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 1ادع إلى سبيل ربك 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
بل مضل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل ف ،إن الحمد هلل

وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو، صمى لو، ومن يضمل فبل ىادي لو، 
 اهلل وسمم وبارك عميو، وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:

َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم ِبالَِّتي ِىَي }: -تبارك وتعالى-يقول اهلل ف
، ىذا الحديث ينطمق من القرآن، والحديث [525النحل:] {ُىَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِدينَ 

ياكم مباركين. -عز وجل-سأل اهلل أف ،ًا وأكثر بركةما ينطمق من القرآن يكون أعظم نفعحين  أن يجعمنا وا 
مع قدر من الشفافية التي ال يفرح  ،-إن شاء اهلل-كما أنو نموذج عممي تطبيقي لمتدبر، فنجمع بين ىذا وىذا 

 معيا شانئ.
 -صمى اهلل عميو وسمم-لنبيو  -جل جبللو-، أمر من اهلل {اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّكَ } :-تبارك وتعالى-قول اهلل 

ما  ،وذلك الواجب ،حدة، فإن المشروع ما طمبو الشارع إما جزماً بالدعوة، وذلك يدل عمى مشروعيتيا، ىذه وا وا 
  .وذلك المندوب ،من غير جزم

من المطالب  -جل جبللو-، يدل عمى أن الدعوة إلى اهلل {اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّكَ }: -تبارك وتعالى-فقولو 
فدل ذلك عمى أن  ،عمى الوجوبيدل أنو عند الجميور  -كما ىو معموم-الشرعية، ثم إن األصل في األمر 

ال فقد ال  -جل جبللو-الدعوة إلى اهلل  واجبة، ويبقى النظر فيما وراء ذلك، إنما الكبلم عمى أصل الدعوة، وا 
لكن البد من وجودىا وتحققيا، ثم إن ىذا  ،فيي من الفروض الكفائية ،تتعين عمى زيد وتتعين عمى عمرو

نما قال: الخطاب موجو إلى المفرد، ما قال: ادعوا إلى سبيل رب ، فظاىره أنو موجو }اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك{كم، وا 
 ،يقوم بالدعوةكان  -صمى اهلل عميو وسمم-، وىذا إذا تقرر وُعمم معو أن النبي -صمى اهلل عميو وسمم-إلى النبي 

بيا  -صمى اهلل عميو وسمم-ان يجد ويجتيد فييا حينما نزلت عميو ىذه اآلية فإنو يؤخذ من ذلك مع قيامو وك
عمييا، وذلك أن  م  يؤخذ منو فائدة أخرى وىي االستمرار والدوام عمى ىذه الدعوة، داو   ،حينما نزلت عميو اآلية

ُقْل َىِذِه }، فيي وظيفتيم، [48الشورى:] {َّلَّ اْلَبالغُ ِإْن َعَمْيَك إِ }ىي ميمة الرسل  -جل جبللو-الدعوة إلى اهلل 
وىم أىل  ،فأتباعو ىم الدعاة إلى اهلل من بعده، [508يوسف:] {اتََّبَعِني َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمنِ 

الدالة عمى  ةبو باأللفاظ القميم روالقرآن ُيعب   ،وكل ذلك صحيح ،البصائر أيضًا بحسب الوقف والوصل في اآلية
 .المعاني الكثيرة
صمى اهلل -بالدعوة إلى اهلل تضمنت تثبيت الرسول  -صمى اهلل عميو وسمم-التي ُأمر بيا النبي  فيذه اآلية إذن

وأن ال ييأس حينما يواجو العقبات والعراقيل والتكذيب والجيود التي يبذليا أعداء  ،عمى دعوتو -عميو وسمم
وألتباعو من تمك  -صمى اهلل عميو وسمم-اإلسبلم لنشر باطميم وكفرىم في العالمين، وما يقولونو عن رسول اهلل 

ًا يفري بيا كل منافق وأبشع األوصاف حتى صارت أعراضيم كؤًل مباح ،التيم أحيث وجيوا إلييم أسو  ؛رىالف  



؟ -صمى اهلل عميو وسمم-وعدو أحرقت العداوة والبغضاء قمبو فجرى ذلك عمى لسانو، ماذا قالوا عن رسول اهلل 
عميو الصبلة -جو إليو والبيتان الذي وُ  ر، ومجنون، إلى غير ذلك من الفرىساحر، وكذاب، وشاع :قالوا

شابيو ويشاكمو كما يوجو أيضًا ما ي ،قبمو -الصبلة والسبلم عمييم-كما وجو إلى إخوانو من الرسل  -والسبلم
 ،يثبتو عمى الطريق -تبارك وتعالى-إلى قيام الساعة، اهلل  -عمييم الصبلة والسبلم-لكل تابع لطريق األنبياء 

فبل يفتر حينما يرى الصدود، حينما يرى أولئك الذين ال ينتفعون بدعوتو وال يقبمون عنو قميبًل وال  ،وعمى دعوتو
-، ىذه وظيفتك، فيل يعي الدعاة إلى اهلل }اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك{إنما عميو الببلغ،  ،كثيرًا؛ ألن ذلك ليس إليو

م ما يمقون في طريقيا من تمك الصنوف من اإلعراض وأن ال ُيقعدىم عن دعوتي ،؟ىذا المعنى -تبارك وتعالى
 .   ؟واألذى والتكذيب

ادع قريشًا، وما  :ادع قومك، وما قال :، ما قال: ادع العرب، وما قال"ادع إلى سبيل ربك"ثم انظروا وتأمموا 
 أىل الحجاز أو جزيرة العرب، فحذف المفعول، ادع من؟  :ادع أىل مكة، وما قال :قال

يفيد العموم النسبي، يعني:  -حذف المعمول-إن ىذا الحذف الذي يسمونو بحذف المتعمق  :يقولوناألصوليون 
عجمي، األحمر ادع كل أحد من قريب وبعيد، العربي واأل ،في كل مقام بما يناسبو، فدل ذلك عمى العموم

لى جميع الخمق، ال تخص ومن كان دون ذلك، قدم ىذه الدعوة وال تبخل بيا إ ،عمنًا بفجورهواألسود، من كان م
يقدمون الدعوة إلى الجميع، ال يصح أن  -جل جبللو-قومًا دون قوم، وىكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى اهلل 

في  ،في مدرسة ،يقتصر الداعية وأن يختص فئة ينتقييا من بين سائر الناس، قد يكون ىذا الداعية في جامعة
يسمع ذاك الذي لربما تظن أنو ال يقبل عنك يسمع كممة تنفعو عند ما رب ،و الدعوة لمجميعمنبر من المنابر وج  

 .؟وترفعو ولو بعد حين، وما يدريك -عز وجل-اهلل 
 -جل جبللو-ق ما وسعو اهلل يوتضي ،ى فييا ىذا المعنى، فبل محل لبلنغبلق واالنزواءفالدعوة ينبغي أن ُيراع  
بو إلى لون من الناس بل إنو يعم اعالمي، ال يتوجو خط، ىي دعوة عالمية إلى دين إنما الدعوة لكل الناس

وكيف نقدميا  ،اآلدميين كما يعم الجن معيم، فيذا يحتاج منا إلى تأمل ومراجعة لواقع كثير منا في دعوتنا
  .لآلخرين

وفي  ،ىا أن الداعية ال يدعو إلى نفسوا، يدل عمى اإلخبلص، معن{ِإَلى َسِبيِل َربِّكَ }: -تبارك وتعالى-قولو و 
فيصدر منو  ،كثير من األحيان السيما في أجواء المنافسات في المشروعات الدعوية لربما ينسى الداعية نفسو

الذي  -جل جبللو-الدعوة إلى سبيل الرب في من التصرفات ما ال يميق مما يدل عمى خمل في اإلخبلص 
فيو الذي أرسل الرسل وأنزل  {ِإَلى َسِبيِل َربِّكَ } وليذا قال: ؛أكرمنا بيذا اليدى والنور، فيدايتو من معاني ربوبيتو

 عن شخوصيا وذواتيا وترتفع لتحمق عاليًا فتكون الدعوة هلل وفي اهلل.  ب لتربية النفوس واألرواح؛ لتسموالكت
 كن واحدًا في واحد  *** أعني سبيل الحق واإليمان   فمواحد  

أو تسجيل األرقام، ولربما تطاول بو النسيان  ،األتباعفبل يدور الداعية حول نفسو، وال يقصد بذلك تكثير 
صدر في النياية تقريرًا يتكمم فيو عن إنجازاتو، ذلك طمبة وىدفًا وغاية يجري وراءىا، يريد أن ي والذىول فصار

أن يقدموا لك  ،ليس ىذا ىو الطريق، ال تطمب شيئًا لنفسك، وال تنتظر من اآلخرين أن يذكروك أو يشكروك



 ،ألنيم قد نسوا ما بذلتو وقدمتو من إنجازات ؛ه بك في المحافل، أو أن تعتب عمى ىذا أو ىؤالءنو  أو أن يُ  ،درعاً 
 .عز وجل-فإنك تقدم ذلك طمبًا لما عند اهلل 

نما تكون الدعوة إلى سبيل المعبود ،وال لطائفة أو غير ذلك ،فالدعوة ال يصح أن تكون ألشخاصنا إلى سبيل  ،وا 
، وكمما كان -عز وجل-ؤدي ىذا الواجب ونتشرف بالقيام بو، وليس لنا إال ذلك، رجاء ما عند اهلل الرب، فنحن ن

ذا أردنا أن نجعل بعض المعايير التي  خبلصو، وا  الداعية صامتًا فإن ذلك يكون خيرًا لو، وأدعى إلى حفظ نيتو وا 
خبلصنا في دعوتنا إلى اهلل  ال إلى  -جل جبللو-وأنيا إلى سبيل الرب  ،-تبارك وتعالى-تدل عمى صدقنا وا 

أنفسنا فإن ذلك يمكن أن ندركو حينما نصل إلى درجة وحالة ال نبالي معيا ظير الحق عمى أيدينا أو عمى يد 
الميم أن يصل إلى الناس، أن ينجح ىذا المشروع الدعوي، أن يتحقق في األمة ىذا المطمب، أن تصل  ،غيرنا

في ىذا  ال يشترط أن يكون ذلك عمى يدي، ال يشترط أن أكون المسئول األول كممة الحق إلى أقصى مدى،
ال لربما أتحول إلى مثبط يذا ليس من فومتتبع لؤلخطاء والعيوب والنقائص،  ،ومخذل ،ومنتقد ،البرنامج وا 

لكن لو  ،اإلخبلص، لربما نجد اإلنسان يجد ويجتيد ومشمر ويشرح ىذا المشروع لكل قريب وبعيد في كل مناسبة
 ل إلى شيء آخر، ىذا خبلف اإلخبلص.و فمربما تحو ي أو ُأبعد أو ُىمش من ق بل رفقائحصل أنو ُنح

بل ُيشغل عن  ،ل عن كثير مما يميو بو الناساإلنسان حينما يجد ويجتيد ويسير ويبذل من مالو ووقتو وُيشغ  
ذا من الغبن الكبير الفاحش، خسارة ثم بعد ذلك تكون دعوتو لنفسو في ،أوالده وأىمو في كثير من األحيان

 .ل عند اهلل إال األوزار، وقد ال يشعر بذلكحص  يخسرىا؛ ألنو ال يُ 
خمص ىمو النفع، جرى ذلك عمى يده أو عمى يد غيره، فيو ال يحزن حينما يوجد مشروع آخر المقصود أن الم

فاتجو  ،وأبمغ بياناً  ،ىو أفصح لساناً ينافس ىذا المشروع ويتقدم عميو، ىو ال يحزن إن كان خطيبًا فجاء من 
أليس مقصوده أن ُيبمغ  ،خمص يفرح؛ ألن ىؤالء أقبموا عمى ىدى وحق وعممالم ،لناس إليو وتحمقوا حول منبرها

إنما ذىبوا إلى منبر  ،ولم يذىبوا إلى مكان منكر وفاحشة ،، الناس لم يذىبوا إلى مرقص؟-عز وجل-دين اهلل 
ولربما يفرح إذا سمع  ؟!قدم ما تقدم فيو، فمماذا يحزن اإلنسان ويضيقذا المنبر الذي تُ ينتفعون بو ىو خير من ى
فيبدأ  ،أو ذلك المشروع الذي استقطب الجماىير كما يقال ،فسواأو طالب العمم الذي ن ،أحدًا ينتقد ذلك الخطيب

 .يفكر كيف يتصرف من أجل أن يستعيد ما فقد، ىذا خبلف اإلخبلص
ير وُنقمل الشر ما استطعنا، وكل من سار في ىذا االتجاه فيو يؤدي العمل الذي نؤديو، ىو شريك ر الخنحن نكث  

 .وال يكون ىناك وحشة وجفوة بيننا وبينو ،لو في مشروعنا نفرح بو وُنسر وندعو لنا
المَِّو َّل ُنِريُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوَّل ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو }الداعية إلى اهلل المخمص ال ينتظر من اآلخرين مردودًا، شعاره 

، إنما ندعوكم لوجو اهلل ال ننتظر منكم الشكر، وليذا كان بعض السمف يتحرج إذا قدم ألحد [9اإلنسان:] {ُشُكورًا
كافئو عمى ىذا جزاك اهلل خيرًا، من أجل أن ال يجزاك اهلل خيرًا، يقول: بل أنت  :صدقة أو معروفًا فقال لو

 حسان، ال يريد حتى كممة الشكر.الصنيع واإل
ذا كانت الدعوة إلى سبيل الرب  عمييم الصبلة -ال لذواتنا فإنيا ينبغي أن تُبذل مجانًا، الرسل  -تبارك وتعالى-وا 

، [90األنعام:] {َّل َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َأْجرًا ِإْن ُىَو ِإَّلَّ ِذْكَرى ِلْمَعاَلِمينَ }أن يقولوا:  -تبارك وتعالى-عمميم ربيم  -والسبلم
، اآليات في ىذا متعددة، ىكذا كان [509الشعراء:] {ِإَّلَّ َعَمى َربِّ اْلَعاَلِمينَ  َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِريَ }



ذا كان األمر كذلك فإن الداعية ال يصح أن يستغل دعوتو  -عمييم الصبلة والسبلم-يقول األنبياء  ألقواميم، وا 
وكما  ،ومن العابثين ،غنيين والبلعبينل إلى حال من ال خبلق ليم من المأن يتحو  ،وُيذكر ويشتير ،حينما ُيعرف

زاوالت التي ويعتذر لبعض التصرفات والم ،ثم يقيس نفسو بيم ،وما أشبو ذلك ،ونجوم الفن ،نجوم السينما :يقال
يزاوليا حيث يطمب من اآلخرين عمى دعوتو مااًل، ىذا غير صحيح، وال ينبغي ألحد أن يتأول لنفسو؛ ألن 

الذََّىِب  النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمنَ  ُزيَِّن ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمنَ } :النفوس مجبولة عمى حب المال
ْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمتَاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوالمَُّو ِعْنَدُه ُحسْ  َمِة َواأَل ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ، [54آل عمران:] {ُن اْلَمببِ َواْلِفضَّ

خيرية، نقول: ال آخذ ىذه األموال وأعطييا لممكاتب التعاونية والجمعيات ال :البدايةفقد تكون د، ص  الشيطان بالر  
قدرة عمى التعميم، أعطاك قدرة  -عز وجل-تأخذ عمى دعوتك مااًل وال تتصدق، صدقتك في دعوتك، أعطاك اهلل 

ويكون شعارك ىو ما  ،-عز وجل-وىذا من شكر النعمة مجانًا لوجو اهلل  ،عمى التأثير فينبغي أن تبذل ذلك
    .[90األنعام:] {َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َأْجرًا ِإْن ُىَو ِإَّلَّ ِذْكَرى ِلْمَعاَلِمينَ َّل }، -عمييم الصبلة والسبلم-عممو اهلل أنبياءه 

عمى  من العمم مجانًا من غير أخذ عوضفالواجب عمى أتباع الرسل من العمماء وغيرىم أن يبذلوا ما عندىم "
ىذا  استزلو الشيطان ودخل في، وثقوا أن من (5)-رحمو اهلل-، ىذه عبارة الشيخ محمد األمين الشنقيطي "ذلك

قبل أن تخرج  أن الكممة تنطفئ -يأخذ مااًل أو نحو ذلك-من الدنيا عمى دعوتو  الطريق وبدأت نفسو تطمب حظًّا
 ،وتُنزع البركة من كبلمو فتخرج كمماتو ومواعظو ميتة، فبعد أن كان الناس ينتفعون بيا ويتأثرون بيا ،وممن ف

ذا ىو يتحول إل ن كان في عداد األحياءمي   ى مي ت  أووا  ونسوه وكان السبب في ذلك ىو ىذا  ،تجاوزه الناس ،ت  وا 
أو  ،الباب الذي فتحو عمى نفسو، الدعوة هلل، كمما ُفتح طريق يمكن أن يمج فيو الداعية من الطرق المشروعة

بر ُخطب، وجد ذلك ع ،المباحة فإنو يفرح بذلك وُيقبل وال يتردد، وجد ذلك في منبر في مسجد، عبر محاضرة
مجانًا لوجو  ،، ال يأخذ قميبًل وال كثيراً [90األنعام:] {َّل َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َأْجرًا}ُيبادر ويقول:  ،عن طريق حمبلت الحج

فت وزلت قدم بعد ثبوتيا خسر بدعوتو، فإن مالت نفسو وضع -عز وجل-، ىذا الذي ينفع اهلل -عز وجل-اهلل 
الداعية ال يرفع شخصو عمى حساب  ،قبول فيذا أمر يجب أن ُيعتبر وأن نقف عندهوسقط ولم يعد لو أدنى 
، [44المائدة:] {َوَّل َتْشَتُروا ِببَياِتي َثَمًنا َقِمياًل }: -تبارك وتعالى-قال في قولو  -رحمو اهلل-دعوتو، بل إن القرطبي 

ن كانت خاصة ببني إسرائيل فيي تتناول من فعل "يقول:   ،فعميم، فمن أخذ رشوة عمى تغيير حقوىذه اآلية وا 
ا فقد دخل في أو أداء ما عممو وقد تعين عميو حتى يأخذ عميو أجرً  ،أو امتنع من تعميم ما وجب عميو ،أو إبطالو

 ، ألقي محاضرة إال بكذا وكذا وكذا، شروط، قد تكون نقدية وقد ال تكون، يشترط عمى الناس، ال(2)"مقتضى اآلية
ا، السيارة التي يتنقل بيا، ىذا النقدية، مواصفات معينة في الفنادق التي يسكنيما ىو أعظم من الشروط فيناك 

 يميق، يشترط عمى الحمبلت في الحج لن أذىب معيم إال بكذا وكذا، ثم توضع صور الدعاة وأسماء الدعاة ال
، وليس ألحد أن يحتج -تبارك وتعالى-د اهلل والدعوة مجانًا ُيبتغى بيا ما عن ، يميقية لتمك الحمبلت، ىذا الدعا

وأن الفنانين يأخذون أكثر، نحن نختمف، كم من الفرق  ،وأن الممثمين يأخذون أكثر ،بأن المغنيين يأخذون أكثر
 !.وما معيم من بضاعة، وما تريد وما يريدون ،بين بضاعتك
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حابيت أبا "فييا عبر، ىذا شعيب بن الحبحاب يقول:  -رضي اهلل تعالى عنيم-وانظروا إلى أحوال السمف 
 ،عالم إمامىو  ،العالية في ثوب، يعني: أبا العالية الرياحي، حابيتو في ثوب يعني وضع لو من السعر، عرفو

نشتري بدراىمنا وال نشتري "، بعضيم عند الخباز لما حاباه أبى أن يشتري وقال: (3)"فأبى أن يشتري مني الثوب
 ،ن؛ من أجل أن ُيحابيو وأن يراعيو، وبعضيم غضب عمى آخر حينما نبو البائع عمى أن ىذا فبل(4)"بديننا

  .(5)"إنما نشتري بدراىمنا وال نشتري بديننا"وقال:  ،غضب

فأىدى لو طرائف، ىدايا ليست موجودة في  ،وىذا أبو مرحوم من تبلميذ األوزاعي قدم من مكة إلى األوزاعي
 إن شئت  "ليست موجودة في الشام جاء بيا من الحجاز، فماذا قال األوزاعي؟ قال:  ،-األوزاعيببلد -لبنان 
ن شئت   قبمتُ    .(6)"فضم ىديتك واسمع منك ولم تسمع مني حرفًا، وا 

وىذا حماد بن سممة أيضًا إمام كبير من أئمة السنة كان رجل يسمع عنده العمم والحديث، فيذا التمميذ ذىب إلى 
ن إن قبمتيا لم أ"ىدية، فقال لو حماد:  -رحمو اهلل-الصين فمما رجع أىدى إلى حماد بن سممة  حدثك بحديث، وا 
 .(7)"لم أقبميا منك حدثتك، قال: ال تقبميا وحدثني

و أبوه قدة كان يؤدب ابن ىشام الخزاز، يعممو العربية، فمما صار الصبي حاذقًا وتعمم وج  أيضًا ابن عُ وىكذا 
أنيا قميمة ما ُتجزئ، فأعطاه ضعفيا، فقال ابن ُعقدة: ما  ،يابدنانير فردىا ابن ُعقدة، فظن أنو إنما ردىا ألنو تقال  

ستحل أن آخذ منو تعميم النحو بتعميم القرآن وال أ فاختمط ،عممو القرآنستقبلاًل، ولكن سألني الصبي أن أرددتيا ا
شيئًا ولو دفع إلي  الدنيا
، رأيتم كيف كانوا يحمقون م القرآن، من غير طمب وال اشتراط، اختمط تعميم النحو بتعمي(8)

ذا تضاءلت النفس وتصاغرت نزلت فتيبط، لماذا يرتفع أقوام ويسفُ  ل وييبط ويرتفعون ليذا صاروا أئمة ىدى، وا 
 . ؟وينحط آخرون

وىذا عبد اهلل بن إدريس كان عنده واحد من تبلمذتو يقال لو ابن الربيع البوراني، قال لو: سل لي عن سعر 
فمما مشيت، "اسأل فقط عن سعر األشنان، يقول:  ،األشنان، األشنان مثل الصابون ُيستعمل لمتنظيف، سل لي

سأل من يسمع مني الحديث أكره أن أسألو أوأنا أكره أن  ،ردني فقال: ال تسأل فإنك تكتب عني الحديث
 .!، فقط اسأل عن السعر، رأيتم إلى أي حد(9)"حاجة

بن تميم يقول: مات أبي وعميو دين فذىب إلى اإلمام الكبير الُمقرئ اإلمام حمزة الزيات، يقول: وىذا خمف 
ن أبي من دينو شيئًا، شفاعة في إنسان ميت، فماذا قال حمزة؟ قال: عفسألتو أن يكمم صاحب الدين أن يضع 
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أكره أن أشرب الماء في بيتو،  ،(50)"أكره أن أشرب من بيت من يقرأ عمي  القرآن اوأن ،إنو يقرأ عمي  القرآن ،ويحك
   .؟فكيف أطمب منو أن يضع من دين أبيك

يأخذون  -وحاشاىم-لو كان الرسل  ،لو كان الصحابة وحاشاىم ،واألمثمة عمى ىذا كثيرة، تصور لو كان ىؤالء
وىم أنزه وأشرف وأكبر وأعظم وأجل من ذلك، فكيف يميق بمن يسير عمى  ، يميق إطبلقاً المن الناس شيئًا ىذا 

سائل دعوية و  ،داعية يرتفع ُيحمقال يميق، ال ،؟!دربيم ويسمك مسالكيم أن يتوصل بدعوتو إلى جيوب الناس
نفرح أن  ،نوصميا لكم ،نعطيكم فوائد ،؟مزود الخدمة كم يأخذ ،أو عمى األقل بسعر التكمفة ،ل مجاناً بالجوا

ن كان ىذا يتفاوتوُ   ،جدت وسائل حديثة تصل فييا ىذه المنافع إلى أقصى مدى، أما أن ُنتاجر بيذا فبل، وا 
إلى شخص  افحينما ينيض بو شخص فإن ذلك أشد من كون ذلك يصدر عن مؤسسة دعوية ال يعود الربح فيي

ال فاألصل أن ذلك ُيبذل هلل    تحت ىذا الشعار الكبير. ،بعينو، وا 
، فكما دل عمى اإلخبلص فيو يدل عمى المتابعة، [525النحل:] {ِإَلى َسِبيِل َربِّكَ }ثم تأمل مرة أخرى في قولو: 

البد أن يعرف  -جل جبللو-وكيف تحصل المتابعة إال بمعرفة الطريق بتفاصيميا، ومن ىنا فإن الداعية إلى اهلل 
سافروا من تصدرون في الدعوة، فضبًل عن أن ييال ال يدعوة ال يمكن أن تكون بجيل، فالجما يدعو إليو، فال
يمقون من الشبيات والنوازل والمسائل العظام ما ال يدرون معو جوابًا، إنما األمور التي يعمميا أجميا، فإنيم س

-، مثل ىذه األشياء، لكن التصدر والدعوة إلى اهلل بارك اهلل فيك صل   :ال يصمي يقول لو اويتحققيا، رأى إنسانً 
ما يكون عنده من المساحة التي يستطيع ىذا يحتاج إلى عمم، فعمى قدر ما عنده من العمم عمى قدر  -عز وجل

لكن ىناك أشياء ال  ،إطبلقًا، الجميع مطالب بالدعوة ،ميس معنى ذلك أن يجمسفأن يتحرك بيا، فإذا قل العمم 
فيذه دعوة إلى اهلل  ،ناس ال يصمون، ىذا أمر ال يخفىمن أتخفى عمى أحد، كم نجد في طريقنا إلى المسجد 

دخن تبرجة، ىذا رجل يقذف آخر، وىذا يمن المنكرات الواضحة، ىذه امرأة م امل منكرً يع نتأمرىم وتنياىم، إنسا
ما متحتاج إلى عمم، فكمما ازداد العمم ك ،ح ىؤالء، لكن ىنا أمور تحتاج إلى فقوعند باب الحرم، فيجب أن ُينص  

ىو الطريق التي رسميا وخطيا لعباده من أجل أن  -عز وجل-كان الداعية أكثر تمكنًا في دعوتو، وسبيل اهلل 
من أحدث في ))، تعني اتباع السنة [525النحل:] {اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّكَ }يسمكوىا، ىذه السبيل التي ندعو إلييا 

 .، فاألمور التي ندعو إلييا والوسائل الدعوية يجب أن تكون صحيحة(55)((أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد
أن تكون األمور التي ندعو إلييا من قبيل البدع والضبلالت، كما أنو ال يصح أن تكون الوسائل ال يصح 

أو  ،أو محرمة كالذي يدعو الناس عن طريق مثبًل الغناء المحرم، أو الرقص كما فعل الصوفية ،الدعوية بدعية
إن بعضيم كان مع عممو  بل ،ىذا فرصتنا :بعض الصوفية، أو عن طريق بدعة كبدع المآتم ونحو ذلك يقول

ولما أنكر عميو بعض أىل العمم ىذا، قال: نحن ىنا الناس ال  ،إال أنو كان يعمل في سدانة قبر في أحد الببلد
   !.يأتون إلى المساجد فنحن نجذبيم، يجذبيم بماذا؟
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ر من األنشطة بالشرك وعبادة القبور، ىذا ال يجوز، الوسائل الدعوية فييا مساحة، يمكن أن نتوصل إلى كثي
ال يجوز  ،في ىذا تكون من قبيل القربة، ىناك وسائل توقيفية مثل خطبة الجمعةالدعوية عبر وسائل مباحة، و 

الظير ما ىو مناسب نجعميا بين المغرب  :كمحاضرة أفضل، أو يقول :ألحد أن يجعميا خطبة واحدة يقول
ىذه بدعة، أو يقول: الخطيب يجمس عمى طاولة ويتكمم بداًل من  ،والعشاء، أو نجعميا بعد الصبلة، ىذا ال يجوز

  .أن يقف واألوراق في يده، ال، ىذه وسائل توقيفية
حدث الناس في مجامعيم أو نحو ي -صمى اهلل عميو وسمم-كون النبي مثل وىناك وسائل دل الشرع عمى أصميا 

لمباحة، فيذا فيو تفصيل معروف عند أىل ذلك، وىناك أمور يمكن أن يتوصل بيا عن طريق بعض األشياء ا
 العمم، المقصود أنو ال تكون في قالب محرم، ىذا القدر ىو المطموب ىنا.

، ثم انظروا -تبارك وتعالى-المعبود  وذلك كل عمل من شأنو أن يبمغ عاممو إلى رضاىو طريقو، فسبيل الرب 
 {َوَأنَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما}، أضافيا إليو، {َربِّكَ ِإَلى َسِبيِل }أيضًا وتأمموا في إضافة السبيل إلى الرب، 

جل -، أضاف الصراط إليو؛ ألنو ىو الذي خطو وشرعو وبينو وأمر الناس بسموكو فُينسب إليو [553األنعام:]
 {َلى المَّوِ ُقْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو إِ } -صمى اهلل عميو وسمم-بيذا االعتبار، كما أنو ُينسب إلى النبي  -جبللو

ِصرَاَط الَِّذيَن }، باعتبار أنو الداعي إلى ذلك، كما أن الصراط المستقيم ُينسب إلى أىل اإليمان [508يوسف:]
 ، بماذا؟[525النحل:] {اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربِّكَ }، باعتبار أنيم أىل سموكو فُنسب إلييم، [7الفاتحة:] {َأْنَعْمَت َعَمْيِيمْ 

يقال: إن  نتكمموا عمى معناىا كثيرًا ولكن يمكن أن ُيختصر ىذا بأ -رحميم اهلل-العمماء  :بالحكمة، الحكمة
يقاعو في موقعو، فيذا ىو  الحكمة ىي اإلصابة في القول والعمل، وليذا يقولون: وضع الشيء في موضعو، وا 

كان المناسب، وىذه نتيجة اإلصابة في القول والعمل، فتقع األشياء عمى وجييا في الوقت المناسب في الم
من أجل أن يكون الداعية حكيمًا يوصف بيذا البد من أمرين اثنين حتى يوقع  ،الحكمة تحتاج إلى أمرين

األشياء في مواقعيا، تقع عمى وجو صحيح في توقيت صحيح في مكان الئق مناسب، تحتاج إلى عقل راجح 
لى عمم صحيح، عمم وعقل، فقد يكون اإلنسان واسع المدارك  ،واسع األفق عنده عقل رجيح ،بعيد النظر ،وا 

 .ليس عنده عمم، فيل يمكن أن يكون ىذا مصيبًا في أقوالو وأفعالو؟ ،ولكنو ال بصر لو بالشرع
فإنو ال ال، العقل مثل نور العين، والنقل مثل ضوء الشمس، نور العين إذا كان اإلنسان في مكان مظمم تمامًا 

 .، البد من ضوء الشمسوينتفع ب


