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 المقػدمػة 
الحمػػػُد هلل الػػػذى ى ينبمػػػى الحمػػػُد إى لػػػ  وأسػػػ ل  سػػػبحان       

وتعػػالى أف يىػػلى ويسػػلـ علػػى سػػيدنا محمػػد ىػػلى اهلل عليػػ  
وسلـ وآل  وبعد .. إخػوانى وأحبػائى فػى اهلل عػز وسػؿ يسػعدنى 

لعظيمػػػة التػػػى ألقارػػػا  ػػػيخنا أبػػػو أف أقػػػدـ لهػػػـ رػػػذ  الرسػػػالة ا
الحسػػػف النػػػدوى فػػػى إحػػػدى استماعػػػات التبليػػػ  والػػػدعوة ورػػػى 

رسػػػػالة عظميػػػػة النلػػػػع قػػػػد تهلػػػػـ فيهػػػػا عػػػػف الػػػػدعوة إلػػػػى اهلل       
عز وسؿ منذ بعثػة الرسػوؿ ىػلى اهلل عليػ  وسػلـ ووىدة ا مػة 
المحمدية وبعثتها ، وبيف فيهػا هيػؼ هػاف حػاؿ الىػحابة ر ػى 

نواة رذ  ا مة حيػث هػانوا ميػدانًا عمليػًا لتطبيػؽ  اهلل عنهـ ورـ
 رذا الديف ..؟ 

وهيؼ  ملوا أنلسهـ بنىرة رذا الػديف العظػيـ ..؟و وهيػؼ      
عملػػوا علػػى ازدرػػار ااسػػاـ وانت ػػار  ..؟و وهيػػؼ هانػػت نىػػرة 
اهلل عػػػز وسػػػؿ معهػػػـ ..؟و ولمػػػا ترهػػػت ا مػػػة حيػػػاة العبوديػػػة 

وىػلت إليػ  حتػى قػيض اهلل والدعوة إليهػا ىػار حالهػا إلػى مػا 
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عز وسؿ أحد علمػا  الهنػد ورػو ال ػيي إليػاس رحمػ  اهلل حيػث 
قػػاـ بيحيػػا  سهػػد الػػدعوة إلػػى اهلل وأخػػذ يرسػػؿ السماعػػات  ػػرقًا 
وغربًا .. وقد قاـ العسـ بهػذا السهػد خيػر قيػاـ .. ورػـ يتحلػوف 
العالـ بهذ  الدعوة المبارهة وخاىة العرب ورـ أحلػاد الىػحابة 

عػػػنهـ ويقولػػػوف لهػػػـ رػػػذ  ب ػػػاعتهـ ردت إلػػػيهـ ،  ر ػػػى اهلل
القبػوؿ فػى  –المبارهػة  –والحمد هلل ىقت رذ  الػدعوة          

هثيػر مػػف دوؿ العػالـ وبخاىػػة الػدوؿ العربيػػة .. ورػذا مػػا نقػػرأ  
فػػى رػػذ  الرسػػالة المبارهػػة التػػى نسػػ ؿ اهلل عػػز وسػػؿ أف ينلعنػػا 

 بها والعمؿ بما فيها .. 
ها هتػابى   هلمػات م ػيئة فػى الػدعوة إلػى وقد هنت أودعت     

اهلل عػػز وسػػؿ ق ولقػػد أ ػػار إلػػىب بعػػض المحبػػيف أف أفردرػػا فػػى 
 رسالة مستقلة حتى يعـ بها النلع للسميع فاستسبت لذلؾ .. 

 
 

 أخوهـ           
 محمد على محمد إمام  
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 الدعػػوة إلى اهلل 

 .. مف البداية إلى النهاية.. 
مسػػلموف أنػػتـ  ػػامة بػػيف النػػاس ى  نهػػـ أيهػػا السػػادة ال     

تمتػازوف عػػف زمائهػػـ فػػي ال ػػارة واللبػػاس ، بػػؿ  نهػػـ تمثلػػوف 
 تلؾ ا مة العظمية التى هانت وى تزاؿ  امة بيف ا مـ . 

ػ*ػحالػاضطاضمػشبلػظؼورػاألطظػاضطحطدغظػ:
هاف العالـ قبؿ ثاثة ع ر قرنػًا سػائرًا سػير  الطبيعػى    ى      

مػػر   ػػف ، فهانػػت القػػرى والمػػدف عػػامرة بالسػػهاف ، ينهػػر مػػف أ
وهانت العواىـ الهبرى زاخرة العمراف ،  امخة البنياف ، وهانػت 
الحػػرؼ الب ػػرية ووسػػو  المعػػاش فػػى ازدرػػار وانت ػػار ، هانػػت 
الزراعػػة ، و هانػػت التسػػارة ، وهانػػػت الىػػناعة ، فبينمػػا هانػػػت 

ة غاديػػة سػػهة اللػػاح فػػى  ػػمؿ ون ػػاط ، هانػػت القوافػػؿ التساريػػ
رائحة بيف ال رؽ والمرب ، وهانت ا سػواؽ م ػحونة بالمتػاسر 
والب ػػػائع وهػػػاف الىػػػانعوف مهبػػػيف علػػػى أعمػػػالهـ ، وهانػػػت 
الحهومات واامارات والدوؿ غنية ب موالهػا ورسالهػا لهػؿ وظيلػة 
رسؿ هلؤ بؿ رسػاؿ أهلػا  وهػاف علػى وسػ  ا رض مػف هػؿ نػوع 
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مػف مظػارر المدنيػة  مف الب ر وهؿ لوف مف الحياة وهؿ مظهر
، ى يرى فى الحياة اانسانية المادية عػوزًا وفػراغ ولػـ تهػف فػى 
المدنية وظيلة  اغرة يتر ح لهػا متر ػح سديػد ، وهانػت هػ س 

 الحياة مترعة فائ ة ى تطلب المزيد . 
ػػ-*ػظؼورػاألطظػاضطحطدغظػ:

فػػى رػػذ  الحػػاؿ ظهػػرت أمػػة فػػى سزيػػرة العػػرب ووسػػد نػػوع      
 ػر ، وهػ نى بػا مـ المعاىػرة ورػى تتسػا ؿ   أى سديد مػف الب

داع إلػػػى ظهػػػور أمػػػة سديػػػدة وا مػػػـ علػػػى وسػػػ  ا رض هثيػػػرة 
منت ػػػػرة ومػػػػا  ػػػػمؿ رػػػػذ  ا مػػػػة الحديثػػػػة ومػػػػا مهمتهػػػػا فػػػػى      

 العالـ ..؟و 
ػ*ػعلػبطثتػاألطظػضضزرارظػ؟

إذا هانت رذ  ا مة إنما بعثت للزراعة وعمػارة ا رض فقػد      
الطػػػائؼ وأهػػػارى مدينػػػة يثػػػرب ، وزراع وادى هػػػاف فػػػى فاحػػػى 

اللػرات والنيػؿ وربػوع هنهػا وسمنػا غنػى عػف أمػة زراعيػة سديػػدة 
فقػػد أىػػبحت أرا ػػى رػػؤى  اللاحػػيف وبادرػػـ سنػػة تػػدر لبنػػًا 
ذا هاف المسلموف إنما بعثػوا لي ػتملوا بالزراعػة فقػط  وعسا ، وا 

ًا ورػى فلماذا لـ يبعثوا فى العراؽ وال اـ وفػى مىػر والهنػد مػث
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باد مخىبة زراعيػة ولمػاذا هػاف مبعػثهـ فػى واٍد غيػر ذى زرٍع 
 ؟ 

ػ*ػوعلػبطثتػاألطظػضضتجارةػ؟
ذا هانت رذ  ا مة إنما بعثت للتسػارة فقػد هػاف فػى يهػود       وا 

يثرب وفى أنباط ال ػاـ وفػى أقبػاط مىػر وتسػار السػند هلايػة ، 
ذا  هػانوا قػد بعثػوا فقد أحهموا فف التسارة وانت روا فى العالـ ، وا 

لي ػػتملوا بالتسػػارة حقػػًا ، فلمػػاذا لػػـ يبعثػػوا علػػى طريػػؽ القوافػػؿ 
 التسارية وبالقرب مف أسواؽ التسارة الهبرى ؟ 

ػ*ػوعلػبطثتػاألطظػضضصظارظػ؟
ذا هانت رذ  ا مة إنما بعثت للىػناعة وأعمػاؿ اليػد فقػد       وا 

 - هاف فى قيوف الباد المتمدنػة وأىػحاب الىػنائع والحػرؼ   
نهـ لهثير   غنى وهلاية ..وو –وا 

ػ*ػوعلػبطثتػاألطظػضتظضمػإضؼػاضحصوطاتػ؟
ذا هانت رذ  ا مة بعثت لتن ػـ إلػى الحهومػات الروميػة       وا 

واايرانيػػة وت ػػمؿ أفرادرػػا وظػػائؼ رػػذ  الحهومػػات ومناىػػبها ، 
فقػػػد هػػػاف فػػػى أرػػػؿ ال ػػػاـ وفػػػارس غنػػػى وهلايػػػة فػػػى اادارة 

 ب ويدفعونهـ بالراح . ويزاحموف ا سانب بالمناه
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 *ػوعلػبطثتػاألطظػضضتودعػسؽػاضذؼواتػواضطضذاتػ؟
ذا هانػػت رػػذ  ا مػػة إنمػػا بعثػػت لعػػيش رنيػػف ، ومطعػػـ       وا 

 ػػهى ، وم ػػرب مػػرئ ، وملػػبس ر ػػى ومسػػهف بهػػي ى ل ػػف 
نما منارا ورمها أف تلقى لبوسًا ومطعمًا لػـ تهػف بػدعًا  آخر ، وا 

ؽ لنا أف نقاتلها ونذودرا عػف مف ا مـ ، وهانت منافسة لنا فح
 منارلنا وقد  اقت بنا مواردنا فهيؼ تسع أمة سديدة ؟ 

 *ػوعلػترغدػطضصاػ؟ػػ
ذا هانت رذ  ا مة إنمػا تحػاوؿ ملهػًا أو تريػد أف تؤسػس       وا 

دولػػة فيسػػب أف تىػػرح بػػذلؾ وى تتظػػارر بالػػديف وتتخػػذ لػػذلؾ 
 طريؽ الملوؾ واللاتحيف . 

ف الطريػػؽ إلػػى هػػؿ       ذلػػؾ .. مػػف زراعػػة وتسػػارة وىػػناعة وا 
ووظيلػػة وحيػػاة بػػذخ وتػػرؼ وملػػؾ و ػػرؼ غيػػر الطريػػؽ التػػى 
سلهتها رذ  ا مػة السديػدة التػى سػلهت أحامنػا وعابػت آلهتنػا 
ونعػػت علػػي عقائػػدنا وأخاقنػػا وأعمالنػػا ودعػػت إلػػى ديػػف سديػػد 
وسارت فى سبيؿ ذلؾ فى  وهة وقتاد وساردت فػى غيػر سهػاد 

لى هؿ ذلؾ مسلوهة معبدة قد سػلهتها ا مػـ ، فقد هاف الطريؽ إ
 مف قبؿ . 
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رذا يا سادتى ما أظن  قد تناسى ب   ػمير اانسػاف الحػى      
فى فسػر ااسػاـ ، وى ألومػ  ، وى أسػتمرب رػذا السػؤاؿ ، فػيف 
رذا السؤاؿ طبيعى ينبمػى أف يهسػس فػى قلػب اانسػاف وينطػؽ 

ا السػػؤاؿ عنػػد بػػ  اللسػػاف عنػػد هػػؿ نا ػػئة ، فلمػػاذا ى ين ػػ  رػػذ
 ظهور أمة ب سررا ..؟ 

ذا هػػاف       مػػا رػػو السػػواب ..؟ إذا هػػاف السػػواب فػػى ااثبػػات وا 
مبعث رذ  ا مة فى الحقيقػة ل ػف ممػا ذهرنػا ، ولػـ تهػف لهػذ  
ا مػة مهمػة سديػدة فػى العػػالـ ورسػالة خاىػة إلػى ا مػـ هانػػت 
رػػذ  ا مػػة حقػػًا مػػف ف ػػوؿ ا مػػـ ومػػف المتطللػػيف علػػى مائػػدة 

 الـ ..ووالع
ولهف لـ يهف مبعثهػا لهػذا وى ذاؾ ، وا مػـ وا  ػخاص ى      

نما رى مف طبائع الب ػر ى تحتػاج إلػى  يبعثوف ل ف مف رذا وا 
نبوة النبى وبعثة أمة وسهاد طويؿ وزلزاؿ عػالمى لػـ يسػبؽ فػى 
التػػػػاريي ، زلػػػػزاؿ فػػػػى المعتقػػػػد وا خػػػػاؽ والمستمػػػػع والميػػػػوؿ 

 منهاج الحياة . والنزعات وفى نظاـ اللهر و 
 *ػضػدػبطثتػاألطظػضعرضػدامػجدًاػ.
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لقػػد هػػاف مبعثهػػا لمػػرض سػػاـٍ سػػدًا ، لمهمػػة غريبػػة طػػاؿ      
عهد اانسػانية بهػا وت ػاغلت أمػـ ا نبيػا  عنهػا حتػى نسػيتها 

ػػػٍة  رػػػذ  ا مػػػة  وذلػػػؾ مػػػا خاطػػػب بػػػ  اهلل  ـْ َخْيػػػَر ُأمب ُهْنػػػُت
ْعُروِؼ َوَتْنَهػػْوَف َعػػِف اْلُمْنَهػػِر ُأْخِرَسػػْت ِللنبػػاِس تَػػْ ُمُروَف ِبػػاْلمَ 

فنبػػ  علػػى أف رػػذ  ا مػػة ليسػػت نابتػػة  ق  1َوُتْؤِمُنػػوَف ِباللبػػِ  
نبتػػت فػػى ا رض ه  ػػسار بريػػة أو ح ػػائش  ػػيطانية بػػؿ أنهػػا 
نما لػـ تظهػر لمىػلحتها فقػط  أمة أخرست و مر ما أخرست ، وا 

رػذ   هسائر ا مـ بؿ أنهػا أخرسػت للنػاس ، وذلػؾ مػا تمتػاز بػ 
ا مة فى التاريي فمػا مػف أمػة إى ورػى تسػعى  غرا ػها ه نمػا 
خلقػػت لهػػا ، ورػػى خيػػر أمػػة أخرسػػت للنػػاس وذلػػؾ يرسػػع إلػػى 
 ػػػملها ومهمتهػػػا ورػػػى ا مػػػر بػػػالمعروؼ والنهػػػى عػػػف المنهػػػر 

 واايماف باهلل . 
 

 *ػسؽػأيػطصانػظؼرتػعذهػاألطظػ؟
                                                 

 .  111ة اآلي –سورة آل عمران  (1)
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 .  عرب ظهرت نواة رذ  ا مة فى مهة فى قلب سزيرة ال     
 *ػطجابؼػػشرغشػضؼاػ:ػ

 –فقاـ العقا  مف قريش ورـ اآلخذوف بزماـ الحياة فػى الػباد 
ونثروا هنانتهـ وقاسوا النا ئة السديدة بمقاييسهـ التػى عرفورػا 
وأللورػػػا ووزنورػػػا فػػػى ميػػػزاف اانسػػػاف الػػػذي طالمػػػا وزنػػػوا فيػػػ  
أىػػحاب الطمػػوح فوسػػدرـ خليلػػة الػػوزف طائ ػػة الهلػػة وذربػػوا 

 -  -ماـ الدعوة ااسامية وأوؿ المسػلميف فػى العػالـ إلى إ
فقػػػاؿ قػػػائلهـ ق إنػػػؾ قػػػد أتيػػػت قومػػػؾ بػػػ مٍر عظػػػيـ فرقػػػت بػػػ  
سماعتهـ وسلهت ب  أحامهـ وعبت ب  آلهتهـ ودينهـ وهلػرت 
ب  مف م ى مف آبائهـ فاسمع منى أعرض عليػؾ أمػورًا تنظػر 

 فيها ، لعلؾ تقبؿ منها بع ها . 
 قؿ يا أبا الوليد أسمع .   قاؿ فقاؿ ل  رسوؿ اهلل

قاؿ يا ابف أخػى إف هنػت إنمػا تريػد بمػا سئػت بػ  مػف رػذا      
ف  ا مر ماًى ، سمعنا لؾ مف أموالنا حتى تهػوف أهثرنػا مػاًى ، وا 
هنت إنما تريد ب   رفًا سودناؾ علينا حتػى ى نقطػع أمػرًا دونػؾ 

ف هنت تريد ب  ملهًا ملهناؾ علينا .   ، وا 
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لهؿ ذلؾ فى ردو  وتػ ٍف ، ثػـ رف ػ   رسوؿ اهلل  استمع     
فى غير  ؾ وى ت خير ، ولـ يهف رذا العرض مػف قػريش علػى 

بػؿ هػاف علػى رػذ  ا مػة التػى هػاف يمثلهػا   خص الرسػوؿ 
لمػػا عر ػػت قػػريش  ويقودرػػا ، ولػػـ يهػػف رفػػض رسػػوؿ اهلل 

رف ًا عف نلس  الهريمة فقط بؿ هاف رف ًا عف أمتػ  إلػى آخػر 
 .  ا بد 
اقتنعػػت قػػريش بهػػذ  المحػػاورة ويئسػػت مػػف مسػػاومة رػػذ       

مبا رة وعلى رػذ  ا مػة  ا مة ولـ تعد تعرض على الرسوؿ 
 بواسطة ما عر ت مف قبؿ وقطعت منها أملها . 

وهاف بعد ذلػؾ ىػراع مسػتمر ونػزاع طويػؿ ولػـ يهػف نزاعػًا      
رزؽ فى أغراض المػادة ، و ػهوات الػبطف واىسػتئثار بمػوارد الػ

والتملػػب علػػى ا سػػواؽ بػػؿ هػػاف نزاعػػًا بػػيف ااسػػاـ والسارليػػة 
 بمعنػػػى الهلمتػػػيف نزاعػػػًا بػػػيف حيػػػاة العبوديػػػة واىنقيػػػاد هلل 

، وبػػيف الحيػػاة الحػػرة المطلقػػة التػػى ى تعػػرؼ قيػػدًا  ولرسػػول  
 وى تخ ى معادًا وى حسابًا . 
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 *ػززوةػبدرػوبغانػطؼطظػاألطظػ:

لؾ معرهة بدر الحاسمة ، وقػد قػاد النبػى وهاف فى نتيسة ذ     
إلػػى سػػاحة القتػػاؿ سي ػػًا ى يزيػػد عػػدد المقػػاتليف فيػػ   الهػػريـ 

على ثاثمائة وثاثة ع ػر رسػًا والسػيش المنػافس فيػ  ألػؼ ، 
يعلػػـ يقينػػًا أف لػػو وهػػؿ المسػػلموف إلػػى أنلسػػهـ  وهػػاف النبػػى 

 وقػػوتهـ الماديػػة لهانػػت النتيسػػة معلومػػة وا ػػحة ، نتيسػػة هػػؿ
 قليؿ  عيؼ أماـ قوى هثير العدد . 

لحػاح  إلػى اهلل  فزع الرسوؿ الهػريـ       فػى إنابػة نبػى وا 
عبػػد ودعػػا  م ػػطر و ػػلع لهػػذ  العىػػابة فػػى هلمػػات ىػػريحة 
وا حة نيرة خالدة رى خير تعريؼ لهػذ  ا مػة وبيػاف لمهمتهػا 

 وغر ها الذى خلقت ل  . 
ابة وهانػػػت لػػػو رلهػػػت رػػػذ  العىػػػ لػػػـ يقػػػؿ رسػػػوؿ اهلل      

فريسة للعدو أقلرت المدينػة وأوح ػت أسػواقها وهسػدت التسػارة 
، وبطلت الزراعة أو تعطؿ  مؿ مف أ ػماؿ الحيػاة    أو وقلػت 

 يئًا مف ذلؾ  ف  ػيئًا  إدارة الحهومات ، لـ يقؿ رسوؿ اهلل 



 
 
 

 مف روائػع  .. أبى الحسف الندوي                                                                                                  

منها لـ يتوقؼ على المسلميف ولـ يقـ بهـ بػؿ هػاف قبػؿ وسػود 
 نى عنهـ . المسلميف وى يزاؿ فى غ

ذهػر  ػيئًا بعػث المسػلموف  سلػ   ولهف الرسوؿ الهريـ      
وقاـ بالمسلميف وحدرـ فقاؿ ق اللهـ إف تهلؾ رذ  العىػابة لػف 

 تعبد ..ق 
 *ػذرطػبػاءػاألطظػ:ػ

وق ػػػى بانتىػػػار  دعػػػا  النبػػػى الهػػػريـ  أسػػػاب اهلل      
 المسػػلميف علػػى عػػدورـ وبقػػائهـ ، فه نمػػا هػػاف بقػػا  المسػػلميف
م روطًا بقياـ حيػاة العبوديػة بهػـ وقيػامهـ بهػا ، فلػو انقطعػت 
الىػػػلة بيػػػػنهـ وبػػػػيف العبػػػػادة ورواسهػػػا وازدراررػػػػا فػػػػى العػػػػالـ 
انقطعت الىلة بيػنهـ وبػيف الحيػاة ولػـ يبػؽ علػى اهلل لهػـ حػؽ 
وذمة ، وأىبحوا هسائر ا مـ خا عيف لنػواميس الحيػاة وسػنف 

ف ا مػـ ا خػرى إذ لػـ الهوف بؿ هانوا أ د سريمػة وأقػؿ قيمػة مػ
ي ترط لبقائها وحياتها مثؿ ما ا ػترط لهػـ وهػاف همػا أخبػر اهلل 
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   ـْ َفَسػْوَؼ ـْ َفَقػْد َهػذبْبُت ـْ َربِّػي َلػْوى ُدَعػاُؤُه ُقْؿ َما َيْعَبُ  ِبُه
 .  ق  1َيُهوُف ِلزَامًا 

وقػػد حػػافظ المسػػلموف علػػى رػػذا ال ػػرط وبػػروا بهػػذا العهػػد      
نمػا ُنىػروا علػى عػدورـ ، وقػد هػاد يػ تى علػيهـ وتذهروا أنهػـ إ

ويست ىػػلهـ فػػى سػػاحة بػػدر ، وترهػػوا علػػى ظهػػر ا رض  ف 
 .   منوطة بهـ على أرض اهلل  عبادة اهلل 

بهػػػذ  الرسػػػالة انبثػػػػوا فػػػى العػػػالـ وحملورػػػػا إلػػػى الملػػػػوؾ      
والسوقة وا مـ ، وفػى سػبيؿ ذلػؾ رػاسروا وسارػدوا و سػؿ ذلػؾ 

، ولػػـ يزالػػوا يعتقػػدوف أنهػػـ مبعوثػػوف مػػف اهلل حػػاربوا وعارػػدوا 
 وحاملوا راية ااساـ فى العالـ . 

*ػربطؽػبنػراطرػرضؽػاضضػػرظػػغبغنػضردتتمػشائتدػاضغترسػػػػ
 طػصدػبطثظػاألطظػ:ػ

أرسػؿ سػعد قبػؿ القادسػية ربعػى بػف عػامر إلػى رسػتـ قائػد      
السيػػػوش اللارسػػػية وأميػػػررـ فػػػدخؿ عليػػػ  وقػػػد زينػػػوا مسلسػػػ  

ؽ المذربػػػة والزرابػػػى الحريػػػر وأظهػػػر اليواقيػػػت وال لػػػف بالنمػػػار
الثمينة ، والزينػة العظيمػة وعليػ  تاسػ  وغيػر ذلػؾ مػف ا متعػة 
الثمينػػة وقػػد سلػػس علػػى سػػرير مػػف ذرػػب ودخػػؿ ربعػػى بثيػػاب 

                                                 
(1)

 .  77اآلية  -سورة الفرقان  
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ىليقة وسيؼ وترس وفرس قىيرة ولػـ يػزؿ راهبهػا حتػى داس 
بهػػا علػػى طػػرؼ البسػػاط ثػػـ نػػزؿ وربطهػػا بػػبعض تلػػؾ الوسػػائد 

قبػػؿ وعليػػ  سػػاح  ودرعػػ  وبي ػػ  علػػى رأسػػ  فقػػالوا لػػ   ػػع وأ
نما سئتهػـ حيف دعوتمػونى ، فػيف  ساحؾ ، فقاؿ إنى لـ آتهـ وا 
ى رسعػت ، فقػاؿ رسػتـ ائػذنوا لػ  ف قبػؿ يتوهػ   ترهتمػونى رهػذا وا 
علػػى رمحػػ  فػػوؽ النمػػارؽ ، فخػػرؽ عامتهػػا فقػػالوا لػػ  مػػا سػػا  

عبػػادة العبػػاد إلػػى  بهػػـ ؟ فقػػاؿ اهلل إبتعثنػػا لنخػػرج مػػف  ػػا  مػػف
عبػػػادة اهلل .. ومػػػف  ػػػيؽ الػػػدنيا إلػػػى سػػػعتها .. ومػػػف سػػػور 
ا ديػػاف إلػػى عػػدؿ ااسػػاـ ، ف رسػػلنا بدينػػ  إلػػى خلقػػ  لنػػدعورـ 
إلي  فمف قبؿ ذلؾ قبلنا من  ورسعنا عنػ  ومػف أبػى قاتلنػا  أبػدًا 

،  قػػالوا   ومػػا موعػػود اهلل ؟  حتػػى نل ػػى إلػػى موعػػود اهلل 
علػى قتػاؿ مػف أبػى والظلػر لمػف بقػى ..وو  قاؿ السنة لمف مات

  . ق1 
 *ػرتابػاضضػػضطنػتضصأػرنػاضطؼطظػ:

للمسػػػلميف الطيبػػػات وفسػػػح لهػػػـ فػػػى طػػػرؽ  أبػػػاح اهلل      
ُقػْؿ  الهسب ووسو  المعػاش ولػـ ي ػيؽ علػيهـ فػى ذلػؾ فقػاؿ
ـَ ِزيَنَة اللبِ  البِتي َأْخػَرَج ِلِعَبػاِدِ  َوالطبيَِّبػاِت ِمػفَ  ْزِؽ  َمْف َحرب الػرِّ

                                                 
 ابف هثير . -البداية والنهاية  ق1 
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ُقػػػػْؿ ِرػػػػَي ِللبػػػػِذيَف آَمُنػػػػوا ِفػػػػي اْلَحَيػػػػاِة الػػػػد ْنَيا َخاِلَىػػػػًة َيػػػػْوـَ  
اُة َفاْنَتِ ػُروا ِفػي    وقاؿ ق   2اْلِقَياَمةِ  َفِيَذا ُقِ َيِت الىب

لػـ يبعػثهـ  ولهػف اهلل  ق  1اْ َْرِض َواْبَتُموا ِمْف َفْ ِؿ اللبػِ  
ومهمػػة بػػؿ خلقهػػـ للسػػعى  لػػذلؾ أمػػة ، ولػػـ ير ػػ  لهػػـ غايػػة

ق إف   ل خػػرة وخلػػؽ أسػػباب الحيػػاة لهػػـ قػػاؿ النبػػى الهػػريـ 
نهػػـ خلقػػتـ ل خػػرة ق وسعػػؿ الحيػػاة وأسػػبابها  الػػدنيا خلقػػت لهػػـ وا 
خا ػػعة لمهمػػتهـ التػػى بعثػػوا  سلهػػا فػػيذا زاحمػػتهـ فػػى سػػبيؿ 
ذا تله  المسػلموف فػى ذلػؾ  مهمتهـ أو غلبتهـ عليها رف ورا وا 

ـْ   عتابػػػًا  ػػػديدًا وقػػػاؿ عػػػاتبهـ اهلل  ُقػػػْؿ ِإْف َهػػػاَف آَبػػػاُؤُه
ـْ َوَأْمػػَواٌؿ اْقَتَرْفُتُموَرػػا  ـْ َوَعِ ػػيَرُتُه ـْ َوَأْزَواُسُهػػ ْخػػَواُنُه ـْ َواِ  َوَأْبَنػػاُؤُه
ـْ ِمػَف  َوِتَساَرٌة َتْخَ ْوَف َهَساَدَرا َوَمَساِهُف َتْرَ ْوَنَها َأَحػبب ِإَلػْيُه

                                                 
 . 32اآلية  -سورة ا عراؼ  ق2 
 . 11اآلية  -سورة الجمعة  (1)
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ِفػػي َسػػِبيِلِ  َفَتَرببُىػػوا َحتبػػى َيػػْ ِتَي اللبػػُ   اللبػػِ  َوَرُسػػوِلِ  َوِسَهػػادٍ 
 .ق  2ِبَ ْمرِِ  َواللبُ  ى َيْهِدي اْلَقْوـَ        اْلَلاِسِقيَف 

أف يلرغػػوا اىػػاح أمػػوالهـ  يػػاـ اهتلػػا   أراد ا نىػػار      
َوى ُتْلقُػوا  علػى ذلػؾ وأنػزؿ   ب نىار ااساـ فعػاتبهـ اهلل 

ـْ   .   ق  1ِإَلى التبْهُلَهِة ِبَ ْيِديُه
.. إنمػػػا نزلػػػت فينػػػا  قػػػاؿ سػػػيدنا أبػػػو أيػػػوب ا نىػػػارى      

مع ر ا نىار ، إنا لما أعز اهلل دينػ  وهثػر ناىػرو  قلنػا فيمػا 
  ق2 بيننا لو أقبلنا على أموالنا ف ىلحنارا ف نزؿ اهلل رذ  اآلية 

يا ولهػػف مػػع ا سػػؼ ال ػػديد قػػد ت ػػاغؿ المسػػلموف اليػػـو بالػػدن
ها مـ السارلية وسعوا ورائها وعقدوا حياتهـ بها ، فيذا أ ػرفتـ 
على مدنهـ وبادرـ مف مرقب عاٍؿ لـ تميزوا بيػنهـ وبػيف أفػراد 
أمػػة سارليػػة ، سػػعى ورا  المػػادة فػػى غيػػر اقتىػػاد ، واهتسػػاب 
مف غير احتساب ، سهر فى غير طاعة ، وعمػؿ فػى غيػر نيػة 

                                                 
 .  24اآلية  -سورة التوبة  (2)
 .   195اآلية  -سورة البقرة ق 1 
 .   454/  1 -وا  أبو داود ، انظر حياة الىحابة ق 2 
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 ة فى سهؿ عػف ديػف اهلل ، تسارة فى لهو عف ذهر اهلل وحرف
، ووظيلة فى ااخاص لمير اهلل وحهومػة فػى م ػاقة حهػـ اهلل 

 ،  مؿ فى  الة ، وقعود فى بطالة ..وو 
 

 *ػحالػاألطظػاضغومػ:
رػػؿ إذا أطلعػػتـ يػػا سػػادتى علػػى بػػاد إسػػامية ورأيػػتـ رػػذ       

ا مػػة فػػى غػػدواتها وروحاتهػػا إلػػى ا سػػواؽ واادارات ومىػػالح 
عػػرفتـ أنهػػا أمػػة خلقػػت ل ػػي  آخػػر ، وُبعثػػت لمػػرض الحهومػػة 

آخر أسمى مف رذ  ا غراض التى يسعى لهػا الهػافر  والمػؤمف 
 ؟ 

 *ػحجظػظاعرةػرضؽػاضطدضطغنػ:ػ
مػػف الحيػػاة لحسػػة ظػػاررة  رػػؿ السارليػػة  ا سػػلوبإف رػػذا      

علػػى المسػػلميف فلػػو نطقػػوا لقػػالوا مػػا ذنبنػػا أيهػػا المسػػلموف إذ 
لماؿ والسيادة والملؾ فػ بى ورفػض هػؿ ذلػؾ عر نا على نبيهـ ا

أى نػراهـ تسػعوف ورا  الػذى رف ػػ  نبػيهـ ه نمػا خلقػتـ  سلػػ  ، 
 أما آذيتـ نبيهـ بقبوؿ ما رف   عن  وعنهـ ؟و 
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ذا هنػػػتـ تسػػػعوف لمػػػاؿ أو سػػػا  أو  ػػػرؼ أو حهػػػـ علػػػى       وا 
قطعة أرض فلماذا تظػاررتـ بالػديف وأقمػتـ وأقعػدتـ الػدنيا  سلػ  

علينا ىلو العػيش ، لقػد هنػتـ وهنػا فػى غنػى عػف رػذ  وهدرتـ 
الحػػػروب الطويلػػػة التػػػى أيتمػػػت البنػػػيف وأيئمػػػت النسػػػا  وأسلػػػت 

 الناس عف ا وطاف و
أعيػػدوا إلينػػا إذًا تلػػؾ الػػدما  التػػى أريقػػت فػػى سػػاحة بػػدر      

وأحػػد وحنػػيف وخيبػػر واليرمػػوؾ والقادسػػية ، وأعيػػدوا إلينػػا تلػػؾ 
 الديف والنلوس التى قتلت فى سبيؿ 

وماذا يهوف سوابنا لو تعرض لنا أحد مف أخافهـ ا حيػا       
وقػػاؿ مػػػا غنػػػائهـ أيهػػػا المسػػلموف لقػػػد سػػػهمتمونا فػػػى أسػػػباب 
الحياة وخللتـ لنا فوؽ ذلػؾ م ػاهؿ هثيػرة فػى الحيػاة السياسػية 
واىستماعيػػػػة ، وى نػػػػراهـ تسػػػػدوف عػػػػوزًا وتىػػػػلحوف خلػػػػًا أو 

 ى الحياة ..ووتلموف  عثًا أو تقيموف زيمًا ف
علػػوًا أيهػػا السػػادة وسػػماحًا أيهػػا الهػػراـ فقػػد طػػاؿ العتػػاب      

 وقديمًا قاؿ ال اعر العربى  ق وفى العتاب حياة بيف أقواـ ق . 
 *ػضطاذاػصتبػاضضػػضظاػاضخضودػواضظؼورػ؟
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إف حيػػاة ا مػػـ أيهػػا السػػادة الهػػراـ بالرسػػالة والػػدعوة وأف      
 تستىػػػػحب دعػػػػوة حياتهػػػػا ا مػػػػة التػػػػى ى تحمػػػػؿ رسػػػػالة وى

مىطنعة غير طبيعية ، وأنها هورقة انلىػلت مػف  ػسرتها فػا 
ػا َمػا  يمهف أف تحيا بسقى ورى َبُد َفَيْذَرُب ُسَلػاً  َوَأمب فَ مبا الزب

 .    (1)َيْنَلُع النباَس َفَيْمُهُث ِفي اَ ْرِض 
 إننا أيها السػادة أمػة الحا ػر وأمػة المسػتقبؿ قػد هتػب لنػا     

الخلود والنىر  ننا أىحاب دعوة ورسالة نبويػة ورػى الرسػالة 
ا بدية التى ق ى اهلل بخلودرا وظهوررػا ، فلسػنا تحػت سػيطرة 
المػػادة وحهػػـ الزمػػاف المنقلػػب ب ػػرط أف نقػػـو بػػدعوتنا ونسػػتقؿ 
برسػػالتنا ونعػػود أمػػة دعػػوة نبويػػة همػػا بػػدأنا دعػػوة فيمػػا بيننػػا 

 ا سانب فى الديف . مع ر المسلميف ودعوة فى غيرنا مف 
 *ػتخضفػاألطظػرنػاألطمػاضططاصرةػػ:

لقػػػد تخللنػػػا عػػػف ا مػػػـ المعاىػػػرة فػػػى العلػػػـو الطبيعيػػػة      
وا سباب الحربية وفى ا خذ ب سباب الرقى المػادى بعػدة قػروف 
، وقد هانت المسػابقة بيننػا وبيػنهـ همسػابقة ا رنػب والسػلحلاة 

سػػرعت  والسػػلحلاة نائمػػة إى أف ا رنػػب هػػاف سػػاررًا مػػع خلتػػ  و 
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رغـ بطئها وثقلها ، ولو سارينا رذ  ا مػـ اليػـو ىسػتمرؽ ذلػؾ 
قرونًا ثـ هانت المقارنة بحساب دقيؽ ، فيذا فػاؽ العػدو وسػبقنا 
ب عرة فى القوة المادية والعدد الحربية رسحػت هلتػ   ف المػادة 
عميا  ورى مف القساوة والحياد التػاـ بمهػاف ى تلػرؽ فيػ  بػيف 

 لمحؽ والمبطؿ وال ريؼ والو يع . ا
 *ػطاػاضذيػغػؼرػاضطادةػ؟ػ

ورػػػى الػػػروح التػػى تقهػػػر المػػػادة  –ولهػػف الػػػدعوة والرسػػالة     
تػػ تى بخػػوارؽ ومعسػػزات  –وتسػػخر ا سػػباب وتسػػتنزؿ النىػػر 

وطالمػػػػػا قهػػػػػرت القػػػػػارر وفتحػػػػػت اللػػػػػاتح ، وطالمػػػػػا خ ػػػػػعت 
ة والرسػالة الحهومات القاررة ودانت الملوؾ السبػابرة بقػوة الػدعو 

للمماليؾ والىعاليؾ وقد سربت ذلؾ رػذ  ا مػة مػرتيف بو ػاحة 
 فى التاريي . 

مػػػرة لمػػػا خػػػرج العػػػرب مػػػف سزيػػػرتهـ إلػػػى الػػػباد الروميػػػة      
واللارسية فى ثياب ىليقة مرقعة وفػى نعػاؿ و ػيعة مخىػوفة 
يحملػػوف سػػيوفًا باليػػة ا سلػػاف رثػػة المحامػػؿ علػػى خيػػؿ قىػػيرة 

اف ما قهرت دعوتهـ ورسالتهـ حلًا فػاخرة متقطعة المرز وسرع
وأعػوادًا أسػػندت إلػى السػػدار لحرمانهػا مػػف رسػالة وقعودرػػا عػػف 
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دعوة ، وهاف اىنتىار فى ا خيرة للرسالة علػى النظػاـ وللػروح 
 على المادة وللمعنى على   الظارر . 

العػالـ  –ذلػؾ السػراد المنت ػر  –ومرة ثانية لما قهر التتار      
مف أقىا  إلى أقىػا  وخ ػدوا  ػوهة المسػلميف فلػـ  ااسامى

تقػػـ لهػػـ قائمػػة ولػػـ يقػػؼ فػػى وسههػػـ واقػػؼ وهػػاد المسػػلموف 
يىبحوف أثرًا بعد عيف واستولى اليػ س علػى قلػوبهـ حتػى هػاف 
مف ا مثاؿ السػائرة ق إذا قيػؿ لػؾ أف التتػار ُرزمػوا فػا تىػدؽ ق 

ا القػػارر رنػػاؾ فعلػػت الػػدعوة ااسػػامية فعلهػػا ونلػػذت فػػيهـ فػػيذ
ذا الَتتَػػر  ذا اللػػاتح ملتػػوح لػػديف الملتػػوحيف وا  يىػػبح مقهػػورًا وا 

ويىػػبحوف  يللظػػوف بهلمػػة ااسػػاـ ويػػدينوف برسػػالة محمػػد 
 أمة إسامية . 

 *ػاضطاضمػبأدرةػغظتظرػردلػاضطدضطغنػ:
وأف الرسالة ااسامية لت تى بالمعسزات اليـو وتقهر ا مػـ      
 الروحى ونلوذرا العسيب .  طوعًا ى هررًا بسلطانها -

إف آبائهـ أيهػا السػادة المسػلموف قػد انت ػروا فػى عواىػـ      
السارليػػة ا ولػػى ومراهزرػػا الهبػػرى يقولػػوف ق اهلل إبتعثنػػا لنخػػرج 
مػف  ػا  مػف عبػػادة العبػاد إلػى عبػػادة اهلل ، ومػف  ػيؽ الػػدنيا 
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إلػػى سػػعتها ، ومػػف سػػور ا ديػػاف إلػػى عػػدؿ ااسػػاـ ق وخلىػػوا 
الروميػػة مػػف عبػػادة المسػػيح والىػػليب وا حبػػار والرربػػاف ا مػػة 

والملػػػوؾ وخلىػػػوا ا مػػػة اللارسػػػية مػػػف عبػػػادة النػػػار وعبوديػػػة 
البيػػت الهيػػانى ، وا مػػة الطورانيػػة مػػف عبػػادة الػػذئب ا بػػيض 
وا مة الهندية مف عبادة البقػر إلػى عبػادة اهلل وحػد  وأخرسورػا 

 ديػاف إلػى عػدؿ فعًا مف  ػيؽ الػدنيا إلػى سػعتها ومػف سػور ا
ااسػاـ ، والعيػوف تنتظػر منػذ زمػاف رسػؿ المسػلميف ينت ػػروف 
فػػى عواىػػـ السارليػػة الثانيػػة يهتلػػوف اهلل إبتعثنػػا لنخػػرج العبػػاد 
مف عبادة المادة والبطف إلى عبادة اهلل وحػد  ومػف  ػيؽ عػالـ 
التنافس وا ثػرة وس ػع المػادة إلػى سػعة عػالـ القناعػة واايثػار 

لػػػػروح وطم نينػػػػة القلػػػػب ، ومػػػػف سػػػػور الػػػػنظـ والزرػػػػد ونعػػػػيـ ا
 السياسية واىستماعية إلى عدؿ ااساـ . 
 *ػاظحرافػاضطدضطغنػرنػاضطثلػاضصاطلػ:ػ

ومػػدنيتهـ  –أيهػػا السػػادة  –لقػػد انحرفػػت حيػػاة المسػػلميف      
عػػػف مرهزرػػػا ومثلهػػػا الهامػػػؿ ولػػػـ تػػػزؿ ال ػػػقة تطػػػوؿ بينهمػػػا 

ب  أىػلها     إى والخرؽ يتسع حتى أىبحت حياة مدنية ى ت 
بػػبعض  ػػعائر ااسػػاـ الظػػاررة فػػى بػػاد المسػػلميف ، وىػػعب 
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على المسلـ اليـو أف يتمثؿ تلؾ الحيػاة الما ػية فسػافروا معػى 
أيها السادة على ىلحات التاريي فػى المسػافة الزمنيػة وارسعػوا 
إلى عهد الرسالة المحمدية على ىاحبها الساـ والتحيػة وقلػوا 

ساعة ن ارد حياتها وتىوررا  بنػا   وؿ بنا فى مدينة الرس
 رذا العىر لعلهـ يدرهوف ما فاتهـ . 

رذ  رى المستعمرة ااسػامية ا ولػى ورػى مدينػة بمعػانى      
الهلمػة ليسػػت بزاويػة مػػف زوايػا ال ػػيوخ أو مدرسػة مػػف مػػدارس 
العلػػـ أو مسػػسد فحسػػب ولهنهػػا مدينػػة سامعػػة قػػد تمثلػػت فيهػػا 

معانيهػػػا ونواحيهػػػا ، فليهػػػا ا سػػػواؽ  الحيػػػاة اانسػػػانية بسميػػػع
وفيهػػػا المػػػزارع وفيهػػػا البسػػػاتيف وفيهػػػا ا سػػػر والبيػػػوت وفيهػػػا 
التاسر وفيها اللاح وفيها الماؾ وفيها مػف ي هػؿ بعػرؽ سبينػ  

 وهد يمين  . 
 *ػطاذاػصانػغغطلػاضصحابظػػإذاػأدغرػاضظؼارػ؟ػػ

 ورػػارو ذا قػػد أسػػلر النهػػار والنػػاس راسعػػوف مػػف المسػػسد     
النبػػوى فػػى سػػهينة ووقػػار ولهػػف فػػى خلػػة ون ػػاط ، ورنػػا دهػػاف 
يلتح فى السوؽ ، ورنالؾ سػهة تم ػى فػى الحقػؿ ورػذا بسػتاف 
مف نخيؿ يسقى وذلؾ أسير ي تمؿ فى حائط على أسػرة ي خػذرا 
فػػى المسػػا  قػػد انػػدفعوا إلػػى أ ػػمالهـ بمػػا سػػمعوا مػػف ف ػػيلة 
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اؿ ، قلػوا مػنهـ هسب الحاؿ وعوؿ العياؿ ولببوا مر اة اهلل بالم
بسنب وارقبورـ عف هثب تػرونهـ خلػاؼ ا يػدى فػى العمػؿ ذلػؿ 

، عامرى القلػوب بالحسػبة ، وطلػب ا سػر  اللساف بذهر اهلل 
يحتسبوف فى أ مالهـ مػاى يحتسػب المىػلى اليػـو فػى ىػات  

 مقبليف بقلوبهـ إلى اهلل وبقالبهـ إلى    ملهـ .
 *ػوطاذاػإذاػأذنػاضطؤذنػ؟

رو ذا قػد أذف المػؤذف فػيذا بهػـ ينل ػوف أيػديهـ ممػا ورا      
هػػانوا فيػػ  هػػ ف لػػـ يهػػف لهػػـ بػػ  عهػػد وه نمػػا ن ػػطوا مػػف عقػػاؿ 

ـْ ِتَسػػاَرٌة َوى َبْيػػٌع َعػػْف  وخػػؼ إلػػى المسػػسد  ِرَسػػاٌؿ ى ُتْلِهػػيِه
يتَػػاِ  الزبَهػػاِة َيَخػػاُفوَف َيْومػػًا َتَتَقلبػػُب  ػػاِة َواِ  َقػػاـِ الىب ِذْهػِر اللبػػِ  َواِ 

 .  ق  1يِ  اْلُقُلوُب َواْ َْبَىارُ فِ 
فػػيذا قػػد ق ػػوا ىػػاتهـ انت ػػروا فػػى ا رض يبتمػػوف مػػف      

ف ػػػؿ اهلل ويػػػذهروف اهلل وقػػػد مالػػػت ال ػػػمس إلػػػى المػػػروب ، 
فرسعوا إلى بيوتهـ وقابلوا أرلهـ وسلسػوا إلػيهـ يتحػدثوف معهػـ 
وياطلونهـ ويؤنسونهـ لما سمعوا بػا مس مػف ف ػائل  وثوابػ  

ذا بهػػـ قػػائموف أمػػاـ ربهػػـ فػػى ،  ونػػاموا بعػػد ىػػاة الع ػػا  وا 
ا سػػػحار لهػػػـ دوى هػػػدوى النحػػػؿ وفػػػى ىػػػدوررـ أزيػػػز هػػػ زيز 
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المرسؿ ، وينىرفوف بعد ىاة الىبح إلػى أ ػمالهـ فػى ن ػاط 
 السندى وقوت  ه ف لـ يتعبوا فى النهار ولـ يسهروا فى الليؿ . 

سعًا فهؿ رأيػتـ فيهػا أليست المدينة إذًا يا سادتى مسسدًا وا     
غير عبادة وديػف ؟ أو ليسػوا عػاهليف فػى رػذا المسػسد الواسػع 
طوؿ النهار وطوؿ الليؿ ؟ ورؿ دار الللؾ على زاوية أعمػر مػف 

وأهثػػر منهػػا  –إف هػػاف ىبػػد مػػف رػػذا المىػػطلح  –رػػذ  الزاويػػة 
 منقطعيف إلى اهلل .. ؟وو

 *ػطجاضسػاضذصرػوػاضطضمػػ:
الػذهر والعلػـ فػى المسػسد وقػد  ػمت وانظروا إلى مسالس      

ىػػنوفًا وأنواعػػًا مػػف النػػاس فهػػذا رػػو اللػػاح الػػذى رأينػػا  فػػى 
النهػػار علػػى حافػػة حقلػػ  ، ورػػذا رػػو ا سيػػر الػػذى رأينػػا  ينػػزع 
الدى  ويسقى النخيؿ فى بستاف يهودى ، رذا رو التاسر الػذى 
رأينا  فى سوؽ المدينة يبيػع ، ورػذا رػو الىػانع الػذى وسػدنا  

مًا بىػػػناعت  وليسػػػوا اآلف إى طلبػػػة علػػػـ ، وقػػػد رسػػػروا م ػػػت
وترهػوا أرلهػـ  –ورـ فى حاسة إليها بعد  مؿ النهار  –راحتهـ 

ورػػػػـ فػػػػى  حنػػػػيف إلػػػػيهـ ،  نهػػػػـ سػػػػمعوا أف المائهػػػػة ت ػػػػع 
، و نهػـ سػمعوا أف  ق1 أسنحتها لطالػب العػالـ ر ػا بمػا يىػنع 

                                                 
 باب العمم.  -رواه أبو داود والترمذى ، انظر رياض الصالحين  (1)
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طريقػًا إلػى  مف سػلؾ طريقػًا يلػتمس فيػ  علمػًا سػهؿ اهلل لػ  بػ 
و نهـ سمعوا ق ما استمع قـو فى بيت مػف بيػوت اهلل  ق1 السنة 

يتلػػػػوف هتػػػػاب اهلل ويتدارسػػػػون  بيػػػػنهـ       إى نزلػػػػت علػػػػيهـ 
السهينة وغ يتهـ الرحمة وحلتهـ المائهة وذهررـ اهلل فػي مػ  

وتػػرارـ سػػاهتيف هػػ ف علػػي رؤوسػػهـ الطيػػر خا ػػعيف  ق2 عنػػد  
ـْ َقاُلوا َمػاَذا َقػاَؿ  َحتبى ه ف الوحي ينزؿ  ِإَذا ُفزَِّع َعْف ُقُلوِبِه

ـْ َقػػػاُلوا اْلَحػػػؽب َوُرػػػَو اْلَعِلػػػي  اْلَهِبيػػػرُ  يتسػػػابؽ العلػػػـ  ق  3َرب ُهػػػ
والخ ػػوع فػػا يػػدرى أيهمػػا أسػػبؽ وتبتػػدر المعػػاني الػػى القلػػوب 

 والهلمات إلى ا ذاف فا يدرى أيها أسرع  . 
مػػف عرفتمػػو  فػػى النهػػار ومػػف تلقدونػػ  فػػى رػػذا المسػػسد م     

ف ن  قد اتلؽ مع سار  على التناوب فيح ر يوما ويميػب يومػا 
ورػذا دور سػار  ولهنػ  علػى اتىػاؿ بمػا يػدور فػى رػذا المسػػسد 

 مف حدث وخبر وحهـ وآي  بواسطة سار  .
 *ػحالػاضػراءػسؽػاضضغلػواضظؼارػ:ػ
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ليػؿ ورؤى  رـ القرا  وقد انقطعػوا إلػى العلػـ  فػيذا سػنهـ ال     
انطلقػػوا الػػى معلػػـ لهػػـ بالمدينػػة فيدرسػػوف الليػػؿ حتػػى يىػػبحوا 
فيذا أىبحوا فمف هانت ل  قػوة اسػتعذب مػف المػا  وأىػاب مػف 
الحطػػػػب ومػػػػف هانػػػػت عنػػػػد  سػػػػعة استمعػػػػوا فا ػػػػتروا ال ػػػػاة 

 . (1)وأىلحورا فيىبح ذلؾ معلقا بحسر رسوؿ اهلل 
 *ػاضططرسظػباضحاللػواضحرامػ:

حػػد فػػى المدينػػة إى ويعػػرؼ الحػػاؿ والحػػراـ ومػػا ومػػا مػػف أ     
يتعلؽ بحيات  وحرفت  وىناعت  و مل  مف ا حهاـ ويحلػظ مػف 
القرآف ما يقـو ب  فى ىلوات  ، ثػـ رػو مسػتمر فػى طلػب العلػـ 
يزداد هؿ يـو فقها فى ا حهاـ ورسوخا فػى الػديف وحرىػًا علػى 

العلػـ الػذى العمؿ و وقًا إلى اآلخرة ورغبة فى الثواب ورذا رػو 
يمتػػازوف بػػ  وعلمهػػـ بالل ػػائؿ أهثػػر مػػف علمهػػـ بالمسػػائؿ ، 
وب ىوؿ الديف أهثػر مػف علمهػـ بلروعػ  وبمحهماتػ  أهثػر منػ  
بمت ابهات  ، ق أبػر النػاس قلوبػًا وأعمقهػـ علمػًا وأقلهػـ تهللػا ق 

  . ق2 
 

 *ػاضتبضغغػ:
                                                 

 .  مسند ااماـ أحمدق 1 
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ذا تعلػػـ أحػػد مػػنهـ  ػػيئا مػػف الػػديف أسػػرع إلػػى إخوانػػ        وا 
ـ  نػػ  سػػمع ق أى فليبلػػ  ال ػػارد المائػػب  .. فػػرب مبلػػ  يعلمهػػ

وسمعوا نبيهـ يقوؿ ق إنما بعثت  معلمػا  ق1  أوعى مف سامع ..
وسمعو  يقوؿ ق ى حسد إى فػى اثنتػيف رسػؿ آتػا  اهلل مػاى  ق2 ق 

فسػػلطت  علػػى رلهتػػ  فػػى الحػػؽ ، ورسػػؿ آتػػا  اهلل الحهمػػة فهػػو 
ق إف اهلل ومائهتػػػ  وسػػػمعو  يقػػػوؿ  ق3 يق ػػػى بهػػػا ويعلمهػػػا ق 

وأرؿ السػماوات وا رض حتػى النملػة فػى سحررػا وحتػى الحػوت 
 . ق4 يىلوف على معلـ الناس الخير ق 

ورهذا انقسـ المسلموف فى المدينة بيف طالػب ومعلػـ فيمػا      
ما معلـ بؿ هؿ واحد منهـ طالػب ومعلػـ فػى وقػت واحػد  طالب وا 

 ي خذ مف مهاف ويدفع إلى مهاف .
 اضتضحغظػ..ػاإلغثارػ:ػػ*ػاضحبػ..

أفليسػػػػت المدينػػػػة إذًا مدرسػػػػة واسػػػػعة عػػػػامرة بالطلبػػػػة      
والمعلميف ورؿ عرؼ التاريي مدرسة أوسػع وأعمػر مػف رػذ  

                                                 

 متلؽ علي  .ق 1 
 .   1/86 -هتاب العلـ  -روا  الدارمى ، انظر م هاة المىابيح ق 2 
 باب ف ؿ العلـ .  -متلؽ علي  ، رياض الىالحيف ق 3 
 روا  الترمذى ، المرسع السابؽ . ق 4 
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المدرسػػة النبويػػة التػػى يػػتعلـ فيهػػا التػػاسر واللػػاح وا سيػػر 
والىػػػانع والمحتػػػرؼ والم ػػػموؿ وال ػػػاب النػػػارض وال ػػػيي 

اعررـ ، فػػا ذف تسػػمع اللػػانى ، يتعلمػػوف فيهػػا بسميػػع م ػػ
والعػػيف تبىػػر والقلػػب ي ػػعر ويتػػ ثر والعقػػؿ يلهػػر والسػػوارح 

تعمػػػػػػؿ ، ي ػػػػػػاردوف المعػػػػػػانى فػػػػػػى ىػػػػػػوررا وأمثالهػػػػػػا ،            
وى يقرؤونهػا بللظهػػا فقػػط ، فػػيذا عرفػػوا اايثػػار علػػى الػػنلس 

وقد  مثًا عرفو  فى  يافة أبى طلحة ل يوؼ رسوؿ اهلل 
وفػػى قىػػة السرحػػى الػػذى آثػػروا  بػػات رػػو وأطلالػػ  سياعػػًا ،

ذا عرفػوا  إخوانهـ على أنلسػهـ فػى المػا  فمػاتوا عطا ػًا ، وا 
لما رفعو  على  عرفو  فى قىة خبيب  حب رسوؿ اهلل 

الخ بة نادو  ينا دون  أتحب أف محمػدًا مهانػؾ ؟ قػاؿ    ى 
واهلل العظػػيـ مػػا أحػػب أف يلػػدينى ب ػػوهة ي ػػاهها فػػى قدمػػ  

وا مف معانى اايثار والحػب مػاى يعرفػ  فعرف ق1  ف حهوا من 
 أهبر لموى وأديب وعالـ علوـ النلس . 
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 *ػوضعػصلػذغئػسؽػطحضػػ:ػ

عرفوا أحهاـ اىستماع فى اىستماع وأحهاـ اىختاط فى      
اىخػػتاط وأحهػػاـ التسػػارة فػػى التسػػارة وأحهػػاـ المعا ػػرة فػػى 
 المعا ػػػػػرة ، فقػػػػػدروا أف يحػػػػػافظوا علػػػػػى ديػػػػػنهـ ونيػػػػػاتهـ
وخ ػػػوعهـ وذهػػػررـ فػػػى المسػػػامع والمسػػػالس وفػػػى ىػػػخب 
ا سػػواؽ وفتنػػة البيػػوت وفػػى مسػػامع ال ػػياطيف ومقاعػػدرـ ، 
فيذا خا وا فى لسة الحياة واندفع بهـ التيار لػـ يملبػوا علػى 
أمػػررـ ،  ػػ ف الػػذى يػػتعلـ السػػباحة فػػى بحػػر مػػتاطـ ونهػػر 
فيػػاض فهػػانوا فػػى المسػػسد إذا خرسػػوا مػػف المسػػسد ، وفػػى 

إذا انىػػرفوا مػػف الىػػاة ، بػػررة القلػػوب ، ىػػادقى  الىػػاة
الوعػػد ، سػػديدى القػػوؿ فػػى المسػػاسد وا سػػواؽ معػػًا ، وفػػى 
المعتهػػؼ والحػػانوت معػػًا ، وفػػى الح ػػر والسػػلر معػػًا ، ومػػع 

 الىديؽ والعدو معًا . 
 *ػطاذاػضوػظاديػطظاديػاضجؼادػ:

َقػاًى َوَساِرػُدوا اْنِلُروا ِخَلافػًا َوثِ  حتى إذا نادى منادى السهاد      
ـْ ِفػػي َسػػِبيِؿ اللبػػِ    ـْ َوَأْنُلِسػػُه   السنػػة ورتػػؼ رػػاتؼ  (1)ِبػػَ ْمَواِلُه
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ـْ َوَسنبػػٍة َعْرُ ػػػَها السبػػػَماَواُت  َوَسػػارُِعوا ِإَلػػػى َمْمِلػػَرٍة ِمػػػْف َربُِّهػػػ
دارت حماليؽ وسػورهـ ورقىػت   (1)َواَ ْرُض ُأِعدبْت ِلْلُمتبِقيفَ 

تحولػت المدينػة إلػى ثهنػة واسػعة فمػا رػى قلوبهـ فى ىػدوررـ 
بػػػالتى رأيتمورػػػا وأىػػػبح أرلهػػػا سنػػػودًا متطوعػػػة فمػػػارـ بالػػػذيف 
عرفتمػػورـ ، أقلػػؿ التػػاسر دهانػػ  ، وتػػرؾ اللػػاح سػػهن  ، ورمػػى 
الىانع آىت  وترؾ ا سير ر ا  دلػو  وخرسػوا فػى سػبيؿ اهلل ى 
يلووف على  ف هػ نهـ هػانوا مػف ذلػؾ علػى ميعػاد وفػى ديػاررـ 

 وأرلهـ على مسامحة ورخىة . 
 *ػغدغحونػسؽػاألرضػ:

وتػػػػرونهـ يتسولػػػػوف فػػػػى الػػػػباد ويسػػػػيحوف فػػػػى ا رض      
ويتمربػوف فػى ديػف اهلل هػ نهـ خلقػػوا علػى ظهػور الخيػؿ وولػػدوا 

 علػػػى متػػػوف اابػػػؿ يعػػػدوف غػػػدوة أو روحػػػة فػػػى سػػػبيؿ اهلل 
أف ػػػؿ مػػػف الػػػدنيا ومػػػا فيهػػػا فيىػػػلوف النهػػػار بالليػػػؿ وال ػػػتا  

يؼ حتى يحتاج إمامهـ إلى تحديد اغترابهـ ب ربعة  أ ػهر بالى

                                                 
 .  133اآلية  -سورة آل عمران  (1)
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ورـ أينما رحلوا ونزلوا مدارس سيارة ومساسد متنقلػة ورهػذا  ق1 
ن ػػروا الػػديف مػػف أقىػػى ا رض إلػػى أقىػػارا ومػػف  ػػرقها إلػػى 

 غربها . 
على ساهنها ألؼ ألؼ سػاـ فػى  رذ  مدينة رسوؿ اهلل      

يسػػػػب أف يهػػػػوف العػػػػالـ القػػػػرف الهسػػػػرى ا وؿ ، ورهػػػػذا هػػػػاف 

                                                 
إ ارة إلى الخبر الذى أخرس  عبد الرازؽ فى مىنل  عػف     ابػف سريػر قػاؿ    ق1 

بينمػػا رػػو يطػػوؼ سػػمع امػػرأة  –ر ػػى اهلل عنػػ   –أخبرنػػى مػػف  أىػػدؽ أف عمػػر 
 تقوؿ                                =

 = 
ؿ واسػػػػػود سانبػػػػػ       تطػػػػػاوؿ رػػػػػذا الليػػػػػ

 فلػػػػػػػػوى حػػػػػػػػذار اهلل ى ػػػػػػػػف مثلػػػػػػػػ  
 

وأرقنػػػػػػػػػػػػػى أف ى حبيػػػػػػػػػػػػػب أىعبػػػػػػػػػػػػػ         
 لزعػػػػػػزع مػػػػػػف رػػػػػػذا السػػػػػػرير سوانبػػػػػػ  

 

  مالػؾ ..؟ قالػت   أغربػت زوسػى منػذ أ ػهر وقػد  -ر ػى اهلل عنػ   –فقاؿ عمر 
ا تقت إلي  . قاؿ   أردت سو  . قالػت   معػاذ اهلل و قػاؿ   فػ ملهى عليػؾ نلسػؾ ، 

 –ر ػػى اهلل عنهػػا  –رػػو البريػػد إليػػ  . فبعػػث إليػػ  ، ثػػـ دخػػؿ علػػى حلىػػة  فينمػػا
فقاؿ   إنى سائلؾ عف  أمٍر  قد أرمنى ف فرسيػ  عنػى ، فػى هػـ ت ػتاؽ المػرأة إلػى 
زوسهػػػا ؟ فخل ػػػت رأسػػػها واسػػػتحيت . قػػػاؿ   فػػػينى اهلل ى يسػػػتحى مػػػف الحػػػؽ . 

ى ف ربعة أ هر . فهتػب عمػر  –ر ػى اهلل عنػ   – ف  ارت بيديها ثاثة أ هر ، وا 
 –أف ى تحبس السيوش فوؽ أربعة أ هر . هػذا فػى الهنػز   انظػر حيػاة الىػحابة 

ق .   1/459
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 فهمػا أف الرسػوؿ  –إذا هاف عالمًا إسػاميًا  –ااسامى هل  
إماـ المسػلميف بػ سمعهـ وا سػوة العامػة لسميػع المسػلميف فػى 
هػػؿ زمػػاف ومهػػاف هػػذلؾ مدينتػػ  إمػػاـ المػػدف ااسػػامية وا سػػوة 

قد انتهج منهسًا للحياة ورػذ   العامة فى هؿ زماف فيف النبى 
مثلػػت فػػى مدينتػػ  فػػى عهػػد  ويسػػب أف تتمثػػؿ فػػى الحيػػاة قػػد ت

 سميع البلداف ااسامية فى هؿ زماف . 
 *ػصغفػاضدبغلػإضؼػرودةػعذهػاضحغاةػ:

ولهف هيػؼ السػبيؿ إلػى ذلػؾ وقػد انحرفػت حيػاة المسػلميف      
عف مرهزرا وه نها رحى ى تزاؿ تدور ولهف ليس حػوؿ قطبهػا ، 

قيـ سػػػيررا وى ينػػػتج فتسػػػمع سعسعػػػة وى تػػػرى طحنػػػًا ، وى يسػػػت
عملهػػػا إى إذا عػػػادت إلػػػى قطبهػػػا ، وذلػػػؾ القطػػػب رػػػو هلمػػػة 
ال ػػهادة التػػى يػػديف بهػػا هػػؿ مسػػلـ فينبمػػى أف تتوغػػؿ أىػػولها 
وعروقها فى أعمػاؽ القلػب والػذرف وفػى أح ػا  الحيػاة وتتمػدد 
فروعها حتى تظؿ الحياة هلها فا تخرج ناحية مف نواحيهػا مػف 

عهػػػػد بهػػػػا والتلهػػػػر فػػػػى معانيهػػػػا سػػػػماوتها ، وذلػػػػؾ بتسديػػػػد ال
ومقت ػػياتها والت ػػبع بروحهػػا وتحقيػػؽ مطالبهػػا وأحهامهػػا فػػى 

 الحياة . 
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 *ػاضصضطظػوتعغغرػطظؼاجػاضحغاةػ:
والهلمة تقت ى بالطبع تمييرًا سورريًا فى مبدأ الحيػاة وفػى      

 منهاج الحياة ، ف ما فى مبدأ الحيػاة فهػو معنػى قولػ  تعػالى 
ْنػَس ِإىب ِلَيْعُبػُدوفِ َوَما َخَلْقػُت الْ  وأمػا التمييػر فػى   (1)ِسػفب َواْ ِ

منهػػاج الحيػػاة فهػػو نقلهػػا مػػف حيػػاة المػػادة إلػػى حيػػاة اايمػػاف 
واىحتساب أو بللظ آخر نقلهػا مػف الحيػاة الب ػرية العامػة إلػى 

 الحياة النبوية الخاىة . 
ػ*ػوطاػاضذيػغداردػرضؽػاضتعغغرػ؟

ػاضصالةػ:ػػ-ػػ
اعد فػػػى رػػػذا التمييػػػر ويمهػػػد لػػػ  السػػػبيؿ رػػػو والػػػذى يسػػػ     

الىػػػاة التػػػى رػػػى الىػػػورة المهبػػػرة للهلمػػػة والىػػػورة المىػػػمرة 
فهػى تلىػيؿ  للحياة ااسامية ، حياة الخ وع واىنقيػاد هلل 

يسػػاز الحيػػاة ، وه نهػػا سسػػر منىػػوب بػػيف اىعتقػػاد  الهلمػػة وا 
والحيػػػاة بػػػيف القلػػػب والسسػػػـ ، ى يىػػػؿ بميررػػػا اانسػػػاف مػػػف 

 قيدة إلى العمؿ . الع
ػاضطضمػ:ػػ-ػػ

                                                 
 .  56اآلية  –سورة الذاريات  (1)
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والذى يساعد فى تميير منهػاج الحيػاة وأسػاليبها وو ػعها      
وينتقػػػؿ بنػػػا مػػػف الحيػػػاة الماديػػػة المح ػػػة إلػػػى حيػػػاة اايمػػػاف 
واىحتسػػاب ويحػػرض عليػػ  رػػو العلػػـ الػػذى يعػػرؼ بػػ  اانسػػاف 
الثواب والعقاب وف ائؿ ا عماؿ وىلة السنػة     ومػا أعػد اهلل 

فيها مف نعيـ ، وأخبار الىحابة وسلؼ رذ  ا مػة التػى  رلها 
تبعػػػث فػػػى اانسػػػاف عاطلػػػة العمػػػؿ وتػػػنلي فيػػػ  روح الن ػػػاط ، 
وتهػػػيج فيػػػ  الحنػػػيف إلػػػى السنػػػة وذلػػػؾ رػػػو الػػػروح الػػػذى أتػػػى 
بخػوارؽ ومعسػػزات فػى التػػاريي الب ػرى وخليػػؽ بػ ف يعيػػدرا فػػى 

 رذا الزماف . 
ػاضذصرػ:ػػ-ػػ

علػى رػذا المنهػاج ويػذلؿ الىػعاب  والذى يبعث اىسػتقامة     
ورػػػو عبػػػارة عػػػف طػػػرد المللػػػة ومػػػف طرقػػػ   رػػػو ذهػػػر اهلل 

، فالمحافظػة عليهػا  التسبيحات وا ذهار الم ثورة عػف النبػى 
 بييماف واحتساب تطرد المللة وتنير القلب وتمذى الروح . 
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ػاضدروةػواضتبضغغػ:ػػ-ػػ
لتعديػة ومػف الحيػاة ثـ اىنتقاؿ مف حياة اللزـو إلػى حيػاة ا     

الدينيػػة اللرديػػة إلػػى حيػػػاة الػػدعوة والرسػػالة اىستماعيػػة ورػػػى 
وتمػريف الميزة التى تمتاز بها رذ  ا مة بيف ا مـ هما قػدمنا ، 

الػػديف عمليػػا فػػي ميػػاديف السهػػؿ والمللػػة ومستمعػػات ال ػػالة 
بالتواىػػي بػػالحؽ والػػدعوة إلػػي الػػديف ولػػيهف ذلػػؾ مػػع مراعػػاة 

دينية ومع محافظة  ػديدة علػى احتػراـ  ػخص دقيقة ل داب ال
المسػػػلـ مهمػػػا هػػػاف سػػػارا وبعيػػػدا عػػػف الػػػديف وتقػػػدير إيمانػػػ  
المسػػتور فػػي حسػػب السهػػؿ والمللػػة ومعرفػػة حقػػ  وف ػػلة وأى 
تنقلػػب رػػذ  الحرهػػة فتنػػة ورػػذا ااىػػاح هلاحػػا ويهػػوف  ػػرر  
أهبر مف نلع  وه نى رنا بقائػؿ يقػوؿ الهػاـ هلػ  حسػف معقػوؿ 

فيػػػ  اثنػػػاف ولهػػػف مػػػا رػػػو الطريػػػؽ ..؟ قػػػد سربنػػػا  ى يختلػػػؼ
ااىاح الدينى مرارًا فلـ نللػح ، ن ػرنا فػى ذلػؾ الهتػب ووزعنػا 
المطبوعػػػػات ، أسسػػػػنا  سػػػػؿ ذلػػػػؾ سمعيػػػػات وألقينػػػػا فػػػػى رػػػػذا 
المو وع محا رات ، فهاف هؿ ذلػؾ ىػيحة فػى واٍد ونلخػة فػى 
رمػػاد ،  ف المسػػلميف غائىػػوف فػػى لسػػة الحيػػاة إلػػى آذانهػػـ ، 
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وماداموا م سوريف   مالهـ ومحيطهـ فينؾ ت رب فػى الحديػد 
 البارد . 

ػاضخروجػسؽػدبغلػاضضػػ:ػػ-ػػ
أقوؿ نعـ ى يمهف التميير فى حياتهـ إى إذا أخرسنارـ مػف      

رذ  اللسة لوقت قليؿ وخلىػنارـ مػف سػلطاف ا  ػماؿ وسػيطرة 
رسعػػوا المحػيط وتمهنػت فػيهـ التعػاليـ الدينيػة ، ثػـ ى بػ س أف ي

إلى لسة الحياة ويعودوا إلى أ مالهـ فينهـ يؤمف عليهـ المػرؽ 
  . 
ػطثالػرطضغالػضطودةػاضحغاةػبطدػذعابؼاػ:ػػ-ػػ

وأنا أ رب لهـ أيهػا السػادة لػذلؾ مػثًا عمليػًا ، رقعػة ذات      
مسػػػاحة واسػػػعة فػػػى سنػػػوب درلػػػى تقطنهػػػا أربعػػػة مايػػػيف مػػػف 

اف إسػػػامهـ المسػػػلميف وقػػػد أسػػػلموا فػػػى زمػػػف قػػػديـ ولهػػػف هػػػ
سػطحيًا فلػـ يتػػ ثروا بااسػاـ هثيػػرًا ولػـ تنقطػػع ىػلتهـ بحيػػاتهـ 
السارليػػػة ا ولػػػى وبقيػػػت فػػػيهـ أو تسػػػربت فػػػيهـ مػػػف سيػػػرانهـ 
الهلار  عائر السارلية ، أسما  غير إسامية ، أعماؿ وثنيػة ، 
أخػػاؽ رمسيػػة ، وعػػادات وتقاليػػد رندهيػػة ، يطػػوؼ هثيػػر مػػنهـ 

قػػػػرابيف ويقدسػػػػوف روث البقػػػػر حػػػػوؿ الىػػػػنـ ويقربػػػػوف لػػػػ  ال
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ويخ وف آلهة القبائؿ ويحتللوف ب عياد الم ػرهيف ، وقػد نسػى 
هثيػػر مػػنهـ هلمػػة ااسػػاـ وطػػاؿ عهػػدرـ بالىػػاة حتػػى نسػػوا 
 هلها  فيذا رأوا أحػدًا يىػلى هػادوا يهونػوف عليػ  لبػدا ويرمونػ  
بػػالسنوف أو الخبػػؿ ، والمسػػاسد فػػى أر ػػهـ نػػادرة سػػدًا ، وأمػػا 

 ى فقد هاف فى رذ  القطعة هالهبريت   ا حمر . العلـ الدين
وقػػد أىػػبحوا ببعػػدرـ عػػف الػػديف وتعاليمػػ  واىنحطػػاط فػػى      

الخلػػؽ واامعػػاف فػػى السهالػػة وا ميػػة مػػثًا فػػى ا دب الهنػػدى 
لسػػو  ا خػػاؽ ورمػػزًا للىوىػػية وااغػػارة وقػػد أتعبػػوا حهومػػة 

فػػى  درلػػى فػػى عهػػد دولػػة المماليػػؾ حتػػى ألسئورػػا إلػػى غػػزورـ
بادرػػػـ وهػػػبح سمػػػاحهـ وقطعػػػت لػػػذلؾ بعوثػػػًا ، وأخيػػػرًا أرسػػػلت  
سي ػػًا هثيلػػًا أوغػػؿ فػػى بادرػػـ وخ ػػد  ػػوهتهـ فاسػػتراح أرػػؿ 
درلى مف غػارتهـ إى أنهػـ لػـ يترهػوا اللىوىػية وقتػؿ النلػوس 

 وسرقة السائمة .  
بقيػػػت رػػػذ  الرقعػػػة الواسػػػعة مػػػف أرض الهنػػػد ورػػػى مػػػف      

ز الثقػػافى علػػى طػػرؼ التمػػاـ وبقيػػت العاىػػمة ااسػػامية والمرهػػ
رذ  ا مػة الموروبػة النسيبػة القويػة مهسػورة قرونػًا طػواًى    ى 
ترغػػػب حهومػػػة فػػػى تعليمهػػػا وتثقيلهػػػا وى يعتنػػػى مىػػػلح دينػػػى 
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بتقػػويـ عػػػوسهـ حتػػػى هػػػاف العقػػد الثػػػانى مػػػف القػػػرف الع ػػػريف 
المسػػيحى فا ػػرأب اىرتػػداد فػػى ا مػػـ التػػى انتقلػػت مػػف الوثنيػػة   

ااسػػاـ قبػػؿ قػػػروف وخ ػػى أرػػػؿ النظػػر علػػػى أرػػؿ ميػػػوات إى 
 اىرتداد أي ًا . 

ػ*ػػاضذغخػأضغاسػوسصرةػسؽػاإلصالحػ:
لإلسػاـ رسػاًى مػف عبػادة المخلىػيف  رنالؾ قػيض اهلل      

والعلما  العامليف ورو موىنا محمد إلياس الهانػدرلوى الػدرلوى 
ف رػػػػ ق فطػػػاؼ فػػػى رػػػذ  القطعػػػة مػػػ1363 –رػػػػ 1353   ق1 

أقىػػػيها إلػػػى أقىػػػيها وأوغػػػؿ فػػػى أوديتهػػػا وسػػػهولها وسبالهػػػا 
وتحمؿ فى ذلػؾ م ػاؽ السػلر والسػوع والسػهر وتعػرض للخطػر 
إيمانًا واحتسابًا وسهادًا فى سبيؿ الديف و ارد مػا عليػ  النػاس 
مف سهالة وغللة عف الديف فلـ ير بدًا مف ن ر الديف فػى رػذ  

 لذلؾ . ا مة ا مية وت سيس المدارس والمهاتب 
ػ*ػػتأدغسػاضطدارسػواضصتاتغبػ:

                                                 

ال يي إلياس   محيي التبلي  والدعوة فى بعوث سماعية بالهند وينتهػى نسػب   
 إلى أسرة سيدنا أبوبهر الىديؽ ر ى اهلل عن  . 
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حػػػث ال ػػػيي أرػػػؿ الػػػباد علػػػى ت سػػػيس المػػػدارس الدينيػػػة      
وهانػػت لػػ  معهػػـ أواىػػر دينيػػة قديمػػة  ف هثيػػرًا مػػنهـ هػػانوا قػػد 

رػػػ ق وهثيػػر  1315أبػػا  ال ػػيي محمػػد إسػػماعيؿ    ق1 بػػايعوا 
رػػػ ق وهثيػػر 1336مػػنهـ قػػد قػػر وا علػػى أخيػػ  ال ػػيي محمػػد   

قبػػاًى مػنهـ بػا يعو  ، وألػػح علػيهـ فػػى ذلػؾ فلػػـ يػر فػػيهـ رغبػة وا 
علي  ورأى منهـ إحسامًا وفرارًا ،ولـ يزؿ يلتؿ فى غػاربهـ حتػى 
تمهػف مػػف ت سػيس عػػدة مهاتػػب بعػد سهػػد طويػؿ وسػػؤاؿ ملػػح ، 

 وتولى نلقاتها وتهاليلها . 
ت سسػػت المهاتػػػب وسػػرت مسريهػػػا الطبيعػػى ولهػػػف ت سػػػؼ      

أرػػؿ ميػػوات ى يتعػػاونوف علػػى ذلػػؾ ،   ال ػػيي سػػدًا لمػػا رأى أف
وحتػػى النػػاس ى يسػػمحوف  وىدرػػـ بػػالتعلـ فيهػػا ويعػػدوف ذلػػؾ 
 ياعًا للعمر ،  نهـ ى يعرفػوف قيمػة العلػـ والػديف         وى 

                                                 
يبايع أىػحاب  فػى الحػرب علػى أى يلػروا وربمػا بػايعهـ  النبى  هاف ق1 

على الموت وبايعهـ على السهػاد همػا بػايعهـ علػى ااسػاـ وبػايعهـ علػى 
الهسرة قبؿ اللػتح وبػايعهـ علػى التوحيػد والتػزاـ طاعػة اهلل ورسػول  وبػايع 

 ق  112/  2 -نلرًا مف أىحاب  أى يس لوا الناس  يئًا   زاد المعاد 
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يعدونهما حاسة مف حاسػاتهـ ، ف ىػبحت المػدارس الدينيػة فػى 
لػباد بادرـ هالقنىلية ا سنبية فى باد ى دخؿ لها فػى حيػاة ا

نما تلس  إليها فى بعض ا حواؿ .   وى رغبة ل مة فى  ئونها وا 
ورأى أف رػػذ  المػػدارس هسزيػػرة فػػى بحػػر الظلمػػات يحػػيط      

بها الما  مف أربعة سوانب ، فالذيف يتعلموف فيهػا           ى 
ذا خرسػػوا منهػػا  يخرسػػوف مػػف سػػلطاف البيئػػة ونلػػوذ المستمػػع وا 

ى ثائرة علػى الػديف أ ػاعوا علمهػـ ودخلوا فى معترؾ الحياة ور
و اعت فػيهـ تلػؾ السهػود التػى ىػرفت فػى تعلػيمهـ وتػربيتهـ 
الدينيػػة و ػػاعت فػػيهـ تلػػؾ ا مػػواؿ التػػى أنلقػػت علػػيهـ طػػوؿ 

 المدة . 
فعػػػرؼ بعػػػد رػػػذا اىختبػػػار أف السهػػػود التعليميػػػة ى تثمػػػر         

دارس وى تنػػتج مػػاداـ المحػػيط ثػػائرًا عليهػػا مزاحمػػًا لهػػا وأف المػػ
والمهاتػػػب وااىػػػاح ى يػػػؤثر إذا لػػػـ تهػػػف ل مػػػة رغبػػػة عامػػػة 
والتماس للديف و عور بنقىها الػدينى وأف المتخػرسيف منهػا ى 
يؤثروف فى الحياة وى يقدروف أف يحافظوا علػى ديػنهـ وخلقهػـ 
 ماداموا فى ا مة وفى أسررـ ومستمعهـ ها سانب والمربا  . 
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لعلـ فػى المػدارس رػـ عػدد قليػؿ ثـ رأى أف الذيف يتلقوف ا     
سدًا يعػدوف على ا ىابع وأف رذا العدد القليؿ ى يقتنػع بػ  فػى 

 إىاح أمة . 
ػ*ػػاضغرقػبغنػاضططضطغنػواضطردضغنػ:

وا مػة علػى  –وأف رذ  المدارس إنما تنقؿ العلـ إلى أفػراد      
ولهف تحتاج إلى م روع ينقؿ ا مػة ف ػًا عػف ا فػراد  –حالها 
الديف والعلـ ، وذلؾ رو اللػرؽ بػيف المعلمػيف والمرسػليف ، إلى 

فػػيف المعلمػػيف إنمػػا ينقلػػوف العلػػـ إلػػى ا فػػراد وا نبيػػا  ينقلػػوف 
ا مـ إلػى غايػات العلػـ ولبابػ  ، وأف الم ػاريع التعليميػة تقسػـ 
العلـ بيف ا مة قسمة  يزى ، فتستمػع هميػات هبيػرة مػف العلػـ 

هػػالهمج الرعػػا  فلػػو قسػػـ رػػذا عنػػد أفػػراد ويبقػػى سػػائر النػػاس 
نهػػا هالربػػا يىػػبح بػػ  أفػػراد مػػف  العلػػـ علػػى  ا مػػة لوسػػعهـ ، وا 
 الناس أىحاب ثروات هبيرة وسائر الناس ى يسدوف هلافًا . 

ثـ رأى أف الذيف قد خرسوا مف سف الدراسة والتعليـ وتقػدـ      
بهػػـ العمػػر ى ينتلعػػوف بهػػذ  المػػدارس وى يلسػػح وقػػتهـ للػػتعلـ 

، فابد إذًا مف دعوة عامة إلى تعليـ الػديف بطريقػة وسيػزة  فيها
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سػهلة طبيعيػة ى ت ػؽ علػيهـ وى تطػوؿ وت ػمؿ سميػع طبقػػات 
 ا مة . 
ولهف هيػؼ السػبيؿ إلػى ذلػؾ وقػد اسػتولت الحيػاة الدنيويػة      

وتهاليلهػػػا علػػػى ابػػػف القػػػرف الع ػػػريف أخػػػذت بمسػػػامع القلػػػوب 
قػػداـ ف ىػػبح اانسػػاف وأسػػرت الػػروح وغلػػت ا يػػدى وىػػلدت ا 

فى القرية والمدينة رريف بطن  ، أسػير  ػمل  ، سلػيس بيتػ  أو 
حانوتػػ  أو وظيلتػػ  وماتػػت فػػى النػػاس العاطلػػة الدينيػػة ور ػػوا 

 بالحياة الدنيا واطم نوا بها . 
ػ*ػػسرادظػإغطاظغظػ:

ارتػػدى ال ػػيي بلراسػػت  اايمانيػػة ونظػػر  الثاقػػب وبمسارػػدة      
ـْ   هلل فى سبيؿ الديف لقوؿ ا َوالبِذيَف َساَرُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينبُه

وبدراست  العميقة النػادرة  ىػوؿ الػديف إلػى مرهػز   (1)ُسُبَلَنا 
العلػػػة فػػػى سسػػػـ رػػػذ  الحيػػػاة ورػػػو اىسػػػتمنا  فػػػى أمػػػر الػػػديف 
وااخػاد إلػى الحيػاة ف ػرب علػػى الػوتر الحسػاس ودعػا النػػاس 

                                                 
 .   66اآلية  -سورة العنكبوت  (1)
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ة آخػرًا إلػى تلريػ  أوقػاتهـ أوًى وفى المػدف الهنديػ ق1 فى ميوات 
أربعػيف يومػػًا أو أربعػػة أ ػػهر مػػثًا ، للػػديف وانقطػػاع إلػػى تعلمػػ  
لمدة قىػيرة فهانػت دعػوة غريبػة طارئػ  ولهػف ال ػيي لػـ يل ػؿ 
ولـ ييئس واستمر فى دعوتػ  ودعائػ  حتػى لبػى النػاس دعوتػ  
وخرسػػت عىػػائب إلػػى مراهػػز العلػػـ والػػديف وعليهػػا أميػػر مػػنهـ 

علمهػـ مبػػادئ الػديف وأحهامػػ  والقػرآف وقىػػص يرأسػهـ ومعلػػـ ي
الىػػػحابة وأخبػػػار سهػػػادرـ وسهػػػدرـ فػػػى سػػػبيؿ الػػػديف وحػػػبهـ 

، واستهانتهـ بهذ  الحيػاة وحنيػنهـ ل خػرة وتػوقهـ  للرسوؿ 
يثاررـ علػى الػنلس وزرػدرـ فػى الػدنيا ومسػارعتهـ  إلى السنة وا 
فػى سػػبيؿ الخيػر وخ ػػيتهـ هلل تعػالى إلػػى غيػر ذلػػؾ ممػا يحػػرؾ 

اهف مف قلوبهـ وينيػر الهػامف مػف عػواطلهـ ويػذرؼ السامػد الس
 مف عيونهـ وي عؿ فيهـ الحياة ااسامية . 

ثػػػـ يخرسػػػوف فػػػى أوقػػػات مناسػػػبة فيطوفػػػوف فػػػى القػػػرى      
ويمروف على البيوت ويحادثوف النػاس فػى أمهنػتهـ ويم ػونهـ 

                                                 
رى منطقة رندية ورى أوؿ منطقة تـ فيها إحيا  الدعوة . ق1 
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فػػى أنػػديتهـ فيسلسػػوف إلػػيهـ ويحر ػػونهـ علػػى ااقبػػاؿ علػػى 
نهـ المرض الػذى خلقػوا  سلػ  والمايػة التػى بعثػوا الديف ويلهمو 

لهػػا ، وأنهػػـ لػػـ يخلقػػوا عبثػػًا ولػػـ يترهػػوا سػػدى ويرربػػونهـ مػػف 
النار وي وقونهـ إلى السنة ويرغبونهـ فى تعلػـ الػديف والمبػادرة 
إلػػى ذلػػؾ ويخوفػػونهـ مػػف التسػػويؼ والمماطلػػة ويػػدعونهـ إلػػى 

ؿ ذلػؾ هلػ  فػى مرهزرـ الذى قػد أقػاموا فيػ  ليهلمػورـ فػى تلىػي
لطؼ ورفؽ وليف واحتراـ ايماف المخاطب وتقػدير اسػام  فػى 
غيػػػػر ازدرا  وى فظاظػػػػة ورػػػػـ يم ػػػػوف الطػػػػرؼ عػػػػف الحػػػػراـ 

 ويلهسوف بالذهر أثنا    الهاـ . 
ورهذا يق وف أوقاتهـ فى طلب العلػـ والػديف وفػى العبػادة      

ا فػى والسهد للػديف وفػى اىخػتاط بسمػارير ا مػة واىتىػاؿ بهػ
سبيؿ الػديف تحػت نظػاـ محهػـ مػتقف ى يتسػرب فيػ  اللسػاد وى 
تتطػػػرؽ إليػػػ  اللػػػتف ،  ف حػػػوؿ العػػػامليف والمتطػػػوعيف حىػػػنًا 
حىينًا مف الذهر والػدعا  وحارسػًا مػف إهػراـ المسػلميف والتػذلؿ 

 لهـ هافة والتسنب عف هؿ ماى يعنيهـ فى الديف والدنيا . 
ػ*ػػاضظتغجظػواضثطرةػ:ػ

ػظغعػطضطوسػػشدػتجضؼػسؼػظاحغتغنػ:ػػوصانػضذضك
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  أف المتطػػػػوعيف الػػػػذيف ق ػػػػوا قسػػػػطًا ىػػػػالحًا مػػػػف    ا ولػػػػى
أوقػػػاتهـ تميػػػروا فػػػى أنلسػػػهـ ، عرفػػػوا مبػػػادئ الػػػديف وأحهامػػػ  
ا وليػػة واسػػتيقظت فػػيهـ العاطلػػة الدينيػػة وربػػت علػػيهـ نلحػػة 

 مف نلحات الحياة ااسامية . 
ات النه ة الدينية فى وقد رأينا طائع رذ  الحياة وآي     

ميوات فرأينا تميرًا م اردًا فى المعتقد وا عماؿ وا خاؽ ، 
رأينا مدارس ت يد ومساسد تبنى وتعمر وسنايات تقؿ وتندر ، 
وفتنًا ت محؿ ، وبدعًا تموت ، وتقاليد سارلية ترتلع ، 
ودعوات دينية وتعليمية تثمر وتزدرر ، ونلوسًا سامحة تليف 

ترؽ وعيونًا تذرؼ ، ورممًا تعلوا فى سبيؿ الديف وقلوبًا سانية 
ساًى  رؿ العلـ والديف وخ وعًا للحؽ مما لو سارد  وا 
اانساف الواحد منها باىستقاؿ ىستمرؽ وقتًا طويًا وسهدًا 

 هبيرًا . 
ورأينػػا هػػذلؾ فػػى أوسػػاط المتىػػليف بهػػذ  الػػدعوة والحرهػػة      

والطبقػػػػػة المثقلػػػػػة والمتطػػػػػوعيف لهػػػػػا مػػػػػف النا ػػػػػئة السديػػػػػدة 
والمػػوظليف والتسػػار آثػػار اىنقػػاب الػػدينى ، رأينػػا وح ػػة عػػف 
الػػديف تػػزوؿ وتتبػػدؿ بػػا نس ، وتنػػافرًا بػػيف طبقتػػى المتػػػدينيف 
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يرتلػػػع  –همػػػا يسػػػموف أنلسػػػهـ  –والمتمػػػدينيف أو المتنػػػوريف 
سػػػػاًى ل ػػػػعائر ااسػػػػاـ وتعظيمهػػػػا يحػػػػؿ محػػػػؿ اىسػػػػتهزا   وا 

علػـ الػديف ومعرفػة أحهامػ  ت ػتد والسخرية منها ، ورغبػة فػى ت
وتلػػػح إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ ممػػػا يمتػػػازوف بػػػ  عػػػف أقػػػرانهـ وأتػػػرابهـ 

 وزمائهـ . 
أف السمػػارير مػػف المسػػلميف لػػـ يزالػػوا يبتعػػدوف عػػف  الثانيػػة  

الػػديف بالتػػدريج حتػػى أىػػبحوا فػػى واد والػػديف فػػى واٍد وت ػػاغؿ 
 عنهـ العلما  وأىحاب ااىػاح والتعلػيـ حتػى انلىػلوا عػنهـ
فػػى هػػؿ  ػػف وأىػػبح رػػؤى  أمػػة وأولئػػؾ أمػػة ، تختلػػؼ ا ولػػى 
عػػػف الثانيػػػة فػػػى العػػػادات واللبػػػاس ومظػػػارر الحيػػػاة واللمػػػات 
واللهسػػات ، وأىػػبح رػػؤى  العامػػة بسهلهػػـ فريسػػة لهػػؿ ىػػائد 
وأتباع هؿ ناعؽ تنه هـ سباع المادية وتميػر علػيهـ لىػوص 

اررا الػػديف ، وأخيػػرًا ف ػػت فػػيهـ دعػػوة ال ػػيوعية ووسػػدت أنىػػ
فى عامة المسلميف مرتعًا خىبًا ، ولهنا نتوقع أف رذ  الػدعوة 
الدينيػػػة والحرهػػػة الىػػػحيحة واىتىػػػاؿ بالسمػػػارير والطبقػػػات 
المنحطػة فػى العلػػـ والػديف والمعػػاش مبا ػرة وبػػذؿ النىػح لهػػا 
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ويهػػوف سػػدًا منيعػػًا فػػى وسػػ   يىػػد رػػذا التيػػار إف  ػػا  اهلل 
 الحرهات الادينية . 

ذلؾ أن  ى يزدرر م ػروع إىػاحى أو تهميلػى  إى عرفنا ه     
بالػػدعوة الدينيػػة ا ولػػى عػػف طريػػؽ التحػػريض والدعايػػة    ى 
على طريؽ النظاـ والسياسػة فػى البدايػة ، فالحيػاة المدنيػة فػى 
ااساـ مبنية دائمًا على أسػاس الحيػاة المهيػة ، وهػؿ مؤسسػة 

وى تسػبقها ى تقػـو علػى أسػاس الػدعوة والتحػريض الػدينى     
سهود فى تمهيد ا رض ، إلى انهيار فػى العاسػؿ   أو اآلسػؿ ، 
اقتنعنػػػا بهػػػذ  المبػػػادئ وسربنارػػػا فػػػى بػػػاد بعيػػػدة عػػػف مرهػػػز 
ااسػػػاـ ، فػػػى أرض وعػػػرة قػػػد أرملػػػت منػػػذ زمػػػف طويػػػؿ فرأينػػػا 

 المراس يثمر والسهد القليؿ ي تى بحاىؿ هبير . 
 
 

ػ*ػػوختاطاػ:
نهـ فليتلقورػا اليػػـو مػف إخػػوانهـ ورػا نحػف وقػػد تلقينارػا مػػ     

ويقولػػوا ق ب ػػاعتنا أوى  نتحػػؼ إخواننػػػا المسػػلميف فػػى الػػػباد 
ااسػػػامية عامػػػة وفػػػى ا قطػػػار العربيػػػة خاىػػػة بهػػػذ  الػػػدعوة 
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ويسربورػػا فػػى تػػربتهـ الذهيػػة  ق1 الدينيػػة ومبادئهػػا ردت إلينػػا ق 
النديػة وفػى أممهػـ النسيبػػة الذهيػة بسهػودرـ المتواىػلة القويػػة 

ي ػػاردوا سػػنة اهلل ا بديػػة فػػى نىػػر ا مػػة المحمديػػة وخػػوارؽ و 
 .  ق2 الدعوة ااسامية 

 

 
 
 

 

 

 الفهـــــــرس

 رقمها الىلحػػػػة

                                                 
أى أن العرب هم الذين حمموا بضاعة اإلسالم إلى العجم ثم هااهم  (1)

 العجم المهتمون بالرسالة يردون الجميل إلى أحفاد العرب . 
اجتماعاات التبمياو والادعوة ،  محاضرة ألقاها الشاي  أباو الحسان النادوى حاى إحادى (2)

 ها  .1366عام 
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 3 المقدمة 

 5 الدعوة مف البداية إلى النهاية 

 5 حاؿ العالـ قبؿ ظهور ا مة المحمدية 

 6 ظهور ا مة المحمدية 

 6 رؿ بعثت ا مة للزراعة ؟

 7 بعثت ا مة للتسارة ؟ ورؿ

 7 ورؿ بعثت ا مة للىناعة ؟

 7 ورؿ بعثت ا مة لتن ـ إلى الحهومات 

 5 ورؿ بعثت للتوسع في ال هوات والملذات ؟ 

 8 ورؿ تريد ملها ؟ 

 15 بعثت لمرض ساـ سدا 

 11 في أي مهاف ظهرت رذ  ا مة ؟

 11 مسابهة قريش لها . 

 13  غزوة بدر وبياف مهمة ا مة

 14  رط بقا  ا مة ؟

ربعػػي بػػف عػػامر ر ػػي اهلل عنػػ  يبػػيف لرسػػتـ مقىػػد 
 بعثة ا مة 

15 

 16 عتاب اهلل لمف تله  عف المهمة 
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 19 حاؿ ا مة اليوـ 

 19 حسة ظاررة علي المسلميف 

 25 لماذا هتب اهلل لنا الخلود والظهور ؟ 

 21 تخلؼ ا مة عف ا مـ المعاىرة

 22 لمادة ؟ما الذي يقهر ا

 23 العالـ ب سر  ينتظر رسؿ المسلميف 

 24 انحراؼ المسلميف عف المثؿ الهامؿ 

 25 ماذا هاف يلعؿ الىاحبة إذا أسلر النهار ؟  

 26 ماذا إذا أذف المؤذف ؟ 

 27 مسالس الذهر والعلـ 

 29 حاؿ القرا  

 29 معرفة الحاؿ والحراـ 

 35 التبلي  

 35 اايثار  الحب .. الت حية ..

 32 و ع هؿ  ي  في محل  

 32 ماذا لو نادي مناد للسهاد ؟

 33 يسيحوف في ا رض 

 35 هيؼ السبيؿ إلى عودة رذ  الحياة 
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 36 الهلمة وتميير منهاج الحياة 

 36 وما الذي يساعد علي التميير ؟ 

 36 الىاة  -

 36 العلـ  -

 37 الذهر  -

 38 الدعوة والتبلي   -

 39 الخروج في سبيؿ اهلل  -

 39 مثا عمليا لعودة الحياة بعد ذرابها  -

 41 ال يي ألياس وفهرة في ااىاح 

 42 ت سيس المدارس والهتاتيب 

 44 اللرؽ بيف المعلميف والمرسليف 

 45 فراسة إيمانية 

 48 النتيسة و الثمرة 

 51 وختاما 

 52 اللهرس 

 


