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تق ـدي ـم
إنَّ َّالحمـدَّ هللَّنحمـدهَّونستعينـهَّونستغفرهَّ،ونعَّـوذَّباهللَّمنَّشرورَّ
ْ
َّيضللَّ
أنفسـناَّومنَّسـيئاتَّأعمالنــاَّ.م ْنَّيهدهَّاهللَّفالَّمضلَّ لهَّ،وم ْن
َّأنَّ
فالَّهاديَّ َّلـهَّ.وأشَّـهدَّأنَّالَّإ َّلـهَّإالَّاهللَّوحـدهَّالَّشريكَّ َّلـهَّ،وأشـهد َّ
محمـد ًاَّ عبـدهَّ ورسـوله َّ،أرسـلهَّ بالهـدىََّّودينَّ الحــقَّ ليظهرهَّ علىَّ
ا َّلـدينَّكلـهَّولوَّكرهَّالكـافرون ََّّ.
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﭐ

[آلَّعمرانَّ.َّ ]102َّ:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞﱠ [النساءَّ.َّ ]1َّ:

ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠَّ
[األحزابَّ.َّ ]71-70َّ:
أماَّبعدََّّ،
فهذا َّالكتابَّيبحث َّيفَّالجانبَّالدعويَّ يفَّسيرةَّالمصطفىَّعليهَّ
أفضلَّ الصالةَّ والسالمََّّوكيفَّ كانََّّنبينـاَّ الكريمََّّﷺََّّيدعوَّ أصحابهَّ
ويوجههمَّإلىَّقيمَّاإلسالمَّوااللتزامَّبه ََّّ.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
6

وقــدَّ كـانَّ سـيديَّ الوالدَّ رحمهَّ اهللَّ وغفرَّ لـهَّ وأنـزلهَّ َّمنازلَّ
الصديقينَّقـدَّأعــدَّهــذاَّالكتـابَّللطبـعَّمنَّسـنواتَّ،ولمَّ ُيفسحَّ َّلـهَّيفَّ
األجلَّليخرجهَّيفَّحيـاتهََّّ.فأكملتَّمراجعةَّالكتابَّوتجهيزهَّللطباعةَََّّّ.
نسـألَّ أنَّ يلهمناَّ رشـدناَّ وأنَّ ينفعنـاَّ بماَّ علمنـاَّ وآخـرَّ دعواناَّ أنَّ
الحمدَّهللَّربَّالعالمين ََّّ.
وصلىَّاهللَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوآلـهَّوسلمَّتسليمًاَّكثير ًا ََّّ.
كتبـهَّلطفيَّبنَّمحمدَّالص ّبـاغَّ
الرياضَّيفََّّ25شـعبانَّ1441هـََّّ
الموافقََّّ18نيسـانََّّ 2020مَّ
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مقدمـة املؤلف
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيـده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال
هـادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا
عبـده ورسـوله.
أما بعـد:
فإن جانب الدعوة يف السرية النبوية موضوع جدير أن يعرض عىل
النـاس والسيام الدعـاة.

إن جـانب الدعوة يف السرية يشمل السرية كلها ،فرسول اهلل ﷺ
شـاهد ومبشـر ونذير وداع إىل اهلل ،بل هـو سـيد الدعـاة .يقـول اهلل
تعـاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ [األحزاب.]46-45 :
ولـذا فلن أعرض يف هذه الكلمة ملواقف الرسول ﷺ الدعوية
ً
عرضا
أرسدها رس ًدا
كامال؛ ألن ذلك يقتضيني عرض السرية النبوية ً
تامـا من أوهلـا إىل آخرها  ..ولكني سأعرض إىل إمكانية استفادة
الداعية من السرية ،وإمكان استفادة املدعوين من السرية.
واملوضوع – حتى هبذه احلدود – واسع جـدا ،من أجل ذلك فسآيت
ببعض األفكار واخلواطر حول هذا املوضوع.
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وأحب أن أذكر يف هـذه املقدمـة صلتي القديمة بالسرية النبوية ..
إن السرية ليست غريبـة عل  ..فمنذ أيام الطفولة املبكرة كانت يل صلة
بأحداث السرية عن طريق السامع  ..وما زلت أذكر تلك اجللسات
املحببة التي كنا نتحلق فيها حول الوالدة  -رمحها اهلل  -نصغي إىل
قصصا رائعـ ًة من حيـاة النبي الكريم
حديثها املحبب وهي تقص علينا
ً
ﷺ  ..تقصها علينا بطريقة جذابة وبأسلوب مفهوم ،ولقـد كانت تلك
القصص أحب يشء إلينا ،وكانت والديت حتسن احلديث ،وكانت حافظة
ملعظم أحداث السرية وغزوات النبي ﷺ تروهيا عن والدها الذي كان
خريا.
ً
تاجرا وطالب علم رمحها اهلل رمحة واسعة وجزاها عنا ً
ورحم اهلل سـيدي الوالد الذي كان جيمعنا بعدما جاوزنا مرحلة
الطفولة ودخلنا مرحلة الفتوة والشباب ،كان جيمعنا يف السهرة عىل
قراءة السرية ،وغال ًبا ما كان يعهد إيل بقراءة اجلزء املخصص لتلك
اجللسة ،وكان لذلك الترصف أثر كبري يف نفيس ويف تكويني العلمي.
رمحـه اهلل رمحـ ًة واسع ًة وجزاه عنـا خـ ًريا.
وملـا بدأت بطلب العلم كان من املواد التي درستها عىل املشايخ
(السرية النبوية) فقد قرأت عىل الشيخ كتا ًبا ً
كامال يف السرية ،وكنا يف
الوقت ذاته نقرأ موضوعات من السرية يف الكتب املوسعة كـ"السرية
احللبية" ،و"سرية ابن هشام" ،و"البداية والنهاية" البن كثري وغريها.
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وكنت أعتمد عىل السرية النبوية يف خطب اجلمعة ،ويف درويس يف
درسا
املساجد ،وملـا رزقني اهلل أوال ًدا من بنني وبنات كنت أعقد هلم ً
يوميا ،وكان عامد هذا الدرس السرية النبوية ،وقد تعلق األوالد هبذا
الدرس تعل ًقا شديدً ا ،حتى كانت عقوبة الذي يذنب من األوالد حرمانه
من حضور الدرس ،فكان الولد املحروم يبكي ويوسط أمـه ويتعهد
بالتـوبة ،وبأن ال يعود إىل هذا الذنب مقابل أن يسمح له باحلضور.
وكـان هذا الدرس نافعـ ًا لألوالد أعظم النفع وهلل احلمد واملنـة.
وبقيت آنس بالسـرية فأفـزع إليهـا ،أقـرؤها بيني وبني نفـيس،
وأسـتشهد بأحداثها يف أحاديثي وكتـابايت.
أسـأل اهلل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بام علمنا ،وصىل اهلل عىل
سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا.
كتبه حممد بن لطفي الصبـاغ
الرياض يف  17صـفـر 1429هـ
املوافق  24شـباط 2008م
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الدعوة يف السرية النبوية
إن احلديث عن السرية يف جمـال الدعوة يمكن أن يكون يف جانبني:
 جـانب الدعـاة. وجـانب املدعوين.أما الدعـاة :فإن لدراسة السرية واستحضار أحداثها من قبل الدعاة
فوائد عدة ،تعود عليهم بالتوفيق والسداد يف عملهم وباخلري العميم.
 )1إهنا تـأل صـدورهم باألمـل الواسـع عندما يالقون املصاعب
واملتاعب والعقبات ،وتنـأى هبم عن اليـأس ،وتدفعهم إىل العمل،
وذلك عندما يتذكرون أن رسـول اهلل ﷺ واجـه الدنيـا التي كانت
توج بالرشك والظلم والعدوان ،واجهها بعمل وصرب ورفق وحزم
وأمل واسع  ..فدانت له الدنيا ،وخضع لسلطانه الوجود ،ومل
يمض عىل وفـاته ﷺ مائة عـام حتى كانت دعوته قد عمت الكون
املعمور ،وأصبحت كلمة التوحيد والتكبري تعلو املآذن من حدود
فرنسا إىل حدود الصني :اهلل أكرب اهلل أكرب ،أشهد أن ال إله إال اهلل،
أشهد أن ال إله إال اهلل ،أشهد أن حممدً ا رسول اهلل ،أشهد أن حممدً ا
رسول اهلل.
 )2إهنا تبني هلم املراحل التي ينبغي أن يسلكوها يف الدعوة متأسني
بالنبي ﷺ ،فلقـد أخذت دعوته ﷺ يف املدينة منحى خيتلف عن
املنحى الذي كانت عليه الدعوة يف مكة.
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 )3إهنا توضح األوليات ومراتب الواجبات واملحرمات ،وحتدد هلم
األمور التي يبدؤون هبا ،وهي األمور املتصلة بالعقيدة ،فلقد ظل
معظم اهتامم الرسول ﷺ يف مكة بالتوحيد ونبـذ الرشك.
 )4إهنا تبني للدعاة الصفات األساسية املهمة التي ينبغي أن يتصفوا هبا
وترغبهم بذلك .ومن أهم هذه الصفات :العلم ،والتخطيط،
والتدرج ،والتلطف والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة ،واحللم،
والشعور باملسؤولية ،والصرب والثبات ،وااللتزام بام يدعو الناس
إليه ،والزهد والقناعة ،واجلرأة يف قول احلق وغري ذلك من
الصفات مما سنبينه يف هذا البحث إن شـاء اهلل.
وأما بالنسبة إىل جـانب املدعوين فهناك األفكار اآلتيـة:
 )1إن يف سامعهم ألحداث سرية النبي ﷺ تنمية حلب النبي ﷺ،
وحبه من أسس اإليامن لقوله ﷺ« :والذي نفيس بيده ال يؤمن
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».

()1

وروى البخاري عن أنس  بلفظ« :ال يؤمن أحدكم حتى أكون
أحب إليه من والده وولده والنـاس أمجعني».

()2

وحمبـة النبي ﷺ أمر قائم يف نفوس النـاس عىل الرغم من وقوعهم
( )1رواه البخاري ( )14عن أيب هريرة .
( )2رواه البخاري ( ،)15ومسلم ( ،)44وأمحد  ،177/3والنسائي ( ،)5013وابن
ماجة (.)67
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يف انحراف أحيـانًا ،وهذا جيعل إصغاءهم ومتابعتهم للمتحدث
أشـد وأقـوى وانتفاعهم أعظم.

 )2يف سامعهم أحداث السرية إعـانة هلم عىل التـأيس بالرسول ﷺ
واالقتـداء بـه.
 )3يف سامعهم أحـداث السـرية إعجـاب بشخصية النبي ﷺ وتأثر
باملوعظـة.
 )4يف سامعهم أحـداث السـرية إقنـاع للمسلمني بأن أحكام الدين
التي جـاء هبا الرسول العظيم ﷺ حلت للنـاس مشكالهتم.
 )5السرية النبوية تثل التطبيق العمل ملبادئ اإلسالم ،وجتعل األمور
املجردة أشياء حمسوسة ظاهرة ووقائع يف عامل احلس ،فهي جتسيد
للمعاين الكريمة التي يريد الدعاة أن يقرروها للنـاس.
 )6السرية النبوية قصة حيـاة أعظم إنسـان عرفتـه اإلنسانية ﷺ ،ومن
الطبائع البرشية أن السامع للقصة عندما يعجب ببطل القصة حياول
تقليده ،والقصة يشء تيل إليه النفس ،وقصة حياة النبي ﷺ الذي
غرس حبه يف قلوب الناس هلا تأثري وأي تأثري.
وسنورد إن شاء اهلل ً
فصال عن أمهية القصة يف الدعوة.
إن السرية النبوية سجلت أحداث حيـاة أعظم شخصية عرفها البرش،
وأكرم رسول من رسل اهلل صلوات اهلل عليهم أمجعني.
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ومن حسن حظنا وحظ اإلنسانية أن نقلت لنـا أحـداث حياته ﷺ
عىل وجـه ال نعرفـه يف حيـاة إنسـان آخر.
وهـو ﷺ األسـوة احلسنة ،والقـدوة الفاضلة للمؤمنني .قال اهلل
تعاىل :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ [األحزاب.]21 :
ومـا أشـد حـاجة املسلمني اليوم إىل أن يتذكروا ما جـاء يف سريته
ﷺ ليقتدوا به ويعملوا بام جاءهم به من عند اهلل من اهلدى واحلق
واخلري ،فواقعهم واقع مؤمل ،وكيد الكفرة ضدهم متعاظم يف كل مكان.
وسيكون حديثنا عن اجلانب الدعوي يف السرية النبوية الرشيفة إن
شاء اهلل ،وهذا يدعونا إىل أن نحدد املراد من الدعوة لغة واصطالح ًا.

الدعـوة لغـة:

قال ابن فارس يف "املقـاييس":

[الدال والعني واحلرف املعتل أصل واحد ،وهو أن تيل اليشء إليك
بصوت وكالم منك .تقول :دعوت أدعو دعا ًء].
وقـال الفيومي يف "املصباح املنـري":
[دعوت اهلل أدعوه دعا ًء :ابتهلت إليه بالسؤال ،ورغبت فيام عنده من

اخلـري ،ودعوت زيد ًا :ناديته وطلبت إقبـاله .ودعا املؤذن الناس إىل
الصالة ،فهو داعي اهلل .واجلمع دعاة وداعون  ..والنبي داعي اخللق إىل
التوحيد].
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وقـال الراغب يف "املفردات":
[والدعاء إىل اليشءُّ :
احلث عىل قصـده  ..قـال تعاىل :ﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒ ﳓ ﱠ [يونس ]25 :وقـال :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ [غافر.]42-41 :

والدعـاء عنـد علامء البـالغة نوع من أنواع الطلب ،وذلك عندما
يكون من األدنى إىل األعىل ،وأما األمر فهو طلب الفعل عىل وجه
االستعالء أي يكون من األعىل إىل األدنى ،وإذا كان من املثـل إىل مثله
فهو االلتامس.
[إن موضوع الدعوة إىل اهلل موضوع حيتاج إىل أن يعالج من قبل
رجاالت كبـار ،يملكون طاقات ضخمة ومواهب فذة ،ومعرفـة
واسـعة  ..وال جيوز أن تقابل احلركات اهلدامة بروح الالمباالة التي
صار إليها بعض الدعاة بسبب اإلحباط الذي أصيبوا به نتيجة للنكبات
املتوالية التي وجهت إىل كثري من الدعاة يف عدد من البالد.
ال بد من ظهور دراسات عميقة وافية تعالج الواقع الذي حييـاه
املسلمون ،وأوضاع جمتمعهم التي تتبدل حينـ ًا بعد حـني ،إن معرفة
العرص وتيـاراته والواقع االجتامعي والسيايس القائم ،والتخطيط وفق
هذه املعرفة رضورة من رضورات الدعوة التي تطمح إىل النجاح].
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الدعـوة يف االصطالح:
الدعوة يف الصطلح :دعوة الناس إىل االلتزام برشع اهلل .والدخول يف
دينـه .وتكون بالقول والكتابة واملعاملة احلسنة والقـدوة.
والدعوة إىل اإلسالم تعتمد عىل املصدرين األساسيني يف الرشيعة
ومها الكتاب والسنة.
والكتاب :هو القرآن الكريم ،وهو كالم اهلل املعجز ووحيه املنـزل
عىل عبـده ورسوله حممد بن عبد اهلل ﷺ املكتوب يف املصاحف واملنقول
بالتواتر واملتعبد بتالوته.
والسـنة :هي أقـوال الرسـول ﷺ وأفعـاله وتقريراته وأوصـافه
وهي كلها أمور متصلة بحيـاة النبي الكريم ﷺ.
ولـذا فال بد للداعيـة من أن جيـد يف إعـداد نفسـه بدراسـة أمـور
كثـرية وأخـذ نفسه بسلوك مستقيم.
ال بد لـه من دراسة ما يتصل بالقرآن الكريم واالطالع عىل تفسريه
ومعرفة علومه .ودراسة ما يتصل باحلديث الرشيف وبالفقه وأصوله.
ومن أهم األمور التي تعينه عىل عمله يف الدعوة السرية النبوية،
وكذلك معرفة جيدة باللغة العربية.
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وواضح أن مضمون الدعوة اإلسالمية أمور متعددة من أمهها
واحلض عىل الوقوف عند حدود اهلل يف
العقيدة السليمة ،والعبادات،
ُّ
كل أمر من املعامالت اخلاصة والعامة ،والتخلق باألخالق الفاضلة.
وللدعوة وسائل وآداب ،فالكلمة املقولة واملكتوبة من أهم وسائل
إيصال الدعوة إىل النـاس ،ثم السلوك واملعاملة احلسـنة قـال اهلل تعاىل:
ﲐ
ﲑ
ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲒ ﲓ ﲔﱠ [آل عمران.]104 :
ويقول الرسول ﷺ« :بلغوا عني ولو آية».

()1

ويقول ﷺ خماطب ًا

عل بن أيب طالب  ...« :ثم ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم بام جيب
عليهم من حق اهلل فيه ،فو اهلل ألن هيدي اهلل بك رج ً
ال واحد ًا خري لك
من محر النعم».

()2

إن هـذه النصوص وأمثـاهلا تغري املسلم بالقيـام بالدعـوة؛
فالدعـاة هم املفلحون وأجرهم عظيم ،والذين يعرفون آيـة واحـدة
كثريون ،وها هـو رسول اهلل ﷺ يدعوهم للتبليغ.
املهم أن يكون ذلك بالرفق واللني ،والتيسري والتبشري ،وباحلكمة
واملوعظة احلسنة  ..وعىل الداعية أن يتخـذ األساليب املؤثرة اجلـذابة
التي تتناسب مع عرصه ومع مستوى املخاطبني ،وينبغي أن يعـدد طرق
( )1رواه البخاري (.)3461
( )2رواه البخاري ( ،)3701ومسلم (.)2406
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العرض وأن ال جيمـد عىل طريقة واحدة ال حييـد عنها ،إن عليه أن يلجأ
إىل املوازنة واملقـارنة  ..يوازن بني ذاك املستوى الرفيع الذي توحي به
أحـداث السـرية وبني املستوى القائم ،وعليه يف أحيـان أخرى أن يلجـأ
إىل بيـان انطبـاق احلـادثة املروية عىل الواقع الذي حييـاه السامعون،
وحيسن أن يورد احلادثة قصة يعرضها بأسلوب واضح ،وبلغة غري
معقدة ،وجيتنب الغموض واإلغراب ،وحيلل ما فيها من مواقف ،ويعلق
عليها تعليقات تتصل بواقع النـاس.
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الدعوة والرتبية واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة:
هـذه مصطلحات إسـالمية متقـاربة املعنى ،وقـد يتداخل مدلول
بعضها باملصطلحات األخرى ،وحيسن توضيح املراد منها وبيان الفروق
بينها ،فمن هذه املصطلحات (الرتبية) و(األمر باملعروف والنهي عن
املنكر) و(النصيحة) ،فإذا نظرنا إىل املراد من (الدعوة) و(الرتبية) وجدنا
أن معنى كل منهام يعتمد عىل معنى املصطلح اآلخر.
فالدعوة أعم ،ألن الداعية يدعو النـاس مجيع ًا إىل احلـق واخلـري
واهلـدى ،فمنهم من يستجيب ويقبل ،ومنهم من يعرض.
وقـد مثـل الرسول ﷺ حـالة املدعوين مع الداعي بحـالة األرض
مع املطر ،فمن أنواع األرض نوع يتلقى املـاء وينبت الكأل والشجر،
ومنها أرض قيعان تبتلع املـاء وال تنبت شجر ًا وال كأل ،ومنها نوع
يتجمع املـاء فيها فينتفع الناس منها وهي ال تنتفع.
عن أيب موسى  قال :قـال النبي ﷺ:
«مثـل ما بعثني اهلل به من اهلـدى والعلم كمثل غيث أصـاب أرضـ ًا:
فكانت منها طائفة قبلت املـاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري .وكان منها
أجادب أمسكت املـاء فنفـع اهلل هبا الناس فرشبوا منها وسقوا وزرعوا.
وأصـاب طائفة منها أخرى إنام هي قيعان ال تسك ماء و ال تنبت ك ً
أل،
فذلك مثـل من فقه يف دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به فعلم وعلم ،ومثـل
()1
من مل يرفع بذلك رأسـ ًا ومل يقبـل هـدى اهلل الـذي أرسلت بـه».
( )1رواه البخاري ( ،)22ومسلم (.)2280
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ومن هنا كان مصطلح (أمـة الدعـوة) ويدخل يف هذا املصطلح كل
من وجهت إليه دعوة اإلسالم ،فمن استجاب كان من (أمـة اإلجـابة).
إذن الدعوة تكون أوالً ،فمن استجاب إليك وجب عليك أن
تتعهده بالرتبية والتعليم والرعاية والتقويم.
والرتبيـة عىل اخللق القويم دعـوة ولكن تكون بعد االستجابة.
وهاتان الكلمتان بالنسبة إىل املجتمع النبوي يف املدينة كانتا
متداخلتني.
فالنبي ﷺ يدعو أصحابه إىل اخلري ،ويتعهدهم بالرتبية والرعاية.
وأما األمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو بني املسلمني ،قال اهلل
تعاىل :ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ [التوبة.]71 :

وأمـا النصيحة فمعناها قريب من الدعـوة واألمـر باملعروف
والنهي عن املنكر ،قـال رسول اهلل ﷺ« :الدين النصيحة» .قلنا :ملن؟
يا رسول اهلل .قـال ﷺ« :هلل ولكتـابه ولرسوله وألئمـة املسلمني
وعامتهم».

()1

فقد جعل ﷺ الدين هو النصيحة ،ثم بني عموم النصيحة وشموهلا،
وهي من مقتضيات األخوة الصادقة التي جتعل املسلم إذا رأى العيب يف
( )1رواه مسلم ( ،)55وأبو داود ( ،)4944والنسائي ( ،)156/7والرتمذي
(.)1926
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أخيـه وضحه لـه وكشفه لـه ليرتكه ،وهـذا ما دل عليه احلديث:
«املـؤمن مـرآة املـؤمن».

()1

وجعل رسـول اهلل ﷺ النصح لكل مسلم أمر ًا داخـ ً
ال يف البيعـة
مقرون ًا بالصـالة والزكـاة كام جـاء يف حديث جرير بن عبد اهلل الذي
يقـول فيـه :بايعت رسـول اهلل ﷺ عىل إقـام الصـالة وإيتـاء الزكـاة
والنصح لكل مسلم.

()2

ويبـدو – واهلل أعلم – أن مصطلح الدعـوة أعـم هـذه األلفـاظ،
وأهنا مجيعـ ًا من الدعـوة.

( )1رواه أبو داود ( ،)4918والرتمذي (.)1929
( )2رواه البخاري ( )57ومسلم ( )56وأبو داود (.)4945
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القصة وسيلة من أهم وسائل الدعوة
إذا كانت السرية قصة رائعة كام ذكرنا آنف ًا ،فمن املستحسن أن نورد
هذا الفصل يف أمهية القصة يف جمال الدعوة إىل اهلل.
يقول اهلل تعاىل :ﱡ ﭐﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﱠ [األعراف:

.]176
للقصة سحر أخـاذ ،وتأثري نفـاذ ،وللنفس تعلق هبا كبري ،يشرتك يف
ذلك الكبري والصغري ،والعامل واألمي ،واحلرضي والبدوي ،والغني
والفقري.
ولذلك بدأت احلكايات يف فجر حياة اإلنسان  ..فام من أمـة يف
األرض إال وقـد اهتم أبناؤها بالقصص واحلكايات ،سواء كانت هذه
القصص واقعية أم أسطورية ،وربام كانت هذه الطبيعة البرشية هي التي
أملت رواية األحداث وتناقلها عىل شكل حكايات ،حتى أصبحت هذه
احلكايات هي النواة التي قام عليها علم التاريخ.
وهذه املتعة البالغة هي التي جتعل األطفال يتعلقون بجداهتم الاليت
حيفظن احلكايات الكثرية املثرية اجلميلة ،وهي ذاهتا هي التي جعلت
الكبار يتحلقون حول (احلكوايت) الذي كان جيلس إىل عهد قريب عىل
نشز من األرض ،يروي قصة عنرتة وامللك الظاهر ،وغريمها من
القصص ،ويدفعون لقاء ذلك شيئ ًا من املال لصاحب املقهى الذي يضم
هذه املجالس.
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وهذه املتعة هي التي كانت السبب يف قيام فن القصة واألقصوصة
والرواية واملرسحية ،وقد عرفنا هذه الفنون عن طريق الغرب،
وختصص يف كتابتها ناس موهوبون  ..وقام املرتمجون بنقل روائع
القصص العاملية إىل لغتنـا ،وكان لذلك تأثري وأي تأثري.
إن الدعاة إىل اهلل حيتاجون أول ما حيتاجون إىل األسلوب احلسن ..
إهنم مدعوون إىل أن جيددوا يف أساليبهم  ..وأن خيتاروا أكثرها قرب ًا إىل
نفوس النـاس عـامـة والنـاشـئة خاصـة .أما قـوة الفكرة وصالحيتها
للحيـاة ،فهـذه قائمة يف هـذا الدين الذي يدعون النـاس إليـه منذ أن
أنزله اهلل تبارك وتعاىل.
ومن املؤسف أن بعض األساليب لدى كثري من الدعـاة منتقد،
وربام أدت هذه األساليب إىل غرض مناقض معاكس ملا كان يريده
الدعاة  ..إن كثري ًا من هذه األساليب ينفر وال يبرش ،ويبعد و ال يقرب،
ويغوي وال هيدي  ..فام أجدر الدعاة إىل اهلل أن يراجعوا هذه األساليب،
وأن يتدبروا قوله تعاىل :ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲡﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲢ
ﲜﲞﲟﲠ
ﲝ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [النحل. ]125 :

ﱎﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱏ
وقوله تعاىل  :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱟﱡ
ﱠ
ﱗ ﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱘ
ﱕﱖ

ﱥ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱠ [آل عمران. ]159 :
ﱢ ﱣﱤ ﱦ
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وقوله تعاىل ملوسى وهارون  :ﱡﭐ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [طـه.]44-43 :
ومن األساليب النافعة جـد ًا القصة.
وأكثر الدعاة إىل اهلل مع القصة يف أزمـة مستحكمة ،فهم بني طرفني
متناقضني وال يعرفون التوسط :
فهم إما أال يعمدوا إىل القصة أص ً
ال ،ويقترصون عىل تقرير احلقائق
اإلسالمية ،واألحكام الرشعية ،واألخالق احلميدة ،ويكون كالمهم
تقريريا عليه طابع التجريد ،وقد يورد بعضهم التفريع والتنويع
واالفرتاضات للمسألة كام ورد يف كتب الفقه املطولة ،وهذا قد يدخل
امللل إىل النفوس ،وال يؤدي الغرض املطلوب يف التأثري.
وإما أن يعمدوا إىل القصص املكذوبة ،واإلرسائيليات الباطلة،
واخلرافات األسطورية حيشون كلامهتم هبا ،ويملؤون جمالسهم هبا
وأحاديثهم ويف ذلك ما فيه من إدخال اخللل يف تصور اإلسالم ،وإغواء
النـاس ،وإبعادهم عن طريق احلـق.
إن القصـة عندما تؤدى عىل الوجـه املتقن املحكم املحبوك ،جتعل
السامع يتفكر يف املغزى الذي تقوم عليه القصة ،وحتمله عىل أن يتأثر هبا
تأثر ًا بالغـ ًا وجتعله مقتنعـ ًا بالفكرة ال عن طريق املوعظـة واإلرشـاد
والتوجيـه.
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بل جتعله مقتنع ًا بالفكرة كأنه هو الذي وصل إليها دون تأثري من
اآلخرين  ..وهاهنا تكمن أمهية القصة يف الدعوة إىل اهلل ،ذلك ألن
النفوس ليست دائ ًام مستعدة لقبول املوعظة ،والسيام إذا كان الواعظ
بعيد ًا عن احلكمة .أما القصة فإن تأمل أحداثها والتفاعل معها ،حيمل
املرء عىل أن يتفكر يف مغزاها وعربهتا.
إن القصة التي تعا لج موضوع إنسان كذاب مؤذ للناس ،وتتحدث
عن رأي الناس فيه ،وعن املصاعب التي يلقاها بعد حني عندما ينكشف
أمره للناس ،وعن النكبات التي حتل به عند ذلك إن هذه القصة التي
يروهيا الداعية جتعل السامع مقتنع ًا بالفكرة التي يريد أن يقررها ،وكأن
تلك الفكرة نبعت من ذات نفسه.
فهو يردد بينه وبني نفسه أن الكذب رذيلة ،وأن الكذب سبب لشقاء
اإلنسان الكاذب ،وأن الكذب سبب لنفرة الناس عن الكذاب  ..وأن
الكذب قد يعرض صاحبه إىل باليا ورزايا وأزمات ونكبات  ..وقد كان
ناجي ًا منها بعيد ًا عنها لو أنه أجتنب الكذب.
إن هـذا االقتنـاع الذايت الذي يتولد عند سامع القصة هو الذي
يمكن أن ندركه من قوله عز من قائل :ﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﱠ [األعراف.]176 :
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ومن قـوله تبـارك وتعـاىل :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ
ﳃ ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ ﳋﳌ

ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ [يوسف.]111 :

إن يف قصص هـؤالء األنبيـاء مـع أممهم عـرب ًة ألويل األلبـاب.
هـذه حقيقة يقررها القرآن الكريم ،وعىل الدعاة إىل اهلل أن يعوها حق
الوعي ليستخدموا هذه األداة الفعالة يف دعوهتم .أجـل  ..إن يف القصة
عربة دون شك ،ويعظم تأثر الناس بالعرب بمقدار ما يكون املتحدث
موهوب ًا يف عرض القصة ،وصياغتها وحبك عقدهتا ،وتشويق السامعني
إىل متابعتها ،وبمقدار ما يكون اهتاممه بالنواحي الواقعية يف هذه القصة.
أمـا مصادر القصة فكثرية  ...إن يف احليـاة الواقعية قصص ًا مثرية،
يعجز اخليـال عن اإلتيـان بام يقرب من روعتها وداللتها وإتقاهنا
وإحكامها  ...ولو أن القراء الكرام راجعوا أنفسهم فيام قابلوا من
أحداث ووقائع ،لوجدوا أن لدهيم من القصص عدد ًا كبري ًا ليس هناك
أمتـع منها وال أنفـع وال أشـد تأثري ًا منها .ويف أخبـار الصحف قصص
واقعية مسجلة  ..وهي كلها من احليـاة.
وكتب التاريخ القديم واحلديث مملوءة بالقصص املثرية الكثرية.
وكتب الرتاجم كذلك فيها قصص رائعة ،وكتب األدب فيها القصص
الكثرية .وقبل ذلك كله كتاب اهلل فيه القصص املرتعة باملواعظ والعرب،
وكذلك سنة رسول اهلل ﷺ وسريته والرشيفة.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
27

إن عىل الداعيـة أن يتخـري من هـذه املصـادر املتعـددة القصص
التي ختـدم القضيـة التي يدعـو إليها ،وكلام ربـط النـاس بأمـرين كـان
أكثـر نجـاح ًا وتأثـري ًا.
وهـذان األمـران مهـا:
 القصص الدينيـة الصحيحة الواردة يف الكتـاب والسنة والسرية،فتغلغل العاطفة الدينية يف أعامق نفوس مجاهرينا املسلمة كبري كبري.
 وربطهم بالواقع الذي حييونه ،ورضب األمثلة احلية املشوقة التيتتفاعل مع أحاسيسهم ومشاعرهم.
إن عىل الدعاة أن يتخريوا من القصص الصحيح املؤثر الذي يعمل
عىل توليد االقتناع التام يف نفوس السامعني .وال بـد من حتري الصحة
والصدق ،ذلك ألن كثري ًا من األقاصيص التي يوردها بعض الوعاظ
أسطوري سخيف ،فيه األغاليط الشنيعة ،واألكاذيب املفضوحة البعيدة
عن اإلسالم ومقاصده ،فتؤدي نتيجة معاكسة.

()1

إننـا نريد من الداعية أن يكون ناجح ًا يف دعوته .ومن أهم أسباب
نجاحه أن يكون حديثه حديث ًا ممتع ًا مفيد ًا مشوق ًا ،فال جيوز أن يغرق
نفسه وسامعيه بالكالم املجرد النظري ،ألنه لو فعل ذلك أمل السامعني
( )1وقد بينت خطر هؤالء القصاص اجلهلة وإساءهتم حلقائق الدين ومعانيه الكريمة
يف مقدمات كتب القصاص التي نرشهتا وحققتها وهي "أحاديث القصاص" البن
تيمية ،و"الباعث عىل اخلالص" للحافظ العراقي ،و"حتذير اخلواص" للسيوطي،
و"القصاص واملذكرين" البن اجلوزي.
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ونفرهم ،ويمكن أن يدرأ عن حديث ذاك امللـل بأن يضمن حديثه قصة
من قصص القرآن أو السنة أو السرية ،ويعلق عليها ،أو قصة من
القصص الواقعية املحبوكة.
وكذلك من أسـباب نجاحـه أن يضع الشباب خاصـة واملدعويني
عامـة ،يف جـو يعينـه عىل حتقيق بغيتـه ،ومن ذلك أن يشغل الشباب
بقراءات يوصيهم هبا ،ويدخل يف هذا املجـال ترغيبه إياهم بقراءة
القصص اإلسالمية املؤثرة ،ولو استطاع أن يوزع عليهم بعضها مكافأة
للمجـد لكان ذلك أحسن وأفضل.
وهنـا ال بد من أن أدعو املوهوبني من محلة الفكرة اإلسالمية دعوة
صادقة حـارة إىل أن يقدموا للنـاس ما يستطيعون من القصص  ..إن
عليهم أن ينفضوا عنهم غبـار الكسل واالسرتخاء؛ فالزمن ال ينتظر
املتقاعسني املتثاقلني ،إننـا يف معركة مع الباطـل ،والبـد من العمل
املشرتك يف امليـادين املختلفة لنرصة احلـق واخلـري ،ومقاومة الباطـل
والشـر ،ومن يدعو إليهام.
وأكـاد أصل إىل أن الكتـابة واجب متعني عىل القـادرين املوهـوبني
إن كانوا صـادقني يف تبنيهم لإلسـالم .
إن عليهم أن يسخروا هـذه املواهب والطاقات خلـدمة اإلسـالم
عن طريق القصة .أوليس من املؤسف أن نجـد اليساريني وامللحدين



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
29

واملنحلني السـاقطني مستخدمني لوسيلة القصة يف نرش رذائلهم
وضالالهتم أوسـع استخدام بني الشـباب والشـابات ؟!!
 إنك لرتاهم يف قصصهم حيملون كثري ًا من املظامل االجتامعية القائمة يفبالد املسلمني لإلسالم  ..وهم يعلمون أن اإلسالم بريء من ذلك
كله  ..بل ما كانت هذه املظامل إال ألن اإلسالم نحي عن احلياة
واحلكم يف معظم ديار املسلمني منذ عهد بعيد.
 أعرف دار ًا من دور النرش قامت منذ أكثر من مخسني سنة يف بلد منبالد املسلمني ،اختذت هلا مركز ًا يف طرف املدينة ،ورشعت تنرش
القصص املرتمجة عن الروسية ،وهـذه القصص تعالـج القضايا
االجتامعية من خالل النظرية الشيوعية ،وتنرش أيض ًا القصص املرتمجة
عن اللغات األوربية ،إن كان كتاهبا شيوعيني أو يساريني ،تطبعها
طباعة أنيقة ،وخترجها إخراج ًا فني ًا جذاب ًا.
ومل هيتم هبذه الدار وال بعملها أحد من الطيبني املسلمني ،وال ألقى
هلا باالً أحد من رجال الفكر والسياسة من أعداء الشيوعية  ..بل كانوا
يستهينون هبا إذا ذكرت أمامهم ،ويسخرون منها وممن حيذر منها .ومل
يمض زمن طويل حتى تبني أثر هذه الدار عن طريق القصص  ..إذا
مهدت لقبول الفكر اليساري ،حتى ظهر جيل من املقتنعني به ،وعرف
نفر من الناس أثر الفكر والقصة ،ولكن بعد فوات الوقت.
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أقـول ذلك ألبني خطـورة القصـة وسلطاهنا عىل النفس والعقل،
ولو أن رجـال الفكر والسياسة من أعـداء الشيوعية أرادوا مواجهة
هـذا ،لكان ينبغي عليهم أن يعدوا يف مقابلة هذا التضليل والتغرير ما
يكشفه ويبني انحرافه ،وأن يقيموا دور ًا إسالمية تنرش القصة اإلسالمية
اهلـادفة  ..فالفكرة ال تقـاوم إال بالفكرة  ..وال مكان للظالم إن بزغت
شمس احلقيقة  ..وإن شمعة واحـدة يف غرفة لتطارد فلول الظالم.
 وإنك لرتاهم أيض ًا يعتمدون يف قصهم عىل اجلنس واحلب والغرام،فيوردون املغامرات العاطفية وحوادث اخليانة الزوجية ،بشكل يغري
املراهقني بقراءهتا .والذين انرصفوا إىل هذا اللون املنحل أكثر من
الذين ختصصوا باللون الفكري اهلدام اليساري السابق ذكره ،ذلك
ألن مثل هذه القصص ،تلقى رواج ًا عند املراهقني والدمهاء  ..لقـد
قرص كثري من كتاب القصة جهودهم عىل هذا النوع من القصص،
وتفننوا فيه فأفسدوا أبنـاء األمـة وبناهتا إفساد ًا كبري ًا.
وإفسـاد اخللـق عن طريق إثارة الغريزة وإهلاهبا يمهد الطريق لزلزلة
الفكرة اإلسالمية ،لتحل حملها األفكار الزائغة التي ال تعبأ باخللق وال
تقيم له وزن ًا .
إن أعـداء اإلسالم يتخذون القصة أدا ًة يدعون هبا إىل باطلهم،
وهيامجون هبا حقائق الدين وترشيعاته ،ويزلزلون ثقـة النـاس بقيمه
ومثله .فهل نعي هذا الواقع؟ وهل نعمل عىل تغريه؟
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إن كتـابة قصة ناجحة من الناحية الفنيـة واإلسالمية ،ربام كانت
خري ًا من إلقـاء مئـة خطبـة.
إن املوهـوبني موجـودون  ..ولكن هؤالء املوهـوبني بحاجة إىل
تشجيع .فعىل أصحاب الصحف واملجالت اإلسالمية أن يفتحوا
صدور صحفهم وجمالهتم هلذه الطاقة الناشـئة ،وعىل رجال الفكر
اإلسالمي أن يسـدِّ دوا هـذه الطـاقـات ويق ِّوموها ويأخـذوا بأيدهيا،
حتى تسـتطيع أن تسـد الفراغ الكبري الذي يقـوم يف عـامل النشـر عنـد
املسلمني اليـوم .
ولنقرأ قـوله تعـاىل بتدبر واع  :ﱡﭐ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀﳁﱠ [يوسف.]111 :
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قائمة ببعض القصص اليت وردت يف كتب احلديث النبوي
أحب أن أضع أمـام القارئ قائمة يف القصص النبوية التي وردت
يف كتاب" :رياض الصاحلني" لإلمام النووي .وقـد اخـرتت هـذا
الكتاب ألن األحـاديث التي اختارها صحيحة عنـده أو حسـنة ،وألن
هـذا الكتاب متيرس مطبوع عـدة طبعات وهو يف مكتبة العامل والطالب
وغريمها .
 -1قصة أصحاب الغـار  ..يف باب اإلخالص.
 -2قصة الرجل و البعري يف الفالة  ..يف باب التوبة.
 -3قصة الرجل الذي قتل مائة نفس  ..يف باب التوبة.
 -4قصة الثالثة من الصحابة الذين خلفوا  ..يف باب التوبة.
 -5قصة الساحر وامللك والغالم  ..يف باب الصرب.
 -6قصة أيب طلحة وأم سليم  ..يف باب الصرب.
 -7قصة نبي من األنبياء والغنائم والغلول  ..يف باب الصدق.
 -8قصة األبرص واألقرع واألعمى  ..يف باب املراقبـة.
 -9قصة الرجل الذي سقى الكلب  ..يف باب بيان كثرة طرق اخلري.
 -10قصة آدم وإبراهيم  ..وحممد  ..يف باب األمر بأداء األمانة.
 -11قصة جريج  ..يف باب فضل ضعفة املسلمني.
 -12قصة الرحم  ..يف باب بر الوالدين.
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 -13قصة زينب امرأة ابن مسعود  ..يف باب بر الوالدين.
 -14قصة أويس القرين اليمني  ..يف باب زيارة أهل اخلري.
 -15قصة عمرو بن عبسة  ..يف باب الرجاء.
 -16قصة جـوع النبي ﷺ وأيب بكر وعمر

 ..يف باب فضل

اجلوع.
 -17قصة أيب هريرة وقدح اللبن  ..يف باب فضل اجلوع.
 -18قصة احلوت الضخم  ..يف باب فضل اجلوع.
 -19قصة أكل أهل اخلندق من طعام جابر  ..يف باب فضل اجلوع.
 -20قصة أكل الكثري من طعام أيب طلحة  ..يف باب فضل اجلوع.
 -21قصة السحاب الذي سقى حديقة رجل  ..يف باب الكرم واجلود.
 -22قصة الرجل الذي أطعم الضيوف طعام أوالده  ..يف باب اإليثار.
 -23قصة أيوب والذهب  ..يف باب التنافس يف التنافس يف أمـور
اآلخرة.
 -24قصة عرض عمر بنته حفصة عىل أيب بكر وعثامن  ..يف باب حفظ
الرس.
 -25قصة أيب هريرة  ..والشيطان  ..يف باب احلث عىل سور وآيات.
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 -26قصة الرجل الذي اشرتى بيت ًا ووجد فيه جرة ذهب  ..يف باب
املنثورات وامللـح.
 -27قصة املرأتني أكل الذئب ولد إحدامها  ..يف باب املنثورات وامللح.
 -28قصة الناس يف املحرش وشفاعة النبي  ..يف باب املنثورات وامللح.
 -29قصة إسـامعيل وإبراهيم يف مكة  ..يف باب املنثورات وامللح.
 -30قصة رؤيا رآها الرسول ﷺ  ..يف باب حتريم الكذب.
 -31قصة املرأة التي دخلت النار يف هرة  ..يف باب النهي عن تعذيب
احليـوان.
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عظمة شخصية النيبّ ﷺ ودورها يف التأثري
إن تأثري الشخصية الفـذة يف النـاس أمر ملموس مقرر ،ال خيتلف
فيه اثنـان من العقالء ،وإن للشخصية الكبرية ،وللزعيم الكبري دور ًا
عظي ًام يف انتشار الدعوات ،وإقامة الدول ،وذيوع املبادئ التي حتملها
هذه الشخصية وذاك الزعيم .وال نستطيع أن نفصل بني عنارص القـوة
والنجاح يف الفكرة ذاهتا ،وبني حاجتها إىل الزعيم العظيم الذي جيمع
القلوب عليها .
فالقـوة الكبرية تأخذ بألباب اجلامهري ،والبيـان سـاحر ألفراد
األمـة ،وقـد قـال رسول اهلل ﷺ« :إن من البيـان لسحر ًا» ،واخللق
الكريم جيذب النـاس إىل صاحبه.
بل إن الدعوات التي تقوم عىل أساس إنكار خصائص الفرد ،وعىل
إذابة كيـانه يف بوتقة املجتمع مل يكن هلا بد من اختـاذ الشخصيات
والزعامء عىل نحو يفوق احلركات االستبدادية حتى استطاعت أن تأخـذ
طريقها إىل النجاح املؤقت.
وهكذا فإنه يبدو لدارس احلركات االجتامعية واحلركات السياسية
عظم شـأن الشخصية القيادية يف الدعوات مهام كانت حقيقة هذه
الدعوات.
إن من فضل اهلل علينا وعىل الدنيـا كلها أن دعوة اإلسـالم اجتمع
فيها صـواب الفكرة ،وعظيم صالحيتها للحيـاة ،وحيـازهتا جلميع
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عنارص القـوة والنجاح ،والشخصية العظيمة :شخصية سيدنا حممد
رسول اهلل ﷺ.
إن رسـول اهلل ﷺ أعظم أبطـال اإلنسانية عىل مر العصور ،نقول
هذا معتمدين عىل كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه يقول ربنا تبارك وتعاىل:

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﱠ [التـوبة.]128 :
ويقول اهلل تعـاىل :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱦﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﱠ [األعراف.]157– 156 :

ويقول اهلل تعـاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ [األحزاب.]46-45 :
ويقول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [القلـم.]4 :
وقد شهد بذلك معارصوه ومعارشوه ومن جـاء بعدهم من أتباعه
وخمالفيه ،أجل لقد شهد بذلك ناس ال يشاركوننا الدين.
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وقد ألفت مؤلفات مجعت أقوال هؤالء ،وحيسن أن نذكر أن بعض
هؤالء كانوا من ألد أعداء اإلسالم ،ولكنهم مل يستطيعوا إال أن يعرتفوا
بعظمة هذا الرسول الكريم ﷺ.
من هذه الكتب :كتاب أصدره الشيخ أمحد بن حجر (قايض قطر)
بعنوان" :اإلسالم والرسول يف نظر منصفي املرشق والغرب" الطبعة
األوىل 1397هـ.
ومن ذلك كتاب أصدرته مجعية التمدن اإلسالمي بدمشق بعنوان:
"النبي ﷺ" كلامت بأقالم نخبة من الباحثني واألدباء املسيحيني
املنصفني  -طبع يف مطبعة الرتقي بدمشق 1384هـ 1964م.
ومن ذلك كتاب أصدره الشيخ حسني عبد اهلل باسالمة بعنوان:
"اإلسالم يف نظر أعالم الغرب".
ومن ذلك ما أصدرته النـدوة العاملية بعنوان" :قالوا عن اإلسالم"
إعداد عامد الدين خليل.
*

*

*
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دور سـرية النيبّ ﷺ يف جنـاح دعـوته
لقـد اجتمعت  -بحمد اهلل وفضله – لدعوة اإلسالم كل عوامل
النجاح ،فكتب اهلل هلا وحلملتها الفوز والغلبة ،ومن أهم هذه العوامل
توفيق اهلل وتأييده وشخصية الزعيم العظيم سيدنا رسول اهلل ﷺ.
ومن هنا علينا أن نتعرف إىل هذه الشخصية العظيمة ،وذلك
بالوقوف عىل سريته الرشيفة صلوات اهلل وسالمه عليه ،وأن نعمل عىل
أن تبقى توجيهاته القيمة التي نقلت إلينا يف السنة املطهرة حيـة يف
ضامئرنا وعقولنا ،وتكون هادية لنا يف مسرية احليـاة .
ولن جتـد النـاس يف دنيـا البرش بط ً
ال أو زعي ًام يوازي سيدنا حممد ًا
ﷺ ،أو يستطيع أن يقرتب من الذروة السامقة التي تبوأها ﷺ  ..لقد
صنعه اهلل عىل عينه ،وأحاطه برعايته وعنايته وتأييده ،وأكرمه بالنبوة
والرسالة .لقـد اجتمع يف شخص هذا الزعيم املفدى صلوات اهلل
وسالمه عليه الرشف الرفيع ،واخللق الزكي ،والنبوة والرسالة،
والعظمة واألصالة.
إن سـرية الرسـول ﷺ صفحة مرشقة يف تاريخ اإلنسانية قاطبة،
ارتفعت اإلنسانية به إىل مستوى سام راق مل يتـح هلا أن تبلغه بأحـد من
النـاس قبله ،ولن تبلغه بأحـد بعـده أبد ًا .



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
39

لقـد عدت سريته ﷺ منـارة تطل عىل قافلة البرشية احلائرة القلقة
املرشفة اآلن عىل االهنيار بسبب اندفاعها وراء الشبهات والشهوات،
منـارة تنادهيا وتيضء هلا سبل اهلدى والطهر واالستقامة.
وسـريته ﷺ هي التطبيق العمل ملبادئ اإلسالم ،جتد تلك املبادئ
حيـة فيام تطلع عليه من أحداث جتىل فيها املثل األعىل للحياة السامية،
تتوازن فيها دواعي املادة والروح ،والدين والدنيا توازنا ال جيور فيه
جانب عىل جانب.
من أجل ذلك كله كانت دراسة السـرية النبـوية رضورة ال بد منها
للداعية املسلم.
إن رسـول اهلل ﷺ هو األسـوة احلسنة والقـدوة املثىل للمسلمني
عامـة وللدعـاة خاصـة  .يقول اهلل تعـاىل :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ [األحزاب:

.]21
وال يتم التأيس به ما مل تتضح معامل سريته يف أذهان املعتدين
واملرشدين .
إن عرض الداعية أحداث يف جمال الدعوة يبني أن هذه األحكام
الرشعية واملبادئ اإلسالمية التي تضمنتها قامت حقائق ملموسة يف
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واقع احلياة يف حقبة سعيدة من الزمان يف حياة الرسول العظيم ﷺ،
وكانت أكرم حقبة عرفها التاريخ.
إن السرية النبوية تكفل لنا إيضاح الوسط الروحي املتألق الذي
عاشت فيه هذه املبادئ اإلسالمية ،وتبني كيف انطلقت يف حركتها
الرسيعة تسود الدنيا املعمورة يف وقت قصري قصري.
إن السرية تبث احليوية يف الدعوة ،وتوقظ يف الناس الروح الدينية
الكريمة ،وختلص الدعوة من اجلفاف والنظرية.
إن واقع املسلمني اليوم مؤمل لبعدهم عن حقيقة دينهم ،وهم بحاجة
إىل إصالح يتغلغل إىل أعامق قلوهبم ،فيبدل ما يف نفوسهم وأذهاهنم.
وإن بشائر اخلري ،وأمارات التقدم ،تبدو بني حني وآخر باعثة عىل
األمل ،وحتيي موات القلب ،وتنشط اهلمة ،وحتفز إىل العمل ،وتنتظر
هذه البشائر من يدفعها ويرشدها ويأخذ بيدها ،هذا ومن أهم وسائل
بعث األمم املتخلفة ،وبث احليـاة يف كياهنا الضعيف ،ونفض غبار
التأخر والكسل عنها ،وإجيـاد اليقظة الواعية البنـاءة ،ونرش صفحات
املايض املجيد هلذه األمم ،وإحياء بطوالهتا يف أذهان أبنـاء األمـة
وناشئتها ،وحضهم عىل متابعة السعي وبذل اجلهد الستكامل ما بنى
اآلباء واألسالف ،وإذا أردنا أن ننظر يف أجمـادنا وبطوالتنا فلن نجـد
مثل السرية النبوية يف هذا املجال عىل اإلطالق.
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ولذا فإن عىل رجال الفكر ،وأرباب القلم ،أن يولوا السرية النبوية
ما تستحق من االهتامم والدراسة – عليهم أن يقدموها للناس بأسلوب
سائغ مؤثر جذاب – باملحارضات واخلطب والدروس واملقاالت،
واألحاديث اإلذاعية والندوات التلفزيونية وباألسلوب القصيص،
ويستخدموا لذلك كل وسائل النرش املمكنة.
قـال عبد الرمحن عزام[ :من األبطـال من احتـازوا باتساع دائرة
تأثريهم وسلطاهنم  ...أولئك هم املربزون يف تاريخ اإلنسانية ،وأولئك
هم الذي كان إلصالحهم اخللود واألثر البـاقي ،وأعظم هؤالء هو
حممـد ﷺ].

()1

إن جانب الدعوة إىل اهلل يف السرية النبوية يشمل السرية كلها،
فرسول اهلل ﷺ شاهد ومبرش ونذير وداع إىل اهلل  ..بل هو إمـام الدعاة
وسيدهم صلوات اهلل وسالمه عليه يقول اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘﱠ [األحزاب.]46-45 :

عن عطـاء بن يسـار قال :لقيت عبد اهلل بن عمرو بن العاص
فقلت :أخربين عن صفـة رسـول اهلل ﷺ يف التـوراة .فقـال عبد اهلل:
(أجـل ،إنه ملوصوف يف التوراة بصفته يف القرآن :ﱡﭐ ﭐﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱠ وحرز ًا لألميني ،أنت عبدي
("ََّّ)1بطلَّاألبطـال"ََّّصَََّّّ.َّ 5
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ورسويل ،سميتك املتوكل ،لست بفـ ٍّظ وال غليظ ،وال سخـاب يف
األسواق ،وال يدفع السيئة بالسيئة ،ولكن يعفو ويغفر ،ولن يقبضه اهلل
حتى يقيم به امللة العوجاء ،بأن يقولوا  :ال إله إال اهلل ،فيفتح به أعين ًا
عمي ًا ،وآذان ًا ص ًام ،وقلوب ًا غلف ًا).

()1

وهذا وصف ينطبق عليه ﷺ ،هذا وقد روى ابن أيب حاتم  -ونقله
عنه ابن كثري يف تفسريه  -هذه اآلية نص ًا مجي ً
ال عن وهب بن منبه معناه
صحيح نورده هنا لصحة معناه  ،ودقة وصفه لسيدنا رسول اهلل الداعية
الرسول ،قـال وهب( :إن اهلل أوحى إىل نبي من أنبياء بني إرسائيل... :
أبعث أميـ ًا من األميني ،أبعثـه مبرش ًا ،ليس بفـظ وال غليظ وال سخاب
يف األسواق ،لو يمر إىل جنب رساج مل يطفئه من سكينته ،ولو يميش عىل
القصب مل يسمع من حتت قدميه ،أبعثـه مبرش ًا ونذير ًا ،ال يقـول اخلنـا،
أفتح به أعين ًا كمه ًا ،وآذان ًا ً
صام ،أسـدده لكل أمر مجيل ،وأهب له كل
خلق كريم ،وأجعل السكينة لباسه ،والـرب شعاره ،والتقوى ضمريه،
واحلكمة منطقه ،والصدق والوفاء طبيعته ،والعفو واملعروف خلقه،
واحلق رشيعته ،والعدل سريته ،واهلـدى إمامـه ،واإلسالم حلته ،وأمحد
اسمه ،أهدي به بعد الضاللة ،وأعلم به بعد اجلهالة ،وأرفع به بعد
اخلاملة ،وأعرف به بعد النكرة ،وأكثر به بعد القلة ،وأغني به بعد العيلة،
وأمجـع به بعد الفرقة ،وأؤلف به بني أمم متفرقة ،وقلوب خمتلفة،

( )1رواه البخاري ( ،)4838وأمحد .174/2
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وأهواء مشتتة ،وأستنقذ به فئـام ًا من الناس عظيمة من اهللكة ،وأجعل
أمتـه خري أمـة أخرجت للناس ،يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر،
موحدين مؤمنني خملصني ،مصدقني ملـا جـاءت به رسل ،أهلمهم
التسبيح والتحميد ،والثناء والتكبري والتوحيد ،يف مساجدهم وجمالسهم
ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون يل قيـام ًا وقعود ًا ،ويقاتلون يف
سبيل اهلل صفوف ًا وزحوف ًا ،وخيرجون من ديارهم ابتغاء مرضايت ألوف ًا،
يطهرون الوجوه واألطراف ،ويشدون الثياب يف األنصاف ،قرباهنم
دماؤهم ،وأناجيلهم يف صدورهم ،رهبان بالليل ،ليوث بالنهار ،وأجعل
يف أهل بيته وذريتـه السابقني والصديقني والشهداء والصاحلني ،أمتـه
عز من نرصهم ،وأؤيد من دعا
من بعـده هيدون باحلـق ،وبه يعدلون ،أ ُّ
هلم ،وأجعل دائرة السوء عىل من خالفهم أو بغى عليهم ،أو أراد أن
ينتزع شيئ ًا مما يف أيدهيم ،أجعلهم ورثة لنبيهم ،والدعاة إىل رهبم ،يأمرون
باملعروف وينهون عن املنكر ،ويقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ،ويوفون
بعهدهم).

()1

إنه نص مجيل ـ وردت فيه مجلة من صفات الرسول ﷺ الدعوية،
وورد فيه ذكر لفضله العظيم عىل أمتـه التي هداها اهلل به ،فكان فيها
بفضل االقتـداء به صفات الدعـاة الصادقني.

(ََّّ)1أنظرَّ"تفسيرَّابنَّكثي َّر"َّسورةَّاألحزابَّاآليتـانََّّ.َّ 46-45
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السرية النبوية هي التطبيق العملي للشريعة
أجـل إن السـرية النبـوية تثل التطبيق العمل ملبـادئ اإلسـالم ،عىل
يد نبي اهلل وخـري خلقه حممـد بن عبد اهلل ﷺ.
إننـا نجـد يف أحداثها املشـرقة الكريمة مبـادئ اإلسـالم حيـ ًة
متحركة  ..إن الكالم النظري املجرد قـد يقنـع الفكر عندما يكون
حقـ ًا ،وعندما يكون عرضه موفق ًا ،وعندما يكون السامع عىل مستوى
جيد من الفهم واإلدراك ،ولكنه ال يولد يف املرء احلامسة ،وال حيدث
التعاطف واالندفاع لتحقيق مضمون هذا الكالم ،أما عندما يدعم هذا
الكالم النظري واقع ح ٌّي جتسـدت فيه مبادئ هذا الكالم ،وبرز ما فيـه
من مثـل بني ظهراين الناس يبرصوهنا ويعايشوهنا ،فإن ذلك يفعل يف
النفس فعل السحر ويدفعها إىل حتقيق اخلـري ،وتنحيـة الشـر ،وإحقاق
احلق ،وإزهاق البـاطل.
نعـم  ..إن السـرية النبـوية سـدت ثغرة يف هـذا املجـال ال يسـدها
غريها  ..ذلك ألن عرض مبادئ اإلسالم وعرض النظرات اإلسالمية
يف شتى جوانب احليـاة بعيـد ًا عن الواقع يفوت عىل الناس أن يدركوا
رس ًا من أرسار هذه الرشيعة ،وخاصة من خصائصها.
إن هـذه الرشيعة هي النظام الوحيد الذي جيمع بني الواقعية
واملثالية ،وإهنا هي احلل الوحيد لعالج مشكالت اإلنسان املـادية
واملعنـوية.
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إن إدراك هـذه اخلاصة ينتهي باإلنسان إىل االعتقاد اجلازم أن هـذه
الرشيعة منزلة من عند اهلل دون شك ،وجيعله يدرك عظمة هذه الرشيعة
يف جمال الفكر واخللق واالقتصاد والسياسة والعبادة والترشيع.
إن دراسة السرية وتثلها واستيعاهبا يكفل إيضاح الوسط الروحي
السامي الذي قامت فيه املبادئ اإلسالمية حية متحركة ،وهنضت اعتامد ًا
عليها حضارة ودولة ويف ذلك تقويم وتربية وعون عىل التأيس
واالقتـداء.
إن السرية النبوية تبني الصفات األساسية املهمة التي ينبغي أن تكون
يف الداعية وهذه الصفات كثرية نذكر منها ما يأيت:
 -1العلـم :فلقـد كان ﷺ يعلم أصحـابه أحكام الدين ،ويدعوهم إىل
التعلم بالقـول والفعـل ،فمن قـوله ﷺ يف الدعـوة إىل التعلم
قــوله ﷺ« :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم».

()1

وقــوله ﷺ« :من سـلك طريقـ ًا يلتمس فيـه عل ًام  ،سهل اهلل له به
طريق ًا إىل اجلنة .»...

()2

وقـوله ﷺ« :العلامء ورثة األنبيـاء وإن األنبيـاء مل يورثوا دينـار ًا
وال درمهـ ًا ،ورثوا العلم فمن أخـذه أخـذ بحـظ وافـر».

()3

(ََّّ)1رواهَّابنَّماجهَّ َّ(َّ.َّ )224
(َّ)2رواهَّمسلمَّ(َّ،)2699وأبوَّداودَّ َّ(َّ،)4946والرتمذيَّ َّ(َّ.َّ )1930
(َّ)َّ 3رواهَّأبوَّداودَّ َّ(َّ،)3641وابنَّماجهَّ َّ(َّ،)223والرتمذيَّ َّ(َّ،)2682وأحمدََّّ196/5
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ومن فعله ﷺ حتقيـق ذلك وحضـه عىل تعلم الصالة عملي ًا كام
جـاء يف احلديث« :صلوا كام رأيتموين أصل».

()1

وتعلم مناسك احلج عملي ًا كام جاء يف احلديث« :خذوا عني
مناسككم».

()2

وحضه عىل تعلم الكتابة والقراءة كام جاء يف حادثة فداء األرسى
فقد روى أمحد( )3بسند صحيح عن ابن عباس

قال :كان ناس من

األرسى يوم بدر مل يكن هلم فداء ،فجعل رسول اهلل ﷺ فداءهم أن
يعلموا أوالد األنصار الكتابة.
 -2التخطيط :تعلمنـا السـرية أن عىل الدعـاة أن يصدروا يف أعامهلم
عن ختطيط ،فقـد كان رسول اهلل ﷺ خيطط وحيكم التخطيط ،فمن
ذلك ترتيبه اهلجرة.
لقـد خطـط رسـول اهلل ﷺ هلجرته إىل املدينـة ،ورسم اخلطـة،
وحـدد الوقت ،وأعـد العـدة من الدليـل ،والزاد ،والراحلـة عىل
(َّ)َّ 1رواهَّالبخاريَّ َّ(َّ.َّ )6008
(َّ)َّ 2رواهَّمسلمَّ(َّ،)1297وأبوَّداو َّدَّ َّ(َّ.َّ )1970
("َّ )َّ 3مسندَّأحم َّد" ََّّ،247/َّ 1ويفَّطبعةَّشاك َّر ََّّ 47/َّ 4برقم ََّّ،2216وانظر َّ"طبقاتَّ
ابنَّسعد" ََّّ22/2طَّبيروتَّ،و"البدايةَّوالنهاية"ََّّ256/5طَّهجرَّ،و"المنتقى"َّ
لعبدَّالسالمَّابنَّتيميةَّبرقم ََّّ ،4387وكتابنا"َّ :الحديثَّالنبوي" َّط ََّّ 8ص َّ-40
َّ.َّ 41
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النحو الذي تذكره كتب السنة ،وكتب السرية.
ملـا اشـتد األذى عىل املسلمني يف مكـة ،وأصبح هلم مهاجر يف
املدينة بعـد أن ظهر اإلسالم رشع أفراد من املسلمني هياجرون إليها
بصورة فردية ،وقـد أراد سيدنا أبو بكر الصديق  أن هياجر ،فلام علم
ذلك رسول اهلل ﷺ استبقاه وأشعره أنه ربام سيكون صاحبه يف هذه
الرحلة  ..فاستعد أبو بكر لذلك ،فاشرتى راحلتني ورشع يعلفهام ،ومل
يرض النبي ﷺ إال أن يدفع ثمن الراحلة التي سريكبها..
وملـا جـاءه اإلذن من اهلل باهلجرة أتى رس ًا إىل بيت أيب بكر وأخـربه
بعزمـه عىل اهلجرة ،فطلب أبو بكر الصحبة فوافق النبي ﷺ وفرح أبو
بكر  فرحـ ًا شـديد ًا حتى صـار يبكي من الفرح.
وإلحكام اخلطـة أمر النبي ﷺ عليـ ًا  أن يبيت مكانه كي ال يقع
الشك يف وجـوده ،ذلك أن املرشكني كانوا حيارصون البيت يريدون
قتـل رسـول اهلل ﷺ ،فقـد تعاهدوا أن ينقضوا عليه إذا خرج ويرضبوه
بسيوفهم رضبة رجل واحد كي يضيع دمـه يف القبائل ،فكانوا يرددون
النظر من خـالل شـقوق يف اجلـدار ،وكلف رسـول اهلل ﷺ عليـ ًا أن
يؤدي األمـانات إىل أهلهـا.
ثم خرج رسول اهلل ﷺ وحـده من مكـة ليـ ً
ال ،وتقابل مع الصديق
خارج مكة ،وانطلقا.
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وكان استأجر عبد اهلل بن أريقـط ،وهو رجل خبـري بالطرق ليدهلام
عىل الطريق ،وأعطـاه الراحلتني وواعده غـار ثور بعد ثالث ليـال.
وانطلق ﷺ هو وصاحبه ومعهام عامر بن فهرية الذي كان يتبعهام
بغنم كي خيفى عىل أثرمها.
وأعـد ﷺ هلذه الرحلة عدهتا من الزاد ،فوضع يف جراب ،وقطعت
أسامء بنت أيب بكر

نطاقها وربطت به عىل فم اجلراب.

وأقامـا يف الغـار ثالث ليـال حتى ينقطع عنهام الطلب ،وكان عبد
اهلل بن أيب بكر يبيت معهام ،ثم يقوم من آخر الليل ويعود إىل مكة
فيصبح هبا ليقف عىل كيد املرشكني ثم يأيت الغـار يف املساء ويذكر هلام ما
سمع من القوم.
وهذا التخطيط ال يتعارض مع التوكل عىل اهلل ،ذلك ألن األخـذ
باألسباب مطلوب ،ثم بعد ذلك يكون التوكل عىل اهلل ،وقـد قـال
رسـول اهلل ﷺ ملن سأله أيعقل ناقته أم يتوكل عىل اهلل ويرتكها هكذا:
فقال ﷺ« :اعقلها وتوكل».

()1

إن رسـول اهلل ﷺ سـيد املتوكلني ،وقد خطط هذا التخطيط
العظيم لرحلة اهلجرة ،إن هـذا درس للدعـاة إىل اهلل  ..إن عليهم أن
يصدروا يف براجمهم الدعوية عن ختطيط مدروس حمكم اقتـدا ًء برسول
(َّ ََّّ)1رواهَّالرتمذيَّ(َّ.َّ )2517
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اهلل ﷺ ،وال جيوز أن تكون أعامهلم ردود فعل ملا يفعله األعداء
املخالفون فقط ،بل عليهم أن يكون عملهم قائ ًام عىل اخلطة التي
وضعوها بعد معرفة الواقع والظروف التي يعيشون فيها.
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احملاولة بشتى الطرق املتـاحة للدعوة
إن السرية النبوية لتبني للدعاة إىل اهلل أن من الصفات األساسية
التي عليهم أن يتصفوا هبا التخطيط  ..وأن عىل الداعيـة أن يصدر يف
أعامله كلها عن خطة مدروسة اقتـدا ًء برسول اهلل ﷺ وقـد رضبنا
لذلك مث ً
ال يف مـا سبق ما فعله ﷺ ،من التخطيط املحكم هلجرته إىل
املدينة املنورة.
ومن التخطيط الذي تطالعنا به السرية النبوية أنه صلوات اهلل
وسالمه عليه مل يرتك فرصة وال جمـاالً للدعـوة إال سلكه  ..فلام قوبل
من قـومه باإليذاء والتكذيب واإلعراض ،والعنـاد وتعذيب أصحـابه،
حتى بلغ هبم األمر أن هيموا بقتله ،رشع ﷺ يبحث عن جمـال آخر،
فذهب إىل الطائف ،وعمد إىل نفر من ثقيف ،فدعاهم إىل اهلل ،فلم يقبلوا
دعوته ،بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ..فلجـأ
إىل بسـتان هناك وقـال« :اللهم إليك أشـكو ضعف قـويت ،وقلـة
حيلتي ،وهواين عىل الناس ،يا أرحم الرامحني أنت رب املستضعفني،
وأنت ريب ،إىل من تكلني؟ إىل بعيد يتجهمني ،أم إىل عدو ملكته أمري؟
إن مل يكن بك عل غضب فال أبايل ،ولكن عافيتك هي أوسع يل .أعوذ
بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت ،وصلح عليه أمـر الدنيـا
واآلخرة ،من أن تنزل يب غضبك أو حيل عل سخطك .لك العتبى حتى
ترىض ،وال حول وال قوة إال بك».
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ورجـع رسـول اهلل ﷺ إىل مكة وقـومه أشـد ما كانوا عليه من
العـداء ومفارقة دينـه إال قلي ً
ال ممن آمن به من املستضعفني ،فكان ﷺ
يعرض نفسه عىل قبائل العرب يف املواسم يدعوهم إىل اهلل ،وخيربهم أنه
نبي مرسل ،ويسأهلم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبني هلم ما بعثه اهلل به.
ويف "سرية ابن هشام" تفصيل لتلك القبائل التي عرض رسول اهلل
ﷺ نفسه عليها .فمن ذلك النص اآليت:
[قال ربيعة بن عبـاد الديل :إين لغـالم شاب مع أيب بمنى ،ورسول اهلل
ﷺ يقف عىل منـازل القبائل من العرب فيقول:
«يا بني فالن إين رسول اهلل إليكم ،يأمركم أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به
شيئ ًا ،وأن ختلعوا ما تعبدون من دونه من هذه األنداد ،وأن تؤمنوا يب،
وتصدقوا يب ،وتنعوين حتى أبني عن اهلل ما بعثني به».
قال :وخلفه رجل أحـول ويضء ،له غديرتان ،عليه حلـة عدنيـة ،فـإذا
فرغ رسـول اهلل ﷺ من قوله وما دعـا له ،قال ذلك الرجل :يا بني فالن
إن هـذا إنام يدعوكم إىل أن تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم،
وحلفاءكم من اجلـن  ..إىل ما جـاء بـه من البدعـة والضـاللة ،فال
تطيعوه وال تسمعوا منه.
فقلت أليب :يا أبت من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟
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قال :هـذا عمه عبـد العزى بن عبد املطلب ،أبو هلب].

()1

• وعرض نفسه عىل بني كلب ،فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم .
• وأتى بني حنيفـة فدعـاهم إىل اهلل ،فلم يكن أحـد من العرب أقبـح
عليـه ردا منهم .
• وأتى بني عـامر بن صعصعـة ،فدعـاهم إىل اهلل ،وعرض نفسـه
عليهم فردوه.
• وهكذا كان رسـول اهلل ﷺ كلام اجتمع له النـاس باملوسم أتاهم
يدعو القبائل إىل اهلل وإىل اإلسـالم ،ويعرض عليهم نفسـه ،وما جـاء
به من اهلل من اهلـدى والرمحـة ،وهـو ال يسمع بقـادم يقـدم مكـة من
العرب له اسم وشـرف إال تصـدى له ،فـدعـاه إىل اهلل ،وعرض
عليـه ما عنـده.
• ومازال الرسـول العظيم ﷺ يعمل وفق هذه اخلطـة ،وال يداخله
اليـأس عىل الرغم مما كان يلقى من اإلعراض والصـد  ..حتى خرج
يف املوسم عىل عـادته يدعو ويعرض نفسـه عىل القبائل  ..فبينام هـو
عنـد العقبـة لقي رهطـ ًا من اخلزرج.
 فقـال هلم« :من أنتم؟».("َّ َّ )1سيرةَّابنَّهشا َّم" ََّّ،65-64/َّ 2ورواهَّأحمدَّ يف َّ"المسند" ََّّ 492/َّ 3و ََّّ،َّ 341/َّ 4
وروىَّ نحوهَّ طارقَّ بنَّ عبدَّ اهللَّ المحاربيَّ كماَّ جاءَّ يفََّّ"المستدرك"ََّّللحاكمَّ
َّ،612-611/َّ 2وابنَّحبانََّّ.َّ 6562/َّ 14
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 قـالوا :نفر من اخلزرج. قـال« :من موايل هيود؟». قـالوا :نعم. قـال« :أفـال جتلسـون أكلمكم؟». قـالوا :بىل.فجلسـوا معـه فدعاهم إىل اهلل  ،وعرض عليهم اإلسالم ،وتال
عليهم القرآن  ..فلام كلمهم رسول اهلل ودعاهم قال بعضهم لبعض:
يا قوم واهلل إنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود ،فال تسبقنكم إليه.
فأجابوه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسالم .ودعوا
رسول اهلل ﷺ أن يأتيهم إىل املدينة  ..ثم انرصفوا إىل بالدهم.
فلام قدموا املدينة ذكروا لقومهم رسول اهلل ﷺ ،ودعوهم إىل
اإلسالم حتى فشا فيهم ،فلم تبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكر
لرسول اهلل ﷺ حتى إذا كان العـام املقبل واىف املوسم من األنصار
اثنا عرش رجالً ،فلقوا رسول اهلل بالعقبة – وهي العقبة األوىل –
فبايعوا رسـول اهلل ﷺ عىل بيعـة النسـاء ،وذلك قبل أن تفرض
احلرب عليهم.
وبيعـة النسـاء هي الواردة يف سورة املمتحنة ،وذلك يف قوله تعاىل:
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙ
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ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

ﱧﱠ [املمتحنة.]12 :

قـال عبـادة بن الصامت [ :كنت فيمن حرض العقبة األوىل وقـد
بايعنـا رسول اهلل ﷺ عىل أن ال نرشك باهلل شيئ ًا ،وال نرسق وال نزين
وال نقتـل أوالدنا وال نأيت ببهتان نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا ،وال نعصيه
يف معروف ،وقـال :فإن وفيتم فلكم اجلنـة ،وإن غشيتم من ذلك شيئ ًا
فأخذتم بحـده يف الدينا فهو كفارة له ،وإن سـريتم عليه إىل يوم القيامة
فأمركم إىل اهلل  إن شاء عذب ،وإن شاء غفر].

()1

وأرسـل هلم رسـول اهلل ﷺ مصعب بن عمـري العبدري ،وعبد اهلل
بن أم مكتـوم – وهـو ابن خـالة خـدجية – يقرآهنم القرآن ،ويفقهاهنم
يف الدين.

وكـان مصعب 

رجـ ً
ال حكي ًام يعرف كيف يدعـو إىل اهلل

باحلكمة واملوعظـة احلسـنة وحسن التـأيت ،وقـد سـبق له أن هاجر إىل
احلبشـة وعـاد.
ونزل مصعب عىل أيب أمـامـة أسـعد بن زرارة ،وصـار يدعو إىل اهلل
النـاس مجيع ًا من األوس واخلزرج وغريهم ،ويبدو أنـه نجح يف الدعوة،
واستجاب له اجلمع الكثري.
("ََََّّّّ)1سيرةَّ ابنَّ هشام"ََّّ َّ،ََّّ76/َّ 2وهذاَّ الحديثَّ أخرجهََّّالبخاريََّّ(ََّّ،)18ومسلمَّ
(َّ.َّ )َّ 1709
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وبينام هو يف بسـتان مع أسـعد بن زرارة فوجئ بدخول رجل قوي
يريد اإلسـاءة إليـه.
ذلك أن سـعد بن معـاذ رئيس قبيلة األوس قال البن عمه أسـيد
بن حضري :أال تقوم إىل هذين الرجلني – يريد مصعب ًا وابن أم مكتوم –
اللذين أتيـا يسفهان ديننـا ،ويغريان الضعفـاء من قومنـا بالدخول يف
دينهام ،فقم وازجرمها.
فاستجاب أسـيد لدعوة سـعد ،وقـام حيمل حربتـه ،وجـاء إىل
البستان الذي فيه مصعب  ..فلام رآه أسـعد بن زرارة قـال ملصعب:
هـذا سـيد قومـه ،وقـد جـاءك فاصدق اهلل فيـه ،فلام وقف عليهام
قـال :ما جـاء بكام تسفهان ضعفـاءنا؟ اعتزال إن كـان لكام بأنفسكام
حاجـة.
فقـال مصعب :أو جتلس فتسمع ،فإن رضيت أمر ًا قبلتـه ،وإن كرهته
كففنـا عنـك ما تكره.
فقرأ عليه مصعب القرآن ،فاستحسن دين اإلسـالم ،وهـداه اهلل
وقـال :أشـهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،ورجع إىل
سـعد ،فسأله سـعد عام فعل.
فقال :واهلل ما رأيت بالرجلني بأسـ ًا.
فغضب سـعد ،وقـام هلام متغيظـ ًا ،ففعـل معـه مصعب كسـابقه،
فهـداه اهلل لإلسـالم أيضـ ًا.
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ورجع سعد لرجال من بني األشهل – وهم أهله وهم بطن من
األوس – فقـال هلم :ما تعدونني فيكم؟
قالوا  :سـيدنا وابن سـيدنا .
فقال :كالم رجالكم ونسائكم عل حرام حتى تسلموا.
فلم يبـق بيت من بيوت بني عبد األشهل إال أجـابه.
وملـا كان وقت احلج يف العـام الذي يل البيعـة األوىل قـدم مكـة
كثـريون منهم.
وهكـذا نجحت خطـة الرسـول العظيم يف دعـوته.
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التخطيـط
إن الدرس الذي ينبغي أن يعرفـه الدعـاة من السرية ،وأن يعملوا به
هو التخطيط اقتـداء برسول اهلل ﷺ.
فـإنه ﷺ عنـدما رأى إعراض قريش عن احلـق ،وتكذيبها
لدعـوته ،وصـدها عن سبيل اهلل ،اجتـه إىل عرض نفسه عىل قبـائل
العرب يف املواسـم  ..وكانت العقبـة األوىل التي حتدثنـا عنها آنفـ ًا
اخلطـوة األوىل يف إعـداد املهاجر :املدينـة املنـورة ،لتكون األرض التي
يقيم عليها دولة اإلسـالم وجمتمعـه  ..وقـد نجـح مصعب بن عمري
 يف دعـوته ،ودخـل النـاس يف دين اهلل أفواجـ ًا  ..فلام كان العـام
الذي يل البيعـة األوىل قـدم مكـة كثـري من أهـل يثرب منهم مؤمنـون،
ومنهم مرشكون يريدون احلـج.
فقابل وفـد منهم رسـول اهلل ﷺ ،وطلبوا اللقـاء معـه ،واتفقوا
عىل أن يكون اللقـاء بعد االنتهاء من احلـج عنـد ِشعب العقبـة،
فأوصاهم رسول اهلل ﷺ أن يكتموا أمر هـذا اللقـاء عن رفاقهم
املرشكني الذين جـاؤوا معهم ،خشـية أن تعلم قريش فتفسـد األمر.
وقـد جتمعـوا بعـد االنتهـاء من احلـج بعد ثلث الليل األول ،وكان
عددهم ثالثة وسبعني رجالً :اثنـان وسـتون من اخلزرج ،وأحـد عشـر
من األوس ،ومعهم امرأتان مها :نسيبة بنت كعب من بني النجار،
وأسامء بنت عمرو من بني سلمة.
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وذهب إليهم رسـول اهلل ومعـه عمـه العبـاس وهو عىل دين
قومـه ،ولكنه أراد أن حيرض اجللسة ليتوثق البن أخيـه.
فلام اجتمعوا قال العبـاس :إن ابن أخي مازال يف منعة من قومـه،
ومل يستطيع أحـد من أعـدائه أن ينـال منـه ،وقـد حتملنـا من ذلك شـدة
عظمى ،فإن كنتم ترون أنكم وافـون له بام دعوتوه إليـه ،ومانعـوه ممن
خالفه فأنتم وما حتملتم من ذلك ،وإال فدعـوه بني عشـريته فإهنم
لبمكان عظيم .
فقـام الـرباء بن معرور ،وتكلم كـالم ًا طيبـ ًا جـد ًا .
ثم قالوا لرسول اهلل ﷺ :خذ لنفسك ولربك ما أحببت.
فقـال ﷺ« :أشـرتط لريب أن تعبدوه وحـده ،وال ترشكوا به شيئ ًا،
ولنفيس أن تنعوين مما تنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم».
فقـال لـه أبو اهليثم بن التيهان :يا رسول اهلل .إن بيننـا وبني الرجـال
عهود ًا ،وإنا قاطعوها ،فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ،ثم أظهرك اهلل
أن ترجع إىل قومك وتدعنا؟
فتبسم النبي ﷺ وقـال« :بل الدم الدم ،واهلدم واهلدم ،أنا منكم
وأنتم مني ،أحارب من حاربتم وأسامل من ساملتم» .أي :إن طالبتم بدم
طالبت به ،وأن أهدرتوه أهدرته.
وابتدأت املبايعة وهي التي عرفت بالعقبة الثانية ،فبايعه احلارضون
عىل ما طلب ،ثم قـال رسـول اهلل ﷺ« :أخ ِرجوا إيل منكم اثني عرش
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نقيب ًا ليكونوا عىل قومهم بام فيهم» .فأخرجوا منهم اثني عرش نقيب ًا تسعة
من اخلزرج وثالثة من األوس.
ثم قـال هلم رسـول اهلل ﷺ« :أنتم كفالء عىل قومكم ككفالة احلواريني
لعيسى ابن مريم ،وأنا كفيل عىل قومي».
قال العالمة حممد اخلرضي:
[وألمر مـا أراده اهلل بلـغ خـرب هـذه البيعـة مرشكي قريش ،فجـاؤوا
ودخلوا ِشعب األنصـار وقـالوا :يا معرش اخلزرج ،بلغنا أنكم جئتم
لصاحبنـا خترجـونه من أرضنـا ،وتبايعـونه عىل حربنـا؟ فأنكروا ذلك،
وصـار بعض املرشكني الذين مل حيرضوا املبـايعـة حيلفون هلم أهنم مل
حيصل منهم يشء يف ليلتهم ،وعبد اهلل بن أيب كبري اخلزرج يقول :ما كان
قومي ليفتاتوا عل بيشء من ذلك].

()1

قال العالمة حممد الغزايل:
[تلكم بيعة العقبـة ،وما أبرم فيها من مواثيـق ،وما دار فيها من
حمـاورات ..إن روح اليقـني والفـداء واالستبسال سـادت هذا اجلمع
وتشت يف كل كلمة قيلت ،وبدا أن العواطف الفائرة ليست وحدها
التي توجه احلديث أو تل العهود ،كال ،فإن حساب املستقبل روجع مع
حساب اليوم ،واملغارم املتوقعة نظر إليها قبل املغانم املوهومة.
مغانم ؟ أين موضع املغانم يف هذه العقبة؟؟
("ََّّ)1نورَّاليقين"َّصَََّّّ.َّ 78-77
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لقد قام األمر كله عىل التجرد املحض ،والبذل اخلالص.
هؤالء السبعون ،مثـل النتشـار اإلسالم عن طريق الفكر احلـر،
واالقتنـاع اخلالص ..
فقـد جـاؤوا من يثرب مؤمنني أشـد اإليامن ،وملبني داعي التضحية،
مع أن معرفتهم بالنبي ﷺ كانت ملحـة عـابرة ،غربت عليها األيام،
وكان الظن هبا أن تزول .
لكننا ال جيـوز أن ننسى مصـدر هـذه الطـاقة املتـأججة من الشجاعة
والثقة .إنـه القرآن !
لئن كان األنصار قبل بيعتهم الكربى مل يصحبوا الرسول إال عام ًا إن
الوحي املشع من السامء أضاء هلم الطريق وأوضح هلم الغاية ..
لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن ،سـال عىل ألسـنة احلفـاظ،
وتداولتـه صحائف السفرة الكرام الربرة ،والقرآن النـازل بمكة صـور
جـزاء اآلخـرة رأي العـني .
فتوشك أن تد يدك ،تقطف من أثامر اجلنة ،ويستطيع األعرايب املتعشق
للحق أن ينتقل يف حلظة فداء من رمضاء اجلزيرة إىل أهنار النعيم
والرحيق املختوم.
وحكى القرآن أخبار األولني ،وكيف أخلص املؤمنون هلل فنجوا مع
رسلهم ،وكيف طغى الكفار وأسكرهم اإلمهال فتعنتوا وجتربوا ،ثم
حل العدل اإلهلي فذهب الظاملون بدد ًا ،وتركوا وراءهم دنيا مدبرة،
ودور ًا خربة.
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فأدبروا ووجوه األرض تلعنهم

كباطل من جالل احلق منهزم

ثم إن الرسول ﷺ جعل من هذا اإليامن باحلـق رباط ًا يعقد من تلقاء
نفسه صلة احلب والتناحر بني أشتات املؤمنني يف املرشق واملغرب .
فاملسلم يف املدينة – وإن مل ير أخـاه املستضعف يف مكة – حينو عليه،
ويتعصب له ،ويغضب من ظامله ،ويقاتل دونه .]...

()1

إهنا خطة حمكمة طويلة املدى  ..وقد أثمرت مراحلها ،ونجحت يف
حتقيق قيام الدولة اإلسالمية .
وجدير بالدعاة إىل اهلل أن يلتزموا هبذا الدرس الدعوي.

("ََّّ)1فقـهَّالسيرة"ََّّصَََّّّ.َّ 161-159



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
62

التدرج يف تبليغ الناس أحكام الدين
ومن الدروس التي جيب أن يستفيد منها الدعاة إىل اهلل من السرية
النبوية التدرج يف تبليغ النـاس أحكام الدين ،اقتـدا ًء منهم برسـول اهلل
ﷺ يف دعوته ،وذلك واضح بني يف مراحل الدعوة التي سلكها وأوىص
هبا أصحابه رضوان اهلل عليهم.
فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أنـه ﷺ عندما أرسل معاذ بن

جبل 

إىل اليمن أوصـاه وصيـة رائعـة ..فقـد أوصـاه أن يبـدأ

دعـوته بالتوحيـد ونبـذ الرشك ،فـإذا اسـتجاب النـاس وأطاعـوه
فليـأمرهم بإقامـة أركان اإلسـالم.
وحيسن بنا أن نورد نص احلديث( )1كام جاء يف الصحيحني:
عن ابن عبـاس عن معاذ بن جبل

 ،قال :بعثني رسول اهلل ﷺ إىل

اليمن فقـال« :إنك تأيت قوما أهل كتاب ،فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال
اهلل ،وأين رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض
عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم
أن اهلل ا فرتض عليهم صدقـ ًة تؤخـذ من أغنيائهم فـرتد يف فقرائهم ،فإن
مهم أطاعـوا لذلك فإياك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة املظلوم ،فإنه ليس

(ََّّ)1انظرَّشرحناَّللحديثَّيفَّكتابناَّ"الحياةَّاالجتماعيةَّيفَّضوءَّالسنة" َََّّّ.
َّ
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بينـه وبني اهلل حجـاب».

() 1

إن هـذا احلديث العظيم يدل عىل وجـوب اتبـاع املراحل التي
ينبغي أن يسلكها الدعـاة والقـادة وأولو األمر يف دعـوة النـاس ،وإقامة
املجتمع اإلسالمي.
وأول هذه املراحل – كام جاء يف احلديث – الدعوة إىل شهادة أن ال
إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،ثم البداءة باألهم فاألهم.
إن البـداءة باألهـم ثم املهـم من التلطـف يف خطـاب النـاس
ودعوهتم ،ألهنم لو طولبوا بجميـع أحكـام الدين دفعـة واحـدة يف أول
مرة مل يأمن الداعي من النفرة.
إن مراعاة األولويات يشء أسايس يف نجاح الدعوات ،وكثري ًا ما
يغفل الدعاة عن هذا األمر.
إن كل كلية وجزئية جاء هبا الرشع املطهر وأمر هبا عىل وجه اللزوم
واجبة التطبيق ،والتهاون فيها حيمل معنى سيئ ًا ال يليق باملسلم أن
يتصف به ،وجهلها إن كانت مطلوبة عىل وجه الوجوب نقص يف املسلم
ال جيوز أن يستمر فيه ،ولكن هذا يشء ،والتدرج يف مطالبة الناس
بااللتزام باإلسالم يشء آخر.

(ََّّ)1رواهَّالبخاريَّ(َّ،)1395ويفَّمواضعَّأخرىَّ،ومسلمَّ َّ(َّ،)19والنسائيَّ َّ(َّ،)2522
وأبوَّداودَّ َّ(َّ،)1584والرتمذيَّ(َّ،)625وابنَّماجهَّ َّ(َّ.َّ )1783
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والتدرج يف إبالغ الناس مبادئ الدين وسلوك املنهج املرحل أمر
مطلوب ،وهو الذي نقف عليه من أحداث السرية املطهرة ،فال يليق
بالداعية أن يطلب من كافر ،أو ملحد ينكر وجود اهلل ،أو مرشك يؤمن
بالطاغوت ،أو متشكك يف الدين؛ ال يليق أن يطلب من واحد منهم أداء
واجب من الوجبات التي ال تصح إال باإليامن ،وهذا أمر قد يقع فيه
بعض الدعاة الذين مل يدرسوا الوسط الذي يدعون الناس فيه ..إن من
الواجب عىل الداعية أن يعلم حق العلم طبيعة املجتمع الذي يواجهه
بالدعوة ،وأن يبـدأ باألساسيات ،وعليه أن يتجنب املنفرات.
عن أنس  ،عن النبي ﷺ أنه قـال« :يرسوا وال تعرسوا،
وبرشوا وال تنفروا».

()1

إن كثري ًا من األمور التي يصعب عىل الناس قبوهلا من دعوتنا لو
بدأنا هبا لنفروا منا ،وأعرضوا عنا ،ولكننا لو بدأنا بذكر حماسن طاعة اهلل
ورسوله ،وما أعد اهلل ملن يؤمن به ويعمل الصاحلات من الثواب
الستجابوا لنـا.
أجل يستجيب لنا هؤالء الناس عندما تستقر الدعوة يف قلوهبم
وتعظم خشية اهلل عندهم ،وتعظم الرغبة يف اجلنـة ..وعندئذ يصبح ما
كانوا يكرهونه حبيب ًا إىل نفوسهم.

(ََّّ)َّ 1رواهَّالبخاريَّ(َّ،)69ومسلمَّ َّ(َّ.َّ )1734
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ومن األمثلة عىل ذلك موقف الداعية يف وسط ألف السفور واحلسور
والتربج أو ألِف املوسيقى والغناء ..لو بدأناهم بإنكار هذه املحرمات،
وهي تستحق اإلنكار ألعرضوا عنا وعن دعوتنا ..ولكننا لو أخرنا
التعرض هلا حتى نطمئن إىل أن إيامهنم أصبح قوي ًا ،وأن اخلوف من اهلل
يملك عليهم ترصفاهتم ،الستجابوا لنا يف إنكارها ،وانقادوا إىل احلق
راضني طائعني.
أهنا قالت:

وعن عائشة

إنام نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل ،فيها ذكر اجلنة والنار ،حتى
إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل أول يشء :ال
ترشبوا اخلمر ،لقالوا :ال ندع اخلمر أبدا ،ولو نزل :ال تزنوا ،لقالوا :ال
ندع الزنا أبدا.

()1

قال األستاذ سيد قطب:
[لقـد جـاء هـذا القرآن لرييب أمـة ،وينشئ جمتمع ًا ،ويقيم نظام ًا،
والرتبية حتتاج إىل زمن ،وإىل تأثري وانفعال بالكلمة ،وإىل حركة ترتجم
ال شام ً
التأثر واالنفعال إىل دافع ،والنفس البرشية ال تتحول حتوالً كام ً
ال
بني يوم وليلة بقراءة كتاب شامل للمنهج اجلديد ،إنام تتأثر يوم ًا بعد يوم
وليلة بطرق من هذا املنهج ،وتتدرج يف مراقيه رويد ًا رويد ًا ،وتعتاد عىل
محل تكاليفه شيئ ًا فشيئ ًا ،فال جتفل كام جتفل لو قدم هلا ضخ ًام ثقي ً
ال
(ََّّ)1رواهَّالبخاريَّ(َّ.َّ )4993
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عسري ًا ،وهي تنمو يف كل يوم بالوجبة املغذية فتصبح بالتايل أكثر
استعداد ًا لالنتفاع بالوجبة التالية ،وأشد قابلية هلا والتذاذ ًا هبا].

()1

والتـدرج يف الترشيع وسيلة من وسائل رعـاية املجتمع اإلسالمي
واألخـذ بيـده ،ومن أبرز األمثلة عىل ذلك اآليات التي ذكر فيها اخلمر.
فلقد حرمت بعد أن امتألت نفوس املسلمني خماف ًة من اهلل ،ورغبة
يف ثوابه ،وحب ًا يف التزام هديه.
كان حتريم اخلمر عىل مراحل كام هو معروف.
ﲵﲷﲸﲹ
ﲶ
نزل أوالً قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ [البقرة.]219 :
فلم ترصح اآلية بطلب الكف عنهام ،ولكنها اكتفت بذكر أن أثمهام أكرب
من نفعهام ،ويف ذلك هتيئة النفس لقبول ما سينزل من اآليات بحقها.
ثم نزل قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [النساء.]43 :
ويف هذه اآلية نجد املنع من الصالة حالة السكر ،ومعلوم أن املسلم
مكلف بالصالة يف أوقات متقاربة ال يذهب خالهلا أثر السكر ،فكان
ذلك سبب ًا يف ترك رشب اخلمر سحابة النهار ،فكان الصحابة إذا صلوا
العشـاء سـكر من أراد منهم السكر ،ويف ذلك تدريب عىل تركهـا مـدة
("ََّّ)1يفَّظاللَّالقرآن"َََّّّ.َّ 2562/َّ 5
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طـويلة من يقظـة اإلنسـان.
ثم نزل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱁﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱑ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ
ﱒ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ

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

() 1

إن عىل الداعيـة إىل اهلل أن يفيـد من السرية النبوية يف دعوة النـاس
فذلك أدعى إىل نجاحه يف مهمته.
وحيسن بنـا أن نورد حديث سيدنا عمر  يف حتريم اخلمر.
روى اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي عن عمر بن

اخلطاب 

أنه قـال :ملـا نزل حتريم اخلمر قـال :اللهم بني لنـا يف

اخلمر بيـان ًا شـافي ًا فنزلت هذه اآلية التي يف سورة البقرة :ﱡﭐ ﲲ ﲳ
ﲵﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾ
ﲶ
ﲴ

ﲿ ﳀﱠ [البقرة.]219 :

فدعي عمر ،فقرئت عليه ،فقال :اللهم بني لنـا يف اخلمر بيان ًا شافي ًا،
فنزلت اآلية التي يف سورة النساء :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ [النسـاء.]43 :
(ََّّ)1انظرَّكتابناَّ"لمحاتَّيفَّعلومَّالقرآنَّواتجاهاتَّالتفسي َّر"َّصََّّ60وماَّبعده َّا ََّّ.
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فكـان منـادي رسول اهلل ﷺ إذا أقام الصالة نادى :أن ال يقربن الصالة
سكران ،فدعي عمر ،فقرئت عليه ،فقال :اللهم بني لنـا يف اخلمر بيـان ًا
شافي ًا فنزلت اآلية التي يف املـائدة :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ

[املـائدة.]90 :

فدعي عمر ،فقرئت عليه ،فلام بلغ :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕﱠ ﭐ قال عمر:
انتهينا انتهينا.

()1

واآلية التي تليها

والتي فيها :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕﱠ هي :ﱡ ﱁ ﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌ

ﱑ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ [املـائدة.]91 :
ﱒ
ﱍﱎﱏﱐ

( َّ)1رواهََّّأحمدَّ َّ( َّ،)53/1وأبوَّ داودَّ َّ( َّ،)3670والرتمذيَّ ( َّ،)3049والنسائيَّ
(َّ.َّ )5540



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
69

التلطف والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة
ومن الدروس التي نقف عليها يف قراءتنا للسرية النبوية املطهرة
(التلطف والدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة).
لقـد كان تلطفه ﷺ ورمحته ألتباعه ،ودعوته الناس مجيع ًا باحلكمة
واملوعظة احلسنة شيئ ًا عظي ًام ذا أثر واضح يف استجابة الناس لدعوته.
وهذه األمور ينبغي أن حيققها الداعية يف نفسه اقتداء برسول اهلل
ﷺ الذي هو األسوة احلسنة.
وقـد أمـر اهلل  نبيـه حممـد ًا ﷺ بذلك فقـال تبـارك وتعـاىل:
ﱡﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
ﲡ ﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﱠ
ﲢ

[النحل.]125 :

وذكر ربنـا  يف وصفه ﷺ أنه رؤوف رحيم ،وذلك يف قوله
تعاىل :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ [التـوبة.]128 :
وذكر تعاىل أنه ﷺ برمحة من اهلل الن ألتباعه وكان بعيد ًا عن الغلظة
ﱎﱐﱑﱒﱓ
والفظاظة فقال سبحانه :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱏ
ﱗ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ
ﱘ
ﱔﱕﱖ

ﱥ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ [آل عمران.]159 :
ﱡﱢ ﱣﱤ ﱦ
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وقال تعاىل :ﱡﭐﲀﲁﲂﲃﲄﱠ [األنبياء.]107 :
وقال سبحانه:

ﱤ
ﱡﱣ ﱥ
ﱢ
ﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱﱲﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [سـبأ.]25-24 :

فانظر إىل هذا التلطف يف اخلطاب الذي علمه إياه ربه لعلهم
يتفكرون ويعرفون من هو يف الضاللة ومن هو عىل اهلدى ..وقوله تعاىل
ﱡﭐﱰ ﱱ ﱲ......ﱠ فيه أيض ًا تلطف يف الدعوة ومبالغة يف التواضع،
حيث أسند اإلجرام إىل أنفسهم ،وأسند العمل إىل املخاطبني.
لقد كان ﷺ لين ًا يف تعامله رحي ًام للناس ..كان كذلك مع الناس
عامة ،وكذلك كان يف بيته.
أخرج ابن عساكر عن عمرة أهنا قالت :قلت لعائشة :كيف كان
رسول اهلل ﷺ يف أهله؟ فقالت( :كان ألني الناس ،وأكرم الناس ،وكان
ضحاك ًا بسام ًا).

()1

وهنـاك يف سـريته عـدد من املواقف كان فيها يف غـاية التلطف
واحلكمـة وسـعة الصدر ،ومن ذلك موقفه من الرجل الذي قال له :إنه
ال يقـوى عىل ترك الزنا ،وجـاء يطلب منه أن يأذن له يف ذلك ،فلم
يشتمه ﷺ ،ومل يطرده ،ومل يرضبه ،ولكنه ﷺ عالج هـذا اإلنسـان
(ََّّ)1ذكرهَّابنَّكثيرَّيفَّ"البدايةَّوالنهاية"َََّّّ483/8طبعةَّهج َّرَّ.
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بأسلوب تربوي غـاية يف التـأثري والنجـاح ،و لنورد القصة كام جـاءت
يف كتب السـنة:
عن أيب أمامة  قـال :إن فتى شاب ًا أتى النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل
ائذن يل يف الزنا .فأقبل القوم عليه يزجرونه وقالوا :مه مه.
 فقـال النبي ﷺ« :ادنـه» ،فـدنا منـه قريب ًا فجلس. -قـال ﷺ« :أحتبـه ألمك؟».

قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك.

 قـال ﷺ« :وال الناس حيبونه ألمهاهتم» ،قـال« :أفتحبه البنتك؟». قال :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك. قـال رسول اهلل ﷺ« :وال الناس حيبونه لبناهتم». قـال« :أفتحبه ألختك؟» .قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك. قـال« :وال الناس حيبونه ألخواهتم». قـال« :أفتحبه لعمتك؟» .قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك. قـال« :وال الناس حيبونه لعامهتم» .قـال« :أفتحبه خلالتك؟». قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك .قـال« :وال الناس حيبونه خلاالهتم».قال :فوضع النبي ﷺ يده عليه وقـال« :اللهم اغفر ذنبه ،وطهر قلبه،
وحصن فرجه» .فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء.

()1

(ََّّ)َّ 1رواهَّ أحمدَّ َّ( َّ،)256/5والطرباينَّ يفََّّ"الكبير"َََّّّ،)7759-7679(َّ ََّّ190/8
والبيهقيَّ يفَّ َّ"شعبَّ اإليمان"َّ ََّّ َّ،َّ )5032(َّ َّ48/َّ 10ويفَّ َّ"السنن"َّ ََّّ،َّ 161/َّ 9
و"السلسلةَّالصحيحة"ََّّ/1برقمََّّ.َّ 370
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هـذا احلديث حديث صحيح ،وفيه أسلوب يف الرتبية رائع جد ًا.
فتى شـاب يستأذن رسول اهلل ﷺ يف الزنـا ..ويبـدو أن الشـاب
يعرف أن الزنا حرام ،ولكنه يريد أن حيصل عىل إذن من النبي ﷺ يف
ممارسة هذه الفعلة املنكرة ،ويبدو أنه شـاب ال حيسن الترصف ،فقد
سأل بصوت عال ،وعىل مسمع من الصحابة الذين أنكروا عليه قوله،
وكان موقفهم منه االستنكار والزجر ،فقالوا له :مـه مـه.

()1

وحـق هلم أن يقفوا هذا املوقف ،فكيف جيرؤ فتى مسلم عىل أن يطلب
من النبي ﷺ هذا الطلب ؟
والزنـا من أكرب الكبائر ،وقـد رتب الشارع احلكيم عىل فعله حـد ًا
من احلدود ،وهو جلد مائة جلدة وتغريب عام لغري املحصن ،والرجم
حتى املوت للمحصن ،وقال سبحانه :ﱡﭐﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂﱠ [اإلرساء.]32 :
وقد وصف اهلل تبارك وتعاىل عباد الرمحن بأوصاف عدة منها
اجتناب الزنا وذلك يف قوله :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱠ

[الفرقان.]69-68 :

(َّ َّ )1و( َمـ ْه)َّ:اسمَّفعلَّأمرَّبمعنى َّاكففَّ،والعـامةَّ يفَّبعضَّالبـالدَّتبـدلَّالميمَّالمًاَّ
فيقولونَّ:لـه ََّّ.
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أما موقف النبي ﷺ فلم يكن منه إال أن ناداه وقال« :ادن مني»،
فدنا منه قريب ًا وجلس وأدار النبي ﷺ حوار ًا بينه وبينه ،يدل عىل حلمه
وسعة صدره وحكمته البالغة.
فسأله النبي ﷺ« :أحتب الزنا ألمك ؟» فأجاب الفتي :ال واهلل جعلني
اهلل فداءك .أجابه برصاحة وأدب وفداه بنفسه ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«وال الناس حيبونه ألمهاهتم».
إن النـاس مثلك ال حيبون هذا الفعل ألمهاهتم ،ثم سأله« :أحتبه
البنتك؟» «أحتبـه ألختك؟» «أحتبـه لعمتك؟» «أحتبه خلالتك؟» والفتى
يقول :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك.
وهـذه األجـوبة تدل عىل سـالمة فطرته ،وعىل حمبتـه لرسول اهلل
ﷺ  ..أجل إن الفطرة السليمة التي فطر اهلل النـاس عليها لتكره هـذا
الفعل الشنيع  ..كان هذا قبل أن يشوهها بعضهم بألفة املعايص.
والرسول ﷺ يقول« :وال الناس حيبونه لقريباهتم» ..واملؤمن ال يكتمل
إيامنه حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،وحتى يكره هلم ما يكرهه لنفسه،
فمن الظلم للناس أن يأيت املرء أمر ًا ال حيب أن يعامله اآلخرون بمثله.
قـال رسـول اهلل ﷺ« :ال يؤمـن أحـدكم حتى حيـب ألخيـه مـا حيـب
لنفسـه».

()1

(ََّّ)1رواهَّالبخاريَّ(َّ،)13ومسلمَّ َّ(َّ.َّ )45
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هـذا نموذج سـام للرتبية ،وهـو :أن نجعل املـرء ينظر يف األفعـال
التي يقوم هبا ،أو يريد أن يقـوم هبا  ..كيف يكون موقفـه منها لو كانت
صـادرة من اآلخرين موجهة إليـه ،ونتيجـة هـذا النظر أن يكف عن
اإلتيـان هبا إذا كان يكرهها ،ويقـوم هبا إذا كان حيبها.
إن هـذا األسلوب أسلوب جيـد يف تقويم النفس وتربيتها ..إنـه
مراجعة للنفس بشأن العمل قبل اإلتيـان به  ..وهو جيعل املرء يأيت
باألمـر اخلـري عن اقتنـاع واندفـاع ذايت ،وحيجم عن األمر السيئ عن
اقتنـاع أيضـ ًا وعزوف ذايت ،وهذا مستوى سام من الرتبية.
ويف هـذا احلديث درس مهم جـد ًا :وهو أننـا مطالبون – إذا أردنا
أن نصل يف تربيتنا ملن حولنا إىل نتيجة إجيابية – أن يتسع صدرنا هلؤالء
الذين نتوىل تربيتهم ومطالبون أال نقابلهم بالتوبيخ والتقريع والشتم
والعنف ..فكل هذا ال يؤدي إىل نتيجـة  ..وما أروع قـول النبي الكريم:
«إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه ،وال ينزع من يشء إال شانه».

()1

وقـوله« :إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كله ،ويعطي عىل الرفق ما ال
يعطي عىل العنف».

()2

وهل هناك أشـد إثـارة من أن يأيت فتى إىل عامل أو داعيـة أو مرب
فيطلب منـه مثل هـذا الطلب؟
(ََّّ)1رواهَّمسلمَّ َّ(َّ.َّ )َّ 2594
(َّ)2رواهَّمسلمَّ(َّ.َّ )2593
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ولكن الرسول العظيم ﷺ مل يثر كام ثار الصحابة ،وكام يثور كثري
من علامئنا اليوم لو ووجهوا بمثل هذا الطلب ..بل أسداه وقربه إليه،
وحـاوره وأقنعـه  ..وقـد استقام أمر الفتى عىل احلق  ..ولو كان املوقف
غري ذلك لذهب الفتى يف طريق الغـواية إىل آخر مـدى ،ولكانت عاقبة
أمره اهلـالك.
والدعـاء أمر مهم ،فبعد أن انتهى الرسول ﷺ من هذا احلوار
النافع الذي أجراه وضع يده عليه  ..ويف هذه احلركة مزيد عناية بالفتى،
وتودد إليه ثم دعا اهلل أن يغفر ذنوبه املاضية ،ويطهر قلبه من الرغبات
املخالفة للرشع وحيصن فرجه.
ودعـاء النبي ﷺ مستجاب .قال الراوي :فلم يكن الفتى بعد ذلك
يلتفت إىل يشء.
ومن حـوادث تلطفـه ﷺ باملسلمني ،واستيعابه لترصفاهتم،
ودعوهتم باحلكمة واملوعظة احلسنة قصة األعرايب الذي بال يف املسجد
يف حمرض من النبي ﷺ والصحابة رضوان اهلل عليهم ،وجدير بالدعـاة
إىل اهلل أن يعـوا هـذه القصة ،وأن يأخـذوا منها دروس ًا يف دعوهتم ،وقـد
وردت بأسانيد صحيحة يف الكتب الستة( )1ومسند اإلمام أمحد وغريها.
ي َّ َّ(-َّ 53
ي َّ َّ(َّ ،)َّ 147وابن َّماج َّهَّ(َّ ،َّ )529والنسائ َّ
(َّ َّ)1رواه َّأبوَّداودَّ َّ(َّ ،َّ )380والرتمذ َّ
َّ.َّ )330-َّ329-56َّ–َّ54
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وقد رواها أنس  ،وأخرج حديثه البخاري ومسلم وغريمها ،ورواها
أيض ًا أبو هريرة  ،وأخرج حديثه البخاري وغريه من أصحاب
السنن.
وقد أورد البخاري قطعة من القصة كام يأيت:
قال أبو هريرة  :قـام أعرايب فبـال يف املسجد فتناوله النـاس ،فقـال
هلم النبي ﷺ« :دعوه وهريقوا عىل بوله سج ً
ال من مـاء ،فإنام بعثتم
ميرسين ومل تبعثوا معرسين».

()1

وأورد البخاري قطعة من القصة يف كتاب األدب كام يأيت:
قـال أبو هريرة  :قـام رسول اهلل ﷺ يف صـالة وقمنـا معـه ،فقـال
أعرايب وهو يف الصالة :اللهم ارمحني وحممد ًا وال ترحم معنا أحد ًا ،فلام
سلم النبي ﷺ قال لألعرايب« :لقد حجرت واسع ًا» يريد رمحة اهلل.

()2

وأورد مسلم القصة نفسها عن أنس  قـال:
بينام نحن يف املسـجد مع رسول اهلل ﷺ إذ جـاء أعرايب ،فقـام يبـول يف
املسجد ،فقـال أصحاب رسـول اهلل :مه مه  .قـال رسول اهلل ﷺ« :ال
تزرموه دعوه» فرتكوه حتى بال ،ثم إن رسول اهلل ﷺ دعـاه فقـال له:
«إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول والقذر ،إنام هي لذكر
(َّ ََّّ)1روىَّالبخاريَّقطعةَّمنَّالقصةَّيفَّكتابَّالوضوءَّ َّ(َّ.َّ )220
(ََّّ)2روىَّالبخاريَّقطعةَّمنَّالقصةَّيفَّكتابَّاألدبَّ َّ(َّ.َّ )6010
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اهلل  والصالة وقراءة القرآن» أو كام قال رسول اهلل ﷺ .قال :فأمر
رج ً
ال من القوم فجـاء بدلو من مـاء فشنه عليه.

()1

لقد كان رد فعل الصحابة عىل صنيع هذا األعرايب أن قاموا إليه
يزجرونه وينهونه عن هذا العمل القبيح بعنف ،وحق هلم أن يفعلوا
ذلك؛ ألن إنكـار املنكر من أبرز صفاهتم ،ولكن الرسول الرؤوف
الرحيم قال هلم« :ال تزرموه» أي ال تقطعوا عليه بوله ،دعوه يكمل
بوله ،فرتكوه .فلام انتهى ناداه وأدناه وبني له بلطف أن هذا العمل ال
يليـق أن يفعل يف املسـجد ،وعـذره جلهله ،ثم بني له أن املسـاجد إنام
هي لذكر اهلل  ،والصـالة ،وقراءة القرآن ،وال ينبغي أن تدنس
بالبـول أو األقـذار.
ورسي عن األعرايب بعد أن كان لقي الزجر واالستنكار من الصحابة



فدعـا اهلل أن يرمحه والنبي حممد ًا وحدمها ،وأن ال يرحم أحـد ًا

معهام ،وكان ذلك يف أثنـاء الصالة ورفـع صوته بذلك الدعـاء  ..فلام
سلم النبي ﷺ بني له أن رمحـة اهلل واسـعة ال حتجر عىل عـدد بل هي
تسـع اخللـق أمجعـني.
ثم أمر رج ً
ال أن يصب دلو ًا من املاء فوق املوضع الذي بال فيه
الرجل ،وقد فعل الصحايب ذلك ،وقد دل هذا الصنيع عىل أن تطهري
املوضع يكفي بأن يصب املـاء فوقه.
(ََّّ)1رواهَّمسلمَّ َّ(َّ.َّ )285
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ويف هـذا درس للدعـاة أن يعـذروا من كان جاه ً
ال بحكم من
أحكام الشـرع ،وأن يتلطفوا معـه ويعلموه ،فذلك هو سـبيل رسـول
اهلل ﷺ  ..وعامـة املسلمني يف كثري من البـالد جيهلون الكثري من
األحكام الرشعية.
ومن ذلك ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي

()1

عن معاوية بن

احلكم السلمي  قال:
بينـا أنـا أصل مع رسـول اهلل ﷺ إذ عطس رجل من القـوم،
فقلت :يرمحك اهلل ،فرماين القوم بأبصـارهم ،فقلت :واثكل أميـاه ،مـا
شـأنكم تنظـرون إيل ؟
فجعلوا يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم ،فلام رأيتهم يسكتونني سكت.
فلام صىل رسـول اهلل ﷺ فبأيب هو وأمي ما رأيت معل ًام قبلـه وال بعـده
أحسـن تعلي ًام منـه ،فواهلل ما كهـرين( )2وال رضبني وال شمتني قــال:
«إن هـذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كـالم النـاس ،إنام هي التسبيح
والتكبري وقراءة القرآن» أو كام قال رسول اهلل ﷺ ...واحلديث طويل.

مل يكن معـاوية بن احلكم 

يعلم أن تكليم املصل غريه من

النـاس يف أثنـاء الصالة حمظور ومبطل هلـا ،ذلك أنه كان الكالم يف

يَّ َّ(َّ.َّ )1218
(ََّّ)1رواهَّمسلمَّ َّ(َّ،)537وأبوَّداودَّ(َّ،)َّ 930والنسائ َّ
(ََّّ)2الكهرََّّ:االنتهارَّوالقهرَّ.كهرهَّوقهرهَّبمعنىَّ ََّّ.
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الصالة مباحـ ًا إىل أن نزل قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱆ ﱇ ﱈﱠ فنهوا عن
الكالم فيها وأصبح من مبطالهتا.
عن زيد بن أرقم  قال :كنا نتكلم يف الصالة ،يكلم أحدنا أخاه يف
حاجته حتى نزلت ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱠ [البقرة ،]238 :فأمرنا بالسكوت.

()1

وجـاء معـاوية وصىل مع رسول اهلل ﷺ واملسلمني فعطس رجل،
فقـال له معـاوية :يرمحك اهلل ،فاستغرب الصحابة صنيعه ،وصاروا
يرمونه بأبصارهم ،كلهم ينظر إليه مستنكر ًا.
فلام رآهم ينظرون إليه هذه النظرات الغاضبة الناقدة املنكرة تكلم مرة
أخرى وهو يف الصالة قائالً :ما لكم تنظرون إيل هذه النظرات؟ وماذا
فعلت؟
فصاروا يرضبون بأيدهم عىل أفخاذهم استنكار ًا لكالمه ،وطلبـ ًا منـه أن
يكف عن الكالم .فسكت وهو ال يدري ملـاذا وقف النـاس منه هذا
املوقف؟
وعندما سلم الرسول ﷺ من صالته دعـاه وأدنـاه وكلمه بأسلوب
لطيف ودود  ..ومل ينتهره ومل يرضبه  ..وإنام بني له احلكم الرشعي يف
الكالم يف الصالة ،وأنه ال جيوز فيها يشء من كالم الناس ،وبني له أن
الصالة هي التكبري والتسبيح وقراءة القرآن.
(ََّّ)1رواهَّالبخاريَّ(َّ)4534ومسلمَّ َّ(َّ.َّ )539
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ويعلق معاوية  عىل ذلك قائالً :بأيب هو وأمي ما رأيت معل ًام قبله
وال بعد أحسن تعلي ًام منه.
إن هـذه القصة من سـرية النبي ﷺ درس لآلباء واألمهات،
واملعلمني واملعلامت ،وللدعاة والداعيات ،أن يستوعبوا ترصفات
اآلخرين ،وأن يلتمسوا للمخطئني األعذار ،وأال يلجأوا إىل شتمهم أو
توبيخهم  ..بل ينبغي أن يسلكوا معهم سبيل التلطف هبم ،ودعوهتم
باحلكمة واملوعظة احلسنة.
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احلـوار أحد طرق تقريره حلقائق الدين
إن املتأمل يف أحداث السرية النبوية املطهرة لينتهي به التأ ُّمل إىل أن
رسول اهلل ﷺ كان يعمد إىل احلوار يف تقريره حلقائق الدين ،ويف دعوته
اآلخرين إىل الدخول يف هذا الدين العظيم ،ذلكم ألن احلوار هو األداة
املجدية يف الدعوة واإلقناع.
وما أجـدر الدعـاة إىل اهلل أن يعـوا هذه احلقيقة الدعوية  ..أجل إن
من الصفات التي حيسن بالداعية أن يتحىل هبا استخدامه احلوار يف
دعوته ،احلوار مع الذين يريد أن يع ِّلمهم ،ومع الذين يريد أن يربيهم،
ومع الذين يريد أن يدعوهم إىل ديننـا احلنيف.
ولننظر إىل هـذا النص القرآين املعجز الذي يلفت أنظار املخاطبني
إىل نِعم اهلل الوفرية ،ثم يأمر رسول اهلل أن يسأهلم عـدة أسئلة ،ويذكر
اجلواب املتوقـع ،ثم يبني عليه املوعظة املؤثرة ﱡﭐ ﲊ ﲋﱠ ،ﱡﭐﲁ

ﲂ ﱠ  ،ﱡ ﭐ ﲾ ﲿ ﱠ ،ﱡ ﳔ ﳕ ﱠ .
قال اهلل تعاىل:

ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ

ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂﱠ [املؤمنون.]80-78 :

ثم قـال :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [املؤمنون.]87-84 :
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ﱡﭐ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ [املؤمنون.]89-88 :

وأمرنا اهلل  أال نجادل أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن ،قال اهلل
تعاىل:

ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱏﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱗﱘ
ﱎ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ [العنكبوت.]46 :
وقال تبارك وتعاىل:

ﲜ
ﲝ
ﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲡﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲢ
ﲞﲟﲠ

ﲭ ﱠ [النحل.]125 :

إن احلـوار بقصد الوصول إىل احلقيقة والتفاهم واإلقناع يورث الود
بني املتحاورين.
وجيب أن يتخىل املحاور عن رغبته يف الغلبة وكرس عظم من حياور،
بل عليه أن تكون رغبته بيان احلق .يروى عن اإلمام الشافعي

أنه

قـال :ما ناظرت أحد ًا إال دعوت اهلل أن يظهر احلق عىل يديه.
إن هذه الروح لتجعل وقع كالمه عىل اآلخر وقعـ ًا حمببـ ًا مقبوالً
ألنه ال يريد التغلب ..بل يريد الوصول إىل احلق ..وعليه أن يبدي
استعداه لقبول رأي اخلصم إن تبني له صوابه ،وتبني له خطأ رأيه.
ومن مقتضيات أدب احلوار أن نحمل كالم اآلخر عىل املحمل
احلسن ما اسـتطعنا إىل ذلك سـبيال ،فإن هـذا جيعـل اآلخر يراجع نفسه
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ويناقشـها.
ومن مقتضيات أدب احلوار أن تكون معاجلة الداعية للموضوع
الذي يتحدث فيه معاجلة هادئة موضوعية بعيدة عن االنفعال واالنتصار
للنفس ،بل عليه أن يتحمل ما يمكن أن يتعرض إليه من األذى ،وأن
يعفو عن امليسء.
ﱾ ﲀﲁﲂﲃ
ﱿ
قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ [فصلت.]34 :

وقال 

 :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱗ ﱙ ﱚ ﱛﱠ [آل عمران.]134-133 :
ﱘ
ﱔﱕ ﱖ
وقال تعاىل :ﱡﭐﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ [الشورى.]43 :
وقـال عىل لسان لقامن:

ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲾ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ [لقامن.]17 :
ﲿ
ﲺﲻﲼﲽ
وينبغي أن يكون الداعية يف حواره مع النـاس متصف ًا بالرفق الذي
دعـا إليه رسول اهلل ﷺ ،حيث قال« :إن الرفق ال يكون يف يشء إال
زانه ،وال ينزع من يشء إال شـانه».

()1

وقال صلوات اهلل عليه« :إن اهلل رفيـق حيب الرفـق ،ويعطي عىل الرفـق
(ََّّ)1رواهَّمسلمَّ َّ(َّ.َّ )َّ 2594
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مـا ال يعطي عىل العنف وما ال يعطي عىل سواه».

()1

وإن عىل الداعية يف حواره أن يتحرى الدقة يف احلكم ،وأن يكون
عادالً مع األصدقاء واألعداء .قال اهلل تعاىل :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲧ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﱠ [املـائدة.]8 :
ﲨ
ﲤﲥ ﲦ
وعليه أن يكون طرحه لألفكار مبني ًا عىل دراسة الستعداد اآلخرين
للقبول ،وعىل معرفة الوسط الذي يتحرك فيه.
قـال عل « :حدثوا الناس بام يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل
ورسوله» .رواه البخاري معلق ًا.
وقـال عبد اهلل بن مسعود( :ما أنت حمدث قوم ًا حديث ًا ال تبلغه عقوهلم
إال كان لبعضهم فتنة).
وقـد كان الرسول الكريم ﷺ يتخذ احلوار أداة تعليمية يلجأ إليها
ليحرك أذهان السامعني يف املوضوع الذي يريد أن يتحدث فيه حتى إذا
انتهى أحدهم إىل نتيجة بسبب هذه اإلثارة الذهنية تطلع إىل الرسول
ﷺ يصغي حلديثه ينظر :هل وفق إىل السداد؟
وتشرتك يف هذا التحفز كل قواه وطاقاته وأعصابه ،وعندئذ يتمكن
اجلواب من نفسه أي تكن ،وتتجىل روعته بأجىل صورة.

(ََّّ)1رواهَّمسلم(َّ.َّ )2165
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وكانت للرسول ﷺ طرق يف إثارة احلوار:
 -1فمن هذه الطرق أن يأيت بجملة غريبة ألول وهلة ،وقد تكون
معارضة ملا تعلم الصحابة من أحكام هذا الدين اجلديد ،فتستثري
أسئلتهم ،إهنم جيل مثايل ر ُّبوا تربية إسالمية فاضلة ،فهم ال
يسكتون عىل أمر يرونه غريب ًا ،أو متعارض ًا مع ما فهموا من أحكام
دينهم؛ ومن ذلك احلديث اآليت:
قال رسول اهلل ﷺ« :انرص أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا».
فقال رجل :يا رسول اهلل .أنرصه إذا كان مظلوم ًا ،أرأيت إن كان
ظامل ًا كيف أنرصه؟ قـال ﷺ« :حتجزه – أو تنعه – من الظلم،
فإن ذلك نرصه».

()1

(انرص أخاك ظامل ًا) مجلة غريبة أشد الغرابة ،ال يمكن للفرد املسلم
الذي ريب يف مدرسة النبوة املحمدية أن يقر مثل ذلك ،ألنه يراه
معارض ًا مع ما فهمه من أحكام هذا الدين الذي حيارب الظلم
ويأباه ،فال بد من أن يثور يف نفوسهم استغراب واستيضاح،
فينطلق صوت رجل سائ ً
ال بأدب وبجرأة أيض ًا :أرأيت إن كان
ظامل ًا كيف أنرصه؟ وهنا يأيت التوضيح والبيان ،فيستقر اجلواب يف
النفس أتم استقرار.

(ََّّ)1رواهَّالبخاريَّ(َّ.َّ )2444-2443
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وهـذا حديث آخر :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا التقى املسلامن
بسيفيهام فالقـاتل واملقتـول يف النـار» .قلت :يا رسـول اهلل .هـذا
القاتل ،فام بال املقتول؟ قـال ﷺ« :إنه كان حريص ًا عىل قتل
صاحبه».

()1

تقريره ﷺ أن املقتول يف النـار يثري االستغراب ألول وهلة عند
السامع فيحمله ذلك عىل السؤال ،ويأتيه اجلواب ،ويتولد من
ذلك كله حوار مركز مجيل.
 -2ومن هذه الطرق أن يورد السؤال بشكل مشوق يرغبهم يف أن
يعرفوا اجلواب ،وذلك كأن يذكر هلم أمر ًا عظي ًام ،ومقصد ًا هام ًا،
وهدف ًا مرجو ًا يسعى إليه كل مسلم ،ثم بعد ذلك يورد السؤال أال
أدلكم عليه؟ ومن الطبيعي أن يكون اجلواب من الصحابة :بىل.
من ذلك احلديث اآليت:
قال رسول اهلل ﷺ« :أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا ويرفع
الدرجات؟» .قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال« :إسباغ الوضوء عىل
املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة،
فذلكم الرباط».

()2

(ََّّ)1رواهَّالبخاريَّ(َّ،)31ومسلمَّ َّ(َّ.َّ )2888
(ََّّ)2رواهَّمسلمَّ َّ(َّ.َّ )251
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يوجه إىل الصحابة سؤاالً ،ويستمع إىل
 -3ومن هذه الطرق أن ِّ
أجوبتهم ،ثم يناقشهم يف هذه األجوبة ،ويبني هلم الصواب.
ومن ذلك احلديث الذي أورده اإلمام البخاري يف صحيحه يف
باب عنوانه (طرح اإلمام املسألة عىل أصحابه ليخترب ما عندهم
من العلم) :عن ابن عمر

عن النبي ﷺ قال« :إن من

الشجر شجرة ال يسقط ورقها ،وإهنا مثل املسلم ،حدثوين ما
هي؟» .قـال :فوقع النـاس يف شجر البـوادي .قـال عبد اهلل:
فوقع يف نفيس أهنا النخلة .ثم قالوا :حدثنا ما هي يا رسول اهلل؟
قـال ﷺ« :هي النخلة».

() 1

ومن ذلك حديث أيب هريرة 

قال :قـال رسول اهلل ﷺ:

«أتدرون من املفلس؟» .قالوا :املفلس فينا من ال درهم له وال
متاع .فقـال« :إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة
وصيام وزكاة ،ويأيت وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا،
وسفك دم هذا ،ورضب هذا .فيعطي هذا من حسناته ،وهذا من
حسناته  ..فإن فنيت حسناته قبل أن يقيض ما عليه أخذ من
خطاياهم فطرحت عليه ،ثم طرح يف النار».

()2

(ََّّ)1رواهَّالبخاري َّ(َّ،)62ومسلم َّ(َّ،)2811والرتمذيَّ َّ(َّ.َّ )2867
(ََّّ)2رواهَّمسل َّمَّ َّ(َّ،)2581والرتمذيَّ(َّ.َّ )2418
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 -4وهناك حوار كان جيري بني النبي ﷺ وبني أصحابه ،وذلك
حلرصهم الشديد عىل معرفة أحكام دينهم ،ومن ذلك حديث أيب
ذر  اآليت :عن أيب ذر  قال :قلت :يا رسول اهلل أي األعامل
أفضل؟ قـال ﷺ« :اإليامن باهلل واجلهاد يف سبيل اهلل».
قلت :أي الرقاب أفضل؟ قـال« :أنفسها عند أهلها وأكثرها
ثمن ًا».
قلت :فإن مل أفعل؟ قـال« :تعني صانع ًا أو تصنع ألخرق».

()1

واألخرق الذي ال يتقن ما حياول فعله.
وهكذا نرى أن احلوار أسلوب كان الرسول ﷺ يرتضيه ويعمل
عىل إثـارته؛ ملـا فيه من احليوية واجلامل واإلقناع.

(ََّّ)1رواهَّالبخاريَّ(َّ،)2518ومسلمَّ َّ(َّ.َّ )84
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دور السرية النبوية يف اجناح عملية االصالح
إن لدراسة السرية النبوية املطهرة ونرشها دور ًا كبري ًا يف إنجاح
عملية اإلصالح التي ينبغي أن يقوم هبا الدعاة املصلحون.
أجل ،إن مهمة الدعاة إىل اهلل هي حماولة العمل عىل عودة الناس إىل
الدين احلـق ،والدين احلـق هو اإلسالم .قـال اهلل تعاىل :ﱡﭐﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬﱠ [آل عمران.]19 :
ويومئـذ يسعد املسلمون يف حياهتم ،وتعود إليهم العزة التي كتبها
اهلل للمؤمنني .قـال اهلل جل ثناؤه :ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ [املنافقني.]8 :
ويتحقق هلم النرص الذي وعدهم به رهبم قال سبحانه:

ﱡﭐ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [حممد.]7 :
وقـال  :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [الروم.]47 :
إن نرش صفحات املايض املجيد املرتع بالبطوالت من أهم وسائل
بعث األمـة املتخلفة التي تعاين الضعف والفقر واهلزيمة واهلـوان ،ومن
أفضل طرق بث احليـاة يف كياهنا الضعيف وإجيـاد اليقظة الواعيـة
البنـاءة ونفض غبـار التـأخر والكسل.
إن تذكريها بامضيها املرشق املبـدع وإحيـاء بطوالته يف أذهـان
ناشئتها وسيلة ناجعـة يف السعي الستئناف السري يف طريق استكامل ما
بنى اآلبـاء واألجـداد.
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وإذا أردنا أن ننظر نحن أبنـاء أمـة اإلسالم يف أجمادنا وبطوالتنا فلن
نجـد مثـل السرية النبوية يف هذا املجـال عىل اإلطالق.
ولـذا فإن عىل رجال الدعوة واإلصالح ،وأرباب القلم يف األمـة
من الراغبني يف اإلصالح أن يولوا السرية النبوية ما تستحق من االهتامم
والرعاية ،وأن يستقوا منها الدروس والعرب الستئناف احلياة
اإلسالمية ..إن عليهم أن يقدموها للناس بأسلوب سائغ مؤثر جذاب
يف املحارضات واخلطب والدروس واملقاالت والقصص والرواية
وبوسائل النرش املختلفة.
إهنم بذلك يعملون عىل إقامة جيل مثايل حيب سيدنا حممد ًا رسول
اهلل ﷺ ويرتسم خطاه  ..جيل يشارك بني البرش يف خصائصهم البرشية
ولكنه يرتفع عنهم بمزاياه الكريمة  ..إن هذا اجليل املرتقب ما أشد
حاجتنا إليه نحن املسلمني  ..وهو أيض ًا أمل اإلنسانية املرجو  ..إنه
مبتغاها وطلبتها اليوم إذ ختشى من الدمار املاحق الذي تتوقعه لتفاقم
أسباب الفساد بأنواعه املتعددة.
إن سـرية رسول اهلل ﷺ هي سـرية رجل أنقذ الدنيا من املظامل
واملآيس التي كانت يف ذاك الزمان وأحل حملها العدالة واإلحسان.
يقول األستاذ أمحد حسن الزيات:
[فلام بعث الرسول الكريم رمحة للعاملني بعث احلرية من قربها ،وأطلق
العقول من أرسها ،وجعل التنافس يف اخلـري ،والتعـاون عىل الـرب،
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والتفاضل بالتقوى ،ثم وصل بني القلوب باملؤاخاة ،وعدل بني احلقوق
باملساواة ،ودخل بني النفوس باملحبة ،حتى شعر الضعيف أن جنـد اهلل
قـوته ،والفقري أن بيت املـال ثروته ،والوحيد أن املؤمنني مجيع ًا إخوته،
ثم حمـا الفروق بني أجناس اإلنسان ،وأزال احلدود بني خمتلف األوطان،
فأصبحت األرض كلها وطنـ ًا مشاع ًا ،والعـامل كله أرسة متحـدة ،ال
هييمن عىل عالئقها إال احلب ،وال يقوم عىل مرافقها إال اإلنصاف وليس
فيها بني املرء وخليفته حجاب ،وال بني العبد وربه واسطة.]..

()1

إن حاجـة أمتنـا اليوم لتتعاظم إىل استنطاق أحداث السرية املطهرة
لتستلهم منها العرب واحلوافز.
أما العرب التي تستلهم من تارخينا ومن السرية خاصة فكثرية كثرية،
ويمكن للمرء أن يقف عليها إذا وازن بني ذاك املايض املرشق املتألق،
وبني هذا احلارض املؤمل املتخلف ،أو إذا درس بموضوعية وإنصاف
األسباب التي أدت إىل هذا التخلف.
وأما احلوافز فهي كثرية يمكن أن ينبه عليها املفكرون والدارسون
ويغتنموا املناسبات التي تر والذكريات التارخيية وما أكثرها.
ونحن بحاجة إىل تدبر هاتيك العرب ،واالستجابة لتك احلوافز ،لكي
تستأنف أمتنا سريها يف طريق اإلصالح واإلبداع وترسخ هنضتها عىل
أسس متينـة.
("ََّّ)1وحيَّالرسالة"َََّّّ.َّ 224-223/َّ 1
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لقد محلت أمتنا املجيدة رسالة اإلسالم العظيم إىل الدنيا  ..وكانت
هذه الرسالة حمررة مرشدة بناءة فعالة يف تاريخ اإلنسانية.
قـال األستاذ الزيات أيض ًا:
[هلل احلمـد ،ولنـا املجـد ،مل تكن أمتنـا من شيعة الظالم ،وال عصبة
اخلصام ،وال فرقة اهلدم ،إنام كانت خري أمـة أخرجت للناس ،أمرت
باملعروف ،وهنت عن املنكر ،وأعلنت كلمة اهلل ،وبلغت رسالة احلق،
ومحلت أمانة العلم ،هذا تارخينا تتألق أيامه الغر يف ظالم املايض ،كام
تتألق الكواكب الزهر يف حلك الليل ،أرشدنا الضال فاهتدى ،ومحينا
الذليل فعز ،وعلمنا اجلاهل فتعلم ،ثم مكنا يف أرضنا الفسيحة ودنيانا
العريضة لعنارص اجلامل واخلري ،فقويت يف كل نفس ،وازدهرت يف كل
جنس ،وانبعثت وانترشت يف كل أفق ،وحققنا هلذا اإلنسان  -طريد
العدوان ،وعبد الطغيان -أحاديث أحالمه ،وهواجس أمانيه من األخوة
التي يعم هبا النعيم ،واملساواة التي يقوم عليها العدل ،واحلرية التي
ختصب فيها املدارك ،ألن رسالتنا مل يوحها اجلوع وال الطمع ،وإنام
أوحاها الذي خلق املوت واحلياة ،وجعل الظالم والنور ،وأوجد الفساد
والصالح ،ليدرأ قوة بقوة وينقذ إنسان ًا بإنسان].

()1

إن األمـة التي تتطلع إىل النهضة تعنى بتمجيد ذكرياهتا عناية كبرية
جد ًا وترسع يف هذه املرحلة بتسليط األضواء عىل أبطاهلا العظامء يف كل

("ََّّ)1وحيَّالرسالة"َََّّّ.َّ 348/َّ 1
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جمال وعىل كل صعيد ،ذلك ألن نرش تلك الصفحات املرشقة له دور
كبري يف حفز اهلمم لبعث حياة اجلد واجلهاد والعمل الدؤوب لتعود هلذه
األمة مكانتها السامية بني األمم.
وال تلك أمـة من أمم األرض ما نملك من األجمـاد والبطوالت
والفضائل.
إن السـرية النبوية بالنسبة لنـا – نحن املسلمني – ليست أجمـاد ًا
عظيمة فحسب ،بل هي من السنة املطهرة التي هي املصدر الثاين مع
كتاب اهلل للرشيعة اإلسالمية ،ذلكم ألن السنة كام يعرفها العلامء هي
قول الرسول ﷺ وفعله وتقريره ووصفه ،وكل ذلك تشمله السرية
النبوية.
إهنا حيـاة اإلنسان الرسول الذي أخرجنا اهلل به من الظلامت إىل
النـور ومن الرشك إىل التوحيد ،فدخلنا بسبب اتباعنـا دينـه التـاريخ
من أوسـع أبوابـه ،وكانت لنـا قيـادة الدنيـا ،والسيادة عىل العامل
املعمور ،فأنقذنا اإلنسانية من املهانة ،ورددنا عليها كرامتها ،وحررنا
النـاس من قيود الطغيان واألثرة واهلوى.
إهنا قصة حيـاة خاتم رسل اهلل وسيد بني آدم صلوات اهلل وسالمه
عليه.
إن عىل الدعـاة أن يعرضوا أحداثها باعتـزاز وأمـل.
واهلل ويل التوفيق.
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