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 لمن هذه الصفحات؟!
 هذه الصفحات تخاطب كل من انشغل بدعوة.. 

 الناس وترك نفسه دون تعاهد وتزكية.

 فسه.رة إياه من مغبة إهماله لن.. تخاطبه محذ   

 لغيرها  تصرخ فيه قائلة: ال تكن كالشمعة تضيء

 وتحرق نفسها.

 كل من قعد عن - بين ثناياها - وهي كذلك تخاطب

 اه.نيالعمل في حقل الدعوة وانشغل بنفسه ود

 التي شبت .. تخاطبه وتحذره من خطر النيران

 في ديارنا، والتي تحتاج إلى انتفاضة حقيقية

 لى الجميع.وسريعة إلطفائها وإال قضت ع
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 رب يسر وأعن يا كريم
 
 المقدمة 

عال  املععال ر ر الل العالاملني، اال د ا  احلمد هلل رب العاملني، والصالة  والالالة 

 حممد وع  آله وصحعه أمجعني، أما بعد:

هل ل أن   جد يف هذا العرص الالذ  شهال د ف اله املالاللم ن فلقد شاءت األقدار اإل

االالق ا افةفالالل، و  ح الالا ال الالشعل، ان.. أ   لكثالالو والكثالالو مالالن ألالال ان الالالذ  واهلالال ا

عحنا أضال   مالن صال وتفالخا األخةق، وتكالب عل نا األعالداء مالن  الك مكالان، وأ

 األشتا  ع  مائد  اللئا .. ال اعتعار لنا، وال ق مل ل ج د ا.

ومما ال شك ف ه أن هذا ال اق  املرشر الذ  حت اه األمل اإلاةم ل منذ عد  عقال د 

 ا الالعى احلث ث لتغ وه وإصةحه.شالتلز  من أبنائ 

وألن حجم اهلد  الذ  حدر يف بن ان أمتنا ضخم و عو، ويف  ك االجتاهالات، 

 فإن اجل د امل ل ب إلعاد  العناء أ رب بكثو مما قد شتخ له الععض.

يملاايفدجمدلاايادةألاايء دألماايلدالماايفد ل لاايف دو دعومماايدعاالألسد أنااألدديدالعاال دا 

ا اا  دحاال،دوااي دو دا تحاالعيودا تاا دتسا   ااي دو ددتتمينبدمعدحجمدا نحاافا 

يدًقاا سق دوع ااتل  د املؤامفاودا ت دحتيكدويد  لدهنير دمميدُعلقىدألىلدأليتقدتلكدا فئاايفدألًاااق

دمم يدتضح يودوتضح يو.

بالتقصالو و لام فكر املاللم الغ  ر ع  دشنه يف أح ا  أمته املرتدشل، فإن الهع ر 

دشالاله مالالن ج الالد يف  الالك مالالا شتالالاا أمامالاله مالالن  الالاالت شتملكالاله، وشدفعالاله إل بالالذ  مالالا ل

لإلصةا، ف ؤد  ذلالك إل ا هالغاله االذا األمالر، ف  صالعه عل اله وشنالا  عل اله، ممالا قالد 
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أال وه   ال ا ه لنفاله وما شصلح ا، ف قته قد امتأل ب اجعات ش قعه يف منزلق خ و؛ 

غك بالتفكو ف  م، فة جيد بعد ذلالك متالالع   ا مالن ال قالا جتاه اآلخرشن، وذهنه قد ش 

أو لنفالالاله ف حااالالع ا لقلعالاله ف مالالده بالالام شصالاللحه، أو لعقلالاله ف الالزوده بالالالعلم النالالاف ، 

وشروض ا ع  الق الا  ب اعالل اهلل بصالدق وإخالةف.. ف الؤد  هالذا إل ع ال ر بعالض 

 اآلثار الاللع ل عل ه، بك وع  حم   ه الدع    ذلك.

ن  الك من هنا  ا ا تلك الصفحات التي تدق  اق س اف الر، وتنالاد   الك مال 

لالال اء الالالدع   أن ا تعالاله إل  فالالالك، وواطن بالالني مت لعالالات إصالالةح ا، ومت لعالالات 

  دع تك.

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 * * * 
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 الثالثدوائر العمل 
 

 : الدائر  ثةر دوائر شنعغي أن شتحرك ف  ا الداع ل خة  مالوته يف احل اهناك 

 األول هي  فاله، والثا  ل هي ب ته وأهله، والثالثل هي  تمعه.

 الدائرة األولى: مع نفسك:

كلالال، بإصالالةا  فالالاله، وإلزام الالا  أمالالا الالالدائر  األول ف الالي الالالنفم، فاملالالاللم م 

االاتقامل ع  أمر اهلل.. وهالذه الالدائر  هالي أخ الر الالدوائر الالثةر عال  اإل الةق، 

 شك ن النجاا يف بق ل الدوائر. وع  قدر النجاا ف  ا

ُعد﴿وتكمن خ  ر  هذه الدائر  يف   هنا حتدد مصو الععد عنالد رباله  َسْ د ْدْعمفااْ عااْ

د.[89، 88الهعراء: ] ﴾ةِ َّدْمَندْدْتىداهللْدألِْقَلٍبدْنلِ مٍد  ْميٌادْو ْدأْلمُسيْد

ا﴿فاملالئ ل ل فردشل  ُ َمدآتِ ِهدْعَسْ داَ ِقْ يْميِفدْفَفءق  .[95مرشم: ] ﴾ْوُكلُّ

وبمجرد ا ت اء أجلنا اتنق   صلتنا بأهلنا وأحعابنا، و صعه بعد  ذلك بمفرد ا 

  اجه اكرات امل ت و زع الروا، ومالا بعالد ذلالك مالن األحالدار اجلالالا ، فأحالب 

الناس إل نا لن شالت    مصاحعتنا يف قع ر ا، بك اال رت نا وشنرصالل لن اجاله مصالو ا 

 بمفرد ا.

واحااليدعتًعااهددولااهدومي ااهددسًيٌف دفري عداًمييدوعًقااىدمعااه»دعتًعدامل ْتدً: ملسو هيلع هللا ىلصقا  

 . (1)«فري عددولهدومي ه دوعًقىدألملهوألمله د

 

املعالادر ، املعالادر  ف فالإ ام هالي األ فالاس،  شق   يف م عظته:  احلالن العرص  ان 

 
 (.7350(، وماللم يف  تاب الزهد )6514واه العخار  يف  تاب الرقاق )ر( 1)
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ع  ب ن اا إل اهلل عز وجك.ر  الا ا ق عا عنكم أعاملكم التي تقل قد ح 

ا  ظر لن  فاله، وبكى ع  ذ  بهفرحم اهلل امرء 

ا﴿ثم شقرأ هذه اآلشل  َمدأْللًّ دْوُ َْمدْنُعلُّ آخالر العالدد  ، ثم شعكي وشق  :[84مالرشم: ] ﴾ةِنَّ

 . (1) خروج  فالك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخ لك يف قربك

وحالالدك، وتالالدخك القالالرب وحالالدك، وت ععالالث  ابالالن آد : إ الالك  الال ت ،و الالان شقالال  

 .(2) أ ا املعنى وإشاك املراد ،د آ ابنوحدك، وحتااب وحدك.. 

 عملك يبني قصرك:

أ ه بعد م تنا: لالن شصالع عنالا أحالد، ولالن  –أخي الداع ل  – كر  فيس وأذ رأذ   

  جد من جياهد عنا يف اع ك اهلل..شص   عنا أحد، ولن شذ ر اهلل أحد   ابل عنا، ولن 

بعالد املال ت   ، من ذا شصالع عنالك ان شزشد الرقايش شق   لنفاله: وحيك شا شزشد

 .(3)  من ذا شص   عنك بعد امل ت  من ذا شرتّضى عنك رب ك بعد امل ت

 فأول الناس بأمرك ه  أ ا ..

بمه ئل اهلل وفضالله  –بأعاملك الصاحلل التي تق   اا وتد  الناس عل  ا اتعني 

يدْفأنُفِ ِ َمدْعَمْ ُلويْد﴿قرصك يف اجلنل  –ور ته   . [44و : ]الر ﴾ْوْمَندأْلِمْلدْصيِِلق

 من سيذكرك بعد موتك؟!

خت ك الزمان وقد دارت عجلته مائتي عاٍ  لألما .. وخت ك أحفاد أحفادك.. هالك 

ا من م ا ذ رك  أتدر  أهنم  لن شعرف ا اامك؛ ألهنالم  –يف الغالب  –تظن أن أحد 

 ا جدون أاامءهم تتضمن اام أب  م وجدهم، ثم لقب العائلل معارش  ف

النالاس شلتفا إل ك أحد، وا فر منك اجلم   حتالى أقالرب  أما ش   الق امل فلن

 
 بووت. –، دار ابن حز  107، 106قرص األمك البن أيب الد  ا ف( 1)

 .2/155حل ل األول اء أليب  ع م األصع اين ( 2)

 املدشنل املن ر . –، دار العخار  27، 26التذ ر  للقر عي ( 3)
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َندْدِ  ااهِد﴿وأحع م إل ك:  َفُلدمااِ داملااَْ ِهدْوْدألِ ااهِد  ْعَسْ دْعِففُّ ًْتِِهدْوأْلمِ ااهِدددْوُدمااِ يِح ِلد  ْوصااْ  ِكااُ

 .[37 - 34]ععم:  ﴾اَمِفٍئدِممَُ َمدْعَسْمئٍِ دْشَأٌيدُعَغمِ هِد

بكالك علالم أوقعتاله  –يف هالذا ال ال    –بالك بك اتفرا طوجتك، وشفرا أوالدك وأقار

عل  م يف الد  ا.. قا  ابن مالع د: إذا  الان شال   الق امالل مجال  اهلل األولالني واآلخالرشن، ثالم 

مناد: أال من  ان له مظلمل فل جيء فل أخالذ حقاله.. ف فالرا املالرء أن شكال ن لاله احلالق  ى  اد

ا، ومصداق ذلالك يف   تالاب اهلل، قالا  تعالال: ع  والده أو ولده أو طوجته، وإن  ان صغو 

سِردْفْسدْدنْ يْبدأْلَ مُْ َمدْعَسْمئٍِ دْو ْدْعْتْ يْلُ سيْد﴿  .(1) [101املؤمن ن: ] ﴾ْفإِْذادُنِفْخدجِمدا صُّ

ةيدمسعنيدا ًرشدا  عندنًقسنيدةىلدا قًسردعتممااسيدا عااسء دةىلدا االن يدو ااسد لح اايفد

:دملسو هيلع هللا ىلصودُُيللااسي دعقااسادواحاال دع ااًحسيداهللدف  اايدت ااً حيفدواحاال  ددودع ااتغففوي ددد

جمدألملهددحبدد–عشريدةىلد ربدد–لسي دع علويدو ادد»ركعتييد ف فتييدمميدحتقفويددودتمفِد

د.(2)ة  هدمندألق يفدءن يكم«د

ال احد منا ه  رأس ماله احلق قي، و ك ش   شمر عل ه ش قربه مالن حلظالل  عمر إن 

 الن اشل.. هناشل أجله؛ ل حصد بعد ذلك ثامر ما بذره يف الد  ا.

هال  أ الا وأ الا، ك فرصل الق ا  ب اعالل مالا فافالا  إذن فعندما تض   ع   وعل 

ةَِيدْدَحْ مَُتَمدْدَحْ مَُتَمدلَْنُفِ ُكَمدْوةَِيد﴿وعندما   فق للق ا  اا، فاملالتف د ه  أ ا وأ ا 

 .[ 7]اإل اء:  ﴾ْدْنَأُتَمدْفْلْ ي

ندنف ااك دفااإيدلكدكاااف دا مااي دألاادغكييدفض لدا ف ييشدعقااسا:دعاايدواا ا د دعشااد

دفااإيو دتقلددذوبدويدوميدوويدوميدف مقطااعدألمااكدا م ااير دد المفدخيلصدة  كدءوهنم

د.(3)دالمفدحمفسظدألل ك

 
 الرشاض. –مكتعل العع كان  ، 3/242حافظ ابن  ثو تفالو القرآن  العظ م لل (1)

 (.1288الاللالل الصح حل، ا)( 2)

 .125قرص األمك البن أيب الد  ا ف( 3)
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ا  من هنا تتعني لنا خ  ر  هذه الدائر  وأمه ت ا والتي شمكننالا أن  ضال  هلالا شالعار 

 بعن ان:  فيس أوال .

 مجاالت العمل مع النفس:  

أوال ( عل نا أن  تحرك من خة  حماور ثةثل، ولكي   حالن ت ع ق شعار ) فيس 

 وهي: العقك والقلب والنفم.

ا إل تزوشد ومدار ه، وشعرفه ه بالعلم الناف  الذ  ش ا  آفاقه فالعقك حيتاج دوم 

 بخالقه، وبأحكا  دشنه، وبالزمان الذ  شع ش ف ه.

شامن شزشالالد والقلالالب حيتالالاج بااالالتمرار إل تعاهالالد وإمالالداد بالالام شزشالالد اإلشالالامن ف الاله.. فالالاإل

ن مناله اهلال ى  وشنقص، شزشد بال اعل وشنقص باملعص ل، و لام  قص اإلشالامن يف القلالب  كال 

واطداد تعلقه بالد  ا، ورغعته ف  الا، ومالن ثالم تظ الر آثالار ذلالك عال  الالالل ك مالن ااالتثقا  

 لل اعل، وااتال ا  للمعص ل، والالعي احلث ث لتحص ك أ رب قدر من الد  ا.

لقلالالب والعقالالك، تالالأس الالالنفم  محالال ر أاالالا  شنعغالالي .. ومالال  رور  تعاهالالد ا

االهتام  به باعتعار أهنا تهكك العالائق األ الرب الالذ  حيال   بالني الععالد وبالني إخالةف 

اْوي﴿عمله هلل عز وجك  ي  ْوْنَفٍسدْوْميدْنسَّ ْمْ يدُفُجسْرْويدْوْتَقْساوااْ ند  ْفْأَوْ دمااْ َْ َلدْدَفلااْ  ااْ

يْوي يوْد  ْزكَّ  .[10 -7الهمم: ] ﴾يْوْ َلدْ يْبدْمندْءنَّ

 الدائرة الثانية: مع األهل: 
اهتام  املاللم بأهله بام شصلح م ش  يف األمه ل اهتاممه بنفاله، بك إن اهتاممه االم 

ا شنعغالي أن شقال   االا، فالإن ختلال،  شن لق من اهتاممه بنفاله باعتعار أن هلم عل ه حق قال 

ساد﴿عن ا تعرض للمالاءلل أما  اهلل عز وجك،  ام قالا  تعالال:  ساد ااُ ِ عْندآْممااُ يدا ااَّ ْ يدْدُيااُّ عااْ

يْر ُد جااْ
يُ دْواَِلِ ادْوُ سُءْويدا مااَّ  ُكَمدْنيرق

»كلكاامد: ملسو هيلع هللا ىلص، وقالا  [6التحالرشم: ] ﴾ْدَنُفْ ُكَمدْوْدَولِ

راعدوكلكمدم ئسادألندرأل ته دفيإلمي دراعدووسدم ئسادألندرأل ته دواملاافد دراأل اايفدجمد

 . (1) أل تدزو  ي دوو دم ئس يفدألندرأل ت ي...«

 
 ( عن ابن عمر ريض اهلل عن ام.5188رواه العخار  )( 1)
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ْكد﴿مالئ ل ل ا  الأ  عن ا الراعي هالي تنف الذ مالا  لعاله اهلل مناله  وأهم َفدْدَولااْ ْوَدمااُ

دأْلْلَ ْ ي ْسِ دْواَصْطرِبَ  .[132 ه: ] ﴾ألِي صَّ

  مالن م متنالا يف احل الا ، مالن إقامالل الالدشن يف ب  تنالا  جالزء أاالا –إذن  –البد 

 حااعنا اهلل عل  ا.والتي ا 

وعالد  التفالاف م ح لاله، وشهالك  إن الكثو منا شهك  مالن إعالراض النالاس عناله، 

 ذلك من الضغ ط التي شتعرض هلا يف عمله الدع  .. فأشن الضالغ ط يف ب  تنالا ف 

  رت  ا وال هنتم اا ف – إذن –ألالنا أصحاب الالل ان ف  ا ف فك ، 

ا لتالالأل ، عى إل النالالاس و تحعالالب الالال   الال،   ا  عالالو  إلالال  م، و عالالذ  مع الالم ج الالد 

 –وهذا أمر م لال ب  –عك هذا  له و ثابر عل ه   ،  ف  قل ام، وحتع ع م يف الدشن

 ويف ال قا  فاله ال  ق   ول  بجزء شالو منه م  أهلنا م  أهنم أول بذلك ف

 يا بنى اركب معنا:

إن العمــل الجــاد فــي بيوتنــا لتعبيــدها   عــز وجــل 
ا، وإال ســيحدث مــا ال  ا كبيــرب ينبغي أن يأخذ منــا اهتمامــب

ســتقامة علــى أمــر هللا، تُحمــد عقبــاه. فــااللتزام بخــط اال
والسير فــي طريــق الــدعوة، ال يــأتي بالوراثــة.. فمهمــا 

ا فــي دعوتــك، فلــن يكــون  –أخي الداعية  –كنت  بارزب
 هذا سبببا كافيبا في انتهاج أوالدك نفس طريقك.

ل تخ الك  الك منالا أبنالاءه وقالد  الالربوا واالاروا يف  رشالق الالد  ا، وأصالعه هلالم مالالن 

 ش ج  م غوه..

أبناءه وقد رشدوا عناله، ور عال ا مال  غالوه، وابتعالدوا عالن ر الب ل تخ ك  ك منا 

دع ته،   ، شك ن حز ه وأمله وه  شراهم حيرتق ن أمامه وه  عالاجز ال شالالت    أن 

 شفعك هلم ش ئ ا ف

 بيوتنا في خطر:

غفعً اايفدةناايف دتفعاالدةيدماايدثاال،داىليدألااىلدا  اايحيفداإلنااسم يفدمااندوجااَمودت
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يدملاايديفدوت وعبدشخصاا ت ي دعطمسدوسعيفدالمد  ااتلألىدمااندكاالددبدديدعكااسيدمت ق ااق

ثل،دجمدأل ته دف و تهدودألمااي أددميناايفدجمدألمقااه دومااندمتطلًاايودواا أدالميناايفداِلفاايظد

دألل  مدمميدحسومدمنداملؤًفاودا  لً يف.

ا أن مالئ ل تنا م  أبنائنا ل الالا فقاليف يف  الال  م، لولنع وإ عالام م، وتعلال م م م مج ع 

ف ذه وع فل عامل جلم ال  الكائنالات احل الل، فالال   ر أو حتى شكربوا وشعتمدوا ع  أ فال م، 

ال عالا  وال الاب لصالغارها، وتقال   بتعلال م م   ف الل االعالتامد عال   تال فر – مالثة   –الق يف 

 أ فال م يف جلب النف  ودف  الرضر، وال ترت  م حتى تتأ د من قدر م ع  ذلك.

صال رها؛ مالن  ككال جالك برب ت م عال  العع دشالل هلل عالز وإن مالئ ل تنا م  أبنائنالا هالي تال 

حب ورجاء وخه ل له اعحا ه، و اعل ألوامالره، والعمالك عال  مرضالاته؛ ل نفعال ا بالذلك 

ألماهدألملاهدة دمانددعةذادميوداإلن ييدانقطد»: ملسو هيلع هللا ىلصأ فال م، وأمت م، بك ووالدهيم.. أمل شقك 

  ف(1)«ًسًيف:دة دمندصل يفد يرعيف ددودأللمدعمتفعدأله ددودو لدصي َدعلألسد ه

 صالحهم بصالحك:

نالالا أمالالر جالالدشر باإلشالالار ، وهالال  أ نالالا لالالن  الالالت    أن   قالال م اإلاالالة  يف ب  تنالالا وه

األب بنفالاله، و  ععدها هلل عز وجك إال إذا  جحنا يف ذلك مال  أ فالالنا، فعقالدر اهالتام  

 ق ت ه الدافعل لةهتام  بأبنائه. –بمه ئل اهلل  –وبزشاد  اإلشامن يف قلعه اتك ن 

يدو»شؤ د اآلجرى هذا املعنى ف ق  : و األلمااساددنااهدمااندحدْعصاالَدديدعكااسيدطً ًااق

 .(2) مف هد ندُث ندديدعؤءبدنفسدغريأ« 

 فة بدشك أمامنا عن العدء بأ فالنا إذا ما أرد ا إصةا ب  تنا.

 الدائرة الثالثة: مع الناس: 

والتالي تعالدأ شتحرك ف  ا املاللم هي عم   الناس،  والدائر  الثالثل التي شنعغي أن

 
 (  تاب ال ص ل.4199رواه ماللم عن أيب هرشر  )( 1)

 مرص. –  ر دمن –، مكتعل ل نا 26، 25أدب النف س لآلجرى ( 2)



 الفصل األول: دوائر العمل الثالث  

 

15 

 جوا ه، وطمةئه يف العمك، واملاللمني من ح له، ويف  ك مكان. بأهله وأقاربه، ثم

ا  ثو  من ا: مالاعد  املحتاج، والالالعي  ؛وحر ل املاللم بني هؤالء تهمك أوج  

 يف خدمل الناس، وإصةا ذات ب ن م، و فالل أشتام م، ومالاعد  فقرائ م..

و االدروردددحبدا مي دةىلداهللددنفع م دودحبدالألااَمادةىلداهللدألاا »: ملسو هيلع هللا ىلصقا  

ي د وليدتل لهدألىلدم لم ددودتكشألدألمهدكفأليف ددودتقيضد هدءعمقي ددودتطفءدألمااهد سألااق

ا دومندكااألدددميشدمعدد  دامل لمدجمدحي يف دمندديددألتكألدجمدامل جلدش فق دحبدةيلَّ

غضًهدنرتداهللدألسرته دومندك مدغ  قيدد سدشيلدديدعمض هددمضيأددمااأداهللد لًااهدر اايد

حي تهدحتىدُعاًت يد ه ددًًااتداهللد لمااهدعااس ددمعدد  هدامل لمدجمدعس دا ق يميف دومندمشى

 .(1)  ف لدا عملدكَمدُعف لداخللدا ع ل«وةيدنسلداخللقددت ادال لا  

 أنقذ غيرك:

 ص ر احلر الل بالني النالاس: دعال  م إل اهلل، وإل لالزو   رشقالل املالالتق م من أهم

مِ دِمْنداملََُ لِِمنيْدْوْمَندْدَحْ ُندْ َس قدمِمَّندْءأْليدةىِْلداهللِ﴿ يدْوْ يْادةِنَّ  .[33فصلا: ] ﴾دْوأْلِمْلدْصيِِلق

ا وبخاصالالل  وإذا  ا ا الدع   إل اهلل هلا فضك  عو. فإهنا ف ق ذلك واجعل عل نا مج عالال 

يف عرصالال ا هالالذا، بعالالد أاالالق ا افةفالالل و  ح الالا ال الالشعل، وارتفعالالا راشالالات العا الالك، 

 املاللم ن يف  ك مكان. واْض  ِ د  

 األمة اإلسالمية واقع

وذ  وتفكالالك،  إل ه حا  األمل اإلاةم ل من ضالال اع، القايص والداين شدرك ما وصك

  تجرع مرارته يف الل ك والن ار.

 أذ  أهك األرض..حتا أقدا  الكفار.رص ا يف ذشك األمم..

والتي  جحا  فإن  نا يف شك من هذا فتتع  أما ن  ةت التعهو يف آا ا وإفرشق ا 

تنصو العدشد من أبناء اإلاة ، ثم ا ظر إل املخ يف الص   ين و  الال، شتحالالرك  بالفعك يف

 
 (.174حالن، رواه ال رباين يف الكعو، وحالنه األلعاين يف صح ه اجلام ، ا )( 1)



 

 

16 

 وابحث يف خرش ل العامل عن دشار ا املغتصعل. ملح  ه شل املاللمني، وفرض اهل منل عل  م،

تأمك يف مناهج التعلال م التالي شدراال ا أبنا  الا لالرتى   ال، شالتم حمال  الهخصال ل  

 اإلاةم ل هلؤالء الصغار.

 قعنا االقتصاد  والال ا  واالجتامعي... تأمك وا

 ا ظر إل هذا   له لتدرك حجم املص عل التي  زلا بالاحتنا.

 لقد شعا النار يف دار ا، فامذا عل نا أن  فعك ف

 هك  ق، مكت يف األشد  أ   الارع يف إ فائ ا ف

شالالت جب مالن اجلم ال   هه األمالل اإلاالةم ل يف هالذا العرصال إن ال اق  الذ  تع 

د ْد﴿أجك تغ وه، ولال  مل  الالارع بالذلك حلالق عل نالا وع الد اهلل العمك من  يفق سادفَِتمااْ ْواتَّقااُ

يفقد دا َِّ عْندْظْلُمسادِممَُكَمدْ يصااَّ ًْنَّ »وا اا  د: ملسو هيلع هللا ىلص، ووع الد راال   اهلل [25األ فالا : ] ﴾ُتِص 

أللاا كمددنفيسدأل لأد تأمفيدأليملعفو  دو تم سيدألنداملمكااف ددود  سشااكنداهللدديدعًعاا 

 .(1) هدفسدع تج بد كم«ًمد تلألمَّدألقيألقيدمندألملأ د

من هنا شتأ د لدشنا أ ه ال شكفي أن شك ن ال احد منالا صالاحل ا يف  فالاله فقاليف، بالك 

 عل ه أن شعمك ع  إصةا من ح له..

اك هلم.  .. عل ه أن ش قظ م من اعا م، وشنع  م إل املؤامرات التي حت 

 حم  ه شل األمل. .. عل ه أن ش اجه م  إخ ا ه هجامت التغرشب التي ترشد

عل اله أن شنهالغك بعنالاء امل الوع اإلاالالةمي الالذ  هيالدل إل إصالةا األمالل مالالن 

وادْميدألِْأَنُفِ ِ مَد﴿داخل ا  دْميدألِْقَسٍ دْحتَّىدُعْغرِيُ داهللْد ْدُعْغرِيُ  .[11الرعد: ] ﴾ةِيَّ

 
 (.7070حالن، أخرجه اإلما  أ د والرتمذ  عن حذشفل، وحالنه األلعاين يف صح ه اجلام ، ا )( 1)
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 وقفة مع النفس 

 

 

أخــي الداعيــة، يــا مــن يحمــل هــم  
أمته، ويسعى إلقامة دين هللا في زمــن 
ــرك  ــن يت ــا م ــرون.. ي ــه الكثي ــد في قع
راحته، ويبذل وقتــه ومالــه فــي ســبيل 

 تبليغ دعوة ربه.

َند﴿تقالال   بعمالالك جل الالك.. عمالالك األ ع الالاء واملراالاللني  - بفضالالك اهلل -.. أ الالا  ْومااْ

مِ دِمْندامَلَُ لِِمنيْدْدَحْ ُندْ َس قد يدْوْ يْادةِنَّ  .[33فصلا: ] ﴾دمِمَّندْءأْليدةىِْلداهللِدْوأْلِمْلدْصيِِلق

وم  أمه ل هذا العمك الالذ  تقال   باله، فإ اله ال شالربر لالك ا هالغالك عالن  فالالك 

ُكمَد﴿وب تك.. أمل تالم  ق   اهلل تعالال:  َسْيدْدَنُف ااْ دْوْتمَ ااْ يْ دألاِايَ رِبِ َأُمُفوْيدا مااَّ ُتَمددْدتااْ ْوْدنااَ

  ف[ 44العقر : ]  ﴾ْتَتُلسْيداَ كِْتيْبدْدْفْسدْتَعِقُلسيْد

ك ألدعل قدألكمدودنتمدتأمفويدا مي دشعلق اإلما  ابن  ثو ع  هذه اآلشل ف ق  :  

ديدتم ااساددنف ااكم دودنااتمدمااعدذ ااكدتتلااسيدا كتاايب دد–ووااسدعاايعداخلااريدد–ألااي ربد

سدتعقلسيدميددنتمدصااينعسيدألأنف ااكمداهلل؟!ددفوتعلمسيدميدف هدألىلدمند رصدجمددوامفد

 .(1)د؟فتمتً سادمندر لتكم دوتتًرصوادمندألَمعتكم

 كبر مقتبا: 

يد﴿وع الد اهلل الهالدشد ملالن شقال   مالا ال شفعلاله  –أخي الداع ل  –أال شكف نا  ْ يدْدُيااُّ عااْ

دْمَقتقيدأِلمْلداهللِدْدي  ا َِّ عْندآْممُسادِحْدْتُقسُ سْيدْميد ْدْتَفْعُلسيْد   ﴾ْتُقسُ سادْميد ْدْتَفْعُلسيْددْكرُبْ

 . [3، 2الص،: ]

 ل الأ   ك من  فاله: أشن ه  من اهلل ومن لذ  مناجاته، واله ق الدائم إل ه 
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 أشن ه  من ق ا  الل ك وأ ني الالحر 

 أشن ه  من القرآن وتدبره 

 هلل أشن ه  من العكاء خه ل 

 من اهلل أشن ه  من هذا أو غوه مما حي ى قلعه، وال شعرضه للمقا 

 إن ا هغالنا بالدع   ال شربر لنا ترك هذه األم ر التي حت ى القل ب.

..  عم أمر الناس بالرب م ل ب، و ذلك إصةا النفم وعد  إمهاهلا م لال ب 

ا،  وشؤ د هذا املعنالى احلالافظ ابالن  ثالو ف قال  : إن الالذ  الال ارد يف ق لاله تعالال:  أشض 

دوْد﴿ ل م املراد به أمالر النالاس بالالرب، بالك املالراد  ﴾ْتمَْ َسْيدْدَنُفْ ُكمَدْدْتَأُمُفوْيدا مَّيْ دألِيَ رِبِ

 ال ان الالنفم، فكالك مالن األمالر بالاملعرول وفعلاله واجالب، ال شالالقيف أحالدمها بالرتك 

 .(1) اآلخر

* * * 

 
 . 74، 1/73م تفالو القرآن العظ ( 1)
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 أسباب إهمال النفس

 

 حالنا عند بداشل ا تعاهنا وتدشننا، وع دتنا إل اهلل ف –أخي الداع ل  –أتذ ر 

لإلقعالا  عال   اعتاله مل العال ل التالي  ا الا تصالاحعنا، والالداف  الالذاس أتذ ر اهل

 اعحا ه 

أتذ ر  الم  نالا  حالافظ عال  التعكالو ألداء الصالل ات يف املالالجد، وأداء الالالنن، 

 والق ا  بأعام  الرب املختلفل ف

 فما الذي حدث؟

مك أ فالالنا، وال  عالاب بتقصالو ا، و  فكالر يف إصالةا اآلخالرشن  ما الذ  جعلنا هن 

 أ ثر من التفكو يف إصةا أ فالنا وب  تنا 

   الغرشب يف اهتامماتنا مل حيدر بالني شال   ول لالل، .. مما ال شك ف ه أن هذا التح

 بك  ان حت ال  تدرجي  ا، ااعدته ع امك  ثو ، من ا: 

 أوالب: الغفلة وغياب الروح:

ا أن جتعالك فمام ال شك ف ه أن شقظل القلب، واشتعا  جذو  اإلشامن ف ه من شأهن

ومالالئ ل ته اف الو  عالن يف الد  ا، صاحع ا يف حالل من دوا  اال تعاه حلق قل وج ده 

ا إل التهمو، والتالابق  ح  اجلنان، تق   الال د  عائهل   – فاله وب ته، وتدع ه دوم 

ا فقالد رآه  ملسو هيلع هللا ىلص: »مالن رأى راال   اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيف وص، را   اهلل  –ريض اهلل عن ا   غادشال 

ا، مل شض  لعن ف  له علم فهمر إل ه«رائح   .(1) ل ع  لعنل، ولكن ر 

 ثانيبا: العمل المعيشي:

بخالةل األطمالان  –احل ا  يف هذا العرص معقالد ، وم الالب املع هالل ف  الا  ثالو  
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للعمالك شضال رون  –وهم جزء من املجتمال   –مما جعك العدشد من الدعا   –الالابقل 

ب ال  م، فالأدى إل ااالت ةك  يف أ ثر من وع فالل؛ ل ق مال ا بتال فو مالا شلالزم م وشلالز 

الكثالو مالن أوقالا م وج الدهم يف عمل الم املع ذال، فالإذا مالا عالادوا إل ب ال  م  الا  ا 

ا ملتابعل شئ ن أهل  م، فضة  عن  ا، وال عزم  خائرى الق ى، ال جيدون وقت ا وال ج د 

 اهتامم م بأ فال م.

ب:    االنشغال بالدعوة:ثالثا

ال الدشن جتالاه مالا حيالدر ح لاله مالن ق، مكتال ل فالداع ل إل اهلل ال شالت    أن ش

ا عل ه أن شعالذ  أق ال  خترشب وهد  وبعد عن اهلل عز وجك وعن رششعته، فكان لزام 

ما عنده من ج د إلصةا  ك ثغر  جيدها أمامه، وبخاصالل أن الثغالرات يف املجتمال  

ذلالك بالالععض إل اال هالغا   ى ثو ، واألشد  العاملل يف  الا  الالدع   قل لالل، فالأد

الهدشد بأم ر الدع   مما قد شالالت لك وقتاله، ومهتاله، وعزماله، ف عال د إل ب تاله من الك 

الق ى، بارد احلم، شعحث عالن مكالان   ماله لوتالاا.. فالإن جلالم مال  أهلاله وأبنائاله 

فعجالده فقيف.. ال ح  شل يف  ةمه، وال مهار ل حق ق ل يف حدشث م، فالإذا مالا  لالب 

فل  دل إل إهنالاء احلالدشث بالأ  شالكك؛ منه التعل ق ع   ةم م،  ا ا تعل قاته جا

 ل ذهب إل  شره.

 العوامل التي استدرجت البعض إلهمال نفسه:  هذه ورابع

أن النجاا الذ  حيققه الداع ل يف  الاله الالدع ى شهالعره بالالالعاد ، وشدفعاله إل 

 كال ن ذلالك عال  حالالاب اهتامماله مزشد من العمك وبذ  اجل د يف اجتالاه اآلخالرشن؛ ل

 وب ته. بنفاله

خامسبا: أن النفس قد تجــد حظهــا ولــذتها فــي كثــرة الكــالم والخلطــة بــين 
  أ ثر مما جتده يف الكة  م  األهك واألوالد؛ ألن حدشث ا إل الناس قد تالتمالناس 

ف ه عال  ثنالائ م ومالدح م هلالا، فتنتهالى بالذلك وت الرب أشالام  الرب، أمالا مال  األهالك 

ا ما شكال ن الثنالاء واملالدا مصالاحع   دواألوال ا حلالدشث م، بالك قالد حيالدر العكالم فنادر 



   الفصل الثاني: لماذا نهمل أنفسنا؟       

 

23 

  ت جل تقصوه مع م.

فعمالك سادسبا: ومن أســباب إهمالنــا أننــا ال نجــد مــن يلومنــا علــى ذلــك.. 

الداع ل م   فاله وب ته مالئ ل ته الهخص ل عل ه أن شق   اا، ولن حيااعه أحد إذا ما 

عله عرضالل قرص يف ذلك، ويف املقابك، فإن عمله الدع ى حميف أ ظار الكثوشن، مما جي 

للنقد إذا ما قرص ف ه، ف دفعه خ فه مالن املةمالل إل االجت الاد يف عملاله مال  اآلخالرشن 

 ع  حالاب عمله م   فاله وب ته.

وقال   دافعالل تالدف  سابعبا: العمــل مــع الــنفس يحتــاج إلــى جهــد متواصــل، 

و اعاتاله، وحيتالاج  الذلك إل تفرشالض بعالض صاحع ا لةاالتمرار يف أوراده وقراءاتاله 

  الالك شالال  ، ممالالا شهالالق عالال  الالالنفم، وشالالدفع ا للتمالالرد، وتالالال شض املالالربرات األوقالالات يف

 للخروج من هذه الدائر ، واال  ةق إل احلر ل وايف الناس.

ب: النفس وما عودتها تتعود،  فمن اعتالاد  ثالر  احلر الل افارج الل شصالعب ثامنا

وقتاله، هغك عل ه أن جيلم يف ب ته، فإن مل شكن مهغ ال  بعمك شؤدشه، تراه شعحث عام ش

يف قضاء ح ائجه.. فإذا ما  جلم معه، وشعرض عل ه مصاحعته ف ذهب إل صدشق ل

شهالعر بالأن هنالاك شال ئ ا  –عال  غالو مالا اعتالاد  –اض رته الظرول لكي جيلم يف ب ته 

 شنقصه.

* * * 
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 األخطار

 

إن مهالالكلل ا هالالغا  الداع الالل عالالن  فالالاله وب تالاله مهالالكلل خ الالو ، وشكفالالي يف ب الالان 

»مالدا اا  دععلاامدا مااي داخلااري دوعم ااىدنف ااه دمااالدا فت لاايف د :ملسو هيلع هللا ىلصخ  ر ا ما قاله 

 .(1) ُتيضلد لمي دوحتفقدنف  ي«

وشؤ د مص فى صادق الرافعي خ  ر  ذلك ف قال  : إن اف الأ أ الرب اف الأ أن 

 .(2)  تنظم احل ا  من ح لك، وترتك الف ّض يف قلعك

 أخي الداعية:
 ما قيمة أن تضيء لغيرك وتحرق نفسك؟!

أن تنظم الحياة للناس من حولك وتتــرك .. ما قيمة 
 الفوضى تعيث في حياتك؟!

.. ما قيمة أن تستيقظ علــى أشــعة الشــمس فتصــلي 
 الفجر في غير وقته، ثم تخرج للناس فتعلمهم الخير؟!

»جييلدألي ف لدعااس دا ق يماايفدف لقااىدجمدا مااير دفتماال قدد تيألااه د: ملسو هيلع هللا ىلصتأمك معي ق له 

ردألفحيأ دف ط ألدألهددولدا مير دف قس سي:دعيدفسي دميدف لوردهبيدجمدا مير دكَمدعلورداِلَم

دصيألك؟ددحدتكندتأمفنيدأليملعفو دوتم ينيدألنداملمكف؟دف قسا:دألااىل د االدكمااتدآماافكمد

 .(3) أليملعفو دو دآت ه دودهنيكمدألنداملمكفدوآت ه«

 خطورة نسيان النفس:

كالل، إن االهتام  باحلر الل مال  اآلخالرشن و الال ان الالنفم لاله ظالا ر عظ مالل وم ل

ا من ا: –أخي الداع ل  –وإل ك   بعض 

 
 (.5837صح ه، أخرجه ال رباين يف الكعو عن أيب برط ، وأورده األلعاين يف صح ه اجلام ، ا)( 1)

 .2/42وحي القلم ( 2)

 متفق عل ه.( 3)
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اإلشالالامن،  ،عفنالالال ان الالالنفم شالالؤد  إل ضالال  أوال: الوحشــة وضــيق الصــدر: 

وااالالتثقا  الق الالا  بال اعالالل، وال قالال ع يف بعالالض املحظالال رات؛ ممالالا شعالالرض الهالالخص 

َ ْسد﴿للعق بات اإلهل الل وعال  رأاال ا ضال ق الصالدر، وال حهالل وعالد  الالالك نل:   ااْ

دجُيَْ دألِهِددألِْأْمينِِ ُكَمدْو ْد ْتيِبدْمندْعَعْمَلدُنسلق
دْدَوِلداَ كِ  .[123]النالاء:  ﴾ْدْميِِنِ

فالداع ل شعرل مالا هال  م لال ب مناله مال  ثانيبا: عدم السالم الداخلي مع النفس: 

 فالاله مالن ق الالا  لل الك، وصالالة  للجامعالل باملالالجد، و  افالالك، وأذ الار، ودوا  اتصالالا  

مالال ر مالال  ااالالتمراره يف دعالال   النالالاس، بالالالقرآن.. وعنالالدما هيمالالك يف الق الالا  االالذه األ

وتالالرغ ع م يف فعالالك افالالو، فالالإن هالالذا مالالن شالالأ ه أن شهالالعره بالتنالالاقض واالضالال راب 

، وبخاصالل  ا وغالام   لالام مالر  عل اله الداخع؛ إلحالااه بأ ه شق   ما ال شفعك ف الزداد مهال 

 م ام من م اام افو دون أن شغتنمه.

ه، وشنهالغك باحلر الل وااليف النالاس عندما شنالى الداع ل  فالال ثالثبا: قلة التوفيق: 

فإ الاله بالالذلك شفقالالد عالالامة  م الالام  يف ح اتالاله أال وهالال  الت ف الالق اإلهلالالي، والرب الالل يف وقتالاله 

يدْمَندْدأَلْطىدْواتَّْقى﴿وعمله، فت ف ق اهلل للععد مرتعيف بمدى ااتقامته ع  أمره    ْفْأمَّ

َ مْى ْقدألِيَِلُ ىددْوْصلَّ ُأد َِلُ َِّسْ ، وعندما شغ ب الت ف الق تتعثالر [7 - 5الل الك: ] ﴾ْفْ مُْ ِِّسُ

 األعام ، وشالتغرق أدا ها وقت ا   شة  م  ضع، الثمر  والنتائج املرج  .

عنالدما شنالالى الداع الل  فالاله، ف رت  الا دون حمااالعل رابعبا: ضـع  اإلخـال : 

يف وجالك وتعاهد مالتمر، فالإن ذلالك مالن شالأ ه أن شضالع، إخالةف ت ج اله هلل عالز 

ر تاله وااليف النالاس مالن بالاب العالاد ، أو  احل الاء مالن  قالد أعامله وأق اله، وت صالعه ح

 –اآلخالالرشن لالاله، أو لن الالك رضالالا ر االالائه، أو الرتفالالاع منزلتالاله عنالالد النالالاس..  الالك هالالذا 

ا. –والع اذ باهلل  عيف العمك وجيعله هعاء  منث ر   قد حي 

فعندما شغفك الداع ل عن  فاله فإن داء خامسبا: اإلصابة بداء اإلعجاب بالنفس: 

ا للال  ر  عل ه؛ ومن ثم  تتضخم ذاته، فم   ك  لمل الع جب جيد  ال رشق أمامه مم د 
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شق هلا أو عمك إجيايب شق   به جيد داخلاله مالا شدفعاله لإلعجالاب بالذلك؛ فتكالرب  فالاله، 

وتكرب، وشعتقد ا ه مم ز بذاته، وشنالى فضك ربه عل ه، ف ؤد  للغالرور والكالرب، ومالن 

 ثم  غضب اهلل ومقته له.

د.(1)د لكيو:دفشَدمطيع دووسىدمتًع دوةألجيبداملفلدألمف ه«»فأميداملد: ملسو هيلع هللا ىلصقا  

فمالن هيمالك  فالاله، وأهالك ب تاله، وشنهالغك باحلر الل سادسبا: مشكالت في البيت: 

واالاليف النالالاس فالالالتكثر مهالالا له يف ب تالاله بالالالعب تقصالالوه يف الق الالا  بحقالال ق طوجتالاله 

وأوالده، وأب الاله وأمالاله، وأرحامالاله.. بالالك قالالد شكالالره هالالؤالء دع تالاله التالالي حالالرمت م منالاله، 

 وجعلت م شعا  ن هذه املعا ا .

.. شمالالرض االبالالن فالالة جيالالد أبالالاه بجالال اره.. حتالالدر لالاله مهالالا ك يف املدراالالل، فالالة 

 شالت    األب الذهاب إل  ا ملعرفل أبعاد تلك املها ك..

أحدار جل لل يف املنالز  ال ختالربه االا طوجتاله؛ ش فته التلفاط دون رق ب.. حتدر 

 ا حق ق  ا.. وهكذا..ألهنا ال جتد منه أذ  ا مصغ ل، أو ع    

مك الداع ل حمااسابعبا: مشكالت بين الدعاة:  ل  فاله، وتعاهالد قلعاله، عفعندما هي 

ا لالالذلك أمامالاله، فتحالالدر  ع ن الاله وتصالالعه يف  ربفالالإن إشام الاله شضالالع،، و فالالاله تكالال  تععالال 

اجلدا  واالعتالداد مهكةت ب نه وبني أقرا ه.. ح ث شقك العف  والتالامه.. وشزداد 

 د واحلقد  رشقه إل القل ب.بالرأ .. وشعرل احلال

فكثالر  اال هالغا  باحلر الل وااليف النالاس، ثامنبا: ضع  التـأثير فـي ارخـرين: 

وقلعاله،  الك هالذا مالن شالأ ه أن وعد  اهتام  الداع ل بنفاله وبالزاد الذ  ش غذى عقلاله 

ا شكرر  لامته وحكاشاته، فل م عنالده جدشالد ش ع  اله لغالوه.. و  ال، لاله أن  جيعله دوم 

وخا فالالل  وهالال  ال شكالالاد جيلالالم يف مكتعالاله، فالالإن جلالالم فلقالالراء   شعالاللشالالأس باجلدشالالد 

 
 (.3045حالن: رواه ال  اليس عن ابن عمر، وأورده األلعاين يف صح ه اجلام ، ا)( 1)
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ا  للم ض ع الذ  ا تحدر ف ه أمالا  اآلخالرشن.. فالإذا مالا حتالدر بالام قالرأ  الان  ةمال 

مراة  بة روا، وغو م ثق باآلشل أو احلدشث أو األثر، مما شؤد  إل ملك املالتمعني 

 إل ه، وعد  ثقت م ف ه، ومن ثم ا فضاض م من ح له.

ام أمهك الداع الل  فالاله ضالع، اإلشالامن يف ل سعبا: ظهور آثار ضع  اإليمان: تا

قلعه، و ثرت مظاهر ذلك الضالع، عال  اجلال ارا.. فصالة  اجلامعالل باملالالجد التالي 

ا من الصة  يف الع الا مال  تأخوهالا   ا ا ال تف ته بدأ شت اون ف  ا، فرتاه ال جيد بأا 

 تض  عه خه ع ا.عن وقا األفضل ل،  اه ك عن  حا ه ف  ا، و

جر القرآن، وت رتك الالنن.. شضع، ال رع، وشقك التمالك بالالنل والتأاى .. هي  

لتتجه إل الالد  ا ف الزداد حرصاله عال  .. تتغو االهتاممات والت لعات ملسو هيلع هللا ىلصبرا   اهلل 

رشاء الكامل ات وافروج إل املصاش، واملنتزهالات دون اهالتام  بالام حيالدر ف  الا مالن 

 وجك.ظالفات تغضب اهلل عز 

.. شضالع، أمالره بالاملعرول وهن اله عالن املنكالر.. ت رتكالب يف ب تاله املخالفالات فالالة 

 شغضب هلل، و....

ا: القعود عن العمل الدعوي:  فعنالدما هيمالك الداع الل طاده، وقال ت قلعاله، عاشرب

فمن املت ق  أن شترسب إل ه الهع ر بثقك األعام  الدع شل، ومن ثم شتحالني الفرصالل 

 ل نضم إل صف ل القاعدشن.املنااعل للتفلا من ا، 

 * * * 
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 التوازن والتكامل في األعمال

 

 هغا  الغفلل وغ اب الروا، واال – ام أالفنا  –مها  النفم إمن أهم أاعاب 

 بالعمك املع ذ، واالاتغراق يف األعام  الدع شل ع  حالاب ال اجعات األخرى.

احلدشث عن بعض املفاه م التالي شنعغالي  –بإذن اهلل  –ويف األا ر القادمل ا تم 

هالالك، وأن أن تصالالحه حالال   العةقالالل بالالني العمالالك الالالدع   والعمالالك مالال  الالالنفم واأل

حد إمها   فاله أو ب تاله، و الذلك ال مربر أل –م  أمه ته  - هتام  بالعمك الدع  اال

غبفإن اهتاممه  لاله إمهالا  واجعاتاله الدع شالل، ولعالك مالا حالدر بالني االلامن  ع ته ال شال ى

ش  د لنا رور  الت اطن بني ال اجعالات،  –رّض اهلل عن ام  –الفار  وأبى الدرداء 

 آخر..وأال ش غى جا ب ع  

ح فل  بني الامن الفالار  وأيب  ملسو هيلع هللا ىلصقا : آخى النعي  –رّض اهلل عنه  –عن أيب ج 

 للذ  ع  ت  فرأى أ  الدرداء م    فزار الامن أبا الدرداء  الدرداء،
، فقا : ما شأ ك  قالا: (1)

ا، فقا   أخ ك أب  الدرداء ل م له حاجل يف الد  ا. فجاء أب  الدراداء، فصن  له  عام 

ائم، قا : ما أ ا بآ ك حتى تأ الك، فلالام  الان الل الك ذهالب أبال  الالدرداء له:  ك فإين ص

شق   فقا  له:  م، فنا ، ثم ذهب شق   فقا  له:  م، فلام  ان آخر الل ك قالا  االلامن: 

ا، فقا  لاله االلامن: إن لربالك عل الك حقال   ا، وإن لنفالالك عل الك ق م اآلن. فصل ا مج ع 

ا، فأعيف  ك ذى حق حقه ا، وألهلك عل ك حق  فالذ ر ذلالك لاله،  ملسو هيلع هللا ىلص. فأتى النعي حق 

 . (2) »صلقدنلَمي«فقا  النعي: 

 من صور عدم التوازن:

 
 عذلل: أ  البالل ث اب امل نل تار ل ث اب الزشنل.مت( 1)

 (.6139، 1968رواه العخار  )( 2)



 

 

32 

ا عدشالالد  لعالالد  التالال اطن بالالني  إذا مالالا  ظر الالا إل واقعنالالا االالنجد أن هنالالاك صالال ر 

ال اجعات املختلفل، فالععض منا عندما شهاهد ما حيدر ألمتاله مالن ذ  وهال ان تالراه 

ا للعمك لإلاة ، ف  ا شدشد  ا  اا  دفعه هذا احلالامس إل اال هالغا  بالالدع   متحمال 

فالته  أماماله.. ويف ال قالا ذاتاله جتالده م مالة  بني الناس، وول ج  ك باب لإلصةا ش 

 إلصةا  فاله وب ته عن ا منه أن األول شل للدع   يف إ ار املجتم .

وعندما شرى الالععض مالا حيالدر أماماله مالن هجمالل تغرشع الل ترشالد  مالم اهل شالل 

مل، ا اء  ان ذلك من واائك اإلعة  أو منالاهج التعلال م، فإ اله اإلاةم ل ألبناء األ

ا أشالد افال ل عال  أوالده مالن هالذه اهلجمالل ، ممالا شالنعكم عال  ترصالفاته  شعدو خائف 

ا هلالم، م التام  بكالك صالغو  و عالو  يف ح الا م، وشعتالرب ذلالك هال   مع م، فرتاه مةطمال 

 دع شل.م مته األول يف ح اته، مما شؤد  إل إمهاله ل اجعاته ال

والععض اآلخر شالرى الفالتن التالي حتال يف باملالاللم ل الك هنالار، ف خالال عال   فالاله 

وشفكر يف   ف ل  جاته من ا بغض النظر عام حيدر لآلخرشن، فهعاره » فيس  فيس«، 

ا الفال ّض  الذلك تراه دوم   م تام  باألوراد واألذ ار واالعتكالال والنال   املعكالر تار ال 

 تع ث يف ب ته فضة  عن  تمعه. 

ب .. ف ذه  ص ر ثةر لعد  الت اطن بالني ال اجعالات  جالدها تتكالرر ب ننالا وبِنالال 

 ظتلفل.

ومما الشك ف ه أن القاام املهرتك ب ن ا ه  القص ر يف الف الم الصالح ه ملف ال   

 الت اطن والتكامك يف الععادات.

ول   ظر ا إل منهالأ ذلالك القصال ر ل جالد ا أن االععه الرئ يسال شكمالن يف تالالل يف 

ء ع  جا ب واحد من ج ا ب العمك الثةثل، وااتدعاء النص ف التي الفرد الض 

 ختدمه، وعد  النظر إل النص ف األخرى التي حتثه ع  االهتام  بعق ل اجل ا ب.
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.. من هنا تظهر قيمة االهتمام بالفهم الصــحيح 
ــة، وأال  ــاة المختلف ــب الحي ــموله لجوان ــالم وش لإلس

ل البــد أن يقتصــر الفهــم علــى الناحيــة النظريــة، بــ 
يشــمل االهتمــام كــذلك تطبيــق اإلســالم بشــموله 

 وتوازنه في واقع الحياة.

 

 * * * 
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 أفضل العبادات  
 

من ل اط  الف م الصح ه لل اجعات امل ل بل مالن املالاللم: إدراك   ف الل ترت ع الا 

 حالب أمه ت ا، والتي قد ختتل، من طمان آلخر، ومن شخص آلخر.

 ا ا إجاباته عن أائلل الالالائلني حال    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومما شؤ د هذا املعنى أن را  

 »أفضك الععادات« ختتل، من شخص آلخر، وإل ك أمثلل لذلك:

ئك را   اهلل  –رّض اهلل عنه  –عن أيب هرشر   : أ  األعام  أفضك  ملسو هيلع هللا ىلصقا : ا 

ق الك: ثالم مالاذا   »اجل يءدجمدنااً لداهلل«ق ك: ثم ماذا  قا :  »ةعَميدأليهللدورنس ه«قا : 

 .(1) «مربورحجد»قا : 

قا : قلا: شا را   اهلل، أ  األعام  أحب  –ريض اهلل عنه  –وعن ابن مالع د 

، قلا: ثم »ألفدا سا لعن«قلا: ثم أ   قا :  »ا صس دألىلدو ت ي«إل اهلل تعال  قا : 

 .(2) »اجل يءدجمدنً لداهلل«أ   قا : 

ام  أفضالك  قالا : قلالا شالا راال   اهلل، أ  األعال  –ريض اهلل عنه  –وعن أيب ذر 

 .(3) »اإلعَميدأليهللدواجل يءدجمدنً لداهلل«قا : 

شق   اإلما  ابن حجر العالقةين يف تعل قه ع  هذه اإلجابات: إ ه ال اخالتةل 

 ملسو هيلع هللا ىلصبني هذه األحادشث؛ ألن اجل اب اختل، الختةل أح ا  الالائلني، بالأن أعلالم 

ئق ام، أو  ان االخالتةل  ك ق   بام حيتاج ن إل ه، أو بام هلم ف ه رغعل، أو بام ه  ال

 
 (.244(، وماللم )26رواه العخار  )( 1)

 (.248(، وماللم )527رواه العخار  )( 2)

  (.246(، وماللم )2518رواه العخار  )  (3)
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 .(1) باختةل األوقات بأن شك ن العمك يف ذلك ال قا أفضك منه يف غوه 

 وشؤ د هذا املعنى الد ت ر ععد الكرشم طشدان ف ق  :

القاعد  يف أفضك األعام  الصاحلل بالنالعل لهخص ما هي العمك امل ل ب مناله 

ا يف وقا معني وعرل معني، فالصالة  حالني حلال   و قت الا أفضالك مالن غوهالا رشع 

وأوجب ع  املاللم أن شنهغك اا، واجل اد يف وقته أفضك بالنالالعل ملالن وجالب عل اله 

من الق ا  بن افك الععادات و لب العلم، والص ا  يف وقته أفضك بالنالعل ملن وجالب 

 عل ه من االشتغا  بغوه من الععادات وهكذا.

ا س ت ددودجمدواا ادا  ااف ددهللدتعيىلدجمدذ كوألىلدامل لمدديدعتحفىدميدوسددحبد

ا قيئم دف  يرعدة  هدوعفضلهدألىلدماايدنااساأ دوهباا ادتتحقااقدف ااهددا عًسءعاايفداخلي صاايفدهللد

دميدثًهداهللدألىلدميدحتًهدنف هدوهتساأ دوةيدكييدمندالألَمادا صيِليف  .(2) ألإعايرأدءائَمق

عنالد  –رّض اهلل عالن ام  – ان ممالا و  باله أبال  بكالر عمالر بالن اف الاب ولذلك 

يدألي ل لد عقًلهدجمدا م ير دوةهنيد د ته: وفا يدألي م يرد دعقًلهدجمدا ل ل دوهللدحقق ةنيدهللدحقق

 .(3) ففعضيفدىتقًلدنيفليفدحتىدتؤء

ــول:  ــات إوخالصــة الق ــه للواجب ــي أدائ ــوازن ف ــا أن يت ــل من ــى ك ن عل
المختلفة، وأن تكون حركته متكاملة في نطاق الداوئر الثالث: نفســه، وبيتــه، 

وعليه كذلك أن يُحسن ترتيب أولوياته حسب الظر  والحال الذي ومجتمعه، 
يمــر بــه.. ففــي وقــت الصــالة ينبغــي أن يكــون فــي المســجد وفــي الصــفو  

َحر عليه أن يكون مستيقظبا يصلي، ويســتغفر ويبكــي، األولى، وفي وقت الس  
ته أما في وقت العمل فالبد أن يكون في ديوانه مجدبا مجتهدبا نشيطبا.. يهتم ببي

 وما يصلحه وكأنه ال يفارقه، وينشغل بالدعوة وكأنه متفرغ لها.

 
 .2/13فته العار   (1)

 .42، 41د. ععدالكرشم طشدان ف ،أص   الدع  ( 2)

 .71تارشخ عمر بن اف اب البن اجل ط  ف ( 3)
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 مراجعة التكالي  الدعوية 

 

 أخي الداعية..

مالالن التالال اطن بالالني الالالدوائر الالالثةر، إذا مالالا أرد الالا أن  الالنجه يف  –إذن  –ال بالالدشك 

امل مل التي  العنا اهلل بأدائ الا يف األرض. . وممالا شالالاعد ا عال  ذلالك أن شكال ن لكالك 

شدع هم  شالو يف احل ا .. عني شتحرك اا بني الناس.. منا ع نان شنظر اام وه  واحد

 وش ج  م لفعك افو، وعني شراقب اا  فاله، وشتعاهدها بام ش صلح ا.

 راجع التكلي :

َسادجِمدامَلِ ااْ ايِد﴿ل كن م زان  ك منا يف شده، ول كن شالعاره  ، [8]الالر ن:  ﴾ْد َّدْتَطغااْ

بم ك  فالل عالن أخالرى فل الالارع بالعمالك عال  إحالدار التال اطن  وعندما شهعر أحد ا

ب ن ام، وال بأس من مراجعل التكال ، الدع شل التي تتالعب يف  غ ان امل زان.. عل نا 

أال  التحي من  لب اإلعا ل أو التخف ،، فالالذ  ش كلال، أخالاه الق الا  بعمالك مالا ال 

 ك فرد بمفرده، فالإذا قعالك  شنظر إل مدى اهتاممه بنفاله أو ب ته باعتعار أن ذلك م مل

م فال ق  اقتاله التالي شنعغالي أن األخ تكل ، أخ ه فالإن هالذا شعنالي أن هالذا العمالك لال 

 تت طع بني الدوائر الثةر  ام أالفنا.

 موسى عليه السالم؟! م  أنت.. أَ 

و  ال، ااالتقعك تكل فاله بالراالالل..  –عل اله الالالة   –تأمك معي قصالل م االى 

 ممن ف من اهلل عز وجك.

لال،  – ام أخرب ا بذلك القالرآن  – الذ  حدر أن م االى عل اله الالالة  حالني   

ا آخر شالاعده يف  ل ا والق الا  بأععائ الا،  بالراالل  لب من ربه أن جيعك معه شخص 

 أن شك ن هذا الهخص ه  أخاه هارون. –عل ه الالة   –واقرتا 

 عل ه الالة  ف -ملا فعك ذلك م اى 
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 وملا  لب اإلعا ل بأخ ه ف

عالال  لالالالان م االالى عل الاله  –آن عالالن هالالذه التالالالا الت بق لالاله تعالالال جي الالب القالالر

ادِمَندْدَوِلد﴿: -الالة  ُهددداَشُلَءدألاِاِهدْدَزِر ددْويُروْيدْدِ    ْواَ ْعلديِلدْوِزعفق كااَ ْوْدَةِ

اددجِمدْدَمِف  ًِْحْكدْكارِيق اددْكَ دُنْ  اددْوْنَ ُكْفْكدْكارِيق  - 29] اله: د﴾ةِنَّْكدُكمْتدألِمْيدأْلِصريق

35]. 

 لب مالاعد  أخ ه لاله، ال لوتالاا، بالك ل  حالدر  –عل ه الالة   –إذن فم اى 

الت اطن واالعتدا  وشضعيف امل الزان، فحملاله الراالالل بمفالرده قالد شهالغله عالن الالذ ر 

 شت ه له وألخ ه ذلك األمر.الكثو هلل عز وجك، أما وج د أخ ه معه فإ ه 

* * * 
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 وص  اإلمام البنا للداعية 

 

قلا: وما ق لك يف وص، اإلما  حالن العنا للداع ل والذ  شتنالا  مال  مالا  فإن

 ق ك يف الصفحات الالابقل ف

ن دعالا  اإلخال ان قالد قل ك من الناس من شعرل أن الداع ل مال شق   حالن العنا: 

مله املصلحي يف عرص افم م فإذا ه  يف العهاء باملن الا حيالار النالاس، خيرج من ع

ار بأا  ط، وبعالد وإذا ه  يف صة  اجلمعل  خي ب بمنفل ط، فإذا ه  يف العرص حي 

ار بال هاج، ثم شع د أدراجه فإذا هال  يف الصالعاا العالا ر يف مر الز عملاله  العهاء حي 

  اإلخ ان اعفةت جامعات حيرضها الداع ل من دقعك إخ ا ه من امل عفني. أرب  ح

م مالئن القلالب يف أ رال الق ر يف ثةثالني االاعل، ثالم شعال د أدراجاله هالادس الالنفم 

 .(1) حيمد اهلل ع  ما وفقه إل ه وال شهعر به إال الذشن ااتمع ه 

ا، ولكالن رشش الل  ..  عم، شمكن للععض أن شفعك ذلك، وهالذا هال  املجاهالد حقال 

عد  إمهاله لنفاله، ودوا  تعاهدها وإمدادها بام شصلح ا  الام اال مر عل نالا مالن فعالك 

ر ه  –املصلحني بمن ف  م العنا ، والصحابل رض ان اهلل عل  م، و عار ملسو هيلع هللا ىلصالرا   

 فاملق اس ه  عد   غ ان امل زان. –اهلل 

أل م حالن العنا ه  القائك: أهيا اإلخ ان، إ كم يف دور التك شن، فالة شل  النكم 

ا من املائالل الرساب افادع عن حالن االاتعداد و ام  التأهب، ارصف ا  تالعني جزء 

الكم واجعل ا الع ال  أجالزاء العاق الل ملالا من وقتكم هلذا التك شن، وا رصف ا ف ه أل ف

ااالالتعداد م، وتكمالالك أهعالالتكم، حالال لكم مالالن الهالالئ ن. حتالالى شهالالتد عالال د م، وشالالتم 

 وح نئذ شفته اهلل ب نكم وبني ق مكم باحلق وه  خو الفاحتني.

 
 اإلاكندرشل. –دار الدع    ، 183، 182راالل املؤ ر افامم،  م عل الراائك حلالن العنا ف( 1)
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أن تتحرك بالدع   وتع   ا الالاعات ال ال ا   –أخي الداع ل  –فإن اات عا 

تم بنفالك وب تك، فالاعلم أ الك بالذلك تكال ن من ل لك وهنارك، ويف  فم ال قا  

ا.  الالابق حق 

يف شدك، ال يف شد غوك، وأ ا ال ح د الذ  تالالت    أن تقالرر  –إذن  –فامل زان 

 مدى ت اط ك يف الدوائر الثةر.

 الوصية الجامعة:

لقد  ان اإلما  حالن العنا دائم التذ و ملن ح له برضور  التال اطن بالني الالداوئر 

تتأ د من ذلك بقراءتك هلذا اف اب الذ  أراله إل أبناء الدع    الثةر، ولك أن

 بعد املؤ ر افامم للدع  .

 رحمه هللا: -يقول

ال ج ل النظرشل  نقد تناولا فكرتكم يف  لمل املؤ ر م –أهيا اإلخ ان   –أعنني  

بالالام ال شالالدع يف  فالالم أحالالد شالالع ل، وبالالام ال حيتالالاج بعالالد ذلالالك إل رشا أو ب الالان، ولكالالن 

  وحالده ال ق مالل لاله إن مل تصالدقه األعالام ، وشتععاله التنف الذ املعالارش، وإن اهلل ال الكة

 شنظر إل ص ر م وأم الكم، ولكن شنظر إل قل بكم وأعاملكم.

 العمل مع النفس:

أهيا اإلخ ان املاللم ن، العمك م  أ فالنا ه  أو  واجعاتنا، فجاهالدوا أ فالالكم 

وال تت الاو  ا مع الا يف ذلالك بالأ  وجاله مالن وا ل ها ع  تعال م اإلاة  وأحكامه، 

ال جالال ه.. أدوا الفالالرائض، وأقعلالال ا عالال  ال اعالالل، وفالالروا مالالن اإلثالالم، وت  الالروا مالالن 

العصالالال ان، وصالالالل ا قلالالال بكم ومهالالالاعر م دائالالالام  بالالالاهلل الالالالذ  لالالاله ملالالالك الالالالالاموات 

شالعابكم ومهالاعر م وعال ا فكم إل  واألرض... قاوم ا الكالك والعجز، ووج  ا

نق ل، وخالف ا  زعات ال  ش ومضةت اهل ى، واحرصال ا عال  الفض لل ال اهر  ال

ا، واحالذروا  ، فةال قا ترصف ه يف غو فائد ، وحااع ا أ فالالكم ف اله حالالاب ا عالالو 
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 أن  ر بكم دق قل واحد  ال شك ن ألحد م ف  ا عمك   ب واعى مربور.

 العمل مع البيوت:

اتكم، فاألمالل هالي أقالدس واجعال  –أهيا اإلخ ان  –م  ب  تكم وأ  م  والعمك

األ   قال ى بنالاء األمالل وا مأ نالا عال  اجل الك  م ع هذه األ ، وإذا ق شا دعائم 

ا  اجلدشد  ك اال مئنان. فتل ف ا م  أهل كم وأ  الم وأصالدقائكم وا لال هم مج عال 

ول ، ومن الق وحجالل ب جاهالل رأشكالم، واعتالدا   تكم؛ وأقنع هم يف أدبع  خ 

   ا معكم ف ام أ تم بصدده من عمك   د  ع ك. رشقكم، وفائد  عملكم؛ حتى شك 

وارتعالالا كم هالال  الالالالةا األو ، وهالال  أقالال ى  –أهيالالا اإلخالال ان  –ووحالالدتكم 

األاالاللحل يف أشالالدشكم؛ فاحرصالال ا عالال  هالالذه ال حالالد  و   الال ا دائالالام  مالال  اجلامعالالل، وال 

 ب نكم املهاغك الزائلل، وال األوها  القاتلل. ختالف ا عن أمر إخ ا كم، وال تفرقن  

 نشر الدعوة:

ا  وا الفكر  يف  الك حمال يف شتصالك بكالم: يف احل ا  الا، والهال راع، والع ال ت، 

واملالالالاجد، واملقالالاهي، واملجالالالم العامالالل وافاصالالل، ويف القالالرى والرشالال،، واملالالدن 

ا  والع اصم، ويف املصا   واملعامك، واحلق   واملدارس. وأمجع ا قل ب الناس مج عال 

 لعالاملني«؛لأفضالك خلالق اهلل أمجعالني »ور الل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصع   تاب اهلل وحتا ل اء حممالد 

من اج الرشد، وهدشه أفضك اهلدى، ومن ااتظك بظلاله  فل ا ه ل اء احلمد، ورشعته

أُد﴿واار حتا راشته فاط يف الد  ا بالنرص  داهللُدْمندْعمرُصُ يَّ وفاط يف  [8]التحرشم:    ﴾ْوْ ْ مرُصْ

دْوا َِّ عْندآْممُسادْمْعهُدْعَسْ د ْدخُيَِ ىداهللُدا مًَِّد﴿اآلخر  باألجر  َّ ﴾. 

 االقتصاد في المعيشة:

ا،  اقتصدوا من أم الكم ألشامكم ومالتقعلكم؛ فإ كم ال تالدرون مالا امل قال، غالد 

وال شرصفنكم ذلك عن الثقل بم ال م، واالعالتامد عال  بالارئكم، وإ الام هال  عال  حالد 

د﴿قالال   النعالالي الصالالاله:  يٍبدْواحااِ ندألااْ
َلُ ُلسادمااِ د ْدتااْ َّ 

يدأْلمااِ ْساٍبدعااْ َندْدألااَ
سادمااِ ٍلددْواَءُ لااُ

ْتْفِفْ يفٍد َْمِلدِرَزُ ُكَمدْوْميدُتسأْلُلويْد﴿، [67]ش ا،: ﴾مُّ  .[22الذارشات: ] ﴾ْوجِمدا  َّ
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أيها اإلخوان، اإليمان القوى، والعمل الصالح، 
ــية،  ــن المعص ــد ع ــة، والبع ــى الطاع ــال عل واإلقب
والحر  على الوحــدة، والعمــل الــدائب، والجهــاد 

وحسن النظــام، وإخــال  الغايــة.. كلهــا  المستمر،
دعائم البد أن تتوافر في مجتمعاتكم بوضــوح تــام  
حتى تذللوا ما يعترض طريقكم من عقبــات، وإنهــا 

 .(1) لكثيرة إال لمن يسرها هللا عليه. انتهى

 

* * *

 
من رب    8من مقا  لألاتاذ مجعل أمني حتا عن ان: »خ اب للعنا«    بجرشد  »آفاق عرب ل« املرصشل بتارشخ ( 1)

 .1425اآلخر 
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 مصلحة الدعوة !!
 

قالا  يف هالذا ال قالا الالذ  تتعالرض ف اله األمالل  هلالذه قد شق   قائك: أهذا  الة  ش 

 اهلجمل ال ال ف

املزشالد مالن  احلالدشث إل الالدعا  وحالث م عال  بالذ أل م من األفضك أن شت جاله 

 اجل د والتضح ل من أجك إقامل امل وع اإلاةمي ف

 أال شكفي قع د الععض عن العمك لإلاة  والدع   إل اهلل ف

االال تحرك واالاليف النالالاس وشمالالأل األمالالا ن الهالالاغر  ب الالن م إن قلالالك  –إذن  –مالالن 

 عا  العامل ن من ج دهم املعذو  وأب أوا من خ  ا م فالد

هذه بعض األائلل التالي مالن املت قال  أن تالدور يف أذهالان الالععض، وتن لالق مالن 

  وع اإلاةمي وقد ا تمك بنا ه.غو م ع  دشن م وته ق م لر شل امل

ا  ا ا هذه الصفحات.  ومن هذا املن لق أشض 

 أسباب النصر والتغيير:

ا للالدعا   ب النرص والتغ و أاعاب ا مادشل فقيفل   ا ا أاعا لكان احلدشث م ج  

املزشد من اجل د وايف الناس دون االلتفات إل مت لعات إصالةا الالنفم، أمالا  بعذ 

إن  الالان النرصالال مالالن عنالالد اهلل، شمنحالاله ملالالن شالالرى أ الاله أهالالك لالالذلك؛ فالالاألمر بالالة شالالك 

 ا ختل،.

 –حني تت افر  -من شأهنا لقد  لب اهلل عز وجك من ععاده بعض امل الب التي 

ةِيد﴿عال   ف االنا أن تالتدعي  رصه وتأش ده، وعال  رأس تلالك امل الالب، أن  نرصاله 

ًَِتدْدَ ْلاْمُكمَد ُكَمدْوُعْا واداهللْدْعمَرُصَ  الك يشء شغضالعه، وأن  ، وأن  الرتك[7]حممالد:  ﴾ْتمَرُصُ

د﴿ فعك ما شرض ه.. أ  أن  غالو مالا بأ فالالنا  دمااْ رِيُ داهللْد ْدُعغااْ يدةِيَّ وادمااْ رِيُ ىدُعغااْ َسٍ دْحتااَّ يدألِقااْ
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ا له [11]الرعد:  ﴾ألِْأَنُفِ ِ مَد د﴿، وأن  ك ن عع د  أُلسِردِمندأْلَعِلدا ااِ َكِفدْديَّ ًَمْيدجِمدا  َّ ْوْ ْقَلدْكْت

سيْد يِِلُ ًْيِءْ دا صَّ ْ يدأِل ًُ يدِ ْقَسٍ دأْليألِِلعنْدددالَْرْضدْعِف ًْْسغق دجِمدْوْ ادْ  دد﴾ةِيَّ

 .[106، 105األ ع اء: ]

َمد﴿ له شأس اإلعداد املاد  حالب ال اقل واملالاحل املتاحل وم  هذا  وادوااُْ لُّ ْوْدألااِ

َ لِد ٍ دْوِمندِرأْليِطداخَلْ يداَنْتْطَعُتمدِمندُ سَّ  .[60]األ فا :  ﴾مَّ

إذن فأغلب أاعاب النرص تن لق مالن داخلنالا، وال بالدشك عالن تغ الو مالا بأ فالالنا 

ا هلل عزوجالالالك يف  الالالك  يف التصالالال رات واالهتاممالالالات، يف الرسالالال  ؛يشءلن صالالالعه عع الالالد 

كِ د﴿والعة  ل، يف األق ا  واألفعا ، ف تمثك ف نالا ق لاله تعالال:  دْوُن ااُ َِ ْس دصااْ َلدةِيَّ  ااُ

دهللِدْرِبداَ ْعيملنِْيْد َِ ُادامَلَُ لِِمنيْدددْوحْمَْ يْ دْومْمْي ْكدُدِمَفُودْوْدْنيدْدوَّ
عْكدْ ُهدْوألِْ  ِ   ﴾ ْدْةِ

 [. 163، 162]األ عا : 

.  عم، عل نا  ذلك أن  دع  الناس و أخذ بأشدهيم إل اهلل، فة شكفالي صالةا ..

 م عل قل لل من األفراد ل نصله حا  املجتم ، بك البد أن تع د األمل إل اهلل، فتفر 

إل ه، وتص له معه، وترتك  ك ما ش غضعه، ولكن ال شمكننا الق ا  اذا الدور اف الو 

وتنع   م للخ ر املحدق ام، وإرشالادهم إل  رشالق العال د  ل اهلل، يف دع   الناس إ

إل رام.. ال شمكننا فعك هذا  له وب رشقالل صالح حل ومالؤثر  إال إذا  نالا قالد أحالالنا 

التعامك م  أ فالنا، وأقمنا اإلاة  يف ب  تنا، فكام قال ا: فاقد الذء ال ش ع  ه، وع  

 تدفقه يف الصنابو. قدر ما يف افزان من ماء شك ن ااتمرار

 مصلحة الدعوة الحقيقية:
ــي  ــن ف ــة تكم ــدعوة الحقيقي ــلحة ال إن مص
ــا  ــنا أوالب، وبيوتن ــى إصــالحنا ألنفس ــل عل العم

 ثانيبا، والمجتمع ثالثبا.

دمصلحيفدا لألس دتأتىدمندتسازنميدجمدا لوائفدا اس،..

..دمصاالحيفدا االألس دديدنكااسيدماانددواالدا قاافآي دوماانددواالدا ق ااي  دوا اا كفد
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دمي ي .واملد

ا دفااسدعفاواايدة دألعاانيد ..دمصاالحيفدا االألس دديدعكااسيدكاالدمماايدألماالدنف ااهدصااغريق

ويف املقابك فإن من مل هيتم بذلك، وشنهالغك فقاليف باحلر الل افارج الل  ا مقصدواِل ر 

وايف املجتم ، فقد أر بدع ته، وابتعد االا عالن مظالان الت ف الق اإلهلالي، فالكرامالل 

يْوْديد َِّسداَند﴿ع  قدر االاتقامل  دْغْل ق يلق   ﴾ْتْقيُمسادأْلىْلدا طَِّفعْقيِفدلَنْقَ مْيُومدمَّ

 .[16]اجلن: 

 إياك والقعود:  

د–ا تااسازيدألاانيدا االوائفدا اااس،ددفإيدكينتدمصلحيفدا لألس داِلق ق يفدت تل  دممااي

فلمجت االدجمدذ ااكدغيعاايفدا  ت اايء دو محت اابدألماالداهللدد–ا مفسدوا ً ااتدواملجتمااعد

دكَمدنحت بدألملأدألملميدمعدا مي .دألملميدمعدزو يتميدودألميئمي

م  الال لععض العتاب من أصالدقائك، وقالد ت –أخي الداع ل  – عم، قد تتعرض 

ا ش هعرك بأ ك مقرص يف الدع   والعمك هلل عز وجك.  من م  ةم 

عتاام هذا قد شك ن ص اب ا إذا ما  نا ات ع ئ من حر تك يف الدع  ، وت رسع 

ك اتالتعد  بال قا الالذ   نالا تهالارك باله يف بنالاء اا يف أمر من أم ر الد  ا، أو أ 

ا شزشالدك  رى اةمي أن تعمالك عمالة  إضالاف  ا شالدامل وع اإل ا جدشالد  عل الك دخالة  مادشال 

ا باحل ا .  ااتمتاع 

إلخ ا ك احلق يف عتاام لك إذا تر ت م وجلالا يف ب تك تهالاهد .. سيكون 

ا  فالالك وأهالك القن ات الفضائ ل والن الات اإلخعارشالل واملعارشالات الرشاضال   ل تار ال 

 دون اهتام .ب تك 

هلالالم احلالالق  الالذلك لالال  ا هالالغلا بإصالالةا  فالالالك وب تالالك وتالالر ت م وســيكون 

 بمفردهم ش اج  ن ما ش اج   ه من ضغ ط.

هلالالم احلالالق  الالذلك لالال  ا هالالغلا بإصالالةا  فالالالك وب تالالك وتالالر ت م وســيكون 
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 بمفردهم ش اج  ن ما ش اج   ه من ضغ ط.

ا بالالع د  إل رععال  أ مالك وجاله، ثالم االاأما إذا قما بأداء واجعك الدع   

منزلك، فجلالا بني طوجتك وأوالدك تةعع م وتعلم م وت ج  م وتتابع م، ثم 

تالتأذهنم بعد ذلك بالدخ   إل غرفتالك فتنهالغك بالأورادك وصالل اتك.. إن فعلالا 

 ذلك فأ ا ع  ال رشق الصح ه.

ع  ب  تنا، بك ع  أن الثامر ال  عل التي اتظ ر عل نا و –أخي الداع ل  –واعلم 

 الدع    ذلك، اتك ن أ رب داع ل لرضور  الت اطن بني الداوئر الثةر.

 الخالصة:
أخي الداعية.. من الخطــأ بمكــان أن تفهــم هــذه 
الكلمات على أنها دعوة للقعود، وليعلم كل منــا أنــه 
إذا قعد في بيته بحجة إصالح نفسه، وترك الحركة 

صــير، ولــم ال وسط المجتمع فقد عــرض نفســه للتق
نــا يــرى النــار تأكــل الــديار، وصــرخات يعوجم

 !!المسلمين المضطهدين ال تنقطع ليل نهار

وجمداملقيألل دفكلدمندعمشغلدألي لألس دوعم ىدنف ااه دفقاالدو ااعدجمدحم ااسردكًااري د

دونتلحقدألهددرضارد   ميفدتؤًفدألل هدوألىلدءألسته.

لدألإصسحددنف مي دوال طفدمندو ادوذاك دديدنجلسدجمدأل ستميدفيرغني د دنمشغ

ددودءألس دغريني..

 فسدأللعلدألندا تسازيدألنيدا لاوئفدا اس،.
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 ال استثناء ألحد

 

 أخي الداعية:

 دأل رد ميدجمدةمهي ميددنف ميددوددول مي دفم َمدكينتدمشيغلميدفلندنف ىدألااأ دحااياد

وحفصااهدألااىلدولاعاايفدا مااي دوتًلاا غ مدءألااس ددملسو هيلع هللا ىلصمااندالحااساادملشاايغلدرنااساداهللد

ساد﴿: هدنًحينهدوتعيىل دحدعقلدداإلنس   َدُعَؤِممااُ يِرِوَمدةِيدحَّ ىْلدآًااْ َفْ ْكدألااْ ْفْلْعلَّْكدأْليِ ٌعدنَّ

ي ِلعِ دْدْنفق ْ اداَِلْ  .[6]الك ،:  ﴾هِبْ

ا عال  دوا  ذ الر اهلل، وق الا  الل الك، لدرجالل أ اله مل  ملسو هيلع هللا ىلصوم  ذلك فقد  ان  حرشص 

 . (1) ئهل ريض اهلل عن اشرتك الق ا  يف افر أو حرض  ام أخربت بذلك الال د  عا

يف خدمل أهله، شفع ث به، وحيلالب شالاته،  –مهاغله الضخمل رغم  - ملسو هيلع هللا ىلصو ان 

وشرقال  ث بالاله، وخيصال،  علالاله، وخيالد   فالالاله، وشقالم الع الالا، وشعقالك الععالالو، وشعلالال، 

 .(2)  اضحه، وشأ ك م  افاد ، وحيمك بضاعته من الال ق

 ملسو هيلع هللا ىلصوفدوا عال  راال   اهلل وعن أوس بن حذشفل الثقفي أ ه  ان يف ال فد الذشن 

من بني مالك، فأ زهلم يف قعل له يف املالجد، قا : فكان شأت نالا، ف حالدثنا بعالد العهالاء 

وه  قائم شراوا بني قدم ه من     الق ا .. فاحتعم عل نا ل لل، فقلنا: شا را   اهلل 

ها ،  رأ عع  حزيب من القرآن فكرل أ ثر مما  نا تلعث  فقا : » عملعثا عنا الل ل

 .(3) «أن أخرج من املالجد حتى أقض ه

 ال استثناء  ألحد:

 
 أب  داود.أخرجه ( 1)

 رواه العخار  عن عائهل، شقم: شكنم،  اضحه: اجلمك الذ  شالتقى عل ه باملاء.( 2)

ن إاالالناده احلالالافظ ابالالن  ثالالو يف 343، 4/9(، وأ الالد )1345(، وابالالن ماجالالل )1393رواه أبالال  داود )( 3) (، وحالالال 

 فضائك القرآن.
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من هنا شتضه لنا أ اله ال ااالتثناء ألحالد يف إمهالاله  فالاله أو أهلاله، و  ال، شكال ن 

َبد﴿  لنع ه:  ذلك واهلل عز وجك شق ، أ  إذا فرغالا [7ال الا: ] ﴾ْفإِْذادْفْفَغْتدْفيَنصااْ

مالن اجل الاد  :رغالا« أ صالب للععالاد .. قالا  الضالحاك: »فالإذا فمن دع   الناس فا 

 .(1)يف الععاد  :»فا صب« أ 

ْكد﴿جاء الت ج ه اإلهلي يف صدر الدع   بق ا  الل ك،  ان مالن تعل ةتاله  وعندما د اْ ةِيَّ

يدْطِسعسقد ًَحق ، فالالذ  شعالني الداع الل عال  الالدع   الصالادقل واحلر الل [7]املزمك:  ﴾جِمدا مَّْ يِردْن

ِلد﴿عدن بالل ك، بك الق ا  ال  شك الصح حل بني الناس بالن ار ل م راحل ال ْئيْفدا لَّ اَ
دْنيشاِ ةِيَّ

دْوطئقيدْوْدَ ْسُ د ِ سقد يدْطِسعسقدددِوْ دْدْشلُّ ًَحق دْ ْكدجِمدا مَّْ يِردْن  .[7، 6]املزمك:  ﴾ةِيَّ

ااتحثنا ع  تع شض ما شف تنا من أوراد  ملسو هيلع هللا ىلصومما شؤ د هذا املعنى أن را   اهلل 

 أله ددودألنديشلدممااه دفقاافدأدفاا َمدألاانيدصااس دا فجاافد»مندني دألندحد: ملسو هيلع هللا ىلصوق ا ، شق   

 . (2) كأنَمد فدأدمندا ل ل«د هدوصس دا   ف دكتبداهلل

 رهبان الليل: 

جيالد أهنالم قالد  –رضال ان اهلل علال  م  –من الصحابل والناعر لالو  خو القرون 

 الل واط  ا بص ر    عل بني اجل اد يف اع ك اهلل من  اح ل واالهالتام  بأ فالال م مالن  اح

صف ا : رهعا  ا بالل ك، فراا  ا بالن ار.  أخرى، فكا  ا  ام و 

 حي الالال ن لالالال ل م ب اعالالالل راالالالم

 

 بالالتةو ، وترضالالع، واالالالؤا  

 وع  هنم جترى بف ض دم ع م 

 

 مثالالك اهنالالام  ال ابالالك اهل الالا  

 يف الل ك رهعان، وعند ج ادهم 

 

 لعدوهم من أشج  األب ا  

 وإذا بالالدا علالالم الرهالالان رأشالالت م 

 

 بصالالاله األعالالام  شتالالالابق ن 

طوج الالا صالالع حل فالالته مكالالل،  –ريض اهلل عالالن ام  –جالالاءت هنالالد طوج أيب االالف ان  

 
  .4/479تفالو القرآن العظ م البن  ثو  (1)

 (.1742عن عمر بن اف اب ) رواه اإلما  ماللم( 2)
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ا. قا  أب  اف ان: قد رأشتك تكفرشن. قالا: أ  واهلل،  فقالا له: أرشد أن أباش  حممد 

عد حق ععادته يف هذا املالجد قعالك الل لالل، واهلل إن بالات ا إال  واهلل ما رأشا اهلل تعال ع 

امصلني ق ام   ا واج د   .(1) ا ور  ع 

أرأشا أخي الداع ل أ ه م  التعب وعناء الالالفر فالإن ذلالك مل شرصالل الصالحابل 

 عن ق ا  الل ك ف

وشؤ د هذا املعنالى األثالر الالذ  أخرجاله اإلمالا  أ الد يف الزهالد عالن معاوشالل بالن 

أخالربه  –ريض اهلل عن ام  –خدشج قا : بعثني عمرو بن العاف إل عمر بن اف اب 

كندرشل، فقدما إل املدشنل يف الظ و ، فأ خا راحلتي بعاب املالجد، ثم بفته اإلا

دخلا املالجد إذ خرجا جارشل من منز  عمالر فرأتنالي شالاحع ا عال  ث الاب الالالفر، 

فا رصفا، فقالا: أجب أمالو املالؤمنني.. فالذ ر احلالدشث، قالا : شالا جارشالل هالك مالن 

 ك، فإن املالالافر حيالب  ك. فأ لا ع  ح اء، قا :   عا   فأتا بخعز وطشا، قا :

ال عا . ثم قا : شا جارشل هك من  ر  فأتتني بتمر يف  عالق، قالا :  الك. فأ لالا عال  

 أت ا املالجد  قالا : قلالا إن أمالو املالؤمنني ني ح اء، ثم قا : ماذا قلا شا معاوشل ح

 .«وقا الق ل للقائك »أ   ائم 

لرع الل، ولالئن قا : بئم ما قلا، أو بئم ما عننا، لئن  ما الن ار ألضال عن ا

 .(2)  ففبالن   م  هذشن شا معاوشل ما الل ك ألض عن  فيس، فك ، 

.. وشق   ععد الر ن بن ععد القار : ااالتأذ ا عال  عمالر بالاألجر ، فحعالالني 

 .(3)   شة، ثم أذن ب وقا : إين  نا يف قضاء ورد 

 
 .1/310رهعان الل ك لال د حالني العفاين ( 1)

 ، دار الكتب العلم ل، بووت.123، 122الزهد لإلما  أ د ف( 2)

 دمهق.  –دار ابن  ثو  -185فضائك القرآن، أليب عع د ف ( 3)
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 هكذا كان المصلحون

 

 –تالارشخ أمتنالا ل جالد ا أهنالم  يف تارشخ املصلحني واملجددشن عال  مالدار تأملنا ل

مل  –رغم ج ادهم ال  شك وشد  ا هالغاهلم بالدع   النالاس إل اهلل ومقاومالل الظالاملني 

ؤث ر عن م إمهاهلم أل فال م، وصدق أب  احلالن الن و    ر ه هلل حني قا :  –ش 

ألىلدرد دكلدحفكيفد  يءدوكفيحدشخص يفدروح يفد سعيف دوةيدا تضح يفدواإلعايرد

دوحين يفدصيف يفدمرش يفدحلمد دعتحققدوغيعيفد دُتميا..وا فلالدمندغريدر

إن من شق د األمم يف األوضالاع العادشالل، واألشالا  اهلادئالل.. ش جالد يف  الك طمالن، 

وذلك ال حيتالاج إل شخصال ل ععقرشالل أو شقالني ممتالاط، وأمالا مالن شق دهالا يف الالالاعات 

تالي ال تععالث ، واإلهن ار الروحي وافلقي، اليالدق قل العص عل من االحتضار الق م

ع  األمك وال م ا، ف م أقك القل ك، وال شتجا  ع  ذلك إال من  ك يف صالدره 

هذا الن ع من ال قالني، وذلالك عال  أاالاس الصاللل بالاهلل، واالعالتامد عال  اهلل، والقال   

املعن شل الروح ل و لام تغلعالا عال  األمالل هالذه األوضالاع الفااالد ، ودمهت الا الل الاب 

 حمالاال  أاالعف ا اهلل برجالك مالن هالؤالء فغالوى ت الار احل الا  بعا فتاله التغ الو القا ل، وبدا

ْند﴿اهلل تعالال: الق شل الغامر  وإقدامه ال م ا العع الد فكالان  الام قالا   دمااِ ِفُ داِلااَْ َّ َ خيااُ

يدامَلِْ ِتد  .(1) [19]الرو :  ﴾ْوُثَ ِ دالَْرْضدأْلَعْلدْمَسهِتْ

 نور الدين محمود زنكي:

 امللك اله  د:احلافظ ابن  ثو عن قا  

 ا يف الفر ج، صح ه االعتقاد«ا،  اهد  ا لق ا  الل ك، شص    ثو  و ان مدمن »

 
 . مؤاالل الراالل.117، 116ربا  ل ال رهعا  ل أليب احلالن الن و  ف( 1)
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ودخك بعض املاللمني بةد القدس للزشار  أشا  أخذ القالدس الفالر ج فالالمع م 

بكثالر  مل شظفالر وشنرصال عل نالا  –شعنال ن  ال ر الالدشن  –شق ل ن: إن القال م بن القال م 

وشنرصال بالالدعاء وصالة  الل الك، فإ اله شصالع بالل الك جنده وج هه، وإ ام شظفالر عل نالا 

 .(1) ف ظفر عل نا –وشرف  شده إل اهلل وشدع ، فإ ه شالتج ب له وشع  ه اؤله 

ا عال  الصالل ات مجاعالل بالتام  رشو  الا،  يف يف أوقا الا .. و ان   ر الدشن حمافظال 

وجالك يف  ع إل اهلل عالزو ان  ثالو الصالة  بالل الك،  ثالو األبت الا  يف الالدعاء والترضال 

 .(2) ل ا  ه أم ر

و ذلك  ا ا طوجته عصما الدشن خات ن تكثر ق ا  الل ك، فناما ذات ل لالل 

عن وردها فأصعحا وهالي غضالعى، فالالأهلا  ال ر الالدشن عالن أمرهالا فالذ رت   م الا 

ت عل  ا وردها، فأمر   ر الدشن برضب  علخا الل يف القلعالل وقالا الالالحر الذ  ف   

ا جالزشة   لل ك، وأعال قا لق ا  ا كلت قظ النائم ذل ى الضارب ع  ال علخا ل أجر 

 .(3) وجراشل  ثو 

ا يف احلالرب، شرضالب باله املثالك يف ذلالك، و الان شقال  : قالد ا صالع ر  و ان شالجاع  

 خالو وب عنالد اهلل ق مالل تعرضا للهال اد  غالو مالر  فلالم شتفالق ب ذلالك، ول  الان يف  

 .(4)لرطقن  ا، واألعام  بالن ل 

ا ق ب الدشن الن الاب ر : باهلل شا م ال ا الالل ان ال ختا ر بنفالك  وقا  له ش م 

ن. فقالا  لاله:  فإ ك ل  قتلا قتك مج ال  مالن معالك، وأ خالذت الالعةد، وفالالد املالاللم

فإن ق لك إاالاء  أدب مال  اهلل، ومالن هال  حممال د  مالن  الان  ؛لدشناكا شا ق ب اا

ا  ان حالار  غو اهلل الذ  ال إله إال هال   قالا : فعكالى مالن  ال  حيفظ الدشن والعةد قعع

 
 مرص. –. دار الفجر 12/314داشل والن اشل ابن  ثو الع( 1)

 املصدر الالابق.( 2)

 .12/310العداشل والن اشل ( 3)

 .12/311العداشل والن اشل ( 4)
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 .(1)ر ه اهلل 

 صالح الدين األيوبي:

 الدشن األش يب: اشق   القايض ابن شداد عن صة

ا أ اله مالن  –ر ه اهلل  –أما الصة  فكان  شدشد امل اععل عل  ا، حتى إ ه ذ ر ش مال 

انني مالا صال ى إال مجاعالل، و الان ش اعالب عال  الالالنن الرواتالب، و الان لاله صالل ات 

حيب  –ر ه اهلل  –لل ك، وإال أتى اا قعك ق ا  الفجر، و ان شصل  ا إذا اات قظ من ا

اامع القرآن العظ م، و ان خاش  القلب، غزشر الدمعل، إذا ام  القرآن خيه  قلعاله 

 .(2) وتدم  ع نه يف معظم أوقاته

منهغة  باجل اد يف االع ك اهلل،  – ام  علم  –.. هذا ه  صةا الدشن، الذ   ان 

عنده مالن  –ر ه اهلل  – م الصل ع ني.. شق   ابن شداد:  ان وبتحرشر القدس من د

القدس أمر عظ م ال حتمله اجلعا ، وه   ال الد  الثكع جي   بفرااله مالن  لالب إل 

 لالالب، وحيالالث النالالاس عالال  اجل الالاد، وش الال ل بالالني األ الالةب وشنالالاد : شالالا لإلاالالة ف 

 .(3) وع ناه تذرفان بالدم 

رى االاهر  و ان إذا ام  أن العالدو قالد دهالم املالالل ، ، مغالتام  ا م التام  مني، فكالان شال 

ا هلل داع    ا يف اج ده اذا الدعاء: »إهلي قد ا ق عا أاعايب األرض ل يف  رص  ااجد 

حعلك، واالعتامد ع  فضاللك، أ الا ب دشنك، ومل شعق إال اإلخةد إل ك، واالعتصا 

 .«حالعي و عم ال   ك

ا ودم عاله تتقال  ا ر عال  شال عته ثالم عال  وشق   القايض ابن شداد: ورأشته االاجد 

 
 .12/311العداشل والن اشل ( 1)

 .436، 1/435رهعان الل ك لال د بن حالني العفاين ( 2)

 .436، 1/435املصدر الالابق ( 3)
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   (1)اجادته وال أام  ما شق  ... 

 ابن تيمية:

 :«ااتمرارشل الدع  »شق   د. حممد الال د ال   ك يف  تابل 

العلالم، وعملاله املالالتمر يف  ل ان اإلما  ابن ت م ل مال  شالغله الالدائب يف مداراال 

الصاللل  الرتب ل واإلعداد، وج اده املت اصك يف الذب عن ح اض اإلاة ،  ان دائم

باهلل عز وجك، حتالى  الان إذا أغلالق عل اله ف الم مالالألل، شالذهب إل مالالجد م جال ر، 

 وشض  جع ته ع  الرتاب وشق  : شا معلم إبراه م ف مي.

ألال، مالر  أو  –و ان شق  : إ ه  ل ق، خالا ر  يف املالالألل، فأاالتغفر اهلل تعالال 

 .(2)حتى شن ا الصدر، وشنحك اإلشكا   أ ثر أو أقك،

ةنااهدءائاامدن ععد اهلاد  عن اإلما  الذهعي ق له عالن شال خ اإلاالة : وقد ذ ر اب

ا ألت يا دكاااريدا نااتغيًيف د ااس دا تسكاال دًيألااتداجلااأو د ااهددوراءدودذكاايردعاالدمم اايد

 .(3) ألك ف يفدوعع يف

شام  ل التي  ان ا له خ اإلاة  ابن ت م ل تعكم حالته اإلوشنقك ابن الق م  ةم  

 ر ه اهلل. شع ش يف أج ائ ا

شق   ابن الق م: وامعا ش خ اإلاة  ابن ت م ل شق  : إن يف الد  ا جنل من مل 

 شدخل ا ال شدخك جنل اآلخر .

ى   وقالالا  ب مالالر : مالالا شصالالن  أعالالدائي يب  أ الالا جنتالالي وبالالالتاين يف صالالدر ، أ الال 

ف ي معي ال تفارقني. إن حعيس خل  ، وقالتع شال اد ، وإخراجالي مالن بلالد  رحا 

 ا احل.

 
 املصدر الالابق.( 1)

 .72ااتمرارشل الدع   د. حممد الال د ال   ك ف( 2)

 املصدر الالابق  قة  عن العق د الدرشل.( 3)
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صالال  الفجالالر ثالالم جلالالم شالالذ ر اهلل تعالالال إل قرشالالب مالالن  .. وحرضالالته مالالر  وقالالد

لتفالالا إل  وقالالا : هالالذه غالالدوس، ولالال  مل أتغالالذ الغالالذاء االالق ا امنتصالال، الن الالار، ثالالم 

  .(1)...س ق

د  عنالد  ا مالا عال ذهع  هذه القلعل  يف حمعاله يف القلعل: ل  بذلا مكء و ان شق  

 ن افو، و ح  هذا.شكر هذه النعمل، أو قا : ما جزشت م ع  ما تالعع ا ب ف ه م

الالن  »الل م أعنيو ان شق   يف اج ده وه  حمع س:  ع  ذ رك وشالكرك وح 

 ما شاء اهلل. ععادتك«

 املحًس دمندُحًسد لًهدألندرألهدتعيىل دواملأنسردمنددرأدوساأ.وقا  ب مر : 

ُهد﴿دخك القلعل وصار داخك ا رها  ظر إل ه وقا : وملا  سٍرد ااَّ ْبدأْلَ مُْ َمدألِ ااُ ْفُُضِ

ًْلِِهداَ ْعْ اُبد
يُفدْوْظيِوُفُأدِمند ِ َْحْ  .[13احلدشد: ] ﴾أْليٌبدأْليطِمُُهدفِ ِهدا فَّ

ا أ  ب ع ه   ا منه قاليف مال  مالا  الان ف اله مالن ضال ق العالني وعلم اهلل ما رأشا أحد 

ومالال  مالالا  الالان ف الاله مالالن احلالالعم والت دشالالد وخالالةل الرفاه الالل والنعالال م بالالك ضالالدها، 

ا، ا، وأقال اهم قلعال  ا وأرشح م صالدر  ه  واإلرهاق، وه  م  ذلك من أ  ب الناس ع 

 ا، تل ا  رض  النع م ع  وج ه.هم  فال  وأ ى 

و نا إذا اشتد بنا اف ل وااءت منا الظن ن وضاقا بنا األرض أت ناه، فام هال  

ا و مأ  نالل. ا وق   وشق ن   اح  اإال أن  راه و الم   ةمه ف ذهب ذلك  له وشنقلب 

قائه، وفته هلم أب ااا يف دار العمك، فأتاهم مالن فالعحان من أش د ععاده جنته قعك ل

 .(2) روح ا و ال م ا و  ع ا ما ااتفرغ ق اهم ل لع ا واملالابقل إل  ا

  محمد الفاتح.. فاتح القسطنطينية:

ا جيالد األ الم والالالك نل يف  اعالل اهلل،  ان حممد الفاته  ا ق امال  ر ه اهلل: )صال ام 

 
 مكتعل الدع   اإلاةم ل شعاب األطهر.  - 40، 3955ال ابك الص ب البن الق م ( 1)

 .45، 44ال ابك الص ب ف( 2)
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  بني شدى  ك معر ل خي ض ا باإل ثالار مالن  لام حزبه أمر واشتد به عنا، و ان شقد

ا ودعاء  ومناجا ( ا وق ام   .(1) ال اعات ص ام 

 إقبال:محمد 

 شق   أب  حالن الندو  عن شاعر اإلاة  املصله حممد إقعا :

حرشل، وشق   يف آخر الل ك، ف ناجي ربه،  وشهك  بثاله  ان شتعرض للنفحات الال 

 وإرشاق قلعي جدشد.وحز ه إل ه، وشتزود بنهاط روحي جدشد، 

حر، وشعتقالد  ..  ان عظ م التقدشر هلذه الالاعات الل  فل، التالي شقضال  ا يف الالال 

 أهنا رأس ماله ورأس ما   ك عامل، ومفكر.

شق   يف ب ا: ..  ن م  من شئا يف العلم واحلكمل، ولكنك ال ترج  ب ائالك، 

ر. ل  حتى تك ن لك أ     ح   يف الال 

 لمالا شالئا شالاربف ولكالن ال تالاللعني اللالذ  بأ ال  نيوشق   يف م ض  آخر: خذ م

حر وال حترمني  ع م ا  الال 
(2). 

ومن أق اله ر ه اهلل: إن الالجد  التي  ا الا  تالز هلالا روا األرض، لقالد  الا  

ع د املحراب اا، واشالتاق إل  الا املالالجد،  الام تهالتاق األرض اجلدشعالل افاشالعل إل 

 . (3) امل ر

 حسن البنا:

فع  رغالم ج الده الضالخم يف احلر الل وااليف  –ر ه اهلل  –نا أما اإلما  حالن الع

ا هالغاله   فره املت اصك لتعل ض الدع   إل مئات القرى والنج ع، وماالناس، وم  

 الهدشد ام   أمته، فإن هذا  له مل شكن ع  حالاب اهتاممه بنفاله وما شصلح ا.

 
حممالالد الفالالاته لزشالالاد أو غن مالالل  .  قالالة  عالالن  تالالاب الالالالل ان الفالالاته439، 1/438رهعان الل الالك لالالال د العفالالاين ( 1)

 .193ف

 دمهق. –دار القلم  – 46، 45روائ  إقعا  أليب احلالن الن و  ( 2)

 .101املصدر الالابق ف( 3)
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تابعاله مالن شالق ق شق   عمر األمو : لقد راقعته أدق املراقعل، حتى إ ني  نا أ

العاب وه  شصع يف غرفته خال  ا قعالك النال  ، و نالا أفحالص خهال عه فالأراه أ ال   

ا وأ ثر إقعاال  ع  اهلل منه وه  شصع بنا  .(1) اج د 

بعالد  ثالر   (2)وحيكي األاتاذ عمر التملالاين عن م ق، صالحعه ف اله إل املنزلالل 

  م، حدر ما شع:اإلج اد من الالفر، واجلل س م  اإلخ ان، ومتابعل أ ه ت

وبعد احلفك صعد ا إل ال ابق الثاين يف منز  لنأخذ قال  ا من الراحل، ودخلالا 

معه إل حجر  اا  شران فدخك  شره، وأرخى  ام ا ته، وفعلا مثلام فعالك عال  

الرسشر اآلخر، و ا التعب واإلج اد قد بلض مني مالداه، فالاعرتاين قلالق، وبعالد  الم 

لته، هك  ما شا عمر  قلا: ل م بعد، ثم  رر الالؤا  بعد دقائق تقرشع ا األني فض 

فرت  ثم بعد فرت ، حتى ضقا بالاألمر، وقلالا يف  فيسال: أال شكف نالي مالا أ الا ف اله مالن 

إج اد وقلق حتى تضاع، ع ى املتاعبفف أال تدعني أ الا    الان هالذا حالدشث ا صالامت ا 

ا إ شالاه أ نالي  مالا، فلالام شدور ب ني وبني  فيس فصمما ع  أال أرد ع  أائلته م مهال 

ا مأن إل   مي  ز  من  شره يف هدوء  امك، وعنالد العالاب أخالذ »القعقالاب« ب الده 

واار حاف  ا حتى وصك إل دور  امل اه، ح ث ت ضأ وأخذ االجاد  صالغو ، وذهالب 

ا عن الغرفل التي  نا  ف  ا.. وأخذ شصع ما شاء اهلل له أن شصع،  إل آخر الصالل بع د 

 .(3)اء اهلل ب أن أ ا  و ما أ ا ما ش

 * * * 

 

 

 
 ( جلمعل أمني.207عرول النهأ  ) –أوراق من تارشخ اإلخ ان ( 1)

 بلد  يف شام  مرص.( 2)

 املصدر الالابق.( 3)
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 الرابعالفصل 

 دأ؟!ــــــــــــــــــــــــمن أين نب
 

 ضرورة اليقظة واالنتباه 

 إذكاء الشعور بالخطر تجاه أنفسنا 

 إذكاء الشعور بالخطر تجاه أمتنا 
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 من أين نبدأ؟! 

 

عال  الفالرد، وعال  ما  مهكلل حق ق ل هلا العدشد مالن اآلثالار الالاللع ل أ حن اآلن 

ا اء  ان ذلك بالعب اال هالغا  املع ذال  «إمها  الكثو منا  فاله»األمل، أال وهي : 

 أو الدع   أو غو ذلك من األاعاب الالابق ذ رها.

 فماذا نفعل لحل هذه المشكلة؟!

 من أين نبدأ؟!

إن أ  تصالال ر مقالالرتا للحالالك االال عقى يف اإل الالار النظالالر  مالالا مل تالالالت قظ داخالالك الفالالرد 

دائمالالل مهالالاعر الرهعالالل واف الالر مالالن ااالالتمرار إمهالالاله  فالالاله، فعالالدون االاالالت قا   وبصالال ر  

احلق قي هلذه املهاعر ا ظك حاله  ام ه : شقرأ وشالتم  إل النصائه فالة شكالرتر االا، وال 

 شتفاعك مع ا، وإن حدر ذلك؛ فتفاعك حلظى  عان ما شزو  أثره بعد مد  قصو ..

 اليقظة هي البداية:

يددةيدنقطيفدا ًلاعيف اِلق ق يفدِللدواا أداملشااكليفدواا دةعقاايظدا فاافءدمااندءا لااهدةعقيظااق

حق ق قييد تكسيدو أدا  ق اايفدألمايألاايفدا س ااسءدا اا  دعس االدف ااهدألينااتمفاردا االافعدا اا اَد

د لق ي دألسا ًيتهداملخلتفيفدجتيأدنف هدودولهدوا لألس .

 أن تفعك ذلك هي: –بع ن اهلل وفضله  –ومن أهم ال اائك التي شمكن ا 

 شع ر الفرد باف ر جتاه إمهاله لنفاله حتى شصك به هذا الهع ر ملرحلل ال قظل.  ء اإذا

، إطداد تهالموه لاله، هحلافكلام اطداد شالع ر املالرء بالاف ر جتالاه أمالر مالا هيالدد مصال 

ا قد شالب  لال ة  يف من قالل صالناع ل وتالم إشقالا  أصالحاب  واع ه  ح ه، فل  أن حرشق 

أن شعالال دوا إل  الال م م ل الالذهع ا إل  املصالالا   مالالن  الال م م إلبةغ الالم بالاله، هالالك تت قالال 

مصالالا ع م يف الصالالعاا لتفقالالدها أ  أهنالالم ا الالالارع ن بالالالذهاب إل  الالا والعمالالك عالال  
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 تأم ن ا قدر املالت اع ف

ا ا نتفض ن من فراشال م وشالالارع ن بالالذهاب إل  الا، ولالن  بة شك أهنم مج ع 

 ددء ااج د»مااند ااي: ملسو هيلع هللا ىلصهيدأ هلم با  حتى ش مئن ا عل  ا، ولقد أ د هذا املعنى ق له 

 .(1)ومنددء جدأللغداملم ا دد دةيدنلعيفداهللدغي  يفدد دةيدنلعيفداهللداجلميف«

وأدلج أ  اار بالل الك، فاحلالدشث شؤ الد عال  املعنالى املالذ  ر يف املثالا  الالالابق، 

 وشنع نا إل أن أهم العل شنعغي اإلدالج هلا والتهمو  ح ها هي اجلنل.

 وسائل إذكاء الشعور بالخطر:

واالائك إذ الاء الهالع ر بالاف ر جتالاه مصالو ا ومصالاحلنا وح اتنالا لعك مالن أهالم 

 احلق ق ل يف اآلخر  هي: اإل ثار من ذ ر امل ت.

ــوت  ــدائم للم ــذكر ال ــة  –فالت ــي البداي  –وبخاصــة ف
ــة مــن الحســاب  يســتثير فــي ذات المــرء مشــاعر الرهب

 والتقصير، ومن ثم يدفعه لمراجعة أموره كلها.

 الالال ئل  الذلك التعالرل عال  أحال ا  املالاللمني وم  التذ ر الفعا  للم ت شالأس

وظ  ات أعدائ م ال االل واملت ال الل ل مالم هال شت م والقضالاء علال  م؛   اال لل 

مؤثر  تالاهم إل حد  عو يف إاتمرار ال قظل، واالجت اد يف الق الا  بحقال ق الالدع   

 م  األهك وم  املجتم .

 ال ومها:وإل ك أخي القارس بعض التفص ك ح   هاتني ال ا لتني أ

د*داإلكايردمندذكفداملسو.

د*دا تعف دألىلددحساادامل لمنيدوخمططيوددأللائ م.

 
 كثرة ذكر الموت 

 
 (.6222صح ه اجلام  الصغو )( 1)
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من أهم أاعاب عد  اهتاممنا بأ فالنا هالي الغفلالل و الال ان أ نالا معرضال ن يف أ  

حلظل ملةقا  ملك امل ت، وأ ه بامل ت اتنت ي ح اتنا، وتنت ي مع الا الفرصالل املتاحالل 

 رتنا.لنا لتعمو آخ

عمك  الال صالعه يف بالاله وفكالره بصال ر  دائمالل فول  ا تعه ال احد منا هلذا األمر وأ

ع  تصح ه مالاره وضعيف أم ره، والالعي احلث ث لألخذ باألاعاب التالي تعرضاله 

 لعف  اهلل ورض ا ه ودخ   جنته.

وانتم يضداومد لعملدو دكاف ددإيدمنددومددنًيبدألس د  س دا قلب   كدف

دذكفداملسو.

ابن أيب الد  ا بإاناده عن منص ر بن ععد الر ن، عن صف ل: أن امرأ  أتا ذ ر  

وتقالدرشن عال   ا القالال   فقالالا: أ ثالر  ذ الر املال ت شالرق قلعالكعائهل لتهك  إل  

ا، فجالاءت تهالكر لعائهالل ريض اهلل  حاجتك، قالا: ففعلا، فآ الا من قلع ا رشد 

 .(1)عن ا

عني لنا بإذن اهلل   ،  التف د من قك إل ك أخي القارس بعض الفقرات التي ت وأ

 .(2)هذه ال ا لل 

 أهمية تذكر الموت:

من أهم أاعاب األمن الذ  شةطمنا ه  ااتهعار ا بالأن شال   الق امالل بع الد عنالا، 

وأن العمر مالا طا  ف اله بق الل، فالكالك شنظالر إل مالن هال  أ الرب مناله االنا، وشمنالى  فالاله 

 باالاتمرار يف احل ا  حتى شعلض ما بلض.

ُيف داألندآء  دوتشبدممهداًمتيي:داِلفصد: »ملسو هيلع هللا ىلصقا : قا  را   اهلل عن أ م 

 
 م ععل الفاروق احلدشثل القاهر . – 265/  1راالل ذ  قال   القلب  –م عل راائك ابن رجب  ( 1)

 وذلك من  تاب »اإلشامن أوال  فك ،  عدأ به «.( 2)
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 .(1)«أللدامليا دواِلفصدألىلدا عمف

   كدفإيدأللاعيفداخلفو دمندو أداِلي يفدع تل  دانتشعيردا مفسددهنيدجمد طفدمند

دكافوادذكاافدواايء د»: ملسو هيلع هللا ىلصقا  يشلدثتملدو سألهدجمدد دِل يف..دو ادا يشلدوسداملسو 

حدع كفأددحلدجمد  قدمااندا عاا  دة دونااعهدألل ااه دو دذكاافأدجمدفإنهددا ل او:داملسو

 .(2)«نعيفدة د  ق يدألل ه

أل ه )شنغص ا بذ ره حتى شنق   ر  ن الععد إل  ا ف  قعالك  ؛فامل ت هيد  اللذات

 .(3)ع  اهلل تعال(

 وشق   د. عمر األشقر:

فال س تالؤثر ذلالك أن الن  عو يف إصةا النف س و الذشع ا؛ اإن لتذ ر امل ت أثر  

إل الالالذ  ب  املدشالالد يف هالالذه احل الالا ، وقالالد  فالال  الالالد  ا وملالالذا ا، وت مالال  يف العقالالاء

واملعايص، وقد تقرص يف ال اعات، فإذا  ان امل ت دائام  ع  با  الععالد؛ فإ اله شصالغر 

 .(4)الد  ا يف ع ن ه، وجيعله شالعى يف إصةا  فاله، وتق شم املع ج من أمره 

 »التذ ر « ق   الدقاق:وشنقك القر عي يف  تابه 

منددكافدذكفداملسوددكف دألاسًيف:دتعج لدا تسأليف دو ميأليفدا قلب دونشيطدا عًاايء  د

ومندن ىداملسودألس لدألاسًيف:دت سعألدا تسأليف دوتفكدا ف يدألي كفي  دوا تكينلدجمد

 .(5)ا عًيء 

 الوسائل العملية لدوام تذكر الموت:

 
 (.2409أخرجه ماللم )( 1)

حالن، رواه الع  قي يف الهعب، وابن حعان يف صح حه عالالن أيب هرشالالر ، وحالالالنه األلعالالاين يف صالالح ه اجلالالام  ( 2)

(1211.) 

 .44/  5إح اء عل   الدشن ( 3)

 .81الق امل الصغرى لعمر األشقر ف ( 4)

 دار العخار . 27/  1التذ ر  للقر عي ( 5)
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ر بامل ت حتى  صك  حتاج يف العداشل إل الق ا  بعد  واائك مت بع ن  –تابعل ت ذ ى

 ، ومن هذه ال اائك:ه إل مرحلل ال قظل واال تع ا –اهلل ومه ئته 

: زيارة القبور:  أوالب

كمتدهن تكمدألااندزعااير دا قًااسردد د»قا :  ملسو هيلع هللا ىلصأن را   اهلل فعن ابن مالع د 

د.«(1)لمعدا عني دوت كفداىل ف ..دفقدا قلب دوتُدرووي دفإهنيدتُدوف 

، ومن األفضك (2)ب أ ف  من طشار  القع ر، وخاصل إن  ا ا قاا ل فل م للقل 

طشار  قع ر أ اس  عرف م ف ذا أدعى للتأثر )ف تذ ر الزائر م  م، ومصارع م حتالا 

الالرتاب اآلن  اع م وأحال اهلم، وشتأمالك   ال، حمال صال الرتاب، وشتالذ ر صال رهم يف منا

الالالن صالال رهم، و  الال، تعالالددت أجالالزا هم يف قعالال رهم، و  الال، أرملالال  ا  الالالاءهم، ح 

 ق عالا اوأشتم ا أوالدهم، وض ع ا أم اهلم، وخلا من م مالاجدهم و الال م، و

ك يف قلعالاله حالالاله و  ف الالل م تالاله، وتالال هم  ، وفصالال  آثالالارهم..( فم الالام تالالذ ر رجالالك رجالالة 

ص رته، وتذ ر  ها ه وتردده، وتأمله للع ش والعقاء، و ال ا ه للم ت، وا خداعاله 

والهعاب، وم لاله إل الضالحك والل ال ، وغفلتاله  بم اتا  األاعاب، ور   ه إل الق  

، وأ اله   ال،  الان شالرتدد، واآلن قالد عام بني شدشه من امل ت الالذرش  واهلالةك الرسالش 

 دما رجةه ومفاصله، وأ ه   ،  ان شن ق وقد أ ك الالدود لالالا ه، و  ال،  الان 

شضحك وقد أ ك الرتاب أانا ه، و  ،  ان شالدبر لنفالاله مالاال حيتالاج إل اله إل ع ال 

انني يف وقا مل شكن ب نه وبني امل ت إال ش ر، وه  غافالك عالام شالراد باله حتالى جالاءه 

امل ت يف وقا مل حيتالعه فا كه، له ص ر  امللالك، وقالرع االمعه النالداء، إمالا باجلنالل 

النار، فعند ذلك شنظر يف  فاله أ ه مثل م، وغفلتاله  غفلالت م، واالتك ن عاقعتاله بوإما 

 .(3) عاقعت م 

 
  (.4584صح ه اجلام  الصغو ) (1)

 .32/  1التذ ر  ( 2)

 .48، 47/  5إح اء عل   الدشن ( 3)
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 تباع الجنائز:اتى وثانيبا: تغسيل المو

زردا قًااسردتاا كفدهباايداىل ااف  دواغ االد»: ملسو هيلع هللا ىلصقا : قا  را   اهلل عن أيب ذر 

املستىدفإيدمعيجليفد  لد يٍودمسأل يفدألل غيف دوصلدألااىلداجلماايئ  د عاالدذ ااكدث نااكيد

د.(1)د«فإيداِل عندجمدظلداهللدعس دا ق يميف

رهم إل قعالالال  فلنتحالالالني الفرصالالالل لتغالالالال ك املالالال تى، والصالالالة  علالالال  م و ل الالالم

الرتاب عل  م، فإن تكرار هذا من شالأ ه أن جيعالك املالرء عال   وتلح دهم ف  ا، وحث 

 ذ ر دائم للم ت.

 ثبا: تَوهُّم لقاء الموت:لاث

ا  خلال  ف اله بأ فالالنا فالنجلم يف مكالان  وذلك بأن  جعك لنا  ك بضالعل أشالا  وقتال 

ا عالالن الض ضالالاء،  تخ الالك ف الاله أن ملالالك املالال ت قالالد حرضالال لنالالزع الالالروا،  هالالادس بع الالد 

و تخ الك  الالذلك أثالر وقالال  هالالذا افالرب عالال  الزوجالل واألوالد، واألهالالك واألصالالدقاء، 

و  ، ا ك ن رد فعل م جتاه ذلك، و تخ ك املغالك وه  شغالك الرأس واأل رال، 

ا األهالك  واجلالم  له، و حالن مالتالاللم ن ل دشاله حتالى إذا مالا ا ت الى مالن عملاله  لنال 

فأحلدو ا ثالم حثال ا الالرتاب عل نالا، واألصدقاء، فصل ا عل نا، واارع ا بنا إل املقابر 

يف صال ر ام الهالدشد   – كالو منكالر و –وا رصوف ا.. و تخ ك  ذلك  يء امللكالني 

 و  ، ا ك ن ج ابنا ع  أائلت ام 

مااالدنف ااكدعاايدمغاافوردو االدحلااتدألااكدا  ااكفاودوالناانيدشقالال   القر عالالي: 

وماانددوا غمفاو دفمند يئلدعقااسا:دةيد)فااسي(د االددو  دوةيد)فااسي(د االددح اا 

 يئلدعقسا:دةيد)فسي(دًقلد  ينه دفسدععف د ريانهدو دعكلمدة سانااه دفكااأِنددن اافد

ة  كدت معداخلطيب دو دتقلردألىلدرءداجلااساب دًاامدتًكاا داألمتااكدوواا دكيلنااري  د

وتتُضعدوتقسا:دحً ً دديبدمند ُ تمىدمندألعلك؟دومندِلااي ت ؟دودنااتدواهللدت اامعد

 
 ذهعي.رواه احلا م يف املالتدرك وقا : هذا حدشث صح ه اإلاناد ووافقه ال( 1)
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لد مف كدعيداألندآء  دةذادُد اا ودمااندففاشااكدا كس دو دتقلردألىلدرءداجلساب دفخ 

ممااكدالواالدد تدالكفاايي دودوحااد ً اادةىلد ااسحدمغ االك دفغ االكدا غيناالدودد

ناال:ددعااندزو اايفدفااسيدواجلاارياي دوألكااتدألل ااكدالصااحيبدواإل ااساي دو اايادا غي

 (1)ا؟؟دودعندا  تيمىدتفككمددألسكمدفَمدتفونهدألعلدو ادا  س ددأللقدحتيهللُِ

 ي الستقبال الموت:رابعبا: االستعداد العمل

قا  بعض احلكامء: امل ت شالتأذن ع  العاقك وشفته العاب ع  الغافك، بمعنالى 

لالن  هأن الهخص الذ  شالتعد للقاء امل ت وحيالن ترت ب أمال ر أهلاله مالن بعالده فإ ال 

 تظاره  ك ش  ، عكم الغافك الذ  ال شفكالر ف اله، اشفاجئه امل ت، و  ، ال وه  يف 

بعالالده، فإ الاله شتفاجالالأ بقدومالاله مفاجالالأ  ضالالخمل ومفزعالالل  ومالالن ثالالم مل شرتالالب أمالال ره مالالن

َفْتمِ دةىِْلد﴿ دْدْحْلُكُمدامَلَْسُودْفْ ُقسْادْرِبدْ َس ْدْد َّ ْ
َِ ًَِلدْديدْعَأ يدْرْزَ مْيُكمدِمندْ  ْوْدنِفُقسادِمندمَّ

نيْد يِِلِ ْقدْوْدُكندِمْندا صَّ لَّ  [.10]املنافق ن:  ﴾ْدْ ٍلدْ ِفعٍبدْفْأصَّ

 عملي الستقبال الموت يكون في عدة أمور، منها:واالستعداد ال

دكتيأليفدا سص يفدوءوا دمطي عت يدوجتلعلويدأليإل يفيفددوداِل  د-دد

 تابل ال صال ل مالن ال االائك الفعالالل التالي مالن شالأهنا إشالعار  اتع الا بالأن املال ت 

 قرشب، وأن األمر جد ال  هز  ف ه.

تالي شمتكل الا املالرء، أو ول م املقصد من  تابل ال ص ل ه   تابل ب ان باألمةك ال

بالك املقصالد باإلضالافل إل  ؛وفقاليف عل ه، أو األما ات امل دعالل عنالده  الدش ن املالتحقل

هذه األم ر ه   تابل وصاشا للزوجل واألوالد واألهك تتضمن ما ااالتفاده املالرء مالن 

 .. احل ا ، و  ف ل التعامك م  مفردا ا ومتقلعا ا يف اإل ار الذ  ش ريض اهلل 

نااب أن  رج  إل ال ص ل بالني احلالني واحلالني فنع الد قراء الا، و ضال ، ومن امل

 عل  ا ما  راه منااع ا.

 
 .47التذ ر  للقر عي ف ( 1)
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ميدحقدامفئدم لمد هديشلدقا : » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ريض اهلل عن ام أن را   اهلل

، قا : ابن عمر: ما مرت ع   ل لل (1)«عس دف هدعً تد  لتنيدة دووص تهدمكتسأليفدألملأ

 ال وعند وص تيفإ ملسو هيلع هللا ىلصمنذ امعا را   اهلل

دامل يرأليفدةىلدت لعلدا لعسيدورءدالمينيو.د-ب

وال امل يمهيفدجمدةنشيلدصل يفد يرعيفدععسءدنفع اايدألااىلدصاايحً يدألعاالداملااسو دد- 

شنعغي عل نا ربيف هذا األمر ملا بعد امل ت ل ق   األهك بتنف ذه، فالنحن ال  الدر  مالاذا 

و عما أ  تالاهم يف إ هاء  ا فعا ك ن احلا  بعد م تنا، فإن مجعا بني الصدقتني 

ا.  صدقل جارشل، وت   بذلك أشض 

إبالةغ املقالربني برغعاتالك فال من ةالدا كفندومشيولتهدألاانيداِلاانيدواِلااني دد-ء

 ترشده شغاللك، ومن ترشده شصع عل ك و...

 ان رجك من الالل، شزور حع ب بن أيب حممد الفار  ف جده شق   المرأتاله: 

 ىفعالع  الذا و الذا، فالالأهلا الرجالك: أرأاشغالاللني، وإن ما ال ال   فأراالع إل فالةن 

  ك ش  . هر شا  قالا: هذا شق ل

 خامسبا: تذكر ساعة المرض، ومشاهدة المرض:

من النادر أن جتد إ الا  ا مل شمرض يف ح اته قيف، فل  تذ ر  ك منا أح الاله االاعل 

داء مرضه من ح ث تغو  عم احل ا ، وفت ر اهلمل، وضع، العزشمالل والتثاقالك عالن أ

ال اعات وال اجعات، وعالد  القالدر  عال  الق الا  بالأم ر  ثالو   الان شؤدهيالا بالال  لل 

وشرس وقا صحته وعاف ته، ثم شتذ ر ااعل االحتضار، وهي أشد وأشد مالن االاعل 

وشتذ ر أ ه  ام جاءه املرض بة مقدمات فالتأت ه ااعل االحتضالار  الذلك.. املرض، 

و ام أ ه  ان حيلم يف مرضه بالالاعل التي شالالرتد ف  الا عاف تاله ل تالدارك مالا فاتاله؛ فإ اله 

 ا تمنى ااعل االحتضار الع د  للد  ا لةجت اد يف أعام  اآلخر .

 
 متفق عل ه، وهذا لفظ العخار .( 1)
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شالداو  عال  طشالار   لالالاعل مرضاله، عل اله أن –بالني احلالني واحلالني  –وم  تالذ ره 

، وأصحاب احلاالت احلرجل يف املالتهف ات، ف الذه الزشالارات مالن شالأهنا أن املرّض

 تنغص ع  املرء ح اته، وترشه الد  ا ع  حق قت ا.

 سادسبا: االستماع إلى المواعظ والقراءة في كتب الرقائق.

ط شق   ابن رجب: امل اعظ ا اط ترضب اا القل ب، فتؤثر ف  الا  تالأثو الالال 

 ع  العدن..

 ان احلالن إذا خرج إل النالاس  أ اله رجالك عالاشن اآلخالر  ثالم جالاء خيالرب عن الا، 

 .(1)و ا  ا إذا خرج ا من عنده خرج ا وهم ال شعدون الد  ا ش ئ ا 

فامل عظل هلا تالأثو عظال م عال  القلالب، فعالن العربالاف بالن االارشل قالا : وعظنالا 

من ا الع  ن وم  احلرف  م عظل بل غل وجلا من ا القل ب وذرفا ملسو هيلع هللا ىلص را   اهلل

قالائق مثالك: إثعالات عالذاب رع  االاتامع إل امل اعظ املؤثر  عل نا القالراء  يف  تالب ال

قالل رالقرب للع قي، الت هم للمحااعي، التذ ر  للقر عي، الزهد أل الد بالن حنعالك، ال

 والعكاء البن قدامل، بحر الدم ع البن اجل ط ، الداء الدواء البن الق م..

 خذ بهذه الوسائل؟!إلى متى نأ

قد شق   قائك: إن األخذ اذه ال اائك وغوهالا مالن شالأهنا أن جيعالك مهتنالا تفالرت 

  ح  الالعي يف الد  ا، وحتص ك أاعاب الع ش ف  ا.

إن احلدشث يف هذه الصفحات شتناو    ف ل افروج من حالل الغفلالل إل ال قظالل 

وهالذه ال االائك  الدل إل حتى  نتعه أل فالالنا و تال اطن يف ت طشال  ج الد ا وحر تنالا، 

حتق ق تلك ال قظل، ولكن شتحقق هذا اهلدل ال بد من تكث ، ال اائك حتى شتفاعك 

 أثرها وتظ ر  ت جت ا ال  عل بإذن اهلل.

فإذا ما حدثا ال قظل فإ نا بع ن اهلل لن  حتاج إل ااتخدا  تلك ال اائك االذه 

 
 .20، 19ل ائ، املعارل البن رجب ف ( 1)
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ا منتع الني مت قظالني حلق قالل  الكثافل، بك عل نا أن  أخذ من ا بالقالدر الالذ  جيعلنالا دومال 

 وج د ا ع  األرض.

ومما جتدر اإلشار  إل ه أن التذ ر الالدائم للمال ت اال جعلنا بالإذن اهلل  تحالرك يف 

 ..الد  ا التحرك الصح ه الذ  شريض اهلل 

دائم التذ و ألصحابه بامل ت حتى ال شغ ب ذ ره عالن ظ لالت م، فعالن  ملسو هيلع هللا ىلصولقد  ان 

عيددُيايدا ماي  داذكافوادإذا ذهب ثلث الل ك قا  فقا : » ملسو هيلع هللا ىلصهللقا :  ان را   ا قع صل 

اهلل د يلودا فا فيف دمند ي ددء ج دومنددء جدأللغداملم ا دد دةيدنالعيفداهللدغي  ايف دد دةيد

 .( 1) «نلعيفداهللداجلميف د يلودا فا فيفدتتًع يدا فاءفيف د يلداملسودألَمدف ه

وألصاسر دمتساصاليف دوملال دمعتارب  دفسدأللدمندا رتك  دألاىلدوا أدا سنايئلدجمدا ًلاعايف د

دحتىدعتحققدمقصسءوي دوهبلدذ كدعمتق دطف دمم يد ت تمفدا  ق يفدوعقسىددًفوي.

فتقالالار الععالالد إل العظالالل وهالالي الرتغ الالب والرته الالب إذا اشقالال   ابالالن القالال م: شهالالتد 

ضعفا إ ابته وتذ ره، وإال فمتى ق شا إ ابتاله وتالذ ره مل تهالتد حاجتاله إل التالذ و 

رته ب، ولكالن تكال ن احلاجالل مناله شالدشد  إل معرفالل األمالر والن الي، والرتغ ب وال

فاملن ب املتذ ر شدشد احلاجل إل األمر والن ي، واملعرتض الغافك شالدشد احلاجالل إل 

 .(2)الرتغ ب والرته ب

 
 التعر  على أحوال المسلمين  

 ومخططات أعدائهم
 

م وإشقالا  القلال ب مالن يف ااتن اض اهل فعاال   امما الشك ف ه أن لذ ر امل ت أثر  

 
 (.954حالن، رواه الرتمذ  وقا  حدشث حالن صح ه، وحالنه األلعاين يف الاللاللل الصح حل )( 1)

 .240،  239 ذشب مدارج الالالكني ف: ( 2)
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غفلت ا، ولكن من الرضور  أال تكال ن هالذه ال قظالل يف اجتالاه إصالةا أ فالالنا فقاليف، 

دون االهتام  بأح ا  املاللمني، فكام أالفنا فإن للماللم ثةر دوائر شنعغي أن ش طع 

 تمعل(، من هنا ع رت احلاجل الاالتن اض اهلالم  حال   -أهله  –ج ده ب ن ا ) فاله 

 د يف الالدع   إل اهلل حتالى حيالدر بعال ن اهلل التال اطن امل لال ب بالني احلر ل وبذ  اجل

تلك الدوائر، ال ا ام أن الععض بعالد أن شالذوق حالةو  ال قظالل القلع الل جتالده شعحالث 

 لنفاله عن مربرات تقعده عن العمك يف حقك الدع  .

ومنددومدا سنيئلدا ت دت تم ضداومدنحسدا لألس دةىلداهلل:دا تعف دألااىلددحااسااد

خمططيوددألاالائ مدجمدحميرألاايفددمنيدا ً ئ يفدجمدشتىداملجي ودوا تعف دك  كدألىلامل ل

دسعت م.مسدوُدطودءعم م

 ؛مالا حيالدر لألمالل جتالاه  ف ذه املعرفل من شأهنا إذ اء الهالع ر بالاف ر يف  ف االنا

ا لعالالذ  املزشالالد مالالن اجل الالد يف التصالالد  هلالالذه املخ  الالات، وإشقالالا   ل كالال ن ذلالالك دافعالال 

بأشدهيم  ح  تغ و أ فال م واحلفا  ع  هال شت م، وإقامالل   واألخذني املاللمني الغافل

 دشن م بهم ل ته يف أراض  م.

ومالالن املنااالالب أن شالالتم األخالالذ االالذه ال االال لل بعالالد ع الال ر بالال ادر ال قظالالل التالالي 

ألن العدء اا يف حالالل وجال د الغفلالل  ؛اإل ثار من ذ ر امل ت –بإذن اهلل  –ا  حدث ا 

 القلع ل لن شأس بالثامر املرج  .

ختصالار شالدشد عالن ظ  الات ااحلالدشث ب –بعال ن اهلل  –ر ا تم  ويف هذه األا

أعدائنا إل فاء   ر اإلاة .. هذه املخ  الات بعضال ا قالدشم ال شالزا  جيالر  العمالك 

بأ ثره حتى اآلن، وبعض ا حدشث ل  ا الب املالالتجدات التالي حالدثا عال  الالالاحل 

اهلل أرجالاء العالامل  اإلاةم ل ومالن أمه الا تلالك الصالح   الدشن الل التالي عمالا بفضالك

 اإلاةمي.

 مخططات القرنين الماضيين:
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أما بخص ف املخ  ات القدشمل والتي جير  العمك اا ع  قالد  واالاق منالذ 

، فلقد حتدر الكثالو مالن املفكالرشن عن الا، (1)القرن التاا  ع  امل ةد  وحتى اآلن 

ا:  بقراء الا –أخالي القالار ء  –ومن أبرط الكتب التي أ صه  فيسال وأ صالحك  ج الد 

ف الذا الكتالاب  –ر ه اهلل  –ملحم د حممد شا ر  «راالل يف ال رشق إل ثقافتنا» تاب 

با بعد هزشمت الا وع  األمر من بداشته، و  ، ا تفضا أور –بإذن اهلل  –شض  أشدشنا 

لتحالالارب اإلاالالة  مالالن  –يف احلالالروب الصالالل ع ل، ودخالال   املالالاللمني القالالال ن  ن ل 

 ن ات   ا  لدراال اإلاة  وما ااتلز  ذلالك مالنجذوره و  ، ا كفأ علام هم ا

إراا  أعداد  عو  ممن تعلم ا العرب ل إل أرض اإلاة  للتنق ب عن مكامن القال   

 ف الاله، واحلصالال   عالال  أ الالرب قالالدر مالالن الكتالالب يف شالالتى فالالروع العلالالم، وإراالالاهلا إل

ا ومالن علامئ م يف أوربا لدراات ا، واالاتفاد  من ا، والتعرل من خةهل املالت قني 

خة  تقالارشر املالت القني، عال  أ ار التفال ق اإلاالةمي، ومالن ثالم وضال  اف اليف 

املنااعل للقضاء ع  مصادر ق ته وتف قه، وبدأ تنف ذ هذه املخ  ات بق   يف أواخالر 

القرن الثامن ع  وبداشته القرن التاا  ع  امل ةد ، و جحالا تلالك املخ  الات 

ا عظ ام  يف بلال غ الكثالو مالن أ هالداف ا، ولقالد ترسالبا بمالرور ال قالا اف ال ط  جاح 

العرشضل لتلك املخ  ات، وأ د صحت ا ال اق ، وحتالدر عالن بعضال ا العدشالد مالن 

املخ  الات »، وأ قك إل ك أخالي القالارس  لالامت ظترصال  عن الا مالن  تالاب (2)العلامء 

فكفددألاالا نيدملحمد حمم د الص ال، شق   ر ه اهلل:  «اتعامرشل ملكافحل اإلاة اال

ردهنضااتمي دودنااًيبدانطس تمااي دو ساألاالدوحاالتميدوا تَمألمااي دودراردألطس تماايدجمد

ندورالدءعممااي دوديداإلنااس دوااسدماادكودععااسادألااىلدديدردهنضااتميدةنااَمدعوتضااح يتمي د

 
 عك القرن التاا  ع  امل ةد ، ولكن تم العمك اا بق   منذ بداشته.من ال اضه أ ه قدشم إعدادها ق( 1)

لعع جرشهل ورشش، طئعالالق »واقعنالالا املعالالارص« ملحمالالد ق الالب »الغالالزو الفكالالر   «أاال ب الغزو الفكر »من ا: ( 2)

د والت ارات املعادشل لإلاة « لععد الالتار فالالته اهلل االالع د »املخ  الالات اإلاالالتعارشل ملكافحالالل اإلاالالة « ملحمالال 

 لهات له وتعرشب حمي الدشن اف  ب.  «الغار  ع  اإلاة »حمم د الص ال، 



 من أين نبدأ؟! : الرابعالفصل  

 

71 

مًع دوحلتميدو ستميدوانطس ميدجمداِل ي  دًمددععساددماافومدوءألاافوادك االومدو ااي سا:د

يرألااهدجمدنفسناا م دونضااعفهدجمد لااسهبم دفمحديهتمدهباال دةنااسم مماادتعااي سادهناال دأل 

يء لدد اافى دونفاافقدكلماات م دونشااتتدًونمففومدممه دونًعلومدألمه دونشغل مدألمد

 يدوشعسألقي دو ًيئلدوألشيئف.شمل م دوُنف ع مدكَمدكينساد ًلداإلنس ددممقد

..دععساددمفومدألىلدو ادوتآمفوادألىلداإلنس دًاامدانطلقااسادعضااعسيداملخططاايود

دف  دميداتفقسادألل ه دومندذ ك:وعفنمسيداخلططد تم

وتن شع ا، وإراا  القالالم  اوتكثوه ..دفتَدامللار دال مً يفدجمدءعيردامل لمني

 والرهعان ل  ف ا ع  هذه املدارس وشرب ا أج ا  املاللمني ع  أع ن م.

إراا  أ رب قدر ممكن من شعاب املاللمني وأبنائ م إل دشار الغالرب .. ومنها: 

عالال ا هنالالاك دشالالن م ل ن لالال ا مالالن ثقافتالال  ه املالالالم مل هنالالاك وشعالال دوا إل دشالالارهم وقالالد ود 

 وخلق م ومعادئ م.

   الكتب املفالد  العابثل املضللل التي تهغك الهعاب عالن ثقالافت م ..ومنها: 

 األص لل وتل   م بالععث واف ا  املاجن الذ  ا جرهم إل املج ن..

رامج التعلال م يف الالدشار الال  ر  قالدر املالالت اع عال  بال  ..دومندو أداملخططيو:

ا علام      ا.اإلاةم ل، وت ج ه التعل م ت ج   

    املجةت افل عل والال نامت املالم مل، والتلفزش ن..... ومنها: 

بام شثو غرائز الهالعاب، وشهالغل م بالالتفكو يف إشالعاع غرائالزهم عالن التفكالو يف 

  م.مصاله أمت م ومالتقعك دشن م وعق د م، وحرشل أو اهنم وأمت

العمك املت اصك إلفالاد شعابنا ورجالنا بزجاجل افمر، وفتا  اهل ى، ..ومنها: 

اوالص ر افل عل، والقصل املاجنالل، وإراالا  الق نالات والفاتنالات  ا أف اجال  إل  أف اجال 

 من باام احلرشل، وخيربن باام الرتف ه.املاللمني ل فالدن باام الفن، وهيددشار 
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لغرب ل والثقافالل الغرب الل و ج الدها، والدعاشالل فته   افذ للحضار  ا.. ومنها: 

 هلا.

ل نظر من ا شعاب اإلاة  ف  فتن بمعاهج ا، وتأخذه مظاهرها افةبل الكاذبالل، 

ف عدأ شأخذ بثقافت ا وشعجب بحضار ا وحيتقر بعد ذلك أمته وبةده لال ء حارها 

 املاثك أما  ع ن ل..

 قالدر ألاال اق، وامتصالاف أ الربالال  ر  االقتصادشل والتحكم يف ا.. ومنها: 

ممكن من ثالرو  الالعةد اإلاالةم ل، وإشالاعل الفقالر والع الالل بالني املالاللمني ف نهالغل ا 

دو ه تجْ الالالالْ بالالالد  اهم ملعاجلالالالل عالالال طهم، واالالالد حاجالالالا م، وحيتالالالاج ا إل الغالالالرب ش  

 وشالتقرض ن منه وشالرتض  ه.

  الل،  ج د وإح اء احلضارات القدشمل  احلضار  اآلشال رشل والفرع ..ومنها: 

وتالالالل يف الضالال ء عل  الالا ل نع الالر االالا الهالالعاب املالالاللم، وشنالالالى حضالالارته اإلاالالةم ل 

األصالال لل وقالالد  مالالال ا عنالاله أخعارهالالا، وشالال ه ا لالاله حقائق الالا، وفتحالال ا ع ن الالل عالال  

 حضار م وأ ادهم ومد  ت م احلار .

العمك ع  إلغاء املحا م ال الع ل يف دشالار املالاللمني والالال  ر  عال  . ومنها: 

لمني، و   الق ا ني ال ضع ل ودراات ا حتالى أ هالئا  ل الات للحقال ق أوقال املال

س القالا  ن الرومالاين والقالا  ن الفر يسال وغومهالا مالن  يف أ ثر العةد اإلاةم ل ت در 

ال شعل اإلاالةم ل إال يف طواشالل مالن طواشاهالا وهالي يف  الق ا ني األجنع ل وال تدرس

االةم ل وت الشعا ا املخلتفالل فالة األح ا  الهخص ل فقيف، أمالا حقالائق ال الشعل اإل

  علم عن ا ش ئ ا، و ج ك حتى أباليف معادئ ا وأحكام ا.

إضعال ال ان اإلاة  يف  فال س املالاللمني مالن خالة  الالالخرشل .. ومنها: 

بعلالالامء الالالدشن وتصالال شرهم بصالال ر  اجل الالةء اجلامالالدشن تالالار ، واملنالالافقني املالالالتغلني 

شاعات و   اال امالات املختلفالل لالل ان وعائف م و ف ذهم تار  أخرى، وبث اإل
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 ح هلم لتقل ص  ف ذهم وا  ر م ع   ف س املاللمني.

ته شه حقائق اإلاة ، ووض  اإلاة  يف قفص اال ا ، والرت  الز  :.. ومنها

 ع  القرآن الكرشم وت ج ه اهلج   عل ه.

ته شه التارشخ اإلاالةمي والتهالك ك يف ح ادثاله، وإبالراط اجل ا الب  .. ومنها:

 ضع فل أو املؤافل ف ه.ال

إ هالالاء املالالذاهب واملعالالاد ء اهلدامالالل  املااالال   ل .. ومــن هــذه المخططــات: 

والع ائ الالل والقادشا  الالل وغوهالالا، وإشالالغا  املالالاللمني االالا، وإخالالراج م عالالن دشالالن م 

 ب اا ت ا.

العمك ع  إلغاء افةفل اإلاةم ل وتفرشق  لمل املاللمني وجعل م .. ومنها: 

 ل بعد أن  ا  ا حتا ل اء افةفل أمل واحد .أمم ا وشع ب ا ظتلف

العمك ع  إفالاد املرأ  املاللمل ثالم إخراج الا بااالم الثقافالل واحلرشالل .. ومنها: 

تع  الك  م  اافر  متربجل وجعل ا أحع لالل الفالالاد يف املجتمعالات اإلاالةم ل، ومالن ثال  

 األ   وهد    ان املجتم  اإلاةمي.

   ل العامل الل عال  مكافحالل اإلاالة  ووضال  اتفاق االاتعامر والص  ..ومنها: 

قد  لةاتعامر يف فلال ني قلب العةد اإلاةم ل ب ااال ل ال  ال د ، وبااالم الع ال، 

ع  قضاشاهم وشعع م املنك ب، وحت شك قض ل فلال ني من قض ل إاةم ل مقداالل 

 .(1)إل قض ل ق م ل ال إرتعاط هلا باإلاة  

 الواقع خير دليل:

ارس فإن ال اق  الذ  حت اه شع ب أمتنا اإلاةم ل خو دل ك و ام ترى أخي الق

ع  صحل هذه املخ  ات، ولعله قد حدر لالك مثالك مالا حالدر ب عنالد قالراء   الك 

 
 –دار االعتصالالا   –بإختصالالار  21 – 17املخ  الالات اإلاالالتعامرشل ملكافحالالل اإلاالالة  ملحمالالد حممالال د الصالال ال ( 1)

 القاهر .
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فقر  من الفقرات الالابقل؛ أن تراءت يف ظ لتك ص ر ذهن ل عدشد  من واقعنا تؤ د 

 صحت ا.

 خطبة زويمر:

عن املخ  ات احلدشثالل للحالرب إل احلدشث  –أخي القار ء  –وقعك أن  نتقك 

ع  اإلاة  أ قك إل ك مقت فالات مالن خ عالل األب طوشمالر وهال  شتحالدر إل  عالار 

م ةدشالل، واالالجل ا الهالال خ  1935شن يف مالالؤ رهم بالقالالدس الالذ  عقالالد عالالا  املنرصال  

.. شقال   «نتعَمرعيفدملكيفحاايفداإلنااس املخططيودا »يف  تاب  –ر ه اهلل  –الص ان 

 طوشمر:

ألااىلدديدا اا عندء لااسادمااندامل االمنيدجمدح ااري دامل اا ح يفدحدعكسنااسادةنم دد اافكمد

م لمنيدحق ق نيد قلدكينسادكَمد لتمددحلدألاسًيف..دةميدصغريدحدعكند ااهدماانددولااهدمااند

دأليلءعااييد دعًغاا دغااريداِلصااسادألااىلد ستااهد ُععِففهدميدوسداإلنس  ددودر لدُم ااتِخألب

 اافدعًغاا دا سصااسادةىلدغيعاايفدمااندو لداشتلدألهدا فقاافدوألاا ودألل ااهد قماايفدا عاا   دوآ

ا غيعيودا شخص يفدو كندم ميفدا تًشريدا ت دنلألتكمدءوادامل  ح يفد لق ي دهبيدجمدا ًسءد

 دفااإيدجمدواا ادولاعاايفدواامدوتكاافعَمق ديفاملحملعيفيد   تدو دةء يادامل لمنيدجمدامل  ح 

يد دصليفد ااهدألاايهلل د وألي تااييلدوةنَمدم متكمدديدختف سادامل لمدمنداإلنس د  صًَدخملس ق

فسدصليفدتفألطهدأليل سقدا ت دتعتماالدألل  اايدالماامدجمدح يهتاايدوألاا  كدتكسنااسيددنااتمد

نتعَمر دجمداملَم كداإلنسم يفدوو ادميد متمدألهدجمد سادألعملكمدو ادطل عيفدا فتَدا 

دالألسا دامليئيفدا  ي فيفد ريد  ي  دوو ادميددومئكمدألل ه..

ا لوفدمندًل دا قفيدا تينعدألرشاادةىلدد سايدجمدو أداِلقًيفدمن قلد ًضميددُييداإل

عسمميدو ادألىلدع عدألفامجدا تعل مدجمداملَم كداإلنااسم يف...دوا فضاالدة اا كمدوحاالكمد

دُييدا اا مسلددنكاامددألاالءتمدألسناايئلكمدع ااعدا عقااسادجمداملَم ااكداإلنااسم يفدةىلد ًااساد

امل لمنيد دا  ريدجمدا طفعقدا   دم لتمد هدكلدا تم  ل.دةنكمددأللءتمدشًيألقيدجمدءعيرد
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ععف دا صليفدأليهللدو دعفعلدديدععفف ي دود ف تمدامل لمدمنداإلنااس دوحدتاال لسأدجمد

يدمليددراءأد هدا نتعَمر:د دُيتمد لع اايئمد تييلد يلدا م امل  ح يف دوألي لداإلنسم دطًقق

وثاابدا فاحاايفدوا ك اال دو دعرصاا دمهااهدجمدءن اايأدة دجمدا شاا ساو دفااإذادتعلاامد

ععدامليادفللش ساو دوةيدتًسدددنم داملفاك دفف دنً لدا شاا ساودفللش ساو دوةذاد

 (1) جيسءدألكلديشل...

 الحرب الجديدة على اإلسالم

االالارت تلالالك املخ  الالات وال تالالزا  تالالالو عالال  قالالد  واالالاق، وفعلالالا فعلت الالا، 

وأصعه املاللم ن  ام  رى أشالتات ا متفرقالل، و كالن مالن م أعالداء اإلاالة  واال  روا 

 ل.عل  م ا  ر  شعه تام

قد وعد بحفظ دشنه وإ ا    ره، فقالد جعالك االعحا ه وتعالال تلالك  وألن اهلل 

املخ  ات اف و  اعع ا إلشقا  بعض الغ ال رشن عال  اإلاالة ، فظ الرت الصالح ه 

رتفعا ااإلاةم ل بعد اق ط افةفل، وبدأت آثارها تظ ر تدرجي  ا بني املاللمني، و

لالالب بال حالالد ، ودعالال   افةفالالل مالالر  يف ربالال ع العالالامل اإلاالالةمي أصالال ات  ثالالو  ت ا

 أخرى. 

 !؟فماذا فعل أعداء اإلسالم تجاه هذه الصحوة

ا جل  دهم الرام ل للقضاء ع  اإلاة  ا خ و  لالذلك فقالد  ؛لقد رأوا ف  ا  دشد 

 قام ا بت  شر أاال ع م وإضافل ظ  ات جدشد  إل ظ  ا م..

ا  حال  ت غ الو املالاللمني، وإضالعال لقد  ان اهتامم م الهالدشد يف الالالابق م ج ال 

ال ان الدشن يف  ف ا م، واال كفاء ع  ذوا م والتفكالو الالدائم يف   ف الل حتصال ك 

ش  ا م، لكن م وجدوا أن هالذه األج الا  اهلهالل الطا  لالدهيا القابل الل للتغ الو وفالق 

ا هيدل إل تغ الو اإلاالة   ا جدشد  معاد ء اإلاة ، لذلك أضاف ا إل ظ  ا م ب عد 

 
 باختصار. 59 – 57املخ  ات االاتعامرشل ملكافحل اإلاة  ف ( 1)
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ا ش ر الز عال  الععالادات والهالعائر ذاته يف ا حمالدود  ا جدشالد   عق   املاللمني ل صالعه دشنال 

 الفردشل وشعتعد عن القضاشا الكل ل لألمل...

وألهنا حرب شعه جدشد  فإن وثائق ا واجة ا مل تظ الر بصال ر   عالو ، إال أن 

هناك بعض الكتابات الغرب ل قد أع ر ا وبخاصل تلك التي قاما بإعدادها بعالض 

 ا ز الدرااات يف الغرب والتي تعد بمثابل مرا ز صناعل القرارات هناك.مر

ومن هذه الدرااات التي ع رت يف اآلو ل األخو  تلك الدراال التالي أعالد ا 

م ةدشل بعن ان »بناء شعكات مالاللمل معتدلالل«  2007عا  (1)مؤاالل را د األمرشك ل

والالذ  قالا  برتمجت الا بعالض مةماله تلالك الدرااالل  –أخي القارس  –و ال ق إل ك 

والتعل ق عل  الا د. بااالم خفالاجي العاحالث بمر الز العالريب للدرااالات اإل الالا  ل يف 

 .2007 تابه »اارتات ج ات غرب ل الحت اء اإلاة « قراء  يف تقرشر را د 

فبعد أن قام الكاتب بترجمة التقريـر، قـام باسـتخال  العناصـر 
ــال ــواء اإلس ــر الحت ــي تضــمنها التقري ــية الت ــك األساس ــوقها ل م، نس

 :(2)أخي القاريء  –ختصار اب

 المعركة لن تحسم فقط بمقاومة اإلرهاب:

شهو التقرشر يف أ ثر من م ق  أن اإلرهاب ل م ه  ج هر املهكلل القادمل مالن 

العامل اإلاةمي، وإ ام املهالكلل يف اإلاالة  يف حالد ذاتاله، و الذلك الت الار اإلاالةمي 

ا شمثةن التحد  احلق قي... ت ار معرب عن روا اإلاة هبمجم ع    إهنام مع 

نقل ساحة الصراع إلى داخل العالم اإلسالمي بدالب من أن يكون صــراعبا 
 مع الغرب:

 
رب املرا الالز الفكرشالالل يف العالالامل، ومقرهالالا الرئ يسالال يف والشالالل  ال ف ر  الالا األمرشك الالل وتعتالالرب مؤاالل را د هي من أ  ( 1)

مؤاالالل ران أحد املؤاالات الفكرشل املؤثر  بهكك  عو ع  املؤاالل احلا مل يف أمرشكا.. وتصب  ثو مالالن 

وهالالي التالالي  الدرااات والعح ر الصادر  عن هالالذه املؤاالالالل يف خا الالل أ صالالار م اج الالل اإلاالالة  واملالالاللمني،

 قاما بكتابل م وع اإلاة  الدشمقرا ي... املصدر  تاب اارتاج ل غرب ل الحت اء اإلاة .

 من األمه ل بمكان قراء  هذا التقرشر ومعرفل تفاص له.( 2)
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شالعى التقرشر إل حترشك أرض ل الرصاع و قل ا لتك ن داخك العامل اإلاالةمي، 

 الل وبني املالاللمني أ فالال م بالدال  مالن ال اقال  احلالاب الالذ  تتهالكك ف اله  ع عالل امل اج

 لتك ن بني الغرب من  اح ل وبني العامل اإلاةمي من  اح ل أخرى.

 حتوائه أو تهميش دوره:اال بد من تغيير اإلسالم أو 

شؤ الالدالتقرشر عالال  التحالال   الفكالالر  مالالن خالالة  الرغعالالل يف تغ الالو املالالاللمني، إل 

الرغعالل يف تغ الو اإلاالة  ب صالفه املحالالرك الفكالر  والعقالد  لت الار مقاومالل اهل منالالل 

 غرب ل بمخلت، أشكا  وص ر تلك املقاومل.ال

وجتم  الدرااات الفكرشل التي تتعا ، م  تقرشر مؤاالل را د، وحتمالك  فالم 

ت ج اته الفكرشل ع  أ ه يف حا  صع بل تغ و اإلاة ، فة بد من احت ائه وإعادتاله 

 يف.إل املالجد، ومنعه من التأثو ع  األفراد إال يف  االت الععادات الفردشل فق

 الغربية: ر مبادئ اإلسالم لتستجيب للمصالحإعادة تفسي

بإعالالاد  تفالالالو اإلاالالة ، أو بععالالار   -بالالإرصار -ت الالالب تقالالارشر مؤاالالالل را الالد

أخرى، إعاد   تابته لكي شتةء  م  التغوات العامل ل  ام تالم مالن قعالك مال  النرصالا  ل 

رار التحرشال، لكالي  عال  ااالتمتني تالم حترشف الا، وال شالزا  العمالك قالائام  لوال   دشل ال

ا وحرشالل لاله. أمالا ش  ع الدشن لإل الان، وشربر له ما شفعك، وجيعالك احل الا  أ ثالر إمتاعال  

حتى اآلن ع  حماوالت  فإ ه ااتع  -الذ  وعد اهلل جك جةله بحفظه -اإلاة 

التحرش،، واته د األع ا  القادمل حماوالت جاد  ممن قعك الغرب لتحق ق ذلالك، 

 ولكن م جي ل ن. واهلل غالب ع  أمره 

 استخدام اإلسالم في مواجهة اإلسالميين:

 التقرشر أن تالتخد  النصال ف ال الع ل مل اج الل اإلاالةم ني، وأن شالتم يصش 

التنق ب يف الرتار اإلاةمي عام شمكن أن شالتخد  لتربشر تغ و امل اق، اإلاةم ل، 

الف الالا يف عاملنالالا أو شالالالاهم يف تغ الالو اإلاالالة ، واالالتق   اإلدار  األمرشك الالل ومالالن حي 

اإلاةمي بت طش  تلك املعل مالات واألفكالار بكثافالل يف الفالرت  القادمالل لزعزعالل ثقالل 
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 املاللمني ف ام لدهيم من حقائق ومعل مات.

  ام أ ه من املت ق  ااتخدا  بعض الت ارات اإلاةم ل ضد الععض اآلخر..

دةح يلدوءألمدوتقسعيفدا علَمن نيدجمدمسا  يفدا ت يرداإلنسم ..

 هام كل الخصوم بالسلفية والتطر :ات 

م الوع  ىمن املت ق  أن ته د الفرتات القادمل ا ا   الك مالن خيالال، أو شتحالد

اهل منل الفكرشل األمرشك ل بالاللف ل والت رل؛ ب صالف ا صالفات    لالل للكثالو مالن 

 ني مالالن شنتالالالع ن إل  الالا بالنالالالعل هالال املالالاللمني، ومكروهالالل مالالن الالالععض، وشالالال ك  م

، الهال خ ش اال، القرضالاو  يف هالا التقرشالر بأ اله »االلفي وص   للععض اآلخر، وقد

 مت رل«.

د دانااتخلا دا ت اايراودا صااسف يفداملسا  اايفد لغاافبدجمدعلاايفد لدحتيواددمفعكيدم تقًسق

 .(1)اوجس دألىلدا ت يرداإلنسم دألي عمس 

 تحجيم نهضة بعض تيارات اإلسالميين من خالل الحوار معهم:

 ا لل لتغ و قناعات بعض اإلاةم ني، أو ش يص التقرشر أن شالتخد  احل ار  

إجعارهم ع  مناقهل القضاشا التي  ا ا تعترب خارج دائر  النقاش واالخالتةل، أو 

 تع  ك مالو م الفكرشل حتى حتني فرصل م اج ت م.

 * التركيز على تحويل أطرا  األمة ضد مركزها:

 
 قالالة  عالالن م قالال  )املرصالالش ن(   (2010)ناًتمربدد1431ا صايءردجمدشاساادد278نرشودلليفدا ً ييدجمدألالءويد( 1)

 ( أ الاله قالالد عقالالد االالكرتو الالالالفار  األمرشك الالل بالقالالاهر  ممالالثة  عالالن اإلدار  3/8/2010ارشخ )اإللكالالرتوين بتالال 

ا م   م عل من مهاشخ الص ف ل، يف لقاء ااالالتمر ملالالد  االالاعتني، تنالالاو  بهالالكك خالالاف   الال  األمرشك ل اجتامع 

 الص ف ل بني املاللمني بال الشات املتحد .

دار  األمرشك ل مهاشخ الص ف ل ع   فقت ا افاصل، لتنظالال م وتم االتفاق خة  االجتامع ع  أن تالتض ، اإل  

العدشالالد مالالن الفعال الالات واأل هالال ل، والق الالا  بزشالالارات إل ال الشالالات املتحالالد  لن الال الصالال ف ل بالالني املالالاللمني 

 األمرشك ني.

ا أن  مالال ذج اإلاالالة  ا  لصالال يف و لب ممثك اإلدار  األمرشك ل ااتمرار اللقاءات والتنال ق بني اجلا عني، معتالالرب 

 . ا وا   ا معتدال   شمثك اإلاة  املقع   واملرحب به يف ال الشات املتحد  لك  ه إاةم 
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ل تغ الو اإلاالة ، شؤ د التقرشر ع  ااالرتات ج ل التعامالك مال  األ الرال وحماولال 

وحتج م اإلاةم ني يف تلك الدو  التي تك ن ف  ا الع ئل الفكرشل صاحلل لذلك، م  

ا العامل العريب.  التقد  بهكك تدرجيي  ح  املر ز، وه  حتدشد 

  من أن تنطلق منه:* عكس مسار األفكار لتهاجم بدالب 

التقك يف مر ز من ال اضه أن الفرتات القادمل اته د حماوالت لقم  الفكر امل

ثقك األمل وه  العامل العريب، م  تق شالل الفكالر املتحالرر املعالاد  لل الشعل ولإلاالة  

النقي يف أ رال األمل، وترمجل تلك األفكار والكتابات، وحماولل فرض ا عال  العالامل 

 . من خة  الرتمجل والن  املكث،العريب
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 :(1)اختيار االعتدال كمصطلح رئيس في المواجهة الفكرية

شرشالد أن  «را الد»لكك معر ل أالحت ا ومصال لحا ا، ومالن ال اضاله أن تقرشالر 

جيعك من مص له »االعتدا « باملف    األمرشكي لاله أحالد األااللحل التالي تالالتخد  

ا، أو للتلال شه بالأن أ  مقاومالل لةعتالدا  اارتات ج    ا لتغ الو اإلاالة  واملالاللمني معال 

ل  الذ  جيب معاقعته بااالم القال ا ني باملف    األمرشكي هي تععو عن الت رل والغ

 الدول ل.

إن اارتات ج ل املرحلل القادمل ا ل تر ز ع  اخت ال هذا املصال له النع الك، 

 .(2)وحت شله يف وجه اإلاة  واملاللمني و ك من ال شعاد  اإلاة 

 كلمة أخيرة حول هذه المخططات:

ال شكالك مالن و دو ا ال هيالدأعال أرأشا أخي القارس   ، أهنا حرب رشاالل، وأن 

 
 اختعار االعتدا :( 1)

مالالا إذا  دا لةعتدا ، وأن اإلجابل عالالن هالالذه األاالالئلل حتالالدشض  التقرشر  م عل من األائلل التي شعتربها مق اا   

   ال. ان الفرد أو اجلامعل شمكن أن ش ص، باالعتدا  أ

تفالالالو خالالاف بالاله  ،قالالْ  ار معتد ، ولكالالن و  حيذر التقرشر من أن الت ار اإلاةمي شدعي يف بعض األح ان أ ه ت 

لةعتدا ، وأن وج د قائمل من األائلل املختار  واملتفق عل  ا شمكن أن حيك هذه املهكلل، وشكه، لالالإلدار  

شدع ن االعتدا  أو ش الع ن بالالأن شعالالامل ا معاملالالل  األمرشك ل   اشا األفراد واجلامعات من الت ار اإلاةمي ممن

 ع  من جيتاوطن اخت ار االعتدا  األمرشكي. -حالب ر شل التقرشر -املعتدلني، وه  ما جيب أن شقترص

 تهكك يف  مل ا املحددات الرئ ال ل ل ص، االعتالالدا  املقالالرتا.. وتالالدور هالالذه األاالالئلل الؤاال  الشض  التقرشر  

أحد األفراد يف األقل الالات الدشن الالل مناصالالب  ، وتأش د الدشمقرا  ل، وإمكا  ل إن شت لح   حرشل تعدشك األدشان

مالالن ع  معادس ت الالشع ل غالالو مذهع الالل، ا اال عل ا يف دولل ذات أغلع ل ماللمل، والقع   بنظا  ت شعي شق   

 األمه ل بمكان قراء   ص هذه األائلل من الكتاب(.

مه ل ااتخراج النص ف ال ع ل من الالالرتار اإلاالالةمي والتالالي شمكالالن ومن الةفا للنظر أن التقرشر شؤ د أ 

لتحق الالق ذلالالك  - الالام أاالالامهم التقرشالالر -أن تدعم هذه الةئحالالل وتؤ الالدها، وأن شالالالتخد  الالالدعا  مالالن الهالالعاب

 والق ا  والق ا  اذا الدور.

ا عن املالاجد، وأن تالتخد  الربامج التل  فاطشل والهخصالال ات وش يص التقرشر أن تك ن الدع   لةعتدا  بع د 

ذات القع   اإلعةمي واجلامهو  من أجك حتق ق ذلك )من  تاب اارتات ج ات غرب ل الحت اء اإلاالالة  د. 

 باختصار(. 29 -27باام خفاجي ف 

 –باختصالالار(  53 -49من ف  2007قراء  يف تقرشر را د  -من  تاب: اارتات ج ات غرب ل الحت اء اإلاة ( 2)

 القاهر ، والكتاب ه  العدد الراب  من الاللل ر ى معارص . -ات اإل الا  لاملر ز العريب للدراا
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 أجك القضاء ع  اإلاة  داخلنا ف

 فماذا نحن فاعلون؟!

ال شالتحق ذلك أن  هالمر عالن اال اعد اجلالد، وأن  عالذ  غاشالل اجل الد يف االع ك أ

 إصةا ما  د ، والعمك ع  صد هذه اهلجل ال ال ف

 عم، إن م الوع إعالاد  بنالاء الهخصال ل املالاللمل عال  أاالاس اإلاالة  الهالامك 

 أل ه شعمك ضد الت ار، ولكن ل م هناك  رشق غوه. ؛ ج د  عوالكامك حيتاج إل

إن أعداء ا شملك ن الكثو من أدوات التأثو، وشالتخدم ن األاالال ب الرتب شالل 

بأن  -ممن قدش -املتن عل التي ختد  ظ  ا م إلفالاد األج ا  املتةحقل، فلقد ف ن ا

أن شغالووا الكثالو مالن املعتقالدات  ل للتغ و، ولقد ااالت اع االرتب ل هي األدا  الرئ ال

والق م واملفاه م واألعرال للهكك الذ  شرشدو ه وذلك من خة  الرتب ل ب اائل ا 

  ع  ا، وع د الا إل مكا ت الا إال  حن  العي لن  ض األمل منواملختلفل، وما عل نا 

 ن لتغ و األمل من داخل الا لنكال  ل ع  أااس اإلاة   أدا  رئ الل أن  التخد  الرتب

ِ مَد﴿مؤهلني لتلقي فضك اهلل  يدألِْأَنُف ااِ وادمااْ رِيُ دْميدألِْقَسٍ دْحتَّىدُعغااْ داهللْد ْدُعْغرِيُ ]الرعالد:  ﴾ةِيَّ

11]. 

إن التغيير من خالل التربية اإلسالمية المتوازنة 
والمتكاملة أمر شاق يحتــاج إلــى جهــد كبيــر، ولكــن 

 -أخــي القــارئ -ليس هناك طريق غيره، لذلك علينــا
كــون لكــل منــا جهــد معتبــر فــي هــذه المعركــة أن ي 

ا إلى جنب مع الجهد المبذول مــع جنبب التربوية يسير 
 أنفسنا وأهلنا.

 * * * 
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 ط الميزان؟! كي  نضب 
 

ت رق احلدشث يف الفصك األو  عن الدوائر الثةر التي شنعغي أن شتحرك ف  الا 

املاللم، ويف الفصك الثاين  الان عالن األاالعاب التالي قالد تالدفعنا إلمهالا  أ فالالنا، ومالا 

 شؤد  إل ه هذا اإلمها  من آثار خ و  يف ظتل، الدوائر.

شنا،  عداشالالل الطمالالل ويف الفصالالك الثالالالث تنالالاو  احلالالدشث بعالالض أن تصالالحه لالالد

ن تص ره، وأن املن لالق األو  للالالل ك عالذء فرع   للعةج، باعتعار أن احلكم ع

 الصح ه ه  الف م الصح ه.

وا تقك احلدشث يف الفصالك الرابال  إل  ق الل العداشالل العمل الل حلالك املهالكلل التالي 

تتناوهلا صفحات هذا الكتاب أال وهي: إمهالا  الالنفم ومالا قالد شصالاحب ذلالك مالن 

 مها  األهك وإمها  الدع  .إ

صالالفحات الفصالك الرابالال  عالال  أمه الل إشقالالا  قل بنالالا مالالن  -بفضالالك اهلل -وأ الدت

ا للمهالكلل غف لت ا  خ    أااا ل ال شمكن خت   ا ملا بعدها إذا ما أرد ا حة  حق ق ال 

 التي تعاين من ا..

وتنظال م فإذا ما أ رمنا اهلل عز وجك اذه ال قظل، فعل نا أن  ع د ترت ب أوراقنالا، 

 ج د ا، وت طشعه بني الدوائر الثةثل حتى ال شن فئ   ر ال قظل يف قل بنا مر  ثا  ل.

بعد االاتعا ل الصادقل بالاهلل  -ومن أهم األم ر التي من شأهنا أن حتقق لنا ذلك

إلزا  أ فالنا بأعام  ثابتل  ثك احلد األدين الالذ  حيالدر بالإذن اهلل التال اطن  -عز وجك

 الدع  (. -األهك -ر )النفمبني الدوائر الثة

* * * 
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 ثوابت مع النفس 
 

 أوالب: الصالة على وقتها:

أو  هالالذه الث ابالالا وأمه الالا: الصالالة  عالال  وقت الالا وباملالالالجد مالال  اجلامعالالل األول. 

»امل ااجلدأل ااتد: ملسو هيلع هللا ىلصفاملالجد ه  ب ا املؤمن، ومنع  من مناب  الن ر واإلشامن.. قالا  

تهدألي فوحدوا فْحيف دواجلسازدألااىلدا رصاااطدةىلدكلدتق  دوتكفلداهللدملندكييدامل جلدأل 

 .(1)ر سايداهلل دوةىلداجلميف«

وإذا  ان من الال ك ع  بعضنا أداء الصل ات يف املالجد، فإ ه قد شصعب عل ه 

بالأ   -املحافظل ع  صة  الفجر به، وهذا أمر خ و ال شنعغي الت اون ف ه، فة جي ط

ا أن أن  قرصال  -حا  من األح ا ، وحتا أ  مالمي يف هالذه الصالة . ولالنعلم مج عال 

 صة  الصعه من أهم األش اء التي تضعيف امل زان.

ك ألد ميدديدت ت قظدألااىلددشااعيفدا شاامس دو دنماا ألجدمااندذ ااك دوكااأيدشاا ئقيدحد

دعكن دًمدنصىلدصس دم تيفد دروحدف  ي د مخف دألعلدذ كد لق ي دألسا ًيودا لألس ؟!

ف اله صالة  الفجالر عال  وقت الا مال   صالكأ  بر ل تلك التالي االنجن  ا يف شال   مل    

 اجلامعل األول ف

 أخي الداعية..

 ال ش جد ألحد مربر شال غ له عد  املحافظل ع  صة  الفجر باملالجد.

ا، واتالالرك  فالالإن  الالان الالالال ر هالال  الالالالعب، فالالة تالالال ر، وعالالد إل منزلالالك معكالالر 

 الفضائ ات و  ات األخعار وت ضأ واذهب إل  شرك..

 
 (.324صح ه، رواه ال رباين يف الكعو واألوايف، وصححه األلعاين يف صح ه الرتغ ب والرته ب، ا )( 1)
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لائمي دوعع لد ميد سفتميدوسداهللدأل دو ل دو قلدد ربنيدةيدا   دن مرصنيدألىلددألد

اد ه .. معني ذلك أن الالذ  حيالب دشناله، نًحينه دألأنهد ندعمرصفميدة دةذاددصًحميدألً لق

وحيب دع ته، وشرشد ع د  املجد ألمتاله، فعل اله أن شكال ن املالالجد ب تاله، وأن حيالرف 

»مااندصااىلدا صااًَد: ملسو هيلع هللا ىلصف دخك يف ذمل اهلل، قالا   ، ك احلرف ع  صة  الصعه ف ه

 .(2)ذميفداهللدكًهداهللدجمدا ميرد س  ه«د(1)جمدعيأليفدف سدجمدذميفداهلل دفمندد فف

 ثانيبا: قيام الليل:

أما ثاين هذه الث ابا ف   املحافظل ع  الالنن الرواتب، وشأس عال  رأاال ا ق الا  

اهللدد»أللاا كمدألي ق ااي دا ل اال دفإنااهدءدبدا صاايِلنيد ااًلكم دو فألاايفدةىل: ملسو هيلع هللا ىلصالل ك، قالا  

 .(3)تعيىل دومم ي دألنداإلًم دوتكفريد ل  ئيو دومطفء د للالدألنداجل ل«

وإذا  ان لق ا  الل ك هالذا الفضالك العظال م فإ اله فال ق ذلالك شمثالك أمه الل عظمالي 

للداع ل، ف   بالنالعل له شعالد بمثابالل املدراالل، والنعال  الالذ  شمالده بالاإلشامن، وشقال ى 

 الض راب يف ش مه وخيتك م زا ه. إخةصه وت ج ه هلل عز وجك، وبدو ه حيدر ا

ولالال م املقصالالد بق الالا  الل الالك حر الالل عضالالةت اجلالالالم واللالالالان بالالالقرا  والق الالا  

 والقع د فقيف، بك البد من حترشك القلب وجتاوبه م  القرآن والدعا  واملناجا .

  دوا نقطاايعدألااندغااً ديةيد  ااي دا ل االدوا مااي دن اادشق   ا د ق ب ر اله اهلل: 

تصياداهلل دوتلق دف ضهدونسرأ دوالنسدعتماا ادماانداملااأدالألااىل..داِل ي دا  سم يف دوا 

وانتقًيادةشعيأليتهدوةثيلاتااهدوةعقيأليتااهدجمدا ل االدا  ااي  ..دةيدواا ادكلااهدوااسدا اا اءد

 دملسو هيلع هللا ىلص حتَمادا قسادا اق ل دوا عبلدا ًاايوظ دواجل االداملفعااف دا اا  دعمت اافدا فنااساد

 قلبدجمدا طفعااقدا شاايقدا طسعاال دوعمت فدمندعلألسدهب أدا لألس دجمدكلد  ل دوعمريدا

 
 شقا  أخفرت الرجك: أ   قضا ع ده وذمامه.( 1)

 (.258صح ه الرتغ ب والرته ب ا )وال رباين، وحالنه األلعاين يف  لحالن، رواه ابن ماج( 2)

 (.4079صح ه، رواه اإلما  أ د والرتمذ ، واحلا م عن بة  وصححه األلعاين يف صح ه اجلام ، ا )( 3)
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 .(1)وععصمهدمندونسنيفدا ش طيي دومندا ت هدجمدا  لَموداِليفيفدهب ادا طفعقداملمري

 ال بديل عن قيام الليل:

ن دع تنا دعال   ربا  الل، تالالتمد ق  الا مالن اهلل عالز وجالك، فع الده إأخي الداع ل، 

القلال ب،  ه هلالااعحا ه الت ف ق والنرصال واهلداشالل.. هال  الالذ  حيمالي الالدع  ، وشفالت

عت م أما  الفتن، وشل م م الرشد والالداد، وه  الذ  شلقالي ثوحيافظ ع  أبنائ ا، وش

ْتد﴿الرعب يف قل ب أعدائ م.. أ  أن األمر  لاله ب الده االعحا ه  ْتدةَِذدْرْم ااَ يدْرْم ااَ ْومااْ

داهللْدْرْمى نَّ
 .[17]األ فا :  ﴾ْوْ كِ

عز وجك، فمن ال ع عي أن شك ن فإذا  ا ا مفات ه افو والنجاا  ل ا شعد اهلل 

اجتاهنا التا  له، وتعلقنا  له به اعحا ه وتعالال.. أ  أن اجل الد الالذ  شنعغالي بذلاله يف 

العمك الدائم ع  اارتضائه واؤاله الت ف ق والالداد وفته القل ب شنعغي أن شك ن 

عالز اهلل  أ رب بكثو من اجل د الالذ  شنعغالي عل نالا أن  عذلاله مال  النالاس، ومل ال وحالب  

هم اعب لفته قل ب الناس وحع م لاله ف قالا  أوجك للداع ل، ورضاه عنه، شهكك 

يدفأحًااه.دف ماايء د ربعاالدجمد: ملسو هيلع هللا ىلص ا دنيء د ربعل:دةيداهللدثبدفسنااق »ةذاددحبداهللدألًلق

دولدا  َمل:دةيداهللدثبدفسنقيدفأحًسأ.دف حًااهددواالدا  ااَمل دًاامدعس ااعد ااهدا قًااسادجمد

 .(2)دولدالرض«

دع ته حعا صادقا، وشرد ع د  العز  ألمته، فل حالن صلته باهلل فمن حيب دشنه و

عز وجك، ول كثر مالن مناجاتاله، والتالذلك إل اله، ول الالأله  الك حاجاتاله. ومالن أفضالك 

»عماا ادرألماايد: ملسو هيلع هللا ىلصاألوقات للتععو عن هذا  له: الثلث األخو من الل ك، فقد أخرب الا 

 ل االداىل ااف دعقااسا:دمااندكاالد  لاايفدةىلدا  ااَملدا االن يدحتااىدعًقاا دًلاا دادوتعيىلدتًيرك

 .(3) علألسِندفأنتج بد ه؟دمندع أ م دفأألط ه؟دمندع تغففِندفأغففد ه«

 
 .6/3745يف عة  القرآن ( 1)

 (.7485أخرجه العخار  )( 2)

 (.1769(، وماللم )1145رواه العخار  )( 3)
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يف هذا ال قا ال ش، تقد  ال لعات من العع د، وشتم امل افقل عل  ا مالن ملالك 

خرسها عندما شف تنالا هالذا ال قالا دون  املل ك، فأ  حرس ، وأ  خالار  تلك التي 

 وألهل نا ولدع تناففقد  ف ه ما  رشده أل فالنا  أن 

 أخي الداعية..

ال بدشك أمامنالا شع ضالنا عالن أ الني الالالحر؛ ف الذا األ الني هال  الالذ  اال ع د ا إل 

حظو  العع دشل هلل عز وجك، وشفته لنالا أبال اب النرصال والت ف الق، وحيرر الا مالن أ  

 التعلق بالناس.

واِلكماايف دو كمااكد دتف ااعد»كااندمااعدمااندشاائتدجمدا علاامدشق   حممالد إقعالا : 

 .(1)«هدجمدا  حفىدتكسيد كددنَّدطيئلدحتأل

 ثالثبا: االنشغال بالقرآن:

منااالب  ص وقالاومن الث ابا التي ال جي ط أن شمر ش   الداع ل بدوهنا: ختص 

للقاء م  القرآن؛ فالقرآن من أهم ال اائك التي حتقق الت اطن بالني الالدوائر الالثةر، 

الربالاين الالذ  أ زلاله اهلل عالز وجالك إن مل شكن أمه ا ع  اإل ةق، ومل ال وه  الالدواء 

ساد﴿ل  دشنا إل ال رشق املالتق م، وشهف نا مما  عاين منه من أدواء ف  ِ عْندآْممااُ ُ َلدُوْسد ِلااَّ

ىدْوِشْفيلٌد ، ولال  أردت أن تالدرك ق مالل هالذا القالرآن ومالد  تالأثوه [44]فصاللا:  ﴾ُولق

َندْ َسدْدَنْ َ مْيدْوْ اداَ ُقَفآْيدألْد﴿فتدبر معي ق له تعال:  يدمااِ ِلألق ْتصااْ يدمُّ عق
ُهدْ يشااِ ًٍْلد َّْفْدَعتااْ ىْلدْ 

ُفويْد ُ َمدْعْتْفكَّ يد ِلمَّيِ دْ ْعلَّ هُبْ  .[21]احل :  ﴾ْ َشْ يِفداهللِدْوتَِلْكدالَمْايُادْنَُضِ

 ماذا سيفعل القرآن؟! 

 هالالا  ناملعجالز  القرآ  الالل هالي أ الالرب وأعظالم معجالالز   زلالا مالالن الالالامء، وشكمالال 

ع  التأثو الهدشد، ومن ثم التغ الو اجلالذر  الكامالك  -ذن اهللبإ -األعظم يف قدر ا

واملالتمر.. تغ الو أ  شالخص م الام  الان وضالعه وحالتاله ل كال ن مالن خالة  املصالن  

 
 .46روائ  إقعا  للندو  ( 1)
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ا هلل عز وجك يف  ك أم ره وأح اله..  القرآين ععد 

ن عففميدمعففاايفدصااح حيفدوألم قاايفدألفألماايدنااًحينهدوتعاايىل دد وسدا  فالقرآن ..

ا هلذه ا ملعرفل تعاملنا وتقالدشر ا لاله، ف الزداد إخةصالنا وت ج نالا إل اله، و الأل ف تغو تعع 

خهال ته قل بنالا و الذلك حعاله وإجةلاله والثقالل ف اله، وال مأ  نالل إل اله.. وتالدفعنا هالالذه 

املعرفل  ذلك إل حالن الت  ك واإل ابالل إل اله والرجالاء وحالالن الظالن ف اله، والعمالك 

 الدائم ع  اارتضائه.

وشصن  ال قني الصح ه ف  ا فتتغو   لدألقس ميوسدا   دن ع لدتشك والقرآن..

 تص راتنا واهتامماتنا، وترتف  أبصار ا من األرض إل الالامء.

ومن خة  القرآن انع د تهك ك عةقتنا بمفردات احل الا ، واتصالغر الالد  ا يف 

 أع ننا، و  ن عل نا، وتقك هلفتنا عل  ا.

نا فقالراء إل اهلل ال شملكال ن ، وشهعر ا بأهنم أمثالن  ولنيدجمدا مي والقرآن ..

ا، ف ؤد  ذلك إل ق   ال م  ف  م أو الرغعل ف ام عندهم. ا والر   لنا  فع 

، وش لد ال اقل والق   الدافعل للق الا  ن س لدشعليفداإلعَميدجمد لسألميوالقرآن ..

 بأعام  الرب املختلفل، وبداف  ذاس بحا.

يدألحق قتماايدوو اادوالقــرآن .. حاجتنالالا إل  ىومالالد عميوااسدا اا  دناا  كفنيدءومااق

م ال ا؛ فتتح م بذلك األصنا  داخلنا، وتصغر أ فالنا يف أع ننا، فة  راها إال بعالني 

 النقص واحلذر، فنك، عن تز  ت ا والفرا واإلعجاب اا.

يدألَمدألل ميدمندوا ًيودجتيأددنف ميوالقرآن .. ، وأهل نالا، وسدا   دن  كفنيدءومق

 و ذلك جتاه اآلخرشن..

ف ال  شالالتثو العقالك وحيالرك   امناله  فضاالدوناا ليفد تطااسعفدا فكااف ددوالقرآن ..

 وشدفعه للتفكو، والق ا  بدوره  قائد هلذه األرض.
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 .ن كسيد لعميدكلدعس د لعلدنقلمهد لمي وبالقرآن ..

العلالالم بالالاهلل، الالالذ  شالال رر  وااسددفضاالدمصاالرد لعلاامداِلق قاا ..والقــرآن ..

، أال وهم العامل ن بالاهلل عالز وجالك افه ل، فمن خةله تتخرج أهم  ائفل من العلامء

ًْيِءِأداَ ُعْلَْملُد﴿  .[28]فا ر:  ﴾ةِنََّْمدخْيَْشىداهللْدِمَندأِل

فنالرى مالن  وسدا   دناا قفبدجمددأل مماايدامل اايفيفدألاانيداِل ااي دواملااسووالقرآن ..

 خةله أحدار ما بعد امل ت، ف زداد ااتعداد ا له، وجتاف نا عن دار الغرور.

مالن   كبدف ميدا  عيء دوا  ك ميفدوا ف اايدوا طمأن ماايفوسدا   دن والقرآن ..

خة  الالة  الداخع ب ننا وبني أ فالالنا، واالاالتعةء عال  الهال  ات، والالالم  عالام 

 شتصارع عل ه الناس.

 فامذا  رشد أ ثر من ذلك ف

دجِمدذْد﴿ َ ِ َمدةِيَّ َتىْلدأْللااْ يْبدعااُ تااْ
ْكداَ كِ يدأْلْل ااَ يدْدَنْ َ مااْ ْفىدْدْودْحَدْعَكِفِ َمدْدنَّ دْوِذكااَ يفق ْ ْكدْ ْفْحااَ

 ااِ

 .[51]العنكع ت:  ﴾ ِْقَسٍ دُعَؤِممُسيْد

 كي  نعود إلى القرآن؟!

ا إلعالالاد  التالال اطن بالالني الالالدوائر  ا رئ الالال  ا حااالالام  ومصالالدر  إن  الالان القالالرآن عةجالال 

ا أاااال  ا  الثةر، فإن ال اجب حيتم عل نا اإلقعا  عل ه واال هغا  باله، واعتعالاره طاد 

 ..شنعغي تناوله  ك ش  

ولكي شتمكن القرآن من الق ا  بعمله معنا والنجاا يف تغ و ا، البالد أن  تعامالك 

معه بهكك خيتل، عام  فعله اآلن.. فمام ال شك ف ه أ نا ل  قرأ ا القرآن آالل املرات 

بحناجر ا فقيف فلن شك ن له أثر شذ ر يف تغ و ا، والدل ك ع  ذلك ه  ال اق  الالذ  

ا إجياب  ا هلالذا اال هالغا   ى  القرآن تةو  وحفظ ا، وال  ر هاهده ممن شنهغك بألفا أثر 

 يف ح اته.
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إ نا  رشد ع د  صادقل للقرآن فتتعامك معه عال  حق قتاله  مصالدر  :من هنا  ق  

 لل داشل واالاتقامل والهفاء، ال  مصدر جلم  احلالنات فقيف.

ويف  .. هذه الع د  تالالتدعي منالا تفرشالض وقالا منااالب للقالاء القالرآن  الك شال  ،

ا عن الض ضاء، وأن  قالرأه برت  الز وعالد   حالان، وأن  تجالاوب  مكان هادس بع د 

م  خ اب اهلل لنا فنج الب عالن أاالئلته، و الالتج ب ألوامالره بالتالالع ه واالاالتغفار 

والالج د، وعل نا  ذلك أن  قرأه ادوء وتراك، وترت ك، وال شكن هم أحالد ا آخالر 

 ر اا..الال ر  أو اجلزء، بك مهه ف م آشاته والتأث

وعل نا  ذلك أن  كرر اآلشل التي تؤثر يف قل بنا، ول  لع الات املالرات، فاحل الا  

 احلق ق ل للقلب هي أوقات تأثره وا فعاله.. فلنحرف ع  ذلك أشام حرف.

ال  نهغك بالتفالو وقا لقائنا بالقرآن، ول كن املعني اإلمجاب لآلشل هال  أوعل نا 

لنالا، وشتصالاعد تأثوهالا شال ئ ا فهال ئ ا حتالى شالتم مقصد ا، ولنرتك اآلشالات تنالالاب داخ

 جتاوب القلب مع ا ودخ     رها إل ه.

ولكن يف وقا آخالر غالو وقالا لقائنالا بالالقرآن؛  لأما التفالو فلتكن لنا معه وقف

فنف م من خةله ما أشكك عل نا، و تعرل ع  األحكا  ال الع ل التالي دلالا عل  الا 

 اآلشات.

 الذكر:من  دوررابعبا: المحافظة على 

الذ ر ععاد  خف فل وا لل ع   ك إ الان، وهلا دور  عو يف طشاد  اإلشامن وح ا  

 .(1)»مالدا   دع كفدرألهدوا   د دع كفأدمالداِل دوامل ت«:ملسو هيلع هللا ىلصالقلب.. قا  

ا مالن الالذ ر  حالافظ عال  الق الا  باله م الام  فعل نا أن  جعك من ث ابتنا ال  م ل ورد 

  ا ا ش اغلنا.

 
 (.779/211(، وماللم )6407خار  )رواه الع( 1)
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ا مالن الالذ ر امل لالق حيالدده  الك فالرد لنفالاله مالن هذا ال رد شنعغي أ ن شهمك عدد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصتالع ه و ل ك وااتغفار وح قلل وصة  ع  الرا   

وأفضالالك أوقالالات الالالذ ر:  رفالالا الن الالار، ويف اللل الالك، وأدبالالار الصالالل ات  الالام قالالا  

َمسِد﴿تعال:  ًَْلدُطُلسِعدا شَّ دألِْحَمِلدْرأِلْكدْ  ََ ًِ دأْلىْلدْميدْعُقسُ سْيدْوْن ًَْلداَ ُغُفوِبدْفيَصرِبَ ددْوْ 

ُجسءِدد ًَِحُهدْوْدَءأْليْردا  ُّ َ ِلدْفْ   .[40 -39]ق:  ﴾ْوِمْندا لَّ

وم  ورد الذ ر امل لق عل نالا أن  لتالز   الذلك بأذ الار الصالعاا واملالالاء، واالائر 

أذ ار األح ا  املختلفل  أذ ار ال عا  وال الاب، والنال   واالاالت قا ، والالدخ   

ةحظل أن حترشك اللالان بالذ ر فقيف قل ك النفال  والتالأثو وافروج من املنز ، م  م

ع  القلب، لذلك عل نا أن  جت د يف حترشك القلب واللالالان معالا، وهالذا حيتالاج إل 

مداومل وااتمرارشل ع  الذ ر، والعمك ع  مج  القلب معه عال  قالدر ااالت اعتنا.. 

د معالارل القلالب عالن اهلل م  العلم بأ ه  لام اطداد تعاملنا الصح ه م  القرآن ا زدا

 عز وجك، مما شؤهله حلالن ااتقعا  الذ ر والتجاوب معه.

 خامسبا: المداومة على الصدقة:

للصدقة تأثير عجيب على القلوب، ولهــا 
دور فعال في تصغير حجم الدنيا في أعيننا، 
وطرد حبها مــن قلوبنــا، وزيــادة تعلقنــا بــا  

 عز وجل وبالدار ارخرة.

، فقالا : شالا راال   اهلل، مالا ب ال أحالب ملسو هيلع هللا ىلصصار إل را   اهلل جاء رجك من األ 

امل ت ف قالا : »هالك لالك مالا  « قالا :  عالم شالا راال   اهللف قالا : »فقالد  مالالك بالني 

شدشك« قا : ال أ  ق ذلك شا را   اهللف قا : »فإن املرء م  ماله، إن قدمه أحالب أن 

 .(1)شلحقه، وإن خلفه أحب شتخل، معه«

 
 (.634رواه ععد اهلل بن املعارك يف الزهد عن ععد اهلل بن عع د برقم )( 1)
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اهلامل ثامرها البالد مالن املداومالل عل  الا  الام قالا  تعالال:  ولكي تؤس هذه ال ا لل

َمدْو ْد﴿ ِ ْلدْرهبااِ ُفُوَمدأِلمااَ َمدْد ااَ دْفْل ااُ يفق ادْوأْلْسنِ ااْ يِردِرًّ َمدألِي لَّ ااِلدْوا مَّ ااْ ْساْوُ ا َِّ عْندُعمَِفُقسْيدْدمااَ

 .[274]العقر :  ﴾ْ َسٌ دأْلْلَ ِ َمدْو ْدُوَمدْثَْ ُنسيْد

ا ا حالتنا املادشل ول  بام شعالاد  شالق  الر ، ولالنعلم أن فلنتصدق  ك ش   م ام  

هالالدفنا األو  مالالن إخالالراج الصالالدقل لالال م الفقالالو الالالذ  شأخالالذها، بالالك تز  الالل أ فالالالنا 

اد﴿وعةج ا من الهه وحب الد  ا، والدخ   يف ر الل اهلل عالز وجالك  رَيق ساد ااْ ْوْدَنِفقااُ

مالن ج  بنالا ووضالع ا يف  ، وعل نالا التعكالو بالإخراج الصالدقل[16]التغابن:  ﴾لَْنُفِ ُكمَد

 مكان آخر حتى  جد هلا باب ا  ضع ا ف ه..

هذا التعكو له أمه ته يف االاتفاد  القص ى مالن ثمالرات الصالدقل ال  م الل، قالا  

»ميدمندعس دعصًَدا عًيءدف ااه دة دملكااييدعماا  ي دف قااساددحاالمهي:دا ل اامددألااطد: ملسو هيلع هللا ىلص

ي« يدتلفق ي دوعقساداىل ف:دا ل مددألطدمم كق يد لفق  .(1)ممفقق

 :اب نافعسادسبا: القراءة اليومية في كت 

ومن الث ابا التي شنعغي أن  حافظ عل  ا يف ش منا: القراء  يف  تاب  اف ..  قرأ 

عال   -ف ه برت  الز، و الالجك مالا شالالتحق أن  الالجله مالن أفكالار وأقال ا ، ولال كن لنالا

ق  تاب  ك ش ر  تزود من خةله بالعلم الناف  الذ  ش ا  مدار نا، وشعمال  -األقك

 ف منا بزما نا، وما حي يف بنا.

 معينات على الطريق:

ومال  هالالذه الث ابالالا التالي شنعغالالي أن  حالالافظ عل  الالا يف ش منالا، فالالإن هنالالاك  الالذلك 

ول  ثةثالل أشالا   -مع نات تع ننا أ ثر وأ ثر ع  الت اطن، وضعيف امل زان، مثك الص ا 

 فالص ا  له دور  عو يف تروشض النفم، وتق شل اإلراد . - ك ش ر

 
 متفق عل ه عن أيب هرشر .( 1)
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من املع نات  ذلك: االاتفاد  من م اام افو  ه ر رمضان، وش   اجلمعل، و

 وم ام احلج، والعمر .

* * * 
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 ثوابت مع األهل 

 

كما أن هناك أعمال ينبغي أن يلزم المرء بها نفسه، 
ويداوم علــى أدائهــا حتــى تســتمر يقظتــه، فهنــاك كــذلك 
ــه  ــا مــع زوجت ــام به ــى القي ــداوم عل أعمــال ينبغــي أن ي

التوجيـــه  وصـــلةبُ  -بـــ ذن هللا وفضـــله -ظـــلتالده لوأو
تــه بــين يديــه.. وإليــك أخــي القــارئ بعــض لبيالصحيح 

الخطوط العريضة ألهم السياسات واألعمال التي ينبغي 
 أن نمارسها مع أهلنا:

 التواجد في البيت: -1

فالت اجد يف حد ذاته له أمه ل  ربى يف الرتب الل، ومل ال ومالن خةلاله تتحقالق أهالم 

فعندما شر  األبنالاء أبالاهم شقالرأ القالرآن، وشالذ ر  ،ل للرتب ل وهي الرتب ل بالقدو وا ل

ام  النداء، وشكر  ض فه، وهيتم بأح ا  املاللمني، فإن  ىاهلل، وشعادر إل الصة  مت

ذلك من شأ ه أن شغرس ف  م حب هذه األم ر، ومن ثم التع د عل  الا وفعل الا بعالد 

 ال الدشن. ذلك بال  لل وبدون إحلاا  عو  من

 متابعة الزوجة واألوالد في جوانب حياتهم المختلفة: -2

وشأس ع  رأاال ا: متالابعت م يف الععالاد ، وتهالج ع م عال  أدائ الا.. ومالن صال ر 

املتابعل  ذلك: التعرل ع  أصدقائ م، ودفع م للت اجد مال  صالحعل صالاحلل اال اء 

  ا  ا من أبناء الدعا  أو من غوهم.

 رغباتهم وحاجتهم النفسية:العمل على  إشباع  -3

صالحع م نف -حتا امعنا وأبصار ا -ف ك ن اإلشعاع يف الل   واللعب والرتف ه

 إل أما ن التنزه املنضع ل فنلعب مع م، و ن لق يف عامل م.

 المحافظة عليهم من التأثير الضار والخطير لوسائل اإلعالم: -4

 ىظا رهالا ومالالدفالنجلم مع الم وهالم شهالاهدون واالالائك اإلعالة ، و عالني هلالم 
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اات زائ ا بعق لنا وعق دتنا، ثالم  النقل م إل العالدشك الالذ  حيالافظ عال  هال شت م، وال 

 خيرب عق هلم أو شنحرل بتص را م عن احل ا .

ولنحتالب عند اهلل ما  نفقه يف ت فو العدشك اإلعةمي اهلادل هلم، فاإل فاق من 

 ار األم ا  ملالتقعل م.دخاأجك التهك ك الصح ه لهخص ل أبنائنا أهم بكثو من 

 ربط األحداث با  عز وجل: -5

عل نا و حن  جلم بني أبنائنا أن  عرف م بامل مل التي خلقنا من أجل ا، وأ نا مالا 

بك ملامرال وع فل حمدد  إال وهي: العع دشالل هلل  .لقنا لنأ ك أو لن ب أو لنتزوج..خ  

له اعحا ه، والت جه الالدائم  عز وجك، وأن هذه العع دشل تعني االاتالة  واال ق اد

إل ه، و اعل أوامره، واجتناب   اه ه، واجل اد يف االع ك إعالةء  لمتاله، وغالو ذلالك 

 -مالن مظالالاهر العع دشالالل. وهالذا شالالالتدعي تعالالرشف م بالالرام، ورباليف أحالالدار احل الالا  بالاله

فنالربيف الالالنعم التالي تالالرد عل نالا بفضالالله و رماله وإ عامالاله، و الربيف أ   قالالص  -االعحا ه

تقصو ا يف أداء حق من حق قه عل نا، و ربيف الت ف الق بال اعالل،  حيدر لنا بأ ه جزاء

نمالالى فالال  م الهالالع ر باحل الالاء منالاله االالعحا ه  وافالالذالن باملعصالال ل، وعل نالالا  الالذلك أن 

أال وه  ربيف  -وتعال.. هذا ال اجب ه  أهم  واجب شنعغي أن شق   به األب يف ب ته

حكماايفدورنااي يفددأ دوارلفَمدمندحل،دثل،د لماافلدة، -أحدار احل ا  باهلل اعحا ه

منداهلل دوا  ع لدمنددح ند فال دتلكدا فني يفدفعل ميدديدنعسءددنف ااميدودو ءناايدألااىلد

يدألاايهللدألاا دو االدوتااسكسق دوةنيألاايفد انتقًياددحلا،داِل ي دهب اداملف س  دمميدع علنيدتعلقااق

ادجمدا مي .  ة  ه دوزولق

 ممارسة التوحيد العملي معهم: -6

ا شالالأل ن اهلل مج ال  حاجالا م وأن واملقصد من الت ح د ال عمع أن  جعل م دوم 

صغرت، وأن  جعل م شالالتع ن ن باله يف ترصالش، أمال رهم، وشت  لال ن عل اله يف  الك 

 صغو  و عو  ختص ح ا م، فة شملك أحد يف هذا الك ن ش ئ ا إال اهلل.
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ا يف قصالل هذا املعني من أهم املعاين التي شنعغي أن هنتم اا يف ترب تنا ألبنائنا، ولن

أبلض املثك يف تعل م أبنائه الت ح د العمع، ومالن ذلالك ق لاله  -عل ه الالة  -شعق ب 

َند﴿شعق ب:  هتعال ع  لالان  ع  سادمااِ ٍلددْواَءُ لااُ يٍبدْواحااِ ندألااْ
َلُ ُلسادمااِ د ْدتااْ ْ يْادْعيدأْلمِ َّ

ٍلدةِيِد ْتْفِفْ يٍفدْوْميدُدَغمِ دأْلمُكمدِمْنداهللِدِمنديْشَ َلُتدْوأْلْلَ ِهداا َددْدأَلْساٍبدمُّ ُحَكُمدةِ َّدهللِدأْلْلَ ِهدْتْسكَّ

ِلدامَلُْتْسِكُلسيْد  .[67]ش ا،:  ﴾ْفَلْ ْتْسكَّ

َوِحداهللِدةِنَُّهد﴿وق له:   ُ سادِمندعُّسُنأْلدْوْدِ  ِهدْو ْدْتَ ْأُنسادِمندرَّ ًُسادْفْتْح َّ داَذْو ْعيدأْلمِ َّ

َوِحداهللِدةِ َّداَ قْد  .[87]ش ا،: د﴾َسُ داَ ْكيفُِفويْد ْدْعَ ْأُ دِمندرَّ

ش   اجلمالك بالالداد  -ريض اهلل عن ام -وهذا الزبو بن الع ا  ش   ابنه ععد اهلل

دشنه وشق   له: شا بني إن عجزت عن يشء منه فااتعن عل ه م ال ، قا  ععد اهلل: شا 

ال قلا: ، من م الك  قا : اهلل، قا  ععد اهلل: ف اهلل ما وقعا يف  ربل من دشنه إاأب

 .(1)الزبو اقض عنه دشنه، ف قض ه شا م ل

 التعامل الصحيح مع القرآن: -7

أمالالا القالالرآن فعل نالالا أن  حعالالع م ف الاله، وأن  جعل الالم شف مالال ن مالالا شقالالر ون، وأن 

 ع دهم ع  العحث يف اآلشات التي شقر وهنا عن معنالي مالن املعالاين اإلشام  الل والتالي 

راج  عالالم اهلل مالالن إحالالدى الالالال ر، أو ااالالتخ -مالالثة   -علمنالالاهم إشاهالالا فن لالالب مالالن م

 التعرل ع  أحدار ال    اآلخر من ا ر  أخرى، وهكذا.

ولنحذر من أن شك ن اهتاممنا م  أ فالنا أو مع م بألفا  القالرآن الكالرشم فقاليف، 

 بك امل ل ب االهتام  باللفظ واملعني.

ا منالاله، ولكالالن ب رشقالالل الصالالحابل   عالالم، م لالال ب منالالا أن  جعل الالم حيفظالال ن قالالدر 

عل  م  ام خيرب ا بالذلك ععالد اهلل بالن مالالع د:  الان الرجالك منالا إذا تعلالم  اهلل رض ان

 
 (  تاب فرض افمم.3129صح ه العخار  )( 1)
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 .(1)ع  آشات مل جياوطهن حتى شعرل معا   ن والعمك ان

قد شق   قائك: ولكن حفظ م لآلشالات االذه ال رشقالل اال جعل م شمكثال ن فالرت  

  شلل يف حفظ الال ر ، ممالا قالد شفال ت علال  م ااالتكام  حفالظ القالرآن  لاله وهالم يف 

 الالن الصغو  ح ث الذهن الصايف، والقدر  العال ل ع  احلفظ..

 عم، اتتالعب هذه ال رشقل يف بيفء حفظ م للال ر ، ولكن يف مقابك ذلك فالإن 

ربيف احلفظ باإلشامن والعمك الصاله له أثر ترب   عظ م شف ق أضعال أضالعال مالا 

 ذلالك هال  شع د عل  م من حفظ م للقرآن  لاله بلفظاله فقاليف، ولعالك أ الرب دل الك عال 

بلفظاله فقاليف مل شرتتالب  -بعضاله أو  لاله -ش اد  ال اق  التي خترب ا بالأن حفالظ القالرآن

 عل ه أ  أثر إجيايب شذ ر يف ال ك األفراد.

 فإن قلا: ولكن ال اات    الق ا  اذه امل مل م  أبنائي، فامذا أفعك ف

فنع الد  يف هذا احلالل عل نا أن  عحث يف أصدقائنا عمن شصله ألداء هذه امل مل،

إل ه بأبنائنا، و  لب منه التم ك يف  م احلفالظ، مال  رباليف اآلشالات بمعا   الا اإلشام  الل، 

 ابعته.تورور  وج د واجب عمع شالتخرج من اآلشات وشتم االلتزا  به وم

 تربيتهم على التواضع: -8

ومن واجعا نا م  أبنائنا  الذلك تالرب ت م عال  الت اضال ، وإشالعارهم دومالا أهنالم 

، ولنغالرس فال  م أن النالاس .من غوهم بنالب أو مالا  أو مالالكن أو..ل ال ا أفضك 

تقال اه.. تأمالك معالي مالا قالاله لقالامن  ىا اا ل، وأن  رامل الععد عند اهلل مرتع ل بمد

د﴿البنه وه  شعلمه الت اض   يدةِيَّ ِ دجِمدالَْرِضدْمْفحااق َ يِ دْو ْدِفااْ ْكد ِلمااَّ لَّ ِعَفد ااْ ْو ْدُتصااْ

د دُكلَّ سرٍداهللْد ْدُثِبُّ يٍادْفخااُ ْفدددخُمَتااْ دْدنكااْ َستِْكدةِيَّ ندصااْ
َضدمااِ َلدجِمدْمشااَ ِْكدْواَغضااُ ْواَ صااِ

 .[19 -18]لقامن:  ﴾ْحِمريِداالَصْساِودْ ْصَسُودا َد

 ترغيبهم في الدعوة إلى هللا: -9

 
 .1/4املقدمل  -تفالو القرآن العظ م البن  ثو( 1)
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عل نا دوما أن  حعب أبناء ا يف الالدع   إل اهلل، ويف دعا الا، وأن  هالعرهم دومالا 

َفد﴿، ورور  العمالالك لإلاالالة  بالالاف ر املحالالدق باألمالالل ْسْ دْوَدمااُ ِمدا صااَّ
دْد ااِ يدأُلمااْ َّ عااْ

دْذ ِْكدِمَندأْلَ ِ دالُُمسرِد دأْلىْلدْميدْدْصيأْلْكدةِيَّ   ﴾ألِيمَلَْعُفوِ دْواَنْهدأْلِندامَلُمَْكِفدْواَصرِبَ

 .[17]لقامن: 

 االهتمام الخا  بالزوجة: -10

حمال ر الع الا، ومالن خةهلالا  أما الزوجل ف نعغي أن شك ن هلا اهتام  خاف، ف الي

 شتم تنف ذ الت ج  ات والال ااات.

ومن واائك االهتام  بالزوجل الت ا  مع ا ع  فعك افو، وحتع ع ا يف الدع   

إل اهلل، وأن شك ن هلا صحعل صاحلل يف املالجد وغوه تع ن ا ع  االاتقامل ع  أمالر 

 اهلل.

 الوسائل المعينة:

شالالأهنا أن ت رسالال لنالالا الق الالا  بالالام االالعق ذ الالره مالالن هنالالاك بعالالض ال االالائك التالالي مالالن 

 واجعات يف ب  تنا:

 جلسة الطعام:

فعاإلضافل إل أمه ل ت اجد ا يف ب  تنا، عل نا أن  التف د من األوقات التي جيتم  

ف  ا شمك األ  ، وتأس ع  رأا ا أوقات ال عا .. هذه األوقات التي تتكالرر  الك 

بك عل نالا أن  الالتم  ف  الا ألبنائنالا ومالا حالدر ش   ال شنعغي أن  رت  ا تذهب اد ، 

ا شمكالن أن شالتم  الرا  مع م يف ش م م ل ك ن الت ج ه املنااب بعد ذلك، وف  ا أشضال 

 مف    جدشد ع  األبناء، أو حك مهكلل تتعلق بأحد األفراد أو ما شابه ذلك.

 لقاء البيت األسبوعي:

أبنائنالا: لقالاء الع الا  ومن ال اائك امل مل التالي تالالاعد عال  تنف الذ مالا  رشالده مال 

ح ث جيتم  مج   أفالراد املنالز  يف وقالا منااالب هلالم،  -ول  ملد  ااعل -األاع عي

ا شرشالد األب  وتك ن العداشل قراء  بعض آشالات مالن القالرآن والتالي حتمالك معنالي إشام  ال 



 كي  نضبط الميزان؟! : الخامس الفصل  

 

101 

ت ص له للحارشن، ثم التعل ق ح هلا، واالتفاق ع  واجب عمالع شالتم االلتالزا  باله 

 ن له عةقل باآلشات املقروء ، واملعني الذ  حتمله.  لل األاع ع تك 

لال  تنالاو  اجلم ال  اال ر  الضالحى، وتالم رباليف اآلشالات فعلى سبيل المثـال: 

باحلدشث عن  عم اهلل عل نالا، و  ف الل شالكرها.. فمالن املنااالب أن 

شك ن ال اجب العمع مرتع ا بذلك بالأن شقال    الك فالرد بإحصالاء 

 م   يف هناشل األاع ع.وعرض ا ع  اجل - تابل - عم اهلل عل ه

وم  تالدارس القالرآن وااالتخراج ج ا الب اإلشالامن مناله، شمكالن أن شكال ن هنالاك 

 تالالاب يف الالالالنل أو الالالالو  النع شالالل شالالتم قالالراء  يشء منالاله، مالال  ااالالتخراج الالالدروس 

 املالتفاد .

ولكي شؤس هذا اللقاء ثامره ال ا عل شنعغي أن تتاا الفرصل للجم ال  للتععالو عالن 

آرائ م. وعد  تالف   ا، واعتامد معدأ اله رى ف ام ب ن م، فالذلك  أفكارهم، واحرتا 

من شأ ه أن ش ا  مالدار  م، وشنمالي مال اهع م، وشهالحذ مهم الم، وشزشالدهم تعلقالا 

 برام.

اللقاءات األ شل اجلاد ، تالأس احلفالةت املنزل الل ومالا ف  الا مالن إ هالاد  ه وم  هذ

 بني األب شن وأبنائ ام. وهل  معاا   ا لل من واائك الرتف ه، وطشاد  الرتابيف
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 ثوابت دعوية 
 

 ة االهتمام بالنفس:حالو 

عندما شكرمنا اهلل عز وجك وشع ننا ع  االهتام  بأ فالنا وب  تنا ع  النح  الذ  

ا   عل هلذا االهالتام ، وأن  هالعر آقعك يف الصفحات الالابقل، فمن املت ق  أن  رى  ثار 

 والالك نل وراحل العا . بحةو  اإلشامن، و هعر  ذلك بال مأ  نل

اآلثار العظ مل التي حرم ا الكثو منا بالعب عد  التال اطن بالني الالدوائر  ه ... هذ

ا يف مزشالد مالن تلالك أالثةر، قد تدف  بعضالنا إل اال هالغا  أ ثالر و  ثالر بنفالاله  معال 

اآلثار، ف ؤد  ذلك إل إمهاله لدع ته وللتكال ، امل ل بل منه مما شتالالعب يف مهالكلل 

 وهي ا رصال الدعا  عن دع  م وإع ا ها فتات أوقا م، ف ثمالر ذلالك خ و  أال

ا من التده ر يف أح ا  األمل، ومل ال والدعا  إل اهلل اآلن شهكل ن  -بع ن اهلل -مزشد 

 حائيف الصد الرئ يس الذ  ش اجه احلمةت ال ال ألعداء اإلاة  يف  ك مكان ف

ح ا  الفرد، والتي شنعغي أن تكال ن  .. من هنا تظ ر ق مل وج د ث ابا دع شل يف

بمثابل احلد األدين حلر ته يف املجتم ، م  رور  األخذ يف االعتعار أن حر ل الفالرد 

الاللمل املت اط الل الدع شل شنعغي أن تكال ن حر الل ترب شالل  الدل إل بنالاء الهخصال ل امل

الالداخع  فإن أعداء ا شعمل ن ل ك هنار من أجالك هالد  بن ا نالا واملتكاملل، فكام أالفنا

و مم ه شتنا، وإضعال ال ان الدشن يف قل بنا، لذلك فإن عملنا الدع ى شنعغالي 

ا، فة شكفي ال عظ العا  أو اف عل أو الكتاب لتغالو الالال لك؛  أن شك ن عمة  ترب ش 

بك البد من تدارس متأن للمعاين اإلاةم ل ومتابعل تنف ذها حتى تنتقك من اإل الار 

اثم شظ ر  النظرى إل العمع، ومن  يف شخص ل الفرد. األثر اإلجيايب واضح 

 المحض التربوي:

ولكن حيالن الفالرد الق الا  االذه امل مالل مال  غالوه: ال بالدو أن تالتم معاله أوال مالن 
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 خة  ت اجده بني إخ ا ه يف »صحعل صاحلل« أو بمعني آخر »حمض ترب  «.

 الا الفالرد املعالاين هذه الصحعل الصاحلل تعد بمثابل الع ئل الرتب شل التالي شالامرس ف 

وألمتالاله مالالن بعالالده:  ملسو هيلع هللا ىلصاإلاالالةم ل، وشكف الالك يف ب الالان أمه ت الالا ق لالاله تعالالال لراالال   

ُلد﴿ ُهدْو ْدْتعااَ دُعِفعااُلوْيدْوَ  ااْ ِ
ْلاِ دْواَ ْعيشااِ مدألِيَ غااْ ُ َلأُلسْيدْرهبااَّ ِ عْندعااْ ْعدا ااَّ دْنَفْ ْكدمااْ ْواَصرِبَ

َنْ يد ْ يِ دا لُّ ْساُأدأْلَ مْيْكدأْلمَُ َمدُتِفعُلدِزعمْيْفداَِلْ ْعدوااْ ًااْ يدْواتَّ ندِذَكِفنااْ ُهدألااْ يدْ َلًااْ َندْدَغْفَلمااْ ْو ْدُتطَِعدمااْ

 الك واحالد منالا أن شالالعى للت اجالد يف صالحعل  . فعال [28]الك ،:  ﴾ْوْكيْيدْدَمُفُأدُفُفطقي

 صاحلل وحمض ترب  ، وأن جيعك ذلك من أهم ث ابته الدع شل.

 الواجبات الدعوية:

ل اجعالات والتكالال ، افاصالل بالالدع  ، ومن الث ابالا الدع شالل  الذلك: أداء ا

مراحالالك  مالالن األمالالل مالالن جدشالالد وإعالالاد   الالدها شتكالال ن ءفامل الالوع اإلاالالةمي لعنالالا

بالالة  -وخ ال ات  ثالو ، و الك خ الال    خ  هالا ف اله تقربنالا إل اهلالالدل املنهال د، هالذا

ذلك أن ع  األخ املاللم أن شعادر  ىحيتاج إل ج د وتكات، بني الدعا .. معن -شك

تلك ال اجعات وال شنعغي أن شالت ني اا أو شؤجل ا أو شظالن أهنالا لال م هلالا إل الق ا  ب

وأ الا تالالو يف  رشالق  -شالا أخالي -عرق تالقيف من جع نالك لق مل معترب .. فكك حع

الدع   هلا ق مل عزشز  ودور م م يف اختصالار مالد  بنالاء امل الوع اإلاالةمي، وفال ق 

ا عظ ام  عند اهلل عز وجك  ْكد﴿ الام وعالد ا االعحا ه بق لاله: ذلك فإن هلا ث اب ا وأجر  ْذ ااِ

ًِ ِلداهللِدْو ْدْعطْد يٌفدجِمدنااْ ٌبدْو ْدخْمَْمصااْ ٌأدْو ْدْنصااْ ًُُ َمدْظمااْ َُمد ْدُعِص  يدْعغااِ ُظدئااُدألِْأهنَّ سْيدْمَسطِئااق

يْردْو ْدْعمْيُ سْيدِمَندألْد َ سقدةِ َّدُكتاِاْبداَ ُكفَّ دنااَّ داهللْد ْدعُدواادُلوٍّ دةِيَّ ٌَ
ي ِ ٌلدصااْ ْفدَمدألاِاِهدأْلمااْ  ُعدْد ااَ

ضااِ

منِيْد َمددداملََُح ااِ ْبدوااُْ يدةِ َّدُكتااِ سْيدْواِءعااق دْو ْدْعَقْطعااُ رْي ق دْو ْدْكًااِ ِغرْي ق دصااْ يفق سْيدْنْفقااْ ْو ْدُعمَِفقااُ

ُمداهللُدْدَحْ ْندْميدْكيُنسادْعَعْمُلسيْد ْ َجِ ُْيُ
 .[121 -120]الت بل:  ﴾ ِ

 افعل شيئبا جديدبا لإلسالم:

أن تكال ن  -أخالي املالاللم  -التكالال ، الدع شالل عل الكاجعات ووم  الق ا  بال 

إجياب  ا ال تنتظر التكل ، حتى تعدأ العمك، بك عل ك أن شك ن من ث ابتك ال  م ل أن 
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ا  ك ش   لإلاة  وأن تالالأ   فالالك يف هناشالل ش مالك: مالاذا قالدما  تفعك ش ئ ا جدشد 

 لدشني ف

 الام  ا الا م -وهناك ص ر وأشالكا   ثالو  للعمالك اإلاالةمي تنااالب اجلم ال 

 ومن ذلك: -إمكا ا م

 الق ا  ع  خدمل الناس وتقدشم ص ر    عل عن اإلاة . -

 العامل. ىتصح ه مف    خا ئ عن اإلاة  لد -

 الت اصك م  األقارب واجلوان واملعارل واإلحالان إل  م. -

 املهار ل يف األعام  افوشل التي تع د بالنف  ع  الناس. -

 وي لألعمال:ضرورة التهدي  الترب 

وما شلز  التن شالل إل اله رور  أن تالتم هالذه األعالام  وغوهالا يف إ الار دعال ى  -

ترب   هيدل إل تصح ه املفالاه م والتصال رات افا ئالل عالن اإلاالة  يف العقال  ، 

النفال س، وتقال شم الالالل ك  ل  ال زوهيدل  ذلك إل إصالةا اإلشالامن يف القلال ب، وت

نف  ع  امل وع اإلاةمي الالذ  هيالدل إل بال -بإذن اهلل -حتى تع د تلك األعام 

ىد﴿من لقا مالن ق لاله تعالال  ،إعاد  بناء األمل من الداخك َسٍ دْحتااَّ يدألِقااْ دمااْ رِيُ داهللْد ْدُعغااْ ةِيَّ

وادْميدألِْأَنُفِ ِ مَد  .[11]الرعد:  ﴾ُعْغرِيُ

 الدعوة الفردية:

 الل لالععض واملقص د بالدع   الفردشل أن شك ن هناك اهالتام  خالاف ش ل اله الداع

ك مالال مالالن شت االالم فالال  م افالالو، وشالالر  علالال  م أمالالارات اهلمالالل والرغعالالل الصالالادقل يف الع

لإلاة ، ف عمك مع م، وشق   برتب ت م ع  ما ا تالعه مالن معالارل ومعالاين تقالرام 

 ، وتعرف م بزماهنم.-تعال  – إل اهلل

ومالن هذا األمر من أهم الث ابا التي شنعغالي أن تكال ن يف ح الا  الداع الل، ومل ال 

 خةهلا شزداد عدد العاملني لإلاة  ف
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، هالذا العمالك -ال الكالة  -فالذ  حيقق أهدال الدع   اإلاالةم ل هال  العمالك

يف العحث عن هؤالء يف   -أخي الداع ل -حيتاج إل رجا  صادقني.. وهنا شأس دورك

  ك مكان حتك ف ه..

واعلم أن كل مــن تــدعوه للمشــاركة 
مي والعمــل فــي بنــاء المشــروع اإلســال
 ىسيكون بمثابــة صــدقة جاريــة لــك تــر

 أثرها عند هللا عز وجل..  

كييد هدمندال فدمالدد ااسردمااندتًعااهد دعاامقصددى»مندءأليدةىلدول: ملسو هيلع هللا ىلصأمل شقك 

  ف(1)ذ كدمندد سرومدش ئقي«

* * * 

 
 رواه ماللم.( 1)
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 تخف  من األثقال 
 

من املت ق  أن شتعادر إل ذهن من شقرأ الصفحات الالابقل وشتفكر يف ال اجعالات 

 قا  ع  عاتقه، اؤا  شق  :املل

أشن ال قا الذ  شمكننا من خةله أن  ؤد  هذه الث ابالا واملع نالات وبخاصالل 

أن الكثو من أوقاتنا تالت لكه أعاملنا الدشن شل التي  تكالب من ا ما شع ننا عال  تال فو 

 النفقل الةطمل لع  تنا ف

د  تنظال م شالالتدعي إعالا -بالة شالك - عم، ال اجعات أ ثر من األوقالات، وهالذا

 أوراقنا، وترت ب أول شتنا.

عل نا أن  التف د بكك دق قل يف ح اتنا، و التغني عالن  الك مالا شتالالعب يف إضالاعل 

أوقاتنا  املجالالم الفارغالل مال  األصالدقاء وغالوهم، و الذلك مهالاهد  الفضالائ ات 

 و    اجلل س أما  احلااب اآلب.

االاعات   ماله .. هذا من  اح ل، ومن  اح ل أخالرى فمالن شالالت   أن شقلالك مالن 

 فل فعك، فح ا  الداع ل ل الا  ح ا  بق ل الناس.

وحً اد سد ي دكلدمميدجمدأللاعيفدكلدعس دألكتيأليفدا سا ًاايوداملطلسألاايفدممااهدجمدا االوائفد

ادلءائ يدوألل دن  ييدألعض ي. دا اس،د  كسيدذ كدحيف ق

 وكفي خير مما كثر وألهي: ما قل  

، ولكالن أما بالنالعل للعمك الد     ف   بالفعك شالتغر ا  ال شة  ق من الفالرد وقتال 

الدعا  إل اله، ف جالب بام أن اهلل عز وجك قد ا تدبنا مل مل عظ مل، واختار ا لنك ن من 

عل نا أن   ك ن ع  مالت ى هذا االخت الار، وأال تكال ن الالد  ا هالي أ الرب مهنالا وغاشالل 

 –آمالنا، ف ع فل من ال عائ،  عمالك ف  الا يف الصالعاا، وشنت الي وقت الا عنالد العرصال 
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وبراتب مت ايف شغ ي الكثو من احت اجاتنا األااا ل والرضورشل، خو من  –مثة 

عمك إضايف  لتحق به يف املالاء، شالالت لكنا حتالى منتصال، الل الك، فكالام مالر عل نالا أن 

  وج د ال احد منا بني أبنائه، واهتاممه ام وبنفاله، أمها بكثو من املالا  الزائالد الالذ

 .ا حصك عل ه من وع فته املالائ ل

 فإن قلا: ولكن أععاء احل ا  تالتلز  هذا العمك اإلضايفف

..  عم، أععاء احل ا  التي ااالت درجنا إل  الا تالالتلز  أمال اال  ثالو ، فلقالد صالارت 

 احل ا  صععل، ومعقد ، ومل تكن  ذلك من ع ات الالنني.

 فما الحل؟

الحل يكمــن فــي الخــروج مــن هــذه الدوامــة، وعــدم 
اس.. علينــا أن نتواضــع فــي االنسياق وراء ما يفعله النــ 

ــياء  ــي أش ــورط ف ــة، وال نت ــا الدنيوي ــا وطموحاتن أحالمن
 تستنز  أموالنا وتجعلنا نغرق في بحر الدنيا.

 ماذا نريد ألبنائنا؟

ومن واائك افروج من دوامل اال هغا  بالد  ا وض ا اهلالدل يف عةقتنالا مال  

ك يف الصالفحات الالالابقل، أبنائنا، وعن أهم يشء ا حااعنا اهلل عنه جتاه م، فكام ق ال 

ا جتالاه أبنائنالا هالي تالأه ل م ألداء ال ع فالل وامل مالل التالي  بأن امل مل امل ل بالل منالا مج عال 

 الع م اهلل اا أال وهي ممارال العع دشل له   لل ح ا م ومالن وقالا االن التكل ال،، 

ومالالا ال عالالا  أو ال الالاب أو التعلالال م أو غالالو ذلالالك مالالن االحت اجالالات إال خالالد  هلالالذه 

 .ال ع فل

فإذا ا  لقنا يف تعاملنا م  أبنائنا مالن فكالر  رور  تعع الدهم هلل عالز وجالك، وأن 

 –هذه هي وع فتنا األول مع م؛ فال ك ن من الال ك عل نا الت اجد مع م يف الع ا 

م  تعاهدهم بالرتب ل اإلشام  ل، وربيف أحالدار ح الا م بالاهلل  – لام انحا الظرول 

 عز وجك.
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ضالع، العائالد املالاد ، ممالا قالد جيعالك احل الا  صالععل ...  عم، قد شتالعب ذلك يف 

عل  م.. ولكن هذه احل ا  الصععل افهنل التي ت فر الرضورشات بالكاد، خو بكثالو 

 من تر  م، والالو يف األرض ل ك هنار بحث ا عن املا  الذ  ش فر هلم احل ا  الرغد .

 أين الرجل الرشيد؟!

امل االميفدأللقماايفدا عاا  دومتطلًاايددةيداملخططدا   دو عدألعميعيفدإلواايلدا شااعسب

ه..دفل كند ميدفكفنيدا سا َدجتيأداِل ي  دوجتيأدامل تقًل دما تعل مدعمًغ دد دتقعدجمدألفاً

دوجتيأددألميئميدوميذادنفعلدمم م دوك ألدعف لويددمت م..د

إن العامل اإلاالالةمي اآلن  الال ج ف الاله ت الالارات املادشالالل، وهالال  بحاجالالل إل العالال د  إل اهلل، 

 اره بالالامء أ ثر من أ  يشء آخر.وتعلق أبص

من خة  ج ك حر، ال شال ك لعابه أما  املا ، وال شفرا بإقعالا   إال وهذا لن شتم

 الد  ا عل ه، وال حيزن بإدبارها عنه.

اشالرتى اآلخالر  بالالد  ا، ومالن ثالم ال شمكالن ألحالد أن  ال خيالال حيتاج إل ج الك

   ك إال عل ه، وال شالعى إال لرضاه.شالاومه عل  ا ألهنا ال  مه. ج ك إال اهلل وال شت

هذا اجل ك ه  الذ  ا ع د األمل إل اهلل، ل ك ن  تاج ذلك التغ و املنه د الذ  

د﴿وعد ا اهلل به، والذ  جعك من أهم رشو ه أن  عدأ بتغ و ما بأ فالنا  داهللْد ْدُعْغرِيُ ةِيَّ

وادْميدألِْأَنُفِ ِ مَد  .[11رعد: ]ال ﴾ْميدألِْقَسٍ دْحتَّىدُعْغرِيُ

.. إن حاجة األمة ارن لهــذا الجيــل .
ــيء  ــا ألي ش ــن حاجته ــر م ــر بكثي األكب

 .آخر..

من هنا  ان من الرضور  أن  عدأ بذلك األمر، وأن  ك ن  حن وأبنا  الا قالدو  

لغو ا، وهذا شالتدعى افروج من دوامل الد  ا، وأن شك ن هدفنا م  أبنائنا وضع م 

 مف  م ا احلق قي.يف قالب العع دشل هلل عز وجك ب

.. عل نا أن  ك ن صادقني م  أ فالنا، فإن  نا  حب اهلل و رشالد مرضالاته فلال كن 
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 بناء هذا اجل ك ه  أهم أهدافنا.

 ليست دعوة للفقر:

 أخي الداعية..  

إشاك أن تف م هذه الكلامت ع  أهنا دع   للفقر أو التخل، عالن ر الب التقالد ، 

عال   الالالعاد  يف عالك رضالا اهلل عالز وجالك.. بك هي دع   للتحرر من أ  الالد  ا.. د

دع   للتحرر مالن أ  الالد  ا.. دعال   للالالعاد  يف عالك رضالا اهلل عالز وجالك.. دعال   

لرتت ب األول شات من من لق امل مل التي  زلنا من أجل ا.. دع   ملحاربالل ظ  الات 

اله ا ني بإبعاد ا عن العمك احلق قي لعال د   الد اإلاالة  مالن جدشالد.. ومال  ذلالك 

أن شك ن لدشك املا  الذ  ال شهغلك عن بناء  –أخي الداع ل  –فإن اات عا   له،

وحيم اله مالن أمال ر  ثالو ،  حمم د، فاملالا  للداع الل شصال ن وج الههذا اجل ك ف ذا أمر 

 رشش ل أال شك ن ذلك ع  حالاب الت اطن يف الداوئر الثةر. 

 دعك من الناس: 
 أخي الداعية.. 

دخلوا إلى دوامة لو سألت واحدبا من الناس ممن 
ا  الدنيا: لماذا تفعل بنفسك هكذا؟ فلن تجــد منــه جوابــب

 مفيدبا سوى أنه يفعل مثل ما يفعل غيره.

لذلك من املت اق  أ نا ل  بدأ ا افروج من دوامل الد  ا، واجت د ا يف فك أ  ا 

ن ح لنا، من ا، وتغوت اهتامماتنا بالنالعل ألبنائنا.. من املت ق  أن هيامجنا الكثوون مم

ولكن م  االاتعا ل الصالادقل بالاهلل عالز وجالك، ومال  وضال ا اهلالدل الالذ   رشالد أن 

أن  تحمالك هجال م م، بالك  –بفضالك اهلل  – حققه أل فالنا وألبنائنا وأمتنا انالت    

واتك ن الثامر املتحققل من وراء هنجنا اجلدشد أ رب داٍع لكالي حيالذو النالاس حالذو ا، 

 املالتعان.وشتخلص ا من أ  الد  ا، واهلل 

 * * * 
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 كلمة أخيرة

 

 أخي الداعية

إن  ان هذا الدشن ال شق   إال بج د الع   النل ربا  ل، فإن هذا اجل د شنعغي أن 

 املجتم .. –الع ا  –شتم ت طشعه ع  حماور ثةثل: النفم 

و لام  ان اهتاممنا بأ فالنا وما شصاللح ا أشالد،  ا الا الالثامر الكثالو  وال  عالل يف 

 تمعاتنالا.. أمل شقالك إمالا  الالدعا  يف العرصال احلالدشث حالالن العنالا: إذا وجالد ب  تنا، و

  فااملؤمن الصح ه وجدت معه أاعاب النجاا مج ع  

ا به، ولنصرب ع  ما ش اج نا يف اع ك حتق قه،  فل عدأ مج عنا بذلك ولنت اف دوم 

ا  الو يف  رشق واحد  عتغي به رضا اهلل   عز وجك.ول دع   ك منا لآلخر، فنحن مج ع 

ويف الن اشل  حمد اهلل عز وجك أن شرس لنا إ ا  هذه الصفحات، و الأله اعحا ه 

 أن شتقعل ا منا، وأن جيز   ك من ااهم معنا ف  ا خو اجلزاء.

دواِلملدهللدا   دألمعمتهدتتمدا صحيو.

دوصلدا ل مدألىلدن لنيدحمملدوألىلدآ هدوصحًهدونلم.دد

د*د*د*
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 الفهرس

  ................................................... ملن هذه الصفحات 

  ................................................................. املقدمل

 الفصل األول

 دوائر العمل الثالث 

دد...............................................دا لائف دالوىل:دمعدنف ك

  ................................................ عملك شعني قرصك

  .......................................... من ا ذ رين بعد م تك 

  .................................................... تالع حل واحد 

  ..........................................  االت العمك م  النفم

دد...............................................دا لائف دا اين يف:دمعدالول

  .................................................. شا بني أر ب معنا

  ..................................................... ب  تنا يف خ ر

  .............................................. صةح م بصةحك

دد...............................................دا لائف دا اي ايف:دمعدا مي 

  ........................................................ أ قذ غوك

  .............................................. اق  األمل اإلاةم لو

 

 الفصل الثاني 

 لماذ نهمل أنفسنا 
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  ...............................................................  رب مقتا

  ................................................... أاعاب إمها  النفم

  .............................................................. األخ ار 

  .................... أخي الداع ل: ما ق مل أن تضئ لغوك وحترق  فالك

دد..................................................دةمهيادا مفس:د طسر 

  ...................................... أوال: ال حهل وض ق الصدر

  ............................... ثا   ا: عد  الالة  الداخع م  النفم

  .................................................. ثالث ا: قلل الت ف ق

ا: ضع، اإلخ   .......................................... ةفرابع 

ا: اإلصابل بداء اإلعجاب بالنفم   ............................خامال 

ا: مهكةت يف الع ا   ........................................ اادا 

ا: مهكةت بني الدعا    ....................................... اابع 

  .................................... ثامن ا: ضع، التأثو يف اآلخرشن

ا: ع  ر آثار ضع، اإلشامن   ................................... تااع 

ا: القع د عن العمك الدع    .................................  عارش 

 الفصل الثالث 

 مفاهيم ينبغي أن تصحح 

دد............................................دا تسازيدوا تكيملدجمدالألَما

  .................................................  ر عد  الت اطنمن ص

دد........................................................ددفضلدا عًيءاو



 

 

114 

  ............................................. مراجعل التكال ، الدع شل

  ........................................................ راج  التكل ،

  ..................................................  فأ ا أ  م اى 

دد..............................................دوصألداإلمي دا ًميد للاأل يف

  ....................................................... ال ص ل اجلامعل 

  ....................................................... العمك م  النفم

  ...................................................... العمك م  الع  ت

  ............................................................    الدع  

  .................................................... االقتصاد يف املع هل

دد......................................................دمصلحيفدا لألس !!

  ................................................. أاعاب النرص والتغ و

  ............................................... مصلحل الدع   احلق ق ل

  .......................................................... إشاك والقع د

دد........................................................د دانتاميلدلحل

  ............................................................رهعان الل ك

  ...................................................هكذا  ان املصلح ن

  .......................................................   ر الدشن ط كي

  .................................................. صةا الدشن األش يب 

  .............................................................. ابن ت م ل
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  ........................................................... حممد الفاته

  ............................................................. حممد إقعا 

  ............................................................. حالن العنا

 الفصل الرابع 

 من أين نبدأ 

  ...................................................... ال قظل هي العداشل

  ........................................... الهع ر باف ر ء اواائك إذا

دد........................................................دكاف دذكفداملسو

  ........................................................ أمه ل ذ ر امل ت

  .................................... اائك العمل ل لدوا  تذ ر امل ت:ال 

: طشار  القع ر   ................................................. أوال 

  .................................. واتعاع اجلنائز ىثا   ا: تغال ك امل ت

  ............................................. ثالث ا: ت هم لقاء امل ت

ا: االاتعداد العمع الاتقعا  امل ت   ........................... رابع 

  ...................................................  تابل ال ص ل -أ

  ................................... املالارعل إل تالدشد الدش ن -ب

  ................................ املالامهل يف إ هاء صدقل جارشل -جال

  ................................................... رشاء الكفن -د

  ....................... ا: تذ ر ااعل املرض ومهاهد  املرّضخامال  

ا: االاتامع إل امل اعظ والقرآن يف  تب الرقائق   .............. اادا 
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  ..........................................  أخذ اذه ال اائك ف ىإل مت

دد........................دا تعف دألىلددحساادامل لمنيدوخمططيوددأللائ م

  .............................................. ظ  ات القر ني املاض ني 

  ....................................................... ال اق  خو دل ك

  ........................................................... خ عل طوشمر

  ........................................... احلرب اجلدشد  ع  اإلاة 

  ...................................... هذه املخ  ات  لمل أخو  ح  

 الفصل الخامس 

 كي  نضبط الميزان 

دد.......................................................دًساألتدمعدا مفس

: الصة  ع  وقت ا   ............................................ أوال 

  .................................................... ثا   ا: ق ا  الل ك

  ............................................. ال بدشك عن ق ا  الل ك

  ............................................ ثالث ا: اال هغا  بالقرآن

  ............................................... ماذا ا فعك القرآن 

  .............................................   ،  ع د إل القرآن 

ا: املحافظل ع  ورد من الذ ر   ................................. رابع 

ا: املداومل ع  الص   ...................................... دقلخامال 

ا: القراء  ال  م ل يف  تاٍب    ...............................  اف  اادا 

دد.......................................................دًساألتدمعدالول
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  ................. اف  ط العرشضل ألهم الال ااات واألعام  م  األهك 

  ...................................................... الت اجد يف الع ا

  ..................... متابعل الزوجل واألوالد يف ج ا ب ح ا م املختلفل

  ........................... العمك ع  إشعاع رغعا م وحاجا م النفال ل

  ....................... اإلعة  املحافظل عل  م من التأثو الضار ل اائك

  ........................................... ربيف األحدار باهلل عز وجك

  ........................................... ممارال الت ح د العمع مع م

  ............................................ التعامك الصح ه م  القرآن

  ................................................... ترب ت م ع  الت اض 

  .............................................. ترغ ع م يف الدع   إل اهلل

  ............................................... االهتام  افاف بالزوجل

دد........................................................دا سنيئلداملعم يف:

  ......................................................جلالل ال عا 

  ............................................. لقاء الع ا األاع عي

دد..........................................................دًساألتدءألسعيف

  .................................................حةو  االهتام  بالنفم

  ....................................................... الرتب   املحض

  ..................................................... ال اجعات الدع شل

ا لإلاة ا   .............................................. فعك ش ئ ا جدشد 
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  ...................................... رور  الت دش، الرتب   لألعام 

  ......................................................... الدع   الفردشل

دد......................................................دختفألدمندالًقيا

  ........................................... ىأهل خو مما  ثر ىما قك و ف

  ...................................................... ماذا  رشد ألبنائنا 

  .................................................... أشن الرجك الرش د 

  ..................................................... ل الا دع   للفقر

  ....................................................... دعك من الناس

دد............................................................دكلميفدد ري 

دد...............................................................دا ف ف 

* * * 

 

 


