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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديــد « تبصري الدعاة اهلداة
إدارة البح��وث » أن تقدِّ م
َ

بفضل وصفات الداعية إىل اهلل » جلمهور القراء من السادة الدعاة
والباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
ّ
ُبص ُه
موجزَة
وهي رسالة َ
تســتحث ّ
مه َة الداعية إىل اهلل ،وت ِّ ُ

ِ
ُبي
بقيمة عمله،
أداء ح ّقه ،كام ت ّ ُ
والفضل الذي سيناله إن َ
أحس َن َ

له َ
بعض الصفات التي عليه أن يســتجمعها يف نفسه وعمله من
إخالص النية ،والعلم بام يدعو إليه ،والعمل به ،والتحيل بمكارم
األخالق ،وطاعة أويل األمر ،لكــي تنجح دعوتُهَ ،
وينال الرىض

ِ
أثر
بالقبول من البرش،
من اهلل تعاىل ،وحيظى قو ُلــه وفع ُله
ويظهر ُ
َ
دعوتِ ِه يف املجتمع.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر
قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشد بن ســعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلمــد هلل الــذي أمرنا بطاعتــه ،وهنانا عــن معصيته ،وعد
ِ
القائل
املخلصني بجنته ،ورفــع درجات الدعاة إىل دينه ورشيعته،
يف كتابه املبني ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [ســورة فصلت ،]٣٣ :والصالة والسالم
عىل خاتم األنبياء ،وســيد األصفياء ،وإمام العلامء ،أكرم من مشى
حتت أديم السامء ،حممد نبي الرمحة ،الداعي إىل سبيل ربه باحلكمة،
جالبيب ال ُغمة ،خري نبي بعث إىل خري أمة،
والكاشــف برســالته
َ
صىل اهلل عليه وعىل آله األطهار ،وصحابته األبرار ،وعىل التابعني
هلم بإحسان يف اقتفاء اآلثار ،أما بعد:
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أخي الداعية إىل اهلل:

اعلم رعاك املوىل أن الدعوة إىل اهلل تعاىل رسالة عظيمة ُك ِّلف

هبا مجيع الرسل واألنبياء عليهم السالم ،وقاموا هبا عىل خري وجه،

وقد ب َّلغ نبينا حممد ﷺ رســالة ربه امتثاالً ألمره ســبحانه وتعاىل:
﴿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ﴾ [ســورة املائــدة،]٦٧ :

وخلفــه يف ذلك الســلف الصالح من الصحابــة ريض اهلل عنهم

بسنّته ،وساروا
واس َتنّوا ُ
والتابعني وتابعيهم ،سلكوا مسلك نبيهمْ ،

عىل منهجه يف دعوهتم إىل الكريم املنان.

واعلم أرشــدك الباري أن الداعيــة إىل اهلل :هو ِ
العال ُ بأحكام

ُ
العامل
كتاب اهلل العظيم وســنة نبيه الكريم ﷺ فيام يدعــو إليه،
الـــمب ِّل ُغ لديــن اهلل القويم ،الراجي بذلك
بأوامر الرشع احلكيم،
ُ

سعادة الدارين.

وهذه رسالة أحببت أن ُأذكِّر فيها نفيس وإخواين الدعاة إىل اهلل

بفضل الداعية إىل اهلل وأهم صفاته.

أسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذه الكلامت ،وجيعلها خالص ًة لوجهه،

مقرب ًة إليه ،نافع ًة لعباده ،إنه جواد كريم.
ِّ
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الوقفة األوىل
فضل الداعية إىل اهلل

أخي الداعية إىل اهلل:
اعلــم أن ثواب الداعية عند اهلل عظيــم ،وأجره كبري ،ومقامه
رفيــع ،كيف ال وهو قائــم بوظيفة أرشف البــر وأفضل اخللق:
األنبياء والرســل عليهم الصالة والسالم ،الذين دعوا أقوامهم إىل

توحيد اهلل وعدم اإلرشاك به ،عىل النحو الذي رشعه هلم ،وقد َّ
دل
كتاب اهلل العظيم وسنة نبيه الكريم عىل هذا الفضل اجلزيل.
فمن كتاب اهلل:

 -1قوله تعــاىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [ســورة آل

عمران.]104 :

10

تـبـصـــيـر الـدعــــاة الـهـــداة

ِ
اآلمر بام
فالداعي إىل كل ما يقرب إىل اهلل و ُي ْبعدُ عن ســخطهُ ،

ف بالرشع والعقل ُح ْســن ُه ،والناهي َع ّم عرف بالرشع والعقل
ُع ِر َ

معلــم املؤمنني الديــن ،وواعظ املنحرفــن عن الرصاط
قبحــه،
ُ
ُ

املستقيم ،هو الفائز باملطلوب ،الناجي من املرهوب(((.

 -2وقوله سبحانه ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [سورة آل عمران.]110 :

فبوظيفة الدعوة إىل اهلل ،باألمر بتوحيد اهلل وتصديق رســوله

ﷺ ،والعمل برشائعه ،والنهي عن الرشك باهلل وتكذيب رســوله
َف عام هنى عنه ،وبذل املستطاع يف رد اخلَ ْل ِق عن الضالل
ﷺ ،والك ِّ

والغي والعصيان ،حازت األمة اخلريية والفضل عىل ســائر األمم

التي أظهرها اهلل للناس(((.

((( انظــر :جامع البيان عن تأويــل آي القرآن ،ملحمد بــن جرير الطربي:
( ،)661-660/5تيســر الكريم الرمحن يف تفســر كالم املنان ،لعبد
الرمحن بن نارص السعدي ،ص.)142( :

((( انظــر :جامع البيان عن تأويــل آي القرآن ،ملحمد بــن جرير الطربي:
( ،)677-671/5تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنان،
لعبد الرمحن بن نارص السعدي ،ص.)143( :

بفضـل وصـفـات الداعيـة إىل اهلل
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 -3وقولــه عز وجــل﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﴾ [ سورة التوبة.]٧١ :

فالداعيــة إىل اهلل املمتثل واآلمر بام ُع ِرف ُح ْســنُه من العقائد

احلســنة ،واألعامل الصاحلة ،واألخالق الفاضلة ،الناهي عن كل

املعروف وناقضه من العقائد الباطلة ،واألعامل اخلبيثة،
مــا خالف
َ

واألخــاق الرذيلة ،ســيدخله اهلل يف رمحته ،وينقــذه من عذابه،
ويشمله بإحسانه ،ويدخله جنته(((.

 -4وقوله تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾ [ سورة هود.]١١٦ :
((( انظــر :جامع البيان عن تأويــل آي القرآن ،ملحمد بــن جرير الطربي:
( ،)557-556/11تيســر الكريــم الرمحن يف تفســر كالم املنان،
لعبد الرمحن بن نارص السعدي ،ص.)344( :
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فالداعــي إىل اخلري واهلــدى ،الناهي عن الفســاد والردى،
املخلص يف دعوته ،املصلح يف أمته ،ســبب لرفع العذاب والنقمة
واهلــاك من اهلل عز وجل يف أمتــه ،وغيابه خطر عظيم هيدد األمة
بسخط وغضب وعذاب اهلل(((.
 -5وقوله سبحانه﴿:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [ سورة يوسف.]١٠٨ :
ٌ
ســالك طريق
فالداعــي إىل اهلل عــى علــم وحجــة ويقني
ومنهــج ووظيفة ســيد البــر ﷺ ،وذلــك ألنه داعــي العباد
إىل توحيــد رهبم وإخــاص العبادة لــهِّ ،
وحمذ ُرهــم من الرشك

والوقوع فيه(((.

((( انظــر :جامع البيان عن تأويــل آي القرآن ،ملحمد بــن جرير الطربي:
( ،)631-627/12تيســر الكريــم الرمحن يف تفســر كالم املنان،
لعبد الرمحن بن نارص السعدي ،ص.)392-391( :

((( انظــر :جامع البيان عن تأويــل آي القرآن ،ملحمد بــن جرير الطربي:
( ،)379-378/13تيســر الكريــم الرمحن يف تفســر كالم املنان،
لعبد الرمحن بن نارص السعدي ،ص.)406( :

بفضـل وصـفـات الداعيـة إىل اهلل

13

 -6وقوله عــز وجــل ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [سورة فصلت.]٣٣ :
فال أحد أحســن كالم ًا وطريقة من الداعــي إىل توحيد اهلل،
والزاجر عام هنى اهلل عنه ،املبادر بنفســه إىل امتثال أمر اهلل ،القائل:

إنني ممن خضع هلل بالطاعة ،و َذ َّل له بالعبودية ،وخشــع له باإليامن
بوحدانيته(((.
ومن سـن ِ
ِ
َّـة رسـول اهلل ﷺ:
ْ ُ
هدى ،كان له مــن األجر ُ
مثل
 -1قولــه ﷺ « :من دعــا إىل
ً

ِ
وم ْن دعا إىل
أجور َم ْن تبعــه ،ال ينقص ذلك م ْن أجورهم شــيئ ًاَ ،

ٍ
ضاللة ،كان عليه ِم ْن اإلثم ُ
مثل آثــام َم ْن تبعه ،ال ينقص ذلك ِم ْن

آثامهم شيئ ًا »(((.

((( انظــر :جامع البيان عن تأويــل آي القرآن ،ملحمد بــن جرير الطربي:
( ،)431-429/20تيســر الكريــم الرمحن يف تفســر كالم املنان،
لعبد الرمحن بن نارص السعدي ،ص.)749( :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب العلم ،باب َم ْن َس َّن ُسنة حسنة أو سيئة
ومن دعا إىل هدى أو ضاللة ،رقم.)2674( :
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فالداعيــة إىل اهلل أجــوره متواصلة عرب الدهــور ،فكل من
اهتدى بســبب دعوته ،فله مثل أجــره ،وأجور َمــ ْن تبعه إىل أن

تقوم الساعة(((.

 -2وقوله عليه الصالة والســام « :فواهلل ألن هيدي اهلل بك
رج ً
خري لك من أن يكون لك ُحر النَّعم »(((.
ال واحد ًاٌ ،
فالداعية إىل اهلل لو اهتدى ٌ
رجل واحدٌ بدعوته كان ذلك خري ًا

له مــن اإلبل احلمر ،وهي َأ ْن َف ُس أمــوال العرب ،التي يرضب هبا
املثل يف نفاسة اليشء ،وأنه ليس هناك أعظم منه(((.

((( انظر :املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجــاج ،ملحيي الدين النووي:
(.)444-443/16

((( متفق عليه :أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب
مناقب عيل بن أيب طالب القريش اهلاشــمي أيب احلســن ريض اهلل عنه،

رقم ،)3701( :وأخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة
ريض اهلل تعاىل عنهم ،باب من فضائل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه،

رقم.)2406( :

((( انظر :املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجــاج ،ملحيي الدين النووي:
(.)174-173/15
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نض اهلل ً
 -3و قولــه ﷺَّ « :
امرأ ســمع منــا حديث ًا ،فحفظه

فقه إىل من هو أفقه منه ،ورب حامل ٍ
حتى يبلغهَ ،فرب حامــل ٍ
فقه
ُ َّ
َ ْ
ُ َّ
ليس بفقيه »(((.

فالداعي إىل اهلل وإىل احلق ،املبلغ لســنة رسول اهلل ﷺ ،دون
زيادة وال نقصــان ،دعا له النبي عليه الصالة والســام بالنضارة
واحلسن والنعمة والبهاء والبهجة(((.
فيا ســعادة الدعاة إىل دين اهلل املنان ،الذين جتنبوا سبل الردى
واخلرسان ،وأخلصوا يف سريهم إىل امللك الديان ،ونصحوا اخلليقة
باحلكمة والربهان ،وتسلحوا بالعلم واإليامن.
َس ِعـدَ ا َّلذيـ َن جتنَّبـوا ُس ُب َ
الـردى
ــل َّ

ِ
ِ ِ
ــوان
الـر ْض
و َت َي َّمـمــوا
ملـنــــازل ِّ

((( أخرجــه أبو داود يف ســننه ،كتاب العلم ،باب فضــل نرش العلم ،رقم:
(.)3660

((( انظر :عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي.)72-71/10( :
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ـم ا َّلذيـ َن قـد ْ
لصوا يف َم ْش ِي ِه ْم
اخ ُ
َف ُه ُ
مت ََشعـيــــن بِ ِشـر َع ِ
ِ
اإليـمـان
ـــة
َ
ْ
ُ ِّ

ِ
َـــوا َم ِ
ـم
ـم ا َّلذيـ َن َبن ْ
نـاز َل َس ْ ِيه ْ
َو ُه ُ

ِ
واخلــــوف لِلـدَّ ي ِ
ـان
الرجــا
َّ
بيــ َن َّ
ـــم
وب ْ
ـم ا َّلذيـ َن َمـــا اإل َلـ ُه ُق ُل َ ُ
َو ُه ُ
ِ
بِ ِ ِ ِ
ِ
حـمـــن
الـر
ـــوداده وحمـ َّبــــــة َّ
ــم ا َّلذيـن قـــد اكْثروا ِم ْن ِذك ِْر ِه
َو ُه ُ
ـــان واألَح ِ
ِ
ـيـان
الس ِّـر واإل ْع
َ ْ
فـي ِّ
ِ
املليــــك بِ ِف ْع ِل ِ
َي َت َق َّر َ
ــم
بـون إلـى
ـه ْ
َّــــرك ِ
ِ
طاعـاتِ ِ
ِ
ـيـــان
للع ْص
ــه والـت
فِع ُـل ال َف ِ
ِ
ــــض والنَّوافِ ِ
ـم
رائ
ْ
ـل َد ْأ ُ ُب ْ
مـع ر ْؤ ِ
ِ
ِ
ـصـان
صيــــر والنُّ ْق
يـة ال َّت ْق
َ َ ُ
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ِ
املكـــار ِه ُك ِّلهـا
ُّفوس َعىل
بوا الن َ
َص َ ُ
ِ
ِ
ســان
فيــه ِمــــ ْن إِ ْح
َش ْوق ًا إىل مـا
ِ
ـم ِبــا
الرضـــا َف ُه ُ
ن ََزلـــوا بِ َمن ِْز َلـة ِّ
َقــدْ َأصبحــوا فِـــي جن ٍ
َّـة و َأ ِ
مـان
ُ
ْ
ِ
ـــق َف ْض َلـ ُه
َشكَروا الذي َأ ْو َل
اخلالئ َ
ِ
ِ
بِال َق ْل ِ
كـــان
واألر
ــــوال
ـب واألَ ْق
ْ
ص ِحبوا التَّوك َُّل يف مجيـــ ِع ُأ ِ ِ
ـم
َ
موره ْ
ٍ
م َ ِ
الر ْح ِ
ـن
ــــع َب ْذل ُج ْهد يف ِرضـــا َّ
َ
اإلله َعىل ا ْعتِ َق ِ
ِ
ضــور ِه
اد ُح
َع َبـــدوا ِ َ
ِ
فتبــوءوا فـي َمن ِ
ْـــز ِل ِ
ـســان
اإل ْح
َّ
ن ََصحوا اخللي َقـــ َة يف ِر َضا َم ْ ِ
ـم
بوبِ ْ
ِ
بِ ِ
ِ
شــــاد ِ
الع ْلـ ِم ِ
ـســان
واإل ْح
واإل ْر
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ِ
ـــق بِاجلسـو ِم وإِنَّمـا
َص ِحبوا
اخلالئ َ
ــم فـي َمن ِ
ْـــز ٍل َف ْوقـانــي
َأ ْر ُ
واح ُه ْ

اه ِ
املش ِ
ات َ
ـــد كُـ ِّلهــا
باهللِ َد ْع
ـــــو ُ
َ

ِ
ِ
خوف ًا علـى
ُقصـان
اإليمـــان ِمـ ْن ن

ِ
لوب َع ِن َّ
ــواغ ِل ُك ِّلها
الش
َع َزفوا ال ُق َ

ِ
ِ
الر ْح ِ
ـن
َقدْ َف َّر ُغوها مــــ ْن ســوى َّ

ــم
ـــم َو ُعزو ُم ُه ْ
ـم َو ُهو ُم ُه ْ
كات ْ
َح َر ُ ُ

ِ
ِ
ـــــق َو َّ
ـطــــان
الش ْي
هللِ ال لِ ْل َخـ ْل

ِ
فيـق لِطالِ ِ
الس ُب ِ
ـل ا َّلتـي
الر ُ
ـــب ُّ
ن ْع َم َّ

ُت ْفــي إِىل اخلي ِ
ِ
ات ِ
ســان
واإل ْح
ْ

(((

•

•

•

((( قصيــدة بعنــوان« :الســر إىل اهلل والــدار اآلخرة» ،للشــيخ العالمة
عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهلل.
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الوقفة الثانية
صفات الداعية إىل اهلل

اعلم أخــي الداعيــة إىل اهلل :أن الداعية قائم مقــام األنبياء
واألوليــاء واألصفياء ،فال بــد للقائم هبذه الوظيفــة اجلليلة من
التحــي بصفــات أساســية ،وآداب رضورية؛ ليكــون أه ً
ال هلذا
املقــام ،وصفــات الداعيــة إىل اهلل كثرية ،وأقترص عــى ذكر هذه
الصفات اخلمس:
 -1الصفة األوىل :إخالص النية يف دعوتك إىل اهلل:
ٍ
شــوب ،فــا تريد بدعوتك رياء
بأن تصفي دعوتك من كل
وال ســمعة وال ثناء الناس وال محدهم وال تعظيمهم وال أمواهلم
وال خدمتهم وال حمبتهم لك ،وأن دعوتك هلل ليست ألحد ،ليست

20

تـبـصـــيـر الـدعــــاة الـهـــداة

لشيخ ،وال لقبيلة ،وال لبلد ،وال ملذهب ،وال لطائفة ،وال جلامعة،
وال حلزب ،وال لشــهرة ،إنام تريد بدعوتك تقريب العباد إىل رب
العباد وحــده ،وإخراج الناس مــن ضيق الدنيا إىل ســعة الدنيا
واآلخرة ،ومن جــور الفرق والرشك والبــدع واحلزبية إىل عدل
اإلسالم والتوحيد والسنة والوسطية.
قال تعاىل ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [ســورة يوسف:

.]١٠٨
فتخصيــص الدعــوة هلل بقولــه( :إىل اهلل) فيــه التنبيــه عىل
اإلخالص؛ فبعض الدعاة لو دعا ،فهو قد يدعو إىل نفسه.
وقــال تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﴾ [سورة هود.]٢٩ :
وتأمــل أخي الداعية مــا ورد عن أئمة دينــك يف حثهم عىل
إخالص النية يف الدعوة إىل اهلل:

بفضـل وصـفـات الداعيـة إىل اهلل
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س َّي ُة الربيــع بن خيثم « :كان عمل الربيع كله رس ًا ،إن
قالت ُ ِّ
كان ليجيء الرجل وقد نرش املصحف فيغطيه بثوبه »(((.
وأخرج ابن حبــان عن إبراهيم التيمي رمحــه اهلل قوله « :إن
الرجل ليتكلم بالكالم ينوي فيه اخلري ،فيلقي اهلل يف قلوب العباد،
حتى يقولوا :ما أراد بكالمه هذا إال اخلري »(((.
وأخرج أمحد عن احلســن البرصي رمحــه اهلل قوله « :إن كان
الرجل ليجلــس املجلس فتجيئــه َعربته فريدها ،فــإذا خيش أن
تسبقه قام »(((.
وروى أبــو نعيم عن إبراهيم بن أدهــم رمحه اهلل أنه قال « :ما
َصدَ َق اهللَ عبدٌ أحب الشهرة »(((.
((( الزهد ،ألمحد بن حنبل ،ص.)269( :

((( روضة العقالء ونزهة الفضالء ،أليب حاتم ابن حبان ،ص.)49( :

((( الزهد ،ألمحد بن حنبل ،ص.)213( :

((( حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصفهاين.)31/8( :
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وأخرج ابن اجلعد عن محاد بن ٍ
زيد رمحه اهلل قوله « :كان أيوب

ٍ
(الســختياين) يف
جملس ،فجاءته َعربةٌ ،فجعل يمتخط ،فيقول :ما
أشد الزكام »(((.

وأخرج أبو نعيــم عن حييى بن معاذ الــرازي رمحه اهلل قوله:

« من َأ ْش َ
ص بقلبــه إىل اهلل ،انفتحت ينابيع احلكمــة من قلبه،
ــخ َ
َو َج َر ْت عىل لسانه »(((.

وقيل حلمدون بن أمحد رمحه اهلل « :ما بال كالم السلف أنفع من
كالمنا؟ قال :ألهنم تكلموا لِ ِع ِّز اإلسالم ،ونجاة النفوس ،ورضاء

الرمحن ،ونحن نتكلم لِ ِع ِّز النفس ،وطلب الدنيا ،وقبول اخللق »(((.
وروى اخلطيــب عن أيب عبد اهلل الروذبــاري رمحه اهلل قوله:

موقــوف عىل اإلخالص،
موقــوف عىل العمل ،والعمل
« العلم
ٌ
ٌ

واإلخالص هلل يورث الفهم عن اهلل عز وجل »(((.

((( مسند ابن اجلعد ،أليب احلسن عيل بن اجلعد اجلوهري ،ص.)577( :

((( حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصفهاين.)52/10( :
((( املصدر السابق نفسه.)231/10( :

((( اقتضاء العلم العمل ،للخطيب البغدادي ،ص.)32( :
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وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهلل « :وهل أدرك من أدرك من

الســلف املاضني الدرجات العىل إال بإخــاص املعتقد ،والعمل
الصالح ،والزهد الغالب يف كل ما راق من الدنيا »(((.

وقال الغزايل رمحه اهلل « :إن العامل يرى عند التعريف (أي حني

الدعوة) عز نفسه بالعلم وذل غريه باجلهل ،فربام يقصد بالتعريف
اإلدالل وإظهار التمييز برشف العلم وإذالل صاحبه بالنســبة إىل

خسة اجلهل  ...وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور للشيطان،
عيوب نفسه ،وفتح بصريته
عرفه اهلل
َ
يتدىل بحبله كل إنسان إال من ّ
بنور هدايته ،فإن يف االحتكام عىل الغري لذة للنفس عظيمة »(((.

وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل « :ومتى كان الواعظ عامل ًا بتفســر
القرآن واحلديث ِ
وس َي السلف والفقه ،عرف اجلا ّدة ومل خيف عليه
ٍ
ســنة ،ود ّله علمه عىل حسن القصد وصحة النية ،ومتى
بدع ٌة من

وض نفسه »(((.
كان قارص العلم طالب ًا للدنيا مل ينفع َ
غري ُه َ َّ
((( املصدر السابق نفسه ،ص.)16-15( :

((( إحياء علوم الدين ،أليب حامد الغزايل ،ص.)807( :

((( كتاب القصاص واملذكرين ،أليب الفرج ابن اجلوزي ،ص.)370( :
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وقال الذهبي رمحه اهلل « :فــإذا رأيت الواعظ راغب ًا يف الدنيا،
قليــل الدين ،فاعلــم أن وعظــه ال يتجاوز األســاع ،وكم من

ٍ
ٍ
مفوه قــد أبكى وأثر يف احلارضين تلك الســاعة ،ثم قاموا
واعظ
كام قعدوا»(((.
وقال ابن القيــم رمحه اهلل « :ال جيتمــع اإلخالص يف القلب
وحمبة املدح والثناء والطمع فيام عند الناس إال كام جيتمع املاء والنار
والضب واحلوت »(((.
فيجــب علىك أخي الداعية أن حتاســب نفســك بني احلني
واآلخر ،فقد يوسوس الشيطان ويزين لك شهوات الدنيا وإرادات
النفس من منصب وجاه وشــهرة ومال ورزق وفري وعيش رغيد،
فانتبه لذلك ،فالناس ال ينتفعون بدعوتك إال إذا أخلصت النية هلل
ســبحانه وتعاىل ،واحذر أن تكون من أول الثالثة الذين ت َُس ّعر هبم

رت باخلطاب الذي ُّ
تلذ لــه اآلذان ،ولكن ال حيرك يف
النــار ،وال تغ َّ

((( زغل العلم ،للذهبي ،ص.)50( :

((( الفوائد ،البن قيم اجلوزية ،ص.)219( :
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القلوب صلة بربك ،وال تعظي ًام له ســبحانه ،وال تعظي ًام لنبيه عليه
الصالة والسالم ،وال صل ًة بالعلم وأهله ،وال حيرك يف األفئدة توب ًة
وال إناب ًة وال اتباع ًا.
وارجع رعاك اهلل إىل ما سطره اإلمام العالمة ابن قيم اجلوزية
رمحه اهلل يف كتابه املاتع (مدارج السالكني) عند احلديث عن اآلفات
التي تعرتض اإلخالص ،وعالج كل آفة((( ،فقد أجاد وأفاد.
 -2الصفة الثانية :أن تكون عىل علم فيام تدعو إليه:
بأن تكــون عىل بينة يف دعوتك ال جاهــ ً
ا هبا ،فيجب عليك
أن حتمي نفســك بســياج العلم ،فالعلم « حيــاة القلوب ،ونور
البصائر ،وشفاء الصدور ،ورياض العقول ،ولذة األرواح ،وأنس
املستوحشني ،ودليل املتحريين ،وهو امليزان الذي به توزن األقوال
واألعامل واألحوال ،وهو احلاكم املفرق بني الشك واليقني ،والغي
((( انظر :مدارج الســالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نســتعني ،البن قيم
اجلوزية.)1569-1564/2( :
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والرشاد ،واهلدى والضالل ،به يعرف اهلل ويعبد ،ويذكر ويوحد،
وحيمد ويمجد ،وبه اهتدى إليه السالكون ،ومن طريقه وصل إليه
الواصلون ،ومــن بابه دخل عليه القاصــدون ،به تعرف الرشائع
واألحــكام ،ويتميز احلالل من احلرام ،وبــه توصل األرحام ،وبه
تعرف مــرايض احلبيب ،وبمعرفتهــا ومتابعتها يوصــل إليه من
تابع ،وهو
قريب ،وهو إما ٌم ،والعمــل مأمو ٌم ،وهو قائدٌ  ،والعمل ٌ
الصاحب يف الغربة ،واملحدث يف اخللوة ،واألنيس يف الوحشــة،

والكاشف عن الشــبهة ،والغنى الذي ال فقر عىل من ظفر بكنزه،
تســبيح،
والكنف الذي ال ضيعة عىل من آوى إىل حرزه ،مذاكرته
ٌ

والبحث عنه جها ٌد ،وطلبه قرب ٌة ،وبذله صدق ٌة ،ومدارســته تعدل
بالصيام والقيام ،واحلاجة إليه أعظم منها إىل الرشاب والطعام »(((.

قــال تعــاىل ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﴾
[سورة يوسف.]١٠٨ :
((( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية:
(.)2646-2645/4
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أخرج أمحد عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل قوله « :من عمل
بغري عل ٍم كان ما يفسد أكثر مما يصلح »(((.
ونقل ابن عبد الرب عن احلسن رمحه اهلل قوله « :العامل عىل غري
عل ٍم كالسالك عىل غري طريق ،والعامل عىل غري علم ما يفسد أكثر
مما يصلــح ،فاطلبوا العلم طلب ًا ال ترضوا بالعبادة ،واطلبوا العبادة
طلب ًا ال تــروا بالعلم؛ فإن قوم ًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى
خرجوا بأسيافهم عىل أمة حممد ﷺ ،ولو طلبوا العلم مل يدهلم عىل
ما فعلوا »(((.
وبوب البخاري رمحه اهلل باب ًا يف صحيحه بعنوان « :العلم قبل
ّ
القول والعمل لقول اهلل تعاىل﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﴾ [سورة حممد.(((» ]١٩ :
((( الزهد ،ألمحد بن حنبل ،ص.)244( :

((( جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب القرطبي.)271/1( :

((( اجلامــع الصحيح املســند من حديث رســول اهلل ﷺ وســننه وأيامه،
ملحمد بن إسامعيل البخاري.)41/1( :
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وقال ابن اجلــوزي رمحــه اهلل « :فينبغي للواعــظ أن يكون
حافظ ًا حلديث رسول اهلل ﷺ ،عارف ًا بصحيحه وسقيمه ،ومسنده
ومقطوعه ،ومعضله ،عامل ًا بالتواريخ وسري السلف ،حافظ ًا ألخبار
الزهاد ،فقيه ًا يف دين اهلل ،عامل ًا بالعربية واللغة ،فصيح اللسان »(((.
وقال ابن القيم رمحه اهلل « :من فارق الدليل ،ضل عن ســواء

ٍ
طريق
السبيل ،وال دليل إىل اهلل واجلنة ،سوى الكتاب والسنة ،وكل
مل يصحبها دليل القرآن والســنة فهي من طرق اجلحيم ،والشيطان
الرجيم »(((.
وقــال النووي رمحــه اهلل « :إنام يأمر وينهى مــن كان عامل ًا بام
يأمر به وينهى عنه ،وذلك خيتلــف باختالف اليشء ،فإن كان من
الواجبات الظاهرة واملحرمات املشهورة كالصالة والصيام والزنا
واخلمــر ونحوها فكل املســلمني علامء هبــا ،وإن كان من دقائق
((( كتاب القصاص واملذكرين ،أليب الفرج ابن اجلوزي ،ص.)182( :

((( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية:
(.)2644/4
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ٌ
مدخل فيه
األفعال واألقوال ومما يتعلــق باالجتهاد مل يكن للعوام

وال هلم إنكاره ،بل ذلك للعلامء »(((.

ويروى عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قوله:

هــل ِ
ضــل إِال ِلَ ِ
ما ال َف ُ
العلــ ِم إِنَّ ُ ُم

َعــى اهلُــدى ِ
ملــن اســتَهدى َأ ِد ّل ُء

ِ
ِ
املــرء ما َقــدْ كان ُيسنُـــ ُه
وقيمــ ُة

هل ِ
ِ
لون ِلَ ِ
اجلـــاه َ
َو
العل ِم َأعـــدا ُء
َف ُفــز بِ ِعلــ ٍم وال تَط ُلــب بِ ِ
ــه َبــدَ الً
َ
ــل ِ
أه ُ
العل ِم َأحيا ُء
الناس َموتى َو ْ
َف ُ

(((

وأنشد حافظ احلكمي رمحه اهلل:

ِ
ـــت
است ََم َع ْ
الع ْل ُم أ ْغ َل ْ
وأحىل ما َل ُه ْ

ـــر َب عنــ ُه نـــاطِ ٌق بِ َف ِم
أ ْذ ٌن ،وأ ْع َ

((( املنهــاج رشح صحيــح مســلم بن احلجــاج ،ملحيي الديــن النووي:
(.)213/2

((( ديوان أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،ص.)7( :
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ِ
ور ْت َب ُت ُه ا ْلــ
الع ْل ُم غا َيتُــ ُه ال ُق ْص َ
ــوى ُ

أول ِ
ـع ْليـــاء فاســعوا ِ
إليه َيا ِ
اهل َم ِم
ُ ْ َ
َ

ِ
ٍ
لــوب َوطالِ ُبــ ُه
ف َم ْط
أش ُ
الع ْل ُ
ــم ْ َ

ْــر ُم َمــن َي ْمــي َعىل َقـــدَ ِم
هللِ أك َ

ِ
ِ
بني َي ْســتَيض ُء بِ
ـــــه
الع ْل ُم
نــور ُم ٌ
ٌ

ِ
جل َّه ُ
أه ُ
ــال ِف ال ُّظ َل ِم
ْ
الســعا َدة وا ُ
ــل َّ

للع ِ
يــاة ِ
ا ْل ِع ْلــم أ ْعـــــى ح ٍ
بــاد كَام
َ
ُ

ــل اجلها َل ِ
ــوات بِ َج ْه ِل ِه ِم
ــة أ ْم
ٌ
ْ
أه ُ َ

(((

فعليك أخي الداعية أن حتــرص عىل أن تكون عىل بصرية يف
دعوتك ،باعتامدك كتاب اهلل وسنة نبيه ﷺ وآثار سلفك الصالح يف
إرشــادك وتوجيهك ،فدعوتك ال تؤيت ثامرها املرجوة إال بالعلم،
ِ
مقامات
أرشف
قال ابن القيم رمحه اهلل « :وإذا كانت الدعوة اىل اهلل
َ

((( جمموع الرســائل واملنظومات العلميــة( ،املنظومة امليميــة يف الوصايا
واآلداب العلمية) ،حلافظ بن أمحد احلكمي ،ص.)379( :
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العبد وأج َّلها وأفض َلها ،فهي ال حتصــل إال بالعلم الذي يدعو به
وإليه ،بل ال بد يف كامل الدعوة مــن البلوغ يف العلم إىل حدٍّ يصل
إليه السعي »(((.
واعلم أن أعظم العلم :العلم الذي يعرفك باهلل سبحانه وبنبيه
ﷺ وبدين اإلسالم بأدلة الكتاب والسنة.
قال ابن القيم رمحه اهلل:
ِ
َ
َ
قـــال َرسـو ُلـ ُه
قـــال اهللُ
لـــم
الع ُ

ِ
العر ِ
َ
فان
قــال َّ
ــم َذوو ْ
الصحا َبــ ُة ُه ْ

ِ ِ ِ
ِ
ــفاه ًة
ــم ن َْص َب َك للخالف َس َ
ما الع ْل ُ

ِ
ِ
ـــان
ي َر ْأ ِي ُف
الـر
ســـول َو َب ْ َ
َب ْ َ
ي َّ

(((

((( مفتاح دار الســعادة ومنشــور والية العلم واإلرادة ،البن قيم اجلوزية:
(.)434/1

((( الكافيــة الشــافية يف االنتصــار للفرقــة الناجية ،البن قيــم اجلوزية:
(.)763/3
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 -3الصفة الثالثة :أن تكون أول املمتثلني ملا تدعو إليه:
بأن تعمل بام تدعو إليه ،وتأيت بام ترشــد إليه ،فال بد أن تكون
أول املمتثلــن ملا تنصح به ،واعلم أن العــامل من عمل بعلمه وإن
كان قليل العلــم ،ومن عمل بام علم حفــظ اهلل عليه علمه وأثابه
املغضوب
عل ًام آخــر مما ال يعرفه ،أما من علم ومل يعمل فقد شاب َه
َ
عليهم وهم اليهود.
قال تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ﴾ [سورة البقرة.]٤٤ :
وقال سبحانه ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [سورة هود.]٨٨ :
وقــال عــز وجــل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾
[سورة الصف ،]٣ :فمن أقبح القبح خمالفة األقوال لألفعال.
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وقال عليه الصالة والســام « :ال تزول قدما ٍ
عبد يوم القيامة
حتى ُي ْسأل عن عمره فيام أفناه ،وعن علمه فيم فعل ،وعن ماله من
أين اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيم أباله »(((.
وتأمل أخــي الداعية كالم أئمة دينــك يف حثهم عىل العمل
بالعلم الذي تدعو إليه والتحذير من خمالفة ذلك:
روى اخلطيــب البغدادي يف كتابه عــن اإلمام مالك رمحه اهلل
قوله « :قرأت يف التوراة :إن العامل إذا مل يعمل بعلمه زلت موعظته
عن القلوب كام يزل القطر عن الصفا »(((.
وأوىص اجلنيــد رمحــه اهلل بعــض إخوانــه فقــال « :اعلم

ريض اهلل عنك أن أقرب ما اســتُدْ ِعي به قلــوب املريدين ،و ُن ِّب َه به

وز ِج َرت عنه نفوس املتخلفــن ،ما صدَّ َقتْه من
قلوب الغافلــنُ ،

((( أخرجــه الرتمذي يف جامعه ،أبواب صفــة القيامة والرقائق والورع عن
رسول اهلل ﷺ ،باب يف القيامة ،رقم.)2417( :

((( اقتضاء العلم العمل ،للخطيب البغدادي ،ص.)62( :
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ـــع بــه من األفعال ،فهل حيســن يا أخي أن
مجيع ما ُأتـبِ َ
األقوال ُ
يدعــو دا ٍع إىل األمر ال يكون عليه شــعاره ،وال تظهــر منه زينته
وآثــاره ،وأال يكون قائله عام ً
ال فيــه بالتحقيق ،وبكل فعل بذلك
القول يليــق ،وأفك من دعــا إىل الزهد وعليه شــعار الراغبني،
وأمر بالرتك وكان من اآلخذين ،وأمــر باجلد يف العمل وكان من
املقرصيــن ،وحث عىل االجتهاد ومل يكن مــن املجتهدين ،إال قل
قبول املســتمعني لقيله ،ونفرت قلوهبم ملا يــرون من فعله ،وكان
حج ًة ملن جعل التأويل ســبب ًا إىل اتباع هواه ،ومســه ً
ال لسبيل َمن
آثــر آخرته عىل دنيــاه  ...والذي جيب يا أخي عــى من َف َّض َله اهلل
بالعلم به ،واملعرفــة له ،أن يعمل يف اســتتامم واجبات األحوال،
القول منه َ
ُ
الفعل بذلــك أوالً عند اهلل ،وحيظى به من
وأن ُي َصــدِّ َق
اتبعه آخر ًا »(((.
((( حلية األوليــاء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصفهاين-260/10( :
.)261
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وقال ابن القيــم رمحه اهلل « :النفوس جمبول ٌة عىل عدم االنتفاع
بــكالم من ال يعمل بعلمه وال ينتفع به ،وهذا بمنزلة من يصف له
ٍ
ٍ
ملتفت إليه؛
معرض عنه غري
ملرض به مث ُله ،والطبيب
الطبيب دوا ًء
ٌ

بل الطبيب املذكور عندهم ،أحسن حاالً من هذا الواعظ املخالف
ملا يعظ به؛ ألنه قد يقوم دوا ٌء آخر عنده مقام هذا الدواء ،وقد يرى
أن به قو ًة عىل ترك التــداوي ،وقد يقنع بعمل الطبيعة وغري ذلك،
معني للنجاة ال يقوم
بخــاف هذا الواعظ ،فإن ما يعظ به
ٌ
طريــق ٌ
شــعيب عليه
غريها مقا َمها ،وال بد منها ،وألجل هذه النفرة قال
ٌ
ُ
الســام لقومه ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾
[ســورة هود ، ]88 :وقال بعض الســلف :إذا أردت أن يقبل منك

ٍ
بيشء فكن أول الفاعلني له ،املؤمترين به،
األمر والنهي ،فإذا أمرت

وإذا هنيت عن ٍ
يشء ،فكن أول املنتهني عنه »(((.

((( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية:
(.)1150-1149/2
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وقال التاج السبكي رمحه اهلل « :اعلم أن الكالم إذا مل خيرج من
القلب مل يصل إىل القلب؛ فكل خطيب وواعظ ال يكون عليه سيام
الصالح َق َّـل أن ينفع اهلل به »(((.

فحق الواعــظ أن يتعظ بام يعظ،
وقــال املناوي رمحــه اهللُّ « :

ويب ِ
ــر ثم ُي َب ِّص ،وهيتــدي ثم هيدي ،وال يكــون دفرت ًا يفيد وال
ُْ

يســتفيدِ ،
وم َسن ًا يشــحذ وال يقطع ،بل يكون كالشمس التي تفيد

القمــر الضو َء وهلا أفضل ممــا تفيده ،وكالنار التــي حتمي احلديد
َ

وهلا من احلمي أكثر ،وجيب أن ال جيــرح مقا َله بفعله ،وال ُيك َِّذ َب
لســا َن ُه بحالِ ِه ،فيكون ممن وصفه اهلل تعاىل بقوله﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ﴾ اآلية [ســورة البقرة ،]٢٠٤ :فالواعظ ما مل يكن مع

مـدر ٌك
مقـاله فعال مل ُينتَفع بـــه؛ إذ عمله ُمـدْ َر ٌك بالبرص ،وعلمه َ
بالبصرية ،وأكثر الناس أهــل أبصار ال بصائر ،فيجب كون عنايته

بإظهار مــا يدركه مجاعتهم أكثر  ...فالواعــظ من املوعوظ جيري
جمرى الطابع من املطبوع ،فكام يســتحيل انطباع الطني من الطابع
((( معيد النعم ومبيد النقم ،لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ،ص.)113( :

37

بفضـل وصـفـات الداعيـة إىل اهلل

بام ليس منتقش ًا فيه ،فمحال أن حيصل يف نفس املوعوظ ما ليس يف
نفس الواعظ »(((.

وروى أمحد عن هــرم بن حيان رمحه اهلل قوله « :إياكم والعامل

الفاســق ،فبلغ عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،فكتب إليه وأشفق
منها :ما العامل الفاســق؟ فكتب إليه هــر ٌم :واهلل يا أمري املؤمنني ما
أردت به إال اخلــر ،يكون إمام ًا يتكلم بالعلم ،ويعمل بالفســق،
فيشتبه عىل الناس فيضلوا »(((.

وقال الفضيل بــن عياض رمحه اهلل « :ال يزال العامل جاه ً
ال بام

علم ،حتى يعمل به ،فإذا عمل به كان عامل ًا »(((.
وأنشد ابن رسالن الشافعي رمحه اهلل:

ِ ِ ِ
ِ
عم َلــــ ْن
ـــم بِع ْلمــــه مل َي َ
فـعـــال ٌ

ِ
ــذ ٌب ِمــ ْن َق ِ
ُم َع َّ
الو َث ْن
بــل ُع َّبــاد َ

(((

((( فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،لعبد الرؤوف املناوي.)78/1( :
((( الزهد ،ألمحد بن حنبل ،ص.)188( :

((( اقتضاء العلم العمل ،للخطيب البغدادي ،ص.)37( :

((( ألفية الزبد يف الفقه الشافعي ،البن رسالن الرميل ،ص.)5( :
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ومما ُأن ِْشدَ يف أمهية العمل بالعلم:

ُ
ــــي ُه
يـــا ُّأيـــا
الرجــل املع ِّل ُ
ــم َغ ْ َ

هــل ِ
َ
َّ
َ
التعليم
كـــان ذا
ــــك
لنفس
ُ

الضنى
ت َِص ُ
السقام وذي َّ
ف الدوا َء لذي ِّ

ِ
قيــم
ـــح به و َأ
َ
َك ْيمــا َيص َّ
نـــت َس ُ

ِ
ِ
َ
شــاد عقو َلنـا
بالر
ونـراك ت ُْصل ُ
ـــح َّ

ِ
ديـم
َأ َبـــد ًا وأنــــت من الرشاد َع ُ

فابــدأ ِ
بنفس َ
فانَهــا عن َغ ِّيها
ـــك ْ

حكيـم
ـت عنــــ ُه فأنت
فــإذا ا ْنت ََه ْ
ُ

ُ
فهنــاك ُي ْق َب ُ
ويتدى
ــــل ما
تقــول ُ

ِ
َ
التعليــم
ــع
بالقـول
منــك و َيـنْـ َف ُ
ُ

ٍ
خلــــق وتأتــي مثله
ال تنــــ َه عـن

َ
عظيــم
فعلـت
عليــك إذا
عــار
َ
ُ
ٌ

(((

((( املستطرف يف كل فن مستظرف ،أليب الفتح األبشيهي ،ص.)25( :
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فعليك أخي الداعية إىل اهلل أن تكون َ
املمتثلني إىل ما تدعو
أول
َ
دعوت الناس إىل امتثــال أوامر اهلل من إخالص العمل
إليــه ،فإذا
َ
له ،وتقواه ،والصدق معه ،واالســتقامة عىل دينه ،واملحافظة عىل
الفرائض ،واإلكثار من النوافل ،والزهد يف الدنيا ،وإتقان األعامل،
واألمانة ،وصلة األرحام ،وحســن اخللــق ،فعليك أن تكون َ
أول
عم ُيغضب اهلل من الرشك
املمتثلني هلذه األوامر ،وإذا َ
هنيت الناس ّ

بــه واالبتداع يف دينه والكرب والعجب والغيبة والكذب والنظر إىل
العورات ،فعليك أن تكون َ
أول املنتهني عن ذلك.

اخلطيــب البغدادي يف كتابه
وارجع أثابك اهلل إىل ما ســ ّطره
ُ

(اقتضاء العلم العمل) ،فهو كتاب نافع يف بابه.

 -4الصفة الرابعة :أن تتحىل بمكارم األخالق:
َ
ومتخ ِّلي ًا عن األخالق
متح ِّلي ًا باألخالق احلســنة،
بأن تكون َ

ـق احلسن من أعظم األسباب التي جتلب الناس إىل
السيئة ،فاخلُـ ُل ُ
اهلداية واالستقامة ،فهو حمط أنظار املدعوين.
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واعلم أخــي الداعية أن أهم األخــاق التي يتوجب عليك
التحيل هبا:
 -1الرفق واللني:
بأن تكون لني اجلانب يف القول والفعل ،وأن تأخذ باألســهل
واأليرس ،وأن ال ترسع بالغضب والتعنيف ،وأن ال تكون فظ ًا س ِّيئ
اخللق رشس ًا ،غليظ القلب قاسي ًا.
واعلــم رعــاك اهلل أن الرفــق خــر كله ،وهو ســبب لكل
خري ،وهو وصية نبيــك عليه الصالة والســام لصحابته الدعاة
ريض اهلل عنهــم ،وهو ديــدن األنبياء عليهم الســام يف دعوهتم
ألقوامهم.
قال تعاىل يف قصة موسى وهارون عليهام السالم مع فرعون:
﴿ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ    ﮧ ﮨ  ﮩ      ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ     ﮮ       ﮯ ﴾
[سورة طه.]٤٤ - ٤٣ :
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يــروى عن حييى بن معاذ رمحه اهلل يف هــذه اآلية قوله « :إهلي
وسيدي هذا رفقك ملن يزعم أنه إل ٌه ،فكيف رفقك بمن يقول :أنت

اإلله؟! »(((.

وقال تعاىل مثني ًا عىل نبيه حممد ﷺ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [ســورة آل عمران:

.]١٥٩
وقــال عليه الصالة والســام « :إن الرفــق ال يكون يف ٍ
يشء

إال زانه ،وال ينزع من ٍ
يشء إال شانه »(((.

وعن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال « :كان رسول اهلل

ﷺ إذا بعــث أحد ًا مــن أصحابــه يف بعض أمره ،قــال :برشوا
وال تنفروا ،ويرسوا وال تعرسوا »(((.

((( اجلامع لشعب اإليامن ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)291-290/7( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الرب والصلــة واآلداب ،باب فضل
الرفق ،رقم.)2594( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ،باب يف األمر بالتيسري
وترك التنفري ،رقم.)1732( :
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وروى املروذي عن سفيان رمحه اهلل قوله « :ال يأمر باملعروف
ٍ
رفيق بام يأمر،
وال ينهــى عن املنكر ،إال من كان فيه ثالث
خصالٌ :
عدل بــا يأمرٌ ،
رفيــق بام ينهىٌ ،
ٌ
عدل بام ينهى ،عــامل ٌ بام يأمر ،عامل ٌ
بام ينهى »(((.
وأنشد األصمعي رمحه اهلل:
ــق يف ِ
ِ
الـر ْف ِ
لينـه
َل ْ َأ َر مـ ْث َـل ِّ

أخ َرج لل َع ْ
ْ
ـذراء ِم ْن ِخـدْ ِرها

ِ
الـر ْف ِ
ـق يف أ ْم ِر ِه
َم ْن َي ْستَع ْن بِ ِّ

َقدْ ُي ِْر ُج احل َّي َة ِم ْن ُج ْح ِرها

(((

فعليك أخــي الداعية أن تتلطف يف خطابــك مع املدعوين،
وتبتعد عــن األلفاظ النابية ،والعبــارات اجلارحة ،وأن تُظهر هلم
حرصك ورمحتك هبم.
((( الورع ،أليب بكر أمحد بن حممد بن احلجاج املروذي ،ص.)155( :

الـــمجالس وشحذ الذاهن واهلاجس ،البن
الـــمجالس وأنس
((( هبجة
ُ
َ
عبدالرب القرطبي.)220/1( :
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 -2الصرب:
بأن تتحمــل الصعاب واملشــاق واآلالم واألذى يف دعوتك

إىل اهلل.

قال تعــاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [سورة طه.]١٣٢ :
وقال تعاىل لنبيه ﷺ عندما أعرض قومه عن دعوته﴿ :ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ﴾ [سورة النحل.]١٢٧ :
وقــال ســبحانه﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [ سورة السجدة.]٢٤ :
وأخرج الذهبي عن مالك بــن دينار رمحه اهلل « :ما من أعامل

الرب يش ٌء ،إال ودونه ُعقيب ٌة ،فإن صرب صاحبهاَ ،أ ْف َض ْت به إىل َر ْو ٍح،
وإن جزع ،رجع »(((.

((( سري أعالم النبالء ،ملحمد بن أمحد الذهبي.)363/5( :
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وأخرج ابن أيب شــيبة عن عمري بن حبيب رمحه اهلل « :إذا أراد
أحدكم أن يأمر باملعروف ،وينهى عن املنكر ،فليوطن نفســه عىل
مس ًا »(((.
الصرب عىل األذى ،فإنه من يصرب ال جيدُ لألذى ّ
وقال شــيخ اإلســام ابن تيمية رمحــه اهلل « :وهلــذا َأ َم َر اهللُ
َ
الرســل  -وهم أئمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر -بالصرب،
كقولــه خلاتم الرســل  ﴿ :...ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ﴾ [سورة املدثر ،]7-1 :فافتتح آيات اإلرسال إىل اخللق باألمر
أمر باملعروف
بالنذارة ،وختمهــا باألمر بالصرب ،ونفس اإلنــذار ٌ
وهني عن املنكر ،فعلــم أنه جيب بعد ذلك الصرب ،وقال﴿ :ﯿ
ٌ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ [سورة الطور ،]48 :وقال تعاىل ﴿ :ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [ســورة املزمل ﴿ ،] ١٠ :ﯪ
((( املصنف ،البن أيب شيبة.)146/13( :
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ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ [سورة األحقاف ﴿ ،]٣٥ :ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ [ســورة القلــم ﴿ ،]٤٨ :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [سورة النحل ﴿ ،]١٢٧ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﴾ [سورة هود.(((» ]١١٥ :
وقــال ابن القيم رمحــه اهلل يف قوله تعــاىل﴿ :ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [ســورة

السجدة « :]24 :فأخرب سبحانه أنه جعلهم أئم ًة يأت َُّم هبم َم ْن بعدَ هم
لصربهم ويقينهم؛ إذ بالصرب واليقــن تُنال اإلمامة يف الدين ،فإن
الداعي إىل اهلل تعــاىل ال يتم له أمره إال بيقينــه للحق الذي يدعو
إليه وبصريته به ،وصربه عىل تنفيذ الدعوة إىل اهلل باحتامل مشــاق
َف النفس عام يوهن عزمه ويضعف إرادته ،فمن كان
الدعــوة ،وك ِّ
هبذه املثابة كان من األئمة الذين هيدون بأمره سبحانه »(((.
((( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيميـة.)137-136/28( :

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية.)573/5( :
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فعليك أخي الداعية أن تصرب أمــام الفتن واملغريات واملحن
واملــكاره ،وأن تو ِّطن نفســك عىل حتمل ما تلقــاه من العنت من
أعداء دعوتك.
وارجع رعاك اهلل إىل ما أودعه اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل
يف كتابــه (عدة الصابرين وذخرية الشــاكرين) مــن كنوز الصرب
وأرساره وآفاته.
 -3التواضع:
بأن ختضع للحق وتنقاد وتستســلم له ،وأن تعرتف بالتقصري
رت بنفسك وال ترفعها فوق
واخلطأ متى الح لك الصواب ،وأال تغ ّ

اآلخرين احتقار ًا هلم ،وال ترى يف نفسك مزية أو فض ً
ال عىل أحد،
وأن تزهد يف األلقاب الرنانة ،واألسامء الرباقة.
أخرج الدارمي يف ســننه عن عمر بــن اخلطاب ريض اهلل عنه
قوله « :رحم اهلل من أهدى إيل عيويب ،حتبون أن تقولوا ف ُيحتمل لكم،
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وإن قيــل مثل الذي قلتم ،غضبتم ،جتدون عىل الناس فيام تنكرون
من أمورهم ،وتأتون مثل ذلك ،أفال حتبون أن يؤخذ عليكم؟»(((.
وأخرج ابن أيب الدنيــا عن الفضيل بن عياض رمحه اهلل قوله:
« التواضع أن ختضع للحق وتنقاد له ،ولو ســمعته من صبي قبلته
منه ،ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه »(((.
وأخرج ابن أيب الدنيا عن احلســن البــري رمحه اهلل قوله:
« التواضــع أن ختــرج من منزلك فــا تلقى مســل ًام إال رأيت له
عليك فض ً
ال »(((.
وأخرج الذهبي عن إبراهيم النخعي رمحه اهلل قوله« :تكلمت،

ولو وجدت بدّ ًا ،مل أتكلم ،وإن زمان ًا أكون فيه فقيه ًا لزمان ٍ
سوء»(((.
ُ
((( مسند الدارمي ،أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي-509/1( :
.)510

((( موسوعة ابن أيب الدنيا (اخلمول والتواضع) ،البن أيب الدنيا-373/2( :
.)374

((( املصدر السابق نفسه.)379/2( :

((( سري أعالم النبالء ،ملحمد بن أمحد الذهبي.)526/4( :
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وأخــرج الذهبي عن أيب منصور رمحــه اهلل قوله « :كتبوا مر ًة

لعمي :احلافظ ،فغضب ،ورضب عليــه ،وقال :قرأنا حتى يكتب
يل احلافظ؟! »(((.

وعليك أخي الداعية أن تقتدي بنبيك عليه الصالة والســام

الذي « كان يمر عىل الصبيان ف ُي َســ ِّلم عليهم ،وكانت األ َمة تأخذ

بيــده ﷺ فتنطلق به حيــث شــاءت ،وكان إذا أكل لعق أصابعه
الثالث ،وكان يكون يف بيته يف خدمة أهله ،ومل يكن ينتقم لنفســه

قط ،وكان خيصف نعله ،ويرقع ثوبه ،وحيلب الشاة ألهله ،ويعلف

البعري ،ويأكل مع اخلادم ،وجيالس املســاكني ،ويميش مع األرملة
واليتيم يف حاجتهام ،ويبدأ َم ْن َل ِق َي ُه بالسالم ،وجييب دعوة من دعاه،
ولو إىل أيرس ٍ
يشء ،وكان هني املؤنة ،لني اخللق ،كريم الطبع ،مجيل

املعارشة ،طلق الوجه بسام ًا ،متواضع ًا من غري ذ ّل ٍة ،جواد ًا من غري
ٍ
رسف ،رقيق القلب رحي ًام بكل مســل ٍم ،خافض اجلناح للمؤمنني،

لني اجلانب هلم »(((.

((( سري أعالم النبالء ،ملحمد بن أمحد الذهبي.)107/19( :

((( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم اجلوزية:
(.)2242-2241/3
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 -5الصفة اخلامسة :أن تسمع وتطيع لويل أمرك يف املعروف:
بأن تســمع وتطيع من واله اهلل عليك من الوالة واألمراء يف
املعروف ،فمن أصول أهل السنة واجلامعة املجمع عليها ،وجوب
الســمع والطاعة يف غري معصية لوالة األمور يف املنشــط واملكره،
والدعــاء هلم بالصالح واملعافاة ،واحرتامهــم وإكرامهم ،والقيام
بنرصهتم باطن ًا وظاهر ًا ،ومناصحتهــم برفق رس ًا فيام صدر عنهم
من منكرات ،وعدم جواز اخلروج عليهم ،وال قتاهلم ،وال التشهري
بأخطائهم وعيوهبم.
واعلم رعاك اهلل أن الســمع والطاعة لــوالة األمر ،دل عليه
كتاب اهلل العظيم ،وسنة نبيه الكريم ﷺ ،وآثار أئمة الدين:
فمن الكتاب العزيز:
قولــه تعــاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ﴾ [سورة النساء.]٥٩ :
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قال الشــافعي رمحه اهلل « :كل من كان حول مكة من العرب
مل يكــن يعرف إمارة ،وكانت تأنــف أن يعطي بعضها بعض ًا طاعة
اإلمــارة ،فلام دانت لرســول اهلل ﷺ بالطاعــة ،مل تكن ترى ذلك
يصلح لغري رسول اهلل ﷺُ ،فأ ِم ُروا أن يطيعوا أويل األمر »(((.

وقــال الطربي رمحه اهلل « :وأوىل األقــوال يف ذلك بالصواب
 أي باملــراد بأويل األمــر  -قول من قال :هم األمــراء والوالة؛لصحة األخبار عن رسول اهلل ﷺ باألمر بطاعة األئمة والوالة فيام
كان هلل طاع ًة ،وللمسلمني مصلح ًة »(((.
ومن السنة النبوية:
قولــه ﷺ « :عليــك الســمع والطاعة يف عــرك ويرسك،

ٍ
وأثرة عليك »(((.
ومنشطك ومكرهك،

((( الرسالة ،ملحمد بن إدريس الشافعي ،ص.)80-79( :

((( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ملحمد بن جرير الطربي.)182/7( :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء يف
غري معصية وحتريمها يف املعصية ،رقم.)1836( :
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وقوله عليه الصالة والســام « :عىل املرء املســلم الســمع
ٍ
ٍ
بمعصية،
بمعصية ،فإن ُأ ِمر
والطاعة فيام أحب وكــره ،إال أن يؤمر
فال سمع وال طاعة »(((.

ٍ
طاعة ،لقي اهلل يــوم القيامة
وقولــه ﷺ « :من خلع يد ًا مــن

ال حجة له ،ومن مات وليس يف عنقه بيع ٌة ،مات ميت ًة جاهلي ًة »(((.

وعن علقمة بن ٍ
وائل احلرضمي ،عن أبيه ،قال :سأل سلمة بن

يزيد اجلعفي رســول اهلل ﷺ ،فقال :يا نبــي اهلل ،أرأيت إن قامت

علينا أمراء يســألونا حقهم ويمنعونا حقنا ،فــا تأمرنا؟ فأعرض

عنه ،ثم سأله ،فأعرض عنه ،ثم سأله يف الثانية أو يف الثالثة ،فجذبه
األشعث بن ٍ
حلوا،
قيس ،وقال « :اسمعوا وأطيعوا ،فإنام عليهم ما ُ ِّ
حلتم »(((.
وعليكم ما ُ ِّ

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمراء يف
غري معصية وحتريمها يف املعصية ،رقم.)1839( :

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند
ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر ،رقم.)1851( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،بــاب يف طاعة األمراء وإن
منعوا احلقوق ،رقم.)1846( :
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وعــن حذيفــة بــن اليــان ريض اهلل عنهــا قــال :قلت:
يا رسول اهلل ،إنا كنا بِ َش ،فجاء اهلل ٍ
بخري ،فنحن فيه ،فهل من وراء
ٍّ

خري؟ قال:
هذا اخلري رش؟ قال « :نعم » ،قلت :هل وراء ذلك الرش ٌ

« نعم » ،قلــت :فهل وراء ذلك اخلري رش؟ قــال « :نعم » ،قلت:
كيف؟ قال « :يكــون بعدي أئم ٌة ال هيتدون هبداي ،وال يســتنون
ٌ
رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف جثامن
بســنتي ،وســيقوم فيهم
ٍ
إنس » ،قال :قلت :كيف أصنع يا رســول اهلل ،إن أدركت ذلك؟
قال « :تســمع وتطيع لألمري ،وإن رضب ظهــرك ،وأخذ مالك،
فاسمع وأطع »(((.
فعليك أخي الداعية الســمع والطاعة لــويل أمرك فيام وافق
غرضك أو خالفه ،يف حالتي العرس واليرس ،والرضا والســخط،
والعدل والظلم.
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ،باب األمر بلزوم اجلامعة عند
ظهور الفتن وحتذير الدعاة إىل الكفر ،رقم.)1847( :
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ومن آثار أئمة الدين:
أخرج التربيزي عن كعب األحبار قوله « :الســلطان ظل اهلل
يف األرض؛ فــإذا عمل بطاعة اهلل كان له األجر وعليكم الشــكر؛
وإذا عمــل بمعصيــة اهلل كان عليــه الوزر وعليكــم الصرب؛ وال
حيملــك حبه عىل أن تدخل يف معصية اهلل ،وال بغضه عىل أن خترج
من طاعة »(((.
وروى البيهقــي عــن أنس بــن مالك ريض اهلل عنــه قوله:

« هنانــا كرباؤنا من أصحاب ٍ
حممد ﷺ قالوا :ال تســبوا أمراءكم،
وال تغشــوهم ،وال تعصوهــم ،واتقوا اهلل واصــروا ،فإن األمر
ٍ
قريب »(((.
إىل

وأخرج الاللكائي عن اإلمام أمحد بــن حنبل رمحه اهلل قوله:
« أصول السنة عندنا :التمســك بام كان عليه أصحاب رسول اهلل
((( النصيحة للراعي والرعية ،أليب اخلري التربيزي ،ص.)65( :

((( اجلامع لشعب اإليامن ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)208/11( :
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ﷺ  » ...فذكــر أمور ًا ثم قال « :والســمع والطاعة لألئمة وأمري
املؤمنني الــر والفاجر ،ومــن ويل اخلالفة فاجتمــع الناس عليه
ورضوا به ،ومن غلبهم بالســيف حتى صار خليف ًة وســمي أمري
ٍ
ماض مع األمراء إىل يــوم القيامة الرب والفاجر
املؤمنني ،والغــزو
ال يرتك ...ومن خرج عىل إمام املسلمني وقد كان الناس اجتمعوا
عليه وأقروا له باخلالفة بأي ٍ
وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شــق

هذا اخلارج عصا املســلمني وخالف اآلثار عن رســول اهلل ﷺ،

ٍ
جاهلية ،وال حيل قتال الســلطان
فإن مات اخلارج عليه مات ميتة
ٍ
مبتدع عىل
ألحد من الناس ،فمن فعل ذلك فهو
وال اخلروج عليه
ٌ

غري السنة والطريق »(((.
وقال أبو جعفــر الطحاوي « :وال نرى اخلــروج عىل أئمتنا
ووالة أمورنــا وإن جــاروا ،وال ندعو عليهــم ،وال ننزع يد ًا من
((( رشح أصــول اعتقــاد أهل الســنة واجلامعة ،أليب القاســم الاللكائي:
(.)181-176/1
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طاعتهم ،ونرى طاعتهم من طاعة اهلل عز وجل فريضة ،ما مل يأمروا
بمعصية ،وندعو هلم بالصالح واملعافاة »(((.
و قــال أبو حممــد عبد اهلل بــن أيب زيد القــرواين رمحه اهلل:
« والطاعة ألئمة املسلمني من والة أمورهم وعلامئهم »(((.
ونقل البيهقي عن أيب عثامن سعيد بن إسامعيل الواعظ الزاهد
رمحه اهلل قوله « :فانصح للســلطان ،وأكثر له من الدعاء بالصالح
والرشاد ،بالقول والعمل واحلكم ،فإهنم إذا صلحوا؛ صلح العباد
بصالحهم ،وإياك أن تدعــو عليهم باللعنة ،فيزدادوا رش ًا ،ويزداد
البالء عىل املســلمني ،ولكن ادع هلم بالتوبة فيرتكوا الرش؛ فريتفع
البالء عن املؤمنني »(((.
((( متن العقيدة الطحاوية ،أليب جعفر الطحاوي ،ص.)24( :

((( عقيدة الســلف (مقدمة ابــن أيب زيد القريواين لكتابه الرســالة) ،ص:
(.)61

((( اجلامع لشعب اإليامن ،ألمحد بن احلسني البيهقي.)122 /11( :
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وقــال العالمة أبو بكــر حممد بن حممد الطرطــويش املالكي

ٍ
ترغــب إىل اهلل تعــاىل
رعيــة أن
رمحــه اهلل « :فحقيــق عــى كل
َ
يف إصــاح الســلطان ،وأن تبذل لــه نصحه ،وختصــه بصالح
دعائها ،فإن يف صالحه صالح العباد والبالد ،ويف فســاده فســاد
العباد والبالد »(((.
وقال ابن القيم رمحه اهلل « :إذا كان إنكار املنكر يســتلزم ما هو
أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره ،وإن كان اهلل
يبغضه ويمقت أهله ،وهذا كاإلنكار عىل امللوك والوالة باخلروج

ٍ
وفتنة إىل آخــر الدهر ... ،ومن تأمل
عليهم؛ فإنه أســاس كل رش
ما جرى عىل اإلســام يف الفتن الكبــار والصغار رآها من إضاعة
هذا األصل وعدم الصرب عىل ٍ
منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو
أكرب منه »(((.
((( رساج امللوك ،للطرطويش ،ص.)200( :

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية.)339-338/4( :
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وقال الشوكاين رمحه اهلل « :وأما بعد انتشار اإلسالم ،واتساع
رقعتــه ،وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قــد صار يف كل قطر أو أقطار
الوالية إىل إمام أو ســلطان ،ويف القطر اآلخر أو األقطار كذلك،
وال ينفذ لبعضهم أمر وال هني يف قطر اآلخر وأقطاره التي رجعت
إىل واليته ،فال بأس بتعدد األئمة والسالطني ،وجتب الطاعة لكل
واحد منهم بعــد البيعة له عىل أهل القطر الــذي تنفذ فيه أوامره
ونواهيــه ،كذلك صاحب القطــر اآلخر  ...فاعــرف هذا؛ فإنه
املناسب للقواعد الرشعية ،واملطابق ملا تدل عليه األدلة ،ودع عنك
ما يقال يف خمالفته ،فإن الفرق بني ما كانت عليه الوالية اإلسالمية
يف أول اإلســام وما هي عليــه اآلن أوضح من شــمس النهار،
ومــن أنكر هذا؛ فهو مباهت ال يســتحق أن خياطب باحلجة؛ ألنه
ال يعقلها »(((.
((( السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،ملحمد بن عيل الشوكاين ،ص:
(.)941

58

تـبـصـــيـر الـدعــــاة الـهـــداة

فاحذر أخــي الداعية أن تكون ممن خيرج عــى والة أمره أو
أن تكــون داعية فتنة تدعــو وحترض عىل اخلــروج عليهم ،ففي
طاعــة الوالة منافــع كثرية وفوائــد عديدة للرعيــة ،أعظم ذلك
األمن واألمان ،واالطمئنان واالســتقرار ،وحقن الدماء وصون
األعــراض ،وإطفاء نار الفتــن واحلروب والنزاعــات ،وحتقيق
النجاحات واإلنجازات ،والتقدم والرقي يف كل املجاالت.
ورحــم اهلل اإلمام ســهل بن عبــد اهلل التســري حينام قال:
« ال يــزال الناس ٍ
بخري ما عظموا الســلطان والعلامء ،فإذا عظموا
َ
اســتخ ُّفوا هبذين؛ أفسد
هذين؛ أصلح اهلل دنياهم وأخراهم ،وإذا
دنياهم وأخراهم »(((.
•

•

•

((( اجلامع ألحكام القرآن ،ملحمد بن أمحد القرطبي.)432/6( :
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اعلم أهيــا الداعيــة إىل اهلل :أن الوســائل املرشوعة يف إبالغ
دين اهلل تعاىل كثرية بفضل اهلل ،وفيهــا غنية وكفاية عن غريها من
الوسائل ،ويمكن إمجاهلا يف قسمني:
أوالً :الوسائل املسموعة :كخطبة اجلمعة ويوم عرفة والعيدين
واالستســقاء واخلســوف ،وكحلق العلم من الــدروس العلمية
واملحارضات التوجيهية والندوات واملؤمترات التثقيفية ،وجمالس
اإلفتاء واالستفتاء.
ثاني ًا :الوســائل املقــروءة :كالكتب والكتيبات والرســائل
واملقاالت.
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هذا ما تيرس يل مجعه من فضائل الداعية إىل اهلل وأهم الصفات
التي جيب أن يتحــى هبا ،فام كان من خطأ فمني ومن الشــيطان،
ومــا كان فيه من خــر وصواب فمــن الكريم وحــده وله املنة
والفضل واإلحسان.
أســأل اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا مجيع ًا التباع
كتابه وســنة نبيه ﷺ ،وأن يرزقنــا خريي الدنيــا واآلخرة ،وأن
جيعلنا دعــاة خملصني عاملــن ،وعلامء راشــدين ربانيني ،وأئمة
مهديني هادين.
وأختم حديثي بمقتطفات مــن منظومة حادية أويل الفهم يف

نظم حلية طالب العلم((( التي بينت آداب طالب العلم ً
فضال عن
الداعية إىل اهلل:

ِ
صول ُه َو ِ
َأ ْص ُل األُ
اجت َِهدَ ْن
الص َف ْ
اإل ْخ ُ

ِ
ْ
َــــــل َأ َربا
ــب لِ ْل َم ْوىل َتن
َو َج ِّرد ال َق ْل َ

((( حادية أويل الفهم يف نظم حلية طالب العلم للشــيخ (بكر أبو زيد) ،نظم
الشيخ :سلطان بن حممد بن سبهان الشمري.
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َوعالِ ِ
احِ ْلهــا َوإِ ْن ك َِر َه ْت
ــس َو ْ
ـج النَّ ْف َ
نيــل مقام ِ
واب ُ ِ
ات ال ُعال َس َببــــا
َ ْ
ــذ ْل ل ِ َ َ
املــــوىل َو َخ ْش َيتَـــ ُه
الز ْم ُمرا َق َبـــــ َة
ْ
ِ
َو ْار ِج ْع لِ َر ِّب َ
ـــم بِ ِه َه َربا
اس َت ْعص ْ
ــك َو ْ
داعي ٍ
ِ
و ْ ِ
ناح َك َوا ْن ُب ْ
ـة
ـــذ ك َُّل َ
اخف ْض َج َ
َ
لِ ْل ِك ِب ِ
َ
ســك األَ َدبـــــا
يــاء َو َأ ْل ِز ْم َن ْف
ْ
ِ
الو ِ
قار َو ُك ْن
ب َم ْع ُح ْس ِن َ
َواحل ْل َم َو َّ
الص ْ َ
َّواضــ ِع لِ ِ
ِ
الص ُمنْت َِسبــــا
إل ْخ
َم َع الت ُ
ِ
ـــــه
ب ِم ْن َأ ْدنى َد َق ِائ ِق
َو ْلت َْح َذ ِر ال ُع ْج َ
املشـــي َأ ْن تَرمي بِ ِ
َحتَّــى ِم َن ْ
ــه َط َربا
ْ
ب ال ُّظ ِ
َو ْلت َْحبِ ِ
هور َف َم ْن
س النَّ ْف َس َع ْن ُح ِّ
حــاز ِ
َأصا َب ُه َ
ـــــز َي َوال َّت َعبا
اخل
ذاك
ْ
َ
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ــــم
الز ْهدَ َفا ْل َز ْم ُه َف ُّ
َو ُّ
الزهــــا ُد را َيت ُُه ْ
ــر ال َب ِ
يــار ِق إِ ْن ك ٌُّل َلــا ن ََصبــا
َخ ْ ُ
ِ
نـــار وا َعجب ًا
طـــار َد َة الدِّ ْي
ْــر ْك ُم
َ
َوات ُ
ِمــن يتابِــع مـــا ير ِ
ديــه وا َع َجبــــا
ْ
َّ ْ ُ
ُْ
ت َأه ِل ِ
و ُكن َعىل سم ِ
الع ْل ِم ُم ْهت َِديـــ ًا
ْ
َ ْ
َ ْ
ِ
ييع َوال َّل ِعبا
ْــــرك الت َّْض َ
ـــم َوات ُ
ِ َبدْ ِيِ ْ
ِ
ـــو َمنْ َق َصـــ ٌة
َل تُدْ منَــ َّن ُمزاحــ ًا َف ْه َ
ــز ِ
َفك َْم ِم َن َّ
ان َقدْ َج َلبا
الشـــر َواألَ ْح َ
َأ ْف ِ
ــــر َو ُب َّ
ـــش َلِ ْن
السال َم َو َل َت ْب َط ْ
ش َّ
ــش بِالوج ِه ا َّل ِذي ُش ِ
ــحبا
ْ
َت ْلقــا ُه َل َت ْ ِ َ ْ
ف لِ ْل ُح ِ
َف َو ُك ْن َر ُجـــ ً
ا
قوق َوال ت َْأن ْ
ِق ْ
ِ ِ
ــق َل َت ْغ َ
الر َيبا
حل ِّ
ـــش َب ْعدَ الع َّفــة ِّ
ِ ْف ا َ
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ِ
ِ
ـــت
ه ٍة َط َم َح ْ
كُــ ْن ِ ْف َمال اهلُدى ذا َّ

تاز ِ
َ
ــحبا
ت
اج َ
الس ُ
ن َْح َو ال ُعال ْ
اآلفاق َو ُّ

ف ِع ْل ِم َك « ال َأ ْدري » َفإِ ْن ُف ِقــدَ ْت
َونِ ْص ُ
ٍ
ب َّ
الذنَبا
َف َأن َ
ــح ُ
ْت ن َْح َو َهــــاك ت َْس َ
ٌ
ــــط
ي َت ُّف َهـــا َل َغ
ْـــر ْك ُمَا َد َلـــ ًة َ ْ
َوات ُ
ــل السفاه ِ
ـــة َجروا َو ْســ َطها َذنَبا
َأ ْه ُ َّ َ
ِ
ِ
اح َذ ْر َمســال َك َم ْن راموا املناص َ
َو ْ
ب َل ْ
الر َيبا
يموا َ
َْ
الوال َيـــ َة َأ ْن َي ْغ َشــوا ِبا ِّ
اح َ
داهنَــ ًة ت َْرجو ِبا َع َرضـــ ًا
ــذ ْر ُم َ
َو ْ
ُق ْل ما َبـــدا َل َك ال ت َْســ َت ْع ِم ِل الك َِذبا
ٍ
ِ
ثـار ِتـــا
ــــر ُش ُبهـــات يف إِ َ
ال ال تُث ْ
ما َي ْقدَ ُح َّ
حل َطبا
جلوى ا َ
الشك ُيوري ِف ا َ
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ِ
َو ْلت َْح َ
اجت َِهدَ ْن
ـذ ِر ال َّل ْح َن ِف األَ ْلفاظ َو ْ
ِ
ـــب ِ ْف ذلِ َك ال َع َربا
ِف الن َّْح ِو ال ال تُع ْ
َفإِنَّام ال َقـــوم َقـــدْ َأرســـوا َق ِ
واعـدَ ُه
ْ َ ْ
ْ ُ
ِ
ـــورى َه ُ
ـــذبا
َو َه َّذبـــو ُه إِىل َأ ْن ل ْل َ
ٍ
ـــداء َلنا ن ََصبـــوا
اح َذ ْر نِكا َيـــ َة َأ ْع
َو ْ
ِ
ي ِم ُل ال َع َطبـــا
ــر ال َّثقا َفــة َف ّخــ ًا َ ْ
َع ْ َ
َو ْلت َْح َ
املــردي ألَ ْو ِد َي ٍة
ـــذ ِر اجلَـــدَ َل ْ
الض ِ
الل َو ِمــا ِ
يور ُ
ث َّ
الش َجبـــا
ِمــن َّ
ــــز َب ِ ْف ِ
اإل ْســـا ِم ال ِس َم ٌة
ال ال َ َت ُّ
َغ ْ ُي ا َّلتِ ْي ا ْعتـــا َدها َأ ْســا ُفنا ِح َقبـــا

ـــزاب تَـتَـ ُّبـ ُعـهـــا
فِإِنَّمـــا تِ ْل َك َأ ْح
ٌ

ــردي ُق َ
ب ك ََم ْن َن َعبـــا
واك فــا َتنْ َع ْ
ُي ْ
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اهللُ يع ِصمنـــا ِمـــن فِ ْتن ٍ
ـــت
َــة َع َب َث ْ
ْ
َْ ُ
بِ
ِ
اســ َت ْع َجلوا األَ ْم َ
وال َوالن ََّشبا
الناس َف ْ
ِ
ــم َأ َّن َأ ْع َظ َم ما
إِ ْن ُح ْ
ـــز َت ذل َك َفا ْع َل ْ
ــر ِد ْي بِ ُبنْيانِ َك العايل ا َّلــذي ا ْنت ََصبا
ُي ْ
ِ
ِ
س َك َأ ْو َن ْق ُ
ــل الــكَال ِم َو َأ ْن
إ ْفشـــا ُء ِّ

ت ُِصغــي ُلِبت َِد ٍع يف الس ِ
ــوء َقدْ َر ِغبـــا
ْ
ّ

َكون حســـود ًا ِ
حاقـــد ًا َل ِسن ًا
َأ ْو َأ ْن ت َ َ
َأ ْو ُتكْثِ ِ
ِ
الناس َوال َّل ِعبـــا
ي
املــز َح َب ْ َ
ــر ْ
املمنو ِع َوان َ ِ
طاك َع ِ
ص ُخ َ
ْص َف ْن
ــن ْ
َوا ْق ُ ْ

ِ
َــي ت َْســ َتك ِْم ِل األَ َدبا
َع ِن
املحــار ِم ك ْ

اخ َش ال ُّظ َ
َو ْ
نون َوال َ ْت ِل ْس َمالِ َس َم ْن
إِتْيانــم َ ِ
الر َيبــا
يل ُ
ُُ ْ ْ
ــب اآلثــا َم َو ِّ
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واهلل تعـاىل أعلم،
واحلمد هلل رب العاملني،
وصىل اهلل وسلم عىل خاتم النبيني،
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
			

تم الفراغ منه صباح االثنني:

			

 / 11شـــوال 1436 /هـ

			

املوافق2015 / 7 / 27 :م

			

اإلمـارات  -ديب املحروسة
•

•

•
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 -1إحيــاء علــوم الدين ،أليب حامد حممد بــن حممد الغزايل
الطويس (املتــوىف505 :هـ) ،دار ابن حزم ،بريوت-لبنان ،الطبعة
األوىل1426 ،هـ2005-م.
 -2إعــام املوقعــن عــن رب العاملني ،البن قيــم اجلوزية
(املتوىف751 :هـ) ،حتقيق :مشــهور بن حســن آل سلامن ،دار ابن
اجلوزي ،الرياض-السعودية ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002-م.
 -3اقتضــاء العلم العمــل ،للخطيب البغــدادي (املتوىف:
463هـ) ،حتقيق :حممد نارص الدين األلباين ،املكتب اإلســامي،
الطبعة اخلامسة1404 ،هـ1984-م.
 -4ألفية الزبد يف الفقه الشافعي ،البن رسالن الرميل (املتوىف:
844هـ) ،دار املشاريع ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1421 ،هـ-
2001م.
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الـــمجالس وشــحذ الذاهن
الـــمجالس وأنس
 -5هبجة
ُ
َ

واهلاجس ،البن عبد الرب القرطبي (املتوىف463 :هـ) ،حتقيق :حممد

مريس اخلويل ،دار الكتــب العلمية ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية،
1401هـ1981-م.

 -6تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبد الرمحن بن

نــارص الســعدي (املتوىف1376 :هـــ) ،حتقيق :عبــد الرمحن بن

معال اللوحيق ،مؤسســة الرســالة ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل،
1423هـ2002-م.

 -7جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب القرطبي (املتوىف:

463هـ) ،حتقيق :فواز أمحد زمريل ،مؤسسة الريان ،بريوت-لبنان،
دار ابن حزم ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية1430 ،هـ2009-م.

 -8جامــع البيان عن تأويــل آي القرآن ،ملحمــد بن جرير

الطربي (املتوىف310 :هـ) ،حتقيــق :عبــد اهلل بن عبـــد املحسن

الرتكي ،دار عامل الكتــب ،الرياض ،اململكة العربية الســعودية،
الطبعة األوىل1424 ،هـ2003-م.
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 -9جامع الرتمذي ،تأليف :حممد بن عيسى الرتمذي (املتوىف:
279هـ) ،دار الســام ،الرياض-السعودية ،طبعة خاصة لوزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية
السعودية ،الطبعة الثانية1421 ،هـ2000-م.
 -10اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل ﷺ وسننه
وأيامه ،ملحمد بن إســاعيل البخاري (املتوىف256 :هـ) ،حتقيق:
حمب الدين اخلطيب ،مراجعة وإخراج :قيص حمب الدين اخلطيب،
املكتبــة الســلفية ،القاهرة-مــر ،الطبعــة األوىل1400 ،هـ-
1980م.
 -11اجلامع ألحكام القرآن ،ملحمد بن أمحد القرطبي (املتوىف:
671هـ) ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1427 ،هـ2006-م.
 -12اجلامع لشــعب اإليــان ،ألمحد بن احلســن البيهقي
(املتوىف458 :هـــ) ،حتقيق :عبد العيل عبــد احلميد حامد وخمتار
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أمحد الندوي ،الدار الســلفية ،بومباي-اهلند ،طبعة خاصة لوزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر1429 ،هـ2008-م.
 -13حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصفهاين
(املتوىف430 :هـــ) ،دار الكتب العلميــة ،بريوت-لبنان ،الطبعة
األوىل1409 ،هـ1988-م.
 -14ديوان أمري املؤمنــن اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل
عنه (املتوىف40 :هـــ) ،مجع وترتيب :عبد العزيــز الكرم ،الطبعة
األوىل1409 ،هـ1988-م.
 -15الرسالة ،ملحمد بن إدريس الشافعي (املتوىف 204هـ)،
حتقيق :أمحد حممد شــاكر ،مطبعة مصطفى احللبي وأوالده بمرص،
الطبعة األوىل1357 ،هـ1938-م.
 -16روضــة العقالء ونزهة الفضــاء ،أليب حاتم حممد بن
حبان البستي (املتوىف354 :هـ) ،حتقيق :طارق بن عبد الواحد بن
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عــي ،دار ابن اجلــوزي ،الرياض-الســعودية ،الطبعــة األوىل،
1433هـ2012-م.
 -17زغل العلم ،ملحمد بن أمحد الذهبي (املتوىف748 :هـ)،
حتقيق :حممــد بن نارص العجمــي ،مكتبة الصحوة اإلســامية،
حويل-الكويت1404 ،هـ1984-م.
 -18الزهــد ،ألمحد بن حممــد بن حنبل الشــيباين (املتوىف:
 ،)241حتقيق :حممد عبد الســام شــاهني ،دار الكتب العلمية،
بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1420 ،هـ1999-م.
 -19رساج امللوك ،تأليــف :أيب بكر حممد بن الوليد الفهري
الطرطويش (ت520 :هـــ) ،حتقيق :حممد فتحــي أبوبكر ،الدار
املرصيــة اللبنانية ،القاهرة-مــر ،الطبعــة األوىل1414 ،هـ-
1994م.
 -20سنن أيب داود ،أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين
(املتوىف275 :هـ) ،دار السالم ،الرياض-السعودية ،طبعة خاصة

72

تـبـصـــيـر الـدعــــاة الـهـــداة

لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل1420 ،هـ1999-م.
 -21ســر أعالم النبالء ،ملحمد بن أمحــد الذهبي (املتوىف:
748هـ) ،حتقيق :جمموعة حمققني ،مؤسســة الرســالة ،بريوت-
لبنان ،الطبعة احلادية عرشة1422 ،هـ2001-م.
 -22الســيل اجلرار املتدفق عىل حدائــق األزهار ،ملحمد بن
عيل الشــوكاين (املتوىف1250 :هـ) ،دار ابن حزم ،بريوت-لبنان،
الطبعة األوىل1425 ،هـ2004-م.
 -23رشح أصول اعتقاد أهل الســنة واجلامعة ،أليب القاسم
الاللكائي (املتــوىف418 :هـ) ،حتقيق :أمحد بن ســعد الغامدي،
دار طيبة ،الرياض ،اململكة العربية الســعودية ،الطبعة التاســعة،
1426هـ2005-م.
 -24صحيح اإلمام مسلم ،ملســلم بن احلجاج النيسابوري
(املتوىف261 :هـ) ،عناية :حممد زهري بن نارص النارص ،دار املنهاج،

بفضـل وصـفـات الداعيـة إىل اهلل

73

جدة-السعودية ،ودار طوق النجاة ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل،

1433هـ2013-م.

 -25عقيدة الســلف (مقدمة ابن أيب زيد القــرواين لكتابه

الرســالة) ونظمها ألمحد بن مرشف األحســائي ،تقديم :بكر بن
عبــد اهلل أبو زيــد ،طبعة وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ،الرياض-اململكة العربية السعودية.

 -26عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعظيم آبادي (املتوىف:

1322هـ) ،حتقيق :يوســف احلاج أمحد ،دار الفيحاء ،دمشــق-
سوريا ،الطبعة األوىل1430 ،هـ2009-م.

 -27الفوائد ،البن قيم اجلوزيــة (املتوىف751 :هـ) ،حتقيق:

حممد عزير شمس ،دار عامل الفوائد ،مكة املكرمة-اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008-م.

 -28فيــض القديــر رشح اجلامع الصغري ،لعبــد الرؤوف

املناوي (املتوىف1031 :هـ) ،دار املعرفــة ،بريوت-لبنان ،الطبعة
الثانية1391 ،هـ1972-م.
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 -29قصيــدة الســر إىل اهلل والــدار اآلخرة مــع رشحها،
لعبد الرمحن بن نارص الســعدي (املتوىف1376 :هـ) ،دار املدائن
العلمية ،القاهرة-مرص ،الطبعة األوىل1423 ،هـ2002-م.
 -30الكافية الشــافية يف االنتصار للفرقة الناجية ،البن قيم
اجلوزيــة (املتوىف751 :هـــ) ،حتقيق :جمموعة حمققــن ،دار عامل
الفوائد ،مكــة املكرمة-الســعودية ،الطبعة الثانيــة1432 ،هـ-
2011م.
 -31كتــاب القصاص واملذكريــن ،أليب الفرج ابن اجلوزي
(املتــوىف597 :هـــ) ،حتقيق :حممد بــن لطفي الصبــاغ ،املكتب
اإلسالمي ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية1409 ،هـ1988-م.
 -32متن العقيدة الطحاوية ،أليب جعفر الطحاوي (املتوىف:
321هـ) ،دار ابن حزم ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1416 ،هـ-
1995م.
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 -33جمموع الرســائل واملنظومات العلمية ،حلافظ بن أمحد

احلكمي (املتــوىف1377 :هـ) ،حتقيق :حممد بــن عيل الصومعي،

مؤسســة البينونــة ،أبوظبي-اإلمــارات ،مكتبة الكلــم الطيب،
الفجرية-اإلمارات1431 ،هـ2010-م.

 -34جمموع فتاوى شــيخ اإلسالم أمحد بن تيميـــة (املتوىف:

728هـ) ،مجــــع :عبد الرمحن بن حممد بن قاســم وســاعده ابنه
حممد ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية-
السعودية1425 ،هـ2004 -م.

 -35مدارج الســالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،

البن قيــم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،حتقيق :جمموعة حمققني ،دار

الصميعــي ،الرياض-اململكة العربية الســعودية ،الطبعة األوىل،
1432هـ2011-م.

 -36املســتطرف يف كل فن مستظرف ،أليب الفتح األبشيهي

(املتوىف852 :هـ) ،حتقيق :مفيد حممد قميحة ،دار الكتب العلمية،
بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008-م.
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 -37مســند ابن اجلعد ،أليب احلسن عيل بن اجلعد اجلوهري
(املتــوىف230 :هـ) ،حتقيق :عبــد املهدي بن عبد القــادر ،مكتبة
الفالح ،الكويت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ1985-م.
 -38مســند الدارمــي ،أليب حممد عبد اهلل بــن عبد الرمحن
الدارمي (املتوىف ،)255 :حتقيق :حســن ســليم أســد الداراين،
دار املغنــي ،الرياض-اململكة العربية الســعودية ،الطبعة األوىل،
1421هـ2000-م.
 -39املصنف ،البن أيب شــيبة (املتــوىف235 :هـ) ،حتقيق:
حبيــب الرمحن األعظمي وحممد عوامة ،رشكــة دار القبلة للثقافة
اإلسالمية ،جدة -الســعودية ،مؤسســة علوم القرآن ،بريوت-
لبنان ،الطبعة األوىل1431 ،هـ2010-م.
 -40معيــد النعم ومبيد النقــم ،لتاج الديــن عبد الوهاب
الســبكي (املتوىف771 :هـ) ،حتقيق :حممد النجار وأبو زبد شلبي
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وحممد أبو العيون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة-مرص ،الطبعة الثانية،
1413هـ1993-م.
 -41مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،البن
قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن حســن بن
قائد ،دار عــامل الفوائد ،مكة املكرمة-الســعودية ،الطبعة األوىل،
1432هـ2011-م.
 -42املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجــاج ،أليب زكريا
حميي الدين النووي (املتوىف676 :هـ) ،حتقيق :خليل مأمون شيحا،
دار املعرفــة ،بريوت-لبنان ،الطبعة اخلامســة عرشة1429 ،هـ-
2008م.
 -43موســوعة ابن أيب الدنيا (اخلمــول والتواضع) ،البن
أيب الدنيــا (املتوىف281 :هـــ) ،حتقيق :فاضل بــن خلف الرقي،
دار أطلس اخلرضاء ،الرياض-اململكة العربية الســعودية ،الطبعة
األوىل1433 ،هـ2012-م.
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 -44النصيحة للراعي والرعية ،أليب اخلري التربيزي (املتوىف:
636هـــ) ،حتقيق :أبو الزهــراء عبيد اهلل األثــري ،دار الصحابة
للرتاث بطنطا ،مرص ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991-م.
 -45الــورع ،أليب بكر أمحد بن حممد بــن احلجاج املروذي
(املتوىف275 :هـ) ،حتقيق :سمري بن أمني الزهريي ،مكتبة املعارف،
الطبعة الثانية1421 ،هـ2000-م.
•

•

•
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فضل الداعية إىل اهلل يف السنة النبوية
 -الوقفة الثانية :صفات الداعية إىل اهلل

 -3الصفة الثالثة :أن تكون أول املمتثلني ملا تدعو إليه
 -4الصفة الرابعة :أن تتحىل بمكارم األخالق

 -5الصفة اخلامسة :أن تسمع وتطيع لويل أمرك يف املعروف
 -اخلامتة

 -قائمة املصادر
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صدر للمؤلِّف
عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1وصايا وتوجيهات حلجاج بيت اهلل احلرام ،الطبعة األوىل
(1435هـ2014-م) ،الطبعة الثانية (1436هـ2015-م).
 -2املجتبــى يف مظاهــر حمبة النبي املصطفــى ﷺ ،الطبعة
األوىل (1435هـ2014-م).
 -3لكي تتميز يف دراســتك ،الطبعــة األوىل (1435هـ-
2014م).
 -4وصايــا وتوجيهــات للصائمني والصائــات ،الطبعة
األوىل (1436هـ2015-م).
•

•

•

