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 لماذا خص المحاضر الشباب بالذآر ؟ -١
 لها خلقأن يعرف الشاب الغاية التي من أج -٢
 أن يتصور الخطر الذي يكتنف بالد اإلسالم -٣
 أن يتفاءل بالنصر -٤
 أن يتأسى بأصحاب القدوة في التاريخ -٥
 أن يعلم فضل الدعوة والداعية -٦
 سلوب األقوم في التأثيرأن يعلم األ -٧
 أن يعمق في نفسه عقيدة القضاء والقدر -٨
 وأخيرًا يا شباب -٩

في نهاية مطاف يا شباب

٣ 
٤ 
٩ 
١١ 
١٦ 
٢١ 
٢٧ 
٢٩ 
٣٣ 
٣٧ 
٤٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(الصفحة 



 

 
 دور الشباب يف محل رسالة اإلسالم

 
 

للّه رب العاملني ، وأفضل الصالة وأمت التسليم علي سيد�ا حممد وعلي آلـه وصـحبه أمجعـني                 احلمد  
 :، وعلي من دعي بدعوته ، واهتدي هبديه بإحسان إيل يوم الدين ، وبعد 

 :موضوع حماضرتي الليلة : فيا أيها األخوة األكارم 
)١() دور الشباب يف محل رسالة اإلسالم ( 

 أن الشــابات املؤمنــات يــدخلن يف مســئولية محــل رســالة اإلســالم إيل بنــات   ال شــك: أيهــا اإلخــوة 
جنسهن من النساء ، أل�نا حني �ذكر الشباب ، �ذكر ذلـك علـي وجـه التغليـب كمـا يقـول علمـاء اللغـة ،                      

 ..لكون الشباب الذكور أكثر محاسا وا�دفاعا ، وأطلق خروجا وجتواال ، وأقدر جتمعا ولقاء 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
اء في شهر ذي                   ألقيت هذه المحاض   )١( رة علي جمع آبير من شباب جامعة الملك عبد العزيز بجدة في قاعة المحاضرات مساء الثالث

دة                      ١٤٠٢القعدة لعام    م الفائ ة ، وتع ا وأنشرها لتحصل المنفع يَّ بعض المخلصين أن أطبعه د رغب إل ـ ، وق تهم    ..  ه ى رغب اء عل فبن
ه         ف.. قدمتها للنشر بعد أن نقحتها ، وزدت ما فيها           أرجو من الّله العلي القدير أن يجعلها في صحائف أعمالي المقبولة يوم العرض علي

 .، إنه باإلجابة جدير 
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 :ائل يقول ورب س

، " دور الرجـال يف محـل رسـالة اإلسـالم           : " ملاذا خص احملاضر الشباب بالذكر ؟ وملا يقل مـثال           
 !! .؟ .. " دور الشباب : " وإمنا قال 

 :سؤال وجيه ، ولإلجابة عليه يكون من وجهني : أيها اإلخوة 
 :الوجه األول 

لي تكوين الشـباب ، وإعـدادهم حلمـل    إن النيب صلوات اللّه وسالمه عليه حرص احلرص الكامل ع     
 ..املسئولية ، وهتيئتهم ألداء األما�ة التبليغية يف مناسبات كثرية ، وجماالت عدة 

 فيمـا  -ففي تكوينهم علي مراقبة اللّه ، وخشيتهم له يف السر والعلن يقول عليه الصالة والسالم           * 
أي شـــذوذ ) ( ي ليســـت لــه صـــبوة  إن اللّـــه ليعجــب مـــن الشـــباب الــذ   : ( -رواه أمحــد وأبـــو يعلــى   

 ) .واحنراف 
يقـول صـلى    . ويف تكوينهم علي التزام الطاعة للّه والعبادة له والتسليم جلنابه فيما ينـوب ويـروع                * 

وعـدد  : سبعة يظلهم اللّه يف ظله يوم ال ظـل إال ظلـه             : " ا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه الشيخان         
  " ...ه شباب �شأ يف عبادة اللّ: منها 

ــا         *  ــا وخلقي ا وعقليــا وجســمي ــوين شخصــيتهم روحي ــرص لتك ــام الف ــوة الشــباب ال غتن ويف دع
ــا قبــل مخــس  : ( يقــول عليــه الصــالة والســالم يف احلــديث الــذي رواه احلــاكم   .. و�فســيا  اغتــنم مخس :

 قبـل    ، وغنـاك   وشـبابك قبـل هرمـك     حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك،            
 " .فقرك 

يقـول صـلى ا عليـه    .. ويف حماسبة الشـباب ومسـؤليتهم أمـام رب العـاملني يـوم العـرض عليـه             * 
ال تزول قدما عبد يـوم القيامـة حـيت يسـأل عـن أربـع عـن عمـره                  : ( وسلم يف احلديث الذي رواه الرتمذي       

 ) .فقه ، عن علمه ما عمل فيه  ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أ�وعن شبابه فيما أبالهفيما أفناه ، 
 )٤(الصفحة 



 

ويف عصمة �فوس الشباب من امليوعة واالحنالل ، وإحصاهنا بالزواج الـذي شـرعه اللّـه ، يقـول                 * 
 مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة        يامعشـر الشـباب    (صلوات اللّه وسالمه عليـه يف احلـديث الـذي رواه اجلماعـة              

 أهم - أيها اإلخوة -تلكم ) .. وأحصن للفرج  فليتزوج ، فإ�ه أغض للبصر، )أي القدرة علي الزواج ( 
ركــائز اإلصــالح يف إعــداد الــنيب صــلى ا عليــه وســلم للشــباب ، ويف بنــاء شخصــيتهم اإل�ســا�ية ، ويف   

حيت يتكون الشاب   .. وال شك أن الغاية من وراء هذا البناء واإلعداد          .. تكوين �فسيتهم االجتماعية    
ومجيـع جوا�ــب  .. ة، واخللقيــة ، والعقليـة ، واجلسـمية ، والنفسـية    التكـوين الكامـل مـن الناحيـة الروحيـ     

فبهذا التكوين الكامل يكون الشـاب أقـدر علـي محـل األما�ـة ، وأقـوي علـي أداء        ... اكتمال الشخصية   
 فال يستكني ، وال يضعف ، وال يتقهقر ، وال مييل مع ريـاح               -املسئولية، وأمنت علي التزام مباديء اإلسالم       

 وال يستسلم إلغراء الفسـاد ، وال يعرتيـه اليـأس وال القنـوط ، وال تنزلـق قدمـه يف مزالـق االحنـالل                        الفتنة ، 
 .وامليوعة 

إيل أن يتوفاه اللّه عزيزا .. وهكذا يبقي الشاب ثابتًا راسخًا مؤمنا جماهدا مثابرا يف محل الرسالة         
 !! ..، أو يأخذه إيل جواره شهيدا 

 :الوجه الثا�ي 
باب يف كل زمان ويف كل مكان ، ويف مجيع أدوار التاريخ إيل زما�نا هذا عماد أمـة اإلسـالم             إن الش 

، وســـر هنضـــتها ، ومبعـــث عزهـــا وحضـــارهتا ، وحامـــل لوائهـــا ورايتـــها ، وقائـــد جحافلـــها إيل اـــد  
 ..والنصر 

الـدعوة األويل    أن العصبة املؤمنة اليت تركزت يف دار األرقم يف فجر            - يا شباب اإلسالم     -أتعرفون  
 مكتـهلون يف شـباهبم ، غضيضـة عـن الشـر أعينـهم ، بعيـدة عـن الباطـل                      - واللّه   -كا�وا شبابا ؛ شباب     

 !! .؟ .. أرجلهم ، أ�ضاء عبادة ، ومجاعة خلق ، وأمة صرب وتبليغ وجهاد 
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ه ، ومل  أن اإلسالم مل ترتفع يف اإل�سـا�ية رايتـه ، ومل ميتـد علـى األرض سـلطا�               - ياشباب   -أتعرفون  
إال علي يد هذه العصبة املؤمنة من الشباب اليت تربت يف مدرسة النيب صلى .. تنتشر يف العاملني دعوته 

 ..ا عليه وسلم ، وخترجت من جامعته الشاملة 
 وهـو سـن   -هذا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم حينما أوحي إليه بالنبوة كـان يف سـن األربعـني        

بكر رضي اللّه عنه كان أصغر من النيب صلوات اللّه وسالمه عليه بثالث سـنوات   وأبو -اكتمال الشباب  
، وعمر رضي اللّه عنه كان عمره يوم أسلم سبعا وعشرين سـنة ، وعثمـان رضـي اللّـه عنـه كـان أصـغر          

وهكذا كان عبـد    .. من رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، وعلي كرم اللّه وجهه كان أصغر من اجلميع                 
.. ه بن مسعود ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرمحن ابن عـوف ، وبـالل بـن ربـاح ، ومصـعب بـن عمـري                            اللّ

 .كلهم كا�وا شبابا .. وعشرات غريهم ، بل مئات 
ــاد          ــواء اجله ــوا ل ــه ، ورفع ــدعوة إيل اللّ ــة ال ــوا راي ــذين محل ــل األول هــم ال ــن الرعي هــؤالء الشــباب م

 يـا شـباب     -وكلكـم تعلمـون     .. كرب ، ودولة اإلسالم الفتية      فحقق اللّه علي أيديهم النصر األ     .. املقدس  
وأن دخول الشام، ومصر ، والعراق ، وطـرابلس ، ومشـال إفريقيـة             بأن إخضاع مملكيت فارس والروم ،        -

حتقـق هـذا كلـه يف مخـس وثالثـني سـنة يف عهـد اخللفـاء           .  ، كان ذلك علي يد الشباب        يف عدل اإلسالم  
 .الراشدين 

ميـة اسـتبحر ملكهـم ، وامتـد سـلطاهنم إيل أن دخلـوا بـالد السـند ، ومعظـم بـالد           ويف عهـد بـين أ  
اهلند ، وبالد الرتكستان ، ووصلوا إيل حدود الصني شرقًا ، ودخلوا بالد األ�دلس بأوروبة غربـا ، وقـد                    

طـب   أن يصور للعامل بسطة العـامل اإلسـالمي ، فلـم جيـد غـري أن خيا                 كهارون الرشيد استطاع أحد اخللفاء    
 ) .أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا : (السحابة اليت متر به وال متطره فيقول هلا 

عنــد احملــيط األطلســي " عقبــة بــن �ــافع "  ، ووقــف وصــلت إيل آخــر الغــربحــيت أن فتوحــاهتم 
اللهم رب حممد لوال هذا البحر لفتحـت الـد�يا          : (  ويقول   - بعد أن خاض جواده باملاء       -خياطب البحر   

 !! .. ) .اللهم فاشهد .. يف سبيل إعالء كلمتك 
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 ، وأبي إال أن يدخل بالد الصني، فقال له أحد  الذي توغل يف آخر الشرق"قتيبة الباهلي " وهذا 
ــه حمــذرا مشــفقًا    ــل        : " أتباع ــدهر تقب ــني أجنحــة ال ــة ، واحلــوادث ب ــرتك ياقتيب ــالد ال ــت يف ب ــد أو غل لق

بثقيت بنصر اللّه توغلت ، وإذا ا�قضـت املـدة مل           : "  قد بلغ منه كل مبلغ     فأجابه قتيبة واإلميان  .. " وتدبر  
فلما رأي ذلك احملذر واملشفق عزمه وتصـميمه علـي املضـي إلعـالء كلمـة اللّـه ، واجلهـاد يف        " تنفع العدة   

 " !! . فهذا عزم اليفلّه إال اللّه - ياقتيبة -اسلك سبيلك حيث شئت : " قال له.. األرض 
 مل يتحقــق إال علــي إميــان الشــباب ، وعــزائم الشــباب، وتضــحية   -هــا اإلخــوة الشــباب   أي-فهــذا 

 .الشباب ، وجهاد الشباب ، وتوثب الشباب 
 ..فاللّه أكرب �داؤهم ، واجلهاد سبيلهم ، واملوت يف سبيل اللّه أمسي أما�يهم 

شـاوس ، والشـباب     يف حق أولئـك األبطـال األ      " حممد إقبال   " وما أحسن ما قاله شاعر اإلسالم        
 :األشداء ، والغر احملجلني 

i   النجوم   هامات   فوق   ك        اسم لريفع السيوف رفع الذي ذا من iمنارا 
i  البحار   موج   علي   سر�ا        ورمباii   اجلبال    يف    جباال    كنا iحبارا 

i   يفتح    الكتائب    قبل        أذا�نا     كان     اإلفر�ج     مبعابد iاألمصارا 
i  وال  إفريقيا   تنس   مل iتقذف  واألرض  ،  سجداتنا        صحراؤها iiارا� 
i   غامشا   يوما    خنش    مل        صدور�اii    للسيوف    �قدم    كنا iجبارا 

i  ظل  السيوف  ظل   وكأن iحوهلا   تنبت   خضراء        حديقة  i iاألزهارا 
i   حياربنا   طاغوتًا   خنش    مل iفوقنا    املنايا     �صب        ولو    i iأسوارا 

i  سوي  إله  ال  جهارا  �دعو iوقدر    الوجود    صنع        الذي   iiاألقدارا 
 وجوارا    مغنما    ثوابك     �رجو        أكفناii    فوق     يارب     ورؤسنا

 )٧(الصفحة 



 

ا جيب أن يكون من يأتي بعدهم ، وهكـذا جيـب أن تكو�ـوا               هكذا كا�وا رضي اللّه عنهم ، وهكذ      
 إن أردمت النصر لدينكم ، والعزة ألمتكم، والوحدة الكاملة املرتاصة للمسلمني            - يا شباب اإلسالم اليوم      -

 .مجيعا ، وما ذلك علي اللّه بعزيز 
* * * 

.. ولياهتم ويؤدوا رسالتهم ال ميكن للشباب أن يقوموا بدورهم وينهضوا مبسئ  : أيها اإلخوة الشباب    
 .إال بعد أن تكتمل شخصيتهم العلمية ، والدعوية ، واالجتماعي ة علي حد سواء 

وال يسعين يف هذه األمسية أن أحتدث عن مجيع جوا�ب اكتمال الشخصـية للشـاب الداعيـة ، ألن                   
رتبـاط األكـرب مبوضـوع    اال ال يسمح ، والوقـت ال يتسـع ، ولكـن الـذي يعنـيين أن أحتـدث عنـه ، ولـه اال                  

احملاضرة هو عوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية الـيت تؤهلـه أن يكـون داعيـة حيمـل بصـدق وإخـالص         
 .رسالة اإلسالم إيل الد�يا ، وال خيشي يف اللّه لومة الفئم 

 : تنحصر يف النقاط التالية - أيها اإلخوة -وعوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية 
 .أن يعرف الشاب الغاية اليت من أجلها خلق اللّه اإل�سان   :النقطة األوىل
 . أن يتصور الشاب األخطار اليت تكتنف بالد اإلسالم :النقطة الثا�ية 
 . أن يتفاءل الشاب بالنصر ، ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط :النقطة الثالثة 
  . أن يتأسى الشاب بأصحاب القدوة يف التاريخ:النقطة الرابعة 

 . أن يعلم الشاب فضل الدعوة والداعية :النقطة اخلامسة 
 . أن يعرف الشاب األسلوب األقوم يف التأثري علي اآلخرين :النقطة السادسة 
 . أن يعمق الشاب يف �فسه عقيدة القضاء والقدر :النقطة السابعة 

صـيل ، وعلـي    عن كل �قطة من هذه النقاط السـبعة بشـيء مـن التف   - أيها الشباب   -وسنتحدث  
 ..اللّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والتوفيق 
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- ١ - 
 . أن يعرف الشاب الغاية اليت من أجلها خلق اللّه اإل�سان :النقطة األويل 

 .. هي العبودية املطلقة للّه - أيها الشباب -الغاية اليت خلقكم اللّه من أجلها 
 .} ن واإل�س إال ليعبدون وما خلقت اجل{ : قال تعايل يف سورة الذاريات 

يا عبـادي مـا خلقـتكم ألسـتكثر بكـم           : ( وقال عليه الصالة والسالم فيما يرويه عن ربه عز وجل           
مــن قلــة ، وال ألســتأ�س بكــم مــن وحشــة ، وال ألســتعني بكــم علــي أمــر عجــزت عنــه ، وإمنــا خلقــتكم    

 ) .لتذكرو�ي كثريا ، وتعبدو�ي طويال ، وتسبحو�ي بكرة وأصيال 
 ذه العبودية املطلقة للّه ما معناها أيها اإلخوة الشباب ؟وه
 ومـا   {-: قـال تعـايل يف سـورة البينـة     ..  من معناهـا اإلخـالص للّـه يف النيـة والقـول والعمـل        -

 . } أمروا إال ليعبدوا اللّه خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
قـال تعـايل يف سـورة     .. ة اخلضوع واال�قياد حلكم اللّه ، والتزام منهجه اخلالد           ومن معا�ي العبودي   -

 . }  ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين{: آل عمران 
 إمنـا   {: ومن معـا�ي العبوديـة إعطـاء الـوالء للّـه ورسـوله واملـؤمنني ، قـال تعـايل يف سـورة املائـدة                          

لّه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتـول اللّـه ورسـوله                  وليكم ال 
 . } والذين آمنوا فإن حزب اللّه هم الغالبون

 ومــن معــا�ي العبوديــة أن يعــرف املســلم املهمــة الــيت كلفــه اللّــه هبــا ، واملهمــة هــي اخلــروج للنــاس  -
قال تعـايل يف سـورة      .. دة اللّه ، وأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر         إلخراجهم من عبادة العباد إيل عبا     

 . }  كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باللّه{: آل عمران 

 )٩(الصفحة 



 

ملاذا خرجتم من دياركم وطمعتم يف      " رستم  " حني سأله   " ربعي بن عامر    " وهذا ما أجاب عنه     
لقد ابتعثنا اللّه لنخرج الناس من عبادة العباد إيل عبادة اللّه ، ومن ضيق الد�يا                : " غزو ديار�ا ؟ أجاب   

 " . إيل سعتها ، ومن جور األديان إيل عدل اإلسالم 
 ليسـت قاصـرة علـي شـعائر العبـادة ،            - أيهـا الشـباب      -فالعبودية اليت خلقكم اللّه من أجلها إذن        

 وإمنـا تشـمل اإلخـالص للّـه ، وتشـمل اخلضـوع واال�قيـاد للّـه رب               ..وأداء الصالة والزكاة والصـوم واحلـج        
العاملني ، وتشمل إعطاء الوالء املطلق للّـه ورسـوله واملـؤمنني ؛ وتشـمل احلركـة الدعويـة الدائبـة ، واجلهـاد               

 .إلخراج الناس من عبادة العباد إيل عبادة اللّه .. املقدس 
 .اللّه الناس من أجلها أيها الشباب هذه هي العبودية املطلقة اخلالصة اليت خلق 
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- ٢ - 
 .أن يتصور الشاب األخطار احملدقة اليت تكتنف بالد اإلسالم : النقطة الثا�ية 

يف أوكـار   أن املخططـات الـيت تتخـذ     - أيهـا الشـباب      -ومن األمور اليت جيـب أن تـدركوها جيـدا           
 أكثــر مــن أن حتصــي ، ..ية ، والتبشــري ، واالســتعمارالصــهيو�ية ، واملاســو�ية ، والصــليبية ، والشــيوع

ــز          ــان الغرائ ــر ، واجلــنس ، وإطــالق عن ــق اخلم ــا ت اإلســالمية عــن طري ــها تســتهدف إفســاد اتمع وكل
 هــي أول - عنــد هــؤالء املتــآمرون  -واملــرأة .. والشــهوات ، واجلــري وراء املظــاهر والتقليــد األعمــي   

فهي العنصر الضعيف العـاطفي الـيت تنسـاق وراء          .. يدان املاكر   األهداف يف هذه الدعوة اإلباحية، وامل     
الدعايــة والفتنــة واإلغــراء بــال رويــة وال تفكــري ، وهــي ذو الفعاليــة الكــبرية ، والتــأثري املباشــر يف إفســاد   

 !! .األخالق 
 جيـب علينـا أن �كسـب املـرأة ، فـأي يـوم مـدت إلينـا                 : (  يقول كبري من كرباء املاسـو�ية الفجـرة          -

 ) .يدها ، فز�ا باحلرام ، وتبدد جيش املنتصرين للدين 
كأس وغا�ية تفعالن يف حتطيم األمـة احملمديـة أكثـر ممـا يفعلـه               : (  ويقول أحد أقطاب املستعمرين      -

 ) .ألف مدفع ، فأغرقوها يف حب املادة والشهوات 
 سـنة يف جبـل الزيتـون        ٦٠يف مؤمتر املبشرين الذي عقد منـذ أكثـر مـن            " زومير  "  ومما قاله القس     -

إ�كم أعددمت �شئًا يف ديار املسلمني ال يعرف الصلة باللّه ، وال يريـد أن يعرفهـا ، وأخـرجتم                    : ( يف القدس   
املسلم من اإلسالم ومل تدخلوه يف املسيحية وبالتايل جاء النشء اإلسالمي طبقًـا ملـا أراد لـه االسـتعمار ،               

سل، وال يصرف مهه يف د�ياه إال يف الشهوات ، فإذا تعلم فللشـهوات              ال يهتم بالعظائم ، وحيب الراحة والك      
 .. ) .، وإذا مجع املال فللشهوات ، وإن تبوأ أمسي املراكز ففي سبيل الشهوات 
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جيب أن �عمل لتنهار األخالق يف كل مكـان       : " أشقياء صهيون مايلي    " بروتوكوالت  "  وجاء يف    -
 ، وسيظل يعرض العالقات اجلنسية يف ضوء الشمس لكي ال يبقي منا" فرويد " ، فتسهل سيطرتنا ، إن  

 " .ه اجلنسية ، وعندئذ تنهار أخالقهيف �ظر الشباب شيء مقدس ، ويصبح مهه األكرب هو إرواء غريزت
إن فصـم روابـط الـدين ، وحمـو       : ( ..  ومما تقوله الشـيوعية يف وثائقهـا السـرية بعـد كـالم طويـل                 -

واملطلوب هو هدم الدين يف ضـمري       . سجد والكنائس ، ألن الدين يكمن يف الضمري         الدين اليتمان هبدم امل   
وجنحنـا يف تعمـيم مـا يهـدم      . املؤمنني به بعـد أن جنحنـا يف جعـل السـيطرة واحلكـم والسـيادة لالشـرتاكية                   

الدين من القصص ، واملسرحيات ، واحملاضرات ، والصحف واالت ، واملؤلفـات الـيت تـروج لإلحلـاد ،                     
كـل هـذه    . )١(.. ) وتدعو إليـه ، وهتـزأ بالـدين ورجالـه ، وتـدعوا للعلـم وحـده وجعلـه اإللـه املسـيطر                        

الوســائل الــيت تروجهــا الشــيوعية يف بــالد اإلســالم حــيت ال يبقــي يف �ظــر الشــباب شــيء مقــدس ، وحــيت    
 !! .ينغمس أبناء اإلسالم يف أوحال اإلحلاد واالحنالل 

 اليهوديـة العامليـة، فـاليهود هـم     - أيها الشباب - ، والتخطيط املدمر  ومن وراء هذه القوي املعادية    
الذين آلوا علي أ�فسهم أن يتبنوا كل باطل من اآلراء الفكرية يف جمال ما وراء الطبيعة ، ويف جمال األخالق                    

تمكنوا مـن   ليفسدوا العامل يف عقيدته وفكره وأخالقه ، ولي       . ، ويف جمال حتطيم القيم الدينية غري اليهودية         
 .وراء ذلك من قيادته ، واستعباده ، والسيطرة عليه 

الـذي يفسـر كـل شـيء يف سـلوك اإل�سـان عـن                "  فرويـد  "إهنم يعلنون أهنم تبنـوا آراء اليهـودي         * 
 !!طريق الغريزة اجلنسية 

الــذي أفســد علــي الكــثري قلــوهبم وضــمائرهم       "  كــارل مــاركس "إهنــم تبنــوا آراء اليهــودي   * 
 !! .وألغى األديان ، وهاجم عقيدة األلوهية .. وعقوهلم 

الذي ألغى األخالق ، وأباح لكل إ�سان أن يفعل ما يـؤدي إيل اسـتمتاعه            " �يشيه  " وتبنوا آراء   * 
 !! .، ولو كان القتل أو التخريب أو اإلباحية 

                                                 
 .عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد الغفور العطار : للمؤلفين " الشيوعية واإلسالم "  من آتاب )١(
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 العلـم ،  اليت �قضـها .. الذي أعلن عن �ظرية النشوء واالرتقاء والتطور      "  دارون   "وتبنوا آراء   * 
 !! .وألقاها سلة املهمالت 

 أن رمسوا إلفساد اإل�سا�ية منهجا أخـذوا يف تنفيـذه           - أيها الشباب    -بل وقد وصل األمر باليهود      
وعن .. عن طريق وسائل اإلعالم ، ودور النشر ، واملسرح ، والسينما ، والربامج اإلذاعية والتليفزيو�ية       

 واستطاعوا مبكرهم وخبثهم أن يفسدوا الشعوب عـن طريـق       ..طريق كل عميل خائن ، وكاتب مأجور        
ــدعارة وأشــباهها     ــون ، واملالهــي ، ودور ال ــة ، والفن ــات العام ــدهائهم   .. الثقاف كمــا أهنــم اســتطاعوا ب

وتالعبهم أن يستولوا علي كراسي علم النفس ، وعلم االجتمـاع يف جامعـات أوروبـا ، وأمريكـا ويف أكثـر                       
دوا عن طريق هذين العلمني عقائد الناس وأخالقهم ولقد �فـذوا خمططهـم          وذلك ليفس . جامعات الشرق   

 من هذه الكراسي ، لتتم هلـم القيـادة الفكريـة ، والفلسـفية ،                ٩٠% اخلبيث ، فاستولوا علي ما يقرب من        
 !! .يف العامل كله 
لشـيوعية ،    أظهر املخططات اليت تتخذ يف أوكـار اليهوديـة ، والصـليبية، وا             - أَيها الشباب    -تلكم  

 تسـتهدف إفسـاد اتمعـات       - كمـا مسعـتم أيهـا اإلخـوة          -وكلـهم   . واملاسو�ية ، والتبشري ، واالستعمار      
اإلسالمية ، والسيطرة علي بالد اإلسالم ، وصرف اجليل املؤمن عن اجلبهات املرسومة للكفاح واجلهـاد ،                 

 !!ة وإخراج املسلمني من اإلسالم وزجهم يف تيار الالدينية واإلباحي
ــة      وجيــب أن ال يغيــب عــن البــال أن مــن أعظــم هــذه املخططــات الــيت تســريها املاســو�ية واليهودي

 يف قلـب الـبالد العربيـة الـيت هـي            إقامـة دولـة إسـرائيل     يف بالد اإلسالم يف العصر احلديث       .. واالستعمار  
 .مهد اإلسالم وقلبه النابض ، وإشعاعه اهلادي 

ــهم     أن- أيهــا الشــباب  -وكلكــم تعلمــون   أحــالم اليهــود وآمــاهلم مل تكــن قاصــرة علــي إقامــة دولت
املزعومة يف بقعـة املسـجد األقصـي ومـا حوهلـا ، وإمنـا خمططهـم الرهيـب ، ومـؤامرهتم الكـربى متتـد مـن                            

كمـا  .. الفرات إيل النيل ، بل من خمططاهتم العدوا�ية االستيالء علي املدينـة املنـورة ، واملسـجد احلـرام                    
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العتقادهم الباطل أن هذه البالد هي بالد آبائهم وأجـدادهم مـن لـدن              .. جد األقصى   استولوا علي املس  
 .إيل يوم البعث والنشور .. إبراهيم عليه السالم إيل عصر�ا هذا 

 يف تـاريخ اإلجـرام والتـآمر إجرامـا وتـآمرا مثـل هـذا الـذي يصـنعه يهـود ،           - يا شـباب  -هل رأيتم  
 !! .وأعوان يهود وعمالء يهود ؟ 

ل أدركـتم اخلطـر الـذي يتهـدد بـالد اإلسـالم بشـكل عـام ، واحلـرمني الشـريفني بشـكل خـاص ؟                           ه
.. ال اسـتقرار يف بـالد اإلسـالم وإسـرائيل موجـودة قائمـة               :  كلمـة صـرحية مدويـة        - يـا شـباب      -أقوهلا  

ــوم خمططهــا       ــا بعــد ي ــبالد العربيــة وإســرائيل تفــرض وجودهــا ، وتنفــذ يوم هنــا إ!! الســالم وال أمــن يف ال
إهنا األفعـى الـيت تنفـث مسومهـا يف أجـواء           .. السرطان الذي ينمو شيئًا فشيئًا يف جسم األمة اإلسالمية          

ــربأ إال باالستئصــال ، وال ميكــن لألفعــى أن مينــع أذاهــا إال    .. العــامل اإلســالمي  وال ميكــن للســرطان أن ي
صال السرطان يف العامل اإلسـالمي،       علي استئ  - يا شباب    - فاعملوا   -باقتالع شوكة السم املتأصلة فيها      

لتعـيش أمـة اإلسـالم يف املشـارق واملغـارب يف أمـن           .. واعملوا علي برت األفعى يف بالد العـرب واإلسـالم           
 !! .وطمأ�ينة ، وسالم واستقرار 

ــدركوا أبعــاد املــؤامرات الــيت تتمثــل يف املثلــث الرهيــب       : فمــا علــي شــباب اإلســالم اليــوم إال أن ي
 .املية ، والصليبية العاملية ، والشيوعية الدولية اليهودية الع
ــا       - ــدها لنـ ــن وراء كيـ ــدوافع مـ ــباب والـ ــة األسـ ــن دراسـ ــباب مـ ــد للشـ ــع،  :  البـ ــد ، الطمـ احلقـ

 ..االستعالء 
يف احلـــرب السياســـية ، يف احلـــرب :  وال بـــد للشـــباب مـــن معرفـــة وســـائلها يف حربنـــا املتمثلـــة -

ــة   التبشــري : ة هــذه احلــرب األخــرية ، وأســاليبها ، وأجهزهتــا   خطــور.. االقتصــادية ، يف احلــرب الفكري
ومؤسساته وإمكا�اتـه اهلائلـة ، الغـارة النصـرا�ية علـي العـامل اإلسـالمي، الصـراع بـني اإلسـالم والتبشـري يف                         
إفريقية ، التخطيط لتنصري أ�دو�سيا أكرب بلد إسالمي ، حمـاوالت التنصـري يف العـامل العربـي ، التعـاون بـني                       

 . واالستعمار ، وكذلك التعاون بني التبشري والشيوعية أخريا التبشري
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أهدافـه ووسـائله ، إسـهامه يف إحيـاء الـرتاث، كتابـات              :  والبد للشباب من معرفة االستشـراق        -
املستشـــرقني عـــن اإلســـالم ومـــدى علميتـــها ، املنصـــفون واملتحـــاملو ن مـــن املستشـــرقني، مســـوم الفكـــر   

 .ا العربي واإلسالمي من تالميذ املستشرقني االستشراقي وآثارها يف عاملن
عـن طريـق اخلـرباء ، واملسـاعدات ، واملؤسسـات            :  والبد للشباب من معرفـة الغـزو الشـيوعي           -

ــداخل       ــبالد الشــيوعية ، وتأييــد العمــالء الشــيوعيني يف ال ــة والتدريبيــة إيل ال الثقافيــة ، والبعثــات التعليمي
 ..بالتمويل والتوجيه 

خطرهـا وأسـاليبها    : املاسو�ية وما يتفرع عنها     :  من معرفة املؤسسات املشبوهة       والبد للشباب  -
املاكرة ، وتغلغلها يف الطبقات االرستقراطية ، وأصـحاب اجلـاه والسـلطان ، وتسـيري اليهوديـة هلـا باخلفـاء            

 .للوصول إيل أغراضها وخمططاهتا 
ق العمالء ، وعبيد الفكـر الغربـي ،   عن طري:  والبد للشباب أخريا من معرفة الغزو من الداخل  -

ــة ، ويســارية      ــن ليربالي ــة م ــة ،      .. واألحــزاب املوالي ــي اإلســالم كالبهائي ــرق املنشــقة عل ــق الف ــن طري وع
وغريها من الفرق الباطنية الكافرة ، ففي تقـديري     .. والقاديا�ية ، والنصريية ، واالمساع يلية ، والدرزية         

يكـون ا�ـدفاعهم    .. ؤامرات، ويـدركون وسـائل هـذه املخططـات          أن الشباب حـني يعلمـون أبعـاد هـذه املـ           
 ..لإلصالح أقوي ، ويكون حتركهم للدعوة إيل اللّه أعظم 

 
 
 
 
 
 
 

 )١٥(الصفحة 



 

- ٣ - 
 . أن يتفاءل الشاب بالنصر ، ويقطع من إحساسه دابر اليأس والقنوط :النقطة الثالثة 

 
 .ي اليت صنعت إسرائيل  أن الدول الغربية عامة ، وأمريكا خاصة هصحيح: أيها الشباب 

أن االستعمار له وسائله وأساليبه يف إخراج املسلم عن اإلسالم وإدخاله يف تيار الالدينية صحيح و
 .واإلباحية 
 أن الشـــيوعية العامليـــة هلـــا خمططهـــا األكـــرب يف تلحيـــد اجليـــل املســـلم وإفســـاد خلُقـــه    صـــحيحو

 .وعقيدته 
ــة العامليــة هلــا خمططاهتــا  صــحيحو ــة ،    أن اليهودي ــان غــري اليهودي وأســاليبها يف القضــاء علــي األدي

 .والسيطرة على العامل العربي واإلسالمي 
أن الدول الكبرية يف العامل سواء أكا�ت شرقية أو غربيـة تعمـل جاهـدة لتقويـة إسـرائيل ،                    صحيح  و

 .وحترص على وجودها لغايات سياسية ، وأهداف اقتصادية ، ومصاحل ذاتية 
ولكـن ينبغـي علـي      .. ى اإلسالم وأهله بلغ هذا احلد الكبري واملـدى الواسـع             أن التآمر عل   صحيح

املسلمني وال سيما الشباب منـهم أن ال يـتملكهم القنـوط يف بنـاء العـزة ، وأن ال يسـتحوذ علـيهم اليـأس يف                         
 :حتقيق النصر ، وذلك لسببني 

 .ألن القرآن الكريم حرم اليأس ، و�دد باليائسني : األول 
 .ألن التاريخ برهن على ا�تفاضات األمم املنكوبة يف وجه أعدائها : الثا�ي 

 : ، و�دد باليائسني فلآليات الصرحية الواضحة  أما أن القرآن الكريم حرم اليأس*
وال تيأسـوا مـن   { :  من هذه اآليات ما تعترب اليأس قرين الكفر ، قـال تعـايل يف سـورة يوسـف                  -

 .} ه إال القوم الكافرون روح اللّه إ�ه ال ييأس من روح اللّ

 )١٦(الصفحة 



 

قـال ومـن يقـنط    {:  ومن هذه اآليات ما تعترب اليأس قرين الضالل ، قال تعاىل يف سورة احلجـر   -
 . } من رمحة ربه إال الضالون

 ومن هذه اآليات تنديد باإل�سان اليائس ، وتقبيح لنفسـه اخلـائرة ، وقلبـه اهلـالع ، قـال تعـاىل يف                        -
 النــاس رمحــة فرحــوا هبــا ، وإن تصــبهم ســيئة مبــا قــدمت أيــديهم إذ هــم     وإذا أذقنــا{: ســورة الــروم 

 .}  وإن مسه الشر فيؤوس قنوط {: ، وقال يف سورة فصلت  } يقنطون
فمن هذه النصوص القرآ�ية يتبني أ�ه ال جيوز اليأس يف دين اللّـه ، ألن اليـأس قاتـل للرجـال ، وهـازم                         

 ..لألبطال ، ومدمر للشعوب 
، " ا�تهى كل شيء وعجز�ـا  : " من أن حيذر من وجهات النظر اليائسة اليت تقول          فعلى الشاب املؤ  

 " .حنن اليوم يف آخر الزمان " ، " الزمِ حِلْس بيتك فليس يف اجلهاد فائدة " 
إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتبنـى هـذه الوجهـة مـن اليـأس والقنـوط إمنـا تـدلل علـى هالكهـا ال                          

 " .هلك املسلمون فهو أهلكهم : من قال : " ول عليه الصالة والسالم علي هالك املسلمني ، يق
والعجيــب الغريــب أن جنــد ممــن يتصــدون للــدعوة واإلرشــاد مــن ينــادي بالعزلــة الكاملــة ، والتــزام    

اعتقادا منهم أن ال سبيل إيل إصالح هـذه األمـة ، وأن ال أمـل إيل اسـتعادة جمـدها ،         .. أحالس البيوت   
 أن خيرج املسلم ببضع غنيمات يتّبـع هبـا شـعف    - يف �ظرهم -وآن األوان  ..  وكياهنا   واسرتجاع عزهتا 

 !! .يفر بدينه من الفنت حيت يدركه املوت .. اجلبال 
 : - فيمــا رواه البخــاري - أن الــنيب صــلوات اللّــه وســالمه عليــه قــال - أيهــا الشــباب -صــحيح 

، ) اجلبـال ، ومواقـع القطـر يفـر بدينـه مـن الفـنت         يوشك أن يكون خري مال الرجل غنم يتتبـع هبـا شـعف              ( 
 !! . علي من يفنت بدينه ، وجيرب علي الردة - كما قرر الفقهاء -ولكن احلديث حممول 

أما أ�ه مادام يوجد مسلمون يؤدون الشعائر ، ويطبقون علـي أَ�فسـهم أحكـام اإلسـالم، ومـا دام مثـة          
سـالم ، ومـادام يوجـد يف اتمـع اإلسـالمي مجاعـات إسـالمية                جمال للتعاون بني املسـلمني يف بنـاء عـزة اإل          

 )١٧(الصفحة 



 

أل�ـه مـا ال يتحقـق    .. فإ�ه حيرم علـي املسـلمني العزلـة واال�ـزواء         .. تدعو إيل إقامة حكم اللّه يف اإلرض        
 ..الواجب إال به فهو واجب 

حيـرروا  لذا وجب علي املسـلمني يف العصـر احلاضـر أن يقيمـوا حكـم اللّـه يف ربـوع اإلسـالم ، وأن                         
األرض املقدســة مــن بــراثن يهــود ، وأن يســعوا يف تكــوين وحــدة املســلمني الكــربي حتــت ظــل اخلالفــة           

 ..فإهنم مسئولون أمام اللّه ، وأمام التاريخ ، وأمام األجيال .. وإال .. الراشدة 
 .}  وما ظلمهم الّه ولكن كا�وا أ�فسهم يظلمون {
 فللحـوادث التارخييـة   ..م املنكوبة يف وجـه أعـدائها   أما أن التاريخ برهن علي ا�تفاضات األم    * 

 :التالية 
 أن تقـوم لإلسـالم قائمـة يف األيـام األويل الـيت ا�تقـل فيهـا رسـول اللّـه                     - يا شـباب     - من كان يظن     -

ففـي هـذه األيـام      ... صلى ا عليه وسلم إيل الرفيق األعلي ، وأصبح أبو بكر رضي اللّه عنه خليفـة                 
تد احلال ، وجنم النفاق ، وارتـد مـن ارتـد مـن أحيـاء العـرب، وظهـر مـدعو النبـوة ،          عظم اخلطب ، واش  

وامتنع قوم عن أداء الزكاة ، ومل يبق للجمعة مقام يف بلد سوي مكة واملدينة ، وأصبح املسلمون كما يقـول                     
قلـة عـددهم ، وكثـرة    كالغنم يف الليلة املطرية الشاتية لفقد �بـيهم ، و : "رضي اللّه عنه  " عروة بن الزبري    " 

أغلـق  : يا خليفـة رسـول اللّـه        : " ، حيت وجد من املسلمون من قال ألبي بكر رضي اللّه عنه             " عدوهم  
 !! .أي املوت " بابك، والزم بيتك ، واعبد ربك حيت يأتيك اليقني 

اجـه  وإمنـا و ..  مل يعرتيـه اليـأس ، ومل ميتلكـه القنـوط     - يا شباب -ولكن أبا بكر رضي اللّه عنه       
هذه األحداث والفنت ، بإميان راسخ يزن اجلبال ، وبعزميـة ثابتـة متينـة دوهنـا العواصـف اهلـوج ، وبتفـاؤل                

 !! .وأمل يعيد لإلسالم إشراقه ، ولوحدة املسلمني متاسكها 
 " .أينقص الدين وأ�ا حي ؟ : "  قال هو الذي

مـهٍ يـا عمـر ،       : (ي الزكـاة    وهو الذي وقف يف وجه عمر وصـاح حـني جـاءه يعاتبـه يف قتـال مـا �عـ                    
أجبــار يف اجلاهليـة ، وخـوار يف اإلســالم ، مـاذا عســيت أن    !! . رجـوت �صـرتك ، وجئــتين خبـذال�ك    

 )١٨(الصفحة 



 

مضي رسول اللّه صلى ا عليه وسـلم        .. هيهات ، هيهات  !! أتألفهم بسحر مفتعل أو بشعر يفرتي ؟        
 فواللّـه ألقــاتلن مـن فــرق بـني الصــالة    وا�قطـع الــوحي ، فواللّـه ألجاهــدهنم مـا استمســك السـيف يف يــدي،    

والزكــاة ، فواللّــه لــو منعــو�ي عقــال بعــري كــا�وا يؤدو�ــه إيل رســول اللّــه صــلى ا عليــه وســلم لقاتلتــهم             
 ) !! .عليه 

والذي �فس أبي بكر بيده لـو   : (  أ�فذ جيش أسامة رضي اللّه عنه ، وقال للمعارضني           وهو الذي 
بعث أسامة كما أمر به رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم ، ولـو مل يبـق       ظننت أن السباع ختطفين أل�فذت      

 ) .يف القري غريي أل�فذته ، ما كنت أحل عقدا عقده رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بيده 
 تغلب أبو بكر رضي اللّه عنه علي الصعاب ، وقضي علي الثورات والفـنت        - يا شباب    -وهكذا  

ــدين ومــد   ــي املرت ــاة  ، وا�تصــر عل ــا�عي الزك ــوة ، وم ــة املطــاف أن يرجــع    . عي النب حــيت اســتطاع يف هناي
 ..للمسلمني عزهتم ووحدهتم ، ولليائسني تفاؤهلم وأملهم ، وللخالفة هيبتها وسلطاهنا 

 !! . وهكذا يصنع أقوياء اإلميان ، وعظماء الرجال 
يون علـي كـثري مـن الـبالد      أن تقوم للمسلمني قائمة ملا استويل الصـليب - يا شباب - من كان يظن   -

اإلسالمية ، واملسجد األقصـي مـا يقـارب مائـة عـام ، حـيت ظـن الكـثري مـن النـاس أن ال أمـل يف ا�تصـار                      
املسلمني علي الصليبيني ، وأن ال رجاء يف رد أرض فلسطني مع مسجدها األقصي إيل حوزة املسـلمني ،                    

يف معركـة حطـني     " صـالح الـدين     " طـل املغـوار     من كان يظن أن هذه البالد ستتحرر يف يوم ما علي يـد الب             
 !! .احلامسة ، ويصبح للمسلمني من الكيان والقوة والعزة والسيادة ما شرف التاريخ ؟ 

 من كـان يظـن أن تقـوم للمسـلمني قائمـة ملـا خـرب املغـول والتتـار العـامل اإلسـالمي مـن أقصـاه إىل                -
 األ�فس واألعراض فتكًا ذريعا ؟ حيت قيـل إن جبـاال   أقصاه ، وهنبوا األموال ، وداسوا القيم ، وفتكوا يف     

 !! .من مجاجم املسلمني " هوالكو " أقامها ... شاخمة ، وإهرامات عالية 
لقـد بقيـت عـدة سـنني معرضًـا          : " يف فداحة هذا املصـاب      " ابن األثري اجلزري    " ومما قاله املؤرخ    

ــا لــذكرها   ا هلــا ، كارهن الــذي يســهل عليــه أن يكتــب �عــي اإلســالم  فمــ.. عــن ذكــر احلادثــة اســتعظام
 )١٩(الصفحة 



 

وياليتين مت قبل هذا وكنـت      !! واملسلمني ؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك ؟ ، فياليت أمي مل تلد�ي               
 !! " .�سيا منسيا 

" قطـز  "  أن بالد اإلسالم ستتحرر يف يوم ما علـي يـد البطـل املقـدام        - أيها اإلخوة    -من كان يظن    
ما تفخر به األجيال  .. احلامسة ، ويصبح للمسلمني من العظمة واد والرفعة         " ت  عني جالو " يف معركة   

 !! .؟ 
 !! .وهكذا يصنع أقوياء اإلميان ، وعظماء الرجال 

 هو الذي يهيء النصر ، وإن القوة املعنوية يف األمة هي الـيت تـدفع      - يا شباب    -إن التفاؤل بالنصر    
وإن اللّـه سـبحا�ه مـع    .. ن اال�تصارات احلامسة يف كل زمـان ومكـان   شباهبا وأبناءها إيل حتقيق املزيد م    

ــه         ــاهني عــن املنكــر ، واحلــافظني حلــدود اللّ ــاملعروف ، والن ــرين ب ــتقني املخلصــني ااهــدين ، اآلم .. امل
: القصـص   [ }  و�ريد أن منن علي الذين استضـعفوا يف اإلرض ، وجنعلـهم أئمـة ، وجنعلـهم الـوارثني                     {
٥. [  

 إال أن تقطعوا من �فوسكم دابـر اليـأس والقنـوط، وتقبلـوا علـي                - يا شباب اإلسالم     -يكم  فما عل 
عسي اللّه سبحا�ه أن حيقق علي    .. الدعوة إيل اللّه ، واجلهاد يف سبيل اللّه ، بروح متفائلة ، وأمل بسام               

  .وما ذلك علي اللّه بعزيز.. أيديكم �صر اإلسالم األكرب ، ودولة املسلمني العتيدة
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٠(الصفحة 



 

- ٤ - 
 .أن يتأسي الشباب بأصحاب القدوة يف التاريخ : النقطة الرابعة 

 . أصحاب القدوة يف التاريخ املتأسي بفعاهلم علي مدي الزمان واأليام ؟ - يا شباب -من هم 
 حممد بن عبد اللّه صلوات اللّه وسـالمه عليـه الـذي مسـا علـي كـل       هو أوال صاحب القدوة األول    

 .لبشرية ، والنضج اإل�سا�ي الكامل من لدن آدم عليه السالم إيل يوم البعث والنشور العبقريات ا
 رضي اللّه عنهم الذين تشرفوا بصحبة النيب صلى ا عليه وسلم ، وخترجـوا          هم الصحابة الكرام  

 ..ت واكتسبوا منه أفضل األخالق ، وأمجل اخلصال والصفا.. من مدرسته اإلميا�ية والرتبوية واجلهادية 
 الذين هنجـوا هنـج الـنيب عليـه الصـالة والسـالم يف جاللـه وكمالـه وهنـج صـحبه                       هم السلف الصاحل  

 ..فأعطوا لألجيال من بعدهم أمسي القدوة، وأفضل األسوة .. العظام يف سريهتم وجهادهم 
هؤالء الذين هـداهم اللّـه ، فبهـداهم يقتـدي املسـلم ، وبسـريهتم يتأسـي الشـاب ، وعلـي طـريقهم                         

 ..ري الداعية يس
 أيها األخوة يف هذا الوقت احملدد القصري أن أبرز مجيع جوا�ب العظمة اليت حتلـي هبـا          -وال ميكنين   

 مـن   ولكن الذي ميكنين أن أفعله هو أن أرتشف من حبر عظمتهم رشفات           .. أصحاب القدوة يف التاريخ     
ذه املعـا�ي مـن أثـر كـبري يف دفـع الشـاب        ملـا هلـ    مواقفهم البطولية ، وجراهتم يف احلق ، وثباهتم علي املبـدأ          

الداعية حنو الثبات واجلرأة ، وملا هلا أيضًا مـن إحيـاء �فسـي عظـيم يف توجيـه الفـيت املـؤمن حنـو التضـحية                           
 !والفداء 

 مناذج خالدة من مواقف أصحاب القدوة يف التاريخ ، لتعرفـوا حيـدا              - يا شباب اإلميان     -وإليكم  
دعوة األذي األكرب ؟ وكيف ذاقوا يف سبيل اإلسالم ضـروب االضـطهاد ؟              كيف حتمل أولئك يف سبيل ال     

فما وهنوا وما ضعفوا ومـا اسـتكا�وا ؟ بـل ظلـوا جماهـدين مثـابرين إيل أن حقـق اللّـه علـي أيـديهم الفـتح                             
 !! .املبني ، والنصر املؤزر 

 )٢١(الصفحة 



 

 املثل األعلـي     عليه أعطي للدعاة يف كل زمان ومكان       هذا هو رسول اللّه صلوات اللّه وسالمه      * 
فإن املشـركني يف مكـة سـلكوا مـع الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم مسـالك          .. يف التضحية والصرب والثبات    

ليثنـوه عـن دعوتـه ، ويصـدوه عـن أداء رسـالته فمـا                .. شيت يف األذي ، وأساليب متباينة يف االضطهاد         
 ..ضعف وما استكان 

 ..بليغ الدعوة فما ضعف وما استكان  سلكوا معه طريق اإلغراء واإلغواء ليصدوه عن ت-
 .. سلكوا معه طريق الضغط العائلي ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما ضعف وما استكان-
 سلكوا معه طريق اهلزء والسـخرية وإشـاعة التـهم ليصـدوه عـن تبليـغ الـدعوة فمـا ضـعف ومـا               -
 ..استكان 
ه ليصـدوه عـن تبليـغ الـدعوة فمـا            وسلكوا معه طريق املقاطعـة االقتصـادية الشـاملة لـه وملـن آزر              -

 .ضعف وما استكان 
 .. وقرروا أخريا اغتياله ومالحقته ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما ضعف وما استكان -

واللّه ياعم لو وضعوا الشمس يف مييين ، : " وكان الشعار الذي رفعه عليه الصالة والسالم يف مكة 
  " .تركته حيت يظهره اللّه أو أهلك دو�هوالقمر يف مشايل علي أن أترك هذا األمر ما 

وبعد اهلجرة حاربه املشركون حبمالت متعـددة وحـروب طاحنـة ليستأصـلوا دعوتـه وأتباعـه فمـا                   
 .كان ذلك يرده عن تبليغ الدعوة ، و�شر اإلسالم يف األرض 

ــه ، وجياهــد إلعــالء دينــه ، ويصــرب علــي األ    ذي وبقــي عليــه الصــالة والســالم يكــافح يف ســبيل اللّ
 ..واملؤامرات واالعتداء حيت جاء �صر اللّه والفتح ، وقامت دولة اإلسالم عزيزة كرمية 

 فقـد أعـدوا للصـرب واالبـتالء          أما الرعيل األول من صحابة رسول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم               *
ــدأ    ــي املب ــات عل ــواز       .. والثب ــام � ــزع أم ــايل ، وتتزع ــام أحــداث اللي ــة صــامدة ال جتــزع أم ــا مؤمن ل �فوس

 !! .األيام 

 )٢٢(الصفحة 



 

 مـا كـان يلقـاه الصـحابة         - يـا شـباب      -وحسبنا اآلن أن �ذكر بعض األمثلة التارخيية لتعرفوا جليا          
عسـا�ا أن �نتـهج هنجهـم ، و�سـلك يف الثبـات             .. األجماد من أذي واضطهاد يف سبيل الدعوة اإلسـالمية          

 ..سبيلهم 
لدعوة ألوا�ًا مـن العـذاب ، وأصـنافًا مـن            املؤمن الصابر لقي يف سبيل ا      فهذا بالل رضي اللّه عنه     -

فكلمــا اشــتدت عليــه وطــأة األمل ، و�زلــت بــه اإلحــن الســود ، ووضــعت علــي بطنــه احلجــارة .. الــبالء 
ــرية احملــرق     ــة يف وهــج الظه ــاق     .. الثقيل ــن األعم ــا ، وهتــف م ــا وتثبيتً ــرد   : ازداد إميا�ً أحــد أحــد ، ف

 !! .صمد 
قد حتملـوا يف سـبيل إسـالمهم        :  رضي اللّه عنهم مجيعا      ياسروهذا عمار ، وأمه مسية ، وأبوه         -

ــذيقوهنم أشــد العــذاب ،       مــامل يتحملــه إ�ســان ، ومــا إن علــم بنــو خمــزوم بإســالمهم حــيت ا�قضــوا علــيهم ي
 .ليفتنوهم عن دينهم ، ويرجعوهم كفارا بعد أن هداهم اللّه إيل اإلسالم 

قضي آل ياسر أياما يف عذاب مقيم ، ومر ويف بطحاء مكة حيث ترسل الشمس شواظًا من هلب  
الـدهر  : عليهم رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم وهـم يعـذبون ، ومسـع ياسـرا يـئن يف قيـوده وهـو يقـول                               

أبشـروا آل ياسـر فـإن موعـدكم اجلنـة      : "فنظر الرسول صلوات اللّه عليه إيل السماء و�ادي       !! . هكذا  
. " 

هم ، وسكنت قلوهبم ، فلما أتاهم أبـو جهـل لعنـه اللّـه ، كـان      ومسع آل ياسر النداء ، فهدأت �فوس  
ا رأي النـاس ، لقـد استُشـهدت مسيـة رضـي اللّـه عنـها        استهزاؤهم باملوت ، وعلوهم علي احلياة أعظم م   

وكا�ت أول شهيدة يف اإلسالم ثم تبعهـا ياسـر وكـان أول مـن استُشـهد مـن الرجـال ، وبقـي عمـار يغالـب                          
لو مل يكن آلل ياسر إال هذا املوقف لكفاهم علي مدي           .. العذاب ، ويصابر األمل حيت بلغ به اجلهد مبلغه          

 .!! الدهر فخرا وخلودا 

 )٢٣(الصفحة 



 

 رضي اللّه عنه أسـلم مـع األربعـني األوائـل يف دار األرقـم بـن أبـي األرقـم ،                  وهذا مصعب بن عمري   
وكتم إسالمه خوفًا من أمه وقومه ، وملا كشفوا أمره أخـذوه فحبسـوه وعـذبوه ، فلـم يـزل حمبوسـا معـذبا                         

  .!!حيت خرج إيل أرض احلبشة يف اهلجرة األويل ، ثم رجع مع املسلمني حني رجعوا 
وقتل رضي اللّه عنه يف غزوة أحد شهيدا ، فلم جيدوا شيئًا يكفنو�ه فيـه سـوى بـردة، فكـا�وا إذا           
وضعوها علي رأسه خرجت رجاله ، وإذا وضعوها علي رجليه خرج رأسـه ، فقـال هلـم عليـه الصـالة                    

  .)١(اجعلوها مما يلي رأسه واجعلوا علي رجليه من اإلذخر : والسالم 
لَّه صلى ا عليه وسلم علي هذا الفيت ، وهو مقتول مسجي يف بردة ، فقـال                 ولقد وقف رسول ال   

لقد رأيتك مبكة ، وما هبا أحد أرق حلة ، وال أحسن لُـمة منك ، ثم أ�ت          : له والدموع تزدحم يف عينيه      
هـدوا  من املؤمنني رجال صدقوا مـا عا      { : شعِث الرأس يف بردة ، وقرأ عليه الصالة والسالم هذه اآلية            

 .} اللّه عليه فمنهم من قضي حنبه ، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال 
هــذا غــيض مــن فــيض ممــا ذكرتــه كتــب الســرية عــن كــريم مــآثرهم ، ومجيــل حمامــدهم ، وعظــيم     

 ..تضحياهتم 
 ما قاله الصحابي اجلليل عبـد اللّـه ابـن مسـعود رضـي اللّـه عنـهم يف تعـداد                      - يا شباب    -وإليكم  
مــن كــان متأســيا فليتــأس : (ائلهم ، ووجــوب التأســي بأفعــاهلم احلميــدة ، وثبــاهتم النــادر حمامــدهم وفضــ

بأصحاب رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم فـإهنم كـا�وا أبـر هـذه األمـة قلوبـا ، وأعمقهـا علمـا ، وأقلـها                              
 وإقامة دينـه ،  اختارهم لصحبة �بيه صلى ا عليه وسلم ،  .. تكلّفًا ، وأقومها هديا ، وأحسنها حاال        

 .. ) .فاعرفوا هلم فضلهم ، واتبعوهم يف آثارهم ، فإهنم كا�وا علي اهلدي املستقيم 
 يف جــرأهتم وثبــاهتم وتضــحياهتم فهــي أكثــر مــن أن حتصــي ، بــل   أمــا عــن مواقــف ســلفنا الصــاحل 

حلق والـدعوة  سريهتم رضي اللّه عنهم حافلة باألجماد والبطوالت ، ذاخرة بالتضحيات الغاليات يف سبيل ا     
 .، وتقويم املنكر واملعوج 

                                                 
 . نبات طيب الرائحة )١(

 )٢٤(الصفحة 



 

 منـاذج خالـدة ، وأمثلـة حيـة مـن مـواقفهم البطوليـة ، وجـرأهتم يف         - يا شباب اإلسـالم     -وإليكم  
 :سبيل احلق 

مدينة الزهراء يف األ�دلس أبدع يف بنائها أيما إبداع ، وأ�فـق  " عبد الرمحن الناصر " ملا أ�شأ  ) أ  ( 
،  "  الصرح املمرد"كاد يعد وال حيصي ، وبلغ من إ�فاقه وتفننه يف تزيينها أن أقام عليها من األموال ما ال ي

حـيت ارتـاع لعمـل    " منذر بـن سـعيد   " واختذ لقبته قراميد من ذهب وفضة ، فما إن مسع الفقيه القاضي   
فوقف يف املسجد خيطب الناس حبضور الناصـر ، ويتوجـه           .. الناصر ، وغضب لتبديده أموال الشعب       

ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه اللّه يبلغ بك هذا املبلـغ ، وال أن متكّنـه      : " ليه باللوم والتأ�يب وهو يقول      إ
 " !! .من قيادك هذا التمكني مع ما آتاك اللّه وفضلك به علي العاملني حيت أ�زلك منازل الكافرين 

قـول ؟ ، كيـف أ�ـزلين اللّـه          ا�ظـر مـا ت    :  عبد الرمحن الناصـر مـن قولـه ، فقاطعـه وقـال لـه                 فاقشعر
ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنـا ملـن       { : أليس اللّه تبارك وتعايل يقول      .. �عم  : منازهلم ؟ قال    

 } يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفًا من فضة ومعارج عليهـا يظهـرون، ولبيـوهتم أبوابـا وسـررا عليهـا يتكئـون                    
  ] .٣٣: الزخرف [ 

سه مليا ، ودموعه جتري علي حليته خشوعا للّه تبارك وتعايل ، ثم أقبل              فوجم اخلليفة ، و�كس رأ    
جزاك اللّه تعايل يا قاضي خـريا عنـا وعـن املسـلمني والـدين ، وأكثـر يف النـاس            : " علي القاضي وقال له     

ة ، ، وقام من جملسه وهو يستغفر اللّـه ، وأمـر بـنقض القبـ            "  هو احلق    - واللّه   -من أمثالك ، فالذي قلته      
 !! .وأعاد قراميدها ترابا 

وكـان يف  " جنـم الـدين أيـوب    " لسـلطان مصـر  " العز بـن عبـد السـالم    "  قال الشيخ ااهد )ب  ( 
أمل أُبويء لك ملك مصـر ثـم        : ماحجتك عند اللّه إذا قال لك     ! .. يا أيوب   : جملس حافل برجال الدولة     

ــة الفال�يــة يبــاع فيهــا اخلمــور ، وتســتباح فيهــا    �عــم، احل: جــري هــذا ؟ فقــال  : تبــيح اخلمــور ؟ فقــال   ا�
 !هذا أ�ا ما عملته ، هذا من زمان أبي : املنكرات ، وأ�ت تتقلب يف �عمة هذه اململكة، فقال 

 )٢٥(الصفحة 



 

 إ�ـا وجـد�ا آباء�ـا علـي أمـة وإ�ـا علـي        {: أ�ت مـن الـذين يقولـون    : فقال له العز بن عبد السالم       
 !! .ال تلك احلا�ة وإغالقها  فرسم السلطان بإبط)١( } آثارهم مقتدون

وهو الذي أفيت بتحريم بيع السالح يف دمشق إيل الصليبيني ألهنم يقاتلون بـه املسـلمني ، وحتمـل مـن                     
وهـو الـذي أفـيت أيضًـا بيبـع أمـراء           .. سلطان دمشق إمساعيل الصـاحل مـا حتمـل مـن جـراء هـذه الفتـوي                  

والقـى يف سـبيل هـذه الفتـوي     .. يل بيت مال املسلمني  يف مصر يف املزاد العلين ، ورد مثنهم إ  )٢(املماليك  
 ..ما القى من األمراء والسلطان جنم الدين أيوب 

دخـل عطـاء بـن أبـي ربـاح علـي عبـد              : ( وذكر الغزايل يف إحيائه عـن األصـمعي أ�ـه قـال             ) جـ  ( 
 حجـه   امللك بن مروان ، وهو جالس علي سريره ، وحوله األشراف من كل بطن ، وذلـك مبكـة يف وقـت                     

يـا أبـا حممـد مـا     : يف خالفته ، فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه علي السرير، وقعد بني يديه ، وقـال لـه              
 حاجتك ؟
يا أمري املؤمنني ، اتق اللّه يف حـرم اللّـه ، وحـرم رسـوله ، فتعاهـده بالعمـارة ، واتـق اللّـه يف                           : فقال  

            لـس ، واتـق اللّـه يف أهـل الثغـور ، فـإهنم حصـن                 أوالد املهاجرين واأل�صار ، فإ�ـك هبـم جلسـت هـذا ا
املسلمني ، وتفقد أمور املسلمني فإ�ك وحدك املسئول عنهم؛ واتق اللّه فيمن علي بابك فال تغفـل عنـهم ،                    

يـا أبـا   : فقبض عليـه عبـد امللـك فقـال        .. أجل ، أفعل، ثم هنض وقام       : فقال  .. وال تغلق بابك دوهنم     
مايل إيل خملـوق حاجـة ثـم ،     :  وقد قضيناها ، فما حاجتك أ�ت ؟ فقال          حممد إمنا سألتنا حاجة لغريك    

 ..خرج 
ــد امللــك   ــال عب ــا شــباب  -وهكــذا . إخل !! ) .... هــذا وأبيــك الشــرف  : فق ــا - ي  حينم

تتأسون بأصحاب القدوة يف التـاريخ ، وتنـهجون يف الثبـات هنجهـم ، وتسـلكون يف قولـة احلـق مسـلكهم ،                        
ــيهم علــي أهنــم   ــذ تواصــلون املســرية ،  .. مثــل أعلــي ، وأســوة صــاحلة يف كــل شــيء   وتنظــرون إل عندئ

                                                 
  .١٣: الزخرف آية الدين والطريق ، واآلية من سورة :  األمة )١(
 . أفتى ببيعهم لكونهم أرقاء حين تسلموا زمام اإلمارة ولم يحرروا بعد )٢(

 )٢٦(الصفحة 



 

حيت حيقق اللّه علي أيديكم هداية النفوس الشاردة .. وتنطلقون يف مضمار الدعوة غري هيابني وال وجلني
 .وما ذلك علي اللّه بعزيز .. ، وإصالح اتمعات الضالة ، وإقامة دولة اإلسالم املرتقبة 

- ٥ - 
 . أن يعلم الشاب فضل الدعوة والداعية :امسة النقطة اخل
 فضل الدعوة والداعية عند اللّه ؟ أتعرفون املنزلة الكـربي الـيت خـص اللّـه                 - يا شباب    -أتعرفون  

 سبحا�ه هبا دعاة اإلسالم ؟
 منزلـة   - يـا شـباب      - يكفـي الـدعاة      -أتعرفون ماذا أعد اللّه للدعاة مـن مثوبـة وأجـر وكرامـة ؟               

كنــتم خــري أمــة {: م خــري هــذه األمــة علــي اإلطــالق ، قــال تعــايل يف ســورة آل عمــران   أهنــ.. ورفعــة 
 . } ..أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون وباللّه 

 ويكفي الدعاة مسوا وفالحا أهنم املفلحون والسعداء يف الد�يا واآلخرة ، قال سبحا�ه يف سورة                -
أمة يدعون إيل اخلري ، ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ، وأولئك هـم       ولتكن منكم    {: آل عمران   
 .} املفلحون 
 ويكفي الدعاة شرفًا وكرامة أن قوهلم يف مضمار الدعوة أحسن األقوال ، وأن كالمهم يف التبليـغ                  -

ا ومن أحسن قوال ممن دعا إيل اللّه وعمل صـاحلً         { : قال جل جالله يف سورة فصلت       .. أفضل الكالم   
 .} وقال إ�ين من املسلمني 

 .. ويكفي الدعاة منا وفضلًا أن اللّه سبحا�ه يشملهم برمحته الغامرة ، وخيصهم بنعمته الفائقة -
 واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض يـأمرون بـاملعروف        {: قال عز من قائل يف سورة التوبة        

، ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سريمحهم اللّه إن اللّه عزيز وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 
 .} حكيم 

 )٢٧(الصفحة 



 

روي مسـلم وأصـحاب     .. أن أجرهم مستمر ومثوبتـهم دائمـة        ..  ويكفي الدعاة أجرا ومثوبة      -
من دعا إيل هدي كان لـه مـن األجـر مثـل أجـور       : " السنن عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال           

  " ... من أجورهم شيئًا من اتبعه الينقص ذلك
 .أن تسببهم يف اهلداية خري مما طلعت عليه الشمس وغربت ..  ويكفي الدعاة فخرا وخريية -

فواللّه ألن يهـدي اللّـه بـك رجـال واحـدا            .. : " روى البخاري عنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال         
  " .لعت عليه الشمس وغربتخري لك مما ط: "  ، ويف الرواية )١(" خري لك من حمر النعم 

 منزلـة تضـاهي منزلـة الـدعوة ؟ وهـل مسعـتم يف تـاريخ اإل�سـا�ية كرامـة                 - يـا شـباب      -هل رأيـتم    
 تعادل كرامة الداعية ؟

..  يف مضـمار الـدعوة إيل اللّـه خملصـني صـادقني              - يـا شـباب      -فإذا كان األمـر كـذلك فـا�طلقوا         
يف جممع مـن النبـيني   .. يف مقعد صدق عند مليك مقتدر  .. لتحظوا باألجر واملثوبة ، والرفعة والكرامة       

 !! .والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .هي اإلبل الحمراء ، وآان العرب يتفاخرون بها :  حمر النعم )١(

 )٢٨(الصفحة 



 

- ٦ - 
 .أن يعرف الشاب األسلوب األقوم يف التأثري علي األخرين : النقطة السادسة 

قـال  .. ة مطابقًـا لقولـه       أن يكون فعل الداعيـ     - يا شباب    -من معامل األسلوب األقوم يف التأثري       * 
 :تعايل منكرا ومنددا بالذين يدعون غريهم إيل اخلري وينسون أ�فسهم 

ــوا مــاال تفعلــون    { - ــه أن تقول ــا عنــد اللّ ــم تقولــون مــاال تفعلــون كــرب مقتً  } ياأيهــا الــذين آمنــوا لِ
  ] .٣: الصف [ 

: البقــرة [ }  تعقلــون ؟ أتــأمرون النــاس بــالرب وتنســون أ�فســكم وأ�ــتم تتلــون الكتــاب أفــال {-
٤٤. [  

ــأثري    *  ــوم يف الت ــامل األســلوب األق ــن مع ــا اإلخــوة  -وم ــغ      - أيه ــا تبلي ــتم فيه ــيت ي ــة ال دراســة البيئ
 فعلي الداعية أن يعرف مراكز الضالل ، ومواطن االحنـراف ، وأسـلوب العمـل الـذي يتفـق مـع                      ..الدعوة  

 ..لغ استجابتهم وتقبلهم عقلية الناس ، واستعداداهتم ، ومستوى تفكريهم ، ومب
مثال ، وأصـبحت عنـد أهلـه احنرافـات          .. فبلد ا�تشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو املاسو�ية         

مثل هذا البلد ختتلف الكتب اليت ينبغي أن تنشر فيـه ، و�وعيـة احملاضـرات    .. فكرية وعقيدية وخلقية  
ختتلـف كليـا عـن بلـد فيـه �صـارى ،       .. يـه اليت حتاضر فيه ، وموضوع األسئلة واملناقش ات اليت تطرح ف  

 ..وفيه أفكار رأمسالية ، وفيه �زعة إيل احلرية والدميقراطية 
 .البد إذن من دراسة مركّزة واعية أل�واع االحنراف 

 .والبد من معرفة شاملة للمنحرفني 
 ..والبد من ختطيط شامل ، وأسلوب مناسب ، منسجم مع هذا وذاك 

 ..ائب لتبليغ دعوة اللّه إىل الناس كافة والبد من عمل متواصل د

 )٢٩(الصفحة 



 

وهذا األسلوب يف دراسة البيئة ، والتعرف على عقلية الناس يتفق مـع احلـديث الـذي رواه مسـلم                     
ما أ�ت مبحدثٍ قوما حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضـهم  : " عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه      

 " .فتنة 
 البـدء يف الـدعوة      :بـاألهم فـاملهم      البـدء    - يافتيان احلـق     -وم يف التأثري    ومن معامل األسلوب األق   * 

بعقيدة التوحيد قبل العبادة ، وبالعبادة قبل مناهج احلياة ، وبالكليـات قبـل اجلزئيـات ، وبـالتكوين الفـردي         
 ..قبل اخلوض يف غمار السياسة 

 وطريقـة أصـحابه الكـرام رضـي         وهذه الطريقة يف الدعوة هي طريقة النيب صلى ا عليه وسلم ،           
أخرج الستة إال مالكًا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن رسـول اللّـه صـلوات اللّـه وسـالمه                     . اللّه عنهم   

إ�ك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة             : " عليه ملا بعث معاذًا إيل اليمن قال        
 فـإن هـم أطـاعوك لـذلك فـأعلمهم أن اللّـه تعـاىل افـرتض علـيهم مخـس           أن ال إله إال اللّه وأ�ي رسول اللّـه ،    

صلوات يف كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اللّه تعاىل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم      
وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوك هبا فخذ منهم وتوقّ كرائم أمواهلم ، واتقِ دعوة املظلـوم فإ�ـه لـيس بينـه                       

 .. " . اللّه حجاب وبني
وكيف يدعو الداعية امللحد إيل العبادة وهو مل يؤمن باللّه أصال ؟ وكيف يدعوه إيل منـاهج احليـاة        

 وهو مل يؤمن باإلسالم مجلة وتفصيال ؟
وال بـد لـه أن يعـرف كيـف يبـدأ ؟ وكيـف يـدعو ؟        . إذن البد للداعية مـن معرفـة األهـم فـاملهم       

 يستطيع أن يؤثر علـي اآلخـرين ، وينتشـلهم مـن وهـدة الضـالل إيل ريـاض        والبد له أن يعرف كل هذا حيت     
 .اهلداية 

 املالطفة اخلالصة يف دعوة اآلخرين إيل   - ياجنود الدعوة    -ومن معامل األسلوب األقوم يف التأثري       * 
 :، ما أمجل ما عرب عنه القرآن الكريم يف أسلوب الدعوة ، وأخالق الداعية حني قال اإلسالم 
  ] .١٥٩: آل عمران [  } ولو كنت فظًا غليظ القلب ال�فضوا من حولك  {-

 )٣٠(الصفحة 



 

: النحـل  [} ادع إيل سبيل ربك باحلكمة واملوعظـة احلسـنة وجـادهلم بـاليت هـي أحسـن                  { -
١٢٥. [  

  ] .٤٤: طه [ }  خيشى فقوال له قولًا لينا لعله يتذكر أو  {-
لذي دخل على أبي جعفر املنصـور ، وقـد           قصة الرجل الواعظ ا    - أيها الشباب    -وحيضر�ي اآلن   

يا هذا ارفق بي أرسل اللّه سبحا�ه من هو خري منك إيل مـن              : أغلظ عليه يف الكالم ، فقال له أبو جعفر          
}  خيشـى  فقـوال لـه قـوال لينـا لعلـه يتـذكر أو               {: هو شر مين ، أرسل اللّه موسى إىل فرعـون فقـال لـه               

  ] .٤٤: طه [ 
منه ، وعرف أ�ه مل يكن أفضل من موسى عليه السالم ، وأن أبـا جعفـر          فخجل الرجل علي مابدر     

 !! .مل يكن أشد شرا من فرعون 
هـي طريقـة سـيد      .. وهذه الطريقة يف دعوة النـاس بـاللني واملالطفـة واحلكمـة واملوعظـة احلسـنة                 

 .الدعاة صلوات اللّه وسالمه عليه 
 : بعض النماذج - ياشباب -وإليكم 

بـال أعرابـي يف املسـجد فقـام النـاس إليـه         : عن أبي هريـرة رضـي اللّـه عنـه قـال              روي البخاري    -
مـن مـاء   ) أي دلـوا    ( دعوه ، وأريقـوا علـي بولـه سـجال           : " ليقعوا فيه ، فقال النيب صلى ا عليه وسلم          

 " .فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين 
بينمـا أ�ـا أصـلي مـع رسـول اللّـه            : ا فقـال     وروي مسلم أن معاوية بن احلكم السـلمي حـدث يومـ            -

: يرمحـك اللّـه ، فرمـا�ي القـوم بأبصـارهم، فقلـت       : صلى ا عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت   
ــاه   ــلَ أمي ــهم     !! .. واثُكْ ــديهم علــي أفخــاذهم ، فلمــا رأيت ــوا يضــربون بأي ماشــأ�كم تنظــرون إيل ، فجعل

والسالم ، فبـأبي هـو وأمـي ، مـا رأيـت معلمـا قبلـه وال بعـده                    يصمتّو�ين سكت ، فلما صلّى عليه الصالة        
إن هـذه الصـالة ال يصـلح    : وإمنا قـال  .. أحسن تعليما منه ، فواللّه ما كهر�ي ، وال ضربين ، وال شتمين  

 .فيها شيء من كالم الناس إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن 
 )٣١(الصفحة 



 

ة رضي اللّـه عنـه أن غالمـا شـابا أتـي الـنيب صـلى         وري اإلمام أمحد بإسناد جيد عن أبي أمام -
ــه أتــأذن يل يف الز�ــي ؟ فصــاح النــاس بــه ، فقــال الــنيب صــلى ا عليــه   : ا عليــه وســلم فقــال  يــا�يب اللّ

ال : أحتبه ألمك ؟ قـال      : فقال عليه الصالة والسالم     . فد�ا حيت جلس بني يديه      " قربوه ، أُدن    : "وسلم  
ال ، جعلـين اللّـه   : أحتبـه إلبنتـك ؟ قـال    . كـذلك النـاس الحيبو�ـه ألمهـاهتم       : قـال   . اك  ، جعلين اللّـه فـد     

: قـال  . ال ، جعلـين اللّـه فـداك    : أحتبه ألختـك ؟ قـال   . فكذلك الناس الحيبو�ه لبناهتم    : قال  . فداك  
ول يف كـل  وزاد الـراوي ابـن عـوف حـيت ذكـر العمـة واخلالـة ، وهـو يقـ          .فكذلك الناس ال حيبو�ه ألخـواهتم       

 .. " .كذلك الناس ال حيبو�ه : " ال جعلين اللّه فداك ، والنيب صلى ا عليه وسلم يقول : واحدة 
اللهم طهر قلبه ، واغفـر ذ�بـه        "  : ثم وضع رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يده علي صدره وقال             

 !! .، فلم يكن شيء أبغض عليه من الز�ي " ، وحصن فرجه 
حـيت كـا�وا   ..  الناس يف إلسـالم ، ودخلـوا يف ديـن اللّـه ، وأحبـه األصـحاب       من أجل هذا رغب 

 ..يفدو�ه بأ�فسهم ، وال يصربون علي مفارقته أبدا 
ــو ســفيان يف هــذا املعنــى    ــه أب مــا رأيــت أحــدا حيــب أحــد كحــب أصــحاب حممــد    : " وممــا قال

 " .حممدا
 يـا شـباب     - فعليكم أن تأخذوا بأفضـلها       تلكم أهم معامل األسلوب األقوم يف التأثري علي اآلخرين ،         

 .. ففي مطابقة أفعالكم ألقوالكم الناس يستجيبون لكم ويثقون بكم-
 ..ويف دراستكم للبيئة اليت تدعون ال تذهب جهودكم أدراج الرياح 

 ..حيقق اللّه اهلدى واخلري علي أيديكم .. ويف بدئكم الدعوة إيل اللّه باألهم فاملهم 
فالقلوب تر�و إليكم ، والنفوس تتعلـق بكـم ،          .. ناس حني تبلغون رساالت ربكم      ويف مالطفتكم لل  

 ...والناس يقبلون علي دعوتكم 

 )٣٢(الصفحة 



 

 أن تكو�ــوا الــدعاة املــوفقني ، واهلــداة النــاجحني ، واجلنــود العــاملني       - يــا شــباب  -فاحرصــوا 
اللّـه ينصـركم ويثبـت      فاللّه سـبحا�ه الخييـب مسـعاكم ، ولـن يرتكـم أعمـالكم ، إن تنصـروا                   .. املخلصني  
 ..أقدامكم 

- ٧ - 
 . أن يعمق الشاب يف �فسه عقيدة القضاء والقدر : النقطة السابعة 

..  اإلميان بالقضاء والقدر خريه وشره من اللّه تعايل   - أيها الشباب    -من أركان اإلميان األساسية     
 ..لّه فهذا الركن ينبغي أن يرتسخ يف �فس املسلم ، وال سيما الداعية إيل ال

 وما معين أن يؤمن الداعية بالقضاء والقدر خريه وشره من اللّه تعايل ؟
معناه أن يعتقد الداعية من قرارة وجدا�ه أن اآلجال بيد اللّه ، وأن ما أصابه مل يكن ليخطئه ،   * 

كتبـه  وإن ما أخطأه مل يكن ليصيبه ، وأن األمة لو اجتمعت علي أن ينفعوه بشيء مل ينفعـوه إال بشـيء قـد                      
وعليـه أن يضـع   . اللّه له ، وإن اجتمعت علي أن يضروه بشـيء مل يضـروه إال بشـيء قـد كتبـه اللّـه عليـه                    

 :�صب عينيه قول اللّه تعايل 
: التوبــة [} قــل لــن يصــيبنا إال مــا كتــب اللّــه لنــا هــو موال�ــا وعلــي اللّــه فليتوكــل املؤمنــون  { -

٥١. [  
ــه      ــه جــل جالل ــردد صــباح مســاء قول ــا     {: وأن ي ــه كتاب ــإذن اللّ ــوت إال ب ــنفس أن مت ــان ل ــا ك  وم

ويهتف مبا .. هبذا يتحرر الداعية من اخلوف واجلزع ، ويتحلي بالشجاعة واإلقدام واملصابرة     } مؤجلًا  
 :هتف به علي كرم اللّه وجهه حني كان جيابه األعداء ، ويقارع الكفار يف غمرات احلروب والوغي 

املوت  من  يومني   أي  i iأيوم  أم  يقدر  ال   يوم        فر  iiقُدر 
i  ال   يقدر   ال   يوم iاحلذِر ينجو ال املقدور ومن        أرهبه 

 )٣٣(الصفحة 



 

 أن يـؤمن الداعيـة مـن أعمـاق �فسـه أن             - أيهـا الشـباب      -ومعين اإلميان بالقضاء والقدر أيضًـا       * 
حد أن مينعـه ، وأن مـا أمسـكه عليـه مل     األرزاق بيد اللّه ، وأن ما بسطه اللّه علي العبد من رزق مل مين أل       

 ..يكن ألحد أن يعطيه 
 إن ربك يبسـط الـرزق ملـن يشـاء ويقـدر إ�ـه              {: وعليه أن يضع �صب عينيه قول احلق سبحا�ه         

  ] .٣٠: اإلسراء [ } كان بعباده خبريا بصريا 
ماء  ويف السـماء رزقكـم ومـا توعـدون فـورب السـ      {: وأن يردد صباح مسـاء قولـه جـل جاللـه          

  ] .٢٢: الذاريات [  } واألرض إ�ه حلق مثل ما أ�كم تنطقون
ويتحلـي بـالعزة    .. وهبذا يتحرر الداعية من الذل ، واإلحلاح بالطلب ، والبخل ، والشح النفسـي               

ويهتـف مبـا هتـف بـه اإلمـام الشـافعي حـني كـان يـتغين بعـزة الـنفس ،                .. واإليثار واإل�فاق يف سـبيل اللّـه        
 :واالقتناع بكفاف العيش وطلب املعايل ، 

 قرباii  أعدم  لست  مت  وإذا        قوتًا أعدم لست عشت إن أ�ا
 كفرا  املذلة  ترى  حر   �فس        و�فسيii   امللوك   مهة   مهيت
i بالقوت قنعت ما  وإذا iا  أخاف   فلماذا        عمريزيد  iiوعمرا 

 أن يرضى الداعية مبا كتبه اللّـه عليـه          -اإخوة اإلميان    ي -ومعنى اإلميان بالقضاء والقدر كذلك      * 
من ابتالءات اخلوف واجلـوع واملـرض و�قـص يف األمـوال واأل�فـس والثمـرات وأن كـل مـا يصـيبه إمنـا جيـري                           

وأ�ــه ال كاشــف للكــرب اإل هــو ، وال واهــب للنعمــة إال مــن .. بقضــاء اللّــه وقــدره ، ومبشــيئته وإرادتــه 
 .حا�ه اتصف بالغنى والقدرة سب

ولنبلو�كم بشـيء مـن اخلـوف واجلـوع و�قـص           { : وعليه أن يضع �صب عينيه قول احلق سبحا�ه         
وبشـر الصـابرين ، الـذين إذا أصـابتهم مصـيبة قـالوا إ�ـا للّـه وإ�ـا إليـه                      .. من األموال واأل�فس والثمـرات      

  ] .١٥٥: البقرة [ } راجعون 
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 اللّـه بضـر فـال كاشـف لـه إال هـو وإن       وإن ميسسـك { : وأن يردد صباح مساء قوله جل جالله  
  ] .١٧: األ�عام [  } ميسسك خبري فهو علي كل شيء قدير

ــتالء       ــة مــن �زعــة اهلــواجس النفســية واألفكــار املخيفــة والتحســب لالب .. وهبــذا يتحــرر الداعي
س ،  ويتحلى برباطة اجلأش واالستسالم لقضاء اللّه وقدره يف كل ما ينوب ويروع، ويبيت وهو مطمئن النف               

 :ويهتف مبا هتف به الطغرائي يف الميته حني قال .. مرتاح البال و هادئ الشعور 
يثين  السالمة  حب  هم iiبالكسل املرء  ويغري  املعايل  عن        صاحبه 
i  فاختذ  إليه   جنحت   فإن iا أو األرض يف        �فقًافاعتزل اجلو يف سلم 

 :أو يتغنى مبا تغنى به القائل 
i خايل  إال  تبينت  وال        أعنتها يف جتري املقادير عد iالبال 

إن الذين يعتذرون عـن واجـب الـدعوة ، وعـن تبليـغ رسـالة اإلسـالم بكلمـات مقنعـة يرضـون هبـا                          
ويعتـذرون مبـا يتحسـبون      .. أ�فسهم وضمائرهم ، ويعتذرون بالضعف ، واألهل ، والعيال ، وقطع الرزق           

 .. دعوة ، وإعالن كلمة احلق به من أذى يف تبليغ ال
 إن اإلسالم بنى حقيقة التوحيد على اإلميان باللّه ، والرضى بقضائه وقـدره ،               :�قول هلؤالء مجيعا    

أما أن خياف الناس علىي رزقهم ومعاشهم وحيسبون ألف حساب  .. والتسليم جلنابه فيما ينوب ويروع      
ي مل يـذق يف قلبـه طعـم اإلميـان ، والـذي مل يفهـم أن       فهذا شأن الرعديد اجلبان الـذ   .. لألذى واالضطهاد   

وهـو  .. اللّه سبحا�ه وتعايل هـو املغـين واملفقـر ، واملعطـي واملـا�ع ، واملعـز واملـذل ، والقاضـي واملقـدر                     
 .علي كل شيء قدير 

 وإلــيكم يــا مــن حتســبون لقطــع الــرزق حســابا ، قصــة هــذه املــرأة املؤمنــة الصــابرة الــيت تربــت يف -
 اإلميان ، ورتعت يف روضة اليقني ، و�شـأت علـي حـب اللّـه والرسـول واإلسـالم ، إلـيكم موقفهـا            مدرسة

الرائع ، وجواهبا املفحم ، وذلك حني خرج زوجها للجهاد ، وجاءها من يستثري حزهنا وأساها ، ويهـيج                   
ــن يقــوم علــي عيالــ: جاءهــا مــن يقــول هلــا.. عاطفتــها وإحساســها  ك ، ويرعــي أيتــها األم املســكينة ، م
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فمـا كـان منـها إال أن صـرخت يف     !! أوالدك إذا قدر اللّـه علـي زوجـك املـوت ، وكتـب لـه الشـهادة ؟                    
إ�ي أعرف زوجي أكّاال ، ومل أعرفه رزّاقًـا ، فـإذا مـات              : ( وجهها ، وقالت هلا يف ثقة وإميان واطمئنان         

 ) .األكّال بقي الرزّاق 
حساهبا ما قالته اخلنساء رضي اللّه عنها حني بلغها �بـأ   وإليكم يامن حتسبون للمصيبة الفادحة  -

احلمـد  : " استشهاد أوالدها األربعة يف حرب القادسية لتعلموا مبلغ إمياهنا ، ومدي استسـالمها ، قالـت                  
 " .اللّه الذي شرفين بقتلهم وأرجو من اللّه أن جيمعين وأياهم يف مقر رمحته يوم القيامة 

إلـيكم مـا قالـه سـيف        .. ملوت ، وختشون املعارك وحترصون علي احلياة         وإليكم يامن تتهيبون ا    -
إ�ي حضرت مائة حرب أو زهاءها ومـا يف بـد�ي موضـع شـرب إال         : ( اللّه خالد بن الوليد رضي اللّه عنه        

أهكــذا أمــوت علــي فراشــي كمــا ميــوت العــري .. وفيــه ضــربة ســيف ، أو طعنــة رمــح ، أو رميــة ســهم 
 !! .. ) . أعني اجلبناء ؟ فال �امت) احلمار ( 

التعــرض ..  أن مــن ســنن اللّــه يف األ�بيــاء واملصــلحني ، والــدعاة إيل ا - يــا شــباب -وتعلمــون 
وهـذا طبيعـي حـني يقـف احلـق      .. ألصناف االبتالء يف تبليغهم ، والتصدي ملكائد األعـداء يف دعـوهتم           

 :وإليكم ما يقوله احلق جل جالله . والباطل وجها لوجه 
أمل أحســب النــاس أن يرتكــوا أن يقولــوا آمنــا وهــم ال يفتنــون ولقــد فتنــا الــذين مــن قبلــهم ،     {-

  ] .٣: العنكبوت [  } فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني
 أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضـراء                  {-

ــه قريــب  وزلزلــوا حــيت يقــول الرســول و ــه ؟ أال إن �صــر اللّ : البقــرة [ } الــذين آمنــوا معــه متــى �صــر اللّ
٢١٤. [  

.  فاستجاب هلم رهبم أ�ي ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أ�ثى بعضـكم مـن بعـض                      {-
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سـيئاهتم وألدخلنـهم                

  ] .١٩٥: آل عمران [  } ..ن حتتها األهنار جنات جتري م
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 : وإليكم ما يقوله سيد الدعاة ، وقائد ااهدين صلوات اللّه وسالمه عليه 
قلنـا يـا رسـول      :  روي الرتمذي وابن ماجه وابن حبان واحلـاكم عـن سـعد بـن أبـي وقـاص قـال                      -

 يبتلي الرجل علي حسب دينه ، فإن كان األ�بياء ثم األمثل فاألمثل: " أي الناس أشد بالء ؟ قال       : اللّه  
دينه صلبا اشتد بالؤه ، وإن كان يف دينه رقة ابتاله علي حسب دينه ، فما يربح البالء بالعبد حيت يرتكه                     

 " .ميشي علي األرض وما عليه خطيئة 
ــه قــال     - ــه صــلى ا عليــه وســلم أ� حفــت اجلنــة : "  وروي مســلم يف صــحيحه عــن رســول اللّ
 " . وحفت النار بالشهوات باملكاره ،
 وروي البخاري يف صحيحه أ�ه ملا اشـتد إيـذاء قـريش علـي ضـعفاء املـؤمنني جـاءوا إيل الـنيب                    -

أال تستنصـر لنـا ؟ أال تـدعو لنـا؟ فقـال             : صلى ا عليه وسلم وهو متوسد بردة يف ظل الكعبـة يقولـون              
رجل فيحفر له يف األرض ، فيجعـل فيهـا ،           قد كان من قبلكم يؤخذ ال     : " هلم النيب صلى ا عليه وسلم       

فيؤتي باملنشار فيوضع علي رأسه ، فيجعل �صـفني ، وميشـط بأمشـاط احلديـد مـا دون حلمـه وعظمـه ،                 
فما يصرفه ذلك عن دينه ، واللّه ليتمن اللّه هـذا األمـر حـيت يسـري الراكـب مـن صـنعاء إيل حضـرموت ال                           

 " .ستعجلون خياف إال اللّه والذئب علي غنمه ، ولكنكم ت
 إال أن توطنوا أ�فسكم علي الصرب ، وأن توطدوها علي التحمل - يا شباب الدعوة  -فما عليكم   

حــيت تصــلوا يف هنايــة املطــاف إيل النصــر .. والثبــات ، وأن تعمقــوا يف �فوســكم عقيــدة القضــاء والقــدر 
ملالئكـة والصـديقني والشـهداء    املؤزر ، وحتظوا برضوان اللّه وجنتـه ، وتلقـوا اللّـه عـز وجـل يف جممـع مـن ا          

 ..والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا 
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- ٨ - 
 :وأخريا يا شباب 

 .هبذه املعا�ي السامية تكو�ون أعزة كراما 
 ..وهباتيك العوامل يف تكوين الشخصية تصبحون دعاة عظاما 

 .. الغاية اليت من أجلها خلقتم ، وبسببها وجدمت - يا شباب - فاعرفوا -
 ..وروا مقدار اخلطر الذي حييق بأمتكم وبالدكم  وتص-
 .. وتفاءلوا دائما بالنصر حيت تقطعوا دابر اليأس من إحساسكم وشعوركم -
 .. وتأسوا دائما برجال القدوة يف التاريخ ، لتكتمل ذاتيتكم وشخصيتكم -
ا رسـاالت   لتنصـحوا ألمـتكم ، وتبلغـو      ..  وكو�وا علي اطـالع وعلـم يف فضـل الـدعوة والداعيـة               -

 ..ربكم 
 ..ليتأثر الناس بأقوالكم ويستجيبوا لدعوتكم ..  وادعوا إيل اللّه باألسلوب األقوم -
لتصـربوا علـي مـا أصـابكم ، وترضـوا مبـا كتبـه               ..  وعمقوا يف �فوسكم عقيدة القضاء والقدر        -
 ..اللّه لكم 

 :ومن مثرات هذا كله يا شباب 
 .ال يتزعزع وال يلني يتحلي الشاب باإلميان الراسخ الذي * 
 .ويتسم باإلخالص الصادق الذي ال يعرف املصا�عة وال املراءاة * 
 .ويتصف بالعزمية املتينة اليت التعرف اخلوف وال الوجل * 
 .ويندفع إيل العمل الدائب املثمر الذي ال يعرف اخلور وال الكلل * 
 .صر أو الشهادة ويندفع أيضًا إيل التضحية الغالية اليت ال تعرف سوي الن* 
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وهذه الصفات اخلمس هي من خصائص الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا اللّه عليـه، ومـن مزايـا                  
 القلب - كما يقول اإلمام البنا رمحه اللّه       -ألن أساس اإلميان    .. الرجال الذين ال خيافون يف اللّه لومة الئم         

لشعور القوي ، وأساس العمـل اإلرادة الفتيـة ،          الذكي ، وأساس اإلخالص الفؤاد النقي ، وأساس العزمية ا         
 ...وأساس التضحية العقيدة الراسخة 

وهذه الصفات كلـها ال جتتمـع أعظـم مـا جتتمـع إال يف الشـباب ، وال ختـتص إال بالفتيـة الـذين آمنـوا                    
 ..برهبم وزادهم هدي 

 .إذا كان هذا هو تكوينكم يا شباب 
فاعرفوا إذن ما هو دوركم يف احلياة       ... يا فتيان   وإذا كا�ت هذه هي خصائصكم ومواصفاتكم       

 .، واعرفوا ما هي مهمتكم الكربي يف هذا الوجود 
مهمـا وقفـت يف   ..  أن تنهضوا مبسئولياتكم ، وأن تضطلعوا حبمل أما�ـاتكم     - يا شباب    -دوركم  

 ..حداث طريقكم العقبات ، ومهما هبت يف األجواء العواصف ، ومهما �زلت يف ساحتكم اإلحن واأل
 أن تسريوا علي طريق اجلهاد املبارك حيت تروا راية اإلسالم قـد ارتفعـت               - يا شباب    -ومهمتكم  

 ..فوق الرايات مجيعا ، ودولة املسلمني قد ضاهت الدول الكربي يف عزهتا وسيادهتا 
 مطالـــب اليـــوم بـــأداء مســـئوليته الكـــربي ، والقيـــام بـــدوره  - يـــا شـــباب اإلســـالم -إن جـــيلكم 

يف إ�قاذ بالد اإلسالم بشكل خاص ، وإ�قاذ العامل البشري بشكل عام مـن الظلمـات املاديـة                  .. ري  احلضا
إيل إشـراقة احلـق والعرفـان ، و�ـور          .. الطاغية ، وموجات اإلباحية العاتية ، و�زعـات اإلحـاد والضـالل             

 ..التوحيد واإلميان ، ومشس احلق واإلسالم 
ثـم  .. سـريوا صـادقني عـازمني يف مواكـب الـدعوة إيل اللّـه        إال أن ت- يـا شـباب    -وهذا ال يتأتي    

حــيت إذا ثابــت أمــة .. تقومــوا بــدوركم يف تعريــف النــاس حبقيقــة هــذا الــدين ، وخصــائص هــذا اإلســالم
 رســالة - يــا شــباب -محلتــهم إيل الــد�يا .. اإلســالم إيل اإلســالم ، وحكّمــت يف واقعهــا شــريعة القــرآن 
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وتـنعم اإل�سـا�ية مـرة ثا�يـة     .. ود يف العـامل الرخـاء واألمـن واالسـتقرار          فعندئذ يس .. اإلسالم من جديد    
 .وما ذلك علي اللّه بعزيز !! .. بنور اإلميان ، ورسالة اإلسالم ، وحقيقة التوحيد 

 :قد يقول قائل منكم يا شباب 
رسـالة ،  هل يريد حضرة احملاضر أن يرتك الشاب دراسته ، ويقوم بدوره يف محل األما�ة ، وتبليـغ ال               

 و�صح األمة ؟
ــا ، ال : اجلــواب  ــات يف هــذه       .. حتم ــن أمســي الغاي ألن تكــوين الشــاب العلمــي والفكــري هــو م

 .املرحلة 
 :ولكن يود الشباب املثقف وهم علي مقاعد الدراسة أن يقوموا بدورهم يف دعوة غريهم إيل اللّه 

 ..أن يدعوا غريهم يف الفصل 
 ..أن يدعوا غريهم يف البيت 

 ..دعوا غريهم يف احلي أن ي
 ..أن يدعو غريهم يف القرابة والعشرية 

أن يدعوا هؤالء مجيعا إيل اللّه ، وأن يعرفـوهم حبقيقـة اإلسـالم ، وأن يبصـروهم بـاحلالل واحلـرام ،        
 .. باملعروف وينهون عن املنكر - علي العموم -وأن يأمروهم 

وال ..  مـع دراسـتكم الثا�ويـة أو اجلامعيـة          ال يتعـارض أبـدا     - يـا شـبابنا املثقـف        -وهذا تقـديري    
 وتستطيعون يف أوقات فراغكم ،.. يتنافى مع تكوينكم العلمي والفكري 

 ..ويف حلظات استجمامكم أن تؤدوا هذا الدور الكبري ، وتنهضوا هبذه املسئولية العظيمة
 الشــمس  رجــال واحـدا خــري لكـم ممــا طلعـت عليــه   - يـا شــباب  -وألن يهـدي اللّــه علـي أيــديكم   

 ..وغربت كما قال الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم 
ــا ألقــوالكم حــيت يكــون  - يــا شــباب اإلســالم -ولكــن الــذي أوصــيكم بــه  أن تكــون أفعــالكم متام 

 ..تأثريكم أكرب ، واالستجابة لدعوتكم أبلغ 
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نـهاهم عـن هنـي    فهذا اخلليفة الراشد عمر رضي اللّه عنه كان إذا خرج ليـدعو النـاس إيل أمـر أو ي     
أما بعد فإ�ي سـأدعو النـاس إيل كـذا وكـذا ، وأهنـاهم عـن كـذا وكـذا ،                      : كان جيمع أهل بيته ويقول هلم       

وإ�ي أقسم باللّه العظيم ، ال أجد واحدا منكم أ�ه فعل ما هنيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إال 
 !! .. أحد عن السمع والطاعة �كلت به �كاال شديدا ثم خيرج ويدعو الناس ، فال يتأخر

 يف مقـت اللّـه      - ال مسـح اللّـه       - فـإ�كم تقعـون      - يـا شـباب      -وإذا كا�ت أفعالكم خمالفة ألقوالكم      
 يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما ال تفعلون {: أل�ه القائل يف حمكم تنزيله .. وغضبه ، وسخطه وعذابه 

  ] .٣: الصف [} !! ون ؟ كرب مقتًا عند اللّه أن تقولوا ما ال تفعل
: مسعت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم يقـول       : وروي الشيخان عن أسامة رضي اللّه عنه قال         

مالـك أمل تكـن تـأمر بـاملعروف ، وتنـهي            ! يـا فـالن     : يؤتي بالرجل يوم القيامة ، فيلقي يف النار ، فيقولـون            "
 " . يه ، وأهني عن املنكر وآتيه كنت آمر باملعروف وال آت! بلي : عن املنكر ؟ فيقول 

 وكــان متصــفًا باإلميــان ، ومتحليــا بــالتقوي ،     - يــا شــباب  -وإذا ا�تصــر اإل�ســان علــي �فســه    
اسرتخص احلياة ، واستهان باألذي يف سبيل اللّه ، وترك أكرب األثـر يف جمـال الـدعوة           .. ومتسلحا باليقني   

بشــر مــن الضــالني واملنحــرفني ، بــل كــان يف صــف الــدعاة  إيل اللّــه ، وحقــق اللّــه علــي يديــه هدايــة بــين ال
 .. املرموقني ، واهلداة املوفقني ، وجند اللّه الغالبني 

* * * 
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 :ويف هناية املطاف يا شباب 
ألن .. أوصيكم أن تتحلوا بالرفق واللني ، وأن تكون دعوتكم لآلخرين باحلكمة واملوعظة احلسنة 

 هــو االتصــاف بلــني اجلا�ــب ومرو�ــة الــدعوة ، وحســن  - يــا شــباب -ق مــن أبــرز صــفات الداعيــة املوفــ 
 اخللق.. 

بـل هـي مـن    .. وهذه الصفة مـن اللطـف والرفـق واللـني مـن أظهـر العوامـل يف االسـتجابة والتـأثري              
 : مكارم األخالق اليت كان الرسول صلوات اللّه وسالمه عليه يوصي هبا ، وحيض عليها 

ــه قــال    روي البيهقــي عــن عمــرو بــن  - ــه أ� ــيكن  : " شــعيب عــن رســول اللّ مــن أمــر مبعــروف فل
 " .مبعروف

إن الرفق ال يكـون يف شـيء إال زا�ـه ،    : "  وروي مسلم عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال      -
  " .وال ينزع من شيء إال شا�ه

لعنـف ،    إن اللّه رفيق حيب الرفق ، ويعطي علي الرفق ماال يعطـي علـي ا               : " ويف رواية ملسلم     -
  " .وماال يعطي علي سواه

 وكيف - مناذج عالية من سرية الرسول صلى ا عليه وسلم      - يا شباب    -وسبق أن ذكر�ا لكم     
 .كان يدعو الناس ؟ وكيف كان يعامل األصحاب ؟ وكيف كان ميلك عليهم قلوهبم وألباهبم ؟ 

كـون عنـدكم األسـلوب األقـوم         إال أن تتحلوا بصفة اخللق احلسن ، وأن ي         - يا شباب    -فما عليكم   
يف التأثري علي اآلخرين ، وأن تتأسوا بصاحب اخللق العظيم صلوات اللّه وسالمه عليه يف مالطفته للناس                 

 علي هذا املستوي مـن املالطفـة واألسـلوب واألخـالق     - يا شباب -إذا كنتم .. ، ويف أسلوبه بالدعوة    
 ..م أقوي ، وحتقيق اخلري علي أيديكم أعظم فال شك أن تأثريكم بالناس أبلغ، واالستجابة لك
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 :ويف اخلتام أقول 
 إال أن تشمروا عن سواعد اجلد والعزمية والعمـل ، وتنفضـوا عـن كـواهلكم             -فما عليكم ياشباب    

.. وتسريوا يف طريق الدعوة إيل اللّه ومحل رسالة اإلسالم إيل النـاس             .. غبار التوا�ي واخلمول والكسل     
ه أن حيول جمري التاريخ علي أيديكم ، وعسـي أن يعيـد جمـد املسـلمني بفضـل جهـادكم            عسي اللّه سبحا�  

فأ�تم روح األمـة املتوثـب، ودمهـا املتـدفق ، وقلبـها النـابض ، وعزمهـا املـتني ، وإرادهتـا          .. وتضحياتكم  
 ..القوية 

ــة تصــنع اخلــوارق واألعاجيــب ، وحتقيــق أهــدافًا مــن       ــوة فعال العــزة إن الشــباب جهــاد يف األمــة ق
 طاقة جبـارة ممتلئـة إميا�ًـا        - كما أحملنا    -ألن الشباب   !! .. والكرامة يعجزعن بلوغها الضعاف املهازيل      

هذه الطاقة إن أحكمت ووجهـت تسـتطيع أن تقـرر مصـاير الشـعوب ، فرتفعهـا إيل                   .. و�شاطًا وحيوية   
 ..أعلي درجات اد ، وتدفعها إيل طليعة األمم الراقية 

ة اإلســالم أخـذت بنصـيب وافــر مـن القـوة والرقـي ، وقطعــت أشـواطًا كـبرية مــن        وحينمـا �ـري أمـ   
فعزفـوا  ..  ومبسئولياهتم يف محل رسالة اإلسـالم        وراء ذلك كله فتية آمنوا برهبم     جند  .. احلضارة والعلم   

عن مباهج الد�يا ورفاهيتـها ، وأخلصـوا النيـة ، وعقـدوا العـزم علـي متابعـة اجلهـاد ، ومواصـلة العمـل ،                           
 ..حيت يبلغوا أعز اآلمال ، وأمسي األما�ي ، وأعظم األجماد .. والسري يف طريق الدعوة إيل اللّه 

 أ�كــم مــن الصــنف الــذي عنــاه الشــاعر اإلســالمي يف مواصــفاته   - يــا شــباب -وأملــح يف خيــايل 
 :للشباب حني قال 

 دينا اإلسالم سوى عرفوا وما        املعايل  سبل   ذلّلوا   شباب
i     فأ�بتهم      متعهده iا        �باتًاالد�يا يف طاب  كرمي i iغصو�ا 
i كا�وا الوغي شهدوا إذا iاملعاقل    يدكّون        كماة    iiواحلصو�ا 
 ساجديناii  إال  اإلشفاق  من        تراهم فال  املساء  جن  وإن
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i اإلسالم أخرج وهكذا iا        قوميا   شبابا   خملصحر  i iأمينا 
 يهو�ا   أو   يذل   أن   فيأبي        تبينii  كيف  الكرامة  وعلمه

ومـن الشـباب   ..  مـن الشـباب الـذين ذللـوا سـبل املعـايل       - يا شـباب    -وإن شاء اللّه فستكو�ون     
الذين ما عرفوا سوي اإلسالم دينا ، ومن الشباب الذين جيمعون ما بني العبـادة واجلهـاد ، ويوفقـون مـا بـني                 

.. ومن الشباب الذين يتحلون بالعزة والكرامة ، ويأبون املذلـة واهلـوان   .. ة النفس والدعوة إيل اللّه  تزكي
وعندئـذ يفـرح    .. ومن الشباب الذين حيقق اللّه علي أيديهم جمد اإلسالم الشامخ ودولة املسلمني العتيدة              

 .املؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
أن جيعلين وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ومن جنود هـذه الـدعوة العـاملني                 اللّه أسأل   

 .املخلصني الذين يبلغون رساالت رهبم وخيشو�ه وال خيشون أحدا إال اللّه إ�ه أفضل مأمول وخري مسئول 
 

 وآخر دعوا�ا أن احلمد اللّه رب العاملني
 عبد ا �اصح علوان

 )٤٤(الصفحة 


