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(نوح عليو السالـ  ..وصايا للدعاة)
ٌ
نوح عليو السالـ ،لقد كاف يف قصصهم عربةٌ ألويل
ثالث وصايا من سريةِ ٍ
عباد اهلل /ىذه ُ
الصابر األوؿ ،نشهد أنو بَػلَّغ البالغَ ادلبني( ،سالـ على نوح يف
األلباب ،ىو الداعيةُ األوؿ ،و ُ
العادلني) ،وصايا لكل ٍ
داعية إىل اهلل ،من ِ
إماـ الدعاة عليو السالـ.
ِ
التوحيد
احلرص عليو ،أقاـ نوح عليو السالـ يدعو إىل
الوصية األوىل /الدعوةُ إىل التوحيد و ُ
عظم
مل وال َسئمُ ،
ألف سنة إال مخسني عاما ،ما َّ
َ
يبدئ ويعيد ،ليال وهنارا ،وسرا وجهارا ،وأ ُ

نوح عليو
ذلك وأواله:
الناس إليو و ُ
ُ
أوؿ َ
توحيد اهلل عز وجل وإفر ُاده بالعبادة ،ىذا ٌ
ما يُدعى ُ
ِ
األنبياء أمجعني( :وما
السالـ ُ
يقوؿ لقومو( :اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غريه) ،وىكذا دعوةُ
أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أنا فاعبدوف)( ،قل ىذه سبيلي أدعو
إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحاف اهلل وما أنا من ادلشركني) ،ومن تأمل أحو َاؿ
ِ
وعدـ التحذي ِر من الشرؾ خيانةٌ ذلذه األمة ،فكم
عدـ احلديث عن التوحيد َ
ادلسلمني علم أف َ
ىي أنواع ِ
وشرؾ يف ِ
باب األسباب ،وشرؾ
شرؾ يف اخلوؼ والرجاءٌ ،
الشرؾ بني ادلسلمني؟! ٌ
شرؾ يف السح ِر والشعوذة ،و ِ
وشرؾ يف ِ
يف ِ
باب التط ِري
اعتقاد علم الغيبٌ ،
باب النفع والضرٌ ،
ِ
والتشاؤـ ،والرقى والتمائم ،و ِ
ِ
وطلب
ودعاء غري اهلل،
احللف بغري اهلل ،والغل ِو يف الصاحلني،
الغوث من ادلقبورين ،والطو ِ
اؼ حوؿ األضرحة ،يدعوف عندىا ويدعوهنا ،ويعلقوف عليها

القنادؿ والسرج ،ويذحبوف عندىا وذلا ويتمسحوف ،حىت اختذوىا أعياداً ومنسكاً ،فال حوؿ
وال قوة إال باهلل.
عشر سنني يدعو إىل التوحيد،
أيها الدعاة إىل اهلل /أقاـ النيب صلى اهلل عليو وسلم يف مكةَ َ
ِ
التوحيد وىو يف ادلدينة ،بعث معاذا رضي اهلل عنو إىل اليمن وقاؿ:
وما َغ َف َل عن الدعوة إىل
"إنك تػقدـ على ٍ
أوؿ ما تدعوىم إىل أف يوحدوا اهلل تعاىل"،
قوـ من أىل الكتاب فليكن َ
َ َُ

ِ
َج َع َل اْل ِذلَةَ إِ َذلًا
قومو وأخرجوه ،وآذوه وطردوه ،وقالوا{ :أ َ
أقاـ مبكةَ يدعو إىل التوحيد فعاداه ُ
ِ
يطلب رلدا
اب} ،كاف بإمكانو صلى اهلل عليو وسلم لو كاف
َواح ًدا إِ َّف َى َذا لَ َشيءٌ عُ َج ٌ
ُ
التحذير من الشرؾ ،أف
يرتؾ
غري ىذا الطريق ،أف َ
الناس حولو أف َ
لنفسو أو كاف ُ
يسلك َ
جيمع َ
َ

يدعو إىل الفضائل واألخالؽ،
ناس كثري ،ولن يعاديَو أحد ،ولكن أراد اهللُ
ُ
وسيجتمع حولو ٌ
َ
اللطيف اخلبري أف تكوف العقيدةُ أوال ،والدعوةُ إليها قبل كل ٍ
كل مهم ،حىت
شيء ،و َّ
أىم من ِّ
َ ِّ
ُ ُ
ِ
امر والنواىي واألحكاـ ،فقبِلها
امتألت
إذا
ُ
القلوب إميانا وتوحيدا ،وزلبةً وخوفا ،جاءت األو ُ
الناس ،ودخلوا يف دي ِن اهلل أفواجا( ،لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل أسوة حسنة دلن كاف يرجو
اهلل واليوـ اْلخر وذكر اهلل كثريا) (ىذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين) نعم
أنا ومن اتبعين (وسبحاف اهلل وما أنا من ادلشركني).
ِ
ب
عدـ طلب الدنيا بالدعوةِ إىل اهللُ ،
الوصية الثانيةُ /
وترؾ التلوث هبا ،فإف الداعيةَ إذا طَلَ َ
الدنيا بدعوتو مل يكن لدعوتو قَبوؿ  ..الدنيا مبفهومها الواس ِع من ِ
ِ
ادلنصب أو اجلاهِ أو
ادلاؿ أو
نوح عليو
كالمو األمساع ،وأَنكرتو القلوب ،امسع إىل ٍ
غ ِري ذلك ،مل يكن لدعوتو قَبوؿَ ،
ورلَّت َ
يقوؿ لقومو( :ويا قوـ ال أسألكم عليو ماال إف أجري إال على اهلل) (فإف توليتم فما
السالـ ُ
سألتكم من أجر إف أجري إال على اهلل) (إين لكم رسوؿ أمني * فاتقوا اهلل وأطيعوف * وما
أسألكم عليو من أجر إف أجري إال على رب العادلني * فاتقوا هلل وأطيعوف)  ..االستغناءُ
يق األنبياء وادلرسلني( ،وجاء من
وعدـ االلتفات إىل ىذه الدنيا طر ُ
عما يف أيدي الناسُ ،
أقصى ادلدينة رجل يسعى قاؿ يا قوـ اتبعوا ادلرسلني * اتبعوا من ال يسألكم أجرا وىم
مهتدوف)  ..اللهم امأل قلوبنا مبحبتك وخشيتك ،وأغننا حباللك عن حرامك ،وبفضلك
عمن سواؾ.

(اخلطبة الثانية)
الثبات على احلق( ،واتل عليهم نبأ
نوح عليو السالـ ىي
احلمدهلل /الوصيةُ الثالثةُ للدعاةِ من ٍ
ُ

نوح إذا قاؿ لقومو يا قوـ إف كاف كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهلل فعلى اهلل توكلت

ثبات
فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم غمة مث اقضوا إيل وال تنظروف) ٌ ..
على ادلبدأ ،واستقامةٌ على الطر ِيق( ،فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنو مبا
دين اهلل واحد" ..
تعملوف بصري) ،واحفظ وصيةَ حذيفةَ رضي اهلل عنو" :إياؾ والتَػلَ ُّو َف فإف َ

ألف سنة وىو يدعو وما آمن معو إال قليل ،فما غيَّػَر وال بَدَّؿ ،وال
ىذا نوح عليو السالـ َ
تنازؿ عن ٍ
ألف الدين دين اهلل وليس ِ
َّ
قبل من
ي
وال
لألشخاص،
ا
ك
ل
م
الدين،
ىذا
من
شيء
ً
َ
ُ
َ ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
أي ٍ
جيل عن جيل ،أما
داعية أف يَ َ
تنازؿ عن شيء منو ،ىو أمانةٌ يف يد الداعية يأخ ُذىا ٌ
النتائج فهي بيد اهلل ،وأما األتباعُ فقد يَكثروف وقد يَِقلُّوف ،وليس ىذا أو ىذا دليال على
صحة ادلنهج ،لكنو مع ِ
ِ
وفضل من اهلل ،ويف احلديث( :يأيت النيب ومعو
صحة ِ
ادلنهج كرامةٌ
ٌ
النيب وليس معو أحد) ،فاستقم كما أمرت( ،مث جعلناؾ على شريعة
الرجل والرجالف ،ويأيت ُّ
ُ

من األمر فاتبعها وال تتبع أىواء الذين ال يعلموف) (فاصرب إف وعد اهلل حق وال يستخفنك

الذين ال يوقنوف).

