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 الّدعوة إىل هللا: ابجلّد ال ابهلزل

  
 :احلمُد هلل رّب العاملني، وصّلى هللا وسلم على نبّينا حمّمد وآله وصحبه وسلم، أّما بعد

َن ٱّللَِ َوَمٓا َأَنَ۠  :فقد قال هللا تعاىل ِذِهۦ َسِبيِلٓي أَۡدُعٓوْا ِإىَل ٱّلَلِِۚ َعَلىَٰ َبِصريٍَة َأََن۠ َوَمِن ٱتَ بَ َعِِنۖ َوُسۡبحََٰ  ِمَن ﴿ُقۡل هََٰ
 -صّلى هللا عليه وسّلم-ففي هذه اآلية أن الّدعوة إىل هللا هي سبيل رسول هللا  [108:يوسف] ٱۡلُمۡشرِِكنَي﴾

﴿َوٱدُۡع ِإىَلَٰ َربَِّكۖ ِإَنَك َلَعَلىَٰ  :ابلّدعوة إليه، فقال تعاىل -صّلى هللا عليه وسّلم-ر هللاُ نبَيه وسبيل أتباعه، وقد أم
 [87:القصص] ﴿َوٱدُۡع ِإىَلَٰ َربَِّكۖ َوََل َتُكوَنَن ِمَن ٱۡلُمۡشرِِكنَي﴾ [67:احلج] ﴾مُّۡسَتِقيم ىُهد

﴿َوٱّلَلُ َيۡدُعٓوْا ِإىَل ٱۡۡلََنِة َوٱۡلَمۡغِفَرِة  :جنّته ومغفرته، قال تعاىلأنّه يدعو عباده إىل  -سبحانه وتعاىل-وقد أخرَب 
 ﴾مُّۡسَتِقيم ﴿َوٱّلَلُ َيۡدُعٓوْا ِإىَلَٰ َداِر ٱلَسلََِٰم َويَ ۡهِدي َمن َيَشٓاُء ِإىَلَٰ ِصرََٰط :وقال [221:البقرة] ِبِِۡذنِِهۦ﴾

 .رسله مبا أنزله يف كتبه ِمن شرائع دينههي دعوته على ألسنة  -سبحانه-ودعوته  [25:يونس]
الّدعوة إىل اإلميان به، وبرسله، وابليوم اآلخر، وإىل عبادته وحده َل شريك له.  :وحقيقُة الّدعوة إىل هللا، هي

﴿َأِن ٱۡعُبُدوْا ٱّلَلَ َوٱتَ ُقوُه : -عليه السالم-وعبادته تقوم على تقواه وعلى طاعة رسله، قال تعاىل عن نوح 
ْن إِلٍَه  :وهذه هي دعوة الرسل كلهم، كل رسول يقول لقومه [3:نوح] ِطيُعوِن﴾َوأَ  ﴿اْعُبُدوْا اّلَلَ َما َلُكم مِّ

 ﴿فَاتَ ُقوا اّلَلَ َوَأِطيُعوِن﴾ ،َغرْيُُه﴾
، ونذارة كما تقوم دعوة الرسل على البِّشارة والنِّذارة، بشارة املؤمنني مبا أعده هللا هلم من املغفرة والنعيم املقيم

رِيَن َوُمنِذرِيَن﴾ :املكذبني مبا توعد هللا به أهل معصيته من أنواع العقوابت، قال تعاىل  [165:النساء] ﴿رُُّسالً مَُّبشِّ

ر :وقال هللا يف خامتهم  [56:الفرقان] ا﴾ٗ  َوَنِذير اٗ  ﴿َوَمآ أَۡرَسۡلنَََٰك ِإََل ُمَبشِّ
 

فمدار الّدعوة إىل هللا على األمر مبا أمر هللا به ورسوله، والّنهي عما هنى هللا عنه ورسوله، مع الّّتغيب يف ثوابه 
وما أعّد ألهل طاعته، والّّتهيب من عذابه وما توعد به أهل معصيته، وقد مّسى هللا الّدعوة إليه تذكريًا، فقال 

َسَيذََكُر  * ﴿َفذَكِّْر ِإن نَ َفَعِت الذِّْكَرى :وقال تعاىل [55:الذارايت] نَفُع ٱۡلُمۡؤِمِننَي﴾﴿َوذَكِّۡر فَِإَن ٱلذِّۡكَرىَٰ تَ  :سبحانه
 [11-9:األعلى]  َويَ َتَجنَ بُ َها اأْلَْشَقى﴾ * َمن ََيَْشى

اآليَة،  [35:األحزاب] ِت﴾﴿َوالَذاِكرِيَن اّلَلَ َكِثريًا َوالَذاِكرَا :وأثىن سبحانه على الذاكرين هللا واملتذكرين، فقال تعاىل
 [191:آل عمران] ُجُنوِِبِۡم﴾ َوَعَلىَٰ  اٗ  َوقُ ُعود اٗ  ﴿ٱَلِذيَن َيۡذُكُروَن ٱّلَلَ ِقيََٰم :وقال تعاىل
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 ﴿َوِإَذا ذُكُِّروْا ََل َيۡذُكُروَن﴾ :وقال تعاىل يف الكافرين [19:الرعد] ﴿ِإََّنَا يَ َتذََكُر أُْوُلوْا األَْلَباِب﴾ :وقال تعاىل
 [49:املدثر] ﴿َفَما هَلُۡم َعِن ٱلَتۡذِكَرِة ُمۡعِرِضنَي﴾ :وقال تعاىل [13:افاتالص]
 

﴿ٱدُۡع ِإىَلَٰ َسِبيِل َربَِّك بِٱحۡلِۡكَمِة َوٱۡلَمۡوِعظَِة ٱحۡلََسَنةِۖ  :وللدعوة إىل هللا والتذكري به وسائل، مجاعها يف قوله تعاىل
﴾ ِدهۡلُم بِٱَلِِت ِهَي َأۡحَسُنِۚ  :، هيالدعوة ابحلكمةوأصُل احلكمة وضُع األشياء يف مواضعها. و  [125 :النحل] َوجََٰ

إَّّنا تكون بتبليغ أوامر هللا ونواهيه، وتذكري العباد مبا وعد هللا به َمن أطاعه  املوعظُة احلسنةالدعوة ابلعلِم. و 
إَّّنا يكون مع أصحاب الشُّبه واملعارضات  اۡلدال ابلِت هي أحسنترغيًبا وترهيًبا. و  :وتوعد به َمن عصاه

 .للحق، فُيجاَدلون ابحلجج العقلّية، والبينات الّشرعية
صّلى هللا عليه -وِبذا يُعلم أّن الّدعوة إىل هللا إَّّنا تكون بتالوة القرآن وتفسريه، وبتالوة حديث رسول هللا 

رام، واآلداب والفضائل، الِت جيمعها هدي وبيان ما فيها من ِحَكم وأحكام، وِمن بيان احلالل واحل -وسّلم
 -صّلى هللا عليه وسّلم-، وخري اهلدي هدي حمّمد -صّلى هللا عليه وسّلم-الّنيب 

﴿َلَقۡد َمَن ٱّلَلُ َعَلى ٱۡلُمۡؤِمِننَي ِإۡذ بَ َعَث ِفيِهۡم  :وهذه الطرق يف الدعوة هي ما وصف هللا به نبيه يف قوله تعاىل
ُلواْ َعَلۡيِهۡم َءايََِٰتِهۦ َويُ زَكِّيِهۡم َويُ َعلُِّمُهُم ٱۡلِكتَََٰب َوٱحۡلِۡكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن قَ ۡبلُ أَ  مِّنۡ  اَرُسول  مُِّبنٍي﴾ َلِفي َضلََٰل نُفِسِهۡم يَ ت ۡ

 [164:آل عمران]
 

وقال  [45:ق] يِد﴾﴿َفذَكِّۡر بِٱۡلُقۡرَءاِن َمن ََيَاُف َوعِ  :وقد أمر هللا نبيه أن يُذَكِّر ابلقرآن، فقال تعاىل
نََٰهُ  اٗ  ﴿َوقُ ۡرَءان :تعاىل ﴿َوٱۡتُل َمٓا أُوِحَي إِلَۡيَك  :وقال تعاىل [106:اإلسراء] ُمۡكث﴾ َعَلىَٰ  ٱلَناسِ  َعَلى لِتَ ۡقرَأَُهۥ فَ َرق ۡ

ِتِهۦ﴾ وتالوته  -قراءته :  أي-وتالوة الكتاب تتضمن تالوة آاِيته  [27:الكهف] ِمن ِكَتاِب َربَِّكۖ ََل ُمَبدَِّل ِلَكِلمََٰ
 .الِت هي اتباعه ابمتثال أوامره ونواهيه

﴿بِٱۡلبَ يِّنََِٰت َوٱلزُّبُرِِۗ َوأَنزَۡلَنآ  :هي املبّينة واملفّسرة لكتاب هللا، قال تعاىل -صّلى هللا عليه وسّلم-وسنة رسول هللا 
َ لِلَناِس َما نُ ّزَِل إِلَۡيِهۡم﴾ وقد امنت هللا على نبيه مبا أنزل عليه من الكتاب واحلكمة ؛ [44 :النحل]  إِلَۡيَك ٱلذِّۡكَر لِتُ َبنيِّ

﴿ َوأَنَزَل ٱّلَلُ َعَلۡيَك ٱۡلِكتَََٰب َوٱحۡلِۡكَمَة َوَعَلَمَك َما َلَۡ َتُكن تَ ۡعَلُمِۚ وََكاَن َفۡضُل ٱّللَِ  :، فقال تعاىل-وهي السنة-
 [113 :النساء] َعَلۡيَك َعِظيًما﴾

ُه إِلَۡيَك لُِتۡخرَِج ٱلَناَس ِمَن  :اء ِمن الظلمات إىل النور، كما قال تعاىلوِبذا العلم َُيرج هللا َمن ش ﴿ِكتٌََٰب أَنزَۡلنََٰ
ِت ِإىَل ٱلنُّوِر ِبِِۡذِن َرِبِِّۡم ِإىَلَٰ ِصرََِٰط ٱۡلَعزِيِز ٱحۡلَِميِد﴾ اِمُنوْا بِٱّللَِ   َ ﴿فَ  :وهلذا مساه هللا نورًا، فقال [1:إبراهيم]  ٱلظُُّلمََٰ
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﴾َوَرُسو  وِبذا النور تستنري العقول، وتزكو النفوس، وتستقيم األخالق، وتصلح  [8:التغابن] لِِهۦ َوٱلنُّوِر ٱَلِذٓي أَنزَۡلَناِۚ
 .األعمال، وتصلح الدنيا واآلخرة

 
زايدة اإلميان، واخلوف ِمن هللا، والبكاء ِمن  :أّن ِمن آاثر تالوة القرآن على الناس -سبحانه وتعاىل-وقد ذكر 

 اٗ  ۡم ِإميََٰن﴿ِإََّنَا ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ٱَلِذيَن ِإَذا ذُِكَر ٱّلَلُ َوِجَلۡت قُ ُلوُِبُۡم َوِإَذا تُِلَيۡت َعَلۡيِهۡم َءايََُٰتُهۥ زَاَدتُۡ  :ته، فقال سبحانهخشي
 [2:األنفال] يَ تَ وََكُلوَن﴾ َرِبِِّمۡ  َوَعَلىَٰ 

َلىَٰ َعَلۡيِهۡم َءايََُٰت ٱلَرۡحََٰ  :وقال تعاىل
 ُسَجد﴿ِإَذا تُ ت ۡ

ْۤ
ِإَن اَلِذيَن أُوتُوْا ﴿ :وقال تعاىل [58:مرمي] َوُبِكّيا﴾ اْۤ ٗ  ِن َخرُّوْا

 * َويَ ُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإن َكاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعوَلً  * اْلِعْلَم ِمن قَ ْبِلِه ِإَذا يُ ت َْلى َعَلْيِهْم َيَِرُّوَن ِلأَلْذقَاِن ُسَجًدا
﴿َوِإَذا مسَُِعوْا َمٓا أُنزَِل ِإىَل ٱلَرُسوِل  :وقال تعاىل [109-107:اإلسراء] ﴾قَاِن يَ ْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعاَوَيَِرُّوَن ِلأَلذْ 

﴾  [83:املائدة] تَ َرىَٰٓ أَۡعيُ نَ ُهۡم َتِفيُض ِمَن ٱلَدۡمِع ِمَا َعَرُفواْ ِمَن ٱحۡلَقِّۖ
 أََفِمْن َهَذا احْلَِديِث تَ ْعَجُبونَ  {:وهم غافلون، قال تعاىلوذّم الذين َل يبكون عند مساع القرآن؛ بل يضحكون 

 [62-59:النجم] }فَاْسُجُدوا ّلِلَِ َواْعُبُدوا * َوأَنُتْم َساِمُدونَ  * َوَتْضَحُكوَن َوََل تَ ْبُكونَ  *
 

ب على أّن جمالس الذكر هي الِت تكون عامرة بتالوة كتا -صّلى هللا عليه وسّلم-وقد دّلت سّنة رسول هللا 
هللا وتدارسه، وذِكره سبحانه وتسبيحه وحتميده، وسؤاله اۡلنة واَلستعاذة به من النار، وبيان ما يقرب إىل اۡلنة 

 -رضي هللا عنه-ويباعد عن النار؛ ِمن العلم النافع والعمل الصاحل، فروى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة 
َع قوٌم يف بيٍت ِمن بيوِت هللِا، يتلوَن كتاَب هللا ويتدارسونه وما اجتم) :أنّه قال -صّلى هللا عليه وسّلم-عن الّنيب 

 (بينهم، إَّل نزلْت عليهم الّسكينُة، وغشيتهم الّرحُة، وحفتهم املالئكُة، وذكرهم هللاُ فيَمن عنده
إّن هلل تبارَك وتعاىل مالئكًة سّيارة ُفُضال : )-صّلى هللا عليه وسّلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعنه 

يتتبعون جمالس الذّكر، فإذا وجدوا جملًسا فيه ذِكٌر قعدوا معهم، وحّف بعضهم بعًضا أبجنحتهم حىت ميلؤا ما 
 -وهو أعلم ِبم-فيسأهلم هللا عّز وجل  :بينهم وبني الّسماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إىل الّسماء، قال

جئنا ِمن عند عباٍد لك يف األرض يسبحونك، ويكربونك، ويهللونك، وحيمدونك،  :أين جئتم؟ فيقولونِمن 
 :َل أي رب، قال :وهل رأوا جنِت؟ قالوا :يسألونك جنتك، قال :وماذا يسألوين؟ قالوا :ويسألونك، قال

وهل رأوا  :ك اي رب، قالِمن َنر  :ومم يستجريونِن؟ قالوا :ويستجريونك، قال :فكيف لو رأوا جنِت؟! قالوا
قد غفرت هلم؛ فأعطيتهم ما  :فيقول :ويستغفرونك، قال :فكيف لو رأوا َنري؟! قالوا :َل، قال :َنري؟ قالوا
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 :فيقول :رّب فيهم فالن عبٌد خطاٌء إَّّنا مَر فجلس معهم، قال :فيقولون :سألوا، وأجرتم ِما استجاروا، قال
 .تفق عليهم )يسهموله غفرت، هم القوم َل يشقى ِبم جل

 
وعلى هذا مضى الّسلف الّصاحل وَمن تبعهم ِبحساٍن تعلوا جمالسهم الّسكينة والوقار، ويعمروهنا بتدارس السّنة 
والقرآن، وما فيهما ِمن ِذكر أمساء هللا وصفاته، ووعده ووعيده، ومن بيان احلالل واحلرام، واآلداب والفضائل 

ما حيبه هللا ويرضاه، والذم والتحذير ِمن كّل ما يسخطه هللا ويبغضه ِمن  واألخالق الكرمية، واحلث على كلّ 
يف بُ ُيوٍت أَِذَن اّلَلُ أَن  { :قبيح األعمال واألقوال، وكانت مدارسهم املساجد الِت أمر هللا بتعظيمها، قال تعاىل

-36:النور] }َصاِل*رَِجاٌل ََل تُ ْلِهيِهْم ِِتَارٌَة َوََل بَ ْيٌع َعن ذِْكِر اّللَِ تُ ْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها اِبْلُغُدوِّ َواآْل 

اآليَة؛ فال يرفعون فيها األصوات، وَل يكثرون فيها اللغط والضحك تعظيًما لبيوت هللا، وجملالس الذكر  [37
 .والعلم والعبادة

املدارس واۡلامعات، وجمالس الوعظ والتذكري  وقد تغرّيت األحوال؛ فصارت جمالس العلم الشرعي أكثرها يف
والدعوة كثريًا ما تكون يف غري املساجد، فافتقدت هيبة العلم وُحرمة املكان، وصار كثري ِمن الطالب واحلضور 
َل جيدون حرجًا يف التحدث بعضهم مع بعض، َل مينعهم ِمن الكالم إَل هيبة املعلم؛ بل آل األمر ببعض 

طريقٍة يف الدعوة واملوعظة غرِي َلئقة، ويتأولون أهّنا أجنع يف جذب الشباب، واستمالة الدعاة إىل انتهاج 
املقصرين والتأثري عليهم، وهذه الطريقة املبتدعة تتضمن أشياء عديدة تُ ْفِقد اجمللس صفَة الوقار واخلشوع 

حسبما  -قصدهم خريًاهداهم هللا وجزاهم على -فمما يفعله أصحاب الطريقة اۡلديدة يف الدعوة  والذكر،
 :نقل يل بعُض الثقات، وقد مسعُت بعضه مسجالً 

 حكاية أصوات املغنيني وكالمهم- 
 تقليد أصوات النساء- 
 ذكر كلمات ومصطلحات الفساق؛ كأصحاب املخدرات وغريهم- 
 متثيل أفعال وأصوات َمن يَرِد له ذِكر يف القصة- 
 حىت يعود اجمللس إىل اللهو أقرب منه للذكر السعي إىل إضحاك احلضوِر بكِل وسيلٍة،- 
 

وِمن املؤسف أّن انشغاهلم ابهلزل أوقعهم يف التقصري فيما يروونه من احلديث، فتجدهم يروون األحاديث 
الضعيفة، وَيطئون يف ألفاظ األحاديث الّصحيحة، وَل يبالون برواية بعض القصص الباطلة؛ وحني أذكر ما 

أدعوهم إىل العودة إىل ما أرشد إليه القرآن، ودّل عليه هدي  :طأ يف أسلوب الدعوةوقع فيه اإلخوة ِمن اخل
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وهدي صحابته الكرام، والذين اتبعوهم ِبحسان، وَل يتحقق ذلك إَل بتدبّر  -صّلى هللا عليه وسّلم-الّرسول 
، الذي يستضيء به الّسائرون الكتاب والّسّنة، وتَ َعلُِّم ما فيهما ِمن اهلدى ودين احلق، وذلك هو الّنور املبني

صحابته، والتابعون، وأئمة اهلدى. أسأل هللا  :-صّلى هللا عليه وسّلم-إىل هللا، وخري َمن يُقتدى به بعَد الّنيب 
أن يسلك بنا سبيلهم، ويثبتنا على ذلك حىت نلقاه، وصّلى هللا على نبّينا حممد وآله وصحبه وسّلم. حرر 

 ه  1431/12/26 :يف
 
 :أماله
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