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m


احلمد هللا الذي ال ينبغي احلمُد إال له، وأسأله سبحانه وتعايل أن ُيصيل 
ويسلم عيل سيدنا حممد وآله وبعد: 

إخواين وأحبايب يف اهللا عز وجل! نحن مع السفر الثاين من األنوار 
النعامنية يف الدعوة الربانية( وهو تأصيل للدعوة إىل اهللا من  خالل آيات 
القرآن الكريم) مجعته من كالم الدكتور/ نعامن أبو الليل (حفظه اهللا) من 

كم أين مجعت له كالم يف الثامنينات ال جتده اآلن لتنيبامك،علامء األردن
.عىل مقاطع اليتيوب، وقد ألفت بني القديم واحلديث لتكتمل الفائدة

وقد تواصل معَي كثري ممن قرأ اجلزء األول، يقولون ما سمعنا يف 
، قلت هلم ذا التأصيلالكتب تأصيال للدعوة من خالل كتاب اهللا مثل ه

نعم، ألن اهللا تبارك وتعاىل جعل القرآن منهج حركي ال يفهم إال باحلركة، 
كان يتفصد منه العرقف) عىل النبي (جربيل بالوحيفعندما كان ينزل

يف اليوم البارد، وكان يبلغ منه اجلهد، ولو نزل عليه وهو عىل ناقته فتربك، 
فاملقصود أن القرآن نزل باملشقة واجلهد فال يفهم إال بتحمل املشقة واجلهد 

والتضحية.
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لية للجزء األول فكان ذلك دافعا اعن األجزاء التيسألوينكانوا و

فذ .لطباعة ما تثنى لنا من مجعه هلذا العامل ال
وقد قمت يف كثري من األحيان بحذف الكلامت العامية ووضع ما 
يناسبها من اللغة، وأحيانا أتركها وذلك لتناسقها مع النص، وليتثنى 

للقارئ الفهم.
وقد قمت باستخراج األحاديث النبوية من مصادرها مع مراعاة 

التشكيل لآليات واألحاديث النبوية.
بالتعليق املناسب من كتب رشوح وأحيانا أعلق عىل بعض النصوص 

احلديث النبوي ككتاب فتح الباري وكتاب مرقاة املفاتيح وغريها من 
الكتب.

ما تتكرر يف كالمه.وقمت بحذف بعض النصوص التي كثرياً 
نسأل اهللا أن يفعنا وإياكم هبذا التأصيل العذب اجلميل للدعوة إىل اهللا 

من خالل آيات اهللا عز وجل.
أخوكم

حممد عىل حممد إمام
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نزول القرآن 
إَِلْيَك لُِتْخِرَج النّاَس ِمَن الّظُلَامِت إَِىل النّوِر بِإِْذِن اَلر كَِتاٌب َأنَزْلَناُه قال تعاىل:-

ِميد اِط اْلَعِزيِز اْحلَ ).١(َرّهبِْم إَِىلَ ِرصَ
.مقصد مجيع سور القرآن إخراج الناس من الظلامت إىل النور-
يف زمن الرسول مل يكن القرآن مكتوب يف األوراق، إنام كان يف صدور وحياة -

.الرجال
.نفهم القرآن عىل مراد اهللا تعاىل علينا نفهم بيئات نزول القرآن الكريمحتى -
معظم القرآن يف الدعوة، والذي ال حيصل عىل بصرية الدعوة ال يفهم القرآن -

.الكريم
:الذي حيصل عىل بصرية الدعوة اهللا يكرمه بأربعة أشياء-

الطمأنينة وسكون القلب. )١
.جيعل حمبته يف قلوب اخللق)٢
اهللا يعطيه الربكة يف كل يشء. )٣
.دعاءهيستجاب اهللا )٤
ال يفهم القرآن إال باحلركة والتضحية واملجاهدة وصحبة الصاحلني -

والصادقني.

)١-١.
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أخذ اجلهد مساحات واسعة شاسعة من القرآن وفصل تفصيًال كامالً -

.ألمهيته ورضورته، فهو أصل كل خري
داعي الذي يصنع املتقني.قصص القرآن العظيم تبني األتقى وهو ال-
لكل كلمة: لفظ واألشقى وهو الذي يصد عن الدعوة الذي يصنع األشقى-

تقوله، ومعنى تفهمه، وجهد تبذله. 
.وهكذا كالم اهللا: القرآن الكريم-
أعظم يشء يف القرآن جهده ومطلبه، فعلينا كام نحرتم ألفاظه علينا أن نحرتم -

وسى علينا أن نحرتم جهدمها.جهده ومطلبه، وكام نحرتم إبراهيم وم
القرآن كله برامج هداية، الدين حاجتك واجلهد مسؤوليتك، الدين لنا -

.واجلهد علينا. اهلداية بيد اهللا تعاىل، واجلهد سبب
جيب عىل من يتصفح القرآن ويقرأه مرات أن يتخرج داعي؛ ألن فيه -

مساحات شاسعة واسعة ترشح جهد اهلداية الدعاة: األنبياء. 
.و قرأناه آالف املرات ال نتعلم منه الفتوىول-
.آيات القرآن التي حتث عىل العلم، املقصود منه علم الفضائل وفقه الدعوة-
أول سورة يس تبني احلكمة، وآخرها يبني القدرة. -
.األوامر حكيمة من حكيم، واملخلوقات تبني قدر القادر-
.كام أن القول احلكيم جيب أن يكون الفعل حكيم-
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كِيمِ القرآن كالم اهللا احلكيم، فهو منبع احلكمة: ﴿ - ﴾ يس َواْلُقْرآِن اْحلَ

واملؤمن حكيم، وكل رسول حكيم، والرشع حكيم، وكل حرف من القرآن فيه 
.حكمة من حكيم. فمن أويت احلكمة فقد أويت خريًا كثرياً 

القرآن ال يكون دين حتى ينتقل إىل قلبك ويتحول إىل جهد.-
ن عظمة القرآن وعظمة شهر رمضان وعظمة ليلة القدر.. عظمة األمة م-

كلها من عظمة القرآن العظيم وألنه كالم العظيم ففيه بحور األوامر واألنوار 
واألرسار والعلو.

الفرق بني التوراة والقرآن:
أن التوراة نزلت مرة واحدة مكتوبة عىل األلواح.. ولكن القرآن نزل حسب -

.الرسول وانتقل من قلب الرسول إىل قلوب الصحابةاحلوادث ونزل عىل قلب 
اآلن كثري من الناس رصفت قلوهبم عن فهم وتدبر وجهد آيات القرآن وعن -

.جهد الدعوة بسبب كرب نفوسهم
.خذ الكتاب بقوة عزم، فهم، تدبر، جهد، عمل-
انسلخ قلب بلعام بن باعوراء من اآليات مع حفظه للنصوص، وأصبح -

َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اّلِذَي آَتْينَاُه هوات الدنيا، قال تعايل :كالكلب يلهث خلف ش
آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الّشْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن * َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه ِهبَا 

مِ  ْل َعَلْيِه َوَلـَكِنُّه َأْخَلَد إَِىل األْرِض َواّتَبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِن َحتْ
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ْكُه َيْلَهث ّذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم اّلِذيَن َكّذُبوْا بِآَياتِنَا َفاْقُصِص  َيْلَهْث َأْو َتْرتُ

).١(اْلَقَصَص َلَعّلُهْم َيَتَفّكُروَن 
.القرآن الكريم مجيعه تفسري للكلمة الطيبة ال إله إال اهللا-
ألنه كالم رب كل حرف من حروف القرآن الكريم نور وهدى للمتقني؛ -

.العاملني
الكون كله مجال: الشمس والقمر والنجوم واألشجار ولكن اإلنسان ال -

.يأخذ مجاله منها، وإنام أوامر اهللا وأحكامه هي التي جتمل اإلنسان
قصص القرآن من أجل االستدالل ولكن هذا اإليامن أول مراتب اإليامن، -

وز والفالح واملجد فقط بامتثال ولكن أعظم مرتبة لإليامن أن نتيقن عىل أن الف
.أوامر اهللا تعاىل

قصة إبراهيم عليه الصالة والسالم: -
يِي اْملَْوَتى َقاَل َأَوَملْ ُتْؤِمن َقاَل قال تعايل : َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتْ

نَ  ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَىل َبَىل َوَلكِن لَِّيْطَمئِنَّ َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة مِّ الطَّْريِ َفُرصْ
نُْهنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اّهللاَ َعِزيٌز َحكِيم ُكلِّ َجَبٍل مِّ

لرتسيخ عظمة اآلمر، وقصة موسى عليه الصالة والسالم مع اخلرض .)٢(
لرتسيخ عظمة األوامر. 

١٧٦، ١١٧٥.
٢٢٦٠.
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الفوز والفالح فقط بامتثال أوامر اهللا تعاىل يف مجيع الظروف إن مجيع -

.واألحوال
فائدة الدين جلب املنافع ودفع املضار، وختم هبا القرآن يف آخر سورتني ( -

الفلق والناس ).
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مزایا قرآن الدعوة
قرآن الدعوة: قرآن إنشاء وتقوية أساس الدين وروح الدين وهو اإليامن، 
وتعريف اإلنسان بمقصوده يف احلياة، ومقصود املسلم من أمة خاتم النبيني 

َواّلِذيَن خاصة، ولذا اهللا يأمرنا بإتباع الصحابة باإلحسان قال تعاىل: 
).١(ُضوْا َعنْهُ اّتَبُعوُهم بِإِْحَساٍن ّرِيضَ اهللاُّ َعنُْهْم َورَ 

فالدعوة الصحيحة تنتج أعىل عبودية هللا تعاىل.
١٣قرآن الدعوة يؤسس وينشأ عواطف ومشاعر الرمحة يف قلوب األمة : 

سنة لتالوة قرآن الدعوة. 
فقه الدعوة فرض عني عىل كل مسلم، ألن كل مسلم البد وأن يكون عنده 
الرمحة والشفقة عىل نفسه وعيل اآلخرين وال ينشئ ذلك يف القلب إال بالدعوة. 

وبعاطفة الرمحة والشفقة والرأفة واحللم والصرب يأيت عند املسلم مزاج الدين 
ويسهل التضحية له، مثل فيسهل  تقديم أوامره عىل أوامر ومطالب النفس، 

عواطف ومشاعر الرمحة والشفقة واحلنان يف قلب الوالدين عىل أوالدمها 
فيسهل عليهام التضحية هلم بكل سهولة وإيثارهم عيل أنفسهام، والفرح 

لفرحهم، واحلزن حلزهنم.

)١٠٠–١.
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ولذا نجد أيضا يف القرآن املكي ( قرآن الدعوة ) آيات التهدئة للرسول 

قال تعاىل: الشفقة والرمحة واحلرص والدعوة:حريض عىلوليست آيات الت
 ٍَوَمآ َأنَت َعَلْيِهْم بَِجّبار)١(.

).٢(َأَفَأنَت ُتْكِرُه النّاَس َحّتَى َيُكوُنوْا ُمْؤِمنِنيَ وقال تعاىل: 
ْ ُيْؤِمنُوْا وقال تعاىل:  ـََذا َفَلَعّلَك َباِخٌع ّنْفَسَك َعَىلَ آَثاِرِهْم إِن ّمل ِهبَ

ِديِث َأَسفاً  ).٣(اْحلَ
اٍت وقال تعاىل:  ) .٤(َفَال َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَرسَ
).٥(َفِمنُْهْم َشِقّي َوَسِعيٌد وقال تعاىل: 
).٦(َوَما َعَىل الّرُسوِل إِالّ اْلَبَالُغ املُْبِنيُ قال تعاىل: 

إال إذا كان ممتًأل بالشفقة والرمحة ولذا ال يستطيع املسلم أن يكون داعيا 
واحللم والعفو والصفح.

قرآن الدعوة يعلمك الصفات وليس فقه الصالة، وال فقه الوضوء، وال فقه 
اإلفتاء.



)٤٥–١.
)٩٩–٢.
)٦–٣.
)٨–٤.
)١٠٥–٥.
)١٨–٦.
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ۀـورة الفاتحـسبصیرة فی 
ْمحِن  ْمُد هللاِّ َربِّ اْلَعاملََِني * الرَّ ِحيِم* اْحلَ ْمحِن الرَّ ِحيِم * َملِِك بِْسِم اهللاِّ الرَّ الرَّ

اَط الَِّذيَن  اَط املُسَتِقيَم * ِرصَ َ اَك َنْسَتِعُني * اهِدَنا الرصِّ اَك َنْعُبُد وإِيَّ يِن * إِيَّ َيْوِم الدِّ
الِّنيَ  ).١(َأنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّ

دراسة سرية حياة األنبياء : فهم سورة فاحتة الكتاب: مفتاح الفهم والتوفيق
وإحياء جهدهم. 

الذى ال يفهم فاحتة الكتاب ال يفهم القرآن الكريم، ألهنا فاحتة الفهم 
والعلم والتوفيق.

السبع املثاين بوابات واسعة، كل باب يدخلك عىل أبواب علوم وأرسار 
القرآن الكريم. 

اَط املُْْسَتِقيمَ أمجع دعاء وأكمله  )  فيه مجيع اخلري، ألن ٢(اْهِدَنا الّرصَ
اهلداية مفتاح مجيع اخلريات والربكات ونزول الرمحات . 

اَط املُْْسَتِقيمَ قال تعاىل:  ) الناقص يطلب التكميل، ٣(اْهِدَنا الّرصَ
والكامل يطلب التثبيت .

٧: ١–١.
)٢٦.
)٣٦.
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هبذه السورة العظيمة، فتح اهللا تبارك وتعايل كتابه العزيز، فهي فاحتة اخلري، 

العز، وفاحتة النرص، وفاحتة الربكة، وفاحتة الكرامة، وفاحتة اهلداية، فكل وفاحتة 
).١(يشء تريده أن تبدأ بالفاحتة 

ا ِيف  ُه ُيْبَدُأ بِكَِتاَبتَِها ِيف املََْصاِحِف َوُيْبَدُأ بِِقَراَءِهتَ َيْت ُأمَّ اْلكَِتاِب ألَنَّ َوُسمِّ
َزاُء ِيف  يُن اْجلَ َالِة َوالدِّ يِن الصَّ ِّ َكَام َتِديُن ُتَداُن َوَقاَل ُجمَاِهٌد بِالدِّ ْريِ َوالرشَّ اْخلَ

َساِب َمِدينَِني ُحمَاَسبِنيَ  ).٢(بِاْحلِ

:فضل سورة الفاحتة
َعْن َأِيب َسِعيِد ْبِن املَُْعىلَّ َقاَل ُكنُْت ُأَصيلِّ ِيف املَْْسِجِد َفَدَعاِين َرُسوُل اهللاَِّ أوال: 

ْ َيُقْل اهللاَُّ َفَلْم ُأِجْبهُ  ا الَِّذيَن {َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللاَِّ إِينِّ ُكنُْت ُأَصيلِّ َفَقاَل َأَمل َ َيا َأهيُّ
يِيُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اّهللاَ َحيُوُل َبْنيَ املَْرْ  ُسوِل إَِذا َدَعاُكم ملَِا ُحيْ ِء آَمنُوْا اْسَتِجيُبوْا هللاِِّ َولِلرَّ

ونَ َوَقْلبِِه َوَأنَّ  َرشُ َوِر ِيف ؟ )٣(}ُه إَِلْيِه ُحتْ َمنََّك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم السُّ ُثمَّ َقاَل ِيل َألَُعلِّ
ُرَج ِمْن اْملَْسِجِد ُثمَّ َأَخَذ بَِيِدي َفَلامَّ َأَراَد َأْن َخيُْرَج ُقْلُت َلُه َأَملْ َتُقْل  اْلُقْرآِن َقْبَل َأْن َختْ

َمنََّك ُسوَرًة ِهَي َأْعَظُم ُسوَرٍة ِيف اْلُقْرآنِ  ْمُد ّهللاِ َربِّ اْلَعاملََِني {َقاَل َألَُعلِّ ِهَي ، }اْحلَ
ْبُع املََْثاِين َواْلُقْرآُن اْلَعظِيُم الَِّذي ُأوتِيُتُه  .)٤(السَّ

١

٢  (.
٣٢٤.
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َما َأْنَزَل اهللاَُّ ِيف التَّْوَراِة )(عْن َأِيب ُهَرْيَرَة َعْن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل َقاَل النَّبِيُّ :ثانيا

ْبُع املََْثاِين َوِهَي َمْقُسوَمٌة َبْينِي َوَبْنيَ َعْبِدي  ْنِجيِل ِمْثَل ُأمِّ اْلُقْرآِن َوِهَي السَّ َوَال ِيف اْإلِ
.)١(.رواه الرتمذي والنسائي، هذا لفظ الرتمذي"َولَِعْبِدي َما َسَأَل 

، َقاَل: ُكنَّا ِيف َمِسٍري َلنَا َفنََزْلنَا، َفَجاَءْت َجاِرَيٌة، عْن َأِيب َسِعي:ثالثا ٍد اُخلْدِريِّ
َفَقاَلْت: إِنَّ َسيَِّد اَحليِّ َسلِيٌم، َوإِنَّ َنَفَرَنا َغْيٌب، َفَهْل ِمنُْكْم َراٍق؟ َفَقاَم َمَعَها َرُجٌل 

َأ، َفَأمَ  َر َلُه بَِثَالثَِني َشاًة، َوَسَقاَنا َلَبنًا، َفَلامَّ َرَجَع ُقْلنَا َلُه: َما ُكنَّا َنْأُبنُُه بُِرْقَيٍة، َفَرَقاُه َفَربَ
ِسُن ُرْقَيةً  َقاَل: الَ، َما َرَقْيُت إِالَّ بُِأمِّ الكَِتاِب، ُقْلنَا: الَ -َأْو ُكنَْت َتْرِقي؟ َأُكنَْت ُحتْ

ِدُثوا َشْيًئا َحتَّى َنْأِيتَ  ، َفَلامَّ َقِدْمنَا املَِدينََة َذَكْرَناُه لِلنَّبِيِّ )(النَّبِيَّ -َأْو َنْسَأَل - ُحتْ
)( :ُبوا ِيل بَِسْهمٍ « َفَقاَل َا ُرْقَيٌة؟ اْقِسُموا َواْرضِ رواه "َوَما َكاَن ُيْدِريِه َأهنَّ

البخاري ومسلم وأبو داود ، ويف بعض روايات مسلم أن أبا سعيد اخلدري 
).٢(.وهو الذي رقى ذلك اللديغ 

يُل َقاِعٌد ِعنَْد النَّبِيِّ :رابعاً  )(َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْريٍ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َبْينََام ِجْربِ
َامِء ُفتَِح اْلَيْوَم َملْ ُيْفَتْح َقطُّ  َسِمَع َنِقيًضا ِمْن َفْوِقِه َفَرَفَع َرْأَسُه َفَقاَل َهَذا َباٌب ِمْن السَّ
ْ َينِْزْل َقطُّ إِالَّ اْلَيْوَم  إِالَّ اْلَيْوَم َفنََزَل ِمنُْه َمَلٌك َفَقاَل َهَذا َمَلٌك َنَزَل إَِىل اْألَْرِض َمل

٤٢٠٤
.ماجة
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َم َوقَ  ُة اْلكَِتاِب َوَخَواتِيُم َفَسلَّ َام َنبِيٌّ َقْبَلَك َفاِحتَ ْ ُيْؤَهتُ اَل َأْبِرشْ بِنُوَرْيِن ُأوتِيَتُهَام َمل

)١(."ُسوَرِة اْلَبَقَرِة َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمنُْهَام إِالَّ ُأْعطِيَتُه 

.
مِّ َمْن َصىلَّ َصَالًة ، َملْ َيْقَرْأ فِيَها بِأُ ": ، َقاَل )(، َعِن النَّبِيِّ َعْن َأِيب ُهَرْيَرةَ :خامساً 

ا َنُكوُن َوَراَء اِإلَماِم ، اْلُقْرآِن ، َفِهَي ِخَداٌج  ، َثَالًثا َغْريُ َمتَاٍم ، َفِقيَل ِألَِيب ُهَرْيَرَة : إِنَّ
ا ِيف َنفْ َفَقاَل : : َقاَل اهللاَُّ َتَعاَىل : ، َيُقوُل )(، َفإِينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ ِسَك اْقَرْأ ِهبَ

َالَة َبْينِي َوَبْنيَ َعْبِدي نِْص  ، َفإَِذا َقاَل اْلَعْبُد :( َفْنيِ ، َولَِعْبِدي َما َسَأَل َقَسْمُت الصَّ
ْمُد  ْمحَِن ، َوإَِذا َقاَل :َمحَِدِين َعْبِدي )( :، َقاَل اهللاَُّ َتَعاَىل هللاَِِّ َربِّ اْلَعاملََِني )اْحلَ ( الرَّ

ِحيِم )، َقاَل اهللاَُّ َتَعاَىل  يِن )، َقاَل : الرَّ : َأْثنَى َعَيلَّ َعْبِدي ، َوإَِذا َقاَل :( َمالِِك َيْوِم الدِّ
َض إَِيلَّ َعْبِدي، َوَقاَل: ِديَجمََّدِين َعبْ  ًة َفوَّ اَك َنعْ ، َفإَِذا َقاَل َمرَّ اَك َنْسَتِعُني ُبُد :( إِيَّ َوإِيَّ

اَط َهَذا َبْينِي َوَبْنيَ َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسَأَل، َفإَِذا َقاَل :)، َقاَل  َ : اْهِدَنا الرصِّ
الِّنيَ  اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ }املُْْسَتِقيَم * ِرصَ

)٣("لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسَأَل ، َقاَل: َهَذا )٢(

» » صحيح) ١
 )٨٠٦(.

٧-٦) ٢.
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َن املََْثاِين َواْلُقْرآَن :سبع آيات، قال اهللا تعايل :وعددها َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبًعا مِّ

َزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض اْلَعظِيَم * نُْهْم َوالَ َحتْ نَّ َعْينَْيَك إَِىل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا مِّ الَ َمتُدَّ
.)١(َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنَِني 

من َتبِعه، أن جعل قرآنك يف هذه اآليات َيُمنُّ اهللا هبا، عىل نبيه وعىل كل
اخترصه، وَأْوجزه، وجعل أنواره الذي هو دستور حياتك، جعله يف سبع آيات،

الفاحتة، كيف فلوال}َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبًعا {يف سبع آيات، وضعها يف صدرك
نفهم القرآن، تقرأ البقرة، تقرأ آل عمران، تقرأ النساء، ال تعرف املقصد، وال 
تعرف املنهاج، وال تعرف كيف تقدم، وكيف تؤخر، فخري ما يفهمنا ويفرس لنا 

سورة الفاحتة.ن هيالقرآ
بالقرآن نعرف الفاحتة، وكيف نعرف الفاحتة ؟ إذا أردت أن تفهم املجمل،

اقرأ املفّصل، وإذا أردت أن تفهم املفّصل ، اقرأ املجمل، هي الفاحتة نقرؤها يف 
، وهلذا اهللا }َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبًعا {الركعة األوىل ويف الثانية وهكذا مرًة بعد مرة 

جل ما أوجب علينا حفظ جزء أو جزأين، فالفاحتة ومعها سورة واحدة عز و
أوجب علينا أن هذا واجب وجوبا عينيا، والباقي وجوب كفائي وسنّة، فاهللا

- قرآنية يكون القرآن دستور حياتنا ، أفكارنا قرآنية ، أعاملنا قرآنية ، مهومنا
األمة متتعت بتالوة لكاجلهد فرض عني ، أما التالوة فام- خلقه القرآن كان 

القرآن، القرآن، ولكن كل األمة متتعت بتالوة الفاحتة، ما كل األمة حفظت

٨٨، ٨٧–١.
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السور جهد القتال عن حفظ القرآن فقد كان ال حيفظأشغل سيدنا خالد 

الطويلة، ولكن كان حيفظ السور القصرية، ما كان حيفظ، قوله تعايل : 
ْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُمو ُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ

َراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِن َقاَتُلوُكْم  اْلَقْتِل َوالَ ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد املَْْسِجِد اْحلَ
) لكن كان يشتغل يف القتال وما كانت ١(َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاء اْلَكافِِريَن 

ْكَمِة َواملَْْوِعَظِة ُسمّية ريض اهللا عنها حتفظ قوله تعايل:  اْدُع إِِىلَ َسبِيِل َرّبَك بِاْحلِ
م بِاّلتِي ِهَي َأْحَسُن إِّن َرّبَك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضّل َعن َسبِيلِِه َوُهَو  َسنَِة َوَجاِدْهلُ اْحلَ

. )٢(َتِديَن َأْعَلُم بِاملُْهْ 
وا ولكن كانت تشتغل بالدعوة، ما كل األمة حفظوا  ُقل لِّْلُمْؤِمنَِني َيُغضُّ

ْم إِنَّ اهللاََّ َخبٌِري بَِام َيْصنَُعوَن  )٣(ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَحيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى َهلُ
كل األمة غضت أبصارها. نولك

احتة وسورة أو سورتني أن تكون صاحلًا ومصلحًا، فمصدر تستطيع مع الف
اهلداية القرآن والسنة، كيف القرآن والسنّة مصدر هداية ؟ يعني جهد القرآن

وجهد السنَّة مصدر هداية. 
السنَّة ؟ فبدون والسنَّة كم جيب أن نحفظ منها ؟ كم حديث جيب حفظه من

فكم حديث جيب أن نحفظ ؟ اجلوابسنَّة ال هنتدي، وبدون قرآن ال هنتدي،

١١٩١.
١٢٥-٢.
٣٠–٣.
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وال حديث فال جيب حفظ حديث واحد وجوبا عينيا، فأكثر الصحابة مل َيْرُووا :

مل يروي وال حديث، فأول حياته فسيدنا جعفر ابن عم النبي وال حديث،
، ومل يسمعه، ومل يكن هناك كتب أو النبيَهاَجر إىل احلبشة ، وابتعد عن

، فال إىل غزوة ُمؤتة فاسُتشِهد من احلبشة أرسله النبي انرتنت، وملَّا رجع
َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللاَِّ َواْلَيْوِم اْآلِخِر َفْلُيْكِرْم ":جيب عيلَّ حفظ، حديث النبي 

.) ١(َضْيَفُه 
إكرام ولكن وجب عيلَّ إكرام الضيف ألين علمت أن من هدّي الرسول 

واملسلم وإن مل حيفظ حديث يف حسن اجلوار، إال أنه وجب عليه الضيف،
ُحْسن اجلوار فأْحَسَن اجلوار .حسن اجلوار، ألنه َعلَِم أنَّ من َهْديِه 

السنة، وليس معني ذلك فإذًا املطلوب منا أن نَتَعلُّم جهد القرآن، وجهـــد
وإال فمن حيفظ عيل األمة أننا ُنحقر من حيفظ القرآن، والسنة النبوية املطهرة،

.دينها
فكيف إذن نخشع يف الصالة، ونرتقى يف الصالة، ونتقدم يف الصالة ؟ إذن
نَتَدبَّر يف صالتنا، يف كل صالة نقول اهللا أكرب ( ونَتَدبَّر ) اهللا أكرب ونقرأ الفاحتة (

وَنَتَدبَّر فيها ). 
َتَدبَّرها عىل ت السبع، حتى ُيِعنيونحن يف هذه اجللسة الكريمة، نتدبر اآليا

اخلشوع واخلضوع والتوجه يف صالتنا. 

١–
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ى صالة، وتسمى ركوع، وتسمى سجود، وتسمى الفاحتة  الصالة ُتَسمَّ

وتسمى القرآن، (وقرآن الفجر) أي صالة الفجر. 
ُكْم َواْفَعُلوا قال تعايل : َا الَِّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ َيا َأهيُّ

ُكْم ُتْفلُِحون   ْريَ َلَعلَّ ). ١(اْخلَ
َالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا هللاِِّ َقانِتِني وقال تعايل : َلَواِت والصَّ .) ٢(َحافُِظوْا َعَىل الصَّ

- معناه أن الصلة باهللا تتحقق، بالقيام والركوع والسجود، ففي احلديث 
يسمي الفاحتة صالة ، فام هذا حديث قديس-َقَسْمُت الصالة بيني وبني عبدي 

فإذا قال -قال : قسمت الفاحتة لكن سّمى الصالة هبا ألهنا أَهمُّ أركاهنا
ْمُد هللاِّ َربِّ اْلَعاملََِني {عبدي:  عبدي،( َتْذُكُره فيذكرك محدين:قال الرب}اْحلَ

{:حامٌد )، وإذا قالوجييبك ، فيقول محدين عبدي، يذكرك هبذه الصفة أي عبٌد 

ِحيِم  ْمحِن الرَّ يتكلم ، أثنى عيلَّ عبدي ، فأنت تتكلم وهو جل وعال:قال اهللاّ}الرَّ
يِن {:، وأنت تذكر وهو يذكر، فإذا قالأنت تثني وهو يثني :قال}َملِِك َيْوِم الدِّ

اَك {فّوض إّيل عبدي، فإذا قال ::ّجمدين عبدي، وقال مرة اَك َنْعُبُد وإِيَّ إِيَّ
يا اهللا العبادة، هذا بيني وبني عبدي ولعبدي ما سأل، ( فلك:قال}َنْسَتِعنيُ 

، وإياك نستعني: نعطيه العبادة ويعطينا النرص ة واملعونة واملعّية، فإياك نعبد: عيلَّ
اَط الَِّذيَن َأنَعمَت {:أي منه العون ، فإذا قال اَط املُسَتِقيَم * ِرصَ َ اهِدَنا الرصِّ

١٧٧.
٢٧٧.
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الَِّني  )دي ولعبدي ما سألهذا لعب:قال}َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّ

)١(.
وتنتهي الفاحتة بالدعاء، أن يعطينا حياة األنبياء، وحياة الدعاة،  وحياة 
الصديقني، يا اهللا جنبنا طريق املغضوب عليهم ( اليهود) والضالني (النصارى 

)، وهذا الدعاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
.وهكذا لعظمتها وأمهيتها، قال اهللا تعاىل: قسمت الصالة، ومل يقل الفاحتة

الرتتيب أول سورة يف القرآن الكريم، فهي موجز هذه السورة ُوِضَعْت يف
، ثّم يأيت التفصيل، كذلك الفاحتة موجز زللقرآن، فكام ُتْبَدأ األخبار باملوج

القرآن كّله، ثم يأيت التفصيل، فاقرأ البقرة وآل عمران والنساء والباقي كله 
تفصيل. 

فالفاحتة ألهنا فاحتة كل خري.. ومن أسامئها الكافية تكفي قلبك نورًا، تكفي 
وهي الدنيا واآلخرة، روحك، تكفيك لفهم حياتك، هي الكافية تكفيك يف

العظيم، فهنا الشافية تشفيك، وهي الواقية تقيك، وهي السبع املثاين والقرآن
ِحيِم * َملِِك َيْوِم {ُسِمَي الكل باسم اجلزء ْمحِن الرَّ ْمُد ّهللاِ َربِّ اْلَعاملََِني * الرَّ اْحلَ

ين  أهم ، إىل هنا أنت اآلن ُتَبّني عقيدتك، ملن هذه احلياة ؟ َمِن املعبود ؟ هذه }الدِّ
صفات ربنا األلوهية والربوبية والرمحة واملالكية.

٢٩٦، ١١/٣٩
١/٢١٥ ،

٥/١٨٤
١/٦٠٥.
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يِن {إذن  ِحيِم * َملِِك َيْوِم الدِّ ْمحِن الرَّ ْمُد هللاِّ َربِّ اْلَعاملََِني * الرَّ هذه }اْحلَ

عقيدة املسلم  .
ْمُد ّهللاِ َربِّ اْلَعاملََِني {قوله تعايل:  ىل منهاجنا واعلم أن احلمد ثناء ع}اْحلَ

املحمود، ثناء عىل املحمود، ويشاركه الشكر، إال أن بينهام فرقا، وهو: أن احلمد 
قد يقع ابتداء للثناء، والشكر ال يكون إال يف مقابلة النعمة، وقيل: لفظه لفظ 

ساعة، ليس اخلرب، ومعناه األمر، فتقديره: قولوا: احلمد هللا أربع وعرشين
تح باب اهلوى، فعندما تسلم تتحلل من بالصالة إياك نعبد، وخارج الصالة اف

الصالة وال تتحلل من العبودية فتنتقل من عبادة إىل عبادة، فمن عبادة الصالة، 
عبادة املشورة، إىل عبادة التعليم، والتعلم إىل عبادة الفقه، فال جيوز التحلل إىل
العبودية دقيقة واحدة. من

اَك َنْعُبُد {فـ  ساعة األوىل صباحا، الساعة األوىل مساًء،: منهاج ال}إِيَّ
الساعة الثانية صباحًا، الساعة الثانية مساء. 

عبودية أربع وعرشين ساعة قبل أن إذن إياك نعبد يتعلم املسلم من دينه
هذا اجلهد املبارك.  ساعة عن طريق٢٤يتعلم الصيام واحلج يتعلم كيف يعبد 

ْمُد هللاِّ َربِّ { كام مفتاح الدين، أول آية احلمد تثني عىل الرب،}اْلَعاملََِني اْحلَ
َوّهللاِ ُمْلُك :) ،١(ّهللاِ ما ِيف الّسَامواِت َوَما ِيف األْرِض أثنى الرب عىل نفسه :

).  ٢(الّسَامَواِت َواألْرِض َوَما َبْينَُهَام 

٢٨٤–١.
١٧–٢.
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 ٍء َقِديرٌ َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك َوُهَو )  ١(َعَىل ُكلِّ َيشْ
نًِريا اًجا َوَقَمًرا مُّ َامء ُبُروًجا َوَجَعَل فِيَها ِرسَ .)٢(َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِيف السَّ
َل اْلُفْرَقاَن َعَىل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاملََِني َنِذيًرا ).٣(َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
 ِْكَرام َالِل َواْإلِ كلها آيات ُيثني فيها ربنا )، هذه٤(تَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْجلَ

ُيَمجد نفسه، وكل آية يف عىل نفسه، وليس أنت الذي تثني عليه.. فكم اهللا 
.الفاحتة، مثل شباك صغري، نافذة صغرية تطل هبا عىل أنوار قرآنية عديدة

َمحٌْد يف القرآن :كم
ْمُد هللاِّ َربِّ اْلَعاملَِنيَ تعايل : قال )١ ). حممود يف ربوبيته.٥(اْحلَ
ْمُد هللاَِِّ الَِّذي َأنَزَل َعَىل َعْبِدِه اْلكَِتاَب َوَملْ َجيَْعل لَُّه ِعَوَجا: وقال تعايل)٢ ) ٦(اْحلَ

حممود عىل رشيعته وترشيعه وكل أمر من أوامره حتمده عليه حتى يسعدك 
هذا األمر.

َامَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَامِت وقال تعايل: )٣ ْمُد ِهللاِّ الَِّذي َخَلَق السَّ اْحلَ
ِم َيْعِدُلونَ  ) حممود عىل خلقه.٧(َوالنُّوَر ُثمَّ الَِّذيَن َكَفُروْا بَِرهبِّ

١–١.
٦١–٢.
١–٣.
٧٨–٤.
٢–٥.
١–٦.
١–٧.
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يٌك ِيف املُْْلِك قال تعايل : )٤ ْ َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَمل َيُكن لَُّه َرشِ ْمُد هللاِِّ الَِّذي َمل ُقِل اْحلَ

ُه َتْكبًِريا ْ لَّ َوَكربِّ َن الذُّ ) حممود يف مالكيته.١(َوَملْ َيُكن لَُّه َوِيلٌّ مِّ
ْمُد هللاَِِّ َوَسَالٌم َعَىل ِعَباِدِه الَِّذيَن وقال تعايل : )٥ ا ُقِل اْحلَ اْصَطَفى آهللاَُّ َخْريٌ َأمَّ

ُكونَ  ).٢(ُيْرشِ
َك بَِغافٍِل َعامَّ وقال تعايل : )٦ يُكْم آَياتِِه َفَتْعِرُفوَهنَا َوَما َربُّ ْمُد هللاَِِّ َسُريِ ُقِل اْحلَ

).٣(َتْعَمُلونَ 
َامَواِت َوَما ِيف اْألَ وقال تعايل : )٧ ْمُد هللاَِِّ الَِّذي َلُه َما ِيف السَّ ْمُد اْحلَ ْرِض َوَلُه اْحلَ

بِريُ  كِيُم اْخلَ ).٤(ِيف اْآلِخَرِة َوُهَو اْحلَ
ِْم :وقال تعايل)٨ َني ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ َوَتَرى املََْالئَِكَة َحافِّ

ْمُد ِهللاَِّ َربِّ اْلَعاملَِنيَ  قِّ َوِقيَل اْحلَ ). ٥(َوُقِيضَ َبْينَُهم بِاْحلَ
إذا أدخل أهل اجلنة، اجلنة ، وأهل النار النار، حممود عىل قضائه.            -
وإذا دخل أهل النار، النار، حممود عىل عدله، فهذا أكمل عدله. -
أهل اجلنة، اجلنة، حممود عىل فضله. وإذا دخل-
راٍض عن ربك، ولكن فدائام الثناء عىل اهللا، ودائام احلمد هللا، ودائام-

، يرىض عنك، إذا راح املال أنا راٍض عنه فهذا ليبتيلاملطلوب هو

١١١–١.
٥٩–٢.
٩٣–٣.
١–٤.
٧٥–٥.
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ويمتحنني وحتى يرقيني.. ولكن أحوالنا اآلن السخط عىل اهللا ، تسخط 

.عىل اهللا، وترىض عن النفوس
احلمد هللا ترجع إىل اهللا لك احلمد ملء السموات ولك احلمد ملء األرض 

هللا أنت يف كل حلظة وإىل األبد، أهل الثناء  وملء ما شئت من يشء بعد، يا ا
واملجد. 

فاهللا حيب احلمد )، وبدل أن توجهها ألبوك وأخوك (فالذي عنده طاقة
ْهَها إىل نفسك،  ه طاقة احلمد إىل اهللا، وطاقة الذم والسخط َوجِّ ولعشريتك، َوجِّ

عىل نفسه ، ألهنا ما قامت عىل فكل حلظة ساخط عىل نفسه حامد لربه، ساخط
حق العبودية كام ينبغي، فكل حلظة تسخط نفسك وما تسخط غريك، وحتمد 

لوم )١(ربك (إين ظلمت نفيس) تسخط نفسك، 
وال تلوم أحد، فاليوم الناس تلوم رهبا، ويلوم كل يشء حوله، وال يلوم نفسك

الدين لوم نفسك، وامحد ربك، امحده حيمدك، حامد حممود، ذاكر حنفسه، فمفتا
َنُسوا اهللاََّ َفَأنَساُهْم ). ٢(َنُسوْا اهللاَّ َفنَِسَيُهمْ مذكور، والنايس منيس 

احلمد كل احلمد ، استغراق هللا.).٣(َأنُفَسُهمْ 
كل يشء يف الكون مربوب بربوبية اهللا ، فاهللا :  }َربِّ اْلَعاملََِني {وقوله تعايل:

جل وعال خالقه، ومربيه، فهو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أحي، 

٢–١.
٦٧–٢.
١٩–٣.
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اهللاَُّ الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ وهو الذي يميت، قال تعايل : 

ن َيْفَعُل ِمن َكائُِكم مَّ يِيُكْم َهْل ِمن ُرشَ ٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل َعامَّ ُحيْ ن َيشْ َذلُِكم مِّ
ُكوَن  ).١(ُيْرشِ

فكل ذرة يف الكون مربوبة، فال يمكن أن ترضك إال بأمر من اهللا، وال تنفعك 
ةَ أنَّ : َواْعَلمْ ،....إال بأمر من اهللا( ْ بَِيشءٍ َينَْفُعوكَ أنْ َعَىل اْجَتَمَعْت َلوْ األُمَّ َمل

وكَ أنْ َعَىل اجَتَمُعواَوإِن،َلَك اهللاَُكَتبهُ َقْد بَِيشءٍ إالَّ َينَْفُعوكَ  ْ بَِيشءٍ َيُرضُّ َمل
وكَ  ِت األَْقَالمُ ُرفَِعِت ،َعَلْيَك اهللاَُكَتَبهُ َقْد بَِيشءٍ إالَّ َيُرضُّ حُف َوَجفَّ .)٢()الصُّ

صاحب املنزل ( رب البيت أو رب األرسة ) يقدم لزوجته وأوالده الطعام 
والكسوة، وال يزيد عيل ذلك، فإنه ال يستطيع أن ُحيرك معدته وال معدة ولده، 

بقدرته وحده ُحيرك وال يستطيع أن ُحيرك قلبه وال قلب ولده .. ولكن اهللا 
كل جسم اإلنسان.

ِحيِم الرَّ {وهذه الربوبية يتبعها  ليبني لك أن كل يشء ُيريده منك }ْمحِن الرَّ
فيه الرمحة لك أهيا اإلنسان الضعيف، فهو رمحان الدنيا واآلخرة ، رب العزة 

ورحيمهام .

٤٠–١.
)).صحيح: (( ) ٢
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ِة َعامَّ َيِصُفوَن وهو رب العزة لقوله تعايل :  ).١(ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ

، فالذي ُيريد العزة فعليه بطاعة اهللا العزيز .. فالعزة مربوبة بربوبية اهللا 
. وكذلك الذلة مربوبة بربوبية اهللا 

، وأن كل يشء أن كل يشء من قبل رب العزة فلام علم الصحابة 
ِحيِم {متبوع بـ ْمحِن الرَّ قر، ومل مل خيافوا من أي يشء ُيصيبهم .. مل خيافوا الف}الرَّ

خيافوا املرض، مل خيافوا العري، مل خيافوا من العدو.
فكان أحدهم يباُت جوعان، وإذا سئل عن حاله، يقول: أنا يف سعادة لو 

يعلُم هبا امللوك وأبناء امللوك حلاربونا عليها بالسيوف .
وأصبحوا عريانني، من أجل الدين، ولكن سعداء برهبم الذي خلقهم، 

عيل دينه.وأقامهم
يقول: أحب ومل خيافوا من املرض ألنه مكفر للذنوب، فسيدنا أبو ذر 

ثالث: أحب الفقر تواضعا لريب، وأحب املرض تكفريا لذنويب، وأحب املوت 
للقاء ريب.

، .. وجيب علينا أن ال نخاف من غري اهللافالعدو اآلن خيوفنا من غري اهللا 
ِحيِم {ألن كل يشء من وراءه  ْمحِن الرَّ .}الرَّ

أي العوامل كلها مربوبة والرب واحد، ربوبية وألوهية مبنية عىل الرمحة،
رحيم يف ألوهيته ورحيم يف ربوبيته، رحيم إذا َأَمَر، رحيم إذا هنى، رحيم إذا 

رحيم إذا منع. أعطي،

١٨٠–١.
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حيسن ماله، فالطفل عندما يثق بأبيه، فإذا أبوه أخذ فهنا حسن الظن باهللا 

ا غري أبيه فيجلس يبكي، فلهذا الطفل حيفظهحتى مايلالظن بأبيه، فأيب أخذ  ، أمَّ
به.الصغري مطمئن بالرب املخلوق، فكيف الرب اخلالق؟ كيف يريدك، أن تثق

يِن {وقوله تعايل: يوم القيامة ) بيوم وسمي هذا اليوم ( }َملِِك َيْوِم الدِّ
الدين، ألنه يف هذا اليوم ال يستطيع أحد من البرش، أو من اجلن، أو من املالئكة، 

ُل أن يدعي ملكية أي يشء .. ألن يف ذلك اليوم، كام قال اهللا تعايل:  َيْوَم ُتَبدَّ
ا َامَواُت َوَبَرُزوْا هللاِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ ). ١(ِر األَْرُض َغْريَ األَْرِض َوالسَّ

ومن هنا يتذكر اإلنسان أن أي عمل يعمله، ليوم الدين، وأن يكون يوم 
الدين ُنصب عينيه، ُيصيل ليوم الدين.. يصوم ليوم الدين.. حيج ليوم الدين.. 

َوُيْطِعُموَن جياهد ليوم الدين.. يدعو الناس إيل اهللا ليوم الدين.. قال تعايل: 
َام ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللاَِّ َال ُنِريُد ِمنُكْم  الطََّعاَم َعَىل ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِيًام َوَأِسًريا * إِنَّ

نَا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا بِّ ا َنَخاُف ِمن رَّ ).٢(َجَزاء َوَال ُشُكوًرا * إِنَّ

أخرب عن أحوال وال بد للمسلم أن يتذكر دائام يف يومه، يوم الدين، فاهللا 
ا َأْخَلْصنَاُهم األنبياء، أهنم ال متر عليم حلظة إال وهم يذكرون اآلخرة: إِنَّ

ار ).٣(بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ

٤٨–١.
٨:١٠–٢.
٤٦–٣.
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اَك َنْسَتِعُني {يف قوله تعايل:ورس القرآن كله  اَك َنْعُبُد وإِيَّ هذا : )١(}إِيَّ

منهاجك، منهاج احلياة وبرنامج احلياة، فال بد من العبادة أوال، ثم االستعانة، يا 
رب ! منا العبادة ومنك العون، يقول أحد العلامء: ما أكثر االستعانة، وقلة 

ومع قلة العبادة، اهدنا ) ( يا رب ! انرصنا .. يا رب ! ارمحنا .. يا رب ! العبادة:
ال يستجاب الدعاء.

وما أكثر الطاعة وقلة العبادة.. وهل هناك فرق بني الطاعة والعبادة ؟.
ُسوَل َوُأْوِيل األَْمِر :قال اهللا ا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اّهللاَ َوَأطِيُعوْا الرَّ َ َيا َأهيُّ

ُسوِل إِن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم  وُه إَِىل اهللاِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ
. )٢(اآلِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويالً 

فالطاعة مثال تكون من الولد لوالده، يقول الوالد لولده: أعطيني كذا، 
فيعطيه ما أمره به، وُيعطيه وليس يف قلبه خوف وال خشوع، من والده، أنه 

طلب منا الصالة، فصلينا باجلسد، سيتقبله منه أم ال.. وهللا املثل األعىل: اهللا
منا هذه انكسار، هل سيقبل اهللاوليس يف قلوبنا خشوع وال خضوع وال

١:(

٥٩–٢.
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الصالة أم ال .. وهذا الفرق الذي بيننا وبني الصحابة : الَِّذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا

ِْم َراِجُعونَ  ُْم إَِىل َرهبِّ ْم َوِجَلٌة َأهنَّ ُقُلوُهبُ .)١(وَّ
تصدقت حتي يقول الناس أنك رجل كريم: هذه طاعة وال ُتسمي عبادة .. 

َا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ ُتْبطُِلوْا َصَدَقاتُِكم بِاملَْنِّ أعطيت الصدقة، ثم قمت باملن  َيا َأهيُّ
َواألَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء النَّاِس َوالَ ُيْؤِمُن بِاهللاِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل 

َكُه َصْلًدا الَّ  َّا َكَسُبوْا َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َوابٌِل َفَرتَ ٍء ممِّ َيْقِدُروَن َعَىل َيشْ
) .٢(َواهللاُّ الَ َهيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ 

بأن يقبلها منك، تقول يا رب ! فال بد أن ُتعطي الصدقة وتنكرس أمام اهللا 
هذا املال مالك فاقبله مني.

ي عن منكر، وكل األعامل عيل ذلك من جهاد، ودعوة، وأمر بمعروف وهن
فإذا صحت الطاعة بالعبادة، كان هناك الطلب الصادق... وذكر وتالوة للقرآن

اَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغِري {قوله تعايل:  اَط املُسَتِقيَم * ِرصَ َ اهِدَنا الرصِّ
الِّنيَ املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ  هذا املقصد مقصد حياة املسلم.               }الضَّ

٢٤الذي يميش يف الدعوة يعيش، همَّ األنبياء، وفكر األنبياء عيل مدار 
َصلُّوا َكَام َرَأْيُتُموِين ُأَصيلِّ ": يعرف الدعوة، قال - ساعة، والذي ال يتعلم 

). ٣رواه البخاري عن مالك بن احلويرث ("

.٦٠–) س١
٢٦٤–٢.
٢١٥/ ١––٣.
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كوضوئه عبودية دقيقة( والسالم عليكم ).دقائق ووضوءً ٥عبودية 

اَك َنْسَتِعنيُ {نزلت هذه السورة وفيها اَك َنْعُبُد وإِيَّ قبل أن تفرض }إِيَّ
اَك َنْعُبُد {الصلوات اخلمس، فهي من أوائل السور نزوال، األمة هتتف  ، }إِيَّ

وليس هناك صالة ظهر أو عرص.
اَك َنْعُبُد {فـ  بالعابد.  : منهج مجاعي، وليس إياك أعبد، تنفرد فقط}إِيَّ

إياك أعبد هذا منهج العباد سابقا، حيمل فراشه ويميش إىل الكهف، يعتكف 
ينقطع، ال يعرف إخوانه، وال يعرف أقربائه وال أهل دينه، فيقول: ( سنة٢٠

وينطوي.إياك أعبد ) فينعزل
اَك َنْعُبُد {أّما منهاج األمة  َفُضمَّ جهدك جلهدي، فهذا يقوم باخلدمة.. }إِيَّ

وهذا يقوم بالتعليم.. وهذا بالبيان، لكن كل هذه األعامل مقصدها واحد هو 
كيف حييى الدين .

كالبنيان املرصوص، حجٌر.. حجر، فكل اَحلَجِر صار بيتًا واحدًا ، فطاقات األمة
ت كم حجٌر فيه ؟.ولكن البي

وهكذا املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص فأنت ُتعلِّم وهذا يصيل وذاك يذكر 
يتجول وآخر بالدعاء ولكن كل هذه األعامل تتكامل وال تتخاصم ، تشكل واآلخر

اَك َنْعُبُد { اَك َنْعُبُد {ال يمكن عن طريق الصالة نصيل ونقول ، هلذا}إِيَّ د وُنَوحِ }إِيَّ
اَك َنْعبُُد {فكرهم، فـ  الفكر، فسبعني ألف مصيل ال يعرفون الدعوة وهم لتوحيد}إِيَّ

كتف بكتف واألفكار شتى.. ولكن دًاٍع هنا، وداٍع يف الصني جتدهم بفكر واحد. 
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واحد، وفكٌر واحد، كم مثل هذه اجللسات اآلن يف العامل، وكلها هدٌف 

اَك {فأستطيع أن أقول  وأنا لست وحدي يف الدعوة فيل إخوان، }َنْعُبُد إِيَّ
صفا كأهنم بنيان مرصوص، وليس فأحب يشء إىل اهللا اللذين يقاتلون يف سبيله

كل املقاتلني يف أيام هناك بنيان جسدي يف القتال، هذا َيِفر، وهذا َيكِر، لكن
عالء كانوا أمة واحدة، تقاتل حتت راية واحدة، ومقصد واحد، وهو إالنبي 

مرصوص، كلمة اهللا، وهكذا البنيان اجلسدي بنيان مرصوص، فكري بنيان
روحي بنيان.

اَك َنْعُبُد {قوله : : عمل مجاعي ومقصد مجاعي .  }إِيَّ
اَك َنْسَتِعُني {وقوله:  ليس معناها َأِعنِّي وال ُتِعن أعطي العون لكل األمة}وإِيَّ

تدعو لنفسك هذه األمة عىل جهد نبيك،  فأنتأخي، اهدنا: يا رب ! ثبِّت
، اللهم اهدنا ، واهِد بنا. ولسائر األمة بالثبات عىل جهد النبي 

اَك َنْعُبُد {وهكذا سورة الفاحتة  منهاج حياتنا، واهدنا أي للمقصد. }إِيَّ
اَك َنْعبُُد {س: ما الفرق بني  ؟ ة هي العبودية واهدنا (املقصد) ؟ أليست اهلداي}إِيَّ

اَك َنْعُبُد {ج :  بأيدينا إىل أكمل عبودية، واهدنا:  أي وفقنا إىل أي يا اهللا خذ}إِيَّ
كامل العبودية، وثبتنا عىل الكامل، وزدنا كامال، اهدنا، ففيه عبادة موجودة 

ْم َعِن عندنا، وعبادة أخرى مطلوبة عند ربنا، عندنا مثال:  َتَتَجاَىف ُجنُوُهبُ
َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن  ْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِمم ُ )، وعندنا  ١(املََْضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ

١٦–١.
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 ْيِل َما َهيَْجُعوَن َن اللَّ ُأْوَلئَِك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهم وعندنا )،١(َكاُنوا َقلِيًال مِّ

وا وَ  َتْنيِ بَِام َصَربُ رَّ َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن مَّ يَِّئَة َوِمم َسنَِة السَّ )، يا رب ٢(َيْدَرُؤوَن بِاْحلَ
والرتقي والثبات، ليس وتطلب من اهللا الزيادة}إياَك َنْعُبُد {خذ بأيدينا فتقول 

، فاهلداية لنفسك فقط، بل حتى ال يبقى إنسان يف الكون إالَّ ويركع هللا 
مقصد حياة املسلم. 

يقول أحد الصاحلني: َوِدْدُت أن ُأَقطع إربًا، إربَا، وال ُيعىص اهللا يف األرض، 
مهتدين ال يعصون فكأنه يقول ما رأيك لو ُتَقَطع إربا، إربا، ويكون مجيع الناس

وهو -أي الذي تضحي من أجله- اهللا، فهو مستعد ألي ثمن لتحقيق املقصد 
اهلداية لنا وللناس كافة. 

ر ويغيل به كطهي يف القدخر يقول: َوِدْدُت لو َتْغِيل ِيبَ املراجل ( أي يوضعوآ
اهللا يف األرض.عصاللحم ) وال يُ 

حوا، فمن أجل هذا املقصد تقطعت نِعال الصحابة، ومن أجله ُجرحوا وُقرِّ
اهللا اهلداية ملاليني من الناس وبسبب الصدق يف التضحية هلذا املقصد ، أعطى

بالصعوبة ، ونقول: يا اهللا جهدهم، وألجل هذا املقصد خرجنا ثالثة أياميسبب 
بسبب هذه الثالثة أيام أعطي البرشية اهلدايًة فهو مقصد عظيم، أعطيناه تضحية 

، أعطيناه أيام قليلة.}اهِدَنا{بسيطة، مقصد عظيم:

١٧٠–١
٥٤–٢.



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW
وال يقول اشفنا ألن اهلداية مقصد عظيم }اهِدَنا{ويقوليصيل املريض

والشفاء مطلوب، فاهلداية مطلوبة، والشفاء مطلوب لكن الشفاء حاجتنا 
يعطيه أجرًا ويدخله واهلداية مقصد حياتنا.. فلو مات اإلنسان مريضا فاهللا

النار وما ريض ضاألً، مل يكن يصيل وهو مريض فيدخلاجلنة.. لكن لو مات امل
شفع مرضه له. 

فاهلداية مقصد حياة الشبعان.. ومقصد حياة اجلائع.. ومقصد حياة
املريض.. مقصد حياة الصحيح.. ومقصد حياة امللك واململوك، إذن اهدنا 

. }اهِدَنا{فالكل يقولوّحدت مقصد األمة،
مقصد لفظي، فاجلائع}اهِدَنا{لكن اآلن األّمة مقصدها ليس واحدًا ألن 

اب لساهنم يقول}اهِدَنا{يقول:  وقلوهبم }اهِدَنا{وبقلبه يقول أطعمنا، والُعزَّ
د، لكن عندما مجاعة الدعوة خرجوا تقول يا اهللا زوجنا، فاملقصد اللفظي ال ُيَوحِّ
جنسية، لكن كل واحد منهم ٢٠٠بنجالديش، ماليني الناس من الجتامع يف

.       صىل اهللا عليه وسلمحممدُينزل اهلداية عيل أمة احلبيب مقصد حياته كيف اهللا 
مقصد لساين لفظي، فمقصدك يف قلبك }هِدَناا{فنحن نجتهد ال ليكون 

ُدوِر فاملقاصد يف القلوب لكن اللسان يعرب، َل َما ِيف الصُّ ) ، فال ١(َوُحصِّ
يضاف املقصد إىل اللسان، مقصد اللسان، مقصد العني، لكن مقصد القلب، 
فأنت عندما تسافر إىل مكان ما، ال تقول أقصد بلد فالن ولكن مقصدك بقلبك، 

١٠–١.
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مقصد أربع وعرشين ساعة، ليس مقصد صالة }هِدَناا{فكيف يكون مقصد 

د حياة، تدعو اهللا بالصالة أن يعطيك اهلداية. مقصبل
اَك َنْعُبُد {و مقصد حياة، واحلياة بدون مقصد }اهِدَنا{منهاج حياة، لكن }إِيَّ

ُتها أحسن منها، بدوهنا يقول الكافُر يوم القيامة  ا َأنَذْرَناُكْم َعَذاًبا وبال ِقلَّ إِنَّ
َمْت َيَداُه َوَيُقوُل اْلَكافُِر َيا َلْيَتنِي ُكنُت ُتَراًبا  ملن ملَقِريًبا َيْوَم َينُظُر املَْْرُء َما َقدَّ

حيمل هذا املقصد، فبدون هذا املقصد ، تكون حياة احليوان أحسن من حياة هذا 
إلنسان ُأعطي مقصدًا، وما قام به، احليوان قام بمقصده، لكن ااإلنسان، ألن

أنت فخلقت لتكون إنسانًا كامًال حياتك مثل فاحليوان خلق ليكون حيوانا، أما
حياة األنبياء .

ولكن إذا حصل حتول يف القلوب، كانت ،وحينئذ تأيت النرصة من اهللا
كام يف غزوة ُأحد وحنني.اهلزيمة، حتي ولو كان قائد الكتيبة حممد

فاخلطر يف الطريق أنه طريق واحد، وليس فيه اعوجاج.
وإذا أردت أن تسري عيل هذا الطريق، فال بد لك من النظر يف سرية الذين 

هنجوه قبلك وكيف مشوا عليه قبلك.
ألن الذين سبقوك عيل هذا الرصاط، هم السبب يف هدايتك ونجاحك.

فكل فوج يدخل ُيسلم عيل الذين سبقوه، فعندما يدخل أهل اجلنة، اجلنة،
ألهنم كانوا السبب يف نجاته، فالالحق يسلم عيل السابق.
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َقاَل اْدُخُلوْا ِيف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمن وكذلك أهل الضالل يف النار، قال تعايل :

ٌة  َام َدَخَلْت ُأمَّ نِّ َواِإلنِس ِيف النَّاِر ُكلَّ ن اْجلِ اَرُكوْا َقْبلُِكم مِّ لََّعنَْت ُأْخَتَها َحتَّى إَِذا ادَّ
َن  وَنا َفآِهتِْم َعَذاًبا ِضْعًفا مِّ نَا َهُؤالء َأَضلُّ فِيَها َمجِيًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم ألُوالَُهْم َربَّ

.)١(النَّاِر َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َوَلكِن الَّ َتْعَلُمونَ 
هنج انتهجوه، فال بد أن تسري عيل فكل فعل فعلوه، وكل أذي حتملوه، وكل

رضبه.
اَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ {؟ ِرصَ

الِّنيَ  رصاط اهلداية، كيف يا اهللا ومثل هداية َمْن ؟ مثل هدايتنا ؟ .، }الضَّ
{مثل من أنت َكَمْلَت هدايتهم ومدحتهم يف القرآن نحن هدايتنا ناقصة، بل

الِّني اَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّ .}ِرصَ


ُسوَل َفُأْوَلئَِك َمَع هم الذين جاء ذكرهم يف قوله تعايل :  َوَمن ُيطِِع اهللاَّ َوالرَّ
َني َوَحُسَن  اِحلِ َهَداء َوالصَّ يِقَني َوالشُّ دِّ َن النَّبِيَِّني َوالصِّ الَِّذيَن َأْنَعَم اهللاُّ َعَلْيِهم مِّ

).٢(ُأوَلئَِك َرفِيًقا

ن نََّشاء وقال تعايل: ُتنَا آَتْينَاَها إِْبَراِهيَم َعَىل َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ وتِْلَك ُحجَّ
َهَدْينَا َوُنوًحا َهَدْينَا ِمن  إِنَّ َربََّك َحكِيٌم َعلِيٌم  *َ وَوَهْبنَا َلُه إِْسَحَق َوَيْعُقوَب ُكال

تِِه َداُووَد َوُسَلْيَامَن َوَأيُّ  يَّ وَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذلَِك َقْبُل َوِمن ُذرِّ

٣٨–١.
٦٠–٢.
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َني  اِحلِ َن الصَّ ا َوَحيَْيى َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ مِّ َنْجِزي املُْْحِسنَِني * َوَزَكِريَّ
ْلنَا َعَىل اْلَعاملََِني * َوِمْن آَبائِِهْم  فضَّ * َإِْسَامِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكال

يَّ  ْسَتِقيٍم * َذلَِك ُهَدى اّهللاِ َوُذرِّ اٍط مُّ اِهتِْم َوإِْخَواِهنِْم َواْجَتَبْينَاُهْم َوَهَدْينَاُهْم إَِىل ِرصَ
ا َكاُنوْا َيْعَمُلوَن * ُأْوَلئَِك  بَِط َعنُْهم مَّ ُكوْا َحلَ َهيِْدي بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْرشَ

ا َقْوًما الَِّذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب  ْلنَا ِهبَ ا َهُؤالء َفَقْد َوكَّ َة َفإِن َيْكُفْر ِهبَ ْكَم َوالنُُّبوَّ َواْحلُ
ا بَِكافِِريَن * ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللاُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدْه ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه  لَّْيُسوْا ِهبَ

.)١(َأْجًرا إِْن ُهَو إِالَّ ِذْكَرى لِْلَعاملَِنيَ 
فأول هدايتك ، }ُأْوَلئَِك الَِّذيَن َهَدى اهللاُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ {قف مع هذه اآلية:

حياة إبراهيم من البرش هم األنبياء والرسل، فيجب النظر يف حياهتم ، فانظر يف
:قال تعاىل ، ّنبِّياَواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِّنُه َكاَن ِصّديقًا)هذا .)٢

احلياة ، الذي ربنا هداه، أقول يا رب ! أنا أريد حياة مثل حياة إبراهيم
النار من أجل اململوءة بتقديم التضحيات من أجل اهللا تبارك وتعايل ، ُألقي يف

ِحيمِ اهللا تعايل، . )٣(َقاُلوا اْبنُوا َلُه ُبنَْياًنا َفَأْلُقوُه ِيف اْجلَ
ترك زوجه يف الصحراء من أجل اهللا.. قصصه كثرية يف القرآن تبني 
تضحيات إبراهيم من أجل هداية البرشية.. فكل يوم أنت تطلب بنفسك يا اهللا 

، وأخالق إبراهيم عليه ، وفكر إبراهيم أعطني جوالت إبراهيم 

٩٠: ٨٣–١.
٤١-٢.
٩٧-٣.



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW
السالم.

اَن ُخمْلِصًا َوَكاَن َرُسوالً ّنبِّياً َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب ُموَسَى إِّنُه كَ وقال تعاىل: 

وكل يوم يا اهللا أعطني صرب موسى عىل الدعوة، كم تعب يف دعوة بني ،)١(
إرسائيل .. وكم صرب عليهم ؟ !.
لقد ُألقي عيل رأسه الرشيف فرث اجلذور وانظر يف حياة خامتهم حممد 

وهو يصيل، فصرب وحتمل عيل هذا اإليذاء، ومل ييأس، فيجب أن تتحمل كام 
حتمل وتتعب كام تعب، وتصرب كام صرب .. ُكرست رباعيته من أجل الدين، 
وشج وجهه من أجل الدين، ودميت قدماه من أجل الدين، وخرج من الطائف 

ُأْوَلئَِك الَِّذيَن {ق إال بقرن الثعالب من أجل الدين، هائام عيل وجهه فلم يستف
فإذا أردت اهلداية فاجعل حياتك شبيهة بحياهتم .}َهَدى اهللاُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ 

، وكذلك انظر يف حياة الصحابة الكرام ، وعيل رأسهم أبو بكر الصديق
تِي َقْرِين ُثمَّ )(َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام َيُقوُل َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْنيٍ ف َخْريُ ُأمَّ

َأْدِري َأَذَكَر َبْعَد َقْرنِِه َقْرَنْنيِ َأْو الَِّذيَن َيُلوَهنُْم ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَهنُْم َقاَل ِعْمَراُن َفَال 
َثَالًثا ُثمَّ إِنَّ َبْعَدُكْم َقْوًما َيْشَهُدوَن َوَال ُيْسَتْشَهُدوَن َوَخيُوُنوَن َوَال ُيْؤَمتَنُوَن 

َمُن  ).٢متفق عليه ("َوَينُْذُروَن َوَال َيُفوَن َوَيْظَهُر فِيِهْم السِّ
الكرام، فمنهم من قطعت يداه من أجل اهللا تعايل، فعليك بحياة الصحابة

اهللا تعايل مثل عبد اهللا بن مثل جعفر الطيار.. ومنهم من قطعت ُأذناه من أجل

٥١-١.
٣/١٦٩٥–٢.
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.. ومنهم من بقر بطنه وأكلت كبده، مثل سيد الشهداء محزة بن عبد جحش

قاه مثل سعد بن أيب املطلب.. ومنهم من أكل ورق الشجر حتي تشققت شد
، وابتلوا وصربوا من أجل الدين .. ابه.. كلهم ُأوذوا وحتملواوقاص وأصح

اَط {فإذا أردت اهلداية فعليك بطريقهم، رصاطهم وليس رصاط غريهم ِرصَ
الِّنيَ  َغِري املَغُضوِب {،}الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّ

الِّنيَ {،: وهم اليهود}َعَليِهمْ  : وهم النصارى .}َوالَ الضَّ
فإذا رأيت مالك ينقص وماهلم يزداد فال حتزن .. وإذا رأيت ملكك ينقص 

زن .. وإذا رأيت جتارتك تنقص وجتارهتم تزداد فال حتزن وملكهم يزداد فال حت
َن املََْثاِين ومعك فاحتة الكتاب يف صدرك ، قال تعايل :٠٠ َوَلَقْد آَتْينَاَك َسْبًعا مِّ

َزنْ  نُْهْم َوالَ َحتْ نَّ َعْينَْيَك إَِىل َما َمتَّْعنَا بِِه َأْزَواًجا مِّ َعَلْيِهْم َواْلُقْرآَن اْلَعظِيَم *الَ َمتُدَّ
.)١(َواْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنِنيَ 

فكيف إذا كنت كل يوم تطلب اهلداية، وال تأيت اهلداية، ألنك ال تقصد ما 
تقوله، لسانك يطلب، وقلبك ال يطلب، فاللسان ترمجان القلب، فإذا طلب 

ئه،  اإلنسان، ومل يطلب القلب، إذًا أصبح اللسان كذاب، وال يستجاب لدعا
، ولكن أنت تطلب  يا اهللا أربعني يوماُأخرج ليس أهل التبليغ، يقولون لك:

أخرجني. 
فيا اهللا اجعلني تقول اهدين، كيف هي هداية موسى ؟ كم تعب مويس 

٧: ١–١.
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اهللا جهد الدعوة. أضحي كام َضَحْوا، فأنت كل يوم تطلب من

ُله هيرب، فهو كل يوم املسلم يطلب من اهللا جهد الدعوة وعندما تأيت ُتَشكِّ
يطلب شيئا هيرب منه، يطلب شيئا وال حيبه، فمطلوبك ما أصبح حمبوبك، 
مطلوبك اهلداية، وحمبوبك الذهب، تضحك عىل اهللا، لسانك يقول يا اهللا اهدنا 

واملحبوب يف القلب هي الدنيا. ولكن فقط جماملة ،املطلوب عىل اللسان اهلداية، 
اَط املُسَتِقيمَ ا{ليس  َ بال ( ك )، بل رصاط كرصاطهم ولكن}هِدَنا الرصِّ

أقوى مطابقة كأنه هو، كيف حياتنا تطابق حياهتم وفكرنا يطابق فكرهم وهذا
مقصد، وأعظم مطلب، وأعظم ما نرجوه تشبيه، تشيبه املطابقة، فهذا أعظم 

ربنا فيه ، وقال اطمعوا فيه، واطلبوه بحق ُأعطيه لكم ، طلب الصحابة َطَمَعنَا
{بحق فليس هناك صحايب ضال، بل كّمل اهللا هدايتهم، ونحن كل يوم نقول 

ْحت عليه بالدعاء، لوهناك غني فالكريم يعطي فكيفومل يعطينا،}اهِدَنا إذا أْحلَ
ريال، وهو عنده مليارات من الرياالت، وهو كريم وأنت فقري وطلبت منه ألف

يوم تطلب منه هذه األلف جدا، فهو أغنى واحد، وأكرم واحد، وأنت كل
املثل األعىل الذي ريال، ومل يعطك فهل يبقى كريم ؟ كال فقد صار بخيال، وهللا

{املفروضة تقول مرة عىل األقل يف الركعات١٧اهلداية وكل يوم عنده خزائن 

اَط املُسَتِقيَم ا َ فام السبب أّن اهللا ال يعطينا ؟ ألنه ما عندك صدق يف }هِدَنا الرصِّ
يطلب مباالة الطلب ، مثالك مثال: الفقري قليل األدب يدير ظهره للغني، وبال

يسأل من الغني العطاء، ولكن أنت اسأل باألدب واحلاجة واالفتقار كام الفقري
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منكرسًا حمتاجا. 

ألعطانا اهللا فلو طلبنا هذا املقصد باالنكسار واالفتقار واالحتياج والصدق
إياه.      

بقى كيف ؟ عندما يكون ولدك مريض وال ينفعه دواء والطبيب يقول لك ما
إال ربك يشفيه ، فكيف تطلب الشفاء هلذا الولد؟ لألغراض الدنيوية.

صالة احلاجة كل يوم نصليها، ولكن هذه صالة احلاجة ألي يشء ُرشعت؟ 
اِشِعَني لقضاء أكرب حاجة،  َا َلَكبَِريٌة إِالَّ َعَىل اْخلَ َالِة َوإِهنَّ ْربِ َوالصَّ َواْسَتِعينُوْا بِالصَّ

)حاجة الدعوة، استعينوا كل يوم تصيل صالة احلاجة ، ما هي ) عىل١
فكل صالة تسمى صالة احلاجة، وليست للحاجات }اهِدَنا{حاجتك ؟ يا اهللا

حاجة احلاجات، ونحن أحوج ما نكون الدنيوية فقط، ولكن اهلداية هي
}اهِدَنا{للهداية ، كل يوم ُنصيل حتى اهللا يقيض حاجتنا، وأنت ساجد تقول: 

وقلبك يا اهللا أعطنا اهلداية. ولكن قلبك عىل اهلداية ، تقول سبحان ريب األعىل
عىل الدعوة كام اهللا جيعلك داعية ويصربكاستعينوا عىل هذا املقصد، كيف

َالةِ {صرب األنبياء،  ْربِ َوالصَّ احلاجة، أن يعطينا عىل قضاء هذه}َواْسَتِعينُوْا بِالصَّ
.صفات األنبياء، وأخالق األنبياء، ويثبتنا كي ال ُنْفًتن

يهم ومن هم الذين ماتوا مغضوبا عليهم فذكر ذَكَر َمْن هم املنعم علربنا
وماذا قال فرعون ، وذكر ما هي اليهودية ، واهللا جل جالله ما ماذا قال قارون،

٤٥–١.
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ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَىل َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن ذكر أسامء بل ذكر صفات،  َلَتِجَدهنَّ

ُر َأْلَف  ُكوْا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَّ َر َأْرشَ َسنٍَة َوَما ُهَو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن ُيَعمَّ
)هذه هيودية، قل َغريِّ يا اهللا، ال جتعلني أحرص عىل١(َواهللاُّ َبِصٌري بَِام َيْعَمُلوَن 

احلياة مثل اليهود.
اٌب {قال تعاىل: ُه َأوَّ ا َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ يا رب ! أعطني حياته، }إِنَّ

للصاحلني، قل: يا رب ! أعطنيها. فكل صفة ربنا أعطاها
وكل صفة فتن هبا الكفار واملرشكني والفساق، فقل: يا اهللا! باعد بيني وبني 

هذه الفتنة، وهذه الصفة. 
القرآن اليهودية أي الصفات ، ما هي ندنا هيودية واملذكور يفعندنا هيود وع

باعد بيننا وبينها ، وجنبنا رشها اليهودية املوجودة يف القرآن، والتي نقول يا اهللا
؟، هذه صفات اليهودية. 

ليس احلياة بل (حياة) ،}َعَىلَ َحَياةَوَلَتِجَدّهنُْم َأْحَرَص النّاِس {حب الدنيا 
، ومخسني مرض، ال حيب أن يموت، ألن أقل حياة، أحسن منولو مع قرف

مستقبله بعد املوت، واملرض بحد ذاته جحيم، واليوم الشيبة عندنا لو عمره 
وَمِرض وعالجه فقط يف أوربا، ويكلفه نصف مليون ريال وعنده ثامنني سنة،

أدفع ؟، بدل ما تضع نصف مليون أنفقهم يف سبيل اهللا ولاثنني مليون ريال، يق

٩٦–) ١.
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املستحيل لكي يؤخر املوت ، ومت ، لكن اليهودي ال يريد أن يموت، ويفعل

.يومان أو ثالث ، وهكذا نحن غري مطمئنني عىل اآلخرة
ُعوَن ،)١(َسّامُعوَن لِْلَكِذِب َسّامُعوَن لَِقْوٍم آَخِرينَ وصفة: لِْلَكِذِب سامَّ

ْحِت  اُلوَن لِلسُّ هذه هيودية.    )٣()٢(َأكَّ
، ، وقال رسول اهللا، حتى نسمع قال اهللا ونحن نخرج يف سبيل اهللا 

.حتى ُنْخِرج هذه الصفة من حياتنا
ْم َشّتَى َذلَِك بَِأّهنُْم َقْوٌم الّ َيْعِقُلوَن وصفة: َسُبُهْم َمجِيعًا َوُقُلوُهبُ كل .)٤(َحتْ

ق وهذا املسلمني يف بيوهتم قلوهبم شتى، وما يف قلب واحد عىل الثاين، هذا ُيَرشِّ
ليست هناك قلوب شتى ، بل قلوبنا متوجهة ُيَغِرب، وعندما نخرج يف سبيل اهللا

قلب واحد.  يف املسجد ومجيع الدعاة يف العامل، اللذين هنا
ْم َشّتىَ { يف حياتك حلياة وكل يوم نقول: َغريِّ يا اهللا، فقوة املطابقة}وُقُلوُهبُ

األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني.. وقوة املغايرة يف حياتك للمغضوب 
هو اهلداية. عليهم ،

واليوم مغايرتنا هي َحْلِقية ( أي بالكالم ) وليس هناك مغايرة حقيقية.. َغريِّ 
مغايرة السلوك للسلوك، مغايرة األخالق لألخالق، ومغايرة الفكر للفكر.

١٤١.
٢
٣٤٢.
٤١٤.
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َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسَى َلن ّنْصِربَ َعَىلَ َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلنَا َرّبَك ُخيِْرْج وصفة : 

َلنَا ِممّا ُتنْبُِت األْرُض ِمن َبْقلَِها َوِقّثآئَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصلَِها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن 
َبْت َعَلْيِهُم اّلِذي ُهَو َأْدَنَى بِاّلِذي ُهَو َخْريٌ اْهبِ  ُطوْا ِمْرصًا َفإِّن َلُكْم ّما َسَأْلُتْم َوُرضِ

ٍب ّمَن اّهللاِ َذلَِك بَِأّهنُْم َكاُنوْا َيْكُفُروَن بِآَياِت اّهللاِ الّذّلُة َواملَْْسَكنَُة َوَبآُءوا بَِغَض 
ّق َذلَِك بَِام َعَصوْا ّوَكاُنوْا َيعْ  ).١(َتُدوَن َوَيْقُتُلوَن النّبِّيَني بَِغْريِ اْحلَ

هذه اسمها تتبع الشهوات، ونحن عندنا َتَتُبع ما اسم هذه اليهودية ؟ 
جماهدة إىل أخرى، ولكن املجاَهدات، فمن زيارٌة إىل جولة إىل انتقال، كلها من

مزاج جتلس يف البيت َتَتبع الشهوات، فهات شاي، وهات قهوة، ما عنده إال
الشهوات. 

َواهللاُّ ُيِريُد َأن ٍرج هذه اليهودية، وهي تتبع الشهوات: فنحرج حتى ُنْخ 
َهَواِت َأن َمتِيُلوْا َمْيًال َعظِيًام  ). ٢(َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ

ن َذَهٍب َوَأْكَواٍب :اجلنُّة ُخلقت لَِتَتُبع الشهوات ُيَطاُف َعَلْيِهم بِِصَحاٍف مِّ
).٣(َوفِيَها َما َتْشَتِهيِه اْألَنُفُس َوَتَلذُّ اْألَْعُنيُ َوَأنُتْم فِيَها َخالُِدونَ 

ْم وأما يف الدنيا: الَِّذيَن آَمنُوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِيف َسبِيِل اهللاِّ بَِأْمَواِهلِ
).٤(ونَ نُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد اهللاِّ َوُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفائِزُ َوأَ 

١٦١.
٢٢٧.
٣٧١.
٤٢٠.
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ائِيَل َعَىلَ لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن وصفة:  ُلِعَن اّلِذيَن َكَفُروْا ِمن َبنَِي إِْرسَ

َيَتنَاَهْوَن َعن ّمنَكٍر َفَعُلوُه َلبِئَْس َمْرَيَم َذلَِك بَِام َعَصْوا ّوَكاُنوْا َيْعَتُدون * َكاُنوْا الَ 
هذه اليهودية اسمها عدم الغرية عىل حمارم اهللا..)١(َما َكاُنوْا َيْفَعُلونَ 

لسان أنبيائهم، ولو قال عىل لسان حممد لقالوا: حممد ما عىلفلعنهم اهللا
حيبهم. 

ما _فإذا جلسنا تأيت هذه اليهودية يف حياتنا، إذا كان جارك تارك للصالة زره 
تأيت هذه اليهودية يف حياتنا يف }َكاُنوْا الَ َيَتنَاَهْوَن َعن ّمنَكٍر َفَعُلوُه {_يل وما له 

اجللوس. 
اليهود، إال أن نخرج صفة اليهودية من حياتنا، عىلاملشايخ يقولون ال ننترص

َيَتَقَزُز من هيودية الذات رسول اهللا فاليهودية هي هيودية الصفات، فام كان
اليهود، دعته هيودية لطعام فاستجاب، ويف فالذوات ليست نجسة، يصافح

كن فام تتقزز منهم، وأما نحن فنتقزز من ذواهتم ،ول،املعاملة استلف منهم 
وعنده اليهودية فنعانقه ، ونقول له مرحبا الصفات نعانُقها ، فإذا جاَءنا عريب

هيوديا، ودما عربيا، ولكن اهللا خلق ألنه عريب، فربنا ما خلق يف رحم األم دما
، ويكذب ، ويأكل السحت ، صار هيوديا. إنسانا، وملّا هذا اإلنسان َيٍذلُّ

، وليس ذوات، لو حللنا دمك ما يطلعفاليهودية صفات، واإلسالم صفات
أنت مسلم، أو هيودي، ولكن لو حللنا صفاتك تعرفك.         

٧٩، ١٧٨.
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فصفاهتم إذن فينا، صفة التربج، وصفة حب الدنيا، وصفة الكذب ، وصفة 

ِهْم أكل احلرام ، ْم َوبَِصدِّ ْت َهلُ ْمنَا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّ َن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّ بُِظْلٍم مِّ
.)١(َعن َسبِيِل اّهللاِ َكثًِريا

العوامل ،عامل البش، عامل الطيور، عامل املالئكة، عامل اجلان، عامل النريان مجيع
ك ذرة من عامل الصحة إال بإذن رهبا، العوامل مربوبة، وعامل الصحة، ما تأتيوكل

املرض إال بإذن رهبا، ما تسقط من ورقة إال يعلمها، رب كل وما تأتيك ذرة من
َقاَل َربِّ َفَأنظِْرِين ورب املالئكة، الشيطان يعرف ربه:يشء، رب الشياطني،

مترد عىل ألوهيته، فهو ولكنه عىص، فام عنده ال إله إال اهللا) ٢(إَِىل َيْوِم ُيْبَعُثونَ 
ليس لديه أب لكن ليس لديه رب آخر، مثل الطفل الصغري يتمرد عىل أبوه لكن

آخر، وهكذا الشيطان، فام يقدر يعيش بنفسه. 
مل يَر قريًة أن النبيّ :عن ُصهيب ويف سنن النسائي وكتاب ابن السني،

ُهمَّ َربَّ السَمَواِت ":ُيريد دخوَهلا إال قال حني َيراَها ْبِع َوما أْظَلْلَن، اللَّ السَّ
ْبِع َوما أْقَلْلَن، َوَربَّ  ياطِني َوَما أْضَلْلَن، َوَربَّ الّرياِح َوَما َواألَْرضِني السَّ الشَّ

هاَهِذِه الَقْرَيِة َوَخْريَ َذَرْيَن، أسأُلَك َخْريَ  أْهلِها َوَخْريَ ما فيها، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َرشّ
) ٣(."َوَرشّ أْهلها، َوَرشّ ما فِيها

٧٩، ١٧٨.
٢٧٩
٣
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يا رب ! بحق هذا االسم يعني اهللا ، وما معنى: (اهللا) ؟ يعني املعبود، تقول 

إياك نعبد. 
أنه اهللا احلمد هللا عىل التوحيد العقيل، االعتقادي، القلبي، يعني قلبك اعرتف ب

، لكن قلبك اعرتف بأنه اهللا، واجلوارح تعيص، إذن احلمد هللا ، كيف تتفاعل مع 
اَك َنْعُبُد {اهللا  ْمُد هللاِّ َربِّ اْلَعاملَِنيَ {:، صار توحيد عميل، وملا نقول}إِيَّ فام }اْحلَ

اَك َنْسَتِعنيُ {:دام رب العاملني، ال أحد يقدر أن يعينك، إذن  فالرب}وإِيَّ
اَك َنْعُبُد {ُيستعان به واإلله ُيعبد،  فتقول احلمد هللا أي اإلله بحق أن ُيعبد ، ، }إِيَّ

ِحيمِ {وملّا نقول: ْمحِن الرَّ اسرتحم، وأعظم رمحة هي اهلداية ، (اهدنا)، وملا }الرَّ
ُتسمع اهللا ( إياك نعبد)، وملا تسمع (رب) تقول الرمحن تذكر أعظم رمحة، وملا

اَك َنْسَتِعنيُ و{،  .}إِيَّ
العلمي ( اهللا ، رب ، رمحن ) وبعد ذلك وهكذا بدأت السورة بالتوحيد

بالتوحيد العميل ( اهدنا ، نعبد ، نستعني )، أعتقد بأنه إهلًا ربا رحيام ، وملا 
ينِ {تقول:  تذكر كم نعمه يف اجلنة ، رضا وحور وقصور}َملِِك َيْوِم الدِّ
اَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهمْ {فتقول وكم غضب اهللا يف النار من احلميم }ِرصَ

الِّني{والغساق فتقول: .غري املغضوب عليهم}َغِري املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّ
يٍي  اَك َنْعُبُد {فمن مستعد ُحيْ اَك {ساعة ،أربع وعرشينجيعلها منهاج }إِيَّ وإِيَّ

مقصد حياة عن طريق هذا }اهِدَنا{ساعة، وجيعل ٢٤جيعلها عبودية }َنْسَتِعُني 
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العامل اجلهد املبارك، وربنا جيعل جهد الدعوة املبارك سبب إلحياء الدين كله يف 

يوم القيامة ؟ مستعدين إن شاء اهللا ؟.كله وإىل
نبينا. اللهم ! لك احلمد يا رب ! كام يرضيك عنا، اللهم صيل عىل حممد

اللهم ! يا رب ! اغفر ألمة نبيك، وارحم أمة نبيك، واهدي أمة نبيك، وأقم 
جهد وفكر ومقصد نبيك. أمة نبيك عىل

غفر وارحم وجتاوز عّام تعلم إنك أنت األعز األكرم وصىلاللهم ! يا رب ! ا
اهللا عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
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سورة الشعراءبصیرة فی 
.)١(َوإِْذ َناَدى َربَُّك ُموَسى َأِن اْئِت اْلَقْوَم الظَّاملِِنيَ :قال تعاىل

إيل فرعون طاغية مرص، وفيها الدليل يأمر اهللا تعاىل موسى باحلركة والذهاب 
عيل حركة الداعي وذهابه بنفسه إيل الناس يف أماكنهم.

عراء توحيد لفظ الدعوة: ميزة سورة الشُّ
ْم َأُخوُهْم ُنـوٌح َأَال َتتَُّقـوَن :قال تعاىل َبْت َقْوُم ُنوٍح املُْْرَسلَِني * إِْذ َقاَل َهلُ َكذَّ

َأِمٌني *  َفاتَُّقوا اهللاََّ َوَأطِيُعوِن * َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمـْن َأْجـٍر إِْن * إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل 
).٢(َأْجِرَي إِالَّ َعَىل َربِّ اْلَعاملََِني * َفاتَُّقوا اهللاََّ َوَأطِيُعونِ 

ْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأَال َتتَُّقوَن * إِينِّ :وقال تعاىل َبْت َعاٌد املُْْرَسلَِني * إِْذ َقاَل َهلُ َكذَّ
َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌني * َفاتَُّقوا اهللاََّ َوَأطِيُعوِن * َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إِْن َأْجـِرَي 

).٣(إِالَّ َعَىل َربِّ اْلَعاملََِني 

ْم َأُخوُهْم َصالٌِح َأَال َتتَُّقوَن * :وقال تعاىل َبْت َثُموُد املُْْرَسلَِني * إِْذ َقاَل َهلُ َكذَّ
إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌني * َفاتَُّقوا اهللاََّ َوَأطِيُعوِن * َوَمـا َأْسـَأُلُكْم َعَلْيـِه ِمـْن َأْجـٍر إِْن 

).٤(َأْجِرَي إِالَّ َعَىل َربِّ اْلَعاملَِنيَ 

)١١٠: ١٠٥–١.
)١١٠: ١٠٥–٢.
)١٢٧: ١٢٣–٣.
)١٤٥: ١٤١–٤.
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ْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأَال َتتَُّقـوَن :قال تعاىل َبْت َقْوُم ُلوٍط املُْْرَسلَِني * إِْذ َقاَل َهلُ َكذَّ

* إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌني * َفاتَُّقوا اهللاََّ َوَأطِيُعوِن * َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمـْن َأْجـٍر إِْن 
).١(َربِّ اْلَعاملَِنيَ َأْجِرَي إِالَّ َعَىل 

ْم ُشَعْيٌب َأَال َتتَُّقـوَن :قال تعاىل َب َأْصَحاُب اْألَْيَكِة املُْْرَسلَِني * إِْذ َقاَل َهلُ َكذَّ
* إِينِّ َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌني * َفاتَُّقوا اهللاََّ َوَأطِيُعوِن * َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمـْن َأْجـٍر إِْن 

).٢(َأْجِرَي إِالَّ َعَىل َربِّ اْلَعاملَِنيَ 

ألن الشـاعر يغـريِّ ألفاظـه )٣(والشعراء يتِّبعهم اْلَغـاُوونَ :لذا يف آخرها
حسب احلاجة والشعور واملكان والزمان .



)١٦٤: ١٦٠-١.
)١٨٠: ١٧٦–٢.
)٣-



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

سورة الکهفبصیرة فی

نيــــصاحب اجلنتآية
مقال تعاىل: ْب َهلُ ا َجنََّتـْنيِ ِمـْن َأْعنَـاٍب َواْرضِ ُجَلْنيِ َجَعْلنَـا ِألََحـِدِمهَ َثًال رَّ مَّ

نََّتْنيِ آَتـْت ُأُكَلَهـا َوَملْ َتْظلِـْم ِمنْـُه  ا بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا َبْينَُهَام َزْرعًا * كِْلَتا اْجلَ َوَحَفْفنَاُمهَ
َام َهنَرًا * َوَكاَن َلُه َثمَ  ْرَنا ِخَالَهلُ ٌر َفَقاَل لَِصـاِحبِِه َوُهـَو ُحيَـاِوُرُه َأَنـا َأْكَثـُر َشْيئًا َوَفجَّ

ِمنَك َماالً َوَأَعزُّ َنَفرًا * َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاِملٌ لِّنَْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأن َتبِيَد َهِذِه َأَبدًا 
ِددتُّ إَِىل َريبِّ َألَِجَد  اَعَة َقائَِمًة َوَلئِن رُّ نَْها ُمنَقَلبًا * َقاَل َلـُه * َوَما َأُظنُّ السَّ نَّ َخْريًا مِّ

اَك  ْطَفـٍة ُثـمَّ َسـوَّ َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِوُرُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب ُثـمَّ ِمـن نُّ
ُك بَِريبِّ َأَحدًا * َوَلْوَال إِْذ َدَخْلَت َجنَّتَ  َك ُقْلَت َما َرُجًال * لَّكِنَّا ُهَو اهللاَُّ َريبِّ َوَال ُأْرشِ

َة إِالَّ بِاهللاَِّ إِن ُتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَك َماالً َوَوَلـدًا * َفَعَسـى َريبِّ َأن ُيـْؤتَِنيِ  َشاء اهللاَُّ َال ُقوَّ
ـَامِء َفُتْصـبَِح َصـِعيدًا َزَلقـًا * َأْو  ـَن السَّ ن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَبانًا مِّ َخْريًا مِّ

ْيِه َعَىل ُيْصبَِح َما ُؤَها َغْورًا َفَلن َتْسَتطِيَع َلُه َطَلبًا * َوُأِحيَط بَِثَمِرِه َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ
ْك بَِريبِّ َأَحـدًا * َوَملْ  َما َأنَفَق فِيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعَىل ُعُروِشَها َوَيُقوُل َيا َلْيَتنِي َملْ ُأْرشِ

وَنُه مِ  قِّ ُهـَو َتُكن لَُّه فَِئٌة َينُرصُ ن ُدوِن اهللاَِّ َوَما َكاَن ُمنَتِرصًا * ُهنَالَِك اْلَوَالَيُة هللاَِِّ اْحلَ
).١(َخْريٌ َثَوابًا َوَخْريٌ ُعْقباً 

)٤٤: ٣٢-١.
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وهنالـك نـوعني مـن }احلمد هللا رب العـاملني{أحبايب وأخواين: اهللا هو املريب 

الرتبية: الرتبية اخلاصة والعامة.
: تربية األجسام بالطعام والرشاب يشـرتك فيهـا اجلميـع، فـنحن 

نأكل والقرد يأكل والثعلب يأكل هذه تربية عامة. 
ُجَلْنيِ {:  َثًال رَّ م مَّ ْب َهلُ .}َواْرضِ

هكذا يا أحبايب حني تكون مسموعاتنا، منطوقاتنا، مفهوماتنا، ما يوحى إلينا 
يربز اإلنسان شخصيته، فاإلنسان إنسـان بـالتلقي مـن اهللا، لـيس من ربنا هكذا

اإلنسان إنسان بالتلقي من األرض أكًال طعامًا رشابًا هـذه حيوانيـة، فاإلنسـان 
َف باخلطاب}يا أهيا اإلنسان {إنسان بالتلقي من اهللا هو املخاطب .فُرشِّ

اخلاطـب وحـده ستة آالف ومائتان وسـتة وثالثـني أيـة ختاطـب اإلنسـان و
ترشيف، لكن لو خاطبك رئيس الدولة فقط بست عبـارات ال تنسـاها وتبقـى 

بالذاكرة وتقول: قال يل الرئيس حتى تربز شخصيتك أمام الناس.
اإلنسان إنسان بالتلقي مـن اهللا عـز وجـل واهللا جـل جاللـه يف هـذه القصـة 

ان يلعـب دور إمـا رضب لنا مثَل الرجلني ونحن أحد الرجلني، ال بد أن اإلنسـ
هذا الرجل أو هذا الرجل، إما داعية وإما مدعو، وأنا وأنت أحد الرجلني.

هلذا من حكمة اهللا عز وجل أن ال يسمي شخصـيات يف القـرآن الكـريم بـل 
يسمي صفات، مثل رجل صفته كذا وكذا ورجل آخر صفته كذا وكذا.. حتـى 

.ال نلتفت إىل األسامء بل نلتفت إىل اجلوهر
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قيل أهنام كانـا أخـوين شـقيقني وقيـل ):١(يقول املفرسون يف هذين الرجلني

أهنام كانا رشيكني يف جتارة، فربح كل واحد منهم كذا مبلغ من املال، هـذا أربـع 

)١ (

٥١

= =



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

آالف درهم وهذا أربع آالف درهم.. فتقاسام أرباحهام وهذا مؤمن وهذا كافر، 
إيامنـه وكـالم الكـافر يـدل عـىل كيف عرفنا ؟ من خالل كالم املؤمن يدل عـىل 

ـاَعَة َقائَِمـةً {:كفره.. فلام قال هـذا }َما َأُظنُّ َأن َتبِيَد َهِذِه َأَبدًا * َوَمـا َأُظـنُّ السَّ
كفر. 

َقاَل َلـُه َصـاِحُبُه {فهذا مؤمن وهذا كافر وأثبت اهللا عز وجل بينهام الُصحبة 
لو لك صاحب كافر؟ ألتعبك، ولقال الناس يصحب الكفار!. }َوُهَو ُحيَاِوُرُه 

وأثبت اهللا بينهام الُصحبَة، مرتني ذكر كلمـة صـاحبُه ا،لكن هذا صاحبُه كافر
يف هذه القصة، حتى نعلم أن أول رشط مـن رشوط الـدعوة صـحبة الكـافر أو 



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

الفاسق أو الفاجر.. ليس صحبة املؤمن تصحبني وأصحبك هذه ليست دعوة؟ 
هذه حمبة يف اهللا، تنبسط هلا وال تكلفك جهدًا، لكـن صـاحب كـافر سـاعة مـن 

الزمن تبذل جهد.
ار أو الٌكفـار، وبـدون  اق أو الُفجَّ فأول رشط من رشوط الدعوة ُصحَبة الُفسَّ
هذا الرشط كيف ستقيم دعوة ؟؟ لقاء عريض دقيقتان ونصف ال يفهـم عليـك 

ليكم ال يفهم عليك املدعو، ال يفهم عليـك املدعو، أو مخس دقائق ثم السالم ع
يسـري إىل الكفـار ويميشـ معهـم إال من يصحبك.. هكذا كـان رسـول اهللا 

ويصحبهم.
فالصحبة يشء واملودة والصداقة واٌخللَة يشء آخر، والصحبة أجلـس معـك 

ْا اْلكَِتـاَب ِحـلٌّ لَُّكـْم اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَّـِذيَن ُأوُتـووجتالسني 
مْ  أي اجلسوا عىل مائدة واحدة من أجـل الـدعوة إىل اهللا )،١(َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ هلَُّ

ألن أوىل الناس بالدعوة أهل الكتاب ومفتاح الدعوة أهل الكتاب ومفتـاح الضـالل 
أهل الكتاب، هلذا أذن لنا أنجلس عىل مائـدة واحـدة مـن أجـل الـدعوة إىل اهللا عـز

وجل.
مؤمن يقول لصاحبه الكافر أي بدن يصحب }َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِوُرهُ {

بدن حتى تتم املقابلة؛ ألنه باملقابلة والصحبة حتدث املؤانسة ؛ وباملؤانسة حيـدث 
.االستامع واإلصغاء والفهم، أما دعوة عن طريق اهلاتف ال جتدي نفعاً 

)٥–١.
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ُجَلـْنيِ {: قـال تعـاىل: هكذا يا أحبايب وإخواين ـَثًال رَّ ـم مَّ ْب َهلُ قـال }َواْرضِ

املفرسون : كانا رشيكني اشرتكا يف جتارة وربح كـل واحـد مـنهم أربعـة آالف 
درهم أما املؤمن فأنفقها يف سبيل اهللا وقال هكذا وهكذا باملـه عـن يمينـه وعـن 

رامل وألـف عـىل املسـاجد وألـف عـىل الفقـراء شامله ومن أمامه، ألف عىل األ
وألف عىل املساكني وابن السبيل ومل يبق يف يده درهم واحد من هذا؟ هـذا هـو 

الداعية ! ألن الداعية الشحيح ال يؤثر بمجتمعه.
إن أقبح القبيح من يـدعو إىل اهللا وهـو شـحيح ! تـدعو إىل الكـريم الواسـع 

يٌل شحيح ؟ ال ينفع ألن الداعية بّواب عىل الذي بيده خزائن كل يشء وأنت بخ
الكريم دائًام يضحك بّواٌب عىل اهللا عز وجل ويقول للنـاس: ادخلـوا عـىل رب 

كريم، فإذا كان البّواب يبخل بكرسة خبز فكيف يدعو إىل الكريم ؟.
إذا أنت أهيا الداعي ختاف عىل نفسك من الفقر فكيف تدعو إىل اهللا ؟ فُسـئل 

ني: هل ختشى الفقر؟ فقال: كيف أخشى الفقـر وسـيدي لـه مـا يف أحد الصاحل
الساموات وما يف األرض وما حتت الثرى.

فيا أحبايب وإخواين: التجنس بجنسية أهل احلق ليست بسيطة، لكن التجنس 
َما َأُظنُّ َأن َتبِيَد َهـِذِه {بجنسية أهل الباطل بسيطة، وال يكلفك صاحبه رجولة 

ـاَعَة َقائَِمـةً َأَبدًا * وَ  والباطـل كلـه سـلبيات ال يكلـف صـاحبه }َما َأُظـنُّ السَّ
رجولة، فالكذب مثًال ال حيتاج إىل رجولة ؟؟ لكن ألن تكون صادقًا طيلة احلياة 

وما تكذب وال كذبة واهللا إهنا رجولة.
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َمـاالً الَِّذي َمجَـَع وأما صاحبه اآلخر بعد أن ربح يف التجارة يريد أن يستثمر

َدهُ  ٌو َوِزينَـٌة َوَتَفـاُخٌر َبْيـنَُكْم َوَتَكـاُثرٌ )١(َوَعدَّ ْنَيا َلِعٌب َوَهلْ َياُة الدُّ َام اْحلَ )٢(َأنَّ

فأراَد كثرة للامل، كيف هذا املال يزيد ويكثر؟ وكيف األربع آالف تصـبح سـتة 
عرش ألف ؟؟ قال: ألف أشرتي فيها غنم وستولد وتصبح بعدها كثرية (الثـروة 

حيوانية).
وألف أتزوج هبا نساء ثرّيات، ليست فقريات، فيصبح مايل مع مال زوجتـي، 
وألف أشرتي هبـا مـزارع وبسـاتني الثـروة الزراعيـة، وألـف أشـرتي هبـا دور 

وقصور.
فمّرت األّيام فإذا هبذا الرجل الفقري الذي أنفق كّل ماله يف سـبيل اهللا يفلـس 

رع قال: أميش إليـه وأعمـل عنـَد رشيكـي وأراَد القوت، علم أّن رشيكه له مزا
أجريًا، هذا الداعية البطل الذي خّلد اهللا ذكره يف القرآن، يريد أن يشتغل عامـل 

أجريًا.
إذًا املنازل الدنيوية ال تدل عىل يشء، فأوليـاء اهللا عـز وجـل وأحبابـه أحيانـًا 

إذًا  أّول رشط مـن يشتغلون ُأجراء، وأعداء اهللا أحيانًا يكونون أمراء ووزراء، و
رشوط الداعية أن ال يلتفت إىل مهنته، نحن دائًام نقـول أّول رشط وكأهنـا كّلهـا 

رشوط. 

)٢–١.
)٢٠–٢.
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أن ال ألتفت إىل مهنتي، بعض الصحابة دخل يف اإلسالم وهو عبد ما قال لـه 

أنت اآلن مسلم َُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمـْؤِمنِني عزيـز كيـف تكـون) ١(َوهللاَِِّ اْلِعزَّ
وأنت عبد فأعتق نفسك! ما يف عالقة بني العزة اإليامنيـة والعتـق! عبـد والعـزة 

اإليامنية يف قلبه عظيمة، وقد يكون حر وال يوجد يشء من عزة اإليامن يف قلبه.
وقد يكون عبد مثل سمية أمه عذبت وهي أمة و استشهدت وهي أمة وعـزة  

اإليامن يف قلبها تناطح النجوم .
ــدعو أو  ــم ت ــتمكن أوالً يف األرض ث ــدعوة أن ت ــن رشوط ال ــا يف رشط م م

ُتسَتخلف ثم ندعو.
سيدنا لوط بلغ به من ضعف األسباب الدنيوّية أّنه ما استطاع فرسول اهللا 

ًة َأْو آِوي إَِىل ُرْكٍن َشِديدٍ أن حيمي ضيوفه: ما عندي قـّوة )٢(َلْو َأنَّ ِيل بُِكْم ُقوَّ
لدفعهم، حتـى وال عشـرية يسـتند إليهـا ، مل يسـتطع أن حيمـي ضـيوفه ، لـو مل  

تستطع أن حتمي ضيفك لقالوا كيف تكون من أهل التبليغ؟ 
إذا ال يشرتط للداعية أي رشط مـن األسـباب الدنيويـة ال يكـون وزيـرًا وال 

أبدًا فقط قلب عرف اهللا فتعّرف، أن تعـرف وتعـّرف، أن تعـرف يكون موزوراً 
رّبك وتعّرف الناس برهبم، هذا هو الداعية فقط.

فهذا الرجل الفقري املعدم دخل عىل صاحبه يا فالن أشتغل عندك أيام أجـري، 
فقال صاحبه: أولست أنت الذي كنت معي ورشيكي يف الربح ؟ فـأين آالفـك 

)٨–١.
)٨٠–٢.
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فقتها يف سبيل اهللا، وبدأت املناظرة، يا مسكني تعال وانطلق بـه األربعة ؟ قال: أن

ُجَلْنيِ {حتى يريه جنّاته ومزارعه..  َثًال رَّ م مَّ ْب َهلُ وهو كـافر، جنتـني، ،}َواْرضِ
فأسلحة الظلم والظاملني أسلحة الكّفر ما هي ؟ عنـدي ذهـب، فضـة، مـوس، 

الـذي يريـد أن يتسـّلح حديد، مدفع، صاروخ كلها أسلحة الكفار ولـه الويـل
َوَمـا قلبه بسالح الكفار! امحل سيف كام حيمل لكن ممنوع قلبك أن يتسّلح به:

هذه أسلحة الكّفار.) ١(َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلـكِنَّ اهللاَّ َرَمى
فكان للكافر جنّتني من أعناب لو كانـت هـذه الثـروة اليـوم لكانـت كبـرية 
فكيف وهي يف املايض جنتني بستانني كبريين عمالقني وكلمـة جنّتـني جـاءت 

ا بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا َبْينَُهَام َزْرعـاً {نكرة للداللة عىل التفخيم  }ِمْن َأْعنَاٍب َوَحَفْفنَاُمهَ

ن الداعية ناجح ؟ ليست دعوة غنّي إىل غنّي فالذي عندي حتى نعرف متى يكو
عندك وأستطيع أن أكّلمك وتكلمني ألن الذي عندك عندي، لكن دعوة إنسان 
ال يملك يشء وحمتاج إىل اللقمة التي يأكلها ويرى هـذه األشـياء وال يتـأّثر هبـا 

هم األشياء هذا الداعية، إنسان ما عنده يشء وال يتأّثر بيشء، كثريون الذين عند
وال يتأثرون باألشياء ألّن األشياء عندهم، أّما هذا اجلنس الذي به تقوم الـدعوة 

نادر جّدا ندرة الّذهب األصيل األصفر.
إنسان ما عنده يشء وال يتأثر بيشء هـذا إنسـان يـدخل جنتـني مـن أعنـاب 
وحففنامها هذه حمفوفة وهذه حمفوفة عنب حمفوف بنخـل وهنـا عنـب حمفـوف 

)١٧–١.
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مـن القمـح والشـعري والـذرة وهكـذا، فواكـه }َوَجَعْلنَا َبْينَُهَام َزْرعـاً {نخل ب

نََّتْنيِ آَتْت ُأُكَلَها َوَملْ َتْظلِْم ِمنُْه َشْيئًا {وحبوب  قال العلامء النكـرة بعـد }كِْلَتا اْجلَ
النفي تُعم يعني ثمرة واحدة منه فسدت ال يوجد، كل الثامر عىل أحسن حال.

يعني هذه تسمى مزارع ناجحة، املزارع ناجحـة ولكـن الـزارع غـري نـاجح 
عنبـة }وإن كنّـا ملبتلـني {،ويف مزارع فسدت والزارع يكون داعية أحيانًا مبتىل

واحدة فسدت ما  يف مترة واحدة من النخيل فسدت ما يف، قمح سنبلة مسوسـة 
ْرَنا {ما يف ومل تظلم منه شيئًا  َام َهنَراً َوَفجَّ . }ِخَالَهلُ

لو أنت تدخل هذه البساتني كيف تبرص ؟؟ ال تعرف تتكلم بل تفـتح فمـك 
فتذهب الدعوة ضحية الشهوة فعندما تنتهي العنب ما يف دعوة وعندما تشـتهي 
جنة اهللاّ قامت الدعوة ، عندما تشتهي اجلنة دون أحد نضـف قامـت الـدعوة .. 

ــب أو  ــتهي العن ــدما  تش ــن عن ــتهي أرض يف  لك ــل أو تش ــا النخي ــتهي ه تش
{عامن..عندما تشتهي جزء بسيط من جناح البعوضة كيف ستصـبح داعيـة؟؟ 

َام َهنَراً  ْرَنا ِخَالَهلُ كـان عنـده الثـروة }َوَكاَن َلُه َثَمرٌ {قال العلامء يف قوله:}َوَفجَّ
ًا نقود دراهم الزراعية وأيضًا عنده سيولة سائل النقد يسمى سيولة، وعنده أيض

يا مسـكني أنـا أكثـر }فَقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِوُرهُ {ذهب وفضة وكان له ثمر 
منك ماالً فدائام املدعو يقول(أنا ويل وعندي)...

د: أنا ويل وعنـدي ) أنـا والداعية دائًام يقول هللا، عند اهللا،( ثالث ملكات للعب
؟ أول ما أهلكت إبليس الكبري، وأبالسة صغار من ذريته، فـأكرب إبلـيس أهلكت من
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) .١(َقاَل َأَنْا َخْريٌ ّمنُْه َخَلْقَتنِي ِمن ّناٍر َوَخَلْقَتُه ِمن طٍِني :بدأت شيطنته بـ أنا

). ٢(رَ ـَقاَل َيَقْوِم َأَلْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصـ: ويل أهلكت فرعون (عليه اللعنة )

فإذا نسبنا األشياء لنا نصبح أبالسة وفراعنة.
)،٣(َقاَل إِّنَمآ ُأوتِيُتُه َعَىلَ ِعْلٍم ِعنـِديَ ( عليه اللعنة ): وعندي أهلكت قارون

صغرية، وفيه فرعـون كبـري وفراعنـة وجد قارون كبري يف القرآن، وفيه قوارين
صغرية وإبليس كبري وأبالسة صغار، وكل هذا اجلمهور املفسد يصـنعه ثـالث 
كلامت ( أنا ويل وعندي ) ثالث مهلكات للعبد أنا ويل وعنـدي لكـن الداعيـة 

َعَىل ُكلِّ َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك َوُهَو يقول هللا، عند اهللا يف خزائن اهللا، بيد اهللا: 
ٍء َقِديرٌ  َوِعنـَدُه َمَفـاتُِح اْلَغْيـِب الَ وعنده لـيس عنـدي، قـال تعـايل: ).٤(َيشْ

) .   ٥(َيْعَلُمَها إِالَّ ُهوَ 

هكذا أحبايب كل يشء ملكه هللا وأنت ال متلك يشء من هذه الدنيا، وعندما ختـرج 
َوَلَقـْد ِجْئُتُموَنـا ُفـَراَدى َكـَام :من هذه الدنيا ال تأخذ معك يشء بـل ترتكـه للـدنيا

ْلنَاُكْم َوَراء ُظُهوِرُكْم َوَمـا َنـَرى َمَعُكـْم ُشـَفَعاءُكُم  ا َخوَّ ٍة َوَتَرْكُتم مَّ َل َمرَّ َخَلْقنَاُكْم َأوَّ
ا ُكنُتْم  َقطََّع َبْينَُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّ َكاء َلَقد تَّ ُْم فِيُكْم ُرشَ .)٦(َتْزُعُمونَ الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأهنَّ

١٧٦.
٢٥١.
٣٧٨.
)٤١.
)٥٥٩.
)٦٩٤.
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فمن أين الفرعنة جاءت ؟؟ من جهد اإلنسان لنفسِه، فال تستطيع أن تضيف 
ذرة واحدة إىل هذا الكون املعمور وال تستطيع أن تأخذ من الكـون عنـَد املـوت 

ذرة واحدة.
فبدء الكون هللا وانتهى هللا األوُل واألخُر والظاهُر والباطن، فربنا يرضب لنـا 
مثل الرجلني حتى نتقمص شخصية الرجل الصالح وما نكون مثل ذاك الرجـل 
الكافر (عندي، يل) أنا أكثر منك أنا اشرتيت دنم أرض أنا َعملـت بالسـعودية، 

إذًا القرآن أوجز، فكلمـة حيـاورُه }َوُهَو ُحيَاِوُرهُ َقاَل َلُه َصاِحُبُه {أنا معي شهادة
أي مدة طويلة ال ساعة وال ساعتني لكن هذِه اخلالصـة خالصـة املحـاورة، إذًا 
الدعوة حتتاج إىل صحبة ومقابلة ومؤانسة وتبادل أطراف احلـديث حتـى تقـوُم 

والفـالح حجة هللا عىل اخللق أما جولة رسيعة مخس دقائق يا إخواننا مجيع الفوز 
بامتثال أوامر اهللا والسالم عليكم هكذا الدعوة ؟؟. 

يا أحبائي وإخواين! ما يف مانع قد تكـون اجلولـة  مفتـاح للقلـوب ولكـن ال 
{}َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َمـاالً َوَأَعـزُّ َنَفـرًا {تقوم احلجة بدق الباب دقيقة وال دقيقتني 

ٌ َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو  }َوُهَو َظـاِملٌ لِّنَْفِسـهِ {؟ هو ومن املظلوم؟ هومن الظامل }َظاِمل

أنا الظامل وأن املظلوم.. وأول من اعرتف هبـذا املعادلـة أنـا الظـامل وأنـا املظلـوم 
نَا َظَلْمنَـا َأنُفَسـنَا َوإِن سيدنا آدم عليه السالم، وأمنا حواء أوال التائبني : َقاالَ َربَّ

 ْ ينَ ملَّ اِرسِ نَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اْخلَ ) .   ١(َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَمحْ

)١٢٣.
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ْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعـَىل مع أن الذي أغواه إبليس: َفَوْسَوَس إَِلْيِه الشَّ

ـَام  ْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبَىل * َفَأَكَال ِمنَْها َفَبـَدْت َهلُ َام َوَطِفَقـا َخيِْصـَفاِن َشَجَرِة اْخلُ َسـْوآُهتُ
ُه َفَغَوى نَِّة َوَعَىص آَدُم َربَّ .) ١(َعَلْيِهَام ِمن َوَرِق اْجلَ

، لكن لو قـال آدم عليـه السـالم ريب كل من الشجرةله حتى أفبقي يوسوس
؟ ال يقبل ألن معناها أنا بريء.طان ظلمني وأضلني هل ربنا سيقبل الشي

؟.ا أنت بريء فكيف اهللا يتوب عليك فإذ
نَا َظَلْمنَا َأنُفَسنَا{ال بد من االعرتاف ، فـام تقـول ظلمنـي املجتمـع، ظلمتنـي }َربَّ

البيئة. 
لو كل البيئات الفاسدة ما يرض، ألن اهللا جعل يف حياة اإلنسـان الضـعيف فضـًال 
عن اإلنسان القوي مناعة ضد البيئة( باإليامن ).. فامرأة فرعون كيف بيئتها ؟؟ أظلم 
بيت يف العامل وهي امرأة ضـعيفة وجعـل عنـدها مناعـة، املناعـة املوجـودة عنـدها، 

لها... واهللا كلنا عندنا مناعة ضـد الفسـاد ولكـن موجودة عندك لو أردت أن تستعم
املسألة ليس ما عندي مناعة ؟؟ بل عندي استعداد لقبول الدنيا وأهل الـدنيا.. فكـل 
إنسان مهام ضعف جعل اهللا يف حياته املناعـة.. ( ُسـمية بنـت اخليـاط أول شـهيدة يف 

ها املناعة ؟إيامهنا ما كان عنداإلسالم ) امرأة ضعيفة كل الكفر(اجتمع) عىل
َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماالً َوَأَعزُّ َنَفرًا * َوَدَخـَل َجنََّتـُه َوُهـَو {:هكذا أحبايب وإخواين

ِددتُّ  اَعَة َقائَِمـًة َوَلـئِن رُّ َظاِملٌ لِّنَْفِسِه َقاَل َما َأُظنُّ َأن َتبِيَد َهِذِه َأَبدًا * َوَما َأُظنُّ السَّ
نَْها ُمنَقَلباإَِىل َريبِّ  . }َألَِجَدنَّ َخْريًا مِّ

)١٢١، ١١٢٠.
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ِددتُّ إَِىل َريبِّ فمن أين جاء هبذه الكلامت (  ؟ ألنه يسمع الدعوة مـن )َوَلئِن رُّ
صاحبه، ربك بيده كل يشء واألمر بيـده عـز وجـل ومردنـا إىل اهللا، وإذا نحـن 
رددنا إىل اهللا مالك هذا ال ينفعك، وليس بعد املوت إال موازين األعامل، فاملوت 

رحلة من األموال إىل األعامل ومن اخللوق إىل اخلالق. 
از قرآين ماذا تكلام ومـاذا رد أحـدهم فيسمع بالتفصيل ولكن هذا احلوار إجي

نَْها ُمنَقَلباً {عىل اآلخر، ِددتُّ إَِىل َريبِّ َألَِجَدنَّ َخْريًا مِّ ، هكذا قابل دعـوة }َوَلئِن رُّ
فذكرت مرتان صاحبه فال بد إذًا }َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِوُرهُ {اهللا بالسخرية، 

، يف هذه الدعوة لكـن دعـوة مـن كـان قلبنـا أن نصحب الناس ونخرج للناس
ُكنْـُتْم َخـْريَ ُأّمـٍة ُأْخِرَجـْت لِلنّـاِس هكذا رجل يصاحب رجل لكن هذه األمة

َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلكَِتـاِب َلَكـاَن َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكرِ 
ْم  ).١(ّمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ َخْريًا ّهلُ

؟  فامذا علينا عند احلج ).٢(َوهللاِِّ َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت قال تعاىل:
حج البيت يتم بالطواف حول البيت وااللتقاء بالبيت( الكعبة )، لكن لو 

؟ ولو قال آخر: أن السفر غري واجب قال إنسان هات السيارة حتى نسافر
جاج السفر ال جيب عليك لو قلت للحعليك، حج البيت واحد لكن السفر؟

فر فمن أين جئتم بالس}َوهللاِِّ َعَىل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت {فقط اهللا يقولأن تسافر!

)١١٠-١.
)٩٧-٢.
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؟ فقول له يا جمنون وكيف نحج ونحن بعيدين والسيارات والقوافل والرحالت
.؟ه عىل األردن وال نحن نذهب إليهالبيت، نجر البيت لعندنا ؟ ندخلعن 

ُكنُْتْم َخْريَ ُأّمٍة ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكـِر هكذا 
ـْم  ّمـنُْهُم املُْْؤِمنُـوَن َوَأْكَثـُرُهُم َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكاَن َخـْريًا ّهلُ

) .١(اْلَفاِسُقونَ 

؟  نحرضـ ر؟ وملاذا خترجوا ؟ مـاذا نفعـل أين الدليل عىل اخلروج أربع شهو
الناس إىل عندنا هات أهل الصـني دخلهـم يف إربـد !! حتـى نـدعوهم إىل اهللا، 

؟ إحضار الناس عندنا وال نخرج إىل الناسدخل أهل اليابان فمن أعقل أأدخل
الناس إىل األردن مستحيل، بدك تأشريات وفيزات وقد ال يستجيبوا وحتتاج إىل 
مساكن ومياه وسيارات وطعام تأخذه معك وملدة أشهر،( فام ال يتم الواجب بـه 
فهو واجب) فاملقصد ليس الرحلـة ولـيس اخلـروج، املقصـد أشـوف وجهـك 

املني ما ذكر خرج ودخل رجل مؤمن عـىل رجـل كـافر وأحكي معك، رب الع
فقط ذكر للقاء وكيف تم للقاء غري مهم، ركب عىل احلامر أو  ذهب ميشـ عـىل 

قدميه ودخل البستان ليس مهه، املهم حدث اللقاء فحدثت الدعوة.
فيا أحبائي كانت عبادة من كان قبلنا و( منـازل الواليـة ) االسـتيحاش مـن 

نسان يرتقي روحيًا وإيامنيًا يميش إىل جبل ويمكث يف مغـارة أو اخللق، حتى اإل
يف كهف أو صومعة أربعني سنة أو ستني سنة، بالسنوات ليس أربعة أشهر!! ال 

)١١٠-١.
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يرجع إىل أهله، ولو أمُه طلت عليه هكذا يستوحش من ُأمِه، ( االنقطـاع إىل اهللا 

واالستيحاش من اخللق ). 
: األمة ترتقى، وجعل عبادهتا االستئناس باخللقلكن اهللا عز وجل جعل هذه

 ِاملُْنَْكِر َوُتْؤِمنُـوَن ُكنُْتْم َخْريَ ُأّمٍة ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعن
ـْم ّمـنُْهُم اْملُْؤِمنُـوَن َوَأْكَثـ ُرُهُم بِاهللاِّ َوَلْو آَمـَن َأْهـُل اْلكَِتـاِب َلَكـاَن َخـْريًا ّهلُ

). ١(اْلَفاِسُقونَ 

كان الناس يفرون من الناس، واآلن ال بد من املالقاة، واالستئناس كام يقـول 
يف الدعوة، ال نبي بعـد العجم مالقاة الناس، من أجل أن نكون خلفاء النبي 

النبي وهل هناك نبي اعتزايل ؟؟ فيه نبي روحه االعتزال؟. 
بدء النبي يبحث عن الناس، أين الناس ؟؟ لـو وجـد شـخص يميشـ إليـه، 

، مـا تـأثر }َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِوُرهُ {وهكذا اخلالفة عن النبي، ما يف اعتزال
من غنى الغني وهو فقري بحاجة عىل شغل ما عنده يشء وما تأثر ال بالنهـار وال 

نِد للنِد، هذا أقوى نوع من الدعوة، دعوة الفقري }َأَكَفْرَت {بالثمر وال باملزارع
جدًا إىل الغني جدًا، ملاذا نفرح بدخول ربعي بن عامر عـىل ُرسـتم ونتبـاهى ؟؟ 
ألن ربعي ما عنده يشء ورستم عنده كل يشء، وربعي ما تأثر بيشء ورأى كـل 

ات يشء وما تأثر بيشء ولكن جرب نفسك وادخل قرص شخصية من الشخصي
ما عندك يشء. و

)١١٠-١.
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تنسى الكـالم وأنـت تتشـهى األشـياء تتشـهى البـارد ما تعرف أن تتكلم ؟

والساخن.
الـدواء دائـًام الطبيـب يعـرف الـداء و}َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب {

هذا أكرب(الداء) و(الدواء) أن يذكره بام ينقض كربه ويرجعـه فعندما قال أنا أنا
َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َماالً {إىل خمه وعقله ورشده، من أنت؟ أنت تراب، فقبل أن تقول

التاريخ األول تراب ثم ترقـى }بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن ُتَراٍب {أول يشء من أنت}
ْطَفةٍ ُثمَّ {وأصبح نطفة التاريخ الثاين لكن نحن اآلن كيـف نبـدأ عنـدما }ِمن نُّ

نتكلم عن حياتنا ؟؟ نتجاوز تاريخ الرتاب ثـم النطفـة، خترجـت مـن اجلامعـة 
الفالنية، وعلمت باجلامعة الِفالنيـة وأصـبحت وزيـرًا يف العـام الفـالين، لكـن 

اَك َرُجالً {تراب نطفة راحت يف خرب كانَ  ْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ {تقول أنـا أنـا }ُثمَّ ِمن نُّ

إذا عندك وعندي، عندك بستانك وعندك مزارعك.}ُهَو اهللاَُّ َريبِّ لَّكِنَّا
لَّكِنَّا ُهَو اهللاَُّ {هكذا تأيت العزة، قوة ضعيفة ال يشء، قوة خملوق ضعيفة وتقول

ُك {يكفي هذا، }َريبِّ  ولـوال حـب اخلـري }بَِريبِّ َأَحداً لَّكِنَّا ُهَو اهللاَُّ َريبِّ َوَال ُأْرشِ
للناس، ولوال حتى ما قال هل ال، رقة باألداء والنصح، لـوال: أدات حتضـيض 

اجلنـة عنـب }َوَلْوَال إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاء اهللاَُّ  {بلطف ورقة، بلطف، 
ُرُكْم ِيف يُ {؟ ما شاء اهللا، رجل ما شاء اهللا، كـل خملـوق تكـونرمان ما هذا  َصـوِّ

يسمى ما شاء اهللا، وليس هنـاك خملـوق مفـروض عـىل ،}األَْرَحاِم َكْيَف َيَشاءُ 
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املشيئة، كل يشء باملشيئة ما شاء اهللا كان، هذا اإلنسـان اآلن مـا شـاء اهللا وبعـد 

دقيقة إن شاء اهللا جعله قردًا، إن شاء اهللا جعله برشًا.
).١(تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسىَوَماوقصة الُعصاة تعرف هبذا 

اهللا يريد أن يبني لنا أن هذه العصا مـا شـاء اهللا، أصـبحت ثعبـان، والثعبـان 
أصبح عىص، وعليه ِقس، احلي يصبح ميـت و امليـت يصـبح حـي، إذًا نعـرف 
حقائق األشياء وهذا هو التوحيد أن  نرى األشياء عىل حقائقها نـرى املخلـوق 

وي قويًا.خملوق ونرى اخلالق خالق نرى الضعيف ضعيفًا ونرى الق
َة إِالَّ بِاهللاَِّ إِن ُتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنـَك { َوَلْوَال إِْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاء اهللاَُّ َال ُقوَّ

! هكذا املؤمن يعيش عىل اآلمال العريضة يقول أنا اليوم فقـري أكرباهللا }َماالً َوَوَلداً 
يل أبواب اجلنة، فـال يوجـد إنسـان يف األرض وما عندي يشء، وغدًا عسى يفتح اهللا

أوسع فأالً من املؤمن، وال يوجد إنسان يف األرض أكثـر شـؤمًا مـن الكـافر، فبقـدر 
ْح َصـْدَرُه لِِإلْسـَالِم الرشك يأيت التشاؤم وضيق الصدر ِدَيُه َيْرشَ َفَمن ُيِرِد اهللاُّ َأن َهيْ

ُه َجيَْعْل َصْدَرهُ َوَمن ُيِرْد َأن َامء َكَذلَِك َجيَْعـُل ُيِضلَّ ُد ِيف السَّ عَّ َام َيصَّ َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّ
ْجَس َعَىل الَِّذيَن الَ ُيْؤِمنُونَ  .) ٣(َرْح َلَك َصْدَركَ ـَأَملْ َنْش )،٢(اهللاُّ الرِّ

فلهذا يا أحبايب ! إذا ما رأينا هذه النفحـة التـي جعلهـا اهللا يف حيـاة املـؤمنني 
نفحة اخلري و توقع اخلري والتفاؤل فلنتهم أنفسنا، فضيق الصدر من أين يأيت ؟؟ 

)١٧-١.
)١٢٥-٢.
)١-٣.
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إِن ُتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَك َماالً َوَوَلدًا * َفَعَسـى َريبِّ َأن ُيـْؤتَِنيِ {بسبب ضعف اإليامن 

َامِء  َن السَّ ن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَبانًا مِّ ما يريـد رشًا لصـاحبه لكـن }َخْريًا مِّ
يريد أن خيوف صاحبه من اهللا عز وجل.

ـَام ُأنـِذُرُكم بِـاْلَوْحِي من اهللا هكذا الداعية! يرجى الناس باهللا خيوفهم  ُقْل إِنَّ
)منذركم بسيفي وال بسلطاين ينفي عن نفسه ليثبت لربه)،١: ُقـل الَّ َأْملِـُك

ًا َوالَ َنْفعاً  فائدة النفي ليثبت أن الرض كله بيد اهللا وأن النفع كله ) ٢(لِنَْفِيس َرضّ
بيد اهللا.

هكذا الداعية جيرد نفسه وجيرد أشيائه مـن التـأثري، ألن الفعـال هـو اهللا جـل 
ـَامِء {جالله  ـَن السَّ ن َجنَّتَِك َوُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَبانًا مِّ َفَعَسى َريبِّ َأن ُيْؤتَِنيِ َخْريًا مِّ

.}َتطِيَع َلُه َطَلبا َفُتْصبَِح َصِعيدًا َزَلقًا * َأْو ُيْصبَِح َماُؤَها َغْورًا َفَلن َتْس 
َهـَذاِن هكذا ربنا جل جالله ذكـر رجـل لرجـل دعـوة حـق ودعـوة باطـل

ِمْ  وبعد اخلصومة جـاءت الفيصـلة مـن احكـم ،)٣(َخْصَامِن اْخَتَصُموا ِيف َرهبِّ
اكِِمنيَ :احلاكمني .) ٤(َأَلْيَس اهللاَُّ بَِأْحَكِم اْحلَ

، ما يف اآلن فيصلة، ألنه مـا أكملـت دعـوة احلـق  ونحن اآلن ننتظر الفيصلة
فإذا اكتملت دعوة احلق اكتملـت دعـوة الباطـل أذن اهللا بالفيصـلة.. فجـاءت 

١٤٥.
)٢١٨٨.
)١٩-٣.
)٨-٤.
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العلامء قالوا: لو أن هذا اإلنسان بقي كافر وما أحـد }َوُأِحيَط بَِثَمِره{الفيصلة 

دعاه إىل اهللا يموت والبستان كام هـو.. سـنة اهللا أن ال يعجـل للكـافر عقوبـة يف 
مـا بعـث الدنيا حتى تكتمل دعوته إىل احلق، أبو اجلهـل لـو أن الرسـول اهللا 

ارى يموتوا إليه ، يبقى ألبو جهل ويموت موته عادية طبيعية، كام اليهود والنص
{:اآلن موته عادية، لكن إذا اكتملت دعوته تأيت الفيصلة يف الدنيا قبل اآلخـرة

ْيِه َعَىل َما َأنَفَق فِيَهاَوُأِحيَط بَِثَمِرهِ  سـقط الباطـل وأسـقط يف }َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّ
( يده احلني ال يستطيع أن يقول( أنا، أنا ) خالص وأصبح يبكي وباألمس يقول 

أنا، أنا ) واليوم الباطل يبكي ويقلب كيفيه، وعند املوت فيصـلة ال مفـر منهـا، 
ولكن قبل املوت ال تكون إال بعد أن تقوم دعوة احلق.

ذه القصة مـا معنـى مثـل خواين القرآن كل قصصه مثل هإفهكذا يا أحبائي و
؟ ال يوجد يف القرآن قصة عابد عبـد ربـه يف صـومعة أربعـني سـنة هذه القصة 

يبكي من خشية اهللا ويركع ويسجد ويا مسلم كن مثله ال يوجد.
كل قصص القرآن تربية عىل أن تكون داعية، هـذه القصـة وقصـة صـاحب 

َثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة ياسني م مَّ ْب َهلُ َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب : قال تعاىل).١(َواْرضِ
وقـال ،اذكر إبراهيم وهو يقـول: ( يـا أبتـي )).٢(إِْبَراِهيَم إِّنُه َكاَن ِصّديقًا ّنبِّياً 

، )٣(َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب إِْسَامِعيَل إِّنُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعـِد َوَكـاَن َرُسـوالً ّنبِّيـاً تعاىل:

)١٣–١.
)٤١–٢.
)٥٤-)٣
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مـن . )١(اْلكَِتاِب ُموَسَى إِّنُه َكاَن ُخمْلِصًا َوَكاَن َرُسوالً ّنبِّياً َواْذُكْر ِيف وقال تعاىل:

؟ من أويل العزم من الدعاة إىل اهللا من الرسل.سى مو
كل الشخصيات املذكورة بالقرآن شخصيات دعوية ألهنا تتنزل عىل أمة الدعوة.

اث واملزارع بكتب الزراعة وعلوم الزراعة، ال تربى املـزارع بعلـوم  تربى احلرَّ
الطب واهلندسة، واهللا عـز وجـل بـريب هـذه األمـة، أمـة الـدعوة بـالعلوم الدعويـة 
وباألفكار الدعوية الدعوية وباجلهود الدعوية وبالقصص الدعويـة وبحيـاة الـدعاة، 

.؟ف نطبق القرآنذه الشخصية وإال كيوالبد أن نتقمص ه
ُجَلْنيِ {فأحيانًا يقرأ القرآن فقط للتعبد َثًال رَّ م مَّ ْب َهلُ لك أُجور ولكـن مـا }َواْرضِ

تلوت القرآن حق تالوته، لكن التدبر.  
َواْذُكـْر ِيف اْلكَِتـاِب {؟، القصة، ماذا يريـُد منـي جـل جاللـه ملاذا رضب اهللا هذه 

يه السـالم الدعويـة، مـاذا ماذا يريد اهللا مني حني يذكرين بحياة إبراهيم عل}إِْبَراِهيمَ 
؟ ول إبراهيم، إبراهيم هكذا كيف أذكره أق}َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيمَ {؟ يرد مني

هذا كفرًا، متجد إبراهيم، ولكن أذكر يا مسلم كيف إبـراهيم خـرج إىل أبيـه وكيـف 
اهم وكيف التقى هبم وكيف صرب عىل أذاهـم وكيـف أراد مل خرج إىل قومه كيف دع

اخلري.
وهكذا أحبائي وإخواين: نجتمع هذا االجتامع األسـبوعي كـي نرتبـى عـىل هـذا 
اجلهد جهد الدعوة، املقاييس كلها مقاييس اإليامن وفكـر اإليـامن وعواطـف اإليـامن 

كلها بدأت هبذا اجلهد املبارك. 

)٥١-)١.
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فأول جهد يف القرآن ال جهد الصيام وجهد احلج، اإليامن وجهد الدعوة اإليامنية. 

هذا اجلهد املبارك فتح عىل األمة ما فتح، فتح  العلوم واملعارف فكون خالد سـيف 
اهللا املسلول وعمرو بن العاص فاتح مرص بسبب جهد الدعوة. 

ومستحيل أن يفتح اهللا علينا بجهد آخر، لو تقرأ كل يوم عرشـين ألـف كتـاب ال 
يفتح عليك، أوالً جهد الدعوة ثـم العلـم، جهـد الـدعوة ثـم اجلهـاد والـدعوة ثـم 

َوَبْينَـُه َعـَداَوٌة َكَأّنـُه َوِيلّ اْدَفْع بِـاّلتِي ِهـَي َأْحَسـُن َفـإَِذا اّلـِذي َبْينَـَك األخالق، 
.)١(َمحِيمٌ 

ّلتِي ِهـَي اْدَفْع بِـا{؟ بدون دعوةخللق أوالً وال اخللق ثم الدعوة خلق الدعوة ثم ا
؟ تصبح أخالقنا أخالق التجار، ما هي أخالق التجـار؟؟ حماسـنة ادفع ماذا }َأْحَسُن 

الزبائن من أجل الدرهم و الدينار.
يسمونه الصادق األمـني، مـا ، كام نعلم كمل خلقه قبل الدعوة فكانوا الرسول 

جربوا عليه سوء خلق قبل الدعوة، فام الفرق بـني خلقـِه قبـل الـدعوة وخلقـٍه بعـد 
الدعوة ؟؟ خلقُه قبل الدعوة وقبل الرسالة حبب الناس به، مرحبًا بالصـادق مرحبـًا 

. مـا .عوة: نفر الناس منه سـاحر، جمنـونباألمني، وإذا جاء قاموا له، وخلقه بعد الد
نفروا من خلقه بل من دعوته، فاسـتعمل صـربك وحلمـك برشـط ال تكـون داعيـة

.؟زوجتك حتبك، فتقول ما أحلم زوجي
لكن استعمل حلمك عىل الناس تأيت هبم لعبـادة رب النـاس، الزوجـة ال تريـدك 
وأحيانًا تطلب طالقك فليس املهم أن يكون عندي األخالق لكن املهـم جتنيـد هـذه 

)١٣٤.



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW
اْدَفْع بِاّلتِي ِهَي َأْحَسُن ء خلدمة الدعوة السيف من أجل الدعوة األخالق وكل يش

اخللـق مـن أجـل الـدعوة واغلـظ )١(َفإَِذا اّلِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأّنُه َوِيلّ َمحِيمٌ 
عليهم من أجل الدعوة.

ومنهجه وسبيل أمته، ومنهج هذه األمة هكذا أحبائي! وإخواين سبيل الرسول 
ُقْل َهـَِذِه َسبِيِيلَ َأْدُعو إَِىلَ اهللاِّ َعَىلَ َبِصَريٍة َأَنْا َوَمِن اّتَبَعنِي َوُسْبَحاَن إىل يوم القيامة 

كِنيَ  ).  ٢(اهللاِّ َوَمآ َأَنْا ِمَن املُْْرشِ

هذه اسم إشارة واملشار إليه؛ بيان السبيل أدعو التعرف هبذا السبيل أدعوا، قل هذه 
سبييل ما قال ُأَعلِّم أحج أصوم، سبييل أنا وسبيل من اتبعني.

عرشـون ألـف وئـة افكان عدد الصحابة رضوان اهللا علـيهم آخـر عـدد حـوايل م
ربعي بن عـامر... ملـا سـيدنا سـعد اختـار كواحد منهم همداعية وكلكلهمصحايب 

ربعي ما عمل لالختيار مشورة ساعتني مـن الفصـيح، قيـل أن ربعـي كـان بجانبـه 
وربعي شخصية مغمورة، ما معنى مغمورة ؟؟ أي لوال هذه القضية مـا سـمعنا عـن 
ربعي ما يف عن ربعي عن رسول اهللا مل يروي أحاديث، لكن سيدنا عمر وسـيدنا أبـو 

كثريًا ما نسمع عنهم، لكن ربعي مـا سـمعنا عنـه إال يف ،خالد، صحابة بكر وسيدنا
هذه القضية، وكأنه أخذ رجل من عامة القوم وهكذا كل الصحابة وكانوا مستعدين 

!.مستعد أن يكون مثل ربعي بن عامر؟أن يقوموا بالدعوة مثل ربعي، فمن 


)١٣٤.
)٢١٠٨.
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بصیرة

يـسات مؤمن آل يف آي
ْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة إِْذ َجاَءَها املُْْرَسُلوَن * إِْذ : قال تعايل ْب َهلُ َواْرضِ

ا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن * َقاُلوا َما ْزَنا بَِثالٍِث َفَقاُلوا إِنَّ ا َفَعزَّ ُبوُمهَ َأْرَسْلنَا إَِلْيِهُم اْثنَْنيِ َفَكذَّ
َنا َأْنُتْم إِالَّ َبَرشٌ ِمْثُلنَا َوَما َأْنَزَل  ٍء إِْن َأْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبوَن * َقاُلوا َربُّ ُن ِمْن َيشْ ْمحَ الرَّ

ا إَِلْيُكْم ملَُْرَسُلوَن * َوَما َعَلْينَا إِالَّ اْلَبَالُغ املُْبِنيُ  ).١(َيْعَلُم إِنَّ
ْب اوَ {قوله تعاىل:  مْ ْرضِ َثالً َهلُ نى: صف ألهل مكة مثال؛ أي: شبها.املع}مَّ

ـَٰب {وقال الزجاج: املعنى: مثل هلم مثال  وهو بدل من مثل، }لَقْرَيةِ ٱَأْصَح
كأنه قال: اذكر هلم أصحاب القرية. 

.)٢(وقال عكرمة، وقتادة: هذه القرية هي أنطاكية. 
هو املريب، وأكثر اسم من أسامئه احلسنى نتعلق به ونتعامل معه اهللا 

وأنت ، }احلمد هللا رب العاملني{وأنت قائمونردده مرة بعد مرة اسم الرب، 
، }ربنا ولك احلمد{وأنت رافع من الركوع}سبحان ريب العظيم{راكع 

أول ميثاق أخذ علينا ميثاق الفطرة، }سبحان ريب األعىل{وأنت ساجد

)١٧: ١١٣.
)٢
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ُكْم  أول سؤال يف القرب (من ربك؟)، االسم يدل عىل مدلوله ، )١(َأَلْسُت بَِربِّ

فإن قلت: يا كريم أكرمني، يا رحيم ارمحني، يا رب ربني املطلوب الرتبية 
فالدنيا دار الرتبية.

جعل القران كتاب الرتبية ومنهاج الرتبية، والرتبية نوعان: تربية عامة اهللا 
وتربية خاصة أما الرتبية العامة فاهللا أعطاها جلميع املخلوقات ال فرق بني إنسان 

كل ينبت به اللحم وينشز به العظم فاإلنسان يأكل ينبت حلمه وخنزير، فاأل
وينشز عظمه و القرد والطري واحلرشة هذه تربية عامة كل يوم نردد رب رب 
حتى اللحم يرتبى؟ نستعمل هذا االسم املبارك العظيم اجلليل الذي نسبه اهللا 

؟.حتى نريب العظام )٢(َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيمِ إىل عرشه
تربية )٣(َقاُلوْا آَمنَّا بِِربِّ اْلَعاملََِني َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن الرتبية اخلاصة ما هي 

األنبياء وهذه األمة رباها اهللا بنفس الطريقة التي ربا هبا األنبياء، أول تربية ملوسى 
إِينِّ ، )٤(َقاُلوْا آَمنَّا بِِربِّ اْلَعاملََِني َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن عليه السالم عرفه بنفسه 

ِس ُطًوى  َك بِاْلَواِد املَُْقدَّ نِي َأَنا اهللاَُّ َال إَِلَه إِالَّ ، )٥(َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك إِنَّ إِنَّ
َالَة لِِذْكِري ).٦(َأَنا َفاْعُبْدِين َوَأِقِم الصَّ

)١١٧٢.
)٢٢٦.
)١٢٢، ٣١٢١.
)١٢٢، ٤١٢١.
)١٢)  ٥.
)٦١٤.
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. كن رجل، تكلم أمام أعظم رجل، )١(اْذَهْب إَِىل فِْرَعْوَن اآلن جهد الرتبية: 

وأسوء رجل،  سواء سواء. 
ُكنُْتْم َخْريَ ُأّمٍة فوظيفة األنبياء تربية الناس تربية الرجال واألمة وظيفتها

ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َوَلْو آَمَن 
ْم ّمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن  ).٢(َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكاَن َخْريًا ّهلُ

). ٣(َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِّنُه َكاَن ِصّديقًا ّنبِّيا ً ل تعاىل: تربية خاصة: قا
تربية خاصة: ال تذكره صائًام مصليًا حاجًا ذاكرًا، وذكره وهو يعمل جهد 
عىل أبيه، كيف ينظف أباه من الرشك، من أوساخ املعايص، يا أبتي، يا أبتي، يا 

أبتي حتى تقول يا مسلم يا جاري يا ولدي يا حبيبي حتى تتكلم هذه الكلامت. 
ال )، ٤(اِب ُموَسَى إِّنُه َكاَن ُخمْلِصًا َوَكاَن َرُسوالً ّنبِّيًا َواْذُكْر ِيف الْكِتَ وقال تعاىل: 

تذكره مصليًا وال صائًام وال حاجًا، اذكر جهده عىل قومه، جهده الرتبوي، اٌذكر 
جهد نوح الرتبوي، وفيه هذه القصة اجلهد الرتبوي املطلوب مني ومنك، فكل 

قصة يف القران قل هي قصتي، وقصة كل مسلم.
ال نقرأ القرآن من أجل احلسنات فقط، فالذي يقرأ من أجل احلسنات ال ينال 
من الرتبية إال احلسنات أما الصفات ال تتغري؛ ال تتغري صفاتنا إذا قرأنا القرآن 
من أجل احلسنات تصبح مثل السائل يسأل، يعطوه طبيخ ويبقى سائل ما 

)١٤٥.
)١١٠- ٢.
)٤١–٣.
)٥١- ٤.
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ن تأيت فينا الصفات القرآنية تغريت صفاته، ولكن إذا قرأنا القرآن من أجل أ

يشء آخر.
َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك القرآن يبدلك يغريك ينفخ فيك روحُه لُه ورح :

ْن َأْمِرَنا  . فيصبح عندك روح قرآنية، اليوم مثل السائلني، احلرف )١(ُروحًا مِّ
ى ما حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا فقط قصة موسى قصة إبراهيم سوى، سو

معنى هذه القصة ال نعرف.
ْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة إِْذ َجاَءَها املُْْرَسُلوَن قال تعاىل: ْب َهلُ ما )٢(َواْرضِ

رضب اهللا مثًال إال نوعني من الناس ما ذكر القرآن إال نوعني من الناس، كيف 
تفقه القرآن ؟؟ من قواعد الفقه القرآين أن اهللا عز وجل ما ذكر إال نوعني من 

الناس.
والناس أنواع األشقى، واألتقى، فلم يذكر قصة األتقياء وال األشقياء 

( الدعاة إىل اهللاّ ). فاألتقى هو الذي يصنع األتقياء 
ما ذكر قصة تقي عابد جلس يف صومعته وعبد اهللاّ سبعني سنة هذه القصة 
اقرأها يف التوراة واإلنجيل ال جتدها يف القرآن، ال جتد يف القرآن قصة عابد، 
قصة رجل صام وصىل وحج، قصة األنبياء أو من قام بجهد األنبياء مثل هذا 

املدينة.الرجل وجاء رجل من أقىص

)٥٢-١.
)١٣- ٢.



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW
فآمن بسيدنا موسى عليه السالم من قومه أكثر من سبعني ألف إرسائييل، ما 
ذكر اهللاّ قصة إيامن واحد منهم، مؤمن من آل فرعون وليس من بني إرسائيل 
وليس من أوالد عم موسى ابن عم فرعون، ولكن (قبطي) قام بجهد مماثل 

ْؤِمٌن قصة إيامنه:جلهد موسى عليه السالم جهد دعوي، قَص اّهللاُ  َوَقاَل َرُجٌل مُّ
ْن آِل فِْرَعْوَن َيْكُتُم إِيَامَنُه  بالتفصيل، فذكرت قصة األتقى وقصة ).١(مِّ

األشقى، لكن األشقياء كثريون، واحد يرشب اخلمر لوحده وكاف رشه عن 
الناس ال تذكر قصتُه يف القرآن،(من قام بجهد الدعوة ومن وقف بطريق جهد 

َزٍة ملََُّزةٍ هذه قاعدة).(من قام باجلهد ومن استهزأ):الدعوة )٢(َوْيٌل لُِّكلِّ ُمهَ
َياَة وَمن َصدَّ  : َوْيٌل لِّْلَكافِِريَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد * الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْحلَ

وَن َعن َسبِيِل اهللاِّ َوَيْبُغوَهنَا ْنَيا َعَىل اآلِخَرِة َوَيُصدُّ ِعَوجًا ُأْوَلـئَِك ِيف َضَالٍل الدُّ
فجهد الدعوة وجهد الصّد( األشقى و األتقى).)٣(َبِعيدٍ 

إىل أشقى وأتقى كل من عارش النبيوانقسم الناس يف أيام النبي 

انقسم إىل أشقى وأتقى ما يف َشقي وال َتقي.. منافق أشقى.. صحايب أتقى.
اليوم أين األتقى شخصية األتقى أين هي؟؟ .

ْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة {كلنا نريد فقط  أن نصبح أتقياء ْب َهلُ مثل }َواْرضِ
لألشقى واألتقى مثل ألحسن الناس ومثل ألردأ الناس، أصحاب القرية.

)٢٨- ١.
)١- ٢.
)٣، ٢–٣.
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عيسى عليه فبعث اهللاّ سبحانه وتعاىل رسولني بالتفسري أرسلهام سيدنا 

واهللاُّ أعلم.)،١(السالم وبعض التفاسري ُرُسل من عند اهللاّ 
ا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن * َقاُلوا َما َأْنُتْم إِالَّ َبَرشٌ ِمْثُلنَا {فاشتغلوا بالدعوة  َفَقاُلوا إِنَّ

ٍء إِْن َأْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبوَن  ْمحَُن ِمْن َيشْ الناس الَكفَاَر عىل مدى فدائامً }َوَما َأْنَزَل الرَّ
التاريخ يستغربون وال يستغربون !! دائًام الضالل غري منطقي. 

دائًام يستغربون كيف الداعية يكون برش وما يف كافر يستغرب كيف اإلله 
يكون حجر. قالوا مل يستغربوا أن يكون إلًه من حجر، َمن أعظم اإلله أم 

!، أما واحد يدّلنا عىل حجر معقول خملوق عبد لكن إله من الرسول ؟ الرسول 
َّا َتْأُكُلوَن ِمنُْه اخلري من البرش، مثيل مثلك : ْثُلُكْم َيْأُكُل ِمم َما َهَذا إِالَّ َبَرشٌ مِّ

ُبونَ  َّا َتْرشَ ُب ِمم ، أما حجر اركع وأسجد ال )٢(َوَيْرشَ وجاء يتفلسف عيل
بأس... مصيبة، وهكذا من احلامقة، أي إنسان ال يعرف الدين يصبح سفيه:

ِة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنْفَسهُ  لَّ ، يصبح أمحق من حيث ال )٣(َوَمن َيْرَغُب َعن مِّ
َوَما َأْنَزَل {يدري برش؛ كيف برش وتعملوا أنفسكم مطاوعة ؟ بٌرش مثلنا، 

)١

قاله .

)٣٣–٢.
)١٣٠–٣.
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ٍء إِْن َأْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبونَ  ْمحَُن ِمْن َيشْ ،هذه محاقة أخرى، احلامقة األوىل كيف }الرَّ

برش وينصحك، واحلامقة الثانية أقروا بأنه رمحن ولكن ما أنزل من يشء يعني 
مثل هذا رجل كريم جدًا ولكن بحياتِه ما تصدَق بصدقة، فكيف رمحن وال 

تُه عليك أهيا اإلنسان هذه محاقة ثانية.تنزل رمحا
جرب اجلس يف بيتك وما تشتغل يف الدعوة كم تصبح أمحق، واهللاّ يوم 

أيام جلويس عن الدعوة نظرت إىل صبغة البيت َعتمت يا اهللاّ وكأَن -من األيام
؟ فإذا ما تفاعلنا اجلدار ملاذا جدار بيتي مش مفتح قلبي عتم، تفاعلت مع شكل 

، قلبك فتح.. دهان دار فتحمة الدين نتفاعل مع عظمة اجلدار إذا اجلمع عظ
مليح.. بيت مليح. 

يا حبيبي.. كثري من الناس يؤمن بالرمحن ولكن ماذا تريد من الرمحن؟ 
قال رمحن والعالقة معه أنه يطعمني خبز، رمحن عىل العرش استوى ووسعت 
رمحته كل يشء، ومنهاج حياتك ستني سنة تطلب منه اخلبز يا ويله الذي جيعل 

عالقته مع الرمحن فقط طلب اخلبز.
خلبز ملن َعَبَد الشيطان، ليس فقط ِعباُد الرمحن، ُأعُبد الشيطان إن اّهللاَ ُيطعم ا

تأكل خبز.
لكن رمحن رمحك برمحة اجلنة وجعل بالدنيا الطريق إىل املنهاج، اجلهد 

املوصل إليها. 
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ةَ قال تعاىل: ْمحَ متى هذه الرمحة؟ كيف نرى هذه ) ١(َكَتَب َعَىل َنْفِسِه الرَّ

َلَيْجَمَعنَُّكْم إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمِة الَ َرْيَب شف حقيقة رمحتك ؟؟ :الرمحة التي تك
فيوم القيامة تظهر فيه رمحته ألوليائه، ولكن يف الدنيا أسباب الرمحة و )٢(فِيهِ 

منهاج الرمحن كل سورة يف القرآن الكريم وكل حرف من حروف القرآن سبب 
رمحته، تالوته سبب رمحة، فهمه سبب رمحة، وأعظم سبب أن يتحول هذا 

ري أمة ، املنهاج هذا  القرآن إىل جهد، فيصبح عندك جهد قرآين، ألنك من خ
ُكنُْتْم َخْريَ ُأّمٍة ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاْملَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر قال تعاىل: 

ْم ّمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم  َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكاَن َخْريًا ّهلُ
) .٣(اْلَفاِسُقوَن 

َفاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ُأوِحَي تعلق بلسانك بكتاب ربك، وربنا يقول:
). ٤(إَِلْيك

فالتالوة عالقة لسان ثم اجعل فكر، اجعل للفكر عالقة مع القرآن. 
اتفكر وتدبر: ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَىل ُقُلوٍب َأْقَفاُهلَ ثم اجعل لك )٥(َأَفَال َيَتَدبَّ

عالقة مع القرآن اميش يف سبيل اهللاّ. 

)١٢–١.
)١٢–٢.
)١١٠-٣.
)٤٣–٤.
)٢٤–٥.
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وكام خرج الرسل نحن نخرج يف سبيل اّهللا كام خرج أصحاب النبي 

فأنت رأسك، رجلك، فكرك، له عالقة مع القرآن وأما وأنت جالس رجلك 
ِحيِم {عالقتها مع األرض وقلبك عالقتُه مع الدنيا ولسانك ْمحِن الرَّ بِْسِم اِهللا الرَّ

تقرأ القرآن وال تفهمُه، هذا املفتاح، فالتالوة املفتاح... التالوة تفتح عليك }
الفهم.. والفهم يفتح عليك أبواب العمل. 

ٍء إِْن َأْنُتْم إِالَّ َتْكِذُبوَن {قال تعاىل: ْمحَُن ِمْن َيشْ يعني أنتم }َوَما َأْنَزَل الرَّ
يقولون إن أنتم باللغة العربية ألهنم كذابني وهذا الكالم كالم ربنا، ما كانوا

ليسوا عرب.
واهللاّ أنتم كذابني، واهللاّ ما أحد قال الصدق، أنتم برش مثلنا ومشاجرة 
ومهاوشة ومن أقىص املدينة رجل آَمَن بالرسل صبيحة ذلك اليوم وهو ينظر إىل 

املشهد.
اهللاّ فطلب منهم بينة، وقال الرسل قبل أن يدخلوا القرية مروا بِه ودعوُه إىل 

هلم عندي مريض وأنا أعلم أن الرسول مبارك ادعوا ملرييض هذا... طفل كان 
مرضُه صعب فدعوا لُه بالشفاء فوقع يف قلبِه اليقني عىل أن هؤالء الناس 

.)١(مباركون

)١
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فآمن هبم وما علَّموه الدعوة وما طلبوا منه الدعوة فلام رأى هذا املشهد 

قفوا بطريق اخلري). (قومه و
الذي جعلنا نقوم بالدعوة ال حكم الدعوة فرض عني وال فرض كفاية !.

ل على 

}} {{.
}{

٣٨

» .«
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ما سأل عن حكم الدعوة، فالذي جعله يتحرك شفقة يف قلبه عىل قومي إذا 

قتلوا الرسل أين يذهبون؟ إىل النار. 
ن تعرف حكم هذا الدافع الطبيعي للدعوة ليس الدافع الطبيعي للدعوة أ

الدعوة، يف دوافع أعرف احلكم، يف دوافع للصيام أن أعرف احلكم الصيام لكن 
إذا ما يف آية يف الصيام مش مضطر أجوع ألنه ال يوجد يف أحكام الفطرة كلمة 

جوع، فاجلوع عمل رشعي ليس عمل فطري. 
لكن لو أعمى يسري يف الطريق وعندك عينني وربنا سلب منه العينني،

ورأيت أمامُه حفرة سيقع فيها فإذا أردت أن ترتك الفطرة وتسأل عن احلكم 
الرشعي إذا األعمى ما تكلمت معه ونبهته ووقع يف احلفرة فأنا أأثم ؟؟ بكون 
قليل أدب ، وقليل حياء.. تريد أن تنطلق إىل مساعدة األعمى بالدافع الفطري.

ا قومه وينهاهم عن إيذاء فانطلق حبيب النجار بالدافع الفطري ليدعو
الرسول ومدح اهللاّ الدوافع الفطرية. 

فأول مجاعة أسلموا من اجلن، ماذا قال اهللاّ فيهم ؟؟.      
وُه قال تعاىل:  نِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلامَّ َحَرضُ َن اْجلِ ْفَنا إَِلْيَك َنَفًرا مِّ َوإِْذ َرصَ

ا َسِمْعنَا كَِتاًبا  نِذِريَن * َقاُلوا َيا َقْوَمنَا إِنَّ َقاُلوا َأنِصُتوا َفَلامَّ ُقِيضَ َولَّْوا إَِىل َقْوِمِهم مُّ
ًقا ملَِّ  ْسَتِقيٍم * َيا ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ قِّ َوإَِىل َطِريٍق مُّ ا َبْنيَ َيَدْيِه َهيِْدي إَِىل اْحلَ

ْن َعَذاٍب َألِيٍم  ن ُذُنوبُِكْم َوُجيِْرُكم مِّ َقْوَمنَا َأِجيُبوا َداِعَي اهللاَِّ َوآِمُنوا بِِه َيْغِفْر َلُكم مِّ
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ْرِض َوَلْيَس َلُه ِمن ُدونِِه َأولَِياء * َوَمن الَّ ُجيِْب َداِعَي اهللاَِّ َفَلْيَس بُِمْعِجٍز ِيف اْألَ 

بٍِني   .)١(ُأْوَلئَِك ِيف َضَالٍل مُّ
فلام قَيض ولَّوا (جهد كامًال) ألن القرآن ال يصف جهدًا ناقصًا.

أول سامع للقرآن وأنت كم مرة رصت سامع القرآن ولكن وال مرة سمعته 
ا بالطريقة التي سمعوه هبا، أول سامع وكانوا هيودا قبل ذلك، قال تعاىل:  إِنَّ

قِّ َوإَِىل َطِريٍق  قًا ملَِّا َبْنيَ َيَدْيِه َهيِْدي إَِىل اْحلَ َسِمْعنَا كَِتابًا ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ
ْسَتِقيٍم  .)٢(مُّ

، ).٣(واليهود ال يؤمنوا بعيسى عليه السالم، وهو الرسول من بعد عيسى
ويف ذلك الوقت ما كان يتلوا أول سامع هلم من صاحب الرسالة حممد 

عليهم، بل يتلو تعبدًا وهم يسمعون، ما يشعر بوجودهم، لوال الوحي، قال 
ا َسِمْعنَا ُقْرآنًا َعَجبًا تعاىل:  نِّ َفَقاُلوا إِنَّ َن اْجلِ ُه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ ُقْل ُأوِحَي إَِيلَّ َأنَّ

)٥).(٤.(

)٣٢: ٢٩–١.
)٣٠–٢.
)٣
)١–٤.
)٥

ما:
.

:
:حيل:؟
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فلام سمعوا عرفوا أن القرآن حق وتأثروا وعرفوا أن هذا هو املنهاج األخري 

ْفنَا إَِلْيَك َنَفرًا َوإِْذ َرصَ {الذي برشت به الرسل وهو الطريق إىل اهللاّ وغريه ال يقبل
وُه َقاُلوا َأنِصُتوا  نِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلامَّ َحَرضُ َن اْجلِ هذا املفتاح.. املفتاح: }مِّ

استنصتوا  قلوهبم ونحن حتى اآلن نستنصت شحمة األذن. 
فاهلداية مفاتيح، الشمس طالعة ولكن ما يف شمس يف الغرفة، ال تقول أين 

فقط افتح نافذة، ال تبحث عن الشمس فقط افتح نافذة .. وهكذا ال الشمس
تبحث عن اهلداية، فقط افتح نافذة من القلب ألن القلب مغلق.

وُه َقاُلوا َأنِصُتوا { نِّ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلامَّ َحَرضُ َن اْجلِ ْفنَا إَِلْيَك َنَفرًا مِّ َوإِْذ َرصَ
ا قال: آمنوا، بل ُذكر أول دافع فطري بعد اإليامن وأول مطلب م}َفَلامَّ ُقِيضَ 

نِذِريَن {إيامين مطلب فطري  بالرسعة َمشوا }َفَلامَّ ُقِيضَ َولَّْوا إَِىل َقْوِمِهم مُّ

عنه :
؟( :فقال

(::، قال)
يا :)

(:؟
)"

".:
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بالدعوة ، قالوا يا قومنا يا قومنا، بالشفقة بالرمحة بالدفع الشفقة ليس دافع 

أعطاهم هدايات كيف وال النبي معرفة احلكم ما سألوا النبي عن احلكم 
طريقة الدعوة، فالدعوة فطرية وطريقتها فطرية، فالذي عنده فطرة سليمة ال 
حيتاج أن يسأل كيف أدعو؛ ما يف طبيب جيهل عىل املريض، يقول له: ملاذا 
تعرضت للمرض حتى صار فيك طاعون وملاذا أصابتك جلطة، ال يا حبيبي 

املريض وحياول بشق األنفس أن ينقذ األمر بسيط، جتد الطبيب بالفطرة ال يلوم 
نِذِريَن * َقاُلوا َيا املريض بالرسعة، قال تعاىل:  َفَلامَّ ُقِيضَ َولَّْوا إَِىل َقْوِمِهم مُّ

).١(َقْوَمنَا
من علمهم اللطف يا قومنا.. ألن الدافع الفطري ومن شدة الرمحة.( فال تنقل 

الرمحة إال بالرمحة).
طيني رمحه مثال ً، تريد أن تعطيني أحسن طبق كنافة.. (كل كنافة تريد أن تع

يا محار ما يصري وال يصح) .( فالرمحة تنتقل بالرمحة ) أما إذا عندك عصا وتريد 
أن ترضبني، نعم فالرضب هكذا افتح يدك.. أما أنت تريد أن تعطيني رمحة 

اهلداية.. فواسطة الرمحة الرمحة.      
قًا ملَِّا َبْنيَ قال تعاىل:  ا َسِمْعنَا كَِتابًا ُأنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ َقاُلوا َيا َقْوَمنَا إِنَّ

ْسَتِقيٍم * َيا َقْوَمنَا َأِجيُبوا َداِعَي اهللاَِّ َوآِمنُوا بِِه  قِّ َوإَِىل َطِريٍق مُّ َيَدْيِه َهيِْدي إَِىل اْحلَ
ن ُذُنوبُِكْم َوُجيِرْ  ْن َعَذاٍب َألِيٍم َيْغِفْر َلُكم مِّ . يا قومنا يا قومنا .. ونحن )٢(ُكم مِّ

)٣٠، ٢٩–١.
)٣١، ٢٣٠.
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نقرأ اآليات من أجل احلسنات يا قومنا هذه عرش حسنات .. مثل طبيب يقرأ 
كتاب الطب ال ليداوي املرىض بل حتى ينجح ويأخذ أعىل العالمات فقط ال 

عالج وال يشء. 
فيا أهيا ألحبة الدافع الفطري وبدونه تنجح نجاحًا ضعيفا يف الدعوة، قال 

وأكثر تشويه يف اإلنسان أن ).١(فِْطَرَة اهللاَِّ الَّتِي َفطََر النَّاَس َعَلْيَهاتعاىل: 
تتشوه فطرته لو الرأس أصبح يف األسفل، والرجلني يف األعىل كيف يكون 

األمر.
َجاء {الروح هلا فطرة، فلام رأى هذا الرجل هذا املشهد فاجلسم له فطرة و

ْن َأْقَىص  مكانه بعيد، أحيانا اجلولة قريبة منك وأنت تستبعدها، أقىص }َرُجٌل مِّ
َثًال {املدينة حتى بعض العلامء قالوا: أوالً قال اّهللا سبحانه وتعاىل  م مَّ ْب َهلُ َواْرضِ

َوَجاء ِمْن َأْقَىص {كانت قرية ثم متّدنت}ملُْْرَسُلوَن َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة إِْذ َجاءَها ا
فباللغة القرية تطلق عىل املدينة واملدينة تطلق عىل القرية لكن إذا }املَِْدينَِة 

اجتمعوا املدينة أكرب، فلام كان كُل أهلها مسطرة واحدة يعني ما يف عقل (ما 
رية، وملا ظهر فيها واحد ظهر الداعية ) وما ظهر املتحرض صاحب الفكر كانت ق

َثًال َأْصَحاَب اْلَقْرَيةِ {صاحب فكر صاحب مهة متّدنت  م مَّ ْب َهلُ َوَجاء {}َواْرضِ
متّدنت القرية التي ليست هلا مكانة عند الناس، حينام دخلها }ِمْن َأْقَىص املَِْدينَةِ 

)٣٠–١.
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ت إىل الدعاة وجتولوا فيها أكرمها اهللا وارتفعت مكانتها بسبب وجودهم فتحول

مدينة.
فاملدنية مدنية الفكر، احلضارة حضارة األخالق، ال تقول أين احلضارة 
العمرانية يف املدينة ؟؟ أين قصور عمر؟ بل أخالق عمر، أخالق أبو بكر، دعوة 
عمر، دعوة عثامن، نحن انتقلنا من حضارة الدين إىل حضارة الطني، لبناء البيت 

ك حضارة ذهنية حضارة أربعة وعرشين ساعة خمك يشتغل، وحتى يصري عند
فكرية، حضارة أخالقية وخترج أربعني يوم، يسأل أين الدليل عىل األربعني 
يوم؟ أما حضارة حجرية، فعقولنا تأثرت باحلضارة احلجرية ،أصبح اإلنسان 
يفرح بسبب احلجر النظيف فيقول بيت حجر نظيف!! وعند املوت أين احلجر 

نظيف فكر نظيف. النظيف ؟؟ لكن عند املوت مطلوب منك مخ
أبواب اجلنة الثامنية تفتح ليس بسبب نظافة سيارتك وال نظافة بيتك بل 

إنسان }طبتم {إنسان طيب وليس بيت طيب، }طبتم {بسبب طيب أخالقك 
طيب فكر طيب جهد طيب تفضل هذه اجلنة الطيبة، أطيب أهنار أطيب ذهب 

ونحن }اهم املالئكة طيبني الذين تتوف{أطيب حورية بسبب اإلنسان الطيب 
نبذل اجلهد عىل نظافة الثياب، اجلهد عىل نظافة البيوت، ومتى ومتى نأخذ هذا 

يسعى ... ، بل الدور ؟ رجل يسعى يف سبيل اهللا نسعى يف سبيل اهللا، ليس يرتدد 
ذهب . نجلوالت لكن إن وجدت مشكلة ؟؟ ال كلنا نذهب إىل ا
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هو يعلم أن هنالك مشاكل.. هذا اسمه فدائي أما هنا يوجد مشاكل أمامه و

ليس فدائي اإلتالف فدائي حتى يتلف هذا الفدائي وحتى ينقذ قومه. 
اليوم ال ، تعمل عملية فدائية حتى يتلف ويقتل الناس .. يعني أنه خرج عاملًا 

يف املشاكل ولكن خرج حتى ينقذ قومه .
ظمة يف هذا الرجل حتى ربنا اختاره لكن العنوان اآلن ما هي خصائص الع

نموذج ووضعه يف القرآن الكريم ؟؟ ما هي اجلوانب العظمة ؟؟ يقول أحد 
املشايخ جوانب العظمة مستنبطة من القرآن أول جانب: وهو يدعوهم إىل اهللا 

إِن بالشفقة والرمحة مل يعجبهم هذا فأشهروا السيوف لقتله فقال: قال تعاىل: 
ْمحَ  .ن بُِرضٍّ الَّ ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيئًا َوالَ ُينِقُذونِ ُيِرْدِن الرَّ

العظمة اخلفية: هي عظمة الرجال ليس العظمة بعظمة اللحم وال العظم ما 
خاف من السيف ونفى عن السيف. 

افرتض أنك متتلك السيف، اهللا الذي أراد لك الرض لكن السيف ليس له 
ال حييي وال يميت، فكلمة اإلماتة واإلحياء تتطلب عظمة.عالقة إنه صنم 

لكن السيف صنم ما معنى صنم ؟ ال يستطيع أن حييي وال يميت. 
واإلماتة شقيقة اإلحياء كام أن اإلحياء عظمة فإلماتة عظمة فاملحيي هو 

ْمحَن {واملميت هو فننفى عن احلديد وىل أّما أنت هذه العظمة األ}إِن ُيِرْدِن الرَّ
فتخاف من السيف وليس من ربِّ السيف.
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ل  فاهللا عز وجّل يقص علينا قصص العظامء حتى نجتهد ونقول كيف نحصِّ

هذه الصفات قبل املوت. 
﴾ كيف  ْمحَن بُِرضٍّ العظمة الثانية: أن الرض أصابه ونسبه للرمحن ﴿ إِن ُيِرْدِن الرَّ

ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَىل ل تعاىل: رمحن وتنسب إله الرض؟ فرس وتدبر، قا َأَفَال َيَتَدبَّ
ا ).١(ُقُلوٍب َأْقَفاُهلَ

فلو أراد أحد أن يقتلك وقطع رقبتك بالسيف هذا رض حيول بينك وبني 
الدنيا وبينك وبني أوالدك، فكيف تنسب هذا الرض إىل الرمحن ؟؟.

نحن قلنا أن هناك بعض الناس يعمل عالقة مع الرمحن، يا رمحن يا رمحن 
حتى يأخذ الصحة، وآخر عالقة مع الرمحن حتى يأخذ القرش، لكن ما يف عالقة 
مع الرمحن حتى يأخذ الفردوس األعىل! فأعظم رمحة يف الدنيا أن اهللا يعطيك 

َك بالرفيق الشهادة والشهادة: هي رض عىل وجٍه خمصوص يتلفَك ويلحق
األعىل.

فام تأيت الشهادة بالنفع ارشب (بيبيس) حتى متوت شهيدًا أو كُّل (الكبسة) 
حتى متوت شهيدًا وليس هناك شهادة بسيف من حرير جيب أن يكون السيف 

ْمحَن {حاد حتى يطع الرقبة  .   }إِن ُيِرْدِن الرَّ
ُحسِن ظنِه َفُرِزَق الشهادة.لعىل اهللا يرزقني الشهادة !، فكان اهللا عند 

)٢٤–١.
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لكن لو جاءك املوت يف سبيل اهللا وخفت من احلديد (السيف) وقلت احلديد 

يقتلني ال متوت شهيدًا للحق تكون عملت السيف ربًا شهدت بربوبية السيف. 
فمعنى الشهيد: أن تعيش وتدعو إىل احلق ومتوت وأنت تشهد من هو احلق.

نََّة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن {هذه أكرب رمحة إِن ُيِرْدِن {و}ِقيَل اْدُخِل اْجلَ
ْمحَن  نََّة {مبارشة ليس هنالك برزخ بحق الشهداء و}الرَّ َوالَ }ِقيَل اْدُخِل اْجلَ

هذه )١(ُرونَ َتُقوُلوْا ملَِْن ُيْقَتُل ِيف َسبيِل اهللاِّ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلكِن الَّ َتْشعُ 
فضيلة القتل عن املوت، املوت يف سبيل اهللا يشء آخر لكن أعظم مراتب 
الشهادة القتل يف سبيل اهللا، ممنوع أن تقول عنهم أهنم أموات، ألهنم أحياٌء عند 

نََّة {رهبم يرزقون  عظمة.}ِقيَل اْدُخِل اْجلَ
ْمحَن {هذه  َعلَِم كيف تكون العالقة مع الرمحن تؤدي إىل أعظم }إِن ُيِرْدِن الرَّ

رمحة وهي الشهادة يف سبيل اهللا . 
ونحن يا رمحن يا رمحن حتى نملئ اجليبة مال، قول يا رمحن حتى نملئ 
القلوب من ذخائر اإليامن وذخائر التوكل وذخائر اليقني كام رحم اُهللا قلوب 

ل مأل قلبُه ذخرية.األنبياء وكام رحم اُهللا قلب هذا الرج
ومن وجوه العظمة أي الصفات التي وضعها اهللا يف هذا الرجل حتى أصبح 

قال كالم نموذجًا يف القرآن أنه ملا سألوه هل أنت مثل هؤالء األنبياء تعبد اهللا؟.
).٢(َوَما ِيل الَ َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِين َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ عجيب: 

١٥٤–١.
٢٢–٢.
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اذهب إىل {وعبادته يف ذلك الزمان ليست عبادة صالة وصيام، فأعظم عبادة 

أركع عبادة، لكن ُأركِّع عبادة أعظم أركع، أي كيف أركِّع مالين }فرعون
الناس هللا، فهناك فرق كبري بني واحد يعبد مخس أمتار طريق وبني واحد يعبد 

شارع مخسني كيلومرت.
فمثال الذي يعبد اهللا بالصالة والصوم كمن عبَّد لسان صغري وعني صغرية 

ملاذا }َوَما ِيل {ولكن الداعية يعبَّد أالف األلسن ويعبَّد أالف األعني بل مالين، 
ال أشتغل بالدعوة ؟؟ ما الذي يمنعني من نصيحتكم ؟؟ معنى مايل باللغة 

من االشتغال بالدعوة يعني عندما العربية أي هناك أحوال ومشاكل متنعني 
يكون هناك أحوال ومشاكل خمالفة ال تستطيع أن خترج، أما عندما تكون 
األحوال موافقة والصحة موجودة تقول ومايل ال أشتغل بالدعوة لكن عندما 

تأيت األحوال ال تعرف أن تستخدم ومايل .
ب وشتم وبالل فالصحابة ثالثة عرش سنة يستعملوا ومايل مع األحوال رض

يقول: ومايل ال أشتغل بالدعوة ما هو املانع ؟؟ .
فمعنى مايل: انتفاء مجيع املوانع من التجمل هبذا اجلهد املبارك، انتفاء مجيع 
املوانع ووجود مجيع املقتضيات... هلذا األشياء املهمة والرضورية حلياتنا يف 

قتيض، ما يف مانع ويف مقتيض مثل الدنيا، ربنا ينفي مجيع املوانع وجيعل هلا امل
اهلواء، املقتيض: إذا مل أتنفس اهلواء سوف أموت ال يوجد مانع من التنفس وما 
يف حكومة تقول: ممنوع تتنفس اهلواء واهلواء موجود يف خزينة الدولة وتوزع 
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هواء واخلزينة ما فيها هواء.. فاهلواء ألنه رضوري للصحة فكل واحد يقول: 

س اهلواء ملاذا؟ ألنه ما يف مانع ويف مقتيض، انتفي املانع، ألن اهلواء ومايل ال أتنف
كثري ال يشرتى بثمن، نفي املانع ووجود املقتيض... إذا اليشء مهم جدًا رمحة اهللا 
بالبرش أن جيعله متوفر بكثرة وينتفي املانع، وما يف أهم من الدين ألنه بدون هواء 

عوة إىل احلق وإىل الدين متوت ألف متوت موته واحدة لكن بدون دين والد
ومتى استعملها مع وجود األحوال، تسعامئة }َوَما ِيل {مليون موته وما يف مانع 

ملاذا ال اشتغل بالدعوة؟؟  قال }َوَما ِيل {ومخسني سنة وسيدنا نوح يستعمل
ْ َتنَتِه َيا ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن املَْْرُج تعاىل:  .)١(وِمَني َقاُلوا َلئِن ملَّ

إن جهد الدعوة مثل اهلواء ما يف مانع يمنع منه هذه عظمته، فربنا أعطانا هذا 
اجلهد اسمه جهد اهلداية ونرش الدين فهذا ما يميز جهد الدعوة عن بقية 

الفرائض، لو محلت السيف يستطيع أحد أن يقول لك كف يدك، قال تعاىل: 

ْ َتَر إَِىل الَِّذيَن ِقي وْا َأْيِدَيُكمْ َأَمل ْم ُكفُّ لكن ما يف واحد يقول لك كف ).٢(َل َهلُ
ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر أخالقك، أريد أن أستعمل أخالقي من أجل نرش الدين، 

اِهلِنيَ  ال عفريت اجلن وال عفريت اإلنس )٣(بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَ
رش الدين، ابتسم بوجه العايص حتى يستطيع أن يمنعها، البسمة لوجه اهللا التي تن

)١١٦–١.
)٧٧–٢.
)١٩٩-٣.
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حيبك، ما يف أحد يقول لك ممنوع تبتسم! يا أخي واهللا بحبك وأريد أن أبتسم 

بوجهك. 
الكرم أكرم الناس وما يف أحد يقول لك ممنوع تطعمني لكن ( كفوا أيديكم ) 
معقولة أما كفوا أخالقكم مستحيل، ملاذا ال أستعمل أخالقي يا قوم معكم؟ ال 
يستطيع احد أن يقول أن هناك مانع من موانع الدعوة مطلقًا، يكون يف مصيبة 

ْوهُ يف عقله، فام معنى قوله تعاىل:  بَِثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوْا فِيِه َوَرشَ
اِهِدينَ  ).١(ِمَن الزَّ

ق ال يمنع يوسف عليه السالم من  يعني أن النبي يوسف كان رقيق، أي أن الرِّ
أن يكون أعظم داعية يف أيامه. 

ْجِن بِْضَع ِسنِنيَ وما معنى قوله تعاىل:  ؟؟ أي أن السجن ال ).٢(َفَلبَِث ِيف السِّ
يكون مانع ليس حتى تصبح داعية متوسط بل حتى تكون أحسن داعية، هلذا جربيل 
وهو ينزل عىل يوسف يف السجن لو قال له: أن اهللا يكلفك أن حتمل السيف وتقاتل 
رت عيل السجن وترشع  أهل مرص لكان رشع اهللا والقدر متخاصمني ( يا رب قدَّ

بة ( فقدر اهللا ورشع اهللا ال يتخاصامن ).عيل رشيعة فوق طاقتي) مصي
ًا َوَنِذيرًا َوَداِعيًا إَِىل اهللاَِّ بِإِْذنِِه قال تعاىل:  ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمَبرشِّ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ َيا َأهيُّ
نِريًا  اجًا مُّ صفة مثل صفة الشمس ما يف مانع ولو ثلث مانع من أن نقول )٣(َوِرسَ

)٢٠–١.
)٤٢–٢.
)٤٦، ٤٥–٣.
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ع الشمس تطلع علينا ، تطلع رغم أنفك، هذه صفات ال أحد يستطيع أن يمنع ممنو

منها. 
ما معنى أن: أيوب ( عليه السالم ) لبث سبعة عرش سنة وهو مريض ال 
يستطيع أن يتحرك وأنت مريض تستطيع أن ترتقى باجلهد فتصبح أعظم داعية 

وأنت مريض انصح الناس ألن جهد أيوب عليه السالم أعظم داعية يف أيامه 
، ومن عظمة استعامل ومايل لصاحب يس أنه استعملها }َوَما ِيل {وتكلم معهم

مع وجود املشاكل ومع وجود أسباب املوت وكل ما تأيت أسباب املوت املقتيض 
يكون أقوى حتى متوت شهيدًا. 

من املوانع تنتفي وكلام اشتد اخلطر يقوى املقتيض، ألن الدعوة للنجاة 
.)١(َوَكَذلَِك ُننِجي املُْْؤِمنِنيَ األخطار، قال تعاىل: 

أما خطر وما يف دعوة فكيف تريد النجاة، مثل موج وما يف سباحة فكيف 
ابح، وكلام اشتدت األحوال  بدك تنجوا، فكلام اشتد املوج اشتدت حركة السَّ

ْعَمُل اشتدت حركة الداعية، قال تعاىل:  ْينَاُه ِمَن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنت تَّ َوَنجَّ
ُْم َكاُنوا َقْوَم َسْوٍء َفاِسِقَني  َبائَِث إِهنَّ ْينَاُه َوَأْهَلُه ِمَن ، وقال تعاىل: )٢(اْخلَ َوَنجَّ

َتُه ُهْم اْلَباِقَني * َوَتَرْكنَا َعَلْيِه ِيف  يَّ اْآلِخِريَن * َسَالٌم اْلَكْرِب اْلَعظِيِم * َوَجَعْلنَا ُذرِّ
ا َكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسنِنيَ  ).٣(َعَىل ُنوٍح ِيف اْلَعاملََِني * إِنَّ

)٨٨–١.
)٧٤–٢.
)٧٩: ٧٦–٣.
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ومايل عظمة، والعظمة األخرى صفات الداعية كيف نحّصلها ؟؟ ومن 
الصفات األخرى ( سالح الداعية استعامل اللطائف، سالح املقاتل استعامل 

ئف ملّا ترى لطائف، لكن إنسان ينتقدك يسّبك الكتائف ) ما أسهل اللطا
ويشتمك وحياول قتلك !! فحاولوا قتلُه وما نطق فمُه بام خيالف املنهاج، ما هو 

منهاج الدعوة؟؟. 
اللطيفة (يا قومي، يا قومي) ُقتل وارتكبت اجلريمة بحقه وأصبحوا جمرمون 

نََّة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي بحّقه دخل اجلنّة بلطيفته، قال تعاىل:  ِقيَل اْدُخِل اْجلَ
.ما قال يا ليت املجرمني يعلمون!! بل قال: يا ليت قومي )١(َيْعَلُمونَ 

يعلمون ( أدب مستمر مع من ال يستحق األدب ) ( ولطائف مع من ال يستحق 
الطائف ).

ىل مستواه، مثل فرعون ال يستحق الطائف لكن موسى عليه السالم يتكلم ع
فاللطائف تكون عىل مستوى دعوتك ال تنظر إىل مستوى فرعون، قال تعاىل: 

ُر َأْو َخيَْشى ُه َيَتَذكَّ .)٢(َفُقوَال َلُه َقْوالً لَّيِّنًا لََّعلَّ
فإذا تنازل الداعية إىل مستوى املدعو يكون هو الذي أثر، هو الذي شد انتباه 

عن اللطائف يكون هو الذي شدك لصفاته ومعنى الناس لصفاته، فإذا تنازلت
الداعية أنا الذي أشدك لصفايت. 

)٢٦–١.
)٤٤–٢.
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فمعنى األب حياول أن ينقل الطفل من الطفولة إىل األبوة، لكن لو الطفل 
ل أبوه صغر أبوه وطول النهار يلعب مع الطفل أصبح الطفل هو املعلم مثلنا  طفَّ

طفال، وال نحاول أن نرفع مستوى نحن األطفال يعلمونا، فننزل إىل مستوى األ
الطفل إلينا، تعال يا طفل إىل حلقة التعليم بل نرتك حلقة التعليم لنالعب 

األطفال، فالطفل أصبح أستاذك.
نََّة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُمونَ قال تعاىل:  .ِقيَل اْدُخِل اْجلَ

اآلن ربنا يريد أن يرينا كل جهٍد مؤثر يف الدنيا واآلخرة... فهذا الرجل 
أصبح من القمم... وال واحد آمن .. الدعوة تأثر يف الذي عنده قابلية لإلصالح 
رت.. فطريقة الدعوة هكذا  أصلحت، والذي ما عنده قابلية لإلصالح دمَّ

تفع لكن إذا وقفت متشيط األرض، تنظيف األرض فرقان، حب أهل الدعوة تر
َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروْا يف طريق الدعوة ربنا يعطيك مهلة ما، ثم يدمر،قال تعاىل: 

تِنَا ْن َأْرِضنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِيف ِملَّ ).١(لُِرُسلِِهْم َلنُْخِرَجنَّـُكم مِّ
َفَأْوَحى بعد أن يتامدى الباطل ويصل إىل القمة، فاهللا هيلك أهله، قال تعاىل: 

ْم َلنُْهلَِكنَّ الظَّاملِِنيَ  ُ .)٢(إَِلْيِهْم َرهبُّ
فبعد وفاتِه اهللا جل جالله انترص له، هلذا قالوا الكافر عقوبته احلقيقية يف 
اآلخرة ولو مل يدعا ال تعجل له العقوبة يف الدنيا، ولكن العقوبة التي حتل بمن 

مة للداعية، هذه نرصة للداعية أما العقاب يصد عن سبيل اهللا يف الدنيا هذه كرا

)١٣–١.
)٣٠–٢.
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َوَما َأنَزْلنَا َعَىل َقْوِمِه يف اآلخرة.. فينرص اهللا الداعية ولو بعد موته، قال تعاىل: 
َامِء َوَما ُكنَّا ُمنِزلِنيَ  َن السَّ .النرصة جاءت بعد املوت.)١(ِمن َبْعِدِه ِمْن ُجنٍد مِّ

فاآلن ربنا يرينا كيف طريقة النرصة، فإلصالح القوم بعث اهللا ُرُسل 
وأخالق يا قومي، يا قومي لإلصالح بعث اهللا أنبياء ولطائف، وإلتالف القوم 

إِن َكاَنْت إِالَّ َصْيَحًة وإلهالكهم ال يرسل مالئكة وال رسل، قال تعاىل: 
).٢(َواِحَدًة َفإَِذا ُهْم َخاِمُدونَ 

فلو كان الغرض إتالف الكفار وإتالف الَفَسَقَة، ربنا يرسل جرثومة صغرية 
لإلتالف.... فجعل اهللا جرثومة صغرية ال تراها العني سببًا لإلتالف لكن ما يف 
واحد تنصلح أخالقه بسبب جرثومة! ما يف واحد ينصلح يقينه بسبب جرثومة! 

إِن َكاَنْت إِالَّ َصْيَحًة {المفأتلفهم اهللا بصيحة واحدة صاحها جربيل عليه الس
كم اآلن نسبة الكفار املوتى مئة باملئة، لكن لو أخذت }َواِحَدًة َفإَِذا ُهْم َخاِمُدون

أحسن قنبلة وتلقيها عىل الكفار وتصبح فدائي كم تقتل أربع مخس كفار.
فجهد الدعوة اآلن ال يريد اإلتالف بل يريد اإلصالح، فأنت عليك اإلصالح 
كيف نصلح؟؟ ال تفكر يف اإلتالف، فمن وقف يف طريق اإلصالح يتلفه اهللا 

ُْم َيكِيُدوَن َكْيدًا * َوَأكِيُد َكْيداً جل جالله، قال تعاىل:  . ليس شغلك )٣(إِهنَّ

)٢٨–١.
)٢٩–٢.
)١٦–٣.
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غل بكيدهم وال بكيدي، أنت عليك يا حممد أنت خليك عىل جنب ال تشت
.َوَأكِيُد َكْيدًا الدعوة هم يكيدون وأنا أكيد 

َوإِن وكادوا له؟، فاهللا أرشدنا للعالج: كم املنافقون مكروا بالنبي 
ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا  وْا َوَتتَُّقوْا الَ َيُرضُّ ).١(َتْصِربُ

يقول كيف أنجو من كيد عبد اهللا بن أّيب وهو كل يوم وما كان الرسول 
ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً يكيد للنبي فوظيفتك منهاج اإلصالح، وبعدها الَ َيُرضُّ

ًة َعَىل اْلِعَباِد {خالق احلرسات يقول هذا أوانك فحرضي خالق }َيا َحْرسَ
املرض طهور احلرسات يرينا أين موضع احلرسة، ليس يا حرسة عىل املريض،

ليس موضع حرسة، أيوب مريض ال تتحرس عليه هو يتحرس عليك، املرض 
طهور.

لكن موضع احلرسة أن منهاج اهللا ينزل، وتعرض عنه وتستهزئ به قال تعاىل: 
ُسوٍل إِالَّ َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئون ن رَّ ًة َعَىل اْلِعَباِد َما َيْأتِيِهم مِّ ).٢(َيا َحْرسَ

فحرسات يلقاها من يستهزئ بدين اهللا.... حرسات يلقاها من ال يأخذ دين 
ية..... برنامج حياة برنامج جهد..... من مستعد  اهللا سبحانه وتعاىل باجلدِّ

للخروج ..... اهللا يوفقنا نحن وإياكم. 



)١٢٠–١.
٣٠–٢.
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بصرية يف آية النحل
َبـاِل ُبُيوتـًا َوِمـَن َوَأْوَحى َربَُّك إَِىل النَّْحِل : قال تعاىل ِِذي ِمـَن اْجلِ َأِن اختَّ

َّا َيْعِرُشوَن * ُثمَّ ُكِيل ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلكِي ُسُبَل َربِّـِك ُذُلـًال  َجِر َوِمم الشَّ
َْتلٌِف َأْلَواُنُه فِيِه ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ ِيف َذلَِك آلَيًة لِّقَ  اٌب خمُّ ُرُج ِمن ُبُطوِهنَا َرشَ ْوٍم َخيْ

ُرونَ  .)١(َيَتَفكَّ
دٍ َنْفُس َوالَِّذي:  "اهللارسولقالعمروبناهللاعبدعنو بَِيـِدهِ ُحمَمَّ

َتْكسـِرَفَلمْ َوَوَقَعْت َطيًِّباَوَوَضَعْت َطيًِّباَأَكَلْت النَّْحَلةِ َكَمَثلِ اْملُْؤِمنِ َمَثَل إِنَّ 
.)٣)(٢(ُتْفِسدومل

)٦٩، ٦٨–) ١.
)٢ (.
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ـد نظـام حرشة صغرية يف القرآن وهـي النحلـةَجمََّد نظام )(فربنا  ومل ُيَمجِّ
ـد نظامـه، ألنـه نظـام  أسود، األسد يسمى ملـك احليوانـات ال يوجـد آيـة ُمتَجِّ
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ـدها،  عدواين، نتقرب إىل اهللا بقتله لكن حرشة صغرية ربنا من فوق عرشـِه ُيَمجَّ
منافعُه وكم صفاته.فهَو ال ينظر إىل املخلوق صغري أم كبري بل ينظر كم

عـي ألوليائـِه، فحرشة صغرية ألهنا تقوم بنظام اجتامعي يشبه النظـام االجتام
ِونوا نظام اجتامعي وكونوا كيف يأيت الشفاء ُكنُْتْم َخْريَ ؟ ربنا يقول ألوليائه: كَّ

نَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َوَلْو آَمَن ُأّمٍة ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْ 
ْم ّمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن  . )١(َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكاَن َخْريًا ّهلُ

ويكون لكم أمري وعليكم بطاعة األمري، وتقاسموا األعامل الطيبة هـذا عليـه 
اخلدمة، و هذا عليه الزيارة، وهذا عليه اجلولة، وبتكامل هذه األعامل عىل شكل 
خمصوص وبنظام اجتامعي مع طاعة األمري ربنـا يعطينـا شـفاء يف القلـب وهـي 

(اهلداية)...ونظام النحل نفس النظام.
مدح اهللا نظامنا ألنه يشبِه نظام احلرشة، األصل نظامك مدح نظـام احلرشـة ما 

ألنه يشبِه نظامك... وما مدح أنبيائه وأوليائه، ألهنم تشبهوا باهلدهد، بـل مـدح 
نظام اهلدهد وهو يتشبه بنظام األنبياء واألولياء.

َا النَّْمُل قال تعايل:  . ) ٢(اْدُخُلوا َمَساكِنَُكمْ َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأهيُّ
فربنا ال يمدحك ألنك نصحت إخوانك كَام نصحت النملة األصل نظامك. 

ولكن ُجمدِّ نظام النملة وهي تنصح ألهنا تشبهت بنظامك.

)١١٠-١.
)١٨-٢.
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ـد  فلمحبتِه ألوليائِه ونظام أوليائِه حرشة تقرتب من هـذا النظـام، ربنـا يَمجَّ
َـا النَّْمـُل من فوِق عرشِه يف هذِه اآليةنظام عمل هذِه احلرشة َقاَلْت َنْمَلٌة َيـا َأهيُّ

مَا َجمَّد احلرشة بل َجمَّد نظام عامهلا، ما َجمَّد العامل بل َجمَّـد )١(اْدُخُلوا َمَساكِنَُكمْ 
العمل...ال تكتسب احلرشة حسنة وهي تعطيك العسل، وتتعـاون يف مـا بينهـا 

طاعة أمري وتأكل طيب ونظام مرتـب، هـذِه ال تكتسـب وعندها ملكة وعندها 
حسنت وال نقول َكثََّر اهللا خريها وال متدحها.

ل ، لكن عندما تقوم هبذا النظام االجتامعـي الـذي  َمدح العمل ومل مدح الُعامَّ
بسببه يعطيك ربنا الشفاء (اهلداية) لـك ولغـريك يمـدح العمـل والعـامل هـذِه 

فَعْن َأِيب ُهَرْيـَرَة َقـاَل َقـاَل ا جل جالله أكسبك الغبار، خصائص إلنسان أن ربن
َم َال َيلُِج النَّاَر َرُجٌل َبَكى ِمْن َخْشَيِة اهللاَِّ َحتَّى َيُعـوَد  َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َتِمُع ُغَباٌر ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوُدَخا ِع َوَال َجيْ ْ َبُن ِيف الرضَّ :"ُن َجَهنََّم اللَّ

٠) ٢(صحيح
لكن األرض تعطينا تفاح وما أكسبها حسنة، التفاحـة مـن يـدك تعطيهـا إىل 

أخوك أكسبك هذا العمل.
الشمس تعطيك النور وما أكسبها هذا النـور وال يشـكرها وال حيـق لـك أن 

!.  مستشكر الشمس، شكرًا لك يا ش

)١٨-١.
» عليهصلى» )٢(

 )٢٣١١.(
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! وال تستحق حسنة ل لكن ال تقول: شكرًا لك يا نحل والنحل تعطيك العس
خلها اجلنة. وال يوم القيامة ربنا يبعثها وَيدَّ

ٍء إِالَّ ُيَسبُِّح بَِحْمَدِه َوَلــكِن الَّ َتْفَقُهـوَن كم هذا اإلنسان عظيم  ن َيشْ َوإِن مِّ
لكن ما أكسب هذِه األشياء تسبيحاهتا يشء، غـري أن اهللا فطرهـا ) ١(َتْسبِيَحُهمْ 

عيل ذلك. 
؟. ىل اهللا أن جيعله من أحجار اجلنةهل عندما ُيسبح احلجر يكون له حق ع

لكن قل سبحان اهللا لك شجرة باجلنة.. فهذا الفضل من اهللا عىل اإلنسان، هو 
اك يف سبيلِه، فامليش من فضلِه وأك سبك إياه. الذي مشَّ

ال نستحق عىل اهللا لكسبنا بدليل أن اهللا خلق حيوانـات وسـخرها لنـا، هـذِه 
اإلبل، هذِه األنعام ُكلها لك، متيش من أجلـك، لـيس مخـس دقـائق بـل أربعـة 

؟، حيث تريد أنت.. لكن يش من أجلك.. وأين تنام األنعام وعرشين ساعة ومت
بينَـهُجِعـلاهللاِوجهِ ابتغاءَ يوًمااعتكَف ومن« لو تنام أنت ليلة حيث يريد اهللا: 

ليلة تنامها حيـث يريـد اهللا)،٢(»اخلافقنيِ بنيَ ماأبعَد ،خنادَق ثالُث النارِ وبنيَ 
؟.يف املكان الذي حيبه اهللا كم لك

)٤٤-١.
صلَّى٢(
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بل أنت الذي ختتـار.. ؟ ليس هي التي ختتار املكانلكن األنعام أين تنام دائام 
الطعـام ال أريـدُه... تأكل الطعام الذي تريده أنت وال تقـول هـذا؟ ماذا تأكل 
؟ حيث تريد، وحتمل األثقال حيث تريد، وال تستحق عليك إال فقط يأين متيش 

؟ حيـث تريـد ذبحهـا، ال األمر تذبحها ومتى متوت األنعـام أن تعلفها..وآخر 
تستحق عليك إال فقط أن تعلفها.

ويأمرنا بالتسبيح ويسخرنا للدين ال نستحق عليه أن فربنا لو أرَد أن يسخرنا 
خلنا اجلنة.. فقط يستحق عليه أن يطعمنا.. مثل هذه احليوانات ربنا يطعمهـا  يدَّ

ومقابل هذا كله فقط تأكل ثم متوت وال تعبث.
ربنا جل جاللُه جعل اإلنسان يكسب أعاملُه وهو الذي أعطانا هـذِه األعـامل 

االكتساب األعـامل الطيبـة ويل اهللا ولـه جنـة عرضـها ويصبح بعد ذلك بسبب
الساموات واألرض ومملؤة بمحبوباتِه.

) ١(َواْلَعاِدَيـاِت َضـْبحاً هلذا ربنا أشار هلذا الفضـل يف سـورة العاديـات: 

تعدو من أجلك هي ال تقاتل الكفار لكـن دخلـت املعركـة مـن أجلـك لـيس 

:--صلَّى=

:–::.ما

-:٣٤٩/ ٤:,- مجمـع  :
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العاديات اخليل الذي يستخدمها املسلم ال بل ويستخدمها الكافر، ويف احلـرب 
يركب عىل الفرس نحرها أمام نحرك تفديك، تفديك وليس هلا حق عليـك إال 

أن تطعمها؟. 
َواْلَعاِدَيـاِت من شدة العدو يكون ضبحًا وهو صـوت خيـرُج مـن أجوافهـا

تتغرب كـل يـوم مـن أجلـك )١(املُِْغَرياِت ُصْبًحا َضْبًحا * َفاملُْوِرَياِت َقْدًحا * فَ 
أهيا اإلنسان وأنت تتغرب مخس مرات من أجل اهللا تصـبح ويل تقـول تغربنـا مـن 

مـن شـدة الـركض تصـطدم حوافرهـا بالصـخر َفاملُْوِرَياِت َقْدًحاأجل اهللا 
فيخرج ما يشبه الرشر.

) َجمَّـَد اجللسـة للمتجالسـني يفَّ وجبـت حمبتـي اهللا يمجد العمل والعامـل، ( 
). املتحابني يفَّ واملتجالسني ( 

كيف هذا احليوان يتعرض للموت من أجلك ويعدو من أجلك وال يستحق 
عليك إال العلف .. وأنت، ربنا أنعم عليك متيش من أجله وتأخذ جنة، قول: 

ْوَالِينِّ فَعْن َأِيب سبحان اهللا ولك غرسة يف اجلنة، اجلس من أجلِه ،  ؛إِْدِريَس اْخلَ

اُق الثَّنَاَيا ، َوإَِذا النَّاُس َمَعُه،  ُه َقاَل : َدَخْلُت َمْسِجَد ِدَمْشَق، َفإَِذا َفًتى َشابٌّ َبرَّ َأنَّ
ٍء ، َأْسنَُدوا إَِلْيِه، َوَصَدُروا َعْن َقْولِِه، َفَسَأْلُت َعنُْه، َفِقيَل: َهَذا  إَِذا اْخَتَلُفوا ِيف َيشْ

ْرُت، َفَوَجْدُتُه َقْد َسَبَقنِي بِالتَّْهِجِري، َوَوَجْدُتُه مُ  َعاُذ ْبُن َجَبٍل، َفَلامَّ َكاَن اْلَغُد، َهجَّ
، َقاَل َفاْنَتَظْرُتُه َحتَّى َقَىض َصَالَتُه، ُثمَّ ِجْئُتُه ِمْن ِقَبِل َوْجِهِه َفَسلَّْمُت َعَلْيِه ،  ُيَصيلِّ

)٣: ١١.
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َألُِحبَُّك هللاَِِّ ، َفَقاَل: آهللاَِّ ؟ َفُقْلُت: آهللاَِّ ، َفَقاَل: آهللاَِّ ؟ َفُقْلُت: آهللاَِّ، ُثمَّ ُقْلُت: َواهللاَِّ إِينِّ 
 ، َفَقاَل: آهللاَِّ ؟ َفُقْلُت: آهللاَِّ ، َقاَل، َفَأَخَذ بِِجْبَوِة ِرَدائِي َفَجَبَذِين إَِلْيِه ، َوَقاَل : َأْبِرشْ

َوَجَبْت َحمَبَّتِي "َقاَل اهللاَُّ َتَباَرَك َوَتَعاَىل: "َيُقوُل : --َفإِينِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ 
لِْلُمَتَحابَِّني ِيفَّ َواملَُْتَجالِِسَني ِيفَّ َواملَُْتَزاِوِريَن ِيفَّ َواملَُْتَباِذلَِني 

١.(
مًا لنظام الدعاة إىل اهللا، كيف العسل يكـون ربنا ذكر نظام النحل ألنه شبيه متا

شفاء للبدن بطريقة نظام اجتامعي حتققُه هذه احلرشة، نفـس النظـام االجتامعـي 
للدعاة إىل اهللا الذي يسبب هلم اهلداية. 
َر بكلمة وحي  ِِذي ِمـَن هلذا نظام النحل ُصدِّ َوَأْوَحى َربَُّك إَِىل النَّْحِل َأِن اختَّ
َّا َيْعِرُشوَن  َجِر َوِمم َباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشَّ ليس نظـام هـوى، لكـن لـيس وحـي اْجلِ

قرآين، بل وحي فطري فبفطرهتا تقـوم هبـذا النظـام، إرشـاد إهلـام، لكـن نظـام 
ري، و أوحى إىل النمـل الفوىض ال تستخدم وحي، ال تقوم وأوحى ربك إىل احلم

وأوحى إىل الذباب، ألنه نظام هوى.. نظام الذباب نظـام هـوى ونظـام احلمـري 
نظام هوى لكن نظام النحل نظام هدى، هـدى فطـري ﴿وأوحـى ربـك

َكَذلَِك ُيوِحي إَِلْيـَك َوإَِىل الَّـِذيَن ِمـن َقْبلِـَك اهللاَُّ اْلَعِزيـُز ؟ نظامكوكيف 
كِيُم  فتشابه النظامان النظام الذي يسبب اهلداية ليس نظام هوى ،...).٢(اْحلَ

)١-
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وأنت يا مسلم نظامـك ،بل نظام هدى.. نظام النحل هدى ( وحي ) أي فطري
نظام هدى ( فطري ورشعي ).

َك قوله تعاىل: صدر هذا النظام بكلمة وأوحى متجيد هلذا النظام.. َوَأْوَحى َربُّ
َّا َيْعِرُشـون َجِر َوِمم َباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشَّ ِِذي ِمَن اْجلِ )١(َوَأْوَحى َربَُّك إَِىل النَّْحِل َأِن اختَّ

ثم كيل من كل الثمرات.. والثمرات تطلق عىل اليشء الطيب . 
والنظام االجتامعي عند الناس العمل الطيب والكالم الطيب واجلولة الطيبـة 

داية الطيبة .. أعامل طيبة.فتفتح اهل
لكن النحل األكل الطيب إلنتاج العسل الطيب الذي فيه شفاء للبدن.

نظام اجتامعي عند النحل عليهم ملكة وتتقاسم األعامل، بالدقة كل األعـامل 
التي عندنا عندهم.. 

هناك نحل للحراسة اململكة و نحل جيمع الرحيق من الزهور... حتـى معنـا 
كام وِجد يف الكتب وحقق منه...أن النحلة لو شذت عن نظامهـا وأكلـت يشء 
خبيث وأرادت أن تدخل اخللية لتعطي عسلها، عىل بـاب اخلليـة مـن يـدقق... 

أكلـت يشء تكون نحالت قوية عىل باب اخلليـة فـإذا عرفـت أن هـذه النحلـة
خبيث مبارشة ال تسمح هلل بدخول اخللية لتضع عسـلها ثـم ترضـهبا ومتزقهـا 

؟.تي النظام ومل تأكيل األكل الطيبوتعاقبها قتًال، ملاذا خن

)٦٨–١.
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فالذين كتبوا يف النحـل وجـدوا عجائـب بدقـة النظـام االجتامعـي.. نظـام 
ا تتكامـل وبعـدها اجتامعي، طاعة أمري، وأعامل طيبة، ونتقاسم األعامل، وكلهـ

خذ الشفاء الروحي تسببه لنفسك ولغريك.
؟ ألن النحل تنفـع النـاس أضـافها لنفسـه ثم كيل من كل الثمرات فاسلكي 

ال بل سبلنا كام أضاف ربنا )١(َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَاترشيفًا. 
ُسُبلك وأنت مايش يف الطريق لكن قال لك (هذه سبيل) ليس طريق إربد وأنت 

فاسـلكي ُسـُبَل والنحل نفس اليشءَلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَامايش بطريق عامن.. 
أضاف الُسُبل إليه ألن فيها منفعة للناس...َربك ذلًال 

ال تهد من أجل مرضة الناس و غيبة الناس و أكـل املـلكن ملا اإلنسان يتغري وجي
؟ تضاف إىل الشـياطني مثـل فـالن َسـلك ُسـُبل احلرام، فالُسبل إىل أين تضاف

وألن فيها منفعة للنـاس.. َتَعهـَد اهللا سـبحانه َفاسلكي ُسُبَل َربكالشياطني
وتعاىل من فوق عرشِه أن ُيَذًلل هذِه الُسُبل للحرشة الصغرية، فتـذهب وترجـع 

د أن ُيَذًلل هذِه الُسُبل ﴿ ﴾ فإذا حرشة صغرية ذلالً إىل اخللية دون أن تضل... َفَتهَّ
... َضـمن أن تسبب منفعة للناس ليس ألوليائه، للناس سواء كان ويل أم كـافر

يذلل هلا الُسُبل فكيف إذا أنـت خرجـت يف سـبيل اهللا مـن أجـل إحيـاء دينـه، 
ـ لـك السـبل ُه للذكرى، واهللاِ ال غري اهللا ُيَيِرسُ ـىفسنيِرسُ ـُه لِْلُيْرسَ ُ ) ٢(َفَسنَُيرسِّ

َسُيَيِرسُ لك اخلروج.

)٦٩–١.
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كيف ربنا يرس للصحابة الذين كانوا حفاة عـراة أن تصـل أقـدامهم للصـني 
؟ ألنُه ما نوينا بـدون طيـارات واألموال ومل ُيَيِرسُ لنا ملاذاونحن عندنا الطيارات 

ُيِسري هلم أن يفروا بالعامل، ونحن مع وجـود األمـوال ومـع وجـود الطيـارات مل 
نا الدعوة مقصد حياتنا.ُيُيرس لنا؟؟ ألنُه ما أرادنا وما جعل

.ذلالً فضمن اهللا من فوق عرشه أن يذلل هلذا احلرشة طريقها وسبلها
َْتلٌِف َأْلَواُنُه فِيِه ِشَفاء لِلنَّاسِ :يقول اهللا تعاىل اٌب خمُّ )١(ْخيُرُج ِمن ُبُطوِهنَا َرشَ

ـٍة هل رشط االنتفاع من العسل اإليامن ؟؟ ال...ما يتعلق بالبدن..  َوَما ِمـن َدآبَّ
ـــا ـــَىل اهللاِّ ِرْزُقَه ـــض )٢(ِيف األَْرِض إِالَّ َع ـــة حت ـــة جراحي ـــد عملي ال يوج

املؤمنني..مؤمن لك عملية جراحية خاصة!! كافر لك عملية أخـرى ال يوجـد 
ا يذهبوا إىل أمريكا حتى يعاجلوا أبداهنم أخوانا يف اخلليج من األغنياء إذا مرضو

... فالبدن ... َسلِّم لطبيب مؤمن أو الطبيب كافر رشط أن يكون فهامن... هذا 
الشفاء للناس (أي من العسل).. 

لكن الشفاء القرآين ال ينفع كل الناس،((تعلمنا اإليامن قبل تعلمنا القران فزدنـا 
ٌة لِّْلُمْؤِمنَِني َوالَ َيِزيُد الظَّـاملَِِني َإالَّ به إيامنًا))  ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْمحَ َوُننَزِّ

فبقدر اإليامن تنتفع من القرآن.. وبقدر اإليامن تنتفع مـن الـدين.. ) ٣(َخَسارًا 
فأول آيات قرآنية حققت الشفاء الروحـي.. مـا بـدء ربنـا يسـتخدمنا بالزكـاة 

)٦٩–١.
)٦–٢.
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ام واحلج والقتال إلصالح قلوبنا .. أوالً ربنـا أعطانـا نظـام اسـمه نظـام والصي
الدعوة كيف ُتكون نظام اجتامعي مع طاعـة أمـري و نجتهـد عـىل قلوبنـا وعـىل 

قلوب الناس حتى تأيت العافية يف القلب.
هلذا املرض البدين كل جزئية من البدن له مرض خاص هنـاك مـرض العـني 

غري مرض اجللد ومرض اجللـد غـري مـرض العظـام لكـن ومرض العني األُذن
املرض الروحي حمله حمل واحـد ال يوجـد مـرض روحـي يف العـني وال يوجـد 
مرض روحي يف اجللد بل حمله القلب فكل الطب الروحي عيون يف طب عظـام 

ـَرٌض يف طب أسنان.. لكن أين حمل املرض الروحي يف القلـوب  ِيف ُقُلـوِهبِم مَّ
فـأول آيـات التعلـق القـران نزلـت آيـات اجلهـد عـىل )١(اهللاُّ َمَرضاً َفَزاَدُهمُ 

القلوب ليست آيات الصوم والزكاة.. آيات اجلهد عـىل القلـوب مـا هـو نـوع 
الداء الذي يف القلب؟؟ ومتى القلب يمرض أو يموت؟؟ مـن شـدة التعلـق أو 

باألموال.قوة التعلق باملخلوق، يصبح مريض بسبب التعلق بالدنيا والتعلق 
فكل القران املكي جيتهد عىل القلوب وينقل عواطف القلوب من اململوك إىل 

ـ َفـَال وَ  ،هللا ما يف السموات وما يف األرض املالك...  إِن َيْمَسْسَك اهللاُّ بُِرضٍّ
، ينقلـك مـن أهـوال الـدنيا إىل أهـوال َكاِشَف َلـُه إِالَّ ُهـَو َوإِن ُيـِرْدَك بَِخـْري 

َيْوَم ُتَقلَّـُب ُوُجـوُهُهْم ِيف النَّـاِر َيُقوُلـوَن َيـا َلْيَتنَـا َأَطْعنَـا اهللاََّ َوَأَطْعنَـا اآلخرة.. 
ُسوَال  ويذكرك بنعيم اآلخرة.)٢(الرَّ

)١٠–١.
)٦٦–٢.



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

فهكذا كل اآليات يف مكة اجلهد عىل القلب.. ربنا ُيسمعك عن عظمتُه وكل 
ما أسمعت عن عظمتُه جاءت يدل عىل العافية  يف القلب.. أو ُيسمعك أحـوال 
اآلخرة وكلام تعلق القلب باآلخرة جـاءت العافيـة.. فهنـاك خـوف يـدل عـىل 

نيا وفقر الدنيا يـدل املرض وخوف آخر يدل عىل العافية!! اخلوف من أهوال الد
عىل املرض واخلوف من فقر اآلخرة يـدل عـىل العافيـة.. التعلـق بنسـاء الـدنيا 
مرض، والتعلق بنساء اجلنة عافية، علق قلبك باحلور العني.. التأثر باملخلوق مـرض 
والتأثر باخلالق عافية.. هلذا (قل قل) ليس فقط أفهم... تكلم حتى اهللا يعافيك أفهـم 

كل يوم تكلم مع عرشـين ثالثـني )١(ُقل ملَِِّن اْألَْرُض َوَمن فِيَهاَ وتكلمأن امللك هللا
ءواحد (قل، قل)  (قل، قل) ليس اسكت.  )٢(ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َيشْ

فعندما نخرج يف سبيل اهللا َنسمع عن فضائل األعامل، ونـتكلم بفضـائل األعـامل 
حتى خيرج داء فضائل األموال من القلب، فضـائل العـامرة، وقيمـة العـامرة، وقيمـة 
السيارة من القلب.. إذًا نقرأ يوميًا حلقة الفضائل ونسمعها حتى تأيت التعلق بفضائل 

ة وبعـدها يـأيت االسـتعداد لكـل التضـحيات وكـل األعامل.. يصبح يف قلبك عافيـ
األشغال اإليامنية.

ويف القلب نارًا باردة ليس خائف منها.. ) ٣(َتصَىل َناًرا َحاِمَيةً لكن قلب يسمع 
سبحان اهللا العظيم ويف قلبِه ليس عظمـة ربنـا بـل عظمـة األشـياء.. فصـعب عليـِه 

اخلروج صعب عليِه الذكر. 

)٨٤–١.
)٨٨–٢.
)٣–٣.
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فأول ترشـيع مـن نظـام الـدعوة وجهـد الـدعوة يتسـبب اإلصـالح قلبـك 
ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهـَو ِشـَفاء وإصالح قلوب اآلخرين.. هلذا هذه أية مكية  َوُننَزِّ

ٌة لِّْلُمْؤِمنَِني َوالَ َيِزيُد الظَّاملَِِني َإالَّ َخَساًرا فام نزل القرآن شـفاء يف مكـة ) ١(َوَرْمحَ
نُْهَام ِمَئَة َجْلَدةٍ ا يقول: وربن اِين َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ انَِيُة َوالزَّ لو اآليات )٢(الزَّ

كلها نزلت أوال يف مكة ( فجلدوا، فقطعوا ) فلو وجدت الزاين مـاذا سـيحدث 
لقلبك ؟؟ ولو قطعت السارق يصبح عندك حب للامل أكثر فأكثر ألنـه اعتـداء 
عىل أموالنا ليس اعتدى عىل دينا.. اعتدى عىل أموالنا أقطعـه.. فـام بـدأ الـدين 

دأ الدين بحمل السيف والقتـال بـل بـدأ بنظام احلدود وال بدأ بآيات احلج وال ب
ءٍ الدين بأن تسمع عن عظمة ربك )٣(َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َيشْ

َامَواِت َواْألَْرَض )٤(َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك  اسمع عـن ) ٥(إِنَّ اهللاََّ ُيْمِسُك السَّ
، واسمع عن أهوال أهل النار، واسمع عن عظمة ربك.. واسمع عن نعيم اجلنة

مع فضائل األعامل وسَّ
بنظام اجتامعي وقم بالليل أيضًا وتعلق بربنا حتى يعطيك هذه اهلداية.. وهكـذا 
وصف اهللا القرآن املكي بأنه حقق الشفاء للقلوب.. ما معنـى القـرآن املكـي؟؟ 

)٨٢–١.
)٢–٢.
)٨٣–٣.
)١–٤.
)٤١–٥.
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ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهوَ يعني نظام دعوة..  ٌة لِّْلُمْؤِمنِنيَ َوُننَزِّ فعافيـة )١(ِشَفاء َوَرْمحَ
البدن أهون عىل اهللا من أن ينزل قـرآن ألجلهـا، فجعـل حرشـة صـغرية تكـون 
سبب لعافية البدن لكن عافية الروح َسَبُبها نظـام ربـاين أنبيـاء و كتـب سـاموية 
ودعوة وجهد وتضحية... يف عافية البدن تتمتع كم سنة ثم متوت .. لكن الروح 
تستحق عىل اهللا جنة عرضها السموات واألرض وتستعد إىل أبد اآلباد...عافيـة 
البدن حاجتنا.. لكن عافية الـروح مقصـد حياتنـا... لـو عشـت كـل حياتـك 

ـابُِروَن َأْجـَرُهم بَِغـْريِ مريض ومت مريض ماذا ستخرس؟؟ بل ـَام ُيـَوىفَّ الصَّ إِنَّ
) .٢(ِحَساب

هينئه بالطهورية ( ال بأس طهور إن فلام الداء يصيب البدن أول ما الرسول 
شاء اهللا ) لكن ال يقول للذي يف قلبه نفاق طهور بل نار تفور. 

داء البدن ينفعك إذا َصربت عليه لكن داء الروح إذا َصربت عليه هيلكك. ما 
الفرق بني داء البدن وداء الروح؟. 

رشبوا العسـل لوحـدهم ويـذهبوا إىل الطبيـب، ونرتجـاهم حتـى ملاذا الناس ي
خيرجوا يف سبيل اهللا، حتى يتمتعوا بالعافية الروحية ملاذا ؟؟.

ألن ربنا جعل مع كل داء مؤرش( أمل ) يدل عليه، فمن فضل اهللا عىل اإلنسـان 
مل أن مع كل مرض أمل..  يقول األطباء املرض نعمة من اهللا.. ليس املـرض يف األ

وإنام األمل مؤرش عىل املرض ... لكن مع املرض الروحي متعة... ينظر إىل النساء 

)٨٢–) ١.
)١٠–٢.
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ويشك باهللا، ويستهزئ باهللا، ويأكل ويرشب ويتمتع، وال يشـعر مـع الكفـر أمل 
ِيف ُقُلـوِهبِم بدين، وال مع النفاق أمل بـدين، وال مـع التعلـق بالنسـاء أمل بـدين.. 

َرٌض َفَزاَدُهُم اهللاُّ مَ  ـْم الَ مَّ م َعَذاٌب َألِيٌم بَِام َكاُنوا َيْكـِذُبوَن * َوإَِذا ِقيـَل َهلُ َرضًا َوَهلُ
ُْم ُهُم املُْْفِسُدوَن َوَلــكِن الَّ  َام َنْحُن ُمْصلُِحوَن * َأال إِهنَّ ُتْفِسُدوْا ِيف األَْرِض َقاُلوْا إِنَّ

)١(َيْشُعُروَن 

لكن وجع السن جيعلـك تقـول أيـن }َيْشُعُرونَ َوَلـكِن الَّ {هذه مصيبتنا..
الطيب... هلذا لو ربنـا وضـع القرحـة يف املعـدة ومـا يف أمل... ودقـات القلـب 
اختلفت وما يف أمل... متوت وأنت تضـحك فمـن فضـل اهللا عـىل النـاس حتـى 
يصلح معاشهم كلهم، يعيشوا هبذه الدنيا مرة ويمهلهم حتى يطيعـوه... جعـل 

َويدُل عليه .. ما معنى أمل؟؟ يعنـي داوي حالـك ، مع مرض الَبدن أمل ُيشري إليه
فيك املرض ، فيَك خلل... ولو صار مـرض مـن دون أمل لتوسـع هـذا املـرض 
فتدخل َقربك وأنت تضحك لكن مع مرض الروح والنفاق وحب الـدنيا تلـذذ 
بالدنيا وال تشعر بأمل...هلذا البد أن تنتبه لنفسك..هناك حرشة صغرية تشـبه إىل 

يف شكلها النحلـة وهـي الذبابـة... ذكـراهللا الذبابـة يف القـرآن وذكـر حد كبري 
النحل... فذكر اهللا نظام النحل ُممَجدًا هلذا النظـام ذكـر نظـام الـذباب حمقـرًا.. 

َب َمَثـٌل َفاْسـَتِمُعوا َلـُه إِنَّ الَّـِذيَن وهذه حرشة وهذه حرشة  َا النَّـاُس ُرضِ َيا َأهيُّ
ُلُقوا ُذَباباً َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللاَِّ أي لن خيلقوا شيئًا حقريًا مثل الذباب.)٢(َلن َخيْ

)١٢: ١٠–١.
)٧٣–٢.
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نظام الذباب عكس نظام النحل... النحل يسبب العافيـة والشـفاء والـذباب 
ْل ملاذا؟؟ ألن النحل يذهب إىل يشء الطيـب والـذباب  يسبب الداء مثل داء السِّ
يذهب إىل اخلبيث، لو وضعنا أمامه يشء طيب يشء خبيث أيـن يـذهب؟؟ إىل 

.... هلذا نظامُه نظام هـوى مـا قـال اخلبيث إىل الغائط إىل الوسخ َفَيتقَّذر وُيقذرَّ
ـق  ربنا أوحى..ال يوجد ملكة للذباب، وال يوجد خاليـا للـذباب.. ذبابـة ُترشِّ

ب عىل هواها.    وذبابة ُتغرِّ
نظام هوى فنظام اهلوى ال يقود إىل يشء الطيب َفيَتخبث وُخيَبث ونظام اهلوى 

وَيسـمع النميمـة عند اإلنسان مثـل نظـام الـذباب.. يسـمع الغيبـة وُيَسـمعها 
وُيَسمعها، يتخبث وُخيبث.. لكن نظام النحل يأكل طيـب ويعطـي طيـب هلـذا 
عندنا خيار بني النظامني نظام هوى يشبه نظام النحل ونظام هـوى يشـبه نظـام 
الذباب ما الفرق بني تعامل الناس مع احلرشتني؟؟ الناس يتعاملوا مـع الـذباب 

ويبعـدوه عـنهم، وهكـذا الـذي (كش، كش، كش) ألنه مرض فالناس َيكشوه 
يشتغل بنظام اهلوى زوجته ال حترتم أبـوه ال حيرتمـُه ال تسـتطيع أن تعـيش معـه 

مخس دقائق ألنه يرضك.    
اهللا جعل يف هذه احلرشة الصـغرية (النحلـة) صـفتني وهـم وضـعهام يف هـذا 
الداعية الذي يعيش نظـام اجتامعـي ويـدعو اهللا أن يعطيـه بسـبب هـذا النظـام 

اهلداية.
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ما مها الصفتان؟
األوىل: مهابة: فالنحل إن كانت صغرية تستطيع أن تدافع عن نفسها وتلدغ من 
يؤذهيا لذالك تورث عند الناس مهابة، فال يستطيع األطفال الصـغار أن يلعبـوا 

بالنحل ألهنا تلدغ وتدافع عن نفسها (مهابة). 
خيـاف مـن الـذباب وهيـرب لكن ال يوجد أحد َهياب الذباب، ومـا يف طفـل 

ويقول ذباب، ذباب بل مبارشة يقول بيدِه هكذا ويرضب الـذباب حتـى يكشـُه 
ويبعدُه عنُه.. لكن النملة.. ومع املهابة حمبة.. عىل الـرغم مـن أهنـا تـدافع عـن 
نفسها وليس من السهل أن تقرب يدك إال أن الناس حيبوهنا ألهنا ختـرج العسـل 

(مهابة واملحبة).   
كذالك جعل اهللا يف قلوب أوليائـِه والـدعاة لدينـِه مهابـة وحمبـة.. مـا كـان عنـد 
الصحابة قبل اإلشغال بنظام الدعوة وهم يف اجلاهليـة ال مهابـة وال حمبـة.. ال الـروم 

، َأّن َرُسـوَل َجابُِر ْبُن َعْبـِد اهللاَِّ.عنهتاهبم وال الفرس هتاهبم لكن بعد نظام الدعوة
َم َقال ْعـِب :"اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ـُت بِالرُّ ُأْعطِيُت َمخًْسا َملْ ُيْعَطُهنَّ َأَحـٌد : ُنِرصْ

.)١(متفق عليه واللفظ للبخاري"..........َة َشْهٍر ، َمِسريَ 

مهابة وحمبة... فعندما خترج يف سبيل اهللا ربنا يعطيك هيبة وأنت خارج لك 
هيبة... وحمبة... حتى الكفار ينظروا إىل اجلامعة عندما  ختـرج يف بالدهـم بعـني 

)١(--

٤٢٧
٥٢١.
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اإلعجاب ويتساءلوا من هذه اجلامعة؟؟ من هؤالء املالئكة التي متيش عىل وجـه 
األرض؟؟ فعندما خترج هبذا النظام ونجتهد ربنا يعطيـك مجـال صـورة ومجـال 
سرية ومجال الرسيرة.. فجامل الصورة تتمثل بلباس الثياب البـيض والعامئـم.. 

ل الرسـيرة تتمثـل هبـم ومجال سرية تتمثل باجلوالت والتعليم والزيارات ومجـا
الدين وفكر الدين والرمحة. 

وإذا جلسنا يف بيوتنا ال نتحصل عىل مجال الصورة وال سرية وال رسيرة كيـف 
قاعد يف البيت ؟؟ تلـبس البجامـة أو املالبـس الداخليـة والسـرية تقـول أكلنـا 

ورشبنا وتتحدث عن الدنيا، والرسيرة هم الدنيا ال مهابة وال حمبة. 
فنظام النحل يورث املهابة واملحبة، لكن النظام اهلوى عند الـذباب ال يـورث 
مهابة وال حمبة.. فال يوجد أحد يفتخر أن ِعندُه خلية ذباب بل يفتخـر أن ِعنـدُه 
خلية نحل.. فدول وجمتمعات حتفل بخاليا النحل وتربيها.. عندي خلية نحل. 

ر لسـمع الغيبـة م اهلوى َيتقّذر َ هكذا أمامنا مثل الدينء مثل الذباب نظا وُيقـذَّ
عها .. إفساد احلياة الروحية كام أن الذباب يفسد البدنيـة، أو نظـام النحـل ونسمَّ

نسمع الكالم الطيب ونُس َمعُ ُِه نعيش نظام اجتامعـي، وطاعـة أمـري، ومشـورة، 
وتقاسم أعامل وهذه األعامل تتكامل وتنتج الشفاء الروحي وهو اهلداية ربنا من 

وق َعرشِه ما نزل آية ملدح نظام أي حيوان إال نظام هذه احلرشة الصـغرية ألنـُه ف
َباِل ُبُيوتـايشبه نظامك متامًا،  ِِذي ِمَن اْجلِ )،١(َوَأْوَحى َربَُّك إَِىل النَّْحِل َأِن اختَّ

)٦٨–١.
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كِيمُ َكَذلَِك ُيوِحي إَِلْيَك َوإَِىل الَِّذيَن ِمن َقْبلَِك اهللاَُّ اْلَعِزيُز  .. نظـام هـدى ).١(اْحلَ
وليس نظام هوى.           

كل احليوانات تعيش نظام هوى لكن أشنع هوى، ليس هوى الذباب، ما هو 
هوى الذباب؟؟ لدغة بسيطة تسبب سل ال يدخلك جهنم.

أفسد هوى ال هوى احلامر وال هوى الذباب بل هوى اإلنسان!!. 
وأعظم هدى ليس هدى النحل بل هدى اإلنسان، فاإلنسـان لـو اتبـع نظـام 

اهلدى يصبح خري الربية،.. ولو اتبع نظام اهلوى يصبح رش الربية. 
أما هوى الكلب تتقاتل معركة تنـتج جـرح كلـب.. لكـن هـوى اإلنسـان، 

يـة يعنـي يصنع قنابل نووية لتدمري بني جنسِه ويفتخر ويقول: عندنا قنبلـة نوو
تدمر فيها نصف العامل.

فأشنع هوى وأفسد هوى... هوى اإلنسان.. ال يسـتطيع احليـوان أن يعـيش 
بنوعني من احليوانية... إذا كان محار فقط يعـيش بصـفة احلـامر، ال يسـتطيع أن 
يكتسب صفة الثعلب ولو عاش احلامر مليـون سـنة يبقـى صـفته محـار فقـط.. 

سب صفات حيوان آخر يبقى فقط بحيوانيته ثعلـب والثعلب ال يستطيع أن يكت
ال يستطيع أن يكون مرة ثعلب ومرة ِقرد. 

إال اإلنسان هواه يمكنه من اكتساب حيوانية كل احليوانـات جتعلـه يتثعلـب 
ـأر مثـل الفـأر  ويستخدم احليلة واملكر ويتقـرد يصـبح لعـاب مثـل القـرد.. يتفَّ

)٣–١.
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سـب صـفات كـل احليوانـات.. فـإذا ويتخنزر يكون ديوث مثل اخلنزير.. يكت
ُقـْل َمـا {عشنا اهلوى مصيبة، ونخرس يوم القيامة، فال يبايل بنا ربنا بنظام اهلوى

ْبُتْم َفَسْوَف َيُكوُن لَِزاًما الدعاء لوال).١(َيْعَبُأ بُِكْم َريبِّ َلْوَال ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ
واهلدى.. فيصبح هذا اإلنسان بسب هواه أهون من عود احلطب عليك، كيـف 

َطَمـةِ النار عود احلطب؟؟ أنبذه يف  بسـب نظـام اهلـوى.. ) ٢(َلُينَبَذنَّ ِيف اْحلُ
سـان عـىل ربـه لكن بسب نظام اهلوى تتلقـاه املالئمـة أوليـاء اهللا.. فيهـون اإلن

من الكلب عىل صاحبه، أهون من حبة الرتاب ..أهونويصبح أهون من اجلمل
يف يدك إذا اتبع نظام اهلوى هيـون.. لكـن إذا اتبـع نظـام اهلـدى يصـبح ينـافس 

؟ املالئكة باملرتبة...تصبح ويل اهللا.. وتدخل اجلنة إذا فلامذا نخرج يف سـبيل اهللا
لإلنتقال من نظام اهلوى إىل نظام اهلدى.

طاعة أمري.. األمري الذي هو الزوج مل تعـد الزوجـة يف البيوت ال يف أمري وال
ُتطِيعُه...ولو إبنك الصغري تقول له تعـال، مخـس مـرات تناديـه حتـى يأتيـك 
ويطيعك.. وهات قهوة وهات شاي هـذه حيـاة البيـوت.. وأربعـة وعرشـين 
ســاعة ونحــن خــارجني نعــيش يف نظــام اهلــدى منهــا هــذا اجللســة املباركــة 

ب إىل اخلدمة ومنهم من يتشـاور ومـنهم مـن يتجـول وبعدها...منهم من يذه
...فهذا النظام يسبب العافية... فأول ما جاء من الدين جـاءت عافيـة القلـب 
وبعدها جاء االستخدام فاسـتخداموا هـؤالء للقتـال، واسـتخدموا للصـوم، 

)٧٧–١.
)٤–٢.
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ا َكَتْبنَا َعَلْيِهْم َأِن اْقُتُلـوْا َأنُفَسـُكْم واستخدموا للحج  َأِو اْخُرُجـوْا ِمـن َوَلْو َأنَّ
نُْهمْ  ا َفَعُلوُه إِالَّ َقلِيٌل مِّ ).١(ِدَياِرُكم مَّ

ملا نزلت هذه اآلية، قـال الصـحابة: يـا رسـول اهللا لـو أن اهللا أمرنـا لفعلنـا، 
فبسبب عافية القلب جاء عندهم االستعداد الكامل للتضحية بأنفسهم و امتثال 

أمر اهللا.
فلام تأيت عافية البدن تسهل األشغال الدنيوية وملا تأيت عافية الروح وحتصـلت 
عىل اليقني وأصبح عندك عالقة مـع اهللا وحـب يف األعـامل الصـاحلة... تسـهل 
األشغال اإليامنية.... فننقل أهيا األحبة فشيئًا من نظام كـل واحـد يشـتغل عـىل 

ام االجتامعي.كيفه( هواه ) إىل نظام نعيش دائًام النظ
أعاملنا لَتَتكامل وليست أعامل انفرادية.. ال يوجد نحلة تعمل لوحـدها، بـل 

تتكامل مع بقية النحل.
َواْذُكْر : هلذا ربنا مدح الدعوة قبل ختم النبوة بالصورة االنفرادية، قال تعاىل

). ٢(ِيف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِّنُه َكاَن ِصّديقًا ّنبِّيًا 

َواْذُكْر ِيف اْلكَِتـاِب إِْسـَامِعيَل إِّنـُه َكـاَن َصـاِدَق اْلَوْعـِد َوَكـاَن وقال تعاىل:
).٣(َرُسوالً ّنبِّيًا 

.)١(َواْذُكْر ِيف اْلكَِتاِب ُموَسَى إِّنُه َكاَن ُخمْلِصًا َوَكاَن َرُسوالً ّنبِّياً وقال تعاىل:

)٦٦–١.
)٤١–٢.
)٥٤-٣
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o مجاعيةمدح اهللا الدعوة بصورة :
ُسوُل اهللاَِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ :قال تعاىل ٌد رَّ َمَّ ).٢(حمُّ

َسـنَِة :وقال تعاىل وا َوَيـْدَرُؤوَن بِاْحلَ َتْنيِ بِـَام َصـَربُ ـرَّ ُأْوَلئَِك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهم مَّ
َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقونَ  يَِّئَة َوِمم ).٣(السَّ

ا : وقال تعايل ـَّ ـَالَة َوَأنَفُقـوْا ِمم ِْم َوَأَقاُموْا الصَّ وْا اْبتَِغاء َوْجِه َرهبِّ َوالَِّذيَن َصَربُ
ارِ  ْم ُعْقَبى الدَّ يَِّئَة ُأْوَلئَِك َهلُ َسنَِة السَّ ) .٤(َرَزْقنَاُهْم ِرسا َوَعَالنَِيًة َوَيْدَرُؤوَن بِاْحلَ

َسنَةُ وقال تعاىل:  َوالَ الّسّيَئُة اْدَفـْع بِـاّلتِي ِهـَي َأْحَسـُن َفـإَِذا َوالَ َتْسَتِوي اْحلَ
.)٥(اّلِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأّنُه َوِيلّ َمحِيمٌ 

ـَِن اّلِذيَن َيْمُشوَن َعَىلَ األْرِض َهْونًا َوإَِذا َخـاَطَبُهُم وقال تعاىل: َوِعَباُد الّرْمحَ
اَجلاِهُلوَن َقاُلوْا َسَالمًا * َواّلِذيَن يِبِيُتوَن لَِرّهبِْم ُسّجدًا َوِقَيامًا * َواّلِذيَن َيُقوُلـوَن 

ا َكـاَن غَ  ْف َعنّا َعَذاَب َجَهـنَّم إِّن َعـَذاَهبَ َرامـًا * إِّهنَـا َسـآَءْت ُمْسـَتَقّرًا َرّبنَا اْرصِ
وْا َوَكـاَن َبـْنيَ َذلِـَك َقَوامـاً  ُفوْا َوَملْ َيْقُرتُ )،٦(َوُمَقامًا * َواّلِذيَن إَِذآ َأنَفُقوْا َملْ ُيْرسِ

). ٧(َوَتَعاَوُنوْا َعَىل اْلربِّ َوالتَّْقَوىوقال تعاىل: 

)٥١-)١.
)٢٩-٢.
)٥٤–٣.
)٢٢–٤.
)٣٤-٥.
)٦٧: ٦٦٣.
)٢-٧.
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فمستعدين إن شاء اهللا نجعل نظام اهلدى أربعة وعرشين سـاعة لـيس نظـام 
أربعني يوم، فالنحلة ال تعيش نظام اهلدى أربعني يـوم، وبعـدها تـأيت الفـوىض 
النحلية...لو عاشت النحلة مليون سنة ال تتعب من هذا النظـام مليـون سـنة ال 

يتعبوا من هذا النظام.
أربعني يوم ليس حتديد نظام اهلدى بل حتديد نظـام اخلـروج لكـن نرجـع إىل 
العمل املقامي ولنا أمري، ويف العمل املقامي نتقاسم األعامل.. ويف العمل املقامي 
نتشاور.. حتديد مدة أربعني يوم هذه مدة اخلروج.. لكن نعيش أبدًا حتـت هـذه 

املظلمة االجتامعية.
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التزکیۀجهد 
بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ْيِل َها * َواللَّ ْمِس َوُضَحاَها * َواْلَقَمِر إَِذا َتَالَها * َوالنََّهاِر إَِذا َجالَّ َوالشَّ
َامء َوَما َبنَاَهـا * َواْألَْرِض َوَمـا َطَحاَهـا * َوَنْفـٍس َوَمـا  إَِذا َيْغَشاَها * َوالسَّ

َمَها  اَها * َفَأْهلَ اَها * َوَقْد َخاَب َمـن َسوَّ ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها * َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ
اَها ).١(َدسَّ

الدنيا دار اجلهد: وهذا اجلهد نتيجة تزكية، ال بد من جهد ما يف أحد يسلم من 
نَساُن إِنََّك َكاِدٌح إَِىل َربَِّك َكْدحًا َفُمَالِقيهِ :اجلهد ا اْإلِ َ ).٢(َيا َأهيُّ

خلق اإلنسان يف دار اجلهد، وتعريف الدنيا دار اجلهد، ولد اإلنسان باجلهد ما 
ـكرات  يف إنسان ولد بالرسور والضحك ولد وهو يبكي باجلهـد ويمـوت بالسَّ
باجلهد.. آخر حياته َسَكرات وأوهلا طلقات األم وهي تلد باجلهد ووسط حياتـه 

جهد وجماهدة.
فنتيجة اجلهد ينقسم إىل قسمني: 

اَهاإذا كان اجلهد طيب(زاكي):- ).٣(َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ

اَهاوإذا كان اجلهد خبيث:- ).١(َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ

)١٠: ١١.
)٢٦.
)٣٩.
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هذه خالصة الدنيا.. وينتهي هذه الدار بالعذاب.
قبل املوت هناك جنسيات خمتلفة حوايل مائة ومخسني جنسـية أردين سـوري، 
لكن بعد املوت ال يوجد إال جنسيتني للبرشـ خبيـث وطيـب.. إنسـان خبيـث 

بِيَث ِمَن الطَّيِِّب وإنسان طيب ر ، ـالم التعليـل... يـوم املحشـ.)٢(لَيِميَز اْخلَ
بِيَث ِمَن الطَّيِِّب لَيِميَز {ر؟؟ والنرش؟...ـملاذا املحش َوَجيَْعـَل من البرش}اْخلَ

بِيَث َبْعَضُه َعَىلَ َبْعضٍ  ُكَمُه َمجِيعاً اْخلَ فيجعله مزبلة برشـية يف جهـنم.. ).٣(َفَريْ
اليوم ما يف مزابل من البرش، اليوم املزابل من األشياء اخلبيثـة.. الطعـام اخلبيـث 

بِيَث اخلبيثوالرشاب َعَل اْخلَ ُكَمُه َمجِيعًا َفَيْجَعَلُه ِيف َوَجيْ َبْعَضُه َعَىلَ َبْعٍض َفَريْ
ونَ  اِرسُ .أين هذه املزبلة ؟ يف جهنم.)٤(َجَهنََّم ُأْوَلـئَِك ُهُم اْخلَ

أبواب اجلنة الثامنية تفتح يـا أهيـا املسـلم.. يـا أردين.. يـا صـغري.. يـا معلـم 
ـْم مدرسة.. يا طبيب.. أي إنسان، بسب مؤهل واحد ُ َقـْوا َرهبَّ َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ

ـْم َخَزَنُتَهـا َسـَالٌم  ـا َوَقـاَل َهلُ نَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُؤوَها َوُفتَِحْت َأْبَواُهبَ إَِىل اْجلَ
إنسان طيب تفضل إىل اجلنـة... أبـواب ).٥(َعَلْيُكْم طِْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخالِِدينَ 

اجلنة الثامنية ما بني مرصعي الباب كام بني املرشق واملغـرب... ولـو اسـتعملت 

)١١٠.
)٢٣٧.
)٣٣٧.
)٤٣٧.
)٥٧٣.
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كل القوة العضلية واحلديدية ال تستطيع أن تفتح واحد سانت مرت مـن البـاب. 
إنسان طبيب تفضل تفتح لـك أبـواب اجلنـة الثامنيـة... وأقـل }طِْبُتمْ {لكن 

دنيا حتتاج إىل مؤهل كبري من شهادات وخـربات حتـى تأكـل لقمـة وظيفة يف ال
اخلبز... لكن أبـواب اجلنـة الثامنيـة، جنـة عرضـها السـاموات واألرض ممتلئـة 

}طِْبـُتْم {بمحبوبتك ذهب فضة حور، ثامر، أهنار تفتح بسـب كلمـة واحـدة
كان عندك فكر طيب، جهد طيب، مشاعر طيبة، خوف طيـب، توكـل طبيـب، 

طِْبـُتْم َفاْدُخُلوَهـا {ذكر طيب حمبة طيبة، جلسـة طيبـة، نومـة طيبـةيبةصالة ط
. }َخالِِدينَ 

ما هو املقياس حتى أكون طيب؟؟... كيف سـأكون }طِْبُتمْ {فخالصة اجلهد
اَها؟؟طيب اَها *َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ ).١(َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ

مثـال:عىل قـوم مـا اشـتغلوا بجهـد التزكيـة هذا مقياس لكن ربنا رضب لنا 
وأعطاهم جهد التزكية.. فاملقياس ربنا يعطيك أمر ( أي أمر) ويقول لك أمتثله 

فبامتثال أمر اهللا من الرأس إىل األساس يصـبح اإلنسـان طيـب.. ،(اشتغل فيه)
وبمعصية أمر اهللا من الرأس إىل األساس يصبح إنسان خبيث.. ولو كان وجهه مثـل 

.وكل الناس يقولوا عنه بطل يكون خبيثالقمر 

َبْت َثُمـوُد بَِطْغَواَهـا * إِِذ انَبَعـَث :ربنا يرضب لنا مثال عىل التزكية َكـذَّ
).١(َأْشَقاَها

)١٠، ١٩.
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ما هو األمر الذي كلفهم أن يمتثلوه حتى ينجحـوا بجهـد التزكيـة ؟؟ لـيس 
عليهم ! أعطاهم ناقـة وكلفهـم إقامة الصلة ! وال اخلروج إىل الناس واالجتهاد

ـْم َرُسـوُل ) أي احرتموا احليوانأن حيرتموها وال يمسوها بسوء(  َفَقـاَل َهلُ
).٢(اهللاَِّ َناَقَة اهللاَِّ َوُسْقَياَها

فيه هذا األمـر احرتمـوا أمرهم أن حيرتموا احليوان.. ولو يف رشيعة حممد 
احليوان، ال تصبح إنسان طيب إال إذا احرتمت احليوان.

ألن اهللا أمره أن يسجد آلدم، كفله بـأمر أن يمتثلـه ؟ ا
ما قال له أسجد يل فعندنا قـال: ال ومل يمتثـل ) ٣(اْسُجُدوْا آلَدمَ حتى يتزكى

أمره أصبح أخبث خملوق يف العامل. 
اَها{فربنا أعطانا  ما أعطانا مثل أمر من األوامـر: مثـل }َقْد َخاَب َمن َدسَّ

الصالة وال يف الزكاة ألن كل الناس يعلموا أن الصالة جتعلـك ترتقـى عنـد اهللا 
وتصبح إنسان طيب لكـن املهـم أن تعـرف أن أي أمـر مـن أوامـر اهللا سـبحانه 

وتعاىل جيعلك إنسان طيب. 
هلذا يف القرآن يشء نعرف معناه حتى يطيبنا ويشء ال تعرف معناه، مثل ألف 
الم ميم، ال تعرف معناها، ولكن ربنا يقول لك قوهلـا وأنـت ال تعـرف معناهـا 

تطيبك وتنور قلبك و تتزكى عند اهللا.

)١٢، ١١١.
)٢١٣.
)٣٣٤.
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اَها{ألنه ي ما أعطانا مثل أمر من األوامـر الكبـرية التـ}َقْد َخاَب َمن َدسَّ
نعرف قيمتها مثل اجلهاد يف سبيل اهللا والـدعوة إىل اهللا هـذه األمثلـة معروفـة.. 

ْم َرُسوُل اهللاَِّ َناَقـَة اهللاَِّ َوُسـْقَياَهالكن أعطانا مثل آخر احرتمـوا ).١(َفَقاَل َهلُ
احليوان... لكن هذا األمر مجاعي يعني كل قوم صالح جيب عليهم أن جيتمعـوا 

مجاعي الحرتام احليوان.. ونحن عندنا أمر مجاعي من أول يوم و يتفكروا تفكري 
ُكنُْتْم َخْريَ ُأّمٍة ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاْملَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن جهد مجاعي

ـْم ّمـنُْهُم اْملُْؤِمنُـوَن  اْملُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب َلَكاَن َخْريًا ّهلُ
اسِ َوَما َأْرَسْلنَاكَ )٢(َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقوَن  ـًة لِّلنـَّ ـا َأنَزْلنَـا .)٣(إِالَّ َكافَّ إِنَّ

َام َيِضـلُّ  قِّ َفَمِن اْهَتَدى َفلِنَْفِسـِه َوَمـن َضـلَّ َفـإِنَّ َعَلْيَك اْلكَِتاَب لِلنَّاِس بِاْحلَ
أول أوامر الدين أمر مجاعي اجلهد عـىل ).٤(َعَلْيَها َوَما َأنَت َعَلْيِهم بَِوكِيلٍ 

ليس اجلهد عىل الناقة هذا أرشف.،الناس
وهنم عــىل احــرتام امـن أحســن مجاعـة يريــد اهللا أن يــزكيهم مـن خــالل تعـ

احليوان.. باملحافظة عـىل سـقياها.. أم مجاعـة يريـد اهللا أن يـزكيهم مـن خـالل 
َرْمحَـًة َوَمـا َأْرَسـْلنَاَك إِالَّ تعاوهنم عىل رمحة البرشـية.. هـذه رسـالة النبـي 

)١١٣.
)١١٠-٢.
)٣٢٨.
)٤٤١.
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رية  حتى وصلت الرمحة ـكام تعاون الصحابة كلهم عىل رمحة البش.)١(لِّْلَعاملَِنيَ 
؟ أن يقول ربنا تعاونوا عىل احـرتام احليـوان وال تعـاونوا أزكىإىل الصني.. من 

عىل الرب و التقوى ونرش التقوى ونرش الدين؟.
َقْد َأْفَلَح َمـن {سيزكيهمهذا األمر الذي}َناَقَة اهللاَِّ َوُسْقَياَها{:قال هلم

اَها  اَها * َقْد َخاَب َمن َدسَّ يا رب كيف التزكية والتدسـية ؟ أن أعطيـك }َزكَّ
أمر من أوامري وليس من الرضوري أن تفهم هذا األمر وملاذا؟.

أن ال نمسـها بسـوء إذًا اجتمعنا حتى نعرف ما هي أرسار الناقة التـي أمرنـا
ُه :هناك أوامر من اهللا مثل إطعام الفقري... كيف ستزكينا ؟ َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

نفهم كيف ستزكينا عند اهللا..)٢(َواْملِْسكِنيَ 
فالن يتصدق وبسبب هذه الصدقة أخالقه تصبح زاكية هذه نفهمها.. لكـن 

أم قـوة اقتصـادية؟؟ احرتام احليوان...هل احرتام احليوان ينتج قوة عسكرية؟؟
احرتام احليوان وهي ناقة أخرجها ربنـا مـن الصـخرة وقـال: اآلن قوة سياسية؟

نعطيكم أمر... إذا تفعلوه تصبحوا زاكني وطيبني فال أنزل عذايب عليكم. 
ما َفِهم أمـر .)٣(اْسُجُدوْا آلَدمَ مثال إبليس عندما أمره اهللا أن يسُجد آلدم

اهللا.. لو ربنا قال له أسجد يل َلَفِهم وسـجد هللا وتنتهـي املشـكلة، لكـن ليسـت 

)١١٠٧.
)٢٢٦.
)٣٣٤.
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شطارة( ذكاء ) أن يسجد هللا.. لكن الشطارة والفطنة أن أمر ال تفهمه وتنفـذه.. 
ليس دائًام العسكري ينفذ األوامر التي يفهمها ويقول للضابط فهمني ملـاذا هـذا 

.األمر؟
ول ن هو أعىل منه مرتبة واحدة يقول أمرك سيدي، إال نحن نقفإذا جاءه األمر مم

؟.ن أنت حتى تقول هذا الكالم لربك؟ مَ يارب فهمني ملاذا هذه األوامر
فائـدة مـن األمـر وملـاذا ملا قاس القضية مـا ال}اْسُجُدوْا آلَدمَ {جاء األمر

؟ وأنا خٌري منه.. أصبح أخبث خلق اهللا بعد ما كان يسمى طـاووس أسجد آلدم
املالئكة. 

فاإلنسان ينتقل من جهد الباطل إىل جهد احلق بالتوبة واإلنابـة وهـذا اجلهـد 
رة وخيـرج يف سـبيل اهللا وحيـي أوامـر اهللا يف مفتوح.. ممكن إنسان يأيت من اَخلـامَّ

يأيت من املسجد ويتعاىل عـن أمـر اهللا حياته ويصري شيخ مشايخ.. وممكن واحد 
فيصبح من العصا املذنبني.. فباب جهد احلق مفتوح إىل يوم القيامة وباب جهـد 

الباطل مفتوح إىل يوم القيامة. 
فاألمر أوالً احرتام الناقة.. أمر ما يقاس بـأوامر نفهمهـا مثـل أوامـر اهللا مـع 

{اعي مع أوامر فرديـة فهـذا أمـركلها أوامر فطرية.. ما يقاس أمر مجالنبي 
ُبوُه َفَعَقُروَهـا {احرتموا ُسُقياها ورشهبا.. }َناَقَة اهللاَِّ َوُسْقَياَها كلهـم }َفَكـذَّ

عقروها ؟ ال بل الذي عقرها واحد.. ألن األمر اجلامعي إذا واحد أسـاء ونحـن 
مكلفني باإلصالح.. يعترب الكل مشارك باإلساءة.. إذًا واحد أساء.
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مثال: عندما يقول املعلم لطالبه حافظوا عىل نظافة الفصـل وأحـد الطـالب 
جاء بالزبالة والوسخ والنجاسـة ووضـعها يف الفصـل والطـالب يضـحكوا.. 
األستاذ يعاقب اجلميـع.. ألن األمـر مجـاعي باملحافظـة عـىل نظافـة الفصـل.. 

ا نسب العقـر هلـم وهكذا واحد الذي َعقر الناقة والكل ينظر وما أحد منعه فربن
اَهاَفَدْمَدمَ مجيعًا.. ونزل العذاب عليهم كلهم  ُـم بِـَذنبِِهْم َفَسـوَّ َعَلـْيِهْم َرهبُّ

)١(.
هذا يف الدنيا ويف اآلخرة عذاب جهنم وبئس املرص.. بسـب أهنـم مل حيرتمـوا 

الناقة. 
فكيف نحن اآلن مكلفني بالتعاون عىل محل أمانة ليسـت ناقـة بـل إصـالح 

وجهده البرشية وإخراج البرشية من الظلامت إىل النور.. محل مسؤولية النبي 
بالتعاون.. حتى ما يبقى يف األمة تارك صالة.

َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اهللاَّ َيـْأُمُرُكْم َأْن ومن هذه األوامر قوله تعاىل:
اِهلَِني *  َتْذَبُحوْا َبَقَرًة َقاُلوْا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا َقاَل َأُعوُذ بِاهللاِّ َأْن َأُكوَن ِمَن اْجلَ

َا  ُه َيُقوُل إِهنَّ َبَقـَرٌة الَّ َفـاِرٌض َوالَ َقاُلوْا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ ّلنَا َما ِهَي َقاَل إِنَّ
بِْكٌر َعَواٌن َبْنيَ َذلَِك َفاْفَعُلوْا َما ُتْؤَمروَن * َقاُلوْا اْدُع َلنَا َربََّك ُيَبنيِّ لَّنَا َمـا 
ُه َيُقوُل إِّهنَا َبَقَرٌة َصْفَراء َفاِقـٌع لَّْوُهنَا َتُرسُّ النَّـاظِِريَن * َقـاُلوْا  َلْوُهنَا َقاَل إِنَّ

آ إِن َشاء اهللاَُّ َملُْهَتُدوَن اْدُع َلنَ  ا َربََّك ُيَبنيِّ لَّنَا َما ِهَي إِنَّ الَبَقَر َتَشاَبَه َعَلْينَا َوإِنَّ

)١١٤.
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ـْرَث  َـا َبَقـَرٌة الَّ َذُلـوٌل ُتثِـُري األَْرَض َوالَ َتْسـِقي اْحلَ ُه َيُقـوُل إِهنَّ * َقاَل إِنَّ
َمٌة الَّ ِشَيَة فِيَها َقاُلوْا اآلَن ِجئْ  قِّ َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا َيْفَعُلوَن ُمَسلَّ َت بِاْحلَ

اَرْأُتْم  ـا ُكنـُتْم َتْكُتُمـوَن * َفُقْلنَـا * َوإِْذ َقَتْلُتْم َنْفسًا َفـادَّ فِيَهـا َواهللاُّ ُخمْـِرٌج مَّ
ُكْم َتعْ  يِي اهللاُّ املَْْوَتى َوُيِريُكْم آَياتِِه َلَعلَّ ُبوُه بَِبْعِضَها َكَذلَِك ُحيْ ). ١(ِقُلونَ اْرضِ

َقـاُلوْا {حتى يرىض عنكم اهللا ويريكم من هو القاتل، أن تذبحوا بقـرة فقـط
وقد كانوا سبعني ألف واحد.. ليس كل واحد فتح فمه وقـال }َأَتتَِّخُذَنا ُهُزواً 

ّد  أتتخذنا هزوًا.. قاهلا بعض القوم فشددوا  يف السؤال عيل صفات البقـرة فشـدَّ
اهللا عليهم.

ـُم ومن هذه األوامر أيضاً  َوَرَفْعنَا َفْوَقُهُم الطُّوَر بِِميَثاِقِهْم َوُقْلنَـا َهلُ
يَثاًقـا  ْبِت َوَأَخْذَنا ِمنُْهم مِّ ْم الَ َتْعُدوْا ِيف السَّ ًدا َوُقْلنَا َهلُ اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ

التعدوا أمر مجاعي فيوم السبت يوم اسرتاحة.. ومعنى ال تعدوا أي )٢(َغلِيًظا
فتـزكيتكم أن تسـرتحيوا يـوم السـبت ما يف شغل يوم السبت يوم اسرتاحة.. 

وتفرغوا للعبادة. 
َوَلَقْد َعلِْمُتُم الَّـِذيَن ؟ملاذا ربنا يذكرنا هبذه األوامر يف القرآن الكريم

ْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسئِنيَ اْعَتَدوْا ِمنُكْم ِيف  ْبِت َفُقْلنَا َهلُ ).٣(السَّ

)٧٣: ١٦٧.
)١٥٤) ٢.
)٣٦٥.
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.لماذا ربنا یذکرنا ؟
يسمى التنبيه باألدنى عىل األعىل.. إذا العدوان يوم السبت كـان يـوم واحـد 
باألســبوع فكيــف عنــدنا العــدوان يــوم الســبت واألحــد واالثنــني والثالثــاء 

أيام يف األسبوع ؟؟.واألربعاء واخلميس واجلمعة سبع 
 ـْبِت إِْذ َة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن ِيف السَّ ْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحاِرضَ وَاْسَأْهلُ

عـًا َوَيـْوَم الَ َيْسـبُِتوَن الَ َتـْأتِيِهْم َكـَذلَِك  َتْأتِيِهْم ِحيَتاُهنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُرشَّ
ـنُْهْم ِملَ َتِعُظـوَن َقْوًمـا اهللاُّ َنْبُلوُهم بَِام َكاُنوا  ـٌة مِّ َيْفُسُقوَن * َوإَِذ َقاَلـْت ُأمَّ

ُهْم َيتَُّقـوَن  ُكْم َوَلَعلَّ ْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوْا َمْعِذَرًة إَِىل َربِّ ُهبُ ُمْهلُِكُهْم َأْو ُمَعذِّ
ُروْا بِِه َأنَجْينَا الَِّذيَن َينَْهوْ  وِء َوَأَخـْذَنا الَّـِذيَن * َفَلامَّ َنُسوْا َما ُذكِّ َن َعِن السُّ

ا ُهنُوْا َعنُْه ُقْلنَـا  َظَلُموْا بَِعَذاٍب َبئِيٍس بَِام َكاُنوْا َيْفُسُقوَن * َفَلامَّ َعَتْوْا َعن مَّ
َن َربَُّك َلَيْبَعَثنَّ َعَلْيِهْم إَِىل َيْوِم اْلِقَياَمـ ْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسئَِني * َوإِْذ َتَأذَّ ِة َهلُ

ِحيٌم *  ُه َلَغُفوٌر رَّ يُع اْلِعَقاِب َوإِنَّ َمن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب إِنَّ َربََّك َلَرسِ
وَن َوِمنُْهْم ُدوَن َذلَِك َوَبَلْوَنـاُهْم  اِحلُ نُْهُم الصَّ َوَقطَّْعنَاُهْم ِيف األَْرِض ُأَممًا مِّ

ُهْم َيْرِجعُ  يَِّئاِت َلَعلَّ َسنَاِت َوالسَّ ). ١(ونَ بِاْحلَ

ربنا حرم الشغل بالسبت، وهم يعدون بالسبت، وكانت هذه القريـة حـارضة 
البحر أي قرية تعتمد عىل الصيد يف كسب رزقها.. ويوم السبت ممنوع الصـيد، 

)١٦٨: ١١٦٣.
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وربنا امتحنهم، ليس ممنوع الصيد فقط، بل هناك امتحان و ابتالء، مـا هـو هـذا 
االبتالء ؟؟ أن ربنا جعل اإلنسان حتى يصري طيـب وضـع هنـاك جهـد اسـمه 
جهد االمتثال... لو ربنا حرم الصيد يوم السبت وما يف صيد (أي سمك) يكون 

يل اهللا وامـتأل بيتـي جهد االمتثال سهل.. لو أنني خرجت يف سبيل اهللا للدعوة إ
باملال.. يكون جهد االمتثال سهل.. لكن اخلروج عىل حسـاب حـوائج البيـت 

والزوجة واألوالد. 
الَ َتْعـُدوْا ِيف {يعطي األمر ويعطي (جهـد االمتثـال) فلـام قـال: هلذا اهللا 

ْبِت  إِذْ {، جعل يوم السبت احليات واألسامك تأتيهم إىل الشـاطىء بكثـرة}السَّ
عًا  أي يكون السمك مثل السفينة عـىل وجـه }َتْأتِيِهْم ِحيَتاُهنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم ُرشَّ

َوَيـْوَم الَ َيْسـبُِتوَن الَ {املاء يعني الصـياد يسـتطيع بيـده أن يصـطاد السـمكة
َيْوَم الَ {السمك خيتفي، عرش ساعات حتى يصطادوا سمكة صغرية }َتْأتِيِهمْ 

هـذا الـبالء أن يعطيـك }َيْسبُِتوَن الَ َتْأتِيِهْم َكَذلَِك َنْبُلوُهم بَِام َكاُنوا َيْفُسُقوَن 
األمر ثم يعطيك جهد االمتثال... ولو فيه أمر، ومع األمر الذهب ينزل عليـك، 
كل واحد يدخل اجلنة وهيصري إنسان طيب.. ولكن اهللا أعطى أوامر للصـحابة 

تثال، جهد اهلجرة.. مـن أجـل إحيـاء الـدين اتـرك دارك جهـد ومع جهد االم
اهلجرة.. أيضًا بالل تعرض لألذى فصرب وصرب، وبعدها ربنا فـتح عليـه كنـوز 
الدنيا واآلخرة... فكنوز الدنيا واآلخرة تفتح بعد اجلهد .. كنوز الدنيا جاءت، 

نريـد كنوز فارس وكنوز الروم بعد اجلهد.. وكذلك كنوز اآلخرة.. لكن نحن
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امتثال عىل الراحة.. هكذا انقسم الناس أهل القرية اإلرسائيلية هـذه التـي هـي 
رين قـالوا ـاآلن مدينة العقبة، ألهنم وجدوا آثارهم يف العقبـة ويف بعـض املفسـ

إيالت... لكن أخريًا اكتشفوا أهنا يف العقبة.. سواء كانت إيالت أم العقبة املهم 
ه القرية إىل ثالثة أقسـام.. قسـم مـا صـربوا يف ذلك املكان، انقسم أصحاب هذ

عىل ضعف الثروة االقتصادية، فقالوا فرصة حتى نصطاد يوم السبت لتحصـيل 
الثروة االقتصادية، لكن باألدب... اعتدى يوم السبت وصـاد بـاألدب اعتـدى 

عىل اهللا باألدب واحليلة.. ليس بالوحشية.
دون صـيد.. ولكـن كيـف قالوا نجتنب يوم السـبت، ويـوم السـبت مـا جيـ

قالوا نحفر حفرة كبـرية بجانـب حتى ال تذهب هذه الثروة السمكية؟يعملون 
البحر(بركة كبرية) نحفر قناة تصل هذه الربكة بالبحر ويوم السـبت ال نصـطاد 
لكن يوم السبت نوصل الربكة عن طريق القناة بالبحر حتى يدخل السـمك إىل 

بالسمك نغلق القناة ويوم األحد نصطاد السمك.هذه الربكة وعندما متتىلء الربكة 
لقسـم األول كـانوا أفضل منا نحن بدون أدب نكرس األوامـر ألطـف هـذا ا

يعتدون بالسبت.
هم أهل الدعوة بدأوا يتجولوا وحيركوا أقـدامهم ويـأتوا إىل :أما القسم الثاين

الصياد ويتلطفوا بدعوهتم و يقولوا هذا العمل يرضك ويرضـنا كلنـا ألن مجيـع 
الفوز والفالح ليس بصيد السمك بل مجيع الفوز والفالح بامتثال أمر اهللا.. واهللا 

مثل الصحابة امتثلوا أمر لو امتثلنا أمر اهللا والبطون جائعة لكنا بالفوز الفالح ..
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اهللا والبطون جائعة وبعد قليـل يـذهب اجلـوع و نبقـى نـرتىض عـنهم إىل يـوم 
القيامة.

فكانت جوالت أهـل الـدعوة لتـذكريهم وأمـرهم بـاملعروف وهنـيهم عـن 
.املنكر

ِملَ َتِعُظوَن {:: ينظر إىل أهل الدعوة وهم يتجولوا ويقولواأما القسم الثالث
ْم َعَذابًا َشِديداً َقْومًا ا ُهبُ رين يـوم تتجولـوا ـلكـم عشـ}هللاُّ ُمْهلُِكُهْم َأْو ُمَعذِّ

عليهم وال واحد استجاب لكـم.. إذا كـان اهللا يريـد أن هيلكهـم فلـامذا ُتتِعُبـوا 
أنفسكم؟.

: مثل أهل املساجد التي وظيفتهم من البيـت إىل املسـجد هذا القسم الثالث
ومن املسجد إىل البيت.. موقفهم سلبي يقول أحدهم: مايل ومال الناس.. لكن 

لوحـدك.. لكـن هناك أمر مجاعي َعـيل وعليـك بالصـوم.. ممكـن تصـوم
َتنَْهْوَن َعـِن ُكنُْتْم َخْريَ ُأّمٍة ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاْملَْعُروِف وَ الدعوة

ـْم ّمـنُْهُم  اْملُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ َوَلـْو آَمـَن َأْهـُل اْلكَِتـاِب َلَكـاَن َخـْريًا ّهلُ
لـو عـدد اخلـارجني مـع الرسـول يف أي .)١(اْملُْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ 

كـل األمـة معـه َغزوة نصف األمة ال ينترصوا يف فتح مكة كل األمة معه يف بدر 
َوَعـَىل الثََّالَثـِة يف احلديبية كل األمة معه لكن يف تبوك كل األمة معـه إال ثالثـة

)١١٠-١.
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ُفوْا َحتَّى إَِذا َضاَقْت َعَلْيِهُم األَْرُض بَِام َرُحَبـْت َوَضـاَقْت َعَلـْيِهْم  الَِّذيَن ُخلِّ
).١(َأنُفُسُهمْ 

كل األمـة معـه، إال نحـن بالعبـادة يف الصالة كل األمة معه ويف جهد الدعوة 
معه وباجلهد ليس معه.

هو رسول بالدين ورسول بجهد الدين وأركع معـه وأركـع معـه.. فرسـول 
علمني َأركع و ُأرَكع... فأخذ من الرسول احرتامنا أركع أما ُأركـع قـال: هـذه 
ليست جزء من الرسالة.. أعظم جانب من جوانـب الرسـالة لـيس َأركـع بـل 

ا َأْرَسْلنَاكَ . ..ُأركع ًا َوَنـِذيرًا * َوَداِعيـًا ليس راكعًا بـل ).٢(إِنَّ َشاِهدًا َوُمَبرشِّ
).٣(إَِىل اهللاَِّ 

فأعظم جوانب الرسالة اجلهد عىل الناس. 
هلذا القرآن يف اجلهد ؛ يذكر جهد موسى عىل قومـه.. مـا بـني القـرآن صـالة 

موسى.. وال بني صيام موسى. 
سيدنا حممد رسـول اهللا علـم الصـالة بـدقائق وعلـم الصـيام بثـواين وعلـم 

اَلـر كَِتـاٌب َأنَزْلنَـاُه إَِلْيـَك :الوضوء بدقيقتان ونصف لكن اجلهد، قال تعاىل
ِميـد  اِط اْلَعِزيِز اْحلَ لُِتْخِرَج النّاَس ِمَن الّظُلَامِت إَِىل النّوِر بِإِْذِن َرّهبِْم إَِىلَ ِرصَ

)١١١٨.
)٢٤٥.
)٤٦، ٣٤٥.
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كيف خيـرج النـاس مـن الرشـك إىل التوحيـد فبقـي ثـالث وعرشـين سـنة )١(
يعلم هذا اجلهد. والرسول  

فقسم أهل القرية ثالث أقسام، ِقسم انتهك ألمر اهللا، وعىص من أجل الثروة 
االقتصادية. 

وقسم بدأ بالدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ألن الوصية مجاعية... 
ا عىل الناس.وجتولو

القسم الثالث مل يعىص اهللا وبقي يركع ويسجد ويبكي ويدعو يـا رب أهلـك 
القوم الظاملني (اليهود والنصارى) لكن ال يتجول ويقول هؤالء ناس مـا فـيهم 

ْم َعـَذابًا {خري ، ملاذا تتجولوا عليهم ُهبُ ِملَ َتِعُظوَن َقْومـًا اهللاُّ ُمْهلُِكُهـْم َأْو ُمَعـذِّ
ُهْم َيتَُّقوَن {، قال أهل الدعوة}داً َشِدي ُكْم َوَلَعلَّ .}َمْعِذَرًة إَِىل َربِّ

عندنا يقني عىل اجلولة، لعلهم يتقون ولو بعد مخسني ستني جولـة يمكـن أن 
يفهم.. وإذا ما أحد فهم، معذرة حتى نقول يا رب لقد تكلمنا وأمرنا باملعروف 

ُكمْ {وهنينا عن املنكر ونصحنا الناس .}َمْعِذَرًة إَِىل َربِّ
.بعدها يا سيدي ملا نزل عذاب ربنا من الذي نجى؟

وِء َوَأَخْذَنا : قال تعـايل ُروْا بِِه َأنَجْينَا الَِّذيَن َينَْهْوَن َعِن السُّ َفَلامَّ َنُسوْا َما ُذكِّ
ـا ُهنُـوْا َعنْـُه الَِّذيَن َظَلُموْا بَِعَذاٍب َبئِيٍس بَِام َكاُنوْا  َيْفُسُقوَن * َفَلامَّ َعَتْوْا َعن مَّ

ْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسئِنيَ  ). ١(ُقْلنَا َهلُ

)١- ١.
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واهللا ال ينجوا إال الذين ينهون عن السوء... كام قلنا نحن سابقًا نحن فهمنـا 
احرتام رسالة الصالة.. حممد رسول اهللا علمني الصالة كذلك حممد رسـول اهللا 

علمني اجلهد.
َأِيب َعْن لو ظلوا يف احلرم يصلوا كم يأخذون من األجر؟؟ فلصحابة

ْرَداِء  ـَراِم بِِامَئـِة َأْلـِف ": )(، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ الدَّ ـالُة ِيف املَْْسـِجِد اْحلَ الصَّ
الُة ِيف َمْسِجِدي بَِأْلِف َصالةٍ  الُة ِيف َبْيـِت املَْْقـِدِس بَِخْمـِس َصالٍة ، َوالصَّ ، َوالصَّ

رواه الطرباين."ِماَئِة َصالٍة 
َم َقـاَل َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ َأِيب ُهَرْيَرةَ َعنْ و َصـَالٌة َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّ

ـَرامَ فِـيَام ِسـَواُه إِالَّ َهَذا َخْريٌ ِمْن َأْلِف َصـَالةٍ َمْسِجِديِيف  . متفـق "املَْْسـِجَد اْحلَ
.)٢(عليه

أهل احلرمني.. لو صلوا عرش سنني يف احلرم، عن صالتك بعـامن كـم صـالة ؟ 
بمئة ألف ركعة ملدة عرش سنني هناك عرشـة بمئـة ألـف أي عرشـ ماليـني سـنة مـن 

سنواتك هنا. 
ولو بقوا يف احلرام يصلوا عذاب اهللا ينزل عليهم.. ثالثـة ختلفـوا عـن اجلهـد ربنـا 

ل توبتهم من أول يوم وال من ثاين يوم بل بعد مخسـني ذكرهم يف القرآن وتابوا وما قب
يوم. 

)٦٦، ١٦٥.
)٢

١١٣٢
١٣٩٣.
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املنافق وهو منافق ربنـا مـا طلـب منـه أن يـتعلم العقيـدة الصـحية وبعـدها 
أخرج.. فكيف سيتعلم العقيدة الصحيحة وهو قاعد يف بيته؟؟. 

ِفـَني ِمـنَ ... وهو منافق طلب منه اخلـروج إلصـالح عقيدتـه ُقـل لِّْلُمَخلَّ
.)١(اْألَْعَراِب َسُتْدَعْوَن إَِىل َقْوٍم ُأْوِيل َبْأٍس َشِديدٍ 

  :
ة   جهد) ١ القوة الخلقی دعوة ب ُخـِذ اْلَعْفـَو َوْأُمـْر بِـاْلُعْرِف :قـال تعـاىل: ال

اِهلِنيَ  اْدَفْع بِاّلتِي ِهَي َأْحَسُن َفـإَِذا اّلـِذي :وقال تعاىل)٢(َوَأْعِرْض َعِن اْجلَ
ملاذا؟ حتى عن طريق أخالقك جتـره إىل )٣(َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأّنُه َوِيلّ َمحِيمٌ 

اخلري. 
بیة ) ٢ ، }ُخـِذ اْلَعْفـوَ {(امحل سـيفك) دعـوة: جهد الدعوة بالقوة الغض

ُخـِذ {حتى تزيد زبائن املتجر.. ، }اْلَعْفوَ ُخِذ {و، دعوه اآلن امحل سيفك فتنة
، مهمة إذا كانـت يف خدمـة الـدعوة وليسـت يف خدمـة جتارتـك حتـى }اْلَعْفوَ 

تتوسع.. منهم من يأخذ دورات حتى يصري التاجر الناجح ويأتيه الزبائن.. ربنا 
َواْغُلـْظ َعَلـْيِهمْ ،  خلدمة الدعوة.. ويريـد}ُخِذ اْلَعْفوَ {يريد:

خلدمـة .)٤(
الدعوة.. فإذا غابت الدعوة ال خري يف سيفك وال يف أخالقك.. الربكـة ليسـت 

)١١٦.
)١٩٩-٢.
)٣٣٤.
)٤٧٣.
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اِهلِنيَ باخلادم وليس يف الغلظـة )١(ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَ
.و ليس يف السيف بل الربكة باملخدوم وهي الدعوة إىل اهللا

.يف خدمة الدعوة}َعَلْيِهمْ َواْغُلْظ {:قوله تعاىل
، يف خدمة الدعوة. }ُخِذ اْلَعْفوَ {وقوله تعاىل:

، اليهود والنصارى أحيانـًا جتـد أخالقهـم مليحـة. }ُخِذ اْلَعْفوَ {ليس الربكة
لكن خلدمة مصاحلهم االقتصادية والتجارية. 

نحن اآلن األخالق موجودة.. معلم املدرسة عنـده أخـالق والطالـب عنـده 
أخالق لكن ليس خلدمة الدين.. والسيف موجود لكن ليس خلدمة الدين. 

ـوِء فيا أحبابنا وإخواننا ُروْا بِِه َأنَجْينَا الَِّذيَن َينَْهـْوَن َعـِن السُّ َفَلامَّ َنُسوْا َما ُذكِّ
.)٢(َوَأَخْذَنا الَِّذيَن َظَلُموْا بَِعَذاٍب َبئِيٍس بَِام َكاُنوْا َيْفُسُقونَ 

أول يشء عذاب بئيس... لعل الناس يرجعوا إىل اهللا وإذا العذاب البئيس مـا 
ـْم ُكوُنـوْا ِقـَرَدًة وا بالسبتكفا وظلهم يعتد ا ُهنُـوْا َعنْـُه ُقْلنَـا َهلُ َفَلامَّ َعَتْوْا َعن مَّ

.)٣(َخاِسئِنيَ 

خيل املال احلرام ينفعك اآلن!! .
فلام استيقظت األم الصاحلة واألب الصالح ما تورطوا بالصـيد يـوم السـبت 
وأوالدهم سبعة، ثامنية.. فلام َعَدهم مل جيد إال ثالث، فقال أين أوالدي األربعـة 

)١٩٩-١.
)٢١٦٥.
)٣١٦٦.
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اآلخرين؟؟ وإذا يوجد عنده أربـع قـرود وثـالث أوالد يف البيـت.. وإذا القـرد 
وهـو يبكـي.. وهـؤالء رمحـة اهللا هبـم ينظر إىل أمه وأبوه وغري قادر عىل الكالم

حتى ال يقول الناس يا أوالد قرود جعلهم ال يتناسلون. 
).َواْصَطنَْعُتَك لِنَْفِيس (هلذا معنى ُأذن برشية هلا حساب أي

أذن احليوان أذن احلامر يل وليست لربنا.. ُأذن الكبش لك حلمة لك وجلده 
ن مل تكن له، فاجعلها لهلك.. األرض لك لكن ُأذنك له.. وإ َـا الَّـِذيَن : َيا َأهيُّ

ْلنَا َهـاُأوُتوْا اْلكَِتاَب آِمنُوْا بَِام َنزَّ ْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ ن َقْبِل َأن نَّ ًقا ملَِّا َمَعُكم مِّ ُمَصدِّ
ـْبِت َوَكـاَن  .)١(اهللاِّ َمْفُعـوالً َأْمـرُ َعَىل َأْدَباِرَها َأْو َنْلَعنَُهْم َكَام َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ

ربنا هيدد هذا الوجه والعينني والفم واألنف.. يطمس ويصري حلم مثل حلمـة الظهـر 
تذهب احلواس اخلمس... فلو مسخك اهللا وأصبح وجهك مثل قطعة اللحم ما فيها 
عينني وال أنف وال فم، فلامذا تنفعك شهادتك وثروتك ومن املرأة التـي تقبـل فيـك 

ظر إليك أصًال.ومن سين
َها:{أول عقوبة يف الدنيا ْطِمَس ُوُجوًها َفنَُردَّ .}َعَىل َأْدَباِرَهانَّ

العقوبة الثانية منسوخة.. هلذا ال تقوم الساعة حتى يكون هذا املسخ، أو إذا ما 
ْبِت {فعلنا هذا َوَكاَن َأْمُر {أى نمسخهم قرود}َأْو َنْلَعنَُهْم َكَام َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّ

.}اهللاِّ َمْفُعوالً 
؟  بـل هنـاك أمـة ة التبليغ، هل هناك مجاعة تبليغ ؟ هل يف مجاعة صالة نقول مجاع

التبليغ.

)١٤٧.
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؟ .من الصحابة وقال أنتم بلغوا عنيهل مجع الرسول جزء 
َم ، َقاَل : َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َعْمٍرو َعْن ف ُغوا َعنِّـي َوَلـْو "، َأّن النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َبلِّ

ائِيَل وَ  ُثوا َعْن َبنِي إِْرسَ ْأ َمْقَعـَدُه ِمـَن آَيًة َوَحدِّ ـًدا َفْلَيَتَبـوَّ َال َحَرَج َوَمْن َكَذَب َعَيلَّ ُمَتَعمِّ
.)١(رواه البخاري. "النَّاِر 

لكل األمة... وأقل واحد عنده مخسني ستني آية.. والواحد منا اعتـاد أن يكـون 
مخس دقائق لسانه طلق يف الدنيا خارج املسجد، ونحن نريد أن يتكلم خارج املسجد 

يف الدين.. داخل املسجد الكل يتكلم كالم الدين و املطلوب أن نتكلم كـالم الـدين 
خارج املسجد.. فالسيارة تصنع يف أملانيا يف مكان خمصوص لكن أين تستعمل؟؟ لـو 
واحد صنع سيارة يف برلني وقال هـذه السـيارة ال يمكـن أن متيشـ إال يف بـرلني وإذا 

ذه ليسـت سـيارة ونحـن املسـلم يف املسـجد نـتكلم خرجت خارج برلني تتهور هـ
وخارج املسجد ال نعرف أن نتكلم بالدين.

لكن الصحايب صنع يف املسجد ليتحرك بالعامل.. لو كل واحد تكلم مخس دقائق يف 
البيت الكالم الطيب؟؟ أنت طيـب يف املسـجد ويف البيـت لسـت طيـب ، يف البيـت 

كالمك مثل كالم النسوان. 
فمن أجل هذه الثروة من أجل السمع الطيب والفكر الطيب املخ الطيـب فنخـرج 

؟؟ والفكـر الطيـب واجللسـة يف كل مكان حتى نتعود كيف نسـمع الكـالم الطيـب
اَها{؟:مستعدين؟  من مستعد للتزكيةالطيبة.. اَهاَقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ

، آيات مكية، وما كان صوم وال حج فقط كان هذا اجلهد. }

)٣٢٢٦_ ١.
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ُكنْـُتْم َخـْريَ ُأّمـٍة أرسع تزكية وأقوى تزكية جهد سيد البرش، جهد ليس عبـادة 
ُأْخِرَجْت لِلنّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِـاهللاِّ َوَلـْو آَمـَن َأْهـُل 

ْم ّمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ ا اهـا عـن طريـق ،)١(ْلكَِتاِب َلَكاَن َخْريًا ّهلُ زكَّ
.}ُأْخِرَجْت لِلنّاسِ {اجلهد

لو أن التزكية عن طريق الصالة لكانت األمم السابقة أزكى منَّا أكثر صالة.. فكان 
الواحد يذهب للصالة سبعني سنة يف صومعته وال يرجع إىل بيته.. لكن أقوى تزكية.

َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ريض اهللا عنه َقاَل: ، هلذا من َخرج لزيارة أخ له يف اهللا برشه النبي 
َمْن َعاَد َمِريًضا، َأْو َزاَر َأًخا َلُه ِيف اهللاَِّ، َناَداُه "َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم: 

نَِّة َمنِْزالً. ْأَت ِمَن اْجلَ :رواه الرتمذي وقال "ُمنَاٍد: َأْن طِْبَت َوَطاَب َممَْشاَك، َوَتَبوَّ
.)٢(غريبحديث حسن ، ويف بعض النسخ

تصبح طيب وتتزكى، فكيف لو خرجت أربعني يوما ةإذا قمت بِزيارة واحد
وكل يوم زيارات، والزيارات فكر مجاعي تصبح طيب مستعدين إن شاء اهللا حتريك 
األقدم ثم حتريك األفهام فتتحرك اهلِمَم.. فال تنكشف الُغمَة عن األمة إال بجهد سيد 

يوفقنا وإياكم.األمة.. فمن مستعد إن شاء اهللا.. اهللا



)١١٠-١.
)٢

١٨٧.
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الدنیا والدین فقه
ْنَيا قال تعاىل: ُروَن * ِيف الـدُّ ُكْم َتَتَفكَّ ُ اهللاُّ َلُكُم اآلَياِت َلَعلَّ َكَذلَِك ُيبنيِّ

).١(َواآلِخَرِة 
رَيض باحلـد األدنـى مـن فهذا جملس للفقه يف الدنيا واآلخرة، فرسـول اهللا 

دنياه وسجل الرقم القيايس؛ حصرية ينام عليهـا وشـعري يأكلـه، فـريض باحلـد 
األدنى لنفسه ولزوجاته ولبنته فاطمة ريض اهللا عنها ريض باحلد األدنى.. وكـل 
واحد منا يريد التفوق بالدنيا له وألوالده، لكـن يف اخلـروج نجتهـد عـىل أوالد 

نفرح عندما يتفـوق أوالدنـا يف دنيـاهم وهكـذا أهيـا اآلخرين وننسى أوالدنا و
ْنَيا َواآلِخَرِة {األحبة ُروَن * ِيف الدُّ ُكْم َتَتَفكَّ .}َلَعلَّ

ـل دينـُه.. وأقـوى  اإلنسان مؤثر يف آخرته، أضـعف إنسـان يسـتطيع أن يَكمِّ
ل دنياه.. هذه قاعدة مـن فقـه الـدنيا والـدين، أقـوى  إنسان ال يستطيع أن ُيَكمِّ
ل دنيـاه.. لـو تـوفر املـال أحيانـًا مـا يف  واحد ولو كان ملك ال يستطيع أن ُيَكمِّ

يف صـحة أوالدِه، أحيانـًا يتـوفر صحة، ولو وجدت الصحة واملال أحيانًا نقص
املال وربنا مل يعطيه ولد، قـد يكـون َثـري ومليـونري ولكنـه َعقـيم.. إال توجـد 
مشكلة، ال جتد إنسان يف العامل أال يف دنياه ِخرْق. هلـذا قـالوا الـدنيا مثـل سـفينة 

.املساكني، ملاذا ربنا َخرقها ؟

)٢٢٠، ١٢١٩.
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كـان هنـاك سـلطان حتى َتسَلم من الشياطني، ففي قصة موسى مع اخلرضـ
يأخذ كل سفينة صاحلة غصبًا، فخرقها اخلرض حتى َتسَلم من َجور السلطان.

ملاذا ربنا ُخيَرق لك دنياك ؟؟ حتى َتسَلم من األبالسة ومـن الشـياطني، فهـذا 
أحسن لدينك، حتى ترفع رأسك، حتى ال َتفتن هبا وال تتأثر من هيبتهـا، حتـى 

نا ما جعل يف دنيانا ِخرق، أعوذ باهللا ال نستطيع أن تتذكر ربنا عز وجل.. ولو رب
َقت ُدنيانا حتى نشمئز منهـا ونزهـد  نقاوم مغرياهتا وَلُعبَِدت من دون اهللا.. فُخرِّ

هبا.
ل دنياه، وأضعف إنسان ليس لـه يـدين وال  فأقوى إنسان ال يستطيع أن ُيَكمِّ

َديُّن وهـي الصـديقيَّة، رجلني يستطيع أن يصل إىل أعىل مرتبـة مـن مراتـب الَتـ
يق ويســتطيع أن يأخــذ مرتبــة َشــهيد بــدون معركــة،  يســتطيع أن يكــون ِصــدِّ

َثُه َعنْ َسْهَل ْبَن َأِيب ُأَماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف فعن  هِ َعنْ َأبِيهِ َحدَّ َأنَّ النَّبِـيَّ َجـدِّ
)(:" ـَهَداِء َوإِْن َمـاَت َمْن َسَأَل اهللاََّ َقاَل َغـُه اهللاَُّ َمنَـاِزَل الشُّ َهاَدَة بِِصْدٍق َبلَّ الشَّ

).١(رواه مسلم"َعَىل فَِراِشهِ 
نوى الشهادة بصدق لكن مـا فتحـت فرصـة للقتـال، مـات شـهيدًا ويبعـث مـع 
الشهداء يوم القيامة، نال ثـواب الشـهادة و لـو مـات عـىل فراشه...أضـعف واحـد 

ل دينُه. يستطيع أن ُيَكمِّ
اإلنسان دائًام مؤثر يف آخرتِه، لو عمرك مائة وعرشين سنة ومريض مرضـًا شـديدًا 

فع إصبعك تؤثر يف آخرتك!!. وال تستطيع أن تر

(١)»»١٩٠٩.
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ــنْ  ــؤثر، فَع ــية اهللا ت ــن خش ــة م ــاٍح الدمع ــِن َأِيب َرَب ــاِء ْب ــنْ َعَط ــِن َع اْب
َم َيُقـوُل َقاَل َعبَّاسٍ  ـُهَام ":َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسـلَّ َعْينَـاِن َال َمتَسُّ

ــبِيِل اهللاَِّ  ــُرُس ِيف َس ــْت َحتْ ــْنيٌ َباَت ــَيِة اهللاَِّ َوَع ــْن َخْش ــْت ِم ــْنيٌ َبَك ــاُر َع رواه "النَّ
).١(الرتمذي

اجللسة ُتؤثر...النوَمة ُتؤثر... املصافحة ُتؤثر... يف أخرتك، لكن يف الدنيا لـو 
صافحت كل األغنياء هل َتَتَحصل عىل قرش؟؟. 

ولو نمت يف بيوت كل األغنياء هل تتحصل عىل قرش؟؟.     
ار من اعتكف يومًا ابتغاء وجه اهللا باعد اهللا بينه وبـني النـ"لكن يف احلديث:

).٢("ثالثة خنادق كل خندق كام بني اخلافقني 

خرتك.آفاالعتكاف يف بيت من بيوت اهللا والنوم فيه يؤثر يف 

)١(»)(»
١٦٣٩ .

)٢)(
له

!

_ )(لهفقال
-:

،

٢٤٩/ ٤..
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لو فقري يبكي عىل نقص دنياه هل بكاؤه يؤثر يف دنياه ويتحصل عـىل املـال؟؟ 
ال بل يزداد مصيبة عىل مصيبة يعمي برصه وال يتحصـل عـىل يشء.. لكـن لـو 

حيول بينك وبني اجلنـة ونـدمت عـىل الـذنوب َوبَكيـت مـن عندك مليون ذنب
لت دمعة، هذه الدمعة تؤثر يف أخرتك فيغر اهللا لك كـل الـذنوب  خشية اهللا ونزَّ

ويتوب عليك. 
املشاكل الدنيوية التي وقعنا هبا ال نقدر أن نصححها فاخلطأ يبقى خطأ، لكن 

كلـه ويبـدل السـيئات إىل املشاكل األخروية يستطيع اإلنسان أن ينظف املايض
حسنات بالتوبة واالستغفار، ويستطيع أن ينظف مستقبله كله بالنية.

قالوا: بالنية تصلح مستقبلك انوي وقول إذا عشت إىل األبد كل سـنة أربـع 
شهور يعطيك ربنا كل سنة أربع شهور ولو مت بعد يوم. 

بالنية تؤثر يف مستقبلك وجتعل املستقبل مرشق مؤثر يف آخرتك.  
بالتوبة تصلح املايض وجتعل املايض مرشق مؤثر يف آخرتك. 

وهكذا اجلهد فقط يف هذه الدقيقة احلارض وأما املستقبل ال نعرف فبالنيـة أنـا 
يـؤثر يف ماضـيه اليوم خارج وبنوى أن أخرج غد وهكذا فالنية تؤثر( فاإلنسان

وحارضه ومستقبله إذا أراد اآلخرة ) وأما املـايض يف الـدنيا فلـت منـك وتبقـى 
ندمان عليه لو علمت لو علمت راح املايض ، املستقبل ال تكلمه.

) دقـائق ٦-٥فاإلنسان إذا أراد الدنيا خيرج منها ال يشء، تصـبح يشء ملـدة (
أنا اسمي زيد نعامن عبد اهللا أيب مـني وبعدها تصبح ال يشء.. مثال ابني يقول يل
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بعد عبد اهللا؟ فقلت له ما أعرف قال أنا سمعت أن اسـمه حممـد قلـت لـه نعـم 
حممد، نعامن أمحد عبد اهللا حممد مـني بعـده؟ فقلـت ال أعـرف، اجلـد السـادس 
أصبح ال يشء.. ال نعرف اسمه وهو سبب وجودك وأنت يف الغـد يـأيت جمتمـع 

ال يعرفـوك تغيـب عـن الـدنيا ، لكـن يف اجلنـة تبقـى تصبح فيه اجلد السـادس
معروف إىل األبد.. فاجلد السادس ال نعرف اسـمه فكيـف سـنعرف جسـمُه.. 

ْنَيا َواآلِخَرِة {فأصبح نسيًا منسياً  ُروَن * ِيف الدُّ ُكْم َتَتَفكَّ .}َلَعلَّ
؟ كيـف يف الدنيا واآلخرة إذا كرب اإلنسان يف الـدنيا مـاذا حيـدث؟؟ ينقهـر؟

ينقهر؟؟ ينقهر من حيث النساء فإذا كـرب اإلنسـان يف الـدنيا حيـرم لـذة النسـاء 
سنة ملا تسمع عن احلـور العـني يف اجلنـة ١٠٠تصبح حتب وال حتب ولو عمرك 

حتب وحتب.. فعىل قدر احلب يأيت املحبوب.. يف اآلخرة عـىل قـدر احلـب يـأيت 
املحبوب.

الشيطان يركبك دنيا غريك!. فبعد ما تكرب تقهر حالك!! ويصري
؟. من أبخل الشاب، أم الشيبة

الشيبة أبخل مع أنه غري مستفيد من الدنيا يقول والدي، والد ولدي.
حفيـده يقـول فيحمل دنيا غريه.. وملا تكثر دنياه وهو يقـول والدي فيصـبح 

؟ ألن احلفيد يرى مـال كثـري وهـو غـري مـتمكن منـه متى سيموت الشيبة هذا
استخدمه فيتمنى موت جده الشيبة حتى يرثه لكن ملا ختدم هـذا الـدين، يتمنـى 
الناس طول عمرك وتقول اهللا يطول عمرهم املشـايخ، اهللا يطـول عمـر الشـيخ 
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عبد الوهاب، لكن لو هذا عنده دنيا.. احلفيد ماذا يقول؟؟ اهللا يقرص عمره حتى 
يد من هذه الدنيا.يستف

ْنَيا َواآلِخَرِة {هكذا أهيا األحبة ُروَن * ِيف الدُّ ُكْم َتَتَفكَّ ألنـه ال يوجـد }َلَعلَّ
دار ثالثة نتفكر فيها. 

لو واحد يريد أن يستأجر دار يف عامن له حق أن يمكث شهر وهو يبحث عن 
قة فارغة فيتخري أحسن تلك الدار، ملاذا؟؟ ألنه عنده خيار بني ألف بيت ألف ش

هذه فاخليار بني ألف شقة.. ولكن هنا عندك خيار بني داريـن دنيـا وآخـرة فـال 
ْنَيا َواآلِخـَرةِ {حتتار بينهام وتشوف مني األحسن ُروَن * ِيف الـدُّ ُكْم َتَتَفكَّ }َلَعلَّ

ال يوجد إال دارين، دار ترحتل منها ودار ترحتل إليها.
يا قصرية تنتهي بـاملوت وحياتنـا يف اآلخـرة إىل األبـد تبـدأ هذه احلياة يف الدن

باملوت.. فباملوت تبدأ احلياة وإىل األبد.
حياة الدنيا قصرية وتنتهي باملوت، واملوت شـغال يف كـل السـنني، يف عمـره 
يوم واحد ومات، فيه واحد عمره يومني مات يف نصف سـاعة ومـات يف أربـع 

ويشتغل فيها املوت، لـيس هنـاك قاعـدة أن الـذي شهور ومات ما من سنة إال 
عمره أربع سنوات ال يموت، فمرة بامزح واحد وكـان مـن زمالئنـا املدرسـني 
وهو من أهل غزة ودينه خفيف، فقلت له: أين قـد سـمعت أنـه حمكـوم عليـك 
باإلعدام وكان هناك سياسات يف مرص فخاف وكأنـه متأكـد أنـه حمكـوم عليـه 

ُكـلُّ َنْفـٍس . وقال ممن سمعت، فقلت له: أمل يقـل ربنـا:باإلعدام وتغري لونه.
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فمحكوم عليك باإلعدام لكن مـع التوقيـف لـك.. حمكـوم )١(َذآئَِقُة اْملَْوِت 
عليك باإلعدام ختاف وربنا يقول حمكوم عليك باإلعدام وأنت مش خايف!. 

؟.كيف نتفاعل مع كالم ربنا عز وجل 
هلذا الطريق الوحيد لشفاء القلوب من التلوثات الدنيوية هذا اخلـروج هـذه 

الدعوة. 
هلذا يف اخلروج أنت تغزوا وال تشعر؟؟ ما معنى تغزو؟؟ أي كل يـوم زيـارة 
ألهل الدنيا تتكلم معهم أربعة مخسة سـبحان اهللا أي مجاعـة ختـرج يف سـبيل اهللا 

وره هو الذي يستحي هـو الـذي يـذل إذالل وعندما يزوروا أي واحد فالذي نز
تغزوهم و تتكلم معهم كالم الدين وتذكرهم.

وإذا جلست هم يغزوك فواحد يتكلم عن سيارته والذي يـتكلم عـن داره.. 
اغزوهم قبل أن يغزوكم.

فام معنى زيارات دعوة؟ .
نبيه الغافلني. أي أن هل الدين يذهبوا إىل أهل الدنيا ويذكروهم ينهوهم.. ت

ففي اخلروج حتس بالعافية، جلس وسـمع مـن التلفزيـون كلـامت املشـايخ، 
سمع معلومات وبعد هذه الكلمة تـأيت مـن متيـل برأسـها فتشـطب كـل هـذه 

املعلومات.
هكذا أهيا األحبة: ال يصلح هلذا األمر آخر إال بام صلح به أول األمر!.  

)١١٨٥.
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بيئـة ال تـؤثر، فبـاخلروج تصـبح مسـجد تصبح مسجالت سـامعات بـدون
متحرك، مدرسة متحركة، منرب متحرك، نور متحرك، شمس متحركة، تؤثر وال 

تتأثر، تقوى الشخصية اإليامنية يصبح لك بالقلوب هيبة. 
هلذا عملية اخلروج ليست عملية بسيطة وما فيها خيار ألنه دين. 

جه إىل اآلخرة وإما أن تتوجه إىل الدنيا.. فال إما الدين وإما الدنيا، فإما أن تتو
ْنَيا َواآلِخَرِة {بد ُروَن * ِيف الدُّ ُكْم َتَتَفكَّ .}َلَعلَّ

ٌة لِّْلُمْؤِمنَِني قال تعاىل:  ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْمحَ ).١(َوُننَزِّ

ُكْم َوِشَفاء وقال تعاىل:  بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ ا النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّ َ ).٢(َيا َأهيُّ

ما وجدت كلمة شفاء إال يف السور املكية فأول ما صنعه القرآن أن القلوب 
كيف تتعاطى من حب الدنيا ؟؟ ثم جاء التكليف، متى كلمة الترشيع الصيام 
والزكاة واحلج ومحل السيف؟؟ لو من أول يوم املسلم محل السيف ال يعرف 

الدنيا، ثالثة عرش ملاذا محل السيف! وقلبه مملؤ بالدنيا فيحمل السيف من أجل 
َعمَّ َيَتَساءُلوَن سنة والقرآن يوجه القلوب من الدنيا إىل اآلخرة من سورة النبأ:

) ٣(إِنَّ لِْلُمتَِّقَني َمَفازًا َحَدائَِق َوَأْعنَاباً إيل قوله تعاىل:* َعِن النََّبإِ اْلَعظِيِم....

ا توجه إىل اآلخرة: ا * َوَأْخَرَجِت اْألَْرُض َأْثَقاَهلَ إَِذا ُزْلِزَلِت اْألَْرُض ِزْلَزاَهلَ
ا *  ُث َأْخَباَرَها * بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى َهلَ دِّ ا * َيْوَمئٍِذ ُحتَ نَساُن َما َهلَ * َوَقاَل اْإلِ

)١٨٢.
)٢٥٧.
)٣٢، ١–٣.
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ْم * َفَمن َيعْ  ْوا َأْعَامَهلُ ا َيَرُه َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا لُِّريَ ٍة َخْريً َمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
ٍة َرشا َيَرهُ  ) .١(* َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

َّا َيْشَتُهونَ وقوله تعاىل: ).٢(إِنَّ اْملُتَِّقَني ِيف ظَِالٍل َوُعُيوٍن * َوَفَواكَِه ِمم

ِْرُمونَ ُكُلوا َوَمتَتَُّعوا ويقول اهللا تعاىل للكفار:  ).٣(َقلِيًال إِنَُّكم جمُّ

من سورة النبأ إىل سورة الناس ما يف حكم رشعي تفصييل، ما يف فتاوى 
؟ وال كيف أصوم ؟ فقط ؟ وال كيف أصيل؟ وال كيف أتيممكيف أتوضأ

كيف تتوجه القلوب من الدنيا إىل اآلخرة.. فقط كيف تأيت العافية يف القلوب؟ 
حب الدنيا.عافيه القلوب من 

لو أن املريض قلبُه متوجه لآلخرة جسمه تعبان والقلب مطمئن وإنسان عنده 
املاليني جسمه مرتاح والقلب قلق ملاذا؟ ألنه كلام زادت هذه املاليني يزيد خوفه 
ألنه دائام يتفكر لو مات أين ستصبح املال يني، فكلام تـذكر أهـل الـدين املـوت 

َوِحيَل تذكر أهل الدنيا املوت خافوا ألنه إنذار يعنياطمأنوا واطمأنوا، وكلام 
فالدنيا حاجة واآلخرة مقصد ما أحسـن احلاجـة ).٤(َبْينَُهْم َوَبْنيَ َما َيْشَتُهونَ 

حني ُتعينني عىل املقصد. 

)٨، ١–١.
)٢، ١–٢.
)٣٤٦.
)٤٥٤.



y ٢جاألنوار النعمانیۀ فی الدعوة الربانیۀW

فالصحابة زرعوا النخيل والصحابة رعو الغنم والصـحابة تـاجروا، هـذا ال 
يسمى دنيا، يقول املشايخ ال تسمى التجارة دنيا وال يسمى اآلكل دنيا فاألنبيـاء 
أكلوا ورشبوا، وإنام الدنيا ما يف قلبك، فاليشء الذي لـيس يف قلبـك مثـل املـال 

َوَجاِهُدوْا بَِأْمَوالُِكْم عز وجل يقولبيدك وليس يف قلبك ال يسمى دنيا ألن اهللا
).١(َوَأنُفِسُكمْ 

كلام قوي البدن واملال احلالل واإلنفاق قوي الدين، وكلام ضعف البدن وقل 
املال واإلنفاق ضعف الدين، فاملال حاجة والبدن حاجة. 

فعند الكفار حاجة من أجل الشهوات حاجة تلذذ.. وعند املسلم حاجة مـن 
ُـْم َلَيـْأُكُلوَن أجل أن تعني عىل الدين َومـا َأْرَسـْلنَا َقْبَلـَك ِمـَن املُْْرَسـلَِني إِالَّ إِهنَّ

).٢(الطََّعام

فاملسلم يأكل ولـيس مقصـده األكـل.. والكـافر يأكـل ومقصـده األكـل.. 
يأكل ومقصده األكل هذه يسمى دنيا، لكـن يأكـل ومقصـده أن يكـون فعندما

األكل حاجة هذا دين .. وهو يأكل دين. 
هلذا اهللا سبحانه وتعـاىل جعـل نظـام تعبيـد الـدنيا، تعبيـد احلاجـات، تعبيـد 

املقصد، وتعبيد احلاجة، وأنت خارج يف سيل اهللا طعامك عبادة ونومك عبادة،
؟ ما هي العبادة

)١٤١.
)٢٢٠.
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، وحياة النبي فيها الطعـام، وفيهـا النـوم، وفيهـا النكـاح، هي حياة النبي
ْيٍد الطَِّويُل عن ْيُد ْبُن َأِيب ُمحَ ُه َسِمعَ ُمحَ َجـاَء َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َيُقوُل َأَنَس ْبَن َمالٍِك َأنَّ

َم َيْسَأُلوَن َعْن ِعَبـاَدِة النَّبِـيِّ  َثَالَثُة َرْهٍط إَِىل ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُْم َتَقالُّوَها َفَقاُلوا َوَأْيَن َنْحُن ِمْن النَّبِيِّ َصـىلَّ َصىلَّ ا وا َكَأهنَّ َم َفَلامَّ ُأْخِربُ هللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ـا َأَنـا َفـإِينِّ  َر َقـاَل َأَحـُدُهْم َأمَّ َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ َم َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ْهَر َوَال ُأْفطُِر َوَقاَل آَخُر َأَنا َأْعَتِزُل النَِّساَء ُأَصيلِّ  ْيَل َأَبًدا َوَقاَل آَخُر َأَنا َأُصوُم الدَّ اللَّ

َم إَِلْيِهْم َفَقاَل: ُج َأَبًدا َفَجاَء َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َأْنـُتْم الَّـِذيَن "َفَال َأَتَزوَّ
َلكِنِّي َأُصوُم َوُأْفطُِر َوُأَصـيلِّ َذا َأَما َواهللاَِّ إِينِّ َألَْخَشاُكْم هللاَِِّ َوَأْتَقاُكْم َلهُ ُقْلُتْم َكَذا َوكَ 

ُج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي  ).١(متفق عليه"َوَأْرُقُد َوَأَتَزوَّ

حيـاة النبـي، وكـان يف ، فخالصة الدين وأكمـل ديـن فالدين حياة النبي
حياته النكاح، ويف حياته أكـل، ويف حياتـه نـوم، ويف حياتـه مداعبـة األطفـال: 

َم َأْحَسَن النَّـاِس ُخُلًقـا َقاَل َأَنسٍ َعنْ  َوَكـاَن ِيل َأٌخ َكاَن النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َقاَل َأْحِسُبُه َفطِيًام َوَكاَن إَِذا َجاَء َقاَل ُيَقاُل َلهُ  َمـا َفَعـَل َأَبـا ُعَمـْريٍ َيا":َأُبو ُعَمْريٍ

َالَة َوُهَو ِيف َبْيتِنَا َفَيـْأُمُر بِاْلبَِسـاِط الَّـِذي "النَُّغْريُ  َام َحَرضَ الصَّ ُنَغٌر َكاَن َيْلَعُب بِِه َفُربَّ
تَ  ).٢(متفق عليه"ُه َفُيْكنَُس َوُينَْضُح ُثمَّ َيُقوُم َوَنُقوُم َخْلَفُه َفُيَصيلِّ بِنَا َحتْ

)٤٧٧٦__ )١

١٤٠١.
)٥٨٥٠«_ )٢
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وبـنفس املقصـد فكيف نفعل هذا ؟؟ بنفس الطريقة التي  فعلها الرسول
وبنفس النية هذا هو الدين.

هلذا كانت قوة التدين والعبودية فيمن كـان قبلنـا يف األمـم السـابقة بالزهـد 
وقوة التدين. . والعبودية يف هذه األمة يف اجلهد. 

كان العابد فيم كان قبلنا يتقرب إىل اهللا بالزهد يف الدنيا، يزهد ويرتك الـزرع 
يا وتّعَمر اآلخرة. ويرتك التجارة ويذهب إىل الكهف، تلك العبادة خترب الدن

لكن الصحابة ما تركوا الزراعة وال التجارة، فربنا مـدح عبـادة اجلهـد، قـال 
َأْفَلَح اْملُْؤِمنُوَن * الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالِهتِْم َخاِشُعوَن * َوالَِّذيَن ُهـْم َقْد تعاىل: 

َكاِة  ْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّ َفاِعُلوَن * َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َعِن اللَّ
ُْم َغْريُ َمُلوِمَني * َفَمِن  َحافُِظوَن * إِالَّ َعَىل َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَامُهنُْم َفإِهنَّ
اْبَتَغى َوَراء َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدوَن * َوالَّـِذيَن ُهـْم ِألََماَنـاِهتِْم َوَعْهـِدِهْم 
َراُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعَىل َصَلَواِهتِْم ُحيَـافُِظوَن * ُأْوَلئِـَك ُهـُم اْلَواِرُثـوَن * 

).١(الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

ما تكلم القرآن عن طعامهم، وماذا أكلوا عندما خشعوا يف صـالهتم، أكلـوا 
عدس أكلوا حلم، املهم خشعوا.. وما تكلم عن لباسهم.

٢١٥٠.
)١١: ١–١.
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َسـنَِة وقال تعايل:  وا َوَيـْدَرُؤوَن بِاْحلَ َتْنيِ بِـَام َصـَربُ ـرَّ ُأْوَلئَِك ُيْؤَتْوَن َأْجَرُهم مَّ
َّا َرَزقْ  يَِّئَة َوِمم ).١(نَاُهْم ُينِفُقونَ السَّ

ا وقال تعايل:  ـَّ ـَالَة َوَأنَفُقـوْا ِمم ِْم َوَأَقـاُموْا الصَّ وْا اْبتَِغاء َوْجِه َرهبِّ َوالَِّذيَن َصَربُ
ارِ  ْم ُعْقَبى الدَّ يَِّئَة ُأْوَلئَِك َهلُ َسنَِة السَّ ).٢(َرَزْقنَاُهْم ِرسا َوَعَالنَِيًة َوَيْدَرُؤوَن بِاْحلَ

َسنَُة َوالَ الّسّيَئُة اْدَفْع بِاّلتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا اّلِذيوقال تعاىل:  َوالَ َتْسَتِوي اْحلَ
).  ٣(َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأّنُه َوِيلّ َمحِيمٌ 

ْم َعِن املََْضاِجعِ وقال تعاىل:  ).  ٤(َتَتَجاَىف ُجنُوُهبُ

ما اسمها هذه ؟؟ عبادة اجلهد يقوم بالليل لكن ماذا أكل ما حدثنا املهم قام. 
ْعُضُكم َبْعضاً وقال تعاىل: هذه عبادة اجلهد.)٥(َوَال َيْغَتب بَّ

اْذَهْب إَِىلَ سابقًا قوة العبادة يف الزهد، ويف هذه األمة قوة العبادة يف اجلهد:
هذه تسمى عبادة اجلهد وما حدثنا القرآن ماذا أكل )،٦(فِْرَعْوَن إِّنُه َطَغَى 

موسى وماذا رشب؟ .
).٧(َوإِْذ َناَدَى َرّبَك ُموَسَى َأِن اْئَت اْلَقْوَم الّظاملِِنيَ قال تعاىل:

)٥٤–١.
)٢٢–٢.
)٣٤-٣.
)١٦-٤.
)١٢–٥.
)٢٤–٦.
)١٠–٧.
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هـذه عبـادة اجلهـد ) ١(َرُجٌل َيْسـَعىَوَجاء ِمْن َأْقَىص املَِْدينَِة وقال تعاىل:
جاء ساعة ماذا كان يأكل ؟ وكيف كان مسكنه وكيـف كـان لبسـه القـرآن مـا 

حدثنا.
أعنتنا عىل الدين، وإذا شـغلتنا وقعنـا يف فإذا أنفقنا أموالنا عىل جهد النبي 

.)٢(َشَغَلْتنَا َأْمَواُلنَا َوَأْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َلنَامطب كبري
ْنَيا َواآلِخَرِة {فلهذا  ُروَن * ِيف الدُّ ُكْم َتَتَفكَّ َيْومـًا َأْو َبْعـَض {حياة الـدنيا}َلَعلَّ

َكْم َلبِْثُتْم َقاُلوا َلبِْثنَـا {خيرب به اإلنسان حياة طويلة إىل األبد أو يعمرها.. }َيْوٍم 
اليـوم، شـقي إىل األبـد، وبحسـن لسوء االستعامل يف هـذا }َيْومًا َأْو َبْعَض َيْوٍم 

استغالل هذا اليوم سعد إىل األبد.
أحد الناس سب الدنيا أمام سيدنا عيل: ال تلعن الدنيا وال تسبها لـوال دنيانـا 
ما عرفنا ربنا.. ولوال الدنيا ما أرضينا ربنا.. ولوال الدنيا مـا ركـع راكـع..  دار 

ا ربك عز وجل. املجاهدات.. دار التضحيات.. دار تسرتيض هب
لذلك دقيقة يف الدنيا أهم من مليون سنة يف اآلخـرة، ولـو يف اجلنـة ألنـك يف 

اجلنة ال تستطيع أن تريض ربك.
خلقت الدنيا حتى نرضيه، وخلقت اجلنة حتى هو يرضينا، نحن نقـول اآلن 

يف الدنيا يا اهللا هل رضيت؟ يا رب ارض عنا.
َبَع ِرْضَواَنهُ َهيِْديقال تعاىل: ).١(بِِه اهللاُّ َمِن اتَّ

)٢٠–١.
)١١–٢.
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َأِيب َسـِعيٍد َعـنْ ويوم القيامة ربنـا يرضـينا؟ يف الدنيا: ما الذي يريض ربنا؟.
ْدِريِّ  َم َقاَل َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه اْخلُ نَّـةِ ":َوَسلَّ َيـا َأْهـَل إِنَّ اهللاََّ َيُقوُل ِألَْهِل اْجلَ

ْريُ ِيف َيَدْيَك َفَيُقوُل َهْل َرِضيُتمْ  نَا َوَسْعَدْيَك َواْخلَ نَِّة َفَيُقوُلوَن َلبَّْيَك َربَّ َفَيُقوُلـوَن اْجلَ
ْعـِط َأَحـًدا ِمـْن َخْلِقـَك َفَيُقـوُل َأَال َوَما َلنَا َال َنْرَىض َيا َربِّ َوَقْد َأْعَطْيَتنَـا َمـا َملْ تُ 

ٍء َأْفَضُل ِمْن َذلَِك َفَيُقوُل ُأِحلُّ  ُأْعطِيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذلَِك َفَيُقوُلوَن َيا َربِّ َوَأيُّ َيشْ
) .٢(متفق عليه"َعَلْيُكْم ِرْضَواِين َفَال َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا 

فمن أهم، دار حتقق فيه رضوانه، وال دار تتحقق فيها رضاك؟. 
يف اجلنة يتحقق رضاك، ويف الـدنيا يتحقـق رضـاه، كـم الفـرق بـني رضـاك 

َن اهللاِّ َأْكَربُ ورضوانه؟؟ قال تعاىل: فالـذي يـريض اهللا أكـرب ) ٣(َوِرْضَواٌن مِّ
الـدنيا ليتحقـق رضـوانه، لكـن ال من الذي يرضيك بسبعني ألف مليار مرة .. 

يستطيع اإلنسان يف اجلنة أن يصيل ركعتان لرييض ربـه.. اجلنـة مـن أجـل ربنـا 
يرضيك هل رضيتم؟ هل رضيتم؟؟

هلذا ملا تقبح الدنيا ال تقبح إال دنيا الغفلة، دنيـا اإلعـراض عـن الـدين، دنيـا 
املقصـد، هلـذا هنانـا تتلهى هبا عن املقصد، كيف تكون الدنيا حاجة تعيننـا عـىل

ــنْ رســول اهللا  ــوت َع ــى امل ــدنيا ونتمن ــتعجل بانقضــاء ال ــِن أن نس ــِس ْب َأَن

)١٦–١.
، صحيح ٧٠٨٠__)٢(

–
٢٨٢٩.

)٧٢–٣.
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ُرضٍّ َأَصـاَبُه َال َيَتَمنََّنيَّ َأَحُدُكْم املَْْوَت ِمـْن :"::َقاَل النَّبِيُّ َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ َمالٍِك 
نِي إَِذا  ا ِيل َوَتـَوفَّ َيـاُة َخـْريً ُهمَّ َأْحيِنِـي َمـا َكاَنـْت اْحلَ َفإِْن َكاَن َال ُبدَّ َفاِعًال َفْلَيُقْل اللَّ

ا ِيل  ).١(متفق عليه "َكاَنْت اْلَوَفاُة َخْريً

إنسان ال حيـب الـدنيا، ولكـن ال تتمنـى املـوت حتـى تسـتزيد مـن األعـامل 
الصاحلة، حتى تعمل أكثر عبد اهللاَّ بن برسـ األسـلمي َرِيضَ اهللاَُّ َعنْـُه قـال، قـال 

"خري الناس من طال عمره وحسـن عملـه"َرُسول اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم: 

ِمِذيُّ َوقَ  ْ .  )٢(اَل: َحِديُث َحَسنٌ رواه الرتَّ
فالليل والنهار فرصة ثمينة، فالليل والنهار ظرف زمان من أجل املظروف؛ ما 
هو املظروف؟؟ اخلروج والدعوة واألعامل وطاعة الـرمحن،( فـإذا راح الظـرف 

ْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة ملَِّـْن راح املظروف ) قال تعاىل: َأَراَد َأن َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّ
َر َأْو َأَراَد ُشُكوراَ  كَّ .)٣(َيذَّ

فالظرف موجود فقد أعطانا اهللا اليوم ظرف جديد فنمأله باألعامل الصاحلة.
هلذا معنى اخلروج تعمري األوقات، ومعنى القعود تـدمري األوقـات، القعـود 
يدمر األوقـات، أكـل ورشب، وكـالم مـن الـدنيا، وهـدر للوقـت وللعمـر.. 
تستحي يوم القيامة عندنا تنظر إىل صحيفتك يف فرتة القعود، لكن لو كل أيامك 

)٥٣٤٧–««)١

٢٦٨٠.
)٢(
)٦٢–٣.
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ُسئِل اإلنسـان عـن خروج من الذي يستحي وهو ينظر إىل صحيفة أعامله؟ فإذا 
عمره فام أفناه.. مستعدين نجاوب عىل األيام التي خرجنا.

فعندما خرجنا ألربعني يوما، فمنذ الصباح مشورة ثم حلقـة تعلـيم والظهـر 
كالم الدين واجلولة والزيارات والبيانات.

لكن األيام التي قعدناها يف البيت ال تستطيع أن نجاوب.. جلسنا مع الزوجة
وتكلمنا عن الدنيا، فنستحي أن تتكلم ماذا نفعل يف البيت.

؟ مـن العـامرة باللغـة ففي اخلروج تعمري األوقات، وسمي الُعمر ُعمر ملـاذا
ْرُكمالعربية قال تعاىل: بيت تريد أن ُتعمره حجر عـىل حجـر، )١(َأَوَملْ ُنَعمِّ

وهكذا العمر وتعمري األوقات عمل عىل عمل، وبدون األعامل ما يسمى تعمري 
بل تدمري األوقات. ربنا سامه عمر من العامرة! فكيف نعمر أوقاتنا أهيا األحبة يف 

اخلروج نعمر أوقاتنا.. من مستعد؟؟.



)٣٧–١.
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