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سلم علي خري خلقه وصفوة 

وها حنن نواصل سلسة املنتقى من كالم أهل التبليغ 

                

  ا�عوة ا�عوة 

فجهد الدعوة والتبليغ هو أعظم اجلهود وأفضلها عند اهللا تبارك وتعاىل، وهلذا أرسل 
صفوة خلقه وهم األنبياء عليهم السالم حلمل األمانة وتبليغ الرسالة، وجعل هلم وملن 

ِإن الِذيَن قَاُلوا رَبـَنا {    :قال تعاىل

الِيت   اْلَمَالِئَكُة َأال َختَاُفوا َوَال َحتْزَنُوا َوأَْبِشُروا بِاْجلَنةِ 
نـَْيا َوِيف اْآلِخرَِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي  الد

َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممن * نـُُزًال مْن َغُفوٍر رِحيٍم 
َوَال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَال  

� 
سلم علي خري خلقه وصفوة صلي ونُ ونُ .. يوايف نعمه ويكافئ مزيده احلمد هللا محداً 

 :أنبيائه ورسله سيدنا حممد صلي اهللا عليه وسلم وبعد

وها حنن نواصل سلسة املنتقى من كالم أهل التبليغ : أخي احلبيب الداعي إيل اهللا
        :مع اجلزء احلادي عشر من السلسلة والذي مسيته

ا�عوة ا�عوة التبليغ و التبليغ و   �د�د  يفيف  الباعث عيل �سـتقامةالباعث عيل �سـتقامة                                              

فجهد الدعوة والتبليغ هو أعظم اجلهود وأفضلها عند اهللا تبارك وتعاىل، وهلذا أرسل 
صفوة خلقه وهم األنبياء عليهم السالم حلمل األمانة وتبليغ الرسالة، وجعل هلم وملن 

قال تعاىل، ، والفالح يف الدنيا واآلخرةصار على جهم الفوز 

اْلَمَالِئَكُة َأال َختَاُفوا َوَال َحتْزَنُوا َوأَْبِشُروا بِاْجلَنةِ  اللُه ُمث اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزُل َعَلْيِهمُ 
نـَْيا َوِيف اْآلِخرَِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي  َحنُْن أَْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََياةِ  *ُكنُتْم تُوَعُدوَن  الد

نـُُزًال مْن َغُفوٍر رِحيٍم  *َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعوَن 
 *ِين ِمَن اْلُمْسِلِمَني إِن  َدَعا ِإَىل اللِه َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَالَ 

 
 
 

احلمد هللا محداً      
أنبيائه ورسله سيدنا حممد صلي اهللا عليه وسلم وبعد

أخي احلبيب الداعي إيل اهللا
مع اجلزء احلادي عشر من السلسلة والذي مسيته ،والدعوة

                                              

فجهد الدعوة والتبليغ هو أعظم اجلهود وأفضلها عند اهللا تبارك وتعاىل، وهلذا أرسل           
صفوة خلقه وهم األنبياء عليهم السالم حلمل األمانة وتبليغ الرسالة، وجعل هلم وملن 

صار على جهم الفوز 

اللُه ُمث اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزُل َعَلْيِهمُ 
ُكنُتْم تُوَعُدوَن 

َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعوَن  أَنُفُسُكمْ 
َدَعا ِإَىل اللِه َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَالَ 
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َنُه َعَداَوٌة َكأَنهُ  السيَئةُ  َنَك َوبـَيـْ يٌم  اْدَفْع بِالِيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الِذي بـَيـْ  *َوِيل محَِ

  ..)١(}    ظ َعِظيمٍ ِإال ُذو حَ  َوَما يـَُلقاَها ِإال الِذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقاَها

واملتأمل يف اآليات جيد أن اهللا بعد أن بني حال املستقيمني على طاعة رب العاملني،         

إِنِين ِمَن  َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممن َدَعا ِإَىل اللِه َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَالَ { ::قال
اهللا عز وجل، فاستقيموا  ليبني لنا أن من أعظم الطاعات هي الدعوة إىل}اْلُمْسِلِمنيَ 

 .عليها وعلى سائر الطاعات

واالستقامة يف سلوك الصراط املستقيم ، وهو الدين  :) رمحه اهللا (قال ابن رجب     
الظاهرة : القومي من غري تعويج عنه مينة وال يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها 

  .والباطنة، وترك املنهيات كلها 

ينِ     { :تعاىلوهو بذلك يشري إىل قوله      ِيت  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِه الَحِنيًفا ِفْطرََة الل

َها َال تـَْبِديَل ِخلَْلقِ  يُن اْلَقيُم َوَلِكن َأْكثـََر الناسِ  َفَطَر الناَس َعَليـْ ِه َذِلَك الدَال  الل

  ..)٢(}    يـَْعَلُمونَ 

                                                           

 . ٣٥:  ٣٠اآليات من _ سورة فصلت )  ١(
 . ٣٠اآلية _ سورة الروم ) ٢(



 
 
 

  ٤ 

 
 
 

 

    { :تعاىلتقامة يف مواضع عدة من كتابه، منها قوله وقد أمر اهللا تعاىل باالس    

  ..)١(}    إِنُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوَال َتْطَغْواْ 

    {: وجل  وبّني سبحانه هدايته لعباده املؤمنني إىل طريق االستقامة، كما قال عز        

فَاْسَتِقيُموا إِلَْيِه     {:وقال تعاىل، ، )٢(}    مْسَتِقيمٍ  الِذيَن آَمُنوا ِإَىل ِصرَاطٍ َوِإن اللَه َهلَاِد 

  ..)٣(}    َواْستَـْغِفُروهُ 

فمهما استقمنا فقد حيالفنا النقص والتقصري فأمرنا باالستغفار لُنجرب هذا النقص      
، وقوله رواه أمحد) استقيموا ولن حتصوا : ( وهذا كقوله صلى اهللا عليه وسلم، والتقصري
 .رواه البخاري ) سددوا وقاربوا : ( أيضا 

َعْن ُسْفَياَن فاالستقامة هي عني الكرامة، وهي من نظام األمور، وجوامع الكلم، ف     
ْسَالِم قـَْوًال : قـُْلُت : ْبِن َعْبِد اللِه َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَاَل  َال يَا َرُسوَل اللِه ، ُقْل ِيل ِيف اْإلِ

َرَك ، قَاَل     .َرَواُه ُمْسِلٌم  " ُقْل آَمْنُت بِاللِه ، ُمث اْسَتِقمْ  ": َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا َغيـْ

 قَالَ  -َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  -َأن َرُسوَل اللِه  -َرِضَي اللُه َعْنُه  -َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد     

، َوَعْن َجنََبيتَِ الصرَاِط ُسورَاِن ، ِفيِهَما أَبـَْواٌب َمَثًال ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما َضَرَب اللهُ  " :
                                                           

 . ١١٢اآلية _ سورة هود ) ١(
 . ٥٤اآلية _ سورة احلج ) ٢(
 . ٦اآلية _ سورة فصلت ) ٣(



 
 
 

  ٥ 

 
 
 

 

اْسَتِقيُموا  : ُمَفتَحٌة ، َوَعَلى اْألَبـَْواِب ُسُتوٌر ُمَرَخاٌة ، َوِعْنَد رَْأِس الصرَاِط َداٍع يـَُقولُ 
اٍع َيْدُعو ، ُكلَما َهم َعْبٌد َأْن يـَْفَتَح َشْيًئا َعَلى الصرَاِط َوَال تـَْعَوجوا ، َوفـَْوَق َذِلَك دَ 

ُمث َفسرَُه " . فَِإنَك ِإْن تـَْفَتْحُه تَِلْجُه ؛ َال تـَْفَتْحُه ! َوْحيََك : ِمْن تِْلَك اْألَبـَْواِب قَاَل 
ْسَالُم ، َوَأن اْألَبـَْواَب اْلُمَفت : " فََأْخبَـَر  َحَة َحمَارُِم اللِه ، َوَأن السُتوَر َأن الصرَاَط ُهَو اْإلِ

اْلُمَرَخاَة ُحُدوُد اللِه ، َوَأن الداِعَي َعَلى رَْأِس الصَراِط ُهَو اْلُقْرآُن ، َوأَن الداِعَي ِمْن 
 ..)١( .َرَواُه َرزِيٌن ، َوَرَواُه َأْمحَدُ  ." فـَْوِقِه َواِعُظ اللِه ِيف قـَْلِب ُكل ُمْؤِمنٍ 

وتلميذه اإلمام “  االستقامة“ شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابًا عظيماً مساه وقد ألف     
“ مدارج السالكني لشرح إياك نعبد وإياك نستعني “ ابن القيم اجلوزية ألف كتاب 

بابًا يف كتابه  )رمحه اهللا(اإلمام النووياالستقامة، وقد عقد وكتب موضوعًا كبريًا عن 
 .االستقامةرياض الصاحلني عن 

فهذه الكلمات اليت مجعتها من كالم مشاخينا الكرام لتعلو مهمنا، ولتثبيت أقدامنا     
ولتبعث فينا مواصلة هذا اجلهد املبارك حىت نلق اهللا وهو راٍض . .يف هذا اجلهد املبارك

 .عنا
 أخوكم يف اهللا                                                            

 إمامإمام  بنبن  حممدحممد  بنبن  عليعلي  بنبن  حممدحممد أبو عليأبو علي                                                    

 ٠١٠٦٤١٥٨٢٤٦/جوال                                             

                                                           

 .باب االعتصام بالكتاب والسنة _كتاب اإلميان _ مشكاة املصابيح ) ١(
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    جهدالدعووالتبليغجهدالدعووالتبليغجهدالدعووالتبليغجهدالدعووالتبليغ
اهللا جل جالله َمّن علينا وأكرمنا بنعمة الدعوة إليه، وحنن نشكره وحنمده على هذه     

النعمة العظيمة، لكن البد أن نعرف املقصود من هذا العمل، ألن مقصود جهد الدعوة 
حياة اإلنسان، فكما أن جهد  يفهو الدين ، فاملقصود كيف تأيت الشريعة الكاملة 

واخلضر  الزراعة ليس هو املقصود، بل املقصود هو احلصول على الثمار والفواكه
ترتتب على جهد الزراعة ، فاإلنسان لو اجتهد جهد  اليتواحلبوب والغذاء، واخلريات 
فماذا استفاد من جهده ؟ فهو خسر، هكذا املقصود  شيءالزراعة ومل يتحصل على 

دعوة مهما كان حجم اخلروج، ومهما كان حجم العمل املقامي، املقصود من جهد ال
هذا العمل ؟ حىت تكون حياته  يفحياة اتهد  يفهو كيف يأيت الدين الكامل 

مجيع شئون حياته، فهو يري ما أمر اهللا ؟ وما سنة  يفسنة ال وفقاالنفرادية واالجتماعية 
أكله وشربه  يفرسوله ابتغاء مرضاته  ؟ حىت يطبق أمر اهللا حسب سنة ����رسول اهللا 

ونومه وزواجه وكسبه وإنفاقه، ومع أهله وجريانه وأقاربه، حىت يف مجيع سكناته وحركاته 
 . ستني أو سبعني سنه  يف

حتصيل مرضاة اهللا ؟ وكيف يزداد مهاً  يف –مجيع أعماله  يف –تفكر ياإلنسان كيف     
ألمة وألجل البشرية حىت يأيت إنفاق ماله ونفسه وحزناً وحرقة هلذا الدين ؟ وألجل هذه ا

سبيل اهللا واألعمال  يفعلى الرتتيب الصحيح ، فاملقصود هو الدين ، وإمنا طريق اخلروج 
هذا  يفواإلنسان ميشي  –املقامية كلها وسيلة للوصول إىل الدين الكامل، مع اليقني 
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 ����قرب طريق ملنهج النيب هذا اجلهد جعله اهللا وسيلة، وجعل هذا العمل أو  –العمل 
للوصول إىل هذا املقصد، وأن اهللا أخرج مجيع أنواع الفساد وأيت جبميع أنواع الصالح 

 . كل جمتمع مع كل نيب  يفبواسطة هذا العمل 
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 االستقامة وأسباا

لقد من اهللا سبحانه وتعاىل علينا بنعمة جهد الدعوة إىل اهللا واخلروج يف سبيل اهللا،     
 . ولكن كما قال املشايخ ليس العربة يف من سبق ولكن العربة يف من صدق

تـَُعدوْا نِْعَمَة  َوِإن{{{{:أنعم علينا بنعمه العظيمة اليت ال تعد وال حتصى فقال  ����فاهللا     

وطلب منا الشكر على هذه النعم، فإذا ) ١(}}}}الّلِه َال ُحتُْصوَها ِإن الّلَه َلَغُفوٌر رِحيٌم 

لَِئن َشَكْرُمتْ ألزِيَدّنُكْم َولَِئن َكَفْرُمتْ ِإّن َعَذاِيب  �: شكرنا على تلك النعم فاهللا يزيدنا 
وعندما يزيدنا اهللا، ال ندرى كم تكون الزيادة ؟ ألن الزيادة من اهللا  )٢( �َلَشِديد ٌ 

 . تعاىل، واهللا يعطي من خزائنه وخزائنه مألى ال تنفد أبدا

، مث )٣(والدعوة إليه وأعظم نعمة َميُن اهللا ا على اإلنسان هي نعمة اإلميان     
  .ة أكرب من ذلك، وليس هناك نعماالستقامة عليها حىت املوت بصفة القبول

                                                           

 .١٨اآلية _ سورة النحل ) ١(
 .  ٧اآلية _ سورة إبراهيم ) ٢(
أي إنسان ما عنده اإلميان فقد خسر الدنيا واآلخرة وناله ذلة لسجوده لغري اهللا ، وأي إنسان ما ) ٣(

ىف وصية لعلي رضي اهللا  –يقول  �عنده الدعوة إىل اإلميان خيسر مضاعفة أجره يوم القيامة ، فالنيب 
ق عليه من حديث أيب متف" فو اهللا ألن يهدي اهللا بك رجًال واحدًا خري لك من محر النعم "  –عنه 

 �سهل بن سعد الساعدى رضي اهللا عنه ، وكذلك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  العباس
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لَِئن َشَكْرُمتْ ألزِيَدّنُكْم  �: فاهللا يزيل النعمة، قال تعايل ،وإذا مل يشكره علي النعمة    

     . )١( ����َولَِئن َكَفْرُمتْ ِإّن َعَذاِيب َلَشِديد ٌ 

وأحيانا تبقي صورة النعمة، وتزول حقيقة النعمة، وإذا قام اإلنسان علي الدعوة     
 . واستقام عليها، فليس هناك نعمة أعظم من ذلك

  .ذلك وإذا حرم من الدعوة، فليس هناك حرمان أكرب من    

الداعي إىل اهللا، فتأيت عليه األحوال من  رتبيةلفرتة تكون هناك أول أمر الدعوة  يف    
  .اهللا

 يفوهذه الرتبية إما أن تكون بإعطاء النعم لريي اهللا عبده هل يستقيم على أمره     
  .املنعم ؟ نالعمل أم ينشغل بالنعم ع

وإما أن تكون الرتبية باالبتالء من اهللا عز وجل باألخذ لينظر اهللا إليه هل يتأثر من     
 ك العمل أم يستقيم على العمل ؟احلال ويرت 

وعندما تزيد النعمة، فعليه أن يزيد الشكر، .. وأحيانا االبتالء يأيت بازدياد النعمة    
اخللق  انشغلوا بالزيادة يف خدمة ����الصحابة . .بالزيادةويزيد العمل، وال ينشغل 

                                                                                                                                                                      

رواه " من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص من أجورهم شيئًا : " قال 
 . مسلم 

 .٧اآلية  –سورة إبراهيم )١(



 
 
 

  ١٠ 

 
 
 

 

 . 				والدعوة إىل اهللا 

عندما فتح اهللا عليهم وفتحوا البلدان وزادت األموال ما تغريت حيام من و      
 .الدعوةالبساطة إىل الرتف، وما كانت هذه النعم مانعاً هلم عن تلبية مقتضيات 

شكر النعمة هي االستقامة على الدعوة لإلميان على أي حال ، فاإلنسان عليه ف     
سب فريي فيه أمر اهللا ويستقيم فيه ، وإذا جاء أال يتأثر بأية حال ، فإذا جاء حال منا

حال غري مناسب كذلك يري فيه أمر اهللا وأنه من عند اهللا ويستقيم فيه أيضًا ؛ ذلك 
العبادة والدعاء  يف ����، فزاد الرسول ����ألن الداعي فعندما زادت األحوال على النيب 

: "  ����اهللا عنها قال وقيام الليل، حىت تورمت قدماه، وملا سألته السيدة عائشة رضي 
 " .  أفال أكون عبداً شكوراً 

طلب منهم شكر هذه النعمة ، ألن الناس عند  ،النعم على آل داوداهللا وملا زاد     
واعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي : ( النعم تنسي املنعم وهو اهللا فقال تعاىل 

 ) .  الشكور

غزوة  يفها ، أي على العمل ، لذلك إذن شكر هذه النعمة هو باالستقامة علي    
فقد أخرج ابن إسحاق أن أنس  قتل فجلس أناس عن القتال ، ����أحد أشيع أن النيب 

عم أنس بن مالك انتهى إىل عمر بن اخلطاب وطلحة  –رضي اهللا عنه  –بن النضر 
وقد ألقوه  –رضي اهللا عنهم  –رجال من املهاجرين واألنصار  يفبن عبيد اهللا ، 

 �قتل رسول اهللا : فما جيلسكم ؟ قالوا : فقال ) أمسكوا عن القتال : أي ( بأيديهم 



 
 
 

  ١١ 

 
 
 

 

، مث  �فما تصنعون باحلياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا : ، قال 

َوَما ُحمَّمٌد ِإّال َرُسوٌل َقْد  �: وجل  استقبل القوم فقاتل حىت قتل ، فأنزل اهللا عز
َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الّرُسُل أَفإن ّماَت َأْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعَلَى َأْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب 

 .)٢)(١( �َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضّر الّلَه َشْيئاً َوَسَيْجزِي الّلُه الّشاِكرِين َ 

َغاَب َعمي ، أََنُس ْبُن النْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر ، : قَاَل ، أََنٍس َعْن  ويف البخاري وغريه     
اٍل قَاتـَْلَت اْلُمْشرِِكَني ، لَِئْن َأْشَهَدِين اللُه ِقَتاَل يَا َرُسوَل اللِه ، ِغْبُت َعْن أَوِل ِقتَ : فـََقاَل 

: فـََلما َكاَن يـَْوَم ُأُحٍد ، َواْنَكَشَف اْلُمْسِلُموَن ، قَاَل . اْلُمْشرِِكَني ، لَيَـَرَين اللُه َما َأْصَنُع 
َأْصَحابَُه ، َوأَبـَْرُأ إِلَْيَك ِمما َصَنَع َهُؤالِء ، اللُهم ِإين اْعَتِذُر إِلَْيَك ِمما َصَنَع َهُؤالِء ، يـَْعِين 

َم فَاْستَـْقبَـَلُه َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ، فـََقالَ  تـََقد ُة : يـَْعِين اْلُمْشرِِكَني ، ُمثيَا َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، اْجلَن
َفَما اْسَتَطْعُت يَا َرُسوَل اللِه َما  :قَاَل َسْعدٌ . َوَرب النْضِر ِإين َأِجُد رَِحيَها ِمْن ُدوِن ُأُحدٍ 

فـََوَجْدنَا بِِه ِبْضًعا َوَمثَاِنَني َضْربًَة بِالسْيِف ، أَْو َطْعَنًة ِبُرْمٍح ، أَْو َرْمَيًة : قَاَل أََنٌس . َصَنَع 
َأَحٌد ِإال ُأْخُتُه بِبَـَنانِِه، قَاَل  ِبَسْهٍم ، َوَوَجْدنَاُه َقْد قُِتَل ، َوَقْد َمثَل بِِه اْلُمْشرُِكوَن ، َفَما َعَرَفهُ 

ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل : ُكنا َنُظن أَْو نـََرى َأن َهِذِه اآليََة نـَزََلْت ِفيِه ، َوِيف َأْشَباِهِه : أََنٌس 
 .ِإَىل آِخِر اآليَةِ  ٢٣َصَدقُوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْيِه سورة األحزاب آية 

                                                           

 .١٤٤سورة آل عمران اآلية  ) ١(

 .  ٤/٣٤كذا يف البداية ) ٢(



 
 
 

  ١٢ 

 
 
 

 

بوفاة الرسول  ����فتأثر الصحابة  ����عندما مات الرسول و طلوب االستقامة امليعين     

فقرأ أبو بكر  ����


َوَما ُحمَّمٌد ِإّال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الّرُسُل أَفإن  �هذه اآلية   

َيُضّر الّلَه َشْيئاً ّماَت أَْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعَلَى أَْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن 
  )١( �َوَسَيْجزِي الّلُه الّشاِكرِين َ 

هم الذين عرفوا قدر النعمة ، فثبتوا : فالشاكرون) :  رحمه اهللا(  يقول ابن القيم

 .هـ . أ . )٢(عليها حىت ماتوا أو قتلوا 

 التأثر،وعلي وقت العمل بدون  العمل،هو االستقامة علي مقتضيات  :فالشكر     

بأي حال من األحوال فعن سعد 


أي الناس أشد بالء ؟ قال : ���� سئل النيب: قال 

رواه الرتمذي وابن ماجة والدارمي ، وقال "اخل ... ألنبياء مث األمثل فاألمثل ا: " 

 .) ٣(الرتمذي هذا حديث حسن 

هي هم املستقيمون، الذين شكروا اهللا فاستقاموا على أمره، واالستقامة فالشاكرون     
القيام على أعمال الدعوة واجلهد على وقته، فتكون االستقامة بشيئني مها حتديد 

أي عمل لإلنسان مربوط بالوقت، كذلك أعمال الدعوة  العمل، وحتديد الوقت ،

                                                           

 . ١٤٤سورة آل عمران اآلية  ) ١(

 .٢/١٧٢زاد املعاد البن القيم )  ٢(

 . ١/٤٩٢باب عيادة املريض وثواب املرض  –مشكاة املصابيح )  ٣(



 
 
 

  ١٣ 

 
 
 

 

مربوطة بالوقت ؛ اخلروج السنوي ، واخلروج الشهري ، واجلولة املقامية واالنتقالية وحلقة 
 . ت ، فنحدد الوقت الذي نقوم فيه ذه األعمال التعليم كل هذا مربوط بالوق

األحباب على أي عمل ما هو وقته ؟ وحندد الوقت بالسهولة واليسر مبا  ونشاور     
 . يناسب وقت األحباب

وعندما نستقيم على العمل على وقته، هنا تأيت متطلبات الدنيا ، فإذا جاءت     
األحوال ، على الداعي أن يقدم مقتضيا الدين على مقتضيات الدنيا ، وهذه األحوال 
: ال تأيت على الداعي خلسارته وال لتأخر دنياه ، بل لرتقيه ، واهللا جل جالله يقول 

رَكُ { َوَلَقْد فـَتَـنا الِذيَن  *يـُْفتَـُنوَن  وا َأن يـَُقوُلوا آَمنا َوُهْم َال َأَحِسَب الناُس َأن يـُتـْ

كذلك اهللا أمر     ) ١(} َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمن اْلَكاِذِبنيَ  ِمن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمن اللُه الِذينَ 

إِنُه  َمَعَك َوَال َتْطَغْواْ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب     {: باالستقامة فقال ����نبيه 

  . استقم يا حممد ، والذين آمنوا معك : أي  ،)٢(}    ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 

واالستقامة على هذا العمل بتقدمي أمر الدين على أمر الدنيا ففيه جماهدة ، وهذه      
العمل ااهدة ليست ليوم وال لشهر أو سنة ، بل هي طوال احلياة ، وال جنعل هذا 

، منا به، وإذا ال جند نؤجله لوقت أخرحسب وقت الفراغ ، فإذا وجدنا وقت الفراغ ق

                                                           

 . ٣،  ٢اآليتان _ سورة العنكبوت )  ١(
 . ١١٢اآلية _ سورة هود ) ٢(



 
 
 

  ١٤ 

 
 
 

 

أن تأيت بالعمل  يففهنا قد يثاب على ما يقوم به لكنه ال يرتقي أو يثبت ؛ ألن الرتقي 
 . علي وقته 

َجاَهُدوا ِفيَنا  َوالِذينَ     {: وبسبب ااهدة تأيت اهلداية لقوله عز وجل     

فعند اخلروج السنوي أو الشهري     ) ١(}لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبُـَلَنا َوِإن اللَه َلَمَع اْلُمْحِسِنَني 

تأيت األحوال ومقتضيات الدنيا ، فعندما يستقيم على هذا العمل فيؤخر حاجات الدنيا 
 ، ويقدم حاجات اآلخرة هذه هي ااهدة

حوال الغري مناسبة لإلنسان فماذا يفعل ؟ عليه أن يتيقن أن إذا يأيت حال من األ     
  .وعزتههذا االبتالء ليس هلالكه ولكن لرفعته 

فاهللا يرفع  احلال،ويف كل حال ينظر ماذا أمر اهللا يف ذلك فيمتثل أمر اهللا يف ذلك     
 . احلال

أراد ملك الروم أن يغزو املدينة وابتدأ االرتداد ، وامتنع  ����فعندما تويف الرسول     
 . بعض الناس عن دفع الزكاة 


وملا جاءت هذه األحوال فأبو بكر الصديق      


أكرب الصحابة تضحية للدين  
، فاهللا شرح صدره أن يرسل جيش أسامة مع خمالفة كل ����وأكثر صحبة للنيب 

  .				اهللا  ىنتحمل وال نعصفنتعلم إذا جاءت األحوال ف.. األصحاب 
                                                           

 .١٩اآلية _ سورة العنكبوت )  ١(



 
 
 

  ١٥ 

 
 
 

 

فاهللا جعل الرعب يف قلب ملك الروم وصاحل  ،فالصحابة ملا حتملوا األحـوال هللا    
 وأسبوعيا، يوميا،مبقتضيات العمل  الزكاة فنقوماملسلمني، ورجع الناس لإلسالم ودفعوا 

  .كلهفيكون أمامنا العامل   احلياة،وشهريا وطول 

، استقامة علي الوقت فالعمل يكون من داخله ولكن فاالستقامة علي املقتضيات    
فاحلجر مع قساوته إذا جـاء عليـه نقطة ماء، مث نقطة أخري . .يتكونإذا أخذ وترك فال 

 .   ، فيتأثر احلجر ، ويظهر فيه الثقب 

وإذا وجد الراحة قام به، وإذا اشتهي العمل  بالعمل،فاإلنسان إذا وجد الفراغ قام      
وال  اليهود،فاإلسالم ليس فيه النفسانية وهي عبادة املادة وهي مزاج  ترك، قام به وإال
واإلسالم بني ذلك .. وهي اجللوس يف الصوامع والكنائس وهي مزاج النصارى :الرهبانية
 .، وهذا يسمي التضحيةتقدمي حاجة الدين، وتأخري حاجات النفس.. قواما

فإذا فعل ذلك يوميا ، فاهللا .. ولو جاء النقص يف الدنيا نتحمل من أجل الدين     
، ويرزقه البصرية ، فيميز بني السنة والبدعة ، بني احلق والباطل ، يرقيه يف اهلداية 	

يعطيه الرزق  	ويزيد فيه النور ، واهللا ، بني اخلري والشر ، ويزيده يف عالقته مع ربه
 .احلالل من خزائنه   

يرفع عنه املشاكل من ناحية األسرة، ومن ناحية األقارب،  	اهللا .. وباستقامته     
 �:ومن ناحية الزوجة واألوالد، من ناحية اجلريان، ومن ناحية الدولة ، قال تعايل 

َواذُْكُرَوْا ِإْذ أَنُتْم قَِليٌل ّمْسَتْضَعُفوَن ِيف األْرِض َختَاُفوَن َأن يـََتَخطَّفُكُم الّناُس 
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  )١( � َفآَواُكْم َوأَيّدَُكم بَِنْصرِِه َوَرَزَقُكْم ّمَن الطّّيَباِت َلَعّلُكْم َتْشُكُرونَ 

حوائجهم، ملا قاموا علي جهد الدعوة إىل ى وقض فاهللا حل للصحابة مشاكلهم،     
 	فتح عليهم كنور كسري وقيصر ، واهللا  	يف ثالث وعشرين سنة اهللا  ،	اهللا 

 . غري م نظام العامل 

وحيل .. يرزقـه اليقني 	فإذا جاءت األحوال ومل يتأثر اإلنسان وقام بااهدة فاهللا     
ولكـل الناس يف جهد  لـه واألخروية، الدنيوية، واالجتماعيـة،مجيع مسائله االنفرادية 

 .  �الرسول 

 

 

 

 

������������������������    
 

 
                                                           

 .٢٦سورة األنفال اآلية ) ١(
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 عالمة الفهم
هل فهمتم ؟ : يتكلم مع أهل ميوات، مث قال هلم) رمحه اهللا(مرة كان الشيخ إلياس      
ولكن انظروا إىل أهل الدنيا الذين فهموا .. أنتم ما فهمتم: نعم فهمنا ، قال: قالوا

 . أعماهلم، جتدهم مستقيمني علي أعماهلم طول احلياة ، ليس لشهر أو شهرين 

جتد كل واحد مشغول يف عمله لنفسه، فالتاجر  من عالمات الفهم أن ول شيءفأ    
يفتح لنفسه وليس للزبائن، والطبيب يفتح العيادة لنفسه وليس للمرضي، ولذا ال يتأثر 

فالتاجر لو اشتد الربد يفتح الدكان ولو اشتد احلر كذلك يفتح .. حبال من األحوال
 . ثر من األحـوالفال يتأ. .الدكانكذلك يفتح   وشتمه،سبه  :الناسولو أحد  الدكان،

وحنن يف الدعوة إذا أُغلظ علينا ال نرتك الدعوة، ُسئلت الغزالة كيف حتفظني      
ألنين أجري حلفاظه نفسي، فلذا : نفسك من الكلب مع أنه أسرع منك ؟ فقالت

أستمر يف السري، وإذا جاءت أمامي املشقة، أستمر يف السري، والكلب جيري من أجل 
 . ـر يف السيـر، فلـذا هـو ال يدركينصاحبه، فلذا ال يستم

  .اخلامتةوخيتم لنا حبسن  عنا،اهللا  ىفنتحرك يف العامل، ونستمر يف الدعوة حىت يرض    

والذين يشتغلون يف أشغاهلم ، ولو كانوا علي طريق السنة يؤجرون عليه، ويبارك هلم     
ذا اجلهد مثل  يف أشغاهلم، ويقومون باألعمال باليقني أن مجيع حوائجي تقضي

صاحب التجارة متيقن أنه يتحصل علي السيارة من التجارة، ويزوج األوالد من التجارة 
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 . فهذا اليقني يكون سبباً لالستقامة .. وهكذا .. 

فلما .. عليه أمته �أوجز طريق حلل مشاكل األمة، هو الطريق الذي أقام الرسول      
 . تفيدنقوم علي العمل مبزاج العمل نُفيد ونس

 . ولكن التاجر عنده رعاية العمل وليس الوقت.. املوظف عنده رعاية الوقت    

فلذلك .. التاجر عنده أسلوب طيب يف الكالم، وكأنه يعرف الزبون من زمان    
 . نتحرك يف الدعوة مبزاج التاجر، يكون عندنا رعاية العمل، مع حسن الكالم يف الدعوة

العنب رزق حالل، ولكن إذا تغري ترتيبه يصري مخرا، فكذلك إذا جاء الغرور يأيت     
 . الكرب، فبدل التجميع يكون التشتيت

 . إذا ندعو إىل الصالة، نكون أول املصلني      

 . وإذا ندعو إىل العلم، نكون أول املتعلمني      

 . وإذا ندعو إىل األخالق، يكون عندنا األخالق احلسنة     

أي ( فال خنطو خطوة إال بالوحي .. وإذا دعونا إىل اجلهد، نكون أول اتهدين     
 ). علي الكتاب والسنة 
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  ١٩ 

 
 
 

 

 مـزاج العمل

، 	ونظرنا علي اهللا سبحانه وتعايل، أننا نقوم به بتأييد اهللا  أن نقوم بالعمل،     
 �: كان يوجهـهم، فعنـدما قــال يوسـف   	فاألنبياء كانوا إذا التفتوا قليال، فاهللا 

 �فما كانت النتيجة ؟ ) ١( � اذُْكْرِين ِعنَد َرّبَك فأنَساُه الّشْيطَاُن ِذْكَر َربِّه فـََلِبثَ 

 .  )٢( �فلبث ِيف الّسْجِن ِبْضَع ِسِنني َ 

: عندما سئل عن بعض املسائل، فقال اجلواب غدا ونسي، أن يقول ����والرسول      

َوَال تـَْقوَلّن ِلَشْيٍء ِإّين َفاِعٌل  � 				إن شاء اهللا، فتأخر عنه الوحي، وقال له اهللا 
َذِلَك َغداً ِإالّ َأن َيَشآَء الّلُه َواذُْكر رّّبَك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسَى َأن يـَْهِدَيِن َرّيب 

 .  ) ٣( � ِمْن َهـََذا َرَشداً ألقْـَرَب 

 واآلخرة،وال يكون أمامي غري اهللا  واإلخالص،القيام علي هذا العمل حبسن النية      
  .واالستخالصيكون عندنا اإلخالص 

  .يستقيم حق،الذي عنده يقني أن العمل      

                                                           

 ٤٢سورة يوسف اآلية )  ١(
 . ٤٢سورة يوسف اآلية )  ٢(
 . ٢٣، ٢٢سورة الكهف اآليتان ) ٣(



 
 
 

  ٢٠ 

 
 
 

 

  .يستقيمال  الداخل،الذي عنده تردد يف      

 .  ، يستقيم إىل املوت  	الذي ميتثل أمر اهللا      

. . يكرمه باالستقامة 	الذي يعيش مع العمل، وال يرتبط باألشخاص، فاهللا      
 . لذي ينتقد الناس، ال يستقيموا

الذي يشعر من داخله أنه من عامة الناس، يستقيم أي يأكل مع الناس، وميشي      
 . مع الناس، ويعيش مع الناس

 .العمل  ىال يري عيوبه،ال يستقيم علالذي يري عيوب الناس، و      

.. يُري احلق باطًال .. البد من التمسك باألصول ألن هذا الزمن، زمن الفتنه      
 . والباطل حقا 

. .حيبوناوإذا متسكنا باألصول فأعدائنا  يضرونا، أصحابنا،إذا تركنا األصول      
ويف أحد أراد أن .. رمي باحلجارة يف الطائف، ومل يدعو عليهم، بل دعا هلم ����الرسول 

  )١( � لَْيَس َلَك ِمَن األْمِر َشْيءٌ  �: 				يدعو عليهم فقـال له اهللا 

 ماذا فعلنا لألمة كي ندعو عليها ؟ هل بكينا من أجل األمة ؟     


أهل مكة ضربوا بالل      



وأبو بكر، ، ومل يدعو عليهم


عندما منع النفقة عن  

                                                           

 . ١٢٨آل عمران اآلية ) ١(



 
 
 

  ٢١ 

 
 
 

 

َوَال يَْأَتِل أُْوُلوْا اْلَفْضِل ِمنُكْم  �:  	مسطح، الذي أثار فتنة اإلفك فأنزل اهللا 
َوالّسَعِة َأن يـُْؤتـَُوْا أُْوِيل اْلُقْرَىبَ َواْلَمَساِكَني َواْلُمَهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل الّلِه َوْليَـْعُفوْا 

فنراعي هذا   )١( � يـَْغِفَر الّلُه َلُكْم َوالّلُه َغُفوٌر ّرِحيمٌ  َوْلَيْصَفُحَوْا َأَال حتُِّبوَن َأن

 .اجلهد ، ونصرب ونتحمل 
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 . ٢٢سورة النور اآلية ) ١(



 
 
 

  ٢٢ 

 
 
 

 

    الستقامةمثرات ا  
إذا مشي اإلنسان ذه ااهدة يقوم الدين وتنتشر اهلداية، واهللا مين عليه بثمرات     

 : اهلداية وهي ثالث 

تزداد هدايته ويترقي فى إيمانه وال حد  –كل يوم   –أن الداعي : الثمرة األولي 

سَتِقيَم  اهِدنَــــا{: أخر صالة صالها كان يقول  �فالرسول : لترقيه 
ُ
 }الصرَاَط امل

واهلداية والرتقي ال حد هلما ، فالداعي يوميًا يزيد ىف الرتقي واهلداية، ويرتبط مع اهللا  )١(
 . ويلتزم بالسنة، وال حد للرتقي والباب مفتوح 

وكذلك الداعي مع ترقيه ورفعته يكون عنده التواضع ويتهم نفسه ، فهذا عمر بن     
 :سهمع تضحياته كيف نظره إىل نف –رضي اهللا عنه  –اخلطاب 

َنا أَبُو ُموَسى : ، قَاَل اْلَعَنزِي  َضبَة ْبِن ِحمَْصنٍ ، َعْن َمْيُموِن ْبِن َمْهرَاَن َعْن ف َكاَن َعَليـْ
اَألْشَعرِي أَِمريًا بِاْلَبْصَرِة ، فـََوجَهِين ِيف بـَْعِثِه ِإَىل ُعَمَر ْبِن اخلَْطاِب ، فـََقِدْمُت َعَلى ُعَمَر ، 

أَنَا َضبُة ْبُن ِحمَْصٍن : ُت َمْن أَْنَت ؟ فـَُقلْ : َفَضَرْبُت َعَلْيِه اْلَباَب ، َفَخرََج ِإَيل ، فـََقاَل 
 ذََكْرُت َلُه أَبَا َبْكٍر : قَاَل . اْلَعَنزِي َطَعاًما ، فََأَكْلُت ُمث َم ِإَيل فََأْدَخَلِين َمْنزَِلُه ، َوَقد

يَق ، فـََبَكى  دٌر ِمْن َأِيب َبْكٍر : فـَُقْلُت َلُه . الص َك ، ُمث قَاَل فَاْزَداَد ُبَكاًء ِلَذلِ . أَْنَت َخيـْ
ٌر ِمْن ُعَمَر َوآِل ُعَمَر ، َهْل َلَك أَْن : َوُهَو يـَْبِكي  َلٌة ِمْن َأِيب َبْكٍر َويـَْوٌم َخيـْ َواللِه ، لََليـْ

                                                           

 . ٦اآلية _ سورة الفاحتة ) ١(
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َلِتِه ؟ فـَُقْلُت  َثَك بِيَـْوِمِه َولَيـْ فـََقاَل . نـََعْم يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني : ُأَحد : َلُة ؛ فَِإن ُه َلما أَما الليـْ
 َخرََج النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َهارِبًا ِمْن أَْهِل َمكَة َخرََج لَْيًال ، فَاتـبَـَعُه أَبُو َبْكٍر ،

النِيب َصلى  َفَجَعَل َمرًة َميِْشي أََماَمُه َوَمرًة َخْلَفُه ، َوَمرًة َعْن َميِيِنِه َوَمرًة َعْن َيَسارِِه ، فـََقاَل َلهُ 
يَا : ، فـََقاَل ! " َما أَْعِرُف َهَذا ِمْن ِفَعاِلَك ! َما َهَذا يَا أَبَا َبْكٍر ؟ : " اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 

أَذُْكُر الرَصَد فََأُكوُن ِمْن أََماِمَك ، َوأَذُْكُر الطَلَب فََأُكوُن َخْلَفَك ، َوَمرًة َعْن ! َرُسوَل اللِه 
َفَمَشى َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم : قَاَل . َميِيِنَك َوَمرًة َعْن َيَسارَِك ال آَمُن َعَلْيَك 

َلُه ُكلُه َحىت أَْدَغَل الطرِيُق َأْطرَاَف َأَصاِبِعِه ، فـََلما َرآُه أَبُو َبْكٍر َمحََلُه َعَلى َعاتِِقِه ،  لَيـْ
َوالِذي بـََعَثَك بِاحلَْق ، ال : َتد بِِه َحىت أََتى بِِه َفَم اْلَغاِر ، فَأَنـْزََلُه ، ُمث قَاَل َوَجَعَل َيشْ 

َلَك ، فَِإْن َيُكْن ِفيِه َشْيٌء نـََزَل ِيب ُدوَنَك  َفَدَخَل أَبُو : قَاَل . َتْدُخْلُه َحىت أَْدُخَلُه أَنَا قـَبـْ
ُه ، وََكاَن َعَلْيِه رَِداٌء : فـََقاَل َلُه َبْكٍر فـََلْم يـََر َشْيًئا ،  ِيف اْلَغاِر َخْرقًا َأُسد اْجِلْس ، فَِإن

 ُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيببِِه َخْرقًا َخْرقًا ، فـََبِقَي ُجْحرَاِن ، فََأَخَذ الن َقُه ، َوَجَعَل َيُسدَم ، َفَمز
ُمث أَْلَقَم َقَدَمْيِه اجلُْْحَرْيِن ، َفَجَعَل األَفَاِعي َواْحلَياُت َيْضرِبـَْنُه  َفَحَمَلُه ، فََأْدَخَلُه اْلَغارَ 

ِة اَألملَِ َوَرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه  ى ِمْن ِشدَباِح ، َوَجَعَل ُهَو يـَتَـَقلَويـَْلَسْعَنُه ِإَىل الص
ال َحتَْزْن ِإن اللَه َمَعَنا سورة التوبة آية ! يَا أَبَا َبْكٍر : " َلُه َوَسلَم ال يـَْعَلُم ِبَذِلَك ، َويـَُقوُل 

، فَأَنـَْزَل اللُه تـََعاَىل َعَلْيِه َوَعَلى َرُسولِِه السِكيَنَة َوالطَمْأنِيَنَة ِألَِيب َبْكٍر َرِمحَُه اللُه ، "  ٤٠
َلُتُه  تـُُويفَ النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم اْرَتدِت اْلَعَرُب ، فـََقاَل  َوأَما يـَْوُمُه ، فـََلما. فـََهِذِه لَيـْ
نـُزَكي َوال ُنَصلي ، فَأَتـَْيُتُه ال آلُوُه ُنْصًحا ، : ُنَصلي َوال نـُزَكي ، َوقَاَل بـَْعُضُهْم : بـَْعُضُهْم 
َوقَاَل َغْريِي َذِلَك ، . اْرُفْق بِالناِس ! ُه َعَلْيِه َوَسلَم يَا َخِليَفَة َرُسوِل اللِه َصلى الل : فـَُقْلُت 
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َقْد قُِبَض النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َواْرتـََفَع اْلَوْحُي ، َوَواللِه ، َلْو َمنَـُعوِين : فـََقاَل أَبُو َبْكٍر 
فـََقاتـَْلَنا َمَعُه ، : قَاَل . اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َلَقاتـَْلتُـُهْم َعَلْيِه ِعَقاال ِمما َكانُوا يـُْعطُوَن النِيب َصلى 
َلْو َكاَن  : ����، فهذا عمر الذي قال فيه النيب  . َفَكاَن َواللِه َرِشيُد اَألْمِر ، فـََهَذا يـَْوُمهُ 
 رواه احلاكم يف املستدرك باب معرفة الصحابة ـ وقال بـَْعِدي َنِيب َلَكاَن ُعَمَر ْبَن اخلَْطاِب 

ْسَناِد ، وَملَْ ُخيْرَِجاهُ  .  .، ولكن كيف تواضعه ؟ "  . َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْإلِ

 :  اهللا يصلح للداعي دنياه ويرزقه الرزق الحالل: الثمرة الثانية 

  .الدنيا ظل اآلخرة اإلنسان إذا استقام على اجلهد للدين فاهللا يصلح أخرته، و      

فاهللا يصلح آخرته ألن صالح اآلخرة يدور على صالح دنياه ، وألن اهللا أعطي هذا     
باآلخرة وكثريًا ما  داً عالدين لصالح الدنيا واآلخرة ، فكل أمر من أوامر اهللا جند فيه و 

َولِلِه     {ة جند منه وعدًا بالدنيا ، فباإلميان اإلنسان يتحصل اجلنة ، وىف الدنيا له العز 

 ُة َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنَني َوَلِكنلذلك اهللا يرزقه   )١( }اْلُمَناِفِقَني َال يـَْعَلُموَن  اْلِعز

الرزق احلالل من خزائنه الغيبية ، فالصحابة بعد غزوة خيرب مل يكن أحد منهم فقري ، 

    {ويف زمن عمر مل يكن هناك من يستحق الزكاة ، لذلك يقول سبحانه وتعاىل 

 )٢( }ِديَن َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفسِ  َواذُْكُروْا ِإْذ ُكنُتْم قَِليًال َفَكثـرَُكْم َوانظُُرواْ 

                                                           

 . ٨اآلية _ سورة املنافقون ) ١(
 . ٨٦اآلية _ سورة األعراف) ٢(
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لذلك الصحابة لو اجتهدوا على الدنيا بطريق الدنيا واألسباب ولو ألف عام ، ما كانوا 
 . اخلمسة والعشرين عاماً  يفرزقوا ما رزقهم اهللا عز وجل 

لذلك ملا أكل  طيباً،وال يرضي اهللا له أن يأكل إال  اهللا،أحب الدعاة إىل  �النيب      
"  :وقالأخذت بغري إذن وليها ما استطاع أن يبلع اللحم حىت ألقي ا  اليتمن الشاة 

 ).٦. (، وكان ذلك  )١(" هذه الشاة أخذت بغري إذن وليها

ملا أكل من طعام عبد عنده أدرك أن الطعام  –رضي اهللا عنه  –وأبو بكر الصديق     
،  )٢(" لو أعلم أن روحي خترج مع آخر لقمة لفعلتها : " وقال  يءشبهة فظل يستق

  .فلذلك االستقامة على العمل مثرته من ناحية اآلخرة وناحية الدنيا

اهللا سبحانه وتعاىل باستقامة الداعي حيل  :مشاكلنااهللا حيل لنا مجيع : الثمرة الثالثة 

 . له مجيع املشاكل وحيل له مجيع املسائل ، ويرفع عنه األحوال 

كانت أحواهلم فاسدة ، لكن اهللا أصلح حاهلم   – ����عند بعثة النيب  –فأهل املدينة 
 . وتصاحل األوس واخلزرج ، ورزقهم اهللا 
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 ).٦/١٩٨(و داود ، وانظر البداية والنهاية أخرجه أب)١(
 ) . ٤/٣٦٠(، وكذا ىف املنتخب ) ٣/٢٢(، واإلصابة ) ٤١٧(اجلامع الكبري للسيوطى احلديث )٢(
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  أسباب االستقامة

 : من أسباب االستقامة :السبب األول

قليب انشراح ويقني وتصديق على أن هذا العمل هو عمل النبوة ،  يفأن يكون      
 . وبسببه اهللا يهدي العامل كله 

فاالستقامة على هذا العمل تكون حبسب يقني الداعي وانشراحه هلذا العمل ،     
 . فبقدر ما يكون انشراحه وبقدر ما يكون يقينه على العمل بقدر استقامته على العمل 

ما فرغ من  ، وبعدتكان يتحدث مع أهل ميوا  )رمحه اهللا(لذلك الشيخ إلياس     
ما فهمتم ؟ ولكن مسعتم ، وإذا : نعم ، قال : هل فهمتم ؟ قالوا : الكالم قال هلم 

يراد به الفهم فاخرجوا خارج املسجد لرتوا أهل الدنيا الذين  شيءأردمت أن تعرفوا أي 
ه واستقام عليها ، واملزارع فهم زراعته واستقام عليها ، فهموا دنياهم ، التاجر فهم جتارت

واملهندس فهم هندسته واستقام عليها ، والطبيب طبه واحلاكم حكومته ، والكل يعمل 
بدون الرتغيب وال التشكيل والتحصيل ، فالكل مستقيم على دنياه ليس لثالثة أيام وال 

مجيع األحوال ، فكلهم فهم شغله أربعني يوميًا وال أربعة أشهر بل طوال عمره وعلي 
 . وقام عليه وهو مستقيم عليه، ملاذا ؟ ألنه فهم أن هذا شغله وأنه حاجته ومقصده 

فاالستقامة تكون حبسب يقينه على هذا العمل ، فإذا عنده يقني يستقيم عليه ،      
أنا : قول وإذا ما كان عنده يقني فهو يعمل للربكة ، وإذا ما حتصل شيئاً يرتك العمل وي
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خسرت ، وكذلك من يريد األجر والثواب فيأيت ، لكن إذا جاءت ااهدة ومنصبه ال 
 . يتحمل فيرتك ، لذلك حنن نريد اليقني واالنشراح على هذا العمل 

كان عنده انشراح تام وعجيب على هذا العمل ، مع   )رمحه اهللا(الشيخ حممد إلياس     
اك استقبال من الناس ، ومل يكن أهل دهلي يأتون إىل أن ىف بداية هذا العمل مل يكن هن

نظام الدين وهو على بعد نصف ساعة ، لكن الشيخ إلياس كان يقول للمعمار الذي 
حبيث يأتيه اهلواء الطيب حىت يأيت فيه ) حبري(أبنوا املكان : تيبين وحوله أهل ميوا

الذين   تفهنا أهل ميوا .العرب ، وهذه الغرفة هنا ألهل أوروبا ، وهنا ألهل أمريكا 
رأسه ، الناس ال  يف يءالشيخ حدث ش: كانوا يرافقونه حينما يتنحون جانبًا يقولون

يأتون إىل نظام الدين من مسافة نصف ساعة ، وهو يظن أن أهل أمريكا وأوروبا 
 . والعرب يأتون إىل هنا ، الشيخ أصابه خرف أو جنون 

على هذا العمل ثقة ويقينا بأن اهللا سيأيت   )١(لكن الشيخ كان عنده انشراح كبري     
نظام الدين  يفيوم من األيام كان احلاضرون  يفبالعامل كله إىل نظام الدين ، حىت أنه 

 . وقت واحد  يفسبعني دولة 

                                                           

عنده االنشراح الكامل واليقني التام على هذا الدين ، فقد بشر ذه  �فهكذا كان رسول اهللا ) ١(
 .األحوال كلها ىف الوقت الذي ال تري من هذه األحوال أي مؤشرات أو عالمات

كرهت خروجه كراهية   �ملا بلغين خروج رسول اهللا : فقد أخرج أمحد عن عدي بن حامت قال     
فكرهت مكاين : حىت قدمت على قيصر ، قال :  رواية وىف –شديدة فخرجت حىت وقعت ناحية الروم 
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وكان رئيس اجلامعة امللية بدهلي ، كان من أحباب  )١(ذاكر حسني  :لذلك مرة الدكتور
يأتيكم : ليتكلم مع الطالب ، وقال الدكتور للطالب الشيخ إلياس مرة دعاه للجامعة

                                                                                                                                                                      

واهللا لوال أتيت هذا الرجل فإن كان كاذباً مل يضرين وإن  : قلت : ذلك أشد من كراهييت خلروجه ، قال 
عدي بن حامت ! عدي بن حامت : فقدمت فأتيته ، فلما قدمت قال الناس : كان صادقاً علمت ، قال 

: قلت : قال " أسلم تسلم ثالثاً ! يا عدي بن حامت : " فقال يل  � فدخلت على رسول اهللا: قال ! 
نعم ، ألست : " أنت أعلم بديين مين ؟ قال : فقلت " أنا أعلم بدينك منك : " إين على دين ، قال 

: قال " فإن هذا ال حيل لك ىف دينك : " بلي ، قال : قلت " من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ 
إمنا : أما أين أعلم الذي مينعك من اإلسالم ، تقول : " د أن قاهلا فتواضعت هلا ، فقال نعم ، فلم يع

مل أرها وقد مسعت : العرب ، أتعرف احلرية ؟ قلت = = اتبعه ضعفه الناس ومن ال قوة هلم وقد رمتهم 
تطوف بالبيت  فو الذي نفسي بيده ليتمن اهللا هذا األمر حىت خترج الظعينة من احلرية حىت" ا ، قال 

نعم  : كسري بن هرمز ؟ قال : قلت : ىف غري جوار أحد ، وليفتحن كنوز كسري بن هرمز  ، قال 
فهذه الظعينة تأيت من احلرية : كسري بن هرمز ، وليبذلن املال حىت ال يقبله أحد ، قال هدي بن حامت 

سي بيده لتكونن الثالثة ، فتطوف بالبيت ىف غري جوار ، ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسري ، والذي نف
 . قد قاهلا  �ألن رسول اهللا 

 ذاكر حسني هذا كيف عرف الشيخ ، حممد إلياس ؟ / دكتور  )١(

إلياس عن طريق سائق ركشة كان خيرج مع الشيخ ، إلياس رمحه / ذاكر حسني الشيخ / عرف الدكتور 
معة امللية يذهب للجامعة فرتتني ، ذاكر حسني رئيس اجلا/ اهللا وحيبه وحيضر جمالسه ، وكان الدكتور 

إلياس / لو مسعت الشيخ : صباحاً وبعد العصر ، وكان سائق الركشة يكلم الدكتور كلما أوصله يقول له 
ألعجبك ، عنده هم شديد على حال املسلمني ، ويتكلم مع الناس حبرقة ، ويشكل الناس للخروج ىف 

، فقرر الدكتور ذاكر حسني الذهاب إىل .... هللا تعاىل سبيل اهللا ، ويدعوهم للتمسك باهللا واليقني با
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، املهم الشيخ )١(واحد من العلماء يتكلم معكم تستجيبوا أو ال ولكن ال تستهزئون به
بسيط ،  يءاملطلوب منكم ش! يا أوالدي : ذهب إليهم وكلمهم وبعد ما فرغ قال هلم 

سجد وجتمعوا الناس األسبوع مرة واحدة ىف هذه اجلامعة تدورون حول امل يفأنتم 
للصالة ، فهنا ضحك طالب ، وكاد الدكتور ذاكر حسني أن حيتد عليه فاستوقفه 

حنن ما جئنا من بالدنا لنتجول ، : ملاذا ضحكت ؟ قال: الشيخ إلياس وقال للولد
: جئنا للدراسة والشهادة، فقال له الشيخ : ملاذا جئت ؟ قال الطالب: فسأله الشيخ

أنت ال تتجول؛ ولكن عدين : من موريشيوس ، فقال له الشيخ : أنت من أين ؟ قال 
 .هذا الرجل جمنون: أنه إذا جاءتك مجاعيت من نظام الدين أن تناصرها ، فالطالب قال 

                                                                                                                                                                      

الشيخ إلياس ىف يوم بعد العصر بدل الذهاب للجامعة ، فذهب ذات يوم ومسع الشيخ وتأثر تأثرياً 
 . إلياس ، وقد كان / شديداً حىت قرر أنه يذهب للجامعة صباحاً والفرتة الثانية يكون من الشيخ 

اد والزندقة يف اجلامعات واملدارس والبدع والفنت يف العوام ، وكان سؤال يف ذلك الزمان كان اإلحل )١(
اآلن على ترتيب الدعوة " على جرا " األموات والذهاب للقبور والتوجه لألولياء على أشده ، وجامعة 

ل مرة مائة ىف املائة ، واملدرسون فيها خيرجون املدد الطويلة ويذهبون للعامل للدعوة ، لكن هذه اجلامعة أو 
ذهبت إليها اجلماعة ، الطالب سخروا منهم وأدخلوهم قاعة وفتحوا املراوح عليهم ىف موسم الشتاء ، 
وحىت حينما ذهب إليهم مدير دار العلوم ديوبند ما مسعوا كالمه ، ألنه البيئة كانت فاسدة ، بيئة الزندقة 

 .واإلحلاد 

 . 
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دهلي، فكيف تتحرك اجلماعة وتذهب  يفبالنظر للواقع ال أحد يستجيب من هنا     
ني وتكونت مجاعة إىل أفريقيا إىل أفريقيا أو غريها ؟ مث مرت األيام والشهور والسن

يل : ملوريشيوس، فرجل تاجر من دهلي من أهل الدعوة أعطي للجماعة رسالة وقال
: صديق هناك فتزورونه لعله يتعاون معكم، فذهبت اجلماعة وسألوا عنه فقال أهل املقام

هذا الرجل من الوجهاء ومشغول جدًا وصعب نرتب ميعاداً، فأحلت اجلماعة حىت 
من اهلند، قال : ا الرجل، فلما رأي التاجر هذه الوجوه سأهلم من أين ؟ فقالواذهبت هلذ

دهلي كبري من أين يف دهلي ؟  :قال دهلي،من  :قالوااهلند ؟  يفاهلند كبري، من أين : 
صدقت رؤيا انون، وكان يبكي : من نظام الدين ، فهنا بكي الرجل وقال: فقالوا 

يخ حممد إلياس جاء للجامعة ودعاهم وهو قال عليه بشده، مث أخرب اجلماعة أن الش
 . جمنون وما صدقه ، واهللا قدر هدايته على أيديهم 

فالشيخ إلياس رمحة اهللا كان عنده اليقني والتصديق التام على هذا العمل وكان يقول     
 . أنا أتيقن أن هذا العمل هو عمل النبوة  : 

هذا العمل هو سبب االستقامة ، فإذا كان  اليقني على! لذلك أحبابنا الكرام      
عندنا اليقني علي هذا العمل فاهللا يرزقنا االستقامة عليه ، والذي يستقيم على العمل 
يطلب القبول فإنه يوم القيامة يدخل اجلنة بنسبة دخول األنبياء كداع إىل اهللا ، فرجل 

عه إقليم أو بلد وهم الذين يأيت يوم القيامة ويكون معه أهل قرية ؛ أو مدينة ، ورجل وم
 . اهتدوا بسببه 
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واهللا لو خيرج الشيخ إنعام احلسن من قربه : الشيخ سعيد أمحد رمحة اهللا كان يقول    
 .أنت كاذب: هذا العمل ليس فيه هداية الناس لقلت له : ويقول

  :من أسباب االستقامة  :السبب الثاني

هذا السبيل بنية  يففالداعي يعمل : هذا العمل بنية نفسه يفأن ميشي اإلنسان     
لو جاء الناس يأيت  اآلخرين،هذا السبيل بنية هداية  يفهداية نفسه، لكن الذي ميشي 

  .الداعيولو أن الناس رفضوا يأيت عنده اليأس وكالمها خطر على  العجب،فيه 

مرور السنني ينسي ويعمل املشكلة أن الداعي يبدأ دعوته بنية نفسه، ولكن بعد     
أنا منذ سنوات وأنا أحترك والناس : لآلخرين فيأيت عنده اليأس ويبدأ الشكوى ويقول

  .الشيطانمدخل  العمل وهذاترفض فيرتك 

مجيع األحوال فهو يستقيم وال يهمه  يفلكن الذي يشتغل بنية نفسه للعامل كله،      
، ألنه يعمل لنفسه وخياف على نفسه، فال يعجب حبال اإلقبال ، وال ييأس حبال يءش

اإلدبار ، حنن مثل التاجر الذي فتح الدكان ، فهو فتحها لنفسه مع أن الناس تستفيد 
، كذلك لو عاب  يءكل األحوال احلر والربد وال مينعه ش  يفمنه، كذلك التاجر يفتح 

 .  فيه أحد ال يغضب وال يغلق دكانه

ألن  : كيف رب من كلب الصيد املدرب ؟ قال   :الغزالسألوا : مثال عجيب     
كلب الصيد جيري من أجل سيده ، فإذا خاف على نفسه رجع وحتمل زجره وضربه ، 

 . أما أنا فأجري ألجل نفسي وحفظ روحي 
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: ل كان قبل البيان جيلي ساكنا صامتًا فسأله أحدهم وقا  )رمحه اهللا(الشيخ يوسف    
ال ، أنا ال أقرأ شيئًا ، ولكن : هل تقرأ شيئًا قبل البيان ؟ قال الشيخ يوسف! يا شيخ 

أنا أخاطب نفسي أن هذا الكالم يا يوسف لك ، هذا الكالم ليس لآلخرين ، ولكن 
 .  لنفس أنا 

 :االستقامةمن أسباب  :السبب الثالث

وصحابته الكرام  ����في ضوء سرية النيب ف: اء حوائجهضأن يطمئن الداعي على ق     
أن يطمئن الداعي ىف هذا السبيل أنه ذا العمل اهللا يقضي  –رضي اهللا عنهم  –

حوائجه وحوائج أهله ، وحيل مسائله ومسائل أهله ، املسائل الدنيوية واألخروية يل 
ألة وألوالدي ولألمة كلها، فعندما ننظر للصحابة الكرام كانت أول مسائلهم هي مس

اهلداية ، فعندما قاموا على اجلهد اهللا أعطاهم اهلداية ونشر الدين على أيديهم، ألن 
 .اهلداية هي أكرب حاجة وأعظم مقصد 

 وكذلك الصحابة اهللا أكرمهم وفتح عليهم األرزاق ولكن كيف حدث ذلك ؟      

اعة والتجارة اهللا سبحانه خلق األشياء واألسباب وجعل فيها أمره، فاهللا خلق الزر      
  .هذه األسباب واألشياء يفواهلندسة والطب وغريها، وأعطي األوامر 

فاهللا سبحانه وتعاىل يعطي الدنيا مع  ،هذه األسباب يفواإلنسان إذا أمتثل أمر اهللا     
الدين، وإذا أعطي اهللا األسباب واألشياء واألموال مع الدين، فهذه األسباب وهذه 
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ن، وإمنا تكون هذه األموال وهذه األسباب معاونة للدين ، األموال ال تزاحم الدي
 . ومعاونة للدعوة إىل اهللا 

ال حد هلا  اليتفالداعي جيتهد وهو مطمئن أن اهللا بقدرته يرزقه من خزائنه الغيبية      
  .اجلنةويقضي له مجيع حوائجه من اإلبرة إىل دخوله  مشاكله،وحيل له مجيع  اية،وال 

أن نعرف أن اهللا يقي حوائج الكافر باألسباب املادية، وأنه تعاىل يقضي والبد      
كنت أسقط من اجلوع : حوائج املسلم باألسباب اإلميانية، لذلك سيدنا أبو هريرة يقول

 . ، ولكن اآلن ما منا من أحد إال وأصبح أمرياً على مصر أو عريفاً أو جابياً 

 : السبب الرابع من أسباب االستقامة 

كل عمل له مزاج ، فعمل الشرطي له مزاج ، : القيام على عمل الدعوة مبزاج النبوة    
مزاج ، فإذا قام العمل على مزاجه يستفاد منه ،  هوعمل املوظف له مزاج ، والتاجر ل

فالشرطي مزاج عمله الشدة لبيان احلق ورد احلقوق ، واملوظف مزاجه مراعاة الوقت ، 
وتعبهم بل انتهي الوقت يغلق، أما  وبئسهمفلو جاء وقت انتهاء العمل ال ينظر للناس 

ن مهه كيف خيرج املال من التاجر فمزاجه اللني ويالقي الناس بالبشاشة واالحرتام، أل
 .  مجيب الزبون ؟ ال يغلق مبكراً طاملا هناك زبائن ، وال يهتم بالطعام أو املنا

لكن لو جاء مزاج الشرطي عند التاجر هل يبيع جتارته ؟ ال ، فلو جاء زبون وسأله     
من أين أنت ؟ وأين تسكن ؟ فهنا لن يشرتي أحد منه شيئًا ، كذلك لو جاء عند 
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ي مزاج املوظف، فيأيت إليه متشاجرون فيقول انتهي وقت الشغل تأتون غدًا ، الشرط
 ! فكيف يقوم العدل ؟

 لكن ما هو مزاج النبوة ؟  النبوة،وحنن البد تدرجيياً يأيت عندنا مزاج      

مزاج النبوة هو تطبيق احلياة حسب ما يدعو إليه، ألن الفلسفة مهها الكالم،      
وإثبات كالم بكالم ، أما النبوة فمزاجها العمل ، إذن مزاج النبوة هو تطبيق ما يدعو 

يدعو الناس إىل اإلميان ، وكان أشد اخللق إميانًا ،  ����الناس إليه ، فقد كان النيب 
دما يدعو أحدًا فبقوة اإلميان يتأثر حىت يغري من حياته ، وألجل قوة اإلميان ، كان عن
"  ����من مينعك مين ؟ قال رسول اهللا : سيفه فقال له  ����لذلك من اخرتط على النيب 

ىل إيدعو الناس  ����فسقط السيف من يده ، هذا بقوة إميانه ، وكان النيب " اهللا ، اهللا 
أفال أكون عبداً : " ه وكان يقول الصالة ، وكان يقوم يصلي من الليل حىت تتفطر قدما

يدعو الناس إىل العلم ، وكان ال خيطو خطوة إال يف ضوء  ����، وكان النيب " شكورًا 
يدعو إىل الذكر وكان ذاكراً على كل حال ، فكانت عينه نائمة  ����الوحي ، وكان النيب 

ق مع يدعو الناس إىل األخالق  فعنده مكارم األخال ����والقلب يقظان ، وكان النيب 
 ����أهله وجريانه حىت مع األعداء ، ففي فتح مكة مل ينتقم ممن حاربه ، وكان النيب 

يدعو الناس إىل اإلخالص وهو ال يبتغي بدعوته وال ببذله وال بتعبه إال وجه اهللا ، 
، وكان يدعو ) وما تسأهلم عليه من أجر : ( فشهد اهللا له بذلك ىف القرآن فقال تعاىل 

 ����ة والتضحية ، فكانت األمة تربط على بطنها حجرًا وكان النيب الناس إىل ااهد



 
 
 

  ٣٥ 

 
 
 

 

يربط على بطنه حجرين ، فهو ال يرغب األمة للتضحية فقط بل هو يتقدم األمة ىف 
 . التضحية 

أخوف ما أخاف على أهل الدعوة خمافتني أن : لذلك كان الشيخ إلياس رمحه اهللا يقول 
الدعوة البد أن يسري مبزاج هذا  يففيه ، ألن من يظنوا أم يف هذا العمل ، وهو ليسوا 

العمل وهو مزاج النبوة، ومزاج النبوة أن متشي حبقيقة الصفات الستة، والثاين أن تتوافر 
  .معهم األسباب املادية فريكنوا هلا ويعتمدوا عليها فريفع اهللا نصرته الغيبية 

 فيها ؟ زداد يومياً اوكيف  يف،لذلك كيف هذه الصفات تأيت     

باالستقامة على عمل الدعوة يومًا بعد يوم يتقوى يقني العبد بربه فال يتوجه ألحد      
 يف، ويزيد العبد خشوعًا  يءفال يقدم على سنته ش ����للنيب  اإلتباع، ويزيد  هسوا

صالته بغري اهللا ، ويزيد علماً بتعلمه كل يوم مع الرتبية والطاعة ،  يفصالته فال ينشغل 
اكراً هللا على كل حال ، ويأيت عنده األخالق ، حىت يؤدي مجيع حقوق الناس ويصبح ذ

مبعاملتهم باإلحسان ، ويأيت عنده إكرام املسلمني ألجل إسالمهم وإميام، ويكون 
عنده اإلخالص فيتفكر أن يتحصل على مرضاة اهللا يف مجيع أعماله ، مث يأيت عنده اهلم 

صود من قينفق النفس واملال بالرتتيب الصحيح ، ألن املة هلذا الدين حىت قواحلزن واحلر 
الصفة السادسة ليس فقط أربعني يومًا أو أربعة أشهر أو ثالثة أيام فهذا ألف باء تاء 
الدعوة ، إمنا املطلوب من كل واحد للدعوة أن خيرج من خداع الشيطان ، وأمانيه ، 

ي كيفما وى النفس ، ولكن على نفس هفهو غرر بنا والكل يظن أن املال مايل أنفق



 
 
 

  ٣٦ 

 
 
 

 

بالنفس  التضحيةإنفاق املال وبذلة ويف  يفاألمة الرتتيب الصحيح  يفأقام  ����رسول اهللا 
 .بقاع األرض  يفالقرن األول ، فجاء الدين يف الصحابة وانتشر م  يف

ضوء حياة الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم ، ما منهم من أحد أنفق ماله  يفولذلك 
، بل ما من مقتضي يأيت إلعالء كلمة اهللا عز وجل إال قدم الصحايب ماله على هواه 

 . ونفسه ، وعنده االستعداد للتضحية ألعلى درجة 

أقامها رسول اهللا  اليتفكيف ننفق حنن هذا املال وهذه النفس ىف املصارف الصحيحة 
 ؟ ����

 : فهذه المصارف هي 

لمة اهللا عز وجل ونشر دينه بغري إنفاق املال والنفس ىف إعالء ك:  المصرف األول
 .حساب 

إنفاق املال والنفس إلحياء أركان اإلسالم ىف حياته وجمتمعة ويف :  المصرف الثاني
األمة كلها بغري حساب ، وذلك ىف الصالة والزكاة واحلج لكي حتيا أركان اإلسالم ىف 

 . حياته 

نفعتهم بغري حساب ، إنفاق املال والنفس ىف خدمة خلق اهللا وم:  المصرف الثالث
 . األرض هللا تعاىل فيخدم خلقه وينفعهم  يفوذلك أنه خليفة 



 
 
 

  ٣٧ 

 
 
 

 

حاجاته بقدر الضرورة، ألن احلاجات هلا حد  يفإنفاق املال والنفس :  المصرف الرابع
أما الشهوات فليس فيها حد ، وقد تعلم الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم كيف ينفقون 

 .أمواهلم وأنفسهم على الرتتيب الصحيح 

فيها ويأيت عندنا مزاج العمل  ونرتقىهذه الصفات الست  يففكيف حنن تدرجييًا نزيد 
 لصحابة الكرام ؟ واإلنفاق برتتيب النبوة وا

احلكومات واملسئولون ينظرون إلينا لريوا أمرنا، وحنن نقول : مرة قال الشيخ إحسان     
ولكن املقصود هو أن نكون خلف  املناصب،حنن ال نريد الكراسي وال األموال وال  :هلم

  .يوم القيامة  ����النيب 

أن أي يء أول شاألمة ، ف يفلو جاءت الصفات الست : ويقول الشيخ إلياس     
عمل يعمله اإلنسان يستحق عليه الثواب واألجر ألن فيه حقيقة العمل ، األمر الثاين 
أن اهللا جيمع األمة علي اختالف ألسنتهم وألوام وأوطام إذا جاءت حقيقة الصفات 

 يفهذه األمة يأيت عنده االستعداد لتقبل الدين كله  يف، واألمر األخري أن كل فرد 
  .هذه الصفات ؟  يف نرتقىلذلك كيف حنن يومياً حياته ، 

 :السبب الخامس من أسباب االستقامة 

:  )رمحه اهللا ( يقول الشيخ إلياس ،هذا العمل باإلخالص واالستخالص يفمنشي     
اإلخالص واالستخالص، واالجتماعية، والشورى ، إذا فقد : أساس هذا العمل أربعة

 .خطر  يفخطر والعاملني عليه  يفواحد منها فالعمل 



 
 
 

  ٣٨ 

 
 
 

 

هذا العمل إال وجه اهللا ، ال نبتغي إمارة وال مسعة وال رياًء وال  يفأال نبتغي : واإلخالص
،  ����حكومة وال ملكاً ، وال ماًال وال عزة ، ولكن ال نبتغي إال وجه اهللا كما كان النيب 

َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى َرب  َوَما َأْسأَُلُكمْ     {فقد قال اهللا على لسانه 

 . )١( }اْلَعاَلِمَني 

وهو أن نستخدم كل ما أعطانا اهللا من قوة النفس وقوة املال وقوة : واالستخالص     
 . العلم وقوة البصرية وأي صالحية أخري للدعوة إىل اهللا 

هلا ضرائر ، فهي مستخلصة  اليتمثل الزوجة ، هذا العمل باالستخالص يففنسري     
لزوجها موقوفة عليه ، وكذلك مثل الفرس الذي جير العربة فوضع على جانيب وجهه 
حجابني حىت ال ينظر إال أمامه فقط وهو يسري، ألن هذا الوقت وقت الفنت، والفنت 

فرق فال تتبعوا السبل فت: تأيت أحيانًا باسم الدين فيقع فيها اإلنسان، لذلك يقول تعاىل
هذا العمل ويشتغل فيه بصفة  يفبكم عن سبيله  لذلك للحفظ من هذه الفنت، ينشغل 

هي خلدمة  األخرىاالستخالص وبدون أن حنقر أي جهد أخر للدين، ألن كل اجلهود 
جهد أخر مزامحًا أو مقابًال لنا، ألن احلق ال يزاحم  أيدين اهللا تعاىل، وحنن ال نري 
معاونًا للحق، ولكن عملنا حنن هو أقرب اجلهود لعمل النبوة احلق وال يقابله، بل يكون 

 . 

                                                           

 . ١٠٩اآلية _ سورة الشعراء) ١(
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 : السبب السادس من أسباب االستقامة 

هذا العمل بصفة االجتماعية،  يفنشتغل : هذا العمل باالجتماعية يفمنشي      
واالجتماعية هو أن تكون قلوبنا جمتمعة متآلفة متحابة ، حىت لو كان ثالثة رجال فقط 

دين من اهللا تعاىل إذا كانت قلوم جمتمعة ، وتكون قلوب أهل املنطقة فيكونون مؤي
جمتمعة، وقلوب أهل الدولة جمتمعة حىت تكون قلوب العاملني على مستوى العامل 
جمتمعة ، فال يكون أي غل وشتات، وال تفرق وال سوء ظن، وإمنا تكون قلوبنا صافية 

أول سلعة يتاجر ا : رمحة اهللا  مع كل األحباب ، لذلك يقول الشيخ حممد إلياس
  .سلعة سوء الظن  هيالشيطان بني األحباب 

أنظر لفالن عمل كذا وكذا، ويقول كذا وكذا، فرد : فيأيت الشيطان ويقول لك     
األمة لو حييي : عليه، فهنا تتوقف االستفادة لرؤيتنا للعيوب، لذلك يقول الشيخ إلياس 

  .ا أبواب اخلري فيها حسن الظن فاهللا يفتح عليه

قلوبنا سوء الظن، ألنه بعد ذلك يأيت التجسس، وبعد التجسس تأيت  يففال يكون     
، ألن عملنا هذا النصيحةالقلب وال يقبل منه  يفالغيبة، وإذا جاءت الغيبة تأيت النفرة 

هو أن نضحي التضحية املطلوبة بالنهج الصحيح مع اإلخالص ، والنصح لكل مسلم 

 . )١( ����َال ُتَكلُف ِإال نـَْفَسَك َوَحرِض اْلُمْؤِمِنَني  ����،فعملنا 

                                                           

 . ٨٤اآلية _  سورة النساء) ١(



 
 
 

  ٤٠ 

 
 
 

 

فكل واحد يقيد نفسه باألصول واجلهد والتضحية، ويرغب اآلخرين بالشفقة واحملبة     
والنصح واألمانة، ونشكر سعي مجيع األحباب، فواحد يعطي ساعة نشكره، وواحد 

وحنن نرغبه لالزدياد بالشفقة والرمحة، يعي يومًا نشكره، واحد يعطي ثالثة أيام نشكره، 
مل تكن النصيحة  إنالناس، ولكن  يفألنه عندما يكون النصح من القلب يكون التأثر 

 . من القلب باحملبة والرمحة مهما كان الكالم طويًال ومجيًال ال يكون فيه التأثر 

هناك : ه ذات مرة الشيخ أمحد الت سأل الشيخ إنعام احلسن رمحه اهللا فقال ل    
قلوبنا أننا نريد أن  يفقلوبنا، وتأيت العاطفة  يفبعض الناس خيربوننا عن عيوبنا فيأيت حبه 

نقبل رأسه، وهناك بعض الناس خيربوننا عن عيوبنا، فيأيت عندنا الشيق منه والغضب 
: قلوبنا عاطفة أن خننقه، فما هو السبب ؟ قال الشيخ إنعام رمحه اهللا يفعليه حىت يأيت 

هذا يتوقف على نية الناصح ؛ فالذي خيربك بعيبك ويريد اإلصالح والنصح واملواساة 
ويتكلم حبسن الظن معك فيأيت حبه عندك، والذي يتكلم معك بسوء الظن وال يريد 

  .قلبك  يفلة فيأيت بغضه النصح أو اإلصالح ، إمنا يريد اإلحراج واملذ

قلوبنا ، وإمنا يكون يف  يففذلك إذا رأينا شيئًا من األحباب ال يأيت سوء الظن     
قلوبنا حسن الظن مع مجيع املسلمني، حىت إذا رأيناه على اخلطأ فنحن نعفو عنهم 

شاور ونستغفر اهللا سبحانه وتعاىل على هذا اخلطأ، ال نرتكهم وال نطردهم وإمنا دائمًا نت
املشورة ، وذا تقام  يفمعهم وحنرتم آراءهم، حنن حنرتم آراءهم وحنن نشاركهم 

االجتماعية بني األحباب، ذا اللني وهذا العفو، ذا االستغفار وذه املشاركة بني 



 
 
 

  ٤١ 

 
 
 

 

 يقيميقيم االجتماعية بني األحباب، واهللا سبحانه وتعاىل  وتعاىلاألحباب، اهللا سبحانه 
ني األحباب، وهذا العمل ؛ حسن املعاشرة واجتماعية القلوب سبب حسن املعاشرة ب

 . قوى جللب نصرة اهللا سبحانه وتعاىل 

باللني نتعامل معهم ونعفو عنهم إذا : ماذا نعمل ؟ قال: ويقول الشيخ سعيد أمحد     
معنا أو يف العمل، وبعد ذلك ليس العفو فقط ، وإمنا نستغفر هلم اهللا سبحانه  أخطئوا
حيام أي خطأ ، ولكن إذا حنن نصحناهم  يفاىل، ألن بعض الناس الذين نري وتع
منا ، وإذا حنن أردنا أن نصلحهم فهم ال يقبلون منا ، فماذا نعمل ؟ حنن  يتأثرونفهم 

ال نقول هلم شيئاً ولكن ندعو هلم، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يصلحهم حبسن الظن 
أه، ولكننا حنن اآلن ندري هل هو قائم على اخلطأ أم وليس بسوء الظن ألننا رأينا خط

خطئه ، ولكن هذا  يفأنصلح على اهللا سبحانه وتعاىل ؟ ألن اإلنسان مهما يكون 
: الظالم ،  ووقف أمام اهللا سبحانه وتعاىل وقال يف جنحالليل  يفاإلنسان إقام قام 

نه، ولكن لو أنا تعاملت ، ويصلح معاملته مع اهللا تعاىل ، اهللا يعفو ع يلغفر االلهم 
،  يءمن األحباب بعض الش رأينامعه مع سوء الظن فهذا خطر علًى ، فلذلك إذا حنن 

 .فإذا قلنا نقول باحملبة 

الظاهر قليًال أو ضعيفًا ، ولكن  يففإذا كانت االجتماعية ، حىت لو كان العمل     
كون االجتماعية يكون هذا العمل يكون مؤيدًا من اهللا سبحانه وتعاىل ، وإذا ال ت

الظاهر واسعاً ومنتشراً ، ولكن ال يكون  يفالتشتت بني األحباب ، حىت لو كان العمل 



 
 
 

  ٤٢ 

 
 
 

 

مؤيدًا من اهللا سبحانه وتعاىل ، ولذلك مرة الشيخ إنعام احلسن رمحه اهللا مجع بعض 
ما : األحباب وأراد أن يتكلم ولكنه ما استطاع أن يتكلم وبدأ يبكي ، وبعد ذلك قال 

د منا يدعي أنه ليس فيه خطأ كلنا أخطاء ، ولكن لو تكون قلوبنا متآلفة ومتحابة ، أح
ويكون فيها املواساة والنصح جلميع األحباب وجلميع املسلمني ، اهللا سبحانه وتعاىل ، 
يعفو عن عيوبنا ويسرت أخطاءنا، ويستخدمنا لدينه مع هذا الضعف، ألنه ليس هناك 

، وإمنا بعد ذلك كل     فهم معصومون، والصحابة حمفوظونأحد معصومًا إال األنبياء 
الناس خطاءون، لكن إذا ال تكون قلوبنا جمتمعة، وال يكون يف قلوبنا املواساة لآلخرين 

عليهم الصالة  –وال يكون النصح لآلخرين ، وهذه هي صفة النبوة ، فإن مجيع األنبياء 

، فصفة النصح هيه هي صفة  )١( ���� أَِمنيٌ َوأَنَْا َلُكْم نَاِصٌح  ����: يقولون  –والسالم 

النبوة ، صفة األمانة ، ومعين صفة األمانة أن اإلنسان يعرف استعداد األحباب 
) وهذا ليس موجوداً اآلن بسبب احلسد ( دادهم وصالحيتهم عويستعملهم حبسب است

ما  فإذا –عليهم الصالة والسالم  –كانت عند األنبياء   اليت، هذه هي صفة األمانة 
إذا اجتهدنا اجلهد املطلوب وضحينا التضحية  القلب ، فحىت يفتكون املواساة والنصح 

 . املطلوبة ، وبالنهج الصحيح ولكن ال يكون له النتيجة

اهللا أرسل األنبياء إلحياء احلق ، وأعطاهم أسلوب البشارة واإلنذار ، فكل األنبياء      

 َوأَنَْا َلُكْم نَاِصٌح أَِمنيٌ  ����: جاءوا مبشرين ومنذرين ، ومع كل هذا كل نيب قال قومه 

                                                           

 . ٦٨اآلية _ سورة األعراف ) ١(



 
 
 

  ٤٣ 

 
 
 

 

فألجل عاطفة نصحهم وصدق شفقتهم على األمة، ورمحته م، فكالمهم كان  )١( ����
 . الذكر األول  يفقلوب الناس إال من كتب اهللا عليهم الضالل  يفيدخل 

لذلك حنن نكلف أنفسنا ولكن نرغب اآلخرين باحملبة والشفقة والنصح ، واهللا      

َال ُتَكلُف ِإال نـَْفَسَك َوَحرِض  ����: يوصل الكالم لقلوب الناس ، لقوله تعاىل 
 . )٢( ����اْلُمْؤِمِنَني 

الّلِه لِنَت َهلُْم  فَِبَما َرْمحٍَة منَ  ����:  ����لذلك اهللا سبحانه وتعاىل يقول لرسوله      
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم  َوَلْو ُكنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضوْا ِمْن َحْوِلكَ  َفاْعُف َعنـْ

ِلَني  َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَذا َعَزْمتَ  اْلُمتَـوَك الّلَه حيُِب ْل َعَلى الّلِه ِإنفـَتَـوَك���� 

)٣(. 

؟ فهو حمبوب الصحابة بعد اهللا ، ونعرف من هم  ����فنحن نعرف من هو النيب      
الصحابة رضي اهللا عنهم ؟ فهؤالء دارت حيام على طاعة اهللا ورسوله ، واضعني 

اللني ، ألن الشدة عواقبها وخيمة، بورغم هذا يأمره  ����أنفسهم حيث يشاء النيب 
بد من العفو، ألن العمل يأيت فيه مجيع الناس  واللني اهللا جيمع به القلوب، ومع اللني ال

واألولياء ، بل يأيت فيه اجلديد صاحب  األتقياءهذا العمل  يفالذين ما تربوا، ما يأيت 
                                                           

 . ٦٨اآلية _ سورة األعراف ) ١(
 . ٨٤اآلية _ سورة النساء ) ٢(
 .١٥٩اآلية _ سورة آل عمران ) ٣(



 
 
 

  ٤٤ 

 
 
 

 

ويأيت فيه الذين ما هذا العمل مل املغسلة، : لذلك كان الشيخ يوسف يقول، املعصية
تربوا ، وندر عندهم األدب واالحرتام ، وليس عندهم ثقافة وال حتضر، وإمنا يأتون من 

م خيطئون، هاخلمارات ومن النوادي، وبعضهم من البادية أو األعراب، فهم يأتون و 
وعند خطئهم معنا كيف تكون معاملتنا معهم ؟ إذا عاملناهم باملؤاخذة واحلساب 

ام، ولكن نعاملهم كما أمر اهللا نبيه أن يعاملهم ئيفرون منا ويرجعون لبيوالعقاب فهم 

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم  ����: فقال تعاىل لرسوله   . )١( ����فَاْعُف َعنـْ

من ميشي يف هذا السبيل بصفة : لذلك الشيخ سعيد أمحد رمحه اهللا كان يقول     
هذا العمل  يففهذا اإلنسان يستقيم  يعفو،دائمًا يطلب العفو ودائمًا  واملساحمة،العفو 

 . حىت املوت

الذي يرتبط مع مجيع الناس ويربط اجلميع ، فال يقول أنا صاحب : وقال أيضاً     
حيثية أكون مع الوجهاء أو األغنياء مثًال ، بل يرتبط مع اجلميع فهو ميشي ىف هذا 

 .العمل ويثبت عليه حىت املوت

البالء واحملن واألحوال، وكل منهم حيتاج إىل  يفمة اآلن كذلك أحبابنا الكرام األ    
 إليهم،اللني والعفو واملساحمة، وعملنا هذا لنوجه املسلمني إىل اهللا لتتوجه رمحة اهللا 

ما عمل مجاعة املسجد ؟ عملها تقيم : لذلك كان الشيخ سعيد أمحد رمحه اهللا يقول

                                                           

 .١٥٩اآلية _ سورة آل عمران ) ١(



 
 
 

  ٤٥ 

 
 
 

 

اعة املسجد، فريي أن مجاعة املسجد احملبة بني الناس حىت أن أي واحد يذهب إليه مج
 . هذه أكثر مواساة وحمبة إليه من أهله وإخوانه

العنب هذا رزق حالل ، : مرة كان يتكلم الشيخ إبراهيم كجرات مع القدماء فقال    
ولكن إذا تغري ترتيب معاملته فيتهيأ منه اخلمر ، فهكذا هذا العمل عمل عظيم ، 

ات اهلداية ميوت ، ومع ذلك إذا هذا العمل ما يراعي واإلنسان ال يدري على أي مقام
فيه صفات القبول، وما يراعي فيه الرتتيب الصحيح، قد يأيت يف قلب اإلنسان بالغرور 

 . والكرب، وذا يأيت التفرق يف األمة

فهذا العمل ميشي بالعاطفة الصادقة من القلب ، لذلك عندما يكون من القلب      
كر على ما يقدمون ، والعذب هلم والدعاء هلم ، فهذا مع اجلهد النصح لألحباب والش


القليل يقبل إن شاء اهللا ، فَعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 


اْقِسْم « : ����قَاَلِت األَْنَصاُر للنيب: قَالَ  
نَـَنا َوبـَْنيَ ِإْخَوانَِنا النِخيلَ  . َونُْشرُِكُكْم يف الثَمرَةِ َتْكُفونَا اْلَمُئونََة : فـََقالُوا). َال : ( قَالَ . بـَيـْ

ْعَنا َوَأَطْعَنا: قَالُوا  )١( )) مسَِ

ما رأينا مثل قوم قدمنا ! يا رسول اهللا : فقالوا ����جاء املهاجرون إىل رسول اهللا ف    
 يفوأشركونا املؤنة عليهم أحسن مواساة يف قليل ، وال أحسن بذًال من كثري ، لقد كفونا 

                                                           

 .رةصحيح البخاري، كتاب املزارعة، باب إذا قال اكفين مؤونة النخل وتشركين وغريه وتشركين يف الثم)١(
 .رةالثم
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ال ، ما أثنيتم عليهم :  ����ن يذهبوا باألجر كله ، قال املهنأ ، حىت لقد خشينا أ
 . )١(ودعوم اهللا هلم

لذلك علينا الشكر والتقدير لألحباب الذين يعملون ولو قليًال، نشكر سعيهم،      
ونشكر سعي كل القائمني على أية شعبة من شعب الدين على مستوي العامل ، فيكون 

صدورنا هلم حىت  يف يءوعذرهم ، ال يكون عندنا شالثناء والشكر هلم ، والدعاء هلم 
بة ، مع الدعاء هلم من مع من خيالفنا، فنحن دائمًا معهم باإلكرام واالحرتام واحمل

 .القلب

املدينة، وكان يف املدينة  يففالشيخ سعيد رمحه اهللا عندما ذهب باملشورة إىل احلجاز      
رته ، وبدأ العامل يتكلم على الدعوة عامل ال حيب الدعوة ، فذهب الشيخ سعيد لزيا

والشيخ سعيد جالس ملا انتهي سلم عليه الشيخ سعيد وطلب منه الدعاء وانصرف، 
بعد أسبوعني ذهب مرة أخري الشيخ سعيد لزيارته، فالرجل تكلم واعرتض ولكن أقل 
مما سبق، فالشيخ سعيد ساكت مث ملا انتهي من كالمه الشيخ سعيد سلم عليه وطلب 

اء منه وانصرف، مث بعد فرتة ذهب الشيخ سعيد مرة ثالثة لزيارته، فالرجل أظهر الدع
بعض االعرتاضات على استحياء وهكذا، بعد أربع أو مخس زيارات والشيخ يذهب 

                                                           

وأبو داود ، والرتمذي واحلاكم وأن أيب )  ٢٠١،  ٣/٢٠٠(أخرجه اإلمام أمحد ىف مسنده صحيح )١(
 .شيبة



 
 
 

  ٤٧ 

 
 
 

 

إليه، فبدأ يستقبل الشيخ باالحرتام واإلكرام واحملبة، حىت وصل األمر إذا غاب الشيخ 
  .به ليزوره فصارت حمبة كبرية سعيد عنه شهراً يبعث إليه ملن يأيت 

فكيف األمة جتتمع لو كان هناك اجلدال واخلصام واخلالف، بل البد من احملبة      
زمن الشيخ إلياس   يفواأللفة والصفح والعفو مع الدعاء والنصح من القلب، فمن قبل 

كتبت جريدة تذم الدعوة وتقول عليهم بأشياء كاذبة ، فجاء أهل دهلي إىل الشيخ 
ال تعملوا أي قضية : ائذن لنا أن نقيم قضية على هذه اجلريدة فقال هلم: لياس وقالوا لهإ

الذي  : بل اسكتوا، فبعد يومني قدمت الصحيفة اعتذاراً وكذبت نفسها ومن كتب قال
  .كتبته ليس صحيحاً إمنا هم فيهم كذا وكذا

تفهم هذا فقط أنت تذهب معنا ! يا شيخ : لذلك أي خمالف أنت تقول له     
  .العمل، ألن عملنا هذا ليس بالكالم بل هو بالعمل

شارب اخلمر   السبيل،هذا  يفلذلك أحبابنا الكرام كيف كل األمة جتتمع وتأيت     
كيف خندمه وننصحه من قلوبنا وندعو له وجنتهد عليه حىت يأيت إىل بيت اهللا ؟ كذلك 
العب امليسر أو أي شخص يرتكب املنكرات كيف جتتهد عليه باإلكرام والدعاء 

  .معصيتهوالنصح ؟ فنحن ال نكره العاصي لكن نكره 

أي  يفأي شعبة من شعب الدين وحنن ملا ندعو للمخالفني لنا ، أو القائمني على      
مكان أو أصحاب املعاصي وغريهم فاهللا يعطينا األجر والثواب لكل خري يوفقون إليه، 

اللني والعفو واالستغفار واملشورة  يفهذا العمل االجتماعية، وسببها  يففذلك مطلوب 



 
 
 

  ٤٨ 

 
 
 

 

ا قلوبن يفالكرب واحلسد والعجب ، والبد أن يكون  يف، والصفات اليت تشتت األمة 
 . احملبة للجميع ألنه ليس بيننا خالف وحرب إال مع الشيطان فقط 

اللني والتعليم ، فنقيم حلقة : كذلك إذا أردنا أن نكون بيئة البيت، فهناك أمران     
البيت باللني والرمحة والشفقة، وحنتاج إىل الصرب والتحمل، فتصرب شهرًا أو  يفالتعليم 

لكن بعد ذلك تتكون بيئة البيت، وكل من يدخل إىل شهرين أو ثالثة أشهر أو أكثر، و 
فيه بأعمال اإلميان وأنوار النبوة، ولكن إذا عملنا هذا بالشدة ما يقوم  يشعرالبيت 

العمل يف البيت، بل يتعطل عند الرجل عمل الدعوة حىت يف الثالثة أيام ، كذلك البيت 
ا كرب األوالد تقول املرأة هلم أخري، وإذ يفناحية والرجل  يفخيرب ، فالزوجة واألوالد 

املسجد، فهذا الرجل ضيعكم وضيع حقوقكم، مع أنه حفظهم  يفأبوكم جمنون، دعوه 
من الفنت، ولكن ألن تصورهم أن املال هلم وليس للدين، لكن مع اللني، املال واألهل 

 . للدين 

ُكْم َعَلى ِجتَاَرٍة تُنِجيُكم مْن يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدل  �: يقول اهللا تعاىل     
تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللِه بَِأْمَواِلُكْم  *َعَذاٍب أَلِيٍم 

ٌر لُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ    .)١(� َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

                                                           

 . ١٢،  ١١اآليتان _ سورة الصف )١(



 
 
 

  ٤٩ 

 
 
 

 

، ألن هذا العمل يقوم مبزاج التجارة ،  اهللا سبحانه وتعاىل مسي هذا العمل بالتجارة     
مزاج التجارة هو اللني ، وهذه الدعوة ال متشي وال تتحرك ولو واحد يف  يف يءوأول ش

املائة غلظة أو شدة مع األحباب ، وال مع عامة الناس، وال مع األهل واألوالد ، فإذا 
 . وجدت الشدة فنتيجته أن ينفض الناس عن أهل الدعوة 

وعندما تقام هذه الدعوة على مستوي العامل، فاهللا سبحانه وتعاىل حبسب الضرورة،     
ه سبحانه وتعاىل، فهو يأيت جبميع معل يف اليتوحبسب احلكمة، وحبسب املصلحة 

الناس ومن مجيع طبقات األمة، وجيمعهم على هذا العمل، وعندما يأيت هؤالء الناس 
، وأكثر منا تضحية، وأكثر منا صالحية  فيمكنهم أن يكونوا أكثر منا استعداداً 

ويعملون هذا العمل أحس منا وأجود منا، وعندما هم يضحون وجيتهدون ويكون 
 . عندهم االستعداد أكثر منا ، فيمكن للناس أن جيتمعوا حوهلم 

؟ فيسألون عن اجلديد، وهم  نهذا الوقت الناس تسأل أين فالن وأين فال يف     
من هذا الذي : قلب القدمي والذين اجتهدوا من سنني فيقولون يفيت متأثرون به، فال يأ

أين هو من : أل عنه ؟ وينظرون إلكرام الناس له، ويقولون سأيت باألمس والناس ت
قلوبنا فيكون سببًا للرتدي  يفمن هذا يء وليس له الفضل ؟ ألنه لو جاء ش ،ذلك

 .والطرد من هذا العمل 

قلوبنا الوسع لكل  يفشرحة لكل قدمي وجديد، ويكون فيجب أن تكون قلوبنا من    
الوسع مثل  يفالناس ، وندعو هلم من قلوبنا أن يريدهم اهللا كرامة وشرفا وعزة ، ونكون 



 
 
 

  ٥٠ 

 
 
 

 

البحر مثل الصحابة الكرام، كان عندهم سعة الصدر ، أم جيمعون العصاة وجيتمعون 
ا إذا يرون احرتام الناس فيزيد ، وإمنيءباهلم ش يفمع مجيع الطبقات من األمة، وال يأيت 

 . قلوم الشفقة واحملبة هلم  يفىف قلوم حبهم، ويزيد 

 : العمومية :السبب السابع من أسباب االستقامة 

مزاج هذا العمل العمومية ، ومقصوده العموم وليس اخلصوص ، ويكون اجلهد على      
العوام وكذلك على اخلواص فنزورهم ونأيت م من هذه اخلصوصية إيل العمومية ، 

 . فينضمون لعوام الناس وجيتهدون لدين اهللا مثلما جيتهد له عوام املسلمني 

نشاء اخلصوصية من القرية إىل الربملان، أهل الدين من األفكار األخرى جهودهم إل    
بعض الناس من العوام ملصلحتهم ، حىت إذا  يفإنشاء اخلصوص  يفمجيع اجلهود ترتكز 

القرية ، وبعد أن   يفحتصلوا على هذا اخلصوص وصار واحد مسئوال ، ينتهي اجلهد 
 كانوا يتجولون على كل بيت وعلى كل شخص وجياملونه، انتهى اجلهد منهم وصار

 . برجه العايل  يفنظرهم ويف نظر صاحب حيثية ويصبح  يفهذا الشخص 

هذا العمل حىت ال يستطيع أحد أن  يففمقصود هذا العمل أن اإلنسان ميشي     
رضي  –وصحابته  ����يعرف أن هذا األمري وهذا املأمور، كما كانت العمومية عند النيب 

عندما أيت  –رضي اهللا عنه  –صديق عند اهلجرة مع أيب بكر ال ����اهللا عنهم ، فالنيب 
يف قباء كان الناس يأتون ويسلمون علي سيدنا أيب بكر، وعندما أشتد احلر أظل على 

وهذا  ����بردائه، هنا عرف الناس أن هذا املخدوم وهذا اخلادم ، هذا النيب  ����النيب 



 
 
 

  ٥١ 

 
 
 

 

جيلس بني صحابته وإذا جاء أحد من اخلارج فكان يسأل  ����صاحبه، كذلك النيب 
يف الغزوات ومل خيص نفسه بشئ ، دون  ����م ابن عبد املطلب ؟ وكذلك كان النيب أيك

وأنا علي مجع : "  ����صحابته ، بل هذا عليه ذبح الشاه وهذا سلخها وقال النيب 
 " . احلطب 

هناك أعمال عمومية وأعمال خصوصية ، فاجلولة عمل عمومي، ! أحبابنا الكرام     
واستماع البيان عمل عمومي، واخلروج مع مجاعة املسجد هذا عمل عمومي، لكن 
املشورة عمل خصوصي، والبيان عمل خصوصي، والزيارة عمل خصوصي، فاإلنسان 

ز وجل يرزقه يوميًا الرتقي هذه األعمال باملشورة والطاعة، اهللا ع يفعندما ميشي 
يوم من  يفواالستقامة، لكن إذا عود اإلنسان نفسه على األعمال اخلصوصية، فممكن 

قلبه جرثومة العجب، أنا أقوم باألعمال اخلصوصية، فيقوم ا حبسب رأيه  يفاأليام يأيت 
 . دون مشورة ، وهذا العجب خطري أعاذنا اهللا وإياكم منه 

ري الداعي لنفسه أي خصوصية فوق األحباب ، وال يري أن لذلك البد أال ي    
فوق الناس، وال امتياز لنفسه، ألن هذا العمل ليس لتكوين الشخصية، وإمنا هذا  تهحيثي

العمل لفناء الشخصية، فالذي يُفين نفسه اهللا حيييه وحييي به الكثري وينبت به اخلري 
تقدم نفسها للفناء حتت  اليتل احلبة الناس، ويهدي به مئات بل ماليني ، مث يفالكثري 

 . األرض، اهللا حيييها وُحييي ا مئات بل ألوفا من الثمار والفاكهة واحلبوب 



 
 
 

  ٥٢ 

 
 
 

 

هذا السبيل ليفين نفسه اهللا حيييه وحييي به الكثري ، ويقيم به  يفلذلك الذي يأيت     
كثري من البلدان رجًال واحداً قام باهلم واحلرقة واحلزن والشفقة   يفالدين يف الناس ، فنري 

، وما قام لعزة نفسه ، بل قام بالتواضع واالنكسار ، يتذلل لعباد اهللا وميشي بينهم هوناً 
 . ، حىت أقام اهللا به هذه الدولة حىت وصل للخري الذي نراه اآلن 

لنفسه شخصية شديدة جتعل لنفسه  البد أال جيعل األمري: لذلك املشايخ يقولون     
حيثية ا الناس ما تستفيد منه وال يسألوه ، فليس اخلري ىف هذا األمري ، كذلك 
األحباب املأمورون لو جيعلون هيأم حىت يرهبهم األمري فليس فيهم خري ، إمنا يكون 

ن كل االرتباط بني األمري وباقي اجلماعة حبيث يستفيد الكل من األمري والعكس ، أل
موزعة حبيث يستفيد الكل من صفات  ����األحباب على اختالفهم فيهم صفات النيب 

 . بعضهم البعض 

 :  البساطة: السبب الثامن من أسباب االستقامة 

عندما قامت هذه الدعوة ، قامت على أبسط الناس ، حىت اهللا سبحانه وتعاىل     
اهللا سبحانه وتعاىل أقام هذه الدعوة  ����يُفهم البشرية قدرته ، فلذلك عند بعثة النيب 

ذلك الوقت كسري وقيصر واملقوقس كان  يفالعرب ، مع أن  يفعلى أبسط الناس 
عندهم املادة ، وكان عندهم القوات، وكان عندهم العسكر، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل 

الدنيا ،  ما أقام الدعوة ؤالء، وإمنا أقامها بالعرب الذين كانوا أبسط الناس من ناحية
كانت   اليتلكن كانوا أحسن الناس من ناحية صفام الداخلية، واستعادم الداخلية 



 
 
 

  ٥٣ 

 
 
 

 

غري مصرفها، ولكن هذا االستعداد الداخلي كان عند هؤالء الرجال، فاهللا  يفتستخدم 
، ليس عندهم املال، ليس عندهم امللك،  ����سبحانه وتعاىل انتخبهم لصحبة النيب 

وليس عندهم احلضارة ، واهللا أقام هذه الدعوة ؤالء ، ومنهم  وليس عندهم الثقافة ،
، هؤالء الذين كانوا أبسط  -رضي اهللا عنهم  –خباب وخبيب وبالل وعمار وياسر 

 . الناس، اهللا أقام الدعوة م 

عندما تقوم الدعوة وتنتشر ، اهللا سبحانه وتعاىل جيمع على هذه الدعوة من أقطار      
الناس الذين ميلكون االستعدادات والصالحيات الىت نتصورها ونتخيلها ، العامل ، مجيع 

فلذلك عند فتح مكة اهللا سبحانه وتعاىل أيت جبميع الوجهاء ، ومجيع الزعماء ، اهللا أيت 
م ؛ عكرمة بن أيب جهل ، وأبو سفيان ، وحويطب بن عبد العزى ، وعمرو بن 

، وهؤالء كلهم الذين كانوا رؤساء ، وكان  ، وسهيل بن عمرو ، وخالد بن الوليد صالعا
عندهم االستعدادات والصالحيات ، اهللا سبحانه وتعاىل أيت م ومجعهم على هذا 

 . العمل ، حىت استعملوا مبقتضي هذه الدعوة ، ولنشر هذا الدين على مستوي العامل 

ى أبسط هذا الزمن كذلك أقام هذه الدعوة عل يفوهكذا اهللا سبحانه وتعاىل      
الناس، هؤالء أهل ميوات الذين كانوا ميدان جهد الشيخ إلياس رمحه اهللا ، هؤالء كانوا 
أبسط الناس على وجه األرض ، هؤالء أهل ميوات ما كان عندهم املال ، وما كان 

، وإمنا كانوا أبسط  يءعندهم العلم ، وما كان عندهم أية ثقافة وال حضارة وال أي ش
طعام ، كانوا خيرجون باحلمص وقصب السكر، يأكلون احلمص الناس ، ليس عندهم 



 
 
 

  ٥٤ 

 
 
 

 

اجلماعة من يستطيع أن يبني مثل تلك  يفوقصب السكر ويشربون عليه املاء ، ومل يكن 
أنتم تذهبون إىل هذه القرية ، وهناك : البيانات ، فكان الشيخ حممد إلياس يقول هلم 
لكم من ذلك الكتاب ، وأنتم  يقرءوا تزورون األئمة، وباحملبة واالحرتام تطلبون منهم أن

ذه البساطة اهللا سبحانه وتعاىل بدأ هذه الدعوة حىت . .تسمعون منهم بالتوجه 
 . انتشرت على مستوي العامل 

ذاته ، ولكن هيئته الظاهرية فيها البساطة  يفذاته وكبري  يفعملنا هذا عمل عظيم      
، البيان بالبساطة ليس فيه تكلف وال الشرح الكبري وال الفلسفة، ولكن بيان بسيط 
حول الصفات الستة، كذلك اجلولة فيها البساطة، واخلروج فيه البساطة، واألعمال 

وفيها املثقفون  بساطته، أن خترج اجلماعات يفاملقامية فيها البساطة، فحفظ هذا العمل 
وغري املثقفني ، وفيها الشباب والشياب وعامة املسلمني وخواصهم، ومع ذلك ال يعرف 
أحد كيف يفرق بينهم ؟ ويعرف أن هذا من خواص الناس وهذا من عوامهم ، بل 
الكل هيئتهم سواء ، فاملالبس واحلقائب والفرش بالبساطة ، وخروجهم وركوم 

جوالم وبيانام حىت يظل هذا العمل على بساطته، فال  يفوطعامهم بالبساطة، وكذا 
زائد استحسانًا فيه ، وال نأيت باجلديد متأثرين  يءهذا العمل من عندنا بش يفأيت ن

بأسباب احلضارة ، ألننا لو جئنا برتتيبات جديدة وأشياء حديثة ، فهذا العمل يصبح 
فإذا نظروا له واهتموا لشأنه مثل سفينة أنظار اجلميع وله حيثية ، فينظر الناس إليه ،  يف

حتسينه هلا وال يف  يفبساطتها وىف خرقه هلا وليس  يفاخلضر ، فحفظها وجناا 
 . بساطتها ويف خرقها  يفإصالحها ، إمنا 



 
 
 

  ٥٥ 

 
 
 

 

فال نأيت بأي جديد، وال نستحسن أي جديد ، إمنا هذا العمل مجيع وجهته     
جاءوا إىل نظام الدين وقابلوا  دهليعلماء واضحة ومؤيدة من عند اهللا ، لذلك بعض 

عندنا عرض لكم، وهو : الشيخ يوسف ومعه الشيخ إنعام احلسن، وقالوا للشيخ يوسف
الصفات صفتني يكون مجيًال  يفأن عمل الدعوة هذا لو نزيد فيه بعض األشياء، ونزيد 

فوظ من اهللا هذا العمل كما هو حم: إن الشيخ إلياس أوصانا فقال: فقال الشيخ إنعام 
إن شاء اهللا ، ال نستحسن فيه ، وال نزيد عليه ، وال نرتب فيه جديد ، فيكون حفظه 

 . إن شاء اهللا  

حنن نأكل الفاكهة واحلبوب : لو جاء فليسوف وقال: الشيخ عمر باملبوري يقول      
ق ، البد فلماذا نضع احلبوب يف الرتاب ونسقيها ماء ااري واملاء الذي جيري فيه العالئ

أن نضعها ىف احلرير ونسقيها بالعطر ، فلو فعلنا خلربت احلبة، ولكن هكذا ترتيب اهللا 
إلطعامنا ، كذلك للهداية ترتيب باجلهد واملشقة واالنتقال وتقليد النيب وصحابته ، مع 

 . صفات اإلميان فهذا فيه اهلداية  

املدينة املنورة ، فقال  يفلبيان مرة الشيخ سعيد أمحد رمحه اهللا عني أحد األحباب ل     
ماذا بياننا ؟ ! أنا ال أستطيع أن أبني ، فقال الشيخ سعيد أمحد ، يا فالن : ذلك األخ 
بياننا بكاء امرأة ثكلي مات ولدها ، فهل تقول أنا ال أعرف البكاء أو الصراخ : مث قال 

ي على الدين ونبكي على ، فبياننا ليس فيه البالغة العالية وال الفلسفة ، ولكن حنن نبك



 
 
 

  ٥٦ 

 
 
 

 

األمة وما وصلت إليه من عصيان ، وكيف هذه األمة ترجع لدين اهللا ؟ وكيف حييي اهللا 
 ) . دينه ؟ 

 . اخلدمة والفراش  يفالزيارات، والبساطة  يففالبيان بالبساطة ، وكذا البساطة      

 : الدعوة والدعاء  يفزيادة التضحية : السبب التاسع من أسباب االستقامة 

هذا العمل املطلوب منه ازدياد التضحية يوميًا ، فال ينبغي أن  يفكل من يعمل      
الصف األول مث الثاين مث الثالث وهكذا ، وال  يفيبقي على مستوي واحد ، مثل الطفل 

بقي على مستوي واحد، إمنا نزيد يالصف األول ، كذلك البد أال  يفنرضي أن يبقي 
ا وجهدنا ، بذًال ألموالنا وأنفسنا ، ليس حسب هوانا بل حسب املشورة تضحياتن

وبالطاعة ، فال نعمل أي عمل إال بطاعة أويل األمر بيننا ، فنطيع الشورى ونطيع األمري 
 . ، ألن اهلداية والرتبية والثبات واالستقامة بقدر الطاعة

الطاعة والصدق،  –نهم رضي اهللا ع –فقد كان من أكثر صفات الصحابة الكرام      
، فاستخدمهم اهللا حلمل أمانة دينه ، ����، وصدقوا مع اهللا ورسوله ����أطاعوا اهللا ورسوله 

لذلك علينا أن نزيد يوميًا ىف التضحية ليس باحلماس وال بالكسل ، ألن احلماس يتعب 
ن عليكم بالقصد فإ" اإلنسان ، والكسل يؤخر اإلنسان ، وإمنا نسري باالعتدال بينهما 

فاإلنسان يعمل بقدر ما يستطيع والباقي على اهللا ، فبقدر الطاعة وبقدر " د أبلغ صالق
 .الصدق اهللا يرقيه يف هذا العمل ، مع بذل النفس واملال 



 
 
 

  ٥٧ 

 
 
 

 

هذا اجلهد ال يكون فقط جهد النهار ، جوالت وزيارات ، وإمنا مع  يفكذلك      
منشي ىف هذا العمل ويزيد عندنا  جهد النهار جهد الليل الدعاء واإلنابة ، وبقدر ما
مع كل التعب الذي كان فيه  ����الدعاء مع اهللا ، يزيدنا اهللا إنابة إليه ، ورسول اهللا 

فَِإَذا فـََرْغَت {: بالنهار ، إال أن الليل معظمه بني يدي اهللا حسبما أمره جل جالله 

 َوتـََبتْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال َواذُْكِر اْسَم َربَك {: وقوله سبحانه وتعاىل   .)١(} َفانَصبْ 

 .)٣(} َوِمَن اللْيِل َفاْسُجْد َلُه َوَسبْحُه لَْيًال َطِويًال { :وقوله عز وجل     .)٢(}

دعائه وركوعه وسجده وقيامه أمام اهللا ،  يفمع هذه الدعوة ، يزيد  ����فرسول اهللا 
هذا العمل فيزيد عندنا الشوق لذكر اهللا ، ويزيد الشوق للعبادة ، ويزيد  يف تحركفن

الدعاء واإلنابة هللا تعايل ، ألن الصحابة الذين هم أكثر تضحية وبذًال للمال والنفس ،  
كانوا أكثر إنابة إىل اهللا تعايل وخشية منه سبحانه ، وكيف كان حال أيب بكر وحال 

ا من الدنيا وهم يبكون أم ما أدوا حق اهللا وحق عمر وحال باقي الصحابة ؟ ذهبو 
 . رسوله وحق دينه 

كان أكثر جهدًا وتضحية ، وهو أكثر اخللق خشية وإنابة ، وبعده   ����ورسول اهللا     
 هفهو أكثر تضحية وكذا أكثر خشية وإنابة ، وبعد ٠رضي اهللا عنه  –أبو بكر الصديق 

                                                           

 . ٧اآليتان _ سورة االنشراح  )١(
 .٨اآلية _ سورة اجلن  )٢(
 . ٣٦اآلية _ سورة اإلنسان  )٣(



 
 
 

  ٥٨ 

 
 
 

 

 :قَاَل عمر  : َعِن الضحاك ، قَالَ  : حالهانظر إىل –رضي اهللا عنه  –عمر بن اخلطاب 
لَْيَتِين ُكْنُت َكْبَش أَْهِلي ُيَسمُنوِين َما َبَدا َهلُْم ، َحىت ِإَذا ُكْنُت َأْمسََن َما َأُكوُن ، زَاَرُهْم 

َرُجوِين ُعْذرًَة ، بـَْعُض َمْن حيُِبوَن َفَجَعُلوا بـَْعِضي ِشَواًء ، َوبـَْعِضي َقِديًدا ، ُمث َأَكُلوِين فََأخْ 
 .)١( وَملَْ َأُك َبَشرًا

ْعُت ساملا ُحيَدُث َعِن : َعْن عاصم بن عبيد اهللا ، قَاَل و      َكاَن : ، قَاَل اْبِن ُعَمَر مسَِ
 َضْع رَْأِسي َعَلى اْألَْرِض : ِذي َماَت ِفيِه ، فـََقاَل ِيل رَْأُس عمر َعَلى َفِخِذي ِيف َمَرِضِه ال

َضْعُه َعَلى اْألَْرِض : َوَما َعَلْيَك َكاَن َعَلى َفِخِذي أَْم َعَلى اْألَْرِض ؟ قَاَل : فـَُقْلُت : قَاَل 
 .)٢(َمحِْين َريب َويِْلي َوَوْيُل أُمي ِإْن ملَْ يـَرْ  : فـََوَضْعُتُه َعَلى اْألَْرِض فـََقالَ : ، قَاَل 

َواللِه َلْو  : َلما طُِعَن عمر قَالَ  : ، َعِن املسور بن خمرمة ، قَالَ اْبِن َأِيب ُمَلْيَكَة َعِن و     
  .)٣(بِِه ِمْن َعَذاِب اللِه ِمْن قـَْبِل َأْن أَرَاهُ َأن ِيل ِطَالَع اْألَْرِض َذَهًبا َالفْـَتَدْيُت 

َثِين مساك ، قَالَ اْألَْوزَاِعي  وقال     ْعُت عبد اهللا بن عباس يـَُقوُل  : ، َحد َلما طُِعَن : مسَِ
أَْبِشْر يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني ، فَِإن اللَه َقْد َمصَر ِبَك اْألَْمَصاَر ، : فـَُقْلُت َلُه  عمر َدَخْلُت َعَلْيهِ 

َمارَِة تـُْثِين َعَلي يَا : َوَدَفَع ِبَك النـَفاَق ، َوأَْفَشى ِبَك الرْزَق ، قَاَل  ؟ اْبَن َعباٍس َأِيف اْإلِ

                                                           

 .حلية األولياء أليب نعيم )١(
 .السابق املرجع )٢(
 .املرجع السابق )٣(



 
 
 

  ٥٩ 

 
 
 

 

َها َكَما َدَخْلُت  : َوِيف َغْريَِها ، قَالَ : فـَُقْلُت  َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلَوِدْدُت َأين َخَرْجُت ِمنـْ
  .)١(ِفيَها ، َال َأْجَر َوَال ِوْزرَ 

وُل اللِه َوالِذيَن حمَمٌد رسُ  {: لذلك اهللا وصف رسوله وصحابته ىف قرآنه فقال     

نَـُهْم تـََراُهْم رُكًعا ُسجًدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال مَن  اء َعَلى اْلُكفاِر ُرَمحَاء بـَيـْ َمَعُه َأِشد
اللِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهم مْن أَثَِر السُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـْوَراِة 

ِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه  َوَمثـَُلُهْم ِيف  اْإلِ
يـُْعِجُب الزراَع لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفاَر َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاحلَِاِت 

ُهم مْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما   .)٢(} ِمنـْ

الليل واإلنابة إىل اهللا ،  يففإذا كان عمل الدعوة والتضحية والبذل وال يكون الدعاء    
فهنا الداعي قد ينظر إىل نفسه فيعجبه فاهللا حيولنا إىل أنفسنا ، لذلك يكون نظرنا على 
اهللا ، أي يأيت عندنا مقام املراقبة ، ألن اهللا سبحانه أعطي جلميع األنبياء عمل الدعوة 

ال تتوجهوا إىل أي  يءاء ، ومعين الدعاء اهللا خيربنا أنكم إذا احتجتم لشوقوة الدع
 . توجهوا إلينا نسمع منكم وتسريون حتت أعيننا تخملوق ، وإمنا 

                                                           

 .املرجع السابق ) ١(
 . ٢٩اآلية _ سورة االفتح ) ٢(
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ذان ولكن للصالة ، كذلك الدعوة ليست للدعوة ولكن إلحياء ذان ليس لآلاآل    

ِإَذا { :بعد كل هذه التضحية باالستغفار فقال  ����العبادة، واهللا سبحانه أمر رسوله 

َفَسبْح  *َوَرأَْيَت الناَس َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن اللِه أَفْـَواًجا  *َجاء َنْصُر اللِه َواْلَفْتُح 

 . )١(} ِحبَْمِد َربَك َواْستَـْغِفْرُه ِإنُه َكاَن تـَوابًا

َويَا قـَْوِم اْستَـْغِفُروْا َربُكْم ُمث تُوبُوْا ِإلَْيِه {: واألنبياء طلبوا من أقوامهم االستغفار     

. )٢(}    ُجمْرِِمنيَ  َعَلْيُكم مْدَراًرا َويَزِدُْكْم قـُوًة ِإَىل قـُوِتُكْم َوَال تـَتَـَولْواْ  يـُْرِسِل السَماء

كانوا   ����، والنيب  . )٣(}    َربُكْم ِإنُه َكاَن َغفارًافـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا     {" ، وقوله 

 . الس الواحد أكثر من سبعني مرة  يفيعدون له 

االستغفار والدعاء والتضرع واإلنابة ، ألن اإلنابة إىل اهللا واالستغاثة  يفلذلك نزيد      
سبب قوى جللب نصرة اهللا ، ألن صالح هذه األمة بنصرة اهللا ، ونصرة اهللا موقوفة 

عندما يقوم : ( على االستغاثة واإلنابة والتضرع والدعاء ، فيقول الشيخ إلياس رمحه اهللا 
وبالنهج الصحيح ، وبالنية الصحيحة ، يهيئ اهللا  هذا العمل بالرتتيب الصحيح ،

سبحانه وتعاىل اموعة اليت يعتد ا أمام اهللا ، الذين يكونون متصفني بالصفات 

                                                           

 .سورة النصر )١(
 . ٥٢اآلية _ سورة هود )٢(
 .١٠اآلية _ سورة نوح )٣(
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احلميدة ، والصفات احملبوبة عند اهللا سبحانه وتعاىل ، عند ذلك اهللا جيعل هذه اموعة 
موعة سببًا ولتهب ا ريح اهلداية سببًا إلقامة دينه ، فاهللا سبحانه وتعايل جيعل هذه ا

العامل اإلسالم واخلري  يفمن املشرق إىل املغرب ، ومن الشمال إىل اجلنوب ، حىت ترون 
 ) . الكثري العام 

  :السبب العاشر من أسباب االستقامة 

 : اخلروج االنقطاع الكلي عن مجيع العالئق ىف 

مناطقها أو مناطق قريبة منها ألربعني يوميًا أو أربعة  يفعندما خترج اجلماعات      
أشهر ، فهم ال يذهبون للبيت أو العمل ، ألن االستفادة من هذا العمل تكون 
 يفباالنقطاع الكلي من مجيع العالئق ؛ من أهل وأقارب وأصحاب وعمل ، فنكون 

 .هذا العمل مستخلصني 

اآلخرة وطلب أسباا ، وهذا لفرتة  يف، فهو  ����فاآلن اخلارج مع اهللا ومع حياة النيب 
قليلة ، أربعني يومًا أو أربعة أشهر ، ليثبت هذا األمر ىف قلبه ويعتاد على االنقطاع 

طلب اآلخرة ، لكن من يذهب لبيته أو عمله  يفوالتبتل والتفرغ هللا على منهاج نبيه 
 . ممكن يتحصل الثواب ولكن ال يستفيد االستفادة التامة 

نفهمهم  بالرتغيب،سبيل اهللا حنن نفهمهم هذا  يفخترج  اليتلذلك مجيع اجلماعات     
وأن  كاملة،أن االنقطاع الكلي عن تلك العالئق اليت تشغل القلب يكون فيه االستفادة  

االتصال ذه العالئق وهذه األشغال كيف ا حيدث النقصان ؟ ونفهمهم هذا باحملبة 
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يكون فيها االتصال مع األهل واألحباب  اليتوا باألسباب واللني ، كذلك حىت ال ميش
 .الدعوة  يف، بل االنقطاع 

 : الصرب والتحمل : السبب الحادي عشر من أسباب االستقامة 

كذلك أحبابنا الكرام هذا العمل حيتاج إىل الصرب والتحمل ، هذا العمل مزاجه الرب     
وإمنا أشد  –عليهم الصالة والسالم  –والتحمل ، ألن هذا العمل هو عمل األنبياء 

سبيل هذه الدعوة  يف تحركالناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل ، فاإلنسان إذا ي
فيمكن يأيت هناك بعض األحوال لرتبية هذا اإلنسان ؛ ألجل حكمة اهللا سبحانه وتعايل 

اإلنسان  يعلمها ، فإذا أيت أية حال من األحوال ففي ذلك الوقت جيب أن يكون عند
من األحباب نصرب  يءالصرب والتحمل ، والصرب على األحباب ، كذلك لو أيت أي ش

اجلولة وزرنا واحداً من الذين يشربون اخلمر ،  يفعليه ونتحمل ، كيف إذا حنن خرجنا 
وعندما تكلمنا معه فهو صفع املتكلم ، فنحن ما نضربه ردًا أمام ضربه لنا ، وإمنا حنن 

، فكيف حنن نتحمل من شارب اخلمر ؟ وال نستطيع  ����حنن أحيينا سنة النيب : نقول 
 أن نتحمل مكن أحبابنا أو من اجلماعة الىت خرجنا معها ؟ 

وبعض من أهل  مصر،وبعض من أهل  احلبشة،فيها بعض من أهل  اليتاجلماعة     
 هذا السبيل بالصرب والتحمل ؟  يف تحرككيف حنن ن  السعودية،

عندما تقوم هذه الدعوة وتنتشر ، فاهللا سبحانه وتعايل يعطي ! أحبابنا الكرام      
حانه وتعايل يعطيهم جلميع الناس الذين عندهم االستعداد والصالحيات ، اهللا سب
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اهلداية فيأيت م ، ألن اهللا سبحانه وتعايل نشر األنصار ، أنصار الدين على مستوي 
مصر ، وىف  يفأحناء العامل  يفالعامل اآلن األنصار لدين اهللا سبحانه وتعايل منتشرون 

ق هناك الدول العربية ، واإلفريقية واألمريكية ، وىف العرب وىف العجم ، ويف مجيع املناط
 ����أنصار الدين موجودين ، كما أن اهللا سبحانه وتعايل انتظم األنصار قبل بعثة النيب 

حيارب بعض األقوام ، ومر  لكي، وقد خرج من مملكته . )١( فكان هناك ملك تبع
                                                           

والظاهر من اآليات أن ) : أهم خرياً أم قوم تبع : ( قال اإلمام القرطيب ىف تفسري ، ىف قوله تعاىل ) ١(
: ( أنه قال  �وقد روي عنه .... اهللا سبحانه إمنا أراد واحدًا بعينه ، وكانت العرب تعرفه ذا االسم 

ب الذي كسا البيت بعد ما أراد غزوه ، أبو كر  –واهللا أعلم  –وهو ) .... ال تسبوا تبعاً فإنه كان مؤمناً 
وبعد ما غزا املدينة وأراد خراا ، مث انصرف عنها ملا أخرب أا مهاجر نيب امسه أمحد ، وقال شعراً أودعه 

كان الكتاب : ويقال : فأدوه إليه  ����عند أهلها فكانوا يتوارثونه كابرًا عن كابر إىل أن هاجر النيب 
والشعر عند أيب أيوب خالد بن زايد وكتب كتابًا له وختم عليه ، وكان تبعًا ملك من ملوك محري كما 

 .حكي قتادة 

وهم سبأ  -كانت ِمحَْري : وقد ذكر احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه شيئاً من سرية تبع هذا ، فقال 
ملن ملك : ملن ملك الفرس ، وقيصر : كسرى : ، كما يقال " تـُبـًعا " كلما ملك فيهم رجل مسوه   -

 ذلك من أعالم األجناس ملن ملك احلبشة ، وغري: ملن ملك مصر كافرا ، والنجاشي : الروم ، وفرعون 
 . 

ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن ، وسار يف البالد حىت وصل إىل مسرقند ، واشتد ملكه 
وعظم سلطانه وجيشه ، واتسعت مملكته وبالده ، وكثرت رعاياه ، وهو الذي َمصر احلرية ، فاتفق أنه 

راد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار ، وجعلوا يـَْقُرونه َمر باملدينة النبوية وذلك يف أيام اجلاهلية ، فأ
بالليل ، فاستحيا منهم وكف عنهم ، واستصحب معه حربين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخرباه 
أنه ال سبيل له على هذه البلدة ؛ فإا ُمَهاَجُر نيب يكون يف آخر الزمان ، فرجع عنها وأخذمها معه إىل 

فلما اجتاز مبكة أراد هدم الكعبة ، فنهياه عن ذلك أيًضا ، وأخرباه بعظمة هذا البيت ،  بالد اليمن ،
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وأنه من بناية إبراهيم اخلليل ، وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النيب املبعوث يف آخر الزمان 
عا أهلها إىل التهود ، فعظمها وطاف ا، وكساها املالء والوصائل واحلبري ، مث كر راجًعا إىل اليمن ، ود

معه ، وكان إذ ذاك دين موسى عليه السالم ، فيه من يكون على اهلداية قبل بعثة املسيح عليه السالم ، 
 . فتهود معه عامة أهل اليمن 

وقد ذكر القصة بطوهلا اإلمام حممد بن إسحاق يف كتابه السرية ، وقد ترمجه احلافظ ابن عساكر يف 
رد فيها أشياء كثرية مما ذكرنا ومما مل نذكر ، وذكر أنه ملك دمشق ، وأنه كان إذا تارخيه ترمجة حافلة ، أو 

 . استعرض اخليل ُصفت له من دمشق إىل اليمن 

مث ساق من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أيب ذئب ، عن املقربي ، عن أيب هريرة رضي اهللا 
ي احلدود طهارة ألهلها أم ال ؟ وال أدري تبع لعيًنا كان ما أدر : عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

رواه أبو  –). أعزيرًا كان نبيا أم ال؟ : ( ، وقال غريه ) أم ال ؟ وال أدري ذو القرنني نبيا كان أم ملكا 
 -)٤٦٧٤(داود 

هود يف ذلك كان كافرًا مث أسلم وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار الي  -واهللا أعلم  -وكأنه 
الزمان على احلق قبل بعثة املسيح عليه السالم ، وحج البيت يف زمن اجلُرُمهيني ، وكساه املالء والوصائل 

 . مث عاد إىل اليمن . من احلرير واحلرب ، وحنر عنده ستة آالف بدنة ، وعظمه وأكرمه 

عن أيب بن كعب ، وعبد وقد ساق قصته بطوهلا احلافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسوطة ، 
اهللا بن سالم ، وعبد اهللا بن عباس ، وكعب األحبار ، وإليه املرجع يف ذلك كله، وإىل عبد اهللا بن سالم 

 . أيًضا ، وهو أثبت وأكرب وأعلم 

 . وكذا روى قصته وهب بن ُمَنبه ، وحممد بن إسحاق يف السرية ، كما هو مشهور فيها 

هذا برتمجة آخر متأخر عنه بدهر " تـُبع " ساكر يف بعض السياقات ترمجة وقد اختلط على احلافظ ابن ع
هذا املشار إليه يف القرآن أسلم قومه على يديه ، مث ملا مات عادوا بعده إىل عبادة " تـُبـًعا " طويل ، فإن 

 .األصنام والنريان ، فعاقبهم اهللا تعاىل كما ذكره يف سورة سبأ 
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هذا املكان  يفحنن نري : املدينة قالوا  يفباملدينة وكان معه أربعمائة عامل ، وعندما أتوا 

                                                                                                                                                                      

 .الكعبة ، وكان سعيد ينهى عن سبه " تـُبٌع  "كسا : وقال سعيد بن جبري

هذا هو تـُبع األوسط ، وامسه أسعد أبو ُكَرْيب بن َمْلكيكرب اليماين ، ذكروا أنه ملك على " تـُبع " و 
قومه ثالمثائة سنة وستا وعشرين سنة ، ومل يكن يف محري أطول مدة منه ، وتويف قبل مبعث رسول اهللا 

نحو من سبعمائة عام ، وذكروا أنه ملا ذكر له احلربان من يهود املدينة أن هذه صلى اهللا عليه وسلم ب
قال يف ذلك شعرا واستودعه عند أهل املدينة ، وكانوا يتوارثونه   البلدة ُمَهاَجُر نيب يف الزمان امسه أمحد

ى اهللا عليه ويروونه خلًفا عن سلف ، وكان ممن حيفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذي نزل رسول اهللا صل
 :وسلم يف داره ، وهو 

 ...َرُسوٌل ِمَن اِهللا بَاري النَسم ... َشِهْدُت َعَلى َأْمحََد أنه 

 ...َلُكْنت َوزيرا له وابن َعم ... فـََلو ُمد ُعْمري إىل ُعْمرِِه 

 ...َوفرجُت َعْن َصْدرِه ُكل َغم ... َوَجاَهْدُت بالسيِف أْعَداَءُه 

يب الدنيا أنه ُحِفر قرب بصنعاء يف اإلسالم ، فوجدوا فيه امرأتني صحيحتني ، وعند رءوسهما وذكر ابن أ
، " تـُبع " ابنيت  -حيب ومتاضر: وروي  –هذا قرب حيب ومليس : " لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب 

 .قبلهما  ماتتا ومها تشهدان أن ال إله إال اهللا وال تشركان به شيًئا ، وعلى ذلك مات الصاحلون

نُِعت نـَْعت الرجل الصاحل ، ذم اهللا تعاىل قومه ومل " : تـُبع " ذكر لنا أن كعًبا كان يقول يف : قال قتادة 
. انتهى باختصار " ؛ فإنه قد كان رجال صاحلًا " تـُبـًعا " ال تسبوا : وكانت عائشة تقول : يذمه ، قال 

 تفسري القرآن العظيم" 
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الكتب السماوية ، فنحن ال نريد أن نربح هذا  يفيب أخر الزمان املذكور عالمة هجرة ن
املكان ، فنحن نبقي هنا ، وهذا امللك كان صاحلًا ، فبين أربعمائة بيت هلؤالء العلماء 

بيت من هذه البيوت ، وبين بيتًا للنيب  يفاملدينة املنورة وأجلس كل عامل  يفاألربعمائة 
 : فيها هذه األبيات  ����، وكتب رسالة للنيب  ����

 رسول من اهللا باري النسم   شهـدت على أمحــــد أنـــه 

 لكنت وزيراً له وابن عـــــــم   فلو مد عمري إىل عمــــره 

 وفرجت عن صدره كل هـم  وجاهدت بالسيف أعـداءه 

البيت الذي بناه للنيب  يفكتب هذه الرسالة ، وأعطاها لواحد من العلماء ، وأجلسه 
 ����، ولكن اهللا نظم هذا حىت بعث النيب  ����، وما كان هلذا الوقت قد بعث النيب  ����

رضي  –جلست ناقته على بيت أيب أيوب األنصاري  ����وهاجر ، وعندما هاجر النيب 
 . ����وهو البيت الذي بناه امللك للنيب  –اهللا عنه 

 

 

������������������������    
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 �ستقامة�خاتمة�كل�خ��

َقاَل َقْد ُأِجيَبت دْعَوُتُكَما {قال اهللا تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم      
}الِذيَن َال يـَْعَلُموَن  َفاْسَتِقيَما َوَال تـَتِبَعآن َسِبيلَ 

)١(. 

أمر باالستقامة على أمرمها : قال الفراء وغريه } فَاْسَتِقيَما{ قوله تعاىل : قال القرطبي
قال . دعاء فرعون وقومه إىل اإلميان ، إىل أن يأتيهما تأويل اإلجابة والثبات عليه من 

مكث فرعون وقومه بعد هذه اإلجابة أربعني سنة مث أهلكوا : حممد بن علي وابن جريج 
واالستقامة يف الدعاء ترك االستعجال يف حصول ؛ استقيما أي على الدعاء : وقيل . 

 . املقصود

على الرسالة والدعوة ، وامضيا ألمري إىل  أي} فَاْسَتِقيَما{ قوله تعاىل  :وقال البغوي
 .أن يأتيهم العذاب

، فإنه أمر من اهللا تعاىل ملوسى وهارون } فَاْسَتِقيَما{ قوله تعاىل وأما  :وقال الطبري
باالستقامة والثبات على أمرمها ، من دعاء فرعون وقومه إىل اإلجابة إىل توحيد اهللا 

 . أ ه . يأتيهم عقاب اهللا الذي أخربمها أنه أجاما فيه وطاعته إىل أن 

( اهللا أكرب ؛ أمر اهللا تعاىل موسى وهارون عليهما السالم باالستقامة على الدعوة     
فاستقاما أربعني عاما مع أنه يف علمه سبحانه أن )  اإلمياندعوة فرعون وقومه إىل 

 ألنألنبياء الكرام يف علمهم ذلك فرعون لن يؤمن وأنه سيهلك هو وقومه ، وكذلك ا

                                                           

 .٨٩اآلية _  يونسسورة )١(
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 ألنومع ذلك استقاما وذلك  } َقاَل َقْد ُأِجيَبت دْعَوُتُكَما{اهللا أخربمها بقوله 

صالح إميان : ملا فيها من) حاجة الداعي قبل أن تكون حاجة املدعو ( الدعوة إىل اهللا 
 الداعي وصالح أعماله ؛ وتعلق قلبه بربه؛ وازدياد يقينه باآلخرة؛

يأيت إىل الداعي ليحرفه عن الدين مباشرة ؛ وإمنا يسعى  ويكفيك أن الشيطان ال     
لينزله إىل رتبة العابد مث يفتح عليه باب املباح وال يزال به حىت يدخله من باب املعاصي، 

 .وبالشفقة والرمحة) علم ويقني (فالدعوة حصن حصني ملن استقام عليها على بصرية 
وخذ بأيدينا إليك ؛  ما يسخطكيرضيك وجنبنا  لالستقامة على مافاللهم وفقنا      

 .أخذ الكرام عليك يا ذا اجلالل واإلكرام
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 وختامـا
حنمد اهللا الذي يسر لنا حب هذا الدين العظيم ، وأن استعملنا هلذا اجلهد 
املبارك العظيم  ، ونسأله سبحانه وتعايل ، أن يتم نعمته علينا فيبقينا دعاة إليه ، حىت 

، ألن هذه الطائفة هم الطائفة  	نلقاه ، وأن يبعثنا يوم القيامة مع الدعاة إىل اهللا 
يعطيهم أكثر مما يعطي الناس ، ألنه حيبهم ،  	ألن اهللا ،  	احملبوبة عند اهللا 

والذي حيب إنسانا يعطيه أكثر مما يعطي اآلخرين ، فعالقة اهللا سبحانه وتعايل مع 
الداعي عالقة حب ، ومع املؤمنني عالقة حب ، ولذلك ال يستطيع أحد أن يعلم كم 

ة العطاء ، إذا كان علي يعطي اإلنسان إىل حبيبه ، ألنه ليس هناك قوانني تضبط قيم
ألنبيائه عليهم الصالة والسالم  	سبيل احلب ، ولذلك ما أحد يتصور كم يعطي اهللا 

كان ، من الرمحة ، واهلداية والقوة ، واحلماية ، والنصرة ، والتأييد ، والنجاة والعناية 
 أحدهم إذا رفع يديه إىل السماء ، وليس فيها قزعة من سحاب ، ال ينزل يديه إال
والسماء تنهمر ، ألنه عطاء احلبيب إىل حبيبه ، ألن اهللا سبحانه وتعايل حيي ، كرمي 
فيستحي أن يرد أيدي األنبياء فارغة من العطاء ، لذلك فتح اهللا جمال العطاء لألنبياء ، 
مبا ال يستطيع العقل البشري أن يتصوره ، وليس هناك مقدار حمدد يف القرآن ، كم 

أرجي : "  �سيدنا بن عباس : ، لذلك  يقول  �به النيب حممد حلبي 	سيعطي اهللا 

ويف احلديث عن ).. ١( � َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَّبَك فـَتَـْرَضىَ  �:  	آيـة يف كتــاب اهللا 

                                                           

 . ٥اآلية   -سورة الضحى ) ١(
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َرّب ِإنـُّهّن َأْضَلْلَن   �تال قول اهللا يف إبراهيم  �عبد اهللا بن عمرو العاص ، أن النيب 
) ١( �ّرِحيمٌ  َفَمن تَِبَعِين فَِإنُّه ِمّين َوَمْن َعَصاِين فَِإّنَك َغُفورٌ َكِثريًا ّمَن الّناِس 

اللهم : " فرفع يديه فقال) ٣( � ِإن تـَُعّذبـُْهْم َفِإنـُّهْم ِعَباُدكَ   �:  )٢(وقال عيسي

يا جربيل اذهب إىل حممد ، وربك أعلم  ، فسأله : " وبكي فقال اهللا تعايل "  أميت أمىت
فقال اهللا جلربيل ، : مبا قال  ����ما يبكيك ؟ فأتاه جربيل فسأله فأخربه رسول اهللا 

 ) .٤(رواه مسلم "  إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوؤك: اذهب إىل حممد ، فقل 

ال أرضي وواحد من " :يقــول ����فالنيب  النيب،يعطي النيب حىت يرضي  	فاهللا        
، وهذا  	فمشاء اهللا ، أننا مشمولني بعفو اهللا . ..العنوانهذا بداية "  أميت يف النار
.. القرب من اهللا  :وهيأال  اجلنة،ولكن تبقي املراكز احلساسة يف ... أول شيء 

نة ، وسقفها عرش الرمحن وأعلي اجل اجلنة،وسط  األعلى،االرتقاء يف اجلنة إىل الفردوس 
، و منها تتفجر أار اجلنة األربعة ، وهي منازل األنبياء واملرسلني ، وأتباع األنبياء 

 .الذين قاموا جبهد األنبياء ، علي ـج األنبيـاء 

، وليس مثل مراكز الدنيا ، فهي  وشيكة ملراكز النهائية العظيمة اجلليلةفهذه هي ا       
: " االنتهاء ، ال قيمة هلا ، وما فوق الرتاب تراب ولكن مراكز اجلنة ، قال اهللا تعايل 

                                                           

 .  ٣٦اآلية   -سورة إبراهيم ) ١(
 .أي تال قول عيسي ) ٢(
 . ١١٨اآلية  -سورة املائدة  ) ٣(
 . ٣/١٥٤٩مشكاة املصابيح باب احلوض والشفاعة ) ٤(
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أعددت لعبادي الصاحلني ماال عني رأت ، وال أذن مسعت ، وال خطر علي قلب بشر 

ن قـُرِّة َأْعُنيٍ َجَزآًء ِمبَا  َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس ّمآ ُأْخِفَي َهلُم مّ  �:  ، واقرؤوا إن شئتم
 ) .٢(متفق عليه ) ١( � َكانُوْا يـَْعَمُلونَ 

" فيزورون رم " وتظهر املراكز العالية ، عندما يزورون الرب جال وعال يف اجلنـة 
، فيوضع هلم منابر من نور ، ويتبدي هلم يف روضة من رياض اجلنة ، ويربز له عرشه 
ومنابر من ، ومنابر من ذهب ، ومنابر من زبرجد ، ياقوت ومنابر من ، ومنابر من لؤلؤ

ما يرون ، علي كثبان املسك والكافور  –وما فيهم دين  –وجيلس أدناهم ، فضة 
وهل نري ! قلت يا رسول اهللا : أصحاب الكراسي بأفضل منهم جملسا ، قال أبو هريرة 

. ال : قلنا " . البدر ؟  هل تتمارون يف رؤية الشمس والقمر ليلة! نعم : " ربنا ؟ قال 
وال يبقي يف ذلك الس رجل أال حاضرة ، كذلك ال تتمارون يف رؤية ربكم : " قال 

أتذكر يوم قلت كذا وكذا ؟ ! يا فالن ابن فالن : اهللا حماضرة ، حىت يقول للرجل منهم 
 ،بلي : أفلم تغفر يل ؟ فيقول ! يا رب : فيقول . فيذكره ببعض غدراته يف الدنيا 

فبسعة مغفريت بلغت منزلتك هذه ، فبينا هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم ، 
قوموا إىل ما أعددت : فأمطرت عليهم طيبًا مل جيدوا مثل رحيه شيئًا قط ، ويقول ربنا 

لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم ، فنأيت سوقا قد حفت به املالئكة فيها ما مل تنظر 
سمع اآلذان ، ومل خيطر على القلوب ، فيحمل لنا ما اشتهينا ، العيون إىل مثله ، ومل ت

                                                           

 ١٧اآلية   -سورة السجدة ) ١(
 . ٣/١٥٦٢مشكاة املصابيح  باب اجلنة وأهلها ) ٢(



 
 
 

  ٧٢ 

 
 
 

 

: ، قال " ليس يباع فيها وال يشرتى ، وىف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم بعضا 
فيقبل الرجل ذو املنزلة املرتفعة ، فيلقى من هو دونه ـ وما فيهم دىن ـ فريوعه ما يرى " 

ىت يتخيل عليه ما هو أحسن منه ، وذلك عليه من اللباس ، فما ينقضي آخر حديثة ح
: أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيها ، مث ننصرف إىل منازلنا ، فيتلقانا أزواجنا فيقلن 

إنا جالسنا : مرحبا وأهال لقد جئت وإن بك من اجلمال أفضل مما فارقتنا عليه ، فيقول 
 ) ١(ه الرتمذي وابن ماجه روا" اليوم ربنا اجلبار ، وحيقنا أن ننقلب مبثـل ما انقلبنـا 

أن يشملنا برمحته ، وعفوه، وعطفه، وبره وكرمه الذي يكرم به  	فنسأل اهللا 
املؤمنني ، وأن جيعل يف قلوبنا الشوق إىل اآلخرة ، دار احلياة الباقية الدائمة ، قال تعايل 

 ) .      ٢( � يـَْعَلُمونَ َوِإّن الّداَر اَالِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُوْا  �: 

وهي احلياة اليت كان فيها أبونا آدم وأمنا ، حواء عليهما السالم ، ولكن مبخالفة 

َوَلَقْد َعِهْدنَآ ِإَىلَ آَدَم ِمن قـَْبُل فـََنِسَي  �: صدرت منهما علي أثر نسيان، قال تعايل
 .  )٣(  � وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزماً 

" وعلي أثر هذا النسيان نزلنا إىل الدنيا، فكانت النتيجة كما نري كل يوم ونشاهد      
 " . قتال ـ دماء ـ مذابح ـ عذاب ـ مصائب 

                                                           

 ٣/١٥٦٩مشكاة املصابيح باب ضفة اجلنة وأهلها ) ١(
 . ٦٤اآلية  -سورة العنكبوت ) ٢(
 . ١١٥اآلية  -سورة طه ) ٣(
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َوذَّكْر فإن �: قال تعاىل بالتذكري،إال  إليه،ال نعود  بالنسيان،ما فقدناه 
    .)١(�الذّْكَرَى تَنَفُع اْلُمْؤِمِننيَ 

، واجلهد ، والتعب ، والتضحيات ، ولذلك الصحابة  وال نعود إليه إال بالعمل
، من أجل أن يرجعوا هم والبشرية كلها إىل اهللا جعلوا كل حيام مثنا وتضحية �

  )٣( � َوَأّن ِإَىلَ َرّبَك اْلُمنتَـَهىَ �. )٢( � ِإّن ِإَىلَ َرّبَك الّرْجَعىَ  �: سبحانه وتعايل 
 . فرووا شجرة اإلسالم يف العامل كله بدمائهم 

ولذلك .. والرجوع إىل اهللا سبحانه وتعايل، هو الرجوع إىل منزهلم األصلي يف اجلنة      
، بايعوه علي أن خيرجوا من أمواهلم ، وأنفسهم ، وأهليهم ، وكل  �ملا بايعوا الرسول 

إذا محيناك مما حنمي ! يا رسول اهللا :  �شيء مقابل اجلنة وعند اهلجرة سألوا الرسول 
لكم الدنيا، : وما قال هلم. لكم اجلنة : قال. فمالنا  ونساءنا، وأموالنا، أنفسنا،منه 

 .، تصريوا أقوياء )مليونرييه ( ولكم امللك، ولكم املال فتصريوا أغنيـاء 

امللوك  حيث املناصب العالية ، جبوار ملك.. يربطهم باآلخرة  �فكان النيب     
جبوار الصديقني والشهداء والصاحلني  �جبوار سيد املرسلني حممد ..  سبحانه وتعايل 

وحسن أولئك رفيقا وهكذا الداعي يعيش دائما هذا الفكر ، وال يطلب علي دعوته 

                                                           

 . ٥٥اآلية  -سورة الذاريات ) ١(
 . ٨اآلية   –سورة العلق ) ٢(
 . ٤٢اآلية    –سورة النجم ) ٣(
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 ) . ١( � َوَمآ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإالّ َعَلَى َرّب اْلَعاَلِمنيَ  �أجر ، 

، بل هو حمسوب كم من  	فكل جهد يقدمه اإلنسان ، ال يضيع عند اهللا      

ّما يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل � :تعايلقال .. ، يشتغلون ليًال ارًا يسجلون له جهده املالئكة
َنا َوَقاُلوْا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدّمتْ �: وقال تعاىل) .. ٢( �ِإّال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ  َعَليـْ

َقاُلَوْا أَنَطَقَنا الّلُه اّلِذي أَنَطَق ُكّل َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأّوَل َمرٍّة َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن 
أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكْم َولَـَِكن  َوَما ُكنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوالَ 

 ) . ٣( �يـَْعَلُم َكِثرياً ّممّا تـَْعَمُلونَ  ظََننُتْم َأّن الّلَه الَ 

ألن اإلنسان  غالية وعظيمة،ألن حياة اإلنسان  يسجل،كل شيء يف حياة اإلنسان      
 .يف األرض  اهللا،هو إعالء كلمة ال إله إال  عظيم،خلق ألمر  عظيم،

الّسَماَواِت َولِّلِه ُجُنوُد  �: يف األرض 	فاإلنسان جندي لتنفيذ أوامر اهللا     
 ) .  ٤( �َواألْرِض وََكاَن الّلُه َعزِيزاً َحِكيماً 

 .مرضاته حسب حبيبه،أن يثبتنا علي اجلهد لدينه، علي ج  	فنسأل اهللا     

                                                           

 . ١٢٧سورة الشعراء اآلية ) ١(
 . ١٨اآلية   –سورة  ق )  ٢(
 .   ٢٢، ٢١اآليتان  -سورة فصلت ) ٣(
 . ٧ة  اآلي –سورة الفتح ) ٤(
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 ـــــوعـــــــــــــــالموضــــــــــــــــــ
 

 الصفحة
 ٢   املقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ١

 ٦ جهد الدعــــــوة والتبليـــــــــــــــــــــــــــــــــغ ٢

 ٨ االستقـــامــــــة وأسباــــــــــــــــــــــــــــــا ٣

 ١٧ الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعآلمـــــة  ٤

 ١٩ مزاج العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ٥

 ٢٢ الستقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمثرات ا ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةستقاماالأســـــــــــــباب  ٧
 اليقني والتصديق على عمل النبوة :السبب األول_ 
 إن يعمل الداعي من أجل نفسه :السبب الثاين_ 
 أن يطمئن الداعي على قضاء حوائجه :الثالثالسبب _ 
 القيام على العمل مبزاج النبوة :السبب الرابع_ 
 واالستخالصاإلخالص  :السبب اخلامس_ 
 االجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :السبب السادس_ 
 

٢٦ 

٢٦ 

٣١ 

٣٢ 

٣٣ 

٣٧ 

٣٩ 



 
 
 

  ٧٦ 

 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالعموميـــــــــــــــــــــــ :السبب السابع_ 
 البساطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :السبب الثامن _ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةزيادة التضحي :السبب التاسع_ 
 االنقطاع الكلي عن مجيع العالئق :السبب العاشر_ 
 الصرب والتحمل: السبب احلادي عشر_ 

٥٠ 

٥٢ 

٥٦ 

٦١ 

٦٢ 

 ٦٧ االستقامة خامتة كل خري ٨

 ٦٩ وختامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٩

 ٧٥ الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس ١٠

 

 


