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 ٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 املكدمة

الحمدددد ب رل العدددالمينال والصددد ة والشددد م علددد  أ دددر  ا  بيدددا  
 والمرشلينال  بي ا محمد وعل  آله وصحبه أجمعينال أما بعد: 

ا فهذه مجموعة كلمدا  جمعت هدا مدن ه دا وه داأال وأعدي  عليهدا  دي  
ا من ع ديال وألقيتها عل   كل كلما  قصيرةال في مشاجد عددةال علد   يشير 

والمشاهمة ولو بالقليل في مجال  المدى ع ر ش وا ال فؤحبب  الم اركة بها
 الدعوة إل  هللا.

فدد ن أصددب  فددي ذلددأ فهددو مددا أرجددو وآمددلال وهددو مددن توفيدد  هللا عدد  
وأشددددتهللاير هللا مددددن  للددددي  ال يشددددي وال دددديطانوجددددلال وإن أخطددددؤ  فمددددن 

 وإفادة الهللاير. الوتقصيريال وحشبي أ ي أرد  الخير
اللهم علم ا ما ي يع اال وا يع ا بما علمت اال وأجعله حجة ل ا ال علي اال يا 

 رل العالمين.
 وباب التوفي . وصل  هللا عل   بي ا محمد.

 
 
  لمؤلفا                                              

                  الودعان د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم                               
 المملكة العربية السعودية –الرياض                                
  1٘ٗٔٔ، الرمز البريدي  3ٖٖٔٔص . ب                            

                     ebrahim.f.w@gmail.com 

 



 ٕ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة األوىل
 مواقف مع الشمف

وكددان فددي مددر، موتددهال فقددال لهددم:  علدد  معدداذ بددن جبددل  دخلددوا
ا ظروا هل أصبح اال فقالوا لدي  بعددال حتد  قدالوا فدي ال:ال:دة: لقدد أصدبح اال 
قال: اللهم أ ي أعوذ بأ مدن صدباإ إلد  ال دارال اللهدم إ دأ تعلدم أ دي لدم أكدن 

البقا  فيها لكري  أحل الد يا وطول
(ٔ)

ا  هارال وال لهللار  ا  جارال ولكدن  
الهواجر  مؤظل

(ٕ)
ومكابدة الشاعا   

(ٖ)
وم احمة العلما  بالركدل ع دد حلد   

 الذكر.
ودخل إبراهيم بن أدهم )أحد العبداد ال هداد( علد  أحدد أخوا ده يعدوده 
اال فوجده يتدؤف  ويتؤشد ال فقدال لده عد م تتدؤف  وتتؤشد ال قدال:  كان مريع 

علد  يدوم "ما تؤشيي عل  البقدا  فدي الدد يا ولكدن تؤشديي علد  ليلدة  متهداال و
 أفطرته وعل  شاعة غيل  فيها عن ذكر هللا".
شد  علد  فدوا  الدد يا ومدا ؤا ظر أخي إل  هذا اإلمام كي  أ ده ال يت

 وقدا  فدي غيدر اش  ويتؤلم علد  فدوا  ؤفيها من  خار  و ي ةال وإ ما يت
 الطاعا .

ة ال دجعان لمدا قتدل بوهذا عبدهللا بن شعد بن أبي الشرإ أحدد الصدحا
أخوه من الرعاعال أقام بعشدق ن وقيدل بالرملدةال ودعدا هللا  وكان ع:مان 

ا اليجدرال فقدرأ الياتحدة وشدورة ولمدا فدر   أن يقبعه في الص ةال فصل  يوم 
شدد ة  مددن الت ددهد شددلم التشددليمة ا ولدد  :ددم أراد أن يشددلم ال:ا يددة فمددا  

 هـ.ٖٙ
وهذا عامر بن عبدهللا بن ال بير الذي يشمع المدإذن لصد ة المهللادرل 

مدري، فحملدوه إلد  المشدجد وقبعد  روحده فدي أ در  مكدان وهدو وهو 
 المشجد وفي أفعل وععية يحبها هللا في الص ة وهو موطن الشجود.

قدال لمدن حولده رحمده هللا  وهذا عمر بدن عبددالع ي  بدن مدروان 

وهددو فددي مددر، المددو : أجلشددو ي فؤجلشددوهال :ددم قددال: أ ددا الددذي أمرت ددي 
ا: ولكن ال إله إال هللاال وقبع  روحده فقصر  و هيت ي فعصي ال قالها :  : 

 عل  هذه الحال الحش ة.
وفي رواية أ ه قال لمن حولده: أخرجدوا ع دي )كدان ع دده مشدلمة بدن 

                                                 

 لحير ا  هار.     

 الصيام في اليوم الحار.     

 قيام الليل.     

 



 ٖ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ا بهذه الوجووعبدالملأ وفاطمة  وجته( فشمع ه ليشد  بوجدوه ه يقول: مرحب 

  ۆئې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئژ  :إ   وال جدان :دم تد 

  ژ   ۈئ  ۈئ
(ٔ)

 فما  ال يكررها حت  قب، رحمه هللا. 

                                                 

 ( . 1ٖشورة القصص ال آية ) (  ٔ)

 



 ٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة الجانية
 إياك والرنوب

في مر، موتده قدالوا لده: مداذا  لما دخلوا عل  عبدهللا بن مشعود 
قال: ا تكي ذ وبي!ال :م قالوا له: وماذا ت تهي؟ قدال ا دتهي رحمدة  ت تكي؟
 ربي.

اإلشدد م كددان أبددو عبدددالرحمن اإلمددام العلددم اليقيددهال مددن الشددابقين إلدد  
يقول: لقدد رأيت دي شداد  شدتة ومدا علد  ظهدر ا ر، مشدلم غير داال وهدو 

ا.  ممن  هد بدر 
وقال: "يرحمأ هللا إ أ ُغلَِّيٌم معلَّم" و كاه ال بي 

(ٔ)
 . 

 وفي الحديث الصحيح الذي رواه اإلمام أحمد
(ٕ)

: أ ه لما َصَعد عل   
تعدحكون مدن : "أ جرة فعدحأ بعد، الصدحابة مدن دقدة شداقيهال فقدال 
 دقة شاقيه إ ها في المي ان ع د هللا أ:قل من جبل أحد".

فمدددع هدددذه اليعدددا ل وهدددذا ال دددر  وغيرهدددا مدددن اليعدددا ل التدددي لدددم 
أ ه لما تبعه بعد، ت ميدذه  أذكرهاال هو يخا  من الذ ولال بل جا  ع ه 

قال لهم: عودوا وهللا لو تعلمون ما ع دي مدن الدذ ول لح:دوتم التدرال علد  
 رأشي.

 ي صددحيح البخدداريوفدد
(ٖ)

: "إن المددإمن يددرى ذ وبدده كؤ دده يقددول  
قاعددد تحدد  جبددل يخددا  أن يقددع عليددهال وإن اليدداجر يددرى ذ وبدده كددذبال مددر 

 عل  أ يه قال به هكذا" وأ ار بيده عل  أ يه.
ا دقيق دا  فيصور ل ا عبدهللا بن مشعود حال المإمن مع الذ ول تصدوير 

   يشده يدرى ذ بده كالجبدل الدذي لدو فالمإمن ل دة خوفه من هللا ال يؤمن علد
وقع عليه  هلكه فهو خا   غيدر آمدن مدن شدو  عاقبدة الدذ ل بي مدا اليداجر 
المقصر والعاصي قليدل المعرفدة بداب يشدتهين بالدذ ل وال يؤبده لده وال يدراه 

ا يذكرال بل يدراه كؤ ده ذبدال وقدع علد  أ يده فؤبعدده غيدر مبدال  مدن شدو    ي  
 والعافية.العاقبة  شؤل هللا العيو 

قيل للحشن البصري: "أال يشتحي أحدد ا مدن ربده يشدتهللاير مدن ذ وبده 
:م يعودال :م يشتهللاير :م يعودال قال وّد ال يطان لو ظير م كم بهذاال فد  تملدوا 

 االشتهللايار".

                                                 

 . ٔٙٗ/ٔ: شير أع م ال ب   شيرته في . ا ظر 73ٖ/ٔرواه اإلمام أحمد      

 .  ٗٔٔ/ٔالمش د   (  ٕ)
 . 1ٖٓٙرقم  (  ٖ)

 



 ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

وقددال عمددر بددن عبدددالع ي  رحمدده هللا: "أيهددا ال ددا  مددن ألددم بددذ ل 
لال فد ن عداد فليشددتهللاير هللا فليشدتهللاير هللا وليتدلال فد ن عداد فليشدتهللاير هللا وليتد

وليتلال ف  ما هي خطايا مطوقة في أع ا  الرجالال وإن الهد أ كدل الهد أ 
 في اإلصرار عليها".

ې    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ  قددال شددعيد بددن المشدديل فددي قددول هللا تعددال :

 ژې  ى   ى  ائ  ائ      ەئ  
(ٔ)

قال: هو الذي يذ ل :دم يتدولال :دم  

 ل.يذ ل :م يتولال :م يذ ل :م يتو
 أتفرررررررن بالررررررصيوب وبالمعا رررررر 

 
 

 وتيسرررررررؤ يررررررروم يؤ رررررررص باليوا ررررررر  
ا   تبرررررال    وترررررلت  الرررررصيب عمرررررد 

 
 ورب العرررررررررالمين عليررررررررر   ا ررررررررر  

  اال وآمن روعات ا.بوياللهم اغير ذ وب اال واشتر ع 

                                                 

 (. ٕ٘شورة اإلشرا ال آية ) (  ٔ)

 



 ٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة الجالجة
 وقفتاى

 الوقفة األوىل:
فددي المشددتقبل القريددل وهللا  لهددامدداذا قدددم  ل يشددأ؟ ومدداذا أعدددد  

ْن َ ْيٍر َتِجُدوهُ ِعيَد   ا ه يقول:شبح ُموْا ألَيفُِسُكْم مِّ ُهَو َ ْيرا  َوأَْعَظَم  ّلَلِ ٱَوَما ُتَقدِّ

   أَْجرا  
(ٔ)

َوْلَتيُظرْر َيْفر م َمرا  ّلَلَ ٱ َتقُرواْ ٱآَمُيروْا  لَِصينَ ٱاَيَُّها ي  ويقول شبحا ه:ال  

 ّلَلَ ٱ َتقُررواْ ٱَقررَدَمْ  لَِدررٍد وَ 
(ٕ)

ا بوصدديه  فدداب  شددبحا ه جعددل المشددتقبل قريددل جددد 
 بالهللاد.

كان أحد الصالحين يم ي في الشو  ويصلي ال افلة فشؤلوه عدن ذلدأ 
مشتهللاربين هذا اليعل فدي هدذا الوقد ال قدال أبدادر طدي الصدحييةال يخ د  أن 

 ذلأ اليومال ولم يشجل له فيها عمل صالح. يذهل
ره إال وي ادى يقول الحشن البصري رحمه هللا: "ما من يوم ي    فج

يا ابن آدم أ ا يوم جديد وعل  عملأ  هيد فاغت م ي فد  ي ال أعدود إلد  يدوم 
 القيامة".

 الوقفة الجانية:
إَِن  إل  مت  تإخر التوبدةال وهللا شدبحا ه يحدل التدا بين قدال شدبحا ه 

 .لَتَواِبينَ ٱُيِ بُّ  ّللََ ٱ
(ٖ)

 وهللا شبحا ه ييرإ بتوبة عبدده حدين يرجدع ويتدول  
ا بتوبة عبده حين يتول إليه من أحدكم كان علد  إليهال قال  : "ب أ د فرح 

راحلته بؤر، ف ةال فا يلت  م هال وعليها طعامه و رابهال فؤي  م هاال فدؤت  
 جرة فاعطجع في ظلها وقد أي  من راحلتهال فبي ما هو كدذلأ إذ هدو بهدا 

  عبدي وأ ا ربدأ قا مة ع ده فؤخذ بخطامهاال :م قال من  دة اليرإ اللهم أ 
أخطؤ من  دة اليرإ 
(ٗ)

 . 
 أخي الحبيل:

إلررؤ متررؤ يررا يفرر  تدترررين باألمرر  
 الكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررصوب

 

  تسررتعيع  أن أيررا يفرر  ترروب  قبرر   
 تترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروب 

 
واسررتدفري لررصيوب  الررر من  فررار 
 الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررصيوب

 

إن الميايرررررا كالريررررران عليررررر  دا مرررررة  
 الهبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروب

 
                                                 

 ( . ٕٓشورة الم ملال آية )  (  ٔ)
 (.1ٔشورة الح رال آية )  (  ٕ)
 (. ٕٕٕشورة البقرةال آية )  (  ٖ)

 . . 7ٕٗٗال مشلم 1ٖٓٙالبخاري      

 

 

 



 7 )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 

 



 3 )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة السابعة
 َتَركَّس مو أنت !

لملأ الخليية ا موي قيل كان شبل وفاتدهال أ ده كدان هذا ي يد بن عبدا
يحل جارية ع ده اشمها "حّبابة" فطلل أن يخلو بها ويجل  معها لوحددهما 
في قصره وال يعكر عليه أحد ذلأ المجل ال وكان بي هما صحن ع ل فؤخدذ 

فيقذ  بالواحدة تلو ا خرى في فمها ف ذا بواحدة تعل  في حلقها  معهايلعل 
داال فتهللاص بها ف دا عظيم  مات  للحظتها وشقط  ج:ة هامدةال فح ن عليها ح   

ددا حتدد  أ ت دد  وجييدد ال :ددم بعددد ذلددأ أمددر بدددف هاال  حتدد  إ دده أبقاهددا ع ددده أيام 
 .ش ة ٖٖما  هو بعدها بؤيام وعمره و

إذن أيهددا ا خددوة اإل شددان مخلددو  عددعي ال وذليددل إال مددن رفعدده هللا 
صددي  وبددرد ال ددتا ال وأعدد هال يمرعدده الددذبال والبعددو،ال ويإذيدده حددر ال

 وتميته ال رقةال ويصرخ ويتالم من ال وكة.
 رَ   إلِيَسرانُ ٱاأَيَُّها ي َ لََقرَ  َفَسرَواَ  َفَعرَدلََ  *  لَرِصيٱ*  ْلَكرِريمِ ٱَمرا َ رَرَ  بَِربِّ

ََ َرَكَبر َ  ۤ  فِ   أَىِّ ُ وَرٍة َما َشرء
(ٔ)

بعد، أهدل التيشدير  . قدال
(ٕ)

: هللا قدادر  
ال ولكدن أو قدرد عل  هي ة حمار أو كلدل أو خ  يدرعل  أن يجعل صورتأ 

 ويم.قهللا بيعله ورحمتهال خلقأ في أحشن ت
شليمان بن عبددالملأ الخلييدة ا مدويال وقد  أمدام المدرآة وقدد تد ينال 
ولددب  أبهدد  حلددةال  ظددر إلدد   ددكله فددي المددرآة فؤعجبدده  ددكله وغددّره  ددبابهال 

اال وأبو بكدر صدديق ا وعمدر ف فقال: لقد كان محمد  اروق دا وعددد الخليدا   بي 
حت  قال: وأ ا شليمان بن عبدالملأ الملأ ال الال فمر، بعددها : :دة أيدام 

 وما ال ولم يبلغ ا ربعين.
ا:  وأخير 

طدي ذكدا   عدي: أ ده أُ  يذكر أهل الشير أن رج   اشمه أحمد بن الريو
ال كددان يجلدد  علدد  ال دداطز ويهللاددط كشددرة خبدد  علدد   لمددا  اولددم يعددط  كددا  

ر إلدد  الشددما  ويقددول: يددا رل تعطددي آل فدد ن مدداال  وأ ددا ابددن ويؤكلهددا وي ظدد
   ۤ  ِضيَزى تِْلَ  إِصا  قِْسَمةم   الريو دي آكل كشرة خب 

(ٖ)
ة وظالمة رأي جا  

 وحا ا ب ذلأ.
ا شماه "الدامغ" ليددمغ القدرآن ب عمده فدمهللاده هللا بدا مرا،  أل  كتاب 

                                                 

 ( .1-ٙشورة اال يطارال اآليا  )  (  ٔ)

 .  ٗٔ٘/ٗا ظر تيشير القرآن البن ك:ير.     

 (. ٕٕشورة ال جم ال آية )   (  ٖ)

 



 1 )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

حت  ما  وهو يخور كما يخور ال:ور 
(ٔ)

 . 
 داال وآمدن روعات داال وتوف دا مشدلمينال بيدر ذ وب داال واشدتر عيواللهم اغ

 وألحق ا بالصالحين غير خ ايا وال ميتو ينال برحمتأ يا أرحم الراحمين.
 

                                                 

 .3ٗ/ٔال وفيا  ا عيان البن خلكان 3٘/ٗٔا ظر ترجمته: في شير أع م ال ب        

 



 ٓٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة اخلامشة
 امليزاى التكوى

ع دد  وق  ب ل وصهيل وعمار وأبو شييان والحدارث بدن ه دام 
ول   دده شدديد بددال عمددر ليددإذن لهددمال وكددان أبددو شددييان يتوقددع أن يدددخل ا 

بؤن يددخل أوال  بد ال  :دم عمدار وصدهيل وبقدي كبدار  قريشال فؤمر عمر 
قريش ع دد بدال عمدرال فهللاعدل أبدو شدييان وكؤ ده قدال: مدا رأيد  أن يددخل 

ددا مددا مع دداه ال إن قبلددي هددإال  ا عبدددال فعاتبدده الحددارث بددن ه ددامال وقددال ك م 
ال أبدالي أن أقد  ع دد وال ا فشبقوا لإلش م ودعي ا فتؤخر دافؤجابو االقوم ُدُعو

 بال عمر ف  أدخل ولكن أخ   أن أتؤخر في اآلخرة.
ا عل  عمر فؤكرم مجلشده وقدال: مدا أحدد  ودخل خبال بن ا ر  يوم 

 أح  بهذا المجل  م أ إال ب ل.
ال وأوصله إل  هذه الم  لة: إ ه التقوى: الخو  ما الذي رفع ب ال   ا  إذ

 بالقليلال واالشتعداد ليوم الرحيل. من الجليلال والعمل بالت  يلال والرعا
خ ية )أي صو (  عليه في الج ة وشؤله عن ذلأال  لذا شمع ال بي 

فقال: إ ه ما أذن قدط إلد  وصدل  بعدده ركعتدينال ومدا أحددث إال وتوعدؤ :دم 
صل  ركعتين 
(ٔ)

 . 
فكم من إ شان غير معرو ال وال يإبه لهال ولدي  مدن أ درا  ال دا  

ال رفددع هللا م  لتددهال وأعلدد  مكا تددهال وأصددبح لدده وال مددن شدداداتهم أو كبددرا هم
 تؤ:يره وو  ه في أمته.

فهذا عبدالرحمن بن أب ى الخ اعدي لده صدحبة وروايدةال وفقده وعلدم 
وهدددو مدددول  مدددن المدددوالي فيدددي صدددحيح مشدددلم
(ٕ)

 دددافع بدددن عبددددالحارث   
الخ اعيال وكان عامل عمر عل  مكةال أ ه لقيده بعشديان 
(ٖ)

ال فقدال لده: مدن  
ا عليده( اشدتخلي  اشتخلي ؟ فقال : ابن أب ى مول  ل اال فقال عمر: )مشت كر 

 مول ؟ قال: إ ه قارئ لكتال هللا عالم باليرا ،ال قال عمر: أما إن  بيكم 
ا ويعع به آخرين".  قد قال: "إن هللا يرفع بهذا الكتال أقوام 

أن قال: ابن أب ى ممن رفعه هللا بالقرآن ويروى عن عمر 
(ٗ)

. 
بر أبو الحجاج المكي عبد أشود مول  مدن المدوالي وهذا مجاهد بن ج

                                                 

 .  1ٕٕٗال ومشلم 3ٗٔٔال وأصله في البخاري ٖٗ٘/٘رواه اإلمام أحمد       

 . 1ٔ7رقم   (  ٕ)

 م طقة قريبة من مكة.     

 . ٕٕٓ/ٖا ظر : شير أع م ال ب        

 



 ٔٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

رفعه هللا بالتقوى وفعل الطاعة وطلل العلمال لم يم عده عدعيه وال فقدره مدن 
ا لألمددةال وأن يددإ:ر فيهددا وأن يصدد عأن يقدددم  دد ا يخلددده التدداري  فكددان  ي   مجددد 

 ي  الميشرين والقرا  وإمامهم والمقدم عل  ك:يدر مد هم فدي  ما دهال يقدول: 
قرآن عل  ابن عبا  : :ين مرة. ويقول: عرع  القرآن :د ث عرع  ال

 له فيم   ل ال وكي  كا  ؟ؤعرعا  أوقيه ع د كل آية أش
 ويقول ع ه ا عمش: ترى مجاهد كؤ ه حمال.

ا ب  اذ ف  ط  خرج من فيه اللإلإال ما  رحمه هللا وهو يصدلي شداجد 
هـٕٓٔش ة 

(ٔ)
 . 

همدداال وأ ددا أريددد أن ب  ابددن عمددر رعددي هللا ع حيقددول مجاهددد: صدد
أخُدَمهال فكان يخدُم ي. ويقول: ربما أخذ ابن عمر لي بالّركال. فهدذا تدابعي 

 وابن عمر صحابي ولكن رفعه هللا بالتقوى والعلم.

                                                 

 . 3ٗٗ/ٗأع م ال ب   ا ظر ترجمته في شير      

 



 ٕٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة الشادسة
  حب الصخابة لمهيب 

دا لرجدل أعجمدي كدان يشدكر  في مشتهّل هذه الكلمة أذكدر موقي دا عجيب 
وكددان يتعدداحأ وصدداحبه ي دولددة مدداال مددع آخددر فددي إحدددى الخمددارا  فدد

انال وإذا بالخمرة تلعدل بدرأ  اآلخدرال فؤخدذ يشدّل وي دتمال وإذا بده حويتما 
ال فيذكر شديرته بشدو ال فيقدوم ذلدأ ا عجمدي فكؤ مدا   دط يتعر، لل بي 

ال لقدد صدح  مدن شدكرهال وقدال كدل  دي   تشدامح فيده و مد إ إالّ لمن عقدا
هدذا  ن الخّمدارهال وكدانفقدام فعدرل صداحبه وجلددهال وخدرج مد الرشول 

ا في توبته ورجوعه إل  هللا.  الموق  شبب 
ال كيد  أروع ا م:لدة فدي محبدتهم ل بديهم  ولقد عرل الصحابة 

ال وهو القا ل كما في الصحيحين "ال يإمن أحدكم حت  أكون أحل إليه من 
لده وال ا  أجمعين"اولده وو

(ٔ)
. 
وهو  شمع ال بي  أحد أمرا  غ وة مإتة فهذا عبدهللا بن رواحة 

جلشوا" فجل  وكان خارج المشجدال فلما ا ته  مدن خطبتده ايخطل يقول: "
ددا علدد  طواعيددة هللا وطواعيددة  بلددغ ذلددأ الرشددوُل  فقددال:  ادأ هللا حرص 

رشوله"
(ٕ)

 . 
وروى اإلمام أحمد
(ٖ) 

ن مجاهد قدال: ك دا مدع ابدن عمدر رعدي هللا ع 
فشدد ل: لددم فعلدد ؟ فقددال:  ع همدا فددي شددير فمددر بمكددان فحدداد ع دده )أي: مددال(

 فعل هذا فيعل ". رأي  رشول هللا 
ويقول  افع مول  ابن عمر: لو رأي  إل  ابن عمر إذا اتبع أ:ر ال بي 

  لقلدد  هددذا مج ددون
(ٗ)

حددرص علدد  تحصدديل ال:ددوال  . وهددذا م دده  
 .واليو  با جرال وفيه تعويد لل ي  عل  االقتدا  به 

وروى اإلمدددام أحمدددد
(٘)

رعدددي هللا ع همدددا قدددال: قدددال  : أن ابدددن عمدددر
فقددال ابددن لدده: وهللا  ": "ال تم عددوا ال شددا  أن يددؤتين المشدداجدرشددول هللا 

وتقدول هدذا! فمدا كلمده  ل م عهّنال فقال ابن عمدر: أحدد:أ عدن رشدول هللا 
 حت  ما .

كددان لدده ميدد ال لتصددري  مددا   وروى اإلمددام أحمددد: أن العبددا  
                                                 

 . ٗٗال مشلم ٘ٔالبخاري   (  ٔ)

 .ٖٓٔ/ٖأشد الهللاابة البن ا :ير      

 .  1ٙ3ٗرقم  ٗٗ/ٕ  (  ٖ)

 . ٖٕٔ/ٖال شير أع م ال ب    ٖٓٔ/ٔحلية ا وليا       

 . 3ٖٕٗرقم  ٔ٘/ٕ  (  ٘)

 



 ٖٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ه للجمعة ومر من تحته فصدل ال فلب  عمر :يابالمطر عل  طري  عمر 
همدا العبدا ال فدؤمر حعليه المي الال وكان فيه ما  مخدتلط بددم فدرخين قدد ذب

عمددر بقلعدده فرجددع عمددر وغّيددر :يابددهال فلمددا صددل  أتدداه العبددا ال وقددال: إ دده 
ال فقددال عمددر للعبددا : أ ددا أعدد م عليددأ لمددا الموعددع الددذي وعددعه ال بددي 

فيعدل  عه ال بدي صعد  عل  ظهري حت  تععه في الموعع الذي وعد
ذلأ العبا 
(ٔ)

. 
ِ: ة  لما أشر في غ وة الرجيع وجي  به إل  مكدة  وهذا  يد بن الدَّ

تلده بؤبيده أميدة بدن خلد ال يق عديم لتوا تراه صيوان بن أميدة وأخرجده إلد  ال
اجتمع  عليه قريش وفيهم أبو شييان فقال له: أ  دأ هللا يا  يددال أتحدل أن 

ا ع د ا اآلن في مكا دأ  عدرل ع قده وأّ دأ فدي أهلدأ؟! قدال: وهللا مدا  محمد 
ا اآلن فددي مكا دده الددذي هددو فيدده تصدديبه  ددوكة تإذيددهال وأّ ددي  أحددل أن محمددد 
ا يحدل أحدد  كحدل  جال  في أهليال قال أبو شييان: ما رأي  من ال دا  أحدد 

 ال :م قتلوه أصحال محمد لمحمد 
(ٕ)

 . 
ويذكر ابدن ه دام فدي الشديرة ال بويدة
(ٖ)

ا  صدار قتدل : أن امدرأة مدن 
أبوها وأخوها و وجها واب ها يوم أحدال فلمدا أخبروهدا قالد : مدا فعدل ال بدي 

 ا هددو بحمددد هللا كمددا تحبددينال قالدد : أرو يدده ا ظددر إليددهال فلمددا ؟ قددالوا: خيددر 
ي أ د  وأمديال برأته قال : كل مصيبة بعده جلل )أي: هيَّ ة( وفي رواية: بؤ

 ال أبالي إذا شلم  من عطل )أي: أذى(.
وكيد  أ هدم ييدو ده  ه أيها اإلخوة أم:لة لمحبة الصحابة لل بدي وهذ

بؤرواحهم وأموالهم وأهليهمال في بهللاي ل ا أن  تؤ  و قتدي بهم فدي ذلدأال وأن 
 عل  أ يش ا وأموال ا وأهلي ا.  إ:ر ال بي 

وباال  وحشدرة عليده  هاللهم من أشا  إل   بيأ فاجعل ما شطره ورشم
كيد المعتديال وأجعلهدم عبدرة للمعتبدرين. وصدل  يا رل العالمينال اللهم رد 

 هللا عل   بي ا محمد.
 

                                                 

 . 73٘ٔرقم  7ٖٕ/ٔمش د اإلمام أحمد   (  ٔ)

 .ٖٗٔ/ٕأشد الهللاابة      

(ٖ  ) ٖ/ٔٔٓ  . 
 
 

 



 ٗٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة الشابعة
 أيمية الكسآى

 
أبد ى الخ اعدي صددحابي جليدل ومدول  مدن المددوالي عبددالرحمن بدن 

ا من حطام الد ياال لك ده صداحل فقده وعلدمال وممدن  وإ شان فقير ال يملأ  ي  

مدر تعرفو ده ال يجامدل وع  حيظ القرآنال يقول ع ه عمدر بدن الخطدال 

اال ب يقدول ع ده   يقول الصد  وكلمة الح  وال يبدالي ممدن هدو أمامده لأحد 

أب ى ممن رفعه هللا بالقرآن" ابنعمر: "
(ٔ)

. 
 وفددي صددحيح مشددلم

(ٕ)
: أن  ددافع بددن عبدددالحارث لقددي عمددر بُعْشددَيان  

فقال: من اشدتعمل  علد  أهدل الدوادي؟ يقصدد مكدةال فقدال: ابدن أبد ىال قدال 
ُن أب ى؟ قال: مول  مدن موالي دا. قدال عمدر: اشدتخلي  علديهم مدول  ومن اب

)يع دددي ي كدددر عليددده ذلدددأ( قدددال: إ ددده قدددارئ لكتدددال هللا عددد  وجدددلال وعدددالم 
قدد قدال: "إن هللا يرفدع بهدذا الكتدال  باليرا ،ال قدال عمدر: أمدا إّن  بديكم 

ا ويعع به آخرين".  أقوام 
رفدع العبدد المدول ال أرأي  كي  أن كتال هللا يرفع اإل شان الوعديع ي

لذلأ يقول شليمان بن مهران ا عمشال وهو من التابعين: "لوال هذا القدرآن 
 ة".ففي صدري لك   من بقالي الكو

ا يبيع البقول والخعارال لكدن رفعده هللا  ا عادي  يع ي بهذا أ ه كان إ شا  
 بهذا القرآن.

بدن وهذا أيها ا خدوة مجاهدد بدن جبدر رحمده هللا وهدو مدول  لعبددهللا 
الشا لال إ شان ععي  وفقير ومدول  مدن المدوالي ولكدن رفعده هللا بدالقرآن 
وأصددبح  ددي  الميشددرين فددي  ما دده ومددن أكبددر ت ميددذ ابددن عبددا ال يقددول: 

مرةال وكان ابن عمر رعي هللا ع همدا  ٖٓعرع  القرآن عل  ابن عبا  
 يخدُمه ويؤخذ له بالركال ليركل عل  الدابة.

الجرمددي بحيظدده  مةلِ ليددل عمددرو بددن َشددولقددد رفددع هللا الصددحابي الج
 للقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرآن فقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

                                                 

 . ٕٕٓ/ٖشير أع م ال ب        

 .  1ٔٙرقم  7ٓٗص (  ٕ)
 
 
 

 



 ٘ٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ا لقومه وعمره شد  أو شدبع شد ين صار إمام 
(ٔ)

: "يقدال لصداحل يقدول  .
القرآن اقرأ واْرتِ  ورتل كما ك   ترتدُل فدي الدد يا فد ن م  لتدأ )يع دي فدي 

تقرإها"ك   الج ة( ع د آخر آية 
(ٕ)

. 
 لتحيدديظ   هددا فدداحرص أيهددا ا ل الكددريم تشددجيل أب ا ددأ فددي حلقددا  ا

تحيظ أوقاتهم بما يعود عليهم بال يع والخير في الد يا واآلخرة. وي بهللاي عل  
ال بال صدهللايرهم وكبيدرهم االلتحدا  بهدذه الحلقدا  واالشدتيادة م هدا وعلد  

 الجميع الدعم المادي والمع وي.
 وباب التوفي  ال وصل  هللا عل   بي ا محمد الالالالال 

                                                 

 . 7ٖٔ/ٖأشد الهللاابة البن ا :ير      

 .  1ٕٕٔرقم  3ٖٗٔ/ٕرواه اإلمام أحمد وأبو داودال صحيح الجامع لأللبا ي   (  ٕ)

 



 ٙٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجامهةالكممة 
 األمس باملعسوف والهًي عو املهكسمو أساليب 

وهددو يطددو   فددي صددحيح البخدداري أن رجدد   أعرابيددا  أتدد  ال بددي 
بالكعبة فجبذه ب ددة مدع ردا ده أو بردتدهال فدؤ:ر ذلدأ فدي رقبتدهال فالتيد  إليده 
مبتشما  عليه الص ة والش مال فقال ا عرابي ب دة وغلظةال وبدون مقددما  

ي  مدن مالدأال وال مدن مدال أبيدأ. فقدال يا محمد أعط ي من مال هللا الذي ل
 ال يي  العطو  عل  أمتهال أعطوه ال فؤعطاه الصحابة واد  من الهللا مال فذهل
الرجل إل  قومهال وقال: يا قدوم أشدلموا فد ن محمددا  يعطدي عطدا   ال يخ د  

 الياقةال وفي رواية: ال يخ   اليقر
(ٔ)

 . 
 هدذا معده لوييعد ال  بدال بي ُيصد ع أن م كرال وأمرٌ  م ينال فعل إ ه

 أدل شدو  فيده  ددا  ماذا؟ :م ال رييةال رقبته في وتؤ:ير بقوةال جذلٌ  اليعلال

 وفعددل م ددرقةال بابتشددامة  هقابلدد كلّدده ذلددأ ومددع ال  الب ددرية معلددم مددع

 أصددبح الرجددل أن ال الحكدديم لتصددرفه وال:مددرة ال تيجددة وكا دد  جميددلال

 :  أ دد  قددال لددذا اإلشدد م. فددي الدددخول علدد  يحدد:هم قومدده إلدد  داعيددة
 صد عته ل دي  قال وما قطال أ    لي قال فما ش ينال ع ر  ال بي "خدم 

 وال ُخلُقا ال ال ا  أحشن من وكان تركته؟ لم تركته ل ي  وال ال ص عته؟ لم

 وال ال  ال بدي كد ّ  مدن ألدين كدان  دي ا   وال حريدرا ال وال قدط خد ا   مشش 

 . (ٕ) "  ال بي عر  من أطيل كان عطرا   وال قطال مشكا    مم 
فؤشددلول التعامددل فدديمن يقددع فددي الخطددؤ مهددم جدددا ال فؤ دد  حي مددا تددؤمر 

 بالمعرو  وت ه  عن الم كر تذّكر أمران: 
ا ول: ال ّيدددة ال فاشتحعدددر ال يدددة الصدددالحة . فؤ ددد  فدددي عمدددل جليدددل 

 ومبارأال وشتإجر وت:ال عليه. 
ال:ا ي: تخّير في  ي  الوق  ا شدلول الجميدلال والتصدر  الحكديم ال 

 لها تؤ:ير في إ كارأ ال وذلأ حشل المقام والحال. والتي بة والكلمة الطي
مكددارم وا ظددر إلدد  موقدد  آخددرال موقدد  را ددع وجميددلال يتجلدد  فيدده 

 ال وكي  يتعامل مع الخطؤ!؟ ا خ  ال وي ر  فيه ُخل  ال بي 
ال فعطد  رجدل مدن  ال صلي  مدع ال بدي يقول معاوية بن الحكم 

وم بؤبصارهمال فقلد : وا:كدل أمداهال مدا القوم ال فقل : يرحمأ هللاال فرما ي الق

                                                 

 .  1ٓ3٘البخاري  (  ٔ)
ال ٖٔٙ٘وأصله فدي الصدحيحين: البخداري  ال وقال : حديث حشن صحيح.ٕ٘ٔٓالترمذي  (  ٕ)

 .  ٖٖٕٓمشلم 

 



 7ٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 ددؤ كم ت ظددرون؟ فجعلددوا يعددربون بؤيددديهم علدد  أفخدداذهمال فعرفدد  أ هددم 
بدؤبي  –يصّمتو  يال فلما رأيتهم يشكتو  ي شدك ال فلمدا صدل  رشدول هللا 

ما عرب ي وال شب يال وفي رواية: فما رأي  معلمدا  قدط أرفد  مدن  –وأمي 
ة ال يحل فيها  ي  من ك م ال دا ال هذه الص ال :م قال: "إن  رشول هللا 

إ ما هو التشبيحال والتكبيرال وقرا ة القرآن"
(ٔ)

. 
وقصدددة الصدددحابي ا عرابددديال الدددذي بدددال فدددي طا يدددة المشدددجدال فقدددام 

ال فتدرأ حتد  فدر  مدن حاجتدهال فددعاه  الصحابة لي هدروهال ف هداهم ال بدي 
د ال تصددلح رفيقددا  بقولدده: "إن هددذه المشدداجال ووجهدده توجيهددا   بويددا   ال بددي 

لهذا إ ما هي لذكر هللا والص ة" ال فقال ا عرابدي: اللهدم ارحم دي ومحمددا ال 
ال وهو يعحأ: لقد حجر  واشعا   وال ترحم مع ا أحد" فقال ال بي 

(ٕ)
 .  

  خطؤ : ارتكل من مع التعامل كييية في را عين موقيين وأذكر
 ومددا الي المشددجد مددن خددرج الحشددين بددن علددي العابدددين  يددن أن ا ول:

 فقددال: عددربهال يريدددون إليدده ال ددا  فقددام فشددبهال طريقدده فددي رجددل فاعترعدده

 حاجدة ألدأ أك:درال عيوب دا مدن ع دأ هللا شدتره مدا وقدال: عليدهال أقبدل :دم دعوهال

 درهددمال بددؤل  لدده وأمددر خميصددةال عليدده فددؤلق  الرجددلال فاشددتحيا عليهددا؟  عي ددأ

  ا  بيا ". أوالد من "إ أ قال: رآه إذا الرجل فكان
 وغعلال في عال حارا   ما    مواله عليه فصل يتوعؤ كان ومرة ي:ال:ا 

 والعدافين : قال غيظيال كظم  العابدين:  ين قال الهللايظال والكاظمين له: فقال

 فؤ د  اذهدل قدال: المحشد ينال يحدل وهللا قدال: ع دأال عيو  قال: ال ا ال عن

  هللا. لوجه حر

                                                 

 .  3ٖٓال أبو داود 7ٖ٘مشلم  (  ٔ)
 .  1ٕٗال مشلم ٕ٘ٓٙالبخاري  (  ٕ)

 



 3ٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة التاسعة
 بني غرائني

تقلددل بددين غددذا ينال غددذا  للددروإال وغددذا  اإل شددان فددي هددذه الددد يا ي
للجشد. والم حظ أن غدذا  الجشدد اهدتم بده أك:در ال دا  علد  حشدال غدذا  
الروإال وال ُي كر عل  اإل شان أن يهتم بجشدهال بل إن المشدلم مطالدل بحد  

"إن لجشدأ عليأ حق ا" جشدهال كما قال 
(ٔ)

 . 
فددي أجشدداد اال لكددن المحددذور والخطددؤ أن  جعددل ُجددّل اهتمام ددا وحيات ددا 

فالكددل م ددا يؤكددل ويتهللاددذى وهددذه  عمددة عظيمددةال لكددن البددد أن يعتدددل المشددلم 
ا. اويكون إ شا     وشط 

 يررا متعررب الجسررم كررم تسررعؤ لرا ترر 
 

 أتعبرررر  جسررررم  فيمررررا فيرررر   سررررران 
 رون واستكم  فضا لهاالأقب  علؤ  

 
 فليررررر  برررررالرون   بالجسرررررم إيسررررران 
ا إل شان خرج  روحه وأتي بجشدده أمالو أن   امدأ؟ هدل يعتبدر إ شدا  

 أو يعتبر ج:ما ا؟
ولو أُتي ب خص أمامأ هيكل ععميال ومري، ال يتحرأ لكدن فيده 

ا" ما دام  هذه الروإ تتردد بين ج بيه.   ي  ف   ا  طل  عليه "إ شا  
فهللاذا  الروإال هو ا شا ال وهو الهللاذا  الذي أهمله ك:يدر مدن ال دا ال 

 لجشد ولكن ال روإ له.حيث تجد من يم ي بين ال ا  وهو ممتلز ا
: "إن هللا يدددبهللا، كدددل جعظدددري جدددوا، يقدددول 

(ٕ)
شدددخال فدددي  

ا شوا ال جيية بالليل حمار بال هار"
(ٖ)

 . 
ا  همية الروإ:  ويقول ابن القيم م ير 

 وقرررررو  الررررررون أروان المعررررراي 
 

 ولررررري  برررررلن ععمررررر  أو شررررررب  
 دل فالتوا ن مطلدول فدي حيداة المشدلمال لدذا فقدد ُوِجدد أقدوام غلبدوا جا 

الددروإ حتدد  أهملددوا الجشدددال فوصددلوا إلدد  مرحلددة تعيشددةال حتدد  إن أحدددهم 
وعع الصق ا عل  إحدى عي يهال وقدال: إشدرا  أن أ ظدر إلد  الدد يا بعي دين 

ال عل  الصدحابة ال: :دة الدذين خداليوا  هدب ال بدي  ا: تينال وأ كر ال بي 

                                                 

 . . 3٘ٔٔال مشلم 37٘ٔالبخاري      

 الجعظري: اليّظ الهللاليظ.     

 الجّوا،: الجموع الَم وع المختال في م يته.  
 ل الليل.جيية: كالجيية ال تتحرأ فهو ي ام طو

 .  171ٔرقم  1ٕٖ/ٔرواه البيهقي وابن حبان. صحيح الجامع      

 



 1ٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

اال وال:ددا ي قددال: أصددوم الدددهر وال أ فطددرال فؤحدددهم قددال: أصددلي الليددل أبددد 
: "أمددا وهللا إ ددي  خ دداكم ب وا خيددر قددال: إ ددي أعتدد ل ال شددا ال فقددال 

وأتقدداكم لددهال لك ددي أصددوم وأفطددرال وأصددلي وأرقدددال وأتدد وج ال شددا ال فمددن 
 رغل عن ش تي فلي  م ي"

(ٔ)
 . 

                                                 

 .  ٔٓٗٔال مشلم ٖٙٓ٘البخاري  (  ٔ)

 



 ٕٓ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة العاطسة
 اذكس قمبك يف ثالثة مواطو

 :دة : "اطلل قلبدأ فدي :يقول الصحابي الجليل عبدهللا بن مشعود 
مواطن: ع د شماع القرآنال وفي مجال  الذكرال وفدي وقد  الخلدوةال فد ن لدم 

ا آخر".  تجده في هذه المواطنال فاعلم أ ه ال قلل لأ فشل هللا قلب 
 أخي المبارأ: اختبر قلبأ وأطلبه 

  :أو  : عيد سماع القرآن
هل تحل شدماعه؟ هدل تحدل قرا تده وتددبره؟ ول شدؤل أ يشد ا مدا هدو 

م من كتال هللا؟ إن بعع ا قد أعط  الجرا د والمجد   أك:در حظ ا في اليو
ممددا تشددتح ال فتجددد مدد:   بعددد صدد ة الجمعددة البقدداال  م دحمددةال لمدداذا؟ مددن 

 أجل جريدة معي ة لتصيح ا خبار الرياعية.
كان أحد الددعاة قبدل أن يتدول إلد  هللا يقدوم قبدل اليجدر بشداعة ليقدرأ 

 لَ رررابِِرينَ ٱ  إلددد  الدددرحمن الجرا ددددال لقدددد خصدددص هدددذا الوقددد  الحبيدددل

 ْسرررَ ارِ بِاألَ  ْلُمْسرررَتْدفِِرينَ ٱوَ  ْلُمْيفِقِرررينَ ٱوَ  ْلَقرررايِتِينَ ٱوَ  لَ ررراِدقِينَ ٱوَ 
(ٔ)

فدددي قدددرا ة  
الصح  واالط ع عليهاال مع أن ا ول  أن يكدون هدذا الوقد  اليعديل فدي 

 ذكر أو ص ة أو دعا .
 ه هو الذي ي يع ا فدي فليت ا أيها ا خوة  عطي كتال هللا حقه وقدره  

 الدارين.
وا ظر إل  حال بع، الشل  لما عاش في الدد يا مدع القدرآن خدتم لده 
بخيددرال فهددذا اإلمددام اإلشددماعيلي تددوفي فجددؤة بجرجددان وهددو قددا م يصددلي فددي 

  إَِيرراَ  َيْعُبررُد وإَِيرراَ  َيْسررَتِعينُ  المحددرال فددي صدد ة المهللاددرلال فلمددا قددرأ 
(ٕ)

 

 فاع  روحه إل  بار ها.
ال فقدال: تبكدي هذا اإلمام عبدهللا بن إدري ال لما احتعر أخذ  اب تدهو

 ال تبكي لقد ختم  القرآن أربعة آال  ختمة.
ا: واعلب قلب  ف  مجال  الصكر:  ثايي 

ك   ممن يحل مجدال  الدذكرال فداعلم أن قلبدأ قلدل حدّي  داب، ف ذا 
  قُلُروبُ لْ ٱَتْعَمر ِنُّ  ّلَلِ ٱأَ َ بِرِصْكِر   باإليمانال قدال شدبحا ه:

(ٖ)
: "م:دل وقدال  

                                                 

 (. 7ٔشورة آل عمرانال آية )  (  ٔ)
 (. ٘شورة الياتحةال آية ) (  ٕ)
 
 
 (. 1ٔشورة الرعدال آية ) (  ٖ)

 



 ٕٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

الذي يذكر هللا والذي ال يذكره م:ل الحي والمي " 
(ٔ)

. 
ا: واعلب قلب  ف  ال لوا :  ثالث 

حيث ال يراأ ال ا ال وال يراأ أحدال إال هللا شدبحا ه وحيدث المراقبدة 
 وهي مرتبة اإلحشان.

: : "شددبعة يظلهدم هللا فددي ظلده يددوم ال ظدل إال ظلدده" وذكددر قدال 
ا فياع  عي اه" "ورجل ذكر هللا خالي 

(ٕ)
لقد ذكر هللا في مكان ال يدراه أحددال  

خلدديم مددن كددل ال ددا ال تددذكر ذ وبددهال تددذكر شددي اتهال تددذكر أن هللا مطلددع عليدده 
 فبك  وشال  دموعه:

 وإصا  لررررررو  بريبررررررة فرررررر  ظلمررررررة
 

 والررررررريف  داعيرررررررة إلرررررررؤ العديررررررران 
 فاسرررتن مرررن يظرررر اإللررر  وقررر  لهرررا 

 
 يررررررر إن الرررررررصي  لررررررر  الظررررررر م يرا 
فتذكر أخي الحبيلال إذا خلو  مع  يشأال و ي   لأ  يشدأ اليرصدة  

القتددرا  الددذ لال وارتكددال المعصددية فتددذكر مراقبددة هللا وأ دده يددراأال لددذلأ 
: "ات  هللا حي:ما ك  "يقول 

(ٖ)
 . 

َوَمررا فِرر   لَسررَماَوا ِ ٱَيْعلَررُم َمررا فِرر   ّلَلَ ٱأَلَررْم َتررَر أََن   وهللا قبددل ذلددأ يقددول:
َث ََثٍة إِ َ ُهَو َرابُِعُهرْم َو َ َ ْمَسرٍة إِ َ ُهرَو َساِدُسرُهْم  ۤ  َما َيُكوُن ِمن َيْجَوى ِض ألَرْ ٱ

رُ ُهم بَِمرا َعِملُروْا ِمن َصلَِ  َو َ أَْكَثرَر إِ َ ُهرَو مَ  ۤ  َو َ أَْدَيؤ َعُهرْم أَْيرَن َمرا َكراُيوْا ُثرَم ُيَيبِّ

ٍَ َعلِيمم بِكُ  ّلَلَ ٱإَِن  ْلقَِياَمةِ ٱَيْوَم     ِّ َشْ 
(ٗ)

. 
شبحا ه يرى دبيل ال ملدة الشدودا  علد  الصدخرة الصدما  فدي ظلمدة 

 الليل البهيم.
 يررا مررن يرررى مررّد البعرروض جيا هررا

 
 فررررر  ظلمرررررة الليررررر  البهررررريم األليررررر  
 ويررررى ييررراع عروقهرررا فررر  م هرررا 

 
 والمرررررت فررررر  تلررررر  العظرررررام الي ررررر  
 أ فررررررر لعبررررررد ترررررراب مررررررن ز ّترررررر  

 
 مررررران األّو مرررررا كررررران ميررررر  فررررر  الز 
يروى أن ابن تيمية خرج من جامع دم   :م م   حت  ترأ الدورال  

 الصحرا  قال: ال إله إال هللا فياع  عي اه. فلما صار في

                                                 

 .. 7ٓٗٙالبخاري      

 . . ٖٔٓٔال مشلم ٓٙٙالبخاري      

 .311ٔالترمذي      

 ( . 7شورة المجادلة ال آية )  (  ٗ)
 
 
 

 



 ٕٕ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة احلادية عظسة
 التكبرية األوىل

وهدو  يذكر اإلمام الذهبي في الشير أن عامر بن عبدهللا بدن ال بيدر 

 ة المهللاددرلال وكددان فددي شددكرا  شددمع المددإذن لصدد بددار التددابعين ك مددن

فقال لمن حوله: خذوا بيدي إل  المشجدال فقالوا لده: إ دأ عليدأ "أي المو ال 
مري،" قال: أشمع داعي هللا ف  أجيبه؟ فؤخذوا بيده. فددخل مدع اإلمدام فدي 

الص ةال فركع ركعة :م ما  رحمه هللا 
(ٔ)

 . 
ال فقبع  روحه فدي أفعدل وعدع لإل شدان بدين يددي هللا فدي الصد ة
 وفي بقعة يحبها هللا وهي المشجدال وهذه ع مة من ع ما  الميتة الحش ة.
فالميتة الحشد ة: أن يتوفداأ هللا وأ د  فدي صد ةال أو جهدادال أو دعدوة 
في شبيل هللاال أو وأ   تقرأ القرآنال أو في مجال  الذكرال إل  غير ذلأ من 

 أعمال الخير.
يشمع ا غ ية الماج دةال أو والميتة الشي ة:أن يتوف  هللا اإل شانال وهو 

في شهرة خليعةال أو عل   هاية م ي ةال مدع إبدرة مخددرال أو كدؤ  خمدرال أو 
 في شير معصيةال إل  غير ذلأ من ا عمال الشي ةال  شؤل هللا العافية.

 ال دداهد أيهددا اإلخددوةال أو ا مددر الددذي اريددد أن أ بدده عليدده هددو تقدداع 
إالّ ع دد اإلقامدةال والدبع، بع، ا خوة في أدا  الص ةال فبععدهم ال يدؤتي 

تيوته الركعةال والركعتانال وال يباليال وال يهتمال وهذا التدابعي الجليدل عدامر 
بن عبدهللاال رغم مرعه وتعبهال إالّ أ ه أصّر عل  الذهال إل  المشدجد. فمدا 

وقددد وهبددأ الصددحةال وم حددأ العافيددةال وأ دد   ؟عددذرأ أخددي المشددلم أمددام هللا
 لعظيمة.تتهاون في أدا  هذه اليريعة ا

يقدول إبدراهيم التيمدي ـ رحمدده هللا ـ: "إذا رأيدد  الرجدل يتهداون فددي 
التكبيرة ا ول  فاغشل يدأ م ه"
(ٕ)

 . 
فمدن يتهدداون بدالتكبيرة ا ولدد ال فدد ن فدي قلبدده مدر،ال وع ددده عددع  

 إيمانال فعليه بالتوبةال والرجوع إل  هللا.
ال دديد كيدر إلد  الصد ةال والوعيدد بأهميدة الت ويبّين ل ا المصطي  

لمن يتهاون في ذلأ بقوله: "ال ي ال قوم يتؤخرون عدن الصد  ا ّول حتد  

                                                 

 .ٕٕٓ/٘شير أع م ال ب        

 .ٕٙ/٘المرجع الشاب       

 



 ٖٕ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

هم هللا في ال ار"يإخرَ 
(ٔ)

 . 
فهل تريد أخي أن يإخرأ هللا في عذال جه م؟ بدالطبع الكدّل ال يريدد 

كيددرال والتقدددم للصدد ةال حتدد  ال بذلددأ. إذن احددرص بددارأ هللا فيددأ علدد  الت
 يطالأ الوعيد بالتؤخر في ال ار.

ا عل  أفعلية التكبيرة ا ول : "من صل  ب أربعدين  ويقول  مإكد 
ا في جماعة يدرأ التكبيرة ا ول ؛ كتب  له برا تان: برا ة من ال يا ال  يوم 

وبرا ة من ال ار"
(ٕ)

 . 
 .إ ه جواد كريم أعاذ ا هللا وإياكم من ال يا ال وأ جا ا من ال ار

                                                 

 .7ٙ33رقم  7ٖٕٔ/ٕرواه أبو داودال صحيح الجامع      

 .ٖ٘ٙٙرقم  13ٓٔ/ٕرواه الترمذيال صحيح الجامع      

 



 ٕٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة الجانية عظسة
 تكيايي الفسصة قد أت

رجدل دخدل عليده رمعداُن :دم ا شدل   : "رغدم أ د َ  يقول الرشول 
قبل أن يهللاير له"
(ٔ)

غدام وهدو التدرالال   ال ومع   رغم أ يهال أي: التصد  بالرَّ
بالّذل والّصهللَاار للذي يدخل عليده رمعدان ويخدرجال  فهو دعاٌ  من ال بي 

 ولم يعمل من الصالحا ال ولدم يد دد مدن الطاعدا . ذلدأ اإل شدان المقّصدرال
والمعيع والذي تؤتيه اليرصال وتمر عليه المواشم والم اشبا ال وال يشدتييَد 

 م هاال وال يهللات مها.
فلو أن شدوق ا مدن ا شدوا  َعِمدَل تخييعدا  موشدميةال لتشداب  ال دا  
وتراكعوا  رافا  ووحدا اال والكل يبّ در اآلخدر ويخبدره بهدذه الت د ي  ال 

ا  ا خدوةال فدي موشدم عظديمال  كيد  ب دا و حدن أيهداكي ال تعيع اليرصةال إذ 
وم اشبة  ريية جديرة باالهتمام والتقديرال قد ال يشتطيع اإل شدان تعويعدها 

 إذا فاتته.
: "إذا جا  رمعدان فّتحد  أبدوال الج دةال وغلّقد  أبدوال لذا يقول 

ال ارال وصّيد  ال ياطين"
(ٕ)

 . 
 إذا لم تهللات م هذه اليرصة بالت ود با عمال الصالحةال فمت  تهللات مها؟

 ذا لم ترجع إل  هللا وتتول في هذا ال هر فمت  ترجع إليه شبحا ه؟إ
أتتددول إلدد  هللا ع دددما تددؤتي شددكرة المددو  وتهللارغددر!؟ أترجددع ع دددما 
ُتلّ  بتلأ الخرقة البيعا ال وتوعع في حيرتأ!؟ أم ترجع إلد  ربدأ حي مدا 
يبع:ددر مددا فددي القبددورال ويحّصددل مددا فددي الصدددور!؟ أم أ ددأ شددتتول ع دددما 

  من قبورهم!؟ أم تتول ع دما يإت  بجهد مال ولهدا شدبعون ألد  يخرج ال ا
 مددام )أي مقددب،( علدد  كددل  مددام شددبعون ألدد  ملددأ يجّرو هدداال فهددو يددوم 
ا علد   مهولال وفيه كرل عظيمال لعظم هذه ال ارال التي ت فرال وتتيجر غعدب 

 ِرٍص ََ َيْوَم ِرٍص بَِجَهرَيَم َيْومَ ۤ  َوِجر   العصاة والمجدرمين والكيدرةال يقدول تعدال :

ْكَرىٱلَررُ   ۤ  َوأََيررؤ إلِيَسررانُ ٱَيَتررَصَكُر    لَْيَتيِرر  َقررَدْمُ  لَِ َيرراتِ ۤ  َيقُررو ُ ي*  ۤ  لررصِّ
(ٖ)

  
ع دها يتذكر اإل شانال يرجع إليه عقلهال وصوابهال ويمّر عليه  ريط حياتدهال 
فيتددذكر ا يددام الخددواليال ومددا قّصددر فيهدداال ومددا عددّيع مددن ا وقددا ال فيت دددمال 

ولكددنال وأ دد  لدده الددذكرى؟ ال ت يددع الددذكرىال   هددا يقظددة  ويتحشددرال ويتددؤلمال

                                                 

 .ٖٓٔ٘رقم  3٘ٙ/ٔح الجامع رواه الترمذي والحاكم صحي     

 .. 73ٓٔال مشلم 133ٔالبخاري      

 (. ٕٗال ٖٕشورة اليجرال اآليتان ) (  ٖ)

 



 ٕ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 وصحوة جا   متؤخرةال ف  تييد وال تجديال إذ لي  هذا محلها.
 لماذا  تولال لماذا  حث و  صح بالتوبة لعدة أمور:

َجِميعرا   ّلَلِ ٱْا إِلَرؤ ۤ  َوُتوُبرو  أوال : أن هللا أمر ا بالتوبة في آيا  ك:يرة
َها    لََعلَُكْم ُتْفلُِ ونَ  ْلُمْؤِمُيونَ ٱأَيُّ

(ٔ)
. 

ددددا: أن التوبددددة محبوبددددة إلدددد  هللا َوُيِ رررربُّ  لَتررررَوابِينَ ٱُيِ رررربُّ  ّلَلَ ٱإَِن   :ا ي 

ِرينَ ٱ    ْلُمَتَعهِّ
(ٕ)

 وب: ". ويقول 
ددا: أن اإل شددان البددد أن يتددول   دده فقيددر إلدد  هللا وال يدددري مددا  :ال: 

 يعر، له.

                                                 

 (. ٖٔشورة ال ورال آية ) (  ٔ)
 (. ٕٕٕشورة البقرةال آية ) (  ٕ)

 



 ٕٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة الجالجة عظسة
 ظسقة لمشمف يف حمافظتًم عمى الصالة وحبًم هلامناذج م

هددذا إبددراهيم بددن ميمددون المددرو ي؛ كا دد  مه تدده الصددياغةال وَطددْر  
الذهل واليعةال فكان إذا رفع المطرقدة فشدمع ال ددا  للصد ة ال يرّدهداال أي 

 أ ه ُيوق  عمله ويذهل إل  الص ة.
ذن مددن ويقدول شددعيد بددن المشديل ـ التدابعي الجليددل ـ: "مددا أّذن المددإ

 : :ين ش ة إالّ وأ ا في المشجد".
وقال وكيع بدن الجدراإ: اختليد  إلد  ا عمدش )شدليمان بدن مهدران( 

ا من ش تين؛ ما رأيته يقعي ركعة.  قريب 
اعدةال موكان ابن عمر رعي هللا ع هما إذا فاتته ص ة الع دا  فدي ج

أحيا بقّية ليلته
(ٔ)

 يعاقل  يشه بذلأ. . وكؤ ه 
اإليادي ـ رحمده هللا ـ أ ده قدال: "مدا أّذن المدإذن  وعن ربيعة بن ي يد

دا أو  لص ة الظهر م ذ أربعين ش ة إالّ وأ ا في المشجدال إالّ أن أكدون مريع 
ا.  مشافر 

وكددان الم  ددي ـ رحمدده هللا ـ إذا فاتتدده صدد ة الجماعددةال صددل  تلددأ 
ا وع رين مّرة.  الص ة خمش 

عي بهللادداد ـ: "مك:د  ويقول محمد بن شماعة بن عبيد هللا التيمي ـ قا
دا  أربعين ش ة لدم تيت دي التكبيدرة ا ولد ال إال يدوم ماتد  أمديال فصدلي  خمش 
وع درين صدد ةال أريددد التعدعي ". مددع أ دده يكيدي أن يصددليها مددرة واحدددةال 
ويعطيدده هللا عدد  وجددل ا جددر المعدداع  علدد   يتددهال ولكددن هكددذا بلددغ بهددم 

 اجتهادهمال وأخذهم عل  أ يشهم.
بدن ال بيدر ـ وهدو مدن كبدار التدابعين ـ شدمع  وهدذا عدامر بدن عبددهللا

: خدذوا المإذن لص ة المهللارلال وكان في شدكرا  المدو ال فقدال لمدن حولده
بيدي إل  المشجدال فقدالوا لده: إ دأ عليدلال قدال: أشدمع داعدي هللا فد  أجيبده؟ 

 فدي الصد ةال فركدع ركعدة :دم مدا  رحمده هللافؤخذوا بيدهال فدخل مع اإلمدام 
(ٕ)

. 
يقول: "ما أقيم  الص ة م ذ أشلم  إالّ وأ دا  تم وهذا عدي بن حا

 أ تا  إليها" حت وقال: "ما دخل وق  ص ة  عل  وعو "
(ٖ)

. 
 فؤشؤل هللا أن يجعل ا من المشارعين إل  الصلوا  في أوقاتها.

                                                 

 . ٖٕ٘/ٖشير أع م ال ب    (  ٔ)
 .  ٕٕٓ/ٖشير أع م ال ب    (  ٕ)
 .  ٗٙٔ/ٖالشاب  المرجع  (  ٖ)

 



 7ٕ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة السابعة عظسة
 مواقف مو حياة الهيب 

ا من حياة ال بي مأذكر موقيان من خ له ي  يكون وك ا  عر   ي  
فددي بيتددهال ويعدديش مددع أهلددهال  شددتلهم م هددا العبددرال ف  ددم عبيرهددا و شدديمهاال 

 و تذو  ح وتها وطعمها:
 : تقددول عا  ددة رعددي هللا ع هددا: "كددان رشددول هللا الموقررف األو 

يعطي ددي العظددم فؤتعّرقُدده 
(ٔ)

:ددم يؤخددذه فيددديره حتدد  يعددع فدداه علدد  موعددع  
فمي"
(ٕ)

 . 
أهلدهال ويددخل الشدرور علد    فل  ظر ول تؤمدل كيد  ي طد  ال بدي

قلوبهم؟ وكي  يعا ر أهله بالمعرو ؟ فهو القدوةال وهو ا شوة الذي يجدل 
 علي ا أن  تؤش  و قتدي بهال في تعامل ا مع  وجات ا وأب ا  ا.

ا رعي هللا ع هدا: "أن ال بدي الموقف الثاي  كدان إذا  : وع ها أيع 
إذا كدان  ةال وكدان خرج أقرع بين  شا هال فطار  القرعة لعا  دة وحيصد

بالليددل شددار مددع عا  ددة يتحدددثال فقالدد  حيصددة: أال تددركبين الليلددة بعيددري 
إلدد  جمددل عا  ددة  ت ظددرين وأ ظددرال فقالدد : بلدد ال فركبدد ال فجددا  ال بددي 

وعليه حيصةال فشلّم عليهاال :م شار حت    لواال وافتقدته عا  ةال فلمدا   لدوا 
دداال أو حّيددة جعلدد  رجليهددا بددين ا ذخددرال وتقددول: يددا رل شددلّط علي هددا عقرب 

ا" تلدغ يال رشولأال وال أشتطيع أن أقول له  ي  
(ٖ)

 . 
بدين  وجاتدهال وطيدل  في هذا الحديث: يتعح ل دا فيده عددل ال بدي 

قلددل عا  ددة وأ هددا علدد   ياتهدداال وال تعلددم مددا تدددبر لهددا حيصددة رعددي هللا 
عدد هنال فلمددا علمدد  بمددا فعلتدده لهدداال تؤلمدد  وغددار  مددن هددذا اليعددل وأخددذ  

ال مددع أ هددا هددي لدد   يشددها بددالمو ال كيدد  اشددتؤ:ر  تلددأ بددال بي تدددعو ع
ا شدوى أ هدا رجعد  علد   يشدها تلومهدا  ا ح ال ولدم تشدتطع أن تصد ع  دي  

 وتدعو عليها.

                                                 

 أتعّرقه أي: آخذ اللحم بؤش ا ي.     

 .ٖٓٓمشلم        

 .ٕ٘ٗٗال مشلم ٕٔٔ٘البخاري      

 



 3ٕ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الكممة اخلامشة عظسة
 مناذج مظسقة لبعض الشعداء

ابي جليدل حو ظر ا فيها إل  ص من صيحا  التاري لو فتح ا صيحة 
ذى.  عدم لقدد عرفتمدوه إ ده قشدوة ا لدم و ددة ا عاش مرارة العدذال وتكبدد 

ممددن عددّذل فددي  المددن الشددابقين لإلشدد م بدد ل بددن ربدداإ مددإذن الرشددول 
وحرارة الشدياط مدع حد وة اإليمدان فتهللالبد   الشبيل هللا فم ج مرارة العذال

 ح وة اإليمان ولّذة االشتقرار ال يشيال فؤصبح يتقلل في أروقة الشعادة.
ال وصهروه في ال م ال وأخدذوا يطوفدون بده فدي ألبشوه أدرع الحديد

بطدداإ و ددعال مكددة وهددو صددابر محتشددل ويقددول: أحددٌدال أحددٌد  إ هددا الشددعادة 
 الحقيقية لذة الطاعة والعبادة والقرل من هللا[.

 وفي أشد الهللاابة 
(ٔ)

 مشدلم وأصدله فدي   
(ٕ)

قدال لدب ل:  أن ال بدي   
  خ خ دتأ أمداميال "بم شدبقت ي إلد  الج دةال مدا دخلد  الج دة قدط إال شدمع

فقددال: مددا أّذ دد  قددط إال وصددلي  ركعتددينال وال توعددؤ  إال ركعدد  بعدددهما 
 ركعتين".

فقددال: بددل  المددا احتعددر بكدد  عليدده  وجتدده وقالدد : واويدد هللددذلأ 
ا  لق  ا حبّ  ا وِح ْ  ةوافراحاه غد   به.محمد 

هذا  موذج واحدد مدن الصدحابة ويوجدد الك:يدر مدن ال مداذج فدي حيداة 
ال ولك ددي شددؤ تقل إلدد  بعدد، المعاصددرين فددي واقع ددا بعين الصددحابة والتددا

 المعاصر:
كان شتيين مطرل غربيال بريطا ي ا تهر في الشبعي يا  المي ديةال 
ا في الهللا ا  الماجنال وغدا هدف ا لمصممي اإلع  دا ال  ا المع  حت  أصبح اشم 

بالم يينال ومع ذلأ ما عر  الشدعادة  الواحد تباع له االشطوا ا  في اليوم
والراحة إالّ بعد أن  ط  بال هادتينال وغّير اشمه إل  "يوش  إشد م" وهدو 

 اآلن علم من أع م الدعوة في بلدهال وداعية من الم هورين.
قال أبو شليمان الدارا ي: أهل الطاعة في طاعتهمال ألذ من أهل اللهدو 

 بلهوهمال ولوال الليل ما أحبب  البقا  في الد يا.

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   ڈ ژ : لذلأ يقول شبحا ه

  ژ گ
(ٖ)

قال بع، العلما  مع اها: ل ر قّ ه طاعة    ژ گ  گ  گژ 

                                                 

(ٔ  )  ٔ/ٕٗ٘  . 
 .  1ٕ٘ٗمشلم  (  ٕ)
 (. 37شورة ال حلال آية ) (  ٖ)

 



 1ٕ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 يجد لذتها في قلبه.
"محمددد  ددري "ال  هوهددذا قشددي  يدددعو إلدد  ال صددرا ية الباطلددة اشددم

در  ديا ا  ك:يرةال لك ه لم يدر  اإلشد م يقدول: ك د  أظدن أن المشدلمين 
ددا وأ ددعر بالحو: يددون يعبدددون الهدد ل فددي ا د شددلشددما ال ويقددول: ك دد  مهللاتاظ 

تجاه الشعوديين   هم البلد الوحيد الذي لم يقبل المشيح. فؤخذ عل   يشده أن 
فؤخدذ يؤتي إل  هذه الب د للت صديرال وكدان العدا   الوحيدد هدو اللهللادة العربيدة 

ش ة يتعلم اللهللاة العربيةال وأخذ في البحث عن ترجمة للقرآن الكريم ال ليشلم 

عن الت اقعا  لكدي يددعو المشدلمين للت دكيأ  ه ب عم –ا ليبحث فيه وإ م

في دي همال وفع   حصل عل   شخة لترجمة معا ي القرآن فؤخذ يقرأ الياتحة 
ا مددن شددورة البقددرةال وأحدد  براحددة تشددري فددي جشددده وطمؤ ي ددة تمددأل  و ددي  

 يشده كؤول ليلة مريحة ي امها في حياتدهال وتاقد   ةجوا ح قلبه و ام تلأ الليل
ا طدوي    لإلش مال وع دما  ط  بال هادتين في المحكمة أدرأ أ ه أعاع وقت 
مددن حياتدده فددي عدد ال  وا حرافددا ال ومددن ا شددبوع ا ول مددن إشدد مه 
اشتطاع أن يشلم عل  يديه : :دة أ دخاص وأحد  بالشدعادة والطمؤ ي دة فدي 

ا في أحد مكاتل توعية الجاليا .  حياته حت  أصبح داعية رشمي 

 



 ٖٓ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الشادسة عظسةكممة ال
 صوز زائعة مو املشازعة إىل اخلريات

م:اال  أعل  فدي المشدارعة إلد  الخيدرال فعدن أبدي شدروعة  لقد كان 
بالمدي ة صد ة العصدرال  ال قال: "صلي  ورا  ال بي عقبة بن الحارث 

اال فتخطد  رقدال ال دا  إلد  بعد، ُحجدر  شدا هال فيد ع  فشلّم :م قدام مشدرع 
ج إلديهمال فدرأى أ هدم قدد عجبدوا مدن شدرعتهال قدال: ال ا  من شدرعتهال فخدر

ا من تبر  )الذهل المكشور( ع دد ا فكرهد  أن يحبشد يال فدؤمر   ذكر   ي  
" تهبقشم

(ٔ)
. 

أن تحبشددده هدددذه ا ما دددة يدددوم القيامدددةال فبدددادر إلددد   خ دددي ال بدددي 
 تو يعهاال والتصد  بها.

 لَرِصيٱَصا َمرن  وهذا أبو الدحداإ ا  صاريال لما   ل قول هللا تعال : 

  َقْرضررا  َ َسرريا  َفُيَضرراِعَفُ  لَررُ  أَْضررَعافا  َكثِيررَرة   ّلَلَ ٱُيْقرِرُض 
(ٕ)

: قددال للرشددول  
وإّن هللا ليريد م َّا القر،؟ قال عليه الصد ة والشد م:  عدم يدا أبدا الدحدداإال 

يددهال فقدال أبدو الدحدداإ: إ دي  قال: أر ي يدأ يا رشول هللاال ف اوله ال بدي 
 خلدة( وأم  ٓٓٙ  ربي ع  وجل حا طي )أي بشتا يال وكان فيده قد أقرع

الدحداإ فيه وعيالهاال ف اداها: يا أم الدحداإال قال : لبيأال قال: أخرجدي مدن 
الحددا ط: يع ددي: أخرجددي مددن البشددتان فقددد أقرعددته ربددي عدد  وجددل. وفددي 
رواية: أن امرأته لما شمعته ي اديهدا عمدد  إلد  صدبيا ها تخدرج التمدر مدن 

ال وتدد ي، مددا فددي أكمددامهم. تريددد بيعلهددا هددذا ا جددر كددام   غيددر أفددواههم
"كدم  م قوص من هللا. لذلأ كا د  ال تيجدة لهدذه المشدارعة أن قدال ال بدي 

من ع   رداإ )أي: م:مر وممتلز( في الج ة  بي الدحداإ
(ٖ)

. 
ال فقدال يدا رشدول هللا: يقدول وأبو طلحة ا  صاري جا  إلد  ال بدي 

  ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پژ  :فددي كتابددههللا تبددارأ وتعددال  
(ٗ)

وإّن أحددل 

ال ويشتظل بهداال وي درل أموالي إلّي َبْيُرحا ال وكا   حديقة يدخلها ال بي 
ال أرجدو بّرهدا وذخرهدا من ما هاال فهي إل  هللا عد  وجدلال وإلد  رشدوله 

: بد  يدا أبدا طلحدةال ع د هللاال فعدعها يدا رشدول هللا حيدث أراأ هللاال فقدال 
رابددحال ذاأ مددا رابددحال قبل دداه م ددأال وردد دداه عليددأال فاجعلدده فددي ذاأ مددال 

                                                 

 .  1٘ٔالبخاري   (  ٔ)
 (. ٕ٘ٗشورة البقرةال آية ) (  ٕ)
 . 7ٖٙرقم  ٖٓٓ/ٕٕر للطبرا ي ال المعجم الكبي3ٕٓٗٔرقم  73ٔ/ٖمش د اإلمام أحمد  (  ٖ)
 (.3ٕشورة آل عمرانال آية ) (  ٗ)

 



 ٖٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ا قربينال فتصد  به أبو طلحة عل  ذوي رحمه
(ٔ)

. 
وهدددذه صدددورة م دددرقةال ولوحدددة را عدددة ي ّي هدددا مشدددارعة الصدددحابةال 

: يقدول عمدر بدن الخطدال  فع دد الترمدذيومبادرتهم إل  فعدل الخيدرا . 
مداال ال فقلد : اليدوم أشدب   أن  تصد ال وواف  ذلأ م دي أمر ا رشول هللا 

: مدا أبقيد   هلدأ؟ بكر. قدال: فج د  ب صد  مداليال فقدال رشدول هللا  أبا
له: ما أبقي   هلدأ؟ قدال:  بكر بكل ما ع دهال فقال  فقل : م:له. وأت  أبو

ا" أبقي  لهم هللا ورشولهال قال عمر: "ال أشبقه إل   ي  أبد 
(ٕ)

. 
ا  وإصا كايررررررررر  اليفرررررررررو  كبرررررررررار 

 
 ادهررررررا األجسررررررامتعبرررررر  فرررررر  مر 
 ويقول اآلخر:  

 مررررن لرررر  بمثرررر  سررررير  المرررردل 
 

ا وتجررر َ فررر  األّو    تمشررر  رويرررد 
ةال فيدددي رومشدددارعة أبدددي بكدددر معروفدددةال ومواقيددده م دددهودة وم دددهو 

ا؟ قال أبدو بكدر: أ دا.  صحيح مشلمال أ ه  قال: من أصبح م كم اليوم صا م 
فمدن أطعدم مد كم  قال: فمن تبع مد كم اليدوم ج دا ة؟ قدال أبدو بكدر: أ دا! قدال:

دا؟ قدال أبدو  ا؟ قال أبو بكر: أ ا! قال: فمن عاد م كم اليدوم مريع  اليوم مشكي  
: "ما اجتمعن في امرئ إالّ دخل الجّ ة"بكر: أ ا! فقال 

(ٖ)
. 

ويترجم الصحابي الجليل عدي بن حاتم المشدارعة إلد  الخيدر ب دكل 
إالّ وأ دا علد  آخرال وبصورة بديعة فيقول: "مدا أقيمد  الصد ة م دذ أشدلم  

وعو " وقال: "مدا دخدل وقد  صد ة إالّ وأ دا أ دتا  إليهدا" هدذا الصدحابي 
مكث فترة  م ية ليش  بالهّي ة يجاهدد  يشده علد  طاعدة هللا حيدث إ ده أشدلم 

شدد ة وقيددل 1ٓٔهددـال وعدداش 1ٙفددي الشدد ة الشددابعة للهجددرةال وتددوفي شدد ة 
 ش ة.ٕٓٔ

بيددر مددن كبددار وا ظددر يددا رعدداأ هللا إلدد  عددامر بددن عبدددهللا بددن ال 
التابعينال وهو في مر، موتهال يشمع المإذن لصد ة المهللادرلال فيقدول لمدن 
حوله: أحملو ي إل  المشجدال قالوا له: أ   عليلال قال: أشدمع داعدي هللا فد  

فؤدخلوه في الص  مع اإلمامال فركع ركعة وما  وهو يصلي  الأجيبه
(ٗ)

  . 
ا هذا التابعي الجليل محمد بن شيرين يشداب  ال مدانال وي حد   وأخير 

اللحظددا ال ويشددارع إلدد  الخيددرا : كددان يدددخل إلدد  الشددو   صدد  ال هددارال 
فيكّبددر هللاال ويشددّبحهال ويددذكرهال فُيشددؤل عددن ذلددأال فيقددول: إ هددا شدداعة غيلددة 

                                                 

 .  331ال مشلم ٔٙٗٔالبخاري   (  ٔ)
 .  7ٖ٘ٙال الترمذي 71ٙٔأبو داود   (  ٕ)
 . 1ٕٓٔمشلم   (  ٖ)

 



 ٕٖ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 ال ا .
 اللهم أيقظ ا من رقدا  الهللايلةال واشتعمل ا في طاعتأ. 

 



 ٖٖ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الشابعة عظسةالكممة 
 مو صوز الزيد عهدنا

ـ رحمه هللا ـ في تعري  ال هد: "هو ترأ مدا ال ي يدع يقول ابن تيمية 
في اآلخرة"
(ٔ)

لك  ا  جد أن ال هد ع د بع، ال ا  هو: "ترأ مدا ي يدع فدي  
اآلخرة" فالذي ي يع ا في اآلخرةال   هد فيدهال و تركدهال وال  بدالي بده؛ فع دد ا 

 أيها اإلخوة  هد في الحش ا ال ومن صوره:
أّول ورقدة مدن ال يقرأ الجريددة ال هد في كتال هللا: فبع، ا خوة -ٔ

إل  آخر ورقدةال والمجلدة مدن الهللاد   إلد  الهللاد  ال وإذا قدرأ فدي 
المصددح  وجهددين أو : :ددةال تبددرمال وتملمددلال ودّل ال عددا  إليدده؛ 

 فيهللالقه.
ال هد في ص ة التراويح: مع أن هذا ال خص الذي ا صر  من  -ٕ

ص ة الع ا  وترأ التراويحال يقد  مدع  ميلده يتحددث ع دد بدال 
 أو أك:رال ال ييتر وال يتعاي .لمشجد  ص  شاعة ا

اال  -ٖ ال هد في شماع الكلمة بعد الص ة: وهدذا م داهدال وُيدرى ك:يدر 
ا وموّجهاال حت  يهرل بعد،  فما إن يق  أحد الدعاة يتكلم  اصح 

يدده مال ددا  مددن المشددجدال وكؤ دده لددو جلدد  للشددماع يحدد  تحدد  قد
ا يهللالي م هال مع أ ه غير م هللاولال ولي  لديه أ  ي عمل.جمر 

اللهم أيقظ ا من رقدا  الهللايلةال واشتعمل ا في طاعتأال ووفق دا الغت دام 
 ا وقا ال في القربا ال وأعمال الصالحا .

                                                 

 . 1/ٕفي مدارج الشالكين  –رحمه هللا  – قله ع ه تلميذه ابن القيم   (  ٔ)

 



 ٖٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجامهة عظسةالكممة 
 ال حتكسى مو املعسوف طيًئا

 قدد  وقيددة بشدديطة  شتعددي  فيهددا ب ددور آيتددين مددن كتددال هللا طالمددا 
لددبع، م ددا لددم يقدد  ع دددها شددمع اها تتلدد  علي دداال وطالمددا قرأ اهدداال ولكددن ا

َفَمن َيْعَمر ْ ِمْثَقرا َ َصَرٍة َ ْيررا  َيرَرهُ *  ليتؤملال أو يتيكر ويتدبر. يقول شبحا ه: 

َوَمن َيْعـَم ْ ِمْثَقا َ َصَرٍة َشّرا  َيَرهُ 
(ٔ)

. 
وفدي موطددؤ مالددأ
(ٕ)

ا اشدتطعم  : أن مشددكي  
(ٖ)

عا  ددة رعددي هللا ع هددا  
ها: خدذ حبدة فؤعطده إياهداال فجعدل ي ظدر وبين يديها ع ل فقال  إل شان ع د

العالمدة ـ: "كدم تدرى فدي هدذه  ةإليها ويعجل فقال  رعدي هللا ع هدا ـ اليقيهد
 ".؟الحبة من م:قال ذرة

والذّرة
(ٗ)

عرب  في اآلية م:   لكدي يعقدل ال دا  ذلدأال فداب شدبحا ه  
 موتعال  يحاشل اإل شان عل  القليل والك:يرال إذن علد  المشدلم أن يعلدم علد

 اليقين أن العمل إذا كان ب مهما كان قلي   ف ن هللا يقبله.
ا ولددو أن تلقدد  أخدداأ بو:  قددال  ه جدد"ال تحقددرن مددن المعددرو   ددي  

طل " 
(٘)

. 
وشؤشددرد بعدد، ا حاديددث والتددي فيهددا أعمددال قليلددة يجددا ي الددرل 

 عليها بالك:ير:شبحا ه 
: "بي ما رجل يم ي بطري ال وجد غصن  وأ علد  الطريد  قال 

فؤّخرهال ف كر هللا لهال فهللاير له"
(ٙ)

. وهذا اليعل وإن كان قلي   لك ه ال يعيع  
قددال: ُعرعدد   ع ددد هللاال وهددو مددن محاشددن ا عمددالال فيددي الحددديث: أ دده 

ُ ها وشيُ هاال فوجدد  فدي محاشدن أعمالهدا ا ذى يمداط شَ ل أمتي حَ اعلّي أعم
عن الطري " 
(7)

. 
ا قط غيإن رج   لم ي": قال  اله يؤخدذون ر أ ه إذا جا  عمّ عمل خير 

ا قدال: تجداو وا ع ده عدّل هللا أن يتجداو   ا موال من ال ا  ووجددوا معشدر 

                                                 

 ( . 1-7شورة ال ل لة ال اآليتان )  (  ٔ)
 .ٕٙٓٔرقم  7ٙٔ/ٕموطؤ مالأ برواية )أبي مصعل ال هري(   (  ٕ)

 .  ٕٕٙٙمشلم   (  ٘)
 .  3ٔٗٔال مشلم ٕ٘ٙالبخاري   (  ٙ)
 .  ٖ٘٘مشلم   (  7)

 



 ٖ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

"ع اال فتجاو  هللا ع ه
(ٔ)

. 
لل ُيطي  ِبَركّيةكبي ما ": ويقول 

(ٕ)
قد كاد يقتله العطشال إذ رأته   
بهللاّي من بهللاايا ب ي إشرا يل ف  ع  ُموقها 
(ٖ)

هال فاشدتق  لده بدهال فشدقته إيدا ال 
"ر لها بهيَفهللاُ 

(ٗ)
. 

اال فتم ددي فددي حاجددة  فدد  يحتقددر المشددلم أي معددرو  ولددو كددان يشددير 
ا مدن أمدور حياتدهال أو ت ديع لده  اال ُتيّشر عل  إ شدان  أمدر  أخيأال ُت ظر معشر 
ال تجده ـ م:   ـ متعط   في الطري  فتعي ه وتشاعدهال   ياعة ال تعر بها أحد 

 ا.أ يا   ك:يرة من هذا القبيل ال حصر له
ا: في المقابل ال تحتقر العمل الشي  وإن كان قلي   ف نّ  عاقبتده  وأخير 
قددال:  وخيمددةال فعددن عبدددهللا بددن عمددر رعددي هللا ع همددا أن رشددول هللا 

)ُعددذب  امددرأة فددي هددّرة شددج تها حتدد  ماتدد ال فدددخل  فيهددا ال ددارال ال هددي 
أطعمتهدددا وال شدددقتها إْذ هدددي حبشدددتهاال وال هدددي تركتهدددا تؤكدددل مدددن خ ددداش 

ر،( ا 
(٘)

 . 

                                                 

 .  ٕٙ٘ٔال مشلم 71ٕٓالبخاري   (  ٔ)

 .  ٕٕٗٗال مشلم 7ٖٙٗالبخاري   (  ٗ)
 .  ٕٕٕٗٗال مشلم 1ٕٖٗالبخاري   (  ٘)

 



 ٖٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 التاسعة عظسةالكممة 
 وقفة تأمن

تؤمل أخدي الكدريم فدي صدورتأ! وقد  مدع  يشدأ وقيدة رجدل حكديمال 
فمن الذي ركّبأ عل  هذه الصورة؟ ومن الذي خلقأ علد  هدذه الهي دة؟ فمدا 

فددي الوجددهال وا  دد   الأجمددل م ظددرأ! ومددا أبهدد  وأحشددن صددورتأ العي ددان
فكيد  بداب  التم ي عليهما مدن أشديل بي هماال واليدان في الجا بينال والقدمان

ا ظهدر  لده فدي رأشدهال أو  عليأ لو أّن عي ا  بت   حدد ا فدي ركبتده؟ أو يدد 
 كي  بؤ   بر  في ظهره؟

 ذلأ!؟كفكي  شيكون حال ال خص لو أن َخْلقه كان 
فشددبحان هللا الددذي خلدد  فشددوىال والددذي قدددر فهدددىال والددذي أخددرج 

 المرع .
كافرة ذكر أ ها أب دع امدرأة فدي العدالمال  تؤمل إل  حال امرأة إ جلي ية

فتم دد  أن تتدد وج وتددر   بالولدددال فتحققدد  أم يتهدداال فت وجهددا رجددل ال مددن 
أجل شواد عي يهاال ولكن لكي يقال أ ه ت وج بؤب ع امرأة في العالمال ويددخل 

العالمية( :م تم   هذه المرأة أن تحظ  بمولود يكون  غي ي في موشوعة )
ا حشددن أقدل م هددا ب دداعة فحملدد  ا شددليم  ال وا مددا ي تراودهدا بددؤن يكددون وليددد 

اال فلما رأته صرخ  من هدول م الَخْل . ولكن هللا قّدر أن يكون أك:ر  ها قبح 
 ما رأ ال فمات  لشاعتهاال ولم يلبث وليدها إالّ شاعا  :م لح  بها.

فللدده الحمددد والم ددة علدد  شدد مة الَخْلدد ال وحشددن الُخلُدد .  والجدداحظ 
دمدديم الِخلقددة لك دده مددن كددان رو بددن بحددر أبددو ع:مددان عمددا ديددل المعددرو  

ا ذكيا ال كان يم ي ذا  يوم في أحد ا شوا ال فرأى امرأة ت ير إليده ع دد 
أحد الصداغةال فدؤت  إلد  الصدا غال فشدؤله عدن ذلدأ قدال إن هدذه المدرأة التدي 
ددا لدده فددص علدد  هي ددة رأ   دديطان  رأيدد ال طلبدد  م ددي أن أصدد ع لهددا خاتم 

 لأال فؤ ار  إليأ تع ي م:ل هي تأ.فقل  لها: ال أعر  ذ
فالواحد م ا عليده أن يحمدد هللا علد  ُحشدن الِخْلقدةال وجمالهداال وي دكر 

 ربه عل  بديع تركيبهال ويشتعمل ذلأ في طاعته شبحا ه. 

 



 7ٖ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 العظسوىالكممة 
 ؟ما يي ايتماماتها

قددال الصددحابي الجليددل وأميددر المددإم ين والخلييددة ال اهددد عمددر بددن 
: أتم   أن يكون مل  هدذا مصحابه تمّ واال فقال أحدهذا يوم     الخطال

البيدد  دراهددم أ يقهددا فددي شددبيل هللاال قددال: تم ددواال قددال آخددر: أتم دد  أن يكددون 
مددل  هددذا البيدد  جددواهر أو  حددوه فؤ يقدده فددي شددبيل هللاال فقددال عمددر: تم ددواال 
فقالوا: ما تم ي ا بعد هذاال قال عمدر: لك دي أتم د  أن يكدون مدل  هدذا البيد  

 م:ددل أبددي عبيدددة بددن الجددراإال ومعدداذ بددن جبددلال وحذييددة بددن اليمددانال رجدداال  
فؤشتعملهم في طاعة هللا 
(ٔ)

 . 
 مجالهكذا أيها ا خوة كا   أم يا  واهتماما  الصحابة ت صل في 

واحد هو: الشبيل والطري  الذي يقّربهم إل  هللا ع  وجدلال واهتمدامهم كدان 
 في  صرة هذا الدين.

ن اهتماما  ذلأ الجيل اليريد مدع عدويمر بدن آخر م إل  لونولل ظر 
( كدان إذا صدل  فدي عامر بن قدي  ا  صداري الخ رجدي )أبدو الددردا  

رجدد   ممددن يحددبهمال كددان يدددعو لهددم  ٖٓٙالليددلال وجددا  فددي الددوتر يدددعو لددـ 
 بؤشما هم في ص ته وق  الشحر.

هدو اهتمامده؟  مداوا ظر يا رعاأ هللا وتؤمدل إلد  هدذا اليتد  الصدهللاير 
 الر بن أبي وقاص أخو شعد رعي هللا ع هما: كان اهتمامه في ال دهادةعمي

هّمه أن يعحي بتلأ الروإ التي بين ج بيه في شدبيل هللا. فيخدرج يدوم بددر 
ا أقل من  ال ال يريدد ش ةال فؤخذ يتوارى عن أ ظار ال بدي  ٘ٔوكان صهللاير 

ا أخديال أن يراه كي ال يم عه من الم اركةال فرآه أخوه شعد فقال له: مالأ يد
فيشتصدهللار ي فيرد ديال وأ دا أحدل  قال: إ ي أخدا  أن يرا دي رشدول هللا 

فاشتصددهللاره  هللا أن ير ق ددي ال ددهادةال فعددر، علدد  ال بددي  لّ الخددروج عدد
 ا  وردهال فلما بك  رأ  عليده الصد ة والشد م بحالده وأجدا ه. حتد  إن شدعد

 ي فدي الهللاد وةال فيبكدي شدعد ويقدول: شدبق ليعقد لده حما دل الشدي . وقتدل 
 عل  الج ة.

لما أشلم حدرص علد  هدايدة وإشد م مجموعدة مدن  وهذا أبو بكر 
 الصددحابة مدد هم ع:مددان وعبدددالرحمن بددن عددو  وشددعد وال بيددر وطلحددة 

ا إل  صحابي صهللاير كدان يخددم ال بدي  ا. وا ظر أيع  وهدو ربيعدة ال جميع 
شددل حاجتددأال قددال: أشددؤلأ مرافقتددأ فددي ": فقددال لدده بددن كعددل ا شددلمي 

                                                 

 



 3ٖ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

لم يهتم بؤمور الد يا ال ا لةال وإ ما كدان ييكدر فدي اآلخدرة   هدا هدي  ."الج ة
هدو ذاأ يدا  :الباقيةال فقال عليه الص ة والش م أو غير ذلدأ يدا ربيعدة؟ قدال

 رشول هللا. قال: أع ي عل   يشأ بك:رة الشجود
(ٔ)

. 
وهددذا  يددن العابدددين علددي بددن الحشددين رحمدده هللا تعددال  لمددا وعددعوه 

  جشدده آ:دار  ددول وجدروإال فاشدتهللاربوا مدن ذلدأال فلمدا ليهللاّشل وجددوا علد
شؤلوا وجدوا أ ه قد تكيل ب عالة ما ة بي  مدن بيوتدا  المشدلمين يحمدل لهدم 

 الما  وال ي  والدقي ال وإذا بهإال  بعد موته يخرجون يشؤلون ال ا .
ا: يقدول اإلمدام الكي  دي وهدو يربدي غ مده: "يدا غد م ال يكدن  وأخير 

ومدا تجمدعال كدل  نا ت رل وما تلب  ومدا تد كحال ومدا تشدكهّمأ ما تؤكل وم
هذا هّم ال ي  والطبعال فؤين هّم القلل"
(ٕ)

 . 
 فؤين  حن من هإال ؟

                                                 

 . 13ٗمشلم   (  ٔ)

 



 1ٖ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الواحدة والعظسوىالكممة 
 (1) مهااالمًم أحشو خت

هددذه صددورة را عددةال وم ددرقة لرجددال  صدددقوا مددا عاهدددوا هللا عليددهال 
 الختام: شبحا ه فؤحشن لهم
قدالوا لده: أال  خدادم ال بدي  هدـ 3ٖالدأ   لما مر، أ   بن م-

ا؟ قال: الطبيل أمرع يال وجعل يقول: لّق و ي ال إلده إال هللاال   دعو لأ طبيب 
وهو يحتعرال فلم ي ل يقولها حتد  قدب،ال وكا د  ع دده عصدا مدن رشدول 

 ال فؤمر بها فدف   معه.هللا 
هـ ـ قرأ مرة فدي 3ٖو رارة بن أوف  العامري ـ قاعي البصرة   -

  لَيراقُورِ ٱَفرَِِصا ُيقِرَر فِر   ص ة الصبح شورة المد:ر؛ فلما بلدغ قولده تعدال : 
(ٔ)

ا.  خّر ميت 
هددـال لمددا حعددرته الوفدداة جعددل 31ٕواإلمددام الج يددد بددن محمددد   -

يصليال ويتلو القرآنال فقيل له: لو رفق  ب يشأ في م:ل هذه الحال؟ قدال: ال 
 صحييتي. رحمه هللا. ذلأ م ي اآلنال وهذا أون طيّ   أحد أحوج إل

هدـال وكدان 1ٖٓوأبو الحشن ا صبها ي علي بن شهل بن ا  هر   
اال وكددان  اال يبقدد  ا يددام الطويلددة صددا م  ا عابددد  ؤال :ددم صددار  اهددد  ددا عددا ع  مترف 

ا ي ال و  إل  هللا عن الطعام وال رالال :م قال: أ ا ال أمو  كمدا لهيقول: أ
يموتون با ع ل وا شقام 
(ٕ)

دعا  وإجابةال أدع  فؤجيدلال فكدان ال إ ما هو  
دا. لقدد اشدتجال  كما قالال بي ما هو جال  في جماعةال إذ قال: لبيأ ووقع ميت 
هللا دعا هال وحق  أم يته كما حق  أم ية الصدحابي ا صديرم الدذي أشدلم فدي 

عن  صيبه من الهللا يمةال فقال: يدا رشدول  غ وة بدر أو أحدال فكلّمه ال بي 
وإ ما بايعتأ عل  شهم يدخل من هاه ا ـ وأ ار إل   هللا لم أبايعأ عل  هذاال

: إن تصد  رقبته ـ ويخرج من هاه ا ـ وأ ار إل  الطر  اآلخر ـ فقال 
ا كما تم   عل  هللا.  هللا يصدقأ. فكان كما قالال فوجد مقتوال   هيد 

وهدددذا محمدددد بدددن أحمدددد بدددن إشدددماعيل المعدددرو  بخيدددر ال ّشددداج   
ظر إل   اوية البي ال فقال: رحمأ هللاال ف  دأ هـال لما حعرته الوفاةال  ٖٕٖ

عبد مؤمورال وأ ا عبد مؤمورال وما أمر  به ال ييو ال وما أمدر  بده ييدو  
:م قام فتوعؤ وصل  وتمدد وما  ـ رحمه هللا ـ ورإي في الم امال فقيل لده: 

 ا من د ياكم الوخيمة.ح ما فعل هللا بأ؟ قال: اشتر
                                                 

 ( . 1شورة المد:رال آية )  (  ٔ)

 

 



 ٓٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ي وهدددو قددا م يصدددلي فدددي هدددـال تددوف3ٖٙوأبددو شدددعيد اإلشددماعيلي   

 ژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ المحرال في صد ة المهللادرلال لمدا قدرأ 
(ٔ)

فاعد  

 روحه.
واإلمام الحدافظ أبدو الوليدد عبددهللا بدن محمدد بدن  صدر ا  ديال كدان 
اال فوق  ع د أشدتار الكعبدة يددعو بال دهادةال  يشؤل هللا ال هادة في شبيله دا م 

رأ الحدديث الصدحيح "مدا ُيكلَدم هـال وشمعوه يقٖٓٗفقتل عل  يد البربر ش ة 
أحدد فدي شدبيل هللا ـ وهللا أعلدم بمدن يكلدم فدي شدبيله ـ إال جدا  يدوم القيامدةال 

وَكْلُمه )أي جرحه( يدميال اللون لون الدمال والريح ريح المشأ"
(ٕ)

. 
وا ظر إل  محمد بن عبدهللا أبو بكر العامري المعرو  بدابن الخبدا  

دددا للجهدددأٖ٘الدددواعظ    د فدددي شدددبيل هللاال ومعددده بعددد، هدددـال ب ددد  رباط 
مددا احتعددر أوصدداهم بتقددوى هللاال واإلخدد ص بال فلمددا ا تهدد  لالصددالحينال ف

ا من ال عر:جَعر    بي هال ومّد يدهال وقال بيت 
 هررا قررد بسررعُ  يرردي إليرر  فرّدهررا

 
 بالفضرررررررر    بشررررررررماتة األعررررررررداَ 
 :م قال: أرى الم اي  بين أيدديهم ا طبدا ال وهدم ي تظرو  دي :دم مدا  

 .هللا رحمه 
 وباب التوفي الالال

 

                                                 

 (. ٘الياتحةال آية )  (  ٔ)
 . 7ٖٕالبخاري    (  ٕ)

 



 ٔٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجانية والعظسوىالكممة 
 (2) المًم أحشو ختامها

وهدددذا مجاهدددد بدددن جبدددر أبدددو الحجددداجال مدددول  الشدددا ل بدددن الشدددا ل 
ميدذ ابدن عبدا  المخ ومديال أحدد أ مدة التدابعين والميشدرينال ومدن أكدابر ت 

 هـ.ٓٓٔرعي هللا ع هماال ما  وهو شاجد في الص ة ش ة 
فدي ج يدرة هدـ تدوفي ٕٙٔبن م صور التميمدي    وإبراهيم بن أدهم

ا  من ج ا ر بحر الروم وهدو مدرابطال فقدد ذهدل إلد  الخد   ليلدة موتده  حدو 
من ع رين مرةال وكان في كل مّرة يجدد الوعو ال فلما غ يه المو  قدال: 
أوتروا لدي قوشديال فدؤوتروه فقدب، عليده المدو ال وهدو قداب، علد  قوشده 

 مه هللا وأكرم م:واه.يريد الرمي به إل  العدو. فرح
وهذا اإلمام ال ي  العماد أبو إشحا  إبراهيم بدن عبدالواحدد بدن علدي 

ا ك:ير الصيامال يصوم ٗٔٙبن شرور المقدشي    ا ورع  ا  اهد  هـ كان عابد 
اال :دم رجدع إلد   داال صدلّ  المهللادرل ذا  ليلدةال وكدان صدا م  اال وييطر يوم  يوم 
 م  لددددددددددددددددددددددده بدم ددددددددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددددددددؤفطر :دددددددددددددددددددددددم مدددددددددددددددددددددددا  

. ولما دفنال قال شبط ابن الجدو ي: فلمدا رجعد  تلدأ الليلدة فجؤة. رحمه هللا
اال  فكر  فيهال وفي ج ا ته وك:رة من  هدهاال وقل : هذا كدان رجد   صدالح 

 ولعلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده أن يكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون  ظدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر 
إل  ربه حين وعع في قبرهال ومّر بدذه ي أبيدا  ال:دوري التدي أ  ددها بعدد 
 موتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 الم ام:
ررا فقررا  لرر   يظررر  إلررؤ ربرر  كفا  

 
ررا   رضررا   عيرر  يررا ابررن سررعيد هيي  
ررا إصا أظلررم الرردجؤ   لقررد كيرر  قّوام 

 
 اٍ  وقلررررررب عميرررررردِ تبعبرررررررة ِمشرررررر 
 فررردوي  فرررا تر أي ق رررر أردتررر  

 
 وزريرررر  فررررِّي  عيرررر   يررررر بعيررررد 
:ددم قلدد : أرجددو أن يكددون العمدداد رأى ربدده كمددا رآه ال:ددوريال ف مدد   

ال فرأيدد  ال ددي  العمدداد فددي الم ددامال وعليدده حلّددة خعددرا ال وعمامددة خعددرا 
وهو في مكان متشعال كؤ ه روعةال وهو يرقد  فدي درج متشدعةال فقلد : يدا 

 ف ظر إلي وتبّشم :م قال: ؟عماد الدين كي  ب  ف  ي وهللا ميّكر فيأ
 

 رأيرر  إلهرر   ررين أُيزلررُ   فرترر 
 

 وفارقرر  أ رر اب  وأهلرر  وجيرترر  
 وقررا  جزيرر  ال يررر عّيرر  فررِيي  

 
 رضيُ  فهرا عفروي لردي  ور متر  
 

 



 ٕٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

رر  ا تلمرر  العفررو والرضرراوأبررَ  زماي 
 

َفُوّقيرررَ  ييرايررر  ولُّقيرررَ  جيتررر   
(ٔ)

  
هدـال لمدا احتعدرال اغتشدلال وأخدذ 7ٓٓوهذا ال ي  حشدن الكدردي    

 من  عرهال واشتقبل القبلةال وقام يصليال فركع ركعا  :م توفي رحمه هللا.

                                                 

 



 ٖٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجالجة والعظسوىالكممة 
 (3المًم أحشو ختامها )

بو محمد المإمن بن خل  الدمياطي وهذا ال ي  الحافظ  ر  الدين أ
هـ كان يلقي درشه أمام ت ميذه وأمدام ا مدرا  فهللا دي عليدهال وكدان 7ٓٙ  

ا فحمل إل  م  له فما  من شاعته.  صا م 
وهدددذا جمدددال الددددين محمدددد بدددن علدددي بدددن أبدددي م صدددور أبدددو جعيدددر 
ا صبها ي الدو يرال كدان ك:يدر الصددقة والبدّرال وقدد حدب  فدي آخدر حياتدهال 

طا ر أبي، قبل موته فلم ي ل ع ده وهو يذكر هللا حت  توفي في  ف  ل إليه
 هـال :م طار ع ه ودفن في رباط ب اه ل يشه بالموصل.ٓٙ٘ عبان ش ة 

وهذا  ظام الملأ الدو ير الحشدن بدن علديال كدان مدن خيدار الدو را ال 
ا علد  الصدلوا  فدي أوقاتهداال ال ي دهللاله بعدد ا ذان  دهللال ع هدا.  كان محافظ 

: ددين والخمددي ال خددرج مددع الشددلطان ملك دداه لدد  صدديام اإلوكددان يواظددل ع
ا بهللاداد في مشتهل رمعان ش ة  هدـال فلمدا 1٘ٗالشلجوقي من أصبهان قاصد 

بقريدة بدالقرل مدن  هاو ددال وهدو  هكان اليوم العا ر اجتا  في بعد، طريقد
 يشدددايره فدددي شدددرير محمدددولال فقدددال: قدددد قتدددل هه دددا خلددد  مدددن الصدددحابة 

دهم ـ وهدذه أم يدة تمّ اهدا ـ فداتي  أ ده لمدا  من عمرال فطوب  لمدن يكدون ع د
 أفطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر جدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ه صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبي 
في هي ة مشتهللايث به ومعه ورقةال فلما ا تهد  إليده عدربه بشدكين فدي فدإاده 
وهددرلال وع:ددر بط ددل الخميددة فؤخددذ فقتددلال ومكددث الددو ير شدداعةال وجددا ه 
 الشددددددددددددددددددددددددددددددلطان يعددددددددددددددددددددددددددددددوده فمددددددددددددددددددددددددددددددا  وهددددددددددددددددددددددددددددددو 

 . ع ده
الميّشر المقرئال وأبو بكر ال قاش محمد بن الحشن بن محمد بن  ياد 

اال حك  من ٕٖ٘   ا  اشك  ا في  يشه عابد  عره وهو حهـال كان رج   صالح 
َصا َفْلَيْعَمرِ  ۤ  لِِمْثرِ  َهرـيجود ب يشه وهو يدعو بددعا ال :دم رفدع صدوته يقدول: 

 ْلَعاِملُونَ ٱ
(ٔ)

 يرددها : ث مرا  :م خرج  روحه ـ رحمه هللا ـ. 
يهددا قهددـ. كددان ف13ٗريال   وعبدددهللا بددن إبددراهيم بددن عبدددهللا الخيدد

اال يكتل المصداح  بدا جرةال فبي مدا هدو ذا  يدوم يكتدلال وعدع القلدم  محد: 
ا إ ه لطيل. :م ما  رحمه هللا.  من يده واشت دال وقال: وهللا ل ن كان هذا موت 

الشدددلمي الدددو ير اليقيددده  ومحمدددد بدددن محمدددد بدددن عبددددهللا أبدددو اليعدددل

                                                 

 ( . ٔٙشورة الصافا ال آية )  (  ٔ)
 

 



 ٗٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ن والخمي ال وال يدع ص ة هـال كان يصوم اال: يٖٖٗوالمحّدث ال اعر   
اال فلمدا ولدي الدو ارة  الليل والتص ي ال وكدان يشدؤل هللا تعدال  ال دهادة ك:يدر 
قصددده الج دددود يطلبددون أر اقهدددمال فدداجتمع ببابددده مدد هم خلددد  ك:يددرال فدددايقن 
باله أال فاشدتدع  بحد ّ  فحلد  رأشدهال وت دّور وتطيدل ولدب  كي دهال وقدام 

 رحمه هللا ـ.يصليال فدخلوا عليه فقتلوه وهو شاجد ـ 

 



 ٘ٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 السابعة والعظسوىالكممة 
 (4المًم أحشو ختامها )

وهذا أبو القاشم هبة هللا ابن  جم الدين عبددالرحيم الجهي دي الحمدويال 
دا علد  الصد ةال  المعرو  بابن البار يال قاعي القعاة بحماةال كان حريص 

هـ بعد أن صل  7ٖ1كا   وفاته ليلة ا ربعا  الع رين من ذي القعدة ش ة 
 الع ا  والوتر.

وا ظددر إلدد  وفدداة الحددافظ جمددال الدددين يوشدد  بددن عبدددالرحمن أبددي 
 الحجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداج المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّ ي

هـ أشمع الحديث إل  قريل وقد  7ٕٗصير لش ة  ٔٔلما كان يوم الجمعة  
الص ةال :م دخدل م  لده ليتوعدؤال ويدذهل للصد ة فاعترعده مهللادص عظديم 

اال وا ددتد فدي بط دهال فلددم يقددر علد  حعددور الصد ةال فصدل  فددي بيتده ظهد ر 
عليه المر،ال إل  ظهر الشب ال فقال  له اب تده: يدا أبد  أّذن الظهدرال فدذكر 
هللا وقال: أريد أن أصلي فتيمم وصل  :م اعطجع فجعل يقدرأ آيدة الكرشدي 
 حت  جعل ال ييي، بها لشا ه :م قبع  روحه بين الص تين رحمه هللا.

لح بلدي   وهذا  م  الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدشدي ا
دهـ مر، قري7ٗٗ ا مدن : :دة أ دهر بقرحدة وحمد  وشدّلال :دم تيداقم أمدره ب 

 وأفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرط إشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهالال 
وت ايدد عدعيه إلدد  أن تدوفي قبددل أذان العصدرال وكدان آخددر ك مده أن قددال: 
ا رشددول هللاال اللهددم اجعل ددي مددن  أ ددهد أن ال إلدده إال هللاال وأ ددهد أن محمددد 

التوابينال واجعل ي من المتطهرين
(ٔ)

. 
هدـ بمكدة  دّرفها 7ٙ7وقاعي القعاة بدر الدين محمد بن جماعدة   

ا أن يمددو  وهددو  هللاال وكددان حددين وفاتدده يقددرأ القددرآنال وكددان يتم دد  ك:يددر 
مع ولال وأن تكون وفاته بؤحد الحرمينال فؤعطاه هللا مدا تم د ال فعد ل  يشده 

 عن القعا  قبل وفاته بش ةال وهاجر إل  مكة وما  بها.
د الطبدريال قاعدي طرشدو  اليقيده ال دافعي   وأبو العبا  بن أحم

ا عليده فمدا  ٖٖٙ هـال كان يعظ ال ا  فحصدل لده مدرة خ دوع فشدقط مهللا دي 
رحمه هللا 
(ٕ)

 . 

                                                 

 

 

 

 



 ٙٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

وهذا حماد بن شلمة بدن دي دارال اإلمدام القددوةال كا د  أوقاتده معمدورة 
فددي الحددديثال كددان م ددهللاوال  إّمددا أن يحددّدثال أو  كددان إمامددا  بالتعبددد وا ورادال 

هدـ وهدو 7ٙٔشّبح أو يصلّيال قد قّشم ال هار عل  ذلأال فما  ش ة يقرأال أو ي
قا م يصلي في المشجد 
(ٔ)

 . 

                                                 

 



 7ٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 والعظسوىاخلامشة الكممة 
 ين تتوقعوى ؟

؟! وهدل تدرون هل تتوقعون أع ا  القّرا  أ  ا أفعل مدن الرشدول 
يقدوم فدي الصد ة حتد  تتيطدر  لماذا هدو  ا  أ  ا خيٌر م ه وأحشن عم  ؟ إذ

ي حتدد  تت ددق  وتتددورم ويحدد  بؤلمهددا مددن طددول القيددامال وطددول قدددماه؟ أ
ا. ا  كور   الص ةال لك ه يصبر ويحتشل ا جر عل  هللاال وأن يكون عبد 

جا  ع د ابن حبان في صحيحه
(ٔ)

العن عطا  قال: "دخل  أ دا وعبيدد 
بين عمير عل  عا  ة رعي هللا ع هاال فقال عبيد بن عمير: حد:ي ا بؤعجل 

: قام ليلة مدن الليداليال فقدال: يدا  فبك ال وقال ل هللا  ي  رأيتيه من رشو
عا  ة ذري دي أتعبدد لربديال قالد : قلد : وهللا إ دي  حدل قربدأال وأحدل مدا 
يشرأال قال : فقام فتطهرال :م قام يصليال فلم ي ل يبكي حت  بل حجرهال :دم 

بالصد ة فلمدا رآه  هبك ال فلم ي ل يبكي حت  بدّل ا ر،ال وجدا  بد ل يإذ د
ل: يا رشول هللا تبكي وقد غير هللا لأ ما تقدم من ذ بأ وما تدؤخر؟ يبكيال قا

اال لقد أ  ل  علّي الليلة آيا  ويل لمن قرأها ولم  ا  كور  قال "أف  أكون عبد 

  ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ  يتيكر فيها
(ٕ)

 اآلية. 

ف ا وخ دية مدن هللا شدبحا ه. يبكي وُيرى الدمع في عي يه خو وكان 
اقرأ علّي القرآنال قال: يا رشول هللا أقرأ عليأال وعليدأ  بن مشعود قال ا

: "إ دي أحدل أن أشدمعه مدن غيدر"ال قدال ابدن مشدعود: فقدرأ  أ  ل؟ قال 

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ژ عليه شورة ال شا ال حت  ج   إل  هذه اآلية

  ژ ک  ک  ک  ک  گ
(ٖ)

قددال: "حشددبأ اآلن" فالتيدد  إليدده فدد ذا عي دداه  

انتذرف
(ٗ)

 . 
وهددو يصددلي  قددال: أتيدد  رشددول هللا  وعددن عبدددهللا بددن الّ ددّخير 

أ ي  كؤ ي صدره ول
(٘)

المرجل 
(ٙ)

من البكا  
(7)

. 
صو  مدن البكدا ال م:دل صدو  القددر الدذي يهللالدي  فيشمع لصدره 

                                                 

 . 3ٔٙرقم  ٙ/ٕصحيح ابن حبان   (  ٔ)
 (.ٗٙٔشورة البقرةال آية )  (  ٕ)
 (. ٔٗشورة ال شا  ال آية )  (  ٖ)
 .  ٕ٘ٗال مشلم ٘ٓ٘البخاري ال   (  ٗ)
 أي صو  .  (  ٘)
 در. المرجل : الق  (  ٙ)
 .  ٖٕٔٔال ال شا ي 3ٓٗأبو داود   (  7)

 



 3ٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

من  دة ال ارال وكل هذا من تدؤ:ره ورقدة قلبدهال وخ ديته وخوفده مدن المدول  
 شبحا ه.

ر ا واخر من رمعان ماال يجتهد في غيره يجتهد في الع  وكان 
كما تقول عا  ة رعي هللا ع ها
(ٔ)

. 
إل  غيدر ذلدأ مدن ا حاديدث التدي تددل داللدة أكيددة وقاطعدة أن علد  

فددد  يكشدددل وال يتهددداون ويقصدددر فدددي أمدددور  المشدددلم أن يقتددددي ب بيددده 
 الطاعا ال وأن يجتهد في المحافظة عل  وقته.

                                                 

 . 7٘ٔٔرواه مشلم   (  ٔ)

 



 1ٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الشادسة والعظسوىالكممة 
 فات قصريةوق

: التي  يمي دا فؤ د  فدي  عمدةال وا ظدر  دماال  فؤ د  فدي الوقفة األولؤ
وْا يِْعَمَة قلل في  عم ال تحص  ت عمة أ   ت   َ ُتْ ُ روَها  ّلَلِ ٱَوإِن َتُعدُّ

(ٔ)
  

 مجرد التياتأ وأ   في صحة فهذه  عمة عظم .
يو  : رأى يو   بن عبيد )من التابعين( رج   ي حذ ال ا  فقال له 

أتبيع بصرأ بما ة أل  درهم؟ قال: الال قال يدأ اليم د  أتبيعهدا بم دة ألد . 
الال قال: ويدأ اليشدرى وأخدذ يعددد عليده  عدم هللا ويدذّكره بهداال فقدال لده قال 

 يو  : أت كو الحاجة وأ   ع دأ م ا  ا لو ال فاشتحيا الرجل وذهل.
لَرُ  َعْيَيرْيِن * َولَِسرايا   أَلَرْم َيْجَعر واليعيل بن عيا،ال لما قرأ قول هللا 

  َوَشَفَتْينِ 
(ٕ)

ا ب أن جعدل  بك  فش ل عن بكا هال فقدال: هدل بد َ   ليلدة  داكر 
 ََ ا ت ط  به؟ لأ عي ين تبصر بهماال هل بُ  ا ب أن جعل لأ لشا    ليلة  اكر 

وبع، ال ا  ُيحمل إل  المشت ي  وهو في حالة ير:  لهدا مدا ي ظدر 
ه يدوأعطدي مد:  المهللادذي وعدوفي وفدّتح عي  رري حدال ف ذا وعدع علد  الشد
ال ي ظدر إليهدا  الممرعة ه عل  ظرع أول ما يقإن  ؟وإذا به يعصي هللا كي 

مدا جشدمها وهدذا ال ما أح هاوهللا فيقول ل يشه: ال بتمعنال ولي   ظر اليجا ة
 هللا العافية. ل ي ه.  شؤأ

ي مدا أ هللا : راقل المول  شبحا ه في حياتأ كلهداال واتد الوقفة الثايية
فخد  ممدن يدرى دبيدل  المن ر يشدأ  ْ خَ ك   خاصة في عملأال فقبل أن تَ 

 ال ملة الشودا  عل  الصياة الصما  في ظلمة الليل البهيم.
يروى أن عبدهللا بن عمر مّر عل  راعي غ مال فقال ابن عمدر: بع دي 
 دداةال قددال: ال أشددتطيع أ ددا مملددوأال فقددال ابددن عمددر: قددل أكلهددا الددذ ل قددال 

ويبكديال فؤ دترى  ؟أيدن هللا ؟فؤخذ ابن عمر: يردد أين هللا ؟ي: فؤين هللاالراع
 الراعي وأعتقهال وا ترى له الهللا م.

 : من آدال  يارة المري،:الوقفة الثالثة
 ال يطيل في  يارة المري، خ ية اإل:قال عليه.أن  -ٔ
أن يكدددون ال ا دددر طيدددل الرا حدددة  ظيددد  ال:دددول   ددده يددددخل  -ٕ

 الطيبة وجمال م ظره. الشرور عل  المري، برا حته

 أال يخبر المري، بما يشوإه من خبر. -ٖ

                                                 

 ( .ٖٗشورة إبراهيم ال آية ) (  ٔ)
 (. 3-1شورة البلد ال اآليتان ) (  ٕ)

 



 ٓ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ا الإدخال الشرور عليه بهدية خييية -ٗ وأال تكون ورد 
(ٔ)

. 
 الدعا  للمري،. -٘

ؤن يجعدل المدري، ي ظدر للدد يا  ظدرة بدأن يعطيه  ظرة تياإل  -ٙ
 ا  راإ وتياإل.

الوقية الرابعة: المدري، وقدد اعتلد  صدحته وتهللايدر طبعده وم اجدهال 
مدددن يعاملدده بالرحمددة والعطددد  والرعايددةال والطبيددل المعدددالب بحاجددة إلدد  

يحتشددل هددذه المعاملددة ع ددد هللاال فهددو فددي مجددال دعددوة خصددلال  ن هددذه 
المعاملة الطيبة ي عك  أ:رها عل  المري، ومن بعده. فالراحمون يرحمهم 

 هللا ومن ال يرحم ال ا  ال يرحم.
ا عل  اشتهللا ل الوق  عل  أية حال  الوقية ا خيرة: أن  حرص جميع 

كر  ن هدذا ح والتحميد والدذيفي الصحة والمر،. من قرا ة القرآن والتشب
يقددول شددبحا ه: "والباقيددا  الصددالحا  خيددر ع ددد   .مددن الباقيددا  الصددالحا 

 ربأ :وابا  وخير أم  "
(ٕ)

 . 

                                                 

  ن هذه الطريقة مؤخوذة من ال صارىال وال يجو  الت به بهم في ذلأ. (  ٔ)
 ( . ٙٗشورة الكه  ال آية ) (  ٕ)

 



 ٔ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الشابعة والعظسوىالكممة 
 وانكضى زمضاى

عدامال وا تهد  وهكذا أيها اإلخوة ا قع  رمعانال وذهدل ليعدود بعدد 
ا قعد  رمعدانال وعمدل المدإمن ـ وب  ؟رمعان ولكدن مداذا بعدد رمعدان
 الحمد ـ ال ي قعي حت  يمو .

وذهل رمعانال وا قع  معه الصيام والقيدام ع دد ك:يدر مدن ال دا ال 
   هم جعلوا الصيام والقيام وقرا ة القرآن فقط في رمعان.

 سررررر م مرررررن الرررررر من كررررر  أوان
 

 علرررؤ  يرررر شرررهر مضرررؤ وزمررران 
 لرررر ن فييرررر  أيامرررر  الدررررّر بدتررررة 

 
 انِ فررفمررا ال ررزن مررن قلبرر  عليرر  ب 
ا قع  هذا ال هر ومن ال دا  مدن ال يصدليال وال يددخل المشدجد إال  

د المواشدمال ال افي رمعدانال فهدذا ال ي يعده صديام وال قيدامال وهدإال  هدم عّبد
 يعرفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون هللا 

ال فد ذا ذهدل إال في الم اشبا ال وع د  د ول المصدا لال والد قم إذا حلّد  بهدم
 الموشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 
أو العا قة والمصيبة عدادوا إلد  غدّيهمال وإلد  معاصديهم وفجدورهمال فبد   

وهللا القوم الذين ال يعرفون   وهللا القوم الذين هذا ديد همال وهذا حالهمال وب 
 هللا إال فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

 رمعان.

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ژ  هإال  خاليوا قول الح  شدبحا ه حيدث يقدول:

  ژ
(ٔ) 

ال والذي قد غير له ما تقدم من ذ بده إ ه للمصطي  والخطال لمن؟ 

وما تؤخرال ومع ذلدأ ُيقدال لده: ال تيدار  العبدادة حتد  يؤتيدأ المدو ال و حدن 
 من بال أول .

ددا  عددرفهم بشدديماهم فددي هددذا المشددجدال وفددي غيددره مددن  ولقددد رأي ددا أ اش 
المشدداجد لددم يدددخلوا المشددجد إال فددي رمعددانال فدد ذا خددرج رمعددان وّدعددوا 

دا إلد  رمعدان المشجدال  ووّدعوا المصلينال وكدؤن لشدان حدالهم يقدول: وداع 
المقبل. فما أقش  هذه القلولال وما أقبح هذا اليعلال وكدؤن معهدم عدمان مدن 

 هللا بؤ هم شيبقوا إل  رمعان القادم.
أخددي الحبيددل يددا مددن عبددد  هللا فددي رمعددانال ويددا مددن صددلي ال  افيدد

                                                 

 (.33شورة الحجرال آية ) (  ٔ)
 

 



 ٕ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

جعدل اوأن تد ق، مدا غ لد ال  وذق  لذة الطاعةال هللا هللا أن تهدم مدا ب يد ال
رمعان محطة تت ود م هاال وت طل  من خ لها عبر مختلد  الطاعدا  فدي 
جميددع ال ددهورال وإذا وشوشدد  لددأ  يشددأال و ّيددن لددأ ال دديطان ال كددوص 
والرجوعال فتذكر الج ة وما أعد هللا  هلها من ال عيمال وتذكر ال ار وما أعدد 

ل يددوم القيامددةال ومددا فيهددا ممددا هللا  هلهددا مددن الجحدديم وال قددومال وتددذّكر أهددوا
 ي يل لهوله الولدان.

 الالالوباب التوفي 

 



 ٖ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجامهة والعظسوىالكممة 
 اهلّمة العالية

يقول رجدا  بدن حْيدوة 
(ٔ)

أمر دي عمدر بدن عبددالع ي  أن أ دتري لده  
داال  ا بشتة دراهم فؤتيته به فجّشهال وقال: هو عل  ما أحّل لدوال أن فيده لي   :وب 

فقال له عمر: ما يبكيأال قال أتيتأ وأ د  أميدر ب:دول  فبك  رجا  بن حيوهال
درهددم فجششددتهال وقلدد  هددو علدد  مددا أحددّل لددوال أن فيدده خ ددو ةال  ٓٓٙبددـ 

دراهم فجششدته وقلد : هدو علد  مدا  ٙوأتيتأ وأ   أمير المإم ين :ول بـ 
ا.  أحل لوال أن فيه لي  

ا تّواقة  فقال: يا رجا  إّن لي  يش 
(ٕ)

لملأ تاقد  إلد  فاطمدة ب د  عبددا 
فت وجتهاال وتاق  إلد  اإلمدارة َفولِّيُتهداال وتاقد  إلد  الخ فدة فؤدركتهداال وقدد 

 تاق  إل  الجّ ةال فؤرجو أْن أدرْكها إن  ا  هللا ع  وجل. 
ع دما تتله  ال ي  إل   ي  ع ي ال وع دما ت دتا  إلد  أيها اإلخوة 

 واه.لقيا حبيل تصهللار ا  يا ال وتكون ال  ي  أمام ما تتم اه ال ي  وته
دا لرا حدة الج دة إّ دي  وهذا عمير بن الحمام ي تا  للجّ ةال ويقدول: واه 

فددي غدد وة أحددد وقددد طعددن ا: تددي ع ددرة  تددل ق  ددمها مددن دون أحدددال في
طع ة
(ٖ)

. 
وهذا عبدهللا بن رواحة ا  صاري أحدد ا مدرا  فدي غد وة مإتدة لمدا 

ا لمدا قتدل  يدد بدن حار:دة أخدذ وجعيدر بدن أبدي طالدل  الرأى في  يشده تدردد 
 يحد:ها ويقول:

 لتيزلّيررررررر أقسرررررررم  يرررررررا يفررررررر  
 

  عا عررررررررررررررررررررررة أو لتكرهيرررررررررررررررررررررر 
 إن أجلرررب اليرررا  وشررردوا الرّيرررة 

 
  مرررررررررال  أرا  تكررررررررررهين الجّيررررررررر 
 قرررد عرررا  مرررا قرررد كيررر  معم يرررة 

 
  هررررر  أيررررر  إ  يعفرررررة فررررر  شررررريّ  
 :م   ل فقاتل حت  قتل. 

في الج ة عل  شرر من ذهلال  فعوا لل بي وجا  في الشيرة أ هم رُ 
افقددال   : فرأيدد  فددي شددرير عبدددهللا بددن رواحددة ا ورار 

(ٗ) 
عددن شددريري  

                                                 

 .أي: مي   واعوجاجا   (  ٗ)

 



 ٗ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

صداحبيه فقلدد  عددّم هددذا؟ فقيدل لددي: معددياال وتددردد عبددهللا بعدد، التددردد :ددم 
 مع  فقتل

(ٔ)
. 

 الإ ها أم ية غالية يشع  لها الشاعون من المإم ين عل  مّر العصدور
إ هدددا  دددعلة تحدددرأ القلدددولال وتحددددوهم إلددد  عدددرل ا م:لدددة فدددي الجهددداد 

 تعحية.وال
 في صحيح مشلم

(ٕ) 
أن أبا موش  ا  دعري قدال وهدو أمدام ا عددا   

: "إن أبوال الج ة تح  ظ ل الشديو " فقدال رجدل رُث قال رشول هللا 
 يقول هذا؟ الهي ة: يا أبا موش  أأ   شمع  رشول هللا 

ْيدَن جَ قال:  عمال فرجع إل  أصحابه فقال: أقرأ عليكم الش م. :م كشدر 
 ل العدو حت  قتل.ته :م قاشييه فؤلقا

ددا إلدد  ج ددة عرعددها الشددموا   لتددذهل هددذه الدد ي  وت تهددي  ددوق ا ولهي 
 وا ر،.

جا  رجل
(ٖ) 

اإلش م وكدم يؤخدذ  ن له ال بي فؤشلم فبيّ  إل  ال بي  
من الهللا يمدةال فقدال الرجدل: يدا رشدول هللا مدا علد  هدذا بايعتدأال إ مدا بايعتدأ 

: هاه ا وأ ار إل  رقبتهال فقال  عل  أن يدخل شهم من هاه ا ويخرج من
 كما تم   "إن تصد  هللا يصدقأ" فقتل 

(ٗ)
. 

 وإصا كررررررررران اليفرررررررررو  كبرررررررررارا
 

 تعبرررررر  فرررررر  مرادهررررررا األجسررررررام 
عن عطا  بن أبي رباإ قدال: قدال لدي ابدن عبدا  رعدي هللا ع همدا:  

أال أريأ امرأة مدن أهدل الج دة؟ قلد : بلد ال قدال: هدذه المدرأة الشدودا  أتد  
قالدد : إ ددي أصددرع وإ ددي أتك دد  فددادع هللا لدديال قددال: "إن  دد   ف ال بددي 
ولددأ الج ددةال وإن  دد   دعددو  هللا عدد  وجددل أن يعافيددأ"ال قالدد :  ر ِ بصدد

 أصبرال :م قال  ف  ي أتك   فادع هللا أن ال أتك   فدعا لها
(٘)

. 
فدي المجتمدععاديدة ال و ن لهدا فهذه امرأة شدودا  

(ٙ)
كا د  تصدرع   

ال ولك ها لما شدمع  ليرصة لل يا  بدعا  ال بي ؤتيح  لها ال الجان فبشب
 التحمددل المددر، وا ذىأأن ه دداأ جّ ددة ا ددتاق  وتلهيدد  وقالدد : أصددبر و

هدذا الجدان أن يع ي  الأن ال تتك     لك ها طلب  أن يدعو لها المصطي 
فددعا  الوتتك   أمدام ال دا  الالخبيث يتشلط عل  هذه المرأة في يل م بشها

                                                 

 . ٖٗٔ/ٖأشد الهللاابة  (  ٔ)
 .  3ٕٓٔمشلم  (  ٕ)
 . اشمه:  داد بن الهاد  (  ٖ)
 . 7ٔٓ1رقم  7ٕٔ/7. المعجم الكبير للطبرا ي 3٘٘ٔال شا ي  (  ٗ)
 
 .  ٗ٘. مشلم  ٕ٘ٙ٘البخاري  (  ٘)
 .3ٔٔ/ٓٔقيل إن اشمها شعيدة ا شديةال فتح الباري (   ٙ)

 



 ٘٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

صرع وال تتك  ال وكان الد:من لهدذه الهمدة العاليدة ال فصار  تلها ال بي 
 هو: الج ة.

ي ا مدور فد  لفعل  المشلم أن تكون له همة عاليةال تشمو به إل  معدا
 يرع  بالدونال ويكون في ذيل القافلة. 

يقول اإلمام الكي  ي يربي غ مه فيقدول: "يدا غد م ال يكدن هّمدأ مدا 
شدكن ومدا تجمدعال كدل هدذا هدّم تؤكل وما ت رل وما تلب ال ومدا تد كح ومدا ت

"ال ي  والطبعال فؤين هّم القلل
(ٔ)

. 
 

                                                 

 . 7ٖٔص بصا ر تربويةال د. عمر ا  قر    (ٔ)

 



 ٙ٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 التاسعة والعظسوىالكممة 
 فضن أيام عظس ذي احلجة

الحمدددد ب رل العدددالمين والصددد ة والشددد م علددد  أ دددر  ا  بيدددا  
 والمرشلين  بي ا محمد وعل  آله وصحبه وبعد:

ه يعدوده كدان دخل إبراهيم بن أدهم أحد العباد ال هاد عل  أحد إخوا د
اال فوجده يتؤف  ويتؤش ال فقال له: عل  ماذا تتؤف  وتتؤش ال قال: ما  مريع 
تؤشدديي علدد  البقددا  فددي الددد ياال ولكددن تؤشدديي علدد  ليلددة  متهدداال وعلدد  يددوم 

 غيل  فيها عن ذكر هللا.أفطرتهال وعل  شاعة 
قيل لحشان بن أبي ش ان وهو في مرعه كيد  تجددأ؟ قدال: بخيدر و

ال فقيل له فمدا ت دتهي؟ قدال: ليلدة بعيددة مدا بدين الطدرفين إن  جو  من ال ار
 أحيي ما بين طرفيها.

كان الشل  رحمهم هللا يشتهللالون ا وقا  في طاعة هللاال ويتؤلمون لقد 
عل  فوا  الوق  في غير خير يقربهم إلد  هللا عد  وجدل. لدذلأ مدن فعدل 

ويشتك:رون  عون فيها ما فاتهمالوّ هللا ورحمته بعباده أن جعل لهم مواشم يع
 فيها من الخير لمعادهم.

ا فاعلةال ولحظا  مباركة موشم يربح   حن أيها اإلخوة ش شتقبل أيام 
 ويخشر فيه من فّرط وقصر. الفيه من ربح

 ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ  :يقدول شدبحا ه
(ٔ) 

قدال ابدن ك:يدر ـ رحمده هللا ـ 

يم م  لتهدا وعلدو "المراد بها ع ر ذي الحجة" فؤقشدم هللا بهدا ل درفها ولعظد
 لت بيه عل  أهميتها وفعلها.لقدرهاو و

كمددا فددي البخدداري ويقددول 
(ٕ)

مددن حددديث ابددن عبددا  رعددي هللا  
لصالح فيهن أحل إلد  هللا مدن هدذه ا يدام الع در اع هما:"ما من أيام العمل 

قددالوا: وال الجهدداد فددي شددبيل هللا؟ قددال: وال الجهدداد فددي شددبيل هللا إال رجددٌل 
 له فلم يرجع من ذلأ ب ي ".رج ب يشه وماخ

فحري بالمشلم اغت ام هذه ا يام المباركةال واشتهللا لها فيما يقّربه إلد  
 هللاال ويشتك:ر فيها من الطاعا  وا عمال الصالحة.

اللهم إ ا  شؤلأ قبل المو  توبدةال وع دد المدو   دهادةال وبعدد المدو  
ا يا أرحم الراحمينال اللهم وأيقظ ا من رقدا   الهللايلةال واجعل دا لدأ ج ة و عيم 

                                                 

 ( .ٕ-ٔشورة اليجرال اآليتان ) (  ٔ)
 .  3ٙ3البخاري  (  ٕ)
 
 

 



 7٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 طا عين م يبين يا رل العالمين.

 



 3٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجالثوىالكممة 
 ماذا أعددت لمكرب ؟

ا مددا يطددر  أشددماع ا دعدداٌ  معددرو ال ودعددا   ا مددا  شددمع وك:يددر  ك:يددر 
محيوظ ما هو هذا الدعا ؟ إ ه: اللهم ارحم ا إذا صر ا إلد  مدا صداروا إليده 

لكدن هدل توقي دا قلدي    خاصة فدي هدذا ال دهر المبدارأال و قدول بعدده: آمدين.
ا مع   هذا الدعا ؟  وتدبر ا ملي 

ددا مددا شيصددير حال ددا كمددا  إن مع دداه بعبددارة مددوج ة وبشدديطة: أ  ددا يوم 
 صار إليه أول أ الذين ا تقلوا من هذه الدار.

لذلأ لما دخل عمر بن عبدالع ي  عل  المقابر يوم العيد بكد  وأبكد  
فعل  با حبدال؟ يدا مدو  مداذا من حوله :م قال بمل  صوته: يا مو  ماذا 

فعل  با صحال؟ :م التي  إل  أصحابه وقال: أتدرون مداذا يقدول المدو ؟ 
قالوا: ال!ال قال: إ ه يقول: أكل  الحدقتين وذرف  بالعي ينال وفصل  الكتيدين 
عن الععدين والععدين عن الشداعدينال والدركبتين عدن الشداقين والشداقين 

 هللا.عن القدمين. :م أغمي عليه رحمه 
أذّكر  يشي وإياكم بهذا ا مر    ا قد   ش  وقدد  هللايدل مدع هدذه الد عم 

 المتواليةال ومع هذه الصحة والعافيةال وب الحمد والم ة.
 مدا أحشدن ظدواهركم دخل علي بن أبي طالل علد  المقدابر فقدال: هللا

فظاهر القبور شكون ووجدومال وداخلهدا ال  ؟لكن لي   عري ما في بواط كم
 هللاال فؤحدددهم مدد ّعم ييددتح لدده  افددذة إلدد  الج ددة ويؤتيدده مددن روحهددا يعلمدده إالّ 

وريحا هدداال فيقددول: رّل أقددم الشدداعة  رجددع إلدد  مددالي وأهلددي فيقددال لدده:  ددم 
 ومة العرو  ال يوقظأ إالّ أحل أهلأ إليأ. واآلخر بجا به مكدّدر مد هللّاص 

 يعرل بمر بة من حديد لو عرب  بها الجبال لماع  من تحتها.
ذا  مرة عل  المقابر فقال:يا أهل المقابر أال  خبركم  لّي ودخل ع

 مدوال فقدد اع ا فتخبرو ا ع كم؟ أمدا أخبار دا: فد ن الددور قدد شدك  ال وأمدا 
: و ع ال وأما ال شا  فقد ت وجن فهذه أخبار ا فما هي أخباركم؟ :م قدال 

 شكتوا!! ولو  طقوا لقالوا: ت ودوا ف ن خير ال اد التقوى.
إذا مّر عل  قبر يبكي حت  تخعّل لحيته مدن البكدا ال   كان ع:مان

ا قدط إالّ والقبدر أفظدع  وكان يقول: شمع  ال بي  يقول: "مدا رأيد  م ظدر 
م دده" وشددمعته يقددول: "إّن القبددر أوُل م ددا ِل اآلخددرة فدد ن  جددا م دده فمددا بعددده 

أيشر م ه وإن لم ي ُب م ه فما بعده أ د م ه"
(ٔ)

 . 

                                                 

 . 7ٕٙٗال ابن ماجه 1ٖٕٓالترمذي  (  ٔ)

 



 1٘ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 اَهمررررا صكررررره ومررررا ورفوالقبررررر 
 

 فميرررررررررر  مررررررررررا أل ررررررررررد بررررررررررراَه 
 القبررررررر روضررررررة مررررررن الجيرررررران 

 
 أو  فرررررررة مررررررن  فررررررر الييررررررران 
ا    مالررررصي بعرررردهففررررِن يرررر   يررررر 

 
 أفضررررررررر  عيرررررررررد ربيرررررررررا لعبرررررررررده 
ا فمررررا بعررررده أشررررد   وإن يرررر  شررررر 

 
 فويرررر  لعبررررد عررررن سرررربي     رررردّ  
فبكد   ال ديير قبدر جلد  علد  عن ابن ماجة بش د حشدن أن ال بدي  

إخوا ي لم:ل هذا فؤعدوا"يا " حت  بّل ال:رى :م قال:
(ٔ)

. 
  عم أخي الحبيل:

ا. ها هو ال هر الكريم  ها هي اليرصة أتتأ واليرص قد ال تتكرر أبد 
قددد )ا تصدد ( فخددذ ل يشددأ مددن الحددظ ا وفددر وال صدديل ا كبددر فددي التدد ود 

 بالطاعا ال والت ود من الصالحا .
 تررزود مررن التقرروى فِيرر    ترردري

 
 ؤ الفجرررلررإإصا جررّن ليرر  هرر  تعرري   
فكررم مررن  رر ين مررا  مررن  يررر  

 علّررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 

رررا مرررن   وكرررم مرررن سرررقيم عرررا   يي 
 الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردهر

 
 وكم من عرو  زييوها لزوجهرا

 
 وقد يسرج  أكفايهرا وهر    تردري 
الحبيل باغت ام اليرصة مادم  في  من ا مهالال مادم  أخي فبادر  

ا حشدال بد  عمدلال افي دار العملال فاليوم عمل وال حش ِجرُد َيرْوَم تَ لال وغد 
ْ َضررا  َوَمرا َعِملَرْ  ِمرن ُسرو ٍَ َترَودُّ لَرْو أََن َبْيَيَهرا ۤ  ُك ُّ َيْفٍ  َما َعِملَْ  ِمْن َ ْيرٍر مُّ

ُرُكُم وَ   ْلِعَبادِ بِاَرُؤوُف  ّلَلُ ٱَيْفَسُ  وَ  ّلَلُ ٱَبْيَيُ  أََمَدا  َبِعيدا  َوُيَ صِّ
(ٕ)

. 

                                                 

 . 3٘ٔٗابن ماجه  (  ٔ)
 . ٖٓشورة آل عمران ال آية  (  ٕ)

 



 ٓٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الواحدة والجالثوىالكممة 
 لهفصدعوة صادقة حملاسبة ا

بيدددر حيظددده هللا أ ددده جدددي  إليددده بدددامرأة فدددي جيدددذكر الددددكتور خالدددد ال
المشت ددي  فلمدددا وعدددعوها علددد  الشدددريرال وإذا بهدددا تحتعدددرال هدددذه المدددرأة 
أصبح  في شاعة احتعارال يقدول: وإذا برا حدة طيبدة تخدرج مدن جشددهاال 

وتعبد  بالمكدانال وأصدبح    ت درفلما ا قطع  يُشها وماتد ال وإذا بالرا حدة ت
وجميلة أفعل من را حة المشأال هذه الرا حة خرج   الالهللارفة  كيةرا حة 

إل  أروقة المشت ي ال كل من دخدل  دّم هدذه الرا حدة ال كيدة والطيبدة يقدول 
؟ مدا هدو مداذا تعمدل  له: أمدأ مداذا تصد عال أمدأ لالدكتور: فشؤل  اب ها وق

 فدي هدذا المكدان بهدذه الطريقدة؟ تعدبّ العمل الذي جعدل هدذه الرا حدة ال كيدة 
اشددمعوا بقلددوبكم أيهددا اإلخددوة مدداذا قددال اب هددا؟ قددال: إّن أمددي لددي  ع دددها إال 

ال ما هو هذا العمل؟  عم   واحد 
يقددول: إ هددا تحاشددب ا علدد  الهللايبددة!؟ إذا جلشدد ا ع دددها فددي المجلدد ال ال 

ا ع ددهاال هجرت دا : :دة أيدامال مدا اشتطيع وال  تكلم في أحدال وإذا   غتب ا أحدد 
ماذا أيهدا ا حبدال؟ يقدول: إذا أُغتيدل ع ددها أحدد ف  هدا  تكلم ا : :ة أيامال :م

اللهم اغير لهال اللهدم أرحمده. يقدول: هدذا هدو  تقول:تشتهللاير له في المجل ال 
 عمل أمي.

پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ژ  :إ ها دعوة أيها ا حبال لمحاشبة هذه الد ي 

 ژڀ    ڀ
(ٔ)

. 

يهدا اإلخدوة كيد  عبدهللا بن وهل مدن أتبداع التدابعينال ا ظدروا أوهذا 
 يحاشل هذا الرجُل الصالح  يشه؟

اال  دا واحدد  ا أن أصدوم يوم  يقول: أخذ  علد   يشدي كلمدا اغتبد  إ شدا  
يقددول: فاعتدداد   يشددي )علدد  مدداذا؟( اعتدداد   يشددي علدد  الصدديامال صددار 
ا عليدهال يقدول: فؤخدذ  علد   يشدي  ا شده  ال ومقددور  الصيام عل   يشدي  دي  

ا أن أتصدد   بددرهم. المدال عدديل الدروإال يقدول: فتركد  كلما اغتب  إ شدا  
الهللايبةال لماذا؟ الدراهم أمرهدا صدعلال صدعٌل خدروج هدذه الددراهم إال علد  

ة فددي المحاشددبةال قالدد ي  التددي ترجددو وجدده هللا تبددارأ وتعددال . صددور م ددر
كي  كا وا يحاشبون أ يشهم؟ وكي  أ  دا  حدن أهمل دا محاشدبة أ يشد ا إالّ مدا 

 رحم هللا.
ا ال كمن الشاعا   هللايل عن ذكر هللا وال  حاشدل هدذه فكم من اللحظ

                                                 

 ( . ٖ٘شورة يوش ال آية ) (  ٔ)

 



 ٔٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 ال ي .
وأرعداهال   ظدر و شدمع إلد  وقيدة وإلد  صدورة معدي ة  أبو بكر 
ال كيد  الصدحابي الجليدل الدذي هدو أفعدل ا مدة بعدد  بيهدا  افي حياة هدذ

يحاشل  يشه؟ دخدل عليده أحدد الصدحابة )عبددهللا بدن مشدعود( وهدو يجدذل 
يجره خارج فمهال فقدال ابدن مشدعود: مهد   علد  لشا ه قد أخذ بطر  لشا ه 

 .(المهالأالموارد )أي  يشأال قال هذا الذي أورد ي 
دا إلد  الخيدرا  ييعدل ذلدأ  ؟أبو بكر الصدي  المشاب  والمشدارع دا م 

 عم ييعل ذلأ   ه يرجو ما ع د هللاال يطمع ويطمح إلد  :دوال ربده وفعدله 
 وكرمه.

لدو وعدع إيمدان أبدي "ا  بيدا ال  أرأيتم  بي بكر وهو خير ا مة بعدد
"بكر في كيةال وإيمان هذه ا مة في كية لرجح بهم إيمان أبي بكدر

(ٔ)
ال وهدو 
من أهل الج ةال ومع ذلأ يحاشل  يشدهال فمداذا  قدول عدن حال دا أيهدا ا خدوة 

 الكرام؟
ررا  فسررب ان مررن يعفررو ويهفررو دا م 

 
 ولرررم يرررز  مهمرررا هفرررا العبرررد عفرررا 
 يععررر  الرررصي ي عررر  و  يميعررر  

 
 ج لرررر  عررررن الععررررا لررررصي ال عررررا 
كل ا  خطز لكن... البد من المحاشبة. إذا لم تحاشل هذه الد ي ال فلدن  

 ترتاإ يوم القيامة.
يقددول الحشددن البصددري ـ رحمدده هللا ـ: "إ ددأ ال تددرى المددإمن إال 

ُ يحاشل  يشهال ماذا أرد  ب كلتي؟ ماذا أرد  بقومتي؟ مداذا أرد  بكلمتدي؟ ؤ
ا ال  يحاشدل  يشدهال وإّ مدا هدان الحاشدل يدوم القيامدة وإن الياجر يمعي قددم 

 عل  أ ا    هم حاشبوا أ يشهم في الد يا.
جلدد  مددع  يشددهال وقددال: إيدده يددا ابددن الخطددالال  عمددر بددن الخطددال 

اال :ددم أصددبح  تدددع  بعمددرال واليددوم تدددع   ك دد  فددي الجاهليددة تدددع  عميددر 
 ال بدي  يقدول دار. بؤمير المدإم ينال وهللا لتتقدين هللاال أو ليعاقب دأ هللا فدي ال

ا آخر" ا )أي طريق ا( إال وشلأ ال يطان فج  قال: "ما شلأ عمُر فج 
(ٕ)

. 
وهو الصحابي الجليل المبّ ر بالج ةال أفعل ا مة بعد ا  بيا ال وبعد 

 أبي بكرال ومع ذلأ هو يحاشل  يشه.
: "حاشبوا إ ها دعوة في هذه ا يام المباركة للمحاشبةال يقول عمر 

ن تحاشددبوا و  وهددا قبددل أن تددو ن علدديكمال وتددؤهبوا للعددر، أ يشددكم قبددل أ
 ا كبر عل  هللا يوم ذ تعرعون ال تخي  م كم خافية".

                                                 

 . ٕٙٔ/ٕك   الخيا للعجلو ي  (  ٔ)
 .  3ٖٕٙال مشلم 3ٕٖٗالبخاري  (  ٕ)

 



 ٕٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

أخي الحبيلال أخي المبارأ مت  تحاشل  يشأ؟ مت  تق  مدع  يشدأ 
وقيددة ال ددريأ ل ددريكه؟ متدد ؟ هددل تقدد  مددع  يشددأ ع دددما تهللارغددر؟ شددإال 

الخرقددة البيعددا ال  لددي ولددأ؟ هددل تقدد  مددع  يشددأ ع دددما تلددّ  فددي هموّجدد
وتوعع في اللحد؟ أم تحاشل  يشأ حي ما يبع:ر ما في القبدور ويحّصدل مدا 
في الصدور؟ أم تحاشل  يشأ ع دما يخرج ال ا  مدن قبدورهمال وهدم حيداةٌ 

ال ؟ُغرْ عراةٌ 
(ٔ)

 
 ال ي  حت  تيو  برعا هللا والج ة.هذه فالبدار البدار إل  محاشبة 

                                                 

 رال : أي غير مختو ين .غ (  ٔ)

 



 ٖٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجانية والجالثوىالكممة 
 نواع االستجمازمو أ

ال ددا ال وتشددابقوا فددي اشددت:مار  ث ك:يددر مددنفددي هددذا ال مددان الددذي لهدد
أمددوالهمال وت ميتهددا ب ددت  الصددورال بددل إن الددبع، لددم ييكددر فددي حددّل ذلددأ 
االشت:مار أو حرمته فوعع ماله فيما حرم هللاال وكا د  ال تيجدةال أن شدقط  
لأ تلدددأ ا شدددهمال وا هدددار ال ومعهدددا ا هدددار جمدددع مدددن ال دددا ال فك:دددر  بدددذ

 ا مرا، الععوية وال يشية.
لكددّن ه دداأ مجدداال  ل شددت:مار غيل ددا ع ددهال و شددي اهال رغددم شددهولتهال 

 وبشاطته أتدرون ما هو ذلأ االشت:مار؟
 إ ه اشت:مار الطاقا  التي في ا وبين أيدي اال والتي حول اال فمن ذلأ:

اشت:مار طاقة القلل: هذا القلل الدذي بدين جوا حدأ امدأله بتوحيدد  -ٔ
اجعله متعلق ا بربه في الرخا  وال دةال وفي الهللا   واليقرال وفدي الصدحة  هللاال

ال امددتأل بددال ورال  ددور والمددر،ال فدد ذا مألتدده بحددل هللاال وحددل رشددوله 
: "أال وإن فدددي الجشدددد يقدددول  بهمددداال اإليمدددان والتوحيددددال يحيددد  ويشدددعد

ذا فشد  فشد الجشد كلهال أال وهدي إمعهللاةال إذا صلح  صلح الجشد كلهال و
القلل"
(ٔ)

 . 
: أحددد الصددالحينفلددذلأ مددو  القلددل أ ددد مددن مددو  الجشدددال يقددول 

"عجب  لل ا  يبكون عل  من ما  جشدهال وال يبكدون علد  مدن مدا  قلبده 
وهو أ د"
(ٕ)

. 
 ور اإليمان والتوحيدال صدمد وصدبر أمدام المواقد  بوإذا امتأل القلل 

  العظامال والصدما  القوية.
  إن اللشدددان مدددن أعظدددم اشدددت:مار طاقدددة اللشدددان: وأقولهدددا بصدددد -ٕ

ددا للعبدددال إذا اشددتهللالّهال وأ ددهللاله فددي أمددور الخيددرال وبعدد، ال ددا   الجددوارإ  يع 
مددا فيدده إالّ حاجددة بشدديطة  لكددنيقددول: وهللا فدد ن قلبدده طيددلال و يتدده  ي ددةال 

اال بل هو ل"لشا ه" وأقول أيها اإلخوة: إن أمر ال ا أو بشيط  ا هي   شان لي  أمر 
ددا خطددر  . يقددول ععددابط ال ددرجارحددة لهددا خطرهددا إذا لددم تعددبط ب مبي  

 اللشان:
بهدا فدي ال دار أبعدد  يهدويهداال يفما ليتكلم بالكلمة ما يتبين  الرجل"إن 

                                                 

 .  ٕٗت كية ال يو  ال ص (  ٕ)

 



 ٗٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

ما بين الم ر  والمهللارل"
(ٔ)

 . 
: "ال يكّل ال ا  فدي ال دار علد  م داخرهمال أو قدال لمعاذ  وقال 

عل  وجوههم إال حصا د ألش تهم"
(ٕ)

. 
بح يؤخذ لشدا ه ويقدول: "يدا لشدان روي عن أحد الصالحين أ ه إذا أص
ا تهللا مال أو اشك  عن  ر تشلم".  قل خير 

ددا لمددن شددخر طاقددة لشددا ه فيمددا يرعددي هللا شددبحا هال وفيمددا يعددود  فه ي  
 عليه بال يع في الد يا واآلخرة.

                                                 

 . وقال: حديث حشن صحيح . ٕٙٔٙالترمذي  (  ٕ)

 



 ٘ٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الجالجة والجالثوىالكممة 
 نزع الػّن والبػضاء مو الكموب

 رهم فدددي معركدددة الجمدددل خرجددد  عا  دددة وطلحدددة وال بيدددر وغيددد
ومعدده جمددع مددن  أجمعددينال وخددرج الصددحابة بالشدديو ال وخددرج علددي 

الصددحابة مددن أهددل بدددر. قيددل لعددامر ال ددعبي: هللا أكبددرال يلتقددي الصددحابة 
بالشيو  وال يير بععهم من بع،؟ قال: أهل الج ة التقوا فاشتحيا بععهم 

 من بع،.
فلمددا قُتددل طلحددة فددي المعركددة ـ قتلدده مددروان بددن الحكددم ـ وكددان فددي 

صددّ  المعدداد لعلددّي  دد ل علددي ورآه مقتددوال ال جعددل يمشددح التددرال عددن ال
وجههال وقال: ع ي  علّي يا أبا محمد أن أراأ مج دال  تحد   جدوم الشدما ال 

ي وبجري ر:م قال: إل  هللا أ كو عج
(ٔ)

ال وترحم عليدهال وقدال: ليت دي مد   
 قبل هذا اليوم بع رين ش ةال وبك  عليه.
جدو أن أكدون أ دا وطلحدة وع:مدان وروي عن علي أ ده قدال: إ دي  ر

  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  ژ  وال بير ممن قال هللا فديهم:
(ٕ)

 

. فا ظر إل  الصيا  وال قا ال وطهارة القلولال فبدالرغم مدن القتدال بيد هم إالّ 
أن قلوبهم ال تحمل الهللال وال الحقدد. فهدو م دهد را دعال وأ مدوذج بداهر. فهدم 

ؤ من ا يدام مدن ب دريتهمال لكد هم رشدموا ل دا ليشوا م  كةال ولم  يخرجوا يوم 
 أروع صور عرفتها الد يا.

والم هد ال:ا ي: مدن صدور  د ع الهللادّل والبهللاعدا  مدن القلدول: تقدول 
لددة ب دد  أبددي شددييان ـ ع ددد معا  ددة رعددي هللا ع هددا: دعت ددي أم حبيبددة ـ ر

ي ولدِأ مدا موتهاال فقال : قد يكون بي  ا ما يكدون بدين العدرا رال فهللايدر هللا لد
كان من ذلأال فقل : غير هللا لِأ ذلأ كلّهال وَحلّلِأ من ذلأال فقال  أم حبيبة: 

شررتي ي شّرأ هللاال وأرشل إل  أم شلمةال فقال  لها م:ل ذلأ 
(ٖ)

 . 
ل عليدهال تدصداحل لده ع أوالم هد ال:الث: مّر عل  محمد بدن الشدّما

ا  تحاشلال فا ظر إل  ابن الشّماأفقال البن الشّما العابدد ال اهدد مداذا  أ: غد 
ا  ت  فر.هللااقال؟ قال: ال وهللا غد 

                                                 

 

 

 



 ٙٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

إ ها قلول امتأل  بالحل واإليمانال فآ:ر  هللا عل  كدل  دي ال حتد  
عل  حظوظ ال ي . فحدرّي بالمشدلم أن يتصداف  مدع  وجتدهال ويتشدامح مدع 

ال ويجعددل صدددره واشددعا  للصدديح عددن إخوتددهال ويتجدداو  عددن  ال  أصدددقا ه
ع:درا ال ابتهللادا  لل:دوال وا جدر مدن هللاال ولتكدون ا ال والتجاو  عدن الهيوال

 .بابا  عظيما  للدعوة إل  هللا

 



 7ٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 السابعة والجالثوىالكممة 
 ةّهعو اجل

فوجدده علد  شدرير  دخدل علد  ال بدي  أّن عمر  ينصحيحالفي 
ال وحد  لده الُبكدا  لقدد الليد  قدد أّ:در فدي ج بده ال دري ال فبكد  عمدر من 
بكدا ال فقدال لده لل في م ظدر مدإ:ر ومهدّيب  وأفعل الخل   الخير الب رية ىرأ

: ما يبكيأ يا عمر؟ فقال: تدذكر  كشدرى وقيصدرال ومدا كا دا رشول هللا 
ر في ج بيأ!؟ َّ  فيه من شعة الد ياال وأ   رشول هللا ت ام عل  شرير قد أّث
فا ظر يا رعداأ هللاال ا ظدر أخدي الحبيدل إلد  معلّدم الب درّيةال وهدادي 

 اإل شا ية ماذا يقول؟
عليدده الصدد ة والشدد م: "هددإال  قددوم عّجلدد  لهددم طيبدداُتهم فددي فقددال 

حياتهم الد ياال و حن قوم أخر  ل ا طيبات ا في اآلخرة"
(ٔ)

 . 
يربي أصحابه ويربطهم باآلخرةال ويدذكرهم بدؤال تتعلد   هكذا كان 

اال ولكن كما قال تعال : هقلوبهم بالد يا. وهذا التوجيه ال بوي موجّ  ژ  ل ا أيع 

  ژٻ  پ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 
(ٕ)

. 

وفي الصحيحين 
(ٖ)

أهدي له أو أتي له ب:ول من حريدر  أّن ال بي  
: "لم اديدل شدعد فجعل ال ا  يعجبون مدن حشد ه ولي دهال فقدال رشدول هللا 

 .بن معاذ في الج ة أفعل من هذا" 
لروعددة م ظددرهال ا ي ظددرون إلدد  الحريددر أو الددديباج وأخددذفالصددحابة 

ورغدبهم فدي  عديم  الف هدهم ذلدأ ؛هم من الميل للد يافخا  عليولين ملمشه 

والتدي م اديلده فدي الج دة  الاآلخرةال فم اديل شعد بن معاذ وهو شديد ا و 

خير من حريدر الدد يا وديباجهداال ولدي  ه داأ مقار دة فدي  ي ظ  بها يديه 

 ال عيم.
 الج دة مدنلدي  فدي الدد يا "لذلأ يقول ابدن عبدا  رعدي هللا ع همدا: 

" شددما إالّ ا  ددي 
(ٗ)

فلددي  العشددل كالعشددل ولددي  الخمددر كددالخمر ولددي   
 الوخطدر ببالدأ مدن متاعهدا الالع ل كالع ل. فمهما قرأ  في وصد   عيمهدا

فدددي  الر علددد  قلبدددأخطدددوعجا بهدددا فهدددي أعجدددل ممدددا قدددرأ  وأطيدددل ممدددا 
قدال هللا عد  وجدل  قدال: قدال رشدول هللا  الصحيحين عن أبدي هريدرة 

                                                 

 .  73ٗٔ. مشلم 3ٖٔٗ البخاري (  ٔ)
 ( .7ٔ-ٙٔشورة ا عل  ال اآليتان ) (  ٕ)

 .  ٖ٘٘رقم  ٕٓٔ/ٔتيشير الطبري  (  ٗ)

 



 3ٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

وال خطر عل   الوال أذن شمع  العين رأ  أعدد  لعبادي الصالحين ما ال

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ژ  :مصدا  ذلأ في كتال هللا  القلل ب ر

  ژھ  ھ  
(ٔ)

 . 

 مرررا تشرررتهي  يفوسرررهموععرررامهم 
 

 ول ررررررروم عيرررررررر يررررررراعم وسرررررررمان 
 وفواكرررر  شررررتؤ ب سررررب ميرررراهمُ  

 
 يررررا شرررربعة كملرررر  لررررصي اإليمررررران 
 وفواكرررر  ل ررررم و مررررر واليسرررراَ 

 
 والعيررررب مررررع رون ومررررع ري رررران 
 و رر افهم صهررب تعرروف علرريهم 

 
 لمرررررررراندبررررررررلكف  رررررررردام مررررررررن ال 
إ هددا الج ددة أيهددا اإلخددوة إ هددا وهللا  ددور يددتأل ال وريحا ددة تهتدد ال و هددر  

 وجا  حشانال وخلود أبدي.مّطردال وفاكهة وخعرةال و 
في إحدى المعارأ قدال:  في صحيح مشلم أّن أبا موش  ا  عري 

: "إّن أبوال الج ة تح  ظ ل الشديو " فقدال رجدل رّث رشول هللا قال 
 يقول هذا؟ الهي ةال يا أبا موش : أأ   شمع  رشول هللا 

قال:  عمال فرجع إل  أصحابه فقال: أقرأ علديكم الشد م :دم كشدر جيدن 
شييه إل  العدّوال فعرل به حت  قتلبشييهال فؤلقاهال :م م   

(ٕ)
. 

ا   للصحابة للتعحية بكل غال و يي .لذلأ كا   الج ة حاف  
فهذا شدعد بدن خي:مدة ا  صداريال لمدا أراد الخدروج إلد  بددر قدال لده 

ر ي بددالخروج وأقددم أ دد  مددع  شددا  اال :أبددوه خي:مددة: البددد  حددد ا أن يقدديمال فددآ
)الوالد يحاول في اب ه أن يشمح له بالخروج إل  غ وة بدر ويجل  هو مدع 

ل: يا أبي لو كان غيدُر الج دة آل:رتدأ بدهال أهله( فماذا كان رد االبن شعدال قا
إ ي أرجو ال هادة فدي وجهدي هدذاال فاشدتهما فخدرج شدهم شدعدال فخدرج إلد  

 .حت  قتل  بدر يقاتل مع رشول هللا 
للصحابة قومدوا إلد  ج دة عرعدها الشدموا   وفي غ وة بدر قال 

وا ر،ال فقددال عميددر بددن الحمددام ا  صدداري يددا رشددول هللا ج ددة عرعددها 
ملدأ علد  قولدأ ح: ما ا  وا ر،ال قال:  عمال فقال: ب  ب ال فقال الشمو

 وعدد مدن ال بدي  – من أهلها أهذاال قال رجا  أن أكون من أهلها قال: إ 
ا وقال   – فؤخرج تمرا  كا   في جعبته فجعل يؤكل م ها :م رم  بها جا ب 

إ ها لحياة طويلة إن بقي  حت  آكل تمراتي هذهال فقاتل حت  قتل
(ٖ)

 . 
                                                 

 .  1ٕٕٗ. مشلم ٕٖٗٗ(. والحديث رواه : البخاري 7ٔشورة الشجدةال آية ) (  ٔ)
 .  3ٕٓٔمشلم  (  ٕ)
 
 .  3ٓٔٔمشلم  (  ٖ)
 

 



 1ٙ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

عددد  أدم  وماذا عمل ال ماذا قأخي الحبيل ه  شؤل   يشأال ماذا 
ويحتاج لكل واحد م ا أن يجل  مدع  يشده ويجيدل  اللج ة؟ شإال يحتاج م ال

 عليه إجابة  افية كافية.
 يررا سررلعة الررر من لسرر  ر ي ررة

 
 برررر  أيرررر   اليررررة علررررؤ الكسرررر ن 
 يررا سررلعة الررر من سرروق  كاسررد 

 
 فلقرررررد عرضررررر  بليسرررررر األثمررررران 
 ا سرررلعة الرررر من لررري  ييالهرررايررر 

 
 فرررررر  األلررررررف إ ّ وا ررررررد   اثيرررررران 
 يرا سررلعة الررر من كررم مررن  اعررب 

 
 صو إمكررررران  فرررررالمهر قبررررر  المرررررو 
ا فلمدا  ددل الرشدول    وكان عمرو بن الجموإ آخر ا  صار إش م 

ال لكدن ا  عرجدأال ا  إل  بدرال أراد الخروج مع ال ا  فم عده ب دوه   ده كدان 
والمشارعة إلد  الج دة جعلده يتؤهدل يدوم أحددال فقدال لب يده التحي  إل  الخير 

دال فقدالوا لده: حدلقد م عتمو ي الخروج يوم بددر فد  تم عدو ي الخدروج إلد  أ
ال وقدال يدا لقد عذرأ هللاال   ه أعرجال فذهل ي كي حاله عل  رشول هللا 

ووهللا إ ي  رجدو  الرشول هللا قد م ع ي أب ا ي وحبشو ي عن الخروج معأ
ل  اليقين والصد  مع هللاال إيا إخوة  واا ظر .بعرجتي هذه في الج ة أن أطؤ

خددذ ؤف ال يم عددوه لعددل هللا أن ير قدده ال ددهادة مددن أب ا دده أال فطلددل ال بددي 
داال فقاتدل   ش حه وقال: اللهم أر ق دي ال دهادة وال ترد دي إلد  أهلدي خا ب 

: لقد رأيته يطؤ بعرجته الج ةحت  قتل فقال 
(ٔ)

. 
وتريددد الرعددا مددن الددرحمن  الحبيددل إن ك دد  تريددد الخلددودفيددا أخددي ال
 فاعمل لتلأ الدار.

ا رضروان  ازيهرا  فاعم  لدار  د 
 
 

 والجررررار أ مررررد والررررر من باييهررررا 
 هرراتق ررورها صهررب والمسرر  عيي 

 
 والزعفررررران  شرررري  يابرررر  فيهررررا 
  

                                                 

 .  7ٓ٘/ٖأشد الهللاابة  (  ٔ)

 



 7ٓ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 اخلامشة والجالثوىالكممة 
 كيف تعتصم مو الظيطاى ؟

 أيها ا حبال الكرام:
كددة والصددراعا  مددع ال دديطان مشددتمرةال لددذلأ يخبر ددا المددول  المعر

  َعُدّوا   َتِ ُصوهُ الَُكْم َعُدوٌّ فَ  لَشْيَعانَ ٱإَِن شبحا ه بقوله: 
(ٔ)

عدو لددود حاقدد  
 ؟عل  اإل شانال ا ظر لما طلل اإلمهدال واإل ظدار إلد  يدوم البعدث مداذا قدال

اال لكن الك:ير م ا عن هد ا وعظيم  ا خطير  چ  ڇ  ژ اله ال قدال: ذا غافدٌل قال ك م 

 ژڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    
(ٕ)

ال يع ي أترصد لهم حت  ال يم وا في الصدراط  

جددال ال بددا  فددي الطريدد  هددو المشددتقيمال حتدد  ال يعرفددوا طريدد  الهدايددةال 
فقط لهذا الحّد  لي ويعل كل من قدر عليه من ال ا ال والموعوع  اليتلق 

رن َبرْيِن أَْيرِديِهْم َوِمرْن َ ْلفِِهرْم ُثَم آلبل أ د وأفظع يا إخوة :م يقول:  تَِيرَيُهْم مِّ
َوَعْن أَْيَمايِِهْم َوَعن َشَمء ِلِِهْم َو َ َتِجُد أَْكَثَرُهْم َشاِكِرينَ 

(ٖ)
مدا قدال: ومدن  .  

 فوقهم؛  ن هللا أعل  شبحا ه وهو فو  الب ر .
 : اإل شان من ال يطان يظلذلأ من العواصمال وا مور التي تح

 الحرص عل  الص ة والمحافظة عليها.  - ٔ
: "مدا مدن : :دة فدي قريدة وال بددوال ال تقدام فديهُم الصد ة إال يقول 

اشددتحوذ علدديهم ال دديطانال فعلدديكم بالجماعددةال ف  مددا يؤكددل الددذ ل مددن الهللادد م 
القاصية" 
(ٗ)

. 
االشدددتعاذة مدددن ال ددديطان فدددي أمدددور ك:يدددرة: فؤ ددد  تلجدددؤ إلددد  هللا  -ٕ

ذا العدو اللدودال ع د قرا ة القدرآنال ع دد الهللاعدلال شبحا ه من هوتعتصم به 
 ع د دخول المشجدال ع د الوشوشة في الص ةال إل  غير ذلأ.

التشميةال والبدا ة بها فدي كدل  دؤنال فالتشدمية تعلد  بدابال وتبدرأ  -ٖ
باشدددمهال وتعظددديم وتبجيدددل لددده شدددبحا هال فع دددد أبدددي داود
(٘)

أن رجددد   مدددن   
فقدال الصدحابي: تعد   دابة ال بي ال فع:ر  الصحابة كان ردي  ال بي 

ف  دأ إذا قلد  ذلدأ تعداظم حتد   ن: " ال تقل تع  ال يطاال يطانال فقال 
 يصير م:ل البي ال ولكن قل بشم هللا ف  ه يتصاغر حت  يكون م:ل الذبال".

"ال تجعلددوا  : مددن العواصددم المباركددة: قددرا ة القددرآنال يقددول و -ٗ
                                                 

 ( .ٙشورة فاطرال آية ) (  ٔ)
 ( . ٙٔشورة ا عرا ال آية ) (  ٕ)
 (. 7ٔشورة ا عرا ال آية ) (  ٖ)
 . 1ٗ7. ال شا ي  7ٗ٘رواه أبو داود  (  ٗ)
 .  31ٕٗأبو داود  (  ٘)

 



 7ٔ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

لبي  الذي تقرأ فيه شورة البقرة"من ا ي يربيوتكم مقابرال إن ال يطان 
(ٔ)

. 
ا ك:ددرة ذكددر هللا: فمددا أجمددل أن يدد دان اليددمال  -٘ ا ولددي  آخددر  وأخيددر 

ا ذكر هللا شبحا هال يقول  للصحابي: "ال ي ال لشا أ  وي طل  اللشان مردد 
ددا مددن ذكددر هللا" رطب 
(ٕ)

وجمددال  ا ظددر إلدد  جمددال اإلبددداع ع ددد الرشددول   
 افظة عل  ا ذكار.ا شلولال ويدخل في هذا المح

 وباب التوفي  الالالالال

                                                 

 .  71ٓمشلم  (  ٔ)
 .  73ٖٖ. ابن ماجه  7ٖٖ٘الترمذي  (  ٕ)

 



 7ٕ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 ة والجالثوىسالشادالكممة 
 بادز بالتوبة

أ كر المول  شدبحا ه وتعدال  أن يّشدر هدذا اللقدا ال :دم أ دكر كدل مدن 
وشددع  فيددهال وأشددؤل هللا للجميددع التوفيدد  والشدددادال وأن يحددرم هددذه  شدداهم

 الوجوه عن ال ار إ ه جواد كريم.
بدددالع ي  خبيددل بددن عبدددهللا بددن هددـ عددرل عمددر بددن ع3ٖفددي شدد ة 

دا علد  المدي دةال  ا بدؤمر الوليدد بدن عبددالملأال وكدان والي  ال بير خمشين شوط 
وصّل فو  رأشه قربة من ما  بارد في يوم  تا  باردال وأقامده واقي دا علد  

 بال المشجد حت  ما  رحمه هللا.
يعدلال حاشدل  يشده كيد  اقتدر  هدذا الدذ لال الفعمر بعد ما َفَعل هذا 

اال كان من قبل إذا مّر من طري  عر  ال ا  أ ه مدّر فيده فت ا  ديد  هللاير تهللاير 
الطيددلال وإذا وعددع :يابدده ع ددد  لك:ددرة مددا يتطيددل ويددرش علدد   يشدده مددن

الهللاّشالال ال ا  ت تظر مت  الوق  الذي يعع :يابهال حت  يععو ها مع :يابه 
ولد م  ورا حتها ال كيةال :م بعد هذا الموقد ال اعتكد  علد  العبدادةال اللطيبها

الطاعةال وكان  ديد الخو  ال يؤمن عل   يشده مدن العقوبدة مدن هللاال وكدان 
إذا بّ ر ب ي  قدال: كيد  وخبيدٌل لدي بدالطري  :دم يصديح كدالمرأة ال:كلد ال 

فلد م التوبدةال  وكان يقول: خبيلال مالي وخبيدلال إن  جدو  م ده فؤ دا بخيدر.
  نال واجتهد في العبادة.حوركبه الهّم وال

رحمده هللا ـ: "وكا د  تلددأ هيدوة م دده و لّدةال ولكددن قدال ابدن ك:يددر ـ 
حصددل لدده بشددببها خيددر ك:يددرال مددن عبددادةال وبكددا  وحدد ن وخددو  وإحشددان 

"وعدل وصدقة وبر
(ٔ)

طة فتيوته الصد ة  . وكان من قبل تم ط  عره الما
لددذلأ. ولكددن مددّن هللا عليدده بالتوبددة والهدايددةال وطّهددر تلددأ الدد ي  مددن أدران 

ددا تواقددة ـ أي طموحددة الددذ ول والمعاصدديال حتدد  كدد ان يقددول: "إّن لددي  يش 
ع دددها رغبددة  ددديدة لمعددالي ا مددور ـ تاقدد  إلدد  الدد واج مددن فاطمددة ب دد  
عبدالملأ فت وجتهاال وا تاق  إل  الواليةال فتوليتها :م ا دتاق  إلد  الخ فدة 

 فتوليتهاال وا تاق  إل  الج ة وإ ي  رجو الج ة. 
ا رحمدده هللا و ا فمددا   ددهيد  كددان يجلدد  بجا بدده وهددو وقددد شددقي شددم 

دا  يحتعر  وجته فاطمدة وأخوهدا مشدلمةال فقدال لهدم أخرجدوا إ دي أرى أ اش 
َيْجَعلَُهرا  آلِ رَرةُ ٱ لرَدارُ ٱتِْلرَ  د وقدال حعروا ليشوا بجّن وال بد   ال :دم ت دهّ 

                                                 

 . 3/77البداية وال هاية  (  ٔ)
 
 

 



 7ٖ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 لِْلُمَتقِينَ  ْلَعاقَِبةُ ٱَو َ َفَسادا  وَ  ألَْرِض ٱلِلَِصيَن  َ ُيِريُدوَن ُعلُّوا  فِ  
(ٔ)

. 

 ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ فالتوبة محبوبدة إلد  الدرل شدبحا هال قدال تعدال : 
(ٕ)

 

 وهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 
َهرررا  ّلَلِ ٱْا إِلَرررؤ ۤ  َوُتوُبررروواجبدددة علددد  كدددل مشدددلمال قدددال شدددبحا ه: َجِميعرررا  أَيُّ

لََعلَُكْم ُتْفلُِ ونَ  ْلُمْؤِمُيونَ ٱ
 (ٖ)

بل وييرإ هللا بتوبة عبده إذا تال وأ ال إليه   
ددا بتوبددة عبددده حددين يتددول إليدده : "ب أ ددد فرقددال  أحدددكم كددان علدد   مددنح 

 ةال فا يلت  م ه وعليها طعامه و رابهال فدؤي  م هداال فدؤت  فراحلته بؤر، 
اعطجع في ظلها وقد أي  من راحلتهال فبي ما هو كدذلأ إذ هدو بهدا ف جرة 

قا مة ع ده فؤخدذ بخطامهداال :دم قدال مدن  ددة اليدرإ: اللهدم أ د  عبددي وأ دا 
دة اليرإ"ربأ أخطؤ من  

(ٗ)
 . 
هللاال وحبده لتوبدة عبدادهال ولوحددة  تبدين رحمددةصدورة را عدة وجميلدةال 

 عل   كل قصة شريعة. جا  تصويرية بديعة 
 أخي الكريم:

توقدد  قلددي   وتؤمددل هددذا الليددظ الددذي قالدده هددذا الرجددل: "اللهددم أ دد  
عبددي.." مدا مقدددار اليدرإ الددذي وصدل إليده حتدد  جعلده يخطددز هدذا الخطددؤ 

وق دوط وقدد  اللهال   ه كان فدي حالدة يدؤ كفرإ مأل عليه كيا ه  العظيم؟ إ ه
أيقن به كه في هدذه الصدحرا  القاحلدةال فد ذا بهدذه الراحلدة التدي هدي حياتده 

 يجدها واقية أمامه.
والذي  فال بي  الفلذا أيها اإلخوة علي ا أن  تولال وأن  رجع إل  هللا

 إ ي الشتهللاير هللا وأتول قد غير له ما تقدم من ذ به وما تؤخر ـ يقول: "وهللا
إليده فدي اليددوم أك:در مددن شدبعين مدرة"
(٘)

يعددّدون لده فددي  وكددان الصدحابة  
رل اغيددر لددي وتددل علددّي إ ددأ أ دد  التددوال الهللايددور ما ددة المجلدد  يقددول: "

مرة"
(ٙ)

 . 
 اللهم اغير ذ وب اال واشتر عيوب اال وارحم ا وتل علي ا يا رحمن.

                                                 

 ( . 1ٖرة القصص ال آية )شو (  ٔ)

 (. ٕٕٕشورة البقرةال آية )     

 ( . ٖٔشورة ال ور ال آية ) (  ٖ)

  .  7ٕٗٗ. مشلم 1ٖٓٙالبخاري      

 

 .  7ٖٓٙالبخاري      

 .ٙ٘٘رواه اإلمام أحمد والترمذيال الشلشلة الصحيحة رقم      

 



 7ٗ )بطريقة مختصرة عصرية(أربعون كلمة دعوية  

 الشابعة والجالثوىالكممة 
 ــازاإليجـــ

 ديد اإلي:ارال حت  أ ي  عليه أصدحابه مدن  ددة مدا يدإ:رهم  كان 
عن  ي  قط فقال: ال" : "ما ش ل ال بي عل   يشهال يقول جابر 

(ٔ)
 . 

ببردةال فقال : يا رشول هللا أكشوأ هدذهال  وجا   امرأة إل  ال بي 
ا إليها فلبشها فؤخذها ال بي   فرآهدا عليده رجدل مدن الصدحابةال فلمدا محتاج 

 ل بدي ايها!؟ فقدال:  عدم. فلمدا قدام  كشدافقال: يا رشول هللا ما أحشن هدذه ف
دا إليهداال  ل بدي االمه أصحابهال قالوا: ما أحش   حين رأيد   أخدذها محتاج 

ا فيم عدهال فقدال: رجدو  بركتهدا  :م شؤلته إياهاال وقد عرف  أ ه ال ُيشدؤل  دي  
لعلّي أكّين فيها  حين لبشها ال بي 

(ٕ)
 . 

ر ُخْلدد  إشدد مي  بيددلال وهددو اختيدداري لددي  بدد  م وهددو أعلدد  فاإلي:ددا
عرول الكرم والشخا ال وأشم  مراتدل البدذل والعطدا ال رغبدة فدي ا جدر 

 وال:وال من رل الشما .
أَيفُِسرررِهْم َولَرررْو َكررراَن بِِهرررْم  ۤ  َوُيرررْؤثُِروَن َعلَررؤيقددول تبدددارأ وتعدددال : 

 َ َ اَ ةم 
(ٖ)

 . 
ال ددي  فدد  هم لكددرم  يوشددهمال  ولددو كددان بهددم جددوع أو حاجددة إلدد  ذلددأ

 وقوة إيما همال يت ا لون به إلخوا همال   هم يرون أ هم أحوج به م هم. 
أن  تصددد  فوافدد  ذلددأ مدداال   : أمر ددا رشددول هللا يقددول عمددر 

ع ديال فقل  اليوم أشب  أبابكرال قال: فج   ب ص  مداليال فقدال رشدول هللا 
ر بكل مدا ع ددهال فقدال: يدا أبدا : ما أبقي   هلأ؟ فقل : م:لهال وأت  أبو بك

بكر ما أبقي   هلأ؟ قال: أبقي  لهم هللا ورشوله. قال عمر: "ال أشبقه إلد  
أ"  ي  بعدها أبد 
(ٗ)

. 
 عح  بماله كلّه فدي شدبيل هللاال آ:در مدا ع دد هللا ومدا ع دد رشدوله 

 . هذه مكرمة ومؤ:رة تدّون بما  الذهل وت قش في شّجل أبي بكر 
بي ه وبين عبددالرحمن بدن  ا  صاري آخ  ال بي وشعد بن الربيع 

ه يدعو ال ع م عل  أن يعطي عبدالرحمن  طر مالهال ويطلّ  إحددى  وجت

                                                 

 .  ٖٕٔٔ. مشلم ٖٗٓٙ البخاري      

 . ٖٙٓٙاري البخ     

 .( 3) شورة الح رال آية     

 .  7ٖ٘ٙ. الترمذي 71ٙٔأبو داود      
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دالرحمن من ذلأ ودعا لهبليت وج بهاال فامت ع ع
(ٔ)

. 
وإج ال  لهذه ال يو  الكبيرة  الحقيقة أيها اإلخوة إن المشلم ليق  هيبة

ال  ال إ ده تربيدة محمدد   واإلي:داراطالتي ترب  عل  التعحيةال والبذل والع
 .وأ عم بها من تربية

قدال: جدا  رجدل إلد   ومن لطا   قصص اإلي:ار عن أبي هريرة 
د فقال: إ ي مجهدو ال بي 

(ٕ)
إلد  بعد،  شدا ه فقالد : والدذي  فؤرشدل  

: "مدن بع:أ بالح  ما ع دي إالّ ما ال وكل  وجاتده قلدن م:دل ذلدأال فقدال 
رجدل مدن ا  صدار: أ دا يدا رشدول هللاال فدا طل  بده يعّي  هذا الليلة"؟ قدال 

ال وفددي روايددة قددال إلدد  رحلددهال فقددال المرأتدده: أكرمددي عددي  رشددول هللا 
المرأته: هل ع دأ  ي ؟ قال : ال إال قو  صبيا يال قال: فعلّلديهم ب دي ال 

وأريدده أ ددا  الذا دخددل عدديي ا فددؤطيز الشددراجإوإذا أرادوا الع ددا  ف ددّوميهمال و
ين يل العدي ال وباتدا طداو ؤكلال فقعدوا وأك

(ٖ)
فلمدا أصدبح غددا علد  ال بدي  

 "فقال: "لقد عجل هللا من ص يعكما بعييكما الليلة
(ٗ)

. 
ا أبد  إالّ البدذل  فرغم اليقرال و ظ  العيش و دته إالّ أن ه اأ  يوش 

 .ال والدار اآلخرة وإي:ار ما ع د هللا ع  وجل الا  ا ية و بذ والعطا ال
بما دة ألد   بعدث معاويدة  ع هدا لمدا وا ظر إلد  عا  دة رعدي هللا

ولدم  الوكا د  صدا مةال فو عد  المدال مدن شداعتها علد  اليقدرا يها درهم إل
دا تيطدرين  ا   دتري بده لحم  اال فقال  جاريتها: لدو أبقيد  ل دا  دي   تب  م ه  ي  

عليهال فقال  رعي هللا ع ها: يا ب ّية لو ذكرتي ي ليعل  
(٘)

. 

                                                 

 .  1ٕٗٓالبخاري      

 أي: فقير .      

 أي بدون ع ا  .      

 .  ٕٗ٘ٓمشلم      

 .  ٓٔٔ/1البداية وال هاية      
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 الجامهة والجالثوىالكممة 
 تسبية األبهاءمع 

تربيددة ا ب ددا  بددال واشددع يحتدداج إلدد  وقيددا  طويلددة ال ولكددن شددؤذكر 
 بع، الوقيا ال والتي أرى أ ها مهمة في هذا الموعوع: 

الوقية ا ول : البع، مّ دا يتوقدع أن التربيدة لألب دا  مقتصدرة علد  : 
االهتمام بؤكلهمال و ربهمال وم بشهمال وهذا  ي  طيل أن ي ي  الوالد علد  

ا هال وال يقّصر معهم في هذا الجا لال ولكن ه داأ جا دل مهدم  هللايدل ع ده أب 
ك:يرا ال وهو التربية اإليما يةال أن تربطهم باب ع  وجلال فيرب  ا ب ا  عل  
مراقبة هللا شبحا هال وأن شبحا ه يرى كل أعماله صهللايرها وكبيرهاال فيتعل  

البددن عبددا   بدداب ال ويجددل طاعتددهال ويكددره معصدديتهال لددذلأ يقددول ال بددي 
رعي هللا ع هما: "احيظ هللا يحيظأ" 
(ٔ)

 .  
 واجت دال هللاال حددود ع دد والوقدو  هللاال أوامدر حيظ عل  االبن فيرب 

  . والمحظورا  الم اهي كل
 بالص ة.  ؤمرهم ال و حن ال وأتقيا  صالحينال أب ا   ريد ال:ا ية: الوقية

 وال يهدتمال وال بدالكرةال البال ع د يلعبون أب ا ه ويرى البي ال من ا ل يخرج

 وكددؤن الم كددرال عددن وال هددي بددالمعرو  ا مددر ع ددا   يشدده يكلدد  وال يبدداليال

 أوداجدهال وا تيخد  لهللاعدلال د يويدا   أمدرا   عّيعوا قد رآهم ولو يع يهال ال ا مر

 هدذا أركدان مدن ال:دا ي الدركن وهدي الصد ةال أمدر أّمدا وعداقبهمال عليهم وتكلم

 يشير. فالخطل الدينال
 بد ذن طيبدة :مدرة تحصد الص ةال وحل ال المشجد حل عل  اب أ فرلِّ 

  هللا.
 الخل  شي  فتجده  والدهال حش ة قدوة لي  اآلبا  بع، ال:ال:ة: الوقية

 ا خد   فهدذه والكذلال واللعنال الشل من يتحرج ال أب ا هال ومع  وجتهال مع

 موجددودال وهددو الهددات ال جددر  يددرنّ  فمدد:  : االبددنال علدد  شددلبا   تدد عك  الشددي ة

 فعدل بدين االبدن ع دد ت داق، ه داأ فيكدون موجود. غير إ ي له: قولوا فيقول:

  وقوله. والده
 ا ل فعحأ والدهال فشل صهللاير وهو اب ه عليه دخل رج    رأي  ولقد

 . – ذلأ من باب  عوذ – كبر قد اب ي وقال:
 أو ال وجدوههم عل  ال ا  يكل "أال :  قال كما عظيم خطره واللشان

                                                 

 . وقال : حديث حشن صحيح .  ٕٙٔ٘الترمذي  (  ٔ)
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 ألش تهم" حصا د إال خرهمم ا عل  قال:
(ٔ)

 .  
 التربيددةال بددؤمر يهددتم وال يبدداليال وال اب ددهال ع ددد يدددخن – مدد:    – وتجددده

 ويددخنال شديقلده غددا   االبدن  ن شدي ؛ شدلوأ أ ده إالّ  حدرامال أ ده عدن وفع   

 ع دد الددخان علبدة تركد  يقول: مدخنال  خص وهذا والده!؟ إ ه قدوته؟ ومن

 لل دومال عدد  :دم اليجدرال فصدلي  ش وا ال بعأر عمره طيل ولي ال ومال فراش

 المطدب  فدي ولددأ إلد  وا ظدر قدم تقول:  وجتيال صو  عل  إالّ  وعي  وما

 الصدهللاير اب دي رأيد  لقدد رأيد ؟ ومداذا المطدب  إلد  فذهب  يقول: ييعل؟ ماذا

  يشدهال تمالدأ لك ده وذهدلال ا لال فصع  فمهال في وععها وقد شيجارة ي عل

  بابا.  يا م:لأ أفعل وقال: هللاال لهمهفؤ هكذا؟ تيعل لماذا وقال:
 توبته. في وشببا   لأللال مإلمة صيعة فكا  
 أرجدا  فدي متحركدا   أ موذجدا   حش ةال قدوة أباه االبن يرى أن أجمل وما

 ذلدأ فديلم  ال بوةال م هب عل  فعلية ترجمة اإلش مية اآلدال يترجم الم  لال

  حياتهم. في الطيل ا :ر له فيكون ا ب ا ال
 قاعدد  هللا ورشدول ال يوما   أمي دعت ي قال: ال عامر بن عبدهللا عن

 مدا ؛  هللا رشدول لهدا فقدال أعطيدأال حتد  تعدال عبددهللا يدا فقالد : بيت داال في
 تعطدده لدم لدو إ ددأ أمدا فقدال: تمددرا . أعطيده أن أرد  فقالد : تعطيده؟ أن أرد 

 كذبة" عليأ كتب   ي ا  
(ٕ)

 .  
 وتتخلّد  اإلشد مية اآلدال تتبدع أن فعليدأ صدالحا ال اب دا   تريدد ك د  ف ذا

 بها.
 القليدل لكدن لهدمال ورفقدا  ال أصدحال   مدع يم دون أب اإ ا الرابعة: الوقية

 إلدد  ي ظددر أن ا ل فعلدد  حددالهم؟ هددو ومددا أصددحابأ؟ هددم مددن اب دده يشددؤل مددن

 ا خيددار فددي ويرّغبدده الشددي ينال مددن ويحددذره عدد همال ويشددؤل ولدددهال أصدددقا 

 يخالل" من أحدكم فلي ظر خليلهال دين عل  لمر "ا :  يقول والطيبينال
(ٖ)

 . 

 الكممة التاسعة والجالثوى
 أيمية الوقت

اشتمع أخي الحبيل إل  إمام من أ مدة الح ابلدةال وهدو علدي بدن عقيدل 
الح بلي وهو من أذكيا  العالمال يقول: "إ ي ال يحّل لي أن أعدّيع شداعة مدن 

رةال وبصدددري عدددن عمدددريال حتددد  إذا تعّطدددل لشدددا ي عدددن مدددذاكرة وم ددداظ
مطالعةال أعمل  فكدري فدي حدال راحتديال وأ دا م طدرإ فد  أ هد، إال وقدد 

                                                 

 . وقال: حديث حشن صحيح . ٕٙٔٙلترمذي ا  (  ٔ)
 .  33ٔٗأبو داود  (  ٕ)
 .  71ٖٕ. الترمذي 1ٓٗ1رقم  ٙٓٗ/ٕأحمد  (  ٖ)
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ر لي ما أشّطره". لذلأ لّما حعره المو  بك  أهله عليهال فقدال لهدم: ال خط
تبكددوا لقددد وقّعدد  عددن هللا خمشددين شدد ة )أي: كددان ييتددي فددي المشددا ل التددي 

 تعر، عليه( فدعو ي أته ؤ بلقا  ربي.
الح يدي أبدو يوشد  عداده بعد، ت ميدذه فوجدده  ولما مر، القاعي

مهللام  عليهال فلما أفا  قال لده: مدا تقدول فدي مشدؤلة كدذا وكدذاال فقدال تلميدذه: 
ي جدو بهدا  داجال :دم قدام  ي م:ل هذه الحالة؟ فقال: ال بؤ  بذلأ  در  لعلدهفأ

مددن ع دددهال فمددا بلددغ بددال الدددار إال وشددمع الصددراخ عليدده. وإذا هددو قددد مددا  
رحمه هللا 
(ٔ)

 . 
هكددذا كددان الشددل  الصددالح يحرصددون علدد  اشددتهللا ل أوقدداتهمال فمددا 

 ي يعهمال ويعود عليهم بالخير في الد يا واآلخرة.
لذلأ أقشم هللا ع  وجل بال من في شورة العصدرال لقيمتدهال و ياشدتهال 

قتددهال فقددد فددّرط فددي حياتدده وو ددرفهال و  دده حيدداة اإل شددانال فمددن فددّرط فددي 
فيهمدددا ك:يدددر مدددن ال دددا  الصدددحة  : " عمتدددان مهللابدددونوأعددداعها. يقدددول 

واليرا "
(ٕ)

 . 
ا من ال ا  معّيع وخاشرم لهاتين ال عمتين وهذه بعد،  .أي: إّن ك:ير 

 أقوال الشل  الصالح في أهمية وقيمة الوق :
لددي  فددي  غددا  ر: "إ ددي  مقدد  الرجددل أن أراه فاشددعود ميقددول ابددن 

 ." ي  من عمل الد يا واآلخرة
رحمده هللا ـ: "إن الليدل وال هدار يعمد ن ويقول عمر بن عبددالع ي  ـ 

 فيأ فاعمل فيهما".
ابدن آدم إ مدا أ د  أيدام كلمدا ويقدول الحشدن البصدري ـ رحمده هللا ـ: "

 ذهل يوم ذهل بععأ".
في بهللاي للمشلم أن يعمر وقته بطاعة هللاال وأن يشدتهللال دقا قده وشداعاته 

 فيما ي يعه في الدارين.
 الالالالالالوباب التوفي 

                                                 

 .ٖٗٗ/3ٔا ظر شيرته في شير أع م ال ب        

 .ٕٔٗٙالبخاري رقم      
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 زبعــوىالكممة األ 
 اخلوف مو اهلل

أمر يدعو اإل شان لترأ الذ ولال وتج دل المعاصديال والبعدد عدن أي 
 ي  يهللاعدل المدول  شدبحا هال إ ده الخدو  مدن هللا القدوي الجّبدار شدبحا هال 

أمدا وهللا إ دي  خ داكم يقول: " وأ ّد ال ا  خوف ا من ربه هو المصطي  
"ب وأتقاكم لده

(ٔ)
 ال وهبد  ريدح عاصدية يتهللاّيدر : "إذا تهللاّيدر الهدواال كدان  

ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرجال كل ذلأ خوف ا من عذال هللا"
(ٕ)

 . 
قدد غيدر لده مدا تقددم مدن ذ بده ومدا تدؤخرال ومدع أ ده خيدر  فمدع أ ده 

 الخل ال إالّ أ ه يخا  من ربه شبحا هال بل هو أخو  ال ا .
ال ولددو تؤمددل اإل شددان حددال الصددحابةال وهددم أفعددل الخلدد  بعددد ا  بيددا 

 لوجد أحواال  عجيبة من غاية العملال وغاية الخو :
 صكرررررهم فرررر   تعرضرررّن بررررصكريا 

 
 لررري  ال ررر ين إصا مشرررؤ كالمقعرررد 
يقددول: "ودد  أ ددي  ددعرة فددي ج ددل عبددد مددإمن"  فهددذا أبددو بكددر  

ا أرد  ا يطير من  جرة إل   جرةال فقدال: "يدا ليت دي ك د  طدا ر  ورأى طا ر 
 ال حشال".الما  وأطير بين ال جر ال ج ا  و

 ويقول فارو  هذه ا مة: "ودد  أن أ جو ال أجر وال و ر".
 ويقول: "ويل أمي إن لم يهللاير لي" : :ا .

إذا وق  عل  القبر يبكي حت  يبّل لحيتده. والدبع،  وكان ع:مان 
من ال دا  يعدحأ ويمد إال وكؤ ده فدي   هدة علد  ال داطز. وبكد  الحشدن 

ال فيشدؤلو هال فيقدول: "إ دي قلد  يدا البصري ـ رحمه هللا ـ حت  أبكد  جيرا ده
حشن لعل هللا  ظر إليأ عل  بع، ه اتأ 
(ٖ)

ال فقال: أعمل ما     فلشد   
ا".  أقبل م أ  ي  

هددذا أيهددا اإلخددوة  ددي  مددن أحددوال القددومال فمدداذا  قددول عددن أحوال دداال 
الد يا عدن الخدو  مدن رل البريدا .   او حن قد ا هللامش ا في الملذا ال وألهت

 ا بعيوب اال وأن يوقظ قلوب ا من رقدا  الهللايلدةال إ ده جدواد  شؤل هللا أن يبصر
 كريم.

                                                 

 ..  ٔٓٗٔ. مشلم ٖٙٓ٘البخاري      

 .  133. مشلم ٕٖٙٓالبخاري      

 

 

 أي:  التأ وذ وبأ .     
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 اخلامتة

 
 وفي ختام هذه الكلما ال أقول  خي الداعية:

عليدددأ باختيدددار الوقددد  الم اشدددل حدددين اإللقدددا ال وا تقدددا  العبدددارا ال 
وا لياظ التي تإ:ر عل  ا شدماع وتحدرأ القلدولال فؤ د  م دّو  ومرّغدلال 

د ع ددد غيددرأال فوقيدد  أمددام توجدد القدددرة التددي ال ومحددّذرال فلقددد أعطدداأ هللا
ال ددا ال لتتدددؤل  تلدددأ القلددولال وتهددد  تلدددأ الم دداعرال وتحددددوها إلددد  عددد م 

 الهللايول.
قصيرةال لذا علد  الداعيدة إذا قدال الولي  ع دي  أ في أ:ر الكلما  

لل ا : شؤتحدث إليكم خ ل ع ر دقدا  ال أن ي تبده للوقد ال ويعدبط شداعته 
 ن ال ا  يحشدون وي دعرون بالوقد  الدذي يجلشدو ه  حت  ال يهدم ما ب اهال

مع الداعيةال ف  يقل لهم بؤن الكلمة: ال ت يد عل  الع ر دقا   :م يطيل بهدم 
 إل  قرابة الشاعة.

لال وال افمدددا أجمدددل أن يخدددرج ال دددا ال ويقولدددون يدددا ليددد  ال دددي  أطددد
 يقولون: لقد ش م ا وملل ا من طول حدي:ه.

 رعاه وصل  هللا عل   بي ا محمد.وف  هللا الجميع لما يحبه وي
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 الفًسض

 ٔ ............................................................. المقدمة 
 ٕ ................................. الكلمة ا ول : مواق  مع الشل .

 ٗ ....................................... الكلمة ال:ا ية: إياأ والذ ول
 ٙ ............................................... يتانقالكلمة ال:ال:ة: و

 1 ..................................... الكلمة الرابعة: تذكر من أ  .
 ٓٔ ................................... الكلمة الخامشة: المي ان التقوى

 ٕٔ ..........................  الكلمة الشادشة: حل الصحابة لل بي 
 ٘ٔ ....................................... ة: أهمية القرآنالكلمة الشابع

 7ٔ . الكلمة ال:ام ة: من أشاليل ا مر بالمعرو  وال هي عن الم كر
 3ٔ ........................................ الكلمة التاشعة: بين غذا ين

 ٕٔ ...................... الكلمة العا رة: اذكر قلبأ في : :ة مواطن
 ٕٗ ............................. الكلمة الحادية ع رة: التكبيرة ا ول 

 ٕٙ ..................... الكلمة ال:ا ية ع رة: ها هي اليرصة قد أتتأ
 1ٕ رة:  ماذج م رقة للشل  في محافظتهم عل  الص ةالكلمة ال:ال:ة ع 

 ٖٓ .................  : مواق  من حياة ال بي ةالكلمة الرابعة ع ر
 ٖٔ ............ الكلمة الخامشة ع رة:  ماذج م رقة لبع، الشعدا 

 ٖٖ الكلمة الشادشة ع رة: صور را عة من المشارعة إل  الخيرا 
 ٖٙ ..................... الكلمة الشابعة ع رة: من صور ال هد ع د ا

االكلمة ال:ا  7ٖ ............... م ة ع رة: ال تحقرن من المعرو   ي  
 3ٖ .................................. الكلمة التاشعة ع رة: وقية تؤمل
 ٓٗ ............................... ؟الكلمة الع رون: ما هي اهتمامات ا

 ٕٗ ............... (ٔالكلمة الواحدة والع رون: اللهم أحشن ختام ا )
 ٗٗ ................ (ٕالكلمة ال:ا ية والع رون: اللهم أحشن ختام ا )
 ٙٗ ................. (ٖالكلمة ال:ال:ة والع رون: اللهم أحشن ختام ا )
 1ٗ ............... (ٗالكلمة الرابعة والع رون: اللهم أحشن ختام ا )

 ٓ٘ ........................ الكلمة الخامشة والع رون: هل تتوقعون؟
 ٕ٘ ........................ الكلمة الشادشة والع رون: وقيا  قصيرة

 ٗ٘ ..................... الكلمة الشابعة والع رون: وا قع  رمعان
 ٙ٘ ............................ الكلمة ال:ام ة والع رون: الهمة العالية

 3٘ ........... ي الحجةالكلمة التاشعة والع رون: فعل أيام ع ر ذ
 ٔٙ ............................... الكلمة ال: :ون: ماذا أعدد  للقبر؟
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 ٖٙ .......... الكلمة الواحدة وال: :ون: دعوة صادقة لمحاشبة ال ي 
 ٙٙ ..................... الكلمة ال:ا ية وال: :ون: من أ واع االشت:مار

 1ٙ ........ الكلمة ال:ال:ة وال: :ون:   ع الهللاّل والبهللاعا  من القلول
 7ٓ ............................... الكلمة الرابعة وال: :ون: عن الجّ ة

 7ٗ ........... لخامشة وال: :ون: كي  تعتصم من ال يطان؟الكلمة ا
 7ٙ ............................ الكلمة الشادشة وال: :ون: بادر بالتوبة

 73 .................................. الكلمة الشابعة وال: :ون: اإلي:ار
 1ٔ ......................... مع تربية ا ب ا الكلمة ال:ام ة وال: :ون: 
 1ٖ ............................ أهمية الوق الكلمة التاشعة وال: :ون: 

 1٘ .................................. الخو  من هللا الكلمة ا ربعون:
 17 .............................................................. الخاتمة

 11 ............................................................ يهر  ال
 
 

 


