


اهيفهمامبقاصفد،اوتعرايا حلنيف إلسالم لفديناجذبا ملفدعويناإىلاإىلالفدعوةا إلسالميةافد ا هت
اوشر ئعهوغاايته ابشعائره اوترغيبهم اوا، ا هلفد ال. اهذ  امفدروساتحقيق امنهج اوفق ا لفد عية ايسري  لسامي

ابطريقةامشروعةا.ليصلابفدعوتهاإىلابّرا لسالما ملنشودايستخفدماأسلوابًامناسباً؛اف
ا.دعوتهاتبليغامباشرةاأجلامنالفد عي ايسلكهاا ليتا لطرقاهيا لفدعوة:وأساليبا

،اليكونالفدعوتهاألسلوبا ملناسبايفا لوقتا ملناسب انصباعينيها ختيارا ألمثلايضعا لفد عيةوا
للمفدعوينا،او لذ اير عيا ختال ااالئمتارا ألسلوبا لفدعو ا ملخيكمااأنهااوْقعاأبلغايفانفسا ملفدعو،
امفد ركهما،اوتبايناثقافاهتم.

ا ا ألساليبا لفدعوية اومكان ازمان اإىلاهللااتعاىلايفاكل ا لفدعاة ا ستخفدم اليوصلو ا ملتنوعةوقفد ؛
ومناأبرزا لفدعاةا لذينا ستخفدمو اأساليباممّيزةا.ا،اوليبلغوهمامناخالهلااتعاليمادينهمدعوهتماإىلا لناس
ا:ا لفدعويةا ألساليباتلكاأهماومنا-هللااعنهنرضيا–تا ملؤمننيالنشرادعوهتماأمها

:التعليم-1
ا ألساليبا هلام امن اعنها،أسلوبا لتعليم اللفد عية اغىن ا ليتاال اتبقىاافاة ا لتعليم ابفدون الفدعوة

اوهذ ا لعمليه، احياته ايفاو قع ابتطبيقها اإال امنها ا ملفدعو ايستفيفد الن اتوجيهية، ادوراكلماتامثالية اهو  
اتعليما ملفدعواابلطريقةا لصحيحةا ملشروعة،اوبذلكاجيتمعاعنفدهاكّلامنا لعلماو لعمل.اذلكاب لفد عية،اوا

ا جملال،افعّلمنا جلاهلا،وصّححناللمخطئ،ا وأمهاتا ملؤمننياممناُحزَناقصبا لسبقايفاهذ 
،اوقّومنا ملعّوج.اومنا لنماذجاعلىا ستخفد مهناهلذها لوسيلة:امااُرو اعناعبفداهللاابناشهابا خلوالين
افأخربهتاا العائشة، افرأتيناجارية ايفا ملاء، افغمستهما افاحتلمُتايفاثويب، اعلىاعائشة، قال:اكنُتاانزاًل
فبعثتاإيّلاعائشةافقالت:اماامحلكاعلىامااصنعتابثوبيك؟اقالاقلت:ارأيتاماايرىا لنائمايفامنامه،ا

رأيتيناوإيناألحكهامناقالت:اهلارأيتافيهمااشيئا؟اقلت:اال،اقالت:ا"فلوارأيتاشيئااغسلته!؟القفدا
لـّمااأخطأاعبفداهللااملاا-رضياهللااعنها–.افعائشةا(1)ثوبارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلماايبسًاابظفر "

اتفدعهاوشأنه،ابلاابدرتاإىلاتصحيحاخطئهاابالستفداللابفعلهاامعارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلم.ا
وضوءاعلىاحنٍواعملي:اأبناتتوضأاأمامهاأحفدامو ليهااطريقةا لا-رضياهللااعنها-وتُعّلماعائشةا

ٌاَسَباَلُنا وكانا-وضوءارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلم؛ابُغيةاترسيخا لطريقةا لصحيحةايفاذهنه،اعناَساملم
رُهُا ََمانَتمهماَوَتْسَتْأجم ُباأبم اعائشةَكْيَفاَكاَناَرُسولُاا-عبفد ًامملوكاً،اوَكاَنْتاَعائمَشُةاَتْستَـْعجم  َّللهماَصلهىااقَاَل:ا"أََرْتينم

َعَلْيهماَوَسلهَمايـَتَـَوضهأُ"هللاُا
ا.(2)

 290حاا-1/239ا–ا(ارو هامسلم1)
100حاا-1/72ا–انسائي(اسننا ل2)



اعلميًاايفاتعليماجمتمعهااأمورادينهم،او ستقلتاابلفتوىاا-رضياهللااعنها–ولقفداغفدتا مرجعًا
وكانايسأهلاا ألكابرامناأصحابارسولاهللااصلىاهللااعليهاا.(3)الفةاأيبابكراوعمر،اوإىلاأناماتتيفاخ
اأصحابارسولاهللااويؤّكفداذلكا.(4)وسلم اأشكلاعلينا افيقول:ا"ما أبواموسىا ألشعر ارضياهللااعنه

اوسلماحفديث اعلماً"ااًاصلىاهللااعليه امنه اإالاوجفداناعنفدها اعائشة ا(5)قطافسألنا ويقولا لتابعيا جلليلا.
اعليهاوسلمايسألواهااعناصلىاهللااهللاو لذ انفسيابيفدهالقفدارأيتامشيخةاأصحابارسولا"مسروق:ا
اا.(6)" لفر ئض

الاتتحرجامناإجابةا ملستفتنياعناأ امسألةامنامسائلا لفدين،اولوااا-رضياهللااعنها–وكانتا
كانتاتتعلقاابلشؤونا خلاصة،ابلاكانتاتشجعاَمنايستحيامنا لسؤ لاعنامثلاتلكا لشؤون،اومنا
اوإيناأستحييك،ا اأناأسألكاعناشيء اإيناأريفد اقالاهلا: ارو اعناأيباموسىا ألشعر اأنه ذلكاما

ا.ا(7)االت:ا)سلاوالاتستحيافإمنااأاناأمك(فق
،اوقفداروىاعنهاا لكثريامناعصرهاصرحاآخرامناصروحا لعلمايفاا-رضياهللااعنها-وأماسلمةا

ا لعلم اطلبة امن ا لكثري ايفدها اعلى اوتتلمذ او لتابعني، ا(8) لصحابة اأبمورا. اعلمها عة اوسم ا لعميق ولمفقها
اَوَلفَدْتابـَْعفَدا ا ْمَرأٍَة امنامسائلاشرعية:ا ختلفا لصحابةايفم اجهلو  افيما  لفدين،اكانا لصحابةايستفتواها

ا أَلْسلَا َعَة اُسبَـيـْ اَزْوُج ا)قُتمَل افـََقاَلْت: اَيْسأَلواها، اَسَلَمَة اأُمّم اإمىَل افََأْرَسلو  َلة، الَيـْ َْربَعمنَي اأبم َها َلى،اَزْوجم اُحبـْ َي اَوهم يهةم مم
اَوَسلهَم،ا َلًة،اَفُخطمَبْتافَأَْنَكَحَهااَرُسوُلا َّللهماَصلهىاهللُااَعَلْيهم َْربَعمنَيالَيـْ اوََكاَناأَبُوافـََوَضَعْتابـَْعفَداَمْوتمهماأبم  لسهَنابملم

ا.(9)افميَمْناَخطَبَـَها(
اوتتل اعنهما، اروى افقفد اهللااعنهما، ارضي اوصفية اجويرية اأيفدومثلها اعلى امنامذ ا لعفدد يهما

ا.(10) لصحابةاو لتابعني
ومناأمهاتا ملؤمننيا لاليتاحرصناعلىاتعليما جملتمعاماالفديهنامناعلماوفقهاحىتايفا ألمورا

ا لتاماأاّلاا-رضياهللااعنهما– لزوجيةا خلاصة،اأماحبيبةاوميمونةا وملامينعهماا حلياءامناذلك؛الفهمهما
احياءايفا لفدينا.

اااااااا5/55ا-(اسرياأعالما لنبالء3)
2/ا375ا- لطبقاتا لكربىا(4)
3883حاا-5/705ا-(اسننا لرتمذ 5)
375/ا2 لطبقاتا لكربىاا(6)
24699حاا-ا6/ا97(امسنفدا إلماماأمحفدا7)
اا35/320ا-(اهتذيبا لكمالايفاأمساءا لرجال8)
 4909حاا-6/155-(ارو ها لبخار 9)
35/210-،ا ملرجعا لسابق146/ا35ا- ملرجعا لسابقا(10)



اَصلهىاهللاُاَعَلْيهماَوَسلهَماَهْلاكَارو اَعْناُمَعا ّم اُسْفَياَن،اأَنهُهاَسَأَلاأُْخَتُهاأُمهاَحبميَبَةاَزْوَجا لنهبم اَناوميََةاْبنماَأيبم
ُعَهاافميهم؟افـََقاَلْت:ا)نـََعْماإمَذ املَْا ا لهذم اجُيَامم ا لثـهْوبم ايفم يـََرافميهماأًَذىاَرُسوُلا َّللهماَصلهىاهللاُاَعَلْيهماَوَسلهَماُيَصلّم

ا.(11)
اهللااعنها:اوعن ارضي رَاالملصهالَةم،اُوُضوءهُااَوَسلهمَااَعَلْيهمااهللاُااَصلهىا َّللهمااَرُسولُااتـََوضهأَا)اميمونة اَغيـْ

اَء،اَعَلْيهمااأَفَاضَااُثهاا أَلَذى،اممنَااَأَصابَهُااَوَماافـَْرَجهُااَوَغَسلَاارمْجَلْيهم،
َ
اُغْسُلهُااَهذمهماافـََغَسَلُهَما،ارمْجَلْيهم،احَنهىاُثهاا مل

ا.(12)( جلََنابَةمااممنَا
فمثلاتلكا ألحكاما لشرعيةا لفدقيقةا خلاصةاإناملاتروهاالنااإحفدىاأمهاتا ملؤمننياَصُعباعليناا
اأوارو يتهاامنا معرفتها؛اإذاإاهااتتعّلقاخبصوصيةا لزوجامعازوجته،اوُيستحىاعادةامنا الستفساراعنها

اقمَبلارجالا لصحابة.
نقلاأحاديثارسولاهللااا-رضياهللااعنهن–ومناوسائلا لتعليما ليتا ستخفدمتهااأمهاتا ملؤمننيا

اصلىاهللااعليهاوسلماوتبليغهااللناس.
.اوكذ ا(13)روتاعنارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلمامخسةاأحاديثا-رضياهللااعنها-فسودةا

ا ارسولاهللااصلىاهللااعليه-رضياهللااعنها-عائشة اروتاعن افقفد امباركاًاا، اطيباً، اكثري ً، اعلمًا اوسلم
فقفدانقلتالنااا-رضياهللااعنها-أمااحفصةاا،(15)،اويبلغامسنفدهااألفنياومائتنياوعشرةاأحاديث(14)فيه

أحفداعشراا-رضياهللااعنها-،اولزينبابنتاجحشا(16)احفديثانيعنارسولاصلىاهللااعليهاوسلماست
ابنتا حلارثا(17)حفديثا اوجويرية اثالثةاروتاا-رضياهللااعنها-. اوسلم عنارسولاهللااصلىاهللااعليه

اعليهاوآلها(19)،اومليمونة:اثالثةاعشراحفديثا(18)أحاديث .اوممناأكثرنامنا لرو يةاعنارسولاهللااصّلىا َّلله
ا.(21)،إذاروتاعنهاثالمثائةاحفديثاومثانيةاوسبعنياحفديثاًا(20)-رضياهللااعنها-وسّلماأّماسلمةا

                                                 

 ااااا2/396ا–(ا لسريةا لنبويةا11)
 249حاا-1/59ا-(ارو ها لبخار 12)
 ا2/269-(اسرياأعالما لنبالء13)
 135/ا2ا- ملرجعا لسابق(ا14)
 139/ا2ا- ملرجعا لسابقا(15)
 2/230-ا ملرجعا لسابقا(16)
 2/218- ملرجعا لسابقا(17)
 اا293ا- ألثراتلقيحافهوماأهلا(18)
 ااا2/245ا–(اسرياأعالما لنبالءا19)
 8/344ا–ا(ا إلصابةايفامتييزا لصحابة20)
 276ا-(اجو معا لسريةا21)

 



 املوعظة احلسنة:-2
اب.و لنهيا ملقروناابلرتغيباو لرتهيا ملوعظةاهي:ا ألمر

افهياتُوعّميها او جتماعياً، اونفسياً، اوخلقياً، اإميانياً، ايفا ملفدعو ا ألساليبا ملؤثرة اأهم امن  ملوعظة
ياتؤثرابتعاليما إلسالماومبادئه،اوتفدفعهاإىلا لتطلُّعاملعايلا ألمور،اوحتثّمهاعلىا لتحّليامبكارما ألخالق،اوه

ايفا لقلب،افرُتقّقها ااقسوته،افيتأثّراابلو ع،،اوخيضعاويرجعاخلالقه.وتُلنيم
ولقفداتنّوعتامو ع،اأمهاتا ملؤمننيارضياهللااعنهنابنياترغيباوترهيباوأمراواهي،اتبعًااحلالةا

ا فقفداكانتاا-رضياهللااعنها– ملوعوظ،او ملوضوعا ملر دا لوع،افيه.اوممنا شتهراابلوع،امنهناعائشة
كلماهتا،اوتُبفدعايفارصفاعبار هتا،احىتاأنا ألحنفابناقيسارضياهللااعنهافصيحة،ابليغة،احُتسنا نتقاءاا

أثىناعلىابالغتهاافقال:ا"مسعُتاخطبةاأيبابكرا لصفديق،اوعمرابنا خلطاب،اوعثمانابناعفان،اوعليا
اإىلايومياهذ ،افماامسعتا لكالمامنافماخملوقاأفخما بناأيباطالبارضياهللااعنهماو خللفاءاهلماجره

 .(22)رضياهللااعنها-نهامنايفاعائشةاوالاأحسنام

اعلىاوا اهنصائحمنا ألمثلة اقا ايفا لتحذير اهللااوهلا اتلقو  الن ا"إنكم منا إلسر  ايفا لذنوب:
اكثرةا اعن انفسه افليكّف ا جملتهفد ا لفد ئب ايسبق اأن اسرّه افمن ا لذنوب، اقلة امن الكم اخري بشيء

اا.(23) لذنوب"
 لناسامبعاصياهللااعاداحامفدهامنا لناسامنا لتمساحمامفدا"رضياهللااعنها:اومناذلكاقوهلاا

ابينهاوبنياأانس، ليتاوقعتاصومةا خلاأبواسلمةابناعبفدا لرمحنابناعو ولـّمااحكىاهلااا.(24)"ذ مااله
يفدامناظلماقما"فإنا لنباصلىاهللااعليهاوسلماقال:اا،اياأاباسلمةا جتنبا ألرض":احّذرتهامنا لظلماقائلة

ا.(25)ا"شربامنا ألرضاطوقهامناسبعاأرضني
اظاو لقصاصايفا ملفدينة،ا لذينايفدعوناأبدعيةامسجعةاليجذبو اوكانا بناأيبا لسائبامنا لوعّا

ا"ثالاثا ا لسائباقالتاله: اأيب ا بن اعن امسعتاعائشة افلما ايُلقونه، الـمما ا نتباههم اويلفتو   لناساإليهم،
قالت:ا جتنبا لسجعايفالتبايعيناعليهناأواألانجزنك؟افقال:امااهن؟ابلاأاناأابيعكااياأما ملؤمنني،ا

 لفدعاء،افإنارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلماوأصحابهاكانو االايفعلوناذلك،اوقّصاعلىا لناسايفاكلا
مجعةامرة،افإناأبيتافثنتنيافإناأبيتافثالاثً،افالامتّلا لناس،اوالاأْلفيّنكاأتيتا لقوماوهمايفاحفديثامنا

ا.(26)"جرؤوكاعليهاوأمروكابهافحفّدثهماحفديثهم،افتقطعاعليهماحفديثهم،اولكنا تركهم،افإذ 

                                                 

 اا4/12ا–(ا ملستفدركاعلىا لصحيحنيا22)
اااا1/319ا-(اصفةا لصفوة23)
 468/ا5ا-(السانا مليز نا24)
 1612حا-/ااا-(اأخرجها لبخار 25)
 25862احا-217/ا6ا-(اأخرجها إلماماأمحفدا26)

 



ولـّماابفدأتاتظهرابنيا ملسلمنياأنو عامنا ملالهياوصنو امنا ملسلياتانتيجةا ختالطهمامعا
ا لصحابةايردعونا ا للعباابلشطرنجاو لنردشرياوغريهااممااتسببايفاتضييعا ألوقات،ابفدأ  لعجم،اومنها

شةاأناأهلابيتايفاد رهااعنفدهمانرد،افأرسلتا لناساعناهذها ألعمالاويزجروهماعنها،اوقفدابلغاعائ
ا.ا(27)رجنكمامناد ر "اوأنكرتاذلكاعليهمإليهم:ا"لئناملاخترجوهااألخ

اكانوا ايفدخلناعلىاعائشة ادينهنافتقفدّاا-رضياهللااعنها–تا لنسوة ايفاأمور اهلنافيستفتينها م
دخلتاعليهااذ تااوقفد،اوتطلبامنهناأنايبلغناأزو جهنابذلك.اوتُفتيهنافيمااأشكلاعليهنا ملوعظة

ا افقالتاهلن: ا لبصرة امن انسوة او لأزو جانَارْامُا"مرة ا لبول اأثر اعنهم ايغسلو  اغائطكن انستحيياأنا، فإان
ا.(28)"نارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلماكانايفعلهإننهاهماعناذلك،اوا

:اهلاافقالتالمرأةاأر دتاوصلاشعرا بنتهاا لعروساألنهاتضّررامبرضها،ااوأْسفدتاعائشةا ملوعظة
ا.(29)ا"لعنارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلما لو صلةاو ملستوصلة"

حا إلسر عايفاتالوةا لقرآنافيهاحتصيلاللمزيفدامنا ألجراو لثو ب،افتصحّابعضاأنا ليظناقفداوا
اوتعظهم ا خلاطئ، ا لفهم اهذ  ايفامعانيهااعائشة ا آلايتاو لتفدبّر افابلتمّهلايفاقر ءة ا، ارو اأنه جاءاقفد

اوملا"انسايقرؤونا لقرآنايفا لليلةامرةاأوامرتني؟افقالت:اأناعوسأهلاا،اشخصاإىلاعائشة أولئكاقرؤو 
ليلةا لتمام،افكانايقرأاسورةا لبقرة،اوآلاعمر ن،ااتاأقومامعارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلمنيقرؤو ،اك

شاراإالادعااهللااعزاو لنساء،افالاميراآبيةافيهااختو اإالادعااهللااعزاوجلاو ستعاذ،اوالاميراآبيةافيهاا ستب
ا.(30)"وجلاورغباإليه

اوا ابنتاعمر ا ألسلوب،اا-رضياهللااعنها-حفصة اأمهاتا ملؤمننيا لاليتا ستخفدمناهذ  من
يفامرضه:ا"اياأبتاهامااحيزنكاوفادتكاعلىارٍبارحيماوالااهفاعنيتخفّا؛ابغيةا لةابليغةموعظابيهاتقفّدماألف

ملاختفاعلىاهللااعزاا،عما لشفيعالكا لعفدلرتنياونماتبعةاألحفداعنفدك،اومعيالكابشارةاالاأذيعا لسرام
ا.(31)وجلاخشنةاعيشتكاوعفا ااهمتكاوأخذكاأبكظاما ملشركنياو ملفسفدينايفا ألرض"

ا اوترّغباَمناقرناخروجهاا-رضياهللااعنها-وتلكاأماسلمة حتثاعلىا خلروجايفاطاعةاهللا،
خرجايفاطاعةاهللا،افقال:ا للهماإيناملاأخرجابذمكراهللااأبنهاسُيوفقاإىلامر ده،اوسُيستجابالهاطلبه:"َمنا

قاءاسخطك؛افأسألكاحبقكاعلىاو تّاا،،اوالارايءاوالامسعة،اولكيناخرجتا بتغاءامرضاتكأوابطر ًااأشر ًا

                                                 

 1274احا-435/ا1ا-(اأخرجها لبخار ايفا ألدبا ملفرد27)
 ا24683احا-ا6/ا95(امسنفدا إلماماأمحفدا28)
 24747احا-ا111/ا6مسنفدا إلماماأمحفداا(29)
 24653احا-ا6/ا92مسنفدا إلماماأمحفداا(30)
 30ا-(ابالغاتا لنساءا31)

 



 ستجيبالهاا،وتصر اعينامنا لشراأكثراممااأخا مجيعاخلقكاأناترزقينامنا خلرياأكثراممااأرجو،ا
ا.(32)إبذناهللا"

أولئكا لذيناملايقرنو اعبادهتماابخلضوعاهللاو لبكاءامناخشيته:اُرو اأناوتعم،اصفيةابنتاحييا
نفر ا جتمعو ايفاحجرةاصفية،افذكرو اهللا،اوتَلو ا لقرآن،اوسجفدو ،افنادهتماصفية:ا"هذ ا لسجوداوتالوةا

ا.(33) لقرآنافأينا لبكاء؟"

 احلكمة:-3
َكمه،اوحسنا لفدعوةاحلكمة:  اأسر را لشرعاوفو ئفدهاوحم اينبغيااهيامعرفة اما و لتعليم،اومر عاة

ا.علىا لوجها لذ اينبغي
خفدجيةاولقفدابرزايفاهذ ا ملضماراكلامناخفدجيةابنتاخويلفداوأماسلمةارضياهللااعنهما،اأماا

البيبة اشريفة احازمة اولسانا(34)فكانتا مرأة اوعقلار جح، اأذنامصغية، احرصتاعلىاأنايكوناهلا ،
ابعفداحادثةانزولا لوا حياعلىارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلم،اإذاأصغتافصيح،اوقفداظهراذلكاجليًا

اإليهاوملاتقاطعه،اوأحسنتا إلجابةاو لتصر ابعفداذلك.
اأماسلمةافقفداظهراكمالاعقلهااورجاحةارأيهااوحكمتهايفاحادثةاصلحا حلفديبية،افَرُسوُلا أما

، يهةما لكمَتابم ْناَقضم اافـَرََغامم َْصَحابمهم:ا)ُقوُمو افَاحْنَُرو اُثها ْحلمُقو (،افَمااقَاَماا َّللهماَصلهىاهللُااَعَلْيهماَوَسلهَماَلمه قَاَلاألم
اَسَلَمَة،اَفذَكَا ُهْماَأَحفٌداَدَخَلاَعَلىاأُمّم نـْ اقَاَلاَذلمَكاَثاَلَثاَمره ٍت،افـََلمهااملَْايـَُقْمامم ُهْماَرُجٌلاَحىته نـْ َراهَلَااَمااَلقمَيامم

،افـََقاَلْتاأُمُّاَسَلَمةَا اتـَْنَحَراممَنا لنهاسم ُهْماَكلمَمًة،اَحىته نـْ اَذلمَك؟ا ْخرُْجاُثهااَلاُتَكلّمْماَأَحفًد امم ها َّللهم،اَأحتُمبُّ :ا"اَياَنبم
ابفُْدنَُه، افـََعَلاَذلمَكاحَنََر ُهْماَحىته نـْ امم اَأَحفًد  ايَُكلّمْم افـََلْم اَحالمَقَكافـََيْحلمَقَك،اَفَخرََج اَوَدَعااَحالمَقهُاابفُْدَنَك،اَوَتفْدُعَو

ايـَْقُتلُا ابـَْعُضُهْم اَكاَد اَحىته ابـَْعًضا احَيْلمُق ابـَْعُضُهْم اَوَجَعَل افـََنَحُرو  اقَاُمو ، اَذلمَك ارَأَْو  افـََلمها بـَْعًضاااَفَحَلَقُه،
ا.(35)َغمًّا".

 القدوة احلسنة:-4
احبيثاُتطابقا اكلها، ا لصفاتا حلسنةايفاحياته اأنايتمّثلا لفد عية اهو ا حلسنة  ملقصوداابلقفدوة

اأفعالهاأقو لهاوفقامااجاءابها لشارعا حلكيم،او ليتاجتعلهاقفدوةامثلىاجملتمعهاولألمةا إلسالميةا.

                                                 

 3/178ا-(ا لعقفدا لفريفد32)
 ا2/55ا-(احليةا ألولياءاوطبقاتا ألصفياء33)
 ااااااا81ا–(ا لسرياو ملغاز ا34)
 2731حاا-3/196ا–ارو ها لبخار (ا35)

 



ا حلقيقةايفاهيا لطيبةابسريتها لفد عياحيققهاا ليتا حلسنةافالقفدوةقالا لفدكتوراعبفدا لكرميازيفد ن:ا"
اكاناإذ اسيمااوالا،اهللاانفدعامناوأنها،ا إلسالماأحّقّيةاعلىا ملسلماغرياهباايستفدلالإلسالماعمليةادعوة
ا.(36) لعقل"اسليما لفطرةاسليم

انو اهباامُثاًلاعليااومناأهمامااساراعليهاأمهاتا ملؤمننيارضياهللااعنهنايفاحياهتنامناصفاتاكاااااااا
ا:يُؤتسىاهبا

ااإلميان الراسخ-أ
منذا ليوما ألولاأدركتاكلاو حفدةامناأمهاتا ملؤمننياطبيعةا ملهمةا جلسيمةا مللقاةاعلىاعاتقهااا

منا نتساهبااإىلا لبيتا لنبو ،افحرصتاعلىاتربيةانفسها،اوتقوميها،اوتفدريبهااللقياماهبذها ملهمة؛التكونا
علىاتعزيزا لصلةاابهللاتعاىل،اوتوثيقا لعالقةابهاا-رضياهللااعنهن–أهاًلاهلا،اوقادرةاعلىامحلها،افحرصنا

 تاعلىاأفضلاوجه،اوأكمله،اوأقومه،او الستكثاراسبحانه،اوحافظتاكلاو حفدةامنهناعلىاأد ءا لعباد
امناذلك؛ا بتغاءاإصالحاأنفسهن،اوطلباًالألجراو ملثوبةامناهللااتعاىل.

كانتاتسردا لصوم،اوالاتفطراإالايوماأضحىاأوااا-رضياهللااعنها-مناذلكاماارو اأناعائشةا
رضياهللاا-.اومثلهااحفصةا(37)يومافمْطر،اوكانتاتطيلا لقيامايفا لصالة،او لبكاءامناخشيةاهللااتعاىل

ا.ا(38)،افقفدارو اأاهااكانتاصوه مةاقوه مةابشهادةامناجربيلاعليها لسالم-عنها
ا اسلمة امناتعباا-رضياهللااعنها-وكانتاأّم ايصيبها اوالاتُبايلامبا ا لعبادة، حترصاعلىاأد ء

اممنْا اَأْشَتكمي،افَقاَل:ا)طُويفم ا َّللهماَصلهىاهللاُاَعَلْيهماَوَسلهَماَأيّنم َورَ ءمااونصب:ارو اأاهااقَاَلْت:اَشَكْوُتاإمىَلاَرُسولم
ارَ كمَبٌة(.ا اَوأَْنتم ا لنهاسم

او ليتايشهفداهلااا-رضياهللااعنها-زينبابنتاجحشوتلكا ا لفد عية، ا ألو هة ا لر ضية  خلاشعة
اَزيـَْنَبابمْنَتاَجْحٍشاأَوه َهٌة،ا رسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلماابلعبادةاو لتبّتلاو خلشوع،افيقولاعنها:ا)إمنه

)كانتازينبابنتابذلكافتقول:اا-رضياهللااعنها-.اكمااتشهفداهلااأماسلمةا(39)أ اخاشعةامتضرعة(
يفا بتكارامااا-رضياهللااعنها-ا.اوحلرصهااعلىا لعبادةا جتهفدت(40)جحشا مرأةاصاحلةاصو مةاقو مة(

صلىاهللااكنارسولاهللاايعينهااعلىاإطالةازمناعبادهتا،او إلكثارامنها،احىتاوإناأصاهباارهقاوتعب،اول
يستنكراعليهااذلك،اويوّجههااإىلا القتصاراعلىا لقفدرا ملستطاعادوناتكليفا لنفسافوقامااعليهاوسلما

،افـََقاَل:ا)َمااَهذَا ا لسهارميـَتَـنْيم اَحْبٌلامَمْفُدوٌدابـَنْيَ اَوَسلهَمافَإمَذ  اَصلهىاهللُااَعَلْيهم ُّ  ا حلَْبُل؟(اقَاُلو :اُتطيق:اَدَخَلا لنهبم

                                                 

ا485ا-(اأصولا لفدعوةا36)
 319/ا1ا-(اصفةا لصفوةا37)
 2/228ا-سرياأعالما لنبالء،ا8/86ا- لطبقاتا لكربىا(38)
 1852/ا4- الستيعابايفامعرفةا ألصحابا،ا51/ا2-ليةا ألولياءاوطبقاتا ألصفياءاحا(39)
 345/ا2ا-(اهتذيبا ألمساءاو للغاتا40)

 



افَإما المَزيـَْنَب اَحْبٌل اَهَذ  ُّ ا لنهبم افـََقاَل اتـََعلهَقْت، افـَتَـَرْت اوسلمَذ  اعليه اهللا اَأَحفدُُكْماصلى المُيَصلّم اُحلُّوُه، ا)اَل، :
ا.(41)َنَشاطَُه،افَإمَذ افـَتَـَرافـَْليَـْقُعفْد(

تُعطيناامثااًلامشرقًااللمرأةا ملسلمةا ليتاحترصاعلىا لنهلامنامعنياا-رضياهللااعنها-وُجويريةا
هاا لعباد ت،او لتنعُّم ا لنهبم ْناعمْنفدمَهاااصلىاهللااعليهاوسلمايفانعيمهاادوناسأماأواكلل،افقفدارو اَأنه َخرََجامم

اَجالمَسٌة،افـََقاَل:ا)َماازما اَأْضَحى،اَوهمَي اأَْن ابـَْعفَد فدمَها،اُثهاَرَجَع اَمْسجم نَياَصلهىا لصُّْبَح،اَوهمَيايفم احم ابُْكرًَة ْلتم
افَاَرقْـُتكما ا لهيتم اأَْرَبَعاااَعَلىا حْلَالم اقـُْلُتابـَْعفَدكم اَوَسلهَم:ا"اَلَقفْد اَصلهىاهللُااَعَلْيهم ُّ َها؟(اقَاَلْت:انـََعْم،اقَاَلا لنهبم َعَليـْ

اَعفَددَا َْمفدمهم، اَوحبم اُسْبَحاَناهللام اَلَوَزنـَتـُْهنه: ا ْليَـْومم اُمْنُذ اقـُْلتم َا اُوزمَنْتامبم اَلْو اَثاَلَثاَمره ٍت، اَورمضَاَكلمَماٍت، اااَخْلقمهم
اَكلمَماتمهم" اَوممفَد َد هم اَعْرشم اَوزمنََة هم حتبا لتقرباإىلاهللاابصومانفلايقيهااا-رضياهللااعنها-.اوكانتا(42)نـَْفسم

حّراجهنم،اولـّمااكانتاجتهلا حلكما لشرعيايفاشروطاصومايوما جلمعة،اوّجههاارسولاهللااصلىاهللاا
ا ا حلَارمثم ابمْنتم اُجَوْيرميََة اَعْن اإليه: اوسلم ا-رضياهللااعنها-عليه ه ا لنهبم اَأنه اوسلم، اَدَخَلااصلىاهللااعليه ،

؟(،اقَاَلْت:ااَل،اقَاَل:ا)تُرميفدميَناَأْناَتُصوممياَغفدًا اأَْمسم َياَصائمَمٌة،افـََقاَل:ا)َأُصْمتم اَوهم َهاايـَْوَما جلُُمَعةم  ؟(اَعَليـْ
ا.(43)قَاَلْت:ااَل،اقَاَل:ا)فَأَْفطمرم (

ا ا لاليت ا ملؤمنني اأمهات احييومن ابنت اصفية ا لسيفداتن ا لعبادة ابكثرة ْفن اوأما(44)ُوصم ،
اعلمتاعظيما(45)حبيبة امنذ اتفدعها اومل ا لرو تب، اسنن اصالة احبيبة االزمتاأم اوقفد رضياهللااعنهما،

ْعُتاَرُسوَلاهللاما ا،ايـَُقوُل:ا)َمْناَصلهىا ثـْنَـيَتْاَعْشرََةارَْكَعةًااصلىاهللااعليهاوسلمأجرها،اوجزيلاثو هبا:اتقول:امسَم
ْعتُـا اُمْنُذامسَم ا جْلَنهةم(اقَاَلْتاأُمُّاَحبميَبَة:اَفَمااتـَرَْكتـُُهنه ابـَْيٌتايفم اَلُهاهبممنه َ َلٍة،اُبينم ايـَْوٍماَولَيـْ اهللامايفم ْناَرُسولم امم صلىااُهنه

و لسرياعلىاا،.اوملايكناذ كامفاخرةاومباهاةامنها،ابلاهواتشجيعاعلىا القتفد ءاهبا(46)اهللااعليهاوسلم
ايقولا لنوو هفديما اأنهاحيَْا-رمحهاهللا–اها. اأنايقولامثلاهذ ،اوالاسُا:ا"وفيه نامنا لعاملاومنايقتفد ابه

ايفاذلك ا لسامعنياعلىا لتخلُّقاخبُُلقهم ابلايريفداحّث انفسه، اتزكية ابه اعلىا حملافظةاا،يقصفد وحتريضهم
اا.(47)وتنشيطهمالفعله"ا،عليه

 
 

                                                 

 1150حاا-54/ا2ا-(ارو ها لبخار ا41)
 2726حاا-2090/ا4ا-رو هامسلماا(42)
 1986حاا-42/ا3ا-رو ها لبخار اا(43)
 46/ا8ا-(ا لبفد يةاو لنهايةا44)
 28/ا8ا-ا ملرجعا لسابق(ا45)
 728حاا-502/ا1ا-(ارو هامسلما46)
 9/ا6ا-مسلماصحيحا(اشرحا لنوو اعلىا47)

 



 االستجابة ألمر رسول هللا:-ب
اللمؤمنني،ا احسنة اأسوة امنهن افجعلت ا ملؤمنني اأمهات اهبا ا ّتصفت ا ليت ا لفد عية اصفات ومن
 الستجابةا لتامةاألمرارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلم،احىتاوإناملايو فقاهوىالفديهناأواعارضامصلحةا

اهلن.ا
اعامابنسائهاحجّااومنا لنماذجاعلىاتلكا الستجابة:اماارو اأنارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلمالـّما

اعليهاهللااصلىا لنبانساءاكلّاا"وكان:ا حُلُصر(،ايقولا لر و اظهوراثا حلّجةا)هذه:اقالا لود عاحجة
اهللااصلىاهللاارسولابعفداد بةاحتركناا"ال:اقالتااجحش،ابنتاوزينبازمعةابنتاسودةاإالاحيججناوسلم
ا؛وفاةارسولاهللااعليها لصالةاو لسالما.افسودةاوزينبارضياهللااعنهمااأبتااأناحتّجاابعفد(48)وسلم"اعليه

ا ستجابةااتمةاألمره،او ستسالماًاكاماًلاحلكمه.
ولزينبابنتاجحشارضياهللااعنهااموقفاآخرامشرقايفاكمالا لتسليماألمرارسولاهللااصلىاهللاا

ىاولكنهااو فقتاعلا،ج اعليهاوسلم،اوذلكايفاقصةازو جهاامنازيفدابناحارثة،اإذاملاتكنار ضيةاهبذ ا لزوا
ا َّللهُااَصلهىا َّللهمااَرُسولَاا:ا ْنطََلقَالىاهللااعليهاوسلمافوقاكلا عتبارمضض،ااإلدر كهااأّناأمرارسولاهللااص

اَفَخطَبَـَها،ا أْلََسفدميهةمااَجْحشٍاابمْنتمااَزيـَْنبَااَعَلىاَففَدَخلَااَحارمثََة،اْبنمااَزْيفدماافـََتاهُااَعَلىالمَيْخُطبَااَوَسلهمَااَعَلْيهما
يهم(ا)َبلْا:اَوَسلهمَااَعَلْيهماا َّللهُااَصلهىا َّللهمااَرُسولُاافـََقالَاابمَناكمَحتمهم،اَلْستُا:افـََقاَلتْا ا َّللهم،اَرُسولَااايَا:اقَاَلتْا.افَاْنكمحم
ااأَُؤ َمرُا يايفم َنَما.انـَْفسم اَكانَاا)َوَما:اَوَسلهمَااَعَلْيهماا َّللهُااَصلهىاَرُسولمهمااَعَلىا آْليَةَااَهذمهماا َّللهُااأَنـَْزلَاايـََتَحفدهاَثنمااُهَُاافـَبَـيـْ
َنةٍااَوالالمُمْؤممنٍا اقَاَلتْاا آْليََة،اأَْمرً (اَوَرُسولُهُاا َّللهُااَقَضىاإمَذ اُمْؤمم يُتهُااَقفدْا: ااَرضم :اقَالَاا َّللهم؟اَرُسولَااايَااُمْنكمًحاايلم

يااَلااإمًذ :اقَاَلتْا".انـََعمْا" ا.(49)نفسياأنكحتهاقفداوسلم،اعليها َّللهُااَصلهىا َّللهمااَرُسولَااَأْعصم
اهلا،ا امنهجاحياة اومتثّلته ا لشرعي، امناأولئكا لاليتا ستجنبالألمر ارضياهللااعنها احبيبة وأم

ّمااَزْوجمااَحبميَبةَااقفدوة:ارو اأناأُمابتلكا الستجابةاوذ كا لتطبيقاخريفكانتا اوسلم،اعليهاهللااصلىا لنهبم
نيَا َااحم رُهُااأَوْااَخُلوٌق،اُصْفرَةٌاافميهماابمطميبٍااَحْرٍباَدَعتْااْبنُااُسْفَيانَااأَبُواأَبُوَهااتـُُويّفم اُثها.اَجارميَةًاابمهمااَففَدَهَنتْا.اَغيـْ

َهااَمَسَحتْا ابمَعارمَضيـْ اقَاَلتْااُثها. ااَمااَوهللام،: لطّميبماايلم رَااَحاَجٌة،اابم ااَغيـْ اعليهاهللااصلىاهللامااَرُسولَاامسَمْعتُااَأيّنم
ْمرَأَةٍااحيَملُّاا)الَا:ايـَُقولُااوسلم، هلل،اتـُْؤممنُااالم رم،اَو ْليَـْوممااابم اَزْوجٍااَعَلىاإمالهاالََيالٍااَثاَلثماافـَْوقَااَميّمتٍااَعَلىاحتُمفدهااَأنْاا آْلخم
ا.(50)َوَعْشر ً(اَأْشُهرٍااأَْربـََعةَا

 اخللق الرفيع-ج
 ألخالقامناأهما لفدعائما ليتايقوماعليهااأّ اجمتمعاإنسايّن،اوهيامقياساحضارتهاوتقفّدمهااتُعفدُّا

بنيا لشعوباو ألمم،افمنا ملعلوماأنامثّةاعالقةاوثيقةابنياتقفّدماأّ اجمتمعاورمفعتهاو زدهاره،اوبنيامتّسكها
                                                 

 اا8/55-(ا لطبقاتا لكربىا48)
 ا6/421-(اتفسريا بناكثري49)
 4/860ا–(اموطأامالكا50)

 



ا ألخالقاوكرميَا ارفيَع ا جملتمُع ايتمّثل افعنفدما او حملامفد. او حملاسن افاضاًلااابلفضائل اجمتمعًا  لصفاتايغفدو
ايباركهاهللا،اوميفّدهاأبسبابا لعزةاو لتمكني.ا ا خنلعا جملتمعامنا حُلسناو لـَمْكرُمات،اويفا ملقابلاعزيز ً، إذ 

اوتتهفدما اأو صره، افتتقطع امتفاهم، امتعاوناوال اغري ابغيضًا اجمتمعًا اغفد  ا لسيئاتاو لرذ ئل، و نتشرتافيه
اجمتمعاًابالاأخالقاكشجرةابالاأور ق.عالقاته،اومُتحقابركته،اوإّنا

ا تصفتاأمهاتا ملؤمننيامب اوطبقولقفد ا لصفات، ا ألخالقاوعظيم اجمتمعهنانكارم اوَدَعْوَن ها،
،افهيامناأو ئلا ملهتفدايتاإىلا إلسالم،افقفداالمسا-رضياهللااعنها-إليها.اومناأولئكا لسيفدةاسودة

اإ اوصربتايفاسبيل اهوىانفسها، اوو فق او لصعابشغا اقلبها، اوحتّملتا ملشاّق اإىلااميااها، ابهلجرة
- حلبشة،او لتغرباعنا ألهلاو لوطن،اونشأتاعلىاكرميا لصفات،اوفضائلا خلالل،احىتاإناعائشةا

متّنتاأناتكوناعلىامثلاهفديهاا لقومياومستهاا لكرمي.اَعْناَعائمَشَةاقَاَلْت:ا"َمااَرأَْيُتا ْمَرأًَةاا-رضياهللااعنها
اإميَلها َهااَأَحبه اممْساَلخم اَزْمَعَة"(51)َأْناَأُكوَنايفم ْناَسْوَدَةابمْنتم ا.(52)مم

ا ملؤمننياصفيةابنتاحيي اأم ،افقفداكانتا-رضياهللااعنها-اوممناُمفدحنايفاُحسناخلقهن:
اعاقلة،افاضلة،اشريفة،اعاقلة،اذ تادين .اوكذ ا(54)وبر ًااوزهادةًاا،اومناسيفد تا لنساءاورعاًا(53)حليمًة

ا.(55)"كانتامناأتقااناهلل،اوأوصلنااللرحم"ا:تقولاعنهااعائشةا،اإذ-عنهارضياهللاا-ميمونةا
ومنامجلةا ألخالقا لفاضلةا ليتاحتّلتاهبااأمهاتا ملؤمننياوَدَعْوناإليها:ا لورع،اوقفدا شُتهرتابها

ا احيثاقالت:اجاءيناعميامنا لرضاعةا-رضياهللااعنها-عائشة النا احكته اما ا لورمعة اومنامو قفها ،
،ابعفدمااضربا حلجاب،اقلت:االاآذنالكاحىتاأستأذنارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلم،ايستأذناعلي

فذكرْتاذلكالرسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلمافقال:ا)ليلمجاعليكاعمك(،اقلتاإمنااأرضعتينا ملرأة،اوملا
.افعائشةامتّنعتاعنا(56)يرضعينا لرجل،افقالارسولاهللااصلىاهللااعليهاوسلم:ا)هواعمكافليلجاعليك(

مقابلةاعمهااتورعًاالـّمااجهلتا حلكما لشرعيا لفاصلايفاذلك،اولكناملااأّكفداهلاارسولاهللااصلىاهللاا
اعليهاوسلماإابحةادخولهاعليهااأذمنتاله.ا

                                                 

كشفا ملشكلامنا نظر:اا(امسالخا إلنسان:اثيابه،اوهذها ستعارة،او ملعىن:اأحباأناأكونايفامثلاهفديهااوطريقتها.ا)51)
 (320/ا4-حفديثا لصحيحني
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اقال:ادخلُتاعلىاعائشةافاحتجبتامين،افقلت:احتتجبنيامينا ورو اعناإسحاقا ألعمى،
.افمعاأنابعضا لعلماءاأجازانزعا حلجاباأماما(57)تر ينافإيناأر ك(ولستاأر ك؟اقالت:ا)إناملاتكنا

ا ألعمى،اإالاأناعائشةاتوّرعتاعناذلك،اوفّضلتا الستتارامنه.ا
اكذلك–ومناأمهاتا ملؤمننيا لورمعاتا افقفدا-رضياهللااعنها-زينبابنتاجحشا-وكلهّن ،

ا  ايفاحادثة افيها اُسئلتاعنارأيها الـّما ابسوء امعاأنا ملوقفامناسب،ا متنعتاعناذمكراعائشة ألفك،
هتا،اإالاأناورعهااحالابينهااوبنياذ ك:ارو اأنارسولاهللااو لفرصةاساحنةالذمكراشيءامنامساوئاضرّا

صلىاهللااعليهاوسلمالـّمااسألازينبابنتاجحشاعناموقفهاامناحادثةا إلفك،اقَاَلْت:ااَياَرُسوَلا َّللهم،ا
،افـََعَصَمَهااَأمحْميامَسْعمياَوَبَصرم ،اَو َّللهماَماا اَكاَنْتاُتَسامميينم رً ،اقَاَلْتاعائشة:اَوهمَيا لهيتم اَخيـْ َهااإماله َعلمْمُتاَعَليـْ

لَورَعما ُاابم اا.(58) َّلله
ومنا خلاللا حلميفدةا ليتاساراعلىاهفديهااأمهاتا ملؤمننيا حلملم،اوممّنا شُتهرتابهاصفيةابنتا

 اأناجاريةاهلااأتتاعمرابنا خلطاب،افقالتاله:ا،اومنامو قفهاا حلليمة:امااروا-رضياهللااعنها-حييا
لا ليهود"،افبعثاعمرايسأهلا،افقالت:ا"أماا لسبت،افلماأحبهامنذاأبفدلينا "إناصفيةاحتبا لسبت،اوتصم
هللاابها جلمعة؛اوأماا ليهود،افإنايلافيهمارمحا،افأاناأصلها".ثاقالتاللجارية:اماامحلكاعلىامااصنعت؟ا

ا.(59)هب،افأنتاحرةقالت:ا لشيطان.اقالت:افاذ
اعلىا لفدرجةا ابّينة ايفدلاداللة اموقفالعائشة اومثّة اعنفدهنا لزهفد، اأيضا ومنا لصفاتا حلميفدة
اَرُسوُلاهللاما َر اأُمم اَلمها اَعائمَشَة،اقَاَلْت: ازهفداعائشةاوأمهاتا ملؤمنني:افقفدارو اَأنه  لرفيعةا ليتاوصلاإليها

ا ابمَتْخيمريم اَوَسلهَم اَعَلْيهم اَصلهىاهللُا اتـَْعَجلمياَحىته اَعَلْيكاأاَل اَفاَل اأَْمرً ، اَلكم اَذ كمٌر ا)إميّنم افـََقاَل: ، ايبم ابفََدَأ هم، أَْزَو جم
ابمفمرَ قمهم،اقَاَلْت:اُثهاقَالَا المَيْأُمرَ ينم املَْاَيُكواَن اأَبـََو ه اَأنه اَعلمَم (،اقَاَلْت:اَقفْد اَوَجلهاَتْسَتْأممرم اأَبـََوْيكم اهللَااَعزه :ا"إمنه

اي أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن )ااَل:قَا
أعّد للمحسنات منكن أجرا  سراحا مجيال * وإن كننت تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة فإن هللا

ا(60)(عظيما اأَبـََو ه؟افَإميّنم ُر اَأْسَتْأمم اَهَذ  اَأ ّم رَةَا،اقَاَلْت:افـَُقْلُت:ايفم ا آْلخم اَو لفده َر اهللَااَوَرُسوَلُه .اوكانا(61)أُرميفُد
 ذ كا الختيارا ملوفقاهواذ تها ختيارابقيةاأمهاتا ملؤمنني.
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ومنا ألخالقا حلسنةا ليتاُعرفتاهبااأمهاتا ملؤمننيا لصربايفاسبيلا لفدعوةاإىلاهللااو لتضحيةا
سودة،اوأماسلمة،اوزينبابنتااهاجر تن.اومناأولئكا لصابر تا مليفاسبيلاذلكاابملالاو ألهلاو لوط

ا.(62)جحش،اوأماحبيبة
اتبنّيا اوهكذ  اأمهاتا ملؤمننيامناالنا رصهماايبا لفدعوةألسالا-رضياهللااعنهن– ستخفد م حم

علىا لفدعاةايفاا جلهودا ملبذولةايفاذلك؛الذ افإناا لبالغاعلىادفعامسريةا لفدعوةاإىلا ألماما،اوَجيْنامثار
اجيتهفدو  اأن اومكان ازمان ا اكل ا ستخفد م ايف ا ملناسبدومًا ا لوقت ايف ا ملناسب افأصنا األسلوب ،

ا ملفدعويناخمتلفةا،او ألسلوبا لذ اقفدايؤثّرايفابعضا ملفدعويناقفداالايؤثرايفابعضهما آلخر.
ا
ا

 بقلم: د.زلفى أمحد حممد اخلراط
 دكتوراه يف الدعوة واالحتساب

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

8/404- إلصابةايفامتييزا لصحابةا،ا2/211-سرياأعالما لنبالءاا(62)






