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 املؤلفاىمقدمة 

 اضب اهعا٪١ ٗأؾٔس أْ ال اهٕ إال اهلل ٗأْ ٌٗدسّ  أٌس هلل
 ٗضغ٘هٕ أًا بعس . ٖعبس

هقس أثين اهلل تعا٢ عوٟ ٓصٖ األًٞ  : ٬ اهلل أسبيت
ًْ فِؾـَّوِس َتْلُمُروَن بِوْدَْعُروِف َوَتـَْفْوَن وفقاي: ٍي ُأْخِرَج ـتُْم َخْرَ ُأمَّ ـُ

ص، ٗأًط اهلل تعا٢ 111ٌطاْ :ط آي ع يهللَِظِن اْدُـَؽِر َوُتْمِمـُوَن بِو
ع٘ إ٢ عبازٝ اهلل أْ ٙس ضغ٘هٕ اهلطٍٙ بأْ ٙب١ هِا أْ ٌطٙقتٕ

ًّ اقتس٠ كى ٗٓٛ ٌطٙقٞ ٗسسٖ، عوٟ سذٞ ًّ اهلل ٗٙق١، 
َظَذ َبِصَرٍة َأَكوْ َوَمِن  هللِ ُؿْل َهـِذِه َشبِقِع َأْدُظو إَِػ اوفقاي تعا٢:، بٕ

َبَعـِي َوُشبَْحوَن ا ـَِغ) هللِ اتَّ  ط ٙ٘غف:ي(807َوَمو َأَكوْ ِمَن اْدُْؼِ
هصهم ِٙبػٛ عوٟ كى ٗاسس ًِا أْ ٙلْ٘ زاعٚٞ ٬  ، ص118

 سٚاتِا تل٬ْ٘ غ٘قٕ...فٗ ،٬ ؾاضعٕٗ ،٬ عٌوٕٗ ،بٚتٕ
أدط عٌى  ◘، ٗهقس ب١ ضغ٘ي اهلل إ٢ اهلل تعا٢ زع٘ٝ كؤا

وَن  : اهسع٘ٝ إ٢ اهلل فقاي ـَ َْجِر ِمثُْل َمْن َدَظو إَِػ ُهًدى،  ْٕ َفُه ِمَن ا

َٓ َيـُْؼُص َذفَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َصْقًئو، َوَمْن َدَظو إَِػ  ُأُجوِر َمْن َتبَِعُه، 

َٓ َيـُْؼُص َذفَِك ِمْن  ْثِم ِمثُْل آَثوِم َمْن َتبَِعُه،  وَن َظَؾْقِه ِمَن اْْلِ ـَ َضََلَفٍي، 
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(1)  آَثوِمِفْم َصْقًئو
اآلثاض ا٪رتتبٞ عّ  اأّٙه ◘ٗب١ ضغ٘ي اهلل  ، 

َوافَِّذي َكْػِِس بَِقِدِه َفتَْلُمُرنَّ   تطن عٌى اهسع٘ٝ إ٢ اهلل تعا٢ فقاي:

ٌَ َظَؾْقُؽْم  هللُ بِوَدْعُروِف َوَفَتـَْفُونَّ َظِن اُدـَْؽِر َأْو َفقُوِصَؽنَّ ا َأْن َيْبَع

(2)   ِظَؼوًبو ِمـُْه ُثمَّ َتْدُظوَكُه َؾََل ُيْستََجوُب َفُؽمْ 
ٜٗب أْ تلْ٘ ،   

ستٟ  ٗسلٌٞ ٗفقٕ ٗعوٍعوٟ بكريٝ اهسع٘ٝ إ٢ اهلل تعا٢ 
 اهؿطٙم عّ تعا٢ اهلل تِعٕٙ غاٙتِا تلْ٘ٗ ،تؤتٛ مثاضٓا

٬  س٘ي ٓصا ا٪٘ن٘ع غٚلْ٘ سسٙجِا، ٗا٪جٚى ٗاهِس ٗاهِظري
اهتقسٙط هفهٚوٞ اهؿٚذ  ٗال ٙف٘تين باهتقسَ ُاهل، ٓصا اهلتٚب

، ٗكصهم أتقسَ عوٟ تعإُٗ ا٪جٌط اهبِا١ أب٘ زاٗز اهسًٚاٌٛ
هلى ًّ غآٍ ٬ إعساز ٓصا اهلتاب، ٗدعآٍ  ُاهل اهؿلط

   اهت٘فٚق . ٗباهلل اهلل خرّيا، 
 12م ،  1804مويو  81 أمحد ظبد ادتعول  موشى،أبو وفقد 

 هـ8325رجى 

* * * 

                                                 

 .    4782مسلم   أخرجه ( صحقح) (1)

 وحسنه األلباين.   .  :417الرتمذي أخرجه ( حسن) (4)
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 الدعْٗ إىل اهلل عنل األىبٔاٛ ّاملزصلني ّالصاحلني 

ًٗدّ   ٗا٪طغدو١ اهسع٘ٝ عٌدى األُبٚدا١   ١، األخ٘ٝ اهفهال
اغتٌط ُيب اهلل ُ٘ح عوٕٚ عوٟ ُٔذٍٔ ٗاقتفٟ أثطٍٓ، فوقس غاض 

قداي تعدا٢:    أهدف غدِٞ إال ٩ػد١ عاًدا،    اهػالَ ٙسع٘ قًٕ٘ 
ِْسـَغ و َْ  َّٓ ََ َشــٍَي إِ ٌَ ؾِقِفْم َأْفـ َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَو ُكوًحو إَِػ َؿْوِمِه َؾَؾبِ

اغدتٌط ٬   ◘ٗٓدصا ُبِٚدا ٌٗدس    ، ص 14: ط اهعِلب٘تي َظوًمو
اهسع٘ٝ ٌ٘اي سٚاتٕ ٗالقٟ ًّ آٔدس ٗاهعِدم ًدا سفظدٕ هِدا      

كداْ ٙقد٘ي ٬    ٗهقساهقطآْ اهلطٍٙ ٗكتدب أدسٙح ٗاهػدري..   
ًْ َأْيَكُكُؽـمْ  ًطنٕ اهصٜ تد٬٘ فٚدٕ:   ـََلَة، َوَمـو َمَؾَؽـ ـََلَة افصَّ   افصَّ

ٍُ َفَذَعَى َٔا، ََٙتَلوَّ ًَا ٔب َٔا ُٚىَٙٔف ََٙلاُز َٗ ُٕ ٔب ٗٓصا أب٘ بلط ، (3) ٔهَػاُُ
عدّ   ◘ٗفاٝ اهِيب عوٟ عْ أمل ٙؿػوٕ  ◘خوٚفٞ ضغ٘ي اهلل  

أًط اهسع٘ٝ بى غاضع ٬ ٗغط ٓصا أعْ إ٢ تأكٚس أًط اهدسع٘ٝ  
آٚ٘ف إ٢ دٔدات كدجريٝ    َطٖٚإ٢ اهلل ٗأٌٓٚتٔا فعقس األه٘ٙٞ َٗغ

 .هِؿط اهسّٙ ٗقطع زابط ا٪طتسّٙهقطع 
 عِٕاب ضنٛ اهلل ددٗق ٓصٖ األًٞ عٌط بّ إطٗٓصا فاض

                                                 

 وصححه األلباين   .  47768أمحد أخرجه ( صحقح) (3)
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ًّا ٗٓ٘ عوٟ فطاف ا٪٘ت مل ٙرتن أًدط اهدسع٘ٝ    ٗدطسٕ ٙجعب ز
نعفٕ ٗاٚطدا  قد٠٘ دػدٌٕ ِٙدازٜ ؾداّبا أزبدط        فباهطغٍ ًّ

ٖٛ ُضٗزٗا ٗإظاضٖ ٦ؼ األضً فٚق٘ي: ََ،  َعَو َّ  َٙدا : َقدايَ  اهُػداَل  اِبد
َِ٘بَم، اِضَفِع َأٔخٛ ُٕ َث ِ٘ٔبدَم،  َأِبَقٟ َفِإُٖ ٟ  ٔهَج ًٗدّ  ، (4)ٔهَطبِّدمَ  ََٗأِتَقد

كاُدم  تعدا٢  اهدسع٘ٝ إ٢ اهلل  أْ تتبع غري اهػوف اهكاحل ٜس 
ؾددم أْ اهددسع٘ٝ إ٢ ت٘سٚددس اهلل ٗال ، ٓددٛ ؾددػؤٍ اهؿدداغى

ٗعبازتٕ ٗإضؾاز إوق ُٗكشٍٔ ٓٛ ٗظٚفٞ ا٪طغو١ ٗأتباعٍٔ 
ٙػدتطٚع أٜ ؾددل ٫اضغدٞ    ، ٗا٪كوش١ ٗاهسعاٝ اهِاقش١

 ، ًتعوٍ أٗ عاًى بى ستٟ األًٛ.. ، كرب أٗ قػطاهسع٘ٝ 
ًّ أدى إ٢ اهلل إشا إدتٔست ٗزع٘ت أخٛ أبٚب، 

ٗهٚؼ ٌٓاعات ٗسسٝ اهكف عوٟ ًِٔر أٓى اهػِٞ ٗآٌاعٞ 
ٓصا ٬  ،٬ اهَٚ٘ عؿطٝفسع٘ت ..ٗال ًِظٌات ٗال أسعاب 

لا٪ٞ ًعرب  ٗٓصا، ٬ اهؿاضع ٗٓصا، ًِعهٕٗشان ٬ ، زكإُ
  .بإشْ اهلل تعا٢هاعف ٚتغ نَطأِدؾم ٬ أْ  فال..ٓاتفٚٞ

* * * 

                                                 

 .    3833البخاري أخرجه ( صحقح) (2)
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 كل مضلهعلٙ الدعْٗ إىل اهلل  تعاىل فزض عني 

ٟ  ٗال بدا٪عطٗ   تأًط ال زع٘ٝ أٜ ّ  تِٔد  فقدس  ا٪ِلدط،  عد
ّ  ُفػدٔا  أخطدم ٞ  عد ٞ  ٓدصٖ  ٬ اهلل دعودٔا  اهديت  إريٙد  األًد

َػـُروا ِمـْن : وتعا٢ قاي ٗهلصا بٔا، ٗاختكٔا ـَ َبـِـي ُفِعَن افَّـِذيَن 

ـوُكوا  ـَ إِْْسائقَل َظَذ فَِسوِن َداُوَد َوِظقَسى اْبِن َمْرَيَم َذفَِك بَِك َظَصـْوا َو

ـوُكوا 67َيْعَتُدوَن ) ـَ وُكوا ٓ َيَتـَوَهْوَن َظْن ُمـَْؽٍر َؾَعُؾـوُه َفبِـْئَس َمـو  ـَ  )

 .ص 79-78:ا٪ا٢سٝي ط(68َيْػَعُؾوَن)
 ٌٖ  دا١ٗا إ٥ا ا٧ّٚع األُبٚا١ٗ، ٘أُِعُه ا٪ِلط عّ ٙتِآ٘ا مل افو

ٍ  اهؿطن، ُٗبص اهت٘سٚس، إ٢ ٙسعْ٘ اهِٔدٛ بعدس شهدم عدّ      ثد
ـ اهٗ تدربز اهٗ طبااهٗ عُاكاه اهلبا٢ط  ًٗدا  ًِٔدا  ظٔدط  ًدا  فد٘اس

ٞ بطّ ٗاهػٚبدٞ،   ٗاهؿدض،  ،أػدس  :ًجدى  ، ٗاهف٘اسـ اهباٌِد
 عوٟ أثطٓا ٙظٔط اهقوبٚٞ األعٌاي ٓصٖٗ ٗاهٌٌِٚٞ، ٗاهبٔتاْ،..

ٞ  ٙقد٘ي ، ًِٗٔدا  ٗإٙاكٍ اهلل عافِا قاسبٔا  عبدس  اهؿدٚذ  مساسد
 ا٪ِلطات، كجطٝ ٗعِس اهسعاٝ قوٞ عِس:   اهلل ض٨ٕ باظ بّ اهععٙع
 ع١ فطًإ٢ اهلل  اهسع٘ٝ تلْ٘ اهَٚ٘ كشاهِا آٔى غوبٞ ٗعِس
 . ٌاقتٕ سػب ٗاسس كى عوٟ

* * * 
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 ضائل الدعوة إىل اهللف

 فٌّ فها٢ى اهسع٘ٝ ًٗعاٙآا :
٪ددّ اؾددتػى بٔددا، ًددع اهعٌددى   أُٔددا أسػددّ اهقدد٘ي -1

ًٓ و:قاي تعا٢ ،اهكاحل َّن َدَظـو إَِػ ا َوَمْن َأْحَسُن َؿْو َوَظِؿـَل  هللِِّمم

ـِي ِمَن اْدُْسؾِِؿغَ  وَصوِلً   كدجري  ابّ قاي، ص33ط فكوم : يَوَؿوَل إِكَّ
٘  خدري،  إ٢ زعا ًّ كى ٬ عاًٞ ٗٓصٖ:  ٕ  ٬ ٗٓد  ًٔتدس،  ُفػد

 . بصهم أ٢ٗ ◘ اهلل ٗضغ٘ي
ٞ  خريٙدٞ  أغدباب  اهسع٘ٝ إ٢ اهلل ًّ  -2  قداي  ،ٓدصٖ األًد

ًْ فِؾـَّوِس َتْلُمُروَن بِوْدَْعُروِف َوَتـَْفْوَن :وتعا٢ ٍي ُأْخِرَج ـُْتْم َخْرَ ُأمَّ ـُ

 .ص 111ط آي عٌطاْ : يهللَِظِن اْدُـَْؽِر َوُتْمِمـُوَن بِو
 ٬ اٝددد هوِذ غدبب  ا٪ِلط عّ ٗاهِٔٛ با٪عطٗ  األًط -3

ُروْا بِِه َأكَجْقـَو افَِّذيَن  وقاي تعا٢: ٗاآلخطٝ ادداهسُٚ ـم َؾَؾكَّ َكُسوْا َمو ُذ

ـوُكوْا  ـَ وِء َوَأَخْذَكو افَِّذيَن َطَؾُؿـوْا بَِعـَذاٍب َبئِـقٍس بِـَك  َيـَْفْوَن َظِن افسُّ

فوٌا تطكم اهطا٢فٞ اهيت  ص165: األعطا ط  ي (854)َيْػُسُؼوَن 
ت بددٕ، ًددا ُشك ددَططا٢ٚى بددين إغدد ًددّاعتددست ٬ ٙددَ٘ اهػددبم 

ََٗعَظِتٔا بٕ  ٗاغتٌطت عوٟ غِّٚٔا ٗاعتسا٢ٔا فٕٚ، ٗمل تػتذب ٪ا 
اهطا٢فٞ اه٘اعظٞ، أٟٙ اهلل اهصّٙ ِْٙٔ٘ عدّ ًعكدٚتٕ، ٗأخدص    
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ِٗا ٬ ٙددَ٘ اهػددبم بعددصاب أهددٍٚ ؾددسٙس; بػددبب  اهددصّٙ اعتددَس
 ٘اهفتٍٔ أًط اهلل ٗخطٗدٍٔ عّ ٌاعتٕ.

ٕ  ًّكى  طأد ًجى األدط ًّ هوساعٚٞ ٝػب -4 ٟ  زهد  عود
َمْن َدلَّ َظَذ َخْرٍ َؾَؾُه ِمْثـُل َأْجـِر  :◘ اهلٔل َضُغِ٘ي هق٘ي إري فعى

ٞ  عظٍٚ إ٢ ◘ اهلل ضغ٘ي أؾاضٗ ،(5) َؾوِظؾِهِ   عِدس  اهدسعاٝ  ًج٘بد
 :هعوٛ بّ أبٛ ٌاهب َٙ٘ غعٗ خٚرب  ◘ اهلل ضغ٘يفقاي  اهلل،
َْن ََيِْدَي ا هللَِؾَوا.. اِحًدا، َخْرٌ َفَك ِمْن َأْن َيُؽوَن َفَك بَِك َرُجًَل وَ  هللَُٕ

ُر افـََّعمِ   .  (6) -ً٘اي هوعطبأ أسب ٗٓٛاإلبى أٌطا١ :أٜ-مُحْ
 هوِكددط غددبب ا٪ِلددط عددّ ٗاهِٔددٛ بددا٪عطٗ  ألًددطا-4

نَّ ا:و تعا٢ قاي اهسُٚا ٬ ٗاهتٌل١ ـُه إِنَّ ا هللَُوَفَقـُُْصَ  هللََمْن َيـُُْصُ

ـََلَة افَّـ (30)َفَؼِويٌّ َظِزيـٌز  ِِ َأَؿـوُموا افصَّ َْر ْٕ ـَّـوُهْم ِي ا ؽَّ ِذيَن إِن مَّ

وَة َوَأَمُروا بِوْدَْعُروِف َوََنَْوا َظِن اْدُـَؽِر وَ  ـَ ُُمـوِر  هللَِوآَتُوا افزَّ ْٕ َظوؿَِبـُي ا

    ص . 41-41طأر :  ي(38)
* * * 

                                                 

 .    19:3مسلم   أخرجه ( صحقح) (6)

 .    4237، ومسلم    3831البخاري أخرجه ( صحقح) (7)
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 اهلل إىل الدعوة أضاليب

اْدُع إَِػ َشبِقِل :و٬ ق٘هٕ تعا٢، اهسع٘ٝ ٬ األًجى ا٪ِٔر

ْم بِوفَّتِي ِهَي َأْحَسنُ  َسـَِي َوَجوِدْْلُ ْؽَؿِي َواْدَْوِظَظِي اْلَ  يَربمَك بِوْلِ
 . ص125 :اهِشىط

هوٌقبدى   ،ٗاهرتٓٚدب  اهرتغٚببٗٓٛ اهسع٘ٝ  الؽؿي:أوٓ 
ّ  ىددددد ٗهعٗاحملب هدٕ،   إري عوٟ  أندطب  أْ بدددد ا٪ِاغ ًد
   .سع٘ٝ إ٢ اهلل تعا٬٢ اه ◘ اهِيبسلٌٞ  ًّ أًجوٞ

ِّ ادثول إول: ْٖ َقداَي:  َُٓطِٙدَطَٝ،  َٛأٔبد  َع ٛ  َبدايَ  َأِعَطأبٚ٘دا  َأ  ٔفد
ٕٔ َفَجاَض اَ٪ِػٔذٔس، ِٚ ٕٔ، هََٚقُع٘ا اهِٖاُؽ ِإَه ٍِ َفَقاَي ٔب ُٔ  : ◘ هلٔلا َضُغُ٘ي َه

 –ْو َشْجًَل ِمْن َموٍء، أَ  -أٜ: زه٘ا –َدُظوُه، َوَأْهِريُؼوا َظَذ َبْوفِِه َذُكوًبو 
ـينَ  -أٜ: زه٘ا ِ يَن َوََلْ ُتْبَعُثوا ُمَعِّسم ِ َك ُبِعْثُتْم ُمَقِّسم  ، (7)  ِمْن َموٍء، َؾنِكَّ
 .هصهم األعطابٛ قسض فاُؿطح

ِّ ادثول افثوين: ِّا َع ْٖ َعٖباٍؽ، ِب ٌّا َضَأ٠ ◘ اهلٔل َضُغَ٘ي َأ  َخاَت
 ِّ َٓدبٕ  ًٔد ٛ  َش ُٕ  َضُددٍى،  َٙدسٔ  ٔفد ُٕ  َفََِعَعد أٜ: أهقداٖ عودٟ    -َفَطَطَسد

َرٍة ِمْن َكوٍر َؾَقْجَعُؾَفو ِي َيِدهِ    :ََٗقاَي ،-األضً ْم إَِػ ََجْ ـُ    َيْعِؿُد َأَحُد
                                                 

 .    7149البخاري    أخرجه ( صحقح) (8)
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َٓدبَ  ًَدا  َبِعَس ٔهوٖطُدِى َفٔقَٚى ، ٌَدمَ  ُخدصِ :  ◘ اهلٔل َضُغد٘يُ  َش  َخأت
ٕٔ، اَُِتٔفِع ُٖ َها َٗاهلٔل، َها: َقاَي ٔب ُٕ  ََٗقدسِ  َأَبدّسا  آُخُص  اهلٔل ُ٘يَضُغد  ٌََطَسد

ًدع   ◘ اهدِيب ففٛ ا٪جاي األٗي ٙتهدض كٚدف تعاًدى     ،(8) ◘
، ٗا٪جاي اهجداُٛ ٙدب١ كٚدف تعاًدى      ٞاألعطابٛ آآى بألٌ

 فودٚؼ آآدى كاهعدامل،    ،باهؿسٝ ًع اهكشابٛ اهعامل ◘ اهِيب
 .ًقاي ًقاَ فولى

 أقوٚٞ غفوٞ إًا اهػافى ًع ٗتلْ٘ ادوظظي السـي:ثوكقو 
ًصبصب١  ،اهصّٙ ال ٙصكطْٗ اهلل إال قوٚال ِافق١ا٪ كػفوٞ الظًٞ

 ًِطِعَت غفوٞ ٗإًا ال إ٢ أٓى اإل٦اْ ٗال إ٢ أٓى اهلفط،
 ،هؿٚطاْا إغ٘ا١ٗ اهسُٚا، سبٗ اهؿٔ٘ات، بػبب هوٌؤ١ًِ

 فتق٘يًؿػ٘ي ٬ زكإُ ٙبٚع ٗقس أقٌٚم اهكالٝ،  ضدى افٌجّو
 اخرّي اهلل ندعا ٙػٌع فٔ٘! اهكالٝ اخرّي اهلل دعان أخٛ ٙا: هٕ

َن :وتعا٢ قاي كٌا ٗٙتصكط، ٌَ مم
ُفْم َضوئِ َؼوْا إَِذا َمسَّ إِنَّ افَِّذيَن اتَّ

ونَ  بُِْصُ ُروْا َؾنَِذا ُهم مُّ َـّ ْقَطوِن َتَذ  .ص211:األعطا ي ط(108)افشَّ
 أْ ًّ ُٚأؽ ٗال ،ا٪عاُس عوٟ أذٞ إقاًٞٗٓٛ  : ادجودفيثوفًثو 

                                                 

 .     43:3مسلم أخرجه ( صحقح) (9)
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ٜازي  اهلل تعا٢ ٬ اهقطآْ تذس أْف فٚػتذٚب; ٙٔسٕٙ قس اهلل
 ٗال تهط ٗال تِفع ال ٗأُٔا آهلتٍٔ، سقاضٝ هلٍ ٗٙب١ اهلفاض
 فإْ شهم فعو٘ا إْ ٍددٗأُٔ اهلل، إ٢ تقطبٍٔ ال ٗأُٔا تػين،

 فطتكََ ٪ا قبؤٍ هألًٍ دط٠ ٣ا ٙصكطٍٓ اهِاض; إ٢ ًكريٍٓ
 اهعصاب، ًّ عوٚٔا ا٢ددٗتع اضنددتب اهلل طغوَّ ًٗا اهلل عكمٗ

 هٚعترب ا٪ان١; ٗألٗهٚا٢ٕ ٗألُبٚا٢ٕ هعبازٖ بِكطٖ ٗٙصكطٍٓ
ُؿْل َأَرَأْيُتْم إِْن و:قاي تعا٢عوٟ غبٚى ا٪جاي ، ا٪داٌبْ٘ ٓؤال١

ْن إَِفـٌه َؽْرُ ا هللُ َأَخَذ ا ْم َوَخَتَم َظَذ ُؿُؾوبُِؽم مَّ ـُ  هللِ َشْؿَعُؽْم َوَأْبَصوَر

ُف  ََ ُكَُصم قْ ـَ ط األُعاَ يأَيوِت ُثمَّ ُهْم َيْصِدُؾونَ  َيْلتِقُؽم بِِه اكُظْر 
َمًد  هللُُؿْل َأَرَأْيتُْم إِن َجَعَل اوص،46: قَْل َْسْ إَِػ َيْوِم  اَظَؾْقُؽُم افؾَّ

ط اهقكل : يَيْلتِقُؽم بِِضَقوء َأَؾََل َتْسَؿُعونَ  هللِاْفِؼَقوَمِي َمْن إِفٌَه َؽْرُ ا
َمًد  هللُ ُؿْل َأَرَأْيُتْم إِن َجَعَل اوص،71 إَِػ َيْوِم  اَظَؾْقُؽُم افـََّفوَر َْسْ

ونَ  هللِاْفِؼَقوَمِي َمْن إَِفٌه َؽْرُ ا ط يَيْلتِقُؽم بَِؾْقٍل َتْسُؽـُوَن ؾِقِه َأَؾََل ُتْبُِصُ
ْم َؽْورً وص،72اهقكل :  ـُ َؾَؿن  اُؿْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َموُؤ

ِعغٍ  و َفـَـُُصُ ُرُشَؾـَو َوافَِّذيَن إِ و ص،31ط ا٪وم :يَيْلتِقُؽم بَِكء مَّ كَّ

َْصَفودُ  ْٕ ْكقَو َوَيْوَم َيُؼوُم ا َقوِة افدُّ  ص .51ط غافط : ي(48) آَمـُوا ِي اْلَ
* * * 
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 أقطام الدعوة إىل اهلل تعاىل

 : قػ١ٌ تعا٢ اهلل إ٢ ٗاهسع٘ٝ
 ٖدتٌع١  اهِداؽ  زعد٘ٝ ٗٓٛ  عاًٞاه ع٘ٝاهس:  افؼسم إول

ِربٙدٞ كدطبدٞ آٌعدٞ، أٗ زضٗؽ اهعودٍ     إطب ا٪ خالي ًّ
 ٗٗانطات اهعوٍ اهؿطعٛ .، اهؿطعٛ

ؾددل ًعد١   ٗٓدٛ زعد٘ٝ    اهسع٘ٝ اهفطزٙٞ : افؼسم افثوين
٘  أٗ آخط، افطّز اهفطز ٙسع٘ أْ فٌٚلّ بعِٕٚ  أفدطازا  أفدطازا  ٙدسع

ْ  أغودب  ٬ ُافعٞ تلْ٘ اهسع٘ٝ اهفطزٙٞ، ٗآخطّٙ  أكجدط  األسٚدا
  اهسع٘ٝ اهفطزٙٞب آتٍ ◘ اهِيب أْ ٙس ٗهلصا ،اهعاًٞ اهسع٘ٝ ًّ

ّتاز هعوٍ ٬  اهسع٘ٝ اهفطزٙٞٗ ،اهسع٘ٝ ًطاسى أٗي ٬ خاقٞ
 ٓٛٗ، اهسع٘ٝ ٬ سلٌٞ إ٢ تازّ ا٪ػأهٞ اهيت تسع٘ هلا ٗكصهم

 فاهطاهدب  عٌوٕ، خالي ًّ زاعٚٞ كى بٔا ٙقَ٘ أْ ٦ٗلّ غٔوٞ
 ،ًكِعٕ ٬ ٗاهعاًى، ًلتبٕ ٬ ٗا٪٘ظف، كوٚتٕ أٗ ًسضغتٕ ٬
 فأٖثط إري ٬ ُٙطّغب ٓصاٗ أغطتٕ،٬  فأٖثط إري ٬ ُٙطّغب ٓصاٗ
األٓى ٗٓصا ًّ  اهسع٘ٝ اهفطزٙٞأٗي ا٪ػتفٚسّٙ ًّ ٗ عٌوٕ، ٬

ٓصا اهعٌى ٗ، ٗاهعٗدٞ ،ٗاألخم ،ٗاألر ،األَٗ ،األبباهرب 
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ُؿْل َهـِذِه َشـبِقِع َأْدُظـو إَِػ و:تعا٢ هق٘هٕ ٓ٘ عٌى األًٞ بأغطٓا

ــَذ  اهللِ ــْبَحوَن َظ ــي َوُش َبَعـِ ــِن اتَّ ــْو َوَم ــَرٍة َأَك ــَن  اهللِ َبِص ــْو ِم ــو َأَك َوَم

ـِغَ   ص .118ط ٙ٘غف : ي(807)اْدُْؼِ
 :ًجىاهسع٘ٝ اهفطزٙٞ عَ توتػ ساالتِٗٓان 

ًدّ ًلاُتدٕ   ع غٚهدٚ باهِاؽ ظّ ا٪سع٘ أْ اختالٌٕ  – 1
   اإلدتٌاعٚٞ; ٗاهػبب عسَ اهتعإً باهؿطع.

 ٜددآطْٗأٚددا١  ٛقوٚودد طفقددا١ غدد١٘٘اهطددٞ ا٪ددسع٘ ه -2
   ٗٙطزْٗ أق فٚكعب زع٘تٕ ًعٍٔ . ،با٪عاقٛ

فال  باهسّٙ ا٪تٌػل١ اهسعاٝ ًّ ِشطف١ُف٘ض بعى ا٪ -3
   . ٍهسع٘ٝ خاقٞ بٔ ْ٘ٗٝتاد ،ا٪ػذس ْ٘ٙسخو

4-  ٘ ّ  ال ٗهدصا  ،ٗد٘ز عٚ٘ب ٬ ؾدكٚٞ ا٪دسع  أْ ٦لد
 قٞ بٕ. ٗٝتاز هسع٘ٝ خا ،اهعاًٞ اهسع٘ٝ نٌّ تعاجل

فدال   عِسٖسُٟ اهعوٍ اهؿطعٛ ددتٗ نعف إ٦اْ ا٪سع٘ -5
٬ اهفطا٢ى ٗال ٬ آٌعات، ال  ٙقبى عوٟ ا٪ػذس ٗال ٙكوٛ

 ٗٝتاز هسع٘ٝ خاقٞ بٕ .
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٬ اجملتٌع ٙتدٚض هلدى ؾددل أْ     اهسع٘ٝ اهفطزٙٞٗاُتؿاض 
ًدّ  اهديت ٧عٔدا   هِكا٢ض اهسع٘ٙدٞ  ٗٓٛ ا ٌٜع باقٞ ًّ اهعٓ٘ض

  غا٢ى ا٪٘اقالت، ٬ٗ اهؿاضع ..ًلاْ عٌوٕ، ٬ٗ ٗ
* * * 
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 الداعية إىل اهلل مقومات 

ٙفهى أْ ٙلْ٘ اهساعٚٞ ًتدوّقا بدبعى اهكدفات اهصاتٚدٞ    
ٕ  ب٘اهسٕٙ، باضا ٙلْ٘ أْ ًجى: ٞ  اآلزاب ٦تجدى  أْ ٗعوٚد  اهؿدطعٚ

 ًٗظٔدطٖ،  ُظافتٕ ٙتعآس أّٙها أْ ٗعوٕٚ، اإلغالًٚٞ ٗاألخالق
ٙلْ٘ عٌوٕ كودٕ هلل تعدا٢،    أْ، ٗكى أً٘ضٖ ٬ اهػِٞ ٗٙتعآس

 اًؤزّٙدد ًطاقّبددا، قددازقا، ظآددسا، ٗضعددا، تقٚ٘ددا،ٗأْ ٙلددْ٘ 
ٞ  ٙؿدٔس  اهػِٞ، ًتتبعا ٗاهِ٘افى، ،ٗاألضكاْ ،اهفطا٢ى  آٌعد

، األؾدطاض  ٖتِّبدا  هألخٚداض،  اًكداسبّ  هوقطآْ، اتاهّٚ ٗآٌاعٞ،
 ..ٗغريٖٗٙلْ٘ هٕ ساي ًع اهلل ًّ قٚاَ اهوٚى 

 : بٔا اهِاؽ ًا ٙوٛ اهساعٚٞ ٙلػباألً٘ض اهيت  ًّٗ
اهددصٜ ٙعٌددى ٬  اه٘سٚددس آِددسٜ ٕاهساعٚددٞ أُدد ٙعتددرب -1

 .، ٗٙطدع كى غوبٚات اجملتٌع هتقكريٖ ٓ٘اهسع٘ٝ إ٢ اهلل
 ًع اهِاؽ . خوق ٗمساسٞ ٗكطَ اهساعٚٞ سػّ - 2
ٗإعطا١ كى شٜ سق سقٕ ٬  آلخطّٙاهساعٚٞ هاسرتاَ  – 3

 .ًٍٔق٘ ٬ لاُٞاإلسرتاَ خكّ٘قا هصٜٗ ا٪



 

 
، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

17 

 

 ٗهقدس ، ٬ اهسع٘ٝ ٗاهؿفقٞ عوٟ ا٪سع٘ قسق اهساعٚٞ -4
ٞ  أضٗع اهباب ٓصا ٬ ◘ اهلل ضغ٘ي هِا نطب ٘  فٔدا  األًجود  ٓد
ٕ  اؾداكّٚ  ٙأتٛ ضنٛ اهلل عِٕ اهسٗغٛ عٌطٗ بّ اهطفٚى  إ٢ قً٘د

ّ  أعطند٘ا  ا٪َّد  عوٍٚٔ هٚسع٘ عوٍٚٔ ٙػتعسٕٙ ٗكإُٔ ◘ اهِيب  عد
ٕ  ضبٕ إ٢ ٙسٕٙ ضفع أْ إال اهط٨ٞ ُيب ًّ كاْ فٌا زع٘تٕ;  ٗغدأه

ٕ  إ٢ ◘ اهطفٚى ضدع أْ فٌا بٍٔ; ٗٙأتٛ ازّٗغ ٙٔسٜ أْ  قً٘د
 . ا٧ّٚع اغتذاب٘ا ستٟ

، فٚسع٘ إ٢ ٗدى عع اهلل بٚس اهلساٙٞ أْب تٚقّ اهساعٚٞ – 5
 و٘ف اهلل تعا٢، ٗال ِٙتظط اهجٌطٝ فقس تأتٛ اهجٌطٝ ٬ ًلاْ آخط،

 .أ٧ع١ كؤٍ اهِاؽ هلس٠ اهلل تعا٢ ؾا١
 :اهدسُٚا ًجدى  سع٘ عدّ  أسٙح ًع ا٪اهساعٚٞ ٙتذِب  – 6
ٙسُسْ س٘ي  بى ٗاهطٙانٞ، .. اهعقاضات،ٗ اهػٚاضات، أغعاض

 . ًلاْ ٙصٓب إهٕٚكى ٬  إ٢ اهلل اهسع٘ٝ
ٟ  اهطزاهساعٚٞ ػّ ٝ – 7 ٘  عود  أْفٌدّ اهططٙدف    ،ا٪دسع
ٞ  إ٢ شٓب٘ا فطُػا، ٬ كاُ٘ا اهسعاٝ بعى ٞ  سسٙقد  باهِداؽ  ًو٣ٚد

 فٌا ٗٙػين، ً٘غٚقٚٞ آالت ًعٕ اعطبّٚ اؾاّب ف٘دسٗا ٗا٪ِلطات،
  :اآلتٛ أ٘اض ٗزاض إهٕٚ شٓب٘ا أْ إال ًٍِٔ كاْ
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ِّ افداظقي :  ؟ امسم ًا أعين..  األر ًَ
  ... ٌٗس افرجل :
 . ◘ اهِيب اغٍ ٓصا!  اهلل ؾا١ ًا اهلل ؾا١ ًا افداظقي:
 . أقوٛ ال ٗهلين افرجل :
ٌّد  ،أكدرب  اهلل ،اهلل ؾا١ ًا افداظقي : ّ  ازا٢  ٙلدصب  ال ا٪دؤً

 ... كصهم ٗأُم، اهكطاسٞ ًِٗٔذٕ
ّ  كاْ فٌا ٞ  ًدع  شٓدب  أْ إال اهطددى  شهدم  ًد  إ٢ اهساعٚد
 . ٙسٕٙ عوٟ تعا٢ اهلل ٓساٖ ٗثٍ غلِٕ،
َسٙح قطٙب ًّ ُفدؼ ا٪دسع٘ ٗعودٟ    اهساعٚٞ  ٙتلوٍ -8

ْ  هعًاْٞتاض ا، ٗقسض ثقافتٕ  أداالت  ٬ إال ا٪ِاغدب،  ٗا٪لدا
 . اهفطقٞ ف٘ات خ٘  بأق اهكسع هٛتقت اهيت

إال إشا  ٗاالبتػدداَ اهلددس١ٗ اهساعٚددٞ مسددم ٬ األقددى -9
ًدّ   بدأؽ  فدال ٕ ٔدسٗخ ًِلدط كدبري أًاًد     اهتذٍٔ إ٢ زااست

 .اهتِفري إ٢ شهم ٙؤٗي أال بؿط  ،اهتذٍٔ
آٖ ض فإشااهصٜ ٙعٌوٕ ا٪سع٘،  ا٪ِلط ٬اهساعٚٞ  تلوٍٙ -11

 اهبكط غى عّ لوٌٕٙ الٗ اهتسخ١، سطًٞ عّ ِٙكشٕ ٙسخّ
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٘  ٓدى : سضٜٙد  ال ٕكُ٘د  سداي  اًجّو ّ  ٓد ّ  اهبكدط  ٙػدى  ٫د  عد
 ؟ ال أَ احملطًات
َ ال  بأسلداَ اهؿدطع  اهساعٚدٞ  تلوٍ ٙ -11  اهعدط   بأسلدا

 .خكّ٘قا إشا تعاضنم ًع اهؿطع.
٘  اهساعٚدٞ  تلوٍ ٙ -12 عدّ ًدا أعدس اهلل تعدا٢      ًدع ا٪دسع

    . هعَ األًطإشا  تلوٍ عّ اهِاضٙ، ٗأسٚاُا هوٌؤ١ًِ ٬ آِٞ
 تدأثري  فووعد١  سثٕ،ٝ ًّ ٗدٕ ٬ ُٖظطاهساعٚٞ  طكعٙ -13

ُٕ ٙف٘ق ٬ ُفؼ ا٪سع٘ اهؼددب   .اهلالَ فكٚض ًا ُِٙشٔسُث
ًّ اغتعٌاي آٙات اهقطآْ ٗاألسازٙدح  اهساعٚٞ لجط ٙ -11

ٞ  ًّ ◘ ضغ٘هٕ ٗكالَ ٗدى عع اهلل كالَ فإْ ٬ اهِب٘ٙٞ  اهربكد
 . ٕكالً ٬ ٫ا أكجط اهتأثري ٬

 ،أٗغددريٖ ُٕفػدد عددّ اهلددالَ ًددّاهساعٚددٞ  لجددطٙ ال -14
 .ٗزٖلػب ٚه فٕٚ; ٌٗ٘زٝ كوُٞا٪سع٘  سح٦ أْ اٗيٝٗ

 .هعَ األًط إْ اهفلآٞ ببعى أ٘اض طٌبٙ -15
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َ اهساعٚٞ  عطٛٙ -16  فدال  سثدٕ، ٝ ّ٪د  ا٪ِاغدب  االسدرتا
ٕ  ٙهٌّ أْ زْٗ اهلبري اهكػري ِٙكض أْ ِٙاغب  بداهؼ  ُكدٚشت
 . االسرتاَ ٗفا٢ق اهت٘قري

 عوٟ كربٙٗ أق، ًّ ٖعِس ًا عطًاهساعٚٞ  ػّٝ -17
 تعطً هٕ .ٙاهصٜ قس  ش٠األ

 حدباألسازٙد ٗ بآٔى اهلل إ٢ اهسع٘ٝاهساعٚٞ ٙتذِب  -18
ٞ  ٗ ٗاههعٚفٞ، ا٪٘ن٘عٞ فطغد٘ي   اهقكل ٗألاٙدات اه٘آٚد

ْأ َمؼْ  :ٙق٘ي ◘ اهلل ًدا َؾْؾَقَتَبـوَّ َذَب َظَعَّ ُمَتَعؿم ـَ    َعـَدُه ِمـَن افـَّـورِ َوَمْن 
(9)

 ٞٗا٪٘ند٘ع  فٌعظٍ اهبسع ُؿأت ًّ األسازٙح اههعٚفٞ ، 
 ٬ٗ اهكشٚض غِٚٞ ٗكفاٙٞ.

عّ قدسضٝ اهلل تعدا٢ ُٗعدٍ اهلل تعدا٢     اهساعٚٞ تلوٍ ٙ -19
ٗال ُدسع٘ إ٢   ،ٗأْ اهلل ٓ٘ ا٪ػتشق هوعبازٝ فدال ُعبدس إال اهلل  

ٗٓلصا ثدٍ بعدس    ،ٗال ُػتػٚح إال باهلل ،ٗال ُصبض إال هلل ،اهلل
شهم تدأتٛ ًطسودٞ تكدشٚض عبدازات ا٪دسع٘، ٗتدطن األًد٘ض        

 ، ٗال ٙوتفدم تفطق ال فإُٔا اهفقٕاألً٘ض اهفطعٚٞ ٬ إالفٚٞ ٬ 

                                                 

 .    113البخاري أخرجه ( صحقح) (:)
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 ٗال هوؿددطن تتعددطً ال هلددّ ؾدد١ٛ كددى إ٢٪ددّ ٙقدد٘ي ازع 
 ددا١ ٗهِفدطً أْ ا٪دسع٘    كاُدم;  اأّٙد  عقٚستٕ ُٗرتن هوبسعٞ،
ٔ  ثٍ  ٙكوٛ، ٗ  ٤ػض بقب٘ض ًّ ٙقداي عدِ صض ُد ٍ أٗهٚدا١، ٗشبدض 

ّ  إًدا بػدري اهلل تعدا٢،    ٗاغتػاخ ّ  ٗإًدا  دٔدى،  عد ٞ  عد  تبعٚد
 اهسع٘ٝ، أغاغٚاتٌّ فهصا  !اهفا٢سٝ؟ فٌا اههالي، ألقشاب

 .اهؿطن ٗا٪ؿطك١ ًّ اهربا١ٝ
* * * 
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 الدعوة الفسديةمفيدة يف  أموز

فهدى   هلدا ٝ اهساعٛ ألسدس األؾددام   عٙاضف:  افزيورة  -8
َمْن َظوَد َمِريًضو َأْو َزاَر  : ◘ هق٘ي ضغ٘ي اهلل كبري عِس اهلل تعا٢

ْأَت ِمـَن اَنـَّـِي  هللَِأًخو َفُه ِي ا ًَ َوَضوَب َِّمَْشوَك َوَتَبـوَّ َكوَداُه ُمـَوٍد َأْن ضِْب

 ًٓ ّ ٗ اهِفؼ، ٬ سػّ ٗٗقع ٌٚب أثطأّٙها  ا، ٗهل (11) َمـِْز  ًد
َ  ،اهبٚدم  أبِا١ ٗبٞ اهساعٛ ٙظٔط أْ اهعا٢ط ٗبٞ ٗغا٢ى  ٗاهػدال

ْ  اهسضاغٚٞ ًٗػت٘ٙاتٍٔ أس٘اهلٍ عّ ٗاهػؤاي أٌفاهلٍ عوٟ  فدإ
 ٗا٪دسٙض  اهجِدا١ ٗٗٙلجدط ًدّ اهدسعا١    .. اه٘اهسّٙ ٙفطح ٫ا ٓصا

كأْ ٙق٘ي: ضبِا ٙباضن فٚلٍ ٜٗعولٍ ٗأب٘ٙلٍ ًّ أٓدى   هألبِا١
ّ ٙػعس ا شهم فإْاهفطزٗؽ األعوٟ  ٍ ٦لدّ إ ، ٗه٘اهدسٙ  ٓدسا٢ٔ

 ٗظد٘ض  فٚٔدا  هدٚؼ  هألٌفاي ٧ٚوٞ كتٚبات ِٗٓان اهطٚبٞ اهلساٙا
 . ٧ٚوٞ هألٌفاي ًٗػابقات أُاؾٚس فٚٔاٗ ؾطعٛ
ٟ  ٙطدطق  فدال .. اهعٙداضٝ  ٬ دّسا ًٍٔ اه٘قم اختٚاضٗ  عود
 ْتداض  أٗقدات  ِٗٓان.. ًُٕ٘ أٗ أكوٕ أٗ ضاستٕ ٗقم ٬ ا٪سع٘
 اهكالٝ ٬ ًتلاغى ضدى ًجى اهسع٘ٝ ٬ اهساعٛ هتػاعس بعِاٙٞ

                                                 

 وحسنه األلباين   .  4339الرتمذي أخرجه ( حسن) (13)



 

 
، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

23 

 

ٕ  ٙعطً ٙؤشْ ٗعِسًا، بسقا٢ق اْشاآل قبى اهساعٛ فٚعٗضٖ  عوٚد
 تطبٚدق  بساٙٞ اهسع٘ٝ توبٚٞ ٬ فٚلْ٘.. ا٪ػذس إ٢ ًعٕ اهصٓاب

 .هوقب٘ي عٌوٛ
هساعٛ ًع افلطَ  اهقو٘ب الُفتاح غبب آ٘ز: افؽرم   -1

ا٪سع٘ هٕ أثط باهؼ ٬ اهسع٘ٝ إ٢ اهلل كأْ ٙٔسٜ ا٪دسع٘ ظداددٞ   
٘ أٗ  ،عططٖ ّأٗ ٙعططٖ ً ،عطط ٙٔسٙدٕ  أٗ  ،٠ٙعطٕٚ قطعٞ سود

 ..ٞإغالًٚأٗ ًط٘ٙٞ  كتٚب
 اهددسع٘ٝ اهفطزٙددٞأغددٔى ٌددطق : اْلتصــوٓت اْلوتػقــي  -2

 .. ًٚػّطا اغّٔو اهسع٘ٝ ابِٗعى ب
 عّ اهلطب كؿفٗ ا٪ػو١ٌ دسًٞف:  تـػقس افؽروب -3
ٍ  ٗتٚػدري  س٘ا٢ذٍٔ ٗقها١ اهِاؽ ٕ  أًدط  أًد٘ضٓ  اهِفد٘ؽ  ّبد

 .بفاعوٕ ٗتتعوق
ّ  فٔٛ: اْلشَلمقي وادطويوتتوزيع افؽتقبوت  -4  أقد٠٘  ًد
 .ٗاُتؿاّضا ؾّٚ٘عا ٗأكجطٓا، اهلل إ٢ اهسع٘ٝ ٗغا٢ى
فقدس ٞدطز ا٪دسع٘    مصوحبي اددظو ي بعض افرحَلت:  -5

 .أٙسٍٙٔ عوٟٗٙوتعَ  فٚأُؼ بٍٔ ًع اهسعاٝ ٬ أسس اهطسالت
* * * 



 

 
، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

24 

 

 الفسديةالعمل امليداني للدعوة 

 كٚدف ٗ بٚتدم؟  ٬ عٌوٚٓدا  تسع٘ كٚفٗ اهعٌى؟ تبسأ كٚف
 ٘ ٘  كٚددفٗ ًلتبدم؟  ٬ عٌوٚٓدا  تدسع  ،تمؾددطك ٬ عٌوٚٓدا  تدسع

 قطٙتدم،  ٬ عٌوٚٓدا  تسع٘ كٚفٗ ؟ٗوم ٬ عٌوٚٓا تسع٘ كٚفٗ
 ..ا٪ٚلطٗبددام أٗ اهطددا٢طٝ  ٬ ًلدداْ أٜ إ٢ غددافطت إشا أٗ

 ِطبدٞ،  إ٢ ٝتداز  شهم أْ ؾم الٗ... ؟ هوطاكب اجملاٗض هم
ٚذدب  ف، ٢إْ ؾا١ اهلل تعدا  ًع ا٪ٌاضغٞ ًٚػ٘ض غٔى ٓ٘ هلّ

٦ٗلدّ  أْ ٙتعوٍ اهسعاٝ آسز فّ اهتشسخ عّ قسضٝ اهلل تعدا٢  
ً   وقفات إيامنيةلتاب: اهطد٘ع ه ٗاهتشدسخ عدّ   ، هلصا اهػدط

ستدٟ ٙبداضن اهلل   ُٗعٍ اهلل عوِٚا ٗأعظٌٔا ُعٌدٞ ٓدصا اهدسّٙ،    
ٗؾدلط ُعٌدٞ اهدسّٙ     ،اهدِعٍ البدس ًدّ ؾدلطٓا     ٖتعا٢ ٬ ٓص

َظـَذ  هللَِهـِذِه َشـبِقِع َأْدُظـو إَِػ اُؿْل وتعا٢: قايباهسع٘ٝ إ٢ اهلل 

َبَعـِي َوُشْبَحوَن ا ــَِغ) هللَِبِصَرٍة َأَكْو َوَمِن اتَّ  (807َوَمو َأَكـْو ِمـَن اْدُْؼِ
  :◘ ِيباهد ْ أعٌاضُدا قكدريٝ هقد٘ي    ألص،  118ٗط ٙ٘غف:ي

فُ  ْبِعَغ، َوَأَؿؾُّ تمَغ إَِػ افسَّ تِي َمو َبْغَ افسم  (11) ْم َمْن ََيُوُز َذفِـَك َأْظَكُر ُأمَّ

                                                 

 وحسنه األلباين   .  3663الرتمذي أخرجه ( حسن) (11)
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ِّ عّ أغ٣وٞ اهقرب اهجالثدٞ :  عِس زخ٘ي اهقرب ، ٗأُِا غِػأي   ًَد
ًَا َضٗبَم، ِّ ٔزَُِٙم، َٗ ًَ إال ًدّ عٌدى    عوٚٔا ، ٗهّ ٜٚبَُٔبَٚٗم َٗ

ًّ أعظٍ األعٌاي اهكأٞ حل ٗااهعٌى اهكاإل٦اْ ٗهَٚ٘ اهلصا 
 اهسع٘ٝ إ٢ اهلل تعا٢ .

 أهل بقتك  ِّمورشي افدظوة مع -8

 ٬ٗ باز١ٜ األًط ٗقتٕ، ًّ كجريا بٚتٕ ٙعطٛ أْهوساعٚٞ  البس  
ًّ أٓى اهبٚم  ٗاسس ٗكى، األؾٚا١ ًّ كجريا تذآىٙ أْ ٦لّ

إشا ٗقى  اهبٚم ٬ اهبِم ًجال: عوٕٚ، ٓ٘ ٣ا ُفػٚتٕ ٙعاجل
، عؿطٝ إاًػٞ أٗ ،عؿطٝ اهطابعٞأٗ ، عؿطٝ اهجاهجٞ غِٔا إ٢

 كالًٔا، ٬ٗ ٣ٚٓتٔا، ٬ٗ ظِٙتٔا، ٬ ًجال ا٪سح إ٢ ّتاز فقس
 آتٌاًاتٔا ٬ ا٪ؿاضكٞ ٬ ًعٔا تسخى أْٗ ٌوباتٔا، توٖبٟ أْٗ

 االٓتٌاًات، ُفؼ ٬ ًعٔا زخوم أُم تؿعط ستٟ إاقٞ;
 بلى تأتٛ أْ ٦ٗلّ فؿ٣ٚا، ؾ٣ٚا اهت٘دٕٚ ٙأتٛ ًسٝ بعس ثٍ

 ،ٓاز  بٚكت ًّ اهبٚم إ٢ فتسخؤا إري ٗغا٢ى ًّ ٗغٚوٞ
 فٚٔا اهيت اهِافعٞ ٗاهلتبأ األشكاض، كتبًط٘ٙٞ ٓازفٞ، أٗٗأ

ألٓى اهبٚم  سوقٞ تعوٍٚ ٗال بأؽ ًّ عٌى ا٪ؿلالت، عالز
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زاد ادسؾم افقومي من افعؾم افؼظي، أو ريوِ  :ًّ كتاب

ٗتعؤٌٍ كٚف ٙتلوٌْ٘ عّ قسضٝ اهلل تعا٢  ،افصولغ
 ربٍْٓٗ ٙت٘ن٣ْ٘، كٚفٗ ُْ٘ٙكوُّ كٚف عؤٌٍُٗعٌٕ، ٗت

ِّٗ اآلخطٝ، عصابٗ اهقرب، عصاب عّ ِّٗ آِٞ، أٓى ٍٓ ًَ ًَ 
 اهكشابٚاتٗ وكشابًٞ٘اقف إ٦اُٚٞ ه هلٍ تصكطٗ اهِاض أٓى ٍٓ

ٌّ اؾ٣ّٚ شهم ٗضا١ ًّ ٚػتفٚسْٗف شهم، ٗغري  .اعظٚ

 ِّمورشي افدظوة ي مؽون ظؿؾك -1

 تفلددريٖ،ٗ ٗنددعٕ،ٗاسددس ًدٍِٔ هددٕ   كددىظًدال١ اهعٌددى  
ٕ  ٬ اهيت ع٘اٌفٕٗ ْ  إشافد  ،زاخود  ضددال  اهعٌدى،  ًػدؤٗي  كدا

ً٘افقٞ ًّ ًػؤٗي اهعٌى بعٌى اهساعٚٞ ٙأخص  أْ ٦لّ قأا،
أًاَ  ًجال هوقطا٩ٝ١ؼ زقا٢ق قالٝ اهظٔط  بعسٗه٘ سوقٞ تعوٍٚ 

زاد ادسـؾم ًّ بعدى اهلتدب اهِافعدٞ ٗهدٚلّ كتداب       اهعاًو١

ٗالًداُع ًدّ   ، أو ريـوِ افصـولغ ،افقومي من افعؾم افؼظي
ٛ ٗ هعًال١ اهعٌدى عسات ٗخسًات ًباؾطٝ تقسٍٙ ًػا  ٬ اهػدع

 إري ُتسٔخى ألُٔا ًٌٔٞ; ٗغٚوٞ ٗٓصٖ ;بأخالق اهساعٚٞ ُفعٍٔ
 . س١ بعس ٗه٘ اهِف٘ؽ ٬ 
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 تعوػ اددرشي جمول خصى فؾدظوة إػ اهلل -2

 إٙكداي  ٗا٪عوٌٞ ا٪عوٍ ٙػتطٚع زقٚقٞ ٗأضبع١ ٩ؼ خالي
 بؿدلى  ا٪عين اهطاهب ٗإ٢ عاَ بؿلى اهطوبٞ إ٢ فٕٚ ٙطغبْ٘ ًا

ٞ   ، خام ٞ أْ  ًٗدّ األًجودٞ اهوطٚفد ٞ  ٬ ًسضغد ٞ  ًسضغد  ثاُ٘ٙد
ٟ  ٌاهباتٔدا  ًدع  تتوطدف  بدسأت  هوبِات ٍ  أسببِٔدا  ستد ْ  ثد  بدسأ

 ٗأقدبض  بدى .. ًِٔدا  ٣ؿد٘ضٝ  ا٪ِدعي  ٬ اهقطآْ ٔفظ ٙتِافػّ
 .أغطّٓ ٗغط ٬ زاعٚات ًِّٔ اهلجري

ٝداٗي أْ ٙلدْ٘ غدببا ٬ ٓساٙدٞ أسدس       ا٪سضغد١  ٗبعى
 ٬ عِٚدم  عِدسًا : وبٞ ا٪ؿاغب١ ٙصكط أْ أسس ا٪سضغ١ قاياهط

ٕ  ٬ ًٌٗٔدى  ًؿداغب  ٌاهب ِٓان كاْ ا٪ساضؽ إسس٠  زضاغدت
ّ   ٙدجري  ٕأُ زضدٞ إ٢ ّ  إمش٣دعاظ اآلخدطٙ ٕ  ًد ٕ ، تكدطفات  فأخصتد

 األًدٞ،  تِتظطٖ ًٗجوم ٓصا، ٪جى ْوق مل أُم: هٕ ٗقوم ٣فطزٖ
ٕ  أتدابع  ٗبسأت اهفكى عوٟأٗ سلٌساّضا  عطّٙفا ٗدعوتٕ  زضٗغد

 ٗقوشم ساهٕ تػري أْ فلاْ عػلطّٙا، قا٢ّسا ُطٙسن: هٕ ٗقوم
 .هٛ ٗزعا عوٛ ٗغوٍ ٗاهسٖ ٗأتاُٛ اهتسخ١ ٗتطن أً٘ضٖ

* * * 
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 مع الهاس تعامل الداعية مًازات فو 

ٕ  كٚفٚٞ ددصب اهِداؽ   غٚتعوٍ اهساع٬ٞٚ ٓصٖ اهفقطٝ  ، إهٚد
 ٌّٗددى أخطددا٢ٍٔ، ٗاهتعاًددى ًددع أقددشاب ،ٗاهتددأثري فددٍٚٔ

أٙٔدا اهساعٚدٞ    ٗبساٙدٞ  ، األخالق ا٪ؤشٙدٞ، ...إ٢ غدري شهدم   
بدأزا١ اهفدطا٢ى ٗاإلكجداض ًدّ     ادعى هم سداي ًدع اهلل تعدا٢    

 .ستٟ ٝبم اهلل تعا٢ فٚلتب هم اهقب٘ي ٬ األضً اهِ٘افى
 مَارات الدعْٗ -1

هلِدٕ تِقكدٕ   هودسع٘ٝ إ٢ اهلل   اًتشٌّػد  أسدس اهدسعاٝ  كاْ 
ًّخ ًٔاضات اهسع٘ٝ إ٢ اهللبعى  ًدّ بٚتدٕ إ٢ ا٪ػدذس     اطز ٙ٘

هٚكوٛ اهظٔط ٙػ٘قٕ أدطم عودٟ اهكدالٝ ٗٙسفعدٕ تعظٌٚدٕ      
ٌط أثِا١ اهططٙق بِدوٞ ٬ أعالٓا ضدى بوبداؽ ًِٔتدٕ   ف، هوسّٙ

عذب عبس اهلل ًّ ٓصا اهصٜ ًدا آدتٍ   ، ٙؿتػى بإقالح اهتٌط
 ٗسسخ أ٘اض اهتاهٛ: ! اشاُّأباهكالٝ ٗكإُٔ ًا مسع 

 .: اُعي هوكالٝ  اّبقاح بٕ غان اهساعٚٞ :
 بلى بطٗز : ٌٚب .. ٌٚب .. :فقاي اهطدى

 عذى .. قى ٙا ٨اض !! : اهساعٚٞ فقاي
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ًّ اهِدوٞ  اأُا ٨اض !! ثٍ اُتعع عػّٚب فكطر اهطدى :
  ُٗعي هٚفوق بٕ ضأغٕ !!

إ٢ ا٪ػذس ..ُعي اهطدى ًّ اهِدوٞ  ٜطٜ اهساعٚٞفاُطوق 
.. ثٍ خطز إ٢  اقوّٚو.. ًٗهٟ إ٢ بٚتٕ ٗقوٟ ٗاضتاح  اغانّب

 ٛوتٕ هٚلٌى عٌوٕ ..
اهِدودٞ  ب زاع آخدط ٬ٗ ٓصا اه٘قم ًدط  زخى ٗقم اهعكط 

 فإشا اهطدى ف٘قٔا ..
 اهػالَ عوٚلٍ كٚف أاي .. : اهساعٚٞ فقاي
 أٌس هلل ُري .. : اهطدى قاي
 ط !! كٚف اهجٌط ٓصٖ اهػِٞ ..بؿِّ : اهساعٚٞ قاي
 أٌس هلل .. : اهطدى قاي

ٗال ، ٗٙ٘غع عوٚدم  اهلل ٙ٘فقم ٗٙطظقم،  : ساعٚٞاهقاي 
ابددتٔر اهطدددى هلددصا ، ٝطًددم أدددط عٌوددم ٗكددسن ألٗالزن

 .فأًّ عوٟ اهسعا١ ٗؾلط، اهسعا١
هلّ ٙبسٗ أُم هؿسٝ اُؿػاهم مل تِتبٕ إ٢  : اهساعٚٞفقاي  

ٗاإلقاًٞ قطٙبٞ .. فوعوم تِعي ، أشاْ اهعكط !! قس أشْ اهعكط
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اهلل ٝفظ ، س اهكالٝ أكٌى عٌومٗبع، هرتتاح ٗتسضن اهكالٝ
 عوٚم قشتم .. 

ٗبدسأ ِٙدعي    إْ ؾا١ اهلل .. إْ ؾدا١ اهلل ..  فقاي اهطدى:
ٞ بطفق .. ثٍ أقبدى عودٟ    ٗقدافشٕ َدطاضٝ .. ٗقداي:     اهساعٚد

أؾلطن عوٟ ٓصٖ األخالق اهطا٢عٞ .. أًا اهصٜ ًط بٛ اهظٔدط  
 فٚاهٚتين أضاٖ ألعوٌٕ ًّ أٌاض !!

ٙكس عّ غبٚى اهلل ٍٔدى، ًٗدّ   ٗٓصا ٓ٘ اهفطق ب١ ًّ 
 .تعا٢إ٢ اهلل  عِسٖ ًٔاضٝ اهسع٘ٝ

 كل ّاحد بأىُ حبٔبك  جذب الكلْب ّإععارمَارٗ  -2

٦لّ أْ تلْ٘ قازّضا عودٟ ددصب اهقود٘ب إهٚدم عِدسًا      
ٜعوٕ ٙؿعط إُٔ أسب اهِداؽ   اضا٢ّع اتعاًّو ٗاسستعاًى ًع كى ت

وقدٛ  أْ تٗسداٗي أال تػٚدب اإلبتػداًٞ عدّ ٗدٔدم،      إهٚم، 
 ٗا٪ػداك١  كدى ًدّ توقداٖ، خك٘قدا اهفقدطا١     الَ عوٟ دداهػ

 .أْ ّفظ األمسا١ ٗٗع٘اَ اهِاؽ، 
أٗي ًطٝ ساٗي أْ تلُ٘ا هطٚفدا ًعدٕ   ه٘ هقٚم اهؿدل ٗ 

فإْ شهم ِٙطبع ٬ شِٕٓ، ٗعاًى كى إُػاْ عوٟ أْ ٓصا اهوقا١ 
 ٓ٘ اهوقا١ األٗي ٗاألخري بِٚلٌا .
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ٍ بٗأفداٗٝ  اهكدػاض  باهؼ ٬ إكدطاَ  ٗ  ، ٗاإلغدتٌاع إ٢  ٔد
اهعددصب، ستددٟ ٗهدد٘ مل ٙلددّ ًٔددٍ، ٗهلددّ إكطاًددا  سددسٙجٍٔ 

ه٘اهسٍٓ ٗكػبا حملبتٕ، ٗعِس إهقا١ اهػالَ عوٟ ًّ تقابوٕ قى هٕ 
كٚف ساهم ٙدافالْ، أٗ ٙدا أبد٘ فدالْ؟ ٗكٚدف سداي أٗالزن       

سػّ إ٢ درياُم، ٗإْ اغدتطعم أْ تقدسَ أٜ   ٗأ، ..ٗٓلصا
دعدى اهطفدق ٗاهبؿدط    اٗ ،فال ترتزز ٬ شهدم  ٗاسسألٜ خسًٞ 

ٗاهلطَ ٓٛ غذٚٞ تالظًم عوٟ ٧ٚع أس٘اهم، ًع كى ؾد١ٛ  
 تتعاًى ًعٕ، ستٟ أٚ٘اُات ٗآٌازات ٗاألؾذاض !!! 

إشا كِم ٬ ٖوػا ٗزخى عوٚم أسس ًّ اهِاؽ فاغتقبوٕ ٗ
ب٘دٔم ًبتػٌا ًػتعسا هوػالَ، ٗقدافشٕ َدطاضٝ، ٗاستفدٛ    

ٖوػا ٗزخى أسس شا كِم ٬ إبقسًٕٗ ستٟ ه٘ مل تلّ تعطفٕ، ٗ
األؾدددام ٓددصا اجملوددؼ ف٘غددع هددٕ ُٗازٙددٕ بامسددٕ هددٚذوؼ  

  هلل تعا٢ ال هؿ١ٛ آخط .اًّ أدى  اقِع شهم كوٕ، ٍاُبم
 مَارٗ الغجاع٘  ّجتيب الكذب  بإختٔار املياصب -3

ألددى   ;سٚاْ ِٙسفع بعى اهِاؽ هٚلدصب ٬ كجري ًّ األ
ٞ اظٔاض أُفػٍٔ بك٘ضٝ أفهى فتذسٖ ٙلصب ٗٞدطز ًدّ كصبد   

ٗقس ٝوف ٗٙت٘ض  ٗٞتوق اعصاضا ًتِ٘عدٞ ٗغدطعاْ    ،ألخط٠
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َمـِن اْفـَتَؿَس   : ◘ًا ٙلتؿف اهِاؽ كصبدٕ، قداي ضغد٘ي اهلل    

 ، ِرََض اهللِ بَِسَخِط افـَّوِس َرِِضَ اهلل تعوػ َظـْـُه َوَأْرََض افـَّـوَس َظـْـهُ 

ِه َوَأْشَخَط ظؾقه َوَمِن اْفَتَؿَس ِرَضو افـَّوِس بَِسَخِط اهللِ َشَخَط اهللُ َظَؾقْ 

(12)   افـوس
٘اسدس عدّ ؾد١ٛ ًعد١     هتعتدصض   أضزت أْٗإشا ،   

ٌوب ًِم ؾدل  :ظ ا٪ِاغب، عوٟ غبٚى ا٪جايِفددفاختاض اهَّ
قى هٕ ٗاهلل ٙا فالْ ، اغتػافط اهٚٔ ًسِٙٞأْ تؿرتٜ هٕ ؾ٣ٚا ًّ 

ٙػعسُٛ أْ أخسًم ٗاؾرتٜ هم ًا تطٙسٖ ًدّ ِٓدان، فاُدم    
هِاؽ، ٗهلّ أخؿٟ أْ ًؿاغوٛ ِٓان أسب اهٛ ًّ كجري ًّ ا

 ٤ِعين ًّ اسهاضٓا هم فػاِٟٗ .
ضزت أْ تعتصض بوباقٞ فقى هدٕ ًدجال:   ٗه٘ زعٚم ه٘هٌٚٞ ٗأ 
ٗأُم مل تلدصب فا٪ػدوٍ    –غوٟ اهِاؽ ا٢ قويب ًّ أُم أٗاهلل 

ٗأُم مل  ،، هلِٟ ًؿػ٘ي اهوٚوٞ-أغوٟ إهٚم ًّ غري ا٪ػو١ٌ 
ًع أٗالزن، أٗ قطا١ٝ ٬  تلصب عوٕٚ فقس تلْ٘ ًؿػ٘ي ٍوػٞ

  كتاب .. فلؤا أؾػاي.

                                                 

 وصححه األلباين  .  487بن حبان أخرجه ( صحقح فغره) (14)
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  ف٘ مفاتٔح الكلْبعزمَارٗ م  -4

ساٗي أْ تبشح عوٟ ًفتاح إري هلى ًّ تتعاًدى ًعدٕ،   
ٗعاًى كى ٗاسس عوٟ ًا تعوٍ فٕٚ ًّ خري، قبى أْ تػ١ٛ بدٕ  
اهظّ، ٗاشكط إري اهصٜ فٕٚ ٗباهؼ ٬ اهجِا١ عوٕٚ، ٗأؾدعطٖ أْ  

 هٚم .إٔصا ٙقطبٕ ؾطٖ مل ِٙػٚم خريٖ ف
 تتِاٗهلدا ّسخ ًع كى ٗاسس ٣ا ِٙاغبٕ فاألسازٙدح اهديت   ٗ

ًدع  ًٗدع اهؿدٚذ، ًٗدع اهعدامل     ًجٚوتٔدا  ًع ؾاب ْتوف عدّ  
 ألخم .. ًع اكصا ٗآآى، ًٗع اهعٗدٞ 

 ّالدعاٛ هله مَارٗ االٍتناو باآلخزًٓ-5

االٓتٌاَ باهِاؽ ًٗؿاضكتٍٔ ٬ ًؿداعطٍٓ ٙأغدط قود٘بٍٔ    
ٞ االًتشاُدات ٗٗقدوم إ٢ ٓاتفدم احملٌد٘ي     و٘ كِم ٬ ظ٨ف

ضغاهٞ ًلت٘ب فٚٔا بؿطُٛ عدّ اًتشاُاتدم ٗاهلل أُدا ًؿدػ٘ي     
 عوٚم ٗأزع٘ هم، قسٙقم : إبطآٍٚ ..

ًٗدّ  ٗبتم هلصا اهكسٙق ؟ بوٟ .. شهم غٚعٙس ًّأهٚؼ 
 االمسٕ، فٌا أ٧ى أْ تقابى ؾدّك ماإلٓتٌاَ باآلخطّٙ سفظ

أٗ ٬ ٌا٢طٝ، أٗ ٬ ٗهٌٚٞ عِس بِم  ٢ًٕا ٬ ً٘قف عاضً كوقا
عاًٞ، فتتعط  عوٟ امسٕ، ثٍ تطاٖ ٬ ً٘قف آخط، فتقبى عوٕٚ 
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تػوٍ عوٟ ؾددل   ًاٙا فالْ ..كّ سطٙكا عِس ا: ًطسّباقا٢ّو
ؿدعط  ا ٗتطكع ٬ امسدٕ، ٗتػت ألٗي ًطٝ أْ تِظط ٬ ٗدٕٔ دّٚس

تلدطض امسدٕ عدسٝ ًدطات      أُم غتقابوٕ بعس زقا٢ق، ٗساٗي أْ
؟ ، مسعدم ٙدا فدالْ ..؟ ،    ..افالْ قشٚض ٙد : فتق٘ي ًجال

ٗاكجدط ًدّ    أُم ًعٛ ٙا فالْ ..؟ كٚف ساهدم ٙدا فدالْ؟ ،    
 .قو٘بٍٔ ٙأغطاهسعا١ هوِاؽ فإْ شهم 

 تدخل فٔنا ال ٓعئكّعدو الالجياٛ التبضه ّ مَارٗ -6

أسٚاُا ٙلدْ٘ اإلغدتٌاع آٌٚدى هوِداؽ ًدع ٓدع اهدطأؽ        
ٍ بلدالَ  إشا كداْ اهؿددل ال ٙدتلو    ٗاإلبتػاَ خري ًّ اهلالَ

٬ ٗأسٚاُا تهطط هوٌقاٌعٞ إشا تلوٍ اهؿددل   ،قبٚض أٗ ٗطَ
ؾ١ٛ ٗطَ كػٚبٞ ؾدل أٗ كصا، فتقاٌعٕ بوباقٞ هتِقوٕ ًّ ٓصا 

ٗبكفٞ عاًٞ فدإْ ابتػداًتم ٬ ٗددٕ أخٚدم      ا٪٘ن٘ع آلخط،
فلدى   ٗإهقا١ اهػدالَ عوٚدٕ ًدّ األغدباب اهعظٌٚدٞ هوٌشبدٞ،      

ٕ سػابا ت٘زع فٕٚ ٗبدٞ  بتػاًٞ تقابى بٔا اُػاْ تفتض هم ٬ قوبا
ٗكصهم سداٗي أْ تدسضب ُفػدم عودٟ اهجِدا١      هم ٗاسرتاًا، 

اُتبدٕ هدٕ    ا٧ّٚود  اضأٙدم عودٟ قداسبم ثّ٘بد     فإشا عوٟ اهِاؽ،
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ٗأمسعٕ كوٌات ضُاُٞ ًا ؾا١ اهلل !! ًا ٓدصا آٌداي !! اهٚدَ٘    
 كأُم عطٙؼ !!
تعوددق بددأٜ كددالَ عددّ بعددى   تِتقددس، أٗ أْ ٗإٙددان أْ 

ٚم، فدإشا زخودم بٚدم قداسبم ًجّودا      اهػوبٚات اهيت عِس أخ
 الفطأٙم اهلطاغٛ قس٦ٞ فاُتبٕ ًّ أْ ٙفط  هػاُم بق٘ي: ٪اشا 

ٞ  مٗإشا ضكب غٚاضٝ قاسبتػري اهلطاغٛ ؟!  فدال تقدى    اهقس٦د
   ؟!تػريٓاعاٙع ًـ 

لٍ ًّ اهجقال١ فإسصض ًّ اهتسخى فٌٚا ال ٙعِٚم، كصهم 
 .اهصّٙ ٙععذْ٘ اآلخطّٙ باهتسخى فٌٚا ال ٙعٍِٚٔ

 اخلاص٘ يف عؤّىك مً ٓتدخلمَارٗ التعامل مع  -7

ٗسدداٗي أْ تتذِددب  أٜ ؾدددل أٓددٍ ؾدد١ٛ أْ ال تفقددس
٬ إدطٗز ًدّ    اا٪كازًٞ ًعٕ، ٗأال ٙػهب ًِم، ٗكّ شكّٚد 

ا٪٘قددف زْٗ أْ ٝددسخ بِٚددم ٗبِٚددٕ ًؿددلوٞ ..ٗال تتػددآى 
بلػب األعسا١ أٗ فقدساْ األقدسقا١ ًٌٔدا كاُدم األغدباب،      

وتعاًى ًع ٓؤال١: ٓد٘ إدابدٞ اهػدؤاي    ًّٗ أسػّ األغاهٚب ه
ًّ هِٚػٟ غدؤاهٕ األٗي   ابػؤاي، أٗ االُتقاي إ٢ ً٘ن٘ع آخط ٤ا

. 
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 : كٍ ًطتبم اهؿٔطٜ ؟  افو٘ غأهم ًجّو
قى هٕ بوطف ٗتبػٍ : ٪اشا ٓى ٗدست هٛ ٗظٚفدٞ بطاتدب   

 غٚق٘ي : ال هلّ أضٙس أْ أعط  ..، ًػطٜ 
ٗ أْ شهدم  األٙداَ، ٗٙبدس   ًؿاكى ٬ ٓدصٖ  : ا٪طتباتهٕ قى

 بػبب اضتفاع أغعاض اهبرتٗي !!
 : ًا زخى اهبرتٗي .هم غٚق٘ي

أال اهعا٪ٚٞ  األغعاض ٬ : اهبرتٗي ٓ٘ اهصٜ ٙتشلٍ هٕ فقى 
 تالسظ أْ أطٗب تقَ٘ ألدوٕ ..

 .. اغٚق٘ي : ال .. هٚؼ قشّٚش
اهٚددَ٘ ًودد١ٛ   ٗاهعدداملفددأطٗب هلددا أغددباب أخددط٠،   

 ِٗٙػٟ غؤاهٕ األٗي .. ،بأطٗب
  ّالتيضٙ عْٔبك  اليصح اجلنٔلاللني َّارٗ م -8

اهطفٚق ٗاهو١ ٗب٘ب عِس اهِاؽ تط٣ٌّ هٕ اهقو٘ب ٗتجدق  
٧ى اهطفق ًع أخاقٞ اشا قاسب شهم سالٗٝ ا٪ِطق، فٌا  فٕٚ

طفق ٬ اهبٚع ٗاهؿطا١ ًٗعاًودٞ  ً٘ض، ّٚ ًطاهبْ٘ هوًعاًوٞ األ
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 إِنَّ   : ◘قشاب ستٟ أٚ٘اُات، قاي ضغد٘ي اهلل  ٓى ٗاألاأل
ؾْ ـاهللَ َرؾِق  طِي َظَذ ــَق، َوُيعْ ــٌق ُُيِىُّ افرم

َٓ ُيْعطِي َظَذ َمو ِشَواهُ  ، َوَمو  َِ َٓ ُيْعطِي َظَذ اْفُعـْ ْؾِق َمو  (13)  افرم
 

ٗ   ٗادعى هػاُم عصبا باهِكا٢ض  تدسقق  ال فدال تلجدط ًِٔدا 
عوٟ كى قػري ٗكبري ستدٟ ال ٙؿدعط اآلخدطْٗ أُدم ًطاقدب      

 ٍ ٍ   ٔطكاتٍٔ ٗغدلِاتٔ ٗإْ اغدتطعم أْ تقدسَ   ، فتجقدى عودٚٔ
اهِكٚشٞ عوٟ ؾدلى اقدرتاح، ٗاُتبدٕ أْ ٤دسح ُفػدم ٗأُدم       
تِكض فرتفدع ُفػدم ٗتػدشب ا٪ِكد٘ح إ٢ اهقداع، ٗهٚػدم       
اهعربٝ بلجطٝ اهلالَ ٗال ٌ٘ي اهِكٚشٞ ٗإ٥ا بأغو٘ب اهِاقدض  

ا٪ػتطاع فإشا أضزت أْ تِكض فال تودق ٗاندطٝ     فاختكط قسض
!!.. 

٬ بقاهٞ فأضزت تِبٕٚٔ، فأثّ  اٙبٚع زخاُّ افو٘ ضأٙم ؾدّك
عوٟ بقاهتٕ ُٗظافتٔا، ٗازُع هٕ باهربكٞ ٬ اهطبض، ثدٍ ُبٔدٕ    اأّٗه

 عوٟ أٌٓٚٞ اهلػب أالي.

                                                 

 .   46:3مسلم  أخرجه ( صحقح) (13)
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ُتؿط خطأ ًع١، فاعٌى بقاعسٝ ًا باي أق٘اَ ٙفعوْ٘ اٗإشا 
ٕ أخطأ ٗهلّ ددأُ ٖطددأؾعفإشا ٗقع ٗهسن ٬ خطأ ٗ، كصا ٗكصا

ٗاهطد٘ع إ٢ أدق   ،عس فٌعآٞ إطأ غٔوٞاهططٙق مل ِٙقطع ب
 خري ًّ اهتٌازٜ ٬ اهباٌى ..

، ٗاُتبٕ أْ تلْ٘ ٓصٖ اهِكا٢ض ًبِٚٞ عوٟ ضأٙم اهؿدكٛ
٘داهف  ًدا  تصٓب هؿددل تِكدشٕ عدّ فعدى      أْ ٗاسصض ًّ

 .ٓصا اهفعى مل ٙفعوٕهوؿطع فتفادأ أْ 
ٗال ٙؿػوم ُكض اهِداؽ عدّ تدساضن عٚ٘بدم فقدس قداي       

ُم اْفَؼَذاةَ   : ◘ ضغ٘ي اهلل ـُ ِي   -اهؿ١ٛ اهٚػري :أٜ – ُيْبُِصُ َأَحُد

ْذَع  ٞ   :أٜ –َظْغِ َأِخقِه، َوَيـَْسى اْنِ ،  (14) قــهِ ِي ظَ  -ددصع اهِدود
فبعى اهِاؽ ٙسقق اهِظط ٬ عٚب أخٕٚ فرياٖ ًدع خفا٢دٕ، ٗال   

ٗهقس ِِب آساي،  ِٗٙبػٛ،  ٙط٠ عٚ٘ب ُفػٕ اهظآطٝ آوٚٞ
ًٍ ِي   :ِِب آساي فقاي  ٬ ◘سجِا ضغ٘ي اهلل  َأَكو َزِظـقٌم بَِبْقـ

ـَّي  َوإِْن   -آساي :أٜ - ِ دَِْن َتَرَك اْدَِراءَ -أٜ : أٌطافٔا -َرَبِض اْنَ

                                                 

 وصححه األلباين.  6871بن حبان يف صحيحه   أخرجه ( صحقح) (12)
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و ؼًّ وَن ُُمِ  . (15) ـَ
  لليكد اهلداوّال تلتف مَارٗ اهلدّٛ  -9

 ٗأُم تعٌى ٬ ٖاي اهسع٘ٝ غتتعطً ٪٘اقف ٗطدٞ، 
 ٬ كى عٌى تعٌوٕ فال  ٪ّ ِٙتقسنٗال توتفم  فلّ ٓاز٢ا،
  إالبِٚم ٗب١ اآلخطّٙ  ٙلْ٘ أْ ِٙبػٛ ال، ٗتباي بلالًٕ

 ٬ ٙفػدس  أْ ِٙبػٛ ال اهطأٜ ٬ ٗاالختال  اهطأٜ، ٬ ااختالّف
ًػ٘غا هلى ٌدط ،   ٌا٪ا أْ ِٓان زهٚال، قٚى كٌا قهٚٞ اه٘ز

 ٗسافظ عوٟ اه٘ز ًعٕ .ًِٕ فاقبى 
 ٛ حْاٜجَه ّقضا مَارٗ مغارك٘ الياظ -11

عِسًا تتعاًى ًع اهِاؽ قؼ األًد٘ض بأٌٓٚتٔدا عِدسٍٓ ال    
بأٌٓٚتٔا عِسن، فلوٌٞ "٫تاظ" باهِػبٞ ه٘هدسن أغودٟ عِدسٖ ًدّ     
ؾٔازٝ اهسكت٘ضاٖ عِس اهسكت٘ض، ٗٓصا اهصٜ ضظق ٣٘هد٘ز أغودٟ   

٘هد٘ز  عِسٖ ًّ اهسُٚا، فلوٌا ضأٙتدٕ غدوٕ عودٟ أسد٘اي ٓدصا ا٪     
ٞ اهِاؽ س١ ٝتفاعى ًع ، ٗآسٙس ، لْ٘ هم اهِلتٞ أٗ اهقكد

قدداي عبددس اهلل ابددّ ا٪بدداضن ض٨ددٕ اهلل تعددا٢ : ٗاهلل إْ اهطدددى 
                                                 

 وحسنه األلباين.  2933أبو داود أخرجه ( حسن) (16)
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هٚشسثين بأسٙح ٗأُا أعطفٕ ًّ قبى أْ توسٖ إًٔ فأمسعٕ ًِٕ، 
االغالَ ٝدح عودٟ قهدا١ سد٘ا٢ر     ٗ، ٗكأُٛ أٗي ًطٝ أمسعٕ

ـوَن ا  : ◘ اهِيبا٪ػو١ٌ قاي  ـَ ـوَن ِي َحوَجـِي َأِخقـِه  ـَ ِي  هللَُوَمْن 

(16)  َحوَجتِهِ 
ـوَن   : ◘اهِيب  ٙها قايأٗ،   ـَ َواهللُ ِي َظْوِن اْفَعْبِد َمـو 

(17)  اْفَعْبُد ِي َظْوِن َأِخقهِ 
ًٗع شهم إسصض أْ ت٘ض  ُفػم بأْ ،   

فإْ شهم قس ٙػبب ; تعس بتقسٍٙ خسًات هوِاؽ ثٍ ال تفٛ بٔا
ٞ هم ا٪ؿاكى فاإلعتصاض ٬ اهبساٙٞ خري ًّ اإلعتصاض ٬ ا ، هِٔاٙد

َُ وٗاهلل تعا٢ ٙقد٘ي:  ـ يط اهبقدطٝ  إَِّٓ ُوْشـَعَفو وَكْػًسـ اهللَُٓ ُيَؽؾم
 ;: دا١ إهٚم ؾدل هتبشح ألخٕٚ عّ ٗظٚفٞ افٌجّوص ، 281:

أٗ أُدم فاعتدصض بأغدو٘ب     ،أٗ أخدان  ،ألْ أبان ًػ٣٘ي كدبري 
:ٙدا  اٝفظ ًا١ ٗدٕٔ ٜٗعوٕ ٙؿعط أُم تؿداضكٕ اهلدٍ، قدى ًجوّ   

عتدربٖ أخدٛ ٗهد٣ّ كداْ     ٗأخد٘ن أَ  فدم، بظطٗفالْ أُدا أؾدعط   
إخ٘اُٛ ٩ػٞ فٔ٘ اهػازؽ هلدّ ا٪ؿدلوٞ أُدين ال أغدتطٚع أْ     

ٛ  اأفعى ؾ٣ّٚ ًدع  ، ٗأغدأي اهلل أْ ٙ٘فدق أخدان   ، اآلْ فاعدصضُ

                                                 

 .   4693ومسلم   4224البخاري أخرجه ( صحقح) (17)

 .   ::47مسلم  أخرجه ( صحقح) (18)
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ٞ    ،بتػاًٞ هطٚفٞا فلأُدم بٔدصا اهدطز    ، ٗتعدبريات ٗددٕ ًِاغدب
 ؟آٌٚى قهٚم هٕ ًا ٙطٙس أهٚؼ كصهم

 يفطّاالعتياٛ بال مَارٗ التْاضع  -11 

# ًددّ تكدد٘ضٖ ٢ٗ71 تطبددع ٬ شٓددّ ا٪قابددى اهِظددطٝ األ
ٔ ددفلّ ًطتب، عِم م ددد م ٗبجٚابددد ٣ٗوبػطن ددد ا ٗاعد٠ ٣ظ

; ٗأكجط ًدّ اغدتعٌاي اهطٚدب   ، بال اغطا َٗصا٢م ٗبؿعطن 
ٙلجدط ًدّ اغدتعٌاي اهطٚدب، ٗكدّ       ◘ فقس كداْ ضغد٘ي اهلل  

ـََّي  َٓ َيْدُخُل  : ◘قاي ضغ٘ي اهلل  ،ًت٘انعا ٙطفعم اهلل تعا٢ اْنَ

ٍة ِمْن ـِْزٍ  وَن ِي َؿْؾبِِه ِمْثَؼوُل َذرَّ ـَ ْٖ اهٖطُددَى ُٙٔشدٗب     َمْن  َقاَي َضُدْى: ِإ
ّٞ، َقداَي:     ُٕ َسَػدَِ ََُِٗعُود ُٕ َسَػدِّا  ُِ٘ب َْ َث ِْ َُٙل٘ إِنَّ اهللَ ََجِقـٌل ُُيِـىُّ   َأ

، َوَؽْؿُط افـَّوسِ  قم َكَل، اْفؽِْزُ َبَطُر اْلَ
(18)  اْنَ

َوَمـو َتَواَضـَع  :ٗقاي ، 

َّٓ َرَؾَعُه ا هللَِأَحٌد  (19)  هللُإِ
 . 

                                                 

 .   1:البخاري أخرجه ( صحقح) (19)

 .   4699مسلم أخرجه ( صحقح) (:1)
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 العبادات اخلفٔ٘ -12

 أْ ٙلْ٘ هم ساي ًع اهلل:ًّ أغباب اهقب٘ي ٬ األضً 
ًبلّطا إ٢ اهكو٘ات خكّ٘قا آٌعٞ، ٗأه٘ض  ،كقٚاَ اهوٚى

 ;ٗقٚاَ اهِ٘افىٗاإلكجاض ًّ قو٘ات اهِ٘افى،  ،ٗكجطٝ اهصكط
يَل: إِنَّ ا هللُإَِذا َأَحىَّ ا : ◘  هق٘ي اهِيب ُُيِىُّ  هللَ افَعْبَد َكوَدى ِجْزِ

َكِء: إِنَّ ا يُل ِي َأْهِل افسَّ يُل، َؾُقـَوِدي ِجْزِ  هللَ ُؾََلًكو َؾَلْحبِْبُه، َؾقُِحبُُّه ِجْزِ

َكِء، ُثمَّ ُيوَضُع َفُه افؼَ  بُوُل ِي ُُيِىُّ ُؾََلًكو َؾَلِحبُّوُه، َؾُقِحبُُّه َأْهُل افسَّ

 ِِ (21)  إَْر
ٌػذس ضأٙم اهكػاض هووػ٘ق أٗ هًؿٚم فإشا ،  

  .فٚاهلا ًّ ُعٌٞ ،قبى اهلباض ٙتػابقْ٘ إهٚم ًكافش١ ٗٗب١

حديح  الدعوة الفسديةدعو الداعية ملوضائل تجبيت 

 اإللتصام

 ٞ ال بدس ًدّ    بفهدى اهلل تعدا٢   بعس اغتذابٞ ا٪سع٘ هوساعٚد
  ببعى األً٘ض: هتعاَسسٙح اهعٔس باال٪سع٘ ا تعٔس

                                                 

 .   :343البخاري أخرجه ( صحقح) (43)
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هلددصٖ ا٪ددسع٘ سددسٙح اهعٔددس بدداالهتعاَ اهساعٚددٞ  زعددا١ -1
ثودح اهوٚدى    :هدسعا١ ًجدى  ا٬ أٗقات اغدتذابٞ   ٗشهم باهتجبٚم

 األخري، ٗعِس اهػذ٘ز، ٗعِس ُعٗي ا٪طط ..
2-   ٘ سددسٙح اهعٔددس بدداالهتعاَ    تعٔددس اهساعٚددٞ هوٌددسع

ٕ ب فٔ٘ اهؿٚا١ٌستٟ ال ْطفٕ  عوٕٚ ٗاهػالَ باهعٙاضات  إخ٘اُد
 .ٗأؾس أق٠٘

 ُفؼ ا٪سع٘ سسٙح اهعٔس باالهتعاَ ٬ األًىضٗح  بح -3
 تبؿدط  اهديت  ٗاألسازٙدح  اآلٙدات  ٗتطزٙس اهسّٙ هلصا اهِكط بأْ

َوَظـَد و:تعا٢ قايٙطفع اهلٌٍ،  اهبؿاضات توم شكط فإْ بصهم

وِت َفَقْسـَتْخؾَِػـَّفُ  وِلَ ِِ اهلل افَِّذيَن آَمـُوا ِمـُْؽْم َوَظِؿُؾوا افصَّ م ِي إَْر

ْم ِديــَُفُم افَّـِذي اْرَتَهـ  ـَنَّ َْلُ ََ افَِّذيَن ِمْن َؿْبؾِِفْم َوَفُقَؿؽم َك اْشَتْخَؾ ـَ

وَن ِ   ـُ ـ َفـَُّفْم ِمـْن َبْعـِد َخـْوؾِِفْم َأْمـًـو َيْعُبـُدوَكـِي ٓ ُيْؼِ ْم َوَفُقَبـدم َْلُ

َػـو:تعدا٢  ٗقداي ، ص55:اهِ٘ضطي َصْقًئو ـَ ُروْا ُيـِػُؼـوَن إِنَّ افَّـِذيَن 

ـًة  وْا َظن َشبِقِل اهللِ َؾَسُقـِػُؼوََنَو ُثمَّ َتُؽوُن َظَؾْقِفْم َحِّْسَ ْم فَِقُصدُّ َأْمَواَْلُ

ـَو وتعا٢: ٗقاي، ص 36:األُفايط يُثمَّ ُيْغَؾُبونَ  ؾَِؿُت ـَ  ًْ َوَفَؼْد َشَبَؼ

ُم اْدَـُصـوُروَن  (868) فِِعَبوِدَكو اْدُْرَشؾِغَ  ُْم َْلُ ( َوإِنَّ ُجــَدَكو 861)إَِنَّ

ُم اْفَغوفُِبوَن) ٗقداي ضغد٘ي   ، ص173-171:اهكدافات طي(862َْلُ
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ـُهْم َمـْن  : ◘اهلل  َٓ َيُُُّّ تِي َؿوئَِؿـًي بِـَلْمِر اهللِ  َػٌي ِمْن ُأمَّ
َٓ َتَزاُل َضوئِ

ْم َأْو َخوَفَػُفْم َحتَّى َيْلِِتَ  َأْمُر اهللِ َوُهـْم َطـوِهُروَن َظـَذ افـَّـ   وسِ َخَذَْلُ
(21). 

 ٗإْ ستٟ آتٌاًاتٕ ٬ سسٙح اإلهتعاَ ا٪سع٘ ًؿاضكٞ -4
   . ًامل ٙلّ فٚٔا ٗظ٘ض ؾطعٛ اهساعٚٞ خاهفم آتٌاًات

 ٬سسٙح اهعٔس باالهتعاَ هوٌسع٘  احملبٞاهساعٚٞ  إظٔاض -5
 ٗدٔدم  اهلل سطَ :ًجى ُفػٕ ٬ تؤثط بأزعٚٞ هٕ ٗاهسعا١ ا٪قابوٞ

 زضدتدم  اهلل ضفدع  ،األعوٟ ؽاهفطزٗ اهلل أغلِم ،اهِاض عوٟ
 ًِدداظي أعوددٟ اهلل بوػددم ،ٗاهؿددٔسا١ ٗاهكددسٙق١ اهِبدد١ٚ ًددع

ٛ  ;اهدِفؼ  ٬ ٗقّعدا هلا  األزعٚٞ ..فٔصٖآِٞ  اجملداي  تفػدض  فٔد
 .ِكٚشٞهقب٘ي ا٪سع٘ هو

هوساعٚٞ ٬ سسٙح اهعٔس باالهتعاَ ًكاسبٞ ا٪سع٘  -6
ٗاإلكجاض ًّ ، زضٗؽ اهعوٍ ٗسوقات اهتعوٍٚ ٬ ا٪ػادس

ًع ا٪سع٘، فصهم هٕ أثط باهؼ ٬  فها٢ى األعٌاي سٙح عّأ
  : َقاَي ◘تِؿٚط ا٪سع٘ هلصٖ األعٌاي، ًجى ق٘ي ضغ٘ي اهلل 

وَظٍي َتِزيُد َظَذ َصََلتِِه ِي َبْقتِِه، َوَصََلتِِه ِي ُشوؿِِه،  ُجِل ِي ََجَ َصََلُة افرَّ
                                                 

 .1137أخطدٕ ًػوٍ  (صحقح) (21)
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يَن َدَرَجيً  ِ   : ◘، ٗق٘هٕ  (22)  بِْضًعو َوِظْؼِ وئَِغ ِي افظَُّؾِم َبؼم  اْدَشَّ

َمْن َصوَم   : ◘، ٗق٘هٕ (23)  إَِػ اْدََسوِجِد بِوفـُّوِر افتَّومم َيْوَم اْفِؼَقوَميِ 

َيْوًمو ِي َشبِقِل اهللِ َبوَظَد اهللُ َبْقـَُه َوَبْغَ افـَّوِر بَِذفَِك اْفَقْوِم َشْبِعَغ 

ٍَّ هللِ  : ◘ٗق٘هٕ  ، (24) َخِريًػو ْ َيْػُسْق،  َمْن َح ، َوََل ٌْ َؾَؾْم َيْرُؾ

هُ  َقْوِم َوَفَدْتُه ُأمُّ ـَ َمْن َأَحىَّ هللِ، َوَأْبَغَض   : ◘ٗق٘هٕ ،  (25) َرَجَع 

يَكنَ ــهللِ، َوَأظْ   .  (26) َطى هللِ، َوَمـََع هللِ َؾَؼِد اْشَتْؽَؿَل اْْلِ
هوساعٚدٞ ٬ ظٙاضاتدٕ   سدسٙح اإلهتدعاَ   ًكاسبٞ ا٪سع٘  -7

 ستٟ ٙتؿبح بٔصا اهعٌى. ٞاهفطٙٗزع٘تٕ 
* * * 

                                                 

 .     :72مسلم   أخرجه ( صحقح) (44)

 وصححه األلباين     .  671أبو داود أخرجه ( صحقح) (43)

 وصححه األلباين     .  4426النسائي أخرجه ( صحقح) (42)

 .      1363سلم ، وم 1641البخاري أخرجه ( صحقح) (46)

 وصححه األلباين     .  2791أبو داود أخرجه ( صحقح) (47)
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 مع الهاس الدعوة الفسديةآداب 

أْ ٙلْ٘ هدٕ سداي ًدع     باز١ٜ شٜ بس١ ِٙبػٛ عوٟ اهساعٚٞ
ستٟ تلْ٘ ًعدٕ ًعٚدٞ اهلل    اهلل باألعٌاي اهكأٞ ٗقٚاَ اهوٚى،

أْ ٙعودٍ  ٗ ،هلل تعا٢إ٢ ااهساعٛ ًفتقطا  ٙلْ٘ٗتباضن ٗتعا٢، 
ْ اهلل أل ٕ أّٗها،ُفػٓ٘ ٓساٙٞ  قك٘ز بسع٘ٝ اهِاؽاهساعٚٞ أْ ا٪

َٗ اجملتٔس باهلساٙدٞ، ٗمل ٙعدس هوٌذتٔدس عوٚدٕ      َسَعغبشإُ ٗتعا٢ 
َوافَِّذيَن َجوَهُدوا ؾِقـَو َفـَْفِدَيـَُّفْم ُشـُبَؾـَو َوإِنَّ وباهلساٙٞ، قاي تعا٢ :

 .ص69ط اهعِلب٘ت : ي(69) َدََع اْدُْحِسـِغَ  هللَا
ٍ  األسدعاْ،  ًت٘اقىٗاهساعٚٞ زا٢ٌا ٙلْ٘    اهفلدطٝ،  زا٢د
، فاهساعٚدٞ سدعّٙ    ◘أبٚب ساي كٌا كاْ ، ضاسٞ هٕ هٚػم

عوٟ أس٘اي ا٪ػو١ٌ ٗاهِاؽ ٧ّٚعا، ٗٓ٘ ٙفلدط كٚدف ٙلدْ٘    
، ٗكٚدف ٙدسع٘ اهِداؽ هدسّٙ اهلل     هوِداؽ أ٧عد١   غبب ٓساٙٞ

ِسٖ ٙفلط  ٬ أسس ٗغا٢ى اه٘اقالت ٚٞإشا ضكب اهساعفتعا٢؟ 
ٕ ٬ كٚفٚٞ زع٘ٝ اهطاكدب اجملد   ، ٗإشا زخدى هؿدطا١   إ٢ اهلل اٗض هد

، إ٢ اهلل اهبدا٢ع ِسٖ ٙفلط ٬ كٚفٚٞ زع٘ٝ غوعٞ ًّ ٗى ِاضٜ 
، تعدا٢  زع٘تدٕ إ٢ اهلل ٗإشا قابى ؾدل ٬ اهؿداضع ٜتٔدس ٬   

فٔد٘  ٗإشا قابى أسس ظًال٢ٕ ٬ اهعٌى ٜتٔس ٬ زع٘تدٕ إ٢ اهلل،  
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هدصهم،   إشا ٗددس اهفطقدٞ غداٚٞ   اهِداؽ   ٜتٔس ٬ زع٘ٝ كدى 
، فسع٘ٝ اهِػا١ أٗ ًّ ٙكاسب اهِػا١اهِػا١  ٗٙػتجِٟ ًّ شهم

ٗال ًدع  تلوٍ ًع ًؿدػ٘ي أٗ ًػدطع   ٙال أّٙها غى اهبكط، ٗ
َ     األ ٗاشا  ،ٌفاي ٗاجملا١ُ اهدصّٙ ال ٙدسضكْ٘ قٌٚدٞ ٓدصا اهلدال

ّ اهساعٚٞ ٙلْ٘ ٓسٜ اهلل تعا٢ أسّسا ًّ خوقٕ  أْ  عوٟ ٙق١ ًد
ـَك واهصٜ ٓساٖ ٓ٘ اهلل تعا٢ هق٘هدٕ:  ًَ  إِكَّ ـِدي َمـْن َأْحَبْبـ َٓ ََتْ

ط اهقكدل  ي(45)َوَفؽِنَّ اهللَ ََيِْدي َمن َيَشوُء َوُهَو َأْظَؾُم بِوْدُْفَتِدينَ 
 ًّ عسٝ أً٘ض:أْ ٝصض  اهساعٚٞعوٟ ٜٗب  ،ص56: 

 إ٢ فاهدسع٘ٝ : ٕي شـبى افتوؿَ ظن افـدظوة من ُيذر -8
ٛ  ت٘قدف  ٗإال أمثطت فإْ ٗاسسٝ ٪طٝ زع٘ٝ هٚػم اهلل  ،اهدساع
ٞ  بأغاهٚب أخط٠ بعس ًطٝ ًتكوٞ زع٘ٝ ٓٛ بى  ٗٗغدا٢ى  ٘توفد

 ٗقدرب  ٗكدطض  أعاز زع٘ٙٞ ًِاغبٞ ٚٞاهساع ٗدس فلوٌا ًتعسزٝ،
 .اهػطٙع اهقب٘ي ٗعسَ ا٪سٝ ٌ٘ي عوٟ

إْ تقاعؼ ٬ عٌى اهسع٘ٝ فإْ  إُٔ ٙعوٍ اهساعٜٚٞٗب أْ 
 ًعوً٘دات  انِد ٔاهِكاض٠ ال ٙتقاعػْ٘ عّ تِكري ا٪ػدو١ٌ ف 

ٕ  ًا بوؼبإُٔ  1996َ هعاَ ِكطّٙا٪ ُؿا  عّ  ا٪ِظٌدات  ٧عتد
 عسز بوؼ، ٗأًطٙلٛ زٗالض ًوٚاض( 193) ٗقسضٖ ًبوّػا اهِكطاُٚٞ
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 عددسز بوددؼ، ٗعاًوددٞ ًِظٌددٞ( 23311) اهتِكددريٙٞ ا٪ِظٌددات
ّ  تطغى اهيت اهتِكريٙٞ ا٪ِظٌات ( 4511) إداضز  إ٢ ًِكدطٙ

ّ  عسز بوؼ، ًِٗظٌٞ ٜ  ا٪ِكدطٙ ْ  اهدص ٍ  زاخدى  ٙعٌود٘  أٌٗدأُ
 أٌٗددأٍُ خدداضز ٙعٌوددْ٘ اهددصّٙ أًددا، ًِكددّطا( 4635511)

 .ًِكّطا( 398.111) فعسزٍٓ
َ  خدالي  ت٘ظٙعٔدا  مت اهيت اإلٙٚى كتب عسز أًا  ٗاسدس  عدا

 اجملددالت عددسز بوددؼ، ٗ كتاّبددا 178.317.111 ٓددٛ فقددط
ٍ  ٗٙ٘ددس  ٗزٗضٙٞ ٖوٞ( 31111) اهتِكريٙٞ ٗاهسٗضٙات  هدسٙٔ

 .....باهتِكري ٘تكٞ توفعٝ ٗٗطٞ إشاعٞ 3211
اهساعٚدٞ أْ   ضأ٠ إشافد :  من جموراة افعصـوةافداظقي  ُيذر -1

 ًِلطات ا٪سع٘ قس تؤثط فٕٚ; فعوٕٚ أْ ِٙر بِفػٕ.
ً  : فـػسهه من إكتصور افداظقي ُيذر -2 ٞ  فدإشا تعدط  اهساعٚد

زع٘تٕ ألسس األؾددام فعوٚدٕ أْ ٙتدصكط    ٪٘قف غدٚف أثِا١ 
ْ ف ،٪جددى ٓدصٖ ا٪٘اقددف  ◘ اهدِيب كدٍ تعددطً   ال ◘ وقدس كددا

قدداي  ٙػهددب هِفػددٕ ٗهلددّ ٙػهددب إشا أُتٔلددم ٗدداضَ اهلل،
ـُه تعا٢:و َلكَّ ـَ اْدَؾْع بِوفَّتِي ِهَي َأْحَسُن َؾنَِذا افَِّذي َبْقـََك َوَبْقـَُه َظـَداَوٌة 
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وهَ 23َوِِلٌّ مَحِقٌم ) وا َوَمـو ُيَؾؼَّ َّٓ افَِّذيَن َصـَزُ
وَهو إِ َّٓ ُذو ـــ( َوَمو ُيَؾؼَّ و إِ

   ص . 35-34ي طاهػذسٝ: (24) ظٍّ َظظِقمٍ ــَح 
* * * 
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 لهماذج خمتلفة مو الهاس لقاءات دعوية

  كزٗالعً  ٓتكلنٌْ عبابدعْٖ مع لكاٛ اللكاٛ األّل : 

 اهػالَ عوٚلٍ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕ   افداظقي :
 ٗعوٚلٍ اهػالَ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕ : يناددظو

 ؟ ؾباب كٚف ساهلٍ ٙاافداظقي :
  س هللأٌ : يناددظو

قطعدٞ  ٝصٍٙٔ بعططٖ أٗ ٙعطٛ هلى ٗاسدس ًدٍِٔ    افداظقي :
خص آتػٌش٘ا هٛ أْ عوٟ غبٚى اهتأهٚف ثٍ ٙق٘ي ًجال،  سو٠٘

ُعظدٍ فٚٔدا اهلل تعدا٢ ُٗدتلوٍ عدّ       ًعسٗزٝزقا٢ق ًّ ٗقتلٍ 
 .ُعٌٕ

 تفهىاددظوين :   

 ٙدا  غدبشإُ ٗتعدا٢  ضب اهعدا٪١، اهلل  أٌس هلل افداظقي :  
، أْ اهدصكط٠ تِفدع ا٪دؤ١ًِ   اهلدطٍٙ   اهقدطآْ  ب١ هِا ٬ ؾباب

ـــْمِمـَِغ)وفقددداي: ـــُع اْدُ َرى َتـَػ ـْ ـــذم ـــنِنَّ اف ـــْر َؾ ـم ط  ي(44َوَذ
أُدا مسعدتلٍ   ٗٚػبلٍ ٧ّٚعا ًدّ ا٪دؤ١ًِ،    ص،55اهصاضٙات:
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أضٙدس  عّ اهلطٝ، ٗقبى أْ ُتعطً هوشالي ٗأطاَ، تتلوٌْ٘ 
 ...أْ أق٘ي هلٍ ؾ٣ٚا
 ؟ سطاَ هٕٚ ٓٛ اهلطٝ  اددظوين :
فِٔدان بعدى    ُطٙس أْ ُتفق عودٟ بعدى األًد٘ض    افداظقي :

 األً٘ض اهيت ال ٙطنٟ عِٔا اهؿطع : 
 بدد١ فددطق اهددصٜ ا٪ٌقدد٘ت، اهتشددعب ٙطنددٟ ال (أ) 
ٞ  ٗدعى األخ٘ٝ، ب١ ٗباعس ٞ،ددداألسب  ،ٗؾدٚعا  أسعاّبدا  األًد

٘  ٗاإلغالَ ، فٔدصا  ٗإدال   اهِدعاع  ٦ٗقدم  االّداز  إ٢ ٙدسع
 اٜٗ..أٓال٠ٗ ٗٓصا ظًول

ٕ  ٙطنٟ ال( ب) ٞ  اهلوٌدات  ت٘دٚد ّ  آاضسد ًؿدذعٛ   ًد
 .بِا توٚق ال اهتٟ اهؿاشٝ اهتكطفات ٗٙلطٖ آلخط فطٙق

ُِؿػى ٣تابعٞ كطٝ اهقسَ ُٗدرتن قدالٝ    أْ ٙطنٟ ال)ز( 
 كدبريا  آتٌاًدا  هولطٝ ُعطٛ أْ ٙطنٟ ٗال٬ ٧اعٞ،  اهفطا٢ى

 .أًط اهسّٙأكجط ًّ اإلٓتٌاَ ب
جطٝ اهلالَ ٬ اهلدطٝ فٚدٕ ًهدٚعٞ    أْ ك تعطفْ٘أُتٍ أّٙها ٗ

هو٘قددم، ٗأسددعاْ ٬ اهقوددب عِددسًا ٙٔددعَ اهفطٙددق اهددصٜ     
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تؿذعُٕ٘، ٗأسقاز ٬ اهِف٘ؽ ب١ ًؿذعٛ اهفدطق ا٪دتوفدٞ،   
  : ◘فٚق٘ي ضغ٘ي اهلل ب اهلل غبشإُ ٗتعا٢ هٗٓصا غبب هػ

ِؿقِس، ؾَ  ، َوَيْوَم اْْلَ ْثـَْغِ ـَِّي َيْوَم اْْلِ َٓ ُتْػَتُح َأْبَواُب اْنَ ُقْغَػُر فُِؽـلم َظْبـٍد 

ًْ َبْقـَُه َوَبْغَ َأِخقِه َصـْحـَوُء، َؾُقَؼـوُل:  وَك ـَ َّٓ َرُجًَل  ُك بِوهللِ َصْقًئو، إِ ُيْؼِ

َأْكظُِروا َهَذْيِن َحتَّـى َيْصـَطؾَِحو، َأْكظِـُروا َهـَذْيِن َحتَّـى َيْصـَطؾَِحو، 

 . (27) َأْكظُِروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطؾَِحو
سأ اهساعٚٞ ٬ ٌّٚؤٍ ٣ػد٣٘هٚٞ اهدسّٙ فٚقد٘ي ًجّودا:     ثٍ ٙب
ٕ ال ٙطٙس أْ ٙلدْ٘ غدعٚسا ٬   ًِلٍ سس ًا ًّ أأؾم أْ   سٚاتد

 .؟ٗهلّ ف١ اهػعازٝ  ٗآخطتٕ
 اهلل تعدا٢ أخربُا بٔا  هقس ،؟اهػعازٝ ٙاؾباب ف١أتسضْٗ  
ٍر َأْو ُأكَثى َوُهـَو ُمـْمِمٌن َؾؾَ  وَمْن َظِؿَل َصوِلً و: فقاي ـَ ن َذ ـُْحقَِقـَّـُه مم

وُكوْا َيْعَؿُؾوَن) ـَ ط  ي(86َحَقوًة َضقمَبًي َوَفـَْجِزَيـَُّفْم َأْجَرُهم بَِلْحَسِن َمو 
فاهػعازٝ أقٚقٚٞ ٪ّ عِسٖ اهسّٙ قّ٘ها ٗعٌال، ص ، 97اهِشى :

٘   تا ًالعّبد ستٟ ٙلْ٘  اهالعب ًٗعوَ٘ أْ  ازٜ ٌٚدعا ٝتداز هِد
ب فٚدٕ، ٗكدصهم   ، ٗفطٙدق ٙوعد  ٙتسضب فٚٔا، ًٗسضب١ ٙسضبٖ٘

                                                 

 .     4676مسلم أخرجه ( صحقح) (48)
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اهدسّٙ البدس ًدّ اهب٣ٚدٞ      ُافشتدٟ ٙلدْ٘ عِدس    ،أاي ٬ اهسّٙ
قشبٞ اإل٦اْ ٗٓٛ اهكأٞ ٗٓٛ ا٪ػادس، ٗاهكشبٞ اهكأٞ 

 ٬  اهطفقددددا١ٍٗٓ 
  . ◘ اهِيبكتاب اهلل ٗغِٞ اهكاحل ٗٓ٘ ، ٗا٪ِٔر ا٪ػذس

أبد٘  قدسٙق األًدٞ   ، ٙقد٘ي  ٙاؾبابِا كوِا تٗاهسّٙ ًػ٣٘هٚ
ُدا سدٛ ، فٌداشا    أضتس اهِاؽ: أِٙقل اهسّٙ ٗاا بلط اهكسٙق ٪

ه٘ تعوٌْ٘ عسز ا٪ػدو١ٌ  هسّٙ اهلل تعا٢،  ٍ أٙٔا اهؿبابقسًت
ّ اإلغالَ ٬ ٓدصا األٙداَ هفدععتٍ، ٗهد٘     ٙعّ ز ْٗاهصٜ ٙطتس

ٔ  عطفتٍ ٞ   اكٍ ًقساض اهتهشٚات اهيت ٙقدسً  ا٪بؿدطّٙ باهِكدطاُٚ
 ٗكٍ، لٍ أعْ ٗاألغٟ عوٟ ساهِالًّ أدى ُؿط زٍِٙٔ هتٌو

   :ٙقد٘ي  ◘ٗغدٚسُا ضغد٘ي اهلل    ؟أبدّسا ال ٙكدوٟ  ًّ ا٪ػو١ٌ 
َػـرَ  ـَ َفو َؾَؼْد  ـَ ََلُة، َؾَؿْن َتَر فدإشا  ، (28) افَعْفُد افَِّذي َبْقـَـَو َوَبْقـَُفُم افصَّ

ّ   اٗأُا ًد  قاي كى ٗاسس ًِلٍ ٗاهلل  ؟إشْ هٛ، فٌدّ هلدصا اهدسٙ
َظـَذ  اهللِو إَِػ ُؿْل َهــِذِه َشـبِقِع َأْدُظـو: ◘ ٕتعا٢ ٙق٘ي هطغ٘ه

َبَعـِـي َوُشـْبَحوَن  ــِغَ  اهللَِبِصَرٍة َأَكْو َوَمِن اتَّ ط ي َوَمـو َأَكـْو ِمـَن اْدُْؼِ

                                                 

 وصححه األلباين    .  4741الرتمذي أخرجه ( صحقح) (49)
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ًدّ  ، ◘ّٗٚ ٧ٚعا أتباع غٚسُا ضغد٘ي اهلل  ، ص118ٙ٘غف :
 أدى شهم ال بس أْ ُتعوٍ اهعوٍ اهؿطعٛ ُٗتشطن هلصا اهسّٙ ،

زاد ادسـؾم " :كتداب  اهعودٍ اهؿدطعٛ ًدّ     ٘ا٦ٗلّ أْ تتعوٌد 

أل٨س عبس ا٪تعاي، اهِاؾدط ًلتبدٞ   ، "افقومي من افعؾم افؼظي
ًّٙ٘ٚا، ٗخالي  ظاّزا 511ٗٓ٘ ٝتٜ٘ عوٟ  اإل٦اْ با٪ِك٘ضٝ، 

زُٚداكٍ  ٬  ًٍدا ٙدِفعل   ٘اأْ تتعوٌ ل٦ٍلِ ،٩ؼ زقا٢ق ًٙ٘ٚٞ
 .بػٔ٘هٞ ٗٙػط ٗآخطتلٍ

 ٘ا ألقطب ًػذس ٗقو٘اشٓبااآلشاْ  ٘اتػٌع عِسًاٗأٙها 
ٍ تؿػولٍ عّ أزا١ اهكدو٘ات ٬ ٗقتٔدا   هلأعٌا ٘إٚ ٗال ِعوف

ُعـوْا وٌاعٞ، قاي تعا٢:ا٬ٓ  ـَ وَة َواْر ـَ ََلَة َوآُتوْا افزَّ قُؿوْا افصَّ
َوَأؿِ

اـِِعَغ) ًُ وص، ٗقاي تعا43:٢ط اهبقطٝ : ي(23َمَع افرَّ َوَمو َخَؾْؼ

َّٓ فَِقْعُبُدونِ  كَس إِ نَّ َواْْلِ ثدٍ ٙبدسأ    ،ص56:  ط اهصاضٙاتي(45) اْنِ
ًٗساضغٞ اهعودٍ    ،هسضٗؽ اهعوٍ ٬ ا٪ػادساهساعٚٞ بت٘دٍٚٔ 

 .اإلغتعساز  هصهم عِسٍٓإْ ٗدس اهؿطعٛ 
 كزٗ الكدو . ٓلعبٌْعباب دعْٖ مع اللكاٛ الجاىٕ : لكاٛ 

ود٠٘  أ بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطدع 
ب١ هِا ٬ اهقطآْ  ضبِا غبشإُ ٗتعا٢، أٌس هلل ٙق٘ي اهساعٚٞ :
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أُدا  أْ اهصكط٠ تِفع ا٪ؤ١ًِ، ٗٚػبلٍ ٧ّٚعا ًدّ ا٪دؤ١ًِ ،   
ؾددآستلٍ توعبددْ٘ كددطٝ اهقددسَ، ٗقبددى أْ ُتعددطً هوشددالي  

 ٗأطاَ، أضٙس أْ أق٘ي هلٍ ؾ٣ٚا...
 اهلطٝ سطاَ؟  هٕٚ : يناددظو

ُطٙس أْ ُتفق عودٟ بعدى األًد٘ض فِٔدان بعدى      افداظقي : 
 ٔا اهؿطع : األً٘ض اهيت ال ٙطنٟ عِ

 اه٘ادبات ُػٚاْ سس إ٢ بٔا اهؿباب ٙؤ٘ أْ ٙطنٟ ال( ا)
 اددد اًدآتٌ هولطٝ ُكط  أْ ٙطنٟ ٗالكرتن اهكالٝ،  اهسِٙٚٞ

 .كأًط اهسّٙ بلجري ًِٔا أٍٓ ٓ٘ ًا عوٟ ٙػطٟ كبريا
 ٙدددؤش٠ بؿدددلى اهطٙاندددٞ ٥ددداضؽ أْ ٙطندددٟ ال(  ب)

تداز  ٝ أٗقات ٗفٟ ،اهِاؽ ًطٗضكاهوعب ٬ أًاكّ  ،اآلخطّٙ
َر   : ◘هق٘ي ضغد٘ي اهلل   كاهوٚى ًجّوا فٚٔا اهِاؽ هوطاسٞ َٓ ََضَ

ارَ  َٓ َِضَ  . (29) َو
العديب   هدصا ٝدصض  ، طٝ ٗاهطكبٞػع٘ضٝ اهطدى ًاب١ اه)ز( 

    اهع٘ضٝ .اهطكبت١ أٗ ا تلؿف ثٚاّباهلطٝ ًّ هبؼ 
                                                 

 وصححه األلباين    .  4321ابن ماجه أخرجه ( فغره صحقح) (:4)
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أظددّ أُلددٍ  ؟ًددا ٓددٛ أًِٚدداتلٍ ٗهدد٘ غددأهتلٍ ٙددا ؾدداب
بأعوٟ األمثداْ   ٗرتف١ هتباع٘ا العيب كطٝ ُكبضأْ  :غتق٘هْ٘

 هألُسٙٞ األٗضبٚٞ .
أُتٍ عاضف١ ٪ا ٙباع اهالعب إ٢ أٜ ُدازٜ، فدإْ اهِدازٜ    ٗ

ًتٟ ٙأكى ًٗتٟ ٙؿطب ًٗتٟ ، غ٘  ٙتشلٍ ٬ ٖطٙات سٚاتٕ
.. ٗكاَ غدٚعطٕٚ اهِدازٜ ًالٙد١    ،ٙسخى بٚتٕ ًٗتٟ ٞطز ًِٕ

 ٙعطٛ أكجط ! ًّاهسٗالضات ، فأُا أعط  
 ؟ ٓ٘ ًّ:  اددظوين
اهصٜ قاي ٬  ا٢ددضب اهععٝ غبشإُ ٗتعإُٕ  : افداظقي

ُؽْم َوَجـٍَّي َظْرُضَفو و ٗلٍ كتابٕ : بم ن رَّ َوَشوِرُظوْا إَِػ َمْغِػَرٍة مم

ْت فِْؾُؿتَِّؼَغ) ُِ ُأِظدَّ َكَواُت َوإَْر  133 ط آي عٌطاْ: ي(822افسَّ
سّٙ كٌا ٬ ٞ بتشٌٚؤٍ ًػ٣٘هٚٞ اهددسأ اهساعٚددٍ ٙبدددثص ، 

 اهوقا١ األٗي .
  مضكنيمع دعْٖ : لكاٛ  حاللكاٛ الجال

ود٠٘  أبعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطدع  
 َّٖٚغبشإُ ٗتعدا٢ َبد  ضب اهعا٪١ اهلل أٌس هلل ٙق٘ي اهساعٚٞ : 

ـْر وفقاي: أْ اهصكط٠ تِفع ا٪ؤ١ًِ،اهلطٍٙ هِا ٬ اهقطآْ  ـم َوَذ
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رَ  ـْ  ٗٚػبم ص ،55ط اهصاضٙات: ي (44ى َتـَػُع اْدُْمِمـَِغ)َؾنِنَّ افذم
 .ا٪ؤ١ًًِّ 

إ٢ ا٪ػتؿفٚات كٍ ٓٛ ًو٣ٚٞ با٪طنٟ  ُظطأخٛ أبٚب، أ
فٔصا ًطٙى باهلبس ٗٝتداز هتػدٚري اهلبدس ٣٣دات اآلال  ًدّ      

 ٘حتد باهقوب ٗٝتاز هعٌوٚدٞ قودب ًف  آِٚٔات، ٗٓصا ًطٙى 
ٝتاز هتػٚري اهلودٟ ٣٣دات   لوٟ ٗ، ٗٓصا ًطٙى باه٣باهؼ كبريٝ

اآلال ، ٗٓددددصا ًددددطٙى باهطشدددداي ، ٗٓددددصا ًددددطٙى  
تػداٜٗ   ٔاباههػط،..ٗه٘ أسكٚم ًا عِسن ًّ اهِعٍ ِس أُ

اهلل  نٗهلِم غِّٚا ٣ا أعطافأُم ٬ أقٚقٞ هػم فقرّيا  ا٪ال١ٙ
َمْن َأْصَبَح  : ◘ أبٚب هق٘يأُظط  ،تعا٢ ًّ اهِعٍ ٬ دػسن

َك ِحقـَزْت ِمـُْؽْم آِمـًو ِي  بِِه ُمَعوًًف ِي َجَسِدِه ِظـَْدُه ُؿوُت َيْوِمِه َؾَؽَلكَّ ِْسْ

ْكَقو ََتُـوُت َكْػـٌس َحتَّـى  َٓ   : أّٙهدا  ◘، ٗقاي أبٚب (31) َفُه افدُّ

ُؼوا اهللَ َوَأَْجُِؾـوا ِي افطََّؾـِى،  َتْسَتْؽِؿَل ِرْزَؿَفو، َوإِْن َأْبَطَل َظَؾْقَفو، َؾـوتَّ
ِؿؾَ  َٓ َُيْ َٓ َو ْزِق َأْن َتْلُخـُذوُه بَِؿْعِصـَقِي اهللِ َؾـنِنَّ اهللَ  ـَُّؽُم اْشتِْبَطوُء افـرم

                                                 

 .   وحسنه األلباين   4327الرتمذي أخرجه ( حسن) (33)
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َّٓ بَِطوَظتِهِ  ، فِٚبػٛ عوِٚدا أال ُتعذدى اهدطظق     (31) ُيـَوُل َمو ِظـَْدُه إِ
 ْ ٌّا بأْ ًّ أغباب اهطظق اإل٦دا  ،فِطوبٕ ٣عكٚٞ اهلل تعا٢، عو

َوَفْو َأنَّ َأْهـَل و: ا٢هق٘ي اهلل تع ،ٗعٌى اهكأات ،ٗاهتق٠٘

 ِِ ـَكِء َوإَْر ـَن افسَّ ـوٍت مم ـَ َؼوْا َفَػَتْحـَـو َظَؾـْقِفم َبَر اْفُؼَرى آَمـُوْا َواتَّ

ـوُكوْا َيْؽِسـُبونَ  ـَ ُبوْا َؾَلَخْذَكوُهم بِـَك  ذَّ ـَ ط األعدطا   ي(85)َوَفـؽِن 
اهدسعا١، ٗسػدّ إودق، ٗقدوٞ     أغباب اهطظق  ًّٗ ،ص 96:

َمْن َأَحىَّ َأْن ُيْبَسَط َفُه ِي ِرْزؿِِه، َوَأْن   : ◘األضساَ هق٘ي أبٚب 

ثدٍ   ،(32) ، َؾْؾَقِصْل رمحه  -أٜ: ٦سٖ هٕ ٬ عٌطٖ-ُيـَْسَل َفُه ِي َأَثِرهِ 
 اهساعٚٞ ٙبسأ 

 قا١ األٗي.ددًػ٣٘هٚٞ اهسّٙ كٌا ٬ اهو بتشٌٚوٕاهساعٚٞ 
 مً عْاو الياظرجل دعْٖ مع : لكاٛ  بعالزااللكاٛ 

ود٠٘  أبعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطدع  
أٗاًدط  ًدط ًدّ   أخٛ اهتعاض  زٖ أغبشاْ اهلل ٙا   ٙق٘ي اهساعٚٞ:

ـُمو قاي تعا٢ :، ًجى اهكالٝ  اهسّٙ ـو َخَؾْؼـَـو و افـَّـوُس إِكَّ َ  َيو َأَيُّ

                                                 

 يف مسنده وصححه األلباين    .  4:12البزار أخرجه ( صحقح) (31)

 وصححه األلباين    .   67البخاري يف األدب ادفرد أخرجه ( صحقح) (34)
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ْم ُص  ـُ ٍر َوُأكَثى َوَجَعْؾـَو ـَ ن َذ َرَمُؽْم ِظـَد  وُعوبً مم ـْ َوَؿَبوئَِل فَِتَعوَرُؾوا إِنَّ َأ

ـُ  هللِا ، ص 13ط أذددطات : ي (82) َظؾِــقٌم َخبِــرٌ  هللَْم إِنَّ اــــَأْتَؼو
ع ا٪دؤ١ًِ،  ددد ط٠ تِفددد ٗاهلل غبشإُ ٗتعدا٢ بد١ هِدا أْ اهصك   

اهلل تعا٢ أُعٍ عوِٚا بلى اهدِعٍ  ، كٌا أْ ٗٚػبم ًّ ا٪ؤ١ًِ
ْعَؿٍي َؾِؿَن و:ُٕغبشافقاي  ن كم ، ص 53ط اهِشدى :  ياهللَِوَمو بُِؽم مم
اهتٟ ٗٓبم اهلل إٙآا هّ تػتطٚع أْ  اهِعٍ تلتب أْ أضزتفو٘ 

 االسػداؽ، ٗ اهبكدط، ٗ اهػدٌع،  ُعٌٞ فٌّ اهِعٍ : ،ّكٚٔا
 اهكدددشٞ،ٗ ا٪ددداي،ٗ اهدددتفلري،ٗ اهعاٌفدددٞ،ٗ ،ٗاهعقدددى

أفقددسُا  ٍددددعتٚازُددا اهٚددً٘ٛ هلددصٖ اهِعا ٗهلددّ...االغددالَ،ٗ
 اإلسػاؽ بٔا .

ٗاهلل غبشإُ ٗتعا٢ ٙعوٌِا أْ ؾلط اهِعٍ غدبب ٬ ظٙدازٝ   
ُؽْم َوَفـئِن وقاي تعا٢: ،اهِعٍ ُؽْم َفئِن َصَؽْرُتْم َِٕزيَدكَّ َن َربُّ َوإِْذ َتَلذَّ

َػْرُتْم إِنَّ َظَذاِ  َفَشِديٌد) ٓى تعط  ٗهلّ ، ص 7ط ابطآٍٚ :ي(6ـَ
  ؟ عوِٚاكٚف ٦لّ هِا أْ ُؿلط ُعٍ اهلل

 ال افرجل:
، دى ٗعال تُٕؿلطٖ عوٚٔا بأْ ُػتدسًٔا ٬ ٌاع افداظقي:

 ٬ ًعكٚٞ اهلل تعا٢ . ٔاٗكفط اهِعٌٞ ٓ٘ اغتدساً
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ٕ   اهلل تعدا٢ ا ُػتؿعط ُعٍ ٗ٪َّ ا ٚبدٕ ُعٌدى   ٗ٪َّد ، عوِٚدا ٚبد
بُّوَن ا٪طناتٕ، قاي تعا٢:و

ـُتْم ُُتِ ـُ بِْبؽُ  هللَُؿْل إِن  بُِعويِن ُُيْ  هللُُم اَؾوتَّ

ِحـقمٌ  هللَُوَيْغِػْر َفُؽْم ُذُكـوَبُؽْم َوا ْ ي ط  َؽُػـوٌر رَّ ص، 31: آي عٌدطا
اهدسع٘ٝ إ٢ اهلل   ٕ، ًّٗ ٓسٙ ◘ اهِيبٓسٜ قتفا١ اًٗطناتٕ ٬ 

ثٍ ٙبسأ اهساعٚٞ بتشٌٚوٕ ًػ٣٘هٚٞ اهدسّٙ كٌدا ٬ اهوقدا١     تعا٢،
 األٗي .

  ٓكرتف املعاصٕعباب  دعْٖ مع: لكاٛ  اخلامطاللكاٛ 

ٝاٗي اهساعٚٞ أْ ٙعط  بفطاغتٕ اهؿاب اهدصٜ ٙقد٘زٍٓ    )
ٗٙػٌعْ٘ هطإٔٙ فٚ٘دٕ اهلالَ إهٕٚ بكفٞ خاقٞ، فاهِاؽ عوٟ 

ِكض باهتشسخ ًع أكجدط ًدّ ثالثدٞ; ٗإال    زّٙ ًو٘كٍٔ، ٗال ُٙ
فاألفهى أْ ٙتلوٍ ًع كى ٗاسدس ًدٍِٔ عودٟ سدسٖ إْ تٚػدط      

ٗ   ،  األًط( بقطدع   ٗبعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتدأهٚف بداهعطط أ
هد٘ غدأهتلٍ    ،ًِد٘ضّٙ ٙاؾدباب    : جالًد  أو٠٘ ٙق٘ي اهساعٚٞ

ٕ أعداض  إشا ًاشا ٙلْ٘ ؾدع٘ض أسدسكٍ    ،ٙاؾباب ألسدس   تػدذٚو
 دٔداظ اهتػدذٚى  اَ ٓصا آداض بتؿدػٚى   فق ،ٗاسس هَٚ٘ دريإُ

  ؟بك٘ت عاي دّسا
   . ٖطوب دٔاظًٙعٕ ٗ غٚتؿادطاددظوين : 
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ُعبدسٖ  عدٍ كدجريٝ   اهلل تعا٢ أعطاُدا ُ فإْ  ٗكصهم افداظقي :
ٗاهعقدى   ،ٗاألشُد١  ،ٗاهػدٌع  ،هع١ُِٚٗتعط  عوٕٚ بٔا ًِٔا ا

، تعدا٢ اغدتدسأًا ٬ ٌاعدٞ اهلل   فٌّ أغباب سفظ اهِعٍ ...
َوإِْذ و:قداي تعدا٢   ،ًّٗ أغباب ظٗاهلا اغتدسأًا ٬ ًعكٚتٕ

َػـْرُتْم إِنَّ  ـَ ُؽْم َوَفئِن  ُؽْم َفئِن َصَؽْرُتْم َِٕزيَدكَّ َن َربُّ َظـَذاِ  َفَشـِديٌد  َتَلذَّ

فو٘ أُم أٌوقدم هعِٚٚدم اهعِداْ تِظدط إ٢      ص، 7ط إبطآٍٚ :ي
اهِػا١ ا٪تربدات، ٗأٌوقم ألشُٚدم اهعِداْ تػدٌع ًاٙػهدب     

ًّ األغاُٛ ٗاآلٓات ٗاهػٚبٞ ٗاهٌٌِٚٞ ..ًداشا غدٚلْ٘    آباض
 أاي؟ 

 . آباضباهطبع غهب  افشبوب:
غهب آباض  ًٗعوَ٘ ٙا أسباب، ًاشا ٝسخ عِس افداظقي:

ًْ آِمـًَي و ٬ ٗلٍ كتابٕ: اهصٜ قاي وَك ـَ َب اهللُّ َمَثَلً َؿْرَيًي  َوََضَ

لم َمَؽوٍن َؾَؽَػَرْت بَِلْكُعِم اهللِّ َؾلََذاَؿَفو  ـُ ن  ـًَّي َيْلتِقَفو ِرْزُؿَفو َرَؽدًا مم
ْطَؿئِ مُّ

وُكوْا َيْصـَُعوَن) ـَ ْوِف بَِك  وِع َواْْلَ  ط اهِشى ي (881اهللُّ فَِبوَس اْنُ
كى ًا تتٌِٖ٘ خعا٢ِٕ عِس اهلل  أْ، ٗأسب أق٘ي هلٍ   ص112:

تعددا٢، فاهعٗدٞ اهكأٞ عِس اهلل تعا٢، ٗا٪ػتقبى ا٪ؿطق 
قعس ًِلٍ أس٘اي قأٞ غِٚعي عوٚلٍ فو٘ عِس اهلل تعا٢، 
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َّٓ وتعا٢: هق٘ي اهلل تعا٢أس٘اي ٌٚبٞ،  ْحَسوِن إِ َهْل َجَزاء اْْلِ

ْحَسو  آعا١ ًّ دِؼ اهعٌى،فص; 61ط اهط٨ّ :ي(50ُن)اْْلِ
 أعٌاي غ٣ٚٞ غِٚعي عوٚلٍ أس٘اي غ٣ٚٞ،ًِلٍ ٗه٘ قعس ًِلٍ 

 ٣٘هٚٞ اهسّٙ كٌا ٬ اهوقا١ األٗي.ثٍ ٙبسأ اهساعٚٞ بتشٌٚؤٍ ًػ
 مع طالب دعْٖ : لكاٛ  الضادظاللكاٛ 

 بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطع أو٠٘
: أٌس هلل ضب اهعا٪١، فلى اهِعٍ ًّ عِدسٖ   ٙق٘ي اهساعٚٞ 

َمَممة  وقاي تعا٢: أهٚؼ كصهم؟ غبشإُ ٗتعا٢ من نن َوَما بُِكمم من

فو٘ مل  ،اهلل تعا٢ أعطاُا كى اهِعٍفص، 53ط اهِشى : ي َفِمَن اهللِ
 ٓدى  ،َّٙسٗال َٙد  ،ٗال عقدى  ،ٗال أشُد١  ،ٙلّ هدسٙم عٚد١ِ  

؟! بداهطبع  ٙعوٌ٘ن ؾد٣ٚا ٣قسٗض أفهى ًسضغٛ اهعامل أْ  ٙلْ٘
 عقومٌِٙٛ دػٌم ًع  تعا٢ ًّ سلٌتٕ ٗفهوٕ إُٔ اهللال، ٗ

ٗه٘ ت٘قف ٥٘ أسسٓا ألقدبشم ًؿدلوٞ أهدٚؼ     ،٬ آْ ٗاسس
 فاهفهى كوٕ ٙطدع ٪ّ ؟ كصهم؟! 
 هلل تعا٢ .افطوفى : 
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ٗه٘ عِسن أضبع ً٘از ٗٙشم ٬ كى ا٪٘از إال ًدازٝ  افداظقي : 
 ٓى غتتذض ؟
 ال .افطوفى : 
ــي : ، ٗعبددازات ،ٗأٙهددا فاهددسّٙ ِٙقػددٍ إ٢ عقٚددسٝ  افداظق
أخددالق، فودد٘ ضغددبم ٬ أسددس فددطٗع  ٗآزاب ٗ ،ًٗعدداًالت

هدصهم ِٙبػدٛ أْ    ،اهسّٙ، ٓى غتِذض ٬ اآلخطٝ، بداهطبع ال 
بطند٘اْ اهلل تعدا٢ ٙدَ٘     تفد٘ظ بلى فدطٗع اهدسّٙ ستدٟ     تٔتٍ

اهقٚاًٞ، ٗالبس أْ ُلْ٘ عوٟ ًطاز ضبِا غدبشإُ ٗتعدا٢ ستدٟ    
ثٍ ٙبسأ اهساعٚٞ ٬ ٌّٚوٕ  ،ًّ اهػعسا١ ٬ اهسُٚا ٗاآلخطٝلْ٘ ت

، ٗكٚف ٙلْ٘ زاعٚدٞ خدري   ًػ٣٘هٚٞ اهسّٙ كٌا ٬ اهوقا١ األٗي
 ًع أقسقا٢ٕ.

 طبٔبمع : لكاٛ دعْٖ  الضابعاللكاٛ 

بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطدع أود٠٘   
ػداْ  ٙق٘ي اهساعٚدٞ: غدبشاْ اهلل تعدا٢، ًدا أعظدٍ خودق اإلُ      

 ٛ َوِي ٗاهلل تعدا٢ ٙقد٘ي:و   ! فاهعذا٢ب ٬ ٓصا اهلا٢ّ ال تِتٔد

ـونَ  ص ، ٗأظدّ أْ  21ط اهدصاضٙات : ي(18) َأكُػِسُؽْم َأَؾـََل ُتْبُِصُ
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  أهٚؼ كصهم؟! أعوٍ اهِاؽ بصهم ٍٓ األٌبا١،
 ُعٍ  افطبقى :
هقس دا١ ٬ اهقطآْ اهلدطٍٙ ًِدص أكجدط ًدّ أهدف       افداظقي :

ُطفٞ اهطدى بس٢ّا ًّ  ،٦ط بعسٝ أٌ٘اضأْ ا١ِٓ ٗأضبعٌا٢ٞ عاَ ب
 ثٍ ٨طا١ عوقٞثٍ اهيت اغتقطت ٬ ضسٍ ا٪طأٝ ًع ب٘ٙهٞ ا٪طأٝ، 

دعدى ا٪هدعٞ عظاًدا، ثدٍ      كٚف ثٍٍٔ،  ًهػٞ دعؤا كٚف
كٚف كػٟ اهعظاَ ٌٔا، ثٍ كٚف أقبض بعس شهم ٓصا اهلا٢ّ 

و َوَفَؼـْد َخَؾْؼـَـوقاي تعدا٢ :  ،اهعظٍٚ فػبشاْ اهلل ضب اهعا٪١

ــن ضِــٍغ) كَســوَن ِمــن ُشــََلَفٍي مم ( ُثــمَّ َجَعْؾـَــوُه ُكْطَػــًي ِي َؿــَراٍر 81اْْلِ

ؽٍِغ) ( ُثمَّ َخَؾْؼـَو افـُّْطَػَي َظَؾَؼًي َؾَخَؾْؼـَو اْفَعَؾَؼـَي ُمْضـَغًي َؾَخَؾْؼـَـو 82مَّ

ًك ُثمَّ َأكَشْلَكوُه َخْؾًؼو آَخَر َؾَتَبوَرَك اهللُ  اْدُْضَغَي ِظَظوًمو َؾَؽَسْوَكو اْفِعَظوَم َلْ

وفِِؼَغ) ٗاهعذٚدب أْ  ص، 14 - 12طا٪ؤًِْ٘:  ي(83َأْحَسُن اْْلَ
ٗٓٛ : دساض اهبطّ إاضدٛ كى ٓصا ٝسخ ٬ ظوٌات ثالخ 

هوٌطأٝ، دساض اهطسٍ، اهػؿا١ اهدساخوٛ اهدصٜ ٝدٚط بدا١ِٓ     
َفـوتِؽُ و:٬ ق٘هٕ تعا٢ًباؾطٝ،  كٌا ٓ٘  ُؾُؼُؽـْم ِي ُبُطـوِن ُأمَّ ْم ََيْ

عوٌا بأْ ٓصٖ ، ص6يطاهعًط: َخْؾًؼو ِمن َبْعِد َخْؾٍق ِي ُطُؾَكٍت َثََلٍث 
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اآلٙددات كاُددم غددببا ٬ إغددالَ عددامل كددبري ٬ ٖدداي اهتؿددطٙض  
اإلُددؼ ٗآددّ ٖددتٌع١ أْ ٙفعودد٘ا فٔددى ٙػددتطٚع ٗاألدِددٞ، 

 !؟شهم
 . شهم إال اهللهّ ٙقسض عوٟ ال  افطبقى : 
َمـو َؿـَدُروا اهللََّ َحـقَّ َؿـْدِرِه وَ و:فػبشاْ اهلل اهقا٢ىافداظقي : 

ُِ ََجِقعً  َْر ْٕ ـوٌت بَِقِؿقـِـِه  وَوا ـكَواُت َمْطِويَّ َؿْبَضُتُه َيـْوَم اْفِؼَقوَمـِي َوافسَّ

وَن  ـُ ــ ــكَّ ُيْؼِ ــوَػ َظ ــْبَحوَكُه َوَتَع هددصا  ص،67: اهعًددطط  ي(56)ُش
 زِٙدٕ، عودٟ   تعدط  ُٗ ،تعدا٢  اهللعوٟ  تعط ُ أْ ًِا ًطو٘ب

ٕ  سدق  ُعبسٖ ٗأْ ًِٔذٕ، عوٟ ػريُ ْٗأ ُٗبٕٚ،  فدال     ،عبازتد
ُػتع١ إال بداهلل، ٗال ُت٘كدى إال عودٟ اهلل، ٗال ُدصبض إال هلل     

عقٚددستِا، ٗعبازتِددا ، ًٗعاًالتِددا، تكددض ٗستددٟ  ...تعددا٢
ٗٓدٛ ا٪ػدادس، ٗاهكدشبٞ ٗٓدٛ     ٗأخالقِا، ٚتداز إ٢ اهب٣ٚدٞ   

ٞ، ثدٍ  قشبٞ اإل٦اْ ٬ ا٪ػادس، ٗا٪ِٔر ٗٓ٘ اهلتاب ٗاهػدِ 
ٙبدسأ اهساعٚددٞ بتشٌٚوددددٕ ٣ػدد٣٘هٚٞ ٓدصا اهددسّٙ كٌددا ٬ اهوقددا١   

ٟ ًع ا خري ، ٗكٚف ٙلْ٘ زاعٚٞاألٗي ، ٗأقدسقا٢ٕ ًدّ   ٪طند
  األٌبا١ ٗا٪ٌطن١.
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 حمارمُ  ٚحدإ مع داعٔ٘: لكاٛ دعْٖ بني  الجامًاللكاٛ 

ٓدد٘ فدداهلل تعددا٢ أٌددس هلل ضب اهعددا٪١  ٙقدد٘ي اهساعٚددٞ:
هٚؼ هوطداي فقط ٗهلّ هوطداي  ◘ ضغى ضغ٘ي اهللأاهعسي؟ 

ـًي قاي تعا٢: و،  ٧ع١أٗاهِػا١ ٗاهِاؽ  وؾَّ ـَ  َّٓ َوَمو َأْرَشـْؾـَوَك إِ

َٓ َيْعَؾُؿوَن) اَوَكِذيرً  افمؾـَّوِس َبِشرً  َثَر افـَّوِس  ـْ ط غبأ : ي (17َوَفؽِنَّ َأ
ّ ًدٞ،  كجط ًّ ُكف األأٗاهِػا١  ص،28 ُبٚدا١،  ًٔدات األ أ فٔد

 ٗاًتجايٗأعٌاهلٍ عّ قالتٍٔ  ٙػأي اهطداي عا٢كٌا أْ اهلل تٗ
 فإْ  ،َٙ٘ اهقٚاًٞ ٍدددأٗاًط ضبٔ
  .أٙهااهِػا١ غٚػأي  اهلل تعا٢

، ٗاشا غري ا٪وتعَ ًّ كجري ًّ اهطداياهكأٞ خري  ٗا٪طأٝ
 ؾدٚطاْ، هدف  أؾس عوٟ ا٪ػو١ٌ ًدّ  أكاُم غري قأٞ فٔٛ 

عودٟ  ِٙبػدٛ   هدصهم  كاُدم ٬ اهِػدا١،    ىفأٗي فتِٞ بين إغطا٢ٚ
٪طأٝ اهكأٞ أْ ّطم عوٟ إضنا١ ضبٔدا كٌدا ٓدٛ سطٙكدٞ     ا

ِٙبػدٛ  ٗ، تتفِّ ٬ تع١ٙ بٚتٔدا  ٓٛٗكٌا ، عوٟ إضنا١ ظٗدٔا
 : ◘اهدِيب  قداي  ، ٢ٕإلضندا  ;أْ ٌِى قوبٔا بطاعٞ ضبٔاعوٚٔا 

بَِسَخِط افـَّـوِس َرِِضَ اهلل تعـوػ َظـْـُه َوَأْرََض  هللَِمِن اْفَتَؿَس ِرََض ا
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َظَؾْقـِه  هللَُشـَخَط ا هللِِط اـوَس َظـُْه َوَمِن اْفَتَؿَس ِرَضو افـَّوِس بَِسَخـافـَّ 

 .(33)  ظؾقه افـوس َوَأْشَخطَ 
اهديت   نًّ إري ٗاهؿط، ٗآثاض ًا عٌؤمٗاهلل تعا٢ ٙلتب 

ًدّ خدري، كاه٘هدس     مٗبعدس ٫اتد   مغدبّبا فٚٔدا ٬ سٚاتد    كِٔم
 ٗ صا ٙلتدب ًدا   كد اهكاحل، ٗاهعوٍ اهِافع، ٗاهكسقٞ آاضٙدٞ، 

ـو وقاي تعا٢ : ٗكى شهم ًسْٗ ٬ كتاب ؿط،اهعٌوم ًّ  إِكَّ

ٍء أْحَصـْقـَوُه  لَّ ََشْ ـُ ُموا َوآَثوَرُهْم َو َكْحُن ُكْحقِي اْدَْوَتى َوَكْؽُتُى َمو َؿدَّ

أْ غرين ٗطَٗ ًّ  ٗتصكطٜ ص،12ط ٙؼ:ي (81ِي إَِموٍم ُمبٍِغ)
; ضندا اه٘ٓداب   ُعٌٞ األٗالز فؿلط ٓصٖ اهِعٌٞ ٓ٘ قطفٔا ٬

، عوٟ خسًٞ اهسّٙ هٚلُ٘٘ا هم ظخطا َٙ٘ اهقٚاًٞ نفطبٛ أٗالز
تعدا٢  فداهلل  ; عٌداي اهبٚدم  ٗأعٌاي اهسّٙ ب١ أٗقػٌٛ ٗقتم 

سدافظٛ عودٟ اهكدو٘ات إٌػدٞ ٬     ٗ، ٙباضن هدم ٬ ًٙ٘دم  
ٗسدافظٛ عودٟ   فٔٛ ًّ أسب األعٌداي إ٢ اهلل تعدا٢،   ٗقتٔا 

األشكداض  سدافظٛ عودٟ   ، ٜٗرب اهلل هم بٔدا اهفدطا٢ى   اهِ٘افى
ٕ  ٗقطا١ٝ اهقطآْ  عٌودٛ  ا، ٗتلُ٘ٛ ٬ ًعٚٞ اهلل ٗسفظدٕ ٗضعاٙتد

                                                 

 وصححه األلباين  .  487بن حبان أخرجه ( صحقح فغره) (33)
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زاد ادسـؾم ٌؼ زقا٢ق ًّ كتاب ٕ ًٙ٘ٚٞ سوقٞ تعوٍٚألٗالزن 

، ٗآتٌددٛ ريــوِ افصــولغافقــومي مــن افعؾــم افؼــظي، أو 
، ثٍ ٙبسأ بتشٌٚؤا بكالتٍٔ، ٗضفقا٢ٍٔ، ٗضبِا ٙباضن هم فٍٚٔ

، ٗكٚف تلدْ٘ زاعٚدٞ   ٬ اهوقا١ األٗي ٣ػ٣٘هٚٞ ٓصا اهسّٙ كٌا
 خري ًع قسٙقاتٔا ٗأٓؤا.

 مَيدظ مع : لكاٛ دعْٖ  التاصعاللكاٛ 

بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطدع أود٠٘   
ا٪قداَ   ا٪بينه٘ غأهم سهطتم كٍ عسز أعٌسٝ  ٙق٘ي اهساعٚٞ: 

 .. ؟َ 11111ٞ ددًػاس عوٟ
 تقى عّ ... الادفـدس : 

ٗٓى تعط  أْ األضً كؤا باهِػبٞ هلصا اهلدْ٘   :  افداظقي
اهػدٌ٘ات   ضفدع فلٚف ٣دّ  اهفػٚض كشبٞ ضًى ٬ اهكشطا١ ، 

ـَكَواِت بَِغـْرِ و :بػري عٌس تط٠ ، قاي تعا٢ اهللُ افَّـِذي َرَؾـَع افسَّ

اهلل تعا٢  ٗٓصا هٚؼ بعذٚب ألْص ، 2ي ط اهطعس :َظَؿٍد َتَرْوََنَو
ِِ َوإَِذا وا٢:، قاي تعد هٕ اهقسضٝ ا٪طوقٞ ـَكَواِت َوإَْر َبـِديُع افسَّ

ن َؾَقُؽونُ  اَؿَه َأْمرً  ـُ َك َيُؼوُل َفُه  فاهلْ٘ ًّ  ص،117:اهبقطٝط يَؾنِكَّ
 ! ابساع اهلل تعا٢، أهٚؼ كصهم؟
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 ُعٍ ادفـدس : 

ؾدلاي  أُظط إ٢ خوٚدٞ اهِشدى ٗاأل   ،غبشاْ اهلل افداظقي : 
بقدسضٝ   كدى ٓدصا  خدط  اهػساغٚٞ اهيت فٚٔا، كى ًػسؽ ًجى اآل

 ًّ؟!  
 بقسضٝ اهلل تعا٢ . ادفـدس : 

ُظط عودٟ سطكتٔدا ٬   أاهصبابٞ غبشاْ اهلل تعا٢، افداظقي : 
ْ تدسٗض سد٘ي ُفػدٔا ٗتػدري     أعظدٍ ٌدا٢طٝ   أاهل٘ا١ التػدتطٚع  

ًدّ ُقطدٞ    ٗتطتدس اِآٔا ٬ أ٠ ٔظدٞ بأندٚق ظٗاٙدا اٚدطا      
اهديت ٙعذدع   اهفا٢قدٞ  ٌّ أعطٟ هوصبابٞ ٓدصٖ اهقدسضات   فاهبساٙٞ 

 ؟  اإلُػاْ عوٟ أْ ٝاكٚٔا
 اهلل تعا٢ . ادفـدس : 

ــي :  ٗال  ،ٗال اهت٘كددى ،ال ٙػددتشق اهعبددازٝهددصهم افداظق
 إال اهلل تعا٢ ، أهٚؼ كصهم ؟!  ..ٗال اهِصض ،اإلغتعاُٞ

 . بال ادفـدس : 
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ستدٟ  ًّ اه٘قم ٗآٔدس ٗاهِفقدات    مٗكٍ بصه افداظقي :
ػدتفٚس ًِٔدا إال   تهلِسغٞ هّ بأْ ا ، عوٌاُادشأًِسغا  قطت

 ؟اهسُٚا فقط سٚاتم٬ 
 .غِ٘ات عسٙسٝ ، ٗدٔس عظٍٚ ادفـدس : 
ّ  افداظقي :  كٌدا تعوٌِدا أًد٘ض     أهػِا ٬ سادٞ هتعوٍ اهدسٙ

عقٚستِا هتكبض سٚاتِا ٗأخطاُا ٬ ٗاهِذاح ففٕٚ اهفالح سٚاتِا، 
عوٟ ًاٙطنٛ اهلل غبشإُ  ِاٗأخالق،  ِاًالتاًع، ِٗاعبازات، ٗ
ثٍ ٌٝوٕ اهساعٚٞ ٣ػ٣٘هٚٞ ٓصا اهسّٙ كٌدا ٬ اهوقدا١     ؟!ا٢ٗتع

 ، ٗكٚف ٙلْ٘ زاعٚٞ خري ًع عٌاهٕ .األٗي
 مدرظمع : لكاٛ دعْٖ  العاعزاللكاٛ 

بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطدع أود٠٘   
ّ ددد س ًددد ، ًٗوتعَ ٣دِٔر ًع سهطتم ًسضؽٙق٘ي اهساعٚٞ: 

هطوبددٞ اهددصّٙ تسضغددٍٔ ٓددٍ ٬   ٗظاضٝ اهرتبٚددٞ ٗاهتعوددٍٚ، ٗا 
 !؟ كصهمأهٚؼ  ًػ٣٘هٚتم،
 ُعٍ  اددرس :
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فو٘ كاُم زضداتٍٔ ٧ٚعا ٬ آخط اهعاَ ندعٚفٞ،   افداظقي :
عوٟ خال  باقٛ ا٪٘از األخط٠، غد٘  ٙلدْ٘ اهودَ٘ عوٚدم     

 كصهم؟ أهٚؼ
 ُعٍ  اددرس :
 ٓصٖ اهسُٚا ًػ٣٘ي عّ زّٙ ٗكصهم ا٪ػوٍ ٬ افداظقي :

اهلل تعا٢ : ٕ ، هق٘ه◘ بعس ضغ٘ي اهلل ُيب الألُٕ اهِاؽ; 
بََعـِي و ُؿْل َهـِذِه َشبِقِع َأْدُظو إَِػ اهللِ َظَذ َبِصَرٍة َأَكْو َوَمِن اتَّ

ـِغَ   ص .118 ٙ٘غف:ط ي(807)َوُشْبَحوَن اهللِ َوَمو َأَكْو ِمَن اْدُْؼِ
اهلل هصهم ه٘ قى اهسّٙ عِس اهِاؽ كؤٍ غ٘  ٝاغب 

، ٗاهلل تعا٢ ٞربُا عّ عوٌٕٟ سػب كى ؾدل عوتعا٢ 
بكٚسٍٓ  تعظ ا٪عتسّٙ ٬ َٙ٘ اهػبم ًّ بين إغطا٢ٚى٧اعٞ 

فلاْ شهم غببا ، عّ شهمتعا٢ األمسان ٗقس ُٔآٍ اهلل 
ُروْا بِِه َأكَجقْـَو افَِّذيَن َيـَْفْوَن ، قاي تعا٢:وهِذاتٍٔ ـم َؾَؾكَّ َكُسوْا َمو ُذ

وِء َوَأَخْذَكو افَّ  وُكوْا َيْػُسُؼونَ َظِن افسُّ ـَ  ِذيَن َطَؾُؿوْا بَِعَذاٍب َبئِقٍس بَِك 

ص ، هصهم فلوِا ًػ٣٘ي عّ 165ي ط األعطا  : (854)
ثٍ ٙبسأ اهساعٚٞ بتشٌٚوٕ ًػ٣٘هٚٞ اهسّٙ  اهسّٙ ٬ اهعامل كوٕ،
 ، ٗكٚف ٙلْ٘ زاعٚٞ خري ًع ٌالبٕ .كٌا ٬ اهوقا١ األٗي 
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 حفالمع : لكاٛ دعْٖ  احلادٖ عغزاللكاٛ 

 بأددو٠٘  ط أٗ ددبعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعط
اهلل غددبشاْ ٗتعددا٢ ٙعوددٍ غٚددب اهػددٌ٘ات  ٙقدد٘ي اهساعٚددٞ: 

َوِظـَدُه َمَػـوتُِح اْفَغْقـِى َٓ َيْعَؾُؿَفـو إَِّٓ ُهـَو وقاي تعا٢: ،األضً

َيْعَؾُؿَفـو َوَٓ َحبَّـٍي َوَيْعَؾُم َمو ِي اْفَزم َواْفَبْحِر َوَمو َتْسُؼُط ِمن َوَرَؿٍي إَِّٓ 

بِـٍغ) ِِ َوَٓ َرْضٍى َوَٓ َيـوبٍِس إَِّٓ ِي ـَِتـوٍب مُّ  (48ِي ُطُؾَكِت إَْر
 إال ٙعؤٌا ؾذطًّٝ ٌا تػقط ًّ ٗضقٞ ص،  ف59ط األُعاَ :ي
األضً، ٗكى ضٌب ٗٙابؼ، ًجبم ٬  بطّكى سبٞ ٬ ٗ، اهلل

ًا ٙػقط ًِٔا ، فٌّ ٙعوٍ عسز أٗضاق األؾذاض ٗاهو٘ح احملف٘ظ
 ؟!

 اهلل ٗسسٖافػَلح : 
 فأُددم تبددصض عددا٢ ٙظٔددط هِددا قسضتددٕ    تٗاهلل افداظقــي : 

 ْ  أض٬ً  ..بددصٗضاهطٌاٌٍ ٗبددصٗض اهفوفددى ٗبددصٗض اهباشٙددا
ددطز ٌٌداٌٍ ٨دطا١، ٗباشٙداْ     ٚف ٣ا١ ٗاسدس  ٗتطٗٙٔا ٗاسسٝ
 ٗفوفى أخهط، بقسضٝ ًّ ؟!  ،أغ٘ز

 اهلل ٗسسٖافػَلح : 
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َتَجـوِوَراٌت :و ُعٍ قداي تعدا٢  افداظقي : َطـٌع مُّ
ِِ ؿِ َوِي إَْر

ْن َأْظـَوٍب َوَزْرٌع َوَكِخقٌل ِصـَْواٌن َوَؽْرُ ِصـَْواٍن ُيْسَؼى بِـَكء  َوَجـَّوٌت مم

َيوٍت فمَؼْوٍم  َٔ ِل إِنَّ ِي َذفَِك  ـُ ُل َبْعَضَفو َظَذ َبْعٍض ِي إُ َواِحٍد َوُكَػضم

اهصٜ ٙ٘قى ا٪ا١ ًدّ بداٌّ   ، ًّٗ  ص4ط اهطعس :ي(3َيْعِؼُؾوَن)
 األضً هتكى إ٢ غباٌٞ اهِدى فتعطٟ بوض ًجى اهػلط ؟! 

 اهلل ٗسسٖافػَلح : 
 ٓى ا٪ا١ فٕٚ غلط أَ األضً فٚٔا غلط ؟ٗافداظقي : 
 ا٪ا١ ٗال األضً فٌٚٔا غلط. الافػَلح : 
 ٬ اهبوض ؟ !  ٗنع اهػلطفٌّ اهصٜ افداظقي : 
 اهلل ٗسسٖافػَلح : 
ٕ ػقٕٚ ًدطٝ ٗاسدسٝ هد٘    تطٚذ ٬ األضً اهبافداظقي :   غدقٚت

ٙدعضع ٬ أضً  ًطت١ هفػس ٗهلّ اهبطٚذ ٫و١٘ با٪دا١، ٗاألضظ  
 ا١ ٗهلّ سباتٕ دافٕ، بقسضٝ ًّ ؟!  ًػٌ٘ضٝ با٪

 اهلل ٗسسٖ افػَلح : 
   ؟!اهبقطٝ تأكى بطغٍٚ ٗتعطٛ سوٚب بقسضٝ ًّافداظقي: 
 اهلل ٗسسٖ افػَلح : 
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ًة وَ وُعددٍ قدداي تعددا٢: افداظقــي : ــْزَ ــوِم َفِع إِنَّ َفُؽــْم ِي إَْكَع

ــ َّــو ِي ُبُطوكِــِه ِمــن َبــْغِ َؾــْرٍث َوَدٍم فََّبـً ْســِؼقُؽم ِّمم  وَشــِئِغً  وَخوفًِصــ وكُّ

وِربِغَ  صٜ ٞطز ًّ بطْ٘ اهِشى ص ، ًّٗ اه66ط اهِشى :يفِؾشَّ
 ؟عػى اهِشى
 اهلل ٗسسٖ افػَلح : 
ُرُج ِمن بُ  ُعٍ قاي تعا٢:و افداظقي : َراٌب ـوَِنَو َص ـــطُ ََيْ

ُروَن) ٌَ َأْفَواُكُه ؾِقِه ِصَػوء فِؾـَّوِس إِنَّ ِي َذفَِك َٔيًي فمَؼْوٍم َيَتَػؽَّ
َتؾِ ْ  (58ُّمُّ

اهعٓطٝ اهتٟ تأخص غصا٢ٔا ًّ ص ، ٗ 69-68ي ط اهِشى : 
ٗكصهم اهِاؽ اهصّٙ ٙسخوْ٘ آِٞ  ،اهط١ ٗضا٢شتٔا ٌٚبٞ

ٚطْ٘ ٗعطقٍٔ ا٪ػم عوٟ ٙأكوْ٘ ٗٙؿطبْ٘ ٗالٙتب٘هْ٘ ٗال ٙػ
 أدػازٍٓ بقسضٝ ًّ ؟ 

 . اهلل ٗسسٖ بقسضٝافػَلح : 
ًّ أدى شهم ِٙبػٛ هِدا أْ ٚدب قداسب كدى     افداظقي : 

ْعَؿٍي َؾِؿَن اهللواهِعٍ اهصٜ قاي: ن كم   ، ص53اهِشدى: طيَوَمو بُِؽم مم
ألْ  ◘ٗاحملب هوٌشب ًطٚع; ًّ أدى شهم ُطٚع ضغ٘ي اهلل 

بِـْبُؽُم اهللُ ُؿْل واهلل تعا٢ ٙق٘ي : بُِعويِن ُُيْ بُّـوَن اهللَ َؾـوتَّ
ــُتْم ُُتِ ـُ  إِن 

ِحقٌم) ، ص31ط آي عٌطاْ :ي(28َوَيْغِػْر َفُؽْم ُذُكوَبُؽْم َواهللُ َؽُػوٌر رَّ
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، ٍ ٌٝى اهساعٚٞ اهفالح ٣ػ٣٘هٚٞ اهسّٙ كٌدا ٬ اهوقدا١ األٗي  ث
  ٗكٚف ٙلْ٘ زاعٚٞ ًع أٓوٕ ٗأقسقا٢ٕ.

 خباسمع كاٛ دعْٖ : ل عغز الجاىٕاللكاٛ 

ٙقد٘ي اهساعٚدٞ:    بدأو٠٘ بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف 
 كى ٗاسس ِٙظط هوِاض ٙتصكط ..

 ؟ًاشاٙتصكط :  اْلبوز
ًا سسخ البطآٍٚ عوٕٚ اهػالَ ٬ اهِداض،  ٙتصكط افداظقي :  

   ؟ٌّ اهصٜ سفظ إبطآٍٚ عوٕٚ اهػالَ ٬ اهِاضف
 اهلل:  اْلبوز

  ري اهلل أْ ٝفظ ؾدلأسس غ ٓى ٙػتطٚعافداظقي : 
 ؟  ًّ أطٙق زاخى اهِاض
 ال:  اْلبوز

ٓى تعدط  ٪داشا أتدٟ اهلل تعدا٢ بٔدصٖ اهقكدٞ ٬       افداظقي : 
عودٟ  ٗستٟ ٙعطفِا أْ اهلل تعا٢ قازض أُا أق٘ي هم:  ..اهقطآْ؟

ٗال ُت٘كى ، ًّ أدى شهم ال ُػتع١ إال باهلل، كى ؾ١ٛ قسٙط
ُصبض إال هدٕ، ٗال ُعبدس إال   ٗال  ،بٕإال  ُػتػٚحٗال ، إال عوٕٚ
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اهعٚدد١ِ،  ٗاهلل تعددا٢ أعطاُددا كددى اهددِعٍ، أعطاُددا  .. إٙدداٖ ،
، ٗاهػٌع، ٗاهٚسّٙ، ٗاهعقى، ٗاهدطدو١، ٗأٙهدا اهِداض...   

ْعَؿـٍي َؾِؿـَن و: قاي تعا٢ ـن كم ص، 53ط اهِشدى :  ياهللَِوَمو بُِؽـم مم
ًٗاشا غٚلْ٘ ساهِدا هد٘ غدوب اهلل ًِدا ُعٌدٞ ٗاسدسٝ كِعٌدٞ        

 ؟ !أٗ غوب اهلل خاقٚٞ أطق هوِاض ،اهبكط
 أُا عّ ُفػٛ هّ أغتطٚع أْ أًاضؽ ًِٔيت . : اْلبوز

ًّ أدى شهم ّٚ ٚب اهلل تعا٢ ، قاسب كى  افداظقي : 
ثٍ ٙبسأ اهساعٚٞ بتشٌٚودٕ ٣ػد٣٘هٚٞ اهدسّٙ كٌدا باهوقدا١      اهِعٍ، 

   ، ٗكٚف ٙلْ٘ زاعٛ ًع أٓوٕ ٬ٗ ٘بعٖ...األٗي
 جنار معكاٛ دعْٖ : لعغز الجالحاللكاٛ 

بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطدع أود٠٘   
اهلل غبشإُ ٗتعا٢ ٙظٔط هِدا قسضتدٕ ٬ األؾدٚا١    ٙق٘ي اهساعٚٞ : 

س٘هِا فو٘ال االبٔداَ ا٪٘دد٘ز ٬ ٙدسن هدّ تػدتطٚع أْ ٤ػدم       
عسٝ أخط٠ ، أُظط كٚدف أْ أقدبع ٗاسدس    ًآاك٘ف ٗال أٜ 

هٚدس كودٔا! ٗضبِدا أعطدان عقدى      ًجى اإلبٔاَ ٦لدّ أْ ٙعطدى ا  
أْ تػدت٘عب  ٪دا اغدتطعم   الغتٚعاب ٓصا اهعٌى فو٘ال اهعقى 

كٚفٚٞ قِاعٞ غطفدٞ اهِدَ٘ أٗ غطفدٞ اهػدفطٝ ...! فلدى ٓدصٖ       



 

 
، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

77 

 

اهػط  ٬ األقى بصضٝ ٬ األضً ثدٍ ؾدذطٝ ثدٍ مت تكدِٚعٔا     
هتكبض غطفٞ َُ٘ ، ٗه٘ بٚع إؿب ًّ غدري تكدِٚع غدٚلْ٘    

وٕٚ دٔس أقبض هٕ غعط أعودٟ،  بػعط أقى، هلّ بعس ًا بصي ع
ٗهلّ ٓصا آٔس كاْ ٣ِٔر ٗتطتٚب عوٟ اهلتاه٘ز، ٗسػدب  

، ٗكصهم ه٘ بصهِا دٔس عوٟ أُفػدِا هدٚؼ عودٟ    ا٪ؿرتٜضغبٞ 
ٙدعزاز قدسضُا عِدس اهلل    ٗهلّ عوٟ ًطاز اهلل ددى ٗعدال    ضغبتِا
، ٗٙلْ٘ مثّ ٓصا آٔدس آِدٞ، ًٗجدى إؿدب ٝتداز      تعا٢

فٞ َُ٘ ًدجال، فدِشّ ٚتداز أّٙهدا     ه٘قم ٗدٔس ستٟ ٙكري غط
، ثدٍ ٙبدسأ اهساعٚدٞ    س ٗٗقم عوٟ أُفػِا ستٟ ُطنٛ ضبِدا ٓٔ

، ٗكٚدف ٙلدْ٘   بتشٌٚوٕ ًػ٣٘هٚٞ اهدسّٙ كٌدا ٬ اهوقدا١ األٗي   
 زاعٛ ًع أٓوٕ ٬ٗ ٗضؾتٕ ٬ٗ ؾاضعٕ...  

 اغاىٕ ٓضتنع إىل األ: لكاٛ مع صاٜل عغز الزابعاللكاٛ 

 ه٘ ، ٗ٘اض اهػا٢قاألفهى أْ ٙلْ٘ اهساعٚٞ داهػا ٍ 
قاي اهػا٢ق هٕ ال أضٙس أسس ٙهاٙقين ٗٙق٘ي هٛ إغوق اهتػدذٚى  

، فٚقد٘ي هدٕ   ى اهتػذٚى عوٟ أغاُٛ ٌد٘اي اهططٙدق  فأُا غأؾػ
اهساعٚٞ بطاستم، ٗهلّ أضٙس أْ أضكب ٍ٘اضن، ٜٗدب عودٟ   

 ، اهساعٚٞ أْ ٜسز اهِٚٞ هلل تعدا٢، ٗٝػدّ اهظدّ ٬ اهلل تعدا٢    
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ٙبدسأ  ٗاهتأهٚف باهعطط أٗ بقطع أو٠٘ ٗبعس اهػالَ ٗاهتعطٙف 
هلالَ بك٘ت ًِدفى ؾ٣ٚا ًا، ستدٟ ٜدرب اهػدا٢ق    اهساعٚٞ با

ٕفى ق٘ت ا٪ػذى، ٗٙق٘ي هٕ: اهلل غبشإُ ٗتعا٢ قاسب 
كى اهِعٍ أعطان ع١ِٚ ٗه٘ال اهع١ِٚ ال ٦لّ أْ تط٠ اهططٙق، 
ٗاهلل غبشإُ ٗتعا٢ أعطان أش١ُ ٗه٘الٌٓا ٪ا مسعم أق٘ات 

الكػات عوٟ اهططٙق، ٗاهلل غبشإُ ٗتعا٢ أعطان ضدود١  اهل
ٗه٘الٌٓا هّ تػتطٚع أْ تدسٗؽ عودٟ زٗاغدات ا٪ٚلطٗبدام     
ٗتق٘زٖ، ٗأعطان ٙسّٙ ٗه٘الٌٓا ٪دا اغدتطعم أْ تدتشلٍ ٬    

 ؟! ، أهٚؼ كصهمعذوٞ اهقٚازٝ 
 ُعٍافسوئق :  

هصهم فال ٙػدتشق اهعبدازٝ إال اهلل ٗسدسٖ ، ثدٍ     افداظقي :  
ؾداٙف ا٪دطآٝ اهديت أًاًدم، ٗا٪دطآت١ اهودت١ عودٟ         ٙق٘ي هٕ :

داُبٚم، أُم ٌ٘اي اهططٙق تِظط هوٌطآٝ اهيت أًاًم، ٗأسٚاُدا  
تِظط هوٌطآت١ اهوت١ عوٟ داُبٚم، ًّ أدى أْ تط٠ ًا ُوف 

 ا٪ٚلطٗبام .
ٗأٙها ِٙبػٛ هِا أْ ُِظط زا٢ٌا هألًاَ عوٟ آخطتِدا ُِٗظدط   

َقـوُة وا٢ ٙق٘ي:هودوف قوٚال عوٟ زُٚاُا، ٗاهلل تع َوَمـو َهـِذِه اْلَ
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ـوُكوا  ـَ َقـَواُن َفـْو  ـَي اْلَ ِخـَرَة َْلِ ْٔ اَر ا ـٌو َوَفِعـٌى َوإِنَّ افـدَّ َّٓ َْلْ ْكَقو إِ افدُّ

ــونَ  ص، ٗهددصهم ِٙبػددٛ أْ ُعٌددى  64ط اهعِلبدد٘ت : ي َيْعَؾُؿ
آلخطتِا، باهعٌى اهكاحل اهصٜ ٙطنٛ اهلل تعا٢، ٗأُم اهٚدَ٘  

ًُ واٝ اهلل تعا٢ اهصٜ قاي :ف٘ق األضً هوعٌى ٪طن َوَمو َخَؾْؼ

َّٓ فَِقْعُبـُدوِن) كَس إِ نَّ َواْْلِ ص ، ٗغدسا  56ط اهدصاضٙات :  ي (45اْنِ
ُؽـْم َبْعـَد وغتلْ٘ ّم األضً ٬ اهقرب، قاي تعدا٢ :   ُثـمَّ إِكَّ

ــونَ  ــَك َدَقمُت
غددٚأتٚم  ص ، ٬ٗ اهقددرب15ط ا٪ؤًِددْ٘ :ي (84) َذفِ

هم: ًّ ضبم ؟ فاهػعٚس ًدّ ٙقد٘ي   ًولاْ فٚقعسُان ٗٙق٘الْ 
ضبٛ اهلل ، ٗٙق٘الْ هم ًا زِٙدم؟ فاهػدعٚس ًدّ ٙقد٘ي زٙدين      

 ◘اإلغالَ، ٗٙق٘الْ هم ًّ ُبٚم؟ ٗاهػعٚس ًّ ٙق٘ي ٌٗس 
ًُ اهللُ افَِّذيَن آَمـُوْا بِـوْفَؼْوِل و، ٗٓصا ًكساقا هق٘ي اهلل تعا٢: ُيَثبم

ْكَقو َوِي أ َقوِة افدُّ ًِ ِي اْلَ ِخَرِة َوُيِضلُّ اهللُ افظَّودَِِغ َوَيْػَعُل اهللُ َمو افثَّوبِ

(34)ص 27ط إبددطآٍٚ :ي(16) َيَشــوءُ 
ٗاإلدابددٞ هلددصٖ األغدد٣وٞ  ،  

 َوافَّـِذيَن َجوَهـُدوا ؾِقـَـووّتاز ٓٔدس ٬ اهدسُٚا، قداي تعدا٢ :     

ص 69لب٘ت :ط اهعِ ي (58َفـَْفِدَيـَُّفْم ُشُبَؾـَو َوإِنَّ اهللَ َدََع اْدُْحِسـَِغ)
، ثٍ ٙبسأ اهساعٚدٞ بتشٌٚودٕ ٣ػد٣٘هٚٞ اهدسّٙ كٌدا ٬ اهوقدددا١       

                                                 

 وصححه األلباين .  2862أبو داود أخرجهاحلديث بادمنى واألصل  (32)
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٦لّ ٙا األٗي، ٗٙ٘دٕٔ عوٟ ٫اضغٞ اهسع٘ٝ هوطكاب فٚق٘ي : ٗ
ِٓسغددٞ أْ تعٌددى زاعٚددا إ٢ اهلل تعددا٢ ٗأُددم ٬ عٌوددم ٬    

 عوٟ خطب زع٘ٙدٞ هوعوٌدا١  تػذٚى اها٪ٚلطٗبام فقط تؿػى 
سٙح أٗ آٙدٞ هلدى ًدّ    هسع٘ٝ ضاكيب ا٪ٚلطٗبدام أٗ تلدطض سد   

ُغـوا َظـمـي   : ◘ٙطكب ًعم بِٚٞ اهلساٙٞ فقس قاي ضغ٘ي اهلل  َبؾم

ـَذَب َظـَعَّ  ـَ قـَل َوَٓ َحـَرَج، َوَمـْن 
ائِ ُثوا َظْن َبـِي إِْْسَ َوَفْو آَيًي، َوَحدم

ْأ َمْؼَعَدُه ِمَن افـَّور ًدا، َؾْؾَقَتَبوَّ  . (35)   ُمَتَعؿم
 ٖ مع مضٔحٕ  لكاٛ دعْ: عغز  اخلامطاللكاٛ 

بعس اهػالَ ٗاهتعطٙف ٗاهتأهٚف ًٗعطفٞ اهساعٚدٞ بدأْ ًدّ    
 ًّ خوق اهػٌ٘ات ٗاألضً؟ ٞاٌبٕ ُكطاُٛ فٚق٘ي هٕ :

 اهلل  افرجل :
 ًّ خوق اهوٚى ٗاهِٔاض ؟افداظقي: 
 اهلل  افرجل :
 ًّ دعى اهؿٌؼ غطادا ٗاهقٌط ُ٘ضا ؟افداظقي : 

 اهلل  افرجل :
                                                 

 .   3271البخاري أخرجه ( صحقح) (36)
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 ًا١ فأسٚا بٕ األضً ؟ ًّ أُعي ًّ اهػٌا١افداظقي : 

 اهلل  افرجل :
ا٪كفٛ ًّ ب١ زَ ٗفطخ ًّ  اهوًّٟ أخطز افداظقي : 
 نطع اهبٌٔٚٞ؟
 اهلل  افرجل :
غبشإُ  اهللُػاْ ٙلْ٘ هٕ عالقٞ ًع زا٢ٌا اإلهصهم  افداظقي  :

ٗتعا٢، ٗأفهى سادٞ أْ ٙ٘فق اهلل تعا٢ فٚٔدا اهعبدس ٗٙؤٌدٕ    
ُددٛ أددق سّقددا ٗاضظقِددٟ فٚقدد٘ي : ٙدداضب أض ٌطٙددق اهػددعازٝ،

اتباعٕ، ٗأضُٛ اهباٌى باٌال ٗاضظقدين ادتِابدٕ، ٗٙلدْ٘ اهعبدس     
اهكاحل  ٌٕوإال عا٪ٚم  ًع ُفػٕ، فػاعٞ ا٪٘ت ال ِٙفع اقازّق

أغأي اهلل تعا٢ هٛ ٗهم باهلساٙٞ ٗاهكالح ٬ اهدسُٚا  .. ا٪قب٘ي
 ٗاآلخطٝ، ًٗع اهػالًٞ .

* * * 
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 آداب الصيازة 

اضٓا ٬ تأهٚف اهقو٘ب ٗاهسع٘ٝ إ٢ اهلل اهعٙاضٝ قس تؤتٛ مث
 ٗهوعٙاضٝ آزاب ُصكط ًِٔا : تعا٢

ٕ  ٚدعٗض ف ٙكشض ٜٗدسز ُٚدٞ اهعٙداضٝ    أْ أوال: ٞ  ٗاهسٙد  بِٚد
ٕ  ٗٙعٗض ،بطٌٓا ٞ  أقاضبد ٞ  بِٚد ٍ  قدو ٞ  دداضٖ  ٗٙدعٗض ، اهدطس  بِٚد

ٞ  ًػوٍ أٜ ٗٙعٗض، إهٕٚ اإلسػاْ ٕ  اهعٙداضٝ  بِٚد  تعدا٢  اهلل ه٘دد
َِّفٗاهسع٘ٝ إ٢ اهلل تعا٢،   هلٔلا َضُغد٘يُ  َقدايَ : َقدايَ  َُٓطِٙدَطَٝ  َأٔبٛ َع

ًَ  هللَِمْن َظوَد َمِريًضو َأْو َزاَر َأًخـو َفـُه ِي ا :  ◘ َكـوَداُه ُمـَـوٍد َأْن ضِْبـ

 ًٓ ْأَت ِمَن اَنـَِّي َمـِْز (36)  َوَضوَب َِّمَْشوَك َوَتَبوَّ
اهعٙاضٝ ٬ اهلل غببا ٗ ، 

ًْ َؿوَل اهللَُّ َتَعوَػ:   : ◘هق٘ي ضغد٘ي اهلل  ٬ ٗبٞ اهلل تعا٢  َوَجَبـ

بَّتِي َواْدَُتَبوِذفَِغ ، َواْدَُتَزاِوِريَن ِيَّ  ، َواْدَُتَجوفِِسَغ ِيَّ ، فِْؾُؿَتَحوبمَغ ِيَّ  :َُمَ

(37)  ِيَّ 
  . 

 قبددى ٙػددتأشْهوعٙدداضٝ ٗ ا٪ِاغددب اه٘قددم ٞتدداض أْ ثانيمما :
ستٟ ال تطوع عِٕٚ ٙقف عوٟ ١٦ أٗ ٙػاض اهباب ٗأْ  اهعٙاضٝ،

                                                 

 وحسنه األلباين    .  4339الرتمذي أخرجه ( حسن) (37)

 وصححه األلباين    .  17مالك يف ادوطأ أخرجه ( صحقح) (38)
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فإْ فتض اهباب ٗٙططق اهباب ٌطقا خفٚفا ، عوٟ ع٘ضات اهبٚم
إغتأشْ ٬ اهسخ٘ي ٗإْ مل ٙفتض ضدع ضاؾسا، ٗإشا غأي ا٪دعٗض  

ِّ باهباب؟   ، ٗال ٙق٘ي أُا .فالْ فوٚقىً
 ال فٌٚدا  ٙتدسخى  ٗأال ،اهدساض  ٣شت٘ٙدات  ٙعبح أال : ثالثا 
ٕ  تؿدق  ٣طاهدب  ضا٪عٗ ٙطٓق ٗأال، ا٪عٗض ؾ٣ْ٘ ًّ ٙعِٕٚ  عوٚد
 أْ ٝاٗي ٗأْ غريٌٓا، أٗ ًؿطب أٗ ًأكى ًّ شهم كاْ غ٘ا١
 تعدا٢،  اهلل شكدط ٗتعا٢ هوسع٘ٝ إ٢ اهلل  فطقٞ اجملوؼ ًّ ٜعى

ألٓى ا٪ِعي، ٗكصهم ًّ ا٪ِاغب شكط قكل  بإري اهسعا١ أٗ
٪ػداعستٕ   ًػدتعس  إُٔ أخٕٚ عوٟ ٙعطًٗ، ٗأس٘اهلٍ اهكا١ٔ

 . ١تٕ إشا ؾاساد قها١ٗ
 ٙػدٌض  الفد  اهبٚدم  ٬ ٙدط٠  عٌدا  بكدطٖ  ٙػدى  أْ :رابما

ات ا٪ِددعي، ٗال ٙتػددٌع ٪ددا ٝددسخ ٬ عدد٘ضه ِٙظددط أْ هبكددطٖ
 ٙدط٠  فٌٚدا  شهم، ٗهٚلّ أًِٚدا  ًّ ٙػوٍ ال األًط ألْ ;اهبٚم

، قاي ضغد٘ي  ٙؤشٍٙٔ شهم فإْ اهِاؽ أغطاض ٙصٙع ٗأال ٗٙػٌع
َظْوَرَتُه َيْوَم اْفِؼَقوَمـِي،  هللُ، َشَسَ اَمْن َشَسَ َظْوَرَة َأِخقِه اْدُْسؾِمِ  : ◘ اهلل
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ََ ا َشـ ـَ ََ َظْوَرَة َأِخقِه اْدُْسؾِِم،  َش ـَ (38) َظْوَرَتـهُ  هللَُوَمْن 
ٗهدٚلّ   ، 

ّ  ٦ػم أْ ٗعوٕٚ ،ًّ أٓسا  اهعٙاضٝ اهتشاب ٬ اهلل تعا٢  عد
 أسدس  طًٔعٔب ٙتقطب ٗأال اهِاؽ أعطاً ٗأكى ٗاهٌٌِٚٞ اهػٚبٞ

٘  هق٘ي ٙعضٖٗ ٪ّ ُجُل ِمـَن  :  ◘ اهلل يضغد ْرَهَم ُيِصقُبُه افرَّ إِنَّ افدم

َبو، َأْظَظُم ِظـْـَد ا ًٍّ َوَثََلثِـَغ ِزْكَقـًي َيْزكِقَفـو  هللِافرم طِقَئـِي ِمـْن ِشـ ِي اْْلَ

ُجِل اْدُْسؾِمِ  ُِ افرَّ َبو ِظْر ُجُل، َوَأْرَبى افرم (39)  افرَّ
 ٝػس أال ٗعوٕٚ ، 

 .هسٕٙ  ضآٓا ُعٌٞ عوٟ ا٪عٗض
٬ بعدى  قس ٝتاز اهساعٚٞ هبعى األهفاظ هوت٣ِٔٞ  خامسا :

 :  ا٪ِاغبات ُصكط ًِٔا عوٟ غبٚى ال أكط
ٕ  اهؤٍ :ٙق٘ي ًجّوا موفود :إذا ـوكً ادـوشبي مـوشبي   ٬ أُبتد

 ، ٗاغتعٌوٕ ٙاضبِا ٕسًٞ زِٙم.سػِا اُباّت اإلغالَ
 ٗبدداضن هلٌددا اهلل بدداضن ٙقدد٘ي: زواج: مـوشــبيإذا ـوكــً و

، ٗأْ ٙكب عودٚلٍ إدري قدبا    إري ٬ بِٚلٌا ٧ٗع ٚلٌاعو
 ا . ا كّسقبا، ٗال ٜعى سٚاتلٍ كّس

                                                 

 وصححه األلباين .  4627ابن ماجه أخرجه ( صحقح) (39)

 وصححه األلباين.  186ابن أيب الدنيا يف الصمت أخرجه ( صحقح) (:3)
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 ًربٗن اهِذاح. فٚق٘ي: كجوح : مـوشبي إذا ـوكً و

ًِلٍ اهلل تقبى  ٙق٘ي ًجّوا:حٍ أو ظؿرة : مـوشبيإذا ـوكً و
أْ ٙلتب هلٍ أغأهٕ عوٕ ٬ ًٚعاْ سػِاتلٍ َٙ٘ اهقٚاًٞ، ٗٗد

   أطاَ ًطات عسٙسٝ .اهع٘زٝ هبٚم اهلل

* * * 
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 مو الهاس ةلهماذج خمتلف شيازات دعوية

 : سٓارٗ لزجل ثزٖ . الشٓارٗ األّىل

 اهػالَ عوٚلٍ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕ  افداظقي : 
 ٗعوٚلٍ اهػالَ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕافثري : 

 كٚف ساهلٍ ٙاساز فالْ ..افداظقي :

  أٌس هللافثري : 

 ؼ ؟أّٙ أدو افداظقي :

  .عوٟ كٚفم ٬ أٜ ًلاْادوؼ افثري : 
ٝاٗي اهساعٚٞ بعس آو٘ؽ ٗتبازي أٌطا   افداظقي :

أسٙح بِٕٚ ٗب١ اهجطٜ أْ ٙسخى ٬ ً٘ن٘ع اهعٙاضٝ فٚق٘ي 
اهلل غبشإُ ٗتعا٢ قاسب كى ، اهعا٪١ ضبأٌس هلل ًجال:  

 ٗاهيت ٬ اهلْ٘ ًّ س٘هِا ًّ اهللاهيت عِسُا اهِعٍ، فلى اهِعٍ 
ٗهقس أثِٟ ضغ٘ي اهلل عوٟ ا٪اي اهكاحل غبشإُ ٗتعا٢، 

وفِِح  : ◘ فقاي هوطدى اهكاحل وفِِح فِْؾَؿْرِء افصَّ  (41)  كِْعَم اْدَوُل افصَّ

                                                 

 وصححه األلباين. ::4جه البخاري يف األدب ادفردأخر( صحقح) (23)
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فٌٚا  ٙسٖ ٬ قاض اهصٜ أالي ا٪اي ِٙفق اهكاحل اهعبس ألْ;
 إري ٗأعٌاي ،ٗاهكسقٞ ،اهعكاٝ ٬ تعا٢ فِٚفقٕ اهللٙطنٛ 
 فِٚاي، ٗغريٓا ،ٗآٔاز ٗاهبصي اهسع٘ٝ، عًٗؿاضٙ ٗاهرب،
ٕ اهػالَ كاْ ًعٕ ا٪وم وٌٚاْ عوٚفػ، ٗضن٘إُ اهلل ث٘اب

َوَوِرَث ُشَؾْقَكُن َداُووَد َوَؿوَل َيو وقاي تعا٢ عِٕ :ٗاهسّٙ ٗا٪اي 

ٍء إِنَّ َهَذا ْلَُ  ـُلم ََشْ ْؿـَو َمـطَِق افطَّْرِ َوُأوتِقـَو ِمن  َو افـَّوُس ُظؾم َو َأَيُّ

ص، ٗكاْ أّٙها عوٕٚ اهػالَ 16ط اهٌِى :ي اْفَػْضُل اْدُبِغُ 
َؿوَل َهَذا ِمن َؾْضِل َر م :وقاي تعا٢ عًِٕػتؿعط هلصا االختباض 

ُػرُ  ـْ ص ، ٗاهلل تعا٢ ٙعطفِا ٬ 41ط اهٌِى :  ي فَِقْبُؾَويِن َأَأْصُؽُر َأْم َأ
َوَهْبـَو فَِداُووَد وَ و :اح غوٌٚاْ عوٕٚ اهػالَ فقاي تعا٢َوكتابٕ بَف

اٌب  ُه َأوَّ ٗأٙها كاْ ًّ كباض  ، ص31 م:طيُشَؾْقَكَن كِْعَم افَْعبُْد إِكَّ
ضنٛ اهلل  بّ عفاْ فٔصا عجٌاْ، األغِٚا١اهكشابٕ ًّ ٓ٘ ًّ 

دٚـ اهعػطٝ، ٗٓصا  عٙؿرت٠ ب٣ط ضًٗا هوٌػو١ٌ، ٜٗٔ عِٕ
س١  ◘ اهلل هطغ٘يٗٙق٘ي  ًاهٕ بلىأب٘ بلط اهكسٙق ٙأتٛ 

، اهلل ٗضغ٘هٕ ٛألٓوأبقٚم  هٕ ًاشا أبقٚم ألٓوم؟ فقاي:غأ
(41) ◘ هوِيبٗٓصا عٌط ٙأتٛ بِكف ًاهٕ 

 .  
                                                 

 وحسنه األلباين  .  1789أبو داود  أخرجهاحلديث بادمنى واألصل  (21)
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ْ أا٪٘فدق اهدصٜ ٙػدعٟ الغدتلٌاي زِٙدٕ ٗٙعودٍ       فاهػين  
ْكَقو اهلل تعا٢ ٙق٘ي :و، فغتلٌاي ؾٔ٘اتٕ ٬ آِٞإ ُؿْل َمَتوُع افـدَّ

َؼى َوَٓ  ص ، 77ط اهِػا١ :يُتْظَؾُؿوَن َؾتِقًَل َؿؾِقٌل َوأِخَرُة َخْرٌ دمَِن اتَّ
َل ُزْمَرٍة َيْدُخُؾوَن اَنـََّي َظـَذ ُصـوَرِة  : ◘ هللٗٙق٘ي ضغ٘ي ا إِنَّ َأوَّ

َكِء  يٍّ ِي افسَّ ٍى ُدرم ـَ ْو ـَ افَؼَؿِر َفْقَؾَي افَبْدِر، ُثمَّ افَِّذيَن َيُؾوََنُْم َظَذ َأَصدم 

ــوَن َوَٓ َيَتغَ  ُضــوَن، َوَٓ َيْتِػُؾــوَن َوَٓ َيْؿَتِخُطــوَن، إَِضــوَءًة، َٓ َيُبوُف وَّ

ُة إَْكُجـوُج،  َهُى، َوَرْصُحُفُم ادِْسُك، َوجَمَوِمُرُهْم إَُفوَّ َأْمَشوُضُفُم افذَّ

ُظوُد افطمقِى َوَأْزَواُجُفُم اُلوُر افِعُغ، َظَذ َخْؾِق َرُجٍل َواِحـٍد، َظـَذ 

َكءِ ُصوَرِة َأبِقِفْم آَدَم، ِشتُّوَن  ِذَراًظو ِي افسَّ
 (42)  . 

ٗٚددّ ٬ ٓددصٖ اهددسُٚا ٬ اختبدداض  ويضــقَ افداظقــي ؿــوئَل:
أدداكٍ ٗاحمللددَ٘ ٬ ٗاهفقري ٗاهػددين ٬ اًتشدداْ، فددٗاًتشدداْ 

اهكشٚض ٗا٪طٙى ٬ اختباض، ٗاهفا٢ع ٬ ٓدصٖ اهدسُٚا   ٗاختباض، 
ٗٙبسأ اهساعٚٞ ٬ ٌّٚوٕ ٣ػ٣٘هٚٞ اهسّٙ كٌدا ٬  ًّ ًعٕ اهسّٙ، 

ٗ   ا١ اهسعٜ٘ األٗي ، قواه ٙدا  ٦لدّ  ٦ٗلدّ أْ ٙهدٚف قدا٢ال : 
 أْ تعٌى زاعٚا إ٢ اهلل تعا٢ فالْ .. ساز

                                                 

 .    4932، ومسلم    3348البخاري أخرجه ( صحقح) (24)
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 ٞ ددعوٟ ٌوب اهلتب اهسع٘ٙٞت٘ظع بعى تػآٍ ٬ ُؿط ٗ
 فاهساي عوٟ إري كفاعوٕ. اهعوٍ،

   اغري ملتشوزجل فكري ل: سٓارٗ  الشٓارٗ الجاىٔ٘

    ْ ٜودؼ عِدس     بعس اإلغدت٣صاْ ٗاهػدالَ ٝداٗي اهساعٚدٞ أ
ً ه٘ عودٟ سكدريٝ   ٗاهفقري ستٟ  ، ٗٝداٗي أْ  أٗ عودٟ األض

بعدس آود٘ؽ ٗتبدازي    ٗ ٙلْ٘ عوٟ زضدٞ عاهٚٞ ًّ اهت٘انع،
ٙدب١  أْ اهساعٚٞ ٝاٗي ٗب١ اهفقري  ب١ اهساعٚٞأٌطا  أسٙح 

هوفقري إُٔ هٚؼ فقريا ًع ًا عِسٖ ًّ اهِعٍ، فٌّجا ًطٙى اهلبس 
هلبس ٗٙظى ٌ٘اي سٚاتٕ كاهطفدى  هتػٚري ا ٝتاز ًّ األً٘ايكٍ 

ستٟ ٙعٌدى هدٕ   ًّ األً٘اي ػري، ًٗطٙى اهقوب كٍ ِٙفق كاه
أغرتٝ أٗ زعاًٞ أٗ عٌوٚٞ قوب ًفت٘ح ، ًٗدطٙى ا٪دطاضٝ كدٍ    
ٝتاز هعٌى عٌوٚٞ هٕ ، ًٗطٙى اإلُعالق اهػهط٬ٗ كٍ ٝتاز 
ًّ ا٪اي إلدطا١ عٌوٚٞ هٕ ، ًٗطٙى اهفؿى اهلو٠٘ كٍ ٝتاز 

سسٝ ، أٗ عٌى غػٚى كوٜ٘ ًطت١ ٬ األغب٘ع، هتػٚري كوٚٞ ٗا
ًقابدى   بالأعطآا هم ا٪وم غبشإُ ٗتعا٢  اهيت أُظط كٍ اهِعٍ

ٙعوٌِا شهم  ◘ضغ٘ي اهلل أُظط كٚف أْ ٗأُم ال تؿعط بٔا ، 
بِِه  :فٚق٘ي  َمْن َأْصَبَح ِمـُْؽْم آِمـًو ِي ِْسْ
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ْكَقوُمَعوًًف ِي َجَسِدِه ِظـَْدُه ُؿوُت َيْوِمِه َؾَؽلَ  َك ِحقَزْت َفُه افدُّ  .(43) كَّ
فأُم ٤وم اهلجري ٗاهلدجري فأُدم غدين ٣دا ٤ودم ًدّ ُعدٍ ٬        

 دػسن تقسٙط با٪ال١ٙ .
ٝدسخ هدٕ   ًطٙهدا   أْ ْٚدى هد٘   ٗ ويضقَ افداظقي ؿـوئَل:

َ  ًتلطضًٝػل كوٜ٘ بكفٞ   ثدٍ شٓدب هطبٚدب    ،ال ِعوٕ ِٙدا
 َ ؾددعط بعدسٓا   ُظدري ًبوددؼ ًدّ ا٪دداي،  باغت٣كداي اهلوددٟ   فقدا

 ؟هلصا اهطبٚب اّٚزاعأال ٙلْ٘ ٓصا ا٪طٙى ، باهتشػّ
 ؟كٚفافػؼر : 
سخ عّ ٓصا اهطبٚدب اهدصٜ   ّ كوٌا دوؼ ٖوّػا افداظقي:

، أهٚؼ ًدّ بداب   فاغرتاح ًّ اآلالَكوٚتٕٚ  إسس٠ هٕ اغتأقى
كى أعها١ اهصٜ أعطاُا قاسب كى اهِعٍ، أ٢ٗ أْ ُتلوٍ عّ 

ػ٣٘هٚٞ اهسّٙ كٌدا باهوقدا١   ثٍ ٙبسأ بتشٌٚوٕ ً، بىآػٍ بال ًقا
 اهسعٜ٘ األٗي.

 زٓ   مل: سٓارٗ  الشٓارٗ الجالج٘   

 اهػالَ عوٚلٍ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕافداظقي : 

                                                 

 وحسنه األلباين    .  4327الرتمذي أخرجه ( حسن) (23)
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  ٗعوٚلٍ اهػالَ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕادريض : 

 فالْ؟كٚف ساي اهكشٞ اهَٚ٘ ٙا أر افداظقي : 
 أٌس هلل عوٟ كى ساي .ادريض : 
ألْ اهلل تعدا٢  هعٙاضتدم  اهَٚ٘  د٣م ٙا أبٚب أُاافداظقي : 

  ٬ أدسٙح اهقسغدٛ:   ◘ ضغ٘ي اهللأًطُا بعٙاضٝ ا٪طٙى فقاي 
ًُ َؾَؾـْم َتُعـْديِن،  إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجلَّ َيُؼوُل َيْوَم اْفِؼَقوَمِي: َيو اْبَن آَدَم َمِرْض

ًَ َربُّ اْفَعوَدَِغ، َؿو ََ َأُظوُدَك؟ َوَأْك ْق ـَ ًَ َأنَّ َؿوَل: َيو َربم  َل: َأَمو َظؾِْؿ

َك َفْو ُظْدَتـُه َفَوَجـْدَتـِي  ًَ َأكَّ َِ َؾَؾْم َتُعْدُه، َأَمو َظؾِْؿ َظْبِدي ُؾََلًكو َمِر

، ٗأٙها فإْ ًّ سقم عوِٚا أْ ُعٗضن هق٘ي ضغ٘ي (44) ِظـَْدُه؟
ــوَدُة  :◘اهلل  ــََلِم، َوِظَق ــٌس: َردُّ افسَّ ْ َْ ــَذ اُدْســؾِِم  َحــقُّ اُدْســؾِِم َظ

ًُ افَعوضِِس ادَ  ْظَوِة، َوَتْشِؿق َبوُع اَنـَوئِِز، َوإَِجوَبُي افدَّ ِريِض، َواتم
(45) . 

 قالتم؟ثٍ ٙػأهٕ عّ قالتٕ فٚق٘ي: كٚف ساي 

  كٚف أقوٛ ٗأُا ٙؼ؟ادريض : 

                                                 

 .     :467مسلم أخرجه ( صحقح) (22)

 .   4174ومسلم   1423البخاري خرجه أ( صحقح) (26)
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ٙأتٚدٕ  ً٘ض هعبدازٝ ضبدٕ ستدٟ    أأمل تعوٍ أْ ا٪ؤًّ ًافداظقي : 
ـَك َحتَّـى َيْلتَِقـَك َواْظُبْد رَ و:◘ا٪٘ت هق٘ي اهلل تعا٢ هطغ٘هٕ  بَّ

زّٙ اإلغدالَ  ص ، ٗاهلل تعا٢ دعى 99ط أذط : ي(88)اْفَقِؼغُ 
يَن َأَحٌد   : ◘قاي ضغ٘ي اهلل ف ٙػط ، َوَفْن ُيَشودَّ افدم يَن ُيِّْسٌ إِنَّ افدم

َّٓ َؽَؾَبهُ  ُدوا َوَؿـوِرُبوا إِ (46) َؾَسدم
إشا سداْ ٗقدم اهكدالٝ    هدصهم  ،  

اه٘ندد١٘ ٗتكددوٟ قا٢ٌددا فددإْ مل شا كِددم قددازضا عوددٟ إتت٘نددأ 
ا فإْ مل تػتطع فٌػتوقٚا عودٟ دِبدم، فدإْ مل    تػتطع، فذاهّػ

تػدددتطع أْ تت٘ددددٕ إ٢ اهقبودددٞ ففدددٛ أٜ إِددداٖ، هقددد٘ي اهلل 
ُؼوا اوتعا٢: مل ٗستدٟ هد٘   ص، 16ط اهتػابّ :يَمو اْشَتَطْعُتمْ  هللََؾوتَّ

تلّ قازضا عوٟ اه٘ن١٘ أٗ أْ ا٪دا١ غٚهدطن ٦لدّ أْ تتدٌٍٚ     
ػض كفٚم ٬ ٗدٔدم ثدٍ   ٤ثٍ  ٚمبهطب األضً بلف ٗشهم

نطب األضً بلفٚدم فاندطب   ًعا، فإْ مل تػتطع ػشٌٔا ٤
، ٗإشا كاُم اهفدطاف أٗ اهجٚداب   إْ كاْ فٕٚ غباض عوٟ اهفطاف

ٙػٞ، أٗ اهبسْ ٙدؼ فطٔدطٍٓ فدإْ مل تػدتطع فوتكدى عودٟ       
ُؼوا اهللَ َمـو اْشـَتَطْعُتمْ وساهتم، هق٘ي اهلل تعا٢: هتػدابّ  ط ايَؾوتَّ

 كِدم تػدتعٌى  ص ، ٗإشا كِم تؿتلٛ ًّ غوػى بد٘ي أٗ  16:
                                                 

 .   :3البخاري أخرجه ( صحقح) (27)
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تت٘نأ هلى فطٙهٞ أٗ تدٌٍٚ هلدى فطٙهدٞ إشا    فِٚبػٛ أْ أغرتٝ 
 كِم تتٌٍٚ. 

ال اهٕ  : تلجط ًّ ق٘يفبصكط اهلل  اهػاُم ضٌّب ٙلْ٘ٗأٙها 
، ًٗدّ  ◘إال اهلل ، ًّٗ اهكالٝ ٗاهػدالَ عودٟ ضغد٘ي اهلل    

ٞ بِٚٞ اهؿدفا١ هقد٘ي ضغد٘ي    اإلغتػفاض، ّٗاٗي أْ ْطز قسق
 اعودٟ كدى سداي ٪َّد    ٗ،  (47) داووا مرضوـم بوفصدؿي : ◘اهلل 

ٌُػٞ أً٘ض تعا٢ أشكطن ْطز ًّ ا٪ػتؿفٟ ًعافٟ إْ ؾا١ اهلل 
 : 

 . ا٪ػذساحملافظٞ عوٟ اهكو٘ات إٌؼ ٬  -1
احملافظٞ عوٟ أشكاض اهكباح بعس اهفذط، ٗأشكاض ا٪ػدا١   -2

  .قطآْ ًٙ٘ٛ ٗه٘ دع١ ٬ اهَٚ٘ ٗضز، ٗقطا١ٝ قبى قالٝ ا٪ػطب
٬  هددم٦ٗددس  إشا أضزت أْ ٙبدداضن هددم ٬ ضظقددم ٗ -3

َمْن َأَحىَّ َأْن ُيْبَسَط َفـُه   : ◘ اهِيبهق٘ي  فكى ض٨م; أدوم،

   (48)  ِي ِرْزؿِِه، َوَأْن ُيـَْسَل َفُه ِي َأَثِرِه  ، َؾْؾَقِصْل رمحه
. 

                                                 

 أبو الشيخ يف الثواب وحسنه األلباين   . أخرجه ( حسن) (28)

 وصححه األلباين   .  67البخاري يف األدب ادفرد أخرجه ( حسن) (29)
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ذس، ٗاهِػدا١  ٘ا ًعدم ٬ ا٪ػد  وَُّكُٚهاإلٓتٌاَ باألٗالز -4
أذاب اهؿطعٛ ٗٙكو١ ٬ اهبٚٚدم، قداي ضغد٘ي اهلل     ٙوبػّ

ُؽْم َمْسُئوٌل َظْن َرِظقَّتِِه، اِْلَموُم َراٍع َوَمْسُئوٌل   :◘ ؾُّ ـُ ُؽْم َراٍع، َو ؾُّ ـُ

ُجُل َراٍع ِي َأْهؾِِه َوُهَو َمْسُئوٌل َظْن َرِظقَّتِهِ  (49)  َظْن َرِظقَّتِِه، َوافرَّ
 . 

ٗاهدسع٘ٝ إ٢   ،اَ، ٗاإلُفاق ٬ غدبٚى اهلل إٌعاَ اهطع -6
 . اهلل تعا٢ بألٌٞ ٗا٪٘عظٞ أػِٞ

ثٍ ٙطفع اهساعٕٚ ٙسٕٙ هوػٌا١ ٗٙق٘ي أغأي اهلل اهعظٍٚ ضب 
  ثٍ ٙػوٍ ٗٞطز. -غبع ًطات –اهعطف اهعظٍٚ أْ ٙؿفٚم 

   أٍلُ  ا مًْيف أحًدلزجل ُتسٓارٗ :  الزابع٘الشٓارٗ 

 سلددٍ ض٨ددٕ اهلل تعددا٢ عددّ)غدد٣ى فهددٚوٞ اهؿددٚذ بددّ بدداظ 
 بعس اهِاؽ تعاظٜ هتوقٛ ;ا٪قربٝ باب عِس ا٪ٚم أٓى اقطفا 

ٕ  ٪دا  ;ابأّغد  ٓصا ٬ أعوٍ ال، فقاي : ًباؾطٝ ا٪ٚم زفّ ّ  فٚد  ًد
 (.هتععٙتٍٔ أانطّٙ عوٟ اهتٚػري

 اهػالَ عوٚلٍ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕافداظقي : 

  ٗعوٚلٍ اهػالَ ٗض٨ٞ اهلل ٗبطكاتٕ:  افرجل

                                                 

 .    :194ومسلم  9:3البخاري أخرجه ( حسن) (:2)



 

 
، وللىصىل ألي عنىان اضغط على  Ctrl+ Endللىصىل للفهرس اضغط على

 ,Page Upللماوس على العنىان المطلىب  فً الفهرس، وبىاسطة األٌسر  الزر

Page Down  تنقل بٍه الصفحات. أو عجلة الماوس 

 

95 

 

 )إْ كاْ ا٪ت٬٘ ابّ اهطدى( فٚق٘ي اهساعٚٞ :  اظقي : افد
ٟ  بأددى  عِسٖ ٗكى أعطٟ ًا ٗهٕ أخص ًا هلل إْ  فوتكدرب  ًػدٌ

، تعدا٢ ببٚم أٌدس ٬ آِدٞ إْ ؾدا١ اهلل    أبؿط ، ٗ ٗهتشتػب
فوقس بؿط ضغ٘ي اهلل ٣ّ ًات ٗهسٖ فشٌدس ٗاغدرتدع ببٚتدا ٬    

ٓدصا   أْ ٜعدى  أغأي اهلل تعدا٢ ٗ،  (51)آِٞ امسٕ بٚم أٌس 
ٗأْ ٙػعسن بٕ ٙدَ٘ اهقٚاًدٞ، ٗأْ   ، ضسذابا هم ًّ اهِااه٘هس 

 لٌا ٬ ًػتقط ض٨تٕ آ١ً آ١ً آ١ً .عٌٜ
أخدٛ  ٙقد٘ي اهساعٚدٞ :    إْ كاْ ا٪تد٬٘ األب أٗ األَ ( ٗ) 

أٚب إْ ًّ اهرب ب٘اهسٙم أْ تسع٘ ٗتػتػفط هلٌا ٬ قدالتم  
اض ٗزعا١ ٗهدسٖ   فػفاهعبس ٙكى هوسضدات اهعوٚا ٬ آِٞ ًّ اغت

ـَِّي َؾَقُؼوُل:    : ◘هٕ قاي ضغ٘ي اهلل  َؾُع َدَرَجُتُه ِي اْنَ ُجَل َفُسْ إِنَّ افرَّ

 ٗهقد٘ي ضغد٘ي اهلل   ، (51) َأكَّى َهَذا؟ َؾُقَؼوُل: بِوْشتِْغَػوِر َوَفِدَك َفَك 
َّٓ ِمـْن إَِذا َموَت اِْلكَسون اْكَؼَطَع َظـُْه َظَؿُؾـُه إَِّٓ ِمـْن َثََلثـي : إِ  :  ◘

                                                 

 وحسنه األلباين  .  1341 الرتمذي هذا ادمنى حلديث أخرجه  (63)

 .  4664مسلم  أخرجه ( صحقح) (61)
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 ، (52) َفـهُ َصَدَؿٍي َجوِرَيي ، َأْو ظؾٌم ُيـَْتَػُع بِـِه ، َأْو َوَفـٌد َصـوفٌِح َيْدُظو
عِدٕ إْ   ٚاَٗقها١ زُٙ٘دٞ، ٗاهكد   ،باهكسقٞ عِٕ اه٘اهسِٗٙتفع 

ًّٗ اهدرب بدٕ    عّ كى َٙ٘، ٌعاَ ًػل١إ ٗأ، كاْ عوٕٚ قٚاَ
نَّ إِ :  ◘هقد٘ي ضغد٘ي اهلل    ;هٕٗأٗالزٍٓ إكطاًا  قوٞ أقشابٕ

ًٗدّ بداب أ٢ٗ قدوٞ    ،  (53) َأَبرَّ اْفِزم ِصـَؾُي اْفَوَفـِد َأْهـَل ُودم َأبِقـهِ 
ٗاإلخد٘ٝ  ، األٗالز ٗاهبِدات ٗاألسفداز  األقاضب ٬ٗ ًقسًتٍٔ 

 ..  ٗاألخ٘ات
أٗ  ،أددطن  اهلل عظٍ ٙق٘ي اهساعٚٞ:ٗإشا كاْ ا٪ٚم غري شهم( )

 :٘يٙق ◘طغ٘ي اهلل ف، ًكابم اهلل درب، ٗععا١ن اهلل أسػّ
و وَمو ِمْن ُمْسؾٍِم ُتِصقُبُه ُمِصقَبٌي، َؾَقُؼوُل َمو َأَمَرُه اهللُ:  ـو إَِفْقـِه  هللِإِكَّ َوإِكَّ

َْ ِِل  ص156طاهبقطٝ:  يَراِجُعونَ  ، افؾُفمَّ ْأُجْريِن ِي ُمِصقَبتِي، َوَأْخؾِ

ا ِمـَْفو ََ اهللُ َفُه َخْرً َّٓ َأْخَؾ
ا ِمـَْفو، إِ  . (54) َخْرً

 ٕ قربٖ دددددداهلل تعا٢ أْ ٙ٘غع ه أغأي هوٌٚم فٚق٘ي:ثٍ ٙسع٘ 

                                                 

 .  4664مسلم  أخرجه ( صحقح) (64)

 .  1713مسلم  أخرجه ( صحقح) (63)

 وصححه األلباين .  3373ابن ماجه  أخرجه ( صحقح) (62)
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ٜٗعى قربٖ ضٗنٞ ، ٗٙجبتٕ عِس اهػؤاي ٬ اهقرب، ٗٙػفط هٕ شُبٕ
فػٚض دِاتٕ ًع اهِبد١ٚ ٗاهكدسٙق١    ٕٗٙػلِ، ًّ ضٙاً آِٞ

 ضفٚقا. ٗاهؿٔسا١ ٗاهكا١ٔ ٗسػّ أٗه٣م
 عيدِ مغاكل يف حٔاتُ لزجلالشٓارٗ اخلامض٘ : سٓارٗ  

بعدس  ٝداٗي اهساعٚدٞ    اإلغدت٣صاْ ٗاهػدالَ ٗآود٘ؽ   بعس 
ٙدسخى ٬ ً٘ند٘ع   ٗازي أٌطا  أسٙح بِٕٚ ٗب١ اهطدى ددتب

طوقٞ اهلل غبشإُ ٗتعا٢ قاسب اهقسضٝ ا٪اهعٙاضٝ فٚق٘ي ًجال:  
ٌّ اهصٜ سفظ ُٙ٘ؼ عوٚدٕ  فٗٙب١ هِا قسضتٕ ٬ كى ًا س٘هِا، 

 اهػالَ ٬ بطّ أ٘ت ؟!
  اهللافرجل : 

ٓى ٙػتطٚع أسس أْ ٝفظ ٘و٘ق ٬ بطّ أد٘ت  :افداظقي 
 إال اهلل؟!
  ٙػتطٚع شهم إال اهلل.ال أسس افرجل :  

غدبشإُ   فداهلل ٗه٘ أُدم ٬ ًؿدلوٞ غداضق فٚٔدا      افداظقي :
ٗتعا٢ قازض أْ ِٙذٚم ًِٔا كٌا ٟٙ ً٘غٟ عوٕٚ اهػالَ ٗقًٕ٘ 

بُِؽُم َوإِْذ َؾَرْؿـَو وقاي تعا٢ : ٗأغطق فطعْ٘ ٗقًٕ٘، ًّ اهبشط 

ْم َوَأْؽَرْؿـَو آَل ؾِْرَظـْوَن َوَأكـُتْم َتـُظـُرونَ  ـُ  اهبقدطٝ ط  ياْفَبْحَر َؾَلكَجْقـَو
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ط قًٕ٘ بأٙاَ ك َصص، ٗاهلل تعا٢ ٙأًط ً٘غٟ عوٕٚ اهػالَ بأْ 51ُٙ:
اهلل ًٗا سسخ هألًٍ اهػابقٞ سٚح ٟٙ اهلل تعدا٢ اهكدا١ٔ،   

ْرُهمْ و ٗأٓوم اهلافطّٙ قاي تعا٢ :  ـم ـوِم اهللِ إِنَّ ِي َذفِـَك  َوَذ بَِليَّ

 ◘ص ، ٗضغ٘ي اهلل 5ي طإبطآٍٚ :(4َٔيوٍت فمُؽلم َصبَّوٍر َصُؽوٍر)
 ◘ غ٘اٖ فقاي أسّسا ٞربُا بأْ ُػأي اهلل تعا٢ ٗسسٖ ٗال ُػأي

ًَ َؾوْشَتِعْن بِوهللِ   :  ًَ َؾوْشَلِل اهللَ، َوإَِذا اْشَتَعـْ ًٗدّ    ، (55) إَِذا َشَلْف
ف اهلٍ ٗاهلطب زعا١ ٙدُ٘ؼ عوٚدٕ اهػدالَ ٬ بطدّ     أزعٚٞ كؿ
ٗه٘ كداْ  ، ٓ افه إٓ أكً شبحوكك إين ــً من افظودغأ٘ت :

عِسن زْٙ٘ ٗأضزت أْ ٙعِٚدم اهلل عودٟ قهدا٢ٔا، فقدى كٌدا      
ِػـِـي بَِحََلفِـَك َظـْن َحَراِمـَك، فؾُفـا :  ◘عوٌِا ضغ٘ي اهلل  ـْ مَّ ا

ْن ِشَواكَ  اهطدى  بتشٌٚى ٗٙبسأ اهساعٚٞ، (56) َوَأْؽـِـِي بَِػْضؾَِك َظؿَّ
 كٌا باهوقا١ اهسعٜ٘ األٗي .ًػ٣٘هٚٞ اهسّٙ 

                                                 

 وصححه األلباين   .  4617الرتمذي أخرجه ( صحقح) (66)

 حسنه األلباين    . و 3673الرتمذي أخرجه ( حسن) (67)
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 سٓارٗ داعٔ٘ ألحد الفجار   الشٓارٗ الضادص٘ :

٬ اهلل ٙقدَ٘ إ٢  ْ أٓصا اهفادط البدس   اهساعٚٞ ٙعٗضْ أقبى 
 صاْ دداإلغت٣س ددبعٗ، اهسعا١ هٕ باهلساًّٙٞ لجط اهوٚى ٗٙ

اهطدى بأٜ  اهساعٚٞ أْ ٙجين عوٟٝاٗي عوٕٚ آو٘ؽ اهػالَ ٗٗ
فوٚدجّ   ،قدفات ٨ٚدسٝ ٙعؤٌدا    فٕٚٗإْ مل ٙلّ  فٕٚ ٨ٚسٝقفٞ 

ًاؾدا١ اهلل   إشا كاْ امسٕ ٌٗدس ٙقد٘ي هدٕ :     :فٌجالعوٟ امسٕ 
ٗكددى ٗاسس هٕ ُكٚب ًدّ   ◘امسم عوٟ اغٍ ضغدد٘ي اهلل 

 .امسٕ
قداي  ٗعوٟ فلطٝ ضبِا غبشإُ ٗتعا٢ عف٘ كطٍٙ ٝدب اهعفد٘،    

َٓ َتْؼـَُطـوا ِمـن وتعا٢: ُؾوا َظَذ َأكُػِسـِفْم  ُؿْل َيو ِظَبوِدَي افَِّذيَن َأْْسَ

ُكوَب ََجِقعً  ِي اهللِ إِنَّ اهللَ َيْغِػُر افذُّ مْحَ ِحقُم) ورَّ ُه ُهَو اْفَغُػوُر افرَّ  ي  (42إِكَّ
أق٘ي هم سادٞ عذٚبٞ، أْ اهلل تعا٢ ، ٗأسب أْ ص53: اهعًطط

اْ عوٟ ُاقتٕ ٬ اهكشطا١ فهاعم أفطح بت٘بٞ اهعبس ًّ ضدى ك
فوٌا قاَ ًّ ًُ٘دٕ ٗددس    ٝ،ُتظط ا٪٘ت ٍ٘اض دصع ؾذطإًِ ف

افؾفم أن ربك  :فقاي ًّ ؾسٝ اهفطح ٍٖ٘اض ٌعإًاهِاقٞ ٗعوٚٔا 
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(57) وأكً ظبدي أخطل من صدة افػرح
ٗستٟ اهقتى فاهلل تعا٢   ، 

ٞ    ،ٙػفطٖ  فوقس غفط اهلل تعا٢ هطدى ًّ بين إغدطا٢ٚى قتدى تػدع
ثٍ أكٌؤٍ ا٪ا٢ٞ ٗٓ٘ ٙبشح عّ عامل ٙػدأهٕ ٓدى   ٗتػع١ ُفّػا 

ٗ أضؾدسٖ اهعدامل بأُدٕ هدٕ ت٘بدٞ،      وٌا هٕ ت٘بٞ أَ ال؟ ف ُدسَ  تداب 
هصا عوٚم   قطٙٞ أخطٜ أٓؤا قا١ٔ هٚعبس اهلل ًعٍٔ،هت٘دٕ ٗ

باهبشددح عوددٟ اهطفقددٞ اهكددأٞ ٗعوددٟ اهب٣ٚددٞ اهكددأٞ ٗٓددٛ 
اهلل ٗغدِٞ ضغد٘ي    ا٪ػادس، ٗعوٟ ا٪ِٔر اهكشٚض ٗٓ٘ كتاب

، ِٗٙبػدٛ عودٟ   زُٚدان ٗآخطتدم  ٙلّ هم اهفد٘ظ ٬   ،◘اهلل 
ٗاإلكطاَ ٗٙػدتٌط ٬   باهبؿاؾٞت ضااهساعٚٞ أْ ٙلطض عوٕٚ اهعٙا

اهسعا١ هدٕ ٬ قدالتٕ، ستدٟ ٙدأتٛ اهلل بٔدصا اهفدادط ًعدٕ إ٢        
ا٪ػدذس; فٚبددسأ ٙعوٌددٕ اه٘ندد١٘ ٗاهكدالٝ ٣فددطزٖ هددٚؼ أًدداَ   

   .ٚٞ اهسّٙ كٌا باهوقا١ األٗياهِاؽ; ثٍ ٙبسأ بتشٌٚوٕ ًػ٣٘ه
* * * 

                                                 

 .   4828مسلم  أخرجهاحلديث بادمنى واألصل  (68)
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