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  بسم هللا الرمحن الرحيم
وىف اآلخــرة درجــات  ،وجعــل هلــم ىف الــدنيا منــازل كرميــة، صــلى هللا عليــه وســلم رفــع هللا شــأن أصــحاب رســول هللا

غ دعـوة ه ومبلغ علمـه أن يبلِّـمهِّ  فكان كلُّ  ،صلى هللا عليه وسلعرفوا مقصد احلبيب وأرضاهم  رضي هللا عنهمعظيمة، ألMم 
ــْن َأْجــٍر فـَُهــَو  ����: وال شــكراً وال أجــراً  ،ه، ال يبغــى مــن وراء ذلــك ِذكــراً وال صــيتاً ِقــلْ إىل خَ  عـزَّ وجــلَّ هللا  قُــْل َمــا َســأَْلُتُكم مِّ

 َِّhسبأ٤٧( ����َلُكْم ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى ا(.  
ه املال فأباه، وعرضوا عليه امللـك والسـلطان فلفظـه، ؤ عرض عليه أعدا -ىف شدته  - صلى هللا عليه وسلمورأوه 

وعرضوا عليه الدنيا بطيباwا وشـهواwا فزهـد ىف كـل ذلـك، وقـال لقـائلهم عنـدما قـال لـه كمـا ورد ىف الكثـري مـن كتـب 
ا جئـت بـه مبـ تريـدإن كنت تريد مبا آتيتنا به ماالً مجعنا لك أمواالً حىت تصري أغنانـا وأكثرنـا مـاًال، وإن كنـت (: السرية

طلبنـا لـك الكهنـة والسـحرة  كناك علينا حىت ال نصنع أمراً إال عن رأيك، وإن كان الذى يأتيك رئياً من اجلنِّ لكاً ملَّ مُ 
مـىن، وتـال عليـه آيـات  امسـع: قـال .نعـم: قال هل انتهيت يا هذا من قولك؟: قال .ومهرة األطباء حىت تشفى وتعاىف

     ..١١))"مح " من سورة
وتبليــغ  ،ال يريـد بدعوتـه إال وجـه هللاصـلوات رىب وتسـليماته عليــه وعلــم أن هـذا الرجـل  ،منبهـراً مبـا رآهفقـام الرجـل 

وه ألنــه أول مــن أخــذ بأيــديهم إىل طريــق هللا، ُمــوه ألنــه بلَّغهــم، أو يكرِّ ُمــرســالة هللا إىل خلــق هللا، ال يريــد مــنهم أن يعظِّ 
عـزَّ وإمنا يريد أن يكرموا أنفسهم وأن يعظموا مكانتهم عند هللا بالعمل بالشرع الشريف الذى جاء به مـن عنـد مـواله 

  .وجلَّ 
 َعَلــى قُــْل َهـــِذِه َســِبيِلي َأْدُعــو ِإَىل اhِّ  ���� :عــرف أصــحاب احلبيــب هــذه احلقيقــة فقــاموا بــأثره علــى هــذه الطريقــة

   .م على هللاه األعظم أن يأخذ بأيدى اخللق ليدهلَّ فكان كل رجل منهم مهُّ ، )يوسف١٠٨( ���� َبِصريٍَة َأنَْا َوَمِن اتـَّبَـَعِين 
كــان يــدعو اخللــق إىل هللا  - رضــي هللا عنــهوإمــام التجــار واألخيــار األبــرار أبــوبكر الصــديق   - التــاجر ىف جتارتــه

وال مؤلــف كتــب  ،مل يكــن خطيبــاً خيطــب فــيهم .ووثــق فيــه الســامعون لصــدقه ىف بيعــه وشــرائه وأمانتــه ،وهــو ىف جتارتــه
وه وعرفــوه وخــربوه ووثقــوا فيــه مبــا رأوه فيــه مــن الصــدق واألمانــة وحســن التعامــل ىف التجــارة، ُمــلِ يقــرأوا فيهــا، وإمنــا عَ 

  !!اً فكان الذى يدعوه إىل اإلسالم ال جيد عند نفسه كبوة بل يدخل فور 
ســيدنا عبــدالرمحن بــن عــوف، : ولــذلك يــذكر التــاريخ أن الــذى دخــل اإلســالم علــى يــد الصــديق مــن األكــابر

  .وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا سعد بن أىب وقاص، وسيدنا طلحة بن عبيد هللا، وسيدنا الزبري بن العوام
ومل يطالبـه يومـاً بـأن  ،دخولـه اإلسـالم ن علـى واحـد مـن هـؤالء بأنـه هـو السـبب ىفناهيك �ـؤالء األكـابر ومل َميُـ

!! ومل خيطـر علــى بالـه ذلــك ،مل يطلــب مـنهم ذلــك !!لـه أو يكرمــه ألنـه البــاب الـذى دخــل منـه اإلسـالممـه أو يبجِّ يعظِّ 
وال ينتظـر عطـاءاً وال تكرميـاً إال مـن حضـرة هللا جـل ىف عـاله، ويعلـم علـم اليقـني أن خـري جتـارة هـى  ،ألنه يـدعوهم �

ـَّن َدَعـا ِإَىل اhَِّ َوَعِمـَل َصـاِحلاً   �������� :ول فيها هللالىت يق وعملـه الصـاحل يؤيـد  ،دعـا إىل هللا بلسـانه ،،�������� َوَمْن َأْحَسـُن قـَـْوالً ممِّ
مل يقـل ،،))فصـلتفصـلت٣٣٣٣((  ��������  َوقَـاَل ِإنـَِّين ِمـَن اْلُمْسـِلِمنيَ   ��������: بيانه وحاله بني املسلمني، ال يرى لنفسـه شـأواً وال شـأناً وال رفعـة

                                                 

، عن جابر، ١٨٤٠٩" املصنف"عن جابر وابن عمر، وهو عند ابن أيب شيبة يف  ١٨٥، ١٨٢رقم " دالئل النبوة"أخرجه أبو نعيم يف  ١
/ ٦" الزوائدجممع "وانظر  .عن حممد بن كعب القرظي، فالقصة قوية باجتماع هذه الوجوه ٢١٧/ ١وكذلك هو عند البيهقي وابن إسحاق 

 ..٢٨٤/ ١" اخلصائص"وقد عزاه أليب يعلى، و ٢٠
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ألنــه  ،وإمنــا جعــل نفســه ىف أقــل الــدرجات !!أو املـوقنني ،أو الصــاحلني ،أو املكاشــفني ،أو احملســنني ،املــؤمنني حـىت مــن
  .وهللا عزيز حكيم ،ونعمة عزَّ وجلَّ علم أن كل ذلك فضل من هللا 

ن عنـد وطلب من احلبيب أن يوظفه ىف الـدعوة لينـال الـذكر احلسـ ،والثراء والغىن الدنيوى ومنهم من ترك العزَّ 
وأتقـن مـا تعلمـه مـن العلـوم مـن  ،جهَّـز نفسـه فحفـظ كتـاب هللا، رضـي هللا عنـهكمصعب بن عمـري   ،ه والغناء األخروىربِّ 

 ،صلى هللا عليـه وسـلمد الدعاة سيدنا رسول هللا، وأخذ أسلوب الدعوة الذى تعلمه من احلكمة واملوعظة احلسنة من سيِّ 
   .أنا طوع أمرك، أرسلىن مبا شئت إىل من شئت :وعرض نفسه عليه وقال

، ومل يطلـب بعـد  عـزَّ وجـلَّ فهدى هللا النـاس علـى يديـه بربكـة صـدقه ىف دعوتـه إىل هللا ، فأرسله إىل املدينة املنورة
 ،نه ىف منصب دنيـوى ألنـه أدى رسـالة، أو يكرمـه بسـعة ماديـة ألنـه بلـغ الرسـالةذلك من احلبيب مقابل ذلك بأن يعيِّ 

  .وال خطر على قلب بشر ،مسعت وال أذنٌ  ،رأت ال عنيٌ  هلؤالء األقوام ما أعدَّ  عزَّ وجلَّ إمنا يعلم علم اليقني أن هللا و 
  ،فـه فـوراً بـدعوة قومـهكلَّ   ،وأعلن أمامه دخوله ىف دين هللا ،ومنهم مبجرد أن بُلغ بالدعوة وجاء إىل حضرة النىبِّ 

، أرســل أخــاه ليتقصــى حقيقــة  صــلى هللا عليــه وســلمفعنــدما مســع عــن حضــرة النــىب ، رضــي هللا عنــهكســيدنا أىب ذر الغفــارى 
وكـان أخـوه وامسـه أنـس قـد  -فجـاء بنفسـه  .هذا الرجل، فدخل مكة وسأل عنه ونقل إليـه أخبـاره، فعلـم أنـه صـادق

فَتَخفى حـول الكعبـة،  - أو اإلميان به وبرسالته وبدعوته ،ن أهل مكة يتعرضون بسوء لكل من يطلب مقابلتهأأخربه 
مكثـت شـهراً لـيس ىل مطعـم وال : رضي هللا عنهفكان يَتَخفى بني أستار الكعبة وجدارها Mاراً وال يظهر إال ليًال، فيقول 

وكــل ذلــك ىف ســبيل أن يلتقــى  ،شــهر كامــل لــيس لــه زاد إال مــاء زمــزم، منــه طعامــه وشــرابه –مشــرب إال مــاء زمــزم 
  . صلى هللا عليه وسلمباحلبيب 

نعـم، : الرجـل ضـيف؟ قـال: فقـالوكـرم هللا وجهـه  رضـي هللا عنـه به اإلمـام علـىٌّ  لصدقه فمرَّ  عزَّ وجلَّ حىت أكرمه هللا 
اتبعــىن، ومل يســأله ألMــم كــانوا يكرمــون الضــيف �، مل يســأله ملــاذا جئــت؟ أو مــن أيــن؟ أو مــا إمســك وعائلتــك؟ : قــال

أمـا : يلقـاه مـرة أخـرى وقـال إىل الكعبـة، وىف املسـاء إذا باإلمـام علـىٌّ فضيفه وأطعمه وبـات عنـده، وىف الصـباح توجـه 
يـا أخـى إىن جئـت  :آن للرجل أن يعرف منزله، ومكث ثالثة أيام ال يسأله عن شيء، حىت قال أبـوذر ملـا اسـتأنس بـه
سـقطت علـى لقـد : ألتقصى عن هذا الرجل القرشى الذى هو من بىن هاشم والذى يـدَّعى النبـوة، فقـال اإلمـام علـى

  !!اخلبري
، اكنَّ الرِْجـل، وكانـت الـدعوة سـر¶ إىن أريـد أن أذهـب إليـه، قـال حـىت تسـت: فحدثه عنه حىت اطمئن قلبـه وقـال

فأخذه ىف جنح الظالم إىل رسول هللا، وورد ىف صحيح مسلم والبخارى أن رسول هللا لقاه ومعـه أبـو بكـر وهـو الـذى 
  .فه وأطعمهضيَّ 

حىت قبل أن يتصل بالوصلة الظاهريـة بأوليـاء هللا  - هلم إهلام يلهمهم هللا به ىف قلو�م وحىت نعلم أن رجال هللا
ان أول مـن فكـ ،)السالم علـيكم ورمحـة هللا وبركاتـه(: وقال دخل أبو ذر على حضرة النىبِّ  - أو بأنبياء هللا ورسل هللا

يارسـول : وجلـس وأعلـن إسـالمه، مث قـال - جـلَّ عـزَّ و لكـن علمـه العلـيم  -،مل يعلمه ذلك أحد - سلَّم بتحية اإلسالم
 -كمــا ورد ىف روايــة أخــرى ،للمدينــة هجــريت :يأ –ارجــع إىل قومــك حــىت يأتيــك خــربي  :فقــال{  :رىن بــأمركهللا ُمــ
أشــهد أن ال إلــه إال هللا ( :فغــدا إىل املســجد فقــام يصــرخ بــأعلى صــوته ،وهللا ال رجعــت حــىت أصــرح باإلســالم :فقــال

بــه العبـاس بـن عبــد  فمـرَّ  ،صـبأ الرجــل مث قـاموا إليـه فضـربوه حــىت سـقط :فقــال املشـركون ،)عبـده ورسـوله اً وأن حممـد
أفرتيــدون أن يقطــع  !!أنــتم جتــار وطــريقكم علــى غفــار !!قتلــتم الرجــل يــا معشــر قــريش :املطلــب فأكــب عليــه وقــال
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فمر به العباس فأكـب عليـه وقـال  ،حىت سقط فوثبوا عليه فضربوه ،فلما كان الغد عاد لقالته .وا عنهفكفُّ  !!؟الطريق
  .٢}وا عنهفكفُّ  ،هلم مثل ما قال باألمس

فــذهب إىل قومــه ودعــاهم إىل اإلســالم فــآمنوا مجيعــاً، ولــذلك قــال ، رضــي هللا عنــهإســالم أيب ذر  ءُ فهــذا كــان بــد
ــَر اhُّ َهلـَـا{ { : صــلى هللا عليــه وســلم واألخــالق  ،ا رأوا فيــه مــن األحــوال التقيــةَمــملــا اســتجابوا هلــذا الرجــل لِ ، ٣}}  ِغَفــاُر َغَف

  .والسلوكيات السوية ،املُرضية
فإن الناس ىف أى زمان ومكان ال ينظرون إىل ما خيـرج مـن اللسـان إال ويزنونـه بـاألحوال الـىت تظهـر علـى هـذا 

مـن لسـانه ال يطـابق اإلنسان، فإذا ما كان خيـرج مـن لسـانه كـالم يطـابق فعلـه صـدَّقوا بـه واتبعـوه، وإذا مـا كـان خيـرج 
ــَر َمْقتــاً ِعنــَد اhَِّ َأن .  ِملَ تـَُقولُــوَن َمـا َال تـَْفَعلُــونَ  ���� :هفعلـه اســتخفوا بــه وازدروه واســتهزءوا بــه ألنـه دخــل ىف قــول ربِّــ َكبـُ

  .)الصف٣، ٢( ���� تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلونَ 
علــى هــدى رســول هللا، ال يطلبــون شــهرة وال مسعــة وال ظهــوراً، وال يطلبــون  عــزَّ وجــلَّ فقــاموا مجيعــاً دعــاة إىل هللا 

ــذين اســتجابوا هلــم إن كــان مــاالً أو تعظيمــاً أو تبجــيالً أو تفخيمــاً أو إكرامــاً أو حــىت كلمــة شــكر، بــل  مقــابالً مــن ال
ــِه اhَِّ َال  ���� :يــرددون مــا اســتحبه هللا مــن الــدعاة َــا نُْطِعُمُكــْم ِلَوْج ــنُكْم َجــَزاء َوَال ُشــُكوراً ِإمنَّ ــُد ِم ألن  ،)اإلنســان٩( ���� نُرِي

  .)سبأ٤٧(  ����ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اhَِّ ���� :األجر على هللا
وهــذا حــال الصــاحلني واملتقــني واحلكمــاء الربــانيني ىف كــل زمــان ومكــان، يــدعون إىل هللا طلبــاً ملرضــاة هللا جــل 

وألفعـاهلم نرباسـاً يتأسـى بـه اخللـق رغبـة ىف  !!وحلـاهلم نـوراً يزكـى النفـوس !!القلـوبوعال، ولذلك جتـد لقـوهلم تـأثرياً ىف 
  .عزَّ وجلَّ رضا امللك القدوس 

ويعلـيهم ويظهـرهم بـني خلقـه  ،يغطى كل حاجاwم ىف عامل الدنيا -ألMم يدعون إليه  -بعد ذلك  عزَّ وجلَّ وهللا 
وهـذه سـرية الصـاحلني ىف كـل  .ىف عـاله أخلـص مـع هللا البـد أن يؤيـده مـواله جـلَّ  نْ حـىت يعلـم اخللـق أن َمـ ،تأييداً هلم

  .صلى هللا عليه وسلمد األنبياء واملرسلني سيدنا رسول هللا ا بسيِّ تأسي¶  ،زمان ومكان
ــا هنــاء مــن أنــزل نفســه ىف هــذا املقــام وجعــل وقتــه ومالــه ومــا ملكــت يــداه ىف خدمــة هللا  ،ونــذر نفســه � ،في

ى �ـا القلـوب إىل هللا، وإمنـا دَ ال نستطيع حنـن وال غرينـا وال اÂتمـع بأكملـه أن يكافئـه علـى كلمـة واحـدة َهـ !!ورسوله
  .، هذا ما ينعقد عليه قلب الداعى من البدء إىل اخلتامىف عاله جلَّ الذي يستطيع أن يكافئه هو مواله 

نفسـه تنهشـه الـدنيا ألنـه يريـد أن ينـال منهـا، وال  فُيكلـه هللا إىل!! لو تغريت هذه النية فقد فسخ عهده مع هللا
قبـوالً ىف  -ولـو كـان أبلـغ البلغـاء وأفصـح الفصـحاء  - وعندها ال جيعل سبحانه ىف كالمه !!ينال منها إال ما ُكتب له

أو يريـد  ،، وإمنـا يريـد إقبـال اخللـقوعـال جـلَّ وال رضـا هللا ، ألنـه أصـبح وال يريـد بكالمـه وجـه هللا ملـاذا؟ !!قلوب اخللـق
وكـان  ،حلبيبـه عـزَّ وجـلَّ ألنـه حـاد عـن املـنهج الـذى رمسـه هللا  ،ذلـك عـزَّ وجـلَّ فـال يبلغـه هللا  ،الظهور والشـهرة بـني اخللـق
     .)يوسف١٠٨( ���� ُقْل َهـِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَىل اhِّ َعَلى َبِصريٍَة َأنَْا َوَمِن اتـَّبَـَعِين  ���� :عليه كل من تبعه ىف ذلك

، وال تفارقـه نفسـاً وال أقـل ،الىت جيب أن ينعقد عليهـا قلبـه عزَّ وجلَّ هذه يا أحباب أهم مهمات الداعى إىل هللا 
  :ىف ذلك رضي هللا عنهولذلك يقول اإلمام ابوالعزائم 

يعلم علـم اليقـني أن يعلم علـم اليقـني أن   ،،وأنطق هللا لسانه باحلقائق العالية والعلوم الراقيةوأنطق هللا لسانه باحلقائق العالية والعلوم الراقية  ،،الداعى إىل هللا إذا أخذته صولة احلقالداعى إىل هللا إذا أخذته صولة احلق(( 
                                                 

 . عن ابن عباس رضى هللا عنهماالطرباين يف األوسط  ٢
 .البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ٣



 إىل هللا صلى هللا عليه وسلم دعوة أصحاب رسول هللا                       فضيلة الشيخ فوزي حممد أبوزيد 

 م ٢٠٠٨نوفمرب  ١٩األربعاء العدوة، املنيا، منزل احلاج أمحد زكى، بعد صالة الظهر،          ٤
 

لينسـب هـذا الفضـل  لينسـب هـذا الفضـل    ،،ذلك من هللا، فإذا انتهى من الكالم رجع إىل مقام العبودية ووقف عند أصـله وحقيقتـه الطينيـةذلك من هللا، فإذا انتهى من الكالم رجع إىل مقام العبودية ووقف عند أصـله وحقيقتـه الطينيـة
وتكفينـا هـذه احلكمـة لـو عملنـا ). ). عـزَّ وجـلَّ عـزَّ وجـلَّ الربية سـبحانه وتعـاىل، فـريى البيـان والكمـال واجلمـال مـن هللا الربية سـبحانه وتعـاىل، فـريى البيـان والكمـال واجلمـال مـن هللا   ه إىل ربِّ ه إىل ربِّ كلَّ كلَّ 

  .�ا إن شاء هللا
  وصلى هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
***********  

  
   


