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 ميــدــقت

نحمـالحمََّّإن َّ ونستعينـدَّهللَّ ونعـدهَّ ونستغفره،َّ باهللَّمنَّشرورَََّّـّهَّ وذَّ

سـأنفس ومنَّ أعمالنـناَّ يضلْلََّّــيئاتَّ ومْنَّ له،َّ َّ فالَّمضل  اهللَّ يهدهَّ مْنَّ ا.َّ

ََّّهدَّأن َّـه،َّوأشـدهَّالَّشريكَّلَّـهَّإالَّاهللَّوحـهدَّأنَّالَّإلََّـّه.َّوأشـفالَّهاديَّلَّ

عبـمحم ورسـدًاَّ أرسـدهَّ بالهـوله،َّ الحََّّىدـلهَّ علىََّّــودينَّ ليظهرهَّ قَّ

َّافرون.َّـهَّولوَّكرهَّالكـدينَّكلـالَّ

   ٱَّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي  مي  خي  حي جي  يه ُّٱ

َّ[.102َّآلَّعمران:ََّّ]

  خن    حن    جن   يم   ىم   مم   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل ُّٱ
 ٰى    ٰر   ٰذ   يي ىي مي   خي     حي    جي  يه   ىه مه جه    ين   ىن    من

َّ[.1َّالنساء:ََّّ] َّ ٌّ

 هب    مب    خب   حب    جب    هئ   مئ    خئ    حئ    جئ    يي   ىي ُّٱ
َََّّّ مخ   جخ   مح   جح    مج   حج   مث   هت مت  خت   حت   جت

َّ[.71َّ-70األحزاب:َّ]

َّأماَّبعد،ََّّ

يفهذاََّّ عليهََّّبحثََّّالكتابَّ المصطفىَّ سيرةَّ الدعويَّيفَّ الجانبَّ يفَّ

والسالم الصالةَّ كانََّّأفضلَّ الكريمََََّّّّوكيفَّ أصحابهََّّيََّّملسو هيلع هللا ىلصنبينـاَّ دعوَّ

َّاللتزامَّبه.َّإلىَّقيمَّاإلسالمَّواَّويوجههم
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وأنـزله لـهَّ وغفرَّ اهللَّ رحمهَّ الوالدَّ سـيديَّ كـانَّ َّوقــدَّ منازلَََّّّ

َّهــذاَّالكتـابَّللطبـعَّمنَّسـنوات،ََّّ هَّيفََّّـولمَُّيفسحَّلَّالصديقينَّقـدَّأعــد 

َّللطباعة.َََّّّه.ََّّفأكملتَّمراجعةَّالكتابَّوتجهيزاتهـاألجلَّليخرجهَّيفَّحي

رشـنس يلهمناَّ أنَّ ينفعنـألَّ وأنَّ علمنـدناَّ بماَّ وآخـاَّ أنََّّـاَّ دعواناَّ رَّ

َّالحمدَّهللَّربَّالعالمين.َّ

َّوسلمَّتسليمًاَّكثيرًا.َََّّّهوصلىَّاهللَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـ

َّمحمدَّالصّبـاغلطفيَّبنَّهَّـكتب

َّهـ1441ََََّّّّشـعبان25َّالرياضَّيفََّّ

َّم2020َََّّّنيسـان18َّالموافقََّّ
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 املؤلف ةـمقدم

رشور    إن   من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد 

ي  ده اهلل فال م  ـأنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هي ضلل فال  ضل له، ومن 

حممًدا    ي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن  ادـه

 وله.  ـده ورس ـعب

 أما بعـد: 

النبوية موضوع جدير أن يعرض عىل    فإن   الدعوة يف السرية  جانب 

 اة. ـاس والسيام الدعـالن

اهلل  ـج   إن   فرسول  كلها،  السرية  يشمل  السرية  يف  الدعوة    ملسو هيلع هللا ىلصانب 

ه  اع  ودونذير    ر  ـومبش  اهد  ـش بل  اهلل،  سـإىل  الدعـو  يقـيد  اهلل  ـاة.  ول 

  ىه  مه جه ين ىن من  خن حن  جن  ُّٱاىل:  ـتع

 [. 46-45األحزاب:  ] َّ مي  خي  حي جي  يه

الرسول  ـول  ملواقف  الكلمة  هذه  يف  أعرض  فلن  الدعوية    ملسو هيلع هللا ىلصذا 

كاماًل  رسًدا  ألن  أرسدها  عرًضا   ؛  النبوية  السرية  عرض  يقتضيني  ذلك 

أوهلـتام   من  آخرهاـا  إىل  استفادة و  ..  ا  إمكانية  إىل  سأعرض  لكني 

 الداعية من السرية، وإمكان استفادة املدعوين من السرية. 

ا،ـج  واسع  –حتى هبذه احلدود    –واملوضوع    فسآيت  ذلك   أجل  من  د 

 . املوضوع  هذا حول واخلواطر   األفكار ببعض

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





8 

 

ه  أذكر يف  أن  املقدمـوأحب  النبويةـذه  بالسرية  القديمة  ..   ة صلتي 

.. فمنذ أيام الطفولة املبكرة كانت يل صلة    ة عل  ـليست غريب  ةالسري  إن  

السامع طريق  عن  السرية  وما  بأحداث  اجللسات    ..  تلك  أذكر  زلت 

الوالدة  حول  فيها  نتحلق  كنا  التي  اهلل    -  املحببة  إىل    -رمحها  نصغي 

الكريم    اة النبي  ـمن حي  ةً ـحديثها املحبب وهي تقص علينا قصًصا رائع

د كانت تلك  ـعلينا بطريقة جذابة وبأسلوب مفهوم، ولق  ها.. تقص   ملسو هيلع هللا ىلص

القصص أحب يشء إلينا، وكانت والديت حتسن احلديث، وكانت حافظة 

النبي   تروهيا عن والدها الذي كان    ملسو هيلع هللا ىلص  ملعظم أحداث السرية وغزوات 

 تاجًرا وطالب علم رمحها اهلل رمحة واسعة وجزاها عنا خرًيا.

س  ورحم   الذـاهلل  الوالد  مرحلة  ي  يدي  جاوزنا  بعدما  جيمعنا  كان 

عىل   السهرة  يف  جيمعنا  كان  والشباب،  الفتوة  مرحلة  ودخلنا  الطفولة 

لتلك   املخصص  اجلزء  بقراءة  إيل   يعهد  كان  ما  وغالًبا  السرية،  قراءة 

العلمي.   تكويني  ويف  نفيس  يف  كبري  أثر  الترصف  لذلك  وكان  اجللسة، 

 رًيا. ـخا ـوجزاه عن  واسعةً  ةً ـه اهلل رمحـرمح

املشايخ  ـومل عىل  درستها  التي  املواد  من  كان  العلم  بطلب  بدأت  ا 

يف   وكنا  السرية،  يف  كاماًل  كتاًبا  الشيخ  عىل  قرأت  فقد  النبوية(  )السرية 

ك املوسعة  الكتب  يف  السرية  من  موضوعات  نقرأ  ذاته  السرية " ـالوقت 

 ريها.وغالبن كثري   "البداية والنهاية"، و"سرية ابن هشام"، و"احللبية
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النبوية يف خطب اجلمعة، ويف درويس يف   السرية  وكنت أعتمد عىل 

ومل درًسا ـاملساجد،  هلم  أعقد  كنت  وبنات  بنني  من  أوالًدا  اهلل  رزقني  ا 

هبذا   األوالد  تعلق  وقد  النبوية،  السرية  الدرس  هذا  عامد  وكان  يومي ا، 

رمانه  ح  حتى كانت عقوبة الذي يذنب من األوالد  ،الدرس تعلًقا شديًدا

أم ويوسط  يبكي  املحروم  الولد  فكان  الدرس،  حضور  ويتعهد  ـمن  ه 

 وبة، وبأن ال يعود إىل هذا الذنب مقابل أن يسمح له باحلضور. ـبالت

 ة. ـلألوالد أعظم النفع وهلل احلمد واملن  اً ـان هذا الدرس نافعـوك

بالس آنس  فأفـوبقيت  إليهـرية  أقـزع  ب ـا،  نف يرؤها  وبني  يس،  ـني 

 ابايت. ـد بأحداثها يف أحاديثي وكتهشتـوأس

اهلل عىل  ـأس علمنا، وصىل   بام  ينفعنا  وأن  ينفعنا  ما  يعلمنا  أن  اهلل  أل 

 سيدنا حممد وآله وصحبه وسل م تسلياًم كثريًا. 

 كتبه حممد بن لطفي الصب ـاغ 

 هـ 1429  صـفـر 17الرياض يف  

 م 2008  شـباط   24املوافق 
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 سرية النبويةال الدعوة يف

 ال الدعوة يمكن أن يكون يف جانبني: ـاحلديث عن السرية يف جم إن  

 اة. ـانب الدعـج  -

 انب املدعوين.  ـوج   -

فإن لدراسة السرية واستحضار أحداثها من قبل الدعاة    اة:ـأما الدع

 فوائد عدة، تعود عليهم بالتوفيق والسداد يف عملهم وباخلري العميم. 

ت   (1 باألمدوـصأل  ـإهنا  الواس ـرهم  املصاعب  ـل  يالقون  عندما  ع 

أس، وتدفعهم إىل العمل،  ـأى هبم عن اليـواملتاعب والعقبات، وتن 

ا التي كانت ـه الدنيـواج   ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـرس   وذلك عندما يتذكرون أن  

توج بالرشك والظلم والعدوان، واجهها بعمل وصرب ورفق وحزم  

واسع وخضع  وأمل  الدنيا،  له  فدانت  ومل  لسل  ..  الوجود،  طانه 

ام حتى كانت دعوته قد عمت الكون  ـمائة ع  ملسو هيلع هللا ىلصاته  ـيمض عىل وف

حدود   من  املآذن  تعلو  والتكبري  التوحيد  كلمة  وأصبحت  املعمور، 

إله إال اهلل،   فرنسا إىل حدود الصني: اهلل أكرب اهلل أكرب، أشهد أن ال 

حممًدا    ن  د أهحممًدا رسول اهلل، أش  أشهد أن ال إله إال اهلل، أشهد أن  

 رسول اهلل. 

متأسني    (2 الدعوة  يف  يسلكوها  أن  ينبغي  التي  املراحل  هلم  تبني  إهنا 

فلقملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي   دعوته  ـ،  أخذت  منحى خيتلف عن   ملسو هيلع هللا ىلصد  املدينة  يف 

 املنحى الذي كانت عليه الدعوة يف مكة.
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هلم    (3 وحتدد  واملحرمات،  الواجبات  ومراتب  األوليات  توضح  إهنا 

هب يبدؤون  التي  ظل  ا،  األمور  فلقد  بالعقيدة،  املتصلة  األمور  وهي 

 ذ الرشك. ـيف مكة بالتوحيد ونب  ملسو هيلع هللا ىلصمعظم اهتامم الرسول  

إهنا تبني للدعاة الصفات األساسية املهمة التي ينبغي أن يتصفوا هبا    (4

والتخطيط،   العلم،  الصفات:  هذه  أهم  ومن  بذلك.  وترغبهم 

احلسنة واملوعظة  باحلكمة  والدعوة  والتلطف  حللم،  وا  ،والتدرج، 

الناس  يدعو  بام  وااللتزام  والثبات،  والصرب  باملسؤولية،  والشعور 

من   ذلك  وغري  احلق  قول  يف  واجلرأة  والقناعة،  والزهد  إليه، 

 اء اهلل. ـالصفات مما سنبينه يف هذا البحث إن ش 

 ة:  ـفهناك األفكار اآلتي انب املدعوين ـوأما بالنسبة إىل ج

ال   إن   (1 سرية  ألحداث  سامعهم  النبي    ملسو هيلع هللا ىلصبي  نيف  حلب  ،  ملسو هيلع هللا ىلص  تنمية 

لقوله   اإليامن  أسس  من  يؤمن  »   :ملسو هيلع هللا ىلصوحبه  ال  بيده  نفيس  والذي 

  (1).«أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده

ال يؤمن أحدكم حتى أكون  »  بلفظ:    وروى البخاري عن أنس

 (2).«اس أمجعنيـأحب إليه من والده وولده والن

 وقوعهم اس عىل الرغم من ـلن ايف نفوس  قائم   أمر   ملسو هيلع هللا ىلص ة النبي  ـوحمب

 

 . ( عن أيب هريرة 14اه البخاري )رو ( 1)

  وابن   (، 5013)   والنسائي  ، 177/ 3  ، وأمحد ( 44(، ومسلم ) 15) رواه البخاري    (  2)

 (. 67)  ماجة
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أحي  انحراف  للمتحدث ـيف  ومتابعتهم  إصغاءهم  جيعل  وهذا  اًنا، 

 وى وانتفاعهم أعظم.ـوأق  د  ـأش

إع  (2 السرية  أحداث  سامعهم  الت  انة  ـيف  عىل  بالرسول  ـ هلم    ملسو هيلع هللا ىلصأيس 

 ه. ـداء ب ـواالقت

أح   (3 سامعهم  السـيف  إعجـداث  النبي  ـرية  بشخصية  وتأثر    ملسو هيلع هللا ىلص  اب 

 ة.ـباملوعظ

أح سام  يف  (4 السـعهم  إقنـداث  بأن  ـرية  للمسلمني  الدين   اع  أحكام 

 اس مشكالهتم. ـحلت للن ملسو هيلع هللا ىلصاء هبا الرسول العظيم ـالتي ج

األمور    (5 اإلسالم، وجتعل  ملبادئ  العمل  التطبيق  تثل  النبوية  السرية 

جتسيد   فهي  احلس،  عامل  يف  ووقائع  ظاهرة  حمسوسة  أشياء  املجردة 

 اس.ـ عاة أن يقرروها للن الد للمعاين الكريمة التي يريد

، ومن  ملسو هيلع هللا ىلصه اإلنسانية  ـان عرفتـاة أعظم إنسـالسرية النبوية قصة حي  (6

الطبائع البرشية أن السامع للقصة عندما يعجب ببطل القصة حياول  

الذي    ملسو هيلع هللا ىلص  تقليده، والقصة يشء تيل إليه النفس، وقصة حياة النبي  

 غرس حبه يف قلوب الناس هلا تأثري وأي تأثري. 

 إن شاء اهلل فصاًل عن أمهية القصة يف الدعوة.رد ووسن

أحداث حي  إن    النبوية سجلت  البرش،  ـالسرية  أعظم شخصية عرفها  اة 

 وأكرم رسول من رسل اهلل صلوات اهلل عليهم أمجعني. 
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  ملسو هيلع هللا ىلصداث حياته  ـا أح ـومن حسن حظنا وحظ اإلنسانية أن ن قلت لن

 ان آخر. ـاة إنسـه يف حيـه ال نعرفـعىل وج 

والقـاألس   ملسو هيلع هللا ىلص  و ـوه احلسنة،  اهلل  ـوة  قال  للمؤمنني.  الفاضلة  دوة 

 حل جل  مك لك خك حك   جك مق  حق مف خف  حف  جف ُّٱتعاىل:  
 [.21  األحزاب: ] َّ جم  هل مل  خل

اء يف سريته  ـاجة املسلمني اليوم إىل أن يتذكروا ما جـح   د  ـا أشـوم

واحلق    ملسو هيلع هللا ىلص اهلدى  من  اهلل  عند  من  به  جاءهم  بام  ويعملوا  به  ليقتدوا 

 اقع مؤمل، وكيد الكفرة ضدهم متعاظم يف كل مكان. م وه واخلري، فواقع

الس النبوية الرشيفة إن وسيكون حديثنا عن اجلانب الدعوي يف  رية 

 ، وهذا يدعونا إىل أن نحدد املراد من الدعوة لغة واصطالحًا. شاء اهلل

 ة: ـوة لغـالدع

 : "اييسـاملق "قال ابن فارس يف 

واح أصل  املعت ل  واحلرف  والعني  ود]الدال  إليك  ،  اليشء  تيل  أن  هو 

 بصوت وكالم منك. تقول: دعوت أدعو دعاًء[. 

 : "ريـاملصباح املن"ال الفيومي يف ـوق

من   عنده  فيام  ورغبت  بالسؤال،  إليه  ابتهلت   دعاًء:  أدعوه  اهلل  ]دعوت 

إقب ـاخل وطلبت  ناديته  زيدًا:  ودعوت  إىل  ـري،  الناس  املؤذن  ودعا  اله. 

داعي اخللق إىل    .. والنبي    ع دعاة وداعونجلماالصالة، فهو داعي اهلل. و

 التوحيد[.
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 : "املفردات"ال الراغب يف  ـوق

 مم خم  حم  ُّٱال تعاىل:  ـ.. ق   دهـ]والدعاء إىل اليشء: احلثُّ عىل قص 
وق 25  يونس: ]   َّ حن جن  خم حم جم يل ىل مل ُّٱال:  ـ[ 

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم
 [. 42-41  غافر:] َّ يي ىي مي خي حي جي

عـاء عنـوالدع عندما ـ الب  امء لد  الطلب، وذلك  أنواع  نوع من  الغة 

وجه   عىل  الفعل  طلب  فهو  األمر  وأما  األعىل،  إىل  األدنى  من  يكون 

ل إىل مثله  ـاالستعالء أي يكون من األعىل إىل األدنى، وإذا كان من املث

 فهو االلتامس. 

أن   إىل  حيتاج  موضوع  اهلل  إىل  الدعوة  موضوع  قبل    ]إن   من  يعالج 

كب ومعرف  ار، ـرجاالت  فذة،  ومواهب  ضخمة  طاقات  ة  ـيملكون 

التي   عةـ واس الالمباالة  بروح  اهلدامة  احلركات  تقابل  أن  جيوز  وال   ..

صار إليها بعض الدعاة بسبب اإلحباط الذي أصيبوا به نتيجة للنكبات  

هت إىل كثري من الدعاة يف عدد من البالد.   املتوالية التي وج 

عمي دراسات  ظهور  من  ب د   وقال  حيية  الذي  الواقع  تعالج  اه  ـافية 

حين تتبدل  التي  جمتمعهم  وأوضاع  ح   اً ـاملسلمون،  معرفة  ـ بعد  إن   ني، 

وتي ف ق  ـالعرص  و  والتخطيط  القائم،  والسيايس  االجتامعي  والواقع  اراته 

 هذه املعرفة رضورة من رضورات الدعوة التي تطمح إىل النجاح[. 
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 وة يف االصطالح: ـالدع

دعوة الناس إىل االلتزام برشع اهلل. والدخول يف   :حطل صالدعوة يف ال 

 دوة. ـكتابة واملعاملة احلسنة والقه. وتكون بالقول وال ـدين

الرشيعة   يف  األساسيني  املصدرين  عىل  تعتمد  اإلسالم  إىل  والدعوة 

 ومها الكتاب والسنة.

املنـزل    الكتاب:و املعجز ووحيه  اهلل  وهو كالم  الكريم،  القرآن  هو 

املكتوب يف املصاحف واملنقول    ملسو هيلع هللا ىلصه ورسوله حممد بن عبد اهلل دـبعىل ع

 بالتواتر واملتعبد بتالوته. 

أق   ة:ن  ـالسو الرسـهي  وأوصـوأفع  ملسو هيلع هللا ىلصول  ـوال  وتقريراته  افه  ـاله 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  اة النبي  ـوهي كل ها أمور متصلة بحي

للداعيـول  بد   ور  ـة أمـه بدراس ـداد نفسـد  يف إعـة من أن جيـذا فال 

 ذ نفسه بسلوك مستقيم.ـة وأخريـكث

ه من دراسة ما يتصل بالقرآن الكريم واالطالع عىل تفسريه  ـل   بد   ال 

 ومعرفة علومه. ودراسة ما يتصل باحلديث الرشيف وبالفقه وأصوله. 

النبوية،  السرية  الدعوة  يف  عمله  عىل  تعينه  التي  األمور  أهم  ومن 

 وكذلك معرفة جيدة باللغة العربية. 
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أن   أمهها مض   وواضح  من  متعددة  أمور  اإلسالمية  الدعوة  مون 

يف   اهلل  حدود  عند  الوقوف  عىل  واحلضُّ  والعبادات،  السليمة،  العقيدة 

ة، والتخل ق باألخالق الفاضلة.  كل أمر من املعامالت اخلاصة والعام 

وللدعوة وسائل وآداب، فالكلمة املقولة واملكتوبة من أهم  وسائل  

ال اهلل تعاىل:  ـنة قـثم السلوك واملعاملة احلس،  سا ـإيصال الدعوة إىل الن

 ٰىري ين  ىن   نن  من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  ُّٱ
 [. 104  آل عمران: ]   َّني  مي زي 

الرسول   آية» :  ملسو هيلع هللا ىلصويقول  ولو  عن ي  خماطبًا    ملسو هيلع هللا ىلصويقول     (1).«بل غوا 

أيب طالب   بن  بام جيب  »:  عل   اإلسالم وأخربهم  إىل  ادعهم  ثم   ...

اهلل بك رجاًل واحدًا خري لك    ديعليهم من حق اهلل فيه، فو اهلل ألن هي

 (2).« من محر النعم

وأمثـه  إن   النصوص  بالقيـذه  املسلم  تغري  بالدعـاهلا  ؛ وةـام 

آي ـفالدع يعرفون  والذين  عظيم،  وأجرهم  املفلحون  هم  واح ـاة  دة  ـة 

 يدعوهم للتبليغ.  ملسو هيلع هللا ىلصو رسول اهلل ـكثريون، وها ه

وا والتيسري  واللني،  بالرفق  ذلك  يكون  أن  وباحلكمة  تبل املهم  شري، 

احلسنة أن    واملوعظة  الداعية  وعىل  اجلـيتخ  ..  املؤثرة  األساليب  ذابة  ـذ 

دد طرق  ـالتي تتناسب مع عرصه ومع مستوى املخاطبني، وينبغي أن يع 

 

 . (3461اه البخاري )رو ( 1)

 . ( 2406(، ومسلم ) 3701ي )اه البخاررو ( 2)
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د عنها، إن  عليه أن يلجأ  ـد عىل طريقة واحدة ال حييـالعرض وأن ال جيم 

واملق املوازنة  امل  ارنةـإىل  ذاك  بني  يوازن  به ست..  توحي  الذي  الرفيع  وى 

أ  ـ ان أخرى أن يلجـرية وبني املستوى القائم، وعليه يف أحيـداث السـأح

بي انطبـإىل  احل ـان  حييـاق  الذي  الواقع  عىل  املروية  السامعون،  ـادثة  اه 

غري   وبلغة  واضح،  بأسلوب  يعرضها  قصة  احلادثة  يورد  أن  وحيسن 

ا من مواقف، ويعلق  يهفمعقدة، وجيتنب الغموض واإلغراب، وحيلل ما  

 اس. ـعليها تعليقات تتصل بواقع الن
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   الدعوة والرتبية واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة:

إسـه مصطلحات  متقـذه  وقـالمية  املعنى،  مدلول ـ اربة  يتداخل  د 

بعضها باملصطلحات األخرى، وحيسن توضيح املراد منها وبيان الفروق  

هذه  بينها فمن  وصملا،  )الرتبية(  عن طلحات  والنهي  باملعروف  )األمر 

)الرتبية( وجدنا  نظرنا إىل املراد من )الدعوة( و  )النصيحة(، فإذا واملنكر(  

 معنى كل منهام يعتمد عىل معنى املصطلح اآلخر. أن  

ألن   أعم،  الن  فالدعوة  يدعو  احل ـالداعية  إىل  مجيعًا  ري  ـ واخل   ق  ـاس 

 ، ومنهم من يعرض. بل قيدى، فمنهم من يستجيب وـواهل

الة األرض  ـالة املدعوين مع الداعي بحـح  ملسو هيلع هللا ىلصل الرسول  ـ د مث  ـوق

امل يتلقى  نوع  األرض  أنواع  فمن  املطر،  والشجر،  ـمع  الكأل  وي نبت  اء 

امل تبتلع  قيعان  أرض  نوع  ـومنها  ومنها  كأل،  وال  شجرًا  تنبت  وال  اء 

 اء فيها فينتفع الناس منها وهي ال تنتفع. ـيتجمع امل

 :ملسو هيلع هللا ىلص ال النبي  ـقال: ق يب موسى أ نع

اهلـمث» من  به  اهلل  بعثني  ما  أصـل  كمثل غيث  والعلم  أرضـدى  ًا:  ـاب 

اء فأنبتت الكأل والعشب الكثري. وكان منها  ـفكانت منها طائفة قبلت امل

ع اهلل هبا الناس فرشبوا منها وسقوا وزرعوا.  ـاء فنفـأجادب أمسكت امل

قيعان ال تسك ماء و ال تنبت كأًل،    هي   اب طائفة منها أخرى إنامـوأص

 ل  ـل من فقه يف دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به فعلم وعل م، ومثـفذلك مث

   (1).«هـذي أرسلت بـدى اهلل ال ـل هـًا ومل يقبـمن مل يرفع بذلك رأس 

 
 . (2280(، ومسلم ) 22اه البخاري )رو ( 1)
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( ويدخل يف هذا املصطلح كل  وةـة الدعـأم  ومن هنا كان مصطلح )

 (.ابةـة اإلجـأمفمن استجاب كان من )، ممن وجهت إليه دعوة اإلسال

أن   عليك  وجب  إليك  استجاب  فمن  أوالً،  تكون  الدعوة  إذن 

 تتعهده بالرتبية والتعليم والرعاية والتقويم. 

 وة ولكن تكون بعد االستجابة. ـة عىل اخللق القويم دع ـوالرتبي

كانتا  املدينة  يف  النبوي  املجتمع  إىل  بالنسبة  الكلمتان  وهاتان 

 .تنيلخمتدا

 يدعو أصحابه إىل اخلري، ويتعهدهم بالرتبية والرعاية. ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي  

اهلل   قال  املسلمني،  بني  فهو  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وأما 

 ام يل ملىل يك  ىك مك لك ُّٱتعاىل:  
  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 [.71  التوبة:]  َّهئ مئ  خئ حئ ييجئ ىي  ني زيمي

الدعـوأم   من  قريب  فمعناها  النصيحة  واألمـا  ملعروف  با  رـوة 

املنكر، ق اهلل  ـوالنهي عن  » ملسو هيلع هللا ىلصال رسول  النصيحة:    ؟ قلنا: ملن  .«الدين 

ق اهلل.  رسول  » ملسو هيلع هللا ىلصال  ـيا  ولكت:  وألـهلل  ولرسوله  املسلمني  ـئم ابه  ة 

 (1).«وعامتهم

جعل   وشموهلا،    ملسو هيلع هللا ىلصفقد  النصيحة  عموم  بني   ثم  النصيحة،  هو  الدين 

أى العيب يف  ر  اذ وهي من مقتضيات األخوة الصادقة التي جتعل املسلم إ

 
(1  ) ( مسلم  )55رواه  داود  وأبو   ،)4944 ( والنسائي  والرتمذي  7/156(،   ،)

(1926 ) . 
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ل ـأخي وضحه  ل ـه  وكشفه  وهـه  ليرتكه،  علـه  دل  ما  احلديث:  ذا  يه 

 (1).«ؤمنـرآة املـؤمن مـامل»

رس اهلل  ـ وجعل  داخ  ملسو هيلع هللا ىلصول  أمرًا  مسلم  لكل  البيعـ النصح  يف  ة  ـاًل 

بالص والزك ـمقرونًا  جـالة  كام  الذي ـاة  اهلل  عبد  بن  جرير  حديث  يف  اء 

فيـيق رس  ه: ـول  اهلل  ـ بايعت  الصـإق  ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصول  وإيتـام  الزكـالة  اة  ـاء 

 (2) والنصح لكل مسلم.

  اظ، ـاأللف   ذهـه  مـ أع  وةـالدع  مصطلح  أن  –  أعلم   واهلل   –دو  ـويب

 . وةـالدع من اً ـمجيع  وأهنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 1929(، والرتمذي ) 4918رواه أبو داود )  ( 1)

 (. 4945( وأبو داود )56( ومسلم ) 57رواه البخاري ) ( 2)
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 القصة وسيلة من أهم وسائل الدعوة 

، فمن املستحسن أن نورد  إذا كانت السرية قصة رائعة كام ذكرنا آنفاً 

 . ية القصة يف جمال الدعوة إىل اهللأمه يفهذا الفصل 

  األعراف: ]   َّ  حط مض خض  حضٱُّٱ:  يقول اهلل تعاىل

176 .] 

، يشرتك يف ، وللنفس تعل ق هبا كبرياذـ، وتأثري نف  اذـللقصة سحر  أخ  

والصغري الكبري  واألمي ذلك  والعامل  والبدوي،  واحلرضي   والغني ،   ،

 والفقري. 

ح فجر  يف  احلكايات  بدأت  أماإل   ةياولذلك  من  فام   .. يف  ـنسان  ة 

إال  وق أبنـاألرض  اهتم   بالقصص واحلكاياتد  انت هذه  ، سواء كاؤها 

، وربام كانت هذه الطبيعة البرشية هي التي القصص واقعية أم أسطورية

، حتى أصبحت هذه األحداث وتناقلها عىل شكل حكاياتأملت رواية  

 . خري احلكايات هي النواة التي قام عليها علم التا

اهتم الاليت   وهذه املتعة البالغة هي التي جتعل األطفال يتعلقون بجد 

ا اجلميلةحيفظن  املثرية  الكثرية  جعلت  حلكايات  التي  هي  ذاهتا  وهي   ،

يتحل قون حول ) الذي كان جيل الكبار  س إىل عهد قريب عىل  احلكوايت( 

األرض من  عنرتة  نشز  قصة  يروي  من  ،  وغريمها  الظاهر،  وامللك 

دفعون لقاء ذلك شيئًا من املال لصاحب املقهى الذي يضم  وي  ،صالقص

 .هذه املجالس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23 
 

الق التي كانت السبب يف قيام فن  املتعة هي  صة واألقصوصة  وهذه 

واملرسحية وقدوالرواية  الغرب  ،  طريق  عن  الفنون  هذه  ،  عرفنا 

. موهوبون  ناس  كتابتها  يف  ص  بنقلوختص  املرتمجون  وقام  روائع    . 

 .ا، وكان لذلك تأثري وأي تأثريـ لغتن إىل يةالقصص العامل

الدعاة إىل اهلل حيتاجون أول ما حيتاجون إىل األسلوب احلسن ..    إن  

دوا يف أساليبهم .. وأن خيتاروا أكثرها قربًا إىل   ون إىل أن جيد  إهنم مدعو 

الن والنـام  ـاس عـنفوس  أم  ةـئة خاصـاشـة  ق .  الفكرة وصالحيتها  ـ ا  ة  و 

فهاةـللحي هقائ   ذهـ،  النـمة يف  يدعون  الذي  الدين  إليـذا  أن  ـاس  منذ  ه 

 . أنزله اهلل تبارك وتعاىل

األ بعض  أن   املؤسف  الدعومن  من  كثري  لدى  منتقدـساليب  ، اة 

يريده   كان  ملا  معاكس  مناقض  غرض  إىل  األساليب  هذه  أدت  وربام 

د و الر وال يبرش  كثريًا من هذه األساليب ينف    الدعاة .. إن   ،  ب قر  ي  ، ويبع 

،  يراجعوا هذه األساليبويغوي وال هيدي .. فام أجدر الدعاة إىل اهلل أن  

تعاىل قوله  يتدبروا   هئ   مئ  خئ  حئ جئ يي ُّٱ:  وأن 
 جح  مج  حج  مث  هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب

 .  [125  النحل: ] َّ جس  مخ  جخ  مح

  : تعاىل   يه  ىه  مه جه ين منىن خن حن جن يم  ىم ُّٱوقوله 
 ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي   خيمي حي  جي 

 .  [159 ان: رعمآل ]  َّرب  يئ  ىئ  نئ زئمئ رئ ّٰ   ِّ 
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  : تعاىل ملوسى وهارون   خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱوقوله 
 . [44-43 طـه: ]  َّ مب خب حب جب  هئ مئ

ةـومن األساليب النافعة ج  . دًا القص 

ة مستحكمة، فهم بني طرفني  ـوأكثر الدعاة إىل اهلل مع القصة يف أزم

 متناقضني وال يعرفون التوسط :

ون عىل تقرير احلقائق  رص تيق، وإما أال  يعمدوا إىل القصة أصالً فهم  

احلميدة واألخالق  الرشعية،  واألحكام  كاإلسالمية،  ويكون  المهم  ، 

التجريد طابع  عليه  والتنويع تقريريا  التفريع  بعضهم  يورد  وقد   ،

للمسأ املطولةواالفرتاضات  الفقه  كتب  ورد يف  كام  يدخل  لة  قد  وهذا   ،

 .ريثتأيؤد ي الغرض املطلوب يف ال  ، وال امللل إىل النفوس

الباطلةوإ واإلرسائيليات  املكذوبة،  القصص  إىل  يعمدوا  أن  ، ما 

هباواخلرا كلامهتم  حيشون  األسطورية  هبا  فات  جمالسهم  ويملؤون   ،

من إدخال اخللل يف تصور اإلسالم، وإغواء    وأحاديثهم ويف ذلك ما فيه

 . قـ، وإبعادهم عن طريق احل اسـالن

تؤد ى  ـالقص    إن   عندما  الوجة  املحبوك  تقن امله  ـعىل  ، جتعل  املحكم 

ر   ةالسامع يتفك  ، وحتمله عىل أن يتأثر هبا  يف املغزى الذي تقوم عليه القص 

بالغ مقتنعـتأثرًا  وجتعله  املـًا  طريق  عن  ال  بالفكرة  واإلرش ـوعظًا  اد  ـة 

 . هـوالتوجي
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إليها   وصل  الذي  هو  كأنه  بالفكرة  مقتنعًا  جتعله  من بل  تأثري  دون 

و   .. اهلل  كمنتا  هاهناآلخرين  إىل  الدعوة  يف  القصة  ألن  أمهية  ذلك   ،  

ل  املوعظةالنفوس  لقبول  مستعدة  دائاًم  الواعظ  يست  كان  إذا  والسيام   ،

احلكمة  عن  أبعيدًا  تأمل  فإن  القصة  أما  معها.  والتفاعل  ، حيمل  حداثها 

 . عىل أن يتفكر يف مغزاها وعربهتا املرء

لناس، وتتحدث  ل ذ  مؤلج موضوع إنسان كذاب    القصة التي تعا  إن  

بعد حني عندما ينكشف   ، وعن املصاعب التي يلقاهاعن رأي الناس فيه

للناس التي أمره  القصة  هذه  إن  ذلك  عند  به  التي حتل  النكبات  وعن   ،

كأن  ، وعًا بالفكرة التي يريد أن يقررهايروهيا الداعية جتعل السامع مقتن

 . تلك الفكرة نبعت من ذات نفسه

الكذب سبب لشقاء  ، وأنسه أن الكذب رذيلةنف  بنيد بينه و فهو يرد

الكاذب ال اإلنسان  وأن   ،. الكذاب  الناس عن  لنفرة  وأن  كذب سبب   .  

ض صاحبه إىل باليا ورزايا وأزمات ونكبات .. وقد كان   الكذب قد يعر 

 ناجيًا منها بعيدًا عنها لو أنه أجتنب الكذب. 

ه االقتنـإن   ساـذا  عند  يتولد  الذي  الذايت  الذي الق  مع اع  هو  صة 

قائل:   من  عز   قوله  من  ندركه  أن   مض خض حض ُّٱيمكن 
 [. 176  األعراف: ] َّ حط
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 حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ:  اىلـارك وتعـوله تبـومن ق 
 مل خل  حل جل مك لك خك حك جك  مق
 [. 111 يوسف: ]  َّمم خم حم جم هل

ه   إن   قصص  األنبيـيف  مـؤالء  عـاء  أممهم  األلبـع  ألويل  اب.  ـربًة 

ال ـه يقررها  اقرآذه حقيقة  يعوها حق  ن  أن  اهلل  إىل  الدعاة  لكريم، وعىل 

يف القصة    . إن  ل .ـاألداة الفعالة يف دعوهتم. أجالوعي ليستخدموا هذه  

املتحدث   يكون  ما  بمقدار  بالعرب  الناس  تأثر  ويعظم  شك،  دون  عربة 

موهوبًا يف عرض القصة، وصياغتها وحبك عقدهتا، وتشويق السامعني  

 ن اهتاممه بالنواحي الواقعية يف هذه القصة. يكوما إىل متابعتها، وبمقدار 

إن  ـأم    ... القصة فكثرية  احلي  ا مصادر  الواقعية قصصًا مثرية، ـيف  اة 

اخلي اإلتيـيعجز  عن  وإتقاهنا  ـال  وداللتها  روعتها  من  يقرب  بام  ان 

من   قابلوا  فيام  أنفسهم  راجعوا  الكرام  القراء  أن   ولو   ... وإحكامها 

ل  أن  لدهيم من القصص عددًا كبريًا ليس هناك وا  وجدأحداث ووقائع، 

ار الصحف قصص  ـد تأثريًا منها. ويف أخبـع وال أشـع منها وال أنفـأمت

 اة.ـواقعية مسجلة .. وهي كلها من احلي

الكثرية.  املثرية  بالقصص  مملوءة  واحلديث  القديم  التاريخ  وكتب 

فيه األدب  رائعة، وكتب  فيها قصص  الرتاجم كذلك  اوكتب  ص  لقصا 

الكثرية. وقبل ذلك كله كتاب اهلل فيه القصص املرتعة باملواعظ والعرب،  

 وسريته والرشيفة.  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك سنة رسول اهلل  
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الداعي عىل  يتخ ـإن   أن  ه ـة  من  املصـري  املتعـذه  القصص  ـادر  ددة 

 ان  ـرين كـاس بأمـط الن ـوكلام ربو إليها، ـة التي يدعـدم القضيـالتي خت

 ريًا. ـث وتأًا احـر نج ـأكث

 ا: ـران مه ـذان األم ـوه

الديني  - الكتـالقصص  يف  الواردة  الصحيحة  والسرية، ـة  والسنة  اب 

 فتغلغل العاطفة الدينية يف أعامق نفوس مجاهرينا املسلمة كبري كبري. 

التي   - املشوقة  احلية  األمثلة  ورضب  حييونه،  الذي  بالواقع  وربطهم 

 تتفاعل مع أحاسيسهم ومشاعرهم.

لدعاة أن يتخريوا من القصص الصحيح املؤثر الذي يعمل   اعىل   إن  

التام يف نفوس السامعني. وال  من حتري الصحة    د  ـب    عىل توليد االقتناع 

ألن   ذلك  الوعاظ    والصدق،  بعض  يوردها  التي  األقاصيص  من  كثريًا 

أسطوري سخيف، فيه األغاليط الشنيعة، واألكاذيب املفضوحة البعيدة 

 (1)، فتؤدي نتيجة معاكسة.صدهمقاعن اإلسالم و

الداعية أن يكون ناجحًا يف دعوته. ومن أهم أسباب ـإنن نريد من  ا 

ي غرق   أن  جيوز  فال  مشوقًا،  مفيدًا  ممتعًا  حديثًا  حديثه  يكون  أن  نجاحه 

نفسه وسامعيه بالكالم املجرد النظري، ألنه لو فعل ذلك أمل السامعني  

 

اجلهلة وإساءهتم حلقائق الدين ومعانيه الكريمة  اص  لقص  وقد بينت خطر هؤالء ا  (  1)

البن    "أحاديث القصاص "يف مقدمات كتب القصاص التي نرشهتا وحققتها وهي  

  ، للسيوطي  "حتذير اخلواص "و  ،للحافظ العراقي   "الباعث عىل اخلالص"و   ،تيمية

 . البن اجلوزي  "القصاص واملذكرين"و
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ل بأن يضمن حديثه قصة  ـ مللك اونفرهم، ويمكن أن يدرأ عن حديث ذا

من   قصة  أو  عليها،  ويعلق  السرية،  أو  السنة  أو  القرآن  قصص  من 

 القصص الواقعية املحبوكة.

الشباب خاصـباب نجاحـوكذلك من أس أن يضع  ة واملدعويني  ـه 

جـعام يف  يعينـة،  بغيتـو  حتقيق  عىل  الشباب  ـه  يشغل  أن  ذلك  ومن  ه، 

ه يف  ويدخل  هبا،  يوصيهم  بقراءة  ـجاملذا  بقراءات  إياهم  ترغيبه  ال 

القصص اإلسالمية املؤثرة، ولو استطاع أن يوزع عليهم بعضها مكافأة  

 د  لكان ذلك أحسن وأفضل. ـللمج

ا ال بد من أن أدعو املوهوبني من محلة الفكرة اإلسالمية دعوة  ـوهن

ح للن ـصادقة  يقدموا  أن  إىل  ة  إن  ـار   .. القصص  من  يستطيعون  ما    اس 

غبينفأن  عليهم   عنهم  ينتظر ـضوا  ال  فالزمن  واالسرتخاء؛  الكسل  ار 

إنن املتثاقلني،  الباطـاملتقاعسني  مع  معركة  يف  والب ـا  العمل  ـل،  من  د 

املي يف  احل ـاملشرتك  لنرصة  املختلفة  واخلـادين  الباطـ ق  ومقاومة  ل  ـري، 

 ر، ومن يدعو إليهام.ـوالش

وبني  ـادرين املوه ـالق ابة واجب متعني عىل  ـ الكت  اد أصل إىل أن  ـوأك

 الم . ـادقني يف تبنيهم لإلس ـإن كانوا ص

ه  يسخروا  أن  عليهم  خلـإن   والطاقات  املواهب  اإلسـذه  الم  ـ دمة 

نج  أن  املؤسف  من  أوليس  القصة.  طريق  وامللحدين  ـ عن  اليساريني  د 
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الس رذائلهم  ـواملنحلني  نرش  يف  القصة  لوسيلة  مستخدمني  اقطني 

 ابات ؟!! ـباب والشـلش ابني ع استخدامـوضالالهتم أوس 

لون كثريًا من املظامل االجتامعية القائمة يف    - إنك لرتاهم يف قصصهم حيم 

ذلك   من  بريء  اإلسالم  أن  يعلمون  وهم   .. لإلسالم  املسلمني  بالد 

احلياة   عن  ن حي  اإلسالم  ألن  إال  املظامل  هذه  كانت  ما  بل   .. كله 

 . عيدواحلكم يف معظم ديار املسلمني منذ عهد ب

بلد من    - النرش قامت منذ أكثر من مخسني سنة يف  أعرف دارًا من دور 

تنرش   ورشعت  املدينة،  طرف  يف  مركزًا  هلا  اختذت  املسلمني،  بالد 

وه  الروسية،  عن  املرتمجة  القضايا  ـالقصص  تعالـج  القصص  ذه 

االجتامعية من خالل النظرية الشيوعية، وتنرش أيضًا القصص املرتمجة  

ا اللغات  تطبعها  ربيألو عن  يساريني،  أو  شيوعيني  كتاهبا  كان  إن  ة، 

 طباعة أنيقة، وخترجها إخراجًا فنيًا جذابًا.

ومل هيتم هبذه الدار وال بعملها أحد من الطيبني املسلمني، وال ألقى  

.. بل كانوا    هلا باالً أحد  من رجال الفكر والسياسة من أعداء الشيوعية

أمامهم،   ذكرت  إذا  هبا  ومل  خرو ويسيستهينون  منها.  حيذر  وممن  منها  ن 

إذا    .. القصص  طريق  عن  الدار  هذه  أثر  تبني  حتى  طويل  زمن  يمض 

به، وعرف   املقتنعني  اليساري، حتى ظهر جيل من  الفكر  مهدت لقبول 

 نفر  من الناس أثر الفكر والقصة، ولكن بعد فوات الوقت. 
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ذلك ألبني خط ـأق القصـول  والعـورة  النفس  وسلطاهنا عىل    قل،ة 

أن  ول  أعـرج   و  من  والسياسة  الفكر  مواجهة  ـال  أرادوا  الشيوعية  داء 

التضليل  ـه هذا  مقابلة  يعدوا يف  أن  عليهم  ينبغي  لكان  ما  ذا،  والتغرير 

المية  يقيموا دورًا إسالمية تنرش القصة اإلس  ، وأن  يكشفه ويبني انحرافه

ن بزغت  م إظالان لل. وال مكاوم إال بالفكرة .ـ فالفكرة ال تق  .ادفة .ـاهل

 . لول الظالمدة يف غرفة لتطارد فـشمعة واح شمس احلقيقة .. وإن  

يعتمدون    - أيضًا  لرتاهم  والغراموإنك  واحلب  اجلنس  ،  يف قصهم عىل 

العاطفية وحوادث اخليانة الزوجية، بشكل يغري  فيوردون املغامرات  

بقراءهتا أكثراملراهقني  املنحل  اللون  هذا  إىل  انرصفوا  والذين    من   . 

ال ال  اهلدام  الفكري  باللون  ذلك  ذين ختصصوا  ذكره،  السابق  يساري 

املراهقني والدمهاء .. لقمثل هذه القصص  ألن   د  ـ، تلقى رواجًا عند 

كت   من  كثري  القصص،ق رص   من  النوع  هذا  عىل  جهودهم  القصة   اب 

 .ة وبناهتا إفسادًا كبرياً ـاء األم  ـوتفننوا فيه فأفسدوا أبن

زلزلة ريق إثارة الغريزة وإهلاهبا يمهد الطريق ل ن ط ق عـاد اخلل ـوإفس

اإلسالمية باخللق وال  الفكرة  تعبأ  ال  التي  الزائغة  األفكار  لتحل حملها   ،

 تقيم له وزنًا . 

باطلهم،  ـأع  إن   إىل  هبا  يدعون  أداًة  القصة  يتخذون  اإلسالم  داء 

وترشيعاتهوهي الدين  حقائق  هبا  ثق   ،امجون  النـويزلزلون  بـة  ه  قيماس 

 ؟ ريهوهل نعمل عىل تغ  ؟ فهل نعي هذا الواقع . مثلهو
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الفنيـكت  إن   الناحية  من  ناجحة  قصة  واإلسالميةـابة  كانت  ة  ربام   ،

 . ةـة خطبـاء مئـخريًا من إلق

موجـاملوه   إن   .ـوبني  ولكن  ودون  املوه .  إىل  ـهؤالء  بحاجة  وبني 

يفتحتشجيع أن  اإلسالمية  واملجالت  الصحف  أصحاب  فعىل  وا  . 

صحفصدو الناشر  الطاقة  هلذه  وجمالهتم  الفكر  ئةـهم  رجال  وعىل   ،

ي س   أن  هـاإلسالمي  دوا  الطـدِّ ويأخ ـاق ـذه  موها  وِّ ق  وي  بأيدهياـات  ،  ذوا 

يقـتطيع أن تسـحتى تس الذي  الكبري  الفراغ  النشـوم يف عـد   د  ـر عنـامل 

 وم . ـاملسلمني الي

ق تع ـولنقرأ  :  ـوله  واع  بتدبر   حف جف مغ جغ مع جع ُّٱاىل 
 [. 111يوسف:  ]   َّخفمف
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 قائمة ببعض القصص اليت وردت يف كتب احلديث النبوي 

أن   أم  أحب  التي وردت  ـأضع  النبوية  القصص  قائمة يف  القارئ  ام 

كتاب الصاحلني":  يف  النووي  "رياض  وق لإلمام  اخ ـ.  ه ـد  ذا  ـرتت 

  ن  أل و،  نةـده أو حسـالتي اختارها صحيحة عناديث  ـاألح  الكتاب ألن  

دة طبعات وهو يف مكتبة العامل والطالب ـذا الكتاب متيرس مطبوع عـه

 وغريمها . 

 . يف باب اإلخالص. ار .ـقصة أصحاب الغ  -1

 . يف باب التوبة.قصة الرجل و البعري يف الفالة . -2

 . يف باب التوبة. قصة الرجل الذي قتل مائة نفس . -3

 اب التوبة. ب . يف.  لثالثة من الصحابة الذين خلفواقصة ا -4

 .. يف باب الصرب وامللك والغالم .قصة الساحر  -5

 . . يف باب الصربقصة أيب طلحة وأم سليم . -6

 . . يف باب الصدقمن األنبياء والغنائم والغلول . قصة نبي   -7

 . ةـ. يف باب املراقبقصة األبرص واألقرع واألعمى . -8

 . ق اخلريرة طران كث. يف باب بيقصة الرجل الذي سقى الكلب .  -9

 . يف باب األمر بأداء األمانة. صة آدم وإبراهيم .. وحممد . ق -10

 .. يف باب فضل ضعفة املسلمني قصة جريج . -11

 .. يف باب بر الوالدينقصة الرحم . -12
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 .. يف باب بر الوالدينقصة زينب امرأة ابن مسعود . -13

 . ريل اخل. يف باب زيارة أه قصة أويس القرين اليمني . -14

 . . يف باب الرجاءة عمرو بن عبسة .قص -15

ج  -16 النبي  ـقصة  وعمر    ملسو هيلع هللا ىلص  وع  بكر  فضل  .  وأيب  باب  يف   .

 . اجلوع

 . . يف باب فضل اجلوعقصة أيب هريرة وقدح اللبن . -17

 .. يف باب فضل اجلوع قصة احلوت الضخم . -18

 . . يف باب فضل اجلوعة أكل أهل اخلندق من طعام جابر .قص -19

 . يف باب فضل اجلوع. ة أكل الكثري من طعام أيب طلحة .قص -20

 . يف باب الكرم واجلود. قصة السحاب الذي سقى حديقة رجل .  -21

   .. يف باب اإليثارالذي أطعم الضيوف طعام أوالده .  قصة الرجل -22

23-  . والذهب  أيوب  أمقصة  يف  التنافس  يف  التنافس  باب  يف  ور  ـ. 

 اآلخرة. 

ض  -24 ر  . يف باب حفظ  بنته حفصة عىل أيب بكر وعثامن .  عمر  قصة ع 

 .الرس

 . . يف باب احلث عىل سور وآياتقصة أيب هريرة .. والشيطان . -25
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الذي    -26 الرجل  .قصة  ذهب  ة  جر  فيه  ووجد  بيتًا  باب  اشرتى  يف   .

 . حـ املنثورات واملل

 ح. . يف باب املنثورات وامللملرأتني أكل الذئب ولد إحدامها .قصة ا -27

 . يف باب املنثورات وامللح. . قصة الناس يف املحرش وشفاعة النبي   -28

 . يف باب املنثورات وامللح. قصة إسـامعيل وإبراهيم يف مكة . -29

 .. يف باب حتريم الكذب.  ملسو هيلع هللا ىلصقصة رؤيا رآها الرسول  -30

النار يف هرة .قصة    -31 التي دخلت  النهي عن تعذيب  املرأة  . يف باب 

 . وانـاحلي
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 ودورها يف التأثري ملسو هيلع هللا ىلص  عظمة شخصية النيّب

الف  إن   الشخصية  النـتأثري  أمر ملموس مقرر، ال خيتلف  ـذة يف  اس 

اثن وإن  ـفيه  العقالء،  من  دورًا    ان  الكبري  وللزعيم  الكبرية،  للشخصية 

التي  املبادئ  وذيوع  الدول،  وإقامة  الدعوات،  انتشار  يف  حتملها    عظياًم 

الشخصية وذاك ا القلزعيمهذه  أن نفصل بني عنارص  وة  ـ. وال نستطيع 

جيمع   الذي  العظيم  الزعيم  إىل  حاجتها  وبني  ذاهتا،  الفكرة  يف  والنجاح 

 القلوب عليها . 

والبيـفالق اجلامهري،  بألباب  تأخذ  الكبرية  س ـوة  ألفراد  ـان  احر 

وقـاألم   ق ـة،  اهلل  ـد  رسول  »ملسو هيلع هللا ىلصال  البي  إن  :  لسحراً ـمن  واخلل ق  «ان   ،

 .اس إىل صاحبهـالنجيذب الكريم  

بل إن  الدعوات التي تقوم عىل أساس إنكار خصائص الفرد، وعىل  

كي اخت  ـإذابة  من  بد   هلا  يكن  مل  املجتمع  بوتقة  يف  الشخصيات  ـانه  اذ 

ذ  ـ والزعامء عىل نحو يفوق احلركات االستبدادية حتى استطاعت أن تأخ

 . طريقها إىل النجاح املؤقت

السياسية  ركات  س احلوهكذا فإن ه يبدو لدار  االجتامعية واحلركات 

ش الدعـعظم  يف  القيادية  الشخصية  هذه  أن  حقيقة  كانت  مهام  وات 

 .الدعوات

الدني الم اجتمع  ـ ا كلها أن  دعوة اإلسـإن  من فضل اهلل علينا وعىل 

ص للحيـفيها  صالحيتها  وعظيم   الفكرة،  وحيـواب   جلميع  ـاة،  ا  ازهت 
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الق والشخـعنارص  والنجاح،  اوة  حممد لعظيمصية  سيدنا  شخصية  ة: 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

اهلل  ـرس  إن   أبط  ملسو هيلع هللا ىلصول  العصور، نقول  ـأعظم  ال اإلنسانية عىل مر  

يديه وال من   الباطل من بني  يأتيه  الذي ال  اهلل  هذا معتمدين عىل كتاب 

وتعاىل:   تبارك  ربنا  يقول    جت هب مب خب حب جب ُّٱخلفه 
 [. 128  وبة: ـالت ] َّ جح مج  حج مث هت مت خت حت

 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي ُّٱاىل:  ـتعاهلل  ويقول  
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
 رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ
  نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت
 يك ىك لكمك  اك يق ىق يف ىف يث ىث
 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل

 [. 157– 156  األعراف:] َّين

 مه  جه  ين  ىن  من  خن حن   جن  ُّٱاىل:  ـويقول اهلل تع
 . [46-45  األحزاب: ] َّمي  خي  حي  جي يه  ىه 

 [.  4  م: ـالقل ]  َّ ىن نن من زن ُّٱويقول اهلل تعاىل:  

اء بعدهم من أتباعه ـوقد شهد بذلك معارصوه ومعارشوه ومن ج 

 .شهد بذلك ناس ال يشاركوننا الدينوخمالفيه، أجل لقد 
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عت أقوال هؤالء، وحيسن أن نذكر أن  بعض   وقد أ ل فت مؤلفات مج 

ا  هؤالء كانوا من ألد  أعداء اإلسالم، ولكنهم مل يستطيعوا إال  أن يعرتفو

 . ملسو هيلع هللا ىلصا الرسول الكريم مة هذ بعظ

أ الشيخ  أصدره  كتاب  الكتب:  هذه  قطر(  من  )قايض  حجر  بن  محد 

وال "بعنوان:   والغرب اإلسالم  املرشق  منصفي  نظر  يف  الطبعة    "رسول 

 . هـ1397األوىل  

بعنوان:   بدمشق  اإلسالمي  التمدن  مجعية  أصدرته  كتاب  ذلك  ومن 

و   "ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  " الباحثني  من  نخبة  بأقالم  املاألدبكلامت  سيحيني  اء 

 . م1964هـ 1384مطبعة الرتقي بدمشق طبع يف   - املنصفني

بعنو باسالمة  اهلل  عبد  حسني  الشيخ  أصدره  كتاب  ذلك  ان:  ومن 

 .  "اإلسالم يف نظر أعالم الغرب"

أ ما  ذلك  النومن  بعنوان:  ـصدرته  العاملية  اإلسالم"دوة  عن    "قالوا 

 .  إعداد عامد الدين خليل

*            *             * 
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 وتهـاح دعـيف جن ملسو هيلع هللا ىلص  رية النيّبـدور  س

اجتمعت  ـلق وفضله    -د  اهلل    عوامل   كل  اإلسالم  لدعوة  –بحمد 

العوامل  ف  النجاح، أهم هذه  والغلبة، ومن  الفوز  اهلل هلا وحلملتها  كتب 

 . ملسو هيلع هللا ىلصنا رسول اهلل توفيق اهلل وتأييده وشخصية الزعيم العظيم سيد

ف نتعر  أن  علينا  هنا  اإىل    ومن  وذلك  هذه  العظيمة،  لشخصي ة 

بالوقوف عىل سريته الرشيفة صلوات اهلل وسالمه عليه، وأن نعمل عىل  

حي   املطهرة  السنة  يف  إلينا  نقلت  التي  القيمة  توجيهاته  تبقى  يف  ـأن  ة 

 اة .ـضامئرنا وعقولنا، وتكون هادية لنا يف مسرية احلي

النـولن جت دنيـد  أو زعيـ اس يف  بطاًل  البرش  يا  سيدنا حممدًا  وازي  اًم 

التي تبوأها  ملسو هيلع هللا ىلص السامقة  الذروة  لقد    ملسو هيلع هللا ىلص، أو يستطيع أن يقرتب من   ..

بالنبوة  وأكرمه  وتأييده،  وعنايته  برعايته  وأحاطه  عينه،  عىل  اهلل  صنعه 

اهلل  ـلق.  والرسالة صلوات  ى  املفد  الزعيم  هذا  شخص  يف  اجتمع  د 

وال  الزكي،  واخلل ق  الرفيع،  الرشف  عليه  وال نبووسالمه  ، رسالةة 

 .والعظمة واألصالة

الرسـس   إن   قاطبة،    ملسو هيلع هللا ىلصول  ـرية  اإلنسانية  تاريخ  يف  مرشقة  صفحة 

د من  ـح هلا أن تبلغه بأحـارتفعت اإلنسانية به إىل مستوى سام  راق  مل يت 

 ده أبدًا . ـد بعـاس قبله، ولن تبلغه بأحـالن 
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قة  القل  ارة ت طل عىل قافلة البرشية احلائرةـمن  ملسو هيلع هللا ىلصد عدت سريته  ـلق

والشهوات،  امل الشبهات  وراء  اندفاعها  بسبب  االهنيار  عىل  اآلن  رشفة 

 ارة تنادهيا وتيضء هلا سبل اهلدى والطهر واالستقامة. ـمن

املبادئ    ملسو هيلع هللا ىلصريته  ـوس العمل ملبادئ اإلسالم، جتد تلك  هي التطبيق 

السامية،  ـحي   للحياة  األعىل  املثل  فيها  تطلع عليه من أحداث جتىل   فيام  ة 

فيه    فيها  توازنت جيور  ال  توازنا  والدنيا  والدين  والروح،  املادة  دواعي 

 جانب عىل جانب. 

وية رضورة ال ب د  منها  ـرية النبـمن أجل ذلك كله كانت دراسة الس

 للداعية املسلم.

اهلل  ـرس   إن   األس  ملسو هيلع هللا ىلصول  والقـهو  احلسنة  للمسلمني  ـوة  املثىل  دوة 

  جك  مق حق  مف  خف  حف  جف  ُّٱاىل: ـة . يقول اهلل تعـاة خاصـة وللدعـعام

  األحزاب:]  َّجم  هل  مل  خل  حل  جل مك  لك  خك  حك 

21 .] 

املعتدين   أذهان  يف  سريته  معامل  تتضح  مل  ما  به  التأيس   يتم   وال 

 واملرشدين . 

األحكام    إن   هذه  أن  يبني  الدعوة  جمال  يف  أحداث  الداعية  عرض 

يف   ملموسة  حقائق  قامت  تضمنتها  التي  اإلسالمية  واملبادئ  الرشعية 
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يف  احلياواقع   العظيم  ة  الرسول  حياة  يف  الزمان  من  سعيدة  ،  ملسو هيلع هللا ىلصحقبة 

 . وكانت أكرم حقبة عرفها التاريخ

الذي    إن   املتألق  الروحي  الوسط  إيضاح  لنا  تكفل  النبوية  السرية 

حركتها   يف  انطلقت  كيف  وتبني  اإلسالمية،  املبادئ  هذه  فيه  عاشت 

 .لدنيا املعمورة يف وقت قصري قصري الرسيعة تسود ا

الدينية سريال   إن   الروح  الناس  وتوقظ يف  الدعوة،  احليوية يف  تبث  ة 

 .وختلص الدعوة من اجلفاف والنظريةالكريمة،  

واقع املسلمني اليوم مؤمل لبعدهم عن حقيقة دينهم، وهم بحاجة    إن  

ل ما يف نفوسهم وأذهاهنمإىل إصالح يتغلغل إىل أعامق قلوهب  . م، فيبد 

وأمار  وإن   اخلري،  ال بشائر  مات  عىل  تقد  باعثة  وآخر  بني حني  تبدو   ،

وتنتظر  العمل،  إىل  وحتفز  اهلمة،  وتنشط  القلب،  موات  وحتيي  األمل، 

أهم وسائل   بيدها، هذا ومن  ويأخذ  ويرشدها  يدفعها  من  البشائر  هذه 

احلي وبث  املتخلفة،  األمم  غبار  ـبعث  ونفض  الضعيف،  كياهنا  يف  اة 

وإجي عنها،  والكسل  اليقظـالتأخر  الواد  ونرش صفحات  ـالبن  اعية  ة  اءة، 

أبن أذهان  يف  بطوالهتا  وإحياء  األمم،  هلذه  املجيد  األم  ـاملايض  ة  ـاء 

بنى   ما  الستكامل  اجلهد  وبذل  السعي  متابعة  عىل  وحضهم  وناشئتها، 

أجم  يف  ننظر  أن  أردنا  وإذا  واألسالف،  نجـاآلباء  فلن  وبطوالتنا  د  ـادنا 

 . طالق اإلال عىلنبوية يف هذا املجمثل السرية ال 
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النبوية   السرية  ي ولوا  أن  القلم،  الفكر، وأرباب  فإن  عىل رجال  ولذا 

ليهم أن يقدموها للناس بأسلوب  ع  –ما تستحق من االهتامم والدراسة  

جذاب   مؤثر    واملقاالت،   والدروس   واخلطب  باملحارضات  –سائغ 

  القصيص،   وباألسلوب  التلفزيونية  والندوات  اإلذاعية  واألحاديث 

 . املمكنة النرش وسائل  كل لذلك موايستخدو

عزام:  ـق الرمحن  عبد  األبط]ال  احتـمن  من  دائرة  ـ ال  باتساع  ازوا 

تأثريهم وسلطاهنم ... أولئك هم املربزون يف تاريخ اإلنسانية، وأولئك  

الب واألثر  اخللود  إلصالحهم  كان  الذي  هو  ـهم  هؤالء  وأعظم  اقي، 

   (1).[ملسو هيلع هللا ىلصد  ـحمم  

الدعوة    إن    اجانب  يفإىل  يشمهلل  النبوية  السرية  كلها  السرية  ،  ل 

ام الدعاة ـشاهد ومبرش ونذير وداع  إىل اهلل .. بل هو إم  ملسو هيلع هللا ىلصفرسول اهلل  

تعاىل:   اهلل  يقول  عليه  اهلل وسالمه   خن حن  جن ُّٱوسيدهم صلوات 
 خي  حي جي يه  ىه  مه  جه ين  ىن من 

 .[46-45  األحزاب:]  َّمي 

عط يسـعن  بن  قالاـاء  لقيتر  عمرو    :  بن  اهلل  ال عبد  عاص  بن 

رسـ : أخربين عن صفقلتف اهلل  ـة  الت  ملسو هيلع هللا ىلصول  فقـيف  اهلل:  ـوراة.  ال عبد 

مللـأج) إن ه  القرآن،  يف  بصفته  التوراة  يف   خن  حن   جن ٱُّٱ:  وصوف 
لألميني  َّجه  ين ىن من  عبدي وحرزًا  أنت   ،

 

َّ.5َّصَََََّّّّّ"البطلَّاألبطـ"ََّّ(1َّ)
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بف  لست  املتوكل،  يتك  سم  سخ  ـورسويل،  وال  غليظ،  وال  يف  ـظٍّ  اب 

بالسيئة،   السيئة  هلل  ، ولن يقبضه اويغفريعفو  ولكن  األسواق، وال يدفع 

اهلل إال  إله  ال   : يقولوا  بأن  العوجاء،  املل ة  به  يقيم  أعينًا حت ى  به  فيفتح   ،

ميًا، لفاً  ع  ، وقلوبًا غ  ً ام    (1).(وآذانًا ص 

ونقله    -، هذا وقد روى ابن أيب حاتم  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا وصف ينطبق عليه  

نب ه معناه بن م  ن وهب هذه اآلية نصًا مجياًل ع   -عنه ابن كثري يف تفسريه  

ل اهلل الداعية صحيح نورده هنا لصحة معناه ، ودقة وصفه لسيدنا رسو

: ...  إىل نبي  من أنبياء بني إرسائيل  إن  اهلل أوحى ):  ال وهبـ، قالرسول

ي نيـأ بعث  أمي   اب  ـليس بف  ،ه مبرشاً ـ، أبعثًا من األم  ظ وال غليظ وال سخ 

، ولو يميش عىل  من سكينتهطفئه  مل ي  إىل جنب رساج، لو يمر  يف األسواق

ا،  ـول اخلنـه مبرشًا ونذيرًا، ال يق ـب مل يسمع من حتت قدميه، أبعثالقص

أس  ، ً وآذانًا صام  مهًا،  ك  أعينًا  به  كل   ـأفتح  له  وأهب  أمر مجيل،  لكل   ده  د 

وال  لباسه،  السكينة  وأجعل  كريم،  ضمريه،  ـخلق  والتقوى  شعاره،  رب 

والصدق منطقه،  طوالو  واحلكمة  واملعروبيعتهفاء  والعفو  خلقه،  ،  ف 

ه، واإلسالم حل ته، وأمحد  ـدى إمامـواحلق رشيعته، والعدل سريته، واهل

اجلهالة بعد  به  وأعل م  الضاللة،  بعد  به  أهدي  بعد  اسمه،  به  وأرفع   ،

ف به باخلاملة ،  عد الن كرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأعر 

بعد  ـوأمج به  وأالفرقع  بني  ة،  به  خمتلفة،  ؤل ف   وقلوب  متفرقة،  أمم 

 

 . 2/174(، وأمحد  4838ي )البخار (  رواه1)
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الناس عظيمة من اهللكةـفئ، وأستنقذ به  وأهواء مشت تة وأجعل    ، امًا من 

أم  ـأمت للناسـه خري  أخرجت  ية  املنكر،  ،  وينهون عن  باملعروف  أمرون 

مل مصدقني  خملصني،  مؤمنني  جـموحدين  أهلمهم  ـا  رسل،  به  اءت 

ري والتوحيد، يف مساجدهم وجمالسهم  التكبناء و، والثالتسبيح والتحميد

لون يف  ، ويقاتامًا وقعوداً ـمثواهم يصل ون يل قيومضاجعهم ومنقلبهم و 

اهلل صفوفًا وزحوفاً  أ لوفًا،  ، وخيرجون  سبيل  ابتغاء مرضايت  ديارهم  من 

واألطراف الوجوه  ال يطهرون  ويشدون  قرباهنم  ،  األنصاف،  يف  ثياب 

، وأجعل  لليل، ليوث  بالنهاررهبان  با  ، ورهمدماؤهم، وأناجيلهم يف صد

وذريت بيته  أهل  السابقـيف  أم  ه  والصاحلني،  والشهداء  والصديقني  ه  ـتني 

أ عزُّ من نرصهمـده هيدون باحل ـمن بع ، وأؤي د من دعا  ق، وبه يعدلون، 

ال  دائرة  وأجعل  عليهمهلم،  بغى  أو  خالفهم  من   عىل  أراسوء  أو  أن  ،  د 

أمرون  ، ي ورثة لنبيهم، والدعاة إىل رهبم  ، أجعلهم مأيدهي  ينتزع شيئًا مم ا يف 

باملعروف وينهون عن املنكر، ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة، ويوفون  

   (1)(.بعهدهم

الرسول   ، الدعوية  ملسو هيلع هللا ىلصإنه نص مجيل ـ وردت فيه مجلة من صفات 

الع لفضله  ذكر  فيه  أم  وورد  عىل  بهـتظيم  اهلل  هداها  التي  فيها  ه  فكان   ،

 . اة الصادقني ـداء به صفات الدعـتالقا  بفضل 

 

 

َّ.46َّ-45انَّـسورةَّاألحزابَّاآليتَّ"تفسيرَّابنَّكثيرَّ"أنظرََََّّّّ(1َّ)
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 السرية النبوية هي التطبيق العملي للشريعة

، عىل  المـ ادئ اإلسـل التطبيق العمل ملبوية تثـرية النبـالس  ل إن  ـأج

 . ملسو هيلع هللا ىلصد بن عبد اهلل ـري خلقه حمم  ـيد نبي اهلل وخ 

نج ـإنن املشـا  أحداثها  يف  مبـد  الكريمة  اإلسـرقة  حي  ـادئ    ةً ـالم 

.متحر املجركة  النظري   الكالم  إن   ق.  يقنـد  يكون ـد  عندما  الفكر  ع 

يكون عرضه موف قاً ـحق عًا، وعندما  السامع  يكون  ىل مستوى   ، وعندما 

واإلدراك الفهم  من  احلامسة،  جيد  املرء  يف  يول د  ال  حيدث  ولكنه  وال   ،

ا عندما يدعم هذالندفاع لتحقيق مضمون هذا الكالم التعاطف وا أم  ا  ، 

ه  ـ، وبرز ما فيدت فيه مبادئ هذا الكالمـيٌّ جتس  ظري  واقع  حم النالكال

ث   م  ظـمن  بني  ويعايشوهنال   يبرصوهنا  الناس  يف  هراين  يفعل  ذلك  فإن    ،

ر، وإحقاق  ـة الشـري، وتنحيـا إىل حتقيق اخلالنفس فعل السحر ويدفعه

 . اطلـاحلق، وإزهاق الب

ها  ـال ال يسـذا املجـة يف ه ت ثغرد  ـوية سـرية النبـالس  م .. إن  ـ نع د 

النظرات اإلسالمية   غريها .. ذلك ألن  عرض مبادئ اإلسالم وعرض 

بعيـيف شتى جوانب احلي يد ـاة  أن  الناس  ت عىل  ي فو  الواقع  ركوا  دًا عن 

ًا من أرسار هذه الرشيعة، وخاصة من خصائصها  .رس 

اـه  إن   بني  جيمع  الذي  الوحيد  النظام  هي  الرشيعة  ة  لواقعيذه 

موامل لعالج  الوحيد  احلل  هي  وإهنا  امل ثالية،  اإلنسان  ادية  ـشكالت 

 . ويةـواملعن
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ذه  ـذه اخلاصة ينتهي باإلنسان إىل االعتقاد اجلازم أن ه ـإدراك ه  إن  

، وجيعله يدرك عظمة هذه الرشيعة  لرشيعة منزلة من عند اهلل دون شكا

 . يعوالترشعبادة تصاد والسياسة وال يف جمال الفكر واخل ل ق واالق

الروحي    إن   الوسط  إيضاح  يكفل  واستيعاهبا  وتثلها  السرية  دراسة 

، وهنضت اعتامدًا  يه املبادئ اإلسالمية حية متحركةالسامي الذي قامت ف

و تقويم  ذلك  ويف  ودولة  حضارة  التأيس  عليها  عىل  وعون  تربية 

 . داء ـواالقت

ي أن تكون  ي ينبغمة التالسرية النبوية تبني  الصفات األساسية امله  إن  

 : الصفات كثرية نذكر منها ما يأيت يف الداعية وهذه

دعوهم إىل  ، ويابه أحكام الدينـيعل م أصح  ملسو هيلع هللا ىلصد كان  ـ: فلقم ـالعل  -1

بالق والفعـالتعل م  ق   ،ل ـ ول  الدع  ملسو هيلع هللا ىلصوله  ـفمن  التعـيف  إىل    لم وة 

 (1).« طلب العلم فريضة عىل كل مسلم: »ملسو هيلع هللا ىلصوله  ــق

ل اهلل له به  ـلتمس فيي اً ـريق لك طـمن س: »ملسو هيلع هللا ىلصوله ــوق  ه علاًم ، سه 

 (2) .«طريقًا إىل اجلنة ...

»ملسو هيلع هللا ىلصوله  ـ وق األنبي:  ورثة  وإن  ـالعلامء  دينـاألنبي  اء  يورثوا  مل  ارًا  ـاء 

  (3).« رـظ وافـذ بحـذه أخـثوا العلم فمن أخ، وراً ـوال درمه 

 
َّ.َّ(224رواهَّابنَّماجهَّ)ََّّ(1َّ)

َّ.َّ(1930)َّ(،َّوالرتمذي4946َّ(،َّوأبوَّداودَّ)2699َّرواهَّمسلمَّ)(2َّ)

5/196َّ(،َّوأحمد2682ََّّوالرتمذيَّ)َّ(،223َّ(،َّوابنَّماجهَّ)3641َّرواهَّأبوَّداودَّ)ََّّ(3َّ)
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فعله   وحض  ـحتقي  ملسو هيلع هللا ىلصومن  ذلك  تعل م  ـق  عىل  كام  ه  عمليًا  الصالة 

   (1).«أصلصلوا كام رأيتموين : »حلديثء يف ااـج

جا كام  عمليًا  احلج  مناسك  احلديث:  وتعلم  يف  عني »ء  خذوا 

 (2).«مناسككم

فداء األرسى    والقراءة كام جاء يف حادثة  الكتابة  تعل م  ه عىل  وحض 

 : كان ناس من قال  بسند صحيح عن ابن عباس    (3)فقد روى أمحد

فد هلم  يكن  مل  بدر  يوم  فجاءاألرسى  ر،  اهلل  عل  أن  فداءهم    ملسو هيلع هللا ىلصسول 

 .يعلموا أوالد األنصار الكتابة

تعلمنالتخطيط    -2 السـ:  أن  ـا  الدع  رية  أعامهلم  ـعىل  يف  يصدروا  أن  اة 

 التخطيط، فمن  خيطط وحيكم  ملسو هيلع هللا ىلصد كان رسول اهلل ـعن ختطيط، فق

 .ذلك ترتيبه اهلجرة

خط  ـلق رس ـد  اهلل  ـط  املدين  ملسو هيلع هللا ىلصول  إىل  اخلـهلجرته  ورسم  ة،  ـطة، 

د الوقتـحو ة من الدليـالع د  ـوأع  ،د   ة عىل  ـ، والراحل ل، والزاد ـد 

 

َّ(.6008َّ)ََّّيالبخاررواهََّّ(1َّ)

َّ(.1970َّ)ََّّأبوَّداودَّ(،َّو1297)ََّّمسلمرواهَََّّّ(2َّ)

طبقاتََّّ"،َّوانظر2216ََّّبرقم4َّ/47ََََََّّّّّّ،َّويفَّطبعةَّشاكر1َّ/247َََّّّ"  مسندَّأحمدَّ"ََّّ(3َّ)

ََّّ" المنتقى"طَّهجر،َّو5/256ََّّ"البدايةَّوالنهاية"طَّبيروت،َّو2/22ََََّّّّ"  ابنَّسعد

-40ص8ََََّّّّطََََّّّّ"  لنبويالحديثَّا"كتابنا:ََّّو،4387ََّّلعبدَّالسالمَّابنَّتيميةَّبرقمََّّ

41َّ.َّ
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 .ه كتب السن ة، وكتب السريةالنحو الذي تذكر

مك  ـاشا  ـمل يف  املسلمني  عىل  األذى  يف  ةـتد  ر  هاج  م  هلم  وأصبح   ،

بع  امل ـاملدينة  من  أفراد  ع  رش  اإلسالم  ظهر  أن  إليها  د  هياجرون  سلمني 

، فلام علم  أن هياجر  و بكر الصديق دنا أبراد سيد أـ، وقبصورة فردية

اهلل   رسول  هذ  ملسو هيلع هللا ىلصذلك  يف  صاحبه  سيكون  ربام  أنه  وأشعره  ه  استبقاه 

، فاشرتى راحلتني ورشع يعلفهام، ومل  الرحلة .. فاستعد أبو بكر لذلك

 .يدفع ثمن الراحلة التي سريكبها. إال أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي   يرض  

ربه  ـىل بيت أيب بكر وأخًا إأتى رس    اءه اإلذن من اهلل باهلجرةـا ج ـومل

النبي  ـبعزم وفرح أبو    ملسو هيلع هللا ىلص  ه عىل اهلجرة، فطلب أبو بكر الصحبة فوافق 

 . ار يبكي من الفرحـديدًا حتى صـًا ش ـفرح بكر  

ت مكانه كي ال يقع  أن يبي  ًا ـعلي ملسو هيلع هللا ىلص ة أمر النبي  ـوإلحكام اخلط

وج يف  أن  ودهـالشك  ذلك  البي  ،  حيارصون  كانوا  يريداملرشكني  ون  ت 

وا عليه إذا خرج ويرضبوه  ـ، فق ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـل رس ـقت د تعاهدوا أن ينقض 

القبائلـرجل واحد كي يضيع دمبسيوفهم رضبة   يردد ه يف  ون  ، فكانوا 

اجلـ الل شـ النظر من خ اهلل  ـ، وكلف رسدارـقوق يف  أن  ـعلي  ملسو هيلع هللا ىلصول    ًا 

 ا.ـانات إىل أهله ـيؤدي األم 

ديق  تقاب، و الً ـلية  ـده من مكـوح  ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج رسول اهلل   ل مع الص 

 . خارج مكة، وانطلقا
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ام  ـب، وهو رجل خ طـوكان استأجر عبد اهلل بن أريق ري بالطرق ليدهل 

 .الـار ثور بعد ثالث ليـني وواعده غ اه الراحلتـ، وأعطعىل الطريق

يتبعهام    ملسو هيلع هللا ىلصوانطلق   كان  الذي  بن فهرية  هو وصاحبه ومعهام عامر 

 بغنم كي خيفى عىل أثرمها.

ه الرحلة عدهتا من الزاد، فوضع يف جراب، وقطعت  ذهل  ملسو هيلع هللا ىلصد   ـوأع

 . نطاقها وربطت به عىل فم اجلراب  أسامء بنت أيب بكر 

، وكان عبد ال حتى ينقطع عنهام الطلبـثالث ليار  ـا يف الغـوأقام

معهاماهلل   يبيت  بكر  أيب  مكة  بن  إىل  ويعود  الليل  آخر  من  يقوم  ثم   ،

ساء ويذكر هلام ما  ار يف املـالغيأيت    كني ثم فيصبح هبا ليقف عىل كيد املرش

 . سمع من القوم

اهلل التوكل عىل  مع  يتعارض  ال  التخطيط  ألن  وهذا  ذلك  ذ  ـاألخ  ، 

مطلوب ثباألسباب  اهلل،  عىل  التوكل  يكون  ذلك  بعد  وقم   قـ،  ال  ـد 

:  أم يتوكل عىل اهلل ويرتكها هكذا   ملن سأله أيعقل ناقته  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـرس

 (1).«لا وتوك اعقله: »ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

اهلل  ـرس  إن   املتوكلنيـس   ملسو هيلع هللا ىلصول  خط ط  يد  وقد  التخطيط ،  هذا 

اهلجرة لرحلة  ه العظيم  إن   للدعـ،  درس  إن  ـذا   .. اهلل  إىل  أن    اة    عليهم 

اقت الدعوية عن ختطيط مدروس حمكم  برسول  ـيصدروا يف براجمهم  داًء 

 

َّ.َّ(2517واهَّالرتمذيَّ)رََّّ(1َّ)
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فعل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   ردود  أعامهلم  تكون  أن  جيوز  وال  األعدا،  يفعله  ء  ملا 

التي فقطالفون  املخ اخلطة  عىل  قائاًم  عملهم  يكون  أن  عليهم  بل   ،

 .  والظروف التي يعيشون فيهاوضعوها بعد معرفة الواقع 
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 احة للدعوةـتاحملاولة بشتى الطرق امل

األساسية    إن    الصفات  من  أن   اهلل  إىل  للدعاة  لتبني   النبوية  السرية 

أن   عليهم  هبا    التي  ..  يتصفوا  الداعي  وأن  التخطيط  يف  ـعىل  يصدر  أن  ة 

اقت  مدروسة  ط ة  خ  عن  كلها  اهلل  ـأعامله  برسول  رضبنا  ـوق   ملسو هيلع هللا ىلصداًء  د 

يف   مثاًل  فعله    ا مـلذلك  ما  إىل  ملسو هيلع هللا ىلصسبق  هلجرته  املحكم  التخطيط  من   ،

 املدينة املنورة.

اهلل   صلوات  أنه  النبوية  السرية  به  تطالعنا  الذي  التخطيط  ومن 

ي مل  للدعـ جمرتك فرصة وال وسالمه عليه  قوبل  ـاالً  فلام    .. وة إال سلكه 

،  ابهـاد وتعذيب أصحـ ، والعنب واإلعراضومه باإليذاء والتكذيـمن ق

بقتله، رشع   هيموا  أن  األمر  هبم  بلغ  جم   ملسو هيلع هللا ىلصحت ى  عن  آخر،  ـيبحث  ال 

اهم إىل اهلل، فلم يقبلوا  ، فدع الطائف، وعمد إىل نفر  من ثقيففذهب إىل

أغرودعوته بل  به سفهاءه،  يا  به.. فلجسب ونه ويصيحوم وعبيدهم  أ  ـ ن 

بس وقـإىل  هناك  أش»ال:  ـتان  إليك  ق ـاللهم   ضعف  وقل  ـكو  يت،  ة  ـو 

الناس عىل  وهواين  املستضعفنيحيلتي،  رب   أنت  الرامحني  أرحم  يا   ،  ،

إىل بعيد يتجهمني، أم إىل عدو  مل كته أمري؟    ؟  تكلني ، إىل من  وأنت ريب  

. أعوذ  عافيتك هي أوسع يل بايل، ولكن   غضب فال أإن  مل يكن بك عل

الظلامت له  أرشقت  الذي  وجهك  أمبنور  عليه  وصلح  الدنيـ،  ا ـر 

طك، من أن تواآلخرة خ  ى . لك العتبى حت  نزل يب غضبك أو حيل  عل  س 

 . «ال حول وال قوة إال بكترىض، و 
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رسـورج  اهلل  ـع  وق   ملسو هيلع هللا ىلصول  مكة  أشـإىل  من  ـومه  عليه  كانوا  ما  د  

به من املستضعفنيه إال قـرقة دينداء ومفاـلعا   ملسو هيلع هللا ىلص، فكان  لياًل مم ن آمن 

، وخيربهم أنه  لعرب يف املواسم يدعوهم إىل اهلليعرض نفسه عىل قبائل ا 

 . حت ى يبني  هلم ما بعثه اهلل به  ، ويسأهلم أن يصدقوه ويمنعوه مرسلنبي  

  تفصيل لتلك القبائل التي عرض رسول اهلل   "سرية ابن هشام"ويف  

 : من ذلك النص اآليتليها. فنفسه ع ملسو هيلع هللا ىلص

الم  شاب  مع أيب بمنى، ورسول اهلل  ـ: إين لغ اد الديلـقال ربيعة بن عب]

 : ازل القبائل من العرب فيقولـىل منيقف ع ملسو هيلع هللا ىلص

تعبدوا اهلل وال ترشكوا به  ، يأمركم أن  يا بني فالن إين رسول اهلل إليكم»

تعبدون من دونه من  ، وأن ختلعوا مشيئاً  ا يب،  ، وأن تؤمنوهذه األندادا 

 .«حت ى أبني  عن اهلل ما بعثني به، وتنعوين وتصدقوا يب

إذا  ـة، فـة عدنيـ، عليه حلول ويضء، له غديرتانـوخلفه رجل أح:  قال

: يا بني فالن  ا له، قال ذلك الرجل ـمن قوله وما دع   ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل ـفرغ رس 

ه أن  ـإن   إىل  يدعوكم  إنام  والعز  ذا  الالت  أعناقتسلخوا  من  كم،  ى 

اجل وحلفاءك  من  .ـم  إن  ج.  ما  بـىل  البدعـاء  من  والض ـه  فاللةـة  ال  ، 

 . تطيعوه وال تسمعوا منه

 ؟ا الذي يتبعه ويرد  عليه ما يقول: يا أبت من هذفقلت أليب
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ه عبـ: هقال ى بن عبد املطلب، أبو هلبـذا عم   (1).[د العز 

 رض عليهم . ا عم منه يقبلوا  فلم كلب،  بني  عىل نفسه وعرض  •

  ح ـأقب  العرب  من  دـأح  يكن  فلم  اهلل،  إىل  اهمـفدع  ةـحنيف  بني   وأتى   •

ا هـعلي  .   منهم رد 

  ه ـنفس   وعرض   اهلل،   إىل  اهم ـفدع  ة، ـصعصع  بن  امرـع  بني   وأتى   •

 . فرد وه عليهم

لام  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ولـرس   كان   وهكذا     •   أتاهم   باملوسم  اسـالن  له  اجتمع  ك 

اء  ـجه، وما  ـنفس  الم، ويعرض عليهمـ وإىل اإلس  اهلل  إىل  القبائل  يدعو

ق  ـو ال يسمع بق ـ، وهةـدى والرمحـبه من اهلل من اهل م  مكـادم ي  ة من  ـد 

وش ا اسم  له  تصـلعرب  إال   فـرف  له،  ى  وعرض  ـدعـد  اهلل،  إىل  اه 

 .دهـه ما عنـعلي

  يداخله   وال   ة، ـاخلط  هذه  وفق  يعمل   ملسو هيلع هللا ىلص  العظيم  ولـالرس  ومازال  •

د  .. حتى خرج  ـكان يلقى من اإلعراض والص  الرغم مم ا  عىل  أسـالي

  و ـه عىل القبائل .. فبينام هـادته يدعو ويعرض نفس ـيف املوسم عىل ع

 . ًا من اخلزرج ـة لقي رهط ـد العقبـعن

 . «من أنتم؟»ال هلم: ـفق -

 

ََّّ،4َّ/341َّو3َّ/492ََََََّّّّّّ"المسند"،َّورواهَّأحمدَّيف65ََّّ-2َّ/64ََّّ"سيرةَّابنَّهشامَّ"ََّّ(1ََّّ)

يفََّّ جاءَّ كماَّ المحاربيَّ اهللَّ عبدَّ بنَّ طارقَّ نحوهَّ للحاكمََََّّّّ"المستدرك"وروىَّ

َّ.14َّ/6562َّ،َّوابنَّحبان2َّ/611-612ََّّ
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 . الوا: نفر من اخلزرج ـق -

 . « من موايل هيود؟»ال: ـق -

 . الوا: نعمـق -

 . « لمكم؟ون أك ـال جتلسـأف»ال: ـق -

 . لوا: بىلاـق -

معـفجلس اهلل  ـوا  إىل  فدعاهم  عليه  وعرض  وتال  ،  اإلسالم،  هم 

:  رسول اهلل ودعاهم قال بعضهم لبعض. فلام  كلمهم  عليهم القرآن . 

إن ه واهلل  قوم  إليه  يا  تسبقن كم  فال  اليهود،  به  دكم  تتوع  الذي  . للنب ي 

وقب قوه  وصد  اإلسالفأجابوه  من  عليهم  عرض  ما  منه  ودعوا  ملوا   .

 . ملدينة .. ثم انرصفوا إىل بالدهمأن يأتيهم إىل ا ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ر

اهلل   رسول  لقومهم  ذكروا  املدينة  قدموا  وملسو هيلع هللا ىلصفلام   إىل  ،  دعوهم 

، فلم تبق دار من دور األنصار إال  وفيها ذكر   اإلسالم حت ى فشا فيهم

اهلل   الع   ملسو هيلع هللا ىلصلرسول  كان  إذا  األنصار  ـحت ى  املوسم من  املقبل واىف  ام 

رج عرش  بالعقبة  اثنا  اهلل  رسول  فلقوا    –  األوىل  العقبة  وهي   –اًل، 

  تفرض   أن   قبل   وذلك  اء،ـالنس  ةـبيع   عىل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   ولـرس   فبايعوا

 . عليهم احلرب

النسـوبيع  تعاىل:  ـة  قوله  وذلك يف  املمتحنة،  الواردة يف سورة  اء هي 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من
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 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 [. 12 املمتحنة: ]  َّنئ

د  ـكنت فيمن حرض العقبة األوىل وق ]  :ادة بن الصامت  ـال عبـق

اهلل  ـبايعن نزين    ملسو هيلع هللا ىلصا رسول  باهلل شيئًا، وال نرسق وال  أن ال نرشك  عىل 

رجلنا، وال نعصيه  ل أوالدنا وال نأيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأـ وال نقت

اال: فإن وـيف معروف، وق ، وإن غشيتم من ذلك شيئًا ةـجلن فيتم فلكم 

ارة لهـم بح فأخذت ه يف الدينا فهو كف  ريت م عليه إىل يوم القيامة ـ، وإن  س  د 

ب فأمركم إىل اهلل   (1)[.، وإن شاء غفرإن شاء عذ 

ري العبدري، وعبد اهلل  ـمصعب بن عم  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـل هلم رسـ وأرس

  ويفقهاهنم   القرآن،   يقرآهنم  –  ة دجيـخ  الةـخ  ابن  و ـوه  –وم  ـ بن أم مكت

 .الدين يف

مصعب  ـوك يدعـرج  ان  كيف  يعرف  حكياًم  اهلل  ـاًل  إىل  و 

بق له أن هاجر إىل  ـد سـ، وقأيتـنة وحسن التـة احلس ـكمة واملوعظباحل

 . ادـة وعـاحلبش

ار يدعو إىل اهلل  ـ، وصعد بن زرارةـة أسـامـ ونزل مصعب  عىل أيب أم

الدعوة،   ه نجح يفـ، ويبدو أنوغريهموس واخلزرج  مجيعًا من األ اسـالن

 .لكثريا عه اجلمواستجاب ل 

 

هشام"ََّّ(1ََّّ) ابنَّ أخرجه2َّ/76ََََََّّّّّّ"سيرةَّ الحديثَّ وهذاَّ ومسلمََّّ(،18ََّّ)البخاريََّّ،َّ

(1709َّ)َّ.َّ
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بدخول رجل قوي  عد بن زرارة فوجئ  ـتان مع أسـوبينام هو يف بس 

 .هـاءة إليـيريد اإلس 

أن   بن معـس   ذلك  األ ـعد  قبيلة  رئيس  أ ساذ  قال البن عمه  يد  ـوس 

ضري   –  توم مك  أم  وابن  مصعباً   يريد  –: أال تقوم إىل هذين الرجلني  بن ح 

هان  اـأتي  اللذين   يف  بالدخول  اـقومن  من  اءـالضعف   ويغريان   ا،ـدينن   يسف 

 . وازجرمها  فقم دينهام،

أ س سـفاستجاب  لدعوة  وقعدـيد  حربتـ،  حيمل  وج ـام  إىل  ـه،  اء 

ال ملصعب:  ـعد بن زرارة قـلام رآه أسالبستان الذي فيه مصعب .. ف

سـه قومـذا  وق هـيد  جـ،  فاصدقـد  في  اءك  عليهام    ه،ـ اهلل  وقف  فلام 

هان ضعف ـ: ما جالـق ان لكام بأنفسكام  ـعتزال إن كا  اءنا؟  ـاء بكام ت سف 

 . ةـحاج

، وإن كرهته  هـال مصعب: أو جتلس فتسمع، فإن رضيت أمرًا قبلتـفق

 . تكره ك ماـا عنـكففن

اإلس دين  فاستحسن  القرآن،  مصعب  عليه  وهـفقرأ  اهلل  ـالم،  داه 

أشالـوق أنـ :  إل   هد  إالال  إىل    ه  ورجع  اهلل،  رسول  حممدًا  وأن  اهلل 

 . عد عام  فعلـعد، فسأله س ـس

 . اً ـ: واهلل ما رأيت بالرجلني بأسفقال

س وق ـ فغضب  متغيظـعد،  هلام  ففعـام  معـًا،  كس ـل  مصعب  ،  ابقهـه 

 .اً ـالم أيض ـ لإلس داه اهلل ـفه
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األشهل   بني  من  لرجال  سعد    من  بطن  وهم  أهله  وهم   –ورجع 

ونني  ما : هلم الـفق – األوس  فيكم؟  تعد 

 يدنا . ـيدنا وابن سـقالوا : س

 . لكم ونسائكم عل حرام حتى تسلموا: كالم رجافقال

 .ابهـن بيوت بني عبد األشهل إال أج ق بيت مـفلم يب

العـومل   يف  احلج  وقت  كان  البيعـا  يل  الذي  قـام  األوىل  مك ـة  ة  ـدم 

 ريون منهم. ـكث

ط  ـوهك   .وتهـيف دعول العظيم ـة الرسـذا نجحت خ 
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 طـالتخطي

  اة من السرية، وأن يعملوا به ـه الدعـالدرس الذي ينبغي أن يعرفإن   

 . ملسو هيلع هللا ىلصداء برسول اهلل ـهو التخطيط اقت

احلـعن  ملسو هيلع هللا ىلصإن ه  ـف عن  قريش  إعراض  رأى  وتكذيبها  ـدما  ق، 

وص ـلدع اجت  ـوته،  اهلل،  سبيل  عن  ها  قبـد  عىل  نفسه  عرض  إىل  ائل  ـه 

املواال  يف  العقبـ سعرب  وكانت   .. حتدثنـم  التي  األوىل  آنف ـة  عنها  ًا  ـا 

ر: املدينـوة األوىل يف إعـاخلط ورة، لتكون األرض التي ـة املنـداد امل هاج 

اإلس  دولة  عليها  وجمتمع ـ يقيم  وقـالم   .. نجـه  عمري  ـد  بن  مصعب  ح 

  دع النـوته، ودخ ـيف  أفواجـل  اهلل  دين  كان ـاس يف  فلام    .. ام  ـالع  ًا 

ون،  ـمنل يثرب منهم مؤـ ري من أهـة كثـدم مكـ ة األوىل ق ـيل البيع  الذي

 . ج  ـومنهم مرشكون يريدون احل

وف رس  د  ـفقابل  اللق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    ولـمنهم  وطلبوا  مع ـ،  واتفقوا  ـاء  ه، 

اللق يكون  أن  احلـعىل  من  االنتهاء  بعد  عنـاء  العقبـج  ِشعب  ة،  ـد 

اهلل   رسول  أم  ملسو هيلع هللا ىلصفأوصاهم  يكتموا  ه أن  اللقـ ر  رفاقهم  ـذا  عن  اء 

 . د األمرـية أن تعلم قريش فتفسـ، خشاؤوا معهمـاملرشكني الذين ج

جتمعـوق بع ـد  االنتهـوا  احلـد  من  وكان  ـ اء  األول،  الليل  ثلث  بعد  ج 

ر  ـد عشـتون من اخلزرج، وأحـان وس ـعددهم ثالثة وسبعني رجاًل: اثن

من كعب  بنت  نسيبة  مها:  امرأتان  ومعهم  األوس،  الن جار  من  ،  بني 

 وأسامء بنت عمرو من بني سلمة. 
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رس إليهم  ومعـوذهب  اهلل  عم  ـول  العبـه  دين  ـه  عىل  وهو  اس 

 .هـأخيه، ولكنه أراد أن حيرض اجللسة ليتوثق البن ـقوم

العب   قال  ن عة من قومـفلام اجتمعوا  م  ابن أخي مازال يف  إن  ه، ـاس: 

ة  ـمن ذلك ش اـد حتملنـوقه، ـال منـدائه أن ينـد  من أعـومل يستطيع أح د 

وه مم ن  ـه، ومانع ـون له بام دعوتوه إليـعظمى، فإن كنتم ترون أنكم واف

فدع وإال   ذلك،  من  لتم  حتم  وما  فأنتم  عشـخالفه  بني  فإهنم  ـوه  ريته 

 لبمكان عظيم . 

ًا . ـًا ج ـالمًا طي بـرباء بن معرور، وتكل م ك ـام ال ـفق  د 

 أحببت.سك ولربك ما : خذ لنفملسو هيلع هللا ىلصثم قالوا لرسول اهلل 

وحـأش»:  ملسو هيلع هللا ىلصال  ـفق تعبدوه  أن  لريب   شيئًا، ـرتط  به  ترشكوا  وال  ده، 

 . «نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم ولنفيس أن تنعوين مم ا تنعون منه

ل ـفق اهليثم ـال  أبو  اهلل   ه  رسول  يا  الت ي هان:  بيننبن  إن   الرجـ.  وبني  ال  ـا 

ن إن  قاطعوها، فهل عسيت  وإن ا  ثم أظهحن فعلنا ذلكعهودًا،  اهلل  ،  رك 

 ؟ أن ترجع إىل قومك وتدعنا

النبي   منكم  »ال:  ـوق   ملسو هيلع هللا ىلص  فتبسم  أنا  واهلدم،  واهلدم  الدم،  الدم  بل 

إن طالبتم بدم    :أي   .«حارب من حاربتم وأسامل من ساملتم وأنتم مني، أ

 . طالبت به، وأن أهدرتوه أهدرته

ارضون  ة، فبايعه احلوابتدأت املبايعة وهي التي عرفت بالعقبة الثاني

ثم ق ما طلب،  اهلل  ـال رسـعىل  اثني عرش  »:  ملسو هيلع هللا ىلصول  إيل  منكم  ِرجوا  أخ 
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تسعة   فأخرجوا منهم اثني عرش نقيباً   .  «يبًا ليكونوا عىل قومهم بام فيهمنق

 . من اخلزرج وثالثة من األوس

أنتم كفالء عىل قومكم ككفالة احلواريني  »:  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـال هلم رس ـثم ق

 .«يل عىل قومي ريم، وأنا كف سى ابن ملعي

 :قال العال مة حممد اخلرضي

م بلـ]وألمر  اهلل  أراده  خـ ا  هـغ  البيعـرب   فجـذه  قريش،  اؤوا  ـة مرشكي 

األنص  ِشعب  وقـودخلوا  جئتم  ـار  أنكم  بلغنا  اخلزرج،  معرش  يا  الوا: 

فأنكروا ذلك،    ؟  اـونه عىل حربنـا، وتبايعـونه من أرضنـا خترجـلصاحبن

بعض  ـوص الذار  املب املرشكني  حيرضوا  مل  مل  ـايع ـين  أهنم  هلم  حيلفون  ة 

حيصل منهم يشء  يف ليلتهم، وعبد اهلل بن أيب  كبري اخلزرج يقول: ما كان  

 (1) .قومي ليفتاتوا عل  بيشء من ذلك[

د الغزايل   :قال العال مة حمم 

العقب  بيعة  مواثيـ]تلكم  من  فيها  أبرم  وما  من ـة،  فيها  دار  وما  ق، 

رواو ـحم إن   اليقرات..  والفـح  واالستبسال سـني  اجلمع  ـداء  هذا  ادت 

وحدها  ليست  الفائرة  العواطف  أن   وبدا  قيلت،  كلمة  كل   يف  ت  وتش 

ه احلديث أو تل العهود، كال ، فإن حساب املستقبل روجع مع   التي توج 

 .  هومةحساب اليوم، واملغارم املتوق عة ن ظر إليها قبل املغانم املو

 ؟؟ملغانم يف هذه العقبةأين موضع ا ؟مغانم 

 

َّ.78َّ-77صََََّّّّ"نورَّاليقين"ََّّ(1َّ)
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د املحض، والبذل اخلالصلقد قام األمر كله ع   . ىل التجر 

ث   م  السبعون،  النتشـهؤالء  احل ـل   الفكر  طريق  عن  اإلسالم  ،  ـار  ر 

 اع اخلالص .. ـواالقتن

ج ـفق أشـد  مؤمنني  يثرب  من  التضحية، ـاؤوا  داعي  وملب ني  اإليامن،  د  

بالنبي   معرفتهم  أن   ملح  ملسو هيلع هللا ىلص  مع  عـكانت  األيام،  ـة  عليها  غربت  ابرة، 

 وكان الظن هبا أن تزول . 

جي ال  مصـلكن نا  ننسى  أن  هـوز  الطـدر  املت ـذه  الشجاعة ـاقة  من  ة  أجج 

 ه القرآن ! ـ. إنوالثقة

إن   عامًا  إال   الرسول  يصحبوا  مل  الكربى  بيعتهم  قبل  األنصار  كان  لئن 

ع  من السامء أضاء هلم الطر  الغاية ..  يق وأوضح هلمالوحي امل ش 

س  القرآن،  نصف  من  قريب  بمكة  نزل  ألسـلقد  عىل  احلف  ـال  اظ،  ـنة 

ر  ـازل بمكة صـه صحائف السفرة الكرام الربرة، والقرآن النـوتداولت و 

 ني . ـ رة رأي العـزاء اآلخ ـج

املتعشق   فتوشك أن تد  يدك، تقطف من أثامر اجلن ة، ويستطيع األعرايب 

يف  ينتقل  أن  م  للحق  فداء  النعيم  حلظة  أهنار  إىل  اجلزيرة  رمضاء  ن 

 والرحيق املختوم. 

مع  ا  فن جو  هلل  املؤمنون  أخلص  وكيف  األولني،  أخبار  القرآن  وحكى 

ثم   وا،  وجترب  فتعنتوا  اإلمهال  وأسكرهم  الكفار  طغى  وكيف  رسلهم، 

وتركوا بددًا،  الظاملون  فذهب  اإلهلي  العدل  مدبرة،    حل   دنيا  وراءهم 

 . بة ودورًا خر
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 كباطل من جالل احلق منهزم        ووجوه األرض تلعنهم  فأدبروا 

إن   باحل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    ثم  اإليامن  هذا  من  تلقاء  ـ جعل  من  يعقد  رباطًا  ق  

 نفسه صلة احلب والتناحر بني أشتات املؤمنني يف املرشق واملغرب . 

املدينة   يف    عليه،   حينو  –  مكة   يف  املستضعف  اهـأخ   ير  مل  وإن   –فاملسلم 

 (1)....[  دونه ويقاتل  ظامله، من غضبوي  له، يتعصب و

إهنا خطة حمكمة طويلة املدى .. وقد أثمرت مراحلها، ونجحت يف  

 حتقيق قيام الدولة اإلسالمية .

  .الدعاة إىل اهلل أن يلتزموا هبذا الدرس الدعويبوجدير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّ.161َّ-159صََََََّّّّّّ"فقـهَّالسيرة"ََّّ(1َّ)
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 التدرج يف تبليغ الناس أحكام الدين

أن يس التي جيب  الدروس  الدعومن  منها  السرية تفيد  من  اهلل  إىل  اة 

رج يف تبليغ الن ول اهلل  ـداًء منهم برس ـ اس أحكام الدين، اقتـالنبوية التد 

يف دعوته، وذلك واضح بني  يف مراحل الدعوة التي سلكها وأوىص    ملسو هيلع هللا ىلص

 هبا أصحابه رضوان اهلل عليهم. 

عندما أرسل معاذ بن    ملسو هيلع هللا ىلصه  ـفمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن 

أو   جبل   اليمن  وصي  ـصإىل  رائع ـاه  فقـة  أوص ـة..  يبـد  أن  دأ  ـاه 

بالتوحيـدع ونبـوته  فـ د  الرشك،  اس ـ ذ  النـإذا  وأطاعـتجاب  وه  ـاس 

 الم. ـ ة أركان اإلسـأمرهم بإقامـفلي

 كام جاء يف الصحيحني: (1)وحيسن بنا أن نورد نص  احلديث

إىل    ملسو هيلع هللا ىلص، قال: بعثني رسول اهلل  اس عن معاذ بن جبل  ـعن ابن عب

إن ك تأيت قوما أهل كتاب، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال  »ال:  ـاليمن فق

افرتض   اهلل  أن   فأعلمهم  لذلك  أطاعوا  هم  فإن  اهلل،  رسول  وأين  اهلل، 

عليهم مخس صلوات يف كل  يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم  

  فقرائهم، فإن   رتد  يفـذ من أغنيائهم فـًة تؤخ ـأن  اهلل ا فرتض عليهم صدق

 م، فإنه ليس وا لذلك فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوـم أطاعمه

 

 

َََّّّ.َّ"الحياةَّاالجتماعيةَّيفَّضوءَّالسنة"انظرَّشرحناَّللحديثَّيفَّكتابناََّّ(1َّ)

َّ
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 (1). «ابـه وبني اهلل حجـبين

وجـه   إن   عىل  يدل   العظيم  احلديث  اتبـذا  التي ـوب  املراحل  اع 

اس، وإقامة  ـوة النـادة وأولو األمر يف دعـاة والق ـينبغي أن يسلكها الدع

 املجتمع اإلسالمي.

ل هذه املر   ال   أن  شهادة  إىل  الدعوة  –  احلديث  يف  جاء  كام  –ل  اح وأو 

 . فاألهم باألهم  البداءة ثم اهلل، رسول  حممداً  وأن   اهلل  إال إله

باأله ـالب  إن   املهـ داءة  ثم  التلط  ـ م  من  خطـم  يف  النـف  اس  ـاب 

دة يف أول  ـة واحـام الدين دفع ـع أحكـودعوهتم، ألهنم لو طولبوا بجمي

 النفرة.ن يأمن الداعي م مرة مل

ما  وكثريًا  الدعوات،  نجاح  يف  أسايس  األولويات يشء  مراعاة  إن  

 يغفل الدعاة عن هذا األمر.

ر وأمر هبا عىل وجه اللزوم   إن  كل  كلي ة وجزئية جاء هبا الرشع املطه 

أن   باملسلم  يليق  ال  سيئًا  معنى  حيمل  فيها  والتهاون  التطبيق،  واجبة  

عىل وجه الوجوب نقص يف املسلم    بةا إن كانت مطلويتصف به، وجهله

الناس  مطالبة  يف  ج  والتدر  يشء،  هذا  ولكن   فيه،  يستمر   أن  جيوز  ال 

 بااللتزام باإلسالم يشء آخر.

 

(،2522ََّّ(،َّوالنسائيَّ)19َّ)َّ(،َّويفَّمواضعَّأخرى،َّومسلم1395ََّّرواهَّالبخاريَّ)ََّّ(1ََّّ)

َّ(.1783َّ(،َّوابنَّماجهَّ)625َّ(،َّوالرتمذيَّ)1584وأبوَّداودَّ)َّ
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أمر   املرحل  املنهج  وسلوك  الدين  مبادئ  الناس  إبالغ  يف  ج  والتدر 

يليق  فال  املطهرة،  السرية  أحداث  من  عليه  نقف  الذي  وهو    مطلوب، 

ي ب من كافر، أو ملحد ينكر وجود اهلل، أو مرشك يؤمن  طلبالداعية أن 

بالطاغوت، أو متشكك يف الدين؛ ال يليق أن يطلب من واحد منهم أداء  

فيه   يقع  قد  أمر  وهذا  باإليامن،  إال  تصح  ال  التي  الوجبات  من  واجب 

بعض الدعاة الذين مل يدرسوا الوسط الذي يدعون الناس فيه.. إن  من  

الداعيةالوا عىل  يواجهه  أ  جب  الذي  املجتمع  طبيعة  العلم  حق   يعلم  ن 

 دأ باألساسيات، وعليه أن يتجن ب املنفرات. ـبالدعوة، وأن يب

أنس   النبي  عن  عن  ق  ملسو هيلع هللا ىلص  ،  و »  ال:ـأنه  وا  وا،  يرس  تعرس  ال 

روا وا وال تنف     (1).«وبرش 

لو   دعوتنا  من  قبوهلا  الناس  عىل  يصعب  التي  األمور  من  كثريًا  إن  

من ا، وأعرضوا عن ا، ولكن نا لو بدأنا بذكر حماسن طاعة اهلل    وا بدأنا هبا لنفر

الثواب   من  الصاحلات  ويعمل  به  يؤمن  ملن  اهلل  أعد   وما  ورسوله، 

 ا. ـالستجابوا لن

قلوهبم   يف  الدعوة  تستقر  عندما  الناس  هؤالء  لنا  يستجيب  أجل 

اجلن  الرغبة يف  اهلل عندهم، وتعظم  ما ة.. وعـوتعظم خشية  يصبح  ندئذ 

 وا يكرهونه حبيبًا إىل نفوسهم. انك

 

َّ(.1734َّ(،َّومسلمَّ)69َّرواهَّالبخاريَّ)ََّّ(1َّ)
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واحلسور   السفور  ألف  يف وسط  الداعية  موقف  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 

مات،   املحر  بإنكار هذه  بدأناهم  لو  والغناء..  املوسيقى  أ لِف   أو  والتربج 

نا  أخر  لو  ولكن نا  دعوتنا..  وعن  عنا  ألعرضوا  اإلنكار  تستحق   وهي 

ض هلا حتى نطم م أصبح قويًا، وأن اخلوف من اهلل  هن ئن إىل أن إيامالتعر 

احلق   إىل  وانقادوا  إنكارها،  يف  لنا  الستجابوا  ترصفاهتم،  عليهم  يملك 

 راضني طائعني. 

 أهنا قالت: وعن عائشة 

إنام نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل، فيها ذكر اجلنة والنار، حتى  

ول يشء: ال  أ  حلرام، ولو نزلإذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل وا

لقالوا: ال   أبدا، ولو نزل: ال تزنوا،  لقالوا: ال ندع اخلمر  ترشبوا اخلمر، 

  (1) ندع الزنا أبدا.

 قال األستاذ سيد قطب: 

جـ]لق هـد  أم  ـاء  لرييب  القرآن  نظامًا، ـذا  ويقيم  جمتمعًا،  وينشئ  ة، 

بالكلمة، تأثري وانفعال    جم وإىل حركة ترت  والرتبية حتتاج إىل زمن، وإىل 

الً كاماًل شاماًل   ل حتو  التأث ر واالنفعال إىل دافع، والنفس البرشية ال تتحو 

بني يوم وليلة بقراءة كتاب شامل للمنهج اجلديد، إنام تتأث ر يومًا بعد يوم  

وليلة بطرق من هذا املنهج، وتتدرج يف مراقيه رويدًا رويدًا، وتعتاد عىل  

فشيئاً  شيئًا  تكاليفه  كاممحل  جتفل  فال  ثقياًل    ،  ضخاًم  هلا  م  ق د  لو  جتفل 

 

َّ.َّ(4993رواهَّالبخاريَّ)َّ(1َّ)
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أكثر  بالتايل  فتصبح  املغذية  بالوجبة  يوم  كل  يف  تنمو  وهي  عسريًا، 

   (1)[.، وأشد قابلية هلا والتذاذًا هبااستعدادًا لالنتفاع بالوجبة التالية

الترشيع وسيلة من وسائل رعـوالت املجتمع اإلسالمي  ـدرج يف  اية 

 عىل ذلك اآليات التي ذكر فيها اخلمر. ة من أبرز األمثلده، وـذ بيـواألخ

املسلمني خمافًة من اهلل، ورغبة  نفوس  امتألت  أن  بعد  مت  ر  فلقد ح 

 يف ثوابه، وحبًا يف التزام هديه.

 كان حتريم اخلمر عىل مراحل كام هو معروف. 

 مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص خص   ُّٱنزل أوالً قوله تعاىل:  
 [. 219البقرة:  ] َّخف  حف جف   مغ  جغ مع  جع 

ح ا ية بطلب الكف عنهام، ولكن ها اكتفت بذكر أن أثمهام أكرب  آلفلم ترص 

ها.   من نفعهام، ويف ذلك هتيئة النفس لقبول ما سينزل من اآليات بحق 

تعاىل:   قوله  نزل   خئ   حئ  جئ يي ىي  ني  مي ُّٱثم 
 [. 43النساء:  ] َّ خب  حب  جب  هئ  مئ 

أن    ومعلوم   السكر،  حالة  الصالة  من  املنع  نجد  اآلية  هذه  املسلم  ويف 

ب فكان  ال مكل ف  السكر،  أثر  خالهلا  يذهب  ال  متقاربة  أوقات  يف  صالة 

النهار، فكان الصحابة إذا صلوا    ذلك سببًا يف ترك رشب اخلمر سحابة 

ة  ـا مـكر من أراد منهم السكر، ويف ذلك تدريب عىل تركه ـاء سـالعش  د 

 

َّ.5َّ/2562ََََّّّّ"يفَّظاللَّالقرآن"ََّّ(1َّ)
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 ان. ـة اإلنسـويلة من يقظـط

 جك  مق  حق مف  خف حف  جف  ُّٱثم نزل قوله تعاىل:  
  مل  خل  هل  مل خل  حل  جل  مك لك خك  حك

  جن  يم ىم مم  خم  حم جم يل ىل

  َّ جي  يه ىه  جهمه ين  ىن  من  خن  حن 

دورهم    [. 91-90  ائدة: ـامل] يف  ما  وأهرقوا  عن رشهبا،  املسلمون  فانتهى 

 (1)منها.

اس ـد من السرية النبوية يف دعوة النـة إىل اهلل أن يفيـعىل الداعي  إن  

 فذلك أدعى إىل نجاحه يف مهمته.

 يف حتريم اخلمر.   مر د حديث سيدنا عا أن نور ـوحيسن بن 

بن  عمر  عن  والنسائي  والرتمذي  داود  وأبو  أمحد  اإلمام  روى 

ق  اخلطاب   ملـأنه  ق ـال:  اخلمر  حتريم  نزل  لنـا  بني   اللهم  يف  ـال:  ا 

 مص خص   ُّٱافيًا فنزلت هذه اآلية التي يف سورة البقرة:  ـانًا شـاخلمر بي
 جف   مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  حضخض  جض 

 [. 219: البقرة] َّخف حف 

لنعمعي  فد   بني   اللهم  فقال:  عليه،  فقرئت  شافيًا،  ـر،  بيانًا  اخلمر  يف  ا 

  حئ  جئ  يي  ىي ني  مي  ُّٱفنزلت اآلية التي يف سورة النساء:  

 [. 43اء:  ـالنس] َّ خب  حب جب  هئ مئ  خئ

 

َّ.َّوماَّبعدها60ََّّصََّّ"لمحاتَّيفَّعلومَّالقرآنَّواتجاهاتَّالتفسيرَّ" انظرَّكتابناََّّ(1َّ)
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إذا أقام الصالة نادى: أن ال يقربن  الصالة    ملسو هيلع هللا ىلصادي رسول اهلل ـان منـفك

ل عي عمر، فقرئت عليه، فقالفد    ،سكران  انًا  ـا يف اخلمر بيـن: اللهم بني  

 مق  حق مف خف حف  جف ُّٱائدة: ـشافيًا فنزلت اآلية التي يف امل
  َّمل  خل  حل  جل  مك  لك خك حك  جك 

 [. 90  ائدة:ـامل]

بلغ:  فد   فلام  فقرئت عليه،  قال عمر:    ٱَّجي  يه  ىه ُّٱعي عمر، 

 (1)انتهينا انتهينا.

فيها والتي  تليها  التي    مل  خل  ُّهي:    َّجي  يه  ىه  ُّٱ:  واآلية 

 حن   جن  يم  ىم  مم  خم حم  جم  يل  ىل 
 [. 91 ائدة: ـامل] َّ جي  يه  ىه  جهمه ين  ىن  من  خن

 

 

 

 

 

 

 

(1َّ رواهَّ َّ)َّ( )1/53َّأحمدَّ داودَّ وأبوَّ َّ،)3670( والرتمذيَّ والنسائ3049(،َّ يََّّ(،َّ

(5540َّ.)َّ
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 التلطف والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة

املطهرة  النبوية  للسرية  قراءتنا  يف  عليها  نقف  التي  الدروس  ومن 

 )التلطف والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة(.

ورمحته ألتباعه، ودعوته الناس مجيعًا باحلكمة    ملسو هيلع هللا ىلصد كان تلطفه  ـلق

 ًا عظياًم ذا أثر واضح يف استجابة الناس لدعوته.ئملوعظة احلسنة شيوا

اهلل   برسول  اقتداء  نفسه  يف  الداعية  حيققها  أن  ينبغي  األمور  وهذه 

 .الذي هو األسوة احلسنة ملسو هيلع هللا ىلص

أمـوق اهلل  ـد  حمم  ـنبي  ر  فق  ملسو هيلع هللا ىلصدًا  ـه  تبـبذلك  وتع ـال  اىل:  ـارك 

   هب    مب    خب  حب  جب  هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي ُّ
  َّ جس  مخ  جخ  مح  جح مج  حج  مث  هت   مت  خت    جتحت

 [. 125ل:  حالن]

ربن وصفه    ا  ـوذكر  قوله   ملسو هيلع هللا ىلصيف  يف  وذلك  رحيم،  رؤوف  أنه 

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱتعاىل: 
   . [128وبة:  ـ الت] َّ جح مج  حج مث

ن ألتباعه وكان بعيدًا عن الغلظة  برمحة من اهلل ال   ملسو هيلع هللا ىلصوذكر تعاىل أنه  

 ىه  مه  جه ين منىن خن  حن  جن يم  ىم ُّٱوالفظاظة فقال سبحانه: 
 ٍَّّ ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي   خيمي حي  جي  يه

 . [159آل عمران: ]  َّ رب  يئ  ىئ نئ  زئمئ رئ  ّٰ  ِّ  ُّ 
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 . [107]األنبياء:  َّيك ىك مك لك اك ُّٱوقال تعاىل:   

سبحانه:     رئزئ ّٰ  ُِّّ َّ  ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر ُّٱوقال 

 نت مت  زت   رت يب ىب  نب  مب زب  رب  يئ  ىئ  نئ مئ
 [.25-24بأ:  ـ س] َّ مث  زث  رث  يت  ىت 

لعلهم   ربه  إياه  علمه  الذي  اخلطاب  يف  التلطف  هذا  إىل  فانظر 

لضاللة ومن هو عىل اهلدى.. وقوله تعاىل  ايعرفون من هو يف  يتفكرون و

فيه أيضًا تلطف يف الدعوة ومبالغة يف التواضع،    َّ...... مت زت  رت ُّٱ

 حيث أسند اإلجرام إىل أنفسهم، وأسند العمل إىل املخاطبني.

كان   الناس    ملسو هيلع هللا ىلصلقد  مع  كذلك  كان  للناس..  رحياًم  تعامله  يف  لينًا 

 عامة، وكذلك كان يف بيته.

عنأ عساكر  ابن  قالت:  خرج  أهنا  كان    عمرة  كيف  لعائشة:  قلت 

كان ألني الناس، وأكرم الناس، وكان  )فقالت:      ؟يف أهله  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

   (1).(ضحاكًا بساماً 

سـوهن يف  عـاك  غـريته  يف  فيها  كان  املواقف  من  التلطف  ـدد  اية 

 عة الصدر، ومن ذلك موقفه من الرجل الذي قال له: إنهـة وسـواحلكم

يق ترـال  عىل  وج  كوى  فلم  ـالزنا،  ذلك،  يف  له  يأذن  أن  منه  يطلب  اء 

ولكنه  ملسو هيلع هللا ىلصيشتمه   يرضبه،  ومل  يطرده،  ومل  ه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اإلنسـعالج  ان  ـذا 

 

َّ.طبعةَّهجر8/483َََََّّّّّ" البدايةَّوالنهاية"رَّيفََّّابنَّكثيذكرهَََّّّ(1َّ)
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اءت  ـاح، و لنورد القصة كام جـأثري والنجـاية يف التـبأسلوب تربوي غ

 نة: ـيف كتب الس

رسول اهلل    فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلص  ال: إن فتى شابًا أتى النبي  ـق  عن أيب أمامة  

.    يف الزنا.يلائذن   ه  ه  م   فأقبل القوم عليه يزجرونه وقالوا: م 

 ه قريبًا فجلس.ـدنا منـ، ف« ه  ـادن  »: ملسو هيلع هللا ىلص ال النبي  ـفق -

 قال: ال واهلل جعلني اهلل فداءك. .  «؟ ه ألمكـأحتب»:  ملسو هيلع هللا ىلصال ـق -

 . «أفتحبه البنتك؟»ال: ـ، ق«وال الناس حيبونه ألمهاهتم»:  ملسو هيلع هللا ىلصال ـق -

 ني اهلل فداءك. ليا رسول اهلل جع قال: ال واهلل -

 .«وال الناس حيبونه لبناهتم» : ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهلل  ـق -

 قال: ال واهلل جعلني اهلل فداءك.   .« أفتحبه ألختك؟»ال: ـق -

   .«وال الناس حيبونه ألخواهتم» ال: ـق -

 قال: ال واهلل جعلني اهلل فداءك.   .«؟أفتحبه لعمتك»ال: ـق -

  .«خلالتك؟  هأفتحب»ال: ـق . «موال الناس حيبونه لعامهت» ال: ـق -

 . «وال الناس حيبونه خلاالهتم»ال:  ـقال: ال واهلل جعلني اهلل فداءك. ق -

النبي   وق  ملسو هيلع هللا ىلص  قال: فوضع  قلبه،  »ال:  ـيده عليه  ذنبه، وطهر  اغفر  اللهم 

   (1). فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء.« وحصن فرجه

 

(1َّ)َّ ََّّ( أحمدَّ 5/256َّرواهَّ يفَّ والطرباينَّ َّ" الكبير"(،َّ َّ8/190َّ ََّّ(7679-7759ََّّ،)

َّ يفَّ اإليمان"والبيهقيَّ َّ"شعبَّ َّ10َّ/48َّ َّ(5032)َّ،َّ ََّّ َّ" السنن"ويفَّ َّ9َّ/161َّ،ََّّ

َّ.370َّبرقمَََّّّ/1َّ" السلسلةَّالصحيحة"و
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 ية رائع جدًا. ذا احلديث حديث صحيح، وفيه أسلوب يف الرتبـه

اهلل  ـش  فتى  رسول  يستأذن  الزن  ملسو هيلع هللا ىلصاب  ويبـيف  أن  ـا..  اب  ـالش  دو 

أن   النبي    يعرف  من  إذن  أن حيصل عىل  يريد  ولكنه  يف    ملسو هيلع هللا ىلص  الزنا حرام، 

ش أنه  ويبدو  املنكرة،  الفعلة  هذه  فقد  ـممارسة  الترصف،  حيسن  ال  اب 

أنكروا عليه قوله الذين  الصحابة  ،  سأل بصوت عال، وعىل مسمع من 

.ـه  م  ـاالستنكار والزجر، فقالوا له: م   وكان موقفهم منه ه 
(1) 

ق  هلم أن يقفوا هذا املوقف، فكيف جيرؤ فتى مسلم عىل أن يطلب  ـ وح

 هذا الطلب ؟ ملسو هيلع هللا ىلص من النبي  

دًا  ـد رتب الشارع احلكيم عىل فعله ح ـا من أكرب الكبائر، وقـوالزن

 املحصن، والرجم  من احلدود، وهو جلد مائة جلدة وتغريب عام لغري

سبحانه:   وقال  للمحصن،  املوت   يق ىق ىفيف يث ىثُّٱحتى 
 [. 32اإلرساء: ]   َّمك  لك اك

منها   عدة  بأوصاف  الرمحن  عباد  وتعاىل  تبارك  اهلل  وصف  وقد 

الزنا وذلك يف قوله:    مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاجتناب 
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
  َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

 . [ 69-68  :الفرقان]

 

بمعنىََََّّّّ(1ََّّ) أمرَّ اسمَّفعلَّ بعو)َمـْه(:َّ والعـامةَّيفَّ البـالاكفف،َّ الميمَّالمًاََّّضَّ تبـدلَّ دَّ

َّ.َّفيقولون:َّلـه
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النبي  أ وقال:    ملسو هيلع هللا ىلص  ما موقف  ناداه  أن  إال  منه  يكن  مني »فلم  ،  «ادن 

حوارًا بينه وبينه، يدل عىل حلمه    ملسو هيلع هللا ىلص  فدنا منه قريبًا وجلس وأدار النبي  

 وسعة صدره وحكمته البالغة.

النبي   الزنا ألمك ؟»:  ملسو هيلع هللا ىلص  فسأله  الفتي: ال واهلل جعلني    « أحتب  فأجاب 

فداءك. بنفسه،     اهلل  وفداه  وأدب  اهللأجابه برصاحة    :ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول 

 . «وال الناس حيبونه ألمهاهتم»

سأله:  ـالن  إن   ثم  ألمهاهتم،  الفعل  هذا  حيبون  ال  مثلك  أحتبه  »اس 

والفتى   «؟أحتبه خلالتك»  « ؟ه لعمتكـأحتب »    «؟ألختك  هـأحتب»  «البنتك؟

 يقول: ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك. 

األج ـوه سـذه  عىل  تدل  حمـوبة  وعىل  فطرته،  اهلل    هـبتالمة  لرسول 

الن  .. أجل إن    ملسو هيلع هللا ىلص التي فطر اهلل  السليمة  لتكره ه ـ الفطرة  ذا  ـاس عليها 

 .. كان هذا قبل أن يشوهها بعضهم بألفة املعايص.  الفعل الشنيع

.. واملؤمن ال يكتمل  «وال الناس حيبونه لقريباهتم» يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول  

رهه لنفسه، ا يكإيامنه حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه، وحتى يكره هلم م

املرء أمرًا ال حيب أن يعامله اآلخرون بمثله.  فم للناس أن يأيت  الظلم  ن 

   ب  ـ حي   اـه مـألخي  ب  ـدكم حتى حيـن أحـال يؤم»  : ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل ـال رس ـق

  (1).«هـلنفس

 

َّ(.45َّ)َََّّّمسلم(،َّو13)البخاريََّّرواهََّّ(1َّ)
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ال ـرء ينظر يف األفعـ نجعل امل  و: أن  ـام  للرتبية، وهـذا نموذج سـه

ه منها لو كانت  ـموقف  .. كيف يكون  ام هبوـالتي يقوم هبا، أو يريد أن يق

إليـص موجهة  اآلخرين  من  ونتيجـادرة  ه ـه،  عن  ـ ة  يكف  أن  النظر  ذا 

 وم هبا إذا كان حيبها.ـان هبا إذا كان يكرهها، ويق ـاإلتي

جيـه  إن   أسلوب  األسلوب  إنـذا  وتربيتها..  النفس  تقويم  يف  ه  ـد 

اإلتي قبل  العمل  بشأن  للنفس  به ـمراجعة  يأ وهو  ..    ان  املرء  يت  جيعل 

اخل ـباألم اقتنـر  عن  واندفـري   عن ـاع  السيئ  األمر  عن  ذايت، وحيجم  اع 

 ًا وعزوف ذايت، وهذا مستوى سام من الرتبية.ـاع أيضـاقتن

  أردنا  إذا  –ا مطالبون  ـدًا: وهو أننـذا احلديث درس مهم جـويف ه

  هلؤالء   ناصدر   يتسع  أن  –  إجيابية  نتيجة  إىل  حولنا  ملن  تربيتنا  يف  نصل   أن

  والشتم   والتقريع  بالتوبيخ  نقابلهم  أال  ومطالبون  تربيتهم   نتوىل  ينالذ

 الكريم:   ول النبي  ـع ق أرو  وما..   ةـنتيج  إىل يؤدي ال  هذا فكل .. والعنف

   (1).«زانه، وال ينزع من يشء إال شانه  الرفق ال يكون يف يشء إال إن  »

ىل الرفق ما ال  كله، ويعطي ع  ألمرحيب الرفق يف ا  اهلل رفيق    إن  »وله:  ـ وق

    (2).«يعطي عىل العنف

إثـوهل هناك أش أو داعيـد  أن يأيت فتى إىل عامل  أو مرب   ـارة من  ة 

 ؟  ا الطلبذـه مثل هـفيطلب من

 

َّ.َّ(2594َّمسلمَّ)َّرواهََّّ(1َّ)

َّ.َّ(2593مسلمَّ)رواهََّّ(2َّ)
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العظيم   الرسول  كثري    ملسو هيلع هللا ىلصولكن  يثور  وكام  الصحابة،  ثار  كام  يثر  مل 

هذا  بمثل  ووجهوا  لو  اليوم  علامئنا  أسدا  من  بل  وقالطلب..  إليه، ه  ربه 

.. ولو كان املوقف    د استقام أمر الفتى عىل احلقـ .. وق  ه ـاوره وأقنع ـحو

دى، ولكانت عاقبة  ـواية إىل آخر مـغري ذلك لذهب الفتى يف طريق الغ

 الك. ـأمره اهل

الرسول  ـوالدع انتهى  أن  فبعد  مهم،  أمر  احلوار    ملسو هيلع هللا ىلصاء  هذا  من 

بالفتى،   كة مزيد عنايةاحلر .. ويف هذه    النافع الذي أجراه وضع يده عليه

الرغبات  قلبه من  املاضية، ويطهر  ذنوبه  يغفر  أن  اهلل  ثم دعا  إليه  وتودد 

 املخالفة للرشع وحيصن فرجه.

قال الراوي: فلم يكن الفتى بعد ذلك     مستجاب.  ملسو هيلع هللا ىلص  اء النبي  ـودع

 يلتفت إىل يشء. 

ح تلطفـومن  لترصفاهتم،    ملسو هيلع هللا ىلصه  ـوادث  واستيعابه  باملسلمني، 

ب ااحلك ودعوهتم  بال يف املسجد مة واملوعظة  الذي  حلسنة قصة األعرايب 

النبي   بالدع  ملسو هيلع هللا ىلص  يف حمرض من  اة  ـوالصحابة رضوان اهلل عليهم، وجدير 

 د  ـذوا منها دروسًا يف دعوهتم، وقـذه القصة، وأن يأخـوا ه ـإىل اهلل أن يع

 ومسند اإلمام أمحد وغريها.  (1)وردت بأسانيد صحيحة يف الكتب الستة

 

-53ََّّ)َََّّّوالنسائيَََّّّ،َّ(529)ََّّماجهَََّّّوابنََّّ،(147َّ)َََّّّوالرتمذيَََّّّ(،380َّأبوَّداودَّ)َََّّّرواهََّّ(1ََّّ)

54ََّّ–ََّّ56-329ََّّ-330َّ.)َّ
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حديثه البخاري ومسلم وغريمها، ورواها    ، وأخرجأنس    واهاوقد ر 

هريرة   أبو  أصحاب  أيضًا  من  وغريه  البخاري  حديثه  وأخرج   ،

 السنن. 

 وقد أورد البخاري قطعة من القصة كام يأيت: 

ال ـاس، فقـال يف املسجد فتناوله النـام أعرايب فبـ: ققال أبو هريرة  

النبي   ب»:  ملسو هيلع هللا ىلص  هلم  عىل  وهريقوا  موله  دعوه  من  بعثتم  اءـسجاًل  فإنام   ،

 (1).«ميرسين ومل تبعثوا معرسين

 وأورد البخاري قطعة من القصة يف كتاب األدب كام يأيت: 

 ال  ـه، فقـا معـالة وقمنـ يف ص ملسو هيلع هللا ىلصام رسول اهلل ـ: قال أبو هريرة ـق

أعرايب وهو يف الصالة: اللهم ارمحني وحممدًا وال ترحم معنا أحدًا، فلام  

 (2) يريد رمحة اهلل. «لقد حجرت واسعاً » قال لألعرايب: ملسو هيلع هللا ىلص م النبي  سل  

 ال: ـق  وأورد مسلم القصة نفسها عن أنس 

 ول يف  ـام يب ـاء أعرايب، فقـإذ ج  ملسو هيلع هللا ىلصجد مع رسول اهلل ـبينام نحن يف املس 

ال  »:  ملسو هيلع هللا ىلصال رسول اهلل  ـول اهلل: مه مه . ق ـال أصحاب رسـاملسجد، فق

ال له:  ـاه فقـدع  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل  إن رفرتكوه حتى بال، ثم    «تزرموه دعوه

لذكر    إن  » إنام هي  البول والقذر،  املساجد ال تصلح ليشء من هذا  هذه 

 

َّ.َّ(220لوضوءَّ)َّةَّمنَّالقصةَّيفَّكتابَّاالبخاريَّقطعَّوىرََّّ(1َّ)

َّ.َّ(6010البخاريَّقطعةَّمنَّالقصةَّيفَّكتابَّاألدبَّ)ََّّروىَّ(2َّ)
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قال: فأمر    .ملسو هيلع هللا ىلصأو كام قال رسول اهلل    «والصالة وقراءة القرآن  اهلل  

 (1)اء  فشنه عليه.ـاء بدلو  من مـرجاًل من القوم فج

أ األعرايب  هذا  صنيع  عىل  الصحابة  فعل  رد  كان  قالقد  إليه ن  موا 

يفعلوا  يزجر أن  هلم  وحق  بعنف،  القبيح  العمل  هذا  عن  وينهونه  ونه 

ألن   الرؤوف  ـإنك   ذلك؛  الرسول  ولكن  صفاهتم،  أبرز  من  املنكر  ار 

هلم:   قال  يكمل  علي  تقطعوا   ال   أي  «تزرموه  ال» الرحيم  دعوه  بوله،  ه 

وبني  بوله وأدناه  ناداه  انتهى  فلام  فرتكوه.  أن  ،  بلطف  له  ال     ال  عمل  هذا 

ي ـيلي أن  املسق  وعـ فعل يف  بني  ـجد،  ثم  املسذره جلهله،  أن  له  إنام  ـ  اجد 

اهلل   لذكر  والصهي  تدنس  ـ،  أن  ينبغي  وال  القرآن،  وقراءة  الة، 

 ذار. ـول أو األقـبالب

ورسي عن األعرايب بعد أن كان لقي الزجر واالستنكار من الصحابة  

  والنبي  ـفدع يرمحه  أن  اهلل  وحدمه  ا  أا،  حممدًا  يرحم  ال  دًا  ـح وأن 

أثن  الصالة ورفـمعهام، وكان ذلك يف  الدعـاء  بذلك  فلام  ـع صوته   .. اء 

النبي   أن    ملسو هيلع هللا ىلص  سلم  له  دد بل هي  ـعة ال حتجر عىل عـة اهلل واسـرمح   بني 

 ني. ـق أمجع ـع اخللـتس

فيه   بال  الذي  املوضع  فوق  املاء  من  دلوًا  يصب  أن  رجاًل  أمر  ثم 

الصحايب   فعل  وقد  ا   ذلك، الرجل،  هذا  دل  تطهري  وقد  أن  عىل  لصنيع 

 اء فوقه.  ـاملوضع يكفي بأن يصب امل

 

َّ.َّ(285)َّمسلمَّرواهََّّ(1َّ)
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ه للدعـويف  درس  يع ـذا  أن  من  ـاة  بحكم  جاهاًل  كان  من  ذروا 

الش معـأحكام  يتلطفوا  وأن  هو سـرع،  فذلك  ويعلموه،  ول  ـبيل رسـه 

وعام  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   البـ..  من  كثري  يف  املسلمني  من   الدـة  الكثري    جيهلون 

 ة.  األحكام الرشعي

والنسائي  داود  وأبو  مسلم  رواه  ما  ذلك  بن    (1)ومن  معاوية  عن 

 قال:  احلكم السلمي 

أنـبين رسـا  مع  أصل  اهلل  ـ ا  الق  ملسو هيلع هللا ىلصول  من  رجل  عطس  وم،  ـإذ 

 ا  ـاه، مـارهم، فقلت: واثكل أميـفقلت: يرمحك اهلل، فرماين القوم بأبص

 رون إيل ؟ ـأنكم تنظـش

 فلام رأيتهم يسكتونني سكت.  م عىل أفخاذهم،علوا يرضبون بأيدهيفج

 دهـه وال بع ـفبأيب هو وأمي ما رأيت معلاًم قبل  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  ـفلام صىل رس 

منـأحس تعلياًم  ما كه ـن  فواهلل  ق   (2)رينـه،  ال:  ــوال رضبني وال شمتني 

 سبيح  اس، إنام هي التـالم النـذه الصالة ال يصلح فيها يشء من ك ـه  إن  »

 ... واحلديث طويل. ملسو هيلع هللا ىلصكام قال رسول اهلل  أو «راءة القرآنوالتكبري وق 

مع  يكن  احلكم  ـمل  بن  من   اوية  غريه  املصل  تكليم  أن  يعلم 

أثنـالن يف  هلـاس  ومبطل  حمظور  الصالة  يف  ـاء  الكالم  كان  أنه  ذلك  ا، 

 

َّ.َّ(1218)ََّّوالنسائيََّّ،(930َّ(،َّوأبوَّداودَّ)537مسلمَّ)َّرواهََّّ(1َّ)

َّالكهرَّ:َّاالنتهارَّوالقهر.َّكهرهَّوقهرهَّبمعنىَّ.ََّّ(2َّ)
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فنهوا عن      َّمم   خم  حم  ُّٱًا إىل أن نزل قوله تعاىل:  ـالصالة مباح

 هتا.يها وأصبح من مبطالالكالم ف

بن  زيد  أخاه يف    أرقم    عن  أحدنا  يكلم  الصالة،  نتكلم يف  كنا  قال: 

نزلت    حم جم  يل  ىل  مل  خل ُّٱحاجته حتى 
  (1)[، فأمرنا بالسكوت.238البقرة:  ] َّ مم  خم

مع ـوج اهلل  ـاء  رسول  مع  وصىل  رجل،    ملسو هيلع هللا ىلصاوية  فعطس  واملسلمني 

معـفق له  الصحابةـال  فاستغرب  اهلل،  يرمحك  وصاروا    اوية:  صنيعه، 

 كلهم ينظر إليه مستنكرًا.مونه بأبصارهم، ير

مرة   تكلم  املنكرة  الناقدة  الغاضبة  النظرات  هذه  إليه  ينظرون  رآهم  فلام 

وماذا   النظرات؟  إيل هذه  تنظرون  لكم  ما  قائاًل:  الصالة  أخرى وهو يف 

 فعلت؟ 

 ه أن  ـًا منـفصاروا يرضبون بأيدهم عىل أفخاذهم استنكارًا لكالمه، وطلب

الكال عن  اليكف  وهو  فسكت  مل   م.  النـيدري  وقف  هذا ـاذا  منه  اس 

 املوقف؟ 

الرسول   سلم  دع  ملسو هيلع هللا ىلصوعندما  صالته  وأدن ـمن  بأسلوب  ـاه  وكلمه  اه 

ودود  ومل يرضبه   لطيف  ينتهره  ومل  يف    ..  الرشعي  احلكم  له  بني  وإنام   ..

له الناس، وبني  الصالة، وأنه ال جيوز فيها يشء من كالم  أن    الكالم يف 

 قراءة القرآن. كبري والتسبيح والصالة هي الت

 

َّ.َّ(539(َّومسلمَّ)4534َّالبخاريَّ)رواهََّّ(1َّ)
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معاوية   قائاًل:  ويعلق  ذلك  قبله    عىل  معلاًم  رأيت  ما  وأمي  هو  بأيب 

 وال بعد أحسن تعلياًم منه.

س ـه  إن   من  القصة  النبي  ـذه  واألمهات،    ملسو هيلع هللا ىلص  رية  لآلباء  درس 

ترصفات  يستوعبوا  أن  والداعيات،  وللدعاة  واملعلامت،  واملعلمني 

للاآلخري وأال يلجأوا إىل شتمهم أو    مخطئني األعذار، ن، وأن يلتمسوا 

ودعوهتم    توبيخهم هبم،  التلطف  سبيل  معهم  يسلكوا  أن  ينبغي  بل   ..

 باحلكمة واملوعظة احلسنة.  
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 تقريره حلقائق الدين أحد طرق احلـوار

ل إىل  إن   التأمُّ النبوية املطهرة لينتهي به  ل يف أحداث السرية    أن    املتأم  

 احلوار يف تقريره حلقائق الدين، ويف دعوته  يعمد إىلكان    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

احلوار هو األداة    اآلخرين إىل الدخول يف هذا الدين العظيم، ذلكم ألن  

 املجدية يف الدعوة واإلقناع. 

  .. أجل إن    وا هذه احلقيقة الدعويةـاة إىل اهلل أن يع ـدر الدعـوما أج

ب حيسن  التي  الصفات  امن  هبا  يتحىل  أن  يف    ستخدامهالداعية  احلوار 

يربيهم،   أن  يريد  الذين  يعلِّمهم، ومع  أن  يريد  الذين  احلوار مع  دعوته، 

 ا احلنيف. ـومع الذين يريد أن يدعوهم إىل دينن

ه إىل  املخاطبني  ـولننظر  أنظار  يلفت  الذي  املعجز  القرآين  النص  ذا 

نِ  أن إىل  اهلل  رسول  يأمر  ثم  الوفرية،  اهلل  ع   عم  ويـيسأهلم  أسئلة،  ذكر  دة 

 لكُّٱ،  َّزن رن ُّٱع، ثم يبني عليه املوعظة املؤثرة  ـواب املتوق اجل
 . َّمن خن ُّ  ،َّحف جف ُّٱ  ، َّمك

تعاىل:   اهلل   نب مب ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱقال 
 ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب
   [.80-78  املؤمنون:]  َّمك لك يقاك ىق  يف ىف يث

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱال: ـثم ق 
  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس جخمخ
 [. 87-84  املؤمنون:] َّ حف جف مغ معجغ جع مظ
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 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ
 . [89-88  :املؤمنون] َّ من خن حن ممجن خم حم جم

اهلل   اهلل    وأمرنا  قال  أحسن،  هي  بالتي  إال  الكتاب  أهل  نجادل  أال 

 حن  جن  يم  ىم مم  خم حم جم  يل  ىل مل ُّٱتعاىل:  
 مي  خي  حي جي   يه ىه  مه  جه ين  ىن خنمن

 [. 46العنكبوت:  ] َّ ٰذ  يي ىي 

وتعاىل:   تبارك   جبحب هئ   مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ُّٱوقال 
 مخ  جخ مح  جح مج حج مث  هت  مت خت جتحت هب  مب خب 

 [.125 النحل: ] َّ جس 

وار بقصد الوصول إىل احلقيقة والتفاهم واإلقناع يورث الود  ـاحل   إن  

 بني املتحاورين. 

وجيب أن يتخىل املحاور عن رغبته يف الغلبة وكرس عظم من حياور،  

أنه      الشافعي احلق. يروى عن اإلمام    بل عليه أن تكون رغبته بيان

 ال: ما ناظرت أحدًا إال دعوت اهلل أن يظهر احلق عىل يديه. ـق

وقع  إن   اآلخر  عىل  كالمه  وقع  لتجعل  الروح  حمببـهذه  مقبوالً  ـًا  ًا 

يبدي   أن  وعليه  احلق..  إىل  الوصول  يريد  بل  التغلب..  يريد  ال  ألنه 

 ه. وابه، وتبني له خطأ رأياستعداه لقبول رأي اخلصم إن تبني له ص

املحمل  ومن   عىل  اآلخر  كالم  نحمل  أن  احلوار  أدب  مقتضيات 

 ل اآلخر يراجع نفسه  ـ ذا جيعـبيال، فإن هـتطعنا إىل ذلك سـاحلسن ما اس
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 ها. ـويناقش

للموضوع   الداعية  معاجلة  تكون  أن  احلوار  أدب  مقتضيات  ومن 

النفعال واالنتصار  الذي يتحدث فيه معاجلة هادئة موضوعية بعيدة عن ا

عللنف بل  وأن س،  األذى،  من  إليه  يتعرض  أن  يمكن  ما  يتحمل  أن  ليه 

 يعفو عن امليسء. 

 ىك  مك  لك  اك   ىقيق يف  ىف  يث  ىث ُّٱقال اهلل تعاىل:  
 [. 34 فصلت: ] َّزن  رن   مم  ام  يل  ىل مل  يك

 ىم   مم  خم  حم  جم يل  ىل  مل  ُّٱ:  وقال  
 ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  يمجن 

 [. 134-133  :آل عمران]  َّٰذ  يي  ىي خيمي حي  يهجي 

 [. 43:  الشورى ] َّحم  جم  هل مل  خل  حل  جل مك ُّٱ:  وقال تعاىل

لقامن:  ـوق لسان  عىل   مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  ُّٱال 
 [. 17  لقامن:]  َّ جك  مق  حق  مف  خف  جفحف مغ  جغ  مع  جع 

اس متصفًا بالرفق الذي ـوينبغي أن يكون الداعية يف حواره مع الن

اهلل  ـدع رسول  إليه  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصا  حيث  إال  »،  يف يشء  يكون  ال  الرفق  إن 

 (1).«انهـإال شزانه، وال ينزع من يشء 

 ق  ـق، ويعطي عىل الرفـ ق حيب الرفـ اهلل رفي إن  »  عليه:  وات اهللوقال صل

 

َّ.َّ(2594َّرواهَّمسلمَّ)ََّّ(1َّ)
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 (1). «ا ال يعطي عىل العنف وما ال يعطي عىل سواهـم

يكون   وأن  احلكم،  الدقة يف  يتحرى  أن  الداعية يف حواره  وإن عىل 

 خت  حت  جت  ُّٱعادالً مع األصدقاء واألعداء. قال اهلل تعاىل:  
 [. 8  ائدة:ـامل]  َّمخ  جخ مح  جح  حجمج مث  هت مت 

أن يكون طرحه لألفكار مبنيًا عىل دراسة الستعداد اآلخرين  وعليه  

 للقبول، وعىل معرفة الوسط الذي يتحرك فيه. 

عل  ـق اهلل  »:  ال  يكذب  أن  أحتبون  يعرفون  بام  الناس  حدثوا 

 رواه البخاري معلقًا.  .«ورسوله

ديثًا ال تبلغه عقوهلم  ما أنت حمدث قومًا ح)ال عبد اهلل بن مسعود:  ـوق

 .(لبعضهم فتنة إال كان 

يتخذ احلوار أداة تعليمية يلجأ إليها   ملسو هيلع هللا ىلصد كان الرسول الكريم  ـوق

ليحرك أذهان السامعني يف املوضوع الذي يريد أن يتحدث فيه حتى إذا  

الرسول  إىل  تطلع  الذهنية  اإلثارة  هذه  بسبب  نتيجة  إىل  أحدهم  انتهى 

 ق إىل السداد؟ يصغي حلديثه ينظر: هل وف ملسو هيلع هللا ىلص

  لتحفز كل قواه وطاقاته وأعصابه، وعندئذ يتمكن  هذا اوتشرتك يف

 اجلواب من نفسه أي تكن، وتتجىل روعته بأجىل صورة.

 

 

َّ.َّ(2165مسلم)َّرواهَّ(1َّ)
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 طرق يف إثارة احلوار:   ملسو هيلع هللا ىلصوكانت للرسول 

تكون      -1 وقد  وهلة،  ألول  غريبة  بجملة  يأيت  أن  الطرق  هذه  فمن 

ال  الصحابة من أحكام هذا  تعلم  ملا  فتستثري  معارضة  دين اجلديد، 

ال  ئلتهم،  أس فهم  فاضلة،  إسالمية  تربية  بُّوا  ر  مثايل  جيل  إهنم 

يسكتون عىل أمر يرونه غريبًا، أو متعارضًا مع ما فهموا من أحكام  

 دينهم؛ ومن ذلك احلديث اآليت: 

 .«انرص أخاك ظاملًا أو مظلوماً »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

  كان   إن   أرأيت  مظلومًا،  كان   إذا   أنرصه.  اهلل   رسول  يافقال رجل:  

  الظلم،   من  –  تنعه  أو  –  حتجزه»:  ملسو هيلع هللا ىلص  الـق      أنرصه؟  كيف  ظاملاً 

 (1).«نرصه ذلك  فإن

)انرص أخاك ظاملًا( مجلة غريبة أشد الغرابة، ال يمكن للفرد املسلم  

يراه   ألنه  ذلك،  مثل  يقر  أن  املحمدية  النبوة  مدرسة  يف  ريب  الذي 

ا هذا  أحكام  من  فهمه  ما  مع  الظلم  معارضًا  حيارب  الذي  لدين 

واستيضاح،    ويأباه، استغراب  نفوسهم  يف  يثور  أن  من  بد  فال 

كان   إن  أرأيت  أيضًا:  وبجرأة  بأدب  سائاًل  رجل  صوت  فينطلق 

وهنا يأيت التوضيح والبيان، فيستقر اجلواب يف    ظاملًا كيف أنرصه؟  

 النفس أتم استقرار. 

 

َّ.َّ(2444-2443)ََّّرواهَّالبخاريَّ(1َّ)
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اهلل  ـوه رسول  قال  آخر:  حديث  التقى  »:  ملسو هيلع هللا ىلصذا  املسلامن  إذا 

ذا  ـول اهلل. هـ. قلت: يا رس«ارـول يف النـ ملقتاتل واـبسيفيهام فالق

املقتول؟   بال  فام  قتل  »  :ملسو هيلع هللا ىلصال  ـق  القاتل،  عىل  حريصًا  كان  إنه 

   (1).«صاحبه

الن  أن    ملسو هيلع هللا ىلصتقريره   يف  عند ـاملقتول  وهلة  االستغراب ألول  يثري  ار 

ويتول   اجلواب،  ويأتيه  السؤال،  عىل  ذلك  فيحمله  من  السامع  د 

 ز مجيل. ذلك كله حوار مرك

أن      -2 يف  يرغبهم  مشوق  بشكل  السؤال  يورد  أن  الطرق  هذه  ومن 

هامًا،   أمرًا عظياًم، ومقصدًا  يذكر هلم  كأن  اجلواب، وذلك  يعرفوا 

وهدفًا مرجوًا يسعى إليه كل مسلم، ثم بعد ذلك يورد السؤال أال  

 بة: بىل. ومن الطبيعي أن يكون اجلواب من الصحا   أدلكم عليه؟

 اآليت:  من ذلك احلديث 

اهلل به اخلطايا ويرفع    أال أدلكم عىل ما يمحو»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  

إسباغ الوضوء عىل  »  قالوا: بىل يا رسول اهلل. قال:  .  «الدرجات؟

الصالة،   بعد  الصالة  وانتظار  املساجد،  إىل  اخلطا  وكثرة  املكاره، 

 (2).«فذلكم الرباط

 

َّ.َّ(2888(،َّومسلمَّ)31َّ)ََّّرواهَّالبخاريَّ(1َّ)

َّ.َّ(251رواهَّمسلمَّ)ََّّ(2َّ)
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يوجِّ   -3 أن  الطرق  هذه  سؤاالً،  ومن  الصحابة  إىل  إىل  ويستمع  ه 

 أجوبتهم، ثم يناقشهم يف هذه األجوبة، ويبني هلم الصواب.

يف   صحيحه  يف  البخاري  اإلمام  أورده  الذي  احلديث  ذلك  ومن 

عندهم   ما  ليخترب  أصحابه  عىل  املسألة  اإلمام  )طرح  عنوانه  باب  

عمر   ابن  عن  العلم(:  النبي    من  من  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  عن  إن 

شجر وإهناالشجر  ورقها،  يسقط  ال  امل  ة  ما  مثل  حدثوين  سلم، 

النـق  .  «هي؟ فوقع  البـال:  شجر  يف  ق ـاس  اهلل:  ـوادي.  عبد  ال 

يا رسول اهلل؟  قالوا: حدثنا ما هي  النخلة. ثم    فوقع يف نفيس أهنا 

 (1).«هي النخلة»  :ملسو هيلع هللا ىلصال ـق

هريرة   أيب  حديث  ذلك  ق   ومن  اهلل  ـقال:  رسول    : ملسو هيلع هللا ىلصال 

املفلس؟» من  فينا      . «أتدرون  املفلس  د قالوا:  ال  وال  من  له  رهم 

فق بصالة    إن  »  ال:ـمتاع.  القيامة  يوم  يأيت  من  أمتي  من  املفلس 

وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا،  

فيعطي هذا من حسناته، وهذا من     وسفك دم هذا، ورضب هذا.

أ  حسناته عليه  ما  يقيض  أن  قبل  حسناته  فنيت  فإن  من ..  خذ 

  (2).«طرح يف الناريه، ثم خطاياهم فطرحت عل

 

َّ.َّ(2867(،َّوالرتمذيَّ)2811َّ(،َّومسلم)62َّرواهَّالبخاري)ََّّ(1َّ)

َّ.َّ(2418)ََّّ(،َّوالرتمذي2581)ََّّرواهَّمسلمََّّ(2َّ)
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النبي    -4 بني  جيري  كان  حوار  وذلك    ملسو هيلع هللا ىلص  وهناك  أصحابه،  وبني 

حلرصهم الشديد عىل معرفة أحكام دينهم، ومن ذلك حديث أيب  

قال: قلت: يا رسول اهلل أي األعامل    اآليت: عن أيب ذر  ذر  

   .  «بيل اهللاإليامن باهلل واجلهاد يف س»  :ملسو هيلع هللا ىلصال ـق  أفضل؟ 

ا أي  أقلت:  وأكثرها  »  ال:ـق  فضل؟  لرقاب  أهلها  عند  أنفسها 

    .«ثمناً 

   (1).«تعني صانعًا أو تصنع ألخرق»ال: ـقلت: فإن مل أفعل؟ ق

 واألخرق الذي ال يتقن ما حياول فعله. 

الرسول   كان  أسلوب  احلوار  أن  نرى  ويعمل    ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا  يرتضيه 

 اجلامل واإلقناع. ا فيه من احليوية وـارته؛ مل ـعىل إث

 

 

 

 

 

 

 

َّ.َّ(84)َّ(،َّومسلم2518َّ)ََّّرواهَّالبخاريَّ(1َّ)
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 سرية النبوية يف اجناح عملية االصالحدور ال

إنجاح   يف  كبريًا  دورًا  ونرشها  املطهرة  النبوية  السرية  لدراسة  إن  

 عملية اإلصالح التي ينبغي أن يقوم هبا الدعاة املصلحون. 

أجل، إن  مهمة الدعاة إىل اهلل هي حماولة العمل عىل عودة الناس إىل 

احل احلـالدين  والدين  اإلـق،  هو  تعاىل:  ـق سالم.  ق  اهلل   يئ  ىئُّٱال 
 [. 19آل عمران: ]  َّمب  زب  رب 

كتبها  ـويومئ التي  العزة  إليهم  وتعود  املسلمون يف حياهتم،  يسعد  ذ 

 يل ىل مل يك ُّٱال اهلل جل ثناؤه:  ـاهلل للمؤمنني. ق
 [. 8  املنافقني: ] َّ زن رن مم  ام

سبحان قال  رهبم  به  وعدهم  الذي  النرص  هلم    هت مت ُّٱه:  ويتحقق 
 [.7مد:  حم ] َّ مخ جخ مح جح مج حج مث

 [. 47الروم:  ]  َّ مب   خب  حب  جب  هئ ُّٱ: ال ـوق

وسائل   أهم  من  بالبطوالت  املرتع  املجيد  املايض  نرش صفحات  إن  

وان، ومن  ـة املتخلفة التي تعاين الضعف والفقر واهلزيمة واهلـبعث األم  

احلي بث  طرق  وإجيـأفضل  الضعيف  كياهنا  يف  ال ـاة  اليقظة  ة  ـواعياد 

 أخر والكسل. ـتار ال ـباءة ونفض غـالبن

املب  إن   املرشق  بامضيها  وإحيـتذكريها  أذهـدع  يف  بطوالته  ان  ـاء 

ناجع ما  ـناشئتها وسيلة  استكامل  السري يف طريق  السعي الستئناف  ة يف 

 داد. ـاء واألجـبنى اآلب 
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فلن    ة اإلسالم يف أجمادنا وبطوالتناـاء أم  ـوإذا أردنا أن ننظر نحن أبن

 ال عىل اإلطالق. ـيف هذا املج النبوية ل السرية ـد مثـنج

فإن  ـول  األم    ذا  يف  القلم  وأرباب  واإلصالح،  الدعوة  رجال  ة  ـعىل 

من الراغبني يف اإلصالح أن يولوا السرية النبوية ما تستحق من االهتامم 

احلياة   الستئناف  والعرب  الدروس  منها  يستقوا  وأن  والرعاية، 

للاإلسالمية..   يقدموها  أن  بأسإن عليهم  لوب سائغ مؤثر جذاب  ناس 

والرواية   والقصص  واملقاالت  والدروس  واخلطب  املحارضات  يف 

 وبوسائل النرش املختلفة. 

مثايل حيب سيدنا حممدًا رسول   إقامة جيل  يعملون عىل  بذلك  إهنم 

.. جيل يشارك بني البرش يف خصائصهم البرشية    ويرتسم خطاه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

يرتف الكريمةولكنه  بمزاياه  عنهم  إن    ع  أشد ..  ما  املرتقب  اجليل  هذا 

املسلمني نحن  إليه  املرجو  حاجتنا  اإلنسانية  أمل  أيضًا  وهو  إنه    ..   ..

لتفاقم   تتوقعه  الذي  املاحق  الدمار  من  ختشى  إذ  اليوم  وطلبتها  مبتغاها 

 أسباب الفساد بأنواعه املتعددة. 

اهلل  ـس  إن   رسول  س  ملسو هيلع هللا ىلصرية  أنقـهي  رجل  املظامل  رية  من  الدنيا  ذ 

   .لتي كانت يف ذاك الزمان وأحل حملها العدالة واإلحسانملآيس اوا

 يقول األستاذ أمحد حسن الزيات:

ب عث الرسول الكريم رمحة للعاملني بعث احلرية من قربها، وأطلق   ]فلام 

اخل يف  التنافس  وجعل  أرسها،  من  والتعـالعقول  ال ـري،  عىل  رب،  ـاون 
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، وعدل بني احلقوق  ملؤاخاة، ثم وصل بني القلوب باوالتفاضل بالتقوى

د اهلل  ـجن  باملساواة، ودخل بني النفوس باملحبة، حتى شعر الضعيف أن  

أن  ـق امل  وته، والفقري  أن  ـبيت  املؤمنني مجيعًا إخوته،    ال ثروته، والوحيد 

ا الفروق بني أجناس اإلنسان، وأزال احلدود بني خمتلف األوطان،  ـثم حم

وطنفأص كلها  األرض  متحـوالع  مشاعًا،ًا  ـبحت  أرسة  كله  ال ـامل  دة، 

هييمن عىل عالئقها إال احلب، وال يقوم عىل مرافقها إال اإلنصاف وليس  

 (1).فيها بني املرء وخليفته حجاب، وال بني العبد وربه واسطة..[ 

ا اليوم لتتعاظم إىل استنطاق أحداث السرية املطهرة  ـة أمتنـحاج  إن  

 .  هم منها العرب واحلوافزلتستل

العرب التي تستلهم من تارخينا ومن السرية خاصة فكثرية كثرية،  أما  

املتألق،   املرشق  املايض  ذاك  بني  وازن  إذا  عليها  يقف  أن  للمرء  ويمكن 

وإنصاف   بموضوعية  درس  إذا  أو  املتخلف،  املؤمل  احلارض  هذا  وبني 

 األسباب التي أدت إىل هذا التخلف. 

احلواف ينوأما  أن  يمكن  كثرية  فهي  عليهز  والدارسون  به  املفكرون  ا 

 ويغتنموا املناسبات التي تر والذكريات التارخيية وما أكثرها. 

ونحن بحاجة إىل تدبر هاتيك العرب، واالستجابة لتك احلوافز، لكي  

عىل   وترسخ هنضتها  واإلبداع  اإلصالح  طريق  أمتنا سريها يف  تستأنف 

 ة.ـأسس متين

 

َّ.224َّ-1َّ/223َََّّّ" الةوحيَّالرس"ََّّ(1َّ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





92 

 

العظنا املجيدة رسالة اإلساللقد محلت أمت .. وكانت    يم إىل الدنيام 

  .هذه الرسالة حمررة مرشدة بناءة فعالة يف تاريخ اإلنسانية

 ال األستاذ الزيات أيضًا: ـق

احلم  ولنـ]هلل  املجـد،  أمتنـ ا  تكن  مل  عصبة  ـد،  وال  الظالم،  شيعة  من  ا 

أم   خري  كانت  إنام  اهلدم،  فرقة  وال  للنـاخلصام،  أخرجت  أمرت  ة  اس، 

وهن  املباملعروف،  عن  احلق،  ت  رسالة  وبلغت  اهلل،  كلمة  وأعلنت  نكر، 

كام   املايض،  ظالم  يف  الغر  أيامه  تتألق  تارخينا  هذا  العلم،  أمانة  ومحلت 

ومحينا  فاهتدى،  الضال  أرشدنا  الليل،  حلك  يف  الزهر  الكواكب  تتألق 

الف أرضنا  مكنا يف  ثم  فتعلم،  اجلاهل  وعلمنا   ، فعز  ودنيانا  الذليل  سيحة 

جلامل واخلري، فقويت يف كل نفس، وازدهرت يف كل  عنارص االعريضة ل 

اإلنسان   هلذا  وحققنا  أفق،  كل  يف  وانترشت  وانبعثت  طريد    -جنس، 

أحاديث أحالمه، وهواجس أمانيه من األخوة  -العدوان، وعبد الطغيان

واحلرية  العدل،  عليها  يقوم  التي  واملساواة  النعيم،  هبا  يعم  التي   التي 

املدار فيها  ألن  ختصب  وإنام  ك،  الطمع،  وال  اجلوع  يوحها  مل  رسالتنا 

أوحاها الذي خلق املوت واحلياة، وجعل الظالم والنور، وأوجد الفساد  

 ( 1).والصالح، ليدرأ قوة بقوة وينقذ إنسانًا بإنسان[ 

ة التي تتطلع إىل النهضة ت عنى بتمجيد ذكرياهتا عناية كبرية ـاألم    إن  

ع يف هذه املرحلجداً  ط األضواء عىل أبطاهلا العظامء يف كل  ة بتسلي وترس 

 

َّ.1َّ/348ََََّّّّ" وحيَّالرسالة"ََّّ(1َّ)
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دور   له  املرشقة  الصفحات  تلك  نرش  ألن  ذلك  كل صعيد،  وعىل  جمال 

كبري يف حفز اهلمم لبعث حياة اجلد واجلهاد والعمل الدؤوب لتعود هلذه  

 األمة مكانتها السامية بني األمم. 

أم   تلك  نمل ـوال  ما  األرض  أمم  من  األجمة  من  والبطوال ـك  ت  اد 

 ائل. والفض

لنـالس  إن   بالنسبة  النبوية    اداً ـأجم  ليست  –  املسلمني   نحن  –ا  ـرية 

مع  ب   فحسب،  عظيمة الثاين  املصدر  هي  التي  املطهرة  السنة  من  هي  ل 

ألن   ذلكم  اإلسالمية،  للرشيعة  اهلل  يعر    كتاب  كام  هي  السنة  العلامء  فها 

الرسول   وو  ملسو هيلع هللا ىلصقول  وتقريره  السوفعله  تشمله  ذلك  وكل  رية صفه، 

 . بويةالن

حي إىل  ـإهنا  الظلامت  من  به  اهلل  أخرجنا  الذي  الرسول  اإلنسان  اة 

اتباعنـالن بسبب  فدخلنا  التوحيد،  إىل  الرشك  ومن  دينـور  التـا  اريخ  ـه 

أوس أبوابـمن  لنـع  وكانت  قيـه،  الدنيـا  العامل  ـادة  عىل  والسيادة  ا، 

من اإلنسانية  فأنقذنا  عليها  املعمور،  ورددنا  وحررنا  كرامته  املهانة،  ا، 

 اس من قيود الطغيان واألثرة واهلوى.ـالن

اة خاتم رسل اهلل وسيد بني آدم صلوات اهلل وسالمه  ـإهنا قصة حي 

 عليه.

 ل.  ـ زاز وأمـاة أن يعرضوا أحداثها باعتـعىل الدع إن  

 واهلل ويل التوفيق. 
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