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وبكلماتـــه التامـــات نتحصـــن مـــن مجيـــع مـــد � الـــذى بنعمتـــه تـــتم الصـــاحلات، احل 
 ،حنــان وعطــف ةشــأنه أن ينظــر إلينــا نظــر  و0مسائــه اجلامعــات نــدعوه عــزَّ  ،الفــنت واآلفــات

والصـالة والسـالم علـى سـيدH دمحم  .السعادة يـوم امليقـات ننال ?اتصلح شأننا ىف الدنيا و 
صـلى  .هلـذه األمـة املرحومـة ،وسـر األنـوار الرSنيـة ،هليـةمصدر الكمـاالت اإل ،عبد هللابن 

وعلينــا معهــم أمجعــني  ،ىل يــوم الــدينإوصــحبه وكــل مــن اهتــدى ?ديــه هللا عليــه وعلــى آلــه 
محنيو ك بفضلك ومنِّ    )أما بعد( .جودك b أرحم الرا

  فيكم أمجعني عز وجلفيا أخواىن وb أحباىب Sرك هللا  
لــذى ال lتيــه الباطـل مــن بــني ا - مــن توجيــه هللا لنـا الســديد ىف كتابــه الرشـيدكـان 

محيد ،يديه وال من خلفه مـا اسـتمعنا يفهنـا سـبحانه وتعـاىل أن وجَّ  - ألنه تنزيل من حكيم 
ىل إيدعو ?ا كل مـؤمن الىت جيب أن  ،والطريقة السديدة ،ن إىل الكيفية الصحيحةليه اآلإ

ــه ،بيبــه ومصــطفاه املنهــاجوضــع حل عــز وجــلفــا�  .عــز وجــلهللا   وملــا كــان بذاتــه وكماالت
مبـــا أنزلـــه ىف آbت  عـــز وجــلاكتفــى احلـــق  ،ىل بيـــانإال حيتـــاج  صــلوات رىب وســـالمه عليــه

ــَي َأْحَســُن  {.القــرآن ــاِدْهلُم Sِلـَّـِيت ِه ــِة احلََْســَنِة َوَج  }ادُْع ِإِىل َســِبيِل رَبِّــَك Sِحلِْْكَمــِة َواْلَمْوِعَظ
  ).النحل -١٢٥(

-وأحيــاH  ،0حوالــهو ،وخبصــاله ، القــرآن بفعالــهيبــنيِّ  ،هــو بيــان القــرآن ملسو هيلع هللا ىلص والنــىب
ىل إقــام الــدعوة مىل إنا قغبنــا وشــو ر ملــا  عــز وجــللكــن هللا  .نــه مبقالــهكــان يبيِّ   - جــداً  قلــيالً 

 ةفقــال ىف مقــام املباهــا ،ىل مــوالهإوخــري طاعــة يتقــرب ?ــا العبــد  ،وجعلــه أفضــل قربــة ،هللا
َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممَِّّن َدَعا ِإَىل ا�َِّ َوَعِمَل َصـاِحلًا َوقَـاَل ِإنـَِّين  { :بوالفخر ?ذا العمل الطي

  .)فصلت -٣٣(  } ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
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والقــائمني مقــام النبيــني ىف  ،اب املرســلنيو أل�ــم نــ ،ال أحــد ؟هــؤالء نْ أحســن ِمــ نْ َمــ
نهج احلــــق ســــبحانه ىل مــــإلــــق Sلطريقــــة الســــديدة وجــــذب اخل ،عــــز وجــــلىل هللا إالـــدعوة 

   .وتعاىل
مــن ، مــا ىف األكــوان كَ َلــعملهــا كأنــه مَ  الطاعــة والعبــادة الــىت جتعــل اإلنســان لــو مــا

 أيــن هـى هــذه الطاعـة b إخــواىن؟ ؟عــز وجـلوتصـدق ?ــا لوجـه هللا  ،مـال وأرض وعقــارات
ســيدH دمحم عليــه  ،وســر أهــل العيــان ،هــى هــذه الطاعــة الــذى يقــول فيهــا إمــام أهــل البيــان

ألن يهـدى هللا بـك رجـالً واحـداً خـري لـك ممـا طلعـت عليـه : ( صـالة وأمت السـالمأفضل ال
  .)الشمس أو غربت

كـل مـا طلعـت   ،لـك خالصـاً  كـاً لْ مِ  ،ولكـن أفضـل ممـا لـو كـان لـك ،)مثل: (مل يقل 
ــه الشــمس أو غربــت ــه لوجــه هللا تعــاىل - يعــىن كــل مــا ىف األرض - علي ال  .وتصــدقت ب

 ،وال ىف املرتبــة عنــد الكــرمي الوهــاب ،ال ىف األجــر والثــواب ،اً أبــد ةمثــل هــذه العبــاد ةعبــاد
ا درجـة عظمـى ال يكـون �ـأل ،قـرتاب مـن معيـتهمواال ،النبيني واملرسـلني نوة مظوال ىف احل

  .وقربه وأدHه ،ال من اصطفاه هللا وحباهإفيها 
َنـــا اْلِكتَــاَب الـَّـِذيَن اْصـــ {: قـــال ربنــا فــيهم ينوهــؤالء الــذ َنا ِمــْن ِعبَـــاِدHَ مثَُّ َأْورَثـْ  -٣٢( }طََفيـْ

ومــن الــذى ورثهــم  ؟مــا هــو ،رياثهم الــذى تركــوه لنــامــ ون،ن أمجعــو يُّــبوالن ،ملسو هيلع هللا ىلصالنــىب  .)فــاطر
مثَُّ (: قـال فيـه هللا ىتني واملرسـلني الـيـالنب راثـة كالم هللا و بنيَّ  ،هتفيه؟ مل يرتك األمر على عال

هــذه . م الكتــابَكــكتــاب، وأســرار الكتــاب، وحِ علــوم الكتــاب، وأنــوار ال )َأْورَثـَْنــا اْلِكَتــابَ 
  . والنبيني أمجعني ملسو هيلع هللا ىلصمن النىب  ،األحباب عز وجلختص ?ا هللا ا ىتالوراثة الهى 

وحـــىت تظـــل الصـــدور  - مثـــل جمتمعنـــا هـــذا - ولـــذلك جـــاء النـــىب ىف جمتمـــع عـــام
حنــن (  - علمــواا -: قــال، وال حيــدث بــني أصــحابه خــالف ،والنفــوس مســتقرة ،منشــرحة

  - وال دينـــاراً  ال نـــورث درمهـــاً  -مجيـــع األنبيـــاءبـــل  ،وحـــدى أH تلســـ -نبيـــاء معاشـــر األ
وال  حنـن معاشـر األنبيــاء ال نـورث درمهــاً ، وال دور وال عقــارات ،لـيس لنـا رصــيد ىف البنـوك
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هنــاك مــن يــرث  ،ونــورا مــا مهــا؟ علمــاً  ،شــيئني اثنــني .)ونــورا ولكــن نــورث علمــاً  - دينــاراً 
   .وعلم النىب واسع، العلم

ث علـم القـرآن، ومنهم من يورَّ  ،ث علم التفسريث علم الفقه، ومنهم من يورَّ منهم من يورَّ 
ومـنهم  ،ث علـم احلكمـةث قصـص األنبيـاء واملرسـلني وأحـواهلم، ومـنهم يـورَّ ومنهم من يـورَّ 

ــاُه ِمــن لَّــُدHَّ ِعْلًمــا  { :مــن يقــول فيــه هللا ــْن ِعنــِدHَ َوَعلَّْمَن ْمحَــًة ِم ــاُه َر َن  - )الكهــف -٦٥( }آتـَيـْ
  . عز وجلهلي ىف الفيض املقدس من هللا الذى يرث العلم اإل

ونـور  ،ونور التقى ،ونور اهلدى ،ونور اإلسالم ،نور اإلميان -ومنهم من يرث النور
مـنهم و  .عـز وجـلونـور رب العـاملني  ،املرسـلني ، ونـورونـور األوليـاء ،ونـور البهـاء ،الصفاء

ثنـــني الـــذى يــرث اال ،)وافــر ا أخــذ حبـــظٍّ فمــن أخـــذمه( :ملسو هيلع هللا ىلصفقــال فيـــه  ،ثنـــنيمــن ورث اال
  .الوافر يكون معه احلظُّ 

 نـهرضـى هللا عولـذلك سـيدH أبـو هريـرة  ،ومرياث املرسـلني، هذا هو مرياث النبيني
 ،ىف املسـجد وحولـه نفـر قليـل اً وجهه جالس هللا وكرم رضى هللا عنه ّياً رأى سيدH اإلمام عل

b،  b أهل السـوق ،b أهل السوق :ىل السوق وHدى 0على صوتهإفطلع  ،والسوق عامر
أنــتم ههنــا ومــرياث  :قــال ؟مــاذا b أS هريــرة :نتبهــواارتكــوا البيــع والشــراء و ، فأهــل الســوق
 ،ىل املســـجد أفواجـــاً إتركـــوا البضـــاعة والتجـــارة وهرولـــوا  !!يـــوزع مبســـجده ملسو هيلع هللا ىلصرســـول هللا 

نـَْيا قَِليـٌل قُـْل َمتَـاُع ا { : الـذى يقـول فيـه رب العـزة متاع الـدنيا الفـاىن - ىف املتاع طمعاً  لـدَّ
ٌر لَِّمِن اتـََّقى  0ن كل واحد سـيأخذ الـذى يريـده  ،البيان  كلَّ وبعد ذلك بنيَّ   -َواآلِخَرُة َخيـْ

 .)النساء - ٧٧( }َوالَ ُتْظَلُموَن فَِتيالً  { - وما ربك بظالم للعبيد ،من هللا

وهـــم  ،يـــدرس العلـــم اً جالســـ رضـــى هللا عنـــه ّيـــاً فـــذهب النـــاس ووجـــدوا ســـيدH عل 
أيـــن املـــرياث b أS  :فقـــالوا ،رضـــى هللا عنـــه بـــاب إىل أن جـــاء ســـيدH أبـــو هريـــرةوقـــوف Sل

مــاذا تــرون  :فقــال هلــم ،يعــىن أنــك غــررت بنــا ،حــىت أ�ــم أرادوا أن يشــتدوا عليــه ؟هريــرة
ولكـن ، وال دينـاراً  حنـن معاشـر األنبيـاء ال نـورث درمهـاً ( :وهذا مـا قالـه النـىب ملسو هيلع هللا ىلص ؟أمامكم
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ُــ علــى  ويوزعــه ســيدH علــىٌّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص العلــم الــذى تركــه رســول هللا امل تــرو أ .)وراونــ علمــاً  ثُ ورِّ ن
  .عز وجل الفقراء واحملتاجني إليه من عباد هللا

ـــم واحلكمـــة ،النبيـــنيهـــذا هـــو مـــرياث  ـــة ،العل ـــة والوالي ـــذكر ،واهلداي  ،والطاعـــة وال
مـرياث تركـه لنـا وأحسـن  .عز وجـلرضاء هللا واحلضور والعمل الدائم إل ،والشكر والفكر

ôô { :دعــوة اهلدايــة ،ملسو هيلع هللا ىلص النـىب ôô ََِّّــن َدَعــا ِإَىل ا� لكــن مل  .)فصــلت -٣٣(  }َوَمــْن َأْحَســُن قـَـْوًال ممِّ
التالميـذ الـذين كـانوا  -سيدH عيسـى كـان يقـول للحـواريني ،ىل هللا ويرتك نفسهغريه إ يدعُ 

بعـد تنـري ملـن حوهلـا و  .)ال تكونوا كالشمعة تضئ لغريها وهـى حتـرتق( :حوله ويتعلمون منه
هـو  ،ىل هللاإلكـن املـؤمن العـامل الـداعى  !!ري لغريهـا وهـى حتـرتقنـت!! نصف ساعة ال جندها

  . أبداً  ؟يقول وال يعمل .ويكون أول من يفعل ملا يقول ،مث مبن يعول ،الذى يبدأ بنفسه
لكـــن يبـــني لنـــا ربنـــا ىف هـــذه اآلbت  ،أســـاليب كثـــريةهلـــا  – b إخـــواىن -ىل هللا إوالـــدعوة 

َوَال َتْسـَتِوي  { :قـال لنـا ؟مـاهى bرب .ىل احلـقإعو اخللـق تـد ،وخري طريقة ،لةأحسن وسي
َنُه َعـَداَوٌة َكأَنـَُّه َوِيلٌّ  َنَك َوبـَيـْ ـيٌم احلََْسَنُة َوَال السَّيَِّئُة اْدَفْع Sِلَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ محَِ  { 

 :قـــال لنـــا ربنـــا ،ةى الـــنفس وصـــعبعلـــ ةســـلوب شـــاقألن الـــدعوة ?ـــذا األو ). فصـــلت -٣٤(
  :نـه ربنـاال الـذى بيَّ إ ة،الدرجـ هوال حيصـل علـى هـذ ة،املنزلـ هال حيصل على هـذنه أاعلموا 

والصـــرب وحـــده ال  -ِإالَّ الَّـــِذيَن َصـــبَـُروا   - وال ينـــال أحـــد هـــذه الدرجـــة -َوَمــا يـَُلقَّاَهـــا  {
عظـيم مـن مـرياث  لـه حـظٌّ الذى  .)فصـلت - ١٥(  }َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم  -يكفى

  .الدعوة ههذا الذى يقدر على هذ ،ملسو هيلع هللا ىلصني يمام النبإنور املرسلني و 

كـــان عليـــه احلســـن الـــذى   قِ ُلـــىل هللا Sخلُ إالـــدعوة  ،ىل هللاإفضـــل ســـالح للـــدعوة أو 
عــز ن يــرث هللا أ ىلإو  ،ىل يومنــا هــذاإ هوكــان عليــه ســلفنا الصــاحل مــن بعــد ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رســول
يتخلـق بـه   قٍ لُـول خُ أو  ،قلُـتريـد مـن الـداعى اخلُ  ىل هللاإالـدعوة  .يهـارض ومـن علاأل وجل

  ، مـا هـى؟هلـاماإل معلـ ةمنحـه يعطي، فبه عطاه رسول هللا وبدأأو  ربناما بينه ىل هللا إالداعى 
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َن ا�ِّ لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت َفظÅا َغِليَظ اْلَقْلِب الَ  { ْمحٍَة مِّ ))نَفضُّوْا ِمـْن َحْولِـَك فَِبَما َر (({  )١٥٩- 

مح ،)آل عمران   .ةالر
خلــق  .عــز وجــلىل هللا إيتخلــق بــه الــداعى  قٍ ُلــمجــل خُ أو  ة،عظــم مســأو  ة،ول صــفأ

مح تنـزل مـن عـامل  ىتهلـام الـعلوم اإل؟ خواىنb إ نْ مَ  ؟هلامعليه بعلوم اإل هللا يتفضل نْ ، مَ ةالر
منـا تنزيـل مـن إو  ،وال حـروف والسـطور تـبىف ك ةىل قراءإال حتتاج  ،ىل عامل الصدورإالنور 

محـذا مجَّ ؟ إهم هذا العلـميطعمىت ي . قلوب الصاحلني من عباد هللاىف عز وجلهللا   ةلهـم Sلر
ــْن ِعنــِدHَ  { واحللــم ةوالســكين ْمحَــًة ِم ــاُه َر َن محــة أوًال، وبعــد ذلــك  -آتـَيـْ ــاُه ِمــن   -الر َوَعلَّْمَن
  .مه العلميعلِّ  وبعد ذلك) الكهف -٦٥(  } لَُّدHَّ ِعْلًما

محــ  ،ويشــدد علــى النــاس ،كــار النــاسأفويشــتت  ،ينفــر النــاس ةلكــن العلــم قبــل الر
 ،مــورهمألــيهم الوســاوس واهلــواجس وحيتــاروا ىف إل النــاس lتــى عــوجي ،ويعســر علــى النــاس

ى النـــاس علـــى قـــدر ِطـــعْ ?ـــا يُـ  ىتالـــ ،واحللـــم ةن صـــاحب هـــذا العلـــم مل يتجمـــل Sلســـكينأل
 احــىت يشــعرو  ،وعلــى قــدر جمهــودهم ،وعلــى قــدر عــزائمهم ،منــازهلم قــدر وعلــى ،مــراتبهم
   .عز وجلم والسرور عند طاعتهم لر?ِّ  ةSلغبط

لكـن عنـده  ،صـحابهأمـن  اً ى واحـدأر  ،لف دليل ودليلأ ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب ةولنا ىف دعو 
ميكــن الــدهر   - يصــوم ملسو هيلع هللا ىلصه آر  - ســيدH عبــد هللا بــن عمــر رضــى هللا عنــه - وقــوه ةعزميــ
نعـم العبـد عبـد هللا لـو  ( :ملسو هيلع هللا ىلصفقـال لـه  ،ومشغول بعباده هللا اً �ار  ليالً  -ويقرأ القران  ،كله

  .عز وجلن تقوم بني يدى هللا أىل إ ةنت حباجأ. )Sلليل ةكان له قوم
ع الكثـري الـذى أعمل مـن الشـر يقول b رسول هللا ماذا  ،خرآرجل  ملسو هيلع هللا ىلصليه إوlتى 

ن أال إهر رمضـان وتصـوم شـ ،ال تطوعإتصلى الصلوات اخلمس ( :ملسو هيلع هللا ىلصفقال له  ؟تيت بهأ
  .هذه هى طاقته، )أفلح إن صدق( :ملسو هيلع هللا ىلصقال ، فى ذلكيد علز أ ال :قال الرجل ،)تطوع

 -ة خـر طاقتـه حمـدوداآل ة،الـزbد ملسو هيلع هللا ىلصفأعطـاه  ةسيدH عبد هللا بن عمر يسع الزbد
الف آو  .ىل املقصــودإهــذا يوصــلك  :وقــال لــه ،فــأثىن علــى هــذا اÉهــود -هــذه هــى طاقتــه
يعطى كل واحـد بل  مل يكن لديه روشته واحدة، ،ملسو هيلع هللا ىلصالسادات  عن سيد ةالقصص الوارد
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 ةغـري ثقيلـ ةومـا جيعـل العبـاد ،عز وجـلوما يتناسب مع عزميته ىف طاعه هللا  ،ما يالئم قواه
ىل هللا أدومهــا إأحــب األعمــال ( ة،ن تكــون علــى حمبــأ ةســاس العبــادأن أل ة،عليــه وال شــاق

  .)وإن قل
يرغــب ىف مثــل هــذه  ن هللا الإفــ ،لــل منهــاوهــو ىف م ةعبــادقــوم بنســان يذا كــان اإلإ
عـن الـىت هـى  ةولكن يريـد العبـاد ،مجعنيأالطائعني  ةو الغىن عن طاعهن هللا أل ،الطاعات

  .ةحمب
محــأالبــد  عــز وجــلىل هللا إنســان الــداعى فلــذلك اإل تســع مجيــع  ةن يكــون لديــه ر

ذا متسـك إويـدل كـل رجـل مـنهم علـى السـبيل الـذى  ،هللا ةوحيبب اجلميـع ىف طاعـ ،اخللق
إن كــل فــ ،فــال يســتطيعون ســالميةكثــر علــيهم التعــاليم اإلأذا إلكــن  .ةبــه كــان فيــه النجــا

صــبح مــن املتقــني يــوم أو  ،وفــاز د جنــايكــون قــ ،ن حيــافظ علــى Sبأا لــو اســتطاع واحــد منــ
الَ يَُكلِّــُف   { :عــز وجــلقــال فيــه العلــى الكبــري  ،ن ديننــا ديــن يســرأل ،واحلســاب العــرض

َــا  اّ�ُ نـَْفًســا ِإالَّ  ــَعَها َهل وعلــى  ،عطــى كــل واحــد علــى حســب وســعهأ. )البقــرة -٢٨٦( }ُوْس
  . وعلى حسب جهاده ،حسب طاقته

 -يعمــل طــول النهــار - وهــو يســلم علــى النــىب ةه خشــنيــيد رجــالً  ملسو هيلع هللا ىلصى النــىب أر 
ىل إدع العمـل وتعـاىل : مل يقـل لـه. )هذه يـد حيبهـا هللا ورسـوله: (لها وقالمسك بيده وقبَّ أف

وقـــال  .)هـــذه يـــد حيبهـــا هللا ورســـوله( :ملسو هيلع هللا ىلصوقـــال  ،ةبـــه ىف هـــذه العبـــادحبَّ  ،بـــداً أ ،املســـجد
 .)لـه Sت مغفـوراً - هـدجمو  تعبـاً معـىن ي - مـن عملـه االً كـمن أمسى  ( :صحابه ومن حولهأل
 :فقــال لــه ،خــىأ :قــال ؟مــن الــذى يعولــك :فقــال لــه ،عبــد ىف املســجدتخــر يرجــالً آى أر و 
ن إفــ ،واخــرج واعمــل ،نفــق علــى نفســكأ ،هــذاطريــق الــدين لــيس  ).عبــد منــكأخــوك أ(

ن اليـــد العليـــا خـــري مـــن اليـــد إفـــ ،يأكـــلل يـــده املـــؤمن ال ميـــدُّ  ،نســـان عزيـــزالـــدين يريـــد اإل
  .السفلى

قــــال  ؟كءنــــت Íرك مــــن وراأ :فقــــال لــــه -اجلــــيشيســــتعرض  وهــــو -خــــر آى أور 
ليهمــا إ رجــعا :ملسو هيلع هللا ىلصفقــال لــه  ،يســاعدمها نْ يريــدان َمــ -شــيخان كبــريان  ،مــىأىب و أ :الرجــل
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مل يقـــل  .عـــز وجـــلوىل مـــن اجلهـــاد ىف ســـبيل هللا أاجلهـــاد ىف خـــدمتهما . )هـــداجففيهمـــا و 
دينـار : (منـا قـال هلـمإ ،بـداً أ ،عمال واملشاغل وتعالوا جاهدوا ىف سـبيل هللاأل اللناس اتركو 

ــةنفقتــه ىف ســبيل هللا، ودينــار أ ــه علــى فقــري ومســكنيأعتقــت بــه رقب ــار تصــدقت ب  ،، ودين
  .)هلكأنفقته على أالذى  مفضلهأهلك، خريهم و ألى نفقته عأودينار 
مح ةالسديد ةيبني هلم الطريق ملسو هيلع هللا ىلصوكان  َوَما َأْرَسـْلَناَك ِإالَّ  { ،الىت وسع ?ا اخللق مجيعاً  ةSلر

ْمحَـــًة لِّْلَعـــاَلِمَني  ىل إذاهـــب  ،ن جيتهـــدواأ صـــحابهأل ةوكـــان يعطـــى فرصـــ ).األنبيـــاء -١٠٧( }َر
خـر فـال من كان يـؤمن �S واليـوم اآل: (صحابهفقال أل ،خانوهبعدما  ةاليهود ىف بىن قريظ

ة ن يصـلوا العصـر ىف املدينـأفهموا احلديث علـى  ةعو مجم) ةال ىف بىن قريظإالعصر  نييصل
فـاختلفوا مـع  ة،ال ىف بـىن قريظـإالعصـر  ىقـالوا ال نصـل ةوجمموع مث خيرجوا إىل بىن قريظة،

محــــ - ملسو هيلع هللا ىلصفجــــاء  ،بعضــــهم الــــبعض مــــاذا  :وىلاأل فقــــال للمجموعــــة -ة هــــداامل ةوهــــو الر
جئنـا وصـلينا ىف بـىن  ؟نـتمأو  ة،ىل بـىن قريظـإئنـا جو  ،لينا العصـر ىف املسـجدصـقـال  ؟فعلتم
�ـم اجتهـدوا ىف أل ،ثـىن علـى هـؤالءأو  ،ثىن على هؤالءأو  ،وأقر هؤالء ،فأقر هؤالء ة،قريظ
 وهـــذا لـــيس ،اوهـــؤالء صـــلو  ،هـــؤالء صـــلوا .عـــز وجـــل�  ةدوا الصـــالأ�ـــم أواملهـــم  ،هللا

  . موضع خالف

 ةمجاعـ ،ابه االحتالمصوبعضهم أ ،وأكثر من هذا كان أصحابه ىف إحدى الغزوات
 ؟ملـــاذا تيممـــتم :قـــال، فملسو هيلع هللا ىلص ىل رســـول هللاإفـــذهبوا  ،خـــرى تيممـــواواأل ،غتســـلوا للصـــالةا

 :للمجموعــة األخــرى لوقـا ،فــأقرهم علـى ذلــك ،حــىت ال يصـبنا الــربد الـذى خنشــاه :واقـال
أل�ــم  م،وأقـر ذلكـ م،فــأقر ذلكـ ة،قـالوا حــىت ال تكـون لـدينا أدىن شـبه ؟غتسـلتماوأنـتم مل 

جتهــد فأصــاب فلــه امــن  : (وقــال ىف ذلــك صــلوات رىب وســالمه عليــه ،هــدوا فأصــابواتجا
  ).فله أجر واحد أوإن أخط ،أجران

والطريقــة  ،جتهــادالومعــه علــوم ا ،جتهــد ومعــه أدوات االجتهــادايكــون ن واملهــم أ
ه أشــد ولكـن الــذى شــرُّ . يكـون بــذلك علــى احلــق ،جتهــادشــرعية املرعيــة ىف االالالسـديدة 
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محـــاء خيتلفـــون ىف دعـــوة ســـيد األنبيـــاء  ولـــذلك ال جتـــد قومـــاً  ،هـــو اخلـــالف والـــذى  ،ملسو هيلع هللا ىلصر
محة ال خيتلفون أبداً  ،خيتلف هم قساة القلوب    .أما الذين لديهم ر

أو  ،اخلصـــامىل إأدى  ،وبعضـــهم مل نســـمع علـــى خـــالف بـــني أصـــحاب رســـول هللا
 ،ولكـن اخلـالف ىف أمـور الـدين هـذا لـه وجهـة نظـر ،حيـاربون بعـض وأ ،اهلجوم على بعض

والطريـق  ،أل�م حتـروا املـنهج القـومي ،وكالمها على خري ،وكالمها على حقٍّ  ،واآلخر كذلك
  .نه هلم النىب احلكيم صلوات هللا وسالمه عليهالذى بيَّ  ،السليم املستقيم

محـــة واللـــني ،أقـــرب ســـالح هلـــا ،ىل هللاإإذن الـــدعوة   ،واملـــودة والرأفـــة ،ســـالح الر
والبــاب فيهــا  ،عــز وجــلهــذه هــى الصــفات واألخــالق الــىت أمــرH هللا  .م والســكينةلــواحل

  .واسع حيتاج اىل وقت طويل
مـن  وادالـذين كـا ،الفقهـاء العلمـاء ،أن جيملنـا جبمـال احلكمـاء عز وجـلنسأل هللا 

محاءوأن جيعلنا  فقههم أن يكونوا أنبياء،   .من عباده الكرماء الر
Hدمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا على سيد   

*********************  
  


