
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َن  } :قال تعاىل  نمي مم اا َوَقاَل إمنَّ
َل َصاِلم َّْن َدَعا إمىَل اهللَّم َوَعمم

يَ َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِمم  .[33فصلت: ]{اْلُْْسلممم

ا  } خماطباا نبينا صىل اهلل عليه وسلم:   وقال دا َا النَّبميه إمنَّا َأْرَسْلنَاَك َشاهم ا َيا َأُّيه يرا ا َوَنذم ا ياا إمىَل اهللَّم بمإمْذنمهم  َوُمَبِّشر
َوَداعم

ا  ريا
ُمنم ا  اجا َ

فقال:  [46،  45]األحزاب:  {َوِسم أتباعه،  ووظيفة  وظيفته  أن هذه  ألمته  يبي  أن  أمره  ثم  هم  }؛  َهذم ُقْل 

َبَعنمي  رَيٍة َأَنا َوَمنم اتَّ كميَ َسبميِلم َأْدُعو إمىَل اهللَّم َعىَل َبصم َن اْلُِّْْشم   .[108]يوسف: {َوُسْبَحاَن اهللَّم َوَما َأَنا مم

َوُأوَلئمَك  } اْلُْنَْكرم  َعنم  َوَينَْهْوَن  بماْلَْْعُروفم  َوَيْأُمُروَن  اْْلرَْيم  إمىَل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ نُْكْم  مم اْلُْْفلمُحونَ َوْلَتُكْن  ]آل {ُهُم 

 [103عمران:

وأتباعهم مأمورون بدعوة  األنبياء  ف ، وهي دعوة الناس إىل اهلل،  ياء وأتباعهمة األنبفبي تعاىل يف هذه وظيف

ًل  معصيته، وهذا مقام رشيف، ومرتبة عالية  من  ن الِّشك به ومالناس إىل توحيد اهلل وطاعته، وإنذارهم  

 إًل من استخلصهم اهلل من بي اْللق.وفق للقيام هبا  ي

كل واحد منهام   مع جييعقوب عليه الصالة والسالم  إبراهيم عليه الصالة والسالم ومن بعده  فهذا نبي اهلل  

يَّ إمنَّ اهللََّ اْصَطَفى َلُكُم  }:  ويدعوهم هلل تعاىل  هم ي وصي ده من حوله  لو
َبنميهم َوَيْعُقوُب َياَبنم يُم  َا إمْبَراهم َوَوَّصَّ هبم

يَن َفاَل ََتُوُتنَّ إمًلَّ َوَأْنُتْم مُ   [ 132]البقرة: {ْسلمُمونَ الدر

خطاهمو من    عىل  نبي  وكل  تعاىل  اهلل  إىل  بالدعوة  كله  عمره  يرصف  والسالم  الصالة  عليه  نوح  اهلل  نبي 

وبذلوا يف سبيل الدعوة الغايل والنفيس فهذا سيد األنبياء خيرج ،  موطريقته  مسار عىل هدُّي  مبعده   األنبياء 

 .رسالة اهلل  وتبليغ من أحب البقاع إليه يف سبيل الدعوة 

الغالم يف قصة أصحاب األ اْللك  خدودوقد حدثنا عليه الصالة والسالم عن  كثر من  أقتله    الذي حاول 

َوإمًلَّ  مرة حتى قال للملك: )) َقَتْلَتنمي،  بمهم  آُمُرَك  َما  َفَعْلَت  َأْنَت  َفإمْن  آُمُرَك،  َما  َتْفَعَل  َحتَّى  بمَقاتمِلم  َلْسَت  إمنََّك 

ْذٍع فَتْأُخُذ َس   َفإمنََّك  َتْصُلُبنمي َعىَل جم ُثمَّ  يٍد،  َمُع النَّاَس يفم َصعم ، َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل: ََتْ ْن َلْن َتْسَتطميَع َقْتِلم ْهاما مم

، َفَفَعَل كمنَاَنتمي، ُثمَّ ُقْل: بمْسمم اهللم َربر اْلُغاَلمم َفإمنََّك إمَذا َفَعْلَت َما آُمُرَك بمهم َقَتْلَتنمي، َوإمًلَّ   َفإمنََّك َلْن َتْسَتطميَع َقْتِلم

، فَ  هم ْهُم يفم ُصْدغم هم ُثمَّ َرَمى، َفَقاَل: بمْسمم اهللم َربر اْلُغاَلمم َفَوَقَع السَّ ْهَم يفم َكبمدم َقْوسم  َوَضَع اْلُغاَلُم َيَدُه َوَوَضَع السَّ



 

 

 

ْهمم َوَماَت، َفَقاَل النَّاُس: آَمنَّا   عم السَّ َذُر َقْد َواهللم َنَزَل  َعىَل َمْوضم : َأَرَأْيَت َما ُكنَْت ََتْ يَل لمْلَملمكم ، َفقم بمَربر اْلُغاَلمم

فميَها النرريَ  َمْت  فميَها اأْلُْخُدوُد، َوُأْْضم ْت  َككم َفُخدَّ بمَأْفَواهم السر َفَأَمَر  ُهْم،  النَّاُس ُكله اُن، َوَقاَل: َمْن بمَك وَقْد آَمَن 

ُموُه فميَها، َفَكاُنوا َيَتَقاَعُدوَن فميَها َوَيَتَداَفُعوَن، َفَجاَءتم اْمَرَأٌة بماْبٍن ََلَا تُ   َرَجَع َعْن دمينمهم  ُعُه، َفَدُعوُه َوإمًلَّ فَأْقحم ْرضم

اِْلَقر  َعىَل  َفإمنَّكم  ي  م اْصِبم هم  ُأمَّ َيا   : بميه الصَّ َفَقاَل   ، النَّارم َتَقَع يفم  َأْن  َتَقاَعَسْت  َا  فبذل روحه رخيصة يف    ،(( َفَكَأَّنَّ

 سبيل اهلل حتى يبلغ دعوة اهلل تعاىل. 

  قدم اْلو  هم كان سيد قومه وشاعر  أحد أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم،   وهذا عامر بن الطفيل الدويس

، ْلا قدم مكة حذره أهلها من ان يستمع لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، لكن شاء اهلل أن يستمع عامر  هم في

السالم فتبع النبي حتى دخل منزله فقال الصالة و   ه الصالة والسالم فوقع يف قلبه كالم النبي عليهللنبي علي

يف  وقد وقع  تقول،  ما  منك  أسمع  أن  إًل  اهلل  أبى  وقد  منك،  جاءوين وحذروين  قومك  إن  ))يا حممد  له: 

أرجع إىل دوس وأنا فيهم  ، ثم قلت: إين اًلسالم، فأسلمُت  عِلَّ  نفيس أنه حق، فاعرض عِل دينك، فعرَض 

مطاع، وأدعوهم إىل اًلسالم، لعل اهلل أن ُّيدُّيم، فادع اهلل أن جيعل يل آية، ثم رجع لقومه دوسا يدعوهم 

إىل اإلسالم فأسلم معه أبوه وأمه، فقدم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقلت: غلب عىل دوس الزنى  

وسلم ))اللهم اهد دوسا((فرجع إىل قومه يدعوهم وفاتته اَلجرة  اهلل عليه  صىل  فقال:  .والربا، فادع عليهم

بدر وأحد واْلندق، ثم قدم اىل اْلدينة بثامني أو تسعي أهل بيت من  مع النبي صىل اهلل عليه وسلم وفاتته 

فك مكةا دوس،  فتح  حتى  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  مع  ويف ن  عمرو،  ابنه  ومعه  مسيلمة  إىل  خرج  ثم   ،

يق رأى رؤيا، كأن رأسه حلق، وخرج من فمه طائر، وكأن امرأة أدخلته يف فرجها، و ابنه يطلبه  بعض الطر

طلبا حثيثا، فحيل بينه وبي ابنه، فحدث هبا قومه، فقالوا: خريا، فقلت: أما أنا فقد أولتها: أما حلق رأيس  

هيدا، وأما طلب ابني إياي فقطعه، وأما الطائر فروحي، واْلرأة األرض أدفن فيها، فقد روعت أن أقتل ش 

فقتل الطفيل يوم الياممة، وجرح  فام أراه إًل سيعذر يف طلب الشهادة، وًل أراه يلحق يف سفره هذا! قال:

     .((ابنه ثم قتل يوم الريموك بعد

الو باقي  تبليغ  ريض اهلل عنهم،    صحابة مثله  إىل اهلل وجماهدين يف  انتِّشوا يف طول األرض وعرضها دعاة 

 لعِل بن أيب طالب ْلا أرسله لقتال اليهود يف  ، يطرق سمعهم قول النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم الدعوة

 



 

 

ْم مم خيِب )) ُهْم بماَم جَيمُب َعَلْيهم ْ ، َوأْخِبم َل بَساَحتهْم، ُثمَّ اْدُعُهْم إمىَل اإلْساَلمم ْسلمَك َحتَّى َتنْزم ْن َحقر اهللم  اْنُفْذ َعىَل رم

ْن ُُحْرم النََّعمَتَعاىَل فم  داا َخرٌي َلَك مم َي اهللُ بمَك َرُجالا َواحم ، َفَواهلل ألَْن َُّيْدم    ((.يهم

لنبيه  اهلل تعاىل  به، قال  الذي أمر اهلل  البالغ  َربرَك } :وهذا هو  ْن  مم إمَلْيَك  َل  ُأْنزم َما  َبلرْغ  ُسوُل  الرَّ َا  َأُّيه ]اْلائدة: {َيا 

ا عليهم البالغ وعىل اتباع الرسل أن يبلغوا، فالرسول عليه البالغ، وهك [67 قال صىل اهلل   .ذا الرسل مجيعا

 ((. َبلرُغوا َعنري َوَلْو آَيةا عليه وسلم: ))

  :تعاىللام عرف الصاِلون رشف هذه اْلهمة حرصوا عليها، فلم يسريوا إليها مشياا بل سعوا َلا سعياا، قال  ف

ْن َأْقََص } بمُعوا اْلُْْرَسلميَ َوَجاَء مم ينَةم َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْومم اتَّ   .[20يس: ] {اْلَْدم

ا َوُهْم ُمْهَتُدونَ } :دعوهتم ًل ألجل دنيا فانية وًل جاه او منصب  بمُعوا َمْن ًَل َيْسَأُلُكْم َأْجرا ُقْل } ،[21]يس:  {اتَّ

ْن َأْجٍر َوَما  يَ َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيهم مم َن اْلَُْتَكلرفم  .[86]ص: {َأَنا مم

وأما   الدعوة  بذار  وبذر  الدعوة  فقط  النتائجعليهم  الصِب  عليهم  إنام  هبا  مطالبي  وفغري  يستعجلأ،    واًل 

َخبَّاب بنم األَرتر ريض اهلل عنه، َقاَل: َشَكْوَنا إمىَل رسولم اهلل  النتائج، روى البخاري يف صحيحه من حديث  

َفَقاَل: ))َقدْ صىل اهلل عليه   َلنا؟  َتْدُعو  َلنَا أًلَ   ُ
َتْسَتنْرصم فُقْلنَا: َأًلَ   ، الَكْعَبةم َلُه يف ظلر  ُبْرَدةا  ٌد  مَتَوسر َوُهَو   وسلم 

ُجُل َفُيْحَفُر َلُه يف األرضم َفُيْجَعُل فميَها، ُثمَّ ُيْؤَتى بماْلمنَْشارم َفُيوَضُع عَ  هم َفُيْجَعُل   ىَل َكاَن َمْن َقْبَلُكْم ُيْؤَخُذ الرَّ َرأسم

نَّ ا مَّ
، َواهللم َلُيتم ُه ذلمَك َعْن دمينمهم ، َما َيُصده هم ه َوَعْظمم ، َوُيْمَشُط بأْمَشاطم اِلَديدم َما ُدوَن َِلْمم هلل َهَذا األَْمر  نصَفيم

ْئب َعىَل  موَت ًلَ خَيَاُف إًلَّ اهللَ والذر ْن َصنَْعاَء إمىَل َحْْضَ اكُب مم ُلونَ َحتَّى َيسرَي الرَّ ، ولكنكم َتْسَتعجم هم  . (( َغنَمم

 

 

 واِلمد هلل رب العاْلي 

 

 

 

 

 


