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نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم وبعد:

عىل أن منَّ اهللا تعاىل ،نحمد اهللا سبحانه ! إخواين وأحبايب يف اهللا
الشيخ عبد من كالم دعويةالالنصيحةعلينا ووفقنا ألن ننقل لكم هذه 

، فهي كلامت تكتب بامء العيون ، وكيف ال ؟. وقد صدرت من الوهاب
، وخلدمة خلق اهللا تعاىل.خلدمة هذا الدين العظيموقف نفسهرجل أ

فهي خالصة تضحيات سنني يف إقامة األمة عىل جهد احلبيب حممد صىل 
اهللا عليه وسلم.

مع اإلخالص يف هذا اجلهد املبارك، فاهللا فمع طول الوقت والتضحية 
العبد باحلكمة والفهم.َق طِ نْ تبارك وتعاىل يُ 

وقد سبق أن مجعت له بعض كالمه وسميته فرضية الدعوة إىل اهللا تعاىل.
تعالى(نصح

عىل أرض نطبقهايف حياتنا اليوميةنجعل هذه الكلامت نرباسا: أن)
الواقع، ونستلهمه سبحانه وتعاىل التوفيق والعون يف االستقامة يف جهد 

هنج الرسول ، فإذا وفقنا لذلك فهو فوز الدارين الدنيا واآلخرة عىل الرسول 
.
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قال تعاىل يف فاحتة اخلري.. فاحتة الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه 
.)١(}ِإیَّاَك َنْعُبُد وِإیَّاَك َنْسَتِعیُن {خلفه:وال من 

حممد إمام/أخوكم 

)٥) ١.
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{قال تعالى:-
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وُيعطى كل إنسان صحيفته مكتـوب فيهـا كـل .)١(}
يعمله، بأي يقني هو يعمل عمل عمله، فعىل كل إنسان ينظر إىل العمل الذي 

هذا العمل، فكلام عمل العمل بيقني صحيح، فبهـذا العمـل تتنـور روحـه، 
وُتصبح نفسه مطمئنة، وعند املوت تفـرح أهنـا سـوف تـتخلص مـن الـدنيا 

وتذهب إىل اجلنة.
وكلام فعل العبد معصية زادت روحـه وقلبـه ظلمـة وسـواد، فـإذا جـاءه -

الـنفس رأت أعامهلـا السـيئة فكرهـت املوت فنفسه تكره املـوت، ألن هـذه
َمـْن َأَحـبَّ :"، املـوت

َأْو َبْعُض َعائَِشةُ َقاَلْت لَِقاَء اهللاَِّ َأَحبَّ اهللاَُّ لَِقاَءُه َوَمْن َكِرَه لَِقاَء اهللاَِّ َكِرَه اهللاَُّ لَِقاَءهُ 
ـ َ ـُه اْملَـْوُت ُبرشِّ ا َلنَْكَرُه اْملَْوَت َقاَل َلْيَس َذاِك َوَلكِنَّ اْملُـْؤِمَن إَِذا َحَرضَ َأْزَواِجِه إِنَّ

َّا َأَماَمُه َفَأَحبَّ لَِقـاَء اهللاَِّ َوَأَحـبَّ بِِرْضَواِن اهللاَِّ َوَكَراَمتِهِ  ٌء َأَحبَّ إَِلْيِه ِمم َفَلْيَس َيشْ
ٌء َأْكَرَه إَِلْيـِه  َ بَِعَذاِب اهللاَِّ َوُعُقوَبتِِه َفَلْيَس َيشْ اهللاَُّ لَِقاَءُه َوإِنَّ اْلَكافَِر إَِذا ُحِرضَ ُبرشِّ

َّا َأمَ  .)٢("اَمُه َكِرَه لَِقاَء اهللاَِّ َوَكِرَه اهللاَُّ لَِقاَءهُ ِمم
َيـْوَم َتـْأِيت {، وكذلك يوم القيامـةيستطيع أحد أن جيادل عن امليتيف القرب ال-

ـا َعِمَلـْت َوُهـْم الَ ُيْظَلُمـونَ  ْفِسَها َوُتـَوىفَّ ُكـلُّ َنْفـٍس مَّ اِدُل َعن نَّ ُكلُّ َنْفٍس ُجتَ
{)٣.(

)١٠٣–١.
)٦١٤٢» » ٢.(
)١١١–٣.
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اإلنسـان ال تسـتطيع أن جتـادل عنـه، بـل تشـهد عليـه يـوم حتى أعضاء -
ُمنَا َأْيِدهيِْم َوَتْشـَهُد َأْرُجُلُهـْم بِـَام {القيامة اْلَيْوَم َنْختُِم َعَىل َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ

).١(}َكاُنوا َيْكِسُبونَ 
-

ف

.
-

)(: صاحبهما )
:"

".)٢.(
واخلـري هلـم أن ال يكـون علـيهم عـذاب يف -

راط، وأن يكونـوا يف رمحـة اهللا، وأن يكونـوا ـر، وال عىل الصــالقرب، وال يف احلش
.واهللا راٍض عنهم،راضني عن اهللا

)٦٥–١.
)٢١٢١» ٢.(
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:]
[ :] [)٢)(١(.

م فتأبى عليه، كان رجل يتكلم مع زوجته الكافرة يرغبها ويدعوها لإلسال-
ملاذا؟، فقال: ألنني سـمعت مـن العلـامء :اهللا، فقالت لهفقال: إين أتوب إىل

الذي ُيطيع اهللا ُيطيعه كل يشء والذي يعيص اهللا يعصـه كـل يشء، ولـذلك 
.أنت ال تسمعي كالمي

وإذا ارتكب اإلنسان املعايص خترج حمبته من قلوب اخللق.-
وإذا مرض وأخذ الدواء، ال يسبب له الشفاء.-
يفيده. وإذا أكل الطعام اجليد فال-
وإذا كان عنده املال ال يتحصل عىل السعادة.-
وإذا كان عنده القرص الكبري كذلك ال يتحصل عىل السعادة.-
خسف ببعض األقوام يف األمم السابقة ومسخ بعضهم، وقـذف) (اهللا-

{:بعضهم باحلجارة من السامء، وأغرق بعضـهم

{)٣(

:}

)١٣.
)٢ ( «.
)٤٠–٣.
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ال يكن ذلك يف هذه األمة إال يف آخرها إذا تركت األمة الدعوة إىل اهللا و
َبْنيَ َيَدْي "َقاَل:) (َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النَّبِيِّ ف:وانترشت املعايص

اَعِة َمْسٌخ  . )٦(")٥(َوَقْذٌف )٤(َوَخْسٌف )٣(السَّ

)١٦٥،٦٦.
)٢١٦٣:١٦٦.
)٣ (

٦٥
.(

)٤ (
٨١..

)٥ (
٧٤..

)٣٢٨٠،)٦٤٠٥٩. (
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ِة َخْسٌف ِيف َهِذِه اْألُ "َقاَل: ) (َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ و مَّ
، َوَمَتى َذاَك ؟ َقاَل إَِذا َرُسوَل اهللاَِّ: َيا َرُجٌل ِمْن اْملُْسلِِمنيَ اَل . َفقَ َوَمْسٌخ َوَقْذٌف 

ُمورُ )١(َظَهَرْت اْلَقْينَاُت  َبْت اْخلُ .)٢("َواْملََعاِزُف َوُرشِ

سبحانه وتعـاىل خيـرج الصـحة مـن املـرض، وإذا أراد اهللا أن يشـفي -
ذهـب اإلنسـان إىل الطبيـب اإلنسان، فهو قادر أن يشفيه بدون الدواء، وإذا 

الـدواء وفهمهنوع الداء الذي عند املريض،وأراد اهللا له الشفاء فهم الطبيب
، وإذا ما أراد اهللا الشفاء للمريض، نزع من الطبيب فهـم املناسب هلذا املرض

املرض، وإذا أفهمه املرض، نزع منه فهم نـوع الـدواء املناسـب، وإذا أفهمـه 
.ع من الدواء الشفاءنوع الدواء املناسب، نز

بالشفاء وليس باألطباء وال الدواء.. فـإذا جـاء املـرض اهللاوالفيصلة من-
نصرب عليه ثالثة أيام ونكون أضياف اهللا، وال نصيح، وبعـد ذلـك نـدعو اهللا 

.تعاىل أن يزيل املرض ويأيت بالشفاء
عن أيب أمامة الباهيل ريض اهللا عنه أن رسـول وبالصدقة اهللا يرفع املرض،-

ونشغل أنفسنا بـاألعامل ).٣("":قال)(اهللا 
وال ننظر لألشياء.

)١ (
)١٨٠١، )٢٢١٢) ٢.(
)٣٣٥٨) ٣.
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ولـيس بفعـل املخلوقـات وال )(األحوال التي تأيت يف العـامل مـن اهللا -
.احلكومات، فالفعال هو اهللا وحده

رق، ـاملرشق إىل املغرب، ومن املغرب إىل املشـاهللا الذي يأيت بالشمس من -
.وهو الذي يأيت بالربق واحلرارة، وكل ذلك بقدرته، واخلري والرش بإرادته

، ال نقول إذا يكون عندنا املال، امللـك، يكـون واألحوال بيد اهللافاألشياء -
.، ولكن الفالح بيد اهللا عز وجللنا الفالح

باألموال واألشياء املادية، ولكن يف احلقيقة نحُن نظن أن األحوال مربوطة -
أن األحوال هي املربوطة باألعامل، فإذا كانت صاحلة كانت األحوال صاحلة 

وموافقة للنفس، وإذا فسدت األعامل فسدت األحوال.
-

.
األسلحة وبعض املاملـك الصـغرية ختـاف مـنهم، روسيا وأمريكا عندهم -

وليس بأيدهيم يشء، احلياة ليست بأيدهيم، الفيصلة من اهللا عز وجل، وكـل 
.يشء حيصل يف العامل بإرادة اهللا تعاىل، إذا يكون يقيننا صحيح اهللا حيفظنا

نظرنا عىل ظاهر األشياء، ونحُن ضعفاء نريد أن ال يكـون عنـدنا املـرض -
إذا جاءت هذه األحوال ننظر ماذا أمر اهللا، وماذا فعل رسول واجلوع، ولكن 

اهللا يف هذا احلال، فاملسلم يف حال املصيبة عليه أن يصـيل وال يـرتك الصـالة، 
.ففي حال املصيبة ال يرتك فتح الدكان
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األحوال التي تأيت عىل اإلنسان يف الدنيا قليل وبسيط، ولكـن الـذي يـأيت -
ري وطويـل، عطش الدنيا قليل، وعطش األخرة كثـبعد املوت طويل وكبري،

َعـْن فَ فنتحمل اجلوع والعطش ونقوم باجلهد ونضحي بأنفسنا هلذا املقصـد،
ْبَعُة ِمـْن َأْصـَحاِب َرُسـوِل اهللاَِّ َأَنٍس َقاَل  ـوَن التَّْمـَرَة ) (: إِْن َكاَن السَّ َلَيُمصُّ

َبطَ  .َوِرَمـْت َأْشـَداُقُهمْ َحتَّـى ، )١(اْلَواِحَدَة، َوَأَكُلوا اْخلَ

)٢(.
َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْيَمَن َعْن َأبِيِه َقاَل َأَتْيُت َجابًِرا َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َفَقاَل إِنَّـا وَعن -

نَْدِق َنْحِفُر  َفَقـاُلوا َهـِذِه )(َفَعَرَضْت ُكْدَيٌة َشِديَدٌة َفَجـاُءوا النَّبِـيَّ َيْوَم اْخلَ
نَْدِق َفَقاَل َأَنا َناِزٌل ُثمَّ َقاَم َوَبْطنُُه َمْعُصوٌب بَِحَجٍر َوَلبِْثنَـا  ُكْدَيٌة َعَرَضْت ِيف اْخلَ

اٍم َال َنُذوُق َذَواًقا َفَأَخَذ النَّبِيُّ  َب َفَعاَد َكثِيًبا َأْهَيَل َأْو )(َثَالَثَة َأيَّ اْملِْعَوَل َفَرضَ
)(َأْهَيَم َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَِّ اْئَذْن ِيل إَِىل اْلَبْيِت َفُقْلُت ِالْمَرَأِيت َرَأْيُت 

ٌء َقاَلْت ِعنِْدي َشـِعٌري َوَعنَـاٌق َفـ َذَبَحْت َشْيًئا َما َكاَن ِيف َذلَِك َصْربٌ َفِعنَْدِك َيشْ
َمِة ُثـمَّ ِجْئـُت النَّبِـيَّ  ْحَم ِيف اْلُربْ ِعَري َحتَّى َجَعْلنَا اللَّ )(اْلَعنَاَق َوَطَحنَْت الشَّ

َمُة َبْنيَ اْألََثاِيفِّ َقْد َكاَدْت َأْن َتنَْضـَج َفُقْلـُت ُطَعـيٌِّم ِيل  َواْلَعِجُني َقْد اْنَكَرسَ َواْلُربْ
َوَرُجٌل َأْو َرُجَالِن َقاَل َكْم ُهَو َفـَذَكْرُت َلـُه َقـاَل َكثِـٌري َفُقْم َأْنَت َيا َرُسوَل اهللاَِّ

ْبَز ِمْن التَّنُّوِر َحتَّى آِيتَ َفَقاَل ُقوُموا َفَقاَم  َمَة َوَال اْخلُ ا َال َتنِْزْع اْلُربْ َطيٌِّب َقاَل ُقْل َهلَ

)١(.
)٢( « «

)١٨٢٧٤(.
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)(ِه َقـاَل َوْحيَـِك َجـاَء النَّبِـيُّ اْملَُهاِجُروَن َواْألَْنَصاُر َفَلامَّ َدَخـَل َعـَىل اْمَرَأتِـ
بِاْملَُهاِجِريَن َواْألَْنَصاِر َوَمْن َمَعُهْم َقاَلْت َهْل َسَأَلَك ُقْلُت َنَعْم َفَقاَل اْدُخُلوا َوَال 

وَر  َمـَة َوالتَّنـُّ ـُر اْلُربْ ْحَم َوُخيَمِّ َعُل َعَلْيِه اللَّ ْبَز َوَجيْ إَِذا َتَضاَغُطوا َفَجَعَل َيْكِرسُ اْخلُ
ْبـَز َوَيْغـِرُف َحتَّـى  ـ اْخلُ ُب إَِىل َأْصَحابِِه ُثمَّ َينِْزُع َفَلْم َيـَزْل َيْكِرسُ َأَخَذ ِمنُْه َوُيَقرِّ

.)١(َشبُِعوا َوَبِقَي َبِقيٌَّة َقاَل ُكِيل َهَذا َوَأْهِدي َفإِنَّ النَّاَس َأَصاَبْتُهْم َجمَاَعةٌ 
حال اجلوع ويسقطون يف الصالة الصحابة ريض اهللا عنهم كان يأيت عليهم -

اجتهـدوا أوال لتتحصـلوا عـىل )(من اجلوع، وما قـال هلـم رسـول اهللا
َعـْن َفَضـاَلَة ْبـِن ُعَبْيـٍد َأنَّ : ، ولكن انظر ماذا  قال هلم كام يف احلـديثالطعام

ـَالِة ِمـْن َكاَن إَِذا َصىلَّ بِالنَّاِس َخيِرُّ ِرَجاٌل ِمـْن َقـاَمتِِهْم )(َرُسوَل اهللاَِّ ِيف الصَّ
ِة َحتَّـى َيُقـوَل اْألَْعـَراُب  ـفَّ َصاَصِة َوُهْم َأْصَحاُب الصُّ َهـُؤَالِء َجمَـانُِني َأْو :اْخلَ

َف إَِلْيِهْم َفَقاَل )(َجمَاُنوَن َفإَِذا َصىلَّ َرُسوُل اهللاَِّ َلْو َتْعَلُموَن َما َلُكْم ":اْنَرصَ
َقاَل َفَضاَلُة َوَأَنا َيْوَمئٍِذ َمَع َرُسـوِل "ِعنَْد اهللاَِّ َألَْحَبْبُتْم َأْن َتْزَداُدوا َفاَقًة َوَحاَجًة 

.)٢(" )(اهللاَِّ

)(والنبيفاطمة الزهراء وعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنهام جيوعان -
بـل قالـت لـه، كـام يف ؟. كيف جتيع سيدة نساء أهل اجلنـة!ما قال يا عيل

ـَالُم َخَصاَصـٌة ، احلديث: َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغْفَلَة، َقاَل: َأَصاَبْت َعلِيـا َعَلْيـِه السَّ

)٣٨٧٥(» » ) ١.(
)٢( « «

 )٢٣٦٨(.
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َالُم َلْو َأَتْيِت النَّبِيَّ  َفَأَتْتُه ، َقـاَل: َوَكـاَن َفَسَأْلتِِه ، )(َفَقاَل لَِفاطَِمَة َعَلْيَها السَّ
ِت اْلَباَب ِعنَْد ُأمِّ َأْيَمنَ  إِنَّ َهَذا َلـَدقُّ : " ِألُمِّ َأْيَمنَ )(، َفَقاَل النَّبِيُّ َفَأَتْتُه َفَدقَّ

َدْتنَا ـَأْن َتْأتَِينَا ِيف ِمْثلَِهـاَفاطَِمَة، َوَلَقْد َأَتْتنَا ِيف َساَعٍة َما َعوَّ ا ، ُقـوِمي َفـاْفَتِحي َهلَ
ْدتِنَا َأْن "، َفَقاَل: ، َفَفَتَحِت اْلَباَب "اْلَباَب  َيا َفاطَِمُة ، َلَقْد َأَتْيتِنَا ِيف َساَعٍة َما َعوَّ

، َفَقاَلْت: َيـا َرُسـوَل اهللاَِّ، َهـِذِه اْملََالئَِكـُة َطَعاُمَهـا التَّْهلِيـُل "َتْأتِينَا ِيف ِمْثلَِها ؟ 
ْمُد َفَام  قِّ َنبِيـا : " )(َطَعاُمنَا ؟ َفَقاَل النَّبِيُّ َوالتَّْسبِيُح َواْحلَ َوالَِّذي َبَعَثنِي بِـاْحلَ

ٍد َناٌر ُمنُْذ َثَالثَِني َيْوًما، َوَلَقْد َأَتْينَا َأْعنًُزا َفـإِْن ِشـْئِت َأمَ  ْرَنـا َما اْقَتَبَس ِيف آِل ُحمَمَّ
ْمُتِك َكلَِام َلِك بَِخْمَسِة َأْعنُزٍ  ـَالُم ، َوإِْن ِشْئِت َعلَّ يُل َعَلْيـِه السَّ َمنِيِهنَّ ِجْربِ ٍت َعلَّ

َالُم، َقـاَل: "آنًِفا  يُل َعَلْيِه السَّ َمَكُهنَّ ِجْربِ ْمنِي َكلَِامٍت َعلَّ ُقـوِيل "، َفَقاَلْت: َعلِّ
َل اْألَوَّ  ِة اْملَتَِني، َوَيـا َراِحـَم املَْ لِنيَ َيا َأوَّ َسـاكَِني ، ، َوَيا آِخَر اْآلِخِريَن، َوَيا َذا اْلُقوَّ

اِمحَِني  ، َفَقاَل: "َوَيا َأْرَحَم الرَّ َفْت َحتَّى َدَخَلْت َعَىل َعِيلٍّ ، َفَفَعْلُت، َقاَل: َفاْنَرصَ
ْنَيا َوَأَتْيُتَك بِاْآلِخَرِة، َفَقـاَل: َخـْريٌ  َما َوَراَءِك ؟ َقاَلْت: َذَهْبُت ِمْن ِعنِْدَك إَِىل الدُّ

اُمِك  اُمِك َخْريٌ َأيَّ .)١(َأيَّ

)١١/٣١٩
)١/٣٢٥

":
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ـَر فكانوا يعاجلون أنفسهم بالصالة:- َعْن ُجمَاِهٍد، َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َقـاَل: َهجَّ
ْيُت، ُثمَّ َجَلْسُت َفاْلَتَفَت إَِيلَّ النَّبِيُّ ) (النَّبِيُّ  ْرُت، َفَصلَّ "، َفَقـاَل: )(َفَهجَّ

، َفـإِنَّ ِيف "، ُقْلُت: َنَعْم َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َقاَل: ")١(اشكمت درد ؟  ُقـْم َفَصـلِّ
َالِة ِشَفاءً  ).٣(")٢(الصَّ

١/٨٦٢/١٩٠٨/١٠٠(
١/٢٥٦" (١/٥٢٥

)١/٦٢٥/٥٣٦ (.
( حاشية ١(

)٢

)٣٤٥٧(» » ) ٣.(
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من آدم عليـه السـالم إىل نبينـا :(عليهم السالم)مقصود جهد األنبياء-
الفقــراء واألغنيــاء يتحصــل مجيــع النــاس(لكــي:هــو اهلدايــة) (حممــد 

.وامللوك ) عىل اهلدايةوالوزراء والرؤساء
خمتلفة، واجتهـدوا لتصـحيح يقـني لذلك كانوا يف أماكن خمتلفة وأزمنة 

اإلنسان، حتى يتجنب اإلنسـان اخلرسـان واملشـقة، يف الـدنيا ويف القـرب ويف 
راط وعنــد تطـاير الصــحف، ويف املــرور عــىل ـاحلرشـ ويف امليــزان ويف الصــ

.راط، ويف جهنم، ويتحصلون عىل السعادة األبدية يف الدنيا واآلخرةـالص
)، حلمل رسالة األنبياء(عليهم السالم) ولشغل الرسول (األمةبعثت

لتكون الرمحة عىل صاحب التجارة وصاحب املال وصاحب املنصب، ونحُن 
نسينا هذا اليشء الذي بعثنا من أجله.

بعثت األمة لتجر اإلنسانية كلها لتمتثل أوامر اهللا عز وجـل عـىل طريـق 
الرسول صىل اهللا عليه وسلم.

وامر اهللا  عز وجل يف كل شعب اإلنسانية.ُبعثت لتحيي أ
، اهللا سبحانه وتعاىل جيعلنا سببا إلحياء أوامره، ونحُن نسينا هـذا املقصـد-

نسينا شغلنا األصيل، وبعضهم يقول مستحب، واهللا يعفو عنا ألننا نسينا هذا 
املقصد.

البعض جعل مقصد حياته احلكومة.. وهذا شغل الكفار.-
املال.. وهذا شغل قارون.والبعض جعل مقصد حياته-
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والبعض جعل مقصد حياته امللك.. وهذا شغل فرعون.-
والبعض جعل مقصد حياته التجارة.. وهذا شغل املجوس.-
كام أن اهللا جعل يف حبة صغرية شـجرة كبـرية، ومـن هـذه الشـجرة ثـامر -

كثرية، وأشجار كثرية، وكل ذلك خمتبىء يف حبة صغرية، وهكذا اهللا سبحانه 
للقيام بـأوامر اهللا واجلهـد لـدين اهللا، كبرياً أخفى يف هذا االنسان استعداداً وتعاىل 

عـىل طريـق أنبيـاء اهللا علـيهم صـحيحاً ويظهر ذلك لو اجتهد عىل نفسـه جهـداً 
.الصالة والسالم

أنبياء بنو إرسائيل كانوا يبعثون يف أقوامهم، منهم للقرية ومنهم للمدينة، -
لَّـُة َواْملَْسـَكنَُة {األنبياءولكن كانت بنو إرسائيل تقتل  َبـْت َعَلـْيِهُم الذِّ َوُرضِ

ُْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن بِآَيـاِت اهللاَِّ َوَيْقُتُلـوَن النَّبِيِّـَني  َن اهللاَِّ َذلَِك بَِأهنَّ َوَبآُؤْوْا بَِغَضٍب مِّ
َكاُنوْا َيْعَتـُدونَ  قِّ َذلَِك بَِام َعَصوْا وَّ إِنَّ الَّـِذيَن {).١(}بَِغْريِ اْحلَ

َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللاِّ َوَيْقُتُلوَن النَّبِيَِّني بَِغْريِ َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الِِّذيَن َيْأُمُروَن بِاْلِقْسـِط 
ُهم بَِعَذاٍب َألِيمٍ  ْ لَُّة {).٢(}ِمَن النَّاِس َفَبرشِّ َبْت َعَلْيِهُم الذِّ ُرضِ

ـَن اهللاِّ َأْيَن َما اِس َوَبـآُؤوا بَِغَضـٍب مِّ ـَن النـَّ ـْن اهللاِّ َوَحْبـٍل مِّ ُثِقُفوْا إِالَّ بَِحْبٍل مِّ
ُْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهللاِّ َوَيْقُتُلوَن األَنبَِياء  َبْت َعَلْيِهُم اْملَْسَكنَُة َذلَِك بَِأهنَّ َوُرضِ

َكانُ  ).٣(}وْا َيْعَتُدونَ بَِغْريِ َحقٍّ َذلَِك بَِام َعَصوا وَّ

)٦١–١.
)٢١–٢.
)١١٢–٣.
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فاهللا سبحانه وتعاىل سلب منهم هذه النعمة (( نعمـة النبـوة )) وأعطاهـا -
به األنبيـاء، وبسـبب خـتم مَ تِ وُخ ) (للعرب حيُث بعث منهم النبي حممد 

أعطى وظيفة األنبياء عليهم السالم ألمته. )(اهللا ،النبوة
املسـئولية، وجعلـوا ولكن األمة منُذ سنني نسـيت هـذا اجلهـد، ونسـيت -

حتصــيل احلكومــة مقصــد حيــاهتم، وقــالوا: لوحتصــلنا احلكومــة وامللــك 
، وأتــت أحــوال شــديدة عــىل دار، نحــُن نفــوز، واتبعــوا الشــهواتواالقتــ

املسلمني.. ألهنم نسوا النعمة العظيمة التى أعطاها اهللا هلم.
ونيسـ فاهللا سبحانه وتعاىل ُيعطي اإلنسان النعمة، فإذا وجـده قـد نسـيها-

يشكر اهللا عليها، سلبها اهللا منه وأشغله باألشياء البسيطة.
اإلنسان يظن أنه لوكان وزيرا كانت له العزة، ال، العزة من اهللا وليست يف -

)(َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َعـْن النَّبِـيِّ :تعالىاألشياء واملناصب.. والقبولية من اهللا
يـُل ":َقاَل  يَل إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ ُفَالًنا َفَأِحبَُّه َفُيِحبُُّه ِجْربِ إَِذا َأَحبَّ اهللاَُّ َعْبًدا َناَدى ِجْربِ

َامءِ  يُل ِيف َأْهِل السَّ ـَامِء ،إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ ُفَالًنا َفَأِحبُّوهُ :َفُينَاِدي ِجْربِ َفُيِحبُُّه َأْهـُل السَّ
.)١("ُبوُل ِيف َأْهِل اْألَْرضِ ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلقَ 

إِنَّ اهللاََّ :)(: َقاَل َرُسـوُل اهللاَِّ، َقاَل َأِيب ُهَرْيَرةَ َعنْ :
يَل َفَقاَل إَِذا َأَحبَّ  يـُل : ُفَالًنا َفَأِحبَُّه، َقاَل إِينِّ ُأِحبُّ : َعْبًدا َدَعا ِجْربِ ، َفُيِحبُُّه ِجْربِ

َامِء َفَيُقوُل ُثمَّ يُ  َامءِ : إِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ ُفَالًنا َفَأِحبُّوُه، نَاِدي ِيف السَّ ، َقـاَل َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ

)٥٦٩٣» » ١ «
 «٢٩٨٨.(
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يـَل َفَيُقـوُل: إِينِّ ُثمَّ ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِيف اْألَْرِض، َوإَِذا َأْبَغـَض َعْبـ ًدا َدَعـا ِجْربِ
يـُل َفُيْبِغُضـهُ ، َقاَل َفَأْبِغْضهُ ُأْبِغُض ُفَالًنا ـَامِء إِنَّ ِجْربِ ، ُثـمَّ ُينَـاِدي ِيف َأْهـِل السَّ

ِيف اْلَبْغَضـاءُ ، َقـاَل: َفُيْبِغُضـوَنُه ، ُثـمَّ ُتوَضـُع َلـهُ ُفَالًنـا َفَأْبِغُضـوهُ ُيْبِغُض اهللاََّ
.)١("اْألَْرضِ 

فاألنبياء اجتهدوا عىل االنسان وما اجتهدوا عىل املصـانع واملـزارع واملتـاجر.. -
ألن اإلنسان إذا صلح يقينه صلحت احلياة كلهـا وإذا فسـد يقينـه فسـدت احليـاة 

َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر بَِام َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيـِذيَقُهم َبْعـَض {: كلها
ُهْم َيْرِجُعونَ  ).٢(}الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّ

وعلينا أن نفهم أن املخلوق ال يفعل يشء واهللا يفعل كل يشء، فمـثال لـو -
أن األسد خرج ومشى يف الشارع لوجدنا الناس يدخلون أوالدهم البيـوت، 

، وملا يـأيت اخلـرب خذ الرجال األسلحة ويقتلون األسدويغلقون األبواب، ويأ
قد مات، جتدهم يفرحون، والكل خيرج النساء واألطفال ليتفرجوا أن األسد 

عىل األسد ألهنم اآلن يتيقنون أن األسد ميت وال يستطيع أن يفعل شيئا، كام 
أننا نعلم أن امليت ال يفعل يشء كذللك املخلوق ال يستطيع أن يفعل يشء.

م الذي جيتد يف حارته وجيمع الناس يف حلقـات التعلـيم ويصـحح يقيـنه-
وجيمعهم لذكر اهللا وحللقـات اإليـامن فدعائـه بقـدر جهـده عـىل حارتـه أو 

)١
٤٩٠١.(

)٦٥–٢.
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عشريته أو قريته أو مدينته، والذين خارج ميدان جهده ال يسـتجاب دعـاءه، 
.فال بد من توسيع دائرة اجلهد، أنا للعامل كله

ر اإلسالم وننفذ األمر.ـال بد أن تكون لنا السلطة ونحن ننش-
لو احلكومة ليست يف أيدينا ال يكون اإلسالم، وال بد أن يكون -

عندنا املال.
) أساس الدين امللك واملال، بل ينترش اإلسالم يف العـامل اهللا (-

والعبـادات.. العلـم والـذكر.. إذا نجتهد إلقامة األعامل ( اليقني.. الصـالة 
وذلك بطريـق الرسـول صـىل اهللا عليـه إكرام الناس وإيثارهم عىل أنفسنا.. 

.وسلم
-

ْرَداءِ َسـِمْعُت ،  َتُقـوُل: ُأمَّ الـدَّ
ْرَداءِ َسِمْعُت  ، َيُقوُل: َما َسِمْعُتُه ُيَكنِّيـِه )(وُل: َسِمْعُت َأَبا اْلَقاِسِم َيقُ َأَبا الدَّ

إِنَّ اهللاََّ َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل: َيا ِعيَسـى، إِينِّ َباِعـٌث ِمـْن :"َقْبَلَها َوَال َبْعَدَها، َيُقوُل 
ْم َمــا ُحيِبُّــوَن، َمحـِـُدوا اهللاََّ َوَشــَكُروا، ــًة، إِْن َأَصــاَهبُ ْم َمــا َبْعــِدَك ُأمَّ َوإِْن َأَصــاَهبُ

واَيكْ  ْم ، َرُهوَن، اْحَتَسُبوا َوَصَربُ ، َوَال ِحْلَم َوَال ِعْلَم ، َقاَل: َيا َربِّ َكْيَف َهَذا َهلُ
).١("َوَال ِحْلَم َوَال ِعْلَم ؟ َقاَل: ُأْعطِيِهْم ِمْن ِحْلِمي َوِعْلِمي

)١ « «
)١/٣٤٨)١٢٢١)،٢٦٨٨٦،

»»٢٢٦٠ «
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إذا هـي امتثلـت مجيـع فاهللا عز وجل يفتح هلذه األمة باب العلـوم اإلهليـة -
األوامر، وقامت عىل الدعوة إىل اهللا عز وجل.

وجعل اهللا سبحانه وتعاىل رشيعتها أكمل وأفضل وأدوم الرشائع، ودينها -
حييط بجميع شعب احلياة.

هذه األمة بعثت جلميع العامل وليست لقوم معينني، أو شعب معني.-
والعلـوم لتجتهـد عـىل واهللا سبحانه وتعاىل فتح هلذه األمة باب املعـارف-

سائر األمم. 
لُِتْخـِرَج النَّـاَس ِمـَن الظُُّلـَامِت إَِىل {:هذه األمة وظيفتها وظيفة نبيها-

.)١(}النُّوِر 
فاهللا سبحانه وتعاىل جعل يف قلب هذه األمة عاطفة الشفقة والرمحة جلميع -

البرشية.
يف جهـده ولكـن ظننـا ) (نحُن بعثنا يف هذه احلياة الدنيا نيابة عن النبي -

أننا جتار وصناع وزراع، ونسينا جهدنا ووظيفتنا ومقصدنا.
بعثنا هلداية البرشية كلها، ألن هذه األمة وظيفتها مجاعية وليست انفرادية.-

)، حلية ٤١٥٩١٠٣٥
٧٢١٦.(

)١٢٥–١.
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َوالَّـِذيَن َجاَهـُدوا فِينَـا َلنَْهـِدَينَُّهْم ُسـُبَلنَا َوإِنَّ اهللاََّ ملََـَع {قال تعالى: -
فالذي جيتهد فاهللا سبحانه وتعاىل يعطيه البصرية ويفهمه .)، ١(}املُْْحِسنَِني 

ملا نقوم باجلهد فاهللا سـبحانه وتعـاىل جيعـل يف قلـوب النـاس نـور احلـق -
بيل احلق والفوز يف الدنيا واآلخرة.واهلداية، ويعلمون أن هذا السبيل هو س

.وبقدر ما ُنفهم الناس هذا اجلهد اهللا يفهمنا-

خـر.. وأن جهـد يء آـال لشـ، )(فال بد أن نفصل ألنفسنا أننا جلهـد النبـي-
، وكذلك نجتهد أن يفصل مجيع املسلمني يف العامل أن يكون الرسول مقصد حياتنا

.مقصد حياهتم) (جهد الرسول
انظروا فيام بينكم كم حيتاج العامل من الوقت ليقوموا عىل هذا اجلهد. -
ــا - ــاء أو جتــار أو زراع أو صــناع أو وزراء، وجعلن ــا فقــراء أو أغني فســواء كن

، اهللا جيعلنا سببا للهداية يف العامل.)(مقصدنا جهد الرسول 
واحلكومـة، ر الدين حيتاج إىل املنصـب واملـال ـلكن بسبب شقوتنا نظن أن نش-

ولكن ال بد أن نعلم أن اهلداية بيد اهللا وحده.
اهللا سـبحانه وتعـاىل ربـى األنبيـاء يف جهــدهم، فنكـون شـفقاء ورمحـاء عــىل -

اإلنسانية ونجتهد عليه لندخلهم يف رمحة اهللا.
فإذا اجتهدنا ووصل جهدنا إىل املستوى املطلوب فصل اهللا لنا باهلداية.-

)٦٩–١.
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، والرتتيب أوال: اإليامن ، فـإذا جـاء )(ل إذا نختار ترتيب جهد الرسو-
اإليامن جاءت عظمة اهللا يف قلوبنا، وبعد ذلـك تـأيت قـوة عظمـة أوامـر اهللا ، 

وبعد ذلك يسهل امتثال أوامر اهللا.
اجلـوع والعطـش يف سـبيل اهللا، وآثـروا الصحابة ريض اهللا عنهم حتملـوا-

َعـْن َعائَِشـَة ف، حاجة الدين عىل رضورياهتم الشخصية، فأقام اهللا هبم الدين
ٍد  ُمنُْذ َقِدَم اْملَِدينََة ِمْن َطَعاِم ُبرٍّ َثَالَث َلَياٍل تَِباًعـا )(َقاَلْت َما َشبَِع آُل ُحمَمَّ

).١(َحتَّى ُقبَِض 

َا َقاَلْت - ـٍد : َعْن َعائَِشَة َأهنَّ ِمـْن )، (َما َشبَِع آُل ُحمَمَّ
).٢()(ُخْبِز َشِعٍري َيْوَمْنيِ ُمَتَتابَِعْنيِ َحتَّى ُقبَِض َرُسوُل اهللاَِّ 

القـرآن يف الصـندوق والنـاس يف السـوق، ويقولـون: الـوطن -
نـداء الـوطن، ( هـذين النـداءينالوطن، هذا نداءهم، وتأيت مجيع املشـاكل عـىل 

).ونداء البطن

املسلم اليوم يقرأ كالم الرسول وال يميش عىل طريق الرسول خطـوة واحـدة، -
.وحيب طريق أعداءه من اليهود والنصارى

وقد أوذي من أجلنا وأدمي من أجلنـا، وقـد )(تركنا جهد نبينا حممد-
النَّبِـيُّ َأْوَىل {: تعـاىلجاءت عليه املصائب بسببنا، وهو أوىل بنـا منـا: قـال

)٦٠٨٩(–» ) ١.(
)٢٩٧٠(–» ٢.(
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ْم َوُأْوُلو اْألَْرَحاِم َبْعُضـُهْم َأْوَىل بِـَبْعٍض  َهاُهتُ بِاْملُْؤِمنَِني ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ
ْعُروًفا  َكـاَن ِيف كَِتاِب اهللاَِّ ِمَن اْملُْؤِمنَِني َواْملَُهاِجِريَن إِالَّ َأن َتْفَعُلوا إَِىل َأْولَِيائُِكم مَّ

).١(}َذلَِك ِيف اْلكَِتاِب َمْسُطوًرا

فنخرج من أذهاننا أننا زراع أو جتار أو صناع أو مدرسني أو وزراء ولكننا -
.جلهد الرسول صىل اهللا عليه وسلم

، فالتاجر عندما ُيظهر ؟الناس يمدحون العمل وما خيرجون للدعوة فام الفائدة-
فام الفائدة ؟.بضاعته للناس فيمدحوهنا فقط وال يشرتون،

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْملَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن {اهللا خياطبنا- ُكنُْتْم َخْريَ ُأمَّ
ـْم ِمـنُْهُم اْملُْؤِمنُـوَن  ا َهلُ اْملُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكـاَن َخـْريً

أخرجكم لإلنسانية كلها لتوجهوهنا هلذا اجلهد.).٢(}ُقونَ َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِس 
الذي يقرأ مسائل التجارة .. هل هو نفذ هذه املسائل يف جتارتـه؟ إذا يقـرأ -

ومل ينفذ فام الفائدة؟.
العرب جيلسون ويقولون عندنا التجارة والصـناعة وهـذه األشـياء عنـد -

املجوس، فام الفرق بيننا وبينهم؟.
وقال: أهل التبليـغ كـذا وكـذا، ) (للشيخ إلياسكتب أحدهم -

فقال له: وهل أنت لست من أهل التبليغ والدعوة؟.

)٦–١.
)١١٠–٢.
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نكون رمحاء عىل أهل احلكومة، وعىل أصحاب األموال، وعىل أصـحاب -
التجارة، املسلمني وغري املسلمني.

ليست رمحتنا عـىل املسـلمني فقـط، بـل للعـامل كلـه للكفـار وامللحـدين -
واملجوس، نكون رمحاء للجميع.

ليس جهدنا أن نستفيد مما يف أيدهيم، بل تكون مواساتنا رمحة هلم .-
، ولكـن ال )(وال شك ليس املسلمون عىل ما يرام مـن حيـاة الرسـول -

، فإذا كـان اجلهـد بالنيـة املطلوبـة )(أعطانا جهد الرسول)(نيأس فاهللا
العامل عىل اهلداية.واجلهد املطلوب فاهللا يأيت بأقوام 

اهللا لو نرى أحد من الناس فيه سيئات نرحم عليه وندعو له لكي خيرجـه -
من هذه السيئات.

وعلينا أن نفهم كـل مسـلم أن . نميش إىل الناس وال ننتظرهم يأتون إلينا.-
وعلينا أن نتيقن أن قدرة اهللا معنا.. احلياة احلقيقية بعد املوت.

، ويكـون ي عىل مـراد اهللا عـز وجـلـيمشال منوأفضل الناس قوال وفع-
قوله ودعوته إىل اهللا ويكون مطبقا ملا يقول.

.، والرضا من عالمات التقوىإن السعادة يف الرضا-
تذكر دائام أنك داعيا ولست قاضيا.. أي لست حماسبا لغريك.-
القيام بحق اهللا فيها.: شكر النعمة-
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َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللاََّ {باملجاهدة تأيت املشاهدة-
.)١(}ملَََع املُْْحِسنَِني 

الدعوة مهنة األنبياء وكل من امتهنها خملصا يف دعوته نال ما ناله األنبيـاء -
من العز والتمكني والتأييد والنرصة والربكة واحلفاظة والسعادة يف الدارين.

.والسكون موت، احلركة ولود والسكون عقيماحلركة حياة-

:الداعي ال يسقط يف الرزيلة-

ي { ـْف َعنـِّ ا َيـْدُعوَننِي إَِلْيـِه َوإِالَّ َتْرصِ ـَّ ْجُن َأَحبُّ إَِيلَّ ِمم َكْيـَدُهنَّ َقاَل َربِّ السِّ
ـُه  َف َعنُْه َكْيَدُهنَّ إِنَّ ُه َفَرصَ اِهلَِني * َفاْسَتَجاَب َلُه َربُّ َن اْجلَ َأْصُب إَِلْيِهنَّ َوَأُكن مِّ

ِميُع اْلَعلِيمُ  ).٢(}ُهَو السَّ
، )(ف:الداعي مثل الغيث أينام وقع نفـع-

َدى َواْلِعْلِم، َكَمَثـِل اْلَغْيـِث اْلَكثِـِري َأَصـاَب ": َمَثُل َما َبَعَثنِي اهللاَُّ بِِه ِمَن اْهلُ
نَْها َنِقيٌَّة َقبَِلِت اْملَاَء، َفَأْنَبَتِت اْلَكَألَ َواْلُعْشَب اْلَكثَِري، َوَكاَنْت ِمنَْها َأْرًضا َفَكاَن مِ 

ُبوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا، َوَأَصـاَبْت  ا النَّاَس َفَرشِ َأَجاِدُب َأْمَسَكِت اْملَاَء، َفنََفَع اهللاَُّ ِهبَ
َام ِهَي ِقيَعانٌ  َال ُمتِْسُك َماًء َوَال ُتنْبُِت َكَألً، َفَذلَِك َمَثُل َمـْن ِمنَْها َطائَِفًة ُأْخَرى إِنَّ

)٦٩–١.
)٣٤، ٣٣–٢.



yنصيحة الدعاة إلى اهللا عز وجلW٢٩

َم، َوَمَثـُل َمـْن َملْ َيْرَفـْع بِـَذلَِك  َفُقَه ِيف ِديِن اهللاَِّ َوَنَفَعُه َما َبَعَثنِي اهللاَُّ بِِه َفَعلَِم َوَعلَّ
).١("َرْأًسا َوَملْ َيْقَبْل ُهَدى اهللاَِّ الَِّذي ُأْرِسْلُت بِهِ 

ره  - وب غی غل بعی ى اهللا ال ینش داعي إل :ال
.)٣)(٢(}ُطوَبى ملَِْن َشَغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب النَّاسِ {نفسه

{، قال تعالى:-
{)٤.(

الداعي قلبه يسع العامل كله.و.الغفلة.الداعي يوقظ الناس من-

)٧٨–) ١ ، « «
)()٢٢٨٢.(

)٢
)٣

)٣٢–٤.
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الناس تذهب إىل دول اخلليج ويعملون أعامال شـاقة، ويبيتـون يف غـرف -
مزدمحة، ويضحون براحتهم، فإذا عادوا لبالدهم بنو البيوت الكبرية وركبوا 

السيارات الفارهة، ونحُن كذلك نتعب يف الدنيا من أجل الراحة يف اآلخرة.
واملسافر، فاملسافر ال هيمه نوع الطعام وال كميته، وال املقيمهناك فرق بني -

مكان النوم، فهي أيام قليلة ويعود لبيتـه حيـث الراحـة .. والـدنيا دار سـفر 
واآلخرة دار مقامة.

الصحابة الكرام كانوا قبل اإلسـالم يرتكبـون املعـايص، وببيئـة املسـاجد -
وارع والنوايص واملقـاهي أصبحوا مصابيح اهلدى.. فامجعوا الشباب من الش

ـَام َيْعُمـُر َمَسـاِجَد اهللاِّ َمـْن آَمـَن بِـاهللاِّ {:، وعمروا هبم املساجد، قال تعاىل إِنَّ
َكاَة َوَملْ َخيْـَش إِالَّ اهللاَّ َفَعَسـى ُأْوَلــئَِك َأن  َالَة َوآَتى الزَّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

).١(}َيُكوُنوْا ِمَن اْملُْهَتِدينَ 
إال غاديــا أو رائحــا يقــول للنــاس قولــوا الإلــه إال اهللا ) (رســول اهللا مل يــرَ -

.تفلحوا
الُم، َعْن َخالِِه ِهنَْد ْبِن َأِيب َهاَلَة، َقـاَل: - َسِن ْبِن َعِيلٍّ َعَلْيِه السَّ َكـاَن "َعِن اْحلَ

َلْيَسـْت َلـُه َراَحـٌة، َطِويـَل ُمَتواِصَل األَْحَزاِن، َدائَِم اْلِفْكـَرِة ، )(َرُسوُل اهللاَِّ 
ُم ِيف َغْريِ َحاَجـةٍ  ْكِت، ال َيَتَكلَّ )٢("السَّ

)١٨–١.
)١٨–٢.
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َلَغْدَوٌة ِيف َسبِيِل اهللاَِّ "): (َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َقاَل َأَنِس ْبِن َمالٍِك َعنْ َثابٍِت فَعنْ 
ْنَيا َوَما فِيَها ).١(" َأْو َرْوَحٌة َخْريٌ ِمْن الدُّ

إِنَّـَك َال َهتْـِدي َمـْن {، قال تعـالى: عل-
).٢(}َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللاََّ َهيِْدي َمن َيَشاء َوُهَو َأْعَلُم بِاْملُْهَتِدينَ 

-
.

َلَقْد ِعْشنَا "فعن َعْبَد اهللاِ ْبَن ُعَمَر، َيُقوُل: :-
ٍد  وَرُة َعَىل ُحمَمَّ يَامَن َقْبَل اْلُقْرآِن، َوَتنِْزُل السُّ ) (ُبْرَهًة ِمْن َدْهٍر َوَأَحُدَنا َيَرى اْإلِ

ا َوَحَراَمَها، َوَأْمَرَها َوَزاِجَرَها، َوَما َينَْبِغي َأْن نُ  ُم َحَالَهلَ وَقَف ِعنَْدُه ِمنَْهـا، َفنََتَعلَّ
ُموَن َأْنُتُم اْلَيْوَم اْلُقْرآَن، ُثمَّ َلَقْد َرَأْيُت اْلَيْوَم ِرَجاًال ُيْؤَتى َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن  َكَام َتَعلَّ

تِِه إَِىل َخاِمتَتِِه، َوَال َيْدِري َما َأْمُرُهَوَال َزاِجرُ  يَامِن، َفَيْقَرُأ َما َبْنيَ َفاِحتَ ُه، َوَال َقْبَل اْإلِ
ْقلِ  ). ٣("َما َينَْبِغي َأْن َيِقَف ِعنَْدُه ِمنُْه َوَينُْثُرُه َنْثَر الدَّ

فِْتَياًنـا َحـَزاِوَرَة )(وَعْن ُجنُْدٍب البجيل ريض اهللا عنه َقاَل: ُكنَّا َمـَع َنبِيِّنَـا 
ْمنَا اْلُقْرآَن َفنَْزَداُد بِِه إِيَامًنا، َفـإِنَّ  َم اْلُقْرآَن، ُثمَّ َتَعلَّ ْمنَا اِإليَامَن َقْبَل َأْن َنَتَعلَّ ُكُم َفَتَعلَّ

ُموَن اْلُقْرآَن َقْبَل اِإليَامنِ  ). ٤(اْلَيْوَم َتَعلَّ

)١) ١.(
)٥٦–٢.
)٣

١/٣٥.
)٦١» » ٤.(
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القلب باإليامن سهلت األوامر.إذا امتأل-
.كانت األرض تطوى للصحابة بقوة إيامهنم-
جاء أحد علامء ممن ينتسبون إىل مجاعة السلف لزيارة أحد األحباب فقـدم -

له الشاي بالسكر ومل يقلبه، فقال العامل: أين السـكر؟ فقـال الشـيخ: السـكر 
موجود ولكن حيتاج من يقلبه، ففهم العامل وحترك للدعوة.

وغري هلم سنن الكون بقدرته، ألهنم فروا اهللا حفظ أهل الكهف بأعامهلم، -
من امللك الظامل ليحفظوا دينهم، فام بالكم بمن تركوا بيوهتم ليحفظـوا عـىل 

الناس دينهم.
بـدل لـه ) يف الدعوة إىل اهللا، اهللا تبارك وتعـاىل (عندما اشتغل الرسول -

ا ُكنَّا {: نظام الكون، ومنع اجلن والشياطني من اسرتاق السمع، قال تعاىل َوَأنَّ
َصًدا ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اْآلَن َجيِْد َلُه ِشَهاًبا رَّ ).١(}َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ

عندما ترك سيدنا يونس الدعوة ليوم واحد ابتلعـه احلـوت، ولـو تركـت -
األمة الدعوة البتلعتها األمم.

ُتصلح األحوالالعنف والقتل ال ُيصلح األحوال، ولكن األعامل الصاحلة-
م بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ { َسنَِة َوَجاِدْهلُ ْكَمِة َواْملَْوِعَظِة اْحلَ اْدُع إَِىلٰ َسبِيِل َربَِّك بِاْحلِ

).٢(}َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْملُْهَتِدينَ 

)٩–١.
)١٢٥–٢.
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ال نكـون أهـل طمـع، ونـدعوهم نرتك الدنيا ملن تركوا لنا األخرة، حتى -
ألعامل اهلداية، حتى يكونوا معنا يف اجلنة، هذا هو قلب الداعي احلق.

ال نريد أن نعني رشطي لكل مواطن، بل ضمريك حيرسك.-
.َمحََل املسئولية من علم أن العمل كثري والوقت قليل-
الرجل ملسئوليته عن البيت فكالمه يؤثر يف البيـت، واملـدير مسـئول عـن -

الرشكة كالمه يؤثر يف الرشكة، والداعي مسئول عـن العـامل كالمـه يـؤثر يف 
العامل.

الداعي يطلب من اهللا املعونة قبل القيام بالعمـل فقـد كـان موسـى عليـه -
ْ ِيل َأْمِري{:السالم يقول ْح ِيل َصْدِري* َوَيرسِّ َواْحُلـْل ُعْقـَدًة *َقاَل َربِّ اْرشَ

ن لَِّساِين* َيْفَقُهوا  ).١(}َقْوِيل مِّ

فإذا رأيت من نفسك عجز فسـل املـنعم، وإذا رأيـت يف نفسـك كسـل فسـل -
املوفق. 

العربة بجودة العمل وليس بكثرته، فثمرة واحدة سليمة أفضل مـن ألـف -
ثمرة فاسدة.

نخالط كل الناس ونزور الفقراء واملرىض، ونقيض حوائج النـاس ابتغـاء -
مرضاة اهللا.

)٢٨: ٢٥–١.
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، فيدخل يصبح الداعي نوراين إذا خرج يف سبيل اهللا، وتكلم عن اهللا كثرياً -
النور يف قلبه وتتلذذ روحه، فيرسى النور يف جسده كله.

القلوب جوالة جتول حول العرش، أو حول احلش-
ال تكن كالعري ليس له مهة يأكل احلشائش ويغفل عن الذبح.-
ا احلوائج وتفرج هبا الكروب.صيل صالة جريج، صالة ُتقىض هب-
من يركب القطار املتجه شامال ويزعم أنه ذاهب إىل اجلنوب ، فلن يصل -

حتى يصحح سريه.
الدعوة للداعي: فكل ما أتكلم به وأدعو إليه فهو حاجتي الشخصية.-
بعض األحباب إذا تكلم عن الصالة يكون كالمه فيه القوة، وإذا دخل يف -

متوجها لغري اهللا، فقط اجلسد يف الصالة وقلبه خارج ة يكون ساه اله، الالص
الصالة.

علينا أن نجتهد بالدعاء والبكاء حتى يرزقنا اهللا حقيقة الصالة.-
األسباب لإلمتحان، واألحوال للرتقي.-
َك {:من استقام عىل األعامل ومل يرتك مكانه يف األحوال، يرتقى- َقاُلوا َأإِنَّ

ُه َمن َيتَِّق َوَيْصِربْ َألَنَت ُيوُسُف َقاَل َأَنا  َذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللاَُّ َعَلْينَا إِنَّ ُيوُسُف َوَهٰ
).١(}َفإِنَّ اهللاََّ ال ُيِضيُع َأْجَر اْملُْحِسنِنيَ 

.مهمتنا ومقصدنا: أن نجتهد عىل قلوب الناس لنرسخ فيها عظمة اهللا-

)٩٠–١.
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بدون مقابل.ليكن زادك من الدنيا زاد املسافر، وأنفق الوقت واملال هللا -
الصفات: علموها للناس ولـألوالد والبنـات والنسـاء يف البيـوت، فـإذا -

صلحت املرأة صلحت األمة.
الناس جتعل الدنيا أمامها ونحُن نجعل اآلخرة أمامنا.-
، اهللا يفصل عىل عملك هداية العامل.إذا حتركت بنية العامل-
إذا كنت حتمل همَّ الدين فأنت عند اهللا عظيم.-
بالغيب كأنه مشاهدة، ونطمئن بموعود اهللا.نؤمن -
م- ٰ إَِىل الظِّلِّ {ا َام ُثمَّ َتَوىلَّ َفَسَقٰى َهلُ

افتقر فأعطـاه اهللا سـتة هـدايا )، ١(}َفَقاَل َربِّ إِينِّ ملَِا َأنَزْلَت إَِيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ 
والزوجة، والعمل، واألمان).، ب، والسكنفورية( الطعام، والرشا

د اهللا السندي( كان من العلـامء يالذهاب إىل الناس مهمة األمة: الشيخ عب-
الكبار يف اهلند) ذهب ليشرتي احللوى، فسأل البائع: هل ُتصىل؟ فقال البائع: 
ال، فقال الشيخ: هل حتفظ الفاحتة؟ فقال البائع: ال، فأخذ الشيخ إجازة مـن 

سنة، وخرج يف سبيل اهللا، وقال: واجبنا أن نذهب للناس مهنة التدريس ملدة 
وال ننتظر أن يأتون إلينا.

كانت أشياء النبي بسـيطة، وكـان يـربط احلجـر واحلجـرين عـىل بطنـه، -
وكانت فاطمة تطحن احلب وحتمل املاء.

)٢٤–١.
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كنت أسري مع رجـل فـوق كـوبري فغفـل حلظـة فسـقط يف املـاء وأكلـه -
اهللا.التمساح، فكيف بمن غفل عمره عن

ذهبنا إىل جزيـرة يف أندونيسـيا ودعونـاهم إىل اإلسـالم فأسـلموا مجيعـا، -
وقاموا ببناء مسجد يتسع لكل سكان اجلزيرة، وكانوا يأتون للصالة، عدا من 
كان عمره أقل من مخس سنوات، ومكثنا معهم أربعة أشهر نعلمهـم الـدين 

ونقيمهم عىل األعامل.
، وأعطيناهم مصحف مـرتجم، فلـام دعونا رجل وزوجته لإلسالم فأسلام-

فرغا من القراءة مل جيدا مكانا مناسبا يف البيت يضعا فيه املصحف فاتفقا عـىل 
أن يضع الرجل املصحف عىل رأسه نصف الليل، وزوجته النصـف اآلخـر، 
ويف الصباح ذهبا إىل الشيخ ، وأخرباه ، فقال هلام: ضـعاه يف قلبـيكام، فقـاال: 

لـوبكام، فبفضـل أدهبـام مـع كتـاب اهللا، اهللا رزقهـام كيف؟ قال حتفظانه يف ق
حفظه يف شهرين.

املرض حال، فإذا مرضت فال تقل مرضت بسبب الطعام، وإذا ُشفيت فال -
).١(}{تقل شفيت بسبب الدواء

تكونت املدينة بتضحيات أهل مكة، وانترش الدين ببيئة املدينة.-
األسباب ولكن نرتك اليقني عىل األسباب.ال نرتك -

)٨٠–١.
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من كان يقينه عىل األسباب سلطها اهللا عليـه، ومـن كـان يقينـه عـىل اهللا، -
سخر اهللا له األسباب.

ترك إبراهيم عليه السالم من ذريته بواٍد غري ذي زرع ، طاعـة هللا، فـأخرج -
اهللا هلم بئر زمزم، وأحوج القبائل هلم.

وقالت لسيدنا إبراهيم: ءآهللا أمر هبذا؟ قـال: فوضت هاجر أمرها إىل اهللا،-
نعم!، قالت: اذهب فلن يضيعنا اهللا، فحفظ اهللا إسامعيل وجعـل مـن نسـله 

َم. خري البرش حممد َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
فنبني عظمـة اهللا وكربيـاؤه، فهـو الكبـري )، ١(}{: قال تعاىل-

املتعال.
.. ولو شك يونس مـا خـرج الناريف قدرة اهللا ما نجى منلو شك إبراهيم -

من بطن احلوت.. ولو شك نوح ما صنع السفينة عـىل اليابسـة.. ولـو شـك 
موسى لغرق مع فرعون.. فنجعل يقيننا كيقني األنبياء صلوات اهللا وسـالمه 

عليهم أمجعني.
من عدل اهللا أن جعل سعادة الغني يف امتثال أمر اهللا يف الغنى.-
وسعادة الفقري يف امتثال أمر اهللا يف الفقر، ومل جيعل الغنى سببا للسعادة وال -

الفقر سببا للشقاء. 

)٣–١.
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{:كل ما سـوى اهللا زائـل-
{)١.(

ال يوجد خالف بني من يتسابقون إىل اآلخرة.-
وتعلم من القديم.احرص عىل توفري البيئة للجدد،-
{:سيدنا يوسف اتقى اهللا ففتحت له األبواب املغلقة-

{)٢.(

- :}
هكـذا )، ٣(}

الداعي ال متنعه األحوال.
وحده، نتيقن عىل ذلك.ال حول وال قوة إال باهللا أي القوة كلها بيد اهللا -
ُنكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا، فإهنـا أعانـت املالئكـة عـىل محـل -

العرش، ونحُن نستعني هبا عىل محل أمانة الدعوة إىل اهللا.
)، وال حـول وال قـوة امجع أهل بيتك وكرر عليهم الصالة عىل النبي (-

يمتىلء بيتك بركة ويفـيض عـىل إال باهللا، واهللا أكرب، وال إله إال اهللا، فبالذكر 
جريانك.

)١٠٥–١.
)٢٣–٢.
)٣٩–٣.
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ثق أن عملك يؤثر يف العامل أمجع.-
، َقاَل ُحَذْيَفةَ فَعنْ أتى الزمان الذي ال ينجو فيه إال من دعا بدعاء الغريق:-

).١("َيْأِيت َعَىل النَّاِس َزَماٌن ال َينُْجو فِيِه إِال َمْن َدَعا ُدَعاَء اْلَغِريِق ":
، وليس عند الناس.ل اجلهد ليكون لنا مقام عند اهللانبذ-
ُنكرم املسلم إلسالمه، وُنكرم غري املسلم لنؤلف قلبه.-
بدون جهد.إذا رأى الناس اإلسالم واقع يف حياة املسلمني، دخلوا يف اإلسالم-
حسن الظن ال حيتاج إىل دليل، وسوء الظن حيتاج إىل دليل ودليل.-
وإذا أصلحنا ..إذا أصلحنا ما بيننا وبني اهللا أصلح اهللا ما بيننا وبني الناس-

رسيرتنا أصلح اهللا عالنيتنا.
عند العلامء نحفظ ألسنتنا.. وعند األغنياء نحفظ قلوبنا.-
للتوفيق، ويف وسط العمل طلبا للتثبيت، ويف نستغفر اهللا أول العمل طلبا -

آخر العمل طلبا للقبول.
الدين النصيحة: جهد الدين مرتبط بجهد الناصحني فكن منهم.-
الشيطان يفر من اآلذان ألنه دعوة تامة.-
أكثر من النفي واإلثبات، فبزيادة النفي يزيـد اإلثبـات، وبزيـادة اإلثبـات -

يأيت الثبات من اهللا.

)٥٠٧١٠٧٦/ ١١
).٣٦٤٦٦شيبة (
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{فيدخر يف خزائن ربـه.يرى الزكاةاملنافق  -
{)١(.

عمرك هو رأس مالك فال ُتضيعه يف املنام والطعام ووقت قضاء احلوائج، -
واشتغل بمعاىل األمور.

(جتنب األمـراض اخلبيثـة-

فإن الرسطان ُيسد عليك حياتك، وهـؤالء )
يفسدن عليك آخرتك.

إذا استقمنا عىل جهد األنبياء اهللا سبحانه يفصل عىل جهدنا هبداية العامل.-
جهدنا إليقاظ الشعور باملسئولية يف األمة.-
مقصودنا تغيري العادات إىل عبادات عىل هنج النبي صىل اهللا عليه وسلم.-
(اجتمعت القلوب تأيت النرصة الغيبيةإذا -

()٢.(
.فاز من استخلص نفسه وأخلص هلذا اجلهد-

قلوبنـا الشـفقة واملحبـة لسنا لقوم وال ملنطقة، نحُن للعامل أمجع، نحمل يف -
.لكل الناس

إذا ُذكر الوزير عرفنا قدره، وإذا ُذكرت الثامر عرفنا لوهنـا وطعمهـا، وإذا -
.ُذكرت أسامء اهللا احلسنى مل نعرف قدرها وهي مفاتيح خلزائن اهللا

)١٧–١.
)٤٦–٢.
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، فسـقط عـىل بنفسه من الدور الرابع يف الشارعأراد رجل االنتحار فرمى -
اكـب الدراجـة وعـاش املنتحـر، ألن املـوت راكب دراجة بخارية، فـامت ر

ًال َوَمـن ُيـِرْد {بمشيئة اهللا ـَؤجَّ َوَما َكاَن لِنَْفٍس َأن َمتُوَت إِالَّ بِإِْذِن اهللاَِّ كَِتاًبـا مُّ
اكِِرينَ  ْنَيا ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَمن ُيِرْد َثَواَب اْآلِخَرِة ُنْؤتِِه ِمنَْها َوَسنَْجِزي الشَّ َثَواَب الدُّ

{)١.(
َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلـْيِهم َبَرَكـاٍت {- َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرٰى آَمنُوا َواتَّ

ُبوا َفَأَخْذَناُهم بَِام َكاُنوا َيْكِسُبونَ  َامِء َواْألَْرِض َوَلٰكِن َكذَّ َن السَّ .)٢(}مِّ
-

الكفـار، يتوجهـون لألسـباب وهـو طريـق : 
.املادية الظاهرية

وهـو طريـق أهـل اإليـامن، وذلـك بالصـالة : 
.والتوجه هللا تعاىل الذي عنده خزائن كل يشء

-) ( اهلمَّ وحتـرك عـىل النـاس وبـذل املـال
اهللا يبكـي والنفس والوقت، وتـرك الراحـة بالنهـار، وقـام بالليـل أمـام 

:ويترضع إليه، حتى عاد جهد النبي يف األمة، ولذا قيل

)١٤٥–١.
)٩٦–٢.
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عذب بالل وقتلت ُسمية ليس بسبب صالهتم ولكن بسبب قيـامهم عـىل -
الدعوة.

اجلوعان يبحث عن الطعام، والعطشان يبحث عن املاء، واخلائف يبحـث -
عن األمان، لكل حاجة يشء ال يصلح غريهـا، كـذلك اجلنـة ثمنهـا القيـام 

باألعامل وبذل النفس واملال إلعالء كلمة ال إله إال اهللا يف األرض.
إذا أغلقت األبواب فباب اهللا مفتوح.-
العواطـف وتبقـى عاطفـة اهلدايـة لكـل نجتهد عىل أنفسنا ونخرج منهـا كـل -

الناس.
نجتهد عىل أنفسنا ونخرج منهـا كـل العواطـف وتبقـى عاطفـة اهلدايـة لكـل -

.الناس
أمـىل الشـيخ إليـاس الصـفات السـت، وكـان الشـيخ م ١٩٦٢عام في-

يوسف يكتب، ثم قال: إن نجتهد حتى تأيت هذه الصفات فينا باحلقيقة، هيون 
.لينا أمر الدينعلينا أمر الدنيا، ويسهل ع

كنا نزور الناس فمن قال: ال إله إال اهللا حممـد رسـول اهللا، ١٩٦٤ويف عام -
{:قلنا له: أنت مسئول عن تبليغ دين اهللا ونقـرأ عليـه
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.ونرغبه يف تفريغ الوقت من أجل الدعوة إىل اهللا، )١(}

-} ......{)٢(
وإحياء الدين يف البرشية، وما خلقـت للـدكان خلقت األمة إلقامة الدين -

وال الوظيفة، وال التجارة وال الزراعـة وال الصـناعة، وال احلكومـة، ولكـن 
ـًة َوَسـًطا {خلقت لتبليغ ديـن اهللا للبرشـية كلهـا لَِك َجَعْلنَـاُكْم ُأمَّ َوَكـَذٰ

ُسوُل َعَلـْيُكمْ  َشـِهيًدا َوَمـا َجَعْلنَـا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
َّن َينَقلُِب َعَىلٰ َعِقَبْيـِه  ُسوَل ِمم اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنَت َعَلْيَها إِالَّ لِنَْعَلَم َمن َيتَّبُِع الرَّ
َوإِن َكاَنْت َلَكبَِريًة إِالَّ َعَىل الَِّذيَن َهَدى اهللاَُّ َوَما َكاَن اهللاَُّ لُِيِضيَع إِيَامَنُكـْم إِنَّ 

ِحيمٌ اهللاََّ .)٣(}بِالنَّاِس َلَرُءوٌف رَّ
َوَجاِهُدوا ِيف اهللاَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَبـاُكْم َوَمـا َجَعـَل {

ُكُم اْملُْسلِِمَني ِمن َقْبُل  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ لَّ يِن ِمْن َحَرٍج مِّ َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
َذا  ُسوُل َشـِهيًدا َعَلـْيُكْم َوَتُكوُنـوا ُشـَهَداَء َعـَىل النَّـاِس َوِيف َهٰ لَِيُكوَن الرَّ

َكاَة َواْعَتِصُموا بِـاهللاَِّ ُهـَو َمـْوَالُكْم َفـنِْعَم اْملَـْوَىلٰ  َالَة َوآُتوا الزَّ َفَأِقيُموا الصَّ
).٤(}َونِْعَم النَِّصريُ 

)١٠٨–١.
)١٠٨–٢.
)١٤٣–٣.
)٧٨–٤.
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-)( : أخالقكـم، حسنوا
رَفَعنْ وتغافلوا عن املساوىء، جتمعوا شمل األمة. ريض-َيـاِرس ْبنَعامَّ

يـَامنَ َمجَـعَ َفَقْد َمجََعُهنَّ َمنْ َثَالٌث : (َقاَل َأنَّهُ -عنهاهللا ْنَصـاُف : اْإلِ ِمـنْ اْإلِ
َالمِ َوَبْذُل َنْفِسَك  ْنَفاُق لِْلَعاَملِ السَّ ْقَتارِ ِمنْ َواْإلِ ).١()اْإلِ

-) :(ملاذا مل يأيت األحبـاب لنخـرج املـدة؟
ليس معهم نفقة. فقلت: ندعوهم للمذاكرة، وتكلمت معهم يف ثـالث قال: 

صفات، وتكلم معهم يف ثالث صفات، وتكلمنا عن النرصة الغيبية، فقـاموا 
إىل بيوهتم، وعاد بعضهم بـاألرز وبعضـهم جـاء بالسـكر، وبعضـهم جـاء 
بالبيض، وبعضهم جاء باجلبن، وخرجنا إىل دهلي، وخرجت معنا الكثري من 

.سكان ددهيل، وانترشت اجلامعات

- :( نعـيش حسـب رغباتنـا، بـل نعـيش ال
حسب أوامر اهللا وطريقة رسول اهللا.

-  ( إىل ثـالث مجاعـات أقـدام : األوىل إىل
كراتيش، والثانية إىل بومباي، والثالثة إىل بيشاور، وخرجنا بأنفسـنا وأموالنـا 

.همَّ جتميع األمة ، فجاء الفتح وُعِرَف العمل يف عموم اهلند
والشــيخ زكريــا (رمحهــام اهللا) يعطوننــا ، ) (كــان الشــيخ إليــاس-

النـاس هدايات اخلروج، وكنا نخرج بعد الفجر، ونتجول بعد العرص وكان 

.-تعليقا-)١(
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أميون، فكنا نجمعهم ونعلمهم الكتابة ومبادىء الكتابة، ومبـادىء الـدين، 
وما تيرس من القرآن.

-) _ (وكان من كبار علامء السلف باهلنـد_

علـم النـاس يف القـرى أننا مشينا من نظام الـدين إىل بيشـاور عـىل األقـدام ن
وخرج الشيخ زكريا الكاندهلوي حمـدث ، فبكى وخرج سنة، مبادىء الدين
اهلند ملدة سنة.

-)  ( يف اخلـروج عـىل األقـدام إىل كلكتـا
كيلو مرت ومل يكن كلنا معه نفقات، فقال الشيخ مـراد: افرشـوا ٩٠٠حوايل: 

رداء كاألشعريني، فجمعنا النفقات وحتركنا وكانت مـن اهللا الربكـة، وجـاء 
ت مجاعات كثرية نقدا .الفتح وخرج

فـاتح ) ١(مشينا من دهيل إىل ملتان حيث وصل حممد بن القاسم الثقفـي-
اهلند، ثم انقسام إىل مجاعتني، وكان مسئول اجلامعة األوىل الشيخ عادل وكـان 
أميا وكان يتكلم من قلبه فيؤثر يف الناس، واجلامعة الثانية كان مسئوهلا الشيخ 
عبد اهللا، وكنا ُنرسل األحباب إىل القرى جيمعـوا النـاس لـنعلمهم مبـادىء 

مفتـي زيـن العابـدين (مفتـي الدين، ونحملهم املسـئولية، فتشـجع الشـيخ
باكستان) وخرج لسبعة شهور. 

)١
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ننرص املظلوم وال نعني الظامل، ونعامل الكفـار بالعـدل ونصـرب عـىل أذى -
الناس ، حتى نكون سببا إلقامة العدل يف العامل.

نعبد اهللا لذاته وليس طمعا يف موعوده، فهو يستحق الطاعـة والعبـادة -
).١(لذاته.

ْمَعـاِن َقـاَل َأْصـَحاُب {:- َفَلـامَّ َتـَراَءى اْجلَ
ا َملُْدَرُكونَ  ).١(}َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسَيْهِدينِ *ُموَسٰى إِنَّ

)١ (

٥٧.

*



yنصيحة الدعاة إلى اهللا عز وجلW٤٧

: قال-
يطولن عليكم اعملوا خريًا وديموا عىل صالح، وال :
ال{:األمد فتقسـوا قلـوبكم

{)٣)(٢.(

:في سبیل اهللا له صورة وله حقیقةالخروج-
.: أما صورته

: قيقتهأما ح
.

:أعامل الدين تقديم وتـأخري-

:الناس ينفقون أوقاهتم وأمـواهلم-

{:: قال تعـالى اهللا فصل للكفار-
{)٤(.

)٢١_١.
)٢ (.
)٦٢، ٦١–٣.
)١٢٤–٤.
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{:: قال تعالىواهللا فصل للمؤمنني-

{)١(.}

سنة اهللا اهلالك ملن عىص، والنجاة ملـن أطـاع، فقـد . )٢(}
أهلك اهللا قوم لوط وقوم نوح وقـوم عـاد وثمـود ملـا عصـوا فلـم ينجـو إال 

املؤمنني.
مـرض سألني رجل فقال: ملا تذهبون إىل املقـاهي ؟ فقلـت لـه: املـرء إذا -

ذهب إىل الطبيب ولكن إذا اشتد مرضه ذهب إليه الطبيب.
ربون ـودخلنا مقهى فيه شاب مسلم جيلس مع غانية يش:جتولنا يف إيطاليا-

اخلمر فكلمناه كالم اخلري واإليامن فاستجاب لنا فتعلقـت الغانيـة يف ذراعـه 
ثالثـون ؟ فقالـت: تريد أن تأخذه، فسألناها كم كنت تتقاضني منه يف الليلة

دوالر، فأعطيناها ما أرادت وتركته لنا، فصحبناه إىل املسجد وهو لآلن خيرج 
املدة السنوية يف سبيل اهللا.

.إذا ابتغيت القرب من إهلك فاشتغل بداللة اخللق عليه-

:ألنبياء آثروا تعليم اخللق، عىل خلوات التعبد-

)٩٧–١.
)٤٠–٢.
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والزاهد العامل يطلـبهم للخـالق، ، الزاهد املنقطع هيرب من اخللق-
ويصرب عىل أذاهم فدواؤهم عنده وهم حمل عبادتـه، ومبتغـى أملـه أن يـردهم إىل 

رهبم.
الداعي يضحك يف وجه الفاسق، وال يقنطه من رمحة ربه، ويقيض يومه يف -

داللة اخللق عىل اخلالق، وال يبتئس.
روات والفواكه مـن تـراب، فقـط غـري ـواخلضاإلنسان خملوق من تراب-

الشكل والوظيفة.
.أخرج صنم املخلوق من قلبك وتوجه إىل اهللا وسله أن يعطيك-

مروا الفقهاء والعلامء أن ينرشـوا :أرسل عمر بن عبد العزيز للوالة-
ما علمهم اهللا يف مساجدهم وجمالسهم وال ينتظروا الناس تأتيهم.

وبعـض النـاس تأكـل فتشـفى، كـل يشء بعض الناس تأكل فتمـرض، -
.بقدرته

كل اخللق فقراء إىل اهللا-
،(}

{)١(.

الشباب يسهرون يف الطرقات طوال الليل ونحُن أحُق بالليل منهم.-

)١١٥.
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كم من الليايل سهرنا من أجل الـدنيا، فهـل عزمنـا أن نسـهر البـاقي مـن -
عمرنا من أجل اآلخرة.

الطفل الصغري يأخذ احللوى ويرتك الذهب ألنه ال يعرف قيمته، فمـن ال -
اجلهد هلا.يعرف قيمة اآلخرة ترك 

ىف دهيل شـكلنا رجـل أخـرس وجتولنـا معـه نكلـم النـاس كـالم اخلـري -
واإليامن، فشكلنا مجاعة كاملة ملدة أربع شهور.

.الطعام والرشاب حاجة اجلسد، ودعوة اخلري واإليامن حاجةالروح-

وتفكـروا كيـف نجمـع النـاس، :ذهبت مجاعة إىل جنوب إفريقيـا-
نب الطريق، فاجتمع الناس فدعوهم إىل فتشاوروا وقرروا أن يصلوا عىل جا

.اهللا، فأسلم بعضهم فأخذوهم وجتولوا هبم عىل غريهم

فوجــدوا نــاس ضــخام شــديدي الســواد، :ذهبــت مجاعــة للكنغــو-
فكلموهم كالم اإليامن، فاكتشفوا أهنم كـانوا مسـلمني، ومجاعـات التبشـري 
أعطتهم الغذاء والدواء، وحفرت هلم آبار املياه، وحولت املسجد  إىل كنيسة 
، فزاد األحباب يف املدة بالتضحية حتى ردوهم مجيعا لإلسالم وأقاموا بيـنهم 

شديد والبعوض وقلة النفقات. األعامل رغم احلر ال
فقد ترك الصحابة الثامر حني طابـت.. وتركـوا : قام الدين عىل الرتك-

.الزوجات ليلة العرس.. وأكلوا ورق الشجر
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وشـارك األعمـى واألعـرج مـع . وخرجت النساء والصبيان يف اجلهـاد.-
وخرجـوا لبنـي وجراحهم تنـزف الـدم،حلمراء األسدأعذارهم، وخرجوا 

{،قريظة وهم متعبني، وخرجوا إىل تبوك وهم يف جهد وعرسـ مـن املعيشـة
ـِة  َبُعـوُه ِيف َسـاَعِة اْلُعْرسَ اَب اهللا َعَىل النَّبِيِّ َواْملَُهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّ َلَقد تَّ

نُْهْم ُثمَّ َتاَب عَ  ِحـيمٌ ِمن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق مِّ ُه ِهبِـْم َرُؤوٌف رَّ َلْيِهْم إِنَّ
{)١(،.
ُه َمن َيتَِّق َوَيْصِربْ َفإِنَّ اهللاََّ َال {:القاعدة الذهبية يف التعامل مع الناس- إِنَّ

).٢(}ُيِضيُع َأْجَر اْملُْحِسنِنيَ 

َأال إِنَّ َأْولَِيـاء اهللاِّ الَ {: قـال تعـالى  والتقـوىاإليامن : رشوط الوالية-
ـى ِيف  ُم اْلُبْرشَ َزُنوَن * الَِّذيَن آَمنُوْا َوَكاُنوْا َيتَُّقوَن * َهلُ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيْ

ْنَيا َوِيف اآلِخَرِة الَ َتْبِديَل لَِكلَِامِت اهللاِّ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز  ياِة الدُّ .)٣(}اْلَعظِيمُ اْحلَ

ْم ":)(َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ - يقـوم ) (فكـان النبـي "َأْنِزُلوا النَّاَس َمنَـاِزَهلُ
للوافدين اجلدد مثل جرير بن عبد اهللا، وعكرمة بن أيب جهل وواثلة ريض اهللا 

عنهم أمجعني( وهذا من احلكمة تأليفا لقلوهبم).

)١١٧–١.
)٩٠–٢.
)٦٤: ٦٢–٣.
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: كن طالبا-
َعـَبَس َوَتـَوىلَّ * َأن َجـاءُه {:قال تعالى)، املطلوبني(

ـا َمـِن  ْكَرى * َأمَّ ُر َفَتنَفَعـُه الـذِّ كَّ ـى * َأْو َيـذَّ كَّ ُه َيزَّ اْألَْعَمى * َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ
ا َمن َجـاءَك َيْسـَعى  ى * َوَأمَّ كَّ ى * َوَما َعَلْيَك َأالَّ َيزَّ اْسَتْغنَى * َفَأنَت َلُه َتَصدَّ

َا َتْذكَِرٌة * َوُهَو َخيَْشى * َفأَ  ى * َكالَّ إِهنَّ )١(}نَت َعنُْه َتَلهَّ

ملا نتعب يف اجلوالت، ونتحمل األذى ونصرب، فاهللا يرمحنا وتنزل اهلداية.-
نحسب كم أيام باقية يف التشـكيل؟.. ومل نحسـب كـم أعـامل ضـيعنا يف -

التشكيل؟ هذا خرسان مبني.
املسئول واحد واملسئولية عىل اجلميع.-
أستطع مجع مجاعة من عرشة أفراد، كيف أمجع األمة عىل جهد النبـي إذا مل -

صىل اهللا عليه وسلم.
نخرج بفكر واحد ونية واحدة، ونتدرب عىل ذلك.-
من أراد أن يستفيد من خملوق فليس من سبيل إال الذلة والصغار.-
ليس املقصود ترك البيت ولكن املقصود ترك االنشغال بحاجـات البيـت -

.اإليامن واليقنيللقيام بدعوة 

نضع اللحم للفأر يف املصيدة لنقتلـه، ولـيس لنكرمـه، فـال تغـرت بأشـياء -
الدنيا، واكتفي بالقليل، حتى ال تقع يف االستدراج.

)١١: ١–١.
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إذا خرجنا يف املسجد ومل خترج معنا مجاعة نزيد يـوم أو يـومني بالتضـحية -
حتى خترج اجلامعة نقدا.

حـديث عـن فضـائل اخلـروج يف املسئول يرغب األحباب يف ذكر آيـة أو -
.سبيل اهللا لريفع اهلمة وهتون املصاعب

{: نتصارع عىل الدنيا ألننا نسينا اسم الوارث-

{)١(.}
{)٢.(

ر، فيأيت مـن ـندعو اهللا ونبكى أمامه ونشكو إىل اهللا كام اشتكى أيوب الض-
اهللا الفرج وتنزل الرمحة.

كن من املتوسمني الذين جيدون يف األحوال واألشياء آية هللا تـدل عـىل اهللا -
).٣(}{سبحانه وتعاىل

-:}
){٤.(

املبني يشكل الناس عىل األعامل، ال أن يتلو ما حيفظ.-
يف هذا السبيل ال نعاتب وال نحاسب، بل نرىض ونحتسب ونشكر.-

)٤٠–١.
)٢٣–٢.
)٧٥–٣.
)٩٤–٤.
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خرجنا من بيوتنا نطلب اهلداية لنا وللعامل، ونبذل يف سـبيل ذلـك أموالنـا -
وأنفسنا ونحتمل ونصرب حتى لو أكلنا اخلبز بامللح، وال نطلب سوى ابتغـاء 

مرضاة اهللا.
غضوا أبصاركم يدخل نور العمل إىل قلوبكم.-
.يف العاملكونوا كالشمس يأيت بحركتكم النور-
علينا أن نجتهد عـىل قلوبنـا حتـى يمألهـا النـور ، فاملجاهـدة هـي روح -

العمل.
كـل حسـب اسـتطاعته، ويف املقـدور، :والنسـاءجهدنا يقوم به الرجـال -

فعندما بنى النبي مسجده كان الرجال يعملون يف النهـار والنسـاء يف الليـل، 
وبجهدمها معا قام الدين .

ـَن {:: قال تعاىلمهة اجلن يف الدعوة عالية جداً - ْفنَا إَِلْيَك َنَفًرا مِّ َوإِْذ َرصَ
نِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن  ـ َولَّـْوا إَِىل َقـْوِمِهم اْجلِ وُه َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلامَّ ُقِيضَ َفَلامَّ َحَرضُ

ًقا ملَِّـا َبـْنيَ  ا َسِمْعنَا كَِتاًبا ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ نِذِريَن * َقاُلوا َيا َقْوَمنَا إِنَّ مُّ
ْسَتِقيٍم * يَ  قِّ َوإَِىل َطِريٍق مُّ ا َقْوَمنَا َأِجيُبوا َداِعَي اهللاَِّ َوآِمنُوا بِـِه َيَدْيِه َهيِْدي إَِىل اْحلَ

ْن َعـَذاٍب َألِـيٍم * َوَمـن الَّ ُجيِـْب َداِعـَي اهللاَِّ  ن ُذُنوبُِكْم َوُجيِْرُكم مِّ َيْغِفْر َلُكم مِّ
بِـنيٍ  َفَلْيَس بُِمْعِجٍز ِيف اْألَْرِض َوَلْيَس َلُه ِمن ُدونِـِه َأولَِيـاء ُأْوَلئِـَك ِيف َضـَالٍل مُّ

){١.(

)١١٥٦_ ) ١.



yنصيحة الدعاة إلى اهللا عز وجلW٥٥

-
، َواهللاَُّ َجاَء بِنَا : اهللاَُّ اْبَتَعَثنَاَقاَل ؟ َما َجاَء بُِكمْ : له

ْنَيا إَِىل ِسـَعتَِهايِق ، َوِمْن ِض ِعَباِد إَِىل ِعَباَدِة اهللاَِّلِنُْخِرَج َمْن َشاَء ِمْن ِعَباَدِة الْ  ، الـدُّ
، َفَأْرَسَلنَا بِِدينِِه إَِىل َخْلِقِه لِنَْدُعَوُهْم إَِلْيـِه ، ْدَياِن إَِىل َعْدِل اِإلْسالمِ َوِمْن َجْوِر األَ 
، اُه َوَأْرَضُه َيلِيَهـا ُدوَننَـ، َوَرَجْعنَا َعنُْه َوَتَرْكنَاَذلَِك َقبِْلنَا َذلَِك ِمنْهُ َفَمْن َقبَِل ِمنَّا

: َوَما َمْوُعـوُد اهللاَِّ؟ َقـاَل : إَِىل َمْوُعوِد اهللاَِّ. َقاَل َوَمْن َأَبى َقاَتْلنَاُه َأَبًدا َحتَّى ُنْفِيضَ 
نَُّة ملَِنْ  ) .١(! ..!، َوالظَّْفِر ملَِْن َبِقيَ َماَت َعَىل ِقَتاِل َمْن َأَبىاْجلَ

{:ة في ت-
نِـي ِمـَن اْملُْسـلِِمنيَ  ا َوَقـاَل إِنَّ َّن َدَعا إَِىل اهللاَِّ َوَعِمـَل َصـاِحلً َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال ممِّ

{)١.(

.ال أحد خيرج إىل العمل بدون ُعدة، فأعدوا جلهد النبي ُعدة صاحلة-

يف حلقة التعليم نفرغ قلوبنا من اخلياالت، فـإذا ذكـر اهللا وجلـت قوبنـا، -
وإذا ُذكرت اجلنة استحرضنا نعيمها، وإذا ُذكرن النار استحرضنا هليبها.

نتمرن يف النوافل والسنن عىل اخلشوع واخلضوع ظاهرا وباطنا، فإذا جـاء -
.وقت الفرض صلينا باحلقيقة

فعن َساِملُ ْبُن َعْبِد اهللاَِّ ، َأنَّ َعْبَد اهللاَِّ : -
اْنَطَلـَق َثَالَثـُة "، َيُقـوُل: ْبَن ُعَمَر َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل: َسِمْعُت َرُسـوَل اهللاَِّ 

َّْن َكاَن َقْبَلُكْم، َحتَّى َأَوْوا اْملَبِيَت إَِىل َغاٍر َفَدَخُلوُه ، َفاْنَحَدَرْت َصـ ْخَرٌة َرْهٍط ِمم

)٣٣–١.
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َبلِ  ْت َعَلْيِهُم اْلَغارَ ِمَن اْجلَ ـْخَرِة إِالَّ َفَسدَّ ُه َال ُينِْجيُكْم ِمْن َهـِذِه الصَّ ، َفَقاُلوا: إِنَّ
ُهمَّ َكاَن ِيل َأَبَواِن َشـْيَخاِن  َأْن َتْدُعوا اهللاََّ بَِصالِِح َأْعَاملُِكْم، َفَقاَل َرُجٌل ِمنُْهْم: اللَّ

ٍء َيْوًمـا، َكبَِرياِن ، َوُكنُْت َال  َأْغبُِق َقْبَلُهَام َأْهًال َوَال َماًال ، َفنََأى ِيب ِيف َطَلـِب َيشْ
َام َنـائَِمْنيِ ، َوَكِرْهـُت  َام َغُبوَقُهَام َفَوَجْدُهتُ َفَلْم ُأِرْح َعَلْيِهَام َحتَّى َناَما، َفَحَلْبُت َهلُ

َواْلَقَدُح َعَىل َيَديَّ َأْنَتظُِر اْستِيَقاَظُهَام َحتَّى ، َفَلبِْثُت َقْبَلُهَام َأْهًال َأْو َماًال َأْن َأْغبَِق 
ُهـمَّ إِْن ُكنْـُت َفعَ  َبا َغُبوَقُهَام، اللَّ ْلـُت َذلِـَك اْبتَِغـاَء َبَرَق اْلَفْجُر، َفاْسَتْيَقَظا َفَرشِ

ا َمـا َنْحـنُ َوْجِهَك  ْج َعنـَّ ـْخَرةِ ، َفَفرِّ ، َفاْنَفَرَجـْت َشـْيًئا َال فِيـِه ِمـْن َهـِذِه الصَّ
ُروَج ، َقاَل النَّبِيُّ  ُهمَّ َكاَنْت ِيل بِنْـُت َعـمٍّ )(َيْسَتطِيُعوَن اْخلُ : َوَقاَل اْآلَخُر: اللَّ

ا َسـنٌَة  ا َعْن َنْفِسَها، َفاْمَتنََعْت ِمنِّي َحتَّى َأَملَّْت ِهبَ ، َفَأَرْدُهتَ َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس إَِيلَّ
َ َبْينِـي َوَبـْنيَ ِمَن السِّ  يلِّ يَن َوِماَئَة ِدينَاٍر، َعَىل َأْن ُختَ نَِني، َفَجاَءْتنِي َفَأْعَطْيُتَها ِعْرشِ
ـاَتَم ، َفَفَعَلْت َحتَّى إَِذا َقَدْرُت َعَلْيَها، َقاَلْت: َال ُأِحلُّ َلـَك َأْن َتُفـَنْفِسَها ضَّ اْخلَ

ْجُت ِمَن اْلُوُقوعِ إِالَّ بَِحقِّهِ  ْفُت َعنَْها َوِهَي َأَحبُّ النَّاِس إَِيلَّ ، َفَتَحرَّ َعَلْيَها َفاْنَرصَ
َهَب الَِّذي َأْعطَ  ُهمَّ إِْن ُكنُْت َفَعْلُت اْبتَِغاَء َوْجِهـَك َفـاْفُرْج ْيُتَهاَوَتَرْكُت الذَّ ، اللَّ

ُْم َال يَ  ْخَرُة َغْريَ َأهنَّ ُروَج ِمنَْهاْسَتطِيُعوَعنَّا َما َنْحُن فِيِه، َفاْنَفَرَجِت الصَّ ، َقاَل َن اْخلُ
ُهمَّ إِينِّ اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراَء َفَأْعَطْيُتُهْم َأْجَرُهْم َغْريَ )(النَّبِيُّ  : َوَقاَل الثَّالُِث: اللَّ

ْرُت َأْجَرُه َحتَّـى َكُثـَرْت ِمنْـُه اْألَْمـَواُل ،  َرُجٍل َواِحٍد َتَرَك الَِّذي َلُه َوَذَهَب َفَثمَّ
َبْعَد ِحٍني، َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللاَِّ، َأدِّ إَِيلَّ َأْجِري ، َفُقْلُت َلُه: ُكلُّ َما َتَرى ِمْن َفَجاَءِين 

ِقيِق، َفَقاَل: َيا َعْبَد اهللاَِّ، َال َتْسَتْهِزُئ ِيب،  بِِل، َواْلَبَقِر، َواْلَغنَِم، َوالرَّ َأْجِرَك ِمَن اْإلِ
ُهمَّ َفإِْن َفُقْلُت: إِينِّ َال َأْسَتْهِزُئ بَِك  ْك ِمنُْه َشْيًئا، اللَّ ُه، َفاْسَتاَقُه َفَلْم َيْرتُ َفَأَخَذُه ُكلَّ
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ْخَرُة،  ُكنُْت َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنَّا َما َنْحُن فِيِه، َفاْنَفَرَجِت الصَّ
هللكوا، ولو قرصـ لو مل يقدموا أعامل صاحلة مقبولة .)١("َفَخَرُجوا َيْمُشونَ 

أحدهم هللكوا.
مل يرتكبـوا جريمـة الزنـا ومل : الثالثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك-

يقتلوا النفس التي حرم اهللا إال باحلق، ولكن كانت جـريمتهم تـرك اخلـروج 
.. وهم ثالثة ومع الرسول ثالثون ألفـا تقريبـا، ففـي الظـاهر ال مع النبي 

ُيريب هذه األمة ويبن هلا أمهية اجلهاديزيدون شيئا، لكن اهللا أراد أن 
(.

-
َبْريِ َأنَّ َعائَِشـَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْهـا َقاَلـْت : َملْ فَعْن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ

يَن َوَملْ َيُمرَّ َعَلْينَا َيْوٌم إِالَّ َيْأتِينَا فِيـِه َرُسـوُل  ا َيِدينَاِن الدِّ َأْعِقْل َأَبَويَّ َقطُّ إِالَّ َوُمهَ
َطَرَيفْ النََّهاِر ُبْكَرًة َوَعِشيًَّة َفَلامَّ اْبُتِيلَ اْملُْسلُِموَن َخَرَج َأُبو َبْكٍر ُمَهاِجًرا ِقَبَل اهللاَِّ 

ِغنَِة َوُهَو َسيُِّد اْلَقاَرِة َفَقاَل َأْيَن ُتِريُد  َبَشِة َحتَّى إَِذا َبَلَغ َبْرَك اْلِغَامِد َلِقَيُه اْبُن الدَّ اْحلَ
َفَقاَل َأُبو َبْكٍر َأْخَرَجنِي َقْوِمي َفَأَنا ُأِريُد َأْن َأِسـيَح ِيف اْألَْرِض َفَأْعُبـَد َيا َأَبا َبْكرٍ 

َرُج َفإِنََّك َتْكِسُب اْملَْعُدوَم َوَتِصُل  ُرُج َوَال ُخيْ ِغنَِة إِنَّ ِمْثَلَك َال َخيْ َريبِّ َقاَل اْبُن الدَّ
ِمُل اْلَكلَّ َوَتْقِري الضَّ  ِحَم َوَحتْ قِّ َوَأَنـا َلـَك َجـاٌر الرَّ ْيَف َوُتِعُني َعَىل َنَوائِِب اْحلَ

٥٥٤٤، ٣٢٣٠، ٣١٧٥، ٢١٢١، ٢٠٧٣صحيح ) ١(
)٤٩٣٢٩٠٤١١٣٢٠

١٠٧٥٠٨٥٧٠للبيهقي(
)٧٢٥٠،٦٦٠٣١٤٥.
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ِغنَِة َفَرَجـَع َمـَع َأِيب َبْكـٍر َفَطـاَف ِيف  َل اْبُن الدَّ َفاْرِجْع َفاْعُبْد َربََّك بِبَِالِدَك َفاْرَحتَ
ْم إِنَّ َأَبا َبْكٍر َال َخيْـُرُج ِمْثُلـُه َوَال  اِر ُقَرْيٍش َفَقاَل َهلُ اِف ُكفَّ ِرُجـوَن َأْرشَ ُخيْـَرُج َأُختْ

ْيَف َوُيِعُني َعَىل  ِمُل اْلَكلَّ َوَيْقِري الضَّ ِحَم َوَحيْ َرُجًال ُيْكِسُب اْملَْعُدوَم َوَيِصُل الرَّ
ِغنَِة َوآَمنُـوا َأَبـا َبْكـٍر َوَقـاُلوا ِالْبـِن  قِّ َفَأْنَفَذْت ُقَرْيٌش ِجَواَر اْبِن الدَّ َنَوائِِب اْحلَ

ِغنَِة ُمْر أَ  ُه ِيف َداِرِه َفْلُيَصلِّ َوْلَيْقَرْأ َما َشاَء َوَال ُيْؤِذينَا بِـَذلَِك الدَّ َبا َبْكٍر َفْلَيْعُبْد َربَّ
ِغنَـِة  ا َقْد َخِشينَا َأْن َيْفتَِن َأْبنَاَءَنا َونَِساَءَنا َقاَل َذلِـَك اْبـُن الدَّ َوَال َيْسَتْعلِْن بِِه َفإِنَّ

َالِة َوَال اْلِقـَراَءِة ِيف ِألَِيب َبْكٍر َفَطِفَق َأُبو بَ  ُه ِيف َداِرِه َوَال َيْسَتْعلُِن بِالصَّ ْكٍر َيْعُبُد َربَّ
َغْريِ َداِرِه ُثمَّ َبَدا ِألَِيب َبْكٍر َفاْبَتنَى َمْسِجًدا بِِفنَاِء َداِرِه َوَبَرَز َفَكاَن ُيَصيلِّ فِيِه َوَيْقَرُأ 

ُف َعَلْيِه نَِساُء ا كَِني َوَأْبنَاُؤُهْم َيْعَجُبوَن َوَينُْظُروَن إَِلْيِه َوَكـاَن اْلُقْرآَن َفَيَتَقصَّ ْملُْرشِ
اَف  اًء َال َيْملُِك َدْمَعـُه ِحـَني َيْقـَرُأ اْلُقـْرآَن َفـَأْفَزَع َذلِـَك َأْرشَ َأُبو َبْكٍر َرُجًال َبكَّ

ِغنَِة َفَقِدَم عَ  كَِني َفَأْرَسُلوا إَِىل اْبِن الدَّ ا ُقَرْيٍش ِمْن اْملُْرشِ ـا ُكنـَّ َلـْيِهْم َفَقـاُلوا َلـُه إِنَّ
ُه َجاَوَز َذلَِك َفاْبَتنَى َمْسـِجًدا بِِفنَـاِء  ُه ِيف َداِرِه َوإِنَّ َأَجْرَنا َأَبا َبْكٍر َعَىل َأْن َيْعُبَد َربَّ

َالَة َواْلِقَراَءَة َوَقْد َخِشينَا َأْن َيْفتَِن َأْبنَاَءَنـا َونَِسـاَءنَ  ا َفْأتِـِه َفـإِْن َداِرِه َوَأْعَلَن الصَّ
ُه ِيف َداِرِه َفَعَل َوإِْن َأَبى إِالَّ َأْن ُيْعلَِن َذلَِك َفَسْلُه  َأَحبَّ َأْن َيْقَتِرصَ َعَىل َأْن َيْعُبَد َربَّ
يَن ِألَِيب َبْكـٍر اِالْسـتِْعَالنَ  ا َكِرْهنَا َأْن ُنْخِفَرَك َوَلْسنَا ُمِقرِّ َتَك َفإِنَّ َأْن َيُردَّ إَِلْيَك ِذمَّ

ِغنَِة َأَبا َبْكٍر َفَقاَل َقْد َعلِْمَت الَِّذي َعَقْدُت َلَك َعَلْيـِه  َقاَلْت َعائَِشُة َفَأَتى اْبُن الدَّ
تِي َفإِينِّ َال ُأِحبُّ َأْن َتْسَمَع اْلَعـَرُب  ا َأْن َتُردَّ إَِيلَّ ِذمَّ ا َأْن َتْقَتِرصَ َعَىل َذلَِك َوإِمَّ َفإِمَّ

َرُجٍل َعَقْدُت َلُه َقاَل َأُبـو َبْكـٍر إِينِّ َأُردُّ إَِلْيـَك ِجـَواَرَك َوَأْرَىض َأينِّ ُأْخِفْرُت ِيف 
ـَة َفَقـاَل َرُسـوُل اهللاَِّ بِِجَواِر اهللاَِّ َوَرُسوُل اهللاَِّ  َقـْد ُأِريـُت َداَر َيْوَمئِـٍذ بَِمكَّ
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َتاِن َفَهاَجَر َمـْن َهـاَجَر ِهْجَرتُِكْم َرَأْيُت َسْبَخًة َذاَت َنْخٍل َبْنيَ َالَبَتْنيِ َوُمهَ  رَّ ا اْحلَ
َوَرَجـَع إَِىل اْملَِدينَـِة َبْعـُض َمـْن َكـاَن ِقَبَل اْملَِدينَِة ِحَني َذَكَر َذلَِك َرُسوُل اهللاَِّ 

َز َأُبو َبْكٍر ُمَهاِجًرا َفَقـاَل َلـُه َرُسـوُل اهللاَِّ  هَّ َبَشِة َوَجتَ َعـَىل َهاَجَر إَِىل َأْرِض اْحلَ
َك َفإِينِّ َأْرُجو َأْن ُيْؤَذَن ِيل َقاَل َأُبو َبْكٍر َهْل َتْرُجو َذلَِك بَِأِيب َأْنَت َقاَل َنَعـْم ِرْسلِ 

لَِيْصَحَبُه َوَعَلَف َراِحَلَتْنيِ َكاَنَتا ِعنْـَدُه َفَحَبَس َأُبو َبْكٍر َنْفَسُه َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ 
ُمِر َأْرَبَعَة َأْشُهٍر( .)١َوَرَق السَّ

غـريه، فابـذل جهـد عـىل قمنفسه عىل األعامل ال يستطيع أن يُ قيمن مل يُ م-
نفسك أوال.

يأيت الشيطان للداعي فيقول له األحباب كثـري وأنـت مـريض، وعملـت -
كثريا يف الدعوة منُذ زمن وأنت جتتهـد، فاسـرتح قلـيال، ثـم عـاود العمـل، 

.فيميت اجلهد يف قلبك فتهلك

حال رجل واحد، ألن املـال خملـوق، وصـالح كل أموال العامل ال ُتصلح -
احلال بيد اهللا، وقد ربطه اهللا بصالح األعامل.

ودواء العامل كله ال تشفي مريض واحد ألن الدواء خملوق، والشـفاء بيـد -
اخلالق جل جالله. 

)١–)(
)٢١٧٦.(
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إذا تقوم بأوامر اهللا سبحانه وتعاىل عىل طريـق نبيـه، يسـخر اهللا لـك كـل -
متك وتصبح خليفـة اهللا يف األرض سـواء كـان يشء، وتكون املالئكة يف خد

معك احلكومة أم ال.
ليس بني اهللا عز وجل وأحد من عباده نسب وال حسب، إنام هـي اإليـامن -

واألعامل، فقد عوتب النبي يف عبد اهللا بن أم مكتوم، ونوح يف ابنه، ويونس يف 
ومكـث تركه الدعوة لقومه وذهابه لقوم آخرين، وأهبط آدم من اجلنة بأكلة،

يوسف يف السجن بضع سنني بكلمة.
احلفاظة من اهللا فقد خرج الرسول مـن البيـت والكفـار أمـام بابـه، وهـم -

يبرصون األشياء وال يبرصونه.
يسخر اهللا لنا الكون إذا كان يقيننا عىل اهللا مثل يقني الطفل عـىل أمـه أهنـا -

تقيض هلا احلوائج.
َأَوَملْ {:بعقولنــا ونعــي بقلوبنــاأمرنــا اهللا بــالنظر إىل املخلوقــات لنتفكــر-

ٍء َوَأْن َعَسـى َأن  َامَواِت َواألَْرِض َوَما َخَلَق اهللاُّ ِمـن َيشْ َينُظُروْا ِيف َمَلُكوِت السَّ
َب َأَجُلُهْم َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمنُوَن  ).١}(َيُكوَن َقِد اْقَرتَ

( األعاملونجهل قيمة ) ( نعرف قيمة األشياء-

فيصـعب ) 
علينا االستقامة ويصعب علينا تنفيذ األوامر واجتناب النواهي.

)١٨٥–١.
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نشكر اهللا عىل ما رصفه لنا من عطاء، وعىل ما رصفه عنا من بالء.-
حسن معارشة الداعي للناس أساس نجاحه يف الدعوة.-
واملذنبني كام صرب النبي عىل الرجل الذي جاءه يستأذنه نصرب عىل العصاة -

َفَقـاَل: َيـا َرُسـوَل اهللاَِّ! فَعْن َأِيب ُأَماَمَة َقاَل إِنَّ َفًتى َشابا َأَتى النَّبِيَّ : يف الزنا
َنا، َفَأْقَبَل اْلَقْوُم َعَلْيِه َفَزَجُروُه َقاُلوا َمْه َمـْه، َفَقـاَل: اْدُنـْه َفـَدَنا ِمنْـُه  اْئَذْن ِيل بِالزِّ

َك، َقاَل: َال َواهللاَِّ َجَعَلنِي اهللاَُّ فِـَداَءَك َقـ اَل: َقِريًبا، َقاَل: َفَجَلَس، َقاَل: َأُحتِبُُّه ِألُمِّ
َهاِهتِْم، َقاَل: َأَفُتِحبُُّه ِالْبنَتَِك، َقاَل: َال َواهللاَِّ َيـا َرُسـوَل اهللاَِّ  َوَال النَّاُس ُحيِبُّوَنُه ِألُمَّ
َجَعَلنِي اهللاَُّ فَِداَءَك، َقاَل: َوَال النَّاُس ُحيِبُّوَنـُه لَِبنَـاِهتِْم، َقـاَل: َأَفُتِحبُّـُه ِألُْختِـَك، 

اُس ُحيِبُّوَنـُه ِألََخـَواِهتِْم، َقـاَل: َقاَل: َال َواهللاَِّ َجَعَلنِي اهللاَُّ فَِداَءَك، َقـاَل: َوَال النـَّ
اُس ُحيِبُّوَنـُه  تَِك، َقـاَل: َال َواهللاَِّ َجَعَلنِـي اهللاَُّ فِـَداَءَك، َقـاَل: َوَال النـَّ َأَفُتِحبُُّه لَِعمَّ

اَلتِـَك، َقـا ِهتِْم، َقاَل: َأَفُتِحبُُّه ِخلَ َل: َال َواهللاَِّ َجَعَلنِـي اهللاَُّ فِـَداَءَك، َقـاَل: َوَال لَِعامَّ
اَالِهتِْم، َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيِه، ـْر النَّاُس ُحيِبُّوَنُه ِخلَ ُهمَّ اْغِفْر َذْنَبُه َوَطهِّ َوَقاَل: اللَّ

ْن َفْرَجُه َفَلْم َيُكْن َبْعُد َذلَِك اْلَفَتى َيْلَتِفُت إِ  ٍء(َقْلَبُه َوَحصِّ ).١َىل َيشْ
الشـايف ( ، فهـي مفـاتيح خـزائن اهللانقيض حوائجنـا بأسـامء اهللا احلسـنى-

).للشفاء، واهلادي للهداية، والرزاق للرزق 

اإلنسان بفطرته داعي فإن مل يدعو للحق دعى للباطل.-

)١ « «
٢١٧٠٨.(
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الداعي حيسن ملن أساء إليـه، وال يـدعو عـىل النـاس، ويـدعو باهلدايـة لكـل -
الناس.

أو اهلندسة، ثم قبلوه، فيعدون له ليدربوه ويعلموه، حتى من تقدم للطب -
يكون صاحلا للمهنة، كذلك إذا قبـل اهللا العبـد فإنـه يدربـه ويعلمـه ويربيـه 

ويمنحه الصفات، ولكن عليه فقط االنتظام واالستقامة.
لقامن وحبيب النجار ومـؤمن آل فرعـون جعـل اهللا كالمهـم قـرآن يـتىل -

هنوا مهنة األنبياء عليهم السالم.ويتعبد بتالوته، ألهنم امت
خلد اهللا ذكر هدهد  سليامن والنملة ألهنم تفكرا لقومهام.-
لقامن وحبيب النجار ومـؤمن آل فرعـون جعـل اهللا كالمهـم قـرآن يـتىل -

ويتعبد بتالوته، ألهنم امتهنوا مهنة األنبياء عليهم السالم.
تفكرا لقومهام.خلد اهللا ذكر هدهد  سليامن والنملة ألهنام-
نحكــي ألبنائنــا وللنــاس قصــص األنبيــاء والصــحابة ولــيس قصصــنا -

ُْوِيل األَْلَبـاِب َمـا َكـاَن {:وجهدنا، قال تعاىل ٌة ألِّ َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصـِهْم ِعـْربَ
ٍء َوُهًدى  ى َوَلـكِن َتْصِديَق الَِّذي َبْنيَ َيَدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ َيشْ ًة َحِديًثا ُيْفَرتَ َوَرْمحَ

).١(}لَِّقْوٍم ُيْؤِمنُونَ 

ُقـْل إِن ُكنـُتْم {:ال يكفي، ال بد من االتبـاع قـال تعـاىل)(حب النبي -
ِحيمٌ  بِْبُكُم اهللاُّ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهللاُّ َغُفوٌر رَّ بُِعوِين ُحيْ ).٢}(ُحتِبُّوَن اهللاَّ َفاتَّ

)١١١–١.
)٣١–٢.
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وهددوه بالقتـل إن مل يوقـع عـىل األوراق ُقِدم لوزير رشوة وكان صاحلا، -
ويأخذ الرشوة، فقال هلم: أين املقتول ظلام يوم القيامة ؟ قالوا: يف اجلنة، قال: 
وأين املرتيش يوم القيامة؟ قالوا: يف النار؟ فقال: واهللا! لـو قـدمتم يل أمـوال 
العامل فلن أعتمد هذه األوراق، فرتكـوه وذهبـوا ومل يتعرضـوا لـه برشـ، ألن 

احلفاظة يف أمر اهللا.
وقعت عامرة فكان حتت أنقاضها رجـل معـه موبايـل، فاتصـل بالنجـدة -

لينجدوه ويستخرجوه من حتت األنقاض، فأخرجوه، فهـل لـو دخـل القـرب 
.يستطيع أن يتصل بأحد لينقذه؟!ومعه املوبايل

ملـا اســتجاب بنــو إرسائيــل ملوســى عليـه الســالم أنــزل اهللا علــيهم املــن -
ولكن ملـا عبـدوا العجـل اسـتبدلوا بـالثوم والعـدس والبصـل، والسلوى، 

ورضبت عليهم الذلة واملسكنة، وباءوا بغضب من اهللا،  ألهنم اختـاروا غـري 
. ما اختار اهللا هلم

كنا نخرج يف موسم احلصاد فيتشكل الناس وخيرجون معنا ثقة يف موعود -
حول قلوب العبـاد اهللا، فكان أهل القرية يقومون هلم بأعامل احلصاد، فالذي

هو اهللا.
خرج معنا طبيب وترك املستشفي لطبيب آخر فرسق اإليرادات، ثـم أراد -

{أن ينتقم منه، ولكنه تشاور مع األحباب، فقالوا له:
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فأكرمـه ).١}(
وساعده، فخرج أربعون يوما، فلام عاد رد ما رسقه، واعتذر وقـال: تعلمـت 

أن السعادة ليست يف املال إنام السعادة من اهللا.
- :(ال ،جهدنا إلقامة كل فرد عىل مراد اهللا

نريد امللك وال املال، فقط ُنريد إحياء سنن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف كـل 
شؤون احلياة.

-) ( هو جهـد تبـديل
، يعني ال نجعل يقيننا عىل األسباب واألشياء بـل نجعـل يقيننـا عـىل اليقني

حتريك اإليامن يف قلوب الناس، ليصبح اهللا.. ثم سامه جهد حتريك اإليامن أي 
واقع يف حياهتم، ثم سامه دعوة اإليامن واليقني، ثم سامه جهد تبليـغ الـدين.. 

.كان رمحه اهللا متفكرا إلحياء الدين يف العامل كله إىل يوم القيامة

- ( يقف عىل باب املسـجد يسـتقبل كـل مـن
ال بك مرحب مرحب، ويكرمه ويدخله املسـجد خرج من احلامم ويقول له ه

ويعلمه كيف ُيصىل.
اليوم نميش خلف الناس وندعوهم ويوم القيامة يمشـون خلفنـا ونحـُن -

أمامهم كاألنبياء.

)٣٤–١.
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-) :( تبحثوا عن الراحة، بـل اخرجـوا ال
.يف القرى الصعبة والبعيدة التي ليس فيها مقاميني وال إكرام

-) :( إذا دخلنا قرية ُنحملهـم املسـئولية
ونكلمهم عن الغيبيات وما تؤول إليه األشياء من فناء وهـالك، وال ننشـغل 

بام يف أيدهيم ، فإن مايف قلوهبم يأيت يف قلوبنا.
-١٩٦٢ ) :(مشـغولون سالنا

بالدنيا، فإذا نخرج إلـيهم ونحـُن مشـغولون بالـدنيا مـثلهم، يكـون يقيننـا 
ويقينهم سواء، فال يؤثر كالمنا فيهم.

-) :( عن وسيلة املواصالت التي أتيت هبا
ل كلمـت النـاس عـن اهللا؟، إىل نظام الدين، فقلت له: بالقطـار ، فقـال: هـ

، اعي يكلم الناس يف القطار والبـاصأنت لست داعي، فالد، قال: فقلت: ال
.ويف الليل والنهار، من ُيكلم الناس يف البيان فقط ليس بداعي

-) (فقـال لـه أخـرب كـل لزيارة مريض ،
األحباب إنك مريض فمن جاء لزيارتك كلمه عن اهللا وشكله عىل األعامل.. 

.األحوال إىل أعامل، فالدعوة مزاج الداعيفكان الشيخ إلياس حيول 
اجلبـال ففنـي طعـامهم ومل يف أعـايلالقرى التـي ذهبت مجاعة للدعوة يف -

جيدوا مكان يشرتون منه طعام، فانشغلوا بالذكر والصالة فأذهب اهللا عـنهم 
اجلوع، فقاموا وحتركوا حتى وصلواإىل العمران.
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خرج أهل ميوات وانترشت اجلامعات يف دهـىل وكـانوا يقولـون للنـاس -
نحُن أطفال، وجدنا احلريق فقمنا نرصخ حتى يأيت الكبار ليطفئوا النار، فلـام 
رأى العلامء الفقراء والعوام يتحركون للدين حتركوا وجـاء الفـتح، ففكرنـا 

ء العـرب، كيف ننرش اجلهد يف عموم اهلند وبني احلجاج يف السعودية، وجـا
املعمـورة، ونزلـت وخرج الفقراء للدعوة إىل أوربا وأمريكا، وكـل قريـة يف 

، وعاد كثري من املسلمني جلهد النبي صىل اهللا عليـه وسـلم، النرصات الغيبية
.ودخل كثري من الناس اإلسالم بربكة احلركة

- :( يدخل علينا املسجد فيجد حلقـة التعلـيم
ن يف اخلـارج كثـريون  هجـروا ة الذكر، فيقول: فائزين رابحني، ولكـوحلق
عن إحياء الدين يف العامل أمجع قومـوا وحتركـوا عـىل مسئولون، وأنتم الدين

الناس تنزل اهلداية.
جاء رجل يشكو حاجتـه، فقلـت لـه: سـاعتني دعـاء كـل لليلـة تقىضـ -

، فقلـت لـه: _وكأهنا اسـتكثرها _ساعتنيحاجتك بإذن اهللا، فقال ساعتني
: ذهبت وقابلت كثـري مـن املسـئولني، وذهبـت إىل هل بحثت عن حل، قال

كراتيش وقابلت  الـوزير، وحتـى اآلن مل ُحتـل، فقلـت سـبحان اهللا نسـتكثر 
ساعتني بني يدي اهللا ونقف ساعات طويلة بني يدي العبد.

- :افل عن حقيقة الدعاء، الـذي املسلم غ) لنا
: هو عمل القلب، ويكتفي بصورته، التي هي رفـع اليـدين وحركـة اللسـان
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ُتْم ُموِقنُـوَن اْدُعوا اهللاََّ َوَأْنـ": )(َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ 
َجاَبةِ  . "، َواْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َال َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغافٍِل َالٍه بِاْإلِ

)١(،
- يـا عبـد

كثـريا، فقلـت ألكـرم اجلامعـات وعنـدي نيـة الوهاب أنت تستقرض املال 
السداد، أنا أعمل عىل موعود اهللا، فسكت.

م دخلنا قرية فلم نجد فيها أذان يف مسجد القرية، فتفكرنـا، ١٩٥٧يف عام -
فقال الشيخ يوسف : نعلم بعض الرجال األذان، فإذا غاب رجل أذن آخـر ، 

ن نبحـث أي يشء مفقـود وبفضل اهللا استمر األذان إىل يومنا هذا، فتعلمنـا أ
.حيي يف األمة، فيحي يف العامل كلهونتفكر كيف

-)( : يقـول لنـا ال تبـالغوا يف مهـور الفتيـات
لتحفظوا عىل الشباب دينهم، فوسادة النبي كانت حشوها ليف، وسقف بيته 

كان عند رأسه صىل اهللا عليه وسلم.
-)( : ينهانا عن اجلدال والغيبـة وسـوء الظـن

والظلم ، حتى يكون كالمنا مؤثر يف الناس.
-)( : يوصـينا بالـذكر والـدعاء قبـل العـودة

:لبيوتنا، وأن نأخذ معنا إكرام ألهلنا، ويشري إىل احلديث

١٣٤٢٦.(
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)(

)١.(
رطة فانشـغلوا يف الـذكر ـأول مجاعة ذهبت إىل دهيل قبضت علـيهم الشـ-

خرجـوا، وأخـذهم إىل اخرجوا اوالدعاء، فاهتز املركز، فجاء املأمور وقال: 
.بيته وقدم هلم اإلكرام

وجلسنا حتت شجرة يف طريق احلرم نسقي الناس ، -
املاء، ونكلمهم كالم اإليامن، وجاء رجل ورشب وميش قبل أن نكلمه، فقال 

أدركه، فرست خلفه مخسة أميال حتـى أدركتـه : )(يل الشيخ يوسف
وكلمته، كنا ال نرتك أحد.

-١٩٦٢ ،) :(

}

){٢(.

١٢/٩٧١.
)١٠٤، ١٠٣–٢.
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-)(
َصَدُقوا َما َعاَهـُدوا اهللاََّ َعَلْيـهِ ( 

.فنزداد يقينا

اهللا سـبحانه وتعـاىل ُيضـاعف أجـر -
قال الشيخ شفيع وهـو مـن اخلارج يف سبيل اهللا سبعامئة ضعف، وبعد البيان 

كبار العلامء: يضاعف أجر املقاتل يف سبيل اهللا فقـط !، الشـيخ حسـن خـان 
قال: القتال حسن لغريه والدعوة حسـن لـذاهتا، فقـام الشـيخ شـفيع وقبـل 

).١(رأسه، وقال: لقد حللت مشكلة كانت يف قلبي

- :( النـاس تقيضـ حوائجهـا باملـال، ونحـُن
نقيض حوائجنا بركعتني.

-)
 ،(فقال الشيخ عبد القـادر ريفـوري) :( ننظـر حتـى يـأيت موالنـا

زكريا، فلام جاء قال: ملا يكون أحد املصـلني خاشـع هللا تعـاىل، فيعطـى كـل 
تنتظروا أحد.املصلني نفس األجر، فإذا جاء وقت الصالة ال

كان الشيخ حممد زكريا تؤمله أقدامه، فكان جيلـس يف الـذكر حتـى تعـود -
اجلولة، وكنا نجد يف كالمنا األثر بربكـة دعـاؤه، وأثنـاء ذلـك ألـف كتـاب 

.فضائل األعامل، وألف الشيخ حممد يوسف حياة الصحابة

)١.
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-
ْيَت َعـَىل إِْبـَراِهيَم، َوَعـَىل آِل اللَّ  ٍد، َكـَام َصـلَّ ٍد، َوَعَىل آِل ُحمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ

ٍد، َكَام َباَرْكـَت َعـَىل  ٍد، َوَعَىل آِل ُحمَمَّ يٌد، َوَباِرْك َعَىل ُحمَمَّ إِْبَراِهيَم، إِنََّك َمحِيٌد َجمِ
إن اهللا أمـر ْلَعاَملَِني إِْبَراِهيَم، َوَعَىل آِل إِْبَراِهيَم، ِيف ا

، ففرح نواز جدا، ثم قلت املالئكة أن حتمل صالتك توصلها إىل الرسول 
له: إن نزولك ضيف عىل اهللا يف املسـجد أكـرم مـن نزولـك ضـيف عـيلَّ يف 
الغرفة، فقام وجلس بني املصلني ينتظر الصالة، فعليكم أن توجهـوا النـاس 

ألنفسكم.لألعامل وليس 
املاء إذا ركد فسد، كذلك الداعي إذا مل يتحرك ضاع إيامنه.-
{نحُن أمة واحدة، يد واحدة نطلب اهلداية لكـل البرشـ-

){١(.
من اختىل باهللا يف ظلمة الليل نور اهللا وجهه بنور اإليامن.-
- ،}

)٧: ٥–١.



yنصيحة الدعاة إلى اهللا عز وجلW٧١

){١( .
ِيل َوَهـْب ِيل ُمْلًكـا َقاَل َربِّ اْغِفْر {:

ِري بِـَأْمِرِه  يَح َجتْ ْرَنا َلُه الرِّ اُب * َفَسخَّ َك َأنَت اْلَوهَّ ْن َبْعِدي إِنَّ الَّ َينَبِغي ِألََحٍد مِّ
نَِني ِيف  اٍص * َوآَخـِريَن ُمَقـرَّ َياطَِني ُكلَّ َبنَّاء َوَغـوَّ ُرَخاء َحْيُث َأَصاَب * َوالشَّ

فبني اهللا ذلك يف . )٢}(َنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغْريِ ِحَساٍب اْألَْصَفاِد * َهَذا َعَطاؤُ 
أربع آيات فقط وما عدد عليه مننه كام فعل مع موسى.. هـل فهمـتم شـيئا؟ 

، أما عطاء الدين يستحق املنَّ  .نعم العطاء الدنيوي ال يستحق املنَّ

َواهللاَُّ َجاَء بِنَا لِنُْخِرَج َمْن َشاَء اهللاَُّ اْبَتَعَثنَا، : -
ْنَيا إَِىل ِسَعتَِها، َوِمْن ِض ِعَباِد إَِىل ِعَباَدِة اهللاَِِّمْن ِعَباَدِة الْ  ، َوِمْن َجْوِر األَْدَياِن يِق الدُّ

َقبَِل ِمنَّا َذلِـَك إَِىل َعْدِل اِإلْسالِم، َفَأْرَسَلنَا بِِدينِِه إَِىل َخْلِقِه لِنَْدُعَوُهْم إَِلْيِه، َفَمنْ 
، َوَمْن َأَبى َقاَتْلنَاُه َأَبًدا ُه َوَأْرَضُه َيلِيَها ُدوَننَاَقبِْلنَا َذلَِك ِمنُْه، َوَرَجْعنَا َعنُْه َوَتَرْكنَا

نَُّة ملَِـنْ إَِىل َمْوُعوِد اهللاَِّ. َقاَل َحتَّى ُنْفِيضَ  َمـاَت َعـَىل : َوَما َمْوُعوُد اهللاَِّ ؟ َقاَل: اْجلَ
، )١(!! ..، َوالظَّْفِر ملَِْن َبِقيَ ِقَتاِل َمْن َأَبى

مبعوث أمريكا يتكلم باسم أمريكا مستندا عىل قوته، ومبعوث -
رسول اهللا

قدر املؤونة، فاجعل مهك هداية البرشية تأتيك النرصة الغيبية.املعونة عىل -

)٣٧: ٢٥–١.
)٣٨: ٣٥–٢.
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نعمل بالدعوة لنحافظ عىل الدين املوجود ونسرتد املفقود.-
كونوا يف الليل مع الرهبـان وبالنهـار مـع الفرسـان تنـزل علـيكم هدايـة -

الرمحن.
تويف والد النبي وجده وعمه وزوجته حتى ال يبقى يف قلبه تعلـق إال بـاهللا -

وجل.عز 
إن نظن بالناس خري جيعلهم اهللا عند حسن ظننا.-
نعمل باملجاهدة حتـى ال يتحـول جهـد النبـي إىل عـادة وتفقـد الـدعوة -

روحها.
اجعلوا عالقتكم بالعمل وليس باملشايخ والقدماء.-
ُنصبح كلنا خلفاء اهللا يف األرض إذا استقمنا عىل أمر اهللا.-
:ال نقيم احلجة عىل الناس-

يصبح هذا العمل سببا هلدية الناس إذا أعطينا األعامل حقها، فلكل عمل -
نور، وبغري املداومة عىل األعامل يفسد العمل، مثل التاجر يفتح املتجـر يومـا 
ويغلق يومني فتفسد جتارته، والتاجر الذي ال يسـتويف الـنقص الـذي عنـده 

ينرصف عنه الناس.
األعذار لنهرب من األوامر.ال نبحث عن -
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{: مكتبوب عىل باب هذا اجلهد-
){١(.

لنجمـع  :نتكلم يف الكليات وال نتكلم يف اجلزئيات واخلالفـات-

.
مـن العـرب، وكـان الصـحابة مـن العـرب، اختار اهللا كثري من األنبيـاء-

للعرب، وقال هلم: العامل ينتظـركم ) (فلذهب الشيخ عمر باملبوري
كام ينتظر الفالحون املطر، فقام كل اجللوس وخرجـوا يف سـبيل اهللا، وجـاء 

.الغيث وانترشت اجلامعات تقيم أعامل الدين يف العامل كله

الشيخ عبد الوهـاببعد كل فقرة يف البيان يقول -
وهي كلمة أردية معناها: فهمت فهمت، وعندما ُسـئل ملـاذا ُتكثـر مـن جا) 

.كلمة فهمت فهمت، فقال: أنا ُأبني لنفيس وأنتم تسمعون

أنـا قـرأت حيـاة (جاء رجل إىل الشيخ يوسف-
( الكتـابالصحابة، أعطني كتاب آخر، فقـال لـه: هـل أنـت عملـت هبـذا 

التعليم سهل ولكن الرتبية صعب، نتعلم الصرب، التقوى، الصدق، ولكن -
ُنربى عىل الصرب والصدق والتقوى، هذا صعب.

)٦–١.
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َوَأْوَحْينَـا{: وبنو إرسائيل)عليه السالم ( موسى-

ى وهـارون أن يقـيامملا انعدمت البيئة اإليامنية أمر اهللا موسـ. )١}(
وملا قوي اإليامن أمر اهللا موسى أن خيـرج بيئة اإليامن يف البيوت بأعامل الدين، 

ن مرصـ وجـدوا أنـاس يعبـدون ببني إرسائيل من مرص، وبعد أن خرجوا م
َوَجاَوْزَنـا بَِبنِـي {، فسألوا موسى أن جيعل هلم آهلة مثل هؤالء القوماألصنام

مْ  آئِيَل اْلَبْحَر َفَأَتْوْا َعَىل َقْوٍم َيْعُكُفوَن َعَىل َأْصنَاٍم هلَُّ َقاُلوْا َيا ُموَسـى اْجَعـل إِْرسَ
ـا ُهـْم فِيـِه  ٌ مَّ َهُلـوَن * إِنَّ َهــُؤالء ُمَتـربَّ ُكْم َقْوٌم َجتْ ٌة َقاَل إِنَّ ْم آِهلَ لَّنَا إَِلـًها َكَام َهلُ
ـَلُكْم َعـَىل  ا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن * َقاَل َأَغـْريَ اهللاِّ َأْبِغـيُكْم إَِلــًها َوُهـَو َفضَّ َوَباطٌِل مَّ

هكذا البيئة وتأثريه عىل اإلنسان، وليس بالسـهولة الـتخلص ، )٢}(َملِنيَ اْلَعا
منها، ومن آثارها، وملا رجع موسى من امليقـات وجـد بنـو إرسائيـل عبـدوا 
العجل ، فأخذ موسى بأمر ربه سبعني ألفا من خيار بني إرسائيل للميقـات، 

َواْخَتاَر ُموَسى {ليزدادوا إيامنا وصفاتا ثم يعودوا لقومهم جيتهدون عليهم
ن  ْجَفُة َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأْهَلْكَتُهم مِّ ُم الرَّ َقْوَمُه َسْبِعَني َرُجًال ملِِّيَقاتِنَا َفَلامَّ َأَخَذْهتُ
ا َمـن َتَشـاء  َفَهاء ِمنَّا إِْن ِهَي إِالَّ فِْتنَُتَك ُتِضلُّ ِهبَ لُِكنَا بَِام َفَعَل السُّ اَي َأُهتْ َقْبُل َوإِيَّ

نَـا َوَأنـَت َخـْريُ اْلَغـافِِرينَ وَ  ، )٣}(َهتِْدي َمن َتَشاء َأنَت َولِيُّنَا َفاْغِفْر َلنَا َواْرَمحْ

)٨٧–١.
)١٤٠: ١٣٨–٢.
.١٥٥ة –٣(



yنصيحة الدعاة إلى اهللا عز وجلW٧٥

َوإِْذ {ومع ذلك طلبوا الركون إىل الدنيا برتك اجلهاد فرضب اهللا عليهم التيـه
َجَعـَل فِـيُكْم َأنبَِيـاء َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيـا َقـْوِم اْذُكـُروْا نِْعَمـَة اهللاِّ َعَلـْيُكْم إِْذ 

ن اْلَعاَملَِني * َيا َقْوِم اْدُخُلوا األَْرَض  ا َملْ ُيْؤِت َأَحًدا مِّ ُلوًكا َوآَتاُكم مَّ َوَجَعَلُكم مُّ
يَن* َقاُلوا  وا َعَىل َأْدَباِرُكْم َفَتنَقلُِبوا َخاِرسِ َسَة الَّتِي َكَتَب اهللاُّ َلُكْم َوالَ َتْرَتدُّ اُملَقدَّ

ْدُخَلَها َحتََّى َخيُْرُجوْا ِمنَْها َفإِن َخيُْرُجوْا َيا ُموَس  ا َلن نَّ ى إِنَّ فِيَها َقْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّ
ا َداِخُلوَن * َقاَل َرُجَالِن ِمَن الَِّذيَن َخيَـاُفوَن َأْنَعـَم اهللاُّ َعَلـْيِهَام اْدُخُلـوْا  ِمنَْها َفإِنَّ

ـْؤِمنَِني َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتمُ  ُلوْا إِن ُكنُتم مُّ ُكْم َغالُِبوَن َوَعَىل اهللاِّ َفَتَوكَّ وُه َفإِنَّ
َك َفَقـاتِال  ا َداُموْا فِيَها َفاْذَهْب َأنَت َوَربُّ ْدُخَلَها َأَبًدا مَّ ا َلن نَّ * َقاُلوْا َيا ُموَسى إِنَّ

ا َهاُهنَا َقاِعُدوَن * َقاَل َربِّ إِينِّ ال َأْملُِك إِالَّ  َنْفِيس َوَأِخي َفاْفُرْق َبْينَنَـا َوَبـْنيَ إِنَّ
َمٌة َعَلْيِهْم َأْرَبِعَني َسنًَة َيتِيُهـوَن ِيف األَْرِض َفـَال  َا ُحمَرَّ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني* َقاَل َفإِهنَّ

ولذا قلوا حضانة العلم مخسة عرشـ عامـا، . )١}(َتْأَس َعَىل اْلَقْوِم اْلَفاِسِقنيَ 
. يم واألخالق أربعون عاماأما حضانة الق

الرتبية يف اخلروج بحمل الفراش والنوم عىل احلصري وحتمل الـربد واحلـر -
والبعوض وقلة الطعام، والصرب عىل تارك األصول، والصرب عىل املـدعوين، 

.والصرب عىل اجلامعة

ُعـْرَوُة ْبـُن عن: مالصحابة ريض اهللا عنهم كانوا يعاجلون أنفسه-
طَّاِب َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َعَىل َعاتِِقـِه ِقْرَبـُة  َبْريِ َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام: َرَأْيُت ُعَمَر ْبَن اْخلَ الزُّ

)٢٦: ٢٠–١.
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َماٍء، َفُقْلُت: َيا َأِمَري اْملُْؤِمنَِني، َال َينَْبِغي َلَك َهَذا. َفَقاَل: َملَّا َأَتاِينَ اْلُوُفوُد َساِمِعَني 
َها ُمطِ  . )١(يِعَني. َدَخَلْت َنْفِيس َنْخَوٌة . َفَأَرْدُت َأْن َأْكِرسَ

َطـِب َعـَىل  ِمُل ِحْزَمـَة اْحلَ ًة. َفَكاَن َحيْ َوَوِيلَ َأُبو ُهَرْيَرَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه إَِماَرًة َمرَّ
ُقوا لِْألَِمِري. (هيـذب نفسـه ويربيهـا عـىل )٢(أوسعوا لألمريَظْهِرِه. َوَيُقوُل: َطرِّ

التواضع).
إذا جاءت املطالبة خلروج اجلامعات يف سبيل اهللا-

فقد ،
ـكَِني، َولَِيْسـَتْأِذَنُه ِيف َخَرَج اْملَُثنَّى َنْحَو َأِيب  ُه َخـَربَ اْملُْسـلِِمَني َواْملُْرشِ َبْكٍر لُِيْخـِربَ

ـَّ ِة ِمم دَّ ، ْن َيْسـَتْطِعُمُه اْلَغـْزوُ االْستَِعاَنِة بَِمْن َقْد َظَهَرْت َتْوَبُتُه َوَنَدُمُه ِمْن َأْهِل الرِّ
ْف َأَحًدا َأْنَشَط إِ  لِّ ُه َملْ ُخيَ ُه َأنَّ ا َوَمُعوَنـِة اْملَُهـاِجِريَن َولُِيْخِربَ َىل ِقَتاِل َفاِرَس َوَحْرِهبَ

ِمنُْهْم، َفَقِدَم اْملَِدينََة َوَأُبو َبْكٍر َمِريٌض. َوَقْد َكاَن َمِرَض َأُبو َبْكٍر َبْعَد َخمَْرِج َخالٍِد 
اِم َمْرَضَتَه الَّتِي َماَت فِيَها  ْد ُأْشِفَي َوَعَقَد لُِعَمـَر، ، َفَقِدَم اْملَُثنَّى َوقَ بَِأْشُهرإَِىل الشَّ

، َفَقاَل: َعَيلَّ بُِعُمَر َفَجاَء، َفَقاَل َلُه: اْسَمْع َيا ُعَمُر َما َأُقوُل َلَك ُثـمَّ  َربَ ُه اْخلَ َفَأْخَربَ
، َفإِْن َأَنا ِمـتُّ  اْعَمْل بِِه، إِينِّ ألَْرُجو َأْن َأُموَت ِمْن َيْوِمي َهَذا َوَذلَِك َيْوُم االْثنَْنيِ
ْيـِل َفـال ُتْصـبَِحنَّ  ْرُت إَِىل اللَّ َفال ُمتِْسَنيَّ َحتَّى َتنُْدَب النَّاَس َمَع اْملَُثنَّى، َوإِْن َتَأخَّ

فصل » » )١(
.

)٢ (.
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ى، َوال َتْشـِغَلنَُّكْم ُمِصـيَبٌة َوإِْن َعُظَمـْت َعـْن َأْمـِر  َحتَّى َتنُْدَب النَّاَس َمَع اْملَُثنـَّ
ُكْم، َوَقْد رَ  ْ )(َأْيَتنِي ُمَتـَوىفَّ َرُسـوِل اهللاَِّ ِدينُِكْم َوَوِصيَِّة َربِّ َوَمـا َصـنَْعُت، َوَمل

ْلُق بِِمْثلِهِ  َذَلنَا َوَلَعاَقَبنَـا ُيَصِب اْخلَ ، َوبِاهللاَِّ َلْو َأينِّ َأِين َعْن َأْمِر اهللاَِّ َوَأْمِر َرُسولِِه َخلَ
اِم، َفاْرُدْد َأْصَحاَب َخالِـٍد َفاْضَطَرَمِت اْملَِدينَُة َناًرا، َوإِْن َفَتَح اهللاَُّ َعَىل ُأمَ  َراِء الشَّ

ـَراَءِة  ـاَوِة ِمـنُْهْم َواْجلَ َ ُْم َأْهُلُه َوُوالُة َأْمِرِه َوْحـَدُه، َوَأْهـُل الرضَّ إَِىل اْلِعَراِق، َفإِهنَّ
ْيِل، َفَدَفنَُه ُعَمـُر َلـْيال، َوَصـىلَّ  ُه اهللاَُّ َمَع اللَّ َعَلْيـِه ِيف َعَلْيِهْم. َوَماَت َأُبو َبْكٍر َرِمحَ

).١اْملَْسِجِد، َوَنَدَب النَّاَس َمَع اْملَُثنَّى َبْعَدَما َسِوَي َعَىل َأِيب َبْكٍر (
نجعل هذا العمل مقصود حياتنا، وال نتحمل النقصان يف هذا العمل، كام -

ال نتحمل النقصان يف أشياءنا الدنيوية.
املطالبة نستعد، وال وعندما يكون هذا اجلهد عملنا األصىل، فعندما تكون -

داعي لشهر أو شهرين أو أربعة، نستعد املدة الكافيـة حلاجـة الـدين، فـالنبي
)(َعـْن َأِيب َسـِعيٍد : كام يف صحيح مسلم_كان يقول ألهل املدينة املنورة

ْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ  َيـاَن ِمـْن ُهـَذْيٍل )(اْخلُ َفَقـاَل َبَعَث َبْعًثـا إَِىل َبنِـي َحلْ
ا َواْألَْجُر َبْينَُهَام  فيخرجون وال يتخلفون " )٢(لَِينَْبِعْث ِمْن ُكلِّ َرُجَلْنيِ َأَحُدُمهَ

وال حيددون املدة متى الرجوع.
: هـؤالء للمنطقـة يقـولوأحيانا النبي يرغب الصحابة يف اجلهد والتضحية ثم -

الفالنية، وهؤالء ملنطقة كذا، فيخرجون وما يتخلفون، ولو مل يكـن معهـم يشء، 

)١١٠٨٠.(
)١٨٩٦(» ) ٢.(
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فجيش أبو عبيدة إىل البحرين مل يزود إال بجراب متر، وكل واحد منهم أخـذ متـرة 
، ثـم أكلـوا ورق الشـجر، ثـم بعـد ذلـك النوىوملا نفد التمر أخذوا يمصون يف 
ى العنرب.أخرج اهللا هلم سمكة كبرية تسم

، ماذا نسأل اهللا أن يفهمنا أن عمل الدعوة واجلهد للدين هو عملنا األصىل-
، هذا ألف باء يف جهد التبليغ وليس املقصـد، إنـام تفعل أربع أشهر يف احلياة

املقصد هو طول احلياة.
كــم مــن األمــة عنــدهم االســتعداد، ولكــن ال جيــدون الطريــق، ومــن -

يفهمهم؟.
ونجتهد يف اآلخرين، اهللا سبحانه وتعاىل ُيظهر النتائج.ملا نقوم باحلياة -
املنا الدنيويـة، عوعندما تأيت أوامر اهللا يف األمة، فأكلنا ونومنا وذهابنا إىل أ-

تكون تابعة للجهد، فلام األشياء تتبع األعىل املقاصد، فتكون قيمتهـا غاليـة، 
.بقيمة املقصد

ياتنـا الوجهـة الصـحيحة يء فينـا، فنوجـه حـشيئا فشيئا يـأيت هـذا الشـ-
والطريق الصحيح.

اهللا سبحانه وتعاىل فطـر اإلنسـان عـىل احلركـة، حتـى يف بطـن األم كـان -
، وعندما جاء إىل الدنيا يتحرك، وكل واحد هبذه احلركة يريـد الفـوز يتحرك

والفالح.
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ولكن الفوز والفالح إذا كانت احلركة ومنهجها عىل ترتيب صحيح، فهو -
والفالح.يتحصل عىل الفوز 

ال جتد أي شعبة من ُشعب اإلنسانية وإال أهلها يتحركون( أهـل املصـانع -
إىل مصانعهم يتحركون، أهل التجارة إىل متاجرهم يتحركون، أهل الزراعة 
إىل حقوهلم يتحركون ) فاإلنسان طاملا ال يأتيه الشك يف حصول املنفعـة مـن 

.وراء هذه احلركة فهو يتحرك

ويتحركون عىل طريقني:فالناس اليوم جيتهدون-
::

أن يكتسب املالوهي 

.
ليس بصحيح، فبعض الناس جيتهدون وال يتحصلون املال، وهذا الطريق

وأحيانا يتحصلون عىل املال، وال يتحصلون عىل قضاء احلـوائج، ألن قضـاء 
.احلوائج بيد اهللا عز وجل

، ألن هـذه يتعبون فيها أنفسهمشاقواليوم اإلنسان يف احلركة عىل طريق
.ليس فيها املنافعاألشياء وقتيه وليست أبدية، وهي للفناء، واألشياء 

.وهو طريق الفوز والفالح) (هو طريق النبي:
ويف استعامل اإلنسان بدنه إما يرتتب عليه الفوز، أو اخلرسان، وهـذا مـا 

جاء من أجله األنبياء حتى يوضحوا هذه احلقيقة أمام الناس.
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، .واآلخرةإذا ريض اهللا عنا يرزقنا الفوز والفالح يف الدنيا 
نكرر هذه الدعوة ونقول للناس إن فوزكم وفالحكم بال إله إال اهللا.-

ّٰر ا ب  ا ا
بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن من األمور األساسية يف هـذ العمـل أن !.السادة املكرمون املحرتمون
مسؤولية جلميع األمة، وعلينا أن ُنِعـّد كـل فـرد لألمـة هلـذا )(جهد النبي 

فوض مسؤولية مجيع األمة إىل كل فـرد، وفـوض )(اجلهد، إن رسول اهللا 
مسؤولية كلِّ فرد إىل مجيع األمة. 

وغرض هذا اجلهد إقامة األمة عىل نفس تلك األسس التي أقام رسول اهللا 
)( عليهــا األمــة، وقــد قــال رســول اهللا)( ــَوادِّهم ــُل املــؤمنني يف َت : َمَث

وتعاُطفهم مثُل اجلسد، إِذا اشتكى منه عضـو َتـَداَعى لـه سـائُر اجلسـد وتراُمحهم 
ى. َهِر واُحلمَّ بالسَّ

فاملسلمون يف بالد شـتى يمـرون بـأحوال، فعـىل مجيـع األمـة أن هيتمـوا 
ائهم؛ ألن نرصة اهللا تعاىل تنـزل بقـدر ألحواهلم، ويساعدوهم بجهدهم ودع

هلداية مجيع العامل )(املسؤولية، فلو رأت األمة أهنا مسؤولٌة عن جهد النبي 
، ستنزل نرصة اهللا تعاىل هبذا القدر إن شاء اهللا.
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يقول: إذا ساء عمل األمة وفسد يقينهـا، )( كان الشيخ يوسف 
وتنشب احلروب يف األمة، وتضـطرب تفيض الفيضانات، وحتدث الزالزل، 

األحوال االقتصادية.
واألمة اليوم تعيش مجيَع هذه األحوال، وال يعني مروُر بعض األمة هبـذه 
األحوال أهنم فقط هم الذين فسد يقينهم وساء عملهم، بل األحـوال تتعلـق 
بعمل سائر األمة ويقينها، ولكن نتيجتها تظهر أحيانـا يف مكـان، وأحيانـا يف 

ان آخر، كام إذا فسد الدم يف اجلسد، فالبثرة تظهر أحيانا يف عضو، وأحيانا مك
يف عضو آخر نتيجة لفساد الدم. لذا فعىل كل منا أن نوّجه املسلمني يف مناطقنا 
إىل إصالح اليقني واألعامل، وكثرة االستغفار، والترضع والبكاء بالدعاء من 

مة، اغفر لنا سيئاتنا التـي تسـببت يف اهللا تعاىل بأننا يا رب نستغفرك جلميع األ
فساد عمل األمة ويقينها، فاغفر لألمة مجعاء، ووّجه قلوب اإلنسـانية كلهـا، 
التي هي عيالك، إىل ذاتك العلية، وأذِهب عنهـا حمـَن الـدنيا وِقهـا مصـائَب 

اآلخرة.
: إذا شاهبت جهودنا وتضـحياتنا جهـوَد )( قال الشيخ يوسف 

والصحابة الكـرام ريض اهللا عـنهم، )(سيدنا إبراهيم عليه السالم، والنبي 
مقداَر ذرٍة، يمكننا هبذا التشابه الضئيل العمُل بمثل الشمس، لذا عىل كل فرد 

ظـاهرا )(منا يف مجيع األماكن أن يسعى كل السعي لكي يصبح مثل النبي 
الظاهر فممكن بعض اإلمكان، أما الباطن فمسـتحيل أن يصـبح وباطنا، أما 

، ولكن يمكننا اكتساب األجر باستحضـار نيتـه. فلـذا )(مثل باطن النبي 
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ينبغي لألحباب أن يزيدوا مـن جهـودهم مـع التضـحيات ومراعـاة أصـول 
اإلخالص، وسريفع اهللا عنا بذلك التنافر الذي فيام بيننا، وسـتنزل نرصـة اهللا 

د هبا يف ﴿واعتصموا بحبل اهللا مجيعا﴾أي: االجتامعية، فتنترش اهلداية التي وع
يف العامل، لذا ينبغي أن نعمل باملحبة املتبادلة واملشورة، فالعمل الـذي يمكـن 

إنجازه باملحبة، ال يمكن إنجاز مثله باألصول والقوانني. 
رجـاء أن لذا علينا أن هنتم باملشورة اهتامما بالغـا، ونرجـو مـن اهللا كـل ال

يعّمَم بربكته مجيع أنواع اخلري إن شاء اهللا.
عندما اتسعت دائرة جهد الدعوة وشملت معظم بالد العامل، أنشأ الشـيخ 
إنعام احلسن رمحه اهللا شورى حفاظا عىل هنج العمل اخلاص ، ولإلبقـاء عـىل 
شكله القوي بأصوله واجتامعيته. وظلت هذه الشـورى جتتمـع يف مناسـبات 

ل املسائل الواردة يف جهد الـدعوة العـايل واملبـارك يف بـالد العـامل، خمتلفة وحت
واستمر يرتقى يف كل مكان بفضل اهللا تعاىل.

م، كانت بعض القضايا حتتاج إىل النظر فيها، فأعـّدت ١٩٩٩ويف نوفمرب 
الشورى مع األحباب املسؤولني والقدماء من الدول الثالث (اهلند وباكستان 

إذا أراد أهل شورى لبلد من مما جاء يف سطوره األخرية:وبنغالديش) نصا، و
البالد أن يضعوا ترتيبا مفيدا ومناسبا يف هذا العمل، فليتشـاوروا فيـه أوال يف 
جملس شوراهم، ثم ليكتبوا به إىل (نظام الدين)، ويرسلوا نسخة من املكتوب 

لها الشـيخ إنعـام احلسـن ، بعـد إىل (رائيوند)، فإذا رأت الشورى التـي شـكَّ
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التأمل والنظر يف ذلك الرأي، أنه مناسب، يتم تنفيذه، وهكذا جيب اتفاق مجيع 
مور يف رائيوند، أو نظام الدين.أهل الشورى يف تنفيذ أمر من األ

موالنـا زبـري احلسـن، واحلـاج حممـد وييل هذا النصَّ تواقيع كـل مـن: 
اهللا، والعبـد واملفتي زين العابدين، رمحهم اهللا، وموالنا سـعد حفظـه، أفضل

حممد عبد الوهاب.
إن مستويات اجلهد واألحوال خمتلفة يف البالد، وأفكار املشتغلني باجلهـد، 
وأمزجتهم وطبائعهم وميوهلم وأولوياهتم وجتارهبم متفاوتة، ولكن ـ مع ذلك 
كله ـ املشورة االجتامعية ألهل الشورى رضورية جـدا للحفـاظ عـىل الـنهج 

بقاء عىل شكله القوي بأصوله واجتامعيته. فال بد من اخلاص هلذا اجلهد، ولإل
إدارة األمور يف الوقت احلايل باملشورة. لذا تنفذ مجيع األمور بمشورة الشورى 

م، استكامال لشورى الشيخ إنعام احلسـن رمحـه ٢٠١٥التي ُشّكلت يف نوفمرب سنة 
اهللا.

لقد أقام اهللا تعاىل بفضله هذا اجلهد بنهجه اخلاص، وكتب لـه االزدهـار، 
نتيجَة إفناء الشيخ إلياس رمحه اهللا حياته، وتقديم الشـيخ يوسـف رمحـه اهللا، 
ــواِهتم  ــارا، ودع ــيال وهن ــحياِت ل ــه اهللا، التض ــن رمح ــام احلس ــيخ إنع والش

، سـيكون سـببا يف وجماهداِهتم. فالقيام بأي تغيري يف هذا النهج من أي ناحيـة
اإلخالل باالجتامعية. 

ة املسـتقلة لطبيعـة اجلهـد ولقد قال الشيخ إنعام احلسن رضوريـَة الصـيان
هذا العمل يتقاىض بذاته أن تكون يف كل منطقة مجاعة تعتني به.ومنهجه:
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لقد أقام الشيخ إنعام احلسن مع شوراه، ومن بعده الشورى التـي شـكلها 
يف البالد املختلفة، وجعل نظاَم أكثرها أن ُجيَْعل مجيُع الشيُخ، مجاعاِت شورى 

أفراد هذه اجلامعات، أو بعـض أفرادهـا، فيصـًال بالتنـاوب حسـب حـروف 
اهلجاء، لكي تنمو صالحية اجلميع واستعداداهتم. ويستمروا يف أعامل الدعوة 

بالوئام واالتفاق واالجتامعية.
ة االجتامعية، فرًدا أو بعًضا مـن ال يمكن ألي فرد أن ُيعطِّل ، بدون املشور

أفراد مجاعات الشورى لبلٍد، التي ُشّكلت باملشورة االجتامعيـة. وكـذا جتـب 
املشورة االجتامعية فيام إذا أحوج األمر إىل تغيٍري يف ترتيب عمل املساجد الذي 
هو مستمرٌّ من قبل. وال يصح ألي فـرد إجـراء التوجيهـات بـدون املشـورة 

ــة، ألي ــذه االجتامعي ــل ه ــاجد، ومث ــل املس ــايل لعم ــب احل ــري يف الرتتي تغي
التوجيهات لن تؤثر يف سري العمل.

لذا الرجاء منكم أهيا السادة الثامنية، أن تسـتمروا يف أداء املسـؤولية التـي 
فوضت إليكم باستحضار املحاسـبة عنـد اهللا تعـاىل، نحـن نصـنع أمـًة هبـذا 

به حمبة املسلمني والنصح هلم، اجلهد، ولكن برشط أن تكون بقلوب العاملني 
وأن يصونوا أنفسهم من مجيع أنواع املشـاعر االنتقاميـة والتعصـبية، فينبغـي 
إفشاء السالم، فبه تذهب الشحناء بـني القلـوب وتنترشـ املحبـة. وعلينـا أن 
نصرب عىل املكاره التي تصيبنا من الرفقـاء، وإذا ظهـر يف أحـد مـنهم نقـص، 

شملنا نرصة اهللا ويقيضـ اهللا باهلدايـة العامـة بإذنـه فلنعّده نقص أنفسنا، كي ت
تعاىل. 
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وينبغي أال نغفل من آراء اإلخوة حتى ولو كانوا من اجلدد وال نرى فيهـا 
أي غضاضة، فبه تنشأ يف قلوب مجيع الرفقاء استعداد تقديم اآلراء الصـائبة، 

ويرتقى العمل.
يم والـذكر وينبغي لكـل واحـد مـن األحبـاب أن حيـدد للـدعوة والتعلـ

والعبادة أوقاتا معينة، وهيتم هبا. 
ونظرا إىل األحوال احلالية؛ ينبغي لكل األحباب أن هيتموا بقـراءة هـذين 

الدعاءين اهتامما بالغا، وجيعلوا أهاليهم أيضا هيتمون هبام:
نَا َال ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَـا ِمـن لَّـُدنَك رَ -١ ْمحَـًة إِنَّـَك َأنـَت َربَّ

اُب. اْلَوهَّ
اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه.-٢

، وإذا التزم كـل )(كام ينبغي اإلكثار من االستغفار والصالة عىل النبي 
يف الطرقـات أثنـاء ذهابـه وجميئـه أيـنام )(رجل وامرأة الصالَة عىل النبـي 

خرج، ستغشى رمحة اهللا تعاىل سائر املنطقة إن شاء اهللا.
ونسأل اهللا تعاىل أن يستخدمنا مجيعا يف هذا اجلهد الرفيع كام حيبـه ويرضـاه إىل 

املوت، آمني.
ب مجيع األحباب يف اجتامع ليلة اخلميس، ومشورة الثالثاء هبذه  وأرجو أن ُيَرغَّ

األعامل. وبلغوا سالمي ورجاء الدعوات الصاحلة إىل مجيع األحباب.
والسالم

حممد عبد الوهاب عفي عنه
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بعني احلســن ملحوظةقد حــــوى درراً كتاب 

هلذا قلت تنبيــــــها

u


