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نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من إن احلمد هللا 
دي ارشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال ه

ًله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 
 . وعىل آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين،ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 
فلام كانت الدعوة إىل اهللا وظيفة هداة اخللق للحق من املرسلني  •

والنبيني وأتباعهم بإحسان من أهل كل زمان ومكان، وألهنا من 
أعظم وسائل إظهار احلق وتثبيت املسلمني، وهداية املكلفني ألداء 

 .حق رب العاملني
اهدة والدعوة كذلك وظيفة شاقة ـ يف الغالب ـ حتتاج إىل جهد وجم •

ي ع، فال يقوم هبا عىل الوجه الرشةرة، وثبات ومرابطبوصرب ومصا
ّاملريض إال كمل الناس، أولو األلباب والنهى،  الذين أخلصوا هللا ُ

تعاىل القصد والنية، وبنوا دعوهتم عىل أصل الرشيعة املرضية، وحتروا 
 السنة يف األداء والكيفية، فصدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، ومضوا عىل

 اخللق إىل ما بعث اهللا اًال إليه، فدعوالسبيل الذي جعله اهللا موص
 ً هللا، ورغبةًمن اهلدى ودين احلق، عبادةملسو هيلع هللا ىلص ًتبارك وتعاىل به نبيه حممدا 

 ¿ ¾ ½ ¼ « º]:  باخللقًيف ظهور احلق ورمحة
À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È        ÉZ ]٥٧:اإلرساء[، 
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ًلدعوة أجرا، وال ًفال يدعون الناس تكثرا، وال يسألوهنم عىل ا
 .ًخذوهنم للمآرب جرساتي

ًونظرا ألننا يف زمن تسلط فيه األعداء، فظهرت فيه األهواء، وكثر  •
متبعوا اهلوى، فأثريت الشبهات وتفنن املبطلون يف التأويالت، 

ع بأخطاء املخطئني، ملنع ِّذرُوتراكمت يف طريق الدعوة املعوقات، وت
إصالح املصلحني، وتعطيل الدعوة إىل الدين، والتهوين من شأن 

 .ضالل الضالني
ىل اهلدى بحاجة إدعوة الفكان كثري من الدعاة إىل اهللا تعاىل واملهتمني ب •

منهاج النبوة يف الدعوة، الذي هو التطبيق العميل هلدي بإىل التذكري 
 .يه السلف الصالح من األمةكان عل والذيالكتاب والسنة، 

فلهذه األمور وغريها أحببت أن أكتب لنفيس وملثيل تذكرة هبذا الشأن  •
ً تعاىل أن يوفقني فيها للصواب، وأن جيعلها ذخرا ليوم ًسائال اهللا

ً وشحذا هلمم ،ًاملآب، وأن جيعل فيها تبرصة للهداة، وكشفا للشبهات
تبرصة اهلداة : (، وسميتها، ملضاعفة اجلهد يف هداية اخللققأنصار احل

 ).بشأن الدعوة والدعاة
ً، هادية إليه، ملسو هيلع هللا ىلصً، صوابا عىل سنة نبيه ًواهللا أسأل أن جيعلها خالصة لوجهه

 وعىل آله وأصحابه ،واهللا أعلم وصىل اهللا عىل نبينا حممد،  إليهًنافعة للهداة
 . عىل سنته إىل يوم الدينهوأتباع

  القديرالفقري إىل عفو ربه                                                                                
 عبداهللا بن صالح القصري                                                                                  
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 تعريف الدعوة إىل اهللا. 

  رشف الدعوة إىل اهللا تعاىل
 .وفضائلها

  غايـــــــات الـــــــدعوة
 .ومقاصدها
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 .هي النداء والطلب: لدعوة لغةا
 ،دعاء املكلفني من اجلن واإلنس إىل عبادة اهللا تعاىل وتقواههي : اًورشع
 3 2 1 0 ./ - , + * ( )] :قال تعاىل

4 5 6 7 8 9     : ; < = ?> @ A 
B C   D E F G H I J K L M  N 

O QP R SZ ]١٧-١٦:العنكبوت[. 
 :دعوة إىل حتقيق أمرينفهي 
 والثناء عليه بام هو أهله، ،بدعائه وحدهعبادة اهللا تعاىل وحده،  :حدمهاأ

بام له  وحبه، وتعظيمه، والذل واخلضوع واالستسالم له، واالنقياد له بالطاعة
 وعده ووعيده يف الدنيا  لنهيه، واليقني بأحقيةاً ألمره واجتنابً امتثاال؛رشع

 .واآلخرة
برتك الرشك به، واجتناب البدع وكبائر سبحانه وتعاىل قواه ت :الثاين

 وهجر ،ا اقرتف منهامم والتوبة واالستغفار الذنوب واألهواء املخالفة لرشعه
 إليه اً؛ تقرب والرباء منهم ومن عملهمهذه األمور وبغضها وبغض أهلها

 . من عقابهاً يف ثوابه وحذراً وطمع،سبحانه، رغبة إليه ورهبة منه
 l m n o p q r s t u]:  تعاىلقال

v w x y z  { | } ~ � ¡  ¢ £ ¤   

¥ ¦ § ¨ ª© « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ 
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µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ              Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ 
Õ Ö × ! " # $ % & ' ( ) * 
+ -, . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 ;: < 

= ?> @ A B DC E F GZ ]٢٥-٢١:البقرة[. 
 :وقال تعاىل ،]٣٦:النساء[ g h i j k mlZ] :قال تعاىلو

[! " $# % & '  )( * + ,  .- / 0 1        2 
3Z ]وقال تعاىل ،]١٠٢:األنعام :[D E F G H I J 

K L M NZ ]٣٦:النحل[. 

، ]٣٤:احلج[ a` b cZ _ ̂ [ \]: وقال تعاىل
 .]٦:فصلت[  U V XW Y  ZZ]: وقال تعاىل

 * ( ) ' & % $ # " ! ]: وقال تعاىل
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 

876 9 : ; < = > @? 

A B   C D E F G H I J K L M 
N PO Q R S T U V WZ ]١٠ – ٧:يونس[. 

***** 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٩   

 
 
 

 
َّوفق للقيام به ُ ال ي،الدعوة إىل اهللا تعاىل وظيفة رشيفة وعمل صالح جليل

ُكملإال ـ َّلية وحسن أداء  عن إخالص هللا تعاىل وأهـ والتصدي له َّ  الرجال ُ
 .والنساء وخواص اخللق

ة خريف الدنيا واآلعند اهللا تعاىل رشفها وفضلها وعلو مقام أهلها ومن أدلة 
 :ما ييل
 كام ، فجعلها من أفعاله وإحسانه إىل خلقه،أن اهللا تعاىل أضافها إليه -١

 c d e f g ih j k l] :قال تعاىل
m nZ ]ل تعاىل، وقا]٢٢١:البقرة :[¬ ®  ¯ ° 
± ² ³ ́ µZ ]١٠:إبراهيم[. 

 :لهووق ،]٢١:البقرة[ l m n oZ]: ومن ذلك قوله سبحانه
[h iZ ]وقوله،،]١٦:الزمر  :[» ¼ ½ ¾ ¿  

ÀZ ]وقوله تعاىل،،]١٥٢:البقرة  :[g h i j k lZ  
 .]٣٦:النساء[
ومن  ،انتدب هلا أرشف خلقه من رسله وأنبيائهقد تعاىل و ه تباركنأ -٢

 واألخيار العاملني ،ثتهم يف العلم والعمل من العلامء الربانينيور
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 $ # " !]:  كام قال تعاىل،وصاحلي املؤمنني
% & ' ( ) * + -, . 

/ 0Z ]وقال يف أتباعهم]٧٣:األنبياء ، :[J K L 
M  N O QP R S TZ ]٢٤:السجدة[. 

  وهو التوحيد بأنواعه ملستحقه وهو اهللا:أهنا دعوة إليصال أعظم حق -٣
 ،]٣٦:النساء[ g h i j k lZ ] :، قال تعاىلتعاىل
 < = > ; :   9 8 7   6 5 4]: قال تعاىلو

@? A B C  D E FZ ]وقال تعاىل ،]١٨:آل عمران :
[l m n oZ ]البقرة:[. 

 أو يشء منه ألحد من خلقه  رصف حقه: أي،الرشك بهوالنهي عن 
 ° ̄ ® ¬ »] :تعاىلو  ولذا قال تبارك، من كاناكائنً

±Z ]٢١،٢٢:البقرة[. 
  داعني إىل هذا األمر العظيمبعث مجيع الرسل والنبيني إىل قومهملقد و
 : وقال سبحانه،]٥٩:األعراف[ A BZ @ ? < = >] :قائلني

[g h i j k lZ ]٣٦:النساء [. 
 لغري ه منع اليشء عن مستحقه وإعطاءن الرشك ظلم عظيم؛ ألنذلك أل

ليشء أعظم احلقوق، وهو حق اخلالق مستحقه ظلم، فكيف إذا كان ذلك ا
 A B  C DZ] ولذا قال سبحانه ، للمخلوقىسبحانه يعط

 .]١٣:لقامن[
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 ودعوة للجن واإلنس ، بيان حلق اهللا تعاىل عىل خلقهالدعوة إىل اهللا تعاىلف
 .ه من كبائر الذنوب؛ وأن يرتكوا الرشك به وفروعهأن يؤدوه إىل مستحق

من اهلدى  :ًل اهللا تعاىل لعباده رمحة هبمنزأأهنا دعوة للثقلني إىل ما  -٤
 ، األمن واالهتداءتباعه واالستقامة عليهيتحقق باودين احلق الذي 

 وحتفظ النعامء واألمن من معيشة الضنك والشقاء ،احلياةوتطيب 
 . ونذارة من الرش واإلفساد،واإلسعاد فهي دعوة للفالح ،دىَّوالر

 وهداية إىل ، العذاب األليمٌأهنا دعوة لتجنب اجلحيم وما فيها من -٥
الرصاط املستقيم، املوصل ملن سلكه إىل جنة النعيم وما فيها من 
أصناف التكريم، والنظر إىل وجه اهللا العظيم، والفوز بالرضوان وهو 

 .           أكرب النعيم
 والعند اهللا تعاىل أكرم فال أرشف من هذه الوظيفة، وال أحد من اخللق 

  إخالص إليهم ممن قام بالدعوة إىلاًناس وأعظم إحساننفع للأأرحم وال 
ًتعاىل عىل بصرية خملصالدين هللا   يرجو رمحة ،اً حمتسباً صابرا هللا تعاىل، حمسنًاٍ

 .ربه وخيشى عذابه
 وعظم فضل اهللا عليهم بتوفيقهم ،مما يبني فضيلة الدعاة إىل اهللا تعاىلو

 : أمور؛إليهللدعوة 
 ،] ١١٠:آل عمران[ 2Z 1 0 / .]: قول احلق تبارك وتعاىل  -١

خري الناس للناس  كنتم :ثر عن السلف يف تفسريها أن املرادُفمام أ
بالدعوة : ُّ للناس؛ جتروهنم بالسالسل فتدخلوهنم اجلنة، أيوأنفعهم

 .إىل اهللا تعاىل واجلهاد يف سبيل اهللا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
١٢  

جر ِ هلم بكرم العمل وعظم األاً عىل الدعاة إليه شاهداًوقال تعاىل مثني -٢
 L M N O P Q R S T U  V   W]: لديه

X Y Z [ \ ] _^ ̀ a  b c d       

e f g h i         j k l m n o  p q r 
s    t   u  v wZ ]٣٥-٣٣:فصلت [. 

م الثواب وحسن كريالفالح والفوز ب للدعاة إليه ضمن أن اهللا تعاىل  -٣
    f g h i j k l m] :املآب قال تعاىل

n o qp r s tZ ] ١٠٤:عمرانآل[. 
يف  ً أحسن الناس قوال سبيله بأهنمإىلشهد اهللا تعاىل للدعاة وكام  -٤

: قال تعاىل ،يف الدنيا واآلخرة ا أعظمهم حظ ، فقد أخرب بأهنمالدنيا
[P Q R S T   VU W X Y Z [Z ]١٠٨:يوسف[، 

n m l k j i h g f ]: وقال تعاىل
t s r qp oZ ]١٠٤:آل عمران[. 

 Z [ \ ] _^ ̀ a  b c d]: وقال سبحانه
e f g h i         j k l m n o  p q r 

s    t      u  v w Z ]٣٥ - ٣٤:فصلت [. 
يان أجره يف َرَ عىل بصرية موعود باستمرار جاًأن الداعي إىل اهللا خملص -٥

 .حياته وبعد موته
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 : عىل ذلكًفمام جاءت به السنة الصحيحة دليال
 الدعوة خري من الدنيا وما اإلخبار بأن ما حيصل للداعية من ثواب  - أ

من  خري لك اً واحدًاهللا ألن هيدي اهللا بك رجال فو«:  ملسو هيلع هللا ىلص كام قال،فيها
َ محر النعمأن يكون لك َّْ  .خري لك من الدنيا وما فيها: عني ي،)١(»ُ

من دعا إىل « : ملسو هيلع هللا ىلصٌأن األجر مستمر للداعية ما انتفع أحد بدعوته، قال - ب
 .)٢(» مثل أجور من تبعهمن األجرهدى كان له 

ّأن للداعية مثل ثواب من دعاه من غري أن ينقص من أجر املدعو يشء،  - ت
 .)٣(»من دل عىل خري فله مثل أجر فاعله «: ملسو هيلع هللا ىلصقال

***** 

                                                
 ).٢٤٠٦(:  برقم، ومسلم)٣٧٠١(:  برقمالبخاري أخرجه )١(
 ).٢٦٧٤(:  برقممسلم أخرجه )٢(
 ).١٨٩٣(:  برقممسلم أخرجه )٣(
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 ومقاصد جليلة، هي من مجلة ،تعاىل غايات عظيمةاهللا للدعوة إىل 
  عليهاعظم اجلزاءو  حسنمرشوعيتها، ومن أسبابحكم فضائلها، وهي من 

 : تتلخص فيام يأيت ،ًدنيا وآخرة
  ىلُ بذكر أسامئه احلسنى وصفاته الع: وعالّتعريف الناس برهبم جل 

 وبيان بديع خلقه وإتقان صنعه ،وأفعاله احلكيمة وأفضاله اجلسيمة
وحكمة تدبريه، وما له عليهم من سابغ النعامء ومرتادف اآلالء، 

له املطلق من كل وجه والتنبيه عىل عظمة شأنه وعز سلطانه وكام
 . وجزائهورشعه  قدره وه وإثبات حكمته يف خلق،وبكل اعتبار

   يف ّرصَ أو أنكره أو أعرض عنه أو قمن جهل حق اهللا تعاىلدعوة 
 ألداء حق اهللا تعاىل عنه من املكلفني ا واجب منه، أو ارتكب منهي
فإنه  ؛بعبادته وحده ال رشيك له  وذلك،عليهم الذي هو أعظم حق

 x] :حق اهللا الذي ال يستحقه أحد سواه ـ  التوحيد:أيـ 
y z { | } ~ � ¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ ©Z ]وهو سبب السعادة يف الدنيا ، ]٦٢:احلج

 . واآلخرة
  َأمر الناس أن يستقيموا عىل ما رش  عىل :ع هلم من اهلدى ودين احلقَ

الذي أمر اهللا أن يطاع ملسو هيلع هللا ىلص  الوجه الذي رشع عىل سنة نبيه حممد
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 فإن رشع اهللا تعاىل هو النظام الذي جعله اهللا تعاىل ،يتبعو
هلم حقه سبحانه وتعاىل عليهم ويوضح هلم فني، يبني َّللمكل

 من املخلوقات ، وعالقاهتم بام حوهلمٍعالقات بعضهم ببعض
تقى املكاره ُ، فبااللتزام به يتحقق األمن وتطيب احلياة، وتوالعوامل

الكونية، ورشور املخلوقات والرشعية والقدرية والعقوبات 
األرضية من اإلنس واجلن وغريمها من األمم من أجناس الدواب 

من املخلوقات هذا الكون وأخطار ما يف والطري، وغريها من عوامل 
تبارك وباريه  إال خالقه ا ال حييط هبواآليات العلوية والسفلية التي

 . وتعاىل
  من :من الغيوبملسو هيلع هللا ىلص وله حتقيق اإليامن بام أخرب اهللا تعاىل به ورس 

 وأمر البعث ، وأحوال الربزخ،املالئكة وسائر ما يف السامء واألرض
 وغري ذلك ، وأمر اجلنة والنار،وأهوال اآلخرة وأحوال الناس فيها

مما كان ويكون وما سيكون عىل الوجه الذي أخرب اهللا به ورسوله 
 # " ! ]:، والعمل بام يقتضيه ذلك اإليامن، قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلص

$ % '& )( * + , - . / 0 1 2 3 
4Z ]٣-١:البقرة [. 

  وسلوك الرصاط : واجلحيمِّاس إىل توقي عذاب الربزخدعوة الن 
 كام قال ، ورضوان الرب العظيم،املستقيم املوصل إىل جنة النعيم

 × Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö] :تعاىل
! " # $ % & ' ( ) * + 

, Z ]٢٥ -٢٤:البقرة [. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
١٦  

  العباد وال بينهم إال اهللا عىل ـ ىل احلقيقةع ـ ليقني بأنه ال حاكما 
َ واحلكم الع، فإنه سبحانه هو احلاكم احلق؛وحده َ ل الذي له احلكم ْدَ

 : وإليه احلكم
    ¶] : يف ملكه وعباده بام يشاءاً وكوناًفهو سبحانه هو احلاكم قدر  - أ

¸ ¹ º » ¼  ½  ¾Z ]فإن القدر نظام امللك ، ]٣٥:مريم
 وخربته قدرة اهللا تعاىل وعلمه لق، والدليل عىل اخل اهللا تعاىل يفورس

وفضله ورمحته، فال معقب حلكمه، وقوته وقدرته وعدله وحكمته 
ُراد لفضله، ال يسأل ممسك لرمحته وال وال معرتض عىل قضائه، وال 

ألنه سبحانه احلكيم العليم الذي يضع ؛ ُعام يفعل وهم يسألون
ال يصلح بحيث  ،قة لغايتهااملحق، األمور يف مواضعها الالئقة هبا

 .  عنهاًغريها بدال
 × Ô Õ Ö ] :وهو تبارك وتعاىل احلاكم بني عباده برشيعته  - ب

Ø Ù Ú Z ]ل هو نظام َّ، فإن رشع اهللا املنز]٥٠:املائدة
 ذي الرش من ِّلفني، وصامم األمان من شؤم الذنوب، ورشَّاملك

 من الرش والشقاء  ما جتري به املقادير، فهو أمان ملتبعيهِّورش، اخللق
 .يف الدنيا واألخرى

وهو كذلك احلاكم بني عباده يوم معادهم إليه بحكمه اجلزائي   - ت
 c d e f g h i j kZ] :العدل

وجيزي أهل الطغيان واهلوى  ،، فيثيب أهل اهلدى باحلسنى]٣:النجم[
 وال يظلم ،ً ويعذب من يشاء عدال،ًبام يشاء، فيغفر ملن يشاء فضال

 .ًربك أحدا
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 بحكمته وعدله ويف فضله ًم املؤمن حلكم اهللا القدري ثقةِّسلُذا يوهب
ا  ويقينً، بعدله ومصلحتهاً وينقاد حلكمه الرشعي إيامن،ورمحته

 ويؤمن بجزائه يوم لقائه، فيسعى يف ،بحسن عاقبته وكريم عائدته
إليه صالح العمل ويتوقى انتهاك حرمة اهللا عز وجل، ويتوب 

 من اً يف كرامته ومثوبته، وحذراًلل طمعمن التقصري والزسبحانه 
 . وعقوبتهههانتإ

  ملا  بمكارم األخالق وحماسن األعاملّ العباد عىل التحيلُّحض 
 ،ِّيعلمون من حمبة اهللا تعاىل هلا، وما يف التحيل هبا من جليل املصالح

عىل  ُّ، واحلضمن ضدها من القبائحوالسالمة  ،وعظم ثواب أهلها
 بذكر بغض اهللا هلا ، األعامليءخالق وردالتخيل عن مساوئ األ

 .وعظم عقوبته ملن شاء من أهلها
ِّوبذلك التحيل والتخيل تتآلف القلوب  ًويتحاب العباد طمعا يف حمبة ِّ

، وجتتمع الكلمة ويتوحد الصف ويتحقق التعاون عالم الغيوب
عىل الرب والتقوى، والنصح هللا ولعباده، ويقطع دابر الظلم والتهاجر 

ُفإن حسن اخللق جيتمع فيه  تقاطع والتشاحن وأنواع العدوان،وال ُ
 .  الدنيا واآلخرة، وسوء اخللق بريد إىل الناريخري

  دعوة  األكرب هو فإن الرشك:إنكار الرشك والبدع وكبائر الذنوب 
 من دونه، وهو أعظم ذنب ه اهللا معه، أو عبادة أحد من خلقغري
 ملا فيه من ،اء الدنيا واألخرىيص اهللا تعاىل به، وأعظم موجب لشقُع
 وإعطاء احلق لغري ة غري اهللا باهللا فيام هو من خصائصهيتسو

، وقال ]١٣:لقامن[ A B C DZ ] :، قال تعاىلمستحقه
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 K L M N O P Q R S UT V] :تعاىل
W X YZ ]وقال تعاىل .] ٧٢:املائدة: [r s t u 

v w x  y z { | } ~Z  ]٤٨:النساء [. 
 وأشد ما توعد ، وأكرب ما حرم، وأعظم ما هنى اهللا عنهالرشك أولهذا ف

 . العقوباتالذنوب بألوانعليه من 
وكذلك الرشك األصغر الذي هو من وسائله وهو ما كان من تسوية غريه 

 ، أو مراعاته فيهه، من حقه ألحد من خلقء بيشاً أو التفات،اًبه سبحانه لفظ
ًته رشكا ومل يصل إىل حد اإلخراج  أنه ما جاء يف الكتاب والسنة تسمي:وضابطه
 .من امللة

 فإهنا سبب إليه أو عالمة عليه، وأثر من ؛وهكذا البدع وكبائر الذنوب
 .آثاره

يف هنيهم أممهم مجعهم بني  صىل اهللا عليهم وسلموهلذا قرن رسل اهللا تعاىل 
 يف املخلوقني ومعصية رب العاملني من بخس ِّكبائر الذنوب من الغلوالرشك و

 وإتيان الذكران من ، والتكرب عىل اخللق، وقطع السبيل،كيل والوزنال
 . العاملني

 : فبالدعوة إىل اهللا تعاىل تتحقق هذه الغايات العظيمة التي مجاعها وأسسها
 عىل الوجه الذي عرفهم به فني برهبم تبارك وتعاىلَّمعرفة املكل -١

 .سبحانه
ائه عىل الوجه ّ وحضهم عىل أد،معرفة حقه سبحانه وتعاىل عليهم -٢

 .  به أحسن عقباهن وينالو،الذي حيبه ويرضاه
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 واألخذ بأسباب رضاه ، واليقني بوعده ووعيده،تصديق خربه -٣
 .  والبعد عن موجبات غضبه وعقابه،وثوابه

 ومع ما حوهلم من العوامل ،حسن تعامل الناس فيام بينهم -٤
  وبذلك يتقون رش أنفسهم،واملخلوقات عىل وفق هدى اهللا تعاىل

 وكريم ، وينالون بركة هذا التعامل،ً وآجالً غريهم عاجالَّورش
 . عوائده يف الدنيا واآلخرة

***** 
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الواجب على العلماء وطلبة العلم نحو       

  .الدعوة


الواج  ب عل  ى ذوي ال  سلطان والوالی  ة  

  .نحو الدعوة


     الواجب على أھل الغنـى والیسار نح و

  .الدعوة


   الواج   ب عل   ى عام   ة الم   سلمین نح   و

  .الدعوة
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   بالدعوة إليه يف آيات ملسو هيلع هللا ىلصًلقد أمر اهللا تبارك وتعاىل نبيه حممدا 
 v w x y] : قوله تعاىل:حمكامت من كتابه الكريم منها

z { }| ~ � ¡ ¢Z 
 \ ] V W YX Z]: وقوله تعاىل، ]١٢٥:النحل[

]Z] وقوله جل ذكره، ]٦٧:احلج: [Q R TS U V 
W XZ] ٨٧:القصص [. 

دخول أمته معه فيه إال ما دل  ملسو هيلع هللا ىلص واألصل يف خطاب اهللا تعاىل لنبيه
الدليل عىل اختصاصه به دون األمة، فإن األمة ال تدخل معه يف 

 ي وهبت نفسها للنبي كام قال تعاىل يف شأن الت،تلك اخلصوصية
 .] ٥٠:األحزاب[ µŹ  ³ ² ±] :ملسو هيلع هللا ىلص

اهللا  فكل ما ورد من أمر ،  ملسو هيلع هللا ىلصوالدعوة ليست مما اختص به النبي
ًبالدعوة فإن األمة رشيكة له يف ذلك األمر تبعا له، ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل للنبي 

يف القيام بوظيفة الدعوة، فكام أن الدعوة  ملسو هيلع هللا ىلص ا لهًفإهنا مكلفة تبع
 . واجبة عىل األمة بحسب احلالفهي،  ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبيةواجب

  ًولذا خاطب اهللا تعاىل عامة املؤمنني خطابا رصحيا بقوله ً: [f 
g h i j k l m  n o qp r 

s tZ] بدليل ،، واخلري هو اإلسالم كله]١٠٤:آل عمران 
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 اهللا هبذا فجاءنا:  وفيه،يف الصحيحريض اهللا عنه حديث حذيفة  
 .)١(ديثحلا... اخلري من رش؟فهل بعد هذا ـ  اإلسالم:يعني ـ اخلري

 واألصل ،فقد أمر اهللا تعاىل األمة يف هذه اآلية بالدعوة إىل اإلسالم
القدرة، ومما احلال وُيف األوامر الوجوب عىل من خوطب به بحسب 

 فدل عىل تأكيد ،ًيؤكد ذلك أن الفعل يف اآلية جاء مقرتنا بالم األمر
هللا بحسب األهلية  ووجوب القيام بوظيفة الدعوة إىل ا،األمر

فالبد من قيام طائفة من املؤمنني بمهمة الدعوة إىل اهللا  والقدرة،
م اجلميع عىل التقصري ِثَ وإال أ، بحيث حيصل بقيامهم املقصود،تعاىل

 .يف الواجب
   كذلك فإن الدعوة إىل اهللا تعاىل تلتقي مع األمر باملعروف والنهي عن

لتغيري باللسان إذا مل يستطع  وهي درجة ا،املنكر يف الدرجة الثانية
ًمن رأى منكم منكرا «: قال ملسو هيلع هللا ىلص باليد، كام يف الصحيح عن النبي

، وهو اجلهاد باللسان الذي )٢(»ع فبلسانهِ فإن مل يستط،فليغريه بيده
ثم إهنا ختلف خلوف « :بقوله يف حديث اخللوفملسو هيلع هللا ىلص عناه النبي 

م بيده يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهده
 .)٣(»الخ...فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

فإن التغيري باللسان دعوة إىل فعل الواجب الذي ظهر تركه، وترك 
 بذكر دليل وجوب الفعل أو وجوب ،م الذي ظهر فعلهَّحرُامل

                                                
 .)١٨٤٧ (: برقم، ومسلم)٣٦٠٦ (: برقمأخرجه البخاري) ١(
 .)٤٩ (: برقممسلمأخرجه ) ٢(
 ).٥٠: ( أخرجه مسلم برقم)٣(
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ٍ ووعظ بالرتغيب والرتهيب، وجمادلة،الرتك  ، بكشف الشبهاتٍ
 وإذا كان ،رباهني الساطعات وال،وإقامة احلق باحلجج الواضحات

ًتغيري املنكر باللسان واجبا عىل من مل يستطع التغيري بيده واستطاع 
ّ بحسب أهليته َّ فذلك من أدلة وجوب الدعوة عىل املعني،بلسانه
 .وقدرته
نحوها مما جاء يف معناها من نصوص الكتاب والسنة مما ال وفهذه األدلة 

ًلة عىل فرض الدعوة إىل اهللا تعاىل فرضا  يتسع املقام لذكره فيها أبلغ الدال
 ويتحقق هبم املقصود سقط  يإن قام به من يكف  ـ،  عىل عامة األمة:أي ـ ًكفائيا

 .م اجلميعِثَوإال أ، اإلثم عن األمة
 ؛حيصل هبا املقصودمن األمة تصدى للدعوة إىل اهللا تعاىل طائفة تفالبد أن 

 ويكون القائم هبا من ،وقربة جليلة عظيمة ًبحيث تكون يف حق الباقني سنة
 N O P Q R] :املسارعني يف اخلريات السابقني إىل املغفرة واجلنات

TS U V W XZ] ٤:اجلمعة[. 
، ]١٠٤:آل عمران [f g h i j kZ ]: فإن قول اهللا تعاىل

 6 5    4 3 2 1 0 / . ]: وقوله
7 8 9 Z] اقها من التعريض بكفرةيمع ما يف س، ]١١٠:آل عمران 

تركهم ذكر عقوبة اهللا البليغة هلم بسبب ، وبأهل الكتاب الذين مل يقوموا بذلك
 < = > ;    : 9]: ، كام يف قوله تعاىلالنهي عن املنكر

? @ A B C ED F G H I J K 
L M N O P RQZ] تركوا البيان : أي ،]٧٨:املائدة

 .تركوا الدعوة إىل ترك املنكر: والوعظ والزجر وقت احلاجة، أي
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  التاركني لألمر والنهي، عليه اآلية من ذكر عقوبة السابقنياشتملتفيام ف
 من التقصري يف هذا الواجب، أبلغ الداللة عىل حقنيويف ضمنه حتذير لال

 وأنه جيب عىل املسلمني عامة أن ،وجوب الدعوة إىل اهللا تعاىل عىل األمة عامة
 الدعوة واألمر يقوموا بإعداد وتأهيل وتكليف طائفة منهم تقوم بواجب

 ـ حسب اإلمكان ـ  حتصل هبم الكفاية، وأن يعينوهم بكل ما يلزم،والنهي
 وهداية عباده ،لتحقيق هذا الواجب العام عليهم، وهو الدعوة إىل اهللا تعاىل

 وإقامة حجته، وحماربة الرشك والبدع ، وإعالء كلمته وإظهار دينه،إليه
 وأطرهم عىل أهل هذه الذنوبي واألهواء وكبائر الذنوب، واألخذ عىل أيد

ً وقرصهم عليه قرصا، وإال أثم الناس مجيعا،ًاحلق أطرا  ، فال سالمة من اإلثم،ً
بحيث  العظيم، عقوبته إال بقيام طائفة من األمة هبذا الواجبوال أمن من 

 .تتحقق بقيامهم به غايات الدعوة ومقاصدها
ا الزمن، فإن اجلهد  يف هذٍوال شك أن هذه األمور غري حاصلة بوجه كاف

لة، وعظيم َستغُ واإلمكانات احلاصلة غري م،ٍغري كافيف الدعوة املبذول 
املسؤولية عىل قدر عظم احلاجة واإلمكان، فالواجب عظيم، والتفريط كبري، 
واإلمكانات كثرية، والوسائل ميرسة، وامليدان واسع، ونسأل اهللا تعاىل اإلعانة 

 ، ويف املطالب التالية إشارة إىل مهامت من ذلك، والعفو عن التقصري،عىل اخلري
 . وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

***** 
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أهل العلم هم أئمة الناس وقدوهتم ملا أتاهم اهللا من العلم، وملا أخذ 
عليهم من ميثاق البيان وترك الكتامن فهم املقدمون وأول املكلفني وأعظمهم 

ً ومثوبة وتبعة، والناس هلم تبعًواجبا بام بعث اهللا به  ـ  عىل أهل العلم فيجب،ً
 وكيفية ،من الدعوة فيام يتعلق بالعلم ـ  من اهلدى ودين احلقملسو هيلع هللا ىلصًنبيه حممدا 
 وبيان أحكام النوازل واحلوادث ، ورد الضالالت، وكشف الشبهات،العمل
 . عىل غريهما ال جيبوالنصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم؛ م ،اجلديدة

فإن اهللا تعاىل قد أمر عامة املسلمني وخاصتهم بالرجوع إليهم فيام ال 
  0Z / . - , + *]: يعلمونه من أمر دينهم بقوله

 !]: بقولهوترك الكتامن وأخذ عىل أهل العلم امليثاق بالبيان  ،]٤٣:النحل[
" # $ % & ' ( )     * +Z] ١٨٧:آل عمران [ ،

 p ] :و التقصري يف البيان مع القدرة إن مل يتوبوا بقولهوتوعدهم عىل الكتامن أ
q r s t u v w x y z { | } �~ ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®  
°̄ ± ² ³Z ]١٦٠–١٥٩:البقرة.[ 

هم ملسو هيلع هللا ىلص ن جاء هبام النبي ْذيلوذلك ألن أهل العلم باهلدى ودين احلق ال
، فإن لعبادهيف دعوته وحفظ سنته وبيان رشيعته يف أمته وملسو هيلع هللا ىلص خلفاء النبي 

ملا بني ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي ٍالعلامء ورثة األنبياء، وقد ثبت يف الصحيح من غري وجه
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ً مجال من العلم ـ يف خطبته يوم عرفةللناس َّأرسى فيها قواعد امللة وجىل  ـ ُ
 ،»أال هل بلغت؟« :قال، أمور اجلاهلية ـ  أبطل:أي ـ أحكام الرشيعة، ووضع

 ثم نكتها ،وأشار بأصبعه السبابة إىل السامء، »اللهم اشهد«: فقال. نعم: فقالوا
َال فليبلغ الشاهد الغائبأ «: ثم قال،عليهم ُ من «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  وثبت عنه .)١(»ِّ
 .)٢(»أجلمه اهللا عز وجل بلجام من نار يوم القيامةئل عن علم فكتمه ُس

ًفهام صحيحا للدليل عىل وجهه ا من العلم و وكل من آتاه اهللا تعاىل حظ ً
 ودعوته للعمل ، فيجب عليه تبليغه ملن ال يعلمه،يدرك به املراد فهو عامل بذلك

 ففي احلديث الصحيح ، احلاجة الشديدة إىل ما عندهأو وال سيام عند سؤاله ،به
: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  وصح عنه ،)٣(احلديث» بلغوا عني ولو آية«: قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

 فرب حامل فقه إىل من ،حفظه حتى يبلغه غريه فًحديثا سمع منا أمرا اهللا َّنرض«
ومن املقرر عند أهل العلم . )٤(»هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه

أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، وأنه جيوز تأخري البيان : باألصول
 .لوقت احلاجة

 ،ه من تعليم اجلاهل يف رسالته وخلفائه يف أمت ملسو هيلع هللا ىلصفيجب عىل ورثة النبي
 وداللة املجتهد يف اخلري عىل أفضل أنواعه ، وتذكري الغافل،وإجابة السائل

 وكشف ، ورد البدعة، وإنكار املنكر،وأوقاته، والشهادة للمحسن بإحسانه
 والبشارة والنذارة، والنصح لألئمة واألمة عند  وتفنيد الضاللة،الشبهة

                                                
 .)١٦٧٩ (: برقم؛ ومسلم)١٧٤١ (: برقمالبخاريأخرجه ) ١(
 ).٣٦٥٨ (: برقم؛ وأبو داود)٨٣٢٨ (:برقميف املسند  أمحدأخرجه ) ٢(
 .)٣٤٦١ (: برقمالبخاريأخرجه ) ٣(
 .)٢١٠٨٠ (: يف املسند برقم؛ وأمحد)٣٦٦٠ (: برقم؛ وأبو داود)٢٦٥٦ (: برقمالرتمذيأخرجه ) ٤(
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العلم للناس بنرش  فإنه ،من العلم والقدرةوتوا ُ، بحسب ما أاملناسبة  واحلاجة
 ويظهر املعروف، وتبني شناعة املنكر، وتقوم احلجة ،ت البدعو ومت،ا السننحتي

دفع الباطل ويزهق، وتقوم ُنرش ويظهر، ويُفظ الدين ويُعىل احلق، وهبذا حي
 .حجة اهللا عىل العاملني، وهيدي اهللا من يشاء من الثقلني

 يف أمته يف البيان من ملسو هيلع هللا ىلص إليامن وخلفاء الرسول فيجب عىل أهل العلم وا
هوا إخواهنم ِّفقُ وأن ي، إىل اإلسالماالرجال والنساء من اجلن واإلنس أن يدعو

 وأن يتعاونوا عىل الرب والتقوى، وأن يتناهوا عن ،يف الدين، وأن يفشوا العلم
 تأخذهم يف اإلثم والعدوان، وأن يقولوا باحلق أينام كانوا ما استطاعوا، وأن ال

ً ابوا أمريا، وال هيابوا كبريا، وال يراعوا غنيُاهللا لومة الئم، فال حي  وال حيتقروا ،اً
ًمأمورا، وال يغفلوا صغريا، وال يغمطوا فقريا، وال هيملوا حمبوسا أو أسريا،  ً ًً ً

َّ جيب أن ينصحوا وهيدوا إليه ليؤدوا حقه، فيتقوا العذاب، ،فالكل عباد اهللا
لثواب، فام أسعد من تسبب يف عتق الرقاب من النار ودخوهلا ويفوزوا با

جنات جتري من حتتها األهنار، فلعل من ثوابه أن يكون من أول املعتقني 
وأسعد الفائزين بالقرب من رب العاملني؛ ألنه طاملا دعا إليه وهدى إليه 

  املصلحنيواهللا تعاىل حيب املحسنني وال يضيع لديه أجر فيه، وجاهد
  !سنني، اللهم اجعلنا منهم يا رب العاملني، ويا أرحم الرامحنياملح

 وبعد وفاته يف  ملسو هيلع هللا ىلصولقد قام الصحابة رضوان اهللا عليهم يف عهد النبي
ّ، وملا اتسعت الفتوح مخري قياملسو هيلع هللا ىلص الدعوة إىل اهللا تعاىل وتبليغ سنة نبيه 

 ،واشتدت احلاجة إىل العلم تفرق الصحابة رضوان اهللا عنهم يف األمصار
 وهكذا ،هون الداخلني يف اإلسالمِّ ويفق، وينرشون السنن،مون العلمِّيعل

 بإحسان، قاموا وأتباعهمتباعهم بإحسان وأئمة اهلدى من بعدهم أالتابعون و
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إىل يومنا هذا، وبذلك وصل إلينا ببيان دين اهللا تعاىل لعباده ودعوهتم إليه 
خري اجلزاء، ونسأل اهللا تعاىل فرمحة اهللا عليهم وجزاهم عنا ونقل العمل، العلم 

 فمن بعده إىل من بعدنا ملسو هيلع هللا ىلصأن نكون حلقة يف سلسلة سند العلم من لدن النبي 
ِّحتى يأيت اهللا بأمره، لنكون من املبلغني عن اهللا دينه، اهلادين عباده إليه، اللهم 

 بوجهك الكريم، يا رب العاملني ويا أرحم  بل من أئمتهم؛اجعلنا منهم
 . الرامحني

***** 
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عباده، فآتاهم من وأمور هم اهللا عىل رقاب ّ هم من وال:والة األمور

 عن يشء انكفوا همالسلطان والقدرة ما إذا أمروا به الناس أطاعوا، وإذا هنو
وانصاعوا، وإن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، فكل له من املثوبة وعليه 

ابتىل اهللا ذوي السلطان والوالية مسئوليته، وقد من التبعة بحسب واليته و
بوالية أمر الرعية، فاستخلفهم بعد الذين من قبلهم لينظر كيف يعملون، 
وسيرتكون واليتهم كام تركها من قبلهم، ومن مل يرتكها يف احلياة فسيرتكها 
باملوت، فلو مل يرتكها من قبلهم ملا وصلت إليهم، وكام وصلت إليهم 

 .نتقل إىل من بعدهم، وهكذا سنة اهللا تعاىل يف اخللقفسترتكهم وت
 : ُوالوالية يف الدولة اإلسالمية تراد لغرضني

  .يف األرض وهداية عباد اهللا إليهونرشه  احلق وصيانته إقامة الدين: األول
 .، منهم ومن غريهمحرماهتمصيانة حفظ حقوق املسلمني و: الثاين

، وإظهار الشعائر وإقامة احلدود،  ومن وسائل ذلك عنايتهم بنرش العلم
وتأمني الطرق، وكف الناس بعضهم عن بعض، واحلكم بينهم فيام اختلفوا 
 ،فيه، والقيام بالدعوة إىل اهللا تعاىل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ً دفعا أو طلب؛واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل  .اً
 يف الدنيا ة فهي أمان،ريهنا خطأ وش،فالوالية العامة واخلاصة أمرها كبري

 ، ونصح فيها، إال ملن أخذها بحقها وأدى ما عليه،وخزي يف اآلخرة وندامة
فيجب عىل املستخلفني يف األرض بعد من سبقهم من أصحاب الواليات 
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ِّالعامة واخلاصة أن يتذكروا أهنم إنام مكنوا يف أرض اهللا وعباده بام تولوه من  ُ
ى ليبلوهم اهللا فينظر كيف يعملون، وظائف ومسؤوليات كربى أو صغر

ِفليدركوا ع ْ  T VU W] : قال تعاىل،م املسؤولية وخطر التبعةَظُ
X Y Z  [ \ ] ^ _ ̀ ba c 
d eZ] ٤١:احلج[. 

وليتذكروا فقرهم إىل رهبم يوم يقفون بني يديه، وقد ذهب السلطان، 
 فرصة الوالية وفات ما كان باإلمكان، ومل يبَق إال الربح أو اخلرسان، فليغتنموا

وليستعملوا ما آتاهم اهللا من القدرة والسلطان يف اإلعانة عىل نرش الدعوة إىل 
اهللا تعاىل عىل منهاج السلف الصالح، وليأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر عىل 

فإن القيام بذلك مما يتحقق به إقامة الدين وحفظ حرمات  ما توجبه الرشيعة،
ًيفارق واليته أو تفارقه يوما ما إما غانام أو غارما وكل ذي والية س،املسلمني ً ً. 

فعىل الوالة أن يتقوا اهللا يف واليتهم وليقوموا بواجبهم نحو الدعوة إىل اهللا 
ا وليعينوومن ذلك حسن اختيار الدعاة، وبعثهم إىل مجيع والياهتم،  ،تعاىل

من  وحتقيق املقصود ،هو من أسباب نجاحهم يف مهمتهمالدعاة بكل ما 
 ،وظيفتهم، وليسعوا يف اإلصالح يف األرض بتحكيم رشع اهللا تعاىل يف عباده

 املخالفني ،وحماربة املفسدين من أهل كبائر الذنوب ودعاة األهواء والبدع
 وأشباههم من املنافقني،ملنهاج السلف الصالح، واملنحرفني عن امللة من 

الدين كله هللا، وذلك  حتى ال تكون فتنة ويكون ؛األحزاب املوالية للكفرة
 يف القضاء عىل الرش كله بجميع أشكاله وكافة صوره ومظاهره باالجتهاد

  :وذلك كله بأمرينوإذالل أهله، 
 ولعامة املسلمني يف  ملسو هيلع هللا ىلص النصح هللا تعاىل ولكتابه وسنة نبيه:األول

 وتوسيد الوظائف إىل أهلها األكفاء األمناء النصحاء ،إجراءاهتم وقراراهتم
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 واحلذر من ،ال، واختيار البطانة الصاحلة واجللساء  الناصحنيبحسب احل
 وعباده الصاحلني، ،ملسو هيلع هللا ىلص ولسنة النبي ، املبغضني لدين اهللا تعاىل،بطانة السوء
ملعجبني بأساطني الكفر وأوضاع الكافرين املخالفة ، فإن أولئك اوقيم اإلسالم

 . يرضون أكثر مما ينفعونلرشع رب العاملني
ما أعطاهم اهللا من عز الوالية وهيبة السلطان يف مور والة األوليغتنم 

يدي كل سفيه بمنعه عام هيدف إليه، فإن اهللا أهداية عباد اهللا إليه، واألخذ عىل 
 ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، وليكن هلم أسوة حسنة يف النبي 

السلطان  كيوسف وسليامن وغريمها من ذوي ،ومن سبقه من أنبياء اهللا ورسله
تاهم اهللا يف الدعوة إليه واإلحسان إىل عباده آ سخروا سلطاهنم وكل ما نالذي

 .ًعليهم مجيعا الصالة والسالم
 الراشدون وصالح أمراء املسلمني وأئمة الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا خلفاء النبي 

انتفعوا من واليتهم من األمراء والعلامء الذين كان هلم قدم صدق عند رهبم 
يف هذا  الدعوة وإعانة دعاة احلق بواليتهم وسلطاهنم وسلطاهنم يف نرش

 .ل اهللا هلم لسان صدق يف اآلخرينالشأن، وجع
عىل منهاج   ـ ِّ يف إعانة الدعاة واجلهات املتصدية للدعوةاالجتهاد :الثاين
بسلطاهنم ورأهيم وماهلم ودعائهم، فإن الدعوة إىل اهللا تعاىل من  ـ صحيح

ً وأعمها بركة،ً وأكثرها ربحا،ًعاأعظم األعامل الصاحلة نف ً وأبقى زمنًا مديدا ،ّ
ًوأثرا صاحلا بعد موت الداعي ن نرش العلم والدعوة إ واملعني عىل الدعوة، ف،ً
 فتعظم املثوبة عليه وترتفع الدرجة به، ويدفع ،مما يتعدى نفعه ويطول بقاء أثره
 .بسببه ـ ًدهورا مديدة ـ اهللا البالء والعذاب عن األمة

***** 
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: ، وقال سبحانه]٧:احلديد [d e  f    g h Z ] :قال تعاىل

[ p q r sZ] وقال سبحانه]١٩٥:البقرة ، :[Î Ï Ð Ñ Ò 
ÔÓ Õ Ö      × Z] ٣٩:سبأ [. 

نفاق من مال اهللا تعاىل الذي اإل عىل ضففي هذه اآليات املحكامت احل
 وإنفاق املال يف الدعوة إىل اهللا وإعانة ،اضيه يف مر ـ وابتالهم به ـدا العبأتاه اهللاُ
 . من أعظم أسباب رضاه سبحانه ومزيد هداه إليهالدعاة

  فإنه من أعظم وجوه؛فليغتنم األغنياء إنفاق فضل أمواهلم يف هذا امليدان
 فاملال يف األصل هللا تعاىل يؤتيه من يشاء ،اإلحسان ومظان رىض الرمحنو الرب

ويدل عىل ذلك قصة األقرع واألبرص  كر أم يكفر،من عباده ليبتليه أيش
َقال امللك لألعمى«: اواألعمى، وفيه قد ريض فليتم، ُتالك، فإنام ابمأمسك : َ

 . )١(» وسخط عىل صاحبيك،اهللا عنك
: حة قوم قارون له قائلنييوقد ذكر اهللا تعاىل يف معرض التقرير نص

[º »   ¼ ½ ¾   À¿ Á Â  Ã Ä ÆÅ Ç 
È É Ê ÌË Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×Z 

 وبذله يف الرياء ،، ولكنه مل يقبل نصحهم فبخل بامله عن احلق]٧٧:القصص[
 والبغي بغري احلق، وأرص عىل الكرب اجلامع بني رد احلق والفخر واخليالء
 .وغمط اخللق

                                                
 .)٢٩٦٤ (: برقم؛ ومسلم)٣٤٦٤ (: برقمالبخاريأخرجه )  ١(
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 ،بتىل يف اإلنفاق يف املمنوعا يف املرشوع اإلنفاقوهكذا من أمسك عن 
        G H I]: ًذابا له يف اآلخرة، قال تعاىلًفكان إنفاقه وباال عليه وع

J   K L M N PO Q R S T U V 
XW Y Z  [ \ ]Z] يميش فبينام قارون ، ] ٣٦:األنفال

 إذ خسف اهللا به األرض وبداره التي فيها ،ًمتبخرتا يف مشيته قد أعجبته هيئته
 g h i j k l]:  فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة،أمواله

m  n o p q r s t u   v wZ] ويروى عن ] ٨١:القصص ،
ما ًأقواما اختصهم بالنعم ملنافع العباد، يقرهم فيها إن هللا «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 .)١(» فحوهلا إىل غريهممنعوها نزعها منهمفإذا  ،بذلوها

ًفينبغي ملن آتاه اهللا فضال من رزقه أن يبذل منه يف نرصة دين اهللا تعاىل 
وليتذكر  ،ئمني بالدعوة إليه، وما نقصت صدقة من مالونرشه، وإعانة القا
ً ال يسأل عىل اإلسالم شيئا من ملسو هيلع هللا ىلص عىل اإلسالم، فكان ملسو هيلع هللا ىلصالغني إنفاق النبي 

َاملال إال أعطاه، وكان يعطي عطاء من ال خيشى الفقر ، ًالالبأنفق «:  ويقول،ُ
 .)٢(»ً من ذي العرش إقالالَوال ختش

                                                
وحسنه األلباين يف ). ٨/١٩٢: (، واهليثمي يف املجمع)٣٨٧٢: (أورده املنذري يف الرتغيب برقم) ١(

 .)٢١٦٤(: برقمصحيح اجلامع 
رواه البزار بإسناد : وقال. عن ابن مسعود ريض اهللا عنه) ١٣٦٨: (أورده املنذري يف الرتغيب برقم) ٢(

 ).٩١٢: (حيح الرتغيب برقموصححه األلباين يف ص. حسن، والطرباين يف الكبري
الكبري رواه أبو يعىل والطرباين يف : وقال. ، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه)١٣٦٩: (ًوأورده أيضا برقم

 صحيح اجلامع، ويف )٩١٢: (وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب برقم. بإسناد حسنط سواألو
 .)١٥١٢(: برقم
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لت عىل بقية أمهات ِّضُ عنها، إنام فوهكذا أم املؤمنني خدجية ريض اهللا
 وإنفاقها عليه وعىل اإلسالم يف ملسو هيلع هللا ىلصبنرصها للنبي يات ـ هن فضلُّوكل ـ املؤمنني

ت وهي متيش ِّرشُبفأنفقت وقت احلاجة، ولذا  ،وقت الغربة والشدة واملحنة
ال صخب فيه وال  ـ لؤلؤ جموف ـ عىل األرض ببيت يف اجلنة من قصب

 .السالم من اهللا تعاىل ـ عليه السالم ـ ائيل، وأقرأها جرب)١(وصب
الذي أثنى اهللا عليه بكالم يتىل إىل يوم القيامة بقوله  يقِّوهكذا الصد

قه انفإ ب:أي ـ  0 / . - , + ـ  النار:أي ـ  * ]: سبحانه
  : 9 8 7  6   5 4 3 2   ـ ويف الدعوة إىل اهللاملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا 

; <  =    > ? @Z] ٢١ -١٧: الليل[. 
 الذي أنفق يف سبيل اهللا تعاىل حتى قال له  ريض اهللا عنهوهكذا عثامن

باجلنة يف ملسو هيلع هللا ىلص َّوبرشه النبي ، )٢(» بعد اليومعمل عثامن ما َّما رض «:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 وهكذا عبد الرمحن بن عوف وسعد بن عبادة وأمثاهلم من الصحابة ،حياته

 É Ê]: ه وقد أثنى عليهم رهبم بقول،كثري ريض اهللا عن  اجلميع
Ë Ì Í   Î  ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×Z 

 .]٩:احلرش[
فليغتنم الغني كون ماله بني يديه يترصف فيه برغبته وبمحض إرادته، 

 ثقاة الناس وأمناءهم ممن يتخذ َّولينفق يف وجوه اخلري ما تيرس له، وليتحر
 هلأل ً عىل أكل احلرام وخديعةً ال حيلة له تعاىلًالدعوة واإلنفاق عليها عبادة

                                                
 .)٢٤٣٢ (: برقم؛ ومسلم)١٧٩٢ (: برقمالبخاريأخرجه ) ١(
 .)٢٠١٠٧ (: يف املسند برقم؛ وأمحد)٣٧٠١ (: برقمالرتمذي أخرجه ) ٢(
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واملتأولون  وناإلسالم بتأويل أو غري تأويل؛ فإن الدعاة وأعواهنم قليل
 .ون يف الدعوة كثرياملبطلون
 َّ، فليتحر وقربة جليلةة عظيمةدن اإلنفاق يف الدعوة وإعانة الدعاة عباإو

دام ذا غنى وله رأي واختيار؛ فإنه   كام يتحرى أهل زكاته مانفقتهالغني أهل 
أن تصدق «: أي الصدقة أفضل؟ فقال: ُسئلملسو هيلع هللا ىلص  النبي قد جاء يف الصحيح أن

تأمل الغنى وختشى الفقر، وال متهل حتى إذا بلغت  ،حريصوأنت صحيح 
 .)١(»فالن كذا، وقد كان لكذا ولفالنلفالن : احللقوم قلت

ما دام   ـ  آتاهم اهللا من فضله وجعلهم مستخلفني فيهافلينفق األغنياء مم
 : مثل ، وجوه اخلرييف  ـ املال هلم ويف أيدهيم

  إعانة الدعاة إىل اهللا تعاىل عىل منهاج السلف الصالح . 
   طباعة الكتب املشتملة عىل بيان عقيدة أهل السنة واجلامعة وأحكام

، والردود عىل بأدلتهاواألخالق واآلداب اإلسالمية الرشيعة 
  .خصوم اإلسالم وأهل األهواء والبدعة من املنتسبني إليه

  د التي تكون مراكز للدعوة الصحيحةبناء املساج . 
  دة السلف الصالحيئ أبناء املسلمني عىل عقِّنشُبناء املدارس التي ت . 
   اجلهات الدعوية التي اشتهرت بالتزام السنة، وبياهنا ونرشها دعم

 . ونرصهتا، وحرب البدع واخلرافات وأهلها
                                                

 .)١٠٣٢ (: برقم؛ ومسلم)٢٧٤٨ (: برقمالبخاريأخرجه  ) ١(
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   ُاجلهات التي تعنى باملرافق العامة لصالح املسلمني دعم
ملستشفيات ومراكز تعليم املهن والصنائع التي تنفع املسلمني كا

 . ين وغريهم من أعداء الدينِّرص فال حيتاجوا إىل مراكز املن،وتغنيهم
   اإلعانة عىل اجلهاد يف سبيل اهللا، الذي توفرت فيه األمور املعتربة

عند أهل السنة واجلامعة، ومنها وجود الوالية العامة وحتقيق 
جلهاد أو رجحاهنا، وتوفر قوة الرمي ونحو ذلك مما هو املصلحة يف ا

 .مقرر يف كالم ومصنفات فقهاء امللة وأئمة األمة
فقراء املهاجرين ريض اهللا عنهم حني قالوا عن ملسو هيلع هللا ىلص ولقد أقر النبي 
ذهب أهل الدثور باألجور والدرجات العىل والنعيم : األغنياء املتصدقني

يف الصدقة من فضول أمواهلم عىل ما وذكروا أهنم يزيدون عليهم  ـ املقيم
، )١(»ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء «:فقال ـ يشاركوهنم به من صالح أعامهلم

ًرجل آتاه اهللا ماال فسلطه عىل هلكته : وفيه...؛اثنتنيال حسد إال يف «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 ¤]:  كام قال تعاىل،ً، فإن اهللا تعاىل جعل األموال قياما للناس)٢(»يف احلق
¥ ¦ § ̈   © ª «   ¬Z] ومن أعظم القيام قيام الدين ،]٥:النساء. 

***** 
  

                                                
 .)٥٩٥ (: برقم؛ ومسلم)٨٤٣ (: برقمالبخاريأخرجه ) ١(
 .)٨١٦: (؛ ومسلم برقم)١٤٠٩:  (أخرجه البخاري برقم) ٢(
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 ومكانة يف ،جيب عىل كل ذي رأي سديد، ومهنة نافعة، وصنعة مثمرة

 أو دعت ،تاه اهللا إذا تسري له ذلكآمما إىل اهللا تعاىل  أن يفيد الدعوة ؛املجتمع
 يتقرب ، للدعوة والدعاةً إعانة،كانه وحتت إم،احلاجة إىل يشء مما هو خمتص به

: سع، ويف التنزيلا وفضل اهللا تعاىل و،بذلك إىل اهللا تعاىل ويدخره ليوم يلقاه
[W X Y Z [ \Z] ٧: الزلزلة[. 

دخل بالسهم الواحد ثالثة ُإن اهللا ي«: ملسو هيلع هللا ىلصويف اإلعانة عىل اجلهاد يقول 
 الذي :يعني، )١(»ه، ومنبلهب، والرامي  اخلريصانعه حيتسب يف صنعته: اجلنة

 .يضع السهم يف القوس عند الرمي
ملسو هيلع هللا ىلص الغالم النجار الذي صنع منرب النبي : ومن أمثلة مشاركة ذوي املهن

 كام يف الصحيح عن ،فإن اإلعانة عىل اخلري من الصدقات؛ من طرفاء الغابة
 .)٢(»ع ألخرقصنًتعني صانعا أو ت «: قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 واملسلمني عىل اجلهاد ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عنه ريض اهللاولقد أعان سلامن الفاريس
بإشارته بحفر اخلندق، وموقف الصحابة والتابعني رحم اهللا اخلندق يوم 

اجلميع باملشاركة يف الرأي يف اجلهاد، وغريه كثرية ومشهورة يف دواوين السرية 
 .املعتربة

                                                
 ؛ وابن ماجه)٢٥١٣ (: برقم؛ وأبو داود)٣١٤٦ (: برقم؛ والنسائي)١٦٣٧ (: برقمالرتمذيأخرجه ) ١(

 .)١٦٨٧٠ (: يف املسند برقم؛ وأمحد)٢٨١١ (:برقم
 .)٨٤ (: برقممسلمأخرجه ) ٢(
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 يأجر اهللا تعاىل كل من شارك فيها عىل مشاركته قدر ،وهكذا الدعوة
 يف واملسئوللعامل بتعليمه وتأليفه، والداعية بدعوته وتبليغه، استطاعته، ا

ومن له وسيلة أو خربة بوسيلته  الدولة بتسهيله وإعانته، والغني بإعانته بامله،
وخربته، ومن ليس لديه يشء من هذه األمور بمحبته للدعوة وأهلها، 

 .دو الدفاع عنهم  ودعائه هلم بالتوفيق والتسدي وصيانته ألعراضهم،
***** 
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 .البصرية يف الدين :ًأوال
 . للعملموافقة القول :ًياثان
 .اإلخالص هللا يف القول والعمل :ًثالثا
 .الصدق :ًرابعا
 .حتري احلكمة يف الدعوة :ًخامسا
 .مجلة هديهيف  أهل السنة واجلامعةحتري منهاج  :ًسادسا
 .الصرب عىل املكاره واألذى :ًسابعا
 .ر اهللا عز وجلاإلكثار من ذك :ًثامنا
 .املحافظة عىل الصلوات وغريها من فرائض الطاعات واإلكثار من التطوعات :ًتاسعا
 .الكرم واجلود :ًعارشا

 .التحيل باخللق احلسن :حادي عرش
 . العناية بدعوة األقربني:ثاين عرش
 .أثر املرأة املسلمة يف الدعوة إىل اهللايف بيان  :ثالث عرش
 .يف الدعوةواستثامر نشاطهم الشباب ة بدعوة العناي :رابع عرش

 .اكينهمسالعناية بضعفاء الناس وم: خامس عرش
 .سلمني وعامتهم يف سائر األحوالالنصيحة ألئمة  امل : عرشسادس
 وبيان . واألعاملواملنحرفني يف االعتقاداتالرد عىل املخطئني واملقاالت واألحكام  : عرشسابع
 .رد الضالالت وكشف الشبهات : عرشثامن
 .الرمحة باخللق : عرشتاسع

 .اغتنام املناسبة يف البيان :عرشون

 .االنتفاع بالوسائل املمكنة املرشوعة واملباحة يف الدعوة إىل اهللا :عرشونحادي و
 .ؤال الناس أمواهلمسالبعد واحلذر عن  :ثاين وعرشون
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  والداعية إىل اهللا تعاىل خاصة أن يتحرى،إن من الواجب عىل املسلم عامة
ر سيئها ورذائلها ، وأن حيذحماسن األخالق وفضائل األعامل عىل الدوام

ثبات إيامنه وزيادته، وعصمته من ، فإن ذلك من أعظم أسباب ا وباطنًاًظاهر
 وأن هيبه اهللا احلكمة ،توفيق اهللا تعاىل لهارات  كام أنه من أم،الفتن والرش وأهله

 أدعى لقبول الناس منه اً وهو أيض،يف دعوته وأمره وهنيه وأموره كلها
  للداعي إىل اهللااً فيكون السلوك احلسن عون،واستجابتهم له وحسن تأسيهم به

 من ً، ويكون شهادةاية اخللق والسداد يف مجيع أمورهعىل  إظهار احلق وهد
 فقد ثبت يف الصحيح ، وتلك من عاجل برشى املؤمن،اخللق له باخلريعموم 

 ، ومن أثنيتم عليه رشا  وجبت له اجلنةاًمن أثنيتم عليه خري« : قولهملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 
 فالثناء احلسن من ، )١(»ـا ًثالث ـ وجبت له النار، أنتم شهداء اهللا يف األرض

 4 3    2 1] : كام قال تعاىل،أهل اإليامن من عاجل برشى املؤمن
5 6 7Z] ٦٤:يونس[. 

واجلامع ملا ينبغي أن يكون عليه الداعية إىل اهللا تعاىل من الصفات 
 واقتدائه هبداه، ملسو هيلع هللا ىلص حسن تأيس الداعية بالنبي ؛والسجايا واهلدي والسمت

، وكفى بثناء اً وأكملهم هدياً وأمجلهم سمتاًأحسن الناس خلقملسو هيلع هللا ىلص فقد كان 
شهادة من اهللا تعاىل له ، ]٤:القلم [k l   m nZ]: اهللا تعاىل عليه بقوله

 .بذلك
                                                

 .)٩٤٩: ( برقم أخرجه مسلم)١(
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:  فقالت ملسو هيلع هللا ىلصُوقد سئلت أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها عن خلق النبي
أمر اهللا به، وأثنى ما  امتثال القرآن العظيم يف فعل :، تعني)١(كان خلقه القرآن

هيتدي  ملسو هيلع هللا ىلص نه، وهكذا كاَ أهلَّ عنه، وذمام هنى اهللاَُّعىل أهله، واجتناب والبعد ع
ل  ومن ذلك االهتداء واالمتثا،بينه لألمة بكل وجه من وجوه البيانيبالقرآن و

 .اً وتركًوالتقيد بالقرآن فعال
 ومقتدين  ،ملسو هيلع هللا ىلصفينبغي أن يكون الدعاة إىل اهللا تبارك وتعاىل متأسني بالنبي 

ُبه يف مجيع صفاهتم اخللقية هو قدوة الدعاة إىل ملسو هيلع هللا ىلص  فإنه ؛ ومظاهرهم السلوكية،ُ
 .هللا دينه إىل سائر البرشغ عن اِّ واملبل،مامهم إىل آخر الدهرإاهللا و

ومما يسمو  ،ملسو هيلع هللا ىلصحمبته عالمات تباع له و من كامل االملسو هيلع هللا ىلصقتداء به وحسن اال
 من اإليامن والتقوى واخللق العظيم ةة إىل اهللا تعاىل إىل درجات عاليبالداعي

 اًخصية اإلسالمية اعتقاد وحيقق يف املقتدي أنموذج الش،ورفيع املنزلة يف اجلنة
 وحظه من ذلك بحسب حظه من العلم ،اً وسلوكاً وفكراً وخلقً وعمالًوقوال
 . وإخالصه هللا تعاىل فيه،والعمل بذلك ، ملسو هيلع هللا ىلصهيهبد

 :ىفإن أصل أصول اهلد
من وحي اهللا تبارك وتعاىل، وبيان ملسو هيلع هللا ىلص العلم بام جاء به املصطفى   - أ

لبيان القويل والفعيل  ملا أوحى اهللا تعاىل إليه بأنواع املسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص   وجه اهللا جل وعال فإنهابتغاءواحلايل، والعمل اخلالص به 

 . واإلمام املكمل من رب العاملني،الرسول املبلغ األمني
                                                

 .)٢٤٧٧٤:  (أخرجه أمحد يف املسند برقم )١(
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 معرفته هدي السلف الصالح الذين هم خري هذه األمة وأعلمهم   - ب
 :وهم ، ملسو هيلع هللا ىلصهبدي النبي

 . الكرام ريض اهللا عنهم ملسو هيلع هللا ىلصصحابة النبي  :ًأوال
 .عون هلم بإحسان وتابعوهم وأئمة اهلدى من بعدهمبالتا :ًثانيا
 الرتمجان العميل هلدي القرآن وسنة النبي وف الصالح هلالسهدي فإن 

وال يكون ذلك به، ملسو هيلع هللا ىلص هدي القران وكيفية عمل النبي بد من معرفة  فال ،ملسو هيلع هللا ىلص
 # " !] :ن طريق السلف الصالح، قال تعاىلعإال 

$ % &  ' ( ) * + , - .   / 
0 1 2 3  4 5 67  8 9 :  Z] ١٠٠:التوبة[، 

 , + * ( ) ' & % $ # " ! ] :وقال تعاىل
- . / 10 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 

> ? @ A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U V 

XW Y Z [ \ ] ̂ _ à b c 
dZ] ٧٠ -٦٦:النساء [. 

***** 
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  ملسو هيلع هللا ىلص  الدارين يف معرفة هديه وإذا كانت السعادة احلقيقية والفالح التام يف
 فيجب عىل كل من أراد نجاة نفسه وغريه وحتصيل ؛تباعه يف ذلكاودينه و

ودينه وأخالقه وسريته ملسو هيلع هللا ىلص الفالح هلام يف الدارين أن يعرف من هدي النبي 
، والناس يف  وينفع به نفسه واآلخرين،اجلاهلنيوشأنه ما خيرج به عن خطة 

 .وم، والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاءُرَ وحمٌِرستكثُ ومٌلِقَستُهذا م
 ملسو هيلع هللا ىلصوالداعية إىل اهللا تعاىل أوىل الناس بأن يكون عىل معرفة هبدي النبي 

 يف اً، وحتى يكون ناجح حتى يكون عىل منهاجه يف الدعوة؛هوما يؤثر عن
ولن ينال ذلك حتى يكون  بالعاقبة احلميدة يف دنياه وآخرته، اً فائز،دعوته
الكريمة الزكية، وذلك ملسو هيلع هللا ىلص  بأخالق النبي اً متخلق،حمدية للطريقة املاًسالك
 :، أمهها وأجلهابأمور
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 وقربة عظيمة، ذات أثر بالغ عىل ،الدعوة إىل اهللا تعاىل وظيفة جليلة
 . فينبغي أن تكون عىل بصرية،الداعي واملدعوين، وعىل دين رب العاملني

برص باليشء : احلجة، يقالي العلم واملعرفة والتحقق وه: والبصرية لغة
فهي العلم الذي ينري . ، وبرصته باليشء أوضحته لهعلم به، وبرص األمر عرفه

 .القلب فإن العلم للقلب كالضياء للبرص
العلم الرشعي املبني عىل الدليل من الوحي املنزل من : اًوالبصرية رشع 

، وهدى َّ فيام بنيملسو هيلع هللا ىلصلنبي  والفهم ملراد اهللا تعاىل فيام أنزل، ومراد ا،عند اهللا تعاىل
 .السلف الصالح األول
 P Q R S T   VU W X Y Z [  Z ] :وهلذا قال تعاىل

عىل علم ويقني وبرهان رشعي وعقيل فيام أدعو إىل فعله وما :أي ،]١٠٨:يوسف[
 ّملدعوين، فسمى اهللا العلم بصريةأدعو إىل تركه، ويف أسلوب الدعوة  وحال ا

 ،، وتنكشف به الشبهةني به احلق ألويل األلباباب ويتبألنه حيصل به الصو
 . فتتضح به املحجة وتقوم به احلجة؛رد به الضاللةُ وت،دمغ به الباطلُوي

 K L M N O P ]: قوله تعاىلملسو هيلع هللا ىلص وهلذا كان أول ما نبئ به النبي 
Q R S T U V W X Y Z [ \    ] ̂ _ ` a b  Z 

كات أول رمحة رحم اهللا هبا ار فكانت هذه اآليات الكريامت املب،]٥ -١:العلق[
م َّوأول نعمة أنعم هبا عليهم، وفيها التنبيه عىل أن من كرمه تعاىل أن عل ،عباده
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ه سبحانه عىل وسيلة َّ، ثم نبمه بالعلم ثم العملَّفه وكرَّ فرش،علماإلنسان  ما مل ي
ح حال التلقي  وهي حسن اإلنصات والفهم الصحي،حتصيل العلم والعمل

 إىل توثيق ة، ولعل يف اآليات الكريامت لفتة لطيفعنه  من يتلقىعىلوالعرض 
، ودعا ملسو هيلع هللا ىلصالعلم بالكتابة، وقد كتب القرآن ويشء من البيان يف حياة النبي 

 رسله بكتبه إليهم يدعوهم ملسو هيلع هللا ىلصفبعث  إليهم، ملوك زمانه بالكتابةملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 .بني هلم أصله وقاعدته وغايتهيلإلسالم و
َ الوحي من امللك، فنهاه عن مبادرة ىيف يتلقكملسو هيلع هللا ىلص  سبحانه لنبيه َّوبني

 حني أن يستمع إليه ْكََل يف قراءته، وأمره إذا جاءه املْكََلأخذه ومسابقة امل
 ـ ، ثم بعد ذلك يعرض ما سمع عليه، وتكفل اهللا له بجمعه له يف صدرهتالوته
يفرسه وأن ييرسه ألدائه عىل الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له و ـ  حفظه:أي

 Ê Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ]: القويوضحه ف
× Ø Ù   Ú Û Ü  Ý ÞZ] فجمع اهللا سبحانه لنبيه ، ]١٩-١٦:القيامة
بني التوجيه حني التلقي إىل حسن األدب واإلحلاح بسؤال املزيد من العلم ملسو هيلع هللا ىلص 

 .من الرب
قبل  ملسو هيلع هللا ىلص  اً أن العلم هو أول ما بدأ اهللا تبارك وتعاىل به نبيه حممد:واملقصود

وأن يطلب  ه عىل حسن االستامع وأخذ العلم،َّحث و،والعمل والدعوة القول
 وأن ،، وأن يعتني بأهم املهامت وأوجب الواجبات وهو التوحيداملزيد منه

 Ü Ý   Þ   ß à á]:  وباالستغفار للعباد فقال،يعمل به وحيسن به
â ã     ä æå ç è é êZ] ١٩:حممد [، 

والعمل والدعوة؛ ألن تقدم العلم عىل العمل رضوري م العلم عىل القول َّدفق
للعامل حتى يعلم ما يريده ويقصد العمل للوصول إليه، فيختار األهم 
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 :واألفضل، وحيسن القول والعمل ودعوة اخللق إىل اهللا عز وجل، قال تعاىل
[! " # $ % & ' ( )  * + , 

- . / 0  1 2         3 4 5 6 7 8    

9 : <; = > ? @ A  B C D E F 
G H I  J K L M N O P Q R S T U  V   

W XZ] ٣٣ -٣٠:فصلت [. 
 

  ملسو هيلع هللا ىلص والنافع منه دنيا وأخرى ما جاء به النبي  ،العلم ما قام عليه الدليل
اللهم انفعني «:  املأثورملسو هيلع هللا ىلص  النبي ء ومن دعا،من اهلدى املثمر للخشية والتقوى

، وقد )١(»احلمد هللا عىل كل حال، ًوعلمني ما ينفعني، وزدين علام علمتني، بام
والعمل إىل أن توفاه  يف زيادة من العلم ملسو هيلع هللا ىلص  فلم يزل ،استجاب اهللا تعاىل دعاءه

  . عىل أكمل حال من العلم والقول والعملاهللا عز وجل
ي عىل  أن اهللا تعاىل تابع الوح ريض اهللا عنهكام ثبت يف الصحيح عن جابر

فتحقق فيه قوله  ،)٢(ملسو هيلع هللا ىلصحتى كان الوحي أكثر ما كان يوم تويف  ملسو هيلع هللا ىلص رسوله
 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ]: سبحانه
Ð Ñ Ò Ó ÔZ] ١١٣:النساء[. 

فواجب عىل كل من أراد الدعوة إىل اهللا سبحانه طلب علم ما أنزل اهللا 
اهللا ومعرفة ما أراد  ، ـفيام يدعو إليه ـ  من الكتاب واحلكمةملسو هيلع هللا ىلص عىل رسوله 

                                                
 .)٢٥١ (: برقم؛ وابن ماجه)٣٥٩٩ (: برقمأخرجه الرتمذي )١(
 .)٣٠١٦ (: برقم؛ ومسلم)٤٩٨٢ (: برقمأخرجه البخاري )٢(
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وأتباعهم من أئمة اهلدى  وفهمه عىل نحو ما فهمه الصحابة والتابعون ،بذلك
 ، قامت به احلجة،اً شافياًبيانملسو هيلع هللا ىلص ، فإن كل ما حتتاج إليه األمة قد بينه يف األمة

مه ِلَمه من عِلَ ع، ووجب به العمل، وزالت به املعذرة،واتضحت به املحجة
، والفضل بيد اهللا ض غافلِعرُ ومٌِرستكثُ ومٌلِقَستُ والناس م،هلهَهله من جَوج

يؤتيه من يشاء، وأعظم الفضل هو العلم املورث للخشية وحسن القول 
 . عز وجلتعدي حدود اهللاوالعمل الزاجر عن 

، وأن يكون عىل فهم  تعاىل أن يستزيد من هذا العلمفعىل الداعي إىل اهللا
ملسو هيلع هللا ىلص  ثبت يف احلديث عنه ، وقد العلم النافع يف الدنيا واآلخرةصحيح له، فإنه

إنام ، اً وال درمهاًثوا دينارِّ مل يورإن األنبياء إن العلامء ورثة األنبياء،«: أنه قال
 .)١(»، فمن أخذه أخذ بحظ وافرثوا العلمَّرَو

أفضل علوم األنبياء واملرسلني قبله وأصحها ملسو هيلع هللا ىلص وقد مجع اهللا تعاىل لنبيه 
صالحهم ونفعهم يف الدنيا  و،ق للحق وزاده عليها مما فيه هداية اخلل،وأكملها

  لألمة ما ملسو هيلع هللا ىلصَّ، وبنيه عىل الدين كلهودين احلق ليظهرواآلخرة، وأرسله باهلدى 
 اً، وإنكاره عىل ما خالفه بيانبه بقوله وفعله وتقريره ملا وافقنزل إليه من رُأ

 ها كنهارها ال يزيغ عنها إالُأمته عىل بيضاء نقية ليلملسو هيلع هللا ىلص  ترك به ،اًشافيًكامال 
 قلبيوما ملسو هيلع هللا ىلص ٌلقد تركنا حممد « : رضوان اهللا عليهمولذا قال الصحابة هالك،
قد « : وقالت اليهود للصحابة.)٢(»ًنا منه علام ل ذكر إالءوا اهلجناحيه يف طائر

                                                
؛ وابن )٢٦٨٢ (: برقم؛ والرتمذي)٣٦٤١ (: برقم؛ وأبو داود)٢١٢٠٨ (:برقميف املسند  دأخرجه أمح )١(

 .)٢٢٣ (: برقمجهما
 .)٢٠٨٥٤ (:برقميف املسند  أخرجه أمحد )٢(
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فقال ،  قضاء احلاجةآدابيعنون  ،)١(»كل يشء حتى اخلراءةملسو هيلع هللا ىلص علمكم نبيكم 
 . ـأي ذلك كذلك ـ  أجل: رضوان اهللا عليهمالصحابة

من اهلدى ودين احلق فوق كل ملسو هيلع هللا ىلص ورضورة العباد إىل معرفة ما جاء به 
 وحاجتهم إليه فوق كل حاجة، فإنه ال سبيل إىل معرفة الطيب من ،رضورة

األحوال عىل التفصيل إال من اخلبيث من االعتقادات واألقوال واألعامل و
 فأي ، طريقه، وال سبيل إىل الفوز بالسعادة يف املعاش واملعاد إال منجهته

 وأي رضورة عرضت فحاجة العباد ورضورهتم إىل معرفة ما ،حاجة فرضت
 .من اهلدي ودين احلق فوقها بكثري ملسو هيلع هللا ىلص جاء به النبي 

 العلم منهم إىل الناس أحوج إىل:  رمحه اهللا أنه قال عن اإلمام أمحديرو
مرتني ؛ ألهنم حيتاجون إىل الطعام والرشاب يف الــيوم مرة أو الطعام والرشاب

 . وحاجتهم إىل العلم بعدد أنفاسهم
 

واحلاصل أن الداعي إىل اهللا تعاىل جيب أن يستزيد من العلم الرشعي 
 وعىل ، ويكون عىل بصرية من أمره،النافع عىل الدوام ليعرف موضوع دعوته

، ورشعية ما  وما ال يسوغتهاداالجا يسوغ فيه  وم،علم بام جيوز وما ال جيوز
 حتى يتمكن من أداء حق اهللا عليه عىل أكمل وجه ؛يقوله وما يفعله وما يرتكه

 إىل ترك وتنبيههم ، وترغيبهم يف الفضيلة،مستطاع، وتوجيه الناس إىل اخلري
   P Q R S T] :ولذا قال تعاىلل، أسباب الرش وزجرهم عن  الباط

VU W X Y Z \[Z] ١٠٨:يوسف[. 
                                                

 .)٢٦٢ (: برقم أخرجه مسلم)١(
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 ، بام يريده ويدعو إليهًمتى فقد العلم املطلوب والالزم له كان جاهالو
 فينسب إىل دين اهللا ، ويف دينه بال علمملسو هيلع هللا ىلص وكان عرضة للقول عىل اهللا ورسوله 
 وهبذا يكون رضره أعظم من نفعه، ،ما ليس فيه أو ينفي عنه ما هو منه

 غريه يف الدنيا رضه ويرض، ويعود تعبه وجده فيام يساده أكثر من إصالحهوإف
 c d e f g]:  يف  قوله سبحانهً، فيخشى أن يكون داخالواآلخرة

h i j k l m n o p q  r s Z] ١٠٤ -١٠٣:الكهف 

العمل أو من فساد ، إما من فساد  أولئك اخلارسون من  قبل أنفسهميتُ وإنام أ،]
 .  أو اتباع اهلوى أو نقص العلمالقصد، ومها من نتاج اجلهل

 رضورة العلم الرشعي لكل عامل يبتغي وجه اهللا والدار وهذا يبني
 حتى يتعلم صحة القصد ، الرجال والنساءمناآلخرة من داعية أو غريه 

 فإن اهللا تعاىل ال يقبل من العلم إال ما ، وصحة العلم يف أي عبادة،واإلرادة
 بام  والداعية إىل اهللا بحاجة إىل العلم، عىل السنةاً لوجهه وصواباًكان خالص

 حتى ينفع نفسه وينفع غريه بام ،يدعو إليه ورشعية ما يقوله أو يفعله أو يرتكه
يرشده إليه من أحكام الدين ويوصلهم إىل رب العاملني، ولشدة احلاجة إىل 

 عىل اً املكلف جهله واجبسعي صار طلب ما ال ؛العلم وعظم الرضورة إليه
محلته  نافلة، وصار طلب العلم أفضل من صالة ال، وصار فضلاألعيان

 . ونيالعاملون به أفضل اخللق بعد األنبياء واملرسلني، وهم ورثتهم احلقيق
 

ثر عن السلف الصالح من هذه ُ وما أ،وكم يف نصوص الكتاب والسنة
 والتقرب ، واجلد يف حتصيله،عاقل بطلبه  ويغري كل،مة ما يبني فضل العلماأل

 :فمن ذلك،  تعاىل بالتعب والسهر يف سبيلهإىل اهللا
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 ويف ذلك ،] ٣٢:فاطر [Z 7 6 5 4 3 ] :قوله تعاىل  -أ 
فقد ملسو هيلع هللا ىلص التنبيه عىل أن من يرس اهللا له العلم بكتابه وهدي نبيه 

اصطفاه بحسب ما أعطاه، وما اعتقده، وقال وعمل به ابتغاء وجه 
 د اهللا تعاىل هذهع، فقد واهللا وهدي عبده ورسوله ومصطفاه

ًاألصناف الثالثة اجلنة، لكن منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من 
 .ًيدخلها انتهاء

 يفقهه يف اًمن يرد اهللا به خري«:  قولهملسو هيلع هللا ىلصوقد صح عن النبي  -ب 
ويف ذلك إشارة إىل أن العناية بتحصيل العلم والعناية  ،)١(»الدين

 .ري ملا علم يف قلبه من اخلاًبالفقه أمارة عىل أن اهللا قد أراد به خري
ل َّ سهً يلتمس فيه علاماًومن سلك طريق«: قولهملسو هيلع هللا ىلص  عنه اً وصح أيض  -ج 

وذلك ألن العلم الذي يستقر يف ، )٢(» إىل اجلنةاًاهللا له به طريق
 وترك االلتفات يف ،ابتغاء وجههبه القلب يورث خشية اهللا والعمل 
 واإلحسان إىل اخللق بإنقاذهم من ،القول والعمل إىل من سواه

والرشك والبدع واملعايص والشبهات والشهوات إىل ظلمة الكفر 
 ليكونوا من عباد اهللا  ،نور اإليامن والتقوى واهلدى والزهد

الصاحلني وأوليائه املتقني حتى ينجوا من النار ويفوزوا باجلنة، 
 . وهذا أعظم إحسان يمكن أن يفعله خملوق ملخلوق

، ه كثريومحلت العلم  الصالح رمحهم اهللا يف فضلوكالم السلف  -د 
عظيم مسؤولية من ولنقترص عىل إيراد مجل من كالمهم تبني 

                                                
 .)١٠٣٧ (: برقم؛ ومسلم)٧١ (: برقم أخرجه البخاري)١(
 .)٢٦٩٩ (: برقم أخرجه مسلم)٢(
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وأن الواجب عليه أن يتحرى احلق يف قوله وفعله  ،ينتسب إىل العلم
 ، فإنه ناصح مؤمتن؛قَّ عنه إال احلُوسريته حتى ال يأخذ الناس
 . فليعرف منزلته وأثره يف الناس

 فلينظر كيف ، وبني خلقه العامل حجة بني اهللا: اهللاهقال ابن املنكدر رمح •
 . يدخل عليهم

 يشء أعز من العلم، فامللوك حكام  ليس:اهللا هرمحوقال أبو األسود  •
 .، والعلامء حكام عىل امللوكعىل الناس

 وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل : اهللاهوقال ابن القيم رمح •
سنيات، املراتب الأعىل الذي ال ينكر فضله وال جيهل قدره وهو من 

فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات، فحقيق بمن 
، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم ّم يف هذا املنصب أن يعد له عدتهأقي

ن يف صدره حرج من قول احلق و وال يك،قدر املقام الذي أقيم فيه
وليعلم املفتي عمن  ،نارصه وهاديه ـ تعاىل ـ به، فإن اهللاوالصدع 

، وهذا وموقوف بني يدي اهللاًغدا مسؤول  ، وليوقن أنههينوب يف فتوا
 ومسؤوليتهم العظيمة ،كله يبني فضل العلم ومنزلة أهله بني الناس

، وعن أثر قوهلم وفعلهم وخلقهم يف الناس وأهنم عام محلوه فتحملوه
 . هنسيجدو

 
  - أ 
، مأخوذ من  وعقيدةاًاعتقادمصدر من اعتقد يعتقد : فالعقيدة لغة -١

ونحو ذلك مما فيه توثق  ُّالربط والشد بقوة وإحكام، :العقد، وهو
 .وجزم
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هي ما ينعقد عليه قلب املرء وجيزم به؛ بحيث ال : يف االصطالحو
عقد عليه يتطرق إليه الشك فيه، فهي حكم الذهن اجلازم أو ما ين

 يدين به، أي اإليامن اجلازم الذي ا ودينًاًالضمري ويتخذه املرء مذهب
 .يرتتب عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه

والعقيدة اإلسالمية التي دلت عليها أصول اإلسالم الكتاب والسنة  -٢
 . وإمجاع الصحابة ريض اهللا عنهم هي العقيدة الصحيحة

ورسله، واليوم اآلخر،  ئكته، وكتبه،اإليامن اجلازم باهللا، ومال: وهي
والقدر خريه ورشه، وبكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة من 
األخبار والغيوب واألحكام القدرية والرشعية واجلزائية، وسائر ما 
أمجع عليه السلف الصالح، والتسليم هللا بذلك كله، والعمل له تعاىل 

 .تباع له واالملسو هيلع هللا ىلص  والطاعة للنبي ،بمقتضاه
ٌتصديق بالغيب، وتوحيد وتنزيه للرب، وعبادة هللا بام رشع،  :فهي ِّ

 .واليقني بلقائه سبحانه وجزائه
وجوب توحيد اهللا تعاىل فيام جيب له، : وتشمل العقيدة اإلسالمية -٣

وتنزهيه عام ال يليق به، والقيام بأركان اإلسالم وحقائق اإليامن 
ل الربزخ واإلحسان والتصديق بالنبوات، والكتب، وأحوا

واآلخرة، وسائر أمور الغيب، وحتقيق الوالء والرباء، والقيام 
ل اإلسالم، واملوقف هبالواجب نحو السلف الصالح وسائر أ

 .الرشعي من سائر أهل امللل والبدع ونحوهم من املخالفني
     - ب

 ، العمليةينبغي للداعية إىل اهللا تعاىل أن يعنى بمعرفة األحكام الرشعية
 املسائل التي حيتاج الناس إىل توجيه بشأهنا يف عباداهتم ومعامالهتم اًوخصوص
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العلم املعتربة يف كل فن  وذلك بالرجوع إىل كتب أهل ،وغري ذلك من شؤوهنم
، واحلديث، والفقه، وأصول هذه العلوم، فيصدر عن أمهات هذه كالتفسري

 فن، ويراجع األكابر من أهل العلم هنا أئمة هذا الشأن يف كلَّالفنون التي دو
 ويستنري بتوجيههم حتى يعرف أحكام ،املعارصين ليستفيد من جتربتهم

 ويكون عىل علم ،املسائل والقول الراجح فيام فيه اختالف ووجه رجحانه
بأدلة املخالفني من أهل املذاهب املعتربة، كل ذلك بالدليل فإن األدلة هي 

 . وبينات احلقمفاتيح العلم ومعدن األحكام
 من وضوح نة ملا حيصل بهِّيَ وباًرهانُ وباً وسلطانًامَلَى اهللا الدليل عَّولذا سم

 8 7 6 ]:  قال تعاىل، عىل من ليس معه مثلههاألمر وبيانه وقوة صاحب
9 :  Z] ³ ²  ± ] : وقال تعاىل،]١٤٣:األنعام ́ 

¶µ ̧ ¹ º »  ¼ ½  Z] وقال جل ذكره ،] ٦٨:يونس :[ * 
+ , - .             / 0 1 2 3  Z] ٤٤ -٤٣:النحل[. 

 وراجع كالم ،فإن طالب العلم إذا اعتنى بمعرفة أحكام املسائل بأدلتها
 ورجع إىل أكابر أهل العلم الراسخني فيه فيام أشكل ،أهل العلم فيها يف مظانه

 ، بالتوفيق للصواب والسداد يف الرأياً كان حري،عليه، وأخلص النية يف ذلك
:  هبدايته ومعيته كام قال سبحانها اهللا تعاىل قد وعد من جاهد فيه حمسنًفإن

[p q r s ut v w x y Z] ٦٩:العنكبوت[، 
 مع الرضاعة إليه سبحانه يف استفتاح صالة الليل بطلب اهلدى اًوخصوص
اللهم رب جربائيل «: يستفتح صالة الليل بقولهملسو هيلع هللا ىلص كام كان النبي ، والسداد

أنت  عامل الغيب والشهادة، ، فاطر السموات واألرض،إرسافيلميكائيل وو
 ،لف فيه من احلق بإذنكُختاهدين ملا حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون، ا
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 األمة سؤال ملسو هيلع هللا ىلص ومما علمه النبي .)١(»إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم
 .اهللا اهلدى والسداد

ليه إفيام يدعو عامة، و بدليله فليعتن الداعي إىل اهللا تعاىل بمعرفة احلق
 النفس ومهابة اخللق من ّال يمنعه حظواحلق  وإىل  ه حقاة، لتكون دعوتّخاص

 له َّ ثم تبنيٍ واجتهادٍّبعد شدة حتر  ـ  يظنه الصوابًالرجوع إىل احلق لو قال قوال
 وترك َّ له خطأه فرجع إىل احلق بعد ما تبنيَّفإنه إذا تبني  ـ خطأ ما ذهب إليه

 ألنه ؛ يف خطأهاً ومعذور، عىل اجتهادهاًلذي خالف فيه احلق كان مأجورقوله ا
 له، َّا تبنيَّ ثم رجع إىل احلق مل،خطأ من غري قصدأبذل وسعه يف حتري احلق و

 ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ µ́ © ¨ § ]  :وقد قال تعاىل
¶  ̧¹ º  » ¼ ½  Z] وثبت يف الصحيح عن النبي ،] ٢٨٦:البقرة 
 .)٢(»قد فعلت «:  قال أن اهللا تعاىلملسو هيلع هللا ىلص 

 وال ، بال علمً من كان أن يقول يف دين اهللا قوالاولكن ال حيل ألحد كائنً
علم  بل ال يقول إال بام ، ال يعتقد صحتهًحيل له أن يقول يف دين اهللا قوال
عىل وجه إظهار احلق  اً، ويقول ذلك أيضواعتقد صحته بالربهان واحلجة

 ومن مل ،ق بدليله فليقل به ولينصح به الناس له احلَّ، فمن تبنيونصيحة اخللق
، فإن الصواب يف )اهللا أعلم(: لصواب فليمسك عن القول وليقليتبني له ا

 بل ينسب العلم فيها إىل ،املسائل املشكلة عدم اجلزم بيشء فيها من غري حجة
 وقال ،]١٩:الكهف [ª « ¬ ® Z ©]: اهللا تعاىل كام قال سبحانه

 . أهل الكهف:يعني، ] ٢٢:الكهف [U V W X Z]: جل ذكره
                                                

 .)٧٧٠ (: برقمأخرجه مسلم )١(
 .)١٢٦ (: برقمأخرجه مسلم )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
٥٨  

فالسكوت عن القول يف مثل هذه املسائل ونسبة العلم إىل اهللا تعاىل هو 
 فإن اهللا تعاىل هنى ،نكر عليهُ يً عظيامًأم فيها بال علم قد أخطأ خطِّالعلم، واملتكل

 وعن املخاصمة ، وهنى عن القول عليه بال علم،عن افرتاء الكذب عليه
 فإن ،اً أو قول ما ليس للقائل به علم مطلق، علم قام عليه الدليلواملجادلة بغري

 ألنه أصل الرش ،اهللا تعاىل ذكر املحرمات وجعل القول عليه بال علم أعالها
 . البدع و األهواء الضالة املضلةومنشأ غالب

 ـ واهللا تعاىل قد ابتىل الناس باملتشابه عليهم كام ابتالهم باملحكم ليعلم
 ولو بلغ ،ممن يقول عليه بال علم وال برهان يقف حيث وقفه اهللا، من ـ اًواقع

:  قال تعاىل، بالنسبة ملا ال يعلمهًاإلنسان ما بلغ من العلم لكان ما علمه قليال
[É Ê Ë Ì Í ÎZ] ٨٥:اإلرساء [. 

 كام ،وقد سئل أئمة كبار عن مسائل كثرية فلم جييبوا إال عىل أقل القليل
ل عن أربعني مسألة فأجاب عن ُرمحه اهللا تعاىل أنه سئينسب إىل اإلمام مالك 

 ال اًأخرب من وراءك أن مالك:  وقال للسائل،ٍتوقف عن ست وثالثني، وأربع
 .يدري

إلفتاء يف توقف عن ا رمحه اهللا وقد ذكروا أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب
 :عدد من املسائل، منها

 يتبني يل معناه، واهللا مل: قال )١(»الشؤم يف ثالث«: ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي معنى .١
 . ملسو هيلع هللا ىلصأعلم بمراد رسوله

                                                
 .)٢٢٢٥ (: برقم؛ ومسلم)٢٨٥٨ (: برقمأخرجه البخاري )١(
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ال حيرضين : يف فضل حفظ القرآن، هل املراد حفظه مع املعاين؟ قال .٢
 . جواب بفصل املسألة

َيف إغالق الباب عند اجلذاذ ووقت احلصاد .٣ ال أجرس وال أجترأ : قال. َ
 .عىل القول بتحريمه

  .ال أعلم: قال )١(»من عقد حليته«: ملسو هيلع هللا ىلص قوله معنى .٤
 .  ال أعلم مقصود احلسن:قال. اجلبت إنه رنة الشيطان:  ل احلسنقو .٥
َرق بني الروح والرمحةالف .٦ ْ َ  . ال أعرفه: قال. َْ

***** 

                                                
 .)٥٠٦٧ (: برقم؛ والنسائي)٣٦ (: برقم؛ وأبو داود)١٦٥٤٧ (:برقميف املسند  أخرجه أمحد )١(
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   L M N O P Q R S T U  V ]: قال اهللا تعاىل

W X  Z] فهذه اآلية الكريمة تبني أنه ينبغي للداعي إىل اهللا  ،]٣٣:فصلت
كام دعا إليه بأقواله  ،لح ليكون داعية إىل اهللا بأفعالهصاتعاىل أن يكون ذا عمل 

 من هذا الصنف من الناس املبارك ً وال أحسن قوال،فيجتمع له القول والعمل
 الذي يدعو إىل اهللا تعاىل باألقوال الطيبة ،عىل نفسه وعىل الناس من حوله

 عام  والدفع بالتي هي أحسن والبعد،واألعامل الصاحلة واألخالق احلسنة
دعاة إىل  ـ عليهم الصالة والسالم ـ يضاد ذلك وينقصه، وهكذا كان رسل اهللا

دعوهنم اهللا باألقوال واألعامل والسري احلسنة، فإهنم أئمة الناس يف حتقيق ما ي
 . وترك ما ينهوهنم عنه،إليه

 Q R ]: ولذا ذكر اهللا تعاىل عن نوح ـ عليه السالم ـ أنه قال لقومه
S T U  Z] وعن شعيب عليه السالم أنه قال،] ٧٢:يونس  :[ » ¼ 
½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç    È ÊÉ Ë Ì Í 
ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Z] أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  وعن حممد ،]٨٨:هود :[´ µ 

¶Z] ١٦٣:األنعام[.  
مكان يتبعون وهكذا أتباعهم يف الدعوة إىل اهللا عىل بصرية يف كل زمان و

يدعو  ويمتثل ما ،ل بعلمه، فال بد للداعية من أن يعمالقول بالعمل الصالح
، فال يأيت من األقوال واألعامل واألحوال الظاهرة الناس إليه يف سريته وحياته
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، فإن العمل هو الثمرة ما علمه واستيقن صوابه ودعى إليهوالباطنة ما خيالف 
 ، ومن موجباتن أسباب ثباته وحفظه وعدم نسيانه، وهو ملعلمالصحيحة ل

 وإغراء الناس بقبوله واالستجابة للداعي ،تفاع بهزيادته وعموم ودوام االن
، وصاحبه  اهللا تعاىل عىل ابن آدمِل من حجةٌ، وعلم ال يقود إىل عمبالفعل

متشبه بإبليس واليهود وأرضاهبم من رشار اخللق الذين علموا احلق وتعمدوا 
  فباؤا بغضب اهللا، ملن دعاهم إليه وسبقهم إليهاً وغمطاً وحسداًتركه استكبار

ليم العقاب بسبب تركهم أاهللا يوم القيامة بشديد العذاب و وتوعدهم ،ولعنته
 a             b   c ed f ]:  ورضب اهللا هلم مثل السوء،العمل بعلمهم

g h       Z] ٥:اجلمعة[. 
ومن أول من تسعر هبم النار يوم القيامة العامل الذي ال يعمل بعلمه، وقد 

سمعت رسول اهللا :  حارثة ريض اهللا عنهام قالزيد بنثبت يف الصحيحني عن 
 أقتابه يف النار فتندلق ،ُ بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النارُجياء«:  يقولملسو هيلع هللا ىلص 
 ما فالن،ي إ :فيقولونعليه ، فيجتمع أهل النار اهدور  كام يدور احلامر برحفي
 كممرآ كنت :قال ؟ عن املنكراناتأمرنا باملعروف وتنه أليس كنت؟ كشأن
 . )١(» عن املنكر وآتيهاكم، وأهناملعروف وال آتيهب

ُوهلذا عاب اهللا تعاىل عىل الضالل من بني إرسائيل وذمهم َّ َّ :  فقال،ُّ
[t u v w x y z |{ } ~ Z 

َّفعد سبحانه ترك العمل باحلق مع العلم به من نقص العقل، وحذر  ،]٤٤:البقرة[
 k]:  فقال،ل واألقوالهذه األمة وتوعدها أشد الوعيد عىل تناقض األعام

                                                
 .)٢٩٨٩ (: برقم؛ ومسلم)٣٢٦٧ (: برقمأخرجه البخاري )١(
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l m n   o p q r s t  u v w x y z { 
| Z] ٣ -٢:الصف [. 

 ¼ «]: وأخرب سبحانه عن نبيه شعيب ـ عليه السالم ـ أنه قال لقومه
½ ¾ ¿ À Á Â Z] به عىل أن العمل بالعلم،] ٨٨: هود كام  ـ  فنَّ

فهو حق اهللا  ـ ه بهأنه شكر اهللا تعاىل عىل أن هدى اهللا تعاىل العبد إىل احلق وبرص
 وذلك ألن النفوس ؛ ويصلح به قومه بدعوهتم إليه،تعاىل عليه يتقرب به إليه

 . عىل عدم االنتفاع بكالم من ال يعمل بعلمه، وال يوافق فعله قولهاًجمبولة غالب
فمن أهم املهامت وأوجب الواجبات أن يكون الدعاة إىل اهللا تعاىل ذوي 

 صالح؛ ليكونوا قدوة للناس يف فعل ما  وعمل، وخلق فاضل،سرية حسنة
 يف اً فإن القدوة العملية أقوى وأشد تأثري، وترك ما ينهوهنم عنه،يدعوهنم إليه

 وترك املنهيات يف نفوس الناس ،نرش العقائد واألخالق واألحكام واآلداب
 ذلك ألن القدوة العملية جتسيد وتطبيق عميل من ؛من الدعوة القولية فقط

 تسهل مشاهدهتا والتأثر هبا واالقتداء هبا بخالف األقوال ، يدعو إليهالداعية ملا
والكتابات، فقد ال يستوعبها بعض السامعني والقارئني، وقد ال يدركون 

 وما يرمي إليه مع ما يعرض هلا من النسيان الرسيع واخلطأ يف ،مقاصد املتكلم
 .التطبيق

 والبعد عن ، حتقيق عبادته تقتدي به األمة يفاً إمام ملسو هيلع هللا ىلصولذا جعل اهللا نبيه
 Á Â      Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í]: خمالفته، فقال
Î               Ï Ð ÑZ] وقال تعاىل ،] ٢١:األحزاب: [> ? @           A B C 

D E F G  IH J K LZ] وقال سبحانه ،]٣١:آل عمران :
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[p q r s t u  v xw y {z |   } ~ 
�Z] نهوقال سبحا ،]٧:احلرش :[] ^  _ ` a b c 

d e f    g hZ ] ٦٣:النور[. 
 حيث أصحابه واحلارضين معه عىل أن يقتدوا به ويتلقوا ملسو هيلع هللا ىلصي وكان النب

 وضوئي  نحومن توضأ«: عنه يف كل مناسبة، فكان يعلمهم الوضوء بفعله، ويقول
  ملسو هيلع هللا ىلص وكان ،)١(»ر له ما تقدم من ذنبهِفُغِّال حيدث فيهام نفسه هذا ثم صىل ركعتني 

خذوا  «:يف احلج عليه الصالة والسالم ، وقال)٢(»صلوا كام رأيتموين أصيل «:يقول
 .)٤(»من رغب عن سنتي فليس مني «:ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،)٣(»عني مناسككم

ي التوجيه إىل حسن االقتداء بالنبولقد كثرت النصوص التي تضمنت 
  فكان، واحلض عليه والثناء عىل من سبق إليه، والتأكيد عىل مالزمته،ملسو هيلع هللا ىلص

 وتنفيذ األحكام عىل الوجه ، وأداء  العبادات،لذلك أثره الكبري يف فهم الدين
 يف ؛يف كل صغرية وكبرية ملسو هيلع هللا ىلص  وحتقق االقتداء بالنبي،املأثور عن سيد املرسلني

العبادات أو املعامالت أو األخالق وما سوى ذلك، ومن فضائل الصدر 
وهو يعمل ملسو هيلع هللا ىلص لرسول  وشاهدوا ا،األول من هذه األمة أهنم حرضوا التنزيل

 فام وافق ما جاء به أقرهم عليه، وما ،يراهمملسو هيلع هللا ىلص ، وعملوا وهو بام يدعوهم إليه
َّخالفه أنكره وهناهم عنه، وبني هلم وجه الصواب فيه، فعملوه عىل وفق الرشع 

                                                
 .)٢٢٦(:  برقم؛ ومسلم)١٦٠ (: برقمأخرجه البخاري )١(
 .)٦٣١ (: برقمأخرجه البخاري )٢(
لتأخذوا «: ، بلفظ)١٢٩٧: (، وأخرجه مسلم برقم)٥/١٢٥( الكربىسنن يف الالبيهقي أخرجه  )٣(

 .»مناسككم
 .)١٤٠١ (: برقم؛ ومسلم)٥٠٦٣(: برقمالبخاري أخرجه  )٤(
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فعلموا ما مل يعلم غريهم، وفهموا ما مل يفهم سواهم، وفازوا باالقتداء ًقطعا، 
فحازوا قصب السبق . ً وعمالً وبلغوه إىل األمة قوالبخري قدوة، ونقلوا ذلك

 .الرباخلري، وخصلة من خصال العلم و يف كل باب من أبواب 
أن الداعية إىل اهللا تعاىل ال بد أن حيقق دعوته باملتابعة الصادقة : واملقصود

بام جاء به وثبت عنه من أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله، فإن ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا 
 فام وافقها مع اإلخالص ،ملسو هيلع هللا ىلص الرشعي لألعامل الظاهرة هو سنة النبي امليزان
ُقبل وأ  حلقه وزره  وربام،م العامل ثوابهِرُ وحّدُثيب عليه صاحبه، وما خالفها رُ

 p q] : قال تعاىل،ة خمالفة للرشع؛ لكونه بدعومثل أوزار من اتبعه
r s t u  v xw y {z |   } ~ �Z ] ٧:احلرش[،  

، )١(» ليس عليه أمرنا فهو ردًمن عمل عمال «: قالملسو هيلع هللا ىلصن النبي ويف الصحيح ع
ً، وفيه أيضا عنه )٢(» فهو ردفيهن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس م «:ويف رواية

 .)٣(»كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللةو« :قالملسو هيلع هللا ىلص 
فليحرص الداعية إىل اهللا تعاىل أن يكون قدوة صاحلة للناس يف طيب 

وإتقان عبادته وحسن خلقه، وإحسانه ذاء واللغو، عن الب  وعفة لسانه،قوله
 وليسلم املسلمون من لسانه ،تاه اهللا، ولني جانبه، وكريم معاملتهآفضل ما من 

 ،وهم إليه ويقبلوا ما يدع، ليأخذ الناس عنهويده، وليأمنوا عىل دمائهم وأمواهلم
 وليحذر ،و ليكون له األجر مرتني، أجر العمل وأجر القدوة، وفضل اهللا واسع

                                                
 .)١٧١٨ (: برقممسلم أخرجه )١(
 .)١٧١٨ (: برقم؛ ومسلم)٢٦٩٧ (: برقمالبخاري أخرجه )٢(
 ).٨٦٧: (لثانية أخرجها مسلم برقم، واجلملة ا)٤٦: (جزء من حديث أخرجه ابن ماجه برقم )٣(
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 أو أعامل ختالف ما يدعو إليه حتى ال يتعرض ،من أن تصدر عنه أقوال غري حمققة
 .  وال يتسبب يف صد عباد اهللا عن دينه وهداه،لوعيد اهللا

 : وخالصة ما سبق أن موافقة القول للعمل تتحقق هبا منافع عظيمة
 ًوفعال ًوالحتقيق عبادة اهللا تعاىل التي هي فريضة اهللا عىل عباده ق :األوىل

 .  يف حق نفسهوهذا
 ويسهل معه ، يزول به اللبس، ويتحقق به الفهماًبيان العلم بيان: الثانية

 . العمل
 ً وفهاماً حيث يتلقى عنه بيان؛حفظ العلم وكامل االنتفاع به: الثالثة

 ، وزيادة اإليامن، وهو مما يثمر تنوع اإلحسان، وهذا يف حق غريه،اًوتطبيق
 . الدرجة يف الدنيا واآلخرةواملقام ورفعة 

التشبه بمن أثنى اهللا عليهم من املرسلني والنبيني عليهم الصالة : الرابعة
 وهو من ، وعباد اهللا الصاحلني بحسن الدعوة والعمل الصالح،والتسليم

والبعد وأن يلحق هبم وحيرش معهم،  ، والثبات عىل طريقتهم،أسباب حبهم
ّ وتوعدهم بلعنته وشديد عذابه، ويف ،ب عليهمَّعن التشبه بمن ذمهم اهللا وغض

 . )٢(»حرش معهم« :ويف رواية ،)١(»من تشبه بقوم فهو منهم«: احلديث
 من أئمة املتقني الذين  يصبح،إليهأن العامل بعلمه وما يدعو : اخلامسة

 . يفوزون بمثل أجور من اقتدى هبم إىل يوم القيامة
 ،لة والنجاة من الفتنأنه من أسباب العصمة من الضال: السادسة
 .موجبات اخلزي يف الدنيا واآلخرةوالسالمة من 

                                                
 .)٤٠٣١ (: برقم وأبو داود،)٥٠٩٣ (:برقم يف املسند أمحد أخرجه )١(
 .)٦/٨٠( التمهيد أخرجه ابن عبد الرب يف )٢(
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 - أ 

يشء من حقه رصف هو قصد وجه اهللا تعاىل يف القول والعمل، وعدم 
ا من كان، قال تعاىل يف معرض الثناء عىل األبرار  سبحانه إىل أحد من خلقه كائنً

  A     B Z @       ? < = > ; : 9 ] :ة يف أرشف األذكارن باجلنياملوعود

 : 9 8 7 6 5 4 3 ]:  وقال سبحانه،]٩:اإلنسان[
; < Z]  وقال تعاىل،]١١٤:النساء  :[ Z [ \  ] ̂ _ Z  

َّختلف فتعملإنك لن  «:ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،]٢٧٢:البقرة[ ً عمال تبتغي به وجه اهللا إال ُ
 .)١(» به درجة ورفعةازددت

 وسبب لقبول العمل ،الص العمل هللا تعاىل هو أساس الدينذلك ألن إخ
نس، كام أخرب اهللا عن ذلك بقوله احلكمة من خلق اجلن واإل، وهو من املكلفني

 h i  ]: وقال،]٥٦:الذاريات [C D E F G H Z ]: املبني
j k l m n o p q r s ut v w x Z  

 Z  ( ) ' & % $ #   " ! ]: بقولهملسو هيلع هللا ىلص  وأمر اهللا تعاىل نبيه ،]٥:البينة[
    p q r s ]:   إىل قوله،]١٤:الزمر [Z @ ? < = > ;  ]،]١١:الزمر[

t u v w x y z |{ } ~        � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
                                                

 ).١٦٢٨ (: برقم؛ ومسلم)٤٤٠٩ (: برقمالبخاريأخرجه  )١(
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¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³  ́µ ¶   Z  
 .] ١٦٣ - ١٦١:األنعام[

 ، وخيلص له يف عبادته،أن يوحد اهللا تعاىلملسو هيلع هللا ىلص ًوكام أمر اهللا تعاىل نبيه حممدا 
، وأن وهو اإلخالص له يف الدعاء والقصد:  أمره أن يدعو إىل توحيدهفقد

 وال يلتفت فيها إىل أحد ، ال يبتغي هبا غريه،تكون دعوته خالصة لوجه اهللا
 ]\ P Q R S T   VU W X Y Z ]: سواه، فقال تعاىل

]  ̂_  ̀a b Z] ١٠٨:يوسف[. 
 سليمة من ،ههإىل أن تكون دعوته خالصة لوج ملسو هيلع هللا ىلص فأرشد اهللا تعاىل نبيه

 فإنه سبحانه منزه عن الرشكاء واألنداد، ويف احلديث القديس ؛الرشك به
ًأنا أغنى الرشكاء عن الرشك، من عمل عمال أرشك  «:الصحيح يقول اهللا تعاىل

فهو للذي أرشك وأنا عنه  «: ويف رواية،)١(»فيه معي غريي تركته ورشكه
 J K  L M N PO Q R       S]: وقال تعاىل، )٢(»غني

UT V W YX Z [ \ ] Z] ٦٧:احلج[. 
وأثنى سبحانه وتعاىل عىل من دعا إىل توحيده وأخلص هللا تعاىل يف دعوته 

  ( ) ' & % $ # " !]: واستقام، فقال سبحانه
* + , - . / 0  1 2   3Z  

 .] ٣٠:فصلت[
                                                

 .)٢٩٨٥(: برقممسلم  أخرجه )١(
 .)٤٢٠٢ (: برقم وابن ماجه؛)٧٩٣٩ (: يف املسند برقمأمحد أخرجه )٢(
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ال إله « سنة كلها يف الدعوة إىل ةيف مكة ثالث عرشملسو هيلع هللا ىلص ولذا أمىض النبي 
 ، ويرتكوا الرشك به، إىل أن يعبدوا اهللا وحده خملصني له الدين:، أي»إال اهللا

من معبوداهتم من دون اهللا، وتكرس األوثان، و فيربؤوا منهم ،ويباينوا املرشكني
 وصلة ،وإىل األمور التي اتفقت عليها رشائع املرسلني قبله من بر الوالدين

 وقتل األنفس بغري حق، ، والنهي عن الزنا، والعفاف، والصدقة،األرحام
وأكل األموال  بالباطل ونحو ذلك، فإن التوحيد هو أصل الدين، وهو القاعدة 

فإن ؛ التي ال تصلح احلياة البرشية كلها يف أصوهلا وفروعها إال إذا قامت عليه
الناس إذا عرفوا اهللا وآمنوا به وعظموه وأحبوه ورجوه وخافوه سهل عليهم 

 .واجتناب النواهي، رغبة يف ثواب اهللا وخشية من عقابهاالنقياد لفعل األوامر 
  - ب 

 املجتمعات اإلسالمية املعارصة وجد أن معظم بعضومن تأمل واقع 
خصال اجلاهلية قد شاعت فيها وانترشت بني أهلها، ومن ذلك الرشك األكرب 

 وتقديم النذور والقرابني ، والسجود له، اهللا من عبادة غري،اخلفي واجليل
، ، واخلوف من املقبورين ورجائهملألموات والقبور والشياطني ونحوهم

كاحللف بغري اهللا، والرياء الرشك األصغر أنواع من نترش بينهم توكذلك 
لوال (والسمعة، وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا، وبعض األقوال اخلاطئة مثل قول 

 .أنواع البدع وكبائر املعايص، ونحو ذلك، وكم يف جمتمعاهتم من )اهللا وأنت
بيان و  إنكار الرشكًوترى أن كثريا ممن ينتسب للعلم والدعوة يرتكون

حقيقة العبادة وتفاصيل أنواعها ومكمالهتا، وال حيذرون من هذه املظاهر 
 لرب ًوال ينهون عن تلك البدع والكبائر تعظياماجلاهلية عادات الرشكية وال

الربية، بل إن قاموا بيشء من النهي عن بعض هذه األمور فعىل استحياء 
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وإمجال دون التفصيل يف بيان أفراد هذه األمور وأحكامها وأخطارها وشؤمها 
 ترى جهودهم وكثري وقتهم عىل األفراد والشعوب يف الدنيا واآلخرة، بل

والنظم الوضعية متوجهة يف التنبيه عىل شناعة اخلضوع للحكومات الفاسقة 
 فال يتكلمون عن ،املعارصة، والترصيح بأن ذلك وحده هو عبادة الطاغوت

 ، وحسن عواقبه حقيقة، وخصاله وفضائله،التوحيد حقيقته وأنواعه
ً بل يذكرونه إمجاال ،وتفاصيل وأفراد الرشك ويبينون شناعته وعظم عقوبته

 .ًوعموما عكس املنهاج الرباين واهلدي النبوي
 ،اجلاهلية الباقية يف األمةاألمور  الكالم عن الرشك واخلرافة وفإغفال
 ، بمحاربة القوانني الوضعية واحلكومات القائمة عليها فحسبواالشتغال

 تباع وظيفة األنبياءاوترك الدعوة إىل التوحيد والنذارة من الرشك قصور يف 
حتريف هلذا  و،وأتباعهم عىل هداهم إىل يوم القيامة، عليهم الصالة والسالم

  ـ  وانحراف عن املنهج الساموي إىل منهج سيايس حمدث هناية أصحابه،الدين
 أو حياكوهم يف كثري ،أن يسريوا يف فلك خصوم اإلسالم  ـ لو كتب هلم النجاح

َّمن السياسات والتنظيامت، وقد ينسبون ذلك إىل اإلسالم، أو يدعون 
 .  وتلك مصيبة عظيمة وفتنة خطرية،الرضورة إليه

 وإقامة احلكم اإلسالمي ، أن يدعى الناس إىل الترشيع اإلهليفكام جيب
خر جهد ّدُ ومنهاج اخلالفة الراشدة، وأال ي،يف العامل عىل منهاج الكتاب والسنة

 إىل توحيد ًفأوجب منه وأهم وأعظم شأنا أن يدعى الناس ، السعي إىل ذلكيف
 رشع، وحماربة الرشك بجميع  وإخالص الدين له كام،اهللا تعاىل فيام خيتص به

 وبيان األحكام ، والبدع وأمور اجلاهلية بكافة صورها وأشكاهلا،أنواعه
فني يف سائر األماكن واألوقات َّ هبا املكلد اهللاَُّالرشعية العملية التي تعب
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 ألهنا إذا ؛ ذلك ألن العناية هبذه األمور أهم وأوىل،واملناسبات واألحوال
 اإليامن سهل عىل الناس ترك أمور اجلاهلية، فإن  ورسخاالعتقاداتصلحت 

الرشك وخصال اجلاهلية أخطر يشء عىل عقيدة ودين األمة، ومها أعظم 
 r s t ]:  قال تعاىل،موجبات خسارة اإلنسان وشقائه يف الدنيا واآلخرة

u v w x  y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦    
§Z] ويف اآلية األخرى]٤٨:النساء ، :[b c d e f g 

hZ] وقال سبحانه،]١١٦:النساء :[ § ̈ © ª « ¬ 
®Z] وقال سبحانه ،]٦٥:الزمر:[ J  K L M N O P Q 

R S UT V W X YZ] ٧٢:املائدة[. 
  - ت

 
عثته  ثالث عرشة سنة من عمره املبارك بعد ب ملسو هيلع هللا ىلصولقد أمىض النبي -١

بعد نزول كذلك يدعو قومه إىل توحيد اهللا وإخالص الدين هللا، و
نها مع ّبييغها وّبلُ يملسو هيلع هللا ىلصالفرائض واألحكام العملية بعد اهلجرة كان 

 حتى يف ؛اهتاممه العظيم يف العناية بتحقيق التوحيد وسد ذرائع الرشك
يعاين سكرات املوت؛ ألن ذلك ملسو هيلع هللا ىلص وهو  بل ،مرضه الذي مات فيه

لذي تقوم عليه العبادة، وهو رشط قبوهلا وترتب الثواب هو األصل ا
، ويف ذلك أبلغ األسوة للدعاة سيد الدعاة وإمامهمملسو هيلع هللا ىلص عليها، وهو 

إىل اهللا تعاىل أن يعتنوا بالدعوة إىل التوحيد، فإن ذلك هو األصل 
األصيل، واملنهاج القويم للدعوة واإلصالح والفالح يف العاجل 

 .واآلجل
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عوات النبيني واملرسلني عليه الصالة والسالم وهكذا باستقراء د -٢
 الدعوة إىل إفراد :أي، تتجىل عنايتهم بالدعوة إىل إخالص الدين هللا

خر مهام كان آ وترك الرشك به قبل أي أمر ، والعبادةباأللوهيةاهللا 
بعثوا يف جمتمعات وأمم فيها  ًعظيام، فإهنم عليهم الصالة والسالم

 وغاية من فساد النظام ،لم واالستبدادالرشك والضالل وأنواع الظ
السيايس واهنيار النظام االقتصادي واالجتامعي، ومع ذلك كانت 

 ̧ ¶ µ ´ ³ ² ] : يقول كل واحد منهم،كلمتهم واحدة

¹   »º ¼ ½ Z] فكانت الدعوة إىل إخالص العبادة ، ]٦٥:األعراف
 ذلك ألن ،هللا أول وآخر دعوهتم، وأعظم مهمتهم وزبدة رسالتهم

الناس إذا انقادوا لعبادة اهللا وترك عبادة ما سواه سهل انقيادهم لرتك 
 .رريض اهللا وحتقيق طاعة اهللا يف كل أمُكل ما ال ي

 وعرفوا ، والتزموا بعبادته وحده،فإن الناس إذا اعتقدوا ألوهية اهللا وحده
 له ً وتعبدوا بدعائه هبا سؤااله،مقتىض أسامئه وصفاته وآثارمها يف ملكوته وخلق

 ملسو هيلع هللا ىلص ووجوب طاعة نبيه ،وسلموا بوجوب طاعته وحده بام رشع ًوثناء عليه،
 النبي الداعي إىل ذلك وأن ،واتباعه، فإن ذلك من مقتىض شهادة أن ال إله إال اهللا

من الرشك وا ُّ وفر، ولزوم وطاعة من يدعو إىل طاعة اهللا ورسوله،رسول اهللا
ني ِّتحلُ م،ب عقابه إىل أسباب ثوابهمن أسباوالكفر واإلحلاد، ومن البدع وغريها 

 ، وتصلح أحواهلمانقيادهم،بمحبة اهللا تعاىل راغبني راهبني، فبذلك يسهل 
 ويسعدوا يف دنياهم وأخراهم، وبذلك يدرك عامة املدعوين فضل ،ويطيب مآهلم

ًاهللا عليهم باهلداية وإحسان الدعاة إليهم بالدعوة، وأهنم ال يسألون الناس أجرا 
 .هتم وهداهم، إنام يبتغون الثواب من رهبم وموالهمعىل دعو
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 ،أهنم لكامل إخالصهم لرهبم عليهم السالم ولذا أخرب اهللا تعاىل عن رسله
 والنجاة من غضبه وعقوبته ال ،ظم طمعهم يف الفوز بفضل رهبم ورمحتهِعَو

 فإهنم عليهم ًيسألون أممهم أجرا عىل دعوهتم؛ وإنام يبتغون األجر من رهبم
الة والسالم دعوا إىل اهللا خملصني هللا، وطلبوا من أممهم إخالص الدين هللا الص

 Ø]: خاطب قومه بقوله عليه السالم فأوهلم نوحوترك عبادة من سواه، 
Ù  Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ãZ] وآخرهم حممد ،] ١٠٩:الشعراء 

 ، ] ٨٦:ص [Z 7  6 5   4  3 2 1 0 / .]: أوحى اهللا إليه قولهملسو هيلع هللا ىلص 
 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú   Û ÝÜ Þ ß  à á â Z]: وقوله

ًألممهم مجيعا خالصة لوجه  الصالة والسالم  فكانت دعوهتم عليهم،] ٤٧: سبأ[ ِ ِ َ
 .خللقاًاهللا ال ينتظرون عليها أجرا من أحد من 

 االقتصادية، ،بينام من يدعو الناس إىل إصالح األوضاع السياسية والنظم
ً له حظ مما يدعو الناس إليه واقعا أو  ال بد أن يكوناالجتامعيةواألحوال 

ِّمظنونا، وهذا من شأنه أن حي ول الدعوة من وظيفة رشعية تعبدية إىل وسيلة ً
 .مادية دنيوية

 وأتباع املرسلني يف ،فينبغي للدعاة إىل اهللا تعاىل الذين هم من ورثة النبيني
 أن يكون  ودعوة اخللق إىل توحيد رب العاملني،العلم النافع والعمل الصالح

ًاإلخالص يف دعوهتم إىل اهللا تعاىل أمرا واضحا معلوما من هدهيم وسريهتم  يف ًً
 وال منزلة ،ً، وال مدحا من الناسً وال سمعةًءدعوهتم، فال يقصدون بدعوهتم ريا

يف قلوهبم، وال حتصيل يشء من دنياهم؛ وإنام يقصدون بدعوهتم إظهار دين اهللا 
 وإقامة حجة اهللا تعاىل عىل ،لناس وهدايتهم إىل رهبمتعاىل وإعالء كلمته، ونفع ا

 . وينتظرون املثوبة منه سبحانه،اخللق، يتقربون بذلك كله إىل اهللا تعاىل
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رمحه اهللا  فإن أجر الداعية إىل اهللا تعاىل عىل ربه كام ثبت يف صحيح مسلم
  عىلّمن دل«:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ريض اهللا عنهعن أيب مسعود األنصاري تعاىل

 أن رسول  ريض اهللا عنهً وفيه أيضا عن أيب هريرة، )١(»خري فله مثل أجر فاعله
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص «:  قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

  ريض اهللا عنهقال لعيلملسو هيلع هللا ىلص ، ويف الصحيحني أن النبي )٢(»ًذلك من أجورهم شيئا
، ثم ادعهم إىل اإلسالم، أنفذ عىل رسلك حتى تنزل بساحتهم «:يوم خيرب

ًوأخربهم بام جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه، فواهللا ألن هيدي اهللا بك رجال 
 .)٣(»ْمحر النعمأن يكون لك ًواحدا خري لك من 

 [ \ ] Z ]: وقد قال  اهللا تعاىل بعد ثنائه عىل من دعا إليه

_^ ̀ a  b c d       e f g h i         j k l m 

n o  p q r s    t      u  v w Z] فليبرش ،] ٣٥ - ٣٤:فصلت 
يف دعوهتم بجميل العاقبة ملسو هيلع هللا ىلص  واملتبعني لنبيه ،الدعاة إىل اهللا تعاىل املخلصني له
 .وجزيل املثوبة يف الدنيا واآلخرة

 ، أن اإلخالص هللا تعاىل يف الدعوة أمر تتوقف عليه صحتها:واملقصود
إنام األعامل  «:قالملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي ويرتتب عليه ثواهبا كام ثبت يف الصحيحني

قال لسعد بن  ملسو هيلع هللا ىلص ،وفيهام أيضا أن النبي)٤(»بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى
                                                

 . سبق خترجيه)١(
 .)٢٦٧٤ (: برقممسلم أخرجه )٢(
 . سبق خترجيه)٣(
 .)١٩٠٧: ( برقم؛ ومسلم واللفظ له)١ (: برقمالبخاريأخرجه  )٤(
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ًإنك لن ختلف فتعمل عمال تبتغي به وجه اهللا إال  «: ريض اهللا عنهأيب وقاص
 . )١(»ازددت به درجة ورفعة

ملسو هيلع هللا ىلص سئل رسول اهللا :  قال ريض اهللا عنهوفيهام عن أيب موسى األشعري
 أي ذلك يف سبيل اهللا؟ ،، ويقاتل رياءةعن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محي

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل  «:ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
 . )٢(»اهللا

فعىل الدعاة إىل اهللا تعاىل أن خيلصوا هللا تعاىل يف دعوهتم ابتغاء وجه اهللا 
اتقاء  أو،  أو قصد محد الناس،ن الرياء ملرضاته، وليحذروا مًوالتامساتعاىل، 
َ أو إصابة عرض ، أو طلب املنزلة بينهم، أو الوجاهة والرئاسة فيهم،َّمذمتهم َ

 وغري ذلك من حظوظ النفس التي هي من أنواع الرشك باهللا ،من دنياهم
 فإن من السيئات ما يبطلن أو ، ونواقص أو مبطالت األعامل الصاحلة،تعاىل

 .وجه اهللا ا فيها من قصد غرييأكلن احلسنات مل
: ولذا قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل يف قوله سبحانه

[P Q R S T   VU W X Y Z \[ ] ^ _ ` a 

b  Z] فيها التنبيه عىل اإلخالص؛ ألن كثريا ولو دعا إىل ،]١٠٨:يوسف ً
 .احلق فإنه يدعو إىل نفسه

دنيا، ومن حطام الدنيا، والتصدر  لعله يريد حظ نفسه من أمور ال:قلت
 . الظهور واملدح من الناس، وهذا ينايف اإلخالص وحيبط العمليف املجالس، و

                                                
 . سبق خترجيه)١(
 .)١٩٠٤ (: برقم؛ ومسلم)١٢٣(:  برقمالبخاريأخرجه  )٢(
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شدة األذى الذي يواجهه الداعية من بعض الناس مما قد جيره   - أ

 وضعف إيامنه إىل مداهنة الناس ،صربهإخالصه وبسبب نقص 
 ذلك  وهم ينتظرون،ً جماملة هلم أو طمعا يف دنياهم،ومصانعتهم

 وقد حيمله ،]٩:القلم [ªZ ©  ¨ §]: منه، قال تعاىل
ًذلك أيضا عىل ترك دعوهتم مطلقا فيكون من الداخلني يف قوله  ً

 N O P Q R S T U V W X Y Z]: تعاىل
[         \ Z] ١٠:العنكبوت [. 

باته عىل دعوته وصربه عىل  واشتهر أمره يف ث،وإذا طال صرب الداعية  - ب
بتىل بإعجاب الناس به والتفافهم حوله، وهذا ُأذى خصومه، فقد ي

ًافتتانا   ألنه يفسد عىل الداعية إخالصه؛أيضا ً من الفتن العظيمة
ُّ وطلبا ملحمدهتم والرئاسة فيهم، أو تكث،باجلمهور  إىل غري ،ًرا هبمً

ً عياذا باهللا ، يف األمرذلك من أنواع االفتتان بكثرة األتباع والشهرة
الت الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الرشك كله دقيقه ضمن م
 . ، ظاهره وخفيه، وكبريه وصغريه، آمنيهوجليل

***** 
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 وهو هيدي إىل الرب، والرب هيدي إىل اجلنة، قال ابن ،وهو أساس اإليامن
ته حصول اليشء ومتامه وحقيق): مدارج السالكني(يف كتابه  القيم رمحه اهللا

 : والعمل ويكون يف القصد والقول،وكامل قوته واجتامع أجزائه
 ،ة عىل السري إىل اهللا تعاىلدار وقوة اإل، كامل العزم:معناه يف القصدف  - أ

 ويكون ذلك باملبادرة إىل أداء ما افرتضه اهللا عليه، ،وجتاوز العوائق
 .ومنه الدعوة إىل اهللا تعاىل

 فال ، نطق اللسان باحلق والصواب:قول فمعناهوأما الصدق يف ال  - ب
 .ا كان ينطق بالباطل أي

ً بأن تكون خالصة هللا صوابا عىل سنة :ويكون الصدق يف األعامل  - ت
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

فإن ذلك يؤدي القصد والقول والعمل؛  فإذا ما حتقق للمسلم الصدق يف 
ا اخلطاب إىل رسوله ًموجه، ِّإىل درجة الصديقية التي أمر اهللا هبا عباده املؤمنني

 Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e] :ملسو هيلع هللا ىلص
f gZ  ]٨٠:اإلرساء [. 

 ، أن يكون دخول املسلم يف أي يشء:ومعنى مدخل الصدق وخمرجه
ُ فتكون أفعاله وتروكه ، وتركه له باهللا وهللا،ومبارشته ألي عمل وخروجه منه ُ

ا عىل أدائها به ومقصوده مرض، موصلة إليه،موصولة باهللا اة اهللا، فغايته  مستعينً
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 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £]:  قال تعاىلهي اهللا وحده
¬ ® ̄ ±° ² ³ ´ µ ¶Z] وأثر الصدق ،]١٦٣-١٦٢:األنعام 

 وسمع ،إذا رآه من ال يعرفهملسو هيلع هللا ىلص  فقد كان الرسول ،يظهر عىل الوجه والقول
 ).واهللا ما هو بوجه كذاب، وال صوت كذاب( :منه ما حتدث عنه فقال

 من الكتاب والسنة تأمر بالصدق وتبني فضلهوقد جاءت نصوص كثرية 
: كقوله تعاىلوتتوعد عليه بأشد الوعيد،  وحتذر من ضده وعظم مثوبته

[B C D E F G H IZ] ويف ،]١١٩:التوبة 
الرب هيدي إىل ، وإن الصدق هيدي إىل الربإن  «:قالملسو هيلع هللا ىلص الصحيح عن النبي 

د اهللا وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عن، اجلنة
 .)١(»ًصديقا

ويكفي يف بيان فضيلة الصدق وعلو مرتبة أهله أن اهللا تعاىل جعل 
وهي ملن اتصف بالصدق وتصديق املرسلني فيام جاءوا به من رب  ـ الصديقية
 I J K L]: يف مرتبة تيل مرتبة النبوة، كام قال تعاىل ـ العاملني

M N O P Q R S T U V XW 

Y Z [Z] ٦٩:النساء[. 
: قوله سبحانه كام يف ،باجلنة والرضوان والفوز العظيمالصادقني  وعدو

[Î Ï Ð Ñ  Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù Ú Û     Ü Ý   ßÞ 
à á â ã åä æ ç   èZ] وقال تعاىل،]١١٩:املائدة  :[y 

z { | } ~ � 
                                                

 .؛ واللفظ له)٢٦٠٧( : برقم؛ ومسلم)٦٠٩٤ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
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¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ¨ ©              ª « ¬ ® ̄ ° ±Z 

 .] ٣٥:األحزاب[
خرة أعظم النفع، إذ هو من أسباب فالصدق ينفع أهله يف الدنيا واآل

 وهو من أسباب حمبة ، بل يف كل عمل نافع،اهلداية إىل الرب والنجاح يف الدعوة
 والنجاة من ، ورفعة الدرجة، وكثرة األجر، وتيسري األمر، وكثرة الرزق،اخللق
 G   H I J K ]:  قال تعاىل، والفوز بأعىل درجات اجلنة،النار
LZ] ٢١:حممد[. 

ًلداعي إىل اهللا تعاىل أن يكون صادقا مع ربه يف العمل له، وصادقا فينبغي ل ً
 مع اخللق يف وعوده وعهوده وعقوده، وفيا يف كل ذلك؛ فإن املؤمن يطبع عىل 
اخلالل كلها ما خىل الكذب واخليانة؛ فليس الكذب من خالل املؤمنني، وما 

ني املتعاملني، ولذا أرضه عىل اإليامن برب العاملني، وما أفسده لذات البني ب
آية املنافق «: ملسو هيلع هللا ىلصمن خالل النفاق، وعالمات املنافقني يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص َّعده النبي 

 .)١(»احلديث...إذا حدث كذب: ثالث
فليحذر الداعي إىل اهللا تعاىل الكذب كله؛ فإنه قبيح بالداعي وشؤم عىل 
، الدعوة ومصدة للمدعوين عن اخلري، اللهم اجعلنا من الصادقني الصديقني

 . وأعذنا من الكذب وحال ومآل الكاذبني
***** 

                                                
 .، عن أيب هريرة ريض اهللا عنه)٥٩: (، ومسلم برقم)٣٣: (جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )١(
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 ~ |{ } v w x y z]: قال تعاىل
� ¡ ¢Z] ـ  فهذا األمر العظيم والتوجيه الرباين الكريم،]١٢٥:النحل 

ُفهو أمر ألمته مجيعا، وإنام خوطب به النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ًوإن كان موجها إىل النبي  ً
دوة، والقاعدة الرشعية املعروفة عند ألنه األصل واألساس واإلمام والق؛ ملسو هيلع هللا ىلص

 إال ما دل ،وجه إليه من األمر والنهيُفيام يملسو هيلع هللا ىلص ٌأهل العلم أن األمة تبع له 
التي ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن مهام النبي عليه الصالة والسالم الدليل عىل اختصاصه به

السنة، : ملسو هيلع هللا ىلصأرسل هبا تعليم األمة احلكمة، ومن معانيها يف الوحي املنزل عليه 
ٍق، وكلها معان متقاربة، وكلها تدور حول العلم باحلق والعمل والعلم، واحل

 .به، وتعليمه ملن ال يعلمه، بام حيببه إليه وحيمله عىل قبوله والعمل به
فالواجب عىل ، وسبق أن الدعوة فرض عىل مجيع األمة حسب االستطاعة

به يف حتقيق ما أمره اهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص أن يتأسوا به ملسو هيلع هللا ىلص دعاة اهلدي وحمبي النبي 
 ، إليهه وتوجيه عباد،وأرشده إليه من احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل

 وحتذيرهم من أسباب اهللكة واخلرسان يف ،وإرشادهم إىل أسباب نجاهتم
 . الدنيا واآلخرة

 وضع اليشء موضعه وتوفية األمر حقه دون زيادة أو :وأصل احلكمة
سائر ملا فيها من اإليضاح نقصان، وتطلق احلكمة عىل القول الصائب واملثل ال

 . ألنه يردع عن الباطل ويعني عىل احلق؛ ويسمى العلم حكمة،والبيان
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 v]: وقد ذهب مجاعة من املفرسين إىل أن املراد باحلكمة يف قوله تعاىل
w x y zZ :ادع إىل سبيل: يات واألحاديث، فاملعنى عىل ذلكاآل 

ن الفقه وإيضاح احلق وبيانه ملا فيهام مملسو هيلع هللا ىلص ربك بآيات اهللا تعاىل وسنة نبيه 
 . والردع عن الباطل والتوجيه إىل اخلري

 «]: فالواجب عىل الدعاة إىل اهللا تعاىل أن يتحروا احلكمة يف دعوهتم
¼ ½ ¾ ¿  À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÇZ  

 ].٢٦٩:البقرة[

 
ق بمعرفة حاجة وحال املدعو، احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل أكثر ما تتعل

 وأقرب الطرق ، واألسلوب األمثل فيها، والوسيلة النافعة،ومناسبة الدعوة
 .لتحقيق مقصودها

 : تفصيالهتاوفيام ييل ذكر مجلة من 
١-  

 وحال ،أن يتعرف الداعي إىل اهللا تعاىل عىل طبيعة البيئة التي سيدعو فيها
 كام ، واألمور التي حيتاجون إىل الدعوة والتوجيه بشأهنا،لذين يدعوهمالقوم ا

إنك تقدم عىل قوم أهل  «:ىل ذلك بقولهإ  ريض اهللا عنهًمعاذاملسو هيلع هللا ىلص أرشد النبي 
 َّ، فبني)١(»احلديث...إىل أن يوحدوا اهللا تعاىلكتاب، فليكن أول ما تدعوهم 

لتي ينبغي أن يدعوهم  ونبهه عىل األمور املهمة ا،ملعاذ حال أهل اليمنملسو هيلع هللا ىلص 
                                                

 .)١٩ (: برقممل؛ ومس)٧٣٧٢ (: برقمالبخاريأخرجه  )١(
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ً ليكون حديثه معهم واضحا، وتوجيهه هلم ،ًإليها مبتدئا باألهم ثم الذي يليه
ً وإصالحا ملا ،ً وحال ملشكالهتم،ً حتى تكون دعوته عالجا ألدوائهم،ا واقعي

 . وحاهلم وعلومهمفسد من أمرهم
٢-  
 وبيانه ،القوية والرباهني الظاهرةًمن احلكمة أيضا إيضاح احلق باحلجج و

 ولذا صح يف ،باألساليب املؤثرة واللغة الواضحة التي يفهمها املخاطب
، ويف التنزيل يقول احلق )١(»ًإن من البيان لسحرا«: قالملسو هيلع هللا ىلص احلديث عن النبي 

 f g h i j k l m on p q r ]: سبحانه
s t u wv x y z Z] ولذا كاتب . ]٤:إبراهيم
يعرف هلجات ملسو هيلع هللا ىلص نه يدعوهم وينذرهم بلغتهم، وكان ا زمملوكملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 إملامه هبا مع أميته وقلة :، أيملسو هيلع هللا ىلصالعرب عىل اختالفها، وهذا من معجزاته 
فإن يف قوة احلجة ووضوح البيان وحتريك العواطف بالرتغيب ؛ خلطته

ة املؤثرة واألمثلة التي تفهم السامع بأوجز عبارة يوالرتهيب والقصص الواقع
 . وجيعلها تذعن للحق وتنقاد له،ما يأخذ بمجامع القلوبوأحسنها 

فعىل الداعية أن ينتقي من اآليات الرصحية واألحاديث الصحيحة وكالم 
ة واألمثلة السائرة والكلامت واألبيات يأئمة العلم واهلدى والقصص الواقع

 ، ويوضح احلق الذي يدعو إليه،الشعرية احلكيمة ما يسعفه فيام يرمي إليه
 ويبعث ،ي بقبوله واالنصياع إليه، ويزجر عن الباطل الذي ينهى عنهرغوي

 .اهلمة والعزيمة عىل تركه
                                                

 .)٨٦٩ (: برقم؛ ومسلم)٥١٤٦ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
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٣-  
ًومن احلكمة كذلك أن يتحرى الداعية غالبا الرفق يف خطابه، واللني يف 

 ، يف هداية األنامقوله، وأن خيتار األلفاظ املناسبة للمقام واألساليب املفيدة
 التي تقتضيه؛ حيث تكمل املصلحة أو دون غلظة يف القول إال عند الرضورة

 أو ، املخاطبنيَصُّنقَة أو التي توحي تَّ وأن يتجنب العبارات الفظترتجح فيه،
 ونحو ذلك مما ، أو حمبة الباطل، أو كراهة احلق، بالقصوراهتامهم أو ،عيبهم

 .ل عىل املتكلم أو يرصفه عن اإلقبااالستامع،ينفر السامع عن 
تعاىل ملوسى وهارون عليهم السالم وقد أرسلهام إىل اهللا تبارك ووهلذا قال 

 x y    z { | }   ~     �  Z ]: فرعون أكفر أهل األرض يف زمانه
 . ]:  لفرعونه وقال سبحانه ملوسى عليه السالم موجها له يف خطاب،]٤٤:طه[

/ 0 1  2 3 4 5 6 7 8 Z] فمراعاة األدب ،]١٩ -١٨:النازعات 
 ،انصياع خمالف احلق إىل قبوله ـ ًغالبا ـ يف اخلطاب ولني القول مما يثمر

وعىل األقل قيام احلجة عليه،  ، وإيثاره عىل غريه، ورضاه به،ورجوعه إليه
 .واملعذرة إىل اهللا تعىل يف أداء الواجب نحوه

٤-  
ة بالعناية والرعاية أن جيتهد الداعية يف حتري أسباب ومن احلكمة اجلدير

 ويأيت األمور من ، وكيفية فتح مغاليقها وأقفاهلا،الوصول إىل قلوب الناس
  وأحب العبارات إليهم، فيتعرف عىل أهم قضاياهم وما يشغل باهلم،أبواهبا

جمع  ولي، وأرسع استجابة له،ً وفهام ملقاصده،ًحتى يكونوا أكثر إصغاء حلديثه
 وقبول ،بني إثارة الوجدان وإقناع العقول، فإن ذلك أدعى للتأثر بوعظه

ً وبقاء أثرها يف القلوب دهرا طويال،نصحه  وتؤيت ، فتظهر ثمرات هدايتها،ً
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 والعمل ،، والكلم الطيباالعتقادأكلها يف كل حني بإذن رهبا من صحيح 
، ولذا كان ضهاالصالح، واخللق احلسن، وترك ما يضاد هذه األمور أو ينق

خطاب الرسل عليهم الصالة والسالم ألقوامهم هبذه الكلامت اجلميلة، 
 Z ،[  $ % & ' Z ،[  C   D = > ; ]: والعبارات املؤثرة

E F G H Z. 
٥-  

 وأن ،ًومن احلكمة البليغة األثر أن يكون الداعية موضوعيا يف حديثه
صلها يف نفوسهم، ومن يؤهيم التي يريد طرحها عىل الناس ويبسط املفا

من األلفاظ واملعاين واملصطلحات التي ال  وسائل ذلك أن جيتنب الغريب
 .تستوعبها عقول الناس

 حدثوا الناس بام يعرفون، أتريدون أن يكذب اهللا :ولذا قال بعض السلف
ًما أنت بمحدث قوما حديثا ال تك: ورسوله، وقال آخر ً ٍ اد تبلغه عقوهلم إال ِّ
 .كان لبعضهم فتنة

٦-  
ومن احلكمة التي هلا شأن يف التأثري يف عقول وقلوب املدعوين التأين يف 

 وإعادته إذ اقتىض األمر ، ومجلة مجلة،إلقاء الكالم عىل الناس عبارة عبارة
لعاد، وربام أعاد الكلمة ه اُّكان يتكلم بكالم يعدملسو هيلع هللا ىلص  يولذا صح أن النب ذلك،

 أو ليعتني هبا ويتبني املخاطب خطرها، وأما اخلطبة والكالم ،ًثالثا لتفهم عنه
 ، فأسلوب اخلطابة فيه أبلغ، والبالغة مراعاة مقتىض احلال؛يف املجامع العظيمة

إىل ملوك زمانه وبالغتها وإنزاهلم منازهلم يف ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ِبُتُ كِةَازَجَويف و
 .  وأقوى دليل عىل ذلكاخلطاب أبلغ
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٧-  
ومن احلكمة املفيدة يف دعوة أهل الشهوات واألهواء أن جيتنب الداعية  

ً إذا كان ذلك يزيده نفورا عن ، وإنكار ما هو عليه من باطل،مواجهة املدعو
 ¢ ¡ �     ~ { |]:  كام قال تعاىل،ً أو توغال يف الباطل،احلق
£ ¤ ¥ ¦ §   ¨ Z ]فلام كان سب آهلة املرشكني حيملهم ،] ١٠٨:األنعام ُّ

ًعىل سوء األدب مع رب العاملني هنى اهللا املؤمنني عن سب آهلة املرشكني دفعا 
 . للمفسدة الكبرية، فإن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح

 ويرغب فيه ،أن يبني احلق ـ يف مثل هذه األحوال ـ بل ينبغي للداعية
 حتى يغري به الناس ليرتكوا ما ألفوا من ،وحماسنه وجليل منافعهبذكر فضائله 

 وليس من السهل عىل ،ًالباطل اختيارا، فإن ترك املألوف صعب عىل النفوس
 فليس املهم أن تلزم ، وجهد كبري، إال بمقاومة عظيمةهكل أحد أن يدع مألوف

ريه برتك ما هو  وإنام املهم أن تغ،املبتدع أو املبطل بأنه صاحب بدعة أو باطل
نظر إىل حكمة اهللا يف ترشيع ا و، واألخذ باحلق أو السنة،عليه من هذه األمور

 كيف أخذ الناس بالتدرج حتى :بعض العبادات وحتريم بعض املحرمات
 ورغبة يف ، طاعة هللا تعاىل، وفعل ما يشق عليهم،انقادوا إىل ترك مألوفاهتم

ن اإلمام مالك وابن املبارك واإلمام أمحد  عَِرثُ وقد أ !؟ً وخوفا من عقابه،ثوابه
 .»ِّبني السنة للناس وال ختاصم«: رمحهم اهللا تعاىل قوهلم

٨-  
ومن احلكمة أن يراعي الداعية مقامات الناس ومنازهلم، ويف احلديث عنه 

 ـ  أن ننزل الناسملسو هيلع هللا ىلصأمرنا رسول اهللا : ويف رواية ـ أنزلوا الناس«: قالملسو هيلع هللا ىلص 
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ً فإن لكل مقام مقاال، والبالغة مراعاة مقتىض احلال، فاألم ،)١(»ممنازهل
م َّظَعُواألب والسلطان والوزير والعامل وغريهم ممن هو عظيم يف نفسه أو م

يا أبا فالن أو «:ُيكنى أكابر املرشكني، يقولملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي  ،عند ذويه وقومه
إىل ملسو هيلع هللا ىلص م، ويف كتبه ملا يف التكنية من توقريهم، واألخذ بمجامع قلوهب» كذا

فينبغي مراعاة ، »...من حممد عبداهللا ورسوله إىل فالن عظيم كذا: ملوك زمانه
 له ٌّ قبوهلم للحق من جهته، فكلُّظنُ من الباب الذي يوإتياهنم ،مقاماهتم

 وباب يدخل إليه منه، فليستعمل مع كل شخص ،أسلوب يف اخلطاب يناسبه
 . انقيادهما يناسبه ويكون أقرب إىل قبوله و

٩-  
 مراعاة حال املدعو من حيث حاجته إىل :ومن احلكمة النافذة إىل القلوب

 وحتى ال تنعكس ، ما يتحقق به املقصود دون زيادة أو نقصى فيعط،البيان
 : األمور
ًفمن الناس من يكون أصال طالبا للحق مريدا له مستعدا لقبوله إذ  - أ ً ً ا ً

 أو تعارض ، لكن خفي عليه احلق بسبب خفاء الدليل،ظهر له
 أو لغري ذلك من األسباب، فمثل ، وعدم أهليته للرتجيح،األدلة

هذا يكفيه أن يوضح له الدليل ووجه الداللة منه، وأن يبني له 
 وما يكون قبوله له أتم، وال حيتاج األمر معه إىل بسط ،األهم فاملهم

 . وتطويل
                                                

 .)٤٨٤٢ (: برقمأبو داودأخرجه  )١(
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ن قد يعرف احلق لكن يكون عنده يشء من التوقف ومن الناس م  - ب
 أو لغري ذلك من ، أو شهوة جاحمة غالبة عليه،ًواجلفاء هلوى يف نفسه

 وهي األمر والنهي ،األسباب، فمثل هذا حيتاج إىل املوعظة احلسنة
املقرون بالرتغيب والرتهيب، إما ببيان ما تشتمل عليه األوامر 

 وما يف ارتكاب ،صالح وتعدادهااملاحلكم واملحاسن والرشعية من 
 وذكر أمثلة من كالم اهللا تعاىل ، وبياهنا و الرشوراملناهي من املضار

 ونحو ، وعقابه للعاصني املعاندين،املبني لثواب اهللا تعاىل للمطيعني
ذلك مما اشتملت عليه نصوص الوعد والوعيد، وقصص اهللا تعاىل 

ذكر له من ُ في،نيعن السابقني وسنته يف املستجيبني واملعرض
نصوص الوعد أو الوعيد الواردة يف الكتاب والسنة واحلوادث 

ً مبادرا ، وينقاد للحق، حتى خيشع قلبه هللا؛الواقعة ما يناسب املقام
ً راغبا أو راهبا،إىل امتثال املأمور  فإن القلوب تلني ؛ أو ترك املحظورً

 ،ة للتائبني وتطمع فيام عند اهللا من خري ورمح،مع املوعظة احلسنة
ر من عواقب اإلرصار وآثار االستكبار التي يتعرض هلا زجوت

 .فونِّاملرصون املسو
 أو ، أو يشء من التأويالت،وقد يكون عند املدعو بعض الشبهات  - ت

 التي اللبس واملفاهيم اخلاطئة أو سوء الظن ونحوها من األمور
تاج  فمثل هذا حي، أو أغرته باإلرصار عىل الباطل،رصفته عن احلق

 إليضاح ،إىل جدال ومناظرة باألدلة الرشعية والرباهني الواضحة
 وبالطرق التي تكون ، وتفنيد التأويالت، وكشف الشبهات،احلق

ًأدعى الستجابته عقال ورشعا م هبا ِّسلُتج عليه باألدلة التي يُ وحي،ً
 . بينة من أمره حتى يكون عىل،ويعتقد صحتها
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 يف هذا ٌاسَرِن وله مِسُاملناظرة ممن حيوولكن ينبغي أن تكون املجادلة 
 قال ، ورفق ال بعنف وشدة،بكالم طيب وأسلوب حسن وأن تكون ،الشأن
 Z  7 6 5 4 3 2    1 0 ./ - , + * ( ]: تعاىل

   * ( ) ' & % $ #  " ]:  وقال تعاىل،] ١٥٩:آل عمران[

+  , -  Z] ٤٦:العنكبوت [. 
يان ِّ ويقس، ويضعفان الفائدة،ةتان الفرصِّفإن العنف والشدة قد يفو

كذلك ضعف املناظر واملجادل  و، أو حيمالن عىل العناد واإلرصار،القلب
وقصور أهليته مما قد حيمل املدعو عىل اإلعجاب بنفسه واعتقاد انتصاره فيام 

 وبغي أحد املتجادلني ، واحتقار اخللق،لتكرب واإلعراض عن احلقهو عليه، وا
 . عىل اآلخر

ُ أهل الكتاب ال جيادلوإذا كان  - ث َ َ أحسن إال الذين  ـ ون إال بالتي هيُ
اعى  ُ فري،ُ فأهل اإلسالم أوىل بأن جيادلوا باحلسنى ـ،ظلموا منهم

 واحلرص ، وإيضاح احلق والرمحة هبم،يف جداهلم األدب والرفق
 واحلذر من كل ما من شأنه صدهم عن احلق وبعدهم ،عىل هدايتهم

 . عنه
ُ وينهج معهم النهج ،عاملون بام يستحقونُلفريقني فيأما الظاملون من ا  - ج

 : ويتحقق به املقصود الرشعي، ويقدر عليه،الذي يناسب احلال
 .فقد يقتيض املقام اللوم والزجر والتوبيخ -١
 ، أو السجن،النفي عن البلد  أو،وقد يقتيض التعزير بالتأديب باهلجر -٢

األمر، فريفع وأنواع العقوبات األخرى، التي هي من اختصاص أويل 
 .نصحون بشأنه بام ينبغي نحوهُ وي،إليهم بمن هذه حاله
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إللزامهم باحلق  ـ، ر عليهمِدُإذا ق ـ وقد حيتاجون إىل جهاد وقتال -٣
 .ورصفهم عن الباطل

كف رشهم، أو إيصال احلق إىل من حتت أيدهيم وقد حيتاج إىل  -٤
و يكف  بل بإعطائهم ما يؤلف قلوهبم للحق، أ؛اده بغري اجلوواليتهم

 .رشهم ويوصل احلق إىل من حتت أيدهيم من اخللق
 وعقد ، ونبذ العهد،ون اجلهادُلَ األمر الذين ي أويلتمسؤولياوهذه من 

 الرعية أو مجاعات منهم آلحاد فليست ، ونحو ذلك من أمور احلرب،السلم
 . ومنهاج أهل السنة واجلامعةاعتقادكام هو مقرر يف أصول 

***** 
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املقصود األعظم من الدعوة إىل اهللا تعاىل أن يدعى الناس إىل عبادة اهللا 

،  ـًوبقية املقاصد تأيت تبعا له وتتحقق بتحقيقهـ  وحده والكفر بالطاغوت
 قال ،وهذا األمر هو الذي بعث اهللا تعاىل به مجيع رسله من أوهلم إىل آخرهم

 D E F G H I J K L M]: سبحانه وتعاىل
ON P Q R S T U V W YX Z [ \ 

] ̂        _  ̀a Z]  ٣٦:النحل [. 
اعتقاد أن اهللا تعاىل وحده هو اإلله احلق املستحق : وحقيقة هذا املقصود

 وأن ال يرشك به يف عبادته وخصائصه أحد من اخللق ،للعبادة وحده باحلق
 يسوى به  فال،وحده من املكلفنيتبارك وتعاىل كائنًا ما كان، فيجب أن يعبد 

ا من كان، فكام أنه ال  وال يلتفت بيشء من حقه ألحد من خلقة كائنً،غريه
خالق غريه فال رب سواه وال إله حق إال هو، فال معبود بحق سواه، فوجب 

 ، والرباءة من كل معبود سواه ومن كل عبادة لغري اهللا،إخالص العبادة هللا
وال واألفعال وسائر يف االعتقادات واألقملسو هيلع هللا ىلص تباع النبي اوسبيل ذلك 

األحوال، فإنه هو الذي أنزل اهللا عليه الكتاب واحلكمة وعلمه ما مل يكن 
 J K L M N O P RQ S T  U V]: يعلم، وخاطبه بقوله

W YX Z [  \ ^] _ ` a b c d Z  
 Á Â      Ã Ä Å]: املؤمنني بقولهاهللا سبحانه وتعاىل  وخاطب ،]٦٧:املائدة[
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Æ Ç È É   Ê  Ë Ì Í Î  Ï Ð ÑZ]  وهتدد ،]٢١:األحزاب 
    a b c d e f ` _  ^ []: املخالفني له بقوله

g hZ] ًظاهرا وباطنًا سببا ملحبة ملسو هيلع هللا ىلص تباعه ا وجعل اهللا سبحانه ،] ٦٣:النور ً
  A B C D E F G   @ ? <]: اهللا ومغفرته، فقال تعاىل

IH J K LZ] ٣١:آل عمران [. 
له وفعله وتقريره وإنكاره عىل من ل إليه من ربه بقوِّزُ ما نملسو هيلع هللا ىلصوقد بني 

ًخالفه وإيضاح وجه الصواب فيه  بيانا كافيا شافيا ً مت به احلجة واتضحت  قاً
مل ملسو هيلع هللا ىلص ، فإنه لت به املعذرة، ووجب به العمل عىل مجيع من بلغهازبه املحجة، و

يلحق بالرفيق األعىل حتى بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة، وجاهد يف 
ه وترك األمة عىل بيضاء نقية، وما طائر يقلب جناحيه يف اهلواء اهللا حق جهاد

إال وعند الصحابة منه خرب، ويف يوم عرفة من حجة الوداع أنزل اهللا عليه قوله 
 K L M N O P Q R S T] :سبحانه

VU W X Y Z [ \ ^] _ ̀ a b Z] ٣:املائدة [، 
 رسول ريب إنه يوشك أن يأيت« : الصحابة يف تلك احلجة بقولهملسو هيلع هللا ىلصوقرر 
نشهد أنك : قالوا ،» عني، فام أنتم  قائلون؟مسئولونم توأن«:  ثم قال،»فأجيب

 إىل السامء ثم نكتها إىل بإصبعه السبابةفأشار  ، ونصحتقد بلغت وأديت
 .)١(»اللهم فاشهد «:ًاألرض قائال

ًعلام وعمال، لذلك  ملسو هيلع هللا ىلص فقد تلقى الصحابة رضوان اهللا عليهم الدين عنه ً
 ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا عليهم أعلم األمة بام أنزل اهللا تبارك وتعاىل عىل رسوله فهم رضوان ا

                                                
 .)١٩٠٥ (: برقم؛ وأبو داود)٣٠٧٤ (: برقمابن ماجه أخرجه )١(
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 وأسعدها بإصابة احلق والنصح للخلق، فإهنم خري ،وهم أئمتها يف العمل به
 . والشهداء عىل الناس،أمة أخرجت للناس

أبر هذه :  ريض اهللا عنهكام قال فيهم ابن مسعود ريض اهللا عنهم وهم
ًاألمة قلوبا وأعمقها علام، ً وأصدقها ألسنًا، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم اهللا ً

 ، فاتفاقهم حجة قاطعة، واختالفهم رمحة واسعة، وقد اتفقواملسو هيلع هللا ىلصلصحبة نبيه 
عىل أصول العقيدة ومجلة أحكام الرشيعة، وما اختلفوا فيه من  وهللا احلمد

 فال يمكن ،األحكام فهم جمتهدون فيه، وال بد أن يكون الصواب مع أحدهم
مة معصومة من أن جتتمع عىل قوا عىل ما خيالف الصواب، فإن هذه األأن يتف
 فله ،، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فهو معذور وخطؤه مغفورضاللة

 وعىل املجتهد أن يتحرى ،أجر اجتهاده ونصحه هللا ولكتابه ولرسوله ولعباده
 .الصواب من أقواهلم وفتاوهيم

 ، يف أمته يف نرش العلمملسو هيلع هللا ىلصنبي قد خلفوا ال رضوان اهللا عليهم فإهنم  - أ
 والشدة عىل أهل ، وإنكار البدع، وإحياء السنن،والدعوة إىل اهلدى

 واجلهاد يف سبيل اهللا ، والنصح ألئمة املسلمني وعامتهم،األهواء
 وأئمة األمة ،ملسو هيلع هللا ىلصإلعالء كلمة اهللا، فكانوا بحق خلفاء الرسول األمني 

 ، العلم كام حفظوهمن بعده إىل يوم الدين، وقد بلغوا التابعني
 بلغوه اموعلموهم العمل كام تعلموه، وشاهدوهم وهم يعملون ب

 وما كان خالف ،ً فام كان من عملهم وهدهيم صحيحا أقروه،وعلموه
 بأمانة يذلك أنكروه وصححوه، فبلغوا العلم والعمل واهلد

 .اهللا تعاىل عنهم وأرضاهم أمجعنيوإخالص ونصيحة، فريض 
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عىل منهاج  رمحهم اهللا تعاىل للصحابة بإحسانولقد سار التابعون   - ب
 ، وتعليمهام األمة، والعمل هبام،الصحابة يف فهم الكتاب والسنة

 والنهي ، والدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف،والنصح للرعاة والرعية
 واإلنكار عىل من خالف احلق ، واجلهاد يف سبيل اهللا،عن املنكر

 .وسعى يف ظلم أو إضالل اخللق
بعي التابعني وأئمة مىض من جاء بعدهم من تا ًأيضا  هذا النحووعىل  - ت

 واجتمعوا عليها ملسو هيلع هللا ىلص، أولئك الذي لزموا سنة النبي اهلدى والدين
، »واجلامعة أهل السنة«: وا هم وأتباعهم هبا فسموا فيام بعدُفِرُ عتىح

 . سبيل النجاة من فتن الدنيا وعذاب اآلخرةوكان منهاجهم
 وأن جيعل له لسان صدق يف ،هللا بالسلف الصاحلنيلحقه اُفمن أحب أن ي

ِاآلخرين فليسلك سبيلهم، وليتحر آثارهم، ويمض عىل هدهيم ومنهاجهم َّ، 
حتى يكون من الطائفة الناجية الظاهرة املنصورة التي ال يرضها من خذهلا وال 

 فهي الطائفة التي حيفظ اهللا هبا ـ، اللهم اجعلنا من أئمتهم آمني ـ من خالفها
 .  ويقيم هبا احلجة عىل أهل الضالل والردى،الدين واهلدى

ومن مل يسعه سبيلهم فال وسع اهللا عليه، ومن تنقصهم وصد عن 
 # " !]: منهاجهم فإنام يعود وبال أمره عليه، قال تعاىل

$ % & ' ( ) * + , - .  / 
0 1 2 3        4 5 76 8 9 : Z] ١٠٠:التوبة[ ،

 A B C D E F G H I @ ? < ]: وقال سبحانه
J K L M N PO Q RZ   ] ١١٥:النساء[. 
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أن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من األمة : واملقصود
معامل احلق و والتي هي قواعد وجوامع مذهب أهل السنة واجلامعة هي أصول

 وهي ، وعصم من الضاللة والردىيدُ من اهتدى هبا ه،وبراهني الصدق
زن هبا االعتقادات واألقوال واألعامل وأحوال الرجال ومناهج املعايري التي تو

الطوائف واجلامعات وسياسات الدول واملؤسسات، فام وافقها فهو احلق 
رجى أن يتحقق به ملن كان عليه الصالح واإلصالح والفوز ُالرصاح الذي ي

 .  ّطراحُ وما خالفها فهو الباطل الذي ينبغي أن يقابل بالرد واال،والفالح
 امأن يتمسك هب ـ وكل مريد لنفسه النجاة والفالح ـ فعىل الدعاة إىل اهللا

،  الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح من األمة:أعني، امويدعو إليه
ُوأن يزن هبا كل ما يعرض عليه مما ينسب إىل الدين، ويزعم أنه قربة إىل رب 

َوأن حيذر ده عىل من جاء به، العاملني فام وافقها قبله، وما خالفها طرحه ور
ِّوحيذر ممن خالفها وما خالفها ُ. 

 
 وتغري كل مسلم ،وملنهاج أهل السنة واجلامعة أصول ومعامل متيز سالكيه

بأن يكون من أنصاره ومتبعيه، وتعطف قلوب وألسن مريدي احلق عىل حمبة 
وقت حتفظ الدين وتنرشه وتوضحه،  وهي يف نفس ال،صاحبه والثناء عليه

 وتكمل خصاله وسجاياه، وتبني ،بسمة السلف الصالحهبا املستمسك  وتسم
خمالفه والصاد عنه وتفضحه، فينبغي للداعية إىل اهللا تعاىل وكل مسلم أن 

 وأن هيتدي بتلك املعامل حتى يكون من أنصار احلق ،يستمسك بتلك األصول
من الفتن وأسباب اهلالك  ٍمة ونجاة وأمنودعاة اهلدى، وحتى يكون يف عص

 .والردى
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 :  وإشارة إىل بعض تلك املعامل،وفام ييل ذكر لتلك األصول
 A B C D ]: ، قال تعاىل بالقرآن العظيمعتصاماال  - أ

E GF  H I J K L M N O P  Q  

R S T U V W X Y Z   [ ]\ 

^ _ ` a b c dZ ]وقال تعاىل]١٠٣:آل عمران ، :
[{ | } �~ ¡ ¢ £ ¤Z] ٤٣:الزخرف[. 
، ورصاطه املستقيم، حبل اهللا املتني، ونوره املبني هذا القرآن هو فإن

ًوصفه اهللا بأنه نور وهدى، وموعظة وذكرى، وتبرصة وضياءا، 
ًوهاديا للتي هي أقوم، ومصدقا ملا قبله من ، ًوتبيانا لكل يشء ً

 العقائدعليه وهو مشتمل عىل بيان أصول الكتاب ومهيمنًا 
 احلسنة امليرسة احلكيمة، وأمهات وكليات األحكام، حيحةالص

األخالق الكريمة، والنهي عن ضد هذه األمور من اعتصم به 
عصم من الفتن، ومن متسك به نجا من الرشور والعذاب 

 نفسه وأصاله جهنم إىلوالضالل، ومن أعرض عنه وكله اهللا 
واتبع هذه به ًوساءت مصريا، قد تعهد اهللا بحفظه وبيانه وملن متسك 

تركت فيكم ما إن متسكتم به «: ملسو هيلع هللا ىلصأن يبلغه جنته ورضوانه، وقال 
 .)١(»الخ...كتاب اهللا: لن تضلوا بعدي

   وسنته القولية والفعلية، طريقته:أيـ ملسو هيلع هللا ىلص  تباع هدي النبيا  - ب
ا ًيف العقائد والعبادات واألخالق واملعامالت ظاهر ـ والتقريرية

ً قوال وعمال وحاالا، والتمسك به والدعوة إليهوباطنً  واحلذر ،ًً
                                                

 .)١٢١٨(: جزء من حديث أخرجه مسلم برقم)  ١(
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 ومن كل من دعا إىل ضده أو اإلعراض عنه، ،والتحذير مما خالفه
نال املصالح ُخري اهلدي وأكمله وأمته وأحسنه، وبه تملسو هيلع هللا ىلص فإن هديه 

 من ذلك برأي أو عمل ملسو هيلع هللا ىلصعارض ما ثبت عنه ُتقى القبائح، فال يُوت
، وقال )١(»عليكم بسنتي«: ملسو هيلع هللا ىلص، قال أحد من اخللق كائنًا من كان

 .)٢(»س منييمن رغب عن سنتي فل«: ملسو هيلع هللا ىلص
 وبني ، وحث عىل لزوم سنته،بأن هديه خري اهلديملسو هيلع هللا ىلص وقد أخرب 

ال «: ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،أهنا مع القرآن عصمة ملن متسك هبام من الضالل
من  «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال)٣(» بهُا ملا جئتًيؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع
من أحدث  «:ظ قالويف لف، )٤(»ًعمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

 .)٥(»يف أمرنا ما ليس منه فهو رد
أمجع املسلمون عىل أن من «: وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل

 . » مل يكن له أن يدعها لقول أحدملسو هيلع هللا ىلصاستبانت له سنة رسول اهللا 
                                                

، )٢٦٧٦: (، والرتمذي برقم)٤٦٠٧: (أبو داود برقم، و)١٦٦٩٥: (برقمأمحد يف املسند أخرجه  )١(
 ).٤٢: (وابن ماجه برقم

 ).١٠٤١: ( جزء من حديث أخرجه مسلم برقم)٢(
، )٢/٣٩٤: (، وابن رجب يف جامع العلوم واحلكم)١/٢١٣: (أورده املنذري يف رشح السنة) ٣(

: قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم). ١٦٧: (برقم) ١/٥٩: (والتربيزي يف مشكاة املصابيح
هذا وهم : ثم ذكرها، وقال األلباين يف حتقيق املشكاة... تصحيح هذا احلديث بعيد جدا من وجوه

إسناده : فالسند ضعيف، فيه نعيم بن محاد وهو ضعيف، وقال األرنامؤوط يف حتقيق رشح السنة
 .ضعيف لضعف نعيم بن محاد

 .سبق خترجيه) ٤(
 .رجيهسبق خت) ٥(
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 وذلك ملا ورد من نصوص الكتاب والسنة يف األمر باألخذ :قلت
ته، فإن َّعيد الشديد عىل مشاق والو، والنهي عن خمالفته،ملسو هيلع هللا ىلصبسنته 
 . القرآن ومثله معه ملسو هيلع هللا ىلص  بيان ملا نزل إليه من ربه، فقد أويتملسو هيلع هللا ىلصسنته 

السري عىل منهاج السابقني األولني من املهاجرين واألنصار من آل   - ت
الطيبني الطاهرين وخلفائه الراشدين وبقية صحابته ملسو هيلع هللا ىلص بيت النبي 

حسان، ملا ذكر اهللا ـ رضوان اهللا عليهم أمجعني ـ والتابعني هلم بإ
تعاىل ورسوله من سابقتهم وفضلهم، وأوجب من حمبتهم 
ومتابعتهم وملا خصهم اهللا به من الفقه عن اهللا ورسوله لتلقيهم 

بال واسطة، فقد حرضوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رضوان اهللا عليهم عن النبي 
وهو يعمل ملسو هيلع هللا ىلص ورأوا النبي وشاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل، 

 وما ،وا عليهُّرِقُ فام وافق احلق أ،ه مقتدين هبداهبدين اهللا وعملوا ب
اجتمع هلم صحة ف ، وبني هلم وجه الصواب فيه،خالفه أنكر عليهم

واهللا  فيهم ملسو هيلع هللا ىلصليه، والنبي إعمل به والدعوة لفهم الدين وصحة ا
فقد ريض اهللا عنهم وأرضاهم، هم من فوقهم ويقرهم، اتعاىل ير

عىل من اتبعهم بإحسان ّوأثنى عليهم وعدهلم وزكاهم، وأثنى 
ووعده عىل ذلك بالفوز باجلنان وعظيم الرضوان، وما ذلك إال 
ألهنم أجدر األمة بفهم واتباع الكتاب والسنة وأسعدها بإصابة 

 .الصواب يف كل مهمة
عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين  «:قال عليه الصالة والسالم

 الفرقة الناجية من ملسو هيلع هللا ىلصر ؛ وملا ذك)١(»ذاملهديني، عضوا عليها بالنواج
                                                

 .سبق خترجيه) ١(
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ما أنا عليه  «:من هم يا رسول اهللا؟ قال :النار من بني فرق األمة قيل
 وأهنم أئمة األمة من ،أن أصحابه عىل هديهملسو هيلع هللا ىلص ، فبني )١(»وأصحايب

أصول السنة عندنا : بعده؛ ولذا قال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل
 .  ملسو هيلع هللا ىلصالتمسك بام كان عليه أصحاب رسول اهللا

 ورفع مقامهام يف نفوس الناس، فإهنام ،لكتاب والسنةتعظيم ا  - ث
مصدرا العلم وفيهام اهلدى، وقد ضمن اهللا تعاىل ملن ابتغى اهلدى 
 اممنهام أن ال يضل يف الدنيا وال يشقى يف اآلخرة، فالواجب تعلمه

 وأخذ العقائد واألحكام واآلداب واألخالق منهام، ،والتفقه فيهام
 وهداية للتي هي أقوم يف أمر املعاش واملعاد، ، لكل يشءٌيانِْبفإهنام ت

 ً عمال،وما اختلف الناس فيه من أمر الدين فالواجب الرد فيه إليهام
 Ò Ó Ô Õ Ö ×     Ø Ù Ú Û             Ü Ý]: بقوله تعاىل
Þ àß á â ã äZ] فقد أمجع ، ]٥٩:النساء

 كتابه، شكل حكمه إىلأ هو رد ما املسلمون عىل أن الرد إىل اهللا تعاىل
 يف حياته وإىل سنته بعد ملسو هيلع هللا ىلص هو الرجوع إليه ملسو هيلع هللا ىلصوالرد إىل الرسول 

 . وفاته
 وإظهار ،العناية بتعلم وتعليم منهاج السلف الصالح والدعوة إليه  - ج

مذهبهم يف اإليامن والتوحيد واألسامء والصفات والقدر وأحوال 
 الربزخ واليوم اآلخر وأهواله، ومواقف الناس فيه والشفاعة واجلنة

 ويف ،والنار، ويف الصحابة ريض اهللا عنهم، ومع والة األمر
النصيحة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والرد عىل من 

                                                
 .)٢٦٤١: (أخرجه الرتمذي برقم) ١(
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خالفهم، وبيان وجه خمالفته هلم، والذود عن عقيدة أهل السنة 
واجلامعة، والتحذير ممن ينتقصهم أو بعضهم، أو يشكك يف يشء 

واألفعال والدروس واملواعظ   وذلك باألقوال ،من أصول عقيدهتم
واملحارضات واخلطب والكتابات واملؤلفات إىل غري ذلك مما 

 . يتحقق به نرش مذهب السلف الصالح ونرصته والدعوة إليه
،  ملسو هيلع هللا ىلصلتمسك بشعائر الدين الظاهرة كام أمر اهللا تعاىل وسن رسولها  - ح

ملحافظة عىل فرائض الصلوات وما يلحق هبا من السنن وأنواع وا
عات وشهود اجلمع واجلامعات، واإلعانة عىل اخلري وتكثري التطو

 واألمر باملعروف ،ملسلمنياسواد أهله، والنصح ألئمة وعامة 
 ، واجتناب املعايص،والنهي عن املنكر، عىل ما توجبه الرشيعة

 واتقاء الشبهات ومواطن الريبة، والسالمة ،والبعد عن املحرمات
ات أو الطرق الضالة واألهواء من التلبس بيشء من البدع والرشكي

مع  ـ املنحرفة، أو متجيد أحد من أهل هذه األمور أو السكوت
عمن صدر عنه خطأ يف العقيدة أو رأي شاذ يف األحكام  ـ القدرة

ًخصوصا إذا كان ممن اشتهر باخلري وأحسن الناس به الظن حتى ال 
يظن عوام الناس ومن يف حكمهم ممن ينتسب إىل العلم صواب 

 أو أن التسامح يف ذلك سائغ، فإن من شأن الدعاة إىل اهللا ،كذل
 مع األدب ، والرصاحة يف القول،تعاىل الوضوح يف املعتقد واهلدي

 .  والرباءة من البدع واألهواء وأهلها،وعفة اللسان
سم لكل ما عرف من طاعة اهللا اوهو  ـ أمر كل أحد بكل معروف  - خ

وهو  ـ  أحد عن كل منكروهني كل ـ، من اإليامن والعمل الصالح
باليد ثم  ـ، اسم لكل ما حرمه اهللا وهنى عنه من الرشك واملعايص
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 عن علم ورفق وصرب حسب القدرة، مع ،باللسان ثم بالقلب
مالحظة حتصيل املصلحة الكاملة أو الراجحة ودرء املفسدة الكاملة 
ًأو الراجحة، وسلوك أقرب الطرق التي حيصل هبا املقصود قصدا 

 . وإبعادهم عن كل رش، وإيصاهلم إىل كل خري،اخللقلنفع 
 فإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل هذا النحو من صفة النبي

 D E F G] : قال تعاىل،يف الكتب السابقةملسو هيلع هللا ىلص 
H I J K L M N O 

P Q R S T U V W 
X Y ZZ] وصفة املؤمنني املقتدين به، ]١٥٧:األعراف 
 c d fe g]:  بقولههنم كام وصفهم اهللا تعاىلأ ملسو هيلع هللا ىلص

h i j k   l m n 
o p q sr t u wv x y z 

{Z ] ه ْغرييًمن رأى منكم منكرا فل «:ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،]٧١:التوبة
بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

إن الناس إذا رأوا املنكر  «: وقال عليه الصالة والسالم،)١(»اإليامن
 .)٢(»همهم اهللا بعقابروه أوشك أن يعنكفلم ي
ًعمال  ملسو هيلع هللا ىلص  املحققون حلسن التأيس بهه يف هديملسو هيلع هللا ىلصتباع املصطفى أف

 * (       ) ' & % $ #       " ! ]: بقول احلق تبارك وتعاىل

                                                
 .)٤٩: (أخرجه مسلم برقم) ١(
 .)٤٠٠٥: (، وابن ماجه برقم)١: (أخرجه أمحد يف املسند برقم) ٢(
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+ -, . /   0 1 2 3 4Z] فإهنم يعنون ،] ٦:املمتحنة 
 عىل ما توجبه الرشيعة طاعة هللا ،باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

 . ا لإلسالم وأهلهً ونصح،ملسو هيلع هللا ىلص لسنة رسوله ًوإحياء ،تعاىل
ًلوالة األمور باملعروف، أبرارا كانوا أو فجارا  السمع والطاعة  - د ً

 فيه، وحث الناس ملسو هيلع هللا ىلصويكون ذلك فيام ال معصية هللا تعاىل ورسوله 
 Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐZ]: عىل ذلك لقوله تعاىل

 عنه  ريض اهللا وملا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة،] ٥٩:النساء[
من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عىص اهللا، ومن  «:قال

 .)١(»يطع األمري فقد أطاعني، ومن يعص األمري فقد عصاين
: بقوله ـ يف حق الوالة ـ  أوىص العامةملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح مسلم أنه 

ِّسمعوا وأطيعوا، فإنام عليهم ما محا« ِّلوا وعليكم ما محُ ويف  ،)٢(»لتمُ
 ،»إهنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهنا« :ملسو هيلع هللا ىلص حديث آخر قال

تؤدون « : قال؟كيف تأمر من أدرك منا ذلك يا رسول اهللا: قالوا
 . متفق عليه،)٣(»احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم

عىل «:  قالملسو هيلع هللا ىلصًوفيهام أيضا عن ابن عمر ريض اهللا عنهام عن النبي 
 إال أن يؤمر بمعصية، ،السمع والطاعة فيام أحب وكره املسلم املرء
ويف رواية عند مسلم قال ، )٤(»فال سمع وال طاعة أمر بمعصية نفإ

                                                
 .)١٨٣٥: (ومسلم برقم، )٢٩٥٧: (أخرجه البخاري برقم) ١(
 ).١٨٤٦(: مسلم برقم أخرجه) ٢(
 .)١٨٤٣: (سلم برقموم، )٧٠٥٢: (قمأخرجه البخاري بر) ٣(
 ).١٨٣٩ (: برقم، ومسلم )٧١٤٤(: برقم البخاري أخرجه) ٤(
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عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك، ومنشطك «: ملسو هيلع هللا ىلص
ع يطوت«: ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أخرى قال ، )١(»ومكرهك وأثرة عليك

 .)٢(» فاسمع وأطعاألمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك
السمع والطاعة يف طاعة اهللا وفيام ال فحق الوالة املسلمني عىل الرعية 

معصية هللا تعاىل فيه من األمور املباحة من التنظيامت التي ال ختالف الرشع 
ونحوها، فإن طاعتهم يف هذه األمور من طاعة اهللا ورسوله، حتى ولو أظهروا 
ًشيئا من الفسوق واملعايص فذلك عليهم واهللا تعاىل سائلهم عن ذلك وعن ما 

ًم من أثره يف الرعية فإن الرعية يف الغالب تبعا للوالة يف أمور قد يكون منه
 من املنافع –الدين والدنيا، فإن يف الطاعة هلم يف املعروف، وإن جاروا وظلموا 

ما ال حيىص من سعادة الدين وانتظام مصالح العباد يف معاشهم ومعادهم 
جتامع وحفظ بيضتهم وتأمني سبلهم وحتقق هيبتهم يف صدور عدوهم؛ ال

كلمتهم ووحدة صفهم، قال احلسن رمحه اهللا وهو ممن ناله أذى شديد من 
األمراء واهللا ما يستقيم الدين إال هبم وإن جاروا وإن ظلموا، واهللا ملا يصلح اهللا 

 .هبم أكثر مما يفسدون
أال تدعو : وقيل لإلمام أمحد رمحه اهللا وهو مل يربد ظهره من جلد السلطان

أو ، لو أعلم أن يل دعوة مستجابة لرصفتها يف السلطان: لعىل السلطان؟ فقا
 . ًكالما نحو هذا

أنه ال دين إال بجامعة وال مجاعة : ومن القواعد املقررة عند علامء املسلمني
 .إال بإمامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة

                                                
 ).١٨٣٦ (: برقم مسلم أخرجه) ١(
 ).١٨٤٧ (: برقم مسلم أخرجه) ٢(
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لذا كان منهج أهل السنة واجلامعة طاعة الوالة واحلكام باملعروف وترك 
املعصية والرباءة إىل اهللا تعاىل مما يأتون من املعايص والفجور طاعتهم يف 

فإن من النصيحة النصح ألئمة  ـ واجلور واالستئثار باملال ونحوه والنصح هلم
والصرب عىل جورهم وإعانتهم عىل اخلري ومجع قلوب  ـ املسلمني وعامتهم

ة الرعية عليهم وحتذيرها من الفرقة واالختالف؛ ألن غرض أهل السن
واجلامعة من ذلك كله طاعة اهللا ورسوله حتصيل ما اشتملت عليه الرشيعة من  
املصالح وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها؛ لذلك ال يمتنعون من إعانة 
ًالظامل عىل اخلري وترغيبه فيه قوال وفعال، فيشاركون الوالة الظلمة يف اخلري  ً

 .نهون عن االفرتاقويفارقوهنم يف الرش، وحيرصون عىل االتفاق وي
أما التشهري بوالة األمر أمام العامة والقدح فيهم بام من شأنه إضعاف 

 أو ما حيصل منهم من ،أو بسبب ما يأتون من املعايص، اًهيبة السلطان مطلق
 فليس ذلك من شأن أهل السنة واجلامعة، وإنام هو من شأن أهل ،جور

ة الذين يرون اخلروج عىل ا اخلوارج واملعتزلة والرافضً وخصوص،األهواء
 ملسو هيلع هللا ىلص السلطان بسبب ما يأيت من الكبائر، وقد ثبت يف الصحيحني عن النبي

 ً شربافارق اجلامعةفليصرب عليه، فإنه من ًشيئا يكرهه من رأى من أمريه «: قال
من خرج «:  قالملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح مسلم عنه  .»)١( مات ميتة جاهليةفامت إال

 .)٢(»ت ميتة جاهليةامت مافعن الطاعة وفارق اجلامعة 
وا عامة املسلمني عىل السمع والطاعة ضفعىل الدعاة إىل اهللا تعاىل أن حي

 وأن حيذروا من ، وأن يكونوا أسوة حسنة يف ذلك،لوالة األمور يف املعروف
 . فإن ذلك رش وفتنة،التهوين من حق الوالية أو جترأة العامة عىل األئمة

                                                
 ).١٨٤٩(: برقم، ومسلم )٧٠٥٤(: برقم البخاري أخرجه) ١(
 ).١٨٤٨(: برقم مسلم أخرجه) ٢(
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أن الدولة والدعوة مها دعامتا إصالح : هومما جيدر التنبيه عليه والتذكري ب
األمة، فإذا اجتمعتا حتقق بذلك صالح عظيم وفالح كبري، واندفعت رشور 
كثرية وفتن عظيمة، وإذا ضعفت الصلة بني الدعاة واحلكام أو حصل 

 .االختالف تشعبت األهواء ومتكن األعداء
 ،أحكام الرشع وينفذوا ،الدعاةالعلامء وفالواجب عىل الوالة أن ينارصوا 

 واالجتهاد يف إقامة العدل، وأن ،ويعظموا األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 واستقرار ،يرفقوا باألمة جهدهم، فإن ذلك من أسباب التمكني يف األرض

 . ورصف العقوبات والبليات، وكثرة اخلريات، وحلول الربكات،امللك
مع والطاعة باملعروف السوعامة املسلمني والواجب عىل العلامء والدعاة 

 وإعانتهم ، وإخالص الدعاء هلم يف سائر األوقات، والنصح للوالة،للوالة
 العامة عىل ث وح، وتذكريهم وحتذيرهم من عواقب املخالفات،عىل اخلريات

 بأن ذنوب ري والتذك، والصرب عىل األثرة واجلور،طاعة الوالة يف املعروف
 . والتوبة ترفع ذلك عنهم،وظلمهمالعامة من أسباب جور الوالة وتسلطهم 

 ٌّ كل،وليتذكر الوالة أن اهللا تعاىل قد ابتالهم بالوالية العامة أو اخلاصة
 وإهنا يوم ،ًعىل قدر واليته، وهو سائلهم غدا عام اسرتعاهم، فإن الوالية أمانة

عليه فيها، وإن هللا تعاىل  إال من أخذها بحق وأدى الذي ،القيامة خزي وندامة
عاىل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن، وأنه إذا ضعف وازع اإليامن يف اهللا ت

 وأقوم هلم يف ،قلوب العامة صار الوازع السلطاين أردع للناس عن املعايص
 عىل  عند اهللاإن املقسطني«: الطاعة حتى يستقيموا ويصلحوا، ويف احلديث

َّعن اليمني الرمحن عز وجل وكلتا يديه يمنابر من نور،  يعدلون يف مني الذين َّ
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ًإذا أراد اهللا باألمري خريا جعل له «: ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،)١(»هم وما ولوايحكمهم وأهل
 .)٢(»وزير صدق، إن نيس ذكره، وإن ذكر أعانه

 " !]: وليتذكر الدعاة إىل اهللا أهنم من أهل العلم الذين قال اهللا فيهم
# $ % & ' ( )  * +Z] ١٨٧:آل عمران[، 

  وليجتهدوا يف نصح اخللق وحتري الرفق، ،ذر من الكتامنفعليهم البيان واحل
 .وليتحلوا بالصرب، وليثقوا بالنرص وعظيم األجر مع الصرب

***** 
 

                                                
 ).١٨٢٧ (: برقم مسلم أخرجه) ١(
 ).٢٩٣٢ (: برقم داودأبو  أخرجه) ٢(
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  -أ  
ُالصرب خلق من أخالق النفس الفاضلة  وقوة من قواها التي هبا ،ُ

 . وقوام أمرها يف العاجل واآلجل،صالحها
 : وله معنيانبس، احل:وأصله

 ذلك ونحو ،والسفهواجلهل وهو حبس النفس عن اجلزع : أحدمها لغوي
 .مما ال تليق نسبته إىل العاقل

 وترك ما ،وهو حبس النفس عىل موافقة الرشع: ديني رشعي: ثانيهام
 يف ً رغبة،خيالفه من األقوال واألعامل واألحوال عىل وجه التقرب إىل اهللا تعاىل

 :، وهو أنواع من عقابهاًوحذر ،ثواب اهللا تعاىل
 مع ما قد يلحق العبد :صرب عىل ما أمر اهللا تعاىل به من الطاعات: فاألول

أو ملشقة بذهلا عىل النفس  من مشقة بعض العبادات لتكرارها كالصالة،
األمر ك أو لكلفة مبارشهتا كالصيام، أو إيذاء الناس للشخص بسببها ،كالزكاة

لنفس كاحلج واجلهاد يف ار، أو خلطر عىل البدن أو باملعروف والنهي عن املنك
 .سبيل اهللا

 � ~     { | ]: قال تعاىل يف الدعوة إىل التوحيد والنذارة من الرشك
¡    ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ̈©   ª « ¬ ® ̄ ° ± 
² Z] وقال تعاىل بشأن الصالة،] ٧-١:املدثر  :[¡ ¢   £   ¤ 
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¦¥ § ̈ ª© « ®¬ ¯ °Z] يف قصة قال تعاىل ،]١٣٢:طه 
 µ  ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½    ¾ ¿ À ÂÁ] :لقامن
Ã Ä Å   Æ ÇZ] وأمر بالصرب يف اجلهاد ومصابرة األعداء، ]١٧:لقامن، 

 À Á Â Ã Ä ¿  ¾ ½ ¼ «]: فقال تعاىل
Å Æ Ç ! " # $ % & ' )( 

+* ,   - . /Z] وقال تعاىل،]٤٦-٤٥:األنفال : [¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅZ] ٢٠٠:آل عمران[. 

عىل امتثال املأمورات وأداء العبادات عىل أكمل الوجوه املستطاعة فالصرب 
 . بيشء منهااإلخالل وعدم ، واالستمرار عىل ذلك مدة احلياة،وأحسنها

  يف مجيع األمور واألحوالوالتقوى  ،لألعداءوهكذا املصابرة واملرابطة 
 .نجاح والفالح يف الدنيا واآلخرةمن أسباب ال
 من املحرمات وأنواع املنكرات وظلم  عنهاهللاصرب عام هنى : الثاين
 ذلك من جليل ُّ كل، وهني النفس عن اهلوى والوقوع يف الشبهات،الربيات

 À ¿ ¾ ½ ¼ ]:  قال تعاىل،وعظيم العبادات وأسباب وراثة اجلنات
Á Â  Ã Ä Å Æ Ç È É   Z] ٤١ -٤٠:النازعات [. 

 ـ ن املحرماتفع للنفس من الصرب عوالصرب عىل الطاعات أكمل وأن
 فإن مصلحة فعل الطاعة ، ـ وعمل صالح،ُ وكالمها خلق حسن، خري ويف كل

أحب إىل اهللا وأنفع للعبد من مصلحة ترك املعصية، ومفسدة عدم الطاعة 
ما هنى كل ، ولكن أبغض إليه وأكره عنده من مفسدة وجود املعصية وارتكاهبا

كامل ضده،  مرضته، ولتحقيقاهللا عنه فإنام هنى عنه لرجحان مفسدته وحتقق 
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انه وأهله، ظفيجب تركه وتوطني النفس عىل الصرب عنه والبعد عن أسبابه وم
 .فإنه من حتقيق التقوى وخصال أويل النهي

 من مرض أو جوع :الصرب عىل املصائب املؤملة واحلوادث املوجعة: الثالث
 2 1 0 ]:  قال تعاىل،أو فقد قريب أو فوات حبيب أو خسارة مال

3 4 5 6 7 8 :9 ; <  Z] ١٥٥:البقرة[، 
ما  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا :وثبت يف الصحيح عن عائشة ريض اهللا عنها قالت

، وعن )١(» يشاكهاة حتى الشوكعنهَّمن مصيبة تصيب املسلم إال كفر اهللا هبا 
ما يصيب املسلم من  «: قالملسو هيلع هللا ىلص، وأيب هريرة ريض اهللا عنهام عن النبي أيب سعيد

َ وال وص،نصب ّ وال هم،بَ حتى الشوكة  غم،  وال ، وال أذى، وال حزن،َ
قال :  قالريض اهللا عنه، وعن أيب هريرة )٢(»ّيشاكها إال كفر اهللا هبا من خطاياه

ِمن يرد «:ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ، فهذا النوع من الصرب )٣(»ه يصب مناً اهللا به خريُ
  .كفارة، ومع االحتساب فيه فهو من أسباب الفالح وربح التجارة

ذر من  واحل، باإلعراض عن الشبهات: الصرب عىل األهواء املضلة:الرابع
 µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ Ź ]:  قال تعاىل،دعاة الضالالت

 ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± °]:  وقال تعاىل،] ٤٩:املائدة[

¹ »º ¼ ½ ¾Z] ¹ ¸] : وقال تعاىل،]٧٣:اإلرساء 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ Ç È É 

                                                
 .)٥٦٤٠ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
 .)٥٦٤٢ (: برقمالبخاري أخرجه )٢(
 .)٥٦٤٥ (: برقمالبخاري أخرجه )٣(
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Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
ÚZ] وقال سبحانه،]١٤٠:النساء : [É Ê Ë Ì Í   Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 
ß à Z] ٦٨:األنعام [. 

 عند بعض ًوذلك ألن هذا الصنف املبطل يزخرف باطله بام جيعله مقبوال
 ألن ،ه به عىل بعض الناسِّشبُالناس، وقد يستدل بنصوص من الوحيني بام ي

 .ستدالل باطل ولكن االالدليل حقُّ
ال يدرك و نظره الدليل ُلفتَيوعامة الناس ومجلة ممن ينتسب إىل العلم 

 فعند استامع هؤالء إىل أهل الباطل والضالل قد تنفذ ،بطالن االستدالل
 تأثرهم و، فتسبب شكهم وحريهتم وزهدهم يف احلق،الشبهات إىل قلوهبم

 وأمر باإلعراض عن  ولذا هنى اهللا تعاىل عن جمالسة املبطلني،،بالباطل
اجلاهلني، وحذر من شبهات املضللني املضلني، وجمادلتهم املفتونني ملا يف 

     . الرضر املطلق واهلالك املحقق منجمالسة هؤالء، واإلصغاء إليهم
  -ب  

  فإهنا،عنهاحيتاج الداعية إىل اهللا تعاىل إىل أنواع الصرب كلها، فال غنى به 
وهي من أعظم   وهلا أثرها العظيم يف نجاح مهمته،،مع له يف دعوتهتكلها جت

  :فإنه حيتاج إىل ،عدته، فحاجته إليها شديدة
 ورغبة ، وعبادة له، ألمر اهللا تعاىلً امتثاال:الصرب عىل القيام بواجب الدعوة -١

 واألجر الكريم يف ، العظيممن الثوابفيام وعد اهللا به الدعاة إىل سبيله 
 .واآلجلة من عقوبة اهللا للمفرطني يف العاجلة اً وحذر،اآلخرةالدنيا و

 .  وترك مواجهة الناس:اسل يف الدعوةالصرب عن داعية النفس إىل التك -٢
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 الداعية وكم يتعرض :الصرب عىل أذية اخللق الذين يدعوهم إىل اهللا تعاىل -٣
 ، وإىل فتن الشبهات والشهوات،سبيل دعوتهإىل اهللا ألنواع من األذى يف 

حتى يبتىل بعضهم بأنواع من البأساء والرضاء ! ؟وأنواع املغريات
 .  ومفارقة األهل واألوالد واإلخوان، واهلجرة عن األوطان،والزالزل

 من اً وحذر، لألجر الكريماً طلب،فال بد من الصرب العظيم عىل ذلك كله
إنه  ف؛ملسو هيلع هللا ىلص، وأسوته يف ذلك النبي  ـوإن طال الزمن ـ الفتنة والعذاب األليم

ألنواع االبتالء ملسو هيلع هللا ىلص  وسيد الشاكرين املؤمنني، ولقد تعرض ،إمام الصابرين
موسى، رحم اهللا «: مرة قالملسو هيلع هللا ىلص، وملا أوذي ً عظياماًوأصناف األذى فصرب صرب

 : يمسح الدم عن وجهه ويقولملسو هيلع هللا ىلص، وكان )١(»قد أوذي بأكثر من هذا فصربف
 .)٢(»اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون«

رسلني وأتباعهم عىل  وإلخوانه من اململسو هيلع هللا ىلصام جرى للنبي فإن االعتبار ب
 وما كانوا عليه من الصرب العظيم والصفح اجلميل والكريم، اهلدى والدين

من أنفع األمور وأحسنها عقبى  ـ إىل الرب الكريموء وصدق الرضاعة واللج
وا  فنال،فقد أوذوا يف اهللا فصربوا هللا تعاىل مستعينني به ، ـيف العاجل و اآلجل
يف كالم حمكم يتىل إىل يوم  ورضا رب العاملني وثنائه عليهم ،ثواب الصابرين

، فاالعتبار بام جرى هلم من الشدائد واملكاره ويف البأساء والرضاء وحني الدين
ت اهللا به ِّمما يثبعىل ذلك كله باهللا وهللا  عليهم الصالة والسالم البأس وصربهم

 ، اجلميل بل والصفح،قه بالصرب اجلميل ويكون من أسباب ختل،الداعية إليه
 « µ ¶ ̧ ¹ º              ́ ³]: ، قال تعاىلوحسن ظنه باملوىل اجلليل

                                                
 .)١٠٦٢ (: برقم؛ ومسلم)٣١٥٠ (: برقمالبخاريأخرجه  )١(
 .)١٧٩٢ (: برقم؛ ومسلم)٣٤٧٧ (: برقمالبخاريأخرجه  )٢(
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¼  ½ ¾ ¿ À  Z] وقال تعاىل] ٣٤:األنعام ، :[ ? @   A B C 

D E F G H Z  ]١٢٠:هود.[ 
فإن الصرب مع اليقني من أسباب التمكني واإلمامة يف الدين وهداية اهللا 

 J K L M  N O]: عيته للصابرين، قال تعاىلتعاىل وم
QP R S TZ ]وقال تعاىل،]٢٤:السجدة : [p q 

r s ut v w x y Z]واألجر عىل قدر ،]٦٩:العنكبوت 
 .عىل قدر احلسبة وحسن الظن بالربالتعب والنصب،واملثوبة 

 ، وهو مرتبة عالية،فالداعية إىل اهللا تعاىل يف غاية الرضورة إىل الصرب
َاضلة ال تنال إال بأسباهبا التي يتجرع هبا العبد مرارة الصرب إيامنا وخليقة ف
: قالملسو هيلع هللا ىلص  ففي احلديث عنه ، يف حسن عاقبته وجليل مثوبتهاً وطمع،بفائدته

، وأن الفرج مع النرص مع الصربن أو، ًيف الصرب عىل ما تكره خرياواعلم أن «
والصرب «: ملسو هيلع هللا ىلص، ويف احلديث اآلخر قال )١(»اًالكرب، وأن مع العرس يرس

وقال ، ]١٠:الزمر [ å æ ç è é êZ]: ، وقال تعاىل)٢(»ضياء
 .)٣(»ومن يتصرب يصربه اهللا« :ملسو هيلع هللا ىلص

                                                
، )٦٣٦: (، وعبد بن محيد يف مسنده برقم)٢٨٠٠: (رقمب سنداملد يف محأ جزء من حديث أخرجه )١(

رواه عبد بن محيد يف مسنده :  قال ابن رجب).١/٤٦٠ (:وأورده ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم
، وانظر )٢٨٠٤: (برقم) ١/٣٠٧(بإسناد ضعيف، وانظر كالم أمحد شاكر عليه يف حتقيق املسند 

، ورياض الصاحلني )٣١٦ص (، والسنة حتقيق األلباين )٢٣٨٢: (السلسلة الصحيحة لأللباين برقم
 ).٦٣(حتقيق األلباين حديث رقم للنووي 

 .)٢٢٣ (: برقممسلمأخرجه جزء من حديث  )٢(
 .)١٠٥٣ (: برقممسلمو ،)١٤٦٩ (: برقمالبخاريأخرجه  )٣(
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 واملوعظة ،فليصرب الداعية وليصابر يف بيان احلق والدعوة إىل اهللا باحلكمة
 وغريه  عىل احلق ويف سبيل ه وجماهدة نفس، واملجادلة بالتي هي أحسن،احلسنة
ْ وطول النَفس، وعظم احللم،الصدر بسعة خلق، وليتاحلق  حتى ، وبعد النظر،َ

وإن أصابته رضاء صرب « : يف صفة املؤمن ويف احلديث،تتحقق الغاية املنشودة
 وال اً خريٍعطاءمن  اًأحداهللا  ىوما أعط« :ملسو هيلع هللا ىلص قال اًوفيه أيض ،)١(»ًفكان خريا له

، اته مقصودهومن مل يصرب استعجل يف أمر له فيه أناة فف ،)٢(»أوسع من الصرب
 .وشمت به حسوده
 Ñ Ò     Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û  Z ]: ولذا قال تعاىل

 :يعني ،] ٤٨: القلم [ O P   Q R S T        Z ]:  وقال تعاىل،] ٤٨: الطور[
 وذهابه عنهم بسبب ،يف نفاد صربه ومغاضبته لقومه: أي ،يونس عليه السالم

يف حق ربه  صالة والسالمليه الغريته، فمع أنه حق إال أنه خالف األوىل منه ع
، ولعل وابتاله بسبب هذه العجلة اهللا تعاىل والمه ه؛ ولذا عاتبوحق قومه
 وإال فإن قومه ،أنه مل يستأذن ربه يف مفارقتهم ـ واهللا أعلم ـ احلكمة

؛ لوال أن اهللا تعاىل لطف هبم وبنبيهم يونس عليه الصالة مستوجبون للعقوبة
 وقبل ،رصف العقوبة عنهم و،استجاب دعاءهموالسالم فرمحهم وإياه ف

 ملسو هيلع هللا ىلص اًوهلذا هنى اهللا تعاىل نبيه حممد؛  ورد إليهم نبيهم، ومتعهم إىل أجلهمإيامهنم
يف هذا األمر لكونه خالف  اًعليهم الصالة والسالم مجيع أن يتأسى بيونس

 .األوىل
                                                

 ).٢٩٩٩: (أخرجه مسلم برقم )١(
 .)١٥٠٣: (، ومسلم برقم)١٤٦٩ (: برقمالبخاري أخرجه )٢(
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  -ج  
 ،هجران ميداهنا و،وقلة الصرب قد حيمل الداعية عىل ترك مهام الدعوة

 ملسو هيلع هللا ىلص ، ويف الصحيح عن النبي  وفتنة كبرية له ولغريه،عظيم عليهويف ذلك خطر 
ومن مل يصرب تأخر وال بد، ، )١(»م يتأخرون حتى يؤخرهم اهللاال يزال قو«: قال

، ومتى تنازل كان حمل طمع الشيطان وجنده يف أن يفتنوه وتنازل عن دعوته
 وحزب الشيطان ،إىل ركب الباطل ويصدوه عن هدى ربه لينضم ،عن دينه

 k l m]:  يف قوله تعاىلًشى عىل مثل هذا أن يكون داخالُاخلارس، وخي
n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ �   ¡ ¢ £ Z] ١٧٦ -١٧٥:األعراف [. 
  -د  

 والنجاة من ، وسعادة الدنيا واآلخرة،فاإليامن واخلري والصالح والنرص
 كل ذلك مقرون بالصرب، ولذا تواترت ،ه يف العاجل واآلجلالفتن واملكار

 :النصوص بشأنه وفضله وتنوعت يف بيان ثمراته وحسن عواقبه
ه وندب إليه، وعام هنى عنه فنزل القرآن بتأكيد الصرب فيام أمر ب -١

 ومن خصال أويل النهى الفائزين ،وجعله من عزائم التقوى ،وكرهه
 واألخرى، فكم يف القرآن من األمر بخري احلظوظ وأوفرها يف الدنيا

 . والتنبيه عىل مجيل عواقبه وجليل منافعه،به والثناء عىل أهله
 اً فقد ورد ذكره يف أكثر من ثامنني موضع،وأكثر اهللا تعاىل من ذكره -٢

 ،ينبه سبحانه يف مجلتها املخاطبني والالحقني عىل عظيم منافع الصرب
                                                

 .)٤٣٨ (: برقممسلم أخرجه )١(
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، فقد علق  وحيثهم عليهخرةوكريم آثاره عىل صاحبه يف الدنيا واآل
 Z´ ³ ²] : وجعلها للصابرين،اهللا تعاىل حمبته بالصرب

 وأخرب عىل وجه الثناء والبشارة بمثوبته أنه سبحانه ،]١٤٦:آل عمران[
هبدايته  يعدهم تبارك وتعاىل ،ًبه استعانة واًمع الصابرين له تعبد

 Z / . - , *+]:  قال تعاىل،ونرصه وفتحه
 .] ٤٦:األنفال[

 : قال تعاىل،وجعل سبحانه اإلمامة يف الدين منوطة بالصرب واليقني -٣
[J K L M  N O QP R S 

T Z] وأوىص سبحانه عباده أن يستعينوا بالصرب ،]٢٤:السجدة 
 Å Æ] : فقال تعاىل،والصالة عىل نوائب الدنيا والدين

ÈÇ É Ê Ë Ì Z] وبني أنه إذا اقرتن الصرب ،]١٥٣:البقرة ّ
 «]: مة لصاحبه من رضر كيد األعداءبالتقوى كان عص

¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ 
Ç Z] ١٢٠:آل عمران [. 

وأخرب سبحانه يف قصة يوسف أن يوسف عليه السالم وصل إىل  -٤
 i j k l]:  قال تعاىل،العز والتمكني بصربه وتقواه

m n o p q   rZ  ] وبرش سبحانه  ،] ٩٠:وسفي
، ن الدنيا وما فيهامنها خري مالصابرين بثالث خصال كل واحدة 

 A B C   D @     ? < =  > ; ]: فقال تعاىل
E  F     G   H I J K L M ON P Q 

R Z] ١٥٧ -١٥٥:البقرة[. 
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١١٤  

وجعل سبحانه الفوز باجلنة والنجاة من النار ال حيظى به إال أهل  -٥
 Y Z [ \ ] ^ _ ̀ Z ]: الصرب فقال

ل الصالح وعلق سبحانه املغفرة واألجر بالعم، ]١١١:املؤمنون[
 ° ¯ ® ¬ » ª © ]: ال تعاىلق ،والصرب
±   ² ³  Z] وجعل سبحانه اجلزاء عىل الصرب ، ]١١:هود

 å æ ç è é ]: يف الدنيا واآلخرة بغري حساب فقال
ê  Z] ١٠:الزمر[ . 

 :وهذه النصوص وأمثاهلا كثري بشأن الصرب تدل عىل أن الصرب
 . وأجل املقامات،من عظيم العبادات  - أ
 . بهاً وحتققاً به أشدهم قيامباهللا وأوالهمناس وأن أخص ال  - ب
 فال ينال ، والكل حمتاج إليه،وأن اخلاصة أحوج إليه من العامة  - ت

 .ـ  الصرب:أي ـاملسلم بغيته وحيقق عبوديته إال به 
 .وأنه سبب عظيم يف حصول كل كامل ممكن للمخلوق  - ث
يا واآلخرة وأن أكمل اخللق سعادة وأعظمهم منزلة يف الدن  - ج

، ومل يتخلف شخص عن كامله املمكن اًم وأحسنهم صربأعظمه
فإن كامل العبد بالعزيمة  ، ـاًغالب ـ  ضعف صربه وقلة جلدهْنِإال م

والثبات، فمن فاته أحدمها فهو ناقص؛ وإذا انضم الثبات إىل 
، وهلذا كان من دعاء م رشيف وحال كاملالعزيمة أثمرا كل مقا

  .)١(»عزيمة الرشد و،يف األمراللهم إين أسألك الثبات  «:ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
                                                

 .)١٣٠٤ (: برقم؛ والنسائي)٣٤٠٧(الرتمذي ، و)١٦٦٦٥ (: يف املسند برقم أمحدأخرجه )١(
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وجاءت يف السنة النبوية أحاديث صحيحة رصحية تشيد بالصرب  -٦
 :، ومن ذلك وتدل عىل وسيلة حتصيله،يهوترغب ف

 :قالملسو هيلع هللا ىلص  ففي صحيح مسلم عن النبي :النص عىل أنه خري ونور  -أ 
ملؤمن، إن أمره كله  ألمر ااًعجب «:ملسو هيلع هللا ىلص، وقال »والصرب ضياء«

إن أصابته رساء شكر فكان  للمؤمن، وليس ذاك ألحد إال، خري
 . رواه مسلم،)١(» لهاً له، وإن أصابته رضاء صرب فكان خرياًخري

في الصحيحني ف :ا، وأجر مع االحتسابًأنه كفارة للخطايا مطلق   -ب 
ما يصيب املسلم من نصب وال وصب وال هم وال «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

من ر اهللا هبا َّحزن وال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكها إال كف
 . املرض: والوصب ،التعب: النصب  )٢(»خطاياه

: قالملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول اهللا  ريض اهللا عنهويف الرتمذي عن أيب موسى
، وما يعفو اهللا كبة فام فوقها أو دوهنا إال بذنب ناًال يصيب عبد«

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô] :وقرأ: قال » عنه أكثر
Õ Ö × ØZ)٣(. 

لصحيحني عن اكام يف  :النص عىل أنه من خري العطاء وأوسعه  -ج 
 عطاء اً، وما أعطي أحدصربه اهللايومن يتصرب  «:قالملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 .)٤(» وأوسع من الصرباًخري

                                                
 .)٢٩٩٩ (: برقممسلمأخرجه  )١(
 .سبق خترجيه )٢(
 .)٣٢٥٢ (: برقمالرتمذي أخرجه )٣(
 .سبق خترجيه )٤(
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 وعظم نعمة اهللا تعاىل عىل ،ويف ذلك تنبيه عىل رشف الصرب وطيب عاقبته
، ويف احلديث  ووفقه لإلخالص له تعاىل فيه،عليهالعبد به إذا منحه إياه وأعانه 

  ،»صربه اهللايومن يتصرب  «:ملسو هيلع هللا ىلص قال ،صرب لتحصيل الصربأنه ال بد للعبد من الت
، والصرب لصرب، فالتصرب وسيلة لتحصيل ااًن أخذ باألول فاز بالثاين غالبفم
من الصرب كمنزلة التعلم من ، فمنزلة التصرب رة يعطيها اهللا العبد عىل التصربثم

 : نصفا، وذلك أن اإليامن  نن الفهم، والصرب نصف الدين، والتفهم مالعلم
 ² ± ° ¯ ® ¬ ]: ، قال تعاىلٌ شكر ونصٌف،ٌ صربنصٌف
³ Z] ك للعبد عن الصرب يف سائر أحواله وال انفكا،]٥:إبراهيم. 
 :ها الشكر والصربُفإنه إن كان يف نعمة ففرض* 

 . فهو قيدها وثباهتا والكفيل بنموها وزيادهتا:أما الشكر
وعىل القيام باألسباب  ، فعن مبارشة األسباب التي تسلبها:وأما الصرب

 ،عىل النعمى من حاجة املبتىل عىل البلوى تي حتفظها، فهو أحوج إىل الصربال
 .والشكر مستلزم للصرب وال يتم إال به، ومتى ذهب أحدمها ذهب اآلخر

 :اًها الصرب والشكر أيضُوإن كان يف بلية ففرض*  
 . فظاهر:أما الصرب

عاىل عىل العبد البلية، فإن هللا ت فللقيام بحق اهللا يف تلك :وأما الشكر
م بعبودية ، والواجب عليه أن يقوء، كام عليه عبودية يف النعامعبودية يف البالء

 .اهللا تعاىل يف احلالني
ن ، فعليه أ والصرب عىل قضاء اهللا،ترك معصيته و،ثم إنه مأمور بطاعة اهللا

،  ال يقع فيها عن معايص اهللا حتى، وأن يصربيصرب عىل طاعة اهللا حتى يؤدهيا
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 أحد من اخللق، بل يشكو احلال إىلوأن يصرب عىل أقدار اهللا فال يشكو ربه فيها 
 ، فالصرب الزم وينطرح من أجلها بني يديه،ا إليه ويترضع يف كشفهإليه،

 دين له ، ومن اللإلنسان املسلم يف سائر األحوال، ومن ال صرب له فال دين له
 .و اخلرسان املبني، وذلك هفقد خرس الدنيا واآلخرة

 ،كالم كثري يف نصيحة األمة بالصرب رمحهم اهللا تعاىل ئمة السلفوأل -٧
 :ومن ذلك،  وبيان حسن عاقبته ومجيل أثره،ليهوحثها ع

وجدنا خري عيشنا (:  أنه قال ريض اهللا عنهما روي عن عمر •
 .)بالصرب

 .)الصرب مطية ال تكبو( :ر وقال عيل  •
 ثم رفع ،)بمنزلة الرأس من اجلسدالصرب من الدين (: اًوقال أيض •

 . )وال إيامن ملن ال صرب له( :صوته فقال
أفضل العدة الصرب يف (: عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قالو •

 . )الشدة
، وإن زإن الصرب عز، وإن الفشل عج(:  قالروعن خالد بن الوليد  •

 . )مع الصرب النرص
 ال يعطيه اهللا ،ريالصرب من كنوز اخل (:وقال احلسن البرصي رمحه اهللا •

 ). إال لعبد كريم عنده
ما أنعم اهللا عىل عبد نعمة ( :هللا قالوعن عمر بن عبد العزيز رمحه ا •

 . ) مما انتزعهاً كان ما عوضه خريفانتزعها منه فعاضه مكانه الصرب إال
اقدعوا هذه النفوس، فإهنا : (ومن خطبة احلجاج بن يوسف قال •

 اً وزماماً جعل لنفسه خطاماًمرءا ، فرحم اهللا إىل كل سوءٌةِلعَط
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، فإن فها بزمامها عن معايص اهللا ورص،فقادها بخطامها إىل طاعة اهللا
  ).الصرب عن معايص اهللا أيرس عىل العبد من الصرب عىل عذاب اهللا

بالصرب عىل مواقع الكره ( :ومن كالم بعض احلكامء قول أحدهم •
 ). تدرك احلظوظ

 ). الصرب تعالج مغاليق األموربمفاتيح عزيمة ( :وقول اآلخر •
 اًاىل قد جعل الصرب جوادبهم يف احلياة أن اهللا تعُّوقد عرف الناس من تقل

، وأنه دمُ ال هيا حصينًازم، وحصًنُ ال هياً ال ينبو، وجنداًال يكبو، وصارم
، والصرب مع الصرب، والنرص خوان شقيقان وحليفان ال يفرتقانوالنرص أ

 .مقدمة الظفر
ما أحسن عواقبه  و! وأسعدهم به! الصرب اهللا تعاىل إىلالدعاة إىلأحوج فام 

يجعلوه من نفيس عدهتم وليستعملوه ل ف! أمرهم وآجلهعىل أهله يف عاجل
 : وحسبهم قول تعاىل، مثوبة رهبما لينالو؛وقت حاجتهم وليحسنوا استعامله

[; <Z] ١٥٥:البقرة[.  

***** 
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، وتقديسه وتنزهيه عن عاؤه والثناء عليه باللسان هو د:تعاىل ذكر اهللا
، وتبليغ دينه النقائص والعيوب، واستحضار دائم اطالعه ومعيته للعبد

 إليه، وفعل طاعته وترك معصيته باجلوارح واألركان، وامتالء هوهداية عباد
ه، والتوكل عليه مع الثقة به، والرغبة ئالقلب من تعظيمه وحمبته وخوفه ورجا

 .الرهبة منه يف كل آنإليه و
  -أ  

 ه من عبادْفنيَ واملصط،ه ورسله عليهم الصالة والسالمءأمر اهللا تعاىل أنبيا
وعموم املؤمنني به أن يذكروه ويكثروا من ذكره آناء الليل والنهار، وأن خيتموا 

ىل عىل أن هداهم ً شكرا هللا تعا،رشف األوقاتأ ويتحروا به ،به جليل العبادات
فهم َّ واستعانة به عىل ما كل،ًواجتباهم، واعرتافا بفضله ونعمه التي أوالهم

 . وابتالهم، وعدة يواجهون به من عاداهم
 بالفضل لذي الفضل واالغتباط االعرتاف وآية ،فإن الذكر رأس الشكر

 : ومن براهني ذلك العون والعدة لألمور املهمةَمِْعوهو ن سبحانه،
 تبارك وتعاىل قد أمر به خواص خلقه واملصطفني من عباده أن اهللا -١

عليهام  فقال سبحانه لزكريا بعد أن برشه بيحيىوعامة املؤمنني به، 
آل   [k l m n o pZ]: السالم
َّبعد أن من عليه بالنبوة  ملسو هيلع هللا ىلص ا ًوخاطب تعاىل نبيه حممد ، ]٤١:عمران

ل جل  وقا،]٨:املزمل [L  M N O P  QZ ]: والرسالة بقوله
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١٢٠  

 ½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³]: ذكره
¾ ¿ À  Á Â ÃZ] ٢٠٥:األعراف[. 

ًوأنه تعاىل وعد الذاكرين املكثرين من ذكره وعودا كريمة وأجورا  -٢ ً
 ،]١٠:اجلمعة [B C D E FZ]: عظيمة، قال تعاىل

  Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ]: وقوله

Ö ×  à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
 æ å ä ã âá ( ' & %$ # " !

)Z] وقال تعاىل، ]٤٤ -٤١:األحزاب: [ » ¼ ½ 
¾ ¿  À Z] ١٥٢:البقرة[. 

 من األحاديث الصحيحة ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف السنة الصحيحة عن النبي كم و -٣
 وحسن ،حتث عىل ذكر اهللا عز وجل، وتبني عظم فضله وكثرة أجره

عاقبته عىل أهله يف الدنيا واآلخرة، فمن ذلك ما ثبت يف صحيح 
 يسري يف ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اهللا : قال ريض اهللا عنهمسلم عن أيب هريرة

ْ إىل مكة فمر عىل جبل يقال له مجدان فقالهطريق سريوا، هذا  «:ُ
 :رسول اهللا؟ قال وما املفردون يا:  قيل »مجدان، سبق املفردون

 .)١(»ًالذاكرون اهللا كثريا والذاكرات«
 وعند الطرباين عن جابر ريض اهللا عنه  ويف مسند اإلمام أمحد عن معاذ

 وأزكاها ،أال أخربكم بخري أعاملكم «: قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا عنه ريض اهللا 
 الذهب والفضة، تعاطي وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من ،عند مليككم

                                                
 .)٢٦٧٦ (: برقممسلم أخرجه )١(
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بىل يا :  قالوا،»؟ومن أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم
 .)١(»ذكر اهللا عز وجل «: قال،رسول اهللا

أي : ملسو هيلع هللا ىلصلت رسول اهللا أس: قالهللا عنه  ريض اوروى ابن حبان عن معاذ
أن متوت ولسانك رطب من ذكر اهللا عز  «:العمل أحب إىل اهللا عز وجل؟ قال

:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  ريض اهللا عنه ، ويف الصحيحني عن أيب هريرة)٢(»وجل
له إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك، وله احلمد، وهو عىل كل إال : من قال«

رقاب، وكتبت له مائة  يوم مائة مرة، كانت له عدل عتق عرشيشء قدير، يف 
ًحسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى 

ومن «، )٣(» ذلكرجل عمل أكثر من الإيميس ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به 
 سبحان اهللا وبحمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد :قال

 .)٤(»لبحرا
ألن « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال ريض اهللا عنهًويف صحيح مسلم عنه أيضا

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب أحب إيل مما طلعت : أقول
 .)٥(»عليه الشمس

 له ً عبادة،فينبغي للدعاة إىل اهللا تعاىل أن يكثروا من ذكر اهللا عز وجل
 فيام وعد اهللا الذاكرين ً ورغبة،ً وتلذذا بذكره،ً وإجالال له،ه وحمبة ل،ًوتقربا إليه

                                                
 .)٣٣٧٧ (: برقم؛ والرتمذي)٢٧٩٠٥ (: برقم يف املسندأمحد أخرجه )١(
 .)٣/٩٩(ابن حبان أخرجه  )٢(
 .)٢٦٩١ (: برقم؛ ومسلم)٣٢٩٣ (: برقمالبخاريأخرجه  )٣(
 .)٦٤٠٥ (: برقمالبخاريأخرجه  ) ٤(
 .)٢٦٩٥ (: برقممسلمأخرجه  )٥(
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املكثرين من كريم الثواب وحسن املآب، واستعانة به عىل عبادة اهللا وطاعته 
 ومن والدعوة إليه ومواجهة املدعوين والتحصن به من أذاهم ورشهم وفتنهم

امل ذكره  يف ك ملسو هيلع هللا ىلص حممدى وأسوهتم يف ذلك نبي اهلدرش كل ذي رش من اخللق،
 .  وحتري جوامعه وأرشف أوقاته وأحسن هيئاته، وكثرته وتنويعه،لربه

ًأكمل اخللق ذكرا هللا عز ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  (:رمحه اهللا تعاىل قال ابن القيم
وجل، بل كان كالمه كله يف ذكر اهللا تعاىل وما وااله، وكان أمره وهنيه وترشيعه 

صفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ًلألمة ذكرا هللا، وإخباره عن أسامء الر ب و
ً وثناؤه عليه بآالئه ومتجيده ومحده وتسبيحه ذكرا منه  له، ،ًووعيده ذكرا منه هللا

ًوسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا هللا يف كل  ً
ًوكان ذكره هللا جيري مع أنفاسه قائام وقاعدا. أحيانه  وعىل مجيع أحواله   وعىل،ً

 . )١()جنبه ويف مشيه وركوبه ومسريه ونزوله وظعنه وإقامته
  -ب  

الوابل الصيب من الكلم (ذكر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه 
ها خري من الدنيا وما من كل واحدة ،مائة فائدةأكثر من  لذكر اهللا تعاىل :)الطيب

 وما صح عن ،م اهللا تعاىل من كال الذكرفيها، وقد تقدم ذكر يشء من شأن
 ،من بيان، فخري الدعاة إىل اهللا تعاىل وأسعدهم يف العاجل واآلجل ملسو هيلع هللا ىلص النبي

وأسعدهم بمعية اهللا وهداه وحفظه وأنفعهم ملسو هيلع هللا ىلص ًتباعا للنبي اوأكملهم 
ً وأقواهم يف الدعوة إىل اهللا أكثرهم هللا ذكرا، فإن ذكر اهللا ،ألنفسهم والناس

 ، ومغاليق ملداخل الشيطان، وقطع لذرائع الرش،تعاىل مفاتيح خلزائن اخلري
                                                

 .)٢/٣٦٥(زاد املعاد انظر  )١(
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 ورش ما جيري به القدر، وعصمة من الفتن، ومطردة ،ُوجنَّة من اخلطر
 وفتح لقلوب للشيطان، ومدد وعون وهداية وتسديد من اهللا تعاىل للعبد

من ثواب ًوأوفر الناس حظا املدعوين، ورشح لصدورهم هلدى رب العاملني، 
 . يف ذلكملسو هيلع هللا ىلصً تعاىل ذكرا، وأكملهم  من ذلك اقتداء بالنبي أكثرهم هللاكل عبادة 

فقد جاءت نصوص كثرية من الكتاب والسنة تفيد أن أفضل أهل كل 
أفضل املتصدقني وًأفضل املصلني أكثرهم هللا ذكرا، فًعبادة أكثرهم هللا ذكرا، 

ًأكثرهم هللا ذكرا، وأفضل الصوام أكثرهم هللا ذكرا، وأفضل احلجاج أكثرهم هللا  ً
ًذكرا، وأفضل املجاهدين أكثرهم  هللا ذكرا ، فهكذا أفضل الدعاة واآلمرين ً

 .ًباملعروف والناهني عن املنكر أكثرهم هللا تعاىل ذكرا
 أي :ئلُسملسو هيلع هللا ىلص ً مرسال أن النبي البيهقيًومما ورد رصحيا يف ذلك ما رواه 

فأي أهل اجلنازة : قيل. » عز وجلًهللا ذكراأكثرهم «: أهل املسجد خري؟ قال
 :قال خري؟ فأي املجاهدين :قيل. » عز وجلًهللا ذكراأكثرهم «: خري؟ قال

 عز ًهللا ذكراأكثرهم «: فأي احلجاج خري؟ قال : قيل. » عز وجلًهللا ذكراأكثرهم «
  .ذهب الذاكرون باخلري كله:  ريض اهللا عنهقال أبو بكر:  وفيهاحلديث، )١(»وجل

ر وأمر به ورغب فيه مع وبعد ومما يؤيد ذلك أن اهللا تعاىل رشع الذك: قلت
ب الذاكر ّرغُألن ذكر اهللا تعاىل ي - واهللا أعلم - هذه العبادات وغريها، وذلك

 ويدعوه عىل تكميلها واإلحسان فيها، ويكمل ،طه ويقويه عليهاّنشُ وي،يف العبادة
،  وحيض عىل املداومة عليها واالستزادة مما رشع من جنسها،نقصها ويسد خللها

 . يطان عن العابد حتى ال يفسد عليه عبادته وسائر عملهويطرد الش
                                                

 ).١٥١٨٧: ( اإلمام أمحد مثله برقم، وأخرج)١/٤٠٨(اإليامن  أخرجه البيهقي يف شعب )١(
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فالداعية إىل اهللا تعاىل أوىل الناس وأحقهم وأحوجهم إىل االشتغال بذكر 
ل ِّ وليحص، ليستعني به عىل مهمته وليتوصل به إىل بغيته،اهللا تعاىل واإلكثار منه

من الشيطان ه به فوائده العظيمة ومنافعه الكبرية وأجوره الكثرية، وليستجن ب
مما خياف وحيذر من العوائق واألخطار وغري ذلك مما هو عرضة له الرجيم و

آناء الليل والنهار، فيحتاج إىل أن يذكر اهللا تعاىل عىل كل أحيانه ويف مجيع 
 .أحواله

وهلذا ملا أرسل اهللا تعاىل موسى وهارون ـ عليهام الصالة والسالم ـ 
 i j k l ]: ه قوله سبحانهلدعوة فرعون كان مما أرشدمها إلي

m n o p Z] تفرتا وال تكسال عن مداومة ذكري ال: أي، ]٤٢:طه 
 Ì  Í Î         Ï ]:  كام وعدمتا بذلك يف قولكامُاهَمَزْلا و،باالستمرار عليه

Ð ÑZ] فإن ذكر اهللا تعاىل فيه معونة عىل مجيع األمور ،] ٣٤-٣٣:طه 
 . ويسهلها وخيففها

خاتم النبيني وسيد املرسلني وإمام ملسو هيلع هللا ىلص ًوجل نبيه حممدا أرشد اهللا عز لقد و
 ¼  « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³]: الدعاة املصلحني بقوله

½ ¾ ¿ À  Á Â ÃZ] فأمره اهللا سبحانه ،]٢٠٥:األعراف 
ملا فيهام من ـ  ً خصوصا طريف النهار،باإلكثار من ذكر اهللا آناء الليل والنهار

ًصا هللا خاشعا مترضعا مضطرا وأن يكون خمل،  ـمزية وفضيلة عىل غريمها ً ً ً
ًمتذلال ساكنًا متواطئا عىل الذكر قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال عىل ربه  ً

ً وأن حيذر الغفلة، فإن اهللا ال يستجيب دعاء  من قلب غافل اله، وقال ،بقلبه
 a b c d ` _ ^ [ \ ]] :تعاىل
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e   fZ] فأمره بالصرب الذي حيصل به املحبوب،] ٥٥:غافر ، 
 الذي فيه دفع املحذور واملرهوب، وبالتسبيح بالعيش واإلبكار وباالستغفار

الذين مها أفضل األوقات لتكفري الذنوب والفوز باملطلوب، وفيهام من 
ً ما فيهام ألن يف ذلك عونا عىل مجيع ،األوراد والوظائف الواجبة واملستحبة
 .األمور وخاصة الدعوة إىل اهللا  تعاىل

كثار من ذكر اهللا تعاىل من أعظم العون عىل القيام باملهام وهذا يبني أن اإل
 . وال سيام الدعوة إىل امللة املستقيمة،العظيمة

***** 
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  - أ 
 الصالة أعظم فريضة عملية، وأجل شعرية دينية بدنية يقوم هبا املسلم

بني يدي ربه تبارك ا شاء اهللا من النافلة ًيوميا يف الفريضة وم مخس مرات
ً متجردا ،ً مستسلام له بروحه وبدنه،ً متذلال لعظمته،ً خاضعا لكربيائه،وتعاىل

هللا سبحانه وتعاىل بقصده، يرجو القرب منه سبحانه والزلفى لديه، وأن 
 ،يزحزحه ويبعده عن ناره وأنواع عذابه، وأن يسكنه الفردوس من جناته

م رضوانه، وكم فيها من تربية للنفس عىل حتقيق التقوى وحيل عليه عظي
 إىل غري ذلك مما تتطهر به النفس ،واإلنابة والصرب واملجاهدة والتوكل واملحبة

من أدناسها وتنجو به من موجبات خرساهنا وإفالسها، ويتحقق هلا به الصالح 
ترجع إىل والفالح حتى تتبدل النفس من أمارة بالسوء ولوامة إىل نفس مطمئنة 

 وذلك ملــا مجع اهللا تعاىل لعباده يف الصالة من أخص ،رهبا راضية مرضية
أعامل  العبودية، فقد اشتملت عىل أكمل األحوال وأحسن اهليئات وأفضل 

 . األذكار والتعظيامت وأمجع الدعوات لسائر املطلوبات
  - ب 

 خري عمل يستعني به العبد عىل تزكية نفسه وهنيها عن هواها، الصالة
ودعوة األمة إىل اخلري واهلدى لتسعد يف دنياها وأخراها، فنعمت الراحة 
للروح والبدن، ونعمت املنجية من الفتن واملحن، ونعمت الوسيلة للهداية إىل 
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عينة له عىل  وامل،احلق واجلالبة للرزق، ونعمت العبادة الواصلة لصاحبها باهللا
طاعة اهللا وجماهدة من أعرض واستكرب واتبع هواه، ولذا سأهلا إبراهيم عليه 

 « µ ¶ ̧ º¹ ́ ³]: السالم لنفسه وبنيه فقال
¼ ½Z] وعبادة ، فاستجاب اهللا له فجعلها قرة عينه،]٤٠:إبراهيم 

ظاهرة يف بنيه من بعده يتقربون هبا إىل امللك القدوس السالم، وأصبحوا هبا 
:  قال تعاىل، واستعانوا هبا عىل جليل األعامل وعظيم املهام،مة هداة لألنامأئ

[À Á Â   Ã ÅÄ Æ Ç È É ! " 
# $ % & ' ( ) * + -, 

. / 0Z] ٧٣ - ٧٢:األنبياء .[ 
فلام كانت الصالة أجل عمل بدين يتقرب به العبد إىل رب العاملني، ومن 

إبراهيم من صاحلي ذريته أعظم أسباب اإلمامة يف الدين اعتنى هبا ورثة 
ً فذكر اهللا تعاىل إسامعيل عليه السالم مثنيا عليه بالعناية ،وأتباعه عىل ملته
 = > ; : 9 8           7    6 54 3 2 1]: بالصالة بقوله

> ?    @ A B C D E FZ] ٥٥ - ٥٤:مريم [. 
وكانت الصالة أول ما أمر اهللا هبا موسى وأخاه هارون وقومهام فقال 

 وقال ،]١٤:طه [1Z 0 / . - , + * ( ) ']: اىلتع
 ± ° ̄ ® ¬ » ª © ¨ § ¦]: سبحانه
²   ³ µ´ ¶        ̧Z] ٨٧:يونس [. 

ولقد متيز نبي اهللا شعيب عليه السالم بالعناية بالصالة، وظهرت آثارها 
ًوها سببا ملا ُّ وعد، حتى عرف قومه أثرها يف نفسه،عىل نفسه ويف دعوته
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توحيد وإيفاء الكيل والوزن وترك ظلم الناس وما ينذرهم ينصحهم به من ال
 t]: عنه من الرشك والبخل واإلفساد يف األرض وعواقب ذلك

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
¥¤ ¦   § ̈  © Z] ٨٧:هود[. 
هكذا عيسى عليه السالم خياطب قومه يف صباه آية عىل نبوته من اهللا و

 ̂ [ \ ]   Y Z]: ياة فيقولالذي أوصاه بالصالة والزكاة مدة احل

_ ̀ a b c d e f g h  i j k 
lZ] ٣١ -٣٠:مريم [. 

ملسو هيلع هللا ىلص  - ت 
 يرشده ملسو هيلع هللا ىلص وخليل رب العاملني حممد خاتم النبيني وسيد املرسلنيوها هو 

ً يف أوائل نبوته إىل أن يأخذ حظا وافرا من الصالة ليستعني هبا  تبارك وتعاىلاهللا ً
ًل أعباء النبوة ودعوة األمة، ولتكون له راحة وفرجا من كل غم عىل حتم
 - ,    +      * ( ) ' & % $ #    " ! ]:  فيقول سبحانه،يصيبه

. /   0 1 2 3  4 5 6 7 8 9 :Z] ٥ -١: املزمل [. 
 وفريضتها أول ، إليهملسو هيلع هللا ىلص فكانت الصالة أول عمل يوجه اهللا تعاىل النبـي 

لغ أذى الكفار له غايته وكاد صربه أن يصل فريضة فرضت عليه يف وقت ب
  ثم عرج به ،ً ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقىصملسو هيلع هللا ىلص فأرسي به ،هنايته

إىل السموات العىل فرأى هناك من آيات ربه ما رأى، وفرضت عليه الصالة 
 ثم خففت إىل مخس ،هناك بال واسطة، فرضت مخسني يف اليوم والليلة

ً تكريام له وختفيفا عىل العباد، وأمر ،عدد ومخسني يف الثوابًفصارت مخسا يف ال ً
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 =]: َّمع الفريضة بمواصلة النافلة لينال بذلك  عيل الدرجة ورشيف املقام
> ? @ A B C D FE G H I  J      K 

L M N O P Q R S T U V W XZ 
 ]. ٧٩ -٧٨:اإلرساء[

قرة عينه، ومنذ  من مهومه، وراحة نفسه وملسو هيلع هللا ىلص فكانت الصالة مفزع النبي 
 يف انرشاح صدر ويرس أمر وارتفاع ذكر، ودينه ملسو هيلع هللا ىلصفرضت عليه الصالة وهو 

 يقوم من الليل ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعه يف ازدياد وعز، وخصومه يف إدبار، وكان ،يف ظهور
مل تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك : حتى تتفطر قدماه، فإذا قيل له 

، وكان إذا حزبه أمر )١(»ًا شكورا؟ًأفال أحب أن أكون عبد«: وما تأخر؟ قال
 .فزع إىل الصالة

 ،-خاصة يف الليل- ويطيل الصالة ، يقبل بصالته عىل ربهملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ًيقرأ البقرة والنساء وآل عمران يف ركعة، يقرأ مرتسال، إذا مر بآية ملسو هيلع هللا ىلص فكان 

: وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم يركع فيقول فيها تسبيح سبح،
ً ويطيل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، ثم ،يف ركوعه»  ريب العظيمسبحان«

ً، فيقوم قياما طويال قريبا مما »سمع اهللا ملن محده، ربنا لك احلمد«:ًيرفع قائال ً ً
، ويطيل حتى كان »سبحان ريب األعىل«:ركع، ثم يسجد فيقول يف سجوده

ن له فيها شغل وله  منزلة، وكاملسو هيلع هللا ىلص فكان للصالة عنده ،ًسجوده قريبا من قيامه
وكانت أول ، )٢(»جعلت قرة عيني يف الصالة«:يقولملسو هيلع هللا ىلص وكان معها شأن، 

 .عبادة متيز هبا بعد نبوته، وكانت له نعم العون عىل دعوته
                                                

 .)٢٨١٩ (: برقم؛ ومسلم)٤٨٣٧ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
 ).٣٩٤٠: (، والنسائي برقم)٣/٢٨٥: ( أخرجه أمحد يف املسند)٢(
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 ولصفوة خلق اهللا ،فإذا كانت الصالة هبذه األمهية وهلا تلك اآلثار املباركة
 ¾]:  وقد قال تعاىل، واالغتباطاالهتامممن النبيني واملرسلني هبا ذلك 

¿ À ÂÁ Ã ÅÄ Æ Ç      È É ËÊ Ì Í Î Ï 
ÐZ] سبحانه  وقال،]٩٠:األنعام :[Á Â  Ã Ä Å Æ Ç 
È É   Ê       Ë Ì Í Î               Ï Ð ÑZ] ٢١:األحزاب [. 
  - ث 

 يف العلم النافع والعمل فجدير بالدعاة إىل اهللا تعاىل وهم من ورثة النبيني
الصالح ودعوة اخللق إىل اخلري واهلدى أن يعتنوا باملحافظة عىل فرائض 
الصلوات يف املساجد مع اجلامعات، وأال يتساهلوا يف يشء منها ما استطاعوا 
ًإىل ذلك سبيال؛ فإهنا أعظم الفرائض بعد التوحيد، وخري الوسائل لعلو املقام 

 فام أعظم ،ظم ما يستعان به عىل هداية اخللق للحقيف الدنيا واآلخرة، وأع
 M]: قال تعاىل!!  وأحسن عاقبتها عىل أهلها يف الدنيا واآلخرة ،بركتها

N O P Q R S T U V W XZ] ٧٩:اإلرساء[. 
 ملسو هيلع هللا ىلص  واقتداء بالنبي ،ًفعىل الدعاة إىل اهللا تعاىل أن يعنوا بشأهنا طلبا آلثارها

 إىل املسجد ملسو هيلع هللا ىلص  حتى كان جياء به ،شدة املرضالذي كان يأيت إىل اجلامعة مع 
 بني الرجلني حتى يقام يف الصف، ويف مرضه الذي تويف فيه حاول ىهياد

 أن يقوم  ليغتسل حتى ينشط ويصيل يف اجلامعة فيغمى عليه يف تثالث مرا
ال، هم ينتظرونك يا رسول :  فيقال له»أصىل الناس؟ «:كل مرة، فإذا أفاق قال

 فليصل ،روا أبا بكرُم«: فبعد املرة الثالثة قال. وف يف املسجداهللا والناس عك
 .)١(»بالناس

                                                
 .)٤١٨ (: برقم؛ ومسلم)٦٦٤ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
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  - ج 
وليتذكر الداعية أنه قدوة للناس يف ذلك، فإذا تساهل يف حضور اجلامعة 
يف صالة واحدة تساهل من حرضه من الناس يف عدة  صلوات، واستشهدوا 

 . عليه وربام زادوا ،بام رأوه منه
وليتذكر الداعية وليذكر من لقي من الناس أن املحافظة عىل الصالة مع 
 ،اجلامعة يف املسجد بشارة للمحافظ عليها بحسن اخلامتة والوفاة عىل اإلسالم

من رسه : قال ريض اهللا عنه كام ثبت يف صحيح  مسلم عن عبد اهللا بن مسعود
ًأن يلقى اهللا تعاىل غدا مسلام فليحافظ عىل ه ؤالء الصلوات اخلمس حيث ً

ينادى هبن، فإن اهللا تعاىل رشع لنبيكم سنن اهلدى، وإن من سنن اهلدى الصالة 
 . يف املسجد الذي يؤذن فيه

، فإنه ال جمال للرأي، ألنه ملسو هيلع هللا ىلصفهذا وال شك مما تلقاه ابن مسعود من النبي 
يف  وناهيكم بام ورد ،ملسو هيلع هللا ىلص فهو يف حكم املرفوع إىل النبي ،ٍبيان مقدار ثواب

 والتي ينبغي أن يكون الداعية أسبق ،صحيح السنة من فضائل صالة اجلامعة
ابق إىل اخلريات سبق إما بنيته وعمله َالناس إليها وأحرصهم عليها، فإن من س

 Z 2 1 0 / . - ,]: أو بنيته فقط، قال تعاىل
 ].٦١:املؤمنون[

لصلوات هن  الكبائر فإن اَشْغُوالصلوات اخلمس كفارة ملا بينهن ما مل ت
احلسنات الاليت يذهبن السيئات، ومن أسباب رفعة الدرجات والضيافة يف 

الصلوات اخلمس يمحو اهللا  «:ملسو هيلع هللا ىلصأعىل اجلنات، فقد ثبت يف الصحيحني قوله 
 .)١(»هبن اخلطايا

                                                
 .)٦٦٧ (: برقممسلم أخرجه )١(
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١٣٢  

أال أدلكم عىل ما يمحو «:  قال ريض اهللا عنهويف صحيح مسلم عن جابر
إسباغ «: قال. بىل يا رسول اهللا :قالوا »اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟

الوضوء عىل املكاره، وكثرة اخلطى إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، 
 . )١(»فذلكم الرباط، فذلكم الرباط

ى شمن تطهر يف بيته ثم م «: قالملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ريض اهللا عنهًوفيه أيضا عنه
ا  إحدامه: كانت خطواتهإىل بيت من بيوت اهللا ليقيض فريضة من فرائض اهللا

 . )٢(» واألخرى ترفع درجة،حتط خطيئة
من «:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ريض اهللا عنه وثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة

كلام غدا أو  ـ،  ضيافة:يعنيـ  أعد اهللا له يف اجلنة نزال ًأو راح غدا إىل املسجد 
نور التام يوم  املشائني يف الظلم إىل املساجد بالِّبرش«:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ،)٣(»راح

 .فمن أوىل من الداعية إىل اهللا هبذا الفضل. )٤(»القيامة
 ومرافقة ، مما يتوسل به إىل رفعة الدرجة-ًأيضا–وكثرة السجود هللا تعاىل 

 ريض اهللا عنه  كام ثبت يف صحيح مسلم رمحه اهللا عن ثوبان،يف اجلنةملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 يك بكثرة السجودعل«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا  :قالملسو هيلع هللا ىلص موىل رسول اهللا 

 تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة، وحط عنك هبا ، فإنك الهللا
 .)٥(»خطيئة

                                                
 .)٢٥١ (: برقممسلم أخرجه )١(
 .)٦٦٦ (: برقممسلمجه  أخر)٢(
 .)٦٦٩ (: برقم؛ ومسلم)٦٦٢ (: برقمالبخاري أخرجه )٣(
 .)٧٨١ (: برقم؛ وابن ماجه)٥٦١ (:  برقم؛ وأبو داود)٢٢٣ (: برقمالرتمذيأخرجه  )٤(
 .)٤٨٨ (: برقممسلم أخرجه )٥(
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كنت : قالملسو هيلع هللا ىلص ًوفيه أيضا عن ربيعة بن كعب األسلمي خادم رسول اهللا 
أسألك : فقلت. »يسلن«: فقال. تيه بوضوئه وحاجتهآفملسو هيلع هللا ىلص أبيت مع النبي 
ي عىل ِّأعنف«: قال. هو ذاك:  قلت» ؟ ذلكْريَ غَوَأ«: فقال. مرافقتك يف اجلنة

 . )١(»نفسك بكثرة السجود
فلام كانت الصالة فريضة ونافلة متميزة هبذه الفضائل الكثرية 

 مع أهنا أكرب الذكر ورأس ، وهلا هذه اآلثار املباركة،واخلصائص العظيمة
 ، وال مشبع له من فضله، والداعية إىل اهللا تعاىل ال غنى به عن بركة اهللا،الشكر

 وفتح له من أبواب العمل ،وقد أنعم اهللا تعاىل عليه بام يرس له من العلم  النافع
 وهذه نعم كربى ومنح ه،ره للدعوة إليه والنصح لعبادد ورشح ص،الصالح

 ، وأن يكثر من السجود،ً كان جديرا به أن يعتني بأمر الصالة عامةَّيةجل
 .وخاصة الفرائض

لها العناية بنافلتها، ذلك ألن نوافل ومن تكميل الصالة واستكامل فضائ
ويزداد الصالة يكمل هبا نقص فريضتها ويستويف ثواهبا وتزيد حب اهللا للعبد، 

ما من عبد «:  قالملسو هيلع هللا ىلصًهبا العبد من اهللا فضال كام يف صحيح مسلم أن النبي 
ًثنتي عرش ركعة تطوعا غري فريضة إال بنى اهللا له بيتا يف ايصيل هللا كل يوم مسلم  ً

   . )٢(»نةاجل
،  الرتغيب يف صالة الليل ملسو هيلع هللا ىلصويف األحاديث الصحاح الثابتة عن النبي

 بعد الفريضة، وكم أثنى اهللا عىل الذين تتجاىف جنوهبم عن  الصالةوأهنا أفضل
 p q r s t u]: املضاجع  ووعدهم الوعد اجلميل وحسن املقيل

                                                
 .)٤٨٩ (: برقممسلم أخرجه )١(
 .)٧٢٨ (: برقممسلم أخرجه )٢(
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v w x    y z {          |Z] ر قبل الصبح  ويكون ختامها الوت،]١٧:السجدة
 وعند ،، متفق عليه)١(»ًالليل وتراباجعلوا آخر صالتكم «: ملسو هيلع هللا ىلصًعمال بقوله 

: ملسو هيلع هللا ىلص وعند أيب داود وغريه قال ،)٢(»أوتروا قبل أن تصبحوا« : ملسو هيلع هللا ىلصمسلم قال 
 . )٣(»إن اهللا وتر حيب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن«

ئة  وتعدل ثالثام،وصالة الضحى هلا شأن عظيم، فهي صالة األوابني
 . وستني صدقة التي من أداها يف يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار

 وأداها عىل أحسن ،فإذا حترى الداعية إىل اهللا املحافظة عىل هذه الصلوات
 قد أكمل حقوقها وأركاهنا وحدودها، واستغرق ،األحوال وأكمل اهليئات

مرصوف إىل  بل مهه كله ،قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئال يضيع يشء منها
 قد استغرق قلبه شأن ، وإكامهلا وإمتامها عىل الوجه املرعي،إقامتها كام ينبغي
ختار اهللا هلا من األوقات، وقد أخذ قلبه ا ربه تبارك وتعاىل فيام ةالصالة وعبودي

ًووضعه بني يدي ربه عز وجل عىل أكمل احلاالت، فرتاه مقبال بقلبه عىل ربه، 
ًفرحا بإقباله له، ممتلئ  كأنه يراه تعظيمه وخشيته فيقف بني يدي ربها من حمبته وً

 حتى ،ًويشاهده، يرجو أن يكون مقربا من ربه وممن قرت عينه بمناجاته وذكره
 من ْنيَيكون من املفلحني املوعودين بالفردوس من اجلنات مع املصطف

 .الربيات
                                                

 .)٨٥١ (: برقم؛ ومسلم)٩٩٨ (: برقمالبخاريأخرجه  )١(
 .)٧٥٤ (: برقممسلم أخرجه )٢(
؛ وابن )١٤١٦(:  برقم؛ وأبو داود)٤٥٣ (: برقمالرتمذي، و)١٢١٨ (: يف املسند برقمأمحد  أخرجه)٣(

 .)١١٧٠ (: برقمماجه
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  - ح 
د هللا تعاىل باألفعال واألقوال واملال فإن الزكاة توحيد كام أن الصالة توحي

هللا تعاىل باملال، والصوم توحيد هللا تعاىل يف ترك املحبوب املألوف، واحلج 
ه توحيد هللا تعاىل يف مجيع هذه األمور، ولذا كان أحد الفرائض الرشيفة، وفرض

دات أهنا األمة كل عام، ويكفي يف بيان عظمة شأن تلك العباهذه عىل اهللا 
 .أركان اإلسالم، وأهنا أعظم الفرائض الظاهرة بعد التوحيد والصالة

فلذلك جعلها اهللا أركان دينه وأعظم فرائضه الظاهرة عىل عباده، وهي 
تلك الفرائض العظيمة من عظيم الغنيمة كم يف نوافل شعائر ظاهرة و

 ،اد واجله، وتكرار العمرة واحلج، وصيام األيام الفاضالت،كالصدقات
ً وخصوصا نافلة الصالة من األجر ،واملجاهدة للنفس عىل أنواع الطاعات

 .العظيم والثواب الكريم
يتعبد هللا تعاىل بنوافل جنس هذه العبادات يف أول ملسو هيلع هللا ىلص ولقد كان النبي 

 أكمل ملسو هيلع هللا ىلص فكان ،دعوته قبل هجرته، وبعدها حتى فرضت عليه فرائضها
 مع اإلحسان فيها واملداومة عليه، ً وإكثارا من نافلتها،الناس عناية بفريضتها

 يف هذه العبادات معلوم لدى أهل العلم  بسريته وسنته منذ فرضها ملسو هيلع هللا ىلص وهديه 
اهللا عليه حتى املامت، ووصاياه لألمة بتلك القربات ثابت باألحاديث 

 .الصحيحات
فليكن الداعية من أئمة الناس يف ذلك حتى يكون له أجره ومثل أجر من 

 إحياء السنن ونرش اهلدى، فإن التقرب إىل اهللا بالنوافل مما اقتدى به مع ثواب
 فإن ،يكمل اهللا به الفرائض، فإن أول ما حياسب عليه العبد  من عمله صالته

وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال اهللا تعاىل للمالئكة أنظروا 
 العمل هل لعبدي من نوافل؟ فيتم هبا ما انتقص من فريضته، ثم يسار بسائر
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 مع أن التقرب  ، كل فريضة تكمل من نافلتها التي من جنسها،عىل نحو ذلك
بالنوافل من أسباب حمبة اهللا للعبد وحفظه له يف حواسه وجوارحه واستجابة 

 وأن يمتعه اهللا ، وحفظه له يف حواسه وجوارحه،دعائه ودفاع اهللا تعاىل عنه
 قال ،احلديث القديس الصحيح كام يف ،تعاىل هبا متاعا حسنًا إىل أجل مسمى

ًمن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل : قال اهللا إن «:ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل ما عليه، وافرتضتهعبدي بيشء أحب إيل مما 

ته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به، بحتى أحبه، فإذا أحب
، ولئن ألعطينهرجله التي يميش هبا، وإن سألني ويده التي يبطش هبا، و

 .)١(»استعاذين ألعيذنه
ًجيعل العبد فائزا  ـ بعد أداء الفرائض ـ فالتقرب إىل اهللا تعاىل بالنوافل

ً حماطا بمعية اهللا وعنايته، جمابا عند مسألته، جمارا مما حياذر يف ،بوالية اهللا وحمبته ً ً
 .يومه وليلته

 ،ال يفطر: فيصوم حتى يقال، صدقة، كثري الصوم كثري الملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
 خالل عرش سنوات أربع عمر، مع ما هو فيه من جماهدة املنافقني ملسو هيلع هللا ىلصعتمر او

واجلهاد يف سبيل اهللا، وتعليم العلم والدعوة إىل اهللا تعاىل، ونحو ذلك من 
 إمام املسلمني عامة والدعاة خاصة ملسو هيلع هللا ىلص وهو ،أنواع الطاعات وجليل القربات

 .ق اخلريات واملسارعة إىل املغفرة واجلناتيف استبا
***** 

                                                
 .)٦٥٠٢ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
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 هو سعة اخللق، فهو اسم لألخالق واألفعال املحمودة التي تظهر :الكرم
 وال يقال هو كريم حتى يظهر منه ذلك، فيقال للشخص بأنه ،من اإلنسان

مل  كإنفاق مال يف جتهيز جيش الغزاة، أو حت: كبريةٌكريم إذا ظهر منه أعامل
 .ُمحالة ترفأ هبا دماء قوم وقعت بينهم فتنة وقتال

وأكرم األفعال املحمودة ما يقصد به أرشف الوجوه، وأرشف الوجوه ما 
يقصد به وجه اهللا تعاىل، فمن قصد وجه اهللا تعاىل يف أفعاله فهو التقي الكريم، 

  فأكرم ،]١٣:احلجرات [Q  R S T VU W X Y ZZ]: قال تعاىل
 وهو الذي يفوز بثواب الدنيا ،بأفعاله املحمودة وجه اهللا تعاىلالناس من قصد 

  + * ( ) ' & % $ #  "]:  كام قال عز وجل،واآلخرة
, - . / 0 21 3 4 5 6 7 8 9 

: ; <Z] فخص سبحانه باألجر العظيم من أراد ،]١١٤:النساء 
 . بإحسانه مرضاة اهللا الكريم

 ¢ ¡]:  قال تعاىل كام،وكل يشء يرشف يف بابه يوصف بأنه كريم
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «   ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´    µ 

¶ ̧ ¹Z ] فأرشف كل جنس أكرمه، وملا كان عطاء اهللا ،]١٠:لقامن 
 ،صف بأنه كريمُورزقه لعباده وثوابه هلم ال نظري له يف حسنه وكثرته وسعته و

  F G H I J K L MZ]: كام قال تعاىل
 .]١١:يس [ª    « ¬Z ©]:  وقال تعاىل،]٥٠:احلج[
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 ووصف  نفسه بالكرم، ألن ،وقد سمى سبحانه نفسه بالكريم واألكرم
 بل اإلعطاء من متام ، ال يراد به جمرد اإلعطاء،لفظ الكرم جامع للمحاسن

 فاهللا سبحانه أخرب بأنه األكرم يف قوله ،معناه، وإال فالكرم كثرة اخلري ويرسه
 فدل عىل  ـ، والتعريف هلابصيغة التفضيلـ ، ]٣:العلق [V W XZ]: تعاىل

ًأنه األكرم وحده مطلقا غري مقيد، فدل عىل أنه متصف بغاية الكرم الذي ال 
ً فهو سبحانه الكريم  مطلقا الذي كمل كرمه وكرب ،يشء فوقه وال نقص فيه

 . فضله
 وهلذا يوصف اهللا تبارك وتعاىل به ،فهو سعة العطاء وكثرته: أما اجلود

 ريض اهللا  يف سنن الرتمذي عن سعد بن أيب وقاص كام،لسعة عطائه وكثرته
 فاهللا ،)١(» جواد حيب اجلود،كريم حيب الكرم إن اهللا« : قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عنه

تعاىل أجود األجودين وأكرم األكرمني، وكل ما بالعباد من نعم فمن جوده 
 . وكرمه سبحانه وتعاىل

 أكمل اهليئات  عىلملسو هيلع هللا ىلصًوملا كان اهللا تبارك وتعاىل قد جبل نبيه حممدا 
أجود الناس عىل أكرم الناس و ملسو هيلع هللا ىلصوأرشفها وبعثه ليتمم مكارم األخالق كان 

 ففي صحيح ،اإلطالق كام كان أفضلهم وأكملهم يف مجيع األوصاف احلميدة
 : ـيف استفتاح صالة الليل ـ  كان يقولملسو هيلع هللا ىلصمسلم رمحه اهللا تعاىل أن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص، وكان جوده )٢(»أنتهدين ألحسن األخالق ال هيدي ألحسنها إال او«
 .جيمع أنواع اجلود

                                                
 .)٢٧٩٩ (: برقمالرتمذي أخرجه )١(
 .)٧٧١ (: برقممسلم أخرجه )٢(
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 أجود ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا :  قال ريض اهللا عنهففي الصحيحني عن أنس
 .)١(سالناس وأشجع النا

 كان أجود ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا : وفيهام عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال
 فيدارسه ،الناس، وأجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل عليه السالم

 .)٢( أجود باخلري من الريح املرسلةملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا َفل. القرآن
: ً شيئا قط فقالملسو هيلع هللا ىلص اهللا ُلئل رسوُما س «:ويف الصحيحني عن جابر قال

 ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ريض اهللا عنهعن أنس ـ بسند قوي ـ ويف الرتمذي وغريه، )٣(»ال
 .)٤(ًكان ال يدخر شيئا لغد

لصفات اجلليلة التي  أن الكرم واجلود من األخالق الكريمة وا:واملقصود
 ورشع لعباده املؤمنني التأيس به ،ملسو هيلع هللا ىلصً نبيه حممدا ا وجبل عليه،حيبها اهللا تعاىل

أن يتحىل بالكرم واجلود عن احتساب فيها، فعىل الداعية إىل اهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص 
 : وغنى نفس، وليجاهد نفسه عىل ذلك فإنه منصور ومهدي، قال تعاىل

[p q r s ut v w x yZ] وقال ]٦٩:العنكبوت ،
 .]٩:احلرش [ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×Z ]:سبحانه

وكام أن العلم بالتعلم، واحللم بالتحلم، ومن يتصرب يصربه اهللا، فهكذا 
من جاهد نفسه عىل اجلود والكرم وفقه وزاد من فضله وبارك له فيام أعطاه، 

                                                
 .)٢٣٠٧ (: برقم؛ ومسلم)٢٨٢٠ (:  برقمالبخاري أخرجه )١(
 .)٢٣٠٨ (: برقم؛ ومسلم)٦ (: برقمالبخاري أخرجه )٢(
 .)٢٣١١ (: برقم؛ ومسلم)٦٠٣٤ (: برقمالبخاري أخرجه )٣(
 .)٢٣٦٢ (: برقمالرتمذي أخرجه )٤(
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وحتى  !!وحرشه مع أهل الكرم والتقوى، فام أكرم املآل وما أعظم البرشى
ومرافقيه يف اجلنة، فإن اهللا تعاىل ملا خلق جنة عدن بيده  ملسو هيلع هللا ىلصتباع نبيه يكون من أ
وعزيت وجاليل ال «: قد أفلح املؤمنون، قال تعاىل: ، قالت»تكلمي«: قال هلا

 .)١(»جياورين فيك بخيل
ًناجحا يف دعوته نافعا للخلق بفضل ما آتاه اهللا  الداعية وحتى يكون  ً

 ولذا كان ب حمبة اخللق وهدايتهم للحق،تعاىل، فإن الكرم واجلود من أسبا
ًأكرم اخللق نفسا ملسو هيلع هللا ىلص فكان  وأظهر أخالقه،ملسو هيلع هللا ىلص الكرم واجلود ديدن النبي 

 بام ُّنُمَال حييص ما يعطي، وال يملسو هيلع هللا ىلص وأجودهم باخلري وأجزهلم عطية، فكان 
ما سئل رسول : قال ريض اهللا عنه فقد ثبت يف صحيح مسلم عن أنسأعطى، 

ًا إال أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنام بني جبلني ً عىل اإلسالم شيئملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ًيا قوم، أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء من ال خيشى : فرجع إىل قومه فقال

ً وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فام يلبث إال يسريا حتى يكون ،الفقر
 .)٢(اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها

أعطى يوم حنني صفوان بن أمية مائة من اإلبل،  ملسو هيلع هللا ىلصًوفيه أيضا أن النبي 
واهللا لقد أعطاين رسول اهللا :  ريض اهللا عنه قال صفوان،)٣(ثم مائة، ثم مائة

نه ألبغض الناس إيل فام برح يعطيني حتى إنه ألحب إو،  يومئذ ما أعطاينملسو هيلع هللا ىلص
 . َّالناس إيل

                                                
، )٥٥١٨(: مرقب) ٥/٣٤٩(طرباين يف األوسط وال، )٦٧٥: (برقم) ١/١٨١(أخرجه الديلمي ) ١(

وضعفه األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب ، )١٥١٣٥: (وأورده اهلندي يف كنز العامل برقم
 ).١٢٨٥: (، ويف السلسلة الضعيفة برقم)٢١٩٢: (برقم

 ).٢٣١٢: (أخرجه مسلم برقم) ٢(
 .)٢٣١٣ (: برقممسلم أخرجه )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
١٤١   

عراب  قال لألملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  ريض اهللا عنهويف البخاري عن جبري بن مطعم
ً نعام - أي الشجر الذي يف الوادي -فلو كان يل عدد هذه العضاة «: يوم حنني

 .)١(»ًجباناًكذوبا وال ًلقسمته بينكم، ثم ال جتدوين بخيال وال 
 وجوده أسوة للداعية  إىل اهللا تعاىل الذي يرجو أن يكون ملسو هيلع هللا ىلصففي كرمه 

تعاىل به يف اجلنة  يف الدعوة عىل بصرية، وأن جيمعه اهللا ملسو هيلع هللا ىلصتباع املصطفى امن 
َّتباعه يف السرية، فإذا مجع اهللا للداعية أن من سبحانه املا كان عليه من حمبته و َ

 واجلود باملال يف وجوه اخلري ابتغاء وجه اهللا ،عليه ببذل العلم والدعوة إىل اخلري
 فقد مجع اهللا له أسس اخلري وأعىل مقامات اإلحسان والرب وصدق ،تعاىل

ُرجل آتاه اهللا ماال فس: ال حسد إال يف اثنتني«: ولإذ يقملسو هيلع هللا ىلص املصطفى  ط عىل ِّلً
 .متفق عليه )٢(»يعلمهاوكمة فهو يقيض هبا احلهلكته يف احلق، ورجل آتاه اهللا 
  !العلم واملال، واجلود والكرم فيهام؟: فكيف إذا مجع له بني االثنني

نه سمع  أ ريض اهللا عنهويف الرتمذي عن أيب كبشة عمر بن سعد األنامري
 ،احلديث...ًثالثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه «: يقولملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ًعبد رزقه اهللا ماال وعلام فهو يتقي فيه : إنام الدنيا ألربعة نفر« :ملسو هيلع هللا ىلص قال :وفيه ً

ًوعبد رزقه اهللا علام ، ًربه ويصل فيه رمحه ويعلم هللا فيه حقا، فهذا بأفضل املنازل
ًلو أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو : لنية يقولًومل يرزقه ماال فهو صادق ا

 .)٣(»احلديث...بنيته، فأجرمها سواء
                                                

 .)٣١٤٨ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
 .)٨١٦ (: برقم؛ ومسلم)٧٣( : برقمالبخاري أخرجه )٢(
 .)٢٣٢٥(:  برقمالرتمذي أخرجه )٣(
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 وعىل قدر ، يف وجوه اخلري عند احلاجةمما آتاك اهللاُ ـ أخي الداعية ـ فأنفق
 وال تتطلع إىل ما بيد غريك، فإن حد السخاء بذل ما ،الطاقة، وعن طيب نفس

ًتحقه بقدر الطاقة، فكن سخيا متورعا حيتاج إليه عند احلاجة، وأن توصله مس ً
ًمتعففا جوادا كريام ً  ومن أهله، ه، ومن خلق، فإن السخي قريب من اهللا تعاىل،ً
 . وبعيد من النار،وقريب من اجلنة

وال تظنن أن كثرة اإلنفاق تنقص الرزق ـ فذلك ظن سوء برب العاملني ـ 
 Î]: ، قال تعاىلًبل ثق أن ما أنفقته سيخلف اهللا عليك بدله وخريا منه

Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö      ×Z] ٣٩:سبأ [. 
ما « :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :  قال ريض اهللا عنهويف الصحيحني عن أيب هريرة

ًاللهم أعط منفقا : من يوم يصبح  العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدمها
ًاللهم أعط ممسكا تلفا: ًخلفا، ويقول اآلخر  اهللا عنه ريض ً، وفيهام أيضا عنه)١(»ً

وفيهام عن عبداهللا بن ، )٢(»نفق عليكُأنفق َ يا ابن آدم أ«:  قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 
 :ي  اإلسالم خري؟ قالأ: ملسو هيلع هللا ىلصًعمرو ريض اهللا عنهام أن رجال سأل رسول اهللا 

 .)٣ (»تطعم الطعام ، وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف«
أربعون «: ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا  قال ر: قال ريض اهللا عنه ًويف البخاري عنه أيضا

 ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواهبا ، منيحة العنزّنخصلة أعاله
 .)٤ (»وتصديق موعودها إال أدخله اهللا هبا اجلنة

                                                
 .)١٠١٠ (: برقم؛ ومسلم)١٤٤٢ (: برقمالبخاري أخرجه )١(
 .)٩٩٣ (: برقم؛ ومسلم)٤٦٨٤ (: برقمالبخاري أخرجه )٢(
 .)٣٩ (: برقم؛ ومسلم)١٢ (: برقمالبخاري أخرجه )٣(
 .)٢٦٣١ (: برقمالبخاري أخرجه )٤(
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 وكف ، وبذل املعروف،وهو طالقة الوجه ـ معاملة الناس بحسن اخللق

، واإلحسان للمؤذي ما كان يف اإلحسان  ـ وحتمل أذاهم،األذى عن اخللق
 مجاع ، وحسن عاقبته، لكريم ثوابهاً وطلب، وأصحابهملسو هيلع هللا ىلصً اقتداء بالنبي ،ٌإصالح

، فإن حتيل الداعي إىل اهللا ةخريي الدنيا واآلخرة، ومؤهلة لبيت يف أعىل اجلن
 يف دعوته وحمبة الناس له، ه من أعظم أسباب نجاحتعاىل بحسن اخللق

اء عىل املؤمنني واملتقني كثر يف التنزيل الثن لذا ،وولعهم به، وقبوهلم لقوله
 األخالق التي استقاموا عليها والزموها؛ حتى صارت من كريم بمحاسن

تواترت فات إيامهنم وجليل أعامهلم، وسجاياهم ومجيل صفاهتم، وهي من ص
 .األحاديث الصحيحة ببيان حقيقته وفضله والبشارة ألهله بحسن عواقبه

ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : قال ريض اهللا عنه فقد ثبت يف الصحيحني عن أنس
 .)٢(»اً أحسنهم خلقاًأكمل املؤمنني إيامن«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،)١(اًأحسن الناس خلق

 .نهَّوحسرواه اإلمام أمحد والرتمذي 
 رواه ،)٣(»إن املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم«: ملسو هيلع هللا ىلصقال و
 .أبو داود

                                                
 ).٦٥٩ (: برقممسلم و، )٦٢٠٣: (البخاري برقم أخرجه) ١(
 .)٧٣٥٤: (برقميف املسند وأمحد ، )٤٦٨٢: (وأبوداود برقم، )١١٦٢: (الرتمذي برقم أخرجه) ٢(
 ).٤٧٩٨ (: برقم أبو داود أخرجه) ٣(
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ما من  «:  قالملسو هيلع هللا ىلص ويف الرتمذي عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه أن النبي  
 .)١(»أثقل من حسن اخللقيوضع يف امليزان يشء 

. )٢(» وحسن اخللق،تقوى اهللا «: عن أكثر ما يدخل اجلنة فقال ملسو هيلع هللا ىلصوسئل
رواه . )٣( يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقهاً بيتملسو هيلع هللا ىلصوضمن . واه الرتمذي وغريهر

 . أبو داود
سنكم ا يوم القيامة أحاًإن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملس«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 . الدنيا واآلخرةيفاجتمع يف حسن اخللق خري .)٤(»اًأخالق
 :أفضل أخالق أهل الدنيا«:  قالملسو هيلع هللا ىلصومن حسن اخللق ما روي عن النبي 

 .)٥(»تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك
 1 0       / . ]: ك قوله تعاىل يف وصف املتقنيويكفي يف ذل

2 3 4 5  6 78 9 : ; < 
= >        ? @ A B C D E F   G H 

I J K L M N O  P Q R S T U 
V W    X Y Z [ \ ] ^    _  `a b c 

d e Z ] ١٣٦ – ١٣٤: آل عمران[. 
                                                

 .)٢٠٠٣: (الرتمذي برقم أخرجه) ١(
 .)٨٨٥٢: (برقميف املسند وأمحد ، )٤٢٤٦: (وابن ماجه برقم،  )٢٠٠٤: (مذي برقمأخرجه الرت) ٢(
 .)٤٨٠٠: (وأبوداود برقم، )١٩٩٣: (أخرجه الرتمذي برقم) ٣(
 .)٢٠١٨: (الرتمذي برقم أخرجه) ٤(
 ).٤/١٧٨ (: برقماملستدرك أخرجه احلاكم يف ) ٥(
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ًيعني كثري من الدعاة إىل اهللا تعاىل بدعوة الناس البعيدين منه نسبا ودارا ً، 
 . وجريانه وأهل بلده،ويغفل عن دعوة عشريته األقربني وذوي نسبه األدنني

 .إما لكوهنم ال يقبلون منه ألول وهلة •
 .دونهسأو لكوهنم حيقرونه أو حي •
 .أو ملواقف دنيوية كانت بينه وبينهم •

غري ذلك من األمور التي حتمله عىل أن يعرض عن ذويه ويصد عن أو ل
 وأعظم بر ووصل أن يسعى ، مع أهنم أحق بربه وأوالهم بوصله،أهل ناديه

 .هلم بزيادة اهلدى وإبعادهم عن أسباب الردى
وهذا اإلعراض والصد عن القرابة وأهل احلي والبلد، مهام كانت دوافعه 

 :وذلك ألمور ، كبريوأسبابه رضب من التقصري وخطأ
 أن اهللا تعاىل قد أرسل رسله إىل قومهم يدعوهنم إىل عبادة اهللا :األول

 ،]٥٩:األعراف [Z= > ;] : ح دعوهتم قوهلمتفتم وهلذا كان ،وتقواه
 .]٦٥:األعراف [ Z®] :  يذكر تعاىل أنه  بعث إىل كل أمةبعض السورويف 

ل من حجته عليهم أن أرسل  أن اهللا تعاىل قد امتن عىل العرب وجع:الثاين
  4Z 3 2 1 0 / .]: ًإليهم رسوال منهم كام قال تعاىل
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  K L M N OZ]:  عن قريش تعاىلوقال، ]٢:اجلمعة[
 وذلك ألن كونه منهم يعرفون نسبه ؛عدة آيات هبذا املعنىوهناك ، ]١١٣:النحل[

لهم ولغته وسجاياه وحرصه عىل هداهم وإيصال اخلري إليهم مما ينبغي أن حيم
عىل قبول دعوته ونرصه والدفاع عنه وألنه أعرف بأساليب التأثري عليهم وهو 
أغري عليهم وأرعى ملصاحلهم وأعلم بام يصلحهم، وألن داعية القرابة من 

 .دواعي الرتاحم والتناصح واحلرص عىل جلب ما ينفع ودفع ما يرض
ي إرسائيل  أن اهللا تعاىل قد بعث موسى عليه السالم إىل قومه بن:الثالث

 وطلب فرعون له  القبطيوأهل بلده فرعون وقومه مع ما كان من أمر قتله
وهذا من البالء ليهم ـ واحلل هذه ـ إفإرساله  ،لقتله وفراره من بني ظهرانيهم

 .املبني، وكذلك ما كان من أمر املأل من بني إرسائيل
 ،الداعيكل هذا مما يدل عىل عظم حق القرابة والقبيلة وأهل البلد عىل 

 وأن ،بدعوهتم إىل اهلدى وإبعادهم عن أسباب اهلالك والردىورضورة البدء 
 .هدايتهم من أبر الرب وأعظم الصلة يف األجر والذخر

 :أن يبدأ بقرابته كام قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلص  أن اهللا تعاىل قد أمر نبيه حممد :الرابع
[O P QZ] فجمع قرابته ملسو هيلع هللا ىلص ل النبي  وقد فع،]٢١٤:الشعراء

 :، وقال)١(»إين نذير لكم بني يدي عذاب شديد«:  وعم وقالَّصوقومه وخ
وقال ، )٢(»ًأنقذوا أنفسكم من النار ال أغني عنكم من اهللا شيئا فقد أبلغتكم«

                                                
 ).٢٠٨: (رقم، ومسلم ب)١٣٩٤: (جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )١(
 ).٢٠٤: (أخرجه مسلم برقم )٢(
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  M   N]:  وقال سبحانه،]٧:الشورى [d e f g hZ] :تعاىل

O P Q R   S TZ ] ٤٦:القصص[. 
إىل اهللا تعاىل بأن يبدؤوا فتضمن ذلك التوجيه الرباين الكريم تنبيه الدعاة 

 ، ثم من يليهم ثم جماورهيم ثم بني جنبهم،تهم وذوهيمببالدعوة والنصيحة قرا
 .ً من اإلثم وعمال بأصدق الكلمًلرحم وبراءةل َصلة

 أن الداعي إذا ظهر صدقه يف دعوته ونصحه وجترده وحبه اخلري :اخلامس
فإنه لن يعدم من قرابته  ، وحتىل باإلحسان والصرب عىل األذى واجلور،لقومه

ً ولو خالفه ومل ينقد له فيكون ذلك درعا واقيا له ،وقومه من ينرصه ويقف معه ً
 كام قال تعاىل عن قوم شعيب عليه السالم أهنم ،ٍق وخطر حمدقَّ حمقًمن أذى
 وكام كان موقف أيب طالب ،]٩١:هود [P Q SRZ]: قالوا له

قريش من قومه من ورجاالت ملسو هيلع هللا ىلص  النبي أقاربوالعباس ومحزة وغريهم من 
ردد خصومه من قريش يف قتله حتى توًممن كانوا سببا يف دفع رش كبري عنه 

 .أظهره اهللا ونرصه وقيض له من غريهم من ينرصه
 ثم إنه من الواقع املشهود أن األجيال املتأخرة من القرابة :السادس

ًلتفافا حوله أحسن استجابة من أبائهم لداعي احلق وا ـ يف الغالب ـ يكونون
 وإنام ،ً غالبا وذلك ألن الشخص ال يسود يف كبار قومه وال يف أقرانه؛ونرصة له

الذين ملسو هيلع هللا ىلص  وحسبك يف قرابات النبي ،يسود يف اجليل الذي بعده ومن يليه
 ولن جتد ،اتبعوه فإن أقلهم يكربه سنًا بل مجلتهم من جيله واجليل الذي بعده

 وإذا كان هذا يف أمور الدنيا فأمر ،ًالي حتوًلسنة اهللا تبديال ولن جتد لسنة اهللا
 .الدعوة أعظم وأجل 
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صرب عىل جفائهم  و،فمن تفهم هذه األمور اعتنى بدعوة قرابته وذويه
هدايتهم إىل خالقه ًوجورهم عليه، طمعا يف مثوبته وإحسانه إليه، ورجاء 

 ؛ اإلثابةوباريه وذلك من فضل اهللا تعاىل عليه ملا فيه من صلة القرابة وعظيم
ً وعمال هبدي الكتاب والسنة وإقامة للحجة ،ان النرصة واملنعةظوألنه من م

 وقد فاته ، ومن غفل عن ذلك فغلطه كبري وتقصريه خطري،ًوطلبا للمعذرة
  .خري كثري

***** 
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دل هدي الكتاب والسنة واستقراء جممل تاريخ هذه األمة عىل األثر 
 .ة يف الدعوةاملبارك للمرأة الصاحل

 السالم من أثر يف تثبيت إبراهيم امفكم كان لسارة زوج إبراهيم عليه •
حسن العرشة والقيام باخلدمة بعليه السالم وإعانته عىل مهام دعوته 

 .وحفظ األمانة وكريم اإلعانة
ًولقد كانت امرأة فرعون املؤمنة الصابرة سببا يف إنقاذ موسى عليه  •

 ،الرتبية الكريمة ومنارصته والدفاع عنه وتربيته ،السالم من القتل
وكانت من أول من آمن به وصربت عىل صنوف األذى من أجله 

ً وكانت نرصا للمؤمنني به يف قرص ،ومن أجل رسالته ودعوته
 .فرعون

املبارك يف تصديقه النبي عىل ابنها مبارك يقة من أثر ِّوكم ملريم الصد •
 ولذا اثني اهللا تعاىل ،هصربه وجهادووتثبيته وميض دعوته يف قومه 

عليها بالعفة والصديقية ودوام القنوت وشكر النعمة والتذكري بحق 
 .املنعم سبحانه وشأنه إىل غري ذلك من فضائلها وكراماهتا

يقة هذه األمة األوىل خدجية بنت خويلد ريض اهللا عنها ِّوكان لصد •
 أول نبوته ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم يف تثبيت النبي أمر األثر العظيم املبارك يف أول 

ه لدعوته وإعانته عىل مهومه والصرب عىل غريف وتوطمأنينته ومواساته
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  وهي حية ترزق ببيت يف اجلنة من قصب الَّبرشُأذى قومه ما جعلها ت
ًيذكرها مثنيا عليها وبارا هبا ملسو هيلع هللا ىلص  وكان النبي ،صخب فيه والنصب ً

ًوواصال لرمحها من أجل صدقها وتصديقها وكريم مواقفها وحسن 
 .يتها لزوجها وأوالدها وبذهلا ملاهلا من أجل دينهارعا

يقة الثانية عائشة ريض اهللا عنها بعد اهلجرة وظهور ِّوكان للصد •
اإلسالم املواقف العلمية والدعوية املتنوعة يف حفظ احلديث وفهم 

 وكانت هلا املواقف ،فيام أشكل فهمهملسو هيلع هللا ىلص السنة ومراجعة النبي 
 احلسنة واالستدراك عىل املخطئني املعلومة يف التحديث ويف الفتوى

وتعليم اجلاهلني ونصيحة أويل األمر إىل غري ذلك مما اشتهرت به 
 .ت من أكابر العلامء ومشاهري املفتني وجهابذة املناظرينَّدُحتى ع

ولبقية أمهات املؤمنني ريض اهللا عنهن دور بارز يف حفظ السنن  •
يف الفتيا  كذلك بحرضه سواهن، و، فيام ململسو هيلع هللا ىلصوالتحديث عن النبي 

ة ومواقف بارة، ِّمشاركات خريهلن ومناصحة آحاد املسلمني ووالهتم 
 . حفلت هبا دواوين السنة وكتب الرتاجم وغريها؛ةَّوقواعد رشعي

دعوي يف سائر وهكذا يتجىل جهد املرأة املسلمة العلمي والرتبوي وال
 ، عظيمةٌةوراء كل رجل عظيم امرأ:  حتى قيل، واألمصار اإلسالميةلعصورا

فمنهن مربيات األئمة، ومنهن حافظات احلديث والسنة، ومنهن ناصحات 
األئمة، والنارصات للدعاة من األمة، ومنهن مصلحات األزواج، والداعيات 
إىل صحيح املنهاج، ومنهن الكريامت البارات بالوالدين، واملحسنات إىل 

 !لة يف اجلملة وما أطيب أثرهن عىل امل! فام أكرمهن يف األمة،احلجاج
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 كن ٍاتَّات بارِّ لنساء خريٍوكم يف تراجم اخللفاء والعلامء وغريهم من ذكر
نعم العون ألزواجهن وأوالدهن ومن أخذ احلديث عنهن يف حفظ السنن، 

 كام كانت زوجة عمر بن ؛ربالوالرتبية عىل خري منهاج وسنن، واإلعانة عىل 
 ربيعة :وهكذا أمهات األئمة وأمثاهلن، عبد العزيز وزبيدة زوجة الرشيد

َ منَبَتَ كْنَ مُ بعضَرَكَري، بل ذ وأمحد بن حنبل، وأمثاهلن كث،شافعي وال،الرأي ِ 
 يف رواة احلديث أن مجلة النساء الاليت اشتهرن العلامء يف اجلرح والتعديل

بالتحديث وروى عنهن حمدثون كبار مل جترح واحدة منهن بكذب وال وهم 
 أثبت من  رمحها اهللاا ذاع بني أئمة احلديث أن كريمةوال تدليس، وحسبك م

، وأن نسختها من أصح النسخ إن مل اصحيحهرمحه اهللا روى عن البخاري 
 .تكن أصحها عىل اإلطالق

***** 
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 كافة فئات املجتمع؛ ألنه إىلىل اهللا تعاىل أن يوجه دعوته إينبغي للداعي 
وإسعادهم يف العاجل واآلجل، فكل يسعى يف صالح اجلميع وهدايتهم 

 لكن ينبغي أن يعتني بالفئة ، وهو لكل الناس،صحهنالناس بحاجة إىل علمه و
 فإهنم ؛شبابل مثل ا؛ً كبريااً ثريا إجيابيأت وتؤثر يف اآلخرين ًكثرياالتي تنتفع 

مستهدفون من خصوم اإلسالم إلفسادهم أكثر من غريهم، وهم إذا اهتدوا 
 .هم ومن دوهنم أبلغ من غريهمائرظم يف هداية نُهُعْفنََ فقداية اخللواشتغلوا يف ه

حفظت لنا سري الصحابة والتابعني ريض اهللا عن اجلميع نامذج قد ول
 رسول  فلقد كان جل أصحاب،الدعوةيف فريدة من جهود الشباب املبارك 

ة ومل  استجابوا لدعوة اإلسالم عن رغب،ًا مباركاًً شبابا طاهرا زاكيملسو هيلع هللا ىلص اهللا 
 وكانت هلم جهود مباركة يف السبق إىل اإلسالم ،تردهم عنه شبهة أو فرية

وقت الغربة والتعليم والرتبية والدعوة والصرب عند املحنة واملبادرة إىل اهلجرة 
 . والنرصة واجلهاد مع البالء والكربة

ويف طليعة هؤالء الشباب املسلم عيل بن أيب طالب ومحزة بن عبداملطلب 
بن رباح وعامر بن يارس ومصعب بن عمري يف رهط من شباب مكة قبل وبالل 

اهللا بن الزبري وجعفر الطيار  وبعد اهلجرة كان ابن عباس وعبد .اهلجرة 
اهللا بن عمرو بن العاص  اهللا بن عمر بن اخلطاب وعبد واحلسن واحلسني وعبد

ويتلقون عنه احلديث ملسو هيلع هللا ىلص ونحوهم من شباب قريش ممن خيدمون النبي 
 .فظون سنته العملية ويتسابقون إىل ميادين اجلهاد والدعوة إىل اهللا تعاىلوحي
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ة ونرصملسو هيلع هللا ىلص وهكذا كان من رهط األنصار شباب سبقوا إىل اإليامن بالنبي 
اهللا  اهللا بن عبد  وعبد، أنس بن مالك: واجلهاد يف سبيل اهللا من أمثال،دعوته

 من شباب املسلمني وغريهم ، وابني عفراء، ومعاذ بن جبل،بن أيب بن سلول
ملسو هيلع هللا ىلص  من غري قريش ونحوهم جم غفري نذروا أنفسهم خلدمة النبي املهاجرين

 ينري السبيل ،وحفظ سنته ونرصته والدفاع عنه ما سجل بمداد من نور
 وغري ذلك ،للشباب املسلم يف العلم والدعوة واحلسبة واجلهاد والرب والصلة

 .ةمن املهام والوظائف اإلسالمية العظيمة اجلليل
 كعيل بن احلسني والقاسم بن ،اشتهر اجليل األول من التابعني :كذلكو

 وحممد بن سريين وسامل بن عبداهللا بن عمر وعروة بن ريبجحممد وسعيد بن 
 وأخذه عن أهله ،ن نذروا أنفسهم لتعلم العلم بسندهمم ونحوهم ،الزبري

اجلهد الكبري من البحوث واملناظرات فيه وبذل قدموا  وكم ،وتعليمه لطالبيه
 كل ذلك مما جييل ،لضبط ألفاظه وفهم معانيه والنظر يف حال رواته ومؤديه

ويؤكد أن جهد الشباب يف تاريخ اإلسالم يضارع جهود الشيوخ أو ال يقل 
ًعنه خصوصا يف ميادين تلقي العلم وحفظ السنة والدعوة  واجلهاد غري أن 

ظهار الدين والصرب عىل أذى الشيوخ سبقوهم يف أثر سبقهم عىل اإلسالم يف إ
 ، والرأي يف مكيدة العدو واإليواء والنرصة،وجهاد الكافرين واجلهاد باملال

 .ة والغلظة عىل اجلاهلية وأهلهاضوالغبطة باإلسالم والبغ
وكل ذلك مما ينري للشباب املعارص طريق الدعوة وبحثهم عىل البصرية 

ج السلف الصالح من األمة  وحيفزهم عىل التقيد بمنها،والقوة يف الدعوة
ومعرفة املوقف الرشعي العلمي والعميل من أهل األهواء والبدعة وغريهم 

منهاج مستقيم وحيذروا من عىل من أعداء األمة حتى يدعو إىل اهللا تعاىل 
 .اإلعراض أو التشبه بأهل اجلحيم
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، ً أفئدةَنيْلأا وًفقراء الناس وضعفاؤهم ومساكينهم يف الغالب أرق قلوب
 من متع احلياة، وليس هلم يشء يتومهون زواله عنهم  قلوهبمألهنا مل تتشبع

باستجابتهم لدعوة اخلري، بل إهنم حلاجتهم وشدهتم يطمعون يف بر الداعي إىل 
 .يهم ويكفيهم منه البلغة والنوال اليسريإلاخلري، وإحسانه 

املستجيبني للرسل وهلذا كان فقراء األمم وأراذهلم وأرقاؤهم من أول 
 »] :عليهم الصالة والسالم يف اجلملة، كام قال قوم نوح لنوح عليه السالم

¬ ® ̄  ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹  ºZ 
  G ]: وكام قال املستكربون من قوم صالح للذين استضعفوا ،]٢٧:هود[

H I J K ML N O  P  Q R   S T Z 
 لفقراء والغرباء والعبيدوهكذا غريهم من األمم، وهكذا كان ا .]٧٥:األعراف[

 معهم،  نفسه أن يصربملسو هيلع هللا ىلص، وهم الذين أمر اهللا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أول من آمن بالنبي من
 .ا يف هدايتهمًوعاتبه اهللا فيهم ملا شغلته نفسه عنهم باألكابر طمع

فالعناية هبذه الفئات من املجتمع من أسباب نجاح الدعوة ومن الدالئل 
ا ًناس، وأنه ال يريد من دعوهتم أجرعىل إخالص الداعي وشفقته ورمحته بال

إلسعادهم دنيا وأخرى، وصالحهم ا، بل يريد هدايتهم ألنفسهم، ًوال تكثر
 .ٍكون نفسس، وٍ قلبَ، ورقةً ورمحةًا، ورفقةًوخمالطتهم تزيده تواضع

فالفقراء واملساكني واألرامل واأليتام والعامل وذووا املهن هم أوسع 
، وعالمات فالحها وصحة منهاجها، وتأيس ميادين الدعوة ومقدمات نجاحه

 .تباعهم يف دعوة الناسأ وإخوانه املرسلني والنبيني وملسو هيلع هللا ىلصالداعي بالنبي 
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 تدل عىل اإلخالص والنقاء وسالمة الصدر نحو النصيحة كلمة جامعة

 ـ حيازة احلظ: معناهاو ،الناس وحب اخلري هلم وكراهة ما يؤذهيم أو يرضهم
 . للمنصوح لهأو اخلري ـ

 كام ثبت يف صحيح ،فإن النصيحة من حق كل مسلم عىل أخيه املسلم
حق املؤمن عىل املؤمن «: قالملسو هيلع هللا ىلص مسلم عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي 

 .)١(»نصح لهاوإذا استنصحك ف :هاحلديث، وفي...ست
إذا استنصح «:  قالملسو هيلع هللا ىلصويف املسند عن حكيم بن أيب زيد عن أبيه عن النبي

 .)٢(»أخاه فلينصح له رجل
إقام  عىل ملسو هيلع هللا ىلصبايعت رسول اهللا : ريض اهللا عنهجرير بن عبد اهللا وقال 

 .)٣( والنصح لكل مسلمالصالة وإيتاء الزكاة
الدين «:  قالملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني عن متيم بن أوس الداري أن رسول اهللا 

ولرسوله، هللا، ولكتابه، «: ملن يا رسول اهللا؟ قال: قلنا ـ اًقاهلا ثالث ـ »النصيحة
 .)٤(»وألئمة املسلمني وعامتهم

                                                
 ).٢١٦٢ (: برقم مسلم أخرجه) ١(
 ).١٧٨١٨ (: برقميف املسند  أمحدأخرجه ) ٢(
 ).٥٦ (: برقممسلم ، و)٢١٥٧: (البخاري برقم أخرجه) ٣(
 ).٥٥ (: برقم مسلم أخرجه) ٤(
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 ملسو هيلع هللا ىلصوعند الطرباين من حديث حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه عن النبي  
 هللا اًناصحويميس  يصبح  هيتم بأمر املسلمني فليس منهم، ومن المن ال«: قال

 .)١(»املسلمنيولعامة  امهمولرسوله ولكتابه وإل
 ًا، غنياً كان أو صغرياًفأتباع السلف الصالح ينصحون لكل مسلم كبري

؛ ألن قصدهم نرصة اً كان أو مأموراً، أمرياً كان أو بعيداً، قريباًكان أو فقري
 احلق وهداية اخللق، وكلام كانت مسؤولية املرء أعظم كانت نصيحته وإعانته

 . أكرب وأعظم وأوجبوحقه
***** 

                                                
 .)٢/١٣١(الطرباين يف الصغري أخرجه ) ١(
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ن الكتاب والسنة وما ذلك أن من أصول أهل السنة واجلامعة املأخوذة م

،  الرد عىل املخطئني يف املقاالت واألحكام؛كان عليه السلف الصالح من األمة
وكذلك ، عتقادات واألعامل من أهل اإلسالم يف االوبيان ضالل املنحرفني

الرد عىل خصوم اإلسالم الطاعنني يف القرآن أو السنة أو رشيعة من رشائعه، 
وبيان وجه  من أضاليلهم وحتريفهم، أو فريضة من فرائضه، ونحو ذلك

 دون فحش يف العبارة ،الصواب يف هذه األمور بالقول البني والربهان القاطع
أو يشء من اهلمز أو اللمز ولو باإلشارة، فإن الفحش يف القول وغمط الناس 
ورد احلق إذا جاء عىل لسان اخلصم ليس من منهاج أهل السنة واجلامعة، بل 

 ،حيرتمون حرمات اخللق وحيكمون باحلق ولو عىل اخلصمهم يقبلون احلق و
 + * ( ) ' & % $ # "]:  بقوله تعاىلًعمال

, - . 0/ 1 2 3 4 5 6 7 98 : ; 
< = ?> @ A B C D E F   G H IZ] ١٣٥:النساء[، 
 ¢ �¡ ~ { |  } x y z]:  تعاىلهلووق

£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± 

³ ́ µ ¶ ¸Z] ر والبغي احلكم عىل ومن اجلو ،]٨:املائدة
 .يات وحتميل العبارات ما ال حتتملالن
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وكم يف القرآن العظيم من اآليات املحكامت املتضمنة الرد عىل ما أثاره 
املأل املستكربون من أهل الكتاب واملرشكني من شبهات حول القرآن، 

 خاصة، ملسو هيلع هللا ىلصوافرتاءات عىل الرسل عليهم الصالة والسالم عامة، والنبي 
اضات املنكرين للبعث أو القادحني يف يشء من األحكام، وكل وكذلك اعرت

 دون تسمية لشخص أو تعيري أو تشهري، ذلك برباهني ساطعة وحجج قاطعة
ألن املقصود إظهار احلق، وكشف الشبهة ورد الضاللة وإقامة احلجة وهداية 

 .مريد احلق لبغيته، وبيان ضالل الضال ووجه ضاللته
ء الناس وجهاالهتم دون أن يسميهم أو يشهر ينكر أخطاملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 

ما بال أقوام يفعلون كذا أو : هبم ـ إال يف أحوال نادرة تقتيض ذلك ـ بل يقول
مل : ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قال ،من شأهنم كذا

 .)١(اً وال متفحشاًفاحشملسو هيلع هللا ىلص يكن النبي 
يبغض الفاحش لاهللا إن «: قال ملسو هيلع هللا ىلصويف الرتمذي وغريه عن النبي 

إن رش الناس من «:  قوله لعائشة ريض اهللا عنهاملسو هيلع هللا ىلص وثبت عنه، )٢(»البذيء
 .)٣(» فحشهءا اتقالناس ـابتعد عنه  :يـ أ الناس تركه

قال رسول اهللا : ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام قال
ن ابن مسعود وفيهام ع، )٤(»املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده«: ملسو هيلع هللا ىلص

                                                
 ).٢٣٢١(: برقممسلم و، )٣٥٥٩: (البخاري برقم أخرجه) ١(
 ).٦٤٧٨ (: برقميف املسند ، وأمحد )٢٠٠٢: (الرتمذي برقم أخرجه) ٢(
 ).٢٥٩١ (: برقممسلم و، )٦٠٥٤: ( البخاري برقمأخرجه) ٣(
 ).٤١ (: برقمومسلم ، )١٠: (البخاري برقم أخرجه) ٤(
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ق و بالفسًال يرمي رجل رجال«:  يقولملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه أنه سمع رسول اهللا 
 .)١( »لكفر إال ارتدت عليه إن مل يكن صاحبه كذلكوال يرميه با

: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ويف الرتمذي عن ابن مسعود رض اهللا عنه قال
يه عن أنس وف ،)٢(»ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء«

 .)٣(»ما كان الفحش يف يشء إال شانه«:  قالملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه عن النبي 
***** 

                                                
 ).٦٠٤٥ (: برقم البخاري أخرجه) ١(
 ).١٩٧٧ (: برقم الرتمذي أخرجه) ٢(
 ).٤١٨٥ (: برقم، وابن ماجه )١٩٧٤: (الرتمذي برقم، و)١٢٢٧٨: (أمحد يف املسند برقم أخرجه) ٣(
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 ،ذلك ألن الداعي إىل اهللا تعاىل خري الناس وأنفعهم للناس وأرمحهم هبم

 وملا يعلم من فضل اإلحسان إىل الناس؛ وأن نافلة العمل ،ملا يف قلبه من اخلري
 وربام تضاعف ،ىل اخللق أفضل من القارص عىل النفسالصالح املتعدي نفعه إ
 كالصدقة عىل ذي الرحم املسكني واملضمر ، مضاعفةاًاملتعدي نفعه أضعاف

 . صدقات وفضل اهللا واسععللعداوة واجلار؛ فإهنا تكون أرب
من دل عىل خري فله مثل «: أنه قالملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت يف الصحيح عن النبي 

   À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ¿ ]: ، ولقوله تعاىل)١(»أجر فاعله
ÉÈ Ê ÌË Í   Î Ï Ð Z ] ال يؤمن «: ملسو هيلع هللا ىلصوملا جاء عنه  ،]٢:املائدة

 .)٢(»أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه
من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف «:  قالملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيح عن النبي 

واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون «: اً أيضملسو هيلع هللا ىلصوقال . )٣(»حاجته
 .)٤(»أخيه

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
 ).٤٥ (: برقممسلم و، )١٣: (البخاري برقم أخرجه) ٢(
 ).٢٥٨٠ (: برقم مسلم أخرجه) ٣(
 .سبق خترجيه) ٤(
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صانعه حيتسب : السهم الواحد ثالثة نفر اجلنةبإن اهللا يدخل «: ملسو هيلع هللا ىلصل وقا
 .)١(»يف صنعته، ومنبله، والرامي به

وقال  .)٢(»ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا «: ملسو هيلع هللا ىلص

  .)٣(» إليهىحيب أن يؤتالذي  الناس  إىلواليوم اآلخر، وليأت
وشبك بني ، اًاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض«:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال

 كمثل  وتعاطفهممثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال . )٤(»أصابعه
 .)٥(» واحلمىعضو تداعى له سائر اجلسد بالسهرمنه اجلسد إذا اشتكى 

 أنه اً عنه أيضيورو .)٦(»مرآة أخيه إن أحدكم«: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص   عنهيورو
 .)٧(»ه ضيعته وحيوطه من ورائهلياملؤمن أخو املؤمن يكف ع«: قال

 والرتاحم ،ففي هذه األحاديث أن من صفات املؤمنني التواد فيام بينهم
 والتعاون عىل اخلري ودفع الرش، وأن أحدهم يرسه ما ينال ،والتنارص عىل احلق
 ، رمحة منه هبم وشفقة عليهم، املكروه ويسوؤه ما يصيبهم من،إخوانه من اخلري

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
 ).١٨٤٤ (: برقم مسلم أخرجه) ٣(
 ).٢٥٨٥ (: برقممسلم و، )٢٤٤٦: (البخاري برقم أخرجه) ٤(
 ).٢٥٨٦ (: برقممسلم و، )٦٠١١: (البخاري برقم أخرجه) ٥(
 ).١٩٢٩ (: برقمالرتمذي  أخرجه) ٦(
 ).٤٩١٨ (: برقم أبوداود أخرجه) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
١٦٢  

 ، لثواب ذلك عند اهللا تعاىلاً بإيامهنم باهللا تعاىل وطاعتهم له، ورجاءاًواغتباط
 إىل غري ذلك مما يدل عىل ، وحيب هلم اخلري كام حيبه لنفسه،فلذا يسوهيم بنفسه

قد صفاء القلوب وكامل املودة واملحبة يف اهللا وسالمتها من الغش واحلسد واحل
 .والضغينة

كذلك، فواجب عىل ـ رضوان اهللا عليهم ـ وقد كان السلف الصالح 
إىل يوم القيامة أن يكونوا ـ من الدعاة خاصة واملسلمني عامة ـ أتباعهم 

تباع السلف الصالح بإحسان الذي وعد اهللا أهله اجلنة اكذلك؛ ألن ذلك من 
 .والرضوان،  وال حول وال قوة إال باهللا

***** 
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،  ـعليهم الصالة والسالمـ  وإخوانه املرسلني ملسو هيلع هللا ىلصي  فإهنا من صفة النب
، وهي من أسباب  إىل أن يأيت اهللا بأمرهومن صفة أصحاهبم وأتباعهم بإحسان

 |]:  ملسو هيلع هللا ىلصرمحة اهللا للعبد يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل يف صفة نبيه
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

 ̈ © ªZ ] ١٢٨:التوبة[. 
 ؛هللا تعاىل عن رسله من أوهلم إىل آخرهم أهنم إنام ينذرون أممهموأخرب ا

 عليهم من العذاب األليم يف الدنيا واآلخرة، فدعوهتم ونذارهتم ألممهم اًخوف
:  هذه األمة املذكورة يف التوراةةمن رمحتهم هبم وشفقتهم عليهم، ويف صف

[* +Z] ٢٩:الفتح[. 
هم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه مثل املؤمنني يف توادهم وترامح«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

رمحوا ا «:ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ،)١(»د باحلمى والسهرسعضو تداعى له سائر اجل
 .)٣(» إال من شقيةال تنزع الرمح «: وقال،)٢(»ترمحوا

وددت لو أن حلمي قرض «: قال بعض السلف رمحهم اهللا تعاىل
 .» وأن الناس أطاعوا رهبم؛باملقاريض

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
 ).١/١٦٥: (جزء من حديث أخرجه أمحد يف املسند برقم )٢(
 ).٧٩٤١ (: برقميف املسند وأمحد ، )٤٩٤٢: (وأبوداود برقم، )١٩٢٣: (رتمذي برقمال أخرجه) ٣(
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 : ينادي يف الناساًت عىل كل جبل منادي جلعلًلو أن يل ماال«: وقال آخر
 . حيذرهم وينذرهم من النار:أي، »النار النار

م بحسبه،  باخللق يف كل مقاًفالداعية إىل اهللا تعاىل ينبغي أن  يكون رحيام
والرفق يف النصح واإلرشاد، وجيمع بني  ، ـاًغالبـ  خطابهفيتحرى اللني يف 

، ويكون عىل اهتدائهم وانتفاعهم بدعوته الرتغيب والرتهيب يف الدعوة إىل اهللا
؛ ولذلك يبذل اجلهد يف  عىل املعذرة وإقامة احلجة عليهمأحرص منه
 ويصرب عىل ، ويتحرى أنجح األساليب التي يظن فيها هدايتهم،نصيحتهم

 ضالهلم وهالكهم عىل الكفر يسوؤهأذاهم يبتغي املثوبة من اهللا تعاىل، بل 
 .عايصوالضالل والفسق والبدع وامل
الرامحون يرمحهم اهللا، ارمحوا من يف «: قال ملسو هيلع هللا ىلصويف احلديث عن النبي 

ال يرحم اهللا من ال يرحم «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، )١(»األرض يرمحكم من يف السامء
: احلديث، وفيه...أهل اجلنة ثالثة«: ملسو هيلع هللا ىلص  ويف صحيح مسلم قال،)٢(»الناس

 .)٣(»ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم
***** 

 

                                                
 .)٦٤٥٨: (برقم يف املسند وأمحد، )٤٩٤١: (وأبوداود برقم، )١٩٢٤: (الرتمذي برقم أخرجه) ١(
 ).٧٣٧٦ (: برقمالبخاري  أخرجه) ٢(
 ).٢٨٦٥ (: برقم مسلم أخرجه) ٣(
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فإن من األصول املقررة يف الرشيعة اإلسالمية أنه ال جيوز تأخري البيان 

 ومن له معرفة بأسباب نزول ،عن وقت احلاجة، وجيوز تأخريه لوقت احلاجة
 يتجىل له مراعاة املناسبة يف ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن العظيم ومناسبات بيان النبي الكريم 
 .إجابة السائل وبيان حكم احلدث أو النازلة

َّ ال يدع مناسبة إال بني ما تدعو احلاجة إىل بيانه ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كان  وهكذا
 فيه تصاوير اًسرتعند عائشة ريض اهللا عنها ؛ فلام رأى ، أو ما له صلة هبابشأهنا

أحيوا : هلميقال ، و هذه الصور يعذبون يوم القيامة أصحابإن«: هتكه وقال
إن من «: خل قالشحم الن وأوملا جيء إليه بجامر النخل  ،)١(»ما خلقتم

 .)٢(»؟ين ما هيفحدثو ، مثل املسلماإهن و،الشجر شجرة ال يسقط ورقها
 يف أرض احلبشة وما فيها  رأهتاوملا ذكرت له بعض أمهات املؤمنني كنيسة

عىل قربه فامت بنوا  فيهم الرجل الصالح ناكإن أولئك إذا  «:من الصور قال
يوم عند اهللا  اخللق أولئك رشارف ، وصوروا فيه تلك الصور،اًمسجد
 .)٣(»القيامة

                                                
 ).٢١٠٧(: برقمسلم مو، )٥١٨١: (البخاري برقم أخرجه) ١(
 ).٢٨١١(: برقممسلم ، و)٦١: (البخاري برقم أخرجه) ٢(
 ).٥٢٨(: برقممسلم ، و)٤٢٧: (البخاري برقم أخرجه) ٣(
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  قال، ما شاء اهللا وشاء حممد:وملا قال له اليهودي إنكم ترشكون تقولون
ثم شاء  ما شاء اهللا :، ولكن قولوافالن ما شاء اهللا وشاء :ال تقولوا«: ملسو هيلع هللا ىلص

 .)١(»فالن
 كان ال يدع مناسبة ملسو هيلع هللا ىلص تبني له بجالء أنه ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا من تدبر سنة النبي 

 .، وبذل العلم ألمته بيان ما أنزل إليه من ربهمها يفإال اغتن
 أنفع فاغتنام الداعي املناسبة يف البيان مع لطف القول واختصاره من

 حتى ،؛ ألنه يوافق حاجتهموأخفها عليهميف هداية الناس وتعليمهم األمور 
 . وفضل املبني ال ينكر،إن البيان ال يكاد ينسى

***** 

                                                
 .)٢٠١٧١: (برقميف املسند وأمحد ، )٢١١٨: (وابن ماجه برقم، )٤٩٨٠: (البخاري برقم أخرجه) ١(
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 من الدعوة هداية اخللق للحق، فينبغي تبليغ احلق للخلق فإن الغرض  

 .بكل وسيلة ال حمذور فيها
  :بلغ دعوته إىل الناس بام أمكنه من الوسائلي ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص كام مجع ، يبرشهم وينذرهم، جيمع الناس ثم خيطبهمملسو هيلع هللا ىلصفكان  -١
إين نذير لكم بني يدي «:  وقال فيام قال،َّبطون قريش فخص وعم

ال أملك لكم أنقذوا أنفسكم من النار «: وقال ،)١(»عذاب شديد
 . )٢(»اًمن اهللا شيئ

حيرض أماكن ومناسبات جتمع الناس  وكان عليه الصالة والسالم -٢
 يشهد موسم احلج قبل اهلجرة، ملسو هيلع هللا ىلصفيعرض عليهم دعوته، كام كان 

ها للدعوة وحيرض أسواق العرب، عكاظ، وجمنة، وذا املجاز وغري
 .إىل اهللا تعاىل

 وحيموه ، يلتمس من زعامء العرب أن حيملوه إىل أوطاهنمملسو هيلع هللا ىلصوكان  -٣
 ،أال رجل حيملني إىل قومه«:  فيقول،لعله أن جيد من يستجيب له

 .)٣(» منعتني أن أبلغ كالم ريباًفإن قريش
                                                

 ).٢٠٨ (: برقممسلم و، )٤٧٧٠: (البخاري برقم أخرجه) ١(
 ).٢٠٤ (: برقم مسلم أخرجه) ٢(
وابن ، )٤٧٣٤ (:وأبو داود، )٢٩٢٥: (الرتمذي برقم، و)١٤٧٧٠: (أمحد يف املسند برقم أخرجه) ٣(

 .)٢٠١: ( برقمماجه
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، وما تىل ذلك كان من نتائج ذلك بيعتا العقبة األوىل والثانية، ثم اهلجرةو
 .ظهور اإلسالم وعزة أهلهًأمور كانت سببا يف ن م

 صلح احلديبية وظهر أمره وعظم اً قريشملسو هيلع هللا ىلصوملا صالح النبي  -٤
سلطانه وصارت له الوالية العامة عىل املسلمني باعرتاف أهل 

 ،رسله إليهموالكتاب واملرشكني، كاتب ملوك زمانه وبعث بكتبه 
 حتت أيدهيم من نوا منِّمكُ وي،ليبلغهم دعوته حتى يستجيبوا له

 بلغتهم وندب بعض ملسو هيلع هللا ىلص، وكاتبهم تباعهاشعوهبم من اإليامن به و
 .من أجل ذلك كتابه لتعلم اللغة الرسيانية

طب ُومن رشائع الدين والشعائر الظاهرة يف جمتمع املسلمني خ -٥
 وبيان أحكام ، وإرشادهم،اجلمعة والعيدين وغريها ملوعظة الناس

 . هنا تلك اخلطبوفضائل املناسبات التي تلقى بشأ
 .  يتخول أصحابه باملوعظة كلام رأى مناسبة أو حاجةملسو هيلع هللا ىلصوكان  -٦
 ا  أو سد، لطلب أهلهاً تلبية،الدعاة إىل القبائل والنواحيملسو هيلع هللا ىلص وبعث  -٧

 . حلاجتها
 ، أفضل منهاً واستبدله بغريه ملا وجد منرب،وملا كثر الناس اختذ املنرب -٨

 . من جذع النخلةًة بدالكام يف قصة املنرب الذي اختذه من طرفاء الغاب
فدلت هذه األمور عىل أنه يتعني عىل الداعي إىل اهللا تعاىل اغتنام كافة 

لتبليغ الدعوة وتعليم األمة وبيان احلق  الوسائل املمكنة التي ال حمذور فيها
 .]٦:املمتحنة [ Z & % $ #       " ! ] : وقد قال تعاىل،للخلق
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فمن رغب عن سنتي فليس «:  وقال،)١(»عليكم بسنتي«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .)٢(»مني

عىل العناية بوسائل إيصال الدعوة إىل أكرب قدر ممكن ملسو هيلع هللا ىلص وقد دلت سنته 
 .من اخللق الداين والقايص

، ففتح )٣(»استنصت يل الناس« :وقال جلرير بن عبد اهللا يف حجة الوداع
، وملا قال رجل  حتى سمعه أهل املوقف عىل كثرهتماهللا له القلوب واألسامع

كتبوا ا«: قال ـ  اخلطبة أو بعضها:يعني ـ كتبوا يلا يا رسول اهللا :ال له أبو شاهيق
 .)٤(»أليب شاه

***** 

                                                
 .سبق خترجيه) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
 ).٦٥ (: برقممسلم و، )١٢١: (البخاري برقم أخرجه) ٣(
 ).١٣٥٥ (: رقمبمسلم و، )٢٤٣٤: (البخاري برقم أخرجه) ٤(
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 املرء قرين نفسه ـ يف املنزلة ـ يف الرشع والواقع، وهلذا جاد املؤمنون ُمال
ا باهللا ورسوله واليوم اآلخر بأمواهلم كام جادوا بأنفسهم، ونالوا عز الدني

 املنافقون َلِخَبَوسعادة األبد هبذا البذل السخي ابتغاء وجه اهللا ومرضاته، و
م وشقائهم يف الدنيا واآلخرة، هنرساخوالكفار بأمواهلم وكان ذلك من أسباب 

ولذا باؤوا بغضب اهللا ولعنته والعذاب األليم واخللود يف اجلحيم لكوهنم مل 
 . فنسيهم فكانوا يقبضون أيدهيم، نسوا اهللا،يؤمنوا

فكان من أقوى أسباب إعراض الكفار واملنافقني وصدودهم عن دعوة 
م وريبهم وتومههم أن دخوهلم يف دين اإلسالم ِِهكْس مل، الشح بدنياهمملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

يقطع أرزاقهم أو ينقص ما عندهم أو ينحيهم عن مناصبهم االجتامعية، 
ا يف املجتمع ًوخضوع الناس هلم وتبعيتهم هلم، أو يؤثر من هو دوهنم شأن

لذا أقر كل ذي رشف من منصب وعليهم، فيقدمه عليهم أو يغمطهم مقامهم، 
 . دنيا وأخرى ا ورفعة ا، بل زادهم اإلسالم عزًأو غنى عىل رشفه فلم ينقص شيئ

وهلذا تواطأت اآليات املحكامت واألحاديث الصحيحة عىل أن رسل اهللا 
 وال غريه، ًا وال ماالً دعوهتم أجرعليهم الصالة والسالم ال يسألون الناس عىل

 .وإنام يريدون هلم اخلري وصالح الشأن وحسن العقبى يف الدنيا واآلخرة
وما طلب منهم إنفاقه عىل وجه التعبد هللا تعاىل من زكاة مفروضة أو 

وا باخللف عليه، ُدِعُوَد باملال أو طلب للرب فهو ألنفسهم واصدقة تطوع أو جه
 .)١(أكيد رده ومثوبتها لتًرضق ذلك َّدُعو

                                                
 ].١١:احلديد [î í ì ë ê é è ç æ å  ä ãZ]: لقوله تعال) ١(
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 ال يطلب املال من الناس إال أن يكون زكاة واجبة يف ملسو هيلع هللا ىلصولذا كان النبي 
أمواهلم الظاهرة التي كلفه اهللا بأخذها ممن وجبت عليه، ورصفها يف مصارفها 
التي عينها اهللا تبارك وتعاىل بنفسه، أو أن يعرض عليهم حاجة ظاهرة لعامة 

جيش العرسة، والتصدق عىل شخص أو مجاعة املسلمني، كبئر رومة، وجتهيز 
ا عن ً فقرهم وظهرت حاجتهم، كوفد مرض، بحيث يكون قرار اإلنفاق نابعَقَّحتق

 من بني النجار مثامنة ملسو هيلع هللا ىلصاختيار وقناعة من ذوى الغنى و اليسار، وإال فقد طلب 
، وكان يستسلف من عليه الصالة والسالما ملسجده ًحائطهم ليشرتيه موضع

 .لبعري بالبعريين من الصدقة للجهاد حتى ال يثقل عىل الناساألغنياء ا
فكل هذه األمثلة وغريها كثري تدل وتؤكد عىل أنه ينبغي للداعية إىل اهللا 

ثقل عليهم باإلحلاح يف الصدقات يتعاىل أن يتعفف عن دنيا الناس، وأن ال 
 يرونه همِّا بينًا ًوالتربعات، وإذا اقتضت احلال شيئا من ذلك فليكن ظاهر

وخيتارونه ويتولونه حتى ال يمل الناس وال يثقل عليهم وحيملهم عىل الشح، 
 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö]فإن النفوس جمبولة عىل الشح، 

×Z ]وحتى ال يفتح عىل نفسه شبهة أو باب هتمة أنه ]٩:احلرش ،
ًيطلب من الناس أمواهلم لينتفع هبا من ورائهم، ورحم اهللا امرأ اتقى 

بة عن نفسه وعرضه، وحبب اخلري إىل الناس وجعلهم الشبهات، وكف الغي
هو  عليهم، ومحد اهللا عىل العافية، فليس ًيتبرصون فيه، ومل جيعل نفسه وكيال

ً خريا  عطاءا، وما أعطي أحد ومل جيب عليه املرشوع اخلريي عينً،ويل أمر
ري  للناس فليكن دوره دور املشِالنفعَاجح وسع من العافية، فإن بدا األمر رأو

 .الناصح ال الطالب القابض املتوكل عنهم
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  فوائد
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 ، وأمور متعددة،الدعوة إىل اهللا تعاىل مهمة عظيمة هلا أولويات متنوعة
 . ـوما سبق جهد مقل ـ ًيصعب حرصها فضال عن استقصائها

 ، وهادية للحق،وفيام ييل أذكر فوائد منثورة رجاء أن تكون مكملة ملا سبق
 :احتة الباب ملن يريد السبقوف

 
 وفريضة من فروض ،قدم أن الدعوة إىل اهللا تعاىل من جليل العباداتت

فينبغي الكفايات، وذكر يشء من فضائلها، ورشف أهلها، وعظم املثوبة عليها، 
بق إليها وينافس غريه فيها، فهي ميدان لكل ذي أهلية هلا ورغبة يف مثوبتها أن يسا

  Z? @] :فسيح مفتوح للرجال والنساء من اجلن واإلنس، قال تعاىل
 ) ' & % $ # "]: قال سبحانهو ،]١٤٨:البقرة[

) * + ,Z] وقال سبحانه،]١٣٣:عمران آل  :[¦ 
§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ Z]  ١٢-١٠:الواقعة[. 

واهللا ألن هيدي اهللا بك ف «:ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،)١(»بادروا باألعامل «:ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
ًرجال واحدا خري لك من محر النعم  .)٣(»ال مشمر للجنة؟أ «:ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،)٢(»ً

                                                
 ).١١٨ (: برقم مسلم أخرجه) ١(
 .سبق خترجيه) ٢(
 .)٤٣٣٢: (أخرجه ابن ماجه برقم) ٣(
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، الرجال والنساء، واألصل عموم اخلطاب للمكلفني من اجلن واإلنس
 .إال ما دل الدليل عىل خصوصه بشخص معني أو جنس معني

 
قيام بوظيفة الدعوة بركات كثرية وعواقب محيدة، حارضة ومستقبلة، لل
، ومن ذلك أن اهللا تعاىل حيفظ الداعي يف صحته وعافيته، ة وباطنةظاهر

وحيفظه يف أهله وذريته وماله ويكفيه مهه ومؤونته، فيجمع له بني انرشاح 
 جر، وعظم األ مع ما يرجى له من املثوبة وحط الوزر،الصدر وتيسري األمر

تعرف إىل اهللا يف «:  ويف احلديث اآلخر،)١(»حفظ اهللا حيفظكا«: ويف احلديث
 .)٢(»ةالرخاء يعرفك يف الشد

 j k  l m n  o p q r ]:وصدق اهللا العظيم إذ يقول
s t vu w x y z { }| ~  � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § 
¨ ©Z      ] وقال سبحانه، ] ٣-٢:الطالق :[Ã Ä  Å Æ Ç È É ÊZ 

 ×    Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö]:  وقال تعاىل،]٤:الطالق[
Ø Ù ÚZ   ] ٥:الطالق[. 

يف دعوهتم والدعوة إىل اهللا تعاىل من أهم أمور التقوى والدعاة املخلصون 
 } w x y z]:   وقد قال تعاىل،من سادات املتوكلنيوعملهم هللا 

}| ~  � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ ©Z] كافيه، وقال :أي ،]٣:الطالق
                                                

 .)٢٦٦٤(وأمحد يف املسند برقم ، )٢٥١٦: (الرتمذي برقم أخرجه) ١(
 ).٢٨٠٠ (: برقمأمحد يف املسند  أخرجه) ٢(
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U T S ] : وقال تعاىل ،] ٣٦:الزمر [V U TW Z]: سبحانه
[ Z Y   X W V Z ] ٩:املزمل[. 

فمن اشتغل بالدعوة إىل اهللا وتوكل عىل اهللا وأخذ باألسباب التي رشعها 
 .وأباحها اهللا كفاه اهللا أمر دينه ودنياه وأخراه

 
ليله والعمل به وتعليمه للناس مع إذا رزق اهللا العبد معرفة احلق بد

 ألنه أينام حل نفع، ونفع ،ًاإلخالص والسنة فقد جعله اهللا مباركا أينام كان
دع اهللا أن جيعلك ا ف،العلم واهلدى للقلوب أعظم من نفع الغيث لألرض

ًمباركا أينام كنت ترضعا وخفية،   ببيان احلق للناس والسيام عند واشتغلً
األسلوب الذين حيفز السامع إىل قبول ما توجهه به  وب،املناسبة واحلاجة
 .جيعلك اهللا كذلك

 
 : الدعاة صنفان

 ، هداة للخلق إىل احلق عىل بصرية وباحلكمة واملوعظة احلسنة:األول
 $ # " ! ]:  قال تعاىل،وأئمة هؤالء املرسلون والنبيون

% & ' ( ) * + ,- . / 
0Z] الذين ني العاملِ وكذلك أتباعهم من الصديقني والعلامء،] ٧٣:األنبياء 

 J K L M  N O QP R]: قال اهللا تعاىل فيهم
S TZ] ٢٤:السجدة [. 
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، وقال )١(»الخ ...من دعا إىل هدى كان له مثل أجور من تبعه «:ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .)٢(»من دل عىل خري فله مثل أجر فاعله«: ملسو هيلع هللا ىلص

عل أنفسهم وعىل من حوهلم وهم الفائزون بالتجارة فهؤالء مباركون 
 .التي لن تبور، املفلحون يف الدنيا واآلخرة، جعلنا اهللا من أئمتهم بمنه وكرمه

 دعاة الباطل وهم كل من عرف احلق وتركه ودعا إىل الضالل :الثاين
 كام قال تعاىل عن آل ، أو أغرى الناس بالرشك والكفر،ًتباعا للهوىا ،والبدع

 ¦ ¥    ¤ £ ¡¢ � ~ { | ]:عونفر
§ ¨ © ª « ®¬ ̄ ° ± ² ³ Z 

 ]. ٤١،٤٢:القصص[

من دعا إىل ضاللة كان عليه وزرها ووزر من تبعه إىل يوم «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
دعاة «: ، وقال عليه الصالة والسالم يف دعاة الرش يف آخر الزمان)٣(»القيامة
 .)٤(»م قذفوه فيهاهباجعىل أبواب جهنم من أضاللة 

 ، وال تكن من دعاة الباطل والضالل،من دعاة احلق ـ يا عبد اهللا ـ فكن
 °± ¯             ® ¬ »]: حتى ال تكون ممن قال اهللا تعاىل فيهم

² ³ ́ µ ¶ ¹̧ º  » ¼ ½Z] ٢٥:النحل [.  
                                                

 . خترجيهسبق) ١(
 .، عن عبد اهللا بن مسعود األنصاري ريض اهللا عنه)١٨٩٣: (أخرجه مسلم برقم )٢(
 .سبق خترجيه) ٣(
 .)٢٢٩٣٩: (أمحد يف املسند برقم أخرجه) ٤(
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 ،]٥٥:الذاريات [       AZ @ ? < =]: يف قوله تعاىل
، قد نفعت الذكرى:  عىل أن معناها،]٩:األعىل [º » ¼Z ¹]: هوقول

بيان أحقية احلق وبطالن الباطل  : ومن نفعها،بشارة بأن الدعوة نافعة ال حمالة
 ، احلق للناسوإظهار ، وفوزه بثواب الدعوة، عن الداعياإلثمسقوط و

ء اهللا وقد ينتفع هبا من يشاوإقامة احلجة عىل اخللق وإعالن بطالن الباطل، 
 .هدايته ولو بعد حني

 
للهداية أجل ال تتقدم عليه وال تتأخر عنه كالرزق واملنية وغريها من 

ِ وقد اهتدى أناس من الصحابة ألول وهلة ومل هيتد آخرون إال ،األمور املؤجلة
 بعد ذلك،  ومنهم من تأخر إسالمه إىل فتح مكة وبعضهم،بعد بضع سنني

 وأن يلح عىل اهللا ،عي إىل اهللا أن جيتهد يف دعوته وأن يبالغ يف موعظتهافعىل الد
 ويسلم ، وأن يؤمن بقضاء اهللا وقدره،عز وجل بسؤاله هداية املدعو عىل يديه

 .بصري بعبادهتعاىل   اهللالنهايات واخلواتيم إىل اهللا تعاىل فإن
 

 الصدر به،  وانرشاحـ أي التوفيق لقبول احلق علم أن هداية القلوب ـا
 a b ̀ _]:  قال تعاىل،بيد عالم الغيوب ال يملكها غريه سبحانه

c d     e f g ih j k l Z] نزلت يف ،]٥٦:القصص 
 عىل هدايته وكرر دعوته له حتى حلظة حياته ملسو هيلع هللا ىلصأيب طالب حيث حرص النبي 

 وأبى ،هو عىل ملة عبد املطلب: ِمع ذلك مل هيتد بل كان آخر ما قال و،األخرية
 .ال إله إال اهللا: أن يقول
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 وهي ،أما الدعوة إىل اهللا فهي من هداية التعليم والبيان والداللة واإلرشاد
وقال  ،]٥٢:الشورى [Z= >   ; : 9] :التي قال اهللا تعاىل فيها

 عليك من الدعوة فإنه عبادة فأما ما هللا. ]٧:الرعد [F G HZ ]:تعاىل
 .وهو بعباده أبرص، فإن له سبحانه احلكمة، واترك ما عىل اهللا تعاىل له، وإحسان

 

 تنبيه عىل أنه ،]٤٥:ق [³Z ² ± ° ¯]: يف قوله تعاىل
له من ملسو هيلع هللا ىلص بت عن النبي وما ث ،نآينبغي للداعي أن يكثر من االستدالل بالقر

 نآيف موعظته، يف خطبته، يف درسه، يف مناظرته، فإن القر: يف دعوتهبيان 
أبلغ الكالم، وهو شفاء للقلوب، وقد اشتمل عىل أظهر الرباهني والسنة 

وأقوى احلجج، ولبالغة قصصه ووعده ووعيده آثار معلومة يف هداية القلوب 
 .وإصالح أحوال الناس

 
 ومل ،ط الناس من رمحة اهللاقنُِّالفقيه كل الفقه من مل ي: قال بعض السلف

فينبغي للداعي أن خيوف الناس من شؤم ذنوهبم جيرئهم عىل معصية اهللا، 
 فيجمع هلم يف ،ومعاصيهم، ويطمعهم يف عفو رهبم ومغفرته وفضله ورمحته

 ، وهو منهاج رباين عظيم وهدى نبوي كريم، والرتهيبحديثه بني الرتغيب
 À Á]:  كقوله تعاىل،وهو اجلمع بني النذارة والبشارة يف سياق واحد

Â Ã ! " #   $  % & '            ( ) * + , - . 
/ 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 :  ; <  =    > ? @Z 

 .] ٢١-١:الليل[
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 ، أحدكم من رشاك نعلهاجلنة أقرب إىل«: قالملسو هيلع هللا ىلص ويف الصحيح عن النبي 
كلمة وقلت ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي : عن عبد اهللا بن مسعود قال، و)١(»والنار مثل ذلك

وقلت ، النارا دخل  هللا ندمن دون امن مات وهو يدعو «: ملسو هيلع هللا ىلصأخرى، قال النبي 
من لقي اهللا وهو «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله )٢(» من مات وهو ال يدعو هللا ندا دخل اجلنة: أنا

 .)٣(»ً اجلنة، ومن لقيه وهو يرشك به شيئا دخل النارًال يرشك به شيئا دخل
يف هذه النصوص اجلمع بني النذارة والبشارة، وتقديم النذارة عىل 

 .البشارة
 

 \ ]   V W X Y     Z]:  ملسو هيلع هللا ىلصتذكر أن اهللا تعاىل قال يف حق نبيه

] ^ _ ` a b c     d e f   g h i   jZ  ] ٤٧-٤٤:احلاقة[، 
 ،ـ وحاشاه  لو قال عليه ما مل يقل ـملسو هيلع هللا ىلص فإذا كان اهللا تعاىل قد توعد نبيه وخليله 

، فاحذر أن تقول عىل اهللا ويف دينه !؟ملسو هيلع هللا ىلصفكيف بمن قال عليه من اخللق سواه 
 V W ]: بغري علم فإنه كذب عىل اهللا تعاىل وإضالل لعباده، قال تعاىل

X Y Z [ \ ] ^ _    a` b c d e f 
g Z] فإن القول عىل اهللا ويف دينه بغري علم أكرب الكبائر ،]١٤٤:األنعام 

 P Q  R S T U V  W X Y ]: وأعظم املحرمات، قال تعاىل

                                                
 .)٦٤٨٨: (أخرجه البخاري برقم) ١(
 .)٤٤٩٧: (أخرجه البخاري برقم) ٢(
 ).١٢٩: (أخرجه البخاري برقم) ٣(
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١٨٢  

Z [ \     ] ^ _ ̀ a b  c d     e f g h i j k   
l Z] ٣٣:األعراف [. 

ًفال حيملنك كونك واعظا مؤثرا أو مناظرا حجيجا ً ً بال الناس  أو إق،ً
 فإنه هلكة وشقاء يف الدنيا واآلخرة، ،عليك عىل أن تتكلم يف دين اهللا بغري علم

 وأي أرض تقلني إن أنا قلت يف ،أي سامء تظلني:  ريض اهللا عنهقال الصديق
 !؟كتاب اهللا بغري علم
ملسو هيلع هللا ىلص 

من كذب  :ويف لفظ ـ  عيل ما مل أقلْلُقَيمن «: قوله ملسو هيلع هللا ىلص تواتر عن النبي
هذا وعيد شديد وهتديد أكيد؛ ولذا قل و. )١(»فليتبوأ مقعده من النار، عيل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص وامتنع بعضهم عن التحديث عن رسول اهللا ،حديث مجهور الصحابة
 مئونة وألن غريهم قد كفاهم ،ًخوفا من الوعيد الوارد يف هذه األحاديث

ا مل تثبت صحته أو تصدر فيه ًحديثملسو هيلع هللا ىلص  إىل النبي التحديث، فاحذر أن تنسب
 .عن أحد دواوين السنة املعتربة

 
التحديث بكل ما سمع  ـ غري الفقهاء ـ من عيوب كثري من القراء

 بكل ا أن حيدثًكفى باملرء كذب«: ملسو هيلع هللا ىلصواإلجابة عن كل سؤال، وقد قال النبي 
، وذلك ألن الذي حيدث بكل ما سمع يعرض له اخلطأ والوهم )٢(»ما سمع

لقى الناس تون علية أمر اخلطأ فيهي وقد يستمري ذلك و،فينسب إىل الكذب
                                                

 .)٣: (ومسلم برقم، )١٠٩ (:أخرجه البخاري برقم) ١(
 .)٥: (أخرجه مسلم برقم) ٢(
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إن الذي يفتي «: وقال ابن مسعود. عنه مما ليس من دين اهللا فيبؤ بإثم ذلك
 .»الناس يف كل يشء ملجنون

بعون مسألة فأفتى يف أربع وقال عن رضت عىل اإلمام مالك أرُوقد ع
 تقول هذا وأنت مالك؟ ،سبحان اهللا: ال أدري، فقال له السائل: ست وثالثني

 .ًأخرب من وراءك أن مالكا ال يدري: فقال
 

إذا جاءك املستفتي أو املسرتشد عن يشء من دينه فال تفته بالظن، فإن 
 ويف ،]١٢:احلجرات [Z+ * ( )]:  قال تعاىل،ٍليس بعلمالظن 

، )١(»إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث «:الق ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن النبي 
، وال حتملنك العاطفة أو حب )٢(»تعلموا قبل الظانني«: وقال عقبة بن عامر

 قال بعض ،ًاخلري عىل أن تفتي سائال يف مسألة لست من أهل الفتيا فيها
جلمع هلا  ريض اهللا عنه إنكم لتفتون يف املسألة لو وردت عىل عمر(: السلف
ا حتى ً أجد له خمرجِّإذا جاءك السائل فال تقل لعيل(:  وقال آخر،)أهل بدر

 .)تعرف خمرجك عند اهللا
 

من رجل أو امرأة ـ ـ الداعية إىل اهللا تعاىل عىل منهاج السلف الصالح 
 حمب للخري ، سليم الصدر من الغل واحلقد واحلسد،صحيح الفطرةشخص 

 فليس لديه غش وال خديعة وال مكيدة ألحد؛ ،لكل أحد، أمره واضح جيل
                                                

 .)٢٥٦٣: (ومسلم برقم، )٥١٤٤: (أخرجه البخاري برقم) ١(
 .)٦٧٢٤: (ًأخرجه البخاري معلقا عند احلديث رقم) ٢(
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 وأن يقبل احلق منه أو من ،ألن مهه أن يظهر احلق عىل لسانه أو لسان غريه
جة، ويفرح إذا كفاه غريه فيبني عند احلاجة ويؤخر البيان لوقت احلاغريه، 

البيان أو الفتيا، وال جيبن إذا توقف ظهور احلق عل بيانه ما مل خيف عىل نفسه 
ًأو عىل حرمته وذويه رضرا حمققا، ويبتعد عن ما يؤدي إىل االختالف والفرقة  ً
ُوالفتنة، ويصرب عىل األذى ما أمكن، ويعنى يف كل موقف بام هو أرىض هللا 

 السنة وظهور منهاج السلف الصالح، وال يتسبب يف تعاىل وأحرى بإصابة
إثارة الناس عليه إال بموجب رشعي تتحقق به املصلحة وتدرأ به املفسدة، 

 .وعند التزاحم تراعى القواعد الرشعية التي حتكم ذلك
فال ينازع احلكام حكمهم، وال ينتقص أهل العلم قدرهم وال يزدرهيم، 

 يدعو إىل بدعة أو سلوك يف الدعوة خالف وال يغمط العوام أو حيتقرهم، وال
منهاج السلف الصالح، وال يقصد من دعوته أن يتكثر بالناس أو حممدهتم، 

ًوال يأخذ عىل دعوته أجرا من الناس ال ماديا وال معنويا ً  بل مهته منرصفة إىل ،ً
ن تكون كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا أإظهار احلق، وهداية اخللق؛ و

 .ًسفىل، وكل يوم يمضيه يف الدعوة يعده منحة من اهللا وذخرا عندهال
 

لعل من احلكمة يف الدعوة العامة يف املساجد وغريها من جمامع الناس أن 
 وفضلها ،يان معنى التقوىب(: يؤسس الداعي يف كالمه قاعدة عامة مثل

 ثم يورد أمثلة متنوعة مما يدخل يف معنى ،)بها يف الدنيا واآلخرةوحسن عواق
 بحيث ينطبق كل مثال من أمثلتها عىل شخص أو جمموعة من ،التقوى

 .األشخاص
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املحافظة عىل الصلوات، ومن أمثلتها أداء الزكاة، ومن : فمن أمثلتها
عن أسباب  أمثلتها بر الوالدين، ومن أمثلتها ترك الربا، ومن أمثلتها البعد 

 وكذلك يبني حقيقة الرشك باهللا .الزنا، ومن أمثلتها حسن عرشة الزوجات
 .تعاىل وخطره، ثم يذكر أمثلة من أنواعه وصوره

 
ليست مهمة الداعي أن يعلم الناس كل ما يعلمه، أو كل ما حيتاجون إليه 

بالتقوى، وداللة عىل باب هدى، أو حض عىل يف مقام واحد، وإنام هي وصية 
 عن حمرم  ظهر فعله، أو تصحيح خطأ أو تفنيد يواجب ظهر تركه، أو هن

شبهة، أو تذكري بحق نعمة، أو إنذار من بوادر عقوبة ونقمة، فهي هداية 
 .لإلسالم أو خصلة من خصاله، ونذارة من يشء من نواقصه أو نواقضه

ّص يف خاصة نفسه، وال يسمع غريه فلذلك ينبغي أن تكون مع الشخ
ال برغبته، ومع العامة عىل وجه التعميم واإلمجال دون إالكالم املوجه إليه 

 .التخصيص أو التعيني
كام ينبغي مراعاة مقتىض احلال، وتغليب جانب اإلجياز والرتغيب 
والرتهيب وتنويع األدلة، وإذا كان املوضوع هداية شخص لإلسالم، أو 

جريمة أو فاحشة كربى، فتنبغي متابعته بلطف حتى يطمئن من استنقاذه من 
حتقق املقصود والسالمة من العوارض فيكون الداعية بمثابة الطبيب الذي 
يتابع مريضه حتى يربأ من علته ويستعيد عافيته، وتغليب جانب التبشري 

 إن اهللا رفيق حيب الرفق يف«: ملسو هيلع هللا ىلصوالرتجية، والبعد عن العنف أو التوهني، قال 
، )١(»األمر كله، ويعطى عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف وال عىل ما سواه

                                                
 ).٢٥٩٣: (أخرجه مسلم برقم) ١(
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من «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال )١(»برشوا وال تنفروا، ويرسوا وال تعرسوا«: ملسو هيلع هللا ىلصًوقال أيضا 
 .)٢(»حيرم الرفق حيرم اخلري

والنصوص يف هذا املعنى كثرية ومشهورة، واملوفق من وفقه اهللا، والسعيد 
 .ومغالق رش، ونفع للخلق بام يقدرمن جعله اهللا مفتاح خري، 

***** 
 

                                                
 ).١٧٣٢: (أخرجه مسلم برقم) ١(
 ).٢٥٩٢: ( أخرجه مسلم برقم)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
١٨٧   

  

   
 ٣  

: ٥  
 ٧  
 ٩  
 ١٤  

: ٢١  
 ٢٣  

 ٢٧  
 ٣٠  
 ٣٤  

 ٣٩  
: ٤١  

 ٤٣  

 ٤٦  
 ٤٧  

  ٤٩  ، وشدة الحاجة إلیھ منھحقیقة العلم، والنافع

  ٥١  ضرة دعوة الجاھلأثر العلم في نجاح الدعوة وم

  ٥٢   على طلب العلمثالنصوص في الح

  ٥٤  داعیة إلى اهللا في تحصیلھ العلمي بھ اليأھم ما یجب أن یعتن
  ٥٤ معرفة العقيدة اإلسالمية  - أ

  ٥٥ العناية بمعرفة األحكام -  ب
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 ٦٠  
 ٦٦  

  ٦٦  نصوص بشأنھحقیقة اإلخالص وال  - أ

  ٦٨  اإلخالصبالعنایة في تقصیر بعض الدعاة والجھات الدعویة  - ب

 إل ى   ھ م أمم تحقیق المرسلین والنبیین اإلخ الص ف ي دع وتھم         - ت
  ٧٠  إخالص الدین هللا

  ٧٣  من الفتن التي تعرض للداعي في دعوتھ - ث

 ٧٦  

 ٧٩  

 ٨٠  

  ٨٠   وحال المدعوینمعرفة مجتمع الدعوة - ١

  ٨١  إیضاح الحق بحججھ وبراھینھ - ٢

  ٨٢  لین الخطاب ومناسبة األسلوب - ٣

  ٨٢  معرفة األبواب التي یدخل منھا على الناس - ٤

  ٨٣  بساطة األسلوب ومخاطبة الناس بما یعرفون - ٥

  ٨٣  اإلیجاز في القول وتفھیم الناس - ٦

  ٨٤  لمنفرةترك المواجھة ا - ٧

  ٨٤  إنزال الناس منازلھم - ٨

  ٨٥   من البیانضیھ حالھتمخاطبة المدعو بما تق - ٩

 ٨٩  

  ٩٣ أصول ومعالم منھاج السلف الصالح

 ١٠٥  

  ١٠٥  حقیقة الصبر وأنواعھ -١
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١٨٩   

  ١٠٨  حاجة الدعاة إلى الصبر -٢

  ١١٢  خطر ترك الصبر -٣

  ١١٢  بعض ثمرات الصبر -٤

 ١١٩  

  ١١٩  شأن الذكر والنصوص الواردة فیھ -١

  ١٢٢  من فوائد ذكر اهللا -٢

 ١٢٦  

  ١٢٦  فرائض الطاعاتالصلوات وغیرھا من فضل بیان   - أ

  ١٢٦   علیھم الصالة والسالممنزلة الصالة عند المرسلین والنبیین  - ب

  ١٢٨   ملسو هيلع هللا ىلصمنزلة الصالة عند نبینا محمد  - ت

  ١٣٠  ما ینبغي أن یكون علیھ الدعاة من العنایة بالصلوات  - ث

  ١٣١  من فضائل الصلوات وخصوصیاتھا  -  ج

  ١٣٥  فضل بقیة فرائض الطاعات ونوافلھا المستحبات  -  ح

 ١٣٧  

 ١٤٣  

 ١٤٥  

 ١٤٩  

 ١٥٢  

 ١٥٤  

 ١٥٥  

 ١٥٧  

 ١٦٠  

 ١٦٣  
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١٩٠  

 ١٦٥  


 ١٦٧  

 ١٧٠  

: ١٧٣  

 ١٧٥  

 ١٧٦  

 ١٧٧  

 ١٧٧  

 ١٧٩  

 ١٧٩  

 ١٧٩  

 ١٨٠  

 ١٨٠  

 ١٨١  

 ملسو هيلع هللا ىلص ١٨٢  

 ١٨٢  

 ١٨٣  

 ١٨٣  

 ١٨٤  

 ١٨٥  

 ١٨٧  
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