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 - الذى كان يعيش ىف كنفه - الصبيان اإلمام علىّ  نْ زوجته السيدة خدجية، ومِ  صلى هللا عليه وسلم آمن بالنىبِّ  أول منْ 
روه مـن ليحـرِّ  -أبـوه وأخوتـه  -قتنـاع بالـدعوة أن جـاء أهلـه وبلغ به اال - كنفه أيضاً الذى كان يعيش ىف   - دٌ يْ اخلدم زَ  نْ ومِ 

 نْ فـأول َمـ. وكـان ذلـك قبـل الـدعوة احملمديـةثرًا بعيشـة احلبيـب وأخـالق احلبيـب، ولكنه رفض أن يذهب معهم متأ ،العبودية
  .هللا وه، ملاذا؟ ليعينوه على طاعة هللا وعلى أداء رسالةو يؤمن بالرجل أهله وذ

 -كزوجته وأوالده - كثري من الدعاة ىف بداية الدعوة يأخذون أسلوب الشدة، والشدة تكون أشد على من حوله 
ألqم حىت لو هادنوه وجاملوه، فإqم ىف احلقيقة غري . وهو ليس كذلك !!وهو يرى أن هذا منفعة!! فينفروا من الدعوة

  .وجلَّ  عزَّ الدعوة إىل هللا  مقتنعني، وهذه مصيبة نراها ىف كثري ممن يدَّعون
ـ عليـه السـالم إبـراهيم ،ة أبيـه إبـراهيمعلى سـنَّ سلم و  صلى هللا عليلكن رسول هللا  س حيـاة عائلتـه علـى تقـوى هللا وعلـى أسَّ

ملا وجدت أqا ال تنجب، وأنـه يشـتاق إىل الولـد، هـى  - الىت كانت ابنة عمه وكانت حمببة لديه -طاعة هللا، حىت أن زوجته 
البعض يأخـذ الروايـة اليهوديـة أqـا غـارت منهـا وأمرتـه أن يـذهب �ـا إىل مكـة، مـن الـىت  .إليه الزواج من جاريتها بتْ الىت حبَّ 

 -وحنـن ال نرويهـا هنـا بـالنص  ،وفيه روايات كثـرية صـحيحة ،بأمر هللا، واحلديث واضح إبراهيم ال يأمتر إالَّ !!! تأمر إبراهيم؟
  :عة للبيانولكن نروى القصة جممَّ 

أهللا أمـرك �ـذا؟ : قالت! يا إبراهيم ملن ترتكنا ههنا؟ فلم جيبها: فعندما ذهب بزوجته وابنها ووضعهما هناك، قالت له
ألن كالمهم ليس فيـه تـدليس  ،ن هللام رٌ مْ وانظر إىل الرتبية اإلميانية، فهى قد عرفت أنه أَ  –إذًا ال يضيعنا : نعم، قالت: قال

يـا َأمـة هللا : وملا نفد املاء والزاد وجاء املََلك، ونبعت عني زمزم قـال –عن صدق  ولكن كالمهم صدقٌ  ،وال خداع وال نفاق
ِغـريًة كمـا  ولـيس !!فعرفـت هنـا احلكمـة مـن جميئهـا .� بيتـًا ىف هـذا املوضـع سـيبنيه هـذا الغـالم وأبـوه فإنَّ  ،ةَ عَ يْـ ال ختشى الضَّ 
   .يدَّعى اليهود

فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي قَاَل يَا بـَُينَّ ِإّينِ َأَرى ِيف اْلَمنَـاِم َأّينِ َأْذَحبُـَك فَـانظُْر َمـاَذا تـَـَرى ��������: أما اإلبن فعندما قال له أبوه
ُ ِمـَن الصَّـا بـل هـو الـذى أشـار عليـه بكيفيـة تنفيـذ  ،)الصـافات١٠٢( ��������ِبرِينَ قَاَل يَا َأَبِت افْـَعْل َمـا تـُـْؤَمُر َسـَتِجُدِين ِإن َشـاء ا�َّ

  .ىننِعم العون أنت ألبيك لتنفيذ أمر هللا يا بُ : الذبح، حىت أن أباه امتدحه وقال له

  الدعوة بالرفق واللنيالدعوة بالرفق واللني
ألبيهــا علــى نريــد أن يكــون اإلبــن نِعــم العــون ألبيـه علــى تبليــغ دعــوة هللا، واإلبنــة نِعــم العــون  !!هـذه هــى الــىت نريــدها

صـلى كيـف؟ دعـوة هللا أساسـها الرفـق، قـال   .تبليغ دعوة هللا، والزوجة تكون نِعم الزوجة املعينة لزوجها علـى تبليـغ دعـوة هللا

ومــا دخــل اخلــرق ىف شــئ إال ومــا دخــل اخلــرق ىف شــئ إال {{: : ، وىف روايــة، وىف روايــة١}}  مــا دخــل الرفــق ىف شــئ إال زانــه ومــا نــزع مــن شــىيء ال شــانه  {{  ::هللا عليــه وســلم
  ..}}شانهشانه

ـَن �������� :كانـت دعوتـه؟ بالرمحـة  مَ بِ فَ . )آل عمران١٥٩(  ��������َفظ£ا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَ  َوَلْو ُكنتَ �������� فَِبَمـا َرْمحَـٍة مِّ
  ).آل عمران١٥٩( ��������ا�ِّ لِنَت َهلُمْ 

عــن  -وه ويقبلــوا عليــه ويطيعــوه البــد أن يــرمحهم حــىت حيبُّــ ،إذًا الــداعى حيتــاج قبــل العلــم إىل الرمحــة مبــن حولــه أوالً  
وينطق بكالم يعجب احلضور، ولكن تشتكى زوجته مـن  ،لكن إذا كان الداعى ىف اخلارج فصيح اللسان .اقتناع وعن برهان

  .تعيش معههي اليت كالمه؟ بالطبع كالمها هى ألqا  معاملته، هل سيثقون ىف كالمها أم 

                                                 
 ،عن عائشة رضى هللا عنهارواه الطرباين  ١
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 ،بـأن نبـدأ الـدعوة بـالرفق -،ومـن أىب األنبيـاء  صـلى هللا عليـه وسـلمهللا  مـن رسـول -خـذ األسـوة احلسـنة أإذًا البد أن ن
وذلك حـىت كمـا  ، عزَّ وجلَّ للزوجة ولألبناء ليعاونونا على تبليغ رسالة هللا، وعلى العمل املوصل إىل مراد هللا  ،والرمحة ،واللني

فيكــون هلــا نصــيب ىف األجــر ، ختدمــه مبحبــةلــو جــاء ضــيف  :رضــي هللا عنــهكــان يقــول لنــا شــيخنا الشــيخ حممــد علــى ســالمة 
   !حرمتها أنت من جزيل ثواب العمل � ، لكن لو خدمته خوفاً منك أو إلرضائك وفقط. والثواب

ومـنهج الرفـق  .واللـني ،والرفق ،كيف؟ باحملبة  .حىت تأخذ األجر والثواب ،أنا أريدها عندما تعمل العمل تكون مقتنعة
  . مثل حبيب هللا ومصطفاهواللني جيعل الداعى إىل هللا
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  موطن العزمية الصحيحموطن العزمية الصحيح
ومــا  .د علــى أهــل بيتــهبالزهــد والتقشــف فيشــدِّ  ،يأخــذ نفســه بالشــدة ىف جهادهــا ،بعــض اإلخــوان حــىت جياهــد نفســه

 :وافقهــوا احلــديث وعــوه صـلى هللا عليــه وسـلمد علــى هـؤالء، قــال ولكـن ال تشــدِّ ! أنــت شـدِّد علــى نفســك !!دخلهـم ىف ذلــك؟
فإذا أمسكت عن ولـدك فإنـه سـيكرهك  !!فيأكل ما يريده أوالده ،٢}واملنافق بشهوة نفسه ،املؤمن يأكل بشهوة عياله{

ه علـى مسـريتك بـأن  ،بـه ىف صـالة القيـامإذا أردت أن تصـلى القيـام عليـك أن حتبِّ  .ولن يقبل منك قليًال وال كثريًا، فـال تسـريِّ
   .تذكر له فوائدها ومنافعها

َأفَأَنـَت ُتْكـرُِه النَّـاَس َحـىتَّ َيُكونُـوْا   ��������  !منهم صـالة القيـام إذا قـاموا هلـا وهـم مكـرهني لريضـوك؟ وجـلَّ  عزَّ  هللاهل يقبل 
وزوجاتـه   ،كان يصلى القيـام  صلى هللا عليه وسـلم حضرة النىب .ولكن أنا أصلى القيام وكل واحد كما يريد ،)يونس٩٩(  ��������ُمْؤِمِنَني 

بل أنـه ورد أن عائشـة ملـا صـلت القيـام . ألqا نفل ،كان يرتك هلن مطلق احلرية، هل كان جيرب إحداهن على صالة القيام؟ ال
   .٣ال أكثر وأمرها أن تصلى طاقتها ،ف الصالةوراءه ليلة خفَّ 

والـذى يفطـر ال  ،أجره وثوابهبهم، والذى يصوم له ولكن حبِّ  ،ربهم على صيام النوافل؟ الإذا أردت أن تصوم هل جت
، لكن هل ب فيها فقطوكل الذى علىَّ أن أحبِّ  ،إqا نافلة ،هل هذه فريضة؟ ال .فه وال تؤذيهوال تعنِّ  ،حتاربه وال تعرتض عليه

وأوخبـه إذا تـرك صـالة الفجـر حـىت  ،ض، فأوقظـه ليصـلى الفجـرتولكـن أسـوق النـاس علـى الفـرائ، !!أسوق النـاس عليهـا؟ ال
  .شمس ألqا فريضةمطلع ال

ورمبــا أتقابــل مــع هــذا أو ذاك  - وحكمــت علــى نفســى أن أفطــر علــى مــاء، مث أصــلى املغــرب ىف املســجد ،أنــا قــوىّ 
ــأكلوا حــىت أحضــر، أجيــوز ذلــك؟ :وأقــول هلــم - وأحتــدث معــه أن نــرحم ضــعفهم  :لكــن الواجــب ىف ذلــك العمــل ،ال !ال ت

ـــك اخلـــري الكثـــري مـــن  ،وطـــاقتهم ـــهوأن نعلـــم أن ىف ذل ـــه وســـلم هللا لقول ـــوَن { :صـــلى هللا علي َـــا تـُْرزَُق ـــوِين يف ُضـــَعَفاِئُكْم، فَِإمنَّ ابـُْغ
  . ٤}َوتـُْنَصُروَن ِبُضَعَفاِئُكمْ 

علمهـــم آداب ، علـــىَّ أن أفطـــر معهـــم، وأشـــجعهم، وأُ يســـتطيعون أن يصـــلوا املغـــرب أوالً  فـــإذا كـــانوا هـــم ضـــعفاء ال
  .وىلَّ فسحة وىلَّ مندوحة ىف ُسنة املصطفى ألنه فعل هذا وذاكمث أصلى املغرب،  ،الفطور، وآداب الطعام

أنه يريد أن يشدد عليهم مـع تشـديده علـى نفسـه، ومل يكـن هكـذا  -والىت جتعل األهل ينفرون منهم  -فآفة الدعاة 
  !!القلوبوهكذا مجع ، ، و لكن كان هديه أنه بأخذ نفسه بالعزائم، ولكن يأمر غريه بالُرخصصلى هللا عليه وسلم

مـثًال إذا كـان ابنـك  .فـإqم سيسـعدوا بـك ،فيا حبذا لو حرص اإلنسـان علـى رمحـة أهلـه وذويـه عنـدما يـرى مشـقتهم
فإنـه سـيفرح بـك ألنـك تيسـر لـه، إqـا نافلـة .. اعتاد على صيام يومى اإلثنني واخلميس، وحضـر اإلمتحـان، فأمرتـه أن يفطـر

. ٥٥}}ِإْن َشـاَء َصـاَم َوِإْن َشـاَء َأْفطَـرَ  ،الصَّـاِئُم املتطـوُِّع َأِمـُري نـَْفِسـهِ { { : وسـلم  عليـهصـلى هللاوالنافلة له فيها اخليـار، يقـول فيهـا 
  .ليس علىَّ شئ إذا أفطرت! إqا ليست فريضة، إذا صمت مث جاء سفٌر عارٌض فجأة وهذا السفر طويل

  وسطية الدعوةوسطية الدعوة
                                                 

 .املقاصد احلسنة للسخاوي -رواه الديلمي يف مسنده عن أيب أمامة رضي هللا عنه مرفوعا  ٢
ــُت رســوَل هللا { :قالــترضــي هللا عنهــا عــن عائشــَة روى الطــرباين يف األوســط  ٣ ــُه، َفَصــلَّْيُت صــلى هللا عليــه وســلم رأَي ــٍة فـَُقْمــُت َخْلَف َل ُيَصــلِّي َذاَت لَيـْ

: سَّـالَم، مثَّ التَـَفـَت ِإيلَّ فقـالَ َخفََّف يف ِقَياِمِه، وصلَّى ركعتِني َخِفيَفتَـْنيِ، مثَّ َسلََّم، مثَّ قَـاَم َفَصـلَّى رَكعتـِني، مثَّ سـلََّم، فـَُيْسـِمُعِين ال ِبَصالَتِِه، فَلمَّا َجَلسَ 
 .}يـَُقوُهلا َثالثاً » ِإْكَلِفي ِمَن الَعَمِل ما ُتِطيِقنيَ «
  .َأِيب ُهَريَرَة َرِضَي اّ�ُ َعنهُ عن  يرواه أبو داود والرتمذي والنسائ ٤
 أخرجه اإلمام أمحد وأصحاب السنن غري ابن ماجه واحلاكم عن أم هاىنء رضي هللا عنها ٥
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 صـلى هللا عليــهال علــى أهلـه، وحــىت علـى نفســه فقـط، فليســمع قـول احلبيــب ! د فلـيكن علــى نفسـهفـإذا أراد أن يشــدِّ 
  ،،٦}}روُِّحـوا الُقلُـوَب َسـاَعًة بـَْعـَد َسـاَعٍة فَـِإنَّ الُقلُـوَب إَذا َكلَّـْت ّعِميَـتْ روُِّحـوا الُقلُـوَب َسـاَعًة بـَْعـَد َسـاَعٍة فَـِإنَّ الُقلُـوَب إَذا َكلَّـْت ّعِميَـتْ   {{: والذى دائمًا مصـيب ومـا ينطـق عـن اهلـوىوسلم 

د د، وطريـق التشـدُّ ألنك ستأخذ طريق التشـدُّ  عزَّ وجلَّ فلو شددت على نفسك باستمرار فإن نفسك ستبعدك عن طريق هللا 
ــًة �������� :عــزَّ وجــلَّ فيــه لــيس بــاملنهج الــذى ارتضــاه هللا ورســوله، ارتضــى لنــا هللا ورســوله املــنهج الــذى قــال  ــاُكْم أُمَّ ــَذِلَك َجَعْلَن وََك

فالوسطية ىف كل أمر حممودة، والتشدد ىف كل أمر مذموم، والتساهل ىف كـل أمـر مـذموم، فـنحن حنتـاج  .)البقرة١٤٣(  ��������َوَسطًا
  .إىل الوسطية ىف كل أحوالنا

  ::قَالَـتْ  رضـى هللا عنهـالكنه كان يسمح لزوجاته باللهو، روت السيدة عائشـة  ،اللهو ال حيبُّ  وسلم صلى هللا عليهكان 
ــدِ {  ــٍر َدَخــَل َرُســوِل ا�ِّ َوِعْن ُــو َبْك ــَدَخل َأب ــُه، َف ــراِش َوَحــوََّل َوْجَه ــى اْلِف ــاٍث، فَاْضــَطَجَع َعَل ــاِء بـَُع ــاِن بِِغَن ــاِن تـُغَنَِّي ي َجارِيَت

ــانـْتَـَهَرِين َوقَــالَ  ــَل َعَلْيــِه َرُســوُل ا�ِّ فـََقــالَ : َف ــَد َرُســوُل ا�ِّ؟ فََأقْـَب ــاُر الشَّــْيطَاِن ِعْن ــا«: ِمْزَم ــَل َغَمْزتـُُهَمــا  ،»َدْعُهَم ــا َغَف فـََلمَّ
  ..٧}}  وََكاَن يـَْوَم ِعيدٍ . َفَخَرَجَتا

يلعبــون بــاحلراب والعصــى ىف املســجد، فأحبــت ذلــك وهــم تشــاهد احلبشــة أن وىف مــرة ســأل عائشــة إن كانــت حتــب 
أن يف ِديِننـا ُفْسـَحًة،  لِتَـْعَلَم يهودُ { :وهم يلعبون وقال -ه على خدِّ  هاوخدُّ  ،مستندة على كتفه -ووقفت تتفرج من ورائه 

  .٨}إّين ُأْرِسْلُت ِحبَِنيَفيٍة َمسَْحٍة 
كفـى كفـى : : زيـدى يـا عائشـة، تقـولزيـدى يـا عائشـة، تقـول: : كفـاك يـا رسـول هللا، يقـولكفـاك يـا رسـول هللا، يقـول: : وال يتحرك حىت تقول لـهوال يتحرك حىت تقول لـه    صلى هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلمويبقى ويبقى 
لــيس كمــا يفعــل الــبعض بــأن حيــبس زوجتــه ىف البيــت، ملــاذا؟ ألن هللا  !!وهكــذا كانــت احلضــرة احملمديــة  ..يــا رســول هللايــا رســول هللا

ـــْرَن ِيف بـُيُـــوِتُكنَّ َوَال تـَبَــــرَّْجَن تـَبَــــرَُّج اْجلَاِهِليَّـــِة اْألُوَىل  ��������: قـــال أهـــذا !! فـــال ُخيـــرج زوجتـــه مـــن البيـــت) األحـــزاب٣٣( ��������َوقـَ
  !!يصح؟

أو زيارة بعض األماكن الـىت  ،الصاحلني األحياء أو املنتقلنيح عنها بتبادل الزيارات، أو زيارة جيب عليه أن يـَُروِّ 
: صـلى هللا عليـهلسـا جلسـة شـرعية عائليـة تشـاهد وجـه هللا ىف الـزرع، قـال جيو  ،أو منتزه ،مثل شاطئ حبر ،ح عنهاتـَُروِّ 
  .املعاىن الظاهرةوهذا احلديث بالطبع له معاٍن ذوقية غري   ..٩}}لبصر املاء واخلضرة والوجه احلسنلبصر املاء واخلضرة والوجه احلسنثالثة جيلني اثالثة جيلني ا{ { 

عنـدما يشـهد توحيـد هللا أو  ،،))األنبيـاءاألنبيـاء٣٠٣٠((  ��������َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشـْيٍء َحـيٍّ  ��������:  فاملاء هو ماء التوحيد :ومنها
كما ورد ىف روايات أخرى، واخلضرة خضرة اجلنـة، والوجـه احلسـن  -هللا السارى ىف الكائنات يذهب عنه احلزن  سرَّ 

هـذه حقيقـة معنـاه ولكــن مغـزاه الظـاهر واضـح، كلنـا عنـدما نـذهب إىل مكـان فيــه ، وسـلم هللا عليـهصـلى وجـه رسـول هللا 
  .ويفرج عنا اهلم ،خضرة وزرع يذهب عنا اهلم

، وكـان وال زال وسـلم صـلى هللا عليـهفالبد لإلنسان أن ميشى علـى احليـاة الوسـطية الـىت كـان عليهـا النـىب العـدنان 
أنــت رجــل زاهــد فــتح هللا عليــك بابــاً مــن أبــواب الزهــد وال تريــد أن تأكــل شــيئاً . وآنعليهــا الصــاحلون ىف كــل وقــت 

، قــال اإلمــام علــّى نإذا كــان فتحــك ىف هــذا البــاب جيــب أن تــرتكهم يــأكلو ! أبــداً، هــل الــذين معــك يتحملــون ذلــك؟
  .}}فإن هلم زماٌن غري زمانكم فإن هلم زماٌن غري زمانكم   ،،ال حتملوا أوالدكم على أخالقكمال حتملوا أوالدكم على أخالقكم{ { : رضي هللا عنه

ولكـن معـك ! !وال داعـى هلـا وتـرى أن ركـوب السـيارة مـن الكماليـات ،د وتريـد أن تركـب املواصـالتأنت زاه
                                                 

 العقد الفريد إلبن عبد ربه األندلسي ٦
 صحيح مسلم عن عائشة رضى هللا عنها ٧
 مسند اإلمام أمحد، عن عائشة رضي هللا عنها ٨
 .اخلدرى، إختالف احلديث للشافعىعن أىب سعيد  ٩
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املــال، جيــب عليــك أن تــأتى هلــم بســيارة حتفظهــم فيهــا مــن مشــاكل املواصــالت العامــة الــىت يعــيش فيهــا النــاس ىف كــل 
فــال حتكــم علــيهم أن يعيشــوا  وقــت وحــني، فلــم تصــبح الســيارة كماليــة ملــن ميلــك اقتناءهــا بيســر، بــل هــى ضــرورية،

  !!مثلك
لكــن ماإلبنــك ! وبدلــة واحــدة للصــيف! أنــت تــرى أن مــن كمــال الزهــد أن يكــون عنــدك بدلــة واحــدة للشــتاء

ولكنـه  ،هـذا ىف احلقيقـة لـيس زهـد العـارفني!! ويعلم أنك ميكنك أن تشرتى ،ويريد أن ينوع!! إنه شباب! وهلذا الزهد
كـك هللا الـدنيا مـن أوهلـا إىل آخرهـا وزهـدت فيهـا، ىف أى كـك هللا الـدنيا مـن أوهلـا إىل آخرهـا وزهـدت فيهـا، ىف أى لـو ملَّ لـو ملَّ { { : دهم يقولـون فيـهألن العـارفني زهـ!! زهد الزاهدين

قُـْل َمتَـاُع   ��������: كل متـاع الـدنيا مـن أولـه إىل آخـره مـاذا قـال فيـه اجلليـل  !!!!}}شئ زهدت؟ فيما ال يساوى جناح بعوضة شئ زهدت؟ فيما ال يساوى جناح بعوضة 
نـَْيا قَِليٌل    !! إذاً أنت زهدت ىف قليل ، ، ))النساءالنساء٧٧٧٧((  ��������الدَّ

ــلْ الزهــد؟ أن يزهــد قَـ ولكــن مــا حقيقــة  وال خيطــر فيــه إال  ،فيمــا ســوى هللا، فــال ُحتَضــر فيــه إال أنــوار مــوالك كَ ُب
الزهـد  ؟مـاذا يعـىن! لكـن الزهـد ىف الفـاىن !!هذه هـى حقيقـة الزهـد .خاطرة تأتيك من هللا أو من حبيب هللا ومصطفاه

ك فـرق بينـه وبـني غـريه؟ لكـن كـل املوضـوع هـو هـل هنـا ،التفاح مثله مثل اخلبـز عنـدما يـدخل الـبطن !!ىف التفاح مثالً 
  :إذا كان متعلقاً �ذا أو متعلقاً بذاك، علِّق بقلبك موالك ،ق القلبالنظرة الىت وراءها تعلُّ 

  الهعُ  نيَ مِ الَ  العَ ى ِىف لَّ جتََ  دْ قَ     لهٍ إِ  رَ يْـ غَ  بِ لْ القَ بِ  لِّقْ عَ وال تُـ 
 .ه فيــهمــن حــالل، تشــكر هللا عليــه، وتــؤدى حقَّــمــا دام ! وافــرتش مــا شــئت! والــبس مــا شــئت! فُكــْل مــا شــئت

!! فإنه يزهد ىف الـدنيا مـن أجـل اآلخـرة ،وهؤالء ليسوا من العارفني!! زهادالذين ُحيَّرِمون على أنفسهم الطيبات هم ال
! !نفالـدنيا كـو !! ألqـم يريـدون خـالق الـدنيا واآلخـرة، ال يريـدون إال وجهـه ،لكن العارفني يزهـدون ىف الـدنيا واآلخـرة

عـزَّ لكـىن أزهـد ىف الكـونني رغبـة ىف مكـون األكـوان ! مـا الفائـدة؟! فهل أزهـد ىف كـون مـن أجـل كـون؟! !واآلخرة كون
  .فهذه هى حقيقة الزهد ،وجلَّ 

مـن املشـاكل بيـنهم وبـني  اً ، ولـذلك جنـد كثـري عـزَّ وجـلَّ مـن الـذين يتعرضـون لـدعوة هللا  اً هذه األشـياء تنتـاب كثـري 
وســجَّان علــيهم، ومعــه نعــم هللا وال يريــد أن  ،ألنــه كــامت ألنفاســهم ،ون وجــوده بيــنهمذويهــم وأهلــيهم، وجتــدهم ال حيبُّــ

واملؤمن ال يرضى بالدون ىف الدنيا ويطلـب األعـزَّ ىف اآلخـرة، فـاملؤمن ال يرضـى ! ميتعهم �ا، ويرضى بالدون ىف الدنيا
ِإنَّ اّ�َ طَيِّـٌب الَ يـَْقبَـُل ِإالَّ ِإنَّ اّ�َ طَيِّـٌب الَ يـَْقبَـُل ِإالَّ {{: وسـلم صـلى هللا عليـهلقـول احلبيـب ، عـزَّ وجـلَّ ىف الكون وىف اجلنة وعنـد هللا  إال بأعز األشياء

  ..١٠}}طَيِّباً طَيِّباً 
إذا اقتنــع بشــرائها ومعــه مــال وفــري ليشــرتى ســيارة جديــدة، جتــده يبحــث عــن ســيارة  :ففــى أمــر الســيارة مــثالً 

  ! !ملــاذا حتــرم نفســك املتــع احلــالل الــىت أباحهــا لــك هللا! مــا دام أعطــاك هللا !!اً وإتالفــويَعَتــرب هــذا إســرافاً  !!مســتهلكة
واشـِرت   ،عـزَّ وجـلَّ بـة قبـل شـرائها السـتخدامها � ة طيِّ بأن توِجد نيَّـ ،كلُّ املوضوع أن جتعل ىف كل عمل تعمله نصيباً �

  . يدكما تر 
وكــل  ،د مهــتم بنفســه، لكــن العــارف مشــغول بربــهعليــك أنــك تشــرتى لنفســك ألن الزاهــ! لكــن أنــت احلــاكم

öö ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا�ِّ الَِّيتَ َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ   ��������  :هزه إمنا لربِّ الذى يعمله وجيهِّ  öööö öö��������  ))األعرافاألعراف٣٢٣٢.(.(  
 سيدنا إبراهيم ملا جاءه ضيفان ذبـح هلمـا عجـالً  !!ز طعاماً فلضيوف هللاز بيته فلضيوف هللا، وإذا جهَّ فإذا جهَّ 

                                                 
 ، عن أىب هريرةصحيح مسلم  ١٠
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ْريِ { {   أبداً، ورد ىف األثر !!هل عاتبه هللا على ذلك؟ !!هل أسرف؟ !!اً مسين ْريِ ال َسَرَف ىف اخلَْ   .١١}}ال َسَرَف ىف اخلَْ
  منهج الدعوة احلكيمةمنهج الدعوة احلكيمة

ولـذلك حنـن  !!تكـون مـع أهلـهأول اسـتخدامه حلكمـة وبصـرية الـدعوة جيـب أن .. فالداعى إىل هللا على بصـرية
نعـرف ، إذا كان أوالده نـافرين وزوجتـه بعيـدة عنـه وعـن طريقـه بُعـد املشـرقني!! م على الداعى من تعامله مع أهلهحنك

  !!وال عنده بصرية، أنه ليس معه حكمة الدعوة
وهـذا شـأن مشــهود، لكـن سـيؤلف مـن حولـه وجيعلهــم  !!إذا مل يسـتطع أن يؤلـف مـن حولـه كيــف يؤلـف غـريه؟

ألن النـاس دائمـاً  ،هم ألنفسـهم، فمثـل هـذا لـو بـىن الـدعوة سـيبنيها علـى أسـاس متـنيحيبون هللا ورسوله أكثر مـن حـبِّ 
وننظـر  ،وننظـر إىل زوجـه ،ننظـر إىل فعلـه :فلو كـان فصـيحاً وبليغـاً يقـول الـبعض .ق نظرها على الداعى ومن حولهتُعلِّ 

والكـالم مـن !! إذاً هـو يقـول كـالم مـن اللسـان .. ، وإن كـانوا غـري ذلـكفهو صادقه إذا كانوا ناهجني qجه ئىل أبناإ
  .اللسان ال يتجاوز اآلذان

قوله للذى طلب  وسلم صلى هللا عليهإذن أول أسوة نأخذها من خليل هللا، ومن حبيبنا سيدنا رسول هللا 
فإن استجابت فادُع  ،دُع نفسكا{   :وىف األثر املشهور، ،   ١٢١٢}}  ْفِسَك؛ مثَُّ ِمبَْن تـَُعولُ إْبَدْأ بِنَـ { {   :منه إذنًا بالدعوة

    .}غريك
باحلجــة والربهــان، أو باحملبــة وهــى األعظــم ىف النفــع وىف  ،والطريقــة الرشــيدة ،هــذه هــى كيفيــة الــدعوة الســديدة

  . عزَّ وجلَّ التقرب إىل حضرة الرمحن 
ألن دعوة هللا ورسـوله حتتـاج إىل احلكمـة واملوعظـة احلسـنة، وقـال هللا ىف  ،وإخواىنهذه وصية أوصى �ا نفسى 

َنــاُه َرْمحَــًة ِمــْن ِعنــِدنَا  ��������  :ه الكلــيم للتعلــيمالــداعى احلكــيم الــذى أرســل إليــه موســى نبيَّــ َوَعلَّْمَنــاُه ِمــن   ��������  ::مثمث  ،،أوالً أوالً   �������� آتـَيـْ
الرمحـــة أوالً مث العلـــم بعـــد ذلـــك، ألن الرمحـــة يقـــول فيهـــا إمـــام  إذاً الرمحـــة أوالً أم العلـــم؟ ..))الكهـــفالكهـــف٦٥٦٥((  ��������  لَّـــُدنَّا ِعْلًمـــا

وأنـت كـأب ىف مقـام اإلحسـان البـد أن يشـعروا حبنانـك . ١٣} ُجِبلَـْت القلـوُب علـى ُحـبِّ َمـْن أحسـَن إليهـا{ : الرمحة
والكـــالم  ،والعصـــا الغليظـــة ،هموشـــفقتك وعطفـــك، لكـــن إذا كنـــت تـــريهم الوجـــه املـــتج ،ورأفتـــك ورمحتـــك ،ورقتـــك

مث ال يعرفونــك بعــدها، !!  مــن املمكــن أن يبقــوا معــك حــىت حتــني هلــم الفرصــة ليتخلصــوا !! الشــديد كيــف حيبونــك؟
ولذلك نرى كثرياً من إخواننا أوالدهم ليسوا معنا، أين أوالدهم؟ ىف طريق آخـر ألنـه ال يريـد الطريـق الـذى مشـى فيـه 

 جـلَّ ومل ميِش على املنهج الذى ارتضـاه هللا للحكمـاء والعرفـاء والصـاحلني مـن عبـاد هللا  ،ل هللاألنه مل يتابع رسو !! أبوه
   .ىف عاله

فإذا ذهـب إىل املنـزل فكأنـه  ،والكالم البديع ،والذوق الرفيع ،بل قد يكون البعض يعامل اخللق باألدب اجلمّ 
فيسـقط مـن عـني أوالده !! ال ينبغـى أن تصـدر منـه ويصـدر منـه أفعـاالً  ،فاللسـان خيـرج ألفاظـاً ال تليـق!! كاسـر  وحشٌ 

  .وغري صاحل لإلقتداء ،لكن كداٍع فهو غري مقبول القول ،تهوزوجه كداٍع، فهو أب على علَّ 
  مسئولية الداعى حنو أسرته

                                                 
 .تفسري تنوير األذهان وتفسري حقى إلمساعيل الربوسوى عن بعضهم ١١
 .����رواه الطرباين عن حكيم بن حزام، ورواه الشيخان عن أيب هريرة  ١٢
 )Ñذيب الكمال(ابن مسعود  ١٣
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. وســـلم عليــهصــلى هللا العـــدنان  إذاً جيــب علــى اإلنســـان أن يكــون علــى املـــنهج الوســطى الــذى كـــان عليــه النــىبُّ 
ويــرتكهم علــى هــواهم يفعلــون مــا يريــدون بــدون !! فيــرتك هلــم احلبــل علــى الغــارب !!الــبعض ميشــى عكــس ذلــك متامــاً 

 :وعلــى مــنهج حبيــب هللا ،مــا دام علــى شــرع هللا نهــذا ال يصــلح، أنــا أتــركهم يعملــو !! وال حماســبة ،ضــابط وال رابــط
 وهـو مسـؤوٌل عـن رعّيتِـِه، وهو مسؤوٌل عن رعّيته، والرُجُل يف أهلـِه راعٍ  عٍ فاإلماُم را : وٌل عن َرعّيتِه ُكّلكم راٍع وَمسؤ {

: قــال. وهــَي مســؤوَلٌة عــن رعّيِتهــا، واخلــاِدُم يف مــاِل ســّيِده راٍع وهــو مســؤوٌل عــن رعّيِتــهِ  واملــرأُة يف بيــِت زوِجهــا راعيــةٌ 
والّرُجـُل يف مـاِل أبيـِه : قـال .وسـلم هللا عليهصلى ، وأحِسُب النّيب وسلم صلى هللا عليهفسمعُت هؤالِء من رسول هللا 

  .١٤}راٍع وهو مسؤوٌل عن رعّيِتِه، فُكّلكم راٍع، وكّلُكم مسؤوٌل عن َرعّيِتِه 
البـد أن يكـون هنـاك موقـف ، كأن تركت الزوجة الصالة، هل أتركهـا علـى هواهـا؟ ال ،  فإذا حادوا عن الشرع

  .وها ظُ عِ مث اهلجر، وأحضر هلا بعض العلماء ليَ شرعى معها بالنصيحة أوالً بالطريقة الصحيحة 
ألن عيىن دائمـاً علـى ابـىن، وإذا كنـت مـن احلكمـاء  ،ابىن احنرف عن الطريق السوى إذاً ال توجد رعاية مىن له

بــن ىف هــذا الزمــان مرهــون بأصــدقائه، ال يفعــل إال مــا تــأمره بــه الشــلة، أنــت ألن اال ،فتكــون عيــىن علــى أصــدقاء ابــىن
وال  ،إذاً أنا أكون معه من البداية ألعينه علـى اختيـار الصـديق الصـاحل الـوىف .ما تقول وهو ينفذ كالم الشلةتقول له 

العبـه سـبعاً، وأدبـه سـبعاً، وصـاحبه سـبعاً، مث زوِّجـه، وألـق العبـه سـبعاً، وأدبـه سـبعاً، وصـاحبه سـبعاً، مث زوِّجـه، وألـق {{: كما ىف األثر  ،أترك له احلبل على الغارب إال بعد الزواج
َقْد َأدَّبـُْتَك َوَعلَّْمُتَك َوَأْنَكْحتُـَك َأعُـوُذ بِـا� ِمـْن : أبُوُه مثَُّ َأَخَذ بَِيِدِه َوقَالَ  َزوََّجهُ {: : ، وىف احلديث، وىف احلديث}}له احلبل على الغاربله احلبل على الغارب

َنِتَك يف الدُّ    ..١٥}}نـَْيا َوَعَذاِبَك يف اآلِخَرةِفتـْ
؟ ال، كثــري مــن اآلبــاء ىف هــذا  !!لكــن هــل ألقــى لــه احلبــل علــى الغــارب وهــو طفــل صــغري؟ ال، وهــو شــاب فــىتِّ

ولــيس لــه دخــل ، هــو إحضــار الطلبــات الــىت يطلبهــا الغــالم ،ومــا هــم مكلفــون بــه ،الزمــان يظنــون أن كــل مــا علــيهم
َأْهـِل  نَبِـيُكْم، َوُحـبِّ  ُحـبِّ : َأدبُـوا َأْوَالدَُكـْم َعلَـى ثَـَالِث ِخَصـالٍ { { : وسـلم صـلى هللا عليـهماذا أعمل إذن؟ قال  !!!بسلوكه

أو  أحيــاءً  معــه آل البيــت، وأعرفــه �ــم ســواءً  كــأن آخــذه وأزور. هــذا هــو الواجــب علــىَّ ، ، ١٦} } بـَْيِتــِه، َوِقــَراَءِة اْلُقــْرآنِ 
   .منتقلني، لكن إذا تركته فإنه سيذهب ىف طريق وأنا ىف طريق آخر

ســيد األولــني  ومنتقلــني وحــبِّ  الصــاحلني أحيــاءً  بِّ إىل ُحــ -مــادام ىل واليــة عليــه  - إذاً جيــب علــىَّ أن أشــده
   .وسلم صلى هللا عليهواآلخرين 

بنـه ىف الـدنيا ىف دراسـته مـثالً ويرتكـه وشـأنه، ال جيـب ذلـك، فـإذا كـان متفوقـاً ابعض الناس يفرح عندما يتفـوق 
وال خيضـــع فيهـــا  -ألمـــور ىف دراســـته أنـــا أريـــده أن يكـــون متفوقـــاً أيضـــاً ىف فراســـته، ليكـــون لـــه فراســـة يتخـــري �ـــا ا

الن ويفــرق �ــا بــني اخلِــ ،ويفــرق �ــا بــني الــذنوب واملعاصــى واآلثــام ،ويفــرق �ــا بــني احلــالل واحلــرام - للمتشــا�ات
   .آل بيت رسول هللا أمجعني الصاحلني وحبِّ  بأن يكون معى ىف حبِّ  واإلخوان، كيف؟

وســـطاً فكـــن يـــا طالـــب وســـطاً فكـــن يـــا طالـــب {{: رضـــي هللا عنـــهالعـــــــزائم  أبـــوفاملســـئولية حتتـــاج إىل الوســـطية الـــىت يقـــول فيهـــا اإلمـــام 
َوالـَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقـوا َملْ ُيْسـرُِفوا     ��������  :فـال يكـون اإلنسـان شـحيحاً علـى أهلـه وال مسـرفاً ىف اإلنفـاق علـى أهلـه  ،،}}اإلقبـالاإلقبـال

!  وال متساهالً جداً مـع أهلـه! ال يكون اإلنسان قاسياً جداً على أهله ..))الفرقانالفرقان٦٧٦٧((  ��������َوَملْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قـََواًما 

                                                 
 .وعن ابن عمَر رضي هللا عنهما صحيح البخارى ١٤
  ، وغريه، وغريهتنقيح القول احلثيث بشرح لباب احلديثتنقيح القول احلثيث بشرح لباب احلديث،،��عن أنس عن أنس  ١٥
 جامع املسانيد واملراسيل، وابُن النَّجَّاِر عن َعِليٍّ ، عبد الكرمي الشريازي يف فَـَواِئِده ١٦
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أن تكــون عينــه  -قبــل ذلــك وبعــد ذلــك وأثنــاء ذلــك  -لكــن يكــون علــى الوســطية احملمديــة ىف كــل أحوالــه، وحيــرص 
  .ترعى أوالده الرعاية اإلسالمية على الدوام
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