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َأنفِسنا،    من رشورِ   ونستغفُره، ونعوذ باهللِ،  ونستعينُه   ،، نحمُدهإِنَّ احلمَد هللِ

له،   هادَي  فال  ُيضلل،  وَمن  له،  ُمضلَّ  فال  اهلل،  هيِدِه  َمن  َأعاملِنا،  سيِّئاِت  وِمن 

ًدا عبدُ  شَهدُ له، وأَ  ال إِله إاِلَّ اهلل وحَده ال رشيَك   وَأشهُد َأن      .ه ه ورسولُ َأنَّ ُُممَّ

لُِمونَ ﴿ س  مه َوَأنُتم  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوالَ  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهلل  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ]آل    ﴾َيا 

   [.102عمران: 
َجَها َوَبثَّ  ﴿  ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن َها َزو  ن نَّف  ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

َحاَم إِنَّ اهلل َكاَن َعَلي ُكم    رِ ِمن ُهاَم  ِذي َتَساءُلوَن بِِه َواألَر  ُقوا اهلل الَّ َجاالً َكثرِيًا َونَِساء َواتَّ

 .  [ 1]النساء: ﴾ َرِقيباً 

ِفر  ﴿ اَمَلُكم  َوَيغ  لِح  َلُكم  َأع  الً َسِديدًا * ُيص  ُقوا اهلل َوُقوُلوا َقو  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيه

زًا َعظِيامً ُذنُ  َلُكم    [. 71  -  70]األحزاب:  ﴾وَبُكم  َوَمن ُيطِع  اهلل َوَرُسوَلُه َفَقد  َفاَز َفو 

 َأما بعُد:  

د  فإِنَّ َأصدَق احلديِث   ُُممَّ األُمور كتاُب اهلل، وخرَي اهلدي هدي  ، ورشَّ 

 ار.  ٍة يف النَُُّمَدثاُُتا، وُكلَّ ُُمَدَثٍة بدعة، وُكلَّ بدعٍة ضاللة، وُكلَّ ضالل 

معكم   األَكارم    –فَألتقي  اإِلخوة  املحارضة،    –َأهيا  هذه  بعنوان  يف  تي  الَّ

إِلى )) عوِة  الدَّ يف  اخللِق  ُن  الِعلِم وحس  هام  ((اهلل  َأمهيَُّة  موضوٌع  املوضوُع  وهذا   ، 

سِل   والره  
ِ
األَنبياء وظيفُة  وهي:  وجليلة،  عظيمة  بوظيفٍة  يتعلَُّق  ألَنَّه  ا،   –جدًّ

عوُة إِلى الة والعليهم الصَّ  الم، وهي الدَّ  .  اهلل  سَّ
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وتعالى  ُسبحاَنه  ُسبحاَنه    فاهلل  قال  كام  احلميدة،  الغاية  هلذه  رسَلُه  َأرسَل 

ِمَن ﴿:  وتعالى  إِنََِِّن  َوقَاَل  َصاِِلًا  وََعِمَل   ََِّ اَلل إََِل  َدََع  ْن  ِمَمَّ قَْوال  ْحَسُن 
َ
أ َوَمْن 

ُل َمن يدخُل  .﴾الُْمْسِلِميَ  الم.   فيها َأنبياُء اوَأوَّ الة والسَّ  هلل ورسُله عليهم الصَّ

وتعالى وقال   يَُكونُوَن  ﴿ :  ُسبحاَنه  ََكُدوا  يَْدُعوُه   َِّ اَلل َعبُْد  قَاَم  ا  لَمَّ نَُّه 
َ
َوأ

 ( ِِلًَدا  ) 19َعلَيِْه  َحًدا 
َ
أ بِِه  ْْشُِك 

ُ
أ َواَل  َرِّبي  ْدُعو 

َ
أ إِنََّما  قُْل  اَل 20(  إِِّني  قُْل  ْمِلُك    ( 

َ
أ

ِجَد ِمْن ُدونِِه 21ا َواَل رََشًدا )ُكْم َضر لَ 
َ
َحٌد َولَْن أ

َ
َِّ أ رَيِِن ِمَن اَلل ( قُْل إِِّني لَْن ُُيِ

َِّ َورَِسااَلتِهِ 22ُملْتََحًدا )    [23 - 19]اجلن:  ﴾( إاِلَّ بَََلًًغ ِمَن اَلل
اهلل    إِلى   فَّسَّ دعوَته َأمَره  توحيِد  الَّذي  املبني  البالغ  ويبلِّغ    لُيبلَِّغ  بِه،  اهلل 

ساال والرِّ سالة  سول    التي  تالرِّ فالرَّ هبا،  اهلل   ُأرسل  ِعند  من  ُمرَسٌل  هو 

ساال  ت:  برساالت، َأَوامٍر ونواهي. هذه الرِّ

ك  *  األَمُر بالتَّوحيد والنَّهي عن الِّشِّ

 * األَمُر بالطَّاعة والنَّهي عن املعصيَّة 

 على * األَمُر بالعلِم العمل والنَّهي عن ا
ِ
 . جهل لبعد عن العلِم والبقاء

 النَّهي عن ترك العمل *

ديد ملن ال يعمل بعلِمه   * والوعيد الشَّ

 
ِ
 األَخالق  * األَمُر بحسِن اخللق والنَّهي عن سوء

 الطَّاعاِت من الفرائض والواجبات والنَّهي عن ترك  
ِ
الِة وَأداء * األَمُر بالصَّ

 ذلك 

ديد ملن ختلَّ  الشَّ والوعيد  وال  عن  ف*  الِة  َأوقاُِتا وعلى عن  صَّ ما    َأداِئها يف 

 َأوَجَبُه اهلل 

رهبِّ  رساالت  ُيبلِّغون  معلِّمون،  دعاة،  الم  والسَّ الة  الصَّ عليهم  سل  ،  م فالره

ُيرَسلُ  بالٍغ  ُل  إِلى   إِلى   واوَأوَّ دعاٌة  فهم  ويدعون   َأنفِسهم،  َأنفَسهم،  يدعون  اهلل، 

النَّاس   ويدعون  إِنسه  –ُأََمهم،  وجنِّهممن  إِلى   –  م  الظهلامت  من   ليخرجوهم 

باهلل ورسولِه اإِليامن  العبد،  ينرُي طريقَة  فاإِليامُن  إِلى   ،النهور.  عوة  قُْل    ﴿اهلل:    الدَّ
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َِّ لََعَ بَِصرَيةٍ   ْدُعو إََِل اَلل
َ
نَا ِمَن َهِذهِ َسِبيِِل أ

َ
َِّ َوَما أ نَا َوَمِن اتَّبََعِِن وَُسبَْحاَن اَلل

َ
أ

 .  [108]يوسف:  ﴾ِكيَ الُْمْشِ 
سول   داع   –  هو  واهلل،    إِلى   داعٍ   فالرَّ كونِه  كلههم    –  ًيامع  دون  واملوحِّ

ده، ويعبُده،   ، يدعو اهللكلههم يدعواهلل،    دعاة، ويدعون اهلل، ويدعون إِلى  وُيوحِّ

عاءُ ،  عبادة اهلل وتوحيِده   ويدعو إِلى  عوة الَّتي يشرتك فيها  فهذا الده مجيع   وهذه الدَّ

فقط   ليست  المالنَّاس  والسَّ الة  الصَّ عليهم  سل  بالره خاص   هبا  َأو   الوصُف 

َمَّ  هناك  بل  فقط،  عاِة  بالده َأو  هبم  هو خمتص   َأو   ،
ِ
باألَنبياء بَأنَّه  خاص   يوصف  ا 

ا مومهة(. ((ربه القرآن))داعي: القرآن وربه العاملني )ألَنَّ كلمة   ال تصحه ألََّنَّ

ُسبحانَ  وتعالى قال  إََِل  ﴿:  ه  يََشاُء  َمْن  َوَيْهِدي  ََلِم  السَّ َداِر  إََِل  يَْدُعو   َُّ َواَلل
اٍط ُمْستَِقيمٍ  إِلي،    [ 25]يونس:    ﴾ ِِصَ اط املستقيم: هناك داٍع يدعو  ه، واهلل فالِّصِّ

وتعالى  إِلى   ُسبحاَنه  دا  يدعو  الكريم  والقرآن  املستقيم،  اط  إِلى الِّصِّ اط   ٍع  الِّصِّ

سل عليهم الصَّ املستقيم،   إِلى والره الم دعاٌة  اط املستقيم:    الة والسَّ اْهِدنَا ﴿الِّصِّ
الُْمْستَِقيمَ  اَط  َ الَْمغْ   * الِِصَّ َغرْيِ  َعلَيِْهْم  ْنَعْمَت 

َ
أ يَن  ِ اََلَّ اَط  َواَل  ِِصَ َعلَيِْهْم  ُضوِب 

اِلَّيَ   . ﴾الَضَّ
املشهور   احلديَث  اس    –وتعرفون  النَّوَّ جه   الَّذي  –  حديث  اإِلماُم   خرَّ

مذي وغريمها، قال    َلى عَ   ِقياًم، تَ س  اًطا مُ اًل ِصَ ثَ َب اهللُ مَ رَضَ : ))إِنَّ اهلل َأمحد والرتِّ

َ   َكنََفِي  مُ وَ ب  أَ   هَلاَُم   َداَرانِ اِط  الِّصِّ عَ حَ تَّ فَ اٌب  َ   َلى ٌة،  ُسُتوٌر،  وَ ب  األ  َعَلى اِب  ُعو  َيد   َوَداٍع 

اِط، َوَداٍع َيد   َ ُعو  َرأ ِس الِّصِّ َقُه، َواهللِ َيد  اَلِم َوهَي ِدي َمن  َيَشاُء إَِلى   إَِلى ُعو َفو   َداِر السَّ

تِي َعَلى  َب َواُب الَّ َتِقيٍم، األ  اٍط ُمس  اِط((    ِصَ َ اهللِ،   يعني: جانبيه ))ُحُدودُ َكنََفي الِّصِّ

َحتَّىى   َفاَل  اهللِ  ُحِدوِد  يِف  َأَحٌد  ذِ   َيَقُع  َوالَّ رُت،  السِّ وَ ُيكَشَف  ِقِه  َفو  ِمن   ُعو  َيد  اِعُظ  ي 

لٍِم(( وايات: ))َواِعُظ اهللِ يِف َقل ِب ُكلِّ ُمس  ِه(( َأو يف بعض الرِّ َربِّ
 (1)

  . 

 

يف  أخرجه  (  1) أمحد  )اإلمام  والترمذي)183  -  182/  4المسند  يف 2859(،  والنسائي   ،)

( الكبرى  )  361/  6السنن  السنة  يف  عاصم  أبي  وابن  السنة  18(،  يف  نصر  وابن   ،)
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إِلى  عوُة  الدَّ هامَّ   اهلل  إًِذا،  ألَنََّك  وظيفٌة  إِلى ٌة،  إِلى   تدعو  إِلى   خالِقنا،   ربِّنا، 

إِلى  لنعبُده:    معبوِدنا،  إِالَّ ِِلَْعبُُدونِ لَْقُت اجلِْ َوَما خَ   ﴿الَّذي خلقنا  نَْس  َواْْلِ  ﴾ نَّ 
 . [ 56]اَلاريات:  

ما يِريُده   ما حيبهه ويرضاه، تدعو إِلى   مرضاتِه، تدعو إِلى   تدعو إِليه، تدعو إِلى 

خُتلِ اهلل   كيف  إِلى ِمنَّا.  قلوبنا  ترجوه؟   ُص  كيف  ختاُفه؟  كيف  حتبهه؟  كيف  ربِّنا؟ 

خت كيف  عليه؟  ُل  تتوكَّ به،  كيف  وتتعلَّق  إِليه  ه  تتجَّ القلوب  هذه  كيف  له؟  شُع 

ال  اليقني  به  إِ وتوِقُن  ال  َأنَّ  تشهد  األَلسنة  هذه  كيف  هوتَّام.  إاِلَّ  ًدا    له  ُممَّ وَأنَّ 

 عليه ومحدِ رسوُله الكريم، وت
ِ
هذه    –ه، وتأيت بام َأمرها اهلل به  لَهُج بذكِره، والثَّناء

القوليَّ   –األَلسنة   العبادات  على ِمن  وحترص  الواجبة،  القوليَّة    ة  العبادات 

 لسانك.  بالقول احلسن  [ 83]اِلقرة:    ﴾َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا﴿املستحبَّة: 

ُن  »:  اذ  فقال مع  لسانِه.  َعَلي َك َهَذا(( وَأشار إِلى احفظ  : ))قال   َأَو َنح 

ي: تكون من اللَّغو تي نتكلَُّم هبا، يعنيعني: ِمن األَقوال الَّ   «ُمَؤاَخُذوَن باَِم َنُقوُل؟

فقال   ))ونحِوه؟  َك   َثكَِلت َك :  َعَلى ُأمه النَّاِر  يِف  النَّاُس  َيُكبه  َوَهل   ُمَعاذ،  َيا    

؟(( نَامَ  (( َأو قال: ))َعَلى ُوُجوِهِهم   ِسنَتِِهم  ِخِرِهم  إاِلَّ َحَصاِئُد َأل 
 (2)

. 
 

)رقم19  -  17)رقم اآلثار  مشكل  شرح  يف  والطحاوي   ،)2043  ،2141  -  2143  ،)

/  1)(، والحاكم يف المستدرك عىل الصحيحين  295  -  294/  1يف الشريعة )  واآلجري

)رقم  (،73 اإليمان  شعب  يف  الترمذي،  7216والبيهقي  وحسنه  صحيح.  وسنده   ،)

( للمشكاة  تحقيقه  يف  واأللباين  الذهبي  ووافقه  والحاكم  الطحاوي  (. 67/  1وصححه 

 حيح«.(: »وهذا إسناد حسن ص28/ 1وقال ابن كثير يف التفسير )

/ 5(، وأمحد يف مسنده )109/  3ه )(، وعبد الرزاق يف تفسير194/  11رواه معمر يف جامعه )(  2)

(، وابن ماجه  428/ 6( وقال: حسن صحيح، والنسائي )2616(، والترمذي يف سننه )رقم  231

)رقم   سننه  والطبراين)  3973يف  حديث  266(،  وهو  معاذ  عن  وائل  أبي  طريق  من  وغيرهم   )

بطر )ص/صحيح  الصالحين  رياض  يف  النووي  ووافقه  الترمذي،  وصححه  وشواهده.   قه 

 [. 1122لصحيحة:(. ]ا 343
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َعب دَ )إِنَّ  ) :  وقال   َكلِ َلَيَتَكلَّ   ال  ِمن  َسَخِط اهللِ اَل ُيل ِقي هَلَا َبااًل، هَي ِوي   َمةِ ُم بِال 

ِرِب، َوإِنَّ   ِق َوامل َغ  ِ َ امل َِّش  َعَد َِمَّا َبني  َعب َد َلَيَتَكلَّمُ هِبَا يِف النَّاِر َأب  َواِن   بِالَكلِمِة ِمن  ِرض  ال 

َفُعُه اهللَّ هبَ  اهللَِّ َتَعال َما ُيلِقي هلَا (( ا َدَرجاٍت َبااًل َير 
  (3)

 . 

و دنياَك  توبُِق  قد  الواحدة  فالكلمة  خطرٌي،  الكلمة  آفاللِّساُن  خرتك، 

 الواحدة قد ترفعك وُتعِِل شأَنَك.  

بالك  رجات  الدَّ به  فرُتَفُع  خطرٌي،  اللِّسان  اجلنَّة،  إًِذا،  هبا  ويدخل  لمة، 

 لنَّار.  وبالعكس، قد هيوي هبا يف ا

طاعِة    تستقيَم هذه اجلوارح على   َأن    اهلل  لى كذلك اجلوارح، يدعو جواِرَحه إِ 

وبُِّص كَ رُ ظَ فنَ،  اهلل اهلل   كَ ،  ُيرِِض  اهلل. سمُعك فيام  م  حرَّ عامَّ  ه  وتغضه تسمع   ،  ال 

الباقىى ياملوس  طل ِمن القول، والُفحش من القول، ، وال تسمع لغَو القول، وال 

 قبل َألسنةِ   ال من منطوِقك وال من منطوِق غرِيك، فتحفظ سمَعك من لسانَِك 

 غرِيك.  

ُظلاًم   ترضَب  َأن  َأو  تَِّسَق،  َأن  يديك  حتفظ  احلرام،  من  سمَعك  حتفظ 

، َأو َأن تفعَل فيها ما يُ وعدواًنا، َأو َأن تأخَذ ما   .  اهلل بغِض ليس بحقٍّ

ال إِلى يشَت  بدنك  اهلل،    إِلى   والحرام،      ُيغضب  إِلى ما  الفتن    وال  فيه  ما 

ت الل. فرُجَك ال  يقول  والضَّ إاِلَّ حيُث رشع اهلل،  ))ضعه  َما :  ِل  َمن   َيض  َمن  

َ حَل َيي هِ  َلي هِ   َبني  َ ِرج  َنَّةَ فرُجه ))(( يعني:  َوَما َبني  َمن  َلُه اجل  (( َأض 
  (4)

نا،  ، فيبتعد عن الزِّ

مات.    –الَّذي هو االستمناُء  –اللِّواط، ونكاح اليد و  ونحو ذلك من املحرَّ

ِ ﴿ فيحفظ فرَجه   ْو َما 5يَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحافُِظوَن ) َواَلَّ
َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
( ِإالَّ لََعَ أ

َفإِنَّ  ْيَماُنُهْم 
َ
أ َملُوِميَ َملََكْت  َغرْيُ  َف ( 6) ُهْم  َذلَِك  َوَراَء  اْبَتََغ  ُهُم  َفَمِن  وََلَِك 

ُ
أ

 .[7  -  5]املؤمنون:  ﴾ الَْعاُدونَ 

 

 .( من حديث أبي هريرة  2988(، ومسلم ) 6477أخرجه البخاري ) ( 3)

 ( من حديث سهل بن سعد  6474)رقمالبخاريأخرجه  ( 4)
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، َأنت تريد َأن تدعَو نفَسك  هللا  إًِذا، هذه الوظيفة، وهي وظيفة الدعوة إِلى 

اهلل، ال بدَّ    َك إِلى حاهلل، تدعو جوارِ   ، تدعو لساَنك إِلى اهلل   اهلل، تدعو قلَبك إِلى   إِلى 

على  عوة  الدَّ هذه  تكون  هذه  َأن  متينة.  ص   ُأسس  تكون  عوة  تكون الدَّ حيحة، 

نَّة.  م  وافقة للكتاب والسه

الوظيفة  ننحُن   هذه  َأنَّ  ال   –علم  عوةُ وهي  د    –اهلل    إِلى   دَّ ُُممَّ ،  وظيفُة 

د   َلُكم   ﴿ هو قدوُتنا    وُممَّ َكاَن  ُجو َلَقد   َير  َكاَن  ملَِن   َحَسنٌَة  َوٌة  ُأس  َرُسوِل اهللَِّ  يِف 

ِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرًِيا َم اْل  َيو   . [21]األحزاب:   ﴾اهللََّ َوال 

َوالُِد( وقال   اَم َأَنا َلُكم  َكال  (: ))إِنَّ
   (5)

ينا، ونستفيد من   بنا، ويربِّ ؛ كاألَب، يؤدِّ

فاتِه، كيف كان يفعل  غري حيبه َأن خلِقه، وتِّصه فنفعل كام فعل. كام َأنَّ الولَد الصَّ

فالنَّبيه ديقت  بَأخالِقه،  يتخلَّق  وَأن  بَأبيه،  على     َي  َته  ُأمَّ وهو   نبَّه  قدوَُتم،  َأنَّه 

َأبيهم ُأمَّ }،  بمنزلة  َواُجُه  سول    ،  [6زاب:  ]األح  {َهاُُتُم  َوَأز  الرَّ   فزوجاُت 

نا سود نا عائشة، وُأمه نا خدجية، وُأمه هاُتنا، ُأمه نا زينب، مجيع ةُأمَّ نا صفيَّة، وُأمه ، وُأمه

هاتنا، زوج هات املؤمنني ُأمه سول    اتُأمَّ هاُتنا، وهو بمنزلة َأبينا، نتخلَُّق    الرَّ ُأمَّ

ونع به،  ونتقدي  على بَأخالِقه،  بَأعاملِه  لنا    مل  بنيَّ  وعلى ما  ال  ،  لف فهم  سَّ

الح.    الصَّ

ه اهلل هبا، فال نناِزُعُه شيًئا من ذلك، فنحن   وما كان من خصائِصه الَّتي خصَّ

 من خصاِئِص   ال نناِزُع رسوَل اهلل  
ٍ
 به،   ه، لكن يف ما َأمر يف يشء

ِ
ته باالقتداء َأمَّ

 .  ذلك، ونقتدي به ويف ما هو عام  للمؤمنني فنحن نفعل 

 

مسندهالشافعي  رواه  (  5) و(13/)صيف   وأبو   (،7368)أمحدو(،  1018)الحميدي، 

و 8)داود ،313ماجه)  وابن  (،40)النسائي(،  خزيمة  و   (  وابن    (،80ه)صحيح  يفابن 

بسند حسن. وحسنه الشيخ األلباين    من حديث أبي هريرة    (1431)هصحيح  يف  حبان

 (. 6األم«)-صحيح أبي داود»يف 
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َأن   صفٍة  ُل  َأوَّ سول    على   نكونَ إًِذا،  فالرَّ بالعلِم،  َأمِرنا  من  يتكلَّم    بيِّنٍة 

الكريم بالكِتاب  وهدىى   بعلٍم،  نوًرا،  وَأنزله  إِليه،  اهلل  َأوحاه  ي الَّذي  وبام  أتيه ، 

ة، بالتَّوجيهات من ربِّ ال  يل  جرب نَّة النَّبويَّ عاملني عن  من ربِّه بالوحي، بالسه

 .  طريق جربيل 

سول   عوة بعلٍم.    إًِذا، فنحن نقتدي بالرَّ اًل يف َأن تكون الدَّ  َأوَّ

سول   الرَّ َأنَّ  العلم  ية  َعَل ﴿يقول:    َأمهَّ اهللَِّ  إَِل  ُعو  َأد  َسبِيِِل  َهِذِه    ُقل  

على   ﴾ َبِصرَيةٍ  على   يعني:  بََعنِي﴿علٍم    بيِّنة،  اتَّ َوَمِن  صفة﴾َأَنا  هذه  يتَّ   .  بُِع َمن 

سول   .  الرَّ

سول  إنَّك سلفي، َأو تقول  إاهلل، تقول    إِلى   َأنَت داعٍ  نَّك داعي، كام كان الرَّ

  طريقة رسول اهلل   اهلل على  دُع إِلى ااهلل. إِذا كنَت كذلك، ف يدعو إِلى  . 

سول    ؟ ما هي طريقة الرَّ

إِليه    س على ، لي هدىى   بيِّنة، على   علٍم، على   بصرية، على   على  جهٍل كام يدعو 

ال، ليس على   بدعة، وضاللة.   اجلُهَّ

م يدعون    ((البدعية  مجاعة التَّبليغ))لذلك، نحن ملَّا نقول   مجاعٌة ضالَّة، ألََّنَّ

على   إِلى  و  اهلل  ُيسمه والَّذين  بـ  جهٍل،  اص ))ن  و((الُقصَّ اظ)) ،  عَّ يف   (( الوه َيغلُِب 

ا  دروِسهم اجلهل، والكذب، وربَّام َأو  لفي،  السَّ َأو  ملسلم  البدع، فطالُب العلِم، 

ادق يدعو إِلى   بصرية.    اهلل على  الصَّ

سول   الرَّ بيَّنها  تي  الَّ عوة  الدَّ إِلى   هذه صفة  عوة  الدَّ وهي  تِه،  على   ألُمَّ  اهلل 

عوة إِلى  ، وفقٍه يفعلٍم، وفهمٍ   اهلل.  الدَّ

العِ إِ  اعية:  الدَّ من صفات  صفٍة  ُل  َأوَّ علمٌ ًذا،  عنده  يكون  َأن  يدعو    لم؛  بام 

ة.  إِليه   ، َأن يكون عنده علم بمعنىى كلمة: دعوة، وما عليه من وظيفٍة هامَّ

الَّذي   املسلم  عن  نتكلَّم  نحن  اإِلسالم،  طبًعا،  وتعلَّم  اإِلسالم،  يف  دخل 

 اهلل. يعلَِّم غري املسلمني، داعية إِلى د َأن يعلَِّم املسلمني، َأو ويري
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ُل   بَأخالق    –طبًعا    –رشٍط    فَأوَّ ًقا  متخلِّ يكون  َأن  مسلاًم،  يكون  َأن  بدَّ  ال 

ًدا، صادًقا، ليس عنده رشكيَّا، النَّبيِّ   فات. اوال عنده خر ، متَّبًِعا لسنَّتِه، موحِّ

ا به  تعرفه  ما  َأساس  تعر ولكن  وما  الباطل،  من  بهحلقَّ  من   ف  الَل  الضَّ

نقول:    اهلُدىى  نحن  لذلك  العلم،  صفات مهأَ هو  من  صفة  ُل  َأوَّ ا  ألََّنَّ العلِم  يَّة 

اعية إِلى   . اهلل الدَّ

العاملني:   ربه  يقول  ملَّا  ِمن     ﴿ لذلك،  إَِلي َك  ِزَل  ُأن  َما  َبلِّغ   ُسوُل  الرَّ َا  َأهيه َيا 

سول  وملَّا يقول    يعني: الِعلم.  [67]املائدة: ﴾ َربَِّك  : ))َبلُِّغوا َعنِّي َوَلو  آَيًة((،  الرَّ

وليس معناه ًة(( بلِّغوا الِعلَم الَّذي َأتيُت به،  لم ))آية((! ))َبلُِّغوا َعنِّي َوَلو  آيَ العِ 

البدع، واخلر  َأو بِّشيعة ابلهغ  العاملني،  يئِّة بربِّ  السَّ فات، واجلهاالت، والظهنون 

، بلِّغ اهلُدىى ل كثرٌي  كام يفع  –اإِلسالم   ال، ال. بلِّغ احلقَّ ري، بلِّغ ، بلِّغ اخل من اجلُهَّ

 ا فيه مصلحة للنَّاس ويف دينِهم وُدنياهم.  م

العلِم.   َأمهيَّة   :
ٍ
يشء ُل  َأوَّ كثريوهذا  العلِم  عن  على الكالم  العامل  وفضُل   ،  

النَّبيِّ   كفضل  وكفض  َأدنىى   على   العابد  املؤمنني،  من  تِه  على ُأمَّ القمر   سائرِ   ل 

َن بِيَ الكواكِب  األ  َوَرَثُة  ُعُلاَمُء  ))وال   ، ))
ِ
اء

   (6)
َلُموَن ﴿،   َيع  ِذيَن  الَّ َتِوي  َيس  َهل   ُقل  

َلُمونَ وَ  ِذيَن اَل َيع   آخر ذلك من النهصوص يف فضل الِعلم.   إِلى  [9]الزمر:  ﴾الَّ

النَّجاة بإِذن اهلل تعالى  الِعلُم  الِعلُم هو  الِعلم  قبل القول وال، وكذلك  عمل، 

﴿ ََُّ اَلل إاَِلَّ   َ
ه

إََِل اَل  نََُّه 
َ
أ نِبَك فَاْعلَْم  َِلَ َواْستَْغِفْر  َوالُْمْؤِمنَاِت ،    ََُّ ،  َولِلُْمْؤِمِنَي  َواَلل

 .  ﴾ُمتََقلََّبَُكْم َوَمثَْواُكمْ َيْعلَُم 
 : لكن 

 

(،  2682)ي(، والترمذ3641)(، وأبو داود342(، والدارمي)196/  5رواه اإلمام أمحد)(  6)

/  3ثار )( والطحاوي يف شرح مشكل اآل88)( وابن حبان يف صحيحه223وابن ماجه)

الدرداء  982رقم10 أبي  حديث  من  وغيرهم   )  محزة حسنه  حسن؛  حديث  وهو   .

 الكناين، والشيخ األلباين، وصححه ابن حبان والطحاوي. 
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 فإِن َأجاَبه وإاِلَّ ارحتل  ...تف بالعملالعمل هي

، فال بدَّ َأن يعمَل  ، مقتدًيا برسول اهللِ  الَّذي يريد َأن يكوَن صاحَب ِعلمٍ 

حيبه بالعلم.   يعملون،  النَّاس  بعض  يعمل، مشكلة  يعمل،  يعمل،  العمل،  ون 

عافقة  لكن يعمل على  الصَّ البدعة، كام يفعل  الفتن،    جهٍل كام يفعل َأهل  وَأهل 

الفتن،  هذه  باملسلمني.  واإِلرضار  للفتن،  منشورات  ينِّشون  يعملون، 

الفتن،وُمضالَّ  سول  ت  الرَّ هدي  وخالف  باإِلنسان،  ضار   عمٌل  ،    هذا 

 وِخالُف دين اإِلسالم.  

العلم   ومع  األَساُس،  هو  العلم  ما لذلك،  تطبِّق  بالعلِم،  تعمل  العمل؛ 

إِلى  تدعوهم  إِليه.  النَّاس  إِلى   تدعو  تدعوهم  هلل.  َأخلِص  دق،   اإِلخالص،  الصِّ

إِلى  تدعو  صاِدًقا.  ت  كن   تدعاألَدب،  إِلى أدَّب،  باخللق    و  ختلَّق  اخللق،  حسن 

تدع إِلى احلسن،  إِلى   و  تدعو  سلفيًّا.  كن  لفيَّة،  رحياًم   السَّ كن  محة،  إِلى الرَّ تدعو   ، 

إِلى  تدعو  حلياًم.  كن  إِلى   احِللم،  تدعو  عاِداًل.  كن  ف  العدل،  الظهلم،  ترك اترك 

  ُيغِضُب اهللَ.  الظهلَم، واترك الكذب، واترك البهتاَن، وابتعد عامَّ 

اعي.   هذه َأخالُق الدَّ

إِلى   ، عل فهم  اهلل يعلم ما يريده اهلل، وما يريده رسول اهلل    الَّذي يدعو 

لف، ثمَّ يعمل.    السَّ

اعية بالِعلم، فإِنَّه سيكون متخلًِّقا بَأخالق رسوِل اهلل    .  فإِذا عمل الدَّ

عائشُة   اهلل    سئلت  رسول  خلق  فقالت:  عن  ُخُلُقُه  »،  َكاَن 

آنُ  ُقر  «ال 
 (7)

.   

آنُ »:  ما معنىى  ُقر   ؟ «ُخُلُقُه ال 

سول   الرَّ َأنَّ  َأوامر،    يعني:  فيه  القرآن  وهذا  بالقرآن.  جربيل  يَأتيه  كان 

األَخالِق   من  القرآن  يف  ما  فكله  وَأخالق،  آداب،  فيه  نواهي،  احلميدة، وفيه 

 

 .(746مسلم )أخرجه ( 7)
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َّنىى   فالنَّبيه   ما  وكله  التَّطبيق،  َأحسَن  ُيطبِّقها  القر   كان  يف  عنه  من اهلل  آن 

الل، واجلهل، وا ك، والضَّ يئة الِّشِّ لغفلة، وكله ما يغضب اهلل من األَخالق السَّ

سول    الَّتي َّنىى  فالرَّ القرآن،  يف  عنها  األَخالِق    اهلل  هذه  عن  النَّاِس  َأبعد  من 

يِّئ  ة.  السَّ

آنُ » هذا   ُقر  ال  يتَِّعظ، وخيشىى «ُخُلُقُه  قال    ،  كام  اهلل  ويتَّقي  ))َأَمااهلل،  إِِّنِّ    : 

َشاُكم  هللِ  َقاُكم  َلُه؟!((َأخ  َوَأت 
 (8)

  . 

ُُم شخص  َأكثر   ِة  َأمَّ د  يف  وتقوىى   مَّ هلل،  هو  هلل،    خشيًة  للقرآن  وتطبيًقا 

د   سول  . ال يوجد َأحٌد َمَّن خلقه اهلل، يعمل  ُممَّ ، هو بالقرآن مثل عمل الرَّ

 رقم واحد، بعده يأيت من بعده.  

ة، َأفضل د    ويف هذه األُمَّ ، ثمَّ َأبو بكٍر، ثمَّ عمر، ثمَّ  من طبَّق القرآن ُممَّ

ين باجلنَّة، ثمَّ َأصحاُب بدٍر َمَّن شهد بدًرا  عثامن، ثمَّ عِل، ثمَّ بقيَّة العِّشة املبِّشِّ

ش من  ثمَّ  حابة،  الصَّ على من  ثمَّ  ضوان،  الرِّ بعثة  هم    هد  ة  األُمَّ َأفضل  مراتبِهم. 

 طبًعا.   اهلل   بعد رسول اب رسول اهلل  َأصح

سول   .  فإًِذا، إِذا َأردَت َأن تتخلَّق باألَخالق احلميدة فتتخلَّق بَأخالق الرَّ

سول   . هي الَّتي يف القرآن وَأخالق الرَّ

سول  سيقول شخٌص: )كيف َأنا سَأختلَّق بَأخ  ، َأَنا ضعيٌف(. ال.  الق الرَّ

سول   سول ، ال َأحد يقول لك: )أَ َأنت لن تبلغ منزلة الرَّ نَت ستكون مثَل الرَّ

  سول فيام   (، ال َأنا وال َأنت. نحن نريد َأن نتخلَّق باألَخالق الَّتي عليها الرَّ

 ه األَخالق موجودة يف القرآن.  نستطيع، وفيام حيقه لنا، وهذ

سول فليطبِّق القرآن.    عائشة   تقول: الَّذي يريد َأن يتخلَّق بَأخالق الرَّ

لٌِة،  ادة ُأخرىى نزيد زي نَّة شارحٌة للقرآن، ومؤيِّدٌة له، ومفصَّ نَّة، فالسه : وليطبِّق السه

 

أنس5063)البخاري  أخرجه(  8) حديث  من   ،)و عائشة  1110) سلمم،  حديث  من   )

. 
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نَّة،  القرآن والسه سول   وزيادة لبعض األَحكام، فَمن طبَّق  الرَّ بَأخالق  فقد ختلَّق 

  . 

اخللق   هذه،  حسن  َأمهيَّة  َأمهيَّة  ،باختصار،  من  النهور    تنبع  للقرآن.  تطبيقنا 

َأنزله  هبم    الَّذي  ورمحًة  للخلق،  هدايًة  َواَل  ﴿اهلل  يًعا  ََجِ  ََِّ اَلل ِِبَبِْل  َواْعتَِصُموا 
قُوا  اهلل   ﴾َتَفَرَّ كتاَب  فسيطبِّق  فإِنَّه  عادة،  والسَّ النَّجاَة  َأراد  فَمن  القرآن.  اهلل  حبل 

 .  ة رسول اهلل  وسنَّ 

طبَّ  ثمَّ  نَّة،  والسه للكتاب  وفهاًم  علاًم  َأكثر  اإِلنسان  كان  الفهم،  كلَّام  هذا  ق 

َأعلى  كان  كلَّام  العلِم،  هذا  إِلى   وطبَّق  عوة  الدَّ يف  وَأفضل  وَأقرب   منزلة،  اهلل، 

اهلل   العبد،    لرسول  كان  فكلَّام  القيامة.  يوم  املسلم،  كمنزلًة  كان  كان  لَّام كلَّام   

إِلى  اعية  اهلل    الدَّ رسول  بَأخالق  شبًها  َأقرب  يواهلل  منزاًل  منه  َأقرَب  كان  م ، 

 القيامة، ومنزلًة.  

سول   الرَّ من  قريًبا  اجلنَّة،  يف  تكون  َأن  تريد  الَّذي  َأنَت  يكون  ،  َأن  يريد 

اهلل   رسول  من  ومنزاًل  منزلًة  النَّاس  فَأحاِسُن َأقرب  اخللق،  حسَن  فليكن   ،

، كام يقول النَّبيِّ ، وهم اخلياراس َأخالًقا، هم َأقرهبم منزلًة من رسول اهلل  النَّ

( :( َاَلًقا نُِس اُكم  َأح  إِنَّ ِخَيار ((. متَّفٌق عليهُكم  َأخ 
 (9)

  . 

جابٍر   حديث  حديٌث صحيح–  ويف  إََِلَّ   –وهو  َأَحبُِّكم   ِمن   ))إِنَّ  قال: 

َيو   ََم لًِسا  ِمنِّي  َربُِكم   َعَدُكم  وَأق  َوَأب  إَِِلَّ  َأب َغَضُكم   َوإِنَّ  اَلًقا،  َأخ  َأَحاِسنُُكم   ِقَياَمِة  ال    َم 

ِقَياَمِة  َم ال  ثاُروَن امل ُتََشدِّ ِمنِّي ََم لًِسا َيو  ((ُقوَن امل َُتَفي ِهُقونَ الثَّر 
  (10)

  . 

ثاُرونَ )) يتكلَّم  الثَّر  عمل،  وال  فائدة  بال  الكالم  يكثرون  الَّذين    كثريا (( 

 بدون فائدة، وال يعمل. 

 

 .( من حديث عبداهلل بن عمرو 2321)ومسلم (،3366)لبخاريأخرجه ا ( 9)

جابر  2018)الترمذيأخرجه  (  10) حديث  من   )    صحيح حديث  وهو  حسن،  وسنده 

 (. 791)الصحيحةبشواهده. وصححه الشيخ األلباين يف 
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ُقونَ و)) اللهغة، الكالم  امل َُتَشدِّ الَّذي يبحث عن وحيشِّ  الغريب، يريد َأن  (( 

تي يأنف منها سويه يظهر فضَله يف اللهغة، وفضله يف الكالم،   الفطرة،   وبالغَته الَّ

َكاَم   هِ لَِسانِ ب  يتخللالَّذي يلوك لساَنه كام ورد يف احلديث اْلخر يف بيان الَّذي ))

 ((.  تتخلل الباقرة بلساَّنا

وَن((.  (( ورد يف احلديث نفِسه: ))امل ُ امل َُتَفي ِهُقونَ و)) ُ  َتَكربِّ

ا )) ُقونَ وَأمَّ ذي يتعنَّت يف الكالم. وكام ورد يف احلديث عن  ((، هذا الَّ امل َُتَشدِّ

سول   َجاِل الَِّذي: ))الرَّ َيب َغُض الَبلِيَغ ِمَن الرِّ  َيَتَخلَُّل بِلَِسانِِه َكاَم َتَتَخلَُّل   إِنَّ اهللََّ 

َباِقَرُة بِلَِساَِّنَا((  ال 
  (11)

  . 

عي.  يعني: ي  كثر الكالم بال فائدة، وال يعمل بالعلِم الِّشَّ

اعية َأن يتخلَّق هبا؟    ما هي األَخالق الَّتي يستحبه للدَّ

سول   تي َأم ال بدَّ َأن نحرص عن َأخالق الرَّ رنا اهلل هبا يف  ، على َأخالِقنا الَّ

املانع من ك لكلِّ خرٍي،  املانع، اجلامع  األَمُر هو اجلامع  بإِذن  القرآن، هذا  رٍش  لِّ 

 اهلل.  

 ؟  هذا األمر   ما هو 

نَّة   والسه الكتاب  وطبِّق  نَّة،  السه ادرس  القرآن،  ادرس  العلم،  وطبِّق  تعلَّم، 

لف،  على   . وجه األَرض ُتصبِح َأفضل داعية على  هكذافهم السَّ

ا بسبب ترك العمل، اخللل يف   ا باجلهل وإِمَّ عوة إِلى اهلل يكون إِمَّ اخللل يف الدَّ

 لتَّطبيق.  ا 

التَّطبيق  إِلى   واخللل يف  َأحياًنا  إِلى   يعود  يعود  وَأحياًنا    ، هوىى اهلوىى   اجلهل، 

فساٍد يف القلب، كاحلسد، واحِلقد، ونحو ذلك، فساد   النَّفِس، وَأحياًنا يعود إِلى 

 .  لتَّصور، وجيمعه اهلوىى ا

 

و6543)أمحد  أخرجه(  11) د(،  والترمذي)5005اود)أبو   ، بن  (  2853(  عبداهلل  حديث  من 

 (. 880)الصحيحةده صحيح. وصححه الشيخ األلباين يف . وسنعمرو 
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ها إِلى   فساُد العمل.   – اهلوىى  اجلهل َأو إِلى  فمرده

اعية إِلى اهلل حيتاج إِلى    لذلك،  ال َأستطيع َأن َأحُِّصَ لكم األَخالق، لكن الدَّ

عوة، يف حاِل املدعوين، يف حال النَّاس الَّذين   علٍم، حيتاُج إِلى بصرية، فقه يف الدَّ

لف.  ف إل  يدعوهم،    قه بمنهج السَّ

رب  عوة إِلى   كذلك، الصَّ رب يف كلِّ    يف الدَّ ، الصَّ طاعة    مهم، على حاٍل  اهلل مهم 

رب مهٌم.   اهلل، وعن معصيَّة اهلل، وعلى   َأقدار اهلل املؤملة، واملصائب. الصَّ

احلكمة اِْلََسنَ ﴿  كذلك  َوالَْموِْعَظِة  بِاِْلِْكَمِة  َربََِّك  َسِبيِل  إََِله  ِة،  اْدُع 
ْحَسنُ 

َ
ة يف موضِعها،  ، ال بد تعرف احلكمة،  ﴾وََجاِدلُْهم بِالََِِّت ِِهَ أ دَّ واللِّني  الشِّ

ُتغلِظ   بل  تكون شديًدا، غليًظا،  دائاًم  وليس  ليِّنًا،  تكون  دائاًم  ليس  يف موضِعه، 

 حسب احلكمة.    َأحياًنا إِذا استحقَّ احلال، َأو تلني َأحياًنا على 

ئقِة هبا.  وضُع األُم واحلكمة:    ور يف مواضِعها الالَّ

اعية من صفاتِه   ، حسن العبارة،  ة َأن يكون واعًظا، حسن املوعظ كذلك الدَّ

 بكالٍم 
ِ
حسن الكالم، حسن األُسلوب، ويراعي املخاطبني، فيتكلَّم مع الوجهاء

 بكالٍم يليق هبم
ِ
فهاء  بكالٍم يليق هبم، يتكلَّم مع السه

ِ
،  يليق هبم، يتكلَّم مع العلامء

جال بكالم يليق هبم، النِّساء بكالٍم يلي  ، األَطفال بكالٍم يليتكلَّم مع الرِّ يق  ق هبنَّ

 هبم.  

، َأو املسؤولني، فالكالم كذلك امللوك، إِذا كلَّم امللك، يكلُِّمُه بكالٍم يليق به 

خيتلف من شخٍص لشخٍص، كالُمك تراعي َأفهام النَّاس، تراعي طباع النَّاس،  

ال عادة  اجْلَاِهِليَ ﴿نَّاس  تراعي  َعِن  ْعرِْض 
َ
َوأ بِالُْعرِْف  ُمْر 

ْ
َوأ الَْعْفَو    ﴾ ُخِذ 

 . [ 199]األعراف:  
َأحسن،  هي  تي  بالَّ َماِداًل  يكون  بل   كذلك،  مطلًقا،  اجلدال  من  يمتنع  ال 

 ، جيادل بالَّتي هي َأحسن عندما يفيد اجِلدال، عندما يكون املجادل طالًبا للحقِّ

ة عليه وإِبطال شبهاتِه،  َأو احلال يفرض عليك َأن تكون َماِداًل   له إِلقامة احلجَّ

 حلق.  ، ال يريد ا وإِن كان مبطاًل 
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املجادلة   يف  َأو  املناقشة  يف  َأو  املناظرة  يف  َأحياًنا  تنظر  َأنت  َأحياًنا  ف  –لكن 

، لكنَّك    تنظر إِلى  املناِقش وترجو هدايَته، وَأحياًنا يظهر من حالِه َأنَّه ال يريد احلقَّ

يسمع  من  به تراعي  يريد  ال  النِّقاش  فَأحياًنا  إِليكم،  ينظر  من  يتابع،  من   ،

خص، ير  َمعِ »اد به غريه، كام يقال: الشَّ اَك َأعني َواس   كام يف املثل.   «َيا َجارة يإِيَّ

الدَّ  َأحياًنا  على يعني،  يردَّ  َأو  يدعو  ملَّا  ال    اعية  املبطل  هذا  يكون  مبطٍل 

دود، لكن هو ال   ده َأن يسمَعه املبطل فقط، َأن  يستحقه مثل هذه الره يريد هذا الرَّ

 له َأو يسمع له، َأو يسمعه النَّاس فيام فيه فائدٌة للنَّاس.  يقرأ  ن ه َمَّ يسمَعه غريَ 

َأن يكون حلياًم  اعية  ع يف    ، حيلم على كذلك من َأخالق الدَّ النَّاس، ال يتَّسَّ

بحيث  تعاملم كذلإهم  دعوَُتم.  يّضيُِّع  َأو  يظلمهم  حسن نَّه  يكون  َأن  ك 

ة، واالحرتام إِذا كانوا أَ   ذلك.  هاًل لاألَخالق معهم باملودَّ

ة.  كذلك َأحياًنا تَأليف القلوب باملال   ، باهلديَّ

اعية   ة للدَّ  كثرية    –كذلك من األَخالق املهمَّ
ٍ
دق،   –قبل َأشياء ال بدَّ َأن    الصِّ

عوة.    يكون صاِدًقا، الكذب خيل وُيفِسد الدَّ

اخليان  ف   ة كذلك  الدعوة،  يف  يكون  تفسد  َأن  بدَّ  صادًقا  َأمينًا،  الداعية  ال 

   وَأمينًا. 

نيا  إِلى الده ، وال يكون  وكذلك يدعو إِلى اهلل وال يدعو إِلى نفِسه، وال يدعو 

اًل، يعني، ال يأيت إِلى  عوة ألَجل َأن يكون يأخذ األَموال، يتعفَّف.   متسوِّ  الدَّ

ال    حتَّىى يف دعوتِه،    اً ل، لكن ال جيعل هذا رشطولكن إِذا َأعطوه له َأن يقب

ْجرٍ  قُْل َما﴿النَّاس   رههيك
َ
ْن أ ْْلُُكم ِمَّ

َ
ْجِرَى إاَِلَّ لََعَ   َفُهَو لَُكمْ  َسأ

َ
ََِّ ٱإِْن أ  .﴾ َلل

ال    فاألَنبياءُ  والثَّواب،  األَجَر  اهلل  من  لقاء  يريدون  النَّاس  من  يطلبون 

برنا يف  إِنساًنا  َأنَّ  لو  لكن  معهد،  دعوُِتم،  يف  وقته مِج،  خيصص  مدرسة،  يف 

 . لب معيشته، هذا ال بأس بهإِليهم َأو ال يسافر، ولكن يط  ويسافر 

عوة مال، مال، مال.    لكن ال تكون الدَّ
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َأو جرىى  مااًل،  ُأعطي  لو  لكن  تكون هلل،  عوة  ال    الدَّ مااًل،  بإِعطاِئه  العرف 

ه، وليس هذا عيًبا فيه. النَّبيه    هلديَّة. كان يقبل ا  يرضه

اعية   الدَّ َأنَّ  احلسنة  إِلى املقصود  باألَخالق  يتخلَّق  األَخالق  اهلل  وليست   ،

 . ُمصورة

هناك    فقد لكن  احلسنة،  األَخالق  من  تسعة  َأو  ثامنية  يمكن  لكم  عددَُّت 

الَّتي يف القرآن،    َأخالٌق ُأخرىى  النَّبويَّة، األَخالق  نَّة  مِجاُعها القرآن الكريم والسه

نَّة، َأخالق الرَّ األَخال  .  سول ق الَّتي يف السه

.   نسَأل اهلل ُسبحاَنه وتعالى  نا باحلقِّ  َأن يبِّصِّ

كذلك التَّواضع وعدم الكرب، والغرور، كذلك اإِلنسان يرجع إِلى احلقِّ إِذا  

ويعدِ  النَّاس،  يظلم  وال  والكلمة  َأخطأ،  باحلُسنىى  معهم  ويتعامل  بينهم،  ل 

يِّبة، و   الطَّيِّبُة صدقة.    الكلمة الطَّ

ف ا  واجتهدوا  وطبِّقوها،  احلسنة  األَخالق  على  بالتَّواد،  حرصوا  بينكم  يام 

ار،   الكفَّ بالد  يف  الغرب،  بالد  يف  ًة  خاصَّ واألُلفة،  والتَّعاطف،  احم،  والرتَّ

ة.    حتتاجون إِلى رفٍق، حتتاجون إِلى مودَّ

ار إِلى  أَ   ادعوا الكفَّ َألِّفوا قلوهَبم،  حسن،  اإِلسالم بالَّتي هي  َأحسنوا إِليهم، 

كلِّ   حتَّىى  عن  وَأبعدوهم  باملال،  رش،  ولو  الفساد   حاربوا  اإِلرهاب،  وحاربوا 

 (( اإِلمكان  مِ إِ وَ قدَر  َفأ ُتوا  ٍر  بَِأم  ُتُكم   َأَمر  ُتم  مَ   هُ ن َذا  َتَطع  اس  وَ ا  عن ه مَ ،  ََّنَي ُتُكم   ا 

َتنُِبوهُ  ((َفاج 
  (12)

  . 

ذلك   يف  األَكارم  َأهيه   –اجتهدوا  اإِلخوة  علِّموا    –ا  الغرب  بالد  يف  وَأنتم 

 وَأخالق َأهِل التَّوحيد، كونوا قدوة.  النَّاس التَّوحيد

 

 . ( من حديث أبي هريرة 1337(، ومسلم )7288أخرجه البخاري )( 12)
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للنَّاس  قدوة  َأنَت  اعية،  الدَّ ا  حتَّىى   ، َأهيه للنَّاس،  قدوًة  النَّاُس    ُكن   يفرَح 

ادق الَّذي ينري للنَّاس ال  بِك وتكون نموذًجا للمسلم الصَّ
ِ
طَّريق، ليس  باالقتداء

رهم َأو ينِّش هلم اإِلرهاب كام يفعل اخلوارج.   الَّذي يدمِّ

واخلُرافيَّة   وفيَّة  الصه كذلك  اإِلرهابيَّة.  األَفكار  من  احلذر  َأشدَّ  احذروا 

اإِلخوانيه  اإِلسالم،  هون  اإِلسالم، يشوِّ هون  يشوِّ التَّبليغ  اإِلسالم،  هون  يشوِّ ون 

 اجلامعات هذه البدعيَّة.  

د  الَّذ  ُممَّ به  ُبعث  كام  حيح  الصَّ باملظهر  اإِلسالم  يظهر  املنهج    ي  هو 

، والبعيد عن اهلوىى السَّ 
ِ
البعيد عن احلسد والبغضاء والبدع، والبعيد عن   لفي، 

 .الظهلم والعدوان

عافقة   الصَّ خبيث،  ومنهج  ادي  حدَّ منهُج  هو  لف،  السَّ منهج  عكس  هو 

ة.   اديَّ عافقة احلدَّ  ابتعدوا عن الصَّ

فتعاهذ ة،  اديَّ حدَّ َأصبحوا   
ِ
هؤالء عافقة  الصَّ بكلِّ صاحة،  ُأقوله  َأنا  ملوا ا 

مع  تعاملوا  ة،  اديَّ احلدَّ مع  تتعاملوا  كيف  اديَّة.  احلدَّ مع  تتعاملون  كام  معهم 

عافقة.    الصَّ

لفيني وينِّش الفتن، فابتعدوا عنه واحذروا  كله َمن حي نه،  م ارب العلامَء السَّ

ل كمعاملتكم  واثبتوا عاملوهم  لف،  السَّ بمنهج  كوا  وَتسَّ بط،  بالضَّ ة  اديَّ لحدَّ

 عليه.  

وتعالى َأسَأل   ُسبحاَنه  وَأن جيعلني    اهلل  ويرضاه،  حيبهه  ملا  وإِيَّاكم  يوفِّقني  َأن 

ى   وإِيَّاكم َمَّن يستمعون القوَل فيتَّبعون َأحسنَه، واهلل تعالى  اهلل وسلَّم    َأعلم، وصلَّ

د،   على   واحلمد هلل ربِّ العاملني.  نبيِّنا ُممَّ

لف  مكان  ني يف كندا، ويف كلِّ  وَأشكر اإِلخوة يف أمريكا، واإِلخوة السَّ

اهلل   َأسَأُل  وللمذاكرة،  للتَّذكري،  املحارضة  هلذه  الفرصة  هذه   
ِ
إِلتاحة

ى   َأن يتقبَّل منِّي ومنكم، واهلل تعالى   سبحاَنه وتعالى  اهلل وسلَّم    َأعلم، وصلَّ

د، واحلمد هلل ربِّ العاملني.نبيِّن   على   ا ُممَّ


