






واق؛ييمخةاد



|د

د1وابنالقيمرح«اهاض؟

الدنياوهج عنه يروح القلب على يهب نسيم ولقاثه اطه إل الشوق 

،.١ الدعاء ومفتاحه اطه، توفيق خئر كل أصل 

/الأشتياق"أ أرض على الطاعة أقدام فيه عى نزمجانأ أحلى ما لف 

بوابفرده بالباب، فوقف إليك، يسعى الثواب جاء كم 

وعس"أنموتحل سوف 

.١ ٤ ٦ ص القيم لابن اهما*د )١( 
لأبناشمص؛؛ر)لإ(اكوامم 

.٧٩ص الفوائد )٣( 
١ص المواتي ( ٤ )  ٠ ٠.



ايدموةواق اي

القدطأ

الماصحعلى وأسلم وأصلي الممدين، مبل حيرنا السبيل، مواء إل الهادي لف الحمد 
المدير،البشير الخطوب، به ودفع الدروب، له وأصلح القلوب، به الق نور الأم؛ن، 

المم.والسراج 
—جعلهاالدعوة طريق ل أنوار أهما أحب وهناك، هنا من خواطر، — الإخوة أيها "هده 

الإقبالببشريات الامال نحو وتحدونا الغفلة، من وتدكرنا الدروب، لمضيء كدللن،— الق 
إلوالهجرة الصفوف، ورص المآخي إل والدعوة و١كةويم، للإصلاح للتادي الخير، على 

الإخلاص.وتمحيص المقوى وبناء والشيهلان، النفس حفل من والخلاص ورسوله، اف 
نوراوالهداية نورا، الإيمان وسمى نورا، وجعل١لصلأة بالنور، وحيه تعال الد وصف ولقد 

ونغتبهلربيعها نتفيأ الامجال أجل مجا النور، إل الفللمات مجن ها أخرجنا نورا، إليه والدعرة 
الماصر،وتل العزم، ووهن الخهلوب، بالأمة وأك الشرور، فيه فتحت ونت ق ثمارها 
باقالاعتصام إلا الموجعات هده ومهل للعبد فما الأشرار.. لهل وتالحق، كلمة وقلت 

الفألأشواق إلا ذلك بعد للعبد ومجا النصير، ونعم المول لعم فإله به، الظن وحمن 
ويهلفئونالأمجال، زرع يسقون الذين ١لص١دفين اخ؛؛ن مجع الألمفاف أشواق م الحسن، 

الأهوال.لهيب 
مجرتقى،مجن عي المبمدا فاكرم صائبا، صادقا ريه إل دعا فيمن نتنامجي البركات إن 

،الرزق ومعة الصدر وشرح العمر وبركة الأجر عظم الدعوة ففي شرف، مجن به وأعفلم 
تدعوأنك الق— إل تدعو مجن ~يا ويكفيك الماس، ومحبة الحال، وصلاح الأمور، وتيسئر 

محنها،رسالة أعفلم فلا والمرسلين، الأنبياء رسالة فهده مخهله، واجتناب مرضاته إل الخلق 



الدموةسواق ام

وعملآس إل دعا مثن فولا أحنن ونز ؤ تحال قال إلها دعا ممن أحن أحد ولا 
(٣٣ضلت: ر ب• قا آشلمئن س إش ذخ}أ صطحا 

ستطع،ما منها فخذ يديك، ،ُين والتجارب وامحيزات، الكتان، هذه البارك، أخي 
تستطيع.لا أن نبل وبادر 
محبيلهق انحاهدين دينه إل الدعاة أولياته مجن يجعلنا وأن وإياك ينفعنا أن الكرتم المول مائلا 

الشاكرين.الذاكرين المقرين، السابفئن النكر، عن اياهئن بايروف الأمرين 
استمعتأذنا ولا خشيتك، مجن بكت عينا ولا إليك، ،ودعا ذكرك لسانا تحدب لا اللهم 

ولالهداك، نحرك جسما ولا لتقواك، سعت رحلا ولا لرضاك، امجتدت يدا ولا لذكرك، 
ورجاك.وخافك أحبك، قلبا 

١لأشواقا:هذْ العزيز" وإللن،~أ-؛ض 
المدثر.سورة مجع وقفات أربع ~ ١ 

الدعوية.فرصك ٢— 
الدعوي.الهم تنمية ٣— 

الهلريق.على للدعاة أنوار ~ ٤ 
الدعوية.العامجلن جهود من صور ٥" 

القرعاويمحمد بن الذ عبد الشيح — الوهاب عبد بن محمد الشيخ 
السميطالرحمن عبد الدكتور الداعية ~ باز بن العزيز عبد الشيخ 

توفيق.محمد الهدس 

والاعتبار.للذكرتم، ٦-مشاهدات 

٧





 n■ ٠الدعوة امواق

ئ'اععمواضمماش؟)وشابمصر4
الدعوة.إل — وسلم عليه الله صلى ~ الني توجيه مماق ل الأية هذه جاءت 

يهلهئرعامة ض ذلك، من أكثر تشمل الأية ولعل الشرك، من أعمالك حلهر بما المراد قيل 
الهوانإل نجرم الي ه نفهو الداعية أمام الأكثر العائق لأن وحظوظها؛ أدراها من النفس 
العقبات.أمام والانزواء العلو وطلب 

والا.اخلوالأهواء التيارات ومحل ق ١كءوة وّزاولة الله• رخمه ثهلب ممد قال 
محننحتاج وثواب، وأخلاط ومجقاذر أدران مجن ه ويلامج^ا بماحب وما والدروب، 

سنالغ. ومجلابة يتلون، أن دون اللودين استنقاذ يملك كي الكامجلة الهلهارة إل الءاعية 
علىوالقيام والدعره الرسالة مجلابسان إل عميقة دقيقة لفتة وهي • • يتدنس• أن ئر غس 
؛.١ القلوب وشق الفلروف، وشى البيئات، وشى الأوساط، شى ينز الأمر هذا 

^ساممواضساش:)ولإتج،ص(.

سيه يقوم عمل أي( متكئر ي لا بأن وسلم"" عليه اس ~*صاى لليي توجيه الأية هلره ؤ، 
وأكثر.أعفلم اف حق أن ذلك به، يمن ولا تعال، 

والحجارةالشوك به يتقي وجهه على يجر العمر العبد أمضى ولو اس! رحمه القيم ابن قال 
يوناء".مجا جب j غبنا ولا كئترأ، ذلك كان مجا 

فالبدلفيها، نبدل تحس.مما نفس ق تستقيم لا الدعرة وهذه ل اذر رحمه قطب سيد قال 
مجنهو تقدمجه مجا كل بأن شاعرة اه، تنحغ، إلا النفس تحتمله لا بحيث الفخامجة من فيها 

اختياروهو له، لنيويوفقها له، يختارها وعهلاء إياه، يمنحها فضل فهو عمناياه، ومن فضله 

والاستكثار".المن لا ف الشكر يستحق وتكرم واصطفاء 

.٣٧٥٥)ا(الظلألآ/

.rU،50/i J_(Y)



الدموةواق اش

فاصبر(.رولربك ادراست؛«عتوواضممش؟ 

ولاوالأدواء، والأهواء والتاق العوائق من بد فلا للداعية، منه يد لا الذي الصر زاد إثه 

إلميالة والنفس تعال، باق والاستعانة الصبر بزاد إلا الطريق على والسير للحاح علاج 
الجزيلاذ بثواب يقينه هو العبد يهبر والذي المسؤولية، مجن والهروب والتذوق الكسل 
هل0 جناب بعم أجرهم آلبيرو0 يوق إئما ؤ وتديده وتشيته وتوفيقه وإعانته 

(..١الزمر:)

ومعالقلوب، وأهواء القوس، شهوات مع المزدوجة المعركة اف; رحمه قهلب سيد قال 
معركةوهي الأهواء، س؛اطين وتدفعهم الشهوات، صياط؛ن تقودهم الذين الدعوة أعداء 
عندهاحتسابا إليه به ويتجه اس، وجه فيه يقصد الذي الصبر إلا لها زاد لا عنيفة طويلة 

حدْ"رُ

فرسااىاتدءودة

معتفوت وفرصة إلموفقين واسع ومغتم كر شرف تعال الق إل الدعوة أل المعلوم من 
والفكروالجهد الأوقات فضول من ونعطيها فيها نتهاول أن أبدأ يصح فلا العمر، أنفاس 
منعليه هم اواس،وما أحوال ق اليوم والناظر كفاية، فرض الدعوة أل علمنا مع والمال، 
الفرضأل بوضوح يدرك المهلكات، ق ووقوع بالصلاة، ومحاون وإعراض، غفلة، 

أنالق فسأل انف، رحمه باز بن العزيز عبد الإمام الشيح ذلك فرر كا يقم، ل؛ الكفاثي 
ها.القيام على لنا معينا الدعوة حب يجعل وأن نقصثرنا، لما يغفر 

.٦٣٧٥٥; لظلأل ;ا(



ايدموةواق اي

هتءاسات،سعاما:أخو*>يداسم- و1كك— 
راغباباهميته مقتنعا فيه، وتنتج عليه، وتقدر به، تقوم الدعوة ق أصلا للثا اجعل الأوأو،أ 

تلكفيها تنمد مدروسة وخهلة الدعوي، عملك ق واضحة أهدافا لك واجعل فيه، 
الذينالدعاق العلم وءللبة بالمشايخ م باس ذلك على تعينا مزمنية، مدة خلال الأهداف 

نجاربمم.ومن منهم تفيد ك سبقوك والذين بما، ويقومون الأعمال مجده بمتنون 
وإذاغتره، على عندك المقدم هو يكون أن بد لا فيه أنت الذي الدعوة مجن الأصل وهذا 

الخيردروب قا التعاون من مانع ولا غيره، على فقدمه الخير دروب من غيره معه تعارض 
فيه.أنت، الذي الدعوي أصللئ، مع يتعارض لا ،ومما الوقت، به يمح .مما فيهاوالمشاركة 

أولادكتربية ل واقعك هو وما بيتلثح، مع اباتلث، حالبارك— أخي ~ أعد ^: ٥٥١
واهتمامجلث،دءوتلث،، ق الأوفر النصسب، ل؛يتلث، واجعل ، ،وإخوانلئ، وأخواتلث، ،وزوجتك، 

لأهليخيركم وأنا لأهله، خيركم خيركم وسلم—: عليه انف الني—محلى يقول ووقتك، 
اسحرم إلا لرعيته غاش وهو بموت يوم يموت رعية، الق يسترعيه عبد من مجا ويقول: 

،الجنة"أعله 

صغيرهمالأهل لخمتع الأثل على الأبرع ت، درس وإقامة المنتظم، ب١لرذامجج وءليلأ، 
يالتشويق،والحلوى،وءليلأ^ الميسرة، والعلومجان، والسابقة، واللغز، القمة، فيه وكبيرهم، 

نزولمثل: الغنائم، من الدرس ل وكم الختر، إل ؛لتهديهم المرغبات وسائر والحائزة، 
الملائكة،وحقوق الرحمة، المكينة،وغشيان 

الألباد•وصححه ماجة وابن الترمذي رواء ( ١ ل 
(.١٤٦٠ومسلم) ، ١ ١ /٢ ١ ٣ الخاري روا٥ زآ( 



ايدموةا|فاياق 

اللائكةحفتهم إلا تعال الق يذكرون قوم بمعد لا ت وسلم" عليه الق ~صإى التي يقول 
لم.مرواه • عنده فيس الله وذكرهم السكينة، عليهم ،ونزلت الرحمة ،وغشيتهم 

القنزاتغمرة ق والمات المتن، عد عنا الكئم بيوت ل ،والرزايا البلايا ص يوجد وكم 
بيوناعن غفكا أصبابما أعفلم وعءث والحدائق، والأسواق، ،والجوالأت، ،والإنترنت 

علىولكن والتراري، الاستراحات، ل النمس تشتهيه فيما خارجها الأوقات جل ،وقضاء 
٠التعان وافه ، عنها رعامحا غفلة تشتكي فبيوتنا الأولاد، ورعاية البيت صيانة حان 
وربيعالبركة، ومغم العادة، مفتاح بالوالل،ين البر ; والأرحام الولدين مع اثاثثة؟ 

فماالبار، لولدهما الوالدين لدعاء ومحبب الر"هم'ن، رصا ومحبب الموفمين، وغنيمة العم، 

،عملم ،وأشرف ذكره وأعز صدره وأشرح البار، حال أصلح وما عمل، مآن أحمله 
البابهدا نأصع الجنة، أبواب أوسط الوالد وأن الأمهات، أقدام نحت الحنة أن ويكفيك 

أحفظه.أو 
بالأوامر،،والمرح اللئن س ذلك مع بد لا بل فمط، طاعتهما على مقصورا الر وليس 

والقولالرحمة، ونفلر الجناح، وحفض والتواضع، النفس، وإهانة بالخد.مجة، والتشرف 
لحثاحلهما وآخفض ؤ تعال! قال حياهما، فرصة واغتنام الأحر، واستحضار الجميل، 

( ٢٤؛ الإسراء ر ّ ه صغيرارو؛ايى رنم،آزحمهماكما ومل آلدل 
الودلكمن قلبيهما ق بجملأن وكم الأبوان، لك دم تذكركم : والوفاء البر مريد أخي 

مجردهو الذي الشكلي البر عن نختلف الحقيقي البر أن فاعلم وكم.. وكم؟. والتضحية، 
النفس.هوى مع يتعارض لا ما الطاعة،وتقديم 

الذيومجا الأبوين، حواطر مجراعاة على النفس ترويض فهو أعفلم، فشأنه الحقيقي البر أمجا 
هواه.النفس كان ولو فتركه يرضيهما لا الذي ومجا شاقا، كان ولو فتعمله يرضيهما 

!١٢!



وةايدمواق اش

منوالتحدير الختر على الدلالة هو لأبويك تقدمه شيء أعفلم أن المبارك— أخي واعلم 
،النعيم جنات ن( أبويلث، مجع الأنيس الحاق للاجتماع بحدوك الشوق وحادي الشر، 

.الجحيم من والنحاة 

والمسر،والإحسان، البذل، فيك يريا أن هي تعال الذ إل الوالدين دعوة ق وسيلة وأهم 
الجرن،الدافثة اللنة الكلمة وسحر امحيا، وؤللأنة والإيثار، الود، وجميل 

ثئذاJك.وعطانك وحلمك أقوالك ولعلمف أفعالك بجميل والديك فادع 
عنوالعفو ومجواساغم وزيارمحم، لهم، بالوفاء أرحامك، صلة الواصل— أخي ~ تنس ولا 

ومحبةالأمور، ير وتيالمدر وشرح الرزق، وسعة العمر، بركة الرحم صلة ففي زلالهم، 
الماس.

ولاالقربان، وأبواب الحرات، مواسم مغتنما الفرص، إل سباقا مبادرا كن 
علامةومن وسرور، فرح بكل وامع إليها، أنت اذهب، بل تاتيك، حى الغنيمة تنتفلر 
الانذ إل والدعوة سبيله، ق والجهاد طاعته ق يستعمله أن عنه ورصاه للعيد الق توفيق 
والهلعامالنفس لزوم مثل العبد لحياة لأزمة بل مجوقتة، موسمية وليمستج الإجازة، تعرف 

٠والشراب 

مشورةأو رأي أو نكتبها أو تقولها كلمة مجن — الناصح أخي ~ تقدمه مجا ولعل 
لآخرتلثج،تقدم محا آخر هو ذلك يكون رمما ذلك، غ؛ر أو خير على دلالة أو نصيحة أو 

عليهالذ —صلى المي يقول به، الله فتلقى ًالح عمل على وتموت حياتلئ،، به فتختم 
عملاله وجل عز اف يفتح قال؛ عساله؟ وما قيل عسله، خيرا بعبده الله أراد إذا وملم—؛ 

/عليه"؛ يقبضه م موته نل صالحا 

٤أ/؛ الجامحع )صحيح ١لألاني وصححه والطبراني أخمد الإمام رواد 



ُةاردمواق اش

ولر.مماالسانحة، الفرصة تلك تعود لا فلر.ء-ا والتسويف، والتغافل التواق من أخي— واحذر— 
تقدر؛لا رمما غدأ ولكلش اكنوح، وامحال الوقت، وعندك الدعوة، على نادرأ اليوم تكون 

شيئا.تقدم أن معه تتعليع لا مائع أو لمرض، 
أعفلمفما نرك، ل وأنت أجرم لك يدوم دعوي، بممل البارك" أخي ~ فكرت وهل 

بالأسلوبربه لرصاة الناس يدعو سبيله، ل التحرك الصادق عبده على وبركاته اذ فضل 
رممادعومحم الدين وهرلأء دعوت، فيمن الصاعقة الأجور تللته تمضي م عليه، يقدر الذي 
الأول.لصاحبها الأجور تمضي وهكذا غرهم، دعوا وأوكلث غرهم، دعوا 



ايدموةواق اش

دن٠يةصااس٣ة

تتعال الذ إل الدعوة حكم معرفة — ١ 
القصرينالأم عإ الكفائي الفرض يقم لر وإذا كفاية، فرض تعال اثذ إل الدعوة إن 

الذإل الدعوة إن — الذ —رخمه باز بن العزيز عبد الشيخ ذكر وقد الدعوة، على القادرين 
يقم.ب الكفاثي ال>ض لأل نادر؛ كل على >ض تعال 
كماتعال الق وعصيان لليل، يدعوك التقصير يب للأم امتثعارك إن الداعية اخض 

الأمرترك لأن فيها؛ التقصير أو المأمورات ترك ق كيلك يكون اخرمجات، فعل ق يكون 
عننقلا — اف —رحمه القيم ابن العلامة ذلك قرر كما الهي فعل من أعفلم تعال الله عند 

اف.رحمه تيمية ابن الإسلام شيخ شيخه 
علىالمتولية ازدادات الماس عند العقلان وامتحكت النكرات ازدادت كالما ٢- 

و١لدءاة..العالم ،وطلاب العلماء 

غيره.بخلأءن، المسؤولية عليه ازدادت للواقع وإدراكه العبد علم ازداد كلما ٣- 
واجعلسموك، ممن وتنم مجالاهما، مجن مجال أي ق للدعرة بحتمعون مجن مع شارك ٤- 

الرعلى المعاون مجالس عن يجرك لا الشيهنان، مجءن واحل.ر عليها، مقدورا سهلة بدايتك 

إليه،تدعى حى الدعوي العمل تهللب لا أنك وبدعوى المفس، احتقار باسم والمقوي 
كرىالأبوان، لك ويفتحون يبونك مجن ومجالسة الخير بإرادة ١لشيهلان قيود فحهلم 

والكل.المفريط خطورة وتدرك ، الحاجة ميس عن وتسمع الهمم، أصحات 
ولكنو١مطاءه، صعقه مجن يخشى لأنه فرديا، الدعوي جهانك يكون ألا حاول ٥- 

٠تعال— الذ ^باذن بقاء الأصّمن فهو تعلوعيا، أو كان مجومحيا الجماعي بالعمل عليك 
فيه.وتنتج تتقنه، أصل للث يكون حى به؛ فعليلث< دعوي مجال ق نحصصا بحيد كنت إن ٦— 

المدار،فالدار تتكرر، لا فد واحدة يديك يءن الي الفرصة أن — المبارك أخي ~ اعلم — ٧ 
•حيامح، تعيش ولن 



ايدموةواق اش

تعالالله على ويشون دعائك، على ويؤمنون بذلك، يمرحون ندعوهم من أن اعلم ٨" 
ونمرالجاهل، وتعلم الغافل، تذكر قانت عليه، صليت إذا الني على ويصلون ذكرته، إذا 

وجل.عر اف على وأجرك بالصيحة، وبحتهد القلوب، بالذكرى وبحتي اختار، 
مماتك،.بعد أجره لك يجرتم، دعويا عملا عينيلئ، ذصّ_ا اجعل ~ ٩ 
علىوترهن الذمة، وترئ البلاء، بما تدفع اب؛ الأجنق مشاركة لك اجعل — ١ ٠ 

والئاقل.اليأس بما الأمة،وتهلرد ها ظهورامحم،،وترلمع وتشد العاصي، ها الصاوق،وتدل 
( ٤٨الثورتم،! ر . آلجلغ إلا عليلئ، إن ١؛؛،؛<^ والهل.ايةبيد التاثج، عيك ليمسن الخير! باغي يا — ١ ١ 
قوأنت، الا.عوة تصدر أن غالية عفليمة فرصة فإفما الجاليات، دعوة ق ثارك — ١ ٢ 

ولوءنل.ك، شيء أي، إل الحاجة بأص وهم الدنيا، بلاد كل مجن إليلئ، حضروا وقل بلدك، 
ذللئ،لاعتيرت إليك،، الماس واجتمع هناك فدعوت المالكة، خارج إل الذهاب لك فدر 

الهناع،الكبير منهم وإن سمعوا، مجا مجنك وسينقلون ؛ا.يك،، بين الأن وهاهم كبيرا، مغنما 
بالخرافاتوالمخدوع الجاه، وصاحب، الجاهل، ومنهم المائدة، على الحريص ومنهم 

والأباطل.
فإذاوغفل، فمر أو صل من وتستنقذ لغيرك، الخير تقا.م أن العم شكر من إن — ١ ٣ 

المعرصغ،الغافلين حال فتذكر محبا، راجيا خائفا إليه وتقربت، ووحوته ربلئ، عفلمّتإ 

آخرهم•■علتم، دباهم المويرين لشهواهم، المبتبعغ، 
تعال،الق على ندله لأحد، حترا فيه وقدمت إلا يوم ءليلأؤ ممر ألا ~أخي~ اجتهد — ١ ٤ 

قلبكقا الدعوة بناء وهي ١إغالءةر الثمرة الدائم العمل هذا للئ، ليئمر ذللث، على وداوم 
جهاداتعال~ الق ~باذن كلها حيانلئ، لمصبح العين قرير لها فتعيش ، ءليكا حبها واستيلاء 

فمامحفوفنا، ولما له فتكون فيلئ،، وينفع وينفعلئ، ثبحبلث١ تعال الله فيتولأك الله, بيل سق 
كرامة.مجن أعفلمها 



اودمُةاشبواق 

مارسطةضاصق

ص:زصةامها،بمدئدلصلأ
استبعدتإذا تقريبا عاما عشرون إلا عمره محن له يصمو ولا الإسان، عمر هو الوقت 
ممريوم وكل فرصت؛ن، لا واحدْ فرصة العبد وحياة الحاجة، وقضاء والنوم الأكل أوقات 

خمس فها ما علمح، 'طوي صفحة اليوم وهذا الأخرة، الدار إل، ويقرب الأجل، يهدم 
يديكبئن هو اليتم، الحاصر اليوم هو اف وقفه لمن ثمرة الأيام وأعظم أبدا، تعود ولا أوشر، 
حياتهغم يومجه استثمر ومن تعال، الك إل يقربك ما بكل تستثمره أن تعليع فتالأن، 

وحاصرهايتقبل، فيما الخم نية يتبييت ومحتقيلها ذنوبما، مجن بالتوبة ماضيها كلها، 
الجحيمغمرات ؤ، وهم الكفار تعال اس وبح وقد الفوات، نل باقتناصها بالإسراع 

هالغدير وجا ثدكز محن يثدءكنفيه محا قيرم \ذذن ؤ ت لهم فقال يتحسرون 
)فيلر:^(

والاستجابة١لخاماين، وتقليد الفرص وتفويت، المشاريع حيل لتا محوف إل الحهلرالركون وم، 
قالج،، والنميالحفل أوقر منها لها النفس تريدها بأعذار والتعذر والفتور الكل لداعي 

فيماعمره عن أربع: عن بال حى عبد قدما تزولا لن لمم- وّعليه انف -صلى الني 
وفيماأخذه أين من مجاله وعن فيه، عمل فيما علمه وعن أمضاه، فيما شبابه وعن أفناه، 
وأخاعنفرص، مجن وقهنمنتا آمال مجن هدمجت، فكم سوف، مجن الحذر نعم ٢. ر أنفقه 

بلادةمجن ت، ءلموح،وسببعلى وفضت، فقئر، محن خلفت، وكم غنائم، مجن 
خمسقبل خمسا قاله"انخنم ثنم_إ.. ولهو وم نإل ادت وقعزيمة من وأوهنت 

،،_1JUقبل وفراغك فقرك، قبل ولحاك سفملث،، قبل وصحتك هرمجلث،، قبل شبابلن، 

مجوتلن،''قبل وحياتلث، 

جسساتسوءوجليس١^٤.ضه،اإق، الثاني: 
النارإل ويجرك الجميل، للئ، وشح القبيح، لك ويزين، الهالك، إل يقويك وء الفًءليس 
الهوانإل تشعر، لا حيت، مجن ويسحبك ، والهوى، والقس الشيطان وطاعة الحار ومحخهل 

٠.٣ ؛/٦ ^ رواْ )٢( ه/؛ي. الأوِط ق رواْ 

a\wt



وهابدمواق أش

إلالخيرات طلب من ار المنينحرف القلوب، تفسد الي والكرات البلايا إل والركون 
تعلققلبه لأن سيلها ق فيجاهد الشهوات، إرادة إل اس وجه إرادة وُن السيئات، ًلاب 

الالهوا تكالذين ثكوئوا أويا ويصبح عليها بمي الي همه هي وأصحت، بما، 
هزاولنقلمكِ 3امنهلم آس سوأ م,/؛ يكوئوا ولا ؤ هم اولثلذ أنفسهم 

(١٩الحشر: ر آكسموثى4. 
الولكه عنها، ويتعد بانحرمحات، يرض لا ه نفل طيبا يكون ففد الفراغ: جليس وأما 

يتحركولا الأمة، حال فتؤلمه بالدعوة ينبض نلبا ولا المعال، لطلب، تواقة ا نفبحمل 

أكثرمجا يستهليع، مجا بقدر فيه يشارك سبيل ل يفكر ولا منكر، لإنكار ينهض ولا لدعوة 
يسالمايوم مجوسا ومجا ؟ دعومحم وأين مجاأثرهم؟ ولكن المالخع،، انحاز ائنثرين هؤلاء 

ماكين؟.نتفرج ونحن يغرقون ١لعرصين نرى ونحن والإنكار، الإصالاح عن وإياهم ربما 
القلوب:اثدق؛هلأح 

هموموركام والفساد الغفلة طول مجن رمداوافا قلوبنا لإصلاح لما داعية الضرورة إن 
وأيناتنم؟ خشية مجن البكاء وأين القلوب؟ ق الأخرة هم فأين وأطماعها، وشهواهما الدنيا، 

إنوالامضنفار؟ الذكر كثرة وابن المهار؟ وصيام الليل قيام وأين وحقوقه؟ لته المعفليم 
الدعوةإل ويتشوق الإبمان، بنور ليهنا قلبه، بصلاح للعناية غيره من أكثر محتاج الداعية 
الألأم.وتضنيه الأمجال تحدوه وراهبا، راغبا سبيلها ؤ، وينقاق 
از.واللموالبهلن، والفرج، والأذن، العين، باب هي فاحرمها؛ خمسة القلب وأبواب 

والخفلة..الأمل طول ل وفساده والحشية، الذكر ل القاو_، صلاح الله! رحمه القيم ابن نال 

مجنالقلب إصاعة لأن الوقت؛ وإضاعة القلب إضاعة إضاعتان؛ الإضاعة وأشد وقال؛ 
إتباعل كله ال الفوُجماع الأمل، محلول مجن الوقت، وإضاعة الأخرة، على الدنيا إيثار 

أ.١ للقاء والامتعداد الهدى إتباع ل كله والخير الأمل، ومحلول الهوى 
.الماىرلأساممص)مْا()ا(



الدموةاشواق 

وطولالدنيا حب اثنتئن ق شابا الكبتر قلب يزال لا و>لم~"ت عليه اس —صالي الم قال 
الخاري.رواْ الأمل" 

يمحيالهوى اتاع لأن الأمل، وطول الهوى اتباع من الحذر عنه الله —رصي علي وقال 
الأخرة".بمي الأمل وطول الحق، عن 

الوابعةاتجزاءضمحر،اس،•

ولما، يهديهالله فان الناس هداية أحب مجن اف—ت —رخمه باز بن العزيز عبد الشيخ نال 
استراحتإذا اف؛ رحمه نال حياتك؟ طوال والهموم الأعمال هذه تتحمل كيف مثل؛ 

.الملل بمعب لر الروح 
حفظه،له وصمن إليه أنزل ما يبلغ أن رسوله أمر واف اف—؛ —رحمه يم القابن قال 

تلعنثما ثمعل لز وإِن من إليك انزل ما طغ آلئسولا يتاه ٠ ؤ تعال؛ فقال 
وهكد١ه وم( الكمرئ آلموم تندى لأ آس ؛ن آلثا«ي من ئنمبمنص وآس رسالثهُج 

.بديته قيامهم بجب وعممته اف حففل مجن لهم أمته، مجن عنه المبلغون 
ذلكلأن العدو، بجور إل المهام تبليغ مجن أقمل الأمة إل سنته وتلحغ اف؛ رحمه وقال 
أممهمل وحلفاؤهم الأنبياء ورثة إلا به يقوم ملأ المن تلحغ وأما الناص، من كثئر يفعله 
منهم".وكرمه- بمنه — اف جعلنا 

اأغاسأامميسلزس.
والاحتسابوالدعوْ المحاخ والعمل المافع العلم تريد كنتا فان صئت، حث نفسلئح صع 

فأبشرلمحمحيله، بانتظام ومعيت هدا أردت فان المعال، وطلب والإيجابية والإحسان 
وعملجاد برنامج وفق تحصيله في وجديك تعال، اف مع صدنت إن يأتيك، وف ف

العوائقوصخمت، مشتهياها، طالب ق القس قاطعت الأحرى كات وإن دووت، 
مرولمة، الممجن وهرب المعاذير، وتهللب عجزك على مرهن مستسلما، أمامها ،وبقيت 
الأمريةالمشاكل مجئل يجا، ثاّتغرفتا الحياة ظروف وأكلتك ها، واشتغلت النفس ماقتك 



ijcji jt واقاش

يحتلجعلته مما ذلك وغير بمم, والارتباط الأصدقاء وهئإ وتبعاها، العمل وظروف والمادية، 
العلمو الدعوق هم لضعف سبيلا الهموم هذه تصبح م ومن همك، من الكرى الساحة 

ولية.لمسو ١ ونقلي والإحسان والخيرية النافع 

وموبفهافمعتقها ه نففبايع يغدو الناس كل وملم~؛ عليه افه —صلى اليي يهول، 
لم.مرواه 

فامتمرن.صرها نمي وألزمتا *** تولت حق اللذالتا عن صرت 
تلمت؛.وإلا تأ تافطممتأ فإن  ٠٠٠ثمة بجعل حين، إلا المرء وما 

المنحرفة،للأفكار وترويج ال، للمنثر مجن المفسدون فعل ماذا البارك— أخي ~ انفلر 
بالعفنالغارق الغربي، الواقع جحيم محئل ق وإيقاعها الأمة، لنغر؛-_، الأثيمة والخطط 

يريدهفعل كل ق الشخصية الحرية على المبنية الحياة تلك، الأسري، والتفكلئ، الأخلاقي، 
الأمةحر يريدون والمنافقون والمتغربون شرا، بالكفر وكفى ضابط، أو حد دون الإنسان 

لوكيا،وّوفكريا خلقيا القيم ق فضل والنحرفين، الكفرة من أعدائها حذو لتحذو 
والحضارة.والحرية التقدم هو هذا أن يرون لأهمم 

الزلألأالماء به را يحد  ٠٠٠مريض م م ذا َيلث ومجن 
وأخبارالثقة، وصعق الفاجر، حلي إليلث، أشكو إق اللهم عنه—ت الذ —رصي عمر نال، 

قلبمحن اقرون بإذ وغريمهم بذلهم ق، العجب، منها يمفضي لا والمنصرات النصرين 
السنوات،فيمضون والفقيرة، المتدنية والحياة بالأمراض المشوبة إفريقيا إل والتنعم التمدن 
الألأفمئات الأن وهناك :" ديد١ت١١٢أخمد الشيح نال المنحرف، باطلهم لخدمة الطوال 

لأكثرواحد كتاب مجن نسخة مليون ( )٤٨مجن أكثر روطبع إفريقيا ئ، للتنصتر متفرغون 

ا٣ ٤ _ _٢ ص) الهمة علو ق الأمة صلاح 



وةالدمواق اي

١( ٠٢)س بأكثر شهرية، مجلة س نسخة مليون ١(  ٠٢)ويطبعون ، مختلمة لغة ( ٩٥)س 
منايبر على نسمع فقلعا ونال؛ ، يوميا دولار مليون )مويجارات( الرجل وميزانية لغة، 

مائةمجن ت وقال ، لر العا بقاع ق تعال اف، إل والدعوة الأنمللاق على ويثحعك يحمك 
ذهبأين آلاف، عشرة إلا منهم المدينة ل يدفن لر الوداع، حجة حضروا ص>\يى ألف 

وخمالهم،خيولهم بمهلون الآف١ق ق وانهللقوا الرسالة، وتبلخ الشهادة مج*اني فهموا الباقون؟ 
بيومحمق بالجلوس يكتفوا ولر لر، للعا رسالامحم أدوا للعالم؛ن، وييلغومحا اس دعوة ينشرون 

.الأخر النصف ويتركون الدين، نصف يقيمون جدهم، ا ومج

 Uu^ سلام امط1ت
أوالحسد، أو انممب،، أو والسمعة كالرياء القادحة، النقائص ببعض البعض تلطخ فلركا 

عامراالدعوي الميدان يكون وأن والالهام، الغلن سوء أو التحريس أو المدمومجة المنافسة 
أشدوما نازلة، أو أمحلوب أو برأي للمخالف ،والتجريح، والتنقص بالأنتقاحارت< 

الذاتوإثبات والنميمة والغيبة والقال القيل على الداعية نلب بمْلوي حغ، الوحشة 

وهمهالداعية مجسم هو هدا كان إذا عليه الناس ّيترفي فماذا وتنقصهم. الأخرين ولمز 
أ,مجاله وحديث 

الظن,وحسن الائتلاف، إل والدعوة النصح محبة على الداعية نلب ينعلوي أن والحق 
يسمحلا أن الداعية على ل الدعاة، وخصوصا الأشخاص, معاب عن والكف 

الحزبياتمجن والحذر الناصحن، السلمإن مجن لأحد نقيصة أو نميمة أو بغيبة ه .ممحل
١ادءاةتفرق والمنافقون.ممثل الأعداء فرح ومجا أخرى، صد خماعة أو لقوم والتعصب 

نمزعوأولأ ؤ يقول: تعال واس كلمتهم, واختلاف وتفرقهم ببعض، بعضهم واشتغال 

(٤٦ت الأذغءا ر ه آلصبمُركح؛أش{ مع إن وآصموأ وتئؤ. وJدهب، يثمشلوأ 

!٢١!



ايدصرةافسواق 

الراجح،وترجيح الحق بيان عن كون الوالزلات الأخطاء عن الكف من يلزم ولا 
فيه،الفلز وإساءة وامحامه يفائلها، والقدح المساس دون بعينها المسالة على العلمي والرد 

منالمحرفة الماهج وأصحاب والأهواء البدع أهل على الرد ترك للئ، الهدا يعي ولا 
دين.القمن وغيرهم والعصرانية والفرالية العلمانية دعاة 

فوالكان من كائنا شخصا نهب وس اس~! رخمه تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

وقال:شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين ص فهو والفعل الفول ق موافقته على وعادى 

وكمائنزاجر، فهذا به، والعمل فلبه ق الباطن التفقه ه نفيعود أل ال للأنفينبغي 
ولاأصحابه قول لكومحا يعتمدها مقالة إل يدعو أن لأحد وليس اخن. عند تفلهر القلوب 

ذللئsلكون ورسوله نجا اس احمر أو ورسوله، به اس أمجر مما أمحا لأجل بل عليها، يّاجز 
لهما.رمحتاعق 

عامدا،به يخل م وفليفيا عملا الصالخين أحد يتول أل الموحشان ومن الإجوة* أيها 
والامحام.للتحريح فيتعرض وحديثهم، الناس انتقاد موصع ويصبح 

يرمونقد ولكهم فقط، بعنه القصر الشخص إل الناس بها ينلا الفردية الأخطاء وتلك 
صاحبه.محن وجهل كبئر خءلا المعمم الرم وهذا عموما، الخير أهل محا 

المهللوبالوحه على بتأديتها الذ يقي أن كبيرة أو صغيرة ولاية اس ولاه مجن كل فعلى 
منبشيء والاخلأل بأمانة، المسئولية وحمل الدوام بوقت والالتزام الناص، حقوق وحفظ 

وحهلمباوقاض سوول مجن إليهم منسوب لأنه الخير، أهل وعلى النفس، على جناية ذلك 
وغيرهم؛ومعلم ومجزذن وبمم 



ايوموةواق اش

اش|ت.اثث1«ز،؛اثات..
الشهواتإها والفكرية، السلوكية والموجعات البلايا من العديد اليوم بالأمة يعصف 

ماأصر ومجن الحديثة، الاتصال وسائل عتر كله لر العا اشتباك خهلرها مجن وزاد والشبهات، 
١.٢ بالعصرانية يسمى مجا دعاوى اليوم يغزونا 

كلق الترخص ومنهج الواقع، مسايرة فتنة إمحا للعصر، ن الديمسايرة به والمقصود 
بالكتابالتمسك إل الداعي السلفي النهج ومحاربة الشاذة، بالأقوال والأخذ شيء 

والجمود،التشدد عدم وححة للدين، الاس وقبول والعرف التيسثر بحجة والسنة، 

اكابمة،الثرع حدود إل نفلر دون التمدن، التحضر .ممفلهر الكفار أمجام والظهور 
النهجهدا أصحاب، وعند والسلوك، العقالدوالأحكام ق القاهلعة ده وقواع

أنللث، وأن الأحأكام، أم العقيدة ق كان سواء والنقاش، للرد قابل شيء كل أن النحرف 
تكونوهكذا به، قيل فول أنه دام مجا الرجوحة أو الراجحة الأقوال مجن شتمت تأخذ.مما 

بجحةيشاء ما ويدع يشاء مجا منها ياخذ ومفتون، جاهل لكل محباحا كلأ الشريعة حدود 
وتشتدالحهلر، ويعظم النحرخة، اياهج أصحاب بأقوال والأخذ الواقع ايرة ومالتيسير 

بدينهملئ، التمعن الناس فيقترن العلم، ؤللأت بعض ايهج هذا يركب حينما الفجيعة 
باس-إلا قوة ولا حول -ولا ويقلدومحم بمم خيخرون 

واسألبصيرة، على الله إل تدعو علم طالب تكون أن بد لا الل.عوةI صاحب، البارك أخي 
ايحرفين،وتقليد القلوب وقس الشبه مجن واحذر العمل وجمن واكبات اكوفيق رك 

أنواحذر غيه، والشماتة باحد الاستهزاء مجن إياك م وإياك المتونغ،، بأقوال والاغترار 
علىنبيلئ، وسنة ربك بكتاب وعل؛كا سلوكه، وتلوت فكره ابحرف، مجن أصابه مجا يصيبك 

الطويل.إبراهيم بن الق لعد العاصر التجسم منهج كتاب الموضوع هدا ل انظر ( ١ إ 



ايدموةواق اش

يتاف إل الدعوة أن واعلم الفتوى، ق والتعجل المتشابه واترك ال۵الح، اللف فهم 
تكونأن بجب الق إل الدعوة ولكن عارصة، لمنامسة مؤقتة حالة أو حiارئ، لنكر فعل ردة 
الذات،وإنكار الهالح، والعمل الرامح، بالعلم متوجة كلها، حياتك ق لك ا لباس
بالنواجذ،عاليها والعض بالسنة، الشديد والتمسك الحسن، والخالق الهليب من وال

رغبةق والنفلر بالفلن، والأخذ اللسان، وزلات الأمور، محدثات من والحذر 
إليه.الناس وحاجة للشرع، تقول مجا موافقة ق الفلر دون فمهل.، يعحبهم ومجا الناس، 

سءوهباسم(واسئة.

فيهاالي العلم، وكللأت العلماء اللقاءات حضور على الداعية" أحي ~ احرص 
مجتماربأو مجوحد برأي والخروج والتنشيعو، الجهود توحيد مجن والتقوى البر عالي التعاون 

وبجزنالقلوب وتتقارت العزائم تقوى اللقاءات هذه مجئل ففي والأزمجات، النوازل بجاه 
ومجاموجودة، اللقاءات طك كانت إن المشاركة أجمل فما والحسود، والمنافق الشيطل١ن 

بناءةمجنتحة لتكون استثمارها ث، أؤليومجا موجودة، غتر كانت إن لإيجادها المعي أعفلم 
ويزدادالصدق، وتفرح العدو ترهب قوة الحق على الاتحاد لأن الثمار؛ منها تقطف 
الباطلوأهل أحوالهم، ق والنظر أموالهم لتنمية يجتمعون المحارات أهل أن مجن انمم، 

ودعاةالحق أهل وأمجا والرهة، ة للموانيجتمعون والأصدقاء باطلهم، لشر ينعلهلون 
وتزدادكلمتهم تقوى أل لأجل والتقوى؛ للر يجتمعون فلا الإصلاح ومريلو اكوحيد 
اقتراندليل الأجسام فافترات بعضا، بعضهم ويقوم بعضا، بعضهم ويشجع هيبتهم، 

وتتحققالاجتماعات هذه ق المثالية تتحقق أن — البارك أخي ~ يشترط ولا القلوت، 
بي،النالمقارن يكفي بل عليها، ويجمع الرؤى تتوامح، أل، يشترط ولا الأهداف،، جميع 

الفلوت،تقارن مجن مرئية غثر ثمار له الخير على والاجتماع المسمية، بالمكامب والرضا 
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الشدائد،حال والتنفيس الخاصة، المشاكل وحلول انحة، وغرس الأخوة، عرى وتوُيق 
ذلك.وغتر 

الدءوةوالإحساب.امماقو: 

إذايم لا وترغيبهم٠ , الناس ونوعية الخئر, فنشر , الاحتساب عن اذ إل الدعوة نمك لا 
أبوابما.وفتح الرذيلة إل الناس ويقولون الإصلاح, ويهدمون يمثون والإفساد الشر أهل كان 
ويسكتالنكرات يرى وهو ذمته ترأ فهل الاحتساب، ميدان عن الداعية ابتعد وإذا 
ونحييرهمالواجبات، الناس وتعليمه دعوته ومصداقية بالواجب، وقيامه غرته وأين عنها، 

ارتكابمجن اذ عند أعظم والنهي الأمر ترك أن اعلم الدعوْ صاحب فيا المنهيات، من 
أعفلمالأمر ترك فان ا! يقولل إذ اس~ ~رخمه القيم ابن العلامة ذلك قرر كما المنهيات، 

بعضق الق- -رخمه شيخنا ذكرها وجها ثلايئن مجن أكثر مجن النهي ارتكاب مجن 
هوعاليه كان وتما وسلم، عليه اممه صلى رسوله به اف بعث .مما خترة له ومن نصاتيمه، 

.المستعان وافه دينا، الناص أقل هم بالا.ين إليهم يشار من أكثر رأى وأصحابه، 
الحادة،والمواجهات للاخهنار، التعرض يعي لا بالاحتساب القيام إن ١لد١ءيةت أخي 

ذلكوتسهيل الاحتساب ثقافة نثر إل بحاجة فالناص عليه، تنكر مجن غضب واستجلاب 
الشرور،مجن كثير لغابت سواهم— عن بالاحتساب—فضلا الصالحون تام ولو عليهم، 

بمدهالقيام المسلمن سائر وتعلم الغافل، وتذكر المعاند، وارتدع الحق، أهل ظهور ونويت 
تتحركلا م يوميا يما ونسمع النكرات على ممر حين المصيبة أعظم فما ر العظيمة التمرة 

عنيساكا حن وحل— عز ~ لربنا سنقول ومجاذا ر بالعصيان ابجاهرة تقلقنا ولا الغيرة، فينا 

آلوءعن ي؛آورخ آلغ«ين أنحينا بم ذًْكروا ما نوا فلما ؤ وجل؛ عز ثال، مريطنا؟ عن 
(١٦٠الأعراف:) ب بمسموثأجا كانوأ بما بتجس بعذاب ظلموأ آليين وأحيط 

صص



الدعوةواق اش

وحدوده، تنتهك اف محارم يرى نمن خثر وأي دين وأي ; - اذ رخمه - القيم ان ثال 

باردوهو ، عنها يرغب — وملم عليه اف صلى ~ الق رسول وسنة يترك ودينه ، تضاع 
نامحلى.ميطلا0 بالياحلل المتكلم أن كما ، ؟! أخرس شيهنان اللسان ساكت القلب 
بمامالأه فلا وريامامحم مجاكلهم لهم سلمت إذا الذين هولاع من إلا الدين بلية وهل 

غضاضةغيه ما بعض قا نرزع ولو ' المتلمظ المتحزن وخيارهم ؟! الدين على جرى 
الثلاثةالإنكار مرانب واستعمل ، واجتهد وجد وتبدل بدل ماله أو جاهه في عليه 

الدنياز بلوا فد لهم~ الله ومقت الذ عين مجن ّفوءلهم مع — وهؤلاء ؛ وسعه بحب 
حياتهكانت كلما القلب فإن ؛ القلوب موت وهو ، يشعرون لا وهم ثكون بلية بأعفلم 

ا.ر إ أكمل للدين وانتصاره أقوى، رسوله أ ف غضبه كان أتم 
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الدعوةواق اش

اسميشادعامم1سلأءلأصاولإ.

فلمعلم، إل حلم س أخمل شيء إل شيء أصيف وما الدعوة، وصائل أهم بالقدوة التأثم 
والبذلمحدثك إل والإقبال اللام، وحرارة اخيا، وطلاقة العاملة حن الاس فيك 

صفاصفعن البعد الناس غيك ولم الحرات، إل والسابقة والشهامة والمروءة والإيثار 

الحق،كريم النفس، واسع القلب كبم ولتكن والهنات، الزلات عن والكف الأمور، 
العجبمن — البارك أخي ~~ واحدر تجا، معترفا أخطائك عن معتذرا صادقا، صبورا، 
والمثقفالداعية أنت وقال: الأدواء هذه فينا الشيطان نفث فارتما والتكم، والرور 

التركيانهذه آخر إل العابد.. العالر وأنت إليك، بحتاجون الذ>ي للناس والمعلم الواعي، 
تعال.بالك عياذأ صاحبها أهلكت ركا الي 

الحقأعفلم الصلح؛ن وإمام العابدين صيد وسلم— عليه الك —صلى محمد نبينا ثهن.ا 
فولويكفيه حياء، وأشدهم يدا، و؟نا_اهم ما، تيوأكثرهم خلقا، ،وأحسنهم تواصعا 

٤(راممم: ه. ئ;؛ عقم خلي وإِوكونق ؤ وتعال: نارك الحق 
اللن،وعدم عنهم، والترفع الوجه، عبوس الداعية ق الناص ورأتما الأخرى، كانت إن أما 

التأمصعق ق وسببا والناس، الداعية ب؛ن حاجزا صيكون هذا فان وغيرها، والفظاظة، 
وقبوله.محبته وعدم فيه، الثقة وفقداهم فيهم، 

هق>:ذودالإخلأسالثاني 
صيدهو والإخلاص وترك، وعمل نول كل ذ تعال اف وجه فصد هو الإخلاص إن 

ويوفقهيصدقه الك فان الك مع صدق فمن التوفيق، وصر الفلاح، ودليل القلوب، أعمال 
الالتفاتدون عليه الك باطلاع يكتفي من هو والخلص ويثيبه، ويقبله ويعينه ويجتبيه 
ه.نفعلى يخاف لأنه عمله؛ على الناص اطلاع الخلص؛ على شيء وأشد للناص، 
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وصعوبةالرياءو خطورة يعلم لأنه أخوف؛ منه كان أعرف باس العبد كان وكلما 
سبالخدر الداعية- اخي - وإياك نفي وأوصي النفس، على فيء أشق وأنه الإخلاص، 

أوسض إليلث ينفلرون وهم وتعقلهم الناس إل نتحدث يوم وارتياحها النفس حط 
سلم.سلم فاللهم دعائك•• على يؤمنون وهم شاخصة، إليك والأبصار عليك، يثنون 
النفس,حظومحل من يعارضه مما ر ونحن• الإخلاص، لنحقق — اف وجه مجريي يا وتعال 

فمثلأ:-

فماعنك أكثر حضور ه عتل• فصار محاصرة أو ا درّأقام الدعاْ زملائك أحد أن لمت ع— 
موقفك؟

فهلإليه، للذهاب والفورة الوفت، ك وعني• محاصرة، لإلقاء الدعاة أحد بالل.ك إل دم ق— 
غيابلئح.ويفقد مح: وهو عليك؟ للسلام هو يال أن تنتظر أو عليه؟ لتسلم ستل،هس، 

ماذا؟أم بالمثل عليه مترد فهل ويخابك، فدرك من ويقص يلمرك مجن عت، مس— 
بعضق معه ؤ نحنلفوانتح ونصح, سنة صاحس، داعية أو لر بعا قلءحا مجلسلثذ ق ذكر و ل— 

موقفاك؟فما يوما لك إساءة منه حصل فل• أو النفلر، وجهات 
.إخلاص إل بحتاج إخلاصه فان الإخلاص ه نفل شاهد محن الوات ق— 
.ترائيه ص بيل• تعصيه ص قلب إن الوات ق— 

صثراانافقين نفاق وإن أغر(، أشعث )رب فدر رنع إخلاص إن الوا: ق— 
.الضرار( رمجسحد مزبلة المسجد 

الالذي المراثي بخلاف عمله، على الناس يهللمع أن الخلص على فيء أشق، الوا؛ ق— 
الناس".باٍللاع إلا ير-اح 
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الدموةواق اش

بدمنه ليس ما إلا عمله من الدر مثاقيل إخفاء ق يجتهد من هو المخلص إن الوا! ق— 

الجماعة".كصلأة 

اصواسء،ة عفو:  ٥٥١

فيه،ويثفوا يحبوه حى الناس، ق الوثر دعوته، ق الناجح النمير، القدوة الواعية الأمة تريد 
للناس،الخير ومحبته ونصحه وقرآنه، وورده، وذكره، عبادته، ل متميزا الأمة فتريده 

قومتميزا للماص، وشكره لربه، وشكره يصره، وغض لسانه، عفة ل متميزا وتريده 
للناس،معاملته حن ل ومتميزا صدره، وسلامة وسمته، وخشوعه، للمحي، تبكيره 

ومقابلةالأذى على صيره ق ومتميزا بخموصياته، يتعلق مجا او بالدعوْ، يتعلق محا مواء 
حقا،أحد على له أن يرى فلا ك١ته، وإنكاره ه، لفاحتقاره ق ومتميزا ، بالحسنة يئة ال

بواسعمخبطأ باذ الظن حن متفائلا تريده باكاص، الفلز ويحسن بنفسه، الفلز ييء 
فيهيجد بالمشاكل، واعيا بالوا؛غ بصيرا اكرهجس،، مع الرغيب يقرن منفرا، لا مبشرا فضله, 

ومحليبالملق، وحسن الرأي, ورجاحة الصدر, ورحابة الأفق, ومحعة الشمول, المامع 
الجاى،الأب الأمة تريده الرأي، ل والعجلة الارتجال، عن والبعد بالحكم، واكأى العشر، 

وعينالامتفاذها، الخهلى ويجث، مصابما، على ويبكي جراحها، ويضمد دموعها يكفكف 
المغريات،تجتذبه ولا الفلواهر تغره لا والباطنين، الظاهرين الأعداء صنع على للأمة 

الملف,منهج يجدو علم وطالب الفائدة، وجد أى ومجستفيدا منه، أعلم هو لمن مستشيرا 
قصوامجا الأسحار، ق ليل صاحب وأحلماعها، الل.نيا, زينة مجن حدرا زاهدا, متورعا، 

الحكماءعد وإن منهم، فهو القرآن أهل ذكر وإن رأيته، الإحسان أبوب حثت ,إن المهار 
الأمة،الأم توجعه اف، حرمجان على غيورا الكر، عن بماء بالمعروف أمارا أحدهم، فهو 



وةالدمواق اش

وإذاتاثرت، سمعته وإذا الخالصة، النصيحة وجدت امتثرته وإذا الق، ذكرت رأيته إذا 
«نهاعتدر وإن اعتذر، أحطأ وإن فرحت، جالسته إذا والماء، الصدق وجدت عاملته 

ولايمارتم، لا القس، طب الحس، مرهف ومديرهم، الآ-؛مين، العناية.ممشاعر شديد لمل، 
كشرشكورا، رحيما اواس، ين بسيهلا لمشايخه، وفيا لأرحامه، واصلا بوالديه، بارا بحابي، 

قرار.له يقر ولا بال له يهدأ لا الأخرة، هم بحمل الصمت،، 
يتردد،لا إليها مبادرا مضاء المواقف، رجل الأمة تريد المملمن، وأحوال الدعوة ق همه 

غثرهبحث، لهم، محيره يامهلل للناس جالسا إليها، الهوض ل الدعوق درومجإ بغ، يفرق ولا 

بحاجةفالأمة مجئله، على قواها بقدرها، الأمور يقدر حكيما الأمام، ل وهو المضي على 
قللملمات نفوسهم الاذرين الإيجابيئن الرجال عظماء من الأبطال مواقف إل محاصة 
.المستعان واص الكتئر، فيه بحال ونت، 

ولاالحزبيات، تحمره ولا الحدود، بحصره لا اليتم، الأفق وامحع الإمام الداعية الأمة وتريد 
العامة،رجل الرااني لر العا هو بل الواحد، والشاط الواحد، البلد ولا الرايات، 

,لم،ن البقضايا عامر وهمه لمسارهم، المستوعس، 

الداهيةواساراللض؛.
الدعاةزملائه مجع الدعرة، بخصوص معه يتعامل محن مع وعلاقات تعامجلأت الءاعية للأخ 
أحطاء،هناك يكون العاملات تلك وحلال معه، ينسقون أفراد ومع الدعوة مجكاو_إ ومع 

أحياناتشوبما لقاءات ق الزملاء بس مناقشات أو الفلر، وجهات ق واختلاف وزلات، 

حياةق حار هدا وكل القس، ق المؤثر الجرح أو القد، أو الأسلوب،، رداءة أو الحدة، 
وتعامجلائم.الاس 
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الدمجةواق اه 

الخطأمنك يقع وفد الحرج، أو الظلم عليك يفع وقد نتأثر، كغيرك بشر أت الداعية أخي 
قلبك،تْلهر أن للناس~ المعلم الداعية —وأن منك فيه نهلمع الذي لكن الظلم، أو 

التوجيهأن خميعا نعلم أن بد ولا بالإحسان، الإساءة تقابل وأن عليك، أخهنأ مجن وئحلل 
jالداعية يلجمه عملي برهان من للدءاوى، بل ولا نتنا، بألللناس نقولها دعاوى والنصح 

عنوالترفع القلس،، وتطهير والعفو. الصبر، نلجق وهل نقول؟ مما حظنا فما حياته، واسر 
الزلات،-طلئ، س الداعية الأخ فجعل الأخرى، كانت إن أما نا؟ أنفعلى والقال القيل 

،ب، القلوملء والنميمة، والغيبة، الحادة، والمواقف والقْليعة، للنقرة، مجالا والفتوق، 

نا،لأنفحفنا لتكون بدعونا نرجع أن الأمال خيبة ويا العمر، حسرة فيا بالأكدار، 
بالأيام■محخن يدعوننا نرمح م واللمز، والغمز، النفوس، لقحن ومسيلا لقلوبنا، وقسوة 

سلم.ملم فاللهم والحيرات. والكاسب،، الأجور، بدل 
اساصةنيسط4.ار؛اامسعقر؟ 

مااين مثارة وجعلي ؤ وملم" عليه الذ صلى " عيي رموله عن تعال الله قال، 
( ٣١مريم; ه،) يفمحتا 

وذوووأهللئج, بيتلحؤ, بدعوتلثف الناس وأول كنت، أينما مباركا الداعية- ~أخي كن 
والأصدقاء،حيلئ،, وأهل مسحدك, وجاعة حيراطثؤ، م والأبعدون، الأقربون, رخملث، 
نحالملهم،الذين هؤلأء إن وكبئر، صغم مجن تحالقل ومجن ترتمار ومجن الصل،، وذّملأء 

وحسنالمن، ذات وإصلاح والتوجيه، بالنصح، ءليكا حق لهم ويعرفونك، وتعرضم، 
تستلجع..الذي ديونمم؛القدر وقضاء مطالبهم، وتحقيق مشاكلهم، لحل عي والالمعاملة، 

وتعهليهمالأبعدين الناص تنصح محيمللئح، عن الحير-بعيدأ مجريي الداعية أخي "■ تكن ولا 
كنبل دعيتم، إذا إلا تشارك فلا سلبيا، تكن ولا الأنربئن، وتنسى وجهدك وقتك م، 

فلسوفالنصيحة وبذل والإحسان البائرة منلئ، رأوا إذا الناص بأن وثق مجبادرا، إيجابيا 
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الدعوةواق اف

ولاذكر، على القريب انحط هذا من فكن تاتيهم، أن قل وسادروزاك عليك، يتهافتون 
وأحب، أنفعهم اينه إل الناس أحب وملم~! عليه الذ —صلى الني بقول وأبشر تغفل، 

عنهتقضي أو كربة، عنه تكشف أو ملم، على تدخله سرور وجل عز الله إل الأعمال 
أعتكفأن مجن إل أحب حاجة ل المسلم أخي مجع أمشي ولثن جوعا عنه تهلرد أو دينا 

*را؛شهرأ" المسجد دا هق 
والإبتلأء.الداهية اسدسءم: 

قالتبلاء أشد الناس أتم، الله رمول يا قيل عنه— الله رضي — وقاص أن بن معد عن 
أشتدصلابة دينه ل كان فان ديته، حسب على الرجل يتلى فالأمثل، الأمثل م "الأنبياء 

علىيمشي حى بالعبد البلاء يترح فما دينه، قدر على ابتلي رقة دينه ل كان وإن بلاؤه، 
/حهليئة'ل عليه وما الأرض 

وهمءاثا يقولوأ ان يمكوأ ان، احسبآثاس تعادؤ قال خلقه، ل اممه ستة الابتلاء إن 

صدئوأومحنلننآلدث آس محئنس ؤهأ من محقاآلدئ وكد إئ؛ يمتثون لا 
:أمأصسؤأآ؛هرصد،

الجاه،ااعملوفتنة وفتنة القول فتنة ذلكت فمن بد، ولا دعوته ل للأيتلأء يتعرض والداعية 

دينه،حاب على ذلك، من بشيء الداعية يبتلي فقد والأقران، والمال ، والنم، 
فص-أرتابالضراء ابتلينا أخمدت الإمام قال — السراء قس وتلملثف التاويل، باب ل ويدخل 

السحن،أو بالامحام، الداعية يبتلى فقد الضراء قس وأما ضٍر، فلم بالسراء وابتلينا 
الأفرب؛نأوالأبعدينمجن بالأذية أو أولاده بانحراف، يبتلى وفد الدين، أو الفقر، أو 

(.١١• ^ را—؟ ص الجامع صمح وحسنه الدنيا ش ابن رواء )١( 
•^١^، ١١١وصححه صحيح حديث اكرمذي وقال ماجه وابن اكرمذي رواء )٢( 

 ٢٣!■



والتحولبالرخ يتلى وفد اللسان, أو الفرج أو الصر كفتنة اخرمة, بالشهوات يتلى وقد 
ذللثغم أو ادءحي> أو السلوكي أو العقدي الانحراف مجن بشيء تلبه يعلق أو الفكري, 

الشات,سأله ربه إل مضهلر دائما والعد والشسهات, والترغات والأدواء الأهواء ض من 
ثجل~~ءز واس والشبهات, بالشهوات وتعلقاته قلبه, من ه نفعلى دائما ويخاف 

فقالومحودية, وثباتا توحيدا الخلق أكمل وهو والسلام" الصلاة —عليه محمدا نبيه خامحلب 

^١لالتممىعاJثاغيرُْ _اوحينآإليلثؤوإِنعكادوأأتعسوئ،عنلهت 
إداقيلا. سسكثَصبمشئا ©ولولاأن خبلا قذوك 

•ه ؤجأ نمبمثرا عليتا لك خد لا ؤصبمخنآكّات صبمعْأ،آلخثؤة ألآذهثلك_ 
(-٥٧ ٧٣لإسراء: ار 

المستقيم،الصراط على الشات دائما سأله تعال، الله إلا له ملحأ ولا للعيد، ملاذ فلا 

والرضا،والاحتساب،الصبر، لاح ب تسلح أونازلة شدة، أو ضيق، أو حرج، ق وقع وإذا 
وقدره،اس بقضاء فيرضى ليصيبه، يكن لر أخهلأه ومجا ليخهلئه، يكن لر أصابه ما أن وأيقن 

إليها،يلتفت فلا قلبه مجن الأسباب قطع ل توكله ق نعال،ويصدق اس على يتوكل وأن 
بجوارحه؛الأسباب ياثر أن وعليه عليها، يعول ولا ص،نرت، أم كبرت 

قهل؛بشرط الأسباب، إلا,ممباشرة لأيتحقق التوكل ولأن فتلري، أمجر الأسباب مباشرة لأن 
الم كلها تحملها فقد تعال، افد بيد أمرها أسباب بحرد وأها بما، التعلق عن القلب 

علىالتوكل حقيقة وتفلهر لوها، من طلست، مجا للت، الله بحقق م نحملها لا وقد تنفعلث،، 

ويقتنوقوته، حيلته عن و١نقهلاعه العبد طعض وحالة الصير، وعدم الشدة وقت ق، الق 
كلق اس فاحفظ البلاء، ومحلول الشدة عليه يهون الفرج نحيء القدور بالأجل العبد 

ينام،لا الذي والنصثر تغلب، لا الي القوة فمعه مجعه الق كان ومجن بحففللئ،، أحواللثؤ 
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واقاش

اف~رصي عباس ابن نال يرجو، فمن عليه الله كان وس فمزبخاف، معه و*ّنكاناس 
—صلىمحمد وقالها المار، ق ألقي ■من إبراهيم قالها الوكتل ونعم اس حسبنا ت عنهما— 

3زادهلم3[ذذوَ لمحإ حنعوأ ئد آلغاز إن ؤ■■■ ت الماص له نال حنن وملم" عليه الذ 
( ١٧٣: ء«ران آل ر ه. ص، ^نوءضآلا ؤيعم آس حسبنا وهالوأ إيمننا 

الداعيانائربي.او،طبععفر: 
المفس،وفقه بالواقع، والصم٠ الصالح، والعمل المافع، العلم بض له -جمع العبد الله وفق إذا 

وأدركالمرية، ق وقر؟ مواء، وناور •نها، فاستقال المحارب عركته الذكا ا،لربي، وعملية 
همومهمومه فأصحّت، منها، الخروج ومسل العصر، مشاكل وعرف الأمور، عواقب 

الدعاوى،فيها توثر ولا ، y،Liai؛تغره لا الذي البص؛ر، الواعي حلول وحلوله الأمة، 
أماموالميات المشاكل، سماع على نفسه روض الذي هو ا>اربي والداعية القول، وزخارف 
العبديؤتى وقد الأمور، عواقب بحب الذي الحكيم وهو بالحكم، يتعحل فلا الأزمات، 

والاحتساب،الصر زاد مجن له بد لا وا،لربي الرؤى، مجنه ويستنتج الحدث، فيقرأ الغرامة 
ينالوفد ومواهم، والكذاب، والعاصي، والجهول، السفيه، على والصم للناس، والجلوس 

ولاويتعب باخذ ولا يعهلي اإن-ي انحن كحال المرن وحال إليه، أحسن ثمن الأذى المرن 
قوالمعي الماص لإصلاح ومجاله وجاهه وقته ويبدل ه نفعلى الأحرين يوثر يستريح، 

العامةتعال—ت اس —ر-حمهما تيمية ابن الإسلام شيخ عن الذمي قال حوائجهم، قضاء 

*وفارا ليلا لملهعهم منتصب لأنه بحبه 
فيهم،ويتفرس ُعهم اقر وبفيهم، ويختلْل العليا، المثل على طلابه يي من المرن والشيخ 
العلمراية وحمل للمستقبل، إعدادهم j( ويفكر منهم، واحد كل خاصية ويعرف 
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ايدموةواق أش

تدريجيا،بالدعوه الخيام على طلابه المري ويربيي السقل، خلفاء ليكونوا والدعوة؛ 
الرسالة.وشرف الأجر، وعفلم الحاجة، وكيتر المسؤولية، بعفلم ويشعرهم 

•ثضطر؛اكالأد؛يااهووواسل 

والهوى،النفس وويلات العاصي، من وتحذيرهم وتوجيههم، الناس نصح الداعية يتول 
علىويدلهم الدنيا، ل ويزهدهم الأخرة، ق ويرغبهم السوء، وقرناء اإشا؛؛لان، وتسلقل 

دها،يفما كل من وبجيرهم القالوب، يصلح ما كل وعلى ورحائه، وخوفه، اس، محبة 

سحذر وعلى ختر، من إليه تدعو ما كل من وانر حظ ^، اربي~ أخي ~ ككن ولكن 
لثآ؛انثوأ الذين وألإا ؤ ممهل: القول حفلك يكن ولا شر، من عنه نهى ما كل 

هأو؛ يمعلوؤنذ لأ ما تمولوأ ان أؤ عند ممئا محكبر ئ( يمعلون لأ ما تقولويحح 
( Y.r; لصف ا) 

بنالق عبد نال يترك، حى ينتهي ولا يعمل حى يقول ألا الناهي الأمر يلزم لا أنه على 
حقمنكر عن أحد يته ول؛ ياتيه، حى احد.ممعرومحا يامر لر لو عنه-: اس -رمحي جبم 

.منكر عن أحد نحى ولا أحد.ممعروف، أمجر ما يدعه، 
محمدبعد ين ١٠١١يعظ فمن *** مذنب هو مجن الناس ق يعظ لر لو 

ورسوله،س والامتثال الاستجابة، على ه نفيجاهد أن للعبي. الق توفيق على يدل ومما 
والثقةوالتأثير، الاهتداء، الناص ق يرن الداعية من الامتثال وهذا أوامرهما، تعفليمه وعلى 

يطقه،حى المي• ق حديثا يكت_، لا افه— —رحمه أحمد الإمام وكان القول، بصاحب 

والقبوهةامحرمة العاملات من وتحذر نتقيه، ولا تعال الق اتقوا للناس نقول أن الغين، فمن 
مقامنم يت~وهو الداعية وعلى فيها، غارقون ونحن الل.نيا ؤ، الناص نزهد أو فيها، قع نم 

مماحدرا به باص لا عما ويتازْ المتشابه، فيدع ورع صاحب يكون ان واكوجيه~ النصح 
عليها،ويزاحمهم دنياهم، ق، الناص ينافس ألا الداعية المقربين،'وءاى درجة وهذه باس، به 



اددم-وةواق اش

والطيب،اللباس من بفلاهره ؛عتي وأن الاجهاد، كل وأولاده أهله تربية j( يجتهد وأن 
ومنمباحا، كان ولو الناس يستحسنه لا مما با،لروءة يخل عما يترغ وأن الرفيع، والأدب، 

النييقول افه، ستر ولمتتر باخفاله، يجتهد أن فعليه كذلك— "وكلتا بذنب، ملما كان 
ار امحاهرين إلا معاق، أمي كل وسلم؛ عليه الئه صلى 

اسسةضامممة.مض: التاسع 

وإنيه، يقوم مجا يخمي وأن وكيفا، كما الدعوية خطواته يرمم أن المربي( بالداعية يخمن 
بالمواضعقانمة ويضع الأفكار، بعض يراجع وأن ذللئ،، ويقوم إنتاجه يكتس، أن ر ني

الالواحد لأن ؛ عليه اللأحذلادت٠ إبداء حوله وممن وطلابه زملاته مجن يهلاو_ا وأن المهمة، 

تعالس الإخلاص استحضار هو دائما همه وليكن يستشر، ه.وأن نفعيب يبصر 
وماذاأردُت،؟ ماذا الأنفاس، مع النفس ومحاسبة إلا يوم يمر وألا للناص، الخم وإيصال 
أفضل؟وأقدم أكثر؟ أندم أن بالإمكان وهل الدعوية؟ الشارع ق ئاركت، هل قدمن،؟ 

النقد؟.من امتفدين، ماذا 

التفاتدون السابقة وطريقته رأيه .ممحرد ندمجا يمضي الداعية الأخ أن هو والمرفوض 
والتجديد.ولارتقاع ب، طلودون واستشارة، وتقييم ومحاسبة 

الوا؛موز،:امماسواهتور:

ت،وكتبومحت، وربيت، دعوت فيه، نشهلت، مضى ونت الداعية— أخي ~ للئ، كان ربما 
كانوقد المكر، عن ونحيت، يايروقه، فأمرت للدين، الغيرة وأخدتلثج الخير، على ودللتا 

•الدعوة عءن الكل ويقلقه الأمة، ألأم وتوجعه بالحيوية، ينبض ئالبؤ للتخ 

(٥٧٢١الهمحاري):ا(وداْ 



ايوع—وةواق اف

تلكنر ولر فترت، نراك الخ>رة واكتت كرت بعدما نراك الحبيب— أخي ~~ واليوم 
الميدان؟عن أنت فاين وعهل١نكار وهمك بحماسك مشعة كانت الي الدعوية الأعمال 

عليكويخاف بالدعوة، القيام تحملك كشرة مؤهلات محمل الحرة من بيت اليوم وأنت 
بعضيقف حينما الحرمان! وأكر الغبن أعغلم والتقصإر،ءما التهاون بسبب الإم من 

وأعظمرمحالة أشرف عن الرخيص .محناعها عتعلقابدنياه ومشتغلا ومنتقدا متفرجار الدعاة 
مهمة.

تلكولكن والتزامها، الدعوة عناء مجن تربحها حى للنفس، مجهللب وهي كثئرة، الأعذار إل 
فالححةبعينه، واحد نوع منها يلزم لا مفتوحة الدعوق وأبواب القعود، تسوغ لا الأعذار 

علىالواحد يعينون العامجلين، الجادين مصاحبة أجمل وما نسمملع، دمنا ما قاثمة علينا 
بتفص.يرهويصرونه دلالاته ق ويسعون بواجبه، ويذكرونه الأبواب، له ويفتحون نفسه 

أصاععلى المقصر فثه يعص الذي اليوم يال ولسوف وحدت— إن ~ أوهامه ويزيلون 
مدى.عليه ذهبن، لحفلة كل ل الندم 

وبناءالقلب، لصلاح أكيد صبب هو ايك إل بالدعوق فيه تقوم جهد كل إن البارك• أخي 
دعوةيريد الك سبيل ق معي ومن الق، ورصا الأمور وتيمحر العمر، ومباركة التقوى، 
قالسعيد الغام، القبول، اخفوظ، قانت، الق نولاك وإذا له، الله بولاية فليبشر الأخرين 

والأخرة.الدب 
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الدعوةواق اش

ايدعؤيةجهوداس4ااتي صورسم، 

':* سدبزهبدالهماببناسازااصبمي الثيخالإمام 

وحبوالحفظ بالذكاء ومميز ودين، علم بيت ل ونشأ —، ٥١ ١١٥عام العيينة ق ولد 
اللهوفتح والزيتر، والصرة والأحساء الحجاز إل العلم طلب ل رحل إذ العلم، حللب 

فسمععصره، ق الباطلة والعقائد المنحرفة السلوكيات من الفاصدة الأحوال على بصتره 
لذلك،فاغتاظ اف دون من وملم- عليه اف محلى — اف برصول الاصتغاثات لمدينة ال 

للقبوربجحون الاس ورأى الاطلة، والعقائد للحرافات مرتعا كانت الق نحد حالة ورأى 
قورأى كروتجم، لدفع بما ويتغيثون حاجامحم، منها يهللبون للصحابة، ب ُنالي 

وسمعوالزيئر، المرة ق ذللث، رأى كما اذ، دون مجن ودعائها القبور تقديس من الححاز 
الشرع.يقره ولا عقل، يستسيغه مجالا الجاهلية الولية مجن واليمن ومجمحر والشام لعراق، اق 

له،إلا يندر ولا يذبح ولا الق، إلا يدعى لا أنه لهم وبتن حرمملأء، j، دعوته الشيخ وبدأ 
مجتهاوالضرر فيها، المع واعتقاد والأشجار، والأحجار، القبور، تللئ، قخ عقيدنحم وأن 

العقيدةالذ— —رخمه الشيخ بين ولما والسنة، بالكتان كلامجه وعزز وزور، صلال، 
مغتراكان الذي ب العا والده مجع والجدال الراع، الماس بعض ويتن بينه ونع الصحيحة 

وإنكاربالدعوة، الشيخ جاهر والده وفاة وبعد الفاسدة، العقائد لأصحاب المقلدين بأنوال 
العيينة،بلده إل حريملأء مجغادرة إل اضقلره مما فيه، ؛الفتلث، وهمرا فاوذى الضالة، العقائد 

نبأخمد للشيخ عليه، العلماء وتناء الإصلاحية ودعوته الملقية عقيدته الوهاب عبد برن محي الميخ كتاب من )١( 
ءلاسأم آل، حجر 

lY-Al



وةايدمخراق ام

الناس،أعمال وأن والمنة، الكتاب على الإصلاحية دعوته معمر بن عثمان لأميرها وبين 
بما.ورحب الدعوْ هذه معمر ابن الأمير فقبل للتوحيد، منافية وعمانيهم 

إنفيه•• جاء معمر لابن كتابا فكتب الأحاء، حاكم عريم بن 'يمان الختر لغ بم 
تقتلهلر فإن فاتله، ك؛نابي وصلك فإذا قال،، ما وتال، فعل، مجا فعل عتدك اليتم، الهلوع 

الخلون،وخاف الأمر العيينة أمجم على فكبر اء، الأحj، عندنا الذي خراجك قهلعنا 
رجليه،على يمشي مجنها فخرج بلده من الشيح بإخراج وأمر عنده، الق خوف وضعم، 
فرانمه،فارتعدت معمر، ابن مجن بإيعاز بقتله الفارس فهإ خلفه، يمشي فارس به ووكل 

سونرديث و محرجا ؤسيتقآسَهل،محُ ؤ مادت قوله يردد والشيح شره، اف وكفى 
( rT: الطلاق ر ه. •فشمت، لا حنت، 

محويلم،بن أخمد عمه وابن مجربلم، بن الرحمن عبد على صيفا للدرعية الشيخ وجه نم 
حالةيعلم لأنه الدرعية، أمجير سعود بن محمد الأمجير مجن ه نفعلك_ا مويلم ابن فخاف 
عليه،العتمد بربه الواس الشيخ ولكن الجليل، العالم هدا به أتى مجا يقبلون لا وأهم الناص، 
فزاروْالخواص،، بالشيخ علم f والفرج، باليسر ووعده ووعغله، سويلم، ابن جاش، سكن 
معودبن محمد الدرعية لأمجير وكان إليه، يدعو مجا لهم وبغ، التوحيد لهم وشرح خفية، 

وأنهالشيخ، يعره حقيقة للامجير فبينوا عانلة، لبيبة زوجة وله وثنيان، مجشاري هما أخوان، 
الئهفشرح الشيخ، وزار فامجتثل الشيخ، زيارة ق ورغبوه، فاغتنمه، إايكا اس محاقه غنيمة 
منعلى مجعه والوقوف بالصرة، الشيخ الأمير وبثر الباركة، السلفية الدعوق لهده صدره 
وبيانوتعليمهم, الماص إرشاد ؤ، ومحعيه جهوده باذلا اف— رخمه — الشيخ ،وثابر خالفه 
مجنالدعوة ميل ق الأذى صنوف الشيخ لقي وقد وإثبات, نفي وأها اس, إلا إله لا معاني، 

مثلوالصاحنر للمريينر نيل فقد عجم، •ولا وجاهل،• ساحر وأنه والمخرية, السب،, 



وةايدع راق اص

الرضاثلوكتابة والوعظ، الدعوة، نشر ق وغاره ليله الشيخ وواصل وأشد، ذلك 
-،٢٥١ ٠ ٦ عام ل ربه لقي حى والكايد العواس رغم ذللث على واستمر العلمية، 

تعال.الذ إل للدعوق حياته وهيا بعدما 



ائدموةواق اش

:٠١السيخساسبجسلأاهمئوير 
جازان.ؤر المالكة، من الجنوبية المنطقة ق الدعوة صاحب 

إلرحل وقد والنشاحل، بالجدية ومعروفا العلم بمللب شغوفا وكان ه، ١٣١٥منة ولد 
والكرم،الحلق، حن — اذ —رخمه الشيخ عن وعرف وقهلر، والأحاء ومكة محرتتن الهند 

الدعوة.تبليغ ق والهم والحلم، والإيئار، 
إلبموجه أن عليه الشريفة بيده يشتر وهو المنام ق وملم- عليه اف -صلى الني رأى وقد 

كانوقد الجوب، إل التوجه على أمره جمع م بمدا، يفكر وهو الليلة تللئ، ومنذ الجوب، 
منفيه بمتشر ومجا الحولية، المنهلقة مجتمع عن حديثا إل محبيه •ع امحالس أحد ؤ، يتمع 
يدعوهممن وجود عدم مع المحالحن، بعض وفور بالأولياء الشرك مثل والجهل، الشرك 

قذلك وأسر المنطقة، تلمك في الدعوة حب الشيخ قلب ق فوقع دينهم، بامور ويبصرهم 
إلويدهب بالناس، يختلط جهده، قصارى وبدل غريبا، وحيدا هناك إل ذهب م نفسه، 

كلول اجد، المj( علم طلبة ليؤس المتواصل التدريس على ويعكم، والهحر' القرى 
بالعرون،الناس بامر الحسبة بعمل كدللئ، ويشتغل مدرسة، يومي يأتيها قرية أو مدينة 

المنكر.عن ونمهم 
Jصاسةواسمج:٣

الأسبوع.أيام كل ق العشاء آذان إل الفجر صلاة بعد محن التدريس يبدأ ~ ١ 
منهمويخصص الخميس، يوم العصر صلاة بعد بالمسجد جميعا بطلابه الشيخ يجتمع ٢" 

موإرشادهم، العامة لتوعية امحاورة القرى إل معه يذهبون التلاميذ كبار محن بحموعق 

مجنالهللأب إليه قدم وفد الجمعة يوم شمس غروب حى القرى إل معهم الشيخ ينهللمح، 
اليمن،من ١لءلالآب إليه قدم ففد المالكة خارج من وكذللث، الحوبية، المنهلقة بلاد سائر 

وغيرها.والصومال، والجثة، 

•'لسهلي حام بن لومي ودعوته، المرعاوي محمد بن اف عبئ الشيخ كتاب، عن ( ١] 



وةالدعالسواق 

لدساضمملهساسبجسامبجبمد 
ذلكنمن الأقلام، صها نممحز الي المحقات من البحر الإمام هذا تعال اس أعطى كد 

وكرمها،لرهف، وذوقه الكبير، وأدبه وتحمله، وجلده انمصب، وحلمه الخم، تواضعه 
وئاتهو١لموافقين، المخالفين مع وعدله العالية، وهمته القوية، وذاكرته وسكينته وصخاوه 

معها،تعامله وحسن للأحداث، ومواكبته نظره، وبعد أفقه، ومعة والحق، المبدأ عبي، 
علىوحرصه ومجناصمها، وخهواها، وأطماعها، الدنيا ق وزهده تعال، بالله العظيمة وثقته 

واعباتها،الدعوة وعلى النامحن، على الكي؛ر وصيره وبشاخته، محياه وطلاقة السنة، تهلسق 

وعفةوالجiر١ل، للرحم وصلته و١لأقربين، وأصدقائه، لمنابجه ووفاؤء المعاملة ؤ، وأدبه 
مجنوبكائه ودعائه، ذكره، وكثره صمته، وكتره كلامه، وثلة بالناس، ظنه وحن لمانه، 

علىومحافظته معهم، بالأكل والتلدذ وتقريهم، للخساك؛ن وحبه الهدية وقبوله اس، خشية 
عليه.وحضه الخم، على وتشجيعه الونتا، 

ولاحسدا أح،- على يجد لا اكلم، سليم جناته" فسيح وأسكنه ، — الق رخمه ~ وانميخ 
قمعتدلا مواعيده ق دقيقا اس— —رحمه وكان ، بالإحسان الإساءة يقابل بل غلا، 

ومجاسيهم،ل٠ين المأحوال عن والموال والدعوة، بالعلم، شغوفا متفائلا، مطعمه، 
و١لمال٠ان.الإسلام لنصرة المتضمنة المارة بالأخبار ويستبشر يفرح، الأمة، لألأم متوجعا 
التاريخ.وعنوان الأمة، فخر الإمام، لهدا اليومية المرة مجن طرفا — الإخوة أيها ~ وإليكم 

قويكثر التهجد، لصلاة تقريبا، بساعة الفجر قيل يقوم الله— رحمه ~ الميخ سماحة كان 
ويختمأمورهم، وولاة للملمن والدعاع ، القرآن وفراءة ، الدكر مجن الوقت ذللث 

لوردهطويلا الصلاة بعد مجملاه ق يمكث م الفجر، لصلاة يخرج م بالاستغفار، 

الحمد.إبرامم بن صد لاشخ اذ رخمه باز بن العزيز همد الإمام ة ممّ ُز. حداب كتاب من ( ١ت 



ايدموةواق اش

عليهفقرأ ساعات، الثلاث على راد ر.مما الذي ايتاد، الدرس يدأ ذلك وبعد وأذكاره، 
انصرفدرس عنده يكن لر وإذا الكمرة، الأسئلة على بجب ذلك وبعد اكوعة، الكتب 

أوالعاملات، عليه تعرض ساعشن س قريا بيته ز يجلس م المساحي الورد بعد بجته إل 
قوالرقية بالنفث — اس —رخمه يقوم الوقت ذلك وق البحوث، أو الكتب بعض عليه تقرأ 

يتوجهذلك وبعد أصحابما، ها جاء الي والعسل الزيت، قوارير أو المياه، أواي بعض 
ويتهيأينهض، الثامنة الساعة وبعد نوم، دون سريره على لنرتاح مزله؛ داخل إل الشيخ 

السيارةوق وعزيمة، بسكنة الكتب إل يتوجه م ركعتتن، ويصلي يتوضأ م للأقطار، 
القيامواصل مكتجه ق استقر وإذا الكتِح، بعض عليه تقرأ أو القضايا، بعض عليه تعرض 

عليهتعرض حيث الأقوياء، الرجال من الكمحرة الجماعة ها يقوم لا الي العظيمة بالأعمال 
الهللقون،ويأتيه الكتب، أعمال ويودي ائل؛ن، اإعلى ويجيب الوفود، ويستقبل القضايا، 

مزله،إل ويتوجه فيخرج تزيد، أو والنصف الثانية الساعة حى الحال هده على ويستمر 
الساعةأخبار إل يستمع محا وكمحرأ عليه، الكتب قراءة أو القضايا، عليه تعرض الطريق وق 

مجنالجموع وجد مترله إل وصل فإذا الهلريق، قا وهو الدياع، من ظهرأ والصف الثانية 
حاجة،ومالم،وطالسا مجستفت، يين مجا بانتفئاره الحاجات ذوي مجن التعدية الأجناس 

علىالغداء إل ويدعوهم الحميع على فيسلم بعيد، أو قريب مجن وزائر ومجزول، وففم 
منفرغوا فإذا أسئلتهم، عن ويجب أحوالهم عن ويسأل ويامهلهم، ينهم، وبجلص مجانينه 
معهم،وتهتب الضيوف مجع الشاي وتناول امحلس، إل رجع مجتسع الوقت ق وكان الغداء 

رياضكتاب محن الأمام فيقرأ العصر، لصلاة يخرج م فليلا، مترله داخل إل توجه يم 
الأسئلةإليه توجه م فرئ، مجا سماحته يشرح م القيم لابن الصيب الوابل أو ١^١"^!، 

ا*ا؛ا



الدموةواق اش

وطأسئلة من تسر ما على يجيب الطريق وق، ل؛رناح، مترله إل، يرجع f عنها، فيحنب 
يجلسم الراتبة، الة مودي لمزله يعود المغرب صلاة به،وبعد اخيهلة الغفيرْ الجموع 

العشاءصلاة وقبل ندوة، على تعليق أو محاصرة لديه يكن إ إذا المعتادة، جلته للناس 
مجيبالأسئلة تاتيه م شرحها، ل الشيخ يشرع م الأحاديث بعض المسجد إمام يقرأ 

عنها.

دعوةأو محاصرة أو موعد المترل جارج لديه يكن ب إن مجترله إل يعود العشاء صلاة وبعد 
أوالمعاملات بض لقراءة جلس المترل إل رجع وإذا مرض، زيارة أو زواج وليمة أو 

يلهيهامحاصرة أو إذاعي، تحيل موعد أو ضيوف لديه كان ورمما الكب، بعض مراجعة 
ومجنالمترل، ءكتّ_، وموظفي صيوفه مع العشاء طعام يتناول م الملكة، حارج الهاتف عتر 

الساعةحى العشاء نل عمل مجن فيه شرع مجا لإكمال يرجع ذلك وبعد عموما، حضر 
قدميهعلى ويمشي مجترله، داخل إل ذإلث، يعد ينصرف م عشرة الثانية أو عثرة الحائية 
عمل،ق يومه محاية الشيخ يقضي كان خراشه،وهكدا إل يأوي م تقريبا ساعة نصف 
حوله.مجن إل منه يري وأنس ونشاط، وهمة، 

وأصرإليه، أدعو وأنا سباي، ق الحق عرفت قد إنني اهأه بحمد اس~ت ~رخمه الشيخ قال 
الأذى،على وأصر الحق أقول أداهن، ولا ذلك، ق أحدا أحاي ولا ذلك، ل الأذى على 
.لك فالحمد يقبل لم وإن لف، فالحمد الحي قبل فإن 

!٤٤!



اشواق

اسيط.امحس ^_ J^Iالداهية 

الباقرالعون جمعة وموس الكويت، دولة من وداعية الطب، ل دكتور الرجل هذا 
يديهعلى أسلم ، إفريقياملمي لجنة مى نالسابق ق كانت دعوية، -مرية جمعية وهي 
وهؤلاءالدعوة، ق عاما ثلأyن خلال، دولة أربعين من شخص محلايئن خمسة من أكثر 

السميطللداعية فكم الإسلام، اعتنقوا نصارى دين ورجال قساوسة *ّنهم اسلموا الذين 
ويذكرونوبححون، صيمومون، وكم أسلموا، الل-ين هزلأء سيصلي فكم الأجور، من 
الخئرعلى والدال ايك ثاء إن موازينه ل ذلك كل ويتصدقون.. ويعلمون تعال، اس 

خيرواحدا رجلا بلئ، الله يهدي الأن وملم: عليه الله صلى وقال لم، مرواه كفاعله" 
البخاري.رواه العم حمر مءن لك 

أكثركان أفريقيا ل قرن ربع مجن لأكثر عملي سنوات خلال ميهل؛ الالدكتور ويقول 
الوحيد،شهادة ويعلن أعلى إل السبابة يرفع ثخما أرى أن قلي ق المرور يدخل ما 

يبكول،فإهم الإسلام، ق محموعة يدخل حينما الداعية، ق يوثر محا أكثر وكان 
ياأشم أين يسألون وهم الإسلام غتر على ماتوا الذين وأمجهامحم آبائهم على ويمرحون، 

المن؟".هده كل محا تأحرتم ولماذا لمون؟ م
بداءمماب وهر والقلب، الرأس ل جلهلات بثلاث للإصابة المميهل الداعية تعرض قد 

بعضوهذه والبذل، والرحال المفر عن يتنه م ذلك ومع طويلة، فترة متد المكري 
الماضية:المن طوال تحققت الي الانجازات 

—بثرأ ( ٢٧٥)٠ — يتيما ( ٩٥٠)— مسحدأ ١( ٢ ٠ )٠ — داعية ( ٣٢٨٨)

أه؛أ



اد_>اذاواعخئ

الصحفمن نسخة مليون ( ٥١)والأدوية والملابس الأغذية من طن ألف ( ١٦٠)
~الساجد وأئمة لالمعلم؛ن دورة ( ١٤٥٠")متكاملا إسلاميا مركزا ( ١٠٢)
(٠ اء.انلتدريب مركزا ٢( ٠ 

أذكردكتور يا زلت لا ميطت الالداعية عن معبرة رسالة ق نيدي الفهد الأستاذ قال 
خرجناكأننا العارمة.. فرحتك كانت وكيف إسلامهم، أهلها أعلن الي القرية 

التصوير،ساعات بعدد إنجازنا ونحب التصوير، مشاهد فتفلر تحن كا الدنيا، بأموال 
•هناد• ونتأمجل هناك وتنفلر بح تكنتؤ بينما بصرنا، وميدان سعينا محاجة هدو تؤ كان

درك".الأجرة..فلله 

!٤٦



ا|دهوةواق اش

١'س:س،ءشقبجاس' 

بلغ)دار هناك وأسس ( ١٩٣١—  ١٩٢٩)هندسة بعثة ق سويسرا إل بعث ممري، 
الإسلامي،الدين مجلة ومحرر عاما، وتن خمة منذ صت ق للإسلام يعمل الإسلام(، 

جامعةق للأدب أستاذا يعمل قسس متهم الأجانس،، مجن آلاف أربعة يديه على أملم 
هولندي.وقالي قاض ث>نهم الفاتيكان، 

فكرةعلى للحصول الأورثب؛ين بحاجة شعرت "وهناك توفق: محمد البارك الداعية قال 
٠الإسلام عن وموصوعية صحيحة 

مثقفييراسل وكان مشكور'" لغ؛رك وأ-سلها "اقرأها عليها وكتب التقوى، بحلة أصدر 
صندوقعلى الرسائل آلاف ويتلقك، الإسلام، عن صحيحة فكرة يريدون الذين العالر 
دفعيللأجانب الإسلام لتبليغ اتجاهي ويقولت"إن لر، العا أنحاء مختلف من القاهرة ؤ، بريد0 

فاذاالخواجة، بعقيدة يعرف فيما بالأجانب والمسلمان العرب افتتان مع التلغ واجب إليه 
ديننا،عفلمة إل والسلمين العرب بلاد ق أنظارنا ذللت، لفت الأجاب هولأء أسلم 

يراّليالذي الأجني أترك لا إني ويقول; ، بمديه والتشبث إليه الألتحاء وصرورة 
تقصر،أو المراسلة تهلول قد العادة وق الشهادتين، يعلن مجا بعد إلا للإّلأم دعوته بصدد 
عشرسبعة استمرت مراسلة وأمحلول شهرين، استمرت ألماي باّلأم انتهت، مراسلة وأقمر 

علىمحمرآ يزال ولا القاهرة، ق يزورل وكان تشيكوسلوفاكيا، مجن رحل مجع عاما 
مفاجأة، vijijأخمل إني ل: قال صاناقتن١ على عاما عثر سبعة مرور وبعد بعقيدته التمسان، 

انذرسول محمدا وأن اس إلا إله لا أن أشهد فقال: هي؟ ما فقلت، 

حسينلسيد ١ ١ لإ/؛ الهمة علو ي الأمة صلاح كتاب ن ما 

!٧٤■



الدموةواق أش

لهولكن الأدباء، شهرة له ليس رجل هذا ترقيق• محمد المهندس عن الجندي أنور محال 
اختاروقد وثبات، صدق ؤئ الإسلامية والدعوة الإسلامي، الفكر مجال ق العاماين مكانة 

بالذات,أوروبا قلب وق الخارجي انحيط وهو احد، فيه ه ينافيكاد لا مجالا 
علىامحقنات من محطة كل ففي والإعلانات، الرسائل ًلريق عن سويسرا ئ، عمله بدا 

عنحهل؟ علمت لقد لوحة نجد باول، إل زيوخ إل المسا من الهلريق طول 
لكارسل إليه، أرماك، فإذا فلأن، إل فاكشب، الحقيقة عرز< أن تريد كنت، إن الإسلام، 

ء

٠موجزة صمرة كتبا 

الخالصالصامت العمل هذا ونما وفرنسا، والترويج، والسويد، النمسا، ق عمله وامتد 

لهمقال الشر، من الق مائة إل كتب حى حسيبه— واف كيلك، ~نحسبه اف لوجه 
قذلل خلال من ونشأ منهم وكسسب أصدثاء، منتهم فكسسب التوحيد كلمة 
يرسلالهمم! خالق سبحان يا العفانيI سيد الدكتور قال إسلامية، مجتمعات الأقهنار هده 

تردادانوعزِبمته قوته إن الإدربمسي• القادر عبد ومحال سخقس، ألف مائة إل خهلاJات 
منقمة كالرجال، ليس رحل بقوة، إليه يجدبك عينيه ق الإشراق الأعوام، توال مع مضاء 
ومحنالتالسوبمسرية المدن إحدى ق أقام اإعال؛ن، رب ف حياها وهب«تا الي الشامخة القمم 
حسنأكسمه مما الهلبقات، تلك مختلف مع عديدة علاقات وأقام الديار تلك ق إقامته 

ذلك؛فراده يتوقعه، يكن ب بمدفق ومحوجئ كبترا إقبالا عمله ولقي، الذكر، وًليب المعة 
الليلة،والوادي والسحون والمدارس، الكنائس، ودخل الطريق، هذا ق المضي على إقبالا 
العامة،الأماكن استئجار إل تفكثره وهداي الشخصي، دخله من الدعوة على ينفق وأخذ 

الندوات،وإدارة اخاضرات، لإلقاء والوادي الاجتماعات، وقاعات السينما دور مثل 

.^^ ١١بصحبة بالفردوس الخالدين مع وتقبله الهمة، عال المؤسسة الرجل اف فرحم 

!٤٨!











ايدموةواق ام

اماتلأ

الأن وأشهد يديه، ب؛ن وانطرح إليه دعا ويفرح.ممن ويتولاه، أطاعه من يعز طه الحمد 
ربهمن عليه الهداة، وإمام الدعاة محيي ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد وحده، اس إلا إله 

وبعد؛واللام الملأة أفضل 
!^١٣كيف الحر عى لكن  ٠٠٠غفت وند العامح، عيون نامت 

الألأم!به أودت د وقحزا بقاو__ه*** نحر والبلوى ام أين
أنتعال الق إل فتوجه هدا أردت فإذا غال،، ومهلاوس، كبتر شرهما اس إل الدعوة فإن 
والإخلاصوالصبر العدة مجن له بد فلا انذ محييل ؤ، يحرك أن يريد مجن وإن إياها، يرونك 
ذللئف,وغير ايابعة وصدق، 

دينهإل للدعوة فوقفهم تعال اذ أحبهم الذين الوشن، ميل، هي الدعوة وغنيمة 
هداالحسس،— أخي فخذ والمرمحلن، الأنبياء رمحمالة لحمل واختارهم سبيله، قا والجهاد 

طولمجن تسام ولا العلاج خمل ومحاحي، الهالج،، وداو النفس، ووطن القوة، مجأخد 
ولقدوالأعمال، الأمجال وانقهلاع الوصول وغدا للسماضن، مشرعة الحة وأبواب الهلريق، 

ولرالصادقون، والدعاة العاملون، والعلماء الكرام والصحابة والمرسلون، الأنبياء، مجضى 
الدنياؤ، خالدا شاهدا مهلورا بقي الذي ولكن وأولادهم، أموالهم ذكرى بعدهم يهم، 

وفتوحاهم،كنهم، هي فها الق، سيل ق، البارك وسعيهم ودعومحم علمهم هو والأخرة 
مجنأخرجوه بلد مجن وكم محهلروْ، 'ممات مجن وكم فتحوه، قلما مجن فكم ودعوهم، 
الزر.إل الفللمات 

وتالةالتيحة، والشعوربمعف والكل، الفتور يعتريه ضعيفج، فهو كان مهما العبد وإن 
تلم،ؤ، الضارب الكيد بثقل والإحساس والعغ،، المذكر، وقلة النفس، واحتقار الحيلة، 
وشهواهم،دنياهم، على وإقبالهم رهم، عن الخلهم، أكر غفلة بطول والشعور الأمجة، 

أمهأ



الدعوةواق اي

الصادق؛نمع العمل وعليه تعال، باس الاستعانة إل الداعية معه بحتاج وغءرْ هذا كل 
الدروب,,له ويوسعوا الامال له ويفتحوا الهم ليشاروه 

أحناها،وهيجنك أشواقها، ّاكلأا عالها الإصاءات، تلك ،ع الكرم— أخي ~ وكن 
حاملةالذكرى، باعثة بألطافها، ونجللك باعطافها، تفلللك الأمام إل لتحدوك 
التوفيقلك متمنيا الغال، الدعوة مشوار على وتجنك وطريقك، قلبلث، ق لتثع البشرى، 

واعدمستقبل لبناء المسير إكمال على لنتعاون ا،لريد؛ اقتراح ف، تساهم ولعلك دال، وال
والمسلمتن.للإسلام 

ضاحكة،باكية الساحرة عيوها بالثمار، محالة الأغصان، ريانة الجذور، عميقة شحرة إها 

روادها؟مجن نكون فهل المباركة الدعوة شحرة إها والأمال، الألأم لن التوهج وقلبها 
المر،ين.أشرف على واللام والصلاة العالمين رب ذ الحمد أن دعوانا وآخر 

ه.١  ٤٣٠— ٤ —  ٢٦الأربعاء صبيحة الفراغ«نه وم 

!٥٤!
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