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  تقـدمي
 الحمد هلل وحده والصالة والسالـ عمى مف ال نبى بعده ..      

حينمػا نبػذؿ  نتعرؼ عميو ، ونحبو أكثر مف أنفسػنا وأوالدنػا بالدعوة إليو 
نعمو التى أعطانا إياىا فى النفير فى سبيمو نػدعو النػاس إلػى حبػو والعمػؿ بمػا 

ونقػيـ    أنزؿ وبػذلؾ نكػوف أتباعػًا بحػؽ لانبيػاي نحيػأ ممػ  أبػييـ إبػراىيـ 
الذى حممنا المسئولي  مف بعده وال نبى بعػده ولكػف أىػؿ  ديف خاتميـ محمد 

عد عف الحػراـ وتننػب البػدع واليػركيات دوف اإلسالـ يريدوف العمؿ بالحالؿ والب
تحمؿ أعباي وتكاليؼ ىذه الدعوة التى تحقؽ لػؾ التوحيػد الكامػؿ ولػيس بػدايات 

 التوحيد بؿ كمالو فنميى عمى ضوي القرآف : 
إلػى الطػال   -زيارات مثنى .. مثنى .. مثؿ موسى وىاروف عمييما السػالـ  (ٔ

 والصال  . 

ًْ َ ــــَ      رة يػػػػسبعػػػػوث دعويػػػػ  نماعيػػػػ  عمػػػػى  ػػػػرار سػػػػو  (ٕ َْمــــ َواْضــــ َلْه 
ـــــْ َل  ًم ا ـْ َـ َْْ ل هَلَْـــــْ  َل ََن ِ هَلْا أَْ َأـــــ ْ َأـــــْم ِم ـــــل اْْ َْ َُ َأْصـــــَ لَه اَْْقْ إَـــــاَل هَلْا َلل
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َن ًْ  مْ َأــْم َا هَلاُــل هَلَْــْ كم َل فـََزُزْناَــل وَل َلَلــَق فـََقــلْم َم نػػايوا دوف    (1) َفَكــُبوَم

ى التػػى تبػػذؿ فيػػو مػػاي الونػػوه طمػػب مػػف أىػػؿ القريػػ  وىػػذا ىػػو النيػػد ا عمػػ
      وتتنػػازلوف فيػػو عػػف أعراضػػكـ إذا لػػابمكـ النػػاس كمػػا لػػابموا ا وائػػؿ بقػػوليـ

  ًْ َُ هَلْن أَاـْـمم ـْ  َِ ـْ   َِْ م  َل ْم َـل َوَ ـل أَاـْـَزَل اْـُ  ًْ هَلب َوَرـِ   َل ْـ َا َ ـل أَاـْـمم قَلْم
َنَ  التيديػد ىػذا ىػو فصبروا وتحمموا وواصموا الػدعوة ر ػـ    (2) هَلب َتْكـبَلوم

التوحيػػػد ل العممػػػى ( تثػػػؽ بوسػػػماي اهلل وصػػػفاتو ل عمميػػػًا ( الكػػػالـ عنيػػػا  
والكتابػػ  واإلنابػػ  أسػػيؿ ألػػؼ مػػرة مػػف االسػػتفادة منيػػا عمػػى أرض الوالػػ  
وبذلؾ نصب  مف أىؿ القرآف وأىؿ العمـ وأىؿ السن  وتكوف حياتنػا ولراراتنػا 

 أعظـ مف كؿ أمر.  عمى طريؽ ا نبياي عمييـ السالـ ، أمر اهلل
فواحزناه عمى يباب صال  يحمؿ دراسات كثيرة ولكػف ال ييػارؾ فػى إحيػاي      

ىذه البعوث التى نطالب مساند المسمميف بإلامتيا كما كانػت فػى العيػد النبػوى 
عممػػًا وعمػػاًل ، وىػػذا ىػػو مػػا يرنػػى مػػف ا مػػ  المسػػمم  ا ف وىػػذا مػػا يسػػتطيعو 

كنػػت تعمػػـ أف اإليمػػاف يزيػػد ويػػنقص وال تعمػػؿ النميػػ  حتػػى يػػزداد اإليمػػاف فػػإف 
فمتى تستفيد مف ىػذه المعمومػ  البديييػ   عمى زيادتو حتى يرضى عنؾ اهلل 

ويحفظػػوف  ٗ=  ٕ×  ٕ    المػػدرس الػػذى يعمػػـ التالميػػذ أف؟ التػػى ىػػى بمثابػػ
 ندوؿ الضرب وال يمارسوف بقي  الرياضيات . 

                                           

 ٗٔ،  ٖٔا يتاف  –سورة ّيػس   (ٔ

 ٘ٔا ي   –سورة ّيػس   (ٕ
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ُ    فى القمب وتتحرؾ بػو النػوارحيريد منا توحيدًا بالمساف يؤثر  اهلل       ُثم
ًْ هَلََل اَلْك َل اُْْه  َوـم م ًْ َوقـمْم ْم َدم ْم ولئف عنز المسمموف ا ف  عف   (1)َتَل م لم

َا  مقدمػػ  سػػورة الصػػؼ فػػال يعنػػزوف عػػف آخرىػػا  َامــ َا كم إَــل أَإـََ ــل اُْــبَلإَ  اَ  مــ
ــر اوْــ م َ ــْ مَيَ َلْْ  َُ ــل قَــلَل بَل  َِ ََا َلإ  َ أَْاَصــلَ  اُْْــهَل َك وانطمػػؽ المسػػي    (2) َ ــ

الػػذيف كػػانوا مسػػمميف وانحرفػػوا عػػف طريػػؽ  –وحواريػػوه يػػدعوف بنػػى إسػػرائيؿ 
كما ىو المطموب ا ف وىذه لاعدة عند أىؿ السن  : إف عنػزت عػف  –ا نبياي 

 . (3) أمٍر فناوزه إلى ما تستطي 

ف مف تمبيس إبميس أف يزعـ بعضنا أف الدعوة لمكفػار و       لػيس لممسػمميف ، وا 
بػػؿ لمنػػوعيف معػػًا . وبسػػبب ىػػذا  الكػػالـ المخػػالؼ لمحػػؽ تكاسػػؿ المسػػمموف عػػف 
دعػػوة بعضػػيـ فكثػػر بيػػنيـ اليػػر وضػػعؼ إيمػػاف المتحػػدثيف عػػف اإلسػػالـ  نيػػـ 
اكتفػػوا بػػالفكرة ل الطباعػػ  واإلذاعػػ  ( وتركػػوا السػػن  ل الحػػوار المبايػػر وعػػرض 

الػػنعـ فػػى إرضػػاي المػػنعـ الػػذى ال  الػػنفس وبػػذؿ المػػاؿ والولػػت ومػػاي الونػػو وكػػؿ
 .  يرضى إال باتباع السابقيف ا وليف (

                                           

 ٖٕمف ا ي   –سورة الزمر   (ٔ

 . ٗٔمف ا ي  -سورة الصؼ   (ٕ

 لمعالم  ابف ناصر السعدى .  –آف ساف لفيـ القر ( مف القواعد الحٔ٘القاعدة ل (ٖ
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       ًْ َ ــــللَل َلإَ  َوالَْاَصــــل َل َواُْــــبَلإَ  اتـُ َـزمــــَْم ِم ــــَ  اْْ ََن  َل ََن اَلُوْمــــ ــــلوَلقم ُُ َواْ
ًْ َل ُــلَ  َ ْــ َل   َْ  َْـمـ َا َبْ ــهم َوأََبــُد  ًْ َوَ ضمــ ــَ  اُْْــهم َبــ ـْ م ــلَن َ ضَل َُ مَـَ ــل وَلإَلْح

ًم  ــ  َْنم اَْْز َل لػػيس لنػػا فػػى منػػاؿ    (1) الَاـَْ ــل م َالَلــدَلإَ  فَل َ ــل أَوَــدا  َاَلــَز اَْْعــ

الدعوة والصبر عمييا سمؼ سواىـ أما سمفنا فى عمـو العقيدة وا حكاـ والفتوى 
طابور طويؿ مف ا ئم  الثقات الذيف لاوموا البدع اليػركي  والفػرؽ الضػال  أمػا 

يرتبط  والزىد فال نقتدى إال بالصحاب  فقط  ف رضاي اهلل  فى مناالت النيد
باتباعيـ بإحساف أى عمى أحسف ما كانوا يعمموف وىذا مف القوؿ الفصػؿ لرآنػًا 

 وسن  . 
 وسيكوف العمـ الناف  متدفقًا حينما نعود إلى المدرستيف : 

   دار ا رلـ فى مك   (ٔ

 فى المدين   مسند الرسوؿ و  (ٕ
ا عػػف القػػروف الفاضػػم  الثالثػػ  ا ولػػى بػػالقرف الخػػامس فمػػا بالنػػا انيػػ من

والسػػاب  .... والثػػانى عيػػر والرابػػ  عيػػر ؟ نحتػػـر كػػؿ العممػػاي الثقػػات ونوخػػذ 
عنيـ ونحبيـ ولكف نضػعيـ فػى رتبػ  ألػؿ مػف الصػحاب  عنػد الػدعوة والبػذؿ هلل 

إبػػراىيـ وآؿ إبػػراىيـ ، محمػػد وآؿ  فيصػػب  لػػدوتنا التػػى ال تت يػػر منحصػػرة فػػى :
وآؿ محمػػد ىػػـ   محمػػد .. وآؿ إبػػراىيـ ىػػـ نميػػ  ا نبيػػاي وخػػاتميـ محمػػد 

                                           

 . ٓٓٔا ي   –سورة التوب    (ٔ
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الصػػحاب  ومػػف سػػار عمػػى نينيػػـ نوخػػذ العمػػـ الموثػػؽ عػػف فػػالف وال ننظػػر إلػػى 
 حياتو بؿ ننظر إلى الصحاب  الذيف رضى اهلل عنيـ . 

وال نػػدعو النػػاس إلػػى إمػػاـ واحػػد  يػػر النبػػى وخمفائػػو وال نػػدعو النػػاس إلػػى 
بعينيػػا بػػؿ نحػػب كػػؿ نمعيػػ  خيريػػ  تخػػدـ المسػػمميف ولػػيس فػػى  نمعيػػ  خيريػػ 

عقيدتيا دخف ونتعاوف معيـ عمى لػدر النػور الػذى يحممونػو ، ونصػح  لػبعض 
ا خطاي .. نتكامؿ وال نتفاضؿ .. نتساند وال نتعاند .. وال نعقد الوالي والبراي إال 

بػومر اإلسػالـ  لميريع  ال راي والسن  الميرف  ونعتبػر المسػمميف الػذيف ييتمػوف
وينعمونػػو مقصػػد حيػػاتيـ عممػػً  نػػادرة البػػد مػػف المحافظػػ  عمييػػا مػػ  التصػػحي  
المسػػػتمر بنيػػػ  النصػػػيح  ال الفضػػػيح  .. تصػػػحيحًا ال تنريحػػػًا ..  نيػػػـ أبنػػػاي 

وىػػـ أفضػػؿ بكثيػػر مػػف المسػػمميف  –الػػذى ال يػػرؾ وال بدعػػ  فييػػا  –اإلسػػالـ 
لػـ ييػارؾ فػى دعػوة النمػاىير ال  المستيتريف بالديف والمستيزئيف بوىمو والذى

يعػػرؼ ذلػػؾ والػػذى يكتفػػى بالحػػديث إلػػى الصػػالحيف وال يػػدعو الظػػالميف ال يػػدرؾ 
 ذلؾ . 

فكػػؿ مػػف رضػػى بػػاهلل ربػػًا لػػـ يطمػػب مػػف  يػػره العػػوف والمػػدد ورضػػى بمحمػػٍد 
رسػػواًل فمػػـ ينعػػؿ لدوتػػو يػػيخًا أو إمامػػًا ، ورضػػى باإلسػػالـ دينػػًا ييػػعر بػػال يرة 

ف يرب الخمر ، ندعوه إلػى التوبػ  ثػـ نػدعو عميو فيو مف نما ع  المسمميف وا 
نمي  مف تخمص مػف الكبػائر والمعاصػى أف يتوبػوا مػف االنيػ اؿ بػالحالؿ فإنػو 
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َ ل   ذنػػػب يحتػػػاج إلػػػى توبػػػ  ـــَ َْمـْ َِ ـــَ  اَلْبـــ َاهَل  ََن  َل ـــ َوُْعم ِم َلم َْـــَز اْْ َأـــ َـقم
َاَل فَلْأمَـْ عَلْ  ََْ ل ْم ْْ ََاْمَ ل َوَأ  .   (1) أَْ 

أوالده ( عػف  –االني اؿ بالماؿ ل الوظيف  والوري  والمزرعػ  ( وا ىػؿ ل زونػو 
الػػػدعوة ذنػػػب يحتػػػاج إلػػػى م فػػػرة وبػػػذلؾ يكتمػػػؿ تعريػػػؼ التوبػػػ  وتعريػػػؼ الفقػػػو 

 وتعريؼ التوحيد الخالص . 
ال  –فػى مقػدورنا  –والبد مف إحيػاي كػؿ عمػؿ نمػاعى  كػاف فػى العيػد النبػوى وا 

َا   َل   ؿ الػدعاي إلػى عمػؿسنحاسب عف ذلػؾ وبػذلؾ يتحػو َِل  م ـَم ُْ  َْْ   (2)  فـَ
 فمنستنب هلل حتى يستنيب لنا . 

       اْـُدا َل هَلَاا َدَبـلنَل ََ ََ َوهَلَاا َأأَََْز بَلَ لدَل  َبِّن  فَإَلِّن  َق َلإِب أملَل بم َدْبـ
ِمـدمونَ  ًْ إـَْ  َا ِبَل ََْزُْ م َا  َل َوْْ ـمْؤ َل م َِل  م َم ُْ  َْْ باسػتنابتيـ هلل يريػدوف     (3) فـَ

واتبػػػػاعيـ لمخمفػػػػاي الرايػػػػديف الػػػػذيف ىػػػػداىـ اهلل  ريػػػػد أمػػػػورىـ  نيػػػػـ كػػػػانوا 
يتيػػاوروف كيػػؼ ينصػػروف ىػػذا الػػديف وينيػػروه بػػيف النػػاس يبت ػػوف بػػذلؾ ونػػو 

 الكبير المتعاؿ الحى القيـو . 

                                           

 . ٔٔمف ا ي   -ت  سورة الف  (ٔ

 . ٙٛٔمف ا ي  -سورة البقرة   (ٕ

 . ٙٛٔا ي   –سورة البقرة   (ٖ
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الميػػػـ ردنػػػا ونميػػػ  المسػػػمميف المريػػػديف لمحػػػؽ إلػػػى اإلسػػػالـ المحمػػػدى  
  مسػند الرسػوؿ  ..  دار ا رلػـ بمكػ  ل المدرسػتيف :  ا صيؿ الذى كاف فػى

 .  ( بالمدين 
وىذا اإلسالـ يسر ال عسر ومادتػو العمميػ  فػى متنػاوؿ كػؿ مسػمـ حتػى لػو كػاف 
أميػًا ولكنػػو يحمػؿ لمبػػًا يػ وفًا بػػالتمقى عػف الػػوحى ويتحمػؿ مسػػئولي  ىػػذا اإلرث 

ْْ و    سػتزيد ويبمغ ما سم  ووعى حتى لو كاف لميؿ البضاع  فإنيا بذلؾ قـم ََ
العمػػػـ الػػػذى ينب ػػػى تبمي ػػػو لمنػػػاس أى القػػػرآف والسػػػن     (1)َ ه  نَلْدِّنَل بَلِْْـــل  

 وليس ا راي والخالفات التى ليس فييا نص لاط  . 
" رب حامؿ فقو إلػى مػف ىػو أفقػو منػو " لػو كػاف ا فقػو منػو منكسػرًا هلل مفتقػرًا 

م  إلى صفات الصػحاب  تيػن  إليو " ورب حامؿ فقو ليس بفقيو " لو عادت ا 

ـِ   كؿ ناص  وال تعنفػو بقولػ  فرعػوف  ََ َ  َل ـ ْم ـَبا اُْـبَل   َْ ـْ   ـِ   َل أَْم أَاَـل َا ـْ
ويتاف بػيف المػذيعيف وبػيف صػانعى الحػدث ، فالصػحاب     (2) َوب َإَكلدم إم َل م 

بػػذلوا ونحػػف نتحػػدث عػػنيـ فيػػال ننيػػد العمػػؿ الصػػال  مػػثميـ وأعظػػـ ا عمػػاؿ 
استمال  لموب العبػاد إلػى رب العبػاد وىػذا يوخػذ نيػدًا أكثػر مػف منػرد الصالح  

النيى عف المنكر وا مر بالمعروؼ والكؿ مطموب ، ولكػف عمى مػني  السػابقيف 
 ا وليف . 

                                           

 . ٗٔٔمف ا ي  –سورة طػو   (ٔ

 . ٕ٘ا ي   –سورة الزخرؼ   (ٕ
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انظػػػر إلػػػى المحػػػدث العظػػػيـ الصػػػحابى النميػػػؿ نػػػابر بػػػف عبػػػد اهلل فػػػى      
يعمػـ بػذلؾ وتػرؾ لػو أبػوه الصحيحيف يخرج م  النبى ولد تزوج حػديثًا والنبػى ال 

سبع  مف البنات وليس معيـ رنؿ وترؾ لو ديونًا أليس مثؿ ىذا الرنؿ ينػز لػو 
أف يعتذر عف ذلؾ العمؿ الثقيؿ عمى الػنفس ، فيػؤالي سػمفنا فػى البػذؿ والعطػاي 
: اهلل أكبػػر مػػف كػػؿ يػػا ، وصػػموا إلػػى كمػػاؿ التوحيػػد : اليقػػيف بوعػػد اهلل فممػػا 

 ا ديناىـ مف أنؿ دينيـ مكف اهلل ليػـ وىػذه ىػى الكرامػ أنفقوا مف راحتيـ وأخرو 

  ًْ ًْ بَلْ ــَد اُْْــهَل أَتْـَقــلكم ـَـل   (1)  ، هَلُن َأْكــَ َ كم ََن ِ  َل ــ ِم َْ َل  إـَْزَْ إَــل َْْ ــَ  قـَــ
ْكــَ  َل َ  ِم ــَ  اْْ ر ػػـ أف ىػػذا الرنػػؿ اسػػتيزئ بػػو   (2) َغَعــَ   َل َ ِب  َوَلَزَْــِّنَل  َل

 سط أىمو . وضرب حتى الموت فى بمده وو 
ولقػػد تيػػبو أبػػو بكػػر بمػػؤمف آؿ فرعػػوف وتيػػبو عػػروة بػػف مسػػعود بمػػؤمف      

 سورة يس . 
ىكػػذا كػػاف الصػػحاب  أىػػاًل لمقػػرآف يعممػػوف بػػو ، كػػانوا لرآنػػًا يميػػى عمػػى      

ا رض ، وأثبتػػوا لنػػػا أف لصػػػص القػػػرآف البػػػد أف يتكػػػرر فػػػى كػػػؿ زمػػػاف ومكػػػاف 
الػذى   خمؼ سيدنا محمد رسوؿ اهلل وبالدعوة ستكرر الكرام  وستكوف العزة 

كػػاف يعػػرض نفسػػو عمػػى القبائػػؿ ولػػـ يكتػػؼ بػػدعوة عيػػيرتو ا لػػربيف كمػػا يريػػد 
المرنئ  الندد بؿ كاف يخرج فػى نفػر مػف أصػحابو إلػى سػوؽ عكػاظ الػذى كػاف 

                                           

 . ٖٔمف ا ي   -سورة الحنرات   (ٔ
 

 . ٕٚ،  ٕٙا يتاف  –سورة ّيػس   (ٕ
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ذو  –ينعقد مرة كػؿ عػاـ ثػـ يتمػوه سػولاف آخػراف وذلػؾ فػى يػيور الحػ  يػواؿ 
ى البخارى عف ابف عباس أنو لمػا كػاف فػى عكػاظ ذو الحن  ، ولد رو  –القعدة 

يصمى الفنر بوصػحابو آمػف أوؿ طائفػ  مػف النػف ودعػوا إخػوانيـ إلػى اإلسػالـ 
   ف اإلنازة فى الفتوى ليسػت فػى الػدعوة دوف أف يوخذوا إنازة مف النبى 

ََن اْْقمــْ اَن فـََْ  زم َِل ــَم ُْ ــَ  اسَلـــ   َإ َا َوهَلْا َصــَ فْـَ ل هَلَْْ ــَز اـََعــ ا   َل ــل َحَرــ موَم قَـــلْم ُِ
ًْ  مْ ـــــبَل َلإ َ  َْ َل َل َْا هَلََل قـَــــ ـــــَ  َوُْــــ ــــل قمرَل ُِ َْ َا فـَ ــــمم إذا كػػػػاف اإلنػػػػػس ال   (1) أَْاصَل

   .وأنت ال تدرى، فقد ييتدى النف بإخالصؾ ، يستنيب 
 يذىب إلى سوؽ عكاظ ومعو أصحابو ؟   لماذا كاف النبى  السؤاؿ :
ا مانػ  وكػاف المسػتنيب يػتعمـ ليػاـ لعميـ يندوف مف يقػؼ معيػـ ويحمػؿ      

َْ   الميؿ والقياـ بالدعوة نيارا ًَل اُْْْ ـ ًْ فَأَاْـبَل ْ   (2)  قـم ممػا حػدا بكػؿ    (3) قـم

مسمـ نديد أف يصب  داعي  فى لومو ثـ انتظـ النمي  بعػد الينػرة فػى نيػوش 
تػػدعو وتقاتػػؿ وفػػى بعػػوث تػػدعو وال تقاتػػؿ ، ىػػذه سػػن  وىػػذه سػػن  فػػإف عنػػز 

 موف عف ا ولى فال يعنزوف عف الثاني  . المسم
وهلل الحمػػد وحػػده : ننػػ  المسػػمموف فػػى العصػػر الحػػديث فػػى مػػواٍد كثيػػرة .. 
مثؿ المحي  والنقػاب وصػالة العيػد فػى الخػالي واالعتكػاؼ فػى العيػر ا واخػر .. 

                                           

 . ٜٕا ي   –سورة ا حقاؼ   (ٔ
 

 . ٕمف ا ي  -سورة المزمؿ   (ٕ

 . ٕا ي   –سورة المدثر   (ٖ
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و يرىا مف الخيرات وبقيت المادة ا ولى التػى تعمميػا الصػحاب  فػى أوؿ يػـو .. 
.. عمييػػا تربػػوا ونػػزؿ كػػؿ  القػػرآف فػػى مكػػ  والمدينػػ   ة إلػػى اهلل وىػػى الػػدعو 

 .  يؤكدىا ويحكى عف ا نبياي وألواميـ

  س : فمارا كاوج مادة الذعىة الخً حقال وحعشض ؟ 

ستند ما لالو كؿ نبػى لقومػو .. نعػـ اهلل ال تحصػى  انظر كتاب اهلل ج :       
يبصػروف وال يعرفػوف ربيػـ حقػًا فيػا وأوليا أنو خػالقيـ ورازليػـ ولكػف النػاس ال 

  مف نزؿ عميو القرآف ويا مف تقرأ القرآف بػينف لمنػاس عظمػ  ربػؾ وكبػره تكبيػرا

وال تسب أصناميـ واذىب إلييـ بنفسؾ ونيػًا لونػو وتحمػؿ    (1) َوَ ُوَز َفَك ـ  ْ 

 وستند المعرضيف مثؿ أبى نيؿ وستند المقبميف مثؿ أبى بكر . 

   أحيػوا ىػذه السػن  .. وابػذلوا مػف أولػاتكـ إلحيائيػا وتصػحي  يا عمماي ا م
ا خطػػػاي فتعػػػود المسػػػاند إلػػػى رسػػػالتيا ا ولػػػى دعػػػوة لممعرضػػػيف وتعميمػػػًا 
لممقبمػػيف .. خطػػاف متوازيػػاف وكػػذلؾ يػػا كػػؿ مسػػمـ : احػػرص عمػػى منػػالس 
تفسػػير القػػرآف ولصػػص ا نبيػػاي ويػػرح البخػػارى ومسػػمـ ، عمػػى العمػػـ الػػذى 

رص أيضًا عمى نوبتؾ فى بعوث الدعوة فى خطيف متوازييف ينف  لمدعوة واح
.. الػػدروس مػػ  البعػػوث والػػدعوة االنفراديػػ  ال ت نػػى عػػف الػػدعوة النماعيػػ  

 متعاونيف كما ال ت نى صالة النافم  عف صالة النماع  . 

                                           

 . ٖا ي   –سورة المدثر   (ٔ
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  وىػػذا الكتػػاب الػػذى بػػيف أيػػدينا .. يمقػػى المزيػػد مػػف الضػػوي عمػػى ىػػذا العمػػـ
وىػػو عمػػـ ال ينسػػه نوخػػذه مػػف لصػػص  –الػػدعوة  عمػػـ –الميمػػؿ المظمػػـو 

ا نبيػػاي نميعػػًا . فالكتػػاب واليػػريط مػػف وسػػائؿ الػػدعوة النميمػػ  ولكػػف تبقػػى 
وتحمؿ أذى النػاس  الطريق  النبوي  ىى  الطريق  المثمى لمدعوة إلى اهلل 

  ر ػػـ أننػػا ضػػيوؼ عمػػييـ ذىبنػػا إلػػييـ بونفسػػنا ونتحػػيف الفرصػػ  المناسػػب 

وال نسػػػػوليـ أنػػػػرًا .. فػػػػإف يػػػػتمونا أو    (1) اـََعَزــــ َل اْــــب ْكَ  فَــــبَك ْ  هَلْن 

ونرنػوا ليػـ اليدايػ  وىػذه سػن   احتقرونا بنيميـ نعذرىـ كما فعؿ النبػى 
 نبوي  لمبي  ال يناليا إال المخمصوف . 

  وىػػذا العمػػـ العظػػيـ العريػػؽ .. عمػػـ الػػدعوة .. يفيػػـ عمميػػًا بػػالبعوث ونظريػػًا
يػػكر اهلل  خينػػا محمػػد عمػػى إمػػاـ الػػذى صػػنؼ ىػػذا بػػالبحوث والػػدروس .. ف

الكتػػاب ورزلػػو حسػػف النيػػ  حتػػى ينفػػ  اهلل المسػػمميف بػػو بفضػػؿ اهلل وكرمػػو 
 آميف .. آميف … عمى المفتقريف إليو 

 الشُخ / علً سعذ أبى الخُش                   

                                   

 * * * * 
                                           

 . ٜا ي   –سورة ا عمى   (ٔ
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الحمد هلل الذى أرسؿ رسولو باليدى وديف الحؽ ليظيره عمى الديف كمو       
وأييد أف ال إلو إال اهلل الممؾ الحؽ المبيف .. وأييد … ولو كره الميركوف 

إليو ال زال  وكممو أف محمدًا عبده ورسولو .. أفضؿ مف بعث بالرسال  وايتكت 
الحنر وآمف بو المدر وانيؽ لو القمر ولبى دعوتو الينر واستنار بو النمؿ 
ويكا إليو يدة العمؿ وحف إليو النذع ودر عميو يابس الضرع وسبحت فى 

 كفو الحصباي ونب  مف بيف أصابعو الماي . 
 ،…أما بعد  …، 

َواَك ْ  فَإَلُن اْب ْكَ     أكتب ىذه الرسال  مف منطمؽ لوؿ ربنا عز ونؿ     
ْؤ َل َل َ  ِم َععم اْْ   . (1)تـَ ـْ
 لمن ؟

إلى كؿ نفس مؤمن  تتطم  يولًا إلى رؤي  راي  اإلسالـ خفال  عمى ربوع      
                                           

 . ٘٘ا ي   –سورة الذاريات   (ٔ
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 العالـ . 
إلى كؿ نفس مؤمن  تتطم  يولًا إلى رؤي  يمس اإلسالـ تيرؽ مف      

مف  ف مني  اهلل ويتنو بيا :نديد توخذ بيد البيري  الضال  المتحيرة ببعدىا ع
مف الباطؿ إلى الحؽ .. و مف النيؿ إلى المعرف  .. و .. الظممات إلى النور .. 

مف الضالل  إلى اليداي  و مف اليقاي إلى السعادة .. و مف الير إلى الخير .. و 
مف ا ثرة وا ناني  و مف الخوؼ والقمؽ والحيرة إلى ا مف والطمونين  .. و .. 

.. إلى كؿ  مف التناكر والتخالؼ إلى التعارؼ والتآلؼو  والتضحي  ..إلى اإليثار 
، وتحمؿ أعباي النيد والتضحي   حمؿ أمان  الدعوة إلى اهلل  نفس تريد

  .التوحيد إلعالي كمم 
 .. فى ىذه ا ون  التى التبس فييا الحؽ بالباطؿ .. والمعروؼ بالمنكر     

عمى القموب ، فما يفيؽ المسمموف مف  وكؿ يوـ تعرض الفتف.. والخير بالير 
فتن  حتى يقعوا فى  يرىا ، فوصب  المسمـ تائيًا ال يدرى ماذا يفعؿ ..؟   وال 

 يدرى ما وظيفتو ..؟ وما مقصده فى ىذه الحياة ..؟ 
لمبيري   ولاسؼ مالت ا م  عف طريؽ الحؽ والنور الذى أراده اهلل      

ًْ أمَ َ  اُْبَلإَ   َلْ  إم َلإدم اْ   : لاؿ اهلل  كما ًْ َوإـَْ دَلَإكم َ َْكم ُْهم َل م َـ  
 ًْ ًِ ِ َواُْْهم إم َلإدم َأْن إـَممََه َبَْْ كم ًِ َحكَل  ًْ َواُْْهم َبَل  ًْ َوإـَممََه َبَْْ كم قـَْ َلكم

َا َ ْ    َب َل ِل   ََا َل َأْن َتَل ْم ََن اُْرَ  م  فوخذت ا    (1)َوإم َلإدم اُْبَلإَ  إـَُم َلزم
                                           

 . ٕٚ،  ٕٙا يتاف  -سورة النساي   (ٔ
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وتمزلت وأصبحت  طريؽ الييود والنصارى وتركت طريؽ الرسوؿ الكريـ 
 ا م  ليست أم   ف كؿ واحد فى ا م  أصب  لو مقصد مختمؼ . 

فيػػذا مقصػػده المػػاؿ .. وىػػذا مقصػػده النػػاه .. وىػػذا مقصػػده المنصػػب ..      
وىػػذا وىػػذا مقصػػده ا والد .. وىػػذا مقصػػده الزراعػػ  .. وىػػذا مقصػػده التنػػارة .. 
   .مقصده الصناع  .. وكثير نعؿ الدنيا مقصده وىى ال ت نى مف اهلل  ييئا 

 ولكف ا م  .. ىى التى مقصدىا واحد وفكرىا واحد ومنينيا واحد .      

 ؟! ياانعالج : ًننتساءل فهنقف

.. العالج فى رنوع ا م  إلى دينيػا ونيػد  العالج فى التعرؼ عمى اهلل      
ؿ الصالة وأتـ التسميـ .. العالج فى خروج ا م  فى سبيؿ ربيا نبييا عميو أفض

لحمؿ أمان  دينيا  .. والتعرؼ عمى ذلػؾ يػتـ مػف خػالؿ لرايتػؾ ليػذه الرسػال  ، 
أف ينف  بيا كؿ مف وعى حقيقتيا ..  وتكػوف يػمع  نحػو إضػاية  رانيًا اهلل 

                                                                     طريؽ الحؽ والخير والسالـ .. آميف .. آميف .. آميف ..      
 إماـ محمد محمد عمػى          

* * * * * 
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 اىجشبسح ثبىشعٌه اخلبمت 

 اىنزت ادلزقذٍخ فٍَزو أً
رضػأ اهلل ل ، لقيت عبد اهلل بف عمػرو بػف العػاص  عف عطاي بف يسار لاؿ     

فػى التػوراة لػاؿ : أنػػؿ  -  –رسػػوؿ اهلل  عػف صػف  أخبرنػأفقمػػػت   (عنيمػا 

َ هَلاُــل    واهلل إنػػو لموصػػوؼ فػػى التػػوراة بػػبعض صػػفتو فػػى القػػرآف إَــل أَإـََ ــل اُْ ــنَل
ــ ا  َواَــبَلإ ا   َْلدا  َو مَ ر  ــل َِ َْْ لَك  وحػػرزًا  لاميػػيف أنػػت عبػػدى ورسػػولى   (1)أَْ َأــ

اب  سػػواؽ ، وال يػػػدف  فػػى ا   (2)سػػميتؾ المتوكػػؿ لػػيس بفػػظ وال  مػػػيظ وال سػػخن
السيئ  بالسيئ  ولكف يعفو ويصف  وي فر ، ولف يقبضو اهلل حتى يقيـ بو الممػ  

آذانًا ُصما ولموبًا ُ مفػا"   العوناي بوف يقولوا ال إلو إال اهلل فيفت  بيا أعينًا ُعميا و 
 .(3) ل أخرنو البخارى واإلماـ أحمد (

                                           

 . ٘ٗا ي   -ورة ا حزاب س  (ٔ

اب : أى كثير الصخب و   (ٕ  ىو الذى يرف  صوتو فى ا سواؽ . سخًّ

 . ٕٓٙٔ/  ٖباب فضائؿ سيد المرسميف  –ميكاة المصابي    (ٖ
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نبػػى مػػف أنبيػػاي بنػػى  : إف اهلل تعػػالى أوحػػى إلػػى ولػػاؿ وىػػب ابػػف منبػػو 
إسرائيؿ يقػاؿ لػو ل يػعياي ( أف لػـ فػى لومػؾ بنػى إسػرائيؿ فػإنى منطػؽ لسػانؾ 
بػػوحى وأبعػػث أميػػًا مػػف ا ميػػيف أبعثػػو لػػيس بفػػظ وال  مػػيظ ، وال صػػخاب فػػى 
ا سػػواؽ ، لػػو يمػػر إلػػى ننػػب سػػراج لػػـ يطفئػػو مػػف سػػكينتو ، ولػػو يميػػى عمػػى 

ونذيرًا ال يقوؿ الخنا ، أفػت  بػو  القصب لـ يسم  مف تحت لدميو ، أبعثو مبيراً 
أعينًا كميًا وآذانًا صمًا ولموبًا  مفًا ، أسدده لكؿ أمػر نميػؿ وأىػب لػو كػؿ خمػٍؽ 
كريـ وأنعؿ السكين  لباسو ، والبر يعاره ، والتقوى ضميره ، والحكم  منطقػو ، 
والصػػدؽ والوفػػاي طبيعتػػو ، والعفػػو والمعػػروؼ ُخمقػػو ، والحػػؽ يػػريعتو ، والعػػدؿ 

رتو ، واليدى إمامو ، واإلسالـ ممتو ، وأحمد اسمو ، أىػدى بػو بعػد الضػالؿ سي
، وأعمنـ بو بعد النيال  ، وأرف  بو بعد الخمال  ، وُأعرؼ بو بعػد النكػرة ، وأكثػر 
بو بعد القم  ، وأ نى بو بعد العيم  ، وأنم  بو بعد الفرل  ، وأؤلؼ بو بيف أمػـ 

تت  ، وأستنقذ بػو فئامػًا مػف النػاس عظيمػ  متفرل  ، ولموب مختمف  وأىواي متي
مف اليمك  ، وأنعؿ أمتػو خيػر أمػو ُأخرنػت لمنػاس يػومروف بػالمعروؼ وينيػوف 
عف المنكر موحديف مؤمنيف مخمصيف مصدليف لمػا نػايت بػو رسػمى ، أليميػـ 
التسػػػػػبي  والتحميػػػػػد والثنػػػػػاي والتكبيػػػػػر والتوحيػػػػػد فػػػػػى مسػػػػػاندىـ ومنالسػػػػػيـ 

ىـ، يصػموف لػى ليامػًا ولعػودًا، ويقػاتموف فػى سػبيؿ ومضانعيـ ومنقمػبيـ ومثػوا
اهلل صػػفوفًا وزحوفػػًا ، ويخرنػػػوف مػػف ديػػارىـ ابت ػػػاي مرضػػاتى ألوفػػًا يطيػػػروف 

، لربػػػانيـ دمػػػاؤىـ ،  (1)الونػػػوه وا طػػػراؼ ، وييػػػدوف الثيػػػاب فػػػى ا نصػػػاؼ 
                                           

يقػػوؿ : " إزرة المػػؤمف  لػػاؿ سػػمعت رسػػوؿ اهلل   إيػػارة إلػػى مػػا رواه أبػػو سػػعيد الخػػدرى  (ٔ
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وأنػػانيميـ فػػى صػػدورىـ ، رىبػػاف بالميػػؿ ، ليػػوث بالنيػػار ، وأنعػػؿ فػػى أىػػؿ بيتػػو 
السػػابقيف والصػػديقيف واليػػيداي والصػػالحيف أمتػػو مػػف بعػػده ، ييػػدوف  وذريتػػو

بػػالحؽ وبػػو يعػػدلوف ، وأعػػز مػػف نصػػرىـ ، وأؤيػػد مػػف دعػػا ليػػـ ، وأنعػػؿ دائػػرة 
السوي عمى مف خالفيـ أو ب ى عمييـ أو أراد أف ينتػزع يػيئًا ممػا فػى أيػدييـ ، 

ينيػػوف عػػف أنعميػػـ ورثػػ  لنبػػييـ ، والداعيػػ  إلػػى ربيػػـ ، يػػومروف بػػالمعروؼ و 
المنكر ويقيموف الصالة ويؤتوف الزكاة ويوفوف بعيدىـ ، أختـ بيـ الخير الػذى 
بدأتػػو بػػووليـ ذلػػؾ فضػػمى أوتيػػو مػػف أيػػاي وأنػػا ذو الفضػػؿ  العظػػيـ " .ل أخرنػػو 

 . (1) ابف أبى حاتـ عف وىب (
   :وذكر وىب بف منبو فى لص  داود عميو السالـ وما أوتى إليو فى الزبور     

: " إنػػو سػػيوتى مػػف بعػػدؾ نبػػى اسػػمو أحمػػد ومحمػػد صػػادلًا سػػيدًا ، ال د إــل داو 

أ ضب عميو أبدًا ، وال ي ضبنى أبدًا ، ولد  فػرت لػو لبػؿ أف يعصػينى مػا تقػدـ 
مػػف ذنبػػو ومػػا تػػوخر ، أمتػػو مرحومػػ  أعطيػػتيـ مػػف النوافػػؿ مثػػؿ مػػا أعطيػػت 

سػػؿ حتػػى ا نبيػػاي وافترضػػت عمػػييـ الفػػرائض التػػى افترضػػت عمػػى ا نبيػػاي والر 
يػوتونى يػػوـ القيامػ  ونػػورىـ مثػػؿ نػور ا نبيػػاي ، وذلػػؾ أنػى افترضػػت عمػػييـ أف 

وأمػرتيـ بال سػؿ مػف ، يتطيروا إلى كؿ صالة كما افترضت عمى ا نبيػاي لػبميـ 
                                                                                                                    

لػاؿ ذلػؾ  -ما بينو وبيف الكعبيف ، ما أسفؿ ذلػؾ ففػى النػار إلى أنصاؼ ساليو ، ال نناح عميو في
ل ميػػػكاة وال ينظػػػر اهلل إلػػػى مػػػف نػػػر إزاره بطػػػرًا .. " رواه أبػػػو داود وابػػػف مانػػػ   -ثػػػالث مػػػرات 
 .   (ٖٕٗٔ/ ٕ -كتاب المباس  -المصابي  

 . ٕٓٔ/  ٖ –سورة ا حزاب  -مختصر تفسير ابف كثير   (ٔ
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، وأمػرتيـ بػالح  كمػا أمػرت ا نبيػاي لػبميـ ، النناب  كمػا أمػرت ا نبيػاي لػبميـ 
 ـ . وأمرتيـ بالنياد كما أمرت الرسؿ لبمي

: إنى فضمت محمدًا وأمتو عمى ا مـ كميا ، أعطيتيـ ست خصػاؿ لػـ  إـل داود

 أعطيا  يرىـ مف ا مـ : 
 ال آخذىـ بالخطو والنسياف .  -
 وكؿ ذنب ارتكبوه عمى  ير عمد إف است فرونى منو  فرتو ليـ .  -
وما لدموا  خرتيـ مف يػا طيبػ  بػو أنفسػيـ نعمتػو ليػـ أضػعافًا مضػاعف   -

 ذلؾ . وأفضؿ مف 
نػػا إليػػو  - وأعطػػييـ عمػػى المصػػائب فػػى الباليػػا إذا صػػبروا ولػػالوا : إنػػا هلل وا 

رانعوف ، الصالة والرحم  واليدى إلى ننات النعػيـ ، فػإف دعػونى اسػتنبت 
مػا أف أدخػره ليػـ فػى  ما أف أصرؼ عنيـ سويًا وا  ليـ فإما أف يروه عاناًل وا 

 ا خرة . 

أف ال إلػو إال اهلل وحػده ال يػريؾ لػو : مف لقينى مف أم  محمد ييػيد  إل داود

صادلًا بيا فيو معى فى ننتى وكرامتى ، ومف لقينى ولد كذب محمدًا  أو كػذب 
بمػػا نػػاي بػػو واسػػتيزأ بكتػػابى صػػببت عميػػو فػػى لبػػره العػػذاب صػػبا ، وضػػربت 
"  المالئك  ونيو ودبره عند منيره مف لبره ثـ أدخمو فى الدرؾ ا سفؿ مف النار

(1)  . 
                                           

 . ٖٙ/  ٙ  -البداي  والنياي    (ٔ
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ف كعب يحكى عػف التػوراة لػاؿ : " ننػد مكتوبػًا محمػٌد رسػوؿ اهلل عبػدى وع     
المختار ال فظ وال  ميظ وال سخاب فى ا سواؽ وال ينزى بالسػيئ  السػيئ  ولكػف 
يعفػػو وي فػػر مولػػده فػػى مكػػ  وىنرتػػو بطيبػػ  وممكػػو باليػػاـ وأمتػػو الحمػػادوف ، 

  ، ويكبرونػو عمػى يحمدوف اهلل فى السراي والضراي ، يحمدوف اهلل فى كػؿ منزلػ
كػػػؿ يػػػرؼ ، رعػػػاة اليػػػمس يصػػػموف الصػػػالة إذا نػػػاي ولتيػػػا ، يػػػوتزروف عمػػػى 
أنصافيـ ، ويتوضئوف عمى أطرافيـ ، منادييـ ينادى فػى نػو السػماي ، صػفيـ 
فػػى القتػػاؿ وصػػفيـ فػػى الصػػالة سػػواي ، ليػػـ بالميػػؿ دوى كػػدوى النحػػؿ " .ل ىػػذا 

 . (1)  لفظ المصابي  ورواه الدارمى بت يير يسير(
 لػاؿ : إف اهلل  وىب بف منبػو اليمػانىوروى الحافظ البييقى بسنده عف      

إنى أند فى التػوراة أمػ  خيػر أمػ  أخرنػت !   ه: لاؿ ، لما لرب موسى ننيا 
لمناس ، يومروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر ويؤمنوف باهلل ، فػانعميـ أمتػى 

فػى التػوراة أمػ  ىػـ خيػر ا مػـ إنى أنػد  !  ه، لاؿ : تمؾ أم  أحمػػد ، لاؿ : 

إنػى  !  هالسابقوف يوـ القيام  فػانعميـ أمتػى ، لػاؿ تمػؾ أمػ  أحمػد ، لػاؿ : 
أند فى التوراة أم  أنػانيميـ فػػػى صػػدورىـ يقرؤونيػا وكػاف مػف لػبميـ يقػريوف 

!   هكتبيـ نظرًا وال يحفظونيػا ، فػانعميـ أمتػى ، لػاؿ تمػؾ أمػ  أحمػد ، لػاؿ: 
راة أمػػ  يؤمنػػوف بالكتػػاب ا وؿ وا خػػر ، ويقػػػاتموف رؤوس إنػػى أنػػد فػػى التػػو 

الضالل  حتى يقاتموا ا عور الكذاب فانعميـ أمتى ، لاؿ : تمؾ أم  أحمد ، لػاؿ 
                                           

 . ٙٓٙٔ/  ٖ -باب فضائؿ سيد المرسميف صمى اهلل عميو وسمـ  –ميكاة  المصابي    (ٔ
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إنى أند أم  يوكموف صػدلاتيـ فػى بطػونيـ وكػاف مػف لػبميـ إذا أخػرج  !  ه: 
ر ، فػػانعميـ صػدلتو بعػػث اهلل عمييػػا نػػارًا فوكمتيػػا ، فػػإف لػـ تقبػػؿ لػػـ تقربيػػا النػػا

ـن  !  هأمتػػى ، لػػاؿ : تمػػؾ أمػػ  أحمػػد ، لػػاؿ  إنػػى أنػػد فػػى التػػوراة أمػػ  إذا ىػػ
ـن  ذا ىػػ أحػػدىـ بسػػيئ  لػػـ تكتػػب عميػػو فػػإف عمميػػا كتبػػت عميػػو سػػيئ  واحػػدة ، وا 
بحسنو ولـ يعمميػا كتبػت لػو حسػن  كاممػ  فػإف عمميػا كتبػت لػو عيػر حسػنات 

 أم  أحمد . إلى سبعمائ  ضعؼ ، فانعميـ أمتى ، لاؿ : تمؾ 
إنى أند فى التوراة أم  ىـ المستنيبوف والمستناب ليـ فػانعميـ  !  هلاؿ : 

 . (1)أمتى ، لاؿ : تمؾ أم  أحمد " 

إلى عيسػى ابػف مػريـ .. نػد فػى  لاؿ : أوحى اهلل  مقاتؿ بف حيافعف و      
أمرى وال تيزؿ ، واسم  وأط  يابف الطاىر البتوؿ ، إنػى خمقتػؾ مػف  يػر فحػؿ 

نعمتؾ آي  لمعالميف ، فإياى فاعبد وعمى فتوكؿ ، فبيف  ىؿ سوراف أنػى أنػا ، و 
الحػػؽ القػػائـ الػػذى ال أزوؿ ، صػػدلوا بػػالنبى العربػػى صػػاحب النمػػؿ والمدرعػػ  
والعمام  والنعميف واليراوة ، النعد الرأس ، الصمت النبيف ، المقروف الحانبيف 

ديف ، الكػث المحيػ  ، عرلػو فػى ، ا دع  العينيف ، ا لنى ا نؼ ، الواضػ  الخػ
ونيو كالمؤلؤ ، ريحو المسؾ ينف  منو ، كوف عنقو إبريؽ فضو ، وكوف الػذىب 
ينرى فى تراليو لو يعرات مػف لبتػو إلػى سػرتو ، تنػرى كالقضػيب ، لػيس عمػى 

                                           

 .   ٕٙ/  ٙالمنمد  –  البف كثير البداي  والنياي  (ٔ
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صدره وال بطنػو يػعر  يػره ، ييػف الكفػيف والقػدـ ، إذا نػام  النػاس  مػرىـ ، 
ذا ميى كونما ينقم  مف ا  (2) (1) لصخر وينحدر مػف صػبب ، ذو النسػؿ القميػؿوا 

* * * * * 
 

 

 اإلػذاد

 ىجؼضخ اىشعٌه اخلبمت  
                                           

 المرن  السابؽ .    (ٔ

كػػؿ ىػػذه ا ثػػار عػػف بنػػى إسػػرائيؿ الػػذيف أسػػمموا كمػػا فػػى البخػػارى ل وحػػدثوا عػػف بنػػى إسػػرائيؿ        (ٕ
ال  ( ونسػػػتثنى مػػػا خػػػالؼ صػػػري  القػػػرآف والسػػػن  المحمديػػػ  فػػػال نصػػػدلو لقػػػوؿ النبػػػىوال حػػػرج 

 تصدلوىـ وال تكذبوىـ أى نرفض فقط ما خالؼ الوحييف .
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
25 

يػاد  (1)لاؿ : كاف لنزار  عف ابف عباس  أربع  أوالد : مضر وربيعػ  وا 
ـَ  وأنمار ، فمما حضرتو الوفاة وصاىـ فقػاؿ : يػا بنػى ىػذه القبػ  الحمػراي مػف أَد

ىػذا الخبػاي ا سػود ومػا أيػبيو لربيعػ  ، وىػذه وما أيبيو مف المػاؿ لمضػر ، و 
الخادم  وكانت يمطاي ومػا أيػبييا  يػاد ، وىػذه النػدوة والمنمػس ومػا أيػبيو 
 نمار ، فإف أيكؿ عميكـ واختمفتـ فعميكـ با فعى النرىمى بننراف ، فممػا مػات 
واختمفػػوا وأيػػكؿ عمػػييـ أمػػر القسػػم  فتونيػػوا إليػػو فبينمػػا ىػػـ يسػػيروف إذ رأى 

ر كا لد ُرعى فقػاؿ: إف البعيػر الػذى رعػى ىػذا الكػا أعػور ، ولػاؿ ربيعػ  : مض
 ىو أزور ، ولاؿ أياد : ىو أبتر ، ولاؿ أنمار : ىو يرود . 

 فمـ يسيروا لمياًل حتى لقييـ رنؿ يوض  عمى راحمتو فسوليـ عف البعير .
 فقاؿ مضر : أىو أعور ..؟ لاؿ : نعـ . 

 اؿ : نعـ .ولاؿ ربيع  : أىو أزور ..؟ ل
 ولاؿ أياد : أىو أبتر ..؟ لاؿ : نعـ .

 ولاؿ أنمار : أىو يرود .. ؟ 
                                           

ليؾ النسب النبوى اليريؼ   : ىو ند مف أنداد الرسوؿ ازا   (ٔ    :، وا 
بػػد اهلل بػػف عبػػد أبػػو القاسػػـ سػػيد المرسػػميف وخػػاتـ النبيػػيف محمػػد بػػف ع محمػػد رسػػوؿ اهلل     

المطمػػب ل يػػيب  الحمػػد ( بػػف ىايػػـ ل عمػػرو ( بػػف عبػػد منػػاؼ ل الم يػػرة ( بػػف لصػػى ل زيػػد ( بػػف 
كالب بف مرة    بف كعب بف لؤى بف  الب بف فير ل لػريش ( بػف مالػؾ بػف النضػر ل لػيس ( بػف 

دناف كنان  بف خزيم  بف مدرك  ل عامر ( بف إلياس بف مضػر بػف نػػػزار بػف معػد بػف عػدناف ل وعػ
مف ولد إسماعيؿ بػف إبػراىيـ عمػييـ السػالـ بإنمػاع النػاس والنسػب مػف فػوؽ عػدناف إلػى إبػراىيـ 

 .   ٕٔ/ ٔ –تاريه اإلسالـ لمذىبى عميو السالـ مختمؼ فيو ( 
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
26 

وىذه صف  بعيػرى فػدلونى عميػو ، فقػالوا : واهلل مػا رأينػاه لػاؿ : لػد ، لاؿ : نعـ 
وصفتموه بصػفتو فكيػؼ لػـ تػروه ؟ وسػار معيػـ إلػى ننػراف حتػى نزلػوا بػا فعى 

اب بعيرى وصفوه لى بصػفتو ولػالوا النرىمى فناداه صاحب البعير : ىؤالي أصح
 لـ نره ، فقاؿ ليـ ا فعى النرىمى : كيؼ وصفتموه ولـ تروه ؟ 
 فقاؿ مضر : رأيتو يرعى نانبًا ويترؾ نانبًا فعرفت أنو أعور . 

ولاؿ ربيع  : رأيت إحدى يديو ثابت  ا ثر وا خرى فاسدة ا ثر فعرفت أنو 
 أزور. 

 فعرفت أنو أبتر ، ولو كاف ذيااًل لمصعو بذيمو .  ولاؿ إياد : رأيت بعره منتمعاً 
ولاؿ أنمار : رأيتو يرعى المكاف الممتؼ نبتو ثـ ينوزه إلى مكاف أرؽ منو 

 وأخبث فعرفت أنو يرود . 
فقاؿ النرىمى لصاحب البعير : ليسوا أصحاب بعيرؾ فاطمب مف  يرىـ ثـ 

 سوليـ مف ىـ ؟ 
 ف . فوخبروه أنيـ بنو نزار بف معد بف عدنا

فقاؿ : أتحتانوف إلىن وأنتـ كما أرى فى نزالتكـ وصح  عقولكـ وآرائكـ عمى ما 
 أرى ؟ 

 ثـ خرج عنيـ وأرسؿ ليـ بطعاـ فوكموا وبيراب فيربوا . 
 فقاؿ مضر : لـ أر كاليوـ خمرًا أنود لوال أنيا نبتت عمى لبر . 

 بو . ولاؿ ربيع  : لـ أر كاليوـ لحمًا أطيب لوال أنو ربى بمبف كم
 ولاؿ إياد : لـ أر كاليوـ رناًل أسرى لوال أنو يدعى ل ير أبيو . 
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 ولاؿ أنمار : لـ أر كاليوـ كالمًا أنف  فى حانتنا .  
وسم  النرىمى الكالـ .. فتعنب لقوليـ ولاؿ ما ىؤالي اليياطيف وأتى أمو 

نت فسوليا فوخبرتو أنيا كانت تحت ممؾ ال ولد لو فكرىت أف يذىب الممؾ فومك
 رناًل مف نفسيا كاف نزؿ بو فوطئيا فحممت منو بو . 

 وسوؿ القيرماف عف الخمر .؟ فقاؿ : مف كرم   رستيا عمى لبر أبيؾ .      
وسوؿ الراعى عف المحـ ..؟ فقاؿ ياه أرضعتيا بمػبف كمبػو  ف اليػاه حػيف      

 ولدت ماتت ولـ يكف ولد فى ال نـ ياه  يرىا . 
 ف عرفت أف الخمر ونباتيا عمى لبر ؟ فقيؿ لمضر مف أي     
 لاؿ :  نى أصابنى عمييا عطش يديد .      
 وليؿ لربيع  : مف أيف عرفت أف الياه ارتفعت عمى لبف كمب  ..؟      
لاؿ :  ننػى يػممت فييػا رائحػ  الكمػب . و ف لحػـ الكمػب يعمػو يػحمو بخػالؼ      

 لحـ الياه فإف يحميا يعمو لحميا . 
 إلياد : مف أيف عرفت أف الرنؿ يدعى ل ير أبيو ..؟  وليؿ     
لاؿ :  نى رأيتو يتكمؼ ما يعممو . و نو وض  الطعػاـ ولػـ ينمػس معنػا فيكػوف      

أصمو دنيئًا . ثـ أتاىـ  النرىمى ولاؿ : صػفوا لػى صػفتكـ فقصػوا عميػو مػا أوصػاىـ 
ؿ وىى ُحمر فسمى مضػر بو أبوىـ نزار فقضى لمضر : بالقب  الحمراي والدنانير واإلب

 الحمراي . 
ولضى لربيعػ  : ومػا أيػبو الخبػاي ا سػود مػف دابػ  ومػاؿ فيػو لربيعػ  فصػارت      

 إليو الخيؿ وىى دىـ فسمى ربيع  الفرس .
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ولضى إلياد : وما أيبو الخادـ وكانت يمطاي مػف مػاؿ فيػو بمػؽ فيػو إليػاد فصػارت 
 المايي  البمؽ لو فقيؿ إياد اليمطاي . 

  نمار : با رض والدراىـ .       ولضى 
توسيسػػًا لتميػػزىـ ، وىػػذا الػػذى ظيػػر فػػى أوالد نػػزار مػػف لػػوة الػػذكاي وحػػدة الفطنػػ      

 مقدم  لما يراد بيـ مف بعث  النبى محمػد ، واختصاصيـ بوفور العقؿ ، بالفضؿ 
(1) . 

 * * * * 

   ئٍبً اىذػبح

 يزذذس ػِ ّفغو

                                           

البػاب الثػامف عيػر  -أبو  الحسف عمى بف حبيب البصرى الماوردى  -مف كتاب أعالـ النبوة  (ٔ
الطبػرى ، سػبؿ  -، فتػوح البمػداف لمػبالذرى ، التػاريه الكبيػر   فى مبػادئ نسػبو وطيػارة مولػده

   .   ٕٖٗ/ٔ  –اليدى والرياد فى سيرة خير العباد 
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يقػػػوؿ : إف اهلل  عت رسػػػوؿ اهلل لػػػاؿ : سػػػم عػػف واثمػػػ  بػػػف ا سػػػق   (ٔ

اصطفى كنان  مػف ولػد إسػماعيؿ واصػطفى لرييػًا مػف كنانػ  واصػطفى مػف 

 لريش بنى ىايـ واصطفانى مف بنى ىايـ ل رواه مسمـ (.

: أنػػا سػػيد ولػػد آدـ يػػـو  لػػاؿ : لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  عػػف أبػػى ىريػػرة و  (ٕ

. ل رواه  القيام  ، وأوؿ مػف ينيػؽ عنػو القبػر ، وأوؿ يػاف  ، وأوؿ ميػف 

 مسمـ ( .

: أنػػا أكثػػػر ا نبيػػاي تبعػػػًا يػػػوـ  لػػاؿ : لػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  عػػف أنػػػس و  (ٖ

 القيام  ، وأنا أوؿ مف يقرع باب النن  . ل رواه مسمـ ( .

: مثمػى ومثػؿ ا نبيػاي كمثػؿ  لاؿ : لاؿ رسػوؿ اهلل  وعف أبى ىريرة  (ٗ

نبػوف مػف لصٍر أحسف بنيانو وترؾ منو موض  لبن  ، فطاؼ بو النظػار يتع

حسف بنيانو ، إال موض  تمؾ المبن  ، فكنت أنا سددت موض  المبنػ  ، خػتـ 

 بى البنياف وختـ بى الرسؿ .  

 وفى رواي  : فونا المبن  ، وأنا خاتـ النبييف . ل متفؽ عميو ( .

وال فخر ، وأنا خاتـ  لاؿ : " أنا لائد المرسميف أف النبى  عف نابر و  (٘

 وال فخر" . ل رواه الدارمى ( . وؿ ياف  وأوؿ ميف وال فخر،وأنا أالنبييف 
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: " أنػػا أوؿ النػػاس خرونػػًا إذا  لػػاؿ : لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  عػػف أنػػس و  (ٙ

ُبعثوا ، وأنػا لائػدىـ إذا وفػدوا ، وأنػا خطيػبيـ إذا أنصػتوا ، وأنػا مستيػفعيـ 

إذا ُحبسوا ، وأنػا مبيػرىـ إذا أيسػوا الكرامػ  ، والمفػاتي  يومئػٍذ بيػدى ولػواي 

حمػػد يومئػػٍذ بيػػدى ، وأنػػا أكػػرـُ ولػػُد آدـ عمػػى ربػػى يطػػوُؼ عمػػىن ألػػؼ خػػادـ ال

 كونيف بيٌض مكنوف أو لؤلؤ منثور " .  ل رواه الترمذى والدارمى ( 

: " أنػا سػيد ولػد آدـ   لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  عف أبػى سػعيد الخػدرىو  (ٚ

ومئػػٍذ يػػوـ القيامػػ  وال فخػػر ، وبيػػدى لػػواي الحمػػد وال فخػػر ،  ومػػا مػػف نبػػى ي

آدـ فمف سواه إال تحت لوائى ، وأنا أوؿ مػف تنيػؽ عنػو ا رض وال فخػر " 

 . ل رواه الترمذى ( .

 -  -لػاؿ : نمػس نػاٌس مػف أصػحاب رسػوؿ اهلل  عف ابػف عبػاس و  (ٛ

فخػػرج حتػػى إذا دنػػا مػػنيـ سػػمعيـ يتػػذاكروف لػػاؿ بعضػػيـ : إف اهلل اتخػػذ 

يمػا ، ولػاؿ  آخػر : فعيسػى إبراىيـ خمياًل ، ولاؿ آخر : موسى كممو اهلل تكم

كمم  اهلل وروحو ، ولاؿ آخر : آدـ اصطفاه اهلل ، فخػرج عمػييـ رسػوؿ اهلل 

-  -  ولاؿ : لد سمعت كالمكـ وعنبكـ إف إبراىيـ خميؿ اهلل وىو كػذلؾ

، وموسػػى ننػػى اهلل وىػػو كػػذلؾ ، وعيسػػى روحػػو وكممتػػو وىػػو كػػذلؾ ، وآدـ 
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 فخر ، وأنػا حامػؿ لػواي الحمػد يػـو اصطفاه وىو كذلؾ أال وأنا حبيب اهلل وال

القيامػػ  تحتػػو آدـ فمػػف دونػػو وال فخػػر ، وأنػػا أوؿ يػػاف  وأوؿ ميػػف  يػػـو 

القيام  وال فخر ، وأنا أوؿ مػف يحػرؾ حمػؽ الننػ  فيفػت  اهلل لػى فيػدخمنييا 

ومعػػى فقػػراي المػػؤمنيف وال فخػػر ، وأنػػا أكػػرـُ ا ولػػيف وا خػػريف عمػػى اهلل وال 

 . (1)ذى والدارمى ( فخر ". ل رواه الترم

* * * * * 

  احلجيت 

 يصفو أصذبثو
                                           

بػػػػاب فضػػػػؿ سػػػػيد         -كتػػػػاب الفضػػػػائؿ واليػػػػمائؿ  -أحاديػػػػث البػػػػاب مػػػػف ميػػػػكاة المصػػػػابي    (ٔ
 . ٓٓٙٔ/  ٖ -المرسميف 
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عف أبى عبيدة بف محمد بػف عمػار بػف ياسػر لػاؿ ، لمػت لمُربيػ  بنػت معػوذ  (ٔ
: لالت : يابنى لو رأيتو رأيت اليػمس  ابف عفراي : صفى لنا رسوؿ اهلل 

 .ساطع  .  ل رواه الدارمى (
 (1)أضػػػحياف  فػػػى ليمػػ  لػػػاؿ : رأيػػت النبػػى  وعػػف نػػابر ابػػػف سػػمرة  (ٕ

لػػى القمػػر وعميػػو ُحمػػ  حمػػراي فػػإذ فنعمػػت أنظػػر إلػػى رسػػوؿ اهلل  ا ىػػو وا 
 .الترمذى والدارمى (  هأحسف عندى مف القمر . ل روا

حموي  وكػاف  لاؿ : كاف فى سالى رسوؿ اهلل  وعف نابر بف ُسمرة  (ٖ
ال يضحؾ إال تبسمًا وكنت إذا نظرُت إليو لمت أكحؿ العينيف ولػيس بوكحػؿ .  

 .رواه الترمذى (  ل
إذا ُسػر إستنار ونيو حتى  لاؿ كاف رسوؿ اهلل  وعف كعب بف مالؾ  (ٗ

   .كوف ونيو لطع  لمر وكنا نعرؼ ذلؾ . ل متفؽ عميو (

كػػوف  لػػاؿ : مػػا رأيػػت يػػيئًا أحسػػف مػػف رسػػوؿ اهلل  وعػػف أبػػى ىريػػرة  (٘
اليمس تنرى فى ونيػو ، ومػا رأيػت أحػد أسػرع فػى ميػيتو مػف رسػوؿ اهلل 

 نػػو ل يػػر مكتػػرث كو نػػا لننيػػد أنفسػػنا وا  ل رواه .نمػػا ا رض تطػػوى لػػو وا 
 الترمذى (

أفمػ  الثنيتػيف إذا تكمػـ ُرئػى  لػاؿ : كػاف رسػوؿ اهلل  وعف ابف عبػاس  (ٙ
 كالنور يخرج مف بيف ثناياه . ل رواه الدارمى (  

                                           

 أى ليم  مقمرة مضيئ  . (ٔ
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لد يمط مقدـ رأسػو  لاؿ : لاؿ كاف رسوؿ اهلل  وعف نابر بف سمرة  (ٚ
ذا يػعث رأسػو تبػيف وكػاف كثيػر يػعر  (1)إذا دىػف لػـ يتبػيف ولحيتو وكاف  وا 

المحيػػ  . فقػػاؿ رنػػؿ : ونيػػو مثػػؿ السػػيؼ ، لػػاؿ : بػػؿ كػػاف مثػػؿ اليػػمس 
والقمر وكاف مسػتديرًا ، ورأيػت الخػاتـ عنػد كتفػو مثػؿ بيضػ  الحمامػ  ييػبو 

 نسده .                     ل رواه مسمـ (
 (2)عنػػدىا  كػػاف يوتييػػا فيقيػػؿ بػػى وعػػف أـ ُسػػػميـ رضػػى اهلل عنيػػا أف الن (ٛ

فتبسط نطعًا فيقيؿ عميو وكػاف كثيػر العػرؽ فكانػت تنمػ  عرلػو فتنعمػو فػى 
يػا أـ سػميـ مػا ىػذا..؟ لالػت عرلػؾ ننعمػو فػى طيبنػا  الطيب فقاؿ النبػى 

 وىو مف أطيب الطيب.
 وفػػى روايػػ  لالػػت : يػػا رسػػوؿ اهلل نرنػػو بركتػػو لصػػبياننا لػػاؿ : أصػػبت . ل

 . (3) متفؽ عميو(

                                           

 أى لـ يظير الييب .  (ٔ

: اتفؽ العمماي عمػى أف أـ سػميـ وأختيػا أـ حػراـ بنػت ممحػاف رضػى اهلل  لاؿ اإلماـ النووى  (ٕ

محرميف ، واختمفوا فى كيفيػ  ذلػؾ فقػاؿ ابػف عبػد البػر و يػره  لرسوؿ اهلل  خالتيفعنيما كانتا 
بنػى مف الرضاع  ، ولاؿ آخروف : بؿ كانتا خالتيف  بيو أو لنده  ف عبد المطمب كانت أمو مػف 

الننار ، فتحػؿ لػو الخمػوة بيمػا وكػاف يػدخؿ عمييمػا خاصػ  ال يػدخؿ عمػى  يرىمػا مػف النسػاي إال 
أزوانو ، ولالوا ففيو نواز دخػوؿ المحػـر عمػى محرمػو ، وفيػو إيػارة إلػى منػ  دخػوؿ الرنػؿ عمػى 

ف كاف صالحًا . ل صحي  مسمـ بيرح النووى   ( .   ٙٔ/ٓٔ –باب فضائؿ أـ سميـ  –ا ننبي  وا 

 .    ٜٓٙٔ/  ٖ - باب أسماي النبى  -أحاديث الفصؿ مف ميكاة المصابي    (ٖ
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* * * * * 
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عمى حػيف فتػرة مػف الرسػؿ وانقطػاع مػف  نبينا محمٌد  –  –بعث اهلل      
" نظػػر اهلل إلػػى أىػػؿ ا رض   الػػوحى ، وفػػى الحػػيف الػػذى بعػػث فيػػو الرسػػوؿ 

 . (1)  فمقتيـ عربيـ وعنميـ إال بقايا مف أىؿ الكتاب "

إلػػى أف بعػػث  -  –ف النػػاس لػػد نسػػوا رسػػال  ربيػػـ منػػذ عيػػد عيسػػى   
وأظممت الػدنيا وعػادت الناىميػ  فػى حيػاة النػاس وَبُعػَد  -  -الرسوؿ الكريـ 

الناس عف مقتضى اإليماف باهلل تعالى وعػف عبػادة اهلل تعػالى وعػف دعػوة اهلل ، 
 ولقد ضربت الوثني  بنرانيا . 

حػػاؿ النػػاس فػػى تمػػؾ  (رحمػػو اهلل  لالنػػدوى  ويصػػور اليػػيه أبػػو الحسػػف     
والعالـ بنػاي أصػيب بزلػزاؿ يػديد ىػزه   بعث محمد بف عبد اهلل : الفترة فيقوؿ

ىزًا عنيفًا ، فإذ كؿ يأي فيو فأ  ير محمو ، فمف أساسو ومتاعو مػا تكسػر ، 
ومنو ما التوى وانعطؼ ، ومنو مػا فػارؽ محمػو الالئػؽ بػو ويػ ؿ مكانػًا آخػر ، 

 ا تكدس وتكـو .ومنو م
نظػػر إلػػى العػػالـ بعػػيف ا نبيػػاي فػػرأى إنسػػانًا لػػد ىانػػت عميػػو إنسػػانيتو ،رآه      

 يسند لمحنر والينر والنير ، وكؿ ماال يممؾ لنفسو النف  والضر .
رأى إنسانًا معكوسًا لد فسدت عقميتو ، فمػـ تعػد تسػيغ البػديييات ، وتعقػؿ      

لنظري عنده بدييأ وبػالعكس ، يسػتريب فػأ النميات ، وفسد نظاـ فكره ، فإذا ا
وفسػػد ذولػػو فصػػار يسػػتحمأ المػػر  ،موضػػ  النػػـز ، ويػػؤمف فػػأ موضػػ  اليػػؾ 

                                           

بػاب  -نزي مف حديث رواه اإلماـ مسمـ عف عياض بف حمار المنايعى ل ميكاة المصابي    (ٔ
 ( .   ٙٚٗٔ/  ٖ –اإلنذار والتحذير 
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ويسػػتطيب الخبيػػث ، ويسػػتمرئ الػػوخيـ ، وبطػػؿ حسػػو فوصػػب  ال يػػب ض العػػدو 
 الظالـ ، وال يحب الصديؽ الناص  .

يػكمو أو رأى منتمعًا ىو الصورة المص رة لمعالـ ، كؿ يأي فيو فأ  يػر      
فػأ  يػر محمػػو ، لػد أصػب  فيػػو الػذئب راعيػًا والخصػػـ النػائر لاضػيًا ، وأصػػب  
المنـر فيو سعيدًا حظيا ، والصال  محرومًا يقيًا ال أنكر فأ ىػذا المنتمػ  مػف 

ورأى عػادات فاسػدة تسػتعنؿ فنػاي البيػري   المعروؼ ، وال أعرؼ مف المنكر ،
 ، وتسوليا إلى ىوة اليالؾ .

لرة الخمر إلى حد اإلدماف ، والخالع  والفنور إلػى حػد االسػتيتار رأى معا     
، وتعاطأ الربا إلى حد اال تصاب واسػتالب ا مػواؿ ورأى الطمػ  ويػيوة المػاؿ 

 إلى حد الني  والنيام  ورأى القسوة والظمـ إلى حد الوأد ولتؿ ا والد .
، ورأى أحبػػارًا ورىبانػػًا  رأى مموكػػًا اتخػػذوا بػػالد اهلل دواًل ، وعبػػاد اهلل خػػوالً      

أصػػبحوا أربابػػًا مػػف دوف اهلل ، يػػوكموف أمػػواؿ النػػاس بالباطػػؿ ، ويصػػدوف عػػف 
 سبيؿ اهلل .

رأى المواىػػب البيػػري  ضػػائع  أو زائ ػػ  لػػـ ينتفػػ  بيػػا ولػػـ تونػػو التونيػػو      
الصحي  ، فعادت وباال عمى أصحابيا وعمى اإلنسػاني  ، فقػد تحولػت اليػناع  

سػرافًا ، وا نفػ  حميػ  ناىميػ  ، والػذكاي يػطارة  فتكًا وىمني  ، والنواد تبذيرًا وا 
 وخديع  ، والعقؿ وسيم  البتكار الننايات ، واإلبداع فأ إرضاي الييوات .
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رأى أفراد البير والييئات البيري  كخامات لػـ تحػظ بصػان  حػاذؽ ، ينتفػ       
يركػػب منيػػا سػػفين  بيػػا فػػأ ىيكػػؿ الحضػػارة ، وكػػولواح الخيػػب لػػـ تسػػعد بننػػار 

 تيؽ بحر الحياة .
رأى ا مػػـ لطعانػػًا مػػف ال ػػنـ لػػيس ليػػا راع ، والسياسػػ  كنمػػؿ ىػػائ  حبمػػو      

عمػػى  اربػػو ، والسػػمطاف كسػػيؼ فػػأ يػػد سػػكراف ينػػرح بػػو نفسػػو ، وينػػرح بػػو 
خوانو .  أوالده وا 

وانتيرت عبادة ا صناـ لمما يخمو بيت مف صنـ ، وكاف فػى نػوؼ الكعبػ   
لبيػػت الػػذى بنػػى لعبػػادة اهلل تعػػالى وحػػده ، وفػػى فنائيػػا ثػػالث مائػػ  الميػػرف  ا

ذا ُسئموا عف ذلؾ لالوا: ًْ       وستوف صنمًا يعبدوف مف دوف اهلل وا  ْم َ ـل اـَْز مـدم
َاَــل هَلََل اُْْــهَل نمَْْعــر وىػػو اليػػرؾ بعينػػو وكثػػرت ا ليػػ  مػػف النػػف     (1)هَلب َل ـمَق  وم

 والمالئك  والكواكب . 
كمبػػى : كانػػت بنػػو ممػػي  مػػف خزاعػػ  يعبػػدوف النػػف ولػػاؿ صػػاعد: لػػاؿ ال 

كانت حمير تعبد اليمس وكنان  تعبد القمر وتميـ الدبراف ولخـ ونذاـ الميػترى 
وطػػا وسػػييال ولػػيس اليػػعرى وأسػػد عطػػاردًا ، وكثُػػرت يػػرب الخمػػور ، وفيػػأ 

ْم  عم هَلَُّنَل اْْ َـ ْ    الربا ، وكانوا ال يفرلوف بينو وبيف التنارة ولالوا  ْ ،    (2) اْ  وـل  َل

وكػػاف مػػف يػػيوع تنػػارة الخمػػر أف أصػػبحت كممػػ  التنػػارة مرادفػػًا لبيػػ  الخمػػر ، 
                                           

 .                    ٖا ي   -سورة الزمر   (ٔ

 . ٕ٘ٚا ي   -سورة البقرة   (ٕ
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وكاف القمار مف مفػاخر الناىميػ  ، فكػاف الرنػؿ يقػامر عمػى أىمػو ومالػو فيقعػد 
حزينػػًا سػػميبًا ينظػػر إلػػى زونتػػو ومالػػو فػػى يػػد  يػػره فكانػػت تػػورث بيػػنيـ العػػداوة 

نكحػػػ  الفاسػػػدة ، وانتيػػػر الزنػػػا وكانػػػت الب ايػػػا ينصػػػبف والب ضػػػاي ، وكثػػػرت ا  
الرايات الحمر عمى أبوابيف عممًا عمى ذلؾ ، وكاف مػف العػادات أف الرنػؿ يتخػذ 

: كػانوا  -  –الخميالت ، ويتخذ النساي أخالي بدوف عقد . ولاؿ ابػف عبػاس 
ى فػػى الناىميػػ  يكرىػػوف إمػػايىـ عمػػى الزنػػا يوخػػذوف أنػػورىـ ، وكانػػت المػػرأة فػػ

المنتم  الناىمى ُتورث كمػا يػورث المتػاع      أو الدابػ  وبم ػت كراىيػ  البنػات 

َم أمـلَلَْْ  ِ وَلــَأ     ، قال  عااالل  :        إلػى حػد الػػوأد وىػف أحيػػاي ُموَد َْ ـ َِ َوهَلَاا اْْ
، وكانت العصبي  القبمي  التى مػات السػكؾ والػدور بالػدماي   (1)َاْاَب قممَلَْـْ  

 ولالوا: اىمي  ال يصدؽ بالميعاد والبعث بعد الموت، وكاف نميور الن

    م ْْ ـَ  هَلب َحَ لتـم َـل اْـَداـَْ ل ََّنـمَ م َوَاْ َـل َوَ ـل إـمْ َلكم َـل هَلب اْـُد َْل     َ ـل 
(2) 

      َ َل َ زم َ ـْ َ  هَلب َحَ لتـمَ ل اَْداـَْ ل َوَ ل َاْ م  َل َْل  .   (3)هَلْن 

      ََُلَاا كمُ ل بَل َل ل  و ََن َاْْقل  َلدَلإدا  َأ َ م زم َِ ـْ َُلاُل َْ  .   (4) مفَلتل  َأ

                                           

 . ٜ،  ٛا يتاف  –سورة التكوير   (ٔ

  ٕٗا ي   -سورة الناثي    (ٕ

 . ٖٚا ي   -سورة المؤمنوف   (ٖ

 . ٜٗا ي   -سورة اإلسراي   (ٗ
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ا با يػػػات التػػػى تؤكػػػد إنكػػػارىـ لمبعػػػث بعػػػد المػػػوت .. يػػػوالقػػػرآف الكػػػريـ مم     

ــــل َل  :  فبالنممػػػػ  ــــدَل  اُْ  ــــَ ْ  أَْإ َُ َــــل َك ــــ   َواَْْ ْ ــــ َل  َل ــــلدم ََل اْْ َـ َُ َظَ ــــَ  اَْْع
َا َْ  ْم َِل ًْ وـَْزَض اُْبَل  َب َنَ َل مبَلإَق م زم ًْ إـَْ لَل  .   (1) (2)َزُْ م

إال القميػؿ مثػؿ  وما كاف عمى الحنيفي  السػمح  ديػف إبػراىيـ الخميػؿ 
 لس بف ساعدة وزيد بف عمرو بف نفيؿ .. و يرىـ . 

إم َلإـدم     خمؽ اإلنساف ليرحمو وليبيف لو ما يصمحو فقػاؿ تعػالى واهلل  
 ًْ ًْ َوإـَْ دَلَإكم َ َْكم ًْ َواُْْـهم  اُْْهم َل م َـ   ًْ َوإـَممـََه َبَْـْ كم ـْ  قـَـْ َلكم أمـَ َ  اُْـبَلإَ   َل

ََن  ًْ َوإم َلإـــــدم اُْـــــبَلإَ  إـَُم َلزمـــــ ًِ ِ َواُْْـــــهم إم َلإـــــدم َأْن إـَممـــــََه َبَْـــــْ كم ًِ َحكَلـــــ  َبَلـــــ 
َا َ ْ    َب َل ِل   ََا َل َأْن َتَل ْم  .   (3)اُْرَ 

ُْ    ولاؿ تعالى َْمًْ َوَ ل َكلَن اُْْهم َل مرَل  َ ًْ َحَُّت إـم َـ   ْم َدا َْ َْ ل  وـَْزَد هَلْا  قـَ
َنَ   .   (4)َ ل إـَمُـقم

ََن َْْل ُــل َل َبَْــر اُْْــهَل    ولػػاؿ تعػػالى ــ ــ َلإَ  َو مْ ــبَل َلإَ  َْـلـَل  َإكم  مأمــ    مَ ر 
َْل  ِا وـَْزَد اَْ أم ُِ    (1) حم

                                           

 .    ٔٗا ي   -سورة الرـو   (ٔ

 أبو الحسف لمندوى .  -المسمميف  مقتبس مف كتاب .. ماذا خسر العالـ بانحطاط  (ٕ

 . ٕٚ،  ٕٙيتاف ا  -سورة النساي   (ٖ

 . ٘ٔٔا ي   -سورة التوب    (ٗ
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َزَق َ أم    ولاؿ تعالى وَلَ  َحَُّت اـَ ـْ  .    (2) َب  َوَ ل كمُ ل  مَزب 
 .  (3) َوهَلْن  َلْ  أمُ َا هَلب َا  فَل َ ل اَبَلإ ِ   ولاؿ تعالى

وََكـَبَلَز أَْوَح ـْ َـل هَلَْْ ـَز قـمْ ااـل  َبَ وَل لـل  َلمـمْ ـبَلَ  أمُم اْْقمـَ   َوَ ـْ    ولاؿ تعػالى
ــعَل ب َ إْــَب فَل ــهَل َف َلإــِ  ََل اْسَ ُــاَل  ِْ َم اسَْ َْ ـَـل َوتـمْ ــبَلَ  إـَــ َْ َْ ــزَل َل  َح ُُ   َوَف َلإــِ  ََل اْ

(4) . 

 والمقصود بالقري  فى ل   أىؿ العمـ وفى ل   القرآف الكريـ أىؿ المدف      
أرسؿ ا نبيػاي فػى تمػؾ المػدف ومػف تمػؾ المػدف  وأىؿ ا مصار العظيم  فاهلل 

تنطمؽ دعوة ا نبياي عمييـ السالـ إلى القرى المنػاورة ليػا ومػا أىمػؾ اهلل لومػًا 

َ فَل َ ـــل  يبػػػيف ليػػػـ . لػػػاؿ تعػػػالى حتػػػى  َوهَلَاا أََ ْداَـــل َأْن اـمْ َلـــَز قـَْ إَـــا  أََ ْ اَـــل  ممـْ
ــْد َل ا   ل َت َْ ــَدُ ْ اَل َْلم َف ــ َ ــل اَْْق َا فَل َ ــل َفَ ــُ  َبَْ ـْ ــقم َُ فكيػػؼ كػػاف حػػاؿ    (5)فـََع

كانػت الناىميػ  ضػربت أطنابيػا عمػى  -  –الناس حيف بعث اهلل نبيػو محمػد 

ــْ   ا وكػػاف كػػؿ يػػا معكػػوس ومنكػػوس كمػػا لػػاؿ اهلل تعػػالى البيػػري  كميػػ َِ أََف
 ًَ ـَمقَل  ُْ ٍَ  م ـ َا ََلإلل  َبَْر صَل َد  أَُ ْ  ََيْرَل  َأ ْْ    ََيْرَل   مكَل لل  َبَْر َوْل َلهَل َأ

                                                                                                                    

 . ٘ٙٔا ي   -سورة النساي   (ٔ

 .     ٘ٔا ي   -سورة اإلسراي   (ٕ

 . ٕٗا ي   -سورة فاطر   (ٖ

 . ٚا ي   -سورة اليورى   (ٗ

 . ٙٔا ي   -سورة اإلسراي   (٘
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ـ     أو كما لاؿ اهلل تعالى (1) َ ا  ََيْرَل َم َوَلَزْْ َـل َْـهم اـم أََوَ ْ  َكلَن َ ْ مل  فََأْح َـ ـْ َـل
ْ  َ  ـَْمهم ََل وَلهَل ََل  َِ َل َلَج   اُْ ل َل َك َِل َل َْْ َس ِبَل َ لاَْ ْم  .    (2)  َل ـْ

كاف الناس أحياي بونسادىـ ولكف أمواتًا بقموبيـ وأرواحيـ .. ىكػذا كػاف  
الحاؿ فى ناىمي  نيالي ، وضالل  عمياي .. ال يعرفوف إلى اهلل سػبيال .. فػاهلل 

  ًاختػار حبيبػػو ونبيػو ومصػػطفاه محمػدا –  -  ليكػػوف لمثقمػيف بيػػيرًا ونػػذيرًا

ــــل م    لػػػػاؿ تعػػػػالى ُم َوََُْم َُْْمــــ م َ ــــل َإَرــــل اُْْــــهم  وقــــلل تزــــلَل   (3)َوَ وَــــَز 
ـَ  اْ ُـل  َِ ئَلَكاَل  مأم   َو َل َْب   ، وقال  عاالل     (4) َإْصَطعَل   َلَ  اْْ َا َْـ َوقَـلْم

َْ  َلَ  اْْ  َبا اْْقمْ انم َبَْر َ لم َْ َـَ  اـمز َل  ِْ ََن َ  ِم ـ َُل ًْ إـَْق ـ ْم ًَ ِ َأ َقْ إـَمَـْ َل َب َلـ 
ََْق  ًْ فـَ ََل اَْداـَْ ل َوَ فـَْزَ ل وـَْزَر م ًْ ََل اْْلََ ل ًْ َ زَل َرمَـ م َ ل وـَ ـْ َـ م ِْ َُ َ و َز َاْ م َق

َـــ م َ و ـــ ِْ ـــْو َلإلل  َوَ  ًْ وـَْزرـــل  أم ـــَب وـَْزرمـــ م ـُــلوـَْزـــَض َدَ َلـــلَ  َلَ ُموَل ـــِ  اَل  َز َا ـْ
زم  َِ  .   (5)َنَ ََيْ

                                           

 . ٕٕا ي   -سورة الممؾ   (ٔ

 . ٕٕٔا ي   -سورة ا نعاـ   (ٕ

 . ٛٙا ي   -سورة القصص   (ٖ

 .   ٘ٚا ي   -سورة الح    (ٗ

 . ٕٖ،  ٖٔا يتاف  -سورة الزخرؼ   (٘
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يمتفػت إلػى يػا مػف ىػذا فػاهلل الػذى اختػاره ،  -  -فما كػاف رسػوؿ اهلل       

ْم  َلَأــلََْمه  فيقػػوؿ اهلل  (1)وبعثػػو يتػػولى الػػرد عنػػو  ًم َحْ ــقم ََيَْزــ  اُْْــهم أَْبَْــ

(2). 

ومػػاذا بعػػد الصػػادؽ ا مػػيف ..؟! لػػالوا عنػػو ل يػػاعر ، مننػػوف ، كػػاىف ،      
 ( .ساحر ، كذاب .. 

ََل َكـ َلمَي ِ   كذلؾ يتػولى الػرد عنػو ، لػاؿ اهلل  فاهلل       َْلم َ أمـ هَلاُـهم ََْقـ
َ  َقَلـــ    َ ـــل  َْل َْلَل َكـــل ََن ِ َوب وَلَقـــ ـــلبَلَ  َقَلـــ    َ ـــل تـمْؤ َل مـــ َِ َْلَل  ََ وَلَقـــ ـــ ْم َوَ ـــل 

 .   (3) َتبَُك مونَ 

َنَ   : ولاؿ اهلل   ِْ م ًْ  َلَ  .   (4)َوَ ل َصلحَل مكم

ببدعًا مف القوؿ فما ناي إال بما نػاي  فما ناي رسوؿ اهلل  …وعنبًا ليـ     
    :واإللرار بعبوديتو  وىو التوحيد الخالص هلل  بو إخوانو مف الرسؿ 

                                           

بخالؼ مف تقدمو مف ا نبيػاي فػإنيـ كػانوا يػدافعوف عػف أنفسػيـ ويػردوف عمػى أعػدائيـ كمػا   (ٔ
َِل  َلْ  َ ه  اْْزَ    لاؿ نوح  َْمَل َْْ َس ِبَل َض ِْا َوَْكَلِّن  َ أم َِل َ قَلَل إَل قـَ ا يػ   –لسورة ا عراؼ لَْ

َِل َ    ( ، ولػػاؿ ىػػودٔٙ ــْ  َ ه  اَْْزــلَْ َِل  َل ــ ِا َوَْكَلــِّن  َ أم َْ مَل َْــْ َس ِبَل َأــَعل َْ ــ ل سػػورة  َقــلَل إَــل قـَ
 ( .   ٙٙ/  ٔٔ –( ل سبؿ اليدى والرياد لمصالحى  ٚٙا ي      –ا عراؼ

 . ٕٗٔا ي   -سورة ا نعاـ   (ٕ

 . ٕٗ:  ٓٗيات ا  -سورة الحال    (ٖ

 . ٕٕا ي   -سورة التكوير   (ٗ
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َحَل  هَلَْْ ــهَل أَاُــهم     لػػاؿ تعػػالى :      ََل هَلب امــ ــْ  َ أمــ ــْ  قـَْ َلــَز  َل َْْ ل  َل َوَ ــل أَْ َأــ
 .  (1) لْب مدمونَل ب هَلََْه هَلب أَاَل فَ 

ْ  أمُ ــاَ   : ولػػاؿ تعػػالى      ــ َب  َأنَل اْب مــدموا  َوََْقــْد وـََز ْـ َــل ََل كم َا َ أمــ اُْْــَه َواْلَم َل مــ
 .  (2)اْطُلغمََ  

ََل   : ولاؿ تعالى      ُم  َلْ  بَلَ لدَل ْ  أَْ  َلََل َبَْر َ ْ  َإَرل َِ ئَلَكَا وَللَْ وحَل  َل إـم َـز لم اْْ
َنَأْن أَْابَل   .    (3)ِ   موا أَاُهم ب هَلََْه هَلب أَاَل َفلتـُقم
ًْ َأب    : ولػػػاؿ تعػػػالى      ـــ ـــْ  َاْْعَل َل ًْ َو َل ـــْ  وـَـــْ َل أَإْـــدَلإ َل ْم  َل ـــ ًم اَْ أم َُتْـ م هَلْا َلـــل

 .   (4) تـَْز مدموا هَلب اُْْهَ 

ــهَل فـََقــلَل إَــل : ولػػاؿ تعػػالى      َْ َل َحــل  هَلََل قـَ َْْ ل ام َْمَل اْب مــدموا اُْْــَه َ ــل  ََْقــْد َأْ َأــ ــ قـَ
ْ  هَلََْه َغ ـْ مَم  ًْ  َل  .  (5) َْكم

ـْ     ولاؿ تعالى ًْ  َل ـ َْمَل اْب مدموا اَُْْه َ ل َْكم َدا  َقلَل إَل قـَ ْم  ًْ ْم َوهَلََل َبلَد َأَال
 .  (1) هَلََْه َغ ـْ مَم 

                                           

 . ٕ٘ا ي   -سورة ا نبياي   (ٔ

 . ٖٙا ي   -سورة النحؿ   (ٕ

 . ٕا ي   -سورة النحؿ   (ٖ

 . ٗٔا ي   -سورة فصمت   (ٗ

 . ٜ٘ا ي   -سورة ا عراؼ   (٘
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َْمَل اْب مــ   ولػػاؿ تعػػالى ل  قَــلَل إَــل قـَــ ًْ َصــلْلَل ْم ََد َأَاــل ًْ َوهَلََل ََثمــ ــ دموا اُْْــَه َ ــل َْكم
ْ  هَلََْه َغ ـْ مَم   . (2)  َل

ًْ   تعالى ولاؿ  ـ َْمَل اْب مـدموا اُْْـَه َ ـل َْكم ـَزْ  ل  قَـلَل إَـل قـَـ ِم  ًْ ْم َوهَلََل َ ْدَإَ  َأَاـل
ْ  هَلََْه َغ ـْ مَم   .  (3)  َل

أيعث بػف  فعف ، ىى الدعوة إلى توحيد اهلل  ولذا كانت دعوة الرسوؿ 
بسوؽ ذى المناز يتخمميا يقوؿ .. يا أييا الناس  يت رسوؿ اهلل كنان  لاؿ رأ

 لولوا ال إلو إال اهلل تفمحوا.. ل رواه اإلماـ أحمد بسند صحي  ( . 
" أمرت أف ألاتؿ الناس حتػى :  لاؿ ، لاؿ رسوؿ اهلل  وعف ابف عمر      

ويؤتػػوا الزكػػاة ييػػيدوا أف ال إلػػو إال اهلل وأف محمػػدًا رسػػوؿ اهلل ويقيمػػوا الصػػالة 
فإذا فعمػوا ذلػؾ عصػموا منػى دمػائيـ وأمػواليـ إال بحػؽ اإلسػالـ وحسػابيـ عمػى 

 . (4)اهلل " ل متفؽ عميو ( 
عمػى حمػار لػيس بينػى وبينػو إال  لػاؿ كنػت ردؼ الرسػوؿ  وعف معػاذ     

مؤخرة الرحؿ ، فقاؿ .. يا معاذ .. ىؿ تدرى ما حؽ اهلل عمػى عبػاده ؟ ومػا حػؽ 
اهلل ؟ لمت اهلل ورسولو أعمـ . لاؿ .. فإف حؽ اهلل عمػى العبػاد : أف العباد عمى 

يعبػػدوه وال ييػػركوا بػػو يػػيئًا ، وحػػؽ العبػػاد عمػػى اهلل أف ال يعػػذب مػػف ال ييػػرؾ 
                                                                                                                    

 . ٘ٙا ي   -سورة ا عراؼ   (ٔ

 . ٖٚا ي   -سورة ا عراؼ   (ٕ

 . ٘ٛا ي   -ا عراؼ  سورة  (ٖ

 . ٔٔ/  ٔ -كتاب اإليماف  -ميكاة المصابي    (ٗ
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أفػػال أبيػػر بػػو النػػاس .. لػػاؿ  ال تبيػػرىـ  بػػاهلل يػػيئًا ، فقمػػت يػػا رسػػوؿ اهلل  
 .  (1)فيتكموا . ل متفؽ عميو ( 
ومػف  لتحرير اإلنساف مػف عبػادة  يػر اهلل  نبياي لذلؾ كانت بعث  ا  

الخضوع لما سواه ، والخضوع لو وحده والرنوع إليو واإلناب  إليو واالستعان  بو 
والتوكؿ عميو ، فال يرنى سواه وال يقصد إال إياه وال ُيالذ   إال بننابو وال تطمػب 

، وال معػز لمػف أذؿ  الحوائ  إال منو .. فال معطى لما من  ، وال مان  لما أعطى
، وال مػػذؿ لمػػف أعػػز ، وال لػػابض لمػػا بسػػط ، وال باسػػط لمػػا لػػبض .. كػػؿ لػػوى 
 يره ضعيؼ .. وكؿ عزيز  يره ذليؿ .. وكػؿ عػالـ  يػره مػتعمـ .. لػـ يخمػؽ مػا 
خمؽ لتيييد سمطاف وال خوؼ مف عالبػ  زمػاف .. بػؿ كػؿ خمقػو عبػاٌد ضػارعوف 

 وخالئؽ مربوبوف . 

* * * * * 
 

                                           

 . ٗٔ/  ٔ -كتاب اإليماف  -ميكاة المصابي    (ٔ
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 ٌٍاصّخ

 ًجبىييخ اىيــًٌ ثني اجلبىييخ األًىل

ليست الناىميػ  ا ولػى بػوحوج إلػى اإلصػالح الػدينى مػف الناىميػ  ا خػرى ،      
بػػؿ ربمػػا كانػػت ىػػذه أحػػوج مػػف تمػػؾ إليػػو .. فقػػد كانػػت الناىميػػ  ا ولػػى تعبػػد 
ا وثػاف لتقربيػا إلػى اهلل زلفػى بينمػا ناىميتنػا تعبػد ا حنػار وا يػنار وا حيػػاي 

وات وا بواب تبركًا وتقربًا ل والدرىـ والدينار والقطيفػ  والخميصػ  والموضػ  وا م
 … (  والسفور والخالع  والمنوف ولم  الحياي والتكالب عمى الدنيا 

ف كانت الناىمي  ا ولى تنكر البعث بعد المػوت وناىميتنػا أصػب  فييػا       ل وا 
 مف ييؾ فى البعث بعد الموت ( .

  ا ولػػى متفرلػػ  لبائػػؿ ويػػعوب وناىميتنػػا متفرلػػ  منػػازؿ وكانػػت الناىميػػ     
حتػى بػيف ا خ … وبيوت بؿ آحػادًا وأفػرادًا .. فػال تػراحـ وال تعػارؼ وال تعػاطؼ 

 وأخيو .. وا ب وبنيو . 
كانػػت نػػاىميتيـ تسػػفؾ الػػدماي فػػى طػػالب ا وتػػار وناىميتنػػا تسػػفكيا فػػى      

فػػى نػػرائميـ وأد البنػػات ..  سػػبيؿ السػػرلات ولضػػاي اليػػيوات ، وكػػاف أفظػػ  مػػا
فصار فى نرائمنا االنتحار ، وكاف بعضػيـ يب ػى عمػى بعػض بسػرل  مالػو   أو 
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إستياؽ ماييتو .. ففعمنا مثمما فعموا وفوؽ ما فعموا ، وليتنا إذ أخذنا نػاىميتيـ 
أخػػذناىا كمػػا ىػػى رذائػػؿ وفضػػائؿ فييػػوف عمػػى المصػػمحيف أمرىػػا ولكػػف أسػػونا 

الدينيػ  وأمراضػيـ االنتماعيػ  ولػيس لنػا كػرميـ ووفػائيـ االختيار فمنا خػرافتيـ 
وكيػؼ ال .. فكيؼ ال يكوف ا مر خطيػر … و يرتيـ وحميتيـ وعزتيـ ومنعتيـ 

تكػػوف الناىميػػ  ا خػػرى أحػػوج إلػػى دعػػوة كػػدعوة النبػػوة ا ولػػى مػػف الناىميػػ  
 .(1)ا ولى 

 
 
 

   

 ** * * * 

 

 

 

                                           

 م  زيادة ما بيف ا لواس . -المنفموطى  -مف كتاب النظرات   (ٔ
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 ئفزقبس اىؼجبد ئىل اذلذايخ

ََ فَل َ ل  َلْصَ لح    لاؿ اهلل   ْرَكل َِل َ َلََل َك ْم ام  َ َ   (1). 

 لاؿ أُبى بف كعب : مثؿ نوره فى لمب المؤمف .  
 ويقاؿ : ىو نور الرب.. والمراد نور اإليماف الذى نعمو اهلل فى لمبو.  

َ َ     كما لاؿ تعالى      ل َْهم  َلْ  اـم َِ َ ا  َف َْل اُْْهم َْهم ام فيػذا    (2) َوَ ْ  َلَْ ََيَْز

النور إذا تمكف مف القمب أيرؽ فيو .. وفػاض عمػى النػوارح .. فيػرى أثػره فػى 
 الونو والعيف ويظير فى القوؿ والعمؿ .

 ىى نور يقذفو اهلل فى لمب العبػد عمػى لػدر تضػحيتو لمػديف فالهداية :
وبيػػػذا النػػػور يميػػػز العبػػػد بػػػيف .. الخيػػػر واليػػػر .. النػػػاف  والضػػػار .. الحػػػؽ  ،

. المعػػػروؼ والمنكػػػر .. البػػػالى والفػػػانى .. العانػػػؿ وا نػػػؿ .. وبيػػػذا والباطػػػؿ .
 عمػى طريػؽ الرسػوؿ الكػريـ  النور يسيؿ عمى اإلنساف امتثاؿ أوامػر اهلل 

 وصفاتو .  وبيذا النور يوتى فى لمب اإلنساف اليقيف عمى ذات اهلل   …

                                           

 .   ٖ٘ا ي   -سورة النور   (ٔ

 . ٓٗا ي   -سورة النور   (ٕ
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النػور  ولكػف إذا فقػَد ىػذا ولذلؾ فاليدايػ  ىػى أ مػى يػا فػى خػزائف اهلل 
ونايت الظمم  فى القمب فيصػير ىػذا القمػب أعمػى فيػرى .. المعػروؼ منكػرًا .. 

 والمنكر معروفًا .. والحؽ باطاًل .. والباطؿ حقًا..
فانتكاس القمب بسػبب ضػعؼ نػور اإليمػاف واليدايػ  فػى القمػب فممػا تعػرض 

 عميو الفتف فيقبميا  ف المعاصى حنبت عنو النور . 

َنَ َك    لاؿ تعالى : َُل م َا َإْك ًْ َ ل َكلام ََِلَل ْم ْْ  َاَن َبَْر قـم  .   (1)  َو

يقػػوؿ : " تعػػرض الفػػتف عمػػى  لػػاؿ ، سػػمعت رسػػوؿ اهلل  وعػػف حذيفػػ  

القموب كالحصير عودًا عودًا فوى لمب ُأيػِربيا َنكػت فيػو ُنكتػ  سػوداي وأى لمػب 

الصػفا فػال أنكرىا ُنكتت فيو ُنكت  بيضاي حتى يصػير عمػى لمبػيف : أبػيض بمثػؿ 

كػالكوز ُمنخينػًا   (2)تضره فتن  ما دامت السػماوات وا رض وا خػر أسػود مربػادًا 

 . (4)ال يعرؼ معروفًا وال ينكر منكرًا إال ما ُأيرب مف ىواه " رواه مسمـ  (3)

وليذا كػاف مقصػد بعثػ  ا نبيػاي أف ييتػدى النػاس ، واليدايػ  درنػات لػيس 
 ليا منتيى . 

                                           

 . ٗٔا ي   -سورة المطففيف   (ٔ

ًً : أى صار كموف الرماد مف الربده  (ٕ  مربادًا

ٖ)   ًً ًً منكوسًا ًً : أى مائاًل  منخيًا

  .   ٓٛٗٔ/ ٖ -باب الفتف  -ميكاة المصابي   (ٗ
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 كؿ يوـ تزداد ىدايتيـ يومًا بعد ييـ الصالة والسالـ فى ترلىفا نبياي عم     

وكذلؾ ا تباع بقدر متابعتيـ  نبيائيـ عمييـ  . يوـ ولـ يصؿ ليدايتيـ أحد .

 .الصالة والسالـ 

 يٍ اذلذاّة ..؟  دعٌَا َتساءل .. كى حتصم أبٌبكش انصذّق 

يماف ا م  فى كفو لػر  لو وض  إيماف أبى بكر  ن  إيمػاف أبػى فى كفو وا 
لػػاؿ : خػػرج عمينػػا  ، ففػػى الحػػديث الػػذى رواه أبػػى سػػعيد الخػػدرى  بكػػر 

فى مرضو الذى مات فيو ونحف فى المسند عاصػبًا رأسػو بخرلػ   رسوؿ اهلل 
حتػػى أىػػوى نحػػو المنبػػر فاسػػتوى عميػػو واتبعنػػاه لػػاؿ : والػػذى نفسػػى بيػػده إنػػى 

عرضػػت عميػػو الػػدنيا  نظػػر إلػػى الحػػوض مػػف مقػػامى ىػػذا ثػػـ لػػاؿ : إف عبػػدًا 
وزينتيػػا فاختػػار ا خػػرة لػػاؿ : فمػػـ يفطػػف ليػػا أحػػد  يػػر أبػػى بكػػر فػػذرفت عينػػاه 

لػاؿ  فبكى ثـ لاؿ : بؿ نفديؾ بآبائنا وأمياتنػا وأنفسػنا وأموالنػا يػا رسػوؿ اهلل 
 .(1) ثـ ىبط فما لاـ عميو حتى الساع  . " رواه الدارمى 

 : خطػب رسػوؿ اهلل  لػاؿ وفى الصػحيحيف .. عػف أبػى سػعيد الخػدرى 
الناس فقاؿ : " إف عبدًا خيػره اهلل بػيف الػدنيا وبػيف مػا عنػد اهلل فاختػار مػا عنػد 

، وكػاف أبػو بكػر  فعنبنا لبكائو فكاف المخير رسوؿ اهلل  اهلل فبكى أبو بكر
أعممنا بو فقاؿ : ال تبؾ يا أبا بكر إف أمػفن النػاس عمػىن فػى صػحبتو ومالػو أبػو 

                                           

 . ٗٛٙٔ/  ٖ -باب الينرة  -لسابؽ المرن  ا  (ٔ
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خػذًا خمػياًل إلتخذتػو خمػيال ولكػف أخػوة اإلسػالـ ومودتػو ال يبقػى بكر ولو كنت مت
 . (1)فى المسند باب إال ُسد إال باب أبى بكر " 

 .. دلارا ؟! يشاد سسٌل اهلل  ففيى أبٌ بكش انصذّق 

 ف لمبو ممتما بنور اإليماف وكذلؾ فى حرب المرتديف لما عارضو بعض       
 نتػػولؼ النػػاس وفػػى ذلػػؾ يقػػوؿ عمػػر  عنػػد اليػػورى ولػػاؿ يعنػػى الصػػحاب  

ارتػػػدت العػػػرب ولػػػالوا ال نػػػؤدى الزكػػػاة ، فقػػػاؿ : لػػػو  فممػػػا لػػػبض رسػػػوؿ اهلل 
تػولؼ النػاس وارفػؽ   منعونى عقااًل لناىدتيـ عميو فقمت يا خميف  رسوؿ اهلل

بيـ ، فقاؿ  لى : أنبار فى الناىمي  وخوار فى اإلسالـ ، إنو لػد انقطػ  الػوحى 
 . (2)  ينقص الديف وأنا حى . رواه رزيفوتـ الديف ، أ

انفذ  مػر رسػوؿ  وفى رواي  عندما لاؿ أبو بكر الصديؽ  سام  بف زيد 
فقاؿ عمر : كيؼ ترسؿ ىذا النيش والعرب لد اضطربت عميؾ فقاؿ أبػو  اهلل 
:  لو لعبت الكالب بخالخيؿ نساي المدين  ما رددت نييػًا أنفػذه رسػوؿ  بكر 
عمػػػر و يػػػره إذا منعػػػوؾ الزكػػػاة فاصػػػبر عمػػػييـ فقػػػاؿ واهلل لػػػو  فقػػػاؿ لػػػو اهلل 

لقاتمتيـ عميو ، واهلل  لاتمف مػف  منعونى عقااًل كانوا يؤدونو إلى رسوؿ اهلل  

                                           

 . ٕٕٛ/ ٔ  -تاريه اإلسالـ لمذىبى   (ٔ
 

 .ٔٓٚٔ/  ٖ -ميكاة المصابي    (ٕ
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فػرؽ بػػيف الزكػػاة والصػػالة ليػػؿ ومػػ  مػػف تقاتػػؿ ..؟ لػػاؿ : وحػػدى .. حتػػى تنفػػرد 
 . (2) (1)سالفتى 

ال أف لػد يػرح اهلل صػدر أبػى ويقوؿ عمر فى ىذا المولؼ : فػواهلل مػا ىػو إ
 .(3) بكر لمقتاؿ فعرفت أنو الحؽ

لػاؿ : لمػا انتمػ  رأى الميػانريف وأنػا فػييـ  وفى رواي  أخرى عف عمػر 
اترؾ النػاس يصػموف وال يػؤدوف  حيف ارتدت العرب فقمنا يا خميف  رسوؿ اهلل 

والػذى  ر أبو بك الزكاة فإنيـ لو لد دخؿ اإليماف فى لموبيـ  لروا بيا . فقاؿ
نفسى بيده  ف أل  مف السماي أحػب إلػىن مػف أف أتػرؾ يػيئًا لاتػؿ عميػو رسػوؿ 

 . (4)إال ألاتؿ عميو فقاتؿ العرب حتى رنعوا إلى   اإلسالـ  اهلل 
لػد لػاـ فػى مقػاـ الػردة  أف أبػا بكػر الصػديؽ  :ولذلؾ يقػوؿ أحػد العممػاي 

 النيدـ الديف .  مقاـ نبى .. ولاؿ أبو ىريرة : لوال مولؼ أبى بكر
 فيػػػذا الفيػػػـ  ف نػػػور اليدايػػػ  ييػػػرؽ فػػػى لمبػػػو وكػػػاف أكثػػػر الصػػػحاب  

 نيدًا ليذا الديف ، ما ترؾ رسػوؿ اهلل  تضحي  ليذا الديف وأكثر الصحاب  
 منذ أسمـ . 

                                           

   العنؽ .سالفتى : صفح  (ٔ

 البف العربى . -العواصـ مف القواصـ   (ٕ

 يرح صحي  البخارى .  -عمدة القارئ   (ٖ
 

 . ٛٔٗ/  ٔ -حياة الصحاب    (ٗ
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لاؿ : إنى لوالؼ فى لوـ فػدعوا اهلل لعمػر  رضأ اهلل عنيمافعف ابف عباس 
خمفػػى لػػد وضػػ  مرفقػػو عمػػى منكبػػى يقػػوؿ ولػػد وضػػ  عمػػى سػػريره إذا رنػػؿ مػػف 

يرحمػػؾ اهلل إنػػى  رنػػو أف ينعمػػؾ اهلل مػػ  صػػاحبيؾ  نػػى كثيػػرًا مػػا كنػػت أسػػم  
يقػػػوؿ : كنػػػت وأبػػػو بكػػػر وعمػػػر ، وفعمػػػت وأبػػػو بكػػػر وعمػػػر ،  رسػػػوؿ   اهلل 

وانطمقت وأبو بكر وعمر ، ودخمت وأبو بكر وعمر ، وخرنت وأبػو بكػر وعمػر ، 
 . (1). " متفؽ عميو "  طالب  فالتفت فإذا عمى ابف أبى

ــ ـمََْ ل    حيػػث يقػػوؿ : وصػػدؽ اهلل  ًْ أم ــدموا فَل َ ــل َْ َـْ ــدَلإـَ ُـ م َْ َواُْــبَلإَ  َلل
ـ َلَ   َُل  ْ ِم َع اْْ َِ عنػدما سػولو رسػوؿ  وىذا حارثو بف مالػؾ .  (2)َوهَلُن اَُْْه َْ

رسػوؿ اهلل كيؼ أصبحت يا حارثػ  ؟ لػاؿ : أصػبحت مؤمنػًا بػاهلل حقػًا يػا  اهلل 
لػػاؿ : إف لكػػؿ حػػؽ حقيقػػ  فمػػا حقيقػػ  لولػػؾ ؟ لػػاؿ : عزفػػت نفسػػى  عػػف الػػدنيا 
فاسػػتوى عنػػدى ذىبيػػا بترابيػػا فوظمػػوت نيػػارى وأسػػيرت ليمػػى وكػػونى أرى عػػرش 
ربى بارزًا وكونى أرى أىؿ النن  فى النن  يتزاوروف ، وكونى أرى أىػؿ النػار فػى 

ر اهلل لمبؾ باإليماف ، عرفت فػالـز . أخرنػو  النار يتعاووف ، لاؿ : إنؾ إمرؤ نون
ابف عساكر عػف أنػس والعسػكرى فػى ا مثػاؿ وأخرنػو الننػار وابػف المبػارؾ فػى 

 . (3)الزىد 

                                           

 .  ٛٓٚٔ/  ٖ -ضائؿ أبى بكر وعمر باب ف -ميكاة المصابي    (ٔ

 . ٜٙا ي   -سورة العنكبوت   (ٕ

 . ٕٓ/  ٖ -باب حقيق  اإليماف وكمالو  -حياة الصحاب    (ٖ
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فاسػتوى عنػده ،  ورأى أف الدنيا حقيػرة، فبنور اإليماف رأى الحقائؽ ال يبي  
 ذىبيا بترابيا . 

، فكػػذلؾ ولػػذلؾ طمػػب اليدايػػ  ضػػرورى فكمػػا أف الصػػالة فػػرض إلػػى المػػوت 
طمػػب اليدايػػ  فػػرض إلػػى المػػوت ، ففػػى الصػػالة نقػػرأ الفاتحػػ  سػػبع  عيػػر مػػرة 

ًَ    يوميًا  ير النوافػؿ .. ونقرأ فييا َمقَل  ُْ ِم ٍَ اْْ دَلاَل اْص  َا ْْ  .   (1) ا

 فًا ىٌ انصشاط ادلستقْى ادلقصٌد فَ آّة انكشمية ..؟ 

   :  اهلل  ىػػو الطريػػؽ الػػذى يوصػػؿ إلػػى الننػػ  وىػػو طريػػؽ واحػػد يقػػوؿ 

ًْ َبــْ   ــ َْ فـَمَـَعــُ َق وَلكم ــ م َُ َا اْ ــَمقَل ِل  فَــلتُ َلزمََم َوب تـَُم َلزمــ ُْ ــ َامَل   م ــَبا صَل َْ َوَأُن 
َنَ  ًْ تـَمُـقم ًْ وَلهَل ََْزُْكم ًْ َوُصلكم  .   (2) َأ َل َلهَل َاَلكم

لػػػاؿ : " ضػػػرب اهلل مػػػثاًل صػػػراطًا  أف رسػػػوؿ اهلل  وعػػػف ابػػػف مسػػػعود 
ننبتى الصراط سػوراف فييمػا أبػواب مفتحػ  وعمػى ا بػواب سػتور مستقيمًا وعف 

وال تعونػوا وفػوؽ  داٍع يقػوؿ اسػتقيموا عمػى الصػراط مرخاة وعنػد رأس الصػراط 
ـن عبػػد أف يفػػت  يػػيئًا مػػف تمػػؾ ا بػػواب لػػاؿ : ويحػػؾ ال  ذلػػؾ داٍع يػػدعو كممػػا ىػػ

وأف ا بػواب تفتحو فإنؾ إف فتحتو تمنو ثـ فسره فوخبره أف الصراط ىو اإلسػالـ 
المفتح  محاـر اهلل وأف الداعى عمى رأس الصراط ىو القرآف الكريـ وأف الػداعى 

                                           

 . ٙا ي   -سورة الفاتح    (ٔ

  . ٖ٘ٔا ي   -سورة ا نعاـ  (ٕ
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مف فولو واعظ اهلل فػى لمػب كػؿ مػؤمف " . ل رواه رزيػف واإلمػاـ أحمػد وا نػرى 
 .(1)والحاكـ ولاؿ صحي  عمى يرط مسمـ ووافقو الذىبى( 

ط .. إنػو صػػراط فػانظر يػا أخػى الحبيػب بعػيف البصػيرة إلػى خطػر ىػذا الصػرا
ذا أردت أف تسير عمى ىذا الصراط فػال بػد  واحد ومستقيـ ليس فيو اعوناج ، وا 

 اىنظش فَ عيـشح اىزيِ هنجٌه قجيل ًميـف ٍشٌا ػييو ..؟ :لؾ مف

فإنيـ ىـ السبب فى ىدايتؾ فعندما يدخؿ أىؿ النن  كػؿ فػوج يػدخؿ الننػ   
كمػػا أف أىػػؿ الضػػالؿ كممػػا يسػػمـ عمػػى الػػذيف سػػبقوه  نيػػـ كػػانوا سػػببًا ليدايتػػو 

 دخمت أم  النار لعنت أختيا ل الالحق  تمعف السابق  ( . 
فمننظر فى حياة الذيف سبقونا بالنيد .. فكؿ فعؿ فعموه ، وكؿ أذى تحممػوه 
، وكؿ ني  نينوه ، لنا فيو أسوة ل ا نبياي عمييـ السالـ والصػحاب  رضػى اهلل 

 عنيـ ( . 
   َُراَط اْلم ـْ اْىِدَنا الصِّ ـْ َ ْيػِر اْلَمْ ُضػوِب َعَمػْيِي ـَ * ِصَراَط النِذيَف َأْنَعْمَت َعَمْيِي ْسَتِقي

الِّيَف    .  (0)َوال الضن

 ًيٍ ىى انزٍّ أَعى اهلل عهْيى ..؟!

                                           

 .   ٚٙ/  ٔ -باب االعتصاـ بالسن   -ميكاة المصابي    (ٔ

 .  ٚ،   ٙا يتاف  -ورة الفاتح  س  (ٕ
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    : لػػػاؿ تعػػػالى ،ىػػـ ا نبيػػػاي والرسػػػؿ والصػػػديقيف واليػػػيداي والصػػػالحيف      

ََل فَأمو  ـَ  اُْ  َل  ـَ  َوَ ْ  إمطَلعَل اَُْْه َواُْ أم ًْ  َل ًَ اُْْـهم َبَْـْ  َل َْلَلَز َ ـَع اُْـبَلإَ  أَاـَْزـ
َلَلَز َ فَل قل   ُمَ  أمْو َُل َواُْصلْلَلَلَ  َوَح إقَلَ  َواَْرَ َدا  . (1)َواْص د 

فػػووؿ سػػبب فػػى ىػػدايتنا مػػف البيػػر ىػػـ ا نبيػػاي عمػػييـ الصػػالة والسػػػالـ 
ـ وعمػى رأسػيـ أولػى العػـز مػف أنمعيف ، فينب النظر فى حيػاتيـ واإللتػداي بيػ

صموات اهلل وسػالمو عمػييـ ،  ، إبراىيـ ، موسى ، عيسى ، محمد الرسؿ ل نوح
 .  ( أنمعيف

ل ألػػؼ سػػن  إال خمسػػيف عامػػًا ( مناىػػدة وتعػػب  فػػانظر فػػى حيػػاة نػػوح 

ًْ دم   .  وميق  ْم ًْ إَـزَلْد َْ َل  َْـْ    َواـََ ـل ا  ِ فـََْـ َْ م قـَـ َبـلئ  قَلَل َ ه  هَلِّن  َدَب
 ًْ ًْ ََل اَاا َلَلـــ َا َأَصـــلوَلَز م ًْ َلَزْمـــ َْمـــ ـــَ   ًْ َلمَـْ عَل تـم م َْ ـــل َدَبـــ َِ ُْ هَلب فَلـــ َا ا  ِ َوهَلِّن  كم
َ ـل ا   ًْ لَل تـم م َْ ُ هَلِّن  َدَبـ ًْ َوَأَصـَ وا َواْأـَمْك َـ موا اْأـمَلْكَ ل ا  ِ ُثم َْا  َلَ لوـَ م َواْأمَـْ َر

ًْ َوَأْأـــ َ  َْـمــ ُ هَلِّن  أَْبَْْ ـــ م  ًْ هَلْأـــ َا ا  ِ ُثم َْـمــ وكػػػـ اللػػػى مػػػف اإليػػػذاي   (2)ْ  م 

 واالستيزاي والسخري  . 
كـ اللى مف النمرود ومف لومو ألقػوه فػى النػار  وانظر فى حياة إبراىيـ 

وأمػػره بتركػػو ىػػو  -  –وابػػتاله اهلل بتػػرؾ وطنػػو وأمػػره بػػذب  ولػػده إسػػماعيؿ 

                                           

 . ٜٙا ي   -سورة النساي   (ٔ

 . ٜ: ٘ا يات  -سورة نوح   (ٕ
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 مػر سػيد الخمػؽ محمػد خمػياًل وأ وأمو بػواٍد  يػر ذى زرٍع حتػى اتخػذه اهلل 

ًَ َكــلَن أمُ ــا  قَلاَلمــل  َلُْــهَل َح َل عــل  وَلَْ إَــزم    باتبػػاع ممتػػو ، لػػاؿ تعػػالى َْل  ــ َا هَلُن هَلوـْ
 ِ ًَ ـــَمقَل  ُْ ٍَ  م ـــ َا َم هَلََل صَل ـــَدا َم َوَْ ـــهَل اْلَمَ ـــل َِل ـــلكَل ا  لَاـْزم َِ ْرـــ َلكَلَ  ِ  ِم ـــَ  اْْ  َل

ـــَ ا  َوهَلاُـــهم  َُ َم ََل اْـــَداـَْ ل َح َ ـــل ـــل  َواتـَ ـْ  َ ُ أَْوَح ـْ ـــَ  اُْصـــلْلَلَلَ  ِ ُثم َِل ـــَ ََل َْ ََل اآلاَل
ِمْر َلكَل  ًَ َح َل عل  َوَ ل َكلَن  َلَ  اْْ َْل  َُْا هَلوـْ َا وأمػر أمتػو .   (1)هَلَْْ َز َأنَل اتُ َلْع  َل

َْل ً  باتباعػػو لػػاؿ تعػػالى ــ َا ــَ ِا ََل هَلوـْ َُ َِ َح ََ ًْ أمْأــ ــ ، ولػػاؿ   (2)قَــْد َكلاَــْ  َْكم

ـــــهم َوََْقـــــدَل َوَ ـــــ   تعػػػػػالى َُ ًَ هَلب َ ـــــْ  َأـــــعَلَه اـَْع َْل  ـــــ َا ُْـــــاَل هَلوـْ ْ  إـَْ َغـــــبم َبـــــْ   َل
ـَ  اُْصـلْلَلَل َ  َِل َ ََل َْ َم ََل اَْداـَْ ل َوهَلاُهم ََل اآلاَل َ ل :  ربػوولػاؿ عنػو    (3) اْصَطَع ـْ

   ُّ ًَ اُْـــبَل  َو َْل  ـــ َا بػػػذؿ نفسػػػو لمنيػػػراف ، ومالػػػو لمضػػػيفاف ، وولػػػده    (4) َوهَلوـْ

 اف .. لذلؾ سمى خميؿ الرحمف . لمقرب
كـ اللى مف فرعوف ومػف لػاروف عمييمػا  وانظر إلى حياة النبى موسى 

 المعن  ومف بنى إسرائيؿ وما آذوه بو وناىد فى اهلل يديد المناىدة .. 

                                           

 . ٖٕٔ:  ٕٓٔا يات  -سورة النحؿ   (ٔ

 . ٗا ي   -ة الممتحن  سور   (ٕ

 . ٖٓٔا ي   -سورة البقرة   (ٖ

 . ٖٚا ي   -سورة الننـ   (ٗ
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وصبره عمى لومو واحتمالو ا ذى منيـ  وانظر إلى حياة سيدنا عيسى      
 الذيف كفروا وانتقـ مف أعدائو.  إليو وطيره مف حتى رفعو اهلل 

ذا نظرت إلى حياة النبػى محمػد       وتوممػت سػيرتو مػ  لومػو وصػبره فػى  وا 
مػػف   ف ا حػػواؿ عميػػواهلل واحتمالػػو مػػف ا ذى مػػا لػػـ يحتممػػو نبػػى لبمػػو وتمػػو

لامتو فى وطنو وظعنو عنػو وتركػو  سمـ وحرب ، وأمف وخوؼ ، و نى وفقر ، وا 
ليائػو بػيف يديػو ، وأذى الكفػار لػو ، وطػرده مػف بمػده مكػ  هلل ، ولتؿ أحبابػو وأو 

وىػػى أحػػب الػػبالد إليػػو ، وألقػػى فػػرث النػػذور عمػػى رأسػػو وىػػو سػػاند يصػػمى ، 
ودميت لدماه يوـ الطائؼ وخػرج مػف عنػدىـ ىائمػًا عمػى ونيػو ولػـ يسػتفؽ إال 

، وما استطاع أف يدخؿ مك  إال فػى نػوار كػافر ل المطعػـ بػف (1)بقرف الثعالب  
ى ( ، وفى  زوة أحد يػ  رأسػو وكسػرت رباعيتػو ودخمػت حمقػ  الم فػر فػى عد

ل أسػد اهلل ( .. وأوذى بسػائر أنػواع ا ذى مػف  وننتو ، ولتؿ عمػو الحمػزة  
القوؿ والفعؿ .. وُلقِّب بوحقر ا لقػاب كالسػحر والكػذب واالفتػراي والبيتػاف تنابػذًا 

يػؤذ نبػى مثممػا أوذى وفػى  فمػـ ..  وىو صابر عمػى أمػر اهلل يػدعو إلػى اهلل 
: " لقد أخفػت فػى اهلل  ذلؾ روى عف أنس رضى اهلل عنو لاؿ لاؿ رسوؿ اهلل 

ومػػا يخػػاؼ أحػػد ولقػػد أوذيػػت فػػى اهلل لػػـ يػػؤذى أحػػد " ل أخرنػػو أحمػػد والترمػػذى 
ولـ يحتمؿ أحد فػى اهلل  (2)وابف حباف ولاؿ الترمذى ىذا حديث حسف صحي  ( 

                                           

 ىو الموض  الذى يحـر منو الحناج والمعتمروف القادموف مف ناحي  الطائؼ .  (ٔ

    .   ٗٙٗٔ/  ٖ –باب فضؿ الفقراي  –كتاب الرلاؽ  –ميكاة المصابي   (ٕ
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نبى ما أعطيو فرف  لو ذكره ولرف اسمو باسػمو ، ولذلؾ لـ يعط   ما احتممو 
   :كما لاؿ حساف بف ثابت 

 وضـ اإللو اسـ النبى إلى اسمو
 ويػػػؽ لو مف اسمو لينمو

 إذ لاؿ المؤذف فى الخمس أييُد         
 (1) فذو العرش محموٌد وىذا محمٌد        

ظميػػـ عنػػده ونعمػػو سػػيد المرسػػميف كميػػـ ، ونعمػػو ألػػرب الخمػػؽ إليػػو وأع     
ناىًا وأسمعيـ عنده يفاع  كانت تمػؾ المحػف واالبػتالي عػيف كرامتػو وزاده بيػا 

 –مقاـ اليػفاع   –يرفًا وفضاًل ورفعو بيا إلى أعمى المقامات ل مقاـ اإلسراي  
وىذا حاؿ ورثتػو مػف بعػده فػإذا أردت اليدايػ   (2)مقاـ التحدى (  –مقاـ الدعوة 

بياي والمرسميف عمييـ نميعًا الصػػػالة والسػالـ.. فانعؿ حياتؾ يبيي  بحياة ا ن

َْ  لاؿ تعالى  ًم اقْـَمدَل ْم ََْد  اُْْهم فَ َل مَدا َلَلَز اُْبَلإَ    .   (3)  أمْو

                                           

 . ٔٓ٘/  ٔ -لعباد سبؿ اليدى والرياد فى سيرة خير ا  (ٔ
 

َل َْْ     لاؿ تعالى:  مقام اإلسراء  (ٕ  . (ٔا ي  -سورة االسراي ل   أمْ َ لَن اُْبَل  َأْأَ   وَلَزْ دَل
  فػى حػديث اليػفاع  الطويػؿ الػذى رواه اإلمػاـ مسػمـ عػف أنػس بػف مالػؾ : مقام الشفااة    

عبػدًا  ىنػاكـ ولكػف أئتػوا محمػدًا .. فيوتوف عيسػى روح اهلل وكممتػو فيقػوؿ لسػت  عف  النبى 
 ( .   ٚ٘/  ٖ –لد  فر لو ما تقدـ مف ذنبو وما توخر .. ل صحي  مسمـ بيرح النووى 

ل قَلَم َبْ دم اُْْهَل َإْدبمََم  لاؿ تعالى  : مقام الدةوة    ُِ  ( . ٜٔمف ا ي  –ل سورة النػف   َوأَاُهم َْ

ْ َلــهَل َوهَلْن كمْ ـ لػاؿ تعػػالى  : مقفام الحدففد     ََ ََ   ـْ   َل ــ ُم َا وَل ُـل اـَُزَْْ ــل َبَْـر َبْ ــدَلاَل فَـْأتم ًْ ََل  َإْــَب اَل مم
ًْ َصلدَلقَل َ  ًْ  َلْ  دمونَل اُْْهَل هَلْن كمْ مم َُكم َ َدا ِم َا   . (ٖٕا ي   –ل سورة البقرة   َواْدبم

 .   ٜٓا ي   -سورة ا نعاـ   (ٖ
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أبػو  ف بعػده ، انظػر فػى حيػاة الصػديؽنميعًا م وعميؾ بحياة ا تباع      
  بػػف بكػػر وعمػػر الفػػاروؽ ، عثمػػاف ذو النػػوريف ، عمػػى كػػـر اهلل ونيػػو ، طمحػػ

عبيػػد اهلل ، الزبيػػر بػػف العػػواـ ، سػػعد بػػف أبػػى ولػػاص ، سػػعيد بػػف زيػػد ، عبػػد 
  وبػػالى الصػػحاب  الكػػراـ (1)  الػػرحمف بػػف عػػوؼ ، أبػػى عبيػػدة بػػف النػػراح..

 أنمعيف .. 

َ ــللَل َلإَ  َوالَْاَصــل َل َواُْــبَلإَ    لػػاؿ تعػػالى       ِم ــَ  اْْ ََن  َل ََن اَلُوْمــ ــلوَلقم ُُ َواْ
 ًْ ًْ َل ُـلَ  َ ْـ َل   اتـُ َـزمَْم َْـم َا َبْ ـهم َوأََبـُد  ًْ َوَ ضمـ َ  اُْْـهم َبـ ـْ م لَن َ ضَل َُ وَلإَلْح

َْنم اَْْز َل ً      (2) َ ْمَـَ ل الَاـَْ ل م َالَلدَلإَ  فَل َ ل أَوَدا  َاَلَز اَْْع
فمػػنيـ مػػف لطعػػت يػػداه مثػػؿ نعفػػر الطيػػار ، ومػػنيـ مػػف بقػػر بطنػػو ولطعػػت 

سد اهلل ، ومنيـ مف ندع أنفو وأذنو مثؿ عبد اهلل بف أذناه ومثؿ بو مثؿ حمزة أ
ذا  نحش ، ومنيـ مف طعػف أكثػر مػف سػبعيف طعنػو مثػؿ أنػس بػف النضػر .. وا 

 أردت االستزادة فارن  إلى التاريه اإلسالمى فستند الكثير والكثير ..
فكميـ أوذوا وتحمموا وابتموا وصبروا مف أنؿ الػديف وتركػوا ا وطػاف وترممػت 

 .   وُيتمت أوالدىـ وىـ فى طريقيـ لنير ديف اهلل نسائيـ 

                                           

 العيرة المبيروف بالنن  .  (ٔ

 . ٓٓٔا ي   -ب  سورة التو   (ٕ
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ٍَ اُْــــبَلإَ    فػػػإذا أردت اليدايػػػ  فعميػػػؾ بطػػػػريقيـ ال بطريػػػؽ  يػػػرىـ  ـــ َا صَل
ًْ َوب اُْرــــلْ  َ  ــــَهَل َبَْــــْ  َل ْ رم َِ ًْ َغــــْ َل اْْ ــــَ  َبَْــــْ  َل ِْ ال بطريػػػػؽ .   (1) أَاـَْز

 ـ النصارى. الم ضوب عمييـ .. وىـ الييود ، وال بطريؽ الضاليف ..وى
ذا رأيػػت تنارتػػؾ  فػػإذا رأيػػت مالػػؾ يػػنقص ، ومػػاليـ يزيػػد .. فػػال تحػػزف .. وا 
تنقص ، وتنارتيـ تزداد .. فػال تحػزف .. مػثميـ مثػؿ لػاروف وفرعػوف وأبػى بػف 
خمؼ وأبػى نيػؿ .. و يػرىـ مػف الييػود والنصػارى فػى كػؿ زمػاف ومكػاف .. فػال 

 .  تحزف ومعؾ فاتح  الكتاب

ًَ  ِ ب   قاال  عااالل         َِ َــلِّنَل َواْْقمــْ اَن اَْْز َلــ  ــَ  اْْ َوََْقــْد اتـَ ـْ َــلَك َأــْ زل   َل
ــْض  ًْ َواْاعَل ًْ َوب َ ْــَزْن َبَْــْ  َل ــ ـْ م ََتمــُدُن َب ـْ َـْ ــَز هَلََل َ ــل َ مُـْزَ ــل وَلــهَل أَْنَوالــل   َل

ْؤ َل َل َ  ِم  .  (2) َلَ لَحَز َلْْ

الة كؿ يوـ سبع  عيػرة مػرة ولقد سميت بالسب  المثانى  نيا تُثنى فى الص
 فى الفرائض وكذلؾ فى النوافؿ فى كؿ ركع   ف أمر اليداي  أمر عظيـ.

 

 ، .. انهيى اىذَا انصشاط ادلستقْى، .. 

                                           

 . ٚا يو  –سورة الفاتح    (ٔ

 . ٛٛ،  ٚٛا يتاف  -سورة الحنر   (ٕ
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 ٍيبديِ اذلذايخ

 :"  النيار"  : أًل يْذاٌ 

َْ َل  َْــْ        لػػاؿ تعػػالى : مخبػػرًا عػػف نػػوح       ــ َْ م قـَ َقــلَل َ ه  هَلِّن  َدَبــ
ــُد ـ  م ِ    لحبيبػػو محمػػد المصػػطفى  ولػػاؿ اهلل    (1) ل ا  َواـََ ــ ِم إَــل أَإـََ ــل اْْ

ِمْ  ِ َوب ََتْـ مْ   ْْ ـْ  ِ َواَْ ْلـَز فَـل ًْ فَأَْابَلْ  ِ َوَ ُوَز َفَك ـ ْ  ِ َو َلَ لوَـَز َفَط   قم
َمْك َل م ِ َوَلَ و َز فَلْصبَلْ  ُْ  .   (2) َت

يـ الذى ينتظرؾ ، لـ لمنيػد والتعػب والكػد وعظػـ .. لـ لامر العظ قى فأَزس     

ربؾ وخصو بالتمنيد والتقديس وأفرده بالعظم   والكبريػاي فمػيس ىنػاؾ مػف ىػو 
ال ُيرى إال  اديًا أو رائحػًا يقػوؿ  ولذلؾ كاف رسوؿ اهلل  (3) أكبر مف اهلل تعالى

 لمناس .. لولوا ال إلو إال اهلل تفمحوا .. 

                                           

 . ٘ا ي   -سورة نوح   (ٔ

 ٚ: ٔا يات  -سورة المدثر   (ٕ

 . ٖٚٗ/  ٖ –صفوة التفاسير   (ٖ
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.. اطػػوى  نزلػػت ىػػذه ا يػػات لػػاؿ المصػػطفى الكػػريـ  ولػػد ليػػؿ أنػػو لمػػا أ     
دائػـ الفكػرة ،  الفراش يا خدين  ، فقد انتيى عيد الراح  .. وكاف رسوؿ اهلل 

 (1).. متواصؿ ا حزاف ، ليس لو راح  

ََلإ       ولاؿ اهلل تعالى لنبيو        . (2)  هَلُن ََْز ََل اْ ُـَ ل َل َأْ  ل  َم

واتباعػػو ولكػػف يسػػب  فػػى  ا نيػػر يسػػب  فيػػو رسػػوؿ اهلل  فمكػػ  لػػيس فييػػ     
لمػػوب الخمػػؽ يكمميػػـ عػػف عظمػػ  اهلل ولدرتػػو وأسػػمائو وصػػفاتو وبػػره وعطفػػو 

 ونوده وكرمو وعف اليوـ ا خر والنن  والنار .. 
فالداعى مثؿ الساب  فى النير فالذى يسب  فى النير ال ي فؿ دليق  واحدة      

 إلى اهلل . عف الدعوة وكذلؾ الرسوؿ 

 :الميؿ :  ادلْذاٌ انثاََ 

َْ هَلب َقَلــ    ِ اَلْصــَعهم أَوَل     لػػاؿ اهلل تعػػالى      ًَل اُْْْ ــ ْم  ِ قمــ ــ ُز   ِم إَــل أَإـََ ــل اْْ
َْل اْْقمـْ اَن تـَـْ تَل    ِ هَلاُـل َأـ ـمْْقَل  َبَْْ ـَز  ْ هم َقَل    ِ أَْو نَلْد َبَْْ هَل َوَ ت  ااـْقمْص  َل

ــ     َْب   َقَل ــ ََمم قَلــ    ِ هَلُن َْــَز ََل  قـَ ــ ــَد َوْملــل  َوأَقْـ َِ ــَ  َأ َْل َْل  ــَلَا اُْْْ ــ َِل ِ هَلُن اَل
ََلإ     .    (3) اْ ُـَ ل َل َأْ  ل  َم

                                           

 الترمذى فى اليمائؿ .  (ٔ

 . ٚا ي   -سورة المزمؿ   (ٕ

   .   ٚ:  ٔا يات  -سورة  المزمؿ  (ٖ
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يػدعوه نػال وعػال  أف يقوـ فػى الميػؿ بػيف يػدى اهلل  أمر نبيو  فاهلل      

َْل هَلُن اَ   ينػزؿ رحمتػو عمػػى عبػاده الػذيف يقػػـو بػدعوتيـ فػػى النيػار  ـَلَا اُْْْ ــ َِل ل
ََمم قَل     َد َوْملل  َوأَقْـ َِ َ  َأ لذلؾ فقياـ الميؿ يّقوـ المساف أثنػاي الػدعوة    (1)  َْل

 فى النيار . 
كانوا يسارعوف فى امتثاؿ أوامػر اهلل  ورضى اهلل عف صحاب  رسوؿ اهلل      

  حتػػى ذكػػرىـ اهلل .. فػػى لػػرآف يتمػػى إلػػى يػػوـ الػػديف    َا َقَلــ ــَ  َكــلام      َل
ــمَـْ عَل مون ُْ ًْ َإ ــ ْم ََن ِ َووَللَلْأــَ ل َل  زمــ َِ َْل َ ــل إـَْ  فػػى   اهللولػػاؿ ،    (2)اُْْْ ــ

فــــل     موضػػػػ  آخػػػػر َْ ًْ َا ــــ ََن َ وـُ م عَل إَــــْدبم َرــــللَل َِ ًْ َبــــ َل اْْ َوـم م َّ لم مــــ ــــل َِ تـََم
ََن  ًْ إـمْ عَلقم ْم ُل َ َنقْـَ ل زل  َواَل َِ  .   (3)َوَم

صػػالة الفنػػر فممػػا انفتػػؿ عػػف  : صػػميت مػػ  عمػػى  وعػػف أبػػى أراكػػ  يقػػوؿ     
يمينو مكث كوف عميو كآب  حتى إذا كانت اليمس عمى حائط المسند ليػد رمػ  

فممػػا أرى  صػػمى ركعتػػيف ثػػـ لمػػب يػػده فقػػاؿ : واهلل لقػػد رأيػػت أصػػحاب محمػػد 
اليوـ ييئًا ييبييـ ، لقد كانوا يصبحوف صفرًا يعثًا  برًا ، بيف أعيػنيـ كومثػاؿ 

لمعػػزى ، لػػد بػػاتوا هلل سػػند .. ليػػاـ .. يتمػػوف كتػػاب اهلل يتراوحػػوف بػػيف ركػػب ا

                                           

 . ٙا ي   -سورة  المزمؿ   (ٔ

 . ٛٔ، ٚٔا يتاف  –سورة الذاريات   (ٕ

 . ٙٔا ي   -سورة السندة   (ٖ
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نباىيـ وألداميـ فإذا أصبحوا فذكروا اهلل مادوا كما يميد اليػنر فػى يػوـ الػري  
ىممت أعينيـ حتى تبؿ ثيابيـ واهلل فكوف القوـ باتوا  افميف ثـ نيػض فمػا رؤى 

 الفاسؽ . ل أخرنو ابف أبػى بعد ذلؾ مفترًا يضحؾ حتى لتمو ابف ممنـ عدو اهلل
 . (1)الدنيا ( 
بؿ إف ا مػر ازداد وضػوحًا إلػى أف يػيد بػو أعػدائيـ بػونيـ يقومػوف الميػؿ      

 ( والفضؿ ما ييد بو ا عداي فرساف بالنيار ورىباف بالميؿويصوموف النيار ل 

  . 

 :  الدعاي فى كؿ ولت وكؿ حيف:  ادلْذاٌ انثانث 

فَـــإَلَاا فـََ ْغـــَ  فَلْاَصـــْب ِ َوهَلََل َ وـ ــَز    وحبيبػػػو لنبيػػػو  يقػػػوؿ اهلل      
 سػورة الضػحى أى فار ب إلى اهلل فى الدعاي بعد أف لاؿ عنو فػى  (2) فَلْ َغبْ 

   ْ ـــاَل َ و ـــَز َفَ ـــد َِ ـــدموا فَل َ ـــل   ولػػػاؿ اهلل   (3)َوأَُ ـــل وَل َلْز َْ َواُْـــبَلإَ  َلل
ًْ أم ـمََْ ل َوهَلُن ا َُل َل َ َْ َـْ دَلإـَ ُـ م  ْ ِم َع اْْ َِ  .   (4) َُْْه َْ

مًعهَ انذاعَ أٌ :

                                           

 . ٜٔ/  ٔ –الكراـ رضى اهلل عنيـ باب ا ثار فى صف  الصحاب   –حياة الصحاب    (ٔ

 . ٛ،  ٚا يتاف  -سورة اليرح   (ٕ

 . ٔٔا ي   -سورة الضحى   (ٖ

 . ٜٙي  ا  -سورة العنكبوت   (ٗ
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  . يدعو حتى تتنزؿ اليداي  عمى المدعو 
  يدعو فى سبيؿ اهلل حتى يموت المدعول كما حدث مػ  عػـ النبػى  أبػو

 يستمر فى الدعوة حتى الموت . .. وأفطالب(
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 ٍِ 

 ػالٍبد اذلذايخ 

ــْ      لقػػوؿ الحػػؽ(  جهاادللطلعاا، ، الاباال ا ، ال)  : اَشررشاذ انصررذس (1 َِ َف
  ولحديث ابف مسعود   (1) إم َلدَل اُْْهم َأْن إـَْ دَلإَهم َإْر َْح َصْدَ َم َلإلَلْأ مَل 

ــــْ  إـمـــ َلدَل اُْْــــهم َأْن إـَْ دَلإَــــهم َإْرــــ َْح َصــــْدَ َم     لػػػػاؿ تػػػػال رسػػػػوؿ اهلل َِ َف
  " ، إف النػػور إذا دخػػؿ الصػػدر انفسػػ"   فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل   َلإلَلْأــ مَل 

يعػرؼ بػو ..؟   لػاؿ : " نعػـ  (2)ىػؿ لتمػؾ مػف عمػـ  !    فقيؿ يا رسوؿ اهلل 
.. التنافى عػف دار ال ػرور ، واإلنابػ  إلػى دار الخمػود ، واالسػتعداد لممػوت 

 .(3) لبؿ نزولو " ل رواه البييقى فى يعب اإليماف (

 

إْــَب فَل ــهَل اَل ِ َاَْـلـَز اْْكَلمَــلهم ب  َ    يقػػوؿ اهلل ًخررٌد امعًررال :    (2
ُـــــل  ََن اُْصـــــ ََ َواَل ـــــ ِم ََن وَللَْْ ْ ـــــبَل َوإمقَل  ـــــَ  ِ اُْـــــبَلإَ  إـمْؤ َل مـــــ ُمقَل ِم ـــــد   َلْْ ْم

                                           

 . ٕ٘ا ي   -سورة ا نعاـ   (ٔ

 أى عالم  .  (ٕ

 . ٔٗٗٔ/  ٖ  -كتاب الرلاؽ  -ي   ميكاة المصاب  (ٖ
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ـْ  قـَْ َلـَز  َل أمْازَلَل هَلَْْ َز َوَ ل أمْازَلَل  َل ََن  َل ََن ِ َواُْبَلإَ  إـمْؤ َل م ًْ إـمْ عَلقم ْم َ َنقْـَ ل
ـــد ْم َلَلـــَز َبَْـــر  ََن ِ أمْو َقَل مـــ ًْ إم ـــ ْم َ ََل  ًم َووَلـــلآلاَل ـــ ْم َلَلـــَز  ًْ َوأمْو ـــْ  َ ِ َلـــ     َل

َنَ  ْعَل م ِم  .   (1) اْْ
فمينظػػر كػػٌؿ منػػا إلػػى نفسػػو .. ويوانػػو نفسػػو بالحقيقػػ  .. لػػو كنػػا مصػػدليف      

ـل و    : لقدمنا دنيانا ُ ْخَرانا .. ولقدمنا ُأْخَرانا عمى دنيانا .. لاؿ تعػالى َِ َِل فَل  اوـْمَـ
ــــَ ََ وَ  ــــل اتَــــلَك اُْْــــهم اْــــُداَ  اآلاَل َِ ــــْ  َك َُل ــــَ  اْــــَداـَْ ل َوَأْح ــــ َ َز  َل ب تـَــــْ َس َاصَل

ـــــــلَد ََل اَلْ  َل هَلُن اُْْـــــــَه ب  مَلـــــــَب  َُ َِل اَْْع ـــــــَ  اُْْـــــــهم هَلَْْ ـــــــَز َوب تـَْ ـــــــ َُ َأْح
دَلإ َ  َُل ْع ِم  .  (0)اْْ

ََن اُْـــبَلإَ    : لػػػاؿ تعػػػالى..  فعالمةةةت الخقةةةذَح الخ ةةةحُت      ْؤ َل مـــ ِم هَلَُّنَــل اْْ
َا وَللُْْــ َْل اَ  مــ ًْ ََل َأــ َل  ــ َل َُل ًْ َوأَاـْعم َْلَل ََا ــدموا وَلــَأْ  َْ َا َوَلل ــلوم ُ َلَْ إـَْ َت َلهَل ُثم ــ هَل َوَ أم

َنَ  ًم اُْصلدَلقم ْم َلَلَز   .  (0) اُْْهَل أمْو

  :َقىل العلماء 

كمما ضعؼ اإليماف .. ضعؼ العمؿ الصال  ، ولو ضعؼ أكثر يتولؼ       
أف ناسًا  أبى سعيد الخدرى  العمؿ الصال  كما فى حديث اليفاع  .. عف

نعـ " ىؿ  ىؿ نرى ربنا يوـ القيام  ؟ لاؿ رسوؿ اهلل  لالوا يا رسوؿ اهلل  
                                           

 . ٘:  ٔا يات  -سورة البقرة   (ٔ

 ا ي   –سورة القصص   (ٕ

 . ٘ٔا ي   -سورة الحنرات   (ٖ
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تضاروف فى رؤي  اليمس بالظييرة صحوًا ليس معيا سحاب ؟ وىؿ تضاروف 
فى رؤي  القمر ليم  البدر صحوًا ليس فييا سحاب ؟ لالوا : ال يا رسوؿ اهلل 

اهلل يوـ القيام  إال كما تضاروف فى رؤي  أحدىما إذا لاؿ ما تضروف فى رؤي  
بد كاف يوـ القيام  أذف مؤذف ليتب  كؿ أم  ما كانت تعبد فال يبقى أحد كاف يع

إال يتسالطوف فى النار حتى إذا لـ يبؽ إال مف   ير اهلل مف ا صناـ وا نصاب
وف ؟ يتب  كؿ كاف يعبد اهلل مف بر وفانر أتاىـ رب العالميف فقاؿ فماذا تنظر 

أم  ما كانت تعبد لالوا     يا ربنا فارلنا الناس فى الدنيا أفقر ما كنا إلييـ ولـ 
 نصاحبيـ . 

.. فيقولػػوف : ىنػػا مكاننػػا حتػػى يوتينػػا ربنػػا فػػإذا  وفػػى روايػػ  أبػػى ىريػػرة      
نػػاي ربنػػا عرفنػػاه . وفػػى روايػػ  أبػػى سػػعيد : .. فيقػػوؿ ىػػؿ بيػػنكـ وبينػػو آيػػ  

ولػوف : نعػـ فيكيػؼ عػف سػاؽ فػال يبقػى مػف كػاف يسػند هلل مػف تعرفونو ؟ فيق
تمقاي نفسو إال أذف اهلل بالسنود وال يبقى مف كػاف يسػند اتقػاي وريػاي إال نعػؿ 
اهلل ظيػػره طبقػػ  واحػػدة ، كممػػا أراد أف يسػػند خػػر عمػػى لفػػاه ثػػـ يضػػرب النسػػر 

طػرؼ عمى نينـ وتحؿ اليفاع  ويقولوف : الميـ سمـ .. سمـ فيمر المؤمنوف ك
العيف وكالبرؽ وكالري  وكالطير وكوناويد الخيؿ والركاب فناِج مسػمـ ومخػدوش 

فػػى نػػار نػػنيـ حتػػى إذا خمػػص المؤمنػػوف مػػف النػػار ، فػػو  (1)مرسػػؿ ومكػػدوس 
الػػذى نفسػػى بيػػده مػػا مػػف أحػػد مػػنكـ بويػػد منايػػدة فػػى الحػػؽ لػػد تبػػيف لكػػـ مػػف 

وف : ربنا كانوا يصػوموف المؤمنيف هلل يوـ القيام  إلخوانيـ الذيف فى النار يقول

                                           

نػػاٍج ومكػػردس فػػى وفػػى روايػػ  لمسػػمـ عػػف حذيفػػ  وأبػػى ىريػػرة رضػػى اهلل عنيمػػا .. فمخػػدوٍؽ   (ٔ
 ( . ٓٙ٘ٔ/ٖ –باب الحوض واليفاع   –ميكاة المصابي  النار .. ل 
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معنا ويصموف ويحنوف فيقاؿ ليـ أخرنوا مف عػرفتـ فتحػـر صػورىـ عمػى النػار 
فيخرنوف خمقًا كثيرًا ثـ يقولوف ربنا مػا بقػى فييػا أحػد ممػف أمرتنػا بػو فيقػوؿ : 
ارنعوا فمف وندتـ فى لمبو مثقاؿ دينار مف خير فوخرنوه فيخرنػوف خمقػًا كثيػرًا 

ونػػدتـ فػػى لمبػػو مثقػػاؿ نصػػؼ دينػػار مػػف خيػػر فػػوخرنوه ثػػـ يقػػوؿ ارنعػػوا فمػػف 
فيخرنوف خمقًا كثيرًا ثػـ يقػوؿ ارنعػوا فمػف ونػدتـ فػى لمبػو مثقػاؿ ذرة مػف خيػر 
فػػوخرنوه فيخرنػػوف خمقػػًا كثيػػرًا ثػػـ يقولػػوف : ربنػػا لػػـ نػػذر فييػػا خيػػرًا فيقػػوؿ اهلل 
ف يػػفعت المالئكػػ  ويػػف  النبيػػوف ويػػف  المؤمنػػوف ولػػـ يبػػؽ إال أرحػػـ الػػراحمي

لد عادوا حممػًا   مل يؼَيٌا خرياً قظفيقبض لبض  مف النار فيخرج منيا لومًا 
فيمقييـ فى نير فى أفواه النن  يقاؿ لو نير الحياة فيخرنػوف كمػا تخػرج الحبػ  
مف حميؿ السيؿ فيخرنوف كالمؤلؤ فى رلػابيـ الخػواتـ فيقػوؿ أىػؿ الننػ  ىػؤالي 

 ، ًال خــري قــذٌٍه يــٌه     ثغــري ػَــو ػَعتقػػاي الػػرحمف أدخميػػـ الننػػ  .. 
  (1)فيقاؿ ليـ لكـ ما رأيتـ ومثمو معو .  متفؽ عميو 

ومػػػف ىنػػػا نفيػػػـ أنػػػو .. إذا ضػػػعؼ نػػػور اإليمػػػاف فػػػى القمػػػب يكػػػوف مثػػػؿ      
المصباح الذى فى الحنرة إذا كانت إضايتو ضعيف  فيػو ال يقضػى عمػى نميػ  

إال مػف  ـ لدى المسػمميفماف المونود اليو الظممات التى فى الحنرة ، وكذلؾ اإلي
رحـ ربى وعصـ ..!! مثؿ المريض الذى نقؿ إلى  رف  اإلنعاش فيػو فػى حيػاة 

 ولكف ألرب منيا إلى الموت . 
واإليمػػاف الضػػعيؼ البػػد لػػو مػػف التضػػحي  فػػى سػػبيؿ اهلل ولػػذلؾ مقصػػود      

أف يتقوى اإليماف واليقػيف .. فػوعمى يػعب  مػف يػعب  الخروج فى سبيؿ اهلل 

                                           

 ٔ٘٘ٔ/  ٖ  -باب الحوض واليفاع   –ميكاة المصابي    (ٔ
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ف ىى .. ال إلو  إال اهلل محمٌد رسوؿ اهلل .. إذا صحت فى القمػب صػ  مػا اإليما
ذا ضعفت فى القمب ضعؼ ما بعدىا مف اليعب.   بعدىا مف اليعب وا 

* * * * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اىذػٌح 
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 اإلميبُ  ًعييخ

أمر  يبى  ير ممموس .. و ير مرئى .. وىو التصديؽ واليقيف  : بُــاإلمي

" اإليمػػاف .. : بقولػػو  مموسػػ  .. ولػػد عرفػػو الرسػػوؿ بػػا مور ال يبيػػ   يػػر الم
أف تؤمف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوـ ا خر وتؤمف بالقدر خيػره ويػره .. 

 .   (1)عف عمر بف الخطاب (   -" ل رواه مسمـ 

 –وبمػػا أف اإليمػػاف  يػػر مممػػوس وميػػاىد .. فػػاهلل مػػا لبػػؿ إيمػػاف فرعػػوف      
ال يقبػػؿ إيمػػاف آخػػر الزمػػاف عنػػدما   ا يػػات ، واهلل عنػػدما رأى –عميػػو المعنػػ  

 اله ( .  … تظير ا يات لطموع اليمس مف م ربيا ، خروج الداب  

 ونكٍ كيف أؤيٍ بشئ مل أراِ ..؟ س : 

ىػػػى وسػػػيم  اإليمػػػاف .. فيػػػذا حصػػػيف الخزاعػػػى والػػػد عمػػػراف بػػػف  : انرررذعٌ  

فػػى  ـ محمػػد الحصػػيف وكانػػت لػػريش تعظمػػو وُتنمػػو .. فطمبػػت منػػو أف يكمػػ
يذكرىا فنػاي حصػيف ومعػو لػريش حتػى نمسػوا لريبػًا  آليتيا فقد كاف محمد 

لػاؿ : أوسػعوا لميػيه فقػاؿ حصػيف ..  مػا  فمما رآه النبػى  مف باب النبى 
                                           

 باب المرالب  . -رياض الصالحيف   (ٔ
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ىذا الذى بم نا عنؾ ؟ أنؾ تيتـ آليتنا .. فقاؿ : يا حصيف .. كـ تعبػد مػف إلػو 
ي . فقػاؿ : فػإذا أصػابؾ الضػر فمػف ؟ لاؿ : سػبعًا فػى ا رض وواحػد فػى السػما

تػػدعو ؟ لػػاؿ الػػذى فػػى السػػماي ، لػػاؿ : فػػإذا ىمػػؾ المػػاؿ .. فمػػف تػػدعو ؟ لػػاؿ: 
: فيسػتنيب لػؾ وحػده وتيػركيـ معػو يػا حصػيف ..  الذى فى السػماي . لػاؿ 

أسمـ تسمـ .. فوسمـ فقػاـ إليػو ولػده عمػراف فقبػؿ رأسػو ويديػو ورنميػو فممػا أراد 
 . (1)ييعوه إلى منزلو  الرسوؿ الكريـ الخروج لاؿ  الحصيف 
فقاؿ : أنت رسوؿ اهلل أو لاؿ أنػت محمػد ..؟ فقػاؿ :  وناي رنؿ لمنبى       

وحػػده مػػػف إذا كػػاف لػػؾ ضػػػر  نعػػـ . لػػاؿ : مػػا تػػػدعو ..؟ لػػاؿ : أدعػػو اهلل 
فدعوتػو كيػػفو عنػػؾ ومػػف إذا أصػػابؾ عػػاـ فدعوتػػو أنبػػت لػػؾ ومػػف إذا كنػػت فػػى 

تػػو رد عميػػؾ فوسػػمـ الرنػػؿ ، ثػػـ لػػاؿ : أوصػػنى   يػػا أرض لفػػر فوضػػممت فدعو 
. فقػػاؿ : ال تسػػبف يػػيئًا أو لػػاؿ أحػػدًا ، لػػاؿ فمػػا سػػببت بعيػػرًا وال  رسػػوؿ اهلل 

 .(2). ل رواه اإلماـ أحمد (  ياة منذ أوصانى رسوؿ اهلل 
فالبػد أف نبػيف لمنػاس فاعميػ  اهلل  فعرفو فاعمي  اهلل ولدرة اهلل وعظمتػو      
هلل ممػؾ السػماوات ..  اهلل فعاؿ لما يريد  .. اهلل عمى كؿ يٍا لدير هلل .. ولدرة ا

 (3)هلل خزائف السماوات وا رض ..  وا رض 

                                           

 ٙٗ/  ٔ -حياة الصحاب    (ٔ

 ٛٗ/  ٔ -المرن  السابؽ   (ٕ

 مف كالـ الييه فريد العرالى .  (ٖ
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 ًجٌة اىذػٌح ئىل اهلل 

 ػيَ األٍخ احملَذيخ فَ ضٌء
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 اىنزبة ًاىغنخ
بعػػض النػػاس يريػػد أف يتيػػرب مػػف مسػػئولي  الػػدعوة بحنػػ  أنػػو لػػيس مػػف      

وانػػب الػػدعوة عمػػى العممػػاي فقػػط ، وأف وانػػب الػػدعوة عمػػى سػػبيؿ العممػػاي وأف 

ََن هَلََل اْ َـــْ َل    الكفايػػػ  ويػػػتحن  با يػػػ  الكريمػػػ  ـــِا إَـــْدبم ًْ أمُ  ـــْ كم ـــَمكمْ   َل َوْْ
َنَ  ْعَل م ِم ًم اْْ ْم َلَلَز  ْ َك َل َوأمْو ِم َن َب َل اْْ َْ  َ ْز موفَل َوإـَ ـْ َِ  .    (1)  َوإَْأ م موَن وَللْْ

 عهَ ىزه احلدح انٌاىْة ميكٍ أٌ ٌَخضىا كًا سْأتَ :  ًاجلٌاب       

   : ّقٌل اإلياو ابٍ كثري

ًْ أمُ ـِا ..   :   لاؿ أبو نعفر البالر : لرأ رسوؿ اهلل      ـْ كم    َوْْـَمكمْ   َل

     تباع القرآف وسنتى :  " ثـ لاؿ  ".الخيرا 
صدي  ليذا اليوف والمقصود فى ىذه ا ي  أف تكوف فرل  مف ىذه ا م  مت     

ف كاف ذلؾ وانبًا عمى كؿ مسمـ فى ىذه ا م  ثـ ثبت فى صػحي  مسػمـ عػف  وا 
" مف رأى منكـ منكرًا فمي يره بيػده ، فػإف  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  أبى ىريرة 

                                           

 .   ٗٓٔا ي   -آؿ عمراف  سورة  (ٔ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
76 

لـ يستط  فبمسانو ، فإف لـ يستط  فبقمبو ، وذلؾ أضعؼ اإليماف " وفػى روايػ  
 حب  خردؿ ... وليس وراي ذلؾ مف اإليماف 

ىذه ا م  أف يكونوا كا مـ الماضػي  فػى افتػراليـ واخػتالفيـ  ينيى اهلل      
 . (1)وتركيـ ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر م  لياـ الحن    عمييـ 

 ًّقٌل اإلياو انفخش انشاصٍ : 

 فى لولو منكـ أف ل مف ( ىنا ليست لمتبعيض لدليميف : 
 مػػر بػػالمعروؼ والنيػػى عػػف المنكػػر عمػػى كػػؿ ا وؿ : أنػػو تعػػالى أونػػب ا 

ُ ل َل   ا م  فى لولو تعالى  َ  أمُ َا أمْا َلَلْ  َْْل ًْ َا ـْ  . (2)اآلي،   ..  كمْ مم

الثانى : ىو أنو ال مكمػؼ إال وينػب عميػو ا مػر بػالمعروؼ والنيػى عػف المنكػر 
ما بقمبو .  ما بمسانو وا   إما بيده وا 

ــَ     بعػػيض .. كقولػػو تعػػالىفكممػػ  ل مػػف ( لمتبيػػيف ال لمت َا اْــ  ْلَس  َل فَــلْلَم َل م
ف كاف وانبًا عمى الكؿ إال أنػو متػى لػاـ بػو لػوـ سػقط    (3) اَلْو َلنَل  ثـ لالوا وا 

                                           

 .ٖٙٓ/ٔ  -مختصر تفسير بف كثير   (ٔ

 . ٓٔٔا ي   -سورة آؿ  عمراف   (ٕ
 

 . ٖٓا ي   –سورة الح    (ٖ
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التكميؼ عف الباليف فا مر عاـ إذا لامت بو طائف  ولعت الكفايػ  وزاؿ التكميػؼ 
 . (2) (1)عف الباليف 

ولكنو عاـ فى كػؿ  فيو م  أصحاب محمد  لاؿ الزناج .. ظاىر الخطاب     

ًم اْص ـَ لمم   ا م  ونظيره ًم اْْقَلَصـل     (3) ،كممَلـَب َبَْـْ كم  كممَلـَب َبَْـْ كم

 ذلؾ خطاب م  الحاضريف بحسب المفظ ولكنو عاـ فى حؽ الكؿ .  فإف (4)
 ولاؿ القفاؿ رحمو اهلل : 

ىػػػـ النماعػػػ   ينػػػا أصػػػؿ ا مػػػ  المنتمعػػػ  عمػػػى اليػػػا الواحػػػد فومػػػ  نب     

تَــــــْأ م موَن    الموصػػػػػػوفوف باإليمػػػػػػاف بػػػػػػو واإللػػػػػػرار بنبوتػػػػػػو ، ولولػػػػػػو تعػػػػػػالى
ْز موف َِ لبياف عمػ  تمػؾ الخيريػ  بػو .. كمػا نقػوؿ زيػد كػريـ ُيطعػـ النػاس   وَللْْ

ويقػػـو بمػػا يصػػمحيـ وتحقيػػؽ الكػػالـ أنػػو ثبػػت فػػى أصػػوؿ الفقػػو أف ذكػػر الحكػػـ 
ى كػػوف ذلػػؾ الحكػػـ معمػػاًل بػػذلؾ الوصػػؼ مقرونػػًا بالوصػػؼ المناسػػب لػػو يػػدؿ عمػػ

فياىنػػا حكػػـ اهلل تعػػالى وصػػؼ الخيريػػ  لامػػ  ثػػـ ذكػػر عقػػب ىػػذا الحكػػـ بػػا مر 

                                           

 .   ٖ٘ٚ/  ٗ -لمرازى  مفاتي  ال يب  (ٔ

وتق  الكفاي  بوف ييارؾ كؿ مسمـ فى ذلؾ بالتناوب كٌؿ فى نوبتو فى كػؿ عػاـ مػرة  أو مػرتيف   (ٕ
   مسمـ ل لينبعث مف كؿ رنميف أحدىما وا نر بينيما ( .كما فى صحي

 . ٖٛٔا ي   -سورة البقرة   (ٖ

 . ٛٚٔا ي   -سورة البقرة   (ٗ
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بػػالمعروؼ والنيػػى عػػف المنكػػر واإليمػػاف بػػاهلل فػػدؿ عمػػى أف تمػػؾ الخيريػػ  معمقػػ  
 .   (1)بيذه العبادات 

   :ّقٌل انشْخ ابٍ  خربٍّ  سمحو اهلل  ً

لػى اهلل إلػى الػدعوة آكدي  عمى ا دل  دلت ولد       : تعػالى اهلل لػاؿ الخيػر، وا 

 ْ ََن هَلََل اْ َـ َوَْْمكم ًْ أمُ ـِا إَـْدبم ـْ كم ْز موفَل  َل َِ َن َبـ َل  ْ َل َوإَـْأ م موَن وَـللْْ َْ َ ـ  َوإـَ ـْ
َنَ  ْعَل م ِم ًم اْْ ْم َلَلَز  ْ َك َل َوأمْو ِم  . (2)  اْْ

 إلييػا دعػا ومػف الخيػر، مف كميا وعمومو ويعائره كمو اإلسالـ ىو:  الخير     
  .و يػػره الحػػديث ىػػذا فػػأ المرتػػب ا نػػر ولػػو الخيػػر إلػػى داعيػػا يعتبػػر فإنػػو

ادْ م  :   تعػالى لولػو فػأ ؛ اهلل سػبيؿ إلػى الػدعوة عمػى تػدؿ رىأخػ آيػ  نػايت
ـــاَل َواْْ  هَلََل  َِ َْل َ و ـــَز وَللْلَلْك ْْمًْ َأـــ َل  ـــَ اَل َوَلـــلدَل َُ َْبَل َـــاَل اْلَْ ـــَ   َِ َْل وَلـــلُْهَل 

ـ م  َُ َْل  ادْ م هَلََل  سػبيمو إلػى بالػدعوة تعػالى اهلل أمػر فياىنػا (3)َأْح َأـ َل 
 بػو، ناي وما كمو اإلسالـ وىو ونييو وأمره ويريعتو دينو:  اهلل سبيؿ َ و زَ 

 صػػراطو وفػػأ تعػػالى، اهلل سػػبيؿ فػػأ داخػػؿ كمػػو والسػػن  الكتػػاب مػػف ذلػػؾ وأدلػػ 
  .نينو عمى والسير بو، بالتمسؾ أمر الذي المستقيـ

                                           

 ٜٖٓ/  ٗ -مفاتي  ال يب لمرازى   (ٔ

 .   ٗٓٔسورة آؿ عمراف _ ا ي   (ٕ

 . ٕ٘ٔسورة النحؿ _ ا ي    (ٖ
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 مسطقيما  خطط  خط  أنه :المييور يثوحد فأ  النبأ رسمو اهلل سبيؿ ىذا     

 يعنط  هللا سطيم  هطاا: الاسطقيم  للخ  وق ل خطوط  يس ره وعن يامنه عن وخ 

 فقولػو إلمطه يطععو شطمط   منهط  سطيم  ك  على السي  وهاه علمه ب لسمر أمر الاي

َْل َ و زَ  ادْ م هَلََل  : تعالى  سػار مػف الػذي السػوي الصػراط ىػذا إلى يعنأ َأ َل 

 .ضؿ عنو انحرؼ ومف ننا، عميو

 بو، التمسؾ عمى والحث فوائده، وبياف لمناس وبيانو إيضاحو إليو فالدعوة      

 والحكػـ عميو، تدؿ التأ ا دل  تحقيؽ فأ االنتياد وعمى بتعاليمو، العمؿ وعمى

  .عميو تترتب التأ والمصال 

َْب   َوَ ـ ْ  : تعػالى لولػو فػأ اهلل إلػى الدعوة بمفظ نايت كذلؾ      ـ م قـَـ َُ َأْح
ُـْ  َدَبـل هَلََل اْ َْ َصـلْلَل لاَل ـ َِل لػػى دينػو إلػى أي ؛ اهلل إلػى دعػا  (1)ُْـهَل َوَب  وا 

لػى يػرعو ًم  اْب مـدموا : لولػو فػأ بػو أمػر الػذي وتوحيػده عبادتػو وا   دعػا َ ُوكمـ

 َوَ  ْ   طريقو الطرؽ أحسف مف فإنو كذلؾ كاف إذا ربيـ، عبادة إلى الناس

َْب  اَلُْ  َدَبل هَلََل اُْْهَل  َُ م قـَ َْ  :  حعالً هللا إلً الىاس دعا أٌ  َأْح َِل  َوَب

َِل َ َصـلْلَل ل وَ  ـَل ُْ ِم ـَ  اْْ ََل  :  حعةالً قةال وهكةزا قَـلَل هَلاُـِّنَل  َل ـبَل َْ  ْْ  قـم

   (2)  هَلََل اُْْـهَل  أَْدبمـَ صَل َََ أَاَل َوَ  َل اتـُ َـَزِّنَل َبَْر وَ  َأ َل َل  أَْدبمَ هَلََل اُْْهَل 

                                           

 . ٖٖا ي   -سورة فصمت   (ٔ

 . ٛٓٔسورة يوسؼ ا ي    (ٕ
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لى عبادتو، إلى أدعو ونييو، وأمره ودينو ويريعتو اهلل ىدى إلىيعنأ   اتبػاع وا 

 دعػا مػف :الحػديث ىػذا فػأ فقولػو اهلل؛ إلػى دعػا فقػد ذلػؾ إلػى دعا مف رسمو،
 الخيػر، إلى دعا ومف اهلل، سبيؿ إلى دعا ومف اهلل، إلى دعا مف يعـ ىدى إلى
 (.1) ".اليدى مف ذلؾ فكؿ

 ًّقٌل انشْخ انشعشاًٍ : 

يعنى أف يكوف منكـ أييا المخاطبوف أم  تدعو إلى الخير ومعناه أيضػًا ..      
أف تكونػػوا أمػػ  تػػدعوف إلػػى الخيػػر .. وليػػؿ معنػػاه .. أف تكػػوف مػػنكـ نماعػػ  

ىػػذا :  يػػومروف بػػالمعروؼ وينيػػوف عػػف المنكػػر .. ولكػػف ىنػػاؾ فيػػـ أعمػػؽ مػػف
وىو أف ىذه ا ي  تومر بوف تكوف كػؿ نماعػ  المسػمميف أمػ  تػدعوا إلػى الخيػر 

 . (2)وتومر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر 

ًْ  عػف ىػذه ا يػ   ولد تكمـ أميػر المػؤمنيف عمػر بػف الخطػاب  ْ ـمم كم
َن َبــــ َل  َْ َ ــــ ْز موفَل َوتـَ ـْ َِ ُ ــــل َل تَــــْأ م موَن وَلــــلْْ ــــَ  أمُ ــــَا أمْا َلَلــــْ  َْْل ْ َكــــ َل  َا ـْ ِم اْْ

ََن وَللُْْـه فقاؿ .... لو ياي اهلل تعالى لقاؿ أنػتـ فكنػا كمنػا ولكػف كنػتـ    َوتـمْؤ َل م

                                           

 .ىدى إلى دعا مف حديث يرح_ السعدي البف ا برار لموب بين  كتاب يرح  (ٔ

 تفسير الييه اليعراوى .  (ٕ
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ومػف صػن  مثػؿ صػنيعيـ كػانوا خيػر أمػ  ُأخرنػت  خاص  فى أصحاب محمد 
 .(1)لمناس" 

 : (2) (  سمحو اهللانكاَذىهٌُ ) ًّقٌل انشْخ حمًذ ٌّسف 

 البخػػارى ومسػػمـ عػػف عمػػراف بػػف حصػػيف فػػى الحػػديث الػػذى رواه اإلمػػاـ      
" خيػػػر أمتػػى لرنػػى ثػػـ الػػػذيف يمػػونيـ ، ثػػـ الػػػذيف  :  لػػاؿ : لػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

يمػػونيـ .. " الحػػديث .. فالخيريػػ  ليسػػت فػػى القػػرف ذاتػػو بػػؿ الخيريػػ  با عمػػاؿ 
المونودة فى القرف ، فالعرب مػف عػادتيـ يػذكروف الظػرؼ ويريػدوف المظػروؼ 

مثاًل يقولوف .. نرى النير .. ، ولكػف   مػا نػرى النيػر … الذى بداخؿ الظرؼ 
بػػؿ المػػاي الػػذى فػػى النيػػر " خيػػر أمتػػى لرنػػى .." المقصػػود بػػو مظػػروؼ القػػرف 
 والمظروؼ فى لرنو كانت ا عماؿ والذكر والدعوة والتزكي  والتعميـ والعبادات . 

عػف فوى لرف فيو ىذه ا عماؿ فيو مف خير القػروف وعػف بيػز بػف حكػيـ      

ـَ   يقػوؿ فػى لولػو تعػالى  أنو سم  رسوؿ اهلل  أبيو عف نده  ًْ َا ـْ ْ ـمم كم

                                           

 . ٚٔ/  ٔ -صحاب  حياة ال  (ٔ

ىو العالـ الربانأ الييه محمػد يوسػؼ ابػف اليػيه محمػد إليػاس الكانػدىموي ، مسػئوؿ عمػؿ   (ٕ
.. وكتػػاب أمػػانأ كتػػاب حيػػاة الصػػحاب  الػػدعوة بعػػد أبيػػو ، وكػػاف لػػو مػػف المؤلفػػات العظيمػػ  مثػػؿ : 

 .ا حبار 
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لػػاؿ : " أنػػتـ تتمػػوف سػػبعيف أمػػ  أنػػتـ خيرىػػا وأكرميػػا   أمُ ــَا أمْا َلَلــْ  َْْل ُــل َل 

 . (1)عمى اهلل " . رواه الترمذى وحسنو وصححو الحاكـ ووافقو الذىبى 

 :  (2)ًّقٌل انشْخ فشّذ انعشاقَ 

ىػى لػو  مي  ا وامر اإلليي  التى نزلت فػى القػرآف الكػريـ باسػـ النبػى ن     
 خاص  ثـ لكؿ فرد مف أمتو إلى يـو القيام  .

فيػذا ا مػر تيػترؾ فيػو  فكؿ أمر فى القرآف مقصػود بػو الرسػوؿ الكػريـ      
كمػا  ا م  إال إذا إلترف ىذا ا مر بقرين  تدؿ عمى أنو خػاص بػالنبى الكػريـ 

ل   هلل يقوؿ ا  ُـنَل
ـَ ل َْْل َُ َ ْ  اـَْع َ ا  هَلْن َوَْ َ   مْؤ َل ، فيػذا أمػر (3)ا يػ   َواْ  ََأ

خػػاص بػػو ، أمػػا أمػػر الػػدعوة والتبميػػغ فيػػذا أمػػر عػػاـ مونػػو لامػػ  فػػى يػػخص 
 .   النبى 
"       لقػوؿ النبػى الكػريـ  فووؿ أمر ليذه ا م  ىو الدعوة إلػى اهلل      

 إلػػو إال اهلل تفمحػػوا " فمػػا كػػاف ىنػػاؾ صػػالة وال صػػـو وال يػػا أييػػا النػػاس لولػػوا ال
زكاة وال حػ  فكػاف ا مػر المونػو ىػو التوحيػد وكػؿ فػرد يػدعوا لتوحيػد اهلل عمػى 

 حسب لدرتو . 

                                           

 . ٔٚٚٔ/  ٖ –باب ثواب ىذه ا م   –ميكاة المصابي    (ٔ

 مصر . -دعوة ايه التبميغ والمف مي  (ٕ

 . ٓ٘ا ي   -سورة ا حزاب   (ٖ
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وىػػو يعممػػو اإلسػػالـ لػػاؿ .. أف تقػػوؿ  لمعاويػػ  بػػف حيػػده  لػػاؿ النبػػى      
ؿ مسمـ عمى كؿ مسػمـ أسممت ونيى هلل وتخميت وتقيـ الصالة وتؤتى الزكاة وك

محػػـر َأَخػػواف نصػػيراف ال يقبػػؿ اهلل ممػػف أيػػرؾ بعػػدما أسػػمـ عمػػاًل حتػػى يفػػارؽ 
نػو سػائمى ..  ف ربػى داعػى وا  الميركيف ، مالى أمسؾ بحنزكـ عف النار . أال وا 
ىػػػؿ بم ػػػت عبػػػادى ..؟ فػػػولوؿ : رب لػػػد بم ػػػت . أال فميبمػػػغ يػػػاىدكـ  ػػػائبكـ ل 

 .  (1)( أخرنو ابف عبد البر فى االستيعاب 
فيذا تكميؼ مباير لمف دخؿ فى الديف بالدعوة ومنيـ مػف يقػوؿ ائػذف لػى      

 .  (2) فى دعوة لومى لعؿ اهلل يمفن بى عمييـ كما مفن بؾ عمىن  يا رسوؿ اهلل 
وربما تكوف الػدعوة فطػرة فػى اإلنسػاف بعػدما يػدخؿ فػى اإلسػالـ ل كضػماـ      

ليؾ لص  إسالمو ..  بف ثعمب  ( وا 
لاؿ : بعث بنو سعد بف بكر ضماـ بف ثعمبػ  وافػدًا إلػى  عف ابف عباس      

فقدـ إليو وأناخ بعيره عمى باب المسند ثـ عقمو ثـ دخؿ المسند  رسوؿ اهلل 
نػػػالس فػػػى أصػػػحابو وكػػػاف ضػػػماـ رنػػػاًل نمػػػدًا ، أيػػػعر ، ذا  ورسػػػوؿ اهلل 

أيكػػـ بػػف فػػى أصػػحابو . فقػػاؿ   ػػديرتيف ، فولبػػؿ حتػػى ولػػؼ عمػػى رسػػوؿ اهلل 
: أنا بف عبد المطمب . فقػاؿ : يػا محمػد .  عبد المطمب ..؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

لاؿ : نعـ . لاؿ : يا ابف عبػد المطمػب . إنػى سػائمؾ وم مػظ عميػؾ فػى المسػول  
                                           

 . ٛٗ/  ٔ -ة الصحاب  حيا  (ٔ

دعػوة عمػرو بػف مػرة  –باب دعػوة الصػحاب  فػى القبائػؿ وألػواـ العػرب  –انظر حياة الصحاب    (ٕ
 .   ٜٚٔ/ٔ –النينى فى لومو 
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فػػال تنػػدف فػػى نفسػػؾ . لػػاؿ : ال أنػػد فػػى نفسػػى. فسػػػػؿ عمػػػػا بػػدا لػػؾ . فقػػاؿ : 
لو مف ىو كػائ لو مف لبمؾ وا  ف بعػدؾ . آهلل بعثػؾ إلينػا رسػواًل ..؟ أنيدؾ إليؾ وا 

لاؿ : الميـ نعـ .. حتى عدد عميو يرائ  اإلسػالـ كميػا ينيػده عنػد كػؿ فريضػ  
منيا كما ينيده فى التى لبميا حتى إذا فرغ لاؿ : فػإنى أيػيد أف ال إلػو إال اهلل 
وأييد أف محمدًا رسوؿ اهلل وسوؤدى ىذه الفرائض وأنتنػب مػا نييتنػى عنػو ثػـ 

: إف صػدؽ  يد وال أنقص ثـ انصرؼ  إلى بعيره رانعًا . فقاؿ رسوؿ اهلل ال أز 
ذو العقيصتيف دخؿ النن  . لاؿ : فػوتى بعيػره فػوطمؽ عقالػو ثػـ خػرج حتػى لػدـ 
عمى لومو فانتمعوا إليػو فكػاف أوؿ مػا تكمػـ لػاؿ: بئسػت الػالت والعػزى فقػالوا : 

. لػاؿ : ويمكػـ ، إنيمػا  مو يا ضماـ ، اتؽ البرص ، اتؽ النػذاـ ، اتػؽ الننػوف
واهلل ال يضراف وال ينفعاف ، إف اهلل لد بعث رسواًل وأنزؿ عميو كتابًا استنقذكـ بو 
نى أييد أف ال إلو إال اهلل وحػده ال يػريؾ لػو وأيػيد أف محمػدًا  مما كنتـ فيو وا 
عبده ورسولو ولد نئتكـ مف عنده بما آمركـ بو وأنياكـ عنػو . لػاؿ فػو اهلل مػا 

 ذلؾ اليوـ وفى حاضره رنؿ وال امرأة إال مسممًا .  أمسى فى
 .(1)فما سمعنا بوافد لوـ أفضؿ مف ضماـ بف ثعمبو  ويقوؿ ابف عباس     
مػػاذا كانػػت حصػػػيم  ضػػماـ مػػف عمػػػـو الػػديف ..؟ مػػ  أنػػػو مػػا نمػػس مػػػ          

ًْ أَ   إال ولت لميؿ ، فالعمـ المفيد عمػـ التوحيػد الػذى تعممػو  النبى  اُـهم فَـلْبَْ

                                           

 ٛٚٔ/ٔبى ل حيػاة الصػحاب  أخرنو اإلماـ أحمد والحاكـ فى المستدرؾ وصححو ووافقػو الػذى  (ٔ
. ) 
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ذا يػكر    ب هَلََْه هَلب اُْْهم  ذا ُعبػد يػكر وا  ذا ُعرؼ ُعبػد وا  خمؽ الخمؽ ليعرؼ وا 

 أعطى عطايًا ال نفاد لو . 
وال يطمػػب العمػػـ إال مػػف أنػػؿ الػػدعوة ، فػػإذا كػػاف ىنػػاؾ طمػػب العمػػـ بػػدوف 

 . الدعوة لد يكوف فتن   صحابو . عمـ الديف يزداد برك  بالدعوة إلى اهلل  
 .الدعوة وانب عمى كؿ فرد فى ا م يعمـ أف عمؿ  ومف ىذا

 * * * * 
 

 ػظٌ ادلغئٌىيخ
لعبػػد اهلل بػػف مسػػعود " ألػػرأ  -  –فػػى يػػـو مػػف ا يػػاـ لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  

:  "  -  –! لػاؿ  عمىن القػرآف . لمػت يػا رسػوؿ اهلل ألػرأ عميػؾ وعميػؾ أنػزؿ ..
ي حتػى نئػت إلػى إنى أحػب أف اسػمعو مػف  يػرى فقػرأت عميػو مػف سػورة النسػا
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ـؤمبَُل  ىذه ا ي   َْ َ ل وَلَز َبَْر  لـْ ْ  أمُ َا وَلَر َل َد َولَل َ ل  َلْ  كم لـْ َفَكْ َف هَلَاا لَل
 (2) لاؿ حسبؾ ا ف ، فالتفت إليو فإذا عيناه تذرفاف " متفؽ عميو  (1) َِ َل دا  

تػػذرفاف بالػػدموع .. لمػػاذا ..؟!! مػػف عظػػـ  -  –عينػػا المصػػطفى الكػػريـ      
 سئولي  .. الم

" ينػػاي  -  –لػػاؿ ، لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -  –وعػػف أبػػى سػػعيد الخػػدرى      
يوـ القيامػ  فيقػاؿ لػو ىػؿ بم ػت فيقػوؿ نعػـ يػارب ، فتسػوؿ أمتػو ىػؿ  بنوح 

بم كػػـ نػػوح ؟ فيقولػػوف : مػػا ناينػػا مػػف نػػذير ، فيقػػاؿ لػػو مػػف يػػيودؾ ؟ فيقػػوؿ 
أنو لد بمغ ثـ لرأ رسػوؿ  فيناي بكـ فتييدوف محمد وأمتو ، فقاؿ رسوؿ اهلل 

َُ َبَْر اْ ُـل َل    -  –اهلل  ِمَ َدا َا  َام ًْ أمُ ا  َوَأطل  َلَمكم وََكَبَلَز َلَزَْْ لكم
َِ َل دا    ًْ َلم َبَْْ كم ََن اُْ أم  .         (4)رواه البخارى   (3) َوَإكم

 لماذا  ؟!!.. عنى عدوؿ تقبؿ ييادتيـ ي : وسطاً 
مػف ىنػا أصػبحت … وال يييد عمييـ أحػد إال نبػييـ   نيـ يييدوف عمى ا مـ
تحمميػا إلػى نفسػيا  وىػى الػدعوة إلػى اهلل  -  –ا م  تحمؿ وظيف  النبى 

                                           

 . ٔٗا ي   -سورة النساي   (ٔ

 باب فضؿ البكاي مف خيي  اهلل . -كتاب رياض الصالحيف   (ٕ

 . ٖٗٔا ي   -سورة البقرة   (ٖ

 ٓٗ٘ٔ/ٖ -لحساب والقصاص والميزاف باب ا -ميكاة المصابي    (ٗ
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أواًل .. ثـ إلى نمي  ا مـ فى نمي  ا رض  نيا مسػئول  عػف كػؿ فػرد فػى كػؿ 
 ا رض إلى يوـ القيام  . 

ََل َأ َل َل    وىى كما يقوؿ اهلل       َْبَل  ْْ ـ َََ  قم أَْدبمـَ هَلََل اُْْـهَل َبَْـر َوصَل
ْرــ َلكَل َ  ِم ــَ  اْْ ــْ َ لَن اُْْــهَل َوَ ــل أَاَــل  َل .. ىػػذه ا يػػ   (1) أَاَــل َوَ ــ َل اتـُ َـَزــِّنَل َوأم

تكمـ عنيا أىؿ العمـ .. لؿ ىذا القوؿ وىذا ا مػر مػف اهلل .. برليػ  إلييػ  نبويػ  
ا وأنػت مسػئوؿ عػف تبميػغ إلى يوـ الديف .. فونػ تستمر تتمى عمى أم  محمد 

 . رسال   النبى 

ىػػو الطريػػؽ الواضػػ  المسػػتقيـ الػػذى ال اعونػػاج فيػػو .. الػػذى  :ًانسررلْم      

 … يوصؿ إلى النن  
فمػف النػػاس مػف يختػػار العبػػادة والعزلػ  ثمنػػًا لمننػػ  ، والعبػادة والعزلػػ  طيبػػ       

دة لمنػاس  نػؾ ولكنيا ليسػت مقصػودة .. فالمقصػود بالػذات أف تبمػغ ىػذه العبػا
 .   ولست مف أم  سيدنا نوح  مف أم  سيدنا محمد 

بيػعب  لاؿ : مر رنؿ مػف أصػحاب رسػوؿ اهلل  -  –فعف أبى ىريرة      
فيػػو عيينػػ  مػػف مػػاي عذبػػ  فوعنبتػػو فقػػاؿ : لػػو اعتزلػػت النػػاس فولمػػت فػػى ىػػذا 

سػبيؿ فقاؿ : " ال تفعؿ ، فػإف مقػاـ أحػدكـ فػى  اليعب فذكر ذلؾ لرسوؿ اهلل 
اهلل أفضؿ مف صالتو سبعيف عامًا أال تحبػوف أف ي فػر اهلل لكػـ ويػدخمكـ الننػ  

                                           

 . ٛٓٔا ي   -سورة يوسؼ   (ٔ
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، ا زوا فى سبيؿ اهلل ، مف لاتؿ فػى سػبيؿ اهلل فػواؽ نالػ  ونبػت لػو الننػ  " . 
 (1)رواه الترمذى 

إنما ىى أمػر طػارئ ضػرورى لػد يمنػو إليػو اإلنسػاف حينمػا تػوتى :  ًانعضنة     

إَــل  : الحػػديث الػػذى رواه أبػػو ثعمبػػو فػػى لولػػو تعػػالىظػػروؼ معينػػ  ، كمػػا فػػى 
 ًْ ــَدإـْمم َم ْْ ُْ هَلَاا ا ًْ َ ــْ  َضــ ــ َكم ًْ ب َإرم ــكم َُ ًْ أَاـْعم َا َبَْــْ كم    أَإـََ ــل اُْــبَلإَ  اَ  مــ

فقػػػاؿ : " بػػػؿ ائتمػػػروا  فقػػػاؿ : أمػػػا واهلل ، لقػػػد سػػػولت عنيػػػا رسػػػوؿ اهلل  (2)
يػػحًا ُمطاعػػًا وىػػوى ُمتبعػػًا ودنيػػا  بػػالمعروؼ وتنػػاىوا عػػف المنكػػر حتػػى إذا رأيػػت

عناب كؿ ذى رأى برأيو ورأيت أمرًا البد لؾ منو فعميؾ بنفسؾ ودع أمػر  مؤثرة وا 
العػػواـ ، فػػإف ورايكػػـ أيػػاـ الصػػبر فمػػف صػػبر فػػييف لػػبض عمػػى النمػػر لمعامػػؿ 

، أنػػر  فػػييف أنػػر خمسػػيف رنػػاًل يعممػػوف مثػػؿ عممػػو لػػالوا : يػػا رسػػوؿ اهلل 
 (3)ر خمسيف منكـ ل رواه الترمذى وابف مانو ( خمسيف منيـ ؟ لاؿ أن

واالىتػداي إنمػا يػتـ  (: فرَ آّرة انكشميرة   ) ّقٌل شْخ اإلسرالو ابرٍ تًْْرة         

بوداي الوانب فإذا لاـ المسمـ بما ينػب عميػو مػف ا مػر بػالمعروؼ والنيػى عػف 

                                           

 . ٕٙٔٔ/  ٕ -نياد باب ال -ميكاة المصابي    (ٔ
 

 ٛٓٔا ي   -سورة المائدة   (ٕ

  . ٖٕٗٔ/  ٖ -باب ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر  -ميكاة المصابي   (ٖ
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المنكػر كمػا لػػاـ ب يػره مػف الوانبػػات ا خػرى لػـ يضػػره ضػالؿ الضػاليف وانحػػراؼ 
 (1)المنحرفيف الذيف ركبوا رؤوسيـ وتمادوا فى  ييـ وأعرضوا عف مػني  ربيػـ 

. 

لػػاؿ : " إذا  عػػف حذيفػػ   :  ًَقررم ابررٍ خشّررش ان ررربٍ فررَ تفسررري آّررة     

أمػػرتـ ونييػػتـ " . وعػػف سػػعيد بػػف المسػػيب : إذا أمػػرت بػػالمعروؼ ونييػػت عػػف 
 المنكر ال يضرؾ مف ضؿ إذا اىتديت . 

 ماداـ ميػداف الػدعوة إلػى اهلل  البيف بتبميغ رسال  اهلل فنحف ا ف مط     
مفتوحػػًا أمامنػػا .. وأبيػػر يػػا أخػػى فػػإف البػػاب سػػيظؿ مفتوحػػًا . لحػػديث الرسػػوؿ 

الػذى رواه عبػػد الػرحمف بػػف العػالي الحضػػرمى لػاؿ حػػدثنى مػف سػػم   الكػريـ 
يقػػوؿ : " إنػػو سػػيكوف فػػى آخػػر ىػػذه ا مػػ  لػػـو ليػػـ مثػػؿ أنػػر أوليػػـ  النبػػى 

يػػومروف بػػالمعروؼ وينيػػوف عػػف المنكػػر ويقػػاتموف أىػػؿ الفػػتف " رواه البييقػػى 
 .    (2)وصححو ا لبانى 

يقػػوؿ : " ال يػػزاؿ مػػف أمتػػى أمػػ   لػػاؿ : سػػمعت النبػػى  وعػػف معاويػػ       
لائمػػ  بػػومر اهلل ال يضػػرىـ مػػف خػػذليـ وال مػػف خػػالفيـ حتػػى يػػوتى أمػػر اهلل وىػػـ 

 .  (3)عمى ذلؾ " متفؽ عميو 

                                           

 رسال  ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر البف تيمي  .  (ٔ

 . ٓٚٚٔ/  ٖ -م  باب ثواب ىذه ا  -ميكاة المصابي    (ٕ

 . ٜٙٚٔ/  ٖ -المرن  السابؽ   (ٖ
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 .. حتى لياـ الساع  .  فامليداٌ يفتىح     

ََل َأــ َل َل  نرنػػ  ثانيػػ  .. إلػػى ا يػػ  الكريمػػ        ــبَل َْ  ْْ سػػبيؿ رسػػوؿ      قمــ

 ..؟!! ..  وما ىى سبيمؾ يا رسوؿ اهلل  اهلل 

    أَْدبمَ هَلََل اُْْهَل َبَْر َوصَل َََ أَاَل َوَ  َل اتـُ َـَزِّنَل   (1)   والبصػيرة ىنػا : ىػى

ر اليقينى المنزوـ بو الذى ال يخالطو يؾ ، وليػؿ : البصػيرة العبػرة ، وليػؿ ا م
: عمى ثبات فى الديف واستمرار .. والبصيرة  .. عطاي ربانى عمػى لػدر االتبػاع 

 لمنبى عممًا وعماًل . 

:  لػاؿ الفػراي ونماعػو : ومػف اتبعنػى : معطػوؼ  (سمحرو اهلل )ًّقٌل ابٍ انقْى 

ى ومػف اتبعنػى يػدعو إلػى اهلل كمػا أدعػو يعنػى حػؽ عمى الضمير فى أدعػو يعنػ
 عمى كؿ مف اتبعو يدعو إلى ما دعا إليو وُيذكِّر بالقرآف والموعظ  الحسن  . 

أف يػدعو كمػا دعػا  لاؿ ربي  بف أنس : ينب ى عمى مف اتب  رسوؿ اهلل      
 رسوؿ اهلل وأف ينذر بما أنذر . 

 ولاؿ ابف ا نبارى : 
َعَمى َبِصيَرٍة َأَنػا   الكالـ عند لولو إلى اهلل ثـ يبتدئ بقولو وينوز أف يتـ      

فيكػػوف الكػػالـ عمػػى نممتػػيف أوالىمػػا أف يػػدعو إلػػى اهلل ، وفػػى   َوَمػػِف اتنَبَعِنػػأ 
 الثاني  بونو مف اتباعو عمى بصيرة والقوالف متالزماف . 

                                           

 . ٛٓٔا ي   -سورة يوسؼ   (ٔ
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 يكػوف الرنػؿ وعمى التقدير فسبيمو وسبيؿ مف اتبعػو الػدعوة إلػى اهلل ، فػال     
مف أتباعو حقًا حتى يدعوا إلى مػا دعػا إليػو .. ولػوؿ الفػراي أحسػف وألػرب إلػى 

 الفصاح  والبال   .. 

ـ م  فى الػدعوة إليػو  واهلل سبحانو وتعالى يقوؿ مر بًا حبيبو     َُ َوَ ـْ  َأْح
ل  َوقَلَل هَلُاِّنَل  َل َ  َْ َصلْلَل َِل ُْ  َدَبل هَلََل اُْْهَل َوَب

َْب  اَل َِل  قـَ َل ُْ ِم  .  (1)ًَ اْْ

لاؿ الحسف : ىو المؤمف أناب اهلل فى دعوتو ، ودعا الناس إلى مػا أنػاب     
اهلل فيو مف دعوتػو وعمػؿ صػالحًا فػى إنابتػو فيػذا حبيػب اهلل ، ىػذا ولػى اهلل ، 

أسػػػمـ هلل وعمػػػؿ بطاعتػػػو ، ودعػػػا إلػػػى اهلل ، فالػػػدعوة إلػػػى اهلل أفضػػػؿ مقامػػػات   
 .   (2)العبد 
ؿ ابف كثير رحمو اهلل : ىذه ا ي  عام  فى كؿ مف دعػا إلػى خيػر وىػو ولا     

.. وىذا النوع أفضػؿ أنػواع اإلنسػاف وأعالىػـ درنػو عنػد اهلل  (3)فى نفسو ميتد 

َواَْْزْصـ َل ِ    :يوـ القيام  وىـ ثني  اهلل تعػالى فػى الخاسػريف فػى لولػو تعػالى
ــَ  ِ هَلب اُْــبَلإ ُْ ــلَن َْعَلــ  ام َُ ْا َْا هَلُن اإلَل ََاَصــ َل َل َوتـَ َا اُْصــلْلَل ْمــ َِل َا َوَب َ  اَ  مــ

َْا وَللُْصْبَل  ََاَص  . (4)وَللْلَْ   َوتـَ

                                           

 . ٖٖا ي   -سورة فصمت   (ٔ

 مفتاح دار السعادة البف القيـ .  (ٕ

 مختصر تفسير ابف كثير .   (ٖ

 سورة العصر .  (ٗ
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ػػػؿ  يػػره  فولسػػـ اهلل       عمػػى خسػػراف نػػوع اإلنسػػاف إال مػػف كُمػػؿ نفسػػو وكمن
لػو فكػر النػاس كميػـ  – رحمػو اهلل –بوصيتو لو بيا وليذا لػاؿ اإلمػاـ اليػافعى 

لػػاؿ :  وبيػػاف ذلػػؾ أف المراتػػب أربعػػ  باسػػتكماليا فػػى سػػورة العصػػر لكفػػتيـ ثػػـ 
 يحصؿ لميخص  اي  كمالو : 

 معرف  الحؽ .  أحذمها :

 .  عممو بو  انثاَْة :

َْا وَللْلَْ    تعميمو مف ال يحسنو  انثانثة : ََاَص  .   َوتـَ

َْا وَللُْصْبَل  صبره عمى تعممو والعمؿ بو وتعميمو  انشابعة : ََاَص  .   َوتـَ

فػػى المراتػػب ا ربعػػ  فػػى ىػػذه السػػورة وألسػػـ بالعصػػر أف كػػؿ  كر اهلل فػػذ     
أحػػد فػػى خسػػر إال مػػف كمػػؿ فيػػو المراتػػب ا ربعػػ  وىػػذه نيايػػ  الكمػػاؿ أف يكػػوف 
اليػػخص كػػاماًل فػػى نفسػػو ُمكمػػاًل ل يػػره ، فيػػذه السػػورة مػػ  اختصػػارىا ىػػى مػػف 

ؿ كتابػو كافيػًا أنم  سور القػرآف الكػريـ لمخيػر بحػذافيره .. والحمػد هلل الػذى نعػ
 .(1)عمى كؿ ما سواه .. يافيًا مف كؿ داي .. ىاديًا إلى كؿ خير 

* * * * * 
                                                                                                                    

 

 مفتاح دار السعادة البف القيـ .   (ٔ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
93 

 

 

 اإلدغبط مبغئٌىيخ اىذػٌح 
عػف عمقمػػ  بػػف سػعيد بػػف عبػػد الػػرحمف بػف أبػػزى عػػف أبيػو عػػف نػػده لػػاؿ :      

ذات يػوـ فػوثنى عمػى طوائػؼ مػف المسػمميف خيػرًا ثػـ  -  –خطب رسػوؿ اهلل 
ؿ ألػػػػواـ ال يفقيػػػػوف نيػػػػرانيـ وال يعممػػػػونيـ وال يعظػػػػونيـ  وال لػػػػاؿ : " مػػػػا بػػػػا

 يومرونيـ وال ينيونيـ ؟ 
ومػػا بػػاؿ ألػػواـ ال يتعممػػوف مػػف نيػػرانيـ وال يتفقيػػوف وال يتعظػػوف ، واهلل      

ليعممف لوـ نيرانيـ ويفقيونيـ ويعظونيـ ويومرونيـ وينيونيـ ، وليػتعممف لػـو 
 عانمنيـ العقوب  ثـ نزؿ . مف نيرانيـ ويتفقيوف ويتعظوف أو  

 فقاؿ لوـ : مف ترونو َعّنى بيؤالي ؟      
فقػػػاؿ : ا يػػػعرييف ىػػػـ لػػػـو فقيػػػاي وليػػػـ نيػػػراف نفػػػاه مػػػف أىػػػؿ الميػػػاه      

فقالوا : يا رسػوؿ اهلل ، ذكػرت  وا عراب فبمغ ذلؾ ا يعرييف فوتوا رسوؿ اهلل 
 لومًا بخير وذكرتنا بير فما بالنا ؟ 
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عممف لوـ نيرانيـ وليعظنيـ وليومرنيـ ولينيونيـ وليتعممف لـو مػف فقاؿ لي     
 نيرانيـ ويتعظوف ويتفقيوف أو  عانمنيـ العقوب  فى الدنيا . 

ل  : وعػاد لولػو عمػييـ فوعػادوا لػوليـفقالوا يػا رسػوؿ اهلل : أنفطػف  يرنػا ف     
  ليفقيػوىـ أنفطف  يرنػا ( فقػاؿ ذلػؾ أيضػًا فقػالوا : أميمنػا سػنو ، فػوميميـ سػن

ـــْ  وَـــِّنَل    ويعممػػػوىـ  ويعظػػػوىـ ثػػػـ لػػػرأ رسػػػوؿ اهلل  ْمزَلـــَ  اُْـــبَلإَ  َكَعـــ موا  َل
َا  َْا وََكــــلام ـَـــل َبَصــــ ــــر اوْــــ َل َ ــــْ مَيَ َاَلــــَز  َل َُ ــــلنَل َداومَد َوبَل  َُ َْ َبَْــــر َل هَلْأــــ ائ 

 .(2)لرواه الطبرانى فى الكبير(   (1)..اله ا ي     إـَْزَمدمونَ 

عمػػى العممػػاي بتعمػػيـ النيػػالي أمػػر  يػػدد النبػػى الكػػريـ انظػػر .. كيػػؼ      
!! وحمميـ مسئولي  الػدعوة والتعمػيـ..   دينيـ وأنذرىـ بالعقوب  .. إف لـ يفعموا ..

!! 
 فما ىو سبب عدـ يعور المسمـ بالمسئولي  تناه الديف ..؟!

اليػػوـ .. ُعػػدـ المسػػمموف اإلحسػػاس بالمسػػئولي  وذلػػؾ بسػػبب ونػػود سػػكرتاف .. 
 سكرة حب العيش . ،  سكرة النيؿ  ا :وىم
فى الحديث الػذى رواه البػزار عػف معػاذ  ويوض  لنا ذلؾ الرسوؿ الكريـ      

: " إنكـ عمػى بينػ  مػف ربكػـ مػا لػـ تظيػر  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  بف نبؿ 
فػػػيكـ سػػػكرتاف ، سػػػكرة النيػػػؿ وسػػػكرة حػػػب العػػػيش وأنػػػتـ تػػػومروف بػػػالمعروؼ 

                                           

 . ٛٚا ي   -سورة المائدة   (ٔ

 . ٔٙ/ٔ –مـ باب مف كتـ الع –ذرى التر يب والترىيب لإلماـ المن  (ٕ
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ىػدوف فػى سػبيؿ اهلل ، فػإذا ظيػر فػيكـ حػب الػدنيا فػال وتنيوف عف المنكر وتنا
تومروف بالمعروؼ وال تنيوف عػف المنكػر وال تناىػدوف فػى سػبيؿ اهلل القػائموف 

 . (1)يومئٍذ بالكتاب والسن  كالسابقيف ا وليف مف الميانريف  وا نصار " 
إال  –فالسكراف كالمو خطو وكؿ ما يصدر منو فيو خطو .. فالمسمـ اليػـو       

 حياتو خطو فى خطو  نو سكراف بحب الدنيا .  –مف رحـ ربى 
وسكراف الخمر يفيؽ بعد ولت لميؿ أو كثيػر .. ولكػف سػكراف حػب الػدنيا ال      

 يفيؽ إال م  الموت . 
ذا انتبيػوا  لاؿ عمى ابف أبػى طالػب       النػاس نيػاـ فػإذا مػاتوا انتبيػوا .. وا 

 . (2)ندموا .. وال ينف  الندـ 
فالرنؿ عندما يخدر أثناي العمميات النراحي  .. فال ييعر بيا عمى اإلطالؽ 
.. ولكنو عند اإلفال  .. ييعر با الـ وبمف حولو ويبدأ فى التولـ مػف آثػار مػا أنػرى 

  :لو .. كذلؾ لو أفاؽ المسمموف مف سكرتيـ .. لقالوا 
 .. آٍه عمى بنات المسمميف .. آٍه عمى نساي المسمميف .. 

 آٍه عمى يباب المسمميف .. آٍه عمى ديف المسمميف ..  ..
نفاؽ الماؿ والولت فى سبيؿ اهلل       ،  فال يفيؽ اإلنساف إال بالنيد والتضحي  وا 

َُل َل َ   لاؿ تعالى  ِمْ  َع اْْ َِ ًْ أم ـمََْ ل َوهَلُن اَُْْه َْ دموا فَل َ ل َْ َـْ دَلإـَ ُـ م َْ  َواُْبَلإَ  َلل
  (3) . 

                                           

  .    ٖٖٙ/ٕ  -باب ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر  –كتاب حياة الصحاب   (ٔ

 كتاب ني  البال   .   (ٕ

 . ٜٙا ي   -سورة العنكبوت   (ٖ
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* * * * * 

 ثؼضخ ادلغيٌ
بعػػػث ا نبيػػػاي والمرسػػػميف عمػػػييـ الصػػػالة والسػػػالـ لنيػػػد الػػػديف ..  اهلل      

.. وكيفيػػػ   وإلريػػػاد العبػػػاد إلػػػى مػػػا يصػػػم  العبػػػاد .. ولتوضػػػي  مػػػني  اهلل 

َِ ئَلَكــاَل  مأمــ     االلتػػزاـ بيػػذا المػػني  .. لػػاؿ تعػػالى  ــَ  اْْ اُْْــهم َإْصــَطعَل   َل
 . ختـ النبوة بالنبى  هلل وا  (1) َو َلَ  اُْ ل َل 

دينػو كػاماًل  ومف أنؿ إسعاد البيري  كميػا فػى الػدنيا وا خػرة أنػزؿ اهلل      
وعمػى منيانػو سػببًا وحيػدًا لنيػر ىػذا الػديف فػى  ونعؿ نيد الرسوؿ الكػريـ 

 ربوع العالـ .
فػػال أحػػد بعػػد النبػػى ينب ػػى لػػو أف  وحيػػث أنػػو ال نبػػوة بعػػد النبػػى الكػػريـ      

ًْ َوَْكَلــْ     دعى ذلػػؾ لقػػوؿ اهلل يػػ ــْ   َلَلــلَلكم ــِد أَوَــل َأَحــَد  َل ُِ َ ــل َكــلَن َّمَ
َُ َبَل ِـل   ـْ  َِ   ْ ـ ََل اُْْهَل َوَالََتَ اُْ  َل  َ  وََكلَن اُْْهم وَلكم .. ومػف أنػؿ    (2)َ أم

                                                                                                                    
 

 . ٘ٚا ي   -سورة الح    (ٔ

 . ٓٗا ي   -سورة ا حزاب   (ٕ
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ذلؾ .. اهلل سػبحانو وتعػالى انتبػى ىػذه ا مػ  وانتخبيػا واصػطفاىا لنيػد النبػى 
 مػػى ذلػػؾ واضػػحًا فػػى لػػوؿ ربعػػى بػػف عػػامر ويتن  .. لرسػػتـ لائػػد الفػػرس :

 عندما لاؿ لو ما الذى ناي بكـ ..؟ 
 لاؿ ربعى : إف اهلل ابتعثنا لنخرج مف ياي مػف عبػادة العبػاد إلػى عبػادة اهلل 

، ومػػف ضػػيؽ الػػدنيا إلػػى سػػع  الػػدنيا وا خػػرة ، ومػػف نػػور ا ديػػاف إلػػى عػػدؿ 
 . (1)إلى خمقو لندعوىـ إليو اإلسالـ .. فورسمنا بدينو 
 (2) : ويقوؿ الييه فاروؽ

سولنى رنؿ فقاؿ .. يا يػيه .. كيػؼ تقولػوا أف المسػمـ مبعػوث .. والبعثػ       
استعمؿ لفظ البعث  كثيرًا فى القػرآف  فقط لانبياي ..؟!! فكاف ردى .. أف اهلل 

  ، ولػػاؿ   (3) ْ  َل فـَ َـَزــَق اُْْــهم غم َاوــل  إـَْ َ ــقم ََل الَ   .. لػػاؿ تعػػالى 

 ًْ ـــُ َط م ًْ فـََ  َ  َوَْكَلـــْ  َكـــ َلََ اُْْـــهم ااْ َلَزـــل ـَ م َْ أَ َادموا اْ مـــ موَج َلَبـــَدوا َْـــهم بمـــُد َوَْـــ
َْ اقْـزمـــدموا َ ـــَع اَْْقلبَلـــدَلإَ   .. فػػػاهلل كػػػره انبعػػػاث المنػػػافقيف واهلل بعػػػث  (4)َوقَل ـــ

                                                                                                                    
 

 . ٖٕٓ/  ٔ -حياة الصحاب    (ٔ

، ولػد التقيػُت بػو أوؿ مػرة فػأ انتمػاع بػا ردف   باكسػتافب  ا نالي مف عمماي التبميغ والدعوة  (ٕ
بمسند مدين  الحناج لمػدة ثالثػ  أيػاـ ، ثػـ انتقػؿ وانتقمنػا معػو إلػأ  المسػند القبمػأ بمدينػ  إربػد  

 . لمدة ثالث  أياـ أخري 

 . ٖٔا ي   -سورة المائدة   (ٖ

 . ٙٗا ي   -سورة التوب    (ٗ
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تـ ميسريف ولـ تُبعثػوا معسػريف " إنما ُبعث  المؤمنيف ، ويقوؿ الرسوؿ الكريـ 
 .   أىػ (1)" رواه البخارى 

َْْ لَك   لمػػػا نزلػػػت ا يػػػ   ولػػػاؿ ابػػػف عبػػػاس       َ هَلاُـــل أَْ َأـــ إَـــل أَإـََ ـــل اُْ ـــنَل
ـ َالل   م َلـ ا   َْلدا  َو مَ ر  ا  َواَبَلإ ا  ِ َوَدابَل ل  هَلََل اُْْهَل وَلإَلْااَـلهَل َوأَل ل َِ    (2)  وكػاف

أف يسيرا إلى اليمف ، فقاؿ  -  –ر معاذًا وأبا موسى ا يعرى لد أم النبى 

  انطمقا فبيرا وال تنفرا ، ويسرا وال تعسرا .. إنو لد أُنزؿ عمىن " :   إَـل أَإـََ ـل
َْلدا  َو مَ ر  ا  َواَبَلإ ا   ل َِ َ هَلاُل أَْ َأَْْ لَك   رواه ابف أبى حػاتـ والطبرانػى ا ي  " .   اُْ نَل

(3)   . 
والمسػػمـ خميفػػ  … إذف .. فالمسػػمـ لػػيس نبػػى ولكنػػو مبعػػوث .. اهلل بعثػػو      

.. والمسػمـ سػفير عمػى  اهلل فى أرضو .. والمسمـ نائػب عػف الرسػوؿ الكػريـ 
 لمعالـ أنم  ..  ا رض ، أرسمو اهلل 

 
 

                                           

 الحمـ وا ناه . -رياض الصالحيف   (ٔ
 

 .   ٙٗ،  ٘ٗا يتاف  -سورة ا حزاب   (ٕ

 سورة ا حزاب . -مختصر تفسير ابف كثير   (ٖ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
99 

* * * * * 
 

 ػبدليخ اىشعبىخ ًاىذػٌح
 

ْْ إَل أَإـََ ل اُْ ل م   :تعالى لاؿ        ًْ َجَل زل   قم َلم اُْْهَل هَلَْْ كم  .  (1) هَلِّن  َ أم

ُ ل َل َورَل ا  َوَابَلإ ا   : تعالى ولاؿ        . (2) َوَ ل َأْ َأَْْ لَك هَلب َكلفُا  َْْل

َِل َ   : تعالى ولاؿ      َِْا  َلَْْزلَْ  .  (3) َوَ ل َأْ َأَْْ لَك هَلب َ 

ْْ ب َأْأَأْمكم :تعالى ولاؿ       َِل َ قم ََ هَلب اَلْكَ   َلَْْزلَْ ْم  .  (4)ًْ َبَْْ هَل َأْل ا  هَلْن 

َِل َ :تعالى ولاؿ       ََ هَلب اَلْكِ  َلَْْزلَْ ْم ًْ َبَْْ هَل  َلْ  َأْلَ  هَلْن  ْمم َأ ُْ  . (5)َوَ ل َت

َِل َ   : تعالىولاؿ       ََ هَلب اَلْكِ  َلَْْزلَْ ْم  .  (6) َوَ ل 
                                           

 . ٛ٘ٔمف ا ي  -سورة ا عراؼ   (ٔ

 . ٕٛمف ا ي   –سورة سػبو   (ٕ

 . ٚٓٔا ي   –سورة ا نبياي   (ٖ

 . ٜٓمف ا ي  -سورة ا نعاـ   (ٗ

 . ٗٓٔا ي   –سورة يوسؼ   (٘

 . ٕ٘ا ي   –سورة القمـ   (ٙ
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َِ َوأم   :تعالىولاؿ        ًْ وَلهَل َوَ ْ  وـََْ َبا اْْقمْ انم لمْابَل َكم َْ َ  هَلَ ُ     (2)(1) وحَل

َ    : ولػػاؿ تعػػالى      َِل ََن َلَْْزــلَْ ــ ََل َلَ كم تـََ ــلَ َك اُْــبَل  اـَــُزَل اْْعمْ قَــلَن َبَْــر َبْ ــدَل
         .      (3) َابَلإ ا  

َم اْر ْزَ  َوَ ل  : تعالىولاؿ       َ ل ِْ ََ هَلب اَلْكـِ  َوقـمـْ اِن  َوَ ل َبُْ ـ ْم إـَْ َ  َل  َْهم هَلْن 
َْلم َبَْر اَْْكلفَل َلإ َ  (4) م َلِ  ِ َل ـمْ بَلَ  َ ْ  َكلَن َح لل    . (5) َو َلُ  اَْْق

أعطيػػت خمسػػًا لػػـ  " : لػػاؿ : لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  وفػػى الحػػديث عػػف نػػابر      
ى ا رض مسػندًا وطيػورًا يعطيف أحٌد لبمى ، ُنصرُت بالرعب مسيرة يير ، ونعمت ل

فويما رنؿ مف أمتى أدركتو الصالة فميصؿ ، وأحمت لى ال نائـ ولـ تحؿ  حػٍد لبمػى ، 
وأعطيت اليفاع  ، وكاف النبى يبعث  إلػى لومػو خاصػ  وبعثػت إلػى النػاس عامػ  " 

 . (6)متفؽ عميو 

                                           

لولو " ومف بمغ " عطؼ عمى المخاطبيف مػف أىػؿ مكػ  أى  نػذركـ بػو ، وأنػذر كػؿ مػف بم ػ    (ٔ
القػرآف مػف العػرب والعنػػـ ، وليػؿ مػف الثقمػيف ، و ليػػؿ مػف بم ػو إلػى يػػـو القيامػ  وليػؿ : أى مػػف 

 ( . ٖٕ٘/ٙمفاتي  ال يب لمرازى ، احتمـ وبمغ حد التكميؼ . ل 

 . ٜٔمف ا ي  -سورة ا نعاـ   (ٕ

 . ٔا ي   –سورة الفرلاف   (ٖ

أى لينػذر ىػػذا القػرآف المبػػيف كػؿ حػػى  عمػى ونػػو ا رض وينتفػ  بنذارتػػو مػف ىػػو حػى القمػػب   (ٗ
 ( . ٓٚٔ/ٖ -مستنير البصيرة . ل مختصر تفسير ابف كثير 

 .   ٓٚ،  ٜٙا يتاف  –سورة يس   (٘

 ٔٓٙٔ/ٖ - باب فضؿ سيد المرسميف  -ائؿ واليمائؿ كتاب الفض -ميكاة المصابي    (ٙ
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 ششف 

 األٍخ ادلغيَخ ًػضىب
َنَ   (1) ْك ِ َوهَلاُهم َْبَل   : لاؿ تعالى        أَْ ُْ ََْف تم َْ َلَز َوَأ    (2) ََْز َوَلَق

َنَ    : ولاؿ تعالى       ْم ًْ أََف  تـَْزقَل ًْ كَلَملول  فَل هَل اَلْك مكم   (3) ََْقْد أَاـَْزَْْ ل هَلَْْ كم

َنَ    : ولاؿ تعالى       ًْ  مْز َلضم ًْ َبْ  اَلْك َلَْل ًْ فـَ م ًْ وَلبَلْك َلَْل ْم َ ل ْْ أَتـَ ـْ  . (4) َو
(4). 

                                           

( فى ىذه ا ي  .. اليرؼ ، أى اليػرؼ لػؾ ولقومػؾ كمػا فسػره ابػف عبػاس ومناىػد  الذكرل   (ٔ
 بف كثير .اولتادة والسدى وبف زيد واختاره بف نرير ولـ يحكى سواه . انظر تفسير 

 . ٗٗا ي   -سورة الزخرؼ   (ٕ

 . ٓٔي  ا  -سورة ا نبياي   (ٖ

 . ٔٚا ي   -سورة المؤمنوف   (ٗ
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فػػإذا كػػاف ىػػذا الػػديف ىػػو يػػرؼ ىػػذه ا مػػ  وعزىػػا وكرامتيػػا .. ألػػيس مػػف      
الوانب عمينا أف نضػحى مػف أنمػو ونقػوـ بالػدعوة إليػو حتػى يعمػو وينتيػر فػى 

 فى كؿ مكاف مف أرض المعمورة .  نمي  ربوع الدنيا .. ويعبد اهلل 

َنَ         : وال تنسوا        أَْ ُْ ََْف تم      َوَأ

  سمحبء ثينيٌ
ًْ َبزَلإــِز َبَْْ ـــهَل َ ـــل    : لػػاؿ اهلل تعػػػالى      ـــكم َُل ـــْ  أَاـْعم َِل  َل ــ ًْ َ أم َُكم ََْقـــْد َلـــل

 ًِ ْؤ َل َلَ  َ ُموِف َ حَل  ِم ًْ وَللْْ ًْ َح َلإِص َبَْْ كم  .   (1) َب َلَم
أى عزيز عميو عنتكـ وميقتكـ ، حريص عمى ىدايتكـ ، رؤوؼ رحيـ بكػـ      

ــْ      أمػػريف إال اختػػار أيسػػرىما  متػػو فػػى كػػؿ أحوالػػو .. مػػا خيػػر بػػيف   َل
 ًْ ـــكم َُل أف اليػػػفق  ىػػػى الخػػػوؼ عمػػػى ونػػػو المحبػػػ  والرأفػػػ  وىػػػى يػػػدة    أَاـْعم
 الرحم  . 

َِل َ    :ولاؿ تعالى       َـا  َلَْْزـلَْ ِْ َْْ لَك هَلب َ  وىػى الرحمػ    (2) (3) َوَ ـل َأْ َأـ
 العام  عمى كؿ الخمؽ. 

                                           

 . ٕٛٔا ي   -سورة التوب    (ٔ

 . ٘ٓٔا ي   -سورة ا نبياي   (ٕ

إعالف فريد مف نوعو فػى تػاريه الرسػاالت والػديانات ، نػاي فػى كتػاب خالػد لػدر اهلل سػبحانو   (ٖ
، فػإف مسػاحتو الزمنيػ   وتعالى لو أف يتمى فى كؿ مكاف وزماف ، يبمغ عدد لرائػو ماليػيف الماليػيف
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ــ  : ولػػاؿ تعػػالى       َِ ــَ  َف لــل  َغَلــ َ  فَ َل  ْ َْ كم ًْ َوَْــ َْمــ ــَ   ــَ  اُْْــهَل َلْ  َــَا  َل ِْ ل َ 
ًْ ََل اَلْ ـ َل  ـلوَلْ ْم َِ َْمًْ َو ًْ َواْأمَـْ عَلْ   َلَز َفلْبفم َب ـْ م َْ ْ  َح َا  َل اَْْقْْبَل باـَْعَر

َل َ  ََك  مَـ ِم ْْ َبَْر اُْْهَل هَلُن اَُْْه  مَلَب اْْ ََُك  .    (1) َفإَلَاا َبَزْ َ  فـَمَـ
ُعـــــل َل   ولػػػاؿ تعػػػالى       ُم َبَْــــر اْْكم ــَــلُدا َلم اُْْـــهَل َواُْـــبَلإَ  َ َزـــهم أَِ ـــِد َ أــــم ُِ  َّمَ

 ًْ ــ َـ م ُم وـَ ـْ َـل َِ ُم  . روى ابػػف نريػػر عػػف لتػػادة فػػى لولػػو تعػػالى       (2)  م َــل َِ  م
 ًْ  .(3)لاؿ نعؿ اهلل الرحم  فى لموب بعضيـ لبعض    وـَ ـْ َـ م

ًْ    فى تفسير لولػو تعػالى :  عباس  ولاؿ ابف      ـ َـ م ُم وـَ ـْ َـل َِ يػدعو     م

صالحيـ لطالحيـ وطالحيـ لصالحيـ ، فإذا نظر الطال  لمصال  مف أم  سيدنا 
ذا نظػر الصػال    محمد  لاؿ : الميـ بػارؾ لػو فيمػا لسػمت لػو مػف الخيػر ، وا 

 إلى الطال  لاؿ : الميـ اىده وتب عميو وا فر لو عثرتو. 
: " الراحمػػػوف  لػػػاؿ : لػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل   وعػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػرو      

يرحميـ الرحمف ، ارحموا مف فى ا رض يرحمكـ مف فػى السػماي "  ل رواه أبػو 
 . (4)داود والترمذى ( 

                                                                                                                    

تحػػوى نميػػ  ا نيػػاؿ ، وا دوار التاريخيػػ  التػػى تتمػػو البعثػػ  المحمديػػ  ومسػػاحتو  المكانيػػ  تسػػ   
 ( .   السيرة النبوي  لمندويالعالـ كمو   ل 

 . ٜ٘ٔا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٔ

 . ٜٕا ي   -سورة الفت    (ٕ

 ى والرياد فى سيرة خير العباد . سبؿ اليد  (ٖ

 . ٖٚٛٔ/  ٖ -والرحم  عمى الخمؽ  باب اليفق  –ميكاة المصابي   (ٗ
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" تػػرى المػػؤمنيف فػػى  لػػاؿ :لػػاؿ رسػػوؿ اهلل   وعػػف النعمػػاف بػػف بيػػير     
لواحػػد إذا ايػػتكى عضػػٌو تػػداعى لػػو تػػراحميـ وتػػوادىـ وتعػػاطفيـ كمثػػؿ النسػػد ا
 .  (1)سائر النسد بالسير والحمى " متفؽ عميو 

" ال يػرحـ اهلل مػف ال  لاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل   وعف نرير بف عبد اهلل      
 .  (2)يرحـ الناس " متفؽ عميو 

يقػوؿ :  لاؿ سمعت أبا القاسـ الصػادؽ المصػدوؽ   وعف أبى ىريرة      
 (3)  إال مف يقى " . ل رواه أحمد والترمذى ( " ال تُنزع الرحم

ومف خمفاؤؾ يػا رسػوؿ اهلل  ؟ : : " رحم  اهلل عمى خمفائى ، ليؿ   ولاؿ     
 .(4)لاؿ : الذيف يحيوف ُسنتى ويعممونػيا الناس " 

 .(5)" خاب عبٌد وخسر لـ ينعؿ اهلل فى لمبو رحم  لمبير "   ولاؿ     
 
 

                                           

 . ٖ٘ٛٔ/  ٖ -المرن  السابؽ   (ٔ

 . ٖٗٛٔ/ٖ –المرن  السابؽ   (ٕ

 . ٖٚٛٔ/ٖ –المرن  السابؽ   (ٖ

 . (ٓٓٗٗٔحديث رلـ  -نم  النوام  لمسيوطى  لرواه ابف عساكػػػر عف الحسف بف عمى  (ٗ

المرنػػ   لوالػػديممى وابػػف عسػػاكر عػػف عمػػرو بػػف حبيػػب  دوالبىرواه الحسػػف بػػف سػػفيف والػػ  (٘
 .( ٜٖٓٗٔحديث رلـ   -السابؽ 
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 خاىذيِ اىنصيذ
يتػاي  لاؿ بايعت رسوؿ اهلل  عف نرير بف عبد اهلل       عمى إلاـ الصػالة وا 

 .   (1)الزكاة والنص  لكؿ مسمـ . متفؽ عميو 
لاؿ " الديف النصػيح   أف النبى  وعف أبى رلي  تميـ بف أوس الدارى      

مسػمميف ل ثالثًا ( لمنا لمف يا رسػوؿ اهلل ؟ لػاؿ : هلل ولكتابػو ولرسػولو و ئمػ  ال
 .  (2)وعامتيـ " رواه مسمـ 

: " مػػف لػػـ ييػػتـ بػػومر المسػػمميف  يرفعػػو لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  عػػف أنػػس      
ومف لـ يصػب  ويمسػى ناصػحًا هلل ولرسػولو ولكتابػو وإلمامػو ولعامػ  المسػمميف 

 .  (3)فميس منا " ل رواه البييقى والطبرانى ( 

                                           

 باب النصيح  . -رياض الصالحيف   (ٔ

 المرن  السابؽ .  (ٕ

 البف رنب . -نام  العمـو والحكـ   (ٖ
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:  لػػاؿ : لػػاؿ اهلل   عػػف النبػػى المصػػطفى الكػػريـ وعػػف أبػػى أمامػػو      
أحػػب مػػا تعبػػدنى بػػو عبػػدى النصػػ  لػػى .. وفػػى روايػػ  لكػػؿ مسػػمـ  ل رواه أحمػػد 

 .   (1)والحكيـ وأبو نعيـ ( 
و ليػػؿ " ال خيػػر فػػى لػػوـ ال يتناصػػحوف فيمػػا بيػػنيـ وال خيػػر فػػى لػػوـٍ ال      

 يقبموف النصيح  " . 
 ييتؾ ويعير.  ولاؿ الفضيؿ بف عياض : المؤمف يستر وينص  والفانر     
لاؿ المازرى : نصيح  ميتق  مف نصحت العسؿ أى صػفيتو . يقػاؿ نصػ       

اليػػىي إذا خمػػص ونصػػ  لػػو القػػوؿ إذا أخمػػص . أو ميػػتق  مػػف النصػػ  وىػػى 
 الخياط  بالمنصح  وىى اإلبرة . 

والمعنى أنو يمـ يعث أخيو بالنص  كما تمـ المنصػح  الثػوب ومنػو التوبػ       
 نب يمزؽ الديف والتوب  تخيطو . النصوح كوف الذ

 ولاؿ الخطابى : النصيح  كمم  نامع  معناىا حيازة الحظ لممنصوح لو .      

 اىنصيذخ هلل : 
 وصف  بما ىو لو أىؿ .  (ٔ

 الخضوع لو ظاىرًا وباطنًا . (ٕ

 الر ب  فى محابو بفعؿ طاعتو . (ٖ

                                           

 االتحافات السني  لممناوى .   (ٔ
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 النياد فى رد العاصيف إليو .   (ٗ
 هلل مف الناص  هلل ؟ : يا روح ا لاؿ الحواريوف لعيسى 

 لاؿ : الذى يقدـ حؽ اهلل عمى حؽ الناس . 

 

 اىنصيذخ ىنزبة اهلل : 
لام  حروفو فى التالوة وتحريرىا فػى الكتابػ  وتفيػـ        وتتـ بتعممو وتعميمو وا 

 معانيو ، والعمؿ بما فيو وذب تحريؼ المبطميف عنو . 

 :  اىنصيذخ ىشعٌىو 
حيػاي سػنتو وتعميميػا واإللتػداي وذلؾ يتحصؿ بتعظيمو ون      صره حيػًا وميتػًا وا 

 بو فى ألوالو وأفعالو ومحبتو ومحب  أتباعو . 

 اىنصيذخ ألئَخ ادلغيَني : 
 إعانتيـ عمى ما حمموا القياـ بو .  (ٔ

 تنبيييـ عند ال فم  . (ٕ

 سد خمتيـ عند اليفوة . (ٖ

 نم  الكمم  عمييـ . (ٗ

 رد القموب النافرة إلييـ .  (٘
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 دفعيـ عف الظمـ بالتى ىى أحسف .  ومف أعظـ نصيحتيـ (ٙ

 ًٍِ مجيخ أئَخ ادلغيَني : 
أئمػػػػ  االنتيػػػػاد وتقػػػػ  النصػػػػيح  ليـ..ببػػػػث عمػػػػوميـ، ونيػػػػر منػػػػالبيـ ،      

 وتحسيف الظف بيـ . 

 اىنصيذخ ىؼبٍخ ادلغيَني : 
 اليفق  عمييـ . (ٔ

 السعى فيما يعود عمييـ بالنف  . (ٕ

 تعميميـ ما ينفعيـ .  (ٖ

 كؼ ونوه ا ذى عنيـ . (ٗ

 يحب ليـ ما يحب لنفسو .  (٘

 ويكره ليـ ما يكره لنفسو .  (ٙ

ــيذخ  ــذيِ اىنصـ .. يحتمػػػؿ أف يحمػػػؿ عمػػػى المبال ػػػ  أى معظػػػـ الػػػديف  ًاىـ

، ويحتمػػؿ أف يحمػػؿ  (1)النصػيح  كمػػا ليػػؿ فػى الحػػديث اليػػريؼ ل الحػ  عرفػػو 
 .(2)عمى ظاىره  ف كؿ عمؿ لـ يرد بو عاممو اإلخالص فميس فى الديف 

                                           

 طنى .ف والحاكـ والدارلرواه أحمد وأصحاب السنف وابف حبا  (ٔ

 .  ٖٚٔ/ٔ –البف حنر العسقالنى  -فت  البارى يرح صحي  البخارى   (ٕ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
119 

اليػػفق  والرحمػػ   :( عمػػييـ السػػالـ)  خ مــو األّجيــبءًىــزىل مبّــذ ػبعفــ  

َْقـْد    عف حبيبو ومصػطفاه محمػد  والنص   لواميـ ، وليذا أخبر اهلل 
ْؤ َل َلَ   ِم ًْ وَـللْْ ًْ َحـ َلإِص َبَْـْ كم ًْ َبزَلإِز َبَْْ هَل َ ل َب َلـَم كم َُل ْ  أَاـْعم َِل  َل ًْ َ أم َُكم َلل

 ًِ  .    (1)  َ ُموِف َ حَل 

 :جو صنبؤه ئخجبساً  ًقبه اهلل 

  (2) َوأَْاَصـحم َْكمـً   : ػِ ّـٌح      

ــ ِ     :ًػــِ ىــٌد       ــِح أَ َل ًْ اَلصَل ــ ، وىػػذا نبػػى اهلل   (3) َوأَاَــل َْكم

ًم اُْ ْلَعـــام    لػػػد ذكػػػر اهلل نصػػػحو لقومػػػو فقػػػاؿ اهلل   صػػػال   فََأَاـــَبتْـ م
ـــََ  ًْ َلـــلَثَلَلَ  ِ فـَمَـ ـــ َا ََل َدا َلَْل ًْ فََأْصـــَ  م ـــممكم  َْْ ـــْد أَوـْ َْمَل ََْق ـــ ـــلَل إَـــل قـَ ًْ َوَق ـــ ـْ م َُل َب

ََن اُْ لصَل َل َ  ًْ َوَْكَلْ  ب  مَلَ   .  (4)  َلَألََْا َ ِب  َوَاَصْ  م َْكم

                                           

 . ٕٛٔا ي    -سورة التوب    (ٔ

 . ٕٙا ي   -سورة ا عراؼ   (ٕ
 

 . ٛٙا ي   -سورة ا عراؼ   (ٖ

 . ٜٚ،  ٛٚا يتاف   –رة ا عراؼ سو   (ٗ
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ـَزر قَـلَل   :  ًػِ صبدت يبعني      ُْ ِْ َإ ـ دَلإَ اَل َ لم َِ َُ  َلْ  أَْقَصر اْْ َوَلل

ْ َأَلَ  ِ ا ِم َا اْْ َْمَل اتُ َلزم ًْ  مْ َمدمونَ إَل قـَ ًْ َأْل ا  َوْم َأْمكم ُْ َا َ ْ  ب َإ  . (1)تُ َلزم

      ُ ــٌ ــإٍِ وه فشػـ ــِ ٍـ َنَل   : ًػـ مَل اتُ َلزمـــ َْ ـــ َوقَـــلَل اُْـــبَل  اَ ـــَ  إَـــل قـَ

َ  َدا م  َْل  ََ َ َم اَْداـَْ ل َ َملِ  َوهَلُن اآلاَل َل اْْلََ ل َْبَل مَل هَلَُّنَل  َْ لدَل ِ إَل قـَ َِ َْ اُْ  ًْ َأ َل  دَلكم ْْ َأ
ــْ  اََكــَ  أَْو اْْ  ل   َل َْ َصــلْلَل ــ َِل ََْ ــل َوَ ــْ  َب َْ َأــ  َلا  فَــ  َيمْــَز  هَلب  َل ْـ ــ َِل َقــ َا َل ِ َ ــْ  َب

مَل  َْ ـلَه ِ َوإَـل قـَـ َُ ََن فَل َ ـل وَل َـْ َل حَل ََن اْسَ ُـَا إـمْ َنقـم ْم َلَلـَز إَـْدام ََ  مْؤ َلِ  فَأمْو أماـَْ ر َوْم
ــلَل َوتَــْدبم  َِ ًْ هَلََل اُْ  َكم ــ َلَك َ ــل  َل أَْدبمــ ِْ ََاِّنَل َلْكعمــَ  وَللُْْــهَل َوأم ََاِّنَل هَلََل اْ ُــل َل ِ تَــْدبم

ًْ هَلََل اَْْززَلإــزَل اَْْ ُعــل َل ِ  َكم َــل أَْدبمــ ًِ َوأَا ــ ْْ َلم وَلــهَل َ ــل َْــْ َس  َل وَلــهَل بَل ــل أَقـمـ ــَمْبكم موَن َ  َُ َف
ِ  وَللْْزَلَ لدَل  َ  م أَْ  َل  هَلََل اُْْهَل هَلُن اَُْْه َوصَل ًْ َوأمفـَ  .   (2)َْكم

 .. لاؿ تعػالى   ٍغ أثيو اىنبفش ًٍغ مهًٌ ئثشاىيٌ اخلييو      

 َ إقل  اَ َل لـــل  ِ هَلْا قَـــلَل لَوَل ـــهَل إَـــل أَوَـــ َل َلَل ـــد  ًَ هَلاُـــهم َكـــلَن صَل َْل  ـــ َا ـــْ  ََل اْْكَلَمـــلهَل هَلوـْ َوااْكم
َــ ــْ لل  ِ إَــل أَو َِ ــَز  ــ م َوب إـمْ ــِّنَل َبْ  َِعم َوب إـمْ صَل ــ ُْ َُِّنَل تـَْز مــدم َ ــل ب َإ ــْد َلــل  َل هَلِّن  َق

                                           

 . ٕٚ:  ٕٓا يات   –سورة يػس   (ٔ
 

 . ٗٗ:  ٖٛ  ا يات –سورة  افر   (ٕ
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ََلإلل  ِ إَل أََو َل ب تـَْز ـمدَل اُْرـْ طَلَن  دَلَك صَل َامل  َأ ْْ ًَل َ ل َلَْ إَْأتَلَز فَلتُ َلْزِّنَل َأ  َلَ  اْْزَلْْ
ــَ   ــَز َبــَباِه  َل ُُ ــ لل  ِ إَــل أَوَــ َل هَلِّن  َأَاــلفم َأْن ََيَ َِْ َل َبصَل ــُ  هَلُن اُْرــْ طَلَن َكــلَن َْْل

َِْ َل فـََمكم  ًم َْـلَلْ  َلَْ اُْ  َْل  َـهَل إَـل هَلوـْـ َا ُرْ طَلنَل َوَل لـل  ِ قَـلَل أَ َاغَلـِب أَاْـَ  َبـْ  اَْل ََن َْْل
ـْ ِّنَل َ َل لـل  ِ قَـلَل َأـ ِم َبَْْ ـَز َأَأْأـمَـْ عَل م َْـَز َ ِب  هَلاُـهم َكـلَن  ِم ْْ َ ُـَز َوا تـَْ َمهَل َلْ َجم

ــ ََن  َل ــْدبم ــل َت ًْ َوَ  ــزَلْمكم ََن ِبَل َحعَل لــل  ِ َوَأْبَم ــر َأب َأكمــ َُ ْ  دمونَل اُْْــهَل َوأَْدبمــَ َ ِب  َب
قَل لل   َِ َُل َ ِب   َبل  .   (1)  وَلدم

ًاىذيِ ٍـغ اثنـيَب ادليذـذ اىـزٍ     .. إلػى  ًّنزقو ٍِ اثِ ٍغ أثيو     

ليػػؾ حػػوار الػػدعوة المممػػوي  :يننــش اىجؼــش دشصــبً ٍنــيَب ػيــَ ىذايزــو وا 

َواُْـبَل  قَـلَل َلََاَلَدإْــهَل أمف     :لى  لػاؿ تعػػا : باليػفق  والرحمػػ  كمػا يصػػوره اهلل 
ـــَم َل  َلنَل اُْْـــَه  ُْ ـــل َإ ـــْ  قـَْ َلـــ  َوََم ـــ مونم  َل ـــْد َاَْـــ َل اْْقم ـــل أََتزَلـــَدااَلِّنَل َأْن أمْاـــ ََج َوَق َِ َْكم

َبا هَلب َأَألمَل م اَلُوَلَ   َْ  .   (2)َوإـََْْز ا َلْ  هَلُن َوْبَد اُْْهَل َح ٌّ فـَ َـقمَلم َ ل 

                                           

 .   ٛٗ:  ٔٗا يات  -سورة مريـ   (ٔ
 

 . ٚٔا ي   -سورة ا حقاؼ   (ٕ
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ـــَم َل  َلنَل اُْْـــهَ    :وتومػػػؿ معنػػػى لػػػوؿ اهلل       ُْ َـــل َإ أى يطمبػػػاف مػػػف اهلل    َوَم

اليداي  لولػدىما الضػاؿ ل ِبَيػـ .. ُحرلػ  .. حػزف .. يػفق  ( ويمػؾ آمػف إف وعػد اهلل 
  أف يرزلنا اليفق  والرحم  التى كانت فى لموب ا نبياي  حؽ .. نسوؿ اهلل  

 * * * * 
 

 ًرؼبًٌّا
َا َبَْر اْْبَل  َواْمُـْقََ   تعالى :  لاؿ       .  (1) َوتـََزلَوام

 أنو يوند نوعاف مف التعاوف :   فى ىذه ا ي  الكريم  يبيف اهلل       

 : وىو التعاوف عمى البر وىو فعؿ الخيرات .  اىنٌع األًه

                                           

 . ٕا ي   -سورة المائدة   (ٔ
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والتعػػاوف . : وىػػو التعػػاوف عمػػى التقػػوى وىػػو تػػرؾ المنكػػرات .  اىنــٌع اىضــبَّ

أنؾ تند فقيرًا محتانػًا فتضػ  يػدؾ فػى يػده :     أ  ْمهو ، البر ا ف كثير عمى 

ُل  لاؿ اهلل تعالى :  ،بالعطاي  َا اَل ُ َحَُّت تـمْ عَلقم َا اْْبَل َنَ  َْْ  تـََ لْم  . (1)  مَلَ 

ذا رأيت رناًل أعمى فى الطريؽ فتقوده حتى يصؿ المكاف الذى يريده .         وا 
ذا وندت نار       ؾ أو ابنػو أو أى رنػؿ ال تعرفػو لػد كسػرت رنمػو تقػوـ فػورًا وا 

   .وتحممو إلى الطبيب .. فيذه أمثم  لمتعاوف عمى البر 

  :ًٍِ أٍضيخ اىزؼبًُ ػيَ اىزقٌٍ

تريػػده وتنصػػحو  أنػػؾ إذا ونػػدت رنػػاًل ال يصػػمى وينتيػػؾ حرمػػات اهلل      
ؿ فى حياتنا .. فالػذى وُتعينو عمى امتثاؿ أمر اهلل وتقوى اهلل .. فيذا ولاسؼ ل

كسػػرت رنمػػو أو يػػده فػػى ميػػزاف اهلل لػػـ يخسػػر ولكػػف لػػو الثػػواب إذا صػػبر ففػػى 
عػػف  الحػػديث الػػذى رواه اإلمػػاـ البخػػارى ومسػػمـ عػػف أبػػى سػػعيد وأبػػى ىريػػرة 

لاؿ : " ما يصيب المسمـ مف نصب وال وصب وال ىػـ وال حػزف  النبى الكريـ 
 . (2) كفر اهلل بيا مف خطاياه " وال أذى وال  ـ حتى اليوك  يياكيا إال

                                           

 ٕٜا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٔ

 باب الصبر . -رياض الصالحيف   (ٕ
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ولكف الذى ترؾ أمر اهلل فقد ضؿ ضػالاًل كبيػرًا وخسػر خسػرانًا مبينػا .. لػاؿ      

ُْ َضــ ب   م َل  ــل    اهلل تعػػالى  ََْهم فـََقــْد َضــ ــ ولػػاؿ    (1) َوَ ــْ  إـَْزــصَل اُْْــَه َوَ أم

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمػِ  َأال َذِلػَؾ ُلْؿ ِإفن اْلَخاِسِريَف النِذيَف َخِسُروا َأنْ   تعالى :  ـْ َوَأْىِميِي ُفَسُي
 .   (2)ُىَو اْلُخْسَراُف اْلُمِبيُف 

معمقػػًا عمػػى الحػػديث اليػػريؼ  – (3)  سمحــو اهلل -  يقــٌه اىشــيي ئىيــبط 

الراحمػوف  الذى رواه  عبد اهلل بف عمػرو بػف العػاص لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  
ض يػرحمكـ مػف فػى السػماي . رواه    أبػو يرحميـ الرحمف ارحمػوا مػف فػى ا ر 

 .(4)داود والترمذى  
م  ا سؼ أف الناس لد خصوا ىذا الحديث عمى النوعى وأىؿ الفال  فمػذا      

صار الناس إذا رأوا النائ  والمحتاج والعارى فيرحموه ولكف المحروـ مػف الػديف 
لػديف ال يعتبرونيػا ال يرحموه ، فخسارة الدنيا يعتبرونيا خسارة .. ولكف خسػارة ا

خسارة ، فكيؼ يرحمنا مف فى السماي ، فإنما أساس عمؿ الدعوة والتبميػغ لػائـ 
عمى ىػذه الرحمػ  فمػذا عمينػا أف نعمػؿ ىػذا العمػؿ باليػفق  والرحمػ  فػإذا أحػس 

                                           

 . ٖٙا ي   -سورة ا حزاب   (ٔ

 . ٘ٔا ي   -سورة الزمر   (ٕ

ى بعػوث نماعيػ  ، بالينػد ، وينتيػى نسػبو إلػى سػيدنا أبػو بكػر محيى عمؿ التبميغ والدعوة فػ  (ٖ
 الصديؽ.

 . ٖٚٛٔ/  ٖ -ميكاة المصابي   (ٗ
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الداعى با سؼ والحزف عمى إساية أحػواؿ إخوانػو الدينيػ  فحينئػٍذ يػؤدى وانبػو 
اإلخالص وييػعر بالتقصػير ولكػف إف لػـ يكػف فػى بالرحم  واليفق  ليـ ويعمؿ ب

 .  (1)لمبو ذلؾ فُيبتمى بالتكبر والعنب فال ينتظر منو المنفع  

: مػا ألػؿ التعػاوف عمػى التقػوى ا ف وكثرتػو عنػد  ًقبه أدذ اىؼيَـبء      

يػػربط الحنػػريف عمػػى بطنػػو اليػػريؼ ومػػا  فكػػاف النبػػى الكػػريـ  الصػػحاب  
وال  نفسيـ وىو مف أعمػاؿ البػر ولكػف  لمنبى اني ؿ الصحاب  بنم  الطعاـ 

ليبم ػػوا رسػػال  النبػػى  انيػػ موا بالتعػػاوف عمػػى التقػػوى وخرنػػوا فػػى سػػبيؿ اهلل 
 .   الكريـ 

ََل   يقوؿ :  فاهلل       ًْ َوَْكَلـْ  َ أمـ ـْ   َلَلـلَلكم ـِد أَوَـل َأَحـَد  َل ُِ َ ـل َكـلَن َّمَ
ــلَن ا ــْ َُ َبَل ِــل  اُْْــهَل َوَاــلََتَ اُْ  َل  ــَ  وََك َِ   ْ ــ . أى لػػيس معػػاممتكـ  (2) ُْْــهم وَلكم

معامم  االبف  بيو ولكف معامم  النبوة والرسػال  ، فمعاممػ  ا ب بػوف  لمحمد 
تقبؿ يده ، وتقدـ لو الطعاـ واليراب وتخدمو حتى يرضى عنػؾ ولكػف عمػيكـ أف 

يػارؽ والم ػارب معامم  خاتـ النبوة بوف تحمموا ىديػو إلػى الم تعامموا محمدًا 
  .. 
 

                                           

 الييه إلياس . -كتاب ممفوظات   (ٔ
 

 . ٓٗا ي   -سورة ا حزاب   (ٕ
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   .. أّصش أخبك ..  
" انصػر أخػاؾ ظالمػًا أو مظمومػًا  ، :  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  عف أنس      

فقػػاؿ رنػػؿ : يػػا رسػػوؿ اهلل أنصػػره إذا كػػاف مظمومػػًا أرأيػػت إف كػػاف ظالمػػًا كيػػؼ 
  (1) رى رواه البخانزه عف الظمـ فإف ذلؾ نصره " . أنصره ؟ .. لاؿ : أف تح

مػػف ىػػـ أيػػد النػػاس   والمظػػالـ كثيػػرة وأنػػواع الظمػػـ كثيػػرة ولػػد بػػيف اهلل      

َ    ظممًا لاؿ تعالى :  َ ل هَلاُل  َل ُ َأْبَ َ  َب ـْ ًم اَلُْ  امك َ  وَلآإل َل َ و هَل ُثم َوَ ْ  َأْظَْ
َنَ  ِم ِْ َل َلَ   مْ َمقَل ِم  .     (2) اْْ

                                           

 ف وبياف حقوليـ واليفق  عمييـ . باب تعظيـ حرمات المسممي -رياض الصالحيف   (ٔ

 . ٕٕيػػ  ا  -سورة السندة   (ٕ
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ىػػػـ أعتػػػى الظممػػػ  فكيػػػؼ تكػػػوف   فيػػػؤالي المعرضػػػوف عػػػف آيػػػات اهلل     
 نصرتيـ ومنعيـ مف الظمـ .. ؟

بػذكر  ونحبػبيـ فػى اهلل  ونػذكرىـ بػاهلل  أف ندعوىـ إلى اهلل النػػواب : 
حسػػانو وبػػره وعطفػػو ومنػػو ونػػوده  آيػػات لدرتػػو وعظمتػػو وبػػذكر نعمػػو وآالئػػو وا 

 .وكرمو 

* * * * * 

 

 

 دقبئق فَ اىذػٌح ئىل اهلل 
ل  َوقَـلَل   لاؿ تعالى :       َْ َصـلْلَل َِل ُْ  َدَبل هَلََل اُْْهَل َوَب

َْب  اَل َُ م قـَ َوَ ْ  َأْح
  َ َِل ـَل ُْ ِم َ  اْْ نعػؿ الػدعوة إليػو وأنرىػا عميػو ونصػرتيا  ، فاهلل   (1)هَلُاِّنَل  َل

َْب  اَلُْ  َدَبل هَلََل اُْْهَل  عميو .  َُ م قـَ ثـ نػراه فػى آيػ  أخػرى يقػوؿ    َوَ ْ  َأْح

                                           

 . ٖٖا ي   -سورة فصمت   (ٔ
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ــــ َََ أَاَــــل َوَ ــــ َل اتـُ َـَزــــِّنَل   اهلل  ََل َأــــ َل َل  أَْدبمــــَ هَلََل اُْْــــهَل َبَْــــر َوصَل ــــبَل َْ  ْْ قمــــ
ِمْر َلكَل َ  َ  اْْ  .    (1).. ا ي   َوأمْ َ لَن اُْْهَل َوَ ل أَاَل  َل

 فَِ أيِ رأخز أجشك ..؟!  ئرُ .. فبىذػٌح ئىل اهلل       

ًْ َبَْْ ـــهَل   لػػػاؿ اهلل       ـــْ  َأْلـــَ  هَلْن َأْلـــ َلَ  هَلب َبَْـــر َ ه   َوَ ـــل َأْأـــَأْمكم  َل
َِل َ   . (2)  اَْْزلَْ

ًْ َبَْْ هَل َ لب  هَلْن َأْل َلَ  هَلب َبَْر اُْْهَل   ولاؿ تعالى        .  (3) ب َأْأَأْمكم

َا  ولاؿ تعالى        َْمَل اتُ َلزمـ َزر َقلَل إَل قـَ ُْ ِْ َإ دَلإَ اَل َ لم َِ ْ  أَْقَصر اْْ َُ  َل َوَلل
ًْ  مْ َمدمونَ ا ًْ َأْل ا  َوْم َأْمكم ُْ َا َ ْ  ب َإ ْ َأَلَ  ِ اتُ َلزم ِم ْْ   (4)  . 

 ًىنِ .. ميف رُنصش ًرٌفق فَ ىزه اىذػٌح ..؟!     

فَل قَل  هَلب    لػػػاؿ تعػػػالى       َْ ـــ ْصـــ َح َ ـــل اْأـــَمَطْز م َوَ ـــل تـَ هَلْن أم َلإـــدم هَلب اإلَل
ََُكْْ م َوهَلَْ   . (1)ْ هَل أماَل بم وَللُْْهَل َبَْْ هَل تـَ

                                           

 . ٛٓٔا ي    -سورة يوسؼ   (ٔ

 . ٜٓٔا ي   -سورة اليعراي   (ٕ

 . ٜٕا ي   -سورة ىود   (ٖ
 

 . ٜٕا ي   -سورة ىود   (ٗ
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ٍِ 

 ٍشرجخ احلغِ ئيل األدغِ 

                                                                                                                    

 . ٛٛا ي   -سورة ىود   (ٔ
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ْْمًْ   لاؿ تعالى        ـَ اَل َوَلـلدَل َُ َْبَل َـاَل اْلَْ َِ ـاَل َواْْ َِ َْل َ وـ َز وَللْلَلْك ادْ م هَلََل َأ َل 
َُ م  َ  َأْح َْل  .  (1)وَللُْهَل 

َ    ولاؿ تعالى :        َْل َا اُْهَل  َْم ْْ َلزَلَ لدَل  إـَقم َُ م َوقم  .  (2) َأْح

َُ م َفإَلَاا اُْبَل  وـَ ـْ َـَز َووـَ ـْ َـهم َبـَداَوَِ    ولاؿ تعالى :       َ  َأْح َْل اْدَفْع وَللُْهَل 
 ًِ َِل   ٌّ  .  (3)َكأَاُهم َو َل

اهلل سبحانو وتعالى يومرنا أف ننتقؿ مف مرتبػ  الحسػف إلػى ا حسػف .. فمػا ىػو      
 ا حسف ..؟!

ل  َوقَلَل   يقوؿ اهلل تعالى :  َْ َصلْلَل َِل ُْ  َدَبل هَلََل اُْْهَل َوَب
َْب  اَل َُ م قـَ َوَ ْ  َأْح

َِل َ  َل ُْ ِم  .  (4) هَلُاِّنَل  َلَ  اْْ

 ادلٌػظخ فَ ويبد

                                           

 . ٕ٘ٔا ي   -سورة النحؿ   (ٔ

 . ٖ٘ا ي   -سورة اإلسراي   (ٕ

 . ٖٗي  ا  -سورة فصمت   (ٖ

 . ٖٖا ي   -سورة فصمت   (ٗ
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ََن   : تعػػالى  لػػاؿ      ْمــ ًْ تـَمـْ ــمم ًْ َوأَاـْ ــكم َُ َن أَاـْعم َْ ــ َُ ــلَ  وَلــلْْبَل  َوتـَْ  ــْأ م موَن اُْ  أََت
َنَ اْْكَلَملَه أََف  تـَزْ  ْم  .  (1) قَل

ــَ     : لػػاؿ تعػػالى      ََن ِ َك ـم ََن َ ــل ب تـَْعَزْمــ َْمــ َ تـَقم َا َلَل إَــل أَإـََ ــل اُْــبَلإَ  اَ  مــ
َنَ  َا َ ل ب تـَْعَزْم َْم  .    (2) َ ْقمل  بَلْ َد اُْْهَل َأْن تـَقم

ًْ هَل    :    ) عمى لساف يعيبل  لاؿ تعالى       ََل َوَ ل أم َلإـدم َأْن أمَاـلَلَعكم
ًْ َبْ ه  .  (3) َ ل أَاـَْ لكم
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 أدٌاه اىنبط أٍبً اىذػبح
                                           

 . ٗٗا ي   -سورة البقرة   (ٔ

 .ٖ،  ٕا يتاف  -سورة الصؼ   (ٕ

 . ٛٛا ي   -سورة ىود   (ٖ
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 : عياؽ الحؽ ل يحبوف الحؽ وأىمو ( .  احملجني (ٔ

 .. التردد نبف .. والخوؼ طب  . ادلرتدد أً ادلزشنل (ٕ

َ  اُْ ل َل َ ْ  إـَْز مـدم اُْْـَه َبَْـر  عبيد المصال  .. لاؿ تعالى  ادلنزفغ : (ٖ َو َل

ـــِا ااـَْقَْـــَب َبَْـــر َحـــْ َف َفـــ  َ ـــَأُن وَلـــهَل َوهَلْن َأَصـــلوـَْمهم فَلمـْ َِ ـــِ  اْم إَلْن َأَصـــلوَهم َا ـْ
ِم َل م  َ انم اْْ ُْ ََ اْ م ْم َ ََ َاَلَز  َ  اَْداـَْ ل َواآلاَل َُل  .  (1)َوْل َلهَل َا

المؤمف .. محسود ، حب الييرة ىالؾ ، العطاي يس  النميػ   احلقٌد : (ٗ

 عمى يد  يرؾ . ، الفرح بيداي  الناس ولو كاف

كؿ ابػف آدـ خطػاي .. المتػربص أعمػى عػف  ادلرتثص أً ادلزذبٍو : (٘

الحسنات .. العفو زين  المؤمف .. كما نقوؿ لممسا أسوت ينب ػى أف نقػوؿ 
 لممحسف أحسنت .. 

 الييود (. –منافقوا المدين   –: العداي لديـ .. ل كفار مك  اىؼـذً  (ٙ

                                           

 . ٔٔا ي   -سورة الح    (ٔ
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لقػرآف وتعػذيب العممػاي  وحمميػـ مثؿ فتن  القػوؿ بخمػؽ ا : فزنخ اىؼيَبء (ٚ

 –عمى القػوؿ بػذلؾ .. وُعػِذَب فييػا خمػؽ كثيػر مثػؿ اإلمػاـ أحمػد بػف حنبػؿ 
 ىذه  الفتن  .  بصبره أزاح اهلل  –نزاه اهلل خيرًا 
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 ٍِ أٌّاس اىقشوُ
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ـ  لاؿ تعالى       دا  َو مَ ر  َْل ل َِ َ هَلاُل َأْ َأَْْ لَك   ا  َواَـبَلإ ا  ِ َوَدابَل ـل  إَل أَإـََ ل اُْ نَل
َ الل   م َل ا  .   (1)ًً هَلََل اُْْهَل وَلإَلْااَلهَل َوأَل

بالسػراج دوف اليػمس ، واليػمس أتػـ وأكمػؿ   النبػى لماذا يػبو اهلل      

 "  .. ؟!! أ الل     ا" : فى لولو تعالى 

ال و  فػػرع ويتولػػد منػػو سػػرج ال تعػػػدليػػؿ إنمػػا يػػبو بالسػػراج  ف السػػراج يت     
تفػػرع منػػو بواسػػط  إريػػاده وىدايتػػو نميػػ   تحصػػى بخػػالؼ اليػػمس والنبػػى 

العمماي والدعاة فى عصره والعصور التالي  .. إلى يومنا ىذا وىمـ نػرا إلػى يػـو 
 . (2)القيام  أيعمت نمي  ا م  مف النبى 

 

 

* * * * * 
 

 

                                           

 . ٙٗ - ٘ٗا يتاف  -رة ا حزاب سو   (ٔ

 ( . ٜٖٔصػ  –كتاب  رائب آى التنزيؿ لمرازى ل سورة ا حزاب   (ٕ
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 اىقـذًح
ًم اْْ   لػػػػاؿ اهلل       ْم َ ــــل َلَلـــَز اُْــــبَلإَ  اتـَ ـْ ََ فَــــإَلْن أمْو َُ ًَ َواَْ  ـمــــ كَلمَـــلَه َواْلْمْكــــ

َلَلــَز اُْــبَلإَ   َــل وَلَكــلفَل َلإَ  ِ أمْو َا َِل ــ ُم َْ ــل  َْْ  َــل قـَ ــل َِل ــؤمبَُل فـََقــْد وَُكَْْ  َْ َــل  ــْ  َِل َإْكعم
ًم اقْـَمدَلَ ْم َد  اُْْهم فَ َل مَدا َْ  (1) . 

   رسوليا محمد  :أسىة األمت  لاؿ اهلل   ََل ًْ َلَل ََْقْد َكلَن َْكم  َ أمـ
َم اآلاَل َ  َْ ْ  َكلَن إـَْ لمَ اَُْْه َواْْ َـ َِ َ ِا َل َُ َِ َح  .   (2) اُْْهَل أمْأََ

  لػػػاؿ اهلل  القةةةحابت علةةةً ال شَةةةح ..    َـــ ََن  َل ََن اَلُوْمـــ ـــلوَلقم ُُ َواْ
 ًْ َ  اُْْهم َب ـْ م لَن َ ضَل َُ ًْ وَلإَلْح ِمَ للَل َلإَ  َوالَْاَصل َل َواُْبَلإَ  اتـُ َـزمَْم َا اْْ َوَ ضمـ

 .  (3) َبْ هم 

   لاؿ تعالى   َـ ْْمَد  َوإـَُم َلْع َغ ـْ ْ  وـَْزدَل َ ل تـَ َـُ َ َْهم ا ََل  َل َوَ ْ  إمَرلقَل َل اُْ أم
َُْ   َ صَل ا   ًَ َوَأل َََُل َوامْصَلهَل َلَ ُ  ََْ هَل َ ل تـَ ْؤ َل َلَ  اـم ِم َْل اْْ  . (4) (1) َأ َل 

                                           

 .   ٜٓ،  ٜٛا يتاف  –رة ا نعاـ سو   (ٔ

 .  ٕٔا ي   -سورة ا حزاب   (ٕ

 . ٓٓٔا ي   -سورة التوب    (ٖ

 .  ٘ٔٔا ي   –سورة النساي   (ٗ
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  حدة . السابقوف والالحقوف فى الحؽ مم  وا 
   . ابدأ بنفسؾ 
   . دعاه ال لضاة 
  . خفايا القموب ال يعمميا إال عالـ ال يوب 

  بػػف اف بػف عطيػػ  لػػاؿ لمػا عػػزؿ عمػػر  أخػرج أبػػو نعػػيـ فػى الحميػػ  عػػف حسػػ
لػاؿ فخػرج معػو بناريػ   عف الياـ بعث سعيد ابف عػامر  الخطاب معاوي 

ؿ : فبمػػغ ذلػػؾ مػػف لػػريش فمػػا لبػػث إال يسػػيرًا حتػػى أصػػابتو حانػػ  يػػديدة لػػا
فبعث إليو بولؼ دينار ، لاؿ : فدخؿ بيا عمى امرأتو فقاؿ أف عمػر  عمر 

بعث إلينا بما تريف فقالت لو أنؾ ايتريت لنا أدمًا وطعامًا وادخرت سػائرىا ، 
فقاؿ ليا : أوال أدلؾ عمى أفضػؿ مػف ذلػؾ ؟ نعطػى ىػذا المػاؿ مػف يتنػر لنػا 

لػػت إذف فايػػترى أدمػػًا وطعامػػًا فيػػو فنوكػػؿ مػػف ربحيػػا وضػػمانيا عميػػو . فقا
وايػػترى بعيػػريف و المػػيف يمتػػاراف عمييمػػا حػػوائنيـ وفرليػػا فػػى المسػػاكيف 
وأىػؿ الحانػ  لػػاؿ فمػا لبثػت إال يسػػيرًا حتػى لالػػت لػو امرأتػو :  إنػػو نفػد كػػذا 
وكذا ، فموا أتيت ذلؾ الرنؿ فوخذت لنا مف الػرب  فايػتريت لنػا مكانػو ، لػاؿ 

                                                                                                                    

فػػى أفعالػػو وونػػوب اتبػػاع  ولػػد دلػػت ىػػذه ا يػػ  الكريمػػ  عمػػى أنػػو ينػػب االلتػػداي بالرسػػوؿ  (ٔ
نيـ ( ثـ الػذيف يمػونيـ ثػـ الػذيف يمػونيـ سبيؿ المؤمنيف وىـ الصدر ا وؿ ل الصحاب  رضى اهلل ع

فيمػا اتفػؽ عميػو وانتمػ  عميػو وأف اتبػاع  يػر سػبيؿ المػؤمنيف حػراـ ، وبيػذه ا يػ  اسػتدؿ اإلمػاـ 
،  ٘ٗٗ/  ٘ –عمػػى أف اإلنمػػاع حنػػ  . ل انظػػر مفػػاتي  ال يػػب لمػػرازى  –رحمػػو اهلل  –اليػػافعى 

 أبى نمرة ( .  ، بين  النفوس البف ٖٚٗ/  ٔ –مختصر تفسير ابف كثير 
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دتػػو لػػاؿ : فسػػكت عنيػػا حتػػى آذتػػو ولػػـ يكػػف : فسػػكت عنيػػا لػػاؿ : ثػػـ عاو 
يدخؿ بيتو إال مف ليؿ إلػى ليػؿ لػاؿ : وكػاف رنػؿ مػف أىػؿ بيتػو ممػف يػدخؿ 
بدخولو فقاؿ ليا : ما تصنعيف ؟ إنؾ لد آذيتو وأنو لد تصػدؽ بػذلؾ المػاؿ ، 
لػاؿ : فبكػػت أسػػفًا عمػػى ذلػػؾ المػػاؿ ، ثػػـ إنػػو دخػػؿ عمييػػا يومػػًا فقػػاؿ : عمػػى 

حاب فػارلونى منػذ لريػب مػا أحػب أنػى صػددت عػنيـ رسمؾ إنو كاف لػى أصػ
وأف لى الدنيا وما فييا ولو أف خيره مف الخيرات الحساف اطمعت فى السماي 

  (1) ضػػايت أىػػؿ ا رض ويقيػػر ضػػػوي ونييػػا اليػػمس والقمػػر ولنصػػػيؼ 

تكسى خير مف الػدنيا ومػا فييػا فانػت أحػرى فػى نفسػى أف أدعػؾ ليػف مػف 
 .(2)يت آف أدعيف لؾ لاؿ فسمحت ورض

   ولػػاؿ رسػػوؿ اهلل  تػػركتكـ عمػػى البيضػػاي ليميػػا كنيارىػػا ال يزيػػغ عنيػػا "
 .(3)بعدى إال ىالؾ " رواه أحمد والحاكـ 

   ولػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  … " لقػػػد نئػػػتكـ بيػػػا بيضػػػاي نقيػػػ  ... " رواه أحمػػػد
 . (4)والبييقى فى يعب اإليماف 

  وكؿ واحد يبدأ بنفسو .        
 

                                           

 ترتديو الحور العيف فى النن  .  لنصيؼ : ىو الخمار الذى  (ٔ

 . ٛ٘ٔ/  ٕ -باب اإلنفاؽ عمى الفقراي  -حياة الصحاب    (ٕ

 . ٜٙ/  ٔ –كتاب العمـ  –فى مستدركو   (ٖ

 .   ٖٙ/  ٔ –باب االعتصاـ بالكتاب والسن   –ميكاة المصابي    (ٗ
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* * * * * 
 

 

 

 

 خ ًادلٌػظخ احلغنخاحلنَ
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ـَ اَل     :لاؿ اهلل       َُ َْبَل َاَل اْلَْ َِ اَل َواْْ َِ َْل َ و َز وَللْلَلْك  ادْ م هَلََل َأ َل 

 (1) . 
َ   ولػػاؿ اهلل      ــْد أمو َل ــَا فـََق َِ ُم َوَ ــْ  إـمــْؤَ  اْلَلْك ــْ  َإَرــل ــَا َ  َِ إـمــْؤ َل اْلَلْك

 .   (2) َاْ ا  َك َل ا  

 َ : أصػ  مػا ليػؿ فػى الحكمػ  ىػى وضػ   اىفـزخ  قبه احلبفظ اثِ دجش فـ

 اليىي فى محمو .أ. ىػ .

فػػى لمػػب العبػػد عمػػى لػػدر التضػػحي    نػػور يقذفػػو اهلل ىػػأ  : ًاحلنَــخ

أى عممنػاه   (1) َكَبَلَز كَلـْداَل َل مَأمـف  لاؿ اهلل  وىى عطاي مف اهلل 
                                           

( بمك  المكرم  فى ولت ا مػر  اد  هَل أ  ْ  وزنزلت ىذه ا ي  ل يقوؿ اإلماـ القرطبى :   (ٔ
بميادن  لريش وأمره أف يدعو إلى اهلل بتطمؼ وليف دوف مخاين  وتعنيػؼ وىكػذا ينب ػى أف يػوعظ 

 تفسير سورة النحؿ ( .  –المسمموف إلى يـو القيام  . ل النام   حكاـ القرآف 
 ذكير والنص  . : فى الم   الت والموعظ  الحسن      
 لاؿ ابف سيده : ىى تذكيرؾ اإلنساف بما يميف لمبو مف ثواب وعقاب    .      
: الوعظ والنص  والتذكير بالخير والحؽ عمى الونو الذى يػرؽ لػو القمػب  ولاؿ صاحب المنار     

 ( .   ٗٓٗ/  ٕ –وتنبعث فيو الر ب  لمعمؿ الصال  . ل تفسير المنار
( : الموعظػ  الحسػػن  ىػػى الكػػالـ  أحػد عممػػاي الػػدعوة بباكسػػتافل  الواحػػدولػاؿ اليػػيه عبػػد      

  بيف الحزف واليفق  . والموعظ  الحسن  لوف مف ألواف الحكم  ومظير مف مظاىرىا . 

 . ٜٕٙا ي   -سورة البقرة   (ٕ
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يف ، الحكم  بوضػ  صػواع الممػؾ فػى وعػاي أخيػو ويبػدأ بػالتفتيش بوعػاي ا خػر 
 فمف أوتى الحكم  فقد أوتى خيرًا كثيرا ومف حرميا فقد حـر خيرًا  كثيرًا . 

تمػريف وتػدريب وتعمػيـ وصػحب  ممػف سبقػػوؾ فػػى  تحتػاج إلػى : ًاحلنَخ

 الدعوة بالصبر والتحمؿ و ض الطرؼ عف أخطائيـ كمػا فػى لصػ  موسػى 
 تعػػالى ، فمػػو صػػبر عميػػو لػػتعمـ منػػو الكثيػػر والكثيػػر ، لػػاؿ  مػػ  الخضػػر 

ََن  َقَل م َا وَلآإلتَلَ ل  إم ل َص َـ موا وََكلام ُِ ا  إـَْ دموَن وَلَأْ  َلاَل َْ ُِ ًْ أَئَل  .    (2)َوَلَزَْْ ل  َل ـْ م

تحتػػاج إلػػى دراسػػ  وتحميػػؿ لحيػػاة ا نبيػػاي عمػػييـ السػػالـ فػػى :  ًاحلنَــخ

 وا مثم  كثيرة منيا :  الدعوة إلى اهلل ، وكذلؾ أتباع ا نبياي 
يوـ فت  مك  لما مػر سػعد بػف عبػادة  ر إلى حكم  سيدنا رسوؿ اهلل انظ     

بوبى سفياف بف حرب فى كتيبػ  ا نصػار لػاؿ لػو : اليػوـ يػوـ الممحمػ  .. اليػـو 
فػى كتيبتػو  تستحؿ الحرم  .. اليوـ أذؿ اهلل لرييًا .. فمما حاذاه رسوؿ اهلل  

تسػم  مػا لػاؿ سػعد ..؟ أال  يكا إليػو ذلػؾ أبػو سػفياف لػاؿ : يػا رسػوؿ اهلل  
مقال  سعد ولاؿ  فاستنكر رسوؿ اهلل  …: وما لاؿ ؟ لاؿ : كذا وكذا  لاؿ 

: بؿ اليوـ يوـ المرحم ، اليوـ يعز اهلل لرييًا ويعظـ الكعبػ  ، فورسػؿ إلػى سػعد 

                                                                                                                    

 .   ٙٚمف ا ي   –سورة يوسؼ   (ٔ

 .   ٕٗا ي   –سورة  السندة   (ٕ
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فنػػزع منػػو المػػواي ودفعػػو إلػػى لػػيس ابنػػو ورأى أف المػػواي لػػـ يخػػرج عػػف سػػعد إذ 
 .   (1)صار إلى ابنو 

َل أوَ اْلُ  اْ ـدو         المميػـ أف أبػدؿ  ولػـ يػزد الرسػوؿ   إق

حرفًا بحرؼ وأبًا بابف ، فعال  نفس أبػى سػفياف المكمومػ  وكػاف فػى حانػ  إلػى 
 .  (2)توليؼ القمب مف  ير أف يسيا إلى سعد صاحب سوابؽ فى اإلسالـ 

حػػػيف لسػػػـ  نػػػائـ حنػػػيف فقسػػػميا فػػػى  وتنمػػػت حكمػػػ  سػػػيدنا رسػػػوؿ اهلل 
انريف مػػف الطمقػػاي ولػػـ يعػػط ا نصػػار يػػيئًا . فقالػػت ا نصػػار : إذا كانػػت الميػػ

با نصػػار  اليػػدائد فػػنحف نػػدعى ويعطػػى ال نيمػػ   يرنػػا . فػػومر رسػػوؿ اهلل   
فنمعوا فى حظيرة فخطب خطب  عظيم  لاؿ فييا .. ألـ آتكـ ُضالاًل فيػداكـ اهلل 

لمػػوبكـ ..؟ لػػالوا : هلل  بػػى ، وعالػػ  فو نػػاكـ اهلل بػػى ، وأعػػداي فػػولؼ اهلل بػػيف
 ولرسولو المفن . 

 ولما سكتوا لاؿ : أال تنيبونأ يا معير ا نصار :      
 لالوا : بماذا ننيبؾ يا رسوؿ اهلل . هلل ولرسولو المف والفضؿ .      
لاؿ : أما واهلل لو يئتـ لقمتـ فمصدلتـ ولصػدلتكـ . آتيتنػا مكػذبًا فصػدلناؾ      

، وطريػدًا فآوينػاؾ ، وعػائاًل فواسػيناؾ . ثػـ انعطػؼ عمػييـ  ، ومخذواًل فنصػرناؾ
 بكمم  فييا الثق  .

                                           

 . ٕٓٙ/  ٕ –زاد المعاد   (ٔ

 الحسف الندوى .  بأ -السيرة النبوي    (ٕ
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مػف الػدنيا  (1)فقاؿ : أوندتـ عمىًّ يا معير ا نصار فى أنفسكـ فى لعاعػ       
 تولفت بيا لومًا ليسمموا ووكمتكـ إلى إسالمكـ . 

نفوسيـ وتػدفؽ  ثـ لاؿ كمم  لـ يتمالكوا أماميا فانفنر اإليماف والحناف فى     
لاؿ : أال ترضوف يا معير ا نصار أف يػذىب النػاس باليػاي والبعيػر وترنعػوف 

إلى رحالكـ ؟ فو الذى نفس محمٌد بيده لما تنقمبوف بو خير مما  برسوؿ اهلل 
ينقمبوف بو ولوال الينرة لكنت امرأ مف ا نصار ولػو سػمؾ النػاس يػعبًا وسػمكت 

ب ا نصػار ووادييػا ، ا نصػار يػعار والنػاس ا نصار يعبًا وواديػًا لسػمكت يػع
دثار ، الميـ ارحـ ا نصار وأبناي ا نصػار وأبنػاي أبنػاي ا نصػار ، وبكػى القػـو 

 .  (2)لسمًا وحظًا   حتى أخضموا لحاىـ ولالوا رضينا برسوؿ اهلل 
 يداوى النراح ويداوى النفوس ويوتيػو   فانظر كيؼ كاف رسوؿ اهلل      

! وأمػاـ صػحاب   نو فى الزنػا ويسػتوذف ممػف ..؟ مػف رسػوؿ اهلل الرنؿ يستوذ
 ؟  فماذا فعؿ رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل 

فقػاؿ : يػا رسػوؿ اهلل  لاؿ : إف فتى يابًا أتى النبػى  فعف أبى أمام       
ائذف لى بالزنا . فولبؿ عميو القوـ وزنروه . ولالوا مو مو . فقاؿ : ادنػو . فػدنا 

ؿ: فنمػس . لػاؿ : أتحبػو  مػؾ؟ لػاؿ : ال واهلل نعمنػأ اهلل فػدايؾ. منو لريبػًا لػا
لاؿ وال الناس يحبونو  مياتيـ . لاؿ : أفتحبو البنتؾ ؟ لاؿ : ال واهلل يا رسػوؿ 

                                           

 يا كالنبات ا خضر لميؿ البقاي .نبات ناعـ أخضر لميؿ البقاي ، يعنى أف الدن لعاع  :  (ٔ

حيػػػاة الصػػػحاب  ، بػػػاب صػػػبر االنصػػػار عػػػف المػػػذات الدنيويػػػ  وا متعػػػ  الفانيػػػ  والرضػػػا بػػػاهلل   (ٕ
 . ٕٓ٘/  ٔ ، تاريه اإلسالـ لمذىبأ ، ٜٖٚ/ٔ -ورسولو 
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اهلل نعمنأ اهلل فدايؾ . لاؿ والناس ال يحبونو لبناتيـ . لػاؿ : أفتحبػو  ختػؾ ؟ 
ؾ . لاؿ : وال الناس يحبونو  خواتيـ لاؿ : ال واهلل يارسوؿ اهلل نعمنأ اهلل فداي

. لػػاؿ أفتحبػػو لعمتػػؾ ؟ لػػاؿ : ال واهلل يػػا رسػػوؿ اهلل نعمنػػى اهلل فػػداؾ .  لػػاؿ : 
أفتحبو لخالتؾ ؟ لػاؿ : ال واهلل يارسػوؿ اهلل نعمنػأ اهلل فػدايؾ . لػاؿ وال النػاس 
يحبونو لخاالتيـ. لاؿ : فوض  يػده عميػو ولػاؿ : الميػـ ا فػر ذنبػو وطيػر لمبػو 
وحصف فرنو ، فمـ يكف بعد ذلؾ اليوـ الفتى يمتفت إلى يػا. رواه اإلمػاـ أحمػد 

 . (1)والطبرانى فى الكبير ولاؿ الييثمى رنالو رناؿ    الصحي  
انظر كيػؼ يػوتى لػو بػا لرب فػا لرب ثػـ يػدعو لػو بطيػارة القمػب وحصػان       

 الفرج وما عنفو وما زنره . 

:  مناسػب لزيػارة مػف تػدعوه إلػى اهلل اختيار الولت ال : ًٍِ احلنَخ 

لمػػت لرنػػؿ مػػف  لػػاؿ : لمػػا لػػبض رسػػوؿ اهلل  فعػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػاس 
فػإنيـ اليػوـ كثيػر ، فقػاؿ الرنػؿ  ىمـ لنسوؿ أصحاب رسوؿ اهلل  : (2)ا نصار 

: واعنبًا لؾ يا ابف عباس أترى الناس يفتقروف إليػؾ وفػى النػاس مػف أصػحاب 
ف  ، فتركت ذلػؾ وألبمػت أسػوؿ أصػحاب رسػوؿ اهلل مف فييـ  رسوؿ اهلل  وا 

كاف يبم نى الحديث عف الرنؿ فآتى بابو تسفى الري  عمىن مػف التػراب ، فيرانػى 
ىال أرسمت إلىن فآتيؾ فولوؿ أنا أحػؽ أف آتيػؾ  فيقوؿ يا ابف عـ رسوؿ اهلل  
                                           

 .   ٖٕٔ/  ٖ –العمماي والطالبيف  باب آداب –حياة الصحاب    (ٔ

 لـ يسـن ابف عباس ىذا ا نصارى احترامًا لو ، وىكذا أدب الصحاب  فى الرواي  .  (ٕ
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تمػ  . لاؿ : فوسولو عف الحديث فعاش ىذا الرنػؿ ا نصػارى حتػى رآنػى ولػد ان
النػػاس حػػولى يسػػولوننأ فيقػػوؿ ىػػذا الفتػػى كػػاف أعقػػؿ منػػى . رواه الحػػاكـ فػػى 

 المستدرؾ . 
فيو يختػار الولػت  انظر إلى ىذا ا دب الذى تودبو أصحاب رسوؿ اهلل       

الػػذى ينػػد فيػػو الصػػحابى وال يولظػػو حتػػى ال يزعنػػو ويربػػى نفسػػو عمػػى ميػػق  
 .   (1)الدعوة والتواض  فى طمب العمـ 

يػذكرنا فػى كػؿ  وعف أبى وائؿ يقيؽ بف سمم  لاؿ : كاف ابػف مسػعود       
خمػيس مػػرة فقػػاؿ لػػو رنػػؿ : يػػا أبػػا عبػد الػػرحمف لػػوددت أنػػؾ ذكرتنػػا كػػؿ يػػـو .. 
فقاؿ : أما أنو يمنعنى مػف ذلػؾ أنػى أكػره أف أممكػـ وأف أتخػولكـ بالموعظػ  كمػا 

 . (2)يتخولنا بيا مخاف  السآم  عمينا   كاف رسوؿ اهلل 
لػاؿ :  وذكر البييقى و يره .. مف عالمػات السػآم  ، عػف بػف مسػعود       

ذا انصػرفت عنػؾ  حدث الناس مػا ألبمػت عميػؾ لمػوبيـ فػإذا حػدلوؾ بوبصػارىـ وا 
 لموبيـ فال تحدثيـ ، وذلؾ إذا اتكو بعضيـ عمى بعض . 

ف  وأخرج أبو نعيـ عف ابف مسػعود       لبػاال ، وا  لػاؿ : إف لمقمػوب يػيوة وا 
لباليػػا ، ودعوىػػا عنػػد فترتيػػا  دبػػارا ، فا تنموىػػا عنػػد يػػيواتيا وا  لمقمػػوب فتػػرة وا 

دبارىا    . (3)وا 

                                           

 مـ ، إذف فمقتضى العمـ التبميغ .لد أورد ا ئم  حديث " بم وا عنى " فى باب الع  (ٔ

 الوعظ وااللتصاد فيو .  باب -رياض  الصالحيف   (ٕ

 . ٕٔ٘/  ٖ –باب مواعظ عبد اهلل بف مسعود  –حياة الصحاب    (ٖ
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فػػالقموب متقمبػػ  .. ليػػا إلبػػاؿ وليػػا إدبػػار .. ومػػف حكمػػ  الػػداعأ ا تنػػاـ      
 فرص  إلباؿ القموب وايتياليا إلى الموعظ  . 

مػا رواه  الميػف والرفػؽ وذلػػؾ:   ًٍِ احلنَخ فَ اىذػٌح ئىل اهلل

لػػاؿ بػػاؿ أعرابػػى فػػى المسػػند فقػػاـ النػػاس إليػػو ليقعػػوا فيػػو فقػػاؿ  أبػػو ىريػػرة 
دعػوه وأريقػوا عمػى بولػو سػناًل مػف مػاي أو ذنوبػًا مػف مػاي فإنمػا   رسوؿ اهلل

 . (1)بعثتـ ميسريف ولـ تبعثوا معسريف . رواه البخارى 
يحػـر الرفػؽ  " مػف  لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل وعف نريػر بػف عبػد اهلل        

 .  (2)ُيحـر الخير كمو " . رواه مسمـ 

فعنفػو ويػدد  : ( سمحـو اهلل )ًًػـظ أدـذ اىؼيَـبء اخلييفـخ ادلـأٌٍُ      

عميو فى الموعظ  فتركو حتػى أفػرغ مػا كػاف عنػده ولػاؿ لػو : يػا ىػذا .. انمػس 
فقػاؿ   العػالـ : بػؿ   وانتظػر واسمػػػ  منػى .. أأنػت خيػر أـ موسػى نبػى اهلل

 نو كميـ اهلل واصػطفاه اهلل برسػالتو ثػـ لػاؿ لػو : أأنػا خيػر   موسى نبى اهلل
أـ فرعوف الطا ي  المتكبر عميو المعن  ..؟ لاؿ لو : بؿ أنت . لاؿ : فمماذا ىػذا 

                                           

 باب الحمـ وا ناه والرفؽ . -يف رياض الصالح  (ٔ

 المرن  السابؽ .   (ٕ
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َب َْـهم  التعنيؼ ولد لاؿ اهلل لمف ىو خير منؾ أف يقوؿ لمف ىو ير منػى  فـَقمـ
 َُْ َْب  َْ   ل  ََْزُْهم إـََمبَُك م َأْو   . (1) َررقـَ

 تحمؿ ا ذى واإلعػراض عػف النػاىميف .. فكػاف النبػى  : ًٍِ احلنَخ

يتحمؿ أذى الناىؿ ويعرض عنػو ولػيس ذلػؾ فحسػب بػؿ يكػرميـ ويحمػـ عمػييـ 
وعميػو بػرد   لاؿ : كنت أميػى مػ  رسػوؿ اهلل وىذا ما رواه أنس بف مالؾ 

ديدة فنظػػرت إلػػى ننرانػػى  مػػيظ الحايػػي  فودركػػو أعرابػػى فنبػػذه بردائػػو نبػػذة يػػ
ولد أثرت بيا حايي  الرداي مف يدة نبذتو ثـ لػاؿ : يػا   صفح  عاتؽ النبى

محمد مر لى مف ماؿ اهلل الذى عندؾ . فالتفت إليػو فضػحؾ فػى ونيػو ثػـ أمػر 
 .(2)لو بعطاي . متفؽ عميو  

كيػؼ تحمػؿ لػو ذلػؾ مػ  إيذائػو لػو ثػـ   انظر إلى حمػـ سػيدنا رسػوؿ اهلل     
 يو ويومر لو بعطاي . يضحؾ فى ون

  لاؿ بينما أنػا أصػمى مػ  رسػوؿ اهلل  وىذا معاوي  بف الحكـ الُسممى      
إذ عطس رنؿ مف القوـ فقمت يرحمػؾ اهلل فرمػانى القػوـ بوبصػارىـ فقمػت واثكػؿ 
أميػػاه مايػػونكـ تنظػػروف إلػػىن ..؟ فنعمػػوا يضػػربوف بويػػدييـ عمػػى أفخػػاذىـ فممػػا 

فبػػوبى وأمػػى مػػا رأيػػت   ممػػا صػػمى رسػػوؿ اهلل رأيػػتيـ يصػػمتونى لكنػػى سػػكت ف
معممًا لبمو وال بعده أحسف تعميمًا منو فػو اهلل مػا كيرنػى وال ضػربنى وال يػتمنى 

                                           

 . ٗٗا ي   -سورة طو   (ٔ

 اب العفو واإلعراض عف الناىميف .ب -رياض الصالحيف   (ٕ
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لػػاؿ : إف ىػػذه الصػػالة ال يصػػم  فييػػا يػػا مػػف كػػالـ النػػاس إنمػػا ىػػى التسػػبي  
 . (1)والتكبير ولراية القرآف . رواه مسمـ  

  الحسػػػن  نعميػػػػـ يحبػػػوف ديػػػػف اهلل فحسػػػف التونيػػػو بالحكمػػػػ  والموعظػػػ     
 أكثر مف آبائيـ وأبنائيـ وأنفسيـ .   ويحبوف رسوؿ اهلل

 ومف الحكم  أف يخاطب الناس عمى لدر عقوليـ : 
لػاؿ : " حػدثوا النػػاس عمػى لػدر عقػوليـ أتريػدوف أف يكػػذب  فعػف عمػى      

 اهلل ورسولو " . رواه البخارى .
أنػت محػدثًا لومػًا حػديثًا ال تبم ػو عقػوليـ  لػاؿ : " مػا وعف ابف مسػعود      

 إال كاف لبعضيـ فتن  " . رواه مسمـ .    
  فنزوؿ الداعى إلى مستوى مف يدعوه .. وانب يحػث عميػو المصػطفى      

.. فقػػد كػػاف يوتيػػو البػػدوى فيخاطبػػو بوسػػموبو والمثقػػؼ يػػدعوه بوسػػموبو وكػػذلؾ 
 وه . صاحب المنطؽ والحيم  فيرتف  إلى مستواه ويدع

، فاالبتسػام    البيايػ  فػى ونػو مػف تػدعوه إلػى اهلل  : ًٍِ احلنَخ

طبيب يعال  بال دواي ..واالبتسام  تكوف مف القمػب وال تكػوف ابتسػام  محزونػ  
  . 

                                           

 عظ وااللتصاد فيو .باب الو  -المرن  السابؽ   (ٔ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
138 

" تبسمؾ فى ونو أخيؾ صدل  ". رواه ابف حباف والترمذي  لاؿ الرسوؿ      
 .(1)وحسنو 
بػػوموالكـ وليسػػعيـ مػػنكـ بسػػط الونػػو " إنكػػـ ال تسػػعوف النػػاس   ولػػاؿ     

 .(2)وحسف الخمؽ ". رواه الحاكـ  

.. أف تقػػدر النػػاس وتحتػػرميـ وتصػػ ى إلػػييـ إذا تكممػػوا .  ًٍــِ احلنَــخ

يوتيػػو عتبػ  بػػف ربيعػ  ليعػػرض عميػو أمػػورًا أرسػمو بيػػا لومػو لعمػػو   فالرسػوؿ
ابػف أخػى : : لػؿ يػا أبػا الوليػد أسػم  ، لػاؿ يػا   يقبؿ أحدىا فقاؿ رسوؿ اهلل 

إف كنت تريد بما نئت بو مف ىذا ا مر مػااًل نعمنػا لػؾ مػف أموالنػا حتػى تكػوف 
ف  ف كنت تريد يرفًا سودناؾ عمينػا حتػى ال نقطػ  أمػرًا دونػؾ ، وا  أكثرنا مااًل ، وا 
ف كاف ىذا الذى يوتيػؾ رئيػًا تػراه ال تسػتطي   كنت تريد بو ممكًا ممكناؾ عمينا ، وا 

لؾ ا طباي وبذلنا فيػو أموالنػا حتػى نبرئػؾ منػو .. لػاؿ أف ترده عف نفسؾ طمبنا 
: فاسػتم  منػى .   : أفر ت يػا أبػا الوليػد ؟ لػاؿ : نعػـ . لػاؿ   رسوؿ اهلل 

 .   (3)اله  …لاؿ : أفعؿ . فقرأ عميو أوؿ سورة فصمت 

                                           

 لمدمياطى –باب ثواب طالل  الونو  –المتنر الراب  فى ثواب العمؿ الصال    (ٔ

 . ٕٗٔ/  ٔ –كتاب العمـ  –فى المستدرؾ   (ٕ

 ٖ٘٘/  ٖ -سورة فصمت  -مختصر تفسير بف كثير   (ٖ
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تومؿ أدب النبوة .. يكنيو .. ويسم  منو حتى يفرغ مف كالمػو ثػـ يبػدأ فػى      
قػػد صػػدؽ الصػػادؽ ا مػػيف حػػيف لػػاؿ أدبنػػى ربػػى فوحسػػف تػػوديبى .. الكػػالـ .. ول

ًَ  وكاف ذلؾ توكيدًا لقوؿ الحؽ  ْمَ  َب َل   .   (1)  َوهَلُاَز ََْزَْر ام

أف تثير فػى نفػس أخيػؾ الػذى تػدعوه خصػاؿ الخيػر فكػؿ  : ًٍِ احلنَخ

إنساف فيو مف خصاؿ الخير وتيعره بوف لضػي  الػديف والػدعوة لضػيتو  نػو إذا 
 حس بيا تبناىا وتظير لو المناف  التى تعود عميو فى الدنيا وا خرة . أ

الميػػارك  الوندانيػ  فػػى ا فػراح وا حػػزاف ، فإنيػا تؤلػػؼ :  ًٍـِ احلنَـخ  

: " خػالطوا النػاس بمػا  لاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  القموب .. فعف ابف مسعود 
 .  (3)برانى " رواه الط(2)ييتيوف وزايميـ بما ييتيوف ودينؾ فال تكممو 

: " خػالطوا النػاس بػوخاللكـ وخػالفوىـ   لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  وعف ثوباف 
باب كيػؼ  -. وفى منم  الزوائد  (4)فى أعمالكـ " . رواه العسكرى فى ا مثاؿ 

 يفعؿ مف بقى فى حثال  .  
لػاؿ : خػالطوا النػاس وصػافوىـ بمػا ييػتيوف وديػنكـ  وعف ابف مسعود      
 . (1)َمننو . رواه الطبرانى فال َتْكمَ 

                                           

 . ٗا ي   -سورة القمـ   (ٔ

 ال تنرح دينؾ .: أى   (ٕ

 . ٜٖ٘ٗٔبرلـ   -النوام  لمسيوطى نم    (ٖ

 . ٜٕٙٗٔالمرن  السابؽ برلـ   (ٗ
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واذا اتيمػػؾ أحػػد بالعيػػب أو التقصػػير فػػػاعترؼ بػػذلؾ فميمػػا لػػدمت فونػػػت      
مقصر .. فعف الزىري أخبرنأ ابراىيـ بف عبػد الػرحمف بػف عػوؼ أنػو لػدـ وافػدًا 
عمى معاويػ  فػى خالفتػو لػاؿ : فػدخمت المقصػورة .. فسػممت عمػى منمػس مػف 

قاؿ لى رنؿ مػنيـ .. مػف أنػت يػافتى ؟ لمػت : أىؿ الياـ ونمست بيف أظيرىـ ف
أنا إبراىيـ بػف عبػد الػرحمف بػف عػوؼ . لػاؿ : يػرحـ اهلل أبػاؾ .. أخبرنػى فػالف 

فاحػدثف بيػـ   لرنػٍؿ لػد سػماه أنػو لػاؿ : واهلل  لحقػف بوصػحاب رسػوؿ اهلل 
عيدًا و كممنيـ ، فقدمت المدينػ  فػى خالفػ  عثمػاف ، فمقيػتيـ إال عبػد الػرحمف 

فركبػت إليػو حتػى نئتػو فػإذا ىػو  (2)وؼ أخبرت أنػو بػورٍض لػو   بػالنرؼ بف ع
واضػػ  ردائػػو يحػػوؿ المػػاي بمسػػحاة فػػى يػػده فممػػا رآنػػى اسػػتحى منػػى ، فػػولقى 
المسحاة وأخذ ردائو فسممت  عميو ولمت لو لد نئت  مٍر ولد رأيت أعنب منػو 

اؿ عبػد الػرحمف ، ىؿ نايكـ إال ما ناينا ..؟ وىؿ عممتـ إال ما لد عممنػا ..؟ لػ
إال ما نايكـ ولـ نعمـ إال ما لد عممتـ . لػاؿ : لمػت فمػا لنػا نزىػد فػى  : لـ يوتنا

الػػدنيا وتر بػػوف ونخػػؼ فػػى النيػػاد وتتثػػالموف ، وأنػػتـ سػػمفنا وخيارنػػا وأصػػحاب 
نبينا . فقاؿ عبد الرحمف : لـ يوتنا إال ما لد نايكـ ولـ نعمـ إال مػا لػد عممػتـ ، 

. انظػػر كيػػؼ يتيمػػو (3)ي فصػػبرنا وُبِمينػػا بالسػػراي فمػػـ نصػػبر ولكنػػا بمينػػا بالضػػرا

                                                                                                                    

   المرن  السابؽ . نقاًل مف اليامش .  (ٔ

 و ما تنرفو السيوؿ مف ا ودي  . اسـ موض  لريب مف المدين  وأصم النرؼ :  (ٕ

صحي  ، أخرنػو ابػف المبػارؾ فػى الزىػد والترمػذى ولػاؿ حػديث حسػف ل انظػر كتػاب ذـ الػدنيا   (ٖ
 الدنيا ( .لمحافظ ابف أبى 
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وأحػد حواريػو وأىػؿ ميػورتو   بالتقصػير .. ويػتيـ مػف ..؟! وزيػر رسػوؿ اهلل
وما ترؾ  ػزوة إال وىػو   وأحد العيرة المبيريف بالنن  وأحد أحباي رسوؿ اهلل

عػنيـ  وىػو  وأحد الذيف مات عنيـ رسػوؿ اهلل   يناف  فييا عف رسوؿ اهلل
مف أىؿ اليورى فى أمػر الخالفػ  مػف بعػده  راٍض ، وأحد الذيف نعميـ عمر 

 وم  ذلؾ يعترؼ بالتقصير وال ي ضب عميو . 

أف يبدأ الداعى فى دعوتو با ىـ ثـ الميػـ .. لػاؿ تعػالى     :ًٍِ احلنَخ 

  َْمَل اْب مـدموا اُْْـَه ـَزْ  ل  قَـلَل إَـل قـَـ ِم  ًْ ْم ـ مَم َوهَلََل َ ْدَإَ  َأَال ـْ  هَلَْـَه َغ ـْ ًْ  َل ـ َ ـل َْكم
ًْ َبــَباَه  َـْ َ َوهَلِّن  َأَاـلفم َبَْـْ كم ًْ ِبَل ــ َِل ـَزاَن هَلِّن  َأَ اكم ْك َـلَل َواْْ َِل َا اْْ َوب تـَ ـْقمصمـ
َا اْ ُــلَ   ــ ُم ــ*َل َوب تـَْ َو ُْ َِل ــَزاَن وَللْْقَل ْكَ ــلَل َواْْ َِل َا اْْ َْمَل َأْوفمــ َم َّمَلــ َ* ِ َوإَــل قـَــ َْ إـَـ

ًْ وَ  ْم َُ ــَ ل ِْ ــدَلإ َ َأ َُل َْا ََل اَلْ  َل  مْع ــ . فػػإف ا نبيػػاي عمػػييـ السػػالـ (1)  ب تـَْز ـَ

 كانوا يبدأوف بالدعوة  إلى التوحيد ثـ ييرعوف فى ا ىـ ثـ الميـ . 

ــذػٌح ئىل اهلل     ــَ اى التػػدرج مػػ  المػػدعو كمػػا فعػػػؿ  :ًٍــِ احلنَــخ ف

ُْْ  م  لومو . لػاؿ تعػالى   إبراىيػـ  ـل َلـُ  َبَْْ ـهَل ا ُِ َْ ََْك ـل  قَـلَل فـَ ْم َ أ  َك ْ ـ
َبا  َْ َ  وَلنَلغل  َقلَل  َِ ل َ أ  اَْْق ُِ َْ َب اآلفَلَلَ  ِ فـَ َْ َقلَل ب أمحَل ل أََف ُِ َْ َبا َ ِب  فـَ َْ

                                           

 . ٘ٛ،  ٗٛا يتاف  –سورة ىود   (ٔ
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ــل  ُِ َْ َْمَل اُْرــلْ َ  ِ فـَ ــَ  اَْْقــ ََاُ   َل ــ َْ قَــلَل َْــلَلْ  َلَْ إـَْ ــدَلِّنَل َ ِب  َلكم ــل أَفَــ ُِ َْ َ ِب  فـَ
َس وَ  ِْ َْمَل هَلِّن  َ أ  اُْرــ ــ َْــْ  قَــلَل إَــل قـَ ــل أَفـَ ُِ َْ ــَبا َأْك َـــ م فـَ َْ ــَبا َ ِب   َْ لنَلَغــا  قَــلَل 

لَوا َل َواَلْ َ   َِ ــ ُُ ُــبَل  َفطَــَ  اْ ــَ  َْْل ََن ِ هَلِّن  َوُلْ ــ م َوْل َل ُــل تمْرــ َلكم ــ َل ُِ اَل َو
ِمْر َلكَل َ  َ  اْْ  قادكـ . . ىذا ربى .. أى فى زعمكـ واعت (1) َح َل عل  َوَ ل أَاَل  َل

ال أحػػب ا فمػػيف : ردًا عمػػييـ وتنبييػػًا ليػػـ عمػػى فسػػاد لػػوليـ ، ولػػد أنػػرى       
ىػػذا الحػػوار منػػاظرة لقومػػو ليبطػػؿ ليػػـ مػػا كػػانوا عميػػو مػػف عبػػادة  إبػػراىيـ 

 . (2)الننـو والكواكب 

ْْ  أف يكوف الوعظ بػالقوؿ البميػغ لػاؿ تعػالى  ًٍِ احلنَخ ًْ َوقـم ـ َوبَلْ  م

ًْ ََل أَاـْعم  َْب  وَل  ـــل  َْمـــ ـــ ًْ قـَ ـــ َل أف يكػػػوف كالمػػػًا حسػػػف ا لفػػػاظ ، حسػػػف   (3)َُل

المعانى ، ميتمؿ عمى التر يب والترىيب والتحذير واإلنذار ، والثواب والعقػاب ، 
ذا كػاف مختصػرًا ركيػؾ المفػظ  فإف الكالـ إذا كاف ىكذا عظػـ ولعػو فػى القمػب ، وا 

 .(4)لميؿ المعنى لـ يؤثر البتو فى القمب 

                                           

 . ٜٚ:  ٙٚا يات  –سورة ا نعاـ   (ٔ

 .   ٜٖٔ/  ٙ –مفاتي  ال يب   (ٕ
 

 . ٖٙمف ا ي  -سورة النساي   (ٖ

 .   ٕ٘ٛ/  ٘ –تي  ال يب لمرازى مفا  (ٗ
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 :مػ  لومػو لػاؿ تعػالى    تنوي  ا سموب كما فعػؿ نػوح حلنَخًٍِ ا

   ِ  دمَبـلئ  هَلب فَلـَ ا ا ًْ ْم ًْ إَـزَلْد َْ َْ َل  َْْ    َواـََ ل ا  ِ فـَ َْ م قـَ َقلَل َ ه  هَلِّن  َدَب
ًْ َواْأمَـْ َرَْ  ًْ ََل اَاا َلَل َا َأَصلوَلَز م َْمًْ َلَزْم ًْ َلمَـْ عَلَ   تـم م َْ ل َدَب َِ ُْ ًْ َوهَلِّن  كم ا  َلَ لوـَ م

 ًْ َْمــ ُ هَلِّن  َأْبَْْ ـ م  َ ــل ا  ِ ُثم ًْ لَل تـم م َْ ُ هَلِّن  َدَبـ َوَأَصـَ وا َواْأـَمْك َـ موا اْأــمَلْكَ ل ا  ِ ُثم
َْمًْ هَلْأَ ا ا    .   (1) َوَأْأَ ْ  م 

 وأسررت ليـ أى أتيتيـ فى منازليـ .  : لاؿ القرطبى
 . (2)أنن   نونع عمييـ الدعوة لتكوف :ولاؿ ابف كثير

كثيػر .. وكثيػر ..نكتفػى بيػذا اليػا  والكالـ فػى حكمػ  الػدعوة إلػى اهلل      
 القميؿ والذى يريد المزيد فعميو بكتب السيرة النبوي  المطيرة والسن  اليريف  . 

 

 

 

                                           

 .   ٜ:  ٘ا يات  –سورة نوح   (ٔ

 ٖ٘٘/  ٖ –مختصر تفسير ابف كثير   (ٕ
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 ٍِ اىصفبد 

 اىزَ جيت أُ يزذيَ هبب اىذاػَ

   ئىل اهلل   
رة يصيبو ا ذى مف أصحابو وتارة مف الداعى ال يزاؿ ُيبتمى ويمتحف فتا     

إَل  لاؿ تعالى  ،ألاربو وتارة مف زونتو وتارة مف أوالده وفى ىذا ارتقاي عظيـ 
ًْ َوهَلْن  ًْ َفلْحَب موْم ًْ َبدمولا  َْكم ًْ َوَأْوبدَلكم كم ْ  َأْنَوالَل َا هَلُن  َل أَإـََ ل اُْبَلإَ  اَ  م

َا َوتـَْ عَل موا َفإَلنُ  َا َوَتْصَع م ًِ  تـَْزعم َِ  َ حَل   . (1)  اَُْْه َغعم

فعمى الداعى أف يصبر ويصابر فى بياف الحؽ والدعوة  إليو ويتسـ بطوؿ      
النفس وُبْعَد النظر حتى تتحقؽ لو ال اي  المنيودة ل وىى ىداي  نمي  الناس 

البد  حبابنا أف ينتبيوا أنيـ إذا لـ تقبؿ  –رحمو اهلل  –( يقوؿ الييه إلياس 

                                           

 .ٗٔا ي   –ت ابف سورة ال  (ٔ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
145 

الدعوة والتبميغ بؿ ُسَبوا واُتُيُموا فال ييوسوا وال يمموا بؿ عمييـ فى ىذه منيـ 
الحال  أف يتذكروا أحواؿ ا نبياي عمييـ السالـ فى الدعوة إلى اهلل وخاص  حاؿ 

فإنيا ُسنتو ووراثتو وال تحصؿ ىذه الميق  فى   سيد ا نبياي سيدنا محمد
كراـ وُسم  كالميـ إال لذو حٍظ عظيـ ، وأما إذ سبيؿ اهلل  ا ُاستقبموا بإعزاز وا 

بيوٍؽ واحتراـ وتقدير فميعمموا أنيا منن  مف اهلل عمييـ فال يكفرف ىذه النعم  ، 
وعمينا فى ىذه الحال  أف نخيى مف مكر النفس فال ندعيا تظف أف ىذا القبوؿ 

 . (1)مف كمالنا نحف ، فيخيى فى ىذه الحال  عنب النفس فينب  الحذر 

 ظداسكمأنمالمؼغضبمسؾكمخماظػقفسؾكما :  

َ هم َبَداَوَِ َكأَاُهم  لاؿ تعالى م َ َز َووـَ ـْ َُ م َفإَلَاا اُْبَل  وـَ ـْ َ  َأْح َْل اْدَفْع وَللُْهَل 
  ًِ َِل   ٌّ    (2)َو َل

فالداعى مثؿ البحر  إذا ألقى فيو ميت ال يت ير . والداعى مثؿ النخم  ُترمى 
 بالحنر وتعطى الثمر . 

 ممظداسكمأنمؼؿقؼـمسؾكمعامؼدسقمإظقفمعـؾم:سؾكما

 .  (3)ال َتْحَزْف ِإفن المنَو َمَعَنا  فى ال ار   يقيف سيدنا محمد -
 حينما ألقى فى النارل حسبى اهلل ونعـ الوكيؿ (.   يقيف سيدنا إبراىيـ -

                                           

 ممفوظات الييه إلياس .  (ٔ

 . ٖٗمف ا ي  -سورة فصمت   (ٕ

 . ٓٗمف ا ي   -سورة التوب    (ٖ
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 . (1)َلاَؿ َكال ِإفن َمِعَأ َربِّأ َسَيْيِديفِ  أماـ البحر  يقيف سيدنا موسى -
 يقيف الصديؽ أبو بكر فى اإلسراي ل إف كاف لاؿ ذلؾ فقد صدؽ ( .  -

َزلنَل َقلَل   وال يكوف الداعى كوتباع موسى       ِْ َُ  اسَْ ل تـََ ا ُِ َْ فـَ
ََن  ِمْد َكم  .  (2)َأْصَ لهم  مََأر هَلاُل َْ

ويتيقف أف اهلل ينصره وينير دعوتو ولو بعد حيف فعف أبى ثعمبو الخينى      
وكاف  –مف  زاٍة لو فدخؿ المسند فصمى فيو ركعتيف    : لدـ رسوؿ اهلل لاؿ

يعنبو إذا لدـ مف سفر أف يدخؿ المسند فيصؿ فيو ركعتيف ثـ يثنى بفاطم  
  فقدـ مف سفر مرة فوتى فاطم  فبدأ بيا لبؿ بيوت أزوانو  –ثـ بوزوانو

فاه وعينيو  فاستقبمتو عمى باب البيت فاطم  فنعمت تقبؿ ونيو وفى لفظ :
ما يبكيؾ ؟ لالت : أراؾ يا رسوؿ اهلل ! لد   وتبكى ، فقاؿ ليا رسوؿ اهلل

يا فاطم  !    ال تبكى فإف   يحب لونؾ واخمولقت ثيابؾ فقاؿ ليا رسوؿ اهلل
اهلل باعث أباؾ عمى أمر ال يبقى عمى ظير ا رض بيت مدر وال وبر وال يعر 

ى يبمغ حيث يبمغ الميؿ . رواه الطبرانى والحاكـ إال أدخمو  اهلل بو عزًا أو ذاًل حت
(3) . 
  . التواض  .. إذا يوتى التواض  فى الداعى فيبوأ بمحب  الناس 

                                           

 . ٕٙا ي   –سورة اليعراي   (ٔ
 

 . ٔٙا ي   –سورة اليعراي   (ٕ
 

 . ٖٗ/  ٔ -باب حب الدعوة والي ؼ بيا  -حياة الصحاب    (ٖ
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الداعى إلى اهلل فى تواضعو مثؿ ا رض الكؿ يميى عمييا الطائ   -
 والعاصى 

الداعى إلى اهلل فى تواضعو مثؿ الينرة المثمرة ، فمف كثرة ثمارىا تنزؿ  -
ميؿ إلى ا رض ولكف الينرة ال ير مثمرة تند أ صانيا فروعيا وت

مرتفع  إلى أعمى ل كبر ( ، وعندما تزيد الثمرة حالوة واستواي تسقط 
عمى ا رض  نيا اكتممت حالوتيا فالداعى إذا اكتمؿ  إيمانو اكتمؿ 

 تواضعو . 

 _ الداعأ فأ تواضعو مثؿ الكوبري الكؿ يعبر مف عميو.     
عى أف يختار التواض  فى كالمو .. ليامو .. نموسو .. أكمو .. فعمى الدا     

يربو .. معامالتو .. معايراتو .. أخاللو .. ويكوف أكثر لزومًا لمتواض  فى 
خطابو وبيانو فال يرى نفسو أعمـ مف  يره ، وال يستص ر ا خريف ، ويدعو  

ولو دعا  وصحابتو الكراـ فبذلؾ يوتى التواض  ،  الناس إلى حياة النبى
 .  وبالكبر ترف  نصرة اهلل  ، الناس إلى حياتو ل ىو ( يوتى الكبر

  وليحرص الداعى عمى أف يكوف سره وعالنيتو سواي ، فال يظير  لمناس ما
ليس فيو ، كمف يظير لمناس أنو مف أىؿ الزىد ولمبو مميا بحب الدنيا ، 

ي ابو ويتوثروف بو وليعمـ أف الناس يرالبوف كؿ يا فى حياتو حتى ذىابو وا 
 .. لماذا ..؟!  نو لدوة .
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 عمى الداعى أف يتمسؾ بوصي  الرسوؿ   أزىد فى الدنيا يحبؾ اهلل وازىد "
فيما عند الناس يحبؾ الناس " رواه الترمذى وابف مان  عف سيؿ بف سعد 

(1) . 
يقوؿ الحسف البصرى : ال تزاؿ كريمًا عمى الناس مالـ تعاط مافى أيدييـ      
 .  (2)ا فعمت ذلؾ استخفوا بؾ وكرىوا حديثؾ وأب ضوؾ فإذ

فالدعوة سمع  يريف  ال تباع با عراض الدنيوي  وا نر الدنيوى يفسد      
 . (0)المروية وال يصم  الدعوة 

فإذا عرؼ الناس أف الداعى يميؿ إلى دنياىـ وال يمتمس بدعوتو أى      
 . (4) منفع  دنيوي  فإنيـ يحبونو وتنذبيـ دعوتو 

فإف الدعوة إلى اإلسالـ ، سواي بااللتزاـ بو أو بالدخوؿ فيو ، ال تؤتى      
ثمارىا وأكميا كامم  إال إذا عرؼ الناس الذيف ندعوىـ إليو ، الصدؽ واإلخالص 
فى نوايانا ، ولد لمس الناس فى مختمؼ ا ماكف التى حؿ بيا المسمموف 

، صدؽ نواياىـ فى ىداي  الناس ،  فاتحيف أو تنارًا أو مدرسيف ، أو طالباً 
وابتعادىـ عف تحقيؽ أ راض دنيوي  أو مادي  عف طريؽ النياد والدعوة .. 

                                           

 . ٖٖٗٔ/  ٖ -كتاب الرلاؽ  -ميكاة المصابي    (ٔ

 رواه أبو نعيـ فى كتاب حمي  ا ولياي .  (ٕ

 

 د. ىماـ عبد الرحيـ سعيد.  –هلل انظر كتاب لواعد الدعوة إلى ا  (ٗ
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فكانت النتين  أف الناس دخموا فى ديف اهلل أفوانًا وانتير اإلسالـ بسرع  ال 
 .  (1) مثيؿ ليا فى تاريه العالـ كمو 

  االستقام  .. لاؿ تعالى  ل أم َل َِ ًْ َك َْا َفلْأَمقَل ْ َ  َوَ ْ  تَلَه َ َزَز َوب َتْطَ 
  ِ ََن َوصَل ْم َِ َل تـَْز  . (2)هَلاُهم  َل

فعمى الداعى أف يستمر فى دعوتو حتى لو عابو الناس ، وال يخض       
لوسوس  الييطاف يقوؿ لو لولؾ  ير مسموع فينمسو عف الدعوة ، بؿ عميو 

كثيرًا مف ا نبياي عمييـ  أف يستمر فإف أوؿ ال يث لطرة ، وكما ىو معموـ أف

َوََْقْد  السالـ لـ تقبؿ دعوتيـ ولوبموا باالستيزاي والسخري  . لاؿ تعالى 
ًم  ْم َ  َبل ل  فََأَاَب َُل ًْ أََْْف َأَ َا هَلب ََخْ هَل فـََْ َلَق فَل  َل َْ َل َحل  هَلََل قـَ َأْ َأَْْ ل ام

َنَ  ِم ًْ ظَلَل ََفلنم َوْم  . (3) اَْط

عند عودتو مف   كؿ داعى أف ال ي يب عنو حاؿ النبىوأخيرًا .. عمى      
 دعوة أىؿ الطائؼ ، وايذائيـ لو ، وتونيو  إلى ربو ضارعًا يقوؿ : 

..  الميـ إليؾ أيكو ضعؼ لوتى ، ولم  حيمتى ، وىوانى عمى الناس ،     يا 
أرحـ الراحميف ، أنت رب المستضعفيف ، وأنت ربى ، إلى مف تكمنى ؟ إلى بعيد 

                                           

 أبو الحسف الندوى . –انظر كتاب إلى اإلسالـ مف نديد   (ٔ

 . ٕٔٔ -سورة ىود   (ٕ
 

 . ٗٔ –سورة العنكبوت   (ٖ
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منى ؟ أـ إلى عدو ممكتو أمرى ؟ إف لـ يكف بؾ   ضٌب عمىن فال أبالى ، يتني
 ير أف عافيتؾ ىى أوسُ  لى ، أعوذ بنور ونيؾ الذى أيرلت لو الظممات ، 
وصم  عميو أمر الدنيا وا خرة مف أف تنزؿ بى  ضبؾ ، أو يحؿ عمىن سخطؾ 

 ، لؾ العتبى حتى ترضى ، وال حوؿ وال لوة إال باهلل . 
 
 

* * * * * 
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 ثبىذػٌح ئىل اهلل 

ينٌُ األجش ًاىضٌاة ًاىشفؼخ فَ 

 اىذسجبد
  
فقػاؿ : إنػو أُبػدع   ف أبى مسعود ا نصارى لػاؿ نػاي رنػؿ إلػى النبػى ع     

بى فاحممنى فقاؿ مػا عنػدى ، فقػاؿ رنػؿ : يػا رسػوؿ اهلل أنػا أدلػو عمػى مػف  (1)
رواه  (2) : " مف دؿ عمى خير فمو مثؿ أنر فاعمػو "  يحممو . لاؿ رسوؿ اهلل 

 .(3)مسمـ 

                                           

 أى انقطعت راحمتى .  (ٔ

إلػػى اليػػدى بدعوتػػو لػػو مثػػؿ أنػػر مػػف اىتػػدى بػػو  نػػو بػػذؿ مػػافى وسػػعو فػػى ىدايػػ   المتسػػبب  (ٕ
النػاس ، والمتسػبب فػى الضػالل  بدعوتػو عميػو مثػؿ أثػـ مػف ضػؿ بػو  نػو بػذؿ مػا فػى وسػعو فػػى 

ـْ  َأْونَا َل اُْـبَلإَ  إم ضاللتيـ لػاؿ تعػالى  ل  َم اْْقَلَ لَ ـاَل َو َل َْ َْـا  إـَـ ًْ َكل َل ـ َا َأْونَاَ ْم ْـم َِل ًْ وَل َـْ َل َلَ ْ  َاـَ م ـَْ رَل
َُ َ ـــل إَـــزَل مون ًَ َأب َأـــل ـــ َْمًْ ( ولػػػاؿ تعػػػالى ل ٕ٘ا يػػػ   –(     لسػػػورة النحػػػؿ  َ بَلْْ ْمُ  أَ ـَْقـــل َِل َوَْـــَ ْ 

َا إـَْعمَـ مونَ  ل َكلام ُِ َم اْْقَلَ لَ اَل َب َْ َأْمُ  إـَ ُْ ًْ َوَْ م  ( .ٖٔا ي   –( لسورة العنكبوت  َوأَ ـَْقلب  َ َع أَ ـَْقلَْلَل

 . ٕٚ/  ٔ -كتاب العمـ  -لمصابي  ميكاة ا  (ٖ
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" مػف دعػا إلػى ىػدى كػاف لػو  لػاؿ :  أف رسػوؿ اهلل وعف أبػى ىريػرة      
مف ا نر مثؿ أنػور مػف تبعػو ال يػنقص ذلػؾ مػف أنػورىـ يػيئًا ومػف دعػا إلػى 
ضالل  كاف عميو مف اإلثـ مثؿ آثاـ مف تبعو ال ينقص ذلػؾ مػف آثػاميـ يػيئًا " 

 (1). رواه مسمـ 
: " مػف نػايه المػوت وىػو   وعػف الحسػف مرسػاًل لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل      

لُيحيػػى بػػو اإلسػػالـ فبينػػو وبػػيف النبيػػيف درنػػ  واحػػدة فػػى الننػػ  " . يطمػػب العمػػـ 
 .(2)رواه الدارمى 

إف فػى أمػ  محمػد لرنػااًل يقومػوف   إلػى سػيدنا موسػى  وأوحػى اهلل     
عمػػػى كػػػؿ يػػػرؼ وواد ينػػػادوف بيػػػيادة أف ال إلػػػو إال اهلل نزائػػػػيـ عمػػػىن كنػػػزاي 

 . (3)ا نبياي . رواه الديممى عف أنس 
أخرج البييقى والنقاش فى معنمو وابف الننػار عػف والػد بػف سػالم  عػف و      

لػاؿ : " أال أخبػركـ بػولواـٍ ليسػوا   أف رسػوؿ اهلل يزيػد الرلايػى عػف أنػس 
بونبياي وال ييداي ي بطيـ يوـ القيام  ا نبياي والييداي بمنازليـ مػف اهلل عمػى 

لاؿ : الذيف يحببػوف  ؟  منابر مف نور يعرفوف ، لالوا : مف ىـ يا رسوؿ اهلل
عبػػاد اهلل إلػػى اهلل ويحببػػوف اهلل إلػػى عبػػاده . ويميػػوف عمػػى ا رض نصػػحًا ، 

إلػػى عبػػاده فكيػػؼ يحببػػوف عبػػاد اهلل إلػػى اهلل ؟ لػػاؿ :   فقمػت ىػػذا يحبػػب اهلل

                                           

 الخير . باب الدالل  عمى -رياض الصالحيف   (ٔ
 . ٖٛ/  ٔ -ميكاة المصابي    (ٕ

 ي  لاحاديث القدسي  ، المناوى .كتاب اإلتحافات السن  (ٖ
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"   يومرونيـ بما يحب اهلل وينيػونيـ عمػا يكػره اهلل فػإذا أطػاعوىـ أحػبيـ اهلل 
 . (1)كذا فى الكنز 

لػاؿ يػـو خيبػر : "  أف رسػوؿ اهلل  وعف أبى العباس سػيؿ بػف سػعد 
 عطيف ىذه الراي   دًا رناًل يفت  اهلل عمى يديو ، يحب اهلل و رسػولو ، ويحبػو 
اهلل ورسولو ، فبات الناس يدوكوف ليمتيـ أييـ يعطاىا فمما أصب  النػاس  ػدوا 

بػف أبػى طالػب فقيػؿ :  كميـ يرنوا أف يعطاىا فقاؿ أيف عمى عمى رسوؿ اهلل 
يا رسوؿ اهلل ىو ييتكى عينيو لاؿ : فورسموا إليو . فوتى بػو فبصػؽ رسػوؿ اهلل 

  فى عينيو ودعا لو فبرئ حتى كوف لـ يكف بو ون  فوعطاه الراي  ، لاؿ عمى
  يا رسوؿ اهلل ألاتميـ حتى يكونوا مثمنا فقاؿ : أنفذ عمى رسػمؾ حتػى تنػزؿ :

إلسػالـ وأخبػرىـ بمػا ينػب عمػييـ مػف حػؽ اهلل تعػالى بساحتيـ ثػـ أدعيػـ إلػى ا
فيو فو اهلل لئف ييدى اهلل بؾ رناًل واحدًا خير لؾ مف حمر النعـ ". متفػؽ عميػو 

(2). 
فإذا كاف ىذا ا نر لمف كاف سببًا فى ىداي  رنؿ واحد .. فكيؼ بمػف كػاف      

 سببًا فى ىداي  خمؽ كثيًر كؿ يوـ . 
عػػف رنمػػيف كانػػا فػػى بنػػى  اؿ : ٌسػػئؿ رسػػوؿ اهلل وعػػف الحسػػف مرسػػاًل لػػ     

إسرائيؿ أحدىما كاف عالمًا يصمى المكتوب  ثـ ينمس فيعمـ الناس الخير وا خر 
: " فضػؿ ىػذا العػالـ  يصوـ النيار ويقوـ الميؿ أييما أفضؿ ؟ لاؿ رسوؿ اهلل 

                                           

 . ٖٗٙ/  ٕ -وؼ والنيى عف المنكر باب ا مر بالمعر  -حياة الصحاب    (ٔ

 لخير والدعاي إلى ىدى أو ضالل  .باب الدالل  عمى ا -رياض الصالحيف   (ٕ
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الػػذى يصػػمى المكتوبػػ  ثػػـ ينمػػس فػػيعمـ النػػاس الخيػػر عمػػى العابػػد الػػذى يصػػـو 
 .  (1)نيار ويقـو الميؿ كفضمى عمى أدناكـ ". رواه الدارمى ال

وذلػػؾ  ف العابػػد ال تتعػػدى منفعتػػو ل يػػره بػػؿ أعمالػػو تكػػوف سػػببًا ليدايتػػو      
وحده ولكف العالـ الذى يعمـ الناس الخير تتعدى منفعتو ل يػره وبػو يصػم  كثيػر 

لمعابػد ادخػؿ   مف الخمؽ وليذا روى فى ا ثر إذا كػاف يػوـ القيامػ  يقػوؿ اهلل
النن  فإنما كانت منفعتؾ لنفسؾ ويقػاؿ لمعػالـ ايػف  تيػف  فإنمػا كانػت منفعتػؾ 

 لمناس . وروى عف ابف عباس مثمو . 
ولػػػاؿ الفضػػػيؿ بػػػف عيػػػاض : العػػػالـ العامػػػؿ المعمػػػـ يػػػدعى فػػػى ممكػػػوت      

 السماوات عظيمًا . 
 

 

* * * * * 
 

                                           

 . ٖٛ/  ٔ -كتاب العمـ  -ميكاة المصابي    (ٔ
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  ثبىذػٌح ئىل اهلل 

 ًاآلخشحينٌُ اىفالح فَ اىذّيب 
ْز موفَل   لػػػػاؿ اهلل  َِ ََن هَلََل اْ َــــْ َل َوإَــــْأ م موَن وَلــــلْْ ًْ أمُ ــــِا إَــــْدبم ــــْ كم َوْْــــَمكمْ   َل

َنَ  ْعَل م ِم ًم اْْ ْم َلَلَز  ْ َك َل َوأمْو ِم َن َب َل اْْ َْ  َ  .   (1) َوإـَ ـْ

فػػالمفم  : ىػػو الػػذى أخػػذ الصػػفق  الرابحػػ  والكممػػ  مػػوخوذة مػػف فمػػ  ا رض ، 
رض ويحرثيػا ثػـ يزرعيػا ينػد الثمػرة تنيئػو فػى النيايػ  لػد نػاي فالذى يفمػ  ا  

الحػؽ بالمسػػول  المعنويػػ  مػػف أمػػر محسػوس ، وبعػػد ذلػػؾ يريػػد أف يعطينػػا يػػيئًا 
آخػػر فيقػػوؿ : إيػػاؾ أف تظػػف أف الميػػق  التػػى ُتصػػيبؾ حػػيف تفعػػؿ الخيػػر مػػف ل 

و أف ( ال تعػود عميػؾ بالراحػ  أالنيػى عػف المنكػر  -ا مر بالمعروؼ  -الدعوة 
 النقص الذى تفعؿ بو الخير ال يعود عميؾ بالكماؿ . 

فمثاًل اإلنسػاف الػذى فمػ  ا رض وأخػرج كيمػ  مػف القمػ  وبػذرىا فييػا ىػذا      
اإلنساف لد تكوف لو زون  حمقػاي تقػوؿ لػو : إننػا ال نممػؾ إال أربػ  كػيالت مػف 

 القم  فكيؼ توخذ كيم  لترمييا فى ا رض ..؟! 

                                           

 .   ٗٓٔا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٔ
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أة ال تعػػرؼ أف ىػػذه الكيمػػ  التػػى أخػػذىا الػػزوج اهلل يعطػػى بػػداًل إف ىػػذه المػػر      
 منيا عدد مف ا رادب مف القم  . 

فإياؾ أف تفيـ أف اإلسالـ يوخػذ منػؾ يػيئًا وال يعوضػؾ عنيػا فيػو ال يوخػذ      
يػػيئًا إال وىػػو يريػػد أف يعطيػػؾ أيػػياي ، إف الفػػالح الػػذى ييػػقى بػػالحرث والػػرى 

وتراب ا رض وت وص ألدامػو فػى الطػيف والميػاه ،  وتراه ولد عال نبيتو العرؽ
 إنؾ تراه يـو الحصاد وىو فرح مسرور بالثمرة التى تحصؿ عمييا. 

بػػإذف اهلل تعػػالى سػػوؼ يفػػرح بدعوتػػو وبنيػػده الػػذى  فالػػداعى إلػػى اهلل      
 .(1)يـو القيام   عندما يرى ثواب اهلل  لدمو مف أنؿ الدعوة إلى اهلل 

 
 
 
 

* * * * * 
 

 

 

                                           

 تفسير الييه اليعراوى .  (ٔ
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 ثبىذػٌح ئىل اهلل

 ينٌُ احلصٌه ػيَ ٍرياس اىنجٌح
يقػػوؿ : " مػػف سػػمؾ طريقػػًا  لػػاؿ سػػمعت رسػػوؿ اهلل  عػػف أبػػى الػػدرداي      

ف المالئكػػ  لتضػػ  أننحتيػػا  يبت ػػى فيػػو عممػػًا سػػيؿ اهلل لػػو طريقػػًا إلػػى الننػػ  وا 
ف العػالـ ليسػت فر لػو مػف فػى السػموات ومػف فػى  لطالب العمـ رضا بما يصن  وا 

رض حتػػى الحيتػػاف فػػى المػػاي وفضػػؿ العػػالـ عمػػى العابػػد كفضػػؿ القمػػر عمػػى ا  
ف ا نبياي لػـ يورثػوا دينػارًا وال درىمػًا  ف العمماي ورث  ا نبياي وا  سائر الكواكب وا 

نما ورثوا العمـ ف  . (1)أبو داود والترمذى   همف أخذه أخذ بحٍظ وافر " . رواوا 
يػػبو العػػالـ بػػالقمر دوف  رسػػوؿ فػػى ىػػذا الحػػديث العظػػيـ اليػػوف أف ال     

اليػػمس وىػػى أعظػػـ نػػورًا لمػػاذا ..؟  ف نػػور القمػػر مسػػتفادًا مػػف  يػػره والعػػالـ 
 كذلؾ نوره مستفاد مف يمس الرسال  . 

ذا ليؿ أف تيبيو العمماي بالننوـ يا معموـ مثؿ لػوؿ المصػطفى       "    وا 
العممػاي ىنػا بػالقمر  فممػاذا يػبوأصحابى كالننوـ بػوييـ التػديتـ اىتػديتـ " .. 

مثػػػؿ الننػػػـو كمػػػا لػػػاؿ  .. إف العممػػػاي والػػػدعاة إلػػػى اهلل  النػػػواب     ..؟

                                           

 باب فضؿ العمـ . -رياض الصالحيف   (ٔ
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أصػػحابى كػػالننـو . فػػإف الننػػـو ييتػػدى بيػػا فػػى ظممػػات البػػر والبحػػر وكػػذلؾ 
العممػػاي ، والننػػـو زينػػ  لمسػػماي وكػػذلؾ العممػػاي زينػػ  لػػارض ، والننػػـو رنػػـو 

لسم  لئال يمبسوا بما يسترلونو مف الوحى لميياطيف حائم  بينيـ وبيف استراؽ ا
عمػى أيػدى مالئكتػو كػذلؾ العممػاي رنػوـ يػياطيف  الوارد إلى الرسػؿ مػف اهلل 

اإلنػػس والنػػف لػػئال يمبسػػوا بمػػا يسػػترلونو مػػف الػػوحى الػػذى يػػوحى بعضػػيـ إلػػى 
بعض زخرؼ القوؿ  رورا ، فالعمماي رنوـ ليذا الصنؼ مػف اليػياطيف ولػوالىـ 

ا الػديف الحنيػؼ بتمبػيس المضػميف فػاهلل ألػاميـ حرسػًا وحفظػًا لطمست معالـ ىذ
لدينػػػو ورنومػػػًا  عدائػػػو فميػػػذا يػػػبييـ بػػػالننوـ وأمػػػا تيػػػبيييـ بػػػالقمر وذلػػػؾ 
لتفضػػيميـ عمػػى أىػػؿ العبػػادة كفضػػؿ القمػػر عمػػى سػػائر الكواكػػب ، وكػػذلؾ يػػرث 
اإلنسػػػاف ألػػػرب النػػػاس إليػػػو ولػػػذلؾ العممػػػاي ىػػػـ ألػػػرب الخمػػػؽ إلػػػى اهلل ورسػػػمو 

نعميػػـ ورثػػ  أنبيائػػو وكمػػا أف ا نبيػػاي خيػػر الخمػػؽ فكػػذلؾ ورثػػتيـ خيػػر الخمػػؽ ف
 . (1)محب  العمماي ديف يداف بو  ولذلؾ محبتيـ مف الديف . لاؿ عمى 

   َوَلَ ــل غَلــ ل ْم ْْ ََل قـم َيـَـلنَل َوب َ َْزـ َاَل وَلللَل ْاََااَلَ ــل اُْــبَلإَ  َأـ َـقم َ وـُ َـل اْغعَلــْ  َْ َـل َوإلَلَل
ًِ  َلُْبَلإ َ  َا َ وـَُ ل هَلُاَز َ ُموِف َ حَل   .   (2) اَ  م

 

                                           

 ف القيـ .اب -كتاب مفتاح دار السعادة   (ٔ

 ٓٔا ي  -سورة الحير   (ٕ
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  ثبىذػٌح ئىل اهلل 

 حتيَ  اىقيٌة ادليزخ 
" إف مثمػى ومثػؿ مػا  لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  عف أبى موسػى ا يػعرى      

الكثيػػر أصػػاب أرضػػًا فكانػػت منيػػا  (1)بعثنػػى اهلل مػػف اليػػدى والعمػػـ كمثػػؿ ال يػػث 
بتت الكا والعيب الكثير وكانت منيا أنادب أمسػكت طائف  طيب  لبمت الماي فون

 –وفػػى لفػػظ وزرعػػوا  –المػػاي فنفػػ  اهلل بيػػا النػػاس فيػػربوا منيػػا وسػػقوا ورعػػوا 
وأصاب منيػا طائفػ   أخػرى إنمػا ىػى ليعػاف ال تمسػؾ مػاي  وال تنبػت كػا فػذلؾ 
 مثؿ مف فقو فى ديف اهلل ونفعػو اهلل بمػا بعثنػى اهلل بػو فعمػـ وعمػـ ومثػؿ مػف لػـ

 . (2)يرف  بذلؾ رأسًا ولـ يقبؿ ىدى اهلل الذى أرسمت بو " . متفؽ عميو 
لما ناي بو مف الديف مثاًل بال يث العاـ الػذى يػوتى النػاس  ضرب النبى      

فػػى حػػاؿ حػػانتيـ إليػػو وكػػذا كػػاف حػػاؿ النػػاس لبػػؿ مبعثػػو عمػػى حػػيف فتػػرة مػػف 
مػػف عنػػده وأنػػزؿ  الرسػػؿ ولػػد امتحنػػوا بمػػوت القمػػوب حتػػى أصػػابيـ اهلل برحمػػ 

                                           

.. المطػر واختػار ال يػث عمػى سػائر أسػماي المطػر إلضػطرار الخمػؽ إليػو ولػذا لػاؿ اهلل  ال يث  (ٔ
        َِل ـــدم َ اْلَْ ََ َل ََ اْْـــ ـــ ََمـــهم َوْم ِْ ـــ م َ  َا َوإـَْ رم ـــْ  وـَْزـــدَل َ ـــل قـََ طمـــ ـــز لم اَْْ ْ ـــَق  َل ََ اُْـــبَل  إـم َـ ـــ لسػػػورة      َوْم

 . (ٕٛا ي   –اليورى 

 باب السن  وآدابيا . -ف رياض الصالحي  (ٕ
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عمييـ مدرارًا مف السػماي بوحيػو ، فكمػا أف ال يػث يحيػى البمػد الميػت كػذا عمػوـ 
الديف تحيأ القموب الميت  ، ثـ يبو السػامعيف لػو بػا رض المختمفػ  التػى نػزؿ 

 ال يث بيا .. فمنيا : 
العػػالـ المعمػػـ فيػػو بمنزلػػ  ا رض الطيبػػ  التػػى يػػربت فانتفعػػت فػػى نفسػػيا      
 فنفعت  يرىا .  وأنبتت
ومنيـ النام  لمعمـ المسػت رؽ لزمانػو يػتعمـ عمػـ الػديف ولػـ يعمػؿ بنوافمػو      

ولـ يتفقو فيما نم  لكنو أداه ل يره فيو بمنزل  ا رض التػى يسػتقر فييػا المػاي 
   .فينتف  الناس

ومنيـ مف سم  العمـ فال يحفظو وال يعمػؿ بػو وال ينقمػو ل يػره فيػو بمنزلػ       
 . (1)السبخ  أو الممساي التى ال تقبؿ الماي وتفسده عمى  يرىا  ا رض

 

* * * * * 
 

 

                                           

 ٖٖٚ/ٕ -محمػػد يوسػػؼ الصػػالحى اليػػامى  -سػػبؿ اليػػدى والريػػاد فػػى سػػيرة خيػػر العبػػاد   (ٔ
 لبتصرؼ(.
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  ثبىذػٌح ئىل اهلل 

رنٌُ احلفبظخ ٍِ شيبعني اإلّظ 

 ًاجلِ
اهلل يحمى الداعى مف يياطيف اإلنس والنف وسالحيـ الػدعوة إلػى الباطػؿ.      

 ــَ  اَلْ ــ م هَلُن اُْْــ ــل قمرَل ُِ ًْ َوَقــلَل اُْرــْ طَلنم َْ ًْ َوْبــَد اْلَْــ   َوَوَبــْدتمكم َه َوَبــدَكم
ًْ  َل  ْ مم َِ ًْ َفلْأـَم تمكم َْ ـْ  أمـْْطَلَن هَلب َأْن َدَبـ ًْ  َل َ َبَْـْ كم ًْ َوَ ل َكلَن  َل فََأْاَْْعممكم
ُ  هَلِّن    ًْ  َلمْصـــ َلاَل ـــمم ـــل أَاـْ ًْ َوَ  كم َـــل  َلمْصـــ َلاَل ـــل أَا  َ ًْ ـــكم َُ َا أَاـْعم ـــ َ م ِّنَل َوْم ـــ َ م ْم ـــ  تـَ َف

ًِ َكَع ْ  َْمًْ َبَباِه أَل    َ َِل ْم هَلُن اْ ُلَل ْ  قـَْ  َنَل  َل ِم ِْ َْكمم َل َأ  . (1)( ٔل    م  َل

وال يفػػؿ الحديػػد إال الحديػػد فمػػف لػػـ يكػػف فػػى دعػػوة الػػرحمف كػػاف فػػى دعػػوة      
 الييطاف .

                                           

 .  ٕٕا ي   -( سورة إبراىيـ ٔل
ٔ)   
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ما مدعو .. فإذا لػاـ بالػدعوة إلػى اهلل       يحفظػو مػف  اإلنساف إما داعى وا 

َحَل   ل دعوة الباطؿ ( لاؿ تعػالى :  دعوة الييطاف اْـسَل َواسَْـل   إـم ـَ لمَلَ  اإلَل َِ
َْلَل غم مو ا   ًْ هَلََل وـَْزَض نمْا مَف اَْْق  .     (1) (2)وـَْزرم م

: " فقيػػو واحػػد أيػػد عمػػى  لػػاؿ : لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  وعػػف ابػػف عبػػاس      
 .  (3)الييطاف مف ألؼ عابد " . رواه الترمذى وابف مان  

لػػاؿ المزنػػى روى عػػف ابػػف عبػػاس أنػػو لػػاؿ : إف اليػػياطيف لػػالوا يػػا سػػيدنا      
مالنا نراؾ تفرح بموت العالـ وال تفرح بموت العابد والعالـ ال تصيب منػو والعابػد 
تصيب منو ..؟ لاؿ : فانطمقوا .. فانطمقوا إلى عابػد فػوتوه فػى عبادتػو لػالوا إنػا 

يقػػدر ربػػؾ أف ينعػػؿ الػػدنيا فػػى نريػػد أف نسػػولؾ فانصػػرؼ . فقػػاؿ ابمػػيس : ىػػؿ 
 نوؼ بيض  ..؟ فقاؿ : ال أدرى . فقاؿ : أترونو كفر فى ساع  . 

ثـ نايوا إلى عالـ فى حمقتو يضحؾ أصحابو ويحدثيـ فقالوا إنػا نريػد  أف      
نسولؾ .. فقاؿ سؿ : فقاؿ : ىؿ يقدر ربؾ أف ينعػؿ الػدنيا فػى نػوؼ بيضػ ..؟ 

يقوؿ كف فيكوف . فقػاؿ ابمػيس : أتػروف ذاؾ  ؟ لاؿ :…لاؿ : نعـ . لالوا كيؼ 
 ال يعدوا نفسو وىذا يفسد عمأن عالمًا كثيرًا . 

 ورويت ىذه الحكاي  مف ونو آخر : 

                                           

 . ٕٔٔا ي   -سورة ا نعاـ   (ٔ

 ف لمييه فريد العرالى  .مقتطؼ مف بيا  (ٕ

 . ٘ٚ/  ٔ -كتاب العمـ  -ميكاة المصابي    (ٖ
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أنيـ سولوا العابد فقالوا : ىؿ يقدر ربؾ أف يخمؽ مثػؿ نفسػو فقػاؿ العابػد :      
ف ذلػؾ فقػاؿ: ال أدرى . فقالوا أترونو تنفعو عبادتو م  نيمو ، وسػولوا العػالـ عػ

ىػػذه المسػػول  محػػاؿ ..  نػػو لػػو كػػاف مثمػػو لػػـ يكػػف مخمولػػًا وىػػو مثػػؿ نفسػػو 
مستحيؿ ، فإذا كاف مخمولًا فال يكوف مثمو بػؿ كػاف عبػدًا مػف عبيػده وخمقػًا مػف 

 .(1)خمقو . فقاؿ أتروف ىذا ييدـ فى ساع  ما أبنيو فى سنيف 
والعػالـ منيػ ؿ ، ربػو  فالعابد يا إخوانى منيػ ؿ بنفسػو ومقبػؿ عمػى عبػادة     

 بمعرف  ربو ودعوة الخمؽ إليو . 
 

* * * * * 
  

 

 

 

                                           

 ابف القيـ . -مفتاح دار السعادة   (ٔ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
165 

 ّضبسح اىٌجو

  ثبىذػٌح ئىل اهلل 
يقػػوؿ : " نضػػر اهلل امػػرئ  لػػاؿ : سػػمعت  النبػػى  عػػف ابػػف مسػػعود  

سم  منا ييئًا فبم و كما سمعو فرب مبمغ أوعى لو مف سام  " . رواه الترمػذى 
 .  (1)وابف مانو 

لػاؿ : " نضػر اهلل امػرئ سػم  مقػالتى  عػف النبػى  بػف مسػعود وعف ا     
ووعاىا وأداىا فرب حامؿ فقو  ير فقيو ورب حامؿ فقو إلى مف ىػو أفقػو منػو. 

، النصػيح  لممسػمميف ،  ثالث ال ي ؿ عمييف لمب مسمـ : إخالص العمؿ هلل 
ى لػػزوـ نمػػاعتيـ فػػإف دعػػوتيـ تحػػيط مػػف ورايىػػـ  . " رواه اليػػافعى والبييقػػ

واإلماـ أحمد والترمذى وأبو داود وابف مان  والدارمى . والحاكـ فػى كتػاب العمػـ 
(2)   . 

دعػا لمػف سػم   أف الرسػوؿ الكػريـ  وىذا مف يػرؼ الػدعوة إلػى اهلل      
كالمو وبم و بالنضارة والبين  والحسف الذى يكساه الونو مف آثار اإليمػاف  ف 

وتفػػرح القمػػب وتسػػره فتظيػػر ىػػذه البينػػ  الػػدعوة تزيػػد اإليمػػاف وتػػبي  البػػاطف 
                                           

 . ٛٚ/  ٔ -كتاب العمـ  -ميكاة المصابي    (ٔ
 

 المرن  السابؽ .  (ٕ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
166 

ـُ المنػػُو     والسػرور والفرحػ  نضػارة عمػى ونػو الػػداعى كمػا لػاؿ ربنػا  َفَوَلػاُى
ـْ َنْضَرًة َوُسُرورًا   .   (1)َيرن َذِلَؾ اْلَيْوـِ َوَلقناُى

ولولو .. فإف دعوتيـ تحيط مف ورائيـ.. ىػذا مػف أحسػف الكػالـ فقػد يػبو      
يف بالسور والسياج المحيط بيـ المان  دخوؿ عػدوىـ عمػييـ فتمػؾ دعوة المسمم

الػػػػدعوة دعػػػػوة اإلسػػػػالـ والنصػػػػيح  لممسػػػػمميف واإلخػػػػالص هلل ولػػػػزوـ نماعػػػػ  
المسمميف وىـ داخميا أحاطت بيـ تمؾ الدعوة التػى ىػى دعػوة اإلسػالـ فالػدعوة 
تنم  يمؿ ا مػ  وتمػـ يػعثيا وتحػيط بيػا فمػف دخػؿ فػى نماعتيػا أحاطػت بػو 

 .  (2)يممتو و 
 

* * * * * 
 

                                           

 .   ٔٔا ي   -سورة اإلنساف   (ٔ

 ابف القيـ . -مفتاح دار السعادة   (ٕ
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  اىذػٌح ئىل اهلل 

 رنفَ اىششك ػِ اىذاػَ
ـ َََ أَاَـل َوَ ـ َل اتـُ َـَزـِّنَل  لاؿ تعالى       ََل َأ َل َل  أَْدبمَ هَلََل اُْْـهَل َبَْـر َوصَل بَل َْ  ْْ قم

ِمْر َلكَل َ  َ  اْْ  .     (1) َوأمْ َ لَن اُْْهَل َوَ ل أَاَل  َل

ِمْر َلكَل َ َوادْ م هَل  ولاؿ تعالى       َ  اْْ ََاُ   َل  .   (2) ََل َ و َز َوب َتكم

ل  َوقَـلَل   ولاؿ تعالى       َْ َصـلْلَل ـ َِل ُْ  َدَبـل هَلََل اُْْـهَل َوَب
َْب  اَل َُ م قـَ َوَ ْ  َأْح

  َ َِل َل ُْ ِم َ  اْْ  .   (3)هَلُاِّنَل  َل

ا رض فوىؿ السفين  الذيف كانوا م  نوح عميػو السػالـ لػـ يكػف عمػى ونػو      
 يرىـ مؤمنيف ولكف بترؾ الدعوة ظير اليػرؾ والكفػر والفسػاد ، وىػذه سػن  اهلل 

   إذا تركت الدعوة إلى اهلل  .. ابتعد الناس عف مني  اهلل رويدًا .. رويػدًا
وأنسػػاىـ اليػػيطاف دعػػوة الػػرحمف فولعػػوا فػػى اليػػرؾ والكفػػر وحػػؿ بيػػـ الػػدمار 

  .   واليالؾ

                                           

 .   ٛٓٔا ي   -سورة يوسؼ   (ٔ

 . ٚٛا ي   -سورة القصص   (ٕ

 . ٖٖا ي   -سورة فصمت   (ٖ
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  ثبىذػٌح ئىل اهلل 

 ربمخ فَ اىذاػَ ًادلذػٌحتو اى
قَــلَل هَلِّن   حػيف نطػػؽ فػػى الميػػد  لػاؿ تعػػالى مخبػػرًا عػػف سػػيدنا عيسػػى      

ــــ م   ْ ــــَ  َ ــــل كم ــــلَه َوَلَزَْــــِّنَل اَ َل لــــل  ِ َوَلَزَْــــِّنَل  مَ ل َكــــل  أَْإ َ اْْكَلَم َبْ ــــدم اُْْــــهَل اتَــــلِّنَل
 .  (1) َوَأْوَصلِّنَل وَللُْص ََل َواْزَُكلََل َ ل دمْ  م َح لل  

مباركػػًا أينمػػا كنػػت : أى معممػػًا لمخيػػر داعيػػًا إلػػى اهلل نػػؿ وعػػال مػػذكرًا بػػو      
مر بًا فى طاعتو فيذا مف برك  الرنؿ ومف خال مف ىػذه الخصػاؿ فقػد خػال مػف 
ىذه البرك  ومحقت برك  لقائػو واالنتمػاع بػو بػؿ تمحػؽ بركػ  مػف لقيػو وانتمػ  

 بو . 
لػاؿ :   ك  فػى ا رض لحػديث نػابر بؿ بحرك  الداعى إلى اهلل تحؿ البر      

: " أعطيت خمسًا لـ يعطيف أحٌد لبمى نصرت بالرعب مسػيرة  لاؿ رسوؿ اهلل 
يير ، وُنعمت لػى ا رض مسػندًا وتربتيػا طيػورًا فويمػا رنػؿ مػف أمتػى أدركتػو 

                                           

 . ٖٔ - ٖٓا يتاف  -سورة مريـ   (ٔ
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الصػػالة فميصػػؿ ، وأحمػػت لػػى ال نػػائـ ولػػـ تحػػؿ  حػػد لبمػػى ، وأعطيػػت اليػػفاع  
 . (1)لومو خاص  وُبعثت إلى الناس   عام  " متفؽ عميو  وكاف النبى يبعث إلى

  بسػػػبب أف ىػػػذه ا مػػػ  داعيػػػ  إلػػػى اهلل تكمػػػؿ رسػػػال  نبييػػػا  فػػػاهلل      
فتػػوتى عمػييـ أولػات الصػػالة فػى أثنػػاي  فيتحركػوف فػى العػػالـ لنيػر ديػف اهلل 

نعػػػؿ ليػػػـ ا رض كميػػػا مسػػػندًا وتربتيػػػا طيػػػورًا  سػػػفرىـ وحػػػركتيـ ، فػػػاهلل 
فػػػى ا رض كميػػػا  موف فػػػى أى مكػػػاف تػػػدركيـ فيػػػو الصػػػالة فبػػػارؾ اهلل فيصػػػ

ونعميا ليـ مسندًا وذلؾ بسبب " ُبعثت إلى الناس عام  " ، وفى الحديث الذى 
" مػف عػاد مريضػًا أو زار أخػًا لػو   لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  رواه أبى ىريرة 

منػػػزال " رواه فػػػى اهلل نػػػاداه منػػػاٍد أف طبػػػت وطػػػاب مميػػػاؾ وتبػػػوأت مػػػف الننػػػ  
 .(2)الترمذى ولاؿ حديث حسف 

 

* * * * * 
 

 

 
                                           

 . ٔٓٙٔ/  ٖ -باب فضائؿ سيد المرسميف  -ميكاة المصابي    (ٔ

 باب زيارة أىؿ الخير . -رياض الصالحيف   (ٕ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
171 

 ػبقجـخ 

  رشك اىذػٌح ئىل اهلل 
مودـؿـاولمػذامادلقضقعمعـمسدةمجقاغبمػكم:م

 .   اهلل يحذر ا م  مف ترؾ الدعوة إلى اهلل  

 يصب  فكر مياع .  بترؾ الدعوة إلى اهلل  

 ف . تق  ا م  فى الذؿ واليوا بترؾ الدعوة إلى اهلل  

 تحـر ا م  برك  الوحى وتذىب ىيبتيا .  بترؾ الدعوة إلى اهلل  

 تق  ا م  فى الحيرة .  بترؾ الدعوة إلى اهلل  
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 جو جالىو اهلل

 حيزس ىزه األٍخ ٍِ رشك اىذػٌح ئىل اهلل 
ًْ أموَْم وَقَلُ َا إَـ  لاؿ تعالى        ْ  قـَْ َلكم َ  اْْقم مونَل  َل َْب َكلَن  َل َن َب َل فـََْ َْ  َ  ـْ

َا  َا َ ل أمْت َلفم ِم ًْ َواتـَُ َع اُْبَلإَ  َظَْ َ ل  َل ـْ م لدَل ََل اَلْ  َل هَلب َقَل    اَلُْ  َأْْنَ ـْ َُ اَْْع
ْمَ ل       ْْ ًَ َوَأ َا ُممْ َل َلَ  ِ َوَ ل َكلَن َ َوَز َل ـمْ َلَز اْْقمَ   وَل مْْ فَل هَل وََكلام

َنَ   .  (1)  مْصَل م

. أي أولػػوا فضػػؿ وخيػػر .  ( أموْمــَ وَقَلُ ــاَ  ل مػػف القػػروف الماضػػي  فيػػال ونػػد     

بقايا مف أىؿ الخير ينيوف عما كاف يق  بينيـ مػف اليػرور والمنكػرات والفسػاد 
 فى ا رض . 

إال لمػػياًل : أى لػػد ونػػد مػػنيـ مػػف ىػػذا الضػػرب لميػػؿ لػػـ يكونػػوا كثيػػرًا وىػػـ      
حػديث اليػػريؼ الػذى أخرنػو اإلمػػاـ فػى  ال ال ربػاي الػذيف أيػار إلػػييـ النبػى 

                                           

 . ٚٔٔ:  ٙٔٔا يتاف  -سورة ىود   (ٔ
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لػاؿ : " بػدأ اإلسػالـ  ريبػًا وسػيعود   عػف النبػى  مسمـ .. عػف أبػى ىريػرة 
 . (2)لم رباي "  (1)كما بدأ  ريبًا فطوبى 

مػف  (3).. ومف ال رباي ..؟ لاؿ : النزاع  ليؿ يا رسوؿ اهلل  : وفى رواي      
 القبائؿ . 

 دينيـ مف الفتف . الذيف يفروف ب وفى رواي  :      
 الذيف يزيدوف إذا نقص الناس .:  وفى رواي       
 الذيف يصمحوف حيف فساد الناس . :  وفى رواي       
 الذيف يصمحوف إذا فسد الناس . :  وفى رواي       
 الذيف يصمحوف ما أفسده الناس مف سنتى . :  وفى رواي       
مػػػف يعصػػػييـ أكثػػػر ممػػػف  لػػػوـ لميػػػؿ فػػػى نػػػاس سػػػوي كثيػػػر:  وفػػػى روايػػػ      

 يطيعيـ. 
يػـو  الفراروف بػدينيـ .. ينتمعػوف إلػى عيسػى بػف مػريـ  : وفى رواي      

.. وىػػـ الػػذيف أننػػاىـ اهلل عنػػد حمػػوؿ  ضػػبو وفنػػوة نقمتػػو ، وليػػذا  (1)القيامػػ  

                                           

لاؿ طوبى معناه : فرح ولرة عػيف ، ولػاؿ عكرمػ  : نعػـ مػا ليػـ . ولػاؿ   عف ابف عباس    (ٔ
الضحاؾ :  بط  ليـ . ولاؿ لتادة : حسنى ليـ وأصابيـ خيػرًا . ولػاؿ إبػراىيـ : خيػرًا ليػـ وكرامػ  
. ولػػاؿ ابػػف عنػػالف : دواـ الخيػػر . وليػػؿ : الننػػ  . وليػػؿ : يػػنرة فػػى الننػػ  ، وكػػؿ ىػػذه ا لػػواؿ 

 ( .   ٙٚٔ/  ٕ –بيرح النووى  –مـ محتمم  فى الحديث ل صحي  مس

 .   ٙٚٔ/  ٕ –ووى   مسمـ بيرح النصحي  (ٕ

يقػػوؿ ابػػف ا ثيػػر فػػى النيايػػ  .. النػػزاع نمػػ  نػػازع ونزيػػ  وىػػو ال ريػػب الػػذى نػػزع عمػػى أىمػػو   (ٖ
 ف ىنروا أوطانيـ فى اهلل تعالى .وعييرتو أى بعد و اب أى طوبى لمميانريف الذي



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
173 

ىذه ا م  اليريف  أف يكوف فييػا مػف يػومر بػالمعروؼ وينيػى عػف  أمر اهلل 
بيػػػـ  مػػػا حػػػؿ بػػػا مـ السػػػابق  مػػػف العػػػذاب واليػػػالؾ  حتػػػى ال يحػػػؿ (2)المنكػػػر 

َوَ ـل َكـلَن َ وَـَز َل ـمْ َلـَز اْْقمـَ      واالستئصاؿ بسبب تػرؾ الػدعوة إلػى اهلل 
ََن  ْمَ ل  مْصـَل م ْْ ًَ َوَأ بظمػـ .. أى بمنػرد ظمػـ ، وأىميػا مصػمحوف ..   (3)وَل مْْ

 منرد اإلصالح . 
: " إف أوؿ مػا دخػؿ الػنقص  اهلل  لاؿ : لػاؿ رسػوؿ فعف ابف مسعود      

عمى بنى إسػرائيؿ أنػو كػاف الرنػؿ يمػؽ الرنػؿ فيقػوؿ : يػا ىػذا اتػؽ اهلل ودع مػا 
تصن  فإنو ال يحؿ لؾ ثـ يمقاه مف ال د وىو عمى حالو فال يمنعو ذلؾ أف يكوف 
  أكيمو ويريبو ولعيده فمما فعموا ذلؾ ضرب اهلل لموب بعضيـ ببعض ثـ لاؿ : 

ـر اوْـ َل َ ـْ مَيَ َاَْـلَز ْمزَلَ  اُْ  َُ لنَل َداومَد َوبَل  َُ َْ َبَْر َل ْ  َوِّنَل هَلْأ ائ  بَلإَ  َكَع موا  َل
ََم َْ َلــْلَس َ ــل   َن َبــْ   مْ َكــَ  فـََزْمــ َْ َْ ــل َا ب إـَمَـَ  ــدموَن ِ َكــلام َا إـَْزَم ــلام َْا وََك َــل َبَصــ  َل

ََن . َا إـَْعَزْمـــ َنَ . إلػػػى لولػػػو .. َكـــلام ـــقم  واهلل لتػػػومرف . ثػػػـ لػػػاؿ: كػػػال  (4) َفلأَل

بالمعروؼ ولتنيػوف عػف المنكػر ولتوخػذف عمػى يػد الظػالـ ولتوطرنػو عمػى الحػؽ 
                                                                                                                    

ؿ ، رسال  كيؼ الكرب  فى وصػؼ حػا ٖٕٓ/ٖ -باب ال رب   -ابف القيـ  -مدارج السالكيف   (ٔ
 ابف رنب . -أىؿ ال رب  

 

 . ٖٕٙ/  ٕ -ختصر تفسير ابف كثير م  (ٕ

 .ٚٔٔا ي   -سورة ىود   (ٖ

 . ٔٛ:  ٛٚا يات  -سورة المائدة   (ٗ
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أطرًا ولنقصرنو عمى الحؽ لصػرًا أو ليضػربف اهلل بقمػوب بعضػكـ عمػى بعػض ثػـ 
ليمعنكـ كما لعنيـ " . رواه أبو داود والترمذى ولػاؿ حػديث حسػف وىػذا لفػظ أبػو 

 داود . 
لمػػػا ولعػػػت بنػػػوا إسػػػرائيؿ فػػػى : "  سػػػوؿ اهلل ولفػػػظ الترمػػػذى .. لػػػاؿ ر      

المعاصػػػى نيػػػتيـ عممػػػػاؤىـ فمػػػـ ينتيػػػػوا فنالسػػػوىـ فػػػػى منالسػػػيـ وواكمػػػػوىـ 
وياربوىـ فضرب اهلل لموب بعضيـ ببعض ولعنيـ عمى لساف داود وعيسى ابػف 

وكػاف متكئػًا فقػاؿ :  مريـ ذلػؾ بمػا عصػوا وكػانوا يعتػدوف فنمػس رسػوؿ اهلل 

 . (1)تى توطروىـ عمى الحؽ أطرًا والذى نفسى بيده .. ح
 أصحاب السبت : 

ًْ    لاؿ تعالى :       َْـم ْْ َـل  ـْ  َل فـَقم ُُ ًْ ََل اْ ـْ كم ًم اُْبَلإَ  اْبمَـَدْوا  َل مم ِْ َوََْقْد َبَل
لَل َ  َ   َالأَل َا قَلَ َد َام  . (2) كم

وىـ أىػؿ إيمػ  .. لريػ  كانػت عمػى البحػر ا حمػر بػيف مػديف والطػور وليػؿ      
مصر والمدين  أراد اهلل أف يبتمييـ ولد حـر اهلل عمى الييػود العمػؿ فػى يػـو  بيف

السبت فيظير السمؾ عمى ونو الماي يوـ السبت وىو اليوـ المحـر عمػييـ فيػو 
الصيد ويخفيو عػنيـ فػى اليػوـ الحػالؿ فيػو الصػيد فينػزؿ إلػى لػاع البحػر فػذلؾ 

ْْمًْ َبــ َل اَْْقْ إَــاَل اُْــو  لػػوؿ اهلل  اْأــَأ ــَ ََ اَْْ ْ ــ َل هَلْا إـَْزــدموَن ََ هَل َكلاَــْ  َحلضَل
                                           

 مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر .باب ا  -رياض الصالحيف   (ٔ

 . ٘ٙا ي   -سورة البقرة   (ٕ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
175 

ََن ب  ــــ َلمم ُْ َم ب َإ َْ ــــ ــــُ بل  َوإـَ ِم  ًْ َم َأــــْ مَل َل َْ ــــ ًْ إـَ ــــلاـم م ًْ حَل َم ــــْأتَل  َل ــــْ  َل هَلْا َت ُُ ََل اْ
َنَ  ُمقم َا إـَْع َل َكلام ًْ  َل ْمَْم ًْ َكَبَلَز اـَ ـْ  .    (1) تَْأتَل  َل

فقػاـ   ا يتحايموف عمػى أمػر اهلل وظموا عمى ذلؾ فترة مف الزمف ثـ أخذو      
أحدىـ وأخذ الحػوت وخزمػو فػى أنفػو وربطػو فػى وتػد عمػى اليػاطا وأخػذه يػـو 
ا حد وأخذ ييوى السمؾ فييػـ نػاره رائحتػو فيسػولو فيخبػره الخبػر فيعمػؿ مثمػو 
وبعضيـ نعؿ يحفر الحفرة وينرى ليا نيرًا مف البحػر فيفػت  النيػر يػوـ السػبت 

تاف فتمقييا فى الحفرة فإذا أرادت العودة ال تسػتطي  مػف لمػ  فتوتى ا مواج بالحي
الماي وىكذا انتير الخبر وظيرت المعصي  حتػى أصػبحت عالنيػ  فقامػت مػنيـ 
طائف  تعظيـ وتنياىـ عػف ىػذا الفعػؿ وتبػيف ليػـ أف ىػذا احتيػاؿ عمػى أمػر اهلل 

  الذى ال ي فؿ وال يناـ وطائف  ثالث  لالت ليـ كما لاؿ اهلل     َْوهَلْا َقلَْـ
ـدَلإدا َِ ًْ َبـَباول   وـم م ًْ َأْو  مَزـب  ـ َْ ل  اُْْهم  مْ َلكم م ََن قـَ َ َتزَل م ًْ َلَل     (2)ًً أمُ ِا  َل ـْ م

َنَ  لالت ليـ الطائف  الواعظػ   ًْ إـَمُـقمـ ـ ًْ َوََْزُْ م ـ َا َ ْزـبَلَ َ  هَلََل َ و كم أى   (3) قَـلْم

ولعميػػـ يرنعػػوف ، ى عػػف المنكػػر فيمػػا أخػػذ عمينػػا مػػف ا مػػر بػػالمعروؼ والنيػػ

َ ـــل اُْـــبَلإَ   لػػػاؿ تعػػػالى  ويتوبػػػوف إلػػػى اهلل  ـــ موا وَلـــهَل َأْْنَ ـْ َا َ ـــل امك  ـــ ُم ـــل َا ُِ َْ فـَ

                                           

 . ٖٙٔا ي   -سورة ا عراؼ   (ٔ
 

 . ٗٙٔا ي   -عراؼ سورة ا   (ٕ

 نفس ا ي  السابق   (ٖ
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ََن ِ  ـقم ُم َا إـَْع َـل َكـلام َا وَلَزَباَه وَلَل َس  َل ِم ََُل َوَأَاْباَل اُْبَلإَ  َظَْ َُ َن َب َل اْ َْ  َ إـَ ـْ
َا َبْ هم  َْا َبْ  َ ل اـم م ل َبمَـ ُِ َْ لَل َ  فـَ َ  َالأَل َا قَلَ َد َام َْمًْ كم َْْ ل   .  (1)  قـم

لػػردة بمعصػػيتيـ وننػػى النػػاىيف وأىمػػؾ الظػػالميف وسػػكت  فمسػػخيـ اهلل      
 .  (2)عف الساكتيف وليؿ أنو أىمؾ الساكتيف م  اليالكيف وليؿ أنيـ لـ ييمكوا 

حػػػدثت  فيػػػا إخػػػوانى .. احػػػذروا المعاصػػػى واعممػػػوا عمػػػى إزالتيػػػا  نػػػو إذا     
النعمػػاف بػػف لسػػيا يػػؤثر عمػػى ا رض كميػػا لحػػديث معصػػي  فػػى مكػػاف فوثرىػػا ا

: " مثػُؿ القػائـ فػى حػدود اهلل والوالػ  فييػا   لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  بيػير 
كمثػؿ لػػوـ اسػتيموا عمػػى سػػفين  فصػار بعضػػيـ أعالىػػا وبعضػيـ أسػػفميا وكػػاف 

يـ فقػالوا لػو أنػا خرلنػا الذيف فى أسفميا إذا ستقوا مف الماي مروا عمى مػف فػول
فى نصيبنا خرلًا ولـ نؤذ مػف فولنػا فػإف تركػوىـ ومػا أرادوا ىمكػوا وىمكػوا نميعػُا 

ف أخذوا عمى أيدييـ ننو وننوا نميعًا . رواه البخارى   .(3)وا 
ف أعمنػت ولػـ تنكػر ولػـ ت يػر       والمعصي  إذا أخفيت لـ تضػر إال صػاحبيا وا 

ــ ََُّ اُْــبَلإَ    اؿ اهلل العامػػ  والخاصػػ  . لػػ أىمػػؾ اهلل  َ ــا  ب تمصَل َا فَلمـْ ــ َواتـُقم
ًْ َالُصا   ْ كم َا  َل ِم  .   (4) َظَْ

                                           

 . ٙٙٔ،  ٘ٙٔا يتاف  -سورة ا عراؼ   (ٔ

 ر تفسير بف كثير ، سورة البقرة .مختص  (ٕ

 مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر .باب ا  -رياض الصالحيف   (ٖ

 . ٕ٘ا ي   -سورة ا نفاؿ   (ٗ
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ال  فػػى تفسػػير ىػػذه ا يػػ  .. أمػػر اهلل المػػؤمنيف أف يقػػوؿ ابػػف عبػػاس      
يقػػروا المنكػػر بػػيف ظيػػرانييـ فػػيعميـ اهلل بالعػػذاب . ويػػدؿ عمػػى ذلػػؾ ا حاديػػث 

 الواردة فى الفتن  . 
ال  يقػوؿ : " أف  اهلل  لاؿ سمعت رسػوؿ اهلل  الكندى   عف عميرةف     

يعذب العام  بعمؿ الخاص  حتػى يػروا المنكػر بػيف ظيػرانييـ وىػـ لػادروف عمػى 
أف ينكروه فال ينكروه فإذا فعموا ذلػؾ عػذب اهلل الخاصػ     والعامػ  " . رواه فػى 

 . (1)يرح السن  ورواه اإلماـ أحمد 
لاؿ : " والذى نفسى بيػده لتػومرف بػالمعروؼ  أف النبى  وعف حذيف       

ولتنيوف عف المنكر أو ليويكف اهلل أف يبعث عميكـ عذابًا مف عنده ثػـ لتدعنػو 
 . (2)فال يستناب لكـ " . رواه الترمذى 

 إلى نبريػؿ  : " أوحى اهلل  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  وعف نابر       
يػػا لػػاؿ : يػػارب إف فػػييـ عبػػدؾ فالنػػًا لػػـ يعصػػؾ أف ألمػػب مدينػػ  كػػذا وكػػذا بوىم

طرف  عيف . لاؿ : فقاؿ : المبيا عميو وعمػييـ فػإف ونيػو لػـ يتمعػر فػىن سػاع  
 . (3)لط " 
  وعف أـ المؤمنيف أـ الحكـ زينب بنت نحش رضى اهلل عنيػا أف النبػى      

لتػػرب فػػت  دخػؿ عمييػػا فزعػًا يقػػوؿ : " ال إلػو إال اهلل . ويػػؿ لمعػػرب مػف يػػر لػد ا

                                           

 .ٕٗٗٔ/  ٖ -عف المنكر  باب ا مر بالمعروؼ والنيى -ميكاة المصابي    (ٔ

 المرن  السابؽ .  (ٕ

 المرن  السابؽ .  (ٖ
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اليوـ مف ردـ يونوج ومونوج مثؿ ىذه وحمؽ بإصبعيو اإلبياـ والتى تمييا فقمػت 
" متفػؽ (1)يا رسوؿ اهلل أنيمؾ وفينا الصالحوف .؟ لاؿ : نعػـ إذا كثػر    الخبػث 

 .   (2)عميو 
وىذا بياف ليؤـ المعصي  والتحريض عمى إنكارىا فم  ونود الصالحيف لػد      

 ر . يحصؿ اليالؾ والتدمي
   ل رحمو اهلل (: يقوؿ الييه اليعراوى
أف نتقػػى الفػػتف مػػف بػػدئيا لبػػؿ أف يسػػتفحؿ يػػونيا وأف  يومرنػػا الحػػؽ 

يتننػػب اإلنسػػاف المعصػػي  وأف يضػػرب المنتمػػ  عمػػى يػػد أى منحػػرؼ .. فمػػف 
يسػػرؽ ا ف الخػػزائف لػػد بػػدأ أواًل بسػػرل  اليسػػير .. سػػرؽ مػػف أخيػػو .. أو مػػف 

ـ مػػف البنػػؾ .. ولػػو أف كػػؿ انحػػراؼ عونػػؿ بالضػػرب البيػػت ثػػـ مػػف النيػػراف .. ثػػ
عمػػى يػػد مػػف فعمػػو وىػػو صػػ ير لمػػا كبػػر المنحػػرؼ واالنحػػراؼ ولػػتـ وأد النػػرائـ 

 الكبيرة فى ميدىا  ف مف ارتكب الص يرة لد عولب . 
ياكـ أف يقوؿ أحدكـ ماداـ مثؿ ىػذا االنحػراؼ ال يمسػنى فمػيس لػى بػو  وا 

سيؿ أف ينترئ عميؾ ونحف نعػرؼ نميعػًا يوف  ف الذى انترأ عمى مثمؾ مف ال
لصػػ  الثيػػراف الثالثػػ  ل ا حمػػر ، ا بػػيض ، ا سػػود ( فقػػد ىػػانـ ا سػػد الثػػور 
ا بيض فوكمو ولـ يداف  عنػو الثػور ا حمػر أو ا سػود ، ثػـ ىػانـ ا سػد الثػور 

                                           

 الخبث : المعاصى .  (ٔ

 باب ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر . -رياض الصالحيف   (ٕ
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ا حمر بعد ذلؾ .. فقاؿ الثور ا سود لنفسو : ماداـ ا سػد لػـ يػوكمنى فػال دخػؿ 
ذا ا مر ، ثـ ناي ا سػد إلػى الثػور ا سػود وبينمػا ىػو يقتػرب منػو لػاؿ : لى بي

 لقد ُأكمت يوـ ُأكؿ الثور ا بيض . 
وىػػذا القػػوؿ يػػدلنا عمػػى .. أف اتقػػاي الفتنػػ  يبػػدأ مػػف الضػػرب عمػػى أيػػدى 
صان  الفت  وىى فى بدايتيا ، وأضرب ىذا المثؿ ليبقػى فػى الػذاكرة دائمػًا .. إف 

كؿ بما فيو مف لحـ وخضر وفاكي  عمى ا بناي ، فوكػؿ أحػد ا ـ التى لسمت ا  
ا بنػػاي نصػػيبو ثػػـ احتفظػػت ا ـ ببقيػػ  أنصػػب  اخوتػػو فػػى الثالنػػ  .. وبعػػد ذلػػؾ 
الحظػػت ا ـ أف اإلبػػف الػػذى أكػػؿ نصػػيبو يوكػػؿ نصػػيب إخوتػػو مػػف خمػػؼ ظيرىػػا 
ودوف اسػػتئذانيا وىنػػا ينػػب أف تؤنبػػو وتعالبػػو عمػػى مثػػؿ ىػػذا الفعػػؿ حتػػى ال 

 مادى فى ذلؾ . يت
كػػذلؾ .. إذا دخػػؿ االبػػف بمعبػػ  أو بيػػا يفػػوؽ ثمنػػو لػػدرة مصػػروؼ يػػده 
عمى اليػراي .. فعمػى ا ب أف يضػرب عمػى يػد االبػف حتػى ال يتمػادى الولػد فػى 

 إفساد نفسو 
نعػػؿ الديػػ  فػػى القتػػؿ الخطػػو عمػػى العالمػػ  وىػػـ  ولػػذلؾ .. ننػػد الحػػؽ 

ؽ عمػييـ العائمػ  أى عائمػ  القاتػؿ العصب  أى لراب  القاتؿ مف نيػ   أبيػ  ويطمػ
 ف أفراد العائم  حيف يروف أف كال مػنيـ سػوؼ يصػيبو نػزي مػف ال ػـر فإنػو  -

 يضرب عمى يد مف يتمادى فى إرىاب ال ير وتيديدىـ إف كاف مف عائمتو . 
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ولػػذلؾ .. تػػرى النػػاس إذا رأوا الظػػالـ ثػػـ لػػـ يضػػربوا عمػػى يػػده فػػإف اهلل 
لظػػالـ يتمػػادى فػػى ظممػػو ويعربػػد فػػى ا خػػريف يعميػػـ ب ضػػب مػػف عنػػده  ف ا

 .  (1)فيستيرى الظمـ فى المنتم  ويحؽ عمى النمي  عقاب اهلل 
لاؿ : يا أييا الناس .. إنكػـ تقػرأوف ىػذه  فعف أبى بكر الصديؽ      

ُْ هَلَاا  ا يػػػ   ًْ َ ـــْ  َضـــ ـــ َكم ًْ ب َإرم ـــكم َُ ًْ أَاـْعم َا َبَْـــْ كم  إَـــل أَإـََ ـــل اُْـــبَلإَ  اَ  مـــ
 ًْ َمــَدإـْمم ْْ يقػػوؿ : " إف النػػاس إذا رأوا المنكػػر  فػػإنى سػػمعت رسػػوؿ اهلل   (2) ا

 فمػـ ي يػروه يويؾ أف يعميـ اهلل بعقابو " . 
وفى رواي  أبػى داود : " إف النػاس إذا رأوا الظػالـ فمػـ يوخػذوا عمػى يديػو 

 أويؾ اهلل أف يعميـ بعقاب " . 
ييـ بالمعاصى ثـ يقػدروف عمػى وفى أخرى لو : " مامف لوـ ُيعمؿ ف     

 . (3)أف ي يروا ثـ ال ي يروف إال يويؾ أف يعميـ اهلل بعقاب " 
فبقاي ا م  ببقاي الدعوة .. وفناي ا م  بترؾ الػدعوة .. فعػف أنػس      

  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  .. ال تقـو الساع  حتى ال يقاؿ فػى ا رض اهلل " :
" . رواه (4)السػػاع  عمػػى  أحػػد يقػػوؿ اهلل .. اهلل اهلل " وفػػى روايػػ  : " ال تقػػـو 

 . (1)مسمـ 

                                           

 سورة ا نفاؿ . -الييه اليعراوى تفسير   (ٔ

 . ٘ٓٔا ي   –سورة المائدة   (ٕ

 والنيى عف المنكر . ميكاة المصابي  ، باب ا مر بالمعروؼ  (ٖ

لاؿ القرطبى : لاؿ عمماؤنا رحم  اهلل عمػييـ : ليػد " اهلل " برفػ  اليػاي ونصػبيا ، فمػف رفعيػا   (ٗ
فمعناه: ذىاب التوحيد ، ومف نصبيا فمعنػاه : انقطػاع ا مػر بػالمعروؼ والنيػى عػف المنكػر أى ال 
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: " ال تقوـ الساع  حتػى ال يقػاؿ  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  وعف أنس 
 . (2)فى ا رض ال إلو إال اهلل " رواه الحاكـ 

" والذى نفسػأ بيػده ال تقػوـ السػاع  : لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  وعنو 
ويومر بالمعروؼ وينيى عف المنكر " رواه الحػاكـ  عمى رنؿ يقوؿ ال إلو إال اهلل

(3)  
: " ال تقوـ الساع   لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  وعف عبد اهلل بف عمرو 

ال يعرفػوف معروفػا وال  (4)حتى يوخذ اهلل يريطتو مف أىؿ ا رض فيبقػى عنػاج 
 .(5)ينكروف منكرا " . رواه أبو يعمى برناؿ ثقات واإلماـ أحمد والحاكـ 

وليذا .. يا إخوانى .. إذا تركت  ا م  الدعوة إلػى اهلل تكػوف إيػذانًا       
رسػػػاؿ  بنيايػػػ  العػػػالـ ولػػػرب ليػػػاـ السػػػاع  ويظيػػػر المسػػػه والقػػػذؼ والخسػػػؼ وا 

 .   (6)الصواعؽ واليياطيف وظيور ا يات والعالمات الكبرى لمساع  
 
 
 

                                                                                                                    

الػػدنيا لػػبض أرواح المػػؤمنيف وانتػػزع تقػػـو السػػاع  عمػػى أحػػد يقػػوؿ : اتػػؽ اهلل . فػػإذا أراد اهلل زواؿ 
 ( ٜٛٚص  -اليقيف ل كتاب التذكرة ىذا االسـ مف ألسن  الناحديف وفنوىـ عف ذلؾ الحؽ 

 .ٛٚٔ/ٕذىاب االيماف آخر الزماف  باب -صحي  مسمـ بيرح النووى   (ٔ

 . ٜٗٗ/  ٗ –باب الفتف والمالحـ  –فى مستدركو   (ٕ

 . ٜ٘ٗ/  ٗ –المرن  السابؽ   (ٖ

 عناج : ا راذؿ ومف ال خير فيو .ال  (ٗ

 . ٖ٘ٗ/ ٗ –باب الفتف والمالحـ  –فى مستدرك    (٘

، والتػػػذكرة  ٖٙٙ/  ٓٔ -الصػػػالحى  -انظػػػر سػػػبؿ اليػػػدى والريػػػاد فػػػى سػػػيرة خيػػػر العبػػػاد   (ٙ
 باب الفتف . -لمقرطبى 
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 ثرتك اىذػٌح

 يصجخ فنش ادلغيٌ ٍشبع
بػػدوف النيػػد والػػدعوة يكػػوف اإلنسػػاف مثػػؿ ا رض الفضػػاي بػػدوف زرع  وال      

أسػػوار وال حػػارس .. ُيمقػػى فييػػا الزبالػػ  وكػػذلؾ بػػدوف نيػػد الرسػػوؿ المصػػطفى 
يصػػػب  فكػػػر المسػػػمـ ميػػػاع لمبػػػث الييػػػودى والنصػػػرانى واليػػػيوعى  ا مػػػيف 

لمبػػو والعممػػانى ، مثػػؿ يايػػ  التميفزيػػوف ، فيعػػرض الباطػػؿ عمػػى فكػػر المسػػمـ و 
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فيمتما فكره ولمبو بالباطؿ ولذلؾ لما يعرض الحؽ عمى المسػمـ يرفضػو المػتالي 
 فكره ولمبو بالباطؿ . 

وبسبب نيد الدعوة كانت حياة الصحاب  ممموية بالحؽ وا مثمػ  كثيػرة فػى      
 عرض الباطؿ عمييـ ولكنيـ يرفضوف المتالي حياتيـ بالحؽ . 

بػف عسػاكر عػف أبػى رافػ  لػاؿ : ونػو عمػر أخرج البييقى وا أمثم  ذلؾ :     
نييػًا إلػػى الػروـ وفػييـ رنػػؿ يقػاؿ لػو عبػػد اهلل بػف حذافػ  مػػف  بػف الخطػاب 

فوسره الروـ فذىبوا بػو إلػى ممكيػـ فقػالوا لػو : إف ىػذا مػف  أصحاب الرسوؿ 
ػػػر وأيػػػركؾ فػػػى ممكػػػى  أصػػػحاب محمػػػد  فقػػػاؿ لػػػو الطا يػػػ  ىػػػؿ لػػػؾ أف َتَنصن

اهلل : لو أعطيتنى مػا تممػؾ ونميػ  مػا ممكتػو العػرب  وسمطانى ..؟ فقاؿ لو عبد
طرف  عيف ما فعمت . لاؿ : إذًا ألتمؾ . لاؿ :  عمى أف أرن  عف ديف محمد 

أنػت وذاؾ فػػومر بػػو فصػػمب ولػاؿ لمرمػػاة أرمػػوه لريبػػًا مػف يديػػو لريبػػًا مػػف رنميػػو 
 وىو يعرض عميو وىو يوبى ثـ أمر بو فونزؿ ثـ دعا بقدر فصب فييا ماي حتػى
إحترلت ثـ دعا بوسيريف مػف المسػمميف فػومر بوحػدىما فػولقى فييػا وىػو يعػرض 
عميو النصراني  ثـ أمر بو أف يمقى فييا فمما ذىب بو فبكى فقيؿ لو إنو لد بكى 
فظف أنو لد نذع فقاؿ : رُدوه .. فعرض عميو النصػراني  فػوبى فقػاؿ : مػا أبكػاؾ 

لسػػاع  فػػى ىػػذه القػػدر فتػػذىب إذًا ؟ لػػاؿ : أبكػػانى أنػػى لمػػت فػػى نفسػػى تمقػػى ا
فكنت أيػتيى أف يكػوف بعػدد كػؿ يػعره فػى نسػدى نفػٍس تمقػى فػى اهلل لػاؿ لػو 
الطا ي  : ىؿ لؾ أف تقبؿ رأسى وأخمى  عنؾ ..؟ لاؿ لو عبد اهلل : وعف نمي  
أسارى المسمميف . لاؿ : وعف نمي  أسارى المسمميف . لاؿ عبد اهلل فقمػت فػى 
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بؿ رأسو يخمػى عنػى وعػف نميػ  أسػارى المسػمميف نفسى عدو مف أعداي اهلل أل
ال أبػالى فػدنا منػو فقبػػؿ رأسػو فػدف  إليػػو ا سػارى فقػدـ بيػػـ عمػى عمػر  فػػوخبر 
عمر بخبره فقاؿ عمػر : حػؽ عمػى كػؿ مسػمـ أف يقبػؿ رأس عبػد اهلل بػف حذافػ  

 .  (1)(  ٕٙصػ ٚوأنا أبدأ فقاـ عمر فقبؿ رأسو. ل كذا فىالكنز العماؿ  ج 
 -  –عػػف  ػػزوة تبػػوؾ مػػ  النبػػى  ا تخمػػؼ كعػػب بػػف مالػػؾ  وعنػػدم     

بينػرىـ وعػدـ الكػالـ معيػـ  لػاؿ  ضمف الثالث  الذيف ُخمفوا وأمر رسػوؿ اهلل 
بطعػاـ بينما أنا أميى بسوؽ المدين  إذا نبطػى مػف أنبػاط أىػؿ اليػاـ ممػف لػدـ 
حتػى  يبيعو بالمدين  يقوؿ مف يدلنى عمػى كعػب بػف مالػؾ فطفػؽ النػاس ييػيروف لػو

إذا ناينى دف  إلىن كتاب مف ممؾ  ساف فى سرل  مف حرير فإذا فيو " أما بعد فإنو 
لػػد بم نػػى أف صػػاحبؾ لػػد نفػػاؾ ولػػـ ينعمػػؾ اهلل بػػدار ىػػواف وال مضػػيع  فػػالحؽ بنػػا 
نواسيؾ "  . فقمت لما لرأتيا وىذا أيضًا مف البالي فتيممت بيا التنور فسنرتو بيػا . 

  .(2)رواه البخارى ومسمـ 
 لمبو ممموي بالحؽ فمـ تند الفتن  إلى لمبو سبيال .      
لما رفعوه عمى الخيب  ليقتموه نادوه ينايػدونو أتحػب أف محمػدًا  وىذا خبيب      
  مكانػػؾ ؟ لػػػاؿ : ال واهلل العظػػيـ مػػػا أحػػػب أف يفػػدينى بيػػػوك  ييػػاكيا فػػػى لدمػػػو

 . (3)فضحكوا منو  

                                           

 . ٕٗٛ/  ٔ -باب تحمؿ الصحاب  اليدائد فى الدعوة إلى اهلل  -حياة الصحاب    (ٔ
 

 . ٖ٘ٗ/  ٔ -المرن  السابؽ   (ٕ

 . ٓٔ٘/  ٔ -المرن  السابؽ   (ٖ
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و سفياف بػف حػرب عنػدما لػدموه ليقتػؿ أنيػدؾ لاؿ لو أب وىذا زيد بف الدثن       
ا ف عندنا مكانؾ تضرب عنقو وأنؾ فى أىمؾ ؟ لػاؿ  باهلل يا زيد أتحب أف محمدًا 

ا ف فى مكانو الػذى ىػو فيػو تصػيبو يػوكو تؤذيػو وأنػى  واهلل ما أحب أف محمدًا 
صػحاب نالس فى أىمى . فقاؿ أبو سفياف ما رأيت مف الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أ

 . (1)محمدًا    محمد 
 

* * * * * 
 

 ثغجت رشك اىذػٌح

 ًقؼذ األٍخ فَ اىزه ًاذلٌاُ
و ػػرتيـ الحيػػاة الػػدنيا وانيػػ موا  حينمػػا تركػػت ا مػػ  المسػػمم  نيػػد نبييػػا      

بالزراع  والتنارة وتركوا حمؿ الرسال  أصابيـ الذؿ واليػواف ودب فػييـ الضػعؼ 
وأخػػذتـ أذنػػاب  (2)" إذا تبػػايعتـ بالعينػػ   وصػػدؽ فػػييـ لػػوؿ الرسػػوؿ الكػػريـ 

                                           

 . ٛٓ٘/  ٔ -المرن  السابؽ   (ٔ
 

أف يبي  الرنؿ ييئًا مف  يره بثمف مؤنؿ ويسممو لمميترى ثـ ييتريو منػو لبػؿ لػبض الػثمف   (ٕ
 نميؿ زينوا ( . –ألؿ مف ذلؾ القدر يدفعو نقدًا ل تونييات إسالمي  
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البقر ورضيتـ بالزرع وتركتـ النياد فى سػبيؿ اهلل سػمط اهلل عمػيكـ ذاًل ال ينزعػو 
عنكـ حتى ترنعوا إلى دينكـ " رواه اإلماـ أحمد . ل إلى ديػنكـ : إلػى نيػادكـ ( 

. 
كـ " يويػؾ ا مػـ أف تتػداعى عمػي لاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  وعف ثوباف      

: ال  كما تتداعى ا كم  إلى لصعتيا فقاؿ لائؿ : ومف لم  نحف يومئٍذ ؟ لػاؿ 
بؿ أنتـ كثير ولكف  ثاي ك ثاي السيؿ ولينزعف اهلل مػف صػدور عػدوكـ  الميابػ  

: حػب الػدنيا  منكـ وليقذفف فى لموبكـ الوىف . لاؿ لائؿ : وما الػوىف ؟ لػاؿ 
البييقػػػى ، فػػى دالئػػػؿ النبػػػوة وصػػػححو وكراىيػػ  المػػػوت " . ل رواه أبػػػو داود ، و 

 . (1)ا لبانى ( 
ورضػػيتـ بػػالزرع : أى ممػػتـ إلػػى الػػدنيا والمقامػػ  فييػػا ، فػػى الدعػػ  وطيػػب      

الثمار وممتـ إلى ييواتيا ، واطمونت إلييػا نفوسػكـ ، ورضػيتـ بالخسػيس عمػى 
  النفيس ، فالمتومػؿ يػرى أنػو ال عيػب عمػى اإلنسػاف أف ييػت ؿ بالزراعػ  وتربيػ

  لػاؿ الحػؽ   البقر ولكف العيب أف يتخذىا مقصدًا ويتػرؾ نيػد الرسػوؿ 

 ًْ ــ ْم َــل َواُْــبَلإَ   َا َِل ــأََا َِ َا وَللْْلََ ــلََل اْــَداـَْ ل َواْم َُاَــل َوَ ضمــ ََن َلَقل ــ هَلُن اُْــبَلإَ  ب إـَْ لم
ًم اُْ ل م  َلَ  ْم َلَلَز َ ْأَوا ََن ِ أمْو َا  َبْ  اإَلتَلَ ل َغلفَلْم ََن إَ ل َكلام َُل م  . (2)ْك

َْل  ولاؿ تعالى       ًم اْاعَل موا ََل َأ َل  َْ َْكم ًْ هَلَاا قَل  َا َ ل َْكم إَل أَإـََ ل اُْبَلإَ  اَ  م

                                           

 . ٗٚٗٔ/  ٖ –باب ت ير الناس  -صابي  ميكاة الم  (ٔ

 . ٛ،  ٚا يتاف  –سورة يونس   (ٕ
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ـل َ مَـل م اْْلََ ــلََل  َِ ـَ ََل َف ـَ  اآلاَل ًْ وَللْْلَ َـلََل اْـَداـَْ ل  َل ـ مم ًْ هَلََل اَلْ  َل َأَ ضَل ْْمم اُْْـهَل ا ُـلقـَ
َ ََل  ِْ اَْداـَْ ل ََل اآلاَل  .   (1)هَلب َقَل 

* * * * * 
 ثغجت رشك اىذػٌح ئىل اهلل 

 حتشً األٍخ ثشمخ اىٌدَ ًرزىت ىيجزيب
ذا   لاؿ رسوؿ اهلل       : " إذا عظمت أمتى الدنيا نزع منيػا ىيبػ  اإلسػالـ وا 

ذا تسػابت أمتػى  تركت ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر حرمت برك  الػوحى وا 

 (2)سقطت مف عيف اهلل " 

 برك  الوحى : أى فيـ القرآف 

                                           

 .   ٖٛا ي   –سورة التوب    (ٔ
 

 ا ، عف فضيؿ والترمذى فى الدر . ذكره الحافظ بف أبى الدنيا فى كتاب ذـ الدني  (ٕ
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أى يوتى مف يؤوؿ القرآف والحديث عمى  ير معناه ، تتعػامى عقػوليـ عػف      

فيـ النصوص اليرعي  فيصب  توويػؿ النصػوص اليػرعي  عمػى  يػر معناىػا .. 

كالعمػػؿ عبػػادة .. الونػػو  يػػر عػػورة لػػدى المػػرأة .. ويػػوتى بالػػدليؿ مػػف الكتػػاب 

ذى عنده .. فمثاًل رنؿ يوكؿ لحـ الخنزيػر .. فػونكر عميػو والسن  ليؤيد الباطؿ ال

! فقػػاؿ لػػو : مػػف أيػػف نئػػت   رنػػؿ آخػػر . ولػػاؿ لػػو : إف لحػػـ الخنزيػػر حػػراـ ..

بالتحريـ ..؟! ففى القرآف أنو حالؿ ..  لاؿ الرنؿ : وكيػؼ     ذلػؾ ..؟! لػاؿ : 

ٌّ َْكم    لاؿ اهلل  َا اْْكَلَملَه حَل فقػاؿ لػو الرنػؿ :   (1)ًْ َوَمَزلمم اُْبَلإَ  أموتم

 سػػبحاف اهلل ..!! لػػيس كػػؿ طعػػاـ أىػػؿ الكتػػاب حػػٌؿ لنػػا .. بػػؿ مػػا حرمػػو اهلل 

ًم ا َلْ زَلإـ َل    عمينا فيو حراـ .. لاؿ اهلل  ْ مَـام َواْـُدمم َوَْلْـ َِ ًم اْْ حم  َ ـْ  َبَْـْ كم

ُْ َلَ ْ َل اُْْهَل وَلهَل    لمخنزيػر الػذى كػاف فػى فقاؿ الرنػؿ : ىػذا بالنسػب  (2) َوَ ل أمَْل

 حراـ ..  نو كاف يوكؿ  النناس  ..  عيد النبى 

                                           

 .   ٘ا ي   -سورة المائدة   (ٔ

 ٖا ي   -سورة المائدة   (ٕ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
189 

وىذا مف عالمات الساع  .. فالكؿ يفسر القرآف عمى ىواه وحسػب مزانػو       

 ورأيو دوف فيـ لمقرآف والسن  وحياة الصحاب  رضى اهلل عنيـ  أنمعيف . 

كػر فيػـ القػرآف الكػريـ فحرمت ا م  بترؾ ا مر بالمعروؼ والنيى عػف المن     

وترؾ العمؿ بالقرآف وأصوؿ اإلسالـ . فالقرآف مػني  حركػى ال يفيػـ إال بالحركػ  

. فالذى ينظر إلى القػرآف الكػريـ ينػده نػزؿ فػى الحضػر والسػفر حسػب ا حػواؿ 

 والظروؼ فال يفيـ إال م  الحرك  والنيد . 

 ثرتك اىذػٌح ئىل اهلل

 رقـغ األٍخ فَ احلريح
ولعػػوا فػػى  رائيؿ عنػػدما تركػػوا نيػػاد القػػوـ العمالقػػ  مػػ  موسػػى بنػػو إسػػ     

التيو أربعيف سن  يسيروف وال ييتدوف لمخروج منو ، المكػاف الػذي يبػدأوف منػو 
 يعودوف إليو . 

ـــَا اُْْـــهَل    لػػػاؿ الحػػػؽ       َِ ـــ موا اَلْز َْمَل ااْكم ـــهَل إَـــل قـَـــ َْ َل َوهَلْا قَـــلَل  مََأـــر َلَق
َْ فَل  ًْ هَلْا َلَز ـَ  َبَْْ كم ًْ َ ل َلَْ إـمـْؤ َل َأَحـدا   َل َكل  َواتَلكم ْم ًْ  م َُ َوَلَزَْكم ًْ أَْا َلَ ل  كم

ًْ َوب تـَْ تَـَدوا  ـ َقُدَأَا اُْهَل َكَمَب اُْْـهم َْكم ِم َا اَلْ َ  اْْ ْم َْمَل اْدام َ  ِ إَل قـَ َِل اَْْزلَْ
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َا إَل  مََأر هَل  َا َالأَل َلإَ  ِ َقلْم َقَل م ًْ فـَمَـ ـْ َْ ل  َلُ ل َلإَ  َوهَلاُل َبَْر أَْدوَل َلكم ُن فَل َ ل قـَ
ََن ِ َقلَل َ لم نَل  ْم َ ل َفإَلاُل َدااَل َا  َل ـْ َُْ ملم َ ل َفإَلْن  َا  َل ـْ َُْ ملم ََْ ل َحَُّت  َْْ  َاْدام
ََم  ــ ِم ًم اَْْ ــلَه َفــإَلَاا َدَاْْمم َا َبَْــْ  َل ْمــ ــل اْدام َِ ًَ اُْْــهم َبَْ  َل ََن أَاـَْزــ ََُــلفم ــَ  اُْــبَلإَ    َل

َا إَل  مََأـر هَلاُـل َْـْ  َفإَل  ًْ  مْؤ َل َلَ  ِ َقلْم َا هَلْن كمْ مم ََُكْم ََن َوَبَْر اُْْهَل فـَمَـ ًْ َغلَل م ُاكم
ْم َـل َقلبَلـدموَن  ل َْ ـْب أَاْـَ  َوَ وَـَز فـََقـلتَل  هَلاُـل  َْ َا فَل َ ـل َفلْا ََْ ل أََودا  َ ل َدا مـ َاْدام

ـــــ َُل ـــــلَل َ ه  هَلِّن  ب أَْ َلـــــزم هَلب اـَْع َْمَل ِ َق ـــــ ـــــْ َ اَْْق ـــــل َووـَ ـــــلفْـ مْق وـَ ـْ َـَ  ـــــ  َف   َوَأاَل
ََن ََل اَلْ  َل فَـــ   ـــ ًْ َأْ وَزَلـــَ  َأــَ ا  إَمَل  م ــقَلَ  ِ قَـــلَل َفإَلاـَُ ـــل َّمَُ َ ــِا َبَْـــْ  َل اَْْعلأَل

قَلَ   َْمَل اَْْعلأَل  .   (1)تَْأَ  َبَْر اَْْق

أيػػف يسػػيروف .. ليػػذا السػػبب ا مػػ  اإلسػػالمي  اليػػـو فػػى الحيػػرة ال يػػدروف      
 .  وال إلى أى طريؽ ييتدوف بسبب ترؾ نيد الرسوؿ 

عف حاؿ ا م  المسمم  اليػوـ فقػاؿ :  " كيػؼ  ولد أخبر الرسوؿ الكريـ      
ف ذلػؾ لكػائف يػا  بكـ إذا فنر نساؤكـ وفسػؽ يػبانكـ وتػركتـ النيػاد . لػالوا : وا 

كيؼ بكـ إذا لػـ يػؤمر رسوؿ اهلل ؟ لاؿ : والذى نفسى بيده وأيد منو سيكوف ، 
ف ذلؾ لكػائف يػا رسػوؿ اهلل ؟ لػاؿ :  بالمعروؼ ولـ ينو عف المنكر .؟  لالوا : وا 
والػػػذى نفسػػػى بيػػػده وأيػػػد منػػػو سػػػيكوف . كيػػػؼ بكػػػـ إذا رؤى المعػػػروؼ منكػػػرًا 

                                           

 . ٕٙ:  ٕٓيات ا  -سورة المائدة   (ٔ
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ف ذلؾ لكائف يا رسوؿ اهلل ؟ لاؿ: والػذى نفسػى بيػده  والمنكر معروفًا . لالوا : وا 
ف وأيد منو سيكوف ، كيؼ ب كـ إذا أمر بالمنكر ونيى عػف المعػروؼ. لػالوا : وا 

ذلؾ لكائف يا رسػوؿ اهلل ؟ لػاؿ : والػذى نفسػى بيػده وأيػد منػو سػيكوف ، يقػوؿ 
اهلل تعػػالى بػػى حمفػػت  سػػمطف عمػػييـ فتنػػ  تػػدع الحمػػيـ فػػييـ حيػػراف ، لػػاؿ ومػػا 

 المخرج يا رسوؿ اهلل ؟ لاؿ : حتى توطروىـ عمى الحؽ أطرًا " . 
ترؾ الدعوة يصب  اإلنساف أعمػى يقػ  فػى الضػالل  والفػتف . فعػف  فبسبب     

يقػػػوؿ " تعػػػرض الفػػػتف عمػػػى القمػػػػوب  لػػػاؿ سػػػمعت رسػػػوؿ اهلل  حذيفػػػ  
كالحصير عودًا عودًا فوى لمب ُأيربيا نكتت فيو نكت  سوداي . وأى لمب أنكرىػا 

 مثػؿ الصػفا فػال تضػره  (1)نكتت فيو نكت  بيضاي حتى يصير عمػى لمبػيف أبػيض 
ال يعػػرؼ  (3)منخيػػًا   (2)فتنػػ  مادامػػت السػػماوات وا رض وا خػػر أسػػود مربػػادًا 

 .  (4)معروفًا وال ينكر منكرًا إال ما أيرب مف ىواه " ل رواه مسمـ ( 
وتػرؾ ا مػػر  فكػـ مػف لمػػب منكػوس متحيػر بسػػبب تػرؾ الػدعوة إلػػى اهلل      

 .  بالمعروؼ والنيى عف المنكر .. نسوؿ اهلل السالم 

                                           

ومف ىنا يتبيف كذب مف يدعى أف لمبو أبػيض وىػو ال يصػمى بػؿ ينػب أف ينكػر المنكػر حتػى   (ٔ
ـَ * ِإْذ َناَي َربنُو ِبَقْمٍب َسِميـٍ   يصب   لمبو سميمًا   ْبرَاِىي فن ِمْف ِييَعِتِو إلَِ  . َواِ 

 أى صار لوف الرماد مف الربدة .   (ٕ

 أى مائاًل معكوسًا .  (ٖ

 . ٓٛٗٔ/ٖ –ميكاة المصابي  ، باب الفتف   (ٗ
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* * * * * 
 دلبرا يزنشس

 قصص األّجيبء فَ اىقشوُ ..؟ 
لونػػدنا فػػى كػػؿ ربػػ  مػػف القػػرآف  لػػو نظرنػػا وتوممنػػا فػػى كتػػاب اهلل      

فػاهلل سػبحانو ييػولنا لنيػد ا نبيػاي ،  الكريـ سيرة نبى مػف أنبيػاي اهلل 
تنػػدىا فػػى ثمانيػػ  وعيػػريف نػػزيًا مػػف القػػرآف  فقصػػ  سػػيدنا موسػػى 

مػا  الخامس والنزي الثامف عيػر لػيس بالصػراح  واهلل  الكريـ أما النزي
لػػص عمينػػا صػػالة ا نبيػػاي عمػػييـ السػػالـ وال زكػػاة ا نبيػػاي عمػػييـ السػػالـ  
وال حػػػ  ا نبيػػػاي عمػػػييـ السػػػالـ ولكػػػف لػػػص عمينػػػا نيػػػدىـ لنقػػػـو بنيػػػد 

 ا نبياي عمييـ السالـ . 
لمػدعوة والػدعاة  فيمنا .. خطو .. أف القرآف لمعبادة فقط بؿ ىو مػني      

مكمفػػػيف برسػػػال   ، فقػػػص عمينػػػا لصػػػص الػػػدعاة  ننػػػا دعػػػاة إلػػػى اهلل 
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ا نبياي ، فالح  لمػف اسػتطاع إليػو سػبيال ولكػف إلامػ  النػاس عمػى الحػ  
 فريض  ل أى بدعوتيـ إلى الح  ( . 

 

 ىو جتت اىذػٌح ئىل اهلل 

 ػيَ ادلقصش ..؟
       
ف لػـ وا م نعـ تنب الدعوة إلى اهلل       ر بػالمعروؼ والنيػى عػف المنكػر وا 

نكف نفعؿ الخير كمو ولـ ننتو عف المنكر كمػو بنيػ  أف يػوتى فينػا مػا نػدعو إليػو 
 وأف ننتيى عما ننيى عنو . 

ف لـ تفعموه .        وعف بعض السمؼ الصال  لاؿ : مروا بالخير وا 
فعػؿ . لػاؿ وعف الحسف أنو سم  مطرؼ بف عبد اهلل يقوؿ : ال ألوؿ ماال أ     

الحسف : وأينا يفعؿ ما يقوؿ ؟ ود الييطاف لو ظفر بيذه الكمم  منكـ فػال ُيػومر 
 بمعروؼ وال ُينيى عف منكر . 

ولاؿ مالؾ بف ربيع  عف أبى عبد الرحمف سمعت سعيد بف نبير يقوؿ :      
لو كاف المري ال يومر بالمعروؼ وال ينيى عف المنكر حتى ال يكوف فيو يا ، 

 أحد بمعروؼ وال نيى عف منكر . ما أمر 
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 لاؿ مالؾ : وصدؽ مف ذا الذى ليس فيو يا . 
 وليؿ : 

  فمف يعظ العاصيف بعد محمد            لو لـ يعظ الناس مف ىو مذنبًا 
 ؟!

وناي فى كتاب ا مالى لاصمعى : لاؿ : بم نى أف بعض الحكماي كاف      
عمى نفسى  ير حامد ليا ،  وال  يقوؿ إنى  عظكـ وأنا كثير الذنوب ، مسرؼ

حمميا عمى المكروه طاع  هلل تعالى ، ولد بموتيا فمـ أند ليا يكرًا فى الرضا ، 
وال صبرًا عمى البالي ، ولو أف المري ال يعظ أخاه حتى ُيْحكِّـ نفسو لُترؾ ا مر 
بالخير والنيى عف المنكر ، ولكف محادث  اإلخواف حياة لمقموب ، ونالي 

 ، وتذكير مف النسياف . لمنفوس 

ال ييترط فى ا مر بالمعروؼ والناىى عف المنكر أف يكوف  اي :ػولاؿ العمم

ف  كامؿ الحاؿ ، ممتثاًل ما يومر بو ، منتنبًا ما ينيى عنو ، بؿ عميو ا مر وا 
 كاف مرتكبًا خالؼ ذلؾ  ف المكمؼ ينب عميو ييئاف : 

 الير . أحدىما : أف يومر نفسو بالخير وينياىا عف  -
 الثانى : أف يومر  يره بالخير وينياه عف الير .  -

واإلخالؿ بوحد التكميفيف ال يقتضى اإلخالؿ با خر ، واعمػـ أف التػوبيه فػى      

ََن اْْكَلمَـلَه  ا ي   ْمـ ًْ تـَمـْ ًْ َوأَاـْـمم ـكم َُ َن أَاـْعم َْ ـ َُ أَتَـْأ م موَن اْ ُـلَ  وَـللْْبَل  َوتـَْ 
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َنَ  ْم بسبب ترؾ فعؿ البر ، ال بسبب ا مػر بػالبر ،  ف ا ولػى    (1) أََف  تـَْزقَل

كمػػا ، بالػداعى وا مػر بػػالمعروؼ والنػاىى عػػف المنكػر أف ال يخػالؼ لولػػو فعمػو 

ًْ َبْ ــهم هَلْن   -  –لػػاؿ يػػعيب  ًْ هَلََل َ ــل أَاـَْ ــلكم َوَ ــل أم َلإــدم َأْن أمَاــلَلَعكم
 َْ ــ ْصــ َح َ ــل اْأــَمَطْز م َوَ ــل تـَ ََُكْْــ م أم َلإــدم هَلب الَل فَل قَل  هَلب وَللُْْــهَل َبَْْ ــهَل تـَ

 . (3) (2) ) َوهَلَْْ هَل أماَل بم 

 اإلنساف مطالب بومريف :  :ويقوؿ الييه اليعراوى 
 أال يصن  المنكراألول : . 

 أف ينيى عف المنكر .  انثاَى : 

ولذلؾ إذا ناي نص  مف إنساف ينياؾ عػف المنكػر وىػو لػد فعمػو فػال  تقػؿ      
 سؾ واتب  أنت ما تنص  بو أواًل حتى ال يقوؿ لؾ كما لاؿ الياعر:   لو أصم  نف

 (ٗلوانف الثمار وخؿ العود لمنار    خذ بعممى وال تركف إلى عممى 
 وليؿ : 

                                           

 . ٗٗا ي   –سورة البقرة   (ٔ

 . ٛٛمف ا ي  -سورة ىود   (ٕ

، مختصػػر تفسػػير ابػػف  ٖٚٙ/ٔ -، تفسػػير القرطبػػى  ٛٙ/ٕ -انظػػر مفػػاتي  ال يػػب لمػػرازى   (ٖ
 ٜ٘/ٔ -كثير 

 تفسير الييه اليعراوى  (ٗ
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ف لصرت فى عممى  ينفعؾ لولى وال يضرؾ تقصيرى      اعمؿ بقولى وا 
نػا : أييا الناس ال يمنعكـ سػوي مػا تعممػوف ع -  –ويقوؿ معاوي       

  ، أف تعمموف بوحسف ما تسمعوف منا .

إَـل أَإـََ ــل اُْــبَلإَ   ولعػػؿ سػػائؿ يسػػوؿ : فمػػاذا نفعػػؿ بيػػذه ا يػػ  الكريمػػ  
َا َ ـل ب  َْـم ََن ِ َك ـمَ  َ ْقمـل  بَلْ ـَد اُْْـهَل َأْن تـَقم ََن َ ل ب تـَْعَزْم َْم َ تـَقم َا َلَل اَ  م

َنَ   .    (1) تـَْعَزْم
 لاؿ سمعت رسػوؿ اهلل    بف زيد بف حارث  والحديث الذى رواه أسام     

يقوؿ : يؤتى بالرنؿ يوـ القيام  فيمقى فى النار فتندلؽ ألتاب بطنػو فيػدور بيػا 
كما يدور الحمار فى الرحا فينتم  إليو أىؿ النار فيقولػوف .. يػا فػالف .. مالػؾ 

روؼ ؟ ألـ تُؾ تومر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر ؟ فيقوؿ : بمى كنت آمر بالمع
 .   (2)وال آتيو وأنيى عف المنكر وآتيو . متفؽ عميو 

والعذاب لمعبد يوـ القيامػ  إذا أمػر بػالمعروؼ  نعـ يكوف المقت مف اهلل      
أال ينتيػػى عنػػو  يوتيػػو ونيػػى عػػف المنكػػر وفػػى نيتػػو  والخيػػر ولػػيس فػػى نيتػػو أف

ر بو ومبتعػدًا فيحسف بالداعى إلى اهلل وا مر بالمعروؼ أف يكوف مطبقًا لما يوم
 عما ينيى عنو حتى تكوف الفائدة أتـ وأنف  . 

                                           

 . ٖ، ٕا يتاف  -سورة الصؼ   (ٔ

ياض الصالحيف، باب ت ميظ عقوب  مف أمر بمعػروؼ أو نيػى عػف منكػر وخػالؼ لولػو كتاب ر   (ٕ
 فعمو.
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لاؿ أحد السمؼ الصال  : إذا أردت أف ُيقبؿ منؾ ا مر والنيى فإذا أمػرت بيػا      
ذا نييػت عػف يػا فكػف أوؿ المنتيػيف  فكف أوؿ الفاعميف لو ، أوؿ المؤتمريف بو ، وا 

 عنو . 
لنػػاس بػػؾ ، صػػرت لقمػػوبيـ كالكحػػؿ  نػػؾ إذا لػػرت عينػػؾ بػػاهلل ، لػػرت عيػػوف ا     

 لعيونيـ . 
 ولذا ليؿ : 

 يا أييا الرنؿ المعمـ   يره 
 ييا ابدأ بنفسؾ فانييا عف  
 فيناؾ يقبؿ ما تقوؿ ويقتدى 

 ىال لنفسؾ كاف ذا التعميـ   
 فإذا انتييت عنو فونت حكيـ   
 بالعمـ منؾ وينف  ذا التعميـ   
 

: عممػػاي السػػوي نمسػػوا عمػػى بػػاب الننػػ  يػػدعوف ويقػػوؿ ابػػف القػػيـ رحمػػو اهلل       
إلييا الناس بولواليـ ويدعونيـ إلػى النػار بوفعػاليـ فكممػا لالػت ألػواليـ لمنػاس ىممػوا 
لالت أفعاليـ ال تسمعوا منيـ فمػو كػاف مػا دعػوا إليػو حقػًا كػانوا أوؿ المسػتنيبيف لػو 

الػداعى أف تكػوف . فاحػذر أخػى (1)فيـ فى الصورة أدالي وفى الحقيق  لطػاع الطػرؽ 
 مف عمماي السوي .

فػػإف مػػف الخيبػػ  أف يػػدعو اإلنسػػاف إلػػى الخيػػر وىػػو نفسػػو عػػاكؼ عمػػى ىػػواه ،      
 ويومر بالمعروؼ وىو متعمؽ بوذياؿ المنكر . 

 ، .. نسوؿ اهلل السالم  والتوفيؽ وعدـ الخذالف .. ،

                                           

 ابف القيـ .  -كتاب الفوائد الميول  إلى عمـو القرآف   (ٔ
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 ٍغ ويخ اخلرييخ
 سم:مدلاذامأوردماهللمادلعروفمواظـفىكممعلأظةماإلميانمبعدماألعرمبم

ىْ ْيرتتْأر ُأيأتتْر ُأْيْ لِرتتاْ نلهُأتتاسل       سىىـمادلـؽىىرمصىىكمضقظىىفم
ترتتْميُ ُوٌر  كُُْتتتُ

تىْ  ُ ْر هْتمُ انْكلترتا ل نركرتاٌر ْيرتْأُا  ل ورنرىْ آيرٍر أر  ل ورتُؤْيلُُىٌر بلاَّللأ
ٍل امْلُُْكر

بلامْلرعْ ُوفل ورترُْهرىٌْر عر

كْثر ُهُ   ..؟!  (1)  ىُ انْفراسلقُىٌر  يلُْهُىُ امْلُؤْيلُُىٌر ورأر
 ؼؼقلماإلعامماظػكرماظرازىم:م

أمر ميترؾ بيف نمي  ا مـ المحق  فيمتنػ  أف يكػوف  إف اإليماف باهلل      
المؤثر فى حصوؿ ىذه الخيري  ىو اإليماف الذى ىػو القػدر الميػترؾ بػيف الكػؿ 

ا مر بػالمعروؼ و بؿ المؤثر فى ىذه الزيادة ىو كوف ىذه ا م  ألوى حااًل فى 
النيى عف المنكر مػف سػائر ا مػـ . فػإذف .. المػؤثر فػى حصػوؿ  الخيريػ  ىػو 
ا مر بالمعروؼ والنيى عػف المنكػر وأمػا اإليمػاف فيػو يػرط لتػوثير ىػذا المػؤثر 
فى ىذا الحكـ . فميذا السبب لػدـ اهلل تعػالى ذكػر ا مػر بػالمعروؼ والنيػى عػف 

 . (2) المنكر عمى ذكر اإليماف

                                           

 . ٓٔٔا ي   - سورة آؿ عمراف  (ٔ

 . ٜٖ٘/ٗ -مفاتي  ال يب لمرازى   (ٕ
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 نو مف النػائز أف يونػد  : (مجُبا علٍ هزي المسألت)  ؼقلماظشقخماظشعراويؼ

إنساف لو صفات اإلنساني  ويػومر بػالمعروؼ وينيػى عػف المنكػر ويصػن  الخيػر 
ويقػػدـ الصػػدلات ويقػػيـ مؤسسػػات رعايػػ  المحتػػانيف والعػػانزيف ، سػػواي كانػػت 

ي  ال مػف زاويػ  صحي  أو التصادي  .. لكنو يفعػؿ ذلػؾ مػف زاويػ  نفسػو اإلنسػان
فيكوف كؿ ما فعمو حابطػًا وال يعتػرؼ لػو بيػا  نػو لػـ يفعػؿ ذلػؾ  مني  اهلل 

فػػى إطػػار اإليمػػاف بػػاهلل فمػػف صػػن  خيػػرًا مػػف أمػػ  اليػػيادة واإلنسػػاني  والنػػاه 
والمركز والسمع  فإنو يناؿ نزايه ممف عمػؿ لػو ومػاداـ لػد صػن  ذلػؾ مػف أنػؿ 

ديث  الػذى رواه اإلمػاـ مسػمـ عػف أبػى أف يقاؿ عنػو ذلػؾ فقػد ليػؿ كمػا فػى الحػ
يقػوؿ : إف أوؿ النػاس يقضػى يػـو  لػاؿ : سػمعت رسػوؿ اهلل  -  –ىريرة 

القيام  عميو رنؿ استييد فوتى بو فعرنَفُو نعمتو فعرفيػا لػاؿ : فمػا عممػت فييػا 
؟ لاؿ : لاتمت حتى استييدت . لاؿ : كذبت. ولكنؾ لاتمػت  ف يقػاؿ نػرئ فقػد 

فسحب عمى ونيو حتى ألقػى فػى النػار . ورنػؿ تعمػـ العمػـ ولػرأ ليؿ ثـ أمر بو 
القرآف فوتى بو فعرفو نعمو فعرفيا . لاؿ : فما عممت فييا ؟ لاؿ : تعممت العمػـ 
وعممت ولرأت فيؾ القرآف . لاؿ : كذبت . ولكنؾ تعممػت القػرآف ليقػاؿ ىػو لػارئ 

 فقد ليؿ ثـ ُأمر بو فسحب عمى ونيو حتى ألقى فى النار . 
صػػناؼ المػػاؿ فػػوتى بػػو فعرفػػو نعمػػو ورنػػؿ وسػػ  اهلل عميػػو وأعطػػاه مػػف أ     

فعرفيا. لاؿ : فما عممػت فييػا ؟ لػاؿ : مػا تركػت سػبيؿ تحػب أف ينفػؽ فييػا إال 
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أنفقت فييػا لػؾ . لػاؿ : كػذبت ولكنػؾ فعمػت ليقػاؿ نػواد ، فقػد ليػؿ ثػـ أمػر  بػو 
 .(2) (1)فسحب عمى ونيو حتى ألقى فى النار 

كُُْتتُىْ ْيرتْأر    :ممإف معنى لولو تعالىإظقاسم)مرمحفماهللم(م:موؼؼقلماظشقخ
.. بينمػػا تنػػد  ىػػو أنكػػـ ظيػػرتـ كا نبيػػاي لمنػػاسم ُأيأتتْر ُأْيْ لِرتتاْ نلهُأتتاسل 

( أف العمػؿ ال يكتمػؿ فػأ مكػاف واحػد ، بػؿ  ُأْيْ لِرتاْ  اإليارة فأ لولو : ل

ا مػر بػالمعروؼ تُبذؿ النيود بالػذىاب إلػأ كػؿ بيػت ومكػاف ، فعممكػـ ىػو 
 والنيأ عف المنكر .

ل ل أمػػا المػػراد بقولػػو تعػػالأ :       بعػػد ذكػػر ا مػػر بػػالمعروؼ  ( ورتُؤْيلُُتتىٌر بلتتاَّللأ

والنيأ عف المنكر ، ىو : أف الحقائؽ اإليماني  تتقدـ وتترلػأ بيػذا العمػؿ 
   ، إذ أف أصؿ اإليماف وحصولو مترسخ  فأ القمػوب يؤكػد لولػو تعػالأ : 

فاإليماف كاف مونػودا فػأ ا مػـ السػابق  ..   ىْ ْيرْأر ُأيأْر ُأْيْ لِراْ نلهُأاسل كُُْتُ 

ولكف سبب فضؿ ىذه ا م  عمأ سائر ا مـ ليس ىو إال : ا مربالمعروؼ 

                                           

 باب تحريـ الرياي . - ، رياض الصالحيف  ٔٚ/ٔ -كتاب العمـ  -ميكاة المصابي    (ٔ

ػػػٍ  ُأْخِرَنػػػْت ِلمننػػػاِس .. ا يػػػ   انظػػػر تفسػػػير اليػػػعراوى فػػػى تفسػػػير ا يػػػ    (ٕ ـْ َخْيػػػَر ُأمن               ُكْنػػػُت
 ( ٓٔٔا ي   –ل سورة آؿ عمراف 
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والنيأ عف المنكر ، والذي ىو أحسف الطػرؽ لترسػيه حقػائؽ اإليمػاف فػأ 
 .(1)القموب 

 م..؟مػؾماألعرمبادلعروفمخيؿصمبطائػةم

ال يختص ا مر بػالمعروؼ والنيػى عػف المنكػر بوصػحاب الواليػ  لاؿ العمماي : 
نما يومر وينيػى مػف كػاف عالمػًا بمػا يػومر بػو ،  بؿ ذلؾ ثابت  حاد المسمميف وا 

 وبما ينيى عنو . 
فإف كاف مف ا مور الظاىرة مثؿ ل الصالة ، الصـو ، الزكاة ، الح       

ف كاف مف ، الزنا ويرب الخمور .. اله ( ف كؿ المسمميف عمماي بيا وا 
 .(0)فيو مسئولي  العمماي دلائؽ ا فعاؿ وا لواؿ وما يتعمؽ باالنتياد 

 ماألعرمبادلعروفمواظـفكمسـمادلـؽرم..؟معؿكمؼؽقن

يكوف ا مر بالمعروؼ والنيى عػف المنكػر إذا ونػد الػديف .. مثػاؿ يوضػ        

اـ البنػاي فيػو ُيصػم  الخمػؿ مػثاًل لو العمارة مونودة وحػدث خمػؿ بعػد إتمػ ذلؾ :

يقوـ بإصالح اليباؾ ، الباب ، السباك  ، الكيرباي .. فيكوف إصالح الخمؿ بعػد 

إتمػػاـ اليػػا وحػػدوث الػػنقص ل وىػػو مػػا يسػػمى ا مػػر بػػالمعروؼ والنيػػى عػػف 

 المنكر ( . 
                                           

 .ممفوظات الييه محمد إلياس ترتيب الييه محمد منظور نعمانأ  (ٔ

 . ٖٕ/  ٕ –انظر صحي  مسمـ بيرح النووى   (ٕ
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ولكػػف العمػػارة  يػػر مونػػودة فتكػػوف الػػدعوة إللامػػ  العمػػارة .. يعنػػى الػػديف      

نػود .. فتكػوف الػدعوة أواًل إلينػاد الػديف فبعػد ونػود الػديف وحػدث خمػؿ  ير مو 

 فيكوف ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر .

 سم:مػؾمؼرتكماألعرمبادلعروفمواظـفكمسـمادلـؽرمإذامزىـماىاحؾفممم

 ؟  أغفمالمؼـػع

لاؿ العممػاي : ال يسػقط عػف المكمػؼ ا مػر بػالمعروؼ و  ضالماإلعامماظـقوىم:

لػاؿ  منكر لكونو ال يفيد فى ظنو ، بؿ ينػب عميػو فعمػو  ف اهلل النيى عف ال

   َـْؤ َل َل ِم َععم اْْ ذا لـ يمتثػؿ المخاطػب فػال عتػب   (1)َواَك ْ  َفإَلُن اْب ْكَ   تـَ ـْ وا 

بعد ذلؾ عمى القائـ با مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر لكونػو أدى مػا عميػو ، 

َلَل هَلب   . كمػػا لػػاؿ اهلل  فإنمػػا عميػػو ا مػػر والنيػػى ال القبػػوؿ ــ َ ـل َبَْــر اُْ أم
 .    (2) (3) اَْْ  غم 

* * * * * 
                                           

 . ٘٘ا ي   –سورة الذريات   (ٔ

 . ٜٜمف ا ي  -سورة المائدة   (ٕ

 . ٕٕ/  ٕ –صحي  مسمـ بيرح النووى   (ٖ
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 ششًط ئّنبس ادلننش
يرع  متو إنكار المنكػر ليحصػؿ بإنكػاره مػا يحبػو  لو توممنا لرأينا النبى      

اهلل ورسولو ، فإذا كاف المنكر يستمـز ما ىو أنكر منو وأب ض إلى اهلل ورسػولو 
ف كػاف اهلل يب ضػو ويمقػت أىمػو ، وىػذا كاإلنكػار عمػى فإنو ال  يسػوغ إنكػاره ، وا 

الممػػوؾ والػػوالة بػػالخروج عمػػييـ ، فإنػػو أسػػاس كػػؿ فتنػػ  ويػػر ، ولػػد اسػػتوذف 
فى لتاؿ ا مراي الذيف يػؤخروف الصػالة  الصحاب  رضى اهلل عنيـ رسوؿ اهلل 

ولػاؿ  (1)اموا الصػالة " عف ولتيا ، ولالوا : أفال نقاتميـ ..؟ فقاؿ : " ال ، ما ألػ
 .(2): " مف رأى مف أميره ما يكرىو فميصبر وال ينزعف يدًا مف طاعتو " 

ومف تومؿ ما نرى عمى اإلسالـ فى الفتف الكبار والص ار رآىا مف إضاع       
ىذا ا صؿ وعدـ الصبر عمى المنكر ، فطمب إزالتو فتولد مػا ىػو أكبػر منػو فقػد 

أكبػػر المنكػػرات مثػػؿ ا صػػناـ التػػى كانػػت حػػوؿ  يػػرى بمكػػ  كػػاف رسػػوؿ اهلل 
الكعب  وعددىا ثالثمائ  وستوف صػنمًا ، ولمػا دخميػا يػوـ الفػت  فويػار إلػى كػؿ 

                                           

 سمـ وأحمد والترمذى وأبو داود . رواه م  (ٔ

 البخارى ومسمـ وأحمد الدارمى .  رواه  (ٕ
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َْ   :  صنـ بعصا مف  ير أف يمسيا ولاؿ ْم هَلُن اَْْ لمَلـ ـَ  اَْْ لمَلـ َُ اْْلَـَ  َوَنَْ َلـل
َقل    فكاف ال ييير إلى صنـ إال سقط .    (1) َكلَن َنْم

وبعػػد أف فػػت  مكػػ  وصػػارت دار إسػػالـ عػػـز عمػػى ت ييػػر البيػػت ورده عمػػى      
خيػػي  ولػػوع مػػاىو  –مػػ  لدرتػػو عميػػو  –، ومنعػػو مػػف ذلػػؾ  لواعػػد إبػػراىيـ 

أعظـ منو مف عدـ احتماؿ لريش لػذلؾ لقػرب عيػدىـ باإلسػالـ وكػونيـ حػديثى 
ا : " لػاؿ ليػ عيد بكفر ، فعف أـ المؤمنيف عائي  رضى اهلل عنيػا أف النبػى 

يا عائي  ، لػوال أف لومػؾ حػديث عيػد بناىميػ   مػرت بالبيػت فيػدـ ، فودخمػت 
فيو ما أخرج منو ، وألزلتو بػا رض ونعمػت لػو بػابيف بابػًا يػرليًا وبابػًا  ربيػًا ، 

 . (2)فب مت بو أساس إبراىيـ " 

أف  :  ف لرييػًا كانػت تعظػـ الكعبػ  فخيػى  وضالماحلاصظمبـمحفىرم     

لػػربيـ باإلسػػالـ أنػػو  يػػر بنايىػػا لينفػػرد بػػالفخر عمػػييـ فػػى ذلػػؾ يظنػػوا  نػػؿ 
 ويستفاد منو ترؾ المصمح   مف الولوع فى المفسدة . 

وليذا لـ يوذف فى اإلنكار عمى ا مراي باليد لمػا يترتػب عميػو مػف ولػوع مػا      
ىو أعظـ منو . فإنكار المنكر يحتػاج إلػى فقػو وعمػـ حتػى ال يػزاؿ ضػرر أصػ ر 

 بر. بضرر أك

                                           

 .  ٔٛا ي   –سورة اإلسراي   (ٔ
 

 موطو مالؾ ومسند أحمد . رواه البخارى ومسمـ والنسائى وفى  (ٕ
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  درجاتمإغؽارمادلـؽرم:

 : أف يزوؿ المنكر ويخمفو ضده .  األوىل

ف لـ يزؿ بنممتو . اظـاغقةم  : أف يقؿ المنكر وا 

 أف يخمفو ما ىو مثمو .  اظـاظـةم:

 أف يخمفو ما ىو ير منو .  اظرابعةم:

 فالدرنتاف ا ولياف ميروعتاف ، والثالث  موض  انتياد والرابع  محرم .     
إذا رأيت أىؿ الفنور والفسوؽ يمعبوف باليػطرن  كػاف إنكػارؾ عمػييـ مػف ف     

عدـ الفقو والبصيرة إال إذا نقمتيـ منو إلى ما ىػو أحػب إلػى اهلل ورسػولو كرمػى 
ذا رأيػػت الفسػػاؽ لػػد انتمعػػوا عمػػى ليػػو  النيػػاب وسػػباؽ الخيػػؿ ونحػػوؾ ذلػػؾ ، وا 

ال  ولعب أو سماع مكاي وتصدي  فإف نقميـ عنػو إلػى طاعػ  اهلل فيػو المػراد ، وا 
كاف تركيـ عمى ذلؾ خيػرًا مػف أف تفػر يـ لمػا ىػو أعظػـ مػف ذلػؾ فكػاف مػا ىػـ 
فيو يا اًل ليـ عف ذلػؾ ، وكمػا إذا كػاف الرنػؿ ميػت اًل بكتػب المنػوف ونحوىػا 
وخفػػت مػػف نقمػػو عنيػػا انتقالػػو إلػػى كتػػب البػػدع والضػػالؿ والسػػحر فدعػػو وكتبػػو 

 .  (1)ا ولى 
 

                                           

 فت  البارى البف حنر .  –انظر كتاب إعالـ المولعيف عف رب العالميف البف القيـ   (ٔ
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 اىجبػش ػيَ
 ملعروف والنهى عن املنكراألمر با

 مرمحفماهللم(ؼؼقلمابـمرجبم(:  

 واعلم أن األمش بالمعشوف والىهً عه المىكش : 

 تارة يحمؿ عمى رناي الثواب .       

 . (1)وتارة خوؼ العقاب مف تركو       

 وتارة ال ضب هلل عمى انتياؾ محارمو .       

 إنقاذىـ مما أولعػوا أنفسػيـ وتارة النصيح  لممسمميف والرحم  ليـ ورناي       

 فيو مف التعرض ل ضب اهلل وعقوبتو فى الدنيا وا خرة . 

وتعظيمػو ومحبتػو وأنػو أىػؿ أف يطػاع فػال  وتارة ُيحمؿ عمػى إنػالؿ اهلل      

يعصى و يذكر فال ينسػى ، وييػكر فػال يكفػر ، وأف يفتػدى مػف انتيػاؾ محارمػو 

                                           

 ولد سبؽ أف بينا ونوب الدعوة إلى اهلل سبحانو وتعالى فى ضوي الكتاب والسن  .   (ٔ
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دت أف الخمػػؽ كميػػـ أطػػاعوا اهلل بػػالنفوس وا مػػواؿ كمػػا لػػاؿ بعػػض السػػمؼ : ود

 وأف لحمى لرض بالمقاريض . 

 ولاؿ عبد الممؾ بف عمر بف عبد العزيز  بيو : 

ومػف لحػظ ىػذا المقػاـ والػذى لبمػو  وددت أنى َ مت بى وبػؾ القػدور فػى اهلل 

ىاف عميو كػؿ مػا يمقػى مػف ا ذى فػى اهلل تعػالى وربمػا دعػا لمػف آذاه كمػا لػاؿ 

لومو فودموه فنعؿ يمس  الدـ عف ونيػو اليػريؼ ويقػوؿ:  لمنا ضربو النبى 

 .  (2) (1)" رب ا فر لقومى فإنيـ ال يعمموف " . متفؽ عميو  

* * * * * 
 

 

 

 

                                           

 باب اإلخالص .  –رياض الصالحيف   (ٔ

 حنبمى . البف رنب ال -نام  العمـو والحكـ   (ٕ
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 ّصبة جيذ اىذيِ
 س : ما هى الىقاب الششعً لجهذ الذَه ..؟!! 

مأجابمأحدمسؾؿاءماظدسقةمصؼالم:مم

محدهمصؿـاًلم:مممغأخذمطؾمأعرمعـمأعقرماظدؼـمسؾكمحدهموغقضحمغصابفمسؾك

َا اُْصــ ََ  لػػاؿ اهلل تعػػالى  : أوالم:ماظصىىالة ــ ِم أمرنػػا  .. فػػاهلل   (1) َوأَقَل 

ىػػو الػػذي بػػيف لنػػا نصػػاب الصػػالة ..  بالصػػالة .. والنبػػى المصػػطفى الكػػريـ 
الصب  ركعتيف .. والظير أرب  ركعات .. والعصر أرب  ركعات .. والم ػرب ثػالث 

ت .. فػػال نسػػتطي  الزيػػادة أو النقصػػاف .. لقػػوؿ ركعػػات .. والعيػػاي أربػػ  ركعػػا
: " صػموا كمػا رأيتمػونى أصػمى " . رواه البخػارى عػف مالػؾ بػف  النبى الكريـ 
 .   (2)الحويرث 

َا اْزَُكـلََ  لاؿ تعالى  : ثاغقام:ماظزطاة  والرسػوؿ . اهلل أمرنػا بالزكػاة.  َواتـم

 بيف النصاب كما ىو واض  فى كتب الفقو .

                                           

 .   ٖٗا ي   –سورة البقرة   (ٔ

 . ٕ٘ٔ/ٔ –باب توخير ا ذاف  –ميكاة المصابي    (ٕ
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ـل   لػاؿ تعػالى  : ظصقمثاظـام:ما َِ ًم اْص ـَ لمم َك َا كممَلـَب َبَْـْ كم إَـل أَإـََ ـل اُْـبَلإَ  اَ  ـم

َنَ  ًْ تـَمُـقمــ ــ ًْ ََْزُْكم ــْ َلكم ــْ  قـَ أمرنػػا بالصػػياـ  .. فػػاهلل  (1) كممَلــَب َبَْــر اُْــبَلإَ   َل

 وض  لنا أحكاـ الصياـ.   وبيف لنا نصاب الصياـ والرسوؿ 

ـَل اْْ َـْ ـ َل َ ـ َل اْأـَمطَلَ    لػاؿ تعػالى : رابعام:ماحلج ُـهَل َبَْـر اْ ُـل َل حَل َوَْْل
وضػػ  لنػػا المناسػػؾ  أمرنػػا بػػالح  .. والرسػػوؿ  فػػاهلل   (2)هَلَْْ ــهَل   َأــ َل    

"  يرمػى عمػى راحمتػو يػـو النحػر ويقػوؿ  لػاؿ : رأيػت النبػى  فعف نػابر 
. ل رواه مسػمـ (  لتوخذوا مناسككـ فإنى ال أدرى لعمى ال أحُ  بعػد حنتػى ىػذه "

(3). 
 وكذلؾ الزواج ونمي  يئوف الحياة . 

  بنفسو بيانو .. حيػث لػاؿ تعػالى :  .. تولى اهلل  جفدماظدؼـملكف ..     

إ َل  ًْ ََل اْـد  َْ َبَْـْ كم ًْ َوَ ـل َلَزـ ََ اْلَم َـلكم ـ ْم ََل  َ لدَل َْلدموا ََل اُْْهَل َحُ  لَل َوَلل
ــ ًْ هَلوـْ ُْــَا أَوَلــ كم ــْ  َحــ ََج  َل ــَبا  َل َْ ْم َوََل  ــْ  قـَْ ــ َ   َل َِل ــَل ُْ ِم ًم اْْ ََ ََُّــلكم ــ ْم  ًَ َْل   َا

َا  ِم َُ َبَْـــر اْ ُـــل َل فَـــأَقَل  ـــَ َدا ِم َا  َاـمــ ًْ َوَتكم ـــ َل دا  َبَْـــْ كم َِ َلم  ََن اُْ أمـــ ـــ َلَ كم

                                           

 . ٖٛٔا ي   –سورة البقرة   (ٔ

 . ٜٚمف ا ي  -سورة آؿ عمراف   (ٕ

 . ٘ٓٛ/  ٕ –باب رمى النمار  –ميكاة المصابي    (ٖ
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 ًَ ـــ َََْل َواَلْز ـــ َِ ًَ اْْ ـــ َلْز ًْ َف َْبكم ـــ  َ ََ ـــ ْم َا وَللُْْـــهَل  ِم ـــ ََ َواْبَمصَل ـــل َا اْزَُك اُْصـــ ََ َواتمـــ
 .   (1) صَل م اْ ُ 

 والدعوة إليػو  إذف .. فتفريغ الولت والنيد والتضحي  فى سبيؿ اهلل      
ىى وانب حتمى عمى كؿ مسمـ ولكف تحديد بعػض الولػت .. مػا ىػى إال أولػات 
لمتمريف والتدريب عمى التضحي  حتى يػوتى فينػا مػزاج النبػوة .. مػزاج التضػحي  

ضػعفنا بمػا أطمعػو اهلل عميػو مػف  ؿ اهلل لمديف .. كؿ الحياة ، ولقػد عمػـ رسػو
العمـ بوحواؿ ا م  فقاؿ لمصػحاب   رضػى اهلل عػنيـ أنمعػيف : " إنكػـ فػى زمػاف 
مف ترؾ منكـ ُعير ما ُأمر بو ىمؾ ثـ يوتى زماف مف عمؿ منيـ بُعيػر مػا أمػر 

 . والمقصود ُعير التضحي  وليس ٌعير ا وامر . (2)بو ننا " 
 

* * * * * 
 

                                           

 . ٛٚا ي   -سورة الح    (ٔ

 -كتػاب ميػكاة المصػابي  ل  النسػائى عػف أبػى ىريػرة رواه الترمذى ، وأبػو داود و  (ٕ
بػاب ثػواب  -، وكتاب المتنر الراب  فى ثواب العمؿ الصال   ٖٙ/ٔباب اإلعتصاـ بالكتاب والسن  
 .(العمؿ الصال  عند فساد ا م  
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 اىذػٌح ػيَ اىقزبه ؟ ىو رقذً
الدعوة اإلسالمي  لمعرض وليس لمفرض فمطموب عرضيا عمػى النػاس ومػف      

فرضيا عمييـ خاطا ..  فما كانت العقائد تفرض بػاإلكراه أبػدًا ال فػى القػديـ وال 
 الحديث . 

َنَ   :يقوؿ عف نوح  واهلل        َل َكل َلْم َْ  ًْ ل َوأَاـْمم ِمََْ  .  (1)أَاـمْْزَل مكم

َا  مْؤ َل َلَ      ويقوؿ لمنبى       َام  .  (2)أَفَأَْاَ  تمْك َلَم اُْ لَ  َحَُّت َإكم

دم  َل َ     ويقوؿ       ِْ إ َل َقْد تـَ َـُ َ اَْ  ََ ََل اْد  وىػى   (3)اَْْ     ب هَلْك َا

 .   يعار كؿ داعى يدعو إلى اهلل 

ـــ  :  ويقػػػوؿ      ـــْ  َ و كم َْل اْلَْـــَ   َل َُ َوقمـــ ـــل َِ ـــْؤ َلْ  َوَ ـــْ   ْْ ـم َُ فـَ ـــل َِ ـــْ   َِ ًْ َف
َْْ ْكعمــ  مػػ  لمػػ  المسػػمميف  الػػدور المكػػى. وىػػذا ىػػو طػػاب  الػػدعوة فػػى   (4) فـَ

 وضعؼ يوكتيـ .

                                           

 . ٕٛا ي   -سورة ىود   (ٔ

 . ٜٜا ي   -سورة يونس   (ٕ

 . ٕٙ٘ا ي   -سورة البقرة   (ٖ

 . ٜٕا ي   -رة الكيؼ سو   (ٗ
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  لرسػػولو  : مػػ  كثػػرة المسػػمميف ولػػوتيـ لػػاؿ اهلل  وفػػى الػػدور المػػدنى     

َا اْْكَلَمــلَه َوالم    فػػى المدينػػ   ْْ َلُْــبَلإَ  أموتمــ َا َوقمــ ِم ًْ فَــإَلْن َأْأــَْ مم ِْ   ــَ  أََأْأــَْ
ِ  وَللْْزَلَ لدَل  َََُْْا فَإَلَُّنَل َبَْْ َز اَْْ  غم َواُْْهم َوصَل َمَدْوا َوهَلْن تـَ ْْ  .  (1) فـََقدَل ا

َْ   إلى المموؾ لدعوتيـ لإلسالـ آي   وكاف فى كتب النبى       ْْ ْْ  إَل َأ قم
اَ  َِ ًْ َأب اـَْز مـَد هَلب اُْْـَه      َوب  اْْكَلَملهَل تـََزلََْْا هَلََل َكَل ـَ كم َُ وـَ ـْ َـ َـل َووـَ ـْ ََا َأـ

َْا  ََُْــ ــْ  دمونَل اُْْــهَل فَــإَلْن تـَ ــَ ل وـَْزرــل  أَْ وَلوــل   َل ــَب وـَْزرم ــْ لل  َوب إـَُموَل َِ امْرــ َلَك وَلــهَل 
َنَ  ِم َل ُْ َ دموا وَلأَاُل  م ِْ َا ا َْم  .  (2) فـَقم

خيبػر فقػاؿ ألػاتميـ حتػى يكونػوا مثمنػا ؟ سيدنا عمى إلى  وعندما أرسؿ النبى 
فقاؿ لو : " انفذ عمى رسمؾ حتى تنزؿ بساحتيـ ثـ ادعيـ إلى اإلسالـ وأخبػرىـ 
بما ينب عمييـ مف حؽ اهلل تعػالى فيػو ، فػواهلل لػئف ييػدى اهلل بػؾ رنػاًل واحػدًا 

 .  (4) . ل متفؽ عميو ((3)خير لؾ مف حمر النعـ " 
خالػد بػف الوليػد إلػى بنػى نذيمػ   بعػث النبػى لػاؿ :  وعف ابػف عمػر      

فدعاىـ إلى اإلسالـ فمـ يحسنوا أف يقولوا أسػممنا فنعمػوا يقولػوف صػبونا صػبونا 
فنعػؿ خالد يقتؿ ويوسر ودف  كؿ رنؿ منا أسيره حتى إذا كاف يوـ أمر خالػد أف 

                                           

 . ٕٓا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٔ

 . ٗٙا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٕ

 اإلبؿ والحمر منيا : أنفس أمواؿ العرب .  (ٖ

 باب فى الدالل  عمى خير والدعاي إلى ىدى أو ضالل  . –رياض الصالحيف   (ٗ
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يقتؿ كؿ رنػؿ منػا أسػيره فقمػت واهلل ال ألتػؿ أسػيرى وال يقتػؿ رنػؿ مػف أصػحابى 
فذكرناه فرف  يديو فقاؿ : " الميـ إنػى أبػرأ إليػؾ  أسيره حتى لدمنا عمى النبى 

 .(1)مما صن  خالد مرتيف " ل رواه البخارى ( 
إذا بعث بعثػًا لػاؿ  لاؿ : كاف رسوؿ اهلل    وعف عبد الرحمف بف عائذ     

يػت : " تولفوا الناس وال ت يروا عمييـ حتى تػدعوىـ فمػا عمػى ا رض مػف أىػؿ ب
مدر وال وبر إال توتونى بيـ مسمميف أحب إلىن مف أف تػوتونى بنسػائيـ وأوالدىػـ 

 . (2)وتقتموا رناليـ " . أخرنو ابف منده وابف عساكر والترمذى 
وعػػف أبػػى وائػػؿ لػػاؿ : كتػػب خالػػد بػػف الوليػػد إلػػى أىػػؿ فػػارس : بسػػـ اهلل      

ى مػػالي ل بػػالد ( الػػرحمف الػػرحيـ .. مػػف خالػػد بػػف الوليػػد إلػػى رسػػتـ وميػػراف فػػ
فارس سالـ عمى مف اتبػ  اليػدى .. أمػا بعػد .. فإنػا نػدعوكـ إلػى اإلسػالـ فػإف 
أبيتـ فاعطوا النزي  عف يد وأنتـ صا روف ، فإف أبيتـ فػإف معػى لومػًا يحبػوف  
. القتؿ فػى سػبيؿ اهلل كمػا تحػب فػارس الخمػر . والسػالـ عمػى مػف اتبػ  اليػدى 

 . (3)رواه فى يرح السن  

                                           

 . ٖٙٔٔ/  ٕ  -باب حكـ اإلسراي  –ميكاة المصابي    (ٔ

 .   ٙٛ/  ٔ –هلل تعالى فى القتاؿ باب الدعوة إلى ا –الصحاب   حياة  (ٕ

 . ٕ٘ٔٔ/  ٕ  -باب الكتاب إلى الكفار ودعائيـ  –المرن  السابؽ   (ٖ
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كاف القتاؿ يسبقو الدعوة ، فالػدعوة مقدمػ  عمػى القتػاؿ ولػاؿ ابػف عبػاس  ف     
  مػػا لاتػػؿ رسػػوؿ اهلل "  رواه الحػػاكـ فػػى المسػػتدرؾ " . (1)لومػػًا حتػػى دعػػاىـ

 . (2)واإلماـ أحمد فى مسنده والطبرانى فى معنمو 
وورد أف لتيبػػ  بػػف مسػػمـ البػػاىمى الػػذى فػػت  مػػا وراي النيػػر وانسػػاب فػػى      
ض حتى لارب حدود الصيف ودخؿ مدين  صفد مف أعمػاؿ ل سػمرلند ( دوف ا ر 

أف يقدـ لذلؾ بالدعوة فيكوا إلى عمر بف عبد العزيز فكتب إليػو بنظػر القاضػى 
فى أمرىـ فحكـ بوف يخػرج العػرب إلػى معسػكرىـ وينابػذونيـ عمػى سػواي ويكػوف 

 .  (3)ئًا وأسمموا صمحًا نديدًا . فقاؿ أىؿ صفد : بؿ نرضى بما كاف وال نحدث يي
وعندما بدأ الناس يدخموف فى اإلسالـ فى عيد عمر بػف عبػد العزيػز بعػث      

إليو لواد النيوش أف أكتب يرائط الدخوؿ فى اإلسالـ خوفًا مػف النزيػ    فقػاؿ 
 .  (4)لد بعث ىاديًا ولـ يبعث نابيًا  : ويحؾ .. إف محمدًا 

عنػػوز فػػى حانػػ  وكانػػت  يػػر  نايتػػو ولقػػد أثػػر أف عمػػر بػػف الخطػػاب      
مسمم  فدعاىا لإلسالـ فوبت وتركيا عمر وخيى أف يكوف فػى لولػو وىػو أميػر 

                                           

  وأصحابو ثالث  عير عامًا .  أما  زوة بدر فكانت ضد لريش التى دعاىا الرسوؿ  (ٔ

 . ٙٛ/  ٔ -حياة الصحاب    (ٕ
 

 ى .البالذر  -فتوح البمداف   (ٖ

 ابف عبد الحكـ . -سيرة عمر بف عبد العزيز   (ٗ
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المؤمنيف إكراه ليػا فاتنػو إلػى ربػو ضػارعًا معتػذرًا .. الميػـ أريػدت ولػـ أكػره .. 

دم  َلَ  اَْْ  ل  وتال ا ي   ِْ إ َل َقْد تـَ َـُ َ اَْ  ََ ََل اْد   . (1) (2) ب هَلْك َا

 ** * * * 
 

 

 

 

 هل هناك فرق

 ثني ىفظ اجليبد ًىفظ اىذػٌح ..؟!
يعتبر كال مف المفظيف دالل  عمى معنى واحػد .. النيػاد ىػو الػدعوة  

ـــــعَل اَْْكـــــلفَل َلإَ   يقػػػػػوؿ  .. والػػػػػدعوة ىػػػػػى النيػػػػػاد ..  ف اهلل  فَـــــ  تمطَل

                                           

 . ٕٙ٘ا ي   –سورة البقرة   (ٔ

 .   ٕٙ٘/  ٔ –انظر كتاب بياف لمناس مف ا زىر اليريؼ   (ٕ
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َ لدا  َك َلـ ا   ًْ وَلهَل لَل ْم ْد َْل كرمػ  لبػؿ فيػذه ا يػ  نزلػت فػى مكػ  الم  (1)  َوَلل

الينرة والقتاؿ لـ يفرض إال بعد الينرة فما كاف ىناؾ حرب بيف المسػمميف 
والميػػركيف فػػى مكػػ  ، واهلل سػػمى الػػدعوة نيػػادًا كبيػػرًا ، فػػإذا أطمقنػػا لفػػظ 
النياد عمى الدعوة .. والدعوة عمػى النيػاد فمػا يكػوف ىنػاؾ أى ت ييػر .. 

وأنفسكـ وألسنتكـ " رواه  " ناىدوا الميركيف بوموالكـ : ولاؿ رسوؿ اهلل 
 . (2)أبو داود والنسائى والدارمى عف أنس 

فالنيػػاد باليػػد والمػػاؿ يكػػوف أثنػػاي القتػػاؿ .. ولكػػف النيػػاد بالمسػػاف  
صػػورة مػػف  معنػػاه الػػدعوة . ولػػذلؾ اعتبػػر العممػػاي أف الػػدعوة إلػػى اهلل 

 .  (3)صور النياد فى سبيؿ اهلل 

  :م(مرمحفماهلل)ممىمرؼؼقلماظشقخمحمؿدمسؿرماظؾادلؾقو
أمػا القتػاؿ فيػو آخػر مرحمػ  فػى .. عالي كممػ  اهلل عػز ونػؿ إالنياد  أمعن     

ا رض والفػػالح  فػػأالنيػػاد مثػػؿ العمميػػ  النراحيػػ  ، أو مثػػؿ الحيػػائش الضػػارة 
الزرع ، ولو كاف النيػاد ىػو القتػاؿ فمػا تفسػير  فأيقوـ بتقطيعيا حتى ال تؤثر 

فَـ  تمطَلـعَل اَْْكـلفَل َلإَ     الفرلػاف حيػث يقػوؿ اهلل سػورة  فػأ التػأا ي  المكي  
َ ــلدا  َك َلــ ا   ًْ وَلــهَل لَل ْم ــْد َْل ولكػػف … فيػػؿ كػػاف فػػى مكػػ  رفػػ  سػػيؼ ؟!   (4) َوَلل

                                           

 . ٕ٘ا ي   -سورة الفرلاف   (ٔ

 باب النياد . -رياض الصالحيف   (ٕ

 ألرأ فى الصفح  التالي  أنواع النياد البف القيـ .  (ٖ

 . ٕ٘ا ي   –ورة الفرلاف س  (ٗ
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ليسػمموا ثػـ يػدخموا   الديف رحم  لمناس ننتيد عمييـ بنيد الػدعوة إلػى اهلل 
 أ هـ. النن 

زال  مػا يعوليػا القتاؿ ىدؼ ل يره وىو ال وهلذا قبل العلوبء 0  تمييد لمدعوة وا 

، والدعوة ىدؼ لذاتيا ، فاستخداـ لفظ النياد لالثنيف تيػري  لرآنػى ونبػوى وال 
عبرة لمف لـ يقػدـ الػدليؿ عمػى  يػر ذلػؾ ، والقتػاؿ أعمػى أنػرًا  ف الميػق  فيػو 

 أكبر إال يومًا مثؿ يوـ الطائؼ . 
 

* * * * * 
 ٍب ىَ ٍشارت اجليبد ؟!

ماتبم:مظؾففادمأربعةمعر

 نياد النفس .  (ٔ

 نياد الييطاف .  (ٕ

 نياد الكفار والميركيف . (ٖ

 نياد المنافقيف وأىؿ البدع والزيغ . (ٗ
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مأواًلم:مجفادماظـػسم:م

وذلؾ بحثيػا عمػى تعمػـ الػديف .. وكػوف طمػب العمػـ نيػاد .. لقػوؿ الرسػوؿ      
  "  (1)"  مف خرج فى طمب العمـ فيو فى سبيؿ اهلل حتى يرن. 

 .   س لمعمؿ بما عممت مف أوامر اهلل مناىدة النف
 .  مناىدة النفس لمدعوة إلى ما عممت مف أوامر اهلل 

مناىدة النفس عمػى تحمػؿ ا ذى الػذى ينػاؿ اإلنسػاف مػف دعػوة ال يػر إلػى اهلل 
   . 

مثاغقًام:مجفادماظشقطانم:م

 الييطاف عدو لإلنساف .. ويصرؼ اإلنساف عف الديف بطريقيف : 
 ( طريؽ الييوات. ٕات .                 ( طريؽ اليبئ

وييكؾ اإلنساف فى عقيدتو ويمقى لػو اليػبيات حتػى ينصػرؼ عػف دينػو ،      
ثـ يمقى أمامو الييوات حتى يضي  فييػا مالػو .. ولتػو .. فكػره .. وعواطفػو .. 

 فال يبقى لو يا مف الديف . 
يف .. وىػو لػوة ومناىدة الييطاف فى دف  اليبيات ال يكػوف إال بػاليق     

اإليمػػاف وصػػدلو فػػى القمػػب والونػػداف .. فبػػاليقيف تػػدف  اليػػبيات .. ودفػػ  
الييوات يكوف بالصبر عف المعاصى والمخالفات واإل رايات وكؿ ما يفػتف 

                                           

 باب العمـ .  -رياض الصالحيف   (ٔ
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بو اإلنساف فى ىػذه الػدنيا ، وبيػذا الصػبر واليقػيف يتحصػؿ اإلنسػاف عمػى 
ـل َوَلَزَْْ ل  َل   اإلمام  فى الديف .. لاؿ اهلل  ُِ ا  إـَْ ـدموَن وَلَأْ  َلاَـل َْ ُِ ًْ أَئَل  ـْ م
َنَ  َقَل م َا وَلآإلتَلَ ل إم  .  (1) َص َـ موا وََكلام

مثاظـًام:مجفادماظؽػارموادلشرطنيم:م

" ناىػػػدوا الميػػػركيف بػػػوموالكـ  ويكػػػوف ىػػػذا النيػػػاد باليػػػد لقػػػوؿ النبػػػى      
ال يػػػػتـ لتػػػػاؿ ، و  (2) وأنفسػػػػكـ وألسػػػػنتكـ " رواه أبػػػػو داود والنسػػػػائى والػػػػدارمى 

لومػًا    ما لاتػؿ رسػوؿ اهلل  الميركيف إال بعد الدعوة .. لقوؿ ابف عباس 
 (3)حتى دعاىـ .. ل رواه الحاكـ فى مستدركو ولػاؿ حػديث صػحي    اإلسػناد ( 

وكاف إذا أمر أميرًا عمى نيش أو سري  أوصاه فى خاصتو بتقوى اهلل ومف معو 
ـ اهلل فػى سػبيؿ اهلل لػاتموا مػف كفػر بػاهلل ، مف المسمميف خيرًا ثـ لاؿ ا زوا باس

ذا لقيػػت عػػدوؾ مػػف  ا ػػزوا وال ت مػػوا وال ت ػػدروا وال تمثمػػوا وال تقتمػػوا وليػػدًا ، وا 
الميركيف فادعوىـ إلى ثالث خصاؿ فويتيف ما أنابوؾ فالبؿ منيـ وكػؼ عػنيـ 
.. ادعيػػـ إلػػى اإلسػػالـ فػػإف أنػػابوؾ فالبػػؿ مػػنيـ وكػػؼ عػػنيـ ثػػـ ادعػػوىـ إلػػى 

وؿ مػػف دارىػػـ إلػػى دار الميػػانريف واخبػػرىـ أنيػػـ إف فعمػػوا ذلػػؾ فميػػـ مػػا التحػػ

                                           

 . ٕٗا ي   -سورة السندة   (ٔ

 .   ٕٗٔٔ/  ٕ –كتاب النياد  –بي  ميكاة المصا  (ٕ

وعبػػد الػػرازؽ فػػى مصػػنفو وأحمػػد فػػى مسػػنده والطبرانػػى فػػى معنمػػو والبييقػػى فػػى سػػننو وابػػف   (ٖ
   ( . ٙٛ/  ٔ –اهلل تعالى فى القتاؿ باب الدعوة إلى  –حياة الصحاب   لالننار  
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لمميانريف وعمييـ ما عمى الميانريف فإف أبوا أف يتحولوا  ل يعنى عػف ديػارىـ 
ويناىدوا ( فوخبرىـ أنيـ يكونوا كوعراب المسػمميف ينػرى عمػييـ حكػـ اهلل الػذى 

يػا إال أف يناىػدوا مػ   ينرى عمى المؤمنيف وال يكوف ليـ فػى ال نيمػ  والفيػا
المسمميف فإف أبوا فسميـ النزي  فإف ىـ أنابوؾ فالبؿ منيـ وكؼ عػنيـل رواه 

 فيدفعوف النزي  ويكونوا فى حماي  المسمميف. (1)مسمـ ( 
وتتطمػػب ىػػػذه الحمايػػػ  ونػػػود المسػػػمميف بػػػيف ظيرانػػػى الميػػػركيف ، فيػػػرى      

صدؽ ، الحمـ ، الرحمػ  ،   .. صفات المسمميف وأخالليـ ل العف  ، ا مان  ، ال
اله ( فيتوثروا بوخالؽ المسػمميف ..  فيػدخموا فػى ديػنيـ .. لمػا يػروا فػى ديػنيـ 

 مف الصفات .. وا عماؿ التى يرونيا لصالح حياتيـ .. 
ولذلؾ كثير مػف النػاس دخمػوا فػى اإلسػالـ بعػدما فػرض عمػييـ النزيػ  ،  

النزيػ  صػورة عمميػ  لمػػدعوة ، بعػد أف رأوا أخػالؽ وصػفات المسػمميف .. وكػوف 

ًْ   :فإذا رفضػوا كػال ا مػريف ل الػدعوة ، النزيػ  ( حينئػٍذ يقػوؿ اهلل  قَـلتَلْمَْم
َم  مْؤ َل َلَ   َْ ًْ َوَإْرفَل صمدموَ  قـَ ًْ َبَْْ  َل ًْ َوإـَْ صم ْكم ًْ َوُمْزَلَْل ًم اُْْهم وَلأَْإدَلإكم وـْ م إـمَزب 

ًْ َوإـَممَهم  ََِلَل ْم ْب َغْ َ  قـم َْل ًِ َحكَلـ ً ِ َوإمْب ُم َواُْْـهم َبَلـ    ًٌ اُْْهم َبَْـر َ ـْ  َإَرـل

(2)   . 

                                           

 .   ٓ٘ٔٔ/  ٕ –باب الكتاب إلى الكفار ودعائيـ إلى اإلسالـ  –ميكاة المصابي    (ٔ
 

 . ٘ٔ،  ٗٔا يتاف   –سورة التوب    (ٕ
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ومػػف ىنػػا يتبػػيف أف النصػػر ال يػػوتى لممسػػمميف إال بعػػد أف يقومػػوا بالػػدعوة      
 ليؤالي الكفار لبؿ أف يقاتموىـ . 

  ورفػػض الكفػػار لمػػدعوة كػػونيـ رفضػػوا الرحمػػ  المونيػػ  إلػػييـ مػػف اهلل      
م  بػرفض الػدعوة حينئػٍذ يحػؿ عمػييـ العػذاب .. يقػوؿ اهلل ولما رفضوا ىذه الرح

  لعبػػػاده المػػػؤمنيف " لػػػاتموىـ " رفضػػػوا رحمتػػػى إذًا يسػػػتحقوا القتػػػؿ .. وكػػػوف
 المرحم  ا خيرة مف مراحؿ الدعوة ىى القتاؿ .

وليػػذا ال نيػػعر أف ىنػػاؾ فػػرؽ كبيػػر بػػيف عمػػؿ الػػدعوة وعمػػؿ القتػػاؿ فػػى      
با يػػػات وا حاديػػػث التػػػى نػػػايت فػػػى النيػػػاد وليػػػذا نستيػػػيد  سػػػبيؿ اهلل 

 وىذا استيياد صحي  .  نستييد بيا فى عمؿ الدعوة إلى اهلل 
: " ل ػػدوة فػػى سػػبيؿ اهلل أو روحػػو خيػػر مػػف  وحينمػػا يقػػوؿ الرسػػوؿ  

الػػدنيا ومػػا فييػػا .. ىػػؿ ىػػذه الروحػػو فقػػط فػػى القتػػاؿ ..؟ ال .. بػػؿ إف اإلمػػاـ 
 أف النبػى  لمساند .. " عف أبى ىريرة البخارى أورد فى باب الميى إلى ا

لاؿ : " مف  دا إلى المسند أو راح أعد اهلل لو فى النن  نػزاًل كممػا  ػدا أو راح 
 .  (1). متفؽ عميو 

وفػػى صػػحي  اإلمػػاـ البخػػارى فػػى بػػاب الميػػى إلػػى النمعػػ  عػػف عبايػػ  بػػف      
يقػوؿ  لنبى راف  لاؿ : أدركنى أبو عبس وأنا أذىب إلى النمع  فقاؿ سمعت ا

: " مف أ برت لدماه فى سػبيؿ اهلل حرمػو اهلل عمػى النػار " ولػد نقػؿ اإلمػاـ ابػف 

                                           

 باب فضؿ الميى إلى المساند . -رياض الصالحيف   (ٔ
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حنر العسقالنى فى يرحو ليذا الحػديث عػف ابػف بطػاؿ أنػو  لػاؿ : والمػراد فػى 
 .   (1)سبيؿ اهلل كؿ طاع  

وليػػػذا تعتبػػػر ال ػػػدوة إلػػػى المسػػػند والروحػػػ  منػػػو نيػػػادًا فػػػى سػػػبيؿ اهلل ،      
مػػف رأى  عمػػـ كال ػػادى  الػػرائ  فػػى سػػبيؿ اهلل . ولػػاؿ أبػػو الػػدرداي وطالػػب ال

 .   (2)ال دو والرواح إلى العمـ ليس بنياد فقد نقص فى عقمو ورأيو 

مرابعًام:مجفادمادلـاصؼنيموأػؾماظؾدعمواظزؼغم:

وىذا النياد ..  يكوف باليد .. فػإف عنػز فبمسػانو .. فػإف عنػز فبقمبػو ..      
 ف . وذلؾ أضعؼ اإليما

، مػػػف كمػػػؿ مراتػػػب النيػػػاد كميػػػا ، والخمػػػؽ  فوكمػػػؿ الخمػػػؽ عنػػػد اهلل      
متفاوتوف فى منازليـ عند اهلل ، تفػاوتيـ فػى مراتػب النيػاد ، وليػذا كػاف أكمػؿ 
الخمؽ وأكرميـ عمى اهلل خاتـ أنبيائو ورسمو ، فإنو كمؿ مراتب النياد ، وناىػد 

،  ث إلػػى أف توفػػاه اهلل فػػى اهلل حػػؽ نيػػاده ويػػرع فػػى النيػػاد مػػف حيػػث بعػػ

ُد ـ  م  فإنو لما نزؿ عميو  ِم يػمر عػف سػاؽ الػدعوة ولػاـ فػى    (3) إَل أَإـََ ل اْْ

أتـ لياـ ودعا إلى اهلل لياًل ونيارًا ، وسرًا ونيػارًا ، ولمػا نػزؿ عميػو  ذات اهلل 

                                           

 .  ٖٙ/  ٙ –البف حنر العسقالنى  فت  البارى يرح صحي  البخارى  (ٔ

 الدمياطى . –باب العمـ  –المتنر الراب  فى ثواب العمؿ الصال    (ٕ

 .   ٔا ي   –سورة المدثر   (ٖ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
223 

   َِمْر َلكَل َل تـمْؤَ  م َوأَْب َلْ  َب َل اْْ  .  (1)فَلْصدَْ   َل

ال توخذه فيو لوم  الئـ فدعا إلػى اهلل الصػ ير والكبيػر  صدع بومر اهلل ف     
 . (2)، والحر والعبد ، والذكر وا نثى ، وا حمر وا سود ، والنف وا نس  

ويحسف بنا أف نختـ ىػذا البػاب بالحػديث اليػريؼ الػذى رواه اإلمػاـ مسػمـ      
ت ولػـ ي ػزو ولػـ يحػدث : " مػف مػا لاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  عف أبى ىريرة 

 .  (3)نفسو بال زو مات عمى يعب  مف النفاؽ  "

* * * * * 
 

 اىشثـبط

                                           

 . ٜٗا ي   –سورة الحنر   (ٔ

 . ٕٚ/ٕ -انظر زاد المعاد البف القيـ   (ٕ

 كتاب النياد . -رياض الصالحيف   (ٖ
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َا    لاؿ الحؽ       َا َواتـُقمـ موا َوَصـلوَل موا َو َاوَلطـم َا اْصـبَل إَل أَإـََ ـل اُْـبَلإَ  اَ  مـ
ََن   ًْ تـمْعَل م  . (1) اَُْْه ََْزُْكم

 .   : عمى أوامر اهلل اصبروا       
 : فى الدعوة عمى إيذاي الناس لكـ . صابروا       

 .   رابطوا : م  اهلل       
 وسمى المرابط مرابطًا ..  ف المرابطيف يربطوف خيوليـ ينتظروف الفزع .      
 ثـ ليؿ لكؿ منتظر ..  لد ربط نفسو لطاع  .. مرابطًا ..      

موظذظؽماظرباطمغقسنيم:م

مرباطمصكماظـغقرم:م (1

( فعػف عثمػاف  نـ منػو العػدو الخػارنى ل وىػو نيػاد أعػداي اهلل لئال يي     
: " رباط يـو فى سبيؿ اهلل خير مػف ألػؼ  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  بف عفاف 

 .(2)يوـ فيما سواه مف المنازؿ " . رواه الترمذى 

  رباطمصكمادللاجدم: (ٕ

                                           

 . ٕٓٓا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٔ

 النياد . باب -رياض الصالحيف   (ٕ
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.  عمػػى ث ػػر القمػػوب .. لػػئال يينػػـ عميػػو العػػدو الػػداخمى .. اليػػيطاف .     
: " أال أدلكـ عمى مػا يمحػوا اهلل  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  فعف أبى ىريرة 

بو الخطايػا ويرفػ  بػو الػدرنات لػالوا بمػى يػا رسػوؿ اهلل لػاؿ إسػباغ الوضػوي 
عمى المكاره وكثػرة الخطػا إلػى المسػاند وانتظػار الصػالة بعػد الصػالة فػذالكـ 

 .(2) (1)الرباط .. فذالكـ الرباط  . رواه مسمـ 
ولطمػػب العمػػـ ونيػػره مرابطػػ  فػػى سػػبيؿ اهلل ،  فػػالخروج لمػػدعوة إلػػى اهلل      

فكاف أصحاب الصف  يرابطوف فى المسند النبوى اليريؼ الستقباؿ الوفود وفى 

َْل اُْْــهَل ب  خدمػػ  الػػديف . لػػاؿ اهلل تعػػالى  ــ موا ََل َأــ َل  َُل اُْــبَلإَ  أمْحصَل َلْْعمَقــ َا

ََن َضـــــْ ول  ََل ا ـــــَمطَل زم ُْ ـــــفَل َإ ـــــَ  اْمُـَزَع َُ  َل ـــــل ْم أَْغ َلَ  ـــــ َْل ًم اْسَل ـــــ ـم م َُ َلْ  َل َ ْ
َا  َلْ  َاْ َ فَـإَلُن اُْْـَه  ََن اُْ لَ  هَلْْلَلفل  َوَ ل تـمْ عَلقم أَْ ُْ ًْ ب َإ ْم ل َِ َُل  ًْ وَل تـَْز َلفـم م

 ًِ  .  (3)  وَلهَل َبَل 

م:م)مرمحفماهللم(ضالمابـمطـريم

لى رسولو يعنى الميانريف الذيف لد انقطعوا إ      وسػكنوا المدينػ   لى اهلل وا 
 .   (4)وليس ليـ سبب يردوف بو عمى أنفسيـ ما ي نييـ 

                                           

 باب فضؿ الميى إلى المساند . -المرن  السابؽ   (ٔ

 . ٙٙٔ/ٕ –ابف القيـ  -منزل  الصبر  –انظر مدارج السالكيف   (ٕ

 . ٖٕٚا ي   –سورة البقرة   (ٖ

 . ٕٗٗ/  ٔ –مختصر تفسير ابف كثير   (ٗ
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موضالماظرازىم:م

نزلت فى فقراي الميانريف وكانوا نحو أربعمائو ، وىـ أصحاب الصف  ، لػـ      
يكف ليـ مسكف وال عيائر بالمدين  ، وكانوا مالزميف المسند ويتعمموف القػرآف 

 خرنوف فى كؿ  زوة . ويصوموف وي

مواظؼقلماألولم:م

ِفػأ َسػِبيِؿ  أنيـ أحصروا أنفسػيـ وولفوىػا عمػى النيػاد وأف لولػو تعػالى      
مختص بالنيػاد فػى عػرؼ القػرآف وكانػت تيػتد الحانػ  إلػى مػف يحػبس  المنِو 

فيكػػوف مسػػتعدًا لػػذلؾ متػػى مسػػت الحانػػ  ،  نفسػػو لممناىػػدة مػػ  رسػػوؿ اهلل 
لصدل  عمييـ إلزال  عمتيـ ، وتقوي  لمػوبيـ لمػا انتصػبوا لػو ر ب فى ا فاهلل 

 .. وتقوي  اإلسالـ بتقوي  المناىديف . 

مواإلحصارمصكماظؾغةم:م

أف يعرض لمرنؿ ما يحػوؿ بينػو وبػيف سػفره مػف مػرض وكبػر أو عػدو  أو      
 . (1)ذىاب نفق  أو نصرة الديف ، أحصرتيـ عف االني اؿ بسائر الميمات 

: حبسوا أنفسيـ فى سبيؿ اهلل أى فى طاعتػو ،  ضؿادةمبـمدساعةوضالم     

 . (2)فال يتفر وف إلى طمب المعاش 
                                           

 .   ٖٚٙ/  ٖ –مفاتي  ال يب لمرازى   (ٔ

 . ٜٗ/  ٔ –تذكرة الحفاظ لمذىبى   (ٕ
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وديف اهلل فى ىػذا الزمػاف فػى أمػس الحانػ  إلػى مرابطػ  المسػمميف إللامػ       
 فى ا رض .  ديف اهلل 

اللهاااه نه جااال يهاااد  بنباااح علاااي سجهااالج  بنباااح ،   ااا     )   

 (. سرضلعح

 

 

 

 

 

 

 * * ** * 
 

 

 أقــٌاه
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 اىغيف فَ ويخ اجملبىذح
ــــَع  لػػػػاؿ تعػػػػالى   َِ ــــ ـمََْ ل َوهَلُن اُْْــــَه َْ ًْ أم ــــل َْ َـْ ــــدَلإـَ ُـ م ــــدموا فَل َ  َْ َواُْــــبَلإَ  َلل

َُل َل َ   ْ ِم  .  (1) اْْ

 ىذه ا ي  نزلت لبؿ فرض النياد ل أى لبؿ اإلذف بالقتاؿ ( .  ضالماظلدىم:

نما ىػو نيػاد عػاـ فػى ديػف اهلل وطمػب لبؿ النياد العرفى  وضالمابـمسطقةم: وا 

 مرضاتو . 

ليس النياد فى ا يػ  لتػاؿ الكفػار بػؿ ىػو نصػر  وضالمأبقمدؾقؿانماظداراغكم:

الديف والرد عمى المبطميف ولم  الظالميف وعظم  ا مػر بػالمعروؼ والنيػى عػف 
 وىذا مف النياد ا كبر .  المنكر ومنيا مناىدة النفوس فى طاع  اهلل 

البػػف المبػػارؾ : إذا رأيػػت النػػاس لػػد اختمفػػوا فعميػػؾ  دىىػقانمبىىـمسققـىىفوضىىالم

 بالمناىديف وأىؿ الث ور فإف اهلل لاؿ لنيدينيـ . 

: معنػػى ا يػػ  والػػذيف ناىػػدوا فينػػا فػػى الينػػرة لنيػػدينيـ سػػبؿ  وضىىالماظضىىقاك

 السالـ عمى اإليماف . 

                                           

 . ٜٙا ي   -سورة العنكبوت   (ٔ
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 : والذيف ناىدوا فينا لنيدينيـ سبؿ ثوابنا .  وضالمابـمسؾاس

: فيو تقديـ وتوخير .. أى الذيف ىديناىـ .. ىـ الػذيف  وضالماحللـمبـماظػضؾ

ناىػػدوا فينػػا ، لنيػػدينيـ ُسػػبمنا أى طريػػؽ الننػػ  وىػػو سػػبحانو وتعػػالى معيػػـ 
 بالنصرة والمعون  والحفظ واليداي  وم  النمي  باإلحاط  والقدرة . 

 مناىدتنا . والذيف أرادوا سبيؿ المناىدة فينا لنيدينيـ سبؿ  وضقؾم:

 والذيف ناىدوا فينا لتحصيؿ درن  لنيدينيـ لتحصيؿ درن   وضقؾمععـاهم:

 أعمى منيا . 

ًْ    وحاصمو لنزيدنيـ ىداي  وتوفيقًا لمخيرات كقولػو  ـ ْم مَـَدْوا نَاَد ْْ َواُْـبَلإَ  ا
ْمد    ولاؿ تعالى   (1)ْمد  َمَدْوا  ْْ  .  (2) َوإَزَلإدم اُْْهم اُْبَلإَ  ا

والذيف ناىدوا فيما عممػوا لنيػدينيـ إلػى مػا لػـ يعممػوا .. ولػذلؾ  عـاهم:وضقؾمع

لػػاؿ بعػػض العممػػاي: مػػف عمػػؿ بمػػا عمػػـ ُوفػػؽ لمػػا ال يعمػػـ ، إف الػػذى نػػرى مػػف 
 نيمنا لما ال نعمـ ىو مف تقصيرنا فيما نعمـ .. 

م

ممماجلفادمسؾكمثالثةمأغقاعم: وضالماإلعامماظػكرماظرازىم:

                                           

 . ٚٔا ي   -سورة محمد   (ٔ

 ٙٚا ي   -سورة مريـ   (ٕ
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 سو .نياد فيما بينو وبيف نف  (ٔ

 نيػػاد فيمػػا بينػػو وبػػيف الخمػػؽ وىػػو أف يػػدع الطمػػ  فػػييـ وييػػفؽ عمػػييـ   (ٕ
 ويرحميـ 

 نياد أعداي اهلل بالنفس والماؿ ونصرة ديف اهلل  .  (ٖ
 فعمؽ اهلل نؿ ناللو اليداي  بالنياد فوكمؿ الناس ىداي  أعظميـ نيادًا..     

. ونيػاد الكفػار نياد النفس .. نياد اليوى .. نياد الييطاف .. نياد الدنيا .
 .   (1)والمنافقيف 

 

* * * * * 
 

 

  ط ٍضا
                                           

تفسػػػير  - رائػػػب آى التنزيػػػؿ ل سػػػورة العنكبػػػوت (  -تفسػػػير القرطبػػػى ل سػػػورة العنكبػػػوت (   (ٔ
 الصابونى ل سورة الصؼ ( . 
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 اىنجٌح فَ اىذػٌح ئىل اهلل
ا نبياي عمييـ الصالة والسالـ أخروا نمي  الحػوائ  مػف أنػؿ ىدايػ  النػاس      

حتى نايىـ ا ذى مف الذيف يدعونيـ وىـ يعفػوف عػنيـ مثػؿ حبيػب الننػار .. 

ــْ  أَْقَصــر اْْ   لػػاؿ اهلل  َُ  َل َا َوَلــل َْمَل اتُ َلزمــ ــَزر قَــلَل إَــل قـَــ ُْ ِْ َإ ــ دَلإَ ــاَل َ لم َِ
َ ب أَْب مدم  ًْ  مْ َمدموَن ِ َوَ ل  َل ًْ َأْل ا  َوْم َأْمكم ُْ َا َ ْ  ب َإ ْ َأَلَ  ِ اتُ َلزم ِم اْْ

َِْ م  َا  هَلْن إم َلْدنَل اْـُ  ََن ِ أََأَّتَلبم  َلْ  دمواَلهَل اَْل وَلرمـ   اُْبَل  َفَطَ ِّنَل َوهَلَْْ هَل تـمْ َلزم
ْ لل  َوب إـمْ قَلـبمونَل ِ هَلِّن  هَلاا  َْعَلـ  َضـ َل  م َلـَ  ِ  َِ  ًْ َعلَبمـم م َِ ب تـمْ  َل َبِّن  

َنَل  ًْ فَلََّْزم  . (1) هَلِّن  اَ ْ  م وَلَ و كم

َْل اْسَ ُـَا  لاموا عميػو فضػربوه حتػى لتمػوه ..  ومػا دعػا عمػييـ       َْ اْدامـ قَل ـ
َْ َل  إـَزْ  ْكـَ  َل َ قَلَل إَل َْْ َ  قـَ ِم ـَ  اْْ َـل َغَعـَ   َل َ ِب  َوَلَزَْـِّنَل  َل ََن ِ  َل ِم َْ  

عنػػػدما آذاه لومػػػو وآذاه أىػػػؿ  دعػػػا لقومػػػو حيػػػًا وميتػػػًا ، والنبػػػى محمػػػد   (2)
الطائؼ لاؿ : " الميـ ا فػر لقػومى فػإنيـ ال يعممػوف " إ فػر لقػومى دعػا ليػـ ، 

 فإنيـ ال يعمموف لدـ ليـ العذر . 
                                           

 . ٕ٘:  ٕٓا يات  -سورة يس   (ٔ

 . ٕٚ، ٕٙا يتاف  -سورة يس   (ٕ
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مػػ  أنيػػـ  مػػييـ الصػػالة والسػػالـ مػػا ايػػتكوا ا لػػواـ إلػػى اهلل فا نبيػػاي ع    
آذوىـ فى أوالدىـ ونسايىـ بؿ تحمموا ولدموا العذر لالواـ أماـ اهلل ، فيذا ىػو 

 مزاج الدعوة .. مزاج ا نبياي عمييـ الصالة وأتـ التسميـ . 
 حتػػى نػػتحكـ فػػى مزاننػػا ولػػذلؾ .. نفػػرغ الولػػت ونخػػرج فػػى سػػبيؿ اهلل      

والذى يفعؿ ذلؾ ىو الػداعى الحقيقػى إلػى اهلل ولػو كػاف ال يػتكمـ إال القميػؿ لكػف 
الػذى لػـ يػتعمـ كيػؼ يقػود نفسػو ، كيػػؼ يكػوف داعػى إلػى اهلل حتػى يقػود نفػػس 

  يره فتمريننا فى الدعوة حتى نؤخر حانات النفس . 
 

* * * * * 
 

 

 

 ٍقصـذ األٍـــخ
مؾػمبفام(م:معؼاادم)مطؾمصردمعؽم3ػذهماألعةمعؽؾػةمبىم -

 . العبــادة     
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  . الخالفـت 

  . الىُـابـت 

 مأواًلم:ماظعؾىىادةم:م

    ْاَس هَلب َل َـْز مدمونَل    (1) (2) َوَ ل َاَْْق م اسَلُ  َواْلَل

موؼشرتكمععـامصكماظعؾادةم:م

ََن اُْْـهَ  : ادلالئؽةم (1 ََن  ب إـَْزصمـ ًْ َوإـَْعَزْمـ  ،  (3) َ ـل إـمـْؤَ  مونَ َ ـل أََ ـَ ْم

فالساند ساند إلى يوـ القيام  .. والراك  راكػ  إلػى يػوـ الػديف .. وىكػذا 
..   

ْاَس هَلب َل َـْز مدمونَل   اجلىـم: (2  .   َوَ ل َاَْْق م اسَلُ  َواإلَل

ـْ عم َواَلْ  م َوَ ـْ  فَلـ  َلُ      اظؽقنمطؾفم: (3 ُُ لَوا م اْ َِ ـ ُُ ـ  حم َْـهم اْ َُ تم

َُ  حم  َُ هَلب إم  ْ َِ ًْ هَلاُـهم   َوهَلْن  َلْ   ـ َل َ  م ُْ ََن َت ََل َوَْكَلْ  ب تـَْعَق م دَل ِْ َ ِبَل
َ ا    .   (1)  َكلَن َحَل ِل  َغعم

                                           

 . ٙ٘ا ي   -سورة الذاريات   (ٔ

: العبػادة التػى خمػؽ النػف وا نػس مػف أنميػا ىػى .. التعظػيـ  مػر اهلل واليػفق   يقوؿ الرازى  (ٕ
 ( . مفاتي  ال يبالرسؿ ل عمى خمؽ اهلل .. وليذا لد أنعـ اهلل عمى عباده بإرساؿ 

 . ٙا ي   -سورة التحريـ   (ٖ
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مواظعؾادةمػكم:م

 :  سمائو وصفاتو وأفعالو وآياتو وكتبو ورسمو .  ادلعرصةمباهلل (1

 لامر والنيى .  اظطاسةم: (2

َ ا       ماظشؽرم: (3 َِلكَل ا  َوهَلُ ل َكعم  .  (2) هَلُ ل 

                    ْكم م أَم ِْ ْمََِّنَل أََأ  .  (3) َأْكعم م  َلَ  ـْ

                   ًْ َكْ َتمْ َلنَلإَدُاكم َِ   (4) َْلَلْ  

                      ْم  َلَ  اُْْهَل  .  (5) َاَلَز اَْْعْر
 

 مثاغقىىًام:ماخلالصةم:م

َِ ئَلَكـــــاَل   لػػػػػاؿ تعػػػػػالى          ِْ ََل اَلْ  َل      َوهَلْا قَـــــلَل َ وَـــــَز َلْْ هَلِّن  َللبَلـــــ
 .  (6)  َاَل َعا  

                                                                                                                    

 . ٗٗا ي   -سورة اإلسراي   (ٔ

 . ٖا ي   -سورة اإلنساف   (ٕ

 . ٗٗا ي   -سورة النمؿ   (ٖ

 . ٚا ي   -سورة إبراىيـ   (ٗ

  . ٓٚا ي   -سورة النساي  (٘

 . ٖٓ ي مف ا -سورة البقرة   (ٙ
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وفى الحديث الطويؿ الذى أخرنػو الخطيػب مػف روايػ  مالػؾ عػف ابػف عمػر      
  أف أبا بكػر  يػاور أصػحابو وبعػد الميػورة صػعد المنبػر فحمػد اهلل وأثنػى

الـ والحػؽ لػؿن يػريد ، واإلسػ عميو ثـ لاؿ : أما بعد .. فػإف اهلل بعػث محمػدًا 
، ونعميػـ     ريب طريػد ، لػد رثن حبمػو ، ولػؿن أىمػو ، فنمعيػـ اهلل بمحمػد 

، وأناىػد فػى سػبيؿ  اهلل ا م  البالي  الوسطى ، واهلل ال أبرح ألوـ بػومر اهلل 
اهلل حتى يننز اهلل لنا ويفى لنا بعيده ، فيقتؿ مف لتؿ منػا يػييدًا ، ويبقػى مػف 

  وارث عبػػاده الحػػؽ ، فػػإف اهلل تعػػالى لػػاؿ بقػػى منػػا خميفػػ  اهلل فػػى أرضػػو ، و 

ًْ ََل اَلْ  َل   َمْوَلَع ُـ م ُْ َل َل ََْ  َا اُْصلْلَل ْم َِل ًْ َوَب َا  َلْ كم َوَبَد اُْْهم اُْبَلإَ  اَ  م
َْمًْ  ًم اُْبَل  اْ َتَرر  َْمًْ دَلإ َـ م   ُ َ َِك  ًْ َوَْ م ل اْأَمْوََْف اُْبَلإَ   َلْ  قـَْ َل َل َِ َك

ْ لل  َوَ ْ  َكَعَ  َوَْ مَ د َْ  َِ ََن ِبَل  ًْ أَْ  ل  إـَْز مدموَاِّنَل ب إمْر َلكم فَل َل َْ ًْ  َلْ  وـَْزدَل َا  ُـ م
ََن  قم ًم اَْْعلأَل ْم َلَلَز  . واهلل لو منعػونى عقػااًل ممػا كػانوا   (1) وـَْزَد َاَلَز فَأمْو

ثػػػػـ ألبػػػػؿ معيػػػػـ اليػػػػنر والمػػػػدر ، والنػػػػف واإلنػػػػس ،  يعطػػػػوف رسػػػػوؿ اهلل 
، إف اهلل لػـ يفػرؽ بػيف الصػالة والزكػاة ،  تمحؽ روحػى بػاهلل  لناىدتيـ حتى

ثػـ نمعيمػػا ، فكبػػر عمػػر ولػػاؿ : لػػد عممػت واهلل حػػيف عػػـز اهلل بػػوبى بكػػر عمػػى 
 .  (2)لتاليـ أنو الحؽ. ل كذا فى الكنز ( 

                                           

 . ٘٘ا ي   –سورة النور   (ٔ
 

 . ٚٔٗ/  ٔ –انظر الحديث بطولو فى حياة الصحاب    (ٕ
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فى ا رض ل أمناي عمى يرع اهلل فػى  ا رض (  وىى تنفيذ لوانيف اهلل      
ال يػػرع اهلل ونحػػزف إذا ونػػدنا اهلل ُيعصػػى فػػى ا رض فػػال يطبػػؽ فػػى ا رض إ
، ونبػذؿ  ُيطاع فػى ا رض ، ون ػار عمػى أوامػر اهلل  ونفرح إذا وندنا اهلل 

ال ػػالى والنفػػيس حتػػى تكػػوف كممػػ  اهلل ىػػى العميػػا .. وكممػػ  الػػذيف كفػػروا ىػػى 
ا فػى " تخمقوا بػوخالؽ اهلل " ولػـ ييػترؾ معنػ السفمى .. فقد لاؿ النبى الكريـ 

ْم فَل َ ـل َ ـْ   ىذا المقصد النف .  َا َأَ َْزـ ِْ ََل اَلْ  َل َاَل َعـا  قَـلْم هَلِّن  َللبَل
ـدَلَك َواـمَقـد  م َْـَز قَـلَل هَلِّن   ِْ َ ـ  حم ِبَل َُ َُ َوَاْـ م ام َ ل عَلزم اْـد  ُْ دم فَل َ ل َوَإ َُل إـمْع

َنَ  ِم ًم َ ل ب تـَْزَْ لـ يعطػوه وأسػند ، وىذا اليرؼ طم  فيو المالئك  و  (1) أَْبَْ

المالئك  لإلنساف ليػذا اليػرؼ وىػو منصػب الخالفػ  .. فيػرؼ الُمسػَتخَمؼ مػف 
 الُمستخِمؼ .. وييترؾ معنا فى ىذا المقصد سبعيف أم  . 

 مثاظـًام:ماظـقابةم:م

ُ ل َل َورَل ا  َواَبَلإ ا   لاؿ تعالى         .  (2) َوَ ل أَْ َأَْْ لَك هَلب َكلفُا  َْْل

م  خاتـ ا نبياي عمييـ الصالة والسالـ " .... ُبعثت إلى كػؿ أحمػر ىذه مي     
وا مػ  فػى نيابػ  النبػى   (3)( رواه مسمـ عف نابر بػف عبػد اهلل ….. " ل وأسود 

                                           

 . ٘٘ا ي   –سورة النور   (ٔ

 . ٕٛا ي    -سورة سبو   (ٕ
 

 .  ٖ/  ٘ –لمساند ومواض  الصالة كتاب ا –صحي  مسمـ بيرح النووى   (ٖ
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   لػػاؿ تعػػالى ،   ْز موفَل َِ ُ ــل َل تَــْأ م موَن وَلــلْْ ــَ  أمُ ــَا أمْا َلَلــْ  َْْل ًْ َا ـْ ْ ــمم كم
َن َبــ َل  َْ َ ـ ْ َكـ َل  َوتـَ ـْ ِم ْم اْْكَلمَـلهَل ََْكــلَن َاــْ ا  اْْ ــ ْْ َْ اَ ـَ  َأ ََن وَللُْْـهَل َوَْــ َوتـمْؤ َل مــ

َنَ  ـقم ًم اَْْعلأَل ْم ََن َوَأْك ـَ م ْؤ َل م ِم ًم اْْ والنيابػ  ىػى تعريػؼ الخمػؽ   (1)  َْمًْ  َل ـْ م

 .(2)بالخالؽ 

* * * * * 
 

 

 اىنجٌح ًاخلالفخ ًاىنيبثخ
 فً أي شئ َقال الذَه ..؟ 

الديف يعنى بعض ا حكاـ والعبادات وآدائيا عمػى طريػؽ  يتصور الناس أف     
 والنبػػى الكػػريـ   مخصػػوص إسػػـ الػػديف ولكػػف حقيقػػ  الػػديف كمػػا بينػػو اهلل 

والصحاب  رضى اهلل عنيـ أنمعيف أف الديف ىو إرتفاع اإلنساف إلى ا عمى أى  
 وصوؿ اإلنساف إلى اهلل . 

                                           

 . ٓٔٔا ي   - سورة آؿ عمراف  (ٔ

 مف كالـ د / يكرى عرفو مف ميايه التبميغ والدعوة بمصر .  (ٕ
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ى ا رض أى خميفػػ  اهلل فػػى فػػ ومػػف الػػديف ُينعػػؿ اإلنسػػاف نائبػػًا عػػف اهلل  -
 ا رض . 

ذا صار خميف  اهلل فينعمو خميف  عمى نمي  الكائنات ويصير حاكمًا ليا.  -  وا 
 . (1)فيو فى نانب مخموؽ وفى نانب آخر حاكـ عمى المخمولات  -
   …والمحكومي   …واهلل نعؿ فى اإلنساف ييئيف : الحاكمي   -

ذلػػؾ ينعمػػو حاكمػػًا عمػػى يعنػػى محكػػـو مػػف اهلل ومػػومور مػػف اهلل .. وبعػػد 
 الخالف  والنياب  :  الكائنات .. وليذا بيف لإلنساف أف مقامؾ عند اهلل 

ْاَس هَلب َل َـْز مدمونَل    لاؿ اهلل   . (2) َوَ ل َاَْْق م اسَلُ  َوالَل

ِْ ََل اَلْ  َل َاَل َعا    ولاؿ اهلل   . (3) هَلِّن  َللبَل

إلنسػاف يصػير إنسػاف .. ومػف لػيس فيػو فمف كاف فيػو مػادة الخالفػ  فيػذا ا -
 ىذه الصف  فيو ليس إنساف بؿ فقط صورة إنساف .. 

                                           

و أوؿ رسػوؿ إلػى ( لاؿ اإلماـ القرطبى : آدـ ىو خميف  اهلل فى إمضاي أحكامو وأوامػره  نػٔل  (ٔ
 النام   حكاـ القرآف لمقرطبى .  –أىؿ ا رض 

ًْ وـَـْ َ  والخميف  ىو الحاكـ ومنو لولو تعالى       إَـل َداومدم هَلاُـل َلَزْْ َـلَك َاَل َعـا  ََل اْلَْ  َل فَـلْحكم
دـ خمػػؽ    ( ويكػػوف المعنػػى عمػػى ىػػذا أف اهلل ٕٙمػػف ا يػػ  -ل سػػورة ّص   اْ ُــل َل وَـلـلْلَْ ل 

وذريتو ما فى ا رض نميعًا ، وسخرىا ليـ ، ونعمو حاكمًا عمييا لينير فييػا العػدؿ بمػا ىػداه اهلل 
نػػراي أحكػػاـ بػػيف النػػاس وسياسػػ  خمقػػو ، وتخػػتص بػػآدـ والخػػواص مػػف بنيػػو ل  إليػػو مػػف العمػػـ ، وا 

 (.  ٔٚ/ٔ–التفسير الوسيط 
 

 . ٙ٘ا ي   -سورة الذاريات   (ٕ

 . ٖٓا ي   -سورة البقرة   (ٖ
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 فالمقصود .. أف يكوف اهلل معو والكائنات تحتو . -
بعػػض النػػاس يظنػػوف أف اسػػـ الخالفػػ  أف يكػػوف ليػػـ فػػى بعػػض المنػػاطؽ  -

حكومػػ  وىػػذا لػػيس صػػحي  .. ولكػػف فػػى الحقيقػػ  .. الخالفػػ  اسػػـ ليتعمػػؽ 
قو حتى يصير نائبًا مػف اهلل عمػى المخمولػات سػواي لػو حكومػ  اإلنساف بخال

 أـ ال وىذا يصير خميف  اهلل . 
وبعػػض النػػاس يظنػػوف .. أف مػػف لػػو مػػاؿ يكػػوف سػػعيد وليػػذا صػػار النػػاس  -

مختمفوف ، ولذا أصب  عقيدة المسمميف كعقيدة الكفار ، فقػاروف .. لػد بػيف 

ََل َ ـل هَلُن َ عَ   اهلل لصتو فى القرآف الكػريـ  َُ َـهم َْمَـ مـَُم وَللْْزمْصـَ اَل أمو َل اْْقمـ  ل َل

 (1)  ولػػػيس مػػػ  موسػػػى يػػػا ولكػػػف معػػػو اهلل  لػػػاؿ لػػػو موسػػػى    

ـــَز  ـــَ  اُْْـــهم هَلَْْ  َُ ـــل َأْح َِ ـــْ  َك َُل اهلل أعطػػػاه المػػػاؿ لينفقػػػو عمػػػى   (2)َوَأْح

ًَ بَلْ ـــدَل    النػػػاس فقػػػاؿ  ـــ سػػػبتو أى اكت  (3)قَـــلَل هَلَُّنـَــل أموتَل ممـــهم َبَْـــر بَلْْ

َوب  بكمػػالى لػػيس  حػػد فيػػو دخػػؿ ال خػػالؽ وال مخمػػوؽ .. لػػاؿ لػػو موسػػى 
دَلإ َ  َُل ْع ِم لَد ََل اَلْ   هَلُن اَُْْه ب  مَلَب اْْ َُ َِل اَْْع  .  (4) تـَْ 

                                           

 . ٙٚا ي   -سورة القصص   (ٔ
 

 . ٚٚا ي   -سورة القصص   (ٕ

 . ٛٚا ي   -سورة القصص   (ٖ

 . ٚٚا ي   -سورة القصص   (ٗ
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وفى إرتكاز الماؿ فى بعض الناس .. يوتى الفساد .. بؿ ويخرج منو 
ف ا خذ منو  ولو الفساد .. فيو ال ينفؽ ما عنده .. وا خروف ينتظرو

 بالسرل  . 
فينب عمى كؿ فرد فى ا م  أف يوخذ ضروريتو والبالى يوزعو عمػى      

الناس  ف الماؿ الذى بيده ليس ممكو بؿ ممؾ هلل الذى أعطاه لو ، فقد لاؿ 

ًْ     تعالى   ًْ  َلْ  َ للَل اُْْهَل اُْبَل  اتَلكم ْم فالضرورة تكفى   (1) َواتَم

ًْ   ريف ومنزلنا ا صمى النن   ننا كالمساف ُمكم ًْ فَل َ ل َ ل َتْرَم َل  أَاـْعم َوَْكم
َنَ  ًْ فَل َ ل َ ل َتُدبم . وينب عمى المسمـ أف يختار لنفسو القميؿ مف   (2) َوَْكم

ا يياي فى الموكوالت  والممبوسات والمسكف .. فإذا كاف عمى ىذا الترتيب .. 
 ال يوتى الخراب فى المممك  . 

بالزنػا واعترفػت  ولاروف أعطى المرأة الماؿ حتى  تػتيـ سػيدنا موسػى      
بػػذلؾ ، واهلل خسػػؼ بػػو وبػػداره ا رض ، ولػػاؿ  موسػػى  المػػرأة أمػػاـ موسػػى 

لارض خذيو ، وىذا مقاـ الخالف  ، فيو حاكـ عمى ا رض .. مف ىذا ُعمػـ أف 
 .   الخالف  فى أداي أمر اهلل 

سػاف وركبيػا كالسػيارة وصػار مالكػًا ليػا وبعػض بعض ا يػياي صػنعيا اإلن     
 ا يياي اهلل خمقيا ونعمو خميف  عمييا مثؿ ا رض .. 

                                           

 . ٖٖمف ا ي  -سورة النور  (ٔ

 .   ٖٔا ي   -سورة فصمت   (ٕ
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وليػػذا أحػػى اهلل ا مػػوات  كػػاف خميفػػ  اهلل  سػػيدنا عيسػػى بػػف مػػريـ      
بدعائو ، وفى الحقيق  ىذا أمر اهلل  نو خميفػ  اهلل وبػذلؾ صػار النػاس مرتػديف 

اهلل ناي فى صورة عيسى .. ومنيـ مػف لػاؿ أنػو  ، فمف الناس مف لاؿ ىذا ىو
فيػو  ابف اهلل ولكنيـ مػا فيمػوا .. إذا كػاف ىػذا اإلحيػاي فػى اختيػار عيسػى 

ف كاف مف اختيار اهلل  فاهلل بصير واإلنساف بصير .. ولكػف ىنػاؾ  يرؾ .. وا 
فرؽ بيف بصر اهلل وبصػر اإلنسػاف .. فبصػر اهلل مػف نفسػو .. وبصػر اإلنسػاف 

إ َل َح َل عـل  فَلطْـَ َ  اُْْـهَل اُْـهَل     ، لاؿ اهلل   مف اهلل ـد  ًْ َوْلَ ـَز َْْل فَـأَقَل
َ ل  .   (1) َفَطَ  اُْ لَ  َبَْ ـْ

ذا كاف ىذا اإلنسػاف خميفػ  اهلل يصػير إنسػاف .. واهلل  يعطيػو عػوض  وا 
عػػف ىػػػذه اإلنسػػاني  أف يكػػوف معػػو .. فيعػػرض الترتيػػب عمػػى اإلنسػػاف ولكػػف 

هَلإُـلَك اـَْز مـدم   التو يعػرض ويختػار  يػر ذلػؾ ولػذلؾ لػاؿ لولػوا .. بحم اإلنساف
َمزَل م  ُْ  .   (2) َوهَلإُلَك َا

أرسؿ ا نبياي ليعممػوا النػاس ىػذا الترتيػب .. حاكمػًا ومحكومػًا ..  واهلل 
وفمػػؽ البحػػر وعػػدـ الحػػرؽ .. ىػػذه ا يػػياي ليسػػت لصػػرًا عمػػى ا نبيػػاي بػػؿ لكػػؿ 

                                           

 . ٖٓا ي   -سورة الرـو   (ٔ

 .                       ٘ا ي   -سورة الفاتح    (ٕ
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ـْؤ َل َل َ   الناس كما لػاؿ اهلل  ِم  . واهلل   (1) وََكـلَن َحقلـل  َبَْ ـْ َـل َاْصـ م اْْ

 انقؿ عممؾ لم ير .. وانتقاؿ عمؿ النبى ىو الدعوة ..  لاؿ لمنبى الكريـ 
وعممو ولكف بدوف نيد النبى وىػذا  والناس يحبوف أف توتى حياة النبى      

يصػػػير فيػػػو ا خػػػالؽ ال يػػػوتى فػػػى النػػػاس إال بالنيػػػد .. واإلنسػػػاف بيػػػذا الػػػديف 
 ناي بالحياة .. وناي بالنيد إلحياي الحياة . ويصير إنساف .. فالنبى 

موضدمطانمظؾصقابةمأربعةمأدوارم:م

 :يخرنوف الناس مف اليرؾ والكفر .  اظدورماألولم 

 :بعد أف صار الناس مسمموف يعممونيـ عمؿ الدعوة .  اظدورماظـاغكم 

 :عف ىذا العمؿ .  كيؼ يفعموف بمف يصد اظدورماظـاظثم 

 :يصيروف مسػتقيميف عمػى ىػذا العمػؿ حتػى ينتيػر الػديف  اظدورماظرابعم

 فى العالـ . 

ــ مم َبَْــر  لفرعػػوف  لػػاؿ موسػػى       ُُ ــْ  َ و ــَز َواْ َ ــلَك وَلآإَــَا  َل لـْ قَــْد لَل
َ ل َأُن اَْْزَباَه َبَْر َ ْ  َكبُ  َ  هَلَْ ـْ ْْمَد ِ هَلاُل َقْد أموحَل َََُل َ  َل اتـَُ َع ا  َه َوتـَ

ذا خالفتنى فونت عدو هلل  يعنى إذا اتبعتنى فونت محبوب اهلل  (1)  .   وا 
                                           

 . ٚٗا ي   -سورة الرـو   (ٔ
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م  الداعى البد أف يوتى فيػو صػفات الػداعى .. وليػذا  وحتى يكوف اهلل      
 فػى مػدة أربعػيف يومػًا  لبؿ الدعوة فى ال ار وسيدنا موسى  كاف النبى 

ََأر َ   َلَ  َْ  َْـا  َوَواَبْداَل  م ًُ  َل َقل م َ و هَل أَْ وَزَلـَ  َْ ـْ ل وَلَزْرَ  فـََم َْ َ ل ِْ َْا  َوأََْتَ  ـْ
  (2)  حتى يتحصؿ عمى صفات الداعى .. وعمى ىذه ا م  أف تخرج لتتحصػؿ

 عمى صفات الداعى حتػى يقػوؿ اهلل .. ا ف نميػ  لػدرتى معكػـ .. ا ف اهلل 
ات الػداعى ، وكػاًل منػا يقػوؿ ليس معنا  ننا فقػط نحػب الػدعوة ولػيس فينػا صػف

 بمساف حالو .. ابذؿ حياتؾ كما يئت .. ولكف أنا أظؿ ىكذا .. 
الصػػحاب  لػػالوا لمنػػاس .. كونػػوا مثمنػػا .. فيػػـ صػػاروا عػػامميف حتػػى يقولػػوا      

لمناس كونوا مثمنا ونحف نقوؿ لمنػاس كونػوا بيػذه الصػفات وننعميػا فػى أنفسػنا 
 ا . وليس فينا حياة ندعو الناس إليي

وأنا ال ألوؿ ليست الدعوة مونودة .. بؿ ألوؿ ليست عمى ترتيب الصػحاب       
 مونودة  ى يا ُيؤخذ منكـ أربع  ييور ..؟ 

 لتكوف نيتكـ إصالح أنفسكـ .   (ٔل
 وأف يوتى فيكـ صفات الداعى .   (ٕل
 وأف يوتى فيكـ الحياة التى تدعو الناس إلييا .   (ٖل

                                                                                                                    

 . ٛٗ،  ٚٗاف ا يت -سورة طو   (ٔ

 . ٕٗٔمف ا ي   -سورة ا عراؼ   (ٕ
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إلسػالـ لػيس مػف أنػؿ اإلسػالـ بػؿ  نيػـ رفضوا ا الناس فى زمف النبى      
ُدعوا لُي يروا حياتيـ .. وىػـ يقولػوا إذا أخػذنا ىػذه الحيػاة تػذىب عنػا أموالنػا .. 

يقوؿ ليـ .. إذا لمتـ عمػى ىػذه الحيػاة أكػوف   نيـ يتعامموف بالربا .. واهلل 

ال فػػال أكػػوف معكػػـ. لػػاؿ اهلل  (1)معكػػـ  ْم   وا  ًْ َأْن َتــْدام ــْ مم َُل ــَا أَْم َح َا اْسَُ 
ًَ اُْصـلوَل َلإ َ  ًْ َوإـَْزَْـ ـْ كم َْدموا  َل ًَل اُْْهم اُْبَلإَ  َلل ل إـَْزَْ ُِ  ولػاؿ اهلل   (2) َوَْ

  ًْ ـْ  قـَـْ َلكم َْا  َل ْم اُْـبَلإَ  َاَْـ  َ َ ًْ ل إَْأتَلكم ُِ َا اْسَُ َا َوَْ ْم ًْ َأْن َتْدام ْ مم َُل أَْم َح
ُم  ُم َواُْرــ ُا ًم اَْْ ْأَأــل ــمـْ م ُُ َا َ َزــهم  َ  َلم َواُْــبَلإَ  اَ  مــ ــ ََل اُْ أم ــ َا َحــَُّت إـَقم َونمْْزَلْمــ

 .  (3)َ ََّت َاْص م اُْْهَل َأب هَلُن َاْصَ  اُْْهَل َق َلإِب 

  نحف  نقوؿ الميـ انصرنا عمػى الكفػار واهلل يقػوؿ أنػا ال أكػوف معكػـ حتػى
 س معنا . لي ت يروا حياتكـ لحياة ا نبياي وحياة الصحاب  وليذا فاهلل 

  صػار فػى كػؿ العػالـ ومػ  ىػذا  -عمػؿ الػدعوة  -ونحف نقوؿ ىػذا العمػؿ
 اهلل لـ ينصرنا .. ؟! نعـ .. فالدعوة وصمت لكؿ العالـ ولـ تت ير حياتنا . 

                                           

ـــَل   لػػػاؿ تعػػػالى   (ٔ ًْ وَل مأم ـــمم ََ َواَ ْ  ًم اْزَُكـــل ـــمم ًم اُْصـــ ََ َواتـَْ  ـــمم ِْ ًْ َْـــلَلْ  أََق ـــ ـــلَل اُْْـــهم هَلِّن  َ َزكم َوَق
ًم اُْْــهَ  ًْ َوأَقـَْ ْضــمم ًْ َل ُــلَ  َ ْــ َل   َوَبُزْ َتممــَْم َْــُ كم ًْ َوَلمْداَل ًْ َأــ  َللتَلكم ــَ ُن َبــْ كم ــ ل  َلمَكع  َُ قـَْ ضــل  َح

َْل  ــ َل  ُُ َُ اْ ََا ُْ َأـ ًْ فـََقـْد َضـ ــْ كم ــْ  َكَعـَ  وـَْزـَد َاَْـلَز  َل َِ ـْ  َ ْمَلَ ـل اْلَاـَْ ـل م َف  –ل سػورة المائػػدة    َل
 ( . ٕٔا ي  

 . ٕٗٔا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٕ

 . ٕٗٔا ي   -سورة البقرة   (ٖ
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  البعض يقوؿ نحف خرننا لنصم  أنفسنا ونحف مرضى وأنتـ مرضى 
عالننػا والمريض يياور المريض .. فيقوؿ الناس فمماذا خرنتـ كيؼ يكػوف 

معًا ..؟! نحف عندما نكوف مستعديف لتبديؿ الحياة فيوتى فينا اإلصالح ولكف 
رنػاع  إف لـ نكف مستعديف لت ييػر حياتنػا ..  ف الػبعض  صػب مػاؿ  يػره وا 

 ىذا اليا لمالكو صعب . 
  فػػإذا لػػـ تكػػف الصػػفات فػػى الػػداعى فػػال تقبػػؿ دعوتػػو ، وال يػػوتى بدعوتػػو

ف لاـ عمييا كثير م  ف الناس . اإلصالح وا 
  وعمينا أف ننعؿ دعوتنا كدعوة الصحاب  رضػى اهلل عػنيـ .. نبػذؿ حياتنػا

ذا كػػاف النيػػد بيػػذا الترتيػػب يػػوتى  وننتيػػد عمػػى النػػاس أف يبػػدلوا حيػػاتيـ وا 
 الت يير فى العالـ . 

  بعػػض النػػاس خػػرج فػػى الػػدعوة لمػػدة طويمػػ  ثػػـ نمػػس .. لمػػاذا ..؟! لػػاؿ
 ـ انتيدوا عمى الناس ونسوا أنفسيـ . :  ني -رحمو اهلل  -الييه إلياس 

  الصحاب  أخذوا بكؿ الديف الصعب والسيؿ كمػا لػاؿ الصػديؽ ا عظػـ أبػو
نما ثقمت موازيف مف ثقمت موازينو يوـ القيام   بكر  فى وصيتو لعمر : وا 

 . (1)باتباعيـ الحؽ فى دار الدنيا وثقمو عمييـ 
  إذا لـ تكف حياتنا مثؿ حياة النبى  رضى اهلل عػنيـ أنمعػيف  والصحاب

لـ تكف نصرة اهلل معنا وىذا ليس بصعب بؿ ىذه فطرة اهلل التػى فطػر النػاس 
   .عمييا

                                           

 . ٖٓٔ/ٕ -الصحاب  لمكاندىموى حياة   (ٔ
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  اهلل  يحب أف نكوف مثػؿ الصػحاب  ونحػف نحػب أف نكػوف مثػؿ فرعػوف
،  ولػػاروف ونحػػب أف تكػػوف نصػػرة اهلل معنػػا مثػػؿ مػػا كانػػت مػػ  موسػػى 

 .  فنحف نقوؿ اخرنوا .. خذوا حياة نبيكـ 
  الميػػايه يقولػػوف فػػى ىػػذا الزمػػاف ا مػػ  ُنعمػػت سػػدًا لػػدخوؿ الكفػػار فػػى

 وأصحابو رضى اهلل عنيـ .  اإلسالـ  ف حياتيـ ليست كحياة النبى 
   داعي  إلى اهلل  -ذىبت نماع -  إلى الخارج .. لاؿ ليا أحػد عممػاي

النصػػارى: أرونػػا فػػى بالدكػػـ لريػػ  صػػ يرة فييػػا اإلسػػالـ كمػػا فػػى عيػػد النبػػى 
 أصحابو لندخؿ فى اإلسالـ ..؟! فمـ يستطيعوا النواب . و 
صف  الداعى مقاـ عظيـ لػو نػاي فينػا فيػو مقػاـ عظػيـ بعػد مقػاـ ا نبيػاي      

وىذا المقاـ مخصوص ليذه ا م  ومف ناي فيو ىذا المقػاـ يحيػر مػ  ا نبيػاي 
 . (1)والصحاب  ولتحصيؿ ىذا المقاـ البد مف النيد 

* * * * * 
 

 

 

 

                                           

الخمػيس                   -باكسػتاف  -مدنيػ  بيػاوؿ بػور  -محاضرة ألقاىا الييه / محمد أحمد ا نصػارى   (ٔ
 ـ .  ٜٚٛٔ/ٔٔ/ٕٔالموافؽ 
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 اىؼقيذح أًالً أً احلبمَيخ ؟
بيانػػػًا لوانػػػب أناطػػػو اهلل بوعنػػػاؽ عبػػػاده وألػػػزميـ  نقػػػرأ فػػػى كتػػػاب اهلل      

النيوض بو . ونقرأ فيػو إلػى نانػب ذلػؾ وعػدًا بحػؽ تكفػؿ ليػـ اهلل بػو ، إف ىػـ 

ـــَس هَلب  أتقنػػػوا القيػػػاـ بالوانػػػب الػػػذى كمفيػػػـ بػػػو  ْا ـــل َاَْْقـــ م اسَلـــُ  َوالَل َوَ 
ـَزِا   ، وفى لولو   (1) ْز مدمونَل َل َـ  ـ  َواأَل َا هَلُن أَْ ضَل إَل بَلَ لدَلَ  اُْبَلإَ  اَ  مـ

ــاَل  وفػػى لولػػو تعػػالى   (2) فَإَلإُــلَ  فَلْب مــدمونَل  َِ َْل َ و ــَز وَللْلَلْك ادْ م هَلََل َأــ َل 
ــــ م  َُ ــــَ  َأْح َْل ْْمًْ وَلــــلُْهَل  ــــَ اَل َوَلــــلدَل َُ َْبَل َــــاَل اْلَْ َِ    وفػػػػى لولػػػػو  (3) َواْْ

                                           

 . ٙ٘ا ي   -سورة الذاريات   (ٔ

 . ٙ٘ا ي   -سورة العنكبوت   (ٕ

 . ٕ٘ٔا ي   -سورة النحؿ   (ٖ
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َن َبــ َل  َْ َ ــ ْز موفَل َوإـَ ـْ َِ ََن هَلََل اْ َــْ َل َوإَــْأ م موَن وَـلـلْْ ًْ أمُ ــِا إَــْدبم ــْ كم َوْْــَمكمْ   َل
َنَ  ْعَل م ِم ًم اْْ ْم َلَلَز  ْ َك َل َوأمْو ِم َا   وفى لولو   (1) اْْ إَل أَإـََ ـل اْ ُـل م اتـُقمـ

ََ َوَاَْ  َد ًْ  َلْ  اـَْعَس َواحَل ًم اُْبَل  َاََْقكم ـل َ ُوكم َِ َ ل َنْوَلَ ـل َووَـُق  َل ـْ م َ   َل ـْ
ََن وَـلهَل َواَلْ َحـلَم هَلُن اُْْـَه َكـلَن  َُْم ـل َُ َا اُْْـَه اُْـبَل  َت ُ  َواتـُقم ل َُ  َلَللب  َك َل ا  َواَل

ًْ َ قَل  ل    .   (2) َبَْْ كم

  وأما الحؽ الذى وعدىـ وتكفؿ ليػـ بػو فقػد عرفنػاه ولرأنػاه فػى لولػو      

 ُْْ ًْ ََل اَلْ  َل  َوَبَد ا َمْوَلَع ُـ م ُْ َل َل ََْ  َا اُْصلْلَل ْم َِل ًْ َوَب َا  َلْ كم هم اُْبَلإَ  اَ  م
َْمًْ  ًم اُْبَل  اْ َتَرر  َْمًْ دَلإ َـ م   ُ َ َِك  ًْ َوَْ م ل اْأَمْوََْف اُْبَلإَ   َلْ  قـَْ َل َل َِ َك

ًْ أَْ  ـــل  إـَْز مـــدمواَ  فَل َل َْ ـــْ  وـَْزـــدَل َاـــ ًْ  َل َْ ُـ م ـــْ لل  َوَ ـــْ   َوَْ مَ ـــد  َِ ََن ِبَل  ِّنَل ب إمْرـــ َلكم
َنَ  ــقم ًم اَْْعلأَل ــ ْم َلَلــَز  َوام َلإــدم  ، وفػػى لولػػو تعػػالى   (3) َكَعــَ  وـَْزــَد َاَلــَز فَأمْو

ًم  ـــــ ـــــا  َوَْنَْزَْ م ُِ ًْ أَئَل ـــــ َا ََل اَلْ  َل َوَْنَْزَْ م ـــــر اُْـــــبَلإَ  اْأممْرـــــزَلعم َأْن ََّنمـــــُ  َبَْ
 ًْ َْمــ ــَ   َك  ََا َل َلَ  ِ َوَّنم ًْ    ، وفػػى لولػػو   (4) ََل اَلْ   اْْــ فَــَأْوَحر هَلَْــْ  َل

                                           

 . ٗٓٔا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٔ

 . ٔا ي   -سورة النساي   (ٕ

 . ٘٘ا ي   -سورة النور   (ٖ

 .  ٙ،  ٘ا يتاف  –سورة القصص   (ٗ
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ـْ   َِ ًْ َاَْـلَز َل َْل ـْ  وـَْزـدَل ًم اَلْ َ   َل ـكَل َـُ كم ُْ َ  ِ َوَْ م َِل ًْ َْ ـمْ َلَكُ  اْ ُـلَل َ وـَ م
وََكـلَن َحقلـل  َبَْ ـْ َـل َاْصـ م   وفى لولو   (1)َالَف َ َقل َل  َوَالَف َوبَل دَل 

ْؤ َل َل َ  ِم  .  (2)اْْ

بواس  رحمتػو ودليػؽ حكمتػو ، أف يختػار مػف عبػاده لمػ   ولد ياي اهلل      
ينعؿ منيـ المثؿ الذى يحتذى والنمػوذج الػذى يقتػدى بػو فػى االنصػياع  وامػر 

لضى ببػاىر حكمتػو أف ينعػؿ مػف  وتطبيؽ تعاليمو وأحكامو ، وكونو  اهلل 
عػػػدىـ ، ييتػػػدوف حيػػاتيـ ووالػػػ  سػػػموكيـ فػػى النممػػػ  ، وسػػػيم  إيضػػاح لمػػػف ب

بيدييـ كممػا  ػـ عمػييـ ا مػر والتبسػت عمػييـ الحقػائؽ بويػباىيا. ولػد تمثمػت 
 رضواف اهلل عمييـ .  ىذه القم  المختارة فى صحاب  رسوؿ اهلل 

ولػػيس فػػى اختيػػار اهلل ليػػـ مػػا يثيػػر دىيػػ  أو يبعػػث عمػػى تسػػاؤؿ ، فيػػـ      
، بعػد فتػرة مػف الرسػؿ ،  الرعيؿ ا وؿ الػذيف بم ػوا عػف اهلل وعػف رسػوؿ اهلل 

وأخذوا منػو وتعممػوا عمػى يديػو ، وىػـ الػذيف سػرى  وىـ الذيف رأوا رسوؿ اهلل 
، ثػـ سػرى منيػا إلػى  نور النبوة إلى أبصارىـ التى اكتحمت بمرأى رسوؿ اهلل 

 فحػؽ أف يكونػوا ظػاًل لرسػوؿ اهلل  لموبيـ التى فاضػت  بمحبػ  رسػوؿ اهلل 
ليداة الذيف يقتدى بيـ والنمػوذج ا سػمى لكيفيػ  السػير ثـ أف يكونوا مف بعده ا

 .  عمى صراط اهلل 

                                           

 . ٗٔ،  ٖٔا يتاف  –سورة إبراىيـ   (ٔ

 . ٚٗا ي   -سورة الرـو   (ٕ
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ولد نظرنا ، ثـ توممنا طوياًل فى مولؼ ىؤالي الصحاب  الػذيف نعميػـ اهلل ،      
لدوة لنا ، مف كؿ مف الوانبات التى كمفيـ اهلل بيا وأنيضػيـ  بعد رسوؿ اهلل 

يـ بإننازىػا ، فرأينػا أنيػـ تونيػوا بكػؿ إلييا ، والحقوؽ التى بيرىـ بيا وتكفؿ ل
ميػػاعرىـ ولػػدراتيـ إلػػى الوانبػػات التػػى حمميػػـ اهلل إياىػػا ، وسػػعوا فػػى ثبػػػات 
واستمرار إلى النيوض بيا ، دوف أف تطوؼ بوذىانيـ أحػالـ تمػؾ الحقػوؽ التػى 
وعدىـ بيا ، ودوف أف يدخروا ييئًا مف نيودىـ لمبحث عف تمؾ الحقػوؽ ، بػؿ 

بيف تمؾ الوانبات وىذه الحقوؽ بيا مف رابط  العمػ  والمعمػوؿ دوف أف يربطوا 
، أو الػثمف والسػػمع  .. بػػؿ توممنػػا فمػػـ ننػد إال دافعػػًا خفيػػًا واحػػدًا ينيضػػيـ  إلػػى 
القيػػػاـ بالوظػػػائؼ التػػػى ألػػػزميـ اهلل بيػػػا ، أال وىػػػو دافػػػ  العبوديػػػ  والممموكيػػػ  

 إللييـ المالؾ . 
مؤمنػػًا بػػاهلل ربػػًا وبمحمػػٍد رسػػواًل ،  اهلل مػػا إف يبػػاي  الواحػػد مػػنيـ رسػػوؿ      

حتى يعود إلى نفسو  فيمزميا باتباع أوامر اهلل واالنتيػاي عػف نواىيػو ، مناىػدًا 
نفسو ضد أىوائيا مطيرًا ذاتو مف بقايا الناىمي  ، ثػـ يقبػؿ إلػى مػف يعيػؿ ، ثػـ 

كامو ، يعرفيـ عمى اهلل ويبم يـ أوامره وأح إلى سائر مف حولو مف عباد اهلل 
مخترلػػًا إلػػى ذلػػؾ المخػػاطر كميػػا ، مضػػحيًا بحقػػوؽ نفسػػو إف أىينػػت ، مػػتنماًل 

واليػػفق  عمػػييـ نميعػػًا ، ولػػدوتيـ فػػى ذلػػؾ كمػػو  بميػػاعر الحػػب لعبػػاد اهلل 
 .   سيدىـ وحبيبيـ رسوؿ اهلل 

ولـ يكف مف يػوف أى مػنيـ أف يعػود فػى المسػاي إلػى داره ليسػوؿ نفسػو :      
ذى وعدنا اهلل بو ؟ ومتػى وكيػؼ تكػوف الحاكميػ  فػى ا رض ومتى نناؿ الحؽ ال
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عف اهلل لنا ؟ .. كما لـ يكػف مػف يػوف أى مػنيـ أف ينقمػب ذات ليمػ  فػى أحػالـ 
ىػػذا النعػػيـ الػػذى وعػػدىـ اهلل بػػو ، كيػػؼ يكػػوف مذالػػو ، أو إلػػى أى مػػدى يمتػػد 

   .ظمو
، بننػػوى بػػؿ كػػانوا يقطعػػوف الميػػؿ ، بعػػد أخػػذ حظيػػـ مػػف الراحػػ  والرلػػاد      

الخائؼ مف تقصيره الطام  فى تناوز اهلل وعفػوه ، وربمػا اتيػـ أحػدىـ نفسػو ، 
لتقصير تخيؿ أنو لد ألـ بو ، بموف مػف النفػاؽ لػد ابتمػى بػو ، فيتقمػب مػف ذلػؾ 

،  فى ىػـ يكػاد يذيبػو ، ثػـ ال يسػكف روعػو حتػى ييػكو أمػره إلػى رسػوؿ اهلل 
بػوف إحسػاف اهلل لعبػاده يػوتى عمػى وكرمػو ، ويبيػره  فيذكره بعظيـ رحم  اهلل 

لدر ضعفيـ وعنزىـ ، إف ىـ عظمػوا حرمػات اهلل ، واستيػعرت لمػوبيـ ميابتػو 
  . 

تحت سػمطاف ىػذه الػدواف  والميػاعر ، أدوا وانبػاتيـ ىػذه ، وصػمدوا لكػؿ      
ألواف ا ذي  فى مكػ  .. وتحػت سػمطاف ىػذه الػدواف  والميػاعر ذاتيػا ، ىػانروا 

المدينػػ  ، و لػػد نفضػػوا أيػػدييـ عػػف كػػؿ زاد إال زاد التقػػوى  فػػى سػػبيؿ اهلل إلػػى
والعمؿ الصال  .. وىـ خالؿ ذلؾ يعرفوف الناس عمى اهلل ويبم ػونيـ كممػات اهلل 
 ، ويقدموف نفوسيـ وحظوظيا لرابيف رخيص  عمى طريؽ تطبيؽ أوامر اهلل . 

فيػػػ  ىػػػؿ كػػػاف أى مػػػنيـ يخمػػػط بػػػيف ليامػػػو بوانباتػػػو ىػػػذه ، والتخطػػػيط لكي     
القضاي عمى اإلمبراطوري  الساساني  أو الروماني  ؟ .. ىؿ كاف فييـ مػف يفكػر 
بكيفيػػ  االنتقػػاـ مػػف لػػريش التػػى أخػػرنتيـ مػػف ديػػارىـ ، أو يفكػػر بال ػػد القريػػب 

 الذى يصبحوف فيو الحكاـ المييمنيف عمييـ والمتنفذيف فييـ ؟ 
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ا لػد وضػعوا ىميػـ كمػو معاذ اهلل .. لـ يكف ىذا يػوف أحػٍد مػنيـ . بػؿ كػانو      
، وأف يرحمػوا  فى أف يوفقػوا إلػى أداي حقػوؽ العبوديػ  التػى فػى أعنػاليـ هلل 

 إليو وىو راٍض عنيـ  فار ليـ . 
، وفػػاىـ اهلل حقيػػـ  فممػػا صػػدلوا فيمػػا ألزمػػوا أنفسػػيـ بػػو مػػف حػػؽ اهلل      

رضػػًا الػػذى تكفػػؿ ليػػـ بػػو ، فوعػػادىـ إلػػى ا رض التػػى أخرنػػوا منيػػا ، وأورثيػػـ أ
وديػػارًا أخػػرى لػػـ يعرفوىػػا ولػػـ يحممػػوا بيػػا ، ونعػػؿ مػػنيـ لػػادة العػػالـ ، ووراث 

 الحضارة ، فكانوا بحؽ سدى ولحم  المنتم  اإلسالمى . 
ىؿ كاف سعييـ ونيادىـ لبؿ ذلؾ تخطيطًا لبموغ حكـ ، أو إمعانًا فػى ليػر      

يخطػر ليػـ  حاكـ ، أو منػاورة إلنيػاي حمػؼ ؟ لػـ يكػف ىػذا يػونيـ لػط ، بػؿ لػـ
يا مف ىذا عمى بػاؿ ، بػؿ ممػا ال يػؾ فيػو أنيػـ لػو ولػوا ونػوىيـ يػطر يػا 
مػػف ىػػذه  الميػػا ؿ أو صػػرفوا أفكػػارىـ إلييػػا ، لمػػا حقػػؽ اهلل ليػػـ يػػيئًا ممػػا لػػد 
أكرميـ بػو ، ولمػا نعػؿ مػنيـ أئمػ  ا رض ووراث الحكػـ ولػادة العػالـ . بػؿ لػو 

يـ الميتان  ، ولما نػايت لػدراتيـ وكميـ عندئٍذ إلى أفكارىـ المخطط  ، وأحالم
 مف ذلؾ كمو بيا . 

: وانبػػػات كمفنػػػا بيػػػا وأناطيػػػا  فػػػذلؾ مػػػا نقػػػرؤه واضػػػحًا فػػػى كتػػػاب اهلل      
 بوعنالنا وحقوؽ تكفؿ لنا بيا ، إف نحف أخمصنا القياـ بتمؾ الوانبات . 

ا ، وفعمػو اهلل ليػـ : عاىػدوا أف ينفػذو  وىذا ما فعمو أصػحاب رسػوؿ اهلل      
أوامره وأف يمارسوا عبوديتيـ لو بإخالص وصػدؽ ، ولػد صػدلوا مػا عاىػدوا اهلل 
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عميو .. وعندئٍذ وفى اهلل وعده ليـ فورثيـ ا رض والديار ، وألقى أزمػ   الحكػـ 
 فى أيدييـ ، وبث الييب  منيـ فى لموب الناس . 

تبػ  النمػوذج الػذى يُ  نعؿ مف أصحاب رسوؿ اهلل  ولد عممنا أف اهلل      
       فػػى صػػح  التونػػو والسػػموؾ ، فيػػـ الػػذيف يصػػدؽ عمػػييـ لػػوؿ اهلل 

 َْ ًم اقْـَمدَل ْم ََْد  اُْْهم فَ َل مَدا َلَلَز اُْبَلإَ    .   (1)أمْو

ذا كػػاف ا مػػر كػػذلؾ ، فمػػيس لنػػا عػػف اإللتػػداي بيػػـ أى محػػيص ، إال أف       وا 
ى إتبػاع مػاال ينػدى أو أردنا أف نسمؾ سبؿ ال واي  بدؿ الرياد ، أو أف ن امر فػ

  رس ماال يثمر . ونسوؿ اهلل أف يسممنا ويقينا مف الولوع فى ىذا التيو . 
ونحػػف اليػػـو نعمػػف عػػف صػػدؽ إيماننػػا بػػاهلل واستسػػالمنا  لوىيتػػو وحكمػػو ،      

 .   تمامًا كما أعمف أصحاب رسوؿ اهلل 
فسػيـ مػف ويظير اليوـ فى الساح  اإلسالمي  بعػض المسػمميف يضػعوف أن     

عامػػ  النػػاس موضػػ  الصػػحاب  ممػػف بعػػدىـ ، فيػػـ النمػػوذج الػػذى ينب ػػى أف 
يقتدى بو اليػوـ بعػدىـ ، إذ ىػـ طميعػ  رنػاؿ الػدعوة إلػى اهلل ، والقػائموف بػومر 

 اهلل ، والمناىدوف فى سبيمو ، والمنافحوف عف حرماتو . 
 وا بيـ والحؽ أف عمى عام  المسمميف ، فػى ىػذا الحػاؿ ، أف يقتػد     

 وينينوا نينيـ إذ ىـ الوراث لمخصائص التى تميز بيا الصحابػ  عمػف 

                                           

 .   ٜٓا ي   -سورة ا نعاـ   (ٔ
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ومػػػف ثػػػـ  سػػػواىـ ، وليػػػت .. ىػػػؤالي المسػػػمميف يسػػػمكوف مسػػػمؾ رسػػػوؿ اهلل 
مسػػمؾ أصػػحاب رسػػوؿ اهلل ؟ فيحصػػروف أنفسػػيـ ، فعػػاًل ، فػػى نطػػاؽ الوانبػػات 

، ويفوضػوف مػا التى كمفيـ اهلل بيا ، فى حؽ أنفسيـ والناس الذيف مف حوليـ 
 التـز ليـ بو اهلل إلى اهلل ؟ 

 إننا ننظر ، فنند ، ويا لاسؼ ، عكس ذلؾ تمامًا .      
لقػػػد نامػػػت فػػػى نفوسػػػيـ ميػػػاعر الوانبػػػات الذاتيػػػ  ، التػػػى أذاب أصػػػحاب      

أنفسيـ فػى ضػراـ السػعى إلييػا والنيػوض بيػا ، واسػتيقظت بػداًل  رسوؿ اهلل 
 إلى الوعود التى تكفؿ اهلل ليـ بيا . مف ذلؾ لدييـ مياعر التطم  

يػػػعورًا وتبػػػتاًل وأخاللػػػًا  أف يصػػػطب وا بػػػذؿ العبوديػػػ  هلل  أمػػػرىـ اهلل      
 وسموكًا ، فيردوا عف وانبيـ ىذا بوحالـ السعى إلى إلام  الحكـ اإلسالمى..! 

أف يعرفػػوا النػػاس عمػػى اهلل وأف يبم ػػوىـ كمماتػػو وأحكامػػو ،  وأمػػرىـ اهلل      
لػػػائاًل : " بم ػػػوا عنػػػى ولػػػو آيػػػ  " فتيػػػا موا عػػػف  نايػػػدىـ ذلػػػؾ رسػػػوؿ اهلل و 

 وانبيـ ىذا بيمـو الوصوؿ إلى الحكـ ، ومناوأة مف يصدىـ عف ذلؾ . 
والخالصػػ  .. أنيػػـ لصػػروا كػػؿ التقصػػير فيمػػا طمبػػو اهلل مػػنيـ ،  وانتيػػدوا      

اي اهلل كػػػؿ االنتيػػػاد فيمػػػا ضػػػمنو اهلل ليػػػـ ..! فصػػػدؽ عمػػػييـ لػػػوؿ ابػػػف عطػػػ
السكندرى .. انتيادؾ فيما ُضػمف لػؾ ، وتقصػيرؾ فيمػا ُطمػب منػؾ ، دليػؿ عمػى 
انطماس البصيرة منػؾ .. ىمػا كممتػاف ، خاطػب اهلل بيمػا عبػاده المسػمميف مػف 
خالصػًا هلل ،  خالؿ لرآنو : حققوا فى أنفسكـ أىمي  الحكػـ فػى ا رض عبوديػ  وا 
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اهلل ، أصػعد بكػـ إلػى سػدة القيػادة  وتزكي  نفسي  ومف ثـ أخاللًا زكيػو مػ  عبػاد
 فى ا رض ، وأض  بيف يديكـ مقاليد الحكـ مف حيث ال تحتسبوف . 

ىػاتيف الكممتػيف ، فعكفػوا عمػى  ولد رأينا كيؼ وعى أصحاب رسػوؿ اهلل      
خالصػًا وتزكيػ  وأخاللػًا .. ومػا ىػو إال أف  الوانب الذى ألزميـ بو اهلل عبودي  وا 

الحكـ ، مف حيث ال يحتسبوف .. أنؿ مػف حيػث ال يحتسػبوف ورثيـ اهلل مقاليد 
  !.. 
ثـ خمؼ مف بعدىـ خمؼ ، تنمموا مف حيث ا لفاظ واليعارات ، بمػا يرلػى      

، وتنكبوا مػف حيػث العمػؿ والسػموؾ عػف  بيـ إلى مصاؼ صحاب  رسوؿ اهلل 
عف  ، ثـ نعموا كؿ ىميـ بدالً  ىذا الني  الذى كاف عميو أصحاب رسوؿ اهلل 

ذلؾ فى طرؽ أبواب الحكػـ ، بكػؿ مػا تطػوؿ إليػو أيػدييـ مػف الوسػائؿ التكتيكيػ  
 وا سباب المتنوع  . 

..؟ وأيػف ىػى منػالس " تعػالوا بنػا  أيف ىى ليػالى التبتػؿ بػيف يػدى اهلل      
نؤمف ساع  .." ؟ وأيػف ىػى معػارج التزكيػ  بػالنفس إلػى حيػث اإليثػار بػداًل مػف 

 مػػػف الحقػػػد ، والتضػػػحي  بػػػالحظوظ بػػػداًل مػػػف التضػػػحي  ا ثػػػرة ،  والحػػػب بػػػدالً 
  بالخصػػوـ ؟ وأيػػف ىػػى ِحمػػؽ الػػذكر التػػى كانػػت تػػزداف بوصػػحاب رسػػوؿ اهلل 

 فتورثيـ ا فئدة الرليق  والعيوف الدامع  ..؟ 
.. والتعريػػػؼ بولوىيػػػ  اهلل وعظػػػيـ  أيػػػف ىػػػى منػػػالس التبميػػػغ عػػػف اهلل      

ئييف واليارديف والضاليف ، ومػا أكثػرىـ فػى سمطانو ..؟ أيف ىو البحث عف التا
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كػػػؿ فػػػٍ  وصػػػوب، لمحػػػوار معيػػػـ  واإلنابػػػ  عػػػف ميػػػكالتيـ وتػػػذويب يػػػبياتيـ 
 والصبر فى سبيؿ ذلؾ عمى آذاىـ ..؟ 

أيػػف ىػػو السػػالح ا وؿ فػػى حيػػاة المسػػمـ الربػػانى القػػائـ  عمػػى حػػدود اهلل      
 والرضػػا عػػف اهلل ، ثػػـ وأوامػػره ؟  وىػػؿ إال صػػدؽ التوكػػؿ عمػػى اهلل والثقػػ  بػػاهلل
الػذى لػاؿ فيمػا صػ   االصطباغ فى التعامػؿ مػ  النػاس بػوخالؽ رسػوؿ اهلل 

عنػػو " إنكػػـ لػػف تسػػعوف النػػاس بػػوموالكـ ، فميسػػعيـ مػػنكـ بسػػط الونػػو وحسػػف 
 .    (1)الخمؽ "
إننى أنظر .. وينظر الناس نميعًا معأ ، فال نرى إال انصرافًا عف ىذا كمػو      

يف واليارديف ، تتصيدىـ كػؿ يػوـ يػباؾ اليػيوات وا ىػواي ، أو .. آالؼ التائي
تتربص بيـ نيود الدعاة إلى النار ، و لد تسمحوا بما كاف أولى بالمسػمميف أف 
يتسمحوا بو ، مف حسػف المعيػر وخفػض الننػاح ولػيف النانػب ، والصػبر عمػى 

لنػاىميف مياؽ الرحم  ،  ومخموؼ الصد والرد .. ولساف حاؿ ىؤالي التػائييف وا
يصػػرخ لػػائاًل أال مػػف منقػػذ يخمصػػنا مػػف رؽ أىوائنػػا التػػى تحكمػػت بنػػا ، أو مػػف 
ىػػؤالي المػػاكريف المبيػػريف الػػذيف يحيطػػوف بنػػا ..؟ أيػػف ىػػـ وراًّث يػػريع  اهلل 
ورناؿ الدعوة إلى اهلل ، ينتيموننا مػف عػذاب نفوسػنا ومػف كيػد المتربصػيف بنػا 

 ..؟ 
يرد لائاًل : نحػف فػى يػ ؿ يػا ؿ عػف  ير أف لساف حاؿ بعض المسمميف      

ىذا الذى تدعوننا إليو وتستنندوف بنا مف أنمػو ، إننػا ميػ ولوف عػنكـ باتخػاذ 
                                           

 . ٕٗٔ/ٔ -كتاب العمـ  –المستدرؾ اكـ فى رواه الح  (ٔ
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أسػػباب الوصػػوؿ إلػػى الحكػػـ ولسػػوؼ نتعطػػؼ عمػػيكـ مػػف فػػوؽ كراسػػى الحكػػـ ، 
لنقودكـ إلى الحؽ عندئٍذ كرىًا ، بداًل مف أف نحاوركـ وندعوكـ إليو عف طواعي  

 ورضا ..!
ؿ .. ىذا ما يقولو اليوـ لساف حاؿ ىؤالي المسمميف .. بؿ ىذا ما يقولػو أن     

كثيػػر مػػنيـ بولسػػنتيـ عنػػدما يػػوتى مػػف يػػذكرىـ بتنكػػبيـ عػػف الطريػػؽ ، وىػػذا مػػا 
 لالو لى كثير منيـ فى كثير مف المناسبات . 

ولكػػف .. أال تػػرى يػػا لػػارئى الكػػريـ .. أف ىػػذا االعتػػذار الػػذى يػػوتى بمسػػاف      
و بمساف المقاؿ ، إنما ىو فى الحقيق  تطػاوؿ إلػى تصػحي  الػني  الػذى الحاؿ أ

 لد لضى وأمر بو اهلل ..؟ 
إف المضموف الذى يختفى وراي ىذا االعتذار ، ليس إال لرارًا تصحيحيًا لما      

أمر اهلل بو عباده ولما تعيد ليـ بو ، ثـ لمسموؾ التطبيقى الذى لبى مف خاللػو 
ف ىػػػذا القػػػرار الصػػػحاب  أمػػػر اهلل ول معيػػػد الػػػذى أننػػػزه اهلل ليػػػـ لقػػػاي ذلػػػؾ ، وا 

 التصحيحى لينطؽ لائاًل : 
خير مف سػموؾ ىػذا الطريػؽ الطويػؿ إلػى نيػر ديػف اهلل فػى ا رض وبسػط      

سمطانػو عمى النفوس والبالد ، عف طريؽ دعوة الناس ومحاورتيـ فردًا فػردًا .. 
رض سػمطاف اإلسػالـ عمػى النػاس ، أف نقفز إلى كراسػى  الحكػـ فنتبويىػا ، فنفػ

مف ىناؾ يرع  ومنيانًا ، والحكػـ الػذى سػيحققو اهلل لنػا ، بإتبػاع ىػذا المػني  
الطويؿ ، مف حيث ال يحتسب بوسعنا أف ننالو ا ف بسموؾ  ا سػباب والوسػائؿ 

 التى يسمكيا  يرنا مف حيث ندري ونحتسب ..!
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نيػد خائػب وسػعى ضػائ   ىذه ىى موساة العمؿ اإلسالمى الذى تحوؿ إلى     
، وأخفى عف كثير مف ا ذىاف الحقيق  العمويػ  الميػرل  لإلسػالـ ، ثػـ أبػرز لػو 
صورة زائف  أخرى ما ىو منيػا فػى يػا تبعػث عمػى اإلسػتيحاش والنفػور منػو ، 

 بؿ وربما بعثت عمى االرتياب فى مصدره وحقيقتو . 
  سػيرة رسػوؿ اهلل  ير أنا البد أف نستثنى لمػ  مػف المسػمميف يسػمكوف      

وأصحابو فى سكين  وىدوي ، يبم وف عف اهلل كما كانوا يبم وف ويمقوف بالػدعوة 
إليو فموؿ التائييف واليارديف والفاسقيف فى حوار ليف ميفؽ كما كػانوا يفعمػوف 

نػى  ُعػد  نماعػ  ،  ولد تركوا النتػائ  التػى تكفػؿ ليػـ بيػا اهلل لميػيئتو وحكمتػو .. وا 
لسالكيف فى ىذا الطريؽ وخير القائميف بيذا الوانب ، ولكنيـ مف القمػ  التبميغ أوؿ ا

بحيث ال يسد وف مسدًا ، وربما كػانوا بحانػ  إلػى دعامػ  مػف العمػـ والعممػاي يكونػوف 
 . (1)رفدًا ليـ فى سموكيـ ، وسالحًا إضافيًا أماـ اليبيات وعكر الفمسفات النانح  

ف لبػػؿ الحاكميػػ  .. والػػبعض ا خػػر يقػػوؿ الػػبعض يقػػوؿ إف اإلسػػالـ سػػيعود مػػ     
 سيعود اإلسالـ عف طريؽ تصحي  العقيدة والتربي  النماعي  .. أييما أص ..؟!

مف أيف توتى حاكمي  ىذا الديف فى ا رض إف لـ يوند دعاة يصححوف العقيدة      
 ويؤمنوف إيمانًا صحيحًا وُيبتمػوف فػى ديػنيـ فيصػبروف ويناىػدوف فػى سػبيؿ اهلل 

نعػـ  ،حكـ ديف اهلل فى ا رض .. لضي  واضػح  نػدًا مػا يػوتى الحكػـ مػف السػماي في
 عمى البير .  كؿ يا يوتى مف السماي .. لكف بنيد مف البير فرضو اهلل 

                                           

 د. محمد سعيد البوطى . -النياد  انظر كتاب  (ٔ
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ًْ    : لػػاؿ تعػػالى      ََ وـَْزَرــكم ْمــ ًْ َوَْكَلــْ  َلَ  ـْ ــ ـْ م ُم اُْْــهم باـَْمَصــَ   َل َْ َإَرــل َوَْــ
 .     (1) وَل َـْزضَ 

البد مف أف نبدأ بتصػحي  العقيػدة وتربيػ  نيػؿ عمػى العقيػدة الصػحيح  .. نيػؿ      
 .(2)يبتمى فيصبر عمى البالي كما صبر النيؿ ا وؿ 

 
 

* * * * * 

 

                                           

 . ٗا ي   -سورة محمد   (ٔ

 د. محمد نميؿ زينو . -مف كتاب الفرل  الناني  والطائف  المنصورة   (ٕ
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 ىو ّنصش ثذًُ اىذػٌح ؟

مرؾؼاتم:مم4إذامجاءتماظؿعؾقؿاتماإلهلقةمؼـؼلؿماظـاسمإىلم

ينتيدوف لنيػر ىػذه التعميمػات : المؤمنوف بالتعميمات اإلليي  ويطبقونيا ثـ  األوىل

 فى المنتم  اإلسالمى . 

 مؤمنوف بالتعميمات ويطبقونيا ولكف ال ىـن ليـ بنيرىا .  : اظـاغقة

 مؤمنوف بالتعميمات اإلليي  ولكف ال يطبقونيا وال ينيرونيا .  اظـاظـةم:

 الكافروف .. بالتعميمات اإلليي  .  اظرابعةم:

مظؽؾمضلؿمحؽؿفم:ضلؿمػذهماألضلامموبنيمماهللم

     : يبيف فى محكـ كتابو  وأصحابيـ واهلل  ىـ ا نبياي والرسؿ  صاظؼلؿماألولم:

ََن  لػػػػاؿ تعػػػػالى       ْ َكــــ َل َواْْلَــــلفَل م ِم ََن َبــــ َل اْْ ْم ــــل ْز موفَل َواُْ  َِ ــــ موَن وَلــــلْْ اآل َل
ْؤ َل َل َ  ِم    . (1)ْلَلمدمودَل اُْْهَل َوَور  َل اْْ

َ  اُْ ل َل اُْ  ولاؿ تعالى       *َل  َل ُْ    بَلإَ  إَْأ م موَن وَللْْقَل

                                           

 . ٕٔٔا ي   -سورة التوب   (ٔ
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 (1). 
َنَ  ولاؿ تعالى       َْمَل  مََأر أمُ ِا إـَْ دموَن وَللْلَْ   َووَلهَل إـَْزدَلْم ْ  قـَ    . (2)َو َل

َنَ  ولاؿ تعالى          . (3)َواَلُْ  َاَْْقَ ل أمُ ِا إـَْ دموَن وَللْلَْ   َووَلهَل إـَْزدَلْم
 .   ىى أم  محمد م  التأ ذكره اهلل فيكتابو وىذه ا      

ْز موفَل  ولػػػػاؿ تعػػػػالى       َِ ــــل َل تَــــْأ م موَن وَلــــلْْ  ُ ــــَ  أمُ ــــَا أمْا َلَلــــْ  َْْل ًْ َا ـْ ــــمم  ْ كم
ََن وَللُْْهَل  ْ َك َل َوتـمْؤ َل م ِم َن َب َل اْْ َْ  َ   .  (4)َوتـَ ـْ

وا بالعػدة أو بال مب  عمػى أعػدائيـ سػواي كػان وعدىـ اهلل  :ػذاماظؼلؿم     

 :نعؿ ليـ ال مب  عمى المخالفيف  ب يرىا ، فاهلل 

َم  لػػاؿ تعػػالأ :      َْ ََل اْــَداـَْ ل َوإـَــ َا ََل اْْلَ َــل هَلاُــل َْ َـْ صمــ م  مأمــََْ ل َواُْــبَلإَ  اَ  مــ
َ لدم  ِْ َمم اَل  . (5)إـَقم

ِم  :ولاؿ تعالى        مـمَ ل َلزَلَ لدَلاَل اْْ َِ َْمًم َوََْقْد َأ َـَقْ  َكَل  ًْ ْ َأَلَ  ِ هَلاـُ م
َنَ  َْمًم اَْْ لَل م َ موَن ِ َوهَلُن لمْ َداَل  ْ صم َِ   . (1) اْْ

                                           

 . ٕٔا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٔ

 . ٜ٘ٔا ي   -سورة ا عراؼ   (ٕ

 . ٔٛٔا ي   -سورة ا عراؼ   (ٖ

 . ٓٔٔا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٗ

 .   ٔ٘ا ي   -افر سورة   (٘
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ا نبياي كانوا أصحاب دعوة وكانوا ي مبوف عمػى أعػدائيـ  نيػـ ليسػوا فقػط مػف      
ولػػذلؾ نعػػؿ  وسػػفراي هلل  العبنػػاد والزىنػػاد بػػؿ فػػى الحقيقػػ  مبعوثػػوف مػػف اهلل  

ومف مد يده إلى السػفير باليػر كونػو مػد يػده   نيـ سفراي مف اهلل   نصرىـ مؤكد
 عمػػى كرامػػ  الحكومػػ  .. لػػذا فيػػى تعالبػػو أيػػد العقػػاب .. وىػػؤالي ىػػـ سػػفراي هلل  

  لموسػػى  ولػػذا لػػاؿ اهلل   ومػػف مػػد يػػده إلػػى أحػػدىـ فكونػػو مػػد يػػده إلػػى اهلل  

َب َن هَلاُهم َمَ ر فـَقم َْ َ ل هَلََل فَلْ َب َْ ََُْرر اْا َْب  َْ   ل  ََْزُْهم إـََمبَُك م َأْو  لاؿ   (2)َْهم قـَ

قَـلب َ وـُ َـل    موسى أنت ترسمنى إلى نبار وعنيد وليس معى لػوة .. لػاؿ الحػؽ 
ـل َأََّْـعم  َِ ٍَ َبَْ ـْ َـل َأْو َأْن َإْط َـر ِ قَـلَل ب ََّتَلفَـل هَلاُـِّنَل َ َزكم هَلاـَُ ل ََنَلفم َأْن إـَْع م

  . (3)  َوَأ َ 
فالدعوة أمر اهلل إلى النواب واهلل وعدىـ بال مبػ  ..فيػذا القسػـ يكػوف فػى نميػ       

ا حػػواؿ  البػػًا عمػػى  يػػره ومػػف خػػالفيـ أو حػػاربيـ أو مػػد يػػده إلػػييـ بالسػػوي .. ال 
 ولكف ينتقـ منيـ ..  يتركيـ اهلل 

قمػت ىػذه الوظيفػ  إلػى اهلل نعؿ أمر الدعوة إلػى ا نبيػاي وبعػد خػاتـ النبيػيف انت     
ولكػػف الفػػرؽ أف كػػؿ واحػػد مػػنيـ كػػاف  …ىػػذه ا مػػ  بنميػػ  الوعػػود ونميػػ  العيػػود 

ولكف ىذه ا م  إذا لامت بيػذه الوظيفػ  أعطػاىـ  داعيًا ورسواًل وسفيرًا عف النبى 

                                                                                                                    

 . ٖٚ:  ٔٚا يات  -سورة الصافات  (ٔ

 . ٗٗ،  ٖٗا يتاف  -سورة طو   (ٕ

 . ٙٗ،  ٘ٗا يتاف  -سورة طو  (ٖ
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ما نعؿ ىذه الوظيف   ى أم  لبؿ ا م   المحمدي  ، لكػف كػاف  اهلل ال مب  ، فاهلل 
ودي  والدعوة إلى أنبيائيـ ولذا فإذا احتانت ا م  يػا كػانوا يػذىبوف إلػى عمييـ العب

 أنبيائيـ ويقولوف : 

 …إل  َأر اد م ْ ل  وز   …
 …إل ب ُر اد م ْ ل  وز   …

ومػػف طريػػؽ أنبيػػػائيـ ينصػػروف ، فمػػف تعمػػػـ وتبحػػر ينػػد أنػػػو ال يقػػـو بػػػا مر      
  … أيخاص معدودوفبالمعروؼ والنيى عف المنكر فى ا مـ السابق  إال

ف حوسبوا عمى التقصير ولكػف  اظؼلؿماظـاغك .. يتحصموف عمى النن  بوعماليـ وا 

 لمقسـ ا وؿ .  ليس ليـ الموعود الذى وعده اهلل 

.. الػذيف آمنػوا ولػـ يطبقػوا .. ليػـ الننػاة فػى ا خػرة بعػد يػفاع   اظؼلؿماظـاظىثم

 ا نبياي وليـ الخزى والعار فى الدنيا . 

.. يكػوف ليػـ ال مبػ  فػى الػدنيا إف لػـ يونػد القسػـ ا وؿ .. وتكػوف  اظرابعاظؼلؿم

 ليـ نينـ يـو القيام  . 
ولحمايػػ  القسػػـ الثػػانى .. البػػد مػػف القسػػـ ا وؿ ، وإلخػػراج القسػػـ الثالػػث مػػف      

ا ىػػواي إلػػى ا عمػػاؿ البػػد مػػف القسػػـ ا وؿ ، وإلخػػراج القسػػـ الرابػػ  مػػف الكفػػر إلػػى 
 مف القسـ ا وؿ .اإليماف البد 

نقؿ ىذا القسـ إلػى ىػذه ا مػ   فبسبب ىذا القسـ يكوف النصرة ، ولذا فاهلل       
ووعدىـ بما وعد بو ا نبياي .. ويتض  ذلؾ نميًا فيمػا أخرنػو بػف مانػ  وابػف حبػاف 
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فعرفػت فػى ونيػو أنػو لػد  عف عائي  رضػى اهلل عنيػا لالػت : دخػؿ عمػىن النبػى  
كمنـ أحدًا فمصقت بػالحنرة أسػتم  مػا يقػوؿ فقعػد عمػى المنبػر  حضره يا فتوضو وما

وأثنػػػى عميػػػو ولػػػاؿ : " .. يػػػا أييػػػا النػػػاس إف اهلل يقػػػوؿ لكػػػـ : مػػػروا  فحمػػػد اهلل 
بػػػالمعروؼ وانيػػػوا عػػػف المنكػػػر لبػػػؿ أف تػػػدعوا فػػػال أنيػػػبكـ وتسػػػولونى فػػػال أعطػػػيكـ 

  .(1)ى التر يب  وتستنصرونى فال أنصركـ .. فما زاد عمييف حتى نزؿ . " كذا ف
وىػػػذا يعنػػػى أف العبنػػػاد والزىنػػػاد ال يسػػػتناب ليػػػـ إذا لػػػـ يقومػػػوا بيػػػذه الوظيفػػػ       

فالصحاب  كانوا يفيموف ىػذا ا مػر حتػى أعػدائيـ كػانوا يفيمػوف أف نصػرة الصػحاب  
بػومواؿ  بسبب الدعوة ، وفى التاريه لما كتب سعد بف أبى ولاص إلى سيدنا عمػر

و المدد كتب لو رسال  ىى لػانوف لنصػرة ىػذه ا مػ  .. أمػا بعػد : القادسي  وطمب من

 .(2)فإنى آمرؾ ومف معؾ مف ا نناد بتقوى اهلل عمى كؿ حاؿ .. اله 
كيػؼ رأيػت وبػاؿ ال ػدر  ولما نيا باليرمزاف أسػيرًا وسػولو عمػر بػف الخطػاب      

نػاس اليػـو .. حػيف وعالب  أمر اهلل ؟ لاؿ اليرمزاف لوؿ ال يستطي  أف يقولو أعمػـ ال
يػاكـ فػى الناىميػ  كػاف اهلل  أمره عمر بالكالـ بعد أف ناي أسيرًا فقاؿ يا عمػر : إنػا وا 
خال بيننا وبينكـ ف مبناكـ ، إف لـ يكػف معنػا  وال معكػـ ، فممػا كػاف معكػـ  مبتمونػا . 

  .(3) فقاؿ عمر : إنما  مبتونا فى الناىمي  بانتماعكـ وتفرلنا 
بعى بف عامر إلى رستـ ولاؿ إف اهلل إبتعثنا لنخرج مف يػاي مػف وعندما ذىب ر      

الػه  وعػرض عميػو لبػوؿ اإلسػالـ أو النزيػ  أو  … عبادة العباد إلى عبادة اهلل  
                                           

 . ٗٔٗ/  ٖ -حياة الصحاب    (ٔ

ٕ)   ًً  . ٕٗٙ/  ٕ -لسن  مف كتاب فقو ا نقاًل

 .   ٚٛ/  ٚ –البداي  والنياي    (ٖ
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السيؼ ، ولما سم  رستـ الكالـ لاؿ : أنظر .. حتى نتياور .. فقاؿ ربعى بف عامر 
، فورسؿ رستـ إلى سعد بف أبػى  : إف رسولنا أمرنا أف ال نترؾ عدونا فوؽ ثالث  أياـ

فونػػدوا كػػالـ  أف يرسػػؿ لػػو رسػػوؿ آخػػر فورسػػؿ لػػو الم يػػرة بػػف يػػعب   ولػػاص 
 الم يرة مثؿ كالـ ربعى بف عامر .. 

.. أف ا مػػ  فػػى ذلػػؾ الزمػػاف كػػاف يعرفػػوف وظيفػػتيـ ، وبيػػا كانػػت ليػػـ  املقصتتد     

 ال مب  عمى أعدائيـ . 
مسمـ مػا وظيفتػؾ  ..؟ فمػا يعػرؼ يػا .. ويقػوؿ وفى ىذا الزمف .. لو سولت ال     

 اله .  …التنارة .. الزراع  .. الوظيف  
لمػػا لػػاموا عمػػى وظيفػػ  الػػدعوة  مبػػوا عمػػى الػػبالد .. ال بالعػػدد و  والصػػحاب       

نما بمعيػ  اهلل  ، ولمػا خمػؼ مػف بعػدىـ خمػٌؼ ظنػوا أف حػرب الكفػار يػوتى  العدة وا 

ـَ    يقوؿ  واهلل  بنصرة اهلل  ًْ  َل ََاكم ْمـ َا اُْـبَلإَ  إـَ َا قَـلتَلْم إَل أَإـََ ـل اُْـبَلإَ  اَ  مـ
ُمقَل َ  ِم َا َأُن اَُْْه َ َع اْْ ِم ًْ غَلَْْ ا  َواْبَْ دموا فَل كم َِل  .  (1) اْْكمُعل َل َوَْْ 

 .  يعنى إف بقى التقوى .. يوتى النصر مف اهلل  
لػى إتبػاع أعػدائيـ ، ويريػدوف ال مبػ  انتقؿ المسمموف بالتدري  مف حياة الديف إ     

عمى أعدائيـ م  أف مزانيـ مثؿ مزاج أعدائيـ ، ولباسيـ مثؿ لباسيـ .. فى نميػ  
     .!! …ما يتعمؽ بيئوف الحياة .. ثـ يريدوف ال مب  عمييـ 

 . ؟وكيؼ تكوف ال مب  لمتاب  عمى المتبوع      

                                           

 . ٖٕٔا ي   -سورة التوب    (ٔ
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يقػوؿ :  (1)يػيه يوسػؼ رحمػو اهلل وفى ىذا الزمف نريد مند اإلسالـ .. كاف ال     

ًْ    : يقػوؿ نريد يوك  اإلسالـ ومند اإلسالـ ، واهلل   ْ ـمم َن هَلْن كم َْ ًم اَلْبَْـ َوأَاـْـمم
  . (2)  مْؤ َل َل َ 
 !!!  … ا ف ال يريدوف اإلسالـ .. بؿ يريدوف مند اإلسالـ      
فتتحقػػػؽ العبوديػػ     ولحصػػوؿ منػػد اإلسػػالـ .. ال يػػوتى إال بالدعػػػوة إلػػى اهلل     

يكػػوف معيػػـ ويكػػوف ليػػـ ال مبػػ   وبالعبوديػػ  تػػوتى حيػػاة التقػػوى واإليمػػاف ، فػػاهلل  
 .عمى أعدائيـ 

موظذظؽمالبدمظؾؿلؾؿمعـمادلرورمبأربعمعراحؾم:م

 .   اظدسقةمإىلماهلل (ٔ

 .مهللمةمىىىىىاظعؾقدؼ (2

 ادلعقةماإلهلقةم. (3

م.اء(سؾلماألسداظغؾؾةمواإلضؿدارم)موػلمم:اخلالصةم (4

ل َل   لػػػػػػػاؿ اهلل       َا اُْصـــــــلْلََل ْمـــــــ َِل ًْ َوَب ـــــــْ كم َا  َل َوَبـــــــَد اُْْـــــــهم اُْـــــــبَلإَ  اَ  مـــــــ
 ًْ َْمـــ ـــَ ُ   ك  َِ ًْ َوَْ م ـــْ َل َل ـــْ  قـَ ـــل اْأـــَمْوََْف اُْـــبَلإَ   َل َِ ًْ ََل اَلْ  َل َك ـــَمْوَلَع ُـ م ُْ  ََْ

                                           

 مؤلؼ كتاب حياة الصحاب  .  (ٔ

 . ٜٖٔا ي   -سورة آؿ عمراف   (ٕ
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ـــْ  وـَْزـــ ًْ  َل َْ ُـ م ًْ َوَْ مَ ـــد  َْمـــ ًم اُْـــبَل  اْ َتَرـــر  ًْ أَْ  ـــل  إـَْز مـــدموَاِّنَل ب دَلإـــ َـ م فَل َل َْ دَل َاـــ
ََن  قم ًم اَْْعلأَل ْم َلَلَز  ْ لل  َوَ ْ  َكَعَ  وـَْزَد َاَلَز فَأمْو َِ ََن ِبَل    .(1)إمْر َلكم

الناس يريدوف الخالف  أواًل .. ثـ الديف .. ل العبوديػ  ( .. ولكػف البػد مػف أربػ       
اة إلػػى حيػػاة اإلسػػالـ .. ثػػـ ظيػػور مراحػػؿ .. الػػدعوة .. التربيػػ  .. وىػػى ت ييػػر الحيػػ

كما فعؿ م  بنى إسرائيؿ . فكاف بعض ا نبياي يحب النصر عمى  مف اهلل  النصرة

ـــ م    ا عػػػداي . لػػػاؿ اهلل  ـــَ  َا ـْ ـــل وَلـــلْلَْ   َوأَْا  َ َْ َل ـــْ َ قـَ ـــل َووـَ ـــَمْح وـَ ـْ َـَ  ـــل افْـ َ وـَُ 
 . (2) اَْْعل َلَل َ 

 …تيف ا خيرتيف .. ظيػور النصػرة .. الخالفػ  فا ف المسمموف يريدوف المرحم     
 وأما مرحم  التربي  والدعوة فال يريدوف . 

فػػى سػػوريا فػػى حمػػػاه  ـ .. كنػػت خارنػػًا فػػى سػػبيؿ اهلل  ٜٗ٘ٔوفػػى عػػاـ      
وولتئػػٍذ .. كػػاف انتمػػاع الممػػوؾ والسػػالطيف المسػػمميف .. فػػى مكػػ  المكرمػػ  ، وكػػاف 

مػػاه ، وينػػادى بإلامػػ  الدولػػ  اإلسػػالمي  ىنػػاؾ عػػالـ يحاضػػر فػػى سػػاح  كبيػػرة فػػى ح
الكبرى والخالف  اإلسالمي  ، فقاؿ لػو أحػد الحاضػريف : ولكػف .. ىػذا اليػيه يخالفػؾ 
فػػى ذلػػؾ .. فالتفػػت إلػػىن ا سػػتاذ المحاضػػر ولػػاؿ لػػى : كيػػؼ تخػػالفنى يػػا يػػيه .. 
ذه القضي  واضح  .. وساطع  ولـ يكف ا مر يتحمؿ المنالي  .. وا خذ والػرد فػى ىػ

                                           

 .   ٘٘ا ي   -سورة النور   (ٔ

 . ٜٛا ي   -سورة ا عراؼ   (ٕ
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القضي  اليام  ، فقمت لو : اسم  يا ييه .. أنت تريد خالف  إسػالمي  حقػًا ..؟ لػاؿ 
    :: نعـ وال يؾ .. فقمت لو كالمًا مختصرًا ندًا 

 .. لما وند الديف .. وندت الخالف  ..
 .. ولما ضعؼ الديف .. ضعفت الخالف  ..
 .. ولما ضاع الديف .. ضاعت الخالف  ..

ف نريد الخالف  .. حتى يوند بيا الػديف .. أنػت تقػوؿ بػالعكس .. فقاؿ لى : نح     
 نحف نريد الديف أواًل ثـ تكوف الخالف  ، فعميؾ الػدليؿ ..؟ فقمػت ىػذه ا يػ  الكريمػ 

ًْ ََل اَلْ  َل   ــَمْوَلَع ُـ م ُْ ل َل ََْ  َا اُْصــلْلََل ْمــ َِل ًْ َوَب ــْ كم َا  َل ــَد اُْْــهم اُْــبَلإَ  اَ  مــ َوَب
ــل اْأــَمْوَْ  َِ ًْ َك َْمــ ًم اُْــبَل  اْ َتَرــر  ًْ دَلإــ َـ م َْمــ ــَ ُ   ك  َِ ًْ َوَْ م ــْ َل َل ــْ  قـَ َف اُْــبَلإَ   َل

ــْ لل  َوَ ــْ  َكَعــَ   َِ ََن ِبَل  ًْ أَْ  ــل  إـَْز مــدموَاِّنَل ب إمْرــ َلكم فَل َل َْ ــْ  وـَْزــدَل َاــ ًْ  َل َْ ُـ م َوَْ مَ ــد 
َنَ  ـقم ًم اَْْعلأَل ـ ْم َلَلـَز  و : يػا أخػى ا مػر ييػبو ثػـ لمػت لػ .  (1) وـَْزَد َاَلَز فَأمْو

أنؾ تريد بيتًا كامالً . فقاؿ لؾ المينػدس : أنػت عميػؾ القيػاـ با سػاس والقواعػد 
وا عمدة والندراف ، وأنا ألوـ بوض  السقؼ ، ولكنؾ تقوؿ : ال .. نريد السقؼ 

 أواًل .. مما لد يؤدى لمموت تحت أنقاضو .. 
لامػ  الػديف .. لمػت وكنت فى لبناف ولاؿ عميد الكمي  .. البد       مف النيػاد وا 

لو : ىؿ تسػتطي  أف تعطػى اليػيادة النيائيػ  لمػف ىػو فػى المرحمػ   اإلبتدائيػ  
.؟! لػػاؿ : ال . لمػػت الخالفػػ  .. ىػػى المرحمػػ  النيائيػػ  ، فكػػاف بعػػض الصػػحاب  

                                           

 . ٘٘ا ي   –سورة النور   (ٔ
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ـدم   ليـ  عندىـ ىذا الفكر ، فقاؿ اهلل   َُل ًْ َأْن تـمْع ََُْْ مم ًْ هَلْن تـَـ ـْ مم َُ ْْ َب وا فـََ 
 ًْ َا َأْ َحلَ كم  .(1)ََل اَلْ  َل َوتـمَقط زم

بػػيف لنػػا أنػػو ابتمػػى أىػػؿ الكتػػاب .. الييػػود والنصػػارى .. ، الييػػود  واهلل      
بالماؿ .. والنصارى بالممؾ .. فالييود تركوا حياة الديف اليػت اليـ بػا مواؿ ، و 

 النصارى تركوا حياة الديف الني اليـ بالممؾ .
عالب الييػود بالػذؿ والمسػكن  واليػواف .. وعالػب النصػارى بالب ضػاي واهلل      

 واليحناي إلى يـو القيام  .. 
أكػػػػـر المسػػػػمميف باإلتبػػػػاع والػػػػديف وا وامػػػػر .. وكػػػػوف اهلل يقػػػػوؿ  واهلل      

لممسمميف .. إف تركتـ التعميمات اإلليي  مف أنؿ المػاؿ .. فسػوعذبكـ مػثميـ .. 
ف تػػركتـ التعميمػػات اإل  لييػػ  مػػف أنػػؿ الممػػؾ فسػػوعذبكـ مػػثميـ .. وكثيػػر مػػف وا 

المسمميف اليوـ منيمكيف فى كسب ا مواؿ ، وما فى أيدى المسمميف مف أمػواؿ 
   نعؿ بينيـ اليحناي والب ضاي .. أكثر مما فى أيدى أعدائيـ واهلل 

 !   يقولوف التبميغ لمكفار .. ولكف مف يبمغ ..؟     
دى ولػػت .. فػػنحف نوخػػذ ولػػت المسػػمميف حتػػى المسػػمـ يقػػوؿ .. لػػيس عنػػ     

ويتحصػػموا عمػػى الصػػفات ثػػـ يميػػوا بيػػا بػػيف  يتعممػػوا الػػدعوة ويتصػػموا بػػاهلل 
 2)الناس 

                                           

   . ٕٕا ي   -سورة محمد   (ٔ

باكسػتاف  –بمسند كمي  الطب بمدين  بياوؿ بػور -محاضرة ألقاىا الييه /  أحمد ا نصارى   (ٕ
 ـ . ٜٚٛٔ/ٔٔ/ٜٔ، الخميس الموافؽ 
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 حاىذػٌح عشيق اىؼٌد
،  خوطػػب بػػو نميػػ  ا نبيػػاي عمػػييـ السػػالـ وأمػػ  محمػػد  غظىىاممماظعؾقدؼىىةم:

فقػط ا مػر بػالمعروؼ  وليس مفيـو الػدعوة ىػو، ونظاـ العبودي  ال يقـو إال بالدعوة 
بؿ بذؿ نمي  القػوى وا ولػات وا مػواؿ والتضػحي  إلحيػاي نظػاـ ، والنيى عف المنكر 

 العبودي  . 
اي موا كػؿ أولػاتيـ وأحػواليـ مائػ  فػى المائػ  إلحيػاي  -وا نبياي عمييـ السالـ      

لمائػ  الديف وكذلؾ الصحاب  رضى اهلل عنيـ وىذه ا م  كذلؾ لو انتيدت مائػ  فػى ا
 الديف كمو فى العالـ كمو .  يحيأ اهلل 

وليػاـ ا مػ  عمػى وظيفػ  الػدعوة تصػب  أمػ  لياديػ  .. وعػدـ لياميػا عمػى ىػػذه      
الوظيفػػ  تصػػب  أمػػ  انقياديػػ  .. فعنػػدما تتولػػؼ الػػدعوة تسػػقط ا مػػ  كمػػا فػػى عيػػد 

   .(2) (1)ا موييف 

  ) سمحو اهلل ( :ًّقٌل انشْخ أبٌ احلسٍ اننذًٍ 

خػػرانيـ مػػف نزيػػرة العػػرب إلػػى  بعػػد أف تحػػدث عػػف نعمػػ  اهلل       عمػػى العػػرب وا 
العػػػالـ الفسػػػي  وفػػػى الحيػػػاة القبميػػػ  إلػػػى اإلنسػػػاني  الواسػػػع  التػػػى ييػػػرفوف عمييػػػا 

                                                                                                                    
 

 اي التبميغ والدعوة بباكستاف ( .مختصر مف بياف لمييه أحمد ا نصارى ل مف عمم  (ٔ

 تاريه السقوط لنتعمـ كيؼ نقـو ؟ حتمي  دراس    (ٕ
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وأصػػبحوا بفضػػؿ ىػػذا التطػػور العظػػيـ الػػذى فنػػو العػػرب والمممكػػ   : ويونيونيػػا يقػػوؿ
ـ كمػو يقولػوف بكػؿ صػراح  ووضػوح .. الفارسي  العظيمػ  والمممكػ  الروميػ  بػؿ العػال

اهلل ابتعثنػػا ليخػػرج بنػػا مػػف يػػاي مػػف عبػػادة العبػػاد إلػػى عبػػادة اهلل وحػػده ومػػف ضػػيؽ 
الدنيا إلى سعتيا ومف نور ا دياف إلى عدؿ اإلسالـ .. وبقيت ىػذه القيػادة اليػامم  
 الكامم  مدة طويم  والناس ال يفكروف فػى ثػورة عمييػا وفػى  الػتخمص منيػا كمػا ىػى
عادة المفتػوحيف وا مػـ الم موبػ  عمػى أمرىػا فػى كػؿ عيػد  ف صػمتيـ بيػذه القيػادة 
صم  المفتوح بالفات  أو المحكـو بالحاكـ أو الرليؽ بالسيد إنمػا ىػى صػم  المتمػديف 
بالمتديف أو المؤمف بالمؤمف وعمى ا كثر أنيا صم  التاب  بالمتبوع الػذى سػبقو إلػى 

وة والتفػانى فػى سػبيميا .. فػاعترفوا ليػـ بالفضػؿ ، وىػذه معرف  الحؽ واإليماف بالػدع
وىػػى  (1) ىػػى القيػػادة التػػى ىيوتيػػا البعثػػ  المحمديػػ  والتػػى أعمنتيػػا سػػورة اإلسػػراي 

                                           

رحمػ  اهلل عميػو : لعػؿ مػا تػوحى بػو  –ييه ا زىر اليريؼ سػابقًا  –لييه ناد الحؽ يقوؿ ا  (ٔ
لػػػد أذف بت ييػػػر القيػػػادة  المتمثمػػػ  فػػػى الرسػػػؿ بعػػػد أف ظمػػػت  مسػػػيرة اإلسػػػراي والمعػػػراج أف اهلل 

الرساالت مف اهلل تعالى تتاب  فى بنى إسرائيؿ الػذيف عبثػوا بالمبػادئ وباعوىػا بػثمٍف بخػس وحرفػوا 
ــلنَل َداومَد  ويػػوىوا معالمػػو ، لػػاؿ تعػػالىالػػديف  َُ َْ َبَْــر َل ــْ  وَــِّنَل هَلْأــ ائ  ْمزَلــَ  اُْــبَلإَ  َكَعــ موا  َل

َا إـَْزَمدمونَ  َْا وََكلام َل َبَص َُر اْو َل َ ْ مَيَ َاَلَز  َل ( وحكػـ اهلل  ٛٚا يػ   –ل سورة المائػدة   َوبَل 

 ثػػػػاـعمػػػػييـ بالذلػػػػ  وبػػػػايوا ب ضػػػػٍب مػػػػف اهلل لمػػػػا ارتكبػػػػوا مػػػػف آ  ُْــــام ًم اْب  َوضمــــ َلَوْ  َبَْــــْ  َل
ََن  ْمـــ َا َإْكعمـــ موَن وآإَـــل َل اُْْـــهَل َوإـَْقمـم ًْ َكـــلام ـــَ  اُْْـــهَل َاَلـــَز وَلـــأَاـُ م ُموا وَلَ َرـــَب  َل ـــَكَ ام َووَـــل ُْ َِ َواْْ

َا إـَْزمَـدمونَ  َْا وََكـلام َل َبَصـ ( ، ومػف ثػـ  ٔٙا يػ   –ل  سػورة البقػرة  اُْ  َل  َ  وَلَ ْ َل اْلَْ   َاَلَز  َل
فقد انتيكت المبادئ السامي  التى ناي بيا أولئؾ الرسػؿ ويػوىت معالميػا فمػـ تعػد صػالح  لقيػادة 

 =العالـ ، كما أف حاممى ىذه المبادئ فقدوا الصالحي  بعد إذ عاثوا 
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القيػػادة التػػى ينػػب أف يحػػرص عمييػػا العػػرب أيػػد الحػػرص ويعضػػوا عمييػػا بالنوانػػذ 
اي وال ينوز ليػـ فػى ويسعوا إلييا بكؿ ما أوتوا مف مواىب ويتواصى بيا ا باي وا بن

يريع  العقؿ والديف وال يرة أف يتخموا عنيا فػى زمػف مػف ا زمػاف ففييػا عػوض عػف 
كػػػؿ ليػػػادة وىػػى تسػػيطر عمػػى القمػػػوب وا رواح أكثػػػر مػػف سػػيطرتيا عمػػى ا نسػػاـ 

 .   وا يباح
إف الطريؽ إلى ىذه القيادة صورة ميسورة لمعرب وىى الطريؽ التػى نربوىػا فػى      

 ا وؿ . عيدىـ 
اإلخػػالص لمػػدعوة اإلسػػالمي  واحتضػػانيا والتفػػانى فػػى سػػبيميا وتفضػػيؿ مػػني       

 الحياة اإلسالمى عمى نمي  مناى  الحياة . 
رادة لنيػؿ ىػذه القيػادة تخضػ  ليػـ ا مػـ اإلسػالمي  فػى       وبذلؾ مػف  يػر لصػد وا 

نالليـ وتقميدىـ .   أنحاي العالـ وتتيالؾ عمى حبيـ وا 

                                                                                                                    

فى ا رض فسادًا ولتموا ا نبياي ، وكاف البد مف انتزاع القيادة مػنيـ واسػنادىا إلػى لػوـٍ آخػريف = 
 ألـو وألدر عمى حمؿ ىذه ا مان  . 

لانبيػػاي والمرسػػميف فػػى بيػػت المقػػدس ليمػػ  اإلسػػراي إعػػالـ لمنػػاس كافػػ   فإمامػػ  الرسػػوؿ      
اُْْــهم    بػػالتحوؿ وانتقػػاؿ الرسػػال  مػػف فػػرع اسػػحاؽ إلػػى فػػرع إسػػماعيؿ أبػػى العػػرب ونػػد النبػػى 

ْم  َلَأـــلََْمهم  ًم َحْ ـــقم ََيَْزـــ مقػػػاؿ بعنػػػواف إيمػػػايات  - ٕٗٔـ ، مػػػف ا يػػػ ل سػػػورة ا نعػػػا  أَْبَْـــ
يحايات مف اإلسراي والمعراج نير بمنم  ا زىر اليريؼ ( .   وا 

نسػػػاني  تعاليمػػػػو          وكانػػػت صػػػالة ا نبيػػػاي خمفػػػػو إيػػػذانًا بعمػػػـو رسػػػالتو وخمػػػػود إمامتػػػو وا 
امتػو ووصػؼ إل وصالحيتيا عمى المكاف والزماف ، وأفػادت ىػذه الصػورة تعيػيف يخصػي  النبػى 

وليادتو وتحديػد مكانػ  ا مػ  التػى بعػث فييػا وآمنػت بػو وبيػاف رسػالتيا ودورىػا الػذى سػتمثمو فػى 
 ( .   السيرة النبوي   بى الحسف الندوىالعالـ مف بيف يعوب ا مـ . ل 
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تنفت  ليـ أبواب نديدة ومياديف نديدة فػى ميػارؽ ا رض وم اربيػا الميػاديف  وبذلؾ     
التى استعصت عمى  زاة ال رب ومستعمريو وثارت عميو وتدخؿ أمـ نديدة فى اإلسالـ أمـ 
فتيو فى مواىبيا ولواىا وذخائرىا أمـ تستطي  أف تعارض أوروبا فى مػدنيتيا وعموميػا إذا 

 . نديدًا وروحًا نديدًا ورسال  نديدة  وندت إيمانًا نديدًا وديناً 
إلى متػى أييػا العػرب تصػرفوف لػواكـ النبػارة التػى فتحػتـ بيػا العػالـ القػديـ فػى      

لػػى متػػى ينحصػػر ىػػذا السػػيؿ اليػػـر الػػذى نػػرؼ بػػا مس  ميػػاديف ضػػيق  محػػدودة وا 
 بالمدنيات والحكومات فى حدود ىذا الوادى الضيؽ . 

نسانى الفسي  الذى اختاركـ اهلل لقيادتو وانتبػاكـ ليدايتػو وكانػت واليكـ ىذا العالـ اإل      
البعثػػ  المحمديػػ  فاتحػػو ىػػذا العيػػد النديػػد فػػى تػػاريه أمػػتكـ وفػػى تػػاريه العػػالـ نميعػػًا .. 

    ..فاحتضنوا ىػذه الػدعوة اإلسػالمي  مػف نديػد .. وتفػانوا فػى سػبيميا .. وناىػدوا فييػا 

َْلدموا ََل اُْْهَل َحُ  لَل  ًْ َوَلل ََ اْلَمَ لكم ْم َل    . (1) (2)  َ لدَل
***** 

 
 

                                           

 .   ٛٚا ي   -سورة الح   (ٔ

 انظر كتاب ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف لمندوي. (ٕ
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 اىذاػَ ئىل اهلل ٍإيذ ٍِ اهلل 
كونػػو  ، فالػػذى يعادينػػا..  عنػػدما نقػػـو بالػػدعوة نكػػوف مؤيػػديف مػػف اهلل      

 .   يعادى اهلل 

فَـَدَبل َ وُـهم َأِّن    ( دعػوة   نيػار –ليػؿ ل  لاـ عمى مراد اهلل   نوح      
َِل َ َ ْ ْمَِه فَ   َ َُ  م ـْ َل َُل  َل ل َِ ُُ ََاَه اْ ْ  ِ فـََعَمْ َ ل أَوـْ  .    (1)لاـَْمصَل

 استناب دعايه ، والفاي لمتعقيب والسرع  .  فاهلل       
ىػالؾ لػاروف  وموسى       ونناة اهلل لو ، وا  راؽ فرعوف عميػو المعنػ  ، وا 
  .. 

و أمػػرىـ عنػػدما أتػػى موسػػى لومػػ :لػػاؿ رضػػأ اهلل عنيمػػاعػػف ابػػف عبػػاس      
بالزكػاة فنمعيػـ لػػاروف فقػاؿ ليػػـ نػايكـ بالصػالة ونػػايكـ بويػياي فتحممتموىػػا 
فتحمموا أف تعطوه أموالكـ ، فقالوا : ال نتحمؿ أف نعطيو أموالنا فما تػرى ، فقػاؿ 
: ليـ أرى أف أرسؿ إلى ب ى بنى إسرائيؿ فنرسميا إليو فترميو بونػو أرادىػا عمػى 

اهلل ا رض أف تطيعو فقاؿ موسى لػارض  عمييـ فومر نفسيا فدعا موسى 
خذييـ فوخذتيـ إلػى أعقػابيـ فنعمػوا يقولػوف يػا موسػى .. يػا موسػى ، ثػـ لػاؿ 
لارض خذييـ فوخذتيـ إلى ركبيـ فنعموا يقولػوف يػا موسػى .. يػا موسػى ، ثػـ 
لاؿ لارض خذييـ فوخذتيـ إلى أعناليـ فنعموا يقولوف يا موسى .. يػا موسػى 

                                           

 . ٔٔ،  ٓٔا يتاف  -سورة القمر  (ٔ
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سػولؾ عبػادى  يـ فوخذتيـ ف يبتيـ فووحى اهلل إلى موسػى فقاؿ لارض خذي
 وتضرعوا إليؾ فمػـ تنػبيـ وعزتػى لػو أنيػـ دعػونى  نبػتيـ لػاؿ ابػف عبػاس 

ـــْعَ ل وَلـــهَل َووَلـــَدا َلََل اَلْ  َ     :وذلػػػؾ لػػػوؿ اهلل  َُ خسػػػؼ بػػػو إلػػػى    (1) َفَو

 .  (2)ا رض السفمى 
بػػراىيـ       فػػى النػػار فػػالقرآف الكػػريـ مميػػا لػػو وحفظػػو  : وتوييػػد اهلل  وا 

 .  لانبياي  بتوييد اهلل 
، لػاؿ اليرمػزاف حػيف  فعندما نقػـو عمػى الػدعوة نكػوف مؤيػديف مػف اهلل      

ياكـ معير العػرب مػا خمػى اهلل بيننػا  أمره عمر بالكالـ بعد أف ناي أسيرًا : إنا وا 
 .  (3)لـ يكف بكـ   يداف وبينكـ كنا ن صبكـ ونقتمكـ ونفعؿ ، فمما كاف اهلل معكـ 

وفى رواي  ابف سعد لاؿ عمر لميرمزاف ..كيػؼ رأيػت صػني  اهلل بكػـ ؟ لػاؿ      
يا معير العرب كنتـ وأنػتـ عمػى  يػر ديػف نسػتعبدكـ ونقػتمكـ وكنػتـ أسػوأ ا مػـ 

 .  (4) عندنا حااًل فمما كاف اهلل معكـ لـ يكف  حٍد باهلل طال  
لقدسى : " مف عادى لى وليًا فقػد آذنتػو  بػالحرب فى الحديث ا لاؿ اهلل      

 تقؼ بنوار الواحد نؿ ناللو يمدؾ بقدرتو ولوتو وعزتو .  (5)" رواه البخارى . 

                                           

 .   ٔٛا ي   -سورة القصص  (ٔ

 . ٛٓٗ/  ٕ -مستدرؾ الحاكـ  (ٕ

 . ٔٛ/  ٕ -ريه اإلسالـ ، لمذىبى تا (ٖ

 .  ٚٔٔ/  ٕ –المرن  السابؽ  (ٗ

 باب المناىدة . -رياض الصالحيف  (٘
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: " ُرب أيػػعث أ بػػر مػػدفوع  لػػاؿ ، لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  وعػػف أبػػى ىريػػرة      
 .  (1) با بواب لو ألسـ عمى اهلل  بره " رواه مسمـ 

وصػفيـ يزدنػرد لممػؾ الصػيف فقػاؿ ىػؤالي القػـو :   " لػو  لما الصحاب       
 .  (4)" ل رواه ابف نرير فى تاريخو ((3)النباؿ ليدوىا  (2) يحاولوف
 الر ب  اليديدة ليداي  النػاس  فى لموب الصحاب   لما رأى ربنا      

 أي ؿ معيـ فى الدعوة ل الذئاب ، الضب ، الينر ، النف ، اليواتؼ .. ( 
ياتيـ يػديدة نػدًا .. ولكػف نيػدىـ  لػوى نػدًا.. تعنػز البيػري  أف تقػدـ ح     

مثميـ .. فمف ا ف يترؾ بناتو مثؿ الصديؽ يترؾ بناتو وابنو كػافر وأبػوه ضػرير 
م  المسمـ عمى الدعوة  اختار ىذه ا م  ليذا المقصد ونصرة اهلل  . فاهلل 

 .. عمى الحرص ليداي  الناس . 
لمعبػد حتػى ال يتػوثر بمػف حولػو  يرييػا اهلل  امػ  مػف اهلل التوييد .. كر      

 يعنى طريقؾ صحي  . 
يفػػرح بقبػػوؿ  النصػػرة .. لبػػوؿ النػػاس لمػػدعوة ولػػذلؾ كػػاف النبػػى الكػػريـ      

 يػكرًا هلل  دعوتو أكثر مف انتصػاره فممػا أسػممت ىمػداف سػند رسػوؿ اهلل 
 .   ادىـ م  النبى  .. فالنصر .. لبوؿ ا عداي لمحؽ .. والفت  .. ني

                                           

 المسمميف والفقراي والخامميف .  باب فضؿ ضعف  -المرن  السابؽ  (ٔ

 أى يريدوف .  (ٕ

 .  أى ليدوميا (ٖ

 . ٘ٓٚ/  ٖ -باب التوييدات ال يبي   -انظر حياة الصحاب   (ٗ
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تتونػػو إلػػيكـ إذا أنػػتـ  نصػػرة اهلل   -رحمػػو اهلل  -يقػػوؿ اليػػيه إليػػاس      
 .  تحممتـ المياؽ فى سبيؿ اهلل 

 
 
 
 
 

***** 

 
 
 

 ئميبُ اجلنذ عجيو اىنصش

َنَ   لاؿ تعالى :       َْمًم اَْْ لَل م  . (1)َوهَلُن لمْ َداَل 

                                           

 . ٖٚٔا ي   -سورة الصافات  (ٔ
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إذا أمنر أميرًا عمى نيش  لاؿ ، كاف النبى  ه أخرج اإلماـ مسمـ ، عف بريد     
 .  (1)أو سري  أوصاه فى خاصتو بتقوى اهلل ومف معو مف المسمميف خيرًا 

ومػف معػو مػف ا ننػاد  إلى سعد بف أبى ولػاص  وكتب عمر بف الخطاب      
 ..  أما بعد : فإنى آمرؾ ومف معؾ مف ا نناد بتقوى اهلل عمى كؿ حاؿ ، فػإف تقػوى
اهلل أفضؿ العدة عمى العدو وألوى المكيدة فى الحرب وآمرؾ ومف معؾ أف تكوف أيد 
احتراسًا مف المعاصى منكـ مف عدوكـ ، فإف ذنوب النيش أخوؼ عمييـ مف عدوىـ 
نما ينصر المسمموف بمعصي  عدوىـ هلل ، ولوال ذلؾ لـ تكف لنا بيـ لوة  ف عددنا  وا 

فإف إسػتوينا فػى المعصػي  كػاف ليػـ الفضػؿ عمينػا ليس كعددىـ  وال عدتنا كعدتيـ ، 
ال ننصر عمييـ بفضمنا ، لـ ن مبيـ بقوتنا ، فاعمموا أف عميكـ فى سػيركـ  فى القوة وا 

يعممػوف مػا تفعمػوف فاسػتحيوا مػنيـ وال تعممػوا بمعاصػى اهلل وأنػتـ  حفظ  مف اهلل 
ب لػـو ُسػمط عمػييـ ، وال تقولوا عدونا يٌر منا فمف يسػمط عمينػا فػر  فى سبيؿ اهلل 

يػػٌر مػػنيـ كمػػا سػػمط عمػػى بنػػى إسػػرائيؿ لمػػا عممػػوا بمسػػاخط اهلل كفػػار المنػػوس ، 
العػػوف عمػػى أنفسػػكـ كمػػا  فناسػػوا خػػالؿ الػػديار وكػػاف وعػػدًا مفعػػوال ، سػػموا اهلل  

 . (2)تسولونو النصر عمى عدوكـ ، أسوؿ اهلل ذلؾ لنا ولكـ 
 : لما أبطو عمى عمر بػف  وأخرج بف عبد الحكـ عف زيد بف أسمـ لاؿ     

 :  فت  مصر كتب إلى عمرو بف العاص  الخطاب 
أما بعد فقد عنبت إلبطائكـ عػف فػت  مصػر تقػاتمونيـ منػذ سػنيف ومػازاؿ .. إال      

ف اهلل  ال ينصػر لومػًا إال بصػدؽ  لما أحدثتـ وأحببتـ مف الػدنيا مػا أحػب عػدوكـ وا 

                                           

 . ٓ٘ٔٔ/  ٕ –باب الكتاب إلى الكفار ودعائيـ إلى اإلسالـ  –ميكاة المصابي   (ٔ

 . ٕٗٙ/  ٕ –نقاًل مف كتاب فقو السن   -البداي  والنياي  البف كثير  (ٕ
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أعممت أف الرنؿ منيـ بمقاـ ألؼ رنػؿ عمػى نياتيـ ولد كنت ونيت إليؾ أربع  نفر و 
مػػا أعػػرؼ إال أف يكػػوف  يػػرىـ مػػا  يػػر  يػػرىـ فػػإذا آتػػاؾ كتػػابى ىػػذا فاخطػػب النػػاس 
وحضيـ عمى لتاؿ عػػدوىـ ور ػبيـ فػى الصػبر والنيػ  ولػدـ أولئػؾ النفػر ا ربعػ  فػى 
صدور الناس وأمر الناس أف يكوف ليـ صدم  رنؿ واحد وليكف ذلؾ عند الزواؿ يـو 
النمع  فإنيا ساع  تنزؿ فييا الرحم  وولت اإلناب  وليع  الناس إلػى اهلل وليسػولوه 

 النصر عمى عدوىـ . 
فمما أتى عمرو الكتاب نم  الناس ولرأ عمييـ ثـ دعا أولئؾ النفر فقدميـ أمػاـ      

الناس وأمر الناس أف يتطيروا ويصموا ركعتيف ثػـ ير بػوف إلػى اهلل ويسػولوف النصػر 
 هلل عمييـ . ففت  ا

وفى رواي  أخرى : أف عمرو بف العاص لما أبطو عميو فت  مصر كتب إلى عمػر بػف 
أف يستمده فومده عمر بوربع  آالؼ رنؿ عمى كؿ ألػؼ رنػؿ رنػؿ وكتػب  الخطاب 

أنى لد أمددتؾ بوربع  آالؼ رنؿ عمى كػؿ ألػؼ رنػؿ مػنيـ  إليو عمر بف الخطاب 
المقداد بف ا سود .. عبادة بف الصػامت  . . ـ  . الزبير بف العوا:ل رنؿ مقاـ ا لؼ

 (مسمم  بف مخمد . 
 .  (1)وأعمـ أف معؾ إثنى عير ألؼ وال ي مب إثنا عير ألؼ مف لم       
وعندما كاف المسمموف يحاصػروف الػرـو فػى مصػر أرسػؿ المقػولس إلػى عمػرو      

سػكر المسػمميف بف العاص رساًل يفاوضونو عمى الصم  فحبس عمػرو الرسػؿ فػى مع
وم  الناس وم  بعضػيـ الػبعض وعػاد الرسػؿ  ليروا بوعينيـ حال  الننود م  اهلل 

                                           

 .    ٜٔٙ/  ٖ -صحاب  حياة ال (ٔ
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إلػى المقػولس فقػػالوا لػو : لقػػد رأينػا لومػػًا : المػوت أحػػب إلػييـ مػػف الحيػاة والتواضػػ  
أحب إلييـ مػف الرفعػ  ، لػيس ليػـ ر بػ  فػى الػدنيا وال نيمػ  ومػا يعػرؼ لػادتيـ مػف 

ذا حضػػػرت الصػػػ الة لػػػـ يتخمػػػؼ مػػػنيـ أحػػػد وي سػػػموف أطػػػرافيـ بالمػػػاي ننػػػودىـ وا 
ويخيعوف فى الصالة فمما سم  المقولس مقػالتيـ لػاؿ : ىػؤالي لػو اسػتقبموا النبػاؿ 

  زالوىا وما مثميـ ي مب مف لم . 
وأخػػرج أحمػػد بػػف مػػرواف بػػف المػػالكى فػػى المنالسػػ  عػػف أبػػى إسػػحاؽ لػػاؿ كػػاف      

فػػواؽ نالػػ  عنػػد المقػػاي فقػػاؿ ىرلػػؿ لمػػرـو  ال يثبػػت ليػػـ العػػدو أصػػحاب رسػػوؿ اهلل 
وىو فى إنطاكي  حيف نايوه منيػزميف أمػاـ المسػمميف ويمكػـ ؟ أخبرونػى عػف ىػؤالي 
الذيف يقاتمونكـ. أليسوا بيرًا مثمكـ ؟ لالوا : نعـ . لاؿ : أفونتـ أكثر أـ ىـ ؟ فقالوا : 

نيزمػوف ؟ فقػاؿ لػو بؿ نحف أكثر منيـ أضعافًا فى كؿ موطف .    فقاؿ : فما بػالكـ ت
يػػػيه مػػػف عظمػػػائيـ : نحػػػف ننيػػػـز وىػػػـ ينتصػػػروف مػػػف أنػػػؿ أنيػػػـ يقومػػػوف الميػػػؿ 
ويصػػوموف النيػػار ، ويوفػػوف بالعيػػد ، ويػػومروف بػػالمعروؼ ، وينيػػوف عػػف المنكػػر 
ويتناصفوف بينيـ .. ومف أنؿ أنا نيرب الخمػر ، ونزنػى ، ونركػب الحػراـ ، ونػنقض 

سػػخط ، وننيػػى عمػػا يرضػػى اهلل ، ونفسػػد فػػى العيػػد ، ون صػػب ، ونظمػػـ ، ونػػومر بال
 . (1)ا رض فقاؿ . أنت صدلتنى 

وعػػف أبػػى الزىػػراي القيػػيرى عػػف رنػػؿ مػػف بنػػى ليػػير لػػاؿ لمػػا خػػرج ىرلػػؿ نحػػو      
القسػػطنطيني  لحقػػو رنػػؿ مػػف الػػرـو كػػاف أسػػيرًا فػػى أيػػدى المسػػمميف فوفمػػت ، فقػػاؿ 

فرسػاف بالنيػار ورىبػاف بالميػؿ أخبرنى عف ىؤالي القـو فقاؿ أحدثؾ كونؾ تنظر إلػييـ 

                                           

 . ٕٓٚ/  ٖ -حياة الصحاب   (ٔ
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ما يوكموف فى ذمتيـ إال بػثمف وال يػدخموف إال بسػالـ يقفػوف عمػى مػف حػاربيـ حتػى 
 . (1)يوتوا عميو فقاؿ : لئف كنت صدلتنى ليرثف ما تحت لدمى ىاتيف 

 .  (2)ولاؿ رستـ عندما سم  وصفيـ أكؿ كبدى عمر      
س بصػفتيـ .. لػئف كنػت صػدلتنى لػبطف ولاؿ القبقالر : عندما أخبرتو النواسػي     

ا رض خيٌر  مف لقاي ىػؤالي عمػى ظيرىػا ولػوددت أف حظػى مػف اهلل أف يخمػى بينػى 
 . (3)وبينيـ فال ينصرنى عمييـ وال ينصرىـ عمىًّ  

 

***** 
 األفــــشاح

مـم:ىىىأصراحمادلؤعـق(م1

 : اىفشح ثنصش اهلل  -أ        
                                           

 . ٗٓٚ/  ٖ -حياة الصحاب   (ٔ

 .  ٗٓٚ/  ٖ –المرن  السابؽ  (ٕ

 . ٖٓٚ/  ٖ –المرن  السابؽ  (ٖ
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َ لَل     لاؿ اهلل         َْ ُم َوإـَ ََن ِ وَلَ ْصـ َل اُْْـهَل إـَْ صمـ م َ ـْ  َإَرـل ْؤ َل م ِم َب إـَْع َحم اْْ
ًم  ََ اَْْززَلإزم اُْ حَل   . (1)َوْم

 اىفشح ثفضو اهلل ًسمحزو: _ة      

ُــل    لػػاؿ اهلل       ــِ  اَل ََ َا ـْ ــ ْم َا  ــ ْْ َـْعَ حم َمَلــهَل فَ َلــَبَلَز فـَ ِْ َْل اُْْــهَل َووَلَ  ْْ وَلَعْرــ قمــ
َنَ  زم َِ  .(2) (ٕل   ََيْ

مارم:ىىأصىراحماظؽػ(م2

 : ( فشح قبسًَّاىفشح ثبدلبه : )  _أ      

ـَ    :لاؿ تعالى       َم  َل ًْ َواتـَ ـْ َـل َْمَل  مََأـر فـَ َـ َـر َبَْـْ  َل ْ  قـَـ هَلُن َقل موَن َكلَن  َل
ََل هَلْا قَـلَل َْـهم قَـ  َُ َـهم َْمَـ مـَُم وَللْْزمْصـَ اَل أمو َل اْْقمـ َنَل َ ل هَلُن َ َعل َل َْ مـهم   ب تـَْعـ َْح اْْكم م

  َ  . (3)هَلُن اَُْْه ب  مَلَب اَْْع َلحَل

 اىفشح ثبحليبح اىذّيب : ة ـ      
                                           

 . ٘،  ٗا يتاف  -سورة الرـو  (ٔ

 . ٛ٘ا ي   -( سورة يونس ٕل
 . ٛ٘ا ي   -سورة يونس  (ٕ

 . ٙٚا ي   -سورة القصص  (ٖ
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ـَ ََل    هَلب  : لاؿ تعػالى       َم اْـَداـَْ ل ََل اآلاَل َا وَللْْلَ َـلََل اْـَداـَْ ل َوَ ـل اْْلَ َـل ـ َوَف َلحم
 . (1) َ َمل ِ 

مأصىراحمادلـاصؼنيم:(مم3

 رتك اخلشًط : فشح ث _أ       

َا َأْن   لػػاؿ اهلل       ــ َلَل اُْْــهَل وََك َلْم ــ ــ َف َ أم ًْ اَل َْل َْقَزــدَل ََن  َل ــ َوُْعم ِم َفــ َلَح اْْ
ْْ اَــل م  َا ب تـَْ عَلــ موا ََل اْْلَــ   قمــ َْل اُْْــهَل َوقَــلْم ًْ ََل َأــ َل  ــ َل َُل ًْ َوأَاـْعم ََاَْلَل ــدموا وَلــَأْ  َْل َيمَل

َد َح لا  ََْْ َكلامَ  َِ ًَ َأ ََن َلَ ُ   . (2)ا إـَْعَق م

 فشح ثغري احلق : ة ـ       

ًْ   لػػاؿ اهلل       ْ ــمم ـَـل كم ََن ََل اَلْ  َل وَلَ ــْ َل اْْلَــ   َو َل ــ ًْ تـَْعَ حم ْ ــمم ـَـل كم ًْ  َل ــ َاَلكم
ََن   .  (3)ََتَْ حم

 
 

                                           

 . ٕٙا ي   -الرعد سورة  (ٔ

 ٔٛا ي   -سورة التوب  .  ٛٚا ي   -سورة الح   (ٕ

 . ٘ٚا ي   -سورة  افر  (ٖ
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***** 
 
 
 
 
 
 

 االثزــالء
 عشيق اىذػبح ئىل اهلل 

ــل هَلاُــل  :  لػػاؿ اهلل       َم  َاَْْقَ  ــل َزَْْ  َِ ــْ  امْطَعــَا أَْ َرــلَج اـَْ َمَل ــهَل َف ــلَن  َل َُ ْا الَل
 .  (1) ََّل زل  َوصَل ا  

                                           

 . ٕا ي   -سورة اإلنساف  (ٔ
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ـْ َُ قَـدَلإِ  ِ     :ولاؿ اهلل       َِ   ْ ـ ََ َبَْر كم ْْزم َوْم ِم ََل اْْ تـََ لَ َك اُْبَل  وَلَ دَل
ـــــ م  َُ ًْ َأْح ـــــ ًْ أََإكم ََكم ْمـــــ ََْ  َواْْلََ ـــــلََ َلَ  ـْ ـــــ َِ ََ اَْْززَلإـــــزم  اُْــــبَل  َاَْـــــَ  اْْ ـــــ ـــــ   َوْم َِ َب

َ م   .  (1)اَْْ عم

ًْ  :  ولػػػاؿ اهلل       ـــ ًْ أَإـَ م ْم ََ ْمـــ ـَــل َلَ  ـْ َْ ـــا   ـــل َ ـــل َبَْـــر اَلْ  َل نَلإَ  هَلاُـــل َلَزَْْ 
   َِ َُ م َب  .        (2)  َأْح

  :مضدماضؿضتمحؽؿؿفمصاهللم

حكوميف ، والمحكػوميف أف يبتمى الرسؿ بومميـ ، وا مـ برسػميـ ، والحكػاـ بػالم     
بالحكاـ ، والقوى بالضعيؼ ، والضعيؼ بالقوى ، وال نػى بػالفقير ، والفقيػر بػال نى ، 
والصػػػحي  بصػػػحتو ، والمػػػريض بمرضػػػو ، والػػػزارع بمزرعتػػػو ، والتػػػانر بتنارتػػػو ، 

لػاؿ :  والصان  بصناعتو .. الػه . فالكػؿ مبتمػى كػٌؿ عمػى لػدر دينػو . فعػف سػعد 
الناس أيد بػاليًا ؟ لػاؿ : " ا نبيػاي ثػـ ا مثػؿ فا مثػؿ ، يبتمػى : أى  ُسئؿ النبى 

ف كاف فى دينو رلو  الرنؿ عمى حسب دينو ، فإف كاف صمبًا فى دينو ايتد بالؤه ، وا 
رواه الترمػذى فػى  ذنػب " ىوف  عميو ، فمازاؿ كذلؾ حتػى يميػى عمػى ا رض مالػو 

 . (3)حديث حسف  الزىد ، وابف مان  ، والدارمى ، ولاؿ الترمذى ىذا
: " إف عظػـ النػزاي مػ  عظػـ الػبالي ،  لاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل   وعف أنس      

إذا أحػػب لومػػًا ابػػتالىـ فمػػف رضػػى فمػػو الرضػػا ومػػف سػػخط فمػػو السػػخط "   وأف اهلل 
 . (4)رواه الترمذى وحسنو  

                                           

 . ٕ،ٔا يتاف  -سورة الممؾ  (ٔ

 .  ٚا ي   -سورة الكيؼ  (ٕ

 .  ٕٜٗ/  ٔ –المريض وثواب المرض باب عيادة  –ميكاة المصابي   (ٖ

 .  ٖٜٗ/  ٔ –ؽ المرن  الساب (ٗ
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  :مصطرؼؼماظدسقةمػقمررؼؼماإلبؿالء

: دة فػػى  ػػار حػػراي يتعبػػد .. لػػالوا عنػػو لبػػؿ الػػدعوة وىػػو فػػى العبػػا فػػالنبى      
ل سػاحر ، مننػوف ، كػذاب ، عنػو : الصادؽ ا ميف .. لكف لما نير بالدعوة  لػالوا 

 كاىف .. ( . 
  . الذىب لبؿ وضعو فى الفاترين  البد لو أف يوض  أواًل فى النار 
  . فاالبتالي مادة االختبار  ىؿ اإليماف 
 كبريػػت المضػػىي سػػري  اإلطفػػاي إذا نايتػػو واالبػػتالي لممنػػافؽ ينعمػػو كعػػود ال

 الري . 
  .. والبالي لممؤمف ينعمػو كالنػار فػى ال ابػ  كممػا نايتيػا الػري  تػزداد ايػتعااًل

وىذا يعنى أنو كمما يوتى المؤمف البالي يػزداد إيمانػًا عمػى إيمانػو وفػى ىػذا يقػوؿ 
خػر مػرة ، " مثؿ المؤمف مثؿ السنبم  تستقيـ مرة وت الرسوؿ المصطفى الكريـ 

ومثؿ الكافر مثؿ ا رزة ال تزاؿ مستقيم  حتػى تخػر وال تيػعر " رواه اإلمػاـ أحمػد 
 .(1)عف نابر 

  وعف أبى ىريرة  لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  مثػؿ المػؤمف كمثػؿ الػزرع ال " :
تػزاؿ الػري  تميمػو ، وال يػػزاؿ المػؤمف يصػيبو الػبالي ، ومثػػؿ المنػافؽ كمثػؿ يػػنرة 

 . (2)تستحصد "  متفؽ عميو  ا رزة ال تيتز حتى 

 وظؾؾالءماقرمخمؿؾػةم:م 

                                           

 السيوطى . -نم  النوام    (ٔ
 

 .   ٚٛٗ/  ٔ –المريض وثواب المرض باب عيادة  –ميكاة المصابي    (ٕ
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ـــــَ    لػػػػػاؿ اهلل        َ َل َواـَْقـــــَص  َل َْفَل َواسْمـــــ ـــــَ  اْ َـــــ ًْ وَلَرـــــْ َُ  َل ََُاكم ْمـــــ َوََْ  ـْ
ََالَل  ـ َ ِا  اَلْ  ًْ  مصَل ـ َل اُْصـلوَل َلإَ  ِ اُْـبَلإَ  هَلَاا َأَصـلوـَمـْ م ـَ ا َل َوَور  َِ َوالَاـْعمـسَل َواُْ 
َا ــلْم ُــ َق َــِا هَلا ِْ ًْ َوَ  ــْ  َ ِ َلــ ََاِ   َل ًْ َصــَْ َلَلــَز َبَْــْ  َل ََن ِ أمْو زمــ ــهَل َ الَل ل َلُْــهَل َوهَلاُــل هَلَْْ 

ْ َمدمونَ  ِم ًم اْْ ْم َلَلَز  فالصموات والرحم  واليداي  بعػد اإلبػتالي والصػبر  .   (1) َوأمْو
 . 

مصؿـماقرماالبؿالءم)ماخلقفم(مطؿامصكماألحزابم:م

لػاؿ : ذكػر  عف عبد العزيز ابف أخػى حذيفػ  أخرج الحاكـ و البييقى  
فقػاؿ نمسػاؤه : أمػا واهلل لػو كنػا يػيدنا  مياىدىـ م  رسػوؿ اهلل  حذيف  

: ال تمنػػوا ذلػػؾ لقػػد رأيتنػػا ليمػػ  ا حػػزاب  ذلػػؾ لكنػػا فعمنػػا وفعمنػػا فقػػاؿ حذيفػػ  
ونحػػف صػػافوف لعػػود وأبػػو سػػفياف ومػػف معػػو فولنػػا ولريظػػ  الييػػود أسػػفؿ منػػا 

ذرارينا وما أتت عمينػا ليمػ  لػط أيػد ظممػ  وال أيػد ريحػًا منيػا فػى  نخافيـ عمى
أصػػػوات ريحيػػػا أمثػػػاؿ الصػػػواعؽ وىػػػى ظممػػػ  مػػػا يػػػرى أحػػػدنا إصػػػبعو فنعػػػؿ 

ويقولػوف أف بيوتنػا عػورة ومػا ىػى بعػورة  المنافقوف يستوذنوف النبػى الكػريـ 
  ونحػو فما يستوذنو أحد منيـ إال أذف لو ويوذف ليـ ويتسمموف ونحف ثالث  مائػ

رناًل .. رناًل حتى أتى عمػىن ومػا عمػى ننػ  مػف  ذلؾ إذا استقبمنا رسوؿ اهلل 
العدو وال مف البرد إال مرط امرأتى ما يناوز ركبتى لاؿ : فوتانى وأنا نػاٍث عمػى 
ركبتى فقاؿ مف ىذا ؟ فقمت حذيف  ، فقػاؿ : حذيفػ  ، فتقاصػرت لػارض لمػت : 

ـ فقمػػت فقػاؿ : وأنػػا مػف أيػػد النػاس فزعػػًا كراىيػػ  أف ألػو  بمػى يػػا رسػوؿ اهلل 
الميػـ احفظػو مػف بػيف يديػو ومػف  وأيدىـ لرًا لاؿ : فخرنت فقاؿ رسوؿ اهلل 

                                           

 . ٚ٘ٔ:  ٘٘ٔا يات  -سورة  البقرة  (ٔ
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خمفو وعف يمينو وعف يمالو ومف فولػو ومػف تحتػو لػاؿ : فػو اهلل مػا خمػؽ اهلل 
   .فزعًا وال لرًا إال خرج مف نوفى فما أند فيو ييئاً 

  ال تحػدثف فػى القػوـ يػيئًا حتػى تػوتينى لػاؿ : لاؿ : فمما وليػت لػاؿ : يػا حذيفػ
ذا رنػؿ  فخرنت حتػى إذا دنػوت مػف عسػكر القػوـ نظػرت ضػوي نػار ليػـ تولػد وا 
أدىـ ضخـ يقػوؿ بيديػو عمػى النػار ويمسػ  بخاصػرتو ويقػوؿ الرحيػؿ .. الرحيػؿ 
ولـ أكػف أعػرؼ أبػا سػفياف لبػؿ ذلػؾ فانتزعػت سػيمًا مػف كنػانتى أبػيض الػريش 

ال   رميػو بػو فػى ضػوي النػار فػذكرت لػوؿ رسػوؿ اهلل  فوضعو فػى كبػد لػوس
تحػػدثف فػػييـ يػػيئًا حتػػى تػػوتينى فومسػػكت ورددت سػػيمى إلػػى كنػػانتى ثػػـ إنػػى 
ينعت نفسى حتى دخمػت العسػكر فػإذا أدنػى النػاس منػى بنػو عػامر يقولػوف : 
ذا الػػري  فػػى عسػػكرىـ مػػا تنػػاوز  يػػآؿ عػػامر الرحيػػؿ .. الرحيػػؿ ال مقػػاـ لكػػـ وا 

فو اهلل إنى  سم  صوت الحنارة فى رحاليـ وفرييـ تضرب بيا  عسكرىـ يبراً 
فمما انتصفت بى الطريؽ أو نحػو مػف ذلػؾ إذ  ثـ إنى خرنت نحو رسوؿ اهلل 

أنا بنحو مف عيريف فارسًا  أو نحو ذلؾ معتميف ، فقالوا أخبر صػاحبؾ أف اهلل 
 مػا عػدا وىو ميتمؿ فى يمم  يصمى فو اهلل لد كفاه فرنعت إلى رسوؿ اهلل 

وىػػو يصػػمى  أف رنعػػت رانعنػػى البػػرد ونعمػػت ألرلػػؼ فوومػػو إلػػىًّ رسػػوؿ اهلل 
إذا حزبو أمر صمى فوخبرتػو  فدنوت منو فوسبؿ عمى يممتو وكاف رسوؿ اهلل 
أَإـََ ـل إَـل   : وأنػزؿ اهلل تعػالى لػاؿ خبر القوـ أخبرتػو أنػى تػركتيـ وىػـ يرحمػوف 

ــاَ  َِ ــ موا اَلْز َا ااْكم ًْ  اُْــبَلإَ  اَ  مــ َْْ ل َبَْـــْ  َل َِد فََأْ َأــ ًْ لم مــ َُْتكم ًْ هَلْا َلــل اُْْـــهَل َبَْــْ كم
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ــ ا  ..  ََن َوصَل ْمـ َِ ـَـل تـَْز ـل وََكــلَن اُْْـهم  َل َدا  َلَْ تـََ ْوَْ ..   إلػػى لولػػو تعػػالى َل ـل  َولم مــ
ََلإلل  َبزَلإزا   ْؤ َل َلَ  اْْقَلَملَل وََكلَن اُْْهم َق ِم  . (1)(2)  وََكَعر اُْْهم اْْ

م:موعـماقرماإلبؿالءم)ماجلقعم(ماظذىمعرمبفمأاقابمردقلماهللم

لػػاؿ : كنػا لومػػًا يصػيبنا ظمػػؼ العػػيش  أخػرج أبػػو نعػيـ فػػى الحميػ  عػػف سػعد      
ويدتو فمما أصابنا الػبالي اعترفنػا لػذلؾ ومرننػا عميػو وصػبرنا  بمك  م  رسوؿ اهلل 

ذا أنػا أسػم  بقعقعػ  بمك  خرنت مػف الميػؿ  لو ولقد رأيتنى م  رسوؿ اهلل  أبػوؿ وا 
يػػا تحػػت بػػولى فػػإذا لطعػػ  نمػػد بعيػػر فوخػػذتيا ف سػػمتيا ثػػـ أحرلتيػػا فوضػػعتيا بػػيف 

.. ومػػف أراد  (3)حنػػريف ثػػـ أسػػتفيا ويػػربت عمييػػا مػػف المػػاي فقويػػت عمييػػا ثالثػػًا 
 فيو مميا بقصص نوع الصػحاب  الكػراـ  حياة الصحاب   االستزادة فعميو بكتاب
 حصى . وىى أكثر مف أف ت

موعـماقرماظؾالءم)مغؼصماألعقالم(م:

لػػاؿ  زونػػا المدينػػ  يريػػد القسػػطنطيني  ،  فأخػػرج البييقػػى عػػف أبػػى عمػػرا     
وعمى النماع  عبد الرحمف بف خالد بػف الوليػد والػروـ ممصػقوا ظيػورىـ بحػائط 
المدين  فحمؿ رنؿ عمى العدو فقاؿ الناس مو مػو ال إلػو إال اهلل يمقػى بيػده إلػى 

إنما أنزلت ىذه ا يػ  فينػا معيػر ا نصػار لمػا نصػر  ك  فقاؿ أبو أيوب التيم
   اهلل نبيو وأظير اإلسالـ لمنػا : ىمػـ نقػيـ فػى أموالنػا ونصػمحيا فػونزؿ اهلل 

                                           

 . ٕ٘:  ٜا يات  -سورة ا حزاب   (ٔ

/  ٔحيػػاة الصػػحاب  ل وأخرنػػو أبػػو داود وابػػف عسػػاكر ٗٔٔ/  ٗكػػذا فػػى البدايػػ  ج  (ٕ
ٖٕٔ ). 

  .ٜٕ٘/  ٔ  -المرن  السابؽ  (ٖ
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ـْ ِإَلػػى التنْيُمَكػػِ  َوَأْحِسػػُنوا ِإفن المنػػَو ُيِحػػب    َوَأْنِفقُػػوا ِفػػأ َسػػِبيِؿ المنػػِو َوال ُتْمقُػػوا ِبَوْيػػِديُك
فاإللقػػاي بويػػدينا إلػػى التيمكػػ  أف نقػػيـ فػػى أموالنػػا ونصػػمحيا    (1)اْلُمْحِسػػِنيفَ 

وندع النياد . لاؿ أبو عمراف : فمػـ يػزؿ أبػو أيػوب يناىػد فػى سػبيؿ اهلل حتػى 
 .   (2)دفف بالقسطنطيني  

بسبب اني اليـ بالديف نايىـ النقص فػى  وىذا دليؿ عمى أف الصحاب       
 فصبروا وابتموا بالنوع والخوؼ فصبروا . ا مواؿ وا نفس 

موعـماقرماظؾالءم)ماالبؿالءمصكماجللدمبادلرضموصؼدماألوالدم(م:م

 : مثؿ سيدنا أيوب  
كثيػر المػاؿ مػف سائػػر صػنوفو وأنػػواعو مػػف ا نعػاـ  كاف سيدنا أيػوب      

عػو والعبيد والموايى وا راضى المتسع  وكاف لو أوالد كثير فسمب منػو ذلػؾ نمي
وابتمى فى نسده بػونواع مػف الػبالي ولػـ يبػؽ منػو عضػو سػميـ إال لمبػو ولسػانو 

ليمػػػو ونيػػػاره  بيمػػػا وىػػػو فػػػى ذلػػػؾ صػػػابر محتسػػػب ذاكػػػر اهلل  يػػػذكر اهلل 
 .  (3)وصباحو ومسائو 

ًم  فنػػػػادى ربػػػػو ..       َ اَْرــــَ  َوأَاْــــَ  َأْ َحــــ ـــِّنَل ُُ َوأَإَـــََه هَلْا اَــــلَد  َ وُــــهم َأِّن  َ 
َ  ولػػاؿ تعػػالى    (4) َِلَل َ اْــ ُا ــِّنَل ُُ ــْ  َبْ ــَداَل أَإَــََه هَلْا اَــلَد  َ وُــهم َأِّن  َ  َوااْكم

ـــَ اِه ِ  َِ ِْ وَـــل َلِد َو ـــ َُ ـــَبا  مْ َم َْ ـــْض وَل َلْلَلـــَز  اُْرـــْ طَلنم وَل مْصـــَب َوَبـــَباَه ِا ْكم

                                           

 . ٜ٘ٔا ي   -سورة البقرة  (ٔ

 . ٗٓٗ/  ٔ -حياة الصحاب   (ٕ

 ابف كثير . -انظر لصص ا نبياي  (ٖ

  ٖٛ  ا ي -سورة ا نبياي  (ٗ
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ُ ـــل َواَلْكـــَ   َـــا   َل ِْ  َ ًْ ـــ ًْ َ َز م ـــ ْـَْ م َْـــهم َو َل ْْ َ ـــل َْـــهم َأ ـــْب  َوَوَْ ـْ لمو َل اَلَْْ ـــلهَل ِ َوام
ًَ اَْْزْ ـدم هَلاُـهم َأُواهِ  َم َصـلوَل ا  اَلْزـ ْ  ل  َفلْض َلْه وَلهَل َوب َ َْ ْق هَلاُل َوَلـْداَل   وَلَ دَلَك ضَل

(1) . 
 ومثؿ عروة بف الزبير :  

عبػػد  عػػف نػػاف  بػػف ذؤيػػب لػػاؿ : لمػػا لػػدـ عػػروة بػػف الزبيػػر عمػػى الوليػػد بػػف     
كمػ  فبعػث إليػو يعنػى الوليػد با طبػاي فػونم  رأييػـ إف لػـ الممؾ فخرج برنمػو ا  

ينيروىا لتمتو ، فقاؿ : يونكـ بيا . لالوا : نسقيؾ يػيئًا لػئال تحػس بمػا نصػن  
لاؿ : ال يوف لكـ بيا . فنيروىا بالمنيار فما حرؾ عضو عػف عضػو وصػبر ، 

ممنػى عميػؾ فمما رأى القدـ بويدييـ دعا بيا فقمبيا فػى يػده ثػـ لػاؿ أمػا والػذى ح
 أنو ليعمـ انى ما مييت بؾ إلى حراـ أو لاؿ معصي  .

 وفى رواي   أخرى عف ىياـ بف عروة : 
نو لصائـ فمػا تضػور ونيػو لػاؿ : ودخػؿ ابػف لػو أكبػر ولػده       ليؿ فقطعت وا 

اصطبؿ فرفستو داب  فقتمتو فما سم  مف أبى فى ذلؾ يػا حتػى لػدـ المدينػ  ، 
أربع  فوخذت واحدًا وأبقيت ثالثػ  فمػؾ الحمػد وكػاف  فقاؿ الميـ إنو كاف لى بنوف

يـ اهلل لػئف أخػذت فمقػد  لى أطراؼ أربع  فوخذت واحدًا وأبقيت ثالث  فمؾ الحمد وا 
 .  (2)أعطيت ولئف ابتميت طالما عافيت 

موعـماقرماظؾالءمأؼضًام:م)ماإلبؿالءمباظـعؿم(مم:

                                           

 . ٗٗ:  ٔٗا يات  -سورة ص   (ٔ

  .   ٗٙٔ/  ٖ -يه اإلسالـ لمذىبى ابف النوزى ، كتاب تار  -انظر صف  الصفوة  (ٕ
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ــلنم هَلَاا َ ــل   :  لػػاؿ اهلل      َُ ْا َلم فََأُ ــل الَل ــهم فـَ َـقمــ َِ ــَم َم َ وَــهم فََأْكَ َ ــهم َواـَُز اوـْ
لَا َل  َْ َلم َ ِب  َأ  .  (1) َ ِب  َأْكَ َ  َل ِ َوأَُ ل هَلَاا َ ل اوـَْم َم فـََقَدَ  َبَْْ هَل  َلْنَقهم فـَ َـقم

َنَ   :ولاؿ      زم ًْ إـَْ لَل ُُ  لل َل ََْزُْ م َ ل َل َواْ َُ ًْ وَللْلَْ ْم اَل َْ  .  (2)َووـََْ
يظيػر  فالبد أف يبتمػى اإلنسػاف بمػا يسػره ومػا يسػوؤه ، فػالنعـ مػف اهلل      

عندما رأى عرش بمقػيس  فسيدنا سميماف  ..بيا يكر اليكور وكفر الكفور 
كم م أَْم َأْكعم م   عنده لاؿ  ِْ ْمََِّنَل أََأ َْل َ ِب  َلَ  ـْ َبا  َلْ  َفْر َْ   (3). 

أنػو سػم   فى  الحديث عف أبػى ىريػرةوا برص وا لرع وا عمى .. كما      
يقػػػوؿ إف ثالثػػػ  مػػػف بنػػػى إسػػػرائيؿ أبػػػرص وألػػػرع وأعمػػػى أراد اهلل أف  النبػػػى 

يبتمييـ فبعث إلييـ ممكًا .. فوتى ا بػرص فقػاؿ ل أى يػا أحػب إليػؾ ..؟ لػاؿ : 
لػػوف حسػػف ونمػػد حسػػف ويػػذىب عنػػى الػػذى لػػد لػػذرنى النػػاس . فمسػػحو فػػذىب 

ًا ، فقاؿ : فوى المػاؿ أحػب إليػؾ لػاؿ : اإلبػؿ أو لػاؿ عنو لذره وأعطى لونًا حسن
 فوعطى نال  عيراي فقاؿ : بارؾ اهلل لؾ  فييا .  –يؾ الراوى   -البقر 
فوتى ا لرع فقاؿ : أى يا أحب إليؾ ؟ لاؿ يعر حسػف ويػذىب عنػى ىػذا      

الػػذى لػػذرنى النػػاس فمسػػحو فػػذىب عنػػو وأعطػػى يػػعرًا حسػػنًا لػػاؿ : فػػوى المػػاؿ 
 يؾ لاؿ : البقر . فوعطى بقرة حاماًل . ولاؿ بارؾ اهلل لؾ فييا . أحب إل
فوتى ا عمى . ولاؿ : أى يػا أحػب إليػؾ ؟ لػاؿ : أف يػرد اهلل إلػىن بصػرى      

فوبصػػر النػػاس فمسػػحو فػػرد اهلل إليػػو بصػػره . لػػاؿ أى المػػاؿ أحػػب إليػػؾ ؟ لػػاؿ : 
                                           

 .   ٙٔ، ٘ٔا يتاف  -سورة الفنر  (ٔ

 .   ٛٙٔا ي   -سورة ا عراؼ  (ٕ

 .ٓٗا ي   -سورة النمؿ  (ٖ
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ذا واٍد مػف اإلبػؿ وليػذا ال نـ . فوعطى ياة والدًا فونت  ىذاف وولػد ىػذا فكػاف ليػ
 واٍد مف بقر وليذا واٍد مف ال نـ. 

ثـ إنو أتى ا برص فى صػورتو وىيئتػو . فقػاؿ : رنػؿ مسػكيف لػد انقطعػت      
بى الحباؿ فى سفرى فال بالغ لػى اليػوـ إال بػاهلل ثػـ بػؾ . أسػولؾ بالػذى أعطػاؾ 

قػاؿ : الحقػوؽ الموف الحسف والنمد الحسف والماؿ بعيرًا أتبمػغ بػو فػى سػفرى . ف
كثيرة . فقاؿ : كونى أعرفؾ . ألـ تكػف أبػرص يقػذرؾ النػاس . فقيػرًا فوعطػاؾ اهلل 

 ؟ 
فقاؿ : إنما ورثت ىذا الماؿ كابرًا عف كابر . فقاؿ : إف كنت كاذبػًا فصػيرؾ      

 اهلل إلى ما كنت . 
مػا وأتى ا لرع فى صورتو وىيئتو ، فقاؿ لو مثؿ ما لاؿ ليذا ورد عميػو مثم     

 رد ىذا ، فقاؿ :إف كنت كاذبًا فصيرؾ اهلل إلى ما كنت . 
وأتى ا عمى فى صورتو وىيئتو فقاؿ رنؿ مسكيف وابف سبيؿ انقطعػت بػى      

الحبػػاؿ فػػى سػػفرى فػػال بػػالغ لػػى اليػػـو إال بػػاهلل ثػػـ بػػؾ ، أسػػولؾ بالػػذى رد عميػػؾ 
بصػرى ،  بصرؾ ياة أتبمغ بيا فى سػفرى . فقػاؿ : لػد كنػت أعمػى فػرد اهلل إلػىن 

. فقػاؿ : أمسػؾ مالػؾ  فخذ ما يئت فو اهلل ال أنيدؾ اليوـ بيا أخذتػو هلل  
 .   (1)فإنما أبتميتـ فقد رضى اهلل عنؾ وسخط عمى صاحبيؾ . متفؽ عميو 

متػى يعػرؼ (:مم2)م-رمحىفماهللممم–ؼؼقلماظشقخمحمؿدمسؿرماظؾالعؾىقرىمم

م     ب ونقم  ؟بتالي لترلي  العبد ومتى يعرؼ أنو ابتالي عذااالأنو 

                                           

 باب المرالب  .  -رياض الصالحيف  (ٔ

 عمماي الدعوة والتبميغ باليند . أحد (ٕ
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إذا كاف االبتالي بعد الطاع  وامتثػاؿ ا وامػر فيػو نعمػ  لترليػ  العبػد ، أواًل       
       يػػوتى الميػػق  ثػػـ يػػوتى الراحػػ . أمػػا إذا نػػاي االبػػتالي بعػػد المعصػػي  مثػػؿ فرعػػوف

   ـْ  َ ْـهَل أَفَـ      تـم ََل الَاـَْ ل م َ ْـ َل   َل بَل ـ مونَ أََْْ َس  َل  مْْزم  َلْصَ  َوَْ   ْ صَل

ــهَل ََل  .  ولػػاروف (1) َْ َل ًَ بَلْ ــدَل  ِ َفَوــ ََج َبَْــر قـَ قَــلَل هَلَُّنَــل أموتَل ممــهم َبَْــر بَلْْــ
َ قَــل مونم هَلاُــهم  َْ َ ــل أمو َل ْ ــ نَلإَ مَلــهَل قَــلَل اُْــبَلإَ  إم َلإــدموَن اْْلََ ــلََ اْــَداـَْ ل إَــل َْْ ــَ  ََْ ــل  َل

 ًَ  الراح  ثـ أتى عمييما الميق  .  كانا أواًل فى  (2) َْبمو َح   َب َل 
فالذى يقوؿ أنا مؤمف .. أنا موحد  ُوِكَؿ البالي بالوالي حتى ال ُيدعى .. : وليؿ     

 أنا مناىد يوتيو البالي . 
ًْ    لػػػاؿ تعػػػالى : ـــ ْم ـــ َل َوَ ـــل  َْمَل اآلاَل َلم اَ  ُـــل وَللُْْـــهَل َووَلـــلْْ َـ ـــَ  اْ ُـــل َل َ ـــْ  إـَقمـــ َو َل

َــــل ُم ـمـــْؤ َل َلَ  ِ  ًْ َوَ ــــل  َل ــــ م َُ ََن هَلب أَاـْعم ْــــَدبم َُ َا َوَ ــــل  ََن اُْْــــَه َواُْــــبَلإَ  اَ  مــــ دَلبم  .  (3) َإْرزم مونَ 
َا َأْن     لػػػذلؾ يػػػوتى االختبػػػار مػػػف اهلل       ـــ ـــَب اُْ ـــل م َأْن إـممـْ َكم َُل اَل ِ َأَح

ــْ   ــل اُْــبَلإَ   َل ََن ِ َوََْقــْد فـَمَـُ  ًْ ب إـمْعمَـ مــ ــ ــل َوْم َا اَ ُ  َْمــ ُ  اُْْــهم إـَقم َِ َْــ َـْزَْ ًْ فـَ ــْ َل َل قـَ
ـ  َلل َل َأْن  ُُ ََن اْ ْمـ َِ َب اُْـبَلإَ  إـَْز َُل ُ  اَْْكلاَلوَلَ  ِ أَْم َح َِ َا َوَْ َـْزَْ اُْبَلإَ  َصَدقم
َْ اُْْـهَل آلَ   َُ اُْْـهَل فَـإَلُن َأَلـ ََن ِ َ ـْ  َكـلَن إـَْ لمـَ َلَقـل ـ ِم َُ َ ل َ ْكم َاَل َأل ُْ َلقم َِل عم َإ ــ ُُ ََ اْ ــ ٌّ َبــ َل  َوْم ــهَل هَلُن اُْْــَه ََْ ــِّنَل َُل ــدم َل َـْع َْل َــل َيمَل ــَد َفإَلَُّن َْ ــْ  َلل ًم ِ َوَ  اَْْزَلــ  َِل َ   .   (4) اَْْزلَْ

                                           

 . ٔ٘ا ي   -سورة الزخرؼ  (ٔ

 . ٛٚا ي   -. سورة القصص  ٛٚا ي   -سورة الح   (ٕ

 . ٜ،  ٛا يتاف  -بقرة سورة ال (ٖ

 . ٖ:   ٔا يات  -سورة العنكبوت  (ٗ
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َْ   ولاؿ تعالى       َلم اَ ُ ل وَللُْْهَل َفإَلَاا أمواَلَ  ََل اُْْـهَل َلَزـ َ  اُْ ل َل َ ْ  إـَقم َو َل
َ ــَا اُْ ــل َل َكَزــَباهَل اُْْــهَل َوَْــلَل  ًْ فَلمـْ ــ ُ ــل َ َزكم َْمُ  هَلاُــل كم ــْ  َ و ــَز َْ َـقمــ َُ َاْصــِ   َل ْ  َلــل

َا  ُ  اُْْـــهم اُْـــبَلإَ  اَ  مـــ َِ َ  ِ َوَْـــ َـْزَْ َِل ـــلَْ ـــدمو َل اَْْز َـــل ََل صم ًَ  َل َأَوَْـــْ َس اُْْـــهم وَلـــَأْبَْ
َ لفَلقَل َ  ِم ُ  اْْ َِ  .  (1) َوَْ َـْزَْ

   :الميزاف ىو النيد  ولذلؾ نعؿ اهلل      
َْا  َلْ    لاؿ تعالى :      ْم اُْبَلإَ  َاَْ  َ َ ًْ ل إَْأتَلكم ُِ َا اْسَُ َا َوَْ ْم ًْ َأْن َتْدام ْ مم َُل أَْم َح

َا َ َزــهم  َا َحــَُّت إـَقمــََل اُْ أمــَلم َواُْــبَلإَ  اَ  مــ ُم َونمْْزَلْمــ ُم َواُْرــ ُا ًم اَْْ ْأَأــل ــمـْ م ُُ  َ ًْ قـَــْ َلكم
 .   (2) َاْصَ  اُْْهَل َق َلإبِ  َ ََّت َاْص م اُْْهَل َأب هَلنُ 

ًَل اُْْـــهم اُْــــبَلإَ    ولػػػاؿ تعػػػالى:       ــــل إـَْزَْـــ ُِ َا اْسَ ُـــَا َوَْ ْم ًْ َأْن تَـــْدام ــــْ مم َُل أَْم َح
ًَ اُْصلوَل َلإ َ  ًْ َوإـَْزَْ ْ كم دموا  َل َْ  .   (3) َلل

َا وَللُْْـــــهَل   ولػػػػػاؿ تعػػػػػالى :      ََن اُْـــــبَلإَ  اَ  مـــــ ِمْؤ َل مـــــ َا  هَلَُّنـَــــل اْْ ُ َلَْ إـَْ تَـــــلوم َلهَل ُثم ـــــ َوَ أم
َنَ  ًم اُْصلدَلقم ْم َلَلَز  َْل اُْْهَل أمْو ًْ ََل َأ َل  َُل َل ًْ َوأَاـْعم َْلَل ََا َْدموا وَلَأْ   . (4) َوَلل

 ويقوؿ ابف القيـ رحمو اهلل : 
 والصبر ثالث  أنواع بيا يكتمؿ الصبر : …  البالي البد لو مف صبر    
 ور . حبس النفس عف التسخط بالمقد 

                                           

 . ٔٔ،ٓٔسورة العنكبوت ، ا يتاف  (ٔ

 . ٕٗٔا ي   -سورة البقرة  (ٕ

 .  ٕٗٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٖ

 . ٘ٔا ي   -سورة الحنرات  (ٗ
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  . حبس المساف عف اليكوى 
  حبس النػوارح عػف المعصػي  ل كمطػـ الخػدود ، ويػؽ النيػوب ، ودعػوى

 الناىمي ( . 
فػػإذا صػػبر اإلنسػػاف صػػارت المحنػػ  منحػػ  .. والبميػػ  عطيػػ  .. والمكػػروه 

مػػا امتحنػػو لييمكػػو ولكػػف امتحنػػو ليختبػػر صػػبره وعبوديتػػو  محبػػوب .. فػػاهلل 
ولو عبودي  فى الضراي ولػو عبوديػ  عمػى العبػد  عبودي  فى السراي فإف هلل 

فيمػػا يكػػره كمػػا لػػو عبوديػػ  فيمػػا يحػػب ، وأكثػػر البيػػر يعطػػوف العبوديػػ  فيمػػا 
 .  (1)يحبوف ولكف تتفاوت المنازؿ عند اهلل 

مدلاذام..؟م…واالبؿالءم

  : الخبيث مف الطيب  ليميز اهلل (ٔ
أفضػؿ لمرنػؿ أف يمكػف ولد سئؿ اإلماـ اليافعى : يا أبػا عبػد اهلل : أيمػا  -

 أو يبتمى ؟ 
بػراىيـ  - فقاؿ اإلماـ اليافعى : ال ُيمكف حتػى ُيبتمػى فػإف اهلل إبتمػى نوحػًا وا 

و موسػػػى وعيسػػػى ومحمػػػد صػػػموات اهلل وسػػػالمو عمػػػييـ أنمعػػػيف فممػػػا 
 .  (2)صبروا مكنيـ 

                                           

 .   ٜصػ  –البف القيـ  –مـ الطيب الوابؿ الصيب مف الك (ٔ

السػنف ، بػؿ  إلى حصر البالي فػى نػوع واحػد مثػؿ دخػوؿ سػيدنا يوسػؼ فال يذىبف خيالؾ  (ٕ
، وكذلؾ كؿ مسمـ يكتػب اهلل لػو التمكػيف بعػد تحمػؿ الػبالي حبػًا  كؿ نبى كاف لو اختبار مف اهلل 

هلل وطمبًا لمرضاتو ، فيتحمؿ لوم  كؿ الئـ آثمًا كاف أو كفورا ، فا ثـ يحب الفسػوؽ فيػدعوؾ إليػو 
أمػػا الكفػػور فيػػو يتقمػػب فػػى نعػػـ اهلل فتيػػ مو عػػف يػػكر المػػنعـ فػػال يقبػػؿ الػػدعوة  وال يقبػػؿ الػػدعوة

ْ  حرصًا عمى  أموااًل الترفيا أو تنارة يخيى كسادىا أو مساكف تعمؽ لمبو بيػا لػاؿ تعػالى فَلْصـبَل
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ًْ َوَْكَلــ ْ  لػػاؿ تعػػالأ :  لإلختبػػار :( ٕ ــ ـْ م ُم اُْْــهم َباـَْمَصــَ   َل َْ َإَرــل ََ  َوَْــ ْمــ َلَ  ـْ
ًْ وَـلـ َـْزضَ  ًَ  لػػاؿ تعػػالأ : و  (1)وـَْزَرــكم ًْ َحــَُّت اـَْزَْــ ََُاكم ْمــ ــدَلإَ   َوََْ  ـْ َْل ل َِ ِم اْْ

 ًْ ْمََ َأْاَ ل َكم ًْ َواُْصلوَل َلإَ  َواـَ ـْ     (2) َل كم
     "  : واهلل يبتمينػػػػا لنرنػػػػ  إليػػػػو بالتونػػػػو والػػػػدعاي والػػػػذؿ والمسػػػػكن  (ٖ

 تى ولم  حيمتى .. اله " . والصبر عمى الميػـ إنػى أيكو إليؾ ضعؼ لو 
 

 .  (3)محف الدنيا أىوف مف الصبر عمى محف النار
  فالػػذى يريػػد الػػديف بػػدوف أحػػواؿ كالػػذى يريػػد العػػـو والسػػباح  بػػدوف أف يبتػػؿ

 والذى يريد المالكم  بدوف أحد يممسو . 
  .  ا حواؿ ليس مقصد ولكف مقصود ا حواؿ التربي 
  اهلل يـ عميو السالـ فى النار . ربى سيدنا إبراى 
  اهلل  ربى سيدنا إسماعيؿ  . فى وادى  ير ذى زرٍع 

                                                                                                                    

َ ا   ــل  أَْو َكعمــ ًْ اَثَل ــ ـْ م ًَل  َو ــَز َوب تمطَلــْع  َل َــ (  ٕٗ –ل سػػورة االنسػػاف   ْلَلمْكــ َُ َ ــَا َوب  ََن ََْْ لفم
 ًَ ( مف الوالػديف أو ا بنػاي أو اإلخػواف وا خػوات أو الزونػ   ٗ٘مف ا ي  –ل سورة المائدة   بئَل

ًْ َوهَلْن  وىى أيد . ًْ فَلْحـَب موْم ًْ َبـدمولا  َْكمـ ًْ َوأَْوبدَلكمـ كمـ َا هَلُن  َلْ  أَْنَوالَل إَل أَإـََ ل اُْبَلإَ  اَ  م
َا َوتـَ ْ  َا َوَتْصَع م َم تـَْزعم َ ِا َواُْْـهم بَلْ ـَد ًْ فَلمـْ ًْ َوأَْوبدمكم ََاْمكم ًِ ِ هَلَُّنَل أَْ  َِ  َ حَل  عَل موا فَإَلُن اَُْْه َغعم

 ًِ  (   ٘ٔ،  ٗٔا يتاف  –ة الت ابف ل سور   َأْلِ  َب َل 

 .ٗا ي   –سورة محمد  (ٔ

 ٖٔسورة محمد _ ا ي   (ٕ

 ئد البف القيـ .، والفوا ٘ٚ/  ٕ –انظر زاد المعاد البف القيـ  (ٖ
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  اهلل  ربى سيدنا يونس  . فى بطف الحوت 
  اهلل  ربى سيدنا موسى  . فى بيت فرعوف 
  اهلل  ربى سيدنا محمد  . فى يعب أبى طالب ، وفى ال ار 
    نيػـ الػذيف يػذىبوف إلػى والصحاب  تربوا فى يعب أبى طالػب ثػالث سػنوات

ُيعَدىـ لمعمميػات  فاهلل … كسرى وليصر والمقولس والننايى والعالـ كمو 
مػا نػزؿ عمػييـ المػف والسػموى وأكمػوا ورؽ اليػنر ،  الخاص  لذلؾ فػاهلل 

 يربى الداعى ويعممو بنفسو .  اهلل 
   فالحكوم  تدرب رناؿ الصاعق  فػى الصػحراي وتػدربيـ عمػى أكػؿ الحيػات مػ

الحكوم  عندىا الطعاـ الييى وكذلؾ الفنادؽ .. حتػى يكونػوا رنػاؿ عنػد أف 
   .اليدائد

  َسلْم اهلل  يفاخلاسج  انذاعِط : دلارا تأتَ امحٌال عه  ؟ 
عميو وكاف يصيبيـ البالي واالمتحاف والذى توتى  ج :  نو عمى طريؽ ا نبياي 

 .   (1)فى لمب رسوؿ اهلل كيفيات القمب التى كانت  ا حواؿ ويثبت ينزؿ اهلل 

مسؾكماظداسكمأنمالمؼؿأثرمعـماألحقالم:م

بػػؿ تػػوثر بػػا مر ل  مػػا تػػوثر بمػػوت الرسػػوؿ الكػػريـ  أبػػو بكػػر الصػػديؽ      
كممػ   ( ولػاؿ أبػو بكػر الصػديؽ  كيؼ يعزؿ أسػام  ولػد عينػو رسػوؿ اهلل 

أنػا حػى .. ىى سبب ليػاـ الػديف فػى العػالـ إلػى يػوـ القيامػ  .. أيػنقص الػديف و 
ىػػذه الكممػػ  يػػعار كػػؿ مسػػمـ إف لػػـ تكػػف فػػى حياتػػو فيػػو لػػيس بمبمػػغ عػػف اهلل 

 ورسولو . 

                                           

   باكستاف  . -كراتيى  -أحد عمماي الدعوة والتبميغ  -أناب عميو الييه فاروؽ  (ٔ
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 واصبػر ..
إف الذيف يرفيـ ربيـ بيػرؼ القيػاـ بالػدعوة إليػو عمػييـ أف يصػبروا عمػى      

إيذاي الناس ليػـ وعمػى مقارعػ  النػاس ليػـ وال يكػوف ذلػؾ إال بػالنظر فػى سػيرة 
 واإللتداي بيـ فى مواني  ألواميـ .  ا نبياي والمرسميف 

 :  حللْلو حمًذ  فقذ قال اهلل 
      ا  َجَل ِْ َْ  ًْ ْ ْم ِم ْْ ََن َوا َْم ْ َبَْر َ ل إـَقم  .  (1) َواْصبَل

  َْل َ  اَْ أم َا اَْْزْزمَل  َل ل َص َـَ  أموْم َِ ْ َك  .   (2)َفلْصبَل

  َم ُْ ْ هَلُن َوْبَد اُْْهَل َح ٌّ َوب َإ َنَ َفلْصبَل َقَل م ُعُ َز اُْبَلإَ  ب إم  .  (3) وَل

  ًْ ْم َا َوأمواموا َحـَُّت أَتَـل وم ـْ  قـَْ َلـَز َفَصـ َـ موا َبَْـر َ ـل كمـب  ِْ  َل َوْ   مأمـ َوََْقْد كمـب 
ِمْ َأَل َ  ْ  اـََ أَل  اْْ ََُك  َل ل َل اُْْهَل َوََْقْد َلل َِ َل َلَكَل  .  (4) َاْص ماَل َوب  مَ د 

   ْلَلم ْ بَل اْلَْم َل َفلْصبَل ًَل َ و َز َوب َتكمْ  َكَصلحَل  . (5) ْك

ـــْ    ابنػػػو وىػػػو يعظػػػو :  ولقػػػد أوصػػػى لقمػػػاف       ًَل اُْصـــ ََ َوْأ م إَـــل وـمـــَِّنُ أَقَلـــ
ـــْ  َبـــْزمَل  ْ َبَْـــر َ ـــل َأَصـــلَوَز هَلُن َاَلـــَز  َل ْ َكـــ َل َواْصـــبَل ِم ْز موفَل َوااْـــَه َبـــ َل اْْ َِ وَلـــلْْ

َ َل   .  (1) الم م

                                           

 .   ٓٔا ي   -سورة المزمؿ  (ٔ

 . ٖ٘ا ي   -سورة ا حقاؼ  (ٕ

 . ٓٙا ي   -سورة الرـو  (ٖ

 .  ٖٗا ي   -سورة ا نعاـ  (ٗ

 . ٛٗا ي   –سورة القمـ  (٘
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ر مػػف الصػػفات ا ساسػػي  التػػى ال  نػػى عنيػػا لمػػداعى وال سػػيما إذا فالصػػب     
  لػػػورف الصػػػبر بػػػاليقيف فػػػال تنػػػاؿ اإلمامػػػ  فػػػى الػػػديف إال بيمػػػا لػػػاؿ اهلل  

ََن  َقَل مـــ َا وَلآإلتَل َــل إم ــل َصــ َـ موا وََكــلام ُِ ــا  إـَْ ــدموَن وَلَأْ  َلاَــل َْ ُِ ًْ أَئَل ــ ـْ م   َوَلَزْْ َــل  َل
(2)  . 

 نساف حانتو ، وباليقيف يوتى الثبات عمى ا مر .فبالصبر يبمغ اإل      
 والخالص  .. أف الصبر نوعاف : 

 : ل الصبر عمى الطاع  والدعوة كما مر فى ا يات ( .  اختيارى 
: مثؿ الصبر عمى المرض ، وعمى ألـ الضرب ،  اضطرارى ل القدر المر ( 

 والنراح ، والبرد والحر ، وفقد ا والد . 
ختيارى أكمؿ مف االضطرارى ، فإف اإلضطرارى ييترؾ فيو والصبر اال     

 (3)الناس برىـ وفانرىـ .. مؤمنيـ وكافرىـ .. 
 واعمـ أنو ما وصؿ مػف وصػؿ إلػى المقامػات المحمػودة والنيايػات الفاضػم      

 إال عمى نسر المحن  واالبتالي . 
 بفاعبر إلييا عمى نسٍر مف التع  كذا المعالى إذا ما رمت تدركيا 

: ولاؿ المتنبأ  

     َوال ُبدن ُدوَف الينْيِد ِمْف ِإَبِر الننْحؿ                ُتِريِديَف ِإْدَراَؾ اْلَمَعاِلأ َرِخيَص ً 

                                                                                                                    

 .   ٚٔ ا ي  -سورة لقماف  (ٔ

 . ٕٗا ي   -سورة السندة  (ٕ

 كتاب عدة الصابريف وذخيرة الياكريف البف القيـ .  (ٖ
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***** 
 

 صيذخ ئىل مو داػَ
ما مف لائـ يقوـ فػى منتمػ  مػف ىػذه المنتمعػات البيػري  داعيػًا إلػى تػرؾ      

ع إال ولػػد آذف نفسػػو بحػػرب ال تخمػػد ضػػالل  مػػف الضػػالالت أو بدعػػ  مػػف البػػد
 نارىا وال يخبوا أوارىا حتى تيمؾ أو ييمؾ دونيا . 

فمػػيس مولػػؼ الننػػدى فػػى معتػػرؾ الحػػرب بػػوحرج مػػف مولػػؼ المريػػد فػػى      
معتػػرؾ الػػدعوة ولػػيس سػػمب ا نسػػاـ أرواحيػػا بػػولرب منػػااًل مػػف سػػمب النفػػوس 

مينػو ضػنو بمػا تنطػوى  رائزىا وميوليػا .. وال يضػف اإلنسػاف بيػا ممػا تممػؾ ي
عميو نوانحو مف المعتقدات وأنو ليبذؿ دمػو صػيان  لعقيدتػو ، وال يبػذؿ عقيدتػو 
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صيان  لدمو ، وما سالت الدماي وال تمزلت ا يالي فى مولؼ الحروب البيػري  
 إلى اليوـ إال حماي  لممذاىب وذودًا عف العقائد .  مف عيد آدـ 

دائيا وخصوميا  نيـ يحاولوف أف يرزؤىػا لذلؾ كاف الدعاة فى كؿ أم  أع     
 فى نضائر نفوسيا ويفنعونيا فى أعالؽ لموبيا . 

الدعاة أحوج الناس إلى عزائـ ثابت  ولمػوب صػابرة عمػى احتمػاؿ المصػائب      
والمحػػف التػػى ياللونيػػا فػػى سػػبيؿ الػػدعوة حتػػى يب ػػوا ال ايػػ  التػػى يريػػدونيا أو 

 يموتوا فى طريقيا . 
دلوف ال يبػػالوف أف يسػػمييـ النػػاس  خونػػ  .. أو نيمػػ  ..     فالػػدعاة الصػػا 

أو زنادلػػ  .. أو ممحػػديف .. أو ضػػاليف .. أو كػػػافريف ..  ف ذلػػؾ مػػا البػػػد أف 
 يكوف ..
بػػػيف أعدائػػػو  (1)عػػػاش  الػػػدعاة الصػػػادلوف يعممػػػوف أف سػػػيدنا محمػػػد      

.. فاإلمػاـ  ساحرًا وكاذبًا ومات سيد المرسميف .. وكػذلؾ كػؿ مػف اتبػ  نينػو 
ال زالى .. عاش بالكفر واإللحاد ومػات حنػ  اإلسػالـ .. فيػـ يحبػوف أف يكونػوا 

 أمثاؿ ىؤالي العظماي أحيايًا وأمواتًا .. 
سيقوؿ كثير مف الناس .. وما يعنى الػداعى دعوتػو فػى أمػ  ال تحسػف بػو      

 ظنػػًا وال تسػػم  لػػو لػػواًل إف يضػػر نفسػػو مػػف حيػػث ال ينفػػ  أمتػػو فيكػػوف أنيػػؿ
ىذا ما يوسوس بو الييطاف لمعانزيف النػاىميف وىػذا … الناس وأحمؽ الناس 

                                           

 أى أُتيـ بالسحر والكذب .  (ٔ
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ىو الػداي الػذى ألػـ بنفػوس كثيػر مػف العممػاي فومسػؾ ألسػنتيـ عػف لػوؿ الحػؽ 
وحبس نفوسيـ عف االنطالؽ فى سبيؿ اليداي  واإلرياد فوصػبحوا ال عمػؿ ليػـ 

 ذىػاف وتبمػدت يكرروا لمناس ما يعممػوف ويعيػدوا عمػييـ مػا يحفظػوف فنمػدت ا
المدارؾ وأصبحت العقوؿ فػى سػنف مظمػـ ال تطمػ  عميػو اليػمس وال ينفػذ إليػو 

 ىواي . 
النيػػؿ  يػػاي سػػميؾ ي يػػى العقػػؿ .. والعمػػـ نػػار متوننػػ  تالمػػس ذلػػػؾ      

ال ياي فتحرلو رويدًا .. رويدًا فال يزاؿ العقؿ يتػولـ لحرارتيػا مػاداـ ال يػاي بينػو 
نكيؼ لو ال طاي فرأى النار نػورًا وا لػـ لػذة وسػرورا وبينيا حتى إذا أتت عميو ا

  . 
ال يستطي  الباطؿ أف يصرع الحػؽ فػى ميػداف ..  ف الحػؽ ونػود والباطػؿ      

عدـ .. إنما يصرعو نيؿ العمماي بقوتو وبوسيـ فػى  مبتػو وا  فػاليـ النػداي بػو 
 والدعاي إليو . 

نمػػا ييدمػػو أفػػراد محػػاؿ أف ييػػدـ بنػػاي الباطػػؿ فػػرد واحػػد فػػى عصػػر و       احػػد وا 
متعددوف فى عصور متعػددة فييػزه ا وؿ ىػزًا تباعػد مػا بػيف أحنػاره ثػـ يػنقض 

 الثانى منو حنرًا والثالث آخر وىكذا حتى ال يبقى منو حنر عمى حنر . 
النيػػالي مرضػػى والعممػػاي أطبػػاي وال ينمػػؿ بالطبيػػب أف يحنػػـ عػػف العمػػؿ      

خوفػًا مػف صػياحو وعويمػو أو اتقػايًا لسػبو  النراحى فرارًا مف إزعاج المريض أو
 ويتمو فإنو سيكوف  دًا أصدؽ أصدلائو وأحب الناس إليو . 
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و بعػػد فقميػػؿ أف يكػػوف الػػداعى فػػى ا مػػ  الناىمػػ  حبيبػػًا ليػػا إال إذا كػػاف       
خائنًا فى دعوتو سالكًا سبيؿ الريػاي والمداىنػ  فػى دعوتػو ولميػؿ أف ينػاؿ حظػو 

ناللي  ا إال بعد أف تتنرع مرارة الدواي ثـ تيعر بحالوة اليفاي. مف إكراميا وا 
الػػدعاة فػػى ىػػذه ا مػػ  كثيػػروف مػػؿي الفضػػاي وكظػػت بيػػـ ا رض والسػػماي      

 ولكف ال يكاد يوند بينيـ داع واحد  نو ال يوند بينيـ يناع واحد . 
أصػػحاب الصػػحؼ وكتػػاب الرسػػائؿ والمؤلفػػوف وخطبػػاي المنػػام  وخطبػػاي      
ر كميـ يدعوف إلػى الحػؽ وكميػـ يعظػوف وينصػحوف ويػومروف بػالمعروؼ المناب

وينيػػوف عػػف المنكػػر ولكػػف ال يونػػد بيػػنيـ مػػف يسػػتطي  أف يحمػػؿ فػػى سػػبيؿ 
 الدعوة ضرًا أو ياللى فى طريقيا يرًا . 

مرأؼتماظدساةمصكمػذهماألعةمأربعةم:م

ؽ بخيػر رناًل يعرؼ الحؽ ويكتمو عنػزًا ونبنػًا فيػو سػاكت طػوؿ حياتػو  ال ينطػ
 وال ير . 

رنػػاًل يعػػرؼ الحػػؽ وينطػػؽ بػػو ولكنػػو ينيػػؿ طريػػؽ الحكمػػ  والسياسػػ  فػػى      
دعوتو فػيينـ عمػى النفػوس بمػا يزعنيػا وين صػيا وكػاف خيػرًا لػو لػو صػن  مػا 
يصػػنعو الطبيػػب المػػاىر الػػذى يضػػ  الػػدواي المػػر فػػى بريػػامو ليسػػيؿ تناولػػو 

 وازدراده . 
يػػو يخػػبط فػػى دعوتػػو خػػبط النالػػ  العيػػواي فػػى ورنػػاًل ال يعػػرؼ حقػػًا وال بػػاطاًل ف

بيدائيا فيدعو إلى الخير والير والحؽ والباطؿ والضار والناف  فػى مولػؼ واحػد 
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.. فكونػو نػػواد امػػرئ القػػيس الػػذى يقػوؿ فيػػو .. مكػػٍر .. مفػػٍر .. مقبػػٍؿ .. مػػدبٍر 
 معًا . 
وىػػو ورنػػاًل يعػػرؼ الحػػؽ ويػػدعو ا مػػ  إلػػى الباطػػؿ دعػػوة المنػػد المنتيػػد      

أخبث ا ربع  وأكثرىـ  ائم   نػو صػاحب ىػوى يػرى أنػو ال يبمػغ  ايتػو منػو إال 
إذا أىمػػؾ ا مػػ  فػػى سػػبيمو فيػػو عػػدوىا فػػى ثيػػاب صػػديقيا  نػػو يوردىػػا مػػوارد 
التمػػؼ واليػػالؾ بإسػػـ اليدايػػ  واإلريػػاد فميػػت يػػعرى مػػف أى واحػػد مػػف ىػػؤالي 

 ا ربع  تستعيد ا م  ريدىا وىداىا . 
ـ يقاي ىػذه ا مػ  وأيػد بالئيػا فقػد أصػب  دعاتيػا فػى حانػ  إلػى ما أعظ     

دعػػاة ينيػػروف ليػػـ طريػػؽ الػػدعوة ويعممػػونيـ كيػػؼ يكػػوف الصػػبر واالحتمػػاؿ فػػى 
 ؟ (1)سبيميا فميت يعرى متى يتعمموف ثـ يريدوف 

 
 
 
 
 

***** 
                                           

 النزي الثانى . -لطفى المنفموطى ا ديب مصطفى  -انظر كتاب النظرات  (ٔ
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 ٍب ىٌ اىرتقَ ..؟!
ُمَْلفم اُْْهم َوبْ    لاؿ اهلل       ََن َوْبَد اُْْهَل ب  ـ ِم َم َوَْكَلُ  َأْك ـََ  اْ ُـل َل ب إـَْزَْ َد

ََن ِ أَوَلَْ إـَمَـَعُك موا  ًْ َغلفَلْم ْم َ َل  ًْ َب َل اآلاَل َْل ا   َلَ  اْْلََ لَل اَْداـَْ ل َوْم ََن ظَل ِم ِ إـَْزَْ
ـــل هَلب وَلـــلْلَْ    َِ لَوا َل َواَلْ َ  َوَ ـــل وـَ ـْ َـ م َِ ـــ ُُ ًْ َ ـــل َاَْـــَ  اُْْـــهم اْ ـــ َل َُل َْ  ََل أَاـْعم َوَأَلـــ

ــــ موا ََل اَلْ  َل  َُل ًْ ََْكــــلفَل موَن ِ أَوَلَْ َإ َُل َ ِ َلــــ ــــَ  اْ ُــــل َل وَلَلَقــــل ِلر  َوهَلُن َك َلــــ ا   َل ــــ َُ  م
َ  َوأَ َــــل موا  َُ ًْ قـمـــ ــــ ـْ م ـــُد  َل َِ َا َأ ًْ َكــــلام ــــْ  قـَـــْ َل َل فـَ َـْ  ـمــ موا َكْ ــــَف َكـــلَن َبلقَل َــــام اُْـــبَلإَ   َل

ُــ ــل َأْك ـَــَ  اَل َِ موَْ ــل َكــلَن اُْْــهم اَلْ َ  َوَب َِ ًْ وَللْْ َـ ـ  َــل َل َف ْم م ــ ًْ  مأم َُتْـ م ــل َوَلــل َِ موَْ ل َب
ََن  ِم ًْ َإْ َل َُ م َا أَاـْعم ًْ َوَْكَلْ  َكلام َِ م  .   (1)َلَ ْ َل

                                           

 . ٜ:  ٙا يات  -سورة الرـو  (ٔ
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وعمى الر ـ مف الرلى والتقدـ التكنولونى فى مظاىر الحياة المختمفػ  الػذى      
سػػعاد البيػػري  .. إال أننػػا ننػػد أف ُنعػػؿ لخدمػػ  اإلنسػػاني  وتحقيػػؽ الرفاىيػػ  و  ا 

ا مراض النفسي  بصورىا المختمف  لد انتيػرت . ا مػر الػذى ينعػؿ اإلنسػاف ال 
 يستمت  بما وصؿ إليو . 

فيؿ ىناؾ عالل  بيف التقدـ التكنولونى وا مراض النفسػي  ..؟ وىػؿ ىنػاؾ      
 أنم  ..؟ عالل  بيف ىذا التقدـ وأمراض العصر التى ييكوا منيا العالـ 

نعـ .. ىى ضريب  ينب أف يدفعيا اإلنساف ، فاإلنسػاف يبحػث عػف الفػراغ      
مػػف أنػػؿ تحقيػػؽ متعتػػو الدنيويػػ  التػػى مػػا تمبػػث أف تذلػػو ويكثػػر لمقػػو  نػػو مػػا 

 الذى بيده سعادة البيري  كميا . است ؿ ىذا الفراغ فى طاع  اهلل 
لكمبيػػوتر الػػذى يعطيػػؾ فػػى والتقػػدـ العممػػى يعطػػى اإلنسػػاف الكثيػػر فيػػذا ا     

  .ف تبذؿ فييا نيدًا وولتاً ثوانى بسيط  نات  عممي  حسابي  معقدة كاف يمكف أ
وىذا اإلنترنت .. ينوب بؾ العػالـ يػرلًا و ربػًا .. يػمالو  وننوبػو .. تػرى      

ا حػػداث فػػى مولعيػػا .. لحظػػ  ولوعيػػا .. أو لمحصػػوؿ عمػػى المعمومػػ  ..  أو 
قد الصفقات .. أو عقػد مػؤتمرات ومنتػديات .. كػـ يػوفر استيارة طبيب .. أو ع
 مف الولت والنيد . 

وىػػذه القطعػػ  مػػػف الترانزسػػتور مػػػـ تتػػولؼ وبكػػـ تبػػػاع..توفير فػػى الولػػػت      
 والنيد والكسب . 
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ولذا نند ال رب م  ونود الفػراغ واالنيمػاؾ فػى اليػيوات والممػذات والمتػ       
عادة فػى الحيػاة  نيػـ فقػدوا الحيػاة الروحيػ  الدنيوي  إال أنيـ ما ييػعروف بالسػ

 مف القموب . 
ــــَداَ  فَــــ  إَ   يقػػػػوؿ   ف اهلل        ْم ــــ َل اتـُ َــــَع  َِ َْ َوب َإْرــــَقر ِ َوَ ــــْ  َف ــــ رَل

َِر ِ قَلَل َ ه   َم اْْقَلَ لَ اَل َأْب َْ َأْبَ َ  َبْ  اَلْك َل  فَإَلُن َْهم َ زَل َرا  َضْ كل  َوَاْرم مَم إـَ
ــــ مَـَ ل  َُل ــــل فـََ  ــــَز اإَلتـمَ  ــــ ا  ِ قَــــلَل َكــــَبَلَز أَتـَْم ــــر َوقَــــْد كمْ ــــ م َوصَل َِ َ َحَرــــْ َتِّنَل َأْب َلَل

َم تـم  َْ َُروََكَبَلَز اْْ َـ  ْ   (1). 

ــهم    ولػػاؿ اهلل       َْ مْ  َل َـُ  ــْؤ َلِ  فـَ ََ  م ــ ــْ  اََكــَ  أَْو أماـْ َــر َوْم ل   َل َْ َصــلْلَل ــ َِل َ ــْ  َب
َنَ  ْم َِ َا إـَْز َُ َل َ ل َكلام ًْ وَلَأْح ًْ َأْلَ ْم زَلإـَ ُـ م ِْ َ  مَ  َ ا  َوََْ   .   (2)َحَ ل

ؾ فيقػػوؿ .. حضػػرت ولػػذلؾ .. ننػػد أحػػد ا طبػػاي النفسػػييف يتحػػدث عػػف ذلػػ     
إحدى المؤتمرات الخاص  بالصح  النفسي  فى مدين  استكيولـ بالسويد فوندت 
عنبًا . مدين  ذات نمػاؿ فتػاف ..حػدائؽ رائعػ  النمػاؿ .. فحػدثتنى نفسػى بونػو 
لو بإمكانى إحضار ا الؼ مف المرضى النفسييف الذيف أتعامػؿ معيػـ فػى بمػدى 

انع  ولكف فػى نفػس الولػت نظػرت حػولى يستيفوف بيف أحضاف ىذه النناف الي
فمـ أند أحدًا ثـ عممت فيما بعد أف نسػب  ا يػ اؿ فػى ىػذه الفػيالت النميمػ  ال 

                                           

 . ٕٙٔ:  ٖٕٔا يات  –سورة طو  (ٔ

 .   ٜٚا ي   -النحؿ  سورة (ٕ
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يزيد عمى واحد ونصؼ .. أى أف واحدة يسكنيا فرد وا خرى يسكنيا اثناف وفى 
 فراغ .. ( .  –انتحار  –نفس الولت وندت ا مراض االنتماعي  منتيرة ل إيدز 

؟ لػاؿ : أنػو ال تونػد …مت أحد سكاف ىذه المدين  وسولتو عػف أحوالػو لاب     
متع  فى ىذا المكاف نيائيًا . لمت : وكيؼ وأنا أرى مت  الػدنيا تنمعػت فػى ىػذا 
المكاف ..؟ فقاؿ: أنا خرنت مػ  النػاس أعمػؿ وأنكػؿ ممػا يػوكموف ولضػيت ىنػاؾ 

 أمت  ست  أيير فى حياتى . 
لفػػػراغ وتػػػوافر اإلمكانيػػػات عمػػػى اإلنسػػػاف مػػػف ىػػػذا يوضػػػ  مػػػا يعػػػود بػػػو ا     

االكتئػػػػاب والميػػػػاكؿ ويػػػػبابنا يتمنػػػػى الخػػػػروج إلػػػػى أوروبػػػػا وىػػػػـ ىنػػػػاؾ  يػػػػر 
مستمتعيف بما لدييـ وذلؾ  نيـ فقدوا الحياة الديني  الروحيػ  التػى ىػى السػبب 

 الوحيد إلسعاد البيري  . 
السػػالح عػػف النػػاس يعترضػػوف ويقولػػوف : أنػػتـ تتكممػػوف فػػى زمػػف الرلػػى و      

 !   السواؾ وكذا وكذا .. يعنى مف سن  الحبيب المصطفى 

مصؿامػقماظرضكم..؟!

ماظـاسمؼرتضقنمصكماحلقاةمأممادلؿاتم..م؟!م

مصكمتعؿريماظدغقامأممصكمخترؼؾفاموتدعريػام..م؟!م

  األدؾقةم..معامصائدةموجقدػاماآلنم..؟!

والحيػرات والسػباع بػؿ  ىـ ما صنعوا السالح ليدمروا بو الحيواف أو اليػواـ     
ليدمروا بو اإلنسػاف .. تحػت مسػميات  ريبػ  وعنيبػ  .. مػا أنػزؿ اهلل بيػا مػف 
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سػػمطاف .. ففػػى الػػزمف الماضػػى كػػاف السػػيؼ والعصػػا .. فمػػو يريػػدوا لتػػؿ إنسػػاف 
أخذوا ولت طويؿ لذلؾ .. ولكف السالح الحديث يستطاع مف خاللو تدمير لبائػؿ 

أعػداي اإلسػالـ يصػنعوف السػالح ويريػدوف  ومدف فى ولت بسيط .. وىكػذا ننػد
بيعو ، فيولعوا بيف الدوؿ ثـ تنيب الحرب بينيـ فيبيعػوا ليػـ السػالح ، وعنػدما 
ينفػػػذ سػػػالحيـ يػػػذىبوف إلػػػييـ ويقولػػػوف ليػػػـ أنػػػتـ مػػػا عنػػػدكـ عقػػػؿ .. تعػػػالوا 

 وتصالحوا .. وبالحرب ىذه كـ مف الناس يموتوف وييردوف ..؟!
رحمػػو اهلل وىػػو يػػتكمـ عػػف السػػن  وعظمتيػػا ..  ولمػػا ُسػػئؿ اليػػيه يوسػػؼ     

  تؿؽؾؿمسـماظلقاكمواظلـةمواظـاسمضدمواؾقامظؾؼؿرم..؟!:مصؼقؾمظفم

ىـ صعدوا عمى القمر وتعرفوا عمى القمر ولـ  :م)رمحفماهللمم)صؼالماظشقخم

يتعرفوا عمى خالؽ القمر ، فمخموؽ تعرؼ عمى مخموؽ ال يعنى يا  ، كمػا أف 
ر .. والعصفور عمى ا رض عصفور ، ولو صػعد عمػى الصفر + الصفر = صف

اليػػنرة فيػػو عصػػفور ، ولػػو صػػعد عمػػى النبػػؿ فيػػو عصػػفور ، فالكػػافر عمػػى 
ا رض كػػافر وعمػػى القمػػر كػػافر .. وىػػؤالي الػػذيف وصػػموا إلػػى القمػػر لػػالوا رأينػػا 
الػػدنيا مثػػؿ الكػػرة فكيػػؼ يقتتمػػوف عمييػػا وىػػى حقيػػرة ، ونحػػف سػػعادتنا بػػوف نبينػػا 

أخبرنػا لبػؿ أربعػ  عيػر لرنػًا مػف الزمػاف أف الػدنيا ال تسػاوى  حمد وحبيبنا م
أنػو صػعد إلػى السػماي ا ولػى ثػـ الثانيػ  ..  نناح بعوض  ومػف يػرؼ نبينػا 

وىكذا حتػى السػابع  حتػى سػدرة المنتيػى .. ورأى الننػ  والنػار ولػـ ينػزؿ عمػى 
وىػػو  نبػى القمػر وال اليػمس ىػذه الكواكػب السػػيارة مثػؿ الطػرؽ المتيػعب  وال
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عمى ا رض فقط بإيارتو .. بإصبعو إلى القمر انيػؽ نصػفيف ، فالوصػوؿ إلػى 
القمر ال يساوى يا أماـ اإليارة باإلصب  ، والذيف وصموا إلى القمر لالوا نحػف 

 رأينا ىذا اليؽ فى القمر. 
لػػـ يكػػف يسػػتطي  أحػػد أف يفكػػر فػػى الوصػػوؿ إلػػى  وفػػى زمػػف الصػػحاب       

ـ َل هَلَاا    سػيم  االنتقػاؿ النمػؿ ولكػف القػرآف أخبػر .. القمر حيث كانػت و  َِ َواَْْق
ََن  َْمًْ ب إـمْؤ َل م ل  َِ ُ مََ قل  َبْ  مََ َ  ِ َف َ  ِ َْمَـ َْكَّم َُ  . (1) (ٔل   اُت

موعاذامسـماظذؼـمواؾقامإىلماظؼؿرم؟!

 عندمػا وصموا إلى ا رض أحدىـ ُنػف عقمو وطمػؽ إمرأتو وا خر      
 فى  رف   نو ناي بنراثيـ مف القمر . وضعوه 

، كانػت المالئكػ   ىو ما كاف عميو الصػحاب  الكػراـ  :  إذنم..ماظرتضك     

تسػػخر ليػػـ ، وبحػػركتيـ كانػػت  …تنػػزؿ عمػػييـ ، والريػػاح ، والبحػػار ، والنيػػراف 
تتحرؾ العوالـ ، فترلى اإلنساف ليس فى ا يياي ، بؿ فػى حيػاة ا نبيػاي عمػييـ 

 والسالـ . الصالة 

مػؿمطاغقاماقابة!!مصؿاذامغػعؾم..؟!م:ضدمؼؼقلمضائؾمممممم

                                           

 .   ٕٓ:  ٛٔا يات  -( سورة اإلنيقاؽ ٔل
 .   ٛٚا ي   -سورة الح   (ٔ
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 بؿ نقوؿ كانوا عبدة ا حنار وا صناـ ولما أصػبحوا عمػى طريػؽ النبػى      
 فازوا  نيـ عزموا وصدلوا . 

يريد مف اإلنساف كما استعمؿ عقمو فى أمػوره الدنيويػ  كػاف ينب ػى  اهلل      
ره الديني  فينظر إلى ما حولو فيند كؿ ما حولػو عبيػد عميو أف يستعممو فى أمو 

مربوبوف وعباد مقيوروف ، ليس عمى ونو ا رض مف يممؾ لنفسو مػنيـ نفعػًا 
وال ضػرًا وال حيػاة وال نيػورا ، بػؿ وال فػى السػماي مػف أنراميػا العظػاـ وطبقاتيػا 
ا المتناىيػػ  فػػى السػػع  مػػا يضػػر أو ينفػػ  بذاتػػو فػػيحكـ بونػػو لػػيس فولػػو فػػى ىػػذ

وما عاداه آثار رحمتو وأسػباب وضػعيا سػبحانو أظيرىػا  العالـ أنم  إال اهلل 
لمف أحبو فمف أىمؿ ىذا العقؿ ولمد  يره تقميدًا أعمى مف  ير حن  وال برىػاف 

 ف العقػػوؿ التػػى تبحػػث  كػػاف أضػػؿ مػػف ا نعػػاـ ولػػد اسػػتونب عقػػاب اهلل 
لػـ تبحػث فيمػا أودعػو اهلل وتخترع ا الت وا دوات التى ت ير بيػا ونػو ا رض و 

  فى تمؾ الكائنات مف الػدالئؿ عمػى وحدانيتػو مػف  ا يػات الدالػ  عمػى لدرتػو
با لوىيػػ  والربوبيػػ  ، فكانػػت تمػػؾ العقػػوؿ أدنػػى مػػف  وحكمتػػو وعمػػى تفػػرده 

عقوؿ أخس الحيوانات ،  ف مف الحيوانات والطيور مف ُىدى بػالفطرة مػا يػدرؾ 
ر بقػدرة ، فمنيػا مػا يصػن  لػو الحنػرات فػى بطػف بو نمػب المنػاف  ودفػ  المضػا

ا رض وفى الم ارات وفى كيوؼ النباؿ ومنيػا مػا يصػن  لػو القصػور العاليػات 
فػػػوؽ ا يػػػنار ومنيػػػا مػػػا يقػػػود النيػػػوش لحػػػرب أخصػػػامو كػػػالقردة فػػػى نزيػػػرة 
مد يقر ومنيا ما يصن  النفػؽ بػيف البػر والبحػر ومنيػا مػا يتعػاوف عمػى نمػب 
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بيوتػًا ىندسػي  بحنػرات مسدسػ  يعنػز عػف إتقانيػا أميػر  ضرورياتو ويصن  لو
 الميندسيف و ير ذلؾ مف  أنواع تربي  اإلناث  والدىف .. 

فمف الحيوانات ما يخرج أوالده مف بطنو ويضعو فى كيس تحت بطنػو ليػتـ      
حممو ، وبعضيا تمد فيفر المولود مف أمػو بسػرع  يكػوف فييػا أسػرع مػف الػري  

رى ورايه لتنظفو بمسانيا ، ولسانيا كاليػوؾ لػو لمسػتو لقتمتػو المرسم  وأمو تن
فيننو منيا بعدوة ، ومنيا ما يمد خارج البحر ثـ يرنػ  إلػى البحػر فيربػى أوالده 

ُْ    بالنظر إلييا .. وسػبحاف اهلل القػادر الكػريـ ..  ـ قَـلَل َ وـَ َـل اُْـبَل  َأْبطَـر كم
َد  َْ  ُ ْ َُ َاَْْقهم ُثم َِ  (1). 

ىذا ما فطػرت عميػو ا نػواع الحيػ  السػافم  فيكػوف مػا فطػر عميػو اإلنسػاف      
أرلى مف ىػذا بحسػب ضػرورياتو وال يحكػـ عمػى اإلنسػاف أنػو عالػؿ حتػى يػدرؾ 

فػإذا  عقمو ما ىو ظاىر فى الكائنات مػف ا يػات القائمػ  عمػى وحدانيػ  اهلل  
يعقمػوف إال بالعقػؿ لـ يدرؾ ىذا حكـ عمى نفسو بونو أخس مف البيػائـ  نيػـ ال 

 المكتسب الذى دعت إليو الضرورة ثـ أنيا تعمؿ ما ُيعنز اإلنساف . 
وىنػػا أيػػير إلػػى أف .. عػػالـ النبػػات أكمػػؿ وأعظػػـ فػػى نيػػؿ ضػػرورياتو مػػف      

اإلنساف ، فإنؾ ترى فى النباتات الص يرة أنيا تتحوؿ إلى اليمس عند يػروليا 
ضػػخم  أوؿ فػػرع منيػػا يتنػػو حيػػث وتػػدور معيػػا إلػػى  روبيػػا وتػػرى ا يػػنار ال

يػػروؽ اليػػمس والفػػرع الثػػانى إلػػى  روبيػػا حتػػى ال يضػػر أخػػاه بظمػػو ، والفػػرع 
                                           

 . ٓ٘ا ي   -سورة طو  (ٔ
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الثالث يرتف  إلى أعمػى ، وكػؿ ذلػؾ لتتمتػ  اليػنرة بحػرارة اليػمس ونورىػا وكػؿ 
 نبات يكوف فى ظؿ يمتد رأسو ناحي  اليمس . 

نػػب عنػػو يميػػؿ ولػػذلؾ فإنػػؾ تػػرى بعػػض النخيػػؿ إذا كػػاف بنانػػب نخمػػ  تح     
 يرلًا أو  ربًا وترى فى الينرة الواحدة أزىارًا إناثًا فيمق  بعضو بعضا . 

مػػػف ىنػػػا يتضػػػ  .. أف مػػػا بمػػػغ إليػػػو اإلنسػػػاف ممػػػا يقولػػػوف عميػػػو مدنيػػػ       
واختراعػػًا وتفولػػًا ، كػػؿ ذلػػؾ مفطػػور عميػػو اإلنسػػاف كمػػا فطػػرت عميػػو الحيوانػػات 

ْْ  َوهَلَاا  والنباتػػات ولػػذلؾ يقػػوؿ اهلل  َا وَــ ــلْم ــَزَل اُْْــهم َق َا َ ــل أَاـْ ًم اتُ َلزمــ َْمــ  َْ قَل ــ
ْ لل  َوب إـَْ َمدمونَ  َِ ََن  ْم ًْ ب إـَْزقَل ْم ُم َُاَل َأَوََْْ َكلَن اوَل َ ل َبَْْ هَل اوَل    اـَُم َلعم َ ل أََْْع ـْ

عنيـ العقؿ الذى يعقؿ عف اهلل م  أف اإلنساف مف لدف آدـ  نفى اهلل  .. (1)
الرلػػى حتػػى أخػػذت ا رض زخرفيػػا وازينػػت وظػػف أىميػػا لنيميػػـ وىػػو آخػػذ فػػى 

بونفسيـ وبربيـ أنيـ لادروف عمييا .. والحقيق  أنيـ مػا عقمػوا يػيئًا  ف الػذى 
عقموه مف الصناعات والفنوف والزخارؼ والعموـ المتعمق  بظاىر الحيػاة الػدنيا ال 

ة والنسانيس والنمؿ تخرج محصمتيا عف أنو نوع مف أنواع البيائـ الرالي  كالقرد
 .  (2)والنحؿ والخيؿ والطيور الرحال  والعالؿ مف عقؿ عف اهلل أمره ونييو  

 

                                           

 . ٓٚٔا ي   -سورة البقرة  (ٔ

 . ٖٖٔالعدد  -منم  المناىد   -النزي الثانى  -انظر كتاب أسرار القرآف  (ٕ
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***** 
 

 قغٌف 

 من بستان الدعوة إلى هللا

 اىـذيِ ..!
ْأ مم  لاؿ تعالى       إَ  بَلْ َد اُْْهَل اإلَل  .  (1) هَلُن اْد 

ْأــ مَل  ولػػاؿ تعػػالى       ــَ  اإلَل َِل َغ ـْ ََ ََل  َوَ ــْ  إـَْ َمــ ــ ْ ــهم َوْم َْ  َل َْــْ  إـمْقَ ــ دَلإ ــل  فـَ
َ ََل  َلَ  اْ َلأَل َلإَ    .  (2)اآلاَل

.. ل وىػػذا فػػى (3)يطمػػؽ لفػػظ الػػديف عمػػى العػػادة واليػػوف وىػػو نظػػاـ الحيػػاة      

                                           

 . ٜٔمف ا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٔ

 . ٘ٛا ي   -آؿ عمراف   سورة (ٕ

 .  ٗٗٔ/  ٔ -تفسير القرطبى  (ٖ
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الم   ( .. أما فػى االصػطالح اإلسػالمى .. وضػ  إليػى يػرعى إلسػعاد البيػري  
 يا وا خرة . فى معاييـ ومعادىـ أى فى حياتيـ فى الدن

َْ َوب َإْرـــَقر ِ َوَ ـــْ      يقػػػوؿ اهلل       ـــ ــَداَ  فَـــ  َإرَل ْم ـــ َل اتـُ َـــَع  َِ َف
ــر ِ  َِ َم اْْقَلَ لَ ـاَل أَْب َْ أَْبـَ َ  َبـْ  اَلْكـ َل  فَــإَلُن َْـهم َ زَل َرـا  َضـْ كل  َوَاْرمــ مَم إـَـ

َِر َوَقْد كمْ  م َوصَل ا  ِ قَللَ  َ َحَرْ َتِّنَل أَْب َكَبَلَز أَتـَْمَز اإَلتـم َـل   قَلَل َ ه  َلَل
َُر َم تـمْ  َْ َُل مَـَ ل وََكَبَلَز اْْ َـ  .  (1)فـََ 

ِ     ولػػػػاؿ اهلل       ََ  مـــــْؤ َل ــــ ــــْ  اََكـــــَ  َأْو أماـْ َــــر َوْم ل   َل َْ َصــــلْلَل ـــــ َِل َ ــــْ  َب
 َِ َا إـَْز َُ َل َ ل َكلام ًْ وَلَأْح ًْ َأْلَ ْم زَلإـَ ُـ م ِْ َنَ فـََْ مْ  َل َـُ هم َحَ لَ  مَ  َ ا  َوََْ   . (2) ْم

م:م(3)رفمسؾدماظلؿارموسـمعػفقمماظدؼـمؼؼقلماظشقخم

ىػػو امتثػػاؿ ا مػػر مػػ  النفػػ  أو الضػػر مػػ  الحػػب والكراىيػػ  . ولكػػف  الػػديف :

عندما أمػره ربػو أف  اإلنساف إذا نايه الضر يوتى التردد والريب .. فإبراىيـ 
نػو امتثػؿ ا مػر دوف يترؾ ىانر بواٍد  ير ذى زرٍع .. إذا حكنـ عقمو ما فعؿ ولك

، مػا تػردد ..  .. وكذلؾ عندما أمػره بػذب  ولػده إسػماعيؿ  ودوف تردد تفكير
وكذلؾ إسماعيؿ عميو السالـ حينما عرض عميو أبيو الرؤيػا مػا حكػـ عقمػو ومػا 

                                           

 . ٕٙٔ:  ٖٕٔا يات  –سورة طو  (ٔ

 .   ٜٚا ي   -سورة  النحؿ  (ٕ

 مصر .ب أحد ميايه التبميغ والدعوة (ٖ
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ــْؤَ  م :  تػػردد ، ولػػاؿ  بيػػو عمػػأ الفػػور ، كمػػا لػػاؿ تعػػالأ  ْْ َ ــل تـم إَــل أَوَــ َل افْـَزــ
ل َِ دمِّنَل هَلْن  َِل َ  اُْصلوَل َلإ َ َأَم  .  (1) َُ اُْْهم  َل

       . 

   ًصيـخ اىصـذيق 
 أخرج ابف نرير  الطبرى مف طريؽ سيؼ :      
إلى اليػاـ مرضػتو التػى مػات فييػا   أف أبا بكر مرض بعد مخرج خالد       

فوخبره الخبر ، فقاؿ عمػىن   ولد أيفى وعقد لعمر    بويير فقدـ المثنى  
، فقاؿ لو : اسم  يا عمر ! ما ألوؿ لؾ ثـ اعمؿ بػو  إنػى  رنػو  بعمر . فناي

فػإف أنػا مػت فػال تمسػيف حتػى  –وذلػؾ يػـو االثنػيف  –أف أموت مف يػومى ىػذا 
ف عظمػػت عػػف أمػػر ديػػنكـ  تنػػدب النػػاس مػػ  المثنػػى ، وال تيػػ منكـ مصػػيب  وا 

ومػا صػنعت ولػػـ يصػب الخمػػؽ   ووصػي  ربكػـ ولػػد رأيتنػى متػوفى رسػػوؿ اهلل 
لخػذلنا ولعالبنػا   وأمػر رسػولو  مو وبػاهلل ! لػو أ نػى آنػى عػف أمػر اهلل بمث

 .  (2)فوضرمت المدين  نارًا 
كاف حريصًا عمى اإلسالـ وأىمو حتػى عنػد موتػو ..   فرحـ اهلل أبا بكر       

 فميت كٌؿ منا أبا بكر الصديؽ . 
                                           

 . ٕٓٔا ي   -سورة الصافات  (ٔ
 

 . ٘ٔٗ/ٔ –باب النياد  –حياة الصحاب   (ٕ
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***** 
 ًصيـخ جنذة 

 ، فقمت لو : أوصنا .  عف يونس بف نبير لاؿ : ييعنا نندباً      
لػػاؿ : أوصػػيكـ بتقػػوى اهلل ، وأوصػػيكـ بػػالقرآف ، فإنػػو نػػوٌر بالميػػؿ المظمػػـ      

وىدًى بالنيار ، فاعمموا بو عمى ما كاف مػف نيػد وفالػو ، فػإف عػرض بػالي .. 
فقدـ مالؾ دوف دينؾ ، فإف تنػاوز الػبالي فقػدـ مالػؾ ونفسػؾ دوف دينػؾ ، فػإف 

والمسػموب مػف سػمب دينػو ، واعمػـ أنػو ال فالػو بعػد المخروب مف خػرب دينػو ، 
 النن  ، وال  نى بعد النار . 

 وليؿ : 
 وال دنيا لمف لـ يحيى دينًا    إذا االيماف ضاع فال أمػاف    
 فقد رضى الفناي لو لرينًا     ومف رضى الحياة ب ير ديف    

******* 
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 أرىيو أٍش وخشرو
 لػاؿ : خطػب عمػر بػف الخطػاب   عف موسى بف طمح  بف عبيػد اهلل     

ـَ ..؟   أـ أباف بنت عتب  بف ربيع  بف عبد يمس فوبتو فقيؿ ليا ول
ف خػػرج خػػرج ببػػوس ، أذىمػػو أمػػر آخرتػػو       لالػػت : إف دخػػؿ دخػػؿ ببػػوس ، وا 

 عف أمر دنياه كونو ينظر إلى ربو بعينيو . 
ـَ  ؟ لالت       : ليس لزونتو منػو ثـ خطبيا الزبير بف العواـ فوبتو فقيؿ ليا ول

 إال اإليارة فى لرامميا. 
ـَ لالػػت : لػػيس لزونتػػو منػػو إال لضػػاي       ثػػـ خطبيػػا عمػػى فوبػػت فقيػػؿ ليػػا ولػػ

 حانتو ويقوؿ كيت وكيت وكاف وكاف . 
 ثـ خطبيا طمح  فقالت زونى حقًا .      
لالوا : وكيؼ ذلؾ . لالػت : إنػى عارفػ  بخالئقػو ، إف دخػؿ دخػؿ ضػاحكاً،      
ف  ف عممػت يػكر ، وا  ف ، سكت ابتػدأ ، وا  خرج خرج بساما ً، إف سولت أعطى وا 

ف أذنبت  فر .  وا 
 فمما ابتنى بيا لاؿ عمى : يا أبا محمد إف أذنت لى أف أكمـ أـ أباف .     
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لػػاؿ : كمميػػا ، لػػاؿ : فوخػػذ بسػػنؼ الحنمػػ  ثػػـ لػػاؿ : السػػالـ عمػػيكـ يػػا عزيػػزة  
المػؤمنيف فوبيتيػػو ، لالػت لػػد كػػاف  نفسػيا لالػػت وعميػؾ السػػالـ لػاؿ خطبػػؾ أميػػر

وأحػد حواريػو فوبيتيػو لالػت لػد كػاف  ذلؾ وخطبؾ الزبير ابف عمػ  رسػوؿ اهلل 
، فوبيتينى ، لالت : لػد كػاف ذلػؾ  ذلؾ ، وخطبتؾ أنا ولرابتى مف رسوؿ اهلل  

 .(1)يعطى ىكذ وىكذا  ،لاؿ : أما واهلل لقد تزونتى أحسننا ونيًا وأبذلنا كفاً 
عف عامر بف ربيع  أنو نزؿ بو رنػؿ مػف العػرب فػوكـر عػامر مثػواه  وروى     

 فنايه الرنؿ  فقاؿ : إنػى اسػتقطعت مػف رسػوؿ اهلل  وكمـ فيو رسوؿ اهلل 
واديًا فى العرب ولد أردت أف ألط  لؾ منو لطع  تكوف لػؾ ولعقبػؾ مػف بعػدؾ ، 

 الػػدنيا  فقػاؿ عػامر ال حانػ  لػى فػى لطيعتػؾ ، نزلػت اليػوـ سػورة أذىمتنػا عػف

َنَ  ًْ ََل َغْعََْا  مْز َلضم ًْ َوْم لوـم م َُ ُ ل َل حَل  .(2) (3) اقْـمَـَ َه َْْل
 

***** 
 

                                           

 . ٖٚٚ/  ٖ -ب طمح  بف عبيد اهلل باب منال –اب  كتاب معرف  الصح –مستدرؾ الحاكـ  (ٔ

 . ٔا ي    -سورة ا نبياي .  ٛٚا ي   -سورة الح   (ٕ

 . ٔٓ٘/  ٕ -مختصر تفسير بف كثير  (ٖ
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 ػجــشح
لػػاؿ : لمػػا ُفتحػػت لبػػرص فُػػرؽ بػػيف أىميػػا ، فبكػػى  عػػف نبيػػر بػػف نفيػػر      

بعضيـ إلى بعض فرأيت أبا الدرداي نالسًا وحده يبكى فقمت : يا أبا الػدرداي مػا 
زن اهلل فيػو اإلسػالـ وأىمػو ؟ فقػاؿ : ويحػؾ يػا نبيػر !      مػا يبكيؾ فػى يػوـ أعػ

أىػوف الخمػػؽ عمػػى اهلل إذا تركػوا أمػػره . بينمػػا ىػى أمػػ  لػػاىرة ظػاىرة ليػػـ الممػػؾ 
تركوا أمر اهلل فصاروا إلػى مػا تػرى " . أخرنػو أبػو نعػيـ فػى الحميػ  وابػف نريػر 

 .  (1)الطبرى فى تاريخو 
 
 
 
 

***** 
                                           

 ٜٛٙ/ٖ -االعتبار بحاؿ مف ترؾ أمر اهلل  -باب أسباب النصرة ال يبي   -حياة الصحاب   (ٔ
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 صـالح األدـٌاه
ِ  فـََْ مْ  َل َـ ُـهم    لػاؿ تعػالى       ََ  مـْؤ َل ـ ـْ  اََكـَ  َأْو أماـْ َـر َوْم ل   َل َْ َصـلْلَل ـ َِل َ ـْ  َب

َنَ  ْم َِ َا إـَْز َُ َل َ ل َكلام ًْ وَلَأْح ًْ َأْلَ ْم زَلإـَ ُـ م ِْ  .   (1)َحَ لَ  مَ  َ ا  َوََْ 

ْم    ولاؿ تعالى      َِ ًم اْطُ  بم َواَْْز  .  (2) اُْصلَلحم إـَْ فـَزمه هَلَْْ هَل َإْصَزدم اَْْكَل

كػػؿ مػػا يصػػيب اإلنسػػاف مػػف ا حػػواؿ السػػارة ، ومػػف ا حػػواؿ الضػػارة ومػػف      
 .    ا حواؿ الحسن  ، ومف ا حواؿ السيئ  مف اهلل 

تياف ا حواؿ لإلنساف سواي سارة أو ضارة تكوف تبعًا لاعماؿ ، فاهلل        وا 
الماديػػ  ال ونػػودًا وال عػػدمًا ، فػػإذا صػػمحت ربػػط ا حػػواؿ با عمػػاؿ ال با يػػياي 

ذا فسدت ا عماؿ فسدت ا حواؿ .   ا عماؿ صمحت ا حواؿ ، وا 
أذؿ فرعػػوف فػػى ممكػػو ، وممكػػو لػػـ يننػػو مػػف الخسػػراف المبػػيف ،  فػػاهلل       

وأذؿ لاروف فػى مالػو ، ومالػو لػـ يننػو مػف الخسػراف المبػيف . بػؿ العكػس بنػى 
أعزىـ ، ولػيس كػؿ مػف يكػوف معػو الممػؾ أو    إسرائيؿ ليس معيـ يا واهلل

                                           

 . ٜٚ –سورة النحؿ  (ٔ

 . ٓٔف ا ي  م -سورة فاطر  (ٕ
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المػػاؿ يكػػوف فػػى الذلػػ  ، ولػػيس كػػؿ مػػف فػػى الفقػػر والمسػػكن  يكػػوف فػػى العػػزة ، 
وسميماف وداود عمييما السالـ فى الممؾ والماؿ واهلل كتػب ليمػا الفػالح ، فمػيس 
مدار صالح ا حواؿ عمى الفقػر أو ال نػى ، إنمػا مػدار صػالح ا حػواؿ وفسػادىا 

 عماؿ . با 
ربػػط ا حػػواؿ با عمػػاؿ ، وربػػط ا عمػػاؿ با عضػػاي والنػػوارح ،  فػػاهلل       

ونعؿ ترتيب صػالح ا عضػاي والنػوارح مربػوط بصػالح القمػب . لػاؿ رسػوؿ اهلل 
  ، أال إف فى النسد مض    إذا صمحت صم  النسد كمو " : 

ذا فسدت فسد النسد كمو أال وىى القمب " متفؽ عميو   .  (1)وا 
فإذا كاف القمب متعمقًا باهلل تعالى مقباًل عمى ا خػرة ، فيتحصػؿ  عمػى نػور      

اليداي  مف اهلل تعالى ، والقمب عندما يتونو  إلى اهلل تعالى ويتعمؽ بػاهلل تعػالى 
يصير صاحبو متدينًا ، فإذا ايت ؿ بالتنارة يتحصؿ ثواب كثير ، وتكوف التنػارة 

:  لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  خرة فعف أبى سػعيد  سببًا لسعادتو فى الدنيا وا 
" التػػػانر الصػػػدوؽ ا مػػػيف مػػػ  النبيػػػيف والصػػػديقيف واليػػػيداي " رواه الترمػػػذى 

 .   (2)والدارلطنى ورواه ابف مان  عف ابف عمر 

                                           

 باب الورع وترؾ اليبيات .  -حيف رياض الصال (ٔ

 . ٔ٘ٛ/ٕ -باب المساىم  فى المعامالت  -ميكاة المصابي   (ٕ
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ذا زرع ا رض ، اهلل يعطيو عمى كؿ حب  ثواب الصدل  فعف أنس       أف  وا 
ـ ي ػػرس  رسػػًا أو يػػزرع زرعػػًا فيوكػػؿ منػػو لػػاؿ : " مػػا مػػف مسػػم  رسػػوؿ اهلل  

 .   (1)إنساف أو طيرًا أو بييم  إال كانت لو صدل  " . متفؽ عميو 
ذا وض  المقم  فى فػىن امرأتػو يػونر عمييػا ويتحصػؿ عمػى ثػواب الصػدل  كمػا       وا 

نػؾ   أف رسوؿ اهلل   -الطويؿ  - فى حديث سعد بف أبى ولاص  لػاؿ لػو : " وا 
تبت ى بيا ونػو اهلل  إال أنػرت بيػا حتػى مػا تنعػؿ فػى فػىن امرأتػؾ " .  لف ُتنفؽ نفق 
 . (2)متفؽ عميو 

ذا يوتى امرأتو يونر عمييا ويتحصؿ  عمى ثواب الصدل  كما فػى الحػديث عػف       وا 
: وفى بض  أحدكـ صدل  . لالوا يػا رسػوؿ اهلل  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل   أبى ذر 

 و فييا أنر ؟ : أيوتى أحدنا ييوتو ويكوف ل
لاؿ : أرأيػتـ إف وضػعيا فػى حػراـ ، أكػاف عميػو وزر ؟ فكػذلؾ ، إذا وضػعيا فػى      

 . (3)الحالؿ كاف لو أنر . رواه مسمـ 
ذا أنفؽ ا مواؿ عمى عيالػو وأىػؿ بيتػو يوخػذ أنػر المناىػد فػى سػبيؿ اهلل       وا 

ى رنػػؿ فػػرأ لػػاؿ : مػػر عمػػى النبػػى  كمػػا فػػى الحػػديث عػػف كعػػب بػػف عنػػرة 
مف نمػده ونيػاطو فقػالوا : يػا رسػوؿ اهلل : لػو كػاف ىػذا  أصحاب رسوؿ اهلل 

:  إف كػاف خػرج يسػعى عمػى  أوالد صػ ار  فى سبيؿ اهلل ؟ فقاؿ رسػوؿ اهلل  

                                           

 .   ٜ٘٘/ٔ -باب فضؿ الصدل   -ميكاة المصابي    (ٔ
 

 باب اإلخالص وباب النفق  عمى العياؿ . -رياض الصالحيف  (ٕ

 .   ٜ٘ٗ/ٔ -باب فضؿ الصدل   -بي  ميكاة المصا (ٖ
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ف كاف خرج يسعى عمى نفسو يعفيا فيػو فػى سػبيؿ اهلل،  فيو فى سبيؿ اهلل ، وا 
ف كاف خرج رياًي ومفاخرة فيو فى سبيؿ الييطاف " ر   (2) (1)واه الطبرانى وا 

 

 ادلنبفغ ٍغ اىذيِ اىنبٍو 
 –الػػرزؽ الطيػػب  –الحفاظػػ   –النصػػرة  –اهلل ربػػط المنػػاف  مػػ  الػػديف الكامػػؿ ل العػػزة      

حؿ المياكؿ ( ونمي  المواعيد فى القػرآف عمػى اإليمػاف الكامػؿ وحقائقػو  -لضاي الحوائ  
 ظاىرًا وباطنًا . 

ماحلقاةماظطقؾةمباإلميانم:م

َْ مْ  َل َـ ُـــهم    لػػػاؿ اهلل       ََ  مـــْؤ َلِ  فـَ ـــ ـــْ  اََكـــَ  أَْو أماـْ َـــر َوْم ل   َل َْ َصـــلْلَل ـــ َِل َ ـــْ  َب
َنَ  ْم َِ َا إـَْز َُ َل َ ل َكلام ًْ وَلَأْح ًْ َأْلَ ْم زَلإـَ ُـ م ِْ َ  مَ  َ ا  َوََْ   .    (3)َحَ ل

ماظػالحمباإلميانم:م

َنَ     لاؿ اهلل       ِمْؤ َل م  . (4).. اله  َقْد أَفْـََْح اْْ

ماظعزةمباإلميانم:م

                                           

 المتنر الراب  فى ثواب العمؿ الصال  . (ٔ

 مف كالـ الييه محمد عمر البالمبورى . (ٕ

 . ٜٚا ي   -سورة النحؿ  (ٖ

 . ٔٔ-ٔا ي   -سورة المؤمنوف  (ٗ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
326 

ََن     لػػاؿ اهلل       ــ ِم ِم َــلفَلقَلَ  ب إـَْزَْ ــْؤ َل َلَ  َوَْكَلــُ  اْْ ِم َلهَل َوَلْْ ُــهَل اْْزَلــُزَم َوَلَ أمــ َوَْْل
 (1). 

ماظعؾقمباإلميانم:

ًْ    لاؿ اهلل        َن هَلْن كمْ مم َْ ًم اَلْبَْ َا َوأَاـْمم َا َوب َ َْزام  .   (2)  مْؤ َل َل َ  َوب َتَل م

  اظـفاةمباإلميانم:

ْؤ َل َل َ     لاؿ اهلل       ِم َِل  اْْ ً  وََكَبَلَز اـمْ  َم  َلَ  اَْْ  َ ل َ ل َْهم َوَْنُ ـْ َِ ـْ  .  (3) فَلْأَم

م(مادلداصعةمسـماظشرمباإلميانم:م6

َا    لاؿ اهلل        .   (4) هَلُن اَُْْه إمَدافَلعم َب َل اُْبَلإَ  اَ  م

م(ماظػضؾماظؽؾريمباإلميانم:م7

ًْ  َلَ  اُْْهَل َفْر   َك َل ا      لاؿ اهلل       َْم ِمْؤ َل َلَ  وَلَأُن   .  (5) َوَور  َل اْْ

م(مادلغػرةمواألجرماظعظقؿمباإلميانم:م8

                                           

 . ٛا ي   -سورة المنافقوف  (ٔ
 

 ٜٖٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٕ

 . ٛٛا ي   -سورة  ا نبياي  (ٖ

 . ٖٛي  ا  -سورة الح   (ٗ

 . ٚٗا ي   -سورة ا حزاب  (٘
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ًْ  َ    لاؿ اهلل       ـ ـْ م َل َل  َل َا اُْصـلْلَل ْـم َِل َا َوَب ْ عَلـَ َ  َوَأْلـ ا  َوَبَد اُْْهم اُْبَلإَ  اَ  ـم
 .  (1) َب َل ِل  

م(ماظـصرةمباإلميانم:م9

َمم    لػػاؿ اهلل       ــ َم إـَقم َْ ــ ــلَل اْــَداـَْ ل َوإـَ َا ََل اْْلََ  ََْ ل َواُْــبَلإَ  اَ  مــ ــ ــ م  مأم هَلاُــل َْ َـْ صم
َ لدم  ِْ  .  (2)اَل

ِمْؤ َل َل َ     ولاؿ اهلل       َ ل َاْص م اْْ  .   (3) وََكلَن َحقلل  َبَْ ـْ

َْل َلإ َ    ولاؿ       َا ظَل ًْ فََأْصَ  م َْل َا َبَْر َبدمو        .  (4) فَأَإُْداَل اُْبَلإَ  اَ  م

َ موَن    ولاؿ       ْ صم َِ َْمًم اْْ  ًْ ْ َأَلَ  ِ  هَلاـُ م ِم مـمَ ل َلزَلَ لدَلاَل اْْ َِ َوََْقْد َأ َـَقْ  َكَل
َْمًم اَْْ لَل م   .   (5) َنَ ِ َوهَلُن لمْ َداَل 

فمف نقػص إيمانػو نقػص نصػيبو مػف النصػر والتوييػد  :يقوؿ ابف القيـ      
وليػذا إذا أصػيب العبػػد بمصػيب  فػػى نفسػو ومالػػو أو بإدالػ  عػػدوه عميػو ، فإنمػػا 

 ىى بذنوبو أو بترؾ وانب أو فعؿ محػـر وىػو مػف نقػص إيمانػو . يقػوؿ اهلل 

                                           

 . ٜٕا ي   -سورة  الفت   (ٔ
 

 . ٔ٘سورة  افر ، ا ي   (ٕ

 . ٚٗسورة الرـو ، ا ي   (ٖ

 . ٗٔمف ا ي   -سورة الصؼ  (ٗ

 .  ٖٚٔ:  ٔٚٔا يات  –ة الصافات سور  (٘
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   َاُْْـــهم َلَْْكـــلفَل َلإ َْ ـــْؤ َل َلَ  َأـــ َل    َوَْـــْ  ََيَْزـــ ِم فػػػإذا ضػػػعؼ    (1)َبَْـــر اْْ

اإليمػػاف صػػار لعػػدوىـ عمػػييـ مػػف السػػبيؿ بحسػػب مػػا نقػػص مػػف إيمػػانيـ ، فيػػـ 
، فػػالمؤمف عزيػػز ..  نعمػػوا لػػو عمػػييـ مػػف السػػبيؿ بمػػا تػػرؾ مػػف طاعػػ  اهلل  

 الػب .. منصػور .. مكفػى .. مػدفوع عنػو بالػذات أينمػا كػاف ولػو انتمػ  عميػػو 
، إذا لػػاـ بحقيقػػ  اإليمػػاف ووانباتػػو ظػػاىرًا وباطنػػًا .. فقػػد لػػاؿ اهلل  مػػف بولطارىػػا 

    ـــدموَن َوَل لـــل  َوب ُ ب َيَل َما اَلْدوَـــلَ  ُثم ًم اُْـــبَلإَ  َكَعـــ موا َََُْْـــ ـــلتـََْكم َْ َق َوَْـــ
ـُ اَل اُْْـهَل  ُم ْم َوَْـْ   َلـَد َل ـْ  قـَْ ـ   تـَْ ـدَلإ    َاصَل ا  ِ أمُ َا اُْْهَل اُْهَل َقْد َاَْْ   َل

مُـْقـََ  ولاؿ تعالى  (2) والعالبػ  فػى الػدنيا وا خػرة  نػو ذكػر   (3)َواَْْزلقَلَ ام َْْل

َُل اَْْ ْ ـبَل  ذلؾ عقيب لص  نوح وصبره عمى لومو فقاؿ تعػالى  ـْ  أَاـْ َـل تَلْْـَز  َل
ـَبا  َْ َْل  َْ مَز  َلْ  قـَْ  َ ل أَْاَ  َوب قـَ ِم َحَل َ ل هَلَْْ َز َ ل كمْ َ  تـَْزَْ ْ هَلُن ام فَلْصـبَل

ُمقَلــ َ  ِم أى عالبػػ  النصػػر لػػؾ يػػا محمػػد و متػػؾ مػػف بعػػدؾ كمػػا   (4) اَْْزلقَل َــَا َلْْ

ًْ   ومف آمف معػو . لػاؿ تعػالى كانت لنوح  ـْؤْم ُم ـَ ِا َت َُ ًْ َح ـكم ُْ َُ هَلْن ََتْ

                                           

 . ٔٗٔمف ا ي  -سورة النساي  (ٔ
 

 ٖٕ،  ٕٕا يتاف  –سورة الفت   (ٕ

 . ٕٖٔة طػو  مف ا ي سور  (ٖ

   ٜٗا ي   –سورة ىود  (ٗ
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ـــَ   َا ب َإرم ـــ موا َوتـَمُـقم َـــل َوهَلْن َتْصـــبَل َا َِل ـــ ًْ َأـــ  َلِا إـَْعَ حم ـــْ كم ًْ َوهَلْن تمصَل ْم ـــدم ًْ َكْ  كم
ََن َّمَل *ِ  ْم َِ َل إـَْز ْ لل  هَلُن اَُْْه  َل َِ  (1) (2) . 

م(ماألعـمباإلميانم:مم10

ًْ    لاؿ اهلل       ـ ًم اَلْ ـ م َوْم َْـم َلَلـَز  ًَ أمْو ًْ وَل مْْـ َا هَلَيَلاـَ م ُم َا وَلَْ إـَْْ َل اُْبَلإَ  اَ  م
 .  (3) مْ َمدموَن 

م:مم(مادلقدةمواحملؾةمباإلميان11

َِْ م ومدلا     لاؿ اهلل       ًم اْـُ  َْـمـ ْم  َزــ ِْ َــل َل َأَ  َا اُْصلْلَل ْـم َِل َا َوَب هَلُن اُْبَلإَ  اَ  ـم
 (4) . 
م(ماظؿـؾقتمسـدماظشدائدمباإلميانم:م12

ــلَل اْــَداـْ َ   لػػاؿ تعػػالى      َْلَل اْ ُلوَلــ َل ََل اْْلََ  َا وَلــلَْْق ل َوََل إـم َ  ــ م اُْْــهم اُْــبَلإَ  اَ  مــ
ُم  ْم اُْْهم َ ل َإَرل َ  َوإـَْعَز َِل َْ اُْْهم اْ ُلَل َ َل َوإمرَل  .  (5)  اآلاَل

                                           

 . ٕٓٔا ي   –سورة آؿ عمراف   (ٔ

 إ اث  الميفاف مف مكائد الييطاف البف القيـ .  (ٕ
 

 . ٕٛا ي   -سورة ا نعاـ  (ٖ

 . ٜٙا ي   -سورة مريـ  (ٗ

 . ٕٚا ي   –سورة ابراىيـ  (٘
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م(ماظـفاةمعـماخللرانمباإلميانم:م13

َا     :لاؿ تعالى          َ  ِ هَلب اُْبَلإَ  اَ  م ُْ لَن َْعَل  ام َُ ْا  َواَْْزْص َل ِ هَلُن اإلَل
 

َْا ََاَص ل َل َوتـَ َا اُْصلْلََل ْم َِل َْا وَللُْصْبَل  وَللْلَْ    َوَب ََاَص  . (1) َوتـَ

م(ماالحماظؾالموتؽػريماظلقؽاتمباإلميانم:م14

ــَد    لػػاؿ تعػػالى      ُِ ـَـل اـمــز َل َبَْــر َّمَ َا  َل َل َل َواَ  مــ َا اُْصــلْلَل ْمــ َِل َا َوَب َواُْــبَلإَ  اَ  مــ
ًْ َوأَ  ًْ َأ  َللَتَلَل ًْ َكُعَ  َب ـْ م ََ اْلََْ   َلْ  َ ِ َل َْمًْ َوْم  . (2) ْصََْح وَل

م(موالؼةماهللمتعاىلمظعؾدهمباإلميانم:م15

َا   لاؿ تعالى      َ اُْبَلإَ  اَ  م  .  (3) اُْْهم َو َل

ماالدؿكالفمصكماألرضم،مواظؿؿؽنيم،موتؾدؼؾماألعـمباخلقفمباإلميانم:م(م16

ًْ َوبَ    لاؿ اهلل       َا  َلْ كم ًْ َوَبَد اُْْهم اُْبَلإَ  اَ  م َمْوَلَع ُـ م ُْ َل َل ََْ  َا اُْصلْلَل ْم َِل

ًم اُْبَل  اْ َتَرـر  ًْ دَلإ َـ م َْم   ُ َ َِك  ًْ َوَْ م ل اْأَمْوََْف اُْبَلإَ   َلْ  قـَْ َل َل َِ ََل اْلَْ  َل َك

                                                                                                                    
 

 سورة العصر .  (ٔ

 . ٕا ي   –سورة محمد  (ٕ
 . ٕٚ٘مف ا ي   -سورة البقرة  (ٖ
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ــْ لل  َوَ ــ َِ ََن ِبَل  ًْ أَْ  ــل  إـَْز مــدموَاِّنَل ب إمْرــ َلكم فَل َل َْ ــْ  وـَْزــدَل َاــ ًْ  َل َْ ُـ م ًْ َوَْ م َــد  ْ  َكَعــَ  َْمــ
َنَ  قم ًم اَْْعلأَل ْم َلَلَز   .    (1) وـَْزَد َاَلَز فَأمْو

م

م(ماجلـةمباإلميانم:م17

ـــــل م    لػػػػػاؿ اهلل       ًْ َلُ  َْمـــــ َل َل َكلاَـــــْ   َا اُْصـــــلْلَل ْمـــــ َِل َا َوَب هَلُن اُْـــــبَلإَ  اَ  مـــــ
 . (2)اْْعَلْ َدْو َل اـمزمب  

مبصػاتماإلميانم:مم(مععقةماهللم18

ِمْؤ َل َل َ     لاؿ اهلل       .  (3) َوَأُن اَُْْه َ َع اْْ

َُل َل َ    لاؿ اهلل       ِمْ  َع اْْ َِ  .  (4) َوهَلُن اَُْْه َْ

 .  (5) هَلُن اَُْْه َ َع اُْصلوَل َلإ َ     لاؿ اهلل      

َُل    لاؿ اهلل       ًْ َّمْ ْم َْا َواُْبَلإَ   َنَ هَلُن اَُْْه َ َع اُْبَلإَ  اتـَُق  .  (6)  م

                                           

 . ٘٘ا ي   -سورة النور  (ٔ
 

 . ٚٓٔا ي   -سورة الكيؼ  (ٕ

 . ٜٔا ي   –سورة ا نفاؿ  (ٖ

 . ٜٙا ي   –سورة العنكبوت  (ٗ

 .ٖ٘ٔا ي   –سورة البقرة  (٘

 ٕٛٔا ي   –سورة النحؿ  (ٙ
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ِمُمقَل َ   لاؿ اهلل       َا َأُن اَُْْه َ َع اْْ ِم  . (1)  َواْبَْ

متأعؾمععكم..مصكماظدغقاماظقسقدمشريمؼؼقـقةم:م

 ليس كؿ مف سافر يرن  بالماؿ .  
 ليس كؿ مف يتزوج يرزؽ بالولد .  
 ليس كؿ مف يرمى حب  فى ا رض تعطى ينرة .  
 يقينى اإليمانى عمى ا عماؿ يتحقؽ :ال يبى ال ولكف وعد اهلل  

ـْ  َحْ ــقم ب     لػاؿ اهلل    ًََْ لـل  ِ َوإـَْ نمْقــهم  َل ْْ َْـهم  َوَ ـْ  إـَمُــ َل اُْْـَه ََيَْزــ
ُْ مهم  ََ َح ْْ َبَْر اُْْهَل فـَ م ََُك بم َوَ ْ  إـَمَـ َُل  .  (2)َ َْم

ى مػا لقيػت مػف عقػرب لػد تن الذى لد تو عقرب .. لػاؿ : يػا رسػوؿ اهلل  
البارح  .. " أما إنؾ لو لمت أعوذ بكممات اهلل التامات مف يػر مػا خمػؽ لػـ 

 (3)يضرؾ يا " 

 أبػػو أمامػػ  .. ينمػػس فػػى المسػػند فػػى  يػػر الصػػالة فيسػػولو رسػػوؿ اهلل  
 عمى نموسو فيقوؿ ىموـ لزمتنى وديوف عمػىًّ ، فيعممػو الرسػوؿ الكػريـ 

وأعػػوذ بػػؾ مػػف العنػػز الػػدعاي " الميػػـ إنػػى أعػػوذ بػػؾ مػػف اليػػـ والحػػزف .. 
ذ بؾ مػف  مبػ  الػديف  والكسؿ .. وأعوذ بؾ مف النبف والبخؿ . وأعو

                                           

 . ٜٗٔا ي   –سورة البقرة  (ٔ

 . ٖ-ٕا يتاف  -سورة الطالؽ  (ٕ

 باب الذكر عند الصباح والمساي .  –رياض الصالحيف  (ٖ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
333 

ولير الرناؿ " . لاؿ ففعمت فوذىب اهلل ىمى ولضػى عنػى دينػى ل رواه أبػو 
 (1)داود عف أبى سعيد الخدرى( 

ولكػػف الػػدعاي بالكيفيػػ  الصػػحيح   فالػػذى صػػمى ب يػػر الكيفيػػ  الصػػحيح  بمػػاذا  
صؿِّ فإنؾ لـ تصؿِّ .. والذى يدعوا بػدوف اليقػيف عمػى وعػد  نصحو المصطفى ..

 نقوؿ لو ادعو فإنؾ لـ تدعو . اهلل  

 .فنحف نخرج حتى يوتى فى حياتنا الديف الكامؿ وليس نػزي مف الديػف 

متػػػى يتحصػػػؿ عمػػػى المحصػػػوؿ ؟ بعػػػد اسػػػتواي الزراعػػػ  فػػػنحف نتحصػػػؿ عمػػػى   
 ديف ( .المحصوؿ فى ا خرة ولكف فى الدنيا ل بركات ال

مف لـز االست فار نعؿ اهلل لو مف كػؿ ضػيؽ مخرنػًا ومػف كػؿ ىػـ فرنػا ورزلػو   
 .(2)مف حيث ال يحتسب ل رواه أبو داود عف ابف عباس (  ل حديث يريؼ (

 . (3)أنفؽ يا ابف آداـ ينفؽ عميؾ .. ل متفؽ  عميو ( ل حديث لدسى (  

ْْ َْــهم   لػػاؿ تعػػالى :   ــ ــْ  إـَُمــ َل اُْْــَه ََيَْز ــْ  َحْ ــقم ب  َوَ  ــهم  َل ًََْ لــل  ِ َوإـَْ نمْق
بم  َُل وبعػدىا مبايػرة يقػوؿ النػاس  ، ا يػ  السػابق ىػذه ونند مػف يقػرأ     َ َْم

البنػػت محتانػػ  عيػػرة آالؼ ننيػػو  لبعضػػيـ .. مػػاذا نفعػػؿ فػػى ىػػذا الػػزمف ..؟ 
والولد كذا وكذا .. والصحاب  أكموا ورؽ الينر وما ايتكوا .. ىذا فرؽ مػا بيننػا 

                                           

 . ٖٓٛ/  ٖ -حياة الصحاب   (ٔ
 

 باب االست فار . -رياض الصالحيف  (ٕ

 باب الكـر والنود واإلنفاؽ . -المرن  السابؽ  (ٖ
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تباعػًا لرسػولو   حتػى  وبينيـ  .. إذف .. فنحف نخرج مناىدة فى سػبيؿ اهلل وا 
 . يصدؽ القمب ويتيقف عمى موعود اهلل 

 احلقبئق اىغيجيخ
 ميداف الدعوة يكيؼ عف الحقائؽ ال يبي  .  

 بعدـ النور ال يعمـ حقيق  ا عماؿ ونفعيا .  

.. دعػو  الكػريـ الذى وعظ أخاه فى  الحياي .. لػاؿ لػو النبػى المصػطفى  
 فإف الحياي ال يوتى إال بخير .

 لبولي  أوامر اهلل نايت فى لموبيـ بعد حصوؿ النور ولذلؾ بدأوا  يسولوف .   

ُْاَل   اهلل  لاؿ     َْل ََاَز َب َل اَل أَْ ُْ  . (1)..  َإ

َنَ   اهلل  ولاؿ      ََاَز َ لَاا إـمْ عَلقم أَْ ُْ  .  (2)..  َإ

ََاَز َب َل اُْرْ  َل اْلََْ امَل    اهلل  ولاؿ      أَْ ُْ  .  (3)..  َإ

َُل َل    اهلل  ولاؿ       ْ َِ ِْ َل َواْْ ََاَز َب َل ا َْ أَْ ُْ  .  (4)..  َإ

َِ َل ضَل   اهلل  ولاؿ      ََاَز َب َل اْْ أَْ ُْ  .  (1)..  َوَإ

                                           

 . ٜٛٔا ي   -سورة البقرة  (ٔ

 . ٕ٘ٔا ي   -سورة البقرة  (ٕ

 . ٕٙٔا ي   -سورة البقرة  (ٖ

 . ٜٕٔا ي   -سورة البقرة  (ٗ
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 .    بدأوا يسولوف بعد أف تييوت القموب الستقباؿ أوامر اهلل      

 ًاألًاٍش اىزنبىيف
نمي  التكاليؼ وا وامر فى وس  النفس وفى مقدور النفس اإلنسػاني       

 ولكف تتفمت بعض ا وامر والتكاليؼ منا  ف القموب  ير ناىزة لمتمقى . 
مثاؿ : الترع  عندما يطفو الماي فييا وال تحمؿ المػاي كمػو تعمػـ أف الترعػ  

ىػا ثػـ بعػد ذلػؾ تنػدىا تسػ  ناي فييا ا ينار وا حنار فػال بػد مػف تطيير 
الماي .. فكذلؾ عندما نرى ا وامػر لػد خرنػت مػف نطػاؽ التطبيػؽ نعمػـ أف 

 . (2)القمب دخؿ فيو أيياي وت ير 
 
 
 
 

                                                                                                                    

 . ٕٕٕا ي   -سورة البقرة  (ٔ
 

 الييه حسف نصر .  كالـمف  (ٕ
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***** 
 ٍصذخ ئميبّيخ

مسؾكمعدارماظقؼنيمؼؿعاعؾماإلغلانمععماألسؿالماإلمياغقة

ب الدرانػ  مثػاؿ : عمػى مػدار الصػح  يتعامػؿ اإلنسػاف مػ  ا يػياي الماديػ  يركػ
اله . وعندما تخرج الصح  ويمرض يصب   ير  لػادر عمػى … ويحمؿ ا ثقاؿ 

 أف يقوـ مف مكانو ولكف لو عالنتو بعد ذلؾ يقوـ ويتعامؿ مرة أخرى . 
فا ف ىو طري  اليػوى وتػرؾ طريػؽ اليػدى ل فيػو ال يصػمى الفنػر ..  ال      

 . (1)ه ( ال… يقوـ الميؿ .. ال يبر والديو .. ال يكظـ  يظو 
 

******* 
                                           

 مف كالـ الييه حسف نصر . (ٔ
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 ىو أّذ ٍإٍِ  ؟!
مرمحفماهللم:مػؾمأغتمعؤعـم؟مماحللـماظؾصريُدؽىؾماإلعامم

 اإليماف إيماناف : : فوناب 
إف كنػػػت تسػػػولنى عػػػف اإليمػػػاف بػػػاهلل ومالئكتػػػو وكتبػػػو ورسػػػمو واليػػػـو      

 ا خر. فونا مؤمف . 

ف كنػػػت تسػػػولنى عػػػف اإليمػػػاف الػػػذى ذكػػػره اهلل  هَلَُّنَـــل   فػػػى ا يػػػ  :  وا 
ًْ اإَلتمهم  ًْ َوهَلَاا تمَلَ ْ  َبَْْ  َل َوـم م ْم َْْ  قـم ََن اُْبَلإَ  هَلَاا امكَلَ  اُْْهم َولَل ْؤ َل م ِم اْْ

َن ََُكْم ًْ إـَمَـ ًْ هَلَيَلال  َوَبَْر َ ِ َل  .. فال أدرى أنا منيـ أـ ال .   (1)ًَ نَاَدتْـ م

                                           

 .   ٕا ي   -سورة ا نفاؿ  (ٔ
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***** 

 

 ٍِ أجٌد جـٌداً..؟
: ىػػؿ تػدروف مػػف أنػػوُد  ؿ رسػوؿ اهلل لػاؿ : لػػا عػف أنػػس ابػف مالػػؾ 

نودًا ؟ لالوا اهلل ورسولو أعمـ . لاؿ : اهلل تعالى أنوُد نودًا ، ثـ أنا أنػود 
بنى آدـ وأنودىـ مف بعدى رنؿ عمػـ عممػًا فنيػره يػوتى يػـو القيامػ  أميػرًا 

 .(1)وحده أو لاؿ أم  وحده 
 
 
 

                                           

 رواه البييقى فى يعب اإليماف وأبو يعمى . (ٔ
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***** 
 

 
 

 عنخ احلشمخ ًاىرتك
لػػى اليػػاـ " تػػ سػػيدنا إبػػراىيـ       رؾ وطنػػو فػػى العػػراؽ وذىػػب إلػػى مصػػر وا 

لى الحناز " مك  " وىذه  الػبالد كػاف يسػكنيا النػاس كميػـ وتسػمى  فمسطيف " وا 
 بالد العالـ القديـ . 

   أمػره بالصػعود إلػى النبػاؿ  اليقػيف عمػى اهلل  وحتى يتعمـ إبراىيـ      

ًم َ ه  أَ َلِّنَل َكْ ـَف  مْ  َْل  َتر قَـلَل أَوَلَْ تـمـْؤ َلْ  قَـلَل وـََْـر َوهَلْا قَلَل هَلوـْـ َا َْ ـ َِ  َلـ  اْْ
 ْْ ُ اْلَزـ ـَ  اْطُـْ َل َفصمـْ ْمُ  هَلَْْ ـَز ُثم لَلُ  قـَْْنَل قَلَل َفومْب أَْ وـََزـا   َل َِ َوَْكَلْ  َلَ ْط
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ًْ َأُن اُْْـهَ  ُ اْدبم مُ  إَْأتَل َ َز َأـْز ل  َواْبَْـ َْ  َل ـْ مُ  لمْزُا  ُثم ْ  َلَ  َبزَلإـِز  َبَْر كم
 ًِ  .   (1) َحكَل 

عندما سئؿ عف أعمـ الناس لاؿ أنػا فعتػب عميػو ربػو إذ  سيدنا موسى      
لػػـ يػػرد العمػػـ إليػػو فػػووحى إليػػو أف لػػى عبػػدًا بمنمػػ  البحػػريف ىػػو أعمػػـ منػػؾ .. 

 .  (2)فومره بالذىاب إليو والتعمـ عمى يده وأمره بالصبر 
   وكذلؾ .. ذو القرنيف .. تحرؾ فى العالـ .

وكذلؾ .. الرنؿ التائب الذى لتؿ مائػ  نفػس وحركتػ  إلػى القريػ  الصػالح       
 .  (3)مف أنؿ التوب  

والصػػػحاب  الكػػػراـ رضػػػواف اهلل عمػػػييـ  وكػػػذلؾ .. ننػػػد أف حركػػػ  النبػػػى      
 إلى تبوؾ فى حيف أف الثمار لد طابت عمى النخيػؿ ولػد أمػره اهلل  –أنمعيف 

و ال يكوف ىناؾ لتػاؿ وسػيتـ الصػم  .. ومػ  ذلػؾ بالخروج م  عممو السابؽ بون
 .بالحركػػػ  .. ومػػػف تخمػػػؼ أصػػػب  منافقػػػًا .. و ضػػػب اهلل عميػػػو أمػػػرىـ اهلل 

موأرطانماإلدالممصقفامتركم.م

                                           

 .                    ٕٓٙا ي   -سورة البقرة  (ٔ

 ابف كثير . -انظر لصص ا نبياي  (ٕ
 

 باب التوب  -انظر رياض الصالحيف  (ٖ
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.. تػػرؾ كػػؿ ا ليػػ  إال اهلل نػػؿ ناللػػول ال معبػػود  صؿىىـاًلم..مالمإظىىفمإالماهلل 

ًٍ إال اهلل ( .   بحٍؽ

طػػرؽ ا  يػػار ل الييػػود ، النصػػارى ، .. نتػػرؾ نميػػ   حمؿىىدرمردىىقلماهللم

 .   ( ونتب  طريؽ النبى  …الميركيف ، المنوس ، الممحديف 

أثنػاي الصػالة نتػرؾ نميػ  ا سػباب .. ل الطعػاـ ، اليػراب ، العمػؿ  اظصالةم..

 . ) ..، 

نترؾ يػا مػف المػاؿ الحػالؿ الػذى بمػغ النصػاب .. لمطيػر والتزكيػ   اظزطاةم..

َلامْب  َل     لاؿ اهلل  ًْ  َِل ًْ َوتـمزَك   َل ْم ًْ َصَدَقا  تمَط   م َْلَل ََا  .   (1) ْ  أَْ 

 ترؾ ل الطعاـ ، اليراب ، النماع ( م  كونيـ حالؿ ..  اظصقمم..

تػرؾ الػوطف والوظيفػ  وا ىػؿ والولػد .. حتػى نخمػ  مالبسػنا ونمػبس  احلجم..

 لباس اإلحراـ .. 
 

                                           

 . ٖٓٔا ي   -سورة التوب   (ٔ
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***** 
 
 
 
 
 
 

 ٌ .. .. ًٍِ مجيو ٍب يشًٍ فَ احلي
أف معف بف زائدة الييبانى لمػا ذاع صػيتو فػى البقػاع وتنالػؿ النػاس مػا اتصػؼ      

بػػو مػػف الحمػػـ وسػػع  الصػػدر حتػػى فػػى أحػػرج الموالػػؼ التػػى تيػػي  فييػػا الصػػدور .. 
ذا أخفػؽ  تراىف أعرابى م  آخريف عمى أف ي ضػبو مقابػؿ مائػ  بعيػر يوخػذىا مػنيـ وا 

 عمى العراؽ مف  ير تحي  :  دف  ليـ مثميا .. فدخؿ عميو وىو والى
ذ نعالؾ مف نمد البعيػػػر أتذكر إذ لحافؾ نمد ياه              وا 

 لاؿ معف : أذكره وال أنساه . 
 فقاؿ ا عرابى : 

 وعممؾ النموس عمى السرير   فسبحاف الذى أعطاؾ ممكًا        
 فقاؿ معف : إف اهلل يعز مف يياي ويذؿ مف يياي .
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 فقاؿ ا عرابى : 
  عمى معػف بتسميـ ا ميػر  فمست مسممًا ما عيُت دىرًا         

 فقاؿ معف : السالـ خير وليس فى تركو ضير .. 
 فقاؿ ا عرابى :

  ولو نار الزماف عمى الفقيػر            سورحؿ عف بالد أنت فييا         
ف ناوزتنا فمصحوبًا بالس  الم  . فقاؿ معف : فإف ناورتنا فمرحبًا باإللام  وا 

 فقاؿ ا عرابى :
  فإنى لد عزمت عمى المسير          فند لى يابف نالص  بماؿ         

 فقاؿ معف : أعطوه ألؼ دينار تخفؼ عنو مياؽ ا سفار .. فوخذىا ا عرابى ولاؿ : 
نػػػى         طم  منؾ فى الماؿ الكثير              لميؿ ما أتيت بو وا 
 بال عقػؿ وال رأى مستنير               الممؾ عفوًا   فقد آتاؾ (1)فثف      

 فقاؿ معف : أعطوه ألفًا ثانيًا كى يكوف عنا راضيًا . 
 فتقدـ ا عرابى إليو ولبؿ ا رض بيف يديو وأنيد يقوؿ : 

 فما لؾ فى البري  مف نظير    سولػت اهلل أف يبقيؾ دىرًا           
 وفيض يديؾ كالبحر ال زير            فمنؾ النود واإلفضاؿ حقًا        

 فقاؿ معف : أعطيناه ألفيف عمى ىنونا فميعط أربعًا عمى مدحنا . 
 فقاؿ ا عرابى : 

                                           

 أى اعطنى مرة ثاني  .  (ٔ
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بوبى أييا ا مير .. فإنؾ نسي  وحػدؾ فػى الحمػـ ونػادرة دىػرؾ فػى النػود ولقػد       
ب ضػعؼ كنت فى صفاتؾ ما بيف مصدؽ ومكذب فمما بموتؾ صدنؽ الُخبر الَخبر وأذى

 يٍؾ لوة اليقيف وما بعثنى عمى ما فعمت إال مائ  بعير نعمت لى عمى إ ضابؾ . 
فقػػاؿ لػػو ا ميػػر معػػف : ال تثريػػب عميػػؾ ووصػػمو بمػػائتى بعيػػر فوخػػذىا وانصػػرؼ      
 . (1)ياكرًا 

* * * *  
 دذيش قذعَ

ضالم: " يارب أى عبادؾ أحُب إليؾ أحبو ِبُحبػؾ ..  فيما يخاطب ربو  ضالمداود

أحُب عبادي إلىن تقػى القمػب .. نقػى الكفػيف .. ال يػوتى إلػى أحػد سػويًا  :مؼامداود

وال يميى بالنميم  .. تزوؿ النباؿ وال يزوؿ .. أحبنى وأحب مف يحبنى وحببنى إلى 
 عبادي .

 إنؾ  تعمـ أنى أحبؾ وأحب مف يحبؾ  فكيؼ أحببؾ إلى عبادؾ ؟ ! ضالم:مؼارب

 نعمائى .ذكرىـ بآالئى وبالئى و  ضالم:

                                           

 ىػ  .ٛٔٗٔعدد صفر  -منم  ا زىر  (ٔ
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إال أثبػت مظمومػًا أو يميػى معػو فػى مظممتػو  إنػو لػيس مػف عبػٍد يعػيف :ؼامداودم

رواه البييقػػى وابػػف عسػػاكر عػػف ابػػف عبػػاس رضػػى اهلل  لدمػػو يػػـو تػػزوؿ ا لػػداـ " .
 عنيما

 

***** 
 سعبىخ ػجذ اهلل ثِ ادلجبسك 

 فضيو اثِ ػيبضى
 

    رتنػاػأبصو لف الحرمي عابد يػا
  بدموعػو  دهػػمف كاف يخضب خ

 أو كاف يتعب خيمو فى بػاطٍؿ 
 ريػ  العبيػػر لكػـ ونحػفُ 
 ولقد آتػانا مف فعػاؿ  نبينػا 
  ال يستوى  بار خيػػػؿ اهلل

 لعممػت أنػؾ فى العبػادة تمعػػُب   
 فنحػػورنا بدمػاينا  تخضػػػُب  

 فخيػولنػا يػـو الصبيحػ  تتعػُب 
 بُ ػوى  السنابؾ وال بار ا طي عبيرنا

 لػوؿ صحي  صػادؽ ال يكػػػذبُ 
 بػػػفى أنؼ امرئ ودخاف ناٍر تمي
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 ػذبُ ػليػس اليييػد بميػت ال يكػ وىػذا كتػاب اهلل ينطؽ بيننػا 
 

 .. (1)فمما لرأ الفضيؿ ا بيات ذرفت عيناه ثـ لاؿ .. صدؽ أبو عبد الرحمف ونص   
 

***** 
 جيذ األػيَ ًجيذ األدَّ

لال  َوَقَرر  َ  لاؿ تعالى:       َُ ََاَلَدْإ َل هَلْح َم َووَللْْ  . (2)َوَز َأب تـَْز مدموا هَلب هَلإُل

إف نػػاي الػػنقص فػػى ا دنػػى  (م:رمحىىفماهللمم)ؼؼىىقلماظشىىقخمإظقىىاسمم     

باالني اؿ با عمى فيذا النقص يننبر .. والعكػس ال يننبػر ، يعنػى إذا انيػ منا 
لزونػات .. فيػذا فى حػؽ اهلل ونػاي الػنقص فػى أى حػؽ مػف حقػوؽ ا بػاي .. ا

النقص  يننبر .. وىذا اليا تنمػى واضػحًا فػى لصػ  نػري  العابػد وكػاف رنػاًل 
ىػػو يصػػمى فقالػػت : يػػا نػػري  . عابػػدًا فاتخػػذ صػػومع  فكػػاف فييػػا فوتتػػو أمػػو و 

عابػد و كػاف ل يػارب أمػى وصػالتى ( ولػـ يخػرج مػف صػالتو لػيكمـ أمػو  نػفقاؿ:

                                           

 . ٖٔٓ/٘ -ترنم  عبد اهلل بف المبارؾ  –تاريه اإلسالـ .  ٛٚا ي   -سورة الح   (ٔ
 

 . ٖٕا ي    -سورة اإلسراي  (ٕ
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لصبى فى الميد وُنبر التقصػير فػى وليس بعالـ يعرؼ الحكـ فاهلل نناه وأنطؽ ا
ل ولالوا نبنى لؾ صومعتؾ بالػذىب ( . لػاؿ :  حؽ أمو عندما لاـ بحؽ اهلل  

 .(1)ال .. بؿ بالطيف .. 
وسػػيدنا سػػعد عنػػدما لالػػت لػػو أمػػو لتػػدعفن دينػػؾ ىػػذا أو ال آكػػؿ وال آيػػرب      

و فػػإنى ال حتػى أمػوت فتعيػػر بػى فيقػػاؿ : يػا لاتػػؿ أمػو ، فقمػػت : ال تفعمػى يػػا أمػ
أدع دينػػى ىػػذا ليػػا ، فمكثػػت يومػػًا وليمػػو ال توكػػؿ فوصػػبحت لػػد نيػػدت فمكثػػت 
يومػًا آخػر وليمػ  ال توكػؿ فوصػبحت ولػػد ايػتد نيػدىا . لػاؿ : فممػا رأيػت ذلػػؾ ، 
لمت : تعمميف واهلل يا أماه لو كانت لؾ مائ  نفس فخرنت نفسًا نفسػًا مػا تركػت 

ف يئت فال توكمى .  .  (2)فمما رأت ذلؾ أكمت  دينى ىذا ليا فكمى وا 
 

***** 
 

                                           

 الخامميف .باب ضعف  المسمميف والفقراي و  -رياض الصالحيف  -نري   انظر لص  (ٔ

 مختصر تفسير ابف كثير. (ٕ
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 األعجبة ىالخزجبس ًاالٍزذبُ
م:ممم(رمحفماهللم)ماظشقخم/محمؿدمسؿرماظؾادلؾقرىمم ؼؼقل

نيػػت ؿ فػػى ا سػػباب الظاىريػػ  ولكػػف ال نتكػػؿ عمييػػا ونتوكػػؿ عمػػى اهلل تعػػالى.      
يػ  االيت اؿ فػى ا سػباب الظاىريػ  لػيس ممنػوع ولكػف االتكػاؿ عمػى ا سػباب الظاىر 

ممنوع فنتنرد عف ا سباب والوسائؿ بحسػب االتكػاؿ ، ال بحسػب االيػت اؿ ، نيػت ؿ 
فػى ميػا منا الكسػػبي  والبيتيػ  ، ونيػػت ؿ فػى ا سػباب الظاىريػػ  فػاهلل  عػػز ونػؿ مػػا 

 منعنا أف نيت ؿ فى ا سباب الظاىري  . 

 . (1) َ لاْصَ عَل اْْعمَْْز وَلَأْب م َلَ ل َوَوْح َل     :لنوح  لاؿ اهلل      

                                           

 . ٕٚمف ا ي   -سورة المؤمنوف  (ٔ
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ًْ     ولاؿ لداود       ـكم ـْ  وَْأأَل ًْ  َل ـَ كم ًْ َلممْ صَل ـ َزَا َْ مـََ  َْكم َم َصـ ـْ ِْ َـل َوَبُْ
لكَل موَن  َِ  ًْ ْْ أَاـْمم  .  (1)فـََ 

ًْ َ ل ََل اَلْ  َل َجَل زل     ولاؿ تعالى      ََ اُْبَل  َاََْ  َْكم  . (2) ْم

َْمًْ  َ   ولاؿ تعالى      َْل َوأَبَلَدوا  ٍَل اْ َْ  ََ َو َلْ   َلوَل َُ ًْ  َلْ  قـم    (3) ل اْأَمَطْزمم

 فى  زوة أحد لبس درعيف مف حديد .  والرسوؿ الكريـ      
ـَ مف ذلؾ أف اهلل سػبحانو وتعػالى لػـ يمنعنػا مػف االيػت اؿ بالسػبب الظػاىرى       ُعِم

ـ َ   فمو ناي عمينا النوع فعمينا أف نوكػؿ لػاؿ تعػالى  ِْ َا َوا ْمـ ـْ   َلْنقَل اُْْـهَل كم َا  َل    وم

ًْ    يقوؿ  لنا .  ونحتاج إلى الزون  فنتزوج فاهلل  (4) ـ َا َ ل مَـلَه َْكم َفلْاكَل م
َُل  ـل َُ َ  اْ   ذا رزلنا بالمولود فاهلل يقػوؿ  (5) َل َدَل َْـهم  َلْنقـم مـُ     . وا  ْـم َْ َِ َوَبَْـر اْْ

ْز موفَل  َِ ََتـم مُ  وَللْْ ُْ ـْ    ولاؿ تعالى  (6)  وَكَل ًْ  َل ْ  َحْ ـقم َأـَكْ مم َأْأكَل مَْمُ   َل
 ًْ  .  (7)ومْلدَلكم

                                           

 . ٓٛا ي   –سورة االنبياي  (ٔ

 . ٜٕي مف ا  -سورة البقرة  (ٕ

 .  ٓٙمف ا ي   -سورة  نفاؿ  (ٖ

 .    ٓٙمف ا ي    -سورة البقرة  (ٗ

 .  ٖمف ا ي    -نساي سورة ال (٘

 . ٖٖٕمف ا ي   -سورة البقرة  (ٙ

 . ٙمف ا ي   -سورة الطالؽ  (ٚ
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ـَ أف اهلل تعػالى مػا منعنػا مػف االيػت اؿ با سػباب       مف نميػ  ا يػات السػابق  ُعِمػ
 الظاىري  ولكف اهلل تعالى منعنا مف االتكاؿ عمى ا سباب الظاىري . 

 وكيؼ ُيْعَمـ ذلؾ ..؟ باالمتحاف . 

ًْ ب اَل   لػػػاؿ تعػػػالى ـــ ـــل َوْم َا اَ ُ  َْمـــ َا َأْن إـَقم ـــ ـــل م َأْن إـممـْ َكم ـــَب اُْ  َُل  ِ َأَح
َنَ   .   (1)إـمْعمَـ م

مميؿقـمسؾدهم؟ممطقػماهللم

يوتى بػووامره ، فػا وامر تصػير بمقابمػ  ا سػباب الظاىريػ  ، فػإذا امتثػؿ  اهلل      
ذا تػرؾ وترؾ السبب الظاىرى ، فيذا اإلنساف لوى اإل اإلنساف أوامر اهلل  يماف ، وا 

 بسبب االيت اؿ با سباب الظاىري  فيذا اإلنساف ضعيؼ اإليماف .  أمر اهلل 
واإلنساف مكمؼ أف يتحصؿ سبب ظاىرى الذى فيػو منػاف  وأف يتننػب ا سػباب      

 الظاىري  التى فييا ميق  يعنى : 
 يتننب النوع ويوكؿ الطعاـ .      
 يتحصؿ عمى الدؼي . يتننب البرد ويمبس الثياب ل     
 يتننب الظمم  ويضيا المصباح ليتحصؿ عمى النور .      
    :اهلل تعػالى لػاؿ لػو ،كاف عنده سػبب ظػاىرى " العصػا "  سيدنا موسى      

َِل  َلَز إَل  مََأر  .  (2) َوَ ل تَلَْْز وَلَ 

                                           

 . ٕا ي   –سورة العنكبوت  (ٔ
 

 . ٚٔا ي   –سورة طػو  (ٕ
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َـ    فوناب موسى  ـَ  َِل ْم َ ـل َوَأ ََُكـأم َبَْ ـْ َ  َبَصـلَ  أَتـَ َْل ـ  َقلَل  َِل ل َبَْـر َغَ 
َ فَل َ ل َ آ َلهم أمْاَ    .  (1) َو َل

فالعصا سبب ظاىرى لتربيػ  ال ػنـ وصػاحب ال ػنـ ، فنػايت المقابمػ  ، أمػر اهلل      

 .  (2) َقلَل أَْْقَلَ ل إَل  مََأر   لاؿ  ،أماـ سبب ظاىرى 

اف  يتػرؾ يتػرؾ سػبب نػاف  ، ولػو ييػت ؿ فػى السػبب النػ لو يمتثؿ أمػر اهلل       
 .   أمر اهلل 
وبػػيف سػػبب ظػػاىرى الػػذى فيػػو منػػاف  ، فسػػيدنا  ا ف صػػار مقابمػػ  أمػػر اهلل      

 ، والمعػز والمػذؿ ىػو اهلل  كاف فى لمبو أف الناف  والضار ىو اهلل  موسى 
، وأف ىػذه ا يػياي الماديػ  ال تنفعنػا وال تضػرنا  ، وأف النناح والخسارة مف اهلل  

 اهلل تعالى .  إال بمييئ 
فنميػػ  ا يػػياي الماديػػ  مثاليػػا مثػػاؿ ل العصػػا ( فالعصػػا ال تنفػػ  وال تضػػر إال      

بمييئ  صاحب العصا ، فعندما تكوف العصا عمى ا رض ال تنفػ   وال تضػر ، ولكػف 
صػػاحب العصػػا أخػػذ العصػػا وضػػرب اليػػنر وأخػػذ الثمػػر وأعطانػػا الثمػػر فػػنحف نيػػكر 

 . صاحب العصا وال نيكر العصا 
ولو أف صاحب العصا  ضب عمينا ، فوخذ العصا ثـ ضربنا فنحف ال نعتب عمى      

   .العصا ونقوؿ لماذا تضربينى يا عصا بؿ نعتب عمى صاحب العصا

                                           

 . ٛٔا ي   –سورة طػو  (ٔ

 . ٜٔا ي   –سورة طػو  (ٕ
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فالممؾ والماؿ والتنارة والدكاكيف والمزارع والبساتيف .. اله فكؿ ىذا مثػؿ العصػا      
 ىو الذى يستعمؿ العصا .  ، واهلل 
وضػػ  واحػػدة عرنػػاي تكفػػى إلىػػالؾ النمػػرود .. وذلػػؾ بعػػد إرادة اهلل تعػػالى . فبع    

مػػا خػػاؼ عنػػدما تػػرؾ العصػػا ، ولكػػف االمتحػػاف الصػػعب عنػػدما  سػػيدنا موسػػى  

ـَزر    ألقاىا تحولت حي  ، فيرب موسى  ُْ ـَ  َح ُـِا َت َْل ل فَـإَلَاا  َْ ،   (1) فََأَْْقل

ل تـَْ مَـزَ    ولاؿ تعالى َْ ل َ ا ُِ َْ  .    (2) َكأَاـَُ ل َللنٌّ َوَُل  مْدوَل ا  وَلَْ إـمَزق بْ   فـَ

ل أَل َتـََ ل الموََل    فناي ا مر مف اهلل      َْ ل َوب ََّتَْف َأ مزَل دم َْ  . (3) قَلل امْب

فمما ناي أمر اهلل مقابم  ترؾ سبب ناف  ، فترؾ السبب الناف  وامتثؿ أمػر اهلل .      
 ابم  أخذ سبب ضار فتحمؿ الميق  وأخذ السبب الضار . ولما ناي أمر اهلل مق

 يعطينا ا مر :  فكذلؾ اهلل 

    ًْ ــ َْل اُْْــهَل َاَلكم ًْ ََل َأــ َل  ــكم َُل ًْ َوأَاـْعم ََاَلكم ــدموا وَلــَأْ  َْل َعلفــل  َو َلَقــلب  َوَلل اْاعَلــ موا اَل
َنَ  ِم ًْ تـَْزَْ ًْ هَلْن كمْ مم ِ  َْكم  .  (4) َا ـْ

ـ مثؿ ترؾ العصا ، ثـ تحمموا ميػق  أنفسػكـ مثػؿ أخػذ الحيػ  ، فػإذا أنتـ أنفقوا أموالك     
لمػا كػاف يمقػى  ، فموسػى  يفعؿ معكـ مثؿ ما فعؿ م  موسى   فعمتـ ذلؾ فاهلل 

عصاه بإرادتو فما كانت لوة العصػا إال لتربيػ  ال ػنـ وصػاحب ال ػنـ ، ولمػا ألقاىػا بػومر اهلل 

                                           

 . ٕٓا ي    -سورة طػو  (ٔ

 . ٖٔمف ا ي   –سورة القصص  (ٕ

 . ٕٔا ي   – سورة طػو (ٖ

 . ٔٗا ي   –سورة التوب   (ٗ
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  لػػاؿ  ،صػػاحب ال ػنـ وتربيػػ  اثنػػا عيػر أسػػباطًا صػارت ىػػذه العصػا سػػببًا لتربيػػ  ال ػنـ و

ًَ    :تعالى ْ ـهم ا ـَْ مَـل َبْرـَ ََ َبْ  ـل  قَـْد َبَلـ َ ْ   َل َِ َ  فَلاـَْع َِ َْْ ل اْض َلْه وَلَزَصلَك اْلَْ فـَقم
َْا ََل اَلْ  َل  ــــــــْ   َلْنقَل اُْْــــــــهَل َوب تـَْز ـَــــــــ َا  َل ــــــــ َوم ِْ َا َوا ْمــــــــ ًْ كم َْ أماَــــــــلَ  َ ْرــــــــ َوـَ م ــــــــ كم

دَلإ  َُل  .  (1)ًَ  مْع

َُ    :لاؿ تعالى ،ولما أتبعو فرعوف بننوده       ـل تـَـ َا ُِ َْ ًْ  مْر َلقَلَ  ِ فـَ فَأَتْـ َـزمَْم
َنَ  ِمْد َكم َزلنَل قَلَل َأْصَ لهم  مََأر هَلاُل َْ ِْ    (2) اسَْ

 .   (3) قَلَل َك  هَلُن َ زَلَ  َ ِب  َأ َـْ دَلإ َل     :اكن رد موىس 
 ماذا اكنت النتيجة ؟  

     فَلــْ َق َْ ــ ــل هَلََل  مََأــر َأنَل اْضــ َلْه وَلَزَصــلَك اَْْ ْ ــَ  َفــلاـَْعََْ  َفَكــلَن كم  َ فََأْوَح ـْ
ًَل ِ َوأَْنَْْع َـــل َُثُ اآلَاـــ َلإَ  ِ َوَأْْنَ ـْ َـــل  مََأـــر َوَ ـــْ  َ َزـــهم َأَْجَزَلـــ َ  ـــ  دَل اَْْز َل َْ   َكـــلُْط

(4)  . 
رت ىػػذه العصػػا ولومػػو ، وصػػا فوصػػبحت العصػػا سػػببًا لحفاظػػ  موسػػى      

َْْقـفم َ ـل    سببًا إلحياي الػديف . لػاؿ تعػالى ـَ  تـَ َْل َم فَـإَلَاا  فَـَأَْْقر  مََأـر َبَصـل

                                           

 . ٓٙمف ا ي   -سورة البقرة  (ٔ

 . ٔٙ، ٓٙا يتاف  -سورة اليعراي (ٕ

 . ٕٙا ي   –سورة اليعراي  (ٖ

 . ٘ٙ:  ٖٙا يات  –سورة اليعراي  (ٗ
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َ  ِ َ ه   َِل َا اَ  ُـــل وَـلــَ ه  اَْْزـــلَْ دَلإَ  ِ قَـــلْم ـــَ َ َم َأـــللَل ُُ ََن ِ فَـــأمْْقَلَ  اْ إَـــْأفَلكم
ل مونَ       (1)  مََأر َوَْ

 ت زون  فرعوف . ليؿ كانوا حوالى ستوف ألفًا وآمن     
ونتحمػػؿ  فعنػػدما نتػػرؾ أموالنػػا النافعػػ  مثػػؿ تػػرؾ العصػػا بسػػبب أمػػر اهلل     

ل َوب    موسػى ميق  أنفسنا مثػؿ أخػذ العصػا ، فكمػا وعػد اهلل   َْ ـْب قَـلَل ام
ل أَل َتـََ ل الموََل  َْ  .  (2)ََّتَْف َأ مزَل دم

َْ   يوعدنا  فاهلل  َا  ـْ  إَل أَإـََ ل اُْبَلإَ  اَ  م ًْ  َل ـ كم َِل َـلَ ََ تـمْ  ًْ َبَْـر  َل ـ ْْ أَدمَْكم
 ًْ ََاَلكم َْل اُْْـــهَل وَلـــَأْ  ـــدموَن ََل َأـــ َل  َْل َلهَل َو مَل ـــ ََن وَللُْْـــهَل َوَ أم ًَ ِ تـمْؤ َل مـــ َبـــَباَه أَلـــ 
 ًْ ََوكم ًْ امامـــــ ــــ ََن ِ إـَْ عَلــــْ  َْكم ـــــ ِم ًْ تـَْزَْ ْ ــــمم ًْ هَلْن كم ــــ ـــــِ  َْكم ًْ َا ـْ ــــ ًْ َاَلكم ــــكم َُل َوأَاـْعم

ْْكم  لكَلَ  مَ   َـا  ََل َل ُـل َل َبـْدَن َوإمْداَل َُ ْ  َ ْمَلَ ل الَاـَْ ل م َوَ  ًْ َلُ لَ  َ ْ َل   َل
ــ َل  ــَ  اُْْــهَل َوفـَــْمِح َق َلإــِب َوَور  َاـََ ــل َاْصــِ   َل ًم ِ َوأمْاــَ    مَلَ  ــ  َْنم اَْْز َل َاَْـلـَز اَْْعــ

ْؤ َل َل َ  ِم  .   (3) اْْ

  

                                           

 . ٛٗ:  ٘ٗا يات  -سورة اليعراي  (ٔ

 ٕٔا ي   –سورة طػو  (ٕ

 سورة الصؼ _ ا يات مف  (ٖ
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***** 
 
 

 ىو ّرتك األعجـبة ؟ !
ب مػ  القػدرة عمييػا معصػي  بػؿ حػراـ رنػؿ يسػتطي  أف يوكػػؿ تػرؾ ا سػبا 

لػاؿ :  ، ولتؿ نفسػو ، فعػف ابػف مسػعود   ولـ يوكؿ ومات فقد عصى اهلل 
: " مػػف أصػػابتو فالػػ  فونزليػػا بالنػػاس لػػـ تسػػد فالتػػو ومػػف  لػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

 أنزليا باهلل فيويؾ اهلل لو برزؽ عانؿ أو آنػؿ "  رواه أبػو داود والترمػذى عػف
 .  (1)ابف مسعود 

وروى البييقى فى يعب اإليمػاف عػف ابػف عبػاس رضػى اهلل عنيمػا لػاؿ :      
أف  " مف ناع أو احتاج فكتمو الناس كػاف حػؽ عمػى اهلل  لاؿ رسوؿ اهلل 

 . يعنى يفت  لو باب الرزؽ .(2)يرزلو رزؽ سنو مف حالؿ " 

                                           

 والعفاؼ وااللتصاد فى المعيي  . باب القناع   -رياض الصالحيف  (ٔ

 . باب فضؿ الفقر وما كاف مف عيش النبى  –كتاب الرلاؽ  –ميكاة المصابي   (ٕ
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يقػػوت "  رواه أبػػو  " كفػػى بػػالمري إثمػػًا أف يضػػي  مػػف  ولػػاؿ رسػػوؿ اهلل      
داود عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػرو بػػف العػػاص ورواه الحػػاكـ فػػى كتػػاب الزكػػاة ولػػاؿ 

 .  (1)صحي  ووافقو الذىبى 
إذا ا والد تبكػػػى مػػػف النػػػوع أصػػػب  السػػػعى لمعمػػػؿ فػػػرض وأصػػػب  عبػػػادة      

لػاؿ :  لعفتيـ وعف  زونتو ، يكوف سعى فى سبيؿ اهلل فعف كعب بف عنرة  
مػف نمػده ونيػاطو . فقػالوا  رنؿ فرأى أصحاب رسوؿ اهلل  مر عمى النبى 

: " إف كػػاف  يػػا رسػػوؿ اهلل : لػػو كػػاف ىػػذا فػػى سػػبيؿ اهلل ؟ فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل  
ف كػاف خػرج يسػعى عمػى  خرج يسػعى عمػى أوالٍد صػ ار فيػو فػى سػبيؿ اهلل ، وا 
ف كػاف خػرج ريػاًي ومفػاخرة فيػو فػى سػبيؿ  نفسو يعفيػا فيػو فػى سػبيؿ اهلل ، وا 

. إنمػػا الخطػػػو الػػػذى يكنػػز ويريػػػد أف يكػػػوف (2)يػػيطاف " . ل رواه الطبرانػػػى ( ال
لػاؿ :  لاروف ص ير والكنز مسموح لمدة سن  فقط لما رواه مسمـ عف عمػر 

ممػا لػـ يونػؼ عميػو مػف   كاف أمواؿ بنى النضير مما أفاي اهلل عمى رسػولو 
نفقػ  سػن  ومػا  خاص  ، فكاف ينفؽ عمى أىمػو خيؿ وال ركاب ، فكانت لمنبى 

 .  بقى نعمو فى الكراع والسالح عدة فى سبيؿ اهلل 
أمػػا الكػػراع فيػػو الخيػػؿ ، ولولػػو ينفػػؽ  ( :رحمػػو اهلل  للػػاؿ اإلمػػاـ النػػووى      

عمى أىمو نفق  سن  أى يعػزؿ ليػـ نفقػ  سػن  ، ولكنػو كػاف ينفقػو لبػؿ انقضػاي 
ودرعػػو مرىونػػ   السػػن  فػػى ونػػوه الخيػػر فػػال تػػتـ عميػػو السػػن  ، وليػػذا تػػوفى 

                                           

 باب النفق  عمى العياؿ . -لسابؽ المرن  ا (ٔ

 باب ثواب النفق  عمى الزون  والعياؿ . –المتنر الراب  فى ثواب العمؿ الصال   (ٕ
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عمى يعير استدانو  ىمو ، ولـ ييػب  ثالثػ  أيػاـ تباعػًا ولػد تظػاىرت ا حاديػث 
، فكػػانوا ينفقػػوف وينتظػػروف فػػرج  (1)ونػػوع عيالػػو   الصػػحيح  بكثػػرة نوعػػو 

 .  اهلل  
 اهلل يقضى حانتؾ بدوف ا سباب إذا كاف الديف لرة عينؾ . 

الػػدعاي ، الصػػالة ، مػػ  ونػػود السػػبب اهلل يريػػد أف ننتفػػ  با سػػباب اإليمانيػػ  
المادى ولذلؾ لما نايت ا سباب فى حيػاة الصػحاب  الكػراـ رضػى اهلل عػنيـ مػا 
ػػا المػػاؿ الصػػال  لمرنػػؿ الصػػال  " رواه  ت يػػرت حيػػاتيـ  ف القمػػب صػػال  " نعمن
اإلمػػاـ الب ػػوى فػػى يػػرح السػػن  عػػف عمػػرو بػػف العػػاص ورواه اإلمػػاـ أحمػػد فػػى 

 .  (2)الماؿ الصال  لمرنؿ الصال  " روايتو لاؿ : " نعـ 
ألػػؼ درىػػـ لبػػؿ  ٓٛالمػػاؿ مػػا أفسػػد حيػػاتيـ ل عطػػاي عائيػػ  مػػف معاويػػ       

 ال روب ما بقى وال درىـ ( .
 لو ناي الماؿ عمى صالح القمب فإف الماؿ لآلخرة اهلل أ ناىـ بدينو . 

 
 

                                           

 .  ٓٚ/  ٕٔ –باب حكـ الفيا  –وى صحي  مسمـ بيرح النو  (ٔ

 .   ٙٓٔٔ/  ٕ –باب رزؽ الواله وىداياىـ  –ميكاة المصابي   (ٕ
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 اجليذ عججبً ىيٌسع ًاىزقٌٍ
اف والده يعمؿ حارسًا فى بستاف رنػؿ يعتبػر  سيدنا عبد اهلل بف المبارؾ ك 

مف مموؾ الدنيا وناي صاحب البستاف إلى بستانو ولاؿ يا مبػارؾ أعطنػى رمانػو 
فنايه بواحدة فونػدىا حامضػ  فرماىػا وطمػب أخػرى فكانػت كػذلؾ ، فقػاؿ تعمػؿ 

 فى البستاف منذ سنيف وما تعرؼ الرماف الحمو مف الحامض . 
أنػػا لػػـ أذؽ منػػو يػػا ، فبعػػث إليػػو وزونػػو ابنتػػو فقػػاؿ مبػػارؾ : وكيػػؼ أعػػرؼ و 

 فوننب منيا عبد اهلل بف المبارؾ العالـ الورع الزاىد التقى .
 إذا ناي النيد كاف سببًا فى ورعؾ وتقواؾ . 
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***** 
 

 

 ػبعفـخ ّشش اىذيِ
ولؼ عقب  بف ناف  عمػى يػاطا البحػر ا بػيض المتوسػط ولػاؿ : لػو أعمػـ      

مػػف النػػاس لخضػػتو حتػػى أبم ػػو أمػػر اهلل . انتيػػت ا رض  وراي ىػػذا البحػػر أحػػداً 
 مف تحت ألداميـ ولكف لـ تنتيى عواطؼ نير الديف مف لموبيـ .

 

***** 
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 ٍيَخ 

 اىؼيَبء ًػًٌَ األٍخ
معـالمظؿقضقحمػذاماألعرم:م

ميم  كرات الدـ الحمػراي توصػيؿ ال ػذاي إلػى بػالى النسػـ وميمػ  كػرات الػدـ  
 اي التى تريد الدخوؿ إلى النسـ . البيضاي ميانم  ا عد
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واالثنيف فى حرك  مستمرة ممػا يعمػؿ عمػى تنديػد الػدـ وكػذلؾ أمػ  النبػى صػمى      
اهلل عميػػو وسػػمـ مػػومورة بالحركػػ  والػػدعوة حتػػى تقػػـو بإيصػػاؿ ال ػػذاي الروحػػى إلػػى 
 البيري  والعمماي مثؿ كرات الدـ البيضاي لمدفاع عف ا م  فى حالػ  الػدعوة واالثنػيف

 .فى حرك  مستمرة مما يعمؿ عمى تنديد اإليماف عند االثنيف 

 

***** 
 اىنفــظ

النفس حناب بيف العبد وبيف ربو وليس لإلنساف الوصػوؿ إلػى معرفػ  ربػو      
ال ظفػرت بػو نفسػو  إال بقط  ىذا الحناب أى بمناىدة نفسو فيظفر بحب ربػو وا 

وكػؿ  إلػى اهلل   فوىمكتو والنفس نبػؿ عظػيـ يػاىؽ ويػاؽ فػى طريػؽ السػير
البد لو مف السير مف عمى ذلؾ النبؿ ، فمػف النػاس مػف ىػو  سائر إلأ اهلل 

يػػاؽ عميػػو  ف فػػى ىػػذا النبػػؿ أوديػػ  ويػػوؾ ولصػػوص ولطػػاع طػػرؽ وحيػػات 
وعقارب فإذا لـ يكف معو ُعدد اإليماف ومصابي  اليقيف تولد بزيػت اإلخبػات فػال 

يطاف يخػػوفيـ كممػػا ىمػػوا يمكػػف الوصػػوؿ ، وعمػػى لمػػ  ذلػػؾ النبػػؿ ينمػػس يػػ
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ورايكػػـ ا والد  (1)بالصػػعود ويقػػوؿ ليػػـ أيػػف تػػذىبوف الطريػػؽ وعػػر أمػػامكـ .. 
والوظػػائؼ ، يعػػدىـ الفقػػر إذا خرنػػوا ومػػ  ضػػعؼ العزيمػػ  وفسػػاد النيػػ  يتولػػد 

، ومف الناس مف يند الطريؽ يػاؽ  االنقطاع ، والمعصوـ مف عصمو اهلل  
محبوس فى لفص ييواتو فحنبتػو عػف  عميو فمـ يتحرؾ خطوة واحدة ، وعاش

َ لَلـَب   معرف  ربو فيو كذلؾ محنوب يوـ القيامػ    َْ ًْ إـَ ًْ َبـْ  َ ِ َـل ـ َكـ  هَلاـُ م
َنَ  َوـم ِم  ْ َِ َْ (2)  ومنيـ مف خرج وىو فى الطريؽ نظر إلػى نفسػو فممػا نظػر

إلى نفسػو ُحػـر التوفيػؽ وكػاف لػو الخػذالف فرنػ  ينظػر إلػى نفسػو ومػا يتحصػؿ 
 الناه حتى لو كاف باسـ الديف . عميو مف

وال ننظػر  نفسػػنا فنسػػوؿ  لػذلؾ نضػػحى وننتيػد ونخػػرج فػى سػػبيؿ اهلل       
 السداد والتوفيؽ والمعرف  والعصم  .  اهلل 

.. النفس كالداب  الحروف .. واإليمػاف مثػؿ القائػد ..  وضالمأحدمدؾػـاماظصاحل

 السػائؽ ، وكػذلؾ إذا  والعمؿ مثؿ السائؽ .. فإف ضعؼ القائد نفرت مف
 ُضعؼ السائؽ نفرت الداب  مف القائد ..     

ف أعطيتيػا حنػارة  النفس كالرحى .. فالرحى إف أعطيتيا ذرة تعطيؾ دليػؽ .. وا 
 تعطيؾ تراب .. كذلؾ النفس .. إف لـ تي ميا بالحؽ ي متؾ بالباطؿ ..

                                           

 .   ٔٔ/  ٕ -مدارج السالكيف  (ٔ

 . ٘ٔا ي   -سورة المطففيف  (ٕ
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    ىػػؿ ىنػػاؾ عػػدوًا أيػػد مػػف: (رمحىىفماهللمم)دىىؽؾماظشىىقخمإغعىىامماحللىىـممم

ذا نريػد أف  الييطاف ..؟ فقاؿ : النفس ىى أيد عداوة لإلنساف مػف اليػيطاف وا 
 نت مب عمى النفس فعمينا بػالنوع وتحمػؿ الميػاؽ فػى سػبيؿ اهلل ولػذلؾ اهلل  

 يرع لنا الصـو . 
الحػػريص عمػػى توديػػب نفسػػو يقػػوـ با عمػػاؿ الصػػالح  ، فػػإف فاتػػو عمػػؿ يقػػـو 

، لػو فاتػو بالميػؿ يؤديػو فػى النيػار لبػؿ صػالة  بتوديتو لضايًا ، مثػؿ ليػاـ الميػؿ
 الظير . 

إف أوؿ مقتضػػى العمػػـ أف يحاسػػب  :م( رمحىىفماهلل)وؼؼىىقلماظشىىقخمإظقىىاسم

المري نفسو ، ويعمػـ مػا عميػو مػف الفػرائض فيقيميػا عمييػا ، ويػرى تقصػيره فػى 
الديف فيننبر ىذا التقصير ، وأما مف است نى عف ىذا فبػدأ بسػبب عممػو يرالػب 

ويحصى أخطايه ويحاسبو وينسػى نفسػو فحينئػٍذ يقػ  فػى الكبػر الػذى ىػو   يره
 .  (1)ىالؾ أىؿ العمـ  

 

***** 
                                           

 كتاب ممفوظات الييه إلياس . (ٔ
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 اىصفــبد

 اىجيبُ األًه

 صفخ اىيقني ػيَ اهلل يف 

 َذٌ سعٌه اهلل ال ئىو ئال اهلل حم
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م:عـاًلم،طؾمشريماهللمبغريماهللمالمؼػعؾمذقؽًام

 عطى الحرارة والضوي .اليمس بدوف اهلل ال تستطي  أف ت 

 والعيف بدوف اهلل ال تستطي  أف تبصر . 

 وا ذف بدوف اهلل ال تستطي  أف تسم  . 

 والمساف بدوف اهلل ال يستطي  أف يتكمـ . 

 والرنؿ بدوف اهلل ال تستطي  أف تميى . 

 واليد بدوف اهلل ال تستطي  أف تبطش . 

 والطعاـ بدوف اهلل ال يستطي  أف يعطى اليب  . 

 ي بدوف اهلل ال يستطي  أف يعطى الرى .والما 

 والسحاب بدوف اهلل ال ُيعطأ المطر. 

 والينر بدوف اهلل ال يعطأ الثمر. 

 والنحؿ بدوف اهلل ال ُيعطأ العسؿ . 

 والناموس والبقر بدوف اهلل ال ُيعطأ المبف. 

 وا رض بدوف اهلل ال ُتعطأ الزرع . 

ؿ يػا واهلل ب يػر  يػره يفعػؿ وىكذا كؿ ا يياي بدوف اهلل ال تستطي  أف تفع 
كؿ يػا .. يفعػؿ مػا ييػاي عمػى الونػو الػذى ييػاي فػى الولػت الػذى ييػاي 

 .  (1)وال يحتاج  حٍد مف خمقو وىو الصمد  بقدرتو وحده 

                                           

 .. اليقيف : اإليماف كمو .  لاؿ ابف مسعود  (ٔ
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***** 
 

 اىضبّيجيبُ اى

 صفخ اىيقني ػيَ اهلل  يف

  ئىو ئال اهلل حمَذٌ سعٌه اهلل ال
  واظطرؼؼمعـم:مطقػمؼؿؾدلماظقؼنيمواظعقارػ ادلؼصدم: 

                                                                                                                    

 ؿ بير : لو تفكر الناس فى عظم  اهلل ما عصوه . ولا   
ولاؿ سفياف الثورى : لو أف اليقػيف ولػ  فػى القمػب كمػا ينب ػى لطػار ايػتيالًا إلػى الننػ  وخوفػًا    

 ( .   ٛ٘٘/  ٗ –مف  النار . ل تاريه اإلسالـ لمذىبى 
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
367 

 المخموؽ إلى الخالؽ . (ٔ

 ومف ا يياي إلى ا عماؿ الصالح  . (ٕ

 ومف الدنيا إلى ا خرة .   (ٖ
 ف كؿ إنساف يميى تحت يقينو فعنػدما يتبػدؿ اليقػيف مػف ا يػياي والمػاؿ      

والػػذىب والمنصػػب يػػوتى فػػى القمػػب اليقػػيف عمػػى ذات اهلل ولػػدرة اهلل وخػػزائف اهلل 
اـ ال يبػى ويتػيقف عمػى الوعػد والوعيػد أى الننػ  والنػار  ف وعند ذلؾ يػرى النظػ

 أعمى وأيرؼ ال تنتم  م  حب الدنيا فى لمٍب واحد .  صفات اهلل 
الصحاب  لبؿ اإلسالـ كاف يقينيـ عمػى ا صػناـ ولكػف لمػا لػالوا ال إلػو  إال      

انو وتعػالى اهلل تبدؿ يقينيـ عمى اهلل ففيموا أف كػؿ الػدنيا ال يػا ... واهلل سػبح
 كؿ يا . 

 وأننا ال نتربى مف الدكاف والوظيف  والزراعػ  ولكػف الػذى يربينػا ىػو اهلل      
 ... والصػح  والمػػرض بيػػد اهلل  ... والذلػ  بيػػد اهلل  ... العػزة بيػػد اهلل  

ْْـَز َ ـ ْ    ... وال نى والفقر بيد اهلل  ِم ْْـزَل تـمـْؤ َل اْْ ِم ًُ َ لَْـلَز اْْ  قمَْل اُْْ م
ُم وَلَ ــدَلَك  ُم َوتمــبَلَل َ ــْ  َتَرــل ُم َوتمزَلــَز َ ــْ  َتَرــل ُــْ  َتَرــل ْْــَز اَل ِم ُم َوتـَْ ــزَل م اْْ َتَرــل

َُ َقدَلإِ    ْ َِ   ْ  .  (1)اْ َ ـْ م هَلُاَز َبَْر كم

مَل م       ولاؿ اهلل       َِ ََل اْْ َُ ََ اُْ نُاقم امو اْْقم ْم  .   (2) هَلُن اَُْْه 
                                           

 .   ٕٙا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٔ

 .   ٛ٘ا ي   –سورة الذاريات  (ٕ
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الفػػالح ليسػػت فػػى ا يػػياي ولكػػف ىػػى فػػى الحقيقػػ  مػػف خػػزائف اهلل فػػالعزة و      
ولكف اإلنساف ال يرى إال السبب الظػاىرى مثػاؿ اإلنسػاف ينظػر إلػى الحنفيػ  ىػو 
يظف أف الماي مف الحنفي  ولكنيا سبب والماي يوتى مف الخػزاف وكػذلؾ يظػف أف 

ظػػر إلػػى الكيربػػاي مػػف الممبػػ  ولكػػف الكيربػػاي مػػف المحػػوؿ وىكػػذا اإلنسػػاف ين
 .  الحميب فيظف أنو مف الناموس ولكف الحميب يوتى مف خزائف اهلل  

والرب  ليس مف الدكاف  والقم  ليس مف ا رض ولكف مف خزائف اهلل  
 . ولكف مف خزائف اهلل 

العصػػا يضػػرب بيػػا الرنػػؿ ولكػػف المضػػروب يقػػوؿ  -ا سػػباب مثػػؿ العصػػا      
لكف الذى يضرب ىو صاحب العصػا العصا ال تضرب و  -؟ …لمعصا ال تضربى 

، الناموسػ   ، كذلؾ اليفاي ليس مػف الػدواي ولكػف اليػفاي مػف خػزائف اهلل  
بعػػد الحميػػب تقػػوؿ لصػػاحبيا لػػؿ ال إلػػو إال اهلل ، والدنانػػ  تصػػي  بعػػد وضػػ  
البيضػػ  وتقػػوؿ لصػػاحبيا لػػؿ " ال إلػػو إال اهلل " ، والػػدكاف أحيانػػًا يػػوتى بعكػػس 

بػػدؿ الػػرب  والعػػالج ممكػػف أحيانػػًا يكػػوف سػػببًا لزيػػادة السػػبب فيػػوتى بالخسػػارة 
 المرض وكذلؾ الطعاـ . 

النيد لمديف فى الظاىر ينقص الػدنيا ولكػف فػى الحقيقػ  مػف ألػوى أسػباب      
 .  (1)الرزؽ 

 
                                                                                                                    

 

 مؤلؼ حياة الصحاب  . -يه محمد يوسؼ الي (ٔ
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***** 
 

 

 اىضبىشجيـبُ اى

 فَ صفخ اىيقني ػيَ اهلل

 ال ئىو ئال اهلل حمَذٌ سعٌه اهلل
 " أنو ال معبود بحؽ إال اهلل .   إلو إال اهللال " :  ععـكمطؾؿةماظؿقحقد
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نتيقف بوف اهلل لادر عمى كؿ يا بدوف المخمولػات  :م(مالمإظفمإالماهلل)معؼصدم

، بدوف ا سباب وأف نتيقف بوف المخمولات م  نميػ  ا سػباب ال يقػدروف عمػى 
 .  يا بدوف إرادة اهلل 

ماظؿػصقؾم:م

النػػوع بػػدوف الطعػػاـ ، ولػػادر عمػػى إزالػػ  لػػادر عمػػى إزالػػ   يعنػػى أف اهلل      
العطػػش بػػدوف المػػاي ، ولػػادر عمػػى إعطػػاي اليػػفاي بػػدوف الػػدواي ، ولػػادر عمػػى 
خمؽ الثمر بدوف الينر ، ولػادر عمػى خمػؽ اإلنسػاف وتربيتػو بػدوف الوالػديف ، 
ولادر عمى إنبات النبات بدوف المطر ، ولػادر عمػى إحػراؽ اليػا بػدوف النػار ، 

الحوائ  بدوف أى سبب وأى كسب ، ولادر عمى إعطاي العػزة ولادر عمى لضاي 
فػػى صػػورة الذلػػ  ولػػادر عمػػى إنػػزاؿ الذلػػ  فػػى صػػورة العػػزة ولػػادر عمػػى إعطػػاي 
النناة فى صورة اليالؾ ، وعمى إعطاي اليالؾ فى صػورة الننػاة ، ولػادر عمػى 
إعطاي ال مب  لفئػ  لميمػ  بػدوف السػالح ، ولػادر عمػى إتيػاف الخػوؼ فػى صػورة 

  مف ، وا مف فى صورة الخوؼ . ا

موخالاةماظؽالمم:م

أف العػزة والذلػػ  والمػرض والصػػح  والضػر والنفػػ  وا مػف والخػػوؼ والصػػم       
والحرب والفت  واليزيم  والضحؾ والبكاي والفقر وال نى والحياة والموت ... الػه 

أى  وتصػػرفو وىػو ال يحتػػاج إلػى أحػػد مػف خمقػػو وال إلػػى . كػؿ ذلػػؾ بيػد اهلل  
سػػػبب والمخمولػػػات كميػػػا محتانػػػ  إلػػػى اهلل فػػػى خمقيػػػـ وصػػػفاتيـ واسػػػتعماليـ 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
371 

والمخمولات كميا ال يممكوف مثقاؿ ذرة فى السػماوات وال فػى ا رض وال يممكػوف 
 ضرًا وال نفعًا . 

 
 

***** 
 

 اىشاثغجيــبُ اى

 فـَ صفخ اىيقني ػيَ اهلل

 ال ئىو ئال اهلل حمَذ سعٌه اهلل
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فػػالح التػػاـ لإلنسػػاني  نمعػػاي يرتكػػز عمػػى الثػػروة الداخميػػ  نعػػؿ ال اهلل      
لإلنسػػػاف  ف الفػػػالح والخسػػػارة وىػػػى حالػػػ  داخميػػػ  لإلنسػػػاف لػػػيس اسػػػـ ليػػػا 
خػػارنى ، فػػالعزة والذلػػ  والراحػػ  واليػػقاي واالطمئنػػاف وعدمػػو والصػػح  والمػػرض 

 حاالت داخمي  لإلنساف . 
مف ا يياي الخارني  فاهلل  فصالح ىذه ا حواؿ وفسادىا ليس متعمقًا بيا     
  أعػػػز بعػػػض النػػػاس مػػػ  الممػػػؾ والمػػػاؿ وأعػػػز آخػػػريف مػػػ  الفقػػػر ، فػػػالثروة

الداخميػػ  ىػػى يقينػػ  وعممػػو ، فػػإذا صػػم  يقػػيف اإلنسػػاف فػػاهلل سػػبحانو وتعػػالى 
ف كانت ا يياي المادي  لميم  .   يعطيو حال  الفالح والطمونين  وا 

سػاف وخمػؽ كػؿ يػا بقدرتػو وىػو خػالؽ اهلل تعالى ىو خػالؽ ومالػؾ لكػؿ إن     
كػػؿ يػػا وىػػو  يػػر مخمػػوؽ ، فػػالمخموؽ ال يسػػتطي  أف يفعػػؿ يػػا فكػػؿ خمقػػو 
بالقدرة اإلليي  ىو تحت القدرة دائمًا فكؿ يػا فػى لبضػتو سػبحانو وتعػالى فيػو 
الػػذى يسػػتعمؿ ىػػذه ا يػػياي ويتصػػرؼ فييػػا بقدرتػػو تعػػالى يسػػتبدؿ يػػكؿ ىػػذه 

ىى حسب ما يياي فينعؿ مػف العصػا حيػ  ...  ا يياي وصفاتيا أو يتركيا كما
 ومف الحي  عصا . 

ف كاف الممؾ والماؿ أو البرؽ واليواي فيو فى لبضتو       وىكذا ... كؿ يا وا 
  وتحت تصرفو فمف المكاف الذى يرى فيو اإلنساف العمار لادر أف ينعؿ منو

 منو العمراف .  الخراب ... والمكاف الذى يرى فيو اإلنساف الخراب لادر أف ينعؿ
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اهلل نؿ ناللو لادر أف يربى نمي  المخمولات عمى التراب وبػدوف أى يػا      
أف ييمؾ نميػ  ا يػياي مػ  ونػود نميػ  العػدد ووسػائؿ  مف ا سباب ولادر 

 .   (1)التربي  
 

***** 
 
 
 
 
 

 صفخ اإلرجــبع

 حمَـذٌ سعٌه اهلل 

                                           

 مؤلؼ كتاب حياة الصحاب  . (ٔ
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َلم اُْْـهَل َواُْـ  : لاؿ تعالى  ِد َ أمـ ُِ ُم َّمَ َـل َِ ُم َبَْـر اْْكمُعـل َل  م ـُدا َِل بَلإَ  َ َزـهم َأ
ًْ ََل  ْم ل َِ ـ  ََاال  أَل ـَ  اُْْـهَل َو َلْضـ ََن َفْرـ    َل ُِدا  إـَْ مَـ مـ ًْ  مُكزل  أم ْم ًْ تـََ ا وـَ ـْ َـ م
َْل   ْْنَل ــ ًْ ََل الَل ْم م ََل َوَ ــ ـَ ََْ ا ًْ ََل اْمُـــ ْم م َدَل َاَلــَز َ ــ ـَ ِم ــ َُ ــْ  أَ َــ َل اْ ًْ  َل ــََْل َل وملم

ـبم اْـَز ُاَ  َكزَ  َِل َقَلهَل إـمْز ََ  َبَْر أم َم َفآَنَ َم َفلْأمَـْ ََْ  َفلْأمَـ ْطَأ َِ  َْ  َأْا ََج 
 ًْ ـــ ـْ م ل َل  َل َا اُْصـــلْلََل ْمـــ َِل َا َوَب ُعـــلَ  َوَبـــَد اُْْـــهم اُْـــبَلإَ  اَ  مـــ ًم اْْكم َلَ  َلـــ َ  َِلَلـــ

 . (1) َ ْ عَلَ َ  َوَأْل ا  َب َل ِل  

ََل هَلب َل مطَلَ  وَلإَلْانَل اُْْهَل َوَ ل َأْ َأْْ َ  ولاؿ تعالى   ْ  َ أم  . (2) ل  َل

طاعتػو فيمػا أمػر ، وتصػديقو فيمػا أخبػر ،  معىن ) محمد رسول هللا (: 

 وانتناب ما نيى عنو وزنر ، وأف ال يعبد اهلل إال بما يرع .

ال تنف  سن  النبى صؿ ويػدخؿ أحػدىـ الخػالي  …فى ىذا الزمف :  ؼؼقظقن 

 .وفرنو  ده اليسرى وكونو ال يفرؽ بيف فيوويوكؿ بي فيستننى بيده اليسرى

 فقػاؿ لػو النبػى  أكؿ رنؿ بيمالو عند النبػى تاركماظلـةمؼعاضبم:م 

كؿ بيمينؾ ، لاؿ   ال أستطي  لاؿ ال استطعت ل ما منعػو إال الكبػر ( فمػا رفعيػا 
 . (1)إلى فيو ل يمت   يده ( . رواه مسمـ عف عمرو بف ا كوع 

                                           

 . ٜٕا ي   –سورة الفت   (ٔ

 . ٗٙمف ا ي   -سورة النساي  (ٕ
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 . دودة عمى الخمؽ إال مف التفى أثر الرسوؿ الطرؽ كميا مس 

 الحياة ال تسير بدوف نينو .  

 ىو العبد النموذنى الذى يريده اهلل لدوة لمعالميف . الرسوؿ  

ــْ  َكــلَن     لػػاؿ تعػػالأ :  َِ ــَ ِا َل َُ َِ َح ََ َلَل اُْْــهَل أمْأــ ــ ًْ ََل َ أم ــ ََْقــْد َكــلَن َْكم
َ  َواَ  َم اآلاَل َْ  . ووراي ذلؾ رضا اهلل   (2) َكَ  اَُْْه َك َل ا  إـَْ لمَ اَُْْه َواْْ َـ

َق   ولػػػاؿ تعػػػالأ :   َْ ـــ ََن اُْْـــَه إَـــدم اُْْـــهَل فـَ َاَـــَز هَلَُّنـَــل إـمَ ـــلإَلزم هَلُن اُْـــبَلإَ  إـمَ لإَلزم
 ًْ  .  (3) أَْإدَلإ َل

ِّنَل   :اإلتباع الكامؿ دليؿ الحػب الكامػؿ   ََن اُْْـَه فَـلتُ َلزم ًْ  مَل َـ ْ ـمم ْْ هَلْن كم  قـم
َِ  َ حَل ً ًْ َواُْْهم َغعم ََوكم ًْ امام ًم اُْْهم َوإـَْ عَلْ  َْكم حقيقػ  اإلتبػاع    (4)ًٌ  مْ َلْ كم

 فيما ُأحب وفيما أكره .. مثؿ الوضوي لبؿ النوـ يكوف ثقيؿ عمى النفس .

 الذى يسخر بالسن  ولو كانت بسيط  يخرج مف المم  . 

بيػا أعمميػا ىػذا متػردد ويخيػى والذى يقوؿ أنا عارؼ أنيا سن  ولمنا ألتن   
 عميو النفاؽ .

                                                                                                                    

 باب السن  وآدابيا . -رياض الصالحيف  (ٔ

 . ٕٔا ي   -سورة ا حزاب  (ٕ

 . ٓٔا ي   -سورة الفت   (ٖ
 

 . ٖٔا ي   -ؿ عمراف سورة آ . ٖٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٗ
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رضػى اهلل عنيػا لالػت : لػاؿ رسػوؿ   فعف  ةاششف  : تاركماظلـةمعؾعىقنم 

: " سػػت  لعنػػتيـ ولعػػنيـ اهلل وكػػؿ نبػػى منػػاب ، الزائػػد فػػى كتػػاب اهلل ،  اهلل 
والمكذب بقدر اهلل ، والمتسمط بالنبروت ليعز مف أذلو اهلل ويذؿ مف أعػزه اهلل ، 

لحػػـر اهلل ، والمسػػتحؿ مػػف عترتػػى مػػا حػػـر اهلل ، والتػػارؾ لمسػػن  " ل  والمسػػتحؿ
رواه البييقى ورزيف فى كتابو والترمذى فى القدر والطبرانى فى المعنـ والحػاكـ 

 .(1)ولاؿ صحي  اإلسناد ووافقو الذىبى ( 

 …ولػاؿ لػو تونػو حيػث يػئت فإنػؾ منصػور  اهلل ختـ عمى كتؼ النبػى  
 .فالنصرة بإتباع السن  

الذى يقوؿ عػف السػن  مثػؿ العمامػ  والمحيػ  ليػور فػال حػظ لػو فػى اليػدى  
 الظاىر  ف الديف ليس فيو ليور ىـ عابوا عمى السن   نيـ لـ يفعموىا .

 

  :تاركماظلـةمضالم 

السػنف  لاؿ : نػزؿ القػرآف وسػف رسػوؿ اهلل  فعف عمراف بف حصيف       
 تضموا .  ثـ لاؿ : اتبعونا . فو اهلل إف لـ تفعموا

وعػػف أبػػى لالبػػو لػػاؿ ، إذا حػػدثت رنػػؿ بالسػػن  فقػػاؿ دعنػػا مػػف ىػػذا وىػػات ممممم
 .(2)كتاب اهلل فاعمـ أنو ضاؿ 

                                           

 ٖٛ/  ٔ –باب اإليماف بالقدر  –ميكاة المصابي   (ٔ

 .   ٖٖٗ/  ٖ-الذىبى  -تاريه اإلسالـ  (ٕ
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عالم  إتباع السن  يوض  لؾ القبوؿ فى ا رض  نػؾ تتبػ  سػيد المقبػوليف  
   . 
 

***** 
 

 صفخ اىصــالح 

 راد اخلشٌع ًاخلضٌع
َا َبَْــر اُْصــ لػػاؿ تعػػالى       َا َلُْــهَل َحــلفَل م ــ َ م َمْأــَطر َوقم َََْا َل َواُْصــ ََل اْْ
 . (1) قَلاَلمَل َ 

                                           

 . ٖٕٛ –سورة البقرة  (ٔ
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ْ َكـ َل  ولاؿ تعالى       ِم َُل َواْْ ًَل اُْص ََ هَلُن اُْص ََ تـَ ـَْ ر َب َل اَْْعْ َرـل َوأَقَل
َنَ  ًم َ ل َتْص َـزم  .  (1) َوَْبَلْك م اُْْهَل َأْك َـ م َواُْْهم إـَْزَْ

رؼ ليمتؾ أنؾ كنت مف نطف  فإذا فقػدت المػاي لما تحمؿ حفن  مف الماي تع 
تتيمـ ترن  إلى أصمؾ التراب ثـ تقؼ أماـ اهلل تتنػو بالنسػد إلػى القبمػ  وتتنػو 

لَوا َل َواَلْ َ   هَلِّن     بالقمػػب إلػػى اهلل َِ ــ ُُ ُــبَل  َفطَــَ  اْ ــَ  َْْل َوُلْ ــ م َوْل َل
ْرـــ َلكَل َ  ِم ـــَ  اْْ ْْ هَلنُ  (2) َح َل عـــل  َوَ ـــل أَاَـــل  َل ـــكَل  َوَََّْ ـــلَ   قمـــ ُم َصـــ  َل َوام

ــــــْ  م َوأَاَــــــل أَُولم  ــــــ َلإَز َْــــــهم َووَلــــــَبَلَز أم َل َِ َِلَ  ِ ب  ُــــــهَل َ ه  اَْْزــــــلَْ َوَاَــــــل َل َْْل
َِل َ  َل ُْ ِم  . (3) اْْ

 الصالة دورة تدريبي  مركزة ولو رسبت فييا كيؼ تنن  فى  يرىا .  

 ه .دورة مركزة فى كؿ ولت تحت أمره وفى كؿ أمر تحت أمر  

 فى الصالة تتمرف ا عضاي والنوارح عمى امتثاؿ ا وامر . 

 قَـْد أَفْـَْــحَ  تصمى باليقيف : حى عمى الفالح .. أى فييا فالحى  

ََن   ْؤ َل م ِم  .  (4)اْْ

                                           

 . ٘ٗمف ا ي   -سورة العنكبوت  (ٔ

 . ٜٚا ي   –سورة ا نعاـ  (ٕ

 . ٖٙٔ،  ٕٙٔا يتاف  –ة ا نعاـ سور  (ٖ

 . ٔا ي   -سورة المؤمنوف  (ٗ
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" صػػموا كمػػا رأيتمػػونى أصػػمى " ل رواه البخػػارى عػػف  وبطريقػػ  الرسػػوؿ  
 .(1)مالؾ بف الحويرث ( 

تيػػروا فػػى ا رض .. ميػػيؾ فػػى دكانػػؾ .. فػػى فػػإذا لضػػيت بيػػذا ا مػػر فان 
 . وظيفتؾ .. حسب مييئ  اهلل  

الصالة تحكـ حرك  ا م  فى الحياة إذا صمحت الصالة صػُم  نميػ  يػئوف  
 الحياة . 

ل  (2)لػػاؿ : " احممػػوا حػػوائنكـ عمػػى المكتوبػػات "   وعػػف ابػػف مسػػعود   
مثػػػػؿ ا سػػػاس  رواه عبػػػد الػػػرازؽ فػػػى مصػػػنفو ( ولكػػػف الصػػػالة الضعيفػػػػ  ىػػػػى

 الضعيؼ ال تقدر أف تحمؿ عميو يا . 

ما كػاف يتخمػؼ عنيػا إال منػافؽ معمػوـ النفػاؽ ..ولقػد كػاف الرنػؿ يػؤتى بػو  
.. لماذا ..؟!  نو محتػاج ..  مثػؿ (3)ييادى بيف الرنميف حتى يقاـ فى الصؼ 

الذى أنيى خدمتو فيو يسند حتى يوخذ معايو ل الراتب (  نػو محتػاج لػذلؾ .. 
 . ى احتياج .. ونحف نميعنا محتانيف إلى اهلل وأ

                                           

  ٕ٘ٔ/  ٔ –باب توخير ا ذاف  –ميكاة المصابي   (ٔ
 

 باب تر يب الصحاب  فى الصالة . –حياة الصحاب   (ٕ

 باب فضؿ صالة النماع  . -رواه مسمـ ، انظر رياض الصالحيف  (ٖ
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ياؾ نستعيف .. أواًل العبادة ثـ يوتى العوف مف اهلل     .. حػى  إياؾ نعبد وا 

قَـْد أَفْـَْـَح  عمى الصالة .. حى عمى الفالح إذا تكوف الصالة يكوف الفػالح    
ََن  زم َِل ًْ َال ًْ ََل َص َتَلَل ْم ََن ِ اُْبَلإَ   ْؤ َل م ِم  . (1)اْْ

أبو العالي الحضرمى صمى ودعا ولاؿ فى البحر الميـ انعػؿ لنػا سػبياًل إلػى  
 .  (2)عدوؾ .. ثـ عبر بنييو البحر 

إذا لػػـ يسػػتنيب لنػػا نػػدعو حتػػى يسػػتناب لنػػا الػػدعاي ، ننتيػػد حتػػى تكػػوف  
 الصالة محاًل لقبوؿ الدعاي . 

 الصالة ليست لمثواب فقط بؿ لممناف  .  

 .(3)يصمى حتى ينزؿ المطر  أنس  

يصػػمى وتنػػزؿ لػػو النصػػرة مػػف السػػماي .. ينػػزؿ الممػػؾ ويقتػػؿ  أبػػو معمػػؽ  
 .(4)المص ..  نو يعرؼ لمف يصمى 

ََْف    سيدنا يعقوب لاؿ لبنيو عندما طمبوا منو أف يست فر ليـ    قَـلَل َأـ
ًْ َ ِب   ـــ ػػػر الػػػدعاي لقيػػػاـ الميػػػؿ .. يعػػػرؼ ولػػػت لبػػػوؿ  (1)َأْأـــمَـْ عَل م َْكم .. أخن

 نميؿ حانتنا إلى الميؿ .الدعاي .. 

                                           

 . ٕ، ٔا يتاف  -سورة المؤمنوف  (ٔ

 . ٕٔٙ/  ٖ -باب التوييدات ال يبي   -حياة الصحاب   (ٕ

 السابؽ . المرن   (ٖ

 . ٔٗ٘/  ٖ -المرن  السابؽ  (ٗ
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: مادمت فى الصالة فونػت تقػرع بػاب الممػؾ ومػف يقػرع  لاؿ ابف مسعود  
 باب الممؾ يفت  لو .

 نتمرف فتصب  الصالة مني  ونمي  الحانات تقضى بالصالة . 

 الصالة سالح ولكف ال نعرؼ ليمتو . 

 استقام  الحياة باستقام  الصالة . 

 .عالم  صالح الداعى بصالح صالتو  

 وكذلؾ النوارح. ؿ الصالة .. صم  خارج الصالة .. إذا صم  البصر داخ 

 فساد الصالة .. فساد كؿ ما حولو مف نمي  يعب الحياة . 

 الصالة نور . 

 ررؼؼةماحلصقلمسؾلماظصالةمذاتماخلشقعمواخلضقع: 

نحف نتنوؿ إلكماؿ اإليماف  يقوؿ الييه سعد ىاروف ل حفظو اهلل ( :     
ولمعبادات توتأ حقيق   وكمما ندعو الناس لإليماف، ات فأ حياتنا وإلكماؿ العباد

فأ حياتؾ  اإليماف وحقيق  العبادات فأ حياتنا. فوي صف  تريد أف تحيييا
 .الصالة فبنيد الدعوة تحصؿ عمييا. وىكذا إللام  الصالة فأ حياتنا ندعو إلى

لام  الصالة معناه إصالح الصالة أي ننتيد فأ      ونرتقأ بيا،  التناص وا 
إلام   وأما مف الناحي  اإلنتماعي  فمعنى .   الفردي  .ىذا مف الناحي

 . حتى ال يبقى فرد فأ المنتم  ال يصمأ إياعتيا ونيرىا ىو الصالة
                                                                                                                    

 . ٜٛا ي   -سورة يوسؼ  (ٔ
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( فيكذا نصم  ظاىر  رأيتمونأ أصمأ َصم وا كما ل: يقوؿ  الرسوؿ      
باطنيا فعمى لدر   الصالة عمى ترتيبيا مف لياـ وركوع وسنود وكذلؾ نصم

لالبا حاضر  إصالحنا لمصالة تصم  بقي  ا وامر فأ الحياة فال أصمأ بال فم ،
 ولكف اصمأ وأنا أستحضر فأ كؿ ركف بوف اهلل فأ الصالة ولمبا خارج الصالة،

 .وأستحضر عظمتو تعالى يرانأ ويرى ما فأ لمبأ

ال تنيى عف  العنمى يقوؿ عبداهلل بف مسعود رضأ اهلل عنو الصالة     
 المنكر والذي ال تنياه صالتو عف المنكر يبتعد عف اهلل. 

فقد رأى رنال يصمأ ومستعنؿ فأ  حذيف  بف اليماف رضأ اهلل عنو وأما     
كـ تصمأ ىكذا فونابو الرنؿ منذ أربعيف سن  فقاؿ لو  صالتو فسولو حذيف  منذ

محمد صمى  ومت فمف تحير عمى ديف حذيف  لو أنت تصمأ ىكذا كؿ عمرؾ
 . اهلل عميو وسمـ

صالتأ كما يربط أىؿ  وكذلؾ أربط نمي  ما أحتانو مف الدنيا أربطو فأ     
الصالة فنحف  فزع إلى الدنيا دنياىـ با سباب، فقد كاف رسولنا إذا حزبو أمر

 نصمأ ونزيد فأ صالتنا حتى تحؿ مسولتنا ولو استونب ا مر مائ  أو مئتا

 .ركع 

  ةم:سالعةمضؾقلماظصال 
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ل ونعمػػت لػػرة عينػػى فػػى  إذا كانػػت الصػػالة لػػرة العػػيف كمػػا لػػاؿ النبػػى      
 .     )(1)الصالة ( ل رواه أحمد والنسائى بإسناد حسف عف أنس  

والنظػر  إذا خيعت النوارح وخض  القمب وذلػؾ باستحضػار عظمػ  اهلل      
 موض  السنود واالطمئناف فى نمي  ا ركاف .

 

***** 
 

 قيقياىؼيٌ احل
 .منؾ فى كؿ ولت  أف تعرؼ مراد اهلل ىو  : العمـ الحقيقأ 

ا ف نند العاِلـ .. ولكنو راسػب فػى بػر الوالػديف ، راسػب فػى عاللتػو بنػاره  
 فى كؿ حاؿ .  .. فمف ىو العاِلـ ..؟! ىو الذى يعرؼ كيؼ ُيرضى اهلل  

ا تػؤذى كثػرة صػوميا وصػالتيا بالميػؿ ولكنيػ المرأة التى ذكر لرسػوؿ اهلل  
 .(1)لاؿ عنيا : ىى فى النار نيرانيا النبى 

                                           

 .   ٛٗٗٔ/  ٖ -  باب فضؿ الفقراي وما كاف مف عيش النبى  –ميكاة المصابي   (ٔ
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الدرىـ البػد أف ننظػر فػى أى يػا يوضػ  .. مػاذا فعػؿ سػعيد بػف عػامر فػى  
..أنفقػو عمػى الفقػراي ..  ادخػره لولػت اليػدائد .. ونحػف (2)عطاي عمر لػو ..؟ 

ا ف عندما توتى الزيادة فى المرتب نوس  فى حياتنا الخاص  وال نػدخره  خرتنػا 
. 

لما ناي السائؿ لسيدنا عثمػاف وونػد الخػالؼ عمػى زيػت الممبػ  وتػرؾ بيػت  
 عثماف ورن  لكف كيؼ عطاي عثماف لو . 

ًْ َاَصلَصاِ  بسبب العمـ   ًْ َوََْْ َكلَن َِلَل َُل َل فيـ   (3) َوإـمْؤ َل موَن َبَْر أَاـْعم

 يعرفوف ماذا ُيقدـ وماذا ُيؤخر. 

لقػى رنػؿ بنفسػو وسػط ا عػداي .. ماذا لاؿ عندما أ أبو أيوب ا نصارى  
ولاؿ الناس : سبحاف اهلل ألقى بنفسو إلى التيمك  .. فقاؿ لقد نزلت فينا معيػر 
ا نصار عندما انتير الػديف وكثػر ناصػروه .. فقمنػا فػى أنفسػنا ننمػس ونصػم  

ْــ   مزارعنػػا وأموالنػػا فقػػاؿ اهلل  َا وَلأَإ ــ َْل اُْْــهَل َوب تـمْْقم َا ََل َأــ َل  ــ ًْ َوأَْاعَلقم دَلإكم

                                                                                                                    

 .    ٖٙ٘/  ٖ -المنذرى  -الترىيب انظر التر يب و  (ٔ

 الرأ لص  سعيد بف عامر فى باب القدوة مف ىذا الكتاب .  (ٕ
 

 .   ٜا ي   -حير سورة ال (ٖ
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ــــ َل َ  َُل  ْ ِم ــــَب اْْ َا هَلُن اُْْــــَه  مَل ــــ م َُل فكانػػػػت التيمكػػػػ    (1) هَلََل اْمُـْ ْمَكــــاَل َوَأْح

 .  (2)اإللام  فى ا ىؿ والماؿ ل رواه أبو داود ( 

الحرك  عمى المعاش مقدم  .. صحي  ما ينفقو عمى عيالو ولكف لو يط ػى  
لػػؾ ..      فانتبػػو عمػػى مقصػػود حياتػػؾ .. فيصػػب  مالػػؾ وولػػدؾ وزونػػؾ عػػدو 

..  !! 

 الػػذيف لػػـ يخرنػػوا إلػػى تبػػوؾ وىػػـ ثالثػػ  مػػف أربعػػيف ألػػؼ .. تػػاب اهلل   
عمييـ بعد خمسػيف يػوـ ميػق  واعتػزليـ النػاس مػف أوؿ يػـو .. ويػوتييـ ا مػر 

 .(3)باعتزاؿ النساي بعد ذلؾ .. فاهلل تاب عمييـ مف أى يا ..؟! 

ف .. ولكػف ديػف أعمػى مػف ديػف .. فالنول  ديف .. ولراية القػرآف الكػريـ ديػ 
وديػف مقػدـ عمػى ديػف .. فونػت تنمػس مػ  أوالدؾ ديػف .. ثػـ ينيػا الضػػيؼ .. 
عندئػػٍذ تقػػوـ تسػػتقبؿ الضػػيؼ  نػػو ديػػف أعمػػى مػػف ديػػف .. وأنػػت مػػ   الضػػيؼ 
سمعت عف حريؽ .. تقـو عمى الفور م  الضيؼ إلنقاذ المميػوؼ ..  نػو ديػف 

 .!!مقدـ عمى ديف .. لكؿ ولت عمؿ .. 

عنػده بسػتاف نخػؿ وأمػو ايػتيت النمػار .. فقطػ  أحسػػف  سػيدنا أسػام   
، فعػف محمػد بػف سػيريف لػاؿ :  نخم  .. إنو يعرؼ كيؼ ييػترى رضػى اهلل  

                                           

 . ٜ٘ٔا ي   –سورة البقرة  (ٔ

 . ٗ٘ٗ/  ٔ -انظر حياة الصحاب   (ٕ

 باب التوب  . -انظر رياض الصالحيف  (ٖ
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 ألؼ درىـ . لاؿ : فعمػد أسػام   بم ت النخم  عمى عيد عثماف بف عفاف 
ؾ عمى ىػذا .. إلى نخم  فنقرىا وأخرج نمارىا فوطعميا أمو ، فقالوا لو: ما يحمم

وأنت ترى  النخم  لد بم ػت ألػؼ درىػـ ..؟ لػاؿ: إف أمػى سػولتنيو .. وال تسػولنى 
 .(1)ييئًا ألدر عميو إال أعطيتيا 

 .ناي لمنول  .. ىؿ لاـ با عماؿ .. بالذكر ، بقياـ الميؿ ..؟!  

لاؿ : كاف رنؿ مف ا نصػار ال أعمػـ أحػدًا  روى مسمـ عف أبى بف كعب  
د منػػو وكانػػت ال تخطئػػو صػػالة ، فقيػػؿ لػػو : لػػو ايػػتريت حمػػارًا أبعػػد مػػف المسػػن

لتركبو فى الظمماي وفى الرمضاي لاؿ : ما يسرنى أف منزلػى إلػى ننػب المسػند 
إنػػى أريػػد أف يكتػػب لػػى مميػػاى إلػػى المسػػند ورنػػوعى إذا رنعػػت إلػػى أىمػػى ، 

 ... ىذا عممو ..!!(2): لد نم  اهلل لؾ ذلؾ كمو   فقاؿ رسوؿ اهلل  

فآتػاه رنػؿ فسػمـ  كاف معتكؼ فػى مسػند الرسػوؿ  نا ابف عباس سيد 
عميو ثـ نمس فقاؿ لو ابف عباس : يا فالف .. أراؾ مكتئبًا حزينًا .. لاؿ نعـ يػا 

.. لفػػالف عمػػأن حػػؽ والي وحرمػػ  صػػاحب ىػػذا القبػػر مػػا  بػػف عػػـ رسػػوؿ اهلل  
حببػت . لػاؿ : ألدر عميو ، لػاؿ ابػف عبػاس : أفػال أكممػو فيػؾ ..؟ فقػاؿ : إف  أ

فانتعؿ بف عباس ثـ خرج مف المسػند فقػاؿ لػو الرنػؿ : أنسػيت مػا كنػت فيػو ؟ 
لاؿ : ال .. ولكنى سمعت صاحب ىذا القبر والعيد بو لريب فػدمعت عينػاه وىػو 

                                           

 . ٚٙٗ/  ٕ -حياة الصحاب   (ٔ
 

 باب فضؿ الميى إلى المساند .  - رياض الصالحيف (ٕ
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يقوؿ : مػف ميػى فػى حانػ  أخيػو وبمػغ فييػا كػاف خيػرًا لػو مػف اعتكػاؼ عيػر 
اهلل بينػػو وبػػيف النػػار ثػػالث نعػػؿ  سػػنيف ومػػف اعتكػػؼ يومػػًا ابت ػػاي ونػػو اهلل 

 ..  ىذا عممو . (1)خنادؽ أو ُبعد ما بيف الخافقيف 
 .   (2)عمـ الفضائؿ ثابت فى أذىانيـ .. فكانوا عمماي بنسب  مراد ربيـ       

***** 
 اىفقــو

: " مػف يػرد اهلل بػو  ولػذلؾ يقػوؿ النبػى . الفيػـ .  اظػؼفمصىكماظؾغىةم:مم 

 أى يفيمو  . (3)عميو ( خيرًا يفقيو فى الديف " ل متفؽ 

فى تعريؼ الفقو .. ىو معرف  النفس ماليا ومػا  ضالماإلعاممأبقمحـقػةم: 

عمييػػا .. أى مػػا تنتفػػ  بػػو ومػػا تتضػػرر منػػو وبيػػذا يكػػوف يػػاماًل لعمػػـ التوحيػػد 
 وعمـ ا خالؽ .

                                           

 . ٕٕٗ/  ٕ -الميى فى حان  المسمـ  -حياة الصحاب   (ٔ

 طو عبد الستار .الييه /  (ٕ
 

 باب العمـ . -رياض الصالحيف  (ٖ
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 أنو عمـ الفقو .. إذ بو يعرؼ الحالؿ والحراـ .:  وضقؾ 

 عمومًا (.أنو عمـ الكتاب والسن  ل :موضقؾم 

أنػػو عمػػـ ا خػػالؽ وآفػػات النفػػوس .. والصػػحي  أنػػو .. عمػػـ معاممػػ   وضقىىؾ 

نابػ   العبد ربو وىو عمـ العبد بربو وأحواؿ القموب مػف ل محبػو وخػوؼ ورنػاي وا 
خالص وزىد .. اله ( .  وخيي  وتقوى وا 

 كفى بخيي  اهلل عممًا ، وباال ترار باهلل نياًل .  ضالمابـمعلعقدم: 

: لػـ يكػف السػمؼ يطمقػوف اسػـ الفقػو إال عمػى  قؿمرمحفماهللوضالمابـماظؼ 

 العمـ الذى يصحبو عمؿ .

 .ولد ُسئؿ سعد بف إبراىيـ عف أفقو أىؿ المدين  لاؿ .. أتقاىـ .. !!   

سئؿ فرلد السبخى ، الحسف البصرى عف يا فونابػو ، فقػاؿ : إف الفقيػاي  
ًا    بعينػػؾ ؟! إنمػػا يخالفونػػؾ فقػػاؿ الحسػػف ثكمتػػؾ أمػػؾ فريقػػد فيػػؿ رأيػػت فقييػػ

الفقيػػو الزاىػػد فػػى الػػدنيا ، الرا ػػب فػػى ا خػػرة ، البصػػير بدينػػو ، المػػداـو عمػػى 
عبادة ربو ، الػذى ال ييمػز مػف فولػو ، وال يسػخر ممػف دونػو ، وال يبت ػى عمػى 

.. وىػػػو .. الػػػورع الكػػػاؼ عػػػف أعػػػراض المسػػػمميف ، (1)عمػػػـ عممػػػو اهلل ا نػػػر 
 اعتيـ .. العفيؼ عف أمواليـ ، الناص  لنم

                                           

 باب ثواب العمـ والعمماي . -اب  المتنر الر  (ٔ
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الفقو فى ىذا الزمف .. معروؼ بونػو عمػـ المسػائؿ .. مػ  أف المقصػود مػف  

ًْ  الفقو ..  َا هَلَْـْ  َل ًْ هَلَاا َ َلزمـ َ  م َْ إ َل َوَل ـمْ ـبَل موا قـَـ َا ََل اْـد     مَلئَلَعِا َلَ مَـَعُق م

(1) . 

محميػػا العقػػؿ .. ولػػذا ننػػد أسػػاتذة :  وادللىىائؾمحمػػو القمػػب ، :  صاظػؼىىف 

 يف عندىـ عمـ المسائؿ وليس عندىـ عمـ القموب .مستيرل

.. دلت ا ي  عمى أنػو ينػب أف يكػوف المقصػود  وؼؼقلماظرازىمصكماآلؼة 

ريادىـ إلى الػديف القػويـ والصػراط  مف التفقو والتعمـ دعوة الخمؽ إلى الحؽ ، وا 
المستقيـ ،  ف ا ي  تدؿ عمى أنو تعالى أمػرىـ بالتفقػو فػى الػديف ،  نػؿ أنيػـ 
إذا رنعوا إلى لوميـ أنذروىـ بالديف الحؽ ، وأولئػؾ يحػذروف النيػؿ والمعصػي  

 وير بوف فى لبوؿ الديف .

فكػػػؿ مػػػف تفقػػػو وتعمػػػـ ليػػػذا ال ػػػرض كػػػاف عمػػػى المػػػني  القػػػويـ والصػػػراط ممممم
المستقيـ ، ومف عدؿ عنو وطمب الدنيا بالديف كاف مف ا خسريف أعمػاال الػذيف 

 .(2)وىـ يحسبوف أنيـ يحسنوف صنعا ضؿ سعييـ فى الحياة الدنيا 

ىو عمػـ ا خػرة .. وفػى زماننػا عػالـ الػديف ..  العمـ  المحمود عند اهلل   
 لو مؤلفات .. كتب ، خطب .. اله ولكف كيؼ حالو .

                                           

 . ٕٕٔا ي   -سورة التوب   (ٔ

 .   ٕٕٓ/  ٛ –فاتي  ال يب لمرازى م (ٕ
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ًْ أَاُـهم ب هَلَْـَه هَلب اُْْـهم    لاؿ اهلل   فػى سػورة طػو  ولػاؿ   (1)  فَلْبَْ

   ًَل اُْص ََ َلبَلْك َل هَلاِّنَل أَاَل اُْْهم ب هَل  . (2) ََْه هَلب أَاَل فَلْب مْدِّنَل َوأَقَل

ال تحتػاج مػف الػداعى إال معرفػ  ػؾماظدسقةمهؿاجمإىلمسؾؿمختصصكم؟  

.. عمػـ الننػ   .. صػفات اهلل  العمـ الػذى يػتكمـ عنػو .. يعنػى معرفػ  اهلل 
 .ىػ  ٖٜ.. عمـ النار .. عمـ ا خرة . فى عاـ 

وصؿ اإلسالـ إلى معظـ المعمػورة عمػى ونػو ا رض ..   نبى بعد وفاة ال    
بػػالد اليػػاـ ، يػػماؿ إفريقيػػا ، ننػػوب فرنسػػا ، بػػالد مػػا وراي النيػػر ، وفػػى ىػػذه 
الفترة ما بنيت مدرسػ  واحػدة ، ومػا ألػؼ كتػاب واحػد بينمػا انتيػر اإلسػالـ فقػط 

..؟ ، الفػرؽ ا ف حرك  القمـ كثيػر .. فيػؿ زاد اإلسػالـ أـ نقػص  .بحرك  القدـ 
بيف حركػ  القمػـ وحركػ  القػدـ ىػو الفػرؽ بيننػا وبػيف الصػحاب  الكػراـ رضػى اهلل 

 عنيـ أنمعيف .

 م:ؼؼقلماإلعامماظذػؾكم 
ىػػػ ( فػػى ذلػػؾ ٖٗٔبػػدأ التػػدويف فػػى عػػاـ ثػػالث وأربعػػيف ومائػػو ىنريػػ  ل      

العصر يرع عمماي اإلسالـ فى تدويف الحديث والفقو والتفسػير ، فصػنؼ   ابػف 
ي  التصانيؼ بمك  ، وصنؼ سعيد بف أبى عروب  وحماد بػف سػمم  و يػرىـ نر 

                                           

 . ٜٔا ي   -سورة محمد  (ٔ

 . ٗٔا ي   -سورة طو  (ٕ
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بالبصػػػرة ، وصػػػنؼ مالػػػؾ الموطػػػو بالمدينػػػ  ، وصػػػنؼ ابػػػف إسػػػحاؽ الم ػػػازى ، 
وصنؼ معمر اليمنى ، وصػنؼ أبػو حنيفػ  الفقػو والػرأى بالكوفػ  والميػث بمصػر 

سػؼ وابػف وسفياف الثورى كتابو النام  ، وابػف لييعػو وابػف المبػارؾ    وأبػو يو 
وىػػب ، وكثػػر تبويػػب العمػػـ وتدوينػػو ودونػػت كتػػب الم ػػ  العربيػػ  والتػػاريه وأيػػاـ 
الناس ولبؿ ىذا العصر كاف سائر ا ئم  يتكمموف عف حفظيػـ و يػرووف العمػـ 
عف صحؼ صػحيح   يػر مرتبػ  .. فسػيؿ اهلل العمػـ وأخػذ الحفػظ فػى التنػالص 

(1). 

ملةمأضلامم:ماظعؾؿمإىلممخ)مرمحفماهللم(موضلؿمابـمتقؿقفم 

ـْ َأننُو ال ِإَلَو ِإال المنُو   عمـ معرف  اهلل  :سؾؿمصرضم (1  . (2)َفاْعَم

 عمـ الفرائض . :سؾؿمزادم (2

 الفقو ليعال  ا مور التى تتعرض ليا ا م  . :سؾؿمدواء (3

 عمـ الطب واليندس  والفمؾ . :سؾؿمعؾاحم (4

 عمـ السحر . :سؾؿمحرام (5

م:مممواظعؾؿمغقسان 

                                           

 . ٔٗٔ/ٗ -كتاب تاريه اإلسالـ  (ٔ

 .   ٜٔا ي   –سورة محمد  (ٕ
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.. أما ا وؿ فيكوف تحصػيمو باالنتيػاد والمثػابرة والمػذاكرة  وىبىو  ، كسبى     

َا اُْْـَه   .. أما الثانى فطريقيف تقوى اهلل والعمؿ الصال  كما لػاؿ اهلل  َواتـُقمـ
ًم اُْْـهم  ِمكمـ اُل بَلِْْـل   ويسػمى العمػـ المػدنى      (1) َوإـمَزْ  ـْ  َْـدم َم  َل ِْ َـل    َوَبُْ

 .   (3)  وىو العمـ الناف (2)

م:سؾؿانم،وضقؾماظعؾؿم 

 عمى خمقو . عمـ عمى المساف وىو حن  اهلل  (ٔ

 وعمـ فى القمب وىو العمـ الناف  .  (ٕ
 
 
 
 
 

                                           

 . ٕٕٛمف ا ي  -سورة البقرة  (ٔ
 

 . ٘ٙمف ا ي   -سورة الكيؼ  (ٕ
 

 . ٜٚٔ/  ٔ –صفوة التفاسير لمصابونى  (ٖ
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***** 
 ٍقصٌد اىؼيٌ ئديبء اإلعالً

تعمموا العمـ .. فإف تعممو هلل خيي  ، وطمبو عباده لاؿ :  عف معاذ بف نبؿ 
و لمػػف ال يحسػػنو صػػدلو ، ، ومدارسػػتو تسػػبي  ، والبحػػث عنػػو نيػػاد ، وتعميمػػ

وبذلػػو  ىمػػو لربػػػو ، بػػو يعػػرؼ الحػػػالؿ مػػف الحػػراـ ، وتوصػػػؿ ا رحػػاـ ، وىػػػو 
ا نػػيس فػػى الوحػػدة ، والصػػاحب فػػى الخمػػوة ، والػػدليؿ عمػػى السػػراي ، والمعػػيف 
عمى الضراي ، والوزير عند ا خالي ، والقريب عند ال رباي ، ومنار سبيؿ النن  

عميـ فى الخير لادة وسادة ُيقتدى بيػـ أدلػ  فػى الخيػر ، يرف  اهلل بو ألوامًا فين
تقتفى آثارىـ وترمؽ أفعاليـ وتر ب المالئكػ  فػى خمػتيـ وبوننحتيػا تمسػحيـ ، 
يست فر ليـ كؿ رطب ويابس حتى حيتاف البحػر وىوامػو ، وسػباع البػر وأنعامػو 

ظمػـ ، والسماي وننوميا ، والعمـ حياة القموب مف العمى ، ونور لابصار مػف ال
، ولػػوة لابػػداف مػػف الضػػعؼ ، يبمػػغ بػػو العبػػد منػػازؿ ا بػػرار والػػدرنات العمػػى ، 
التفكر فيو يعدؿ الصياـ ، ومدارسػتو بالقيػاـ ، وىػو إمػاـ لمعمػؿ والعمػؿ تابعػو ، 
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يميمو السعداي ، ويحرمو ا يقياي . رواه الخطيػب  أبػو النعػيـ فػى المعنػـ مػف 
 .(1)حديث معاذ مرفوعًا 

 .  (2)  الرأى : العمـ وسيم  إلى كؿ فضيم  لاؿ ربيع     

  (3)اىذػبح ىٌ أًىيبء اهلل 
أخرج أبو نعيـ فى الحمي  : عف كميؿ بف زياد لاؿ : أخػذ عمػى بػف    أبػى      
فممػا أنمػس ثػـ تػنفس ثػـ لػاؿ  (4)بيدى فوخرننى إلػى ناحيػ  النبنػاف  طالب 

 ظ ما ألوؿ لؾ . ياكميؿ بف زياد .. القموب أوعي  فخيرىا أوعاىا احف

                                           

 ابف القيـ . -مفتاح دار السعادة  (ٔ

 .   ٕ٘/  ٗ –تاريه اإلسالـ لمذىبى  (ٕ
 

َُ اْ فػػى لولػػو تعػػالى:  يقفو  اإلمففام الااففر الفرا   (ٖ ًْ َأب هَلُن َأْوَل َــل َِْف َبَْــْ  َل ُْـهَل ب َاــ
َنَ  ًْ َ َْزاـم ْم ( لاؿ أبو بكر ا صـ : أوليػاي اهلل ىػـ الػذيف تػولى  ٕٙا ي   –ل سورة يونس  َوب 

 اهلل ىدايتيـ وتولوا القياـ بعبودي  اهلل تعالى والدعوة إليو . 
، والقػرب إنمػا  وظير فى عمـ االيػتقاؽ أف تركيػب الػواو والػالـ واليػاي يػدؿ عمػى معنػى القػرب     

ف سػم  ..  يكوف إذا كاف القمب مست رلًا فى نور معرف  اهلل تعػالى ، فػإف رأى .. رأى لػدرة اهلل ، وا 
ف انتيػد ..  انتيػد فػى طاعػ  اهلل  ف نطؽ .. نطؽ بالثنػاي عمػى اهلل ، وا  سم  آيات اهلل تعالى ، وا 

َا إَـ  تعػػالى ، ولػػذا لػػاؿ اهلل تعػػالى  َا وََكــلام َنَ اُْــبَلإَ  اَ  مــ ــ ( فبػػذلؾ  ٖٙ –لسػػورة يػػونس   مُـقم

ذا كػاف كػذلؾ كػاف اهلل وليػًا لػو َا يكػوف فػى  ايػ  القػرب مػف اهلل ، وا  َ اُْـبَلإَ  اَ  مـ ل   اُْْـهم َو َل
 ( .   ٔٓٗ/  ٛ –مفاتي  ال يب لمرازى (    ل  ٕٚ٘مف ا ي    -سورة البقرة 

 أى المقابر . (ٗ
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 ومتعمـ عمى سبيؿ نناه وىم  رعاع اتباع  (1)الناس ثالث  فعالـ ربانى      
كػػؿ نػػاعؽ يميمػػوف مػػ  كػػؿ ريػػ  لػػـ يستضػػيئوا بنػػور العمػػـ ولػػـ يمنئػػوا إلػػى ركػػف 

 وثيؽ . 
العمػػـ خيػػر مػػف المػػاؿ .. العمػػـ يحرسػػؾ وأنػػت تحػػرس المػػاؿ .. العمػػـ يزكػػوا      

النفقػػ  .. ومحبػػ  العػػالـ ديػػف يػػداف بػػو .. العمػػـ  عمػػى العمػػؿ . والمػػاؿ تنقصػػو
يكسب  العالـ الطاع  فى حياتو ونميؿ ا حدوثو بعد موتو وصنيع  الماؿ تزوؿ 
بزوالػػو .. مػػات خػػزاف ا مػػواؿ وىػػـ أحيػػاي .. والعممػػاي بػػالوف مػػا بقػػى الػػدىر .. 
ه أعيانيـ مفقػودة .. وأمثػاليـ فػى القمػوب مونػودة .. ىػاه إف ىاىنػا وأيػار بيػد

عممػػًا لػػو أصػػبت لػػو حممػػ  بػػؿ أصػػبتو لقنػػًا  يػػر مومونػػ  عميػػو  -إلػػى صػػدره 
يسػػتعمؿ آلػػ  الػػديف لمػػدنيا .. يسػػتظير بحنػػ  اهلل عمػػى كتابػػو .. وبنعمػػو عمػػى 
عباده .. أو منقادًا  ىؿ الحػؽ .. ال بصػيرة لػو فػى إحيائػو .. يقتػدح اليػؾ فػى 

ـ بالمػػذات .. سػػمس لمبػػو بػػووؿ عػػارض مػػف يػػبيو .. ال ذا وال ذاؾ .. أو منيػػو 
القيادة لمييوات ..  أو م رى بنم  ا مواؿ .. واالدخار وليسا مػف دعػاة الػديف 

 ألرب يبيًا بيما ا نعاـ  السائم  ، كذلؾ يموت العمـ بموت حامميو . 
الميـ بمى .. ال تخمو ا رض مف لائـ هلل بحننو لئال تبطؿ حنػ  اهلل وبيناتػو ، 

عظمػوف عنػد اهلل لػدرا ، بيػـ يػدف  اهلل عػف حننػو أولئؾ ىػـ ا لمػوف عػددا وا 
                                           

نوا ربانييف " أى كونوا حمماي فقياي ، ولاؿ البخػارى يقػاؿ يقوؿ ابف عباس فى لولو تعالى " كو  (ٔ
:  " الربانى " الذى يربى الناس بص ار العمـ لبؿ كباره ، ولاؿ ابف حنر المراد مف ص ار العمػـ مػا 

 ( .   فت  البارىوض  مف مسائمو وبكباره ما دؽ منيا ل 
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
396 

حتى يؤدونيا إلى نظرائيـ ، ويزرعوىا فى لموب أيباىيـ ، ىنـ بيـ العمـ عمى 
حقيقػػ  ا مػػر فاسػػتالنوا مػػا اسػػتوعر منػػو المترفػػوف ، وأنسػػوا مػػا اسػػتوحش منػػو 
الناىموف ، صحبوا الدنيا بوبداف أروحيا معمق  بػالمنظر ا عمػى ، أولئػؾ خمفػاي 

ىػاه .. ىػاه يػولًا إلػى رؤيػتيـ .. وأسػت فر  (1)اهلل فى بالده ودعاتػو إلػى دينػو 
ذا يئت فقـ   .(2)اهلل لى ولؾ .. وا 

 
 
 
 
 

***** 
 

                                           

ضػػػافتيـ إلػػػى اهلل لولػػػو ل دعاتػػػو إلػػػى دينػػػو ( : الػػػدعاة نمػػػ  داٍع كقػػػاٍض وراـٍ  (ٔ   ورمػػػاٍة وا 
لالختصاص ، أى الدعاة المخصوصوف بو الذيف يػدعوف إلػى دينػو ومعرفتػو و محبتػو وىػؤالي ىػـ 

 خواص خمؽ  اهلل وأفضميـ عند اهلل منزل  وأعالىـ لدرًا . 
 ( .   البف القيـ –مفتاح دار السعادة ل  ا لموف عددًا ( إيارة إلى أنيـ أىؿ ال رب  . ل      

 . ٓٙٔ/  ٖ -حياة الصحاب   (ٕ
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 اىزمـــش
ًْ   لػػاؿ تعػػالى      ــ ًْ َوب أَْوبدمكم ََاْمكم ًْ أَْ ــ ــ َا ب تـمْْ َلكم إَــل أَإـََ ــل اُْــبَلإَ  اَ  مــ

ًم اْ َلأَل مونَ َبْ  اَلْك َل اُْْهَل َوَ ْ  إـَْعزَ  ْم َلَلَز   . (1)ْْ َاَلَز فَأمْو

ـٌ  أف رسػػوؿ اهلل  وعػػف أبػػى سػػعيد الخػػدرى       لػػاؿ : " ليػػذكرف اهلل ألػػوا
 .  (2)عمى الفرش المميدة يدخميـ الدرنات العمى " ل رواه ابف حباف ( 

 عبادة بال ميق  . : اظذطرم 

 يحيى القمب .. وينميو مف الصدأ . : اظذطر 

 ندد اإليماف .. ويرضى الرحمف .. ويطرد الييطاف .ي : اظذطر 

 يفت  باب المعرف  . : اظذطرم 

 ىو روح ا عماؿ الصالح  .:  اظذطرم 

                                           

 .   ٜا ي   –سورة المنافقوف  (ٔ

 لمحافظ الدمياطى . –باب ثواب ذكر اهلل  –المتنر الراب  فى ثواب العمؿ الصال   (ٕ
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  لاؿ تعالى ،لريف ا عماؿ الصالح   :اظذطرم   ًَل اُْص ََ َلبَلْك َل  . (1) َوأَقَل

 يدع القمب الحزيف ضاحكًا مسرورًا .:  اظذطرم 

 بؿ يػدع الػذاكر  اهلل نؿ ناللوالمذكور .. ل  يوصؿ الذاكر إلى:  اظذطرم .. )

ًْ    مذكورًا .. لاؿ تعالى  . (2)  فَلاْكم موِّنَل أَاْكم ْكم

 عبودي  فى كؿ حاؿ .. لػاؿ تعػالى :  اظذطرم     اُْـبَلإَ  إَـْبكم موَن اُْْـَه قَلَ ل ـل
ََِلًَل َدا  َوَبَْر لم م  . (3) َوقـمزم

   يقوؿ ابف عباس : أمرًا إال ونعؿ لو حدًا ، ونعؿ لو  ما أنزؿ اهلل 

َوااْكمـ موا    عػذرًا ، إال ذكػر اهلل ، فما نعؿ اهلل لو حػدًا وال عػػذرًا . لػػاؿ تعػالى  
َنَ  ًْ تـمْعَل م  .  (4)اَُْْه َك َل ا  ََْزُْكم

   يقوؿ بعض الناس : عندى وساوس فػى الصػالة .. ىػذه الوسػاوس ال تػوتى
فإذا يكوف الذكر لوى ال تػوتى الوسػاوس. لػاؿ  اهلل إال والقمب خاوى مف ذكر 

                                           

 .   ٗٔمف ا ي   –سورة طػو  (ٔ

 . ٕ٘ٔمف ا ي   –سورة البقرة  (ٕ

 . ٜٔٔمف ا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٖ

 . ٓٔ مف ا ي  -سورة النمع   (ٗ
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ََ َْـهم قَـ َلإ ِ    تعالى  ْ طَلال  فـَ مـ َِ َِْ َل اـمَق  ْض َْهم    َوَ ْ  إـَْز م َبْ  اَلْك َل اُْ 

(1)   . 

  ي ير لمبو .. حتى إذا ميى بػيف النػاس ربمػا لسػانو ال يػذكر ولكػف  : اظذطر

 لمبو يذكر .

  كنػػز مػػف كنػػوز الننػػ  .. كيػػؼ تكػػوف كنػػٌز فػػى  ال حػػوؿ وال لػػوة إلػػى بػػاهلل ..
لػػاؿ : لػػاؿ لػػى  حياتػػؾ وعػػالج سػػبعيف داي أدنػػاىـ الينػػـ .. فعػػف أبػػى موسػػى 

: أال أدلؾ عمى كنز مف كنوز الننػ  ، فقمػت : بمػى     يػا رسػوؿ  رسوؿ اهلل 
 .(2)اهلل ، لاؿ : ال حوؿ وال لوة إال باهلل . متفؽ عميو 

   كريـ بالصالة عمى النبى ال  " نربنػا  (3)" تكفى ىمؾ وي فر لػؾ ذنبػؾ ..
 .   لضاي الحوائ  ولكف ب ير الصالة عمى النبى 

   الذى ذكره لوى حاضػر عنػد المعصػي ..لاؿ اهلل   ـلَن َْب َأْن  َأ  وـمْ َْ َْـ
ًْ مَلئَلِف  َلَ  اُْر ْ    ولاؿ اهلل    (4)َ و هَل  ُُ م َْا هَلَاا َ  طَلنَل هَلُن اُْبَلإَ  اتـَُق

                                           

 . ٖٙ –سورة الزخرؼ  (ٔ

 باب فضؿ الذكر . -رياض الصالحيف  (ٕ

بػاب  –ل انظػر ريػاض الصػالحيف   نزي مف حديث رواه الترمذى وحسنو عف أبػى بػف كعػب  (ٖ
 ذكر الموت ولصر ا مؿ ( . 

 . ٕٗا ي   -سورة يوسؼ  (ٗ
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ـــ مونَ  ًْ  مْ صَل ـــ ْم ـــإَلَاا  فػػػى عيػػػد عمػػػر بػػػف  –، يػػػذكر أف يػػػاب    (1)تَـــبَُك موا َف

وكػػاف ميػػيور بالصػػالح والمحافظػػ  عمػػى الصػػالة ، اعترضػػت  - الخطػػاب 
عمى طريقو امرأة ودعتو إلى نفسيا فتذكر ا ي  .. ف يى عميػو .. فحممػوه إلػى 

ناب  بيتو .. فيو محموؿ مف مكاف المعصي  ولكف فيو خيي  .  (2)  وا 

 اظذىمظقسمسـدهمذطرمالمؼعرفمطقػمخيزنمظلاغفم.م 

 

***** 
 

 

 

 
                                           

 . ٕٔٓا ي   -سورة ا عراؼ  (ٔ

 . ٜٗ٘/  ٖ -حياة الصحاب   (ٕ
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 اإليضـبس ًاإلمـشاً
  تعالأ :لاؿ  َاَصلَصا ًْ ًْ َوََْْ َكلَن َِلَل َُل َل  . (1) َوإـمْؤ َل موَن َبَْر أَاـْعم

   لاؿ تعالى و:   ًَ ْمَ  َب َل   . (2) َوهَلُاَز ََْزَْر ام

 ولاؿ تعالى:   ََا َأ  ل  َوهَلَاا َالم ََن قَلْم ْم َْل ًم اْسَل  . (3)  َـ م

 ولاؿ تعالى   َ َل َْل ََ َوْأ مْ  وَللْْزمْ فَل َوأَْب َلْ  َب َل اْسَل   امبَل اَْْزْع

 بمكاـر ا خالؽ .  لاؿ نعفر بف محمد : أمر اهلل نبيو  (4) 
ولاؿ مناىد : يعنػى خػذ العفػو مػف أخػالؽ النػاس وأعمػاليـ مػف  يػر تخسػيس 

ؿ ا عػػػػذار .. العفػػػو والمسػػػاىم  .. تػػػػرؾ االستقصػػػاي فػػػى البحػػػػث مثػػػؿ " لبػػػو
 .  (5)والتفتيش عف حقائؽ بواطنيـ " 

 : " إنما بعثت  تمـ مكاـر ا خالؽ " . رواه البخارى .  ولذا لاؿ رسوؿ اهلل 
                                           

 . ٜمف ا ي   -ورة الحير س (ٔ

 . ٗا ي   –سورة القمـ  (ٕ

 . ٖٙمف ا ي  -سورة الفرلاف  (ٖ

 . ٜٜٔا ي   –سورة ا عراؼ  (ٗ

 . ٖٙٔ/  ٕ -، مدارؾ السالكيف البف القيـ  ٙٚ/  ٕ -انظر مختصر تفسير ابف كثير  (٘
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  تخاصـ رنؿ وزونتػو فػى نفقػ  ، فقػاؿ القاضػى لممػرأة : لػومى واكيػفى عػف
ؿ القاضػى : ليراىػا اليػيود وىػى سػافرة عػف ونيؾ . فقاؿ الرنؿ لمػاذا ؟! لػا

ونييا . فقاؿ الرنؿ : مػا ادعتػو عمػىن  فيػو حػؽ . فقالػت المػرأة : أنػا بػرأت 
ىػػذا الرنػػؿ مػػف نفقتػػى فػػى الػػدنيا وا خػػرة . فقػػاؿ القاضػػى : يكتػػب ذلػػؾ فػػى 

 مكاـر ا خالؽ .

  ُسئػؿ اإلماـ عمى  وكػـر اهلل ونيو : ىػؿ ُنسمِّـ عمى مذنب ىػذه 
م  ؟ فقاؿ : سبحاف اهلل ! يراه اهلل عز ونؿ أىاًل لمتوحيد وال نراه أىاًل لمسػالـ ا 

 ...؟!

  إبػراىيـ دعػا والػده بػاإلكراـ    قَـلَل َأـ ِم َبَْْ ـَز َأَأْأـمَـْ عَل م َْـَز َ ِب
 دعا لومو باإلكراـ . ، والنبى  (1) هَلاُهم َكلَن ِبَل َحعَل لل  

  المي  وا خالؽ النبوي  فى أم  النبى باإلكراـ تحيا المعايرات اإلس . 

  . نكـر بنسب  اإلسالـ 

  .  اإلكراـ يؤلؼ القموب ويبعث فييا المحب 

 . ا خالؽ عطايا يضعيا اهلل حيث ياي 

   الزكاة ليست مف  أعماؿ السخاي أو ا خػالؽ فحسػب ، ولكػف ِدِيػٌف لا نيػاي
  نظػػاـ العػػالـ ، ، ولػػو تفكػػر كػػؿ النػػاس فػػى أداي الحقػػوؽ التػػى عمػػييـ لصػػم

                                           

 . ٚٗا ي   –سورة مريـ  (ٔ
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وا ف نرى نظاـ العالـ لد فسد .. لماذا ..؟!  ف كؿ واحد يطالػب بحقولػو وال 
 يؤدى ما عميو مف وانبات .

  . المؤمف .. يؤثر ال ير وىو سعيد 

  .  إعطاي الحؽ .. ُيعمـ التواض 

  .. ينظر ما حولو .. يعرؼ حقوؽ الناس عميو فى حضػورىـ .. وفػى  يػابيـ
 حقو .. ويعطى كؿ ذى حؽٍ 

  وال  الربػػػا يػػػزوؿ بالتوبػػػ  ولكػػػف الكبػػػر ال ينفعػػػو التوبػػػ  وال ينفعػػػو الػػػركعتيف
 االست فار وال العمرة ولكف بخرونو مف القمب .

   .. يقدـ  يره فى الراح  .. ويقدـ نفسو فى المناىدات 

***** 
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 رصذيخ اىنيخ 

 ًئخالصيب هلل 
 لاؿ تعالى  ََا ْ  َْنْ َ  ََل َك َلَ   َل ًْ هَلب َ ْ  أََ َ  وَلَصَدَقَا َأْو َ ْزـ موَف ب َا ـْ ْم

ََْف  ــ َُ َُ َ ْ َضــل َل اُْْــهَل َف ْْ َاَلــَز اْومَلَ ــل َأْو هَلْصــ َح وـَــْ َ اُْ ــل َل َوَ ــْ  إـَْعَزــ
 . (1) اـمْؤتَل هَل َأْل ا  َب َل ِل  

  وعف معاذ بف نبؿ  . أنو لاؿ حيف ُبعث إلى اليمف يا رسوؿ اهلل أوصػنى
 كفيؾ العمؿ القميؿ " ل رواه الحاكـ ( .لاؿ : أخمص دينؾ ي

   وروى ابف أبى الدنيا بسند منقط  عف عمر   لاؿ : ال عمػؿ لمػف ال نيػ
 .(2)لو وال أنر لمف ال حسب  لو " 

  وعف ابف مسعود  لاؿ : ال ينف  لوؿ إال بعمػؿ ، وال ينفػ  لػوؿ وعمػؿ إال
 .(3)بني  ، وال ينف  لوؿ وعمؿ وني  إال بما وافؽ السن  

                                           

 . ٗٔٔا ي   –سورة النساي  (ٔ

 عمـو والحكـ البف رنب .نام  ال (ٕ

 .المرن  السابؽ  (ٖ
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  وعف عبد اهلل بف المبارؾ لاؿ : رب عمػؿ صػ ير ُتعظمػو النيػ  ، ورب عمػؿ
 .(1)كبير تص ره الني  

  وعف حميد بف عبد الرحمف أف تميمًا الدارى أستوذف عمر   فى القصص
سػػنتيف ويػػوبى عميػػو فممػػا أكثػػر عميػػو لػػاؿ : مػػا تقػػوؿ ؟ لػػاؿ : ألػػرأ عمػػييـ 

اؿ عمػر : ذلػؾ الػذب  . ثػـ لػاؿ القرآف وآمرىـ بالخير وأنياىـ عف الير . لػ
 : عظ لبؿ أف أخػرج إلػى النمعػ  فكػاف يفعػؿ ذلػؾ . فممػا كػاف  عثمػاف  

 استزاده فزاده يومًا آخر .

 وفى رواي  لاؿ لو : عمى مثؿ الذب  ، لاؿ إنى أرنو العالب  . فوذف لو.
 .(2)وفى رواي  لاؿ لو أو لرنؿ  يره أخيى أف تنتفه حتى تبمغ الثريا      
 ف الحسػػف رحمػػو اهلل لػػاؿ : لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  وعػػ  مػػا مػػف عبػػٍد يخطػػب " :

سػائمو عنيػا مػا أراد بيػا ؟ "  لػاؿ نعفػر : كػاف مالػؾ بػػف  خطبػ  إال اهلل 
دينار إذا حدث ىذا الحديث بكى حتى ينقط  ثـ يقػوؿ : تحسػبوف أف عينػى 

بػو .  سائمى يوـ القيامػ  مػا أردت تقر بكالمى عميكـ ، فونا أعمـ أف اهلل 
 .(3)ل رواه ابف أبى الدنيا والبييقى مرسال باسناد نيد ( 

                                           

 المرن  السابؽ . (ٔ

 . ٕٔٗ/  ٕ –تاريه اإلسالـ لمذىبى  (ٕ

عمػػػؿ بعممػػػو وبقولػػػو واليفعمػػػو بػػػاب الترىيػػب أف يعمػػػـ والي –كتػػاب التر يػػػب والترىيػػػب لممنػػػذري  (ٖ
ٔ/ٖٙ. 
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  وخطب عمر بف عبد العزيز يومًا فرؽن الناس وبَكْوا ، فقط  خطبتو فقيؿ لػو
: لو أتممت كالمػؾ رنونػا أف ينفػ  اهلل بػو . فقػاؿ عمػر : إف القػوؿ فتنػ  ، 

 .(1)والفعؿ أولى بالمؤمف مف القوؿ 

 ف النيسػابورى : إذا نمسػت لمنػاس فكػف واعظػًا ويقوؿ أبو حفص  بى عثما
لقمبؾ ونفسؾ ، وال ي رنػؾ انتمػاعيـ عميػؾ ، فػإنيـ يرالبػوف ظػاىرؾ ، واهلل 

 يرالب باطنؾ .

  ولػػيس معنػػى ذلػػؾ أف يتػػرؾ الػػدعوة إلػػى اهلل  خيػػي  الريػػاي ولكػػف ينػػب
بمرالبػػ  لمبػػو و  عمػػى كػػؿ مػػف لػػاـ بعمػػؿ الػػدعوة وتػػذكير النػػاس بػػاهلل  

سو عمػى اإلخػالص والتنػزه عػف خطػرات الريػاي ، وذلػؾ بتصػحي  مناىدة نف
 الني  لبؿ العمؿ وأثناي العمؿ واالست فار بعد الفراغ مف العمؿ .

  لاؿ الحسف رحمػو اهلل : رحػـ اهلل عبػدًا ولػؼ عنػد ىمػو فػإف كػاف هلل مضػى
ف كاف ل يره توخر .  وا 

  ى بػػو يكػػوف اإلخػػالص ىػػو الباعػػث عمػػى العمػػؿ ، يعنػػى أى عمػػؿ تعمػػؿ تنػػو
ونكػػػػوف دائمػػػػًا فػػػػى كػػػػؿ عمػػػػؿ ميػػػػ وليف بقبػػػػوؿ العمػػػػؿ ،  رضػػػػاي اهلل 

فعػػف  ،فالصػػحاب  رضػػى اهلل عػػنيـ كػػانوا يعممػػوف ويخػػافوف أال ُيقبػػؿ مػػنيـ 
  عف ىذه ا يػ  لالت : سولت رسوؿ اهلل  –رضى اهلل عنيا  –عائي   

                                           

 نام  العمـو والحكـ البف رنب الحنبمى . (ٔ
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 ًْ ــ َْــِا أَاـُ م ًْ َولَل َوـم م ْمــ َْا َوقـم ََن َ ــل اتـَــ َنَ  َواُْــبَلإَ  إـمْؤتمــ زمــ ًْ  َالَل   (1)هَلََل َ ِ َلــ

! ولكػنيـ     أىـ الذيف ييػربوف الخمػر ويسػرلوف ؟ لػاؿ : ال يػا بنػت الصػديؽ 
الػػذيف يصػػوموف ويصػػموف ويتصػػدلوف وىػػـ يخػػافوف أال ُيقبػػؿ مػػنيـ أولئػػؾ 

 .  (2)الذيف يسارعوف فى الخيرات . ل رواه الترمذى وابف مان  ( 

 مػػ  أنيػػـ ْــَ  ا َا َقَلــ     َل َنَ َكــلام زمــ َِ َْل َ ــل إـَْ  كانػػت أعمػػاليـ مثػػؿ  ُْْ ــ

أال يقبػػػؿ مػػػنيـ ، وكػػػانوا يتيمػػػوف أنفسػػػيـ  النبػػػاؿ ولكػػػف يخػػػافوف اهلل  
 : يقوؿ أدركػت ثالثػيف مػف أصػحاب محمػد  بالنفاؽ ، فعف أبى مميك  

كميػػـ يخػػاؼ النفػػاؽ عمػػى نفسػػو ، مػػا مػػنيـ أحػػد يقػػوؿ إف إيمانػػو كإيمػػاف 
 البخارى ( . نبريؿ وميكائيؿ .    ل رواه

  ولالوا : أنف  ا عماؿ أف ت يػب عػف النػاس بػاإلخالص وعػف نفسػؾ بيػيود
 .(3)المننو 

 فر مف الناس فرارؾ مف ا سد  : ولالوا .... 

   .. وال تفرح بما يقاؿ عنؾ ..             
 وال تصدؽ بما يقاؿ عندؾ ....             

 

                                           

 .    ٓٙا ي   – سورة المؤمنوف (ٔ

 .    ٓٚٗٔ/  ٖ -باب البكاي والخوؼ  –ميكاة المصابي   (ٕ

 .  الفوائد البف القيـ (ٖ
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 عـمسالعاتمإخالصماظداسكمإىلماهللمممم: 

  يتوثر بالذـ وال بالمدح .أف ال (ٔ

أنو لو ظير مف ىو أحسُف منو وعظًا وأ زر منو عممًا والناس أيػُد لػو   (ٕ
لبواًل فرح بو ولـ يحسده ، وال بوس بحسد ال بط  وىػو أف يتمنػى لنفسػو 

 مثمو .

أنػػو لػػو حضػػر ا كػػابر منمسػػو لػػـ يت يػػر كالمػػو بػػؿ يكػػوف نػػاظرًا لمخمػػؽ   (ٖ
ثرة النػاس حولػو ، وال بقمػتيـ ، بػؿ يػتكمـ كميـ بعيف واحدة ، وال يتوثر بك

ولػػد ُحكػػى لنػػػا أف اليػػيه / محمػػد  ،مػػ  القميػػؿ كمػػا يػػتكمـ مػػ  الكثيػػر 
" ألقى محاضػرة لمدة ثالث ساعات وبعػد أف فػرغ مػف إلقػاي (1)إسماعيؿ 

المحاضػػرة وانصػػرؼ النػػاس فػػإذا برنػػؿ يػػدخؿ المسػػند فونػػد اليػػيه / 
يػا يػيه : أنػا نئػت مػف مسػاف  محمد إسماعيؿ وىػو ال يعرفػو ، فقػاؿ : 

ثالث  عير كيمو متػر  سػم  محاضػرة اليػيه / محمػد إسػماعيؿ ، فقػاؿ 
لو اليػيه / محمػد إسػماعيؿ أتحػب أف أسػمعؾ الػذى لالػو اليػيه محمػد 
إسماعيؿ ؟ لاؿ : نعـ . فنمس معو الييه / محمد إسماعيؿ لمدة ثػالث 

 ساعات يمقى عميو  المحاضرة ل وىذا دليؿ اإلخالص ( .

                                           

 .ىو أحد عمماي اليند ا نالي ووالد الييه إلياس مؤسس نماع  التبميغ والدعوة (ٔ
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منصػب ..  –نػاه  –يػيرة  –وأف ال يطمب مف وراي دعوتو أنر ل مػاؿ   (ٗ

ــْ  َأْلــَ  هَلْن َأْلــ َلَ  هَلب    الػػه ( ، لػػاؿ تعػػالى ًْ َبَْْ ــهَل  َل َوَ ــل َأْأــَأْمكم
َِل    . (1)ًَ َبَْر َ ه  اَْْزلَْ

ويػػروى عػػف ا صػػمعى لػػاؿ : حػػدثنا أبػػو عمػػرو الصػػفار لػػاؿ : حاصػػر  (٘
ى نقػب منػو ، فمػا دخػؿ أحػد ، فنػاي رنػؿ مسمم  حصنًا فندب النػاس إلػ

مػػػف عػػػرض النػػػيش فدخمػػػو ففتحػػػو اهلل عمػػػييـ ، فنػػػادى مسػػػمم  : أيػػػف 
صاحب النقب ؟ فما ناي أحد . فنادى : إنى آمرت ا ِذف بإدخالو سػاع  
يوتى ، فعزمت عميو إال ناي . فناي رنؿ فقاؿ : استوذف لى عمى ا ميػر 

نػا أخبػركـ عنػو . فػوتى مسػمم  . فقاؿ لو : أنت صاحب النقػب ؟ لػاؿ : أ
فػػوخبره عنػػو فػػوذف لػػو . فقػػاؿ لمسػػمم  :  إف صػػاحب النقػػب يوخػػذ عمػػيكـ 

 :  (2)ثالثًا 
 أال تسود اسمو فى صحيف  إلى الخميف  .       
 وال تومروا لو بيا .       
 وال تسولوا ممف ىو ؟       
 لاؿ : فذاؾ لو .       
 لاؿ : أنا صاحب النقب .       

                                           

 .  ٗٓٔسورة يوسؼ _ ا ي   (ٔ

 .   ٛٚا ي   -سورة الح   (ٕ
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كػػاف مسػػمم  ال يصػػمى بعػػدىا صػػالة إال لػػاؿ : الميػػـ انعمنػػى مػػ  صػػاحب ف     
 .   (1)النقب 
رحمػػػػو اهلل : عالمػػػػات  –لػػػػاؿ اليػػػػيه / محمػػػػد يوسػػػػؼ الكانػػػػدىموي   (ٙ

 اإلخالص المداوم  عمى ا عماؿ حتى الموت .

سػيدنا عمػى ف.. يػوتى عنػده التمييػز ..  عنػد اإلنسػاف لما يوتى اإلخػالص (ٚ
 ذى لتؿ تسػع  وأونػ  فػى المسػمميف .. فالتفػت عندما أراد أف يقتؿ ال

وبصػػؽ فػػى ونػػو اإلمػػاـ عمػػى كػػـر اهلل ونيػػو ، فتركػػو بعػػد أف ظفػػر بػػو 
فسولو الرنؿ : لمػاذا تركتنػى ؟! لػاؿ : كنػت أريػد أف ألتمػؾ أواًل هلل .. ثػـ 

 ت يرت الني  لمثور لنفسى .. فوسمـ الرنؿ .  
   ل يرؾ .. ل دعاي ( .أست فرؾ مف كؿ عمٍؿ عممتو لؾ ثـ خالطتو الني 

  . ننعؿ حاؿ سر وحاؿ عمف 

   ىناؾ ييطاف يخرج العمؿ مف السر إلى العمف .. فإذا خرج لمعمػف يبػاىى بػو
 يخرنو مف ديواف السر لمعمف حتى يبطمو .

   الثالث  الػذيف دخمػوا ال ػار وأطبقػت عمػييـ الصػخرة ولػالوا  .. أدعػو اهلل 
 ؼ يكوف مصيرىـ . بصال  أعمالكـ .. فموال اإلخالص .. كي

                                           

 .ب  عيوف ا ثر البف لتي (ٔ
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يكػػوف لنػػا عمػػؿ فػػى السػػر وال حػػرج أف يكػػوف لنػػا عمػػؿ فػػى العمػػف .. فقػػد سػػئؿ 
اليػػيه العػػز بػػف عبػػد السػػالـ الدميػػقى : عػػف العمػػؿ الػػذى ينب ػػى تركػػو خػػوؼ 

 الييرة ؟

 األعًال ثالثْ أقساو : فوناب رحمو اهلل : 
سرار الذكر و  أحدهًا : الدعاي فيذا ال ما يرع فى السر والخفاي : كقياـ الميؿ وا 

 يظيره وال ينير بو  نو إذا أظيره فقد خالؼ سنتو م  تعريضو 
 لمسمع  والرياي .      

مػػا ُيػػرع عالنيػػ  كػػا ذاف وتيػػيي  الننػػائز والنيػػاد والحػػ  وا مػػر  انثتتاَى :

بالمعروؼ والنيى عف المنكر والواليات اليػرعي  ل كالقضػاي واإلمامػ  ( فيػذا ال 
لفتنػػ  بػػؿ يػػوتى بػػو ويناىػػد نفسػػو فػػى دفػػ  الفتنػػ  والريػػاي يتركػػو خػػوؼ الريػػاي وا

 وعمى ىذا أدرج السمؼ والخمؼ . 

ما خير اليرع فيػو بػيف اإلظيػار واإلخفػاي : كالصػدلات فإنػو لػاؿ  انثانث :

َُ   نؿ وعػال ـل اْْعمَقـ َا َْ ـل َوتـمْؤتَم ـَ  َوهَلْن َّتمْعمََْ َْل ـل  ُِ هَلْن تـمْ ـدموا اُْصـَدقَل َل فَ َلزَل
ََ َا ْـ  ًْ فـَ م  . (1) ِ  َْكم

                                           

 . ٕٔٚمف ا ي   –سورة البقرة  (ٔ
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فيذا إخفاؤه خير مف إظياره لما فيو مف الحـز ، وحفظ ا نر ، عف خواطر 
الرياي ، إال أف يكوف مظيره ممف يقتدى بو فيو إذا أظيره وىو لوى عمى ضبط 
نفسو وحفظيا مف اليبي  والرياي كمف تصدؽ بدرىـ عمى فقير مثاًل فالتدى بو 

 نو أمف مف الرياي فتسبب إلى التوسع  فى التصدؽ عميو فيذا إظياره أفضؿ 
لى مثوب الحديث مف سف    مف تصدؽ عمييـ مف ا  نياي وفىعمى الفقراي وا 

 .(1)سن  حسن  فمو أنرىا وأنر مف عمؿ بيا 

ْأَن   نختـ باب اإلخالص .. بقوؿ الحؽ   :وأْيأُا       َِ َنم ََل  َوَ ل َتكم

ْ هم  َلْ  قـمْ اَن َوب ْمَ  َل َدا  هَلْا  َوَ ل تـَمـْ ـ م ِم  ًْ َْ هَلب كمُ ل َبَْـْ كم َِ ََن  َلْ  َب ْم َِ تـَْز
ـــْ   َل ْـَقـــللَل َاُ ََ ََل ابْ  َل َوب ََل  ـــل إـَْزـــزمهم َبـــْ  َ و ـــَز  َل ََن فَل ـــهَل َوَ  ـــ تمعَل رم

َُل َوب َأْصَ َ   َلْ  َاَلَز َوب َأْك َـَ  هَلب ََل كَلَملَه  م َل َ  ل َِ ُُ  .  (2) اْ

***** 
                                           

 فتاوى العز بف عبد السالـ . (ٔ

 . ٔٙا ي   –سورة يونس  (ٕ
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   اىذػٌح ئىل اهلل

  ًاىزضذيخ ىذيِ اهلل 
وسػػػيرة الصػػػحاب  رضػػػى اهلل عػػػنيـ ننػػػد  لػػػو نظرنػػػا فػػػى سػػػيرة الرسػػػوؿ      

خالؿ ثالث عيرة سن  لد ألاـ الصحاب   عمى الدعوة مػ  التضػحي   الرسوؿ 
وبسب الدعوة رسػه اليقػيف فػى لمػوبيـ  نيػـ كػانوا يتحصػموف عمػى عظمػ  اهلل 

بحػار فصػ روا البحػار .. وكبػروا ذات اهلل تعالى وبسبب التضحي  ناي أمػاميـ ال
 تعالى بقموبيـ ال بولسنتيـ فاهلل سخر ليـ البحار . 

.. وصػػ روا النيػػراف فػػاهلل سػػخر ليػػـ النيػػراف .. وصػػ روا ا ُسػػد فػػاهلل سػػخر ليػػـ 
                                                                                           ا ُسػػػػػػد .. وصػػػػػػ روا كسػػػػػػرى وليصػػػػػػر فػػػػػػاهلل سػػػػػػخر ليػػػػػػـ كسػػػػػػرى وليصػػػػػػر                                             

ونحػػػف فػػػى ىػػػذا الزمػػػاف نكبػػػر اهلل بولسػػػنتنا ونعظػػػـ ا يػػػياي بقموبنػػػا .. فميػػػذا      
ونخػرج النػاس فػى  سمط عمينا ا يياي . فنحف نخرج فى سػبيؿ اهلل  اهلل  

تكمـ عػف كبريػاي اهلل وعظمػ  اهلل ولػدرة اهلل وخػزائف سبيؿ اهلل وفػى كػؿ مولػؼ نػ
 حتى يرسه فى لموبنا عظم  اهلل .  اهلل 
وبسبب تضحيتنا بالنفس والماؿ اهلل يخرج مف لموبنػا  يػره ويسػخر لنػا كػؿ      
 .(1)يا 

                                           

 .  مقتطؼ مف بياف لمييه / محمد عمر البالمبورى (ٔ
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وعنػػدما نخػػرج نػػدعو النػػاس ، نػػدعوىـ لمػػديف الػػذى فػػى حياتنػػا .. نريػػد أف      
نػػػا .. ولػػػيس مثػػػؿ أنػػػدادنا الصػػػحاب  رضػػػى اهلل عػػػنيـ نقػػػوؿ لمنػػػاس كونػػػوا مثم

أنمعيف .. دعا الناس لمبضاع  التى عمى السيارة وذىب الناس ولـ يندوا يػا 
 !   عمى السيارة .. كيؼ يكوف الحاؿ .. ؟؟

الديف ليس ولت الدعوة فقط .. ىو مني  حياة طواؿ النيار والميؿ .. وفػى      
 اتو .البيت .. ليس بالتعميـ ولكف بصف

نخرج لنتمرف عمى ىػذه الحيػاة .. نيػكؿ النػاس عمػى ا خػرة فكيػؼ نيػكؿ      
لموبنػػا عمػػى ا خػػرة .. " مػػف رأى مػػنكـ منكػػرًا فمي يػػره ".. فييػػا نقػػوـ معػػًا بت ييػػر 
المنكر الذى فى لموبنا .. النيػد والتضػحي  عمػى خػالؼ الطبيعػ  أصػؿ فػى ىػذا 

ؿ مزاج فى حياتنا .. الفتػور مونػود العمؿ .. ولما تكوف التضحي  .. يكوف العم
 .  (1)..  ننا نريد أف يكوف العمؿ موافؽ  ىوائنا 

 

***** 
 
 

                                           

 الييه / طو عبد الستار . (ٔ
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 ٍيخص اىصفـبد اىغيجخ
: " اإليمػػاف بضػػٌ  وسػػبعوف  لػػاؿ : لػػاؿ رسػػوؿ اهلل  عػػف أبػػى ىريػػرة      

يعب  فوفضميا لوؿ ال إلو إال اهلل ، وأدناىا إماط  ا ذى عف الطريػؽ ، والحيػاي 
 (1)مف اإليماف " ل متفؽ عميو (  يعب 

 مغذطرمعـفامبعضفام:م

 : اإللرار بالعبودي  .  ( ال إلػو إال اهلل   ٔل
 : طريؽ العبودي  .  محمٌد رسوؿ اهلل      
 : إظيار العبودي  . ( الصػػػػػالة ٕل
 : تصحي  العبودي  . ( العمػػػػػػـ ٖل

 : تكرار العبودي  .  الذكػػػػػػر      
 : حفاظ  العبودي  .  كػػػػػراـ ( اإل ٗل
 : لبوؿ العبودي  .  (  اإلخػػػالص ٘ل
 : نير العبودي .    ( الدعوة والتبميغ ٙل

 وؼؼقلماظشقخمإغعامماحللـمرمحفماهللمم:ممم

 روح الديف . :   اإليمػاف   (ٔ

                                           

 .   ٓٔ/  ٔ –كتاب اإليماف  –ميكاة المصابي   (ٔ
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 عماد الديف . :   الصػالة   (ٕ

 نور الديف .  :   العمػػـ   (ٖ

 أخالؽ الديف . :   اإلكػراـ  (ٗ

 لبوؿ الديف .  :   خالص اإل  (٘
 . (1)والخروج فى سبيؿ اهلل : سببًا وحيدًا لنير الديف 

***** 
 
 

                                           

َْل اُْْـهَل  لاؿ الرازى فػى لولػو تعػالى  (ٔ و الطريػؽ ، وسػميت العبػادات سػبياًل السػبيؿ ىػ  ََل َأـ َل 
إلى اهلل مف حيث أف اإلنساف يسمكيا ، ليتوصؿ إلى اهلل تعالى بيا ومعمـو أف النياد تقويػ  لمػديف 

 .  (  ٛٚٗ/ٖ–فكاف طاع  فمذا كاف المناىد مقاتال فيًو فى سبيؿ اهلل . ل مفاتي  ال يب لمرازى 
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 احملجــخ
ُحكػػى أف .. رنػػاًل انتػػاز عمػػى حنػػرة نخػػاس ل تػػانر الرليػػؽ ( فػػرأى فييػػا      

ناريػػ  مستحسػػن  فتعمقػػت بقمبػػو ، فمػػـ يقػػدر أف يتنػػاوز الموضػػ  وكػػاف تحتػػو 
اب نميمػ  وىػو مقمػد بسػيؼ محمػى بالػذىب فرس يسػاوى مائػ  دينػار وعميػو أثػو 

وبيف يديو ممموؾ أسود . فتقدـ إلى صاحبيا وطمب منو بيعيا فقاؿ لػو : اليػؾ 
أنؾ أحببت ناريتى والمحب يبذؿ كؿ ما يممؾ فػى طمػب محبوبػو . وال أبيعيػا إال 
بنمي  ما تممؾ يدؾ فى ىػذه السػاع  . فنػزؿ عػف فرسػو وخمػ  نميػ  مػا عميػو 

ار لميصػًا مػف النخػاس وسػمـ النميػ  إليػو مػ  المممػوؾ الػذى مف الثياب واسػتع
 كاف بيف يديو وأخذ الناري  ومضى إلى بيتو حافيًا مكيوؼ الرأس . 

لما بػذؿ الػثمف .. أخػذ الػثمف .. عػرؼ مػا طمػب .. فيػاف عميػو مػا بػذؿ ..      
 الصادؽ المحب .. ال يقؼ م   ير محبوبو . 

م َوفَل    فػػإذا سػػمعت لػػوؿ الحػػؽ        َ ــل َ ــل َتْرــَم َل هَل الَاـْعمــسم َوتـََْــَب اَلْبــ م
ًْ فَل َ ل َالَلدموَن   فسولت ما ثمنيا ..؟!   (1)َوأَاـْمم

َْمًم     لاؿ اهلل       َْمًْ وَلَأُن  ََا ًْ َوأَْ  َُ م ْؤ َل َلَ  أَاـْعم ِم َ  اْْ مَـَ    َل ِْ هَلُن اَُْْه ا
 .    (1) اْسَُ اَ 

                                           

 .   ٔٚا ي   -سورة الزخرؼ  (ٔ
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ذا لمت أريُد ونيو  سمـ النفس والم      ولد لمػ   اؿ .. ولد صارت لؾ .. وا 
لمبى بػاب القػرب ورأى المحبػيف داخمػيف فيػو وخػارنيف منػو وعمػييـ خمػ  الممػؾ 
فما ثمف الدخوؿ ..؟! لمنا لو : ابذؿ نفسؾ  واترؾ ييواتؾ ولذاتؾ  ودع الػنفس 

اي ظيػرؾ واليوى والطب  ودع الييوات الدنيوي  وا خروي  ودع الكؿ واتركيـ ور 
 ثـ ادخؿ فإنؾ تػرى ماال عػيف رأت وال أذف سمعػػت  وال خطػػر عمػى لمػب بيػر 

َنَ  َْْز م ًْ إـَ ًْ ََل َاَْضَل َل ُ َاْ ْم  . (2)قمَْل اُْْهم ُثم

ليا ثمنًا ، دوف بذؿ النفس ، حينئػٍذ تػوخر البطػالوف ولػاـ  لـ يرض اهلل      
السػمع  بيػنيـ فولعػت فػى المحبوف ينظػروف أييػـ يصػم  أف يكػوف ثمنػًا فػدارت 

ــْؤ َل َلَ  َأبَلــُزََ َبَْــر اَْْكــلفَل َلإ َ   يػػد ِم ، ولمػػا كثػػر المػػدعوف    (3) أَاَلُْــَا َبَْــر اْْ

لممحب  طولبوا بإلام  البيئ  الصػحيح  ، فتنػوع المػدعوف فػى اليػيود ، فقيػؿ : 

ََن اُْْــَه فَــ  ال تقبػػؿ ىػػذه الػػدعوى إال ببينػػ   ًْ  مَلَ ــ ْ ــمم ْْ هَلْن كم ًم قمــ ِّنَل  مْ َلــْ كم لتُ َلزم
 ًِ ـ  َِ  َ حَل ًْ َواُْْهم َغعم ََوكم ًْ امام ، فتوخر الخمؽ كميػـ وثبػت   (4) اُْْهم َوإـَْ عَلْ  َْكم

ل فػػى أفعالػػو .. وألوالػػو .. وأخاللػػو ( فطولبػػوا بعدالػػ  البينػػ   أتبػػاع الحبيػػب 

                                                                                                                    

 . ٔٔٔا ي   - سورة التوب  (ٔ

 . ٜٔا ي   -سورة ا نعاـ  (ٕ

 .   ٗ٘ا ي   -سورة المائدة  (ٖ

 . ٖٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٗ
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ََن ََْْ  بتزكي   َـلفم َُ َْل اُْْـهَل َوب  دموَن ََل َأـ َل  َْل ًَ َيمَل هَلُن اُْْـَه    (1)  ، َ ـَا بئَـل
َْمًم اْسَُ اَ  َْمًْ وَلَأُن  ََا ًْ َوأَْ  َُ م ْؤ َل َلَ  أَاـْعم ِم َ  اْْ مَـَ    َل ِْ  .   (2) ا

فمما عرفوا عظم  الميتري .. وفضؿ الثمف .. ونالل  مف نرى عمى يديػو      
ا تػـ العقػد .. ليػؿ عقد البي  ..  ورأوا مف أعظػـ ال ػبف أف يبيعوىػا ل يػره .. فممػ

ليـ :  لد صارت نفوسكـ وأموالكـ لنا رددناىا عمػيكـ وأوفػر مػا كانػت وأضػعافيا 

ًْ  معػػػًا  ُِ بَلْ ـــَد َ ِ َلـــ ْْ َأْحَ ـــل ََاتـــل  وَـــ َْل اُْْـــهَل أَْ  َا ََل َأـــ َل  ـــََُّ اُْـــبَلإَ  قممَلْمـــ َُ َوب َ ْ
ْ  َفْرَلهَل  ًم اُْْهم  َل ْم َل اتَل َ   َل ََن ِ َف َلحَل  .  (3)  إـمْ َنقم

المحب الصادؽ فى محبتو يسمـ إليو نفسو ومالػو ويتػرؾ اختيػاره فيػو وفػى      
 يره ال تتيمو فى تصرفو ال تستعنمو .. ال تبخمو .. يحمػو عنػده كػؿ مػا يصػدر 
إليو منو ال تكمؿ لؾ محبتؾ إياه حتى يخرج الخمؽ مػف لمبػؾ . مػف العػرش إلػى 

 الثرى .
أحبػػو ولػػرب منػػو يسػػتوحش مػػف الخمػػؽ    ىػػذا القمػػب .. إذا عػػرؼ اهلل     

والكوف يستوحش مف أكمو ويربو ولباسو ونكاحو .. ال يقيده سػوى أمػر اليػرع 
 .. يتقيد با مر والنيى .. 

                                           

 . ٗ٘ا ي   -سورة المائدة  (ٔ

 . ٔٔٔا ي   -سورة التوب   (ٕ

 . ٓٚٔ،  ٜٙٔا يتاف  -سورة آؿ عمراف  (ٖ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
421 

إذا ُ رسػػػت يػػػنرة المحبػػػ  فػػػى القمػػػب وُسػػػقيت بمػػػاي اإلخػػػالص ومتابعػػػ       
صميا ثابػت .. أثمرت أنواع الثمار وآتت أكميا كؿ حيف بإذف ربيا ، أ الحبيب 

 فى لرار القمب وفرعيا متصؿ بسدرة المنتيى . 

 :مأغقاعماحملؾةماظـاصعةم

      .   ( محب  اهلل ٔ
 .   ( محب  فى اهلل ٕ
 .  ( محب  ما يعيف عمى طاع  اهلل ٖ

فمػػف المحبػػ  النافعػػ  محبػػ  الزونػػ  إلعفػػاؼ نفسػػو وأىمػػو فػػال تطمػػ  نفسػػو      
 .   إلى  يرىا وال تطم  نفسيا إلى  يره

 وكمما كانت محب  الزونيف أتـ وألػوى تحقػؽ المقصػود مػف لولػو تعػالى       

 ًْ ـَ كم َْ وـَ ـْ َ ل َوَلَز َا هَلَْ ـْ كم م ُْ ًْ َأْنَوالل  َلَم كم َُل ْ  أَاـْعم ًْ  َل ْ  اإَلتَلهَل َأْن َاََْ  َْكم َو َل
َـــا   ِْ َ  َوَ  ََُد َم إـَمَـَعُكـــ مونَ  َ ـــ َْ إَـــل  لولػػػو تعػػػالى و   (1) هَلُن ََل َاَلـــَز آلإـــلَ  َلَقـــ

َ ل َنْوَلَ ل  َدََ َوَاََْ   َل ـْ ْ  اـَْعَس َواحَل ًْ  َل ًم اُْبَل  َاََْقكم َا َ ُوكم أَإـََ ل اُْ ل م اتـُقم
ََن وَـلهَل َواَلْ َحـلَم هَلُن  َُْم ـل َُ َا اَُْْه اُْـبَل  َت ُ  َواتـُقم ل َُ ل  َلَللب  َك َل ا  َواَل َِ َوَوُق  َل ـْ م

 ًْ  .  (2) َ قَل  ل   اَُْْه َكلَن َبَْْ كم
                                           

 . ٕٔا ي   –سورة الرـو  (ٔ

 . ٔا ي   –سورة النساي  (ٕ
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فال عيب عمى الرنؿ فى محبتو  ىمو إال إذا ي مو ذلػؾ عػف محبػ  مػا ىػو      
 .   أنف  لو مف محب  اهلل ورسولو وزاحـ حب اهلل عز ونؿ وحب رسولو  

بحيث تضعفيا فيػى  فإف كؿ محب  زاحمت محب  اهلل عز ونؿ ورسولو       
ف أعانػػت عمػػى محبػػ  اهلل ورسػػولو وكانػػت مػػف أسػػباب لوتيػػا فيػػى  مذمومػػ  وا 

 محمودة . 
يحب اليراب البارد الحمو ويحػب الحمػوى والعسػؿ  ولذلؾ كاف رسوؿ اهلل      

ويحب الخيؿ وكاف أحب الثياب إليو القميص وكاف يحب الػدباي فيػذه المحبػ  ال 
تزاحـ محبػ  اهلل بػؿ لػد تنمػ  الينػـ والقمػب عمػى التفػرغ لمحبػ  اهلل تعػالى فيػذه 

بيعي  تتب  ني  صاحبيا ومقصده بفعؿ ما يحبو فإف نوى بػو القػوة عمػى محب  ط
ف فعػػؿ ذلػػؾ بحكػػـ الطبػػ  واليػػوى والميػػؿ  أمػػر اهلل تعػػالى وطاعتػػو كػػاف لربػػ  وا 

 المنرد لـ ُيثب ولـ يعالب . 

 :ممذروطماحملؾةم)ماحملؾقبماألسؾكم..ماهللمجؾمجالظفم(م

 موافق  المحبوب فيما يحبو ويرضاه .  (ٔ

 رىو المحبوب ويسخطو .يكره ما يك  (ٕ

 محب  أحبابو وب ض أعدائو .  (ٖ

 مواالة مف وااله ومعاداة مف عاداه .  (ٗ

 أف تيب كمنػؾ لمف أحببت .  (٘

 إيثار المحبوب عمى نمي  المصحوب .  (ٙ
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 أف يمحى مف القمب ما سوى المحبوب .  (ٚ

 استقالؿ الكثير فى نفسؾ واستكثار القميؿ مف حبيبؾ .  (ٛ

 واستقالؿ الكثير مف طاعتؾ . استكثار القميؿ مف ننايتؾ  (ٜ

 إلام  العتاب عمى الدواـ ل أى معاتب  النفس عمى التقصير ( .  (ٓٔ

 الميؿ الدائـ بالقمب اليائـ . (ٔٔ

 أف ال تؤثر عمى المحبوب  يره وأف ال يتوؿ أمورؾ  يره . (ٕٔ

 فمف أحب ييئػًا  ،سفر القمب فى طمب المحبوب ولي  المساف بذكره  (ٖٔ
 أكثر مف ذكره .

 تو والسير عمى طريقو . القياـ بنصر  (ٗٔ

 األدؾابماجلاظؾةمحملؾةماهللمم:  

 لراية القرآف بالتدبر . (ٔ

 بالنوافؿ .  التقرب إلى اهلل  (ٕ

 دواـ ذكره عمى كؿ حاؿ . (ٖ

 إيثار محابو عمى محابؾ . (ٗ

 .مطالع  القمب  سمائو وصفاتو ل المعرف  (   (٘

حسانو وآالئو ونعمو الظاىرة والباطن  . (ٙ  مياىدة بره وا 

 . القمب بيف يدى اهلل انكسار  (ٚ

 منالس  المحبيف الصادليف والتقاط أطايب ثمار كالميـ . (ٛ
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 .   مباعدة كؿ سبب يحوؿ بيف القمب وبيف اهلل  (ٜ

الخمػػوة بػػو ولػػت النػػزوؿ اإلليػػى لمناناتػػو وتػػالوة كالمػػو ثػػـ خػػتـ ذلػػؾ  (ٓٔ
 . (1)باالست فار ولت السحر 

 مدظقؾماحملؾةم:م

اهلل نؿ ناللو حينمػا تتػرؾ كػؿ محبػوب  عالم  حبؾ ا عظـ لممحب ا عمى     
مػػف أنمػػو سػػبحانو وتعػػالى وذلػػؾ يظيػػر حػػيف تتػػرؾ نفقػػ   ىػػؿ بيتػػؾ ثػػـ تخػػرج 
وتتػػػرؾ مسػػػكنؾ الػػػذى ترتضػػػيو وفيػػػو زونتػػػؾ وأوالدؾ وتتػػػرؾ بمػػػدتؾ التػػػى فييػػػا 

أو مزرعتؾ التى  ؾ وُتخِمؼ ورايؾ تنارتؾ أو مصنعؾإخوانؾ وعييرتؾ وأصدلاي

ِب هَلََل َ ِب  َأ َـْ دَلإ     يؿ اهلل  تخيى كسادىا وتخرج فى سب َْل  ًِ هَلِّن  َاا

 (2)  م  صحب  صػالح  فػى بيئػ  صػالح  فػى بيػت مػف بيػوت اهلل  لتنطمػؽ
وإلعػػالي كممتػػو ، فػػإف دؿ ذلػػؾ فإنمػػا يػػدؿ عمػػى  مػػف خاللػػو بالػػدعوة إلػػى اهلل 

لػو أكثر مف محبتؾ لمثمانيػ  التػى ذكرىػا  اهلل نػؿ ناللػو فػى لو   محبتؾ هلل  

ًْ    تعػػالى ــ َتمكم ًْ َوَبرَل ــ ًْ َوَأْنَوالمكم ََاامكم ًْ َوهَلْاــ َ ــلُمكم ًْ َوأَوـْ ْْ هَلْن َكــلَن اوَــلُمكم قمــ
 ًْ اـََ ل َأَحُب هَلَْْ كم َْ لكَل م تـَْ َض َُ ل َوَ  َْ لَد َُ َن َك َْ ل َو َلَلَ َِ ََّتَْر ِمََْ ََاِل اقْـمَـَ فْـمم َوأَْ 

                                           

 -ابػف القػيـ  -اليػيه عبػد القػادر النيالنػى ، ومػدارج السػالكيف  -انظػر كتػاب الفػت  الربػانى  (ٔ
 . ٖ٘ٔ/ٕ -البف القيـ   -الييطاف ، إ اث  الميفاف مف مكائد  ٙ/  ٖ -منزل  المحب  

 . ٜٜمف ا ي   -سورة الصافات  (ٕ
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َ ــلَد ََل َأــ َل  َلهَل َولَل ــَ  اُْْــهَل َوَ أمــ َ اُْْــهم وَـلـَأْ  َلََل َواُْْــهم ب  َل َا َحــَُّت إَــْأ َل ــ َلهَل فـَمَـَ ُوصم

قَلَ   َم اَْْعلأَل َْ  .  (1)إـَْ دَل  اَْْق

ثػػـ تعػػود بقمػػب سػػميـ وىمػػ  عاليػػ  بمػػا معػػؾ مػػف نػػور العمػػـ واإليمػػاف لتقػػيـ      
ف حػػدث الػػنقص فػػى  خوانػػؾ وعيػػيرتؾ وتفعػػؿ ذلػػؾ وا  عمػػؿ الػػدعوة فػػى أىمػػؾ وا 

مػػؿ المضػػار الدنيويػػ  ليبقػػى الػػديف سػػميمًا عزيػػزًا منصػػورًا ، دنيػػاؾ فإنػػو ينػػب تح
فإنػػو إذا ولػػ  التعػػارض بػػيف مصػػمح  واحػػدة مػػف مصػػال  الػػديف وبػػيف نميػػ  
ال ولعػػت عميػػو  ميمػػات الػػدنيا ونػػب عمػػى المسػػمـ تػػرني  الػػديف عمػػى الػػدنيا وا 

 العقوب  مف اهلل تعالى فى دنياه وأخراه . 
يػػاؾ ، فتكػوف خيػر خمػػؼ لخيػر سػػمؼ  ل وأنػت تقػدـ مصػػمح  دينػؾ عمػى دن     

( فقػػػد ضػػػربوا أروع ا مثمػػػ  فػػػى التفػػػانى فػػػى حػػػب اهلل  صػػػحاب  رسػػػوؿ اهلل 
 ورسولو وترؾ لذات الدنيا الفاني  . 

***** 
  أييب اىذػبح ئىل اهلل 

                                           

 . ٕٗا ي   –سورة التوب   (ٔ
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 ػيينٌ ثؼيٌ اذلَخ
عف عبد الرحمف بف أبى الزناد عف أبيو لػاؿ : انتمػ  فػى الحنػر عبػد اهلل      
 بير ، ومصعب بػف الزبيػر ، وعػروة   بػف الزبيػر ، وعبػد اهلل بػف عمػر بف الز 
 تمنوا . : فقالوا 

 فقاؿ عبد اهلل بف الزبير : أما أنا فوتمنى الخالف  . 
 ولاؿ عروة بف الزبير : أما أنا فوتمنى أف يؤخذ عنى العمـ . 

بنػت  ولاؿ مصعب بف الزبيػر : أمػا أنػا فػوتمنى إمػرة العػراؽ والنمػ  بػيف عائيػ 
 طمح  وسكين  بنت الحسيف . 

 ولاؿ عبد اهلل بف عمر : أما  أنا فوتمنى الم فرة . 
 ..  (1)فنالوا ما تمنوا .. ولعؿ ابف عمر لد  فر لو       
مػا  فانووا أييا  الدعاة ىداي  العػالـ كمػو إنسػو وننػو .. ليعطػيكـ اهلل        

 البير . نويتـ ويكتب لكـ أنر ىداي  مف اىتدى وتبميغ كؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػ

 أييب اىذػبح ئىل اهلل

                                           

 .  ٕٕٙ/  ٕ -الذىبى  -تاريه اإلسالـ  (ٔ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
426 

 .. أخيصٌا .. 
كاف واعظًا لريب مف منمس محمد بف واس  رحمو اهلل فقاؿ : مالى أرى  

 ؟ ! …القموب ال تخي  والعيوف ال تدم  والنمود ال تقيعر 
فقاؿ محمػد : يػا فػالف .. مػا أرى القػوـ أتػوا إال مػف لبمػؾ .. إف الػذكر إذا خػرج 

 .(1)مب .. ول  عمى القمب مف الق

 

***** 
 

 (1)ٍِ أفـٌاه اىذػبح 

                                           

 . ٗٙ٘/  ٖ -المرن  السابؽ  (ٔ
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 ماهللمؼربكماظدساةمبطرؼؼنيم:م

 االستقباؿ : طم  البدر عمينا .  (ٔ   
 االستدبار : أىؿ الطائؼ ويدتيـ .  (ٕ   
 عالل  بيف الداعى وبيف ربو .  حتى ينعؿ اهلل     

 :ماظـصحم

مػو نػداًل ، والحقػائؽ مػرة فاسػتعيروا النص  ثقيؿ فال ترسػمو نػباًل ، وال تنع     
 ليا خف  البياف .

 :مآدابماظـصحم

 وننبنى النصيح  فى النمػػاع  تعمدنى بنصحؾ فى انفرادى        
 مػف التوبيػه ال أرضى استماعو  فاف النص  بيف الناس نوع   
 فال تنزع إذا لػـ تعػط طػػاع   واف خالفتنى وعصيت لولى   

 :ماظؾقؽةم

الطريؽ مف القاىرة إلى أسواف مونود بو كوبرى وفيو عطؿ ، فحتػى  لو أف     
يمػػر النػػاس يتركػػوف الطريػػؽ ويوخػػذوف طريػػؽ نػػانبى كمػػو مطبػػات فممػػا نػػاي 

                                                                                                                    

الذى يتومؿ ىذا الباب يند فيو بعػض أصػوؿ عمػؿ التبميػغ والػدعوة ، ولػد أدرنػت بػيف سػطوره  (ٔ
 بعض الكالـ لمسمؼ الصال  . 
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الرئيس عمى ىذا الطريؽ ميػى مػف الطريػؽ المكسػر ، مػ  عػدـ ونػود الطريػؽ 
الصحي  تنعؿ النميػ  يميػى الكبيػر والصػ ير ، الحػاكـ والمحكػـو مػف الطريػؽ 

يػػر صػػحي  .. فعنػػدما تكػػوف البيئػػ  صػػالح  .. يصػػم  الحػػاكـ والمحكػػـو .. ال 
ذا فسػػػدت البيئػػ  .. فسػػد الحػػػاكـ والمحكػػوـ .. والصػػػ ير  الصػػ ير والكبيػػر .. وا 

 والكبير .. 

 مأولمررؼؼمصكمإاالحماظؾقؽةم:م

َوهَلْا قَـلَل    ( وأنذر عييرتؾ ا لػربيف ل حمػؽ التعمػيـ فػى البيػت ( لػاؿ تعػالىٔ
لنم  َِ ًِ  ْمْق ًِ َب َلـ  ـْ َك َْ مْْـ ََ إَزَل ـمهم إَـل وـمـَِّنُ ب تمْرـ َلْك وَللُْْـهَل هَلُن اْر  ـ ْو َلهَل َوْم  ..  بَل

ْ َكــ َل إلػػى لولػػو تعػػالى ..  ِم ــَه َبــ َل اْْ ْز موفَل َواْا َِ ــْ  وَلــلْْ ًَل اُْصــ ََ َوْأ م إَــل وـمــَِّنُ أَقَلــ
ـْ  َبـْزمَل الم مـ ْ َبَْـر َ ـل َأَصـلَوَز هَلُن َاَْـلَز  َل أَْم     ولػاؿ تعػالى   (1) َ َل َواْصـبَل

ــــْ   َْ م هَلْا قَــــلَل َلَ  َل ــــهَل َ ــــل تـَْز مــــدموَن  َل ــــ َِ َُ هَلْا َحَرــــَ  إـَْزقمــــََه اْْ ــــَ َدا ِم  ًْ ْ ــــمم كم
ـدا   ـل  َواحَل َْ َْ َوهَلْأَ لَق هَل ًَ َوهَلََّْلبَل  َْل  ََز َوهَلََْه اوَلئَلَز هَلوـَْ ا َْ َا اـَْز مدم هَل وـَْزدَل  َقلْم

                                           

 .   ٛٚا ي   -سورة الح   (ٔ
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َنَ  ِم ـَل ُْ ــْ     ولػاؿ تعػػالى  (1) َوَاْـ م َْـهم  م َتَلكمُ   َل َْـر ََل وـم مـ ـْ َن َ ـل إـممـْ َوااْكم
اَل هَلُن اَُْْه َكلَن َْطَل عل  َا َل ا   َِ  . (2) اإَل َل اُْْهَل َواْلَلْك

 ( إصالح بيئ  المسند ل حمؽ التعميـ فى المسند ( . ٕ
 ( النول  المقامي  : إلصالح الحارة . ٖ
لامػ  نماعػ  المسػند ( النول  االنتقالي  : إليٗ ناد البيئ  فى المسند ا خػر وا 

ـــ  حم َْـــهم فَل َ ـــل   لػػػاؿ اهلل  َُ ََل وـم مـــََ  أَاَلَن اُْْـــهم َأْن تـمْ فَـــَع َوإمـــْبَكَ  فَل َ ـــل اَّْمـــهم إم
ًْ  َلَلَ َِ َوب وـَْ ِع َبْ  اَلْك َل اُْْهَل َوهَلقَلمَل اُْصـ  َل وَللْْ مدمو  َواآلَصللَل ِ  َلَللِل ب تـمْْ َل  َل

هم َوابْوَصل م  َْ ل  تـَمَـَقُْبم فَل هَل اْْقمَْم ََن إـَ َلفم َُ َُل اْزَُكلَل   . (3)َوهَلإَمل

 ( الذيف ال يوتوف المسند : نفرغ ليـ ولت حتى نزورىـ .٘

 أف عمر بف الخطاب لبؿ إسالمو كاف يريد لتػؿ النبػى   : لالواأثرماظؾقؽةم:م

 مػا نػايت البيئػ  أصػب  عمػر .. م  إنيا أكبر نريم  لتؿ نبػى .. ولكػف ل
  ، م.  أمير المؤمنيف

 اسػتمروا فػى عممكػـ با صػوؿ وعػامموا النػاس عـموااؼاماظشقخمإغعىامم:م

بحسػػف الخمػػؽ ميمػػا كانػػت اليػػدة عمينػػا ال تت يػػر أخاللنػػا ... فػػاهلل يػػرد عػػف 
                                           

 . ٖٖٔا ي   –سورة البقرة  (ٔ
 

 . ٖٗا ي   –سورة ا حزاب  (ٕ

 . ٖٚ:  ٖٙف  لنور ا يات مسورة ا (ٖ
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َْل    الداعى َْلَل َكـل ََن ِ َوب وَلَق لبَلَ  َقَل    َ ل تـمْؤ َل م َِ َْلَل  ََ وَلَق ْم َ  َقَلـ    َوَ ل 
 . (1)َ ل َتبَُك موَن 

 :اهلل دساءماظصاحلنيم  نيى خمقو عف نيػر السػائؿ فقػاؿ تعػالى  َوأَُ ـل

 ْ  َ َْ َف  تـَ ـْ لئَل ُُ مفكيؼ وىو أكـر ا كرميف .    (2)اْ

مر أعرابى بننازة توض  فى لبرىا فناداه أىميا أف يدعوا ليػا فقػاؿ : الميػـ      
نػو إنؾ تعمـ أنو لو نزؿ  بى ضيؼ فولوـ فانحر لو نػالتى ولػيس عنػدى  يرىػا وا 

 نزؿ بؾ وأنت خير منزوؿ بو وأنت أكـر ا كرميف . 

  اهلل  نعػػؿ الفػػوز الحقيقػػى .. فػػوز ا خػػرة ، ولكػػف اإلنسػػاف يريػػد أف يفػػوز
يريػػد لنػػا أف نفػػوز  المػػاؿ .. ( ولكػػف اهلل  –المنصػػب  –بطريقػػ  ل المػػادة 

الماؿ والمنصب والناه ليس محػؿ الفػوز والفػالح بطريؽ اإليماف وا عماؿ ، ف
كػػاف يتيمػػًا ، واهلل لػػد أتػػـ ننػػاح أتباعػػو وىػػـ ال يممكػػوف  ، فسػػيدنا محمػػد 

 ييئًا .

   ا ف .. نػػرى بعػػض النػػاس يميػػى فػػى الػػديف وينعمػػو لصػػالح ا خػػرة ومػػا
ينعمػػو لصػػالح الػػدنيا مػػ  أف الػػدنيا ظػػؿ ا خػػرة ، فعالمػػ  صػػالح الػػدنيا .. 

                                           

 .  ٕٗ،  ٔٗا يتاف  –ورة الحال  س (ٔ

 .                   ٓٔا ي   -سورة الضحى  (ٕ
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ة .. وعالم  فساد الدنيا .. فسػاد ا خػرة .. ، ففسػاد البيئػ  ىػذه صالح ا خر 
 عالم  طريؽ الناس إلى ننيـ .

   اهلل  لادر أف يحقؽ السعادة ليخص ولػو كػاف تحػت السػكيف مثػؿ سػيدنا
واهلل يعطيػػو طمونينػػ  كاممػػ  لمقمػػب مػػ  أنػػو فػػى الظػػاىر فػػى  إسػػماعيؿ 

ْْ َ ــل   الضػػيؽ والمذلػػ  .. ــَ  إَــل أَوَــ َل افْـَزــ َُ اُْْــهم  َل ــل َِ دمِّنَل هَلْن  َِل تـمــْؤَ  م َأــَم
 .   (1) اُْصلوَل َلإ َ 

  فعزة اإلنساف فى مراد اهلل  وذؿ اإلنساف وميانتو فى  ير ىذا الطػػريؽ ..

َ  اَْداـَْ ل  .. وم  ذلػؾ يقػوؿ اهلل  أى حظؾ   (2) َوب تـَْ ـَس َاصَل ـ َـَز  َل

 مف الطاع  .

  اهلل امنا لنسػػتفيد منيػػا عمػػى ر باتنػػا .. ولكػػف مػػا خمػػؽ أعضػػاينا وأنسػػ
 . لتكوف طوعًا وعونًا  مر اهلل 

   اهلل  حػػـر السػػرل .. والسػػرل  باليػػد . فاليػػد مصػػون  .. مكرمػػ  .. مادامػػت
.. ومػػػف اعتػػػدى عمييػػػا بػػػالقط  .. دفػػػ  الديػػػ  ل  تحػػػافظ عمػػػى أمػػػر اهلل  

ط .. تقطػػ  التعػػويض ( .. ولكػػف لػػو ىػػذه اليػػد ُمػػدت وسػػرلت دينػػار واحػػد فقػػ
" لعػف اهلل السػارؽ يسػرؽ   وترف  عنيػا الحصػان  .. لػاؿ الرسػوؿ الكػريـ 

                                           

 . ٕٓٔا ي   -سورة الصافات  (ٔ

 . ٚٚا ي   -سورة القصص  (ٕ
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ف لػـ (2)فتقط  يده ويسرؽ الحبؿ فتقط  يده " متفػؽ عميػو  (1)البيض   .. وا 
تقطػػ  تنػػر ىػػذا النسػػد إلػػى نػػار نيػػنـ لمػػا كانػػت أمينػػ  كانػػت ثمينػػ  .. فممػػا 

 خانت ىانت .

   واهلل ..  مػػاداـ يحفػػظ أمػػر اهلل   نعػػؿ ليػػذا النسػػـ الكرامػػ  واهلل أمػػر
الخميفػػ   بالمحافظػػ  عمػػى ىػػذا النسػػـ .. فػػإذا تػػرؾ أمػػر اهلل وزنػػى .. فيػػذا 
النسػػـ يػػرنـ .. كمػػا يػػرنـ الكمػػب .. ويكػػوف الػػرنـ بعػػد عودتػػو  مػػر اهلل .. 

 .   فبالرنـ ترن  لو كرامتو .. بامتثاؿ أوامر اهلل  

  وعندما لاؿ عمر بف الخطاب  انيػ  وىػى تػرنـ أخػزاؾ اهلل . فقػاؿ لممػرأة الز
المدينػ  لقد تابػت توبػ  لػو وزعػت عمػى سػبعيف بيتػًا مػف أىػؿ  رسوؿ اهلل  

 .  لوسعتيـ .. أرأيت كيؼ نادت بنفسيا هلل 

 أف اإلنسػاف يػرى الحقػائؽ عمػى حقيقتيػا .. يػرى أف  ععـكماهلداؼىةم .. :

  . ا رض بنفسيا ال تنبت الزرع ولكف الذى أنبت الزرع ىو اهلل

   عمػػؿ الػػدعوة والخػػروج فػػى سػػبيؿ اهلل  ، لػػيس لمبركػػ  ولػػيس لرفػػ  الػػبالي
 فالخروج فى كؿ ا حواؿ .. ولو نزؿ البالي . 

                                           

رأس ل الخػػوذة ( ، وحبػػؿ لػػاؿ العالمػػ  القػػارى : ليػػؿ المػػراد بيضػػ  الحديػػد التػػى توضػػ  عمػػى الػػ (ٔ
 السفين . 

 .   ٙٙٓٔ/  ٕ –باب لط  السرل   –المصابي  ميكاة  (ٕ
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  ف كػػاف الحػػاؿ  يػػر نكػػوف مسػػتعديف لمقتضػػيات الػػديف عمػػى كػػؿ ا حػػواؿ وا 
وارتػداد العػرب  موافؽ لاعمػاؿ .. فحػاؿ المدينػ  المنػورة بعػد وفػاة النبػى  

لروـ أف ي زوا العرب وم  كؿ ىذه ا حواؿ ..    أبو بكػر الصػديؽ وأراد ممؾ ا
  ما نظر إلى ىذه ا حواؿ ولكف نظر إلى أمر اهلل  وأمر الرسػوؿ الكػريـ
  .  وأنفذ نيش أسام  فكانت النصرة مف اهلل مائ  فى المائ 

  .. لاؿ عبد اهلل بف مسعود .. أتدروف مف ميػت القمػب ..؟ لػالوا .. ومػف ىػو
 اؿ : الذى ال يعرؼ معروفًا وال ينكر منكرًا.؟ ل

   بعد القياـ با وامر تكوف الفيصم  مف اهلل إما بيداي  أىؿ الباطػؿ         أو
 . دمارىـ ، مثؿ سحرة فرعوف كانوا ستيف ألؼ ىداىـ اهلل  

   النيد لتييئ  القموب والنفػوس لتقبػؿ ا وامػر فػى نميػ  ا حػواؿ .. ا ف لػد
امر ولكف فى أحواؿ معينػ  .. حػاؿ الفػرح .. أمػا الحػزف ال .. نكوف عمى ا و 

 حاؿ الرخاي .. أما اليدة ال .. حاؿ الصح  .. أما المرض ال .

   الصحاب  م  رلييـ فى النيد زاد خوفيـ ، سػيدنا عمػى  وكػـر اهلل ونيػو
فى آخر حياتو يتمممؿ تمممؿ السميـ ل الممدوغ (  يػر مطمػئف .. وىكػذا ننػد 

عمى الحصير بسيط ، وخػوؼ الػذي فػى الػدور الثالثػيف يػديد ..  خوؼ الذي
عنيػػـ كػانوا كممػا زاد نيػدىـ  وخوؼ الذي فى الطائرة أيد .. فالصحاب   

 زاد خوفيـ .
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   انظػر معػى .. كيػػؼ كانػت معاممػػ  الرسػوؿ  لمعصػػاة والممحػديف .. فالػػذى
لحػد ، ثػػـ ألػاـ عميػو ا ل سػيدنا مػاعز ( النبػى  لاؿ زنيت يػا رسػوؿ اهلل 

" والػػذى نفسػػى بيػػده إنػػو ا ف لفػػى أنيػػار الننػػ  يسػػب  فييػػا "  لػػػاؿ النبػػى 
 . (1)رواه أبو داود 

 عمى العاصى .. !  ىذه رحم  النبى 
ثػػػـ انظػػػر إلػػػى المػػػرأة التػػػى سػػػرلت ويػػػفاع  أسػػػام  بػػػف زيػػػد فييػػػا .. ورد 

 ...! المصطفى

  أىؿ اإليماف الػذيف كػانوا مػ  نػوح انوا مػؤمنيف ولكػف بعػد ال ػرؽ كميػـ كػ

ـَ ْ  أَإْــدَل  اْ ُــل َل    بػدوف الػػدعوة َُ ـَـل َك ـلدم ََل اْْ َـــ   َواَْْ ْ ـ َل  َل َُ َظَ ــَ  اَْْع
َنَ  زم ًْ إـَْ لَل َا ََْزُْ م ْم َِل ًْ وـَْزَض اُْبَل  َب  . (2) َل مبَلإَق م

  أسػػمى مػػا فػػى اإلنسػػاف الفكػػر .. وأدنػػى مػػا فيػػو الػػبطف ..  : لػػديمًا لػػالوا
 لقمب .. وأخطر ما فيو الفرج والمساف .وأحسف ما فيو ا

  .  المسمـ مثمو مثؿ سائؽ القطار .. موتو يعنى موت ا م 

   عمر بػف الخطػاب  لّبػؿ الحنػر مػف أنػؿ أف النبػى  لّبمػو .. لػذا نحتػـر
 الذى بكى مف أنمو .. ونحزف عميو . المسمـ العاصى مف أنؿ النبى 

                                           

 . ٚٚٓٔ/  ٕ –باب ماال يدعى عمى المحدود  –ميكاة المصابي   (ٔ

 . ٔٗا ي   –سورة الرـو  (ٕ
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  . الديف الموافؽ لمنفس ليس ديف 

 لتمت فينا لوة الدعاي .. ولكف لمػا كػاف العكػس عنػد الصػحاب  الكػراـ  ا يياي

 . (1) َ ََّت َاْص م اُْْهَل َأب هَلُن َاْصَ  اُْْهَل َق َلإبِ    .. كاف ..

  لاؿ المصػطفى  أال إف الػدنيا ممعونػ  ، ممعػوف مػا فييػا إال ذكػر اهلل ومػا "
فػػإذا  (2) سػػنو الترمػػذى واله وعالمػػًا ومتعممػػًا "رواه الترمػػذى وابػػف مانػػو وح

 . دخؿ حب الدنيا فى لموبنا صارت عمينا المعن  .. والعياذ باهلل  

  الػػذى يعتصػػـ بمالػػو وولػػده وناىػػو مثمػػو مثػػؿ ابػػف نػػوح  الػػذى اعتصػػـ
 بالنبؿ .

  :لػػاؿ اهلل ظػىىظم)مطىىـم(م    ْــ ََل َْــهم كم ــْ لل  َأْن إـَقمــ َِ هَلَُّنـَـل أَْ ــ مَم هَلَاا َأَ اَد 

َنم  فى   مونودة فى لفظ " كف "  ولذا لاؿ اهلل   فخزائف الرب   (3)فـََ كم

نسػػكـ ونػػنكـ انتمعػػوا فػػى صػػعيد  الحػػديث لدسػػى " .. لػػو أف أولكػػـ وأخػػركـ وا 
واحد فسولونى فوعطيت كؿ إنساف مسػولتو مػا نقػص ذلػؾ ممػا عنػدى إال كمػا 

. وفػػى روايػػ  (4)يػػنقص المخػػيط إذا أدخػػؿ البحػػر . رواه مسػػمـ عػػف أبػػى ذر 
اـ أحمػػد والترمػػذى وابػػف مانػػ  : " لػػو أف أولكػػـ وأخػػركـ وحػػيكـ وميػػتكـ اإلمػػ

                                           

 .  ٕٗٔا ي    -سورة البقرة   (ٔ

 .  ٖٔٗٔ/  ٖ –كتاب الرلاؽ  –بي  ميكاة المصا  (ٕ

 .   ٖٛا ي   -سورة يس  (ٖ

 باب المناىدة .  –صالحيف لمنووى رياض ال (ٗ
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ورطػػبكـ ويابسػػكـ انتمعػػوا فػػى صػػعيد واحػػد فسػػوؿ كػػؿ إنسػػاف مػػنكـ مػػا بم ػػت 
أمنيتو فوعطيت كؿ سائؿ منكـ ما نقص ذلؾ مف ممكػى إال كمػا لػو أف أحػدكـ 

عطائى مر بالبحر ف مس فيو إبرة ثـ رفعيا ذلؾ بونى نواد ماند أفعؿ ماأريد 
.. (1)كالـ وعذابى كالـ إنما أمرى ليىي إذا أردت أف ألوؿ لو كف فيكػوف  " 

فػػالخزائف لمتقريػػب لمعقػػوؿ .. فػػالخزائف ليػػا حػػدود .. وأنػػت تسػػوؿ مػػف خػػزائف 
 الالمحدود . 

 :مسقاعؾمناحماجلؿاسةماظداسقةمإىلماهللم

 مسئوؿ متفكر . (ٔ

 نماع  مستعدة . (ٕ

  بالنسبة لتعامل األمري مع اجلماعة : 

 حسب لدرتيا ولدرة كؿ فرد .  (ٔ

 بث فكر عمؿ الدعوة والتبميغ داخؿ كؿ فرد فى النماع  .  (ٕ

  : ذكر اهلل  اثنان ال تنساهما أبدًا . ذكر الموت .. 

  : إحسانؾ إلى الناس .. إساية الناس إليؾ . اثنان ال تذكرهما أبدًا 

                                           

 . ٕٚٚ/  ٕ –باب االست فار والتوب   –ميكاة المصابي   (ٔ
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  ..  ذا نػػدمت فػػالم ذا أسػػوت فانػػدـ .. وا  ػػمت  إذا نيمػػت فاسػػوؿ .. وا  ذا ُفضِّ وا 
 عمى أحد فاكتـ .

   لاؿ حكيـ : أعنب يا رأيتو .. رنؿ بيػده القػرآف الكػريـ ويطمػب عمػا سػواه
 ثـ عصاه . .. وأعنب منو لمب عرؼ اهلل  

  النظرة الحراـ .. ال تبطؿ العمؿ ، ولكنيا تسحب النور مف نمي  ا عماؿ. 

  . كالمسػاف فػى ىػذا يقوؿ الييه إليػاس رحمػو اهلل : البيػاف فػى ىػذا العمػؿ .
 النسد . 

 . ويقوؿ الييه أنعاـ الحسف رحمو اهلل : الدعوة تميى بالفكر 

   ويقػوؿ اليػيه إليػاس رحمػػو اهلل : ال يثبػت الػداعى فػػى الػدعوة إذا لػـ تت يػػر
 حياتو إلى ما يدعو إليو .

   الميزاف السػميـ ل الحسػاس ( يتػوثر بالزيػادة والنقصػاف ولكػف  يػر السػميـ ال
فمو َكُمؿ اإليماف يتوثر بالزيادة والنقصػاف ولكػف لعػدـ كمالػو ال يتػوثر يتوثر .. 

 بالزيادة والنقصاف .

  لكػػؿ عمػػؿ ولػػت..!  فكيػػؼ نيػػعر بالحانػػ  إلػػى الطاعػػ  .. ؟! فمػػو نقصػػت
% نيعر بالنقص كالذى يوكؿ ثالث  ٜٓ% إلى نسب  ٓٓٔالطاع  مف نسب  

 أر ف  لو صارت اثنيف ييعر بالنقص .

  مى الطػاع  واالستمرار عمييا نحس بيا .. واالىتماـ بالمػداوم  ع 
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ًْ َبـ َل  با عماؿ اهلل يعطى النور وبعػد ذلػؾ الطاعػ  تطمبػؾ .. َوـم م َّ لم مـ ـل َِ تـََم
َنَ  ـــ ًْ إـمْ عَلقم ْم ـــل ُـــل َ َنقْـَ  زـــل  َواَل َِ فـــل  َوَم َْ ًْ َا ـــ ََن َ وـُ م عَل إَـــْدبم َرـــللَل َِ نػػػزي   (1)اْْ

 تطمبؾ .. الوضوي يطمبؾ.القرآف يطمبؾ لمتالوة .. ا ذكار 

  .. النػػاس تريػػد أف تيتػػدى .. ولكػػف بمػػف تيتػػدى ، النػػاس تريػػد حيػػاة الػػديف

ْزَ ل  مَ لدَلإل  إـمَ لدَل     يدخموا فى الديف .. الناس تسم   وترى .. َ وـَُ ل هَلاـَُ ل ََّل
الناس تسم  وترى وتقمب فال تند فينا ا عمػاؿ فػال يقبمػوف .   (2) َلإلَلَيَـلنَل 

فونػد  لمنػب فػى صػفات النبػى   يد ابف سػعن  ل الحبػر الييػودى (  . فز 
 .  (3)الصفات فوسمـ 

  الدعوة إلى اهلل  ليست بالطالل  فقط .. ولكػف البػد أف يكػوف لػدى الػداعى
 حياة كامم  فى الديف .. فالذى يعايرؾ ينتقؿ الذى عندؾ عنده .

  الديف ينتقؿ بالمعايرة  ـَز َ ـَع ا َُ ََل َواْصْب اـَْع ًْ وَللْْ َـَدا ـ ََن َ وـُ م ُْـبَلإَ  إَـْدبم
ًْ تم َلإـدم نَلإ َـَا اْْلَ َـلََل اْـَداـَْ ل َوب  َ لَك َب ـْ م َواَْْزرَل   إم َلإدموَن َوْلَ هم َوب تـَْزدم َب ـْ

                                           

 . ٙٔا ي   -سورة السندة  (ٔ
 

  . ٖٜٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٕ

فػػػػى ا خػػػػالؽ وا عمػػػػاؿ المفضػػػػي  إلػػػػى ىدايػػػػ           بػػػػاب لصصػػػػو –انظػػػػر حيػػػػاة الصػػػػحاب   (ٖ
 .    ٕ٘ٔ/  ٔ –(  لحبر اإلسرائيمى الناس ل إسالـ زيد بف سعن  ا
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َم وََكــلَن أَْ ــ مَم فـم ممــل   ََا ــ َْ َْْ ــهم َبــْ  اَلْك َلاَــل َواتـَُ ــَع  ــْع َ ــْ  َأْغَعَْْ ــل قـَ فمػػو   (1) تمطَل

الـ الديف فقط لكانت الفتف .. ويكوف الكالـ إزعػاج لمبيػري  بػؿ إف اهلل وند ك

 ي ضػب لػذلؾ    َََن ِ َك ـمـ ََن َ ـل ب تـَْعَزْمـ َْـم َ تـَقم َا َلَل إَـل أَإـََ ـل اُْـبَلإَ  اَ  مـ
َنَ  َا َ ــل ب تـَْعَزْمــ َْمــ َ وـَُ ــل ب    . ولػػاؿ تعػػالى  (2) َ ْقمــل  بَلْ ــَد اُْْــهَل َأْن تـَقم

ًم َ َْزْْ َـ ُـبَلإَ  َكَعـ موا َواْغعَلـْ  َْ َـل َ وـُ َـل هَلاُـَز أَاْـَ  اَْْززَلإـزم اْلَْكَلــ    (3)ل فَلمـْ َـا  َْْل

 والفتن  أف ندعو الناس لإلسالـ ونحف ال نطبقو .

  نػػرى سػػيدنا أنػػس ابػػف مالػػؾ  حينمػػا خػػدـ النبػػى  .. بالمعايػػرة تعمػػـ ..
 فكاف يصمى فينزؿ المطر .

  وؿ فقط كمػا رأيتمونى أصمى . ننتيد لصفات الديف ونق 

  ..المسمـ اليوـ أيد ما يكوف اليبو بالممثؿ .. فى كؿ مكاف بيكؿ مختمؼ 

النػػاس ال تقبػػؿ الػػديف إال إذا كػػاف كػػاماًل .. فػػالنقص فػػى اليػػا يمنػػ  تداولػػو .. 
 حاوؿ يراي سيارة بال باب .. ىؿ تيترييا ..؟!

  االستقام  .. ىى فعؿ ا مر عمى مػراد اهلل  عمػى مػراد البيػر .. فالفعػؿ ال
 أمػر .. فػاهلل   عمى مزاج البير ىوى .. أما الفعؿ الذى عمى مراد اهلل 

                                           

 . ٕٛا ي   -سورة الكيؼ  (ٔ
 

 . ٖ،ٕا يتاف  -سورة الصؼ  (ٕ

 . ٘ا ي   –سورة الممتحن   (ٖ
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يريػػد لنػػا دينػػػًا عمػػى مػػراده ولػػػيس عمػػى مزاننػػا .. فمػػػثاًل .. زكػػاة الفطػػػر .. 
.. إذا تػػوخرت بعػػد  ميقاتيػػا رمضػػاف لبػػؿ صػػالة العيػػد .. عمػػى مػػراد اهلل  

 ل  مف الصدلات .الصالة لؿ ا نر .. وأصبحت صد

   الػػداعى إلػػى اهلل  يخػػدـ ألرانػػو ومػػف ىػػو دونػػو باإلضػػاف  لخدمػػ  لمػػا ىػػو
فػػى  أعمػػى منػػو .. وخدمتػػو ليػػـ يػػزرع فػػى لمبػػو التواضػػ  .. ومرالبػػ  اهلل  

السر والعمف .. وتمؾ ىى مقصود كؿ ا عماؿ .. نتدرب نمػاعى .. ونحاَسػب 
 انفرادى .

  د نميػ  ا نبيػاي عممػوا بالخدمػػ  ..   إال المخػدوـ ال يكػوف داعيػًا .. لػذا ننػػ
 نو تربى فى بيت فرعوف فضرب رناًل فقتمو .. ثـ أرسػمو  سيدنا موسى 

إلى أىؿ مديف عير سنيف خدم  ثـ بعد ذلؾ رن  إلػى دعػوة فرعػوف  اهلل 
. 

   خػػادـ الممػػؾ .. ىػػو أعػػرؼ النػػاس بوسػػراره .. وكػػذلؾ الخػػادـ لػػديف اهلل 
 .يعرؼ أسرار ىذا الديف 

   الطاعػػ  مػػػف أنػػػؿ االمتثػػػاؿ .. فنطيػػػ  أميرنػػػا امتثػػػااًل  مػػػر اهلل  ال نمقػػػى
.. وعندما أخذ صحابى المقمػ  مػف  بالسواؾ عمى ا رض امتثااًل  مر اهلل 

ولػيس  فػى طاعتػو لنبيػو  ا رض وأكميا لصد مف ذلؾ امتثاؿ أمر اهلل  
 ى سػن  المصػطفى طمعًا فى المقم  .. لذا فالتطاوؿ عمى ا مير تطاوؿ عم

َلم   نػػو القائػػؿ .. .. وبالتػػالى تطػػاوؿ عمػػى أمػػر اهلل  ــ ًم اُْ أم َوَ ــل اتَــلكم
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َا ًْ َبْ ــهم  فَــلاـْمَـ م ــبموَم َوَ ــل اـََ ــلكم ََل    (1)،َفوم ــ َا اُْ أم َا اُْْــَه َوَأمَل زمــ َأمَل زمــ
 ًْ ْ كم  .  (2) َوأمو َل اَلْ  َل   َل

 .. يويؾ أف يحرمو اهلل منو . الذى ال ينتيد فى المسند با داب 

   .. اليا تقدر ليمتو بالترانو بصاحبو .. فخادـ الوزير يكـر مف أنؿ الوزير
وعنػػدما يحتػػـر السػػائقوف براميػػؿ المػػرور الممونػػ  .. إنمػػا ىػػو احتػػراـ لمدولػػ  

.. واحترامنػا لممسػند  أحؽ أف يحتـر فى سػنتو  والحكوم  .. ونبى اهلل 
 . .. تعظيمًا ليعائر اهلل 

  البد مف العمؿ النماعى    َ َِل ـَل ُْ ِم ـَ  اْْ ولػـ يقػؿ أنػا    (3) َوَقلَل هَلُاِّنَل  َل

.. اهلل يريػػػد أف نكػػػوف أمػػػ  ضػػػمف نماعػػػ  المسػػػمميف فونػػػا مسػػػمـ (4)مسػػػمـ 
بالمسمميف .. فالعضو خارج النسد ال ليم  لو .. وليمتو فػى النسػد تتنسػد 

 فى ليم  النسد كمو .

 اع  أخيرًا .. ميما يكػف لديػػؾ مػف الفصاحػػ  والبيػاف .. النماع  أواًل .. النم
ال تستطي  السير بمفردؾ ميما كاف ذكػاؤؾ أو عبقريتػؾ .. أنظػر إلػى إبمػيس 

                                           

 .    . ٚا ي   -سورة الحير  (ٔ

 .    ٜ٘ا ي   -سورة النساي  (ٕ

 .    ٖٖا ي   -سورة فصمت  (ٖ

 ردًا عمػى مػف يػزعـ أف مف روائ  ا دل  عمى حتمي  العمؿ النماعى خاص  فى الدعوة إلػى اهلل (ٗ
 .  العمؿ النماعى حزبي 
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تػرؾ السػنود مػ  نماعػ  المالئكػ  .. كانػت  –عميو لعن  اهلل إلى يػوـ الػديف 
 . النتين  الطرد مف رحم  اهلل  

   فييػا .. يػؤدى ونودىػا إلػى أزمػ  فػى السيارة مفكك  .. لطػ   يػار ال فائػدة
المواصالت .. إال عنػد تمػاـ تنميػ  ا نػزاي .. تصػب  أداة نافعػ  تسػاعد فػى 

 حؿ ا زم  .. وكذلؾ أم  اإلسالـ .. عندما تتفكؾ .. وعندما تتحد .. !

  حينما نعرؼ أف اهلل  ينػزؿ كػؿ ليمػ  إلػى السػماي الػدنيا ويقػوؿ .. ىػؿ مػف
ف تائػب فػوتوب عميػو .. ىػؿ مػف كػذا .. ىػؿ مػف مست فر فو فر لو .. ىػؿ مػ

 .   كذا ..؟ عممنا الحقيقى بيذا الحديث يعنى ليامنا الميؿ هلل  

  تقديـ أمػر اهلل  : معنى العبودي  عمػى كػؿ أمػر .. وكػذلؾ طاعػ  اهلل 
 عمى كؿ محب  . عمى كؿ طاع  .. ومحب  اهلل  

  ا بدي  فميمـز عتب  العبودي   لاؿ ابف تيمي  ل رحمو اهلل ( : مف أراد السعادة
. 

 . ال تحقرف ص يرة .. إف النباؿ مف الحصى 

  .. نظػر إلػى لصػ  الصػحابى عبػد االحرك  خيػر مػف نميػ  القربػات وا عمػاؿ
اهلل بػػف رواحػػو فػػى  ػػزوة مؤتػػ  .. حينمػػا تخمػػؼ عػػف ال ػػزوة حتػػى يصػػمى 

عػًا مػا " لو أنفقت ما فػى ا رض نمي فقاؿ لو النبى   النمع  م  النبى 
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. فالحركػػػ  فػػػى ىػػػذا السػػػبيؿ (1)أدركػػػت  ػػػدوتيـ " ل رواه أحمػػػد والػػػدارمى ( 
 .   مقدم  عمى نمي  القربات وا عماؿ حتى الصالة م  النبى 

 الخػروج فػى سػبيؿ اهلل إعػداد وتييئػ  حتػى نػدرؾ فػى : اإلعداد والتهوئة

.. كمثػػػؿ الطالػػػب يػػػدرس ابتػػػدائى ، إعػػػدادى ،  النيايػػػ  حيػػػاة المصػػػطفى 
نوى .. ثـ يدخؿ كمي  الطب م  أف االبتػدائى واإلعػدادى والثػانوى ال عاللػ  ثا

 ليا بالطب .. لكنيا اإلعداد والتييئ  فقط .

  نظػر خبيػب حينمػا نفػذ اخيػر ا عمػاؿ ..  : التضحوة من أجل الدين

 الرم  فى نسده ننده يقوؿ كالـ الواثؽ مف ربو .. فزت ورب الكعب .

   اليػالؾ فػى الكبػر .. فقػد أىمػؾ اهلل فرعػوف ولػاروف النناة فى العبوديػ  .. و
 وىاماف والنمرود .

   الكػػػالـ فػػػى الػػػدعوة يكػػػوف عمػػػى لػػػدر حنمنػػػا .. فالصػػػحاب  عنػػػدما نيػػػروا
 بالدعوة وىـ لم  ُضربوا .. وأوذوا .

  : ناي رنؿ لمييه إنعاـ رحمو اهلل .. لائاًل لػو .. إف زونتػى الطعام وأثره

. فمػػا السػػبب ..؟! لػػاؿ اليػػيه : أنظػػر مػػف أى وأوالدى  يػػر لػػابميف لمػػديف .

                                           

 .  ٘ٗٗ/  ٔ - باب اإلنكار عمى مف أخر الخروج فى سبيؿ اهلل  –انظر حياة الصحاب   (ٔ
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يا تطعميـ ..! لاؿ الرنػؿ : كيػؼ..؟! لػاؿ اليػيه : النسػـ الػذى نبػت مػف 
 حراـ يرفض الحؽ .. والنسـ الذى نبت مف حالؿ يننذب إلى الحؽ .

   تعمـ الػديف بالنيػد .. فالقطػ  تعمػـ أوالدىػا بػالقفز .. والعصػفور يعمػـ أوالده
 ب ير ذلؾ . بالطيراف .. وال ينوز

  . خفايا القموب ال يعمميا إال عالـ ال يوب .. فنحف دعاة ال لضاة 

   ملاذا خلق اهلل !النار ..؟ 

النػار حتػى يحػب النػاس الننػ  ، كمػا أنػو بسػبب  خمػؽ اهلل  : لاؿ العممػاي
 عقػابًا  ىػػؿ معصػيتو ..  فقد نعميا اهلل  … الظمم  يحب الناس النور 

َاـََ ل  َ  زَل َ َوَإْدبم َِل َا ََْ ل َال  .  (1) َغ ل  َوَ َْ ل  وََكلام

  إعػػط الصػػدل  .. فونػػت المحتػػاج لمفقيػػر .. كاحتيانػػؾ لممسػػند .. فالمسػػند
 محؿ العبادة والصالة .. وكذلؾ الفقير محؿ الصدل  .

 ؟!!أتعقؿ.. نقص الدنيا..   -عند اهلل  –عالم  لبوؿ الداعي    : يقولون.. 

 الونو ، كؼ ا ذى ، بذؿ المعروؼ .. فالذى ال حسف الخمؽ .. يعنى طالل  
 يكـر أصحابو يوتى عنده سوي الخمؽ .

   التنفيذ الفورى  وامر اهلل   يقوى اإليماف فى القموب .. ولكف عدـ
 التنفيذ ينعؿ فى القمب القساوة .. والبالدة .

                                           

 .  ٜٓا ي   –سورة ا نبياي  (ٔ
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    استخداـ اليىي فى  ير موضعو إىان  .. فال يص  لمطبيب أف يبي
 .. ولديمًا لالوا .. وض  اليىي فى  ير محمو ظمـ . الفاكي 

  . ال رىباني  فى اإلسالـ وكذلؾ ال حيواني  فى اإلسالـ 

   ُيمدح اهلل . وحده فى كؿ منمس .. وليس الييوخ 

   اهلل . نعؿ نيد الديف إللام  الديف لبؿ ونود الديف 

  دح الذى إذا رأيت النماؿ فى يا فال تني ؿ بمدحو .. ولكف اني ؿ بم
.. فنماؿ المرأة يذىب بعد فترة .. وكذلؾ كؿ نماؿ ..  نممو .. اهلل 

 . ويبقى نماؿ اهلل 

   لاؿ عبد اهلل بف عمر  ال ينسى اإلنساف أنو ضيؼ مرتحؿ وأف ما :
 عنده عيدة منتقم  .

 . الدعوة مثؿ المطر .. بمنرد نزوؿ المطر .. تخرج نمي  البذور 

  محتانيف .. وال أ تر بنفسى .. فقد لاؿ اهلل  ندعوا إلى اهلل ونحف ال   

  َ ل  َوَقلَل هَلُاِّنَل  َل َْ َصلْلَل َِل ُْ  َدَبل هَلََل اُْْهَل َوَب
َْب  اَل َُ م قـَ َوَ ْ  َأْح

َِل َ  َل ُْ ِم ولـ يقؿ دعا إلى اهلل وا تر بنفسو .. ولكف وعمؿ صالحًا   (1) اْْ

  .ولاؿ إننى مف المسمميف 

                                           

   . ٖٖا ي   –سورة فصمت   (ٔ
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 نخرج فى سبيؿ اهلل   حتى نتعمـ عمؿ الدعوة وليس كالـ الدعوة .. لذا لد
تقابؿ مف يطردؾ .. ومف ييتمؾ .. وأنت مستمر بنفس الثق  واالنتياد .. 

تحصيؿ  أو نم  معمومات .. ولكف المقصود فميس المقصود تحصيؿ العمـ
 النور ل نور الوحى ( .

  سيدنا إبراىيـ  بعد أف بنى الكعب  الميرف ..ماذا لاؿ..؟  ْْ َ وـَُ ل تـََقُ 
ُ ل  فقد تعب حتى يقبمو اهلل ويقبؿ منو .  (1) َل

 . الديف عقؿ الدنيا 

  . عدادؾ لمدعوة  مقصود الخدم  .. خدم  الديف عف طريؽ الخدم  .. وا 

   لراية القرآف دوف تدبر ننوف .. فما بالنا بامرأة يقولوف ليا ابنؾ مات وىى
لرأ آيات الوعد والوعيد فى القرآف  تضحؾ .. فيى إذف مننون  .. وكذلؾ مف

 وىو يضحؾ .. وال يتوثر .

 .. الدعاي ال يستناب حتى يستنيب العبد  َا ِبَل َا  َل َوْْ ـمْؤ َل م َِل  م َم ُْ  َْْ   فـَ

(2). 

   ال حوؿ وال لوة إال باهلل العمى العظيـ .. كنز مف كنوز النن  انظر  إلى
عميكـ  فقاؿ لو الرسوؿ حينما أسر ابنيما مالؾ  سيدنا عوؼ بف مالؾ 

                                           

 ٕٚٔا ي   –سورة البقرة  (ٔ

 . ٙٛٔا ي    -سورة البقرة  (ٕ
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بقوؿ ال حوؿ وال لوة إال باهلل العمى العظيـ ، فحينما لزما عمى لوليا .. ماذا 
..  حدث البنيما ا سير .. بناي عمى تونييات مف سيدنا رسوؿ اهلل 

 فكت ليوده .. ورن  إلى أىمو .

  ب  بو كؿ الناس مثؿ القمـ .. والقمـ ال يكتب بنفسو بؿ البد مف حممو والكتا
 .. وكذلؾ كؿ المخمولات اهلل يفعؿ بيـ .

  اهلل  لدر النوع .. حتى اإلنساف يتعامؿ م  الطعاـ .. فيرى لدرة اهلل 

  م َ َا  َلْ   َلْنقَلهَل َوهَلَْْ هَل       اَْ رم ْم َا ََل َ َ لكَل َلَ ل وَكم يعنى ..   (1) َفلْ رم

ْْ َـْ  م َل  لاؿ تعالى  وأنت مايى فى الدنيا ل خمى بالؾ .. إف فيو موت ( .. فـَ
قلل  ِ  َِ َقْقَ ل اَلْ َ   َِ َُ َص لل  ِ ُثمُ  ل َِ َ ل اْْ لنم هَلََل َمَزل َلهَل  ِ أَاُل َصَ  ـْ َُ ْا اإلَل
َال  َوََنْ   ِ َوَحَدائَلَ  غمْْ ل  ِ  َ ل فَل َ ل َح لل  ِ َوبَلَ  ل  َوَقْر ل  ِ َوَنإـْمم فَأَاـَْ مـْ

َُ َل اُْصلُاام.. َوَفلكَلَ ا  َوأَولل  ِ َ َملبل   ًْ ِ َفإَلَاا َلل ًْ َولَاـَْزل َلكم ا يات  َْكم

  (2)   حتى يعرؼ اإلنساف ؟فما عالل  الطعاـ باليوـ ا خر يوـ القيام ..
 فى الحياة . أف الطعاـ ليس مقصد ولكف المقصد ىو أمر اهلل  

  نيود الدنيا مقصػدىا أف يتحػرؾ اإلنسػاف ويتحصػؿ عمػى المكتػوب .. فػالنف 

ــْ   لػػيس بػػالمكتوب ولكػػف بنسػػب  المفػػروض أى الػػديف  ل   َل َْ َصــلْلَل ــ َِل َ ــْ  َب
                                           

 .   ٘ٔا ي   -. سورة الممؾ  ٘ٔا ي   -ممؾ سورة ال (ٔ

 .   ٘ٔا ي   -سورة الممؾ  (ٕ
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ِ  فـََْ مْ  َل َـُ ـــهم َحَ ـــلَ  مَ  َ ـــا   َأْو أماـْ َـــر اََكـــ َ  ـــْؤ َل ََ  م ـــ ـــَع    (1) ، َوْم ـــ َل اتـَُ  َِ َف
َْ َوب َإْرــَقر ِ َوَ ــْ  َأْبــَ َ  َبــْ  اَلْكــ َل  فَــإَلُن َْــهم َ زَل َرــا   ــ ــَداَ  فَــ  َإرَل  ْم

 .  (2) َضْ كل  

 : لػالػوا  

: اطمب لمبؾ فى ثالث مواطف .. عنػد سػماع القػرآف ،   لاؿ ابف مسعود_ 
وفػػى منػػالس الػػذكر ، وفػػى أولػػات الخمػػوة . فػػإف لػػـ تنػػده فػػى ىػػذه المػػواطف 

 أف يمف عميؾ بقمب فإنو ال لمب لؾ .  فسؿ اهلل 
.. فػػى الصػػالة ، : تفقػػد الحػػالوة فػػى ثالثػػ  أيػػياي  ولػػاؿ الحسػػف البصػػرى_    

ال فػاعمـ أف بابػؾ م مػؽ  الذكر ، لراية القرآف . فإف وندت ذلؾ فامض وأبيػر وا 
 فعال  فتحو . 

: إذا لـ تنػد لمعمػؿ حػالوة فػى لمبػؾ وانيػراحًا فػى صػدرؾ  ولاؿ ابف تيمي _    
 فاتيمو فإف الرب يكور . 

 لماذا خمؽ اهلل  ُسئؿ الييه اليعراوى .. ودىـ اليػياطيف ومػا فائػدة ونػ
! فقػػاؿ : إنػػو إذا لػػـ يونػػد مػػا ييينػػؾ عمػػى المعصػػي  تصػػب  الطاعػػ  أمػػرًا        ..؟

اعتياديا .. لكف عظم  الطاع  فػى أف واحػد ي ريػؾ بػوف تعصػى فتقػوؿ لػو ال 
 .. فونود اليياطيف .. استبقاي لحرارة التكميؼ . 

                                           

 . ٜٚا ي   -سورة النحؿ  (ٔ

 . ٕٗٔ،  ٖٕٔا يتاف  -سورة طو  (ٕ
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ضيم  اإلماـ وسولو فتى بعد عقد لرانو لائاًل .. عظنى يا إماـ وأونز .. لاؿ ف   
   .محمد متولى اليعراوى رحمو اهلل .. انعموا سر خالفكـ تحت لحافكـ

 إف الذنوب ت ير النعـ وتبدؿ الِقسـ . ورد فى ا ثر .. 

 . ض البصر يقوى البصيرة  

   مف نفس الخزين  التى يصرؼ منيا فرعوف ليقتؿ موسػى  يصػرؼ منيػا

فَـإَلَاا   امتثمت ا مر وتربيتو  نيا  أنر أـ موسى مقابؿ إرضاع موسى 
  ً ْع َل َبَْْ هَل فََأْْقَل هَل ََل اَْْ   .  (1)  اَل

 القمب بيف نالؿ اهلل  يقوؿ ابف القيـ رحمو اهلل :  ونمالػو .. فػإذا لحػظ
ذا لحظ القمب نماؿ اهلل   أحبو وايتاؽ  القمب نالؿ اهلل ىابو وعظمو .. وا 

 إليو .. والقمب بيف الييئيف يرث الورع .

  لمف عرؼ اهلل ثـ عامؿ   يػره ، مػا أخسػر صػفقتو ! ومػا أعظػـ حسػرتوتبًا!    
ذا سخر اإللو أناسًا       لسعيد فإنيـ ىـ السعداي            وا 

 
 
 

                                           

 .   ٛٚا ي   -سورة الح   (ٔ
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  لاؿ تعالى   ـ  وَـلهَل ََل اْ ُـل َل َ ا  ََيْرَل َم َوَلَزْْ َـل َْـهم اـم َ ل َأَوَ ْ  َكلَن َ ْ مل  فََأْح َـ ـْ
ـ َِ ْمهم ََل اَْ ْم ْ  َ  ـَ َِ َ ـلَك َـل َلَج  َل ـْ فالػذى لػيس لػو نػور مػف   (1)ل َل َْـْ َس ِبَل

 مثؿ السيارة التى تسير بال فانوس إضاية .. تق  فى الحوادث . اهلل 

  القرآف نزؿ لياًل  ََْـَا  مَ ل ََكـا َم ََل َْ ـْ ولػذلؾ لػو لػذة بالميػؿ ..   (2) هَلاـل أَاـَْزْْ َـل

 وال يفيـ إال بالميؿ .. أيد وطئًا فى القمب .

  .. الحرماف مػف الفيػـ عقوبػ  مػف اهلل تعػالى   َاُْـبَلإ َ َأَأْصـ َلفم َبـْ  اإَـل َل
 .   (3)إـََمَك ُـ موَن ََل اَلْ  َل وَلَ ْ َل اْلَْ   

  !س : ما ىى أسباب سمب اإليماف عند الموت ل سوي الخاتم  (..؟ 
 ترؾ يكر نعم  اإليماف .  -ٕ   ظمـ العباد .. -ٔج : 

 لخاتم  أيضًا والعياذ باهلل : ومف أسباب سوي ا 

 ( يرب الخمر . ٕل ( التياوف بالصالة . ٔل
 ( أذى المسمميف .ٗل ( عقوؽ الوالديف . ٖل

  !س : كيؼ يت مب الحؽ عمى الباطؿ ؟ 

 .   ( ننتيد يوميًا فى نيد الرسوؿ ٔج: ل

                                           

 .  ٕٕٔا ي   -سورة ا نعاـ  (ٔ

 . ٖا ي   -رة الدخاف سو  (ٕ

 . ٙٗٔا ي   -سورة ا عراؼ  (ٖ
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    ( ننتنب الذنوب . ٕل    
 (  ض البصر . ٖل    
 محاـر كثيرًا . ( ننتنب النموس م  الٗل    
 ( عدـ مخالط  المتكبريف إال لمضرورة . ٘ل    

 !س : كيؼ نحافظ عمى اإليماف المكتسب داخؿ المسند ..؟ 

.. كاف ال ُيرى إال  اديًا أو رائحػًا ، دائػـ الفكػرة ،  ج : البد مف نيد الرسوؿ 
تفمحػوا  متواصؿ ا حزاف ، ليس لو راح  ، يقوؿ أييػا النػاس لولػوا ال إلػو إال اهلل

  .. 

 !س : ما ىو مقصد اإلنساف ..؟ 

 ج : ىو اليىي الذى ال يممو . 

  !س : كيؼ توتى المعرف  باهلل ..؟ 

ج : حتى أتعرؼ عمػى يػخص .. البػد مػف منالسػتو .. وهلل المثػؿ ا عمػى البػد 
 بالذكر فى الخموة ل أنا نميس مف ذكرنى ( .  مف المنالس  م  اهلل 

 يقوؿ .. حمػـ اهلل   سيدنا عمى كـر اهلل ونيو   نعػؿ النػاس ي تػروف  إَـل
لنم َ ل َغُ َك وَلَ و َز اَْْك َلميَل  َُ ْا  ولكف أخذه أليـ يديد..  (1) أَإـََ ل اإلَل

                                           

 . ٙا ي   -اإلنفطار سورة  (ٔ
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  ليس مقصود العمـ .. نم  المعمومات فقط .. ولكنو ت ييػر القمػوب .. إبمػيس
 . كاف لديو العمـ ولكف ما ت ير لمبو .. فطرد مف رحم  اهلل  

  يعال  القموب ل نيد العالج ( . لخروج فى سبيؿ اهللا .. 

 يعال  القموب ل نيد الولاي  ( .  العمؿ المقامى .. 

 ل باليـ والحزف والعاطف  فى القمب (دعوة عمؿ لمبى تنتير بدوف المسافال 

   لو دخمت النناس  البئر .. ال يتطير ولو وضعنا فيػو مػاي كثيػر حتػى تخػرج
 القمب والنناس  التى فيو ىى ىوى القمب . النناس  .. فالبئر ىو

  .  الدنيا لدر مقدر واإليماف واليداي  بقدر النيد والتضحي 

  . الدنيا مقدر والديف مقرر 

   . الدنيا مثؿ الماي المال  كمما يربت منو ازددت عطيًا 

  . الزىد : خروج ليم  ا يياي مف القمب 

 . الزىد : عمى لدر الترؾ 

  ب الحراس  ، يناـ أماـ باب المنزؿ ، فيو خارج المنػزؿ ينفػ  الدنيا : مثؿ كم
.. ولكػػف إذا دخػػؿ المنػػزؿ .. ننػػس كػػؿ ا وانػػى .. كػػذلؾ الػػدنيا خػػارج القمػػب 

 تنف  .. ولو دخمت القمب تننسو .

  وند فى زمف بنى أمي  كيس مختوـ عميو ففتحوه فوندوا فيو حبػ  لمػ  مثػؿ
ىػػذا فػػى زمػػف العػػدؿ زمػػف أميػػر النػػواة وونػػدوا ورلػػ  مكتػػوب فييػػا .. كػػاف 

 المؤمنيف عمر بف الخطاب .
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  لاؿ اإلماـ أبو حنيف  رحمو اهلل : مػا ناليػت أحػدًا فػى مسػول  إال وتمنيػت أف
 يظير اهلل الحؽ عمى لسانو .

   اعػػدؿ فيمػػا وليػػت .. وايػػكر اهلل عمػػى مػػا أوليػػت .. يمػػدؾ الخػػالؽ وتػػودؾ
 الخالئؽ .

  :  إف مف اليعر لحكم 

 فعامميـ بفعؿ مستػػػطػاب              وـ  ريٍب   ػى لإذا ما كنت ف
 البػػػ ريب الدار تنبح  الك           وال تحزف إذا فاىو بفحػش 

 : ولديمًا لالوا 

 ذلت لديو وحركػت أذنػابػيػا       حتى الكالب إذا رأت ذا ثروة 
ذا رأت فقػيػػرًا معدمػًا   رت أنيابياػػىرعت إليو وكي           وا 

 لوا :لا  

 الننػػػػػوـ فػػال تقنػػػ  دوف   إذا  امػرت فػى أمٍر مػػروـ 
 ـػػػيػـ الموت فى أمٍر عظػػكطع          فطعـ الموت فى أمٍر حقيٍر 

 ما تيتيى ..؟! فقاؿ : ننى النخؿ وننى النحؿ .  ليؿ لرنؿ : 

 فقيؿ لو : أييما أحب إليؾ ..؟    
 لاؿ : أيفاىما وأنقاىما .    

 س لعن  اهلل : ثالث مف كف فيو أدركت حانتى منو لاؿ إبمي:   

 مف استكثر عممو . (ٔ
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 ونسى ذنبو .   (ٕ

 وُأعنب برأيو .  (ٖ

  : أرب  كممات مف أرب  كتب 

 مف التوراة : مف لن  يب  .  (ٔ

 مف اإلننيؿ : مف اعتزؿ ننا . (ٕ

 مف الزبور : مف سكت سمـ . (ٖ

ـدَل َ   مف القرآف :  (ٗ ْم ًْ وَللُْْـهَل فـََقـْد  ـ ٍَ  َوَ ـْ  إـَْزَمصَل ــَ ا ًَ  هَلََل صَل ـَمقَل  ُْ    م

(1). 

  ليػػؿ  بػػى حػػاـز :  مػػت ا سػػعار .. ! لػػاؿ : مػػا ييمكػػـ مػػف ذلػػؾ ..! الػػذى
 يرزلنا فى الرخص ، ىو الذى يرزلنا فى ال الي .

   وليػػؿ لبيمػػوؿ المننػػوف : لػػد  ػػال السػػعر فػػادع اهلل . فقػػاؿ : مػػا أبػػالى ولػػو
مرنػػا ، وعميػػو أف يرزلنػػا كمػػا الحبػػ  بػػدينار .. إف هلل عمينػػا أف نعبػػده كمػػا أ

 . (2)وعدنا 

  . وليؿ لعمر بف الخطاب : لؿ  ال  السعر . فقاؿ : اتركوه حتى ترخصوه 

    حكمايلاؿ أحد ال   : 

 ال ا مر أمرى وال التدبير تدبيرى
                                           

 . ٔٓٔا ي   -( سورة آؿ عمراف  (ٔ

 .  ٕٚٗ/  ٘ –تاريه اإلسالـ لمذىبى  (ٕ
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 وال اليئوف التى تنرى بتقديرى
 لى خالٌؽ رازٌؽ ماياي يفعػػػؿ بػػى
 أحاط بى عممو مف لبؿ تصويػػرى

  نػػػؿ معمػػػر تنػػػاوز مائػػػ  وعيػػػروف عامػػػًا ومػػػازاؿ لويػػػًا فيػػػو الحيويػػػ  سػػػئؿ ر
 والنياط .. ما سر يبابؾ ىذا ..؟! لاؿ : سر لوتى فى ثالث : 

 .ال أحمؿ ىمنًا ل د .. ل إال ىـن اإلسالـ (  (ٔ

 ال أحمؿ ب ضًا  حد .  (ٕ

 ال أحمؿ لنفسى نكدًا .  (ٖ

   نيػد   الػػديف " الرنولػ  ُتكتسػب كمػػا ُتكتسػب أى حرفػ  .. وميػػداف الرنولػ "

ًْ  لػػاؿ تعػػالى  ــ ـْ م َِل ـــهَل َف ــدموا اُْْــَه َبَْْ  َْ َا َ ــل َبل ــْؤ َل َلَ   َلَلـــلِل َصــَدقم ِم ــَ  اْْ  َل
َا   تـَْ ـدَلإ    ًْ َ ـْ  إـَْ َم َلـ م َوَ ـل وَـُدْم ـ ـْ م  ولػاؿ اهلل   (1)َ ْ  َقَرـر َاْ َـهم َو َل

 ْا ًَ ََن أَاـَْز ََُلفم َ  اُْبَلإَ   ل َقلَل َ لم نَل  َل َِ  .   (2)ُْهم َبَْ  َل

  المحبػػوس مػػف ُحػػِبَس لمبػػو عػػف ربػػو ..  -رحمػػو اهلل  -لػػاؿ ابػػف تيميػػو ..
 والموسور مف أسره ىواه .

                                           

 .   ٖٕا ي   -سورة ا حزاب  (ٔ

 . ٖٕا ي   -سورة المائدة  (ٕ
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  .. مػػف كػػالـ النولػػ  : اهلل خمقنػػا مػػف العػػدـ .. ولػػدر لنػػا الػػرزؽ .. وا نػػؿ
وكتػػب عمينػػا الحيػػاة والمػػوت .. ومػػا بػػيف الحيػػاة والمػػوت مطمػػوب منػػا   .. 

 . .. دعوة الناس إلى اهلل  .. عبادة اهلل    معرف  اهلل

   .. كالـ الدعوة واحػد : ولمػا يضػي  الػديف ال ن يػر الكػالـ ..ولكػف نظػؿ نػردد
الػػديف .. الػػديف .. مثػػؿ الرنػػؿ الػػذى فقػػد ابنػػو وكػػاف يسػػمى إبػػراىيـ .. يظػػؿ 
يقػػوؿ إبػػراىيـ .. إبػػراىيـ .. ولػػذلؾ نػػتكمـ عػػف الػػديف كػػالـ واحػػد  ف المفقػػود 

ًم وَ َل ــــهَل   ا واحػػػػد .. حتػػػػى المػػػػوت . لػػػػاؿ اهلل  يػػػػ َْل  ــــَ ا َــــل هَلوـْ َوَوُصــــر َِل
 ًْ ــــمم َتمُ  هَلب َوأَاـْ ــــ  ََتمــــ إَ  َف ــــد  ًم اْ ــــ ُ هَلُن اُْْــــَه اْصــــَطَعر َْكم َــــل وَــــِّنَل ــــَهم إ َوإـَْزقم

َنَ  ِم َل ُْ .وكذلؾ نند صػاحب كػؿ بضػاع  .. يظػؿ يػردد نفػس النػداي   (1)  م

 وال ي يره .

 لبنػػاي .. نظػؿ نبنػػى ونقػوؿ .. أعطنػى طػػوب .. أعطنػى مونػػو .. الػديف مثػؿ ا

َا  الكػػالـ يخػػدـ المقصػػد ولػػذا لػػاؿ الحػػؽ  ا مػػ   .. ا يػػ   وقــْ ابِْــ

ذا احتانت يا يخدـ المقصد تتكمـ .   تعمؿ وا 

  : ال تتيافػت عمػى المئػيـ .. فتػتيـ فػى مرويتػؾ ، ال تتيافػت عمػى لديمًا لالوا
 ال تتيافت عمى الناىؿ .. فتتيػـ فى فطنتػؾ. ال نى .. فتتيـ فػى عفتؾ ،

  :  المراتب ثالث 

                                           

 ..   ٕٖٔا ي   -سورة البقرة  (ٔ
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 .. الميـ إنى أيكو إليؾ ضعؼ لوتى   .. أف تيكو نفسؾ إلى اهلل أعالىا    
 .  .. أف تيكو الناس إلى اهلل  أوسطيا   
 إلى خمقو ..  .. أف تيكو اهلل  أخسيا   

 لػدنيا وىػى حقيػرة ال ضياع الولت أخطر مف الموت .. فالموت يقط  صمتؾ با
ننػاح بعوضػ  .. ولكػف ضػياع الولػت يقطػ  صػمتؾ بػاهلل  تساوى عند اهلل 

   . 

 . كما أف الباطؿ عالمى فينب أف يكوف الحؽ عالميًا 

  الباطػػػؿ فػػػى العػػػالـ كػػػالعنكبوت   َُ ـــْ  دمونَل اُْْـــهَل َأْوَلَ ـــل ْم اُْـــبَلإَ  اَُّتَـــبموا  َل َ  َـــ
َْل اَْْزْ َك مــَ َل اَُّتَــَب ْ  َِ َــ َْ   َك ــَ  اْْ ـم مــَ َل َْ َـْ ــ م اَْْزْ َك مــَ َل َْــ وـَْ مــل  َوهَلُن َأْوَْ

َنَ  ِم َا إـَْزَْ  .  (1)َكلام

 . اهلل ال يزيؿ الباطؿ إال بالحؽ 

 . اهلل يزيؿ الباطؿ مف أنؿ أف يقر عيوف أىؿ الحؽ 

   اهلل أذؿ فرعوف عندما ظير الحؽ عند موسى  . 

  اهلل  يد إبراىيـ أذؿ النمرود عندما ظير الحؽ عمى   . 

                                           

 . ٔٗا ي   -سورة العنكبوت  (ٔ
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  ما ننتيد إلزال  الباطػؿ إال بإينػاد الحػؽ .. واهلل  . عميػو أف يزيػؿ الباطػؿ

 ل َْ َُا ــ َُ ًْ َف ًْ وَلــَبْا َل َل ــ ًْ َ وـَ م َوَ ــل َ َ ْ ــَ  هَلْا َ َ ْ ــَ    (1)  ، َفَدْ ــَدَم َبَْــْ  َل
 .    (2) َوَْكَلُ  اَُْْه َ َ ر

  فػى الن رافيػا أو التػاريه  أو العربػى الديف مني  .. مثؿ الطالػب ال يقػوؿ أنػا
لػػد نػػاي بالػػديف الكامػػؿ  .. ولكػػف يقػػوؿ أنػػا فػػى الثانويػػ  العامػػ  .. والنبػػى 

ولػػيس بػػا مر الواحػػد .. وكػػذلؾ العضػػو إذا فسػػد .. فسػػد النسػػـ كمػػو .. مثػػؿ 
الذى تونعو رنمو .. يونعو نسمو كمو ويقوؿ أنا مريض ولذلؾ فسػاد ا مػر 

.. أينقص الديف وأنػا  لذلؾ يقوؿ سيدنا     أبو بكر يعنى فساد الديف .. و 
 حى .

  . السفر ُيسفر عف أخالؽ الرناؿ .. والخدم  ُتسفر عف معادف الرناؿ 

   توب  آدـ ، تضػحي  إبػراىيـ  مقاصد الح ..  استسػالـ إسػماعيؿ ، 
 ، الدعوة إلى اهلل لترسيه العقيدة ، والتعرؼ عمى أحواؿ العالـ . 

  فى سبيؿ اهلل مقصد الخروج   : 

 : إيناد الفكر بوننا مسئوليف عف الدعوة ليذا الديف .. اإليناد    
 كيؼ ُنعد أنفسنا و يرنا عمى المسئولي  . اإلعداد :   

                                           

    .   ٗٔا ي   -سورة اليمس  (ٔ

 . ٚٔا ي    -نفاؿ سورة ا   (ٕ
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  والخروج لمتربي  .. كالػذى يػزرع البػد لػو أواًل أف يميػد ويطيػر .. فالػدنيا دار
 النيد .. القبر دار الموت .. ا خرة دار الراح  .

   .. ا مواؿ تُنفؽ فى الدنيا عمى كؿ يا حتى تبريػد اليػواي .. فػويف حػؽ اهلل
وأيف حؽ القبر .. وأيف حؽ الميزاف .. وأيف حؽ الصراط .. وأيػف حػؽ الننػ  

 .. وأيف حؽ اليروب مف النار .

 . إف الطيور إذا أصبحت ذكرت ربيا وسولت رزليا 

 ر يعطى الكبر .الذكر بدوف عمـ يعطى الضالل  .. والعمـ بدوف ذك 

   عالم  اإلخالص .. أف ال يتػوثر بالػذـ أو المػدح .. فػاإلخالص تػوأـ اإليمػاف
 .. كمما ازداد اإليماف .. ازداد اإلخالص .. والعكس ..

  . الخروج فى سبيؿ اهلل .. بيئ  تسد مناب  الير عف القمب 

    تصرفات البير كايف  عف فاعمي  اهلل در ا زلي  منذ القدـ .. ل الق
: " إف اهلل كتب مقادير الخالئؽ لبؿ أف  المكتوب ( . لاؿ رسوؿ اهلل 

 .(1)يخمؽ السماوات وا رض بخمسيف ألؼ سن  " رواه مسمـ  

 !س : كيؼ تتحصؿ عمى نور القرآف .. ؟ 

 .  ج : بالدعوة إلى اهلل 

  س : كيؼ نستقيـ فى الدعوة إلى اهلل !؟.. 

                                           

 . ٖٓ/ٔ -باب اإليماف بالقدر   -ميكاة المصابي   (ٔ
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 ..   ج : أف نص ر أنفسنا ونكوف طالبيف

 !س : ماذا تعنى كمم  تضحي  ..؟ 

ج : تعنى كممػ  تضػحي  .. المناىػدة .. وىػى كممػ  تػزف بميػزاف الػذىب .. كػؿ 
 حرؼ يدؿ دالل  عميق  عمى معنى عظيـ .. 

 : تضحي  الماؿ .  الميـ
 : تضحي  النسـ .  النيـ
 : تضحي  ا ولات . ا لؼ
 ىنرة المكاف والمعاصى .  الياي :
 ستمرة . دعوة م الداؿ :
 .   تنزؿ اليداي  بإذف اهلل  الياي :

 !س : كيؼ نحافظ عمى المستوى اإليمانى ..؟ 

ج : البػػد مػػف المحافظػػ  عمػػى بيئػػ  اإليمػػاف وأف تعمػػؿ لػػؾ بيئػػ  إيمانيػػ  فػػى كػػؿ 
مكػػاف وصػػحب  اإليمػػاف فػػى المسػػند باالعتكػػاؼ والصػػالة والتوبػػ  واالسػػت فار ، 

 دة . والدعاي .. وترؾ نمي  البيئات الفاس

 !س : ما الذى ينير القمب ..؟ 

 ج : ينير القمب عدة أيياي منيا : 
 ( صاحب صال  . ٕل   ( بطف نائ  .ٔل    
 ( لصر ا مؿ . ٗل       ( حفظ الذنب القديـ . ٖل    
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 !س : ما الذى يساعد عمى اإلخالص ..؟ 

 ج : يساعد عمى اإلخالص ا يياي ا تي  : 
 خم  لميص العنب . (ٔ

 ف الذنوب .عدـ نسيا (ٕ

 عدـ ذـ النفس أماـ الناس  ف ذـ النفس أماـ الناس مدح . (ٖ

 محاسب  النفس .   (ٗ

  ُسئؿ ذا النوف المصرى .. متى يعرؼ الرنؿ أنو مف الخواص ..     ل صفوة
 اهلل ( .. ؟!

 لاؿ : بورب  أيياي :     
 إذا ترؾ الراح  . (ٔ

 وأعطى مف المونود . (ٕ

 وأونب سقوط المنزل  .  (ٖ

 ه المدح والذـ . ستوى عنداو   (ٗ

 س : ما ىى عالمات المرائى ..؟                  ! 

 :.. عالمات المرائى أرب   ج : لاؿ عمى بف أبى طالب  
 .يكسؿ إذا كاف وحده (ٔ

 وينيط إذا كاف م  الناس .  (ٕ

 يزيد العمؿ إذا أثنى عميو .  (ٖ
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 وُينقص إذا ُذـ بو .  (ٗ

  عف الحسف البصرى رحمو اهلل ف زاد ا خرة أنو لاؿ .. أرب  م:  

 الصـو صح  النفس . (ٔ

 الصدل  ستر بينو وبيف النار . (ٕ

 الصالة تقرب العبد إلى ربو . (ٖ

 الخطيئ  .  الدموع تمحو  (ٗ

 . الداعى مثؿ الكوبرى .. الكؿ يميى عميو وىو ال يميى عمى أحد 

  الداعى إلى اهلل  .. مثؿ التانر يبي  لكؿ النػاس ، ولكػف النػاس توخػذ منػو
 و .كؿ حسب احتيان

  الداعى .. ينظر لمناس مثؿ الننار لمخيب ، يتفكر فى كػؿ يػا فػى الخيػب
عمى أنو فيو المنفع  ل أى يحسف الظف بالناس ويتول  مػنيـ الخيػر ( .. وال 

 ينظر لو كالفراف .. يرى أف الخيب كمو يستحؽ  الحرؽ .

  !س : ما الفرؽ بيف الصف  والحاؿ ..؟ 

 فاإلنسػػاف الػػذى يصػػبر فػػى كػػؿ يػػا  ج : الصػػفات ال تت يػػر .. مثػػؿ الصػػبر ،
فيػػذه صػػف  ، ولكػػف الػػذى يخرنػػو أى يػػا عػػف يػػعوره فالصػػبر عنػػده حػػاؿ 
وليس صف  ..  ف الصف  ال تت ير مثؿ فالف طويػؿ .. فػالف لصػيرة .. ىػذه 

 صف  .

   أصؿ الطاع  هلل  : ثالث  أيياي 
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 وعالمتو ترؾ المحاـر .  الخوؼ :    
   فى الطاع  . وعالمتو الر ب الرناي  :    
 وعالمتو اليوؽ واإلناب  .  الحػب :   

  :  أصؿ المعصي 

 ظير فى إبميس حيث ُأمر بالسنود فاستكبر حتى صار ممعونًا .  الكبر :   
 حيث أكؿ مف الينرة .  : ظير فى آدـ  الحرص   
 ظير مف ابف آدـ حيث حسد أخيو فقتمو فدخؿ النار .   الحسد :   

 صي  ُعصى اهلل س : ما ىى أوؿ مع بيا فى ا رض والسماي..؟  ! 

 ج : أوؿ معصي  فى السماي وا رض ىى الحسد .. 
 .  ففى السماي حسد إبميس سيدنا آدـ 

 وفى ا رض حسد لابيؿ أخيو ىابيؿ فقتمو . 

   س : مف أوؿ مف مات مف خمؽ اهلل !؟.. 

 .   ج : إبميس ..  نو أوؿ مف عصى اهلل  

 الذى يمزؽ ا م  ..؟! س : ما ىو اليىي 

   :ج : الذى يمزؽ ا م  
 ( الننوى . ٕل    ( سوي الظف . ٔل
 ( ال يب  . ٗل    ( التنسس . ٖل
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  لػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب  ولػػد  –لزونتػػو عاتكػػ  بنػػت زيػػد بػػف عمػػرو نفيػػؿ
  سوأنؾ ..؟ – ضب عمييا 

 !  ؟.. فقالت لو : أتستطي  أف تصرفنى عف اإلسالـ بعد إذ ىدانى اهلل  
 لاؿ : ال .. لالت : فبـ تسوُينى ..إذف .. ؟!

    س : ما مقصد لراية حياة الصحاب ؟.. 

  .ج : الرنوع إلى ا صوؿ .. ولكى يخرج العنب مف القمب .. وتزويد اليمـ
ياؾ والدخوؿ بو عميو .. أى أف العقؿ بالتفكر فى  العقؿ مطيتؾ إلى الممؾ ، وا 

 .  هلل ولكف ال تنالش بعقمؾ أوامر اهلل وعظمتو يوصمؾ إلى ا لدرة اهلل 
.. وتمؾ ىى كالـ  أيياي : لوؿ النبى  ٖبػ  الديف انتير فى زمف النبى 

الدعوة ، لدـ النبى .. وتمؾ ىى حرك  الدعوة ، لمـ النبى .. وتمؾ ىى الرسائؿ 
 التى أرسميا لمموؾ ا رض .

   الحرك  مقدم  عمى البياف .. فقد لاؿ اهلل  دَلإ َـاَل َوَلـ َِ ـْ  أَْقَصــر اْْ َُ  َل ل
ْ َأـَل َ  ِم َا اْْ َْمَل اتُ َلزمـ َزر َقلَل إَل قـَ ُْ ِْ َإ فيسػعى إيػارة إلػى الحركػ    (1) َ لم

 .. ، واتبعوا المرسميف إيارة إلى كالـ الدعوة .. 

 .. مناف  الديف ونيد الديف 

 ( الييب  فى لموب الفنرة . ٕل  ( المحب  فى لموب البررة . ٔل

                                           

 .   ٕٓا ي   –سورة يس  (ٔ
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 ( الثق  فى الديف . ٗل   لسع  فى الرزؽ . ( اٖل

  .. أربع   رباي عمى ونو ا رض 

 ( مصحؼ ال ُيتمى فيو . ٕل   ( مسند ال يصمى فيو . ٔل
 ( عالـ ال يعمؿ بعممو . ٗل         ( لرآف فى نوؼ ظالـ . ٖل

  : ) الحكم  ضال  المؤمف أينما وندىا التقطيا ل فييا نمتقطيا معا 

 لحيػاةا َح فأٌ النناٌب اما أَسب. وعٌمى ِفرٌايَأ كنٌت أِسوؿ نفَسٌأ :  فْأ  رَفتٌأ .
 .  ! ؟

 :   ل رف اخؿ اٌب دالنو اوندٌت 
 لٌأ .الطِموٌح عالَسقٌؼ يَقوؿ : ا 
ـٌ..النافذه تَقوؿ : أنظٍػر لمعا   ل
 لي  ..الَساعو تَقوؿ : كْؿ دليق   ا
 ف تفعٌؿ ..أيٌا تَقوؿ : فِكر لبْؿ المر ا
ـَ يقَ ا    بوٌوؿ .. ب  أوالاوؿ : تلتقوي
 وؿ : أدفٌ  بقوه لمحَصوؿ عمٌى اليدؼ ..َب يقَ البا

 أَسند وصؿِّ و أدعَو مف خمقنأ . أنَسٌى ا رض لالت : ولـَ 
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  أف تعمؿ فى النعم  بما ُيرضى المنعـ .. لذا فػنحف ننتيػد .. حتػى اليكر ..

ْم  يكوف المطبوع متبوعًا ..  َِ َل اتـَُ َع  َْ َوب َإْرـَقرَف    (1) َداَ  َف  َإرَل

  . 

 . رب صديؽ أود مف يقيؽ 

  لاؿ : مػف اتسػعت معرفتػو   ليؿ لبعض الحكماي .. مف أسوأ الناس حااًل ..؟ !
 وضالت مقدرتو وبعدت ىمتو .

  . تصحي  الخطو أثناي الخطو مف أكبر الخطو 

  اس مػف الباطػؿ مناراة أىؿ الباطؿ م  عدـ فعؿ الباطػؿ .. ولكػف إلخػراج النػ
 .. ليس بباطؿ .

    العمػػػـ .. دنيػػػا آخرتػػػو العمػػػؿ بػػػو .. نػػػتعمـ حتػػػى نعمػػػؿ ونبمػػػغ .. ننػػػد بػػػائ

َا ََل اْـــد إ َل  الكيػػػرى يقػػػـو بصػػػناعتو بالميػػػؿ ليبيعػػػو بالنيػػػار ..  ـــ َلَ مَـَعُق م

 ًْ َ  م َْ  .  (2) َوَل ـمْ بَل موا قـَ

   العمـ بعد التزكي:   َْْب  ََْقْد َ ُ  اُْْهم َبَْر ا ًْ َ أمـ ْؤ َل َلَ  هَلْا وـََزَق فَلـ  َل ِم
ـَا َوهَلْن   َِ ًم اْْكَلَملَه َواْلَلْك ِم م ًْ َوإـمَزْ  ًْ اإَلتَلهَل َوإـمزَك   َل ْمَ َبَْْ  َل ًْ إـَمـْ َُل َل ْ  أَاـْعم  َل

                                           

 .   ٖٕٔا ي   -رة طو سو  (ٔ

 .  ٕٕٔا ي   –سورة التوب   (ٕ
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ْم َْعَل  َض َل  م َل َ  ْ  قـَْ  َا  َل .. ولكف العمـ لبػؿ التزكيػ  .. كمػف   (1) َكلام

 .اذا ينف  .. !يدىف الزيت عمى النير .. بم

   مقصػػد ىػػذا النيػػد ل نيػػد الػػدعوة والخػػروج فػػى سػػبيؿ اهلل  ىػػو إحيػػاي )
حينما لػاؿ .. أيػنقص الػديف  اليعور الذى كاف فى لمب أبى بكر الصديؽ 

 وأنا حى .. ونحيأ ىذا اليعور فى ا م  كميا .. وأعظـ بو مقصدًا . 

 مفن .أى عمؿ بدوف عمـ يكوف سببًا لمضالل  ويكوف سببًا لم 

   ال يثبػػػت الػػػداعى فػػػى  -رحمػػػو  اهلل  -لػػػاؿ اليػػػيه يوسػػػؼ الكانػػػدىموى ..
 الدعوة إال إذا ت يرت حياتو إلى ما يدعو إليو .

    ثمرة ىذا الديف .. مكػاـر ا خػالؽ وحسػف الخمػؽ .. مػ  اهلل  ومػ  خمػؽ
 . اهلل 

  ماديػ   ا وامر تحتاج إلى طال  إيماني  مثؿ ا يياي المادي  تحتاج إلػى طالػ
وكممػػا نػػاي اإليمػػاف واليقػػيف فػػى القمػػب اإلنسػػانى يسػػتطي  أف يتعامػػؿ مػػ  : 

 .  : عالل  العبادات بينؾ وبيف اهلل العبػادات 

 بمقابؿ .  : عالل  المعامالت بينؾ وبيف خمؽ اهلل  المعامالت      
لفػػى دائػػرة ا ىػػؿ وا لػػارب ( بػػدوف  : بينػػؾ وبػػيف خمػػؽ اهلل  المعايػػرات     
 قابؿ . م

                                           

 . ٗٙٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٔ
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 بدوف مقابؿ .  : بينؾ وبيف سائر خمؽ اهلل  ا خػالؽ    

   لػػاؿ والػػد اليػػاعر الباكسػػتانى العبقػػرى .. محمػػد إلبػػاؿ .. حينمػػا دخػػؿ عميػػو
 وىو يقرأ القرآف الكريـ .. يا بنى .. الرأ القرآف وكونما أُنزؿ عميؾ .

   اهلل  نسػاف .. خمؽ الكوف لمصمح  اإلنساف وصالح الكػوف بصػالح اإل 

ًْ وـَْزــَض  ــل َل َل مــبَلإَق م ــدَل  اُْ  ــَ ْ  أَْإ َُ َــل َك ــ   َواَْْ ْ ــ َل  َل ــلدم ََل اْْ َـ َُ ــَ  اَْْع َظَ 
َنَ  زم ًْ إـَْ لَل َا ََْزُْ م ْم َِل  .   (1) اُْبَل  َب

 .لو أف اليب  مف الطعاـ .. لمات أىؿ الكيؼ نوعًا 

   اهلل  الػػذى معػػؾ .. أنػػزؿ ا وامػػر التػػى بيػػا سػػعادة اإلنسػػاف .. فمقصػػود

ـَ ََ  مف دنياؾ لتتحصؿ بو عمى أخراؾ  ـل اتَـلَك اُْْـهم اْـُداَ  اآلاَل َِ َِل فَل    َواوـَْم

(2). 

   اهلل  يحب اإلنساف أكثر مف حب ا ـ لولدىا .. وأكثر مػف حػب المػري ..
 لنفسو .. ل حديث المرأة التى وندت ابنيا فى السبى .. ( .

  بد طعـ الراح  ؟ لاؿ : عند أوؿ لػدـ سئؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ متى يند الع
 يضعيا فى النن  .

                                           

 . ٔٗا ي   -سورة الرـو   (ٔ

 . ٚٚا ي   -سورة القصص  (ٕ
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  لػاؿ تعػالى   َِ َـعَل ُْ َ لَلـَب  م َْ ََِ إـَ ـ أى ميػرل  مضػيئ  . لػاؿ عطػاي   (1) وملم

 الخراسانى : " مسفرة " مف طوؿ ما ا برت فى سبيؿ اهلل نؿ ثناؤه .

   إيػاؾ والفػراغ فػػإف الفػراغ بػاب المعصػػي  . لػاؿ عمػر بػػف عبػد العزيػز : وأيػػف
إال عنػػد يػػػنرة  الفػػراغ ؟ ذىػػب الفػػػراغ ، فػػال فػػػراغ إال عنػػد اهلل ، ال مسػػػتراح

 طوبى .

  .  الراح  لمرناؿ  فم 

   . لاؿ يعب  : ال تقعدوا فرا ًا فالموت يطمبكـ 

  لاؿ عمر  . أتعب الناس مف نمت مطالبو : 

 . الني  الصالح  واليم  العالي  نفس تضيا وىم  تتولد 

 صا رت النثث . كمما تعاظمت اليمـ ، ت 

 ضئيم  نواحؿ إال والنفوس كبار             ولست ترى ا نساـ وىى   

  : وليؿ 

 ومف طمب العال سير الميػالى       بقدر الكد تكتسب المعالى 
 الآللى ي وص البحر مف طمب      تريػد العز ثػـ تنػاـ لياًل 

  الناس عمييا.ليؿ أكيس الناس رنؿ وفقو اهلل لطاعتو فعمؿ بيا ، ثـ دؿ 

  . أخى الداعى ال تكف كاإلبرة .. تكسو الناس .. وأنت عرياف 

                                           

 .  ٖٛي   ا  –سورة عبس  (ٔ
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 . ال يحصؿ خطير  إال بخطير فالدر فى  عقر اليـ 

  . مف لـ تبؾ الدنيا عميو .. لـ تضحؾ ا خرة إليو 

    لاؿ اليافعى : مف وعظ أخاه سرًا فقػد نصػحو وزانػو .. ومػف وعظػو عالنيػ
 فقد فضحو ويانو . 

  معروؼ فميكف أمره بمعروؼ " . مف حديث رواه البييقى .مف أمر ب 

   لقم  ولقم  : لاؿ أحد الصالحيف : أكمت ل لقمػ  حػالؿ ( عنػد بعػض النػاس
ل لقمػ  حػراـ ( عنػد بعػض  ة ليػاـ الميػؿ أربعػيف يومػًا وأكمػتفوندت بيا حػالو 

 الناس فوندت بيا الر ب  فى الزنا أربعيف يومًا .

  ف اهلل  الفػػوز والفػػالح .. عطػػاي مػػ  يبػػدأ فػػى الػػدنيا ويترلػػى ويػػزداد   وال
يػػوتى عميػػو النقصػػاف أبػػد ا بػػاد . وكػػؿ ا  يػػار وا سػػباب عمػػى  يػػر اإليمػػاف 

ميػػاؿ لػػاؿ تعػػالى  ـٌ نميػػؿ واسػػتدراج وا  ــْ  َحْ ــقم ب    حمػػ ًْ  َل ــَمْد َللم م ُْ َأَ 
َنَ  ِم  وكؿ ا  يار وا سباب م  اإليماف خدع  وسراب وامتحاف  (1) إـَْزَْ

   الػػػػداعى الػػػػذى ال يمتػػػػـز بػػػػومر اهلل   كطبيػػػػب مػػػػريض يحػػػػاوؿ أف يػػػػداوى
 المريض ولديمًا لاؿ واعظًا مستنكرًا عمى نفسو : 

 طبيب يداوى والطبيب مريض   و ير تقى يومر الناس بالتقى    

 : وليؿ 
                                           

 . ٕٛٔمف ا ي   -سورة ا عراؼ  (ٔ
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 دموعػًا وال يبكى عمى موتػػػو  عنبًا لمف يبكى عمى موت  يره 
 عمى عظيمًا وفى عينيو عػف عيبو       ره  وأعنب مف ذا يرى عيب  ي

 مثؿ النحم  توكؿ طيبًا وتض  طيبًا .  الداعى 

 مثؿ الظؿ كؿ الناس تحب أف تنمس عنده . الداعى 

  لػػاؿ تعػػالى    ــل َ َحــل  َواُْــبَل  َأْوَح ـْ ــَ  اْــد إ َل َ ــل َوُصــر وَلــهَل ام ًْ  َل ــ ــ ََ  َْكم َِ
ًَ وَ  َْل  ــــَ ا َ ل وَلــــهَل هَلوـْ ــــَز َوَ ــــل َوُصــــ ـْ إَ  َوب هَلَْْ  َا اْــــد  ــــ ِم ــــر َأْن أَقَل  َُ  مََأــــر َوبَل 

ُم  ًْ هَلَْْ هَل اُْْهم ََيَْمنَل هَلَْْ هَل َ ْ  َإَرل ِمْر َلكَلَ  َ ل َتْدبمَْم َا فَل هَل َك ـمَ  َبَْر اْْ تـَمَـَعُ قم
مػا وصػى بػو  . أى يرع لكـ يا أمػ  محمػد  (1) َوإـَْ دَل  هَلَْْ هَل َ ْ  إم َل بم 

حمػد ، نػوح ، إبػراىيـ ، موسػى ، عيسػى ( عمػييـ أولى العػـز مػف الرسػؿ ل م
أف أليمػػوا الػػديف وال تتفرلػػوا فيػػو وىػػذه لفتػػو ربانيػػ  عمػػى أف إلامػػ   –السػػالـ 

ًْ      .الػػديف تكػػوف مػػف طريػػؽ الػػدعوة  إلػػى اهلل   َفَلــَبَلَز فَــلدْ م َواْأــَمقَل
ل أم َلْ  َ  َِ  . (2) َك

  فػى لولػو تعػالى –رحمػو اهلل  –يقػوؿ ابػف القػيـ  ا ًْ ـ ْْـ م َْكم َِ َم َأْك َْ ْْ َــ
ًم اإلْأــ َم دَلإ ــل   ــ ــ  م َْكم ــهَل َوَ ضَل َِ ًْ اَلْز ــ م َبَْــْ كم ِْ ًْ َوأََْتَ تومػػؿ ي  (3)دَلإــَ كم

                                           

 . ٖٔا ي    –سورة اليورى  (ٔ

 . ٘ٔمف ا ي  -سورة اليورى  (ٕ

 . ٖمف ا ي   –سورة المائدة  (ٖ
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حسف التراف التمػاـ بالنعمػ  ، وحسػف التػراف الكمػاؿ بالػديف ، وأضػاؼ الػديف 
إلػػييـ إذ ىػػـ القػػائموف بػػو المقيمػػوف لػػو ، وأضػػاؼ النعمػػ  إليػػو إذ ىػػو ولييػػا 

ييا والمنعـ بيا عمييـ . ولذا لاؿ بعض السمؼ : يا لو مف ديػف لػو أف ومسد
 .(1)لو رناؿ 

 : إنى  رى اليىي ينب عمىن أف آمر فيو ، فال أفعػؿ  يقوؿ سفياف الثورى
 .(2)فوبوؿ دمًا 

  : الػػدعوة مػػ  الػػدعاي .. اإللحػػاح مػػ  البكػػاي ..  لػػالوا البػػد لمػػداعى مػػف
.. التضرع فى الصباح والمسػاي .. إخػالي  الصبر عمى ا ذى .. لراية القرآف

البطف مف الحراـ .. لياـ الميؿ .. الفكػر المػذيب .. النيػد المتعػب .. الػدعاي 
 .المبكى

   إذا لـ يتحرؾ الداعى لمػدعوة دليػؿ  -رحمو اهلل  –لاؿ الييه يوسؼ  :
 عمى أنو سقط . 

  ًذا تولػؼ : اليػمس إذا تولفػت تقػوـ السػاع  .. كػذلؾ الػداعى  إ ولاؿ أيضا
 عف الدعوة يفسد العالـ 

 . ال تنظر إلى مف لاؿ ولكف انظر إلى ما لاؿ 

                                           

 مفتاح دار السعادة البف القيـ .  (ٔ

 .   ٜ٘٘/ٗ -تاريه اإلسالـ  (ٕ
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   الػػداعى الحقيقػػى الػػذى يتاليػػى أى ذره مػػف المضػػرة التػػى تضػػر ل الػػديف– 
 الدعاة ( . والذى أرلى منو الذى يدف  المضرة لبؿ ولوعيا . –الدعوة 

 الى سػػرت مػػف لػػرت عينػػو بػػاهلل لػػرت بػػو كػػؿ عػػيف ، ومػػف سػػر بخدمػػ  اهلل تعػػ
 ا يياي كميا بخدمتو .

  . الداعى بال عمؿ .. كالرامى بال وتر 

   يقوؿ أبػا عبػد الػرحمف العمػرى الزاىػد : إف مػف  فمتػؾ عػف نفسػؾ إعراضػؾ
بوف ترى ما يسخطو فتناوزه وال تومر       وال تنيى خوفػًا ممػف  عف اهلل 

عف المنكر مخافػ  ال يممؾ ضرًا وال نفعًا ،  ومف ترؾ ا مر بالمعروؼ والنيى 
 .  (1)المخموليف نزعت منو الييب  فمو أمر بعض ولده الستخؼ بو 

  ميػػداف نيػػد الػػدعوة : ىػػو ميػػداف العػػز .. ميػػداف الكرامػػ  .. ميػػداف تكػػويف
اليخصي  المسمم  التى تونو أنظار أىؿ ا رض وأنظار أىػؿ السػماي ، ولػذا 

كيػفت النقػاب عػف  كانت  زوة تبوؾ مف أصعب ال ػزوات .. لمػاذا ..؟  نيػا
 اليخصي  المؤمن  واليخصي  المنافق  . 

  أخػػى الػػداعى .. إذا لػػرت عينػػؾ بػػاهلل لػػرت عيػػوف النػػاس بػػؾ صػػرت لقمػػوبيـ
 كالكحؿ لعيونيـ .

  . مف خاؼ ما بيف يديو صاف دموعو بما فى يديو 

                                           

 .   ٜٕٓ/٘ -تاريه اإلسالـ  (ٔ
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   (1)إف كنت تريد النزيؿ فال تنـ وال تقيؿ. 

 . بادر .. لبؿ نزوؿ ما تحاذر 

  كر باهلل نػاٍس هلل .. وكػـ مػف مخػوؼ بػاهلل نػرئ عمػى اهلل .. وكػـ كـ مف مذ
مف مقرب إلى اهلل بعيد عف اهلل .. وكـ مف داٍع إلػى اهلل فػار مػف اهلل .. وكػـ 
مف تاٍؿ لكتاب اهلل منسمه عف آيات اهلل .. ىؿ تحب أف تكػوف كػذلؾ فتخسػر 

 .الدنيا وا خرة ..؟! 

 . مف لـ يصؿِّ الفنر لـ يري  لطاعتو 

   خالؼ سيدنا موسى   سيدنا الخضر ثالث مػرات فقػاؿ .. ىػذا فػراؽ بينػى
وبينؾ ..  وأنػت كػذلؾ تعصػى اهلل فػى اليػوـ مػرات ومػرات ..   أال تخيػى أف 

 ىذا فراؽ بينى وبينؾ . يقوؿ لؾ موالؾ 

   إف ا عػػداي كػػانوا يتػػوثروف بيقػػيف الصػػحاب  أنمعػػيف .. فننػػد اليرمػػزاف
وسػولو عمػر  فى عيػد عمػر  مسند الرسوؿ  عندما ناي المدين  ودخؿ

.. كيػػػؼ ونػػػدتـ الحػػػرب بيننػػػا وبيػػػنكـ ..؟ لػػػاؿ : كنػػػا نحػػػاربكـ لبػػػؿ اإلسػػػالـ 
 فن مبكـ ، فنعمتـ الحرب بيننا وبيف اهلل فمف ي مب اهلل يا عمر .

    فالصػػحاب  كػػانوا ال يتػػوثروف مػػف المخمػػوؽ ليسػػت عنػػدىـ يقػػيف بعػػدد وال
ـْ النػِذيَف َلػاَؿ  عدة ..  ـْ َفػَزاَدُى ـْ َفاْخَيػْوُى ـُ الننػاُس ِإفن الننػاَس َلػْد َنَمُعػوا َلُكػ َلُيػ

                                           

 كناي  عف مواصم  النيد (ٔ
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ـَ اْلَوِكيُؿ  َا  فكاف نتين  االمتثػاؿ    (1)ِإيَمانًا َوَلاُلوا َحْسُبَنا المنُو َوِنْع فَـلاـَْقَْ م
ََا َا  َلْضــ ًْ أمــَُِ َواتـُ َـزمــ ــ م ُْ َُ َْ َلَْ ََيْ ــَ  اُْْــهَل َوَفْرــ ــَا  َل َِ َن اُْْــهَل َواُْْــهم امو وَل َلْز

 ًَ َْ َب َل   . (2) َفْر

  ولننظر إلػى نبػى اهلل موسػى  وحالػو مػ  أمػر اهلل بتػرؾ العصػا مػ  ونػود
المناف  فييا .. فيى يتوكو عمييا ، وييش بيا عمى  نمو ، ولػو فييػا مػآرب 
أخػػرى .. كػػػاف االمتثػػاؿ .. واالمتثػػػاؿ التػػاـ .. فتحولػػػت إلػػى حيػػػ  ضػػارة كػػػؿ 

أمره بعد ذلؾ بوخذىا مرة أخرى .. فكاف االمتثاؿ التاـ .. فا مر  الضرر .. ثـ
 فى الحالتيف امتثاؿ تاـ سواي كاف فى ونود النف  أو فى ونود    الضر .

  لما فعؿ النبى موسى  ذلؾ نعميا اهلل  سببًا لتربيتو وتربي  اثنى عير
صػار فػى  أسباطًا وفمؽ بيا البحر ويضرب بيػا الحنػر فيخػرج منيػا المػاي ..

 العصا بركات ومناف  .

  وانظر إلى أبى بكر الصديؽ  ننده فى المكػاف الػذى كػاف يقضػى فيػو بػيف
ثػـ بعػد ذلػؾ يػدخؿ  الناس ُضرب فيو بالنعاؿ ثـ بعد ذلؾ خميف  رسوؿ اهلل 

الننػػ  مػػف أى بػػاب مػػف أبػػواب الننػػ  الثمانيػػ  يػػاي .. لمػػاذا .. ؟ المتثالػػو 
 .    وامر اهلل 

                                           

 . ٖٚٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٔ

 .   ٗٚٔا ي   –سورة آؿ عمراف  (ٕ
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 غ اىشجبهاىذػـٌح ٍصن
ذا فسد اإلنساف فسػد العػالـ .. لػاؿ اهلل        إذا صم  اإلنساف .. صم  العالـ وا 

    ًْ ــــَ ْ  أَإْــــدَل  اْ ُــــل َل َل مــــبَلإَق م َُ ـَـــل َك ــــلدم ََل اْْ َـــــ   َواَْْ ْ ــــ َل  َل َُ َظَ ــــَ  اَْْع
َنَ  زم ًْ إـَْ لَل َا ََْزُْ م ْم َِل  .   (1)وـَْزَض اُْبَل  َب

إذا فسػد يقػيف  ( : رحمػو اهللل اظؽاغىدػؾقىمؼؼقلماظشىقخمؼقدىػممم     

اإلنسػػاف فيػػو يفسػػد فػػى ا رض أكثػػر مػػف فسػػاد اليػػواـ والحيػػرات و السػػباع 
 والدواب  نو أصب  أضؿ مف الحيواف . 

فالحيواف المفترس يبدؿ حياة ا خر مػف أنػؿ حياتػو أى يمػا بطنػو بيػالؾ      
فيو ال يتفكر فى صػ ارىا بػؿ  يره .. وا سد عندما يينـ عمى ال زال  أو الياه 

 يفترس لييب  نفسو . 
والحيواف المفترس إذا دخؿ عمى اليياه ىو يفترس ياه .. اثنػيف .. ثالثػ       

.. ثػػـ يتػػرؾ البػػالى ويػػذىب .. ولكػػف اإلنسػػاف الػػذى فسػػد يقينػػو وظػػف أف عػػزه 
وفالحو فى المػاؿ .. فمػف أنػؿ حصػولو عمػى المػاؿ يفعػؿ أى يػا .. لػو نػايه 

وخذ منو الريوة  .. لو نايه الفقير يطمب منو الريوة.. مثؿ ىػذا الرنػؿ ال نى ي

                                           

 .   ٔٗا ي   -سورة الرـو  (ٔ
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ذا كػػاف ممكػػًا ..  إذا كػػاف موظػػؼ فػػى لريػػ  فيػػو يسػػبب الفسػػاد فػػى القريػػ  .. وا 
 أفسد فى المممك  .. 

مػا ذئبػاف نائعػاف أرسػؿ فػى  ، لػاؿ رسػوؿ اهلل   عف كعب بف مالػؾ لػاؿ     
ؿ واليرؼ لدينو ل رواه الترمػذى ولػاؿ  نـ بوفسد ليا مف حرص المري عمى الما

 .   (1)حديث حسف صحي  ( 
فقػػػاؿ : يػػػا معيػػػر  ألبػػػؿ عمينػػػا رسػػػوؿ اهلل  لػػػاؿ وعػػػف ابػػػف عمػػػر      

 :   -وأعوذ باهلل أف تدركوىف  -الميانريف خمس خصاؿ إذا ابتميتـ بيف 
فػػى لػػـو لػػط حتػػى يعمنػػوا بيػػا إال فيػػا فػػييـ الطػػاعوف  لػػـ تظيػػر الفاحيػػ      
 ناع التى لـ تكف فى أسالفيـ الذيف مضوا . وا و 
إال أخػػػذوا بالسػػػنيف ويػػػدة المؤونػػػ  ونػػػور  ولػػػـ ينقصػػػوا المكيػػػاؿ والميػػػزاف     

 السمطاف عمييـ. 
إال منعػػوا القطػػر مػػف السػػماي ولػػوال البيػػائـ لػػـ  ولػػـ يمنعػػوا زكػػاة أمػػواليـ     

 .  (2)يمطروا 
هلل عمػػييـ عػػدوًا مػػف  يػػرىـ إال سػػمط ا رسػػولو ينقضػػوا عيػػد اهلل وعيػػدولػػـ      

 فوخذوا بعض ما فى أيدييـ .

                                           

 باب فضؿ الزىد فى الدنيا . -حيف رياض الصال (ٔ

لمػػا منعػػوا المسػػاكيف القػػوت منػػ  اهلل عػػنيـ مػػادة القػػوت والػػرزؽ .  ٛٚا يػػ   -سػػورة الحػػ   (ٕ
نعتـ الحؽ فمنعتـ ال يث .. فيال استنزلتموه .. ببػذؿ مػا وحبسيا عنيـ فقاؿ ليـ بمساف الحاؿ .. م

 هلل لبمكـ ل مفتاح دار السعادة     البف القيـ ( . 
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إال نعؿ اهلل بوسػيـ بيػنيـ .  ولـ تحكـ أئمتيـ بكتاب اهلل ويتخيروا فيما أنزؿ اهلل
ابػف رواه بف مان  والمفظ لو والبػزار والبييقػى ورواه الحػاكـ بنحػوه مولوفػًا عػف 

 :  عباس ولفظو
 موبيـ الرعب . فى لوـ إال ألقى اهلل فى ل ما ظير ال موؿ
 فى لـو إال كثر فييـ الموت .  وال فيا الزنا

 إال لط  عنيـ الرزؽ . وال نقص لـو المكياؿ والميزاف
 إال فيا فييـ الدـ .  وال حكـ لوـ ب ير حؽ
 .(1)إال سمط عمييـ عدوىـ . رواه الطبرانى  وال ختر لوـ بالعيد

 : إذا كاف خمس كاف خمس :  ولاؿ عطاي الخرسانى
 كاف الخسؼ والزلزل  .  أكؿ الربا إذا

ذا نار الحكاـ  لحط المطر . وا 
ذا ظير الزنا  كُثر الموت .  وا 

ذا منعت الزكاة  ىمكت المايي  .  وا 
ذا تعدى عمى أىؿ الذم   (3). ذكره أبو نعيـ (2)كانت الدول   وا 

                                           

 باب الفتف والمحف والبالي .  -انظر كتاب التذكرة لمقرطبى  (ٔ
 والسن  ، محمد زكريا الكاندىموى.وكتاب أسباب سعادة المسمميف ويقائيـ فى ضوي الكتاب    

 . أى لعدوىـ .  ٛٚا ي   -لح  سورة ا (ٕ

 باب الفتف والمحف والبالي . -بى كتاب التذكرة لمقرط (ٖ
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وال يؾ فى أف ىذه ا مور ىى التػى تسػبب حمػوؿ الكػوارث والمصػائب والنكبػات 
زؿ والبراكيف وا عاصير والفيضانات والمناعات و ػالي ا سػعار وا مػراض والزال 

 المستعصي  . 

 :  (1):  ( رحمو اهللل  وؼؼقلماظشقخم/معػؿكمزؼـماظعابدؼـ

سببًا لسعادة اإلنساف .. ىى ذاتيا تكوف سػببًا  ا يياي التى نعميا اهلل      
عمػػييـ  -مػػف أنبيػػاي اهلل ليػػقاي اإلنسػػاف وىالكػػو .. وليػػذا لػػـ يونػػد نبػػى واحػػد 

بػؿ انتيػدوا  …انتيد عمى التراب أو النبػاؿ أو الصػناع  أو التنػارة  -السالـ 
عمػػػى ىػػػذا اإلنسػػػاف الػػػذى ىػػػو أيػػػرؼ الخالئػػػؽ .. فميػػػداف نيػػػد ا نبيػػػاي ىػػػو 
اإلنساف ونيد ا نبياي عمى نميػ  النػاس ليعممػوىـ أف الفػوز والفػالح باإليمػاف 

 والعمؿ الصال  . 
 ظرنا إلى أىؿ الصناع  .. لوندناىـ يتنافسوف عمى أف تكوف فمو ن     

   عصـقساتفؿمثالثماػاتم: صك

 أف يكوف المصنوع طويؿ العمر . 
 أف يكوف المصنوع أنف  لإلنساف .

 أف يكوف المصنوع عمى لدر الطمب .

                                           

مفتى باكستاف سابقًا وأحد عمماي الدعوة والتبميغ بباكستاف ل نػزي مػف محاضػرة ألقاىػا بإحػدى  (ٔ
 ـ .ٜٛٛٔانتماعات التبميغ والدعوة ببننالديش عاـ 
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فػػػإذا كانػػػت ىػػػذه الصػػػفات فػػػى مصػػػنوعاتيـ فيقبػػػؿ النػػػاس عمييػػػا ويػػػزداد      
 حرصيـ عمييا . 

ال يا أنفػ  لإلنسػاف مػف اإلنسػاف ..  :نقوؿ  ىؿ الصناع  بؿ لمعالـ كمو      
وال يا أطوؿ عمرًا مف اإلنساف فإنو ينتقؿ مف دار إلػى دار وال يػا أطمػب مػف 
اإلنسػػاف .. فػػإذا أردتػػـ أف تصػػنعوا .. فاصػػنعوا اإلنسػػاف .. فػػإذا فعمػػتـ تحصػػمتـ 

ث لػاؿ: " لػئف ييػدى اهلل بػؾ حي عمى الفوز والفالح ، وىذا ما ناي بو النبى 
.. يعنػى لػئف تصػم  رنػاًل  (ٔلرناًل واحدًا خيٌر لؾ مف ُحمر النعـ " متفؽ عميو 

 واحدًا أفضؿ لؾ مف ُحمر النعـ . 
وفػى كػؿ منػػاؿ مػف منػاالت الحيػػاة نحتػاج إلػى ا كفػػاي والصػمحاي .. فػػإذا      

ذا فسػػد اإلنسػػاف فسػػد العػػالـ .. و  لػػذا كػػاف نيػػد صػػم  اإلنسػػاف صػػم  العػػالـ وا 
 ا نبياي عمييـ السالـ عمى ىذا اإلنساف الطويؿ العمر .. الكثير النف  .. 

وأوؿ صػػػالح ليػػػذا اإلنسػػػاف فػػػى لمبػػػو .. ولكػػػف .. كيػػػؼ يعػػػرؼ أف القمػػػب      
 مريض ..؟!

إذا كػػاف القمػػب مقػػباًل عمػػى اهلل وحػػده ، مقػػباًل عمػػى الننػػ  وا خػػرة ، مقػػباًل      
ذا كػاف عمػى .. فع عمى أوامر اهلل  مى صاحبو أف يطمئف عمى نفسو ويفرح وا 

العكس يحب المخموؽ أكثر مف الخالؽ يطم  فيما عند المخموؽ أكثر ممػا عنػد 
الخالؽ ، يخيى المخموؽ أكثر ممػا يخيػى الخػالؽ .. فعميػو أف يعػرؼ أف لمبػو 

 مريض ..  ير سميـ . 
                                           

 الخير والدعاي إلى ىدى أو ضالل  .باب  الدالل  عمى  -( رياض الصالحيف ٔل
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المػػات التػػى ىػػى فعمػػى كػػؿ إنسػػاف .. أف ينظػػر فػػى لمبػػو فػػإذا ونػػد ىػػذه الع     
سبب لمرض القمب فعميو أف يبادر بإصالح لمبػو وال يؤنػؿ العػالج لحظػ  واحػدة 

بقمػب  يػر سػميـ والويػؿ كػؿ   نو لو مات عمى ىػذه الحالػ  فإنػو يقابػؿ اهلل  
الويؿ .. واليالؾ كؿ اليالؾ .. والخسراف كؿ الخسراف .. لمػف مػات ولمبػو  يػر 

 سميـ . 
إنصمحت نمي  نوارحو .. فالعيف ال تنظر إلى الحراـ  فإذا انصم  القمب ..     

.. وا ذف ال تسػػتم  إلػػى الحػػراـ ..  والمسػػاف ال ييػػيد الػػزور         وال ي تػػاب 
.. واليػػػد ال تسػػػرؽ  وال ت ػػػش وال تطفػػػؼ الكيػػػؿ والميػػػزاف وال تػػػبطش وال توخػػػذ 

رسوؿ اهلل الريوة وال تعطييا .. والرنؿ   ال تميى إلى حراـ أو فى حراـ .. لاؿ 
  ذا فسػػدت فسػػد : أال إف فػػى النسػػد مضػػ   إذا صػػمحت صػػم  النسػػد كمػػو وا 

 .(1) (ٔلالنسد كمو أال وىى القمب . متفؽ عميو 

مسم:موطقػمؼصؾحمضؾؾفم..؟!

 .. كممػػا دعػػوت إلػػى اهلل وبينػػت لػػدرة اهلل  ج : أوؿ يػػا يػػدعو إلػػى اهلل 
والخػوؼ منػو وحقػوؽ  وحقو مف المحبػ  والخيػي  واإلنابػ  والرنػاي وعظمتو 

ا لوىي  ، كمما دخؿ ا ثر فى لمبؾ مف اهلل ، وكمما تدعو تيػعر بػدخوؿ اليقػيف 
 .   الصحي  فى القمب وبالخموة م  ذكر اهلل  

                                           

 باب الورع وترؾ اليبيات . -( رياض الصالحيف ٔل
 .   ٛٚا ي   -سورة الح   (ٔ
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وكممػػا يػػدعو اإلنسػػاف إلػػى اهلل ويبػػيف مػػا فػػى ال يػػب ولػػدرة اهلل وعظمػػ  اهلل      
ؿ ىػػػذا ال يػػػب إلػػػى يحػػػو ويظػػػؿ مػػػدة طويمػػػ  .. فبعػػػد ىػػػذه المناىػػػدة .. اهلل 

 مياىدة .. ل عمى بصيرة ويقيف ( .  
فالصػػحاب  لمػػا لػػاموا عمػػى الػػدعوة .. رأوا بػػوـ أعيػػنيـ المالئكػػ  فػػى بػػدر ..      

أنزليػػا لنصػػرتيـ ولػػيس الخبػػر كالعيػػاف ، فالصػػحاب   وأحػػد والخنػػدؽ .. اهلل 
صػبروا وصموا إلى أعمى الدرنات مف اليقيف .. وأصب  ال يػب عيانػًا ليػـ بعػدما 

 عمى الدعوة إلى اهلل م  ونود ا حواؿ المختمف  .
وليػذا .. فػإف صػػالح القمػوب بالػػدعوة لإليمػاف .. واإليمػػاف محمػو القمػػب ..      

لػـ يبنػى اليػارع ولػـ  والقمب مصن  اإليماف .. يقوؿ أحد ا نانب .. محمػٌد  
حػػد وكػػؿ وا الػػه ولكػػف صػن  رنػػااًل مثػػؿ أبػػى بكػر وعمػػر   …يصػن  القمػػاش 

منيـ أصػب  نموذنػًا  مػ  .. ثالثػ  عيػر سػن  يصػن  الرنػاؿ .. فيػذه صػناع  
 نتحؼ بيا العالـ كمو .   وصناع  أم  محمد  محمد

 
 

***** 
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 سجبه أدىشٌا اىزبسيي  !!
وكػانوا  عف عائي  رضػى اهلل عنيػا لالػت : لمػا انتمػ  أصػحاب النبػى       

فػى الظيػور . فقػاؿ  ى رسػوؿ اهلل عمػ ثماني  وثالثيف رناًل ، أل  أبو بكر 
وتفػرؽ  : يا أبا بكر .. إنا لميؿ فمـ يزؿ أبو بكر يم  حتػى ظيػر رسػوؿ اهلل  

المسمموف فى نواحى المسند كؿ رنػؿ فػى عيػيرتو ، لػاـ أبػو بكػر فػى  النػاس 
لػػى رسػػوؿ  نػػالس فكػػاف أوؿ خطيػػب دعػػا إلػػى اهلل   خطيبػػًا ورسػػوؿ اهلل  وا 

مػػى أبػػى بكػػر وعمػػى المسػػمميف فضػػربوا فػػى نػػواحى وثػػار الميػػركوف ع اهلل 
المسػػند ضػػربًا يػػديدًا ووطػػا أبػػو بكػػر وضػػرب ضػػربًا يػػديدًا ودنػػا منػػو الفاسػػؽ 
عتبػػ  بػػف ربيعػػ  فنعػػؿ يضػػربو بنعمػػيف مخصػػوفتيف ويحرفيمػػا لونيػػ  وتػػرا عمػػى 
بطف أبى بكػر حتػى مػا يعػرؼ ونيػو مػف أنفػو ونػايت بنػو تػيـ يعػادوف فونمػت 

أبا بكر فى ثوب حتػى أدخمػوه منزلػو  (1)وحممت بنو تيـ  الميركيف عف أبى بكر
وال ييكوف فى موتو ثـ رنعت بنو تيـ فدخموا المسند ولالوا واهلل لئف مػات أبػو 
بكػػر لنقػػتمف عتبػػ  بػػف ربيعػػ  فرنعػػا إلػػى أبػػى بكػػر فنعػػؿ أبػػو لحافػػ  وبنػػو تػػيـ 

 اهلل يكمموف أبا بكر حتى أناب ، فتكمـ آخر النيار . فقاؿ :  ما فعؿ رسػوؿ 
 ؟ 

                                           

 لبيم  سيدنا أبى بكر الصديؽ رضى اهلل عنو . (ٔ
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فمسوا منو بولسنتيـ وعذلوه ، ثـ لالوا  مو أـ الخيػر : انظػرى أف تطعميػو      
ييئًا أو تسقيو إياه ، فمما خمت بو ألحت عميو ونعؿ يقوؿ : ما فعؿ رسػوؿ اهلل 

  ؟ 
فقالػػػت : واهلل مػػػالى عمػػػـ بصػػػاحبؾ . فقػػػاؿ : اذىبػػػى إلػػػى أـ نميػػػؿ بنػػػت      

حتػػى نػػايت أـ نميػػؿ فقالػػت : إف أبػػا بكػػر الخطػػاب فاسػػولييا عنػػو . فخرنػػت 
يسولؾ عف محمد بف عبد اهلل ؟ فقالت : ما أعرؼ أبا بكػر وال محمػد        بػف 
ف كنت تحبيف أف أذىب معؾ إلى ابنؾ فعمت . لالػت : نعػـ . فمضػت  عبد اهلل وا 
معيا حتى وندت أبا بكر صريعًا دنفًا فدنت أـ نميؿ وأعمنػت بالصػياح . ولالػت 

نى  رنو أف ينتقـ اهلل منيـ . : واهلل إ ف لومًا نالوا ىذا منؾ  ىؿ فسؽ وكفر وا 
 ..؟  لاؿ : فما فعؿ رسوؿ اهلل  

لالت : ىذه أمؾ تسم  . لاؿ : فال يا عميؾ منيا . لالت : سالـ صال  . لػاؿ 
 : أيف ىو ..؟ لالت : فى دار ا رلـ بف أبى ا رلـ . 

 وال أيػػػرب يػػػرابًا أو آت رسػػػوؿ اهلل  لػػػاؿ : فػػػإف هلل عمػػػىن ال أذوؽ طعامػػػًا 
فوميمتا حتى إذا ىدأت الرنػؿ وسػكف النػاس خرنتػا يتكػا عمييمػا حتػى أدخمتػاه 

وأكػػب عميػػو المسػػمموف  (1)فوكػػب عميػػو رسػػوؿ اهلل فقبمػػو  عمػػى رسػػوؿ اهلل 
رل  يديدة . فقاؿ أبو بكر : بػوبى وأمػى يػا رسػوؿ   اهلل  ورؽن لو رسوؿ اهلل 

                                           

 نواز معانق  المسمـ وتقبيمو بعد نناتو مف محن  ما حتى لولـ يكف مسافرًا . (ٔ
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 مػا نػاؿ الفاسػؽ مػف ونيػى ، وىػذه أمػى بػارة بولػدىا وأنػت ! ليس بػى بػوس إال
 مبارؾ فادعيا إلى اهلل وادع اهلل ليا عسى أف يستنقذىا بؾ مف النار . 

 .   (1)اله  …ودعاىا إلى اهلل فوسممت  لاؿ : فدعا ليا رسوؿ اهلل  
وىذا عروة بف مسعود الثقفى يقوؿ لقومو ..  واهلل لقد وفدت عمػى الممػوؾ      
مػػى كسػػرى وليصػػر والننايػػى ، واهلل مػػا رأيػػت ممكػػًا يعظمػػو أصػػحابو مػػا يعظػػـ ع

أصػػحاب محمػػد محمػػدًا واهلل إف تػػنخـ نخامػػ  إال ولعػػت فػػى كػػؼ    رنػػؿ مػػنيـ 
ذا توضػو كػػادوا يقتتمػوف عمػػى  ذا أمػرىـ ابتػػدروا أمػره وا  فػدلؾ بيػا ونيػػو ونمػده وا 

ذا تكمـ خفضوا أصواتيـ عنده وما يحدوف النظر تع  .  (2)ظيمًا لو وضوئو وا 
وعف عمرو بف السائب أنو بم و أف والد أبى سعيد الخػدرى ل مالػؾ بػف سػناف ( 

ػو .  لما ُنرح النبى  يوـ أحد مصن نرحػو حتػى نقػاه والح أبػيض فقيػؿ لػو ُمنن
مػف أراد أف ينظػر  فقاؿ : ال واهلل ال أمنو أبػدًا ثػـ أدبػر فقاتػؿ . فقػاؿ النبػى  

 ظر إلى ىذا فاستييد . إلى رنؿ مف أىؿ النن  فمين
 وفى رواي  أخرى : أنو مصن الدـ عف ونيو ثػـ ازدرده فقػاؿ رسػوؿ اهلل      

 .  (3): مف مس دمو دمى لـ تمسو النار 
وأصحابو حتى سػبقوا الميػركيف  لاؿ : انطمؽ رسوؿ اهلل  وعف أنس      

 : لومػػػوا إلػػػى ننػػػ  عرضػػػيا إلػػػػى بػػػدر ونػػػاي الميػػػركوف فقػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل 
                                           

 . ٕٕٙ/  ٔ -حياة الصحاب   (ٔ

 ابف القيـ . -زاد المعاد  (ٕ

 . ٕٖ٘/  ٔ -الذىبى  -تاريه اإلسالـ  (ٖ
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: مػا  السماوات وا رض ، لاؿ عميػر بػف الحمػاـ بػٍه .. بػٍه فقػاؿ رسػوؿ اهلل 
يحممػػؾ عمػػى لػػوؿ بػػٍه .. بػػٍه . لػػاؿ ال واهلل يػػا رسػػوؿ اهلل إال رنػػاي أكػػوف مػػف 

 أىميا . لاؿ : فإنؾ مف أىميا . 
لػػاؿ : فػػوخرج تمػػرات مػػف لرنػػو فنعػػؿ يوكػػؿ مػػنيف ثػػـ لػػاؿ : لػػئف أنػػا حييػػت      

نيػا لحيػاة طويمػ  . لػاؿ : فرمػى بمػا كػاف معػو مػف التمػر ثػـ حتى آكػؿ تمراتػى إ
 .  (1)لاتميـ حتى لتؿ . رواه مسمـ 

لػػاؿ : يػػوـ أحػػد  وعػػف محمػػود بػػف عمػػرو بػػف يزيػػد بػػف السػػكف أف رسػػوؿ اهلل 
حيف  ييو القوـ مف رنؿ ييرى منا نفسو ..؟ فقاـ زياد بف السكف فػى خمسػ  

ف زيػاد بػف السػكف فقػاتموا دوف مف ا نصار وبعض الناس يقوؿ : ىػو عمػارة بػ
رنؿ ثـ رنؿ ُيقتموف دونو حتى كاف آخرىـ زيػادًا أو عمػارة فقاتػؿ  رسوؿ اهلل 

حتى أثبتتو النراحػ  ثػـ فائػت مػف المسػمميف فئػ  فونيضػوىـ عنػو فقػاؿ رسػوؿ 
وتػػرس  : أدنػػوه منػػى فوسػػده لدمػػو فمػػات وخػػده عمػػى لػػدـ رسػػوؿ اهلل  اهلل 

بنفسو يق  النبؿ فى ظيره وىو منحٍف عمى رسػوؿ أبو دنان   دوف رسوؿ هلل 
 .   (2)حتى كثرت فيو النبؿ  اهلل 
أفػػرد يػػوـ أحػػد فػػى سػػبع  مػػف ا نصػػار  أف رسػػوؿ اهلل  وعػػف أنػػس      

لاؿ : مػف يػردىـ عنػا ولػو الننػ  أو ىػو رفيقػى  ، ورنميف فى لريش فمما رىقوه

                                           

 .            ٕٕٔٔ/  ٕ -باب النياد  -ميكاة المصابي   (ٔ

 .   ٖٚٔ/  ٔ - زوة أحد  -الذىبى  -تاريه اإلسالـ  (ٕ
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قػدـ آخػر حتػى ُلتػؿ فمػـ فى النن  . فتقدـ رنؿ مف ا نصػار فقاتػؿ حتػى ُلتػؿ وت
يزؿ كذلؾ حتى ُلتؿ السػبع  فقػاؿ لصػاحبيو : مػا أنصػفنا أصػحابنا . رواه مسػمـ 

(1)  . 
 لػػاؿ : لمػػا كػػاف يػػوـ أحػػد انيػػـز النػػاس عػػف رسػػوؿ اهلل   وعػػف أنػػس      

ينػػوب عنػػو بنحفػػ  معػػو وكػػاف أبػػو طمحػػ   وأبػو طمحػػ  بػػيف يػػدى رسػػوؿ اهلل 
ئػٍذ لوسػيف أو ثالثػ  وكػاف الرنػؿ يمػر بالنعبػ  رناًل راميًا يػديد النػزع كسػر يوم

فييػػا النبػػؿ فينثرىػػا  بػػى طمحػػ  وييػػرؼ نبػػى اهلل فينظػػر إلػػى القػػـو فيقػػوؿ أبػػو 
طمح  : يا نبى اهلل ، بوبى أنت وأمػى ال تيػرؼ يصػبؾ سػيـ مػف سػياـ القػـو ، 

 .  (2)نحرى دوف نحرؾ . متفؽ عميو 
مػػنيـ أبػػو بكػػر وعمػػر وعمػػى  وفػػى روايػػ  أنػػو ثبػػت بػػيف يديػػو ثالثػػوف رنػػالً      

وطمح  والزبير وعبد الرحمف بف عوؼ وسعد بف أبى ولاص وأبػو عبيػدة    بػف 
النػػراح وسػػبع  مػػف ا نصػػار الُحبػػاب بػػف المنػػذر وأبػػو دنانػػ  وعاصػػـ بػػف ثابػػت 
والحارث بػف الُصػم  وسػيؿ بػف ضػيؼ وسػعد بػف معػاذ وليػؿ سػعد   بػف عبػادة 

 ومحمد بف مسمم  . 
يديػػو ثالثػػوف رنػػاًل كميػػـ يقػػوؿ : ونيػػى دوف ونيػػؾ ..  وليػػؿ ثبػػت بػػيف     

 .   (3)ونفسى دوف نفسؾ .. وعميؾ السالـ  ير مودع 
                                           

 المرن  السابؽ .  (ٔ

 . ٖٛٔ/  ٔ -المرن  السابؽ  (ٕ
 

 .   ٕٜٕ/  ٗ - الصالحى -باد سبؿ اليدى والرياد فى سيرة خير الع (ٖ
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وىػو بحضػرة  وعف أبػى بكػر بػف أبػى موسػى ا يػعرى لػاؿ سػمعت أبػى      
: إف أبػػواب الننػػ  تحػػت ظػػالؿ السػػيوؼ . فقػػاـ  العػػدو يقػػوؿ لػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

يقػوؿ ىػذا  سػى .. أنػت سػمعت رسػوؿ اهلل رنؿ رث الييئ  ، فقاؿ : يا أبا مو 
..؟ لاؿ : نعـ . فرن  إلػى أصػحابو فقػاؿ : ألػرأ عمػيكـ السػالـ . ثػـ كسػر نفػف 

 .   (1)سيفو فولقاه ثـ ميى بسيفو إلى العدو فضرب حتى لتؿ . رواه مسمـ 
يػوـ أحػد  وعف خارنػو بػف زيػد بػف ثابػت عػف أبيػو لػاؿ : بعثنػى النبػى       

بي  ولاؿ لى : إف رأيتو فالرأه منى السالـ ولؿ لػو : يقػوؿ لػؾ لطمب سعد بف الر 
كيؼ تندؾ ..؟ فنعمت أطوؼ بيف القتمػى فوصػبتو وىػو فػى آخػر  رسوؿ اهلل 

يقػرأ عميػؾ السػالـ ويقػوؿ  رمؽ وبو سبعوف ضػرب  . فقمػت : إف رسػوؿ اهلل  
ا السػالـ وعميػؾ. لػؿ لػو يػ لؾ خبرنى كيؼ تندؾ ..؟ لاؿ : عمى رسػوؿ اهلل  

رسوؿ اهلل : أنُد ري  النن  . ولؿ لقوـ ا نصار ال ُعذر لكـ عند اهلل إف خمػص 
 .  (2)وفيكـ يفر يطرؼ وفاضت نفسو  إلى رسوؿ اهلل 

لػاؿ :  ػاب عمػى أنػس بػف النضػر عػف لتػاؿ بػدر . فقػاؿ :  وعف أنس      
 بػػت عػػف أوؿ لتػػاؿ لاتمػػت الميػػركيف لػػئف اهلل أيػػيدنى لتػػاؿ الميػػركيف ليػػريف  

هلل ما أصن  . فمما كاف يوـ أحد انكيؼ المسمموف فقاؿ الميـ إنى أعتذر إليػؾ ا
يعنػػػى  –وأبػػػرأ إليػػػؾ ممػػػا صػػػن  ىػػػؤالي  –يعنػػػى أصػػػحابو  –ممػػػا صػػػن  ىػػػؤالي 

                                           

 باب النياد . -رياض الصالحيف  (ٔ

 . ٕٕٖ/  ٔ -الذىبى  -تاريه اإلسالـ  (ٕ
 



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
489 

ثـ تقدـ فاستقبمو سعد بػف معػاذ . فقػاؿ : يػا سػعد بػف معػاذ الننػ   –الميركيف 
لننػ  ، فقػاؿ سػعد: ورب النضر ، إنى أند ريحيػا مػف دوف أحػد .. واىػًا لػري  ا

فمػػا اسػػتطعت يػػا رسػػوؿ اهلل مػػا صػػن  . لػػاؿ أنػػس : فونػػدنا بػػو بضػػعًا وثمػػانيف 
ضػػػرب  بالسػػػيؼ أو طعنػػػ  بػػػرم  أو رميػػػ  بسػػػيـ وونػػػدناه لػػػد لتػػػؿ ومثػػػؿ بػػػو 
الميركيف فما عرفو أحد إال أختو ببنانو . لاؿ أنس : كنػا نػرى أو نظػف أف ىػذه 

ـؤْ  ا ي  نزلػت فيػو وفػى أيػباىو  ِم ـَ  اْْ ـدموا اُْْـَه  َل َْ َا َ ـل َبل  َل َلَ   َلَلـلِل َصـَدقم
َا تـَْ ــدَلإ    ًْ َ ـــْ  إـَْ َم َلــ م َوَ ــل وَــُدْم ـــ ًْ َ ـــْ  َقَرـــر َاَْ ـــهم َو َل ـْ م ــــ َِل ـْ م    (1) َبَْْ ـــهَل َف

 .   (2)متفؽ عميو 
أنتيػػى أنػػس بػػف النضػػر إلػػى عمػػر وطمحػػ  ورنػػاؿ ألقػػوا  : وفػػى روايػػ  لمػػا     

. لاؿ : فما تصػنعوف  ا ينمسكـ ..؟ فقالوا : لتؿ رسوؿ اهلل بويدييـ فقاؿ : م
ثػـ اسػتقبؿ القػـو   بالحياة بعده فقوموا موتوا عمى مػا مػات عميػو رسػوؿ اهلل 

 .  (3)فقاتؿ حتى لتؿ 
وكاف عمرو بف النموح أعرج يديد العرج وكاف لو بنوف أربع  مثػؿ ا سػد      

ومعػػوذ ومعػػاذ وأبػػو أيمػػف فممػػا  الميػػاىد وىػػـ خػػالد ييػػيدوف مػػ  رسػػوؿ اهلل 
فقػاؿ :  كاف يوـ أحد أرادوا حبسو لالوا : إف اهلل لػد عػذرؾ فػوتى رسػوؿ اهلل  

                                           

 .                     ٖٕا ي   -سورة ا حزاب  (ٔ

 باب المناىدة . -لصالحيف رياض ا (ٕ

 .   ٖٕٖ/  ٔ -الذىبى  -تاريه اإلسالـ  (ٖ
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فػو اهلل إنػى  ،إف بنى يريدوف أف يحبسونى عف ىػذا الونػو ولمخػروج معػؾ فيػو 
: أمػػا أنػػت فقػػد   رنػوا أف أطػػو بعرنتػػى ىػػذه فػػى الننػػ  فقػاؿ لػػو رسػػوؿ اهلل  

فػػال نيػاد عميػػؾ ولػػاؿ لبنيػػو : مػا عمػػيكـ أال تمنعػػوه لعػػؿ اهلل عػذرؾ اهلل تعػػالى ، 
يرزلو الييادة . فخػرج وىػو يقػوؿ مسػتقبؿ القبمػ  .. الميػـ ال تردنػى إلػى أىمػى 

 خائبًا ، فقتؿ يييدًا .. 
وروى اإلمػػاـ أحمػػد عػػف لتػػادة بػػف الحػػارث بػػف ربعػػى ا نصػػارى لػػاؿ : أتػػى      

: يػا رسػوؿ اهلل أرأيػت إف لاتمػت فػى فقػاؿ  عمرو بف النموح إلػى رسػوؿ اهلل 
وكانػػت رنمػػو  -سػػبيؿ اهلل حتػػى ُألتػػؿ . أميػػى برنمػػى ىػػذه صػػحيح  فػػى الننػػ  

نعـ . فقتموه يوـ أحػد ىػو وابػف أخيػو ومػولى ليػـ  فقاؿ رسوؿ اهلل  -عرناي 
فقاؿ : كونى أنظر إليؾ تميى برنمؾ ىذه صػحيح  فػى  فمر عميو رسوؿ اهلل 

 .  (1)فنعموا فى لبر واحد   النن  فومر بيـ رسوؿ اهلل
إلػى بػدر  خػذ العيػر وونػد أف أبػا سػفياف لػد  وعندما خرج رسػوؿ اهلل       

ننا بالقافم  وأتى خبر مسير لريش فاستيار الناس فتكمـ الميػانروف فوحسػنوا 
ثـ استيارىـ . وفى رواي  فقاـ أبو بكر فقاؿ وأحسف . ثـ لاـ عمر بف الخطػاب 

اـ المقداد بف االسود فقاؿ : يا رسوؿ اهلل أمِض لمػا أمػرؾ اهلل فقاؿ وأحسف ثـ ل

ــْب أَْاــَ   فػػنحف معػػؾ واهلل مػػا نقػػوؿ لػػؾ كمػػا لػػاؿ لػػـو موسػػى لموسػػى  َْ َفلْا

                                           

 . ٖ٘ٔ/  ٗ -سبؿ اليدى والرياد  (ٔ
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َ ـــل َقلبَلـــدموَن  ْم ل َْ ولكػػػف اذىػػػب أنػػػت وربػػػؾ فقػػػاتال إف   (1)َوَ وَــَز فـََقـــلتَل  هَلاُـــل 

ومف خمفػؾ والػذى بعثػؾ  . عف يمينؾ وعف يممؾ وبيف يديؾ(2)معكما مقاتموف 
بالحؽ لو سرت بنا إلى بػرؾ ال مػاد لنالػدنا معػؾ مػف دونػو حتػى نبم ػو فويػرؽ 

 ولاؿ لو خيرًا ودعا لو .  ونو رسوؿ اهلل 
إنيػػا  أف عمػر لػػاؿ يػا رسػوؿ اهلل   ،وذكػر موسػى بػف عقبػػ  وابػف عائػذ      

ابمنػؾ فوىػب لريش وعزىػا واهلل مػا ذلػت منػذ عػزت وال آمنػت منػذ كفػرت واهلل لتق
لذلؾ أىبتو . وأعد لػذلؾ ُعدتػو ثػـ استيػارىـ ثالثػًا ففيمػت ا نصػار أنػو يعنػييـ 

ونػزاه اهلل خيػرًا فقػاؿ : يارسػوؿ  وذلؾ أنيـ عػدد النػاس فقػاـ سػعد بػف معػاذ 
كونػػؾ تعػػرض بنػػا لػػاؿ : أنػػؿ وكػػاف إنمػػا يعنػػييـ  نيػػـ بػػايعوه عمػػى أف  اهلل 

فاستيارىـ لػيعمـ مػا عنػدىـ فقػاؿ   سػعد  يمنعوه مف ا حمر وا سود فى ديارىـ
: يػػػا رسػػػوؿ اهلل لػػػد آمنػػػا بػػػؾ وصػػػدلناؾ ويػػػيدنا أف مػػػا نئػػػت بػػػو ىػػػو الحػػػؽ 
وأعطينػػاؾ عمػػى ذلػػؾ عيودنػػا ومواثيقنػػا عمػػى السػػم  والطاعػػ  فػػامِض لمػػا أردت 
ولعمػؾ يػػا رسػوؿ اهلل تخيػػى أف تكػوف ا نصػػار تػرى عمييػػا أال ينصػروؾ إال فػػى 

نى ألوؿ عف ا    نصار وأنيب عنيـ : ديارىـ وا 
 …والط  حباؿ مف يػئت  …وصؿ حباؿ مف يئت  …فاظعف حيث يئت  …

وما أخذت منا كاف أحب إلينػا  …وأعطنا ما يئت  …وخذ مف أموالنا ما يئت 

                                           

 . ٕٗا ي   -سورة المائدة   (ٔ

 متبعوف . : وفى ابف ىياـ (ٕ
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فػو اهلل لػئف سػرت  …ومػا أمػرت فيػو مػف أمػر فومرنػا تبػ  لرأيػؾ  …مما تركت 
مف ذى يمف لنسػيرف معػؾ حتى تبمغ البرؾ مف  مداف . وفى رواي  برؾ ال ماد 

  . 
واهلل لو استعرضت بنا ىذا البحر لخضناه معؾ ما تخمؼ منا رنػٌؿ واحػد ..      

نػا لصػبٌر فػى الحػرب .. ُصػدؽ فػى المقػاي ..  وما نكره أف نمقػى عػدونا  ػدًا .. وا 
لعػػؿ اهلل ُيريػػؾ منػػا مػػا تقػػر بػػو عينػػؾ .. ولعمػػؾ خرنػػت  مػػر فوحػػدث اهلل  يػػره 

 فػػنحف عػػف يمينػؾ ويػػمالؾ وبػػيف يػديؾ وخمفػػؾ وال نكػػوف فسػربنا عمػػى بركػ  اهلل

ْم َـل َقلبَلـدمونَ   كالذيف لالوا لموسػى :  ل َْ ـْب أَاْـَ  َوَ وَـَز فـََقـلتَل  هَلاُـل  َْ    َفلْا

ولكف اذىب أنت وربؾ فقػاتال إنػا معكمػا متبعػوف . فويػرؽ ونػو رسػوؿ اهلل  (1)
   وسر بقوؿ سعد فقاؿ رسوؿ اهلل   اهلل وأبيػروا فػإف اهلل سيروا عمى بركػ

 .  (2)وعدنى إحدى الطائفتيف واهلل لكونى أنظر ا ف إلى مصارع القـو 
وعف عامر بف سعد عف أبيو لاؿ : لما حكـ سعد بف معاذ فػى بنػى لريظػ       

: لقد حكػـ فػييـ بحكػـ اهلل  أف يقتؿ مف نرت عميو المواسى لاؿ رسوؿ اهلل  
 .  الذى حكـ بو مف فوؽ سب  سماوات 

اسػتيقظ  وأخرج ابف سعد عف عاصـ بف عمػر بػف لتػادة أف رسػوؿ اهلل       
فنايه نبريؿ أو لاؿ ممػؾ فقػاؿ مػف رنػؿ مػات مػف أمتػؾ الميمػ  استبيػر بموتػو 

                                           

 .   ٗٔا ي   -سورة المائدة  (ٔ

 . ٜٖٙ/  ٔ -، حياة الصحاب   ٕٗ/  ٗ -انظر سبؿ اليدى والرياد  (ٕ
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أىؿ السماي لاؿ : ال أعممو . إال أف سعد بف معاذ أمس دنفػًا مػا فعػؿ سػعد ..؟ 
إلػى دارىػـ فصػمى رسػوؿ  .. لبض وناي لومو فاحتمموه لالوا : يا رسوؿ اهلل 

بالنػػاس الصػػب  ثػػـ خػػرج وخػػرج النػػاس ميػػيًا حتػػى إف يسػػوع نعػػاليـ   اهلل 
ف أرديتيـ لتسقط مف عواتقيـ فقاؿ لائؿ : يا رسػوؿ اهلل   تقط  مف أرنميـ وا 

 لد بتت الناس مييًا لاؿ : أخيى أف تسبقنا إليو المالئك  كما 
أمتػػؾ لػػد إىتػػز لػػو عػػرش  سػػبقتنا إلػػى حنظمػػو . وفػػى روايػػ  .. مػػف مػػات مػػف

اىتػز عػرش  الرحمف فرحًا بقدوـ روحػو . وعػف نػابر لػاؿ : لػاؿ رسػوؿ اهلل  
 .  (1)اهلل لموت سعد بف معاذ 

وعف أبى بريدة عف أبيو لاؿ بينما نحف لعود عمى يراب لنػا ونحػف نيػرب      
فُوسػػمـ عميػػو لػػد نػػزؿ  الخمػػر حمػػ  ل حػػالاًل ( إذ لمػػت حتػػى آتػػى رسػػوؿ اهلل  

ـ م َوالَْاَصـلهم َواَلْنبمم  يـ الخمر تحر  َُل  ْ َِ ـ م َواْْ ِْ َا هَلَُّنَـل ا َْ إَل أَإـََ ل اُْبَلإَ  اَ  م
ََن ِ هَلَُّنـَـل إم َلإــدم اُْرــْ طَلنم  ـ ًْ تـمْعَل م ــ ََم ََْزُْكم َْل اُْرـْ طَلنَل فَــلْلَم َل م ــ َِ ــْ  َب  َلْلـِس  َل

ًم اَْْزــَداَوََ َواْْ َـْ َرــلَُ  ــَ كم َقَلــَع وـَ ـْ ًْ َبــْ  اَلْكــ َل  َأْن إم ــ َل َوَإصمــدُكم َُل  ْ َِ ــ َل َواْْ ِْ ََل ا َْ
َنَ  ًْ  مْ مَـ م ْْ أَاـْمم  .   (2) اُْْهَل َوَب َل اُْص ََل فـََ 

                                           

 . ٕٖٛ/  ٔ -الذىبى  -تاريه اإلسالـ  (ٔ

 . ٜٔ،  ٜٓا يتاف  –سورة المائدة  (ٕ
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لاؿ وبعض القوـ يربتو فػى يػده لػد يػرب بعضػيا وبقػى بعضػًا فػى اإلنػاي      
ا: فقاؿ باإلناي تحت يفتو العميا كما يفعؿ الحناـ ثـ صبوا ما فى بػاطيتيـ فقػالو 

 .  (1) (ٖلانتيينا ربنا .. انتيينا ربنا 

 ناورت أبا ذر بالربذة،  : وأخرج عبد بف حميد عف رنؿ مف بنأ سميـ لاؿ     

يا أبا ذر أال أكوف لؾ صاحبا   : لو فييا راع ضعيؼ فقمت  . ولو فييا لطي  إبؿ
و فقاؿ أب  ؟ راعيؾ، وألتبس منؾ بعض ما عندؾ، لعؿ اهلل أف ينفعنأ بو أكنؼ
ال فال إف صاحبأ  : ذر   : لمت  . مف أطاعنأ، فإما أنت مطيعأ فونت لأ صاحب وا 

ال أدعوؾ بيأي مف مالأ إال توخيت   : لاؿ  ؟ الطاع  ما الذي تسولنأ فيو
   . أفضمو

ائتنأ ببعير مف   : فمبثت معو ما ياي اهلل، ثـ ذكر لو فأ الماي حان  فقاؿ  : لاؿ
 فضميا فحميا ذلوؿ، فيممت بوخذه ثـ ذكرتاإلبؿ، فتصفحت اإلبؿ فإذا أ

حانتيـ إليو فتركتو، وأخذت نال  ليس فأ اإلبؿ بعد الفحؿ أفضؿ منيا، فنئت 
فمما فيمتيا منو خميت   . يا أخا بنأ سميـ خنتنأ  : منو نظرة فقاؿ بيا فحانت

مف   : إلى اإلبؿ، فوخذت الفحؿ فنئت بو فقاؿ لنمسائو سبيؿ النال  ورنعت
أما ال فونيخاه، ثـ اعقاله،   : لاؿ  .  .  . نحف  : رنالف لاؿ  ؟ حتسباف عمميمارنالف ي

الماي فنزئوا لحمو عمى عددىـ، وانعموا بيت أبأ ذر  ثـ انحراه، ثـ عدوا بيوت
   . بيتا منيا ففعموا

                                           

 .   ٚٗ٘/  ٔ –( مختصر تفسير ابف كثير ٖل
 .  ٚٗ٘/  ٔ –تصر تفسير ابف كثير مخ (ٔ
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نسيت  ما أدري أحفظت وصيتأ فظيرت بيا، أـ  : فمما فرؽ المحـ دعانأ فقاؿ
ا نسيت وصيتؾ ولكف لما تصفحت اإلبؿ وندت فحميا م  : لمت  ؟ فوعذرؾ
ما تركتو إال لحانتأ   : فيممت بوخذه فذكرت حانتكـ إليو فتركتو فقاؿ أفضميا،

إف يوـ حانتأ يوـ   ؟ أفال أخبرؾ بيوـ حانتأ  : ما تركتو إال لذلؾ لاؿ  : لمت  ؟ إليو
القدر ال   : إف فأ الماؿ ثالث  يركاي  . حفرتأ، فذلؾ يوـ حانتأ أوض  فأ

بخيرىا أو يرىا، والوارث ينتظر متى تض  رأسؾ ثـ يستفيئيا  ينتظر أف يذىب
فإف استطعت أف ال تكونف أعنز الثالث  فال تكونف م   وأنت ذميـ، وأنت الثالث

َُ    ؿأف اهلل يقو  ْ َِ َْا  َل   ََن َوَ ل تم عَلقم ُل  مَلَ  َْا اَل ُ َحَُّت تم عَلقم َْا اْْبَل  َْ  تـََ لْم
 ًِ    (1)َفإَلُن اْْلَه وَلهَل َبَل 

ف ىذا الماؿ مما أحب مف مالأ فوحببت أف ألدمو لنفسأ        . (2)  . وا 

إلػى رسػتـ  وفى القادسػي  أرسػؿ سػعد بػف أبػى ولػاص ربعػى بػف عػامر       
لائد الفرس فزينوا لو المنمس وبسطوا البسط والنمارؽ ولـ يتركوا يػيئًا ووضػ  

وألبس زينتو فى ا نماط والوسائد المنسػون  بالػذىب وألبػؿ لرستـ سرير الذىب 
ربعػػى عمػػى فػػرس لصػػيرة ، ومعػػو سػػيؼ لػػو ، و مػػده لفافػػ  ثػػوب خمػػؽ ، ومعػػو 
لػى أدنػى البسػط ليػؿ لػو : انػزؿ  لوسو ونبمو ، فمما  يػى الممػؾ وانتيػى إليػو وا 

                                           

 . ٕٜآؿ عمراف _ ا ي  رة سو  (ٔ

 . ٕٜا ي   -سورة آؿ عمراف  -الدر المنثور فأ التفسير بالموثورانظر تفسير  (ٕ
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فحمميا عمى البساط فمما استوت عميو نزؿ عنيػا وربطيػا بوسػادتيف فيػقيا ثػـ 
نما أروه التياوف وعرفوا ما أرادوا . أد  خؿ الحبؿ فييما فمـ يستطيعوا أف ينيوه وا 

فوراد استخرانيـ وعميو درع لو كونيا إضاة وعباية بعير لد نابيا وتػدرعيا      
ويػػدىا عمػػى وسػػطو بسػػمب ولػػد يػػد رأسػػو بمعنرتػػو وكػػاف أكثػػر العػػرب يػػعره 

امػػًا كػػونيف لػػروف الوعمػػ  ومعنرتػػو نسػػع  بعيػػر ولرأسػػو أربػػ  ضػػفائر لػػد لمػػف لي
فقالوا : ض  سالحؾ فقاؿ إنى لـ آتكـ فوض  سػالحى بػومركـ . أنػتـ دعوتمػونى 
ال رنعت فوخبروا رستـ فقاؿ : ائذنوا لػو . ىػؿ  فإف أبيتـ أف آتيكـ إال كما أريد وا 
ىػػو إال رنػػؿ واحػػد فولبػػؿ يتوكػػو عمػػى رمحػػو وزنػػو نصػػؿ  يقػػارب الخطػػو ويػػزج 

ليػـ نمرلػو وال بسػاط إال أفسػده وتركػو منتيكػًا مخرلػًا النمارؽ والبسػط فمػا تػرؾ 
فممػا دنػػا مػػف رسػػتـ تعمػػؽ بػػو الحػػرس ونمػػس عمػػى ا رض وركػػز رمحػػو بالبسػػط 
فقالوا : ما حممؾ عمى ىذا ..؟ لاؿ : إنػا ال نسػتحب القعػود عمػى زينػتكـ ىػذه . 

ابتعثنػػا لنخػػرج مػػف يػػاي مػػف  فكممػػو فقػػاؿ: مػػا نػػاي بكػػـ ..؟ لػػاؿ : إف اهلل 
ة العباد إلى عبادة اهلل ومف ضيؽ الدنيا إلى سعتيا ومف نػور ا ديػاف إلػى عباد

 عدؿ اإلسالـ . 
فقػػااؿ رسػػتـ : ويحكػػـ ال تنظػػروا إلػػى الثيػػاب ولكػػف انظػػروا إلػػى الػػرأى والكػػالـ   

 .  (1)والسيرة إف العرب تستخؼ بالمباس والموكؿ ويصونوف ا حساب .. اله 
عبدة العنبػرى لػاؿ : لمػا ىػبط المسػمموف  وأخرج نرير فى تاريخو عف أبى     

المدائف ونمعوا ا لباض ألبؿ رنؿ بحؽ معو فدفعو إلػى صػاحب ا لبػاض فقػاؿ 
                                           

 .               ٜٚٙ/  ٖ -حياة الصحاب   (ٔ
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الذيف معو : ما رأينا مثؿ ىذا لط مػا يعدلػو مػا عنػدنا وال يقاربػو فقػالوا مػف أنػت 
..؟ فقاؿ : ال واهلل ! ال أخبركـ لتحمدونى وال  يػركـ ليقرظػونى ولكنػى أحمػد اهلل 
وأرضى بثوابو فوتبعوه رناًل حتى  انتيى إلى أصحابو فسوؿ عنو فػإذا ىػو عػامر 

 .  (1)بف عبد القيس 
آخػى بػػيف عبػد الػرحمف بػف عػوؼ وسػػعد  أف رسػوؿ اهلل  وعػف أنػس      

 بف الربي  فعرض سعد عمى عبد الرحمف أف يناصف  أىمو ومالو . 
لػػى نصػػؼ مػػالى وانظػػر أى  لػػاؿ سػػعد : أنػػا أكثػػر أىػػؿ المدينػػ  مػػااًل فولسػػـ     

 زونتى ىويت نزلت لؾ عنيا فإذا حمت تزونتيا . 
لػػؾ فػػى أىمػػؾ ومالػػؾ .. دلػػونى عمػػى  فقػػاؿ عبػػد الػػرحمف : بػػارؾ اهلل       

 .  (2)السوؽ فايترى وباع 
ولاؿ حذيفػ  العػدوى : انطمقػت يػوـ اليرمػوؾ أطمػب ابػف عػـ لػى ومعػى يػا     

تو ومسحت بو ونيو فإذا أنا بو فقمػت : مف ماي وأنا ألوؿ إف كاف بو رمؽ سقي
أسػػقيؾ ؟ فويػػار إلػػىن أف نعػػـ ، فػػإذا رنػػؿ يقػػوؿ : آه فويػػار ابػػف عمػػى إلػػىن أف 
انطمؽ بو إليو فنئتو فإذا ىو ىياـ بف العاص فقمت : أسقيؾ ؟ فسم  بو آخػر 
فقػاؿ : آه . فويػار ىيػاـ انطمػؽ بػو إليػو فنئتػو فػإذا ىػو لػد مػات فرنعػت إلػى 

                                           

 .   ٜٓٙ/  ٖ -المرن  السابؽ  (ٔ

 . ٖٓ٘/  ٖ -سبؿ اليدى  والرياد  (ٕ
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لػػد مػات فرنعػػت إلػى ابػػف عمػى فػػإذا ىػو لػػد مػات .. رحمػػ  اهلل  ىيػاـ فػػإذا ىػو
 . (1)عمييـ أنمعيف 

وليػػؿ أف ذلػػؾ حػػدث أيضػػًا مػػ  كػػؿ مػػف عكرمػػ  بػػف أبػػى نيػػؿ وسػػييؿ بػػف      
عمرو والحػارث بػف ىيػاـ .. أنيػـ أتػوا بمػاي  وىػـ صػرعى فتػدافعوا حتػى مػاتوا 

 . (2)ولـ يذولوه 
 ومف أمثم  الصدؽ .. 

فػآمف بػػو واتبعػو فقػاؿ أىػانر معػػؾ  ا عػػراب إلػى النبػى  ونػاي رنػؿ مػف     
يػػيئًا  فووصػػى بػػو بعػػض أصػػحابو فممػػا كانػػت  ػػزوة خيبػػر  ػػنـ رسػػوؿ اهلل  

فقسمو لو وكاف يرعػى ظيػرىـ فممػا نػاي دفعػوه إليػو فقػاؿ : مػا ىػذا ..؟ لػالوا : 
فقاؿ : مػا ىػذا       يػا  فوخذه فناي إلى النبى  لسـ لسمو لؾ رسوؿ اهلل 

..؟ لػػاؿ : لسػػـ لسػػمتو لػػؾ . لػػاؿ : مػػا عمػػى ىػػذا اتبعتػػؾ ولكػػف  سػػوؿ اهلل ر 
بسيـ ، فػوموت فودخػؿ الننػ .  –وأيار إلى حمقو  –اتبعتؾ عمى أف ُأرمى ىينا 

فقاؿ : إف تصػدؽ اهلل يصػدلؾ ثػـ نيضػوا إلػى لتػػاؿ العػػدو فػوتى بػو إلػى رسػوؿ 
اؿ صػدؽ اهلل فصػدلو ، وىو مقتوؿ . فقاؿ : أىو ىو ..؟ لالوا : نعـ . ل اهلل 

فى نبتو ثـ لدمو فصمى عميو وكاف مف دعائػو لػو : الميػـ ىػذا  فكفنو النبى 
 .  (3)عبدؾ خرج ميانرًا فى سبيمؾ لتؿ يييدًا وأنا عميو يييد

                                           

 الييه أبو بكر النزائرى . -مسمـ منياج ال (ٔ

 ابف لدام  .  -منياج القاصديف  (ٕ

 ابف القيـ ل  زوة خبير ( . -زاد المعاد  (ٖ
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فػػى مدرسػػ   ىػػؤالي ىػػـ  الرنػػاؿ .. العظمػػاي .. الػػذيف صػػنعيـ النبػػى       
لػػـ فػػى مكػػ  المكرمػػ  ثػػـ فػػى فػػى بيػػت ا رلػػـ بػػف أبػػى ا ر  الػػدعوة إلػػى اهلل  

فى المدين  المنورة .. فوخرج رنااًل أدىيوا تػاريه العػالـ  نيػـ  مسند النبى 
 فضربوا أروع ا مثم  فى :  ُصنعوا عمى عيف رسوؿ اهلل 

  … ورسولو  فى حب اهلل  …
  …فى بذؿ النفوس وا رواح  …
   …فى العطاي واإليثار  …
   …فى الطاع  واالنقياد  …
   …فى االستخفاؼ بزخارؼ الدنيا الزائف  وحطاميا الفانى  …
  …فى العف  وا مان   …

 فى الزىد فى الدنيا واإللباؿ عمى ا خرة .  …
  …فى اإلخالص  …
  …فى الصدؽ  …

مػػػف ىػػػذه ا مػػػ   وىكػػػذا كػػػاف يػػػوف الػػػذيف احتضػػػنوا الػػػدعوة إلػػػى اهلل       
النياد وخسائر النفوس وا مواؿ المبارك  فقد كاف لكؿ منيـ نصيب مف متاعب 

ْْ هَلْن   بقولػو     أعظـ مػف نصػيب أى أمػ  فػى العػالـ ولػد خػاطبيـ اهلل   قـم
ـل  ِمََْ ََاِل اقْـمَـَ فْـمم ًْ َوأَْ ـ ـ َتمكم ًْ َوَبرَل ًْ َوَأْنَوالمكم ًْ َوهَلْاََاامكم ًْ َوأَوـَْ لُمكم ُمكم َكلَن اوَل

ــلكَل م  َُ ل َوَ  َْ ــلَد َُ َن َك َْ َلهَل  َو َلَــلَ َِ ََّتَْرــ ــ ــَ  اُْْــهَل َوَ أم ًْ  َل اـََ ل َأَحــُب هَلَْــْ كم َْ تـَْ َضــ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
511 

َم  َْ َ اُْْـــهم وَلـــَأْ  َلََل َواُْْـــهم   ب إـَْ ـــدَل  اَْْقـــ َا َحـــَُّت إَـــْأ َل ـــ َ ـــلَد ََل َأـــ َل َلهَل فـَمَـَ ُوصم َولَل
قَل َ   .    (1)اَْْعلأَل

ـــ َ   ولػػػاؿ المػػػولى  َْمًْ  َل َْ دَلإَ ـــاَل َوَ ـــْ  َحـــ َِ َْل اْْ ـــ ْْ اَلْبـــَ اهَل َأْن  َ ـــل َكـــلَن َل
هَل  َُل ًْ َبْ  اـَْع َُل َل َا وَلأَاـْعم َلَل اُْْهَل َوب إـَْ َغ م َا َبْ  َ أم  .  (2)  إـََمَوُْعم

يثػار ومػا        ف سعادة البيري  كانت تتولؼ عمى ما يقدمونػو مػف تضػحي  وا 

َْفَل َوا يتحمموف مف خسائر ونكبات فقاؿ :  ـَ  اْ َـ ًْ وَلَرـْ َُ  َل ََُاكم ْمـ َ َل َوََْ  ـْ سْـم
َ ا َل َوَور  َل اُْصلوَل َلإ َ  َِ ََالَل َواْلَاـْعمسَل َواُْ  َ  اَلْ   .   (3)َواـَْقَص  َل

َنَ   ولاؿ       ًْ ب إـمْعمَـ مـ ـ َا اَ  ُـل َوْم َْـم َا َأْن إـَقم ـ ـَب اْ ُـل م َأْن إـممـْ َكم َُل  َأَح

(4). 
  ف إحنػػػاـ العػػػرب عػػػف ىػػػذه المكرمػػػ  ولػػػد ردىػػػـ بسػػػبب امتػػػداد اليػػػقاي     

ََم َتكمـْ    لإلنساني  واستمرار ا وضاع السيئ  فى العالـ .. فقاؿ   هَلب تـَْعَزْم
لِد َك َل ِ  َُ َ ِا ََل اَلْ  َل َوَف  . (5) فَلمـْ

                                           

 .  ٕٗا ي   -سورة التوب   (ٔ

 .  ٕٓٔا ي   –سورة التوب   (ٕ

 .  ٘٘ٔا ي   -سورة البقرة  (ٖ

 . ٕا ي   -سورة العنكبوت  (ٗ

 .    ٖٚ  ا ي -سورة ا نفاؿ  (٘



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
511 

فتضحي  يباب العرب لنطرة لسػعادة البيػري  .. فالعػالـ ال يسػعد .. وخيػرة      
يـ حػوؿ المػادة اليباب فى العواصـ العربي  عاكفوف عمى ييواتيـ ومػدار حيػات

 والممذات ال يفكروف فى  يرىما وال يترفعوف عف النياد فى سبيميما . 
إف العالـ ال يمكف أف يصؿ إلى السعادة إال عمى لنطرة مػف نيػاد ومتاعػب      

 يقدميا اليباب المسمـ ومصاعب يوانييا ويت مب عمييا .. 
البيػري  الػذى  إف ا رض ليى فى أيد الحان  إلػى سػماد .. وسػماد أرض     

تصػػم  بػػو وتنبػػت زرع اإلسػػالـ الكػػريـ ىػػى اليػػيوات والمطػػام  الم ريػػ  التػػى 
يضحى بيا اليػباب العربػى فػى سػبيؿ عمػو اإلسػالـ وبسػط ا مػف والسػالـ عمػى 
العػػالـ وانتقػػاؿ النػػاس مػػف الطػػرؽ المؤديػػ  إلػػى نػػنيـ والعيػػاذ بػػاهلل إلػػى الطريػػؽ 

نو لثمف لميؿ ندًا   .  (1)لسمع   الي  ندًا المؤدي  إلى النن  وا 
.. مف خاؼ أدلػ  ، ومػف أدلػ  بمػغ  لاؿ : لاؿ رسوؿ اهلل  عف أبى ىريرة 

المنػػزؿ ، أال إف سػػمع  اهلل  اليػػ  ، أال إف سػػمع  اهلل  اليػػ  ، أال إف سػػمع  اهلل 
 .  (2)النن  

***** 
 

                                           

 الندوى .  -لـ بانحطاط المسمميف انظر كتاب ماذا خسر العا (ٔ

 باب الخوؼ . -رياض الصالحيف  (ٕ
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 اىذػــٌح ئىل اهلل 

 .. ٍِ اىجذايخ ئىل اىنيبيخ .. 
موف أنػػػتـ يػػػام  بػػػيف النػػػاس ال  نكػػػـ تمتػػػازوف عػػػف أييػػػا السػػػادة المسػػػم     

زمالئكـ فأ اليارة والمبػاس ، بػؿ  نكػـ تمثمػوف تمػؾ ا مػ  العظميػ  التػى كانػت 
 وال تزاؿ يام  بيف ا مـ . 

 :محالماظعاملمضؾؾمزفقرماألعةماحملؿدؼةم

كاف العالـ لبػؿ ثالثػ  عيػر لرنػًا سػائرًا سػيره الطبيعػى    ال ينكػر مػف أمػره      
ا ، فكانػػت القػػرى والمػػدف عػػامرة بالسػػكاف ، وكانػػت العواصػػـ الكبػػرى زاخػػرة يػػ

العمراف ، يامخ  البنياف ، وكانػت الحػرؼ البيػري  وونػوه المعػاش فػى ازدىػار 
وانتيػػار ، كانػػت الزراعػػ  ، و كانػػت التنػػارة ، وكانػػت الصػػناع  ، فبينمػػا كانػػت 

ي  رائحػ  بػيف اليػرؽ سك  الفالح فى ي ؿ ونياط ، كانت القوافؿ التناري   اد
وال رب ، وكانت ا سػواؽ ميػحون  بالمتػانر والبضػائ  وكػاف الصػانعوف مكبػيف 
عمى أعماليـ ، وكانت الحكومات واإلمارات والػدوؿ  نيػ  بومواليػا ورناليػا لكػؿ 
وظيف  رنؿ كفؤ بؿ رناؿ أكفاي وكاف عمى ونو ا رض مف كػؿ نػوع مػف البيػر 

ظػػاىر المدنيػػ  ، ال يػػرى فػػى الحيػػػاة وكػػؿ لػػوف مػػف الحيػػاة وكػػؿ مظيػػر مػػف م
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اإلنسػاني  الماديػػ  عػوزًا وفػػراغ ولػـ تكػػف فػػى المدنيػ  وظيفػػ  يػا رة يتريػػ  ليػػا 
 متري  نديد ، وكانت كوس الحياة مترع  فائض  ال تطمب المزيد . 

 مزفقرماألعةماحملؿدؼةم:م

فى ىذه الحاؿ ظيرت أم  فػى نزيػرة العػرب وونػد نػوع نديػد مػف البيػر ،      
نى بػػا مـ المعاصػػرة وىػػى تتسػػايؿ : أى داع إلػػى ظيػػور أمػػ  نديػػدة وا مػػـ وكػػو

عمى ونػو ا رض كثيػرة منتيػرة ومػا يػ ؿ ىػذه ا مػ  الحديثػ  ومػا ميمتيػا فػى 
 العالـ ..؟! 

 مػؾمبعـتماألعةمظؾزراسةم؟

إذا كانت ىذه ا م  إنما بعثت لمزراع  وعمارة ا رض فقػد كػاف فػى فالحػى      
دين  يثرب ، وزراع وادى الفرات والنيؿ وربوع كنكا ونمنا  نػى الطائؼ وأكارى م

عف أم  زراعي  نديدة فقػد أصػبحت أراضػى ىػؤالي الفالحػيف وبالدىػـ ننػ  تػدر 
ذا كػػاف المسػػمموف إنمػػا بعثػػوا لييػػت موا بالزراعػػ  فقػػط فممػػاذا لػػـ  لبنػػًا وعسػػال ، وا 

صػػب  زراعيػػ  يبعثػػوا فػػى العػػراؽ واليػػاـ وفػػى مصػػر والينػػد مػػثاًل وىػػى بػػالد مخ
 ولماذا كاف مبعثيـ فى واٍد  ير ذى زرٍع ؟ 

 موػؾمبعـتماألعةمظؾؿفارةم؟

ذا كانت ىذه ا م  إنما بعثت لمتنارة فقد كاف فى ييػود يثػرب وفػى أنبػاط       وا 
الياـ وفى ألباط مصػر وتنػار السػند كفايػ  ، فقػد أحكمػوا فػف التنػارة وانتيػروا 
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ذا كػػانوا لػػد بعثػػوا لي يػػت موا بالتنػػارة حقػػًا ، فممػػاذا لػػـ يبعثػػوا عمػػى فػػى العػػالـ ، وا 
 طريؽ القوافؿ التناري  وبالقرب مف أسواؽ التنارة الكبرى ؟ 

 موػؾمبعـتماألعةمظؾصـاسةم؟

ذا كانت ىذه ا م  إنمػا بعثػت لمصػناع  وأعمػاؿ اليػد فقػد كػاف فػى ليػوف       وا 
نيـ لكثير  -البالد المتمدن  وأصحاب الصنائ  والحرؼ   كفاي  ..!! نى و  –وا 

 موػؾمبعـتماألعةمظؿـضؿمإىلماحلؽقعاتم؟

ذا كانت ىذه ا م  بعثت لتنضـ إلى الحكومات الرومي  واإليرانيػ  وتيػ ؿ       وا 
أفرادىا وظائؼ ىذه الحكومات ومناصبيا ، فقد كاف فى أىؿ الياـ وفارس  نػى 

 وكفاي  فى اإلدارة ويزاحموف ا نانب بالمناكب ويدفعونيـ بالراح . 

 مؾمبعـتماألعةمظؾؿقدعميفماظشفقاتموادلؾذاتم؟وػ

ذا كانػػت ىػػذه ا مػػ  إنمػػا بعثػػت لعػػيش ىنيػػا ، ومطعػػـ يػػيى ، وميػػرب       وا 
نمػا مناىػا وىميػا أف تمقػى  مرئ ، وممبس رضى ومسكف بيػأ ال ليػا آخػر ، وا 
لبوسًا ومطعمًا لـ تكف بدعًا مف ا مـ ، وكانت منافسػ  لنػا فحػؽ لنػا أف نقاتميػا 

 ف مناىمنا ولد ضالت بنا مواردنا فكيؼ تس  أم  نديدة ؟ ونذودىا ع

 م*موػؾمترؼدمعؾؽام؟م

ذا كانت ىذه ا م  إنمػا تحػاوؿ ممكػًا أو تريػد أف تؤسػس دولػ  فينػب أف       وا 
 تصرح بذلؾ وال تتظاىر بالديف وتتخذ لذلؾ طريؽ المموؾ والفاتحيف . 
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ف الطريػػؽ إلػػى كػػؿ ذلػػؾ .. مػػف زراعػػ  وتنػػارة وصػػن      اع  ووظيفػػ  وحيػػاة وا 
بػػذخ وتػػرؼ وممػػؾ ويػػرؼ  يػػر الطريػػؽ التػػى سػػمكتيا ىػػذه ا مػػ  النديػػدة التػػى 
سفيت أحالمنا وعابت آليتنا ونعت عمػأ عقائػدنا وأخاللنػا وأعمالنػا ودعػت إلػى 
ديف نديد وسارت فى سبيؿ ذلؾ فى يوك  ولتاد وناىدت فى  ير نيػاد ، فقػد 

 سمكتيا ا مـ مف لبؿ . كاف الطريؽ إلى كؿ ذلؾ مسموك  معبدة لد 
ىذا يا سادتى ما أظنو لد تنانى بو ضمير اإلنساف الحى فى فنر اإلسػالـ      

، وال ألومػػػو ، وال أسػػػت رب ىػػػذا السػػػؤاؿ ، فػػػإف ىػػػذا السػػػؤاؿ طبيعػػػى ينب ػػػى أف 
يينس فى لمب اإلنساف وينطؽ بو المساف عند كؿ نايئ  ، فمماذا ال ينيػو ىػذا 

 ىا ..؟ السؤاؿ عند ظيور أم  بوسر 

ذا كػػاف مبعػػث ىػػذه  عىىامػىىقماجلىىقابم..؟      إذا كػػاف النػػواب فػػى اإلثبػػات وا 

ا م  فى الحقيق  ليا مما ذكرنا ، ولـ تكف ليذه ا م  ميم  نديدة فػى العػالـ 
ورسال  خاص  إلى ا مـ كانت ىذه ا م  حقًا مف فضوؿ ا مـ ومػف المتطفمػيف 

 عمى مائدة العالـ ..!!
مبعثيا ليذا وال ذاؾ ، وا مـ وا يخاص ال يبعثوف ليا مػف ولكف لـ يكف      

نمػػا ىػػى مػػف طبػػائ  البيػػر ال تحتػػاج إلػػى نبػػوة النبػػى وبعثػػ  أمػػ  ونيػػاد  ىػػذا وا 
طويػػػؿ وزلػػػزاؿ عػػػالمى لػػػـ يسػػػبؽ فػػػى التػػػاريه ، زلػػػزاؿ فػػػى المعتقػػػد وا خػػػالؽ 

 والمنتم  والميوؿ والنزعات وفى نظاـ الفكر ومنياج الحياة . 

 مألعةمظغرضمداممجدًام.ظؼدمبعـتما
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لقد كاف مبعثيا ل رض ساـٍ ندًا ، لميمػ   ريبػ  طػاؿ عيػد اإلنسػاني  بيػا      
ىػذه ا مػ   وتيا مت أمـ ا نبياي عنيا حتى نسيتيا وذلؾ ما خاطب بػو اهلل 

  َْْن َبـ َل ا َْ َ ـ ْز موفَل َوتـَ ـْ َِ َ  أمُ َا أمْا َلَلـْ  َْْل ُـل َل تَـْأ م موَن وَـللْْ ًْ َا ـْ ْ َكـ َل كمْ مم ِم
ََن وَللُْْــهَل  فنبػػو عمػػى أف ىػػذه ا مػػ  ليسػػت نابتػػ  نبتػػت فػػى ا رض   (1) َوتـمْؤ َل مــ

كويػػنار بريػػ  أو حيػػائش يػػيطاني  بػػؿ أنيػػا أمػػ  أخرنػػت و مػػر مػػا أخرنػػت ، 
نما لـ تظير لمصمحتيا فقط كسػائر ا مػـ بػؿ أنيػا أخرنػت لمنػاس ، وذلػؾ مػا  وا 

أمػػ  إال وىػى تسػػعى   راضػػيا كونمػػا  تمتػاز بػػو ىػػذه ا مػ  فػػى التػػاريه فمػا مػػف
خمقت ليا ، وىى خير أم  أخرنت لمناس وذلؾ يرن  إلى ي ميا وميمتيا وىػى 

 ا مر بالمعروؼ والنيى عف المنكر واإليماف باهلل . 

 ميفمأيمعؽانمزفرتمػذهماألعةم؟

 ظيرت نواة ىذه ا م  فى مك  فى لمب نزيرة العرب .      
 
 

 مجمابففمضرؼشمهلام:م

ونثػروا كنػانتيـ  –ـ العقالي مف لريش وىـ ا خذوف بزمػاـ الحيػاة فػى الػبالد فقا
ولاسػػوا النايػػئ  النديػػدة بمقاييسػػيـ التػػى عرفوىػػا وألفوىػػا ووزنوىػػا فػػى ميػػزاف 

                                           

 .   ٓٔٔا ي   –سورة آؿ عمراف  (ٔ
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اإلنساف الذي طالما وزنوا فيػو أصػحاب الطمػوح فونػدىـ خفيفػ  الػوزف طائيػ  
 -  -ميف فػػى العػػالـ الكفػػ  وذىبػػوا إلػػى إمػػاـ الػػدعوة اإلسػػالمي  وأوؿ المسػػم

فقاؿ لػائميـ " إنػؾ لػد أتيػت لومػؾ بػومٍر عظػيـ فرلػت بػو نمػاعتيـ وسػفيت بػو 
أحالميـ وعبت بو آليتيـ ودينيـ وكفرت بو مف مضى مف آبػائيـ فاسػم  منػى 

 أعرض عميؾ أمورًا تنظر فييا ، لعمؾ تقبؿ منيا بعضيا . 
 لؿ يا أبا الوليد أسم  .  لاؿ فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

لاؿ يا ابف أخى إف كنت إنما تريد بما نئت بو مف ىذا ا مر مااًل ، نمعنػا      
ف كنػت إنمػػا تريػد بػو يػرفًا سػػودناؾ  لػؾ مػف أموالنػا حتػى تكػػوف أكثرنػا مػااًل ، وا 

ف كنت تريد بو ممكًا ممكناؾ عمينا .   عمينا حتى ال نقط  أمرًا دونؾ ، وا 
وٍف ، ثـ رفضو فى  ير يػؾ وال لكؿ ذلؾ فى ىدوي وت استم  رسوؿ اهلل      

بػؿ كػاف عمػى  توخير ، ولـ يكف ىذا العرض مف لريش عمى يخص الرسوؿ 
لما عرضػت  ىذه ا م  التى كاف يمثميا ويقودىا ، ولـ يكف رفض رسوؿ اهلل 

 لريش رفضًا عف نفسو الكريم  فقط بؿ كاف رفضًا عف أمتو إلى آخر ا بد . 
رة ويئسػػت مػػف مسػػاوم  ىػػذه ا مػػ  ولػػـ تعػػد التنعػػت لػػريش بيػػذه المحػػاو      

مبايرة وعمػى ىػذه ا مػ  بواسػط  مػا عرضػت مػف لبػؿ  تعرض عمى الرسوؿ 
 ولطعت منيا أمميا . 

وكاف بعد ذلؾ صراع مستمر ونزاع طويؿ ولـ يكف نزاعًا فى أ راض المػادة      
نزاعػًا ، وييوات البطف واالستئثار بموارد الرزؽ والت مب عمى ا سواؽ بػؿ كػاف 

 بيف اإلسالـ والناىمي  بمعنى الكممتيف نزاعًا بيف حياة العبوديػ  واالنقيػاد هلل 
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، وبيف الحيػاة الحػرة المطمقػ  التػى ال تعػرؼ ليػدًا وال تخيػى معػادًا  ولرسولو 
 وال حسابًا . 

 :م*مشزوةمبدرموبقانمعفؿةماألعةم

إلػى  بػى الكػريـ وكاف فى نتين  ذلؾ معركػ  بػدر الحاسػم  ، ولػد لػاد الن     
ساح  القتاؿ نييًا ال يزيد عدد المقاتميف فيو عمى ثالثمائػ  وثالثػ  عيػر رنػاًل 

يعمػـ يقينػًا أف لػو وكػؿ المسػمموف  والنيش المنافس فيو ألػؼ ، وكػاف النبػى 
إلػى أنفسػػيـ ولػػوتيـ الماديػػ  لكانػػت النتينػػ  معمومػػ  واضػػح  ، نتينػػ  كػػؿ لميػػؿ 

 ضعيؼ أماـ لوى كثير العدد . 
لحػػاح عبػػد ودعػػاي  إلػػى اهلل  فػػزع الرسػػوؿ الكػػريـ       فػػى إنابػػ  نبػػى وا 

مضطر ويف  ليػذه العصػاب  فػى كممػات صػريح  واضػح  نيػرة خالػدة ىػى خيػر 
 تعريؼ ليذه ا م  وبياف لميمتيا و رضيا الذى خمقت لو . 

لػو ىمكػت ىػذه العصػاب  وكانػت فريسػ  لمعػدو ألفػرت  لـ يقؿ رسوؿ اهلل      
  وأوحيت أسواليا وكسدت التنارة ، وبطمػت الزراعػ  أو تعطػؿ يػ ؿ مػف المدين

ييئًا مف ذلػؾ  أي اؿ الحياة    أو ولفت إدارة الحكومات ، لـ يقؿ رسوؿ اهلل 
 ف يػػيئًا منيػػا لػػـ يتولػػؼ عمػػى المسػػمميف ولػػـ يقػػـ بيػػـ بػػؿ كػػاف لبػػؿ ونػػود 

 المسمميف وال يزاؿ فى  نى عنيـ . 
ذكر ييئًا بعػث المسػمموف  نمػو ولػاـ بالمسػمميف   ولكف الرسوؿ الكريـ     

 وحدىـ فقاؿ " الميـ إف تيمؾ ىذه العصاب  لف تعبد .." 
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 مذرطمبؼاءماألعةم:م

ولضػػػى بانتصػػػار المسػػػمميف عمػػػى  دعػػػاي النبػػػى الكػػػريـ  أنػػػاب اهلل      
عدوىـ وبقائيـ ، فكونما كاف بقاي المسمميف ميػروطًا بقيػاـ حيػاة العبوديػ  بيػـ 

اميـ بيػا ، فمػو انقطعػت الصػم  بيػنيـ وبػيف العبػادة وروانيػا وازدىارىػا فػى ولي
العػػالـ انقطعػػت الصػػم  بيػػنيـ وبػػيف الحيػػاة ولػػـ يبػػؽ عمػػى اهلل ليػػـ حػػؽ وذمػػ  ، 
وأصػػبحوا كسػػائر ا مػػـ خاضػػعيف لنػػواميس الحيػػاة وسػػنف الكػػوف بػػؿ كػػانوا أيػػد 

حياتيا مثػؿ مػا ايػترط نريم  وألؿ ليم  مف ا مـ ا خرى إذ لـ ييترط لبقائيا و 

ًْ فـََقـــْد    ليػػػـ وكػػػاف كمػػػا أخبػػػر اهلل  َْب دمَبـــلُمكم ًْ َ ِب  َْـــ ـــ ـــأم وَلكم ْْ َ ـــل إـَْزَ  قمـــ
َنم َلَزا ل   ََْف َإكم َُ ًْ َف  .  (1) َكُبوـْمم

ولد حافظ المسمموف عمى ىذا اليرط وبروا بيػذا العيػد وتػذكروا أنيػـ إنمػا      
مييـ ويستوصميـ فػى سػاح  بػدر ، وتركػوا ُنصروا عمى عدوىـ ، ولد كاد يوتى ع

 .   منوط  بيـ عمى أرض اهلل  عمى ظير ا رض  ف عبادة اهلل 
بيذه الرسال  انبثوا فى العالـ وحمموىػا إلػى الممػوؾ والسػول  وا مػـ ، وفػى      

سػػبيؿ ذلػػؾ ىػػانروا وناىػػدوا و نػػؿ ذلػػؾ حػػاربوا وعاىػػدوا ، ولػػـ يزالػػوا يعتقػػدوف 
 اهلل وحامموا راي  اإلسالـ فى العالـ .أنيـ مبعوثوف مف 

 مربعلمبـمساعرمرضلماهللمسـفمؼؾنيمظردؿؿمضائدماظػرسمعؼصدمبعـةماألعةم:م

                                           

 .   ٚٚا ي   -سورة الفرلاف  (ٔ
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أرسؿ سعد لبؿ القادسي  ربعى بف عامر إلى رسػتـ لائػد النيػوش الفارسػي       
وأميرىـ فدخؿ عميو ولد زينوا منمسو بالنمارؽ المذىب  والزرابى الحريػر وأظيػر 

والآللا الثمين  ، والزين  العظيمػ  وعميػو تانػو و يػر ذلػؾ مػف ا متعػ   اليواليت
الثمينػػ  ولػػد نمػػس عمػػى سػػرير مػػف ذىػػب ودخػػؿ ربعػػى بثيػػاب صػػفيق  وسػػيؼ 
وترس وفرس لصيرة ولـ يزؿ راكبيا حتى داس بيا عمػى طػرؼ البسػاط ثػـ نػزؿ 
وربطيػػا بػػبعض تمػػؾ الوسػػائد وألبػػؿ وعميػػو سػػالحو ودرعػػو وبيضػػو عمػػى رأسػػو 

نمػا نئتكػػـ حػيف دعوتمػونى ، فػإف فقا لوا لو ض  سالحؾ ، فقاؿ إنى لػـ آتكػـ وا 
ال رنعت ، فقاؿ رستـ ائػذنوا لػو فولبػؿ يتوكػو عمػى رمحػو فػوؽ  تركتمونى ىكذا وا 
النمارؽ ، فخػرؽ عامتيػا فقػالوا لػو مػا نػاي بكػـ ؟ فقػاؿ اهلل إبتعثنػا لنخػرج مػف 

الػدنيا إلػى سػعتيا .. ومػف ياي مف عبادة العباد إلػى عبػادة اهلل .. ومػف ضػيؽ 
نور ا دياف إلى عدؿ اإلسالـ ، فورسمنا بدينو إلى خمقو لندعوىـ إليو فمف لبػؿ 

 ذلؾ لبمنا منو ورنعنا عنو ومف أبى لاتمناه أبدًا حتى نفضى إلى موعود اهلل 
،  لالوا : وما موعود اهلل ؟ لاؿ النن  لمف مات عمى لتاؿ مف أبى والظفػر لمػف 

 . (1)بقى ..!! 

 :مسؿابماهللمدلـمتؾؽأمسـمادلفؿةم

لممسػػػمميف الطيبػػػات وفسػػػ  ليػػػـ فػػػى طػػػرؽ الكسػػػب وونػػػوه  أبػػػاح اهلل      

ْْ َ ـْ  َحـُ َم نَلإ َـَا اُْْـهَل اُْـهَل َأْاـ ََج  المعاش ولـ يضػيؽ عمػييـ فػى ذلػؾ فقػاؿ قـم
                                           

 ابف كثير -البداي  والنياي   (ٔ
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َا ََل  ُــبَلإَ  اَ  مــ ــَ  َْْل َْل  ْْ ــَ  اْــ  ْنقَل قمــ ََل َواْطُ  َ ــل َل  َل  اْْلََ ــلََل اْــَداـَْ ل َالَلَصــا  َلزَلَ ــلدَل
َم  اْْقَلَ لَ ــاَل  َْ ــ ــ موا ََل اْلَْ  َل    ولػػاؿ    (1)إـَ ــَ  َل اُْصــ َم َفلاـَْمرَل ــإَلَاا قمرَل َف

َْل اُْْـهَل  ـْ  َفْرـ َا  َل لػـ يبعػثيـ لػػذلؾ أمػ  ، ولػـ يرضػػو  ولكػػف اهلل   (2) َواوـْمَـ مـ

حيػاة ليػـ لػاؿ النبػى ليـ  اي  وميم  بؿ خمقيـ لمسعى لآلخػرة وخمػؽ أسػباب ال
نكػـ خمقػتـ لآلخػرة " ونعػؿ الحيػاة وأسػبابيا   الكريـ  " إف الػدنيا خمقػت لكػـ وا 

خاضع  لميمتيـ التى بعثوا  نميا فإذا زاحمػتيـ فػى سػبيؿ ميمػتيـ أو  مبػتيـ 
ذا تمكو المسمموف فى ذلؾ عاتبيـ اهلل   عتابًا يديدًا ولػاؿ  عمييا رفضوىا وا 

ْْ هَلْن َكــــلَن اوَــــل ََاِل قمــــ ًْ َوأَْ ــــ ــــ َتمكم ًْ َوَبرَل ــــ ًْ َوَأْنَوالمكم ََاامكم ًْ َوهَلْاــــ َ ــــلُمكم ًْ َوأَوـْ ُمكم
ــَ   ًْ  َل اـََ ل َأَحــُب هَلَْــْ كم َْ ــلكَل م تـَْ َضــ َُ ل َوَ  َْ ــلَد َُ َن َك َْ ــل َو َلَــلَ َِ ََّتَْرــ ِمََْ اقْـمَـَ فْـمم

 َ َا َحَُّت إَـْأ َل َ لَد ََل َأ َل َلهَل فـَمَـَ ُوصم َلهَل َولَل  اُْْـهم وَـلَأْ  َلََل َواُْْـهم ب إـَْ ـدَل  اُْْهَل َوَ أم
قَل َ  َم اَْْعلأَل َْ  . (3) اَْْق

أف يفر ػػوا إلصػػالح أمػػواليـ  يػػاـ اكتفػػاي بونصػػار اإلسػػالـ  أراد ا نصػػار      

ًْ هَلََل اْمُـْ ْمَكاَل  عمى ذلؾ وأنزؿ   فعاتبيـ اهلل  َا وَلأَْإدَلإكم  .   (4) َوب تـمْْقم

                                           

 . ٕٖا ي   -سورة ا عراؼ  (ٔ

 . ٓٔا ي   -سورة النمع   (ٕ

 .   ٕٗا ي   -رة التوب  سو  (ٖ
 

 . ٜ٘ٔا ي   -سورة البقرة  (ٗ
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.. إنما نزلػت فينػا معيػر ا نصػار ، إنػا  يوب ا نصارى لاؿ سيدنا أبو أ     
لما أعز اهلل دينو وكثر ناصروه لمنا فيما بيننا لو ألبمنا عمػى أموالنػا فوصػمحناىا 

 (1)فونزؿ اهلل ىذه ا ي  
ولكػػف مػػ  ا سػػؼ اليػػديد لػػد تيػػا ؿ المسػػمموف اليػػـو بالػػدنيا كػػا مـ الناىميػػ  

فإذا أيرفتـ عمػى مػدنيـ وبالدىػـ مػف مرلػب  وسعوا ورائيا وعقدوا حياتيـ بيا ،
عػػاٍؿ لػػـ تميػػزوا بيػػنيـ وبػػيف أفػػراد أمػػ  ناىميػػ  ، سػػعى وراي المػػادة فػػى  يػػر 
التصاد ، واكتساب مف  ير احتساب ، سػير فػى  يػر طاعػ  ، وعمػؿ فػى  يػر 

، ووظيفػ   ني  ، تنارة فى ليو عف ذكػر اهلل وحرفػ  فػى نيػؿ عػف ديػف اهلل 
 وحكوم  فى ميال  حكـ اهلل ، ي ؿ فػى ضػالل  ، ولعػود فى اإلخالص ل ير اهلل

 فى بطال  ..!! 

 :محالماألعةماظققمم

ىؿ إذا أطمعتـ يا سادتى عمى بالد إسالمي  ورأيػتـ ىػذه ا مػ  فػى  ػدواتيا      
وروحاتيػػػا إلػػػى ا سػػػواؽ واإلدارات ومصػػػال  الحكومػػػ  عػػػرفتـ أنيػػػا أمػػػ  خمقػػػت 

ىػػذه ا  ػػراض التػػى يسػػعى ليػػا  ليػػأي آخػػر ، وُبعثػػت ل ػػرض آخػػر أسػػمى مػػف
 الكافر  والمؤمف ؟ 

 محفةمزاػرةمسؾلمادللؾؿنيم:م

                                           

 .   ٗ٘ٗ/  ٔ -واه أبو داود ، انظر حياة الصحاب   (ٔ
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إف ىػػذا ا سػػموب مػػف الحيػػاة لحنػػ  ظػػاىرة  ىػػؿ الناىميػػ  عمػػى المسػػمميف      
فمو نطقوا لقالوا ما ذنبنا أييػا المسػمموف إذ عرضػنا عمػى نبػيكـ المػاؿ والسػيادة 

اي الػػذى رفضػػو نبػػيكـ كونمػػا والممػػؾ فػػوبى ورفػػض كػػؿ ذلػػؾ أال نػػراكـ تسػػعوف ور 
 خمقتـ  نمو ، أما آذيتـ نبيكـ بقبوؿ ما رفضو عنو وعنكـ ؟! 

ذا كنتـ تسػعوف لمػاؿ أو نػاه أو يػرؼ أو حكػـ عمػى لطعػ  أرض فممػاذا       وا 
تظػػاىرتـ بالػػديف وألمػػتـ وألعػػدتـ الػػدنيا  نمػػو وكػػدرتـ عمينػػا صػػفو العػػيش ، لقػػد 

ويم  التى أيتمت البنػيف وأيئمػت النسػاي كنتـ وكنا فى  نى عف ىذه الحروب الط
 وأنمت الناس عف ا وطاف !

أعيدوا إلينا إذًا تمؾ الدماي التى أريقت فى سػاح  بػدر وأحػد وحنػيف وخيبػر      
 واليرموؾ والقادسي  ، وأعيدوا إلينا تمؾ النفوس التى لتمت فى سبيؿ الديف !

ـ ا حياي ولاؿ مػا  نػائكـ وماذا يكوف نوابنا لو تعرض لنا أحد مف أخالفي     
أييا المسمموف لقد سػيمتمونا فػى أسػباب الحيػاة وخمفػتـ لنػا فػوؽ ذلػؾ ميػاكؿ 
كثيرة فى الحياة السياسي  واالنتماعي  ، وال نراكـ تسدوف عوزًا وتصمحوف خماًل 

 أو تمموف يعثًا أو تقيموف زي ًا فى الحياة ..!!
فقػد طػاؿ العتػاب ولػديمًا لػاؿ اليػاعر  عفوًا أييا السادة وسماحًا أييا الكراـ     

 العربى  " وفى العتاب حياة بيف ألواـ " . 

 مدلاذامطؿبماهللمظـاماخلؾقدمواظظفقرم؟
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إف حياة ا مـ أييا السادة الكراـ بالرسال  والدعوة وأف ا م  التػى ال تحمػؿ      
رسػػػال  وال تستصػػػحب دعػػػوة حياتيػػػا مصػػػطنع   يػػػر طبيعيػػػ  ، وأنيػػػا كورلػػػ  

َْبم  ت مػػف يػػنرتيا فػػال يمكػػػف أف تحيػػا بسػػقى ورىانفصػػم فَأُ ــل اْزُوَــدم فـََ ـــْب
كمقم ََل اَلْ  َل  ِْ َععم اُْ لَ  فـََ  ُ  َوأَُ ل َ ل إـَ ـْ  .    (1)لمَعل

إننا أييا السػادة أمػ  الحاضػر وأمػ  المسػتقبؿ لػد كتػب لنػا الخمػود والنصػر      
 بدي  التػى لضػى اهلل بخمودىػا  ننا أصحاب دعوة ورسال  نبوي  وىى الرسال  ا

وظيورىػػا ، فمسػػنا تحػػت سػػيطرة المػػادة وحكػػـ الزمػػاف المنقمػػب بيػػرط أف نقػػـو 
بػػدعوتنا ونسػػتقؿ برسػػالتنا ونعػػود أمػػ  دعػػوة نبويػػ  كمػػا بػػدأنا دعػػوة فيمػػا بيننػػا 

 معير المسمميف ودعوة فى  يرنا مف ا نانب فى الديف . 
 * تخمؼ ا م  عف ا مـ المعاصرة  :

لقد تخمفنا عف ا مـ المعاصرة فى العموـ الطبيعيػ  وا سػباب الحربيػ  وفػى      
ا خػػذ بوسػػباب الرلػػى المػػادى بعػػدة لػػروف ، ولػػد كانػػت المسػػابق  بيننػػا وبيػػنيـ 
كمسػػػابق  ا رنػػػب والسػػػمحفاة إال أف ا رنػػػب كػػػاف سػػػاىرًا مػػػ  خفتػػػو وسػػػرعتو 

مـ اليػوـ السػت رؽ ذلػؾ والسمحفاة نائم  ر ـ بطئيا وثقميا ، ولو نارينا ىذه ا 
لرونًا ثـ كانت المقارن  بحساب دليؽ ، فإذا فاؽ العدو وسبقنا بيػعرة فػى القػوة 
المادي  والعدد الحربي  رنحت كفتو  ف المادة عمياي وىى مػف القسػاوة والحيػاد 

 التاـ بمكاف ال تفرؽ فيو بيف المحؽ والمبطؿ واليريؼ والوضي  . 
                                           

 .   ٚٔا ي   -سورة الرعد  (ٔ
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 معاماظذيمؼؼفرمادلادةم؟م

وىػػى الػػروح التػػى تقيػػر المػػادة وتسػػخر ا سػػباب  –ولكػػف الػػدعوة والرسػػال      
توتى بخوارؽ ومعنزات وطالما ليػرت القػاىر وفتحػت الفػات   –وتستنزؿ النصر 

، وطالمػػػا خضػػػعت الحكومػػػات القػػػاىرة ودانػػػت الممػػػوؾ النبػػػابرة بقػػػوة الػػػدعوة 
وضػػاح  فػػى والرسػػال  لممماليػػؾ والصػػعاليؾ ولػػد نربػػت ذلػػؾ ىػػذه ا مػػ  مػػرتيف ب

 التاريه . 
مرة لما خػرج العػرب مػف نزيػرتيـ إلػى الػبالد الروميػ  والفارسػي  فػى ثيػاب      

صػفيق  مرلعػ  وفػى نعػاؿ وضػيع  مخصػوف  يحممػوف سػيوفًا باليػ  ا نفػاف رثػ  
المحامؿ عمى خيؿ لصيرة متقطع  ال رز وسػرعاف مػا ليػرت دعػوتيـ ورسػالتيـ 

ندار لحرمانيا مف رسال  ولعودىا عف دعوة ، حماًل فاخرة وأعوادًا أسندت إلى ال
وكػػاف االنتصػػار فػػى ا خيػػرة لمرسػػال  عمػػى النظػػاـ ولمػػروح عمػػى المػػادة ولممعنػػى 

 عمى   الظاىر . 
العػالـ اإلسػالمى مػف  –ذلػؾ النػراد المنتيػر  –ومرة ثانيػ  لمػا ليػر التتػار      

لػـ يقػؼ فػى ألصاه إلى ألصػاه وخضػدوا يػوك  المسػمميف فمػـ تقػـ ليػـ لائمػ  و 
ونييػػـ والػػؼ وكػػاد المسػػمموف يصػػبحوف أثػػرًا بعػػد عػػيف واسػػتولى اليػػوس عمػػى 
لموبيـ حتى كاف مف ا مثاؿ السائرة " إذا ليؿ لؾ أف التتػار ُىزمػوا فػال تصػدؽ " 
ذا  ىناؾ فعمت الدعوة اإلسالمي  فعميا ونفذت فييـ فإذا القػاىر يصػب  مقيػورًا وا 
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ذا  الَتَتر يمفظوف بكمم  اإلسالـ ويدينوف برسال  الفات  مفتوح لديف المفتوحيف وا 
 ويصبحوف أم  إسالمي  .  محمد 

 :ماظعاملمبأدرةمؼـؿظرمردؾمادللؾؿنيم

طوعًا ال كرىػًا  -وأف الرسال  اإلسالمي  لتوتى بالمعنزات اليـو وتقير ا مـ      
 بسمطانيا الروحى ونفوذىا العنيب . 

لػد انتيػروا فػى عواصػـ الناىميػ  ا ولػى إف آبائكـ أييا السادة المسمموف      
ومراكزىػػا الكبػػرى يقولػػوف " اهلل إبتعثنػػا لنخػػرج مػػف يػػاي مػػف عبػػادة العبػػاد إلػػى 
عبادة اهلل ، ومف ضيؽ الدنيا إلى سعتيا ، ومف نور ا دياف إلى عػدؿ اإلسػالـ 
" وخمصوا ا م  الرومي  مف عبادة المسي  والصميب وا حبار والرىبػاف والممػوؾ 

وا ا مػػػ  الفارسػػػي  مػػػف عبػػػادة النػػػار وعبوديػػػ  البيػػػت الكيػػػانى ، وا مػػػ  وخمصػػػ
الطوراني  مف عبادة الذئب ا بػيض وا مػ  الينديػ  مػف عبػادة البقػر إلػى عبػادة 
اهلل وحػػده وأخرنوىػػا فعػػاًل مػػف ضػػيؽ الػػدنيا إلػػى سػػعتيا ومػػف نػػور ا ديػػاف إلػػى 

نتيػروف فػى عواصػـ عدؿ اإلسالـ ، والعيوف تنتظر منذ زماف رسػؿ المسػمميف ي
الناىمي  الثاني  ييتفوف اهلل إبتعثنا لنخرج العباد مػف عبػادة المػادة والػبطف إلػى 
عبادة اهلل وحده ومف ضيؽ عالـ التنافس وا ثرة ونيػ  المػادة إلػى سػع  عػالـ 
القناعػػػ  واإليثػػػار والزىػػػد ونعػػػيـ الػػػروح وطمونينػػػ  القمػػػب ، ومػػػف نػػػور الػػػنظـ 

 دؿ اإلسالـ . السياسي  واالنتماعي  إلى ع

 مادمرافمادللؾؿنيمسـمادلـؾماظؽاعؾم:م
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ومدنيتيـ عػف مركزىػا ومثميػا  –أييا السادة  –لقد انحرفت حياة المسمميف      
الكامؿ ولـ تزؿ اليق  تطوؿ بينيما والخرؽ يتس  حتى أصبحت حيػاة مدنيػ  ال 
تيػػبو أصػػميا إال بػػبعض يػػعائر اإلسػػالـ الظػػاىرة فػػى بػػالد المسػػمميف ، وصػػعب 
عمى المسمـ اليوـ أف يتمثؿ تمؾ الحياة الماضي  فسافروا معى أييا السادة عمػى 
صفحات التاريه فى المساف  الزمني  وارنعوا إلػى عيػد الرسػال  المحمديػ  عمػى 

سػاع  نيػاىد حياتيػا  صاحبيا السالـ والتحي  ولفػوا بنػا فػى مدينػ  الرسػوؿ 
 ـ . وتصورىا  بناي ىذا العصر لعميـ يدركوف ما فاتي

ىػػذه ىػػى المسػػتعمرة اإلسػػالمي  ا ولػػى وىػػى مدينػػ  بمعػػانى الكممػػ  ليسػػت      
بزاوي  مف زوايا الييوخ أو مدرسػ  مػف مػدارس العمػـ أو مسػند فحسػب ولكنيػا 
مدين  نامع  لد تمثمت فييا الحياة اإلنسػاني  بنميػ  معانييػا ونواحييػا ، ففييػا 

ا سر والبيوت وفييا التػانر وفييػا  ا سواؽ وفييا المزارع وفييا البساتيف وفييا
 الفالح وفييا المالؾ وفييا مف يوكؿ بعرؽ نبينو وكد يمينو . 

 معاذامطانمؼػعؾماظصقابةممإذامأدػرماظـفارم؟م

وىاىو ذا لد أسفر النيار والناس رانعػوف مػف المسػند النبػوى فػى سػكين       
ىنالػػؾ سػػك  وولػػار ولكػػف فػػى خفػػ  ونيػػاط ، وىنػػا دكػػاف يفػػت  فػػى السػػوؽ ، و 

تميى فى الحقؿ وىذا بستاف مف نخيؿ يسقى وذلؾ أنير ييت ؿ فى حائط عمػى 
أنرة يوخذىا فى المساي لػد انػدفعوا إلػى أيػ اليـ بمػا سػمعوا مػف فضػيم  كسػب 
الحالؿ وعوؿ العياؿ ولبنػوا مرضػاة اهلل بالمػاؿ ، لفػوا مػنيـ بننػب وارلبػوىـ عػف 
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، عػامرى القمػوب  مساف بذكر اهلل كثب ترونيـ خفاؼ ا يدى فى العمؿ ذلؿ ال
بالحسب  ، وطمب ا نر يحتسبوف فى أي اليـ مػاال يحتسػب المصػمى اليػـو فػى 

 صالتو مقبميف بقموبيـ إلى اهلل وبقالبيـ إلى   ي ميـ .

 موعاذامإذامأذنمادلؤذنم؟

وىا ىو ذا لد أذف المؤذف فإذا بيـ ينفضوف أيدييـ ممػا كػانوا فيػو كػوف لػـ      

 َلَلــلِل ب  بػػو عيػػد وكونمػػا نيػػطوا مػػف عقػػاؿ وخػػؼ إلػػى المسػػند يكػػف ليػػـ 
َْ ـل   ََن إـَ ََُلفم َُل اْزَُكلََل  ًْ  َلَلَ َِ َوب وـَْ ِع َبْ  اَلْك َل اُْْهَل َوهَلَقلمَل اُْص ََل َوهَلإَمل تـمْْ َل  َل

 .  (1)تـَمَـَقُْبم فَل هَل اْْقمْمَهم َواْلَْوَصل م 

ى ا رض يبت وف مػف فضػؿ اهلل ويػذكروف فإذا لد لضوا صالتيـ انتيروا ف     
اهلل ولد مالت اليمس إلى ال روب ، فرنعػوا إلػى بيػوتيـ ولػابموا أىميػـ ونمسػوا 
إلييـ يتحػدثوف معيػـ ويالطفػونيـ ويؤنسػونيـ لمػا سػمعوا بػا مس مػف فضػائمو 
ذا بيـ لائموف أماـ ربيػـ فػى ا سػحار ليػـ  وثوابو ، وناموا بعد صالة العياي وا 

النحػػؿ وفػػى صػػدورىـ أزيػػز كػػوزيز المرنػػؿ ، وينصػػرفوف بعػػد صػػالة دوى كػػدوى 
الصػػب  إلػػى أيػػ اليـ فػػى نيػػاط الننػػدى ولوتػػو كػػوف لػػـ يتعبػػوا فػػى النيػػار ولػػـ 

 يسيروا فى الميؿ . 

                                           

 .   ٖٚا ي   -سورة النور  (ٔ
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أليسػػت المدينػػ  إذًا يػػا سػػادتى مسػػندًا واسػػعًا فيػػؿ رأيػػتـ فييػػا  يػػر عبػػادة      
طػوؿ النيػار وطػوؿ الميػؿ ؟  وديف ؟ أو ليسػوا عػاكفيف فػى ىػذا المسػند الواسػ 

إف كػػاف البػػد مػػف ىػػذا  –وىػػؿ دار الفمػػؾ عمػػى زاويػػ  أعمػػر مػػف ىػػذه الزاويػػ  
 وأكثر منيا منقطعيف إلى اهلل .. ؟!! –المصطم  

 :مجماظسماظذطرموماظعؾؿمم

وانظروا إلى منػالس الػذكر والعمػـ فػى المسػند ولػد ضػمت صػنوفًا وأنواعػًا      
رأينػاه فػى النيػار عمػى حافػ  حقمػو ، وىػذا ىػو  مف الناس فيذا ىو الفالح الذى

ا نيػػر الػػذى رأينػػاه ينػػزع الػػدالي ويسػػقى النخيػػؿ فػػى بسػػتاف ييػػودى ، ىػػذا ىػػو 
التػػانر الػػذى رأينػػاه فػػى سػػوؽ المدينػػ  يبيػػ  ، وىػػذا ىػػو الصػػان  الػػذى ونػػدناه 

وىػػـ فػػى  –ميػػت اًل بصػػناعتو وليسػػوا ا ف إال طمبػػ  عمػػـ ، ولػػد ىنػػروا راحػػتيـ 
وتركػػوا أىميػػـ وىػػـ فػػى  حنػػيف إلػػييـ ،  نيػػـ  –ا بعػػد يػػ ؿ النيػػار حانػػ  إلييػػ

، و نيػـ  (1)سمعوا أف المالئكػ  تضػ  أننحتيػا لطالػب العػالـ رضػا بمػا يصػن  
سمعوا أف مف سمؾ طريقًا يمػتمس فيػو عممػًا سػيؿ اهلل لػو بػو طريقػًا إلػى الننػ  

كتػػاب اهلل  و نيػػـ سػػمعوا " مػػا انتمػػ  لػػـو فػػى بيػػت مػػف بيػػوت اهلل يتمػػوف (2)
ويتدارسونو بينيـ  إال نزلت عمييـ السكين  و يػيتيـ الرحمػ  وحفػتيـ المالئكػ  

                                           

 باب العمـ.  -رواه أبو داود والترمذى ، انظر رياض الصالحيف  (ٔ
 

 .  المرن  السابؽ -رواه مسمـ  (ٕ
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وتراىـ ساكتيف كوف عمأ رؤوسيـ الطير خايػعيف  (1)وذكرىـ اهلل فأ ما عنده 

َا اْلَُْ   كوف الوحأ ينزؿ  ًْ َقلْم َا َ لَاا َقلَل َ َوكم ًْ َقلْم ََِلَل ْم َحَُّت هَلَاا فـمز َ  َبْ  قـم
ََ اَْْزَلَ  اَْْك َل م  يتسابؽ العمػـ والخيػوع فػال يػدرى أييمػا أسػبؽ وتبتػدر   (2)َوْم

 المعانأ الى القموب والكممات إلى ا ذاف فال يدرى أييا أسرع  . 
ومف تفقدونو فى ىذا المسند ممف عرفتموه فى النيار فانػو لػد اتفػؽ مػ       

ا دور نػاره ولكنػو عمػى اتصػاؿ ناره عمى التناوب فيحضر يوما وي يب يوما وىذ
 بما يدور فى ىذا المسند مف حدث وخبر وحكـ وآيو بواسط  ناره .

 محالماظؼراءميفماظؾقؾمواظـفارم:م

وىؤالي ىـ القراي ولد انقطعوا إلى العمـ  فإذا ننيـ الميؿ انطمقػوا الػى معمػـ      
لػػوة  ليػػـ بالمدينػػ  فيدرسػػوف الميػػؿ حتػػى يصػػبحوا فػػإذا أصػػبحوا فمػػف كانػػت لػػو

استعذب مف الماي وأصاب مف الحطب ومػف كانػت عنػده سػع  انتمعػوا فايػتروا 
 . (3)الياة وأصمحوىا فيصب  ذلؾ معمقا بحنر رسوؿ اهلل 

 :مادلعرصةمباحلاللمواحلرامم

ومػػا مػػف أحػػد فػػى المدينػػ  إال ويعػػرؼ الحػػالؿ والحػػراـ ومػػا يتعمػػؽ بحياتػػو      
مف القرآف ما يقوـ بو فػى صػمواتو وحرفتو وصناعتو وي مو مف ا حكاـ ويحفظ 

                                           

 .   باب استحباب االنتماع عمى القراية -رواه مسمـ ، المرن  السابؽ  (ٔ

 . ٖٕا ي   -سورة سبو  (ٕ

   مسند اإلماـ أحمد .  (ٖ
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، ثػػـ ىػػو مسػػتمر فػػى طمػػب العمػػـ يػػزداد كػػؿ يػػـو فقيػػا فػػى ا حكػػاـ ورسػػوخا فػػى 
الديف وحرصًا عمى العمػؿ ويػولًا إلػى ا خػرة ور بػ  فػى الثػواب وىػذا ىػو العمػـ 
الذى يمتازوف بو وعمميـ بالفضائؿ أكثر مف عمميـ بالمسائؿ ، وبوصوؿ الػديف 

عو وبمحكماتو أكثػر منػو بمتيػابياتو ، " أبػر النػاس لموبػًا أكثر مف عمميـ بفرو 
 .   (1)وأعمقيـ عممًا وألميـ تكمفا " 

 :ماظؿؾؾقغم

ذا تعمـ أحد منيـ ييئا مف الديف أسػرع إلػى إخوانػو يعمميػـ  نػو سػم  "       وا 
وسػمعوا نبػييـ  (2)أال فميبمغ الياىد ال ائب  .. فػرب مبمػغ أوعػى مػف سػام  .. 

وسمعوه يقوؿ " ال حسد إال فى اثنتيف رنػؿ آتػاه  (3)عثت  معمما " يقوؿ " إنما ب
اهلل ماال فسمطتو عمى ىمكتو فى الحؽ ، ورنؿ آتاه اهلل الحكم  فيو يقضى بيػا 

وسػػمعوه يقػػوؿ " إف اهلل ومالئكتػػو وأىػػؿ السػػماوات وا رض حتػػى  (4)ويعمميػػا " 
 . (5)"  النمم  فى نحرىا وحتى الحوت يصموف عمى معمـ الناس الخير

مػا معمػـ       وىكذا انقسـ المسمموف فى المدين  بيف طالب ومعمـ فإما طالػب وا 
 بؿ كؿ واحد منيـ طالب ومعمـ فى ولت واحد يوخذ مف مكاف ويدف  إلى مكاف .

                                           

   . ٛٔ/  ٔ -ظر حياة الصحاب  مف كالـ عبد اهلل بف عمر ، ان (ٔ

 متفؽ عميو . (ٕ

   .  ٙٛ/ٔ -كتاب العمـ  -رواه الدارمى ، انظر ميكاة المصابي   (ٖ

 باب فضؿ العمـ .  -ياض الصالحيف فؽ عميو ، ر مت (ٗ

 رواه الترمذى ، المرن  السابؽ .  (٘
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 ماحلبم..ماظؿضققةم..ماإلؼـارم:م

أفميسػػت المدينػػ  إذًا مدرسػػ  واسػػع  عػػامرة بالطمبػػ  والمعممػػيف وىػػؿ عػػرؼ      
مدرس  أوس  وأعمر مػف ىػذه المدرسػ  النبويػ  التػى يػتعمـ فييػا التػانر  التاريه

والفالح وا نير والصان  والمحترؼ والمي وؿ واليػاب النػاىض واليػيه الفػانى 
، يتعممػوف فييػػا بنميػػ  ميػاعرىـ ، فػػا ذف تسػػم  والعػيف تبصػػر والقمػػب ييػػعر 

ورىا وأمثاليػا ،وال ويتوثر والعقؿ يفكر والنوارح تعمؿ ، يياىدوف المعانى فى ص
يقرؤونيا بمفظيا فقط ، فإذا عرفػوا اإليثػار عمػى الػنفس مػثاًل عرفػوه فػى ضػياف  

ولػػد بػػات ىػػو وأطفالػػو نياعػػًا ، وفػػى لصػػ   أبػػى طمحػػ  لضػػيوؼ رسػػوؿ اهلل 
ذا عرفػوا  النرحى الذى آثروا إخوانيـ عمى أنفسيـ فى المػاي فمػاتوا عطايػًا ، وا 

لمػػا رفعػػوه عمػػى الخيػػب  نػػادوه  بيػػب عرفػػوه فػػى لصػػ  خ حػػب رسػػوؿ اهلل 
ينايدونو أتحػب أف محمػدًا مكانػؾ ؟ لػاؿ    ال واهلل العظػيـ مػا أحػب أف يفػدينى 

فعرفوا مف معانى اإليثػار والحػب مػاال  (1)بيوك  يياكيا فى لدمو فضحكوا منو 
 يعرفو أكبر ل وى وأديب وعالـ عموـ النفس . 

 موضعمطؾمذقئميفمحمؾفم:مم

ـ االنتماع فػى االنتمػاع وأحكػاـ االخػتالط فػى االخػتالط وأحكػاـ عرفوا أحكا     
التنػػارة فػػى التنػػارة وأحكػػاـ المعايػػرة فػػى المعايػػرة ، فقػػدروا أف يحػػافظوا عمػػى 
دينيـ ونياتيـ وخيوعيـ وذكرىـ فػى المنػام  والمنػالس وفػى صػخب ا سػواؽ 

                                           

 . ٓٔ٘/  ٔ  -حياة الصحاب   (ٔ
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لحيػاة وفتن  البيوت وفػى منػام  اليػياطيف ومقاعػدىـ ، فػإذا خاضػوا فػى لنػ  ا
وانػػدف  بيػػـ التيػػار لػػـ ي مبػػوا عمػػى أمػػرىـ ، يػػوف الػػذى يػػتعمـ السػػباح  فػػى بحػػر 
متالطـ ونير فياض فكػانوا فػى المسػند إذا خرنػوا مػف المسػند ، وفػى الصػالة 
إذا انصػػرفوا مػػف الصػػالة ، بػػررة القمػػوب ، صػػادلى الوعػػد ، سػػديدى القػػوؿ فػػى 

عػًا ، وفػػى الحضػر والسػػفر المسػاند وا سػواؽ معػػًا ، وفػى المعتكػػؼ والحػانوت م
 معًا ، وم  الصديؽ والعدو معًا . 

 

 :عاذامظقمغاديمعـاديماجلفادم 

ًْ  حتى إذا نػادى منػادى النيػاد  ََاَلكم ـدموا وَـلَأْ  َْل َعلفـل  َو َلَقـلب  َوَلل اْاعَلـ موا اَل
َْل اُْْــــهَل  ًْ ََل َأــــ َل  ــــكم َُل َا هَلََل  وىتػػػػؼ ىػػػػاتؼ الننػػػػ    (1)  َوأَاـْعم َوَأــــل َلبم

ُمقَلـ َ ْ عَل َ  ِم لَوا م َواَلْ  م أمبَلـُدْ  َلْْ َِ ـ ُُ ًْ َوَل ُـَا َبْ ضمـَ ل اْ ْ  َ و كم  ًَ ََ  َل

دارت حمػػاليؽ ونػػوىيـ ورلصػػت لمػػوبيـ فػػى صػػدورىـ تحولػػت المدينػػ   (2)
إلى ثكن  واسع  فما ىى بالتى رأيتموىا وأصب  أىميا ننودًا متطوع  فمػاىـ 

وترؾ الفالح سكنو ، ورمى الصػان   بالذيف عرفتموىـ ، ألفؿ التانر دكانو ،
آالتػػو وتػػرؾ ا نيػػر ريػػاي دلػػوه وخرنػػوا فػػى سػػبيؿ اهلل ال يمػػووف عمػػى يػػا 

                                           

 .    ٔٗا ي   -سورة التوب   (ٔ

 .    ٖٖٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٕ



 
 

 

  الدعــــوة إلي اللـه  فـــي                                                 كلمــــــــــــــــــات مـضـيئـــــة  
524 

كونيـ كانوا مف ذلؾ عمى ميعاد وفى ديارىـ وأىميـ عمػى مسػامح  ورخصػ  
م.  

 :مؼلقققنميفماألرضم

وترونيـ يتنولوف فى البالد ويسػيحوف فػى ا رض ويت ربػوف فػى ديػف اهلل      
خمقوا عمى ظيور الخيؿ وولدوا عمػى متػوف اإلبػؿ يعػدوف  ػدوة أو روحػ  كونيـ 

أفضػػؿ مػػف الػػدنيا ومػػا فييػػا فيصػػموف النيػػار بالميػػؿ واليػػتاي  فػػى سػػبيؿ اهلل 
وىػـ أينمػا  (1)بالصيؼ حتى يحتاج إماميـ إلػى تحديػد ا تػرابيـ بوربعػ   أيػير 
مػػف ألصػػى  رحمػػوا ونزلػػوا مػػدارس سػػيارة ومسػػاند متنقمػػ  وىكػػذا نيػػروا الػػديف

 ا رض إلى ألصاىا ومف يرليا إلى  ربيا . 

                                           

إيارة إلى الخبر الذى أخرنو عبد الرازؽ فى مصنفو عف ابف نرير لاؿ : أخبرنى مػف  أصػدؽ  (ٔ
 بينما ىو يطوؼ سم  امرأة تقوؿ :                               –رضى اهلل عنو  –ف عمر أ
نانبػػو فمػػوال     تطػػاوؿ ىػػذا الميػػؿ واسػػود  

 مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذار اهلل اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

                          أالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػو        وأرلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أف ال حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب      
 نوانبػػػػػػػػػو  لزعػػػػػػػػػزع مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػرير

 

: مالؾ ..؟ لالت : أ ربت زونى منذ أيير ولد ايتقت إليػو . لػاؿ  - عنو رضى اهلل –فقاؿ عمر 
: أردت سوي . لالت : معاذ اهلل ! لاؿ : فوممكى عميؾ نفسؾ ، فإنما ىو البريد إليو . فبعػث إليػو ، 

فقاؿ : إنى سائمؾ عف  أمٍر  لد أىمنػى فوفرنيػو عنػى ،  –رضى اهلل عنيا  –ثـ دخؿ عمى حفص  
لمػػرأة إلػػى زونيػػا ؟ فخفضػػت رأسػػيا واسػػتحيت . لػػاؿ : فػػإنى اهلل ال يسػػتحى مػػف فػػى كػػـ تيػػتاؽ ا

ال فوربعػ  أيػير . فكتػب عمػر  أف ال  –رضػى اهلل عنػو  –الحؽ . فويارت بيػدييا ثالثػ  أيػير ، وا 
 ( .   ٜ٘ٗ/ٔ –تحبس النيوش فوؽ أربع  أيير . كذا فى الكنز ل انظر حياة الصحاب  

   . 
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عمى ساكنيا ألػؼ ألػؼ سػالـ فػى القػرف الينػرى  ىذه مدين  رسوؿ اهلل      
إذا كػػػاف عالمػػػًا  –ا وؿ ، وىكػػػذا كػػػاف ينػػػب أف يكػػػوف العػػػالـ اإلسػػػالمى كمػػػو 

إماـ المسػمميف بػونمعيـ وا سػوة العامػ  لنميػ   فكما أف الرسوؿ  –إسالميًا 
مسػػمميف فػػى كػػؿ زمػػاف ومكػػاف كػػذلؾ مدينتػػو إمػػاـ المػػدف اإلسػػالمي  وا سػػوة ال

لػػد انػػتي  منينػػًا لمحيػػاة وىػػذه الحيػػاة لػػد  العامػػ  فػػى كػػؿ زمػػاف فػػإف النبػػى 
تمثمت فى مدينتػو فػى عيػده وينػب أف تتمثػؿ فػى نميػ  البمػداف اإلسػالمي  فػى 

 كؿ زماف . 

 :مطقػماظلؾقؾمإىلمسقدةمػذهماحلقاةم

ؼ السبيؿ إلى ذلؾ ولد انحرفت حياة المسمميف عف مركزىا وكونيا ولكف كي     
رحى ال تزاؿ تدور ولكف ليس حوؿ لطبيا ، فتسم  نعنعػ  وال تػرى طحنػًا ، وال 
يستقيـ سيرىا وال ينت  عمميا إال إذا عادت إلى لطبيا ، وذلؾ القطػب ىػو كممػ  

روليا فى أعماؽ الييادة التى يديف بيا كؿ مسمـ فينب ى أف تتو ؿ أصوليا وع
القمػػب والػػذىف وفػػى أحيػػاي الحيػػاة وتتمػػدد فروعيػػا حتػػى تظػػؿ الحيػػاة كميػػا فػػال 
تخػػرج ناحيػػ  مػػف نواحييػػا مػػف سػػماوتيا ، وذلػػؾ بتنديػػد العيػػد بيػػا والتفكػػر فػػى 
 معانييا ومقتضياتيا والتيب  بروحيا وتحقيؽ مطالبيا وأحكاميا فى الحياة . 

 :ماظؽؾؿةموتغقريمعـفاجماحلقاةم

والكمم  تقتضى بالطب  ت ييرًا نوىريًا فى مبدأ الحياة وفػى منيػاج الحيػاة ،      

اْـَس هَلُب  فوما فى مبػدأ الحيػاة فيػو معنػى لولػو تعػالى  َوَ ـل َاَْْقـ م اسَْـلُ  َواْلَل
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وأما الت يير فى منياج الحيػاة فيػو نقميػا مػف حيػاة المػادة إلػى    (1)َل َـْز مـدمونَل 

أو بمفػػظ آخػػر نقميػػا مػػف الحيػػاة البيػػري  العامػػ  إلػػى  حيػػاة اإليمػػاف واالحتسػػاب
 الحياة النبوي  الخاص  . 

 

 موعاماظذيمؼلاسدمسؾلماظؿغقريم؟

ماظصالةم:م (1

والػػذى يسػػاعد فػػى ىػػذا الت ييػػر ويميػػد لػػو السػػبيؿ ىػػو الصػػالة التػػى ىػػى      
الصػػورة المكبػػرة لمكممػػ  والصػػورة المصػػ رة لمحيػػاة اإلسػػالمي  ، حيػػاة الخضػػوع 

يناز الحياة ، وكونيػا نسػر منصػوب بػيف  د هلل واالنقيا فيى تفصيؿ الكمم  وا 
االعتقاد والحياة بيف القمػب والنسػـ ، ال يصػؿ ب يرىػا اإلنسػاف مػف العقيػدة إلػى 

 العمؿ . 

ماظعؾؿم:م (2

والذى يساعد فى ت ييػر منيػاج الحيػاة وأسػاليبيا ووضػعيا وينتقػؿ بنػا مػف      
يمػاف واالحتسػاب ويحػرض عميػو ىػو العمػـ الحياة المادي  المحض  إلػى حيػاة اإل

الذى يعرؼ بو اإلنساف الثواب والعقاب وفضػائؿ ا عمػاؿ وصػف  الننػ      ومػا 
أعد اهلل  ىميا فييا مف نعيـ ، وأخبػار الصػحاب  وسػمؼ ىػذه ا مػ  التػى تبعػث 

                                           

   .  ٙ٘ ا ي  –سورة الذاريات  (ٔ
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فػػى اإلنسػػاف عاطفػػ  العمػػؿ وتػػنفه فيػػو روح النيػػاط ، وتيػػي  فيػػو الحنػػيف إلػػى 
و الروح الذى أتػى بخػوارؽ ومعنػزات فػى التػاريه البيػرى وخميػؽ النن  وذلؾ ى

 بوف يعيدىا فى ىذا الزماف .
 
  

ماظذطرم:م (3

 والذى يبعث االستقام  عمى ىػذا المنيػاج ويػذلؿ الصػعاب ىػو ذكػر اهلل      
وىو عبارة عف طرد ال فمػ  ومػف طرلػو التسػبيحات وا ذكػار المػوثورة عػف النبػى 

 يماف واحتساب تطرد ال فم  وتنير القمب وت ػذى الػروح ، فالمحافظ  عمييا بإ
  . 

ماظدسقةمواظؿؾؾقغم:مم (4

ثـ االنتقاؿ مف حياة المػزـو إلػى حيػاة التعديػ  ومػف الحيػاة الدينيػ  الفرديػ       
إلى حياة الدعوة والرسال  االنتماعي  وىى الميزة التى تمتاز بيا ىذه ا م  بػيف 

مميػا فػػأ ميػػاديف النيػؿ وال فمػػ  ومنتمعػػات ا مػـ كمػػا لػدمنا ، وتمػػريف الػػديف ع
الضػػالل  بالتواصػػأ بػػالحؽ والػػدعوة إلػػأ الػػديف ولػػيكف ذلػػؾ مػػ  مراعػػاة دليقػػ  
لػػآلداب الدينيػػ  ومػػ  محافظػػ  يػػديدة عمػػى احتػػراـ يػػخص المسػػمـ ميمػػا كػػاف 
نػػاىال وبعيػػدا عػػف الػػديف وتقػػدير إيمانػػو المسػػتور فػػأ حنػػب النيػػؿ وال فمػػ  

نقمػب ىػذه الحركػ  فتنػ  وىػذا اإلصػالح كفاحػا ويكػوف ومعرف  حقو وفضم  وأال ت
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ضرره أكبر مف نفعو وكونى ىنا بقائؿ يقوؿ الكػالـ كمػو حسػف معقػوؿ ال يختمػؼ 
فيو اثناف ولكف ما ىو الطريػؽ ..؟ لػد نربنػا اإلصػالح الػدينى مػرارًا فمػـ نفمػ  ، 

فػى  نيرنا فى ذلؾ الكتب ووزعنا المطبوعات ، أسسنا  نؿ ذلؾ نمعيات وألقينا
ىذا الموضوع محاضرات ، فكاف كؿ ذلػؾ صػيح  فػى واٍد ونفخػ  فػى رمػاد ،  ف 
المسمميف  ائصوف فى لن  الحيػاة إلػى آذانيػـ ، ومػاداموا موسػوريف  يػ اليـ 

 ومحيطيـ فإنؾ تضرب فى الحديد البارد . 

ماخلروجميفمدؾقؾماهللم:م (5

ـ مػػف ىػػذه المنػػ  ألػػوؿ نعػػـ ال يمكػػف الت ييػػر فػػى حيػػاتيـ إال إذا أخرننػػاى     
لولػػت لميػػؿ وخمصػػناىـ مػػف سػػمطاف ا يػػ اؿ وسػػيطرة المحػػيط وتمكنػػت فػػييـ 
التعاليـ الدينيػ  ، ثػـ ال بػوس أف يرنعػوا إلػى لنػ  الحيػاة ويعػودوا إلػى أيػ اليـ 

 فإنيـ يؤمف عمييـ ال رؽ . 

 معـالمسؿؾقالمظعقدةماحلقاةمبعدمذػابفام:مم

 عمميػًا ، رلعػ  ذات مسػاح  واسػع  وأنا أضرب لكػـ أييػا السػادة لػذلؾ مػثالً      
فى ننوب دىمى تقطنيا أربع  مالييف مف المسػمميف ولػد أسػمموا فػى زمػف لػديـ 
ولكػػػف كػػػاف إسػػػالميـ سػػػطحيًا فمػػػـ يتػػػوثروا باإلسػػػالـ كثيػػػرًا ولػػػـ تنقطػػػ  صػػػمتيـ 
بحياتيـ الناىمي  ا ولى وبقيت فييـ أو تسربت فييـ مف نيرانيـ الكفار يعائر 

اي  يػػر إسػػالمي  ، أعمػػاؿ وثنيػػ  ، أخػػالؽ ىمنيػػ  ، وعػػادات الناىميػػ  ، أسػػم
وتقاليد ىندكي  ، يطوؼ كثير منيـ حوؿ الصنـ ويقربوف لػو القػرابيف ويقدسػوف 
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روث البقر ويخيوف آلي  القبائؿ ويحتفموف بوعياد الميركيف ، ولد نسػى كثيػر 
حػػدًا مػػنيـ كممػػ  اإلسػػالـ وطػػاؿ عيػػدىـ بالصػػالة حتػػى نسػػوا يػػكميا  فػػإذا رأوا أ

يصػػمى كػػادوا يكونػػوف عميػػو لبػػدا ويرمونػػو بػػالننوف أو الخبػػؿ ، والمسػػاند فػػى 
أرضػػيـ نػػادرة نػػػدًا ، وأمػػا العمػػػـ الػػدينى فقػػد كػػػاف فػػى ىػػػذه القطعػػ  كالكبريػػػت   

 ا حمر . 
ولد أصبحوا ببعدىـ عف الديف وتعاليمو واالنحطاط فى الخمؽ واإلمعاف فػى      

ليندى لسوي ا خالؽ ورمزًا لمصوصػي  واإل ػارة النيال  وا مي  مثاًل فى ا دب ا
ولد أتعبوا حكوم  دىمى فى عيػد دولػ  المماليػؾ حتػى ألنئوىػا إلػى  ػزوىـ فػى 
بالدىـ وكػب  نمػاحيـ ولطعػت لػذلؾ بعوثػًا ، وأخيػرًا أرسػمت  نييػًا كثيفػًا أو ػؿ 
فى بالدىـ وخضػد يػوكتيـ فاسػتراح أىػؿ دىمػى مػف  ػارتيـ إال أنيػـ لػـ يتركػوا 

 صي  ولتؿ النفوس وسرل  السائم  .  المصو 
بقيػػت ىػػذه الرلعػػ  الواسػػع  مػػف أرض الينػػد وىػػى مػػف العاصػػم  اإلسػػالمي       

والمركػز الثقػػافى عمػػى طػػرؼ التمػػاـ وبقيػت ىػػذه ا مػػ  الموىوبػػ  الننيبػػ  القويػػ  
ال تر ػػب حكومػػ  فػػى تعميميػػا وتثقيفيػػا وال يعتنػػى مصػػم   مينػػورة لرونػػًا طػػواالً 

نيـ حتػػى كػػاف العقػػد الثػػانى مػػف القػػرف العيػػريف المسػػيحى دينػػى بتقػػويـ عػػو 
فايػػرأب االرتػػداد فػػى ا مػػـ التػػى انتقمػػت مػػف الوثنيػػ    إال اإلسػػالـ لبػػؿ لػػروف 

 وخيى أىؿ النظر عمى أىؿ ميوات االرتداد أيضًا . 
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 ظقاسموصؽرةميفماإلاالحم:إاظشقخم 

عممػاي العػامميف لإلسالـ رنااًل مف عبػادة المخمصػيف وال ىنالؾ ليض اهلل 
ىػػ ٖٖٙٔ –ىػػ ٖٖٓٔل  (1)وىو موالنا محمد إلياس الكانػدىموى الػدىموى 

( فطػػاؼ فػػى ىػػذه القطعػػ  مػػف ألصػػييا إلػػى ألصػػييا وأو ػػؿ فػػى أوديتيػػػا 
وسػػيوليا ونباليػػا وتحمػػؿ فػػى ذلػػؾ ميػػاؽ السػػفر والنػػوع والسػػير وتعػػرض 

النػاس مػف  لمخطر إيمانًا واحتسابًا ونيادًا فى سبيؿ الديف ويػاىد مػا عميػو
نيال  و فم  عػف الػديف فمػـ يػر بػدًا مػف نيػر الػديف فػى ىػذه ا مػ  ا ميػ  

موتوسيس المدارس والمكاتب لذلؾ . 

 متأدقسمادلدارسمواظؽؿاتقبم:م

حػػث اليػػيه أىػػؿ الػػبالد عمػػى توسػػيس المػػدارس الدينيػػ  وكانػػت لػػو معيػػـ      
اه اليػػػيه محمػػػد أبػػػ (2)أواصػػػر دينيػػػ  لديمػػػ   ف كثيػػػرًا مػػػنيـ كػػػانوا لػػػد بػػػايعوا 

ىػػػػ ( وكثيػػػر مػػػنيـ لػػػد لػػػريوا عمػػػى أخيػػػو اليػػػيه محمػػػد ل  ٖ٘ٔٔإسػػػماعيؿ ل 

                                           

الييه إلياس : محيأ التبميغ والدعوة فى بعوث نماعي  باليند وينتيى نسبو إلػى أسػرة سػيدنا  (ٔ
 .  أبوبكر الصديؽ رضى اهلل عنو

يباي  أصحابو فى الحرب عمى أال يفروا وربما بايعيـ عمػى المػوت وبػايعيـ عمػى  كاف النبى  (ٕ
رة لبػػؿ الفػػت  وبػػايعيـ عمػػى التوحيػػد والتػػزاـ النيػػاد كمػػا بػػايعيـ عمػػى اإلسػػالـ وبػػايعيـ عمػػى الينػػ

 .  ( ٕٔٔ/  ٕ -ييئًا ل زاد المعاد طاع  اهلل ورسولو وباي  نفرًا مف أصحابو أال يسولوا الناس 
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لبػااًل ٖٖٙٔ ىػ ( وكثير منيـ بايعوه ، وأل  عمييـ فى ذلؾ فمـ يػر فػييـ ر بػ  وا 
عميػػو ورأى مػػنيـ إحنامػػًا وفػػرارًا ،ولػػـ يػػزؿ يفتػػؿ فػػى  ػػاربيـ حتػػى تمكػػف مػػف 

 وتولى نفقاتيا وتكاليفيا .  توسيس عدة مكاتب بعد نيد طويؿ وسؤاؿ مم  ،
توسست المكاتب ونرت منرييا الطبيعى ولكف توسػؼ اليػيه نػدًا لمػا رأى      

أف  أىػػؿ ميػػوات ال يتعػػاونوف عمػػى ذلػػؾ ، وحتػػى النػػاس ال يسػػمحوف  والدىػػـ 
بالتعمـ فييا ويعدوف ذلؾ ضياعًا لمعمر ،  نيـ ال يعرفوف ليم  العمـ والػديف وال 

حانػػػػاتيـ ، فوصػػػػبحت المػػػػدارس الدينيػػػػ  فػػػػى بالدىػػػػـ يعػػػػدونيما حانػػػػ  مػػػػف 
كالقنصػػمي  ا ننبيػػ  فػػى بػػالد ال دخػػؿ ليػػا فػػى حيػػاة الػػبالد وال ر بػػ  لامػػ  فػػى 

نما تمنو إلييا فى بعض ا حواؿ .   يئونيا وا 
ورأى أف ىذه المدارس كنزيرة فى بحر الظممات يحيط بيا الماي مف أربعػ       

 يخرنػػوف مػػف سػػمطاف البيئػػ  ونفػػوذ المنتمػػ  نوانػػب ، فالػػذيف يتعممػػوف فييػػا ال
ذا خرنوا منيا ودخموا فى معترؾ الحياة وىى ثائرة عمى الديف أضػاعوا عمميػـ  وا 
وضاعت فييـ تمؾ النيود التػى صػرفت فػى تعمػيميـ وتػربيتيـ الدينيػ  وضػاعت 

 فييـ تمؾ ا مواؿ التى أنفقت عمييـ طوؿ المدة . 
نيػػود التعميميػػ  ال تثمػػر    وال تنػػت  مػػاداـ فعػػرؼ بعػػد ىػػذا االختبػػار أف ال     

المحيط ثائرًا عمييا مزاحمًا ليا وأف المدارس والمكاتػب واإلصػالح ال يػؤثر إذا لػـ 
تكف لام  ر ب  عامػ  والتمػاس لمػديف ويػعور بنقصػيا الػدينى وأف المتخػرنيف 
ا منيا ال يؤثروف فى الحياة وال يقدروف أف يحافظوا عمػى ديػنيـ وخمقيػـ مػادامو 

 فى ا م  وفى أسرىـ ومنتمعيـ كا نانب وال رباي . 
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ثـ رأى أف الذيف يتمقوف العمـ فى المدارس ىـ عدد لميؿ ندًا يعػػدوف عمػى      
 ا صاب  وأف ىذا العدد القميؿ ال يقتن  بو فى إصالح أم  . 

 :ماظػرقمبنيمادلعؾؿنيموادلردؾنيم

ولكػف  –وا مػ  عمػى حاليػا  –اد وأف ىذه المدارس إنما تنقؿ العمـ إلػى أفػر      
تحتاج إلى ميػروع ينقػؿ ا مػ  فضػاًل عػف ا فػراد إلػى الػديف والعمػـ ، وذلػؾ ىػو 
الفرؽ بػيف المعممػيف والمرسػميف ، فػإف المعممػيف إنمػا ينقمػوف العمػـ إلػى ا فػراد 
وا نبياي ينقموف ا مـ إلى  ايات العمػـ ولبابػو ، وأف الميػاري  التعميميػ  تقسػـ 

بيف ا م  لسم  ضيزى ، فتنتم  كميات كبيرة مف العمػـ عنػد أفػراد ويبقػى العمـ 
نيػػا  سػػائر النػػاس كػػاليم  الرعػػاي فمػػو لسػػـ ىػػذا العمػػـ عمػػى  ا مػػ  لوسػػعيـ ، وا 
كالربا يصب  بو أفراد مف الناس أصحاب ثػروات كبيػرة وسػائر النػاس ال ينػدوف 

 كفافًا . 
  والتعمػيـ وتقػدـ بيػـ العمػر ال ثـ رأى أف الذيف لػد خرنػوا مػف سػف الدراسػ     

ينتفعوف بيذه المدارس وال يفس  ولتيـ لمتعمـ فييا ، فالبد إذًا مف دعػوة عامػ  
إلى تعميـ الديف بطريق  ونيػزة سػيم  طبيعيػ  ال تيػؽ عمػييـ وال تطػوؿ وتيػمؿ 

 نمي  طبقات ا م  . 
يػػا عمػػى ولكػف كيػػؼ السػػبيؿ إلػػى ذلػػؾ ولػػد اسػػتولت الحيػػاة الدنيويػػ  وتكاليف     

ابف القرف العيريف أخذت بمنام  القموب وأسرت الروح و مت ا يػدى وصػفدت 
ا لداـ فوصب  اإلنساف فى القري  والمدينػ  رىػيف بطنػو ، أسػير يػ مو ، نمػيس 
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بيتػػو أو حانوتػػو أو وظيفتػػو وماتػػت فػػى النػػاس العاطفػػ  الدينيػػ  ورضػػوا بالحيػػاة 
 الدنيا واطمونوا بيا . 

 :مصرادةمإمياغقةم

اىتدى الييه بفراسػتو اإليمانيػ  ونظػره الثالػب وبمناىػدة فػى سػبيؿ الػديف      

ــــ ـمََْ ل  لقػػػػوؿ اهلل  ًْ أم ــــدموا فَل  َــــل َْ َـْ ــــدَلإـَ ُـ م َْ وبدراسػػػػػتو   (1) َواُْــــبَلإَ  َلل

العميقػػػ  النػػػادرة  صػػػوؿ الػػػديف إلػػػى مركػػػز العمػػػ  فػػػى نسػػػـ ىػػػذه الحيػػػاة وىػػػو 
لحياة فضرب عمػى الػوتر الحسػاس ودعػا االست ناي فى أمر الديف واإلخالد إلى ا

أواًل وفػى المػدف الينديػ  آخػرًا إلػى تفريػغ أولػاتيـ أربعػيف  (2)الناس فػى ميػوات 
يومًا أو أربع  أيير مثاًل ، لمديف وانقطاع إلى تعممػو لمػدة لصػيرة فكانػت دعػوة 
 ريب  طارئو ولكف الييه لـ يفيؿ ولـ ييئس واستمر فػى دعوتػو ودعائػو حتػى 

س دعوتو وخرنت عصائب إلػى مراكػز العمػـ والػديف وعمييػا أميػر مػنيـ لبى النا
يرأسيـ ومعمـ يعمميـ مبادئ الػديف وأحكامػو والقػرآف ولصػص الصػحاب  وأخبػار 

، واسػتيانتيـ بيػذه الحيػاة  نيادىـ ونيدىـ فى سبيؿ الديف وحبيـ لمرسوؿ 
يثػػارىـ عمػػى الػػنفس وزىػػدىـ فػػى الػػدنيا  وحنيػػنيـ لآلخػػرة وتػػوليـ إلػػى الننػػ  وا 

ومسػػارعتيـ فػػى سػػبيؿ الخيػػر وخيػػيتيـ هلل تعػػػالى إلػػى  يػػر ذلػػؾ ممػػا يحػػػرؾ 

                                           

 . ٜٙا ي   -سورة العنكبوت  (ٔ

 .   ىى منطق  ىندي  وىى أوؿ منطق  تـ فييا إحياي الدعوة (ٕ
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السػػاكف مػػف لمػػوبيـ وينيػػر الكػػامف مػػف عػػواطفيـ ويػػذرؼ النامػػد مػػف عيػػونيـ 
 وييعؿ فييـ الحياة اإلسالمي  . 

ثـ يخرنوف فى أولػات مناسػب  فيطوفػوف فػى القػرى ويمػروف عمػى البيػوت      
ـ وي يػػػػونيـ فػػػػى أنػػػػديتيـ فينمسػػػػوف إلػػػػييـ ويحػػػػادثوف النػػػػاس فػػػػى أمكنػػػػتي

ويحرضػػونيـ عمػػى اإللبػػاؿ عمػػى الػػديف ويفيمػػونيـ ال ػػرض الػػذى خمقػػوا  نمػػو 
وال اي  التى بعثوا ليا ، وأنيػـ لػـ يخمقػوا عبثػًا ولػـ يتركػوا سػدى ويرىبػونيـ مػف 
النػػػار وييػػػولونيـ إلػػػى الننػػػ  وير بػػػونيـ فػػػى تعمػػػـ الػػػديف والمبػػػادرة إلػػػى ذلػػػؾ 

التسويؼ والمماطم  ويدعونيـ إلػى مركػزىـ الػذى لػد ألػاموا فيػو  ويخوفونيـ مف
ليكمموىـ فػى تفصػيؿ ذلػؾ كمػو فػى لطػؼ ورفػؽ ولػيف واحتػراـ إليمػاف المخاطػب 
وتقػػدير إلسػػالمو فػػى  يػػر ازدراي وال فظاظػػ  وىػػـ ي ضػػوف الطػػرؼ عػػف الحػػراـ 

 ويمينوف بالذكر أثناي   الكالـ . 
عمػػـ والػديف وفػػى العبػادة والنيػػد لمػػديف وىكػذا يقضػػوف أولػاتيـ فػػى طمػب ال     

وفى االختالط بنماىير ا مػ  واالتصػاؿ بيػا فػى سػبيؿ الػديف تحػت نظػاـ محكػـ 
مػػػتقف ال يتسػػػػرب فيػػػو الفسػػػػاد وال تتطػػػرؽ إليػػػػو الفػػػتف ،  ف حػػػػوؿ العػػػػامميف 
والمتطػػوعيف حصػػنًا حصػػينًا مػػف الػػذكر والػػدعاي وحارسػػًا مػػف إكػػراـ المسػػمميف 

 تننب عف كؿ ماال يعنييـ فى الديف والدنيا . والتذلؿ ليـ كاف  وال

 موكاف لذلؾ نف  ممموس  لد تنمى فى ناحيتيف : اظـؿقفةمواظـؿرةم:م
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ا ولػػى : أف المتطػػوعيف الػػذيف لضػػوا لسػػطًا صػػالحًا مػػف   أولػػاتيـ ت يػػروا فػػى 
أنفسيـ ، عرفوا مبادئ الديف وأحكامو ا ولي  واسػتيقظت فػييـ العاطفػ  الدينيػ  

 نفح  مف نفحات الحياة اإلسالمي  .  وىبت عمييـ
ولد رأينا طالئ  ىػذه الحيػاة وآيػات النيضػ  الدينيػ  فػى ميػوات فرأينػا ت يػرًا      

ميػػاىدًا فػػى المعتقػػد وا عمػػاؿ وا خػػالؽ ، رأينػػا مػػدارس تيػػيد ومسػػاند تبنػػى 
وتعمػػر وننايػػات تقػػؿ وتنػػدر ، وفتنػػًا تضػػمحؿ ، وبػػدعًا تمػػوت ، وتقاليػػد ناىميػػ  

ودعػػوات دينيػػ  وتعميميػػ  تثمػػر وتزدىػػر ، ونفوسػػًا نامحػػ  تمػػيف ولموبػػًا  ترتفػػ  ،
نػػالاًل  ىػػؿ العمػػـ  نانيػػ  تػػرؽ وعيونػػًا تػػذرؼ ، وىممػػًا تعمػػوا فػػى سػػبيؿ الػػديف وا 
والديف وخضوعًا لمحؽ مما لو ناىد اإلنساف الواحػد منيػا باالسػتقالؿ السػت رؽ 

 ولتًا طوياًل ونيدًا كبيرًا . 
أوسػػاط المتصػػميف بيػػذه الػػدعوة والحركػػ  والمتطػػوعيف ليػػا  ورأينػػا كػػذلؾ فػػى     

مف النايئ  النديدة والطبق  المثقف  والموظفيف والتنار آثار االنقػالب الػدينى ، 
رأينػػا وحيػػ  عػػف الػػديف تػػزوؿ وتتبػػدؿ بػػا نس ، وتنػػافرًا بػػيف طبقتػػى المتػػدينيف 

نػػػالالً  –كمػػػا يسػػػموف أنفسػػػيـ  –والمتمػػػدينيف أو المتنػػػوريف  ليػػػعائر  يرتفػػػ  وا 
اإلسالـ وتعظيميا يحؿ محؿ االستيزاي والسخري  منيا ، ور بػ  فػى تعمػـ الػديف 
ومعرف  أحكامو تيتد وتم  إلى  ير ذلؾ مما يمتػازوف بػو عػف ألػرانيـ وأتػرابيـ 

 وزمالئيـ . 
الثاني  : أف النماىير مف المسمميف لـ يزالوا يبتعدوف عف الديف بالتػدري  حتػى 

ف فػػػى واٍد وتيػػػا ؿ عػػػنيـ العممػػػاي وأصػػػحاب اإلصػػػالح أصػػػبحوا فػػػى واد والػػػدي
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والتعمػػيـ حتػػى انفصػػموا عػػنيـ فػػى كػػؿ يػػا وأصػػب  ىػػؤالي أمػػ  وأولئػػؾ أمػػ  ، 
تختمػػػؼ ا ولػػػى عػػػف الثانيػػػ  فػػػى العػػػادات والمبػػػاس ومظػػػاىر الحيػػػاة والم ػػػات 
والمينػات ، وأصػػب  ىػؤالي العامػػ  بنيميػػـ فريسػ  لكػػؿ صػػائد وأتبػاع كػػؿ نػػاعؽ 

ادي  وت يػر عمػييـ لصػوص الػديف ، وأخيػرًا فيػت فػييـ دعػوة تنيييـ سباع الم
الييوعي  ووندت أنصارىا فى عامػ  المسػمميف مرتعػًا خصػبًا ، ولكنػا نتولػ  أف 
ىذه الدعوة الديني  والحرك  الصػحيح  واالتصػاؿ بالنمػاىير والطبقػات المنحطػ  

يػاي اهلل  فى العمـ والديف والمعاش مبايرة وبذؿ النص  ليا يصد ىذا التيػار إف
  .  ويكوف سدًا منيعًا فى ونو الحركات الالديني 

عرفنا كذلؾ أنو ال يزدىر ميروع إصػالحى أو تكميمػى  إال بالػدعوة الدينيػ       
ا ولػػى عػػف طريػػؽ التحػػريض والدعايػػ   ال عمػػى طريػػؽ النظػػاـ والسياسػػ  فػػى 

حيػاة المكيػ  ، البداي  ، فالحياة المدني  فػى اإلسػالـ مبنيػ  دائمػًا عمػى أسػاس ال
وكػػؿ مؤسسػػ  ال تقػػـو عمػػى أسػػاس الػػدعوة والتحػػريض الػػدينى     وال تسػػبقيا 
نيػػود فػػى تمييػػد ا رض ، إلػػى انييػػار فػػى العانػػؿ   أو ا نػػؿ ، التنعنػػا بيػػذه 
المبادئ ونربناىا فى بالد بعيدة عف مركز اإلسالـ ، فػى أرض وعػرة لػد أىممػت 

 القميؿ يوتى بحاصؿ كبير .  منذ زمف طويؿ فرأينا ال راس يثمر والنيد

  وىا نحف ولد تمقيناىا منيـ فميتمقوىا اليوـ مػف إخػوانيـ ويقولػوا " بضػاعتنا
أوالي نتحػػؼ إخواننػػا المسػػمميف فػػى الػػبالد اإلسػػالمي  عامػػ  وفػػى ا لطػػار 
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وينربوىػا فػى  (1)العربي  خاص  بيذه الػدعوة الدينيػ  ومبادئيػا ردت إلينػا " 
ى أمميـ الننيب  الذكي  بنيودىـ المتواصػم  القويػ  تربتيـ الذكي  الندي  وف

وييػػػاىدوا سػػػن  اهلل ا بديػػػ  فػػػى نصػػػر ا مػػػ  المحمديػػػ  وخػػػوارؽ الػػػدعوة 
م. (2)اإلسالمي  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

الـ إلػى العنػـ ثػـ ىػاىـ العنػـ الميتمػوف بالرسػال  أى أف العرب ىـ الذيف حمموا بضػاع  اإلسػ (ٔ
   يردوف النميؿ إلى أحفاد العرب . 

محاضػػػرة ألقاىػػػا اليػػػيه أبػػػو الحسػػػف النػػػدوى فػػػى إحػػػدى انتماعػػػات التبميػػػغ والػػػدعوة ، عػػػاـ  (ٕ
 ىػ  .ٖٙٙٔ
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 ًقجو اخلزبً 
 

يػػػا واعػػػظ النػػػاس عمػػػا أنػػػت فاعمػػػو 
    احفػػػػظ ليػػػػيبؾ مػػػػف عيػػػػٍب يدنسػػػػو 

كحامػػػػػػؿ لثيػػػػػػاب النػػػػػػاس ي سػػػػػػميا      
ؾ طريقتيػػػػا       تبػػػػِغ الننػػػػاة ولػػػػـ تسػػػػم

ركوبػػؾ الػػنعش ينسػػيؾ الركػػوب عمػػى 
 ولػػػٍد  ال ماؿ وال ام ػيـو القي

  
                         يا مف يعد عميو العمر بالنفس   

لحمؿ لمدنس إف البياض لميؿ ا
 والننس وثوبو  ارٌؽ فى الرنس

إف السفين  ال تنرى عمى اليبس  
ما كنت تركب مف ب ٍؿ ومف فرٍس 

 (1) قبر تنسى ليم  العرسوضم  ال
 

***** 
 
 
 

                                           

 .  مف ديواف اإلماـ اليافعى (ٔ
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 اخلزــبً
ىى فػرض  أخأ المسمـ مف خالؿ ما لرأت يتبيف لؾ أف الدعوة إلأ اهلل      

ذا لمنػا بوانػب الػدعوة إلػى  مف فروض اإلسالـ العظيـ الذي آمنا بو وصدلناه وا 
" (1)فمسػػنا متطػػوعيف وال متنفمػػيف ، فعنػػدما سػػئؿ اليػػيه  عبػػد الوىػػاب  اهلل 
ىػى أـ الفػرائض  فقػاؿ : إف الػدعوة إلػأ اهلل  فرضي  الدعوة إلػى اهلل عف 

فبيػػا تحػػأ نميػػ  الفػػرائض فعمػػى مػػف لعػػد وتقػػاعس عػػف ىػػذا الوانػػب العظػػيـ ل 
( أال ينسػػى أف وانػػب الػػدعوة إلػػى اهلل ىػػو أوؿ التػػزاـ  عمػػؿ الػػدعوة إلػػى اهلل 

 .  يـ بمسئوليات ىذا الديف العظيـ بعد اإليماف بالخالؽ     العظ
وال تنس .. يا أخى الكريـ أنػؾ خميفػ  اهلل فػى أرضػو وأف ربػؾ رفػ  منزلتػؾ      

ويرفؾ وبػيف لػدرؾ أمػاـ مالئكتػو وأعمػف عنػؾ وعػف وظيفتػؾ ومنصػبؾ فػى ىػذا 
الكوف لبؿ أف يخمقؾ وأمر المالئك  أف يسندوا لؾ ليبيف ليـ يرؼ ميمتػؾ فػى 

 .  ىذه الحياة فقاؿ رب العزة 

        ْْم  َوهَلا َا َأَ َْزــ ِْ ََل اَلْ  َل َاَل َعــا  قَــلْم َِ ئَلَكــاَل هَلِّن  َللبَلــ قَــلَل َ وَــَز َلْْ
ــدَلَك َواـمَقــد  م َْــَز  ِْ َ ــ  حم ِبَل َُ َُ َوَاْــ م ام َ ل ــعَلزم اْــد  ُْ ــل َوَإ ــدم فَل َ  َُل ــْ  إـمْع فَل َ ــل َ 

َنَ  ِم ًم َ ل ب تـَْزَْ  .  (2)  َقلَل هَلِّن  َأْبَْ
                                           

 .   ٛٚا ي   -سورة الح   (ٔ

 .  ٖٓا ي   -سورة البقرة  (ٕ
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َِ ئَلَكاَل هَلِّن  َالَلِ  َوَر ا   َلْ  مَلَ  ِ َفإَلَاا هَل  ولاؿ تعالى :       ْا َقلَل َ َوَز َلْْ
دَلإ َ  َا َْهم َأللَل َُإـْممهم َواـََعْو م فَل هَل  َلْ   موحَل  فـََقزم  . (1) َأ

وأوالده إلى يوـ القيام  وليست الخالف  كمػا ىػى فػى  فالخميف  ىو آدـ      
ضػػا ويعنػػى عمػػارة ا رض فكػػاف تصػػور بعػػض المفسػػريف أف يخمػػؼ بعضػػنًا بع

ا مر ال يزيد ييئًا عف النف فإنيـ يخمفوف بعضيـ بعضًا وما كاف لممالئكػ  أف 
 وذريتو دونيـ .  يست ربوا ىذا ا مر ويحبونو  نفسيـ إذ نعؿ  دـ 

 ألـ تقرأ : … أخى المسمـ 

ـْ  دمونَل اُْْـهَل    لوؿ الحؽ       ـبم  َل ـَ  اْ ُـل َل َ ـْ  إـَُموَل ًْ   َو َل َاـَ م أَاْـَدادا   مَل َـ
َد حم لل  َلُْه َِ َا َأ  .   (2)ًِ َك مب  اُْْهَل َواُْبَلإَ  اَ  م

إَــل أَإـََ ــل    بالػػدفاع عػػف دينػػو والػػدعوة إليػػو . كمػػا لػػاؿ  وحػػب اهلل      
مَ  َْ ََْف إَْأ َل اُْْهم وَلَق َُ ًْ َبْ  دَلإ َلهَل َف ْ كم َا َ ْ  إـَْ َتُد  َل َاَـهم  اُْبَلإَ  اَ  م ًْ َو مَلَ   مَلـ َـ م

ْؤ َل َلَ  َأبَلُزََ َبَْر اَْْكلفَل َلإ َ  ِم  .  (3)  أَاَلَُْا َبَْر اْْ

فالذيف يدافعوف عػف دينػو ويقػاتموف عنػو ويػدعوف إليػو ىػـ الػذيف يحػبيـ       
ويحبونو أذل  عمى المؤمنيف أعزة عمى الكافريف ويناىػدوف فػأ سػبيؿ اهلل   وال 

                                           

 . ٕٚ،  ٔٚا يتاف  -سورة ص  (ٔ

 .  ٘ٙٔا ي   -سورة البقرة  (ٕ

 .  ٗ٘ا ي   -سورة المائدة  (ٖ
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ْْ  ينػاديكـ   فػداعأ اهلل  فيا مف تدنعوف محبػ  اهلل  يخافوف لومو الئـ قـم
 ًْ ََوكم ًْ امام ًم اُْْهم َوإـَْ عَلْ  َْكم ِّنَل  مْ َلْ كم ََن اَُْْه َفلتُ َلزم ًْ  مَلَ   . (1)هَلْن كمْ مم

إال بإتبػاع  وال يكػوف حػب اهلل   لذلؾ ال يتحقؽ اإليمػاف إال يحػب اهلل      
 .  تحقؽ اإلتباع الكامؿ إال بالدعوة إلى اهلل وال ي حبيبو ورسولو 

 أخػػأ المسػػمـ ال تنسػػأ سمسػػم  ا نبيػػاي الكريمػػ  الػػذيف لػػاؿ اهلل عػػنيـ      

 َْ ًم اقْـَمدَل ْم َد  اُْْهم فَ َل مَدا َْ َلَلَز اُْبَلإَ    .   (2) أمْو

ًْ  ولػػد أمرنػػا بالتوسػػأ بسػػيد ا نبيػػاي عمػػييـ السػػالـ .       ــ ََل ََْقــْد َكــلَن َْكم
  َ َم اآلاَل َْ ْ  َكلَن إـَْ لمَ اَُْْه َواْْ َـ َِ َ ِا َل َُ َِ َح َلَل اُْْهَل أمْأََ  .       (3)َ أم

ْؤ َل َلَ   َلَللِل  وبيف اهلل فأ ا ي  التأ بعدىا كيؼ يكوف التوسأ        ِم َ  اْْ  َل
ـ ًْ َ ـْ  َقَرـر َاْ َـهم َو َل ـ ـْ م َِل دموا اَُْْه َبَْْ هَل َف َْ َا َ ل َبل ًْ َ ـْ  إـَْ َم َلـ م َوَ ـل َصَدقم  ـْ م

َا تـَْ دَلإ     . (4) َوُدْم

فيا ليت أنا وأنت نكوف م  ىؤالي الرناؿ الذيف صدلوا ما عاىدوا اهلل عميػو      

إَـل أَإـََ ـل اُْـبَلإَ     فنفوز فوزًا عظيمًا ، وفػأ آخػر سػورة ا حػزاب يقػوؿ اهلل 

                                           

 . ٖٔا ي   -سورة آؿ عمراف  (ٔ

 . ٜٓا ي   -سورة ا نعاـ  (ٕ

 .  ٕٔا ي   -سورة ا حزاب  (ٖ

 .  ٖٕا ي   -سورة ا حزاب  (ٗ
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َْب  َأــ ــ َا قـَ َْمــ َا اُْْــَه َوقم َا اتـُقمــ ًْ اَ  مــ ــ ــْ  َْكم ًْ َوإـَْ عَل ــلَْكم َِ ًْ َأْب ــ دَلإدا   ِ إمْصــَلْح َْكم
 ًْ ََوكم  . (1) امام

ًْ َبَْــر  َلَــلَ ََ     أخيػػرًا .. يقػػوؿ اهلل       ــ ْْ أَدمَْكم ــ َْ َا  إَــل أَإـََ ــل اُْــبَلإَ  اَ  مــ
ـدمونَ  َْل َلهَل َو مَل ََن وَللُْْـهَل َوَ أمـ ًَ ِ تـمْؤ َل م ْ  َبَباَه أَل  ًْ  َل َِل كم َْل اُْْـهَل  تـمْ  ََل َأـ َل 

 ًْ ــــ ــــْ  َْكم ََن ِ إـَْ عَل ــــ ِم ًْ تـَْزَْ ــــمم  ْ ًْ هَلْن كم ــــ ــــِ  َْكم ًْ َا ـْ ــــ ًْ َاَلكم ــــكم َُل ًْ َوأَاـْعم ََاَلكم وَلــــَأْ 
ـــا  ََل  ـــلكَلَ  مَ  َ  َُ ـــل م َوَ  ـــل الَاـَْ  ـــْ  َ ْمَلَ  ـــ َل   َل ـــلَ  َ ْ ًْ َلُ  ْْكم ًْ َوإمـــْداَل ََوكم امامـــ

ــ َْنم اَْْز َل ــ ــْمِح َلُ ــل َل َبــْدَن َاَلــَز اَْْع ــَ  اُْْــهَل َوفـَ َاـََ ــل َاْصــِ   َل ًم ِ َوأمْاــَ    مَلَ   
ــلَل  ــل َق َِ َا أَْاَصــلَ  اُْْــهَل َك َامــ َا كم ــْؤ َل َلَ  ِ إَــل أَإـََ ــل اُْــبَلإَ  اَ  مــ ِم ــ َل اْْ َق َلإــِب َوَور 

ََن  َُر اْو م َ ْ مَيَ َلَْْ ََا َلإ َ  َ ْ  أَْاَصل َل  هَلََل اُْْهَل َقلَل اْلَََْا َلإَـ َاْـ م أَْاَصـل م بَل 
َا َبَْـر  َْ وََكَعَ ْ  مَلئَلَعِا فَأَإُـْداَل اُْـبَلإَ  اَ  مـ ْ  َوِّنَل هَلْأ ائ  اُْْهَل َفآَ َ ْ  مَلئَلَعِا  َل

َْل َلإ  َا ظَــل ًْ فََأْصــَ  م َْل  لمػػا حممػػوا نيػػد نبػػييـ  ، فالصػػحاب   (2)ًَ َبــدمو 

 ف ولػاؿ عػنيـ أعطاىـ ييادة الرضوا م  أف آبايىـ كانوا ميركيف ، فاهلل 

ِمَ للَل َلإَ  َوالَْاَصــل َل  َ  اْْ ََن  َل ََن اَلُوْم لوَلقم ُُ  َواْ

                                           

 . ٔٚ،  ٓٚا يتاف  -سورة ا حزاب  (ٔ

 .  ٗٔ:  ٓٔيات ا  -سورة الصؼ  (ٕ
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َا َبْ هم   ًْ َوَ ضم َ  اُْْهم َب ـْ م لَن َ ضَل َُ ًْ وَلإَلْح  . (1)  َواُْبَلإَ  اتـُ َـزمَْم

لعػنيـ   -م  أنيـ أوالد أنبيػاي  -ولكف بنأ إسرائيؿ لما تركوا نيد نبييـ       

ــْ  وَــِّنَل  سػػاف أنبيػػائيـ ، لػػاؿ اهلل تعػػالأ عمػػى ل  اهلل  ْمزَلــَ  اُْــبَلإَ  َكَعــ موا  َل
َا إـَْزمَـدموَن  َْا وََكـلام َـل َبَصـ َُر اوْـ َل َ ـْ مَيَ َاَْـلَز  َل لنَل َداومَد َوبَل  َُ َْ َبَْر َل هَلْأ ائ 

َنَ  َا إـَْعَزْم ََم َْ َلْلَس َ ل َكلام َن َبْ   مْ َكَ  فـََزْم َْ َْ َا ب إـَمَـَ ل  . (2)ِ َكلام

ـــْب أَاْـــَ  َوَ وَـــَز فـََقـــلتَل  هَلاُـــل  لػػػالوا لػػػو : فقػػػوـ سػػػيدنا موسػػػى       َْ َفلْا
َ ــل َقلبَلــدمونَ  ْم ل َْ   (3) ولػػوـ  سػػيدنا عيسػػى ،   ــْ  وَــِّنَل َفآَ َ ــْ  مَلئَلَعــِا  َل

َْ وََكَعَ ْ  مَلئَلَعاِ  : اذىػب أنػت  ، ولكػف أمػ  النبػى الكػريـ محمػد  (4)هَلْأ ائ 

معكمػػا مقػػاتموف .الميػػـ وفقنػػا لنيػػد حبيبػػؾ عمػػى نيػػ  حبيبػػؾ وربػػؾ فقػػاتال إنػػا 
 حسب مرضاتؾ إلحياي دينؾ .

 

***** 
                                           

 . ٓٓٔا ي   -سورة التوب   (ٔ

 .    ٛٚ -سورة المائدة  (ٕ

 .  ٕٗا ي   -سورة المائدة  (ٖ

 . ٗٔا ي   -سورة الصؼ  (ٗ
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 273 الدعوة طريؽ العودة

 277 الداعأ إلأ اهلل مؤيد مف اهلل

 281 إيماف النند سبيؿ النصر

 285 ا فراح

 288 االبتالي طريؽ الدعاة إلأ اهلل

 315 صيح  إلى كؿ داعى

 311 .؟!ما ىو الترلى .

 319 لطوؼ مف بستاف الدعوة إلى اهلل 

 الذَـــــــــــــــــــــــــــــــــه !!

 
319 
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    . 321وصيػ  الصػديؽ 

 . وصيػ  نندب 
 

322 

 323 أذىمو أمر آخرتو 

 325 عبػػرة .

 326 صػالح ا حػواؿ .

 329 المناف  م  الديف الكامؿ .

 338 الحقائؽ ال يبي  .

 339 ليؼ وا وامرالتكا

 341 مصح  إيماني 

 341 ىؿ أنت مؤمف .. ؟!

 342 مف أنود نػودًا..؟

 343 سن  الحرك  والترؾ 

 346 مف نميؿ ما يروى فى الحمـ .

 348 حديث لدسى .

 349 رسال  عبد اهلل بف المبارؾ .. إلى .. فضيؿ ابف عياض

 351 نيد ا عمى ونيد ا دنى .

 352 واالمتحاف ا سباب لالختبار

 359 ىؿ نترؾ ا سبػاب ؟!

 362 النيد سببًا لمورع والتقوى .

 363 عاطفػ  نير الديف

 368 الصفػػات . 
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   . 368صف  اليقيف عمى اهلل البياف ا وؿ : فأ 

   . 371صف  اليقيف عمى اهلل البياف الثانأ : فأ 

   . 373صف  اليقيف عمى اهلل البياف الثالث : فأ 

   . 375صف  اليقيف عمى اهلل البياف الراب  : فأ 

  . 377صف  اإلتبػػاع محمػٌد رسوؿ اهلل 

 381 صف  الصػػالة ذات الخيوع والخضوع .

 387 العمػـ الحقيقػى

 391 الفقػػو .

 397 مقصود العمـ إحياي اإلسالـ .

   . 398الدعاة ىـ أولياي اهلل 

 411 الذكػػػػػػػػػػػػر

 415 إليثػار واإلكػراـ .ا

خالصيا هلل    418تصحي  الني  وا 

  . 417والتضحي  لديف اهلل  الدعوة إلى اهلل 

 419 ممخص الصفػات الطيب  .

 
 

 421 المحبػػ  .

 429 عميكـ بعمو اليم أييا الدعاة 

 431 أييا الدعاة إلى اهلل .. أخمصوا

 431 مف أفػواه الدعاة 

 رناؿالدعػوة مصن  ال
 رناؿ أدىيوا تاريه العالـ

481 

 

484 
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 الدعوة مف البداي  إلأ النياي 
 حاؿ العالـ لبؿ ظيور ا م  المحمدي 

 ظيور ا م  المحمدي 
 ىؿ بعثت ا م  لمزراع  ؟

٘ٓٙ 

605 

605 

605 

 ٚٓ٘ وىؿ بعثت ا م  لمتنارة ؟

 ٛٓ٘ وىؿ بعثت ا م  لمصناع  ؟

 ٛٓ٘ ماتوىؿ بعثت ا م  لتنضـ إلى الحكو 

 ٛٓ٘ وىؿ بعثت لمتوس  فأ الييوات والممذات ؟

 ٜٓ٘ وىؿ تريد ممكا ؟

 ٓٔ٘ بعثت ل رض ساـ ندا

 ٓٔ٘ فأ أي مكاف ظيرت ىذه ا م  ؟

 ٔٔ٘ منابي  لريش ليا .

 ٕٔ٘  زوة بدر وبياف ميم  ا م 

 ٖٔ٘ يرط بقاي ا م  ؟

 ٗٔ٘  ربعأ بف عامر رضأ اهلل عنو يبيف لرستـ مقصد بعث  ا م

 ٘ٔ٘ عتاب اهلل لمف تمكو عف الميم 

 ٚٔ٘ حاؿ ا م  اليـو

 ٚٔ٘ حن  ظاىرة عمأ المسمميف

 ٛٔ٘ لماذا كتب اهلل لنا الخمود والظيور ؟

 ٜٔ٘ تخمؼ ا م  عف ا مـ المعاصرة

 ٜٔ٘ ما الذي يقير المادة ؟

 ٕٓ٘ العالـ بوسره ينتظر رسؿ المسمميف

 ٕٔ٘ كامؿانحراؼ المسمميف عف المثؿ ال

 ٕٕ٘ ماذا كاف يفعؿ الصاحب  إذا أسفر النيار ؟
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 ٕٕ٘ ماذا إذا أذف المؤذف ؟

 ٖٕ٘ منالس الذكر والعمـ

 ٕٗ٘ حاؿ القراي

 ٕ٘٘ معرف  الحالؿ والحراـ

 ٕ٘٘ التبميغ

 ٕٙ٘ الحب .. التضحي  .. اإليثار

 ٕٚ٘ وض  كؿ يأي فأ محمو

 ٕٛ٘ ماذا لو نادي مناد لمنياد ؟

 ٕٛ٘ فأ ا رضيسيحوف 

 ٖٓ٘ كيؼ السبيؿ إلى عودة ىذه الحياة

 ٖٓ٘ الكمم  وت يير منياج الحياة

 ٖٔ٘ وما الذي يساعد عمأ الت يير ؟

 ٖٔ٘ الصالة -

 ٖٔ٘ العمـ -

 ٕٖ٘ الذكر -

 ٕٖ٘ الدعوة والتبميغ -

 ٖٖ٘ الخروج فأ سبيؿ اهلل -

 ٖٖ٘ مثال عمميال لعودة الحياة بعد ذىابيا -

 ٖ٘٘ لياس وفكرة فأ اإلصالحالييه أ

 ٖ٘٘ توسيس المدارس والكتاتيب

 ٖٚ٘ الفرؽ بيف المعمميف والمرسميف

 ٖٛ٘ فراس  إيماني 

 ٜٖ٘ النتين  والثمرة

 ٖٗ٘ ولبؿ الختاـ
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 ٗٗ٘ الختاـ

 ٓ٘٘ المران 

 ٗ٘٘ الفيرس

 

 1516824536ث مىزل :              1164158246ث محمىل :    
 

   gmail.com0202emam@           البريد اال لكتروني :                
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