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َّاحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل رسوله األمني، وعىل آله وصحبه  َّ ّ
ِّأمجعني، وعىل من تبعهم واستن بسنَّتهم إىل يوم الدين، أما بعد َّ: 

القول، اللهم علمنا ما ينفعنا،  ُاللهم إنا نسألك الثبات يف األمر، ونسألك السداد يف  ِّ َّ َّ
 .ُوارزقنا التوفيق يف القول والعملَّوانفعنا بام علمتنا، 

 ...ُّأهيا اإلخوة األكارم
َّ عظيمة وجليلة، وعليه إذا تصدى هلذه الوظيفة أن Uّإن وظيفة الداعية إىل سبيل اهللا 

ِّ باتباعه والسري عىل هنجه، Uَّ الذي تعبدنا اهللا - r وهو النبي -ينظر إىل الداعية األكرب 
U :] ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθفقال  ß™u‘ «! $# îοuθ ó™é& ×πuΖ |¡ ym [. 

U :] !$tΒuρ ãΝä39وقال  s?#u ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39 pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù [. 
U :] وقال  ¨Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθ ß™§�9$# ô‰s)sù tí$sÛr& ©!$# ( [. 
βÎ)uρ çνθ [: أوقال  ãè‹ ÏÜè? (#ρß‰tGôγ s? 4 [. 

َّ، ومن املعلوم أن دعاة اخلري rَّدالة واملوجبة التباعه وهذه النصوص من النُّصوص ال
ُالذين يبرصون الناس يف أمور دينهم هم أقرب الناس وأوىل الناس بوظيفة األنبياء والرسل  ُّ ِّْ َُ

ُ، ذلك أن األنبياء والرسل ‡ ُّ  .ُ هم أعظم دعاة اخلري-‡ -ّ
ُّن األعامل، كام قال ربنا  من أحس- أعني وظيفة دعوة الناس إىل اخلري -وهذه الوظيفة 

U :] ô tΒuρ ß|¡ ômr& Zω öθs% £ϑÏiΒ !%tæyŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[sÎ=≈ |¹ tΑ$s% uρ Í_ ¯Ρ Î) z ÏΒ 
tÏϑÎ= ó¡ ßϑø9$# [.  

ُ يف األمة؛ يعلم الناس ويبرصهم، rِّبوظيفة النبي يقوم  Uَّفالداعية إىل سبيل اهللا  ِّ ُ َ ُِّ
ُوجييب عىل أسئلتهم، ويشري عليه  .َّم بام قرره أهل العلم يف مصنَّفاهتم وفتاواهمُ

ّومن املعلوم أيضا أن الداعية إىل سبيل اهللا  ًU ،قدوة يف قوله وفعله ورسه ومجيع شأنه ِّ
َّذلكم أن الناس ينظرون إليه، فإن أحسن الداعية تأثر من رآه ومن سمع به؛ ألهنم يرونه  ُ َّّ

 .القدوة واملثال احلسن
فينبغي عىل قدوة والناس U الداعية أن يستشعر أنه مسؤول أمام اهللا وعليه؛  ؛ ألنه 

ُّينظرون إليه عىل أنه موجه ومعلم هلم، وهلذا ترى الناس جيلون الداعية احلق، ويستشريونه  ِِّ ُ ِّ
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 ...فيام أشكل عليهم، ويستفتونه فيام جهلوه
َفعىل من نصب نفسه لدعوة الناس إىل اخلري أن يتقي اهللا  َّ َّUَّه، وأن يعلم أن  يف نفس َ

َرشف هذا املنصب ال يعدله رشف؛ ال رشف نسب، وال جاه، وال كثرة مال، وال كثرة ولد،  ُ ِ ِ
 من أعظم الوظائف الرشعية؛ ألن صاحبه - أي دعوة الناس إىل اخلري -ّفإن هذا املنصب 

َيف أقواله وأفعاله، فهو مبلغ لـام أمر اهللا  ‡َّيتشبه باألنبياء  ُِ ِّU إىل من جيهل ذلك من  بتبليغه
 أن جيعل تقوى اهللا نصب عينيه، فيسعى إىل -ً أوال -أمة اإلسالم وغريهم، فينبغي له 

ُّفلن يرى من اهللا تعاىل إال ما يرسه، ... حتقيقها قدر استطاعته، فإنه إذا فعل ذلك فليبرش ُ َ َّ] 
tΒuρ È,−Gtƒ ©! $# ≅yèøgs† … ã&©! %[` t� øƒxΧ [. 
]  tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† … ã&©! ô ÏΒ  ÍνÍ� ö∆r& #Z� ô£ç„ [. 
]  tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ö� Ïeÿs3ãƒ çµ÷Ζ tã ÏµÏ?$t↔Íh‹ y™ öΝ Ïà÷èãƒ uρ ÿ… ã&s! # ·� ô_r& [. 
] $pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (# þθ ãΖ tΒ#u βÎ) (#θà)−Gs? ©! $# ≅yèøgs† öΝ ä3©9 $ZΡ$s% ö� èù ö�Ïeÿ s3ãƒ uρ öΝ à6Ζtã 

öΝ ä3Ï?$t↔Íh‹ y™ ö� Ïÿ øótƒ uρ öΝä3s9 3 ª!$# uρ ρèŒ È≅ôÒ xÿ ø9$# ÉΟŠÏàyèø9$# [. 
] ¨βÎ) ©!$# yìtΒ tÏ%©!$# (#θs) ¨?$# tÏ%©!$#̈ρ Νèδ šχθãΖ Å¡øt’Χ [. 

 . كثريةUفاآليات والبشائر يف نصيب املتقي هللا 
≅ö [.  أن تكون دعوته عىل علم وبصرية:واألمر الثاين è%  ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) 

«!$# 4 4’n?tã >οu��ÅÁ t/ O$tΡ r& ÇtΒuρ  Í_ yèt6  ودعوة Uِفإنه مهام بلغ الداعية ونشط يف دين اهللا . ] ) #$?¨
ًيكن عىل علم رشعي وعىل بصرية وبينة فإنه يتحمل أوزارا، بل إنه الناس إىل اخلري ومل  َّ ِّّ

َّيتحمل أوزار من تأثروا بدعوته اخلاطئة، وال ينقص من أوزارهم يشء َّ. 
ا إال إذا اجتمع فيه رشطان أساسيان، مها َّفإن أي عمل ال يكون صاحلا وال حسنً ًَّ ّ : 

 . Uل فيام سبق من الوصية بتقوى اهللا َّوهذا يتمث. اإلخالص هللا تعاىل: الرشط األول
 .أن يكون العامل له عىل علم وبصرية: والرشط الثاين

öΝà2 [: ُّوهلذا يقول ربنا تبارك وتعاىل uθè= ö7 uŠÏ9 öΝ ä3•ƒ r& ß|¡ ômr& Wξ yϑtã 3 [ . َقال الفضيل ُ  
 . »أصوبه وأخلصه: أحسنه«: /بن عياض 
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َّفال بد لصالح العمل من اجتامع رشطني فيه ُ : 
ُّوهو أن خيلو من الرياء وطلب السمعة ( اإلخالص هللا وحده *  ِّ .( 
  ).rِّوهو أن يكون عىل علم من كتاب اهللا وسنة نبيه ( والصواب * 

›Ïµø [: ُّوقد قال ربنا تبارك وتعاىل s9Î) ß‰yèóÁ tƒ ÞΟÎ= s3ø9$# Ü=Íh‹ ©Ü9$# ã≅yϑyèø9$# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9$# 
… çµãèsù ö� tƒ 4 [ . ِّطيب، والعمل موصوف بأنه صالح، والطيب والصالح فالكلم موصوف بأنه ِّ

 .rِّ، واالتباع للنبي Uاإلخالص هللا : ٌّال يكون كل منهام إال إذا اجتمع فيه الرشطان
≅U :] öوالحظ معي قول اهللا  è%  ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6y™ (# þθãã÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n?tã >οu��ÅÁt/ O$tΡ r& 

ÇtΒuρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( z≈ ysö6ß™ uρ «!$# !$tΒuρ O$tΡ r& zÏΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9$# [ . ّفإن الداعية إذا دعا إىل اهللا
، وإذا دعا إىل اهللا عىل غري - Iُ وأعظمها الرشك باهللا -ِّعىل بصرية نجا من كل مصيبة 

ِّبصرية كان معرضا للوقوع يف كل خطأ  ً  .- I وأعظمه الرشك باهللا -َّ
×νθã_ãρ >‹Í× [: شية يف سورة الغاUوهلذا اقرأ قول اهللا  tΒöθ tƒ îπyèÏ±≈ yz ∩⊄∪ ×' s#ÏΒ%tæ 

×πt6 Ï¹$̄Ρ [ .ِّفإن املقدمة َخشوع وعمل ونصب، والنتيجة: ّ ٌَ ٌ :] 4’n?óÁ s? #·‘$tΡ Zπu‹ ÏΒ%tn ∩⊆∪ 
4’ s+ó¡ è@ ôÏΒ A ÷ tã 7πu‹ ÏΡ#u ∩∈∪ }§øŠ©9 öΝçλm; îΠ$yèsÛ �ωÎ) ÏΒ 8ìƒÎ�ŸÑ ∩∉∪ �ω ß Ïϑó¡ ç„ Ÿωuρ  Í_ øóãƒ 

ÏΒ 8íθã_ [ألن العربة ليست باخلشوع وال بكثرة العمل وال بكثرة القول، إنام العربة أن ؛ ّ
ِّ، واالتباع للنبي Uاإلخالص هللا : َّجيتمع األصالن األساسيان ِّr. 

ّ اعلموا أن وظيفة الداعي إىل اخلري إنام هي البالغ، أما القبول فهذا -ُّ أهيا األكارم -ثم 
#) χÎ)̈ρ [.  يف البحث عن ثمرة دعوتهليس له، فال ينبغي له أن يستعجل öθ©9uθ s? $yϑ̄ΡÎ*sù 

š�ø‹n= tã à÷≈ n=t6 ø9$# 3 ª! $#uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$t6 Ïèø9$$Î/ [. 
r :] !$yϑ̄Ρِّ لنبيه الكريم Uوهلذا قال اهللا  Î) |MΡ r& Ö‘É‹Ζ ãΒ ( Èe≅ä3Ï9uρ BΘ öθ s% >Š$yδ [. 

U :] $yϑ̄Ρوقال  Î*sù š�ø‹ n= tã à÷≈ n=t6 ø9$# $uΖ øŠn=tæuρ Ü>$|¡ Ïtø:$# [. 
™U :] $̈Β ’n?tã ÉΑθßوقال  §�9$# �ω Î) à÷≈ n=t6 ø9$# 3 [. 
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™U :] $tΒuρ ’n?tã ÉΑθßوقال  §�9$# �ω Î) à÷≈ n=t7 ø9$# ÚÎ7 ßϑø9$# [. 
ُّأنه يأيت النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأيت :  يف احلديث الصحيحrُّوهلذا ذكر النبي 

ُّالنبي ومعه الرهيط، ويأيت النبي ومعه  ُّ ُّْ ُّالرجالن، ويأيت النبي ومعه الرجل، ويأيت النبي وليس َ َّ ُّ َُّ ُ
 .ٌمعه أحد

َّختيل معي؛ نبي يوحى إليه ومع هذا يأيت ومل يتبعه أحد من قومه، أرأيت؟ أدى رسالة  َ ٌَّّ
ُربه فربئت ذمته وحاز الثواب، فأما االستجابة من عدمها ومن يتبعه ومن ال يتبعه فهذا ليس  ُ ُِّ َّ

 .Uهو إىل اهللا إليه، إنام 
ُفالداعية مأجور سواء قبل الناس دعوته أم ردوها، إن قبل الناس دعوته فله وهلم، وإن  ُِّ ِ َ َّ

َّ الوزر واإلثم ِّرد الناس دعوته فله وعليهم؛ له األجر وعىل من خالف احلق ُ َّ. 
ًفال ينبغي أن يكون عدم استجابة الناس لدعوته عائقا له عن مواصلة نرش اخلري، فإنه 

ٌ حصل خلل يف دعوة الناس، فبعض من يدعو - أعني طلب رؤية النتيجة -هلذا السبب 
  الناس 

َّوال يرى قبوال منهم يصاب بإحباط ويأس، وقد يقوده ذلك اليأس إىل أمور حمرمة؛ من قتل  ُ ً َ
ُوترويع لآلمنني وتشويه لسمعة اإلسالم واملسلمني، وهو هبذا أفسد نفسه وأفسد غريه 

 .-ً عياذا باهللا تعاىل من ذلك - من أساء إليهم َّوحتمل مظامل
َّفيا دعاة اخلري، تواصوا باحلق بينكم، واعلموا أن وظيفتكم دعوة من قرص من الناس  َّ ُ

َّإىل اخلري، أما النتائج فلستم مكلفني هبا، فإن من رمحة اهللا  َّ ُU ،أنه مل يكلف بام ال يقدر عليه َ ُ ُِّ
ُاعته فقط برئت ذمتهوهلذا إذا عمل املسلم قد استط َّ َ ِ =Ÿω ß#Ïk [: قال اهللا تعاىل... َ s3ãƒ ª! $# 

$²¡ øÿtΡ �ωÎ) $yγyèó™ ãρ 4 [ ،] Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª! $# $²¡ øÿ tΡ �ω Î) !$tΒ $yγ8s?#u 4 [ ،] (#θ à)̈? $$sù ©!$# $tΒ 
÷Λä÷èsÜ tFó™ $# [. 

ِّويف السنَّة قول النبي  ُّr :»ُوما أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم من «: r، وقوله »ُْ
ِّرأى منكم منكرا فيغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف  ً

 .»اإليامن
فعليكم بضبط هذه القواعد الرشعية، وإياكم والعجلة وترك العواطف تتحكم يف 

 .يعةَّدعوتكم، واقرؤوا ما قرره علامء السنَّة يف مباحث القواعد الرشعية ومقاصد الرش
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ِّكام أوصيكم بالصرب عىل دعوة املقرصين من الناس، وإحسان الظن باهللا تعاىل،  ِّ
ًوتذكروا نوحا  َّu فقد لبث يف قومه يدعوهم ألف سنة إال مخسني عاما، ومع ذلك كله ً

#tΒuρ ztΒ$! [: صرب وصابر، والنتيجة u ÿ… çµyètΒ �ω Î) ×≅‹ Î=s% [. 
ٌفإن اإلخالص هللا تعاىل رشط، ثم  ً وعمال،ًوعليكم باإلخالص يف مجيع أموركم علام ّ

ِّالرشط اآلخر هو االتباع للنبي  ِّ َr ،ثم ينبغي أن نستشعر أمرا ثالثا الزما للدعاة إىل اخلري ،ُّ ً ًً
 .َعدم اليأس والقنوط من عدم قبول الناس لدعوته: وهو

ق أن ذكرته، وهو ً عىل خري يف دعوته، ينبغي أن يتذكر دائام ما سبUّفإن الداعي إىل اهللا 
ِأن يكون قدوة حسنة يف سمته، ويف وقاره، ويف كالمه، ويف أفعاله، ويف مجيع شأنه َ ًَ ِ ْ َ ً. 

ُفاحرص يا عبد اهللا عىل أن تكون داعية خري يف مجيع شأنك، فلقد كان سلفنا الصالح  َ َ
ِّرمحهم اهللا تعاىل يؤثرون يف الناس املدعوين بجميع شؤوهنم ُُ ِّ َ. 

سري أعالم «د بن حنبل رمحه اهللا تعاىل يقول عنه احلافظ الذهبي يف فهذا اإلمام أمح
كان حيرض جملسه ستة آالف، : -» أدب اإلمالء واالستمالء« ونقله السمعاين يف -» النبالء

ِفخمسامئة يكتبون والباقون يستفيدون من خلقه وأدبه وسمته ْ َ ُ ُ. 
َالسيـر«وذكر الذهبي يف  ُدخلت عىل اإلمام أمحد : أنه قالًأيضا عن بعض أهل العلم » ِّ

ِعىل أبنائه، واهللا ما كتبت سوادا يف بياض، إنام كنت أنظر إىل سمته وأدبه » املسند«ُوهو يميل  ْ َ ُ ًُ
ِووقاره َ. 

كان «:  فقالتrُ أهنا سئلت عن خلق النبي لِّوهذا كام قد ثبت من حديث أمنا عائشة 
ُخلقه القرآن ُ ُ«. 

َّقال الرشاح  .»َّ بأمره، وينتهي عند هنيه، ويتأدب بآدابهيأمتر: أي«: ُّ
ُّوهلذا مدحه ربه  ُU وأثنى عليه، فقال I :] y7̄Ρ Î)uρ 4’ n?yès9 @, è= äz 5ΟŠÏàtã [ . يقول

ِّتعظيم العظامء لليشء يدل عىل توغله يف العظمة، فكيف إذا كان املعظم : ِّبعض املفرسين ُُّّ ُ
 ؟Uأعظم العظامء، وهو اهللا 

َّنستشعر هذا األمر، فإنه قد يكون عند بعض من يتصدى لدعوة الناس فينبغي علينا أن 
ًعلم كثري لكن يف أخالقه نوع من الرشاسة والغلظة واجلفاء، فربام يصد كثريا من الناس عن  ُّ ُ ٌَّ ٌ

ِوربام يكون عند بعض الناس علم يسري لكن أخالقه فاضلة ويتسم بحسن السمت . دعوته ْ َّ ْ ٌُ َّ
َّوالوقار، فيتأثر   .كثري من الناس بتوجيهه ونصحه وتعليمهَ
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 . أن ترعى هذا األمر وأن جتعله نصب األعني- يا عبد اهللا -فعليك 
ً بالدعاء، وخاصة عند اختالف Uَّأن يترضعوا إىل اهللا : ومما أويص نفيس وإخواين به ُّ

َّ يسأل ربه rُّاألمور، فقد كان النبي  َUعاء االستفتاح ُ اهلداية فيام اختلف فيه، كام ثبت يف د
َاللهم فاطر السموات واألرض، عالـم الغيب والشهادة، «:  كان يقولrيف صالة الليل أنه  َّ َ َِّ ُ

ِّ بإذنك، إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم َاهدين ملا اختلف فيه من احلق ِ ُ«. 
y‰yγ“ [َّ تفضل هبذا النِّعمة عىل عباده املؤمنني، Uواهللا  sù ª!$# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 

$yϑÏ9 (#θàÿ n= tF÷z$# ÏµŠÏù zÏΒ Èd, ysø9$#  ÏµÏΡøŒ Î*Î/ 3 ª! $# uρ “Ï‰ôγ tƒ tΒ â !$t±o„ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ ?ΛÉ) tGó¡ •Β 
[. 

ً، وأن تظن بربك خريا أنه يفتح عىل قلبك Uَّ أن تترضع إىل اهللا - يا عبد اهللا -فعليك  ِّ َّ
ُوأنه يبرصك باحلق ِّ ُ. 

ٌوأيضا هناك أمر آخر هو من األ َّمهية بمكان عىل الداعية إىل اخلري أن هيتم به، وهو أنه ً
َّينبغي له دائام أن يسأل العلامء الراسخني   أن -َ املعروفني بصالح املعتقد وسالمة املنهج -ً

َّيسأهلم فيام أشكل عليه؛ ألن ربنا  ّU تعبدنا بسؤاهلم فقال َّI :] (# þθè= t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δr& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) 
óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? [. 

ُفسؤال أهل الذكر أمر ال بد منه، بل هو واجب رشعا عىل من جهل احلكم من عامة  ًٌ ٌ َُّ ِّ
 الناس، فكيف بمن يدعو الناس؟

ُ أن قوما أفتوا رجال احتلم بالغسل، rَّ ملا بلغ النبي yوهلذا فإنه يف عهد الصحابة  ً َُّ ً
َّوكانت يف رأسه شجة، فاغتسل فامت، فقال  َr :»َقـت َلوه قـتلهم اهللاَ َأال سألوا إذا مل ! َ

َّفإنام شفاء العي السؤال، إنام كان يكفيه أن يتيمم! يعلموا؟ ُّ ِّ ِ...« . 
ُّوالعي  .هو اجلهل: ِ

َأن اإلشكال إذا حصل فإنه يرفعه سؤال أهل العلم، فعليك أن تكون : شاهد القول ِ ُ ُّ
ًحريصا عىل سؤال أهل العلم، قاصدا طلب احلق ال أن تك ًون الفتيا موافقة ملا يف نفسك، بل ً ُ

َّ وإن خالف هواك  .عليك أن تفتح قلبك عند سؤال أهل العلم الراسخني، فتقبل احلق
ٌفواهللا ألن يلقى العبد ربه حريصا عىل دينه سائال أهل العلم عام أشكل عليه خري له من  َّ َ ً َ ًْ َّ ُ َ َ

ٍ بترصف أرعن مل يسأل ومل- عىل جهله -ُأن يقابله  َ ْ َ ُ يتثبت، فاألول مأجور يرجى له بحسن ُّ ُ َّ
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ُنيته الثواب، والثاين موزور خيشى عليه العقاب َّ. 
ُّأويص نفيس وإياكم أيضا بتحمل دعوة الناس عىل اختالف ... ُّثم أهيا األكارم ً

ُّأحواهلم، ففيهم اجلاهل، وفيهم املعاند، وفيهم من يظن أنه عىل صواب ِ فمن فقه الدعوة ... ُ
ِأن حيسن  َّفإن النبي . الداعي التعامل معهمُ ً كان يغضب تارة، - كام ثبت يف الشامئل - رّ

ًويضحك تارة، ويتبسم تارة، ويامزح تارة، كل ذلك عىل حسب أحوال الناس ً ًُ َّ. 
زل الناس منازهلم، وهذا rفكان  َ يالطف الصغار، ويوقر الكبار، ويرفق باجلاهل، وينْ ُ َ ُ ُُ ِِّ

ُمن كامل خلقه  ُr. 
ُ، فعليك أن تراعي أحوال الناس، وأن rِّ باتباع نبيه Uَّ تتعبد اهللا - يا عبد اهللا -وأنت 

ّتستعمل معهم احلكمة والفقه الرشعي الدعوي، واحلكمة هي َّ ؛ »وضع األمر يف موضعه«: َّ
فاخلطاب مع الوالدين عند إرشادمها إىل اخلري خيتلف عن خطاب األوالد، وخطاب احلاكم 

وهكذا مع مجيع طبقات ... ًوما خيتلف عن خطاب غريهم من سائر الناسُّوأهل السلطة عم
 .الناس

ُعىل الداعية أن حيرص عىل وضع األمور مواضعها، وجيمع هذا ما جاء يف سرية النبي 
r  يف دعوته، ويف احلديث احلسن من قولهr :»ِأنزلوا الناس منازهلم«. 

ِم، فكانوا ينزلون الناس منازهلم، فهذا  يف دعوهتUوقد متثل هذا املنهج عند أنبياء اهللا  ُ
ّ يدعو والده إىل اإليامن ويتلطف معه بأرق العبارات وأحسنها، مع uإبراهيم اخلليل  َّ

 :ًتكرار ذلك طمعا يف إيامنه
] ÏMt/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑó¡ tƒ Ÿω uρ ç� ÅÇö7 ãƒ ...[.  
] ÏMt/ r'̄≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) ô‰s% ’ÎΤu !%ỳ š∅ÏΒ ÉΟù= Ïèø9$# $tΒ öΝ s9 y7Ï? ù'tƒ û Í_ ÷èÎ7 ¨?$$sù x8Ï‰÷δr& $WÛ≡ u� ÅÀ 
$wƒ Èθy™ ...[. 
] ÏMt/ r' ¯≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7 ÷ès? z≈ sÜ ø‹¤±9$# ( ...[. 
]  ÏMt/ r' ¯≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& βr& y7¡¡ yϑtƒ Ò>#x‹tã zÏiΒ Ç≈uΗ ÷q§�9$#  ... [. 

ِّ يتلطف مع عمه أيب طالب إىل فراش املوتrُّوهذا نبينا  ِّم، قل ال إله إال اهللا، يا ع«: َّ
 . »ُّكلمة أحاج هبا لك عند اهللا
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، ولزمه إىل فراش املوت، »ّيا عم«: ِّ بعمه أنه ناداه بام يليق بمقام قرابتهrفمن شفقته 
َّوحرص عىل عمه أن يقول تلك الكلمة ليحاج له هبا عند اهللا  ُ ِّU. 

  :  هلرقل، وفيهr خطابه :ُّ يف دعوته ألصحاب السلطة وإنزاهلم منازهلمrومن حكمته 
ًألن له عظمة عند قومه كام أشار إىل » ُّعظيم الروم«: ، فقوله»ُّإىل هرقل عظيم الروم... « ّ

 .»الفتح«َذلك احلافظ ابن حجر يف 
ًوبكل حال؛ شواهد ذلك كثرية، فعىل داعية اخلري أن يكون حكيام يف دعوته، وذلك 

 .rبالسري عىل منهاج النبي 
ّأختم الكالم يف هذا املوضوع بأمر مهم، وهو حماسبة النفس، فعلينا ... مثم أهيا األكار

َّأن نحاسب أنفسنا، وأن نتفقد أحوالنا، فإن اإلنسان إذا حاسب نفسه بصدق وتـجرد تبني  ُّ ََ ََ ّ َّ
َّ بخطئه إذا كان خمطئا، أو برصه اهللا Uَّله اخلطأ، وبرصه اهللا  ًU بالصواب حتى يزداد ثباتا ً

 .ًكان مصيباعليه إذا 
ُّواملحاسبة جيب أن تكون بجدية؛ وبدعاء وترضع إىل اهللا  ُ ِّ ِU وبسؤال أهل العلم ،

وطلب النصيحة منهم، وباستشارة من يثق به املرء من إخوانه يف عقله ودينه، فإذا علم اهللا 
U اخلري سدد لسانك، وثبت حجتك، وجعل لك القبول، وو- يا عبد اهللا - يف قلبك َ َ َّ ُ ََّ َفقك َّ

 .يف دعوتك
'pκš‰r$ [:  يف خامتة سورة األنفالUِّأمل تقرأ قول ربنا  ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ≅ è% yϑÏj9 þ’Îû Ν ä3ƒÏ‰÷ƒ r& 

š∅ÏiΒ #“ t�ó™ F{$# βÎ) ÄΝ n= ÷ètƒ ª!$# ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% # Z� ö�yz öΝ ä3Ï?÷σ ãƒ #Z� ö�yz !$£ϑÏiΒ x‹Ï{é& öΝ à6ΖÏΒ 
ö� Ïÿøótƒ uρ öΝ ä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm§‘ [؟ 

 َّفهذه اآلية وردت يف األرسى، فكيف بالداعية إىل سبيل اهللا؟
َّ أن حتاسب نفسك، وإن تتقبل النُّصح املوجه إليك ولو كان -َ يا عبد اهللا -فعليك  َّ ُ

َّ وثبت لسانك، وثبت حجتك، ووفقك يف Uعليك؛ ألنك لو قبلته وامتثلته أعانك اهللا  َّ ُ َّ ََّ َ
,tΒuρ È [. مجيع شأنك −Gtƒ ©!$# ≅ yèøgs† … ã& ©! %[ t̀� øƒxΧ [. 

ًويف اخلتام؛ أذكركم يا إخواين أن عليكم مسؤولية عظيمة يف بلدكم اجلزائر، وبخاصة  ّ ِّ
ّأنكم طلبة علم ودعاة خري، فإن كثريا من الناس ينظر إليكم أنكم من أهل العلم الرشعي  ً ّ

ِّالذين تدلون الناس وتبرصوهنم باخلري ُ ُ َُّ. 
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 ...ُسكم بإصالحها وتعاهدها باملحاسبةُفاهللاَ اهللاَ يف أنف
 ... واإلحسان إليهم- يف غري معصية اهللا -َّاهللاَ اهللاَ يف آبائكم وأمهاتكم بطاعتهم 

ِّاهللاَ اهللاَ يف إخوانكم وأخواتكم بدعوهتم بالرفق واللني ِّ... 
 ...اهللاَ اهللاَ يف عامة الناس بدعوهتم وتبصريهم وتعليمهم وإرشادهم

ِّ التوفيق يف األمر كله، وسرتون من الناس Uالرشعية، وسرتون من اهللا ُالزموا الطرق 
ِالقبول واإلقبال إىل دروب اخلري، وأبرشوا من اهللا  ُ َU باخلري والثواب، ومن الناس بالدعاء ُّ

ومن باب التوايص باخلري أكثروا من قراءة وسامع كالم أهل العلم من علامء . لكم باخلري
 .السنة

ِّ أن يرزقنا اإلخالص يف الرس Uَّ، ووفقنا وإياكم لكل خري، وأسأل اهللا َشكر اهللا لكم ِّ ُ
َوالعلن، ويف القول والعمل، وأن جيعلنا من الذين تصدق أفعاهلم أقواهلم، ومن الذين إذا  ُ ِّ َ َ
ِحرضوا ذكروا بخري، وإذا غابوا ذكروا بخري، وإذا دفنُوا ذكروا بخري، وإذا بعثوا وجدوا  ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ُ ُ َ

 .اًخري
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 ُّ  أخوكم وحمبكم يف اهللا تعاىل
َّعبدالعزيز بن حممد السدحان َّ 
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َّلمة مسموعة مسجلة للشيخ فيها نصيحة لإلخوة يف اجلزائر، أصل هذه املطبوعة ك:  تنبيه●

َّثم فرغت من الرشيط وأرسلت للشيخ فعدل فيها ما رآه وزاد ما يقتضيه املقام، نفع اهللا هبا ِ ُ ِّ ُ. 


