتيـ فػي الجنػة  اؾ مالبس جديدة ، فشػكوا ذلػؾ ألميػـ ،وليس ىن
يبمػي الثيػاب ، وي يفنػي الشػباب ، فخػرج األطفػاؿ  والنعيـ المقيـ ، وفييا ي

: لنػػا ابخػػرة وفييػػا جنػػة لنػػا ،  وذىبػػوا إلػػى األطفػػاؿ ابخػػريف ، وقػػالوا ليػػـ
طفػاؿ قػالوا : األ خرجو أبونا ليأتي بالجنة ، فينا وذلؾ بسبب الخروج الذي

 ، أمػي لمػاذا ي يػذىب أبونػا ويػأتي بالجنػة مثممػا ذىػبألمياتيـ األخريػات
ولما رجع آباؤىـ ، النساء قمف لمرجاؿ األويد لػـ يفرحػوا   الف وترؾ أويدهف

وحكوا ليـ األمر، وقمػف لمػاذا ي تخرجػوف فػي سػبيؿ اهلل مثممػا يفعػؿ  بالعيد
لزيارة الرجاؿ الذيف عػادوا مػف الخػروج ، فسػألوىـ  الجيراف   فذىب رجاليـ

فينػا النسػاء اجتيػدف ، وأخػرجف  عف أحواليـ ، وبفضؿ اهلل تشػكموا معيػـ ،
 الرجاؿ.

وسػخطو ، ونخػرج إلػى  ونفكر كيؼ نعصـ أنفسنا مف غضب اهلل      
 مرضات اهلل ورضوانو ، فيثبتنا اهلل عمى الصراط المستقيـ.

الجيد ، بخذف اهلل نجتيد حتى الموت ، نموت فػي ىػذا  إذا قمنا عمى      
األعمػاؿ.. وصػمى الميػـ عمػى سػيدنا محمػد  الجيػد ، نكػوف مسػتعديف لكػؿ

 وعمى آلو وصحبو وسمـ.
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  تصحيح المفاىيةمتصحيح المفاىيةم
نينينينيَلاَصنينينينينِ نًاِ نينينينيْ اذََكنينينينيٍ ا َْوا ُ نيًنينينيني اَوُلنينينينيَواُ نينينينيْوِ ٌ ا قػػػػاؿ تعػػػػالى      ُِ َِ َ نينينينيْ ا

ُلونا َُ ا َِأْ َِفِ اَ ناَكن ُوااتنيْع ٌْ اَ ْ َ ُل ٌْ َُ  . (ٔ)  نيَلَُْمِذذنيَُْهاَ َذنًةاسَذَِّ ً اَولَََْج ِتنيَني

صالح اإلنساف في الدنيا وابخرة ، اجتماعيًا ، انفراديػًا ، مبنػى عمػى 
، أي يسػػػتعمؿ نفسػػػو ومالػػػو حسػػػب  أف ينفػػػؽ نفسػػػو ومالػػػو لرضػػػاء اهلل 

، وبػػػذلؾ تنػػػزؿ الرحمػػػػة ، وترفػػػع المشػػػػاكؿ ،  أوامػػػر اهلل وطريػػػؽ النبػػػػي 
ويرتػػػاح فػػػي القبػػػر وينػػػاـ نومػػػة العػػػروس ، ويسػػػيؿ عميػػػو يػػػـو القيامػػػة ، ثػػػـ 

جنيُ نيوَنا يدخؿ الجنة يتػنعـ إلػى األبػد قػاؿ تعػالى  ُُ ااْل َْ ِِني ََنيِ االنيِِتاُو َْ َ ًنيُلاا
نرٌا ََ نا َ ني ََ نينٌرااِ ذ ََ نيُهاَو َ ني ُُ نينٌراِ نيْ النيََبٍاَلَْاتنَيجنيَغذنينيْ اسَْع ََ َْنيْنِامِ نيٍ اَو َ ني ِ نيْ اَ نينٍاا

نينيناِ نينيْ اُكنينيلِّا ََ اِ ذ ٌْ نينيّفً اَوَبنُيني ََ ََِِفنينيٍلاُ  نينينٌراِ نينيْ ا ََ ِ نينيْ اََخنينيٍ النينيْاٍةالِلْشنينينرِِ َواَو َ ني
ٌْآتاالَنينينرِا نينيْ اُلنينيَواَخنلنيني َُ اَك ٌْ نيني نيني َاِتاَوَ ْغِفنيني ٌَةاِ نينيْ اَر ِّ َُ ذُنينينًااالًْ َوُ نينيُ وااَ نينينًااْحَِ

ا ٌْ  .  (ٕ)  نيَ ْطَما َْ َعنَاُل

  ظير الفساد في البر والبحػر ، فاجتيػد النبػي   قبؿ بعثة النبي 
وكػػوف البيئػػة ، وبتمػػؾ البيئػػة قػػاـ الجيػػد ، وبالجيػػد ظيػػرت الحيػػاة الطيبػػة ، 

بػػالد العػػالـ ، فالػػذيف كػػاف عنػػدىـ فطػػرة  فػػيوبيػػذه الحيػػاة انتشػػر الصػػحابة 
                                                 

 . ٜٚابية  –( سورة النحؿ ٔ
 . ٘ٔابية  –( سورة محمد ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 .   ديف اهلل  فيسميمة تأثروا ودخموا 
، وبػذؿ الػنفس فػي طاعػة  فكاف الترتيب بذؿ الماؿ فػي طاعػة اهلل 

 .   اهلل 
ولكف الترتيب الذي نحػف فيػو ابف ، لػيس صػحي  ، نبػذؿ الػنفس فػي 

ضػفدع تحصيؿ الماؿ ، نصرؼ ىذا الماؿ في تحصػيؿ شػيواتنا ، كمثػؿ ال
 ، يعيش في البئر ، ويأكؿ في البئر ، ويموت فى البئر . 

اْ َْولنينينينينينينيوَناِ نينينينينينينيَ ااَوالِْفنينينينينينينينِ ُ ونَا أخبرنػػػػػػػا عػػػػػػػف حيػػػػػػػاة الرجػػػػػػػاؿ  اهلل 
ا ٌْ َُ َِنينينينيَنيْ ا ِِجْ َِفنينينينينٍناَرِضنينينينيَيااللنينينينيُها ٌْ نينينينينِراَوالنينينينيِاتَ ااثني نيعنينينينيوُل ََ نينينينينِ  ِتَ اَواْ َْ  ََ ُُ اْل
نينينا َ نَينيْاًا ََ ِْتَ اِ ذ نينينُراَخنلنيني ََ نينيناا َ ني ََ اَ َنينينٍتاََتْنيني ِياََتْجني ٌْ اَبنُيني ْْ َِنيني ََِْنينيُهاَوَ  َوَرُضنينيواا

ٌُا  ف : فكانوا قسمي (ٔ)  َذِلَ ااْلَفْوُزااْلَعِظذ

 الػػػػػػػػػذيف تركػػػػػػػػػوا ديػػػػػػػػػارىـ لنصػػػػػػػػػرة الػػػػػػػػػديف قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى  الميػػػػػػػػػاجريف : (1
 اتنَيْ جنيغنينيوَنا ٌْ اَو َْ نينيَوابِِ ٌْ نينينِ  ِتَ االنينيِاتَ اُ ْخ ُِ نينيوااِ نينيْ اِدتنَينينرِِل ََ ُُ لِْلُفَ نيني َاِاااْل

ٌُا َُنينينينينينيُ وَنااللنينينينينينيَهاَوَرُ نينينينينينيوَلُها ُولَْنينينينينينيَ اُلنينينينينيني َ ْضنينينينينينيًغاِ نينينينينينيَ االلنينينينينينيِهاَوِرْضنينينينينينيَوا نًاَوتنَيَْ
َْنِدُفونَا  .   (ٕ)  ال

 َوالنينيِاتَ امَوْوا وىػػـ الػػذيف نصػػروا الميػػاجريف قػػاؿ تعػػالى  األنصػػػار : (2
                                                 

 . ٓٓٔابية  –( سورة التوبة ٔ
 .  ٛابية  –( سورة الحشر ٕ
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اَراَوانّينينينينينن وقػػػػاؿ تعػػػػالى  (ٔ)  َوَنَصػػػػُروا ْْ  (ٕ)  َوالنينينينيِاتَ اثني نينينينينيْو ُوااالنينينيني

 وىكذا إلى يـو القيامة . … والذي يتبعيـ اهلل يرضى عنو 
 فبذؿ النفس والماؿ يكوف عمى أربع أشياء بالتوازف : 

أي أف اإلنسػػػػػاف فيػػػػػو متطمبػػػػػات األكػػػػػؿ والشػػػػػرب  نسػػػػػبة الحيوانيػػػػػة : (1)
لنػػػا طمػػػػب ىػػػػذه األشػػػػياء فػػػػي  والنكػػػاح مثػػػػؿ الحيػػػػواف ، فأبػػػػاح اهلل 

 بو .  حدود ما أمرنا اهلل 
فاإلنسػػػػاف يخػػػػرج مػػػػف صػػػػفة الحيوانيػػػػة إلػػػػى صػػػػفة  نسػػػػبة المالئكيػػػػة: (2)

ـْ َوَيْفَعمُػػػػػػوَف َمػػػػػػا  بطاعػػػػػػة اهللالمالئكيػػػػػػة   ي َيْعُصػػػػػػوَف المأػػػػػػَو َمػػػػػػا َأَمػػػػػػَرُى
 .            (ٖ)  ُيْؤَمُروفَ 

َوِ ْذا قػػاؿ تعػػالى  ،األرض فػػي وىػػى خالفػػة اهلل  نسػػبة الخالفػػة : (3)
ِِنينينينينينيٌلآتاا رأاَخِلذَفنينينينيني ًا اَ ن َُغَِِ نينينينينيِ اِ ِنِّ وىػػػػػػذه ( ٗ) فنينينينينينَلارَ ُّنينينينينينيَ الِْل

النسػػبة مػػا أعطيػػت لممالئكػػة .. فػػيطعـ الطعػػاـ ألنػػو خميفػػة الػػرزاؽ .. 
ويستر العباد ألنو خميفة السػتار .. ويػرحـ العبػاد ألنػو خميفػة الػرحمف 
الػػرحيـ .. وُيكػػـر العبػػاد ألنػػو خميفػػة الكػػريـ .. ويعفػػو عػػف العبػػاد ألنػػو 

                                                 

 . ٕٚابية  –( سورة األنفاؿ ٔ
 . ٜابية  –( سورة الحشر ٕ
 . ٙابية  –( سورة التحريـ ٖ
 . ٖٓابية  –( سورة البقرة ٗ



 

 

 
       

 

  099 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ذا وجػػد  النػػاس خميفػػة العفػػو .. ويمفػػر لمعبػػاد ألنػػو خميفػػة المفػػور .. وا 
فيمضػػػب ويجتيػػػد إلزالػػػة البيئػػػة الفاسػػػدة ألنػػػو خميفػػػة  يعصػػػوف اهلل 

 .(ٔ)الجبار
وكػػؿ ىػػذه الصػػفات يقػػـو بيػػا بػػدوف عػػوض مػػف المخمػػوؽ ، ويقػػـو بيػػا 

 .  هلل 
ويػؤثره بالطعػاـ عمػى نفسػو   يكـر ضيؼ رسوؿ اهلل  أبو طمحة 

َِلنيني اأحػػب ىػػذا الفعػػؿ وأنػػزؿ القػػرآف  وزوجػػو وأويده ، فػػاهلل  َوتنينينيْوثُِ وَنا
ٌُا ا نَيْفِِفنينيِها َُأولَْنينيَ اُلنيني َْ ََنَصنينيٌ اَوَ نينيْ اتنُينيوَقاُ نيني اَخ ٌْ اَولنينيْواَكنينينَناِ نيني ٌْ َِ  َ نيُفِِفنيني

ْفِلُمونَا ُُ  .   (ٕ) اْل

وىػػػػذه العالقػػػػة تػػػػزداد بعػػػػد األعمػػػػاؿ ، ورضػػػػاء اهلل بقػػػػدر األعمػػػػاؿ ، 
وايرتقاء في األعماؿ بسبب األعماؿ ، ألف الماء إف كاف في الكأس فيػو 
ف كػػػاف فػػػي البحػػػر أو الخػػػزاف فيػػػو مػػػاء ، ولكػػػف يختمػػػؼ المقػػػدار  مػػػاء ، وا 

درجػػػػات ، وغضػػػػبو درجػػػػات ، وكممػػػػا زاد  والنػػػػوع ، فكػػػػذلؾ رضػػػػاء اهلل 
 عقوبتو ، وكمما زاد رضاه زادت الدرجات فى الجنة . غضبو زادت 

بػػػيف لنػػػا الوعػػػد عمػػػى األعمػػػاؿ الصػػػالحة ، وبػػػيف لنػػػا الوعيػػػد  واهلل 
مػػػا جعػػػؿ الجػػػزاء فػػػى الػػػدنيا مثػػػؿ  عمػػػى األعمػػػاؿ غيػػػر الصػػػالحة ، اهلل 

                                                 

 .ٚٚٔصػ  –باب مقصد األمة  – (  انظر كتابنا كممات مضيئة في الدعوة إلى اهلل ٔ
 . ٜابية  –( سورة الحشر ٕ
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ابخرة مثاًل : رجػؿ قتػؿ نفسػًا أو اثنػيف أو ثالثػة ولػو قتػؿ مائػة نفػس فيقتػؿ 
َ نيْ افنيجنيَلا نَيْفِفنينًا فى ابخػرة األمػر يختمػؼ قػاؿ تعػالى  مرة واحدة ، ولكف

ذعنينينًاَوَ نينيْ اَ ْ َذنَلنينينا ِ غنينيْنِا نَيْفنينيٍسا َْواَ َِفنينينٍدآتاا رأاَ َ َأَّْننَينينافنيجنينيَلاالَنينينَساَجَِ
ذعنينًا أطعػـ رجػاًل واحػدًا ، اهلل  ، أبػو طمحػة  (ٔ)  َ َ َأَّْنَناَ ْ َذناالَنينَساَجَِ

  أنػػػزؿ القػػػرآف فػػػي صػػػفتو فكيػػػؼ بالػػػذي يخػػػرج فػػػي سػػػبيؿ اهلل  وكػػػاف
 .   سببًا لنجاة الناس مف النار ، ودخوليـ الجنة ، كـ يتحصؿ عند اهلل 

نحػػػف ننفػػػؽ أموالنػػػا وأنفسػػػنا فػػػى  :  نسػػػبة نيابػػػة عػػػف سػػػيدنا محمػػػد  (4)
نينينيَ ا  نينيني اُ ْخ َِ نينينيْتالِلَنينينينِسا قػػػاؿ تعػػػالى   جيػػػد الرسػػػوؿ  اَخذنيْ ٌْ ُكَْنينينيُج

ََْ ِ اَوثنيْوِ َُوَنا ِنلْلهِا ُُ َِِ ااْل ْوَنا ََ ْعُ وِ اَوثنيَنيْ َُ   (ٕ)  ثَْأُ ُ وَنا ِنْل

 والنيابة تشمل أمرين : 
نيابة عػف األنبيػاء السػابقيف عمػييـ السػالـ فػى بمدتػو مثػؿ  األمر األوؿ : -

اُ نيَعْذ نًا فى مصر ..  سيدنا موسى  ٌْ َتَ اَ َخنينُل ْْ ..  (ٖ)  َو ىلاَ 

 اُلوداًاَو ىلا ٌْ اَصنِ نًا  (ٗ)  . َِنٍداَ َخنُل ٌْ    (٘) َو ىلاَ ُوَداَ َخنُل

                                                 

 . ٕٖابية  –( سورة المائدة ٔ
 . ٓٔٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٕ
 . ٘ٛابية  –( سورة األعراؼ ٖ
 . ٘ٙمف ابية  –( سورة األعراؼ ٗ
 . ٖٚمف ابية  –( سورة األعراؼ ٘
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: ودائػػرة جيػده العػالـ كمػو إلػى يػػـو   نيابػة عػف النبػي  األمػر الثػاني : -
ذعنينينينينًا القيامػػػػة  ٌْاَجَِ اَرُ نينينينيوُلااللنينينينيِها ِلنينينينيْذُ  نينينينيناالَنينينينينُساِ ِنِّ ََ  (ٔ)  فنينينينيْلاتنَينينينينا َتنيُّ

، ونقضػػى حوائجنػػا حسػػب أمػػر اهلل عمػػى   فنجتيػػد فػػي جيػػد الرسػػوؿ 
 .    طريؽ النبي 

اليػػـو الػػذى يصػػمى يقػػوؿ أنػػا عنػػػدي الػػديف .. والػػذي يتبػػرع يقػػوؿ أنػػػا 
عنػػػدي الػػػديف .. وصػػػاحب المحيػػػة يقػػػوؿ أنػػػا عنػػػدي الػػػديف .. ولكػػػف الػػػديف 

 .   الكامؿ فيو القوة ، وعميو تنزؿ نصرة اهلل 
السػػػػيارة تسػػػػمى سػػػػيارة عنػػػػدما يكتمػػػػؿ فييػػػػا جميػػػػع األجػػػػزاء ... وكػػػػؿ 
المواعيػػد فػػى القػػرآف الكػػريـ عمػػى اإليمػػاف الكامػػؿ .. وبقػػدر الصػػفات التػػي 

 َوَ نْا لػـ يقػؿ ) إف اهلل مػع المصػميف ( وقػاؿ تأتى فينا تنزؿ نصػرة اهلل 

ْوِ َِوَا ُُ ُُوااَ ْناالْلَها َا  (ٕ)،الْلَهاَ َمااْل َِْل ْجِ وَاَوا ُُ َمااْل
 لماذا      (ٖ)

 ألن الصالة عمى نوعين : 
ا صػػػػػػػػالة يرضػػػػػػػػى بيػػػػػػػػا اهلل عػػػػػػػػف العبػػػػػػػػد ويعطيػػػػػػػػو الفػػػػػػػػالح  (1 ََ ا َ نيلنينينينينينينيني ْْ افنينينينينينينيني

اَخنِ ُعونَا ٌْ ٌْآتاَصغِِتِ ْوِ َُوَناوااْلِاتَ اُل ُُ  .  (ٗ)  اْل

                                                 

 . ٛ٘ٔابية  –سورة األعراؼ  (ٔ
 . ٜٔابية  –( سورة األنفاؿ ٕ
 . ٜٔابية –( سورة األنفاؿ ٖ
 . ٕ،  ٔابيتاف  –( سورة المؤمنوف ٗ
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ا صػػالة تكػػوف سػػببًا ليػػالؾ اإلنسػػاف  (2 ٌْ نينيلَِّواواالنينيِاتَ اُلنيني ََ ُُ َِنينيْ ا نيَوتنينيٌلالِْل
اتنُي َاُؤونَا ٌْ اَ نُلوَناوااْلِاتَ اُل ٌْ  وىى صالة الرياء .  (ٔ)  َصغِِتِ

 والصدقة عمى نوعين : 
 ( صدقة : مقبولة .ٔ)
 ( صػػػػػػدقة : غيػػػػػػر مقبولػػػػػػػة ، مصػػػػػػحوبة بػػػػػػػالمفأ واألذى ، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى ٕ)
 ِّا َُ ا ِنْل ٌْ فَنِثُ  َْ نااْلِاتَ امَ َُواا اثنيْ ِطُلوااَص ََ  .  (ٕ) َواْ ََذىتَنا َتنيُّ

 والصوم عمى نوعين : 
نينيناالنينيِاتَ امَ َنينيوااا ، قػػاؿ تعػػالي ( صػػياـ يوصػػؿ إلػػى تقػػوى اهلل ٔ) ََ تنَينينا َتنيُّ

اثنيجنيُ نيونَا ٌْ اَلَعْلُ ني ٌْ ََِل ااْلِاتَ اِ ْ افنينيْ ِلُ  ناُكِجَبا َُ ََِّذنُماَك ٌُاال ََِلْذُ   ُكِجَبا

 (ٖ) . 
: عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو َوَعْنُو قَػاَؿ  ( صياـ ي يوصؿ إلى شئٕ) 

ـْ ِمْف َصاِئـٍ َلْيَس َلُو ِمػْف  " : " َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ  -: َقاَؿ َرُسوُؿ المأِو  َك
ـْ ِمػػػْف قَػػػاِئـٍ لَػػػْيَس لَػػػُو ِمػػػْف ِقَياِمػػػِو ِإيأ السأػػػَيرُ  ِصػػػَياِمِو ِإيأ الظأَمػػػأُ    "، َوَكػػػ

                                                 

 . ٙ:  ٗابيات  –( سورة الماعوف ٔ
 . ٕٗٙابية  –( سورة البقرة ٕ
 . ٖٛٔابية  –( سورة البقرة ٖ
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 (ٔ)ِفي َباِب ُسَنِف اْلُوُضوءِ  َلِقيِط ْبِف َصْبَرةَ  َوَذَكَر َحِديثَ  الدأاِرِمي   َرَواهُ . 
 وقيام الميل عمى نوعين : 

َِنيِ ا : قاؿ تعالى  ( قياـ يوصؿ إلى رضاء اهلل ٔ) ا ٌْ َُ ثنيَجَجنَْتاُ َنيو نُي
اتنُيَِْفُ نينينيوَناوا نينينيغا ٌْ عنينينينًاَوِفنْينينيناَرَزفنيَنينينينُل َُ اَخْو نينينينًاَوَس ٌْ نينيني َُ ُِوَنارَ نْي ْْ َضنينينينِ ِماتنَينيني َُ اْل

                                                 

ـْ ِمْف َصاِئـٍ َلْيَس َلُو " ( َأْي : حَ ٔ ِإيأ  " اِصٌؿ َأْو َحُظ " ِمْف ِصَياِمِو " َأْي : ِمْف َأْجِموِ ( َك
ْفِع َأِي : اْلَعَطُش َوَنْحُوُه ِمَف اْلُجوِع ، َواْختَاَر الظأَمَأ ِبالذِّْكِر أِلَفأ َمَشقأَتُو َأعْ  َظـُ " الظأَمُأ " ِبالرأ

ـْ ِمْف َقاِئـٍ " َأْي : ِفي المأْيِؿ " َلْيَس َلُو  ِمْف ِقَياِمِو " َأْي : َأَثٌر " ِإيأ السأَيُر " َأْي : َوَنْحُوُه َوَك
ـْ َيُكْف  : الطِّيِبي   ِمْف َتَعِب الرِّْجِؿ َوَصَفاِر اْلَوْجِو َوَضْعِؼ اْلَبَدِف ، َقاؿَ  ـَ ِإَذا َل اِئ َفِخفأ الصأ

ـْ َيُكْف ُمْجَتِنًبا َعِف اْلَفَواِحِش ِمَف ال وِر َواْلُبْيَتاِف َواْلِميَبِة َوَنْحِوَىا ِمَف اْلَمَناِىي ُمْحَتِسًبا َأْو َل ز 
اَلُة ِفي الدأاِر  ْف َسَقَط اْلَقَضاُء ، َوَكَذِلَؾ الصأ َفاَل َحاِصَؿ َلُو ِإيأ اْلُجوُع َواْلَعَطُش ، َواِ 

ْلَقَضاَء َوَي َيَتَرتأُب َعَمْيَيا الثأَواُب اىػ . اْلَمْمُصوَبِة َوَأَداُؤَىا ِبَمْيِر َجَماَعٍة ِباَل ُعْذٍر َفِخنأَيا ُتْسِقُط ا
َكاِة َفِخنأُو َي  : اْبُف اْلَمَمؾِ  َقاؿَ  ـْ َتُكْف َخاِلَصًة اىػ . َكاْلَحجِّ َوالزأ َوَكَذا َجِميُع اْلِعَباَداِت ِإْذ َل

اْلَماِؿ ، َوالظأاِىُر َأنأُو ُأِريَد ِبِو اْلُمَباَلَمُة َيْحُصُؿ َلُو ِبِيَما ِإيأ َخَساَرُة اْلَماِؿ ، َوَتَعُب اْلَبَدِف ِفي 
َفِخنأُو َلْيَس َلُو َثَواٌب َأْصاًل )  َوَأفأ النأْفَي َمْحُموٌؿ َعَمى َنْفِي اْلَكَماِؿ ، َأِو اْلُمَراُد ِبِو اْلَمَراِئي

ُربأ َصاِئـٍ َلْيَس َلُو ِمْف ِصَياِمِو ِإيأ  " ، َوَلْفُظوُ  اْبُف َماَجوْ  َوَرَواهُ  : ِميَرؾُ  َقاؿَ  ( الدأاِرِمي   َرَواهُ 
َواْبُف ُخَزْيَمَة ِفي َصِحيِحِو  النأَساِئي   َوَرَواهُ  " ، َوُربأ َقاِئـٍ َلْيَس َلُو ِمْف ِقَياِمِو ِإيأ السأَيرُ  اْلُجوعُ 

َياـِ : ، َوَلْفُظوُ  اْلُبَخاِريِّ  ، َوَقاَؿ : َصِحيٌ  َعَمى َشْرطِ  َواْلَحاِكـُ  ، ُربأ َصاِئـٍ َحظ ُو ِمَف الصِّ
اِد َوَكْسِر  ( َلِقيِط ْبِف َصْبَرةَ  يثُ َوُذِكَر ( ِبِصيَمِة اْلَمْجُيوِؿ ) َحدِ  ) اْلُجوُع َواْلَعَطُش  ِبَفْتِ  الصأ
َدِة ، َقاؿَ  ـَ  َأُبو َرِزيٍف َلِقيُط ْبُف َعاِمٍر َصْبَرةُ  ُىوَ  : الطِّيِبي   اْلُمَوحأ َصَحاِبُي َمْشُيوٌر ، َوَتَوىأ

ـْ َأنأُيَما َشْخَصاِف ) ِفي َباِب ُسَنِف اْلُوُضوِء ( َواْلَحِديُث قَ  ْوُلُو َباَلَغ ِفي اِيْسِتْنَشاِؽ ِإيأ َبْعُضُي
، َوُىَو اْعِتَراٌض ِمْف َصاِحِب اْلِمْشَكاِة َعَمى َصاِحِب  الطِّيِبي   َيُكوَف َصاِئًما ، َذَكَرهُ  َأفْ 

ِلْمُحْكـِ اْلَمَصاِبيِ  َوُىَو ِفي َمَحمِِّو َكَما َي َيْخَفى ؛ أِلَفأ ِإيَراَد اْلَحِديِث ِفي اْلَباِب اْلَمْوُضوِع 
 ) مرقاة المفاتي  شرح مشكاة المصابي (. السأاِبِؽ ِمْنُو َأْوَلى

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15397
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ُلوَنا َُ ُِْوٍاَ  َاًااِبَناَكن ُوااتنَيْع اِ ْ افني ِْةاَ  ٌْ ٌُا نَيْفٌساَ ناُ ْخِفَياَبُ  (.ٔ) ثنيْعَل

ـْ ( قيػػػػاـ ي يوصػػػػؿ إلػػػػى شػػػػئ: " ٕ) ِمػػػػْف قَػػػػاِئـٍ لَػػػػْيَس لَػػػػُو ِمػػػػْف ِقَياِمػػػػِو ِإيأ َوَكػػػػ
  (.ٕ)" السأَير

 والحج عمى نوعين : 
 .   ( حج مبرور يقربو إلى اهلل ٔ)
 ( حج فيو الرفث والفسوؽ والرياء أى مردود عميو . ٕ)

 والقتل فى سبيل اهلل عمى نوعين : 
 ( شييد يمفر لو مف أوؿ قطرة تقطر مف دمو ويدخؿ الفردوس األعمى. ٔ)
 ( شييد تسعر بو نار جينـ. ٕ)

 فالشػػػػييد ىػػػػو الػػػػذي يضػػػػحى بػػػػالنفس ، والسػػػػخي ىػػػػو الػػػػذي يضػػػػحى 
بالماؿ ، والقارئ العالـ ىو الػذي يعمػـ العمػـ وىػذه األعمػاؿ إذا كانػت لميػر 

" أوؿ مػػف تسػػعر  يثفيػػى تػػدخؿ صػػاحبيا نػػار جيػػنـ كمػػا فػػي الحػػد اهلل 
 الخ " . … بيـ النار ثالثة 

وىذه األعماؿ إذا كانػت فييػا صػفات اإليمػاف ) إخػالص .. تقػوى .. 
.. فنجتيػػػػػد ليػػػػػذه   إحسػػػػػاف ( فبيػػػػػا يتحصػػػػػؿ اإلنسػػػػػاف عمػػػػػى معيػػػػػة اهلل

 معنا .  الصفات حتى يكوف اهلل 

                                                 

 . ٚٔ،  ٙٔابيتاف  –( سورة السجدة ٔ
 ( وقد مر ذكره .ٕ
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.. قبػػؿ التجػػارة  ءشػػيأف نتعممػػو قبػػؿ كػػؿ  اإليمػػاف الػػذى أمرنػػا اهلل 
ذا  .. الزراعػػػػة .. الػػػػزواج .. ألنػػػػو لػػػػو ضػػػػعؼ ي يػػػػدؿ عمػػػػى العمػػػػؿ .. وا 

 .   جاءت قوة اإليماف نزلت نصرة اهلل 
فنينينينُلواا ُوِذتَنينينيناِ نينينيْ افنيْ نينينيِلاَ ْنا  بنػػػوا إسػػػرائيؿ قػػػالوا لسػػػيدنا موسػػػى 

ِْاَ نينينيناِ ْْجنيَنينينينا ولكػػػف لمػػػا جعمػػػوا بيػػػوتيـ قبمػػػة وأقػػػاموا  (ٔ) ثَْأثِذنيَنينينيناَوِ نينينيْ ا نَيْعنينيني

 .   الصالة فقوى اإليماف فنزلت عمييـ نصرة اهلل 
وبعػػػد  جػػػاء الػػػبالء عمػػػى بنػػػي إسػػػرائيؿ قبػػػؿ بعثػػػة سػػػيدنا موسػػػى 

بعثتػو ، ولكػف ي يخفػػى عمينػا أف ابػػتالء المػؤمف لرفػع الػػدرجات ، كمػا قػػاؿ 
ٌْا فػػى بػػدر  َِنينيَُْ  ََِفنينينا ا ْْ اَوَلَ نيني ٌْ وكمػػا قػػاؿ عػػف سػػيدنا أيػػوب  (ٕ) لَِذْ َجلنينيَذُ 

  ا ِ ُْها َْوابٌا ُْ ٌَااْلَعْ  َُاَصنِ  اًا ِْع ْْ َن وكػذلؾ فػي المػؤمنيف  (ٖ)  ِ ْناَوَ 

 ذعنينينينينًا ٌْاَجَِ نينيني َاِتا ىلااللنينينيِهاَ نينينيْ ِ ُعُ  ا َنْ نينينينيَجِ ُ واااْْلَذنيْ ٌْ ٌْآتاَ نينينينامثنينينينُك لنينينيوَُك لَِذ نيْ
اِ ذنيِها ٌْ اِبنَيناُكَْنيُج ٌْ اِ َشنيْيٍااِ نيَ ااْْلنَيْوِ ا  (ٗ)  ،ََتَْجِلُفنيونَا نيذنيََ ُُِّْ  ٌْ لنيَوْ ُ  َولَََ نيْ

ُوَثِا َْ َْنِ  ِت َا َوا َُ َاِتاَوَ شِِّ اال   (٘)  َو نَيْ ٍصاِ َ ااْ َْ َواِلاَواْ َ نيُفِساَوالًْ

                                                 

 . ٜٕٔابية  –( سورة األعراؼ ٔ
 . ٕ٘ٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٕ
 . ٗٗابية  –( سورة ص ٖ
 . ٛٗابية  –( سورة المائدة ٗ
 . ٘٘ٔابية  –( سورة البقرة ٘
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والفاسػػػػؽ يأتيػػػػو الػػػػبالء لمعػػػػذاب .. فػػػػابتالء الصػػػػحابة أظيػػػػر الػػػػديف ، 
وابتالءنا سبب ارتداد المسمميف ، ونحف فى المشػقة ولكػنيـ تحممػوا المشػقة 
فػػػى سػػػبيؿ الػػػدعوة .. ُيضػػػربوف .. ُييػػػانوف ، قػػػاؿ تعػػػالى مخبػػػرًا عػػػف حػػػاؿ 

َُِجنبٌاَ َ َعَلااْلِبََ اِ َبنًاَواِ ْاًاِ ْناَلَاااَلشَا الكفار معيـ  . ( ٔ) ْيٌاا

الػػػذي فمػػػؽ  لػػػذلؾ يقػػػيف الصػػػحابة يػػػزداد يومػػػًا بعػػػد يػػػـو عمػػػى اهلل 
الحب والنوى ، الذى أحيى لعيسى الموتى ، وفمؽ البحر لموسػى .. أخػذوا 

 يضربونيـ ، ويقولوف ليـ : أيف إليكـ   أيف بطشو   أيف عذابو   
يـ فػػػي وىػػػـ يصػػػبروف ، والقػػػرآف ينػػػزؿ يواسػػػييـ ، ويصػػػبرىـ ، ويػػػرغب

ابخػػػػػرة ويبػػػػػيف ليػػػػػـ أف ىػػػػػذا سػػػػػينقطع ، ويقولػػػػػوف ليػػػػػـ : إف ديننػػػػػا حػػػػػؽ ، 
ونصرتنا حؽ ، وسوؼ يأتى بطػش اهلل يومػًا مػا ، فػخف اهلل معنػا ، وي يرتػد 

 ُكفُّنينيوا أحػػدًا مػػنيـ ، وكممػػا ضػػربوا ازدادوا إيمانػػًا ويقينػػًا ، واهلل يقػػوؿ ليػػـ 

ٌْا َِْتُ  وكممػػا كفػػوا أيػػدييـ يػػزداد إيمػػانيـ .. يػػزدادوف يومػػًا بعػػد يػػـو  (ٕ)   َتنيني

 .   حبًا هلل 
يعمـ األمة كيؼ تكوف نصرة اهلل مػع األنبيػاء  : اهلل  في غزوة بدر

يختػاروف األسػباب الظاىريػة حسػب اسػتطاعتيـ ، فممػا  –عمييـ السػالـ  –
َرَ ْذنينيَتاِ ْذاَوَ نينينا فاألسػػباب التػػي عنػػدىـ تكفػػى  تنػػزؿ عمػػييـ نصػػرة اهلل 

                                                 

 . ٘ابية  –( سورة ص ٔ
 . ٚٚابية  –( سورة النساء ٕ
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، فػػػاهلل نشػػػرىا فػػػي  فممػػػا رمػػػى بػػػأمر اهلل  (ٔ) َرَ ْذنينينيَتاَوَلِ نينينيْ االلنينينيَهاَرَ نينيني 

 أعيف الكفار ، وقاؿ أنا رميت .. أنت فقط السبب الظاىري . 
الباليػػا التػػي تصػػيب األمػػة اليػػـو بسػػبب معاصػػييا ، ذىبػػت الجماعػػة 

ا بيػت اهلل تبولػوف إلى قرية فوجدوا الشباب يبولوف فى المسجد قالوا ليـ ىذ
فيو    قالوا : نعـ ، بيت اهلل نبػوؿ فيػو ، إذا كػاف موجػود لمػاذا لػـ ينصػرنا 

   فالبمد الفالني أخذ منا كذا .
 من أسباب رفع النصرة ) المعاصي ( :

، وجػػػػػػاءت بايرتػػػػػػداد فػػػػػػابف  فمعاصػػػػػػينا رفعػػػػػػت عنػػػػػػا نصػػػػػػرة اهلل 
أصبحت المشقة مكتوبة ومقدرة ، فنحف نمير الطريؽ ونتحمؿ ىذه المشػقة 

وقػػػػػػد سػػػػػػخر لمصػػػػػػحابة  .. وتكفػػػػػػى صػػػػػػالة ركعتػػػػػػيف لتنػػػػػػزؿ نصػػػػػػرة اهلل 
 البحار.. الرياح .. األمطار.. الحيوانات.  

نساء النصارى كانوا يخوفوف أويدىـ ، يقولوف : جاء خالد بف الوليػد 
 عمر ، كاف ليـ وزف . ، جاء 

نرجػػع إلػػى بدايػػة الكػػالـ .. قبػػؿ التجػػارة العمػػـ .. وقبػػؿ العمػػـ اإليمػػاف 
ِْاَ نيناِ ْْجنيَنينااا قالت بنو إسرائيؿ  فنينُلواا ُوِذتَنيناِ نيْ افنيْ نيِلاَ ْناثَْأثِذنيَنيناَوِ نيْ ا نَيْعني

ٌْآتاا  اَوَتِْفنينينيَجْلِلَفُ  ٌْ وُْك ُْ َِنينيني لنينينيَ ا َْ اَ ْناتنُي ٌْ ََِِفنينيني ارَ ُُّ نينيني رأا نيذنيَْظنُينينيَ اافنينينينَلا

                                                 

 . ٚٔابية  –( سورة األنفاؿ ٔ
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لنينينيونَا َُ يفيمنػػػا أنػػػو لػػػيس بمجػػػرد وجػػػود النبػػػي تػػػأتى  اهلل  (ٔ) َكْذنينينيَفاثنيْع

، فالبػػد مػػف مرحمػػة حصػػوؿ الصػػفات الصػػبر .. ايسػػتعانة  نصػػرة اهلل 
وقػػاؿ  بػاهلل .. إقامػػة الصػالة .. التوكػػؿ عمػى اهلل .. ثػػـ تػأتى نصػػرة اهلل 

ا ِنللنيِها نيَعَلْذنيِهاثنيوَْكلنيوااَوفنينَلاُ وَ ني اتنَينافنينيْوِماِ ْناا سيدنا موسػى  ٌْ امَ َْنيُج ٌْ ُكَْنيُج
َنينيً الِْلَ نينيْوِما َِلنيني االلنينيِهاثنيوَْكْلَنينينارَ نْيَنينينا اََتَْعْلَنينيناِ جنيْ َواوا نيَ نينينُلواا ُِ اُ ِْفنينيِل ٌْ ِ ْناُكَْنينيُج

َواواَوََنَِّنيناِ َ ْْحَجنيَ اِ نيَ ااْلَ نيْوِمااْلَ نينِ  ِت َا ُِ فعميػو توكمػوا : فيػو  (ٕ)  الظْنِل

، بنػػػػو إسػػػػرائيؿ قػػػػالوا : توكمنػػػػا  لحصػػػػر ، أي ي تتوكمػػػػوا إي عمػػػػى اهلل ا
عمى اهلل ، ولكف فقػط عمػى المسػاف ، فػخف دخػؿ القمػب كػاف حقيقػة اإليمػاف 

ف كاف عمى المساف كاف مجرد كممة .   ، وا 
تجارتػو الحػالؿ  التاجر يشتمؿ في تجارتو .. إف كاف متيقنًا ينظر فى

ذا ُدعػَى لمخػروج فػى سػبيؿ اهلل  ف كاف فقيػرًا ، وا  والحراـ ، فيجتنب الحراـ وا 
  . فيو يخرج .. فيذه عالمة اإليماف 

ف دعػػػػي لمخػػػػروج وقػػػػاؿ األحػػػػواؿ غيػػػػر صػػػػالحة ، وعنػػػػدما تصػػػػم   وا 
 األحواؿ أخرج .. فيذا دليؿ عمى فساد اليقيف وضعؼ اإليماف . 

 قاؿ ليػـ  حوا بساتينيـ ومزارعيـ فاهلل لما أراد الصحابة أف يصم

                                                 

 . ٜٕٔابية  –( سورة األعراؼ ٔ
 . ٙٛ: ٗٛابيات  –( سورة يونس ٕ
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ُلَ نيِ اَوَ ْ ِِفنيَُوااِ ْنااللنيَها َْ ا ىلاالجني ٌْ ِْتُ  َو َْ ِفُ واآتاَ ِ ذِلاالْلِهاَو اثنيْلُ واا ِأَتني
ُُْمِِفنينينينيَِوَا ااْل قػػػػاؿ أبػػػػو أيػػػػوب فكانػػػػت التيمكػػػػة .. اإلقامػػػػة فػػػػى  (ٔ)  ُيُِنينينينيبُّ

 األىؿ والماؿ . 
محيػػى مػػف   نسػػانية وطريػػؽ النبػػى األوامػػر رفعػػت ومحيػػت مػػف اإل

اإلنسانية وىو مشػموؿ بزراعتػو ، ي يجػوز لػو أف يبقػى فػى بيتػو ، لػو نػزؿ 
 العػػذاب فصػػالتو ي تػػرد عنػػو ، وي عػػف غيػػره ، فنقػػـو بالػػدعوة إلػػى اهلل 

حتى تصم  اإلنسانية كميػا .. ىػذا الجيػد يحتػاج إلػى طائفػة مػف المػؤمنيف 
وتنػػزؿ   يضػػحوا بشػػيواتيـ وأنفسػػيـ ويصػػبروا حتػػى يسػػتجمبوا نصػػرة اهلل 

 اليداية مف السماء . 
.. وارتػػػػد العػػػػرب .. وتجيػػػػز الػػػػرـو لمػػػػزو   لمػػػػا تػػػػوفى رسػػػػوؿ اهلل 

أنفػذوا بعػث ر ) الصحابة رضى اهلل عنيـ أجمعيف .. فػأبو بكػر نظػر لألمػ
( وما نظر إلى الحاؿ .. وأخرج جيش أسامة وقػاؿ " أيػنقص الػديف أسامة 

 وأنا حي " . فالمؤمف ينظر إلى األوامر وي ينظر إلى األحواؿ . 
 ََأَخنينينينينينُ اَ ْنا لمػػػػػا أرسػػػػػؿ إلػػػػػى فرعػػػػػوف خػػػػػاؼ  سػػػػػيدنا موسػػػػػى 

اِلَِفنينينينين نًا َأَا َُاِ نينينينيِنِّ نينينيني ََ ْرِ نينينينيْلُهاَ عنينينينيَيارِْدااًاتنَيْ جنيلنينينينيوناواَوَ ِخنينينينيياَلنينينينينُروُناُلنينينينيَوا َْ 

                                                 

 . ٜ٘ٔسورة  –( سورة البقرة ٔ
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اَ َخنينينُ اَ ْناُتَ نينياِّ ُونِا ُفِِناِ ِنِّ ِّْ نيني ََ مػػع األنبيػػاء  ولكػػف معيػػة اهلل  (ٔ)  ُت

ا وأتباع األنبياء الذيف يقوموف بالدعوة إلػى اهلل . قػاؿ تعػالى  ُّْ فنينَلاَ ََُشني
ُلوَنا َِ ناُ ْلطَن نًاَ غاَت َُ َكا َِأِخذَ اَوََنَْعُلاَلُ  َْ نيناَُِض َُ ناِ آتنثَِنينا َ نيُج َُ  ِلَْذُ 

نينينينينااْلغنينينينينلُِ ونَا َُ  نينينينيَأْوَ َسآتا نَيْفِِفنينينينيِها لمػػػػا جػػػػاء السػػػػحرة  (ٕ) َوَ نينينينيِ ااثني نيَعُ 
ِْلنيني  اإلنسػػاف بطبعػػو  (ٖ)  ِخذَفنينيً اُ وَ نيني اوافنيْلَنينينا اََتنينيْفا ِ نْينيَ ا  نينيتااَ 

 يتأثر ولكف ي يعمؿ بما تأثر بو ، فالصحابة رضػى اهلل عػنيـ أجمعػيف مػا
 كػػاف التػػأثير يجبػػرىـ عمػػى المعصػػية ، ولكننػػا تأثرنػػا حتػػى عصػػينا اهلل 

، الصحابة ابتموا بالجوع والمحنة والمصػائب فصػبروا .. فنزلػت  ورسولو
" إنكـ فػي زمػاف مػف تػرؾ مػنكـ    قاؿ رسوؿ اهلل،  عمييـ نصرة اهلل 

ما ُأمر بو ىمؾ ، ثـ يأتي زماف مف عمػؿ مػنيـ بعشػر مػا أمػر بػو نجػا  ". 
 .(ٗ)رواه أبو داود والترمذي والنسائي عف أبي ىريرة 

ي ُيرى ، ولكف بتكرار الدعوة ، واتباع كػالـ اهلل يرسػخ اليقػيف  اهلل 
 في القمب . 

أمػػػرىـ بالتوكػػػؿ وأف يجعمػػػوا بيػػػوتيـ قبمػػػة ويقيمػػػوا  سػػػيدنا موسػػػى 
                                                 

 . ٖٗ،  ٖٖابيتاف  –( سورة القصص ٔ
 . ٖ٘ابية  –( سورة القصص ٕ
 . ٛٙ،  ٚٙابيتاف  –( سورة طػو ٖ
 ٖٙ/ٔباب ايعتصاـ بالكتاب والسنة  –( مشكاة المصابي  ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

نينينيَ ا نُيُذوثنينينينًا الصػػػالة  َْ نينينيناِبِ َُ َنينينينا ىلاُ وَ نينيني اَوَ ِخذنينينيِهاَ ْناثني نينينينيْوااالَِ ْوِ ُ  َو َْوَ ذنيْ
نينينيْوِ َِوَا ُُ نينينيِ ااْل َْنينينيغَةاَوَ شِّ نينينينيوااال ُُ لنينينيً اَو َِفذ اِف نيْ ٌْ ومعنػػػػاه  (ٔ)  َواْ َعلنينينيواا نُيذنينينيوَثُ 

الضػػر والشػػدة والضػػيؽ بكثػػرة الصػػالة كمػػا  ايسػػتعانة عمػػى مػػا ىػػـ فيػػو مػػف
َْنينينينيغةِا  قػػػػاؿ اهلل  نينينينيِْبِاَوال َْ إذا :   وكػػػػاف النبػػػػي (ٕ)  َواْ نينينينيَجِعذَُواا ِنل

 حزبو أمر فزع إلى  الصالة . 
َربأَنػػا  بعػػدـ إيمػػاف فرعػػوف دعػػا عميػػو  ولمػػا تػػيقف سػػيدنا موسػػى 

ـْ َواْشػػػُدْد َعمَػػػى  ـْ فَػػػال ُيْؤِمُنػػػوا َحتأػػػى َيػػػَرُوا اْلَعػػػَذاَب اْطِمػػػْس َعمَػػػى َأْمػػػَواِلِي ُقمُػػػوِبِي
بايستقامة وعػدـ إتبػاع سػبيؿ الػذيف ي يعممػوف  فأمرىـ اهلل  (ٖ)  اأْلَِليـَ 
 اَ نينينينيِ ذَلاالنينينينيِاتَ ا ا ناَو اثنيْجِ َعنينينيننِّ َُ نينينينينا َنْ نينينينيَجِ ذ َُ َِْوُثُ  اُ ِ ذ نينينيْتاَد ْْ فنينينينَلافنينينيني

ُُونَا ولكنػو عػاـ ألمتػو   صػورة النبػي  ، فالخطاب خػاص فػى (ٗ)  تنَيْعَل

لنيني  كمػػا فػػي قولػػو تعػػالى  َُ َِ وىػػو خطػػاب  (٘) لنينيِْْ اَ ْ نيني َْكَتالََذْمنينيَ َطْ ا

 ولكف موجو لجميع اإلنسانية .  لمنبي 
القمػب فيػأتي ايمتحػاف ، ولالمتحػاف طريقػاف ،  لما يدخؿ اإليماف فػى

                                                 

 . ٚٛابية  –( سورة يونس ٔ
 . ٘ٗابية  –( سورة البقرة ٕ
 . ٛٛابية  –( سورة يونس ٖ
 . ٜٛابية  –(  سورة يونس ٗ
 . ٘ٙابية  –( سورة الزمر ٘
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اهلل يػػػأمر أحيانػػػًا بتضػػػحية المنػػػافع وقبػػػوؿ المضػػػار ، كمػػػا فعػػػؿ مػػػع سػػػيدنا 
نينينَيا َثنيوَْكنينيأُا  موسػػى  ََ َِ ذَنينيَ اتنَينيناُ وَ نيني اوافنينينَلاِلنينيَيا ُِ َوَ نينيناثِْلنينيَ ا َِذ

نينيناَ نينيآِرُباُ ْخنينيَ ى ََ نينيياَوِلَاِ ذ ُِ َََْ َِلنيني ا اِ نَينينا نينيناَوَ ُلنينيشُّ ََ فممػػا عػػدد  (ٔ) ََِلذنيْ

ناتنَيناُ وَ ني اوا َأَْلَ نَلنينا نيجذااِلنيَيا قاؿ لو  منافع العصا اهلل  ََ فَنَلا َْلِ 
فمما أصبحت حية أمر بأخذىا وىى ضػارة ) امتحػاف (  (ٕ) َ ْذٌ اَثِْفَع ا

 نااُ وىَلا ََ َلناِ نَثني ُْ  .  (ٖ)  فَنَلاُخْاَلناَو اََتَْفاَ َُِعذ

وكػػػذلؾ نحػػػف نضػػػحى بأموالنػػػا هلل ، نكمػػػؼ نفوسػػػنا الجيػػػد بػػػأمر اهلل ، 
نفعًا وأخذ ضػرًا  فيأتي في القمب قوة اإليماف ، كما ألقى سيدنا موسى 

، فكذلؾ المسمـ يمقى نافعًا ، ويأخذ ضػارًا ، وبػذلؾ يكػوف صػادقًا فػى قولػو 
 " آمنا " . 

" فقػػط ي   اهلل بكممػػة اإليمػػاف " ي إلػػو إي اهلل سػػيدنا محمػػد رسػػوؿ 
، لػػو قػػاؿ فقػػط بمسػػانو قنبمػػة ي يقتػػؿ ذبابػػة ، ولػػو قػػاؿ  تنػػزؿ معيػػة اهلل 

مفتاح ي يستطيع أف يفت  قفػؿ مممػؽ ، ولػو قػاؿ بمسػانو : جاموسػة ىػو ي 
يستطيع أف يأتي بالمبف ، ففي الدنيا المفظ والصورة ي ينفػع ، ولكػف حقيقػة 

تنفع ، ولكف لو قػاؿ : لفػظ الػديف ىػو ينفػع ، مثػؿ رجػؿ قػرأ القػرآف ،  الشئ
                                                 

 . ٛٔ،  ٚٔابيتاف  –( سورة طػو ٔ
 . ٕٓ،  ٜٔاف ابيت –( سورة طػو ٕ
 . ٕٔابية  –( سورة طػو ٖ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

يتحصػػػؿ عمػػػى ثالثػػػوف حسػػػنة ، وي تقػػػـو السػػػاعة ورجػػػؿ   ألػػػـ وقػػػاؿ : 
عمػى األرض يقػػوؿ : اهلل .. اهلل ، بيػذا المفػػظ ي تػزوؿ األرض ، وي تػػزوؿ 
ة الجبػػاؿ وي تػػزوؿ السػػماء ، ولكػػف موعػػود اإليمػػاف فػػى الػػدنيا مربػػوط بحقيقػػ

اإليماف ليس بكالـ اإليماف ، قمنػا : آمنػا بألسػنتنا ، آمنػا يػا اهلل ، واهلل بػيف 
ْوِ َنينيوَناالنينيِاتَ امَ َنينيواا ىػػذا القػػوؿ ، قػػاؿ تعػػالى  فػػيمػػف الصػػادؽ  ُُ ِ َّْننَينينااْل

ٌْآتاَ نينيِ ذِلا َِ اَو َ نيُفِِفنيني ٌْ واا نينيَأْ َوابِِ ُْ اللنينيِها ِنللنينيِهاَوَرُ نينيولِِهاُّتْاَلَْاتنَيْ ثنينين وااَوَ نَلنيني
َْنِدُفونَا ٌُاال  . (ٔ)   ُولََِْ اُل

نفػػاؽ المػػاؿ ، إلحيػػاء الػػديف ، فنتحصػػؿ عمػػي :  فنتحمػؿ المشػػقة ، وا 
اِدُقوفَ  ـُ الصأ  .  ُأوَلِئَؾ ُى

فظػػػؿ بنػػػو إسػػػرائيؿ فػػػي التربيػػػة لفتػػػرة أربعػػػيف عامػػػًا ، ثػػػـ جػػػاء األمػػػر 
ااا  لسيدنا موسى  ٌْ فخرجػوا  (ٕ)  ُ ْج نيعنيونَا ََأْ نيِ اِ ِع نينِديالنيْذًغا ِْ ُ ني

مػػف مصػػر البحػػر أمػػاميـ ، وفرعػػوف مػػف ورائيػػـ ، فجػػاء ايمتحػػاف .. بنػػو 
بيئػػتيـ ولكػػف اإلنسػػاف ضػػعيؼ لمػػا ينظػػر إلػػى  فػػيإسػػرائيؿ تعممػػوا اإليمػػاف 

قػػاؿ  المشػػاىدة يتػػأثر ، فػػخذا تػػأثر وعمػػؿ بمػػا تػػأثر ترفػػع عنػػو نصػػرة اهلل 
َعنينيننِا تعػػالى  ُْ ََْ نينيناثنينيني َاَاىاا ُْ رَُكونَاا نيَل ْْ نيني ُُ   فنينينَلاَ ْصنينيَمنُباُ وَ نيني ا ِ نْينيناَل

                                                 

 . ٘ٔابية  –( سورة الحجرات ٔ
 . ٖٕابية  –( سورة الدخاف ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

توجػػػو  البحػػػر أمػػػاميـ وفرعػػػوف وجنػػػوده وراءىػػػـ .. فسػػػيدنا موسػػػى  (ٔ)
فنينينينَلاَكنينينيْغاِ ْناَ عنينينيَيااوقػػػاؿ كممػػػة ردع  ووجييػػػـ إلػػػى اهلل  إلػػػى اهلل 

ِْت ِا َْ اَ ذني فنزع مف قموبيـ التأثر بفرعوف وجنػوده ، وجػاء األمػر  (ٕ)  َرِّبِّ

اَ َ نينَناا مف اهلل  ََ ََنينَكااْلَ ْمنيَ ا نين َفَل َنينا ىلاُ وَ ني اَ ِنااْضنيِ ْباِ َع  ََأْوَ ذنيْ
ٌِا لسػيدنا موسػى  ثػـ جػاء األمػر مػف اهلل  (ٖ)  ُكلُّاِ ْ ٍقاَكنلطْْوِدااْلَعِظذ

  ا ٌْ نينيني َُ اُ ْغَ فنينينيونَاَواثنينينينيُ ِكااْلَ ْمنينينيَ اَرْلنينينيواًا ِ نْي ٌْ فقػػػوة إيمػػػاف سػػػيدنا  (ٗ)  ُ َْنينيني

َُا وقومو اهلل جعميا سبب لتدمير قوة فرعوف وجنوده  موسى   ََأَخنيْا َن
ٌٌا ٌِّاَوُلَواُ ِلذ آتااْلَذ ٌْ َُا نيَََ ْا َنُل  .  (٘)  َوُ َُوَد

الناس اليـو يقتؿ بعضيـ بعضًا ، ويقولوف خذوا ما في أيدي  النػاس 
، عػف طريػؽ القتػػؿ .. السػرقة .. المػش .. الخػػداع .. الكػؿ يقػوؿ خػػذوا .. 

عػف رسػوؿ اهلل والكؿ يقوؿ أنا مظمـو فخنا آخذ مف يػد ىػؤيء .. ومػا أخػذوا 
  : (  " صػػؿ مػػػف قطعػػػؾ ، واعػػط مػػػف حرمػػػؾ ، واعػػؼ عمػػػف ظممػػػؾ "

 رواه البزار والطبراني والحاكـ واإلماـ أحمد عف عقبة بف عامر ( . 
                                                 

 . ٔٙابية  –( سورة الشعراء ٔ
 . ٕٙابية  –( سورة الشعراء ٕ
 . ٖٙابية  –( سورة الشعراء ٖ
 . ٕٗابية  –( سورة الدخاف ٗ
 . ٓٗابية  –( سورة الذريات ٘
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 ومن أسباب رفع النصرة أيضاً : 
غػػػزوة أحػػػد .. اإلعجػػػاب بػػػالنفس  فػػػيكمػػػا    النبػػػيتػػػرؾ أمػػػر      

اِ ْذا  ثعنينينينىل فنينينينلغػػػزوة حنػػػيف ،  فػػػيوالتػػػأثر باألسػػػباب كمػػػا  َوتنينينينيْوَماُ َنينينينيْوٍ
ا ٌْ ا نيلنيني ٌْ اَكًنينيني َُثُ  ٌْ َِْج نينيْجُ  ٌُاا رأاِبنَينيناَ  َِلنينيْذُ  اَ نينيْذْنًاَوَضنينينَفْتا ٌْ َِنينيَُْ  ثْغنينيِ ا
ِ  ِت َا ْْ اُ  ٌْ  . (ٔ)  َرُ َ ْتاُّتْاَولْْذُج

اَوِ ْنا   فَنينينينينيٌيبػػػػػد أف       ٌْ َْنلنينينينينيَباَلُ نينينينينيني ٌُااللنينينينينيُها نينينينينيغا َُنينينينيني ُْك ِ ْناتنَيَْ
َِلنينينينيني االلنينينينينيِها نيْلذَا َِاَو ِْ اِ نينينينينيْ ا نَيْعنينينينيني ٌْ َُنينينينيني ُُك نينينينينيْ اَذااالنينينينينيِاياتنَيَْ َُ اَ  ٌْ جنيوَْكنينينينينيِلاَِينينينينينيُاْلُ 

ْوِ َُونَا ُُ  ونصرة اهلل مربوطة بالتوكؿ واليقيف كما بينأا .  (ٕ)  اْل

الترتيب الموجود ابف في حياتنػا لػيس صػحي  . إذا قػدمنا التجػارة .. 
حفمة واحدة كثير مػف المػاؿ  فيالزواج .. األويد .. يكوف اإلسراؼ وينفؽ 

  . 
اهلل أمرنػػػػا بالعمػػػػؿ .. رجػػػػؿ يقػػػػوؿ : أنػػػػا مشػػػػموؿ بالتجػػػػارة ، ويقػػػػوؿ : 

 نقوؿ لو : ىذا جزء مف الديف .
 متى يكوف الديف كامؿ   

 . حسب طريقة النبي  عندما يكوف عمى أمر اهلل      

                                                 

 . ٕ٘ابية  –( سورة التوبة ٔ
 . ٓٙٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ؿ يبيػػع ، فيػػؿ يػػرب  فييػػا مثػػؿ السػػيارة ، ورجػػرجػػؿ عنػػده دراجػػة يبيعيػػا
، ولكػػػػف ي يسػػػػتطيع أف يأخػػػػذ أجػػػػر الػػػػديف ويشػػػػترى حػػػػالؿ .. فمػػػػو األجػػػػر

 الكامؿ. 
يبػػػد مػػػف التقػػػديـ والتػػػأخير .. إذا جػػػاء وقػػػت الصػػػالة ، يتػػػرؾ العمػػػؿ 
ويصػػػمى ، فالعبػػػادات قبػػػؿ التجػػػارة ، وقبػػػؿ األىػػػؿ .. ومػػػع العبػػػادات ُيميػػػز 
بػػيف الحػػالؿ والحػػراـ .. وقبػػؿ التجػػارة واألىػػؿ يبػػد مػػف اإليمػػاف ، بػػؿ قػػوة 

 اإليماف ، فبدوف قوة اإليماف ي يستطيع أف يطبؽ ما عممو . 
رضػػػػي اهلل عػػػػنيـ أجمعػػػػيف ، قػػػػالوا : تعممنػػػػا اإليمػػػػاف ، ثػػػػـ  الصػػػػحابة

 تعممنا القرآف فازددنا بو إيمانًا . 
نينينينينيناالنينينينينيِاتَ امَ َنينينينينيوا يخاطػػػػػب المسػػػػػمميف  ولػػػػػذلؾ اهلل  ََ  (ٔ)  تنَينينينينينا َتنيُّ

 َوقَػػػػػػِدْمَنا إلػػػػػػى َمػػػػػػا َعِممُػػػػػػوا ِمػػػػػػْف َعَمػػػػػػٍؿ َفَجَعْمَنػػػػػػاُه َىَبػػػػػػاءً  فبػػػػػػدوف اإليمػػػػػػاف 
 .   (ٕ) َمْنُثورًا  

ذا أخرىػػا يكػػوف إذا قػػدـ اإلن سػػاف حاجػػات الػػدنيا ، يكػػوف اإلسػػراؼ.. وا 
فتكػػػػوف البسػػػػاطة ، وينفػػػػؽ   .. إذا تػػػػزوج عمػػػػى سػػػػنة الرسػػػػوؿ ايعتػػػػداؿ

.. بقػدر بيتػو وينفػؽ عمػى ابخػريف فػيعمػى اليتػامى ، يقتصػد  الباقيالماؿ 
 البػػاقي، حسػػب الضػػرورة ، والمػػاؿ لحاجػػة يبنػػى المسػػكف ، ويؤسػػس البيػػتا

                                                 

 . ٗٓٔابية  –( سورة البقرة ٔ
 . ٖٕابية  –( سورة الفرقاف ٕ
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يػدعوف لػو، واهلل يجعػؿ ، والفقراء والمسػاكيف يبنى البيوت لمفقراء والمساكيف
، ويصػػػير محبوبػػػًا عنػػػد اهلل وعنػػػد النػػػاس فيتحقػػػؽ الموعػػػود عمػػػى لػػػو القبػػػوؿ

َْنِ َنِتاَ َذْجَعُلاَبٌُُاالْ ْْحَُ اُوّداًا ابية  ُلوااال ُِ َِ  .  (ٔ) ِ ْنااْلِاتَ امَ َُوااَو

ف قد تَنالَْذنيَتالََنيناِ ًنيَلا ، ويقوؿ فيو يبنى مثؿ فرعوف ـ أمر الدنياوا 
ٌٍا َِِظذ ا  . (ٕ)  َ نا ُوِتَافَنُروُنا ِ ُْهاَلُاواَ ظٍّ

..   النبػػػيابف المشػػػاكؿ والمصػػػائب .. ألننػػػا ابتعػػػدنا عػػػف طريػػػؽ 
عندنا الحػرص والتكبػر ، فػالفقير حػريص ، والمنػى يتكبػر ، فػالفقير بسػبب 
الطمػػع ، يحقػػد عمػػى المنػػى ، ويتفكػػر كيػػؼ يأخػػذ منػػو بالسػػمب والنيػػب .. 

 فخذا قامت حياة اإليثار فتأتى المحبة . 
 الناس اليـو يتمسكوف فقط بأجزاء الديف . 

يحيػى الػديف فػى  ، والجيػد الخػارجي ،المقاميإذا قامت األمة بالجيد 
 سػػػػػػبيؿ اهلل عمػػػػػػى أي حػػػػػػاؿ إليجػػػػػػاد ترتيػػػػػػب  فػػػػػػيالعػػػػػػالـ ، وتخػػػػػػرج األمػػػػػػة 

 اْ ِفنينينينيُ وااِخَفن نينينينينًاَوثَِ نينينينين ًا  (ٖ)  وإلقامػػػػة الترتيػػػػب ا نيلنينينينيْو ا نَيَفنينينينيَ اِ نينينينيْ اُكنينينينيلِّا
جميػػع شػػعب الحيػػاة ،  فػػيالػػديف الكامػػؿ   يػػأتيوبيػػذا الترتيػػب  (ٗ)  ِ ْ فنيني ٍا

                                                 

 . ٜٙابية  –( سورة مريـ ٔ
 . ٜٚابية  –( سورة القصص ٕ
 . ٔٗابية  –( سورة التوبة ٖ
 . ٕٕٔابية  –( سورة التوبة ٗ
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 فتسػػػػػتفيد األمػػػػػة مػػػػػف الػػػػػديف ، ولكػػػػػف لػػػػػو عمػػػػػؿ ببعضػػػػػو وتػػػػػرؾ بعضػػػػػو ي
 يستفاد منو . 

 مثؿ : السيارة يبد ليا مف عدة أشياء : 
   : األجزاء . أوي -
 .  الترتيب الصحي  لألجزاء : ثانيا -
 .   قوتيا الداخمية : ثالثا -

ذا  فخذا كانت أجزاء السيارة صحيحة وليست مرتبة فيي ي تمشى ، وا 
كانت األجزاء غير صحيحة ، والترتيب صحي  فيى ي تمشى ، كذلؾ لػو 
أف أعماؿ الديف والعبادات صػحيحة ، وليسػت عمػى مػنيج صػحي  ، فيػي 

َِلني  ي تقبؿ ، الناس يقولوف : كسب المعػاش حػالؿ ، ويقرئػوف ابيػة   َو

ْولنيني َُ ْعُ و ِااْل َُ ْ ا نينينْل َُ نينيْ اوَِكِْفنينيَوثني َُ ثػػـ يقدمونػػو عمػػى أعمػػاؿ  (ٔ)  وِدالنينيُهارِْزفني

الديف مف صالة وصـو .. الخ فتري الرجؿ ينشمؿ بػأويده ويتػرؾ الجيػد ، 
وأضػرب لكػـ األمثمػة ألوضػ  وذلؾ بسبب عدـ معرفػة التقػديـ والتػأخير .. 

 لكـ ىذا األمر :
، ورجػػؿ أعمػػى الصػػحراء، قريػػب مػػف البئػػر فػػيرجػػؿ يصػػمى  :المثةةال األول
 فػػي، إذا اسػػتمر الرجػػؿ البئػػر، فأييمػػا مقػػدـ وأييمػػا مػػؤخر فػػيسػػوؼ يسػػقط 

، فالترتيػػػب البئػػػر ، ويكػػػوف المصػػػمى آثمػػػاً  فػػػي، فػػػاألعمى سيسػػػقط صػػػالتو
                                                 

 . ٖٖٕابية  –( سورة البقرة ٔ
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الصػحي  ىػو أف يتػػرؾ الصػالة ، ثػـ يأخػػذ بيػد الرجػؿ ويبعػػده عػف البئػر ثػػـ 
يرجػػع إلػػى صػػالتو .. لألسػػؼ ىػػذا الترتيػػب مفيػػـو ولكػػف كثيػػر مػػف النػػاس 

النػػػار ومػػػا فيمنػػػا أف الترتيػػػب الصػػػحي  أف نتػػػرؾ األشػػػماؿ ،  فػػػييسػػػقطوف 
 .ى اهلل ثـ نرجع لألعماؿ وىكذاسبيؿ اهلل لمدعوة إل فيونتحرؾ 

رجػؿ اجتمػع عنػده ثالثػة أمػور، فػي وقػت واحػد، الضػيوؼ   :المثال الثاني
، وكػذلؾ األويد يبكػوف مػف الجػوع ، ورجػؿ واقػؼ فى بيتو يريد أف يطعميػـ

، يػػػد أف يقتمػػػو بالمسػػػدس، فمػػػو قػػػاؿ إطعػػػاـ الضػػػيوؼ مػػػف الػػػديفبالبػػػاب ير 
طعاـ األويد مف الديف ، فمو فعؿ ذلؾ فالرجؿ يقتمو ، فػال يفعػؿ الشػي ئاف وا 

ابخراف فالترتيب أوًي : يمسػؾ بيػد الرجػؿ ، ويأخػذ منػو المسػدس ، فػيحفظ 
نفسػػػو ، وبعػػػد ذلػػػؾ يسػػػتطيع أف يطعػػػـ الطعػػػاـ لمضػػػيوؼ ، ويطعػػػـ كػػػذلؾ 
األويد .. فنتجنػػب خسػػراف الػػدنيا وخسػػراف ابخػػرة ، فمػػو اجتمػػع الخسػػراف ، 

 فيخسر الدنيا ، وي يخسر ابخرة أفضؿ . 
 المثاؿ الثالث : 

لػػػػو جػػػػاءت حيػػػػة ، ودبػػػػور ليمػػػػدغوه ، فبمدغػػػػة الحيػػػػة يتػػػػألـ ، وبمدغػػػػة 
الدبور يتألـ ، ولكف بمدغة الحيػة يمػوت ، وبمدغػة الػدبور يتػألـ لوقػت قميػؿ 
، ثػػػـ يػػػزوؿ األلػػػـ ، يتحمػػػؿ أذى الػػػدبور ، ويقتػػػؿ الحيػػػة ، وكػػػذلؾ اإلنسػػػاف 

 يتحمؿ تعب الدنيا وي يخسر ابخرة . 
غيػػر    والنبػػي تينػػا نصػػرة اهلل فػػنحف نجتيػػد وي نقػػوؿ : كيػػؼ تأ
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َُنيُ ا موجود   ، فاهلل وعدنا بالنصر إلى يـو القيامة ، قػاؿ تعػالى   ِ نْينالََنيَْ
ندُا ََ ُّْ نيَذناَوتنينينيْوَماتنَيُ نينيوُمااْ َْ نيني ، فػػػى  (ٔ)  ُرُ نينيَلََناَوالنينيِاتَ امَ َنينيواآتااْ َذنينينِةاالنينيني

موجػود ولكػف جيػده كػاف موجػود فنزلػت   عيد عمر مػا كػاف رسػوؿ اهلل 
عمييـ نصرة اهلل ، فسعد بف أبى وقاص عبر دجمة مشيًا عمى الماء ومعػو 

 ألؼ. ٖٙ
فالصػػػػحابة نزلػػػػت عمػػػػييـ نصػػػػرة اهلل ، وكػػػػذلؾ التػػػػابعيف ، لمػػػػا قػػػػاموا 

، وكػذلؾ إلػى يػـو  بالجيد ، وتشبيوا بالصحابة نزلػت عمػييـ نصػرة اهلل 
 القيامة . 

أف جميػع قػػوى الباطػؿ ضػػعيفة ، مثػؿ بيػػت العنكبػػوت  وعمينػا أف نعمػػـ
، فالعنكبوت كؿ يـو يأكػؿ البعػوض والػذباب ويفػرح ، ويقػوؿ : بيتػى متػيف 
جدًا ، ولكف لو حػرؾ صػاحب البيػت عصػاه ، تيػدـ بيػت العنكبػوت ، قػاؿ 

ًنيِلا تعالي  َُ اْلَعََْ  نيوِتااَْتنيَاْتاَ ًَُلااْلِاتَ ااَْتنيُاوااِ نيْ اُدوِنااللنيِهاَ ْولِذنينَااَك
ُُونَا  (.ٕ)   نيْذجنًاَوِ ْناَ ْوَلَ ااْل نيُذوِتالَ نيْذُتااْلَعََْ ُ وِتاَلْواَكن ُوااتنيْعَل

وقومػػػو بالجيػػػد وأقػػػاموا الصػػػالة وتيقنػػػوا  لمػػػا قػػػاـ سػػػيدنا موسػػػى  
ُلنينيَواالنينيِايا عمػػى اهلل .. فػػاهلل أخػػذ األعػػداء سػػوط عػػذاب ،  قػػاؿ تعػػالى 

                                                 

 . ٔ٘ية اب –( سورة غافر ٔ
 . ٔٗابية  –( سورة العنكبوت ٕ
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تِ اُكلِّنينينيِهاَولنينينيْواَكنينيني ََِا َْرَ نينينيَلاَرُ نينيني ِّْ َِلنينيني االنينيني نينينيَ َُا َِ الُِذْظ َِّ َْىاَوِدتنينينيِ ااْ نينيني وَلُها ِنْبنُينيني
ْشنيني ُِكوَنا ُُ ظيػػػاره .. ولكػػف متػػػى  ىػػػذا وعػػد اهلل  (ٔ) اْل إتمػػػاـ ديػػف اهلل وا 

نينيناالنينيِاتَ ا عنػػدما نػػوفى بالشػػروط  الموعػػود   ، يػػأتي الموعػػود يػػأتي ََ تنَينينا َتنيُّ
ا ٌْ اواثنيْوِ َنيوَنا ِنللنيِهامَ َُوااَلْلا َُدلُُّ  ٌٍ َِنيَااٍبا َلنيذ اِ نيْ ا ٌْ ََِل اَِتَنرٍَةاثنيَِْجنيذُ 

ا ٌْ نيٌ اَلُ ني اَخذنيْ ٌْ اَذِلُ ني ٌْ اَو َ نيُفِِفُ  ٌْ ُْوَنآتاَ ِ ذِلاالْلِها َِأْ َواِلُ  َوَرُ ولِِهاَوَُتَنِل
نينينينينيونَا ُُ اثنيْعَل ٌْ قػػػػػاؿ تجػػػػػارة لمػػػػػاذا   ألف التػػػػػاجر يجعػػػػػؿ  اهلل  (ٕ) ِ ْناُكَْنينينينينيُج

 التجارة مقصد حياتو طوؿ  الحياة . 
المنػػى والفقيػػر يجتيػػد بمالػػو ونفسػػو ولكػػف فػػى   فػػي زمػػف الرسػػوؿ 

زماننػػػػا األغنيػػػػاء يريػػػػدوف أف ينفقػػػػوا األمػػػػواؿ فقػػػػط ، والفقػػػػراء يقولػػػػوف نحػػػػف 
 نعطى أنفسنا فقط ، ويريدوف أف ينتشر الديف   

ثمػث جػيش العسػرة وخػرج بنفسػو فػى سػبيؿ  جيز عثماف بف عفخف 
أعطػػى المػػاؿ الكثيػػر وخػػرج بنفسػػو  .. عبػػد الػػرحمف بػػف عػػوؼ  اهلل 

فى تبػوؾ .. ومػنيـ مػف عمػؿ بالميػؿ بػاألجرة حتػى الصػباح ، وأنفػؽ صػاع 
   فالرسػػوؿ، فالمنػػافقوف اسػػتيزءوا بػػو ،   ألىمػػو ، وأتػػى بصػػاع لمنبػػى 

، الكػػؿ ينفػػؽ  ر عمػػى الكػػـو الكبيػػرأنثػػر ىػػذا التمػػأكرمػػو ، وقػػاؿ لمخػػازف : 

                                                 

 . ٜابية  –( سورة الصؼ ٔ
 .  ٔٔ،  ٓٔابيتاف  –( سورة الصؼ ٕ
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 حسب استطاعتو . 
وبيذا الترتيب ينتشر الػديف ، ولمػا ينتشػر الػديف ، ي يػأتى فػى أنفسػنا 

، فمو جاء العجب ترفع النصػرة  أف الديف انتشر بجيدنا ، بؿ بخذف اهلل 
حنيف مع أف قوة خاتـ النبػوة موجػود ، وقػوة الصػديؽ موجػود ، وقػوة  ، ففى

الفػػاروؽ موجػػود ، وقػػوة ذو النػػوريف موجػػود ، ولكػػف بالعجػػب تتوقػػؼ نصػػرة 
اِ ْذا قػػاؿ تعػػالى  اهلل  ٌُااللنينيُهآتاَ نينيَواِسَ اَكًنينينٍَةاَوتنينينيْوَماُ َنينينيْوٍ نيني َُك ََ اَ  ْْ َلَ نيني

اثنيْغنيني ِا ٌْ ا نيلنيني ٌْ اَكًنينيني َُثُ  ٌْ َِْج نينيْجُ  ٌُااْ َْرُأاِبنَينينااَ  َِلنينيْذُ  اَ نينيْذْنًاَوَضنينينَفْتا ٌْ َِنينيَُْ 
ِ  ِت َا ْْ اُ  ٌْ  .  (ٔ) َرُ َ ْتاُّتْاَولْْذُج

قمػػػػوب الكفػػػػار ، لمػػػػا كػػػػاف المسػػػػػمموف  فػػػػيوفػػػػى بػػػػدر دخػػػػؿ الرعػػػػب 
أىػػؿ  فػػيكانػػت  التػػييتضػػرعوف إلػػى اهلل ، ألف نصػػرة اهلل تػػأتى بالصػػفات 

اِ ْذاَثِْفنينينيَجِغذًُوَنا بػػػدر ، قػػػاؿ تعػػػالى  ٌْ ُُّْك اُفنِينيني اَ ِنِّ ٌْ ا َنْ نينينيَجَجنَباَلُ نينيني ٌْ رَْ ُ نينيني
َُغَِِ ِ اُ ْ ِدِ وَا َِْبُوااَوثنيجنيُ نيواا وقاؿ تعالى  (ٕ)   ِأَْلٍفاِ َ ااْل  نَيَل اِ ْناَث

َُغَِِ نينيُ ا َِفنينيِ ام ٍ اِ نينيَ ااْل ُْ اِِبَ ٌْ ارَ ُُّ نيني ٌْ ِْدُْك اَلنينيَاااُّينْيني ٌْ اِ نينيْ ا نينينيْورِِل ٌْ َوتنَينيْأثُوُك
 يػػػػذه الصػػػػفات ) التقػػػػوى ، الصػػػػبر ، ايسػػػػتعانة ( اهلل ب (ٖ) ُ َِفنينينينيوِِّ وَا

                                                 

 . ٕ٘ابية  –( سورة التوبة ٔ
 . ٜابية  –( سورة األنفاؿ ٕ
 . ٕ٘ٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٖ
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 ينصرنا ولو كنا قميؿ . 
، فممػػػاذا  قمبػػػو اليقػػػيف عمػػػى وعػػػد اهلل  فػػػيكػػػاف    النبػػػيمػػػع أف 

وعػػدنا والوعػد مربػوط بشػروط فػػخف  اسػتماث بربػو طػوؿ الميػؿ   ألف اهلل 
لػػػـ نػػػوفى الشػػػروط ترفػػػع النصػػػرة ، دعػػػا ربػػػو حتػػػى سػػػقط الػػػرداء مػػػف عمػػػى 

" الميػػـ إف تيمػػؾ ىػػذه العصػػابة فمػػف تعبػػد بعػػد ويقػػوؿ   عاتقػػو الشػػريؼ 
 اليـو " . 

، ىػػؿ صػػفات عبػػاد الػػرحمف فػػيالػػذى يريػػد أف يترقػػى يبػػد أف ينظػػر 
َِلنينينيني ا جػػػػاءت فيػػػػو أـ ي   قػػػػاؿ تعػػػػالى  ِِ نينينينينُداالنينينينيْ ْْحَِ االنينينينيِاتَ اَّيُْشنينينينيوَنا َو

َنِلُلوَنافَنُلوااَ غ نًا َْ ٌُاا َُ  .  (ٔ)  اْ َْرِأاَلْو نًاَو ذااَخنسَ ني

 .. فػػػاهلل  وايخػػػتالؼلػػػو نظرنػػػا إلػػػى عيػػػوب ابخػػػريف تػػػأتى الفرقػػػة 
نيناالنيِاتَ امَ َنيواا اَتِْفنيَلْ افنينيْوٌما  ىػييعممنا ثالثة أصػوؿ  ََ ِ نيْ افنينيْوٍماتنَينا َتنيُّ

ََِِفني اَ ْناَتُ نيْ اَخنيْناًا اَو اِ َِفنينٌااِ نيْ اِ َِفنينٍاا ٌْ َُ ََِِف اَ ْناَتُ و ُوااَخْناًاِ نيَنيْ
ٌُااْلُفُِفنيوُقا اَو اثنيَنين نَيُ واا ِنْ َْلَ نينِبا نيَْْسااِ ْ ني ٌْ نيُ واا َ نيُفَِفنيُ  ُِ َُْ اَو اثنيْل ِ َنيْ

ٌُا ااْ ِّيَنِناَوَ ْ اَلَْاتنَيُجْبا َُأولََِْ اُل َْ ناالنيِاتَ امَ َنيواا نَيْع ََ ُُوَناواتَنا َتنيُّ الظْنِل
اِ ّْتٌاَو اََتَِْفُِفنينينينيوااَو اتنَيْغجنينينينيْبا اِ ْنا نَيْعنينينينيَضاالظنينينيني ِّ اْ َجَِ نينينينيوااَكًنينينينيناًاِ نينينينيَ االظنينينيني ِّ
نينينيوَُا ُُ ٌَاَ ِخذنينينيِهاَ ْذجنينينينًاَ َ  ِْلُج اَ ْناتَْأُكنينينيَلاَ نينيني ٌْ ُُْك اَ َ نينيني ا نَيْعضنينينينًاَ ُيُِنينينيبُّ ٌْ  نَيْعُضنينينيُ 

                                                 

 . ٖٙابية  –( سورة الفرقاف ٔ
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اِ نيْ اذََكنيٍ اَواثنيُ وااالْلَها ِا ٌْ ناالَْنُسا ِ نْيناَخَلْ َنينُك ََ ٌٌاواتَنا َتنيُّ ْناالْلَهاثنيْواٌباَرِ ذ
ا ٌْ االلنيِها َثنيَ نينُك َْ َِِْني ا ٌْ اُ ُعو نًاَوفنيَ نِنِيَلالِجنيَعنينَرُ وااِ ْناَ ْكنيَ َ ُ  ٌْ َو ُ نيًَ اَوَ َعْلََنُك

ٌٌاَخِ نٌا َِِلذ  .  (ٔ)  ِ ْناالْلَها

وف الفرصػػة لممشػػاغؿ الكسػػبية ، لػػيس أصػػحاب الصػػفة مػػا كػػانوا يجػػد
 بعدـ استعدادىـ ، إنما بسبب انشماليـ بجيد الديف . 

 والذيف عندىـ مشاغؿ كسبية فييـ صفات : 
مشػػاغميـ ، وي ينظػػروف إلػػى قمػػة األمػػواؿ  فػػي( ينظػػروف لمحػػالؿ والحػػراـ ٔ

 .   وكثرتيا ، والبركة تنزؿ فى أمواليـ بسبب امتثاليـ ألمر اهلل 
،  ( ما كانت المشاغؿ الكسبية ، تصدىـ عف الخروج في سبيؿ اهلل ٕ

 بؿ يخرجوف ويتركونيا .
، ( لػػػو جػػػاء مقتضػػػيات الػػػديف، فيتركػػػوا المشػػػاغؿ الكسػػػبية، مثػػػؿ: تبػػػوؾٖ

 فػػيويتحممػػوا الفاقػػة ، ولػػيس ىػػذا بسػػبب تكاسػػميـ ، بػػؿ كػػانوا ناشػػطيف 
 المشاغؿ  .الزراعة والتجارة ، ولما جاء مقتضيات الديف ، تركوا 

والذيف ما عندىـ مشاغؿ كسبية بسبب كثرة مقتضيات الديف ، فكانػت ليػـ 
 صفات : 

 .  ي يسألوف الناس (1)

                                                 

 . ٖٔ:  ٔٔابيات  –( سورة الحجرات ٔ
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 يجتنبوف اإلشراؼ .  (2)
 ما يخبروف عف فاقتيـ وحاجتيـ .   (3)

فالصحابة رضي اهلل عنيـ أجمعيف غمقػوا بػاب الكسػب وبػاب اليدايػة 
فت  ليـ الباب الميبي مف النصرة والمدد ، كما فتحػو لألنبيػاء ،  ، فاهلل 

فمػػػػو سػػػػددنا كمػػػػا سػػػػددوا مػػػػا صػػػػار لنػػػػا صػػػػبرًا عػػػػف الػػػػديف . وكتػػػػاب حيػػػػاة 
الصػػػػػػحابة ممتمػػػػػػئ بقصػػػػػػص الصػػػػػػحابة فػػػػػػي النصػػػػػػرة والتأييػػػػػػد الميبػػػػػػي ، 
وأصػػحاب الصػػفات رضػػي اهلل عػػنيـ أجمعػػيف مػػا جعمػػوا ىػػذا  الػػديف لجمػػب 

 .   اض الدنيوية ، بؿ كانوا متوجييف إلى اهلل األمواؿ ولتكميؿ األغر 
إلػػػػػى السػػػػػماء ، فمػػػػػا بقػػػػػى إي  سػػػػػيدنا عيسػػػػػى  لمػػػػػا رفػػػػػع اهلل 

، فأصػػػػب   الحػػػػوارييف وكػػػػانوا متػػػػدينيف بسػػػػبب صػػػػحبة سػػػػيدنا عيسػػػػى 
حفاظػػػة الػػػديف أمػػػر صػػػعب جػػػدًا فمحفاظػػػة ديػػػنيـ اسػػػتأذنوا مػػػف الممػػػؾ أف 

، ويحفظػػوف ديػػف  يػػذىبوا إلػػى الصػػحارى فػػأذف ليػػـ وكػػانوا يعبػػدوف اهلل 
، ويأكموف أوراؽ الشجر ويشربوف مف النيػر وينػاموف عمػى الحجػر  اهلل 

ءىـ بسػبب ، فالناس كانوا يذىبوف إلييـ أف يدعوا ليـ واهلل كػاف يتقبػؿ دعػا
ألقػػػى محبػػػة الحػػػوارييف فػػػي قمػػػوب النػػػاس فػػػأتوا  ، واهلل  تعمقيػػػـ بػػػاهلل 

باليػػدايا والطعػػاـ لمحػػوارييف فػػأكموا عمػػى قػػدر الحاجػػة ووزعػػوا البػػاقي عمػػى 
كػػذلؾ  الفقػػراء ، فممػػا جػػاءت الػػدنيا تحػػت أقػػداميـ ، جػػاءت عظمػػة اهلل 

سػػػببًا لجمػػػب الػػػدنيا ،  ءالشػػػيفػػػي قمػػػوبيـ ، وكثيػػػر مػػػف النػػػاس رأوا أف ىػػػذا 
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فقػػالوا : لػػو نكػػوف مػػثميـ فالنػػاس يعطونػػا اليػػدايا ونعػػيش عيشػػة الرفاىيػػة ، 
فأخػػػػذوا لبػػػػاس الحػػػػوارييف واإلنجيػػػػؿ وذىبػػػػوا إلػػػػى الصػػػػوامع فػػػػى الجبػػػػاؿ ، 

نينينا والنػػاس كمػػا كػػانوا يػػذىبوف لألصػػمييف ذىبػػوا لمنقميػػيف قػػاؿ تعػػالى  ََ تنَينينا َتنيُّ
ِ نينينينيَ ااْ َْ  نينينينينِراَوال ُّْل نينينينينِنالَذنينينينيْأُكُلوَنا َْ نينينينيَواَلاالَنينينينينِساالنينينينيِاتَ امَ َنينينينيوااِ ْناَكًنينينينيناًا

َِْ اَ نيِ ذِلااللنيِهاَوالنيِاتَ اَتْ َنيُ وَناالنيْاَلَباَواْلِفْضنيَ اَو ا وَنا ُّْ َُ  ِنْلَ نِسِلاَوَت
ٌٍا اِ َعنينيَااٍبا َلنينيذ ٌْ نينيْ ُل نينينآتاَ نينيِ ذِلااللنينيِها نيَ شِّ ََ وكثيػػر مػػف النػػاس  (ٔ)  تنُيَِْفُ و نَي

ـو يجعمػػػوف الػػػديف لمػػػدنيا والرفاىيػػػة ، وأولئػػػؾ ي يشػػػموف رائحػػػة الجنػػػة ، اليػػػ
" مػػف تعمػػـ عممػػًا ممػػا يبتمػػى بػػو وجػػو اهلل ي يتعممػػو ،   قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

إي ليصػػيب عرضػػًا مػػف الػػدنيا لػػـ يجػػد عػػرؼ الجنػػة يػػـو القيامػػة " ) يعنػػى  
 .(ٕ) ريحيا ( رواه اإلماـ أحمد وأبو داود وابف ماجو

إلػػى ىرقػػؿ الػػرـو رسػػالة يػػدعوه فييػػا إلػػى اهلل   كمػػا أرسػػؿ الرسػػوؿ 
  وكاف ىرقػؿ عالمػًا باإلنجيػؿ ، وسػأؿ أبػو سػفياف عػف أحػواؿ الرسػوؿ ،
   آخر الزماف وجمع الرىباف والقسيسيف ،  نبيفمما أخبره ، فيـ أف ىذا

اإلسػػػػالـ ولكػػػػف كػػػػانوا مػػػػف  فػػػػيورغػػػػبيـ   وقػػػػرأ عمػػػػييـ رسػػػػالة الرسػػػػوؿ 
ألغػػراض الدنيويػػة فمضػػبوا ، ففيػػـ أنيػػـ ي يقبمػػوف ويػػذىب منػػو أصػػحاب ا

                                                 

 . ٖٗابية  –ة التوبة (  سور ٔ
 كتػػػػػػػػاب  –(  واسػػػػػػػػناده صػػػػػػػػحي  ، وصػػػػػػػػححو الحػػػػػػػػاكـ والػػػػػػػػذىبي ) مشػػػػػػػػكاة المصػػػػػػػػابي  ٕ

 ( ، ٚٚ/ٔ  –العمـ 
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الممؾ ، ومنعو غرض الممؾ في الدخوؿ فػي اإلسػالـ ، وبعػث إلػى أسػقؼ 
: ىػػذا نبػػي آخػػر الزمػػاف صػػاحب أمػػرىـ ( فقػػاؿ لػػو األسػػقؼ أيالنصػػارى ) 

وأنػػا مصػػدقو ومتبعػػو ، ولمػػػدة  الػػذي كنػػا ننتظػػره ، وبشػػرنا بػػو عيسػػى 
ثالثػػة أسػػابيع لػػـ يخػػرج عمػػييـ يػػـو األحػػد ، فطمبػػوه فخػػرج عمػػييـ ، ونطػػؽ 
شيادة .. أف ي إلو إي اهلل محمد رسػوؿ اهلل .. ألنػو لػـ يكػف مػف أصػحاب 

 . (ٕ)  (ٔ)األغراض واليوى ، ولكف أصحاب األغراض واليوى قتموه 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
                                                 

 .    ٗٓٔ/  ٔ –( انظر حياة الصحابة ٔ
بعػػد  –بباكسػػتاف  –ألقاىػػا فػػي اجتمػػاع رايونػػد  –(  بيػػاف لمشػػيخ / محمػػد عمػػر البػػالمبوري ٕ

 . ٜٚٛٔ/ٔٔ/ٚيـو السبت الموافؽ  –صالة الممرب 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  المعاشرات اإلسالميةالمعاشرات اإلسالمية
ٌُااللنيُهاَوتنَيْغِفنيْ اقاؿ تعالى :  اَتُِّ وَناالّلَها َنثِّ ُعوِناُُيْ نيْ ُ  ٌْ ُفْلاِ ناُكَُج

ٌٌا َُْفوٌراّرِ ذ اَوالّلُها ٌْ اُذ ُوَ ُ  ٌْ َلُ 
 (ٔ) . 

ٌْا وقاؿ تعالي  اَو َ نيَنيآؤُُك ٌْ ااُفْلاِ ناَكنينَنام نَينؤُُك ٌْ اَو َْزَواُ ُ ني ٌْ َوِ ْخنيَواُ ُ 
ُُوَلنينينينينيناَوَِتنينينينينينرٌَةاََتَْشنينينينينيْوَناَكَِفنينينينينينَدَلناَوَ َِفنينينينينينِكُ ا اَو َْ نينينينينيَواٌلاافنيجنيَ  نيُج ٌْ َِِشنينينينينينَُثُ  َو
َُنينينيواْاَ نينينيَّّتَا نينينينٍدآتاَ نينينيِ ذِلِها نيجني َّ  ََ آاَ َ نينينيّبا ِلنينينيْذ َُّ االلنينينيِهاَوَرُ نينينيولِِهاَوِ  ََ ثنيْ َضنينينيْو نَي

ِْيااْلَ ْوَمااْلَفنِ ِ وَااتَْأِتَاالّلُها َِأْ  َِِاَوالّلهُا َْ  .(ٕ)  َ اتنَي

أف جعمنا مسمميف ومف أمة محمد  إخواني في اهلل : نشكر اهلل      
 . وي يكوف المسمـ حقيقيا إي إذا جاءت فيو حقيقة الديف ، 
 كيف نتحصل عمي حقيقة الدين ؟ 

ثنينيَ اَكْذنيَفااَ َلَْا الديف اإلسالمي مثالو ، مثػؿ الشػجرة ، قػاؿ تعػالى:       
نينينينآتا ََ ُِ ناثَن نينينيٌتاَو نيْ  ََ نينينيً اسَّذ نينينيً اَكَشنينينيَج ٍةاسَّذ نينينيٍ اَ ْصنينينيُل َُ َضنينينيَ َبااللنينينيُهاَ نينينيًًَغاَكِل
نيناَوَتْضنيِ ُبااللنيُهاا ْ ًنينَلالِلَنينِسا ََ نيناُكنيّلاِ نيٍوا نيِجْذِنارَ نّي ََ الِفُنااثنينيْوِتَاُ ُكَل

                                                 

 .    ٖٔابية  –( سورة آؿ عمراف ٔ
 . ٕٗابية  –(  سورة التوبة ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اتنَيَجاَّكُ ونَا ٌْ َُ  . (ٔ)  َلَعّل

 شجرة الديف :
 . فأرض شجػػػرة اإلسػالـ : الدعػػوة إلي اهلل 

 : اإليمػانيػػػػػػات . وجػذر شجػػرة اإلسػػالـ
 : أركػػاف اإلسػػػالـ . وفروع شجػػرة اإلسػػالـ

 وأغصاف شجػرة اإلسػػالـ : المعامػالت اإلسالميػة .
 وأوراؽ شجػرة اإلسػػػالـ: المعاشػرات اإلسػالمية .

 اإلسػػالـ: األخالؽ الحسػػػػػنة .وثمػار شجػػرة 
 وعصير شجػرة اإلسػػػالـ: اإلخالص لرب البريػػة .
 وسماد شجػػرة اإلسػػالـ: التضحيػػػة بالنفػس والمػػاؿ .

 : حمقػػػػات التعميػػػػػػػـ . وماء شػػػجرة اإلسػػالـ
 وتالوة القػػرآف . : ذكػر اهلل  وبيئة شجػػػرة اإلسػػالـ

اإلسػالـ : التجنػب عمػي النفسػانية والشػيوانية لحفاظػة شػجرة وحائط شجػػػرة 
 اإلسالـ. 

                                                 

 . ٕ٘ابية  -(  سورة إبراىيـ ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

، فميػػػر المسػػػمميف دخمػػػوا فػػػي بالػػػدعوة إلػػػي اهلل  فممػػػا قػػػاـ النبػػػي      
% .. والػػػػػػذيف كػػػػػػانوا ٓٓٔاإلسػػػػػالـ ، وكػػػػػػاف المسػػػػػمموف يمتزمػػػػػػوف بالػػػػػديف 

 ، ي صورة الديف .وف بالديف كاف عندىـ حقيقة الديفيمتزم
الػػذيف كػػانوا  ، حػػدث الػػنقص.. ولمػػا بعضػػيـ تػػرؾ الػػدعوة إلػػي اهلل   

 ي يدخموف في الديف ي يدخموف.
المسمموف الذيف كانوا يمتزموف بالديف ، أصػبحوا ي يمتزمػوف بالػديف ،      

 وأصب  أكثرىـ ليس عنده حقيقة الديف . 
وتنػػا لمقػػراف أعػداؤنا ي يخػػافوف مػف صػػالتنا ، وي مػف حجنػػا ، وي مػف تال     

 ألف معاشػرة الرسػوؿ  ،... الخ بؿ يخافوف مف التزامنا بمعاشرة الرسػوؿ 
فبكػػي ،  زمػػف عمػػر بػػف الخطػػاب  فػػيفييػػا بسػػاطة وعنػػدما كثػػرت األمػػواؿ 

.. قمػػة المػػاؿ .. ولكػػف لمػػا جػػاءت األمػػواؿ فػػي  البسػػاطةبعػػض النػػاس يظنػػوف 
زمػػػف عمػػػر بػػػف الخطػػػاب ، فظمػػػت حيػػػاتيـ كمػػػا ىػػػي ، بسػػػيطة فػػػي المطعػػػـ 

 والممبس والمسكف . 
عنػػدما تكػػوف حيػػاة اإلنسػػاف بسػػيطة ، يكػػوف عنػػده وقػػت ومػػاؿ فيصػػرؼ      

وبالدعوة تنتشر ىػذه الحيػاة فػي العػالـ .. وكػؿ  وقتو ومالو لمدعوة إلي اهلل 
لـ يتوجو إلي ديننا ، فكانت الوفود تػأتي إلػي الصػحابة فػي المدينػة وكػانوا العا

يتعاشروف بمعاشرتيـ ويتأثروف بحياتيـ ... في بالد فارس أرسػموا الجواسػيس 
لينظػػروا حيػػاة المسػػمميف وكيػػؼ أف العػػالـ يخػػاؼ مػػنيـ ... فوجػػدوا فػػرؽ كبيػػر 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

مػػػف النػػػاس  ومعاشػػرة كسػػػري ... فكسػػػري كػػاف يأخػػػذ بػػيف معاشػػػرة الرسػػػوؿ 
األمػػػواؿ ويجعػػػؿ حياتػػػو رفاىيػػػة ) تػػػاج مػػػف ذىػػػب .. سػػػرير مػػػف ذىػػػب (  وي 
يجمػػس معػػو إي األغنيػػاء ،.. فيخربػػوف حيػػاة النػػاس ، فيصػػب  النػػاس فقػػراء ، 
ووجػػػدوا المسػػػمموف يتعاشػػػروف بالمعاشػػػرة اإلسػػػالمية ، أي يضػػػحوف بػػػأمواليـ 

كيػػـ رسػػالة إلػػي ويجعمػػوف حيػػاة النػػاس طيبػػو فػػدخموا فػػي اإلسػػالـ ، وأرسػػؿ مم
ممػػػػؾ الصػػػػيف يسػػػػتنجد بػػػػو ، وقػػػػد ذكػػػػر ابػػػػف جريػػػػر الطبػػػػري فػػػػي تاريخػػػػو أف 
يزدجػػرد.. كتػػب إلػػي ممػػؾ الصػػيف يسػػتمده فقػػاؿ الرسػػوؿ : قػػد عرفنػػا حقػػا أف 
عمػػى الممػػوؾ إنجػػاد الممػػوؾ عمػػي مػػف غمػػبيـ ، فصػػؼ لػػي صػػفة ىػػؤيء القػػـو 

مػنكـ وي يبمػغ الذيف أخرجوكـ مف بالدكـ ،  فػخني أراؾ تػذكر قمػة مػنيـ وكثػرة 
أمثػػػاؿ ىػػػؤيء القميػػػؿ الػػػذيف تصػػػؼ مػػػنيـ فيمػػػا أسػػػمع مػػػف كثػػػرتكـ إي الخيػػػر 
عنػػػدىـ وشػػػر فػػػيكـ ، فقمػػػت : سػػػمني عمػػػا أحببػػػت   فقػػػاؿ : أيوفػػػوف بالعيػػػد   
قمػػت : نعػػـ ، قػػاؿ : مػػا يقولػػوف لكػػـ قبػػؿ أف يقػػاتموكـ   ، قمػػت : يػػدعوننا إلػػي 

رونػػا مجػػراىـ ، أو الجزيػػة واحػػدة مػػف ثػػالث : إمػػا ديػػنيـ فػػخف ، أجبنػػاىـ ، أج
والمنعػػػة ، أو المنابػػػذة ، قػػػاؿ : فكيػػػؼ طػػػاعتيـ أمػػػراءىـ   قمػػػت : أطػػػوع قػػػـو 
لمرشػػدىـ ، قػػاؿ : فمػػا يحمػػوف ومػػا يحرمػػوف   فأخبرتػػو ، فقػػاؿ : أيحرمػػوف مػػا 
حمؿ ليـ ، أو يحمموف ما حـر عمييـ   قمت : ي . قاؿ : فػخف ىػؤيء القػـو ي 

يحرمػػػوف حالليػػػـ ، ثػػػـ قػػػاؿ : أخبرنػػػي عػػػف ييمكػػػوف حتػػػى يحمػػػوا حػػػراميـ ، و 
لباسيـ ، فأخبرتو ، وعػف مطايػاىـ ، فقمػت : الخيػؿ العػراب ووصػفتيا ، فقػاؿ 
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: نعمت الحصوف ىذه ، ووصفت لو اإلبؿ وبروكيػا وابتعاثيػا بحمميػا ، فقػاؿ 
: ىػػػػذه صػػػػفة دواب طػػػػواؿ األعنػػػػاؽ ، وكتػػػػب لػػػػو إلػػػػي يػػػػزد جػػػػرد ... إنػػػػو لػػػػـ 

أولػػو بمػػرو وأخػػره بالصػػيف ، الجيالػػة بمػػا يحػػؽ يمنعنػػي أف أبعػػث إليػػؾ بجػػيش 
 (ٔ)عمػػػيأ ولكػػػف ىػػػؤيء القػػػـو الػػػذيف وصػػػؼ لػػػي رسػػػولؾ صػػػفتيـ ي يحػػػاولوف 

أزالػوني مػا دامػوا عمػي مػا وصػؼ  (ٖ)ولو خمػي ليػـ سػربيـ  (ٕ)الجباؿ ليدوىا 
 .      (٘)وارض منيـ بالمساكنة ، وي تيجيـ ما لـ ييجوؾ (ٗ)، فسالميـ 

فالصػػػػػحابة رضػػػػػي اهلل عػػػػػنيـ لػػػػػـ خرجػػػػػوا بحيػػػػػاة الػػػػػديف ) إيمانيػػػػػات ..      
 عبادات .. معامالت .. معاشرات .. أخالؽ ( فكاف الناس يتأثروف بيـ .

..  مػػا كػػاف معنػػاه القتػػاؿ ، بػػؿ كػػاف فػػي البدايػػة دعػػوة إلػػي اهلل  الجيػػاد    
 فكػػػػػػاف الصػػػػػػحابة رضػػػػػػي اهلل عػػػػػػنيـ الػػػػػػذيف تربػػػػػػوا فػػػػػػي مسػػػػػػجد الرسػػػػػػوؿ 

عنػػدما كػػاف يرسػػؿ  تعاشػػروف معاشػػرة طيبػػة .. ويتحركػػوف بيػػا والرسػػوؿ وي
 . ي ، وكذلؾ عمر صأصحابو يوصييـ بثالث ، وكذلؾ كاف أبو بكر يو 

نحػػػػػف ُنرسػػػػػػؿ  ثػػػػػالث أيػػػػػاـ ليػػػػػذه المعاشػػػػػػرة الطيبػػػػػة : كمػػػػػا : الػػػػػدعوة

                                                 

 ( يريدوف .ٔ
 ( ىدموىا .ٕ
 ( جماعتيـ .ٖ
 ( صالحيـ .ٗ
مػاذا قالػت األعػداء فػي غمبػة الصػحابة  –باب أسػباب النصػرة الميبيػة  –( حياة الصحابة ٘

 .   ٘ٓٚ/ٖعمييـ 



 

 

 
       

 

  233 
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، وتخمقػػػوا بػػػأخالؽ  : عاشػػػروا معاشػػػره الرسػػػوؿ الجماعػػات ، ونقػػػوؿ ليػػػـ
، فكثيػػػر مػػػف النػػػاس يػػػدخموف اإلسػػػالـ .. وقػػػد رأينػػػا ذلػػػؾ فػػػي  الرسػػػوؿ 
وخرجػػػػوا فػػػػي سػػػػبيؿ اهلل وأويدىػػػػـ مػػػػف حفػػػػاظ القػػػػراف .. وأحبابنػػػػا  –زامبيػػػػا 

عنػػدما ينتشػػروف فػػي العػػالـ ، ي يتكممػػوف كالمػػًا سياسػػيًا ، وي خالفيػػا ، بػػؿ 
المعاشرة الطيبة .. وكما أف إيماننا ضػعيؼ ، فكػذلؾ كفػر الكفػار ضػعيؼ 

وكمػػا أف إيمػػاف الصػػحابة الكػػراـ كػػاف قويػػًا ، فكفػػر الكفػػار فػػي زمػػانيـ ... 
، يػػروف المسػػمموف بسػػبب جيميػػـ يػػا ... فمػػثال فػػي بػػالد الينػػدوكيوفكػػاف قو 

يعبدوف قبػور الصػالحيف ، ونحػف نأخػذىـ بػالميف إلػي البيئػة الطيبػة ، وبعػد 
... فيفيمػوف ..  فكانػت  ذلؾ نفيميـ أف النػذر والعبػادة ي يحػؿ إي هلل 

الػػػػدعوة لػػػػثالث أيػػػػاـ ... واف لػػػػـ يقبمػػػػوا تكػػػػوف المصػػػػالحة بالجزيػػػػة ، حتػػػػى 
يصبروا تحت ذمتنا ، ألف مع المسمـ كممة عميا ، ومع الكفار كممة سػفمي 

ٌُا قاؿ تعالى،  اّ ْوِ َِوَااَو َ نيُج ٌْ َِْلْوَناِ ْناُكَُْج َوَ َعنيَلاقػاؿ تعػالى و  (ٔ) ا 
َ ااّلِات َُ ٌٌاَكِل َِ ِتنيٌ اَ ِ نيذ نيُ االلنيِهاِلنيَيااْلُعْلذنيناَواللنيُها َُ  َ اَكَفُ واْاالِّفنيْفَلَ اوََكِل

وعندما يتصالحوف بالجزية ، فالمسػمموف يعيشػوف فػي بالدىػـ ، فكانػت  (ٕ)
الدعوة العممية ينظروف إلي معاشرة المسمموف الطيبة ، وأخالقيـ فيػدخموف 

                                                 

 .ٜٖٔابية  -عمراف (  سورة آؿ ٔ
 ٓٗابية  -(  التوبة ٕ
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في الديف فالجزية دعوة عمميػو تفصػيمية .. فػخف لػـ يقبمػوا ىاتػاف المرحمتػاف 
 األخيرة وىي القتاؿ .تكوف المرحمة 
الداخمي الدعوة والػدواء الخػارجي األخػالؽ  أعطانا الدواء فالرسوؿ 

.. فمػػو لػػـ يػػدخموا فػػي اإلسػػالـ، وكػػأف الػػدمامؿ فييػػا ألػػـ ي يشػػفى بالػػػدواء 
الداخمي وي الخارجي فالبد مػف العمميػة الجراحيػة ) القتػاؿ( ... وذلػؾ فقػط 
عنػػد اليػػأس مػػف العقػػاقير مثػػؿ البسػػتاني يقػػـو بتسػػميت بعػػض النباتػػات ألنػػو 

ومريضة ، وُتسبب قمػة المحصػوؿ ، مثػؿ الػذيف يصػدوف  يعمـ أنيا ضعيفة
 عف سبيؿ اهلل .
إلخػراج النػاس مػف  كالمطػافئرضي اهلل عػنيـ كػاف  الصحابةفخروج 

 النار إلي الجنة .
والسيارة اإلطفائية عندما تخرج فجميع السيارات والمشاة يفسحوف ليػا 

يػػػؽ الطريػػػؽ ، فمػػػو اعتػػػرض أمػػػاـ السػػػيارة سػػػتة أشػػػخاص وآيؼ فػػػي الحر 
 فعمي السائؽ أف يمر عمييـ لينقذ ابيؼ.

 والصػػػػػػػػحابة رضػػػػػػػػي اهلل عػػػػػػػػنيـ ثػػػػػػػػالث عشػػػػػػػػره سػػػػػػػػنو فػػػػػػػػي مكػػػػػػػػة ، 
 ما أمرىـ بالقتاؿ ليتحصموا أوي عمي :  اهلل 

ٌْا : قاؿ تعالى َِْتُ   .(ٔ)   ُكّفَواْا َْت

ْوِ َِوَا  :وقاؿ تعالى ُُ  .(ٔ)  َوَ ّناالّلَهاَ َمااْل
                                                 

 . ٚٚابية  –(  سورة النساء ٔ
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ّجِ وَاوقاؿ تعالى :        ُُ ُُواْاَ ّناالّلَهاَ َمااْل َِْل  .(ٕ)  َوا

ُُْمِِفَِوَا وقاؿ تعالى:        َمااْل َُ  .( ٖ) َوِ ّناالّلَهاَل

َّنِ  ِت َاوقاؿ تعالى:         ( .ٗ)  ِ ّناالّلَهاَ َماال

ٌْافي األوؿ قيؿ ليـ : "  َِْتُ   " .. وفػي األخيػر قيػؿ ليػـ :  ُكّفَواْا َتني

ناَيا  ََ ذعنًا َتنّي ا ن ِفُ واْاثنُيَ نٍتاَ ِوااْ ِفُ واْاَجَِ ٌْ  (.٘)  اّلِاتَ امَ َُواْاُخُاواْاِ ْارَُك

َِلنينينيَ ا وقػػػاؿ ليػػػـ :  نينينيواْاَوِ ّنااللنينينيَها ُُ اظُِل ٌْ َُ  ُِذَنالِلنينينيِاتَ اتنُيَ نينينينثنيُلوَنا نينينيأَ نّي
ِْت ٌا اَلَ  ٌْ َْ ِِل  َ (ٙ). 

ديارنػا ، ، فنحف أخرجنػا مػف عرب قاؿ : ىذه ابية تنطبؽ عميناأحد ال
فقمػػت : بقػػي  وىػػذا الػػذي فػػي ابيػػة موجػػود ، ولمػػاذا ي تػػأتي النصػػرة لنػػا  

اِ  ّاَ ناواحػػد قػػاؿ تعػػالى:  ءشػػي َّ النينيِاتَ اُ ْخ ُِ نينيواْاِ نيني اِدتنَينينرِِلٌاِ غنينيْنِاَ نيني
يعنػػي الػػدعوة .. يقولػػوف جيػػارا ربنػػا اهلل . فالجيػػاد  (ٚ)  تنَيُ ولنينيواْارَ نّيَنينينااللنينيهُا

                                                                                                                         

 .ٜٔابية:  -(  سورة األنفاؿ ٔ
 .ٜٗٔابية:  -(  سورة البقرة ٕ
 .ٜٙابية:  -(  سورة العنكبوت ٖ
 .ٖ٘ٔابية:  -(  سورة البقرة ٗ
 . ٔٚ(  سورة النساء ابية ٘
 .   ٜٖ( سورة الحج _ ابية ٙ
 .   ٓٗحج _ ابية ( سورة الٚ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

بػػدوف الػػدعوة مثػػؿ الصػػالة بػػدوف الوضػػوء .. فالصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ 
 .كانوا يجتيدوف إلدخاؿ الناس في الجنة ... ولماذا الجدؿ ابف  

ألف الدنيا جنة الكافر وسجف المؤمف .. فالمؤمف يقاتػؿ الكػافر ليأخػذ 
.. ولكػػػػف الصػػػػحابة  سػػػػتحؽ لنصػػػػرة اهلل جنتػػػػو فيصػػػػير غاصػػػػب فػػػػال ي

رضػػػػي اهلل عػػػػنيـ مػػػػا كػػػػانوا يريػػػػدوف جنػػػػة الكػػػػافر ، بػػػػؿ ليػػػػدخموه الجنػػػػة ، 
 .   فاستحقوا لنصرة اهلل 

فػػي األردف بعػػض الشػػباب ، غضػػبوا عمػػي رجػػاؿ الػػدعوة .. فقػػالوا : 
أوي نقاتػػػؿ جماعػػػة التبميػػػغ ثػػػـ الييػػػود ... ألنكػػػـ تجعمػػػوف فػػػي النػػػاس صػػػفة 

 الجبف . 
أميػػػػر الجماعػػػػة : اسػػػػمعوا منػػػػي خمػػػػس دقػػػػائؽ : الجيػػػػاد بػػػػدوف  فقػػػػاؿ

ي تنصػػػروا ففيػػػـ الشػػػباف .. الػػػدعوة مثػػػؿ الصػػػالة بػػػدوف الوضػػػوء ، ولػػػذلؾ 
 : ىيا بنا لندعو الييود ثـ بعد ذلؾ نقاتميـ .وقالوا

، أنتـ تقولوف لمييود ادخموا في اإلسالـ فقاؿ األمير: اسمعوا كالـ أخر
في أي بمد   وأنتـ في أي مكاف تورىـ  فيقولوف لكـ أرونا اإلسالـ

 اإلسالـ   ففيموا أف يذىبوا لممسمميف ويجعموا فييـ معاشرة إسالمية .

ثـ قاؿ ليـ األمير : أنتـ تذىبوف لممسمميف بػدوف التمػريف ي تصػمحوا 
.. فػػبعض النػػاس ذىبػػوا يتجولػػوف بعػػد الفجػػر ، يوقظػػوف النػػاس لمصػػالة .. 

اليػػػػـو الثالػػػػث : قػػػػاـ النػػػػاس وضػػػػربوىـ  فمػػػػا اسػػػػتجاب النػػػػاس ليػػػػـ .. وفػػػػي
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بالعصا .. وذىبوا إلي المحكمة وفي المحكمة تابوا مػف الػدعوة إلػي اهلل .. 
لمػػاذا   ألنيػػـ لػػـ يختػػاروا الوقػػت المناسػػب ، وي الكػػالـ المناسػػب .. فأتػػت 
عمييـ المشاكؿ وكانت النتيجة ترؾ الدعوة إلي اهلل . فالبد مف التمػريف .. 

مػػػرف   فشػػػكميـ إلػػػي الينػػػد والباكسػػػتاف وبػػػنجالديش ففيمػػػوا قػػػالوا : وأيػػػف نت
 الدعوة .

انظروا لمصحابة رضي اهلل عنيـ ، غيروا معاشرتيـ بصحبة الرسػوؿ 
  ، فممػػا ذىبػػوا إلػػي مصػػر والسػػوداف وليبيػػا والعػػراؽ ، وكػػانوا كميػػـ عجػػـ

فأىػػؿ ىػػذه الػػبالد أحبػػوىـ لمعاشػػرتيـ الطيبػػة ، ومػػف شػػدة حػػبيـ ليػػـ أحبػػوا 
لمػػػتيـ وتعمموىػػػا ، حتػػػى أصػػػبحوا ي يتكممػػػوف إي الممػػػة العربيػػػة بمخالطػػػة 

 الصحابة رضي اهلل عنيـ والتابعيف.
وا معاشرة ابباء وخذوا معاشرة النبي عندما تتجولوف في العالـ فاترك

  . والصحابة الكراـ ، فأنتـ تجمبوف الناس لمديف ، 
ي نقػػوؿ ركػػوب السػػيارة حػػراـ ، البرقيػػة حػػراـ ، ركػػوب القطػػار حػػراـ ، 

لنػا .. فنمشػي إلػي البػدو ونتحمػؿ  فنكوف مذنبيف لما نحـر مػا أحمػو اهلل 
المشقة ، ونصير مجاىديف ، فالعالـ كمو يحب العرب كما كػاف فػي الػزمف 
األوؿ .. ففي الزمف األوؿ كانوا يحبوف العرب مػف أجػؿ معاشػرتيـ الطيبػة 
، واليػػـو يحبػػوف العػػرب مػػف أجػػؿ بتػػروليـ وعممػػتيـ الماليػػة ، فػػاغتنموا ىػػذه 

 . ب محبة اهلل ومحبة رسولو المحبوبية واجعموىا سببًا لجم
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أبعدوا المسمميف عػف الػديف ) بالحركػة .. والحضػارة  فأعداء اهلل  
 .. والثقافة ( وأبعدوا المسمميف عف القرآف باسـ القرآف .                 

النػػػػاس مػػػػا فيمػػػػوا مقصػػػػد الجيػػػػاد أنػػػػو الػػػػدعوة ، فػػػػنحف نجتيػػػػد فػػػػي 
ة ، فممػا ينظػر الكفػار إلػي المسمميف حتى نجعؿ معاشرتيـ معاشػرة إسػالمي

 المعاشرة اإلسالمية فيدخموف في اإلسالـ. 
، فػال نػنج  إي بطريػؽ  يبد مف مػنيج النبػوة فػي الػدعوة إلػي اهلل 

األنبيػػاء عمػػييـ السػػالـ ، كػػاف عنػػدىـ الشػػفقة والرحمػػة عمػػي النػػاس ، ومػػا 
ـ يرحمػوف عمػييـ ليػدخموىـ فػي اإلسػال كانوا يمضبوف عمي الكفار ، وكانوا

 حتى ينالوا رضا اهلل والجنة .. وكانت شدتيـ كالعممية الجراحية.          
 قاؿ لو :  كاف في مزاجو شدة ، ولكف اهلل  سيدنا موسي 

فميذا السبب نمشي عمي  (ٔ)   نيُ وَ اَلُهافنيْوً الّّذَنًاّلَعّلُهاتنَيَجاَّكُ ا َْواَِيَْش َا

 والصحابة أسوة   منيج النبوة ، ولنا في سيرة الرسوؿ 
 الصبر والتقوى : 

اقػػاؿ تعػػالى:  ٌْ ِْدُْك اَلنينينيََاااُّينْيني ٌْ اّ نيني ا نينينيْورِِل ٌْ نينيِبُواْاَوثنيجنيُ نينيواْاَوتنَينيْأثُوُك َْ  نَيلنينيَ اِ ناَث
َُآلَِِ ِ اُ َِفّوِ وَا َِفِ ام  اّ َ ااْل ُْ اِِبَ ٌْ  . (ٕ)  رَّ ُ 

 ايستماثػػة : 
                                                 

 .ٗٗ(  سورة طو _  ابية ٔ
 ٕ٘ٔ(  سورة آؿ عمراف _ ابية  ٕ
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ا قػػػاؿ تعػػػالى:  ٌْ ا نينينيأَْلٍفاِ ْذاَثِْفنينينيَجِغذًُوَنارَّ ُ نينيني ٌْ ُّْك اَ ِّناُفنِينيني ٌْ  َنْ نينينيَجَجنَباَلُ نينيني
َُآلَِِ ِ اُ ْ ِدِ وَا ّ َ ااْل

 (ٔ) . 

ا قػػػاؿ تعػػػالى  ٌْ ا َِذلنينينيٌ ا نينينينثنيُ واْااللنينينيَهاَلَعّلُ نينيني ٌْ ٍراَو َ نينينينيُج ْْ ٌُااللنينينيُها ِ نينيني نينيني َُك ََ اَ  ْْ اَوَلَ نينيني
 .(ٕ)  َثْشُ ُ وناَا

.. لػػو جػػاءت فػػي دعوتنػػا فترفػػع عنػػا  الصػػفات التػػي كانػػت فػػي غػػزوة أحػػد
اقػػػاؿ تعػػػالى .. نصػػػره اهلل  ٌْ َُ َُاِ ْذاََتُِّفنينينيو نَي َْ نينيني ِْ ٌُااللنينينيُهاَو َفُ  َْ اَصنينيني ْْ َوَلَ نينيني

ا ٌْ ِْاَ نينيآا َرَاُكنيني اّ نيني ا نَيْعنيني ٌْ نينيْذُج ََ َِ ٌْآتاا ْ نينيِ اَو ُِْج اَوثنيَنينينَز ٌْ  ِِجْذ نِينيِهاَ نينيَّّتَاِ َذااَ ِشنينيْلُج
ّْ نيَذنا االنيني ُْ اّ نينيناَتُِ نينيوَناِ نينيَُ ٌاّ نيني اتُ ِتنيني ٌْ ااَ ِخنيني ََةاُّتّاَصنينيَ َ ُ  ُْ َوِ نينيَُ ٌاّ نيني اتُ ِتنيني

ْوِ َِوَا ُُ ََِل ااْل اَوالّلُهاُذواَ ْضٍلا ٌْ  ََُِْ ََِفنا ا ْْ اَوَلَ  ٌْ الَِذْ َجِلَذُ  ٌْ َُ  .(ٖ) ََِنيْ

 : في الرأي فشمتـ
 قاؿ ي تنزلوا . : بعضيـ قاؿ ي ننزؿ ألف الرسوؿ  وتنازعتـ
 ونزلتـ . : تركتـ أمر الرسوؿ  وعصيتـ

: عنػػدما يػػػأتي عنػػد الػػػدعاة حػػب الػػػدنيا يتنػػػازعوا مػػنكـ مػػػف يريػػد الػػػدنيا
 .   ويفشموا ، وترفع عنيـ نصرة اهلل 

                                                 

 ٜ(  سورة األنفاؿ ابية  ٔ
 . ٖٕٔ(  سورة آؿ عمراف _ابية ٕ
 ٕ٘ٔ(  سورة آؿ عمراف ابية  ٖ
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أظيرىػا ، لنػا لػيعمـ األمػة األصػوؿ ، فبػدوف أف  وىذه األشياء اهلل 
يحػػدث ذلػػؾ فػػييـ مػػا كنػػا نػػتعمـ ، فكثيػػر مػػف النػػاس يطعػػف فػػي الصػػحابة ، 

ٌْا  : طيػرىـ ونظفيػـ ، قػاؿ تعػالي واهلل  َِنيَُْ  ََِفنينا ا ْْ اَوَلَ ني ٌْ    لَِذْ َجلنيَذُ 

 .أي غفر لكـ ذلؾ الصنيع 
" العجب " كما حػدث فػي  ومف الصفات التي ُترفع بيا نصرة اهلل 

 غػػػزوة حنػػػيف ، فقػػػد أخػػػرج البييقػػػي أف رجػػػال قػػػاؿ يػػػـو حنػػػيف : لػػػف نممػػػب 
،  وكػػانوا اثنػػي عشػػر ألػػؼ . فشػػؽ  ذلػػؾ عمػػي رسػػوؿ اهلل (ٔ)مػػف قمػػو   
ـْ   فأنزؿ اهلل  ـُ الّمُو ِفػي َمػَواِطَف َكِثيػَرٍة َوَيػْوـَ ُحَنػْيٍف ِإْذ َأْعَجَبػْتُك َلَقْد َنَصَرُك

ـّ َوّلْيػػتـُ  ـُ األْرُض ِبَمػػا َرُحَبػػْت ثُػػ ـْ َشػػْيئًا َوَضػػاَقْت َعمَػػْيُك ـْ ُتْمػػِف َعػػنُك ـْ َفمَػػ َكثْػػَرُتُك
فممػػػػا التفتػػػػت أنظػػػػارىـ مػػػػف اهلل إلػػػػي العػػػػدة والعػػػػدد ، فػػػػانيـز   (ٕ) ّمػػػػْدِبِريفَ 

وىػو راكػب يومئػذ بممتػو الشػيباء  المسمموف وولوا مدبريف ، وثبػت رسػوؿ اهلل 
                                                 

(  يقػػوؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو اهلل : يبػػيف سػػبحانو لمػػف قػػاؿ " لػػف نممػػب اليػػـو مػػف قمػػو " إنمػػا ٔ
نمػا  النصر مف عنده ، وأنو مف ينصره فال غالب لو ، ومػف يخذلػو فػال ناصػر لػو غيػره ، وا 
سػػبحانو وتعػػالي ىػػو الػػذي تػػولي نصػػر رسػػولو ودينػػو ، يكثػػرتكـ  التػػي أعجبػػتكـ ، فخنيػػا لػػـ 

ليتـ مدبريف ، فمما انكسرت قموبيـ ، أرسمت إلييـ خمع الجبػر مػع بريػد تمف عنكـ شيئا ، فو 
النصػػر ، فػػانزؿ اهلل سػػكينتو عميػػو ورسػػولو وعمػػي المػػؤمنيف ، وأنػػزؿ جنػػودًا لػػـ تروىػػا ، وقػػد 
  اقتضػػػت حكمػػػة اهلل تعػػػالي أف خمػػػع النصػػػر وجػػػوائزه أنمػػػا تفػػػيض عمػػػي أىػػػؿ اينكسػػػار 

ـُ اْلػػَواِرِثيَف َوُنَمّكػػَف َوُنِريػػُد َأف ّنُمػػّف َعَمػػى اّلػػِذيَف  ـْ َأِئّمػػًة َوَنْجَعَميُػػ اْسُتْضػػِعُفوْا ِفػػي األْرِض َوَنْجَعَميُػػ
ـْ ّمػػػػا َكػػػػاُنوْا َيْحػػػػَذروَف  ـْ ِفػػػػي األْرِض َوُنػػػػِرَي ِفْرَعػػػػْوَف َوَىاَمػػػػاَف َوُجُنوَدُىَمػػػػا ِمػػػػْنُي سػػػػورة  – َليُػػػػ

 ( . ٖٗٓ/ٕ -) زاد المعاد  ٙ،  ٘ابيات  –القصص 
 . ٕ٘التوبة ابية (  سورة ٕ
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، يسػػوقيا نحػػو العػػدو ، والعبػػاس عمػػو أخػػذ بركابيػػا األيمػػف ، ويقػػوؿ فػػي تمػػؾ 
بو وثبػت معػو مػف أصػػحاأنػا النبػي ي كػػذب ، أنػا ابػف عبػد المطمػػب " الحػاؿ :" 

قريب مف مائػة ، ثػـ أمػر عمػو العبػاس وكػاف جييػر الصػوت أف ينػادي بػأعمى 
...  يا أصحاب السمرةيعني شجرة الرضواف ..  الشجرة ، يا أصحابصوتو ، 
، فجعمػوا يقولػوف . لبيػؾ لبيػؾ ، وانعطػؼ  يا أصحاب سورة البقػرة:  وتارة يقوؿ

 .(ٔ)  الناس ... حتى تـ النصر لممسمميف
غضػػب اهلل عمػػي المشػػركيف بػػثالث قبػػائ  قػػاؿ تعػػالى : وفػػي غػػزوة بػػدر 

 َوَي َتُكوُنػػوْا َكالّػػِذيَف َخَرُجػػوْا ِمػػف ِدَيػػاِرِىـ َبَطػػرًا ورئػػاء الّنػػاِس َوَيُصػػّدوَف َعػػف َسػػِبيِؿ
 .(ٕ) الّمِو َوالّمُو ِبَما َيْعَمُموَف ُمِحيطٌ 

: أي دفعػػا لمحػػؽ .. فأحيانػػا نجػػد فػػي الشػػورى يعطػػي الػػرأي ويصػػمـ  بطػراً 
عي رأيو ، ويقوؿ : أنا زعيـ القـو ، أنا رأيي صحي  وي ينظر لمصػمحة الػديف 
.. ويفاخر برأيو ويتكبر كمػا قػاؿ أبػو جيػؿ : ي واهلل ، ي نرجػع حتػى نػرد مػاء 

ذلػػؾ عميػػو  بػػدر وننحػػر الجػػزر ، ونشػػرب الخمػػر وتعػػزؼ عمينػػا القيػػاف فػػانعكس
 .  (ٖ)  أف يوفقنا لجيد حبيبو عمي منياج حبيبو أجمع .. نسأؿ اهلل 

                                                 

  ٕٖٔ/ٕ( انظر مختصر تفسيرا يف كثير ٔ
 ٚٗ(  سورة األنفاؿ ابية  ٕ
 –في اجتماع بنجالديش بعػد الممػرب  –(  محاضرة القيا الشيخ محمد عمر البالمبوري  ٖ

 . ٜٛٛٔ/ٔ/ٛٔيـو 
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  يةديةدةةةةةةةةةةالتوحالتوح    
  ((  ال إلو إال اهللال إلو إال اهلل  ))

الػػدنيا دار األسػػباب .. واهلل ىػػو مسػػبب األسػػباب ، وُيػػري فػػي ىػػذه 
الػػدنيا الشػػيء مػػف الشػػيء ، مثػػؿ الولػػد مػػف األب .. ونػػري أف الحػػب مػػػف 
الثمػػػػر .. والحقيقػػػػة أف اهلل فػػػػالؽ الحػػػػب والنػػػػوى .. فػػػػاهلل ىػػػػو المػػػػؤثر فػػػػي 
األشػػػػياء ، وىػػػػو مسػػػػبب األسػػػػباب .. ونحػػػػف ي نػػػػري قدرتػػػػو .. واهلل لػػػػيس 

أي سػػػبب ، ولمػػػا أراد اهلل أف ُيعمػػػر حيػػػاة يوسػػػؼ عمرىػػػا فػػػي بحاجػػػة إلػػػي 
السػػػجف .. ولمػػػا أراد أف ٌيػػػدمر حيػػػاة فرعػػػوف ، وقػػػاروف ، وىامػػػاف ، دمػػػر 

 حياتيـ في العزة ) الممؾ والماؿ ( . 
لػػي رسػػولو  أكرمنػػا بيػػذه الػػدعوة لنػػدعو إلػػي اهلل  اهلل  ..  وا 

عمػػػػـ نبيػػػػو أف  والربوبيػػػػة وأسػػػػماء اهلل وصػػػػفاتو .. اهلل  لتوحيػػػػد اإللوىيػػػػة
عمػػػـ الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ اإليمػػػاف  يركػػػز عمػػػي اإليمػػػاف والنبػػػي 

واليقػػيف الصػػحي  وبػػو يتميػػز التوحيػػد عػػف الشػػرؾ .. األشػػياء عػػف األعمػػاؿ 
سػػػواء أكػػػاف ىػػػػذا  .. ي نتوجػػػو إلػػػػي غيػػػر اهلل  ..  فنتوجػػػو إلػػػي اهلل 

يزار .. بؿ كؿ ىذا شػرؾ .. ولكػف شػرؾ دوف شػرؾ ..  صنما يعبد أو قبراً 
 وكفر دوف كفر  .
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أراد ربػػػػػط اإلنسػػػػػاف بالتوحيػػػػػد عػػػػػف طريػػػػػؽ الصػػػػػالة ، فعنػػػػػد  اهلل 
الػػػػدخوؿ فػػػػي الصػػػػالة التكبيػػػػر ... وىكػػػػذا عنػػػػد الركػػػػوع .. وذلػػػػؾ لتوحيػػػػد 

ذا أتي توحيد األلوىية  يأتي توحيد الربوبية .  األلوىية، وا 
 وحده ي شريؾ لو .. وأف نعبد اهلل وحده .ولذا ندعو إلي اهلل  
 نوعان من الشرك : 

 .   ىو عبادة األصناـ: الشرك الحقيقي -ٔ
ىو ايعتماد عمي غير اهلل .. وىذا الشػرؾ ي ُيخػرج  :الشرك المجازي -ٕ

 عف كمية اإليماف ، ولكف يعذب صاحبو بقدر ما أشرؾ مع اهلل . 
ذا تقابػػػػؿ أىػػػػؿ الشػػػػرؾ الحقيقػػػػي ، مػػػػع أىػػػػؿ الشػػػػرؾ المجػػػػازي ؛  وا 

 فيممب أىؿ الشرؾ الحقيقي . 
 حقيقة اإليمان : 

وي نعتمد إي عميػو .. وي نثػؽ إي فيػو .. وي  أف نتيقف عمي اهلل 
نرجو غيره .. وي نخاؼ إي منو .. وي نحب سػواه .. وي نسػتعيف بميػره .. 
وي نسػػػجد إي لػػػو .. وي نعبػػػد غيػػػره .. وي ننػػػذر وي نعتصػػػـ إي بػػػو . . وي 

ٌْا قػػػاؿ تعػػػالى  أمػػػر نبيػػػو  نكبػػػر غيػػػره ، واهلل  ثنّيُ اوافنينيني ّْ نينيني ُُ نينينينااْل ََ اتَأَتنّي
، وىػػػػذا ُيفيػػػػد فقػػػػدـ لفػػػػظ ربػػػػؾ عػػػػؿ التكبيػػػػر (ٔ)   َأَ نينينينيِاْراواَورَ نّينينينيَ اَ َ  نينينينيني ْا

 الحصر .. أي ي تكبر غير ربؾ . 
                                                 

 .  ٖ،  ٕ،  ٔ(  سورة المدثر : ابيات ٔ
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: ) الصػبر .. والتقػوى.. و اإلحسػاف ( وىػذا  فمعية اهلل بالصفات اإليمانية
 ىو زبدة اإليماف .

وي وأنػػػا أقػػػوؿ أف اإليمػػػاف بػػػذات اهلل : أف ي نعتمػػػد عمػػػى غيػػػر اهلل ،      
ي نقػػـو لميػػر يػػر اهلل ، وي نسػػجد إي هلل ، و اسػػتعانة بم رجػػاء بميػػر اهلل وي

الرجػاء مػف غيػر اهلل بعػد الخػوؼ مػف غيػر اهلل و  اهلل فخذا أخرجنا مػف قموبنػا
 .    ذلؾ تأتينا نصرة اهلل

  السػالـالصػالة و  جميػع األنبيػاء عمػييـو  سػيدنا محمػد ف و نعمػـ أ     
 أخػػذوا أضػػعاؼ وقػػت تعمػػيميـاألمػػة اإليمػػاف و  ى تعمػػيـركػػزوا جيػػدىـ عمػػ

 . األعماؿ
فاإلنساف إذا  ىو ي إلو إي اهلل و ىذا نفي و إثبات  فما ىو اإليماف      

المادة  قوةو  ،أو األشياء ،لسالحا سواء، كاف قمبو متعمؽ باألسباب والقوة 
 أويجد قمبو متأثر باألحجار سواء أحجار الجاىمية و  ،وقوة الممؾ والماؿ

 .األحجار اإللكترونية
قمبو  يصفييو أف يجتيد حتى يخرج مف قمبو ىذه الشركيات و إذا عم    

      ي يطمب إي مف اهلل الواحد األحد الفرد الصمد.وي يتعمؽ وي يتأثر و 
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ثمود كانوا أساتذة في البناء، واهلل أخرج ليـ ناقة مف الجبؿ ، قـو      
 كانت حامؿ ووضعت حمميا .  أنيايروى و 

األب  كؿ ذلؾ ليعمـ اهلل خمقو بأني أنا الخالؽ .. أخمؽ الولد بدوف     
ي .. والناقة مف الجبؿ . . وعيسى مف غير أب ..  وآدـ مف غير أب و 

إلنساف إما يربط نفسو باألسباب لبياف قدرة اهلل ، ألف ا أـ .. كؿ ذلؾ
َعْف اْبِف َعبأاٍس َقاَؿ ُكْنُت َخْمَؼ َرُسوِؿ المأِو ف ،الضرو  يعتقد أف فييا النفعو 

ـُ ِإنِّي ُأَعمُِّمَؾ َكِمَماٍت اْحَفْظ المأَو " َصمأى المأُو َعَمْيِو َوَسمأـَ َيْوًما َفَقاَؿ: َيا ُغاَل
َذا  اْسَتَعْنَت َيْحَفْظَؾ اْحَفْظ المأَو َتِجْدُه ُتَجاَىَؾ ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأْؿ المأَو َواِ 

ـْ  ـْ َأفأ اأْلُمأَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَمى َأْف َيْنَفُعوَؾ ِبَشْيٍء َل َفاْسَتِعْف ِبالمأِو َواْعَم
وَؾ ِبَشْيٍء  َيْنَفُعوَؾ ِإيأ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُو المأُو َلَؾ َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَمى َأْف َيُضر 

وَؾ ِإيأ ِبَشْيٍء َقدْ  ـْ َيُضر  ـُ َوَجفأْت الص ُحؼُ َكَتَبُو المأُو َعَمْيَؾ ُرِفَعْت اأْلَ  َل "  ْقاَل
 . رواه الترمذي وقاؿ: حديث حسف صحي 

ي تأثير  ،ومحكومييـ بأسبابيـ وأسباب مف يعاونيـ األمة بحاكميـ    
 .  ءشيليـ في 

المخموؽ عاجز عمى نفع نفسو أو و  و،ليس إل ألف كؿ ذلؾ مخموؽ    
 .               لميره ف نفسو فكيؼ يكوف لو نفع و ضرردفع الضرر ع

فكما جاء في   غالي جداا قيؿ أف اإليماف عظيـ جدا جدا و لذو     
 .اف تجعؿ صاحبيا ي يخمد في النارإف ذرة واحدة مف اإليم  الحديث
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ذا زاد و  نساف يستطيع القياـ بالعباداتاإل ليذا إذا كاف قوي فيجعؿو       ا 
ذايستطيع أف يصم  معامالتو و ف ذلؾ ع زاد أكثر استطاع اإلنساف أف  ا 
 . وأخالقو اشراتوصم  معي

ومثاؿ سيدنا عمر  إيماف مثؿ الجباؿ الفتوى فتحتاجأما اإلمارة و      
لكف المدينة و  عندما جاء ضيوؼ مف خارج المدينة فوزعيـ عمى أىؿ

 الشرابطعاـ و أمير المؤمنيف لعمو يجد الواحد منيـ أراد أف يكوف عند 
 الطيب . 

ناشؼ لـ يستطع الرجؿ أف  لكف عندما جمس ليأكؿ معو وجد خبزو      
  طمب مف أمير المؤمنيف أف يصم  طعامو فكاف رد عمر عندمايأكمو و 

   . يصمحو أمير المؤمنيف وىؿ كؿ األمة أصمحت طعاميا حتى
 مرقعمف الذي كاف عميو و  وأيضا قصتو عندما لبس قميص أطيب     

شار عميو أحد الصحابة( ، فعندما لبسو )عندما أأثناء فت  بيت المقدس
َعْف  َطاِرِؽ ْبِف ِشَياٍب  فوقاؿ قولتو المشيورة :   تمير قمبي قاؿ لقدخمعو و 

اْلَجرأاِح  َمَعَنا َأُبو ُعَبْيَدَة ْبُف َقاَؿ : َخَرَج  ُعَمُر ْبُف اْلَخطأاِب  ِإَلى الشأاـِ  وَ 
َعَمى َناَقٍة َلو ، َفَنَزَؿ َعْنَيا َوَخَمَع ُخفأْيِو َفَوَضَعُيَما ى َمَخاَضٍة َوُعَمُر َتْوا َعمَ َفأَ 

: َة ، َفَقاَؿ َأُبو ُعَبْيَدَة َعَمى َعاِتِقِو ، َوَأَخَذ ِبِزَماـِ َناَقِتِو َفَخاَض ِبَيا اْلَمَخاضَ 
ُخفأْيَؾ َوَتَضُعُيَما َعَمى َعاِتِقَؾ ، َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَف أَأْنَت َتْفَعُؿ َىَذا ، َتْخَمُع 

َوَتْأُخُذ ِبِزَماـِ َناَقِتَؾ ، َوَتُخوُض ِبَيا اْلَمَخاَضَة   َما َيُسر ِني َأفأ َأْىَؿ اْلَبَمِد 
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 ، َفَقاَؿ ُعَمُر: َأوأْه َلْو َيُقوُؿ َذا َغْيُرَؾ َأَبا ُعَبْيَدَة  َجَعْمُتُو َنَكاًي أَلُمأةِ اْسَتْشَرُفوؾَ 
َنا المأُو  -َصمأى المأُو َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمأـَ  - ُمَحمأدٍ  ِإنأا ُكنأا َأَذؿأ َقْوـٍ َفَأَعزأ

َنا المأُو ِبِو َأَذلأَنا المأُو  ْساَلـِ َفَمْيَما َنْطُمُب اْلِعزأَة ِبَمْيِر َما َأَعزأ ) فكيؼ  .(ٔ)ِباإْلِ
 عندىـ. التي كانتكاف يراقب قمبو  ( طبعا قوة اإليماف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
 

                                                 

قصػة خػروج عمػر إلػى الشػاـ وقولػو إنػا  « كتػاب اإليمػاف«  ( المستدرؾ عمى الصػحيحيفٔ
 (.ٕٗٔقـو أعزنا اهلل باإلسالـ فمف نبتمي العزة بميره_ رقـ الحديث )
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  األسباب لالختبار واالمتحاناألسباب لالختبار واالمتحان

نشػػتمؿ فػػي األسػػباب الظاىريػػة ، ولكػػف ي نتكػػؿ عمييػػا ونتوكػػؿ عمػػى       
 اهلل تعالى.       

ايشػػتماؿ فػػي األسػػباب الظاىريػػة لػػيس ممنػػوع ، ولكػػف ايتكػػاؿ عمػػى      
األسباب الظاىرية ممنوع ، فنتجرد عف األسباب والوسائؿ بحسػب ايتكػاؿ 
، ي بحسػػب ايشػػتماؿ ، نشػػتمؿ فػػػي مشػػاغمنا الكسػػبية والبيتيػػة ، ونشػػػتمؿ 
فػػي األسػػباب الظاىريػػة، فػػاهلل عػػز وجػػؿ مػػا منعنػػا أف نشػػتمؿ فػػي األسػػباب 

 .   لظاىريةا
ُِْذَََِناَوَوْ ِذََن    :لنوح  قاؿ اهلل         . (ٔ)  اْصََِمااْلُفْلَ ا َِأ
اِ نينيْ ا :  وقػػاؿ لػػداود       ٌْ نينيََُ  َِ الُِجْم ٌْ َعَ الَ نينيوٍساَلُ نيني َُاَصنينيَنيْ َنينين ُْ َِْل َو

اَ نِكُ ون ٌْ ْلا َ نيُج ََ ا ني ٌْ  . (ٕ)   َْأِ ُ 

اَ نا:وفنلاثعنىلاااا وااَبٌُْ ُّْ ِِ اِ ْ افنيْوٍةاَوِ ْ ارِ َنِطااْْلَْذلِااَوَ  ٌْ اَ(ا1)ااْ َجطَْعُج
ذعنًا:تعالىوقاؿ       اَ نآتااَ ْرِأاَجَِ ٌْ اَلُ  ََ  .(ٖ)  ُلَوااْلِاياَخَل

                                                 

 . ٕٚمف ابية  -( سورة المؤمنوف ٔ
 . ٓٛابية  –( سورة اينبياء ٕ
 .ٓٙمف ابية   -( سورة ألنفاؿ ٔ
 . ٜٕمف ابية  -( سورة البقرة ٖ
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 في غزوة أحد لبس درعيف مف حديد .  والرسوؿ       
ـَ مف ذلؾ أف اهلل سبحانو وتعػالى لػـ يمنعنػا مػف ايشػتماؿ بالسػبب       ُعِم

ُكلنينيواا  :عمينػػا الجػػوع فعمينػػا أف نأكػػؿ ، قػػاؿ تعػػالى الظػػاىري فمػػو جػػاء
  .(1) َواْ  َ ُوااِ ْ ارِْزِقاالْلهِا

 نينْ ِ ُموااَ نيناسنينَبا يقوؿ  لنػا ونحتاج إلى الزوجة فنتزوج فاهلل       
ا ٌْ  .         (ٕ)  ِ َ االََِِّفناِاَلُ 

ذا رزقنا بالمولود فاهلل يقوؿ      َُْ ا :وا  َُْ اوَِكِْفَوثني ْوُلوِداَلُهارِْزفني َُ ََِل ااْل َو
ْعُ و ِا َُ اِ نينيْ ا  وقػػاؿ تعػػالى  (ٖ)    نينينْل ٌْ َ ْ نينيِ َُوُلْ اِ نينيْ اَ ْذنينيُثاَ نينيَ َُْج
ٌْا ُِْك  .    (ٗ)   ُوْ 

ـَ أف اهلل تعالى ما منعنا مف ايشتماؿ،       مف جميع ابيات السابقة ُعِم
باألسباب الظاىرية ولكف اهلل تعالى منعنا مف ايتكاؿ عمى األسباب 

 الظاىرية. 
 وكيؼ ُيْعَمـ ذلؾ ..  بايمتحاف . 

                                                 

 . ٓٙسورة البقرة _ ابية  ٔ)
 . ٖمف ابية   -سورة النساء (  ٖ
 . ٖٖٕمف ابية  -(  سورة البقرة ٗ

 . ٙمف ابية  -(  سورة الطالؽ ٘ٗ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ااَلاواَ َ ِِفنيَباالَنينُساَ ْناتنُيجنيْ َُكنيوااَ ْناتنَيُ ولنيواامَ َنيناوَا   قػاؿ تعػالى     ٌْ ُلني
 .   (ٔ)   اتنُيْفجنيَُونَا

 يمتحن عبده ؟  كيف اهلل 
يػػأتى بػػأوامره ، فػػاألوامر تصػػير بمقابمػػة األسػػباب الظاىريػػة ،  اهلل      

وتػػرؾ السػػبب الظػػاىري ، فيػػذا اإلنسػػاف  فػػخذا امتثػػؿ اإلنسػػاف أوامػػر اهلل 
ذا تػرؾ أمػر اهلل  بسػبب ايشػتماؿ باألسػباب الظاىريػة  قوى اإليمػاف ، وا 
 فيذا اإلنساف ضعيؼ اإليماف . 

واإلنسػػػػاف مكمػػػػؼ أف يتحصػػػػؿ سػػػػبب ظػػػػاىري الػػػػذي فيػػػػو منػػػػافع وأف      
 يتجنب األسباب الظاىرية التي فييا مشقة، عمي سبيؿ المثاؿ: 

 يتجنب الجوع ويأكؿ الطعاـ . (ٔ
 يتجنب البرد ويمبس الثياب ليتحصؿ عمى الدؼء.   (ٕ
 ظممة ويضيء المصباح ليتحصؿ عمى النور . يتجنب ال (ٖ

اهلل تعػػػالى ، كػػػاف عنػػػده سػػػبب ظػػػاىري " العصػػػا "  سػػػيدنا موسػػػى     
ذَنيَ اتنَيناُ وَ ني    :قػاؿ لػو ُِ   فأجػاب موسػى ،  (ٕ)  َوَ نيناثِْلنيَ ا َِذ

نينا ََ نيياَوِلَاِ ذ ُِ َََْ َِلني ا اِ نَينا نيناَوَ ُلنيشُّ ََ ََِلذنيْ ََنينَيا َثنيوَْكنيأُا َِ َ نيآِرُبافَنَلاِلَيا

                                                 

 . ٕابية  –( سورة العنكبوت ٔ
 . ٚٔابية  –( سورة طػو ٕ
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 .  (ٔ)ٔ  ُ ْخَ ى

فالعصا سبب ظاىري لتربيػة المػنـ وصػاحب المػنـ ، فجػاءت المقابمػة      
ناتَناُ وَ     ، أمر اهلل أماـ سبب ظاىري . قاؿ ََ  .   (ٕ)ٕ  فَنَلا َْلِ 

السبب  فييترؾ سبب نافع ، ولو يشتمؿ  أمر اهلل  يمتثؿلو      
 .   النافع يترؾ أمر اهلل 

وبػيف سػبب ظػاىري الػذي فيػو منػافع ،   ابف صار مقابمة أمر اهلل     
، والمعػػز  قمبػو أف النػػافع والضػار ىػو اهلل  فػيكػػاف  فسػيدنا موسػى 

، وأف ىػػػػػػػذه  النجػػػػػػػاح والخسػػػػػػػارة مػػػػػػػف اهلل   ، وأف والمػػػػػػػذؿ ىػػػػػػػو اهلل 
 األشياء المادية ي تنفعنا وي تضرنا إي بمشيئة اهلل تعالى . 

شػػياء الماديػػة مثاليػػا مثػػاؿ ) العصػػا ( فالعصػػا ي تنفػػع وي فجميػػع األ     
لعصػػا عمػػى األرض ي تضػػر إي بمشػػيئة صػػاحب العصػػا ، فعنػػدما تكػػوف ا

، ولكػػف صػػاحب العصػػا أخػػذ العصػػا وضػػرب الشػػجر وأخػػذ تنفػػع  وي تضػػر
 الثمر وأعطانا الثمر فنحف نشكر صاحب العصا وي نشكر العصا . 

ولو أف صاحب العصا غضػب عمينػا، فأخػذ العصػا ثػـ ضػربنا فػنحف      
ي نعتػػػب عمػػػى العصػػػا ونقػػػوؿ لمػػػاذا تضػػػربيني يػػػا عصػػػا بػػػؿ نعتػػػب عمػػػى 

 صاحب العصا . 
                                                 

 . ٛٔابية  –( سورة طػو ٔ
 . ٜٔابية  –( سورة طػو ٕ
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فالممؾ والماؿ والتجارة والدكاكيف والمػزارع والبسػاتيف .. الػخ فكػؿ ىػذا      
 ىو الذي يستعمؿ العصا .  مثؿ العصا ، واهلل 

واحػػدة عرجػػاء تكفػػى إلىػػالؾ النمػػرود .. وذلػػؾ بعػػد إرادة اهلل  فبعوضػػة    
ما خاؼ عندما ترؾ العصا ، ولكف ايمتحػاف  تعالى . سيدنا موسى  

 َأَْلَ نَلنينينا  :  الصػػعب عنػػدما ألقاىػػا تحولػػت حيػػة ، فيػػرب موسػػى 
نينا  : ، وقػاؿ تعػالى( ٔ)   نيِجَذااِلنيَياَ ذنيٌ اَثِْفنيَع  ََ اَكأَ نْي جنيني ُّ َْ نيناَرمَلنيناثني ُْ  نيَل

ِ  اًاوَلَْاتنُيَع ِّْبا ْْ  ( . ٕ) َ ننٌّاَوىْلاُ 

نا :فجػػػاء األمػػػر مػػػف اهلل       ََ َلناِ نينينينَثني ُْ فنينينينَلاُخنينينيْاَلناَو اََتنينينيْفاَ نينينيَُِعذ
 .( ٖ) اُ وىَلا

فممػػا جػػػاء أمػػػر اهلل مقابمػػػة تػػػرؾ سػػػبب نػػػافع ، فتػػػرؾ السػػػبب النػػػافع         
 وامتثؿ أمر اهلل . 

ولما جاء أمر اهلل مقابمة أخذ سبب ضػار فتحمػؿ المشػقة وأخػذ السػبب     
 الضار . 

                                                 

 . ٕٓابية   -( سورة طػو ٔ
 . ٖٔمف ابية  –( سورة القصص ٕ
 . ٕٔابية  –سورة طػو ( ٖ
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ُْواا يعطينػػػػا األمػػػػر :  فكػػػػذلؾ اهلل       اْ ِفنينينينيُ وااِخَفن نينينينينًاَوثَِ نينينينينً اَوَ نِلنينينيني
اَو َ نيُفِِفنينينينينينيني ُا ٌْ ا نينينينينينينيَأْ َواِلُ  ٌْ اِ ْناُكَْنينينينينينينيُج ٌْ نينينينينينينيٌ اَلُ نينينينينينيني اَخذنيْ ٌْ ٌْآتاَ نينينينينينينيِ ذِلااللنينينينينينينيِهاَذِلُ نينينينينينيني

ُُون  . ( ٗ)ٔثنيْعَل

أنػػتـ أنفقػػوا أمػػوالكـ مثػػؿ تػػرؾ العصػػا ، ثػػـ تحممػػوا مشػػقة أنفسػػكـ مثػػؿ      
يفعػؿ معكػـ مثػؿ مػا فعػؿ مػع موسػى   أخذ الحية ، فػخذا فعمػتـ ذلػؾ فػاهلل 

  فموسى ،  لما كاف يمقى عصاه بخرادتو فما كانػت قػوة العصػا إي
صارت ىػذه العصػا  لتربية المنـ وصاحب المنـ ، ولما ألقاىا بأمر اهلل 

  سببًا لتربية المنـ وصاحب المػنـ وتربيػة اثنػا عشػر أسػباطًا ، قػاؿ تعػالى
َِْشنيني ََنينَكاا ََْجنينيَ ا نين نيَفَجَ ْتاِ َْنينيُهااثنيََجنينا ٌَاا نيُ ْلَنينااْضنينيِ ْباِ َع َِلنيني ا ْْ َِْذَنينًافنيني  ََةا

اُكلنينينيوااَواْ نينيني َ ُوااِ نينينيْ ارِْزِقااللنينينيِهاَو اثنيْعًنينينينيْواآتااَ ْرِأا ٌْ َُ ُكنينينيلُّا ُ نَينينينٍساَ ْشنينيني َ نَي
ِْت َا ُ ْفِِف

(ٕ). 

اُ ْشنيني ِِفَواوا  ولمػػا أتبعػػو فرعػػوف بجنػػوده ، قػػاؿ تعػػالى       ٌْ  نينيأَثني نيُعوُل
َعنِنافَنَلا ُْ ََْ ناثني َاَاىاا ُْ رَُكونَا نيَل ْْ ُُ  .(ٖ)  َ ْصَمنُباُ وَ  ا ِ ْناَل

                                                 

 .ٔٗابية  –( سورة التوبة ٔ
 . ٓٙمف ابية  -( سورة البقرة ٕ
 . ٔٙ، ٓٙابيتاف  -( سورة الشعراءٖ
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ِْت ِا     .. مػاذا كػاف رد موسػى       َْ اَ نيذني  فنينَلاَكنيغاِ ْناَ عنيَياَرِّبِّ

 (1)  
   ماذا كانت النتيجة  

   اَ َ نينَناُكنيلُّا ََ ََنينَكااْلَ ْمنيَ ا نين نيَفَل َنيناِ ىَلاُ وَ ني اَ ِنااْضنيِ ْباِ َع  ََأْوَ ذنيْ
َنينيناُ وَ نيني اَوَ نينيْ اَ َعنينيُها نينيْ ٍقاا اواَو َْزَلْفَنينيناَّتْااْلَخنيني ِتَ اواَوَ َْنَذنيْ ٌِ َكنينينلطْْوِدااْلَعِظنينيذ

 .(ٕ) َ َْجَِعوَا

، وصػػػارت ىػػػذه وقومػػػو فأصػػػبحت العصػػػا سػػػببًا لحفاظػػػة موسػػػى      
 العصا سببًا إلحياء الديف . 

َُا نيِجَذااِلنيَياثنيْلَ نيُفاَ نيناتنيْأِ ُ وَناوا   قػاؿ تعػالى      نين ََ َِ  نيأَْلَ  اُ وَ ني ا
اُ وَ نينينينيني ا َواواَربِّ ُِ ااْلَعنينينينينينَل ِْتَ اوافنينينينينينُلواامَ َنينينينينينا نينينينينيَ بِّ  نينينينينيأُْلِ َياالِْفنينينينينيَمَ ُةاَ نينينينينينِ 

 قيؿ كانوا حوالى ستوف ألفًا وآمنت زوجة فرعوف .   (ٖ)  َوَلنُرونَا

 فعندما نترؾ أموالنا النافعة مثؿ ترؾ العصا بسبب أمر اهلل       
   موسى ونتحمؿ مشقة أنفسنا مثؿ أخذ العصا ، فكما وعد اهلل  

نااُ وىَلا ََ َلناِ نَثني ُْ  .(ٔ) فَنَلاُخْاَلناَو اََتَْفاَ َُِعذ

                                                 

 ٕٙابية  –( سورة الشعراء ٔ
 ٘ٙ:  ٖٙابيات  –( سورة الشعراء ٕ
 . ٛٗ:  ٘ٗابيات  –( سورة الشعراء ٖ
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ا  يوعدنا  فاهلل      ٌْ ا َُدلُُّ  اَلْل امَ َُوا ااْلِاتَ  ن ََ ا َتنيُّ اَِتَنرٍَةاتَن ََِل 
ُْوَنآتاَ ِ ذِلا اواثنيْوِ َُوَنا ِنلْلِهاَوَرُ ولِِهاَوَُتَنِل ٌٍ ََِااٍبا َلِذ اِ ْ ا ٌْ ثنيَِْجذُ 
اتنَيْغِفْ ا او ُُوَن اثنيْعَل ٌْ اُكَُْج اِ ْن ٌْ اَلُ   ٌ اَخذنيْ ٌْ اَذِلُ  ٌْ اَو َ نيُفِِفُ  ٌْ ا َِأْ َواِلُ  الْلِه

اَتَْا اَ َْنٍت ٌْ ِخْلُ  ْْ اَوُت ٌْ اُذ ُوَ ُ  ٌْ اَوَ َِفنِكَ اَلُ  نُر ََ اا َ ني ن ََ اََتِْج اِ ْ   ِي
ٌ اِ َ ا َْ ناَ  ََ ٌُاواَوُ ْخَ ىاَتُِ ُّو نَي ٍناَذِلَ ااْلَفْوُزااْلَعِظذ ْْ َِ سَذَِّ ً آتاَ َْنِتا

ُُْوِ َِوَا ٌَاَف ِتٌباَوَ شِِّ ااْل  .(ٕ) الْلِهاَو نيْج

 
 
 
 
 
 
 

 ******* 
                                                                                                                         

 . ٕٔابية  –( سورة طػو ٔ
 .ٖٔ:  ٓٔابيات  –( سورة الصؼ ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  مزاج الشرع مزاج الشرع 
لإلنسػػاف فػػي الػػدنيا ، ضػػرورة وحاجػػة ، ولػػو فييػػا شػػيوات .. فالبػػد 
أف ُيدرب نفسو عمي أف يأخذ الحاجة بقدر الضػرورة ، حتػى ُتصػب  حياتػو 

قالػت : " أوتػي  رضي اهلل عنيػابسيطة ، فال تممبو شيواتو .. فعف عائشة 
دامػيف فػي : بقدح فيو لبف وعسؿ ، فقاؿ رسوؿ اهلل  شػربتيف فػي شػربة وا 

قػػدح      ي حاجػػة لػػي بػػو ، أمػػا إنػػي ي أزعػػـ أنػػو حػػراـ ، ولكػػف أكػػره أف 
عف فضوؿ الدنيا يـو القيامة ، أتواضع هلل ، فمف تواضػع  يسألني ربي 

هلل رفعو اهلل ، ومف تكبر وضعو اهلل ، ومف اقتصػد أغنػاه اهلل ، ومػف أكثػر 
 براني والبييقي . ) كذا في الترغيب ( " أخرجو الط ذكر الموت أحبو اهلل

فػدعا ،  قاؿ : كنا مع أبي بكر الصػديؽ   وعف زيد بف أرقـ 
بشراب ، فأتي بماء وعسؿ ، فمما أدناه مف فيو ، بكي ، وبكي حتػى أبكػي 
أصحابو ، فسكتوا وما سكت ، ثـ عػاد فبكػي ، حتػى ظنػوا أنيػـ لػف يقػدروا 

: يا خميفػة رسػوؿ اهلل   مػا أبكػاؾ    عمي مسألتو ، ثـ مس  عينيو ، فقالوا
فرأيتو يػدفع عػف نفسػو شػيئًا ، ولػـ أر معػو ،   قاؿ : كنت مع رسوؿ اهلل

: " ىػػذه  أحػػدًا ، فقمػػت : يػػا رسػػوؿ اهلل   مػػا الػػذي تػػدفع عػػف نفسػػؾ   قػػاؿ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

الػػدنيا ، مثمػػت لػػي ، فقمػػت ليػػا : إليػػؾ عنػػي ، ثػػـ رجعػػت فقالػػت : إنػػؾ إف 
 .(ٔ) بعدؾ "  أفمت مني ، فمف يفمت مني مف

اهلل جػػػؿ جاللػػػو فػػػت  عمػػػي الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ فػػػي زمػػػف أميػػػر     
، ولمػػػػا جػػػػاء المػػػػاؿ أمامػػػػو فػػػػي مسػػػػجد  المػػػػؤمنيف عمػػػػر بػػػػف الخطػػػػاب 

قػػػاؿ : " ُأتػػػي  فبكػػػي ويػػػروي لنػػػا ذلػػػؾ المسػػػور بػػػف مخرمػػػو  الرسػػػوؿ 
بمنائـ مف غنائـ القادسية ، فجعؿ يتصػفحيا وينظػر  عمر بف الخطاب 

فقاؿ لو عبػد الػرحمف :  إلييا وىو يبكي ، ومعو عبد الرحمف بف عوؼ 
يا أمير المؤمنيف   ىذا يـو فرح ، وىذا يـو سرور ، قػاؿ : فقػاؿ : أجػؿ ، 
ولكػف لػـ يػؤت ىػذا قػـو قػػط إي أورثيػـ العػداوة والبمضػاء " أخرجػو البييقػػي 

 . (ٕ)ز  كذا في الكن
وقسػػـ عمػػر المػػاؿ وأعػػط كػػؿ واحػػد عطػػاء وكػػاف يعطػػي النػػاس عمػػي      

 (.ٖ) سابقتيـ في اإلسالـ وعمي قرابتيـ مف رسوؿ اهلل 
وكػػػػاف عمػػػػر يوصػػػػيـ أي يميػػػػروا مسػػػػتوي حيػػػػاتيـ فػػػػي ) الطعػػػػاـ ػ      

 والشراب ػ والممبس ػ والمسكف ػ والمركب ( .

                                                 

ورواه الحػػػػػاكـ فػػػػػي المسػػػػػتدرؾ  – ٙٔ(  رواه ابػػػػف أبػػػػػي الػػػػػدنيا فػػػػػي كتػػػػاب ذـ الػػػػػدنيا ص ٔ
ٗ/ٖٜٓٓ 

 .   ٕٗٗ/ٕباب الخوؼ عمي بسط الدنيا  –(  حياة الصحابة ٕ
الػديواف  تػدويف عمػر  –باب اإلنفػاؽ  –(  انظر كتاب حياة الصحابة رضي اهلل عنيـ ٖ

 .   ٖٕٓ/ٕلمعطايا 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

لمدينػػة .. ويسػػأؿ عػػف أحػػواليـ وكػػاف عمػػر ييػػتـ بسػػيرة عمالػػو خػػارج ا     
.. وُيحاسبيـ وُيقـو اعوجاجيـ .. فعندما أمر سعد بف أبػي وقػاص ، عمػي 
حرب العراؽ ، أوصاه ، فقاؿ : يػا سػعد بػف وىيػب ، ي يمرنػؾ مػف اهلل أف 

ي يمحػو  ، فػخف اهلل  ، وصػاحب رسػوؿ اهلل  قيؿ خاؿ رسػوؿ اهلل 
السػػيئ بالسػػيئ ، ولكنػػو يمحػػو السػػيئ بالحسػػف ، فػػخف اهلل لػػيس بينػػو وبػػيف 
أحػػد نسػػب إي طاعتػػو ، فالنػػاس شػػر يفيػػـ ووضػػيعيـ فػػي ذات اهلل سػػواء ، 
اهلل ربيػػـ وىػػـ عبػػادة ، يتفاضػػموف بالعافيػػة ويػػدركوف مػػا عنػػده بالطاعػػة .. 

نػا ، فالزمػو عميػو منػذ بعػث إلػي أف فارق فانظر األمر الذي رأيػت النبػي 
فخنػػو األمػػر .. وىػػذه عظتػػي إيػػاؾ إف تركتيػػا ورغبػػت عنيػػا ، حػػبط عممػػؾ 

 . (ٔ)وكنت مف الخاسريف ... الخ " أخرجو بف جرير 
 : قسـ العطاء عمي أساس حاجات الناس . فسيدنا أبو بكر       
: قسـ عمي أساس السبؽ في اإلسالـ ، وعمػي قػرابتيـ مػف  وعمر      

 .  رسوؿ اهلل 
: أكتبػػػوا النػػػاس عمػػػي منػػػازليـ : فكتبػػػوا مػػػف أوؿ بنػػػي  فقػػػاؿ عمػػػر     

ىاشـ ، ثػـ اتبعػوىـ أبػا بكػر وقومػو ، ثػـ عمػر وقومػو عمػي الخالفػة ، فممػا 

                                                 

 . ٓٔٔ/ٕباب وصايا الخمفاء  –(  حياة الصحابة ٔ
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 نظػػػر فيػػػو عمػػػر قػػػاؿ : وددت واهلل ىكػػػذا ، ولكػػػف ابػػػدءوا بقرابػػػة النبػػػي 
 .( ٔ)األقرب فاألقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعو اهلل  

زيػػػد رضػػػي اهلل عنيمػػػا أكثػػػر مػػػف ابنػػػو عبػػػد اهلل وأعطػػػي أسػػػامة بػػػف 
 وقاؿ : ىذا حب رسوؿ اهلل .

: قسػػـ المػػاؿ عمػػي أسػػاس قػػرابتيـ  أمػػا سػػيدنا عثمػػاف بػػف عفػػاف 
 منو ، واستعمميـ في شئوف المسمميف . 

صػػار بالنػػاس عمػػي  –فالشػػيخاف أبػػو بكػػر وعمػػر رضػػي اهلل عنيمػػا 
 . مزاج الشرع ، ) التضحية ( لقرب عيدىـ بالنبوة 

وأمػػػا عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف سػػػار بالنػػػاس عمػػػي حػػػدود الشػػػرع ، وذلػػػؾ 
 بسبب كثرة الداخميف مف العرب في اإلسالـ .

فيجػػب عمػػي المسػػمـ أف يعػػيش عمػػي حػػدود الشػػرع ، حتػػى يتوصػػؿ 
إلػػػػي مػػػػزاج الشػػػػر ، فػػػػالفتوى حػػػػدود الشػػػػرع ، والتقػػػػوى مػػػػزاج الشػػػػرع ، ألف 

 فيخسر الدنيا وابخرة .اإلنساف لو زاد عف الحدود قد يخرج إلي الحراـ ، 
فالرجؿ الذي يمشي عمي مزاج الشرع .. فػأويده يعيشػوف عمػي حػدود 
الشػػػرع لػػػو زادت معيػػػـ الػػػدنيا .. أمػػػا لػػػو سػػػار عمػػػي حػػػدود الشػػػرع فػػػيمكف 

فػػػػي قرآنػػػػو يحػػػػذرنا أف نتعػػػػدى  ألويده أف يتعػػػػدوا حػػػػدود الشػػػػرع .. واهلل 
ُْوُدااللنينيِها نينيَغا الحػػدود ، فيقػػوؿ سػػبحانو وتعػػالي : قػػاؿ تعػػالى:  ثِْلنينيَ اُ نيني

                                                 

 (  المرجع السابؽ . ٔ
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ُُوَنا ٌُاالظّنِل ُْوَداالّلِها َُأْولنيََِْ اُل اُ  ّْ ُْوَلناَوَ  اتنَيجنيَع  ( .ٔ)   ثنيْعَج

 أمػػا مػػزاج الشػػرع فيػػأتي بالتػػدرج ) مػػع المجاىػػدة ( : قػػاؿ تعػػالى: 
ُِو َِِ ااْلَعنَل الَِنيْفِِفِهاِ ّناالّلَهاَلَغِِنّا ُْ ا َِجَّّنَناَُيَنِل َْ  (.ٕ) اَاَوَ  اَ نَل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
 

                                                 

 . ٜٕٕ(  سورة البقرة ػ ابية ٔ
 . ٙ(  سورة العنكبوت ػ ابية ٕ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  و و ةةان بالمان بالمةةةةوة اإليموة اإليمةةةةقق
 كيف نتحصل عمي قوة اإليمان  ؟ 

، ووعػػػده ، ووعيػػػده ، ي يػػػدخؿ القمػػػب إي بعمػػػؿ  ج : اليقػػػيف عمػػػي اهلل 
 وقدرتو .. فيتكػوف الدعوة إلي اهلل تعالى ) بالمذاكرة الدائمة في صفات اهلل

 .ليقيف في القمب عمي اهلل تعالي (الذي بو يدخؿ اإليماف وا يالجو اإليمان
 كيف يخرج اليقين الفاسد من القمب عمي األسباب والمسببات ؟ 

 ج : كما قمنا بالدعوة وكذلؾ التضحية . 
 كيف نضحي ؟ 
، ـ بيػػػذا العمػػػؿ ونجعمػػػو مقصػػػد حياتنػػػا، وُنعطيػػػو األوقػػػاتج : عنػػػدما نقػػػو 

ي ىػػذا الػػنقص فيػػأتي فػػي الػػدنيا نقػػص األمػػواؿ ، واألنفػػس والثمػػرات .. وعمػػ
يكػػػػػوف الصػػػػػبر .. وبيػػػػػذه التضػػػػػحية يخػػػػػرج اليقػػػػػيف الفاسػػػػػد مػػػػػف القمػػػػػب .. 

 وبالمذاكرة والدعوة ، يدخؿ اليقيف الصادؽ في القمب .
الصػػحابة رضػػى اهلل عػػنيـ ، لمػػا جعمػػوا ىػػذا الجيػػد مقصػػد حيػػاتيـ ،      

وكػػانوا يسػػتأذنوف منػػو بعػػض الوقػػت لػػدنياىـ ، فػػاهلل بػػارؾ ليػػـ فػػي أعمػػاليـ 
قيػػـ وأوقػػاتيـ .. أحيانػػا اإلنسػػاف يأتيػػو مػػانع ذىنػػي " يخشػػى أف ُيبتمػػي وأرزا

بػػالنقص ، وكيػػؼ تُقضػػي حوائجػػو .. وىػػذا مبنػػي عمػػي عػػدـ فيػػـ قػػدرة اهلل 
 وعظمتو .
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أىمػػػػؾ النمػػػػرود ببعػػػػوض أعػػػػرج ، وكػػػػأف اهلل يسػػػػتيزئ بقػػػػدرة  فػػػػاهلل      
فػػي المػػار ،  النمػػرود ، وُيظيػػر قوتػػو وقدرتػػو .. واختػػار لحفػػظ الرسػػوؿ 

 العنكبوت الضعيؼ .
الذي اختار ىػذه األسػباب البسػيطة .. ألػيس قػادر أف يبػارؾ  فاهلل      

 ، والوقت القميؿ . د الداعي القميؿ ، والرزؽ القميؿفي جي
.. فالذي يظف أف لػف ينصػره اهلل وأف  فعمينا أف ُنحسف الظف باهلل      

 بربو الكريـ . اهلل ي يقضي حوائجو .. فيذا سيء الظف 
 عنػػدما تػػأتي قػػوة اإليمػػاف فػػي القمػػب  ، َيْصػػُمَ  يقػػيف اإلنسػػاف بػػاهلل      

 .. وَتْصُمَ  عبادتو .. ومعامالتو .. ومعاشراتو .. وأخالقو .
، فتكػوف محفوظػة  وبقوة اإليمػاف ، تتحصػؿ األمػة عمػي معيػة اهلل      

أقػػوى مػػف كػػؿ  مػػف كيػػد األعػػداء .. ومػػف شػػر حسػػد كػػؿ حاسػػد .. ألف اهلل
قوى ، وأقدر مف كؿ قادر .. وكؿ قوي العالـ ي تساوي قػدر العنكبػوت .. 
وكػػؿ األشػػياء ي تسػػاوي جنػػاح البعوضػػة .. وكػػؿ القػػوى فػػي العػػالـ ، إنمػػا 

َ ًنينينيُلاالنينينيِاتَ ااَّتنينينيُاواْاِ نينيني اُدوِنااللنينينيِها ىػػػي بيػػػت العنكبػػػوت قػػػاؿ تعػػػالي : 
ًنينينينينينيِلااْلَعََ  نينينينينينيوِتااَّتنينينينينيني َُ َاْتا نَيْذجنينينينينينينًاَوِ ّنا َْوَلنينينينينينيَ ااْل نيذنينينينينينيوِتالَ نيْذنينينينينينيُتا َْولِذنينينينينينيآَااَك
ُُونا  .(ٔ)  اْلَعََ ُ وِتاَلْواَكن ُواْاتنَيْعَل
                                                 

 .   ٔٗابية  –(  سورة العنكبوت ٔ
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ذا تػأتي      فالعنكبوت إذا سقط عمي قشر البيض الرقيؽ فػال ينكسػر .. وا 
الحشرات الصميرة فيصطادىا العنكبوت فيفػرح بػذلؾ .. ولكػف عنػدما يػأتي 
صػػػاحب البيػػػت ليسػػػكف فيػػػو ، فيمسػػػؾ بمكنسػػػة ييػػػوي بيػػػا فُيطيػػػر مػػػا فػػػي 

 البيت مف عناكب . 
 الممؾ ( .  فرعوف عميو المعنة بني في مصر .. بيت العنكبوت ) بيت

 وىاماف عميو المعنة بني في مصر .. بيت العنكبوت ) بيت الوزارة ( . 
 وقاروف عميو المعنة بني في مصر .. بيت العنكبوت ) بيت الماؿ ( . 

ولمػػػػػا قػػػػػاـ موسػػػػػي بالػػػػػدعوة .. وأراد اهلل أف ُيطيػػػػػر مصػػػػػر مػػػػػف بيػػػػػت      
 العنكبوت ، ضربيـ اهلل بمكنسة واحدة . 

نػػاس ي لمعنكبػػوت األصػػفر ، وي األحمػػر ، وي الشػػرقي فنػػدعو لكػػؿ ال     
، وي المربي .. بؿ ننظر إلييـ بعيف الشفقة والرحمة .. ونتحػرؾ عمػييـ .، 
ذا عػػرفتـ قػػدرة  ونقػػوؿ ليػػـ : يػػا أييػػا النػػاس قولػػوا ي إلػػو إي اهلل تفمحػػوا .. وا 

ف لـ تعرفػوا  قػدرة اهلل فسػتيمكوف ، وي ينجػيكـ مػ ف عػذاب اهلل فأسمموا .. وا 
 اهلل شيء ، إذا آتاكـ . 

وندعو ليػـ باليدايػة ، ونقػوؿ ليػـ نريػد لكػـ الفػالح والنجػاح فػي الػدنيا      
وابخػرة .. نريػد لكػـ الفػالح فػي القبػر والحشػر .. وعنػد ذلػؾ يػزوؿ الباطػػؿ 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

اَواللنيهُا ويظير الحؽ ، قاؿ تعػالى :  ٌْ َِ ُْوَنالُِذْطِفْنيواْا نُيوَرااللنيِها نيأَ نيَواِل اتُ ِتني
ٌّا ُورَِِاَوَلْواَك ََِااْلَ نِ ُ وَنا ُ ِج

 (ٔ.) 

 التضحية سببًا إلزالة الفتن والمحن  :  
األمػػة فػػي ىػػذا الوقػػت فػػي فػػتف ومحػػف ، ولنػػا فػػي أبػػي بكػػر األسػػوة 

أصػيبت األمػة بػالفتف والمحػف ، وكػاف  الحسنة .. فعندما توفي الرسػوؿ 
النػػاس رجػػاي ونسػػاًء فػػي حػػزٍف شػػديد ، وفػػي ذلػػؾ تقػػوؿ فاطمػػة )رضػػي اهلل 

 عنيا( : 
 لو صبت عمي األياـ صرف لياليا      ائب ػػػػػػػػػد صبت عمينا مصػػػػػلق

 اػػػػػػػاف غواليػػػػػػػػػػػػػأي يشـ مدي الزم      ماذا عمي مف شـ تربة أحمد
بينمػا نحػف مجتمعػوف نبكػي وعف أـ سممو )رضي اهلل عنيا( ، قالت :     

، إذ نػػػا ونحػػػف نتسػػػمى برؤيتػػػو عمػػػي السػػػريرفػػػي بيوت لػػػـ تػػػـ ورسػػػوؿ اهلل 
فػي السػحر ، قالػت أـ سػممة : فصػحنا وصػاح  (ٕ)سمعنا صػوت الكػرازيف 

أىػػػؿ المسػػػجد فارتجػػػت المدينػػػة صػػػيحًة واحػػػدًة ، وأذف بػػػالؿ الفجػػػر ، فممػػػا 
بكي وانتحب ، فزادنا ُحزنػا وعػالج النػاس الػدخوؿ إلػي قبػره   نبي ذكر ال

                                                 

 .   ٛابية  –(  سورة الصؼ ٔ
 (  جمع كرزف وىي الفأس الكبيرة.ٕ
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فممػػؽ دونػػو ، فيػػا ليػػا مػػف مصػػيبٍة ، مػػا أصػػبنا بعػػد مصػػيبة إي ىانػػت ، إذ 
 .(ٔ)  ذكرنا مصيبتنا بو 
 لمػػا كػػاف اليػػـو الػػذي دخػػؿ فيػػو رسػػوؿ اهلل قػػاؿ :   وعػػف أنػػس

المدينة ، أضاء منيا كؿ شيء ، فمما كاف اليـو الذي مات فيو أظمـ منيػا 
نػا لفػي دفنػو حتػى أنكرنػا قموبنػا  كؿ شيء ، وما نفضنا أيدينا عف التػراب وا 

 .(ٕ)رواه الترمذي "
وفػػػػي ىػػػػذه األجػػػػواء المممػػػػوءة بػػػػالحزف أمػػػػتحف اإلسػػػػالـ .. أشػػػػرأب  

العجػػػـ وأبرقػػػت وتواعػػػدوا النفػػػاؽ بالمدينػػػة ، وارتػػػد العػػػرب قاطبػػػة ، وارتػػػدت 
 وقالوا : قد مات ىذا الرجؿ الذي كانت العرب تُْنصر بو  . ( ٖ) نياوند 

وأصػػب  المسػػمموف كػػالمنـ المطيػػرة فػػي الميمػػة الشػػاتية ، لفقػػد نبػػييـ 
  وقمػػػتيـ وكثػػػرة عػػػدوىـ .. تقػػػوؿ عائشػػػة  رضػػػي اهلل عنيػػػا : واهلل   لقػػػد

 لياضيا وصار أصػحاب محمػد نزؿ بأبي ما لو نزؿ بالجباؿ الراسيات 
كػػػأنيـ معػػػزي مطيػػػرة فػػػي حػػػش فػػػي ليمػػػة مطيػػػرة بػػػأرض مسػػػبعو فػػػو اهلل مػػػا 

 اختمفوا في نقطة إي طار أبي بخمطيا وعنانيا وفصميا . 

                                                 

   ٖٔٗ/ٗ( مختصر السيرة النبوية ألبف كثير ٔ
  ٔٛٙٔ/ٖ باب وفاة النبي  -كتاب الفضائؿ والشمائؿ  -( مشكاة المصابي  ٕ
( أي تواعػػدوا لمتجمػػع بنياونػػد لمػػزو المسػػمميف : ألنيػػـ ظنػػوا أف النصػػرة قػػد ارتفعػػت عػػف ٖ

ولػػػو كػػػاف شخصػػػو  ولػػػـ يعممػػػوا أف النصػػػرة فػػػي إتبػػػاع النبػػػي  المسػػػمميف بمػػػوت نبػػػييـ 
 غائبا 
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وشػػاور أبػػو بكػػر الصػػديؽ الصػػحابة رضػػي اهلل عػػنيـ .. فقػػالوا ومػػنيـ     
الزكػػاة ،   اتػػرؾ النػػاس يصػموف وي يػػؤدوف  عمػر : يػػا خميفػػة رسػوؿ اهلل 

:  فػػػخنيـ لػػػو قػػػد دخػػػؿ اإليمػػػاف فػػػي قمػػػوبيـ ألقػػػروا بيػػػا ، فقػػػاؿ أبػػػو بكػػػر 
والذي نفسي بيده   ألف أقع مف السماء أحب إلي مػف أف أتػرؾ شػيئا قائػؿ 

 إي أقاتؿ عميو  .  عميو رسوؿ اهلل 
وأرفػػؽ  : يػػا خميفػػة رسػػوؿ اهلل   تػػألؼ النػػاس ،وفػػي روايػػة ، قػػاؿ عمػػر    

، جبػارًا اؿ: أخرت نصرتؾ وجئتنػي بخػذينؾ، فقبيـ ، فخنيـ بمنزلة الوحش
واهلل   ألجاىػدنيـ مػا استمسػؾ السػيؼ ، في الجاىمية ، خوارًا فػي اإلسػالـ 

ف منعوني عقاي .   في يدي وا 
وفػػي روايػػة : أجبػػار فػػي الجاىميػػة وخػػوار فػػي اإلسػػالـ ، إنػػو قػػد انقطػػع    

 الوحي وتـ الديف ، أينقص الديف وأف حي . 
: يػػا أبػػا بكػػر : توجػػو ىػػؤيء إلػػي الػػرـو ، وقػػد ارتػػدت وفػػي روايػػة فقػػالوا   

العػػػػرب حػػػػوؿ المدينػػػػة ، فقػػػػاؿ : والػػػػذي ي إلػػػػو غيػػػػره   لػػػػو جػػػػرت الكػػػػالب 
، وي حممػػػت  ت جيشػػػا وجػػػو رسػػػوؿ اهلل مػػػا ردد بأرجػػػؿ أزواج النبػػػي 
 .   لواء عقده رسوؿ اهلل 

  لقػػػد اجتػػػرأت  : أنػػػا أحػػػبس جيشػػػا بعثػػػو رسػػػوؿ اهلل وفػػػي روايػػػة قػػػاؿ   
عمػػي أمػػر عظػػيـ   والػػذي نفسػػي بيػػده   ألف تميػػؿ عمػػي العػػرب أحػػب إلػػي 
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، امػض  يػا  أسػامة   فػي جيشػؾ  مف أف أحبس جيشا بعثة رسػوؿ اهلل 
 بو .  لموجو الذي أمرت

وفػػي روايػػة قػػاؿ : والػػذي نفسػػي أبػػي بكػػر بيػػده   لػػو ظننػػت أف السػػباع    
، ولػو لػـ يبػؽ  تخطفني ، ألنفذت بعث أسامة ، كما أمر بػو رسػوؿ اهلل 

 في القرى غير ألنفذتو .  
كػاف الصػػديؽ صػػاحب عاطفػة صػػحيحة صػػادقة ، ألنػو تربػػي عمػػي يػػد     

إلػػػي الػػػرـو كمػػػا أمػػػر  ، وشػػػرب مػػػف معينػػػة .. فوجػػػو أسػػػامة  النبػػػي 
، مػػع مخالفػػة كػػؿ األحػػواؿ الظاىريػػة مػػف أجػػؿ طاعػػة رسػػوؿ اهلل  النبػػي 
  فػػػي بعثػػػة جػػػيش أسػػػامة ، فجعػػػؿ جػػػيش أسػػػامة ي يمػػػر بقبيػػػؿ يريػػػدوف

ايرتداد قالوا : لو أف ليػؤيء قػوة مػا خػرج  مثػؿ ىػؤيء مػف عنػدىـ ، ولكػف 
ورجعػػػوا سػػػالميف  نػػػدعيـ حتػػػى يمقػػػوا الػػػرـو ، فمقػػػوا الػػػرـو فيزمػػػوىـ وقتمػػػوىـ

 فثبتوا عمي اإلسالـ . 
وىـ في طػريقيـ إلػي الػرـو كانػت األرض تطػوى ليػـ حتػى ظػف الػرـو     

أنػػو لػػيس بجػػيش واحػػد .. فقػػذؼ اهلل الرعػػب فػػي قمػػب قيصػػر وأصػػحابو ، 
ورجعػػػت القبائػػػؿ التػػػي ارتػػػدت إلػػػي اإلسػػػالـ وتػػػابوا .. وذلػػػؾ عنػػػدما كانػػػت 

.. وقػػػػدمت مصػػػػمحة الػػػػديف  التضػػػػحية لحفػػػػظ الػػػػديف مػػػػع إتبػػػػاع النبػػػػي 
ونصػػػر  حفػػػظ نسػػػاء النبػػػي  ، فػػػاهلل  والػػػدعوة ، عمػػػي نسػػػاء النبػػػي 

 أحبابو وأوليائو . 
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، وىػػػو أف النصػػػر فػػػي درس كبيػػػر لألمػػػة إلػػػي قيػػػاـ السػػػاعة وفػػػي ىػػػذا     
 .  (ٔ) وأف اليزيمة والخيبة في مخالفتيا  إتباع أمر اهلل مع سنة نبيو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
 
 

                                                 

لبػػػػػالبوري بعػػػػػد الممػػػػػري فػػػػػي إجتمػػػػػاع بػػػػػنجالديش (  مػػػػػف بيػػػػػاف الشػػػػػيخ  محمػػػػػد عمػػػػػر أ
ٔ٘/ٔ/ٜٔٛٛ . 
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  القمب عمي اهلل تعاليالقمب عمي اهلل تعالي  إقبالإقبال

 كيف يكون القمب مقباًل عمي اهلل تعالي ؟ 
ج : ابف العػػػػالـ كمػػػػو يشػػػػتكي معيشػػػػة ضػػػػنكا ، ويتطمػػػػع إلػػػػي األمػػػػف 
والسالـ ، ولكف يمر بأحواؿ مضطربة جػدًا ي أمػف وي سػالـ ، واألعػراض 
منتيكة .. وكذلؾ األمواؿ والنفوس ، ولماذا ذلؾ مػع وجػود الرغبػة لتحقيػؽ 
األمػػف فػػي العػػالـ .. كػػؿ الحكػػاـ يريػػدوف أف ي يشػػوش المحكػػوميف األمػػف 

عالـ ، وكذلؾ المحكوميف يحبػوف الراحػة .. ومػع ىػذه الرغبػة الشػديدة في ال
:  فنينلنجد العالـ شرقًا وغربًا يتطمع لألمف ولـ يتحقؽ ذلػؾ ألف اهلل تعػالي 

 ا ٌْ ٌُاا ْ نينينينينيُ اَوُلنينينينيني ا ُْولنينينينينينيََِْ اَبنُينينينيني ٌٍ اِ ظُْلنينينينيني ٌْ َُ النينينينينيِاتَ امَ َنينينينينيواْاوَلَْاتنَيْلِ ُِفنينينينينيَواْاِ ّينَينينينينين نَي
ُْونَا َج َْ  ّ  (ٔ)  . والظمـ ىو الشرؾ 

، وخػػارج البيػػت ، فػػي الفػػرد والمجتمػػع .. واألمػػف ي يتحقػػؽ فػػي البيػػت     
 إي باإليماف .

وابف نػػػػػػػري العػػػػػػػالـ كػػػػػػػؿ يػػػػػػػـو ، يمػػػػػػػر بالمصػػػػػػػائب .. والحػػػػػػػوادث ..      
يضػػػانات.. وىػػػذه كميػػػا مصػػػائب واإلضػػػرابات .. والنكبػػػات .. والػػػزيزؿ والف

المػوت أشػد منيػا .. فػخذا مػات اإلنسػاف ، والتي ُتصيب اإلنساف بعد دنيوية

                                                 

 .   ٕٛابية  –(  سورة األنعاـ ٔ
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وقمبو ليس مقباًل عمي اهلل تعالي ، تمدغو الحيات والعقارب ، ويتحػوؿ قبػره 
س مػف نار إلي يـو القيامة .. ويـو القيامػة فػي ميػداف الحشػر تقتػرب الشػم

ويخػػػؼ ميزانػػػو ، ، ويأخػػػذ كتابػػػو بشػػػمالو ، الػػػرؤوس ويمجمػػػو العػػػرؽ إلجامػػػا
، وعنػػدما يمػػر عمػػي الصػػراط  تخطفػػو   النبػػيويطػػرد مػػف عمػػي حػػوض 

الكالليب فيقع في نار جينـ .. وفي جينـ ظممػات بعضػيا فػوؽ بعػض .. 
وينادي وي أحد يجيبو .. وكؿ ىذا ألف قمبو غيػر ُمْقػِبِلَؿ عمػي اهلل تعػالي 
.. ففسػػػػدت أعمالػػػػو وبفسػػػػاد األعمػػػػاؿ فسػػػػدت األحػػػػواؿ ... وليػػػػذا .. كػػػػاف 

 دائـ الفكرة ، متواصؿ األحزاف ،  ليس لو راحة .  النبي 
 المنيج الذي بو تكوف قموبنا متوجية إلي اهلل تعالي يقـو عمي أمريف: 

  .أف تتوجو إلي اهلل تعاليلقموب : فيسيؿ عمي ا أف تكوف البيئة إيمانية( ٔ
 : فبمير الطمب لـ ينؿ أبو جيؿ اليداية .  الطمب الصادؽ( ٕ
 
 
 
 

****** 
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  األعمال بالصفاتاألعمال بالصفاتقبول 

 يجب أن تكون ىذه الصفات في كل عمل:
اليقػػيف عمػػي وعػػد اهلل ووعيػػده . وكػػذلؾ إخػػراج يقػػيف  :اليقةةين الصةةحيح( ٔ

 المخموقات مف القمب ثـ إدخاؿ يقيف الخالؽ في القمب . 
 كيف ندخل اليقين في القمب ؟ 

القمػػػػػب ، والمميبػػػػػات تركػػػػػز فػػػػػي ج : اهلل ي يػػػػػري، وي نشػػػػػاىده ألنػػػػػو غيػػػػػب
، وكيػػؼ وكيػػؼ بطشػػو وعذابػػو لألمػػـ السػػابقة ،بالمػػذاكرة فػػي صػػفاتو وقدرتػػو

المالئكػة .. وكيػؼ قػدرتيـ  نصرتو لألنبياء وأتباعيـ ، وكيػؼ خمػؽ اهلل 
 وقوتيـ .. وكيفية أشكاليـ   

وبيػػذه المػػذاكرة تتكػػوف بيئػػة الػػدعوة .. وببيئػػة الػػدعوة ، يقػػوي اإليمػػاف 
 اهلل في القمب . في القمب ، ويدخؿ اليقيف عمي

 وكيؼ نخرج يقيف المخموؽ مف القمب   
ج : فكػػؿ ىػػذه األشػػياء واألسػػباب نشػػاىدىا .. فخخراجيػػا بالتضػػحية بيػػا ، 
لتكويف بيئة الدعوة في العالـ .. وبقدر ترؾ ىػذه األشػياء يخػرج مػف القمػب 

 اليقيف عمييا .
كػافئني ، وأف اهلل ي وىي لحصوؿ األجر مف اهلل  :العاطفة الصحية( ٕ

: " مػػػف صػػاـ رمضػػػاف إيمانػػػا ميػػو ، وتسػػػمي ايحتسػػػاب ففػػي الحػػػديثع
واحتسػػػابا ، غفػػػر لػػػو مػػػا تقػػػدـ مػػػف ذنبػػػو "..  وبيػػػذه الصػػػفة اإلنسػػػانية 
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فضػػائؿ يعمػػؿ العمػػؿ بالشػػوؽ والرغبػػة .. وىػػذه العاطفػػة تنشػػأ بمػػذاكرة ال
 ، وحمقة التعميـ في البيت. في حمقة التعميـ في المسجد

 . ، نعممو بطريقة الرسوؿ أي عمؿ نعمؿ:  ( الطريق الصحيحٖ
 أف نتعمـ عمـ المسائؿ.. عمـ الحالؿ والحراـ . معناه :

لكف في زمف الخروج ي نتػدخؿ فػي المسػائؿ الفقييػة ، ولػيس معػي 
ذلػػؾ أننػػا ي نػػتعمـ المسػػائؿ الفقييػػة.. ولكػػف ي نػػتكمـ فػػي الخالفػػات الفقييػػة 

خػذه مػف العممػاء .. كممػا يحػدث حتى ي تختمؼ القموب.. وعمـ المسػائؿ نأ
 لنا أمر نراجع العمماء  . 

وىػػي صػػفة اإلحسػػاف ، ففػػي الحػػديث : " أعبػػد اهلل :  التوجةةو الصةةحيح( ٗ
 كأنؾ تراه فخف لـ تكف تراه فخنو يراؾ ". 

 وكيؼ نتحصؿ عمييا  
 أوؿ شيء ننشئيا في الصالة .  -ٔج : 
 المداومة عمي األذكار المسنونة واألدعية المأثورة .  -ٕ      

 * وىناؾ شيئاف : 
 ( دعاء األدعية . ٕ  ( قراءة األدعية.ٔ   

وقراءة األدعية تكوف عمي صيمة الدعاء فنتحصػؿ بيػا عمػي صػفة 
 اإلحساف ، والذكر لو صور مختمفة. 
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فاإلنساف عندما يري زوجتو وىي تحمب الجػاموس فيوجيػا إلػي اهلل  فمثاًل :
فيقػػوؿ : مػػا شػػاء اهلل ، الجػػاموس تأكػػؿ الحشػػيش األخضػػر ، ومنػػو الػػروث 

 .    والدـ ، ومف بينيما لبنا خالصا مف صنعة اهلل 
وعندما يري األويد ، يقوؿ : سبحاف اهلل ىذا شكمو كػذا وىػذا شػكمو 

 (  فة .. مف الذي فعؿ ذلػؾ    إنػػو اهلل )كذا ، لكؿ واحد صورة مختم
ٌْآتاا ْرَ نينينينينِماَكْذنينينينيَفاَتَشنينينينيآُااَ ا ِلنينينينينيََهاِ  ّاُلنينينينيَوااْلَع ِتنينينينيُ ا نينينينيّورُُك ََ ُلنينينينيَواالنينينينيِاياُت

 .(ٔ)  ا َِْ ذٌ

وعنػػػػدما يػػػػري الفاكيػػػػة ، يقػػػػوؿ : مػػػػا شػػػػاء اهلل ، طعمػػػػو مختمػػػػؼ ، 
 (.واحد اهلل)ولونو مختمؼ ، وُيسقي بماٍء واحد ، ألف الذي صنعو إلو 

ف لػػـ  فػػخذا كانػػت فيػػو ىػػذه الصػػفة فيػػري األشػػياء ويػػذكر اهلل  ، وا 
 تكف ىذه الصفة فيو يدخؿ في الصالة ويذكر األشياء . 

 ( اإلخالص ) النية الصحيحة ( :5
... فػػػػخف العمػػػػؿ ميمػػػػا كػػػػاف  نعمػػػػؿ العمػػػػؿ ابتمػػػػاء مرضػػػػاه اهلل 

عظيمػػا ولكػػف خاليػػا مػػف اإلخػػالص ، فخنػػو يػػرد عمػػي صػػاحبو ، ويقػػذؼ بػػو 
 في نار جينـ مثؿ ) العالـ ػ الجواد المنفؽ ػ الشجاع ( . 

                                                 

 .   ٙابية  –(  سورة آؿ عمراف ٔ
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 كيف نتحصل اإلخالص ؟ 
 ج: بتضحية األمواؿ ، والعواطؼ النفسانية ، والشيوانية  . 

لػػػو تػػػأثير أي عمػػػؿ يكػػػوف متصػػػؼ بيػػػذه الصػػػفات الخمػػػس يكػػػوف 
وقبػػوؿ .. فػػخذا اتصػػفنا بيػػا فػػي الصػػالة .. فالصػػالة تكػػوف فييػػا الػػروح .. 

ذا اتصفنا بيا في الزواج .. يكوف المني .  وا 
  

  
  
  
  
  
  
  

****** 
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  عقبات الداعيعقبات الداعي

ا قػػػاؿ تعػػػالى:      ٌْ ِْتُ  نينينيناَكَِفنينينيَ ْتا َتنينيني َُ نينينيذَ ٍ ا َِ  َِ اّ نينيني اّ  ٌْ َوَ نينينيآاَ َصنينينينَ ُ 
َِ اَكًِنٍا َوتنَيْعُفواْا

 (ٔ.) 

ىذا اإلنساف، وحممو عمي عاتقػو أمانػة الػديف .. ومقابػؿ  خمؽ اهلل      
 ذلؾ سخر لو جميع الكائنات الظاىرية والميبية . 

 فخذا لـ يطبؽ األوامر تأتي عميو المشاؽ والمتاعب والمصائب.      
ينػػزؿ عميػػو  فكػػؿ إنسػػاف يقػػوؿ أنػػا مػػؤمف ، أنػػا أجتيػػد لمػػديف ، فػػاهلل      

 سماء التي فييا المشاؽ والمصائب .األحواؿ مف ال
فالمتػػديف الصػػادؽ لػػو المشػػقات والمصػػائب ثػػـ الراحػػة ، عمػػي عكػػس      

غيػػػر المتػػػديف يػػػوف فػػػي الراحػػػة ثػػػـ تػػػأتي عميػػػو المشػػػقات ، مثػػػؿ فرعػػػوف : 
نُرا ََ َِاا  ني َ اَوَلنيَِا َْ َو َنَدَىاِ ْ َِْوُنآتافنيْوِ ِهافَنَلاتنَيَ ْوِما َلَْذَساِلاُ ْلُ اِ 
ُ ونَاَتَْا َِ في البداية كاف في الراحة ، ولكف فػي ( .ٕ)  ِياِ  اََتِِْتَا ََ َغاثنيْ 

االنياية جاءت عميو المشقات والمصائب .
مػػػػييـ األحػػػػواؿ والمشػػػػقات األنبيػػػػاء عمػػػػييـ السػػػػالـ وأتبػػػػاعيـ جػػػػاءت ع     

، أوذوا بالضػرب والجػػوع والقتػؿ والخػػوؼ والمصػائب وايبػػتالءات فػي الػػدنيا
                                                 

 ابية. –( سورة الشورى ٔ
 .ٔ٘ابية  -( سورة الزخرؼ ٕ
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والفقػػر وتػػرؾ الػػديار واألىػػؿ  فصػػبروا وتحممػػوا واسػػتمروا فػػي دعػػوتيـ رغػػـ 
ِإّف َمػػػَع اْلُعْسػػػِر  ليػػػـ، كمػػػا قػػػاؿ تعػػػالى:  األحػػػواؿ فجػػػاءت نصػػػرة اهلل 

  (ٔ) (ُيْسراً 
عمػػػييـ األحػػػواؿ الطيبػػػة بدايػػػة مػػػف الػػػدنيا ليػػػروا ثمػػػار  فػػػأجري اهلل      

نينيَلاَصنينينِ نًاّ نيني اذََكنينيٍ ا َْوا ُ نيًنينيَ اَوُلنينيَواُ نينيْوِ ٌ ا جيػػدىـ، قػػاؿ تعػػالى:  ُِ َِ َ نينيْ ا
لنيونَا َُ اَ ْ َ ُلٌا َِأْ َِفِ اَ نيناَكنين ُواْاتنَيْع ٌْ َُ  نيَلَُْمِذذنيَُّهاَ َذنًةاسَّذَ ً اَولَََْج ِتنَيَني

 (ٕ )

 ة في البرزخ وابخرة.، وكذلؾ الحياة الطيب.
 النصرة بعد البالء:

اَ ا قػػػاؿ تعػػػالى:       ٌْ َ َ ِِفنينينيَباالَنينينينُساَ ناتنُيجنيْ َُكنينينيَواْاَ ناتنَيُ ولنينينيَواْامَ َنينينيناَوُلنينيني
 .         (ٖ) تنُيْفجنيَُونَا

ّ االلنينينيُهاالنينينيِاتَ اقػػػاؿ تعػػػالى:       َُ ا نيلنينينيذنيْعَل ٌْ َِ ا نيجنيَنينينيناالنينينيِاتَ اِ نينيني افنينينينيْ ِل ْْ َوَلَ نينيني
ُفواْا َْ ّ ااْلَ نِذِ وَاَص َُ َولَذنيْعَل

 (ٗ. ) 

 
  

                                                 

 .ٙابية  -(  سورة الشرح ٔ
 .ٜٚابية  -( سورة النحؿ ٕ
 . ٕابية  –( سورة العنكبوت ٖ
 .ٖابية  -العنكبوت ( سورة ٗ
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 :  االبتالء، فمباشرة يأتيو الذي يقول أنا متدين
نينيوَِثاَو نَيْ نينيٍصاّ نينيَ ا قػػاؿ تعػػالى:       َْ اِ َشنينيْيٍااّ نينيَ ااْْلنَينيوْ اَوا ٌْ لنينيَوّ ُ  َولَََ نيْ

َّنِ  ِت َا َُ َاِتاَوَ ّشِ اال   ( .ٔ) ا َ َواِلاَوا  ُفِساَوالًّ

نينيذَ ٌ افنينُلواْا ِ نّيناللنينيِهاَو ِ نّينيآا ِلَْذنينيِها وقػاؿ تعػالى:       َِ ٌَُاّ  النينيِاتَ اِ َذماَ َصنين نَيجنيْ
  ( .ٕ) رَاِ عونَا

 المؤمن وثبت: إذا صبر
ٌُا قاؿ تعالى:       اَوَرْْحنيٌ اَو ُولنينيََِْ اُلني ٌْ اَصَلَواٌتاّ  اّرّ ني ٌْ َِ ََِلْذ  ُولنيََِْ ا

ُْونَا َج َْ ُُ اْل
 (ٖ. )  

 فالداعي يبد لو مف ايبتالء وبدوف األحواؿ وايبتالء ي يترقى .     
 الداعي يعتريو أربع عقبات :

 عقبة االستدبار) نقص الدنيا (:  -1
الػػداعي عنػػدما يجتيػػد ويضػػحي مػػف أجػػؿ الػػدعوة ، فيأتيػػو ايسػػتدبار      

.. أي نقص الدنيا فػي الزراعػة ،فػي التجػارة ، يمػوت لػو أحػد أقاربػو ) ولػد 

                                                 

 .٘٘ٔابية  -( سورة البقرة ٔ
 . ٙ٘ٔابية:  -( سورة: البقرة ٕ
 .ٚ٘ٔابية:  -( سورة البقرة ٖ
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زوجة .. والد .. والػدة ( ، يجػد كػؿ النػاس معػا إخوانػو ، أعمامػو ، أخوالػو 
 ، أحبابو ، ُيظيروف لو الكره، وينفروف عنو.

أو يرجع مف الخروج فيجد نفسو قد طرد مف العمؿ أو يقؿ راتبػو، أي      
 كؿ األحواؿ مخالفة لو. 

 فماذا يفعل الداعي؟
نا قاؿ تعالى:       ََ اِ ْنيً ا نينثني ُُجواْاَواذُْكنيُ واْااللنيَهااتَأَتنّي ٌْ اّلِاتَ امَ َنينيَواْاِ َذااَلِ ذنيُج

اثنيْفَلُمنينينينيونَا ٌْ َكًنينينينيناًاّلَعّلُ نينينيني
فػػػػاثبتوا :أي يثبػػػػت اإلنسػػػػاف عمػػػػي األعمػػػػاؿ ( ٔ) 

 الصالحة.
لػػذلؾ يبػػد مػػف الصػػبر أمػػاـ ىػػذه األحػػواؿ فػػال يتػػرؾ الػػداعي الػػدعوة       

وعميػػػو المجػػػوء إلػػػى اهلل ويتضػػػرع إليػػػو بالصػػػالة ويػػػدعوه بالثبػػػات والعزيمػػػة 
والممفرة " الميـ إني أسألؾ موجبػات رحمتػؾ وعػزائـ ممفرتػؾ والسػالمة مػف 

وعمػػػى كػػػؿ إثػػػـ والمنيمػػػة مػػػف كػػػؿ بػػػر والفػػػوز بالجنػػػة والنجػػػاة مػػػف النػػػار ". 
الداعي أيضا أف يالـز أىؿ الدعوة ، وي يفعػؿ شػيء إي بالشػورى ، ويبعػد 

عمى كؿ حاؿ ، ويتيقف عمى أنو ما قػدره اهلل عف أىؿ الدنيا ويشكر اهلل 
  لو سػيكوف ، وأف وراء ايبػتالء الترقيػة والرحمػة ورفػع الػدرجات وتكفيػر

 الذنوب .                               

                                                 

 . ٘ٗابية  -( سورة األنفاؿ ٔ
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الػػداعي أيضػػا أف يعػػرض حالػػو عمػػى أىػػؿ الػػدعوة ويسػػمـ نفسػػو وعمػػى      
 لممشورة ويكثر مف الدعاء والبكاء أماـ اهلل سبحانو وتعالى . 

فالثبات عمي الدعاء والتضرع والذكر والصالة والجولػة والزيػارات ىػو      
حينما ثبت وصبر عمي ايبػتالء ) باإللقػاء  ُسمـ الترقية ، مثؿ إبراىيـ 

. وتػػػػرؾ زوجتػػػػو وابنػػػػو فػػػػي واٍد غيػػػػر ذي ذرع ..وذبػػػػ  ابنػػػػو ( فػػػػي النػػػػار .
وأمتػو، وفػرض  فبفضؿ ىذا الصبر مفًّ اهلل عمي البشرية ببعثة الرسػوؿ 

 عمييما السالـ . الحج، جزاًء لصبر إبراىيـ وىاجر
اَوَرْْحٌَ ا فتكوف النتيجة والثمرة:      ٌْ اّر ِّ اّ   اَصَلَواٌت ٌْ َِ ََِلْذ ا  ُولنيََِْ 

ُْونَا َج َْ ُُ ٌُااْل َو ُولنيََِْ اُل
 (ٔ ) 

 عقبة االستقبال : - 2
أي أف الػػػػدنيا تفػػػػت  عمػػػػى الػػػػداعي ، بالمػػػػاؿ ، بالمنصػػػػب ، فعنػػػػدما       

يرجػػع الػػػداعي مػػػف الخػػروج، يجػػػد اإلكػػػراـ والحفػػاوة حولػػػو ، يجػػػد العػػػالوات 
والترقيػػػػات فػػػػي العمػػػػؿ ، يجػػػػد العػػػػزة فػػػػي البيػػػػت وخػػػػارج البيػػػػت، يجػػػػد كػػػػؿ 
األحواؿ مناسبة .. وىػذا ابػتالء مػف اهلل سػبحانو وتعػالى ىػؿ يثبػت الػداعي 

يتػػػرؾ الػػػدعوة وينشػػػمؿ بالػػػدنيا وايسػػػتقباؿ أصػػػعب مػػػف ايسػػػتدبار، ألف  أـ
حالػة ايسػتدبار واضػحة عمػي عكػس حالػة ايسػتقباؿ غيػر واضػحة ، فييػا 
ايسػػتدراج ، فأحيانػػا الػػداعي عنػػدما يجػػد حالػػة ايسػػتقباؿ يفػػرح وينسػػي أنػػو 

                                                 

 .ٚ٘ٔابية  -( سورة البقرة ٔ
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.. فػػػػػخذا جػػػػػاء فػػػػػي قمبػػػػػو ذلػػػػػؾ الشػػػػػيء، كحػػػػػب الجػػػػػاه  ابػػػػػتالء مػػػػػف اهلل 
فيحـر مػف العمػؿ ، فايسػتقباؿ أشػُد بػالًء مػف حالػة ايسػتدبار ، والمنصب 

، حينمػػػا أتػػػػاه اهلل  فننظػػػر فػػػي حػػػاؿ ايسػػػتقباؿ إلػػػي نبػػػي اهلل سػػػميماف 
لنيَوِنَا ََ ْ نيُ ُ ا َْماَ ْكُفنيُ اَوَ ني ا عرش بمقيس قاؿ:  َلنينيََاااِ ني اَ ْضنيِلاَرِّّبالَِذ نيْ

َِِْنّاَك ِ ٌاَ َ َ ا َِجَّّنَناَتْشُ ُ الَِنيْفِِفِهاَوَ  اا َكَفَ ا َِجّناَرِّّبا
 (ٔ .)       

فاإلعجاب بالشيء خطر عظيـ عمي الداعي ، يجعمػو يفػرح بمػا حولػو     
مػػف العػػزة والجػػاه ، فيحجػػب مثػػؿ الصػػوفي فيػػو اإلعجػػاب بالبػػاطف وينظػػر 
إلػػػي كػػػؿ مػػػف حولػػػو عمػػػي أنػػػو غافػػػؿ ، والعػػػالـ يعجػػػب بعممػػػو فيكػػػوف مثػػػؿ 

سػػػػو، أي أف ىنػػػػػاؾ كبػػػػػر خػػػػػارجي وكبػػػػػر الطػػػػاووس فػػػػػي كثػػػػػرة إعجابػػػػػو بنف
 داخمي) في الباطف ( . 

فعمػػى الػػػداعي أف يراقػػػب نفسػػػو وأف يػػرتبط بأىػػػؿ الػػػدعوة وأف يحػػػرص      
عمػػى تقػػديـ األعمػػاؿ الصػػالحة وأف يقػػدـ أمػػر الػػدعوة عمػػى الػػدنيا وأف يبػػذؿ 
كػراـ أىػؿ الجيػد وأف يجمػس مػع البسػطاء مػف النػاس،  مالو في سػبيؿ اهلل وا 

عة حتى يخرج منو المرور، وأف يكثر مف الجموس في الخمػوة ويخدـ الجما
ويمشػػي حسػػب الشػػورى ، ويطمػػب التثبيػػت  بالمسػػجد  ويتضػػرع إلػػي اهلل 

 .مف اهلل 
 عقبة المناصب :  _  3

                                                 

 .ٔ٘ابية:  -( سورة النمؿ ٔ
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تتحسػف أخالقػو ، فيقبػؿ عميػو  عندما يخرج اإلنساف في سػبيؿ اهلل      
 الناس ويعرضوف عميو المناصب .

 نوعين :والمناصب عمى 
 مناصب ظممانية :  -أ

وىى مناصب الدنيا مثؿ مدير شػركة أو مصػنع  .. أو تعػرض عميػو      
الوظػػػائؼ العاليػػػة .. أو رئػػػيس جمعيػػػة وغيرىػػػا ، وعمػػػى الػػػداعي عندئػػػذ أي 
يقبػػؿ المنصػػب دوف المشػػورة ألف بعػػض النػػاس بسػػبب المنصػػب بالتػػدريج 
تتبػػػدؿ حيػػػاتيـ بالمفمػػػة وحػػػب الػػػدنيا والشػػػيرة ، ويتػػػأثر بالصػػػور واألشػػػكاؿ 

دات وىػػو عندئػػذ لػػـ يترقػػى بمنصػػبو ولكنػػو نػػزؿ بسػػبب تػػرؾ الػػدعوة والمشػػاى
 ألف الديف أعمى وأغمى مف الدنيا .

 مناصب نورانية:  -ب
مثػػؿ إدارة مسػػجد .. إدارة مدرسػػة إسػػالمية.. لجنػػة زكػػاة وتبرعػػات ..      

نقابػػات.. أو إمػػاـ مسػػجد أو مػػؤذف ، حتػػى المناصػػب فػػي الػػدعوة أف يكػػوف 
ف كانػت فػي ظاىرىػا تػدؿ عمػى الخيػر إي أميرا وغيرىا، وىػذه ا لمناصػب وا 

أنيػػا فػػي الحقيقػػة حجػػب عػػف الحػػؽ الػػذي ىػػو عمػػؿ الػػدعوة وبف اإلنسػػاف 
بيػػذه المناصػػب ي يجػػد عنػػده الوقػػت لمػػدعوة والخػػروج فيتػػرؾ الشػػئ المػػالي 

أف يثبتنػػػا عمػػػي  ويتمسػػػؾ بالشػػػئ الػػػداني، فنقػػػـو مػػػف الميػػػؿ ونػػػدعو اهلل 
 السمب بعد العطاء .مف   العمؿ، ونتعوذ باهلل
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 عقبة اإلكرام واليداية:_  4
عنػػدما يرجػػع الػػداعي يكرمػػو النػػاس بشػػتى أنػػواع اإلكػػراـ ويقػػدموف لػػو      

اليدايا ، فال نقبؿ شيئا مف اليدايا ، إي بالشورى ، وأحيانا يعرضػوف عميػو 
أو يعطييػا لمفقػراء والمسػاكيف، فمػو  أمػواؿ زكػاتيـ لينفقيػا فػي سػبيؿ اهلل 

 قبميا لسقط مف نظرىـ ولـ يكف لدعوتو أي أثر ويكوف محؿ لمشبية. 
وأخيػػػػػػرا: فػػػػػػي حالػػػػػػة المناصػػػػػػب النورانيػػػػػػة والظممانيػػػػػػة ، فعمينػػػػػػا بالجماعػػػػػػة 
والشورى، وي نقبؿ أي منصب كاف، ولكػف أصػحاب المناصػب يػدخموا فػي 

ا ، ولكػػػػػف الػػػػػدنيا تمشػػػػػي الػػػػػدعوة ىػػػػػذا طيػػػػػب .. الػػػػػدعوة ي تمشػػػػػي بالػػػػػدني
بالػػػدعوة.. ليػػػذا نراقػػػب أنفسػػػنا ىػػػؿ نحػػػف فػػػي حالػػػة مػػػف الحػػػايت األربػػػع ، 

 . ، ونستمفره ، حيي يرفع عنا غضب اهلل  فنتوب إلي اهلل 
فػػي الػػدنيا صػػورة الراحػػة ، وصػػورة المشػػقة ، ولكػػف فػػي ابخػػرة حقيقػػة      

 الراحة ، وحقيقة المشقة.
 ، وفي ابخرة حقيقة النقـ .وفي الدنيا صورة النقـ      
 وفي الدنيا صورة النعـ ، وفي ابخرة حقيقة النعـ .     

 

***** 
  



 

 

 
       

 

  283 
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  وقدرتوو و ةةةةوة الموة المةةةةةةققبيان بيان 

 عمى نوعين : القوة

 قوة الخالؽ مف صفات اهلل تعالى . قوة مخموقة، و  -
وأما قوة اهلل فيي مف صفاتو فميس ليا حد وي  القوة المخموقة قميمة -

 .نياية 
 مثال قوة السيؼ أقوى مف قوة العصا .  تنقصالمخموقة تزيد و  القوة -
 الييدروجينية أقوى .  قوةقوة الرشاش أقوى مف قوة السيؼ و  -
  . ، والتي اخترعيا اإلنسافكذا ىذه القوات تسمى قوات مخموقةى -
 .السماء واألرض وىناؾ قوات مخموقة لـ يخترعيا اإلنساف مثؿ -
موقة التي خمقيا اهلل أقوى مف القوات القوات المخ الري  ىذهوالشمس و  -

 التي أخترعيا اإلنساف . 
 القنابؿ وىكذا ي تستطيع كسر السماء . اجتمعت الصواريخ و  فخذا -
ذا كاف موجود سيؿ ي - يستطيع اإلنساف بقواتو المخترعة الدفاع  وا 

 نفسو.                                     عف
 الدفاع عف نفسو .  اليـو مع تطور اإلنساف عاجز عف -
السماء  قوة المالئكة ، اهلل جعؿ قوة المالئكة أقوى مف  ىناؾ قوة ثالثة -

 األرض، إسرافيؿ إذا نفخ في الصور تنكسر السماء واألرض . و 
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، وات السبع واألرضالمالئكة طولو ما بيف السم سيدنا جبريؿ رئيس -
 رءاه في ىذه الصورة مرتيف .   سيدنا رسوؿ اهلل

 في صورة رجؿ غريب ي يرى عميو أثر السفر .  حابةورآه الص -
المالئكة أقوى مف قوة األرض  المالئكة فقوة واوفي بدر الصحابة رأ -

 تضر وي تنفع .  والسماء واليواء، ومع ىذا كؿ ىذه القوات مخموقة ي
 أماـ قوة اهلل .  ءشيوىذه القوات المخموقة ي تساوي  -
ىذه .ىناؾ خزائف عند اهلل.في الدنيا و عـ التي أظيرىا اهلل النالماؿ و  -

 تكوف قطرة بجانب خزائف اهلل . 
 في أيدي الناس .  خزائف الماؿ والمادة تختمؼ فيما بينيا تزيد وتنقص -
 يعمؿ وىكذا . كثر وبعضيـ يأكؿ و بعض الناس يأكموف أ -
 خزائف مخموقة .   لكف كميا ىذهو  -
 خزائنيا أوسع سواء خزائفابخرة ي الدنيا قدر معمـو مف الخزائف و ف -

 النعـ أو النقـ . 
 مف خزائف اهلل .. الحبة الواحدة بطيخة واحدة والبطيخة بيا ءشيكؿ  -

 الكثير مف المب ولو كؿ لبة ممكف أف تنبت . 
األرض لمألت  واحد مف النعـ إلى مرة واحدة إلى وأما لو أنزؿ اهلل نوع -

لنعـ والنقـ بقدر معمـو . .ا بقدر  لكف تنزؿاألرض ىذه النعمة و 
 .     معمـو
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، قرب مثؿ البممةابخرة الع العقارب والحيات وغيرىا بقدر معمـو .. في -
 القب  . ف و الحسوكذلؾ المذة والحالوة و 

ولكف الحالوة تختمؼ كذلؾ  غيرىا حموالعنب والموز و  :أقساـ الحالوة -
  الشمس والقمر الشمعة والسراج . . أكبر ضوء، ضوء الشمس النور

 قميؿ مف خزائف اهلل .  ءشيولكف ىذا كمو 
 الجماؿ في الحور العيف .  الحسف  -
حسنو  مف الحور العيف . . فكيؼ يكوف ٕٚصاحب الجنة يكوف لو  -

 وجمالو  . 
 كيؼ يكوف نور األنبياء في الجنة   -
  محمد . وكيؼ يكوف نور النبي -
 إذا تفمت في البحر المال  أحمتو .  ر العيفالحو  -
في وة في أنيار الجنة ، وفي المبف و الحالوة في تفميا فكيؼ الحال -

  العسؿ . . ىكذا كؿ النعـ اإلنساف ي يستطيع أف يحيطيا
 أف اهلل عنده خزائف القوة والماؿ .  مقصد الكالـ -
 كؿ القوى في الدنيا ي تساوي بيت العنكبوت .  -
 . في الدنيا ي يساوي جناح البعوضوالماؿ  كؿ -
حياتو كميا بيف ذلؾ  كؿ جيد اإلنساف عمى تحصيؿ القوة والماؿ -

  ٓوذلؾ
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األجير يبذؿ  .. مف أجؿ الماؿ يبذؿ القوةقوة يبذؿ الماؿ و فمف أجؿ ال -
 القوة لمحصوؿ عمى الماؿ . 

 . األجير صاحب المصنع يدفع الماؿ لمحصوؿ عمى قوةو  -
 نظاـ الماؿ . القوة و  نظاـىناؾ نظاميف : و  -
 األساس .  كؿ الدوؿ ابف عمى ىذا -
الدوؿ التي اؿ تتفكر في زيادة القوة و الدوؿ التي عندىا زيادة في الم -

 القوة تتفكر في زيادة الماؿ .  عندىا
  . الدجاؿ أكبر صاحب ماؿ أكبر مف قاروف و أكبر مف كسرى -
لكف . و .ىو ي يحتاج ألحد لحفر األرض الدجاؿ عنده أمواؿ طائمة ، و  -

 يقوؿ لمسماء أمطري فتمطر،كنوزؾ فتخرج ، و  يقوؿ لألرض أخرجي
يقوؿ لمميت قـ . .. الفاعؿ الحقيقي ىو اهلل ، واهلل يعطيو القوة . . و 

 . تعالىظاىر لصفات وأسماء اهلل سبحانو و كؿ ما نراه في الكوف م
 صناـ . عباد األصناـ يعتقدوف أف رزقيـ مف األ -
 مصانعيـ . تجارتيـ و  كذلؾ اليـو الناس يعتقدوف أف رزقيـ في -
 كذلؾ الدجاؿ كؿ ما يظير عمى يديو ىو مف اهلل أصال وليس مف -

 عنده .    
 بالء لمناس . لمناس و  استدراؾولكف ىذا  -
 عندما يروف ىذا ىـ يؤمنوا بالدجاؿ .  الذيف يقينيـ فاسد عمى األشياء -
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 ، ويكفروف بالدجاؿ .  والمؤمنوف ىـ يقولوف ي إلو إي اهلل -
 لكف ليس في نصيبو إي ىذااـ اهلل يرزقو ، و الذي يؤمف باألصن -

 المقدار القميؿ في الدنيا  ليس لو في ابخرة مف نصيب . 
تجارتو وصناعتو وزراعتو فاهلل يرزقو ، ولكف  والذي يؤمف أف رزقو في -

 ب . ليس لو في ابخرة مف نصي
 الذي يؤمف بالدجاؿ ىو يظف أنو في الراحة .  كذلؾ -
 أكبر فتنة ىي فتنة الدجاؿ .  -
 الزراعة فتنة أيضا . والصناعة والتجارة و  -
 الدجاؿ .  الذي يفتف بيذه الفتف الصميرة فكيؼ يصمد أماـ فتنة -
 يـو فقط .  ٓٗوالذيف آمنوا بالدجاؿ فيكوف ليـ متاع الدنيا  -
 انظروا إلى قيصر وكسرى كؿ قواتيـ في مدتيـ .  -
 يـو .  ٓٗكذلؾ الدجاؿ كؿ قوتو وفتنتو في  -
 سبحانو وتعالى يبتمي الناس المؤمف وغير المؤمف .  اهلل -
 ي وأغمب األحياف بالتكميؼايبتالء أو  يكوفاهلل دائما يبتمي المؤمف و  -
 القوى . والكافر بكثرة الماؿ و  -
 بموسى عميو السالـ ابتموا بالمصائب والشدائد .   بني إسرائيؿ لما آمنوا  -
 عمـ عندي .  زائف الماؿ وقاؿ إنما أوتيتو عمىقاروف خ واهلل أعطى -
 الماؿ . و  سيدنا سميماف أعطاه اهلل الممؾ -
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 .المصائب ، ويبتمي الكفار بالماؿ والنعـاهلل يبتمي المؤمنيف بالتكميؼ و  -
ولكف قيصر   رسالة النبيمرة . كسرى مزؽ  ٗٔتميرت حكومة كسرى  -

 الرسالة .  ظؿ مدة طويمة ألنو احتـر
 ، وكسرى لقب لمموؾ إيراف . كما أف فرعوف لقب لمموؾ مصر -
القوة ىي مف عند اهلل . الدنيا مف خزائف الماؿ و  كؿ ما تجد في ىذه -

القوة و الماؿ عمى األرض، وي يتأثر  اإلنساف يتأثر بما يرى بعينو مف
َ ًَُلااْلِاتَ ااَْتَُاواا خزائف القوة والماؿ، قاؿ تعالي بما عند اهلل مف 

ا َْوَلَ ا اَوِ ْن ا نَيْذجًن ااَْتََاْت ااْلَعََْ ُ وِت ًَِل َُ اَك ا َْولَِذنَا االْلِه اُدوِن  ْ ِ
ُُوَنا   (1.)اْل نيُذوِتالَ نيْذُتااْلَعََْ ُ وِتاَلْواَكن ُوااتنَيْعَل

تساوي عند اهلل إي مثؿ بيت  روجينية يالنووية والييد القوات -
 العنكبوت.   

لكف القوة المخموقة و فالحو ي تكوف بتحصيؿ الماؿ و سعادة اإلنساف و  -
 بخزائف اهلل الميبية .  فالحو تكوف بارتباطوسعادتو و 

سيدنا  وىذا ي يكوف إي باألعماؿ التي أعطاىا لنا اهلل عف طريؽ -
 صمى اهلل عميو وسمـ.محمد 

                                                 

 . ٔٗابية  –( سورة العنكبوت ٔ
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في الدنيا فيو  اهلل الميبية حتى لو كاف فقيرا بخزائف إذا ارتبط العبد  -
 باألعماؿ الصالحة .  النجاح ، وىذايكوف في الفالح و 

أو  فسعادة اإلنساف في طمأنينة القمب وليست سعادتو في كثرة الماؿ -
  . شقاوتو في قمتيا

عنده ماؿ كثير أو قميؿ، فيو في  سواء فالمؤمف يكوف في حياتو الديف، -
 الفالح والنجاح . 

ف لـ تكف في حياتو الدنيا فخنو -  يرتبط بخزائف النعـ وخزائف العذاب .     وا 
عالقتيـ  الصالحيفو  اية لمذيف يسمكوف طريؽ األنبياءطريؽ اليد -

 .مرتبطة بخزائف النعـ
ي عند اهلل في الميب فيذا  ، أما ما كؿ ما نرى أمامنا فيذا معموـ -

  . المرسميف بطريؽ الخبرنعرفو إي عف طريؽ األنبياء و 
 الخبر ىو مبتمى . فاإلنساف بيف النظر و  -
بعد إلقائيا في األرض ،  لكف ي تظير إيالشجرة مستورة في النواة و  -

 كذلؾ خزائف الميب ي تنكشؼ إي بعد الموت . و 
 .  اهلل يكشفو في الدنيا بعض األحياف -
موسى كاف  لقوى . وكالـ سيدنااكاف يتكمـ بما عنده مف الماؿ و  فرعوف -

 لذلؾ قاؿ آمنت . لميب ، وانكشؼ لفرعوف عند غرقو و عف ا
 كاف يخبر بيا سيدنا موسى ، وكشفيا اهلل في الدنيا . نصرة اهلل الميبية -
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كاف يخبرىـ عف   األحزاب الرسوؿ كذلؾ مع الصحابة في بدر -
 بية .اهلل المي نصرة

 . المرسميفذاب الذي كاف يخبر بو األنبياء و كذلؾ كاف العو   -
  الذي خمقو اهلل في الدنيا قميؿ وزائؿ وفي ابخرة الخزائف . النور -
السراج ، بيذا النور اإلنساف ي يستطيع أف والقمر والكيرباء و  الشمس -

 يرى إي المخموقات . 
 النور اإلنساف ينكشؼ لو ما يضره و ما ينفعو مف األشياء .  في ىذا -
في ي يستطيع أف يميز بيف الضرر والنفع و  وبدوف ىذا النور اإلنساف -

 الظالـ يمسؾ الحية يظف أنيا حبؿ . 
نور في ابخرة عند اهلل و مف صفات اهلل . وىذا النور في  وىناؾ -

ىذا النور . الدنيا ي تسعو . . و  المؤمف الدنيا ي يتسعو إي قمب
عند اهلل مف خزائف  عندما يدخؿ في قمب المؤمف ينكشؼ لممؤمف ما
 النعـ والنقـ .. وىذا النور ىو اإليماف واليداية . 

وبو يميز ما ينفعو مف األعماؿ وما يضره ، وتنكشؼ لو الطمأنينة في  -
 ذكر اهلل . 

كاة يربو الماؿ وفي الربا وأف اليالؾ في المفمة ، وينكشؼ لو في الز  -
 ينقص . 
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اإليماف في قمب صييب رضي اهلل عنو ، جاء النور في  عندما تحقؽ -
 قمبو ترؾ كؿ أموالو . 

 المياجريف .   النور آخي رسوؿ اهلل بينيـ وبيف بيذا  األنصار -
 المياجريف بيذا اإليماف تركوا أمواليـ وأوطانيـ .  -
الممؾ المشاركة في ممكو عرض عميو  السيمي حذافةاهلل بف  عبد -

. ىذا ي يمكف إي بعد أف يرسخ اإليماف  . ولكف بالنور لـ يبالي بيذا
 قميمة.فيري أف كؿ الدنيا بسيطة و   لقمبفي ا

سيدنا سميماف بيذا النور كاف يرى أف في كممة سبحاف اهلل خير مف   -
  . ممؾ آؿ سميماف

والمضرة الحقيقية  عندما يتحقؽ نور اليداية واإليماف تنكشؼ المنفعة -
  لإلنساف . 

نور اليداية يتحقؽ بجيد اليداية .. وىذا النور في الدنيا وفي القبر  -
  . وفي الحشر

بنور اليداية اإلنساف يرى أف يبذؿ النفس والنفيس في سبيؿ اهلل لنشر  -
 الديف.

بمير اإلخالص تكوف اإلخالص. . و األعماؿ ي بد أف يكوف فييا  -
 حاجز .  وتكوفاألعماؿ فييا ظممة 
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فالذي في قمبو نور اإليماف واليداية ي يقوـ باألعماؿ مف أجؿ الدنيا  -
 يرى النعيـ المقيـ في ابخرة .  ألنو

في حركاتو و  مف كاف في قمبو نور اليداية يظير عمى وجيو وفي -
 سكناتو . 

 عالمة المؤمف إذا رأيناه ذكرنا اهلل .  -
 أثر بأحواؿ الدنيا وي يتزعزع . اليداية ىو ي يت مف تحقؽ في قمبو نور -
اَوثَِ نً ا   النفس: اليداية عمى قدر التضحية بالماؿ - اِخَفن ًن اْ ِفُ وا

اِ ْناا ٌْ اَلُ   ٌ اَخذنيْ ٌْ اَذِلُ  االْلِه آتاَ ِ ذِل ٌْ اَو َ نيُفِِفُ  ٌْ ا َِأْ َواِلُ  وا ُْ َوَ نِل
ُُون اثنيْعَل ٌْ  .(ٔ)  ُكَُْج

اتنَيُ وُلا} الدنيا  مف أجؿلكف المنافقوف يشتمموف في األعماؿ و   - تنَيْوَم
اِفذَلا ٌْ ا نَيْ َجِ ْساِ  ا ُّورُِك اا ظُُ و َن ََنِ َ نُتالِْلِاتَ امَ َُوا ُُ اَواْل ََنِ ُ وَن ُُ اْل
ا َنِسَُُها ا َنٌب اْلُه ٌَُاِ ُِفوٍر َني ا نَيذنيْ اَ ُضِ َب ا ُورًا ُِفوا ُِ ا َنْلَج ٌْ اَورَااُك اْرِ ُعوا

اِ  ا اَوظَنِلُ َُ االْ ْْحَُ  اِ ذِه ٌْ اَ ُ  اْ َعُ  اَ َلَْ ٌْ َُ اتنُيََنُدو ني ااْلَعَااُباو ِفَ ِلِه
ٌُا َْ ْْثُ  اَو ٌْ اَواْرثنيْ ُج ٌْ ُج َْ اَوثني َْ  ٌْ ا َ ُفَِفُ  ٌْ ا نيَجَُج ٌْ اَوَلِ َُْ  ا نَيَل  فَنُلوا
اتنُيْوَخُاا اَ  اوا َنْلذنيْوَم ااْلَغُ وُر َْ ُْكٌا ِنلْلِه اَو االْلِه اْ ََ نِنُّاَ َّْتاَ ناا َْ ُ 

                                                 

 . ٔٗابية  –( سورة التوبة ٔ
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اَو َِْْسا ِا ٌْ اِلَياَ ْوَ ُك االَْنُر ٌُ اَ ْأَواُك ااْلِاتَ اَكَفُ وا اَوَ اِ َ  تٌَ  ْْ اِ  ٌْ  َُ
نُا َِ َُ مف أجؿ الماؿ فخذا تحصؿ  الذي يجتيد في األعماؿ  (ٔ){  اْل

 فضعؼ العمؿ و إذا لـ يتحصؿ ىو يمؿ . 

، ما ىو العالج لخروج النفاؽ مف النفاؽ المعاصي مثؿ جراثيـ     
وي نيأس مف روح اهلل ، ىو بذؿ الماؿ والنفس في سبيؿ اهلل بالقم

 . فاإلنساف يكوف بيف الخوؼ والرجاء
 
 
 
 
 
 
 

****** 
 

                                                 

 . ٘ٔ:  ٕٔابيات مف  –ة الحديد ( سور ٔ
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  التضحية وترك الشيواتالتضحية وترك الشيوات

 إبراىيـ عميو السالـ جاءت نصرة اهلل تعالى .  بتضحيات أىؿ بيت -
أف المدد والنصرة مع األنبياء  ،ذكر في مواضيع كثيرة مف القرءاف اهلل -

تشبو بيـ  ، بؿ كؿ مفقتصر ىذا المدد عمى األنبياء فقطي ولـ
 . وبأعماليـ

 نصرة اهلل أحيانا تأتي موافقة لمظاىر وخالؼ الظاىر، فاهلل تعالى -
 نصر األنبياء بخالؼ الظاىر . 

 التضحية التي تكوف بخالؼ الشيوات ىي التضحية عمى طريؽ -
 األنبياء. 

ألف فييا تفريغ الوقت  الصالة بمير التضحية ي يمكف أف نصمييا -
وترؾ األشماؿ، أما التضحية التي تكوف عمى شيوات اإلنساف فيي 

الشيوات وامتثاؿ أمر اهلل تسمى  نفسانية ، والتضحية عمى مخالفة
 روحانية . 

، وعمى طريؽ سبيؿ اهلل النفس فيإنفاؽ الماؿ و أكبر تضحية ىي  -
 ؿ تعالى :قا ،ا ىو الجياد الذي ذكر في القرءاف، وىذ النبي 

االْلِها اَ ِ ذِل آت ٌْ اَو َ نيُفِِفُ  ٌْ ا َِأْ َواِلُ  وا ُْ اَوَ نِل اَوثَِ نً  اِخَفن ًن اْ ِفُ وا
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

ُُون اثنيْعَل ٌْ اُكَُْج اِ ْن ٌْ اَلُ   ٌ اَخذنيْ ٌْ وىذه التضحية ىي ( ٔ)  َذِلُ 

 .             تعالى األساس إلحياء أوامر اهلل
وبيذه الطريقة اهلل نشر دينو في أنحاء العالـ وصارت معمورة  -

 باألعماؿ. 
 في كؿ الحياة .  خطط ألمتو منياج الحياة ، كي تقتدي بو نبينا  -
 حفظ الديف فينا إلى يـو القيامة.حياة الديف ، و  لنا منياج  ىكذا بيف -
 .وخاصتيـ ومموكيـ كيؼ كاف ندعو طبقات األمة عامتيـ -
 آية لألحكاـ أما باقي ابيات كميا ٓٓ٘آية  ٙٙٙٙالقرءاف آيات  -

  لتصحي  اليقيف عمى اهلل وعمى طريؽ الحياة الصحي .
فسقو فال نتأثر مف فسقو ، ونتركو عمى  إذا رأينا الفاسؽ ينممس في -

 اهلل .  حالو .. بؿ نرغبو في الديف وبعد ذلؾ نبيف لو عظمة
ثـ بعد ذلؾ ندعوه إلى  ،يد أوي عمى تكويف الذىف والمزاجنجت -

 .األعماؿ
 ضحوا في سبيؿ اهلل متيقنيف عمى ما عند اهلل ، وما عند األنبياء  -

 اهلل غيب. 
الذي يخرج في سبيؿ اهلل وىو قانع ليس فيو الطمب ي يفت  عميو،  -

 عمى الناس حتى يأتي فييـ الطمب . فنحف نجتيد
                                                 

 . ٔٗابية  –( سورة التوبة ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

شبرا ، اهلل تعالى  ألف الناس ليس فييـ الطمب .. إنو مف تقرب إلى اهلل -
سنة كاف في نصرة النبي  ٓٗيتقرب إليو ذراعا.. أبو طالب أكثر مف 

يكف فيو الطمب فاهلل تعالى ما أعطاه اليداية ولكف عمر رضي  ولـ
يقتؿ النبي  ولكف رغـ ذلؾ كاف فيو الطمب  اهلل عنو كاف في ذىنو أف

  اهلل عمى أمتو . فاهلل تعالى جعمو الخميفة الثاني لرسوؿ
فأوي : عمينا أف نجتيد عمى تكويف أذىاف الناس حتى يفيموا أف الفوز  -

يكوف  ءشيوالفالح بيد اهلل تعالى ليس باألشياء الفانية بعد ذلؾ كؿ 
 سيال . 

ف صاروا أـ بعد قاروف والنمرود في أشياءىو  أىمؾ فرعوف اهلل تعالى -
أشياءىـ ، وخدعوا واطمأنوا عمى أشياءىـ الفوز فييروف أف الفالح و 
َو َنَدَىاِ ْ َِْوُنآتافنيْوِ ِهافَنَلاتنَيَ ْوِما َلَْذَسا: فرعوف  وأسبابيـ كما قاؿ

ُ ونَا َِ نُراََتْ ِياِ  اََتِِْتَا ََ َغاثنيْ  ََ اا  ني
َِ َ اَوَلنيَِا َْ  .(ٔ) ِلاُ ْلُ اِ 

داود في ىذه األشياء . . وخالصة لسميماف و  وأعطى اهلل تعالى الفوز -
      . الفوز والخسارة بيد اهلل تعالىالقوؿ: أف 

، تمؿ في األسباب متوكميف عمى اهللالمسمموف اليـو يقولوف نحف نش -
خراج ىذا اليقيف ليس يقيننا كمو عمى األشياء وىذا غير صحي  بؿ ، وا 

 سيؿ يحتاج إلى تضحية كبيرة . 
                                                 

 .ٔ٘ابية  -( سورة الزخرؼ ٔ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

يريد إف يمشي عمى شيواتو فال بد لو مف إف يكسر أمر اهلل  الذي -
 النياية. ا يسبب الخسارة فيولكف ىذ

النمرود مشى عمى شيواتو، وكسر أمر اهلل تعالى، فاهلل أىمكو بأضعؼ  -
بعوضة عرجاء، حتى صار يطمب مف الناس أف يضربوا  المخموقات

إبراىيـ عميو السالـ والحرص  رأسو بالنعاؿ، وكيؼ كاف تدبيره لقتؿ
تدبيره ، لكف  عمى عدـ ويدة إبراىيـ عميو السالـ ولكنو ما نج  في

إبراىيـ عميو السالـ مشى عمى أمر اهلل بكسر شيواتو، فاهلل تعالى 
وحفظو وسط النار وىي مف أشد مخموقات اهلل، ونصره اهلل  نصره

أحي وأميت ، والتدبير الذي دبر إبراىيـ  عمى النمرود حيف قاؿ لو أنا
 .قيامةإلى يـو ال بأمر اهلل تعالى ، نج  فيو ، ونتائج تدبيره ماشية

فييا  واحد وىو أف ىذه الظواىر كميا ليس ءشيالقرآف كمو يدور عمى  -
 نفع وي ضر إي بخذف اهلل تعالى. 

 وحصوؿ اليقيف عمى ىذا ي يأتي إي بالمجاىدة. -
سيدنا إبراىيـ ضحى بعائمة واحدة وبنى بيتا واحدا وىو بيت اهلل الحراـ  -

 جعمو خميال .  فاهلل تعالى
وعائالت  توعائم كـ ضحى مف اهلل عميو وسمـصمى  ولكف النبي -

أصحابو وكـ بنى مف بيوت اهلل تعالى فاهلل تعالى جعمو حبيبا وخميال 
. 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

خرج أاهلل تعالى الخاصة دائما مع التضحية الخاصة،  كما  نصرة -
 الماء ألصحاب النبي بتضحياتو الخاصة . 

خاصة إلى يـو القيامة وأصؿ التضحية ة ؿ مف ضحى تضحيوىي لك -
 ىو إنفاؽ الماؿ والنفس في سبيؿ اهلل.    

ليس مرتبط بالمساجد فقط . . بؿ بمير المساجد نقـو بيذا  وىذا العمؿ -
ؿ بيف المساجد نعمإذا حيؿ بيننا و  العمؿ ألف األرض كميا مساجد،
جد منع مف المس . سيدنا موسى لماىذا العمؿ في الشارع في البيوت.

 اهلل تعالى أمره أف يجعموا بيوتيـ قبمة أي مساجد ويقيموا فييا األعماؿ
 حتى يأتي نصر اهلل ويبشرىـ بالنصر مع شدة األحواؿ . 

األسباب الظاىرية ونكوف في  الطريؽ الصحي  الذي نمشي بو في -
 رضاء اهلل لو شرطاف:

ي وىذا يكوف سببا ف الشرط األوؿ: نشتمؿ فييا بمير اعتماد عمييا
مع ايعتماد عمى  ٕٓٓٓٔتوقؼ نصرة اهلل كما وقع في حنيف 

مع ايعتماد عمى اهلل انتصروا عمى  ٓٓٔانيزموا لكف  األسباب
 . وقصة حنيف مر ذكرىا ٓٓٓٗ

 حد .أوقع في نترؾ أمر اهلل كما  الشرط الثاني  نشتمؿ فييا بحيث ي
  تركيـ النبي الكفار وفرارىـ تركوا أمواليـ، والرماة الذيف بعد انيزاـ -

سببا في ذىاب نصرة اهلل.  فكاف ذالؾ ،، أخطأوا في فيـ أمر الرسوؿ
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

القيا  اهلل تعالى أمر سيدنا موسى أمريف في قصة العصا األمر األوؿ
يا موسى وىذا أمر سيؿ طبيعي ليس فيو صعوبة واألمر الثاني خذىا 

مر أمر خالؼ الطبع ووعد بخالؼ الطبع لكف األ وي تخؼ أمر ووعد
 . ءبشياألوؿ ما وعد اهلل موسى عميو 

ي رىبانية في اإلسالـ وي نفسانية، كذلؾ الرىبانية ىي ترؾ األسباب  -
 .كسب وشؤوف البيت مع إف اهلل ما أمر بذلؾ

 ومقتضيات الديف.      والنفسانية ىي ايشتماؿ باألسباب بترؾ أمر اهلل -
  . األولىنجعؿ أمر اهلل ومقتضيات الديف في الدرجة  أففالمجاىدة ىي  -
 . واألشماؿ كميا والكسب وشؤوف البيت في الدرجة الثانية -
لمصحابة مف جنايات التي أوجبت عمييـ إقامة  كؿ الوقائع التي وقعت -

ليبيف ليذه األمة شرائع الديف  الحدود كانت مقدرة عمييـ مف اهلل تعالى
 . اهلل لذلؾكيؼ تقاـ الحدود اختارىـ 

عميو دـ المرأة  لخالد رضي اهلل عنو لما طار  النبي وكيؼ قاؿ -
ي تقؿ ذلؾ أنيا تابت توبة قاؿ  الزانية وقاؿ خالد أخزاؾ اهلل فالنبي

 .سبعيف بيت لوسعتيـ لو قسمت عمى
ي تحتاجوف  أعداء اإلسالـ يبينوف ىذه األحداث ليبينوا لممسمميف إنكـ -

 إلى الصحابة في فيـ القرءاف وبيذا وقع الفساد في المسمميف . 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

أكؿ الخنزير بحجة إف طعاـ أىؿ الكتاب حؿ لكـ  حتى إف بعضيـ -
الذي ي يأكؿ النجاسة والخنزير  ولما قيؿ لو آية التحريـ قاؿ الخنزير

عف  الذي ي يأكؿ النجاسة فيو حالؿ وىذا سببو ىو ايستمناء
 . فآيـ القر في فالصحابة 

  .شروط ترؾ األسباب مف أجؿ مقتضيات الديف يجوز بثالثة -
 أوي: ي يسأؿ أحد. 

 ثانيا : ي يأتي فيو إشراؼ عمى ما في أيدي الناس.
 ي يشكوا حالو أحدا مف الخمؽ.  :ثالثا

 وبعد الشروط ي نسألو مف أيف يأتيو الرزؽ فيذا عمى اهلل.
 
 
 
 
 
 

****** 
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

  إلى اهللإلى اهللصفات الداعي صفات الداعي   منمن

، واألشػػػياء كميػػػا ي تسػػػاوي عنػػػد اهلل  عنػػػد اهلل  ءشػػػيالػػػديف أغمػػػي      
 ، أوىف مف بيت العنكبوت . جناح بعوضة ، وجميع القوي عند اهلل 

، والػػػديف ىػػػو أعظػػػـ لمعبػػػد يكػػػوف حسػػػب شػػػأنو تعػػػالي عطػػػاء اهلل      
 وابخرة .  يصم  بيا اإلنساف في الدنياعطاء  والديف ىو طريؽ الحياة التي 

ذا أتػػػػت النصػػػػرة تكػػػػوف  وبالػػػػديف تكػػػػوف نصػػػػرة اهلل       مػػػػع عبػػػػاده ، وا 
بػػػػردا وسػػػػالما ..  خػػػػالؼ الظػػػػاىر ، مثػػػػؿ النػػػػار صػػػػارت عمػػػػي إبػػػػراىيـ 

لػـ تكػف لػو وحػده ، بػؿ لػو وألتباعػو ..  وعندما جاءت النصػرة لموسػي 
لػػـ تكػػف لػػو وحػػده ، بػػؿ لػػو وألتباعػػو .. أي  أي ليسػػت النصػػرة لموسػػي 

َُُ اُرُ نيَلََناَوالنيِاتَ ا ست النصرة لممرسميف فقط بؿ ليـ وألتباعيـ لي  ِ ّنالََََ
ند ََ ّْ نيَذناَوتنينينيْوَماتنَيُ نينيوُماا ْ نيني أمػػا إذا كانػػت قػػدرة اهلل  (ٔ)  مَ َنينيواْآتااْ َذنينينِةاالنيني

خػػػالؼ العبػػػد فميمػػػا كانػػػت عنػػػده مػػػف أسػػػباب النجػػػاة والعػػػزة .. يكػػػوف فػػػي 
 اليالؾ والدمار .

الماؿ والمادة مثػؿ الجسػـ وقػدره اهلل فييػا مثػؿ الػروح ، والمػاؿ والمػادة      
بدوف الروح ي ينفع ، وبقدر اإليمػاف وقوتػو تكػوف أعمػاؿ العبػد فييػا الػروح 

                                                 

 . ٔ٘ابية  -( سورة غافر ٔ)



 

 

 
       

 

  312 
 

 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

والقػػػوة وتصػػػعد إلػػػي السػػػماء ومػػػف السػػػماء تنػػػزؿ البركػػػات والنصػػػرة حسػػػب 
 األعماؿ الصاعدة إلي السماء . 

ذا كانػػػت األعمػػػاؿ ضػػػعيفة فخ     نيػػػا ي تصػػػعد إلػػػي السػػػماء ، وضػػػعفيا وا 
 بسبب فساد اليقيف . 

المنكر ي يزوؿ بالمنكر ، بؿ يػزداد .. ابف ي نسػتطيع أف نفعػؿ مثػؿ     
 عمر ضرب عامؿ البحريف أماـ الناس .

، ورغـ ذلػؾ رعػوا المػنـ .. لمػاذا  األنبياء مع عمو مرتبتيـ عند اهلل     
الحمػػـ ( .. فعمػػي الػػداعي  –الصػػبر  –  .. ليكتسػػبوا الصػػفات ) التواضػػع 

أف يكػػوف مػػع النػػاس كمػػا يكػػوف أصػػمر واحػػد فػػي البيػػت مػػع مػػف حولػػو مػػف 
أخػػوة ، وأقػػارب .. حتػػى يسػػتطيع أف يسػػاير النػػاس ، ويصػػؿ إلػػي قمػػوبيـ . 

فػػي  موسػػي عميػػو السػػالـ ، كػػاف قػػوي البنيػػاف .. وكػػاف معػػو نصػػرة اهلل 
العصػػػا ) ضػػػرب بيػػػا البحػػػر .. وضػػػرب بيػػػا الحجػػػر فػػػانفجرت منػػػو اثنتػػػا 

 عشرة عينا ( .
وكػػاف قويػػا فضػػرب ممػػؾ المػػوت ففقػػأ عينػػو ، ووكػػز الرجػػؿ الفرعػػوني      

 ، ورغػـ ذلػؾ اهلل  فقتمو ، ورفع الحجر الثقيؿ وسقي يبنتي شعيب 
 أمره بالقوؿ الميف لفرعوف .
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 )بيان منهج النبوة في الدعوة( روائع العالمة البالمبوري

 :ميزة عمل الدعوة والتبميغ  
بعض الناس يجتيد فػي مجػاؿ الػديف ، ولكػف ي يجتيػد إلقامػة النػاس      

عمي الديف ، فخذا مات ىذا الػداعي ، تمػوت الػدعوة ألنػو أقػاـ النػاس عمػي 
الديف فقط .. أما جيد الدعوة إلقامة الناس عمي الديف وعمي جيد الػديف " 

نينيناالنينيِاتَ امَ َنينيواْاُكو نينينيَواْا قػػاؿ تعػػالى  ََ نينينَرااللنينيهِاتَأَتنّي ََ  َ 
الفػػرس المتمػػرف  (ٔ) 

 تكفيو اإلشارة .. ىكذا المؤمف يكفيو اإلشارة كي يقـو عمي ىذا الجيد .
 يجب عمي الداعي أال ينظر إلي النتائج : 

عنػػد جيػػد الػػدعوة الػػبعض يػػؤمف والػػبعض ي يػػؤمف ، مثممػػا حػػدث فػػي     
بنػػػي إسػػػرائيؿ ..وبعػػػض األحبػػػاب إذا أبطػػػأ النػػػاس فػػػي ايسػػػتجابة ، ييػػػأس 
ويتػػرؾ الػػدعوة ، وىػػذا لػػيس صػػحي  .. الػػذي فػػي قمبػػو أف الفاعػػؿ ىػػو اهلل 

  ي ييػػػػػأس لمنتػػػػػائج ، ألف عميػػػػػو الجيػػػػػد فقػػػػػط ، ويسػػػػػتمر فػػػػػي الجيػػػػػد ،
دخػؿ مكػػة عنػد الفػػت   عنػػده إنكػار الػػذات .. الرسػوؿ محتسػبا .. ويكػوف 

لػػيال وىػػو مطػػأطئ رأسػػو حيػػاء مػػف اهلل .. أمػػا الػػذي ينظػػر إلػػي نفسػػو فيػػو 
 نكاؿ ابخرة واألولي .  " فجعمو اهلل أنا ربكـ األعمىمثؿ فرعوف قاؿ " 

****** 
                                                 

 . ٗٔ –ابية  –(  سورة الصؼ ٔ
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    قوة األشياءقوة األشياء
  وتأثيرىا من اهلل وتأثيرىا من اهلل 

خمؽ ىذا الكوف ، وأعطػى لممخموقػات ؛ القػوة والتػأثير ، وىػذا  اهلل      
فييا .. فالقنبمة الذرية مخموقػة ،  التأثير ليس مف ذاتيا بؿ مف أمر اهلل 

 والعصا مخموقة ، وىناؾ فرؽ في تأثيرىما. 
فػػػي األشػػػياء يبػػػد مػػػف اإليمػػػاف ، فالكيربػػػاء  وحتػػػى نػػػرى قػػػدرة اهلل      

 .    موجودة في األسالؾ ، ولكف ي ترى فكذلؾ قدرة اهلل 
فػػاألرض تنبػػت الػػزرع .. والنػػار تحػػرؽ .. والجػػاموس تأكػػؿ الحشػػيش      

 وتخرج الحميب .. والطعاـ يشبع .. والماء يروى .. الخ وىػذه قػدرة اهلل 
المػؤمف والكػافر ، واهلل قػادر أي يظيػر  العامة في األسباب الظاىرية يراىػا

العامػػػة وىػػػى  ىػػػذه التػػػأثيرات فػػػي ىػػػذه األشػػػياء ، ولكػػػف ىػػػذه سػػػنة اهلل 
 إظيار قدرتو في األسباب المادية . 

ألنبيائػػػو عمػػػييـ الصػػػالة والسػػػالـ  والقػػػدرة الخاصػػػة يسػػػتخدميا اهلل      
ـ وىػػػػػى المعجػػػػػزات لألنبيػػػػػاء ، والنصػػػػػرات مػػػػػع الصػػػػػحابة رضػػػػػي اهلل عػػػػػني

: عػػدـ إحػػراؽ النػػار لسػػيدنا إبػػراىيـ عػػيف ، والكرامػػات مػػع األوليػػاء مثػػؿأجم
 وشػػػؽ البحػػػر لسػػػيدنا  يـ إحػػػراؽ النػػػار ألبػػػى مسػػػمـ الخػػػوين.. وعػػػد ..

عمػى المػاء .. وكمػا    وقومو .. وكمػا مشػى صػحابة النبػي موسى 
.. وكمػا نصػر القمػة القميمػة  أنبت شجرة مف يقطيف عمى سيدنا يػونس 
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 فػييسػتخدميا  بػدر .. وىػذه القػدرة الخاصػة اهلل  فػيعمى الكثػرة القويػة 
 األحواؿ الخاصة وفى أوقات معينة . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
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  القةرآن منيج الحياةالقةرآن منيج الحياة
ماكينػة ، نجػده يبػيف  لو نظرنا وأمعنا النظر ، لوجدنا الذي يصنع أى     

طريقػػػة اسػػػتعماليا فمػػػثاًل : الػػػذي يشػػػترى سػػػيارة ، ىػػػو يسػػػتعمميا كمػػػا يبػػػيف 
ذا صاحبيا فيضع الزيت فػي مكػاف الزيػت ، والبنػزيف فػي مكػاف البنػزيف ، وا 

بػػيف لػػو صػػانعيا أف يمشػػى عمػػى الجانػػب اليمػػيف .. يتبػػع كػػؿ التعميمػػات ، 
ودي وأنػػػا حػػػر اسػػػتخدميا ولكػػػف إذا قػػػاؿ : ىػػػذه سػػػيارتي وأنػػػا اشػػػتريتيا بنقػػػ

كيفمػػا أشػػاء ، فمػػو توجػػو بيػػا جيػػة الشػػماؿ بػػدؿ اليمػػيف فقػػد تػػأتى سػػيارة فػػي 
ايتجاه المعاكس لو فتصدمو فتكوف المصيبة ، فخما ينتقػؿ إلػى المستشػفى 

ما إلى القبر .   وا 
فجميع الناس متفقػوف عمػى أف الماكينػة تسػتخدـ كمػا يبػيف صػانعيا..      

ف تشػػػبيو وتمثيػػػؿ ، خمػػػؽ اإلنسػػػاف وصػػػوره فػػػي بطػػػف وهلل المثػػػؿ األعمػػػى دو 
أمػػػو واهلل سػػػبحانو وتعػػػالى يعمػػػـ مػػػا يصػػػمحو ومػػػا يفسػػػده .. فػػػخذا اإلنسػػػاف 

يسػػػػعد فػػػػي الػػػػدنيا  وطريقػػػػة النبػػػػي  يسػػػػتخدـ نفسػػػػو حسػػػػب أوامػػػػر اهلل 
 وابخرة .

والجميػػػع يعػػػرؼ أنػػػو إذا كانػػػت الماكينػػػة غاليػػػة فالصػػػانع يرسػػػؿ معيػػػا      
ف كانػػػػت أغمػػػػى فالصػػػػانع يرسػػػػؿ معيػػػػا المينػػػػدس ليبػػػػيف ليػػػػـ  الكتػػػػالوج ، وا 
طريقػػػػة ايسػػػػتعماؿ ، فػػػػاهلل سػػػػبحانو وتعػػػػالى خمػػػػؽ اإلنسػػػػاف وجعمػػػػو أغمػػػػى 

اَخَلْ َنينيناان ِفنينيننآتاَ ْ َِفنينيِ اثنيْ نينيِو  األشػػياء وأحسػػنيا فقػػاؿ تعػػالى  ْْ  َلَ نيني
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ذا فسػػد .. فسػػد  (ٔ) ذا انصػػم  حػػاؿ ىػػذا اإلنسػػاف .. انصػػم  العػػالـ كمػػو وا  وا 
اَواْلَ ْمنينيِ اِبنَينيناَكَِفنينيَ ْتا نظػػاـ العػػالـ كمػػو قػػاؿ تعػػالى  نينيَ ااْلَفَِفنينينُدآتااْل نينيني ِّ ََ َظ

اتنَيْ ِ ُعونَا ٌْ َُ ُلوااَلَعْل ُِ َِ ا نَيْعَضااْلِايا ٌْ َُ ِْياالَْنِسالُِذِاتَ   . (ٕ)   َْت

عمػػػو مػػػنيج ، وجزؿ القػػػرآفاهلل سػػػبحانو وتعػػػالى بعبػػػاده أنػػػفمػػػف رحمػػػة      
ليوضػػػ  لنػػػا المػػػنيج ، فػػػخذا نمشػػػى عمػػػى المػػػنيج الحيػػػاة، وأرسػػػؿ الرسػػػوؿ 
ذا نمشػػػى حسػػػب  حسػػػب طريقػػػة الرسػػػوؿ  نسػػػعد فػػػي الػػػدنيا وابخػػػرة ، وا 

وفػػى الميػػزاف ..  ،فػػي الػػدنيا وفػػى القبػػر وفػػى الحشػػر ىوانػػا تػػأتى المشػػاكؿ
 . الخ
 
 
 
 
 

****** 
 

                                                 

   ٗابية  –( سورة التيف ٔ
 . ٔٗابية  –(  سورة الرـو ٕ
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  وختةامةاوختةامةا
عمي توفيقو أف مفأ عمينا وأخرجنا ىذا  الكتاب الطيب  نحمد اهلل      

 الممتع في مادتو ، الممتع في بيانو ، القوي في برىانو .
، وأف و وتعالي أف يوفقنا لحمؿ األمانة، وتبميغ الرسالةوأسألو سبحان     

َ ا لو ، ولما وصفنا بو فقاؿ عنا:  يجعمنا أىال لما أىمنا اهلل  اَخذنيْ ٌْ ُكَُْج
اَوثنيْوِ َُوَنا  ِ ََْ ُُ ااْل  َِِ ا ْوَن ََ ْعُ وِ اَوثنيَنيْ َُ ا ِنْل اُ ْخ َِ ْتالِلَّنِساثَْأُ ُ وَن  ٍ ُّ 
ٌُا ْوِ َُوَناَوَ ْكًنيُ ُل ُُ ااْل ٌُ َُ اّ َنيْ ٌْ اّبُ  ِنلّلِهاَوَلْوامَ َ ا َْلُلااْلِ َجنِباَلَ نَناَخْنًا

 . (ٔ)  ُ ونَااْلَفن ِا

وأسألو سبحانو وتعالي أف ُيحركنا في العالـ لنشر دينو ، كما حرؾ      
وأف يجعؿ الدعوة إلي اهلل أحب إلينا مف أنفسنا وأموالنا  أصحاب نبيو 

  وأىمينا .. الميـ   آميف.
 
 

* * * * * 
                                                 

 . ٓٔٔابية  -( سورة آؿ عمراف ٔ
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 المراجةةةةةةةةةع
 القرآف الكريـ .  (ٔ
 .طباعة والنشرالعربي لمدار التراث  –مختصر تفسير ابف كثير  (ٕ
 طبعة دار المد العربي .  –مفاتي  الميب لمرازي  (ٖ
 دمشؽ.  –طبعة مكتبة المزالي  –صفوة التفاسير لمصابوني  (ٗ
  –طبعػػػػػػػة المكتػػػػػػػب ايسػػػػػػػالمي  –ريػػػػػػػاض الصػػػػػػػالحيف لمنػػػػػػػووي  (٘

 لبناف . –بيروت 
 –لإلمػػاـ الػػدمياطي  –المتجػػر الػػراب  فػػي ثػػواب العمػػؿ الصػػال   (ٙ

 القاىرة .    –سالمي مكتبة التراث اإل
طبعػػػػػػػة المكتػػػػػػػب  –الخطيػػػػػػػب التبريػػػػػػػزي  –مشػػػػػػػكاة المصػػػػػػػابي   (ٚ

 لبناف .  –بيروت  –اإلسالمي 
 .لبناف –بيروت  –الكتاب العربي طبعة دار  –مستدرؾ الحاكـ  (ٛ
طبعػػػػػػة مجمػػػػػػع البحػػػػػػوث  –السػػػػػػيوطي  لإلمػػػػػػاـجمػػػػػػع الجوامػػػػػػع  (ٜ

   .اإلسالمية
طبعػػػػػة الييئػػػػػة العامػػػػػة لشػػػػػئوف  –صػػػػػحي  مسػػػػػمـ بشػػػػػرح النػػػػػووي  (ٓٔ

 المطابع األميرية بالقاىرة . 
لمشػيخ محمػد المػدني  -ايتحافات السنية فػي األحاديػث القدسػية  (ٔٔ

 دار الرياف لمتراث بالقاىرة .  –
طبعػػة دار  –لمشػػيخ محمػػد يوسػػؼ الكنػػدىموي  –حيػػاة الصػػحابة  (ٕٔ
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 لبناف .  –بيروت  –المعرفة 
 طبعة دار المد العربي بالقاىرة .  -لمذىبي  –تاريخ اإلسالـ  (ٖٔ
الشػيخ محمػد يوسػؼ  –سبؿ اليدي والرشاد في سيرة خير العبػاد  (ٗٔ

لمشػػئوف اإلسػػالمية  األعمػػىطبعػػة المجمػػس  –الصػػالحي الشػػامي 
 بالسيرة الشامية. المسمى

 بالقاىرة .  –دار القمـ لمتراث  –يبف القيـ  –زاد المعاد  (٘ٔ
 طبعة بمداد .  –يبف كثير  –ياء قصص اينب (ٙٔ
 –المكتبػػػػػة العصػػػػػرية  –أبػػػػػو الحسػػػػػف النػػػػػدوي  –السػػػػػيرة النبويػػػػػة  (ٚٔ

 لبناف.   –بيروت 
 أبو الحسف الندوي .  –ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف  (ٛٔ
 القاىرة  –دار القرآف  –يبف القيـ  –الفوائد المشوقة لعمـو القرآف  (ٜٔ
 بالقاىرة .  –ر الحديث دا –يبف القيـ  –مدارج السالكيف  (ٕٓ
 ابف القيـ .  –الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب  (ٕٔ
طبعػػة مكتبػػة  –يبػػف القػػيـ  –إغاثػػة الميفػػاف مػػف مكائػػد الشػػيطاف  (ٕٕ

 بالقاىرة .  –مصطفي البابي الحمبي 
 يبف قدامة .  –مختصر منياج القاصريف  (ٖٕ
 لمشيخ أبو بكر الجزائري .  -منياج المسمـ  (ٕٗ
 -وشػػػقائيـ فػػػي ضػػػوء الكتػػػاب والسػػػنة أسػػػباب سػػػعادة المسػػػمميف  (ٕ٘

 دمشؽ .  –دار القمـ  –لمشيخ محمد زكريا الكندىموي 
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  الفيرسالفيرس
 الصفحة الموضػػوع

 ٖ ( المقدمة ............................................ٔ)
 ٗ (:    رحمو اهلل( نبذة عف حياة الشيخ محمد عمر البالمبوري)ٕ)
 ٜ عميو....................................( ثناء العمماء ٖ)
 :محاضرات الشيخ( ٗ)
 المنيج الرباني في الحياة.......................... 

ٔٔ 
ٔٔ 

 ٗٗ ( فتوحات ربانية.....................................٘)
 ٗ٘ٔ ( اإليمػػػاف الحقيقػػي.........................ٙ)
 ٜٙٔ أفراد األمة المحمدية............ ( أسباب المحبة بيفٚ)
  ٕٛٔ ( ارتباط األحواؿ باألعماؿ............................ٛ)

 ٜٙٔ ( تصحي  المفاىيػػػـ.............................ٜ)

 ٕٕٛ ( المعاشرات اإلسالمية...............................ٓٔ)
 ٕٕٗ ( التوحيػػػػػد................................. ٔٔ)
 ٕٛٗ ( األسباب لالختبار وايمتحاف......................  ٕٔ)
 ٕٙ٘ ( مػػػزاج الشػػػرع........................     ٖٔ)
 ٕٔٙ .............................( قوة اإليماف باهلل ٗٔ)
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 ٜٕٙ ..تعالى.......................( إقباؿ القمب عمي اهلل ٘ٔ)
 ٕٔٚ األعماؿ بالصفات.................................( ٙٔ)
 ٕ٘ٚ ..عقبات الداعي...................................( ٚٔ)
 ٖٕٛ ................................وقدرتوقوة اهلل بياف ( ٛٔ)
 ٜٕٗ ....الشيوات.......................( التضحية وترؾ ٜٔ)
 ٖٔٓ ....مف صفات الداعي إلي اهلل..................... (ٕٓ)
 ٖٗٓ ...قوة األشياء وتأثيرىا مف اهلل تعالى............... (ٕٔ)
 ٖٙٓ .( القرآف منيج الحياة...............................ٕٕ)
 ٖٛٓ ..وختاما..........................................( ٖٕ)
 ٜٖٓ (المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػع........................................ٕٗ)
 ٖٔٔ ..( الفيرس .........................................ٕ٘)

 
 


