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 الكتاب مقدمة  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن  

 . ىل يوم الدينإ تبعهم بإحسان  

  وبعد: 

نتاج مما كتبته وفتح اهلل  ، وهو  ىل اهلل عز وجل إ ون داعية  تك يديكم هذا الكتاب كيف  أ أضع بني  فإني  

، وذلك ملا للدعوة من أمهية  سبحانه وتعاىل به علي، ومما اقتبسته من إخوتي الدعاة إىل اهلل عز وجل  

 جميب.   القبول والنفع يل ولكم إنه مسيع قريبسبحانه وتعاىل  ا املوىل  سائل  كربى  

خرة فهي من  نسان يف الدنيا وال من أفضل األعمال اليت ترفع ال تعاىل هي  ىل اهلل  إ ال شك أن الدعوة  

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا    }يَا   تعاىل: قال    ، مرياث النبوة  بِإِذْنِهِ    ا  داعي وَ   ۖ  أَيُّهَا النَّبِيُّ  اللَّهِ  إِلَى 

 األحزاب.  وَسِرَاجًا مُنِريًا{ 

القول هو  وقول الداعية اىل اهلل   وَعَمِلَ    }وَمَنْ تعاىل:  قال    ، من أحسن  إِلَى اللَّهِ  قَوْل ا مِّمَّن دَعَا  أَحْسَنُ 

 فصلت. الْمُسْلِمِنيَ{ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ  

ىل مقومات الداعية الناجح  إ   للوصول  املثلى   ـ الطريقة ـ من خالل هذا الكتاب    لكم   أقدم ردت أن أ لذلك   

 أقوم طريق. ، واهلل ويل التوفيق، واهلادي إىل واملؤثر 

 براهيم ال   أمحد   الشيخ مسري 
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 يوسف خطار حممد   كتور: د ال   مقدمة 
 عضو اهليئة التدريسية جبامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم تبيانه:

 فصلت. الْمُسْلِمِنيَ{أَحْسَنُ قَوْل ا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ  }وَمَنْ 

ــيد الدعاة   فَوَاللَّهِ ألَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُل ا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ  "القائل:  والصــــالة والســــالم على ســ

 عليه. متفق" النَّعَمِيَكُونَ لَكَ حُمْرُ 

 وعلى آله وصحبه أمجعني ومن سار على درهبم واهتدى هبديهم ودعا بدعوة السالم إىل يوم الدين.

 وبعد:

فلقد طلب مين أخي الشـيخ الفاضـل مسري البراهيم حف ه اهلل تعاىل، أن أكتب مقدمة لكتابه املسـمى  

ابًـا مفـيدًا  )كيف تكون داعـية إىل اهلل عز وـجلو ولـقد أكرمين ربي ع ز وـجل ـباالطالع علـيه فوـجدـته كـت

افعًـا لكـل ـطاـلب علم مـلا فـيه من الألدـيب واألدـلة والرباهني اليت ـةع اـلداعـية على االقـتدا  ـباألنبـيا    ـن

واملرسـلني صـلوات اهلل وسـالماته عليهم، والت لق بقخالي سـيد الكونني عليه الصـالة والسـالم والوصـول  

 إىل رضى اهلل عز وجل.
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لفت ن ري حع الشــيخ مسري على الخالو والصـرب والتواضـع وهذ  هي من أهم أركان الدعوة  ولقد  

 إىل اهلل عز وجل.

ا للدعاة إىل اهلل عز وجل وأن يفتح على أخي الشــيخ   أســقل اهلل عز وجل أن يكون هذا الكتاب نرباســً

 العاملني.مسري فتوح العارفني ويرزقنا مجيعًا وإيا  الخالو والقبول واحلمد هلل رب 

 

 

 

 م   2020/    01/    12املوافق    1441/ مجادى األوىل /    17األحد  

 

 

 

 د. يوسف خطار حممد                        

 عضو اهليئة التدريسية جبامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية 
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 الطويل   ر علي عبد القاد   مقدمة الدكتور: 
   –   الهليات كلية   -   مارت   18جامعة  األستاذ يف  

تركيا   - مدينة جناي قلعة    

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 وصحبه أمجعني، أما بعد:  وآلهاحلمد هلل رب العاملني، والصَّالة والسَّالم على سيدنا حممد 

إىل اهلل"، ملؤلفه فضــيلة الشــيخ مسري البراهيم حف ه    داعية فإن كتاب "الدَّعوة والرشــاد  كيف تكون  

 .اهلل، يعدُّ من املؤلَّفَات املهمَّة يف بابه ملن سلك طريق العلم ومشَّرَ عن سواعد اجلدِّ والفهم

لقد جا  هذا الكتاب وهلل احلمد كما أراد له مؤلفه، مبيِّنًا القواعد واألحكام اليت ينبغي على النســــان  

ط ا ســهل ا  املســلم أن يع لمها حتى يكون داعية ناجحًا، وقد ســلك املؤلف يف هذا الكتاب أســلوبًا مبســَّ

د ً  اول اجلميع، ـب قليـفه، وهو أن يكون يف متـن ا من ـت ة اليت هـدف إليـه اـي ا يتفق مع الـغ ــحًـا جليـ  ا من  واضــــ

ة امليســرة، وكتابًا  النَّاشــئة وصــول ا إىل طلبة العلم الشــرعيق، ويبقى بني أيديهم مرجعًا من املراجع الدعويَّ 

، ذلك الصــرح املبارك اجلديدل لتعم فائدته  اجلامعي للعلوم الشــرعية   منهجي ا مقرقرًا يف معهد أنوار الســالم 

 .للسَّادة األئمة والوُعَّاظ واملرشدين والطلَّاب ودريهم من عامَّة املسلمني
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احلة، واملربَّات الدَّائمة، وامل ثر  نســـــقل اهلل العليَّ القدير أن ذعل هذا الكتاب يف ســـــجل    ــَّ األعمال الصـــ

اخلالدة ألخينا الشــيخ مسري البراهيم حف ه اهلل وأيَّد  ونفع به، وأن يديم اهلل عليه نعمة الفتح والصــحة  

ا كـتب، وأن فف ـه ـ ا حف  اـلذكر   ه ـ  د ، وأن يقرَّ اهلل عيـن اـته ووـل ارك يف عمر  وحـي والـعافـية، وأن يـب

 يم.احلك

ــلمني، وأن يوف قَهم  كما   ــائر أبنا  وعامة املسـ نرجو اهلل تعاىل أن ينفع هبذا الكتاب املبارك املتعل مني من سـ

لكل  خريٍ وتعاونٍ على الرب والتقوى وصــالحِهِم وســعاد م يف الدنيا والخرة إنه ســبحانه مسيع جميب،  

 .وويلُّ اهلداية والتوفيق.  واحلمد هلل رب العاملني

 

   ي ميالد   2020  كانون الثاني   13  املوافق    ي هجر   1441مجادى أول    18الثنني  

 

 د. علي عبد القادر الطويل 

 كلية الهليات   - مارت   18جامعة  األستاذ يف  

 مدينة جناي قلعة تركيا 
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األول   الباب   
 

 حكم الدعوة إلى هللا  وجوب الدعوة إلى هللا  فضائل الدعوة إلى هللا 

األنبياء والرسل  ةحكمة بعث  ثمار الدعوة  أصول الدعوة  
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 حكم الدعوة إىل اهلل تعاىل 

 .ىل اهلل واجبةٌ ومن الفرائض، دلّ على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةإالدعوة 

ئِكَ هُمُ    }وَلْتَكُن قال تعاىل:   ــُ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَــــــ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْ َيْرِ وَيَقْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ

تكون اـلدعوة فرٌٌ على الكـفاـية يف األقـطار اليت يقوم هـبا اـلدـعاة،  ـيع  .  104  آل عمران الْمُفْلِحُونَ{  

صـــارت يف حقّهم ســـنة  مؤكّدةً، وعمالً ع يما  صـــاحلا ،  و  إذا قام هبا من يكفي، ســـقطت عن الباقني 

فجديرٌ أن تقوم يف البالد طائفةٌ منتصبةٌ للدعوة إىل اهلل وتبليغ رـسالته يف أاا  املعمورة، خاـصة يف وقتنا  

رت فيه الكثري من الوســـائل اليت م تكن موجودةً قبل ذلك، من التلفاز، والذاعة، و الشـــبكة  الذي تيســـق

، وشـــــبكات التواصـــــل، ودريها، أما يف حال عدم قيام القطر بالدعوة إىل اهلل على التمام،  و النألنت )

ــتطاعته، وإال   ــب قدرته واسـ ــان  سـ ــبح واجبة على اجلميع، وفرٌ عنيٍ على النسـ فإهنا حينئذٍ تصـ

  اأصبح الثم عامً
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 وجوب الدعوة إىل اهلل 

بْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا    }قُلْ قال اهلل تعاىل:    -1 ريَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَســُ بِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصــِ هَذِ ِ ســَ

  .108الْمُشْرِكِنيَ{ يوسف مِنَ 

ــرـقا  ودرـبا  ومشـاال  وجنوـبا    ..    فـهذا الن  ـعام مطلق يف الزـمان ليالً وهـنارا    ..    ومطلق يف املـكان شــــ

  ا وصغارً   ا ومطلق يف السن كبارً   ..    ونسا ً   ا ومطلق يف النوع رجال    ..    ا وعجمً   ا ربًومطلق يف اجلنس ع

 وفقرا . ، وأدنيا ًاوعبيدً ومطلق يف الطبقات سادةً ..  ومطلق يف اللون أبيض وأسود .. 

ا ِ وَلِيُنْـذَرُوا بِـهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَـا هُوَ إِ  }هَـذَاـقال اهلل تـعاىل:    -2   الْـقَلْبَـابِ{ لَـهٌ وَاحِـدٌ وَلِيَـذَّكَّرَ أُولُو  بَلَـاٌٌ لِلنَـّ

  .52إبراهيم 

ــلموا واجبةل ألهنم   فالدعوة هلؤال  النا  واجبةل ألن هذا الدين لكل النا ، والدعوة من هؤال  إذا أســ

 وأتباعه. ملسو هيلع هللا ىلصمن أمة حممد 

مسـؤولية نشـر الدين كلحب  سـبه، وأقل نصـاب الدعوة حِف  آية أو ـسنة،  من املسـلمني  على كل أحد    -3

 .(1)ولو آية": "بلغوا عين ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب  فمن حف ها لزمه إبالدها.

 

 

 

 . في  صحيح  البخاريرواه    - 1
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 املسلمون قسمان: -4

 عام يبني احلق بنفسه، ويدعو النا  إىل اتباعه، كما قال مؤمن آل فرعون: -1

ادِ يَاقَوْمِ   }وَقَالَ  بِيلَ الرَّشــَ إِنَّمَا هَذِ ِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْ خِرَةَ هِيَ    الَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ ســَ

  .39 - 38الْقَرَارِ{ دافر دَارُ 

ــل والعلـما ، كـما ـقال اهلل عز  -2 ــلم لكـنه دري ـعام، فـهذا ـيدعو الـنا  إىل اتـباع الرســــ وجل عن    مســــ

ــاحب يس:   عَى قَالَ   }وَجَا َ صــ ــْ ى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَســ ــَ لنِيَ   مِنْ أَقْصــ ــَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا    ۖ    يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْســ

 .21 - 20 يس مُهْتَدُونَويَسْقَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ 

العام يبني احلق بنفســه، ودري العام يرشــد النا  إىل اتباع الرســل والعلما     اهلل.فالكل يقوم بالدعوة إىل  

 الذين هم أعرف اخللق باهلل.

واجبة على كل أحد كلحب  سـبهل ألهنا أَمْر اهلل، كما أن الصـالة واجبة على كل أحدل ألهنا  الدعوة    -5

 أمر اهلل.

واجبة على كل األمة، ثم صـــارت العبادة على األمة، والدعوة   ملسو هيلع هللا ىلصوكانت العبادة والدعوة يف زمن النيب  

صــلح آخر هذ  األمة إال  على بعض أفراد األمة، فضــعفت العبادة، وبدأ النا  جرجون من الدين، وال يُ

 كما قال المام مالك بن أنس رمحه اهلل.  ا صَلُح به أوهلا.

ل واحـد من هـذ  األـمة بعيـنه:  ان على ـك دعوة أمران واجـب ادة واـل العـب اىل:    ـف ال اهلل تـع ذِينَ    }يَـا ـق أَيُّهَـا الَـّ

  .77 احلج {تُفْلِحُونَلَعَلَّكُمْ  آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْ َيْرَ
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بِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ َةِ الْحَسـَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسـَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ    }ادْعُ :  وقال تعاىل  إِلَى سـَ

  .125 النحل {بِالْمُهْتَدِينَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 

ن األمة، فبها ةصـــل اهلداية، ويزيد ال،ان،  الدعوة إىل اهلل مســـؤولية كل األمة، وحاجة كل فرد م  -6

بُلَنَـا وَإِنَّ اللَـّهَ لَمَعَ    }وَالَـّذِينَـقال اهلل تـعاىل:  ،  ويزـيد املؤمنون  ــُ نِنيَ{ جَـاهَـدُوا فِينَـا لَنَهْـدِيَنَّهُمْ ســــ ــِ   الْمُحْســــ

  .69العنكبوت 

ــول    -7 الرســــ االقـتدا  ـب ا  ـب ــلمني مجيـع وة والعـبادة واألخالي  يف مجيع أحواـله يف اـلدع   ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل املســــ

نَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْ خِرَ    }لَقَدْ قال اهلل تعاىل:  ،  ودريها  ــَ وَةٌ حَسـ ــْ ولِ اللَّهِ أُسـ ــُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسـ

ولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ  ،  21  األحزاب   كَثِريًا{ وَذَكَرَ اللَّهَ   وقال تعاىل: }قُلْ يَا أَيُّهَا النَّا ُ إِن ي رَســُ

مَاوَاتِ  ــَّ ولِهِ النَّبِيِّ الْقُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ مُلْكُ الســـ ــُ  بِاللَّهِ   وَالْقَرٌِْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَ مِنُوا بِاللَّهِ وَرَســـ

 .158األعراف  {وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُو ُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ــبحـاـنه اجتب   -8 بـتاج األنبـيا ، وهو اـلدعوة إىل اهلل، واألمر    ـهذ  األـمة من بني األمم، وتوَّجـها   ى اهلل ســــ

خَيْرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـا ِ تَـقْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ    }كُنْتُمْ قـال اهلل تعـاىل: ،  بـاملعروف، والنهي عن املنكر 

خَ ــانَ  لَكَـ الْكِتَـــابِ  ــلُ  أَهْـ آمَنَ  وَلَوْ  ــهِ  ــاللَّـ بِـ وَتُؤْمِنُونَ  الْمُنْكَرِ  وَأَكْثَرُهُمُ  وَتَنْهَوْنَ عَنِ  الْمُؤْمِنُونَ  مِنْهُمُ  لَهُمْ  يْرًا 

 . 110آل عمران  الْفَاسِقُونَ{

هناك فاصــل زمين بني ال،ان ونزول األحكام، وليس هناك فاصــل بني ال،ان والدعوة إىل اهللل ألن    -9

ــحابة رضــــي اهلل عنهم   بالدعوة من أول  هذ  األمة مبعوثة كاألنبيا  للدعوة إىل اهلل، وقد قام أوائل الصــ
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أن يعل م أمـته الـ،ان، ثم اـلدعوة، ثم    ملسو هيلع هللا ىلصيوم، وـكان ـكل نيب يعل م أمـته الـ،ان ثم األحـكام، وأمر اهلل حمـمدا   

 األحكام اليت نزلت يف املدينةل ألن هذ  األمة مبعوثة كاألنبيا .

كَّل الســحب بتوزيع املا ،  اهلل عز وجل وكَّلنا بنشــر احلق يف العام، كما وكَّل الشــمس بالنارة، وو  -10

 ووكَّل األرٌ بالنبات.

وان إذا أدينا أمانة  ،  ، فاســـتقامت احلياة الدنيا لل لق وكما أدت األمانة الشـــمس والســـحب واألرٌ  

 الدعوة إىل اهلل للبشرية استقامت دنياهم وأخراهم.

فالنور للعام كله، واملا  للعام كله، والنبات للعام كله، واحلق للعام كله، والقرآن للعام كله، والســالم للعام  

 كله.

ا ِ وَلِيُنْـذَرُوا بِـهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَـا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ وَلِيَـذَّكَّرَ أُولُو  }هَـذَا اهلل تعـاىل:  لقـا   { الْـقَلْبَـابِ بَلَـاٌٌ لِلنَـّ

  .52إبراهيم 
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 فضائل الدعوة إىل اهلل:
 قال اهلل تعاىل:

 .33 فصلت الْمُسْلِمِنيَ{أَحْسَنُ قَوْل ا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ  }وَمَنْ

يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِـكَ هُمُ   }وَلْتَكُنْ ةٌ يَـدْعُونَ إِلَى الْ َيْرِ وَيَـقْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَ   الْمُفْلِحُونَ{ مِنْكُمْ أُمَـّ

  .104 آل عمران

يَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  }وَالَّذِينَ   .86 الْمُحْسِنِنيَ{ العنكبوتجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِ

 قَالَ:  ملسو هيلع هللا ىلصوَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اهلل 

يْئا ،   ــَ وَمَنْ دَعَا  »مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ األَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، الَ يَنْقُ ُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شــ

 . (1)إِلَى ضَالَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ الَ يَنْقُ ُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئا «

 قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ يَوْمَ خَيْبَرَ: ملسو هيلع هللا ىلصوَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رَضِيَ اهللُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اهلل 

المِ، وَأخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ  ــْ احَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الِسـ ــَ لِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسـ ــْ    مِنْ حَقِّ»انْفُذْ عَلَى رِسـ

 . (2)اهلل فِيهِ، فَوَاهلل ألنْ يَهْدِيَ اهللُ بِكَ رَجُالً وَاحِدا ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ«

 

 

 

 

  .عن أبي هريرة  مسلم في  صحيح   أخرج    - 1

 متفق علي .   - 2
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 مثار الدعوة إىل اهلل:
يكرم اهلل عز وجل كل من يقوم بالدعوة إىل اهلل على طريقة النيب صلى اهلل عليه وسلم باألجور الع يمة،  

ــتقامة، وزيادة ال،ان، وزيادة العمل   ــل للداعي اهلداية واالســـ ــبب الدعوة ةصـــ والثمار الكبرية، فبســـ

الصــا ، وحســن العمل، وتنوع العمل، وكثرة العمل، وكمال اليقني، وفصــل للداعي من األجر بقدر مَنْ  

 دعا  من النا ، وله مثل أجر من اهتدى بسببه.

 ور، منها:ويكرم اهلل كل داع إىل اهلل بقم

ــلمان رضــي اهلل عنهما  ــباب العزة كما أعز بالال  وس وذعل اهلل أعمال    أن اهلل يعز  وإن م تكن عند  أس

ويطوي    وذـعل اهلل ـله حمـبة يف قلوب اخللق وهيـبة وإجالال    اـلدين كلـها حمبوـبة ـلدـيه، يقوم هـبا، وـيدعو إليـها 

 يستجيب دعا  ، ويرزقه اجلنة يف الخرة.بساط الباطل من حوله، ويؤيد  بنُصرة ديبية من عند ، و

 فالدعوة إىل اهلل مجعت احملاسن كلها، واألجور كلها، والفضائل كلها.

 وألمهية الدعوة إىل اهلل قام اهلل هبا، وشرَّف رسله بالقيام هبا، وامنت على هذ  األمة حني كلفهم هبا.

  .25 مُسْتَقِيمٍ{ يونسمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَا ُ إِلَى صِرَاطٍ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَا }وَاللَّهُقال اهلل تعاىل: 

بْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ    }قُلْ  ــُ ريَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسـ ــِ بِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصـ ــَ رِكِنيَ{  هَذِ ِ سـ ــْ الْمُشـ

   .108 يوسف

  .33فصلت  الْمُسْلِمِنيَ{ى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ أَحْسَنُ قَوْل ا مِمَّنْ دَعَا إِلَ }وَمَنْ
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 الدعوة إىل اهلل: لأصو
 أمهها: ،كما أن للعبادة أصوال  فكذلك للدعوة أصول

 .ملسو هيلع هللا ىلصإخالو العمل هلل، والدعوة إىل اهلل على طريقة رسوله  -1

واملوع ة احلسنة، مع حسن القول، وحسن العمل، وإنزال النا   دعوة النا  مجيعا  إىل اهلل باحلكمة    -2

 منازهلم.

 دعوة النا  إىل السالم يف كل مكان، يف املدن والقرى واألسواي والبيوت ودريها. -3

ــيام هلا أوقات، لكن    -4 ــالة والصــــ القيام بالدعوة إىل اهلل يف كل وقت من ليل أو هنار، فالعبادة كالصــــ

 وقت، ويف كل مكان. الدعوة مشروعة يف كل

ــدة والرخا ، وحال الغنى والفقر   -5   القيام بالدعوة يف مجيع األحوال، حال األمن واخلوف، وحال الشــــ

 وهكذا. .. 

 عدم أخذ األجر على الدعوةل ألن أجر الداعي على اهلل. -6

نري للنا  بال  نقوم بالدعوة بـصفة الحـسان، وال نـسقل النا  أجرا ، كالـشمس طبعها النور والعموم وت  -7

 أجر.

 يكون الداعي قدوة حسنة للنا  يف سريته وسريرته وصورته. -8

ــع، مع اـلدعا  هلم ـباهلداية، وـعدم احتقار    -9 عرٌ اـلدين على الـنا  ـبالرفق واللني والرمحة والتواضــــ

 أحد من النا ، ونتحمل منهم كل أذى يف سبيل اهلل.
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 ومن أع م أصول الدعوة:

عني ملنهج الصـــاحلني من الصـــحابة  تب م  د وال،ان وعبادة اهلل وحد  ال شـــريك لهدعوة النا  إىل التوحي 

 والتابعني ومن سار على هنجهم مبتعدين عن الغلو والتطرف.

ا إىل الخرة  دنـي ا  من اـل ه الـن ة   ..    وتوجـي ــنن النبوـي ادات إىل الســــ ل األموال    ..    ومن الـع ومن تكمـي

ومن    ..    ومن حمبوبات النفس إىل حمبوبات الرب  ..    حلة ،ان واألعمال الصــا والشــهوات إىل تكميل ال

 إىل جهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم. الكسول جهد 

وإذا قام النسـان بالدعوة إىل اهلل هبذ  األصـول تعرٌ لالبتال  واألذى، فعليه أن يصـرب ويعفو ويسـتغفر،  

 ويلني وال يكون ف ا  دلي ا ل لئال ينف ر النا .

نُ إِنَّ رَبَّكَ    }ادْعُ قال اهلل تعاىل:   نَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسـَ بِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ َةِ الْحَسـَ إِلَى سـَ

 .125 النحل بِالْمُهْتَدِينَ{هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ  رَحْ  }فَبِمَا قال اهلل تعاىل:  و مَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَ ًّا دَلِي َ الْقَلْبِ لَانْفَضــــم

  الْمُتَوَك لِنيَ{ آل عمران عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْقَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  

159. 

 .60 يُوقِنُونَ{ الرومإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَ ِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا  }فَاصْبِرْقال اهلل تعاىل: و
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 :عليهم السالم بعثة األنبيا  والرسل ةحكم
 بثالثة أشيا :عليهم السالم بعع اهلل األنبيا  والرسل 

 وتعريف الطريق املوصل إليه، وبيان ما للنا  بعد القدوم عليه. ..  بالدعوة إىل اهلل

والثالع بيان اليوم الخر وما فيه من    ..  والثاني بيان أحكام الشــرع  ..    فاألول بيان التوحيد وال،ان 

 الثواب والعقاب، واجلنة والنار.

ـــفاـته وأفـع  -1 اله، وكـمال ع مـته وـقدرـته،  اـلدعوة إىل اهلل تكون أوال  بتعريف الـنا  ـباهلل وأمسـاـئه وصــــ

 ومجيل إحسانه إىل خلقه.

ه القوي وـحد  لي ـافو ،   ه الكبري وـحد  ليكربو ، وأـن فنبني للـنا  أن اهلل هو الع يم وـحد  ليع مو ، وأـن

ــقلو ، وأن خزائنـه مملؤة ليقفوا ببـابـه وحـد    ..   وأنـه الكريم وحـد  ليحبو ، وأنـه املعطي وحـد  ليســـــ

 وهكذا.

وا  مملوك، وهو الرازي وما ـسوا   ونبني أنه ـسبحانه هو اخلالق وحد  وما ـسوا  ولوي، وهو املالك وما ـس

 وهكذا. ..  مرزوي، وهو الغين وما سوا  فقري إليه

ونبني أن اهلل وحد  بيد  كل شـي ، وكل ما سـوا  ليس بيد  شـي ، له اخللق واألمر، وله امللك واحلمد،  

 وهو على كل شي  قدير.
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ــوا   ــتحق للعبادة وحد  دون ســ عرف النا  كمال أمسا  اهلل  وإذا  ،  ونبني للنا  أن اهلل وحد  هو املســ

وصفاته، وكمال ع مته وقدرته، وسعة رمحته وعلمه، وع مة آياته وولوقاته، وجزيل نعمه، آمنوا باهلل  

 وع مو  وأحبو  وأقبلوا على طاعته وعبادته.

 ثم نبني بقية أركان ال،ان كال،ان باملالئكة والكتب والرسل ليقوى التصديق بالغيب.

 اتب وأع مها وأحسنها، وأعالها.املر فهذ  أوىل

الِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ   نُ قَوْل ا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صـَ لِمِنيَ{ قال اهلل تعاىل: }وَمَنْ أَحْسـَ   فصـلت   الْمُسـْ

33.  

هَادَ   }هُوَوقال اهلل تعاىل:   هُوَ اللَّهُ الَّذِي    ۖ  ةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَـّ

بْحَ  لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ســُ رِكُونَ  لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّو ُ الســَّ  ۖ  انَ اللَّهِ عَمَّا يُشــْ

مَاوَاتِ وَالْقَرٌِْ  ــَّ بِّحُ لَهُ مَا فِي السـ ــَ نَى يُسـ ــْ مَا ُ الْحُسـ ــْ وِّرُ لَهُ الْقَسـ ــَ وَهُوَ الْعَزِيزُ    هُوَ اللَّهُ الْ َالِقُ الْبَارِئُ الْمُصـ

  .23 - 22 احلشر الْحَكِيمُ{

تَغْفِرْ لِذَنْ   }فَاعْلَمْ وقال اهلل تعاىل:    -3 بِكَ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ  أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاســْ

  .19 حممد وَمَثْوَاكُمْ{

ــر، والصـــــراط وامليزان،    -2 ثم يلي الدعوة إىل اهلل الدعوة لبيان اليوم الخر وما فيه من البعع واحلشـــ

ر واملعاصـــــي، ويتنافســـــوا يف األعمال  واجلنة والنارل لريدَب النا  يف ال،ان والطاعات، ويألكوا الكف 

 الصاحلة.
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فَقَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ   ۖ  تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ    }وَيَوْمَ قال اهلل تعاىل:  

رُونَ{ الروم قَا ِ الْ خِرَةِ فَقُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ  وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِ يَاتِنَا وَلِ  ۖ  يُحْبَرُونَ     -  14  مُحْضـــَ

15.  

اكِنَ    }وَعَدَ وقال اهلل تعاىل:   اللَّهُ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْقَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَســــَ

   .72 التوبة الْعَ ِيمُ{مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ طَيِّبَة  فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ 

بُهُمْ وَلَعَنَهُمُ    }وَعَدَ وقال اهلل تعاىل:   ــْ اللَّهُ الْمُنَافِقِنيَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَســ

   .68 مُقِيمٌ{ التوبةاللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ 

ــنن،    -3 ــرائـعه، ببـيان احلالل واحلرام، والواجـبات والســــ دين وشــــ ان أحكـام اـل ثم يلي ذـلك اـلدعوة لبـي

 العبادات واملعامالت، واحلقوي واحلدود.و

 يف الدعوة. ملسو هيلع هللا ىلصهدي النيب من وهذا كان 

 ففي مكة كانت الدعوة إىل اهلل وإىل اليوم الخر، ومكارم األخالي، وبيان أحوال الرسل مع أممهم.

رِي هب ا الكافر  ويف املدينة أكمل اهلل الدين باألحكام الشــــرعية، فتقبَّلها من آمن باهلل واليوم الخر، وشــــَ

 واملنافق، ثم دخل النا  يف دين اهلل أفواجا ، وكمل الدين.

لَامَ    }الْيَوْمَ قال اهلل تعاىل:   يتُ لَكُمُ الْإِســْ   املائدة   دِينًا{ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضــِ

3. 
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رُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ   }إِذَا وقال اهلل تعاىل:   ــْ بِّحْ    ۖ  وَرَأَيْتَ النَّا َ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا   ۖ    جَا َ نَصــ ــَ فَســ

  .2 - 1 سورة النصر تَوَّابًا{بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ ُ إِنَّهُ كَانَ 

 الدعوة إىل اهلل: ةكيفي 

  ا يلي: يَعْرٌ الداعي نفسه على النا  وما فمله من احلق

  لفة والبساطة واأل   ..    واحملبة والرمحة   ..    والرفق واللني   ..    والتيسري والتبشري   ..    اهلدو  والتدرج 

وحسـن   ..    والصـرب واحللم  ..    والعزة والتواضـع  ..    وطلب رضـا اهلل ..    والدعوة والدعا   ..  

ال ن، ألن ســو  ال ن يول د تســعة أضــرار كلها شــرور، وهي التجســس، ثم التحســس، ثم الغيبة، ثم  

 النميمة، ثم الشحنا ، ثم البغضا ، ثم التقاطع، ثم التدابر.

ــنهم، وإنزاهلم منـازهلم، واألمهم ونوقرهم، ونكرمهم   ونؤلف قلوب النـا  بـالثنـا  عليهم، وذكر حمـاســــ

 ون مما أحل اهلل.وهندي إليهم ما فب

 وبذلك فبوننا، ويسمعون كالمنا، ويتقثرون  سن أخالقنا، ويردبون يف ديننا، ويدخلون يف رمحة اهلل.

 ثم نبني هلم ع مة اهلل، وع مة أمسائه وصفاته ليع مو .

ــكرو  ويطيعو  ليزيدهم من   ــة هبذا الدينل ليشـــ ــانه إىل عباد ، خاصـــ ثم نبني كثرة نعمه، ومجيل إحســـ

 فضله.

باالتباع، فال معبود   ملسو هيلع هللا ىلصالرســـول    حمبة ثم نطلب منهم توحيد اهلل بالعبادة واخلَلْق واألمسا  والصـــفات، و

 .ملسو هيلع هللا ىلص  ق إال اهلل، وال متبوع  ق إال رسول اهلل
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 ثم نبني حاجة النا  إىل رهبم، وحاجتهم للدين، ليسعدوا يف الدنيا والخرة.

 األخالي، وفضائل األعمال الصاحلة.ثم نبني فضائل ال،ان، وفضائل 

ثم نبني هلم ـما أـعد اهلل للمؤمنني من اجلـنة وـما فيـها من النعيم املقيم، وـما أـعد اهلل للكـفار من الـنار وـما  

 .األليم فيها من العذاب

وإذا عرف النا  ذلك جا ت عندهم الردبة يف الدين، والعمل بالدين، والدعوة إىل الدين، وهان عليهم  

 على ذلك.الصرب 

ــنا،   ــر احلق بقنفســ ــحي من أجل نشــ ــر الدين، وإعال  كلمة اهلل، فنضــ ونبذل كل ما منلك من أجل نشــ

وأموالنا، وأوقاتنا، وأهلنا، وديارنا، وشـهواتنا، وبكل ما منلك كما فعل ذلك النيب صـلى اهلل عليه وسـلم  

 الدنيا، واجلنة يف الخرة.   وأصحابه حتى أظهر اهلل دينه، وبذلك اصل على رضوان اهلل، والسعادة يف

انٍ رَضِـ  ارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسـَ ابِقُونَ الْقَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْقَنْصـَ يَ اللَّهُ عَنْهُمْ  قال اهلل تعاىل: }وَالسَـّ

 . 100 الْعَ ِيمُ{التوبةفِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْقَنْهَارُ خَالِدِينَ  

هِمْ وَأُولَئِـكَ لَهُمُ الْ  ــِ ولُ وَالَـّذِينَ آمَنُوا مَعَـهُ جَـاهَـدُوا بِـقَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُســــ ــُ  َيْرَاتُ  وـقال اهلل تـعاىل: }لَكِنِ الرَّســــ

{   تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَـا الْـقَنْهَـارُ خَـالِـدِينَ فِيهَـا ذَلِـكَ الْفَوْزُ الْعَ ِيمُ أَعَـدَّ اللَـّهُ لَهُمْ جَنَـّاتٍ  ۖ  وَأُولَئِـكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  

وا    }فَبِمَا وقال اهلل تعاىل:    .89  -  88  التوبة  ــم رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَ ًّا دَلِي َ الْقَلْبِ لَانْفَضـ

تَغْفِ  اوِرْهُمْ فِي الْقَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاســـــْ رْ لَهُمْ وَشـــــَ

  .159 الْمُتَوَك لِنيَ{ آل عمران
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يْ ٍ فَاعْبُدُو ُ وَهُوَ عَلَى كُل  يْ ٍ  وقال اهلل تعاىل: }ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُل  شـَ وَكِيلٌ{   شـَ

 .102  األنعام

نَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْ خِرَ  وَةٌ حَسـَ ولِ اللَّهِ أُسـْ وَذَكَرَ اللَّهَ    وقال اهلل تعاىل: }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسـُ

 .21 األحزاب {كَثِريًا
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الثاني الباب    
الداعية ماذا ذب على    

 
 حفظ كتاب هللا حفظ حديث رسول هللا اإللمام بالناسخ والمنسوخ 

 اإلخالص في الدعوة  الصبر على مشاق الدعوة  الثبات على الحق 

 التواضع علو الهمة  
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 ماذا ذب على الداعية

 على الداعية أن فف  كتاب اهلل  بأوال : ذ
ا يَـقْتِـيهِ الْبَـاطِـلُ  كـتاب اهلل  ألن    ، حف  كـتاب اهلل عز وـجل  ، اـلداعـية من األمور اليت ـذب أن يـبدأ هـبا   } لَـّ

ــلت    { حَمِيدٍ   حَكِيمٍ   مِّنْ  تَنزِيلٌ  ۖ  مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ   ، فيه خرب ما قبلنا ونبق ما بعدنا    42فصــــ

األهوا ، وال يشــبع منه العلما ، وال جلَق  وفصــل ما بيننا، هو الفصــل ليس باهلزل، هو الذي ال تزيغ به  

عن كثرة الرد، وال تنقضـي عجائبه، هو الذي من تركه من جبار قصـمه اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف دري   

أضـله اهلل، هو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصـراط املسـتقيم، هو الذي من عمل به أُجر،  

هو  ولذلك فإن القرآن الكريم للداعية    . (1)دي إىل صـراط مسـتقيم ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُ

كاهلوا  واملا  للكائن احلي الذي ال يستطيع العيش بدونه وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: “إن  

ل اهلل، وهو النور املبني،   ــتطعتم، إن هـذا القرآن حـب ه مـا اســــ ة اهلل فتعلموا من مـقدبـت هـذا القرآن مـقدـب

متســـك به، و اة ملن تبعه، ال يعوج فيقوم وال يزيغ فيســـتعتب وال تنقضــي    والشـــفا  النافع، عصـــمة ملن

عجائبه، وال جلق عن كثرة الرد، فاتلو  فإن اهلل يقجركم على تالوته بكل حرف عشـــر حســـنات، أما  

 .(2) ني ال أقول: ام، حرف، ولكن ألف عشر والم عشر وميم عشر”إ

 
 .َمْجُهوٌل، َوفي الحارث َمقَالٌ  َوإِْسنَاُدهُ هذا حديٌث غريٌب لَ نَْعِرفُ ُ ِإل ِمْن هذا الوج ، : أبو عيسى قال  - 1
 أخرج  الترمذي في فضاءل القرآن من جامع  باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما ل  من أجر.   - 2
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تربوي وإعداد إ،اني لنفســـية الداعية للتغلب على الصـــعوبات والعوائق اليت تواجهه يف    القرآن فيه تقهيل 

ــوله الكريم   يف بداية بعثته هو ترتيل القرآن    ملسو هيلع هللا ىلصطريق دعوتهل ولذلك فقد كان من توجيه اهلل تعاىل لرسـ

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَت لِ    ۖ  فَهُ أَوِ انقُ ْ مِنْهُ قَلِيالً  نِصْ  ۖ  قَلِيالً    حيع قال تعاىل: }يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِالَّ

 .5 الْقُرْآنَ تَرْتِيالً{ املزمل. والسبب يف ذلك هو }إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْال ثَقِيالً{ املزمل

فيه من قصـــ  الســـابقني ودرو  الغابرين ما يهون على الداعية ما يالقيه من أذىً وصـــدود من    القرآن 

لِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَا َكَ  ــُ فِي    النا ل ولذلك قال اهلل تعاىل لنبيه }وَكُال  نَّقُ ُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَا ِ الرُّســ

 .120 مُؤْمِنِنيَ{ هودلِلْ ىهَذِ ِ الْحَقُّ وَمَوْعِ َةٌ وَذِكْرَ

ذعل الداعية على بصـرية من أمر ، ويكون عند  وضـوح للرةية وةديد للهدف، يهون دون ةققه    القرآن 

بْحَانَ اهللِ   ريَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسـُ بِيلِي أَدْعُو إِلَى اهللِ عَلَى بَصـِ كل صـعب، كما قال تعاىل: }قُلْ هَذِ ِ سـَ

  .108 مُشْرِكِنيَ{ يوسفوَمَا أَنَا مِنَ الْ

ــاب مهارات وأســـاليب دعوية من خالل ما يســـرد  القرآن من    القرآن  ضـــروري للداعية من أجل اكتسـ

  .قص  األنبيا  واملرسلني مع أقوامهم

ــالته والتعبري عن فكرتهل فال بد للداعية من أن يزين كالمه    القرآن  ــيل رسـ مطلوب للداعية من أجل توصـ

  .الذكر احلكيم، خاصة ما يتعلق منها بقمور احلالل واحلرام ويؤيد آرا   ب يات من

دور يف تكوين ثقافة الداعية تكوينًا رصــينًا مكينًا شــامل ا ملا فتاجه يف توصــيل رســالته، ذعله    للقرآن 

  .يقف على أرٌ صلبة أمام الثقافات الوافدة واألفكار املستوردة
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 .ملسو هيلع هللا ىلص : حف  حديع رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم ودراسة سريته الشريفةثانيًا

ا  ــ  ــول   أيضـ ولُ اللَّهِ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    من املهم للداعية حف  حديع رسـ ــُ : ) أَلَا إِن ي أُوتِيتُ الْكِتَابَ  ملسو هيلع هللا ىلص، قَالَ رَسـ

كُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شـــَ  عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ    بْعَان وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِن ي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشـــِ

هِ   هِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُو ُ، أَلَـا لَـا يَحِـلم لَكُمْ لَحْمُ  بِـالْقُرْآنِ، فَمَـا وَجَـدْتُمْ فِـي مِنْ حَلَـالٍ فَـقَحِلمو ُ، وَمَـا وَجَـدْتُمْ فِـي

بَاعِ، أَ احِبُهَ   لَاالْحِمَارِ الْقَهْلِيِّ، وَلَا كُلم ذِي نَابٍ مِنَ السِـّ تَغْنِيَ عَنْهَا صـَ ا،  وَلَا لُقَطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَن يَسـْ

 (1) و وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُمْ، فَلَهُمْ أَنْ ُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ

احلديثان على أنَّه ال ذوز العراٌ عن حديثه عليه الصالة والسالمل ألنَّ املعرٌ عنه معرٌ عن    ويدل 

 .7 احلشر ﴾ فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَ ُذُو ُ الرَّسُولُ آتَاكُمُ وَمَا﴿القرآن أصل ال ألنَّ اهلل يقول: 

 .4 النجم ﴾ وَحْيٌ يُوحَى إِلَّا هُوَ إِنْ*  الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا﴿: تعاىل وقال

جَرَ  فِيمَا   يُحَك مُوكَ  حَتَّى  يُؤْمِنُونَ   لَا  وَرَبِّكَ   فَلَا ﴿:  تعاىل   ويقول  هِمْ   فِي  يَجِدُوا   لَا  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ   شـَ   مِمَّا  حَرَجًا   أَنْفُسـِ

يْتَ  لِيمًا ل مُوا  وَيُسَـ   قَضـَ على النَّيبِّ    نزِلُ ي  جربيل   )كان :  الدمشـقي   عطية  بن  حسـان   قال.  65  النسـا    ﴾ تَسـْ

 .(2) بالقرآنوبالسُّنَّة كما ينزلُ عليه  ملسو هيلع هللا ىلص

دليل على أنَّ الســنة وحيٌ من اهلل جلَّ وعال، وأنَّه ال ســبيل إىل فَهم القرآن إال هبا، فهي املفســرة    وهذا

والشارحة واملقيدة له، وهي تزيد عليه يف األحكام، إذ ا لن يصل أحدٌ إىل اهلل إال عن طريق سنة رسول  

 . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 
  .أتم من حديثهما أبي داود حسن غريب من هذا الوج  ، وحديث  الترمذي ، وقال  وابن ماج   الترمذي أخرج    - 1

  .رواه المروذي في السن  والمصنف في الكبرى والللكاني والهروي والدارمي   - 2
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الســلف الصــا  ععل عند  املقدرة على  الداعية للقرآن الكريم ودراســته للســنة النبوية وســرية    فحف  

ــول   ــادل ولذلك كان الرس كهم وتفهُّمهم وإحاطتهم   ملسو هيلع هللا ىلصالتبليغ والرش جترب الدُّعاة إىل اهلل عن مدى متســُّ

القرآن الكريمل فعـندـما أراد النيب   ــي إذا عرٌ ـلك    أن  ملسو هيلع هللا ىلصـب يبـعع مـعاذ ا إىل اليمن ـقال: )) كيف تقضــــ

)) فإن م عد يف كتاب اهلل( وو، قال: فبســنة رســول اهلل    قضــا ( وو، قال: أقضــي بكتاب اهلل، قال: 

اهلل    ل ( وو، قال: أجتهد رأيي وال آلو، فضـرب رسـو  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: )) فإن م عد يف سـنة رسـول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص

 (1) .على صدر ، وقال: احلمد هلل الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اهلل ملا يُرضي رسولَ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

  من  ذب على الداعية  أن ال ذتهد يف األحكام فســيدنا معاذ رضــي اهلل عنه كان فقيهًا، بل هو  ولكن

ــيدنا حممد   باحلالل واحلرام، ولذا فإن من واجب الداعية أن ذتهد يف قرا ة كتب الفقه    ملسو هيلع هللا ىلصأعلم أمة سـ

يفيت النا  فالفتوى هلا رجاهلا    يها ولو كتاب مبسـ  من كتب الفقه وليس بالضـرورة أن يكون الداعية فق

وأنصــح بقرا ة كتاب الفقه املبســ  للشــيخ حممد أديب كلكل رمحه اهلل، أو كتاب عمدة الســالك وعدة  

ــرية   ــهاب الدين أبي العبا  رمحه اهلل، كما ذب علينا كدعاة أن نقرأ يف كتب الســ ــك ل مام شــ الناســ

ــة دينية عملية ،كن أن نتعلَّم منها، إهنا    وعلى رأســها الســرية النبوية ألن الســرية النبوية هي أكرب مدرس

ــي اهلل عنها عندما   ــة رضـ ــيدة عائشـ تطبيق عملي  عنى الكلمة ألحكام القرآن، أم تقل أم املؤمنني السـ

 . (2): "كان خُلُقُه القرآن"ملسو هيلع هللا ىلصسُئلت عن خُلُق النيب 
 

ل يُعرف  : البخاري وقال  .هذا حديث ل نعرف  إلّ من هذا الوج  وليس إسناده عندي بمتصل: الترمذي قال عن  - 1

 .الحارث إلّ بهذا ول يصحّ 
 
 : (3/268) "النووي رحم  هللا تعالى في "شرح مسلمقال   .( بإسناد صحيح8/275أبو يعلى ) أخرج    - 2

معناه : العمل ب  ، والوقوف عند حدوده ، والتأدب بآداب  ، والعتبار بأمثال  وقصص  ، وتدبره ، وحسن تلوت  "   "

 . انتهى
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ــحيحة،   ــرية  د كل ما جطر على بالنا، فإذا أردت أن تعرف كيف تكون احلياة الزوجية الصـ ففي السـ

بزوجاته الطاهرات أمهات املؤمنني رضــي اهلل عنهن، ســنجد يف الســرية   ملسو هيلع هللا ىلصفســتجدها يف عالقة النيب  

كيف تتعامل  الطريقة الصـحيحة لألبية أبنائنا، ويف السـرية نعرف كيف نتعامل مع العصـاة، كيف تناقش و

 .تودُّ احلديع عنه، ستجد  يف السرية تطبيق ا عملي ا واضحًا اوتبيع وتشألي، كل م

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 الشيخ سمير اإلبراهيم  كيف تكون داعية إلى هللا
 

 34الصفحة 
 

 علم الناسخ واملنسوخب يكون ملما ا: ذب على الداعية أن ثالث 
وجود النسخ يف الـشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مـصا  العباد، وال ـشك فإن بعض مـصا  الدعوة  

ــتقرارها، فاقتضـــــى ذلك احلال تغيُّر بعض   الســـــالمية يف بداية أمرها، عتلف عنها بعد تكوينها واســـ

لة املدنية، وكذلك  األحكامل مراعاة لتلك املصــا ، وهذا واضــح يف بعض أحكام املرحلة املكية واملرح 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالرسول عند بداية العهد املدني وعند وفاة 

ومن حكم النـسخ أيضـ ا ابتال  املكلفني واختبارهم باالمتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة اخلري هلذا األمة  

 والتيسري عليها، ألن النسخ إن كان إىل أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إىل أخف ففيه سهولة ويسر.

عن معمر قال: بلغين أن عليقا     ي عبد الرزا من الضــروري للداعية معرفة الناسـخ واملنسـوخ أخرج  لذلك ف

قال: ال، قال: هلكت وأهلكت، قال: ومرَّ ب خر قال: ما    املنـسوخ( مرَّ بقاوٍ فقال: أتعرف الناـسخ من  

 . (1)قال: أبو فيى، قال: بل أنت أبو اعرفوني كنيتك(

يف اخلطق فيســـتشـــهد ب ية قد نســـخ حكمها وجب عليه حف  اليات املنســـوخة  وكي ال يقع الداعية  

 حكمًا وعنب االستشهاد هبا.
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 طريق اخلالوخالو ال رابعًا:
ا يف عمله، ويســقل اهلل  النية الصــاحلة دائمً   ويســتحضــر ا بالخالو،  أن يتحلى دائمً   على الداعية   ينبغي 

جتماعية خاصـة،  اا لوجه اهلل تعاىل، وال يهمه أن ينال بعمله أو دعوته منزلة  تعاىل أن ذعل عمله خالصًـ 

أو مرموقة، وال يســعى لكســب رضــا النا  أو إعجاهبم، وال يبايل بذمهم أو مدحهم،    عالية  مكانة أو  

 .ويتجلى الخالو بقن يفرح الداعية ويسر بقن يتحقق اخلري على يديه أو على يدي دري 

 .تعاىلاألول لقبول العمل، فال بد أن يتوجه العبد بعمله لرضا  اهلل  فالخالو هو الشرط

أدنى الشــركا  عن الشــرك، من عمل عمالً أشــرك فيه معي دريي    ))أنا :  القدســي اجلليل   احلديع   ويف

 .(1) ووشركهوتركته 

وقد  ،  وجلَّ وبني العبد والخالو عمل قليب ال يطلع عليه أحد سوى اهلل عزَّ وجلَّ، فهو سر بني اهلل عزَّ  

يتســـرب الريا  أو دري  من الفات اليت تتنافى مع حقيقة الخالو إىل قلب املؤمن دون أن يشـــعر هبا،  

لذا كان من الضـروري على املسـلم املسـتقيم أن يبحع يف زوايا قلبه عن حقيقة نوايا  وبواعثه، فإن كان  

تعاىل،  تنقية قلبه، وحاول أن ذرد نيته هلل  للشـــــيطان، جاهد نفســـــه، واجتهد يف    فيها ح  للدنيا أو

ويقلل أو يزيد من فاعليته وحركته حتى فقق   والخالو: من أخطر ما يؤثر يف بنا  شــ صــية الداعية 

 .بد أن يتبعه العمل الصا   أهدافه، والخالو ال يكفي وحد ، بل ال

 الكهف.  {ا صَالِحًا وَال يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًاعَمَل فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَا َ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ }قال تعاىل:

 
قَائِقِ ِكتَاُب  -من كتاب صحيح مسلم   - 5434حديث رقم  - 1 ْهِد َوالرَّ  . الزُّ
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هو لب العبادات وروحها، فبدونه يصـــــبح العمل كشـــــجرة خبيثة اجتثت من فوي    الخالو  ألنذلك  

   األرٌ ما هلا من قرار.

بل تكون    ، إن الخالو إذا شــابته شــائبة ال تتحقق به الدعوة وال يتحقق به نصــر، وال يتوحد به صــف

 . ألوامر اهلل تعاىلاهلز،ة، وأمة السالم لن متوت بفضل اهلل، ثم بفضل رجاهلا امل لصني هلل املتبعني

 . 5 البينة {وَمَا أُمِرُوا إِالَّ لِيَعبُدُوا اهللَ مُ لِصِنيَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا َ}قال تَعَاىل: 

 .2 الدِّينَ{ الزمرإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُ ْلِصًا لَّهُ }وقال تعاىل: 
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 الصرب على مشاي الدعوةا: خامسً
فلو سـلم أحد من األذى لسـلم رسـل   فال بد من تعرضـه لذذى   ، الصـرب صـفة ذب أن تتوفر يف الداعية 

ــالة   ــل الصـ ــيدنا حممد بن عبد اهلل، عليه وعليهم أفضـ ــهم سـ ــالم، وعلى رأسـ ــالة والسـ اهلل عليهم الصـ

الدعوة إىل اهلل تعاىل، وال شـك  والسـالم، فقد أُوذوا فصـربوا، وجاهدوا حتى نصـرهم اهلل على أعدا   

ــلم أحد فذلك من أندر النوادر. وما قصــة أهل الطائف مع    أن كل داعية ول  يصــيبه األذى، وإن س

وكذلك حصار املشركني  ،  الصرب يف الدعوة اىل اهللمنها  ة للدعاة ليتعلموا  ا إال مواس  ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا رسول اهلل  

  .وأصحابه يف شعب أبي طالب ثالث سنوات ملسو هيلع هللا ىلصلسيدنا رسول اهلل 

 والصرب فتاجه الداعية يف ثالثة أحوال:

ــمـعة، وعـقد العزم على الوـفا    ــحيح النـية والخالو، وعـنب دواعي الرـيا  والســــ قـبل اـلدعوةل بتصــــ

 بالواجب.

فري ، ويالزم الصــرب على اســتصــحاب ذكر النية،  أثنا  الدعوة، فيالزم الصــرب عن دواعي التقصــري والت 

 وعلى حضور القلب بني يدي اهلل تعاىل، وال ينسا  يف أمر .

 بعد الدعوة، وذلك من وجو :

الوجه األول: أن يُصـبِّر نفسـه عن التيان  ا يُبطل عمله، فليس الشـقن التيان بالطاعة، وإمنا الشـقن يف    

 .33 { حممدوال تبطلوا أعمالكم}قال تعاىل:  حف ها مما يبطلها.

 ظم هبا.االوجه الثاني: أن يصرب عن رةيتها والعجب هبا، والتكرب، والتع
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ــرب عن   ــر ا، بينه  الوجه الثالع: أن يصـ ــر إىل ديوان العالنية، فإن العبد يعمل العمل سـ نقلها من ديوان السـ

وبني اهلل ســبحانه، فيكتب يف ديوان الســر، فإن ةدث به نُقل إىل ديوان العالنية. فال دعوة ملن ال صــرب  

 نزلة الرأ     له كما أنه ال جسد ملن ال رأ  له، وهلذا قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: »الصرب من ال،ان 

من اجلسـد، وال إ،ان ملن ال صـرب له، كما أنه ال جسـد ملن ال رأ  له« فإذا كان ذلك يف ال،ان فالصـرب  

 يف الدعوة إىل اهلل تعاىل من باب أوىل.

بِرْ   .وال شـك أن الداعية إذا فقد الصـرب كان كمن يريد السـفر يف  ر لُجِّي بغري مركب  إِنَّ وَعْدَ    }فَاصـْ

وهلذا أوصى به احلكما  من أتباع األنبيا ، فهذا  .    60  الروم   يُوقِنُونَ{  وَال يَسْتَ ِفَّنَّكَ الَّذِينَ ال  اهلل حَقٌّ

ــرب } ــى ابنه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر قرن ذلك بالصــ يَا بُنَيَّ أَقِمِ    لقمان احلكيم عندما أوصــ

الةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُ بِرْ الصَـّ ابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ األُمُورِ{   نكَرِ وَاصـْ   .17  لقمان عَلَى مَا أَصـَ

فهو عندما أمر  بتكميل نفســه بطاعة اهلل أمر  أن يكمقل دري ، وأن يصــرب على ما ينزل به من الشــدائد  

 واالبتال .
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 الثبات على احلق   سادسًا:
ما بالنســـبة للثبات فيجب على الداعية أن يثبت على احلق ال جشـــى يف اهلل لومة الئم وأن يبلغ دعوة  أ

وْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ    }الَّذِينَ اهلل عز وجل بشــجاعة دون خوف   وْنَهُ وَلَا يَ ْشــَ الَاتِ اللَّهِ وَيَ ْشــَ يُبَل غُونَ رِســَ

يبًا{   بِاللَّهِ   وَكَفَىُ ا  ن مثل  آ بن حنبل مع املقمون يف فتنة خلق القر   مام أمحدفقصــة ال.  39  األحزاب   حَســِ

ا يف الثبات على  ا رائعً قصــة أمحد بن طولون مع ابن بنان مثل    ضــا  أيليكم  إعلى ثبات الداعية على احلق و

  .احلق

يف فألة إمارته كرجلني يف رجل    املقمون، وكانلل ليفة العباسي    ومصر أمحد بن طولون أمري على الشام 

على    وينفقكان فب اخلري    األشرار، فقد كالشياطني   األطهار، وتارة تارة كاملالئكة   واحد، فكان 

من الصدقات    ويكثرالعلم    وطالب العلما    ويعطي   واملستشفيات املساجد    ويبين  واملساكنيالفقرا   

دضب طاش سهمه يف كل    ظاملا ، إذا   زاجوامل ذلك فقد كان حاد الطبع   النا ، ومع يف م ام    وين ر 

كان ال جشى يف اهلل    بنان، الذي شكا  النا  إىل أبي احلسن أمحد بن    وبطشهاشتد ظلمه    وملا ،   اعا  

اهلل    )اتق وجهه:  يف    وصرخ  ، من حوله   وجلساة    ، بني يديه   قصر ، ووقف   ودخل إليه    الئم، فسارع لومة  

ۖ   بنون   وال ال ينفع مال    }يوم ،  مسؤول عنهم أمام رب العزة   طولون، فإنك يف الرعية يا بن    

  أن من دش رعيته فإنه م يرح رائحة اجلنة.   واعلم .    89-88   ـسليم{ الـشعرا  إال من أتى اهلل بقلب    

ذرة مثل    ف ورأو ، فكيما مسعو     واحلاضـرون يصـدي ابن طولون    رهيب، ومسـاد جو القصـر صـمت  

  القول(هذا الرجل أن يتحدث  ثل هذا 
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ــنع( وـماذا أنـ ارهم او األمري لتن ر ـماذا    واعـهت  ــدر عـنه من قول أو    يصــــ أذهلتهم    فـعل، وـقديصــــ

باحلر  من    وصــــــاح الشــــــرر من عينيه    أوداجه، وتطاير  وانتف ت ارعف ابن طولون  ،  مجيعا  املفاجقة  

احلسـن،  أبا    وأخذوا الربي اجتمع احلرا     وبسـرعة،  السـجن   اجملنون، وأودعو  على هذا    حوله: اقبضـوا

ــه،  األمري إىل    وذهب ،  حوله من    األمري، فانفضـــوا اجمللس لغضـــب    وتعكر ،  به إىل الســـجن  وذهبوا  فراشـ

عرة على أن تتكلم  ا تكلمت    احلسن: كيفأبا    له: يا  أخرى، فقال ابن طولون مرة    ينم، فطلبهم    ولكنه 

اعتذرت أمام النا  عما بدر  عنك إن  بق ، ســــقعفو  ال    ولكنتفعل ما فعلت أمام النا (    وكيف  ،به

صـاح  نصـيحة، قدمت إليك    وإمنا   األمري! م أقألف ذنبا  أيها    أنا  : منك ددا  فقال أبو احلسـن برباطة جقش 

ــجن، وجوعواإىل    ـباحلر : ـخذو  األمري   ــدا  ثالـثة    الســــ ـقال أبو  ،  ال ترا  عيين مرة أخرى  أـيام، كيأســــ

واحدة  ال تســـتطيع أن تقدم عمري أو تقخر  حل ة    عبد من عباد اهلل  اهلل، وأنتبيد    األعماراحلســـن:  

ــجن مرة  ، ــود، فجا  ابن طولون مغرما  بألبية    وكان ،  أخرى فحمل احلرا  ابن بنان إىل السـ احلرا     األسـ

ابن بنان يف سـاحة    ووضـع ،  أيام باألسـد بعد أن جوعو  ثالثة    له، وجي يف اليوم الذي حدد  ابن طولون  

  القف ، لي رج ففتحوا باب    لذـسد، ينتبه    ومالـشيخ يصـلي    وكان  ه، قفـصيف    وهوعامة ثم جي  باألـسد  

ــد، فال ــد    فيلتهمه، يرى أمامه إال ابن بنان    األسـ مزجمرا     وانطلق ع امه تتقعقع    وبدأت فتمطى ذلك األسـ

به دون أن    واحتك   ومشهاو الشــيخ    ومشــى قام    هنيهة، ثمابن بنان أقعى    القاصـف، فلما رأىكالرعد  

عدم    األسد، ومنذهل احلاضرون من صنيع هذا    شي ، لقدان من بيد  مقادير كل  فسبح ،  بقذى ،سه  

ــد ذهوال     بنان.، وكان خوف ابن   ــاح ابن طولون باحلرا  أرجعوا    منهم، عند ابن طولون أشــــ ذلك صــــ
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بربك ما الذي كان  يل  يا أبا احلســــن قل    : فقال األمري ،  هنابا احلســــن إىل  أ  قفصــــه، وهاتوا األســــد إىل  

ــن: مبو  أقال    (  ذا كنت تفكر بقلبك( و ا  ــرب } تعاىل:  يكن علي بق  فقد كنت أقرأ قوله    احلسـ   واصـ

ــد: ـهلأفكر بلـعاب    ، وكـنت .48  { الطور حلكم رـبك ـفإـنك ـبقعينـنا  عـند    هو ـطاهر أم  س(   األســــ

 .سراحه وأطلقمنه العفو  وطلبرأسه  وقبلذلك قام األمري إىل أبي احلسن 
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 الداعية الناجحفملها التواضع صفة  سابعًا:
والتواضــع من أحب اخلصــال إىل    اهلل  التواضـع صــفة من الصــفات احلميدة للداعية فمن تواضــع هلل رفعه 

اهلل وإىل الـنا  وهو موـجب للرفـعة، وـباـعع على الـت لف وحمقق للـحب والود، وـقد أمر اهلل تـعاىل نبـيه  

 .88 لِلْمُؤْمِنِنيَ{ احلجرجَنَاحَكَ  }وَاخْفِضْبقن يتواضع للمؤمنني، فقال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلص

مَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَ ًّا  فَبِ}فقال تعاىل:    ، أن ذلك من أســــــباب مجع القلب عليه   وبني

والتواضع يف احلقيقة هو إالنة )لنيو اجلانب مع عزة    . 159  { آل عمران دَلِي َ الْقَلْبِ الَنفَضمواْ مِنْ حَوْلِكَ 

ــع عدم االفت ار بالبا  واألجداد  ،  يف النفس وإبا  للضـــــيم  ــع عدم البغي   ، ومن التواضـــ   ومن التواضـــ

والتواضــع ،كن الدعاة من مجع األنصــار وفببهم إىل النا ، فيســتمعون إليهم ويتقثرون هبم،  ،  واالعتدا  

ــون بقفعاهلم  ــغري والرئيس واملرةو ،   ،  ويتقسـ ــع مع مجيع النا  مع الكبري والصـ وذب أن يكون التواضـ

ن التواضــع طيب احلديع  فم  ، والغين والفقري والضــعيف والقوي ومع العام واجلاهل وكل أصــناف اجملتمع 

والتبســـــم يف وجه النا ، والرفق هبم وعدم مؤاخذ م بزال م، و دئة روعهم إذا فزعوا ولقد كان نيب  

وحســبنا أن    ، ه ت وهو قدوة الدعاة قمة يف التواضــع مع مجيع النا  مع علو منصــبه ورفعة رتب ملسو هيلع هللا ىلصالرمحة  

دً ا ا أو نبيً ا ملك اهلل تعـاىل خيقر  بني أن يكون نبيً ار أن يكون نبيًعـب اخـت دًا ـف ا  كثريً   ملسو هيلع هللا ىلصا. وكـان  ا عـب ا ـم

 .(1)" لن يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب يع  قومه ويقول: "

 
يَمانَ  -كتاب صحيح مسلم  نمن  - 160حديث رقم  - 1  ِكتَاُب اإْلِ
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يصــنع يف أهله(    ملسو هيلع هللا ىلصوعن األســود رمحه اهلل قال: ســقلت عائشــة رضــي اهلل عنها ما كان رســول اهلل   

 .(1)" وإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة،  أهلهفقالت: كان يقوم يف أهله قال: يعين يف خدمة 

يعمل يف بيته(   ملسو هيلع هللا ىلصوعن هشــام عن أبيه قال: ســقل رجل عائشـة رضــي اهلل عنها هل كان رســول اهلل   

  (2) جصــف نعله وجي  ثوبه ويعمل يف بيته كما يعمل أحدكم يف بيته"   ملسو هيلع هللا ىلصكان رســول اهلل    فقالت: نعم "

 .(3)على صبيان فسلم عليهم" ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وعن أنس رضي اهلل عنه قال: "مر رسول

يا رســــول اهلل إن يل إليك    فقالت: وعن أنس بن مالك رضــــي اهلل عنه أن امرأة كان يف عقلها شــــي   

يا أم فالن ان ري أي الســـكك شـــئت حتى اقضـــي حاجتك ف ال معها يف بعض الطري    فقال: حاجة  

 .(4)" حتى فردت من حاجتها

ــول اهلل      وجا    ــت  لك إمنا  إ"هون عليك ف  :ملسو هيلع هللا ىلصرجل يرتعد يوم فتح مكة فقال له رســـ نا ابن  أني لســـ

 ابن ماجه.  يعين اللحم اجملفف. روا (5)القديد"امرأة من قريش كانت تقكل 

  إيلهدي  أقال: "لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت ولو   ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضــــي اهلل عنه عن النيب  

بضــــــرورة تواضــــــع النا  فيما بينهم وأن    ملسو هيلع هللا ىلصولقد أوحى اهلل تعاىل إىل نبيه  ،  (6)ذراع أو كراع لقبلت" 

 .يبتعدوا عن الف ر والبغي

 

 كتاب األذان -من كتاب صحيح البخاري  - 655حديث رقم  - 1
 رواه البخاري في األدب المفرد  - 2
 رواه البخاري في باب التسليم على الصبيان. - 3
 كتاب اْلفََضائِلِ  -مسلم  من كتاب صحيح  - 4418حديث رقم  - 4
 ابن ماج    هيعني اللحم المجفف. روا )القديد(   - 5
 أخرج  الترمذي وقال: حسن صحيح  - 6
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أن تواضـعوا حتى ال    إيل: "إن اهلل أوحى  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـول اهلل    قال: فعن عياٌ بن محاد رضـي اهلل عنه  

 . (1)يف ر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد"

:  قال   ملسو هيلع هللا ىلصحديع أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل    يف  وتواضع األفراد رفعة هلم فقد أخرب بذلك  

  (2)ا، وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل"ا بعفو إال عزً"ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبدً

ا، وأن جفض جناحه ملن يلقا ، وأن يرضـى أن يقكل  املقصـود بالتواضـع: أن ،شـي املؤمن بني النا  هون   

ن يلتقي من البشــر دون كرب، أو أن يدخله   ما حضــر من طعام، ويلبس ما تيســر له من اللبا ، و،تزج  

بقية من عجب آو تسـاور  ن رة من اسـتعال ، ولقد جعل اهلل سـبحانه وتعاىل من أخ  أوصـاف تلك  

قال اهلل تعاىل:  فإهنا متواضــعة فيما بينها شــديدة على أعدائها  األمة اليت ســيبعثها إذا شــا  ســبحانه،  

وْفَ يَـقْتِي اللّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَـهُ } ــَ أَذِلَـّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ    يَـا أَيُّهَـا الَـّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِـهِ فَســــ

بِيلِ اللّهِ وَالَ يَ َافُونَ لَوْمَةَ  أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُ  ــَ ا  وَاللّهُ    الئمونَ فِي س ــَ لُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَش ذَلِكَ فَضــْ

  .54 { املائدة وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ا يف قومه وبيئته ذا أثر فعال بينهم، وقوامه عليهم صــفة التواضــع وخفض  فالتواضــع ذعل الداعية حمبوبً 

ا عن جمتمعه دري  ا بني الداعية والنا ، بل وذعل الداعية معزول  وحاجزً   ا اجلناح، فالكرب يشــــكل جدارً 

 مقلوف ممن حوله.
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 ىل اهللإا: علو اهلمة يف الدعوة ثامنً
الشريفة ال ترضى من األشيا  إال بقعالها، وأفضلها، وأمحدها      اهلل: "النفو يقول المام ابن القيم رمحه  

 .عاقبة، والنفو  الدنيئة ةوم حول الدنا ات وتقع عليها كما يقع الذباب على األقذار"

  يف  فصـاحب اهلمة العالية: هو من محله مهه الصـا  للقيام بقعمال ينتفع هبا هو ودري  سـوا ً يف الدنيا أو

  بصفات متيز  عن دري .الخرة، ويكون متصفا 

ــوو اليت ـةع على   النصــــ اهلـمة، ومـعايل األمور، وتنهى عن رديئـها،  علو  وكـتاب اهلل ـجل وعال ملي  ـب

ــرة والتمكني، وباملغفرة،   وســـــفســـــافها، وذلك من خالل احلض على العمل هلذا الدين والوعود بالنصـــ

هلذا الدين، ثم العمل له وعلى رأـسهم  وبالنجاة من النار، ومن خالل األـش او الذين فملون مبدأ اهلم  

واملصلحني من بعدهمل بل تعدى هذا األمر إىل بعض امل لوقات دري بين البشر    السالم،   اهلل عليهمأنبيا   

 دينه كاهلدهد مثالً. تعاىل وتبليغممن فمل هم الدعوة إىل اهلل 

صــابرة رضــية، وكان هو أول  مهة عالية ، ونفس    اوســوف نتحدث عن نيب من أنبيا  اهلل  تعاىل كان ذ

نيب ورســــول يف بين البشــــر حيع أن النا  كانوا على التوحيد ملدة عشــــرة قرون فدخلت إليهم فتنة  

ــحيح التوحيد ، ودعوة النا  إليه، فكان   ــرفة إىل تصـ ــالم منصـ دريت التوحيد، فكانت مهته عليه السـ

ت ليصــــهم من هذا ال لم الع يم  فدث نفســــه بدعوة قومه بكل طريقة فمله هذا اهلم عليها، وذلك ل

مجيع الوســائل اليت ،كن له فعلها، من  معهم  ف ل تســعمئة ونيســني ســنة يدعوهم للتوحيد، واســت دم  
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الدعوة الفردية، واجلماعية، واجلهر والســرار، ويكون بالليل والنهار، وذلك مع صــرب وجلد واحتســاب  

 على لسان نبيه نوح عليه السالم: :ويف ذلك قال اهلل تعاىل  فدو  يف ذلك اهلم واهلمة العالية

ا فِرَارا     ۖ  }قَـالَ رَبِّ إِن ي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْالً وَنَهَـارا    وَإِن ي كُلَّمَـا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ    ۖ  فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَـائِي إِلَـّ

تَغْشَــ  ابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاســْ تِكْبَارا   جَعَلُوا أَصــَ تَكْبَرُوا اســْ رُّوا وَاســْ ثُمَّ إِن ي دَعَوْتُهُمْ جِهَارا     ۖ  وْا ثِيَابَهُمْ وَأَصــَ

 .9 - 4 نوح ثُمَّ إِن ي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارا {ۖ  

ى الْمَدِي  ــَ ــورة يس قال تعاىل:}وَجَا  مِنْ أَقْصـ ــاهد الثاني حبيب النجار الذي ذكر يف سـ نَةِ رَجُلٌ  والشـ

لِنيَ   عَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْســَ قَلُكُمْ أَجْرا  وَهُم مُّهْتَدُونَ    ۖ  يَســْ وَمَا لِي الَ أَعْبُدُ الَّذِي   ۖ  اتَّبِعُوا مَن الَّ يَســْ

رٍّ ۖ  فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ   يْئا  وَالَ    أَأَتَّ ِذُ مِن دُونِهِ آلِهَة  إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضــــُ فَاعَتُهُمْ شــــَ الَّ تُغْنِ عَنِّي شــــَ

الَلٍ مُّبِنيٍ    ۖ  يُنقِذُونِ   مَعُونِ    ۖ  إِن ي إِذا  لَّفِي ضـَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي    ۖ  إِن ي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسـْ

  .27 - 20 يس نيَ{بِمَا دَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِ ۖ  يَعْلَمُونَ 

ه، جـا  إىل قوـمه   ه، ع يمٍ يف مهـه، عـايل يف مهـت ات عبَّر اهلل عن رجـل صــــــاديٍ يف قوـل ففي هـذ  الـي

 .متحفزا  يسعى، فمله هم النصح، وبذل اخلري وهو يف ذلك على مهة عالية، ونفس مؤمنة مطمئنة

يَا    }قَالَ   ملا عاين ما عاين من كرامة اهلل تعاىل: ،  ال تلقا  داـشا    ، تلقى املؤمن إال ناصـحا  ال  : )قال قتادة  

متنى على اهلل أن يعلم    .27  -  26  يس  الْمُكْرَمِنيَ{ بِمَا دَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ   ۖ  لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  

 .لهوقومه  ا عاين من كرامة اهلل 
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رضـــي اهلل    -على نصـــح قومه حتى بعد موته، قال ابن عبا   ن هذا اهلم واهلمة العالية محلته  إحتى  

لنِيَ{ ، وبعد مماته يف قوله:} يَا لَيْتَ    -عنهما   ــَ ــح قومه يف حياته بقوله: } يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسـ :) نصـ

ــا  ۖ  قَوْمِي يَعْلَمُونَ   ــدة حبه اخلري  بِمَا دَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِنيَ{ وهذا الرجل الصـــ  مع شـــ

ــح هلم آذو  أذ مَعُونِ{ وثبوا عليه وثبة    ىًوالنصــ ــْ ــديدا ، وعندما قال هلم:}إِن ي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاســ شــ

)وطئو  بقرجلهم حتى    رجل واحد فقتلو ، وأما طريقة قتلهم إيا  فقد قال ابن مســـعود رضـــي اهلل عنه: 

ــبه من دبر و  دي: يعين أمعاة    خرج قصــ ــُّ كانوا يرمونه باحلجارة وهو يقول:)اللهم اهد قومي    )  ، وقال الســ

)خرقوا خرقا  يف حلقه فعلقو  بســور من ســور املدينة، فقدخله اهلل    حتى قطعو  وقتلو و، وقال احلســن: 

ولِ  عنه قالوعن ربيعة بن كعب األسـلمي رضـي اهلل    .اجلنة وهو حي فيها يرزيو  : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسـُ

وئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي:  فَقَتَيْتُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   قَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ:   بِوَضـُ لْ«. فَقُلْتُ: أَسـْ »أَوَ دَيْرَ    »سـَ

. فهذا احلديع قد مُلِئَ بالفوائد  (1)»فَقَعِنِّي عَلَى نَفْسـِكَ بِكَثْرَةِ السُـّجُودِ«   ذَلِكَ«. قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: 

ــقل النيب  والعرب  ــقله   ملسو هيلع هللا ىلص، ومنها ع يم مهة كعب وعلو قدرها، فقد ســ أع م ما يطلبه املتعبدون، ويســ

الرادبون، ويُرَدِـبُ فيهـا الواع ون، ويبكي على بلودهـا القـائمون، ويعمـل هلـا العـاملون، إهنـا اجلنـة دار  

الصـــالة    ه البشـــر علي املؤمنني الصـــادقنيل بل ليس اجلنة فحســـبل بل أع م من ذلك وهو مرافقة خري  

ــالم فيـها  ، فـهذ  مـهة ـعالـية، ونفس تواـقة، م يرٌ من اـلدنـيا  ـطامـها، وال آثر الـفاني على الـباقي،  والســــ

 وهذ  مهة وعزمة من عزمات أهل اهلمم العالية. 
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 أساليب ووسائل الدعوة الى هللا

 

 :اأساليب الدعوة ووسائلهالفري بني  

إن من أهم ما ينبغي على الدعاة إىل اهلل أن يفرقوا بني وســـــائل الدعوة إىل اهلل وأســـــاليب الدعوة، وأن  

ـتعــــاىل اهلل  دـعوة  ـتـبـلـيغ  ـل واـلـعـلم  اـلـكفــــا ة  ـمن  قــــدر  ـعـلى  ـيـكوـنوا  ـحـتى  ـمـنـهمــــا،  كــــل  ـمـعنــــا   .ـيـفـهـموا 

 .املصطلح األول: وسائل الدعوة

يلة  إِذا   :تعريفها لغة ــِ لَ فالنٌ إىل ربقه وسـ ــَّ ــائِلُ، يقال: وَسـ ــيلٌ ووَسـ هي ما يتقرَّب به إىل الغري، واجلمع وَسـ

ــعــــاىل:   ت قــــال  ــمــــا  ك ــيــــه،  إِل بــــه  ــرَّب  ــق ت ــالً  عــم ــمِــــل  ــلَّــــهَ}َع ال ــوا  ــقُ اتَّ ــوا  ــنُ آمَ ــنَ  الَّــــِذي ــهَــــا  أَيُّ  يَــــا 

 35املائدة:  {وَابْتَُغوا إِلَيْهِ الَْوسِيلَةَ

"الوســيلة": هي"الفعيلة" من قول القائل:"توســلت إىل فالن بكذا"،  عنى:   :لطربيقال المام ابن جرير ا

 تقرَّبت إليه، ومنه قول عنألة:

وَسِيلَةٌ  إِلَيْكِ  لَهُمْ  الرِّجَالَ   إنَّ 

 

وتَ َضَّيب  تكَحَّلِي  يَقْخُذُوكِ،   إِنْ 

 

احلســية، أو املعنوية ينقل هبا دعوته  هي ما يســتعمله الداعية من الوســائل الشــرعية   :تعريفها اصــطالحًا

 .إىل املدعوين

وينبغي للداعية معرفة الضــواب  الشــرعية للوســائل، ومراعاة أحوال من تســت دم معهم، حتى ال يقع يف 

 :اخللل واالضطراب، فهاهنا ضابطان ال بد من مراعا ما ومها
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نصـوصـا عليها أو بدخوهلا ةت  الذن  عنى أن تكون مقذونا هبا سـوا  إذن تنصـي  أي جا ت م :أوال

 .قاعدة عامة كاملباح

ــدة :ثانيا ــلحة على املفســ ــيلة ورجحان املصــ ــبة املقام، واختيار الوســ ــمل ذلك مناســ ــلحة ويشــ  املصــ

 :أمثلة على وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل

 .إرسال الرسل والدعاة - 1

 .تسلية املدعوين وتنشيطهم - 2

 .وجلاجلهاد يف سبيل اهلل عز   - 3

 .اخلطابة على املنرب أو مكان مرتفع - 4

 .الزيارة والعيادة - 5

 .الكتب والرسائل - 6

وهذ  األمثلة على ســــــبل املثال ال احلصــــــر وإال وســــــائل الدعوة إىل اهلل كثرية جدا، فمتى كانت هذ  

اسـت دامها يف تبليغ دعوة اهلل الوسـيلة مباحة شـرًعا، ال حمذور فيها، وال والفة شـرعية، فعلى الداعية  

 .تعاىل

 .املصطلح الثاني: أساليب الدعوة

 .األســـــــلوب هو: الطريق والفن، يقـال أخـذ فالن يف أســــــــاليـب من القول أي أفـانني منـه  :تعريفهـا لغـة

ــا ــا اصـــــــطالحً ــه  هي   :تعريفه عن العوائق  ــة  التبليغ، وإزال ــاشـــــــرة  مب ــة  يتصـــــــــل بكيفي ــذي  ال  .العلم 
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واملصـادر األسـاسـية اليت يسـتمد الداعية أسـاليب دعوته احلكيمة منها: هي كتاب اللّه، وسـنة رسـوله 

 .صلى اهلل عليه وسلم، وسرية السلف الصا 

 :أمثلة على أساليب الدعوة إىل اهلل تعاىل

تقوم مجيع أسـاليب الدعوة إىل اهلل على أسـلوب احلكمة، واملوع ة احلسـنة، واجلدال باليت هي أحسـن، 

تعـــاىل:   ــال  قـ ــا  ــالَّتِي }كمـ بِـ ــادِلْهُمْ  وَجَـ ــةِ  نَـ ــَ الْحَســـــ ــةِ  وَالْمَْوعِ َـ ــةِ  ــالْحِكْمَـ بِـ رَبِّـــكَ  ــلِ  بِيـ ــَ ســـــ إِلَى   ادْعُ 

 .125:أَحْسَنُ{ النحلهِيَ  

 :ة يف الدعوة إىل اهلل عز وجل، ومنهاوأساليب الدعوة هلا مكانة بالغ 

 االستفهام االستنكاري  السؤال واجلواب التدرج يف الدعوة 

 الألهيب الألديب التشبيه وضرب األمثال

ولعل هذ  من أهم األســاليب اليت اســت دمها النيب صــلى اهلل عليه وســلم يف دعوته، وهي على ســبيل 

 :ومما سبق يتبني لنا أن الوسائل عتلف عن األساليب بقمور منها، املثال ال احلصر

 .دالبا الوسائل تكون حسية واألساليب معنوية  -1

 .الوسائل تنقل األساليب  -2

 الداعية ألساليب الدعوة وكيفية تطبيقه هلاأمهية معرفة  

ــول   ــيوجه هلم  معاذ رضــــي اهلل عنه ملسو هيلع هللا ىلصعندما بعع الرســ  إىل اليمن أخرب  عن حال املدعوين الذين ســ

وأهنم أهل كتاب فيقول احلاف  ابن حجر رمحه اهلل مبينا  حكمة ذلك )هي كالتوطئة للوصـــــــية الدعوة ،
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فال تكون العناية يف واطبتهم كم اطبة  ,لم يف اجلملة لتســـــــتجمع مهته عليها لكون أهل الكتاب أهل ع 

 .اجلهال من عبدة األوثانو

لو طـالبهم بـاجلميع يف أول مر  م يؤمن النفرة، وملـا هلم من   بـالتـدرج لألنـهوأمر  أن يعرٌ الـدعوة عليهم  

ن كما قال تعاىل : مكانة بني ســائر املدعوين فقد أمر اهلل بدعو م بالرفق واللني واجملادلة باليت هي أحســ 

 .125}وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{ النحل : 

ــقل عن حال املدعو هل هو من احليارى الذين فألمون الدين   فالداعي قبل أن يبدأ بدعوته عليه أن يســـ

أو هل هذا املدعو قســيس يتطلب له طالب   ,ولكن ال تزال لديهم شــبهات وشــهوات   ,ويقدســون الرب 

ية بالكتاب والســــنة وبدين النصــــارى وجوانب االاراف واالختالف واالتفاي وكيف يناقش  علم له درا

وإن معرفة الداعي ألحوال املدعوين يقتضـــي منه أن ينزهلم منازهلم فإن ،هذا املدعو ويقيم عليه احلجة 

تنفـيذها مع  ذلك من األمور اهلامة اليت ذب على الداعي أن يراعيـها ويتنـبه إليـها وفرو على تطبيقـها و

قليف قلوهبم وجـذب    ,املـدعوين   در عقوهلم وأفهـامهم لـت دارهم وجـاطبهم على ـق ا  على أـق املهم بـن ويـع

يراعي أحوال املدعوين وينزهلم منازهلم ويتمثل ذلك يف إرسـاله ملسو هيلع هللا ىلص  وقد كان النيب  ،   نفوسـهم إىل السـالم

كر الب اري يف صـحيحه عن  يدعوهم إىل السـالم كما ذ  والنجاشـي وقيصـر للرسـل والكتب إىل كسـرى

ابن عبا  رضـي اهلل عنه إىل قيصـر: )من حممد عبداهلل ورسـوله إىل هرقل ع يم الرومو ، كذلك جا   

 .إىل املقوقس : )من حممد بن عبد اهلل ورسوله إىل املقوقس ع يم القب و  ملسو هيلع هللا ىلصيف كتابه 
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ــدل على حرو النيب   ممــا ي ــدين على إنزال النــا  منــازهلم مراعــاة ألقــداره  ملسو هيلع هللا ىلصفهــذا  ــقليفهم إىل ال لت م 

 . فهذ  من أساليب احلكمة يف الدعوة اليت ينبغي للداعي أن يراعيها، السالمي

فقد أمر اهلل تعاىل هبا يف كتابه  ,للموع ة احلسـنة أمهية بالغة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل  : املوع ة احلسـنة

 .وحع عليها   ,الكريم  

 .125النحل:   }ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَْوعِ َةِ الْحَسَنَةِ{ قال تعاىل:

هلل باملوع ة احلســــنة تكون بقســــلوبي الألديب وذلك ملا للموع ة من تقثري بالغ يف النفو  والدعوة إىل ا

 . والألهيب

وهو احـلع على فـعل   ,والثـبات مع احلق   ,وقبول اـلدعوة    ,هو ـكل ـما يرـدب امـلدعو ل ذـعان  : الألدـيب

 .الطاعات وتقدية الواجبات

يكون يف طلــب مرضـــــــــاة اهلل ومغفرتــه أن  الــدارين  ,واألصـــــــــل يف الألديــب:  أجر  يف   . وجزيــل 

 . وـعدم اتـباع أوامر اهلل  ,هو ـكل ـما جيف امـلدعو من ـعدم الثـبات على احلق والذـعان ـله   : والألهـيب

 .واألصل يف الألهيب : يكون بالت ويف من عاقبة السيئات ألهنا جملبة لغضب اهلل

 : ويكون الألديب بعدة أساليب منها

}وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَْواْ   واملؤجل يف الخرة كـما قال تـعاىل : ,الوعد بالثواب الـعاجل يف الدنـيا 

 .65لَكَفَّرْنَا َعنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَألدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَِّعيمِ{ املائدة: 



 الشيخ سمير اإلبراهيم  كيف تكون داعية إلى هللا
 

 54الصفحة 
 

إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ ألكَلُ ــا أُنزِلَ  التَّْورَاةَ وَالِ ِيــلَ وَمَ ــامُواْ  أَقَ أَنَّهُمْ  تَحْــتِ  وقــال تعــاىل : }وَلَوْ  واْ مِن فَْوقِهِمْ وَمِن 

 .66أَرْجُلِهِم { املائدة: 

وذلك حينما كتب كتابا  للمقوقس ملك مـصر  ,للنـصارى ودريهم   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا األـسلوب متثل يف دعوة النيب  

 .قال فيه عليه الصالة والسالم : )أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتنيو

وقد خاطبهم اهلل  ,ومن األســــاليب أيضــــا  اليت تردب يف الدخول يف الســــالم تذكريهم بنعم اهلل عليهم  

رَائِيلَ اذْكُرُواْ نِْعمَتِيَ الَّتِي أَنَْعمْتُ َعلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بَِعهِْدي أُ ــْ وفِ تعاىل بذلك فقال جل وعال : }يَا بَنِي إِســ

لْتُكُمْ َعلَى { وقوله تعاىل : }يَ..    بَِعهْدِكُمْ رَائِيلَ اذْكُرُواْ نِْعمَتِيَ الَّتِي أَنَْعمْتُ َعلَيْكُمْ وَأَن ي فَضــَّ ا بَنِي إِســْ

 .47 ,40الَْعالَمِنيَ{ البقرة: 

وهكذا ينبغي للداعي أن يسـتفيد من منهج القرآن الكريم والسـنة املطهرة للألديب النصـارى يف السـالم  

فيكون ذلك حافزا  ودافعا  لدخوهلم الســـالم وإن م يثمر معهم   ,ويســـتبشـــرون هبذا األجرلعلهم يفرحون 

هذا األسـلوب فعلى الداعي أن ينتقل  كمته إىل أسـلوب الألهيب والت ويف وهذا منهج القرآن الكريم  

ابِ لِمَ تَكْفُرُونَ  فقد أنّبهم على عدم إسالمهم ووخبهم فقال تعاىل : }يَا أَهْلَ الْكِتَ،  مع النصارى ودريهم

هَدُونَ{ آل عمران:   ــْ ثم هددهم وحذرهم من شــــدة عذابه فقال ســــبحانه :  ,70بِ يَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشــ

دِّق ا ل مَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُ هَا َعلَى وهًا فَنَرُدَّ}يَا أَيُّهَا الَِّذينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصــــــَ

 .47أَدْبَارِهَا أَوْ نَلَْعنَهُمْ كَمَا لََعنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفُْعوال {النسا : 
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فقال :}لَقَدْ كَفَرَ الَِّذينَ   عليه السـالم  وقد خاطب اهلل سـبحانه النصـارى مهددا  هلم على لسـان عيسـى

يُح رِكْ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَســِ رَائِيلَ اْعبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشــْ يحُ يَا بَنِي إِســْ  ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَســِ

 .72بِاللّهِ فَقَْد حَرَّمَ اللّهُ َعلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَقْوَا ُ النَّارُ وَمَا لِل َّالِمِنيَ مِنْ أَنصَارٍ{املائدة: 

ى ابْنُ وقال تعاىل: }يَا أَهْ يحُ ِعيســَ لَ الْكِتَابِ الَ تَْغلُواْ فِي دِينِكُمْ وَالَ تَقُولُواْ َعلَى اللّهِ إِالَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَســِ

لِهِ وَالَ تَقُولُواْ ولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَ مِنُواْ بِاللّهِ وَرُســـــُ ةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ   ثَالَثَمَرْيَمَ رَســـــُ

مَاوَات وَمَا فِي األَرٌِْ وَكَفَى بِال ــَّ بْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي الســ ــُ لّهِ وَكِيالً{ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ســ

 .171النسا : 

: )والذي نفس حممد بيد  ال يسـمع بي أحد من ملسو هيلع هللا ىلصأسـلوب الألهيب معهم فقال    ملسو هيلع هللا ىلصوقد اسـتعمل النيب  

  .(1) ثم ،وت وم يؤمن بالذي أرســــلت به إال كان من أصــــحاب النارو ,هذ  األمة يهودي وال نصــــراني 

فالبد للداعي أن  ,إذا  فاملوع ة احلســنة من األســاليب اجليدة يف التقثري على النصــارى العرب ودريهم  

ما يعرٌ هلم من األمثلة    -أيضـــــــا -من وســـــــائل الألديب والألهيب  و،  يســـــــتفيد منها يف تبليغ دعوته

وما  ,ويذكر هلم قـص  األمم الـسابقة  ,والـشواهد التارجية اليت جرت فيها ـسنة اهلل يف الثواب والعقاب 

وما جرى للذين آمنوا هبم من نصـرة اهلل هلم وما  ,كقصـ  بين إسـرائيل مع رسـلهم  ,جرى هلم أو عليهم 

ومن    ,وأفســـــدوا يف األرٌ من عذاب مهلك هلم   ,وأجرموا   ,ين كفروا وكذبوا رســـــلهم  جرى على الذ 

ويردبهم  ا يعرٌ عليهم من مشاهد يوم القيامة  ا فيها من جنات  ، تدمري ملساكنهم وبلداهنم وممتلكا م
 

 .(، وانفرد ب  عن البخاري153حديث )أخرج  مسلم   - 1
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سـالة ويرهبهم بذكر ما فيها من عذاب شـديد للذين أنكروا وكفروا بر ,ونعيم ملن أسـلم وحسـن إسـالمه 

فعلى الداعي أن يســــتفيد من هذا األســــلوب الســــيما وأن القرآن الكريم ملي  باليات اليت    ملسو هيلع هللا ىلصحممد  

 . عاطب النصارى يف هذا الشقن

بقن تكون هذ  املوع ة موافقة لكتاب   ,وعلى الداعي أن يراعي احلكمة يف اســت دام أســلوب املوع ة  

وتكون موع ة   ,فتكون موع ة حســنة يف موضــوعها وأســلوهبا وطريقة عرضــها   , ملسو هيلع هللا ىلصاهلل وســنة نبيه  

موع ة بليغة   ملسو هيلع هللا ىلصقال : )وع نا رسـول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبليغة مؤثرة كما روى العرباٌ بن سـارية عن رسـول اهلل  

  .فاملوع ة البليغة هي اليت تؤثر يف القلوب (1) و..  ..   وذرفت منها الدموع   ,وجلت منها القلوب  ,

ــب   ــد يف املوع ة وذتنب الطالة كي ال ينفروا  ,و على الداعي أن يتحني الوقت املناســ وقد   ,ويقتصــ

 .فكثرة املواع  مملة تضعف تقثريها يف القلوب  ,يت ول أصحابه باملوع ة  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب  

 :اجملادلة باليت هي أحسن

قد يكون لديه شـــبهة وشـــك فتاج إىل  ,وم تؤثر يف املدعو وترد  إىل احلق  ,إن م تنفع املوع ة احلســـنة  

 .علية وإيضاح وتفنيد باجلدال والنقاش واحلوار

 125النحل: {قال تعاىل } وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
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وإقامة احلجج  ,وإزالة الشـــــبهة    ,اع املدعو واجلدال هو أحد الطري املســـــت دمة يف الدعوة إىل اهلل لقن

كوجود املعارٌ  ,ســـــــواها وهو ال يكون إال عند احلاجة  وبطالن ما ,والرباهني على صـــــــحة الدعوة  

ــبيل اهلل  ــاد بالباطل عن ســ ــبهة والصــ ــنة فمشــــروعيتها قائمة دائمة ,بالشــ   أما احلكمة واملوع ة احلســ

اللغــــة يف  بــــاحلجــــة   : واجلــــدل  احلجــــة  مقــــابلــــة  واملنــــاظرة  ,هي  امل ــــاصـــــــمــــة   :  .واجملــــادلــــة 

الوصـــــــول إىل احلق بطريق صـــــــحيح  ــا  يبتغى فيه ــاظرة اليت  املن ــاليت هي أحســـــــن هي  ب ــة   .واجملــادل

كنوح  ,ففي القرآن الكريم ذكر لبعض مناظرات األنبيا  مع أقوامهم   ,واملناظرة مشــروعة بالكتاب والســنة

 .وإبراهيم وموسى وحممد عليهم الصالة والسالم

  ك الثـنا  من اهلل على من أوتي احلجـة واســـــــتـطاع افحـام قوـمه كـما ـقال اهلل عز وـجل عن إبراهيم وـكذلـ 

 .83}وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ{ األنعام:  عليه السالم

فقفحمهم ثم عرٌ  ,أنه ناظر وفد من نصـارى  ران بالقرآن الكريم   ملسو هيلع هللا ىلصويف الـسنة النبوية ثبت عن النيب  

ــىعليهم   ــاةالت حول عيســ ــمن ردود مقنعة عن هذ  التســ ــالم    من اليات اليت تتضــ وتفنيد   عليه الســ

ر  ,ودفع حلججهم الباطلة  ,لشــبههم عن الســالم   مما جعل أبا حارثة وهو أدزر نصــارى  ران علما  يســق

وفد  ران: قال ابن القيم رمحه اهلل يف فقه قصة .   ملسو هيلع هللا ىلص  إىل أحد رفاقه بقناعته بالذي دعاهم إليه حممد 

)وفيها جواز جمادلة أهل الكتاب ومناظر م بل اســــتحباب ذلك بل وجوبه إذا اضــــطرت مصــــلحة من 

 .إسالم من يرجى إسالمه منهم وإقامة احلجج عليهم
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 : وللمناظرة واجملادلة ضواب  وآداب البد أن يراعيها الداعي منها

 ,فال عوز اجملادلة يف ذات اهلل تعاىل   ,وعقالً أن يكون املوضوع مما ذوز أن عري املناظرة فيه شرعا  -1

ــها ببعض  ــرب بعضـ ــفاته وال ذوز اجلدال يف آيات اهلل وضـ وال فيما ديقبت عنا وليس لنا  ,وأمسائه وصـ

 . سبيل إىل معرفته والعلم به

 . تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه   -2

لدى املتجادلني فال ينبغي اجلدال فيما يُجهل أو ما أن يكون املوضــــوع املتجادل فيه معلوما  وحمددا      -3

 . كان متشعبا  دري حمددا 

 . أن يكون اهلدف من املناظرة إظهار احلق ودفع الباطل   -4

ــارى ومعرفة أفكارهم ومعتقدا م   ليقف على ما  ,والبد أن يكون لدى الداعي إطالع على كتب النصــ

فيفندها ويبطلها  ا لديه من حجج وبراهني ثابتة بقسلوب اجملادلة   ,عندهم من شبه وأفكار ومعتقدات 

 . باحلسنى

وـعدم    ,وعلـيه أن يتحلى ـباألخالي الســـــــالمـية الـعالـية أثـنا  اجـلدال من القول املـهذب واحألام الخرين  

ــتهزا  هبم   يبادر إىل مهامجة أتباع الديانات والعقائد يف بداية   وال ,الطعن يف األشــــ او أو ملزهم واالســ

ة    ,األمر   ه ألول وهـل ه آراـئ اقش وتســـــــفـي ة املـن ا  رقيقـا  يف اخلطـاب    ,ويتجـنب عطـئ  ,وليكن متلطفـا  ليـن

 .فاجلدال مشروط بقن يكون باليت هي أحسن
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لوجه احلسن برفق ولني  قال احلاف  ابن كثري رمحه اهلل: )أي من احتاج منهم إىل مناظرة وجدال فليكن با

 . وحسن خطابو

وعلى الداعي أن يركز على القضــــايا اليت اهتم هبا القرآن الكريم يف دعوة النصــــارى فمنها على ســــبيل 

 : املثال

 : وتشتمل على مايلي  ملسو هيلع هللا ىلصإقامة األدلة ألهل الكتاب على صدي النيب  

وأن علـمائهم يعرفون أمر  معرـفة ـتاـمة . كـما   ملسو هيلع هللا ىلصإىل ـما ـذدوـنه يف كتبهم من صــــــــفة النيب    تنبيههم   -1

 .يعرف أحدهم ولد 

التَّْورَاةِ فِي  ِعنـــدَهُمْ  مَكْتُوبًـــا  يَجِـــُدونَـــهُ  الَّـــِذي  األُمِّيَّ  النَّبِيَّ  ولَ  ــُ الرَّســـــ يَتَّبُِعونَ  تعـــاىل : }الَّـــِذينَ   قـــال 

  157وَالِنْجِيلِ{األعراف: 

 146ه تعاىل: }الَِّذينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَْعرِفُونَهُ كَمَا يَْعرِفُونَ أَبْنَا هُمْ{البقرة: وقول

ـــعرا :   ــْـرَائِـيــــلَ{الشـــــ إِســـــ بَـنِـي  عُـلَـمَــــا   يَـعْـلَـمَــــهُ  أَن  آيَــــة   هُـمْ  لَـّ يَـكُـن  عــــاىل:}أَوَلَـمْ  ـت  . 197وقــــال 

الذي بشــــر به عيســــى ابن مريم عليه   الذي يدعوهم إىل الســــالم إمنا هو  ملسو هيلع هللا ىلصتنبيههم إىل أن حممد   -2

ولُ اللَّهِ  رَائِيلَ إِن ي رَســُ ى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِســْ الســالم جا  ذلك واضــحا  يف قوله تعاىل : }وَإِذْ قَالَ ِعيســَ

 6اسْمُهُ أَحْمَُد{ الصف:  إِلَيْكُم مُّصَدِّق ا ل مَا بَيْنَ يََديَّ مِنَ التَّْورَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَقْتِي مِن بَْعِدي
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مصـدي ملا سـبقه من الكتب السـماوية   ملسو هيلع هللا ىلصإخبارهم بان القرآن الكريم وهو املعجزة الع مى حملمد     -3

 .ومهيمن عليها ,

ــابِ{املــائــدة:   الْكِتَ مِنَ  ــهِ  ــَديْ يَ ــا بَيْنَ  ــا ل مَ ــدِّق  ـَ ــالْحَقِّ مُصــــــ بِ ــابَ  الْكِتَ ــكَ  ــا إِلَيْ  .48قــال تعــاىل : }وَأَنزَلْنَ

 , ملسو هيلع هللا ىلصوتصـديقهم ما جا  به الرسـول   ,قامة احلجة عليهم من طري االسـتشـهاد  ؤمين أهل الكتاب إ   -4

وشــــــــهاد م أن ـما أنزل علـيه هو احلق كـما ـجا  ذـلك يف قوـله تـعاىل : }وَإِنَّ مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ لَمَن يُْؤمِنُ 

 .199مران:  بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَ  أُنزِلَ إِلَيْهِمْ{ آل ع 

موافقة يف األصــول إىل ما دعا إليه األنبيا  الســابقني كما قال  ملسو هيلع هللا ىلصدعو م وإرشــادهم إىل أن دعوة حممد  

يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ   ــَّ ى بِهِ نُوحًا وَالَِّذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصـ رَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصـــَّ ــَ ى تعاىل :}شـ وَمُوســـَ

 . 13  وَِعيسَى{ الشورى:

ــريا  وال نذيرا  قال تعاىل: }يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ    -5 ــل إليهم بشــ ــال خار الرســ قطع احلجة عليهم بإرســ

ريٍ وَالَ نَِذيرٍ فَقَ لِ أَن تَقُولُواْ مَا جَا نَا مِن بَشــِ ولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ َعلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّســُ ريٌ جَا كُمْ رَســُ دْ جَا كُم بَشــِ

 19يرٌ وَاللّهُ َعلَى كُل  شَيْ ٍ قَِديرٌ{املائدة: وَنَِذ

ــل إليهم  ملسو هيلع هللا ىلصوهبـذ  املواجـهة احـلامسـة ال تعود هلم حجـة من احلجج يف أن حمـمدا    ـفاملـناظرة مع    .م يرســـــ

إما دفعا  لشـــبهة يثريوهنا على  ,النصـــارى كانت وال تزال من أبرز املناظرات اليت ةدث يف جمال الدعوة  

وأدخلو  على دين املســيح كالقول   ,و إظهارا  لفســاد قول عندهم مما حرفو   أالســالم ونبيه عليه الســالم 
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إذا فالدعوة إىل اهلل   .ب يف هذا العصـــربقلوهيته وصـــلبه ودري ذلك وهي أفضـــل أشـــكال احلوار املطلو 

من أفضـل األسـاليب يف الدعوة إىل اهلل  ,سـبحانه باحلكمة واملوع ة احلسـنة واجملادلة باليت هي أحسـن  

خالفا  ألهل  ,ولديهم علم وخرب لكنه حمرف  ,الســـــــيما مع النصـــــــارى العرب لكوهنم من أهل الكتاب 

ثم إن لغتهم العربية تســـــهل الطري لدعو م وجداهلم ل ألن . الديانات األخرى من اجلهال وعبدة األوثان

 ,القرآن نزل باللسـان العربي وفيه مجيع احلجج والرباهني اليت تصـحح أفكارهم ومعتقدا م وتزيل شـبههم 

وهذ  األســاليب تفتقر إىل وســائل مالئمة ليصــاهلا للمدعو لينتفع  . وعيب على تســاةال م ,وشــكوكهم  

 .هبا

 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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  حفظ كتاب هللا
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 زاد الدعية
قال  فخرته هو زاد التقوى فقد أمر اهلل عباد  هبذا الزاد الع يم  آبه الداعية لدنيا  و دما يتزون أفضــل إو

 .197{ البقرة  يَا أُولِي الْقَلْبَابِوَاتَّقُونِ ۖ  وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقَْوىُ }تعاىل: 

 ( ا لهفما التقوى اليت ذب على الداعية جعلها زادً

أي  (1)"النار ولو بشـــق مترة  وااتق"وهي الســـاتر أو احلاجز  الوقاية، وهي الصـــون واحلمايةالتقوى لغة : من  

 ا بينك وبني النار بتصدقك بصدقةا وساترًاجعل حاجزً

 .اا وساترًاتق اهلل: أي اجعل بينك وبني دضب وعقوبة اهلل حاجزً

وســ طهل وذلك باتّباع أوامر  وطاعته التقوى اصــطالحا : أن ذعل املســلم وقاية  بينه وبني دضــب اهلل  

: التقوى هي اخلوف من اجلليل والعمل بالتنزيل والرضــا رضــي اهلل عنهقال المام علي   .ســبحانه وتعاىل

 .التقوىوهناك أقوال كثرية يف   (2) .الرحيليوم  بالقليل واالستعداد ل

 

 
 

 

 

َكاةِ  -من كتاب صحيح مسلم  -  1762حديث رقم   - 1  .ِكتَاب الزَّ

 .كتاب التقوى في القرآن - 2  - .(334) فرائد الكلم، ص - 1 - وجد  إحال  في بعض كتب الشامل  إلى هذين الكتابين!! ول أدري أتنفع أم ل؟؟  - 2
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 مثار التقوى
العلم والفهم   هي  فالثمرة األوىل، يتزود هبذا الزادأن ال بعد  إىل العلم والفهم الرباني إلن يصـل الداعية    -1

 .282 البقرة َعلِيمٌ{وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيَُعلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْ ٍ  }قال تعاىل:   .الرباني

بَلَى مَنْ أَوْفَى بَِعهْـِد ِ وَاتَّقَى فَـإِنَّ }  ـقال تـعاىل:  .ـحب اهلل ألـهل التقوى من الثـمار اليت ذنيـها املتقون  -2

 .76الْمُتَّقِنيَ{ آل عمران  اللَّهَ يُحِبُّ 

وَاتَّقُوا اللَـّهَ وَاْعلَمُوا أَنَّ اللَـّهَ مَعَ  }ـقال تـعاىل:    .علـيهمعـية اهلل مع أـهل التقوى ومن ـكان اهلل مـعه فمن    -3

 .194بقرة لا الْمُتَّقِنيَ{

التقوى كـان من أوليـا  اهلل عزمن تزود    -4 عليـه بتقوى فا من أوليـا  اهلل  ن يكون وليًأوجـل فمن أراد    ـب

  قال تعاىل: .اهلل

 .62يونس  يَتَّقُونَ{وَكَانُوا    آمَنُوا  الَِّذينَ  *أَال إِنَّ أَوْلِيَا َ اللَّهِ ال خَْوفٌ َعلَيْهِمْ وَال هُمْ يَحْزَنُونَ }

 قال تعاىل:  .املعرفةا بني احلق والباطل فحصلوا على قد جعل اهلل للمتقني تفريق   -5

  الْفَضْلِ  ذُو  وَاللَّهُ ۖ  لَكُمْ    يَا أَيُّهَا الَِّذينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجَْعل لَّكُمْ فُرْقَان ا وَيُكَف رْ َعنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَْغفِرْ}

 .29الْعَ ِيمِ{ األنفال 

معصـــــية عادوا    جهاز تنبيه وإنذار فإذا ألقى الشـــــيطان فيهم أمنية خبطيئة أوقد جعل اهلل للمتقني  -6

 قال تعاىل:  .خطئهمعن  

 .201{ األعراف  إِنَّ الَِّذينَ اتَّقَْوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ}
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 .27 املائدة الْمُتَّقِنيَ{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ } ل تعاىل:قا .املتقونالقبول من الثمار اليت ذنيها   -7

 عطا ين متالزمني تفريج الكروب والرزي بال حساب مثرتني ذنيهما املتقون - 8

 .3-2يَحْتَسِبُ{ الطالي وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجَْعل لَّهُ مَ ْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْعُ لَا }قال تعاىل:  

 .22يُسْرا { الطالي وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَْعلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ ِ  }قال تعاىل:  .التقوىتيسري األمور من مثرات   -9

 .ذكرناملتقون يف الدنيا نكتفي  ا وهناك مثار عديدة ألهل التقوى فصل عليها ا

 :الخرةولنرى مثار التقوى يف 

وـجل أعـطاـها كلـها   خرة كـله فرمحـة اهلل اليت كتبـها اهلل عزـفإن املتقني كـما ـفازوا يف اـلديـنا ـفازوا بنعيم ال

 رمحة نيوتسع  اىل األرٌ وأبقى تسًعإزل منها رمحة أنخلق مائة رمحة  ألهل التقوى وكلنا يعلم أن اهلل قد 

 .الخرةىل إ

ــول اهلل  ــعني رمحة، ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسـ ــعا  وتسـ ــك عند  تسـ : )إن اهلل خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة فقمسـ

ــل يف خلقه كلهم رمحة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند اهلل من الرمحة م ييق  من اجلنة،  وأرســــ

 .(1) ون من النارولو يعلم املؤمن بكل الذي عند اهلل من العذاب م يقم

يْ ٍ  }وَرَحْمَتِيويقول تعاىل:   ــَ َعتْ كُلَّ شـ ــِ قَكْتُبُهَا ۖ  وَسـ ــَ ونَ الزَّكَاةَ وَالَِّذينَ هُم بِ يَاتِنَا  وَيُْؤتُ يَتَّقُونَ لِلَِّذينَ فَسـ

 .156يُْؤمِنُونَ{ األعراف 

  .للمتقنيونعيم اجلنة  .  فالرمحة يف االخرة للمتقني

 

 .  6469 الصفح  أو الرقم  صحيح البخاري  - 1
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ال تـعاىل: ال تـعاىل:    17الطور    {الْمُتَّقِنيَ فِي جَنَّـاتٍ وَنَِعيمٍإِنَّ  }  ـق  وَنَهَرٍ{إِنَّ الْمُتَّقِنيَ فِي جَنَّـاتٍ  }وـق

نْـُد ٍ   }إِنَّوـقال تـعاىل:  .  54  القمر ــُ ونَ مِنْ ســـــ ــُ الْمُتَّقِنيَ فِي مَقَـامٍ أَمِنيٍ * فِي جَنَـّاتٍ وَُعيُونٍ * يَلْبَســـــ

تَبْرَيٍ مُتَقَابِلِنيَ * كََذلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ ِعنيٍ * يَْدُعونَ فِيهَا بِكُل  فَاكِهَةٍ آمِنِنيَ * لَا يَ ذُوقُونَ فِيهَا وَإِســــْ

  ةَ الْقُولَى وَوَقَاهُمْ َعَذابَ الْجَحِيمِ * فَضْل ا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَْوزُ الْعَ ِيمُ * فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا ُالْمَْوتَ إِلَّا الْمَْوتَ

ــَـانِـكَ لََعلَّهُمْ يَتَـذَكَّرُونَ * فَـارْتَقِـبْ إِنَّهُمْ   إِنَّ لِلْمُتَّقنِيَ  }وـقال تـعاىل:  .  59  -  51  اـلدـخان  مُرْتَقِبُونَ{بِلِســـــ

مَُعونَ فِيهَا لَْغًوا وَلَا كِذَّابًمَ ــْ ا دِهَاق ا *لَّا يَســــ ــً ا * فَاز ا * حَدَائِقَ وَأَْعنَابًا * وَكََواِعبَ أَتْرَابًا * وَكَقْســــ

ابًا{جَزَا ً مِّن رَّبِّكَ عَطَا ً   ــَ   .للمتقني يات كثرية تتحدث عن عطا  اهلل آوهناك  .  40  - 31 النبق حِســــ

خرة من ىل اهلل وتكون يف الإون زادك التقوى لتيـسري أمورك يف الدعوة  فاحرو أخي الداعية على أن يك

 . الفائزين
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 الذكر من زاد الداعية
ه   ه أشـــــــري قلـب إذا ن ر اهلل إلـي ه ليكون حمـل ن ر اهلل جـل وعال ـف ة اىل اهلل  ـاجـة اىل ذلي قلـب داعـي اـل

وحياة الداعية هي يف ذكر اهلل عز وجل، وموته يف الغفلة عنهل ألن الذكر  ،واســـــــتنار بنور العلم والفهم  

فهو نعمـة ع مى ومنحـة قوت للقلوب، وقرة للعيون، وســـــــرور للنفو ، بـه تُجلـب النعم وتُـدفع النقمل  

ا، ا إال من ذاقـه دركـه ذة ال ـي ه ـل املســـــــلم إذ ا إىل ُعلوِّ    درف فلينتـبهومن ذاي عرف ومن عرف    كربى، ـل

مو مكانته عند اهلل، ومِن ثَمَّ فإنه ينبغي على املســلم أال يغفل عنه، فيفوته خريٌ  شــرف منزلة الذكر، وســُ

 كثري.

 أقسام الذكر

هو ما ذري على اللســان، أي ما يُنطَق به، يقال: ذكرْت الشــي  أذكر   ذكر اللســان وتعريفه لغة:    -1 

 ذُكرا وذِكرا إذا نطقت بامسه أو ةدثت عنه، ومنه قوله تعاىل:

 2 مريم {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ َعبَْد ُ زَكَرِيَّا}

خبار اجملرد عن ذاته، أو صــفاته، أو أفعاله، هو ذكر العبد لربه عز وجل، ســوا  بالاصــطالحا:  تعريفه 

ــه، ومتجـيد  وتوحـيد  ومـحد   ــقلـته ودـعاـئه، والثـنا  علـيه وتـقديســـــ أو أحـكاـمه أو بتالوة كـتاـبه، أو  ســـــ

  وشكر ، وتع يمه

بالقلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر    روحضور املذكو من الغفلة والنسيان     وهو الت لذكر القلب  -2

ــان ما م يكن ذلك من ذكران: ذكر بالقل ــان وقال أحد العارفني: “ال اعتداد بذكر اللســـ ب، وذكر باللســـ
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ذكر يف القـلب، وذكر  تـعاىل يكون لع مـتهل فيتوـلد مـنه اهليـبة والجالل، وـتارة لـقدرـته فيتوـلد مـنه اخلوف 

ري واالعتبارل واخلشــية، وتارة لنعمته فيتولد منه احلب والشــكر، وتارة ألفضــاله الباهرة فيتولد منه التفك

 فحق للمؤمن أال ينفك أبدا عن ذكر  على أحد هذ  األوجه.

ــا   فإذا كان هذا األمر يف حق املســـلم العاديل فما بالك  ن ســـار يف طريق األنبيا  واملرســـلني، متلمسـ

 دعوة النا  إىل طريق احلق

  فضل الذكر والذاكرين 

  الذكر طمقنينة القلب •

والذكر هو    28}الَِّذينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ{الرعد:قال تعاىل :

أحد األمور اليت تعني على تربية النفس وتنقية الذهن ومسو الروح، وهي أمور ال دنى للداعية عنهال ولذا  

وهو يف بداية الدعوة، بعد أن أمر  بقيام الليل وتالوة القرآن استعدادا    ملسو هيلع هللا ىلصجا  األمر القرآني للرسول الكريم  

 .8لتقبل األمر الع يم }وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيالً{ املزمل: 

من   فيه  يالقيه  وما  الطريق  عقبات  من  كثريا  عليه  يسهل  اهلل وصفاته  أمسا   بعض  مع  الداعية  تفاعل 

ذا تفاعل وتعايش مع اسم اهلل “القدير” استقوى به يف مواجهة خصوم الدعوة، وإذا تدبر معنى  ةدياتل فإ 

اسم اهلل “العليم” هدأت نفسه واطمقن قلبه إىل علم اهلل تعاىل، مصداقا لقوله عز وجل }فَالَ يَحْزُنكَ 

 . 76يس:  قَوْلُهُمْ إِنَّا نَْعلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُْعلِنُونَ{
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  رون مذكورون يف املذ األعلىالذاك •

 فقد ذكر اهلل تعاىل الذاكرين يف كتابه بقهل الذكر، فقال اهلل سبحانه: 

الَِّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا   الْقَلْبَابِ.}إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْقَرٌِْ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَ يَاتٍ ل قُولِي  

بْحَانَكَوَقُُعو  مَاوَاتِ وَالْقَرٌِْ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِل ا ســُ فَقِنَا    دًا وََعلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ الســَّ

 .191-190  َعَذابَ النَّارِ{ آل عمران

ه    ولَ اللَـّ ــُ الَ  ملسو هيلع هللا ىلصوعنْ أَبي هُريرةَ، ، أنَّ رســـــ ه تَـعاىل: أَنَـا ِعنْـدَ ظَـق نِّ َعبْـِدي بِي، وَأَنَـا مَـعهُ إِذَا : يقُولُ اللَـّ

 (1)ذَكَرَني، فَإن ذَكرَني يف نَفْسهِ، ذَكَرْتُهُ يف نَفسي، وإنْ ذَكَرَني يف م ٍ، ذكَرتُهُ يف م ٍ خَيْرٍ منْهُمْ  

واملتـعارف علـيه يف دنـيا الـنا  أن الفقري هو اـلذي ـيذكر الغين، والضـــــــعيف ـيذكر القوي. ولكن مع اهلل 

األمر وتلفل فهو ســبحانه يعامل عبيد  من باب الكرم والفضــل. فنجد  ســبحانه جربنا أنه يذكر تعاىل 

 من يذكر . بل ويذكر  يف مذ خري من ملئه، وهذا منتهى التفضل واملن.

 .152البقرة   يقول تعاىل: }فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ{

افألضــت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم على قال احلســن البصــري يف معناها: “قال: فاذكروني فيما 

 نفسي”، وقال سعيد بن جبري: “فاذكروني بطاعيت أذكركم  غفرتي ورمحيت”.

فيا له من ـشرف وفـضلل أن يذكر الربُّ الع يمُ العبدَ احلقري، وأن يذكر الربُّ القويُّ العبدَ الـضعيفَ، وأن  

ا ب دَ الفقريَ. إـنه ذكر ـم التفضـــــــل. اذكروني  ـيذكر الربُّ الغينُّ العـب ذـلل أذكركم ـب الـت ـعد  ذكرل ـفاذكروني ـب

ـباألســــــــحار أذكركم ـباللـيل والنـهار. اذكروني ـباجلـهد أذكركم ـباجلود. اذكروني ـبالثـنا  أذكركم ـبالعـطا . 
 

 . ومسلم البخاري رواه  - 1
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اذكروني بـالنـدم أذكركم بـالكرم. اذكروني يف دار الفنـا  أذكركم يف دار البقـا . اذكروني يف دار احملنـة 

 نعمة. اذكروني يف دار الشقا  أذكركم يف دار النعما .أذكركم يف دار ال

يقول فيى بن مـعاذ: “ـيا دفول ـيا جهول، لو مسـعت صـــــــرير األقالم يف اللوح احملفوظ وهي تكـتب امسـك 

ــول   ــل ذروته، حني جربنا الرسـ ــوق ا إىل موالك”. ويبلغ الكرم منتها  ويبلغ التفضـ عند ذكرك موالك ملِتَّ شـ

انه وتعاىل: يا ابن آدم، إن ذكرتين يف نفســـك ذكرتك يف نفســـي، وإن ذكرتين يف بقول رب العزة ســـبح  ملسو هيلع هللا ىلص

مذ ذكرتك يف مذ خري منهم، وإن دنوت مين شـربا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك 

 .  (1)باعا، وإن أتيتين متشي أتيت إليك أهرول

  أهل الذكر هم أهل السبق •

ولُ اللَّه  ــُ ول اللَّهِ( قَالَ:  ملسو هيلع هللا ىلصعنْ أَبي هُريرةَ قَالَ: قالَ رَســــ ــُ ــبقَ املُفَرِّدُونَ قالوا: ومَا املُفَرِّدُونَ يَا رســــ : ســــ

 .(2)  الذَّاكِرُونَ اللَّه كَثريًا والذَّاكِراتُ

رٍ المِ قَدْ كَثُرتْ علَيَّ، فَقخربْني بِشـي ٍ   أنَّ  وعنْ عبداللَّه بن بُسـْ رائِع السـْ ولَ اللَّهِ، إنَّ شـَ رَجُل ا قَالَ: يَا رسـُ

 .  (3) أتشَبَّعُ بهِ قَالَ: ال يَزالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

ــي اهلل عن ــل الذكر والذاكرين: عن أبي هريرة رضـــ ه أن وان روا إىل هذا احلديع العجيب يف بيان فضـــ

ـقال: »أال أخربكم خبري أعـمالكم وأزـكاـها عـند مليككم، وأرفعـها يف درـجاتكم، وخري لكم من   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  

 

 .  1871الدعاء   ، والطبراني في1167، وعبد بن حميد في المسند 12405أخرج  أحمد   - 1

ُدوَن بتشديد  .2676 خلص  حكم المحدث صحيح مسلم  - 2 الراِء وتخفيفها، والَمْشُهوُر الَّذي قَالَ ُ  روي: الُمفَّرِ

 الجمُهوُر: التَّشديدُ 
 . 257\1الفتوحا  الرباني    – رواهُ الترمذي وقال: حديٌث َحَسنٌ قَاَل ُ  - 3
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إنفاي الذهب والفضـــة، وخري لكم مِنْ أَنْ تلقَْوا عدوَّكُمْ فتضـــربوا أعناقهم ويضـــربوا أعناقكم(« قالوا: 

  (1)"بلى يا رسول اهلل"! قال: »ذكر اهلل عز وجل«  

 لصربالذاكرون أهل ا •

يعد الصـرب سـالح الداعية الفعال لتبليغ دعوته، وذكر اهلل تعاىل هو أحد أسـباب ةقق الصـرب، ولذا قرن 

بِرْ لِحُكْمِ  اهلل تعاىل بني الصـرب والذكر والتسـبيح يف أكثر من موضـع يف كتابهل قال اهلل تعاىل لنبيه: }فَاصـْ

 .  25، 24كُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيالً{ النسان: رَبِّكَ وَالَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا * وَاذْ

ويف موضـع آخر أمر نبيه بالتسـلح بالتسـبيح يف مواجهة ما يناله من أذى اخلصـوم فقال تعاىل: }وَلَقَدْ نَْعلَمُ 

 .  98، 97ينَ{ احلجر: يَضِيقُ صَْدرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِِد  أَنَّكَ 

مْسِ وَقَبْلَ  بِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشــَّ بِرْ َعلَى مَا يَقُولُونَ وَســَ ويف موضــع ثالع قال عز وجل: }فَاصــْ

وتعاىل يف موضع . وقال سبحانه  130طه  ُدرُوبِهَا وَمِنْ آنَا ِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لََعلَّكَ تَرْضَى{

بِّ ــَ بِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِنيَ تَقُومُ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسـ ــَ بِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِقَْعيُنِنَا وَسـ ــْ حْهُ وَإِدْبَارَ رابع: }وَاصـ

 .49، 48النُّجُومِ{ القمر:  

 الذكر ذلب املغفرة •

هَ كَثِريًا وَاـلذَّا}ـقال تـعاىل:   هُ لَهُمْ مَْغفِرَةً وَأَجْرًا عَ ِيمًـاوَاـلذَّاكِرِينَ اللَـّ وـقال   35األحزاب:  {كِرَاتِ أَعَـدَّ اللَـّ

لِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِريًا لََعلَّكُ}جل وعال   رُوا فِي الْقَرٌِْ وَابْتَُغوا مِنْ فَضـــْ لَاةُ فَانْتَشـــِ يَتِ الصـــَّ مْ  فَإِذَا قُضـــِ
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ــبيحه من املنجيات للداعية من عقاب اهلل تعاىل إذا تعرٌ  وذكر اهلل تعاىل و  10اجلمعة:{ تُفْلِحُونَ تســـ

لبعض نزدات الشــيطان، أو حدثته نفســه الضــعيفة  ا ال ينبغي ألمثاله أن يفعله، كما حدث مع نيب اهلل 

 يونس عليه السالم: 

بًا فَ َنَّ أَن لَّن نَّقِْدرَ َعلَيْهِ فَنَادَى فِي ا ــِ بْحَانَكَ  }وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مَُغاضـ ــُ ل ملُمَاتِ أَن الَّ إِلَهَ إِالَّ أَنتَ سـ

تَجَبْنَـا لَـهُ وَنَجَّيْنَـا ُ مِنَ الَْغمِّ وَكَـَذلِـكَ نُنْجِي الْمُْؤمِنِنيَ{ األنبـيا ــْ  88، 87 : إِن ي كُـنتُ مِنَ ال َـّالِمِنيَ * فَـاســـــ

وتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَْوالَ أَنَّهُ كَانَ وقال عز وجل موضـحا دور التسـبيح يف  اته من احلوت: }فَالْتَقَمَهُ الْحُ

 .144-142مِنَ الْمُسَبِّحِنيَ * لَلَبِعَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَْومِ يُبَْعثُونَ{ الصافات: 
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   اذكار يستحب ذكرها

ولُ اهللِ  أَبِي هُرَيْرَةََعنْ   بْحَانَ  : )مَنْ قَالَ: حِملسو هيلع هللا ىلصرضــي اهلل عنه قَالَ: قَالَ رَســُ ي: ســُ بِحُ وَحِنيَ يُمْســِ نيَ يُصــْ

لَ مِمَّا جَا َ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ ــَ  مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ اهللِ وَبِحَمِْد ِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَقْتِ أَحَدٌ يَْومَ الْقِيَامَةِ، بِقَفْضــــ

 .(1) َعلَيْهِو

ــول اهلل   ــي اهلل عنه قال قال رســ انِ ثَقِيلَتَانِ فِي  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضــ ــَ : ) كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ َعلَى اللِّســ

بْحَانَ اللَّهِ الْعَ ِيمِو بْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمِْد ِ سـُ وعنه رضـي اهلل عنه عن    .  (2) الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سـُ

 قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمِْد ِ فِي يَْومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَا ُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِو  )مَنْقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  

(3) . 

ولَ اللَّهِ   يَ اللَّهُ َعنْهُ أَنَّ رَسـُ رِيكَ لَهُ   قَالَ : )مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَْد ُ ملسو هيلع هللا ىلصمن حديع أَبِي هُرَيْرَةَ رَضـِ لَا شـَ

رِ ــْ يْ ٍ قَِديرٌ ، فِي يَْومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ل كَانَتْ لَهُ َعْدلَ َعشـــــ ــَ رِقَابٍ ،    ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ َعلَى كُل  شـــــ

يِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْز ا مِنْ الشَـّ  نَةٍ وَمُحِيَتْ َعنْهُ مِائَةُ سـَ يَ ، وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسـَ يْطَانِ يَْومَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسـِ

 .  (4) وَلَمْ يَقْتِ أَحَدٌ بِقَفْضَلَ مِمَّا جَا َ ، إِلَّا رَجُلٌ َعمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ و

: الباقيات الصــاحلات: ال إله   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عنه قال: قال رســول اهلل  اخلدري رضــيويف حديع أبي ســعيد   

 .  (5)  واحلمد هلل، وال حول وال قوة إال باهللإال اهلل، وسبحان اهلل، واهلل أكرب

 

 . 2692صحيح مسلم   - 1

 . 2694ومسلم  6682رواه البخاري   - 2

 ومسلم. رواه البخاري   - 3

 ومسلم. رواه البخاري   - 4
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 عقوبة املعرٌ عن ذكر اهلل

 قال تعاىل: 

رُ ُ يَْومَ الْقِيَامَةِ أَْعمَىُ  } ــُ نك ا وَنَحْشـ ــَ ة  ضـ ــَ رْتَنِي  ۖ  وَمَنْ أَْعرٌََ َعن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَِعيشـ ــَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشـ

ريًا يتَهَا  ۖ   أَْعمَىُ وَقَدْ كُنتُ بَصــِ ىُ  وَكََذُلِكَ ۖ  قَالَ كََذُلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَســِ ن  ولك  26-24طه {الْيَْومَ تُنســَ

النسـان من طبعه الغفلة والنسـيان. وما أتعسـه إذا نسـي ربهل فيكون اجلزا  من جنس العمل كما أخرب 

يَهُمْل وما أقسـاها عقوبة! وما أشـد  جزا ! فيا شـقا  من نسـيه اهللل فلن يكون له  وا اهللَ فَنَسـِ تعاىل نَسـُ

 لخرة.ولذلك قال تعاىل: ذكر يف األرٌ وال يف املذ األعلىل فهو من الضائعني يف الدنيا وا

رُ ُ يَْومَ الْقِيَامَةِ أَْعمَى   ــُ نك ا وَنَحْشـ ــَ ة  ضـ ــَ رْتَنِي  ۖ  }وَمَنْ أَْعرٌََ َعن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَِعيشـ ــَ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشـ

ريًا   يتَهَا وَكََذلِكَ الْيَْومَ تُ  ۖ  أَْعمَى وَقَدْ كُنتُ بَصـِ ى{ل فنسـيان آيات اهلل يف قَالَ كََذلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسـِ نْسـَ

الدنيا ســـبب لنســـيان العبد يف الخرة. واألشـــد من ذلك أن يُنســـي اهللُ العبدَ نفســـه ل ولذلك حذر 

 .19احلشر   سبحانه وتعاىل عباد  فقال: }وَالَ تَكُونُوا كَالَِّذينَ نَسُوا اهللَ فَقَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ{

ــا  فاحذر أخي الداعية أن تغفل عن الذك ــباح واملســـ ر الذي هو حياة قلبك، فال تغفل عن أذكار الصـــ

ومجيع األحوال، وليكن لك ورد يومي من الذكر املطلق، مع احلرو على اسـتجماع قلبك وحواسـك وال 

ــانيا فق ، واعلم أن املنافقني يذكرون اهلل تعاىل، لكنه ال  إال قليال، وأنت مدعو    يذكرونهيكن ذكرك لســــ

 .لتكون من الذاكرين اهلل كثريا والذاكرات
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  الستقام  من زاد الداعي 

االسـتقامة هي الزاد الثالع من زاد الداعية فإذا م يكن الداعية مسـتقيما يف تصـرفاته ملتزما بواجباته ال 

  فدث تغريا يف دري  فاالستقامة عني الكرامة أن ،كن

  االستقامةتعريف 

ــطالحا:  ــراط  القويم،هي النهج   معناها اصـ ــلوك الصـ ــتقيم،وسـ ــرة،من دري ميل عنه ،نة وال  املسـ  يسـ

ال اهرة والباطنة وهي وســ    كلها،وترك املنهيات  والباطنة،ال اهرة   كلها،ويشــمل ذلك فعل الطاعات 

 وكالمها منهي عنه شرعا . والتقصري،بني الغلو  

أحدمها مجاعة   معنيني:ر اســتقام مقخوذة من مادة )ي و مو اليت تدل على  مصــد   لغة:معنى االســتقامة  

 .(1)من النا ، والخر اعتدال أو حزم، واملعنى الثاني هو املراد

 االستمرار عليها ، والتقصري فيها

ولذلك يســــقهلا ربه يف كل ركعة من صــــالته : }أهدنا الصــــراط   املؤمن مطالب باالســــتقامة الدائمة ،

وملا كان من طبيعة النســان أنه قد يقصــر يف فعل املقمور ، أو اجتناب احمل ور ،  6 الفاةة املســتقيم{

وهذا خروج عن االـستقامة ، أرـشد  الـشرع إىل ما يعيد  لطريق االـستقامة ، فقال تعاىل مـشريا  إىل ذلك 

، فقشــار إىل أنه البد من تقصــري يف االســتقامة املقمور هبا ، 6يه واســتغفرو { فصــلت }فاســتقيموا إل

 وأن ذلك التقصري ذرب باالستغفار املقتضي للتوبة والرجوع إىل االستقامة.
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  (1) )اتق اهلل حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحهاو  :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 أمهية االستقامة

 :منها  أمور،مما يدل على أمهيتها 

ــل للمر  الفوز   -1 ة اليت هي الـغاـية من خلق النس واجلن ، وهبـا فصـــــ أهنـا يف حقيقتـها ةقيق للعبودـي

 والفالح.

ــوله     - 2 ــتقم كما ملسو هيلع هللا ىلص أن اهلل تعاىل قد أمر رســــ بتحقيقها ، وكذلك كل من كان معه ، فقال: }فاســــ

 112هود   {..   ، وقال: }فلذلك فادع واســتقم كما أمرت   15  الشــورى أمرت ومن تاب معك{

بل قد أمر اهلل تعاىل هبا أيضــا  أنبيا   ، فقال ، يف حق موســى وأخيه عليهما الســالم : ،  ، ودري ذلك هبا

 .  89{يونس  ..   }قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 

 الثقفي رضـي اهلل عنه يقول ملا جا   سـفيان بن عبد اهللملسو هيلع هللا ىلص ومما يدل على أمهيتها أن رسـول اهلل     - 3

    (2)  : ) قل آمنت باهلل ، فاستقمو  ملسو هيلع هللا ىلصله: قل يل يف السالم قوال  ال أسقل عنه أحدا  دريك ، فقال له النيب 

 

 

 

 .  ، والترمذي ، كتاب البر والصل   158، 5/153رواه أحمد   - 1
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   مثرات االستقامة 

ــهال فمنها فوائد عاجلة يف الدنيا، وأخرى يف الخرة، ومنها ما  مثرا ا كثرية وعديدة، نكتفي بذكر بعضـــ

  عند املمات،هو  

 من تقمل اليات عرف أن لالستقامة مثرات عديدة منها:

تَقَامُوا تَتَنَزَّلُ َعلَيْهِمُ   تتنزل على أهل االســتقامة الســكينة  -1 قال تعاىل: }إِنَّ الَِّذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اســْ

فاملالئكة تتنزل عليهم بالســرور و احلبور و البشــرى يف مواطن عصــيبة، قال  ،  30فصــلت   الْمَلَائِكَةُ{

 (1)وكيع :" البشرى يف ثالثة مواطن: عند املوت، و يف القرب، و عند البعع "

أَلَّا تَ َافُوا وَلَا تَحْزَنُوا{ أي ال عافوا مما تقدمون عليه   حيع قال تعاىل:}  الطمقنينة و الســـــــكينة  -2

من أمور الخرة، و ال ةزنوا على مـا فـاتكم من أمور الـدنيـا، و قـال عطـا  رمحـه اهلل: "ال عـافوا ردَّ 

 ثوابكم فإنه مقبول و ال ةزنوا على ذنوبكم فإني أدفرها لكم"

رُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعدُونَ{ وهذا هو اهلدف الذي ينـشد  فقال تعاىل: }وَأَبْشِـ  البـشرى باجلنة  -3

 كل مسلم نسقل اهلل من واسع فضله.

قَيْناهُمْ ما ً َدَدقا { اجلن    ســعة الرزي يف الدنيا  -4 تَقامُوا َعلَى الطَّرِيقَةِ ألســْ    16قال تعاىل: }وَأَلَّوِ اســْ

ــعة الرزي و كما قال عمر بن اخلطاب رضــــي اهلل عنه:" أينما كان املا  كان  أي كثريا  و املراد بذلك ســ

 . (2)املال "
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الِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُْؤمِنٌ   االنشـــــراح يف الصـــــدر و احلياة الطيبة  -5 قال تعاىل: }مَنْ َعمِلَ صـــــَ

نِ  و من جا  باالســـــتقامة   97مَا كَانُوا يَْعمَلُونَ{ النحل فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَة  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِقَحْســـــَ

 فقد عمل أحسن العمل فاستحق احلياة الطيبة اهلنية.

ــتقامة تكون يف النيات و األقوال و األعمال ــتقام على شــــرع اهلل تعاىل و ظاهر   : االســ فمن زعم أنه اســ

ــدر  و يقول : )التقوى ـهاهـناو فز عـمه ـباطـل و دعوا  ـكاذـبة، جـالف ذـلك و ترا  رـ ا يشـــــــري إىل صـــــ

إن ما تدعيه حقا  كذَّبته   فهي امتحانه ودليله وكما قال الشــاعر : ,فاســتقامة القلب تنقاد إليها اجلوارح  

فليـست هي االـستقامة   ,و كذا من اـستقام ظاهر  وم يـستقم قلبه فاـستقامته ورومة  ، ـشواهد االمتحان

الشـــهوات و ســـا  عمله محل قلبا مســـودَّا  أو قلبا قليل التعلق اليت يريدها اهلل تعاىل، فمن عمر قلبه بفنت 

 بربه و مهابته و خشيته و إجالله و تع يمه و التقرب إليه بالعبادات القلبية فقنى لقلبه استقامة(

ــان فتجد  معبِّرا عما فيه  ــا  قوله فكان كذابا أو مغتابا أو   ,و دالبا ما يُ هر ما يف القلب اللســ فمن ســ

 احشا بذيئا و او ذلك من آفات اللسان فقي لسان استقام معه(مناما أو ف

 و لذا فإن االستقامة تكون بالقلب و اللسان و اجلوارح.

"و االســـــتقامة تتعلق باألقوال و األفعال واألحوال والنِّيَّات، فاالســـــتقامة فيها  اهلل:يقول ابن القيم رمحه 

كن صـاحب االسـتقامة ال طالب الكرامة، فإن نفسـك   وقوعها هلل و باهلل و على أمر اهلل. قال بعضـهم:

متحركة يف طلب الكرامة، و ربك يطالبك باالســتقامة، فاالســتقامة للحال  نزلة الروح من البدن، فكما 

  (1)"أن البدن إذا خال عن الروح فهو ميت فكذلك إذا خال عن االستقامة فهو فاسد 
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فمتى استقام القلب على   " أصل االستقامة استقامة القلب على التوحيد  و يقول ابن رجب رمحه اهلل :

ه و  ه و التوـكل علـي ه و دعـاـئ ه ورجـاـئ ه و إرادـت ه و حمبـت ه و مهـابـت ه و إجالـل معرـفة اهلل و على خشـــــــيـت

العراٌ عما سـوا ، اسـتقامت اجلوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك األعضـا ، و هي جنود  

لك استقامت جنود  ورعايا ، و أع م ما يراعى استقامته بعد القلب من اجلوارح اللسان فإذا استقام امل

 .(1)فإنه ترمجان القلب واملعبِّر عنه"

بل البد من الذنب ففي حديع أنس رضــي اهلل عنه  ) كل   ليس مفهوم االســتقامة عدم الوقوع يف الذنب

 .(2)  ابن آدم خطا  وخري اخلطائني التوابونو

عز و جل أمر مع االســتقامة االســتغفار من الذنب مما يدل على أن االســتقامة قد يقع فيها خلل و و اهلل 

 .6}فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَْغفِرُو ُ{ فصلت   هذا أمر وارد و ذرب باالستغفار فقال تعاىل:

تَْغفِرُو ُ{ إشــارة إىل أنه البد  تَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاســْ قال ابن رجب رمحه اهلل : "و يف قوله عز وجل : }فَاســْ

من تقصري يف االستقامة املقمور هبا، فيُجبَر ذلك باالستغفار املقتضي للتوبة و الرجوع إىل االستقامة، فهو  

ــنة متحهاو ملعاذ رضــــي اهلل عنه : )اتق اهلل حيثماملسو هيلع هللا ىلص كقول النيب   ــيئة احلســ و قد   (3)  كنت، و أتبع الســ

أن النا  لن يطيقوا االستقامة حق االستقامة فقال عليه الصالة والسالم : )استقيموا ولن   ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النيب  

و يف رواية ل مام أمحد    (4) ةـصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الـصالة، وال فاف  على الوـضو  إال مؤمنو
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رمحه اهلل ) ـسددوا و قاربوا، و ال فاف  على الوضـو  إال مؤمن و ويف الصـحيحني: )ـسددوا و قاربواو 

واملقاربة: أن  فالســداد : هو حقيقة االســتقامة، و هو الصــابة يف مجيع األقوال و األعمال و املقاصــد 

ــه، و ل ــمما  على قصـــد يصـــيب ما قرب من الغرٌ إذا م يصـــب الغرٌ نفسـ كن بشـــرط أن يكون مصـ

 .(1)السداد و إصابة الغرٌ"

ــتقامة    وجلأمر اهلل عز    تَقَامُوا  عليها يف عدة آيات منها:  وحعباالسـ ــْ }إِنَّ الَِّذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسـ

رُ ــِ ــلت  تَتَنَزَّلُ َعلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَ َافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشـــ و قوله    30وا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعدُونَ{ فصـــ

تَقَامُوا فَلَا خَْوفٌ َعلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، أُولَئِكَ ــْ حَابُ الْجَنَّةِ  تعاىل: }إِنَّ الَِّذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسـ ــْ أَصـ

تَقِيمَ    14األحقاف    نَ{يَْعمَلُو خَالِِدينَ فِيهَا جَزَا ً بِمَا كَانُوا   ــْ رَاطَ الْمُســــ ــِّ  ۖ  و قوله تعاىل: }اهِْدنَا الصــــ

رَاطَ الَِّذينَ أَنَْعمْتَ َعلَيْهِمْ   ال نيَ{ الفاةة    ۖ  صــــــِ وبِ َعلَيْهِمْ وَال الضــــــَّ       و قوله تعاىل:  6-5َديْرِ الْمَْغضــــــُ

تَقِيمُوا إِلَيْهِ   ــْ ــلت  }فَاسـ تَْغفِرُو ُ{فصـ ــْ تَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مََعكَ وَال   6وَاسـ ــْ و قوله تعاىل :}فَاسـ

ريٌ{ ــِ تَقِيمَا وَالَ تَتَّبَِع نِّ  112هود  تَطَْغْوا إنَّهُ بِمَا تَْعمَلُونَ بَصــــ ــْ و قوله تعاىل:}قَدْ أُجِيبَت دَّْعَوتُكُمَا فَاســــ

يَْعلَمُونَ{ يو  بِيـلَ الَّـِذينَ الَ  ــَ تَقِمْ كَمَـا أُمِرْتَ وَلَـا تَتَّبِعْ    89نس  ســـــ ــْ و قولـه تعـاىل :}فَلِـَذلِـكَ فَـادْعُ وَاســـــ

ــورى ــتقيم وهي   15   أَهَْوا هُمْ{ الشــ ــراط املســ ــلوك الصــ و دريها من اليات اليت فيها احلع على ســ

ــتقامة باب كبري نكتفي هبذا القدر كثرية. ــر اجعلنااللهم    وباب االســــ ــتقامة واملبشــــ ون  من أهل االســــ

 برضوانك وإكرام نزلك
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 اخلامسالباب 
 

  وث للمؤلف
 

(اإليمان والعمل الصالح )مكرمة وكرامات مراتب اليقين   

 حفظ كتاب هللا
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 ال،ان والعمل الصا  مكرمة وكرامات 
 براهيم األمني العام لرابطة علما  ودعاة سورية بقلم الشيخ مسري ال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد إمام املتقني وقائد الغراحلمد هلل 

 وبعد. ..    امليامني وعلى آله وصحبه ومن هنج هنجه إىل يوم الدين

ــا إن ال،ان والعمل   ــل اىل ال،ان    متالزمان الصــ ــا  فاملؤمن ال يصــ ال إال يفألقان فال إ،ان بال عمل صــ

ــا  فما ذكر اهللبالعمل   ــا  فقد قال تعاىل: إ،ان ال الصـ  قُل ۖ   آمَنَّا  الْقَعْرَابُ  قَالَتِ﴿ال وأتبعه بالعمل الصـ

لَمْنَـا وَلَمَـّا يَـْدخُـلِ الْـإِ،َـانُ فِي قُلُوبِكُمْ   ــْ ولَـهُ لَـا يَلِتْكُم مِّنْ  ۖ  لَّمْ تُْؤمِنُوا وَلَُكِن قُولُوا أَســـــ ــُ وَإِن تُطِيُعوا اللَـّهَ وَرَســـــ

 .14احلجرات   ﴾ رَّحِيمٌ  َدفُورٌ اللَّهَ إِنَّ ۖ  ْعمَالِكُمْ شَيْئ ا أَ

ال بطاعة اهلل ورســـــــوله  إىل ال،ان إية لوجدنا أن هذا دليل على أن املؤمن ال يصـــــــل  ولو تدبرنا هذ  ال

ولُهُ وَالْمُْؤمِنُونَ  وَقُلِ ﴿وطاعة اهلل ورسـوله بالعمل   يَرَى اللَّهُ َعمَلَكُمْ وَرَسـُ تُرَدُّونَ ۖ  اْعمَلُوا فَسـَ  َعالِمِ  إِلَىُ  وَسـَ

 .105  التوبة  ﴾ لُونَتَْعمَ  كُنتُمْ بِمَا  فَيُنَبِّئُكُم وَالشَّهَادَةِ  الَْغيْبِ

ــا  بالفوز  ــبحانه وتعاىل أهل ال،ان والعمل الصـ خرة أعطاهم  رة ففي الخالدنيا واليف  ولقد أكرم اهلل سـ

ــب عمله فالفردو  أعايل اجلنان وهي    النعيمجنات عدن وجنات اهلل جنات الفردو  و كل على حسـ

 .مكان االستقبال واملنزل ألهل ال،ان والعمل الصا  من أصحاب الدرجات العليا

 .75 طه  ﴾ الُْعلَى  الدَّرَجَاتُ لَهُمُ فَقُولَئِكَ الصَّالِحَاتِ  َعمِلَ قَْد  مُْؤمِنا  يَقْتِهِ وَمَنْ﴿قال تعاىل: 
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 .  107  الكهف ﴾ نُزُل االَِّذينَ آمَنُوا وََعمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْ ِ   إِنَّ﴿وقال تعاىل: 

ــبيلِه بَيْنَ الدَّرجتَيْنِ كما بَيْنَ  اهللُ أَعدَّهامِئةَ درجةٍ  اجلنَّةِ إنَّ يف)  :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رســـول لوقا لِلمُجاهِدينَ يف سـ

ما ِ واألرٌِ فإذا وفوقَه العرشُ ومنه  اجلنَّةِ أعلى وهو  اجلنَّةِ فهو أوسـَ ُ الفِرْدَو َ فاسـقَلو  اهللَ سـقَلْتُم السَـّ

من جنة الفردو  فيها المرون باملعروف يف اجلنان جنة أعلى   ، وقال كعب: ليس (1)  واجلنَّةِ تفَجَّرُ أهنارُ

وأفضــلها وأرفعها وقيل: هي الروضــة    والناهون عن املنكر، وقال قتادة: الفردو  ربوة اجلنة وأوســطها

الِحَاتِ  وََعمِلُوا  آمَنُوا  الَِّذينَ إِنَّ﴿وقال تعاىل: .   (2) املسـتحسـنة يعُ لَا إِنَّا  الصَـّ نَ مَنْ  أَجْرَ نُضـِ  ۖ   َعمَل ا  أَحْسـَ

رًا  مْ جَنَّاتُ َعْدنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْقَنْهَارُ يُحَلَّْونَلَهُ  أولئك ونَ ثِيَابًا خُضــْ اوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَســُ فِيهَا مِنْ أَســَ

تَبْرَيٍ مُّتَّكِئِنيَ فِيهَا َعلَى الْقَرَائِكِ  نُد ٍ وَإِســْ نَتْ  الثََّوابُ  نِْعمَ  ۖ  مِّن ســُ . 31  - 30  الكهف ﴾ فَق امُرْتَ وَحَســُ

سـاور الذهب وما ريّ من الديباج، وما ث ُن أوجناتُ عدن، يعين بسـاتني إقامة يف الخرة ويلبسـون من 

الِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَِّعيمِ  إِ﴿وقال تعاىل:   .من الســــتربي كما قال املفســــرون نَّ الَِّذينَ آمَنُوا وََعمِلُوا الصــــَّ

وأهل جنات النعيم يتنعمون    .9  - 8 لقمان  ﴾ الْحَكِيمُ  الَْعزِيزُ  وَهَُو ۖ  ا  حَقًّ  اللَّهِ  وَْعَد  ۖ  و خَالِِدينَ فِيهَا 8)

 ، واملراكب والنسـا ، وهم يف ذلكفيها بقنواع املالذ واملسـار، من امل كل واملشـارب، واملالبس واملسـاكن

ة ه من وعـد اهلل، واهلل ال   ;مقيمون دائمـا فيهـا، ال ي عنون، وال يبغون عنهـا حوال وهـذا كـائن ال حمـاـل ألـن
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  آمَنُوا  الَِّذينَ﴿وقال تعاىل:  .الفعال ملا يشـــــا ، القادر على كل شـــــي   ألنه الكريم املنان،  ;جلف امليعاد

الِحَاتِ  وََعمِلُوا ــَّ نُ  لَهُمْ  بىطو   الصـــ ــْ ــلمي قال: )جا     .29:الرعد  ﴾ مَ بٍ  وَحُســـ وعن عتبة بن عبد الســـ

ــقله عن اجلنة وذكر احلوٌ فقال: فيها فاكهة(  ملسو هيلع هللا ىلصأعرابي إىل النيب   ــجرة تدعى طوبى  فســ قال: نعم شــ

قال: يا رسـول اهلل! أي شـجر أرضـنا تشـبه( قال ال تشـبه شـيئا من شـجر أرضـك، أأتيت الشـام هناك 

اجلوزة تنبت على سـاي ويفألش أعالها. قال: يا رسـول اهلل! فما ع م أصـلها(! قال:  تدعى   شـجرة

  (1) هرماوبقصلها حتى تنكسر ترقو ا    لو ارةلت جذعة من إبل أهلك ما أحطت

ــهر بن حوشــــب عن أبي هريرة ــعع عن عبد اهلل عن شــ  وذكر ابن املبارك قال: أخربنا معمر عن األشــ

فتفتق له عن فر    ;يقول اهلل تعاىل هلا: تفتقي لعبدي عما شــا     ;ا طوبى  قال: يف اجلنة شــجرة يقال هل

شـا ، وتفتق عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شـا ، وعن النجائب  بسـرجه وجلامه وهيئته كما

 . (2) والثياب

الباهلي قال: طوبى شــجرة يف اجلنة ليس  ةأمام  وذكر ابن وهب من حديع شــهر بن حوشــب عن أبي

قيل: إن أصـلها   وقد   ;منها دار إال وفيها دصـن منها، وال طري حسـن إال هو فيها، وال مثرة إال هي منها 

وال،ان على   يف اجلنة، ثم تنقسـم فروعها على منازل أهل اجلنة، كما انتشـر منه العلم ملسو هيلع هللا ىلصيف قصـر النيب  

 .(3)مجيع أهل الدنيا
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 وقاله  ;وعنه أيضـــا أن طوبى اســـم اجلنة باحلبشـــية   ;فرح هلم وقرة عني   :وقال ابن عبا : طوبى هلم 

قال القشــريي: إن صــح هذا فهو وفاي   ;الربيع بن أنس: هو البســتان بلغة اهلند وقال ســعيد بن جبري.  

يم الن عي: خري إبراهوقال عكرمة: نعمى هلم.  وقال حســنى هلم.   بني اللغتني. وقال قتادة: طوبى هلم

 ;متقاربة ل  النحا : وهذ  األقواقال الضــحاك: دبطة هلم.  وقال  هلم، وعنه أيضــا كرامة من اهلل هلم. 

ــي  الطيب. وقال   ;أي العيش الطيب هلم  ;ألن طوبى فعلى من الطيب   ــيا  ترجع إىل الشـ وهذ  األشـ

ويكفي املؤمن أنه ضـمن   .يبىواألصـل ط  ;الطيب، وهي احلالة املسـتطابة هلم   الزجاج: طوبى فعلى من

الِحَاتِ  وََعمِلُوا  آمَنُوا  وَالَِّذينَ﴿اجلنة مهما كانت درجتها فقد قال تعاىل:  ــَّ حَابُ  أُولَُئِكَ  الصــ ــْ  ۖ    الْجَنَّةِ  أَصــ

ات كثرية    .82  البقرة  ﴾ خَـالِـدُونَفِيهَـا    هُمْ ـ،ان  وجـل ألهـل ال  على عطـا  اهلل عزـتدل  ويف كـتاب اهلل آـي

   الصا   ا أعد اهلل من نعيم الخرة.والعمل  

   .هو كرامة هلم يف الدنياف،ان والعمل الصا  وأما عطا  اهلل يف الدنيا ألهل ال

ــَـالِحًـا  َعمِـلَ  مَنْ﴿ـقال تـعاىل:  رَهُمْ  أَجْ  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  ۖ  هُوَ مُْؤمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَـّهُ حَيَـاةً طَيِّبَـة   وَ  أُنْثَىُ  أَوْ  ذَكَرٍ  مِنْ  صـــــ

نِ مَا كَانُوا يَْعمَلُونَ واحلياة الطيبة كل ما يتمنا  املر  يف دنيا  بل زاد اهلل تعاىل هلم أن   .40 دافر  ﴾ بِقَحْســــَ

يَجَْعلُ لَهُمُ الرَّحْمَُنُ    نُوا وََعمِلُوامَآ  الَِّذينَ إِنَّ﴿أعطاهم ود  يف الدنيا والخرة قال تعاىل:  ــَ الِحَاتِ ســــ ــَّ الصــــ

والود ـحب يف قلوب عـباد  كـما روا  الألـمذي من ـحدـيع ســــــــعد وأبي هريرة أن النيب    .96  مريم  ﴾ وُد ا

ــما  ثم تنزل نادى جربيل إني قد أحببت فالن   اإذا أحب اهلل عبًد) قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ا فقحبه قال فينادي يف السـ
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ــيجعل هلم) تعاىل:أهل األرٌ فذلك قوله   له احملبة يف ا نادى جربيل  وإذا أبغض اهلل عبًد  واالرمحن ودً سـ

 .(1) واألرٌا فينادي يف السما  ثم تنزل له البغضا  يف  إني أبغضت فالن 

لـفة واملالحة واحملـبة يف صـــــــدور إن اهلل أعطى املؤمن األ"  :ملسو هيلع هللا ىلص ابن عـبا  قال: قال رســـــــول اهلل  وعن

 (2) {اإن الذين آمنوا وعملوا الصــاحلات ســيجعل هلم الرمحن ودً}: تال  ثم  "الصــاحلني واملالئكة املقربني

وَالَِّذينَ  }قال تعاىل:   أكرم أهل ال،ان والعمل الصا  بتكفري ذنوهبم قد  أيض ابل وإن اهلل تعاىل  . 96مريم  

وقال   .97 النحل  ﴾ لَنُكَف رَنَّ َعنْهُمْ سـَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسـَنَ الَِّذي كَانُوا يَْعمَلُونَآمَنُوا وََعمِلُوا الصَـّالِحَاتِ  

الِحا   وَيَْعمَلْ بِاللَّهِ  يُْؤمِنْ وَمَنْ﴿تعاىل:  يِّئَاتِهِ  َعنْهُ يُكَف رْ  صـــــَ ينَ  الَِّذ اللَّهُ  وََعَد﴿وقال تعاىل:   .9 التغابن ﴾ ســـــَ

ـبل إن اهلل تـعاىل بـعد أن كفر ســـــــيـئا م   .9 امـلاـئدة  ﴾ َعمِلُوا الصــــــَــّالِحَـاتِ لَهُمْ مَْغفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَ ِيمٌآمَنُوا وَ

  أَمْوَالُكُمْ   وَمَا﴿قال تعاىل:   وما يقرهبم إىل اهلل إال إ،اهنم وعملهم الصا .،  ضاعف هلم أجر العمل الصا 

ْعفِ بِمَا َعمِلُوا   بِالَّتِي أَوْلَادُكُم  وَلَا ــ  الِحًا فَقُولَُئِكَ لَهُمْ جَزَا ُ الضــ ــَ تُقَرِّبُكُمْ ِعنَدنَا زُلْفَىُ إِلَّا مَنْ آمَنَ وََعمِلَ صــ

  .37 سبق  ﴾ الُْغرُفَاتِ آمِنُونَ  وَهُمْ فِي

  وم يقف عطا  اهلل عند ذلك فقعطى للعصــاة من أهل الكبائر بعد أن تابوا وآمنوا وعملوا العمل الصــا

أع م من املغفرة وتكفري ذنوهبم فقد من اهلل عليهم باملغفرة وتكفري  بتبديل ســــيئا م حســــنات والتبديل

 .ذنوهبم وتبديل مجيع سيئا م إىل حسنات وأصبح رصيدهم الضعف

 

 . 514\2وأحمد   6أخرج  البخاري في باب بدء الخلق باب   - 1

 تفسير القرطبي ونوادر األصول للحكيم الترمذي.   - 2
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ِذينَ﴿ـقال تـعاىل:   هِ  مَعَ  يَـْدُعونَ  لَـا  وَالَـّ ا بِـالْحَقِّ وَلَـا يَزْنُونَ    الَّتِي  النَّفْسَ  وَلَـا يَقْتُلُونَ  آخَرَ  إِلَُهًـا  اللَـّ هُ إِلَـّ  ۖ  حَرَّمَ اللَـّ

اَعفْ لَهُ الَْعَذابُ يَْومَ الْقِيَامَةِ وَيَ ْلُدْ فِيهِ مُهَان ا   ۖ   أَثَامًا يَلْقَ ذَُلِكَ يَفَْعلْ  وَمَن ــَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وََعمِلَ   ۖ  يُضــ

وَمَن تَابَ وََعمِلَ صـَالِحًا   ۖ  َدفُورًا رَّحِيمًا  اللَّهُ  وَكَانَ ۖ  َعمَل ا صـَالِحًا فَقُولَُئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سـَيِّئَاتِهِمْ حَسـَنَاتٍ 

لهم اهلل يف الصـــــاحلني مســـــتجابي  ذ جع إوما أع م ذلك    .  71-68 الفرقان ﴾   مَتَابًافَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ  

الِحِنيَوَ  آمَنُوا  وَالَِّذينَ﴿قال تعاىل:   الدعوة. الِحَاتِ لَنُْدخِلَنَّهُمْ فِي الصـَّ  . وقصـة  9  العنكبوت  ﴾ َعمِلُوا الصـَّ

 مستجابة بصا  أعماهلم.دعو م   الصا   العمل  أهل  أن الغار  أهل

بينما ثالثة نفر يتمشــون أخذهم املطر فقووا إىل دار  :أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن عمر عن رســول اهلل 

ــ رة يف جبل ــهم لبعض ان روا أعمال   فااطت على فم دارهم صـ ا من اجلبل فانطبقت عليهم فقال بعضـ

إنه كان يل والدان    لعل اهلل يفرجها عنكم فقال أحدهم اللهم  عملتموها صـــــاحلة هلل فادعوا اهلل تعاىل هبا

حلبت فبدأت بوالدي   شـــــي ان كبريان وامرأتي ويل صـــــبية صـــــغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم

فســقيتهما قبل بين وأنه نقى بي ذات يوم الشــجر فلم آت حتى أمســيت فوجد ما قد ناما فحلبت كما 

أن أسـقي الصـبية   فجئت باحلالب فقمت عند رةوسـهما أكر  أن أوق هما من نومهما وأكر  كنت أحلب

ــادون عند قدمي فلم يزل ــبية يتضـــ ذلك دأبي ودأهبم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني  قبلهما والصـــ

 فرجة فرأوا منها السما   فعلت ذلك ابتغا  وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السما  ففرج اهلل منها

الرجال النـسا  وطلبت إليها نفـسها فقبت  وقال الخر اللهم إنه كانت يل ابنة عم أحببتها كقـشد ما فب  

ـ اـئة ديـنار فتعـبت حتى مجـعت ـماـئة ديـنار فجئتـها هـبا فلـما وقـعت بني رجليـها ـقاـلت ـيا عـبد    حتى آتيـها
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ـفإن كـنت تعلم أني فعـلت ذـلك ابتـغا  وجـهك ـفافرج لـنا   اهلل اتق اهلل وال تفتح اخـلار إال  ـقه فقـمت عنـها

ــتقجرت أجريً وقال الخر .منها فرجة ففرج هلم ــى عمله قال  ا بفري أرز فلمااللهم إني كنت اســــ قضــــ

ا ورعا ها فجا ني  أعطين حقي فعرضــــت عليه فرقه فردب عنه فلم أزل أزرعه حتى مجعت منه بقرً

ت لمين حقي قلت اذهب إىل تلك البقر ورعائها ف ذها فقال اتق اهلل وال تستهزئ بي  فقال اتق اهلل وال

فقخذ  فذهب به فإن كـنت تعلم أني فعـلت ذلك   خذ ذلك البقر ورعا هافقـلت إني ال أســـــــتهزئ بك  

   .(1)ابتغا  وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج اهلل ما بقي

فقد روى الب اري ومســلم عن   ،ىل اجلنةإويف اخلتام نذكر بقن العمل الصــا  يقبى إال أن يقخذ صــاحبه 

: ”بينما كلب يطيف بركية، كاد يقتله العطش، إذ ملسو هيلع هللا ىلصرســــول اهلل  أبي هريرة رضــــي اهلل عنه قال: قال

 .(2) ” فسقته فغفر هلا به رأته بغي من بغايا بين إسرائيل، فنزعت موقها،

مِنهُم وَلَستُ  الصالِحنيَ   أُحِبُّ 
 

بِهِم    أَنالَ  أَن   شَـــــــفاَعه لََعلّي 
 

املَــعاصـــــــي  تِجــــارَتُهُ  مَن   وَأَكــرَ ُ 
 

البضاعة   يف  سَوا ً  كُنقا   وَلَو 
 

منني اللهم انفعنا اللهم اجعلنا من الصــــاحلني وافتح علينا فتوح العارفني واجعلنا يف عياذك وجوارك من ال

وســـــالم على املرســـــلني واحلمداهلل رب ) الدين  يف ا  ا وفقهًا وفهمًوزدنا علمً  ا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا

 .  العاملني
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 مراتب اليقني 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

من اهلل عز وجل أن ذعل ذلك  اكتبت هذا البحع وكلي أمل أن يســـــتفيد منه القارئ كل الفائدة راجيً

 .يف الدنيا وكرامة يف الخرة واحلمد هلل رب العاملني اخالصا  لوجهه الكريم وأن يثيبنا عليه فتحً

على ـكل ـعاـقل أن يـتدبر كالم اهلل عز وـجل ويتفكر فـيه ألـنه أمر من اهلل عز وـجل ـقال تـعاىل   حق:  اليقني

أَمْ َع} الْقُرْآنَ  ــَدبَّرُونَ  ــا يَتَ قُلُوبٍ  أَفَلَ ــا{لَى  ــالُهَ ــك ومن هــذا املنطلق وفقين ربي .  24  حممــد   أَقْفَ ــذل ول

وهداني بعد قرا تي لسـورة التكاثر وكثرة التكرار فيها لليقني أن أ ع عن تفسـري هذ  اليات من خالل 

كتاب اهلل عز وجل وخري تفســري القرآن ما فســر  القرآن وبعد  ثي وجدت أن اهلل ســبحانه وتعاىل قد 
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قتي  عنيني   د فـ   مهـا  ثننياوبـعد الرجوع إىل املراجع تبني أن اليقني ـي قكـي ات اليت تشـــــــري إىل ااملوت والـت لـي

كَ حَتَّى يَـقْتِيَـكَ  }  :املوت رَبَـّ قتـيك املوت.  99احلجر    الْيَقِنيُ{وَاْعبُـدْ  د رـبك حتى ـي ه    .أي واعـب وقوـل

 .نا املوتاأي حتى أت .47املدقثر   الْيَقِنيُ{أَتَانَا  }حَتَّى :تعاىل

 }وَإِنَّهُ  .95الواقعة   الْيَقِنيِ{هََذا لَهُوَ حَقُّ   }إِنَّ  تعاىل:قوله    فهي:أما اليات اليت تشـــــــري إىل التقكيد   

ــا  .51احلــاقــة    الْيَقِنيِ{لَحَقُّ   ِعلْمَ    }كَلَّ تَْعلَمُونَ   الْيَقِنيِ{لثروهنــا َعيْنَ    ثُمَّ}  .5التكــاثر    الْيَقِنيِ{لَوْ 

  .7التكاثر  

  :ومن خالل تدبر اليات تبني أن اليقني ورد يف ثالث مراتب

 .5التكاثر   الْيَقِنيِ{لَوْ تَْعلَمُونَ ِعلْمَ   }كَلَّا :علم اليقني بقوله تعاىل  -1

تعــاىل  -2 ــه  لَهُوَ حَقُّ    }إِنَّ  :حق اليقني بقول ــَذا  ــهُ  :تعــاىل  هوقولــ   .95  ةالْيَقِنيِ{ الواقعــ هَ  لَحَقُّ  }وَإِنَّ

 .51 احلاقة 9 {الْيَقِنيِ

 .7الْيَقِنيِ{ التكاثر لثروهنا َعيْنَ   }ثُمَّ :عني اليقني بقوله تعاىل  -3 

 جدا .ولو تقملنا هذ  املراتب الثالث لليقني لوجدنا تقكيدا ا قوي وأقوى وقوي  

 القوي.علم اليقني: وهو   -1   

 األقوى.عني اليقني: هو    -2 

 جدا .حق اليقني: وهو صاحب القوة الكاملة أي القوي    -3

 :فلو ضربنا األمثلة على درجة القوة يف هذ  املراتب كالتايل
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يســمى موقع رابطة علما  ودعاة ســورية وهذا    )النألنتوفلنفرٌ أن أحدا  أخرب بقنه يوجد موقع على  

ــامً ــم أقسـ ــبح عند  علم بقنه يوجد موقع  عديدة فالذي علم من الذي قال عن هذا املوقع  ااملوقع يضـ أصـ

 .  تلقا  من صادي هبذا يكون قد حقق مرتبة علم اليقني ولكنه م فقق باقي مراتب اليقني

ــفح  ــورية حلقق   والنألنت)فلو أنه ذهب وتصـ ــفحات البحع موقع رابطة علما  ودعاة سـ ووجد يف صـ

 .املرتبة الثانية وهي عني اليقني

هذا املنتدى ورأى بقم العني ما حدثه عنه صــاحبه وصــل هنا إىل مرتبة وإذا تابع العمل وفتح بعد ذلك 

 كاملة .حق اليقني وحاز على أعلى مرتبة من مراتب اليقني وبالتايل مجع كل مراتب اليقني 

ــورة التكاثر  د  ــفها أوعند تدبرنا لسـ ــورة عجيبة يف وصـ هنا جامعة لكل مراتب اليقني الثالث وهي سـ

إعجازا ا يف البالدة ومن خالل املعنى الكبري الذي ةملهُ يف آيا ا ومن خالل  مراتب اليقني ومن خالل

 .النذارات املتتالية فهي سورة جامعة وفيها وصف للدنيا والخرة

ــائلني املوىل أن ذعل يف قلوبنا  ــورة ونرى ما هبا من مراتب اليقني ومن ع ات وعرب ســــ لنتدبر هذ  الســــ

 .عز وجلعلما  وعمالً ملا يرضي اهلل 

ْوفَ تَْعلَمُونَو 2و حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ )1أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ )} قال تعاىل: ــَ ْوفَ تَْعلَمُونَ و 3)  كَلَّا ســ ــَ   ثُمَّ كَلَّا ســ

قَلُنَّ يَْومَئِذٍ َعنِ  و 7) الْيَقِنيِثُمَّ لثروهنا َعيْنَ  و 6)  لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَو 5) كَلَّا لَوْ تَْعلَمُونَ ِعلْمَ الْيَقِنيِو 4) ــْ ثُمَّ لَتُســــ

ــان  لو ن رنا إىل ال .{و8)  النَِّعيمِ ــطر لوجدنا فيها التقكيد تلو التقكيد على أن النســـ يات اليت ةتها ســـ

ــيمر  راحل وهذ  املراحل منها يف الدنيا ومنها يف الخرة ولو دققنا )علم اليقني وحق اليقنيو لوجدنا   ســ
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أخذت مرتبة العلم واحلق وأتت  {ثم كال سوف تعلمون} {كال سوف تعلمون} :عز وجلقول اهلل 

 {لألوهـنا عني اليقني}الـتقكـيد اـلذي يضـــــــم احلق والعلم ومن ثم أـتت    {لو تعلمون علم اليقني  }كال

 .   اخلامتة املتممة وهي يف الخرة

 نواخلرب ورد م  وهنا خربأتت  رتبة علم اليقني{  كال ســــوف تعلمون }عندما قال تعاىل  الشــــرح :

عندما أخربنا عن حياة النســان وأطوار  ناقالً عن ربه جل   ملسو هيلع هللا ىلصالصــادي املصــدوي ســيدنا رســول اهلل 

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ }: تلك املراحل واألطوار اليت تشري إىل احلياة ثم املوت ثم احلساب قال تعاىل  وعال

لَالَةٍ مِّن طِنيٍ  ــُ َغة   ۖ  ثُمَّ جََعلْنَا ُ نُطْفَة  فِي قَرَارٍ مَّكِنيٍ   ۖ  مِن ســــ ــْ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ َعلَقَة  فَ َلَقْنَا الَْعلَقَةَ مُضــــ

نُ الْفَ َ ــَ قْنَا ُ خَلْقا  آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسـ ــَ ْونَا الْعِ َامَ لَحْما  ثُمَّ أَنشـ ــَ َغةَ عِ َاما  فَكَسـ ــْ ثُمَّ   ۖ   َالِقِنيَ  لَقْنَا الْمُضـ

 .16  - 12  املؤمنون  {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَْومَ الْقِيَامَةِ تُبَْعثُونَ  ۖ  إِنَّكُمْ بَْعدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ  

لخباريات اليت أخربنا هبا الصـــــادي املصـــــدوي عن احلياة ومراحلها لو أُدرجت يف مراتب اليقني فهذ  ا

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْـدَ ذَلِـكَ }اليقني ـباملوت بقوـله تـعاىل :    عنيألـخذت مرتـبة علم اليقني فـهذا خرب ثم أـتت مرتـبة  

تُبَْعثُونَثُ}اليقني بقولـه تعـاىل :    حقثم تـقتي بعـد ذلـك مرتبـة  {  لَمَيِّتُونَ يَْومَ الْقِيَـامَـةِ  وبقولـه    {مَّ إِنَّكُمْ 

ــبحتوهذ  املرتبة هي من أقوى املراتب ألهنا  {ثُمَّ لثروهنا َعيْنَ الْيَقِنيِ}: تعاىل حقيقة وكل منا  أصـــ

ى رَبِّكَ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ َعلَ}سـريى بقم عينه جهنم إن كان صـاحلا  أو دري ذلك لقوله تعاىل :  

 .71مريم  {حَتْما  مَّقْضِيقا 
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اليقني فنســـــــقل اهلل رب  حقاليقني وســـــــنرد على جهنم    عنيوها قد علمنا علم اليقني وةققنا باملوت 

ــاملني وأن ذعلنا بعد ذلك يف عليني برفقة النيب األمني وصـــــحابته   العرش الع يم أن منر عليها كالربي ســـ

 .املكرمني آمني آمني وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 
 11/5/2009هجري املوافق للعام امليالدي  1430مجادى األوىل الثنني بتاريخ السابع عشر من يف يوم حررت 

 بقلم مسري أمحد البراهيم 
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 الهدا  

 وكل من له فضل عليق وكل من علمين أو أرشدني  إىل والديَّ 

 شي ي املربي العام العارف باهلل سيدي الشيخ حممد احلسواني 

 شي ي وأستاذي العالمة د. يوسف خطار حممد

 كل طالب علم يت ذ من علمه سفينة لنقاذ املسلمني  وإىل
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 الفهر 

 رقم الصفحة املوضوع

 11  الباب األول

 12 حكم الدعوة إىل اهلل

 13 وجوب الدعوة إىل اهلل

 17 فضائل الدعوة إىل اهلل

 18 مثار الدعوة

 19 أصول الدعوة

 21 حكمة بعثة األنبيا  والرسل

 27 )ماذا ذب على الداعيةو الثانيالباب 

 28 حف  كتاب اهلل

 30 ملسو هيلع هللا ىلصحف  حديع رسول اهلل  

 33 الملام بالناسخ واملنسوخ

 34 الخالو يف الدعوة

 36 الصرب على مشاي الدعوة

 38 الثبات على احلق
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 رقم الصفحة املوضوع

 41 التواضع

 44 علو اهلمة

 47 )أساليب ووسائل الدعوةو الباب الثالع

 48 وسائل الدعوة

 49 أساليب الدعوة

 63 )زاد الداعيةو الباب الرابع

 63 التقوى ومثارها

 68 الذكر

 76 االستقامة

 82 ) وث للمؤلفو الباب اخلامس

 83 ال،ان والعمل الصا  )مكرمة وكراماتو

 90 مراتب اليقني

  الفهر 
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