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 إلى هللا الدعوة - 4

  حاجة األمة للدين كحاجة الجسد إلى الروح، فكماا نهاإ إ ا فدتادل الاروح فساد

 .دهياهم ونخراهم الجسد، فكذلك األمة إ ا فتدل الدين فسدل

 :فضل هللا بإرسال الرسل 

هللا عز وجل رحمتإ وسات  كال ءا و، ومان رحمتاإ هتأاادر ن  نرسال إلاي م  -1

فوه م هاااره م، وخاااالت م، ورا   ااام، الرسااال، ونهااازم علاااي م الكتااا ب، يدااارتِّرون

ويأينو  ل م ما يرضيإ، ويدعوه م إلى طاعتإ وعأادتإ وحادر   ءاريك لاإ، 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ) وما نعد هللا من الثواب لمن نطاعإ، ومن التتاب لمن عصاار 

 . [36النحل/] (ڎ ڎ ڈ ڈ

يادعوهم إلاى  وكلما ضتف اإليما  وو ع الناس ف  الشرك نرسال هللا رساو ا  -2

التوحيد وعأادة هللا وحدر، وتتاهع إرسام الرسل، وكا  كل رسوم يدأتث إلى 

 ومإ خاصة، حتى خاتم هللا النأاوة والرساالة همااتم األهأيااو وسايد المرسالين 

 . ×هأينا محمد 

  ونرسلإ هال دى ودين الحق إلاى النااس كافاة، ×اصطفى هللا رسولإ محمداا ،

ألماهااة، وهصاام األمااة، وجاهااد فاا  سااأيل هللا، وتاارك فألَّااا الرسااالة، وندَّى ا

 األمة على الأيضاو ليل ا كن ارها   يزيا عن ا إ  هالك. 

 ظيفة األنبياء والرسل:و 

لما كاا  علياإ الصاوة والساوض نفضال األهأيااو والمرسالين ووخارهم، ونمتاإ 

 . عز وجل وييفة األهأياو والرسلنفضل األمم ووخرها، ونعطاها هللا

هالاادعوة إلاى هللا، فاا  نرو متلومااة وها  جزياارة التاارب، وفاا   × اااض فتاد 

 من متلوض و درر ثوث وعشرو  سنة، ءاموا هدعوتإ ما استطاع من نهال 

ا هدعوة نهلإ، ثم عشيرتإ األ رهين، ثم  ومإ، ثم نهل مكة وماا  عصرر، مأتدئا
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ا نهااإ رسااوم هللا إلااى  الناااس حول ااا، ثاام التاارب  اطأااة، ثاام الناااس كافااة، مأينااا

ا.   كافة، ونهإ رحمة للتالمين، فدخل الناس ف  دين هللا نفواجا

 .[28سأأ/] (ۀ ہ ہ ہ ہ ه إ ه   ے ے ۓ ۓ) ام هللا تتالى   -1

 .[107األهأياو/] (ک ک گ گ گ گ)  ام هللا تتالى و -2

 :أسباب الهداية 

 متأثرين هأسأاب كثيرة نهم ا  ×الناس دخلوا ف  اإلسوض ف  ع د النأ  

ا وميارهم فأسالموا  ×الدعوة هاللساا  كماا دعاا النأا   -1 نهاا هكار وخديجاة وعلياا

 رض  هللا عن م.

التتلاايم كمااا اهتاادى عماار هاان المطاااب رضاا  هللا عنااإ متااأثراا هااالترو  الااذ   -2

سامتإ و ارنر فا  منازم نختاإ فاطماة ماع  وج اا ساتيد هان  ياد وخأااب هاان 

د هن حضير وستد هان متاا  ، وكما نسلم ندسياألرل وكاهوا يتدارسو  الترو 

رض  هللا عن ما ف  حلتة التتليم التا  ن ام اا مصاتب هان عميار رضا  هللا 

 عنإ ف  المدينة.

العو  عااض الفاتم فا   -3 التأادة كما نسلم  هند هن  عتأاة لماا رنل المسالمين يدصِّ

المسجد الحراض، وكما نسلم ثمامة هن نثام الحنف  رض  هللا عنإ ف  المساجد 

 أثراا هالتأادة وميرها.النأو  مت

عااض الفاتم صافوا  هان نمياة ومتاوياة  ×اإلهفاق واإلكاراض كماا نعطاى النأا   -4

ا هين جألين رض  هللا عن م  وميرهم نموا ا فأسلموا، وكما نعطى رجوا منما

 فأسلم، وهإسومإ نسلم  ومإ.

 حسن األخوق، واإلحسا ، واإليثار، والمواساة، والصدق. -5

 [.4]التلم/ (  ڱ ڱ ڱ ں ں)لى   ام هللا تتا

 :دعوة البشرية واجب األمة 

ولما نعطى هللا عز وجل هذر األمة ونكرم ا هوييفة األهأيااو والرسال وها  
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ا لادعوت ا فا   الدعوة إلى هللا فتد نهتاى هللا مان الاأود والتأااد ماا يكاو  مياداها

 مشارق األرو ومغاره ا، إلى ن  تتوض الساعة. 

صاوة والساوض علاى نصاحاهإ رضا  هللا عان م حتاى جااو و د اجت د عليإ ال

في م نمرا   إ امة الدين ف  حيات م، وف  حياة الناس، وعلموا ن  هتية الاأود 

والتأاااد مسااةولية نمتااإ إلااى  ياااض الساااعة، ون  المساالم محاسااب علااى تاارك 

المتصاد ا هفااراد  وهااو التأاادة، ومحاسااب علااى تارك المتصااد ا جتماااع  

 ثم توفار هللا عز وجل. وهو الدعوة، 

 .[110وم عمرا /] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)  ام هللا تتالى  -1

وم ] (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ)  ام هللا تتالى و -2

 . [104عمرا /

 (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)  ام هللا تتالى و -3

 .[108يوسف/]

 م  أاال الاادعوة، واللااين مااع الاادعوة، والصااأر هتااد التلاا  البصيييرة فييث    يية

 الدعوة.

   منإ وسائل ونسااليب الادعوة، وتحملاوا مساةولية  ×و د تلتى نصحاب النأ

وا هااراحت م وءاا وات م، ااحَّ وتركااوا  الاادعوة هتاادر عليااإ الصااوة والسااوض، فِّضِّ

 وهذلوا نهفس م ونموال م ونو ات م لنشر الدين ف  التالم.  ديارهم،

اة إلى هللا عز وجل، يحملو  )  إلاإ إ  هللا( لتادخل كال هيا  فا  فساروا دع

مشارق األرو ومغاره ا، ف  الشاض والتراق.. وف  مصر وءمام نفريتيا.. 

 وف  روسيا وما وراو الن ر.. وف  ميرها.

وفدتح  هذر الأود.. واهتشر في ا اإلسوض.. وحال في اا التوحياد هادم الشارك.. 

هَّاااد.. واإليماا  هاادم الكفاا ر.. وي ار في ااا ماان التلمااو والاادعاة.. والتدأَّاااد والزع

 والصالحين والمجاهدين ما تِّترع هإ عين كل مسلم. 
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نولئك خير الترو .. نولئك الذين رض  هللا عن م ورضوا عنإ، نولئك الذين 

ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ   پ ڀ پ  پ   پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) صد وا ما عاهدوا هللا عليإ 

 .[100التوهة/] (ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ

 تقديم أعمال الدين على أعمال الدنيا: 

ونصااحاهإ رضاا  هللا عاان م لمااا  اادموا نواماار الج ااد والاادعوة علااى  ×النأاا  

نوامر الكسب والمأاحال هتص  ف  حيات م األموام واألءياو، لكن هالمتاهال 

 اد اإليماا  و ادل األعماام الصاالحة، وي اارل حتيتاة األخاوق، وكثاارل 

 .فتوحالال

ونكثر المسلمين اليوض لماا  ادموا نوامار الكساب علاى نوامار الج اد والادعوة 

 ادل األموام واألءياو، وهالمتاهال هتاا اإليماا  وهتصا  األعماام، فجااو 

فاا  حيااات م نماارا   ا هتماااض هجمااع األمااوام كااالي ود، وا هتماااض هتكمياال 

 .الش وال كالنصارى

والأد ، وضاتف جاهاب الادين والاروح، فلما تغير المتصد  و  جاهب الدهيا 

وصار الج د للدهيا   للدين، وصار الدين كاليتيم يطوف على الناس   يجاد 

 من يكفلإ؛ أله م مشغولو  عنإ هدهياهم وء وات م.

 :بقاء الدين 

حتاى ياأت   ×وهذا الدين هاق إلى يوض التيامة، يتوض هإ طائفة مان نماة محماد 

 . ائفة المنصورة، وهم الطنمر هللا وهم ياهرو 

امد طِّائن »يتوم   ×عن متاوية رض  هللا عنإ  ام  سمت  رسوم هللا  فِّاة    تِّزِّ

ةا ه تن   ِّائنمِّ ْن ندمَّ هدرْم من رع ِّْمرن هللا،   يِّضد ذأ ْن خِّ تَّى يأْتن ِّ نِّْمارد مِّ رْم، حِّ الِّفِّ د ْو خِّ
رْم نِّ لِّر د

و ِّ عِّلِّى النَّاسن  هدرْم يِّاهنرد  .(1)متفق عليإ «.هللا وِّ

                                                           

 ( واللفظ لإ.1037ف  كتاب اإلمارة  هر م )(، ومسلم 71، نخرجإ الأمار  هر م )متفق عليه( 1)
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 :فضل الدعوة إلى هللا تعالى 

أءااياو كاال ماان وماان و اااض هالتأااادة والاادعوة إلااى هللا فااا  عااز وجاال يكرمااإ ه

 يتزر وإ  لم تكن عندر نسأاب التزة كأوم وسلما  رضا  هللا هللا  ا  ن نهم

 .ويجتل نعمام الدين كل ا محأوهة لديإ يتوض ه ا ويدعو إلي ا .عن ما

 .لملقويجتل هللا لإ محأة ف   لوب ا

 .ويطو  هساط الأاطل من حولإ

 .ويةيدر هنصرة ميأية من عندر

 .ويستجيب دعاور، ويجتل لإ هيأة

ويتطيإ من األجر مثل نجاور مان دعاار واهتادى هساأأإ، وير  اإ ا ساتتامة 

 وال داية.

 . [33فصل /] (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ) ام هللا تتالى   -1

، » اام   ×ن  رسوم هللا عن نه  هريرة رض  هللا عنإ و -2 اا إلِّاى هدادِّىا اْن دِّعِّ مِّ

نِّ ا اْن تِّأتِّاإد،   يِّاْنتداد  كِّا ِّ لِّرإد من اورن مِّ ثْلد ندجد ا، ألِّْجرن من اْيئا ارْم ءِّ هن ورن اْن ندجد لناكِّ من

لِّيْ  ْن دِّعِّا إلِّى ضِّولٍِّة، كِّا ِّ عِّ مِّ ْن تِّأتِّاإد،   يِّاْنتداد  لناكِّ وِّ ثْلد وثِّاضن مِّ نِّ اإلثمن من رإن من

ْن وث ا امن من ْيئا رْم ءِّ  .(1)نخرجإ مسلم«.  ن

 ام لتلا  هان نها  طالاب  ×عن س ل هن ستد رض  هللا عنإ ن  رسوم هللا و -3

ارْم، ثامَّ »رض  هللا عناإ ياوض خيأار   تنر ن مِّ هسِّاحِّ تَّاى تِّْنازن ، حِّ ْسالنكِّ ..اْهفداْذ عِّلِّاى رن

نِّْخأادْ  ، وِّ رْم إلِّى اإلْسوضن ا يِّرجْرهدرْم هعد د نْ مِّ رْم من لِّْير ن هللا ألِّْ   بد عِّ ، فِّاوِّ ن هللا فنيإن قو حِّ

ارْمرد الانَّتِّمن  اْن نِّْ  يِّكداو ِّ لِّاكِّ حد ْيار  لِّاكِّ من اداا خِّ احن اوا وِّ جد متفاق  «.يِّرْ دن ِّ هللا هاكِّ رِّ

 .(2)عليإ

 

                                                           

 (.2674هر م ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2406(، ومسلم هر م )4210، نخرجإ الأمار  هر م )متفق عليه( 2)
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 :أقسام الناس فث العمل 

 الناس فث العمل قسمان:

من م من اجت د على الدهيا ثم راح وترك ا، ومن م من اجت د على اآلخرة ثم 

 .ل فوجدها وهم المةمنو ما

ا   والذين اجت دوا على اآلخرة  سما  نيضا

ماان اءااتغل هالتأااادة فتااع اهتطااع عملااإ إ  ماان ثااوث  صااد ة جاريااة، نو علاام  -1

 يدنتفع هإ، نو ولد صالم يدعو لإ.

وهاذم الج اد إلعاوو كلماة هللا فتملاإ  ،والادعوة إلاى هللا ،ومن اءتغل هالتأاادة -2

 تدى هسأأإ فلإ مثل نجرر إلى يوض التيامة.مستمر؛ أل  كل من اه

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )   ام هللا تتالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   جئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي   ۈئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  وئ

 .[22-19التوهة/] (ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڀ
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