
 
 

 

 

 

 

 من أقوال
 األنصاري فضيلة الشيخ األستاذ أمحد

 بباكستان اولبور  األستاذ باجلامعة اإلسالمية
 ومن علماء الدعوة والتبليغ

 بقلم
 حممد على حممد إمام

 

 

 

 

 سلسلة املنتقى من كالم أهل التبليغ والدعوة     
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دار الكتب والوثائق القومية

 بطاقة فھرسة

 فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب المصرية

 إدارة الشئون الفنية

 في الدعوة والتبيلغ الفهم العميق: كتاب

 محمد على محمد إمام/ إعداد 

 ٢٠١٣ الطبعة األولي

 )  صفحة١٣٠  (  لصفحاتعدد ا

 )سم   ٢٤×  ١٨(  المقاس 

 ) ٩٢٣٧:  (رقم ا يداع 

 ٢٠١٣/  ٤/ ٢٢: تاريخ ا يداع 

 ٦-٠٦٢٤-٩٠-٩٧٧-٩٧٨ :الترقيم الدولي 

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولب

 

. 

 .إ%ى�#باء�و"مهات�ا�هتم�ن�بإحياء�الدين�ونشره��ي�العالم�كله

العميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولب

 

 داءــــــــــإهــــــ

 
 .مشايخنا�وعلمائنا�جزاهم�هللا�عنا�كل�خ�*

.إ%ى�كل�الخارج�ن��ي�سبيل�هللا�ع7ى�وجه�ا�عمورة

 .إ%ى�كل�الدعاة�إ%ى�هللا�من�خطباء�ووعاظ

 .إ%ى�ا�درس�ن�وط@ب�العلم�العامل�ن

إ%ى�#باء�و"مهات�ا�هتم�ن�بإحياء�الدين�ونشره��ي�العالم�كله

 .يص�ع7ى�نشر�دينهإ%ى�الشباب�ا�سلم�الحر 

 .إ%ى�من�يحب�هللا�ورسوله

 .إ%ى�كل�مسلم�MNمه�أمر�دينه�ودنياه�وآخرته

 .إ%ى�كل�مؤمن�با�Pواليوم�#خر

 .إ%ى�كل�طال�STالحق
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مشايخنا�وعلمائنا�جزاهم�هللا�عنا�كل�خ�*إ%ى� -

إ%ى�كل�الخارج�ن��ي�سبيل�هللا�ع7ى�وجه�ا�عمورة -
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إ%ى�الشباب�ا�سلم�الحر  -

إ%ى�من�يحب�هللا�ورسوله -

إ%ى�كل�مسلم�MNمه�أمر�دينه�ودنياه�وآخرته -

إ%ى�كل�مؤمن�با�Pواليوم�#خر -

إ%ى�كل�طال�STالحق_ 
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احلمد هللا الذي ال ينبغي احلمُد إال له ، وأسأله سبحانه وتعايل أن ُيصلي ويسلم 
ُيسعدين اليوم أن أقدم لكل 

من كالم من سلسلة املنتقى 
من أقوال فضيلة )   الفهم العميق يف الدعوة إىل اهللا

اولبور بباكستان ومن علماء 

وهو من العلماء األجالء الذين جابوا بالد العامل شرقا وغربا يف الدعوة إيل اهللا، 
، ويف اجتماع بنجالديش يف نفس 
لبور ملدة عشرين يوما، وكنا كل أسبوع 

 .جنتمع يف مركز الدعوة بتلك املدينة وكان يبني أمهية الدعوة والنفر يف سبيل اهللا 

وخرجنا مبسجد اجلامعة ملدة ثالثة أيام، فمن فضل اهللا علينا أن زارنا الشيخ يف 
الدين وواجب املسلم، املسجد وجلس معنا، وتكلم معنا يف أمهية الدعوة واملسئولية جتاه 

العميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولب

 

� 
احلمد هللا الذي ال ينبغي احلمُد إال له ، وأسأله سبحانه وتعايل أن ُيصلي ويسلم 

ُيسعدين اليوم أن أقدم لكل ! اين وأحبايب يف اهللا إخو : علي سيدنا حممد وآله وبعد 
من سلسلة املنتقى  لتاسعاجلزء ا الدعاة عامة ، وألهل التبليغ والدعوة خاصة

الفهم العميق يف الدعوة إىل اهللا( أهل التبليغ والدعوة والذي مسيته 
اولبور بباكستان ومن علماء  ةاألنصاري األستاذ باجلامعة اإلسالمي 

 . الدعوة والتبليغ 

وهو من العلماء األجالء الذين جابوا بالد العامل شرقا وغربا يف الدعوة إيل اهللا، 
، ويف اجتماع بنجالديش يف نفس ١٩٨٧وقد التقينا به يف رايوند بباكستان يف اجتماع 

لبور ملدة عشرين يوما، وكنا كل أسبوع العام، وأكرمنا اهللا باخلروج يف موطنه مدينة او 
جنتمع يف مركز الدعوة بتلك املدينة وكان يبني أمهية الدعوة والنفر يف سبيل اهللا 

وخرجنا مبسجد اجلامعة ملدة ثالثة أيام، فمن فضل اهللا علينا أن زارنا الشيخ يف 
املسجد وجلس معنا، وتكلم معنا يف أمهية الدعوة واملسئولية جتاه 

 .وكل ذلك سجلناه وسوف تقرأه بإذن اهللا تعايل

 
 
 

العميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

احلمد هللا الذي ال ينبغي احلمُد إال له ، وأسأله سبحانه وتعايل أن ُيصلي ويسلم      
علي سيدنا حممد وآله وبعد 

الدعاة عامة ، وألهل التبليغ والدعوة خاصة
أهل التبليغ والدعوة والذي مسيته 

 الشيخ أمحد
الدعوة والتبليغ 

وهو من العلماء األجالء الذين جابوا بالد العامل شرقا وغربا يف الدعوة إيل اهللا،      
وقد التقينا به يف رايوند بباكستان يف اجتماع 

العام، وأكرمنا اهللا باخلروج يف موطنه مدينة او 
جنتمع يف مركز الدعوة بتلك املدينة وكان يبني أمهية الدعوة والنفر يف سبيل اهللا 

وخرجنا مبسجد اجلامعة ملدة ثالثة أيام، فمن فضل اهللا علينا أن زارنا الشيخ يف      
املسجد وجلس معنا، وتكلم معنا يف أمهية الدعوة واملسئولية جتاه 

وكل ذلك سجلناه وسوف تقرأه بإذن اهللا تعايل
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وكل واحد من اجلالسني يدور يف رأسه سؤال عن هذه الدعوة  الناس،جيلس أمامه      
احلاضرين، فيقوم  أسئلةاملباركة، وبدون أن يتوجه إليه سؤال واحد يقوم باإلجابة علي 

ألنه ال يرتك شاردة وال واردة .. الطيب املبارك الناس من أمامه وهم مقتنعون ذا العمل
 .، من كتاب اهللا وسنة نبيه، وحياة الصحابة الكرامإال رد عنها حبجة وبرهان

وأن  وعلماءنا،نسأل اهللا أن ينفعنا وإياكم بكل كلمة نقلناها عنه، وعن مشاخينا        
 .يقيمنا علي هذه الدعوة املباركة

                       

 حممد علي حممد إمام/أخوكم                                      

 ٠١٠٦٤١٥٨٢٤٦/ جوال

 ٠٥٠٦٨٢٤٥٣٦: ت منزل

 

 

 

 



 
 
 

  ٦ 
 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولب

 

 على منهــــاج النبــــوة
للدين حىت ختلل هذا اجلهد يف شرايينهم 
والوظيفة واألهل واملنصب شيئًا حمبوباً 
اجلهد إلقامة الدين ولو للحظة بسيطة، 
بالكتابة واخلطابة، ولكن بالتضحيات 

حلصول معية اخلالق ألداء الدعوة احملمدية لإلسالم 
حتت أقدامهم، وكان  إىل املخلوق جبهد متواصل، وذا اجلهد خضع نظام الكائنات

امتيازي هلذه  خالق الكائنات ينصرهم ويؤيدهم، فالدعوة إىل اهللا عز وجل هي جوهر
املخالفة،  بل على  بالطرق املوجودة

الدعوة بدون  منهاج النبوة وأسوة الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، يعين أن تكون
األول  مقابل، وعلى صورة النفر اجلماعي، كما قام ا أصحاب الدعوة يف القرن

العميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولب

على منهــــاج النبــــوة الدعوة
للدين حىت ختلل هذا اجلهد يف شرايينهم  كان أوائل هذه األمة معروفني باجلهد،

والوظيفة واألهل واملنصب شيئًا حمبوباً  ملال والنفسودمائهم، حىت أصبحت التضحية با
اجلهد إلقامة الدين ولو للحظة بسيطة،  لديهم وسهًال عليهم ، وأصبح انقطاعهم عن
بالكتابة واخلطابة، ولكن بالتضحيات  شيئًا ال ميكن حتمله، ومل تكن دعوم فقط

 .جهدها املتواصلة ترعرعت ونشأت هذه الدعوة من

حلصول معية اخلالق ألداء الدعوة احملمدية لإلسالم  ����ريق إبراهيم والتضحية هي ط
إىل املخلوق جبهد متواصل، وذا اجلهد خضع نظام الكائنات

خالق الكائنات ينصرهم ويؤيدهم، فالدعوة إىل اهللا عز وجل هي جوهر
بالطرق املوجودةاألمة يضمن هلا عزها ورفعتها، شريطة أن ال تكون 

منهاج النبوة وأسوة الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، يعين أن تكون
مقابل، وعلى صورة النفر اجلماعي، كما قام ا أصحاب الدعوة يف القرن

 
 
 

العميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

كان أوائل هذه األمة معروفني باجلهد،      
ودمائهم، حىت أصبحت التضحية با

لديهم وسهًال عليهم ، وأصبح انقطاعهم عن
شيئًا ال ميكن حتمله، ومل تكن دعوم فقط

املتواصلة ترعرعت ونشأت هذه الدعوة من

والتضحية هي ط
إىل املخلوق جبهد متواصل، وذا اجلهد خضع نظام الكائنات

خالق الكائنات ينصرهم ويؤيدهم، فالدعوة إىل اهللا عز وجل هي جوهر
األمة يضمن هلا عزها ورفعتها، شريطة أن ال تكون 

منهاج النبوة وأسوة الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، يعين أن تكون
مقابل، وعلى صورة النفر اجلماعي، كما قام ا أصحاب الدعوة يف القرن

 . اهلجري
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 :إلى أصحاب الفكر

سلمة من رسوهلا الكرمي صلوات أّن أول عمل انتقل إىل األمة امل ثبت يف التاريخ     
وعمًال هو اجلهد للدين، والذي هو بالقياس إىل باقي األعمال  اهللا عليه وسالمه، علماً 

 .يعترب األساس

املسلمون يف أي زمان ومكان على أعمال الدين بكل فروعه، ولكن مع  فإذا قام     
الني، ألن من يرى الرسول عليه الصالة والسالم، يكونوا ض الغفلة عن منهاج وسنة

القيام بباقي أعمال الدين،  أي الدعوة، واستمر على ����  عليه الرسول الدين الذي قام
إن اهللا يقول  ����  الرسول فهو ساقط من عني اهللا، حىت إن دعاؤه ال يستجاب حلديث

باملعروف واو عن املنكر، قبل أن تدعوين  فال أجيب لكم، وتسألوين فال  مروا: لكم
 .     تستنصروين فال أنصركمأعطيكم، و 

وحوهلا لألمة قبل فريضة الصالة والصوم واحلج  ����فالفريضة اليت أعطيها النيب      
 والزكاة، واليت برتكها ال يقبل دعاء املتقني والصلحاء كم تكون أمهيتها؟        

 ، فكذلك إقامة الدين علىباطلة وحيث أن الصالة اليت على غري الطريق النبوي     
 .يف إقامة الدين والدعوة إليه ، لذا ينبغي احملافظة على الطراز النبوي����غري طريق النيب 

املنهج الشائع يف العامل، كالذي يبين  فالسعي إلقامة الدين، والدعوة النبوية، على     
األساسية اليت بسببها تفشل احلركات  عمارة على أساس غري قوي، وهذه هي اخلسارة

 . حمرومة من النصرة اإلهلية وتنشأ فيها اخلالفات، وتكون بسببها الدينية بسرعة،
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

بأن القيام بالدعوة االجتماعية هي سر قوة  �يتضح من رسالة عمر بن اخلطاب      
وال ختشوهم واستعينوا باهللا وارجوه وأرسل  ال تغرتوا بكثرة الفرس وسالحهم( املسلمني 

يدعوهم إىل اإلسالم، فإن قبلوا  فاقبلوا ممن معك وفدًا إىل الفرس من ذوي الرأي، 
 ).                          ١( واعرضوا عنهم ، وإال فاستعينوا باهللا وقاتلوهم

هناك ضرورة  يف سفر اجلماعات للدعوة والتبليغ يف العامل اإلسالمي، جاءت     
 لعرض طريقة أعمال الدعوة من جوالت وخروج، ودعوة عمومية وخصوصية وغريها،

 . وذلك على ضوء الكتاب والسنة

     :ألنه ال بد من شيئين للعمل في هذه البالد

 .الدعوة باألخالق واإلكرام )١

كتب السرية،  ، وحتتاج إىل مطالعة ���� على سنة ومنهاج الرسول الدعوة إلى اهللا )٢
كثري، وكتاب رمحة العاملني للقاضي  البداية والنهاية البن كتاب   ومن هذه املراجع

 .على بيان تفصيلي، لكيفية الدعوة إيل اهللا ن ، وذلك ألما حيتويانسليما

املميز املعروف بإسالمه من إقامته يف  فالدين اإلسالمي دين عاملي يستطيع املسلم     
           ).عليهما الصالة والسالم(العامل كما قام به إبراهيم اخلليل وسيدنا حممد 

                                                           

 .٤/٩٣تاريخ الطربي)  ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 ، عليهم السالم  األنبياء ئض اليت انتقلت نيابة عنفإقامة الدين من أهم الفرا     
األمة  ووضعت على عاتق هذه األمة ويف ذمتها ، وكان هذا العمل سعادة عظمى هلذه

 حيث أن اهللا جل جالله ختم سلسلة النبوة ونقل جوهر الدعوة إىل هذه األمة ،
 ألمة، مل يكن هلمفالصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم وهم من السابقني األولني هلذه 

مثيل يف أداء وتقدمي التضحيات للمحافظة على الدعوة إىل اهللا ، حىت حتصلوا معية اهللا 
ونصرته، وسخر هلم النظام السماوي واألرضي، وقاموا باجلهد وأخرجوا الناس من 

     .نور اإلسالم ظلمات اجلور والظلم إىل

إن  لبها علي كسري، يف إيوانهمن جهة ثانية لنسمع هذه األمة، وهي تعرض مطا    
ضيق الدنيا إىل سعتها،  اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا، ومن
لندعوهم إليه، فمن قبل  ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، فأرسلنا بدينه إىل خلقه

اهللا ، قال كفار  موعود منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أىب قاتلناه أبدًا حىت نفضي إىل
.                                                 وما موعود اهللا ؟ قال اجلنة ملن مات والظفر ملن بقي: فارس

الكرام رضي  إن إقامة الدين انتقلت إلينا بدعوة األنبياء عليهم السالم والصحابة     
القيام بالبحث عن  العمل وعلينا اهللا عنهم هلذا علينا أن نضع حيام أمامنا ونقوم ذا

 .الطريقة اليت أشاعوا ا اإلسالم ونصروه ا

 قامت ؟  على أي أساس 

 وما هي طريقتهم يف االرتباط مع اإلنسانية؟
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 على معية اهللا ونصرته؟  وما هي طريقتهم يف احلصول 

 ����ل اهللا املعدات حىت زلز  وما هو نظام اجلهد الذي قام به إبراهيم عليه السالم بدون
 عرش النمرود؟ 

العصا واجلبة منتصرًا على فرعون  صاحب) عليه السالم(وكذلك جعل اهللا موسى      
 .وإطاعته صاحب القوة واحلكومة وجمبوراً على التسليم به

 وكيف أن! ويف يوم بدر كسرت مجاعة الفقراء اجلياع غرور أهل الشوكة والقوة     
مدة بسيطة من الزمن مسحوا من صفحة  ويف مع قلة عددهم ���� أصحاب رسول اهللا

احلكومات الكبرية والقوى العظيمة ومل  التاريخ قياصرة الروم وأكاسرة الفرس وأصحاب
 .يبقوا هلم أي أثر

أنه بأداء فريضة الدعوة على منهاج النبوة تكفل اهللا عز وجل  يتبني لنا مما تقدم     
املقصد هو توضيح الدعوة على منهاج  هذه املذاكرات فإن بفالح وفوز الدارين، ويف

هذه خارجة عن الطرق واألساليب احلديثة يف نشر  النبوة ليس إال، حيث أن دعوتنا
 .واملبادئ األفكار

 :الدين المرحلة االبتدائية في إقامة

هناك وجود  إنه لشيء ظاهر أنه قبل البعثة النبوية على صاحبها والسالم مل يكن     
احلجاج إال  ل اإلسالم، ومل يكن هناك وجود للصالة، ومل تكن ترىلإلسالم وال ألعما

الربانية  املشركني وال أصحاب اإلميان واهلجرة وااهدين ومل تكن هناك اخلالفة
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 واحلكومة اإلهلية، ومل تكن هناك اجليوش والقوات، ولكن وبعد مدة وجيزة ظهر
ا الشيء ليس حباجة إىل أصحاب العبادة واخلالفة وصحاب األخالق واألعمال وهذ

 .ودليل برهان

وثري،  إن يف وجود وظهور مجيع هذه الطبقات مل يكن لقوة حاكم أو لثروة غين   
إىل   ����جلهد الدعوة، هذا هو أول شيء انتقل من الرسول ةً ولكن هذا كله كان مثر 
 أعمال الدعوة، األعمال والعبادات وعلمنا قبل كل شيء ���� هذه األمة وبعدما أعطانا

السماوية واألرضية  فبقيام نظام الدعوة بدأت الفتوحات اإلهلية وفتحت أبواب الربكات
تكون سبباً  وتزينت األقوام بالصفات واألعمال، ولكن الدعوة بأي طريقة كانت ال

والسالم  للفوز والفالح، بل إن الدعوة اليت تكون على طريقة األنبياء عليهم الصالة
أي  معية اهللا عز وجل وعندما تكون املعية اإلهلية ففي هي اليت تكون سببًا حلصول

 !.صورة ويف أي حالة يكون الفالح والفوز

كل اتهدين، تعلم طريقة الدعوة، وتبين  هلذا وقبل كل شيء كان لزومًا على     
  .الصفات اليت بسببها يتحصلوا معية اهللا تعاىل

ل الدعوة وإقامة الدين، وذلك ففي هذا الكتاب عرض للطريقة النبوية ألعما     
 . رضي اهللا عنهم أمجعني وحياة الصحابة ���� بالسند من حياة الرسول مدعوماً 
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الدين، فإنه يرزق  نسأل اهللا تعاىل أن يتقبل أمة املسلمني خلدمة اإلسالم وإقامة     
وأصحابه يف الدعوة إىل الدين بدًال من األساليب والطرق  ���� األمة منهاج نبينا حممد

  .واملخالفة الشائعة

 :    تقديم التضحيات لنشر اإلسالم وإشاعته

* َوثَِياَبَك َفَطّهر* َورَّبَك َفَكبّـْر * ُقْم فَأَنِذْر * يا أَيـَّها اْلُمّدثـُّر � : قال تعايل      
 . )١( � َولَِرّبَك فَاْصِرب * َوَال َمتُْنن َتْسَتْكِثُر * َوالّرْجَز فَاْهُجْر 

، يا صاحب الدثار قم بالدعوة وبني  ���� السورة نبيه يف هذه ���� خياطب اهللا     
حىت ال يبقى يف نظرك يف مقابلته شيء، واخرت مع ذلك الطهارة  عظمة وكربياء ربك

كل شيء يكون مانعًا لك عن التعلق باهللا وال ترغب أبداً  :واهجر غري اهللا، أي اترك
كثرة وباألجر األوىف، وكذلك حتمل  ألنك ستعطي وتثاب ب أجراً وإحسانًا على الدعوة،

 . كل ما يصيبك لرضاء اهللا

اآليات تشتمل على أصول الدعوة حيث أن أصحاب الفرش ال يستطيعون  هذه     
فأوًال ترك الفرش الناعمة الدافئة وعندها يكون القيام بالدعوة،  القيام ذا العمل،

يف القلب منو  ����كربياء اهللا يعين إذا مل يكن  ���� بتكبري الرب  وابتداء الدعوة يكون
وكل ما فيه من أشياء خارج القلب مبقابلة عظمة اهللا فأي دعوة يستطيع  هذا العامل

 .الداعي أن يؤدي
                                                           

 .٧:  ١اآليات من  –سورة املدثر ) ١
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فالداعي يستمر بتقدمي التضحيات حىت يثبت أنه ميكن تضحية كل العامل وما فيه      
ن حصول معية ونصرته ولو لفرتة بسيطة، أل� ميكن أن يضحي مبعية اهللا  ولكن ال

للداعي هي أعظم معية يتحصلها، وكذلك على الداعي تصفية جسمه  بالنسبة� اهللا 
واألمراض اجلسمية والروحية والتمرين على تزكية نفسه  وروحه من مجيع األوساخ

 . بااهدة

ال يعطي هذه اجلوهرة ألي إنسان  �مبثابة جوهرة مثينة جداً، واهللا  فهذه الدعوة      
العبور  والتأييدات الربانية ال بد من 	بتالء واالختيار، ألنه حلصوله رضاء اهللا اال بدون

من  على أودية االبتالء واجتيازها والتسلح والتجمل بالصرب فال بد إلقامة الدين

وأصحابه، واحلاالت اليت مرت م حيث أا  ����  التحمل والصرب الذي حتمله النيب
اجلوع والعطش والتضحية بالنوم والراحة والبلد ف هي طريق النجاح لصحاب الدعوة
ذلك وغريه خري شاهد على تضحياته من أجل  والعزة واجلاه مع اإليثار والصرب كل

 . ���� الدين
 :لألذى���� تحمل الرسول

األقوال الفاحشة، وفوق ذلك كان يواجه الشتائم ����   لقد وجهت لرسول اهللا     
ان القرآن ينزل عليه حيضه على الصرب ، فقال والسخرية بالصرب والتحمل وك واالستهزاء

يال َفاْصِربْ َصْرباً ����   :تعاىل َواْصِربْ َعَلَى َما يـَُقولُوَن  ����:وقال تعاىل، )١( ����  مجَِ

                                                           

 . ٥اآلية  -سورة املعارج )  ١
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يالً  فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُْوُلوْا اْلَعْزِم ِمَن  ����: وقال تعاىل، )١( ���� َواْهُجْرُهْم َهْجرًا مجَِ
ل ّهلُْم َكأَنـُّهْم  يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعُدوَن ملَْ يـَْلَبثـَُوْا ِإّال َساَعًة الّرُسِل َوَال َتْستَـْعجِ 

ِإَذا   ����: وقال تعايل، ) ٢( ���� ّمن نـَّهاٍر َبَالٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإّال اْلَقْوُم اْلَفاِسُقونَ 
 )٣(����وًال َرَأْوَك ِإن يـَتِخُذوَنَك ِإال ُهُزًوا َأَهَذا الِذي بـََعَث اللُه َرسُ 

لقد أوذيت يف اهللا وما : "  ����قال رسول اهللا : قال  ����ويف احلديث عن أنس      
بني يوم وليلة  يؤذي أحد وأخفت يف اهللا وما خياف أحد ولقد أتت علي ثالثون من

 ) . ٤( ومايل ولبالل إال ما يوارى إبط بالل

واستبدل األمن والسكون النوم والراحة  ���� الدعوة والتبليغ ترك رسول اهللا فألجل     
نذكر هذه القصص حىت يصبح عندنا  باالضطراب والقلق، وحتمل الفقر والفاقة وحنن

 .عادة حتمل الشدائد والصعاب لنشر الدين

رأيت  ما أكثر ما  ����قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص : قال  ����وعن عروة      
هم يف ذلك إذ طلع رسول إىل أن ذكره، قال فبينا ����  قريشًا أصابت من رسول اهللا

طائفًا بالبيت فغمزوه ببعض القول  فأقبل مبشي حىت استلم الركن مث مر م ����   اهللا
مبثلها فعرفتها يف وجهه فمضى  فعرفت ذلك يف وجهه فمضى فلما مر م الثانية غمزوه

                                                           

 .١٠اآلية  -سورة املزمل )  ١
 . ٣٥اآلية  -سورة األحقاف ) ٢(
 .٤١اآلية_ سورة الفرقان ) ٣(
 .٣/٤٧البداية والنهاية ) ٤(
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قريش أما والذي نفسي  أتسمعون يا معشر" : فمر م الثالثة فغمزوه مبثلها فقال
 .     ) ١"(لقد جئتكم بالذبحبيده 

فسري  إن كنت حقاً تزعم أنك رسول اهللا: فقالوا ����كفار مكة مع النيب  ومرة تكلم    
 عنا هذه اجلبال، وابعث لنا من مات من آبائنا، وخذ لنفسك ملكًا يكون معك أو

اختذ لك جنات حىت نعرف قيمتك ويكون لك الشوكة والغلبة أو أسقط السماء علينا  
وكل ذلك بقصد إيذاءه وهو يف . عمت أو يكون لك سّلم فرتقى يف السماءز  كما

إنين مل أرسل ذا وليس يل أن أفعل ما تقولون حىت تؤمنوا ألن  ذلك يقول هلم
ولكن وظيفيت هي تبليغ أحكام اهللا جل جالله فكان جواب  هدايتكم ليست بيدي،

ظيفة ونشر دينك بيننا ولو وال نأذن لك ذه الو  الكفار أنه ال ميكن أن نسمح لك
  � التحديات والتهديدات فقد استمر أدى ذلك لدفع حياتنا، ولكن مع كل هذه

فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا " هلم بالدعوة والتبليغ وكان يقول
 . اهللا بيين وبينكم واآلخرة، وإن تعرضوا أصرب حىت حيكم

اجلهد لتوجيه الناس  نواعه من أجل أن يستمرفال بأس من حتمل األذى مبختلف أ     
يف سبيل الدعوة  من عبادة املخلوق إىل عبادة اخلالق، ولو أدى ذلك إىل تضحية النفس

 . وتبليغ الرسالة

اليت جيدر بكل مسلم   �  فاالستقامة والثبات مبواجهة هذه املشقات هي طريقة     
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  .زمان ومكان أن يسلكها يف أي

وتبليغه، وال  ذا الوقت ال نتحمل مساع كلمة واحدة ألجل الدينلكننا يف ه     
الدين وإعالء   نستطيع الصرب على األذى فكيف ميكننا التضحية بالروح والنفس لتبليغ

 .كلمة اهللا عز وجل

 : إلحياء الدين تحمل المشقات والضرب في سبيل الدعوة

خمربة �  الرسول لقد كانت عالمات األذى والضرب تبدو واضحة على جسم      
حيث يصعب اإلحاطة ا، ولكن على سبيل املثال ال  عما حتمله يف سبيل هذا الدين،

حبيب اهللا وخري خلقه، من أجل هذا  احلصر نذكر بعض القصص ، لنعلم كم حتمل
نبايل برتكه، عن عروة بن الزبري  العمل املبارك وكيف حنن جلسنا عن هذا العمل ومل

: قال� املشركون برسول اهللا  فقلت أخربين بأشد ما صنعه سألت ابن العاص: قال
النيب عليه الصالة والسالم يصلي يف حجر الكعبة، إذ اقبل عليه عقبة بن أيب  بينما

ثوبه على عنقه فخنقه خنقًا شديدًا فأقبل ابو بكر رضي اهللا عنه فدفعه  معيط فوضع
قد جاءكم بالبينات من ربكم و  أتقتلون رجًال أن يقول ريب اهللا: وقال  � عن النيب

 ). !!؟

الشوك يف طريقه يف ظلمة الليل حىت يدموا  ويف بعض األحيان كانوا يضعون     
ينالوا من صحته وكان يقول هلم بئس  قدميه، وعلى باب بيته يضعون األوساخ كي
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 )١(اجلوار هذا يا معشر قريش

يف احلجر، فقال  سيصلي يف الكعبة، وبعض رجاالت قريش جلو  � ومرة كان      
عليه، فانطلق  ذبح اليوم زور عند بين فالن فأيكم يأتينا بفرثها منكفئة: أبو جهل

ذلك  أشقاهم عقبة بن أيب معيط فأتى به فألقاه على كتفه وهو سجد ، فلما فعلوا
قائم  حدث ذلك وأنا: �تضاحكوا وأخذوا مييلون على بعضهم، فيقول ابن مسعود 

 ليس عندي منعة متنعين، حىت أقبلت السيدة فاطمة رضي اهللاال أستطيع أن أتكلم و 
 .عنها فألقت ذلك عن عائشة واستقبلت قريشاً تسبهم

تفكرنا بعمق هلذا العمل املبارك كم من األذى واملشقات أصابت جسمه  فإذا     
وسالمه عليه وحتملها من أجل الدعوة هلذا الدين احلنيف حيث  الشريف صلوات اهللا

عمليًا يف الدعوة والتبليغ حىت يبقى منوذجًا حياً، لألجيال  األمة درساً  أعطى هذه
مل تقدر هذا العمل، ومل حتسب له حساب، فوقعت يف الذلة  القادمة، لكن هذه األمة

 .ومل يقدرها أحد

حىت نتحصل على عزة الدنيا   �  بنا نقوم ذا العمل على ج الرسول فهيا    
 .ونعيم اآلخرة

 :عملطريقة ال

واملصائب، ونصرب  وحىت يرتقى فينا اإلسالم ويف العامل، علينا أن نتحمل الشدائد      
                                                           

 .٤٢ص رمحة العاملني، كتاب) ١(
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من أجل  على آذى اجلسم، ولو اقتضى ذلك أن نقدم أرواحنا فتقدمها غري مبالني
وتعريف املسلم  فاعتياد التضحية براحة اجلسم،. إحياء الدين وإشاعته يف أحناء املعمورة

بالنسبة ملا أعد  واملشقات والظلم واملصاعب جبميع أنواعها ال يُذكربأن حتمل املصائب 
والنوم وتعويد  وعلينا كذلك ترك التنعم والرتف. اهللا للمؤمنني من األجر يف اآلخرة

اإليثار  اجلسم على الصرب وحتمل األذى والشدائد ألجل الدين، وكذلك تعلم
هناك من  لى هذا العمل، وإذا كانوالتضحيات بأنفسنا وإقامة اآلخرين، واستنفارهم ع

 يريد تبليغ الدين وإشاعته وهو جالس على الفراش فهذه ليست طريقة النيب عليه
 .الصالة والسالم وإن ذلك ابعد ما يكون عن النجاح وبلوغ املرام


:  عمل الصحابة


 : الدعوة الخصوصية


عالوة على ما تعلمه الصحابة      


 ���� ل من الرسولمن االستقامة والصرب والتحم 
فقد تعلموا أيضًا كيف يكون عمل الدعوة وظيفة ال  الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه،

حىت ال تفهم األجيال القادمة أن  ����إتباع النيب  جيوز التهاون فيها، وأا باقية يف
األنبياء وحدهم وأنه إذا انتقل النيب إىل الرفيق األعلى فهذا العمل  الدعوة مقصورة على

شريكة له يف عمله وجعلهم  من البداية جعل األمة  ���� لكن الرسول ضروري لنا، ليس
الدين حصة وافية، واستمروا  دعاة إىل أقوام العامل، فهم كذلك قد أخذوا يف تبليغ هذا

الشدائد واملشقات اليت  بالقيام ذا العمل بالصرب واالستقامة على الرغم من
فلما أسلم أبو : حممد بن إسحق ، قال يةاعرتضتهم، فقد كتب صاحب كتاب البدا

مألوفًا لقومه حمبًا سهًال، وكان ���� ، وكان أبو بكر����بكر وأظهر إسالمه دعا إىل اهللا 
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وشر، وكان رجًال تاجرًا ذا  أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش مبا كان فيها من خري
وحسن لعلمه وجتارته  خلق معروف وكان رجال قومه يأتونه لغري واحد من األمر،

وجيلس إليه، فأسلم  جمالسته، فجعل يدعو إىل اإلسالم من وثق به من قومه ممن يغشاه
فلما  :إىل أن قال) على يديه الزبري بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد اهللا،

قريش فشدمها  أسلم أبو بكر وطلحة أهدمها نوفل بن خويلد العدوية وكان يُدعى أسد
 :   النيب هما بنو تيم فذلك مسي أبو بكر وطلحة القرينني وقاليف حبل واحد ومل مينع

 ).١(رواه البيهقي" العدوية اللهم اكفنا شر ابن"  ����

 :              الفائدة

هكذا كان فكر املسلمني يف أول مراحل الدعوة فبعد الدخول يف اإلسالم عرفوا  )١ 
تلفة، فهم عندما قالوا ال إله إال أهم عندهم من التجارات واملشاغل املخ أن تبليغ الدين

رسول اهللا، قاموا منذ البداية ووضعوا نصب أعينهم إنقاذ املاليني من البشر  اهللا حممدٌ 
النجاة وربطوا تعلق هذه النفوس مبالك امللك، ولكن من احملزن يف هذا الزمان  إىل طريق

ت والعبادات ال ومن هم مشغولني يف الصلوا. قالوا هذه الكلمة آالف املرات أن من
حىت جبهد بسيط لنشر دين اهللا هلذا علينا االقتداء مبسلمي العهد األول يف  يقومون ولو

 .للدين كي جنعل يف حياتنا احلركة والتنقل للدين كما كانوا وعلى منهاجهم تضحيتهم

هذا وقد كتب صاحب البداية والنهاية يف بيان محاس ومهة أيب ذر يف الدعوة إىل ) ٢
ارجع إىل قومك : "  ����  فقال له النيب. فسمع من قوله فأسلم مكانه … اهللا
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ألصرخن ا بني ظهر أم  والذي بعثك باحلق: فقال. "فأخربهم حىت يأتيك من أمري
اهللا وأن حممدًا رسول  فخرج حىت أتى املسجد فنادى بأعلى صوته اشهد أن ال إله إال

ويلكم ألستم   :فأكب عليه فقال اهللا مث قاموا فضربوه حىت أضجعوه فأتى العباس
الغد مبثلها  تعلمون أنه من غفار، وأنه طريق جتارتكم إىل الشام فأنقذه منهم مث عاد من

 ) ١. (فضربوه وثاروا إليه فأكب عليه العباس

للتحمل من أجل الدين منذ  من هذه الواقعات تبني لنا مدى استعدادهم : الفائــدة
يكن عنده الفكر للمال  لى علم الدين وال الصالة وملالبداية، حيث مل يتحصل بعد ع

الكلمة الطيبة ال  وامللك ومل يكن توجهه للحصول على املنصب أو أي شيء، بل تعلم
النفس واجلسم يف  إله إال اهللا حممد رسول اهللا، وخرج داعياً، فمن أجل الدعوة وضع

وبدءوا يدخلون  ة قومهااهدة وبعدها رجع إىل بيته ليس للجلوس بل استمر يف دعو 
اجلهد، وبالقرب  يف الدين تباعًا حىت دخل كل قومه يف اإلسالم بعد دعوته هلم وبذل

فعندما  منه كانت تسكن قبيلة اسلم وفيهم أيضًا أثرت دعوته وهم كذلك اسلموا،
هنا نفهم أن دعوة  إىل املدينة كانت القبيلتان قد أسلمتا، ومن ����هاجر الرسول 
لوجودها وانتشارها  حمتاجة ألهل امللك واملال كي تنتشر لكنها تريد منااإلسالم ليست 

. يبتغون العاجلة أن نقتدي ؤالء الرجال الذين قدموا التضحيات واجلهد خملصني ال
استمروا يف تقدمي  وهم كذلك بالرغم من البيئة املخالفة والعادات واألحوال املخالفة

درسًا إىل يوم  تعاىل، فأعطوا األمة اإلسالمية اجلهد والتضحيات يبتغون إرضاء اهللا
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واجليوش والعدة  القيامة ووجدوا أن دعوة اإلسالم ال تقوم بقوة احلكومة وبكثرة األموال
الرسول الكرمي  بل بواسطة ااهدة والتضحية والتمسك بالطريق اليت تعلموها من

 .صلوات اهللا وسالمه عليه

 :                                        الدعوة العمومية

السابقني يف هذه األمة جعلوا الدعوة إىل اهللا مقصد حيام، مبن أول يوم رفوا  إنّ      
اإلسالم وآمنوا به حىت أن موم وحيام كانت ألجل الدعوة، فقد كان الصديق  فيه
ويف هذه  راً،تاجرًا ولكنه بعد اإلميان أصبح مشغوًال بدعوة الناس إىل اهللا ليًال وا ����

واألذى، ومع   األثناء كان يلتقي بأنواع الناس ويتحمل منهم شىت أنواع املشقات والعناء
واحداً  كل هذا فهو مل جيلس عن هذا العمل وال ليوم واحد فهو يتكلم إىل الناس

االنفرادية  واحداً، ويدعوهم إىل اإلسالم، حىت إذا انقضت فرتة من الزمن على الدعوة
يف ���� على الرسول دين قرابة مثانية وثالثون رجًال أحل أبو بكر رضي اهللا عنهودخل يف ال

واجلهر ا يف املسجد احلرام ويف اامع العامة ولكن الرسول عليه  الظهور بالدعوة،
دعاه إىل االنتظار والرتيث لقلة عدد املسلمني حبيث ميكنهم حتمل  الصالة والسالم

 .بالدعوة يف سبيل اجلهر املشقات والعذاب

العمومية، وقام الصديق  ومع زيادة اإلحلاح والطلب املتوايل ظهر ميدان الدعوة     
 . ألكرب داعياً إىل اهللا تعاىل

قصة أيب بكر وما القاه من الكفار من األذى : يذكر لنا صاحب البداية والنهاية     
قصة معلومة،  إعالن اإلسالم والدعوة إليه أمام قريش وهي���� حني طلب من النيب 
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 وبعد ذلك فقد كان أبو بكر صاحب حظ عظيم حيث أنه يف ذلك اليوم يف الصباح
 ضرب بالنعل ويف املساء حبيب اهللا وصفيه يقبله على الوجه الذي ضرب عليه فقال أبو

بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ليس يب بأس إال ما نال الفاسق من وجهي وهذه : بكر
ك فادعها إىل اهللا وادع اهللا هلا عسى اهللا أن يستنقذها بك برة بولدها وأنت مبار  أمي
ويف ذلك اليوم أسلم محزة . إىل اهللا فأسلمت ودعاها����  النار فدعا هلا رسول اهللا من

نتيجة هلذه التضحيات باإلسالم  ����  ورضي اهللا عنه، ودعا النيب ����  عم الرسول
الدعوة يوم األربعاء العمرين، عمر بن اخلطاب أو عمرو بن هشام، فكانت  ألحد

 .اخلطاب يوم اخلميس وذلك بربكة تضحيات أخته وزوجها وأسلم عمر بن

 :                                 الفائدة

الصديق  هذه القصة تبني يف إحدى جوانبها منوذجًا من تضحيات ودعوة أيب بكر )أ
امع  قادمة، ففيرضي اهللا عنه، ويف الطرف اآلخر درس عملي للدعاة من األجيال ال

مكان  العمومي يف حال أداء الدعوة ال ينبغي على القائمني بعمل الدعوة االجتماع يف
 بل عليهم أن يتفرقوا يف امع حىت إذا اقتضت الضرورة للكالم بعد اخلطاب العام

 .والتشكيل يكون يف ذلك اليسر والسهولة

يتحول فكره بل عليه أن يبقى الداعي أن ال  بعد تقدمي التضحيات للدعوة، على )ب
االختالف والتفرق يف الدعوة نتيجة ملا أصابه من  مستمرًا بفكر اهلداية حىت ال يأيت

والصديق األكرب حىت وهو يف هذه احلال كان  أذى ومشقات فهذا هو الفكر احلقيقي
 .فكره إسالم أمة وهدايتها
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 اهللا تعاىل، هلذا قبل خماطبةالدعاء قبل أداء الدعوة سنة نبوية ألن اهلداية بيد ) ج
 .اهلداية اإلنسان ينبغي أوًال الدعاء أمام رب هذا اإلنسان بالعجز والتذلل وطلب

رضي اهللا عنه   بعد التضحيات تظهر نتيجة الدعوة والدعاء فبتضحية الصديق األكرب )د
 .عنهما أدخل اهللا يف اإلسالم محزة وعمر رضي اهللا: كان األثران

اليوم كذلك هو  سهم وتفانوا خلدمة اإلسالم وإقامة الدين، واملقصودوسخروا أنف     
ولكن ينبغي  العمل مع مالحظة هذه األمور املتقدمة، فقد يأيت أهل القوة والسلطان،

وهؤالء ال يأتون  أوًال جميء أهل التضحية والدعوة والدعاء، ومثل هذا القسم من الناس
 . إال باجلهد املتواصل واملستمر

لكن  ����والقوة خضعوا يف خالفة عمر  فمما ال شك فيه أن أصحاب احلكومات     
والتضحيات وهلذا نفهم أن األصل يف تكوين  عمر بنفسه أوًال خضع أمام أهل الدعوة
الذي بسببه ينشأ االستعداد للتضحية والدعوة  القوة والطاقة هو جهد الدعوة والتبليغ،

لتضحيات ويرضاها ويتقبلها فإما أن يهدي اهللا ا والدعاء، وعندما حيب اهللا تعاىل هذه
 .الدين وإما أن يهلكهم أو ينفيهم أهل الطاقة والقوة ويأت بقلوم إىل


كل فرد من الصحابة الكرام   )هـ


وبال استثناء كان يقوم بالدعوة والتبليغ ويؤدي هذه  
يكن يعيقهم أو  الفريضة بالفكر واجلدارة املتناهيتني ويف أثناء تأدية هذه الفريضة مل

املال واألوالد والوطن والتجارة والزراعة والقوم والقبيلة بل إن التضحية  يقف أمامهم
كان من صفام حىت ال يأيت الفتور والضعف يف دعوم وهذه قصة ضماد  بكل عائق
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فقال له وعلى قومه  ���� بن ثعلبة األزدي أسلم ورجع داعيًا إىل قومه فبايعه رسول اهللا
كان ضماد األزدي مسع من سفهاء مكة أن حممداً جمنون وكان  فقد. ى قوميفقال وعل

بالدعوة ودعاه  وملا مسع  ����  فجاء إىل مكة ليعاجل النيب ضماد هذا يرقي من الرياح
أن إنسانًا قبل قليل كان خمالفاً  فأصبح بنفسه داعيًا لإلسالم فلنتفكر كيف  ���� النيب

بقبوله ومل يقل أنا اآلن دخلت يف  يكتف فقط لإلسالم وبعد أن وضح أمامه احلق مل
عظيم فكيف أمتكن من معرفته  هذا الدين وإىل اآلن مل أتعلم منه شيئًا وهذا عمل

جبارة أمهية الدعوة هلذا الدين،  والدعوة إليه لكنه أخذ على عاتقه ومة عالية وإرادة
 .قليًال ورجع إىل قبيلته داعياً ����  وتعلم من رسول اهللا 

علم أصحابه ورباهم بعمل الدعوة  ����  نتعلم من هذه القصص كيف أن النيب     
عليه، فبقيامهم باجلهد وتقدمي التضحيات ألجل الدعوة أصبحوا نواب األنبياء  وأقامهم

الدعوة هو رأس ماهلم األصلي وسبب ارتقائهم لدرجات الكمال فكانوا  وكان عمل
العمل بالدعوة  يبدءونوا يدخلون يف الدين األنبياء فمن أول يوم كان أفضل اخلالئق بعد
آخر يوم يف حيام حىت إن فكرهم ومهتهم يف أنفاسهم األخرية كان  ويستمرون فيه إىل

 . الشيء، كيف ينتشر الدين ويدخل كل الناس يف طريق اهلداية مصروفاً يف هذا

صوت هذا جامع لكل خري فبواسطة الدعوة وصل  ويف احلقيقة إن عمل الدعوة     
وبتقدمي التضحيات تتحصل معية اهللا تعاىل  اإلسالم إىل اإلنسانية وغلى العامل،

وبعد ذلك يصبح تطبيق أوامر اهللا سهالً،  ونصرته، وتتزكى النفس وترغب إىل خالقها
من أوامر اهللا ولكل حكم من  وليس ذلك فقط، بل ويصبح تضحية النفس لكل أمر
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 . أحكام اهللا مقصداً للحياة

بالطرق الرائجة والشائعة ليس صعب أو عسري، ولكن  القيام بالتبليغ والدعوةف     
باألنبياء عليهم السالم، وطريق أصحاب رسول  الصعوبة يف التأسي واالقتداء

فهي   ����  طريق ومنهاج النيب يف القيام بالدعوة، والدعوة إن مل تكن على  ���� اهللا
لطرق الشائعة يف هذه األيام ال تؤثر بال روح، وهلذا السبب فالدعوة با تبقى جسماً 

فلنذكر جيدًا إذا مل تأت . أنفسهم فكيف يصل أثرها إىل اآلخرين حىت على الدعاة
الوجود فالدعوة إىل اهللا تكون بغري املعية والنصرة اإلهلية، وعندها  التضحيات إىل عامل

 .األمهية يف السماء وال األثر يف األرض ال يكون هلا

إلعالء الدين عند مسلمي القرن األول  لشغف والشوق للدعوة واحلماسلقد كان ا     
الواحد منهم قد جند نفسه للقضاء  من األمور العجيبة، فقبل وقت يسري كان يكون

دعوته، ولكن جنده بعد حلظات  على اإلسالم وخرج يقول أريد أن أقتل حممدًا وتنتهي
يدعو لإلسالم ويعمل على نشره  قومهقد قبل اإلسالم وأصبح داعياً لإلسالم ورجع إىل 

 .فكره وقوته وحىت روحه يف كل جملس حىت أعطى عمره وحياته ملقصد الدين وأعطى

يا : البداية قام عمر فقال ففي ����تلك هي شخصية الفاروق عمر بن اخلطاب      
: قال. دينهم وهم على الباطل رسول اهللا عالم خنفي ديننا، وحنن على احلق ويظهرون

بعثك باحلق ال يبقى جملس  والذي: فقال عمر. إنا قليل قد رأيت ما لقينا! مريا ع
مث مر بقريش وهي  جلست فيه بالكفر إال أظهرت فيه اإلميان مث خرج فطاف بالبيت

أن ال  عمر اشهد: فقال. يزعم فالن أنك صبوت: أبو جهل بن هشام: تنتظره فقال
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عليه  ملشركون إليه ووثب على عتبه فربكيإله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا، فوثب ا
وجعل يضربه وأدخل إصبعه يف عينيه فجعل يصيح فتنحى الناس فقام عمر وجعل ال 

منه أحد إال أخذ بشريف من دنا منه حىت أعجز الناس واتبع االس اليت كان  يدنو
 ) ١. (أهلها فيظهر اإلميان مث انصرف إىل النيب وهو ظاهر عليهم جيالس

نشر  فهذه مهة ومحاس رجل مسلم جديد اإلميان وكيف كان اهتمامه وإقدامه على     
  .الشوق الدعوة والدين، نسأل اهللا تعاىل أن يرزقنا هذه احلماسة وهذا


فالصحابة الكرام     


البداية وهذا جوهر صاحب  ، اجتاز كل منهم هذه العقبة يف
 . الدعوة وطريقه

القوة اإلميانية، واإلميان الذي  التضحيات حتصل فاجتياز هذه العقبة بواسطة     
اخلوف والرعب من غري اهللا وال  يتحصل بغري التضحيات يكون ضعيفًا جدًا وخيالطه

على ذات اهللا وحده يف أداء الدعوة  ميكن هلذا اإلميان أن يعلم صاحبه االعتماد والتوكل
وم والعشرية وأخرى إىل احلكومات إىل الق فمرة تراه يتوجه إىل امللك ومرة إىل املال وتارة

 . شيئاً توجه إليه والوزارات فيبقى دائماً متذبذب، وكلما رأى

أن يوجه  وصاحب الدعوة يرجو ويأمل املدد والعون من غري اهللا كيف يتمكن من    
تعلموا من  الناس إىل ذات اهللا تعاىل؟ هلذا فالصحابة الكرام رضي اهللا عنهم أمجعني

تعليمهم هذا كانوا يتحملون املصائب والشدائد اليت  عوة إىل أثناءالد  ����  الرسول
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 .تالقيهم

قال ابن اسحق مث أم عدوا على من أسلم واتبع : البداية يقول صاحب    
املسلمني فجعلوا حيبسوم  من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من ���� الرسول

كي يفتنوهم عن دينهم  ا اشتد احلرويعذبوم بالضرب واجلوع والعطش برمضاء مكة إذ
ويعصمه اهللا  فمنهم من يفتنت من شدة البالء الذي يصيبهم ومنهم من يصلب ويثبت

  . )١( منهم


 وبناء على ما حتمله الصحابة      


  ����  املصائب جاء بعضهم إىل النيب من هذه
َشَكْونَا ِإَىل : قَاَل  ،  عن أيب عبد اهللا َخباب بِن اَألرت ف منه الدعاء باخلالص ، وطلب

َأَال َتْستَـْنِصُر لََنا أَال َتْدُعو لَنا ؟ : رسوِل اهللا َوُهَو متَـَوسٌد بـُْرَدًة لَُه يف ظل الَكْعَبِة ، فُقْلَنا 
َلُكْم يـُْؤَخُذ الرُجُل فـَُيْحَفُر َلُه يف األرِض فـَُيْجَعُل ِفيَها ، ُمث (( : فـََقاَل  َقْد َكاَن َمْن قـَبـْ

يـُْؤَتى بِاملِْنَشاِر فـَُيوَضُع َعَلى رَأِسِه فـَُيْجَعُل نصَفِني ، َوُميَْشُط بأْمَشاِط اَحلديِد َما ُدوَن 
ُه ذِلَك َعْن ِديِنِه ، َواِهللا لَيُِتمن اهللا َهَذا اَألْمر َحىت َيسَري  حلَِْمه َوَعْظِمِه ، َما َيُصد

َعاَء ِإَىل َحْضَرمو  َت َال َخيَاُف إال اَهللا والذْئب َعَلى َغَنِمِه ، ولكنكم الراكُب ِمْن َصنـْ
َوُهَو ُمتَـَوسٌد بـُْرَدًة َوَقْد َلِقينا ِمَن : (( ويف رواية  . رواه البخاري)) َتْسَتعِجُلوَن 

ْشرِِكَني شدةً 
ُ
التضحيات فاستمروا بتقدمي  أي أن هذا الوقت هو وقت   . )٢( )) . امل

يبدل اهللا سبحانه  اهم عن التعجل فعندما تكمل التضحياتالتضحيات واجلهد و 
                                                           

 .٣/٥٧البداية والنهاية ) ١(
 .٦٥رياض الصاحلني باب الصرب صـ ) ٢(



 
 
 

  ٢٨ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

  .وتعاىل نظام العامل كله

الذي ال  هذه احلقيقة وهي أن اهللا تعاىل وقانونه  ����  لقد وضح الرسول : الفائـدة
فإذا   يغري، أنه بدون تقدمي التضحيات واجلهد فإن باب الفتوحات والربكات ال يفتح،

اهللا  ن فعلينا أن نقدم التضحيات تلو التضحيات، فإذا تقبلكان املقصد هو إحياء الدي
 هذه التضحيات فهو يبدل احلال بقدرته العظيمة، ولكن من طبع هذا اإلنسان العجلة

فهو حيب أن ينتهي بالسرعة وهو يريد كذلك استعمال هذه السرعة يف قيام الدين 
قوم إال بالتضحيات املستمرة إىل ذات اهللا عز وجل مع أن الدعوة إىل اهللا ال ت والدعوة
الرئيسي يف هذا الزمان لعدم جناح الدعوة عند احلركات الدينية هو السرعة  فالسبب
فإم جيتهدون ملدة بسيطة وعندما ال يرون النتيجة يف االستجابة للدعوة فبدًال  والعجلة

ول معية االزدياد يف تقدمي التضحيات حلصول معية اهللا تعاىل، فإم يتوجهون حلص من
 واملال والقوم واألكثرية، وتكون فكرم أم بعد حصول هذا يقوم الدين بالسرعة امللك

 .املطلوبة

وطريق حصول هذه  مع أن قيام الدين ال يكون أبدا إال بالنصرة واملعية اإلهلية،     
عز وجل ويفصل  حىت يتقبلها اهللا –النصرة تقدمي التضحيات املتواصلة وعدمية املثال 

وطاقة يف  جل جالله بعدها أن هذه اجلماعة هي حزيب وإنين معهم يف مقابلة قوة
 �: العامل، ومن يأيت اآلن ملقابلتهم وخمالفتهم فإين أهلكه بقدريت العظيمة قال تعاىل
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علينا أن نفكر يف  فاآلن) ١(� ولََينُصَرن اللُه َمن يَنُصرُُه ِإن اللَه َلَقِوي َعزِيزٌ 

يف اجلهد  ألمس كيف هم بعد قبول اإلسالم مباشرة شدوا مآزرهم واشتغلوامسلمي ا
بدايته ويف  خلدمة وإشاعة هذا الدين وهكذا كانت النتيجة هلذه اجلهود أن اإلسالم يف

  .عهده األول ترقى وانتشر

بإقامة الدين جيتهدون حياولون احلصول على  يف هذه األيام الذين يطالبون ويقولون     
التصور اخلاطئ كما أن الكفر حيتاج  اء والوسائل املادية، ونشأ عندهم هذااألشي

املادية، مع العلم أن تاريخ األنبياء  لألسباب املادية، كذلك فاإلسالم حمتاج لألسباب
عهد الرساالت تعلمنا وختربنا أن  عليهم السالم والقصص والواقعات اليت حدثت يف

وأعداء الدين، وكان أهل الدعوة  يد املخالفنياألسباب والوسائل دائمًا كانت يف 
وكانت هذه املعية  يةاإلهلوالنصرة  يبدأون باجلهد وكل اعتمادهم فقط على معية اهللا
مث لتسيري هذا النظام، نظام الدعوة   والنصرة هي نقطة االرتكاز يف ارتقاء الدعوة، ومن

القيام وتقدمي التضحيات، وأنصارهم على  كان األنبياء عليهم السالم حيرضون أتباعهم
وراء ذلك إال إقامة الدين فعندها  فإذا قاموا وقدموا التضحيات وليس هلم مقصد من
إذا بلغت هذه التضحيات درجة  تصبح نصرة اهللا قريبة منهم وعني اهللا ترعاهم حىت

ما يَْأِتُكم أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْجلَنَة َولَ � الكمال جاء اإلعالن من اهللا العزيز
ُهُم اْلَبْأَساء َوالضراء َوزُْلزُِلوْا َحىت يـَُقوَل  مَثُل الِذيَن َخَلْوْا ِمن قـَْبِلُكم مستـْ
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وكأن ) ١(�  الرُسوُل َوالِذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَىت َنْصُر الّلِه َأال ِإن َنْصَر الّلِه َقرِيبٌ 

انتهى وأن النصرة واملدد  وقت املصائب واملشقات قداهللا يعلن معلومًا بعد اآلن أن 
 .ونشره فنحن معكم سيصلكم قريباً واآلن أينما توجهتم لقصد إشاعة هذا الدين

ولكن نتناسى ونغفل عن  ال شك أن يف هذا الزمن يوجد اهلم واحلزن إلقامة الدين،    
ارهم على تقدميها وأنص يقيمون أتباعهم عليهم السالمالتضحيات اليت كان األنبياء 

وجل ونريد إقامة  عز����، فنسعى إىل إقامة الدين بغري معية اهللا ����حلصول معية اهللا 
وهذه الطرق كلها  الدين باخلطب والكتب واملقاالت وامللك واملال واألكثرية والقومية ،

الوسائل حتت  خالف سنة اهللا وخالف طريق األنبياء، نعم يأيت هناك وقت تكون
الوسائل  الدعوة، ولكن جناح دعوم هلم يعتمد ولو ملرة واحدة علىأقدام أصحاب 

ويكون النجاح  فاملرحلة االبتدائية فقط يكون فيها االعتماد الكلي على النصرة اإلهلية
وخمالفيه؛ ففي  والغلبة بدون الوسائل واليت بسببها تنكشف حقيقة اإلسالم أمام أعدائه

هذا الدين يف حياة  يفًا ال بد من تعلم كيفية إقامةاحلاالت اليت يكون فيها هزيًال وضع
وكما يأيت يف خميلته  هؤالء الرجال وألن اال هنا ال يسمح لكل فرد بالعمل كما يريد

 .وهواه

ال بد من أداء الدعوة  ����أوامر اهللا  أنه لتقوية اإلميان وتطبيق :وخالصة ما تقدم
وجعل نشر الدين وإشاعته هو املقصد،  ،والقيام بعمل الدعوة إىل اهللا بالشكل اجلماعي

التضحية بكل حائل ومائع ومالقاة الناس  وإلقامة هذا املقصد التمرين والتدريب على
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والرجاء ترك اللذات النفسانية والراحة  وزيارم فردًا والتكلم معهم باحلكمة واللني
لدة ودولة دولة وبدون العامل بيتا بيتا وبلدة ب اجلسمانية حلصول لذة اإلميان والتحول يف

إىل اهللا ونشر الدين وإشاعته، والسفر والتنقل  أي مقصد ظاهري أو باطين إال الدعوة
خسارة جسمية ومالية من أجل القيام ذا العمل  هلذا اجلهد العظيم والصرب على كل

 .لصحاب الدعوة فهو الطريق الرئيسي والسبيل القوم

 : ةالدعوة بطريق الجوالت في عهد الرسال

هي جهد وعمل عظيم خيتار اهللا تعاىل له أفراد : روح الدعوة إىل اهللا تعاىل     
يؤلفون رابطتهم وعالقتهم مع خالقهم ومالكهم من جهة  ) وهم األنبياء( خمصوصني 

، وجيتهدون من جهة أخرى بكل ما أوتوا من قوة لدعوة الناس إىل ذات اهللا تعاىل، 
هلذا علم  انتقل وحتول هذا اجلهد إىل أمة املسلمني، ���� لوبعد ختم األنبياء بعثة الرسو 

من هذه األمة كما علم ورىب القائمني على هذا اجلهد   هذا اجلهد لكل فرد ���� الرسول
اإلهلية، ومن مث كان املثال والقدوة يف تقدمي اجلهد  كيفية االرتباط مباشرة بالقدرة

  .الناس والتضحيات الالزمة لدعوة

درجة  ك أصبح الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم مشغولني بالدعوة إىلونتيجة لذل     
أن خروج الروح من اجلسم أهون عليهم من ترك جهد األنبياء وأصبح من السهل 

رؤية األوالد والزوج، وهم يتحملون اجلوع والفاقة من أجل نشر الدين، فكان  عليهم
وا أي اهتمام أو التفات إىل خدمة الدين وإحيائه، إىل حد أم مل يلق اماكهم يف

 . واملنصب واحلكومة التجارة والزراعة
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

الدين لذلك فقد  فاإلميان الراسخ والصرب واالستقامة التامة شيء ال بد منه إلقامة     
واهتمامه إلفشاء هذا الدين وإحياء هذه الصفات حىت  كل توجهه����  جعل الرسول

وفات والرفاهية والراحة وامللك والعشرية واملرغوبات واملأل سهل عليهم ترك احملبوبات
واملنصب وليس فقط تركها، بل جاء يف قلوم الرغبة والشوق  والوطن والتجارة والزراعة
ورقام لدين اهللا تعاىل، عندها فقط انتخبت هذه األمة لنيابة  والعاطفة لتقدمي ا،فسهم

رة اهللا تعاىل ومعيته وعندها أصبحت هذه األمة مستحقة لنص األنبياء عليهم السالم
واألرض وعندها قيل هلم اخرجوا إىل العامل لدعوة القوام  وفتحت عليها بركات السماء
حال وقدموا املال والنفس لذلك عن طيب خاطر فهذه  إىل اإلسالم فخرجوا يف كل

 .والفالح هي طريقة النجاح

هلذه األمة  روح، وقيللذلك جعل النفس يف سبيل اهللا تعاىل فإقامة الدين مبنزلة ال     
العذاب  بصراحة إذا مل يكن النفر واخلروج اجلماعي إلحياء الدين فيسلط عليهم

االجتماعي، وبعدها إذا مل تفتح عيوم ومل تتوجه أنظارهم واستمروا يف سبام، بعد 
 .هذا تسحب منهم األهلية وحيرموا من هذه الوظيفة

النفر يف سبيل اهللا واخلروج بالشكل اجلماعي الكرمي جعل  ذه الصيغة يف القرآن     

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل  � :قال اهللا تعاىل  عمًال الزمًا ال مفر منه ،
نـَْيا ِمَن اآلِخَرةِ  اقـَْلُتْم ِإَىل اَألْرِض َأَرِضيُتم بِاْحلََياِة الدَلُكُم انِفُروْا ِيف َسِبيِل الّلِه اث 

نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإال قَِليٌل  ْبُكْم َعَذابًا أَلِيًما * َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الد تَنِفُروْا يـَُعذ ِإال
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رَُكْم َوَال َتُضروُه َشْيًئا َوالّلُه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر  ِ َوَيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْ * ال
ْذ َأْخَرَجُه الِذيَن َكَفُروْا ثَاِينَ اثـْنَـْنيِ ِإْذ مهَُا ِيف اْلَغاِر ِإْذ تَنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه الّلُه إِ 

 َْدُه ِجبُُنوٍد ملالّلَه َمَعَنا فَأَنَزَل الّلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوأَي يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتَْزْن ِإن
َلى وََكِلَمُة الّلِه ِهَي اْلُعْلَيا َوالّلُه َعزِيٌز تـََرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الِذيَن َكَفُروْا السفْ 

اْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوْا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم ِيف َسِبيِل الّلِه * َحِكيٌم 
ٌر لُكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ   )١(�  َذِلُكْم َخيـْ

اخلري هلذه األمة هو يف النفر  لنا أنّ  فإذا نظرنا يف تعبري القرآن الكرمي يتضح     
واليت ال ميكن أن تبقى بغري النفر  واخلروج ألن بقاء األمة املسلمة هو بالدعوة العاملية

وكذلك تعلم نظام الدعوة  واخلروج فاألصل غفي عمل التبليغ هي مادة التضحية
م الذين فقدت منهم هلذا فالقو  والتمرن عليه بواسطة اخلروج والنفر يف سبيل اهللا تعاىل،
غري معروفًا عندهم ليسوا أهًال  مادة التضحية وأصبح اخلروج والتحول لدين اهللا تعاىل

لذلك ينبغي أوًال وقبل كل شيء  إلقامة الدين وإحيائه فإلجياد الكفاءة واالستعداد
ويف األصل أن عمل . مثر وال أثر اجلهد يف هذه األمة وإال فستبقى دائمًا جهودنا بال

  .األمة تبليغ هو اإلحياء واخلروج يف سبيل اهللا تعاىل يفال
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 :النفر والخروج في عهد الرسالة

نذكر على سبيل املثال بعض القصص والواقعات لنفر وخروج وسفر  يف هذا اجلزء     
 .يف سبيل الدعوة الرسول وصحابته الكرام

 :                                  السفر للطائف للدعوة

فـََلما َهَلَك أَبُو طَاِلٍب نَاَلْت قـَُرْيٌش ِمْن َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه  :َل اْبُن ِإْسَحاَق قَا
ِه َأِيب طَاِلٍب ، َفَخرََج َرُسوُل اللِه  َم ِمَن اْألََذى َما ملَْ َتُكْن تـََنالُُه ِمْنُه ِيف َحَياِة َعمَوَسل

َسلَم ِإَىل الطاِئِف ، يـَْلَتِمُس ِمْن ثَِقيٍف النْصَرَة َواْلَمنَـَعَة ِِْم ِمْن قـَْوِمِه ، َصلى اللُه َعَلْيِه وَ 
َثِين  ِه تـََعاَىل ، َفَخرََج إِلَْيِهْم َوْحَدُه ، َفَحديَزِيُد َوَرَجاَء َأْن يـَْقبَـُلوا ِمْنُه َما َجاَءُهْم بِِه ِمَن الل

َلما انـْتَـَهى َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعلَْيِه : ، قَاَل ُحمَمِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظي ، َعْن ْبُن َأِيب زِيَاٍد 
لَم ِإَىل الطاِئِف ، َعَمَد ِإَىل نـََفٍر ِمْن ثَِقيٍف ، ُهْم َساَدُة ثَِقيٍف َوَأْشرَافـُُهْم ، َوُهْم ِإْخَوٌة َوسَ 

َعْبُد يَالِيَل ، َوَمْسُعوٌد ، َوَحِبيٌب ، بـَُنو َعْمرِو ْبِن ُعَمْريِ ْبِن َعْوِف ْبِن ُعْقَدَة ْبِن  : َثَالثَةٌ 
ثَِقيٍف ، َوِعْنَد َأَحِدِهُم اْمَرأٌَة ِمْن قـَُرْيٍش ِمْن َبِين ُمجََح ، َفَجَلَس إِلَْيِهْم ِغيَـَرَة ْبِن َعْوِف ْبِن 

ْسَالِم ، َواْلِقَياِم َمَعُه َعلَ  ى ، َفَدَعاُهْم ِإَىل اللِه ، وََكلَمُهْم ِمبَا َجاَءُهْم َلُه ِمْن ُنْصَرتِِه َعَلى اْإلِ
. ُهَو َميُْرُط ثَِياَب اْلَكْعَبِة ِإْن َكاَن اللُه أَْرَسَلَك : اَل َأَحُدُهْم َمْن َخاَلَفُه ِمْن قـَْوِمِه ، فـَقَ 

َرَك ؟ َوقَاَل الثاِلُث : َوقَاَل اْآلَخُر  ؛ َواللِه َال أَُكلُمَك أََبًدا: أََما َوَجَد اللُه َأَحًدا أَْرَسَلُه َغيـْ
وُل ، َألَْنَت أَْعَظُم َخَطرًا ِمْن َأْن أَُرد َعَلْيَك اْلَكَالَم ، لَِئْن ُكْنَت َرُسوًال ِمَن اللِه َكَما تـَقُ 

فـََقاَم َرُسوُل اللِه َصلى اللُه . َولَِئْن ُكْنَت َتْكِذُب َعَلى اللِه ، َما يـَْنَبِغي ِيل َأْن أَُكلَمَك 
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:  -ِفيَما ذُِكَر ِيل  -يٍف ، َوَقْد قَاَل َهلُْم َعَلْيِه َوَسلَم ِمْن ِعْنِدِهْم ، َوَقْد يَِئَس ِمْن َخْريِ ثَقِ 
 " ُلَغ " . ِإْن فـََعْلُتْم َما فـََعْلُتْم ، فَاْكُتُموا َعَلي وََكرَِه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأْن يـَبـْ

ْوا بِِه ُسَفَهاَءُهْم َوَعِبيَدُهْم ، َيُسبونَُه قـَْوَمُه َعْنُه فـَُيْذئَِرُهْم َذِلَك َعَلْيِه ، فـََلْم يـَْفَعُلوا َوأَْغرَ 
ِن َوَيِصيُحوَن بِِه ، َحىت اْجَتَمَع َعَلْيِه الناُس ، َوَأْجلَُئوُه ِإَىل َحاِئٍط ِلَعَتَبَة ْبِن َربِيَعَة ، َوَشْيَبَة بْ 

اَن يـَْتبَـُعُه ، فـََعَمَد ِإَىل ِظل َحبَـَلٍة رَبِيَعَة ، َوُمهَا ِفيِه ، َوَرَجَع َعْنُه ِمْن ُسَفَهاِء ثَِقيٍف َمْن كَ 
ِمْن ِعَنٍب َفَجَلَس ِفيِه ، َوابـَْنا رَبِيَعَة يـَْنظُرَاِن إِلَْيِه ، َويـََريَاِن َما يـَْلَقى ِمْن ُسَفَهاِء أَْهِل 

ِيل ، اْلَمْرأََة الِيت ِمْن  َوَقْد َلِقَي َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ، ِفيَما ذُِكرَ  -الطاِئِف 
 ِفيَما ذُِكَر ِيل  -فـََلما اْطَمَأن ، قَاَل ! " . َماَذا َلِقيَنا ِمْن َأْمحَاِئكِ : " َبِين ُمجََح ، فـََقاَل َهلَا 

َحَم اللُهم إِلَْيَك َأْشُكو َضْعَف قـُوِيت ، َوِقلَة ِحيَلِيت ، َوَهَواِين َعَلى الناِس ، يَا أَرْ  : -
الراِمحَِني ، أَْنَت َرب اْلُمْسَتْضَعِفَني ، َوأَْنَت َريب ، ِإَىل َمْن َتِكُلِين ؟ ِإَىل ِبِعيٍد يـََتَجهُمِين ، 
أَْم ِإَىل َعُدو َملْكَتُه أَْمرِي ؟ ِإْن ملَْ َيُكْن ِبَك َغَضٌب َعَلي َفَال أُبَاِيل ، َوَلِكن َعاِفَيَتَك ِهَي 

نـَْيا  أَْوَسعُ  ُلَماُت ، َوَصَلَح َعَلْيِه أَْمُر الدِذي َأْشَرَقْت َلُه الظِيل ، أَُعوُذ بُِنوِر َوْجِهَك ال 
َواْآلِخَرِة ِمْن َأْن تـُْنزَِل ِيب َغَضَبَك ، أَْو حتُِل َعَلي َسَخَطَك ، َلَك اْلُعْتَىب َحىت تـَْرَضى ، َوَال 

َعاَء ِمْن " السريَِة " َهَكَذا أَْوَرَد اْبُن ِإْسَحاَق ِيف ِكَتابِِه  . "َك َحْوَل َوَال قـُوَة ِإال بِ  َهَذا الد
 .)١( ِفيَما ذُِكَر ِيل : َغْريِ ِإْسَناٍد ، َبْل ذََكرَُه ُمَعلًقا ِبِصيَغِة اْلَبَالِغ ، فـََقاَل 

عوا يستهزؤون برسول اخلصوصية ابتدأ يف اجلولة العمومية يف القوم واجتم وبعد اجلولة    

                                                           

فصـل يف ذهابـه صـلى اهللا عليـه وسـلم »  رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم كتاب سرية»  البداية والنهاية) ١(
 .إىل أهل الطائف
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َوقـََعَد َلُه َأْهُل الطاِئِف َصفْنيِ َعَلى َطرِيِقِه ، فـََلما :  فقال ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  ذلك َوَقْد ذََكرَ 
َيَضُعُهَما ، ِإال َرَضُخوُمهَا بِاحلَِْجارَِة َحىت أَْدَمْوُه ، َفَخَلَص  َمر َجَعُلوا َال يـَْرَفُع رِْجَلْيِه ، َوَال 

َماَء ، فـََعَمَد ِإَىل ِظل َحبَـَلٍة ، َوُهَو َمْكُروٌب ، َوِيف َذِلَك اْحلَاِئِط  ُهْم َوُمهَا َيِسيَالِن الد ِمنـْ
ُمث ذََكَر ِقصَة َعداٍس . َعَداَوَِِما اللَه َوَرُسوَلُه لِ ؛ ُعْتَبُة َوَشْيَبُة ابـَْنا َربِيَعَة َفَكرَِه َمَكانـَُهَما

مَ  َكَنْحِو َما تـََقد ْصرَاِينالن . 

ِمْن " الصِحيَحْنيِ " ثـََبَت ِيف : ولنسمع حديث رسول اهللا عليه السالم عن هذه اجلولة  
َأْخبَـَرِين : ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب ، قَاَل يُوُنُس ْبُن يَزِيَد ، َأْخبَـَرِين َعْبِد اللِه ْبِن َوْهٍب َطرِيِق 

ثـَتْ  َعاِئَشَة َحد بـَْريِ ، َأنَم ُعْرَوُة ْبُن الزُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَها قَاَلْت ِلَرُسوِل اللَهْل : ُه أَنـ
َلَقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمَك َما لَِقيُت ، وََكاَن : " د ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد ؟ قَالَ أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأشَ 

ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبِة ، ِإْذ َعرَ  ْضُت نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَالٍل َأَشد َما َلِقيُت ِمنـْ
، فـََلْم جيُِْبِين ِإَىل َما أََرْدُت ، فَاْنطََلْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي ، فـََلْم َأْسَتِفْق ِإال َوأَنَا 

ْد َأظَلْتِين ، فـََنَظْرُت فَِإَذا ِفيَها ِجْربِيُل ، ، فَِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة قَ ثـَعاِلِب ، فـََرفـَْعُت رَْأِسيِبَقْرِن ال
 وا َعَلْيَك ، : َالُم ، فـََناَداِين ، فـََقالَ َعَلْيِه السَع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك ، َوَما َرد ِإن اللَه َقْد مسَِ

نَاَداِين َمَلُك اْجلَِباِل ، َفَسلَم َعَلي  ُمث . لَِتْأُمَرُه ِمبَا ِشْئَت ِفيِهْم  َوَقْد بـََعَث إِلَْيَك َمَلَك اْجلَِبالِ 
َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك ، َوأَنَا َمَلُك اْجلَِباِل َقْد بـََعَثِين : ، ُمث قَاَل  يَا ُحمَمُد ، ِإن اللَه َقْد مسَِ
 .َق َعَلْيِهُم اْألَْخَشبَـْنيِ لَِتْأُمَرِين بَِأْمرَِك ، َفَما ِشْئَت ؟ ِإْن ِشْئَت َأْن أُْطبِ ؛ إِلَْيَك رَبكَ 

َبْل أَْرُجو َأْن ُخيْرَِج اللُه ِمْن َأْصَالِِْم َمْن : " فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم     
  . " يـَْعُبُد اللَه َوْحَدُه ، َال ُيْشرُِك بِِه َشْيًئا
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النَساِئي ، ِيف تـَْرَمجَِة اْلَقاِسِم ْبِن اللْيِث الرْسَعِين ، َشْيِخ اْبُن َعَساِكَر َوَقْد َرَوَي اْحلَاِفُظ     
 بَـرَاِينوالط ، َقِفيُد ْبُن َأِيب َصْفَواَن الثـَثِين ُحمَم َوَغْريِ َواِحٍد ، ِبَسَنِدِه ِمْن َحِديِثِه ، َحد

ثـََنا  ِد ْبِن ِإْسَحاَق ، َعْن َوْهُب ْبُن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم َحدثـََنا َأِيب ، َعْن ُحمَم ِهَشاِم ْبِن ، َحد
َلما تـُُويفَ أَبُو طَاِلٍب ، َخرََج النِيب :  ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َجْعَفٍر ، قَالَ ُعْرَوَة 

ْسَالِم فـََلْم : قَاَل . َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِإَىل الطاِئِف َماِشًيا َعَلى َقَدَمْيِه  َفَدَعاُهْم ِإَىل اْإلِ
 ى رَْكَعتَـْنيِ ، ُمثَشَجَرٍة َفَصل ِإلَْيَك َأْشُكو َضْعَف  " : قَالَ جيُِيُبوُه ، فَاْنَصَرَف ِإَىل ِظل ُهمالل

قـُوِيت ، َوِقلَة ِحيَلِيت ، َوَهَواِين َعَلى الناِس ، أَْرَحَم الراِمحَِني ، أَْنَت أَْرَحُم ِيب ، ِإَىل َمْن 
َتُكْن َغْضَباَن َعَلي َفَال  َتِكُلِين ؟ ِإَىل َعُدو يـََتَجهُمِين ، أَْم ِإَىل َقرِيٍب َملْكَتُه أَْمرِي ؟ ِإْن ملَْ 

َر أَن َعاِفَيَتَك ِهَي أَْوَسُع ِيل ، أَُعوُذ بُِنوِر َوْجِهَك الِذي َأْشَرَقْت لَُه الظُلَماُت ،  أُبَاِيل ، َغيـْ
 َعَلي نـَْيا َواْآلِخَرِة ِمْن َأْن تـُْنزَِل ِيب َغَضَبَك ، أَْو حتُِل َسَخَطَك ، َلَك َوَصَلَح َعَلْيِه أَْمُر الد

 . "اْلُعْتَىب َحىت تـَْرَضى ، َوَال َحْوَل َوَال قـُوَة ِإال ِبَك 

َرِمحُُهَما ،  ِفْلًما َرآُه ابـَْنا رَبِيَعَة ُعْتَبُة َوَشْيَبُة َوَما َلِقَي ، َحتَرَكْت  :قَاَل اْبُن ِإْسَحاَق     
ُخْذ ِقْطًفا ِمْن َهَذا اْلِعَنِب ، َفَضْعُه : فـََقاَال َلُه  .َعداٌس  : َفَدَعَوا ُغَالًما َنْصرَانِيا يـَُقاُل َلهُ 

 اٌس ، ُمثُجِل ، فـَُقْل َلُه يَْأُكُل ِمْنُه ، فـََفَعَل َعداْذَهْب بِِه ِإَىل َذِلَك الر َبِق ، ُمثِيف َهَذا الط
 ِه َصلَوَضَعُه بـَْنيَ َيَدْي َرُسوِل الل قَاَل َلُه َذَهَب بِِه َحىت َم ، ُمثُه َعَلْيِه َوَسلُكْل : ى الل .

، ُمث َأَكَل ، " ِبْسِم اللِه : " فـََلما َوَضَع َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيَدُه ِفيِه ، قَاَل 
فـََقاَل ! َالَم َما يـَُقولُُه أَْهُل َهِذِه اْلِبَالدِ َواللِه ِإن َهَذا اْلكَ : فـََنَظَر َعداٌس ِيف َوْجِهِه ، ُمث قَاَل 

اُس ؟ َوَما ِديُنَك : " َلُه َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  ِبَالٍد أَْنَت يَا َعد َوِمْن أَْهِل َأي
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وُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه فـََقاَل َرسُ . َنْصرَاِين ، َوأَنَا َرُجٌل ِمْن أَْهِل نِينَـَوى : قَاَل " . ؟ 
َوَما يُْدرِيَك َما : فـََقاَل َلُه َعداٌس " . ِمْن قـَْريَِة الرُجِل الصاِلِح يُوُنَس ْبِن َمىت ؟ : " َوَسلَم 

َكاَن نَِبيا َوأَنَا   َذِلَك َأِخي ،: " فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  !يُوُنُس ْبُن َمىت ؟ 
 ُل رَْأَسُه َوَيَدْيِه َوَقَدَمْيِه " . َنِيبَم يـَُقبُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلاٌس َعَلى َرُسوِل اللَعد فََأَكب .

فـََلما . ْيَك أَما ُغَالُمَك فـََقْد أَْفَسَدُه َعلَ : يـَُقوُل ابـَْناُء َربِيَعَة َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه : قَاَل 
اُس ، َما َلَك تـَُقبُل رَْأَس َهَذا الرُجِل َوَيَدْيِه : َجاَءُمهَا َعداٌس ، قَاَال َلُه  َويـَْلَك يَا َعد

ٌر ِمْن َهَذا ، َلَقْد َأْخبَـَرِين بَِأْمٍر َما : َوَقَدَمْيِه ؟ قَاَل  يَا َسيِدي ، َما ِيف اْألَْرِض َشْيٌء َخيـْ
ٌر فَإِ ؛ َوْحيََك يَا َعداُس ، َال َيْصرِفـَنَك َعْن ِديِنكَ : قَاَال لَُه . ال َنِيب يـَْعَلُمُه إِ  ن ِديَنَك َخيـْ
 .)١(  ِمْن ِديِنه

فجاء جربيل عليه السالم ومعه  عد هذا الدعاء حترك النظام السماوي فوراً : الفائدة
وال حيتمل ذلك إال مدة ! نافعل إن أردت أن نطبق عليهم األخشبني: ملك اجلبال وقاال

 إمنا أريد هدايتهم: إجابة الشفيق الرحيم ����  األمر واإلشارة منك فأجاب رسول اهللا
وكان . وإن مل يكن ذلك مقدرًا هلم فأسأل اهللا أن خيرج من أصالم من يوحد اهللا

اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون، هذه هي طريقة أصحاب الدعوة : هلم قائالً  يدعو
الصرب واالستقامة اليت بسببها يهدي اهللا تعاىل األقوام ويقبل بقلوم إىل  ا كمالوهذ

واإلسالم فالنفر يف سبيل اهللا واجلهد لدينه تعاىل مل يكن ملدة حمدودة ومرحلة  اإلميان
 وإمنا كان منوذجاً عملياً للدعوة والتبليغ إىل يوم القيامة ونستطيع أن نلخص هذه وقتية
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    :كاآليت  األصول للداعي

فيجتهد لإلصالح يف بلده ويف  على الداعي أن يكون ذو مهة عالية وعزمية قوية )١
مل تصلح بلديت أو دوليت  خارج بلده كذلك يف وقت واحد وعليه أن ال ينظر أنه طاملا

خارج مكة   ����  اهللا ألن لو كان األمر كذلك ملا خرج رسول. فال أذهب إىل غريها
 .املكرمة

 رج بواسطة اجلوالت اخلصوصية والزيارات ندعو صحاب اجلاهبعد السفر للخا )٢
 .والزعامة وجنتهد لتوجيهه

هلا الزعامة واألثر فبواسطة اجلولة العمومية نقوم  إذا مل تتوجه هذه الطبقة اليت )٣
 .معهم بدعوة عامة الناس والتكلم

 أن يستجيب بعد القيام بالسفر خلارج البلد أو الدولة فليس هناك من الضروري )٤
واملخالفة من   الناس فوراً للداعي وينصروه بل من املمكن واحملتمل جداً أن تأيت املعارضة

جيادل بل عليه  أو، كل الطبقات ولكن من بعد ذلك على الداعي أن ال خيالف أحداً 
الدعوة،  أن خيتار الصرب والتحمل وحسن اخللق وأن يستمر ي الدعوة يف خالل لفرتة

فعندها   ع مع أنظمة الطاغوت ووجدنا الفرصة للغلبة ورد الضربةإذا كان اخلالف والنزا 
وإهالكهم  كذلك علينا أن نلجأ للصرب، بدًال من أن تتسلط علينا فكرة االنتقام منهم

تفتح  جيب أن تكون فكرة هدايتهم وحب اخلري هلم غالبة علينا فهذا الصرب والتحمل
ولكن إذا  االنتقام ممن خيالفهم ،هلم أبواب اهلداية، فليس من صفات أصحاب الدعوة 

 .خالفوا ندعو هلم ونعفو عنهم



 
 
 

  ٤٠ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

سبيل اهللا للدعوة والتبليغ وإحياء طريق  يف هذا الزمن يكون النفر واخلروج يف     
العمومية واخلصوصية، بالدعوة العمومية  باجلوالت(األنبياء عليهم السالم يف الدعوة 

ألخرى مع التضحيات والعبادات وكذلك ا واخلصوصية، اجلولة يف احلي ويف األحياء
األنبياء عليهم السالم واليت بغريها ال ميكن  الدعاء، فهذه كانت اجلوهرة الثمينة يف حياة

 . العامل أن تقوم دعوة األنبياء عليهم السالم يف

 ومن الضروري كذلك إقامة نظام الدعوة وإقامة الفكر لتكوينها حيث أنه من     
 من إتباع طريق األنبياء عليهم السالم يف الدعوة لإلسالم أخذنا املؤسف جدًا بدالً 

 بإتباع الطرق اليت اختارها غري املسلمني وأصبحنا نريد إقامة احلق بالطرق الباطلة مع
 .العلم بأنه من املستحيالت تعمري صروح احلق على أسس باطلة

  :للدعوة���� نظرة على جوالته  

التجول على القبائل املختلفة أو خيرج  طائف أخذ يفمن ال����  رجع رسول اهللا ملا     
إىل اإلسالم ووحدانية اهللا تعاىل ففي  خارج مكة وكان إذا لقيه مسافر أو غريب دعاه

وصل إىل بين عبد اهللا  إىل قبيلة كنده وكان اسم زعيمها مليح مث ���� تلك األيام ذهب
 .كونوا عباداً هللا حقاً  أي(مى وأخربهم ا، اسم أبيهم كان عبد اهللا فكونوا امساً على مس

 . إىل بين حنيفة فأنكروا عليه أسوأ نكران ����  وذهب     

صعصعة حيث أن رجًال منها يقال له جببرية بن فراس  وذهب إىل قبيلة عامر بن     
على من خيالفك  أرأيت إن حنن تابعناك مث أظهرك اهللا: قال ����  فلما دعاه رسول اهللا
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األمر هللا يضعه حيث يشاء ألن ���� دك؟ فأجاب رسول اهللاأيكون لنا األمر من بع
هنا عليه أن يقدم املال والنفس لرضاء اهللا تعاىل فقط وليس ألي مقصد  الذي يقوم

 .أفتهدف حنورنا للعرب دونك فإذا: اجلواب قال آخر فلما مسع

 :العرب التجول على منازل

سنتني متواليتني وكان يرافقه جتواله على منازل العرب  يف ����  ويستمر رسول اهللا      
إىل اإلميان  يدعوهم ���� عنهما أو زيد بن حارثة فكان أبو بكر الصديق وعلي رضي اهللا

 . رسالة ربه باهللا تعاىل ويعرض نفسه على قبائل العرب حىت ينصروه ومينعوه لتبليغ

ا الدعوة مجع الناس واخلطابة فيهم وإمنا كانت طريقته كم من طريقته يف ���� ومل يكن
كان يدعو إىل اهللا تعاىل ���� واملقصود أن رسول اهللا  : التالية يتضح من رواية ابن كثري

وال يرده عن ذلك راد وال يصده صاد  ليًال وارًا سرًا وجهارًا يصرفه عن ذلك صارف
ومواقف احلج ويدعو من لقيه من حر  فهو يتبع الناس يف أنيدم وجمامعهم ويف املواسم

 .)١. (عنده سواء وغين وفقري، مجيع اخللق يف ذلكوعبد وضعيف وقوي 

من يالقيه  يتكلم مع كل ����  داعي اإلسالم فقد كان يتضح من هذا طريقة :الفائدة
 وذلك إلشاعة اإلسالم وتكوين البيئة يف كل حي وكل بيت فهو يعرض على الناس
يه كلمة التوحيد ورسالته ومن قبل منه اإلسالم فهو يعرف من أول يوم يدخل ف

وظيفته كذلك دعوة الناس إىل اهللا وحده ومل يكن أحدهم يفهم أن جمرد  اإلسالم أن
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اهللا تعاىل واضحة جداً  يف الدعوة إىل����   كاف له فطريقة النيب دخوله يف اإلسالم
واألحياء صعب جداً على  ولكن القيام بالدعوة على هذا املنوال بالتجوال على البيوت

الطرق املختلفة ليس  طباعة النشرات والقيام بالدعوة ذهالنفس وأما إلقاء اخلطب و 
مرغوبة اآلن  فقط سهًال بل بسبب انتشار هذه الطرق يف العامل أصبحت هذه الطرق
بل إن إتباع  لدى النفس ولكن عند اهللا تعاىل ليس هناك أية قيمة ملا هو شائع ومنتشر

ففي زماننا احلاضر تلقى  املطلوب واحملبوب عند اهللا تعاىل، هو الشيء����  الرسول
واالجتماعات الكبرية أما الذهاب إىل الناس وقرع أبوام عليهم  اخلطب يف احلفالت
لدعوم إىل اهللا تعاىل فمحتقر لدى الناس اآلن؟ وحىت كثري من  والتجول يف أحياهم

مل يستهزؤون ذه الطريقة مع العلم بأن التجوال ذه الطريقة هي الع الناس املتدينني
  .فهناك ألف حجة ولكن إذا تصدق قلوبنا وتقنع����  دعوته األساسي يف

 :للدعوة����  جوالت الرسول

بصورة جمملة واآلن نورد بعض   ����لقد قدمنا يف السابق عن كيفية جوالت الرسول     
طريقة التكلم يف هذه اجلوالت بشكل تفصيلي فهذه اجلوالت استمرت  القصص لفهم

هلا أي فائدة ظاهرة ولكن هذه اجلوالت مع استمرارها يف  سنة ومل يكن ١٢-١٠من 
كانت مع ذلك حترك النظام السماوي وتوجهه إىل طرفها  إجياد األثر يف قلوب الناس ،

سبحانه وتعاىل وفصل باهلداية ألهل العامل وأصبح نور  ، إىل أن جاء الوقت وقضى اهللا
ابة األساس إلقامة الدين فقد القلوب، فهذه اجلوالت مبث اإلميان يسري ويتغلغل يف

تتوسع حىت مشلت مجيع أحناء اجلزيرة، لكن عندما  بدأت يف مكة املكرمة وأصبحت
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البالد واألموال بسبب هذه اجلوالت أصبحوا  جاءت يف أيدي األمة اإلسالمية تقاليد
الدين باألوائل والسلف من هذه األمة كانوا  يفهمون أن احلكومة واألموال أصال إلقامة

الدين وتابعًا له لكن هذا كله ال يعادل  على علم من أن املال واحلكم وإن كان حتت
على النهج احملمدي لذلك كانوا يقدمون  إذا ما قورن جبولة واحدة من جوالت الدعوة
الدين والتضحية بالنفس لذلك على أن  ويؤثرون اخلروج يف سبيل اهللا تعاىل إلقامة

املختلفة ففي زماننا هذا أهتم الناس  يات واإلماراتيكونوا والة وعماًال على الوال
على جميء األموال والغنائم وذلك  واجتهدوا حلصول املال واحلكم وهناك كانوا يبكون

  .العظيم ألم كانوا على بينة من هذا السر

أن يكون عبدًا رسوًال ومل حيبذ ورفض أن يكون ملكاً  اختار  ����والرسول الكرمي     
هم كانوا يعرفون أن امللك واملال ليس له أي دخل  فلذلك.  بينهمارسوًال حينما خري

وإمنا يتعلق مبنهاج الدعوة احملمدي الذي كان بعيداً  من الناحية األساسية إلقامة الدين
 . عن وسائل امللك واملال

 امللك واملال بعد قيام اإلسالم أعطاه اهللا تعاىل ونقله إىل أيدي العبيد واإلماء وهذا     
 هم أهل اإلميان ولكن أواخر هذه األمة فهموا أن امللك واملال هو أساس إلقامةالذين 

 . والدعوة الدين وهذا هو اخلطأ الرئيسي الذي بسببه فشلت مجيع حركات اإلصالح

اإلهلي وليس  ومل ال ؟ وهو أنه عندما تكون الدعوة اإلسالمية ليس معها التأييد     
ا ال تكون املشاة والتأسي فمع فشلها يف الدنيا وعندم����  فيها اإلتباع لسيدنا حممد

هناك اخلطر كذلك على الفشل أمام رب العزة يف اآلخرة ولكننا إذا قمنا مبشاة طريق 
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 .كذلك فتحصل النصر األكيد يف الدنيا واآلخرة  ����الرسول

 : عليه الصالة والسالم الدعوة في منى����   عرضه

  ����إين لغالم شاب مع أيب مبىن إذ برسول اهللا :عن ربيعة بن عباد بن أبيه قال     
بين فالن إين رسول اهللا إليكم آمركم أن  يا: يقف على منازل القبائل من العرب فيقول
ما تعبدون من دونه من هذه األنداد وأن  تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئًا وأن ختلفوا

 )١( به اهللا ما بعثين تؤمنوا يب وتصدقوا يب ومتنعوين حىت أبني عن

 :في جوالته يؤكد على شيئين����  الرسول كان: الفائدة

  .التوحيد الكامل وترك كل ما سوى اهللا تعاىل )١
وبالتصديق مبا جاء به وتضحية املال والنفس إلقامة الدين ���� اإلميان بالرسول  )٢

 .إلقامة هذا الدين ���� ونصرته
العبادة، لذلك يكن عندهم أن اإلنسان يؤمن ومن مث خيرج ويشتغل يف  فلم     

عذبوا باجلمر وكانوا جيرون باحلبال بأزقة مكة  –رضوان اهللا عليهم  – الصحابة الكرام
ار وحتملوا مجيع أنواع املظامل واستمروا يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، حلا ووضعوا على الرمل

منهم أنه مل يكن عندنا احلكومة ومل يكن املال يف أيدينا، أو إذا مل  ومل يقل أحد
بل هم استمروا يف أداء . فكيف متشي الدعوة وكيف يقوم اإلسالم يستجيب الناس

 .  الدعوة وقضى اهللا تعاىل باهلداية لإلنسانية التضحيات حىت تقبلت هذه

                                                           

 .                     ٤٢/ ٣البداية ) ١(
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للتدريب والتمرين على هذه اجلوالت مع  واآلن كذلك نفرغ أوقاتنا ونقوم     
نوا يتجولون على الكفار يدعوم كا التضحية، والفرق هو أن الصحابة رضي اهللا عنهم

للقيام على الدعوة لإلسالم وهذه  لإلسالم وهذه اجلوالت لآلن هي لتحريض األمة
الدعوة هذه األمة علينا أن نرجوها  األمة اليت خرجت منها الكفاءة واألهلية ألداء

يف الدعوة إىل اهللا تعاىل وتأخذ  وحنرضها لكي تقوم وتتحصل ذلك املقام الرفيع مقام
 هلم يف جهدهم ذلك منهاج الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم أسوة وقدوة

 : للدعوة في سوق ذي المجاز ����جوالته 

واألسواق ومل يكن  السنني وهو يتجول يف أحياء مكة املكرمة ����استمر الرسول     
بالتوحيد ولكن حىت  مقصد هذه اجلوالت فقط اإلقرار ذه الكلمة أو إخبار الناس

ميكن فيها فالح  الذهان والعقول أن هذه الكلمة كلمة التوحيد، هي اليت يرسخ يف
يدعو قومًا من األقوام هلذه الكلمة يعطيهم على  ����وفوز الدارين وكلما كان الرسول

يَا أَيـَها الناُس ُقوُلوا َال ِإَلَه ِإال " : ����ذلك الضمانة بالفالح والفوز، حيث كان يقول 
لقضاء حاجاتكم  إقامة الروابط مع املخلوق يعين أيها الناس بدال من " اللُه تـُْفِلُحوا

 . تعاىل اجعلوا فقط رابطة واحدة مع ذات اهللا

وجل  فعندما ينقطع التفاتكم توجهكم عن املخلوق وتصبحوا عبيدًا للخالق عز     
 .فإنه يتكفل بكل حاجاتكم االجتماعية واالنفرادية من كان هللا كان اهللا له

سبيل اهللا إىل  أمثرت بعد سنني وأصبحت سببا للنفر يف"فهذه اجلوالت العمومية     
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ُشْعَبُة ، َعِن اْألَْشَعِث ْبِن ُسَلْيٍم ، َعْن َرُجٍل  عنأحناء العامل كما يروي صاحب البداية 
ِق ِذي اْلَمَجاِز ، َوُهَو رَأَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِبُسو  : ِمْن ِكَنانََة ، قَالَ 

َوِإَذا َخْلَفُه َرُجٌل َيْسِفي َعَلْيِه التـرَاَب ، فَِإَذا " .  ُقوُلوا َال ِإَلَه ِإال اللُه تـُْفِلُحوا: " يـَُقوُل 

رُُكوا: ُهَو أَبُو َجْهٍل َويـَُقوُل  َا يُرِيُد َأْن تـَتـْ ُكْم َهَذا َعْن ِديِنُكْم ، فَِإمننِت  َال يـَُغر ِعَباَدَة الال
 .)١(  ِإْسَناُدُه َقِوي  .َواْلُعزى 

ي رَأَْيُت النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِبُسوِق ذِ  : قَالَ رَبِيَعَة ْبِن َعباٍد الدَؤِيل ، َعْن و     
َوُهَو اْلَمَجاِز يـَْتَبُع الناَس ِيف َمَنازِهلِِْم َيْدُعوُهْم ِإَىل اللِه ، َوَورَاَءُه َرُجٌل َأْحَوُل َتِقد َوْجَنَتاُه ، 

  .أَبُو َهلٍَب  : َمْن َهَذا ؟ قَاُلوا: قـُْلُت . َال يـَُغرنُكْم َعْن ِديِنُكْم َوِديِن آبَاِئُكْم : يـَُقوُل 
يِل ، َعْبُد الرْمحَِن ْبُن َأِيب الزنَاِد ، اَل َوقَ       َعْن أَبِيِه ، َعْن َربِيَعَة ْبِن ِعَباٍد َمْن َبِين الد

 ى اللَصل ِيبُه رََأى النا فََأْسَلَم ، أَنَم ِبِذي اْلَمَجاِز ، َوُهَو َميِْشي وََكاَن َجاِهِليُه َعَلْيِه َوَسل
يَا أَيـَها الناُس ُقولُوا َال ِإَلَه ِإال اللُه تـُْفِلُحوا ، ُقوُلوا َال ِإلََه : " بـَْنيَ َظْهرَاينَِ الناِس يـَُقوُل 

َوأَنَا يـَْوَمِئٍذ أَْزفـُُر اْلِقْربََة  :قَاَل رَبِيَعُة . يَث َفذََكَر احلَْدِ  .َوَورَاَءُه أَبُو َهلٍَب  "ِإال اللُه تـُْفِلُحوا 
  . ِألَْهِلي

دعوة األنبياء عليهم الصالة والسالم وال من ترتبيهم أن خيطبوا   يكن من نظاممل: الفائد
قلوب الناس ومل يكونوا يعرضون على الناس اإلسالم الفلسفي،  اخلطب الطويلة لتقليب
يف قلوب اإلنسانية يقدموا التضحيات ويذهبوا إىل الناس  ميانبل كانوا إلدخال اإل

للناس يتقدموا ويبينوا عظمة اهللا تعاىل فكانت دعوم  ويف كل جممع ،واحدًا واحداً 
                                                           

 .                   ١٣٩/ ٣البداية والنهاية ) ١(
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حيدث أم عرضوا اإلسالم باخليال الشاعري التصوري  قائمة على أساس التضحية، ومل
دهم أن الناس ينفعلوا بكالمهم ومل يكن مقصو  حلصول اخلراج والضرائب من الناس،

مقصدهم التوحيد هو حتويل هذه القلوب  حىت يهتفوا هلم ويصيحوا خلفهم، إمنا كان
لسماع أي شيء ولكن ليس مبستعد  وتوجيهها إىل ذات اهللا تعاىل ألن اإلنسان متعد

لذلك كان عمل األنبياء عليهم  .للتضحية حبياة الشهوات والقيام مبا يرضي اهللا تعاىل
الناس ومن مث يضحكون ويلعبون  السالم شاقًا وصعبًا ألم مل يكونوا فقط خيطبون يف

اإلميان واألعمال لذلك كان  وإمنا كانوا جيتهدون على كل إنسان حىت يصبح منوذجاً يف
عنهم ويقدموا بكل ما ميكنهم  كالم األنبياء هذا للناس ال يطق ولذلك كانوا يبتعدون

 .ضدهم ويف خمالفتهم

فهناك يكون احلظ األوفر يف لذة النفس ذا اخلطيب  أما يف خطبنا املوجودة اآلن    
يتعلق به فكيف له بأن يربط غريه باهللا، لقد فهم الناس  والواعظ بنفسه مل يكن هللا ومل

واخلطابة شيء واحد مل يفرقوا بينهما علمًا بأن األنبياء عليهم  يف هذا الزمان أن الدعوة
جاءوا بنظام الدعوة يف العامل وعلموه للناس، وأما اخلطابة فأساتذا  نالسالم هم الذي

اجلاهلية، فمقصود التبليغ إيصال كالم اهللا تعاىل مع بذل اجلهد وحتمل كل  هم خطباء
وإن اقتضى األمر إىل حتمل الضرب واألذى أو سفي الرتاب بالوجه أو  الصعاب لذلك

 ينبغي أن تؤخذ من حياة األنبياء عليهم الدعوة يف احلقيقة القذف باحلجارة ألن
 .السالم
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 :عرضه عليه السالم الدعوة على بني شيبان

) ٢١٤" (دالئل النبوة"وأبو نعيم يف ) ٢/٤٢٢" (دالئل النبوة"البيهقي يف  أخرج     
َثِين َعِلي ْبُن َأِيب طَالِ : َعِن اْبِن َعباٍس قَالَ ) ١٧/٢٩٣" (تارخيه"وابن عساكر يف  ٍب َحد

َلما أََمَر اللُه َعز َوَجل نَِبيُه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َأْن يـَْعِرَض نـَْفَسُه : َرِضَي اللُه َعْنُه قَالَ 
ِإَىل ِمًىن َحىت َدفـَْعَنا ِإَىل َجمِْلٍس ِمْن  -َوأَنَا َمَعُه َوأَبُو َبْكٍر  -َعَلى قـََباِئِل اْلَعَرِب َخرََج 

ًما ِيف ُكل ِحٍني وَكاَن َرُجًال َجمَالِ  َم وََكاَن أَبُو َبْكٍر ُمَقدَم أَبُو َبْكٍر َفَسل ِس اْلَعَرِب فـَتَـَقد
َوَأي رَبِيَعَة أَنـُْتْم؟ ِمْن َهاَمِتَها أَْم ِمْن : ِمْن رَبِيَعَة قَالَ : ِممِن اْلَقْوُم؟ قَالُوا: َنسابًَة فـََقالَ 
: ِمْن َأي َهاَمِتَها اْلُعْظَمى؟ قَالُوا: َبْل ِمْن َهاَمِتَها اْلُعْظَمى فـََقاَل أَبُو َبْكرٍ : اَهلَازِِمَها؟ قَاُلو 

َنا ِإَىل َجمِْلٍس َعَلْيِه السِكيَنُة َواْلَوقَاُر َوِإَذا َمَشاِيُخ : إىل أن قَالَ ... ُذْهٌل اْألَْكبَـُر  ُمث انـْتَـَهيـْ
َم أَبُو َبْكٍر َفَسلمَ َهلُْم أَْقَداٌر َوَهْيَئاٌت فـَتَـ  َقد . ِحٍني، فـََقاَل : قَاَل َعِلي ًما ِيف ُكل وََكاَن ُمَقد

َحنُْن بـَُنو َشْيَباَن ْبِن ثـَْعَلَبَة فَاْلتَـَفَت ِإَىل َرُسوِل اللِه َصلى : ِممِن اْلَقْوُم؟ قَالُوا: َهلُْم أَبُو َبْكرٍ 
َأِيب أَْنَت َوأُمي لَْيَس بـَْعَد َهُؤَالِء ِمْن ِعز ِيف قـَْوِمِهْم ، قَاَل أَبُو بِ : اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم فـََقالَ 

َوَقْد بـََلَغَنا أَنُه َيْذُكُر َذِلَك : ِإْن َكاَن بـََلَغُكْم أَنُه َرُسوُل اللِه فـََها ُهَو َذا فـََقاَل َمْفُروقٌ : َبْكرٍ 
ِإَالَم َتْدُعو يَا َأَخا قـَُرْيٍش؟ فـَتَـَقدَم : لى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم فـََقالَ ُمث اْلتَـَفَت ِإَىل َرُسوِل اللِه صَ 

 َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم َفَجَلَس ، َوقَاَم أَبُو َبْكٍر يُظَلُلُه بِثـَْوبِِه فـََقاَل َرُسوُل اللهِ 
ُكْم ِإَىل َشَهاَدِة َأْن َال إَِلَه ِإَىل اللُه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َوَأين أَْدُعو : " َصلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ 

بِِه َرُسوُل اللِه ، َوَأْن تـُُؤُووِين ، َوَمتْنَـُعوِين ، َوتـَْنُصُروِين ، َحىت أَُؤدَي َعِن اللِه تـََعاَىل َما أََمَرِين 
َبْت َرُسوَلُه ، َواْستَـْغَنْت بِاْلَباِطِل َعِن احلَْق ، فَِإن قـَُرْيًشا َقْد َتظَاَهَرْت َعلَ  ِه ، وََكذى أَْمِر الل
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َوِإَالَم َتْدُعو أَْيًضا يَا َأَخا قـَُرْيٍش؟ فـََتَال َرُسوُل اللِه : ، َواللُه ُهَو اْلَغِين احلَِْميُد ، قَاَل َلهُ 

ا أَْتُل َما َحرَم َربُكْم َعَلْيُكْم َأال ُتْشرُِكوا بِِه َشْيًئا ُقْل تـََعاَلوْ (  :َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ 
فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكْم : ( ِإَىل قـَْولِِه تـََعاَىل )  َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا
ُعو أَْيًضا يَا َأَخا قـَُرْيٍش؟ فـََواللِه َما َهَذا َوِإَالَم َتدْ : َوقَاَل َلُه َمْفُروقٌ )  ِبِه َلَعلُكْم تـَتـُقونَ 

ِمْن َكَالِم أَْهِل اْألَْرِض ، َوَلْو َكاَن ِمْن َكَالِمِهْم َلَعَرفْـَناُه فـََتَال َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا َعَلْيِه 

ْحَساِن ( : َوَسلمَ  )  َلَعلُكْم َتذَكُرونَ : ( تـََعاَىل ِإَىل قـَْولِِه ) ِإن اللَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ
َدَعْوَت َواللِه يَا قـَُرِشي ِإَىل َمَكارِِم اْألَْخَالِق َوَحمَاِسِن اْألَْعَماِل َوَلَقْد : فـََقاَل َلُه َمْفُروقٌ 

 أَْن َيْشرََكُه ِيف اْلَكال ُه َأَحببُوَك َوظَاَهُروا َعَلْيَك ، وََكأَن ِم َهاِنُئ ْبُن قَِبيَصَة أُِفَك قـَْوٌم َكذ
َقْد مسَِْعُت : َوَهَذا َهاِنُئ ْبُن قَِبيَصَة َشْيُخَنا َوَصاِحُب ِديِنَنا ، فـََقاَل َلُه َهاِنئٌ : فـََقالَ 

ْقُت قـَْوَلَك ، َوِإين أََرى َأن تـَرَْكَنا ِدينَـَنا َواتـَباَعَنا ِإياَك َعلَ  ى َمَقالََتَك يَا َأَخا قـَُرْيٍش ، َوَصد
َنا لَْيَس َلُه أَوٌل َوَال آِخٌر ِإْن ملَْ نـَتَـَفكْر ِيف أَْمرَِك َونـَْنظُْر ِيف َعا ِقَبِة ِديِنَك ِلَمْجِلٍس َجَلْسَتُه إِلَيـْ

َا َتُكوُن َما َتْدُعونَا إِلَْيِه ِإنُه زَلٌة ِيف الرْأِي ، َوطَْيَشٌة ِيف اْلَعْقِل َوِقلُة َنَظٍر ِيف اْلَعاِقَبِة ، َوإِ  من
ْرِجُع الزلُة َمَع اْلَعَجَلِة ، َوِإن ِمْن َورَائَِنا قـَْوًما َنْكَرُه أَْن نـَْعِقَد َعَلْيِهْم َعْقًدا َوَلِكْن تـَْرِجُع َونَـ 

َوَهَذا اْلُمثـَىن : َوتـَْنظُُر َونـَْنظُُر ، وََكأَنُه َأَحب َأْن َيْشرََكُه ِيف اْلَكَالِم اْلُمثـَىن ْبُن َحارِثََة فـََقالَ 
 ْعُت َمَقالََتَك َواْسَتْحَسْنُت قـَْوَلَك يَا َأَخا : َشْيُخَنا َوَصاِحُب َحْربَِنا فـََقاَل اْلُمثـَىن َقْد مسَِ

َا نـَزَْلَنا بـَْنيَ  ْمَت بِِه ، َواجلََْواُب ُهَو َجَواُب َهاِنِئ ْبِن قَِبيَصَة ، ِإمنقـَُرْيٍش َوأََعْجَبِين َما َتَكل 
َنا ِكْسَرى أَ  َا نـَزَْلَنا َعَلى َعْهٍد َأَخَذُه َعَليـْ َماَوُة ، َوِإمنْن ِصريَْيِن َأَحُدُمهَا اْلَيَماَمُة َواْألُْخَرى الس

َال ُحنِْدَث َحَدثًا َوَال نـُْؤِوَي ُحمِْدثًا ، َوَلَعل َهَذا اْألَْمَر الِذي َتْدُعو إِلَْيِه َتْكَرُهُه اْلُمُلوُك ، 
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َأما َما َكاَن ِمما يَِلي ِبَالَد اْلَعَرِب َفَذْنٌب َصاِحُبُه َمْغُفوٌر ، َوُعْذرُُه َمْقُبوٌل ، َوأَما َما َكاَن فَ 
ُر َمْقُبوٍل ، َفِإْن أََرْدَت أَْن  ُر َمْغُفوٍر َوُعْذرُُه َغيـْ ِمما يَِلي ِبَالَد فَاِرَس َفَذْنٌب َصاِحُبُه َغيـْ

َما َأَسْأُمتُ الرد ِإْذ : ( ِلي اْلَعَرَب فـََعْلَنا ، فـََقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلمَ نـَْنُصَرَك ِمما يَ 
يِع َجَوانِِبِه  ، ُمث نـََهَض ) أَْفَصْحُتْم بِالصْدِق ِإنُه َال يـَُقوُم ِبِديِن اللِه ِإال َمْن َحاطَُه ِمْن مجَِ

لى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَم قَاِبًضا َعَلى َيِد َأِيب َبْكٍر ، ُمث َدفـَْعَنا ِإَىل َجمِْلِس اْألَْوِس َرُسوُل اللِه صَ 
 َم ، قَاَل َعِليى اُهللا َعَلْيِه َوَسلِه َصلبَايـَُعوا َرُسوَل الل وََكانُوا : َواْخلَْزرَِج َفَما نـََهْضَنا َحىت

 .)١( "لِه َعَلْيِهْم َأْمجَِعَني ُصُدقًا ُصبـُرًا رِْضَواُن ال

عدم  ورضوا مبا قال ولكنهم بسبب ���� بكالمه لقد قبل زعماء هذه القبيلة :الفائدة
كان  وأما ما: "مالئمة األحوال يف زمام ذلك اعتذروا عن الدخول يف اإلسالم وقالوا

 ا منوكأم خافو " مما يلي بالد فارس فذنب صاحبه غري مغفور وعذره غري مقبول
على صدقهم مث أخربهم أنه ال يقوم بدين  ���� مناوشة الفرس وحرم فأثىن رسول اهللا

مجيع األحوال هلذا الدين وملا بشرهم  اهللا إال من حاطه من مجيع جوانبه، أي أخضع
 اللهم وأن ذلك لك يا أخا"بأمواهلم وبالدهم وبنام قالوا كاملعجبني  ���� رسول اهللا

 :هلم بغري األموال والقوات فأجام صلوات اهللا وسالمه عليهأي هل تستطيع قتا" قريش
أنين  أي.)٢( .إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إىل اهللا بإذنه وسراجًا منرياً 

                                                           

هذا حديث غريـب جـدا كتبنـاه ملـا فيـه " :ه اهللا وقال ابن كثري رمح) ٧/٢٢٠" (فتحال"حسنه احلافظ يف ) ١(
انتهـى " من دالئل النبوة وحماسن األخالق ومكـارم الشـيم وفصـاحة العـرب ، وقـد ورد هـذا مـن طريـق أخـرى 

                ) .٦٤٥٧" (الضعيفة"وضعفه األلباين يف ) .١٧٨/ ٣" (البداية والنهاية"ن م
 .يف رواية أيب نعيم يف الدالئل أن النيب قرأ هذه اآلية ورد) ٢(
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 صاحب الدعوة اإلهلية وليس من الضروري لصاحب الدعوة اإلهلية أن تكون معه القوة
أي  والنصرة اإلهلية معه ال تستطيع أن تقهرها املادية ألتنه إمنا هو رسول اهللا تعاىل،

وسكتوا ومل ينكروا ذلك كما يفعل املسلمون يف ����  طاقة يف العامل فتعجبوا من كالمه
هذا من طرق أخرى  وقد ورد. وأخذ يتجول يف القبائل األخرى���� هذا الزمن، وقام 

جعلوا  –من الفرات  مكان قريب –وفيه أم ملا حتاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر 
 . فنصروا على فارس، وقد دخلوا بعد ذلك يف اإلسالم���� شعارهم اسم حممد

خرج إىل  إال يسريًا حىت ���� فلم يلبث رسول اهللا : ن كثري يف البدايةبوذكر أيضًا ا    
قتلوا  امحدوا اهللا كثريًا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس: أصحابه فقال هلم

سنني كاملة من األذى  وبعد عشر )١" (حوا عسكرهم ويب نصرواملوكهم واستبا
 .فتحت األسباب والطرق لنشر اإلسالم

ملا : قال  ����عن عقيل بن أيب طالب  ١٠٥الدالئل ص أخرج أبو نعيم أيضًا يف    
يا عم إن اهللا : العباس بن عبد املطلب  قال لعمه ���� املشركون على رسول اهللا اشتد
فامض يب إىل عكاظ . عليهم رغم قريش عزا يف ذات اهللا ونناصر دينه بقوم يه ����

أدعوهم إىل اهللا عز وجل وأن مينعوين ويؤوين حىت أبلغ  فأرين منازل أحياء العرب حىت
يا ابن أخي أمض إىل عكاظ فأنا ماض : فقال العباس. قال ما أرسلين به ����عن اهللا 

استقرى القبائل يف  قيف مثبث  ���� األحياء فبدأ رسول اهللا معك حىت أدلك على منازل
الدعاء لقي الستة أو  ستة، فلما كان العام املقبل وذلك حني أمر اهللا تعاىل أن يعلن

                                                           

 .                   ١٣٩/ ٣البداية والنهاية ) ١(
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 . السبعة نفر األوسيني واخلزرجيني

 ���� وأتاهم رسول اهللا: حىت قال ����مرسًال عن عروة  وأخرج الطرباين أيضاً      

رأ عليهم القرآن، فلما مسعوا قوله وكرامته وق وأخربهم خرب الذي اصطفاه اهللا من نبوته
وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من  أنصتوا واطمأنت نفوسهم إىل دعوته

وآمنوا به وكانوا من أسباب اخلري ورجعوا  ذكرهم إياه بصفته وما يدعوهم إليه فصدقوه
قد ظهر  النيب الذي انتظره العامل طويالً  إىل أوطام دعاة إىل اإلسالم وأخربوهم بأن

فجعل رابطتنا باهللا احلي الذي ال ميوت وعرفنا  ولقد مسعنا كالمه بآذاننا ورأيناه بأعيننا
 ).     ١(حقيقة الدنيا واآلخرة، حىت قل دار من دور األنصار إال أسلم فيها الناس ال حمالة

حتمل من أجلها كل الصعاب  يف تبليغ الدعوة وكيف ���� إىل اماكه فلننظر     
ملا قبلها الستة نفر  ائد فكانت هذه هي األصول األولية بالنسبة لدعوة النيبوالشد

دار من دور املدينة  حىت مل يبق. رجعوا إىل املدينة مبلغني وأصبحوا من دعاة اإلسالم
 . إال اسلم فيها ناس ال حمالة

عنهم أمجعني، عاطفة الدعوة بطريق  فهذه كانت عاطفة الصحابة رضي اهللا     
بواسطة  يف جتواله ودعواته، وهكذا قامت الدعوة���� ت، مقتدين بالنيب الكرمي اجلوال

     .املسلمني كذلك

  ���� آخرين معهم لبيعته  إن جهد دعاة اإلسالم من أهل املدينة وجميء ستة أنفر    
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 :كان له نتيجتني

 أن :يةوالثان. أن أرض املدينة أصبح فيها االستعداد والصالحية لتقبل اإلسالم :األوىل 
املكرمة  هؤالء الستة نفر جاءوا بستة آخرين معهم يف السنة الثانية عشر للبعثة إىل مكة

إقباهلم واستعدادهم أرسل معهم مصعبًا رضي اهللا عنه  فلما بايعهم ورأى���� لبيعته 
كان مصعب رضي اهللا عنه فىت مكة شبابا ومجاًال  لدعوم وتعليمهم اإلسالم وقد

كثرية املال تكسوه ) غنية(حيبانه وكانت أمه مليئة  وكان أبواه) يتهأي شعر ناص(وسبيبًا 
وكان أعطر أهل مكة يلبس احلضرمي من النعال  أحسن ما يكون من اللباس وارقه

أرق حلة وال أنعم  ما رأيت مبكة أحسن ملة وال: يذكره ويقول ���� فكان رسول اهللا 
ميان وخالطه قلبه بشاشته ترك  حتصل نور اإل لكنه ملا  )١. (نعمة من مصعب بن عمري

وداعيًا لدين احلق وأخذ يدعو لإلسالم وكان  كل هذا النعيم وذهب إىل املدينة منادياً 
 .كراهية أن ترى عورته عليه ذاك كساء جيمع بني طرفيه بالشوك

 :   شيئين أساسيين وهما إننا في هذه األيام نحتاج في الدعوة والتبليغ إلى

 .الصاحلة أثناء إقامتنا يف البيوت امة البيئةاجلهد يف األحياء إلق )١
بيئة الدعوة واألعمال وأثناء اخلروج علينا أن  اجلهد إلخراج الناس من بيئتهم إىل )٢

يف املناطق اليت نذهب إليها، وإخراج القدماء  جنتهد إلقامة الناس على التضحية للدين
واجلهد يفتح اهللا فبخروج أهل الفكر  من هذه األحياء حىت يزيدوا يف تضحيام

                                                           

 .                   ٣٨٣/ ١حياة الصحابة ) ١(
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 .العامل سبحانه وتعاىل أبواب اهلداية والرمحة ألهل
 :الجوالت العمومية في أحياء المدينة والشورى لها

 عندما وصل مصعب وأسعد بن زرارة إىل املدينة املنورة أخذوا بتعليم من أسلم     
 بن أيب منهم اإلسالم ودعوة من مل يسلم بعد اإلسالم أخرج ابن إسحاق عن عبد اهللا

أن أسعد بن زرارة خرج مبصعب بن عمري يريد : بن حممد بن عمرو بن حزم وغريه بكر
فجلسا يف احلائط . عبد األشهل ودار بين ظفر على بئر يقال له مرق به دار بين

ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن احلضري يومئذ سيدا قومهما  واجتمع إليهما رجال
ال : فلما مسعا به قال سعد ألسيد. مشرك على دين قومه وكالمها من بين عبد األشهل

الرجلني اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرمها واهما أن  انطلق إىل هذين. أبا لك
لوال اسعد بن زرارة مين حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خاليت  يأتيا دارنا فإنه

 ) ١( .وال أجد عليه مقدما

يدعون الناس ويقومون بتبليغ دين   ����نا كيف كان أصحاب النيبمما تقدم يتضح ل     
 :تعاىل اهللا

الطريقة اليت  يتشاورون فيما بينهم يف أوًال هم اجتمعوا عند بئر مرق ومن مث أخذوا )١
 سيدعون الناس ا
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                    . 
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سعد بن معاذ وأسيد بن احلضري أن املسلمني أرادوا الذهاب  يتضح من كالم )٢
فازجرمها واهما أن يأتيا : لدعوة أهلها، حيث قال سعد فةلألحياء والبيوت املختل

 . بيوت القبيلة كلها والدار تشمل دارنا،
واحلارات  فعن الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم أخذت اجلوالت يف األحياء     

 . والشورى وأعمال الدعوة يف هذا الزمان

الناس إىل اإلسالم وإىل ترك كانوا يدعون  وإمنا الفرق الذي بيننا وبينهم، أم     
ندعو الناس لتعلم اإلسالم والعمل به  الشرك وعبادة األصنام وحنن يف هذا الزمان

 . والقيام عليه

ذا املنهاج واألسلوب هو الظن منهم بأن  ولكن عدم اشرتاك الناس بالعمل     
ئم به نقدم الدعوة ذه الكيفية مل تثبت بدليل، إىل أولئك وإىل كل طالب للحق وقا

وما تقدم قبلها من القصص يف  ����هلم مجيعًا هذه القصة ، قصة جوالت مصعب 
 .واملواقع والصحابة الكرام يف خمتلف احلاالت ���� جوالت النيب 

سهل وبسيط يستطيع أن يقوم ���� هذا وقد ملسنا التجربة بأن اجلهد بطريق النيب      
كانوا مجيعاً دعاة لدين  فقد ����  فعل كل واحد من أصحاب النيب به كل مسلم، كما

  .اهللا تعاىل أينما كانوا وحيثما اجتهوا

أن يهدينا وأن يشرح صدورنا للحق وللعمل به، والسالم على من اتبع  واهللا نسأل     
 . اهلدى
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 نـــــــــة الديــــــإقام
يِن َحِنيفًا ِفْطَرتَ  � :اهللا تعاىلقال       اَس  فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِيت َفَطَر النِه الالل

يُن اْلَقيُم َوَلِكن َأْكثـََر الناِس ال يـَْعَلُمونَ  ِه َذِلَك الد١( � َعَليـَْها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق الل(  

خلق اإلنسان واختاره وكرمه من بني املخلوقات ومن عليه بأن يكون  				اهللا 
 . دنياجليسه يف اآلخرة، ويكون خليفته يف ال

أنا أشرف املخلوقات، وال يعرف سبب شرافته وكرامته ، البد : اإلنسان يقول
 . لإلنسان أن يعرف سبب وجوده 

ملا خلق األشياء ما أعلن عن خلقها ، ولكن أعلن عن خلق اإلنسان   ����اهللا 

* ِطٍني  ِإْذ َقاَل َربَك لِْلَمالِئَكِة ِإين َخاِلٌق َبَشرًا ِمنْ  �: 				قبل أن خيلقه فقال 
ال  				، فاهللا  )٢( � َفِإَذا َسويـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ 

يرضى أن يُعبد غريه وال ُيسجد ألحٍد سواه ولكن أراد أن يفهم اإلنسان مقامه عند اهللا 

 .  )٣( �َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُهْم  َأْمجَُعوَن  � 				

من اإلنسان أن يعيش يف هذه احلياة أي حياة، بل يريد من  ����ما يريد اهللا 
اإلنسان أن يعيش احلياة اإلنسانية، واملشكلة أن اإلنسان حيب أن يعيش بأي ترتيب 

                                                           

 . ٣٠اآلية  –سورة الروم ) ١(
 . ٧٢،  ٧١اآليتان  –سورة ّص ) ٢(
 . ٧٣اآلية  –سورة ّص ) ٣(



 
 
 

  ٥٧ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 .اخل.. حبياة الكالب.. حبياة األُسد

ِإنا َجَعْلَنا َما َعَلى اَألْرِض  �خلق الدنيا لالبتالء واالختبار قال تعاىل  				واهللا 
ُلَوُهْم أَيـُهْم َأْحَسُن َعَمالً زِينَ   ُختترب هل أنت إنسان أم غري إنسان ؟ .  )١( � ًة َهلَا لَِنبـْ

 �يريد من اإلنسان، أن يعيش احلياة الفطرية؛ أال وهى الدين قال تعاىل  	فاهللا 

هَ  يِن َحِنيفًا ِفْطَرَت اللِه الِيت َفَطَر الناَس َعَليـْ ا ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق فََأِقْم َوْجَهَك لِلد
يُن اْلَقيُم َوَلِكن َأْكثـََر الناِس اليـَْعَلُموَن  ِه َذِلَك الدويوم القيامة يقول له )٢( �الل :

.. لرتى مدى التناقض   )٣( � اقْـَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسيباً  �

 . املختصرة، فتضيع شرافته وكرامته يف الدنيا واآلخرة  واإلنسان كثرياً ما يضيع هذه احلياة

 :  فحقيقة الدين

َوِإْذ قَاَل رَبَك لِْلَمالِئَكِة ِإين  �: �ملا قال اهللا .. هي احلياة الفطرية لإلنسان 
َها قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفي �: قالت املالئكة )٤( � َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفةً 

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُس َلكَ  أى أن هذا اإلنسان ليس أهالً  � َوَيْسِفُك الد

ما جعلت هذه  � َقاَل ِإين َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  �:  ����هلذه اخلالفة ، فقال اهللا 
                                                           

 . ٧اآلية  –سورة الكهف ) ١(
 . ٣٠اآلية  –سورة الروم ) ٢(
 . ١٤اآلية  –سورة اإلسراء ) ٣(
 .٣٠اآلية  –سورة البقرة ) ٤(



 
 
 

  ٥٨ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

ضل من ولكن منهم يف صورة اإلنسان، وهو أ.. الكرامات إال ملن كان إنسان عندي 

ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال  �:احليوان قال تعاىل َوَلَقْد َذَرْأنَا جلََِهنَم َكِثريًا ِمَن اجلِْن َواْألِ
يـَْفَقُهوَن َِا َوَهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن َِا َوَهلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن َِا أُولَِئَك  

 .  )١( � ُهُم اْلَغاِفُلونَ َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضل أُولَِئَك 

، )حياة الدين ( كرم اإلنسان الذي يعيش حبياة اإلنسان الفطرية    ����فاهللا 
 . والذي ال يعيش احلياة الفطرية ليس إنسان

والدنيا حياة حمدودة، فإذا بقى اإلنسان يف نطاق الدين فهو إنسان، وإذا خرج 
 . من حدود الدين فقد خرج من حدود اإلنسانية

حياة لإلنسان وحياة للشيطان، فإن خرج اإلنسان من حدود الدين يدخل  هناك
 . يف احلدود الشيطانية

وحفظ حياته من تأثريات ) النيب ( من على اإلنسان واختار له رجًال  				واهللا 
 . الشيطان

 ).  أي حمفوظون من تأثري الشيطان ( فاألنبياء عليهم السالم معصومون

فالنيب يعيش وعنده أشغال، مرة يف البيت، ومرة يف  وحياة كل نيب هي الدين،

َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكًا جلَََعْلَناُه  �قال تعاىل .. املسجد، ومرة يف السوق، ومرة يف الذكر
                                                           

 .١٧٩ية اآل –سورة األعراف ) ١(



 
 
 

  ٥٩ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

  )١(� َرُجًال َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسونَ 

ولكن .. شئ  ال يريد من اإلنسان أن ينشغل باحلياة املالئكية وينسى كل 				اهللا 
فاملالئكة ليس عندهم شئ فلذلك الدين عليهم .. يشتغل يف كل شئ وال يشغله شئ 

تبقى ..  				سهًال، ولذلك اإلنسان كرم عليهم ألنه عنده األشياء وما تشغله عن اهللا 
 . ����األشياء وال تبقى لك عالقة بشئ بل باهللا 

َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد َقاَل يَا ِإبِْليُس  �: عصر الشيطان مرة واحدة 				اهللا 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين * ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلَني  قَاَل أَنَا َخيـْ

َها فإنَك َرِجيٌم * ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني  َوِإن َعَلْيَك َلْعَنِيت * َقاَل َفاْخرُْج ِمنـْ
 على اإلنسان وفتح له باب التوبة، فإن  ����ولكن اهللا  )٢( �يِن ِإَىل يـَْوِم الد من

عصى اهللا وخرج من احلياة املالئكية ودخل يف حياة الشيطانية، فله أن يتوب ويرجع 
 . إىل احلياة املالئكية

 !ولكن كيف الرجوع ؟ 

دائرة ( ىف بعض البالد أخرجوا املسلمني من ديارهم ، فإلسكان الالجئني 
فكذلك إذا أخرج الشيطان اإلنسان من احلياة ) م تسمى وكالة غوث لالجئني إلسكا

الدعوة والتبليغ ( إىل احلياة الشيطانية ولكي يرجع هناك دائرة تسمى ) الدين ( الفطرية 
                                                           

 .٩اآلية  –سورة األنعام ) ١(
 .٧٨: ٧٥اآليات  -سورة ّص ) ٢(



 
 
 

  ٦٠ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . حىت يسكن مرة ثانية يف اجلنة) 

واهللا  وكل هذا النظام إىل األنبياء والرسل عليهم السالم، وإىل أتباعهم،  ����واهللا 
ولكن املشكلة يف هذا الزمن نريد الدين، وال نريد أن .. رتب هلم نظام إلقامة الدين 				

 : إلقامة الدين فهناك قسمان إلقامة الدين  ����منشى على الطريقة اليت رتبها اهللا 

 :       القسم األساسي األصلي للدين

شرات، واألخالق، ويتبع هذا وهو اإلميان باهللا، ومجيع العبادات، واملعامالت، واملعا     
 .  القسم

 . ويسمى التعزيرات واحلدود واجلهاد:  القسم الثاني الفرعي

جعل القسم األول، على كل مسلم ومسلمة، دون استثناء وهو دين  				واهللا 
 .  لذاته ولنفسه، أما القسم الثاين على املسلمني ألجل الفساق والفجار والكفار 

إذا أقمتم القسم األساسي األول فيما بينكم، فإقامة .. والرتتيب والنظام عند اهللا
 . الثاين على، وليس عليكم، أنا أمكنكم يف األرض

َوَعَد اللُه  �وهذا ال يكون ، قال تعاىل .. ول حنن نريد القسم الثاين قبل األ
اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاحلَِاِت لََيْسَتْخِلَفنـُهْم ِيف 

لَنـُهْم ِمْن بـَْعِد  ِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدَهلُْم ِدينَـُهُم ال َننِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكال
َخْوِفِهْم أَْمنًا يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم 



 
 
 

  ٦١ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

الطالب الذي : بشرط اإلميان مثال  ����فاخلالفة موعودة من اهللا  )١( � ِسُقونَ اْلَفا

فإذا ترك الطالب الدراسة وأخذ يلعب، .. إن جنحت أعطيك كذا وكذا: قال له والده
  ٠فهل يفرح والده به ويعطيه الذي وعده ؟ طبعاً ال 

وأهل الباطل  وحنن جنتهد يف طلب اخلالفة ليل ار، ونقع يف املشاكل واملصائب،
 . 				يضربوننا، ألننا خالفنا املنهج الذي وضعه اهللا 

مدينة مشهورة يف ( يف محاة   ����كنا خارجني يف سبيل اهللا   ١٩٥٤يف عام 
وكان هناك يف  املسجد عامل كبري حياضر يف املسجد ، وكان عنده محاسة قوية ) سورية 

: لة اإلسالمية، وأثناء كالمه قالعلينا أن نقيم الدو .. للدين ، فذكر لنا ما يذكر الناس
بوجود الدين وجدت : ولكن الشيخ الباكستاين يقول غري ذلك، فقلت له امسع

فإذا كنتم .. وبعدم الدين عدمت اخلالفة.. وبضعف الدين ضعفت اخلالفة.. اخلالفة
 ����بالضبط مثل القصر، فاهللا .. تريدون اخلالفة اإلسالمية حقًا فعليكم بإقامة الدين

ما نريد أساس وال : ، وحنن نقول				مر األساس واجلدران علينا، والسقف عليه جعل أ
 .جدران ، ونريد السقف، فيوضع السقف فيقع على رؤوسنا

أساس الدعوة جهد النيب ، اجتهد على قلوب أصحابه حىت صار اإلميان يف  
من عبادات ومعامالت ومعاشرات  –قلوم مثل اجلبال، وهو األساس واجلدران 

الذي أسسه النيب  –أخالق و ، والسقف موعود بل مشروط بوجود األساس 

                                                           

 .٥٥اآلية  –سورة النور ) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . واجلدران 

قال لألنبياء من طريق الدعوة أقيموا الدين أوًال مث تأتى اخلالفة، واهللا   ����فاهللا 
بني يف القرآن الكرمي ما حدث لبىن إسرائيل، ليوضح لنا الطريق، فبىن إسرائيل    ����

الذكور تقتل، والنساء تستخدم، فكيف خرجوا من كانوا يف ضعف ومصيبة عظيمة، 
هذا البالء ؟ هم ما شكلوا مجعية أو تكلموا مع حكومة خارجية، أو بذلوا األموال، أو 

: يف كتابه 				، كما بني اهللا  �إمنا خرجوا من طريق الدعوة إىل اهللا .. مجعوا السالح

ُلو عَ * تِْلَك آيَاُت اْلِكَتاِب اْلُمِبِني * طسم  � ِمْن نـََبِأ ُموَسى َوِفْرَعْوَن  َلْيكَ نـَتـْ
ِإن ِفْرَعْوَن َعال ِيف اَألْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعاً * بِاحلَْق لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 

ُهْم يَُذبُح أَبـَْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنُه َكاَن ِمَن  َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ
ُهْم َما  وَ * اْلُمْفِسِديَن  ُمنَكَن َهلُْم ِيف اْألَْرِض َونُرَِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمهَُا ِمنـْ

ذلك معهم إال بعد أن بعث فيهم داعي إيل  	وما فعل اهللا  )١( � َكانُوا َحيَْذُرونَ 

 . أرجعهم إىل حياة اإلنسانية ) ����سيدنا موسى (اهللا 

َقاَل  �هلما  ����إىل فرعون، قال اهللا ) عليهما السالم(فلما ذهب موسى وهارون 
مع موسى وهارون  				أي أن معية اهللا  )٢( � ال َختَافَا ِإنِين َمَعُكَما َأْمسَُع َوَأَرى

فقط، ولكن ملا رجع بنو إسرائيل إىل حياة الدين، رجع هلم األمر، هنا ) عليهما السالم(
                                                           

 .٦: ١اآليات  -سورة القصص ) ١(
 . ٤٦اآلية  –سورة طـه ) ٢(



 
 
 

  ٦٣ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

ُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيباً  َوَلَقْد َأَخَذ اللُه ِميثَاَق َبِين  � �قال اهللا  ِإْسرائيَل َوبـََعثْـَنا ِمنـْ
َوَقاَل اللُه ِإين َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصالَة َوآتـَْيُتُم الزَكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي 

ْم َوَألُْدِخَلنُكْم َوَعزْرُمتُوُهْم َوأَقْـَرْضُتُم اللَه قـَْرضًا َحَسنًا َألَُكفَرن َعْنُكْم َسيَئاِتكُ 
َجناٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َفَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك ِمْنُكْم فـََقْد َضل َسَواَء 

 .)١(� السِبيل

رتب النظام حلياة األنبياء، فإن أقاموا القسم األول من طريق  				فاملقصود أن اهللا 

َوُأْخَرى حتُِبونـََها َنْصٌر ِمَن اللِه  �م الثاين القس 				، يعطيهم اهللا ����الدعوة إىل اهللا 
 .  )٢( � َوفـَْتٌح َقرِيٌب َوَبشِر اْلُمْؤِمِننيَ 

 � �حنن نريد إقامة الدين ، فإن أعطيتنا اخلالفة، حنن نقيم الدين، فيقول اهللا 

 ْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوتـَُقطيعىن  )٣( � ُعوا َأْرَحاَمُكمْ فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََول

 . إذا كانت اخلالفة قبل الرتبية، حيدث الفساد ىف األرض

، وكان بني األمم ����مجيع األمم السابقة كانوا يغلبون على أعدائهم بنصرة اهللا 
النبوة بسيدنا حممد  				نبيهم، ولكن ملا ختم اهللا  ����الدينية وبني اهللا ، من على 

مل نبيها، وجعل أمر إقامة الدين إىل األمة، وجعل هلم األمة بأن نقل إليها ع
                                                           

 .١٢اآلية  –سورة املائدة ) ١(
 .١٣اآلية  –سورة الصف ) ٢(
 .٢٢اآلية  –سورة حممد ) ٣(



 
 
 

  ٦٤ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . النصرة مثل األنبياء عليهم السالم، واستجابة الدعاء مثل األنبياء

 لو سألت إنسان عن وظيفته، ماذا يقول ؟ 

إما يقول وظيفيت األكل والشرب، ولو قال ذلك، يقال هذا غري عاقل، ألن 
وكذلك العبادات والفرائض واألحكام من األكل والشرب من لوازم احلياة للجسد، 

  ٠لوزام احلياة للروح

 فما هي وظيفة األمة المسلمة؟

.. وهى نقل هذه الوظيفة لكل مسلم.. وظيفة هذه األمة وظيفة األنبياء
، يشتغل ويعمل يف أشياء صغرية ويسميها .. الشركة، الوظيفة : املسلم يقول

ال يريدنا إال هلذا  ����واهللا ! وظيفة ؟ولكن وظيفة األنبياء، يقول هذه .. وظيفة
 . العمل

 : الصحابة كانوا يقولون 

كل األمم .. هذه ليست وظيفة: وحنن نقول.. موتنا وحياتنا هلذه الوظيفة
أعطاهم طريق اخلدمة، فجميع الوظائف املخلوقة للكفار  �السابقة اهللا 

ل على املعية اإلهلية، واملشركني، وجعل معيته مع أتباع األنبياء إذا اجتهدوا للحصو 
غلب على   ����وباملعية اإلهلية يغلبوا على الكفار بدون الوسائل، فسيدنا موسى  

وملا فتح سعد بن أىب وقاص املدائن وجاءت األموال حتت .. فرعون بدون الوسائل



 
 
 

  ٦٥ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 .أقدامه 

كان عندهم ارتقاء عظيم، كانوا يأمرون )  رضي اهللا عنهم أمجعني(فالصحابة 
أنا خليفة اهللا .. أنا آمرك بكذا: يقول أحدهم.. ار واألسد والنريانالبحار واأل

 . األرض يف 				

 . فنحن نريد أن َخنرج وُخنرج الناس، إىل وظيفتنا األساسية

يأيت مبا وعد،  				فإذا قمنا على الدعوة وجاء الدين يف حياة األمة، فاهللا 
الدين، والتضحية بل املقصود خدمة الدين ونشر .. ليس املقصود خدمة الدين

 . للدين على ج األنبياء

ال تتغري احلياة االجتماعية؛ إال بتغيري احلياة النفسية الذاتية، البعض يريد 

لَُه  �: �التغيري عن طريق احلكومات والسلطان وهذا غري صحيح، يقول اهللا 
ِر اللِه ِإن اللَه ال يـَُغيـُر َما ُمَعقَباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظونَُه ِمْن أَمْ 

ِبَقْوٍم َحىت يـَُغيـُروا َما بِأَنـُْفِسِهْم َوِإَذا َأَراَد اللُه ِبَقْوٍم ُسوءًا َفال َمَرد َلُه َوَما َهلُْم 
 .)١( � ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ 

ون يك 				فإذا حصلنا على حياة اإلميان والدين، وظهرت يف جمتمعنا، فاهللا 
.. معنا، يف  السماء معنا، يف األرض معنا، والدنيا لنا واآلخرة لنا، واجلنة لنا

                                                           

 .١١اآلية  –سورة الرعد ) ١(



 
 
 

  ٦٦ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وعلمه لنا   ����فاملقصد من هذا العمل أن منشى على الطريق الذي وضعه اهللا 
سيدنا حممد ، فالصحابة رضي عنهم أمجعني جاء يف قلوم هذا الدين عن 

َنا إِلَْيكَ  �: طريق التضحيات َأِن اتِبْع ِملَة ِإبـْرَاِهيَم َحِنيفًا َوَما َكاَن  ُمث أَْوَحيـْ
 . )٢( )١( � ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  * 
 

                                                           

 .١٢٣اآلية  –سورة النحل ) ١(
 . ٧/١١/١٩٨٧يف يوم   –باكستان  –حماضرة ألقاها الشيخ األنصاري مبسجد الدعوة او لبور) ٢(



 
 
 

  ٦٧ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 ةـــــــــــــــــة اإللهيـــــــــــالمعيــ

َهْوَن  �قال تعاىل  َر أمة ُأْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكْنُتْم َخيـْ
ُهُم  َعنِ  اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْريًا َهلُْم ِمنـْ

 . )١( � اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقونَ 

، ولكن ترك وظيفته، حىت نسى أنه ناسي، كانت ����كان املسلم داعيا إىل اهللا 
حلياة يف زمن ما، وليس ذلك حبسب ، بل كانت األمة املسلمة اليت حنن منها، حتمل ا

 . تطوف البالد إلحياء تلك احلياة يف اإلنسانية كلها 

أرسل كل نىب بدين، مث أعطى كل نيب جهدًا إلحياء ذلك الدين يف  				اهللا 
التبليغ " اإلنسانية، واجلهد الذي يقوم به النيب إلحياء الدين يف اإلنسانية يسمى 

 ". والدعوة 

 ل األنبياء ؟ ماذا يقو 

املسلمون حيبون أن حيىي  )٢( �َأِن اْعُبُدوا اللَه َواتـُقوُه َوَأِطيُعونِ  �: يقولون 

 الدين، ولكن كيف حيىي الدين ؟ 

واجلهد إلحياء  ����لكن الدين من اهللا .. الناس يبدون آراءهم ويتبعون أهواءهم
                                                           

 .١١٠اآلية  –سورة آل عمران ) ١(
 .٣اآلية  –سورة نوح ) ٢(



 
 
 

  ٦٨ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

نيب إحياء الدين أسهل إذا كان على طريق ال.. ����الدين من اهللا ال خيفى . .  
 . علينا خصوصيات األمة 

وبين نبينا محمد ) عليهم السالم(ما الفرق الذي بين األنبياء السابقين  ؟ 

ولكن النيب .. أن األنبياء السابقني انتقلت حيام إىل أممهم     نقل حياته إىل  
 ٠أمته، وكذلك نقل إليهم اجلهد إلحياء تلك احلياة

لذي جاء به النيب الدين  ا( واحلياة  :علي أربع أجزاء  

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ  � : المقصد )١(  .  )١( � َوَما َخَلْقُت اجلِْن َواْألِ

 . إلحياء حياة العبودية يف الناس   : الجهد )٢(

طريقة اجلهد هي حياة النيب  : الطريق) ٣(َلَقْد َكاَن َلُكْم  �: سنة ٢٣خالل  
 ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اآلخر َوذََكَر اللَه َكِثرياً  ِيف َرُسوِل اللهِ 

� )٢(  . 
فالنيب :  النتيجة أو الثمرة )٤(أعطى ألمته هذه األشياء األربعة فلما اكتملت  

ِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعمَ  �: قال هلم
 ) .٣( �  اإلسالم  ِديناً 

                                                           

 .٥٦اآلية  –سورة الذريات ) ١(
 .٢١اآلية  –سورة األحزاب ) ٢(
 .٣اآلية  –سورة املائدة ) ٣(



 
 
 

  ٦٩ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 !ما هو مقصد حياة اإلنسان ؟ 
 !وما هو اجلهد لتحصيل ذلك املقصد ؟
 !وما هو الطريق إليصال ذلك اجلهد ؟

 !الذي  نتحصل عليه  بوجود هذه األشياء ؟  يءوما هو الش
 : مقصد حياة اإلنسان 

مث النصرة واملدد ) صرة اهللا تكون معه أي ن( عنه ويكون معه  				أن يرضى اهللا      
 . معهم ����وهذه الثمرات والنتائج تدل على أن اهللا .. وظهور الربكات

وليست معنا  ����املسألة الكربى هي معية اهللا .. املسائل املنتشرة ال جنعلها مسائل
 . يف ذلك الوقت

.. قصرية.. مجيع األنبياء عليهم السالم اجتهدوا، وفهموا الناس أن احلياة الدنيا
 . زائلة.. فانية

 :لإلنسان ثالث مراحل 

  .الجنة أو النار ) ٣(  . القبر ) ٢(   .الدنيا ) ١(

الِذي  �: قال تعاىل.. واإلنسان جاء ليبتلى فيفوز.. دار بالء وانقطاع  الدنيا
ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو الْ   .  )١( � َعزِيُز اْلَغُفورُ َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياَة لَِيبـْ

                                                           

 .٢اآلية  –سورة امللك ) ١(



 
 
 

  ٧٠ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

الدنيا مثل السكن للطلبة، فالطلبة يأتون من أماكن .. وليست مستقر الدنيا ممر
خمتلفة إىل اجلامعة، مث يسكنون ملدة أربع سنوات مث يفزن باالمتحان، مث يرجعون إىل 

 وكذلك ُميتحن اإلنسان كيف قضى حياته ؟ . . أهليهم

.. الصالة والسالم ليخربوا الناس عن حياة اإلنسان وأرسل األنبياء والرسل عليهم
: فإذا كانت احلياة على منهج األنبياء، فمعناه.. يعىن أنت إنسان، على صور إنسان

 . أنت فائز يف الدنيا واآلخرة، ولك دار القرار، أال وهى اجلنة

وإن مل تكن حياته علي حياة النيب ، فقد خاب وخسر ورسب يف الدنيا، أما 
 . فذالك هو اخلسران املبني .. آلخرة فله حمل آخر، أال وهى نار جهنميف ا

بل اجلنة حق .. لعل اهللا ُميىن اإلنسان باجلنة وليس كذلك: يقول بعض الناس     
.. دار الفالح.. دار النعيم.. دار الكرامة.. 				اجلنة حمل رضاء اهللا .. والنار حق

 . حقيقة وليست خيال وختيل 

بل بني ذلك .. وال يكون كاحليوان.. يكون اإلنسان كامللك ليس املقصود أن
 . إن قام على طريق األنبياء، فهو إنسان وإن حاد فهو حيوان.. قواما

فاإلنسان جاء لالنتقال، ينتقل من حمل إىل حمل، وينتقل إما فائز وإما خاسر، فإن  
 . كان فائزاً يُبشر بروح ورحيان ورٍب راٍض غري غضبان 

 � َلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرِة َأْعُنيٍ َجَزاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ َفال تـَعْ  �



 
 
 

  ٧١ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 �وال خطر على قلب بشر، قال تعاىل .. وال أذن مسعت.. فيها ماال عني رأت )١(

نـَْيا َوِيف اآلخرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي  أَنـُْفُسُكْم َحنُْن َأْولَِياؤُُكْم ِيف اْحلََياِة الد
حيضر بني يديه، .. واالشتهاء بدون كد ونصب وتعب )٢( � َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعونَ 

ارِ  �: قال تعاىل ٣( �َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الد(  . 

، ولكن ُأخربنا عن أدىن أهل اجلنة منزلة، يقال  				وما سعتها؟ ال يعمله إال اهللا 
رضيت رب، : أترضى أن يكون لك مثل ُملك َملك من ملوك الدنيا؟ فيقول :له

هذا : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول يف اخلامسة رضيت رب، فيقول: فيقول
: قال. رضيت رب: فيقول. لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عينك

متهم بيدي وختمت عليها، أولئك الذين أردت غرست كرا: رب فأعالهم منزلة؟ قال
 .)٤(فلم تر عني ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر رواه ُمْسِلمٌ 

إين : وعن ابن مسعود َرِضَي اللُه َعْنُه قال، قال َرُسول اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمْ 
ن النار رجل خيرج م: ألعلم آخر أهل النار خروجًا منها وآخر أهل اجلنة دخوًال اجلنة

اذهب فادخل اجلنة، فيأتيها فيخيل إليه أا مألى، : حبوًا فيقول الله عز وجل له
اذهب فادخل اجلنة، : فيقول الله عز وجل له. يا رب وجدا مألى: فريجع فيقول

                                                           

 . ١٧اآلية  –سورة السجدة ) ١(
 . ٣١اآلية  –سورة فصلت ) ٢(
 . ٢٤اآلية  –سورة الرعد ) ٣(
 .باب بيان ما أعد الله تعاىل للمؤمنني يف اجلنة  –رياض الصاحلني ) ٤(



 
 
 

  ٧٢ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

يا رب وجدا مألى، فيقول الله عز : فيأتيها فيخيل إليه أا مألى، فريجع فيقول
اجلنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاهلا، أو إن لك مثل عشرة  اذهب فادخل: وجل له

فلقد رأيت َرُسول اللِه : أتسخر يب أو تضحك يب وأنت امللك قال: أمثال الدنيا، فيقول
ذلك أدين أهل اجلنة : َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلْم ضحك حىت بدت نواجذه فكان يقول

 . )١(منزلة متفق َعَلْيهِ 

.. )٢(يتجرعون ماء الصديد).. جهنم ( ي خاب وخسر فله حمل آخر وأما الذ
يقطع أمعاءهم .. )٣(وطعامهم من ضريع ال يسمن وال يغىن من جوع.. هذا شرام

 . وخترج األمعاء من األدبار، والعقارب واحليات مثل البغال وليس كما نرى يف الدنيا

لِذيَن َكَفُروا ِبآيَاتَِنا َسْوَف ِإن ا �وُأخربنا أن اإلنسان يف جهنم يتبدل جلده 
َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب  ْلَناُهْم ُجُلودًا َغيـْ َما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدُنْصِليِهْم نَارًا ُكل

 . وهذا إىل أبد اآلباد، وهلم جرا إىل ماال اية )٤( �ِإن اللَه َكاَن َعزِيزاً َحِكيماً 

                                                           

 .املرجع السابق) ١(
يـََتَجرُعُه َوالَ َيَكاُد ُيِسـيُغُه َويَْأتِيـِه اْلَمـْوُت ِمـن ُكـل * اء َصِديٍد من َوَرآئِِه َجَهنُم َوُيْسَقى ِمن م {: قال تعاىل) ٢(

 .١٧،  ١٦سورة إبراهيم االيتان }َمَكاٍن َوَما ُهَو ِمبَيٍت َوِمن َوَرآئِِه َعَذاٌب َغِليٌظ 
ــاثُوا ِمبَــاء َكاْلُمْهــِل َيْشــِوي اْلُوُجــ{: وقــال تعــاىل      ــرَاُب َوَســاءْت ُمْرتـََفًقــاَوِإن َيْســَتِغيثُوا يـَُغ ســورة }وَه بِــْئَس الش

 .٢٩الكهف اآلية 
 .٦،٧سورة الغاشية اآليتان }َال ُيْسِمُن َوَال يـُْغِين ِمن ُجوٍع * لْيَس َهلُْم طََعاٌم ِإال ِمن َضرِيٍع {:قال تعاىل) ٣(

 .٥٦اآلية  –سورة النساء ) ٤(



 
 
 

  ٧٣ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

.. فالبد من معرفة املقصد) . النار ..اجلنة ( ن احلياتني وهلذا أخربنا بالتفصيل ع
عنا ويكون معنا ، لذا جنتهد حىت  				ليس لنا مقصد يف هذه الدنيا إىل أن يرضى اهللا 

ُقْل ِإن َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلِه َرب  �  				يتعلق القلب باهللا 
مقصدها واحد وهو رضاء اهللا .. املمات.. احلياة.. الصيام.. الصالة )١( � اْلَعاَلِمنيَ 

				  . 

ويثق به، وال يتوجه يف مجيع األحوال  				هي أن ينقطع القلب عن غري اهللا  :والعبودية
 . 				إال إىل اهللا 

، فال يتوجه إىل أي باب، إال إىل باب  				فعندما يكون القلب مملوًء بعظمة اهللا 
 ..  ال إله إال اهللا..  				اهللا 

 . ما يُلهينا عن غريه، وتأهله القلوب وُحتبه وتعظمه: ــهاإللـ

 ماذا يقول الكفار ؟

فدعوة  )٢(�َأَجَعَل اْآلِهلََة ِإَهلًا َواِحدًا ِإن َهَذا َلَشْيٌء  ُعَجابٌ  �: يقولون    

 �، وأن خيرج منه غري اهللا �وعظمة اهللا  �أن يدخل يف القلب حمبة اهللا .. األنبياء

                                                           

 .١٦٢اآلية  –سورة األنعام ) ١(
 .٥اآلية  – سورة صّ ) ٢(



 
 
 

  ٧٤ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . مائًال إىل اهللا عن غريه  )١( �َحِنيفاً ُمْسِلماً  �: نوا القلب عن اخلالئقائياً، فيصو 

أعطانا امليزان  				أم لغريه ؟ اهللا  				كيف يعلم أنه هللا .. ولكن هذا الشئ صعب
حنن فهمنا أن .. وذا امليزان يفهم اإلنسان هل قلبه مشغول باهللا أم بغريه" التضحية " 

ولكن التضحية أن تكون مستعد أن تضحى مبالك .. التضحية بذبح البقرة والشاة
يف القرآن الكرمي عن  				وليتضح األمر أبني ما بينه اهللا  				ونفسك من أجل اهللا 

 إىل قبيلته وقومه أم إىل املالئكة؟  ����هل مييل إبراهيم .. ����سيدنا إبراهيم 

 : بشيئني  أتى 				ملا أخذوه وأمجعوا أن يلقوه يف النار، ومجعوا احلطب ودبروا فاهللا 

حىت  ����خمالف إلبراهيم .. القوم والقبيلة واحلكومة والكون كله :النظام  الظاهري
 . والده

ونزل .. فنزلت املالئكة �نظام السماء موافقًا لسيدنا إبراهيم  :والنظام الغيبي 
النصرة،  ����اخل وعرضوا على إبراهيم .. وملك املياة .. وملك الرياح ..  ����جربيل 

َحْسبـَُنا  �: 				من املوافقة أو املخالفة بل قلبه يتوجه إىل اهللا  ����راهيم فلم يتأثر إب
.. اليقني دخل يف القلب أن هذه األشياء الظاهرية ليست شئ )٢( �اللُه َونِْعَم اْلوَِكيلُ 

وما توجه إىل قومه ولكن توجه إىل اهللا .. يف حالة اضطرارية ولكن ما توجه إىل املالئكة
				  . 

                                                           

 .٦٧اآلية  –سورة آل عمران ) ١(
 .١٧٣اآلية  –سورة آل عمران ) ٢(



 
 
 

  ٧٥ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

ن يقول هذا القول، إال من كان يف قلبه حقيقة اإلميان، وذه القصة وال يستطيع أ
 . خيربنا لو تقومون ذا الطريق؛ جتدونين معكم يف كل مكان 				اهللا 

هو كان نبيًا أين حنن .. يوسوس يف قلب اإلنسان –لعنه اهللا  –ولكن الشيطان 
ن نقتدى م، حنن فقط مندحهم، ونبني قصصهم، حنن ال نستطيع أ.. من األنبياء

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبوَن اللَه َفاتِبُعوِين �: يقول عكس ذلك قال تعاىل �ولكن اهللا 
 .  )١( �ُحيِْبْبُكُم اللُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللُه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 � حجة على اإلنسانية كلها، قال تعاىل.. ويؤتى يوم القيامة باألنبياء شهداء

ُرُسًال ُمَبشرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئال َيُكوَن لِلناِس َعَلى اللِه ُحجٌة بـَْعَد الرُسِل وََكاَن 
 .  )٢( � اللُه َعزِيزاً َحِكيماً 

وهؤالء ما فصلوا أن خيرجوا من شهوام بل كانوا  �حنن امتثلنا أوامر اهللا 
 . يناً مصرين على شهوام ، فخسروا خسراناً مب

وحنن ما فصلنا بعد أن نغري حياتنا حلياة األنبياء عليهم السالم، ونطمئن ذا 
وحنن .. هم كانوا أنبياء ولسنا أنبياء، وما يأيت األنبياء إال لنقتدي م ونتبعهم: القول

 .  فينا االستعداد ولكن بدون العزم ال نقوم

                                                           

 .٣١اآلية -سورة آل عمران ) ١(
 .١٦٥اآلية  –سورة النساء ) ٢(



 
 
 

  ٧٦ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وكأن اإلنسان يقول ما جاء به النيب احلسنة والسرية احلسنة من األخالق  
نتبع شهواتنا، فهذا اإلنسان خيسر يف .. واحلياة الطيبة، حنن ال نستطيع أن نقوم به

ال يدخل اإلميان، وإن دخل ال  				فإن مل يكن اإلنسان مضحيًا هللا .. الدنيا واآلخرة
 . يدرك حقيقة اإلميان 

أمجعني ملا كيف ذلك ؟ فالصحابة رضي اهللا عنهم .. سهل لنا األمر 				واهللا 
يشرح  				اهللا .. فإذا قمنا على الدعوة.. قاموا على الدعوة وصلوا إىل حقيقة اإلميان

 . 				صدورنا وينور قلوبنا بنور اإلميان فنستطيع أن حنيي أوامر اهللا 

 : ين ءالعبودية على جز 

وتكون حياتك طوال أربعة .. ����وجسدك ألوامر اهللا .. 				أن تسلم قلبك هللا 
.. املأكل، واملشرب، واملنكح، واملتجر، واملزرعة: يف ����أوامر اهللا  وعشرين ساعة على

ويكون يقيننا على أن اهللا هو الفاعل احلقيقي وهو النافع الضار، فالقلب هللا .. اخل 
فليس من الصعب أن يكون اهللا معنا، .. فبذلك تنزل نصرة اهللا  				واجلسد ألوامر اهللا 

  .ولكن ال تأتى نصرته مع حياة شيطانية

أما احلياة األخرى من طعام .. املسلم يقول أنا أصلى وأصوم وأزكى وأحج ولكن
ولكن .. حنن فيها أحرار.. هذه األشياء ال أقبل التدخل فيها.. ولباس وجتارة وصناعة

نصف يف الداخل ، ونصف يف  )١( �اْدُخُلوا ِيف السْلِم  َكافةً  �: يقول �اهللا 

                                                           

 .٢٠٨اآلية  –سورة البقرة ) ١(



 
 
 

  ٧٧ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . احلياة ال يقبل هذه 	اهللا .. اخلارج

إذا مل تكن احلياة على حياة نبيه .. فصل 				فاهللا .. ����مل تنزل نصرة اهللا  
 . هذا مشكلة.. واألمة تقول هذا صعب

مبجرد بعثة األنبياء عليهم السالم، بل جيتهدون سنني،  ����مل تنزل نصرة اهللا 
عبادات جهد مستمر، لتحىي حياة األنبياء عليهم السالم يف نفوس األمة، ليس إحياء ال

 . �فقط، بل مجيع احلياة تكون تابعة ألوامر اهللا 

قَاُلوا أُوِذيَنا ِمْن قـَْبِل َأْن تَْأتِيَـَنا  �: ����قالت بنو إسرائيل لسيدنا موسى 
َوِمْن بـَْعِد َما ِجْئتَـَنا قَاَل َعَسى َربُكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِيف 

يغري األحوال، ولكن  				فليس مبجرد البعثة اهللا  )١( �تـَْعَمُلونَ  األرض فـَيَـْنظَُر َكْيفَ 

   �ملا تأتى حياة األنبياء فيهم تنزل عليهم نصرة اهللا 

والصرب واجلهد لتغيري حيام وملا  �أمرهم باالستعانة باهللا  ����فسيدنا موسى 
 . تغريت حيام وصلح يقينهم تغريت األحوال

فقال  �وهارون إىل فرعون ليدعوه إىل اهللا  سيدنا موسى �وملا أرسل اهللا 

 )٢( � َقاَل َأملَْ نـَُربَك ِفيَنا َولِيدًا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسِننيَ  �: فرعون مستهزئا

                                                           

 .١٢٩اآلية  –سورة األعراف ) ١(
 . ١٨اآلية  –سورة الشعراء ) ٢(



 
 
 

  ٧٨ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . اآلن وقت املهلة انتهى وتعاقب عقاباً شديداً  �فنبهه موسى 

 ومتى يأتي هذا الوقت ؟ 

  �.تنزل عليهم نصرة اهللا ) عليهم السالم(نبياء ملا تتصور األمة يف صورة األ     

، وال نضحي مبقصدنا من 	أن نضحي بكل شئ من أجل رضاء اهللا : فاملقصد
 . يءأجل أي ش

وما كانوا يرفعون أقدامهم من أول .. �ال ينزل نيب امليدان إال ومعه نصرة اهللا 
 . يوم إال ومعهم نصرة اهللا جل جالله 

وأتباعهم رضي اهللا عنهم، كانوا يقومون أمام أعداء اهللا األنبياء عليهم السالم 
، كما �واحلقيقة أن اهللا كان معهم وكأن املقابلة بني أعداء اإلسالم ، وبني اهللا .. 				

 . بني اهلرمزان 

 )١( �اْذَهْب إىل ِفْرَعْوَن ِإنُه   َطَغى �: ����لسيدنا موسى  				ملا قال اهللا 

َقاال َربـَنا ِإنـَنا َخنَاُف َأْن  �:قال تعاىل )   أخاف أن يقتلون:  ( �قال موسى 
َنا َأْو َأْن َيْطَغى َقاَل ال َختَاَفا ِإنِين َمَعُكَما َأْمسَُع  �:فقال تعاىل  )٢(� يـَْفُرَط َعَليـْ

                                                           

 . ٢٤اآلية  –سورة طـه ) ١(
 .٤٥اآلية  –طـه سورة ) ٢(



 
 
 

  ٧٩ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

َنا َنْصُر   �وإن مد رجله تكسر، .. ، إن مد يده تقطع )١( � َوَأَرى وََكاَن َحّقًا َعَليـْ
مع الطائفة اليت تسري على منهج األنبياء عليهم  �فنصر اهللا  )٢( � اْلُمْؤِمِننيَ 

 . السالم

ملا مات النيب ولكن أبو بكر فهم أنه طاملا .. حزن أصحابه رضي اهللا عنهم  
من كان يعبد حممداً .. وقال قولته املشهورة �أن حياة النيب فيهم فمعهم نصرة اهللا 
فكانت األمة حاملة ..  فإن اهللا حي ال ميوت  فإن حممداً قد مات ومن كان يعبد اهللا

حلياة النيب  . ، ومأمورة بنشر هذه احلياة يف اإلنسانية كلها

 فمىت تكون نصرة اهللا معنا ؟  

 .ملا تأتى فينا العبودية احلقيقة، مث نقوم بنشر العبودية يف العامل

من حياة  فكيف ندخل فينا صفة العبودية؟ وكيف نصبح إنسانا، بعد أن خرجنا 
 ؟ ..اإلنسانية

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو إىل اللِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَا  �: عني لنا الطريق 				فاهللا 
فاهللا حصر أنه طريق  )٣( � َوَمِن اتـبَـَعِين َوُسْبَحاَن اللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

 . أي الدعوة وما قال طرق خمتلفة"  َسِبيِلي" واحد 
                                                           

 .٤٦اآلية  –سورة طـه ) ١(
 .٤٧اآلية  –سورة الروم ) ٢(
 .١٠٨اآلية  –سورة يوسف ) ٣(



 
 
 

  ٨٠ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

يشهد تاريخ العامل، أن مجيع األمم السابقة من نوح إىل نبينا ، ما دخلت يف 
، ليس هناك طريق آخر �حياة العبودية إال جبهد األنبياء، أي بطريق الدعوة إىل اهللا 

إىل .. إىل العبودية.. إىل صفات اإلميان.. حىت ترجع اإلنسانية إىل صفات اإلنسانية
إال بالدعوة .. إىل األخالق احلسنة.. املعاشرات اإلسالميةإىل .. املعامالت اإلسالمية

 . �إىل اهللا 
يدمر مجيع  				فإذا ظهرت هذه الصفات تنزل الربكات من األرض والسماء، واهللا 

 . اخل.. اجلبابرة، مثل النمرود، شداد، قيصر، كسرى، فرعون، أبو جهل 
ني أو القادسية أو كل املواطن تشهد أن اهللا كان معهم سواء يف بدر أو يف حن

 . اخل .. الريموك 
علي األمم السابقة كانت شهادة على أن اهللا مع هذه  �وملا استخلفهم اهللا 

 . الطائفة
ما استخلفهم إال بطريق خاص، وذلك بعد أن اتصفوا بصفات اإلميان  				واهللا 

 . فرضي اهللا عنهم فاستخلفهم يف الدنيا وأعطاهم نعيم اآلخرة
وقد علمنا  .. األمر، يريدون االستخالف بدون حياة الدينولكن اآلن انطمس 

 . 				كما سبق أن األساس الذي ينبين عليه هذا األمر هو معية اهللا 

وبني أن كل .. عرض على األمة إحياء حياة األنبياء ) رحمه اهللا( الشيخ إلياس
رَاُمث أَ  �: نيب ما كان ُحيمل أمته األمانة مث تنهى حياته ويأيت نبيا آخر  � ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـْ



 
 
 

  ٨١ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وملا جاء النيب  )١( . أُمر أن ُحيمل األمانة على أعناق األمة  

للتمرين يضربون، يشتمون، جيرون .. ثالثة عشر سنة يف مكة ما نزل غري الدعوة
.. صدق.. ولكن صرب.. يوضعون يف النار.. يف األسواق، يضربون باألحجار والسياط

 .  ���� اهللا يتعلمون الدعوة إىل

  ،)٢(أنتم أعلم الناس: اآلن صفات غري موجودة، والشيطان ينفخ ويقول 
يقام يف الرمضاء طوال النهار؛ حىت يرتد سخطة .. الشيطان أخفى عنا صفات اإلميان

 . لدينه، ولكن اإلميان خالط بشاشة القلوب 

فهذه األمة ختتلف عن األمم السابقة، ألا مسئولة عن حياة النيب وإحيائها  
وترسخ يف قلوم، أم مسئولون عن العامل ، بل الكفرة علموا أن هؤالء .. يف العامل

 . �دعاة إىل اهللا 

قدرته اجتمع  				ولذلك ملا قهر املسلمون قيصر وكسرى بفئة قليلة وأظهر اهللا 
زعماؤهم يتفكرون كيف هم يغلبون علينا ؟ ليس عددهم مثل عددنا، وليس سالحهم 

ماداموا على حياة نبيهم ال يقهرهم : ملاذا ينتصرون علينا ؟ قال رهبام.. نامثل سالح

                                                           

 . ٤٤اآلية  –سورة املؤمنون ) ١(
قـد قرأنـا القـرآن : ليأتني على الناس زمان يتعلمون فيه القـرآن ويقرؤونـه فيقولـون " كما جاء ىف احلديث ) ٢(

" مــن أفقــه منــا ؟ مث التفــت إىل أصــحابه فقــال هــل ىف أولئــك خــري ؟ ، وقــد علمنــا ، فمــن أقــرأ منــا ؟ و 
رواه أبـو يعلـى والبـزار عـن " أولئك منكم من هـذه األمـة ، وأولئـك هـم وقـود النـار :  ال قال : قالوا 

 ) .  ٥٠٧/  ١٠ –سبل اهلدى والرشاد ىف سرية خري العباد ( العباس بن عبد املطلب 



 
 
 

  ٨٢ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

رسل اهللا، بل هم رسل لرسالة رسول اهللا .. أحد، وال يغلبهم أحدهم، رسل )١( . 

وأرسلوا جواريهم ونساءهم وفتحوا .. نرغبهم يف الدنيا باملال والنساء: قالوا

ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني  �: 	يذكر قول اهللا  ولكنهم مؤمنني كل واحد منهم.. دكاكينهم
يـَُغضوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َهلُْم ِإن اللَه َخِبٌري ِمبَا 

وأخذ خالد بن الوليد يقرأ اآلية الكرمية فاألبصار خشعت فلم يروا شيئاً  )٢( �َيْصنَـُعونَ 

فكان الكفار يعلمون أن هذه األمة على . م الشيطانمن أشياء البلدة، فكيف يضله
 . ما دامت فيهم حياة نبيهم.. مقصدها ال يغلبها أحد 

ولكن اآلن منا من مييل إىل األمر، ولكن البنيان واألساس مفقود، وهو الدعوة إىل 
وحىت متيل النفوس والطبائع لألمر األساسي، فنحتاج إىل صفات اإلميان .. 				اهللا 

 . بالنفس واملال والتضحيات
أعطى هذه األمة مقصد البعثة ألن نبيهم خامت األنبياء واملرسلني عليهم  				اهللا 

 . السالم
 ما هذا الجهد ؟ : ولكن المسلم اليوم بسبب ترك هذا الجهد، يقول

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو إىل اللِه َعَلى َبِصريٍَة  �:يقول هذا جهدكم 				واهللا 

                                                           

 ".  �كلمات مضيئة يف الدعوة إىل اهللا " من كتابنا  –ل النصر انظر باب إميان اجلند سبي) ١(
 . ٣٠اآلية  –سورة النور ) ٢(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

فبسبب مرور الزمن  )١(�تـبَـَعِين َوُسْبَحاَن اللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ أَنَا َوَمِن ا

ُكْنُتْم  �: �أنه كان داعيًا إىل اهللا .. بل نسى أنه ناٍس .. نسى املؤمن أو تناسى 
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُـ  َر أمة ُأْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ْؤِمُنوَن َخيـْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم  بِاللِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْريًا َهلُْم ِمنـْ
.. ، أخرجوا من بيوتكم وأشغالكم ملنفعة الناس 				إلعالء كلمة اهللا  )٢( � اْلَفاِسُقونَ 

ذا نبدأ مبا بدأ به النيب فهذا افتخارنا وشرفنا بني األمم فل.. ومل تعط أي أمة هذا اجلهد
 . 

 ماذا تريدون من التبليغ ؟ .. الناس يسألون 

لرتجع األمة إىل ترتيب النيب : نقول هلم . 
 وهى النيابة عن اهللا، فكيف يكون نائباً وربه غضبان عليه ؟  :الخالفـة 

يقول هذا جهد املسلم وىف %   ٥واآلن ال جند .. كانت األمة حاملة للحياة
 . يقول هذا ليس جهدي% ١مة ال جتد أول األ

ولو مل يكن هذا .. فكان كل مسلم سفري.. فهذا اجلهد لتعود األمة إىل سفارا
.. خلرينا إن شئتم فعلتم ولكم األجر، وإن مل تفعلوا ليس لكم أجر لكان األمر سهل

 . فكلمة الناس تعرب عن اإلنسانية كلها.. بل هي مسئولية كربى
صوص يف زمن خمصوص، ولكن رسالة النيب حممد كل نيب أتى لقوم خم 
                                                           

 . ١٠٨اآلية  –سورة يوسف ) ١(
 . ١١٠اآلية  –سورة آل عمران ) ٢(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

.. ونيب اإلنسانية كلها.. ونيب العاملني .. ونيب املكان.. فهو نيب الزمان.. لإلنسانية كلها
 . العامل كله حتت جهده

جاهد رسول اهللا يف اهللا حق جهاده، وبعد ثالثة وعشرين سنة  أصبحت  
 . أمته نائبة عنه

من النصرة والربكات والتأييدات، فهو على نيابة النيب  وما وعد اهللا هلذه األمة

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أمة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الناِس َوَيُكوَن  �:
فنحن ُنسأل هل بلغنا .. لتشهدوا على اإلنسانية كلها )١( �الرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا 

 هذه الرسالة للناس أم ال ؟ 

والنيب .. سئولية عظيمة على أعناقنا إن قمنا ذا اجلهدوامليشهد للسابقني  
.. فهذا مقصده الزراعة.. أم بلغوا ويشهد على اآلخرين أم مل يبلغوا وفرقوا املقصد

نأيت يوم القيامة ونورنا مثل نور .. اخل وإذا قمنا ذه املسئولية.. وهذا مقصده التجارة
 . األنبياء عليهم السالم

لو خرج الناس كلهم هلذا اجلهد، فمن للمصانع، ومن للمتاجر ومن : يقـول النـاس 
 للمستشفيات، ومن لزراعة األرض ؟ 

هلم تريدون اجلواب نفس السؤال، قلت صر سألين أهلها وعندما ذهبنا إىل م
 العقلي أم اجلواب النقلي من الرواية عن اهللا ورسوله ؟ 

                                                           

 . ١٤٣اآلية  –سورة البقرة ) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

  .نريد اجلواب العقلي: قالوا
 الدكان الذي يتجر فيه ؟  ؟ وأين أين حيرث. .الناصررئيسكم مجال عبد : قلت
 . هذا رئيس الدولة ال حيتاج هلذه األشياء الدنيئة: قالوا

َر أمة ُأْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف  �فاهللا يقول لكم : قلت  ُكْنُتْم َخيـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤمِ  ُنوَن بِاللِه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْريًا َهلُْم َوتـَنـْ

ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن  أنتم نواب ورؤساء العامل بعد نبيكم  )١( �ِمنـْ

 . وهذه األعمال الدنيئة ال تناسب شأنكم 
ملا ترك أصحاب النيب اهللا معهم ؟ سخر أشغاهلم وخرجوا للدين، فماذا فعل  

ولكن الكفرة اجتهدوا يف نفوس املسلمني، .. مجيع اخلالئق حتت أقدامهم �اهللا 
 . وردوهم عن اجلهد والسيادة والقيادة، إىل األشياء الدنيئة فقعد املسلم

 ما هو الترقي ؟ 

.. والبحار تسخر هلم.. كانت املالئكة تنزل عليهم والرياح تسخر هلم: الرتقي
فرتقى اإلنسان ليس يف األشياء بل .. حبركتهم كانت تتحرك العوامل.. ر هلموالنريان تسخ

 .يف حياة األنبياء عليهم السالم
كانوا : الناس يقولون.. فإذا قامت هذه األمة على مقصدها فكل شئ يسخر هلم

 صحابة فماذا نفعل ؟ 

                                                           

 .١١٠اآلية  –سورة آل عمران ) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

كانوا عبدة األحجار واألصنام، وملا أصبحوا على طريق النيب : بل نقولفازوا  ،
 . ألم عزموا

 . الذي يأيت بعدهم ال يستطيع أن يفعل مثلهم : فمن يقول
 . بل تريد أن تقول ال أستطيع أن أترك األشياء الدنيئة لتاج العزة : نقول له

الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني ملا ضحوا بأشغاهلم، فما كانوا يرفعون أقدامهم 
 .  ����إال ومعهم نصرة اهللا 

 . التبليغ صعب، حنن مقصرين : إلسالم، فإذا ضر بدنياه يقولاآلن يريد ا
فأول شئ هو ترتيب النيب حنن نريد النور والكهرباء .. ����الدعوة إىل اهللا .. 

 . ال يكون النور) احملول ( موجودة والسلك موجود واللمبة موجودة ولكن بدون املصدر 

ونقوم به كما قام  ����هللا فنفرغ الوقت ونضحي بالنفس واملال جلهد الدعوة إىل ا
 ".ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح أوهلا :" به أولنا

كما تغري يف عهد النيب .. ترون كيف العامل يتغري.. عندما تقومون باجلهد ..
خيرج ليقتل النيب  . ولكن بالدعوة يتغري ويدخل يف اإلسالم وينور قلبه باإلميان 

ائجها وشهواا إلقامة هذا اجلهد، كما كانت حنن حباجة لتقوم طائفة تضحى حبو 
التضحية ىف أصحاب النيب  . 

إميان الصحابة رضي اهللا عنهم كان قوياً ألم يرون النيب .. والوحي ينزل عليه 
 . ولكن حنن بيننا وبينه أربعة عشر قرناً، فنحتاج إىل اجلهد أكثر ليتقوى اإلميان



 
 
 

  ٨٧ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

فنحن ال .. احدة من الزوجة تطفئ عاطفتهولكن كلمة و .. اآلن يتكلم مع الزوجة
بل جنتهد لنتحصل على الصفات ويأيت فينا االستعداد لتبليغ .. نبلغ املسلمني فقط
ال إله إال اهللا، ونفعل ما يأيت يف : كونوا مثلنا، أما اآلن فنقول: الكفار، ونقول هلم

 .نفوسنا
عري وليس معهم ألخذ ال –رضوان اهللا عليهم أمجعني  –يف بدر خرج الصحابة 

َكَما َأْخَرَجَك  �: صور حاهلم 				عدة وال عدد وال يدرون أم سيقاتلون، واهللا 
ُجيَاِدُلوَنَك ِيف احلَْق * َربَك ِمْن بـَْيِتَك بِاحلَْق َوِإن َفرِيقًا ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َلَكارُِهوَن 

َا ُيَساُقوَن إىل اْلَموْ  َكَأمن َ ١( �ِت َوُهْم يـَْنظُُروَن بـَْعَد َما تـَبَـني( . 

أراد أن حيق احلق، ويبطل الباطل، ويعلم األمة إىل يوم القيامة كيف  ����فاهللا 
 . تكون التضحية

 . ولكن املقصود إدخاهلم يف اإلسالم.. ليس املقصود قتل الكفار
 اذهبوا للكفار ؟..لماذا تتجولون على المسلمين :  يقول الناس

إىل الكفار مطلوبة، ولكن تعالوا اخرجوا معنا لنتعلم كيف حنن ال ننكر أن الدعوة 
 . نبلغ وندعو، ونتعلم صفات اإلميان اليت نذهب ا إىل الكفار

الدنيا هلا مراكز للرتبية والتدريب، والدعوة واهلم واحلزن على اإلنسانية أن ال 
تدخل نار جهنم ال يأيت إال باخلروج للرتبية على جهد النيب الدعوة يف ميدان  

 .  �إىل اهللا 
                                                           

 . ٦،  ٥اآليتان  –سورة األنفال ) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

فنتصف بصفات .. ودعوة املسلمني اآلن الستقامة املسلمني على اإلسالم
اإلميان، وخنرج يف سبيل اهللا، ونقوم ونُقيم غرينا، حىت تظهر طائفة متميزة، تقول 

لعل املالئكة .. اآلن إذا التقى الكفار واملسلمون.. هذه حياتنا فكونوا مثلنا: للكفار
 . كلهم مسلمون ؟ ألن الظاهر كلهم مثل بعض.. لمونمن املس: تقول

هذا صحيح، وتريدون أن تعيدوا ذلك : نقول.. تأخرمت زمن طويل: يقول الناس 
 . وتريدون النتيجة فور اخلروج .. وأربعني يوماً وأربعة شهور بثالثة أيام

بينهم إن أهل رايوند يشكلون الناس ملدة سنة كاملة ويفرقون  :قال لي بعض العلماء
أصحاب النيب .. وبني أزواجهم هذه املدة الطويلة وال جيوز هذا ؟ قلت ال مسح اهللا 

قتل .. قتل.. ورجع رجع.. كان الرجل منهم إذا خرج ، خرج بدون ترتيب.. يعاقبون
 . ليس أمامنا سرية القرن األول الصحابة والتابعني!!! 

 كيف يخرجون ؟ 

ستان حيتاج سنني، وواحد خيرج لدنياه سنني، وال خيرج جيش من املدينة إىل ترك      
! به العوامل يقولون هذا حرام ����أحد يستفىت، وواحد خيرج يف سبيل اهللا ليغري اهللا 

 !ولألسف ميوتون يف بالد الكفار على الكفر وما أحد حيزن 
 ) .١(خرجت منا هذه احلياة فأنكرناها 

****** 

                                                           

 .  ١٩٨٧ضرة ألقاها الشيخ أمحد األنصاري أحد علماء الدعوة والتبليغ باجتماع رايوند عام هذه احملا) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

    االحنطاط  والتأخراالحنطاط  والتأخراالحنطاط  والتأخراالحنطاط  والتأخر    أسبابأسبابأسبابأسباب
 .)١( � َوِممَْن َخَلْقَنا أمة يـَْهُدوَن بِاحلَْق َوِبِه يـَْعِدُلونَ �: يقول تعاىل    

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أمة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الناِس �: ويقول تعاىل    
َلَة الِيت ُكنْ  َها ِإال لِنَـْعَلَم َوَيُكوَن الرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ َت َعَليـْ

َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإْن كانت َلَكِبريًَة ِإال َعَلى الِذيَن  َمْن يـَتِبُع الرُسوَل ِممْن يـَنـْ
 )٢( � َهَدى اللُه َوَما َكاَن اللُه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإن اللَه بِالناِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ 

٠ 

إن هذه األمة يف أصلها الغابر  .. ة الكرام، إخواين وأحبائي يف اهللاأيها اإلخو 
كانت يف عزة وكرامة وشرف وارتقاء وهذا أمر ال اختالف فيه ، فكلنا يعرف هذا ، 
حىت الكفار يعرفون هذا جيدًا ، ولكنها يف العصر احلاضر، صارت يف تأخر واحنطاط 

وكذلك تأخرها يف العصر .. عليه  العصر الغابر أمر متفق يفوذلة ، فتقدم األمة 
 .احلاضر أمر متفق عليه كذلك

فالبد أن نتفكر تفكريًا صحيحاً، كيف تقدمت ؟ وما سبب تقدمها يف العصر 
 الغابر؟ وملاذا تأخرت، وما سبب تأخرهم يف العصر احلاضر؟  

                                                           

 . ١٨١اآلية  –سورة األعراف ) ١(
 . ١٤اآلية  –سورة  البقرة ) ٢(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

املشكلة كل املشكلة اآلن، أن املسلمني يريدون أن يعودون إىل جمد اإلسالم 
 ولكن ال يتفكرون كيف تقدمنا يف املاضي؟ وملاذا تأخرنا يف احلاضر؟  وعزه،

أي جيتهدون بطرق خمتلفة، ويريدون العالج بطرق خمتلفة، ولكن بغري معرفة 
السبب، فكلما جيتهدون للتقدم يتأخرون، واألمر الواضح يف ذلك أن املسلمني يف معية 

ِإْن يـَْنُصرُْكُم  �: هو السبب الوحيد يتقدمون، وبفقد هذه املعية يتأخرون، هذا 				اهللا 
اللُه َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َخيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الِذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى اللِه 

  )١( �فـَْلَيتَـوَكِل اْلُمْؤِمُنونَ 

فاملقصد من هذا العمل ـ عمل الدعوة والتبليغ ـ ليس القيام خلدمة الدين 
وإمنا املقصد من هذا العمل خدمة اإلسالم، ونشر الدين .. جتهاد لنشر اإلسالمواال

 .لألنبياء عليهم الصالة والسالم ولألمم الدينية  				من خالل نظام وضعه اهللا 

، وجنتهد إلقامة الدين كيفما نشاء، ال نستطيع أن نقوم خبدمة الدين كيفما نشاء
لألنبياء عليهم  				ل نظام وضعه اهللا املقصد خدمة الدين ونشر اإلسالم من خال

فكما أن نظام الدين مرتب ومكرر من اهللا سبحانه ، الصالة والسالم ولألمم الدينية
وتعاىل فكذلك طريقة إقامة الدين وطريقة نشر الدين يف اتمع اإلنساين مرتبة من اهللا 

يق نقوم األمر لنا لنخرتع ونبتكر أي شيء نشاء، وال بأي طر  				اهللا ما جعل ، 				
خراج الناس مما هم اختار هذه األمة، وأخرجهم إل 				وكما ذكرت لكم البارحة أن اهللا 

                                                           

 . ١٦٠اآلية  –سورة آل عمران ) ١(



 
 
 

  ٩١ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

اختار .. فيه من ظلمة الشرك والكفر، ومن حياة الفسق إىل حياة الدين وحياة اإلسالم
 !!ولكن كيف خيرجون الناس وهم قد دخلوا بأنفسهم ؟.. هذه األمة ليخرجوا الناس
جعل على رقابنا املسئولية بعد ختم النبوة بسيدنا  				إن اهللا حنن علينا املسئولية 

حممد ، أن جنتهد يف مجيع العامل، وخنرج مجيع الناس من حياة الشرك والكفر 
كيف !!! والفسوق والعصيان، إىل حياة اإلسالم ولكننا تركنا حياتنا ودخلنا يف حيام 

 خنرجهم ؟؟ 
مقامكم هو نيابة األنبياء عليهم الصالة  أن: وهلذا أقول يف هذا الزمان للمسلمني

من %  ٩٥والسالم، واجلهد إلقامة الدين يف العامل، هذا علينا مائة يف املائة ولكن 
 ما هذا العمل ؟؟ وما تلك الوظيفة ؟؟: املسلمني يقولون

من املسلمني ثالثة يف % ٥أي ينكرون أن هذه مسئوليتنا ىف العامل كله، بقى 
ن نعم البد من هذه الوظيفة، والبد من اجلهد هلذه املسئولية، لكن املائة منهم يقولو 

هذا ليس : لألنبياء واملرسلني، يقولون 				نتبع طريق األنبياء، والنظام الذي وضعه اهللا 
نتبع أي طرق : ضروري، بل نتبع طريق اليسار أو طرق اليهود والنصارى، هم يقولون

نعم البد : أهل الدعوة والتبليغ، نقولأي .. حنن وأنتم: وهم% ٢بقى كم ؟ .. نشاء
من القيام ذه الوظيفة، والبد من اجلهد هلذه املسئولية، والبد من إتباع طريق األنبياء 

، لكن جهد األنبياء نشتغل فيه بعد ما نتفرغ من أشغالنا الدنيوية!  بقى لكن ؟.. لكن
خنرج من بيوتنا ومن ما هذا العمل؟ كيف : كنا نقول: أوال، وصلنا إىل هذا املستوى

نعم، : أشغالنا ومن أهلنا؟ ومن أوطاننا ؟ اآلن وصلنا إىل هذا املستوى، فأصبحنا نقول



 
 
 

  ٩٢ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

.. نقوم ذه الوظيفة وذا اجلهد وهذه املسئولية لكن بعد ما نفرغ من أعمالنا وأشغالنا
ال نعم خنرج يف ثالثة أيام مث نعود إىل جتارتنا وأعمالنا، لكن كثري من املسلمني 

الذي ال يتحمل اخلروج ولو لثالثة أيام، كيف خيرج .. يتحملون اخلروج لثالثة أيام
 إلخراج العامل من حياة الشرك والكفر ومن حياة الفسوق والعصيان ؟ 

فاملطلوب أن نعرف أن مقصد هذا العمل يف احلقيقة ليس اجلهد ىف املسلمني 
حابة رضي اهللا تعاىل عنهم يقولون ملا خراج الناس كما كان الصوإمنا املسئولية علينا إل

العباد إىل عبادة  ةاهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عباد: سئلوا ما سبب جميئكم إلينا قالوا
 .اهللا وحده ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ومن ضيق الدنيا إىل سعتها

َنا أمة َوِممْن َخَلقْ  � 				جعل هلا ميزة خاصة كما بني اهللا  				هذه األمة اهللا 
هذه األمة اهللا سبحانه وتعاىل اختارها من بني  )١( �يـَْهُدوَن بِاحلَْق َوِبِه يـَْعِدُلونَ 

هذه ميزة لكم : ىف تفسري هذه اآلية  �األمم لنيابة األنبياء ، ولذلك يقول ابن عباس 
يا أمة حممد ه اختاركم من بني هذ 				ما جعل اهللا هذا األمر إال لألنبياء ولكن اهللا  

  .مم ملا كان خيتار له األنبياء عليهم الصالة والسالم األ
 . إجياد هذا الشعور واإلحساس يف املسلمني أن هذه املسئولية عليكم: فأوًال 

 أن يكون جهدنا وقيامنا ذه الوظيفة وبأي طريق ؟ : ثانياً 

، على لغلبة أهل احلق على الباطل، ولغلبة األمم الدينية 				هناك نظام وضعه اهللا 

                                                           

 .١٨١اآلية  –سورة األعراف )  ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 � 				األمم الكافرة، جعل اهللا نظاما مرتبا، ما جعله ألحد من الناس، وهلذا قال اهللا 

َوِإن ُجْنَدنَا * ِإنـُهْم َهلُُم اْلَمْنُصوُروَن * َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتُـَنا لِِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلَني 
ِإنـُهْم  �: تعرفون هذا التأكيدوأنتم العرب  				هذا تأكيد من اهللا  )١( �َهلُُم اْلَغالُِبونَ 

ولكن كيف يغلبون ؟ بالنظام الذي وضعه  				هذا تأكيد من اهللا  �َهلُُم اْلَمْنُصوُرونَ 

اهللا سبحانه وتعاىل ـ ال بأي طريق ـ بل هناك نظام دقيق مرتب لألنبياء عليهم الصالة 
ما قال قوموا  قال ألنبيائه قوموا أوًال بالدعوة إىل  				ان اهللا  				والسالم من اهللا 

لألسف بعض املسلمني يضحون ألم جيتهدون  ..قال قوموا بالدعوة..باخلالفة 
 . 				بإخالص ولكن بغري الرتتيب الذي وضعه اهللا 

مجيع األنبياء اجتهدوا بطريق واحد، وأنتم تعرفون إن بعض األنبياء أرسلوا إىل أمم       
ة الذي تغريت أحوال الدين فيهم، ولكن كافرة وبعض األنبياء أرسلوا إىل األمم الديني

كلهم ... سواء األنبياء الذين أرسلوا إىل الكفار والذين أرسلوا إىل املسلمني الفساق 
 .عليهم الصالة والسالم قاموا بطريق واحد وبرتتيب واحد

 :فهناك أربعة مراحل لهذا الطريق ـ طريق األنبياء ـ هي 

ذا قمتم بالدعوة فبعض الناس يوافقونكم وبعض فإ.. مرحلة الدعوة : املرحلة األوىل
لألنبياء عليهم الصالة والسالم اصربوا اصربوا يف أمر  				الناس خيالفونكم، وقال اهللا 

املخالفني، والذين يوافقونكم ويتبعونكم اجتهدوا عليهم، واجتهدوا يف تربيتهم، وهناك 

                                                           

 .١٧٣: ١٧١اآليات من  –سورة الصافات ) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 : أنه جعل الدين اإلسالمي قسمني .. من حكمة اهللا البالغة

 .ال حيتاج إىل احلكومة أبدا ): من الدين( القسم األول 

 .إذا أردنا نطبقه ال بد من احلكم والقضاء  ):  من الدين( القسم الثاني 

حكيم قال هم يريدون احلكومة والقضاء أم يريدونين ؟ هم يريدون معييت  				واهللا      
 ؟؟ أم يريدون احلكم والقضاء ؟؟ 

ن على قسمني فاإلميان ال ميكن إن يدخل يف قلب حبكمته جعل الدي  				فاهللا 
أحد ولو اجتهدت احلكومات مجيعا ، اإلميان ال حيتاج إىل احلكومة العبادات بأسرها، 
مجيع العبادات ال ميكن إقامتها عن طريق احلكومة، هل تعني احلكومة مع كل فرد 

ف ميكن إقامة شرطيا يقوم معه ليدخل معه احلمام وينظر هل يتوضأ أم ال يتوضأ كي
 الصلوات ؟؟؟ 

أهم العبادات هل ميكن إقامتها عن طريق احلكومة ؟ هل تعمل هلم : الصالة
 !.احلكومة سجالت ؟ كما يكون يف املدارس سجالت احلضور والغياب ؟

هل ميكن أن جتربه على الصوم بطريق احلكومة ؟ ال ميكن ؟ يدخل : وأمر الصوم
 !؟..  احلمام ويأكل ويشرب ماذا تعمل معه

ما عندي مال، وأصحاب احلكومات هم يريدون أن يأخذوا : هو يقول: والزكاة
 ٠ما عندي مال، ماذا تفعل معه احلكومة ؟؟ : ضرائب من الناس، والرجل يقول هلم
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

ِفيِه آيَاٌت بـَيـَناٌت َمَقاُم إبراهيم َوَمْن  �: :يقول اهللا تعاىل: واحلج هللا تعاىل
لِه َعَلى الناِس ِحج اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن  َدَخَلُه َكاَن آِمنًا َولِ 

 .ما عندي استطاعة:  وهو يقول )١( � َكَفَر فإن اللَه َغِين َعِن اْلَعاَلِمنيَ 

 :واخلالصــة 
أن اإلميان ال حيتاج إىل احلكومة، وكذلك مجيع العبادات، فهي ال حتتاج إىل 

 .، وكذلك األخالق واملعامالت ال حتتاج أيضاً إىل احلكومةاحلكومة أبداً 
بني ألنبيائه عليكم برتبية أتباعكم يف هذا القسم الذي ال حيتاج إىل  				اهللا 

فإذا قام أتباعكم ذه األمور اليت ال حتتاج إىل احلكومة فعلى متكينهم يف .. احلكومة
 . األرض، عليك أيها النيب أن جتتهد فيهم وتربيهم 

َقاُلوا أُوِذيَنا ِمْن قـَْبِل َأْن تَْأتِيَـَنا َوِمْن بـَْعِد َما  � ����ملا قال أصحاب موسى 
َقاَل َعَسى َربُكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدوُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم  �: قال هلم نبيهم � ِجْئتَـَنا

 . )٢( �ِيف األرض فـَيَـْنظَُر َكْيَف تـَْعَمُلونَ 

تكون حياة املسلم متميزة، عن حياة الكافر، وهلذا  البد من فرتة الرتبية، حىت
مجيع األنبياء هم جيتهدون على أتباعهم حىت تصري حيام، مثل حياته  ٠ 

فرتة الرتبية تكون شديدة على أتباع األنبياء عليهم الصالة والسالم، وهؤالء  
وهذه الشدائد آمنا بإهلك، وبك، وبكتابك، فلماذا هذا اإليذاء : األتباع يقولون للنيب

                                                           

 .٩٧اآلية  –آل عمران سورة ) ١(
 .١٢٩اآلية  –سورة األعراف ) ٢(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

: جيب أن تكون.. هلم إىل اآلن ما وصلتم إىل املستوى املطلوب : ؟؟ وهو يقول
وتكون .. وتكون أخالقكم عظيمة كرمية.. ويكون إميانكم فيه قوة.. أعمالكم فيها قوة

 .  معاملتكم حسنة طيبة

 ؟ ..األمم الدينية ماذا تقول 

نقول؟ نقول من الدعوة إىل  أوه هذا طريق طويل كما نقول يف زمننا هذا ماذا
، 				العبادات ومن العبادات إىل األخالق واملعامالت، وبعد ذلك يأيت النصر من اهللا 

هذا طريق طويل، كنت يف لبنان وجلست مع عدد من أساتذة اجلامعات فقال 
مث تربية إلصالح اإلميان والعبادات .. دعوة ليال وار: ما هذا ؟ أوالً : أحدهم

يا : مث تكون بعد ذلك نصرة اهللا هذا طريق طويل، قلت له.. عامالتواألخالق وامل
أخي أنت مدير يف اجلامعة هل ميكن أن تُعطى جمموعة من الطلبة الشهادة اجلامعية ، 
وهم ما درسوا يف املرحلة االبتدائية وال املرحلة املتوسطة وال املرحلة الثانوية وما درسوا يف 

حيصلوا على الشهادة العالية فهل ميكنك أن تعطيهم اجلامعة ، ولكن هم يريدون أن 
درسوا يف املراحل اليت ذكرا ؟ ال ميكن  كيف ذلك وهم ما: هذه الشهادة ؟ قال يل

أنت ال تعطى هذه .. خالفة اهللا يف األرض البد هلا من املراحل املهمة : هذا، فقلت له
وينجح فيها، اخلالفة هي  الشهادة ، شهادة من الورق ، ألحد حىت جيتاز هذه املراحل

يف األرض، كيف نتصور أن يعطيها اهللا سبحانه وتعاىل ألناس مل ينجحوا  	نيابة اهللا 
 .!يف هذه  املراحل ؟
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 وحقيقة الخالفة ما هي ؟ 

حقيقة اخلالفة ليس أن يعطى املسلمون اختباراً حتريراً يف الدين مث بعد ذلك تعطى 
يعطى أمرا جلميع خملوقاته حىت  				أن اهللا : اخلالفة ..هلم اخلالفة، اخلالفة ليست هكذا

أن هذا الشخص صار عبدًا يل تابعًا يل مطيعا جلميع أوامري، فعليكم أن : املالئكة

إين جاعل يف األرض : ( قال للمالئكة 				تطيعوه ومتتثلوا أوامره كلما أمركم، أن اهللا 
مة ؟ أى أسلحة ؟ إن اهللا هذا الكالم ؟ آلدم ، هل كانت معه حكو : ملن قال)  خليفة

َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا  �: يعطى أيضاً احلكم والقضاء بني الناس، كما قال تعاىل 				
ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـُهْم ِيف األرض َكَما اْسَتْخَلَف الِذيَن ِمْن 

لَنـُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً قـَْبِلِهْم َولَُيَمكَنن َهلُْم ِدينَـُهُم  ِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدال
 �يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

فاهللا تعاىل يعطى امللك واحلكومة ولكن حقيقة اخلالفة أن اهللا يسخر مجيع  )١(
 .نات لتكون يف نصرته وىف خدمته وختضع له الكائ

 .عليكم أن متتثلوا أوامره كما متتثلوا أوامري: للكائنات 	يقول اهللا 
ِيف َمْقَعِد  �.. اختاره لنيابته ىف الدنيا، والسته يف اآلخرة 				اهللا .. هذا اخلليفة 

نيا سخرت هلم البحار ، هؤالء هم خلفاء اهللا يف الد)٢(  �ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك ّمْقَتِدرِ 
سخرت هلم .. سخرت هلم الوحوش فال تفرتسهم.. فيعربوها بال سفن فال تغرقهم

                                                           

  .٥٥اآلية  –سورة النور ) ١(
 .٥٥اآلية  –سورة القمر ) ٢(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وسائر الكائنات، حسب ما هو .. املالئكة يف نصرم وخدمتهم خضعت هلم النريان 
 .مدون يف كتب السري 

أسجد له  				فاإلنسان ال يعرف مكانته، أن اهللا شرفه على مجيع الكائنات، واهللا 

 .)١( � َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُهْم َأْمجَُعونَ  �:ملالئكة، كما قال يف قوله تعاىلا

يعرف ألي شيء خلقه، ولذلك ملا قالت  	اإلنسان ال يعرف مكانته، اهللا 

ا َوِإْذ قَاَل رَبَك لِْلَمالِئَكِة ِإين َجاِعٌل ِيف األرض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل فِيهَ  �املالئكة 
َماَء َوَحنُْن ُنَسبُح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُس َلَك قَاَل ِإين َأْعَلُم  َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الد

 . )٣( � ِإين َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُمونَ  �: قال سبحانه هلم )٢( � َما ال تـَْعَلُمونَ 

عب وال حمل القرار إين أرسلهم إىل مركز االمتحان ـ هذه الدنيا ليست ميدان الل
هذه الدنيا مركز االمتحان واالمتحان يف أي شئ ؟ االمتحان هل يعيش حياة اإلنسان 

 أم يعيش حياة الشيطان واحليوان ؟
هذا اإلنسان أسوة لكم ، من أراد : أرسل األنبياء واملرسلني ، وقال للناس 				اهللا 

من كانت حياته : نه يقولأن يعيش حياة اإلنسان فعليه بإتباع األنبياء، واهللا سبحا
مطابقة هلذا اإلنسان فهو من أهل اجلنة ومن تكون حياته خمالفة هلذا اإلنسان، فعليه 

: ومقام الراسبني.. اجلنة: اللعنة فهو من أهل النار فمقام الناجحني ىف هذا االمتحان 

                                                           

 .٣٠اآلية  –سورة احلجر ) ١(
 .٣٠اآلية  –سورة البقرة ) ٢(
 .٣٠اآلية  –سورة البقرة ) ٣(
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 .النار

الرتبية عليكم أن جتتهدوا يف أتباعكم ب: بني لألنبياء هذا النظام، قال 				اهللا 
عليكم أن تغريوا حياتكم إىل : هؤالء األنبياء يقومون فيهم بالدعوة ويقولون هلم ..التامة

ال ختافوا من أحد : 				حياتنا، فمنهم من يغري ومنهم من يقوم للقتال، هناك يقول اهللا 
 ٠أنا معكم ولو كانوا ماليني أنا معكم 

ُلو  �، فاهللا تعاىل يقول وال أريد أن أكرر الكالم معكم يف قصة بىن إسرائيل  نـَتـْ
ملن يا رب ؟ لليهود ؟  )١( �َعَلْيَك ِمْن نـََبِأ ُموَسى َوِفْرَعْوَن بِاحلَْق لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

هو يقول انظروا كيف وقعت هذه األمة ىف ذلة  �لَِقْوٍم يـُْؤِمُنونَ  �:للنصارى ؟ ال

 بعد ذلك هم انتبهوا وتابــوا كيف وقعت ؟ وملاذا وقعت ؟ ملا هم فقدوا معييت.. وهوان

َوَأْوَرثـَْنا اْلَقْوَم الِذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق األرض َوَمَغارِبـََها الِيت بَارَْكَنا  �:
ِفيَها َوَمتْت َكِلَمُت َربَك احلُْْسَىن َعَلى َبِين ِإْسرائيَل ِمبَا َصبَـُروا َوَدمْرنَا َما َكاَن 

وأورثنا : " ورثوا ، وإمنا قال : ما قال  )٢( �ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا يـَْعرُِشونَ َيْصَنُع 

َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت �: ويقول يف شأنكم كذلك " 
ْم َولَُيَمكَنن َهلُْم لََيْسَتْخِلَفنـُهْم ِيف األرض َكَما اْسَتْخَلَف الِذيَن ِمْن قـَْبِلهِ 

لَنـُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يـَْعُبُدوَنِين ال  ِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدِدينَـُهُم ال
                                                           

 . ٣اآلية  –سورة القصص ) ١(
 .١٣٧اآلية  –سورة األعراف ) ٢(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . )١( �ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ون معىن االستخالف ، هل معناه أنتم أنتم ما شاء اهللا تعرف.. االستخالف 
اهللا هو الذي يستخلفكم ، .. جتتهدون لكي تكونوا خلفاء ؟ أم اهللا يستخلفكم 

ليس الرتتيب هكذا أن .. االستخالف ليس شيئًا مكتسبًا إمنا هو موعود ومشروط 
أهل الدين هم يتحصلون احلكومة والقضاء مث يقيموا الدين ، ولو كان كذلك لقال اهللا 

أنا أعطيهم اخلالفة ، مث بعد : الذين جيتهدون حلصوهلم على اخلالفة ، أوال : عاىل ت
ذلك يقيموا اإلميان واألعمال الصاحلة ويقيموا الدين ، ولكن اهللا يبني هذا الوعد بشرط 

الذين يتحقق فيهم اإلميان واألعمال الصاحلة ، أنا أكرمهم وأنعم عليهم أعطيهم : 
أعطيهم اخلالفة ،  مث بعد ذلك هم يقيموا الدين وهلذا أنا : نا أوال اخلالفة ، ومل يبني أ

إنعاما  				من طريق الدين يصلون إىل اخلالفة هم كانوا على الدين أعطاهم اهللا : أقول 
إنه باخلالفة يأيت الدين ، هذا هو اخلالف بني الذين : وإحسانًا اخلالفة،  وال نقول 

ولون أوًال نتحصل احلكومة والقضاء وبعد ذلك يعملون للدين ىف هذا الزمان هم يق
نقيم الدين وحنن نقول ال أوال تقيموا الدين وبعد ذلك تأتى اخلالفة من األساس إىل 

من السقف إىل األساس : السقف أم من السقف إىل األساس ؟ أهل السياسة يقولون 
األساس وحنن نقول من األساس إىل السقف فقط هذا هو اخلالف وهذه هي املشكلة 

 .هو اإلميان وزيادة اإلميان واجلدران األعمال واألخالق والسقف اخلالفة 

الصحابة اجتهدوا من األساس فوصلوا إىل السقف، واآلن هم جيتهدون للسقف 
                                                           

 .٥٥اآلية  –لنور سورة ا) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

  ٠!!!ليصلوا منه إىل األساس 

اتقوا اهللا  .!!!حتته اجلدران يقع علينا السقف فنموت  ولكن بغري أساس وبغري
				. 

لألمم الدينية وجلميع األنبياء عليهم   				تيب والنظام الذي وضعه اهللا هذا هو الرت 
بعد الرتبية أول شيء يعطيه اهللا سبحانه وتعاىل ليس اخلالفة وإمنا … الصالة والسالم 

 .تكون معنا  				معية اهللا   � إىن معكم �أول شيء يعطيه اهللا سبحانه وتعاىل 

لكل .. ملعية احلكومة .. ملعية العصرية .. اآلن جنتهد ملعية كل شيء ملعية القومية 
األكثرية … الدكان يكون معنا لنجاحنا وفالحنا .. األشياء جنتهد أن تكون معنا 

فكرم كانت مغايرة لفكرة الكفار ، الكفار .. احلكومة تكون معنا .. تكون معنا 
.. ا هو حسبنا يقولون هذه األشياء تكون معنا واملسلمون يقولون اهللا يكون معنا يكفين

َكَما َأْخَرَجَك َربَك ِمْن  �قال  				أول معركة بني املسلمني وبني الكفار ، اهللا 
يف أي شيء كانوا كارهني  )١( �بـَْيِتَك بِاحلَْق َوِإن َفرِيقًا ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َلَكارُِهونَ 

هم كانوا يقولون لرسول اهللا ... يكون القتال أخرجتنا يف غري عدة وال عدد وهل  
بغري سالح وبغري آالت احلرب ؟ هم أكثر منا وحنن جئنا بغري سالح ما عندنا سيوف 
وال شيء من السالح ، أنت أخرجتنا وقلت كيفما كنتم تعالوا فقط ، تعالوا وبعد ذلك 
حنن اآلن علي مسافة أربعني ميًال من املدينة أخرجتنا يف هذه احلالة واآلن كيف يكون 

                                                           

 .٥اآلية  –سورة األنفال ) ١(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 ٠عندنا أدوات احلرب ؟ القتال ؟ ما 

؛ وليس هذا اجلواب هلم فقط ، بل لتعليمنا إىل  				مث جاءهم اجلواب من اهللا 

َوِإْذ يَِعدُُكُم اللُه ِإْحَدى الطائَِفتَـْنيِ أَنـَها َلُكْم  �:يوم القيامة ، كما قال تعاىل
َر َذاِت الشوَْكِة َتُكوُن َلُكْم َويُرِيدُ  اللُه َأْن حيُِق احلَْق ِبَكِلَماتِِه  َوتـََودوَن َأن َغيـْ

 . )١(  �َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ 

مل يقل بسالحه بل بكلماته ألين معكم ، إذا كان معكم السالح فاستعملوه وإذا 
مل يكن معكم السالح فإين معكم أنا أكفيكم ، أنا أنصركم عليهم ، أنا أحفظكم 

علمهم يف هذه املعركة ، أم ال  				عكم ، اهللا وأكفيكم من كل شيء ، أنا م
 .حيتاجون إىل األشياء ، اليت حيتاج إليها أهل الكفر 

أنكم أصبحتم يف تأخر ، .. أهل الكفر بثوا يف قلوب املسلمني يف هذا الزمان 
وحنن تقدمنا ، وليس عندكم سالح وال شيء ، فكيف تغلبوننا ، فعليكم بإتباعنا 

هذه هي املشكلة ، وحصل ما .. راءهم ، وال حول وال قوة إال باهللا ألمهيتنا ، فسرنا و 
بألف من : قال : حصل ، كلكم تعرفون ، وهلذا اهللا قال يف هذه املعركة ، أوال 

ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأين ممُِدُكْم بِأَْلٍف ِمَن  �: املالئكة
ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِنَني أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ميُِدُكْم  �مث قال  )٢( �اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 

                                                           

 .٧اآلية  –سورة األنفال ) ١(
 .٩اآلية  –سورة األنفال ) ٢(
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َزِلنيَ  بـََلى ِإْن َتْصِربُوا  �:قال تعاىل) ١( �َربُكْم بَِثالثَِة آالٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمنـْ
  )٢( �َوتـَتـُقوا َويَْأتُوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا ُميِْددُْكْم َربُكمْ 

َوَما َجَعَلُه اللُه ِإال ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئن  �: عد ذلك ماذا يقول ؟ يقولوب
 .)٣( �قـُُلوُبُكْم ِبِه َوَما النْصُر ِإال ِمْن ِعْنِد اللِه اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ 

أنه  	املقصد أن املسلم ال حيتاج إىل ما حيتاج إليه أهل الكفر، وهناك سنة اهللا 
تعاىل جعل صورة القدرة مع الكفار، وجعل حقيقة القدرة مع املسلمني، سبحانه و 

 .وحقيقية القدرة غالبة دائما على صورة القدرة 

يف مواجهة  				، أن األمم الدينية إذا كانت مبعية اهللا  				ولكن من سنة اهللا 
 . الكفار، فإن اهللا جيعل أعناق الكفار مع سالحهم حتت أيديهم يا ليتنا نعلم ونوقن

اإلنسان يتأثر كثريا بالبيئة والعادة، ومن رواج بعض األفكار جيد يف أيدي بعض 
 .الناس أشياء، فيأيت يف قلبه لو أن يف يدي هذه األشياء فأفوز وأفلح 

.. احلزب.. نرى بعض الناس يطبقون باطلهم عن طريق احلكومة
تأثر من هذه األشياء فيأيت يف القلب ال.. األغلبية يف الربملانات املختلفة..األكثرية

 . ال ، ال .. ونقول يا ليت لنا مثل ما أويت هؤالء 
                                                           

 .١٢٤اآلية  –سورة آل عمران ) ١(
 .١٢٥اآلية  –سورة آل عمران ) ٢(
 .١٢٦اآلية  –سورة آل عمران ) ٣(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

طريق أولياء اهللا غري طرق .... إن ألولياء اهللا طريق وألعداء اهللا طُرق خمتلفة 
  ٠أعداء اهللا 

أعداء اهللا يريدون، أن يتحصلوا على القوى املادية ليغلبوا ا ، وحنن ظننا ؛ أنه لو  
ما عرفنا أين قوتنا، وكيف تكون لنا الغلبة، ومن أي .. املادية نغلبهم كانت عندنا القوة

 . طريق يكون النصر ؟ 
والكفار .. حنن ظننا، أننا نغلبهم بالقوى املادية، هذا ال ميكن إىل يوم القيامة

 				واهللا .. يعرفون أم، متفوقون علينا من ناحية القوات املادية .. يعرفون ذلك جيداً 

َواذُْكُروا ِإْذ أنتم قَِليٌل  �: ذكر وال ننسى من الذي ينصرنا ، كما قال تعاىليأمرنا أن ن
ُمْسَتْضَعُفوَن ِيف األرض َختَاُفوَن َأْن يـََتَخطَفُكُم الناُس َفآَواُكْم َوأَيدَُكْم بَِنْصرِِه 

 . )١( �الطيَباِت َلَعلُكْم َتْشُكُرونَ  َوَرَزَقُكْم ِمنَ 

كما   -الضعفاء املستضعفون أن تأتى حتت أقدامهم الدول العظمى من أين هلؤالء
هذه اإلمرباطوريات الكبرية يف الشرق والغرب كيف جاءت حتت أقدامهم،   -يقولون

كان سيدنا عبد اهللا بن مسعود ضعيفا حنيفا، وحني عال بقدمه فوق رأس أىب جهل 
نعم إا .. رويعى الغنم لقد ارتقيت رتقًا صعبًا يا : تعجب فرعون هذه األمة، وقال

النبوة ، إنه نصر اهللا ، إا معية اهللا، هذه هي القوة احلقيقية ولكن أكثر الناس ال 
 .يعلمون، يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا 

السياسة الدينية ىف الدين ، : أليست السياسة يف الدين ؟ قلت : قيل يل ذات مرة
                                                           

 . ٢٦اآلية  –سورة األنفال ) ١(



 
 
 

  ١٠٥ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

شيء، كما أن عبادة الكفار ليست من فليست من الدين يف .. أما سياسة الكفار
الدين، هل عبادة الكفار من الدين فإننا ال نعبد ما يعبدون، فكما أن عبادة الكفار 

أما السياسة الدينية .. ليست من الدين فكذلك سياسة الكفار ليست من الدين أبدا
 .فهي من الدين وال شك

 وما هي السياسة الدينية ؟

ومعية اهللا ، نفوز ونفلح يف الدنيا واآلخرة  				مبعية اهللا أنه  :السياسة الدينية هي 
 .حصل عليها ؟ تكيف ن  				

حصل عليها، إال حبياة الدين، وحياة الدين ال ميكن أن تأتى يف تال ميكن أن ن     
اتمع اإلنساين إال جبهد األنبياء عليهم السالم، ال ميكن أن تأتى حياة الدين يف 

 . ق احلكومةاتمع اإلنساين عن طري
 :واألنبياء عليهم الصالة والسالم بعثوا بشيئين 

 .حياة الدين  )١
 .نظام توصيل هذه احلياة إىل اتمع اإلنساين، وهو الدعوة ال احلكومة )٢

الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني ، كانوا من أول حلظة جيتهدون اجلهدين 
وقت جيتهدون لتوصيل هذه احلياة معا ، جيتهدون يف أن حييوا حياة الدين وىف نفس ال

 . كونوا مثلنا .. إىل اتمع اإلنساين 

،  				أنه ال ميكن ، حصول اخلالفة واإلمامة والتمكني إال مبعية اهللا : والخالصـة 

إال .. ال نتحصل عليها ؛ إال حبياة الدين، وحياة الدين ال ميكن إجيادها 				ومعية اهللا 



 
 
 

  ١٠٦ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

الة والسالم، طريق الدعوة على منهاج النبوة هذه خالصة بطريق األنبياء عليهم الص
 . السياسة الدينية

أما سياسة اليسار، واليهود، والنصارى، والكفار، على اختالف مذاهبهم ؛ فإم      
.. احلزب القوى.. ريق األغلبيةيفرضون باطلهم بطرق خمتلفة، ويسعون جاهدين عن ط

تعليق .. توزيع املنشورات.. املسريات. .املظاهرات ..ضراباتاإل.. عتصاماتاال
شكوى احلكومات عند املنظمات اليت يشرف عليها اليهود والنصارى أو ما .. الالفتات

.. ب معينةاالمتناع عن الطعام والشراب حىت تلىب مطال.. يسمى بلجنة حقوق اإلنسان
 الربملاندخول املعارك االنتخابية للحصول على مقاعد  ..العنف والعنف املضاد

وما أدرى ملاذا كل هذا، وغريها ..  الصراع السياسي بكافة أشكاله.. واألجهزة املختلفة
 ؟ 

هي وسائل أهل الباطل اليسار، واليهود، والنصارى، والكفار، على اختالف      
 . مذاهبهم 

وكذلك وسائل أهل الدنيا، يف الضغط على احلكومات، للحصول على مطالب     
 .ري مزيد من الشهواتدنيوية، وتيس

هذه الوسائل أو شيء منها استخدمها أي نيب من األنبياء عليهم الصالة : والسؤال    
 والسالم ؟

من الدين ال ) سياسة الفساق والفجار ( ال وألف ال  وهل هذه السياسة  



 
 
 

  ١٠٧ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 . إن ألولياء اهللا طريق، وألعداء اهللا طرق خمتلفة .. وألف ال

ريقهم، فلن نصل إىل شيء؛ إال التخبط واالضطراب، وتأتى وحنن إذا سرنا يف ط     
 .علينا املصائب من كل ناحية

وال نريد أن نفيق، وال نريد أن نفهم، وال نريد أن نسري بالنظام الذي خلقه اهللا      
 .وارتضاه، لغلبة احلق على الباطل 				

لناس يقوم عندما يسري األنبياء عليهم الصالة والسالم يف طريق الدعوة فبعض ا

أُِذَن لِلِذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـُهْم  �:نقاتلهم كما قال تعاىل  				لقتاهلم هنا بإذن اهللا 
وهكذا من خالل التمكني واالستخالف  )١( �َوِإن اللَه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ  ظُِلُموا

راحل القتال الذي أعطاه اهللا سبحانه وتعاىل للذين آمنوا وعملوا الصاحلات تبدأ م
 .املختلفة 

 . فقط علمنا أن يف اإلسالم قتال، فقلنا هيا نقاتل ما تفكرنا مثال ؟ وكيف؟     

فكما أن الصالة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، وقبل ذلك الطهارة بنظام 
وترتيب خمصوص ، كذلك يف الدين اإلميان، العبادات، األخالق، املعامالت، اخلالفة 

جعل لذلك ترتيبًا ونظامًا البد منه، فلو  				ود، التعزيرات، القتال واهللا والتمكني، احلد
ال يا .. ال : أنين رأيت رجل يصلى بغري وضوء، أو يبدأ الصالة بالسجود، فقلت له

                                                           

 .٣٩اآلية  –سورة احلج ) ١(



 
 
 

  ١٠٨ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

انظروا كيف مينعين هذا من، أن : أخي ليست الصالة هكذا، فهو يغضب، ويقول
، ولكن هلذا األمر ترتيب، ال يقبل أنا، ال أمنعك من الصالة: يا أخي.. أصلى لرىب 

 . إال به، وبغريه ال تكون صالة 

إىل املنهج الرباين إلقامة الدين، ونشر الدين، بالرتتيب الصحيح الذي .. فهيا بنا 
 . لألنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم 				شرعه اهللا 

 إىل إضاعة اجلهد خنلع من أعناقنا، الطرق املخرتعة، اليت ال توصل إال.. وهيا بنا 
 ٠والوقت واملال سدى

نعم ، تعالوا مجيعا، نرتك السبل، لنتبع السبيل الذي أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل به 

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو إىل اللِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتـبَـَعِين  �: حيث قال
 . )٢( فهل أنتم مستعدون؟ )١( �نيَ َوُسْبَحاَن اللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِكِ 

 

 

****** 

                                                           

 .١٠٨اآلية  –رة يوسف سو ) ١(
 . حممد أمحد األنصاري / من بيان للشيخ ) ٢(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

�������� �
���� ������������� �
���� ������������� �
���� ������������� �
���� �����    

 ؟ ..في أي شئ يقال الدين 

يتصور الناس أن الدين يعىن بعض األحكام والعبادات وآدائها على طريق      
والنىب الكرمي   ����خمصوص اسم الدين ولكن حقيقة الدين كما بينه اهللا والصحابة  

أن الدين هو ارتفاع اإلنسان إىل األعلى أي  وصول اإلنسان رضي اهللا عنهم أمجعني 
 . إىل اهللا 

 . ىف األرض أي خليفة اهللا ىف األرض  ����ومن الدين ُجيعل اإلنسان نائباً عن اهللا      

 . وإذا صار خليفة اهللا فيجعله خليفة على مجيع الكائنات ويصري حاكماً هلا     

 ). ١(خر حاكم على املخلوقات فهو ىف جانب خملوق وىف جانب آ     

 . احلاكمية ، واحملكومية: واهللا جعل يف اإلنسان شيئني  -

                                                           

آدم هــو خليفــة اهللا ىف إمضــاء أحكامــه وأوامــره ألنــه أول رســول إىل أهــل األرض : قــال اإلمــام القــرطىب ) ١( 
 . اجلامع ألحكام القرآن للقرطىب  –

 َعْلنَـاَك َخِليَفـًة ِيف اْألَْرِض فَـاْحُكْم بـَـْنيَ النـاِس بِـاحلَْقّ يَـا َداُوُد ِإنـا جَ  �واخلليفة هو احلاكم ومنـه قولـه تعـاىل      
خلق آلدم وذريتـه مـا ىف األرض مجيعـاً ،   �ويكون املعىن على هذا أن اهللا ) ٢٦من اآلية -سورة ّص (  �

بــني  وســخرها هلــم ، وجعلــه حاكمــاً عليهــا لينشــر فيهــا العــدل مبــا هــداه اهللا إليــه مــن العلــم ، وإجــراء أحكــام
 ). ١/٧١–التفسري الوسيط ( الناس وسياسة خلقه ، وختتص بآدم واخلواص من بنيه 

 



 
 
 

  ١١٠ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

.. وبعد ذلك جيعله حاكمًا على الكائنات.. يعىن حمكوم من اهللا ومأمور من اهللا
 : اخلالفة والنيابة ����وهلذا بني لإلنسان أن مقامك عند اهللا 

 ).١( � ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اجلِْن َواألِ   �: ����قال اهللا 

 ).٢( �ِإين َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة  �: ����وقال اهللا 

ومن ليس فيه هذه الصفة .. فمن كان فيه مادة اخلالفة فهذا اإلنسان يصري إنسان  -
 .. فهو ليس إنسان بل فقط صورة إنسان 

 .أن يكون اهللا معه والكائنات حتته .. فاملقصود  -
يظنون أن اسم اخلالفة أن يكون هلم ىف بعض املناطق حكومة وهذا  بعض الناس -

اخلالفة اسم ليتعلق اإلنسان خبالقه حىت يصري .. ولكن ىف احلقيقة .. ليس صحيح 
 . نائباً من اهللا على املخلوقات سواء له حكومة أم ال وهذا يصري خليفة اهللا

ر الناس خمتلفون، ولذا أن من له مال يكون سعيد وهلذا صا.. وبعض الناس يظنون -
: قد بني اهللا قصته يف القرآن الكرمي.. أصبح عقيدة املسلمني كعقيدة الكفار، فقارون

وليس مع موسى شئ ولكن ) ٣( � َما ِإن َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُوِيل اْلُقوةِ   �

                                                           

 . ٥٦اآلية  -سورة الذاريات )  ١(
 . ٣٠اآلية  -سورة البقرة )  ٢(
 . ٧٦اآلية  -سورة القصص )  ٣(



 
 
 

  ١١١ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

اهللا ) ١( � ُه ِإلَْيكَ َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن الل   �:  ����قال له موسى  ����معه اهللا 

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي  �أعطاه املال لينفقه على الناس فقال  ٢( � َقاَل ِإمن (

َوال  �: قال له موسى.. أى اكتسبته بكمايل ليس ألحد فيه دخل ال خالق وال خملوق 
 ) .٣( �َن تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف اَألْرض ِإن اللَه ال حيُِب اْلُمْفِسِدي

فهو ال .. بل وخيرج منه الفساد.. يأيت الفساد.. وىف ارتكاز املال يف بعض الناس
 . واآلخرون ينتظرون األخذ منه ولو بالسرقة.. ينفق ما عنده

فيجب على كل فرد ىف األمة أن يأخذ ضرورياته والباقي يوزعه علـى الناس ألن      

 َوآتُوُهمْ  �: ذي أعطاه له ، فقد قال تعاىل املال الذي بيده ليس ملكه بل ملك هللا ال

فالضرورة تكفى ألننا كاملسافرين ومنزلنا األصلي ) ٤( � ِمْن َماِل اللِه الِذي آتَاُكمْ 

 ) . ٥( � َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدُعونَ   �اجلنة 

ه القليل من األشياء يف املأكوالت وامللبوسات وجيب على املسلم أن خيتار لنفس    
 . ال يأيت اخلراب ىف اململكة .. فإذا كان على هذا الرتتيب.. واملسكن

                                                           

 . ٧٧اآلية  -سورة القصص )  ١(
 . ٧٨اآلية  -سورة القصص )  ٢(
 . ٧٧اآلية  -سورة القصص )  ٣(
 . ٣٣من اآلية -سورة النور ) ٤(
 .  ٣١اآلية  -سورة فصلت )  ٥(
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 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

بالزنا واعرتفت املرأة أمام  ����وقارون أعطى املرأة املال حىت  تتهم سيدنا موسى      
بذلك ، واهللا خسف به وبداره األرض، وقال  موسى لألرض خذيه،  ����موسى 

من هذا ُعلم أن اخلالفة ىف أداء أمر اهللا .. ذا مقام اخلالفة، فهو حاكم على األرضوه
����  . 

بعض األشياء صنعها اإلنسان وركبها كالسيارة وصار مالكاً هلا وبعض األشياء اهللا      
 .. خلقها وجعله خليفة عليها مثل األرض 

هللا األموات بدعائه، وهلذا أحي ا ����كان خليفة اهللا   ����سيدنا عيسى بن مرمي      
وىف احلقيقة هذا أمر اهللا ألنه خليفة اهللا وبذلك صار الناس مرتدين، فمن الناس من 

.. ومنهم من قال أنه ابن اهللا ولكنهم ما فهموا.. قال هذا هو اهللا جاء ىف صورة عيسى
 ����وإن كان من اختيار اهللا .. فهو شرك ����إذا كان هذا اإلحياء يف اختيار عيسى 

فبصر اهللا .. ولكن هناك فرق بني بصر اهللا وبصر اإلنسان.. صري واإلنسان بصريفاهللا ب

يِن   �:  				، قال اهللا ����وبصر اإلنسان من اهللا .. من نفسه فََأِقْم َوْجَهَك لِلد
َها   ) . ١( �َحِنيفاً ِفْطَرَت اللِه الِيت َفَطَر الناَس َعَليـْ

يعطيه عوض عن هـذه  �واهللا .. إنسانوإذا كان هذا اإلنسان خليفة اهللا يصري 
فيعرض الرتتيب على اإلنسان ولكن اإلنسان حبماقته يعرض .. اإلنسانية أن يكون معه 

 ) . ٢( � ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياَك َنْسَتِعنيُ   �:وخيتار غري ذلك ولذلك قال قولو

                                                           

 .٣٠اآلية  -سورة الروم )  ١
 .                     ٥اآلية  -سورة الفاحتة )  ٢



 
 
 

  ١١٣ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وفلق .. مًا حاكمًا وحمكو .. أرسل األنبياء ليعلموا الناس هذا الرتتيب ����واهللا 
هذه األشياء ليست قصرًا على األنبياء بل لكل الناس كما قال .. البحر وعدم احلرق 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِننيَ  �: ����اهللا   ) . ١( � وََكاَن َحّقاً َعَليـْ

قال للنيب الكرمي  ����واهللا وانتقال عمل النيب هو .. انقل عملك للغري 
 . الدعوة
حياة النىب والناس حيبون أن تأتى      وعمله ولكن بدون جهد النىب وهذا ال يأتى  

فالنيب .. واإلنسان ذا الدين يصري فيه األخالق ويصري إنسان.. ىف الناس إال باجلهد
 .وجاء باجلهد إلحياء احلياة .. جاء باحلياة 

 : وقد كان للصحابة أربعة أدوار 

 . خيرجون الناس من الشرك والكفر  :الدور األول �
 . بعد أن صار الناس مسلمون يعلموم عمل الدعوة :ر الثاىنالدو  �
 . كيف يفعلون مبن يصد عن هذا العمل   :الدور الثالث �
  .العامل يفينتشر الدين يصريون مستقيمني على هذا العمل حىت  :الدور الرابع �

َناَك بِآيٍَة ِمْن َربَك َوالسالُم َعَلى �:لفرعون  ����قال موسى       َمِن  َقْد ِجئـْ
َنا َأن اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذَب َوتـََوىل * اتـَبَع اْهلَُدى يعىن ) ١( �ِإنا َقْد أُوِحَي ِإلَيـْ

 . ����وإذا خالفتين فأنت عدو هللا  �إذا اتبعتين فأنت حمبوب اهللا 
                                                           

 .٤٧اآلية  -سورة الروم )  ١
 



 
 
 

  ١١٤ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وهلذا كان .. مع الداعي البد أن يأيت فيه صفات الداعي ����وحىت يكون اهللا      

النيب  َوَواَعْدنَا �: يف مدة أربعني يوماً  ����الدعوة يف الغار وسيدنا موسى  قبل 

َلةً  َلًة َوأَْمتَْمَناَها ِبَعْشٍر فـََتم ِميَقاُت َربِه َأْربَِعَني لَيـْ حىت ) ٢(  � ُموَسى َثالِثَني لَيـْ

وعلى هذه األمة أن خترج لتتحصل على صفات .. يتحصل على صفات الداعي
ليس معنا ألننا فقط  ����اآلن اهللا .. اآلن مجيع قدريت معكم.. هللالداعي حىت يقول ا

ابذل حياتك  .. حنب الدعوة وليس فينا صفات الداعي، وكًال منا يقول بلسان حاله
 . ولكن أنا أظل هكذا.. كما شئت

فهم صاروا عاملني حىت يقولوا للناس كونوا .. كونوا مثلنا.. الصحابة قالوا للناس     
قول للناس كونوا ذه الصفات وجنعلها ىف أنفسنا وليس فينا حياة ندعو مثلنا وحنن ن
 . الناس إليها 

بل أقول ليست على ترتيب الصحابة .. وأنا ال أقول ليست الدعوة موجودة     
 موجودة ألي شئ يُؤخذ منكم أربعة شهور؟ 

 . لتكون نيتكم إصالح أنفسكم   )١(
 . وأن يأيت فيكم صفات الداعي  )٢(
 . فيكم احلياة اليت تدعو الناس إليها وأن يأيت  )٣(

                                                                                                                                                                          

 . ٤٨،  ٤٧اآليتان  -سورة طه )  ١(
 . ١٤٢من اآلية  -سورة األعراف )  ٢(
 



 
 
 

  ١١٥ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

الناس ىف زمن النيب      رفضوا اإلسالم ليس من أجل اإلسالم بل ألم ُدعوا  
ألم يتعاملون .. وهم يقولوا إذا أخذنا هذه احلياة تذهب عنا أموالنا .. لُيغريوا حيام 

وإال فال ) ١(معكم إذا قمتم على هذه احلياة أكون .. يقول هلم  ����واهللا .. بالربا 

أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنَة َوَلما يـَْعَلِم اللُه الِذيَن  � ����:أكون معكم، قال اهللا 

أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخُلوا  � ����وقال اهللا ) ٢( �َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم الصاِبرِيَن 
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضراُء اْجلَنَة َوَلما يَْأِتُكْم َمَثُل  الِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َمستـْ

َوزُْلزُِلوا َحىت يـَُقوَل الرُسوُل َوالِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَىت َنْصُر اللِه َأال ِإن َنْصَر 
 ). ٣( � اللِه َقرِيبٌ 

 أكون معكم حىت تغريوا حنن نقول اللهم انصرنا على الكفار واهللا يقول أنا ال     
 . ليس معنا ����حياتكم حلياة األنبياء وحياة الصحابة وهلذا فاهللا 

كل العامل ومع هذا اهللا مل   يفصار  -عمل الدعوة  -وحنن نقول هذا العمل      
 . فالدعوة وصلت لكل العامل ومل تتغري حياتنا.. نعم ! ؟.. ينصرنا 

                                                           

 ُه ِإين َمَعُكـْم لَـِئْن أََقْمـُتُم الصـالَة َوآتـَْيـُتُم الزَكـاَة َوآَمْنـُتْم ِبُرُسـِلي َوَعزْرُمتُـوُهْم َوأَقْـَرْضــُتمُ َوقَـاَل اللـ �قـال تعـاىل )  ١(
َفَمـْن َكَفــَر بـَْعــَد َذلِــَك ُر اللـَه قـَْرضــاً َحَســناً َألَُكفــَرن َعـْنُكْم َســيَئاِتُكْم َوَألُْدِخلَــنُكْم َجنــاٍت َجتْـرِي ِمــْن َحتِْتَهــا اْألَنـَْهــا

 ) . ١٢اآلية  –سورة املائدة (  � ِمْنُكْم فـََقْد َضل َسَواَء السِبيلِ 
 . ١٤٢اآلية  -سورة آل عمران )  ٢(
 .٢١٤اآلية  -سورة البقرة )  ٣(



 
 
 

  ١١٦ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

ا وحنن مرضى وأنتم مرضى واملريض يشاور البعض يقول حنن خرجنا لنصلح أنفسن    
حنن عندما نكون ! ؟..فيقول الناس فلماذا خرجتم كيف يكون عالجنا معاً .. املريض 

مستعدين لتبديل احلياة فيأتى فينا اإلصالح ولكن إن مل نكن مستعدين لتغيري حياتنا 
 . ألن البعض غصب مال غريه وإرجاع هذا الشئ ملالكه صعب.. 

 تكن الصفات يف الداعي فال تقبل دعوته، وال يأيت بدعوته اإلصالح وإن فإذا مل    
 . قام عليها كثري من الناس 

نبذل حياتنا وجنتهد .. وعلينا أن جنعل دعوتنا كدعوة الصحابة رضي اهللا عنهم     
 . على الناس أن يبدلوا حيام وإذا كان اجلهد ذا الرتتيب يأيت التغيري يف العامل

قال الشيخ إلياس ! ؟..ملاذا .. عض الناس خرج ىف الدعوة ملدة طويلة مث جلس ب     
 . ألم اجتهدوا على الناس ونسوا أنفسهم :  -رمحه اهللا  -

الصحابة أخذوا بكل الدين الصعب والسهل كما قال الصديق األعظم أبو بكر      
قيامة باتباعهم احلق ىف وإمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم ال: ىف وصيته لعمر ����

 ). ١(دار الدنيا وثقله عليهم 

إذا مل تكن حياتنا مثل حياة النيب      والصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني مل تكن  
 . نصرة اهللا معنا وهذا ليس بصعب بل هذه فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها

                                                           

 . ٢/١٠٣ -حياة الصحابة الكاندهلوى )  ١



 
 
 

  ١١٧ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

رعون وقارون حيب أن نكون مثل الصحابة وحنن حنب أن نكون مثل ف ����اهللا      
، فنحن نقول اخرجوا  ����وحنب أن تكون نصرة اهللا معنا مثل ما كانت مع موسى 

خذوا حياة نبيكم ..   . 

املشايخ يقولون ىف هذا الزمان األمة ُجعلت سدًا لدخول الكفار ىف اإلسالم ألن      
حيام ليست كحياة النيب  . وأصحابه رضي اهللا عنهم  

: قال هلا أحد علماء النصارى.. إىل اخلارج  - ����ية إىل اهللا داع -ذهبت مجاعة      
أرونا يف بالدكم قرية صغرية فيها اإلسالم كما يف عهد النيب وأصحابه لندخل يف 

 . اإلسالم، فلم يستطيعوا اجلواب 

صفة الداعي مقام عظيم لو جاء فينا فهو مقام عظيم بعد مقام األنبياء وهذا      
األمة ومن جاء فيه هذا املقام حيشر مع األنبياء والصحابة املقام خمصوص هلذه 

 ). ١(ولتحصيل هذا املقام البد من اجلهد 

 

* * * * * 

                                                           

اخلمـــــــيس                   -باكســـــــتان  -اول بـــــــور مدنيـــــــة ـــــــ -حممـــــــد أمحـــــــد األنصـــــــاري / حماضـــــــرة ألقاهـــــــا الشـــــــيخ )  ١
 .  م ١٢/١١/١٩٨٧املوافق 

 



 
 
 

  ١١٨ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 هل ننصر بدون الدعوة ؟

 : طبقات  ٤إذا جاءت التعليمات اإللهية ينقسم الناس إلى 

يف  املؤمنون بالتعليمات اإلهلية ويطبقوا مث جيتهدون لنشر هذه التعليمات :األولى
 . اتمع اإلسالمي

 . مؤمنون بالتعليمات ويطبقوا ولكن ال هم هلم بنشرها :الثانية

 . مؤمنون بالتعليمات اإلهلية ولكن ال يطبقوا وال ينشروا  :الثالثة

 . الكافرون بالتعليمات اإلهلية :الرابعة

 :قسم هذه األقسام وبين لكل قسم حكمه 				اهللا 

بياء والرسل هم األن :فالقسم األول :     يبني ىف حمكم كتابه  �وأصحام واهللا  

اآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالناُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواحلَْاِفظُوَن ِحلُُدوِد  �قال تعاىل      
 ).  ١( �اللِه َوَبشِر اْلُمْؤِمِننيَ 

 ).٢( �  الناسِ الِذيَن يَْأُمُروَن بِاْلِقْسِط ِمَن  �: وقال تعاىل     

                                                           

 .١١٢اآلية  -سورة التوبة ) ١(
 . ٢١اآلية  -سورة آل عمران )  ٢(



 
 
 

  ١١٩ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 ).  ١( �َوِمْن قـَْوِم ُموَسى أُمٌة يـَْهُدوَن بِاحلَْق َوِبِه يـَْعِدُلونَ  �:وقال تعاىل     

 ).  ٢( �َوِممْن َخَلْقَنا أُمٌة يـَْهُدوَن بِاحلَْق َوِبِه يـَْعِدُلونَ  �وقال تعاىل      

د وهذه األمة اليت ذكره اهللا يف كتابه هي أمة حمم        . 

َهْوَن  �وقال تعاىل       َر أُمٍة ُأْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكْنُتْم َخيـْ
 ). ٣(  �َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللِه 

بالغلبة على أعدائهم سواء كانوا بالعدة أو بغريها،  �وعدهم اهللا  :هذا القسم     
 :لغلبة على املخالفني جعل هلم ا 				فاهللا 

نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم  �:قال تعايل       ِذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدا لَنَـْنُصُر ُرُسَلَنا َوالِإن
 ).٤( � اَألْشَهادُ 

ِإنـُهْم َهلُُم * َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتُـَنا لِِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلَني  �:وقال تعاىل       
 ). ٥( � َوِإن ُجْنَدنَا َهلُُم اْلَغالُِبونَ * وُروَن اْلَمْنصُ 

                                                           

 . ١٥٩اآلية  -سورة األعراف )  ١(
 . ١٨١اآلية  -سورة األعراف )  ٢(
 . ١١٠اآلية  -سورة آل عمران )  ٣(
 .  ٥١اآلية  -سورة غافر ) ٤(
 .٧٣: ٧١اآليات  -سورة الصافات ) ٥(



 
 
 

  ١٢٠ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

األنبياء كانوا أصحاب دعوة وكانوا يغلبون على أعدائهم ألم ليسوا فقط من      
ولذلك جعل نصرهم  �وسفراء هللا  �العباد والزهاد بل يف احلقيقة مبعوثون من اهللا  

السفري بالشر كأنه مد يده على كرامة ومن مد يده إىل  				مؤكد ألم سفراء من اهللا  
ومن مد يده  �وهؤالء هم سفراء هللا  .. لذا فهي تعاقبه أشد العقاب .. احلكومة 

اْذَهَبا ِإَىل   �ملوسى  				 ولذا قال اهللا  �إىل أحدهم فكأنه مد يده إىل اهللا  
قال موسى أنت ) ١( �كُر َأْو َخيَْشىَطَغى فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَينًا َلَعلُه يـََتذَ  ِفْرَعْوَن ِإنهُ 

َقاال َربـَنا ِإنـَنا َخنَاُف أَْن   � 				قال احلق .. ترسلىن إىل جبار وعنيد وليس معى قوة 
َنا َأْو َأْن َيْطَغى   ). ٢( � َقاَل ال َختَاَفا ِإنِين َمَعُكَما َأْمسَُع َوَأَرى* يـَْفُرَط َعَليـْ

فهذا القسم يكون ىف مجيع .. واب واهللا وعدهم بالغلبةفالدعوة أمر اهللا إىل الن     
ال يرتكهم .. األحوال غالبًا على غريه ومن خالفهم أو حارم أو مد يده إليهم بالسوء

 . ولكن ينتقم منهم �اهللا 

اهللا جعل أمر الدعوة إىل األنبياء وبعد خامت النبيني انتقلت هذه الوظيفة إىل هذه      
ومجيع العهود، ولكن الفرق أن كل واحد منهم كان داعيًا ورسوًال  األمة جبميع الوعود

وسفرياً عن النيب ولكن هذه األمة إذا قامت ذه الوظيفة أعطاهم اهللا الغلبة ، فاهللا  

                                                           

 . ٤٤،  ٤٣اآليتان  -سورة طه )  ١(
 . ٤٦،  ٤٥اآليتان  -سورة طه ) ٢(
 



 
 
 

  ١٢١ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

ما جعل هذه الوظيفة ألى أمة قبل األمة  احملمدية، لكن كان عليهم العبودية  				
 : ألمة شئ كانوا يذهبون إىل أنبيائهم ويقولون والدعوة إىل أنبيائهم ولذا فإذا احتاجت ا

 .  يا عيسى ادُع لنا ربك .. )١(  يا موسى ادُع لنا ربك …

ومن طريق أنبيائهم ينصرون، فمن تعلم وتبحر جيد أنه ال يقوم باألمر باملعروف      
 . والنهى عن املنكر ىف األمم السابقة إال أشخاص معدودون

ى اجلنة بأعماهلم وإن حوسبوا على التقصري ولكن ليس يتحصلون عل: القسم الثانى
 . للقسم األول  				هلم املوعود الذى وعده اهللا 

هلم النجاة ىف اآلخرة بعد شفاعة األنبياء وهلم .. الذين آمنوا ومل يطبقوا: القسم الثالث
 . اخلزى والعار ىف الدنيا 

وتكون هلم جهنم ..قسم األول يكون هلم الغلبة يف الدنيا إن مل يوجد ال: القسم الرابع
 . يوم القيامة 

                                                           

ْجَز َوَلما َوَقَع َعَلْيِهُم الرْجُز قَاُلوْا يَا ُموَسى ادُْع لََنا َربَك ِمبَا َعِهَد ِعنَدَك لَِئن َكَشْفَت َعنا الر {:قال تعاىل) ١(
 َمَعَك َبِين ِإْسَرآئِيلَ  لَنـُْؤِمَنن ١٣٤سورة األعراف اآلية } َلَك َولَنـُْرِسَلن. 

َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلن نْصِربَ َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا َربَك ُخيْرِْج لََنا ِمما تُنِبُت اَألْرُض {:وقال تعاىل      
ٌر اْهِبطُواْ ِمْصراً فَِإن ِمن بـَْقِلَها َوِقثآئَِها َوفُوِمَها  َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الِذي ُهَو أَْدَىن بِالِذي ُهَو َخيـْ

لُة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآُؤْواْ بَِغَضٍب مَن اللِه َذِلَك بِأَنـُهْم   ا َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِه َكانُواْ َيكْ َلُكم مُفُروَن بِآيَاِت الل
 ٦١.سورة البقرة اآلية }  َويـَْقتـُُلوَن النِبيَني بَِغْريِ احلَْق َذِلَك ِمبَا َعَصواْ وَكانُواْ يـَْعَتُدونَ 

 



 
 
 

  ١٢٢ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

البد من القسم األول، وإلخراج القسم الثالث من األهواء إىل .. وحلماية القسم الثاين     
األعمال البد من القسم األول ، وإلخراج القسم الرابع من الكفر إىل اإلميان البد من 

 .القسم األول

نقل هذا القسم إىل هذه األمة  ����ذا فاهللا  يكون النصرة، ولفبسبب هذا القسم      
ويتضح ذلك جليًا فيما أخرجه بن ماجة وابن حبان عن .. ووعدهم مبا وعد به األنبياء

: دخل على النيب: عائشة رضي اهللا عنها قالت فعرفت يف وجهه أنه قد حضره  
 فحمد اهللا شئ فتوضأ وما كلم أحداً فلصقت باحلجرة أستمع ما يقول فقعد على املنرب

مروا باملعروف واوا عن : يا أيها الناس إن اهللا يقول لكم : "  وأثىن عليه وقال  				
.. املنكر قبل أن تدعوا فال أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم وتستنصروين فال أنصركم 

 ). ١(كذا ىف الرتغيب  . " فما زاد عليهن حىت نزل

ستجاب هلم إذا مل يقوموا ذه الوظيفة فالصحابة  وهذا يعىن أن العباد والزهاد ال ي     
كانوا يفهمون هذا األمر حىت أعدائهم كانوا يفهمون أن نصرة الصحابة بسبب 

بأموال القادسية  ����الدعوة، وىف التاريخ ملا كتب سعد بن أىب وقاص إىل سيدنا عمر
إين آمرك ف: أما بعد.. وطلب منه املدد كتب له رسالة هي قانون لنصرة هذه األمة 

 ).٢(اخل .. ومن معك من األجناد بتقوى اهللا على كل حال 

                                                           

 . ٤١٤/  ٣ -حياة الصحابة )  ١(
 . ٦٤٢/  ٢ -من كتاب فقه السنة  نقالً )  ٢(



 
 
 

  ١٢٣ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

كيف رأيت وبال الغدر   ����وملا جيئ باهلرمزان أسريًا وسأله عمر بن اخلطاب      
وعاقبة أمر اهللا ؟ قال اهلرمزان قول ال يستطيع أن يقوله أعلم الناس اليوم، حني أمره 

إنا وإياكم يف اجلاهلية كان اهللا خال ! عمريا : عمر بالكالم بعد أن جاء أسرياً، فقال
فقال . بيننا وبينكم فغلبناكم، إن مل يكن معنا وال معكم، فلما كان معكم غلبتمونا

 ). ١(إمنا غلبتونا ىف اجلاهلية باجتماعكم وتفرقنا: عمر 

إن اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من : وعندما ذهب ربعي بن عامر إىل رستم وقال     
اخل  وعرض عليه قبول اإلسالم أو اجلزية أو  … 	عباد إىل عبادة اهللا  عبادة ال

إن : انظر، حىت نتشاور، فقال ربعي بن عامر: السيف ، وملا مسع رستم الكالم قال 
رسولنا أمرنا أن ال نرتك عدونا فوق ثالثة أيام، فأرسل رستم إىل سعد بن أىب وقاص 

فوجدوا كالم املغرية مثل   ����بن شعبة  أن يرسل له رسول آخر فأرسل له املغرية ����
 . كالم ربعي بن عامر

أن األمة يف ذلك الزمان كان يعرفون وظيفتهم ، وا كانت هلم الغلبة ..  املقصد     
 . على أعدائهم 

: ويقول. لو سألت املسلم ما وظيفتك؟ فما يعرف شئ .. وىف هذا الزمن      
 . اخل...  الوظيفة.. الزراعة.. التجارة

                                                           

 .  ٨٧/  ٧ –البداية والنهاية )  ١(



 
 
 

  ١٢٤ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 


والصحابة      


ال بالعدد والعدة .. ملا قاموا على وظيفة الدعوة غلبوا على البالد 
، وملا خلف من بعدهم خلٌف ظنوا أن حرب الكفار يأيت بنصرة اهللا 				وإمنا مبعية اهللا 

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الِذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفاِر   �يقول  �واهللا  �
 ) .١( � َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأن اللَه َمَع اْلُمتِقنيَ 

 .  	يأيت النصر من اهللا  .. يعىن إن بقى التقوى 

انتقل املسلمون بالتدريج من حياة الدين إىل إتباع أعدائهم، ويريدون الغلبة على      
يف مجيع ما يتعلق .. م مثل لباسهمأعدائهم مع أن مزاجهم مثل مزاج أعدائهم، ولباسه

 !! .    …مث يريدون الغلبة عليهم .. بشئون احلياة

 . وكيف تكون الغلبة للتابع على املتبوع ؟     

نريد : يقول )٢()رمحه اهللا ( كان الشيخ يوسف ،وىف هذا الزمن نريد جمد اإلسالم     

 اَألْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ َوأَنـُْتُم   �: يقول 				شوكة اإلسالم وجمد اإلسالم، واهللا 

� )٣ .( 

 !!!  … بل يريدون جمد اإلسالم .. اآلن ال يريدون اإلسالم و      

                                                           

 . ١٢٣اآلية  -التوبة سورة )  ١(
 .مؤلف كتاب حياة الصحابة )  ٢(
 . ١٣٩اآلية  -سورة آل عمران )  ٣(
 



 
 
 

  ١٢٥ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

فتتحقـق العبودية  �ال يأيت إال بالدعـوة إىل اهللا  .. وحلصول جمد اإلسالم      
بة على يكون معهم ويكون هلم الغل 				وبالعبودية تأتى حياة التقوى واإلميان، فاهللا  

 .أعدائهم

 : ولذلك البد للمسلم من المرور بأربع مراحل 

 . ����  الدعوة إلى اهللا )١

 . ����العبوديـــــة هللا  )٢

 .المعية اإللهية  )٣

َوَعَد اللُه الِذيَن  �: 				قال اهللا  :)وهي الغلبة واالقتدار علي األعداء: ( الخالفة )٤
ِلَفنـُهْم ِيف اَألْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاحلَِاِت لََيْسَتخْ 

لَنـُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم  ِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدَهلُْم ِدينَـُهُم ال َننِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمك
ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن أَْمناً يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَأُولَ 

�)١ .( 

ولكن البد من أربع ) .. العبودية .. ( مث الدين .. الناس يريدون اخلالفة أوًال      
مث ظهور النصرة .. وهى تغيري احلياة إىل حياة اإلسالم .. الرتبية .. الدعوة .. مراحل 

على  فكان بعض األنبياء حيب النصر. إسرائيل  بينكما فعل مع   				من اهللا 

                                                           

 .  ٥٥اآلية  -سورة النور )  ١(



 
 
 

  ١٢٦ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا بِاحلَْق َوأَْنَت َخيـُْر   � �قال اهللا . األعداء  َربـَنا افْـَتْح بـَيـْ
 ).١( � اْلَفاِحتِنيَ 

اخلالفة، وأما مرحلة .. ظهور النصرة.. فاآلن املسلمون يريدون املرحلتني اآلخريتني     
 . الرتبية والدعوة فال يريدون 

كان .. يف سوريا يف محاه ووقتئذٍ  �نت خارجاً يف سبيل اهللا  م ك١٩٥٤وىف عام      
اجتماع امللوك والسالطني املسلمني، يف مكة املكرمة، وكان هناك عامل حياضر ىف ساحة  
كبرية ىف محاه ، وينادى بإقامة الدولة اإلسالمية الكربى واخلالفة اإلسالمية، فقال له 

فالتفت إىل األستاذ احملاضر .. يف ذلك  هذا الشيخ خيالفك.. ولكن : أحد احلاضرين
القضية واضحة وساطعة، ومل يكن األمر يتحمل ! كيف ختالفين يا شيخ : وقال ىل 

أنت تريد ! امسع يا شيخ: واألخذ والرد يف هذه القضية اهلامة، فقلت له.. املناقشة
 :   داً فقلت له كالماً خمتصراً ج.. نعم وال شك : ؟ قال ..خالفة إسالمية حقاً 

 ..وجدت اخلالفة .. ملا وجد الدين .. 
 ..ضعفت اخلالفة .. وملا ضعف الدين .. 
 ..ضاعت اخلالفة .. وملا ضاع الدين .. 

حنن .. أنت تقول بالعكس .. حىت يوجد ا الدين.. حنن نريد اخلالفة: فقال يل     

َوَعَد  �ذه اآلية الكرميةفقلت ه، ؟ ..نريد الدين أوًال مث تكون اخلالفة ، فعليك الدليل 
                                                           

 . ٨٩اآلية  -سورة األعراف )  ١(
 



 
 
 

  ١٢٧ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

اللُه الِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصاحلَِاِت لََيْسَتْخِلَفنـُهْم ِيف اَألْرِض َكَما 
لَنـُهْم  ِذي اْرَتَضى َهلُْم َولَُيَبدَهلُْم ِدينـَُهُم ال َننِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكاْسَتْخَلَف ال

َذِلَك  ْوِفِهْم أَْمنًا يـَْعُبُدوَنِين ال ُيْشرُِكوَن ِيب َشْيئًا َوَمْن َكَفَر بـَْعدَ ِمْن بـَْعِد خَ 
يا أخي األمر يشبه أنك تريد بيتاً  : مث قلت له ). ١(  � فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

أنت عليك القيام باألساس والقواعد واألعمدة واجلدران، : فقال لك املهندس. كامال ً 
مما قد يؤدى للموت .. نريد السقف أوًال .. ال: قوم بوضع السقف، ولكنك تقولوأنا أ

 . حتت أنقاضه

هل : قلت له .. البد من اجلهاد وإقامة الدين.. وكنت ىف لبنان وقال عميد الكلية     
قلت . ال : قال ! ؟.تستطيع أن تعطى الشهادة النهائية ملن هو يف املرحلة  اإلبتدائية 

 �املرحلة النهائية، فكان بعض الصحابة عندهم هذا الفكر، فقال اهللا  اخلالفة هي 

 فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض َوتـَُقطُعوا َأْرَحاَمُكمْ   �هلم 

�)٢.( 

.. ، اليهود باملال.. اليهود والنصارى .. بني لنا أنه ابتلى أهل الكتاب  �واهللا      
فاليهود تركوا حياة الدين الشتغاهلم باألموال، والنصارى تركوا حياة .. لنصارى بامللكوا

 .الدين النشغاهلم بامللك 

                                                           

 . ٥٥اآلية  –سورة النور )  ١(
 .  ٢٢اآلية  -سورة حممد )  ٢(



 
 
 

  ١٢٨ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

وعاقب النصارى بالبغضاء والشحناء .. واهللا عاقب اليهود بالذل واملسكنة واهلوان     
 . إىل يوم القيامة

.. وكأن اهللا يقول للمسلمني . .أكرم املسلمني باإلتباع والدين واألوامر �واهللا      
وإن تركتم التعليمات .. فسأعذبكم مثلهم .. إن تركتم التعليمات اإلهلية من أجل املال 

وكثري من املسلمني اليوم منهمكني ىف  .. اإلهلية من أجل امللك فسأعذبكم مثلهم 
 	 كسب األموال ، وما ىف أيدى املسلمني من أموال أكثر مما ىف أيدى أعدائهم واهللا

 .. جعل بينهم الشحناء والبغضاء 

 !   ؟..ولكن من يبلغ .. يقولون التبليغ للكفار 

فنحن نأخذ وقت املسلمني حىت يتعلموا الدعوة . .وقتليس عندي : املسلم يقول     
 )١(على الصفات مث ميشوا ا بني الناس  نويتحصلو  ،�ويتصلوا باهللا 

 

****** 

 

                                                           

باكســــتان ،  –يــــة الطــــب مبدينــــة ــــاول بــــورمبســــجد كل -أمحــــد األنصــــارى /  حماضــــرة ألقاهــــا الشــــيخ )  ١(
 . م ١٩/١١/١٩٨٧اخلميس املوافق 

 



 
 
 

  ١٢٩ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

����� ���� ����� 

 خوطب به مجيع األنبياء عليهم السالم وأمـة حممـد :א��
	د��������مونظـام ،  

وليس مفهوم الدعوة هو فقط األمر باملعروف والنهى ، العبودية ال يقوم إال بالدعوة 
بـــل بـــذل مجيـــع القـــوى واألوقـــات واألمـــوال والتضـــحية إلحيـــاء نظـــام ، عـــن املنكـــر 

 . العبودية 

اشــغلوا كــل أوقــام وأحــواهلم مائــة ىف املائــة إلحيــاء  -واألنبيــاء علــيهم الســالم      
الــدين وكــذلك الصــحابة رضــى اهللا عــنهم وهــذه األمــة كــذلك لــو اجتهــدت مائــة ىف 

 . الدين كله ىف العامل كله  ���� املائة حييي اهللا

وعــدم قيامهــا علــى هــذه .. وقيــام األمــة علــى وظيفــة الــدعوة تصــبح أمــة قياديــة      
فعنــدما تتوقــف الــدعوة تســقط األمــة كمــا ىف عهــد .. قياديــة الوظيفــة تصــبح أمــة ان

 ).  ٢) (١(األمويني 

 

 

                                                           

 ) .من علماء التبليغ والدعوة بباكستان ( خمتصر من بيان للشيخ أمحد األنصارى   )١(
 حتمية دراسة تاريخ السقوط لنتعلم كيف نقوم ؟   )٢(



 
 
 

  ١٣٠ 

 
 
 

 وريالعميق في الدعوة إلى � من ك�م الشيخ ا�نصاري البھاولبالفھم 

 الفهرس
 الصفحــة املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع م
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءإهـ
 املقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 على منهاج النبوة الدعوة
 إقامـــــة الديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 املعية اإلهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 أسباب االحنطاط والتأخــــــــــــــــــــــــــــــر
 فــــــــــــــــــــــةالنبـــــــوة والنيابـــــة   واخلال

 هل ننصر بدون الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة
 الدعوة طريق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة

 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
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 رقبوا صدور الجزء الثالثت


