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 المقدمة
إن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور 
ُأنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال  َّ ُ
ًهادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا 

 .rعبده ورسوله 
َيا أهي[ ُّ َ ُا الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم َ ُ ُ َّ َُ َ َّ َ َ ََّ َِ ُ َ ِ ِ َِ ْ ُ َّْ َ َّ 

َمسلمون ُ ْ ُِّ
[)١(. 

ُيا أهيا الناس اتق[ َّ َُّ َ ُّ َ َوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها َ ْ َ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ ََّ َ ٍَّ ْ َّ ُ ُِّ ُ ََ ْ
ًزوجها وبث منهام رجاال كثريا ونساء َ ِ ِ َِ َ َ َ َ ًْ ََ ْ ًَ ِ ُ َ واتقوا اهللا الذي تساءََّ َ َ َِّ َّ ْ ُ ِلون به َ ِ َ ُ

ًواألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا َ َ َِ َ ْ ْ َ ُْ َ َ ََّ ِ َيا أهيا[. )٢(]َ ُّ َ ُ الذين آمنوا اتقوا اهللا َ َّ ُ َ َ ِ َّ
ًوقولوا قوال سديدا ِ َ ْ ََ ِ يصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع *ُُ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َُ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُُ َ َ ََ َ 

ًاهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيام ِ َ ْ ُ ًَ َ َْ َ َ َ َ ُ َ[)٣(. 
فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد : أما بعد

r،ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وك ٌ ٍ َ َُ ُ ٍل بدعة ضاللة، وكل ّ
 .ٍضاللة يف النار

 .١٠٢: سورة آل عمران، اآلية)  ١(                                                
 .١: اء، اآليةسورة النس)  ٢(
 .٧١-٧٠: سورة األحزاب، اآليتان)  ٣(
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ًالشك أن الداعية إىل اهللا تعاىل ال يكون ناجحا موفقا َ مسددا يف  ً ً َّ

 يف كل أموره، rدعوته إال بإخالص عمله كله هللا، ومتابعته لرسول اهللا 
ًوبالتزامه بالصفات واملقومات التي جتعله مستقيام يف دعوته معتدال، ال  ً ِّ

ِّوال ريب أن معرفة الداعية للمقومات التي جتعله . إفراط وال تفريط
ّناجحا يف دعوته من أهم املهامت؛ ألن نجاح دعوته، وفوزه برىض ربه،  ً
ّوتوفيقه موقوف عىل العمل هبذه املقومات، ومقومات الداعية الناجح  ّ
ّمتعددة وكثرية؛ ولكني سأقترص عىل ذكر أصوهلا، وأسسها التي تتفرع 

ّمات التي البد لكل داعية من معرفتها، والعمل هبا، ِّمنها مجيع املقو
 .وتطبيقها يف حياته

ُوهذا موضوع مهم جدا ينبغي أن يبني ويربز من قبل العلامء املربزين  َُّ ً
الذين بذلوا حياهتم وجهدهم يف سبيل نرش هذا الدين، وإيصاله للناس 

 يل من ّسأذكر ما يرس اهللابالوسائل والطرق النافعة املرشوعة؛ ولكني 
 .ّهذه املقومات التي ال يستغني عنها الداعية يف دعوته

ٍ إىل متهيد، وتسعة فصول، وحتت كل فصل بحثوقد قسمت ال
 :عىل النحو اآليتمباحث، وحتت كل مبحث مطالب يف الغالب 

 .مفهوم مقومات الداعية الناجح: التمهيد
 العلم النافع: الفصل األول

 أمهية العلم: املبحث األول
 أقسام العلم النافع: بحث الثاينامل

 م بالعللالعم: املبحث الثالث
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 طرق حتصيل العلم: املبحث الرابع

 احلكمة: الفصل الثاين
 .مفهوم احلكمة: ألولاملبحث ا

 أمهية احلكمة: املبحث الثاين
 أنواع احلكمة: املبحث الثالث
 درجات احلكمة: املبحث الرابع
 .رق حتصيل احلكمةط: املبحث اخلامس
 .إنزال الناس منازهلم ومراتبهم: املبحث السادس

 احللم: الفصل الثالث
 مفهوم احللم: املبحث األول
 أمهية احللم: املبحث الثاين

 .صور من مواقف تطبيق احللم يف الدعوة: املبحث الثالث
 .طرق حتصيل احللم: عاملبحث الراب
 األناة والتثبت: الفصل الرابع

 .ةمفهوم األنا: املبحث األول
 .أمهية األناة: املبحث الثاين

 . األناة يف الدعوةصور من مواقف تطبيق: املبحث الثالث
 .لة واالستعجالالعج: املبحث الرابع
 الرفق واللني: الفصل اخلامس

 .مفهوم الرفق واللني: املبحث األول
 .أمهية الرفق واللني: املبحث الثاين
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 .للني يف الدعوةواصور من مواقف تطبيق الرفق : املبحث الثالث
 الصرب: الفصل السادس

 .مفهوم الصرب: املبحث األول
 .أمهية الصرب يف الدعوة: املبحث الثاين

 .جماالت الصرب: املبحث الثالث
 .حكم الصرب: املبحث الرابع
 .أنواع الصرب: املبحث اخلامس
 .يق الصرب والشجاعة يف الدعوةصور من مواقف تطب: املبحث السادس
 .ق حتصيل الصربطر: عاملبحث الساب
 اإلخالص والصدق: الفصل السابع

 .مفهوم اإلخالص: املبحث األول
 .أمهية اإلخالص: املبحث الثاين

 .ة أساس العملالني: املبحث الثالث
 .نواعه وأقسامهخطر الرياء وأ: املبحث الرابع
 .طرق حتصيل اإلخالص وعالج الرياء: املبحث اخلامس

 .الصدق: السادساملبحث 
 القدوة احلسنة: صل الثامنالف

 .مفهوم القدوة احلسنة: املبحث األول
 .أمهية القدوة احلسنة: املبحث الثاين

 .وجوب القدوة احلسنة: املبحث الثالث
 اخللق احلسن: الفصل التاسع
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 .مفهوم اخللق احلسن: املبحث األول
 .أمهية اخللق احلسن يف الدعوة: املبحث الثاين

 .يل اخللق احلسنطرق حتص: املبحث الثالث
 .لق احلسن وتطبيقها يف الدعوةفروع اخل: املبحث الرابع

ُأسأل بأسامئه احلسنى، وصفاته العال، أن جيعل هذا العمل واهللا 
ًمباركا، وأن ينفعني به يف حيايت وبعد ممايت، وأن ينفع به إخواين الدعاة، 

ً، وأن جيعله خالصا لوجهه الكريم موافقا انتهى إليهنمومجيع  ُ لسنّة سيد ً
ٍالناس أمجعني؛ فإنه سبحانه خري مسئول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا 
ّونعم الوكيل، واحلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

 .وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 املؤلف

 هـ٥/٣/١٤١٥عرص يوم اجلمعة 
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  الناجحمفهوم مقومات الداعية: التمهيد

ُيقال.  نظام األمر، وعامده، ومالكه الذي يقوم به:ُامِالقو ِهذا قوام : ُ
: ِفالن قوام أهل بيته: ويقال. أي الذي يقوم به: ِالدين، وقوام احلق

. أي الضابط هلا تقوم عليه: ِالدستور هو قوام الدولة: ويقال. عامدهم
ًقوم اليشء تقويام: ويقال ُاعوجاجه وعدله، وقوام كل يشء ما أزال : ّ ِ َّ

ُوقومت اليشء فهو قويم.. استقام به  .)١(أي مستقيم: َّ
هي : ِّفتبني من هذه التعريفات اللغوية أن مقومات الداعية الناجح

ّاملعدالت التي تعدل الداعية، وتقيم اعوجاجه فتجعله ُ ، ًمستقيام: ِّ
ًمعتدال، حكيام، منضبطا يف كل أموره، ناجحا ً ً ً يف دعوته وموفقا مسددا ً ً ً ً ً ً ً ً ً، ً ً

 .ًملهام بإذن اهللا تعاىل
% % % 

 

، ، وخمتار الصحاح١٤٨٧، ص، والقاموس املحيط١٢/٥٠٤ البن منظور، لسان العرب: انظر)  ١(                                                
، واهلادي إىل لغة ٣/١٦٦ البن دريد، ، ومجهرة اللغة٢/٧٦٨، واملعجم الوسيط، ٢٣٣ص

 للمعلم بطرس، ، وحميط املحيط٨٢١، ص، واملنجد األبجدي٣/٥٨١ للكرمي، العرب
 .٧٦٤ص
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 .أهميـة العلـم النـافع     : المبحث األول 
 .أقـسام العلـم النـافع     : المبحث الثاني 

ــث  ــث الثال ــالعلم : المبح ــل ب  .العم
 .طرق تحـصيل العلـم    : عبالمبحث الرا 
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 لنافعأهمية العلم ا: المبحث األول

ّالعلم من أعظم املقومات للداعية الناجح، وهو من أركان احلكمة، وهلذا 
ِفاعلم أنه ال إله إال اهللا [: أمر اهللا به، وأوجبه قبل القول والعمل، فقال تعاىل َِ ُ َْ ََّ َ ْ َ

ْواستغفر لذنبك وللمؤمنني وال َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ِ َ ْ َمؤمنات واهللا يعلم متقلبكم وـَ َ ْ َْ ُ ُ َ ُُ َّ ََ َ َِ ِ ْمثواكمْ َُ َ ْ [)١(. 
: باب((: ية بقوله رمحه اهللا تعاىل هلذه اآلَّوقد بوب اإلمام البخاري

 .)٢())العلم قبل القول والعمل
بالعلم، ثم العمل، واملبدوء به العلم يف : وذلك أن اهللا أمر نبيه بأمرين

ِفاعلم أنه ال إله إال اهللا[: قوله تعاىل َِ ُ َْ ََّ َ ْ  : ، ثم أعقبه بالعمل يف قوله] َ
َواستغفر لذنبك[ ِ َ ِ ِْ ْْ َ َّ، فدل ذلك عىل أن مرتبة العلم مقد]َ ُ مة عىل مرتبة ّ

العمل، وأن العلم رشط يف صحة القول والعمل، فال يعتربان إال به، 
 .)٣(فهو مقدم عليهام؛ ألنه مصحح للنية املصححة للعمل

 ، وقد r ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول موالعل
الطب، :  ، لكن يف أمور دنيوية، مثلrيكون علم من غري الرسول 

 .)٤( والفالحة، والتجارةواحلساب،
ًوال يكون الداعية إىل اهللا مستقيام حكيام إال بالعلم الرشعي، وإن مل  ً
يصحب الداعية من أول قدم يضعه يف الطريق إىل آخر قدم ينتهي إليه، 

 .١٩: سورة حممد، اآلية)  ١(                                                
 .٦٨العلم قبل القول والعمل، قبل احلديث رقم : ، كتاب العلم، بابالبخاري)  ٢(
 ملحمد بن عبد الوهاب، مجع عبد الرمحن ، وحاشية ثالثة األصول١/١٦٠ فتح الباري: انظر)  ٣(

 .١٥بن قاسم احلنبيل، ص
 .٦/٣٨٨، ١٣/١٣٦فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، )  ٤(
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فسلوكه عىل غري طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، ومسدود 

 .نيعليه سبيل اهلدى والفالح، وهذا إمجاع من العارف
ّوالشك أنه ال ينهى عن العلم إال قطاع الطريق، ونواب إبليس  َّ ُ

َورشطه ُ َّ أهل العلم وبني فضلهم، وأثنى عليهم، Uوقد مدح اهللا . )١(َ
َقل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون[: قال سبحانه َُ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َّ ْ ْْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َ ُ[)٢( ، 

ٍيرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات[ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ َْ ْ َّ َُّ ُُ ُ ِ َإنام [، )٣(] َ َّ ِ
ُخيشى اهللا من عباده العلامء َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َّ، وبني سبحانه أن العلم نور حلامله )٤(]َ
ًأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا [: والعامل به يف الدنيا واآلخرة ْ َ ْ َ َُ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ً ََ َ َ َ

ِيميش به يف ال ِ ِِ ْ ٍ منها كذلك زين َ َناس كمن مثله يف الظلامت ليس بخارج َ ُِّ ِّ ْ َّ َُ َ ْ َ َ ََّ ِ َِ َ ِ ِ َ ُ َُ ُّ ِ َ ِ
َللكافرين ما كانوا يعملون ُ َْ َ َْ َْ ُ ََ ِ ِ ِ
َوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما [، )٥(] ْ ِّ ُ ْ َْ ِ َ َْ ً َ ْ ََ ََ ِ َ َِ َ

ِكنت تدري ما الكتاب وال اإليامن ولكن جعلناه نورا هندي به  ِ ِ ِِ ْ ً ََّ ُ َ َ َ َ ُُ َ َ ْ َ َ ُْ َ ُْ َ ِ ُمن نشاءِ َ َّ ْ ْ من َ ِ
َعبادنا ِ  .)٧())ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين((: r  النبي وهلذا قال؛)٦(]َِ

ًمثل ما بعثني اهللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ((: وقال
 الكثري، وكان فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت الكأل، والعشب

 .٢/٤٦٤ لإلمام ابن القيم، مدارج السالكني: انظر)  ١(                                                
 .٩: سورة الزمر، اآلية)  ٢(
 .١١: سورة املجادلة، اآلية)  ٣(
 .٢٨: سورة فاطر، اآلية)  ٤(
 .١٢٢: سورة األنعام، اآلية)  ٥(
 .٥٢: سورة الشورى، اآلية)  ٦(
، كتاب ، ومسلم٧١، برقم ً، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدينالبخاري)  ٧(

 .١٠٣٧الزكاة، باب النهي عن املسألة، برقم 
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ُمنها أجادب  أمسكت املاء فنفع اهللا هبا الناس فرشبوا منها وسقوا وزرعوا، ِ

ًال متسك ماء وال تنبت كأل فذلك : وأصاب طائفة منها أخرى إنام هي قيعان ً
َمثل من فقه يف دين اهللا ونفعه ما بعثني اهللا به فعلم وعلم، ومثل من مل يرفع  ََّ َ َ َِ َ ُ َ

ُبذلك رأسا، ومل يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به ً(()١(. 
عىل أمهية العلم للدعاة إىل اهللا تعاىل، وأنه من أهم املهامت، وهذا يدل 

 .وأعظم الواجبات؛ ليدعوا الناس عىل بصرية
ْقل [: ّفيجب أن يكون الداعية عىل بينة يف دعوته؛ وهلذا قال سبحانه ُ

َهـذه سبييل أدعو إىل اهللا عىل بصرية أنا ومن اتبعني وسبحان ا َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ َِ ٍ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ َهللا وما أنا من ِ َِ ْ َ َ َ
َمرشكنيـْال ِ ِ ْ ؛ rسوله ، والعلم الصحيح مرتكز عىل كتاب اهللا وسنة ر)٢(]ُ

ى من غريمها جيب أن يعرض عليهام، فإن وافق ما فيهام َّألن كل علم يتلق
ًقبل، وإن كان خمالفا وجب رده عىل قائله كائنا من كان ً ُّ)٣(. 

 :وهذا معنى كالم الشافعي رمحه اهللا
 كل العلوم سوى القرآن مـشغلةٌ     

 

 قه في الـدين  إالّ الحديث وعلم الف    
 العلم ما كان فيـه قـال حـدثنا         

 

 )٤(وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
 بوسواس الشياطني العلوم التي ختالف - رمحه اهللا -ومقصوده  

 .الكتاب والسنة، أو التي ليس فيها نفع للمسلمني
، كتاب الفضائل، باب ، ومسلم٧٩ّ علم وعلم، برقم ، كتاب العلم، باب فضل منالبخاري)  ١(                                                

 .٢٢٨٣ من اهلدى والعلم، برقم rبيان مثل ما بعث النبي 
 .١٠٨: سورة يوسف، اآلية)  ٢(
 .٦ إىل اهللا للعالمة ابن عثيمني، صزاد الداعية: انظر)  ٣(
 .١٠/١٢٤ البن كثري، ، والبداية والنهاية١٢٤، صديوان الشافعي: انظر)  ٤(



 أقسام العلم

 

١٤ 
 أقسام العلم: المبحث الثاني

الذي هو أحد  -ّوقد قسم اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا العلم النافع 
والعلم :  إىل ثالثة أقسام، فقال رمحه اهللا-دعائم احلكمة وأسسها 

ّاملمدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثه األنبياء ّ 
ّثوا درمها وال دينارا، وإنام ورّإن األنبياء مل يور((: rكام قال النبي  ً ثوا ً

ٍالعلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر ٍّ(()١(. 
 :وهذا العلم ثالثة أقسام

 علم باهللا، وأسامئه، وصفاته، وما يتبع ذلك، ويف مثله :القسم األول
 .أنزل اهللا سورة اإلخالص، وآية الكريس ونحومها

 اهللا به مما كان من األمور املاضية، وما  علم بام أخرب:القسم الثاين
يكون من األمور املستقبلة، وما هو كائن من األمور احلارضة، ويف مثل 
هذا أنزل اهللا آيات القصص، والوعد، والوعيد، وصفة اجلنة والنار، 

 .ونحو ذلك
 العلم بام أمر اهللا به من العلوم املتعلقة بالقلوب :القسم الثالث
يامن باهللا من معارف القلوب وأحواهلا، وأقوال واجلوارح من اإل

العلم بأصول اإليامن وقواعد : اجلوارح وأعامهلا، وهذا يندرج فيه
، والرتمذي، كتاب ٣٦٤١، كتاب العلم، باب احلث عىل طلب العلم، برقم سنن أيب داود)  ١(                                                

ه يف املقدمة، باب فضل ، وابن ماج٢٦٨٢العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة، برقم 
 .١/٤٣ لأللباين، صحيح ابن ماجه: ، وانظر٢٢٣العلامء واحلث عىل طلب العلم، برقم 



 ام العلمأقس

 

١٥ 
اإلسالم، ويندرج فيه العلم باألقوال واألفعال الظاهرة، ويندرج فيه ما 

 فإن ذلك pُوجد يف كتب الفقهاء من العلم بأحكام األفعال الظاهرة
ٍجزء من جزء من علم الد  .ينٌ

 :وقد أشار اإلمام ابن القيم إىل هذه األقسام بقوله
 العلم أقسام ثالثـة مـا لهـا       

 
 من رابع والحـقّ ذو تبيـان       

 ِعلم بأوصاف اإللـه وفعلـه      
 

 وكــذلك األســماء للــرحمن 
 واألمر والنهي الذي هو دينه     

 
 وجزاؤه يوم المعـاد الثـاني      

ام يغلطون يف هذه املسائل؛ ألهنم ال يفهمون مسميات األسامء والناس إن 
َّالواردة يف الكتاب والسنة، وال يعرفون حقائق األمور املوجودة، فرب  ُ
رجل حيفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن، وال يكون له 

ويت القرآن، ومل يؤت ُمن الفهم، بل وال من اإليامن ما يتميز به عىل من أ
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن ((: rظ حروف العلم، كام قال النبي حف

ّكمثل األترج ُ ب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ ّ وطعمها طي،ّ رحيها طيب،ةُ
، ومثل املنافق الذي يقرأ التمرة ال ريح هلا، وطعمها حلوالقرآن كمثل 

ّالقرآن كمثل الرحيانة، رحيها طيب، وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ  ّ
 .)١())ّالقرآن كمثل احلنظلة، ليس هلا ريح، وطعمها مر

ًل حافظا حلروف القرآن وسوره، وال يكون مؤمنا، فقد يكون الرج ً
ًبل يكون منافقا، فاملؤمن الذي ال حيفظ حروفه وسوره خري منه، وإن 

 يف صالة املسافرين، باب ، ومسلم٥١١١، كتاب األطعمة، باب ذكر الطعام، برقم البخاري)  ١(                                                
 .٥١١١يلة حافظ القرآن، برقم فض



 أقسام العلم

 

١٦ 
ُكان ذلك املنافق ينتفع به الغري كام ينتفع بالرحيان، وأما الذي أويت العلم  ُ
ٌواإليامن، فهو مؤمن حكيم وعليم، فهو أفضل من املؤمن الذي ليس  ٌ ٌ

 .)١(لم مثل اشرتاكهام يف اإليامن، فهذا أصل جتب معرفتهمثله يف الع
%%% 

، وقال ابن ٢٥-٧/٢١ً بترصف، والفتاوى أيضا ٣٩٧، ١١/٣٩٦ فتاوى ابن تيمية: انظر)  ١(                                                
فعلم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء : العلوم مخسة: ((تيمية رمحه اهللا

يث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا الدين، وهو علم التذكر بمعاين القرآن واحلد
نزل بالعبد نازلة احتاج إىل من يشفيه منها كام قال ابن مسعود، وعلم هو داء الدين، وهو 

، فتاوى ابن تيمية: انظر)). الكالم املحدث، وعلم هو هالك الدين، وهو علم السحر ونحوه
١٠/١٤٥. 



 العمل بالعلم

 

١٧ 
 م بالعللالعم: المبحث الثالث

ّوالعلم البد فيه من إقرار القلب، ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، 
 الذي هو أعظم أركان -ومتامه أن يعمل بمقتضاه؛ فإن العلم النافع 
ًاحلكمة التي من أوتيها فقد أويت خريا كثري َ ُ ً هو ما كان مقرونا -ًا ُ

بالعمل، أما العلم بال عمل، فهو حجة عىل صاحبه يوم القيامة؛ وهلذا 
ًحذر اهللا املؤمنني من أن يقولوا ما ال يفعلون، رمحة هبم، وفضال منه  ً َّ

ِيا أهيا الذين آمنوا ل[: ًوإحسانا، فقال ُِ َ ََ َ َّ َ ُّ َم تقولون ما ال تفعلونـَ َُ َُ ْ َ ََ َ كرب  *َُ ُ َ
ًمقت ْ َا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلونَ ُ َُ ْ َ َ ََ ُ َ ِ [)١(. 

سب الطاقة ّوحذرهم عن كتامن العلم، وأمرهم بتبليغه للبرشية عىل ح
ً ال يكلف اهللا نفسا إال Uواجلهد، وعىل حسب العلم الذي أعطاهم اهللا  ُ

ْإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وال[: وسعها، قال تعاىل ْ ْ ََّ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُِّ َ ُ ََ َ َّْ ِهدى من بعد ـِ ِْ َ َ ُ
َما بيناه للناس يف الكتاب أولـئك يلعنهم اهللا ويلع َ َ ُ َْ َ َْ ُ َ َّ َُ ُ َ َّ ََّ ِ ِ ُِ ِ ِ َّنهم الِ ُ ُ َعنونالُ ُ ِ [)٢(. 

ازلة يف أهل الكتاب وما كتموه من شأن وهذه اآلية، وإن كانت ن
ّ وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتامن ما أنزل rالرسول 

ُاهللا من البينات الداالت عىل احلق، املظهرات له، والعلم الذي حتصل به  ّ ّ
ّاهلداية إىل الرصاط املستقيم، ويتبني به طريق أهل النعيم من طريق أهل 

ْكتم ما أنزل اهللا، والغش : ع بني املفسدتنياجلحيم، ومن نبذ ذلك ومج َ
ّلعباد اهللا، لعنه اهللا، ولعنه مجيع اخلليقة؛ لسعيه يف غش اخللق وفساد 

 .٣ -٢:  اآليتانسورة الصف،)  ١(                                                
 .١٥٩: سورة البقرة، اآلية)  ٢(



 العمل بالعلم

 

١٨ 
ّأدياهنم، وإبعادهم عن رمحة اهللا، فجوزي من جنس عمله، كام أن معلم  َ ُ
الناس اخلري يستغفر له كل يشء حتى احلوت يف املاء، والطري يف اهلواء؛ 

حة اخللق، وإصالح أدياهنم؛ وألنه قرهبم من رمحة اهللا، لسعيه يف مصل
َفجوزي من جنس عمله ُ َ)١(. 

ْمن سئل عن علم يع(( أن r  النبيوقد بني َ ٍُ َلمه فكتمه أجلم يوم القيامة ِ َ ُِ ْ ُ ُ َُ َ َ
 .)٢())ٍبلجام من نار

ّفتبني بذلك وغريه أن العلم النافع الذي هو أحد أركان احلكمة ال 
 يف العمل بالعلم واحلرص )٣(يكون إال مع العمل به؛ وهلذا قال سفيان

أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بام يعلم، ((: عليه
 .)٤())وأفضل الناس أخشعهم هللا

ـــه اهللا ـــال رمح ـــم((: وق ـــراد للعل ُي ـــظ، والعمـــل، واالســـتامع، : ُ احلف
 .)٥())واإلنصات، والنرش

ّتعلموا، تعلموا، ((: tود  وقال الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسع ّ
 .١/٢٠٠،وابن كثري، ١/١٣٤،وتفسري البغوي،١/١٨٦،تفسري عبد الرمحن بن نارص السعدي:انظر)  ١(                                                

 يف العلم، باب كراهية منع ، وأبو داود٢٦٤٩، يف العلم، باب ما جاء يف كتامن العلم، برقم الرتمذي)  ٢(
، وأمحد، ٢٦٦، وابن ماجه يف املقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه، برقم ٣٦٥٨العلم، برقم 

 .٢/٣٣٦، ، وصحيح الرتمذي١/٤٩ لأللباين، صحيح ابن ماجه: ، وانظر٣٠٥، ٢/٢٦٣
هـ، يف النصف من ١٠٧سفيان بن عيينة بن أيب عمران، اإلمام الكبري شيخ اإلسالم، ولد سنة )  ٣(

 .٤٧٤-٨/٤٥٤، سري أعالم النبالء: انظر. سنة) ٩١(شعبان، وعاش 
 .١/٨١ والعامل،  يف سننه، يف املقدمة، باب فضل العلمأخرجه الدارمي)  ٤(
 .١/٨١املصدر السابق، )  ٥(



 العمل بالعلم

 

١٩ 
 .)١())فإذا علمتم فاعملوا

إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله ((: tوقال 
 .)٢())ّ فإنام يوبخ نفسهفذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله

يا محلة العلم اعملوا به، فإنام العامل من ((: tوقال عيل بن أيب طالب 
 ال ، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام حيملون العلمعلم ثم عمل

جياوز تراقيهم، ختالف رسيرهتم عالنيتهم، وخيالف عملهم علمهم، 
ًيقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى أن الرجل ليغضب عىل  ً
م جليسه أن جيلس إىل غريه ويدعه، أولئك ال تصعد أعامهلم يف جمالسه

 .)٣())Uتلك إىل اهللا 
ًال تكون تقيا حتى تكون عاملا، وال تكون ((: tوقال أبو الدرداء  ً ّ

ًبالعلم مجيال حتى تكون به عامال ً(()٤(. 
 :وهلذا قال الشاعر

 عليك ولم تُعذر بما أنت جاهلُـه        ل به كان حجـةً    إذا العلم لم تعم   
 )٥(يصدق قوَل المرء ما هو فاعلُه       فإن كنت قد ُأوتيت علماً فإنمـا      

. وهبذا يتضح أن العلم ال يكون من دعائم احلكمة إال باقرتانه بالعمل
 .١/١٩٥، أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله)  ١(                                                

 .٢/٦املرجع السابق، )  ٢(
 .٢/٧، جامع بيان العلم وفضله)  ٣(
 .٢/٧املرجع السابق، )  ٤(
 .٢/٧ ، بيان العلم وفضلهجامع )  ٥(



 العمل بالعلم

 

٢٠ 
 - rرأسهم أصحاب النبي  وعىل -وقد كان علم السلف الصالح 

ًمقرونا بالعمل؛ وهلذا كانت أقواهلم، وأفعاهلم وسائر ترصفاهتم تزخر 
ًرجل آتاه اهللا ماال : ال حسد إال يف اثنتني((: r  النبيباحلكمة؛ وهلذا قال

ِّفسلط عىل هلكته يف احل ق، ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقيض هبا ُ
 .)١())ّويعلمها

 لعبد اهللا بن عباس rوقد دعا النبي    باحلكمة، والفقه يف 
اللهم علمه ((: ، ويف لفظ))اللهم علمه احلكمة((: rالدين، فقال 

 .)٢())اللهم فقهه يف الدين((: ، ويف لفظ))بالكتا
فكان    حربا لألمة يف علم الكتاب والسنة والعمل بام فيهام ً ْ َ

 .rاستجابة لدعوة النبي 
%%% 

 

، يف كتاب ، ومسلم١٣٤٣، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم واحلكمة، برقم البخاري)  ١(                                                
 أو صالة املسافرين وقرصها، باب من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه

 .٨١٦غريه فعمل هبا وعلمها، برقم 
، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر ابن عباس البخاري)  ٢(   ٦٨٤٢، ٣٥٤٦، برقم ،

 .٢٤٧٧، برقم ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل ابن عباس ومسلم



 طرق تحصيل العلم

 

٢١ 
 تحصيل العلمطرق : المبحث الرابع

ُوالعلم النافع له أسباب ينال هبا، وطرق تسلك يف حتصيله وحفظه، من أمهها ُ: 
َ أن يسأل العبد ربه العلم النافع،-١ ّ  ويستعني به تعاىل، ويفتقر إليه، َ

ُقل َو[: ، فقال تعاىل)١(ً بسؤاله أن يزيده علام إىل علمهrوقد أمر اهللا نبيه 
ًرب زدين علام  ْ ِ ِ ْ ِِّ ا  انفعني بممالله((:  يقولr  النبي، وقد كان)٢(]َّ

 .)٣())ًمني ما ينفعني، وزدين علامّمتني، وعلّعل
قة يف ابتغاء مرضاة  والشوق إليه،والرغبة الصاداالجتهاد يف طلب العلم، -٢

 .)٤(اهللا تعاىل،وبذل مجيع األسباب يف طلب علم الكتاب والسنة
ّإين أريد أن أتعلم العلم :  فقالtوقد جاء رجل إىل أيب هريرة 
ِّوأخاف أن أضيعه، فقال أبو هريرة  ُt :))٥())ًكفى برتكك له تضييعا(. 

َض احلكامء عندما سئلوهلذا قال بع نال به العلم؟ ُما السبب الذي ي: ُ
ُباحلرص عليه يتبع، وباحلب له يستمع، وبالفراغ له جيتمع، : قال ِّعلم [ُ َ

ّعلمك من جيهل، وتعلم ممن يعلم، فإنك إن فعلت ذلك علمت ما 
 .)٦( ]ّجهلت، وحفظت ما تعلمت
 .٥/١٩٤، وتفسري العالمة السعدي، ٣/٢٣٣، مام البغويتفسري اإل: انظر)  ١(                                                

 .١١٤: سورة طه، اآلية)  ٢(
، وابن ماجه يف العلم، باب ٣٥٩٩، يف الدعوات، باب يف العفو والعافية، برقم الرتمذي)  ٣(

 .١/٤٧،  صحيح ابن ماجه:، وانظر٣٨٣٣االنتفاع بالعلم والعمل به، برقم 
 .٥/١٩٤تفسري السعدي، : انظر)  ٤(
 .١/١٠٤ البن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله)  ٥(
 .١٠٣، ١/١٠٢ البن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله)  ٦(



 طرق تحصيل العلم

 

٢٢ 
 :وهلذا قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

 علم إال بـستةٍ   أخي لن تنال ال   
 

 سأنبئك عن تفصيلها ببيـان     
 ذكاء،وحرص،واجتهاد، وبلغةٌ  

 
 )١(وصحبةُ أستاٍذ وطول زمان    

 بتقوى اهللا تعاىل؛ فإن ذلك من أعظم اجتناب مجيع املعايص -٣ 
ْواتقوا[: الوسائل إىل حصول العلم، كام قال تعاىل ُ َّ ُ اهللا ويعلمكم اهللا َ ُ ُُ ِّ َ َ

ٌواهللا بكل يشء عليم ِ ٍَ َْ َ ِّ ُ ْيا أهيا الذين آمنوا إن تتقوا اهللا [: ، وقال تعاىل)٢(] ِ ُ َ َّْ َ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ َ ِ
ًجيعل لكم فرقانا َ ُْ ْ ُ َّ َ ْ َ[)٣(. 

َّوهذا واضح بني أن ُ من اتقى اهللا جعل له علام يفرق به بني احلق ِّ َِّ ُ ً
إين ألحسب أن الرجل ((: t؛ وهلذا قال عبد اهللا بن مسعود )٤(والباطل

َينسى العلم قد علمه  ِ  .)٥())بالذنب يعملهَ
ٌمخس إذا أخطأ القايض ((: - رمحه اهللا -وقال عمر بن عبد العزيز 

ًفهام، حليام، عفيفا، صليبا:  أن يكون)٧(ً كانت فيه وصمة)٦(منهن خطة ً ً ً)٨( ،
ًعاملا سؤوال عن العلم ً(()٩(. 

 .١١٦، صلشافعيديوان ا)  ١(                                                
 .٢٨٢: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .٢٩: سورة األنفال، اآلية)  ٣(
 .١/٣٤٩، وتفسري السعدي، ١/٣٣٨، تفسري ابن كثري: انظر)  ٤(
 .١/١٩٦ البن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله)  ٥(
 .١٣/١٤٦، فتح الباري: انظر. أي خصلة: خطة)  ٦(
 .١٣/١٤٦، فتح الباري: انظر. ًعيبا: وصمة)  ٧(
ًقويا شديدا)  ٨(  .١٣/١٤٦، فتح الباري: انظر. ، يقف عند احلق وال يميل مع اهلوىً
 .١٣/١٤٦ مع الفتح، كتاب األحكام، باب متى يستوجب الرجل القضاء، البخاري)  ٩(



 طرق تحصيل العلم

 

٢٣ 
 :وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل

 سوء حفظي  )١(شَكوتُ إلى وكيعٍ  
 

 فأرشدني إلى ترك المعاصي    
 وأخبرني بأن علم اهللا نـور      

 
 )٢(يهدى لعاصي ونور اهللا ال     

إين أرى اهللا قد جعل ((: وقال اإلمام مالك لإلمام الشافعي  
 .)٣ ())ًيف قلبك نورا، فال تطفئه بظلمة املعصية

: ت عائشة  ، وهلذا قالعدم الكرب واحلياء عن طلب العلم -٤
َنعم النساء نساء األنصار، مل يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين(( ْ ِ(()٤(. 

ْيا رسول اهللا، إن اهللا ال يستحيي من احلق، : ُوقالت أم سليم  َ ْ
ٍىل املرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي فهل ع ُr :))٥())إذا رأت املاء(. 

 .)٦())ال يتعلم العلم مستحي وال مستكرب((: وقال جماهد
ُّبل أعظمها ولبها اإلخالص يف طلب العلم والعمل به، -٥  قال ،ُ
ّ، ال يتعلمه إال ليصيب Uُ يبتغى به وجه اهللا ّ مماًم علامّمن تعل((: r النبي

 هـ، ومات سنة ١٢٩وكيع بن اجلراح بن مليح، اإلمام، احلافظ، حمدث العراق، ولد سنة )  ١(                                                
 .١١/١٠٩، ، وهتذيب التهذيب٩/١٤٠ للذهبي، سري أعالم النبالء: انظر. هـ١٩٦

 .١٠٤ البن القيم، صاجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف:،وانظر٨٨،صديوان الشافعي) ٢(
 .١٠٤ ملن سأل عن الدواء الشايف، البن القيم، ص اجلواب الكايف)  ٣(
 .١٣٠، كتاب العلم، باب احلياء يف العلم، قبل احلديث رقم البخاري )٤(
،  صحيح مسلمو، ١٣٠، كتاب العلم، باب احلياء يف العلم، برقم صحيح البخاري: متفق عليه)  ٥(

باب استحباب استعامل املغتسلة من احليض فرصة من مسك يف موضع الدم، كتاب احليض، 
 .٣٣٢ برقم

 .١٣٠ مع الفتح، كتاب العلم، باب احلياء يف العلم، قبل احلديث رقم البخاري)  ٦(
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٢٤ 
ْبه عرضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة َ  . يعني رحيها)١())ً

 . فيه من العمل واإلخالص واملتابعةَّبد فيظهر مما تقدم أن العلم ال
###

 
 

 
 
 
 
 
 

، وابن ماجه يف املقدمة، باب ٢٨٨٥ طلب العلم لغري اهللا، برقم  بلفظه يف العلم، باب يفأبو داود)  ١(                                                
 .١/٤٨، صحيح ابن ماجه: ، وانظر٥٤االنتفاع بالعلم، برقم 
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٢٧ 

 مفهوم الحكمة: المبحث األول
 تعريف الحكمة في اللغة: المطلب األول

 : يف اللغة بعدة معان، منهااحلكمةجاءت كلمة 
 .حللم،والنبوة،والقرآن، واإلنجيل،واالعدل،والعلم: تستعمل بمعنى-١

 .)١(أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد: وأحكم األمر
ُعبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم، ويقال   واحلكمة-٢

 .)٢(حكيم: ُملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها
 .)٣(مته التجاربقد أحك:ًاملتقن لألمور،يقال للرجل إذا كان حكيام: واحلكيم-٣
ُ واحلكم واحلكيم-٤ َ احلاكم،والقايض، واحلكيم فعيل بمعنى : مها بمعنىَ

ُفاعل، أو هو الذي حيكم األشياء ويتقنها، فهو فعيل بمعنى ِ  .)٤(مفعل: ُ
 .)٥( إصابة احلق بالعلم والعقل: واحلكمة-٥
َه سميت حكمة اللجام؛ ألهنا لفساد، ومنمن ااملانع :  واحلكيم-٦ َ ِّ ُ

هـ، باب امليم، ٨١٧، ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، املتوىف سنة القاموس املحيط)  ١(                                                
 لسان العرب البن منظور، باب امليم، فصل احلاء، : ، وانظر١٤١٥حلاء، صفصل ا

 .٦٢حكم، ص: ، مادة، وخمتار الصحاح١٢/١٤٣
، ١/١١٩ واألثر، البن األثري، باب احلاء مع الكاف، مادة حكم، النهاية يف غريب احلديث)  ٢(

: ، مادة، واملعجم الوسيط١٢/١٤٠ان العرب البن منظور، باب امليم، فصل احلاء، لس: وانظر
 .١/١٩٠حكم، 

: ، مادة، وخمتار الصحاح١٢/١٤٣لسان العرب البن منظور، باب امليم، فصل احلاء، : انظر)  ٣(
 .٦٢حكم، ص 

 .١/٤١٩حكم، : واألثر،البن األثري،باب احلاء مع الكاف،مادةديثالنهاية يف غريب احل:انظر) ٤(
 .١٢٧حكم، ص: ، للراغب األصفهاين، كتاب احلاء، مادةاملفردات يف غريب القرآن)  ٥(
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٢٨ 
َمتنع الفرس من اجلري والذهاب يف غري قصد، والسورة املحكمة، 
املمنوعة من التغيري وكل التبديل، وأن يلحق هبا ما خيرج عنها، ويزدد 

 .عليها ما ليس منها
أحكم اليشء، : واحلكمة من هذا؛ ألهنا متنع صاحبها من اجلهل، ويقال

 .)١(اخلروج عام يريد، فهو حمكم وحكيم عىل التكثريإذا أتقنه ومنعه من 
ُ واحلكمة-٧ َ َ ِّ ما أحاط بحنكي الفرس، سميت بذلك؛ ألهنا متنعه من :َ ُ َ

اجلري الشديد، وتذلل الدابة لراكبها، حتى متنعها من اجلامح، ومن كثري من 
 .)٢(اجلهل، ومنه اشتقاق احلكمة؛ ألهنا متنع صاحبها من أخالق األراذل

ُحلكم وا-٨ ْ ّ هو املنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة، ألهنا متنعها، :ُ
حكمت السفيه وأحكمته إذا : حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال: يقال

: أخذت عىل يديه، واحلكمة هذا قياسها؛ ألهنا متنع من اجلهل، وتقول
ًحكمت فالنا حتكيام  .)٣(منعته عام يريد: ً

ّومما تقدم يتضح ويتبني أن احلك ّ مة يظهر فيها معنى املنع، فقد ّ
 :ٍاستعملت يف عدة معان تتضمن معنى املنع

 . يمنع صاحبه من الوقوع يف الظلم:فالعدل
ُواحللم ْ  . يمنع صاحبه من الوقوع يف الغضب:ِ
 . يمنع صاحبه من الوقوع يف اجلهل:والعلم

 . بترصف يسري١/٢٨٨ للقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ١(                                                
 احلكم، : هـ، مادة٧٧٠، ألمحد بن حممد الفيومي، املتوىف سنة املصباح املنري: انظر)  ٢(

 .٨/٢٥٣، ، وتاج العروس١/١٤٥
 .حكم: ، باب احلاء والكاف، مادة٢/٩١رس،  أليب احلسني أمحد بن فامقاييس اللغة)  ٣(
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٢٩ 
ّوالنبوة، ُ َ إنام بعث ملنع من بعث إليr فالنبي:  والقرآن، واإلنجيلُّ ِ هم ُ

من عبادة غري اهللا، ومن الوقوع يف املعايص واآلثام، والقرآن واإلنجيل 
ومجيع الكتب الساموية أنزهلا اهللا تتضمن ما يمنع الناس من الوقوع يف 

 .الرشك وكل منكر وقبيح
 فيها املعرفة الصحيحةّومن فرس احلكمة باملعرفة فهو مبني عىل أن 

شياء، وكذلك اإلتقان، فيه منع معنى املنع، والتحديد، والفصل بني األ
لليشء املتقن من تطرق اخللل والفساد إليه، ويف هذا املعنى قال شيخ 

اإلحكام هو الفصل والتمييز والفرق ((: - رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية 
والتحديد الذي به يتحقق اليشء وحيصل إتقانه؛ وهلذا دخل فيه معنى 

 .)١())معناه ال مجيع معناهاملنع كام دخل يف احلد باملنع جزء 
 تعريف الحكمة في االصطالح الشرعي: المطلب الثاني

ذكر العلامء مفهوم احلكمة يف القرآن الكريم والسنة النبوية، واختلفوا 
ناسخه : القرآن والفقه به: النبوة، وقيل: احلكمة: عىل أقوال كثرية، فقيل

ّومنسوخه، وحمكمه ومتشاهبه، ومقدمه ومؤخره، وحال له وحرامه، ّ
معرفة احلق والعمل : اإلصابة يف القول والفعل، وقيل: وقيل. وأمثاله

: اخلشية هللا، وقيل: العلم النافع، والعمل الصالح، وقيل: به، وقيل
ى َّسمُالعلم والعمل به، وال ي: الورع يف دين اهللا، وقيل: السنة، وقيل

  موضعهوضع كل يشء يف: ًالرجل حكيام إال إذا مجع بينهام، وقيل

 .٢/٧، البن تيمية، جمموعة الرسائل الكربى)  ١(                                                
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٣٠ 
ٍبإحكام، وإتقان[  .)١(رسعة اجلواب مع اإلصابة: ، وقيل]ٍ

فجميع األقوال تدخل يف هذا التعريف؛ ألن احلكمة مأخوذة من احلكم 
ًإن فالنا : وفصل القضاء الذي هو بمعنى الفصل بني احلق والباطل، يقال

ّأنه لبني اإلصابة يف القول والفعل، فجميع : ِّحلكيم بني احلكمة، يعني
التعاريف داخلة يف هذا القول؛ ألن اإلصابة يف األمور إنام تكون عن فهم 
هبا، وعلم، ومعرفة، واملصيب عن فهم منه بمواضع الصواب يكون يف 

ًفهام، خاشيا هللا، فقيها، عاملا، عامال بعلمه، ورعا يف دينه: مجيع أموره ً ً ًً ً ِ.. .
 أقسامها؛ ألن األنبياء ّواحلكمة أعم من النبوة، والنبوة بعض معانيها وأعىل

َّ مسددون، مفهمون، وموفقون إلصابة الصواب يف عليهم الصالة والسالم ُ ُ َُّ َّ
 .)٢(األقوال، واألفعال، واالعتقادات، ويف مجيع األمور

 .مفردة، ومقرونة بالكتاب: )٣(واحلكمة يف كتاب اهللا نوعان
ْادع إىل سبيل ربك بال[: فاملفردة كقوله تعاىل ِ َِ ِّ ُ َْ َِ ِ ْحكمة والـِ َ ِ َِ ِموعظة ـْ َِ ْ َ

ْحسنة وجادلـْال ِ َِ َ ََ ُهم بالتي هي أحسنـَ َْ ََ ِ ِ َّ ِ ْيؤيت ال[: وقوله تعاىل. )٤(]ُ ِ َحكمة ـُ َ ْ ِ
ُيشاءَمن  َ ْ ومن يؤت الَ َ ْ ُ َ ًحكمة فقد أويت خريا كثرياـَ ًِ َِ َ ْْ ََ ِ ُ َ َ َ  : وقوله سبحانه. )٥(] ْ
ْولقد آتينا لقامن ال[ ُ ََ َ ْ ََ َ ْْ ْحكمة أن اشكرـَ َُ ْْ َِ َ ِ هللا ومن يشكر فإنام يشكر لنفسه ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ َُ ْ َّ ُ َْ ِ َ َ

 .٣١-٢٦ تعاىل للمؤلف، صالتعريف بالتفصيل يف احلكمة يف الدعوة إىل اهللا: انظر)  ١(                                                
 .٣/٦١، ١/٤٣٦، تفسري الطربي: انظر)  ٢(
 .٢٢٧ البن القيم، ص، والتفسري القيم٢/٤٧٨، البن القيم، مدارج السالكني: انظر)  ٣(
 .١٢٥: سورة النحل، اآلية)  ٤(
 .٢٦٩: سورة البقرة، اآلية)  ٥(
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٣١ 
ٌومن كفر فإن اهللا غني محيد َِ َِ ٌّ َ ََ َّ ِ َ َ َ[)١(. 

ِّوهذه احلكمة فرست بام تقدم من أقوال العلامء يف تعريف احلكمة  ُ
 .وهذا النوع كثري يف كتاب اهللا تعاىل

 .)٢(ًوقد ذكر بعضهم تسعة وعرشين قوال يف تعريف احلكمة
وهذه األقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ ألن احلكمة مصدر من ((

 قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من اإلحكام، وهو اإلتقان يف
 حكمة، وكل rاحلكمة التي هي اجلنس، فكتاب اهللا حكمة، وسنة نبيه 

ه، َفَّما ذكر من التفصيل فهو حكمة، وأصل احلكمة ما يمتنع به من الس
فقيل للعلم حكمة؛ ألنه يمتنع به من السفه، وبه يعلم االمتناع من 

ٍالسفه الذي هو كل فعل قبيح ُّ...(( )٣(. 
ّوعند التأمل والنظر نجد أن التعريف الشامل الذي جيمع ويضم 

اإلصابة يف األقوال واألفعال، ((: مجيع هذا األقوال يف تعريف احلكمة هو
 .))ووضع كل يشء يف موضعهواإلرادات، واالعتقاد، 

،  وأفعالهrأقوال النبي :أما احلكمة املقرونة بالكتاب،فهي السنة من
ْربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم [: ته،كقوله تعاىلوتقريراته،وسري ْ َ ْ ِّ ُ َ ْ َِ َِ َُ َ ْ َ َّْ ْ َُ ً ِ ْ

ْآياتك ويعلمهم الكتاب وال ْ َِّ َ َ ََ ِ ُِ ُ ُ َُ ُحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الـَ َ ِّ َِ َ ََ َ َّ ِْ ْ ُ َِ َ ُكيمـَحـِْ ِ[)٤(. 
 .١٢: سورة لقامن، اآلية)  ١(                                                

 .٢/٣٢٠ أليب حيان، تفسري البحر املحيط: انظر)  ٢(
 .٢/٣٣، رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ٣(
 .١٢٩: سورة البقرة، اآلية)  ٤(



 الحكمةمفهوم    

 

٣٢ 
َواذكروا نعمت اهللا عليكم وما أنزل عليكم من ا[: وقوله َ َ َ ْ َِّ ْ ْ َ ْ ْ َ ُُ َُ َ َْ َ َ َُ ِ ِلكتاب ْ َ ِ ْ

ْوال ٌحكمة يعظكم به واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بكل يشء عليمـَ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ْ ْ ُِّ َُ ُ ِْ َِّ َ َّ ُ[)١(. 
ْلقد من اهللا عىل ال[ Uقال اهللا  َ ََ َّ َ ْ ْمؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم ـَ ِّ ُ َ ْ ُِ ِِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ًَ َ ْ ِ َ

ْيتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وال ْ ِّ َ َُ َ َ َ َ ََ ِّ َ ِْ ِ ُِ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ َُ ِ ْحكمة وإن كانوا من قبـِ ََ ْ َِ ُِ َْ ِ ُل َ
ٍلفي ضالل مبني ِ ُّ ٍ َ ِ َ[)٢(. 

ِهو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته [ :Uوقال  ِ َِ ْ ْ َ ْ ِّ ُ َ ِّ ِِّ َ ُ ََّ َ َ َ ُْ ُْ ًَ ُ ِ َ
ْويزكيهم ويعلمهم الكتاب وال ْ َِّ َ َ َ ََ ِّ َِ ُ ُ ُ ْ ُُ ٍحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل ـِ َ ِ ِ َِ ُ ْ ََ َُ َْ ِ َ

ٍمبني ِ  .، وغري ذلك من اآليات)٣(]ُّ
واإلمام اإلمام الشافعي، : وممن فرس احلكمة املقرونة بالكتاب بالسنة

 .)٤(ابن القيم، وغريمها من األئمة
%%% 

 .٢٣١: سورة البقرة، اآلية)  ١(                                                
 .١٦٤: سورة آل عمران، اآلية)  ٢(
 .٢ :سورة اجلمعة، اآلية)  ٣(
 .٢٢٧، ص، والتفسري القيم٢/٤٧٨ البن القيم، مدارج السالكني: انظر)  ٤(



  أهمية الحكمة

 

٣٣ 
 أهمية الحكمة: المبحث الثاني

ّقد بني القرآن الكريم طرق الدعوة إىل اهللا تعاىل، ويأيت يف مقدمة  -١
ً وقد أمر اهللا تعاىل نبيه حممدا ،Uاحلكمة يف الدعوة إىل اهللا : هذه الطرق

r ْع إىل سبيل ربك بالْاد[: ، فقالباحلكمة بالدعوة إىل اهللا تعاىل ِ َِ ِّ َُ َِ ِ ِحكمة ـِ َِ ْ
ْوال ْموعظة الـَ ِ َِ ْ ْحسنة وجادلـَ ِ َِ َ ََ ُهم بالتي هي أحسنـَ َْ ََ ِ ِ َّ ِ ُ[)١(. 
 وجد أنه كان يالزم احلكمة يف مجيع rع سرية النبي ّ من تتب-٢

، فأقبل الناس ودخلوا يف دين اهللا Uأموره، وخاصة يف دعوته إىل اهللا 
 الذي مأل اهللا rًأفواجا بفضل اهللا تعاىل، ثم بفضل هذا النبي احلكيم 

َّدث أنُكان أبو ذر حي:  قالtقلبه باإليامن واحلكمة، فعن أنس   رسول ّ
ِفر((:  قالrاهللا  َج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جربيل ففرج صدري ثم ُ ََ

ً من ذهب ممتلئ حكمة وإيامنا فأفرغه )٢(غسله بامء زمزم، ثم جاء بطست ٍ
 .)٣(احلديث ))..يف صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج يب

ُوهذا يثبت أن احلكمة من أعظم األمور األساسية يف منهج الدعوة  ِ ُ
 وهو صاحب الدعوة، rإىل اهللا تعاىل، حيث امتأل هبا صدر رسول اهللا 

ّمع اإليامن، وهو قضية الدعوة يف حلظة واحدة، كام يؤكد قيمة وأمهية 
 .١٢٥: سورة النحل، اآلية)  ١(                                                

، واملعجم الوسيط، ١/٤٦٠،  برشح صحيح البخاريفتح الباري: انظر.  إناء كبري مستدير) ٢(
ْالطست: (مادة ّ( ،٢/٥٥٧. 

، ، ومسلم٣١٦٤، كتاب الصالة، باب كيف فرضت الصلوات يف اإلرساء، برقم البخاري)  ٣(
رقم  إىل السموات وفرض الصلوات، بrواللفظ له، كتاب اإليامن، باب اإلرساء برسول اهللا 

١٦٣. 



 ةأهمية الحكم

 

٣٤ 
ست من احلكمة من خالل جميئها حيملها جربيل وهو روح القدس، يف ط

ذهب، وهو أغىل املعادن، يف مكة املكرمة، وهي البقعة املباركة؛ ليمتلئ 
 وهو خري اخللق، بعد غسله بامء زمزم وهو rهبا صدر حممد رسول اهللا 

 .أطهر املاء وأفضله
  تعاىل أمرها عظيم، وشأهنا يف الدعوة إىل اهللاحلكمةكل هذا يؤكد أن 
ْومن يؤت ال[: كبري، وقد قال تعاىل َ ْ ُ َ ًحكمة فقد أويت خريا كثرياـَ ًِ َِ َ ْْ ََ ِ ُ َ َ َ ْ[)١(. 

 عىل طريقه وهديه يف الدعوة إىل اهللا rثم سار أصحاب رسول اهللا 
ًانتشارا عظيام، ودخل يف  yهدهم باحلكمة، فانترش اإلسالم يف ع ً

لوا ّاإلسالم خلق ال حييص عددهم إال اهللا تعاىل، وجاء التابعون، وكم
السري عىل هذا الطريق يف الدعوة إىل اهللا باحلكمة، وهكذا سارت 
القرون الثالثة املفضلة ومن بعدهم من أهل العلم واإليامن، فأظهر اهللا 

َّاإلسالم وأهله، وأذل الرشك وأه  .له وأعوانهَ
 تقترص عىل الكالم احلكمةومن الناس من يظن أو يعتقد أن  -٣

فحسب، وهذا نقص وقصور ظاهر .. اللني، والرفق، والعفو، واحللم
 : فإن احلكمة قد تكوناحلكمة؛ملفهوم 

ًباستخدام الرفق واللني، واحللم والعفو، مع بيان احلق علام وعمال  • ً
 جلميع األذكياء من البرش  تستخدموهذه املرتبةًواعتقادا باألدلة، 

 .الذين يقبلون احلق وال يعاندون
 .٢٦٩: سورة البقرة، اآلية)  ١(                                                



  أهمية الحكمة

 

٣٥ 
 باستخدام املوعظة احلسنة املشتملة عىل الرتغيب احلكمةوتارة تكون  •

 وهذه املرتبة تستخدم مع القابل للحقيف احلق والرتهيب من الباطل، 
ّاملعرتف به، ولكن عنده غفلة وشهوات، وأهواء تصده عن اتباع احلق ّ. 

ِ باستخدام اجلدال بالتي هي أحسن، بحسن احلكمةرة تكون وتا • ُ ِ
ٍخلق، ولطف، ولني كالم، ودعوة إىل احلق، وحتسينه باألدلة العقلية  ُ ٍُ ُ
ّوالنقلية، ورد الباطل بأقرب طريق، وأنسب عبارة، وأن ال يكون 
ّالقصد من ذلك جمرد املجادلة واملغالبة وحب العلو، بل البد أن  ّ ّ ّ

لكل  وهذه املرتبة تستخدمان احلق وهداية اخللق، يكون القصد بي
 . جاحدمعاند

بالكالم القوي، وبالرضب :  باستخدام القوةاحلكمةوتارة تكون  •
والتأديب وإقامة احلدود ملن كان له قوة وسلطة مرشوعة، وباجلهاد 
يف سبيل اهللا تعاىل بالسيف والسنان حتت لواء ويل أمر املسلمني، مع 

وهذه َّالرشوط التي دل عليها الكتاب والسنة، مراعاة الضوابط و
 لكل معاند جاحد ظلم وطغى، ومل يرجع للحق بل املرتبة تستخدم

 .)١(ّرده ووقف يف طريقه
 :وما أحسن ما قاله الشاعر

      وخطـاب جب       وقد الن منه جانـبدعا المصطفى دهراً بمكةَ لم ي 
 فلما دعا والسيفُ صلتٌ ِبكفِّـهِ       )٢(له أسلموا واستسلموا وأنابوا   

، ٣١٥/ ٤، و٤١٦/ ٣، ، وتفسري ابن كثري١٩٤/ ١ البن القيم، مفتاح دار السعادة: انظر) ١(                                                
 .١٦٤/ ١٩، و٤٥/ ٢وفتاوى ابن تيمية، 

 أن هذا : ٢٠٤، و١٨٤/ ٣،  يف جمموع فتاواهذكر سامحة الشيخ العالمة عبد العزيز ابن باز)  ٢(
= 



 ةأهمية الحكم

 

٣٦ 
ًقوال صادقا مطابقا للحق: وصدق هذا القائل فقد قال ً ؛ وهلذا قال )١(ً

ِإن من الشعر حكمة((: rالنبي  ِّ(()٢(. 
ُقدر األمور قدرها، فال يُ جتعل الداعي إىل اهللا ي احلكمة-٤ ِّزهد يف ِّ َ

ّالدنيا، والناس بحاجة إىل النشاط واجلد والعمل، وال يدعو إىل التبتل 
واالنقطاع، واملسلمون يف حاجة إىل الدفاع عن عقيدهتم وبالدهم، وال 
يبدأ بتعليم الناس البيع والرشاء، وهم يف مسيس احلاجة إىل تعلم 

 .الوضوء والصالة
 ويراعي أحوال املدعوين  جتعل الداعية إىل اهللا يتأمل احلكمة-٥

َوظروفهم وأخالقهم وطبائعهم، والوسائل التي يؤتون من قبلها،  ُ
ّوالقدر الذي يبني هلم يف كل مرة حتى ال يثقل عليهم، وال يشق  ّ
بالتكاليف قبل استعداد النفوس هلا، والطريقة التي خياطبهم هبا، 

 إىل اهللا والتنويع والتشويق يف هذه الطريقة حسب مقتضياهتا، ويدعو
ِّبالعلم ال باجلهل، ويبدأ باملهم فالذي يليه، ويعلم العامة ما حيتاجونه  ُ
بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم ومستوياهتم، وخياطبهم عىل قدر 

 جتعل الداعية ينظر ببصرية املؤمن، فريى حاجة الناس فاحلكمةعقوهلم، 
ب الناس من فيعاجلها بحسب ما يقتضيه احلال، وبذلك ينفذ إىل قلو

                                                

 .tالشعر يروى حلسان بن ثابت  =
، وعون ٢/٣٣، ، ورشح النووي عىل صحيح مسلم٦/٥٣١، ١٠/٥٤٠، فتح الباري: انظر) ١(

 .١٣/٣٥٤، املعبود رشح سنن أيب داود
ِ، كتاب األدب، باب ما جيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه، برقم البخاري)  ٢( ِ َ َّ ِّ٥٧٩٣. 



  أهمية الحكمة

 

٣٧ 
أوسع األبواب، وتنرشح له صدورهم، ويرون فيه املنقذ احلريص عىل 
سعادهتم ورفاهيتهم وأمنهم واطمئناهنم، وهذا كله من الدعوة إىل اهللا 

 .باحلكمة التي هي الطريق الوحيد للنجاح
%%% 

 



 أنواع الحكمة

 

٣٨ 
 أنواع الحكمة: المبحث الثالث

 :الحكمة نوعان
الع عىل بواطن األشياء، ِّ االط، وهيحكمة علمية نظرية: النوع األول

ًومعرفة ارتباط األسباب بمسبباهتا، خلقا وأمرا، وقدرا ورشعا ً ً ً. 
 .)١( وهي وضع اليشء يف موضعهحكمة عملية،: النوع الثاين

فاحلكمة النظرية مرجعها إىل العلم واإلدراك، واحلكمة العملية 
ن هذين مرجعها إىل فعل العدل والصواب، وال يمكن خروج احلكمة ع

أن يعرف احلق لذاته، وأن يعمل : املعنيني؛ ألن كامل اإلنسان يف أمرين
 .به، وهذا هو العلم النافع والعمل الصالح

 أنبياءه ورسله ومن شاء من عباده الصاحلني هذين Uوقد أعطى اهللا 
ًرب هب يل حكام[: rالنوعني، قال تعاىل عن إبراهيم  ْ ُ ْ َ ِِّ ، وهو احلكمة ]َ

ْألَو[النظرية،  ِحقني بالصالـَ ِ َِّ ِ َحنيـْ  .، وهو احلكمة العملية)٢(]ِ
َإنني أنا اهللا ال إله إال أنا[: rوقال تعاىل ملوسى  َ ََّ َِ ِ َِ َ ِ

، وهو احلكمة ]
ِفاعبدين[النظرية،  ْ ُ ْ  .، وهو احلكمة العملية)٣(]َ

َِ إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلني نبيا[: rوقال عن عيسى  َ ِ َِ َْ َ َ َ ْ ََ َ ُِ ِّ ، وهو ]ِ
ْ وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا[احلكمة النظرية،  ََ ُ َ َّ َ ْ َُ َ َِّ ِ ِ ِ ،  وهو )٤(]َ

 .٢/٤٧٨ البن القيم، مدارج السالكني: انظر)  ١(                                                
 .٨٣: سورة الشعراء، اآلية)  ٢(
 .١٤:   سورة طه، اآلية)٣(
 .٣١-٣٠: سورة مريم، اآليتان)  ٤(



 أنواع الحكمة

 

٣٩ 
 .احلكمة العملية

ِفاعلم أنه ال إله إال اهللا[: rوقال يف شأن حممد  َِ ُ َْ ََّ َ ْ ، وهو احلكمة ]َ
َواستغفر لذنبك[النظرية،  ِ َ ِ ِْ ْْ َ  .، وهو احلكمة العملية)١(]َ

ْينزل ال[: وقال يف مجيع األنبياء ُ ِّ َ ِ من أمره عىل من يشاءـُ ُمآلئكة بالروح َ ََ َ ْ ُّ ََ َْ ِْ ِ ِِ َِ َ 
ْمن عباده أن أنذروا أنه ال إلـه إال أنا َْ ََّ َ َ ََّ َِ َِ ُ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِ :  ثم قال وهو احلكمة النظرية،،]ِْ

ِفاتقون[ ُ  .)٣(، وهو احلكمة العملية)٢(]ََّ
%%% 

 

 .١٩: سورة حممد، اآلية)  ١(                                                
 .٢: سورة النحل، اآلية)  ٢(
 .٧/٦٨، التفسري الكبري للفخر الرازي: انظر)  ٣(



  الحكمة درجات

 

٤٠ 
 درجات الحكمة: المبحث الرابع

 :ة العملية لها ثالث درجاتمالحك
ّأن تعطي كل يشء حقه، وال تعديه حده، وال ((  :الدرجة األوىل ِّ

 .))ّتعجله عن وقته، وال تؤخره عنه
ملا كانت األشياء هلا مراتب وحقوق تقتضيها، وهلا حدود وهنايات 
ّتصل إليها وال تتعداها، وهلا أوقات ال تتقدم عنها وال تتأخر، كانت  ّ ّ

عاة هذه اجلهات الثالث بأن تعطي كل مرتبة حقها الذي احلكمة مرا
ًأحقه اهللا هلا برشعه وقدره، وال تتعدى هبا حدها فتكون متعديا خمالفا  ً ّ ّ
للحكمة، وال تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف احلكمة، وال تؤخرها 
ًعنه فتفوهتا، وهذا حكم عام جلميع األسباب مع مسبباهتا رشعا وقدرا،  ً

ّعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي األرض، وتعدي فإضاعتها ت
احلق كسقيها فوق حاجتها، بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد، 
وتعجيلها قبل وقتها كحصاده قبل إدراكه وكامله، وهذا يكون فعل ما 

 .)١(ينبغي عىل الوجه األكمل يف الوقت املناسب
نه يف وعده، وعدله يف  معرفة عدل اهللا يف وعيده، وإحسا:الدرجة الثانية

أحكامه الرشعية والكونية اجلارية عىل اخلالئق، فإنه ال ظلم فيها وال فجور، 
ِإن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من [: قال تعاىل ِ ِ ٍ ِ ِْ َُّ ُ َ َّ ُ ََ َ ََ ْ َ ً َ َْ َُ ِ َِ َ ْ َ

ًلدنه أجرا عظيام ِ َ ْ ًُ َ ْ ُ ه يف منعه، فإنه سبحانه هو اجلواد ِِّر، وكذلك معرفة ب)٢(]َّ
 .٢/٤٧٩، مدارج السالكني: انظر)  ١(                                                

 .٢/٤٨١، مدارج السالكني: ، وانظر٤٠: سورة النساء، اآلية)  ٢(



   الحكمةدرجات

 

٤١ 
الذي ال ينقص خزائنه اإلنفاق، وال يغيض ما يف يمينه سعة عطائه، فهو 

عه ووقته بقدر ما تقتضيه حكمته، سبحانه ال يضع بره وفضله إال يف موض
 .فام أعطى إال بحكمته وال منع إال بحكمته، وال أضل إال بحكمته

 .)١( البصرية، وهي قوة اإلدراك والفطنة واخلربة:الدرجة الثالثة
والبصرية أعىل درجات العلم التي تكون نسبة العلوم فيها إىل القلب 

ّي اختص هبا الصحابة عن ّكنسبة املرئي إىل البرص، وهذه اخلصيصة الت
، وهي أعىل درجات rسائر األمة ثم املخلصني من أتباع النبي 

ِقل هـذه سبييل أدعو إىل اهللا عىل بصرية أنا ومن [: ، قال تعاىل)٢(العلامء َ ََ َ َ ُ ْ َْ َُ َ ٍَ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِ ِ
ْاتبعني وسبحان اهللا وما أنا من ال َ َ َ ْ َ َ َِ ِْ َ َ َ َُ َمرشكنيـَّ ِ ِ ْ ، r، فقد أمر اهللا رسوله )٣(]ُ

أن خيرب الناس أن هذه طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة 
هللا وحده ال رشيك له، يدعو إىل اهللا عىل بصرية من ذلك، أن ال إله إال ا

ويقني وبرهان، وعلم، وكل من اتبعه يدعو إىل ما دعا إليه رسول اهللا 
r٤(، عىل بصرية ويقني، وبرهان عقيل ورشعي(. 

 :والبصرية يف الدعوة إىل اهللا يف ثالثة أمور
بأن يكون  أن يكون الداعية عىل بصرية فيام يدعو إليه :األمر األول

ًعاملا باحلكم الرشعي فيام يدعو إليه؛ ألنه قد يدعو إىل يشء يظنه واجبا  ً
 .١/٥٩برص، : ، مادةاملعجم الوسيط)  ١(                                                

 .٢/٤٨٢، مدارج السالكني: انظر)  ٢(
 .١٠٨: سورة يوسف، اآلية)  ٣(
 .٤/٦٣، وتفسري السعدي، ٢/٤٩٦، تفسري ابن كثري: انظر)  ٤(



  الحكمة درجات

 

٤٢ 
وهو يف رشع اهللا غري واجب، فيلزم عباد اهللا بام مل يلزمهم اهللا به، وقد 
ًيدعو إىل ترك يشء يظنه حمرما وهو يف دين اهللا غري حمرم، فيحرم عىل 

 .ّعباد اهللا ما أحله اهللا هلم
أن يكون عىل بصرية بحال املدعو، فالبد من معرفة حال  :األمر الثاين

ـــدعو ـــة، : امل ـــسية، والعلمي ـــة، والنف ـــة، االعتقادي ـــة، واالجتامعي الديني
 .م له ما يناسبهِّقدُواالقتصادية حتى ي

، وقد رسم اهللا )١( أن يكون عىل بصرية يف كيفية الدعوة:األمر الثالث
Uُقل هـذه سبييل أدعو [ : طرق الدعوة ومسالكها يف آيات كثرية منها ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ

ٍإىل اهللا عىل بصرية َِ َ ََ َ  يف الدعوة إىل اهللا قاعدة قوية متينة، وهذه اآلية )٢( ]...ِ
  :ثم تكون هذه القاعدة متفرعة إىل ثالثة أبوابتعاىل، 

باحلكمة، واملوعظة احلسنة، واجلدال بالتي هي : عوة إىل اهللاوهي الد
ْادع إىل سبيل ربك بال[: ، قال تعاىل)٣(أحسن ِ َِ ِّ ُ َْ َِ ِ ْحكمة والـِ َ ِ َِ ْموعظة الـْ ِ َِ ْ ِحسنة ـَ َ َ َ
ْوجادل ِ َ ُهم بالتي هي أحسنـَ َْ ََ ِ ِ َّ ِ ُ [)٤( . 
الدعوة إىل اهللا باستخدام القوة عند احلاجة : والباب الرابع: قلت

ِوال جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال [ :إليها كام قال تعاىل ُِ ْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُِ ِ َ َ ُ

 .٧ إىل اهللا للشيخ حممد بن صالح العثيمني، صزاد الداعية: انظر)  ١(                                                
 .١٠٨: سورة يوسف، اآلية)  ٢(
: هذا التقسيم اجليد للقاعدة والثالثة أبواب، للشيخ عبد القادر شيبة احلمد يف حمارضة بعنوان)  ٣(

 .هـ١٤٠٨، ألقيت بجامع الراجحي بالربوة، بالرياض، عام طرق الدعوة إىل اهللا
 .١٢٥: سورة النحل، اآلية)  ٤(



   الحكمةدرجات

 

٤٣ 
ْالذين ظلموا منهم ُُ ْ ِ َِ ََّ َ[)١(. 

والشك أن أحسن الطرق يف دعوة الناس طريقة القرآن، وخماطبته 
 .)٢(هلم ودعوته، وجمادلتهم

%%% 
 

 .٤٦: سورة العنكبوت، اآلية)  ١(                                                
 .١٧٣-١٩/١٥٨، فتاوى ابن تيمية: انظر)  ٢(



  الحكمة طرق تحصيل   

 

٤٤ 
 طرق تحصيل الحكمة: المبحث الخامس

 :تمهيد
 هيبها ملن يشاء من عباده وأوليائه، Uكمة هبة وفضل من اهللا احل

واحلكمة ليست كسبية حتصل بمجرد كسب العبد دون تعليم األنبياء له 
ًطرق حتصيلها، فالعبد ال يكون حكيام إال إذا سلك طرق حتصيل 
احلكمة، وال يمكن أن حيصل عىل احلكمة إال إذا كانت طرقها مستقاة 

َ وإذا وفق الداعية املسلم لطرق احلكمة فال خيرجها من الكتاب والسنة، ِّ ُ
ْيؤيت ال[: ذلك عن كوهنا هبة من اهللا تعاىل، لقوله تعاىل ِ ُحكمة من يشاءـُ َ َْ َ ََ ِ 

ْومن يؤت ال َ ْ ُ َ ًحكمة فقد أويت خريا كثرياـَ ًِ َِ َ ْْ ََ ِ ُ َ َ َ ّ، بل اهللا الذي وفقه وسدده، )١(]ْ ّ
ًوأعطاه خريا كثريا، جليال قدره، عظيام نفعه، وهلذا استنبط بعض  ً ً ً

ًخريا كثريا[: املحققني من قوله ًِ َ  أن إيتاء احلكمة خري من الدنيا وما ] َْ
ٌل متاع الدنيا قليلُق[: فيها كلها؛ ألن اهللا وصف الدنيا يف قوله ِْ َ َ َْ َّ ّ، فدل )٢(]َُ

فذلك عىل أن ما يؤتيه اهللا من حكمته خري من الدنيا وما عليها؛ ألن من 
أوتيها خرج من ظلمة اجلهل إىل نور اهلدى، ومحق االنحراف يف األقوال 

ا، وحصول السداد واالعتدال، واألفعال إىل إصابة الصواب فيه
والبصرية املستنرية، وإتقان األمور وإحكامها، وتنزيلها منازهلا، وهذا 

 .)٣(ّكله من أفضل العطايا وأجل اهلبات
 .٢٦٩: سورة البقرة، اآلية)  ١(                                                

 .٧٧: سورة النساء، اآلية)  ٢(
 ، وتيسري الكريم الرمحن، ٤/١٣١ للعالمة عبد الرمحن الدورسي، صفوة اآلثار واملفاهيم: انظر)  ٣(

= 



  الحكمةطرق تحصيل

 

٤٥ 
واحلكمة هلا طرق تكتسب هبا بتوفيق اهللا تعاىل، ومن أهم هذه الطرق 

 :ًالتي إذا سلكها املسلم صار حكيام بإذن اهللا تعاىل ما يأيت
هي أركان احلكمة التـي : م النافع، واحللم، واألناة، وهذه الثالثةالعل

ـــصرب )١(تقـــوم عليهـــا ـــق واللـــني، واإلخـــالص والتقـــوى، وال ، والرف
واملصابرة، والسلوك احلكـيم، والعمـل بـالعلم، واالسـتقامة واخلـربات 
ّوالتجارب، وجهاد النفس والشيطان، وعلو اهلمـة، والعـدل، والـدعاء،  ّ

 .ستشارة، وفقه وإتقان أركان الدعوة إىل اهللا تعاىلواالستخارة واال
وسأذكر يف هذا املبحث بالتفصيل بعض هذه الطرق التي إذا سلكها 

ً كان حكيام يف أقواله وأفعاله، -َّ مع ما تقدم من الطرق -الداعية املسلم 
ًوترصفاته، وأفكاره، موافقا للصواب يف مجيع أموره بإذن اهللا تعاىل، 

 :طالب اآلتيةوذلك يف امل
 السلوك الحكيم: المطلب األول

ًسلك طريقا، وسلك املكان يسلكه :  مصدر سلك يقال:السلوك
ًسلكا وسلوكا ً  .، وسلكه غريه)٢(ً
فالن حسن السلوك :  سرية اإلنسان ومذهبه واجتاهه، يقال:والسلوك

 .)٣(ّأو سيئ السلوك
                                                

 .٣٠، ص، ولقامن احلكيم وحكمه١/٣١٢، ، ويف ظالل القرآن١/٣٣٢ =
 .٧٨-٤٣، للمؤلف، صاحلكمة يف الدعوة إىل اهللا: انظر)  ١(
 .١٠/٤٤٢لسان العرب البن منظور، حرف الكاف فصل السني، )  ٢(
 .١/٤٤٥، )سلك(، مادة املعجم الوسيط)  ٣(



  الحكمة طرق تحصيل   

 

٤٦ 
ال يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال من خري  ح:ق فهوُأما اخلل

َّأو رش من غري حاجة إىل فكر وروية، ومجعه  .أخالق: ِ
مة تتعلق باألعامل التي توصف ِّيَ موضوعه أحكام قٌمْلِواألخالق ع
 :، وهذه احلال تنقسم إىل قسمني)١(باحلسن أو القبح
الذي حيركه ً ما يكون طبيعيا من أصل املزاج، كاإلنسان :القسم األول

أدنى يشء نحو الغضب، وهييج ألدنى سبب، وكالذي جيبن من أيرس 
 .يشء، كمن يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه

ً ما يكون مستفادا بالعادة والتدريب، وربام كان مبدؤه :القسم الثاين
ًبالروية والفكر، ثم يستمر عليه حتى يصري ملكة وخلقا ُ َ َ َ ّ)٢(. 

لصدق، والكذب، والبخل، والكرم، ا: والسلوك عمل إرادي، كقول
 .ونحو ذلك

ًفاتضح أن اخللق حالة راسخة يف النفس وليس شيئا خارجا مظهريا،  ً ًّ
ّفاألخالق يشء يتصل بباطن اإلنسان، والبد لنا من مظهر يدلنا عىل 
هذه الصفة النفسية، وهذا املظهر هو السلوك، فالسلوك هو املظهر 

سلوك املستمر لشخص ما عىل اخلارجي للخلق، فنحن نستدل من ال
ًخلقه، فالسلوك دليل اخللق، ورمز له، وعنوانه، فإذا كان السلوك حسنا 
ًدل عىل خلق حسن، وإن كان سيئا دل عىل خلق قبيح، كام أن الشجرة 

 .١/٢٥٢، )خلق(، مادة املعجم الوسيط)  ١(                                                
 .٣٩حممود محدي زقزوق، ص/، دمقدمة يف علم األخالق: انظر)  ٢(
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٤٧ 
ّتعرف بالثمر، فكذلك اخللق الطيب يعرف باألعامل الطيبة ُ)١(. 
سلوك احلكيم، ّواحلكمة تتفرع إىل فروع، وأحد هذه الفروع هو ال

ًوالتزام فضائل األخالق، واجتناب رذائلها ظاهرا وباطنا هو السلوك  ً
 .)٢(األخالقي احلكيم

والداعية إذا التزم السلوك األخالقي احلكيم كان ذلك من أعظم 
طرق اكتساب احلكمة، ومن أسباب توفيق اهللا له يف دعوته، ويف أموره 

ول دعوته، وإصالح كلها، واستقامته، وحسن سريته، وأدعى لقب
األخالق، وحماربة املنكرات، إذ ال جيد يف الناس من يغمزه يف سلوكه 
ًالشخيص، سواء كان ذلك من قبل قيامه بالدعوة أو بعده، وكثريا ما 
ًسمعنا أن أناسا قاموا بدعوة اإلصالح، وخاصة إصالح األخالق، 
 وكان من أكرب العوامل يف إعراض الناس عنهم، وعن دعوهتم ما
ّيذكرونه هلم من ماض ملوث، وخلق غري مستقيم، بل إن هذا املايض  ٍ
َّالسيئ مدعاة للشك يف صدق مثل هؤالء الدعاة، بحيث يتهمون  ُ
بالتسرت وراء دعوة اإلصالح؛ ألغراض خاصة، أو يتهمون بأهنم ما 
بدءوا بالدعوة إىل اإلصالح إال بعد أن قضوا بعض أوقات أو مراحل 

ّصيبهم من ملذات احلياة وشهواهتا، وأصبحوا يف أعامرهم، وأخذوا ن
ٍوضع أو عمر ال أمل هلم فيه باالستمرار فيام كانوا يبلغون فيه من عرض  َ َ

ٍأو مال، أو شهرة، أو جاه ٍ. 
 .٤٣، صمقدمة يف علم األخالق: انظر)  ١(                                                

 .١/١٣ميداين،  للاألخالق اإلسالمية وأسسها: انظر)  ٢(



  الحكمة طرق تحصيل   

 

٤٨ 
ًأما الداعية املستقيم يف شبابه وحياته كلها، فإنه يظل أبدا بفضل اهللا 

ٍيال إىل غمزه بامض رافع الرأس، ناصع اجلبني، وال جيد أعداء الدعوة سب ً
قريب أو بعيد، وال يتخذون من املايض املنحرف وسيلة إىل التشهري به، 

 .أو دعوة الناس إىل االستخفاف به وبشأنه
 يقبل توبة التائب املقبل عليه بصدق وإخالص، Uوالشك أن اهللا 

والداعية إذا استقامت . ويمحو بحسناته احلارضة سيئاته املنرصمة
 نجح يف )١(معته الطيبة احلميدة، وسلوكه احلكيمسريته، وحسنت س
 .دعوته بإذن اهللا تعاىل

وإذا سلك الداعية املسالك احلكيمة يف سلوكه فقد سلك أعظم 
 :الطرق يف اكتساب احلكمة، ومن هذه املسالك عىل سبيل املثال ما يأيت

 قدوة الداعية في سلوكه: المسلك األول
ًأعامله كلها قدوة حكيام، وإماما ينبغي للداعية أن يتخذ يف سلوكه و ً

 فقد كان حسن السرية والسلوك، بل كان rًنبيال، وهو حممد بن عبد اهللا 
ّأعظم خلق اهللا يف حسن خلقه الذي دل عليه سلوكه احلكيم، وال غرابة  ُ

ٍوإنك لعىل خلق عظيم[: فقد مدحه ربه وأثنى عليه بقوله ِ َ َ ٍَ ُ َُ َ َّ ، وعرف )٢(] ِ
ْفإهنم [ّقومه ذلك منه، ولكن صد بعضهم عن تصديقه الكرب واجلحود  ُ َّ ِ َ

ِال يكذبونك ولكن الظال َِّ َّ َ َُ َ َ َِّ ُ َمني بآيات اهللا جيحدونـَ ُ َ ْ َ ِ َِ ِ ، وهلذا عندما قال )٣(] َ
 .٣٩، للدكتور مصطفى السباعي، صالسرية النبوية دروس وعرب: انظر)  ١(                                                

 .٤: سورة القلم، اآلية)  ٢(
 .٣٣: سورة األنعام، اآلية)  ٣(
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٤٩ 
rأكنتم بسفح هذا اجلبل خترج ًأرأيتكم لو أخربتكم أن خيال ((:  لقومه

َّمصدقي؟ فإين نذير لكم بني يدي ((: قال. ًبنا عليك كذباّما جر: ، قالوا))ُ
 .)١())عذاب شديد

 rويف حديث أيب سفيان مع هرقل حينام سأله عن أحوال النبي 
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال : وسلوكه، قال هرقل

: قلت: ماذا يأمركم به؟ قال أبو سفيان: ثم قال... ال: قلت: أبو سفيان
ًه، وال ترشكوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، اعبدوا اهللا وحد((:يقول

 ثم قال هرقل أليب ،))...ويأمرنا بالصالة، والصدق، والعفاف، والصلة
ّفإن كان ما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي ((:  هناية احلديثسفيان يف ً

هاتني، وقد كنت أعلم أنه خارج، مل أكن أظن أنه منكم، فلو أين أعلم أين 
 .)٢())ولو كنت عنده لغسلت عن قدمهأخلص إليه لتجشمت لقاءه، 

ًأهيا امللك كنا قوما أهل : ويف حديث جعفر بن أيب طالب للنجايش
ألصنام، ونأكل امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع األرحام، جاهلية نعبد ا

ًونيسء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث اهللا إلينا رسوال 
ِّمنا نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إىل اهللا لنوحده 

من احلجارة : ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه
ّصدق احلديث وأداء األمانة، وحسن اجلوار، والكف واألوثان، وأمرنا ب

، كتاب ، ومسلم٤٦٨٧، كتاب التفسري، سورة تبت، باب حدثنا يوسف، برقمالبخاري)  ١(                                                
َوأنذر عشريتك األقربني[: اإليامن، باب قوله تعاىل ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ   .٥٢٩، برقم ] ََ

 .٧، كتاب بدء الوحي، باب حدثنا أبو اليامن، برقم البخاري)  ٢(
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٥٠ 
عن املحارم وقذف املحصنات، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده وال نرشك به 

وعدد عليه أمور اإلسالم، ... بالصالة، والزكاة، والصيام: ًشيئا، وأمرنا
ًمرحبا بكم وبمن جئتم من : ّفصدقناه، ثم قال النجايش جلعفر ووفده

نه رسول اهللا، وأنه الذي برش به عيسى ولوال ما أنا فيه عنده، فأنا أشهد أ
ّحتى أقبل نعلهمن امللك ألتيته  ُ)١(. 

فهذا الرسول الكريم هو قدوة الداعية، وإمامه الذي يسري عىل هديه، 
 حسن السرية والسلوك احلكيم rويلتزم أخالقه، وسلوكه، فقد كان 

ّيف حياته كلها، ومل يتهم بيشء مما كان يعمله   يف جمتمع rقومه، فقد نشأ ُ
فالبغاء، واالستبضاع، والزنى : ّكثرت فيه املفاسد، وعمت فيه الرذائل

اجلامعي، واإلفرادي، ونكاح أسبق الرجال ممن مات زوجها، واالعتداء 
ًعىل األعراض واألموال والدماء، كل ذلك كان شائعا يف قومه قبل 

ِا باإلضافة إىل وأد اإلسالم، ال ينكره أحد، وال حتاربه مجاعة، هذ ْ َ
البنات، وقتل األوالد خشية الفقر أو العار، ولعب امليرس، ورشب 
ُّاخلمر، أمور تعد يف اجلاهلية من املفاخر والتباهي، وليس من رشط أن  ُ
يكون املجتمع كله يرتكب هذه اجلرائم، وإنام عدم إنكارها هو دليل عىل 

 .جانب األفكار األخرىالرىض هبا، وهذا ما يدعو إىل انتشارها إىل 

ُ مل يعمل أي عمل أو يبارش أي خلق من هذه األخالق rوالنبي 
ًالرذيلة، بل قد اتصف بجميع مكارم األخالق بني قومه، فكان صادقا 
ً ال يعرف الكذب، أمينا ال يعرف اخليانة، وفيا ال يعرف الغدر، حتى كان 

 .٩٢، ص، والرحيق املختوم٦٠٥-١/٥٠٥، سري أعالم النبالء: انظر)  ١(                                                
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٥١ 
ًمعروفا يف جمتمعه هبذه الصفات، مميزا هبا عن  ًَّ غريه، وال جيهل ذلك أحد ُ

ممن عرفه، وال يساويه يف ذلك أحد من خلق اهللا، وال ينكر ذلك أحد، 
َسواء كان عدوا أو غريه، وال يمكن أن يتهمه خصم، فقد بعث  ِ ُ  r 

ُوناصبه قومه العداء، ولكن مل يستطع واحد منهم أن يتهمه بصفة غري  َ َ
ًالئقة، أو خلق يعيبه به، ولو عرفوا شيئا من   وقد عاش بينهم -ذلك ُ

 ألراحهم من التنقيب عن خصلة غري محيدة يتهمونه هبا -ًأربعني عاما 
عندما حيل املوسم، ويلتقي بالناس يف احلج حتى يبعدوه عنهم فعجزوا 

 هي أنسب الصفات التي ))ساحر((عن ذلك، ووجدوا أن كلمة 
ألخ وأخيه، يطلقوهنا عليه حيث يفرق بدعوته إىل اهللا بني األب وابنه، وا

والرجل وزوجته، واهتموه باجلنون؛ ألنه خالف رشكهم ودعا إىل عبادة 
، rاهللا وحده، ومل يستطيعوا أن يأتوا بأي خلق رذيل فينسبوه إليه 

ًما جربنا عليك كذبا((:  عن صدقه قالواrوعندما سأهلم  ، وهلذا )١())ّ
َلقب بني قومه بـ ِّ  .)٢())د األمنيحمم((ُ

فالصدق واألمانة من أوىل األخالق وأحكم السلوك التي جيب عىل 
ّالدعاة إىل اهللا االتصاف والتخلق هبا، والصدق يكون يف القول، والنية، : ّ

 .والعزم، والعمل
ْوأنذر [: ، كتاب األيامن، باب، ومسلم٣٣، كتاب التفسري، باب حدثنا يوسف، برقم البخاري)  ١(                                                 ِ َ َ

َعشريتك األقربني ِ َ ْ َ َ َ َ ِ  .،وتقدم خترجيه٢٢٠ ، برقم  ] َ
، قال األلباين يف ٣/٤٢٥، بإسناد حسن، t من حديث السائب بن عبد اهللا ملسندأمحد يف ا)  ٢(

، رواه الطياليس برتتيب الشيخ t، وله شاهد من حديث عيل ختريج فقه السرية للغزايل
 .٢/٨٦، عبدالرمحن البنا



  الحكمة طرق تحصيل   

 

٥٢ 
 هو أشهر أنواع الصدق، ويكون باإلخبار، فإن فالصدق يف القول
ه من املسلمني خالف الواقع وما هو عليه فهو كاذب نقل الداعية أو غري

ُإنام يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا وأولـئك هم [ومفرت،  َ ُ َُ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ُْ َ َّ َْ َِّ َ ْ َ ِ
َالكاذبون ُ ِ َ ْ[)١(. 
َّإذا حدث كذب، وإذا وعد : آية املنافق ثالث((: r  النبيوقال

 .)٢(] أخلف، وإذا اؤمتن خان
 . اإلخالص يف العمل لوجه اهللا تعاىل:والصدق يف النية

لئن عافاين اهللا :  كأن يقول املسلم: العملوالصدق يف العزم عىل
 .ّألتصدق يف سبيله بكذا، فإذا عويف دخل الصدق بالوفاء فيام نذر به

َومنهم من عاهد اهللا [:  عدم الصدق بالوفاء بالعهدUّوقد ذم اهللا  َْ َ ْ ََّ ُ ِ
ِلئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصال ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ َّ َّ َْ ُ ََ َّ َ ََ َ ََ ِّ فلام آتاهم من  *ِحنيـَْ ُ َ َّ َ َ

َفضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ُ ِ ِْ ُ َّ َ َ َُّ ْ ْ ََّ َُ ِ ِ ِ ِ ِ فأعقبهم نفاقا يف قلوهبم إىل يوم  *ْ ْ َ َْ ْ َْ ُِ ِ ِ ُ ً َ َِ ََ ِ ُ
َيلقونه بام أخلفوا اهللا ما وعدوه وبام كانوا يكذبون ُ َ ُ َ َ ُ ِْ ْ ُ ََ َ َْ ْ ََ ُ َْ َِ ُِ َ َْ[)٣(. 

يكون بأن ال خيتلف ظاهر الداعية املسلم عن : والصدق يف العمل
، فام أمجل وما أحسن، وما أحكم، وما أكرم من سار عىل هديه )٤(باطنه

 .١٠٥: سورة النحل، اآلية)  ١(                                                
، يف كتاب اإليامن، باب بيان ، ومسلم٣٣، كتاب اإليامن، باب عالمات املنافق، برقم البخاري)  ٢(

 .٧٤٦خصال املنافق، برقم 
 .٧٧-٧٥: سورة التوبة، اآليات)  ٣(
 .١/٣٣، التاريخ اإلسالمي، ملحمود شاكر: انظر)  ٤(
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٥٣ 
r واتبع سلوكه احلكيم، وكل سلوكه حكيم rن كذلك  وكيف ال يكو

ًوهو الذي بعثه اهللا رمحة للعاملني، متمام ملكارم األخالق، قال  ّr :)) إنام
 .)١())القم مكارم األخِّعثت ألمتُب

ُوسئلت عائشة   عن خلقه، فقالت ِ ِ ُ َفإن خلق ((: ُ ُ  rنبي اهللا ُ
 .)٢())كان القرآن

ٌلقد كـان لكـم يف رسـول اهللا أسـوة حـسنة[ولنا فيه خري أسوة،  ََ َ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ ََ[)٣( ،
ًفحري بالداعية أن يلتزم سلوكه، وبذلك يكون حكيام يف دعوته، موافقا  ً ٌّ

 .هللا تعاىلللصواب بإذن ا
 :أصول السلوك الحكيم: المسلك الثاني

 للسلوك احلكيم قواعد عظيمة، إذا التزمها الداعية إىل Uلقد جعل اهللا 
 كان ذلك من أسباب توفيق اهللا لـه، واكتسابه احلكمة، ومن أمجع Uاهللا 

ِإن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان[: اآليات يف هذا الشأن، قوله تعاىل َْ ُ ُ َْ َ َِ ِ ْ ْ ِ َّ ِ وإيتاءِ َ ِ ِ ذي َ
ِالقربى وينهى عن الفحشاء َ ْ َ َ ََ ْ ِْ َ ْ َ ْ ْ والُ ِ يعظكم لعلكم تذكرونـَ َمنكر والبغي ُ ْ ْ َ َُّ ََ ُ ُ ْ ََّ َ َْ َ َُ ِ ِ[)٤(. 

وهذه اآلية من أعظم قواعد السلوك احلكيم وأصوله العظيمة، فهي 
جامعة جلميع املأمورات واملنهيات، مل يبق يشء إال دخل فيها، وهذه 

 وصححه ، واحلاكم٢/٣٨١، وأمحد، ١٠/١٩٢ بلفظه، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى)  ١(                                                
، واألحاديث ٢٨٣٠، برقم ٣/٨، صحيح اجلامع الصغري: ، وانظر٢/٦١٣لذهبي، ووافقه ا
 .٤٥، برقم ١/٧٥، الصحيحة

 .٧٧٦مسلم، يف صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم )  ٢(
 .٢١: ةسورة األحزاب، اآلي)  ٣(
 .٩٠: سورة النحل، اآلية)  ٤(



  الحكمة طرق تحصيل   

 

٥٤ 
قاعدة ترجع إليها سائر اجلزئيات، فكل مسألة مشتملة عىل عدل، أو 

 . ى، فهي مما أمر اهللا بهإحسان، أو إيتاء ذي قرب
 .أو بغي،فهي مما هنى اهللا عنه،وكل مسألة مشتملة عىل فحشاء،أو منكر

َوهبذا يعلم حسن ما أمر اهللا به، وقبح ما هنى عنه، وهبا يعترب ما عند  ْ ُ
ّالناس من األقوال، وترد إليها سائر األحوال ُ)١(. 

وأنواع فهذه األوامر والنواهي مجعت فضائل األخالق واآلداب، 
التكاليف التي رسمها اهللا وحث عليها؛ ملا فيها من إصالح النفوس، 

: t؛ وهلذا قال عبد اهللا بن مسعود )٢(وصالح حال األمم والشعوب
َّإن [: )) النحل سورةأمجع آية يف كتاب اهللا للخري والرش اآلية التي يف(( ِ

ِاهللا يأمر بالعدل واإلحسان َْ ُ ُ َْ َ َِ ِ ْ ْ  .)٣(اآلية]...ِ
اعية املسلم من أوىل الناس بتطبيق هذا السلوك احلكيم، فيكون والد

ًعدال حمسنا واصال ألقربائه، مبتعدا عن الفحشاء واملنكر، والبغي ًً ً. 
، )٥(، وهو إعطاء املرء ما لـه وأخذ ما عليه)٤(ضد اجلور :والعدل

 :وأنواعه ثالثة

، وتفسري ٢١٩١-٤/٢١٨٩، ويف ظالل القرآن لسيد قطب، ٤/٢٣٣تفسري السعدي، : انظر)  ١(                                                
 .١٤/١٣٠املراغي، 

 .١٤/١٣٠، تفسري املراغي: انظر)  ٢(
 .٤/١٠٩أخرجه اإلمام الطربي بسنده يف تفسريه، )  ٣(
 .١٣٣١، املحيطالقاموس : انظر)  ٤(
 .٢/٥٨٨، املعجم الوسيط: انظر)  ٥(
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٥٥ 
ّإيثار حق اهللا عىل حظ نفسه، : العدل بني العبد وربه، وهو :النوع األول

 .وتقديم رضاه عىل هواه، واالمتثال لألوامر، واالجتناب للزواجر
منعها عام فيه من هالكها : العدل بني العبد وبني نفسه :النوع الثاين

 .ودمارها، وإلزامها بتقوى اهللا يف الرس والعلن

رك ببذل النصيحة، وت: العدل بني العبد وبني اخللق :النوع الثالث
ّاخليانة فيام قل وكثر، واإلنصاف من النفس بكل وجه، وال يكون من 
الداعية إىل أحد مساءة بقول أو فعل، والصرب عىل ما حيصل منهم من 

 .)١(البلوى، ويعامل اخللق بالعدل التام، فيؤدي كل ما عليه
 :)٢(ًمصدر أحسن حيسن إحسانا، وهو عىل معنيني :واإلحسان

َّحسنته وكملته، : أحسنت كذا، أي:  بنفسه، كقولكٍّمتعد :عنى األولامل َّ
ّحسن اليشء، وهذا املعنى يدل عليه حديث : وهو منقول باهلمزة، من

 .)٣())اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك((: جربيل
وهذا املعنى راجع إىل إحسان العبادة وتكميلها وحتسينها، والقيام هبا 

 عىل الوجه األكمل، ومراقبة اهللا فيها واستحضار - تعاىل -ّكام حيب اهللا 
 .حالة الرشوع فيها، وحالة االستمرار: عظمته وجالله

: أحسنت إىل فالن، أي: ٍّ متعد بحرف جر، كقولك:املعنى الثاينو
، ويف ظالل ١٠/١٦٦، وأحكام القرآن للقرطبي، ٣/١١٧٢، أحكام القرآن البن العريب: انظر)  ١(                                                

 .٤/٢١٩٠القرآن، 
 .٤/٢٣٢، وتفسري السعدي، ١٠/١٦٧ للقرطبي، القرآناجلامع ألحكام : انظر)  ٢(
 .٩مسلم، يف كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان، برقم )  ٣(
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٥٦ 
وصلت إليه ما ينتفع به، وهذا إيصال املنافع بأنواعها إىل اخللق، أ

 .)١(ويدخل يف ذلك حتى اإلحسان إىل احليوانات
ّومن قواعد السلوك احلكيم التي تشتمل عىل عدة من أمهات احلكم 

ذو[:  قوله تعاىل)٢(العالية َّ ُال جتعل مع اهللا إلـها آخر فتقعد مذموما خم ْْ ًَ ُ َ َ ََ َ َُ َ َْ َ ً ِ ْ َ   *ًالَّ
ًوقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا َ ْ َّ َْ َ َ ُ ُ ْ ُّ َِ ِ ِِ َ ُ َِ ْ ِ َّ َّْ ََ َ اآليات، إىل قوله ... ] َ

ْذلك مما أوحى إليك ربك من ال[: تعاىل َ ََ ُّ َ ِْ ِ َِ َ ََ ْ ِ َ ِحكمةـَّ َِ ْ[)٣(. 
 يف هذه الوصايا احلكيمة قواعد السلوك احلكيم، وبدأه Uّفبني اهللا 

له، وآداب بقاعدة التوحيد؛ ليقيم عىل هذه القاعدة البناء االجتامعي ك
العمل والسلوك فيه، كام تربط هبذه العروة الوثقى مجيع الروابط؛ فإن 
مجيع ما يف احلياة ال يقوم بناؤه إال بالتوحيد، وكل سلوك ال يقوم وال 
ًيستند إىل توحيد اهللا ال تقوم لـه قائمة، وال يطلق عليه سلوكا حكيام، بل  ً

 .)٤(ً سلوكا جاهليا
إلرساء من أعظم ما تكتسب به احلكمة، قال وهذه الوصايا يف سورة ا

 .)٥())ًوترتقي إىل مخسة وعرشين تكليفا((: اإلمام الشوكاين
فاشتملت هذه الوصايا عىل مخس وعرشين حكمة، األخذ هبا خري 

 .١٠/١٦٧ للقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن: انظر)  ١(                                                
 .٨٧، ص،والرياض النارضة للسعدي٤/١٣٠،،وتفسري النسفي٤/٢٧٩تفسري السعدي،:انظر)  ٢(
 .٣٩-٢٢: سورة اإلرساء، اآليات)  ٣(
 .٢٢٢٠، ٤/٢٢٠٩يف ظالل القرآن، : انظر)  ٤(
 .٣/٢٢٩ للشوكاين، فتح القدير: انظر)  ٥(
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٥٧ 
 .)١(من الدنيا وما فيها، والتفريط هبا هو سبب خرسان الدنيا واآلخرة

كام بدأها بربطها باهللا  األوامر والنواهي يف الوصايا Uوخيتم اهللا 
وعقيدة التوحيد والتحذير من الرشك، وبيان أن هذه املذكورات بعض 

َّذلك مما [: rاحلكمة التي هيدي إليها القرآن الذي أوحاه اهللا إىل رسوله  ِ َِ َ
ْأوحى إليك ربك من ال ََ ُّ َ ِْ َ ََ ْ ِ َحكمة وال جتعل مع اهللا إلـَ ِْ َ َ ََ َْ َ َ ِ ِها آخر فتلقى يف ـِْ َ َْ ُ ََ ً

ًهنم ملوما مدحوراَج َّ ً َ َُ ْ َُّ ، وهو ختام يشبه االبتداء، فتجيء حمبوكة )٢(]َ
ني، موصولة بالقاعدة الكربى التي يقيم عليه اإلسالم احلياة، الطرف
 .)٣(توحيد اهللا وعبادته وحده دون ما سواه: قاعدة

ُوهبذا يعلم أن من عمل هبذه القواعد، والتزم هذا السلوك احلكيم قد 
سلك أعظم طرق اكتساب احلكمة؛ ألن احلكمة معرفة احلق والصواب 

: د أن ذكر الوصايا العرش يف سورة األنعاموالعمل به؛ وهلذا قال تعاىل بع
َوأن هـذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن [ ُ ُ َ ُ ُ َ َْ َّ ُّ ْ ُُ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َّ َ َّ ََ َ ً َِ ِ ِ َ َّ َ

َسبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ُ َّ َ ُْ ْ َُ َُّ َ ََ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ[)٤(. 
 :وصايا الحكماء باكتساب الحكمة: المسلك الثالث

َصون باكتساب أصول احلكم التي احلكامء الذين آتاهم اهللا احلكمة يو ِ
َّ وفقه اهللا الكتساب احلكمة، ٍ وصدقٍمن التزمها وعمل هبا بإخالص

ومن ذلك ما أخرب اهللا به عن لقامن احلكيم ووصاياه احلكيمة التي آتاه 
 .٢/٥٩٩،  التفاسري لكالم العيل الكبريأيرس: انظر)  ١(                                                

 .٣٩: سورة اإلرساء، اآلية) ٢(
 .٤/٢٢٨يف ظالل القرآن لسيد قطب، : انظر)  ٣(
 .١٥٣-١٥١: ، اآلياتالوصايا العرش يف سورة األنعام)  ٤(
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٥٨ 
ْولقد آتينا لقامن ال[: اهللا إياها، قال تعاىل ُ ََ َ ْ ََ َ ْْ ْحكمة أن اشكر هللا ومن يشكر ـَ َ َ ْ َُ ْ ُ َْ ْ َِ َ ِ

ٌإنام يشكر لنفسه ومن كفر فإن اهللا غني محيدَف َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌّ َ َ ُ ََ َّ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ وإذ قال لقامن البنه وهو  *ََّ ُ َ ْ َِ ِ ُ َ ْ َُ َْ ِ
ٌيعظه يا بني ال ترشك باهللا إن الرشك لظلم عظيم ٌ َّ َ َِ َِ ُ ُْ َُ َُ ْْ ِّ َّْ ِ ِ ِ ُ اآليات إىل قوله ... ] َ

ِواقصد يف[: تعاىل ْ ِ ْ ِ مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات َ ِ َِ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ َْ َّ ِ َِ ْ َُ
ْلصوت ال َُ ْ ِحمريـَ ِ َ[)١(. 

هذه وصية حكيم البنه، فهي نصيحة مربأة من العيب، وصاحبها قد 
ًأويت احلكمة التي من أوتيها فقد أويت خريا كثريا، وهي جتمع أمهات  ً

ايا هذا احلكيم احلكم، وتستلزم ما مل يذكر منها، وكل وصية من وص
ًالبنه يقرن هبا ما يدعو إىل فعلها إن كانت أمرا، وإىل تركها إن كانت 

العلم باألحكام، وحكمها، : ًهنيا، وهذا يدل عىل أن احلكمة هي
 .ومناسبتها، ووضع األشياء مواضعها

م حتى َكِ عليهم هذه احلَّومن فضل اهللا عىل عباده ومنّته أن قص
ضله تعاىل، وهذا احلكيم أمر ابنه بأصل الدين يعملوا هبا ويكتسبوها بف

ّوهو التوحيد، وهناه عن الرشك باهللا، وبني لـه املوجب لرتكه، وأمره برب 
ّالوالدين، وبني لـه السبب املوجب لربمها، وأمره بشكر اهللا وشكرمها، 
ّثم احرتز بأن حمل برمها وامتثال أوامرمها ما مل يأمرا بمعصية، ومع ذلك  ّ

ُهام بل حيسن إليهام، وأن ال يطيعهام إذا جاهداه عىل الرشك، ّفال يعق
 ً وخوفه القدوم عليه، وأنه تعاىل ال يغادر صغريةUوأمره بمراقبة اهللا 

ّ عظمة علم اهللا، ودقة هّ من اخلري والرش إال أتى هبا، فصور لًوال كبرية
 .١٩-١٢: قامن، اآلياتسورة ل)  ١(                                                
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٥٩ 
 ًشموله، وإحاطته تصويرا يرتعش لـه الوجدان البرشي، وأوصاه باألمر

باملعروف والنهي عن املنكر بعد ما أمره بتكميل نفسه بفعل اخلري وترك 
الرش، حتى حيصل الكامل لغريه بعد كامل نفسه، وملا علم هذا احلكيم أنه 

ّالبد أن يبتىل إذا أمر وهنى، وأن ة عىل النفوس أمره َّ يف األمر والنهي مشقُ
د وأن يواجه بالصرب عىل ما حيصل لـه من املشقة واألذى؛ فإنه الب

ّاملتاعب التي يواجهها صاحب العقيدة الصحيحة، وبني لـه أن ذلك من 
ّاألمور التي يعزم عليها، وهيتم هبا، وال يقف هلا إال أهل العزائم؛ فإن 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإقامة الصرب يسهل اهللا بذلك كل 

َّواستعينوا بالص[:  عسري، كام قال تعاىلٍأمر َِ ْ ُ َِ ِرب والصالةْ َ َّ َ ِْ[)١(. 
ومع ذلك كله من األمر بجميع احلكم الـسابقة مل يغفـل هـذا احلكـيم 
عن وصية ابنه بـاآلداب الـسامية، فنهـاه عـن التكـرب، وأمـره بالتواضـع، 

ـــسكون  ـــره بال ـــرح، وأم ـــر واألرش وامل ـــن البط ـــاه ع ـــات وهن يف احلرك
واألصوات، وهناه عن ضـد ذلـك حتـى ال يتطـاول عـىل النـاس فيفـسد 

 .بالقدوة ما يصلح الكالم
 بمن أوىص هبذه الوصايا، وهذا السلوك احلكيم أن يكون ٌفحقيق

ٌخمصوصا باحلكمة، مشهورا هبا، وحقيق ً  - بمن التزم هذه الوصايا ً
احلكمة، ويوفقه ؤتيه ُ أن ي- فيام عند اهللا ً ورغبةٍ وإخالصٍبصدق

 .)٢(للصواب يف القول والعمل
 .١٥٣: سورة البقرة، اآلية: ً، وانظر أيضا٤٥: سورة البقرة، اآلية)  ١(                                                

، وتفسري ٢٧٨٢، ٢٧٩٠، ٥/٢٧٨١، ويف ظالل القرآن، ٣/٤٤٤، تفسري ابن كثري: انظر)  ٢(
 .١٦١، ٦/١٥٩السعدي، 
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٦٠ 
ّومما يبني أن اإلنسان يكتسب احلكمة بتوفيق اهللا ثم بالتزامه للسلوك 

َ ما ذكر من األسباب التي -ً رغبة فيام عند اهللا وطلبا لرضاه -احلكيم  ِ ُ
 : اكتسب هبا لقامن احلكمة بعد توفيق اهللا لـه وتسديده، ومن ذلك

أنــت لقــامن، أنــت عبــد بنــي : امن، فقــال لـــهأنــه وقــف رجــل عــىل لقــ
أما سـوادي : فأنت راعي الغنم األسود؟ قال: نعم، قال: النحاس؟ قال

ــال ــك مــن أمــري؟ ق ــذي يعجب ــساطك، : فظــاهر، فــام ال ــاس ب وطء الن
يا ابن أخي إن أنت صـنعت مـا : قال. وغشيهم بابك، ورضاهم بقولك

ّيض برصي، وكفي َغ((: وما هو؟ قال لقامن: أقول لك كنت كذلك، قال َ ِّ
 طعمتي، وحفظي فرجي، وقيامي بعديت، ووفائي بعهدي، ةّ، وعفلساين

وتكرمتي ضيفي، وحفظي جـاري، وتركـي مـا ال يعنينـي، فـذاك الـذي 
 .)١())ّصريين كام ترى

قدر اهللا، وأداء ((: وسأله آخر عن السبب الذي بلغ به احلكمة، فقال
 .)٢())نياألمانة، وصدق احلديث، وترك ما ال يعني

 .)٣())صدق احلديث، والصمت عام ال يعنيني((: وسأله آخر، فقال
وهذه األخالق الكريمة، والسلوك احلكيم يزخر هبا كتاب اهللا وسنة 

امن وحده، فاتضح بذلك أن الداعية إىل اهللا لق، وليست من قول rرسوله 
 .اىلوغريه من املسلمني إذا سلك هذه املسالك اكتسب احلكمة بعون اهللا تع

 .، وعزاه بسنده إىل ابن وهب٢/٢٢٤ البن كثري، البداية والنهاية)  ١(                                                
 .، وعزاه البن أيب حاتم بسنده٢/٢٢٤، البداية والنهاية)  ٢(
 .٢/١٢٤، البداية والنهاية: ، وانظر٢١/٤٤أخرجه ابن جرير بإسناده يف تفسريه، )  ٣(
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٦١ 
 العمل بالعلم المقرون بالصدق واإلخالص: المطلب الثاني

 من أعظم U، ورغبة يف رىض اهللا ٍ، وصدقٍالعمل بالعلم بإخالص
 .املطالب التي تكتسب هبا احلكمة بتوفيق اهللا وتسديده وفضله وإحسانه
، والعلم هو ما قام عليه الدليل، وهو النقل املصدق والبحث املحقق

علم الكتاب والسنة، واملطلوب من : rجاء به الرسول والنافع منه ما 
اإلنسان هو فهم معانيهام، والعمل بام فيهام، فإن مل تكن هذه مهة حافظ 

 .)١(القرآن وطالب السنة مل يكن من أهل العلم والدين
 .)٢(العلم النافع والعمل الصالحوهلذا كانت احلكمة عند العرب هي 

قال غري واحد من ((: -محه اهللا  ر-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .)٣())احلكمة معرفة الدين والعمل به: السلف

والعلم بال عمل حجة عىل صاحبه يوم القيامة، وهلذا حذر اهللا 
َيا أهيا الذين آمنوا مل تقولون [: Uاملؤمنني أن يقولوا ما ال يفعلون، فقال  ُ َُّ َ َُ ِ َ ََ َ ِ َ ُّ َ

َما ال تفعلون ُ َ ْ َ ِ كرب مقتا ع *َ ً َْ َ َ َند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلونُ ُ َُ ْ َ َ ََ ُ َ [)٤(. 
 ومثل من يتعلم العلم ويزداد منه وال يعمل به مثل رجل احتطب

ّحطبا فحزم حزمة، ثم ذهب حيملها فعجز عنها، فضم إليها أخرى ً)٥(. 
 .٢٣/٥٤، ٦/٣٣٨، ١٣/١٣٦، وى شيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع فتا: انظر)  ١(                                                

 .٦/١٥٤، وتفسري العالمة السعدي، ١٩/١٧٠املرجع السابق، )  ٢(
 .١/٨٧تفسري السعدي، : ، وانظر٢٣، ٩/٢٢، درء تعارض العقل والنقل)  ٣(
 .٣ -٢: رة الصف، اآليتانسو)  ٤(
 .٨٥، صالزهد لإلمام أمحد: انظر)  ٥(
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٦٢ 
ًوالداعية ال يكون حكيام يف دعوته ما مل يعمل بعلمه، وهلذا ينفر 
الناس عنه، وتزل موعظته من القلوب كام يزل القطر من الصفا؛ ألن 

 إذا خرج من القلب وقع يف القلب، وإذا خرج - يف الغالب -الكالم 
 :، قال الشاعر)١( مل يتجاوز اآلذانمن اللسان

 هالّ لنفسك كـان ذا التعلـيم      
 

 يا أيها الرجل المعلم غيـره      
 فإذا انتهت عنه فأنت حكـيم      

 
 ابدأ بنفسك فانهها عن غيها     

 العلم منك وينفـع التعلـيم     ب 
 

 فهناك يقبل ما تقول ويقتدى     
 أنـت سـقيم   كيما يصح به و    

 
 تصف الدواء لذي السقام من الضنا      

 نصحاً وأنت من الرشاد عديم     
 

 أراك تلقح بالرشاد عقولنـا     
 )٢(عار عليك إذا فعلت عظـيم   

 
 ال تنه عن خلق وتأتي مثلـه       

والعمل بالعلم البد فيه من اإلخالص، واإلخالص البد أن يقصد  
 رمحه -سالم ابن تيمية به وجه اهللا، وحمبته، ورضاه، وهلذا قال شيخ اإل

َحكي أن أبا حامد بلغه ((: -اهللا  ّأن من أخلص هللا أربعني يوما تفجرت ُ ً
ًفأخلصت أربعني يوما، فلم : ، قالينابيع احلكمة من قلبه عىل لسانه

إنك أخلصت : يتفجر يشء، فذكرت ذلك لبعض العارفني فقال يل
ِللحكمة، مل ختلص هللا ْ ُ(()٣(. 

يكون مقصوده نيل العلم واحلكمة، أو نيل وذلك أن اإلنسان قد 
 .٢/٨ البن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله: انظر)  ١(                                                

 .٢٣، ٩/٢٢، ودرء تعارض العقل والنقل، ١/١٩٦املرجع السابق، : انظر)  ٢(
 .٦/٦٦، لعقل والنقلدرء تعارض ا)  ٣(
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٦٣ 
املكاشفات والتأثريات، أو نيل تعظيم الناس لـه ومدحهم إياه، أو غري 

 .ذلك من املطالب
وقد عرف أن ذلك مل حيصل باإلخالص هللا، وإرادة وجهه، فإذا قصد 
ًأن يطلب ذلك باإلخالص هللا وإرادة وجهه كان متناقضا؛ ألن من أراد 

ثاين هو املراد املقصود بذاته، واألول يراد لكونه وسيلة ًشيئا لغريه فال
ًإليه، فإذا قصد أن خيلص؛ ليصري عاملا، أو عارفا، أو ذا حكمة، أو  ً
ًمترشفا بالنسبة إليه، أو صاحب مكاشفات وترصفات، ونحو ذلك، 
فهو هنا مل يرد اهللا، بل جعل اهللا وسيلة لـه إىل ذلك املطلوب األدنى، 

 .)١( ابتداء من ذاق حالوة حمبته وذكرهوإنام يريد اهللا
إذا زهد العبد يف الدنيا : وقد روي((: - رمحه اهللا -وقال ابن تيمية 

ً بقلبه ملكا يغرس فيه آثار احلكمة كام يغرس - سبحانه -وكل اهللا 
 .)٣()) أحدكم الفسيل يف بستانه)٢(أكار

فهذا بعيد أما من مل يعمل بالعلم، أو عمل به ولكنه مل خيلص يف ذلك 
ًعن إيتاء احلكمة التي من أوتيها فقد أويت خريا كثريا؛ وهلذا قال الشاعر ً ُ: 
 وكيف يصح أن تُدعى حكيماً  )٤(وأنت لكل ما تهوى ركوب

 االستقامة: المطلب الثالث
ُإن الذين قالوا [: ين كله، قال تعاىل كلمة جامعة تشمل الد:االستقامة ََّ َ ِ َّ ِ

 . بترصف٦٧، ٦/٦٦، درء تعارض العقل والنقل)  ١(                                                
 .أكر: لسان العرب، حرف الراء، فصل اهلمزة، مادة: انظر. الزارع: األكار)  ٢(
 .٨/٥١٨، درء تعارض العقل والنقل: انظر)  ٣(
 .٢٣، ٩/٢٢ ، درء تعارض العقل والنقل: انظر)  ٤(
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٦٤ 
ْربنا اهللا ثم استقاموا تتنزل عليهم ال َُ ْ ُ ْ َّ َِ َ ُُّ َّ َ َ َ َ ََ َّمالئكة أالـُ َ ُ َ ِ ُ ختافوا وال حتزنوا وأبرشوا َ ِ ْ َ ََ ُ َ ْ َ َُ َ

ْبال َجنة التي كنتم توعدونـِ ُ ُ ُ ُ ََّ َْ ِ َّإن الذين قالوا ربنا اهللا ثم [: وقال تعاىل. )١(]َِّ َُ ََ ُّ َُ َِّ َّ ِ
َاست َقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنونْ ُ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ ُُ َ َ ِْ َ َ ْ أولئك أصحاب ال *َ َُ َ ْ َْ َُ ِجنة ـِ َّ َ

ًخالدين فيها جزاء َ ََ ََ ِ ِ َ بام كانوا يعملونِ ُ َ َْ ُ َ َ ْفاستقم [: r، وقال تعاىل للنبي )٢(] ِ ِْ َ َ
ٌكام أمرت ومن تاب معك وال تطغوا إنه بام تعملون بصري َ َِ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َّ َِ ْ ْ َ َ ُ [)٣(. 

يا رسول اهللا، قل يل يف اإلسالم : قلت:  قالtوعن سفيان بن عبد اهللا 
ًقوال ال أسأل عنه أحدا غريك؟ قال  .)٤())آمنت باهللا، ثم استقم: قل((: ً

االستقامة،وهي :واملطلوب من العبد املسلم وخاصة الدعاة إىل اهللا
 .السداد؛فإن مل يقدر فاملقاربة،فإن نزل عن املقاربة فلم يبق إال التفريط والضياع

بوا، واعلموا ِدوا وقارِّسد((:  أنه قالr عن النبي tفعن أيب هريرة 
: ؟ قالوال أنت يا رسول اهللا: ، قالوا)) منكم بعملهٌ أحدَأنه لن ينجو

 .)٥()) ٍ منه وفضلٍ اهللا برمحةَ أن يتغمدينّوال أنا، إال((
: فجمع هذا احلديث مقامات الدين كلها، فأمر باالستقامة، وهي

 أهنم r  واألعامل، وعلم النبي، واألقوال،السداد واإلصابة يف النيات
ال يطيقون االستقامة، فنقلهم إىل املقاربة، وهي أن يقرب اإلنسان من 
االستقامة بحسب طاقته، كالذي يرمي إىل اهلدف، فإن مل يصبه يقاربه، 

 .٣٠: سورة فصلت، اآلية)  ١(                                                
 .١٤ -١٣: سورة األحقاف، اآليتان)  ٢(
 .١١٣: سورة هود، اآلية)  ٣(
 .٣٨م، برقم مسلم، يف كتاب اإليامن، باب جامع أوصاف اإلسال)  ٤(
 .٢٨١٦مسلم، يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، باب لن يدخل اجلنة أحد بعمله بل برمحة اهللا، برقم )  ٥(
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٦٥ 
ُ أن االستقامة واملقاربة ال تنجي يوم القيامة، فال rومع هذا أخربهم 

ه، بل إنام ُ عىل عمله، وال يعجب به، وال يرى أن نجاته بٌيعتمد أحد
نجاته برمحة اهللا، وعفوه، وفضله، فاالستقامة كلمة آخذة بمجامع الدين 
كله، وهي القيام بني يدي اهللا عىل حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، وهي 

 . والنيات، واألحوال، واألفعال،تتعلق باألقوال
 -والداعية إىل اهللا جيب أن يكون من أعظم الناس استقامة، وهبذا 

ِّ ال خييب اهللا سعيه، وجيعل احلكمة عىل لسانه، ويف - تعاىل بإذن اهللا ُ
 .)١(أفعاله، وترصفاته، وهو تعاىل ذو الفضل واإلحسان

َوأعظم الكرامة لزوم االستقامة، وبذلك يقبل قول الداعية، ويقتدى  ُ ُ
ًبأفعاله، فيعطى بذلك خريا كثريا، وثوابا جزيال؛ إلخالصه وصدق  ً ً ً ُ

 عىل ٍ وعملٍ، وحيصل عىل أحسن قولU عند اهللا نيته، ورغبته فيام
ِومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا وعمل صال[: Uاإلطالق، كام قال  َِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ِ َّ ِّ َ َ ًحا ـََ
ْوقال إنني من ال َ َِ ِ َّ ِ َ َمسلمنيـَ ِ ِ ْ ُ[)٢(. 

ٍ كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال يف األرض، وتصعد يف ّإن
 الصالح الذي يصدق ل الكلم الطيب إىل السامء، ولكن مع العمةمقدم

 .الدعوة، ومع االستسالم الكامل هللا وحده، واالعتزاز باإلسالم
عىل ثالثة رشوط حتى يكون ُوهبذا يعلم أن هذه اآلية اشتملت 

ًالداعية ال أحد أحكم وال أحسن قوال منه يف الدنيا أبدا ً: 
 .١٥/٣٥٧، واجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، ٢/١٠٥ البن القيم، مدارج السالكني: انظر)  ١(                                                

 .٣٣: سورة فصلت، اآلية)  ٢(
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٦٦ 
ُ وحده، فيطاع فال  اهللاُ بأن يعبد- تعاىل - دعوته إىل اهللا :الرشط األول َ

ُيعىص، ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر ُ ُ ُ َُ. 
 عمل الداعية الصاحلات بأداء الفرائض، واجتناب :الرشط الثاين

حارم، والقيام باملستحبات، واالبتعاد عن املكروهات، فهو مع دعوته امل
 .اخللق إىل اهللا يبادر هو بنفسه إىل امتثال األوامر واجتناب النواهي

ً اعتزاز الداعية باإلسالم وانقياده ألمره شكرا لربه؛ :الرشط الثالث
الثة، وألنه عىل احلق الواضح املبني، فإذا قام الداعية هبذه الرشوط الث

 .)١(ًفال أحد أحسن قوال منه
ه عن دعوته من شياطني اإلنس، ُّولكن قد حيصل للداعية ما يصد

 أن املخرج من شياطني اإلنس باإلحسان Uّوشياطني اجلن، فبني اهللا 
ني، والعفو عنهم، واإلعراض عن جهلهم ِّإليهم، ومعاملتهم بالل

 .وإساءهتم
، )٢(الستعاذة منهم باهللا وحدهأما شياطني اجلن فال منجي منهم إال با

ْخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال[:  تعاىل اهللاقال ْ ِْ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ِْ ِْ ْ ُ ْ َجاهلنيـُ ِ ِ َّ وإما  *َ ِ َ
ٌينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه سميع عليم َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ٌ ُ ََّ َ َِّ ِ ْ َ ْ َّ ََ ٌ ِ َ َ َ [)٣(. 

 .٤/١٢٠، وتفسري اجلزائري، ٦/٥٧٥تفسري العالمة السعدي، : انظر)  ١(                                                
 ، ، وزاد املعاد٦/٥٢٧، وتفسري السعدي، ٣٤٢، ٢/٣٤١ للشنقيطي، أضواء البيان: انظر)  ٢(

٢/٤٦٢. 
، وسورة ٩٨-٩٦: سورة املؤمنون، اآليات: ، وانظر٢٠٠ -١٩٩: سورة األعراف، اآليتان)  ٣(

 .٣٦-٣٤: فصلت، اآليات
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٦٧ 
والشك أن الداعية إذا سلك هذه املسالك احلكيمة اكتسب احلكمة 

 . تعاىلبتوفيق اهللا
 الخبرات والتجارب: المطلب الرابع

التجربة هلا األثر العظيم يف اكتساب املهارات واخلربات، وهي من 
أعظم طرق اكتساب احلكمة، والتجربة ال خترج احلكمة عن كوهنا فضل 

َوما بكم من نعمة فمن اهللا[ّاهللا يؤتيه من يشاء؛ فإنه املعطي الوهاب  ْ َِ ٍَ َ ِّ َِّ ُ ؛ )١(]ِ
 .ًحانه جعل لكل يشء سببا يوصل إليهولكنه سب

م لظاهرة أو ظواهر يراد مالحظتها ِّنظُ اختبار م:والتجربة يف العلم
 معني، ٍ ما، أو حتقيق غرضٍمالحظة دقيقة منهجية؛ للكشف عن نتيجة

ٍوما يعمل أوال لتاليف النقص يف يشء ًجربه جتربة: ُ، ويقال)٢( وإصالحهً َ ُ َ َِ َ َّ :
ِّي ما كان عنده، وجمربـــلـُِب: معظماختربه، ورجل جمرب، ك عرف : َ

اختربته مرة بعد أخرى، واالسم : ً، تقول، جربت اليشء جتريبا)٣(األمور
 .)٤(التجربة، واجلمع التجارب

 .)٥())ال حكيم إال ذو جتربة((:  قالtوعن معاوية 
:  جتارب قد أحكمته، وهلذا قيلومن املعلوم أن احلكيم البد لـه من

 .٥٣: سورة النحل، اآلية)  ١(                                                
 .١/١١٤جرب، : ، مادةاملعجم الوسيط)  ٢(
 .٨٥، باب الباء، فصل اجليم، صالقاموس املحيط)  ٣(
 .٩٥، مادة جرب، صاملصباح املنري)  ٤(
ً، كتاب األدب، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني، موقوفا عىل معاوية جمزوما به، البخاري)  ٥( ً

 .٦١٣٢بعد الرقم 
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٦٨ 
 .)١())ال حليم إال ذو عثرة، وال حكيم إال ذو جتربة((

 . ال حليم إال صاحب زلة قدم، أو لغزة قلم يف تقريره أو حتريره: واملعنى
أ والتخجل ًال حليم كامال إال من وقع يف زلة وحصل منه اخلط: وقيل

فعفي عنه فعرف به رتبة العفو فيحلم عند عثرة غريه؛ ألنه عند ذلك 
ًيصري ثابت القدم، وال حكيم كامال إال من جرب األمور، وعلم 
ًاملصالح واملفاسد؛ فإنه ال يفعل فعال إال عن حكمة، إذ احلكمة إحكام 

 .)٢(اليشء وإصالحه عن اخللل
 .)٣(تقن للحكمة احلافظ هلااحلكيم هو املتيقظ املتنبه، أو املو

واحلكمــة مــن أثمــن نتــائج التمييــز والتفكــري، وهــي زبــدة العلــم 
واالختبار، فالعلم خيطط األسس النظريـة، ثـم يكتمـل ويـصقل بـاخلربة 

 وهلذا كان العلامء األحداث بـسبب ؛ة عىل املران والتجاربَّالعملية املبني
مــن كبــار العلــامء ًقلـة جتــارهبم أنقــص حكمــة، وأقــل رســوخا يف العلــم 

 .)٤(الراسخني يف العلم
وهبذا يعلم أن الداعية إىل اهللا إذا خالط الناس، وعرف عاداهتم 
وتقاليدهم، وأخالقهم االجتامعية، ومواطن الضعف والقوة، سريكز 
ّعىل ما ينفع الناس، ويضع األشياء يف مواضعها؛ ألنه قد جرهبم، 

ًالبصري برصا، واحلليم ّفالتجارب تنمي املواهب والقدرات، وتزيد 
 .٣/٨، وأمحد يف املسند، ٢٠٣٣، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف التجارب، برقم الرتمذي)  ١(                                                

 .٦/١٨٢، ، وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي١٠/٥٣٠، الباريفتح : انظر)  ٢(
 .٦/٤٢٤، فيض القدير رشح اجلامع الصغري: انظر)  ٣(
 .١٤٠صبحي حممصاين، ص/ ، للدكتورالدعائم اخللقية للقوانني الرشعية: انظر)  ٤(
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٦٩ 
ِّحلام، وجتعل العاقل حكيام، وقد تشج ً ي البخيل، وقد ِّع اجلبان، وتسخً

ًتلني قلب القايس، وتقوي قلب الضعيف، ومن زادته التجارب عمى ِِّّ ُ 
 .)١(إىل عامه فهو من احلمقى الذين ال يفقهون

ــة، وأكملهــم حكمــة ــاس جترب ــاء، : ًوأعظــم الن ــصالة األنبي علــيهم ال
ــس ــم أرســلهم الموال ــاهم، ث ــرش اصــطفاهم اهللا ورب ــم صــفوة الب ّ؛ ألهن

إلخراج الناس من الظلامت إىل النور، ومع هذا ما بعث اهللا مـن نبـي إال 
ّا إالّما بعث اهللا نبيـ((: r  النبيرعى الغنم، كام قال ، فقـال )) رعـى الغـنمً

 .)٢())نعم، كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة((: وأنت؟ فقال: أصحابه
 وقـد ّ إالٍّوهـل مـن نبـي((: أكنت ترعى الغنم؟ قـال: قالوا: ويف رواية

 .)٣())رعاها؟
 يلهم األنبياء قبـل النبـوة U أن اهللا - واهللا أعلم -واحلكمة من ذلك 

ُلتجربة برعيها عىل مـا يكلفونـه مـن رعي الغنم؛ ليحصل هلم التمرين وا َّ ُ
ِّالقيام بأمر أمتهم؛ وألن يف خمالطتها ما حيـصل هلـم احللـم والـشفقة، كـام  ُ

ً أرق أفئـدة وألـني قلوبـامأتـاكم أهـل الـيمن هـ((: r  النبيقال ُاإليـامن . ًُّ
ٍيامن، واحلكمـة يامنيـة، والفخـر واخلـيالء يف أصـحاب اإلبـل ، والـسكينة َ

 وألهنـم إذا صـربوا عـىل رعيهـا ومجعهـا بعـد ؛)٤())والوقار يف أهـل الغـنم
 .٤٧للدكتور مصطفى السباعي، ص: ، القسم األولهكذا علمتني احلياة: انظر)  ١(                                                

 .٢٢٦٢، كتاب اإلجارة، باب رعي الغنم عىل قراريط، برقم البخاري)  ٢(
، وكتاب األطعمة، باب ٣٢٢٥، كتاب األنبياء، باب يعكفون عىل أصنام هلم، برقم البخاري)  ٣(

، برقم  يف كتاب األرشبة، باب فضيلة األسود من الكباث، ومسلم٣٢٢٥الكباث، برقم 
 .١٤/٦ح النووي، رش: ، وهو النضيج من ثمر األراك، انظر٢٠٥٠

 يف اإليامن، ، ومسلم٤١٢٧، كتاب املغازي، باب قدوم األشعريني وأهل اليمن، برقم البخاري)  ٤(
= 
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٧٠ 
 ٍها مـن سـبعِّتفرقها يف املرعى، ونقلها من مرسح إىل مرسح، ودفع عـدو

ّغريه كالسارق، وعلموا اختالف طبائعها، وشدة تفرقهـا مـع ضـعفها، و ّ
ــوا  ــصرب عــىل األمــة، وعرف ــك ال واحتياجهــا إىل املعاهــدة ألفــوا مــن ذل
اختالف طبائعهم وتفاوت عقوهلم، فجربوا كرسها، ورفقوا بـضعيفها، 

فـوا ِّلُوأحسنوا التعاهد هلا، فيكون حتملهـم ملـشقة ذلـك أسـهل ممـا لـو ك
ّك من أول وهلة، ملا حيصل هلم من التـدريج عـىل ذلـك برعـي القيام بذل

ّالغنم، وخصت الغنم بذلك؛ لكوهنا أضـعف مـن غريهـا؛ وألن تفرقهـا  ّ ُ
أكثر من تفرق اإلبل والبقر، إلمكان ضبط اإلبل والبقر بالربط دوهنا يف 

ًالعادة املألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أرسع انقيادا من غريها ّ)١(. 
ّعيهم الغنم جربوا الناس، وعرفوا طبائعهم، فازدادوا ثم بعد ر

 عندما فرضت عليه r ملحمد r وهلذا قال موسى ؛جتارب إىل جتارهبم
ّإن أمتك ال ((: ٍالصالة مخسني صالة يف كل يوم ليلة اإلرساء واملعراج ّ

ّتستطيع مخسني صالة كل يوم، وإين واهللا قد جربت الناس قبلك،  ٍ ّ
 َّأشد املعاجلة، فارجع إىل ربك فاسأله التخفيفوعاجلت بني إرسائيل 

ٍ ربه ويضع عنه حتى أمر بخمس يراجعr  فام زال النبي))...ألمتك َُ ِ 
 .)٢( كل يومٍصلوات

 أضعف من بني rفموسى قد جرب الناس، وعلم أن أمة حممد 
                                                

 .٥٢باب تفاضل أهل اإليامن، برقم  =
 .١٤/٦، ورشح النووي عىل مسلم، ٤/٤٤١، فتح الباري: انظر)  ١(
 .٣٦٧٤، كتاب مناقب األنصار، باب املعراج، برقم البخاري)  ٢(
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٧١ 
ّإرسائيل أجسادا، وأقل والعادة أن ما عجز عنه القوي  ً منهم قوة،ً
 .)١(فالضعيف من باب أوىل

فالداعية بتجاربه بالسفر، ومعارشته اجلامهري، وتعرفه عىل عوائد النـاس 
ائــدهم، وأوضــاعهم، ومــشكالهتم، واخــتالف طبــائعهم وقــدراهتم، وعق

سيكون لـه األثر الكبري يف نجاح دعوته وابتعاده عن الوقوع يف اخلطأ؛ ألنـه 
إذا وقع يف خطأ يف منهجه يف الدعوة إىل اهللا، أو أموره األخـرى ال يقـع فيـه 
ه ُمـرة أخــرى، وإذا خـدع مــرة مل خيــدع مـرة أخــرى، بــل يـستفيد مــن جتاربــ

ٍال يلدغ املؤمن من جحر واحـد مـرتني((: r  النبي وهلذا قال؛وخرباته ٍ ُ(()٢( ،
ّكلكم خطاء، وخري اخلطائني التوابون((: وقال ّ ّ(()٣(. 

 -لتجارب، فالبد لـه وإذا أراد الداعية أن يكتسب احلكمة من ا
 أن يعيش معهم يف مساجدهم، -نني وتوجيههم ِّإلصالح املتدي

وجمتمعاهتم، وجمالسهم، وإذا أراد إصالح الفالحني والعامل عاش 
معهم يف قراهم ومصانعهم، وإذا أراد أن يصلح املعامالت التجارية بني 
 الناس، فعليه أن خيتلط هبم يف أسواقهم، ومتاجرهم، وأنديتهم،
وجمالسهم، وإذا أراد أن يصلح األوضاع السياسية، فعليه أن خيتلط 

ف إىل تنظيامهتم، ويستمع خلطبهم، ويقرأ هلم َّياسيني، ويتعرِّبالس
 .١/٤٦٣، وفتح الباري، ١/٢٢٠حاشية السندي عىل سنن النسائي، : انظر)  ١(                                                

، كتاب  ، ومسلم٥٧٨٢، كتاب األدب، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني، برقم البخاري)  ٢(
 .٢٩٩٨الزهد والرقائق، باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني، برقم 

،وابن ماجه يف الزهد،باب ذكر التوبة، برقم ٢٤٩٩،كتاب صفة القيامة،باب حدثنا هناد،برقم الرتمذي)  ٣(
 .٢/٣٠٥،لرتمذياباين يف صحيح ، وحسنه األل٢/٢١٣، والدارمي يف الرقائق، باب التوبة، ٤٢٥١
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٧٢ 
براجمهم، ثم يتعرف إىل البيئة التي يعيشون فيها، والثقافة التي حصلوا 
 عليها، واالجتاه الذي يندفعون نحوه؛ ليعرف كيف خياطبهم بام ال تنفر

منه نفوسهم، وكيف يسلك يف إصالحهم بام ال يدعوهم إىل حماربته عن 
 واندفاع عاطفي، فيحرم نفسه من الدعوة إىل اهللا، وحيرم ٍ نفسِهْرُك

َ، وهذا يؤهله إىل أن حيدث الناس بام يعرفون، وال )١(الناس من علمه ِّ ُ ِّ
بام يعرفون، ِّحدثوا الناس ((: tًثهم حديثا ال تبلغه عقوهلم، قال عيل ِّحيد

َأحتبون أن يكذب اهللا ورسوله َّ ُ(()٢(. 
ًما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم ((: tوقال ابن مسعود  ً ٍ ِّ ُ ِ
 .)٣()) ًنةإال كان لبعضهم فت

ِّوهكذا ينبغي أن يكون الداعية من جتاربه يف احلياة، ومعرفته بشؤون 
ِدع إىل سبيل ا[: نه من اكتساب احلكمة، وحتقيق قوله تعاىلِّمكُالناس ما ي ِ َ ِ ِ ُ ْ
ْربك بال ِ َ ِّ ْحكمة والـَ َ ِ َِ ْموعظة الـْ ِ َِ ْ ْحسنة وجادلـَ ِ َِ َ ََ ُهم بالتي هي أحسنـَ َْ ََ ِ ِ َّ ِ ُ[)٤(. 

 السياسة الحكيمة: الخامسالمطلب 
إذا سلك الداعية إىل اهللا مسلك السياسة احلكيمة يف دعوته إىل اهللا 
تعاىل، فسيكون لذلك عظيم األثر يف نجاح دعوته واكتسابه احلكمة، 

 .والوصول إىل الغاية املطلوبة بإذن اهللا تعاىل
، والرياض النارضة ٤١، للدكتور مصطفى السباعي، صالسرية النبوية دروس وعرب: انظر)  ١(                                                

 .٨٨واحلدائق النرية الزاهرة، لعبد الرمحن السعدي، ص
 .١٢٧ًب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا، برقم ، كتاالبخاري)  ٢(
 .١٤مسلم، يف املقدمة، باب النهي عن احلديث بكل ما سمع، برقم )  ٣(
 .١٢٥: سورة النحل، اآلية)  ٤(
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٧٣ 
ا ُ هو أسوتنا وقدوتنا، وإمام الدعاة إىل اهللا، وقد سلك هذrوالنبي 

 به العباد، وأنقذهم به من الرشك إىل التوحيد، وكان  اهللاملسلك، فنفع
لسياسته احلكيمة عظيم النفع واألثر يف نجاح دعوته، وإنشاء دولته، وقوة 
ًسلطانه، ورفعة مقامه، ومل يعرف يف تاريخ السياسات البرشية أن رجال  َ ُ

 هذا األثر العظيم،  من األمم كان لـه مثلٍ أمةِّمن الساسة املصلحني يف أي
ِّومن من املصلحني املرب ُ سواء كان قائدا حم-زين َِ ِّكا، أو مربنًَّ ًيا حكيام ً ً- 

اجتمع لديه من رجاحة العقل، وأصالة الرأي، وقوة العزم، وصدق 
: ؟ ولقد برهن عىل وجود ذلك فيهrالفراسة، ما اجتمع يف رسول اهللا 

 .)١(rمكارم أخالقه، صحة رأيه، وصواب تدبريه، وحسن تأليفه، و
فإذا قام الداعية بسلوك هذا املسلك بإخالص، وصدق، وعزيمة، 

ًاكتسب من احلكمة يف الدعوة إىل اهللا مكتسبا عظيام ً. 
 :لطرق اآلتية كثرية،منها اUوطرق السياسة احلكيمة يف الدعوة إىل اهللا 

  واحلاجة عند املدعوين حتري أوقات الفراغ، والنشاط،:الطريق األول
وا عن االستامع ويفوهتم من اإلرشاد والتعليم النافع، ُّحتى ال يمل

ّ أنه كان يتخول rوالنصائح الغالية اليشء الكثري، وقد ثبت عن النبي 
:  قالtأصحابه باملوعظة كراهة السآمة عليهم، فعن عبد اهللا بن مسعود 

ُ يتخولنا باملوعظة يف األيام كراهة السآمة عليناrكان النبي (( َّ(()٢(. 
 .٣١، و٢٤، للشيخ عىل حمفوظ، صهداية املرشدين: انظر)  ١(                                                

 يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا، برقم r، كتاب العلم، باب ما كان النبي البخاري)  ٢(
 .١١٨ً، وباب من جعل ألهل العلم أياما معلومة، برقم ٩٥
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٧٤ 
ِّذكر ُق الصحابة هذه السياسة، فقد كان عبد اهللا بن مسعود يَّوهلذا طب

 أنك ُتْدِيا أبا عبد الرمحن، لود: الناس يف كل مخيس، فقال لـه رجل
ّي من ذلك أين أكره أن أملكم، وإين أما إنه يمنعن: ذكرتنا يف كل يوم، قال

 .)١(ّ يتخولنا هبا خمافة السآمة عليناrكام كان النبي كم باملوعظة ُلَّأختو
وا وال ّوبرش وا،ّعرسُوا وال تّيرس(( : أنه قالr  النبيوقد ثبت عن

 .)٢())رواِّنفُت
ً اتقاء للفتنة، فقد  األمر الذي ال رضر فيه وال إثم، ترك:الطريق الثاين

ًجيد الداعية قوما استقر جمتمعهم وعاداهتم عىل أشياء ال ختالف 
الرشيعة؛ ولكن فعل غريها أفضل، فإذا علم الداعية أنه سيحصل فتنة 

 r يدعو، فقد ترك النبي َّ أال فال حرجإذا دعا إىل ترك هذا األمر أو فعله
ٍ اجتنابا لفتنة قومrناءها عىل قواعد إبراهيم هدم الكعبة وب  كانوا ً

 بجاهلية، فعن عائشة ٍحديثي عهد   أن النبي rيا ((:  قال هلا
، َمِدُهَعائشة، لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية ألمرت بالبيت ف

ًبابا : بابني لـه، وجعلت خرج منه، وألزقته باألرضُفأدخلت فيه ما أ
ًرشقيا، وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم ً ً(()٣(. 

فام شأن بابه : ت، قل))إن قومك قرصت هبم النفقة((: ويف رواية
 .٧٠ً، كتاب العلم، باب من جعل ألهل العلم أياما معلومة، برقم البخاري)  ١(                                                

، كتاب اجلهاد، باب األمر ، ومسلم٦٩ يتخوهلم باملوعظة، برقم r، باب ما كان النبي يالبخار)  ٢(
 .١٧٣٤بالتيسري وترك التنفري، برقم 

، يف احلج، باب نقض ، ومسلم١٥٠٩، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياهنا، برقم البخاري)  ٣(
 .١٣٣٣الكعبة وبنائها، برقم 
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٧٥ 
ِفعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ((: ًمرتفعا؟ قال ُِ

 باجلاهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم أن  عهدهمٌولوال أن قومك حديث
َأدخل اجلدر يف البيت، وأن ألصق بابه باألرض ْ َ(()١(. 

الح إذا تعارضت، أو تعارضت وهذا يدل الداعية عىل أن املص
َمصلحة ومفسدة، وتعذر اجلمع بني فعل املصلحة وترك املفسدة بدئ  ِ ُ َّ

ها إىل ما كانت عليه من َّ أخرب أن نقض الكعبة وردrباألهم؛ ألن النبي 
 مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهو rقواعد إبراهيم 

يعتقدونه من فضل ًخوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك ملا كانوا 
 .)٢( لدفع هذه املفسدةrًالكعبة، فريون تغيريها عظيام، فرتكها 

فالداعية كالطبيب الذي  ًأحيانا، تأليف القلوب باملال :الطريق الثالث
ًيشخص املرض أوال، ثم يعطي العالج عىل حسب نوع املرض،فإذا علم  ِّ

تزلزله الفتن، فله أن ًالداعية أن املدعو مل يرسخ اإليامن يف قلبه رسوخا ال 
يعطيه من املال ما يستطيعه،لالحتفاظ بالبقاء عىل اهلداية باإلسالم، وقد 

 يسلك rًرشع اهللا للمؤلفة قلوهبم نصيبا من الزكاة،وقد كان رسول اهللا 
جانب من املال،إذا ظهر لـه بهذا املسلك،فيؤثر حديثي العهد باإلسالم 

إين ألعطي الرجل وغريه ((:له بقوr أن اإليامن مل يرسخ؛ولذلك أشار
ّ منه خشية أن يكب يف النار عىل وجههَّ إيلُّأحب ُ(()٣(. 

، كتاب احلج، باب ، ومسلم١٥٠٩، كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياهنا، برقم البخاري)  ١(                                                
 .١٣٣٢نقض الكعبة، برقم 

 .٩/٨٩، رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ٢(
 يف ، ومسلم١٤٠٨ بنحوه، كتاب اإليامن، باب إذا مل يكن اإلسالم عىل احلقيقة، برقم البخاري)  ٣(

= 
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٧٦ 
 أرشاف قريش وغريهم من املؤلفة قلوهبم، r  النبيوقد كان يعطي

لوب، وجتعل القلوب متهيئة لتاليف أحقادهم؛ وألن اهلدايا جتمع الق
للنظر يف صدق الدعوة، وصحة العقيدة، واالستفادة من اآليات 

 .)١(ِّالبينات، والرباهني الواضحة
 .)٢())واّهتادوا حتاب((:  حيث قالr  النبيوصدق

 .)٣(rوللتأليف باملال أمثلة كثرية من هديه 
  النبي وهلذا قال؛من السياسة احلكيمة التأليف باجلاه: الطريق الرابع

rأفال ترضون أن يذهب ((:  لألنصار حينام آثر عليهم غريهم يف العطاء
 فواهللا ملا تنقلبون ؟rالناس باألموال وترجعون إىل رحالكم برسول اهللا 

 .)٤(بىل يا رسول اهللا قد رضينا: ، فقالوا))قلبون بهبه خري ما ين
ِلو سلك الناس واديا أو ش((: ويف رواية ًعبا، وسلكت األنصار واديا ً ً

َعبا لسِأو ش  .)٥())عب األنصارِ وادي األنصار أو شُلكتً
                                                

 .٢٤٨٠اإليامن، باب تأليف قلب من خياف عىل إيامنه لضعفه، برقم  =
 .٣٥، صهداية املرشدين: انظر)  ١(
َ،والبخاري يف األدب املفرد٦/١٦٩، أخرجه البيهقي يف السنن الكربى)  ٢( ْ ، قال ٥٩٤، برقم ٢٠٨، صُ

 .١٦٠١، برقم إرواء الغليل: ،وانظر))إسناده حسن((: ٣/٧٠،احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري
، ٣/١٣٥ مع الفتح، البخاري: ً، وانظر أيضا١٨٠٦-٤/١٨٠٣، صحيح مسلم: انظر)  ٣(

١١/٢٥٨، ٦/٢٥٠. 
، ٢٤٨٣ يعطي املؤلفة قلوهبم، برقم r، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي البخاري)  ٤(

 .٢٤٨٣، كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة قلوهبم وتصرب من قوي إيامنه، برقم ومسلم
 .٢٤٨٦مسلم، يف كتاب الزكاة، الباب السابق، برقم، )  ٥(
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٧٧ 
ِّفإذا سلك الداعية هذه السياسة وفق للصواب واحلكمة   بإذن اهللا -ُ

 .-تعاىل 
 واإلحسان يف  التأليف بالعفو يف موضع االنتقام،:الطريق اخلامس

مكان اإلساءة، وباللني يف موضع املؤاخذة، وبالصرب عىل األذى، فكان 
ويقابل احلمق باحللم والرفق، ويقابل يقابل األذى بالصرب اجلميل، 
 .العجلة والطيش باألناة والتثبت

وهذا أعظم ما جيذب املدعوين إىل اإلسالم واالستقامة والثبات، 
 قلوب أصحابه حوله، فتفانوا rوبمثل هذه املعاملة احلسنة مجع النبي 

 .يف حمبته والدفاع عنه، وعن دعوته بمؤازرته ومنارصته
، وأمره بالعفو والصفح واالستغفار ملن تبعه r لهوقد مدح اهللا رسو

َفبام رمحة من اهللا لنت ل[ : بقوله تعاىلمن املؤمنني َ ِ ٍَ ِّ ََ ْ َ ِ َهم ولو كنت فظا غليظ ـَ  ِ َ َ َ ُ ْ ََ ْ ُ
َالقلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر ل ْ ْْ ْ ِْ ِ ِْ َُ َْ َ ْ ْ َ ُْ َ ْ ََ ُّ َ َ ِهم وشاورهم يف األمر ـِ ْ ْ ْ َْ ِ ُ َِ َ ُ

َفإذا عز َ َ ِ ْمت فتوكل عىل اهللا إن اهللا حيب الَ َ ُّْ َ َِ ُ َّ ِ َّ َ ََ َمتوكلنيـْ ِ ِّ ََ ُ [)١(. 
َلقد جاء[  :U وقال َ ْ َ ٌكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص َ َ َ َ َ ِْ ِْ َ ْ ْ ِّ ُ َ ُّْ ٌ ُِ ِ َِ ُ ُ َ ٌ
ْعليكم بال َِ ُ ْ ٌمؤمنني رؤوف رحيمـَ َّ َ ُِ ِ ٌِ ُ َ ْ [)٢(. 

 عندما يريد أن ً عدم مواجهة الداعية أحدا بعينه:الطريق السادس
 السياسة به أو يزجره مادام جيد يف املوعظة العامة كفاية، وهذا منِّؤدُي

 .١٥٩: سورة آل عمران ،اآلية)  ١(                                                
 .١٢٨: سورة التوبة، اآلية)  ٢(
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٧٨ 
 يسلك هذا األسلوب r وهلذا كان النبي ؛البالغة يف منتهى احلكمة
ع َّخنما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، فيت((: rاحلكيم، ومن ذلك قوله 
ع أحدكم ّ، فإذا تنخع يف وجههّخنستقبل فيتُأمامه، أحيب أحدكم أن ي

، ووصف ))ع عن يساره حتت قدمه، فإن مل جيد فليفعل هكذاّفليتنخ
 .)١(القاسم فتفل يف ثوبه، ثم مسح بعضه عىل بعض

والذي نفيس بيده لقد ((: ً ناسا يف بعض الصلوات، فقالr  النبيوفقد
ُّ، ثم آمر رجال يؤمن هلاَّ، ثم آمر بالصالة فيؤذَحطبُ فيٍ أن آمر بحطبُمهمت ً 
 .)٢())فأحرق عليهم بيوهتم] فون عنهاّيتخل[ٍخالف إىل رجال ُ، ثم أالناس

 ّ،فاشتد))ةما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السامء يف الصال((:rوقال 
 .)٣())همُ أبصارَّفنَخطُ عن ذلك أو لتَّنُلينته((: يف ذلك حتى قالقوله

َّ شيئا فرخص فيه، فتنزrوصنع النبي  ّ  rه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي ً
ٍهون عن يشء أصنعه، َّما بال أقوام يتنز((: ، فحمد اهللا، ثم قالفخطب

 .)٤())ُّألعلمهم باهللا، وأشدهم لـه خشيةفواهللا إين 
 وأنام، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصيل((: r النبي وقال

 .)٥())لنساء، فمن رغب عن سنتي فليس منيوأصوم وأفطر، وأتزوج ا
 .٥٥٠باب النهي عن البصاق يف املسجد، برقم مسلم، كتاب املساجد، ومواضع الصالة، )  ١(                                                

، كتاب املساجد ، ومسلم٦١٨، كتاب األذان، باب وجوب صالة اجلامعة، برقم البخاري)  ٢(
 .، وما بني املعقوفني من رواية مسلم٦٥١ومواضع الصالة، باب فضل صالة اجلامعة، برقم 

 .٧١٧، كتاب األذان، باب رفع البرص إىل السامء يف الصالة، برقم يالبخار)  ٣(
، كتاب ، ومسلم٥٧٥٠، كتاب األدب، باب من مل يواجه الناس بالعتاب، برقم البخاري)  ٤(

 .٢٣٥٦م  باهللا تعاىل وشدة خشيته، برقrالفضائل، باب علمه 
 .١٤٠١مسلم، يف كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، برقم )  ٥(



  الحكمةطرق تحصيل

 

٧٩ 
وبلغه رشط أهل بريرة   ،ثم خطب  أن الوالء هلم بعد بيعها

ً يشرتطون رشوطا ليست يف كتاب اهللا، من ٍما بال أناس((: الناس فقال
 وإن رشط مائة مرة، رشط اهللا ،لـهًاشرتط رشطا ليس يف كتاب اهللا فليس 

ُأحق وأوثق ُّ(()١(. 
ّوهذا يدل الداعية عىل أن من احلكمة عدم مواجهة الناس بالعتاب 

ُّسرتا عليهم، ورفقا هبم، وتلط ً  ً.فاً
ه العتاب عن طريق خماطبة اجلمهور إذا كان ِّوجُوالداعية يستطيع أن ي

 .)٢(ّاملدعو املقصود بينهم ومن مجلتهم، وهذا من أحكم األساليب
من ((: r كقوله  إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه،:الطريق السابع

 .)٣()) عىل خري فله مثل أجر فاعلهَّدل
 . الداللة عىل فعل اخلري يف صورة الفعل نفسهr  النبيرَّفقد صو
 .)٤())ًز غازيا فقد غزاَّمن جه((: rوكقوله 

يا رسول :  قيل،))إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه((: rوقال 
 أباه، ُّ أبا الرجل فيسبُّيسب((: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: اهللا

، كتاب ، ومسلم٢٥٨٤، كتاب املكاتب، باب ما جيوز من رشوط املكاتب، برقم البخاري)  ١(                                                
 .١٥٠٤العتق، باب إنام الوالء ملن أعتق، برقم 

 .١٠/٥١٣، فتح الباري:   انظر)٢(
 .١٨٩٣مسلم، يف كتاب األمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا، برقم )  ٣(
 .١٨٩٥مسلم، يف كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا، برقم )  ٤(
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٨٠ 
 .)١())َّ فيسب أمه أمهُّويسب

ٍذ منه أن من آل فعله إىل حمرمؤخُ الذرائع، ويّوهذا أصل يف سد  حيرم َّ
ْوال تسبوا [: ، كام قال تعاىل)٢(عليه ذلك الفعل، وإن مل يقصد إىل ما حيرم ُّ َُ َ َ

ٍالذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم ْ َِّ ِ ِِ ْ ُ َ ََ ِ ً َ ُّ ُ ُ َْ ْْ َ ِ َ [)٣(. 
ُّ من يسب أبا الغري وأمه صورة من يسب والديه؛ rفقد أعطى النبي 
ِّألنه تسبب يف سبهام َّ. 
 بام يتناوله وغريه  أن جييب الداعية عىل السؤال اخلاص:الطريق الثامن

 قال عمرو بن حتى يكون ما أجاب به قاعدة عامة للسائل وغريه،
ابسط :  فقلتrملا جعل اهللا اإلسالم يف قلبي أتيت النبي : العاص

مالك يا ((: فقبضت يدي، قال: ، قاليمينك فألبايعك، فبسط يمينه
 أن:  قلت،))تشرتط بامذا؟((:  أن أشرتط، قالتأرد: قلت:  قال))عمرو؟

أما علمت أن اإلسالم هيدم ما كان قبله، وأن اهلجرة ((: ر يل، قالَغفُي
 .)٤( ))...هتدم ما كان قبلها، وأن احلج هيدم ما كان قبله

دم املؤاخذة عن كل من اعتنق اإلسالم، وعن  بام يفيد عrفأجاب 
ًكل من هاجر، وعن كل من حج حجا مربورا، وقد كان يكفيه يف   

 .٥٩٧٣ الرجل والديه، برقم ، كتاب األدب، باب ال يسبالبخاري)  ١(                                                
 .١٠/٤٠٤، فتح الباري: انظر)  ٢(
 .١٠٨: سورة األنعام، اآلية)  ٣(
 .١٢١مسلم، كتاب اإليامن، باب كون اإلسالم هيدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج، برقم )  ٤(
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٨١ 
 .)١(ُغفر لك، أو نحوها: اجلواب أن يقول

 .)٢()) ميتتهّهور ماؤه، احللّهو الط((:  ملن سأله عن ماء البحرrوقال 
ًعن احلكم الذي سأل عنه، وزاده حكام مل يسأل  السائل rفأجاب 

ِ اشتباه األمر عىل السائل يف rّعنه، وهو حل ميتة البحر، فعندما عرف 
َماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتىل هبا راكب البحر،  َ ْ ُ
ّفعقب اجلواب عن سؤاله ببيان حكم امليتة، وذلك من حماسن الفتوى أن 

ًاب بأكثر مما سئل عنه تتميام للفائدة، وإفادة لعلم غري ُجياء يف اجلو َ ِ ُ
 كام هنا؛ ألن من ٍاملسؤول عنه، ويتأكد عند ظهور احلاجة إىل حكم

توقف يف طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته، مع تقدم حتريم 
 .)٣ً(امليتة أشد توقفا

لبنيان املؤمن للمؤمن كا((: r قال  رضب األمثال،:الطريق التاسع
 .)٤())ًيشد بعضه بعضا، وشبك بني أصابعه

 املؤمنني يف تبادل الرمحة واملودة والعطف باجلسد يف rوقد مثل النبي 
مثل ((: روابطه العضوية، إذا مرض عضو مرضت باقي األعضاء، فقال

 .٣٢، صهداية املرشدين: ، وانظر٢/١٣٨، رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ١(                                                
، يف الطهارة، باب الوضوء بامء البحر، برقم، والرتمذي يف الطهارة، باب ما جاء يف ماء أبو داود)  ٢(

، وابن ماجه يف ٣٣١البحر، برقم  يف الطهارة، باب ماء ، والنسائي٨٣البحر أنه طهور، برقم 
 .١/١٤، ، وصححه األلباين يف صحيح النسائي٣٨٦الطهارة، باب الوضوء بامء البحر، برقم 

 .١/١٨، للشيخ حممد بن إسامعيل الصنعاين، سبل السالم رشح بلوغ املرام: انظر)  ٣(
، يف ، ومسلم٢٤٤٦، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، برقم اريالبخ)  ٤(

 .٢٥٨٥كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم، برقم 
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٨٢ 
 كمثل اجلسد، إذا اشتكى منه ، وتعاطفهم،ترامحهم و،املؤمنني يف توادهم

 .)١())سائر اجلسد بالسهر واحلمى لـهعضو تداعى 
 يف احلديث الذي قبل هذا يف التعاون عىل الرب r ّومثلهم النبي

ّوالتقوى والتكاتف بالبنيان يشد بعضهم بعضا كشد البنيان ًّ)٢(. 
ًومن املعلوم يقينا أن الداعية إذا سلك هذه املسالك اكتسب احلكمة 

ِّ ووفق هلدي النبي - تعاىل -بعون اهللا  ُr يف دعوته، وسدد ِّ يف قوله ُ
 .Iوفعله بتوفيق اهللا 

 فقه أركان الدعوة إلى اهللا تعالى: المطلب السادس
 إال بفقه وإتقان - تعاىل -ًال يكون الداعية حكيام يف دعوته إىل اهللا 

ركائز الدعوة وأسسها التي تقوم عليها، حتى يسري يف دعوته عىل 
ِقل هـذه [: بصرية، والشك أن فهم هذه األركان يدخل يف قوله تعاىل ِ َ ْ ُ

ِسبي ُ أدعِــيلَ ْ َو إىل اهللا عىل بصرية أنا ومن اتبعني وسبحان اهللا وما أنا من َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِْ َْ ََ ََ ُ ََ َّ ِ َ َ َ ِ
َمرشكنيـْال ِ ِ ْ ُ[)٣(. 

 من معرفة الداعية ملا يدعو إليه، ومن هو الداعي، وما هي ّفالبد
الصفات واآلداب التي ينبغي أن تتوافر يف الداعية؟ ومن هو املدعو، 
وما هي الوسائل واألساليب التي تستخدم يف نرش الدعوة وتبليغها؟ 

 يف الرب والصلة، باب ، ومسلم٥٦٦٥، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، برقم البخاري)  ١(                                                
 .١٩٩٩تراحم املؤمنني وتعاطفهم، برقم 

 .١٦/١٣٩، ورشح النووي، ١٠/٤٥٠، فتح الباري: انظر)  ٢(
 .١٠٨: سورة يوسف، اآلية)  ٣(
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٨٣ 
 . والوسائل،ألساليباملوضوع، والداعي، وا: هذه هي أركان الدعوة

 :))ما يدعو إليه الداعية((موضوع الدعوة :  األولركنال
ُإن الدين عند اهللا اإلسالم((هو دين اإلسالم : موضوع الدعوة َْ ِ َ ِِّ َ َّ ِ[)١(. 

َومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن[ َ ً َِ ِ َِ ْ ْ َ َِ َ َ ْ َ يقبل منه وهو يف اآلخرة من َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ُِ ْ َ ْ
َخارسينـْال ِ ِ َ [)٢(. 

َّوهذا ما فصله حديث جربيل يف ذكر أركان اإلسالم اإلسالم أن ((: َ
ًتشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت 

 وأركان .))ًالزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال
أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، ((: اإليامن

أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل ((: واإلحسان. ))وتؤمن بالقدر خريه ورشه
 .)٣())تكن تراه فإنه يراك

 :والشك أن اإلسالم اختص بخصائص عظيمة منها
 . اإلسالم من عند اهللا تعاىل-١
 :شامل جلميع نظم احلياة وسلوك اإلنسان، ومن هذه النظماإلسالم  -٢

 األخالق، ونظام املجتمع، واإلفتاء، واحلسبة، واحلكم، نظام
واالقتصاد، واجلهاد، ونظام اجلريمة والعقاب، وذلك كله قائم عىل 

 .الرمحة، والعدل، واإلحسان
 :، قال اهللا تعاىلعام جلميع البرشية يف كل زمان ومكاناإلسالم  -٣

 .١٩: سورة آل عمران، اآلية)  ١(                                                
 .٨٥: سورة آل عمران، اآلية)  ٢(
 .٩مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان، برقم )  ٣(
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٨٤ 
ْقل يا أهيا الناس إين رسول اهللا إلي[ ُ َ ََ ِْ ُِ ِّ ُ َّ َ ُّ َ ًكم مجيعاُ ِ َ ْ ُ[)١(. 

 الثواب والعقاب الذي يصيب - :هو من حيث اجلزاءاإلسالم  -٤
ُمتبعه أو خمالفه  َ ِ َّ ّ ذو جزاء أخروي باإلضافة إىل جزائه الدنيوي إال ما -ُ ُ

 .ه الدليلّخص
 واإلسالم حيرص عىل إبالغ الناس أعىل مستوى ممكن من الكامل -٥

 وهذه مثالية اإلسالم، ولكنه ال يغفل عن طبيعة اإلنسان :اإلنساين
 .ة اإلسالمّوواقعه، وهذه هي واقعي

اهللا ، قال يف عقائده، وعباداته، وأخالقه، وأنظمته:  اإلسالم وسط-٦
ًوكذلك جعلناكم أمة[: تعاىل َّ ُْ ُ َ َْ َ َ ََ ِ َ وسطا لتكونوا شهداءَ َ ََ ُ ْ ُ ُ ِّ ً َ َ عىل الناس ويكون َ ُ َ َ َِ َّ َ

ًالرسول عليكم شهيدا ِ َ ْ ْ ُ َُّ َ َ ُ[)٢(. 
ت عليها الرشيعة ّم الداعية فهم مقاصد اإلسالم التي دلكام يلز
وهي حتقيق مصالح العباد، ودرء املفاسد واألرضار عنهم : اإلسالمية

 .يف العاجل واآلجل
إن الرشيعة اإلسالمية ((: - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .)٣( ))جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها
 :وباجلملة فإن الرشيعة اإلسالمية مدارها عىل ثالث مصالح

الدين، والنفس، :  درء املفاسد عن ستة أشياء:املصلحة األوىل
 .والعقل، والنسب، والعرض، واملال

 .١٥٨: سورة األعراف، اآلية)  ١(                                                
 .١٤٣: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .١/١٤٧، منهاج السنة النبوية: انظر)  ٣(
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٨٥ 
فقد فتح القرآن األبواب جللب :  جلب املصالح:املصلحة الثانية

ّاملصالح يف مجيع امليادين وسد كل ذريعة تؤدي إىل الرضر ّ. 
 اجلري عىل مكارم األخالق وحماسن العادات، :املصلحة الثالثة

ّفالقرآن حل مجيع املشكالت العاملية التي عجز عنها البرش ومل يرتك 
ًجانبا من اجلوانب التي حيتاجها البرش يف الدنيا واآلخرة إال وضع هلا 

 .)١(رق وأعدهلاّالقواعد، وهدى إليها بأقوم الط
ذي يدعو إىل ما تقدم من أركان اإلسالم، فالداعية احلكيم هو ال

ّوأصول اإليامن، واإلحسان، ويبني للناس مجيع ما جاء يف القرآن 
من العقائد، والعبادات، واملعامالت، واألخالق، بالتفصيل : والسنة

 .)٢(والرشح والتوضيح
 :الداعي:  الثانينكرال

ّالبد للداعية من معرفة هذا األصل برشوطه، وما هي عدة َّ  الداعية ُ
ّوسالحه، وما هي وظيفته، وأخالقه، وفهم ذلك من أهم املهامت 

 :للداعية، وإليك التفصيل بإجياز
 : وظيفة الداعية-١

عليهم الصالة  هي وظيفة الرسل - تعاىل -وظيفة الداعية إىل اهللا 
، قال r، والرسل هم قدوة الدعاة إىل اهللا، وأعظمهم حممد والسالم

 .٤٥٧-٣/٤٠٩ للشنقيطي أضواء البيان: انظر)  ١(                                                
، ، وأصول الدعوة١/٣٤٢فتاوى سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، : انظر)  ٢(

 .٨١، للدكتور توفيق الواعي، ص، والدعوة إىل اهللا٢٩٣-٧لعبدالكريم زيدان، ص
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٨٦ 
َيا أهي[: تعاىل ُّ َ ًا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيراَ ُ َ ْ ُِّ َِ ََّ َ ًَ ِّ ًَ َ ََّ ْ َ ِ َ وداعيا إىل اهللا  *ِ ِ ً ِ َ َ

ًبإذنه ورساجا منريا َِ ِ ِ ُِّ ً َ ْ ِ ِ[)١(. 
ٍوادع إىل ربك إنك لعىل هدى مستقيم[ :وقال تعاىل ِ َ ًْ ُّ َُ َ ِّ ُ ْ ََ َ ََ ََّ ِ ِ[)٢(. 

ْوادع إىل ربك وال تكونن من ال[: وقال سبحانه ََ َّ َ ِّ ُ ْ َِ َ ُ َ َ َ َمرشكنيـِ ِ ِ ْ ، وقال )٣(]ُ
ِإنام أمرت أن أعبد اهللا وال أرشك به إليه أدعو وإليه مآب[: تعاىل َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َْ ُ َ َ ُِ َ ْ َ ُْ َ َّ[)٤(. 

واألمة رشيكة لرسوهلا يف وظيفة الدعوة إىل اهللا، فاآليات التي تأمره 
ًبالدعوة إىل اهللا يدخل فيها املسلمون مجيعا؛ ألن األصل يف خطاب اهللا 

ْ دخول أمته فيه إال ما استثني، وليس من هذا املستثنى rتعاىل لرسوله  ُ
ِكنتم خري أمة أخرجت للناس [: ر اهللا تعاىل بالدعوة إليه، قال تعاىلأم َّ ْ ْ َ ُ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ

ْتأمرون بال ِ َ ُ ُ ْ ْمعروف وتنهون عن الـَ ِ َ ْ َ َْ َ ْ َ ِ ُ ِمنكر وتؤمنون باهللاـَ َِ ُْ ُِ َ َ ُ[)٥( . 
ِّوقد جعل اهللا األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أخص أوصاف 

ْوال[: املؤمنني، كام قال سبحانه ْمؤمنون والـَ َ َ ُْ ِ ُمؤمنات بعضهم أولياءـُ َ ْ ُِ ِْ ْ ََ ُ ُ ُ َ ْ 
ْبعض يأمرون بال ِ َ ُ ُ َْ ٍ ْ َمعروف وينهون عـَ ْ َ َْ َ ْ َ ُ ْن الَِ ِمنكرـِ َ ، وهبذا يتضح أن )٦(]ُ

ىل َّاملكلف بالدعوة إىل اهللا هو كل مسلم ومسلمة عىل قدر الطاقة، وع
ّقدر العلم، وال خيتص العلامء بأصل هذا الواجب؛ ألنه واجب عىل 

 بحسبه، وإنام خيتص أهل العلم بتبليغ تفاصيل اإلسالم، ٌّاجلميع كل
 .٤٦ -٤٥: سورة األحزاب، اآليتان)  ١(                                                

 .٦٧:  اآليةسورة احلج،)  ٢(
 .٨٧: سورة القصص، اآلية)  ٣(
 .٣٦: سورة الرعد، اآلية)  ٤(
 .١١٠: سورة آل عمران، اآلية)  ٥(
 .٧١: اآلية: سورة التوبة)  ٦(
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٨٧ 
ًوأحكامه، ومعانيه الدقيقة، ومسائل االجتهاد، نظرا لسعة علمهم، 

 .ومعرفتهم باملسائل، واجلزئيات، واألصول، والفروع
َقل هـذه سبييل أدعو إىل اهللا عىل [:  قوله تعاىلًمما يزيد األمر وضوحاو َ َْ ُ ْ َِ َ ِ ِ َ ِ ِ ُ

ْبصرية أنا ومن اتبعني وسبحان اهللا وما أنا من ال َ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِْ َْ ََ ََ ُ ََ َّ ِ َمرشكنيـَ ِ ِ ْ ، فبني )١(]ُ
 هم الدعاة إىل اهللا، وهم أهل البصائر كام rسبحانه أن أتباع الرسول 

 .)٢(  ويقني،ٍ وعلم،ٍ يدعو إىل اهللا عىل بصريةrكان الرسول 
ٌوالدعوة إىل اهللا واجبة عىل كل مسلم ومسلمة كل بحسبه، وهي 

 :َّدى عىل صورتنيتؤ
 فردية، يقوم هبا املسلم عىل صفة فردية بحسب طاقته، :الصورة األوىل

ْمن رأى منكم منكرا فليغري((: r  النبيوقدرته، وعلمه، كام قال ِّ  فإن مل ه بيدهً
 .)٣())يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن

 بصفة مجاعية، فتكون فرقة متصدية هلذا الشأن، كام :الصورة الثانية
ْولتكن منكم أمة يدعون إىل ال[: قال تعاىل َ ِْ َ ُ َْ ََ َّ ْ ٌِّ ُ ُ ْخري ويأمرون بالـُ ِ َ ُ ُ َ ْْ َ ِ ِمعروف ـَ ُ َْ

ِوينهون عن  َ ْ ََ َ ْ ْمنكر وأولـئك هم الـْالَ َُ ُُ ْ ََ ِ ُ ِ َمفلحونـَ ُ ِ ْ ُ[)٤(. 
 : عدة الداعية وسالحه-٢
ٍ يف أداء مهمته ووظيفته إىل عدة - تعاىل - الداعية إىل اهللا حيتاج َّ ُ

 .١٠٨: سورة يوسف، اآلية)  ١(                                                
 .٣٥٦-٢٩٥ للدكتور عبد الكريم زيدان، صأصول الدعوة: انظر)  ٢(
 .٤٩يامن، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن، برقم مسلم، كتاب اإل)  ٣(
 .١٠٤: سورة آل عمران، اآلية)  ٤(
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٨٨ 
 :ٍوسالح قوي، منها
 الفهم الدقيق املبني عىل العلم قبل العمل، والقائم :السالح األول

ّعىل تدبر معاين وأحكام القرآن الكريم، وفهم السنة النبوية الرشيفة، 
 :ويرتكز هذا الفهم عىل عدة أمور، من أمهها

ًفهم الداعية العقيدة اإلسالمية فهام صحيحا متقنا  :األولاألمر  ً ً
 .باألدلة من الكتاب، والسنة، وإمجاع علامء أهل السنة واجلامعة

 .فهم الداعية غايته يف احلياة ومركزه بني البرش :األمر الثاين

 .تعلقه باآلخرة، وجتافيه عن دار الغرور :األمر الثالث
ملحبة اهللا، وخوفه، ورجائه، : يق املثمر اإليامن العم:السالح الثاين

 . يف كل أمورهrواتباع رسوله 
 يف مجيع أموره،وتعلقه به، - تعاىل -اتصال الداعية باهللا :السالح الثالث

 .ه،واستغاثته به،وإخالصه لـه،والصدق معه يف األقوال واألفعاليوتوكله عل
 : أخالق الداعية وصفاته-٣

وهي أخالق : حلسنة والصفات الكريمةحيتاج الداعية إىل األخالق ا
ّاإلسالم التي بينها اهللا يف كتابه، وبينها رسوله  ّrيف سنته . 

: ّومن أهم هذه األخالق والصفات التـي ينبغـي للداعيـة أن يلتزمهـا
الصدق، واإلخالص، والدعوة، إىل اهللا عـىل بـصرية، واحللـم، والرفـق، 

ــصفح،  ــصرب، والرمحــة، والعفــو، وال والتواضــع، والوفــاء، واللــني، وال
واإليثــار، والــشجاعة، والــذكاء، واألمانــة، واحليــاء املحمــود، والكــرم، 
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٨٩ 
والتقــوى، واإلرادة القويــة التــي تــشمل قــوة العزيمــة، واهلمــة العاليــة، 
والتفاؤل، والنظام والدقة واملحافظة عىل الوقت، واالعتـزاز باإلسـالم، 

ًوالعمــل بــام يــدعو إليــه؛ ليكــون قــدوة صــاحلة، و الزهــد، والــورع، ً
واالستقامة، وإدراك الداعية ملـا حولـه، والقـصد واالعتـدال، والـشعور 

ّة اهللا، والثقة باهللا تعاىل، والتدرج يف الدعوة، والبـدء بـاألهم فـاملهم ّبمعي ّ
 .، وأمر بذلك معاذ بن جبل عندما أرسله إىل اليمنrكام فعل النبي 

 هــذه األخــالق مــن ّكــام ينبغــي للداعيــة أن يبتعــد عــن كــل مــا يــضاد
 .األخالق القبيحة

ّومـن هـذه األمـور املهمـة التـي ينبغـي للداعيـة أن يعتنـي هبـا، معرفـة 
القواعد، والضوابط التي جيب مراعاهتا والسري عىل ضوئها، حتى يكون 

ًالداعية مسددا يف دعوته َّ ُ . 
ال يـأمر بـاملعروف وال ينهـى عـن ((: )١(قـول سـفيان الثـوري: ومن ذلـك

، رفيق فيام يأمر به رفيق فـيام ينهـى عنـه: ال من كان فيه خصال ثالثاملنكر إ
 .)٢( ))هعدل فيام يأمر به عدل فيام ينهى عنه، عامل بام يأمر به، عامل بام ينهى عن

ال يأمر باملعروف ((:  قال بعض السلف((: وقال اإلمام حممد املقديس
إال رفيق فيام يأمر به رفيق فيام ينهى عنه، حليم فيام يأمر به حليم فيام 

 .)٣( ))ينهى عنه، فقيه فيام يأمر به فقيه فيام ينهى عنه
هـ، ٩٧سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري، ولد سنة : هو شيخ اإلسالم، إمام احلفاظ املجتهد)  ١(                                                

 .٢٧٩-٧/٢٢٩، سري أعالم النبالء: هـ، انظر١٦١ومات سنة 
 .٥٠، صاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، أليب اخلالل: انظر)  ٢(
: ً، ونسب هذا القول إىل بعض السلف ابن تيمية أيضا يف١٢٩، صخمترص منهاج القاصدين)  ٣(

= 
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٩٠ 
: الثةفالبد من هذه الث((: - رمحه اهللا -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

العلم قبل األمر والنهي،والرفق معه،والصرب بعده، .العلم،والرفق،والصرب
 .)١( ))ًوإن كان كل من الثالثة البد أن يكون مستصحبا يف هذه األحوال

 :فإنكار املنكر أربع درجات((: - رمحه اهللا -وقال ابن القيم 
 .ّأن يزول وخيلفه ضده: األوىل
 .ملتهّأن يقل وإن مل يزل بج: الثانية
 .أن خيلفه ما هو مثله: الثالثة
 .ّأن خيلفه ما هو رش منه: الرابعة

َّفالدرجتان األوليان مرشوعتان،والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حمر َ  .)٢( ))مةُ
ق الداعية ما تقدم من الصفات واألخالق والقواعد ّفإذا طب

 .- بإذن اهللا تعاىل-والضوابط كان من أعظم الناس حكمة 
 :المدعو:  الثالثنكرال

ينبغي للداعية أن يعلم أن الدعوة إىل اإلسالم عامة جلميع البرش، بل 
ٍللجن واإلنس مجيعا، يف كل زمان  إىل قيام الساعة، وليست ٍ ومكانً

 ٍ، أو زمانٍ دون فئةٍ، أو فئةٍ دون طبقةٍ، أو طبقةٍ دون جنسٍخاصة بجنس
ُ أن يؤتى ويدعى، وال  املدعوّومن حق.  دون مكانٍ، أو مكانٍدون زمان ُ

 يأيت rجيلس الداعي يف بيته وينتظر جميء الناس إليه، فقد كان النبي 
                                                

 .٨٤، صاحلسبة يف اإلسالم =
 .٨٤، صاحلسبة يف اإلسالم)  ١(
 .٣/١٦إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم رمحه اهللا تعاىل، )  ٢(
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٩١ 
الناس ويدعوهم، وخيرج إىل القبائل يف املواسم، ويذهب إىل مقابلة 

 .ومالقاة الوفود ومن يقدم
وال جيوز للداعية أن يستصغر شأن أي إنسان أو أن يستهني به؛ ألن 

 .عىُمن حق كل إنسان أن يد
ُوإذا كان من حق املدعو أن يؤتى ويدعى وال يستهان به، وال  ُ

 .يستصغر من شأنه فعليه أن يستجيب
 :وينبغي للداعية أن يعلم أن املدعوين أصناف وأقسام

فمنهم امللحد، ومنهم املرشك الوثني، ومنهم اليهودي، ومنهم 
ية والتعليم، النرصاين، ومنهم املنافق، ومنهم املسلم الذي حيتاج إىل الرتب

ًومنهم املسلم العايص، ثم هم أيضا خيتلفون يف قدراهتم العقلية، 
ٌ، وهذا أمي، ٌفَّوالعلمية، والصحية، ومراكزهم االجتامعية، فهذا مثق ّ

، وهذا صحيح، ٌ، وهذا فقريٌّ، وهذا غنيٌ، وهذا مرؤوسٌوهذا رئيس
ون فينبغي للداعية أن يك... وهذا مريض، وهذا عريب، وهذا أعجمي

ّكالطبيب احلاذق احلكيم الذي يشخص املرض، ويعرف الداء وحيدده،  ِّ
ًثم يعطي الدواء املناسب عىل حسب حال املريض ومرضه، مراعيا يف  ُ
ّذلك قوة املريض وضعفه، وحتمله للعالج، وقد حيتاج املريض إىل 
ًعملية جراحية فيشق بطنه، أو يقطع شيئا من أعضائه من أجل استئصال  ّ

 .)١(ًلبا لصحة املريضاملرض ط
 .٣٩٤-٣٦٥أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان، ص: انظر)  ١(                                                
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٩٢ 
، )١(ِّوالداعية ينبغي لـه أن يبدأ مع املدعوين بخطوات مناسبة حمسوسة

 :منها ما يأيت
 .يبدأ بنفسه فيصلحها حتى يكون القدوة الصاحلة -١
ِّثم يميض إىل تكوين بيته وإصالح أرسته، ليكون البيت املسلم،  -٢ ُ

 .واللبنة املؤمنة
اخلري فيه، وحيارب الرذائل ّثم يتوجه إىل املجتمع، وينرش دعوة  -٣

 .واملنكرات باحلكمة، ويشجع الفضائل ومكارم األخالق
َحتى ال ثم دعوة غري املسلمني إىل منهج احلق وإىل رشيعة اإلسالم  -٤ َّ َ

ُتكون فتنة ويكون الدين هللاَِِّ َِّ َ ْ ََ َُ َُ ٌ ِ) ٢(. 
 :أساليب الدعوة ووسائل تبليغها:  الرابعنكالر

هم أساليب الدعوة ووسائل تبليغها، حتى يكون الداعية حيتاج إىل ف
، ٍ وبصريةٍ وإتقانٍعىل قدر من الكفاءة لتبليغ الدعوة إىل اهللا تعاىل بإحكام

 :وذلك عىل النحو اآليت
 :أساليب الدعوة: أوالً

أي عىل : هو عىل أسلوب من أساليب القوم:  الطريق والفن، يقال:األسلوب
 .)٣(فنون متنوعة: أخذنا يف أساليب من القول: ، ويقالطريق من طرقهم

افهم يف الفصل الثالث والفصل الرابع وقد أوضحت كيفية دعوة املدعوين عىل اختالف أصن)  ١(                                                
 .٣١٥، و٣٣٣ تعاىل، صمن كتاب احلكمة يف الدعوة إىل اهللا

 .٨٤الدعوة إىل اهللا، للدكتور توفيق الواعي، ص: انظر)  ٢(
 ، )سلب(، واملصباح املنري، مادة ١٢٥، فصل السني، باب الباء، صالقاموس املحيط: انظر)  ٣(

= 
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٩٣ 
هي العلم الذي يتصل بكيفية مبارشة التبليغ، : وأساليب الدعوة
 .وإزالة العوائق عنه

واملصادر األساسية التي يستمد الداعية ويتعلم أساليب دعوته 
، وسرية r، وسنة رسوله - تعاىل -كتاب اهللا : احلكيمة منها هي
من الصحابة الكرام، والتابعني هلم بإحسان من أهل : السلف الصالح
 .العلم واإليامن

 :وتقوم أساليب الدعوة احلكيمة الناجحة املؤثرة عىل األساليب اآلتية
 فإن طبيب : تشخيص وحتديد الداء يف املدعوين، ومعرفة الدواء-١

ًاألبدان احلاذق احلكيم يشخص ويعرف الداء أوال، ثم يصف العالج  ّ
 هو طبيب األرواح والقلوب، - تعاىل -والداعية إىل اهللا . داءحسب ال

فعليه أن يسلك هذا األسلوب يف معاجلة األرواح، والداء عند الناس قد 
ًيكون كفرا، وقد يكون معصية، فعىل الداعية أن يعطي الدواء عىل 

، r دواء الكفر اإليامن باهللا، وبام جاء عنه وعن رسوله ّحسب الداء؛ فإن
، واإلقبال - تعاىل - املعايص كبائرها وصغائرها التوبة إىل اهللا ودواء

ٍإليه، واإلكثار من الطاعات املكفرة للسيئات، وهكذا لكل داء  . دواءِّ
 : إزالة الشبهات التي متنع املدعوين من رؤية الداء واإلحساس به-٢

هي ما يثري الشك واالرتياب يف صدق الداعية : والشك أن الشبهات
 ما يدعو إليه، فيمنع ذلك من رؤية احلق واالستجابة لـه، أو وحقيقة

                                                

 .١/٤٤١، )سلب(، واملعجم الوسيط، مادة ١/٢٤٨ =
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 .تأخري هذه االستجابة

 إىل استعامل الدواء، واالستجابة : ترغيب املدعوين وتشويقهم-٣
وقبول احلق، والثبات عليه، وترهيبهم من ترك الدواء بكل ما خيوف 

 .وحيذر من عدم االستجابة، أو عدم الثبات عىل احلق بعد قبوله
 بالرتبية والتعليم، والتوجيه؛ : تعهد املستجيبني من املدعوين-٤

لتحصل هلم املناعة ضد دائهم القديم، ومن أعظم وسائل الرتبية 
ً تالوة، وتدبرا، وفهام، واالتصال - تعاىل -االتصال بكتاب اهللا : املؤثرة ً ً

، فعىل الداعية أن yالدائم بالسنة النبوية، وسرية السلف من الصحابة 
 .يعني املستجيبني عىل هذه األمور العظيمة

 عىل أسلوب احلكمة، واملوعظة احلسنة، : تقوم مجيع األساليب-٥
 .واجلدال بالتي هي أحسن، ثم استخدام القوة للمعاندين الظاملني

 :وسائل تبليغ الدعوة إلى اهللا تعالى: ثانياً
: ، ووسائل الدعوة هي)١(ءما يتوصل به إىل اليش: يف األصلالوسيلة 

 .ما يستعني به الداعية عىل تبليغ الدعوة من أشياء وأمور
 :والشك أن وسائل الدعوة عىل نوعني

 وسائل خارجية تتعلق باختاذ األسباب لتهيئة املجال :النوع األول
 :املناسب، ومنها عىل سبيل املثال ما يأيت

 مع األخذ - تعاىل - اهللا  احلذر املبني عىل التوكل عىل:الوسيلة األوىل
 .٥/١٨٥ واألثر، البن األثري، باب الواو مع السني، النهاية يف غريب احلديث: انظر)  ١(                                                
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باألسباب، ومعلوم أن احلذر أنواع من جهة ما حيذره الداعي املسلم، 

حذره من الوقوع يف املعايص، واحلذر من األهل والولد، واحلذر : فهناك
 .من اتباع اهلوى، واحلذر من املنافقني والكفار

ليغ الدعوة،  بالغري يف تب- تعاىل - االستعانة بعد اهللا :الوسيلة الثانية
فالداعية حيرص عىل إيصال الدعوة إىل الناس، فيستعني بكل وسيلة 

 .مرشوعة لتحقيق ما حيرص عليه
كحفظ الداعية تنظيم :  املحافظة عىل النظام املرشوع:الوسيلة الثالثة

وقته وعدم إضاعته، وإذا كان الدعاة مجاعة فعليهم أن يراعوا قواعد 
 حتى تثمر جهودهم وال تضيع؛ فإن القليل النظام التي أمر هبا اإلسالم،

 . والدوام عليه خري من الكثري مع الفوىض واالنقطاعٍمن العمل بنظام
 . وسائل تبليغ الدعوة بصورة مبارشة:النوع الثاين

بالقول، وبالعمل، وبسرية الداعية التي جتعله : وهذه الوسائل تكون
 :الوسائل ما يأيتقدوة حسنة لغريه فتجذهبم إىل اإلسالم، ومن هذه 

 : التبليغ بالقول:الوسيلة األولى
اخلطبة، والدرس، :  متعددة، منها أنواعالقول يف جمال التبليغوسيلة 

 واجلدل، واألمر باملعروف والنهي عن ،واملحارضة، والندوة، واملناقشة
املنكر، والكلمة الوعظية، والدعوة الفردية، والنصيحة األخوية، 

ِّكالرسالة، واملقال، والكتاب، والكتيب، : الكتابةوالفتوى الرشعية، و ُ
 .والنرشة
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والداعية يستعني يف تبليغ دعوته بجميع الوسائل املختلفة،املرشوعة، 
املفيدة،وقد تكون بعض الوسائل نافعة يف زمن دون زمن،ويف جمتمع دون 
 .آخر،والداعية احلكيم هو الذي خيتار الوسائل املناسبة لكل عرص ومرص

َّة التبليغ بالقول تبلغ عن طريق الوسائل اآلتيةووسيل ُ: 
كإقامــــة املحارضات،والندوات،واملناقــــشات، :اللقــــاءات العامــــة -١

 والدروس يف املـساجد،واجلامعات،واملعاهد،واملدارس، واملـؤمترات،
 .ويف املناسبات التي حيرضها الناس بصورة مجاعية كبرية

لم، وال يمنع كالدروس اخلاصة بطالب الع: اللقاءات اخلاصة -٢
 .حضور غريهم

 .بالنصيحة األخوية، واهلدية الرمزية: الدعوة الفردية -٣
ِّالرسالة، واملقال، والكتاب، والكتيب، والنرشة: الكتابة -٤ ُ. 
 .املسموعة،واملرئية،واملقروءة،والشخصية:وسائل اإلعالم احلديثة -٥
 ..الوسائل الشخصية كاملسجالت، ورشائط التسجيل، واهلاتف -٦

 هذه الوسائل ويشغلها تنم استخداماعية احلكيم أن يغفينبغي للد
باحلق؛ ألنه بذلك خياطب ماليني البرش يف مشارق األرض ومغارهبا، 

 .ّوعن طريقها تصل الدعوة إىل أقطار بعيدة، وتعم أماكن كثرية
ًوينبغي أن يكون قول الداعية واضحا بينا، خاليا من األلفاظ التي  ً ًِّ

ًحتمل حقا وباطال، وخط ًأ وصوابا، وأن يستعمل األلفاظ الرشعية ً ً
 .املستعملة يف القرآن والسنة وعند علامء املسلمني

ّكام ينبغي للداعية أن يتأنى يف كالمه حتى يستوعب السامع كالمه 
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ه، وأن يبتعد عن التفاصح والتعاظل، والتكلف يف النطق، ويبتعد َمَويفه

ر فضله عليه، وأن عن روح االستعالء عىل املدعو واحتقاره وإظها
 .)١(ّيتلطف بالقول للمدعوين، ويكون موضع الثقة بني الناس

 : التبليغ بالعمل:الوسيلة الثانية
ــغ ب ــرصة احلــق والتبلي ــة املنكــر ون ــؤدي إىل إزال العمــل هــو كــل فعــل ي

ْمن رأى مـنكم منكـرا فليغـري((: r  النبيوإظهاره، واألصل يف ذلك قول ّ ه ً
 ،)٢())إن مل يستطع فبلسانه،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليـامنبيده، ف

ــاء : والتبليــغ بالعمــل كــام يكــون بإزالــة املنكــر يكــون بإقامــة املعــروف كبن
 واملــدارس اإلســالمية، وإقامـــة ، واملعاهـــد،نــاء اجلامعــاتاملــساجد، وب

املكتبات فيهـا وتزويـدها بالكتـب النافعـة، وبنـاء املستـشفيات اإلسـالمية، 
ودور الرعايــة االجتامعيــة، وطبــع الكتــب اإلســالمية وتوزيعهــا، واختيــار 

 كله -الرجل الصالح للعمل يف هذه املجاالت ويف املجاالت املهمة، وهذا 
 .قيقة دعوة صامتة إىل اهللا تعاىل يف احل-

 : التبليغ بالسيرة الحسنة:الوسيلة الثالثة
ّمن وسائل التبليغ املهمة يف تبليغ الدعوة إىل اهللا، وجذب الناس إىل 
ّاإلسالم التبليغ بالسرية الطيبة للداعي، وأفعاله احلميدة، وصفاته 

ًباطنا، مما جيعله ًالعالية، وأخالقه الكريمة، والتزامه باإلسالم ظاهرا و
 تعاىل وة إىل اهللا، والدع٤٥٤، و٤٥٣أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان، ص: انظر)  ١(                                                

 .٢٦٤، و٢٦٢للدكتور توفيق الواعي، ص
 .٤٩مسلم، كتاب اإليامن، باب كون النهي عن املنكر من اإليامن، برقم )  ٢(
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ًقدوة طيبة، وأسوة حسنة لغريه؛ ألن التأثري باألفعال والسلوك أبلغ من  ًً ًُ

 .التأثري بالكالم وحده
ًوأصول السرية احلسنة التي يكون هبا الداعية قدوة طيبة لغريه ترجع  ً

 .حسن اخللق، وموافقة العمل للقول: إىل أصلني عظيمني
كالتواضع، : ري من الصفاتفحسن اخللق كلمة يندرج حتتها كث •

والوفاء بالعهد، واألمانة، وقوة العزيمة، والشجاعة، والصرب، 
والشكر، واحللم، والرفق، والتقوى، واحلياء، والعفو والصفح، 

 .واجلود، والكرم، والصدق والعدل، وحفظ اللسان، والرمحة
ًوموافقة القول للعمل هي أن يكون فعل الداعية موافقا للطريق  •

ًيم، وسريته تطبيقا عمليا لقوله، وال خيالف ظاهره باطنه، فإن املستق ً
ٍأمر بيشء التزمه، وإن هنى عن يشء كان أول تارك لـه؛ ليفيد وعظه، 
ُوينفع إرشاده ويثمر، ويقتدى به، فإن كان يأمر باخلري وال يفعله،  ُ
وينهى عن الرش وهو واقع فيه، فهو بحاله هذه عقبة يف سبيل الدعوة 

 .)١( تعاىلإىل اهللا
%%% 

أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان، : أساليب الدعوة ووسائل تبليغها بالتفصيل يف: انظر)  ١(                                                
، واحلكمة يف الدعوة إىل اهللا ٣٧٢-٢٤١ لتوفيق الواعي، ص، والدعوة إىل اهللا٤٦٩-٣٩٥ص

 .١٣٠-١٢٤للمؤلف، ص
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 إنزال الناس منازلهم ومراتبهم: المبحث السادس
 إنزال الناس منازلهم: المطلب األول

الداعية احلكيم هو الذي يدرس الواقع، وأحوال الناس، 
 ،نزل الناس منازهلم، ثم يدعوهم عىل قدر عقوهلمُومعتقداهتم، وي

تامعي،  ومستواهم العلمي واالج، وأخالقهم، وطبائعهم،وأفهامهم
: t وهلذا قال عيل بن أيب طالب ؛والوسائل التي يؤتون من جهتها

َّحدثوا الناس بام يعرفون، أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله(( ُ ّ َِّ(()١(. 
َوذكر عن عائشة  ِ ُ  رسول اهللا أمرنا((:  أهنا قالت r أن ننْزل َ ِ ُ

 .)٢())الناس منازهلم
ًما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه ((: tوقال عبد اهللا بن مسعود  ً ٍ ِّ
 .)٣())عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة

 t  ، فقال ملعاذ بن جبلU ذلك للدعاة إىل اهللا rّوقد بني النبي 
ً داعيا ومعلام وقاضيا -حينام بعثه إىل اليمن  ًإنك تأيت قوما أهل ((: -ًً

 .)٤( احلديث))...كتاب
يقدم عليهم حتى يعرف  ملعاذ عقيدة القوم الذين سوف rفبني 

 .١٥٧ً، كتاب العلم، باب من خص قوما بالعلم دون قوم كراهية أن ال يفهموا، برقم البخاري)  ١(                                                
 .١٣/١٩١نن أيب داود مع العون، ، وس١/٥٥مسلم، يف املقدمة، مع رشح النووي، )  ٢(
 .١٤مسلم، يف املقدمة، باب النهي عن احلديث بكل ما سمع، )  ٣(
، واللفظ ١٣٩٥ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، برقم : ، كتاب الزكاة، بابالبخاري)  ٤(

 .١٩ إىل شهادة أن ال إله إال اهللا ورشائع اإلسالم، برقم الدعاء: ، كتاب اإليامن،بابلـه، ومسلم
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ُحاهلم، ويستعد هلم، ويقدم هلم ما يناسبهم، وما يصلح أحواهلم ّ ّ. 

ــال ــي وق ــشة r النب ــك حــديث ((: لعائ ــشة،لوال قوم ــا عائ ٌي
بـــاب يـــدخل : عهـــدهم بكفـــر لنقـــضت الكعبـــة وجعلـــت هلـــا بـــابني

 .)١())الناس،وباب خيرجون
 .)٢( هذه املصلحة؛ ألمن الوقوع يف املفاسدrفرتك 

ًفدراسة البيئة واملكان الذي تبلغ فيه الدعوة أمر مهم جدا  فإن ؛ٌّ
االعتقادية، : الداعية حيتاج يف دعوته إىل معرفة أحوال املدعوين

النفسية، واالجتامعية، واالقتصادية، ومعرفة مراكز الضالل ومواطن و
االنحراف معرفة جيدة، وحيتاج إىل معرفة لغتهم، وهلجتهم، وعاداهتم، 
واإلحاطة بمشكالهتم ونزعاهتم اخللقية، وثقافتهم، ومستواهم اجلديل، 

 .)٣(به التي انترشت يف جمتمعهم، ومذاهبهمُّوالش
ًن مدركا ملا حوله، مقدرا للظروف التي يدعو ّوالداعية احلكيم يكو ًّ

 .ًفيها، مراعيا حلاجات الناس ومشاعرهم، وكل أحواهلم
ً ال ينجح يف دعوته، وال يكون موفقا يف - تعاىل -والداعية إىل اهللا 

، كتاب العلم، باب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقرص فهم بعض الناس عنه البخاري)  ١(                                                
 .١٢٦فيقعوا يف أشد منه، برقم 

ن الوقوع يف املفسدة، وترك يستفاد منه ترك املصلحة؛ ألم: (( تعاىل- رمحه اهللا -قال ابن حجر )  ٢(
 .١/٢٢٥، فتح الباري: انظر)). إنكار املنكر خشية الوقوع يف أنكر منه

، وكيف يدعو ١/٢٢٥، وفتح الباري، ١٩٧، ١/٧٦رشح اإلمام النووي عىل مسلم، : انظر)  ٣(
، وزاد الداعية إىل اهللا للشيخ حممد بن ١٥٥، ٤٧ ،٣٧، ٧ لعبد اهللا ناصح علوان، صالداعية

 .٧، صصالح العثيمني
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ًتبلغيه وال مسددا يف قوله وفعله حتى يعرف من يدعوهم، وهل هذا  ّ

ملسلمني الذين انترشت فيهم ُاملجتمع من املسلمني العصاة، أو من ا
البدع واخلرافات؟ هل هذا املجتمع من أهل الكتاب؟ فإذا كانوا منهم، 
فهل هم من اليهود أم من النصارى؟ هل هذا املجتمع من امللحدين 

ّالطبيعيني واملاديني والدهريني؟ أم من الوثنيني املرشكني  .؟ّ
ه الفئات فإذا عرف الداعية هذا كله، فكيف يدعو كل فئة من هذ

ّباحلكمة؟ وماذا يقدم معهم؟وماذا يؤخر؟وما القضايا التي يعطيها أمهية  ّ
 وأولوية قبل غريها؟ وما األفكار الرضورية التي يطرحها ويبدأ هبا؟

ُوهكذا، فالداعية احلكيم كالطبيب احلكيم الذي يشخص املرض،  ُِّ
ّويعرف الداء وحيدده، ثم يعطي الدواء املناسب عىل حسب حال  ُ

قوة املريض وضعفه، وحتمله للعالج، : ًاملريض ومرضه، مراعيا يف ذلك
ًوقد حيتاج املريض إىل عملية جراحية فيشق بطنه، أو يقطع شيئا من 
ًأعضائه، من أجل استئصال املرض طلبا لصحة املريض، وهكذا 
ّفالداعية احلكيم يعرف أمراض املجتمع، وحيدد الداء، ويعرف الدواء،  ّ ّ ُ

ًي الشبه والعوائق فيزيلها، ثم يقدم املادة املناسبة بدءا بأمور وينظر ما ه
العقيدة اإلسالمية الصحيحة الصافية، مع تشويق املدعو إىل القبول 

 .)١(واإلجابة

 .٣٣٦-٣٣٥ للمؤلف، صاحلكمة يف الدعوة إىل اهللا: انظر)  ١(                                                



 مإنزال الناس منازلهم ومراتبه

 

١٠٢ 
 مراتب الدعوة والمدعوين: المطلب الثاني

 - بحسب مراتب البرش - مراتب الدعوة ّ كتاب اهللا عىل أنّقد دل
ُادع[: قال اهللا تعاىل ْ إىل سبيل ربك بالْ ِ َِ ِّ َ َِ ِ ْحكمة والـِ َ ِ َِ ْموعظة الـْ ِ َِ ْ ِحسنة ـَ َ َ َ

ْوجادل ِ َ ُهم بالتي هي أحسنـَ َْ ََ ِ ِ َّ ِ ِوال جتادلوا أهل الكتاب [ :، وقال تعاىل)١(]ُ َ ِ ِْ َ ُْ ََ َ ُ
ْإال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ ُ ِْ َِ ، فاتضح بذلك أن مراتب )٢(]ِ

 :يتلنحو اآلاعىل  اهللا أربع مراتب الدعوة إىل
 .احلكمة: املرتبة األوىل
 .املوعظة احلسنة: املرتبة الثانية
 .اجلدال بالتي هي أحسن: املرتبة الثالثة
 .استخدام القوة: املرتبة الرابعة

والبد أن تكون مرتبة احلكمة مالزمة جلميع املراتب التي بعدها، 
اجلدال يف موضعه، واستخدام فاملوعظة البد أن توضع يف موضعها، و

القوة يف موضعه مع بيان احلق بدليله واإلصابة يف األقوال واألفعال، 
 .ٍوكل ذلك بإحكام وإتقان

 :يتلنحو اآلاعىل وهبذا تكون مراتب املدعوين بحسب هذه املراتب 
ّ املستجيب الذكي، القابل للحق، الذي ال يعاند وال يأباه، وهذا -١ ّ

َام وعمال واعتقاداً ، فيقبله ويعمل بهُيبني لـه احلق عل ً ً. 
 .١٢٥: سورة النحل، اآلية)  ١(                                                

 .٤٦: عنكبوت، اآليةسورة ال)  ٢(



 إنزال الناس منازلهم ومراتبهم

 

١٠٣ 
ّ القابل للحق املعرتف به؛ لكن عنده نوع غفلة وتأخر، وله أهواء -٢

ُوشهوات تصده عن اتباع احلق، فهذا يدعى باملوعظة احلسنة املشتملة  ّ ّ ّ
هيب من الباطل ّ  .ّعىل الرتغيب يف احلق والرت

 .)١(ُ املعاند اجلاحد، فهذا جيادل بالتي هي أحسن-٣
ِ فإن ظلم املعاند ومل يرجع إىل احلق انتقل معه إىل مرتبة استخدام -٤ ُ ّ

 .القوة إن أمكن
ّواستخدام القوة يكون بالكالم، وبالتأديب ملن لـه سلطة وقوة، وباجلهاد 

ّ حتت لواء ويل أمر املسلمني بالرشوط التي دل عليها - تعاىل -يف سبيل اهللا  ّ
تضيه مفهوم احلكمة الصحيح؛ ألهنا وضع ، وهذا ما يق)٢(الكتاب والسنة

 .)٣(اليشء يف موضعه الالئق به بإحكام وإتقان وإصابة
ًويزيد ذلك وضوحا وبيانا ما كان عليه الرسول  ًr وهو الذي أعطاه 

ًربه من احلكمة ما مل يعط أحدا من العاملني، فقد كان يضع العلم  ِ
بية يف مواضعها، واملوعظة يف موض ّ عها، واملجادلة بالتي ّوالتعليم والرت

، ومفتاح دار ١٩/١٦٤، ١٥/٢٤٣، ٤٥، ٢/٤٤فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، : انظر)  ١(                                                
، ومعامل الدعوة يف ٣٤٤ البن القيم، ص، والتفسري القيم١٩٥، ١/١٩٤ البن القيم، السعادة

 .١/٥٣، القصص القرآين للديلمي
 ملحمد بن ، وفتح املجيد رشح كتاب التوحيد٤/٣١٥، ٣/٤١٦، تفسري ابن كثري: انظر)  ٢(

، وزاد الداعية ١/٩٠، ، وفتاوى سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ٨٩عبدالوهاب، ص
، وأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ١٥، صإىل اهللا لفضيلة العالمة حممد بن عثيمني

 .١٧٥-٢/١٧٤، للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي
:  بالتفصيل، انظرقد بينت كيفية دعوة هذه األصناف األربعة يف رسالة احلكمة يف الدعوة إىل اهللا)  ٣(

 .٥٦٤-٣٣٣ص



 مإنزال الناس منازلهم ومراتبه

 

١٠٤ 
هي أحسن يف موضعها، والقوة والغلظة والسيف يف مواضعها، وهذا 

ْيا أهيا النبي جاهد الكفار وال[: من أحكم احلكم، قال تعاىل َْ ََ ُّ ََّ ُ ِ ِ ِ َّ َ ُّ َمنافقني ـَ ِ ِ َ ُ
ْواغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس ال َ َُ َ َ ُ َ َ َ َْ َِّ ُ ْ َ ْ َْ ْ ِ ْ ُمصريـْ ِ يف ، وهذا عني احلكمة )١(]َ

 .)٢( تعاىلالدعوة إىل اهللا
### 

 .٩: سورة التحريم، اآلية)  ١(                                                
 .٣٤٤تعليق الشيخ حممد حامد الفقي عىل التفسري القيم البن القيم، ص: انظر)  ٢(



 الحلم

 

١٠٥ 
 
 


 
ــث األول ــم : المبحـــ ــوم الحلـــ  .مفهـــ

ــاني ــث الثــ ــم: المبحــ ــة الحلــ  .أهميــ
 .صور من مواقف تطبيق الحلم في الدعوة      : المبحث الثالث 

 . الحلــمطــرق تحــصيل : المبحــث الرابــع 
 



 الحلم

 

١٠٦ 
 
 
 



 مفهوم الحلم

 

١٠٧ 

 مفهوم الِحلْم: المبحث األول
ْاحللم َّتأنى وسكن عند الغضب أو : ً، وحلم حلام)١(العقل:  بالكرس:ِ

، )احلليم: (- تعاىل -، ومن أسامء اهللا )٢(مكروه مع قدرة، وقوة، وعقل
ّوهو الذي ال يستخفه يشء من عصيان العباد، وال يستفزه الغضب 

ٍلكنه جعل لكل يشء مقدارا فهو منته إليهعليهم، و ً)٣(. 
 .)٤( ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب:واحللم
الغضب، والبالدة، فإذا :  هو حالة متوسطة بني رذيلتني:واحللم

ّاستجاب املرء لغضبه بال تعقل وال تبرص كان عىل رذيلة، وإن تبلد،  ّ ّ
ّإن حتىل باحللم مع ّوضيع حقه وريض باهلضم والظلم كان عىل رذيلة، و

 .القدرة وكان حلمه مع من يستحقه كان عىل فضيلة
وهناك ارتباط بني احللم وكظم الغيظ، وهو أن ابتداء التخلق بفضيلة 

وهو كظم الغيظ، وهذا حيتاج إىل جماهدة شديدة، ملا : احللم يكون بالتحلم
خة يف يف كظم الغيظ من كتامن ومقاومة واحتامل، فإذا أصبح ذلك هيئة راس

 .)٥(ًالنفس، وأصبح طبعا من طبائعها كان ذلك هو احللم، واهللا أعلم

 .١٤١٦، باب امليم، فصل احلاء، صالقاموس املحيط)  ١(                                                
 .١/١٩٤حلم، : ، مادةاملعجم الوسيط)  ٢(
 .١/٤٣٤ واألثر، البن األثري، حرف احلاء مع الالم، النهاية يف غريب احلديث)  ٣(
 .١٢٩، للراغب األصفهاين، مادة حلم، صردات يف غريب القرآناملف)  ٤(
، واألخالق ١/١٨٢، ، وأخالق القرآن للرشبايص١٢٩مفردات غريب القرآن ص: انظر)  ٥(

 .٢/٣٢٦  لعبد الرمحن امليداين،اإلسالمية



 مفهوم الحلم

 

١٠٨ 
وقد وصف اهللا نفسه بصفة احللم يف عدة مواضع من القرآن الكريم، 

ٌولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور حليم[: كقوله تعاىل ٌ ِْ َ َ َ َُ ََ َّ ِ ُ ْ ْ َ َ[)١(. 
ونالحظ أن اآليات التي وصفت اهللا بصفة احللم قد قرنت صفة 

 بصفة املغفرة أو العفو، ويأيت هذا - يف أغلب هذه اآليات -احللم 
قع، أو تفريط يف أمر ااالقرتان يف الغالب بعد إشارة سابقة إىل خطأ و
ْولو [: وبة، قال سبحانهحممود، وهذا أمر يتفق مع احللم؛ ألنه تأخري عق ََ

ْيؤاخذ اهللا الناس بام كسبوا ما ترك عىل ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم  ُ ُ َ َ َ ُُ َ َّ َ َ َ ُ َِّ َ َ ََّ َِ ٍ ِ َِ َِ ِْ َ َ َُ
َ إىل أجل مسمى ُّ ٍ َ َ َ ِ[)٢(. 

ًونجد أيضا أن عددا من اآليات التي وصفت اهللا باحللم قد قرن فيها  ً
ٌوإن اهللا لعليم حليم[: ذكر احللم بالعلم، كقوله تعاىل ٌِ َِ َ ََ َّ  -، وهذا يفيد )٣(]ِ

 أن كامل احللم يكون مع كامل العلم، وهذا من -واهللا أعلم بمراده 
 .)٤(أعظم مقومات الداعية الناجح، ومن أعظم أركان احلكمة

%%% 
 

 .١٥٥: سورة آل عمران، اآلية)  ١(                                                
 .٤٥: سورة فاطر، اآلية)  ٢(
 .٥٩: سورة احلج، اآلية)  ٣(
 .١/١٨٥، أخالق القرآن للرشبايص: انظر)  ٤(



 أهمية الحلم

 

١٠٩ 

 أهمية الِحلْم: المبحث الثاني
ً من أعظم مقومات الداعية الناجح، وهو أيضا من دعائم احللم

 فاحلكمة تقوم ًحكيام،: ًاحلكمة، فال يكون الداعية ناجحا حتى يكون
العلم، واحللم، واألناة، وكل خلل يف الداعية إىل اهللا : عىل ثالثة أركان

ًفسببه اإلخالل باحلكمة وأركاهنا، فأكمل الناس أوفرهم منها نصيبا، 
: ًهم منها مرياثا، ومعاول هدم احلكمةّوأنقصهم وأبعدهم عن الكامل أقل

 .)١(ئش، وال عجولاجلهل، والطيش، والعجلة، فال حكمة جلاهل، وطا
د أن احللم من أعظم مقومات الداعية ومن أركان احلكمة ِّؤكُومما ي

 للحلم، r مدح النبي - تعاىل -التي ينبغي للداعية أن يدعو هبا إىل اهللا 
 r  النبي، قالUوتعظيمه ألمره، وأنه من اخلصال التي حيبها اهللا 

 .)٣())م واألناةاحلل: هام اهللاِّإن فيك خصلتني حيب((: )٢(ِّلألشج
َّيا رسول اهللا، أنا ختلقت هبام أم اهللا جبلني : ّويف رواية قال األشج

احلمد هللا الذي جبلني عىل : ، قال))بل اهللا جبلك عليهام((: عليهام؟ قال
 .)٤( حيبهام اهللا ورسولهْقنيُلُخ

 .٢/٤٨٠، مدارج السالكني: انظر)  ١(                                                
العرصي، أشج عبد القيس، كان سيد قومه، رجع بعد إسالمه إىل املنذر بن عائذ بن املنذر )  ٢(

 ، هتذيب التهذيب: انظر. tالبحرين مع قومه، ثم نزل البرصة بعد ذلك ومات هبا 
١٠/٢٦٧. 

 .٢٥ ورسوله، برقم - تعاىل -مسلم، يف كتاب اإليامن، باب األمر باإليامن باهللا )  ٣(
 .٣/٢٣، ٤/٢٠٦، وأمحد، ٥٢٢٧، يف األدب، باب يف قبلة اجلسد، برقم ودأبو دا)  ٤(



  أهمية الحلم

 

١١٠ 
ّ لألشج ما جاء يف حديث الوفد أهنم ملا  ذلكrوسبب قول النبي 

ّ، وأقام األشج عند رحاهلم، فجمعها، rوصلوا املدينة بادروا إىل النبي 
 rّ فقربه النبي rوعقل ناقته، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إىل النبي 

ِتبايعون عىل أنفسكم ((: rوأجلسه إىل جانبه، ثم قال هلم النبي 
يا رسول اهللا، إنك مل تزاول : ّنعم، فقال األشج:  فقال القوم))وقومكم؟

 عليه من دينه، نبايعك عىل أنفسنا، ونرسل من ّالرجل عىل يشء أشد
صدقت، إن فيك ((: ، قالهنا كان منا، ومن أبى قاتلناَعَّيدعوهم، فمن اتب

 . احلديث))...خصلتني
 هذا القول :واحللمه حتى نظر يف مصاحله، ومل يعجل، ُصُّ ترب:فاألناة

 .)١(ّالذي قاله، الدال عىل صحة عقله، وجودة نظره للعواقب
ِّومما يؤكد أن احللم من أعظم أركان احلكمة ودعائمها العظام أنه  ُ
ُخلق عظيم من أخالق النبوة والرسالة، فاألنبياء عليهم الصالة  ُ

قدوة أتباعهم من الدعاة إىل اهللا والصاحلني والسالم هم عظامء البرش، و
 .يف األخالق املحمودة كافة

وقد واجه كل واحد منهم من قومه ما يثري الغضب، ويغضب منه 
عظامء الرجال، ولكن حلموا عليهم، ورفقوا هبم، والنوا هلم حتى 
َّجاءهم نرص اهللا املؤزر، وعىل رأسهم إمامهم، وسيدهم، وخامتهم حممد 

rغريبا أن يوجهه اهللا تعاىل إىل قمة هذه السيادة حني يقول لـه ومل يكن ً :
ْخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال[ ْ ِْ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ِْ ِْ ْ ُ ْ َجاهلنيـُ ِ ِ َ وإما ينزغنك من  *َ َِ َ ََّ َ َ َّ ِ

 .٦/١٥٢، ، وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي١/١٨٩، رشح النووي عىل مسلم)  ١(                                                



 أهمية الحلم

 

١١١ 
ٌالشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه سميع عليم َ ْ ِْ ِ َِ ٌ ُ َّ َ َِّ ِ ْ َ َْ ٌ ِ َ[)١( . 

ْوال تستوي ال[ :Uوقال  ِ َ َْ ُحسنة وال السيئة اـَ َُ َِّ َّ ََ َدفع بالتي هي أحسن فإذا َ َِّ َ َُ ْ ْ َْ ََ ِ ِ ِ
ٌالذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم ْ ِْ َِ ٌّ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ َ َ ٌَ َ َّ[)٢(.  

َفبام رمحة من اهللا لنت ل[: Uوقال  َ ِ ٍَ ِّ ََ ْ َ ِ ِهم ولو كنت فظا غليظ القلب ـَ ْ ْ ََ ََ  ِ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
َالنفضوا من حولك ِ ِْ َ ْ ْ ُّ َ َ [)٣(. 

%%% 
 

 .٢٠٠-١٩٩: نسورة األعراف، اآليتا)  ١(                                                
 .٣٤: سورة فصلت، اآلية)  ٢(
 .١٥٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٣(



 عوة إلى اهللا صور من مواقف تطبيق الحلم في الد

 

١١٢ 

 صور من مواقف تطبيق الحلم في الدعوة إلى اهللا: المبحث الثالث
 الغاية - تعاىل - يف حلمه، وعفوه يف دعوته إىل اهللا r النبي َغَلَب

ًاملثالية، والدالئل عىل ذلك كثرية جدا، منها عىل سبيل املثال ال احلرص 
 :ةيلصور اآلتا

 :مع من قال هذه قسمة ما عِدَل فيها: ورة األولىالص
ُّملا كان يوم حنني آثر النبي:  قالtعن ابن مسعود  ٍ r أناسا يف ً ُ

ثل ، وأعطى عيينة مالقسمة، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل
ًذلك، وأعطى أناسا من أرشاف العرب فآثرهم يومئذ يف القسمة، قال  ُ

َواهللا إن هذه القسمة ما عدل فيها، وما أريد هبا وجه اهللا، فقلت: رجل ُ َ ِ ُ :
َّواهللا ألخربن النبي  ُrِيعدل اهللا  إذا مل ْعدل يفمن((: ، فأتيته فأخربته، فقال

 .)١()) هذا فصربرحم اهللا موسى فقد أوذي بأكثر من ! ه؟ُورسول
 وقد - تعاىل -وهذا من أعظم مظاهر احللم يف الدعوة إىل اهللا 

 أن يقسم الغنائم بني هؤالء املؤلفة قلوهبم، rاقتضت حكمة النبي 
 .)٢(ىل إيامنهه ممتلئ باإليامن إبل من قلِّويوك

 :كنا أحقَّ بهذا: مع من قال: الصورة الثانية
 إىل رسول t قال بعث عيل بن أيب طالب tعن أيب سعيد اخلدري 

 يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من r بلفظه، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي البخاري)  ١(                                                
قلوهبم عىل اإلسالم وتصرب ، كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة ، ومسلم٢٩٨١اخلمس، برقم 

 .١٠٦٢من قوي إيامنه، برقم 
 .٨/٤٩، ، رشح صحيح البخاريفتح الباري: انظر)  ٢(
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١١٣ 
: الل من تراهبا، قِّصُ مل حت)٢( يف أديم مقروظ)١(اهللا من اليمن بذهيبة
، وأقرع بن حابس، وزيد )٣(بني عيينة بن بدر: فقسمها بني أربعة نفر

 وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من )٥(، والرابع إما علقمة)٤(اخليل
:  فقالr َّفبلغ ذلك النبي: َّكنا نحن أحق هبذا من هؤالء، قال: أصحابه

 ))ًاحا ومساء؟ السامء، يأتيني خرب السامء صب يفأال تأمنوين وأنا أمني من((
 ّفقام رجل غائر العينني، مرشف الوجنتني، ناشز اجلبهة، كث: قال

ِاتق اهللا، قال! يا رسول اهللا: ِّاللحية، حملوق الرأس، مشمر اإلزار، فقال ّ :
 الرجل، َّثم وىل:  قال،))ن يتقي اهللا؟أهل األرض أ َّويلك، أولست أحق((

ال، لعله أن ((: أال أرضب عنقه؟ قال!  يا رسول اهللا:قال خالد بن الوليد
!  يقول بلسانه ما ليس يف قلبهٍّوكم من مصل:  فقال خالد،))يكون يصيل

 ّ وال أشق،ب قلوب الناسِّإين مل أومر أن أنق((: rل رسول اهللا قا
ٍّثم نظر إليه وهو مقف: قال ،))بطوهنم  هذا ئإنه خيرج من ضئض((:  فقالُ

 من الدين كام ًقوم يتلون كتاب اهللا رطبا ال جياوز حناجرهم، يمرقون
 .)٦())السهم من الرمية، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاديمرق 

 .٨/٦٨، فتح الباري: انظر. ذهب: أي)  ١(                                                
 .٨/٦٨، فتح الباري: انظر. مدبوغ بالقرظ)  ٢(
 .٨/٦٨الفتح، . وهو عيينة بن حصن بن حذيفة، نسب جلده األعىل)  ٣(
، فتح الباري: انظر.  زيد اخلري، بالراء بدل الالمrزيد اخليل بن مهلهل الطائي، وسامه النبي )  ٤(

٨/٦٨. 
.  فامت هبا يف خالفتهابن عالثة العامري، أسلم وحسن إسالمه، واستعمله عمر عىل حوران،)  ٥(

 .٨/٦٨، فتح الباري: انظر
، كتاب املغازي، باب بعث عىل بن أيب طالب، وخالد بن الوليد ريض اهللا عنهام إىل البخاري)  ٦(

 .١٠٦٤صفاهتم، برقم ، يف كتاب الزكاة، باب ذكر اخلوارج و، ومسلم٣١٦٦اليمن، برقم 
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١١٤ 
، فقد أخذ بالظاهر، ومل يؤمر أن ينقب r اهر حلم النبيووهذا من ظ

قلوب الناس، وال أن يشق بطوهنم، والرجل قد استحق القتل 
ّ مل يقتله، لئال يتحدث الناس أنه يقتل rواستوجبه؛ ولكن النبي 
 .)١(ّأصحابه، والسيام من صىل

 مع الطفيل: الصورة الثالثة
و الدويس   مع الطفيل بن عمرrمن مواقف احللم ما فعله رسول اهللا 

t فقد أسلم الطفيل ،t،ثم رجع إىل قومه  قبل اهلجرة يف مكة 
 فأسلم أبوه وزوجته، ثم دعا قومه يدعوهم إىل اإلسالم، فبدأ بأهل بيته،

 فأبت عليه وعصت، وأبطؤوا عليه، فجاء الطفيل إىل رسول Uإىل اهللا 
 .ً وذكر لـه أن دوسا هلكت وكفرت وعصت وأبتrاهللا 

جاء الطفيل بن عمرو الدويس إىل رسول اهللا :  قالtفعن أيب هريرة 
rًإن دوسا قد عصت وأبت، فادع اهللا عليهم، فاستقبل رسول :  فقال

 ،ًاللهم اهد دوسا((: فقال. هلكوا: اهللا القبلة ورفع يديه، فقال الناس
 .)٢())ًت هبم، اللهم اهد دوسا، وائت هبموائ

؛ فإنه Uيه يف الدعوة إىل اهللا ِّ وصربه، وتأنrّوهذا يدل عىل حلم النبي 
r مل يعجل بالعقوبة، أو الدعاء عىل من رد الدعوة؛ ولكنه ّr دعا هلم 

 .٨/٦٩،  رشح صحيح البخاريفتح الباري: انظر)  ١(                                                
، ويف كتاب ٢٧٧٩، يف كتاب اجلهاد، باب الدعاء للمرشكني باهلدى ليتألفهم، برقم البخاري)  ٢(

، ويف كتاب الدعوات، باب ٤١٣١الدويس، برقم املغازي، باب قصة دوس والطفيل بن عمرو 
، يف كتاب فضائل الصحابة، باب فضل غفار ، ومسلم٦٠٣٤الدعاء عىل املرشكني، برقم 

، وأخرجه أمحد واللفظ لـه، ٢٥٢٤وأسلم وجهينة وأشجع ومتيم ودوس وطيئ، برقم 
 .١/٤٠٧، ، وسرية ابن هشام٣/٩٩، ٦/٣٣٧، البداية والنهاية: ، وانظر٤٤٨، ٢/٢٤٣
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باهلداية، فاستجاب اهللا دعاءه، وحصل عىل ثمرة الصرب والتأين وعدم 

ق هبم، فأسلم عىل يديه خلق العجلة، فقد رجع الطفيل إىل قومه، ورف
ً وهو بخيرب، فدخل املدينة بثامنني أو تسعني بيتا rكثري، ثم قدم عىل النبي 

 .)١( بخيرب، فأسهم هلم مع املسلمنيrمن دوس، ثم حلقوا بالنبي 
 .ما أعظمها من حكمة أسلم بسببها ثامنون أو تسعون أرسة! اهللا أكرب

العناية باحللم يف دعوهتم،  وال  Uوهذا مما يوجب عىل الدعاة إىل اهللا 
 . يف دعوتهrحيصل هلم ذلك إال بفضل اهللا ثم معرفة هدي النبي 

 rمع من أراد قتل النبي : الصورة الرابعة
غزونا مع :  قالروى البخاري ومسلم، عن جابر بن عبد اهللا 

َ قبل نجدrرسول اهللا  َ العضاه، فنزل ٍ يف واد كثري r، فأدركنا رسول اهللا )٢(ِ
وتفرق : ّ حتت شجرة، فعلق سيفه بغصن من أغصاهنا، قالrرسول اهللا 

ًإن رجال ((: rفقال رسول اهللا : ّالناس يف الوادي يستظلون بالشجر، قال
أتاين وأنا نائم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم عىل رأيس، فلم أشعر 

اهللا، ثم : قلت: ؟ قالمن يمنعنك مني:  فقال يل يف يده،)٣ً(إال والسيف صلتا
فها  السيف، )٤(فشام: اهللا، قال: قلت: من يمنعك مني؟ قال: قال يف الثانية
 .)٥(r، ثم مل يعرض لـه رسول اهللا ))هو ذا جالس

 .٢/٢٢٥، ،واإلصابة يف متييز الصحابة٣/٦٢٦، ،وزاد املعاد١/٣٤٦ للذهبي، سري أعالم النبالء: انظر)  ١(                                                
 .٧/٤٢٦ مع الفتح، البخاري: ، انظر))ذات الرقاع (( الترصيح باسمها وقع يف رواية البخاري)  ٢(
 .١٥/٤٥رشح النووي، : انظر. ًأي مسلوال: ًوالسيف صلتا)  ٣(
 .١٥/٤٥املرجع السابق، : انظر.  يف غمدهأي رده: شام السيف)  ٤(
، ٢٩١٠، كتاب اجلهاد، باب من علق سيفه بالشجر يف السفر عند القائلة، برقم البخاري)  ٥(

= 



 عوة إلى اهللا صور من مواقف تطبيق الحلم في الد

 

١١٦ 
أعرايب يريد ! وما أكرب أثره يف النفس! ما أعظم هذا اخللق! اهللا أكرب
ِّ ثم يعصمه اهللا منه، ويمكنه من القدرة عىل قتله، ثم يعفو rقتل النبي 

َوإنك [: rعظيم، وصدق اهللا العظيم إذ يقول للنبي  ٌقُُلإن هذا خل! عنه َّ ِ َ
ٍعىل خلق عظيمَل ِ َ ٍَ ُ ر يف حياة الرجل، وأسلم َّ، وهذا اخللق احلكيم قد أث)١(] ُ

 .)٢(بعد ذلك، فاهتدى به خلق كثري
 مع زيد الحبر: الصورة الخامسة

 يعفو عند القدرة، وحيلم عند الغضب، وحيسن إىل rكان النبي 
يسء، وقد كانت هذه األخالق العالية من أعظم األسباب يف إجابة امل

دعوته واإليامن به، واجتامع القلوب عليه، ومن ذلك ما فعله مع زيد بن 
 .)٣(سعنة، أحد أحبار اليهود وعلامئهم الكبار

ً يطلبه دينا لـه، فأخذ بمجامع rجاء زيد بن سعنة إىل رسول اهللا 
 ٍ غليظٍ بوجهrلـه القول، ونظر إىل النبي قميصه وردائه وجذبه، وأغلظ 

ٌيا حممد، أال تقضيني حقي، إنكم يا بني عبد املطلب قوم مطل، : وقال ْ ُ
                                                

، واللفظ لـه، كتاب الفضائل، ، ومسلم٤١٣٦غزوة ذات الرقاع، برقم : وكتاب املغازي، باب =
 ، وأمحد، ٨٤٣ لـه من الناس، برقم - تعاىل -، وعصمة اهللا - تعاىل - عىل اهللا توكله: باب
٣٦٤، ٣١١/ ٣. 

 للميداين، فقد ذكر رواية مطولة عزاها أليب بكر األخالق اإلسالمية وأسسها: وانظر
 .٢/٣٣٥اإلسامعييل يف صحيحه، 

 .٤: سورة القلم، اآلية)  ١(
، وذكر ابن حجر والنووي ١٥/٤٤، ورشح النووي عىل مسلم، ٧/٤٢٨، فتح الباري: انظر)  ٢(

 .غورث بن احلارث: يف هذا املوضع أن اسم األعرايب
 .٣٨٤، ص، وهداية املرشدين٥٢٨، صهذا احلبيب يا حمب: انظر)  ٣(
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ّوشدد لـه يف القول، فنظر إليه عمر وعنياه تدوران يف رأسه كالفلك 

 ما أسمع، وتفعل ما rيا عدو اهللا، أتقول لرسول اهللا : املستدير، ثم قال
حلق لوال ما أحاذر لومه لرضبت بسيفي رأسك، أرى، فوالذي بعثه با

ٍ ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة وتبسم، ثم قالrورسول اهللا  ُّ َ ََ ٍُ  أنا وهو((: َ
كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر، أن تأمرين بحسن األداء، وتأمره 

ً، اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده عرشين صاعا من بحسن التقايض
أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن : ً، فكان هذا سببا إلسالمه، فقال))ٍمتر

 .ًحممدا عبده ورسوله
مل يبق يشء من عالمات النبوة إال ((: وكان زيد قبل هذه القصة يقول

يسبق حلمه :  إال اثنتني مل أخربمها منهrمد وقد عرفتها يف وجه حم
 .)١())ًجهله، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلام

َفاختربه هبذه احلادثة فوجده كام وصف، فأسلم وآمن وصدق، وشهد  ِ ُ
 .)٢(ً مشاهده، واستشهد يف غزوة تبوك مقبال غري مدبرrمع النبي 

قه، وأن ما يدعو  براهني عديدة من أخالقه عىل صدrفقد أقام حممد 
 .إليه حق

، ذكر ابن حجر يف كتاب اإلصابة يف متييز الصحابة هذه القصة وعزاها إىل الطرباين، واحلاكم)  ١(                                                
ورجال إسناده : ، وابن سعد، وغريهم، ثم قال ابن حجرrوأيب الشيخ يف كتابه أخالق النبي 

 .١/٥٦٦رصح بالتحديث، والوليد قد ... وحممد بن أيب الرسي وثقة ابن معني... موثقون
، وعزاه إىل أيب نعيم يف الدالئل، وقال اهليثمي يف ٣١٠/ ٢، وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية

 )).رواه الطرباين، ورجاله ثقات: ((٨/٢٤٠، جممع الزوائد
 .١/٥٦٦اإلصابة يف متييز الصحابة، )  ٢(
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 مع زعيم المنافقين: الصورة السادسة

 بن  املدينة،وقد أمجع األوس واخلزرج عىل متليك عبد اهللاrقدم النبي 
ّأيب، ومل خيتلف عليه يف رشفه اثنان، ومل جتتمع األوس واخلزرج قبله وال  ُ

َبعده عىل رجل من أحد الفريقني، وكانوا قد نظموا لـه اخلرز، ليت ِّوجوه ُ
 وهم عىل r برسول اهللا - تعاىل -ِّثم يملكوه عليهم، فجاءهم اهللا 

ًذلك، فلام انرصف قومه عنه إىل اإلسالم امتأل قلبه حقدا وعداوة 
 قد استلبه ملكه، فلام رأى قومه أبوا إال rًوبغضا، ورأى أن رسول اهللا 

ًاإلسالم، دخل فيه كارها مرصا عىل النفاق واحلقد والعداوة ًّ ُ، ومل يأل )١(ُ
ّجهدا يف الصد عن اإلسالم، وتفريق مجاعة املسلمني، والذب عن  ّ ً

 .اليهود ومساعدهتم
وقد ظهرت مواقفه اخلبيثة يف معاداته لدعوة اإلسالم، ولكن عن 

 يقابل عداوته بالعفو والصفح r ُّطريق التسرت والنفاق، وقد كان النبي
ًنا من املنافقني، هو رئيسهم ُواحللم؛ ألنه يظهر اإلسالم؛ وألن لـه أعوا

 حيسن إليه باملقال والفعل، ويقابل إساءته بالعفو rوهم تبع لـه، فكان 
 :واإلحسان يف عدة مواقف، منها عىل سبيل املثال ما يأيت

 : عندما نقضوا العهد- بنو قينقاع - شفاعته لليهود -١
يف نقض بنو قينقاع العهد بعد بدر بكشف عورة امرأة من املسلمني 

 r، فسار إليهم رسول اهللا )٢(السوق، وبقتل رجل نرصها من املسلمني
 .٤/١٥٧، والبداية والنهاية، ٢/٢١٦سرية ابن هشام، :   انظر)١(                                                

، وهذا ٢٢٨، ص، والرحيق املختوم٤/٤، والبداية والنهاية، ٢/٤٢٧سرية ابن هشام، : انظر)  ٢(
 .٢٤٦احلبيب، ص
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ًيوم السبت للنصف من شوال، عىل رأس عرشين شهرا من اهلجرة، 
ّوحارصهم مخسة عرش يوما، وحتصنوا يف حصوهنم، فحارصهم أشد  ً

 rاحلصار، وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب، فنزلوا عىل حكم رسول اهللا 
ُفأمر هبم فكتف َِّ ّ عبد اهللا بن أيب rوا، وكانوا سبعامئة مقاتل، فقام إىل النبي ُ ُ

ّيا حممد، أحسن يف موايل، فأبطأ عليه رسول : حني أمكنه اهللا منهم، فقال
ّيا حممد، أحسن يف موايل، فأعرض عنه، فأدخل يده يف : ، فقالrاهللا 

واهللا ال أرسلك حتى حتسن يف موايل أربع : ، وقالrجيب درع النبي 
، قد منعوين من األمحر واألسود )١(ئة حارس، وثالث مائة دارعما

حتصدهم يف غداة واحدة، إين واهللا امرؤ أخشى الدوائر، فوهبهم النبي 
rوأمرهم أن خيرجوا من املدينة وال جياوروه هبا، فخرجوا إىل )٢( لـه ،

أذرعات من أرض الشام، وقبض منهم أمواهلم، ومخس غنائمهم 
 .)٣(ه عليهصلوات اهللا وسالم

 : يوم أحدr ما فعله مع النبي -٢
ُ إىل معركة أحد، فلام صار بني أحد واملدينة انخزل rخرج النبي  ُ

ّعبداهللا بن أيب بنحو ثلث العسكر، ورجع هبم إىل املدينة فتبعهم عبد اهللا  ُ
بن عمرو بن حرام، والد جابر    فوبخهم، وحضهم عىل ّ ّ

لو نعلم أنكم :  قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا، قالواتعالوا: الرجوع، وقال
، مادة املعجم الوسيط: انظر. هو البس الدرع: هو الذي ال درع لـه، والدارع: احلارس)  ١(                                                

 .١/٢٨٠، ))درع ((، ومادة ١/١٧٢، ))حرس((
 .٤/٤، والبداية والنهاية البن كثري، ٢/٤٢٨سرية ابن هشام، : انظر)  ٢(
 .١٩٠، ٣/١٢٦زاد املعاد، : انظر)  ٣(
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 .)١(ّتقاتلون مل نرجع، فرجع عنهم وسبهم

 .يم، وختذيل املسلمني عىل هذا اجلرم العظrفلم يعاقبه رسول اهللا 
 : عن الدعوة إلى اهللا تعالىr صده الرسول -٣

ّ إىل سعد بن عبادة، فمر بعدو اهللا عبد اهللا بن أيب r ُّركب النبي ٌّ ّ
ً فسلم ثم جلس قليال، فتال القرآن، rوحوله رجال من قومه، فنزل  ّ

ّ، وذكر باهللا، وحذر وبرش وأنذر، وعندما فرغ النبUودعا إىل اهللا  ّ  rي َّ
ّمن مقالته، قال لـه عبد اهللا بن أيب يا هذا، إنه ال أحسن من حديثك : ٌ

اه، ومن مل َّثه إيِّ فحد لهًهذا، إن كان حقا فاجلس يف بيتك فمن جاءك
 r، فلم يؤاخذه النبي )٣( تأته يف جملسه بام يكره منه، وال)٢(يأتك فال تغته

 .وعفا عنه وصفح
 :ضير تثبيته بني الن-٤

ِعندما نقض هيود بني النضري العهد هبمهم بقتل النبي  ِّ َ ِr بعث إليهم ،
حممد بن مسلمة يأمرهم باخلروج من جواره وبلده، فبعث إليهم أهل 

ّ وعىل رأسهم عبد اهللا بن أيب -النفاق   أن اثبتوا ومتنّعوا فإنا لن -ُ
ُنسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم،  ُ فقويت ُ

، والبداية ٣/٥٧، ٣/٨، ، وسرية ابن هشام٣/١٩٤زاد املعاد يف هدي خري العباد، : انظر)  ١(                                                
 .٤/٥١والنهاية، 

، باب التاء، فصل القاموس املحيط: انظر. ال تكثر عليه به وترتدد به عليه، أو ال تعذبه به: أي)  ٢(
 .٢/٦٤٤، ))َّغت ((، واملعجم الوسيط، مادة ٢٠٠الغني، ص

 .٢١٩، ٢/٢١٨سرية ابن هشام، : انظر)  ٣(
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 بنقض العهد، فخرج إليهم حتى rعزيمة اليهود، ونابذوا رسول اهللا 

 rنزل هبم وحارصهم، فقذف اهللا يف قلوهبم الرعب، وأجالهم النبي 
 .)١(وخرجوا إىل خيرب، ومنهم من سار إىل الشام

ُ عبد اهللا بن أيب فلم يعاقبه عىل ذلكrوترك النبي  ّ ُ. 
 :المسلمين في غزوة المريسيعومن معه من   r كيده وغدره للنبي-٥

ّيف هذه الغزوة قام عبد اهللا بن أيب بعدة مواقف خمزية توجب قتله  ُ
 :وعقابه، ومنها

ّدبر املنافقون يف هذه الغزوة قصة اإلفك،  :املوقف املخزي األول
ّوتوىل كربه عبد اهللا بن أيب بن سلول ُ َ ْ ِ ّ)٢(. 

ّاهللا بن أيبويف هذه الغزوة قال عبد  :املوقف املخزي الثاين ِلئن [: ُ َ
ْرجعنا إىل ال َ ِ َ ْ َ ّمدينة ليخرجن األعز منها األذلـَّ َ ََ ََ ْ ُّ ْ َِ ِ َِ َّ َ ِ ُ َ [)٣(. 

ُال تنفقوا [: ويف هذه الغزوة قال عدو اهللا :املوقف املخزي الثالث ِ ُ
 .٣/١٢٧، ، وزاد املعاد٤/٧٥، والبداية والنهاية، ٣/١٩٢سرية ابن هشام، : رانظ)  ١(                                                

، وكتاب ٤١٤٢، كتاب املغازي، باب حديث اإلفك، قبل الرقم انظر قصة اإلفك يف البخاري)  ٢(
ْولوال إذ سمعتموه قل[التفسري، سورة النور، باب  ُ َُ ْ ْ َُ َُ ِ ْ َتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا ِ ََ َ َْ َ َ َّ ُُ َ َ َ َِّ َّ ََ َ َُ ُ

ٌهبتان عظيم ْ ُِ َ ٌ ، وزاد ٢٧٧٠، كتاب التوبة، باب حديث اإلفك، برقم ، ومسلم٨/٤٥٢ ، ] َ
 .٢٦٨-٣/٢٥٦، املعاد

 .٨: سورة املنافقون، اآلية)  ٣(
ٌسواء[، كتاب التفسري، سورة املنافقون، باب البخاري: وانظر َ َ عليهم أستغفرت لَ ََ َْ ْ ْ َْ ْ َ ِ َهم أم لـَ ْ َْ ْم ـُ

َتستغفر ل ْ ِْ ْ َ َهم لن يغفر اهللا لـَ ََ َ ِْ ْ َهم إن اهللا ال هيدي القوم الفاسقنيـُ ُِ ِ َِ ْ َ َْ ْْ ْ َ َّ ، ويف كتاب ٤٩٠٥، برقم ] ِ
، كتاب الرب والصلة، باب ، ومسلم٣٥١٨وى اجلاهلية، برقم املناقب، باب ما ينهى عنه من دع

ًانرص أخاك ظاملا أو مظلوما، برقم   .٣/٣٣٤سرية ابن هشام، : ، وانظر٢٥٨٤ً
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ُّعىل من عند رسول اهللا حتى ينفضوا َ َ ُ َ ََّ ََ ْ َِ ِ َ [)١(. 

وقد ظهرت احلكمة املحمدية، وجتلت السياسة الرشيدة يف إمخاد النبي 
r عىل عبداهللا بن أيب، - ثم بصربه  بفضل اهللا-ّ نار الفتنة، وقطع دابر الرش ّ ُ

ّوحتمله لـه، واإلحسان إليه، ومقابلة هذه املواقف املخزية من هذا الزعيم 
املنافق بالعفو؛ ألن هذا الرجل لـه أعوان، وخيشى من رشهم عىل الدعوة 

 - لعمر بن اخلطاب r وهلذا قال النبي ؛ُاإلسالمية؛ وألنه يظهر إسالمه
دعه حتى ال ((: - اهللا دعني أرضب عنق هذا املنافق يا رسول: حينام قال

 .)٢())ًث الناس أن حممدا يقتل أصحابهّيتحد
ً لكان ذلك منفرا للناس عن الدخول يف rفلو قتله رسول اهللا  ِّ

ّاإلسالم؛ ألهنم يرون أن عبد اهللا بن أيب مسلم، ومن ثم :  سيقول الناسُ
َّإن حممدا يقتل املسلمني، فعند ذلك تظهر املفاسد، وتتعطل املصالح ً. 

ً وصربه عىل بعض املفاسد خوفا من أن rفظهرت حكمة النبي 
ُترتتب عىل ذلك مفسدة أعظم؛ ولتقوى شوكة اإلسالم، وقد أمر  ّ

 .ّباحلكم الظاهر، واهللا يتوىل الرسائر
ّيف عدم قتل عبد اهللا بن أيب فقالوقد ظهرت احلكمة لعمر بعد ذلك  ُ :

 .٧: سورة املنافقون، اآلية)  ١(                                                
َإذا قيل ل [: تعاىل، كتاب التفسري، سورة املنافقون، باب قوله واحلديث يف البخاري َ ِ َ ْم تعالوا يستغفر ـُِ ْ َ ِْ ْ َ َْ ََ

ُلكم رسول اهللا ُ َ ْ ُ  .٢٧٧٢، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، برقم ، ومسلم٤٩٠٤، برقم ]  َ
ٌسواء[، كتاب التفسري، سورة املنافقون، باب البخاري)  ٢( َ َ عليهم أستغفَ ْ َ ْ ْ َْ ِ َ َرت لَ َ َهم أم لـْ ْ َْ ْم تستغفر ـُ ْ ِْ ْ َ َ

َهم لن يغفر اهللا لـَل ََ َ ِْ ْ َهم إن اهللا ال هيدي القوم الفاسقنيـُ ُِ ِ َِ ْ َ َْ ْْ ْ َ َّ ، كتاب الرب ، ومسلم٤٩٠٥، برقم ] ِ
ًوالصلة، باب انرص أخاك ظاملا أو مظلوما، برقم  ً٢٥٨٤. 
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 .)١()) أعظم بركة من أمريrقد واهللا علمت، ألمر رسول اهللا ((

وهكذا ينبغي للدعاة إىل اهللا أن يسلكوا طريق احلكمة يف دعوهتم 
 .rاقتداء بنبيهم 

 امةمع ثم: الصورة السابعة
 rبعث رسول اهللا :  أنه قالtروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة 

ُخيال قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال لـه ثاممة بن أثال،  َ َ ِ ً
سيد أهل الياممة، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه رسول 

عندي يا حممد خري، إن تقتل :  فقال))؟ماذا عندك يا ثاممة((:  فقالrاهللا 
َ، وإن تنعم تنعم عىل شاكر، وإن كنت تريد املال فسل تعط )٢(تقتل ذا دم ُ ُ ُ
ما عندك يا ((:  فرتكه رسول اهللا حتى كان بعد الغد، فقال؛منه ما شئت

تقتل تقتل ذا ن إنعم عىل شاكر، وُنعم تُما قلت لك، إن ت:  فقال)) ثاممة؟
 r فرتكه رسول اهللا ؟ منه ما شئتَدم، وإن كنت تريد املال فسل تعط

عندي ما قلت :  فقال،))ماذا عندك يا ثاممة؟((: حتى كان من الغد، فقال
ُلك، إن تنعم تنعم عىل شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال  ُ

َفسل تعط منه ما  فانطلق ،))أطلقوا ثاممة((: r فقال رسول اهللا ؟ شئتُ
أشهد أن ((:  من املسجد، فاغتسل، ثم دخل املسجد فقالٍ قريبٍإىل نخل

واهللا ما كان عىل ! ًال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، يا حممد
، ١٦/١٣٩، رشح النووي عىل مسلم: ، وانظر٤/١٨٥، هايةذكره ابن كثري يف البداية والن)  ١(                                                

 .٣٣٦ّوهذا احلبيب يا حمب، ص
معناه تقتل من : أن تقتل تقتل صاحب دم يدرك قاتله به ثأره لرئاسته وفضيلته، وقيل: معناه)  ٢(

 .٨/٨٨، فتح الباري: انظر. ال عتب عليك يف قتلهعليه دم مطلوب به، وهو مستحق عليه ف
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َّاألرض وجه أبغض إيل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه  َّ َ

َّهللا ما كان من دين أبغض إيل من دينك، فأصبح دينك أحب َّكلها إيل، وا َّ َ
َّالدين كله إيل، واهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك، فأصبح بلدك  َّ
َّأحب البالد كلها إيل، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فامذا ترى؟  َّ

: ، وأمره أن يعتمر، فلام قدم مكة قال لـه قائلrّفبرشه رسول اهللا 
، وال واهللا r، ولكني أسلمت مع رسول اهللا ]ال واهللا: [أصبوت؟ فقال

 .)١()) rّال يأتيكم من الياممة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اهللا 
ً إىل الياممة فمنعهم أن حيملوا إىل مكة شيئا، فكتبوا إىل tثم خرج ((

إنك تأمر بصلة الرحم، وإنك قد قطعت أرحامنا، وقد : rرسول اهللا 
 إىل ثاممة أن rت اآلباء بالسيف واألبناء باجلوع، فكتب رسول اهللا قتل

 .)٢())خييل بينهم وبني احلمل 
وذكر ابن حجر أن ابن منده روى بإسناده عن ابن عباس قصة إسالم 
 : ثاممة ورجوعه إىل الياممة، ومنعه قريش عن املرية، ونزول قوله تعاىل

َولقد أخذناهم بالعذاب ف[ َِ َ َْ ُ َْ َِ َ َ َام استكانوا لرهبم وما يترضعونَْ ُ ََّ ََ َ ََ َ ْ ِّ َ ِْ ِ ُ َ [)٣(. 
ّوقد ثبت ثاممة عىل إسالمه ملا ارتد أهل الياممة، وارحتل هو ومن أطاعه من 

 - ، ومسلم٤٣٧٢، كتاب املغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثاممة بن أثال، برقم البخاري)  ١(                                                
 يف كتاب اجلهاد والسري، باب ربط األسري - واللفظ لـه إال ما بني املعقوفني فمن البخاري

 .١٧٦٤ّوحبسه وجواز املن عليه، برقم 
 .٨/٨٨،  بترصف يسري، وفتح الباري برشح صحيح البخاري٤/٣١٧سرية ابن هشام، )  ٢(
 .٧٦: سورة املؤمنون، اآلية)  ٣(

 .١/٢٠٣اإلصابة يف متييز الصحابة، : نظرا)). إسناده حسن : ((وقال ابن حجر عن هذا األثر
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 .)١(الء بن احلرضمي فقاتل معه املرتدين من أهل البحرينقومه فلحقوا بالع

، وما أعظمه من موقف، فقد كان rًاهللا أكرب، ما أحلم النبي حممدا 
r يتألف القلوب، ويالطف من يرجى إسالمه من األرشاف الذين ُ

 .يتبعهم عىل إسالمهم خلق كثري
و عن ّ أن يعظموا أمر احللم والعفUوهكذا ينبغي للدعاة إىل اهللا 

 امليسء، ألن ثاممة أقسم أن بغضه انقلب حبا يف ساعة واحدة؛ ملا أسداه 
ّ إليه من احللم والعفو واملن بغري مقابل، وقد ظهر هلذا العفو األثر rالنبي 

 :؛ وهلذا قال)٢(الكبري يف حياة ثاممة، ويف ثباته عىل اإلسالم ودعوته إليه
 إلى القول إنعام النّبي محمـدِ     

 
   نـي     أهمبترك القول ثـم يرد 

 )٣(رأيت خياالً من حساٍم مهنّدِ     

 
 شكرتُ لـه فكّي من الغلِّ بعدما      

  بردائهrمع من جبذ النبي : الصورة الثامنة 
 وعليه برد rكنت أميش مع النبي :  قالtعن أنس بن مالك 

 حتى ًغليظ احلاشية، فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدةنجراين 
ّ قد أثرت به حاشية الرداء من شدة rنظرت إىل صفحة عاتق النبي 

ْد، مر يل من مال اهللا الذي عندك، يا حمم: جبذته، ثم قال فالتفت إليه ُ
 .)٤( فضحك، ثم أمر لـه بعطاءrرسول اهللا 

 .١/٢٠٣اإلصابة يف متييز الصحابة، : انظر)  ١(                                                
 .٨/٨٨، ، وفتح الباري برشح صحيح البخاري١٢/٨٩، رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ٢(
 .١/٢٠٣اإلصابة يف متييز الصحابة، : انظر)  ٣(
 يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من اخلمس r، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي  البخاري) ٤(

= 
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١٢٦ 
 وكامله، وحسن خلقه، وصفحه اجلميل، rوهذا من روائع حلمه 

وصربه عىل األذى يف النفس، واملال، والتجاوز عىل جفاء من يريد تألفه 
ُعده يف حلمه، وخلقه ّعىل اإلسالم؛ وليتأسى به الدعاة إىل اهللا، والوالة ب ُ

 .)١(اجلميل من الصفح، واإلغضاء، والعفو، والدفع بالتي هي أحسن
 اللهم اغفر لقومي: الصورة التاسعة

ومن عظيم حلمه عدم دعائه عىل من آذاه من قومه، وقد كان باستطاعته 
 حليم حكيم هيدف إىل rأن يدعو عليهم، فيهلكهم اهللا، ويدمرهم، ولكنه 

 وهلذا قال عبد اهللا ؛ وهي رجاء إسالمهم، أو إسالم ذرياهتمالغاية العظمى،
صلوات ، ًا من األنبياءّ حيكي نبيrكأين أنظر إىل رسول اهللا : tبن مسعود 

ُ، رضبه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهاهللا وسالمه عليهم ْ : ه ويقولَْ
 .)٢())اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون((

 مع أبي إبراهيم: الصورة العاشرة
ّومما يدل عىل أن احللم ركن من أركان احلكمة مالزمة صفة احللم 

 . يف دعوهتم إىل اهللا تعاىلrلألنبياء قبل النبي 
 قد بلغ من عليه وعليهم الصالة والسالم،، فهذا إبراهيم أبو األنبياء

ًاحللم مبلغا عظيام حتى وصفه اهللا بقوله َوما كان استغفار إبراهيم [: ً َ ُ ْ َِ ِْ َِ َ ْ َ َ
                                                

 .١٠٥٧، كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، برقم ، ومسلم٣١٤٩ونحوه، برقم  =
 .١٤٧، ٧/١٤٦، ورشح النووي عىل مسلم، ١٠/٥٠٦، فتح الباري: انظر)  ١(
، يف كتاب ، ومسلم٣٤٧٧، كتاب أحاديث األنبياء، باب حدثنا أبو اليامن، برقم البخاري)  ٢(

 .١٧٩٢اجلهاد والسري، باب غزوة أحد، برقم 
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١٢٧ 
َّألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلام تبني له أنه عدو هللا تربأ منه إن  ِ ِ ُِ َ ٌّ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ٍ ِ َِ ََّ َّ َ ََ َّ َّ ََّّ َ َّ ِ َ

َّإبراهيم ألو َْ َِ ٌاه حليمِ ِ َ ٌ [)١(. 
ً، حليام عمن ظلمه، وأناله مكروها، فقد كان إبراهيم كثري الدعاء ّ ً

ِأراغب أنت عن آل[:وهلذا استغفر ألبيه مع شدة أذاه لـه يف قوله ِْ َ ٌَ َ َهتي يا ـََ ِ َ
ّإبراهيم لئن ل َِ ُِ ْ َ م تنته ألرمجنك واهجرين ملياـَِ ْ ْ ِْ ِِ ُ ْ َ َ َّ َ ََ ُ َ قال سالم عليك  *َ ْ ٌ ََ َ َ َ

َسأستغفر لك ريب إنه كان يب ح ُ ِِّ َ َ ََّ ِْ َ ُ ْ ََ َ ِ ِ وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا  *ِ فياَ ُ ُ َ ْ َِ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ ِ َ
َّوأدعو ريب عسى أال َ ََ ََ ِّ ُ ْ َِ  أكون بدعاء ريب شقياَ َ ِّ َ ُ ُِ َ َ [)٢(. 

َّإن[: ، وهلذا قال تعاىل)٣(فحلم عنه مع أذاه لـه، ودعا لـه، واستغفر ِ 
ٌإبراهيم ألواه حليم َ َِ َِ ٌ َّ ْ ِ [)٤(. 

ًوهكذا مجيع األنبياء واملرسلني، كانوا من أعظم الناس حلام مع 
 .)٥(أقوامهم يف دعوهتم إىل اهللا تعاىل

 مع من سب: الصورة الحادية عشر
ة والسالم، يأيت الدعاة إىل اهللا ومن وراء األنبياء، عليهم الصال
ً مثال عاليا r ً قد جعل حممداUوالصاحلون من أتباعهم، وإذا كان اهللا  ً

يف احللم، فقد أراد ألتباعه أن يسريوا عىل هنجه وسنته، ولذلك يقول اهللا 
                                                

 .١١٤: سورة التوبة، اآلية)  ١(
 .٤٨-٤٦: سورة مريم، اآليات)  ٢(
، واألخالق اإلسالمية للميداين، ٢/٣٣٢، والبغوي، ٢/٣٩٦، تفسري ابن كثري: انظر)  ٣(

٢/٣٣٢. 
 .١١٤: اآلية: سورة التوبة)  ٤(
 .١/١٨٥، ، وموسوعة أخالق القرآن للرشبايص٢/١١٤، تفسري ابن كثري: انظر)  ٥(
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١٢٨ 
َوعباد الرمحن الذين يمشون عىل [:  عن األخيار من هؤالء- تعاىل - ََّ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َِّ ِِ َ ْ

ِاألرض ْ ْ هونا وإذا خاطبهم الَ َُ ُ َ َ ْ ََ َ ِ ًجاهلون قالوا سالماـً َ ُ َُ َ ِ َ [)١(. 
 بالقول فمن صفاهتم أهنم أصحاب حلم، فإذا سفه عليهم اجلهال

السيئ مل يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون، وال يقولون إال 
 .)٢(ً ال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلامrًخريا كام كان رسول اهللا 

ّ وسب رجل rقال رسول اهللا : ، قالt فعن النعامن بن مقرن املزين
ُرجال عنده، فجعل املسبوب يقول ُ : rعليك السالم، فقال رسول اهللا : ً

ّ ملكا بينكام يذبَّأما إن((  بل أنت وأنت :لـه عنك كلام يشتمك هذا، قال ً
 .)٣()) بل لك، أنت أحق به: عليك السالم، قال: ّأحق به، وإذا قال لـه

ًفهؤالء الدعاة إىل اهللا والصاحلون إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا صوابا 
ّوسدادا، ويردون املعروف من القول عىل من جهل عليهم ؛ ألن من )٤(ً

ّأخالقهم العفو والصفح عمن أساء إليهم، فقد ختلقوا بمكارم 
لق هلم األخالق، وحماسن الشيم، فصار احللم هلم سجية، وحسن اخل

ًطبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله كظموا ذلك الغضب فلم 
ْوالذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم [وه، ُذِّنفُي َ َُ ُ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِّ َ َ ِ ْ ِ َ ََ ْ َ

 .٦٣: سورة الفرقان، اآلية)  ١(                                                
، وجممع ١/٥٥٦، ، واإلصابة يف متييز الصحابة٢/٣١٠ البن كثري، البداية والنهاية: انظر)  ٢(

 .٨/٢٤٠الزوائد، 
 )).إسناده حسن: ((٣/٣٢٦ وقال ابن كثري يف تفسريه، ،٥/٤٤٥رواه اإلمام أمحد يف املسند، )  ٣(
 .٣/٣٢٦، تفسري ابن كثري: انظر)  ٤(
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١٢٩ 
َيغفرون ُ َِ ّ، فرتتب عىل هذا احللم، والعفو، والصفح من املصالح )١(] ْ

ْادفع [: ، كام قال تعاىل)٢(ودفع املفاسد يف أنفسهم وغريهم يشء كثري َْ
ِبالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َّْ َ َ َ َ ٌَ ْ ْ َ ََ َّ َ َِّ َ َ ٌ محيمٌّيـِ ِ َ [)٣(. 

 مع عيينة: الصورة الثانية عشرة
ّومما يبني حلم أصحاب النبي  ُr ،من بعده وإن كانوا خلفاء وأمراء 

قدم عيينة بن حصن بن :  قالt عباس ما رواه البخاري عن ابن
ّحذيفة فنزل عىل أخيه احلر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، 
ًوكان القراء أصحاب جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبانا،  ً ّ

يا ابن أخي، لك وجه عند هذا األمري، فاستأذن : فقال عيينة البن أخيه
فاستأذن احلر لعيينة :  قال ابن عباسسأستأذن لك عليه،: يل عليه، قال

هي يا ابن اخلطاب، فواهللا ما تعطينا : فأذن لـه عمر، فلام دخل عليه  قال
: ّاجلزل، وال حتكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم به، فقال لـه احلر

ِخذ العفو وأمر بالعرف[: rّ قال لنبيه - تعاىل -يا أمري املؤمنني، إن اهللا  ِْ ْ ُُ َ َ َْ ِْ ْ ْ ُ 
ْوأعرض عن ال ِ َ ْ َْ ِ َجاهلنيـَ ِ ِ ، وإن هذا من اجلاهلني، واهللا ما جاوزها )٤(] َ

ًعمر حني تالها عليه، وكان وقافا  .)٥( عند كتاب اهللاَّ
 .٣٧: سورة الشورى، اآلية)  ١(                                                

 .٦/٦٢١، وتفسري العالمة السعدي، ٤/١١٨، تفسري ابن كثري: انظر)  ٢(
 .٣٤: سورة فصلت، اآلية)  ٣(
 .١٩٩:   سورة األعراف، اآلية)٤(
ِ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن [: ، كتاب التفسري، سورة األعراف، بابالبخاري)  ٥( َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ِْ ِْ ْ ُْ ْْ ُ

َجاهلنيـْال ِ ِ  .٤٦٤٢، برقم ] َ
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١٣٠ 
بعدة أمور تثري الغضب، وهذا الرجل قد جفا عمر أمري املؤمنني 

 .وجتعله عرضة لالنتقام والتأديب
 .يا أمري املؤمنني: هي يا ابن اخلطاب، ومل يقل:  قوله:أول هذه األمور

 .واهللا ما تعطينا اجلزل، يعني العطاء الكثري:  قوله:والثاين
 .وال حتكم بيننا بالعدل:  وهو أقبح األمور الثالثة، قوله:والثالث

 عنه عمر وعفا عنه، وصفح بعدما سمع اآلية، ومع هذا كله حلم
ومل يعمل بغري : إن هذا من اجلاهلني، ووقف عند اآلية: وسمع قول احلر

، وهذا يدل عىل كامل )١( وأرضاهtما دلت عليه، بل عمل بمقتضاها، 
 فرسخت يف ذهنه rحلمه وحكمته التي استفادها من هدي رسول اهللا 

ُفسه وخلقهحتى كانت هيئة راسخة ثابتة يف ن ُ. 
ليس ((: r  النبي وهلذا قال؛وهذا حيتاج يف بداية األمر إىل جهاد وقوة

َالشديد بالرص  .)٢()) عة، إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبُّ
ضب ال يكون والشك أن الغضب هيدم احللم وينافيه، وصاحب الغ

 .)٣()) ال تغضب((:  ملن قال أوصنيrًحليام، وهلذا قال 
ًوالداعية إىل اهللا يستطيع أن يتصف باحللم؛ ليكون حكيام، وذلك  ّ

 .١٣/٢٥٠، ٨/٣٠٥، ١٣/٢٥٩،  برشح صحيح البخاريفتح الباري: انظر)  ١(                                                
، كتاب الرب والصلة، ، ومسلم٦١٤١، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، برقم البخاري)  ٢(

 .٢٦٠٩باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي يشء يذهب الغضب، برقم 
ًفردد مرارا، : ، واحلديث فيه٦١١٦، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، برقم البخاري)  ٣(

 .)) ال تغضب((: قال
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١٣١ 
ّ، إذا حل به ونزل، وال يكون العالج النافع إال بام )١(بعالج الغضب

 تربية قولية ، فقد عمل عىل تربية املسلمنيrرشعه اهللا، وبينه نبيه 
 .وفعلية وعملية حتى يكونوا حلامء، حكامء

 حلم زين العابدين: الصورة الثالثة عشرة
 وأصحابه، بل حلم أتباعه أهل العلم rومل يقترص احللم عىل النبي 

 :واإليامن ومن ذلك
َّسب رجل عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب املشهور بزين  ٌ َّ

:  فقال لـه الرجل- يريه أنه مل يسمعه -ه ًالعابدين يوما فجل يتغافل عن
 .)٢(وعنك أغيض: عني، فقال لـه عيلأإياك 

. دعوه: ًوخرج يوما من املسجد فسبه رجل فانتدب الناس إليه فقال
ما سرته اهللا عنك من عيوبنا أكثر، ألك حاجة نعينك : ثم أقبل عليه فقال
الرجل فألقى إليه مخيصة كانت عليه وأمر لـه بألف عليها؟ فاستحيا 

 .)٣(إنك من أوالد األنبياء: درهم، فكان الرجل بعد ذلك إذ رآه يقول
###

 

 .عالج الغضب من هذا الكتاب: طرق حتصيل احللم، املطلب األول: املبحث الرابع: انظر)  ١(                                                
 .٩/١٠٥ البن كثري، البداية والنهاية)  ٢(
 .٩/١٠٥املرجع السابق، )  ٣(
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١٣٢ 
 طرق تحصيل الحلم: المبحث الرابع

هناك أسباب جتلب احللم وتدعو إليه، من حافظ عليها واجتهد يف 
يل املثال ما يأيت يف ًحتصيلها كان حليام بإذن اهللا تعاىل، ومنها عىل سب

 :املطالب اآلتية
 عالج الغضب: المطلب األول

 :نيضب باألدوية املرشوعة يكون بطريقعالج الغ
 :الوقاية: الطريق األول

ومعلوم أن الوقاية خري من العالج، وحتصل الوقاية من الغضب قبل 
وقوعه باجتناب أسبابه، واستئصاهلا قبل وقوعها، ومن هذا األسباب 

ِّبغي لكل مسلم أن يطهر نفسه منهاالتي ين الكرب، واإلعجاب بالنفس، : ُ
يه، واحلرص املذموم، واملزاح يف غري مناسبة، أو اهلزل ِّواالفتخار، والت
 .)١(وما شابه ذلك

 :العالج إذا وقع الغضب: الطريق الثاني
 :عىل النحو اآليتوينحرص يف أربعة أنواع 

َوإما ينزغنك [:طان،قال اهللا تعاىلاالستعاذة باهللا من الشي:النوع األول ََّ َ َ َّ ِ َ
ٌمن الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه سميع عليم َ ْ ِْ ِ ِ َِ ٌ ُ ََّ َ َِّ ِ ْ َ َْ ٌ ِ ٍ،وعن سليامن بن رصد )٢(] َ ُ

tَّاستب رجالن عند النبي :  قالr ونحن عنده جلوس وأحدمها 
 .٢٢٧، للدكتور صبحي حممصاين، صالدعائم اخللقية والقوانني الرشعية: انظر)  ١(                                                

 .٣٦: ، وسورة فصلت، اآلية٩٧: سورة املؤمنون، اآلية: ، وانظر٢٠٠: سورة األعراف، اآلية)  ٢(



 طرق تحصيل الحلم

 

١٣٣ 
ّيسب صاحبه مغضبا قد امحر وجهه، فقال النبي  ً ّr :))كلمة ُإين ألعلم 

 .)١()) أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: لو قال. لو قاهلا لذهب عنه ما جيد
 : وملا كان الشيطان عىل نوعني

ُ يرى عيانا، وهو شيطان اإلنس، ونوع ال يرى، وهو شيطان نوع ًُ
 .اجلن

جعل اهللا سبحانه املخرج من رش شيطان اإلنس باإلعراض عنه، 
والعفو، والدفع بالتي هي أحسن، ومن رش شيطان اجلن باالستعاذة 

 :القائل، وما أحسن ما قاله )٢(باهللا منه
 أو الدفع بالحسنَى هما خير مطلوب     

 
 فما هو إال االسـتعاذة ضـارعاً      

 )٣(وذاك دواء الداء من شر محجوب      
 

 فهذا دواء الداء من شر ما يـرى        
قال رسول :  قالt عطية السعدي حلديث ؛ الوضوء:النوع الثاين 

َب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن الغض((: rاهللا  ِ إنام ُ
 .)٤())تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

ان، باجللوس، أو  تغيري احلالة التي عليها الغضب:النوع الثالث
، كتاب الرب والصلة، ، ومسلم٦١١٥، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، برقم البخاري)  ١(                                                

 .٢٦١٠باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي يشء يذهب الغضب، برقم 
 .٣٦: ، وسورة فصلت، اآلية٩٧: ، وسورة املؤمنون اآلية٢٠٠: سورة األعراف، اآلية: انظر)  ٢(
 .٣٤٢-٢/٣٤١ بترصف يسري، وأضواء البيان، ٤٦٣-٢/٤٦٢زاد املعاد، : انظر)  ٣(
، قال الشيخ عبد العزيز ٤٧٨٤، كتاب األدب، باب ما يقال عند الغضب، برقم سنن أيب داود)  ٤(

، وعون املعبود، ١٦٨-٧/١٦٥هتذيب السنن، : ، وانظر))وإسناده جيد: ((ابن باز
١٣/١٤١. 



  طرق تحصيل الحلم

 

١٣٤ 
إذا ((:  قال لناrإن رسول اهللا :  قالtاخلروج، أو غري ذلك، عن أيب ذر 

ّغضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإال 
 .)١())فليضطجع

 كظم الغيظ من الثواب، وما  استحضار ما ورد يف فضل:النوع الرابع
 أن tورد يف عاقبة الغضب من اخلذالن العاجل واآلجل، عن معاذ 

ٌمن كظم غيظا وهو قادر عىل أن ينفذه دعاه اهللا ((:  قالrرسول اهللا  ًU 
ّعىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة حتى خيريه من احلور ما شاء ُ (()٢(. 

 أسباب تحصيل الحلم: المطلب الثاني
وإذا أراد الداعية أن يزداد حلمه، وتعظم حكمته، فليحرص عىل 

 :األسباب التي تدعو إىل احللم، فليعمل هبا، وهي عرشة
 . من أوكد أسباب احللمفإهنا؛ الرمحة باجلهال -١
 . وذلك من سعة الصدر، وحسن الثقةالقدرة عىل االنتصار؛ -٢
 . وذلك من رشف النفس وعلو اهلمةالرتفع عن السباب، -٣

، وأبو داود يف األدب، باب ما يقال عند الغضب، برقم ٥/١٥٢أخرجه أمحد يف مسنده، )  ١(                                                
، وذكره اهليثمي يف ١٣/١٦٢، ورشح السنة للبغوي، )موارد (٤٨٤، وابن حبان، ص ٤٧٨٢

ح  ، وصححه األلباين يف صحي))رجال أمحد رجال الصحيح((: ، وقال٨/٧٠، جممع الزوائد
 .٣/٩٠٨، سنن أيب داود

، والرتمذي، كتاب صفة ٤٧٧٧ً، كتاب األدب، باب من كتم غيظا، برقم سنن أيب داود)  ٢(
، وابن ماجه، يف كتاب الزهد، باب احللم، برقم ٤٧٧٧القيامة، باب حدثنا عبد بن محيد، برقم 

، وصحيح ٢/٤٠٧، ، وصحيح ابن ماجه٢/٣٠٥، يح الرتمذي، وحسنه األلباين صح٤١٨٦
 .٣/٩٠٧، ، وصحيح أيب داود٥/٣٥٣اجلامع، 



 طرق تحصيل الحلم

 

١٣٥ 
 :االستهانة بامليسء -٤

 فخير من إجابتـه الـسكوتُ     
 

 إذا نطق السفيه فـال تجبـه       
 من صيانة النفس وكامل  وهذااالستحياء من جزاء اجلواب، -٥ 

 .املروءة
ّالتفضل عىل الساب، -٦ ّ ّ وهذا من الكرم وحب التألفّ ّ. 
 :ّقطع السباب، وهذا من احلزم كام قال الشاعر -٧

 ىوفي الحلم ردع للسفيه عن األذ  في الخرق إغراء فال تك أخرقا و
:  وهذا مما يقتضيه احلزم، فقد قيلب،اخلوف من العقوبة عىل اجلوا -٨

 .احللم حجاب اآلفات
 وحرمة الزمة، وهذا من الوفاء وحسن العهد، الرعاية ليد سالفة، -٩

 :قال الشاعر
 واللؤم مقرون بذي اإلخالف   

 
 إن الوفاء على الكريم فريضة    

من :  الدهاء، وقد قيل وهذا مناملكر وتوقع الفرص اخلفية، -١٠ 
 .ّظهر غضبه قل كيده
 :وقال بعض الشعراء

 )١(أضر لـه من شتمه حين يشتم     

 
 ولَلْكفُّ عن شتم اللئـيم تكرمـاً       

فإذا راعى الداعية الوقاية من الغضب، والعالج، وهذه األسباب  
ً وهبذا حيقق ركنا من أركان احلكمة - تعاىل -ًالعرشة كان حليام بإذن اهللا  ّ

ًالتي من أوتيها فقد أويت خريا كثريا ً ُ. 
 .٢١٤هـ، ص٤٥٠ة  أليب احلسن املاوردي، املتوىف سنأدب الدنيا والدين: انظر)  ١(                                                



  طرق تحصيل الحلم

 

١٣٦ 
ًوينبغي أن يعلم أن الغضب هللا يكون حممودا، وال يدخل يف الغضب 
املذموم، فالغضب املحمود يكون من أجل اهللا عندما ترتكب حرمات 

إليامن، ولكن اهللا، أو ترتك أوامره ويستهان هبا، وهذا من عالمات قوة ا
برشط أن ال خيرج هذا الغضب عن حدود احللم واحلكمة، وقد كان 

 يغضب هللا إذا انتهكت حمارمه، وكان ال ينتقم لنفسه، rرسول اهللا 
ُولكن إذا انتهكت حرمات اهللا مل يقم لغضبه يشء، ومل يرضب بيده 

ّخادما، وال امرأة، إال أن جياهد يف سبيل اهللا، وقد خدمه أنس بن ما لك ً
tّأف قط، وال قال لـه ليشء فعله:  عرش سنوات، فام قال لـه ٍّ مل فعلت : ُ

 .)١(أال فعلت كذا؟: كذا، وال ليشء مل يفعله
وهذا ال ينايف احللم واحلكمة، بل الغضب هللا يف حدود احلكمة من 

 .صميم احللم واحلكمة
###

 

                                                
 مع الفتح، يف كتاب األدب،  هللا تعاىل، يف البخاريrعدة حاالت غضب فيها النبي : انظر)  ١(

، ٦١١٤: ، بأرقام احلديث١٠/٥١٧ - تعاىل -باب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهللا 
، وفتح ١٢٧ البن رجب، صجامع العلوم واحلكم:  وانظر٦١١٦، ورقم ٦١١٥ورقم 

 .، الطبعة السلفية١٠/٥١٨الباري، 



 األناة والتثبت

 

١٣٧ 
 
 


 

ــث األ ــاة: ولالمبحـــ ــوم األنـــ  .مفهـــ
ــاني ــاة: المبحــــث الثــ ــة األنــ  .أهميــ

 .صور من مواقف تطبيق األناة في الدعوة      : المبحث الثالث 
ــع ــث الرابـ ــتعجال: المبحـ ــة واالسـ  .العجلـ

 
 



 األناة والتثبت

 

١٣٨ 
 
 



  مفهوم األناة والتثبت

 

١٣٩ 
 مفهوم األناة والتثبت: المبحث األول

َّتأنى يف األمر: التثبت وعدم العجلة، يقال:  يف اللغةاألناة  ومل مكث: َ
 .)١(أناة: يعجل، واالسم منه

َترفق، وتنظر، ومتهل، واستأنى به: ى يف األمرَّتأن: ويقال ّ َ ّ انتظر به : َّ
 .)٢(وأمهله

ّوتأيت األناة بمعنى التبني والتثبت يف األمور، يقال َتبني يف األمر : ّ ّ َ
ّتثبت، وتأنى فيه ومل يعجل: والرأي ّ)٣(. 

ّتبرص اليشء، : ف والتأمل، يقالالتعر: التبرص: ويأيت التبني بمعنى
ٍتبني ما يأتيه من خري أو رش: وتأمل يف رأيه ٍ)٤(. 

الترصف احلكيم بني العجلة : وعىل ضوء ما تقدم تكون األناة هي
 .)٥(والتباطؤ

ُواألناة مظهر من مظاهر خلق الصرب، وهي من صفات أصحاب 
ة العقل والرزانة، بخالف العجلة فإهنا من صفات أصحاب الرعون

والطيش، وهي تدل عىل أن صاحبها ال يملك اإلرادة القوية القادرة 
 .٢٨أنى، : ، مادةاملصباح املنري)  ١(                                                

 .١/٣١، واملعجم الوسيط، ١٣أنى، ص: ، مادةخمتار الصحاح: انظر)  ٢(
 .١/٩٣ثبت، : ، ومادة١/٨٠أبان، : ، مادةاملعجم الوسيط: انظر)  ٣(
 برص، :  ، مادة، وخمتار الصحاح٤٤٨، باب الراء، فصل الباء، صالقاموس املحيط: انظر)  ٤(

 .١/٥٩، واملعجم الوسيط، ٢٢ص
 .٢/٣٥٢ لعبد الرمحن امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها: انظر)  ٥(



  مفهوم األناة والتثبت

 

١٤٠ 
عىل ضبط نفسه جتاه انفعاالته العجولة، وبخالف التباطؤ والتواين فهام 
ّمن صفات أصحاب الكسل والتهاون باألمور، ويدالن عىل أن 
ّصاحبهام ال يملك القدرة عىل دفع مهته للقيام باألعامل التي حتقق لـه ما  ّ

ًوه، أو ليس لديه مهة عالية تنشد الكامل، فهو يرىض بالدنيات، إيثارا يرج
 .ًللراحة، وكسال عن القيام بالواجب
%%% 

 



 أهمية األناة والتثبت

 

١٤١ 

 أهمية األناة والتثبت: المبحث الثاني
ِّ تسمح لـه بأن حيك- تعاىل -واألناة عند الداعية إىل اهللا  م أموره، ُ

ة، بخالف ويضع األشياء يف مواضعها، فهي ركن من أركان احلكم
ّالعجلة فإهنا تعرضه لكثري من األخطاء واإلخفاق، والتعثر، واالرتباك، 

ومن استعجل اليشء قبل ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق، 
ً، وبخالف التباطؤ والكسل فهو أيضا يعرضه أوانه عوقب بحرمانه

 .)١(للتخلف واحلرمان من حتقق النتائج التي يرجوها
ُ أن يتخلق بخلق األناة، ولكن ما يتطلب من والداعية مطلوب منه ُّ

ًاألمور عمال رسيعا فاحلكمة الرسعة إذن، وهي ال خترج عن األناة،  ً
ًفالقضية نسبية، وما يتطلب من األمور عمال بطيئا فاحلكمة البطء إذن،  ً
وهو ال خيرج عن األناة؛ ألن األمر نسبي، وليس لألناة مقادير زمنية 

 باختالف حاجة األشياء إىل مقدار الرسعة الزمنية ثابتة؛ ولكنها ختتلف
التي حتتاجها وتستدعيها النتائج املطلوبة، فاألشياء مربوطة بأوقاهتا، 
ٌوالعجلة فيها مع معرفة أوقاهتا املطلوبة خلق مذموم يدل عىل ضعف  ُ ُ
ًاهلمة واإلخالد إىل الراحة والكسل، أما األناة فليست تعجال ومسابقة 

ًاء، وال تباطؤا وكسال، وكل من العجلة والتباطؤ يضيعان ألوقات األشي ً
 بإذن اهللا -عىل أصحاهبام اجلهد والزمن، وما بذلوه، واألناة هي الكفيلة 

 . بتحقيق املطلوب، وتفادي اخلسارة-تعاىل 
، وأخالق القرآن الكريم ٢/٣٥٣ لعبد الرمحن امليداين، األخالق اإلسالمية وأسسها: انظر)  ١(                                                

 .٣/١٥للرشبايص، 



 والتثبت األناةأهمية 

 

١٤٢ 
وقد ذم اإلسالم االستعجال وهنى عنه، وذم التباطؤ والكسل وهنى 

 تربية املسلمني عىل األناة عنه، ومدح األناة وأمر هبا، وعمل عىل
 .)١(والتثبت احلكيم باألعامل وترصيف األمور

َال حترك به لسانك [: ً تربية لـه وتعليامr للنبي - تعاىل -قال اهللا  َ َ ِِّ ِ ِ ْ َ ُ
ِلتعجل به ِِ َ َ ْ ُ إن علينا مجعه وقرآنه *َ َ ُ َ ََ ْ ُْ ْ َ َ َ َّ ُ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه *ِ ْ َُ َْ َُ َ َ َِ َّ ْ َ َّ ثم إن *ِ ِ َّ َ علينا ُ ْ َ َ

ُبيانه ََ َ [)٢(. 
َيه بعدم العجلة ومسابقة امللك يف قراءته، وتكفل فأمر اهللا سبحانه نب

اهللا لـه أن جيمعه يف صدره، وأن ييرسه ألدائه عىل الوجه الذي ألقاه إليه، 
 .)٣(هِّنه لـه ويفرسِّوأن يبي

ْفتعاىل اهللا الـملك الـحـَق وال تعجل بالقرآ[: وقال تعاىل َُ َْ ْ َِ َ ْ َ ََ ََ ُّ ُ َ من قبل أن ِنِ ِ ْ َ ِ
َيقىض إليك  ْ َُ ِ َ ًوحيه وقل رب زدين علام ْ ْ ِ ِ ْ ِّ َ ُ ْ َِ َّ ُُ[)٤(. 

 بالتأين يف - تعاىل -هللا وأمر سبحانه عباده املؤمنني والدعاة إىل ا
َيا أهيا الذين آمنوا إن جاء[: األمور والتثبت فيها َ َِ ُ َ َِ َّ َ ُّ َكم فاسق بنبأ فتبينوا أن َ ُ َ َ َُّ َْ ََ ٍَ ِِ ٌ

َتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني َِ ِ ٍ َِ ْ َ ًُ ُ ُْ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َُ َ َِ ، قرأ اجلمهور )٥(] ِ
َّفتثبتوا(:  من التبني، وهو التأمل، وقرأ محزة والكسائي)فتبينوا( َ(، 

 .، بترصف٣٥٤-٢/٣٥٣ للميداين، األخالق اإلسالمية وأسسها: انظر)  ١(                                                
 .١٩-١٦: سورة القيامة، اآليات)  ٢(
 .٤/٤٥٠، تفسري ابن كثري: انظر)  ٣(
 .١١٤: سورة طه، اآلية)  ٤(
 .٦: سورة احلجرات، اآلية)  ٥(



 أهمية األناة والتثبت

 

١٤٣ 
ّواملراد من التبني التعرف والتفحص، ومن التثب ّ ّ األناة وعدم العجلة، : تّ

 .)١(والتبرص يف األمر الواقع واخلرب الوارد حتى يتضح ويظهر
ت من ُّ والتثبِّ وبالتأين- تعاىل -والدعاة إىل اهللا أوىل بامتثال أمر اهللا 

األقوال واألفعال، واالستيثاق من مصدرها قبل احلكم عليها أو هلا، 
متعجلني؛ لتظهر هلم جلية ٍوعليهم أن يتدبروا األمور عىل مهل، غري 

 .)٢(واضحة، ال غموض فيها وال التباس
َ إذا أبرص العاقبة أمن الندامة، وال يكون - تعاىل -والداعية إىل اهللا  ِ

ًذلك إال إذا تدبر األمور التي تعرض لـه، ويواجهها، فإذا كانت رشدا،  ّ
ًوحقا، وصوابا فليمض، وإذا كانت غيا، وضالال، وظن ا خاطئا ً ًً ، فليقف َّ

 .ِولينته حتى يتضح لـه احلق
ِّواملشاهد والواقع أن عدم التثبت وعدم التأين يؤد يان إىل كثري من َ

ًاألرضار واملفاسد، فقد يسمع اإلنسان خربا، أو يقرأ نبأ يف صحيفة، أو 
جملة، فيسارع بتصديقه، ويعادي ويصادق، ويبني عىل ذلك الترصفات 

 أو املوافقة، عىل أساس أنه حق واقع، واألعامل التي يصدرها للمقاومة
ًثم يظهر أنه كان مكذوبا، أو حمرفا، أو مزورا، أو مبالغا فيه، أو مرادا به  ً ً ً ًَّ ّ ُ
غري ما فهمه اإلنسان، ومن هنا يكتوي املترسع بلهب الندم واحلرسة 

 .بسبب استعجاله وعدم تثبته
ف وقد يصاب الداعية أو غريه من املسلمني بأذى دون أن يعر

 .٤/٦٠، لإلمام الشوكاين، فتح القدير: انظر)  ١(                                                
 .٣/١٥، ، وموسوعة أخالق القرآن للرشبايص٦/٣٣٣٤ يف ظالل القرآن، :انظر)  ٢(



 والتثبت األناةأهمية 

 

١٤٤ 
ّمصدره، فيستعجل ويسارع فيتهم هذا، أو يسب ذاك، فيندم وحيصد  ّ

ت؛ ألدرك مصدر َّ، وتثبَّى، وتبنيَّثمرة عجلته وعدم تثبته، ولو أنه تأن
األذى عىل حقيقته، وحينئذ يصدر الترصف عىل أساس البينة والربهان، 

ًفال يفقد أصدقاء لـه، وال يضيف إىل أعداءه عدوا جديدا منهم ً. 
ل يف العجلة وعدم التثبت تعجل اإلنسان يف املدح أو الذم، ويدخ

دون دراية أو دون موجب لذلك، أو يتعجل بالكالم قبل أن يديره عىل 
عقله، أو بالفتوى قبل أن يعرف دليله وبرهانه الذي اعتمد عليه، وبنى 

ِّويدع اإلنسان بالرش [، )١(عليه فتواه، وبعد ذلك حيصد الغم واألسف َّ ِ ُ َ َِ ُ َْ
َدعاء َ ْه بالُ ِ ًخري وكان اإلنسان عجوالـُ ُ َ َُ ََ ِْ َ َِ [)٢(. 

ولعظم أمر األناة والتبني التي أمر اهللا هبا حتى يف جهاد الكفار يف سبيل 
َيا أهيا [: سائل الدعوة إىل اهللا تعاىل، فقال سبحانهاهللا الذي هو من أعظم و ُّ َ َ

ِالذين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل اهللا فتبينوا وال تقولوا ل ِْ ُ ْ َ ُْ َ ََّ ُ َ ُ َُ َ َ ْ ََّ َ ْ َِ ِ ِ َ َ ُمن ألقى إليكم ـِ ْ َُ َ ِْ َ َ ْ
ْالسالم لست مؤمنا تبتغون عرض ال ََ ُ ََ ُ ْ َ ََّ َْ َْ َ ً ِحياة الدنيا فعند اهللا مغانـَِ ِ َِ َْ َ ََ َُّ َم كثرية كذلك َ ِ َِ َ ٌَ َ ُ

ًكنتم من قبل فمن اهللا عليكم فتبينوا إن اهللا كان بام تعملون خبريا َِ َِ َ َ ُ َ ُ َُ َ َُّ َ َُ َّ ْ ْ َ ِّْ َ َ َّ ِْ ْ َ َ َُ [)٣(. 
 .أمور واضحة، وأمور غري واضحة: ومن املعلوم أن األمور قسامن

 .فالواضحة البينة ال حتتاج إىل تثبيت وتبني، ألن ذلك حتصيل حاصل
وأما األمور املشكلة غري الواضحة فإن الداعية خاصة واملسلمني 

 .٦/٣٣٤٢، ويف ظالل القرآن، ٣/٢٦موسوعة أخالق القرآن الكريم، : انظر)  ١(                                                
 .١١: سورة اإلرساء، اآلية)  ٢(
 .٩٤: سورة النساء، اآلية)  ٣(



 أهمية األناة والتثبت

 

١٤٥ 
 فإن ذلك حيصل فيه من الفوائد ؛ا والتبنيًعامة بحاجة إىل التثبت فيه

ّالكثرية، والكف عن رشور عظيمة ما جيعل املسلم يف سالمة عن الزلل، 
ُوبذلك يعرف دين العبد وعقله ورزانته ُ)١(. 

ًومما يزيد اآلية السابقة وضوحا ما رواه البخاري يف صحيحه عن ابن 
عباس    ]ِوال تقولوا ل ْ ُُ َ َ ْمن ألـَ َ ْ ًقى إليكم السالم لست مؤمناَ َِ ْ ُ ْ َ َّ ُ َْ ََ ُ ِ َ [ 

السالم عليكم : ُكان رجل يف غنَيمة لـه فلحقه املسلمون، فقال: قال
ْعرض ال[: ُفقتلوه وأخذوا غنَيمته، فأنزل اهللا يف ذلك إىل قوله َ َ ِحياة ـَ َ َ

َالدنيا ْ  .)٢(السالم: ُ تلك الغنَيمة، وقرأ ابن عباس] ُّ
%%% 

 

 .٢/١٣٢رمحن يف تفسري كالم املنان للسعدي، تيسري الكريم ال: انظر)  ١(                                                
َوال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست  [:  ، كتاب التفسري، سورة النساء، بابالبخاري)  ٢( َْ َ َّ ُ َْ َ َ ْ ْ ُ َُ ُ ِ َ ْ ََ َِ

ًمؤمنا ِ ْ  .٤٥٩١ ، برقم] ُ



 صور من مواقف تطبيق األناة في الدعوة

 

١٤٦ 

 ناة في الدعوة ور من مواقف تطبيق األص:المبحث الثالث
ًال يكون الداعية ناجحا يف دعوته إال إذا التزم األناة يف مجيع أموره 

 :، ومنهاrوترصفاته، ومما يوضح ذلك األحاديث الصحيحة عن النبي 
 :مع أسامة: الصورة األولى

عن أسامة بن زيد   بعثنا رسول اهللا :  قالr إىل احلرقة من 
وحلقت أنا ورجل من : َّفصبحنا القوم فهزمناهم، قال: جهينة، قال

فكف عنه : ال إله إال اهللا، قال: فلام غشيناه قال: ًاألنصار رجال منهم، قال
 rفلام قدمنا بلغ ذلك النبي : األنصاري، فطعنته برحمي حتى قتلته، قال

يا : قلت:  قال))؟يا أسامة، أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا((: فقال يل: قال
، ))بعدما قال ال إله إال اهللا؟قتلته أ((: فقال: قالًذا، ِّرسول اهللا، إنام كان متعو

ّقال، فامزال يكررها حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليو  .)١(مُ
: ًإنام قاهلا خوفا من السالح، قال: قلت يا رسول اهللا: قال: ويف رواية

، فامزال يكررها حتى ))ت عن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم الأفال شقق((
 .)٢(ٍمتنيت أين أسلمت يومئذ

:  قال،))جاءت يوم القيامة؟كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا ((: ويف رواية
وكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت (( : استغفر يل، قال: يا رسول اهللا
كيف تصنع بال إله ((: لقال فجعل ال يزيده عىل أن يقو. ))يوم القيامة؟

 يف ، ومسلم٤٢٦٩ أسامة إىل احلرقات، برقم r النبي ، كتاب املغازي، باب بعثالبخاري)  ١(                                                
 .٩٦كتاب اإليامن، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، برقم 

 .٩٦مسلم، يف كتاب اإليامن، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، برقم )  ٢(



 صور من مواقف تطبيق األناة في الدعوة 

 

١٤٧ 
 .)١())إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة

ُّ أعظم الناس أناة وتثبrوهلذا كان النبي  ُتا، فكان ال يً ًقاتل أحدا من ً
الكفار إال بعد التأكد بأهنم ال يقيمون شعائر اإلسالم، فعن أنس بن 

صبح ً كان إذا غزا بنا قوما مل يكن يغزو بنا حتى يrأن النبي ((: tمالك 
ًوينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن مل يسمع أذانا أغار عليهم ً...(( )٢(. 

 :قبل القتال: الصورة الثانية
ت يف دعوهتم إىل ُّ أصحابه عىل األناة والتثبِّم ويريبِّعلُ يrكان النبي 

ه قبل َّ عدوَ ومن ذلك أنه كان يأمر أمري رسيته أن يدعو- تعاىل -اهللا 
 :خصالالقتال إىل ثالث 

اإلسالم واهلجرة، أو إىل اإلسالم دون اهلجرة، :  األوىلاخلصلة
 .ويكونون كأعراب املسلمني

 .فإن أبوا اإلسالم دعاهم إىل بذل اجلزية :اخلصلة الثانية
 .)٣(فإن امتنعوا عن ذلك كله استعان باهللا وقاتلهم :اخلصلة الثالثة

 :في الصالة: الصورة الثالثة
يمت إذا أق((:  عىل األناة وعدم العجلة قولهrومن تربيته ألصحابه 

ْالصالة فال تأتوها تسعون، وأتوها متشون، وعليكم السكينة فام أدركتم  ُْ ْ َ
 .٩٦ن، باب حتريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، برقم أخرجه مسلم يف كتاب اإليام)  ١(                                                

، ، ومسلم٦١٠ً بلفظه مطوال، يف كتاب األذان، باب ما حيقن باألذان من الدماء، برقم البخاري)  ٢(
َمع فيهم األذان، برقم ُيف الصالة،باب اإلمساك عن اإلغارة عىل قوم يف دار الكفر إذا س ِ١٣٦٥. 

أخرج احلديث مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري اإلمام األمراء عىل البعوث ووصيته )  ٣(
 .٣/١٠٠زاد املعاد البن القيم، : ، وانظر١٧٣١إياهم بآداب الغزو وغريها، برقم 
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١٤٨ 
 .)١()) ّفصلوا، وما فاتكم فأمتوا

 .)٢())إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروين قد خرجت((:rوقوله 
ِّسمو األناة أحبها اهللا ِول ُ ُUاهللا رسول ، قال  rإن فيك ((:  لألشج

 .)٣()) واألناة،احللم: خصلتني حيبهام اهللا
والرسل عليهم الصالة والسالم هم صفوة اخللق وقدوهتم، وهم 

ًأكمل الناس أناة وحلام، وأعظمهم يف ذلك وأوفرهم حظا حممد  ًr. 
 :rمن تثبت سليمان : الصورة الرابعة

ّومن أمثلة ذلك قصة سليامن مع اهلدهد وتثبته وعدم عجلته، قال 
َّوتفق[: سبحانه عن ذلك َ َ ْد الطري فقال ما يل ال أرى الَ َ َ َْ َ َِ َ ََ َّ َهدهد أم كان من ـَ ُِ َ َ َ ْْ َ ُ

َالغائبني ِ ِ َ ٍ ألعذبنه عذابا شديدا أو ألذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبني *ْ ٍ ِْ ُِّ ُ َ ََ ْ َ ِّْ َّ ً َِّ ِْ ُ َ َ ْ ً َ ُ َ ََ ََ َُ َ ِّ [)٤(. 
ً كان غائبا بغري إذن سليامن، وحينئذ rفهذا اهلدهد من جنود سليامن 

ّيتعني أن يؤخذ األمر باحلزم واجلد يف تنظيم اجلن ُ  ؛ود حتى ال تكون فوىضّ
فإن سليامن إذا مل يأخذ بذلك يف تنظيم اجلنود ومراقبتهم كان املتأخر منهم 

 وهلذا نجد سليامن النبي امللك احلازم يتهدد ؛قدوة سيئة لبقية اجلنود
ًاجلندي الغائب املخالف، ولكن سليامن ليس ملكا جبارا يف األرض، وال  ً

ًمترسعا عجوال، وهو مل يسمع بعد ً  حجة اهلدهد الغائب، فال ينبغي أن ّ
ِفاسعوا إىل ذكر اهللا[: اجلمعة، وقوله، كتاب اجلمعة، باب امليش إىل البخاري)  ١(                                                 ْ ِ َ َِ ْ َ  ، ومسلم٩٠٨، برقم ] ْ

 .٦٠٢يف املساجد، باب استحباب إتيان الصالة بسكينة ووقار والنهي عن إتياهنا سعيا، برقم 
 .٦٠٤مسلم، يف كتاب املساجد، باب متى يقوم الناس للصالة، برقم )  ٢(
 ورسوله ورشائع الدين والدعاء - تعاىل -يامن، باب األمر باإليامن باهللا مسلم، يف كتاب اإل)  ٣(

 .١٧إليه، برقم 
 .٢١ -٢٠: سورة النمل، اآليتان)  ٤(
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١٤٩ 
ًيرتك األناة والتثبت ويقيض يف شأنه قضاء هنائيا قبل أن يسمع منه ويتبني  ً

ٍأو ليأتيني بسلطان مبني[عذره، ومن ثم تربز سمة النبي العادل املتثبت  ٍ ِْ ُِّ ُ َ ََ ْ َِّ ِ ْ َ [ 
 .)١(حجة قوية واضحة توضح عذره وتنفي املؤاخذة عنه: أي

يلة، وتكون أمجل إذا جاءت من القادر عىل العقاب، فاألناة صفة مج
 :وهلذا قال الشاعر ابن هانئ املغريب

 وكل أناة في المواطن سـؤدد       وال كأناة مـن قـديٍر محكـم       
 ومن يتبين أن للصفح موضعاً      من السيف يصفح عن كثير ويحلم

ـ ثَوما الرأي إال بعد طول تَ       طول تلـوم  وال الحزم إال بعد      ٍتب 
ًوقال الشاعر يمدح عاقال حكيام ً: 

 )٢(يخاطبه في كل أمر عواقبه    
 

 بصير بأعقاب األمور كأنمـا     
ً إذا تثبت، وتأمل يف مجيع أموره اكتسب ركنا من Uوالداعية إىل اهللا  

غي أال يقترص يف منهجه املتكامل عىل التأين والتثبت أركان احلكمة، وينب
يف األفعال واألقوال فحسب، بل عليه أن جيري ذلك عىل القلب يف 

ِوال تقف ما ليس لك به [خواطره، وتصوراته، ويف مشاعره وأحكامه  ِ َ َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ
ُعلم إن السمع والبرص والفؤاد كل أولـئك كان عنه َ َ َ َ َ َْ َ َُ َ ََّ ِ ُِ ُّ ْ ْ ُْ َ َ ْ َّ ً مسؤوالٌِ ُ ْ َ [)٣(. 

ًفال يقول اللسان كلمة، وال يروي حادثة، وال حيكم العقل حكام، 
ت من كل جزئية، ومن كل مالبسة، ّثبت ًوال يربم الداعية أمرا إال وقد

، وفقه الدعوة يف إنكار املنكر، لعبد احلميد ٥/٢٦٣٨يف ظالل القرآن لسيد قطب، : انظر)  ١(                                                
 .١٧، صالباليل

 .٣/٢٧موسوعة أخالق القرآن، للدكتور الرشبايص، : انظر)  ٢(
 .٣٦: سورة اإلرساء، اآلية)  ٣(
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١٥٠ 
ومن كل نتيجة، حتى ال يبقى هنالك شك وال شبهة يف صحتها، 
وحينئذ يصل الداعية املسلم املتمسك هبذه الضوابط إىل أعىل درجات 

 .)١(- بإذن اهللا تعاىل -األناة واحلكمة والسداد 
 :في الغزو: الصورة الخامسة

ري إذا طلع الفجر، وكان يستمع  يغrكان رسول اهللا :  قالtعن أنس 
ًاألذان فإن سمع أذانا أمسك وإال أغار، فسمع رجال يقول اهللا أكرب، اهللا : ً

أشهد أن ال إله إال اهللا : ، ثم قال)) عىل الفطرة((: rأكرب فقال رسول اهللا 
 .)٢())خرجت من النار((: rأشهد أن ال إله إال اهللا، فقال رسول اهللا 

ُ كان إذا غزا بنا قوما مل يغز بنا حتى يصبح وينظر r أن النبي tوعنه  ً
ًفإن سمع أذانا كف عنهم وإن مل يسمع أذانا أغار عليهم ً... )٣(. 

 وعدم عجلته، وهو أسوة الدعاة إىل اهللا تعاىل rوهذا يدل عىل تثبته 
 .وقدوهتم

ُالسمت ((: قالr،أن النبي t وعن عبد اهللا بن رسجس املزين ْ َّ
ُتؤدة، وال)٤(احلسن َ َ ً، جزء من أربعة وعرشين جزءا من )٥( واالقتصاد،ُّ ٍ

 .٤/٢٢٢٧يف ظالل القرآن، : انظر)  ١(                                                
أخرجه مسلم، كتاب الصالة، باب اإلمساك عن اإلغارة عىل قوم يف دار الكفر إذا سمع فيهم )  ٢(

 .٣٨٢األذان، برقم 
 .٢٩٤٣، كتاب األذان، باب ما حيقن باألذان من الدماء، برقم يالبخار)  ٣(
 .٣/٢٧٧فيض القدير للمناوي، : انظر. هو حسن اهليئة واملنظر: السمت احلسن)  ٤(
املرجع السابق : انظر. التفريطهو التوسط يف األمور والتحرز عن طريف اإلفراط و: االقتصاد)  ٥(

٣/٢٧٧. 
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١٥١ 
 .)١())النبوة

 أمر  إال ما كان منٌعلم أن األناة يف كل يشء حممودة وخريُوهبذا ي
اآلخرة، برشط مراعاة الضوابط التي رشعها اهللا حتى تكون املسارعة مما 

 .)٢(حيبه اهللا تعاىل
%%% 

 

، وحسنه األلباين يف ٢٠١٠، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف التأين والعجلة، برقم الرتمذي)  ١(                                                
 .٢/١٩٥، صحيح سنن الرتمذي

 .٦/١٥٣، ، وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي١٣/١٧٧ للبغوي، رشح السنة: انظر)  ٢(



 االستعجال العجلة و

 

١٥٢ 

 العجلة واالستعجال: المبحث الرابع
 مفهوم العجلة وصورها: المطلب األول

والذي .  هو طلب وقوع األمر قبل وقته، وهو صفة مذمومة:االستعجال
ْخلق اإلنسان من [هو أن طبيعة اإلنسان العجلة : صفةحيرك هذه ال ِ ُِ َ ِ َ ُ

ٍعجل َ  .، ولكن املؤمن يعمل باألسباب، ويبتعد عن أسباب العجلة)١(]َ
 :وللعجلة صور يف حياة الناس، منها

مة اليأس  استعجال نزول العذاب باملخالفني،وهذا أمارة وعال-١
َفال تعجل عليهم إنام نعد ل[:الذي ال يليق بالدعاة إىل اهللا تعاىل َ ُّْ َُ َ َ َْ ََّ ِ ْ ِْ َ هم عداـَ ْ ُ[)٢(. 

 استعجال الربوز قبل النضوج والرسوخ يف العلم، فال جيوز -٢
 :لك بدون بصرية؛ وهلذا قال بعضهماالستعجال يف ذ

 )٣(فضحته شواهد االمتحـان   

 
 من تَحلّى بغير ما هـو فيـه        

ّمن دخل يف الشرب األول تكرب، ومن : العلم ثالثة أشبار: وقد قيل 
دخل يف الشرب الثاين تواضع، ومن دخل يف الشرب الثالث علم أنه ما 

ْال حتسبن الذين يفرحون بام أتوا وحيبون أن حيمدوا بام مل يفعلوا [ ،)٤(يعلم ْ ُْ ََّ ُّ َّ ُ َ َّ َْ َْ َ َ َ َْ َ َ َِ ُِ َْ ُ َُ ََ َِ ِ ْ َ َ
َفال حتسبنهم بمفازة من العذاب ول َْ َ َ َِ َ ِّ َ ْ ٍَ َ ََّ ِ ُ ْ َ َ ٌهم عذاب أليمـَ ِْ َ ٌ ََ ُ [)٥(. 

 .٣٧: سورة األنبياء، اآلية)  ١(                                                
 .٨٤: سورة مريم، اآلية)  ٢(
 .٧٤ لسليم اهلاليل، صالدعوة والدعاة بني حتقيق التوكل واستعجال النتائج: انظر)  ٣(
 .٧٥املرجع السابق، ص: انظر)  ٤(
 .١٨٨: سورة آل عمران، اآلية)  ٥(



 لعجلة واالستعجال ا

 

١٥٣ 
ُال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإثم أو ((: r ترك الدعاء، قال -٣

:  يا رسول اهللا، فام االستعجال؟ قال: قيل)) قطيعة رحم ما مل يستعجل
 ُيقول قد دعوت فلم أر يستجب يل فيستحرس عند ذلك ويدع ((

 .)١())الدعاء
 . استعجال النرص دون التمكن من أسبابه-٤

وهناك صور كثرية ال يمكن حرصها فعىل الدعاة أن يبتعدوا عن 
 .العجلة وأسباهبا

 ذم العجلة: المطلب الثاني
ُفاستخف قومه [: العجلة مذمومة، قال سبحانه عن فرعون َْ َْ ََّ َ َ 

ُفأطاعوه ُ َ َ واستخف ، استخفهم ومحلهم عىل الضاللة واجلهل، )٢(]َ
إذا محله عىل اجلهل وأزاله عام كان : استخف عن رأيه: عقوهلم، يقال

 .)٣(عليه من الصواب
َوال يستخفنك الذين ال يوقنون[: وقال سبحانه ُ َّ َِ ِ ُِ ْ ََ ََّ َ َّ [)٤(. 

ٍخلق اإلنسان من عجل[والشك أن اإلنسان قد خلق من عجل  َ َ ْ ِ ُِ َ ِ َ ؛ )٥(] ُ
مسلم، كتاب الذكر والدعاء، والتوبة واالستغفار، باب استحباب محد اهللا تعاىل بعد األكل )  ١(                                                

 .٢٧٣٥والرشب، برقم 
 .٥٤: سورة الزخرف، اآلية)  ٢(
 .١٣/١٧٥رشح السنة للبغوي، ، و٤/١٣٠، تفسري ابن كثري)  ٣(
 .٦٠: سورة الروم، اآلية)  ٤(
 .٣٧: سورة األنبياء، اآلية)  ٥(
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١٥٤ 
 . إذا امتثل أمر اهللا وترك هنيه حسنت أخالقه وطبائعه- بحمد اهللا -ولكنه 

عدم النظر يف العواقب، : والعجلة هلا أسباب ينبغي اجتناهبا، منها
ن عدو اإلنسان؛ فإن أساس العجلة وسنن اهللا يف الكون، ومنها الشيطا

من الشيطان؛ ألنه احلامل عليها بوسوسته، فيمنع من التثبت والنظر يف 
 .)١(العواقب، فيقع املستعجل يف املعاطب والفشل

التــأين مـــن اهللا والعجلــة مـــن (( : يرفعـــهtوعــن أنــس بـــن مالــك 
 :ك قيل ولذل؛)٢())الشيطان

 إن النجاح رهين أن ال تعجال     
 

 يا صاحبي تلومـا ال تعجـال       
 .)٣())لندامةاال يزال الرجل جيني من ثمرة العجلة (( :tوقال عمرو بن العاص  

َعلم أن العجلة املذمومة ما كان يف غري طاعة، ومع عدم ُوينبغي أن ي ْ
ال تعجل، فإن : التثبت وعدم خوف الفوت، وهلذا قيل لبعض السلف

ُوعجلت [: لو كان كذلك ملا قال موسى: العجلة من الشيطان، فقال ْ ِ َ َ
َإليك رب لرتىض ْ َ ِ ِّ َ َْ َ ِ [)٤(. 

 .ال تعجل عجلة األخرق وحتجم إحجام الواين:وقد قال بعض السلف
 :  أنه يستثنى من العجلة ما ال شبهة يف خرييته، قال تعاىل:واخلالصة

 .٣/١٨٤، وفيض القدير رشح اجلامع الصغري، ١٣/١٧٦رشح السنة للبغوي، : انظر)  ١(                                                
وقال األلباين ، ١٠/١٠٤٠، ، والبيهقي يف السنن الكربى٣/١٠٥٤أخرجه أبو يعىل يف مسنده، )  ٢(

 )).هذا إسناد حسن ورجاله ثقات: ((٤/٤٠٤، يف سلسلة األحاديث الصحيحة
 .٦/١٥٣، حتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي: انظر)  ٣(
 .٨٤: سورة طه، اآلية)  ٤(
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١٥٥ 
ْإهنم كانوا يسارعون يف ال[ ِ َ ُ َِّ َ ُ ْ ُُ َ ِخرياتـِ َ ْ َ[)١(. 

وال أعلمه إال عن النبي :  قال األعمشtوعن سعد بن أيب وقاص 
r :))َالتؤدة َ  .)٣())  يف كل يشء خري إال يف عمل اآلخرة)٢(ُّ

 عالج االستعجال: المطلب الثالث
 :ص من االستعجال بأمور، منهاّيمكن التخل

 فإن كان االستعجال بنزول  ال ريب فيه،ٍد اهللا آت العلم بأن وع-١
َوال [العذاب عىل املخالفني، فليعلم املستعجل أنام هي آجال حمدودة،  َ

ِحتسبن اهللا غافال عام يعمل الظال َِّ ُ َ َ َْ َ َّ ََّ ً َ ْ َمونـَ ، وإن كان استعجال النرص قبل )٤(] ُ
ُّالتمكن من أسبابه فليعلم املستعجل أن اهللا متم نوره ولو كره الكافرون ُ. 

الغابرين الذين استعجلوا العذاب، فأصبح  النظر إىل سنن اهللا يف -٢
َويستعجلونك بالسيئة قبل [ُال يرى إال مساكنهم عربة لكل معترب؛  ُْ ْ ََ ِ َ َِّ َّ ْ َِ َ َ ِ

َحسنـْال َ ْة وقد خلت من قبلهم الَ َُ ِ ِ ِ ِْ ََ َْ َ ُمثالتـْ َ ُ َ...[)٥(. 
 من ة قد يكون رمح عدم وقوع األمر عىل وفق استعجال املستعجل-٣

 .٩٠: سورة األنبياء، اآلية)  ١(                                                
َالتؤدة)  ٢( َ  .٣/١٦٥،وعون املعبود، ٣/٢٧٧ للمناوي،فيض القدير رشح اجلامع الصغري:انظر.التأين:ُّ
صحيح عىل رشط :  بلفظه وقال، واحلاكم٤٨١٠، كتاب األدب، باب الرفق، برقم أبو داود)  ٣(

 .٣/٩١٣، صحيح سنن أيب داود: ، وانظر١/٦٤الشيخني، ووافقه الذهبي، 
وذلك ألن احلزم بذل اجلهد يف عمل اآلخرة؛ لتكثري القربات ورفع الدرجات ألن يف تأخري 

 .٣/١٦٥، وعون املعبود، ٣/٢٧٧فيض القدير، : انظر. اخلريات آفات
 .٤٢: هيم، اآليةسورة إبرا)  ٤(
 .٦: سورة الرعد، اآلية)  ٥(
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١٥٦ 
َولو يعجل اهللا للناس الرش استعجال[: ىلاهللا تعاىل كقوله تعا ُ ََ ْ ِّ َ ْ َِ ِْ َُّ َّ ِ ْهم بالـَّ ِ ِخري ـُ ْ َ
ْلقيض إليهم أجلهم ْ ُْ ُ َ ََ َ ِ ِ َ ِ ُ [)١(. 

ّ والتـصرب، واملجاهـدة عـىل عـدم بالتـدرب، يتخلص مـن العجلـة -٤
َوالذين جاهدوا فينا لنهـدينهم سـبلنا وإن اهللا لـ[ :، قال تعاىلالعجلة َ َ ََّّ ِ َ ُ َ َ َ ََ َّ َ َ ُُ ْ َُ ِْ ِ َمع ـِ َ 

َمحسننيـْال ِ ِ ْ ُ [)٢(. 
ُومن يتق اهللا جيعل له [ : قال اهللا تعاىل، تقوى اهللا تعاىل ودعاؤه-٥ َ ََّ ْ َ ِ َّ َ َ
رجا َ ًخم َ ْ [)٣(. 

َيا أهيا الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقا[ :Uوقال  ُ ْ ُ َ ْْ ْ َُ َّ ََّ َْ َ َّ َ ُ ِ َ ُّ َ  .)٤(]ً ناِ
ْوقال ربكم ادعوين أستجب لكم[ :وقال تعاىل ْ ُ َُ َُ ْ ُ ْ ُّ َِ َِ َ َ َ [)٥(. 

###


 .١١: سورة يونس، اآلية)  ١(                                                
 .٦٩: سورة العنكبوت، اآلية)  ٢(
 .٢: سورة الطالق، اآلية)  ٣(
 .٢٩: سورة األنفال، اآلية)  ٤(
 .٦٠: سورة غافر، اآلية)  ٥(



 الرفق واللين 

 

١٥٧ 
 
 


 
 

ــث األول ــين  : المبح ــق والل ــوم الرف  .مفه
ــاني ــث الث ــين : المبح ــق والل ــة الرف  .أهمي

 .لدعوة ا صور من مواقف تطبيق الرفق في     :المبحث الثالث 
 

 
 
 
 
 
 



 للين واالرفق 

 

١٥٨ 
 



 مفهوم الرفق واللين

 

١٥٩ 

 مفهوم الرفق واللين: المبحث األول
 ضد :واللني، )٢(، وهو ضد العنف)١(ب اللطف ولني اجلان: لغةالرفق
َفبام رمحة من اهللا لنت ل[: ، قال اهللا تعاىل)٣(اخلشونة َ ِ ٍَ ِّ ََ ْ َ ِ َ هم ولو كنت فظا ـَ َ ُ ْ ََ ْ ُ

َغليظ القلب النفضوا من حولك َِ ِ ِْ َ ْ ْ َُّ َ َ ِ ْ ْ َ [)٤(. 
َلنت ل[ومعنى  َ ْهمـِ َّسهلت هلم أخالقك، وكثرة احتاملك، ومل : ] ُ

 .)٥(ترسع إليهم بالغضب فيام كان منهم
لني : فظهر من هذه التعريفات اللغوية أن الرفق واللني يتضمن

واألخذ باألسهل واأليرس وحسن اخللق، اجلانب بالقول والفعل، 
 .)٦(وكثرة االحتامل، وعدم اإلرساع بالغضب والتعنيف

: قالُطلق الرفق واللني عىل املداراة إذا كان يف ذلك دفع برفق، يُوي
ُدارأه(( ِّ، والطفه والينه اتقاء لرش)٨(، ودفعه)٧( أي الينه واتقاه))ََ ، ويف )٩(هً

ّ يصيل فجاءت هبمة متر بني يديه فامزال كان rأن رسول اهللا ((: احلديث
، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، ١/٣٦٢، واملعجم الوسيط، ١٤٥، صالقاموس املحيط)  ١(                                                

 .٢/٢٤٦البن األثري، 
 .١٠٥، صخمتار الصحاح)  ٢(
 .٢٥٥املرجع السابق، ص)  ٣(
 .١٥٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٤(
 .١/٤٤٩تفسري البغوي، : انظر)  ٥(
 .١٠/٤٤٩، فتح الباري: انظر)  ٦(
َدرأ ((، مادة ٨٥، صر الصحاحخمتا)  ٧( َ َ.(( 
 .٥٠، صالقاموس املحيط)  ٨(
 .١/٢٧٦، املعجم الوسيط)  ٩(
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١٦٠ 
ُيدارئها ً بابا يف - رمحه اهللا - ّ، وقد بوب البخاري)١( أي يدافعها))ُ

شة أنه ثم أورد حديث عائ) باب املداراة مع الناس: (صحيحه فقال
 أو - ))فبئس ابن العشرية لـهائذنوا ((:  رجل فقالrاستأذن عىل النبي 
فقلت : قالت عائشة. ))أالن لـه الكالم (( فلام دخل ،)) بئس أخو العشرية

أي عائشة ((: فقال. يا رسول اهللا قلت ما قلت ثم ألنت لـه يف القول: لـه
ِّ الناس اتقاء -ودعه  أو -اس منزلة عند اهللا من تركه إن رش الن

ُإنا لنكرش((: t، ويذكر عن أيب الدرداء )٢())ُفحشه  يف وجوه أقوام وإن )٣(ِ
 .)٤())قلوبنا تلعنهم

 .الدفع برفق ولني: فظهر أن املداراة هي
املداراة من : - رمحه اهللا -قال ابن بطال : واملداراة ليست من املداهنة

أخالق املؤمنني وهي خفض اجلناح للناس، ولني الكلمة، وترك 
وظن : قال. اإلغالظ هلم يف القول، وذلك من أقوى أسباب األلفة

ن املداراة هي املداهنة فغلط؛ ألن املداراة مندوب إليها، بعضهم أ
أن املداهنة من الدهان وهو الذي يظهر عىل : واملداهنة حمرمة، والفرق

معارشة الفاسق وإظهار اليشء ويسرت باطنه، وفرسها العلامء بأهنا 
 .الرىض بام هو فيه من غري إنكار عليه

 .٢/١١٠، النهاية يف غريب احلديث)  ١(                                                
 .٦٠٥٤، كتاب األدب، باب ما جيوز من اغتياب أهل الفساد والريب، برقم البخاري)  ٢(
 .١٠/٥٢٨هو يف الغالب الضحك مع ظهور األسنان، الفتح، )  ٣(
، ٦١٣١، بصيغة التمريض، كتاب األدب، باب املداراة مع الناس، قبل احلديث رقم البخاري)  ٤(

 .))منقطع((: ١٠/٥٢٨وقال ابن حجر
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١٦١ 
وبالفاسق يف النهي عن فعله واملداراة هي الرفق باجلاهل يف التعليم، 

وترك اإلغالظ عليه حيث ال يظهر ما هو فيه، واإلنكار عليه بلطف 
 .)١(ّالقول والفعل السيام إذا احتيج إىل تألفه ونحو ذلك

َاذهبا إىل فرعون إنه طغى[: وقد قال اهللا تعاىل ملوسى وهارون ََّ ُ ْ َ َ َِ َِ ْ ِ َ ْ*  
ُفقوال له قوال لينا لعله َ ْ َُّ َّ َّ ًَ ِّ َ ُ َ يتذكر أو خيشىَ ْ َ ْ َ ُ ََّ ْفقوال له قوال [: ، ومعنى)٢(] ََ َُ ُ ََ

ًلينا ِّ ون عندما ، وقد استدل هبذه اآلية املأم)٣(دارياه وارفقا به: يقول: ]َّ
يا رجل ارفق، فقد بعث اهللا من : ّعنّفه واعظ وشدد عليه القول، فقال

ْفقوال له قوال [: هو خري منك إىل من هو رش مني وأمره بالرفق، فقال َُ ُ ََ
َلينا لعله يتذكر أو خيشى ْ َ ْ ُ ََ ُ َ َِّّ َ ًَ َّ َّ َفبام رمحة من اهللا [: ، ويؤيد ذلك قوله تعاىل)٤(] َّ ِّ ٍَ َ ْ َ ِ َ

َلنت ل َ َهم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولكـِ َِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ َ َُّ َ َ ِ ْ ْ ََ  َ ُ ْ ُ [)٥(. 
 :وهلذا قال القائل

 وامزح لـه إن المزاح وفـاقُ  
 

    فـداره  وإذا عجزت عن العدو  
 تُعطي النِّضاح وطبعها اإلحراقُ 

 
 فالنار بالماء الذي هو ضـدها      

 :فظهر مما تقدم 
 اجلانب بالقول، والفعل، واألخذ باألسهل  لني:أن الرفق واللني -١

 .١٠/٥٢٨، فتح الباري)  ١(                                                
 .٤٤-٤٣: سورة طه، اآليتان)  ٢(
 .٣/٢١٩تفسري البغوي، )  ٣(
 .١٢، صالرفق واللني للدكتور فضل إهلي: وانظر. ٢/٣٣٤ للغزايل، إحياء علوم الدين: انظر)  ٤(
 .١٥٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٥(
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١٦٢ 
واأليرس، وحسن اخللق، وكثرة االحتامل، وعدم اإلرساع بالغضب 

 .والتعنيف والشدة واخلشونة
 تطلق عىل الرفق واللني إذا كان فيها مدافعة، كتعليم أن املداراة -٢

 .واملداراة من أخالق املؤمنني. اجلاهل، وهني الفاسق عن فسقه

معارشة الفاسق وخماللته مع : مومة حمرمة، وهي مذأن املداهنة -٣
 .الرىض بام هو عليه من املعايص وعدم اإلنكار عليه، واهللا املوفق

%%% 
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١٦٣ 

 أهمية الرفق واللين: المبحث الثاني
عن عائشة    أن النبي rه من ّعطي حظُإنه من أ((:  قال هلا

ّالرفق فقد أعطي حظ صلة الرحم، وحسن ه من خري الدنيا واآلخرة، وُ
 .)١()) ق، وحسن اجلوار يعمران الديار ويزيدان يف األعامرُلُاخل

مور كلها، وبني ذلك بفعله  شأن الرفق يف األrّ عظم النبي دفق
ُوقوله بيانا شافيا كافيا؛ لكي تعمل أمته بالرفق يف أمورها كلها، وخاصة  ّ ً ً ً

؛ فإهنم أوىل الناس بالرفق يف دعوهتم، ويف مجيع Uالدعاة إىل اهللا 
وهذا احلديث السابق وغريه من األحاديث التي . ّترصفاهتم، وأحواهلم

ّستأيت تبني فضل الرفق، واحلث عىل ّ التخلق به، وبغريه من األخالق ُ
َّاحلسنة، وذم العنف وذم من ختلق به ّ ّ. 

فالرفق سبب لكل خري؛ ألنه حيصل به من األغراض ويسهل من 
 .)٢(املطالب، ومن الثواب ما ال حيصل بغريه، وما ال يأيت من ضده

، فعن r من العنف، وعن التشديد عىل أمته rّوقد حذر النبي 
اللهم ((:  يقول يف بيتي هذاrسمعت رسول اهللا :  قالتعائشة 

ّمن ويل من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، ف اشقق عليه، ومن ويل من أمر ً
ً إذا أرسل أحدا من أصحابه r وكان ،)٣()) ًأمتي شيئا فرفق هبم فارفق به
 .٥١٩، وإسناده صحيح كام يف األحاديث الصحيحة لأللباين، برقم ٦/١٥٩أخرجه أمحد، )  ١(                                                

، ١٠/٤٤٩، ، وفتح الباري برشح صحيح البخاري١٦/١٤٥، رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ٢(
 .٦/١٥٤، حتفة األحوذي برشح سنن الرتمذيو

أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد، باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر واحلث عىل الرفق )  ٣(
 .١٨٢٨بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم، برقم 
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١٦٤ 
 .يف بعض أموره أمرهم بالتيسري وهناهم عن التنفري

ً إذا بعث أحدا من أصحابه rكان رسول اهللا :قال tفعن أيب موسى 
ُبرشوا وال تنفروا،ويرسوا وال تعرسوا((:يف بعض أموره قال ُ ُِّ ِّ ُُ ُِّ ِّ(()١(. 

 بأهل Uإذا أراد اهللا ((: rقال رسول اهللا :  قالتوعن عائشة 
 .)٢()) أدخل عليهم الرفقً خرياٍبيت

 حينام بعثهام إىل  أليب موسى األشعري ومعاذ r  النبيوقال
َيرسا وال تعرسا، وبرشا وال تنفرا، وتطاوعا وال ختتلفا((: اليمن ِِّ َ َ ِّ ِّ َّ (()٣(. 

ُيرسوا وال تعرسوا، ((: rقال رسول اهللا :  قالtوعن أنس بن مالك  ُِّ ِّ
ُوبرشوا وال تنفروا ِّ ُ ِّ (()٤(. 

وقد مجع النبي يف هذه األحاديث األمر بالتيسري والنهي عن التنفري، 
r يف هذه األلفاظ بني اليشء وضده؛ ألن اإلنسان قد يفعل التيسري يف 

 والتعسري يف وقت، ويبرش يف وقت وينفر يف وقت آخر، فلو اقترص ٍوقت
ّعىل يرسوا لصدق ذلك عىل من يرس مرة أو مرات، وعرس يف معظم  ّ ّ ِّ ّ

ُوال تعرسوا انتفى التعسري يف مجي: احلاالت، فإذا قال ع األحوال من ِّ
ّمجيع وجوهه،وهذا هو املطلوب،وكذا يقال يف يرسا وال تعرسا،وبرشا 

 .١٧٣٢رك التنفري، برقم أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب األمر بالتيسري وت)  ١(                                                
، برقم ٣/٢١٩، ، قال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة٦/٧١أخرجه أمحد يف املسند، )  ٢(

 .))حديث صحيح من رواية عائشة ((: ١٢١٩
، ٤٣٤١ ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع،برقم ،كتاب املغازي،باب بعث أيب موسىالبخاري)  ٣(

 .، واللفظ له١٧٣٣ يف كتاب اجلهاد والسري، باب األمر بالتيسري وترك التنفري، برقم ومسلم
قم  يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا، برr، كتاب العلم، باب ما كان النبي البخاري)  ٤(

 .١٧٣٤ يف كتاب اجلهاد والسري، باب األمر بالتيسري وترك التنفري، برقم ، ومسلم٦٩
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١٦٥ 
وال تنفرا،وتطاوعا وال ختتلفا؛ألهنام قد يتطاوعان يف وقت وخيتلفان يف 

ّ قد حث يف rوقت وقد يتطاوعان يف يشء وخيتلفان يف يشء، والنبي 
به،وجزيل هذه األحاديث ويف غريها عىل التبشري بفضل اهللا وعظيم ثوا

عطائه،وسعة رمحته،وهنى عن التنفري بذكر التخويف وأنواع الوعيد 
حمضة من غري ضمها إىل التبشري،وهذا فيه تأليف ملن قرب إسالمه وترك 
التشديد عليه،وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان،ومن بلغ، ومن 
ّتاب من املعايص كلهم ينبغي أن يتدرج معهم ويتلطف هبم يف أنواع  ُ

ًاعات قليال قليال،وقد كانت أمور اإلسالم يف التكليف عىل التدريج الط ً
َفمتى يرس عىل الداخل يف الطاعة،أو املريد للدخول فيها سهلت عليه  ِّ ُ
َوكانت عاقبته غالبا االزدياد منها، ومتى عرست عليه أوشك أن ال  َ ْ ِّ ُ ً

، وهكذا )١(يدخل فيها، وإن دخل أوشك أن ال يدوم وال يستحليها
ّ يتخول rعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ وهلذا كان النبي ت

 .)٢(َّأصحابه باملوعظة يف األيام كراهة السآمة عليهم
ّقد دل أمته عىل كل خري، وحذرهم من ففصلوات اهللا وسالمه عليه  ّ

ّكل رش، ودعا عىل من شق عىل أمته، ودعا ملن رفق هبم كام تقدم يف  ّ
لغ الزواجر عن املشقة عىل الناس، وأعظم حديث عائشة، وهذا من أب

 .)٣(احلث عىل الرفق هبم
%%% 

 .١/١٦٣، وفتح الباري، ١٢/٤١، رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ١(                                                
 .١٦٣، ١/١٦٢، فتح الباري: انظر)  ٢(
 .١٢/٢١٣  رشح النووي عىل مسلم:انظر)  ٣(
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 صور من مواقف تطبيق الرفق في الدعوة: المبحث الثالث
 مع شاب استأذن في الزنا: الصورة األولى

ًإن فتى شابا أتى النبي :  قالtعن أيب أمامة  ًrيا رسول اهللا، :  فقال
: فقال لـه! مه مه: روه، وقالوا لـهائذن يل بالزنا، فأقبل القوم عليه فزج

ال واهللا، جعلني اهللا :  قال))؟ه ألمكّأحتب((: قالً، فدنا منه قريبا، ))ادنه((
 ))ه البنتك؟ّأفتحب((: قال. ))ونه ألمهاهتمّوال الناس حيب((: فداءك، قال

 الناس حيبونه وال((: قال. ال واهللا يا رسول اهللا، جعلني اهللا فداءك: قال
: قال. ال واهللا جعلني اهللا فداءك:  قال))أفتحبه ألختك؟((: قال. ))لبناهتم

ال واهللا، :  قال))أفتحبه لعمتك؟(( :قال. ))وال الناس حيبونه ألخواهتم((
أفتحبه ((: قال. ))وال الناس حيبونه لعامهتم(( :قال. جعلني اهللا فداءك

وال الناس حيبونه ((: قال.  فداءكال واهللا جعلني اهللا:  قال))خلالتك؟
ر قلبه، ِّاللهم اغفر ذنبه، وطه((: فوضع يده عليه، وقال: قال. ))خلاالهتم

 .)١(، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء))ّوحصن فرجه
 أن يعتنوا بالرفق Uوهذا املوقف العظيم مما يؤكد عىل الدعاة إىل اهللا 

ُواإلحسان إىل الناس، والسيام من يرغب يف استئالفهم ليدخلوا يف  َُ
 .اإلسالم، أو ليزيد إيامهنم ويثبتوا عىل إسالمهم

 .ّ الرفق بفعله بينه لنا بقوله وأمرنا بالرفق يف األمر كلهrوكام يبني لنا الرسول 
، وذكره اهليثمي يف جممع ٢٥٧، ٥/٢٥٦، tأخرجه أمحد يف املسند من حديث أيب أمامة )  ١(                                                

، وصححه األلباين يف ))رجاله رجال الصحيح: ((، وقال١/١٢٩، وعزاه إىل الطرباين، الزوائد
  .٣٧٠، برقم اديث الصحيحةسلسلة األح
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١٦٧ 
 :مع اليهود: الصورة الثانية

عن عائشة  دخل رهط من اليهود عىل رسول اهللا :  قالتr 
ُوعليكم السام : ففهمتها فقلت: ُالسام عليكم، قالت عائشة: فقالوا
ّمهال يا عائشة إن اهللا حيب الرفق ((: rفقال رسول اهللا : قالت. واللعنة ُ ً

رسول اهللا ؟ قال ارسول اهللا أو مل تسمع ما قالويا : ، فقلت))يف األمر كله
r :))١())قد قلت وعليكم(. 

يا عائشة إن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي عىل ((: r  رسول اهللاوقال
ُالرفق ما ال يعطي عىل العنف، وما ال يعطي عىل ما سواه ُْ ُ(()٢(. 

ْإن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه، وال ينزع من ((: r  النبيوقال ُ
 .)٣())يشء إال شانه

َ أن من حرم الرفق فقد حرم اخلري، قالr  رسول اهللاوبني ِ ُ r :)) من
 .)٤())حيرم الرفق حيرم اخلري
َمن أعطي حظه من الرفق ((:  قالr عن النبي tوعن أيب الدرداء  ٌ

َفقد أعطي حظه من اخلري، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من  ِ ُ
من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه ((:  يبلغ به قالt وعنه ،)٥())اخلري

 .٦٠٢٤، كتاب األدب، باب الرفق يف األمر كله، برقم البخاري)  ١(                                                
أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، عن عائشة )  ٢(  ، 

 .٢٥٩٣برقم 
 ً. أيضا،عن عائشة ٢٥٩٤ًيف الكتاب والباب املشار إليهام سابقا،برقم املرجع السابق،)  ٣(
 .٢٥٩٢ ، برقم tًاملرجع السابق، يف الكتاب والباب املشار إليهام سابقا عن جرير بن عبد اهللا )  ٤(
حديث ((: ، وقال٢٠١٣قم  يف كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف الرفق، برأخرجه الرتمذي)  ٥(

 .٢/١٩٥، ، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي))حسن صحيح
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١٦٨ 
ُمن اخلري، وليس يشء أثقل يف امليزان من اخللق احلسن ُ(()١(. 

 :مع من بال في المسجد: رة الثالثةالصو
 إذ rبينام نحن يف املسجد مع رسول اهللا :  قالtعن أنس بن مالك 

ْمه: rجاء أعرايب، فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب رسول اهللا  َ 
ْمه ، فرتكوه حتى بال، ))، دعوه)٣(ال تزرموه((: rقال رسول اهللا : ، قال)٢(َ
إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من ((: دعاه فقال لـه rم إن رسول اهللا ث

، أو ))، وال القذر، إنام هي لذكر اهللا، والصالة، وقراءة القرآنالبولهذا 
 .r كام قال رسول اهللا

 .)٥( عليه)٤(ًفأمر رجال من القوم فجاء بدلو من ماء فشنّه: قال
اللهم ((: وقد ثبت يف البخاري وغريه أن هذا الرجل هو الذي قال

ًارمحني وحممدا وال ترحم معنا أحدا قام :  قالt، فعن أيب هريرة ))ً
اللهم ارمحني :  وقمنا معه، فقال أعرايب وهو يف الصالةrرسول اهللا 

، ٨٧٦، وصححه األلباين يف األحاديث الصحيحة ، برقم ٦/٤٥١أخرجه أمحد يف املسند، )  ١(                                                
 .وذكر لـه شواهد كثرية

: ما هذا؟ انظر: أصلها: وقيل. اسكت: عناهكلمة زجر، وهو اسم مبني عىل السكون، م: مه)  ٢(
 .٣/١٩٣رشح النووي، 

 .٣/١٩٠املرجع السابق، : انظر. القطع: واإلزرام. أي ال تقطعوا عليه بوله: ال تزرموه)  ٣(
 .٣/١٩٣املرجع السابق، :انظر . أي صبه عليه: شنه)  ٤(
ب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا أخرجه مسلم بلفظه يف كتا)  ٥(

، والبخاري، ٢٨٦حصلت يف املسجد وأن األرض تطهر باملاء من غري حاجة إىل حفرها، برقم 
 والناس األعرايب حتى فرغ من بوله يف rًبمعناه خمترصا يف كتاب الوضوء، باب ترك النبي 

، ٢١٩برقم :  يف عدة مواضع منهاالبخاري، وروايات بول األعرايب يف ٢١٩املسجد، برقم 
 .٢٢٢، وقبل احلديث رقم ٢٢١، ٢٢٠
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ًوحممدا، وال ترحم معنا أحدا، فلام سلم النبي  ًrلقد ((:  قال لألعرايب

 .)١( يريد رمحة اهللا))ًرت واسعاّحج
ّفرس هذه الرواية الروايات األخرى عند غري البخاري، فعن أيب ُوت

اللهم :  ثم قال،ل رجل أعرايب املسجد فصىل ركعتنيدخ:  قالtهريرة 
ًارمحني وحممدا، وال ترحم معنا أحدا :  فقالrفالتفت إليه رسول اهللا ! ً

ًلقد حتجرت واسعا(( ، ثم مل يلبث أن بال يف املسجد، فأرسع الناس ))ّ
ين، ِّعرسُبعثوا مُين، ومل تِّيرسُعثتم مُإنام ب((: rهلم رسول اهللا  فقال ،إليه
ًريقوا عليه دلوا من ماء، أو سجال من ماءأه ً(()٢(. 

ّ إيل بأيب وأمي فلم rفقام النبي ((: يقول األعرايب بعد أن فقه: قال
ّيسب، ومل يؤنب، ومل يرضب ّ(()٣(. 

 أحكم خلق اهللا، فمواقفه وترصفاته كلها مواقف حكمة مرشفة، rالنبي 
 .ومن وقف عىل أخالقه ورفقه وعفوه وحلمه، ازداد يقينه وإيامنه بذلك

ّوهذا األعرايب قد عمل أعامال تثري الغضب، وتسبب عقوبته وتأديبه  ً
 احلارضين؛ ولذلك قام الصحابة إليه، واستنكروا أمره، وزجروه، من

 . أن يقطعوا عليه بولهrفنهاهم النبي 
 .٦٠١٠، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، برقم البخاري)  ١(                                                

، ١٤٧بول يصيب األرض، برقم   بنحوه يف كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الأخرجه الرتمذي)  ٢(
، وأخرجه ٧٢٥٤، برقم ١٢/٢٤٤ واللفظ ألمحد، وأخرجه أمحد يف املسند برتتيب أمحد شاكر

ًأمحد أيضا مطوال،   .٣٨٠، وأبو داود، برقم ١٠٥٤٠، برقم ٢٠/١٣٤ً
، tديث السابق من رواية أيب هريرة أخرجه أمحد يف املسند برتتيب أمحد شاكر وهو تكملة للح)  ٣(

، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب األرض يصيبها لبول ١٠٥٤٠، برقم ٢٠/١٣٤
 .٥٢٩كيف تغسل، برقم 



 في الدعوة الرفق صور من مواقف تطبيق

 

١٧٠ 
وهذا يف غاية الرفق واحللم والرمحة، وجيمع ذلك كله احلكمة، فقد 

:  باحلكمة عىل هذا األعرايب عمله، فقال لـه حينام قالrأنكر النبي 
، ))ًرت واسعاّلقد حج((: ))ًا أحداًاللهم ارمحني وحممدا، وال ترحم معن((

ِورمحتي [: Uرمحة اهللا، فإن رمحة اهللا قد وسعت كل يشء، قال  rيريد  َ ْ َ َ
ٍوسعت كل يشء ِْ َ َّ ُ ْ َ  .، فقد بخل هذا األعرايب برمحة اهللا عىل خلقه)١(] َ
ُوالذين جاؤوا [ : من فعل خالف ذلك حيث قالUوقد أثنى اهللا  َ َ َِ َّ

ِمن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليامن َ ِ ِِ َ ُ َُ َ َ َ َّ ْ ََ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ْ َ َْ َ [)٢(. 
 .)٣( باحلكمةrوهذا األعرايب قد دعا بخالف ذلك، فأنكر عليه النبي 

 برتكه؛ ألنه قد رشع يف املفسدة، rوحينام بال يف املسجد أمر النبي 
فلو منع ذلك لزادت املفسدة، وقد حصل تلويث جزء من املسجد، فلو 

 : لدار بني أمرين بعد ذلكrمنعه 
 .ّإما أن يقطع عليه بوله فيترضر األعرايب بحبس البول بعد خروجه -١
 .وإما أن يقطعه فال يأمن من تنجيس بدنه،أو ثوبه،أو مواضع أخرى من املسجد -٢

ّ بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهي دفع أعظم rفأمر النبي 
لحتني املفسدتني أو الرضرين باحتامل أيرسمها، وحتصيل أعظم املص

 .)٤(برتك أيرسمها
 هذه املصالح، وما rوهذا من أعظم احلكم العالية، فقد راعى النبي 

 .١٥٦: سورة األعراف، اآلية)  ١(                                                
 .١٠: سورة احلرش، اآلية)  ٢(
 .١٠/٤٣٩،  برشح صحيح البخاريفتح الباري: انظر)  ٣(
 .٣/١٩١، ورشح النووي عىل مسلم، ١/٣٢٥، ، رشح صحيح البخاريفتح الباري: انظر)  ٤(



  صور من مواقف تطبيق الرفق في الدعوة

 

١٧١ 
 ألمته والدعاة من بعده كيفية الرفق rيقابلها من املفاسد، ورسم 

ٍّباجلاهل، وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف، وال سب وال إيذاء وال 
ًتشديد، إذا مل يكن ذلك منه عنادا وال استخفافا،  وقد كان هلذا ً

االستئالف والرمحة والرفق األثر الكبري يف حياة هذا األعرايب وغريه، 
 rفقام النبي :  ويف رواية اإلمام أمحد-ّ كام تقدم -فقد قال بعد أن فقه 

ّإيل بأيب وأمي، فلم يسب، ومل يؤنب، ومل يرضب ّ ّ)١(. 
 .)٢(ّفقد أثر هذا اخللق العظيم يف حياة الرجل

 :مع معاوية بن الحكم: ةالصورة الرابع
 rبينا أنا أصيل مع رسول اهللا :  قالtعن معاوية بن احلكم السلمي 
فرماين القوم بأبصارهم، ! يرمحك اهللا: إذ عطس رجل من القوم، فقلت

َّواثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إيل؟ فجعلوا يرضبون بأيدهيم : فقلت ّ
، فلام صىل رسول ُعىل أفخاذهم، فلام رأيتهم يصمتونني، لكني سكت

ً فبأيب هو وأمي ما رأيت معلام قبله وال بعده أحسن تعليام مrاهللا  ً نه، ِّ
إن هذه الصالة ال ((:  وال رضبني وال شتمني، قال)٣(فواهللا ما كهرين

إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة يصلح فيها يشء من كالم الناس، 
 .r، أو كام قال رسول اهللا ))القرآن
إين حديث عهد بجاهلية، وقد جاء اهللا ! يا رسول اهللا: قلت

 .، وأمحد، تقدم خترجيه٥٢٩، برقم أخرجه ابن ماجه)  ١(                                                
 ، ، وعون املعبود رشح سنن أيب داود٣/١٩١، ورشح النووي، ١/٣٢٥،  فتح الباري: انظر)  ٢(

 .١/٤٥٧، ، وحتفة األحوذي، رشح سنن الرتمذي٢/٣٩
 .٥/٢٠رشح النووي، : انظر. أي ما قهرين وال هنرين: ما كهرين)  ٣(



 في الدعوة الرفق صور من مواقف تطبيق

 

١٧٢ 
 .))فال تأهتم((: الًباإلسالم، وإنا منا رجاال يأتون الكهان، ق

ذاك يشء جيدونه يف صدورهم فال ((: ومنا رجال يتطريون، قال: قال
ومنا رجال : قلت: ، قال)نكمّفال يصد: قال ابن الصالح(، )١())مّهنّيصد
 .)٢())ه فذاكّ وافق خطن، فمّكان نبي من األنبياء خيط((: قال ،ونّخيط

َّوكانت يل جارية ترعى غنام يل قبل أحد واجلوانية: قال ُ َُ َ ِ ، فاطلعت )٣(ً
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، 

م َّ فعظrآسف كام يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول اهللا 
، فأتيته هبا، ))ائتني هبا((: أفال أعتقها، قال! يا رسول اهللا: ، قلتَّذلك عيل
أنت :  قالت))من أنا؟((: يف السامء، قال:  قالت))أين اهللا؟((: فقال هلا

 .)٤())أعتقها فإهنا مؤمنة((:  قال.رسول اهللا
، rتيها النبي وهذا املوقف من أعظم احلكم البارزة السامية التي أو

؛ ألن النفوس جمبولة عىل tوقد ظهر أثر ذلك يف حياة ونفس معاوية 
ًما رأيت معلام قبله وال : tّحب من أحسن إليها، وهلذا قال معاوية  ِّ

 .ًبعده أحسن تعليام منه
عناه أن الطرية يشء جتدونه يف نفوسكم رضورة، وال عتب عليكم يف ذلك، ولكن م: قال العلامء)  ١(                                                

 .٥/٢٢املرجع السابق، : انظر. ال متتنعوا بسببه من الترصف يف أموركم
من وافق خطه فهو مباح لـه؛ ولكن ال طريق لنا : اختلف العلامء يف معناه، والصحيح أن معناه)  ٢(

ُ يباح، واملقصود أنه حرام؛ ألنه ال يباح إال بيقني املوافقة، وليس إىل العلم اليقيني باملوافقة فال ُ
فحصل من جمموع كالم العلامء فيه االتفاق عىل النهي . ُإنه نسخ يف رشعنا: لنا يقني هبا، وقيل
 .٥/٢٣، رشح النووي عىل صحيح مسلم: انظر. عنه اآلن فهو حمرم

 .٥/٢٣املرجع السابق، : انظر. موضع يف شامل املدينة بقرب جبل أحد: اجلوانية)  ٣(
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حتريم الكالم يف الصالة )  ٤(

 .٥/٢٠، وانظر رشحه يف رشح مسلم للنووي، ٥٣٧ونسخ ما كان من إباحته، برقم 



  صور من مواقف تطبيق الرفق في الدعوة

 

١٧٣ 
 :مع من كانت يده تطيش: الصورة الخامسة

 rًكنت غالما يف حجر رسول اهللا :  قالtعن عمر بن أيب سلمة 
يا غالم سم ((: rوكانت يدي تطيش يف الصحفة، فقال يل رسول اهللا 

 .)١(، فامزالت تلك طعمتي بعد))اهللا، وكل بيمينك، وكل مما يليك
 :مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: الصورة السادسة

خرجت ... ((: ديثه قال يف حtعن سلمة بن صخر األنصاري 
أنا بذاك، : فقلت ؟))أنت بذاك((:  فأخربته خربي فقال يلrفأتيت النبي 

نعم : ؟ فقلت))أنت بذاك((: فقالأنا بذاك، : ؟ فقلت))أنت بذاك((: فقال
َّها أنذا فامض يف حكمك فإين صابر  : قال، )) رقبةأعتق((: لـه، قالِ

ال والذي بعثك باحلق ما أصبحت : فرضبت صفحة رقبتي بيدي وقلت
يا رسول اهللا وهل : قلت:  قال))فصم شهرين((: قال. أملك غريها

والذي :  فقلت: قال))فتصدق((: أصابني إال يف الصيام، قالأصابني ما 
ىل اذهب إ((: قال ،ًبعثك باحلق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء

لـه فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها صاحب صدقة بني زريق فقل 
قال فرجعت إىل قومي ، ))ًوسقا ثم استعن بسائره عليك وعىل عيالك

 rووجدت عند رسول اهللا ،وسوء الرأيوجدت عندكم الضيق :فقلت
 .)٢ ())فدفعوها يل:السعة والربكة وقد أمر يل بصدقتكم فادفعوها يل،قال

، والبخاري، كتاب األطعمة، باب ٢٠٢٢الطعام، برقم مسلم، كتاب األرشبة، باب آداب )  ١(                                                
 .٥٣٧٦التسمية عىل الطعام واألكل باليمني، برقم 

، والرتمذي، ٢٢١٥، وأبو داود، كتاب الطالق، باب يف الظهار، برقم ١٦٤٦٨أمحد، برقم )  ٢(
، باب ومن سورة املجادلة، برقم وابن ماجه، كتاب rكتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا 

= 
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١٧٤ 
 :مع من بكت عند القبر: الصورة السابعة

ِاتق اهللا ((:  بامرأة تبكي عند قرب فقالrَّمر النبي :  قالtعن أنس 
ْإليك عنّي فإنك مل تصب بمصيبتي، ومل ت:  قالت))واصربي َ عرفه، فقيل ُ

مل : ّ فلم جتد عنده بوابني، فقالتr، فأتت النبي rإنه النبي : هلا
 وهذا فيه الداللة ،)١())إنام الصرب عند الصدمة األوىل((: أعرفك، فقال
 . باجلاهل، وترك املؤاخذةrعىل رفق النبي 

 :من رفق صلة بن أشيم: الصورة الثامنة
 حني مر رجل - رمحه اهللا -ومن املواقف التطبيقية ما فعله صلة بن أشيم 

ُقد أسبل ثيابه يسحبها وجيرها عىل األرض، فأخذ الناس يسبونه ويغلظون  ّ ّ
ًلـه يف القول، فساءه ذلك، وأراد أن يرهيم درسا عمليا للرفق واللني يف  ً

ّخي إن يل إليك يا ابن أ: دعوين أكفكم أمره، ثم قال: اإلنكار فقال هلم
 -نعم ونعمى عيني : أحب أن ترفع إزارك، قال: ما هي؟ قال: قال. حاجة

: صلة ألصحابه: فقال.  فرفع إزاره-أي أقر عينك بطاعتك واتباع أمرك 
 .)٢(هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم

###

                                                

، وإرواء ١/٣٥٢، ، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي٢٠٢٦طالق، باب الظهار، برقم ال =
 .٧/١٧٩الغليل، 

 .١٢٨٣اصربي، برقم : ، كتاب اجلنائز، باب قول الرجل للمرأة عند القربالبخاري)  ١(
 .١٣٧، صخمترص منهاج القاصدين)  ٢(



  الصــبر

 

١٧٥ 
 
 

 

 
ــث ــصبر :  األولالمبحـــ ــوم الـــ  .مفهـــ

ــاني ــث الث ــدعوة : المبح ــي ال ــصبر ف ــة ال  .أهمي
ــصبر: المبحــــث الثالــــث ــاالت الــ  .مجــ

ــع  ــث الرابــ ــصبر :  المبحــ ــم الــ  .حكــ
ــصبر: المبحــــث الخــــامس ــواع الــ  .أنــ

 .صور من مواقف تطبيق الصبر والشجاعة في الـدعوة : المبحث السادس 
 .طــرق تحــصيل الــصبر  : المبحــث الــسابع 

 
 
 
 
 
 
 
 



 برـــــصال

 

١٧٦ 
 
 
 
 
 
 
 



 مفهوم الصبر

 

١٧٧ 
 مفهوم الصبر: ث األولالمبح

َّجتلد : ًصرب صربا: ّاحلبس واملنع، وهو ضد اجلزع، ويقال : لغةالصبر
: ًحبسها وضبطها، وصرب فالنا: ّانتظر، وصرب نفسه: ومل جيزع، وصرب

ًحبست النفس عن اجلزع، وسمي الصوم صربا : ًحبسه، وصربت صربا ّ ُ
 .)١(الرشاب، والنكاحملا فيه من حبس النفس عن الطعام، و

منع وحبس النفس عن اجلزع،واللسان عن :فتبني بذلك أن الصرب هو
ْالتشكي،واجلوارح عن التشويش  .)٢(ّكلطم اخلدود،وشق اجليوب ونحومها:ِّ

ٌ هو خلق فاضل من أخالق النفس يمنع صاحبه من :وحقيقة الصرب ُ ُ
ُفعل ما ال حيسن، وال جيمل، وهو قوة من قوى النفس الت ُ ْ ي هبا صالح َ

 .)٣(شأهنا، وقوام أمرها
وهذه القوة تمكِّن اإلنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب، والمشاق، 

 .)٤(واآلالم
%%% 

،والقاموس ١/٣٣١،واملصباح املنري،٣/٧ واألثر،البن األثري، النهاية يف غريب احلديث: انظر)  ١(                                                
 .٢٠٦،صً،والقاموس الفقهي لغة واصطالحا١٤٥،ص،وخمتار الصحاح٥٤٠املحيط،ص

، وطريق اهلجرتني البن ٢/١٥٦، ومدارج السالكني، ٢٧ البن القيم، صعدة الصابرين: انظر)  ٢(
 .٤٣٧، صالقيم

 .٢٩، صعدة الصابرين: انظر)  ٣(
 .٢/٣٠٥ميداين، األخالق اإلسالمية لل: انظر)  ٤(



 اهللا تعالىأهمية الصبر في الدعوة إلى 

 

١٧٨ 
 أهمية الصبر في الدعوة إلى اهللا تعالى: المبحث الثاني

الصرب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل من أهم املهامت، ومن أعظم الواجبات 
ًلصرب وإن كان واجبا بأنواعه عىل كل مسلم، ، واIعىل الدعاة إىل اهللا 

فإنه عىل الدعاة إىل اهللا من باب أوىل وأوىل؛ وهلذا أمر اهللا به إمام الدعاة 
ِواصرب وما صربك إال باهللا  [: وقدوهتم رسول اهللا عليه الصالة والسالم َّ ِ َ ُ ْْ َ َ ْ ََ ِ
ُوال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما يمك ْ َ ْ ْ َّْ ِّ ٍْ َِ ِ ُ َ ََ ََ َ ََ ْ َرونَ ْ إن اهللا مع الذين اتقوا  *ُ َ َّ َ َِ َّ َ َّ ِ

َوالذين هم حمسنون ُ ِ ِْ ُّ ُ َ َفاصرب كام صرب أولوا العزم من  [: ، وقال تعاىل)١(] ََّّ َ ْ َ َ ِْ ِ ْ َْ ُ ُ َ َْ ِ َ
َّالرسل وال تستعجل ل ِ ْ ََ َْ ُ ْهمـُِّ ِّلقد كذبت رسل من َو[: ، وقال تعاىل)٢(] ُ ُ ٌُ َْ ُ َْ ِّ َ

ِقبلك فصربوا عىل ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نرصنا وال مبدل لكلامت  ِ ِ َِ َُ َ ََ ِّ َ َّ َُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُْ ْ ََ ْ َ ُْ ْ ْ َ َُ َِّ ُ َ
َاهللا ولقد جاء َ َْ ْك من نبإ الَ ِ َ َّ ِ َمرسلنيـَ ِ َ ْ  قد أمره اهللا r، فهذا سيد ولد آدم )٣(] ُ

 .بالصرب، وأتباعه من باب أوىل
الختبار،  قد أوضح للناس أنه البد من االبتالء، واUواهللا 

واالمتحان لعباده، وخاصة الدعاة إىل اهللا تعاىل؛ ليظهر الصادق من 
الكاذب، واملؤمن من املنافق، والصابر من غريه، وهذه سنة اهللا يف خلقه، 

ْ أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال  *امل[: قال سبحانه َ َ ُُ َ ُ َ ََّ ُ َُّ ُ َ َ ََ ْ ِ
َيفتنون ُ َ ْ َّ ولقد فتنا  *ُ َ َْ َ َ َّالذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن َ ْ َ َ َ َّ ْ ْ ََ َ َ َ َْ َ َّ َ َ َُّ َ ََ ِ ِ ِ ِِ
َالكاذبني ِ ِ َ ْولنبلونكم حتى نعلم ال[:  U، وقال )٤(] ْ َ ُ ََ ْْ َ َ ْ ََ ُ ََّّ ْمجاهدين منكم ـَ ُُ ِ ِ َِ َ

 .١٢٨، ١٢٧: سورة النحل، اآليتان)  ١(                                                
 .٣٥: سورة األحقاف، اآلية)  ٢(
 .٣٤: سورة األنعام، اآلية)  ٣(
 .٣-١: سورة العنكبوت، اآليات)  ٤(
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١٧٩ 
ْوالصابرين ونبلو أخباركم َُ َْ َ ْ َ َ َّ ََ ُ َ ِ ِ [)١(. 
أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل، ((: وقال عليه الصالة والسالم

ًيبتىل الرجل عىل حسب دينه فإن كان يف دينه صلبا اشتد بالؤه ُ...(()٢(. 
 من مل يصرب عىل األذى من أجل الدعوة إىل اهللا فقال Uوقد ذم اهللا 

َومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة [: سبحانه َ َُ ْ َّ َِّ ِ َِ ََ َ َ َ َِ ُ ِ ِ َ َ َُ ِ
ِالناس كعذاب َ َ َ ْأم حسبتم أن تدخلوا ال[: ؛ وهلذا قال سبحانه)٣(] اهللا َِّ ُْ ُ ْ َ َُ َْ ْْ َجنة ـَِ َّ َ

َول ْام يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الـَ َ َّ ُُ َّ َّ َّ َُ ْ َُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ََ ْ َ ْ ُبأساءَّ َ ْ ُ والرضاءَ َّ َّ ْ وزلزلوا َ ُ ِْ ُ َ
َحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نرص اهللا أال إن نرص اهللا  ُْ َْ ََّ ِ َ َ ُ ََّ َ َ ُ َّ َُ َ َ َ َْ ُِ َّ ُ َ 

ٌقريب ِ ْما كان اهللا ليذر ال[:  ، وقال تعاىل)٤(] َ َ َ ََّ ِ َ ِمؤمنني عىل مآ أنتم عليه ـَ ِ ِْ ْ َ َُ ََ َُ َ َ ْ
َّحت ْى يميز الَ َ ِ َ ِخبيث من الطيبـَ ِّ َّ َ ِ َ ِ َ [)٥(. 

 : يف عدة أمور، منهاUوتربز أمهية الصرب يف الدعوة إىل اهللا 
 الء للدعاة إىل اهللا البد منه،فلو سلم أحد من األذى لسلمإن االبتً:أوال

رسل اهللا عليهم الصالة والسالم وعىل رأسهم إمامهم حممد بن عبد اهللا 
ُعليه وعليهم أفضل الصالة والسالم فقد أوذوا فصربوا، وجاهدوا حتى 

 .٣١: سورة حممد، اآلية)  ١(                                                
، وابن ماجه، كتاب ٢٣٩٨، كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب عىل البالء، برقم الرتمذي)  ٢(

، ٢/٥٦٥، ، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي٤٠٢٣الفتن، باب الصرب عىل البالء، برقم 
سلسلة األحاديث :  بإسناد صحيح، وانظرt عن أيب سعيد اخلدري وأمحد يف املسند، واحلاكم

 .١٤٣، برقم ١/٦٥ لأللباين، الصحيحة
 .١٠: سورة العنكبوت، اآلية)  ٣(
 .٢١٤: سورة البقرة، اآلية)  ٤(
 .١٧٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٥(
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١٨٠ 
نرصهم اهللا عىل أعداء الدعوة إىل اهللا تعاىل، والشك أن كل داعية خملص 

 .األذى، وإن سلم أحد فذلك من أندر النوادريصيبه 
 :الصرب حيتاجه الداعية يف دعوته إىل اهللا يف ثالثة أحوال: ًثانيا

قبل الدعوة بتصحيح النية واإلخالص، وجتنب دواعي الرياء  - ١
 .والسمعة، وعقد العزم عىل الوفاء بالواجب

ط،  أثناء الدعوة، فيالزم الصرب عن دواعي التقصري والتفري- ٢
ويالزم الصرب عىل استصحاب ذكر النية، وعىل حضور القلب بني يدي 

 .اهللا تعاىل، وال ينساه يف أمره
 : بعد الدعوة، وذلك من وجوه- ٣

ُ أن يصرب نفسه عن اإلتيان بام يبطل عمله، فليس الشأن :الوجه األول ُِّ
 .اإلتيان بالطاعة، وإنام الشأن يف حفظها مما يبطلها

 . يصرب عن رؤيتها والعجب هبا، والتكرب، والتعظم هباأن:الوجه الثاين
 أن يصرب عن نقلها من ديوان الرس إىل ديوان العالنية، :الوجه الثالث

ًفإن العبد يعمل العمل رسا بينه وبني اهللا سبحانه فيكتب يف ديوان  ّ
 .)١(ُالرس، فإن حتدث به نقل إىل ديوان العالنية

فال دعوة  بمثابة الرأس من اجلسد، U الصرب يف الدعوة إىل اهللا: ًثالثا
ملن ال صرب لـه كام أنه ال جسد ملن ال رأس لـه، وهلذا قال ابن القيم رمحه 

الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد، وال إيامن ملن ال ((: اهللا تعاىل
 .٩٠، صعدة الصابرين)  ١(                                                
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١٨١ 
، فإذا كان ذلك يف اإليامن )١())صرب لـه، كام أنه ال جسد ملن ال رأس لـه 

 . الدعوة إىل اهللا تعاىل من باب أوىلفالصرب يف
 الصرب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل من أعظم أركان السعادة األربعة: ًرابعا

ِوالعرص[:  Iقال  ْ َ ٍ إن اإلنسان لفي خرس*َْ ْ َُ ِ َ َ َِّ ُ إال الذين آمنوا وعملوا *ِ َِّ َِ َ َُ َ ِ
ِالصال ْحات وتواصوا بالـَّ ِ ْ َ َ َ ََ ِحق وتواصوا بالصربـِ ْ َّ ْ َ َ َ َِ َ ، كام قال ذلك سامحة )٢(] ِّ

 .العالمة ابن باز رمحه اهللا تعاىل
ق احلسن الذي حيتاجه كل مسلم ُالصرب من أعظم أركان اخلل: ًخامسا

 وكل داعية إىل اهللا تعاىل خاصة، وقد أشار إىل ذلك اإلمام ابن القيم عامة
 .)٣(رمحه اهللا تعاىل

 يف U وهلذا ذكره اهللا الصرب يف الدعوة إىل اهللا من أهم املهامت؛: ًسادسا
 .)٤(ًالقرآن الكريم يف نحو تسعني موضعا كام قال اإلمام أمحد

 من أعظم القربات ومن أجل Uصرب يف الدعوة إىل اهللا ال: ًسابعا
ُ أن هناك شيئا غري الصرب جيازى -عىل قلة علمي - ومل أعلم اهلبات ً

ُإنام يوىف الصابرون أجرهم [: Uويثاب عليه العبد بغري حساب قال اهللا  ْ َّ ََ ُ َُ َ ِ َّ َ َّ ِ
ٍبغري حساب َ ِْ ِ َ  .، اللهم إال الصيام فإن الصيام من الصرب)٥(] ِ

منزلة الرأس أال إن الصرب من اإليامن ب:((،حيث قالtهذا مقتبس من كالم عيل بن أيب طالب )  ١(                                                
 .١٠/٤،انظر فتاوى ابن تيمية))أال ال إيامن ملن ال صرب لـه :((ثم رفع صوته فقال))من اجلسد

 .سورة العرص)  ٢(
 .٢/٣٠٨، مدارج السالكني: انظر)  ٣(
 .٢/١٥٢املرجع السابق، )  ٤(
 .١٠: سورة الزمر، اآلية)  ٥(
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١٨٢ 
الدعوة إىل اهللا سبيلها طويل حتف به املتاعب واآلالم؛ ألن : ًثامنا
 إىل اهللا يطلبون من الناس أن يرتكوا أهواءهم وشهواهتم التي ال الدعاة

عند حدوده، ويعملوا  وينقادوا ألوامر اهللا، ويقفوا ،Uيرضاها اهللا 
ًبرشائعه التي رشع، فيتخذ أعداء الدعوة من هذه الدعوة عدوا حياربونه 
ًبكل سالح، وأمام هذه القوة ال جيد الدعاة مفرا من االعتصام باليقني  ّ

 .والصرب؛ ألن الصرب سيف ال ينبو، ومطية ال تكبو، ونور ال خيبو
 واملرسلنيهو وصف األنبياء الصرب يف مقام الدعوة إىل اهللا تعاىل : ًتاسعا

صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، وعليه مدار نجاح دعوهتم إىل اهللا تعاىل، 
ِّوالشك أن الداعية إذا فقد الصرب كان كمن يريد السفر يف بحر جلي بغري  ُ

َفاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون[مركب   َُّ َّ َ َِ ِ ُِ ْ ََ َ َ ْ َ َّْ َ َّ ٌّ ِ ْ ِ ؛ وهلذا )١(] َ
أوىص به احلكامء من أتباع األنبياء، فهذا لقامن احلكيم عندما أوىص ابنه 

َّيا بني أقم الصال[باألمر باملعروف والنهي عن املنكر قرن ذلك بالصرب  ُِ ِ َ َّ َة ََ
ْوأمر بال ِ ْ ُ ْ ْمعروف وانه عن الـَ ِ َ َ َ ْْ ِ ُ ِمنكر واصرب عىل ما أصابك إن ذلك من عزم ـَ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َِ ََ ََّ ِ َ َ ُْ ِ ِ َ
ِاألمور ّ، فهو عندما أمره بتكميل نفسه بطاعة اهللا أمره أن يكمل غريه وأن )٢(] ُُ

 .يصرب عىل ما ينزل به من الشدائد واالبتالء
 ً ال يكون قدوة يف اخلري مطلقا إال بالصربUالداعية إىل اهللا : ًعارشا

َواجعلنا ... [:  والثبات عليه، كام قال سبحانه يف صفات عباد الرمحن ْ َ ْ َ
ًللمتقني إماما َ ُِ َ ِ َِّ ً، وهذه اإلمامة يف الدين ال حتصل قطعا إال بالصرب، )٣(] ْ

 .٦٠: سورة الروم، اآلية)  ١(                                                
 .١٧: سورة لقامن، اآلية)  ٢(
 .٧٤: سورة الفرقان، اآلية)  ٣(
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١٨٣ 
ْوجعلنا منهم [فقد جعل اهللا اإلمامة يف الدين موروثة بالصرب واليقني   ُ ْ َِ ْ َ َ َ

َأئمة هيدون ُ ْ َ ً َّ ِ َ بأمرنا لَ َ ِ ِْ َام صربوا وكانوا بآياتنا يوقنونـَ ُ َ َِ ُِ َ ِ ُ َ َ َُ ، فإن الدين كله )١(] َّ
والداعية البد لـه من علم باحلق وعمل به، والعمل به البد فيه من صرب، 

أن يعلم احلق ويعمل به حتى يقوم بالدعوة، وال يقوم بالدعوة إال 
 .بالصرب عىل ما أصابه

 األخذ  مع-الصرب ينترص به الداعية عىل عدوه : احلادي عرش
 من الكفار واملنافقني، واملعاندين، وعىل من ظلمه من -باألسباب 

ْ وإن تصربوا ...[:  U، قال املسلمني ولصاحبه تكون العاقبة احلميدة ُ ِ ْ ََ ِ
ٌوتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا إن اهللا بام يعملون حميط ِ ُ َ َُّ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ ُِّ ِ ً ُ َ ُ َّ ََ ْ ُُ : ، وقال تعاىل)٢(] َ

ِلتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من [ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َْ ُ َ ُْ َّ َ َ َْ ُ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُُ ِ َّ
ْقبلكم ومن الذين أرشكوا أذى كثريا وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من  َ ْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً ََّّ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ ُُ ِ ً ََ َ ْ ُ

ِعزم األمور ُُ ِ ْ ف عليه الصالة والسالم قوله ، وحكى اهللا عن يوس)٣(] َ
َأإنك [: وبأي يشء نال النرص والتمكني، فقال إلخوته حينام سألوه َّ ِ َ

ِألنت يوسف قال أنا يوسف وهـذا أخي قد من اهللا علينا إنه من يتق  َّ َ ْ ََ َ ْ َ ُ ُ ُ ُُ َ َّ َ ََّ ُ َ ُِ َ َ ْ َِ َ ََ َ َ
ْويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر ال َ ُْ ُ ْ ََ ِ َ َّ ِ َ ْ ِ َمحسننيـِ ِ ِ ْ والبد بعون اهللا وتوفيقه ، )٤(] ُ

 ربه،ومن ذلك األخذ من النرص للداعية املتقي الصابر العامل بام أمره
ْواصرب فإن اهللا ال يضيع أجر ال[بجميع األسباب املرشوعة  َ ُْ ُ ْ ََ ِ َ َّ ِ َ ْ َمحسننيـِ ِ ِ ْ ُ[

)٥(. 
 .٢٤: سورة السجدة، اآلية)  ١(                                                

 .١٢٠: سورة آل عمران، اآلية)  ٢(
 .١٨٦: سورة آل عمران، اآلية)  ٣(
 .٩٠: اآليةسورة يوسف، )  ٤(
 .١١٥: سورة هود، اآلية)  ٥(
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١٨٤ 
ًالصرب من أهم املهامت للداعية؛ ألنه ال يكون داعية موفقا: الثاين عرش َّ َ ُ 

ًإال إذا كان صابرا عىل دعوته وما يدعو إليه، صابرا عىل ما يعرتض  ً
 .ًات، صابرا عىل ما يعرتضه هو من أذىدعوته من معارض
الصرب يشتمل عىل أكثر مكارم األخالق، فيدخل فيه : الثالث عرش

صرب عن :  فإنه صرب عن دواعي االنتقام عند الغضب، واألناةاحللم؛
إجابة دواعي العجلة، والعفو والصفح صرب عن إجابة دواعي االنتقام، 

صرب عن : اك، والكيسواجلود والكرم صرب عن إجابة دواعي اإلمس
إجابة دواعي الكسل واخلمول، والعدل صرب إذا تعلق بالتسوية بني 
املتامثلني، وسعة الصدر صرب عن الضجر، والكتامن وحفظ الرس صرب 
عن إظهار ما ال حيسن إظهاره، والشجاعة صرب عن إجابة دواعي 

ن الداعية الفرار، وهذا يدل عىل أمهية الصرب يف الدعوة إىل اهللا تعاىل، وأ
 .ال يسعه أن يستغني عنه يف مجيع أحواله

 نصف صرب ونصف:فاإليامن نصفان:الصرب نصف اإليامن:الرابع عرش
ٍإن يف ذلك آليات لكل صبار شكور[:  شكر، قال تعاىل ٍُ َُ َّ َ ِّ ِّ ٍَ َِ َ ِ َّ : rقال النبي و. )١(] ِ

 إن أصابته :لمؤمنل وليس ذلك ألحد إال ،ًعجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري((
 .)٢( ))...ً وإن أصابته رضاء صرب فكان خريا لـه،لـهًرساء شكر فكان خريا 

الصرب سبب حصول كل كامل،فأكمل اخللق أصربهم؛ :اخلامس عرش
 الصرب بالعزيمة والثبات، فمن مل يكن لـه عزيمة فهو ناقص، ألن كامل

 .٥: سورة إبراهيم، اآلية)  ١(                                                
 .٢٩٩٩أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خري، برقم )  ٢(
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١٨٥ 
ومن كان لـه عزيمة ولكن ال ثبات لـه عليها فهو ناقص، فإذا انضم 

َ وحال كامل، وهلذا يروىالثبات إىل العزيمة أثمر كل مقام رشيف ُْ ٍ :
، وشجرة )١())  والعزيمة عىل الرشد،اللهم إين أسألك الثبات يف األمر((

 .)٢(الثبات والعزيمة ال تقوم إال عىل ساق الصرب
ن أمور  يضبط نفسه عUالصرب جيعل الداعية إىل اهللا : السادس عرش

ضبط النفس عن االندفاع بعوامل :  من االبتعاد عنها، ومنهاالبد لـه
الضجر، واجلزع، والسأم، وامللل، والعجلة، والرعونة، والغضب، 
والطيش، واخلوف، والطمع، واألهواء، والشهوات، وبالصرب يتمكن 
ِّالداعية أن يضع األشياء مواضعها، ويترصف يف األمور بعقل واتزان، 

ذ ما يريد من ترصف يف الزمن املناسب بالطريقة املناسبة احلكيمة، ِّوينف
وعىل الوجه املناسب، بخالف عدم الصرب الذي يوقع يف الترسع والعجلة، 
فيضع الداعية األشياء يف غري مواضعها، ويترصف فيخطئ يف حتديد 
ًالزمان، وييسء يف طريقة التنفيذ، وربام يكون صاحب حق فيكون مفسدا، 

، وهبذا يتضح )٣(نه اعتصم بالصرب لسلم من ذلك كله بإذن اهللا تعاىلولو أ
 : أن الصرب رضوري للداعية يتسلح به ويتصف به يف حماور ثالثة

 .الصرب عىل طاعة اهللا والدعوة إليه: املحور األول
 .الصرب عن حمارم اهللا: املحور الثاين

السهو، باب ، كتاب ، والنسائي٥/٤٧٦،  ٣٤٠٧، كتاب الدعوات، باب منه، برقم الرتمذي)  ١(                                                
 .٤/١٢٥، وأمحد يف املسند، ٣/٥٤،  ١٣٠٤نوع آخر من الدعاء، برقم 

 .٤٤٠، البن القيم، صطريق اهلجرتني وباب السعادتني: انظر)  ٢(
 .٣٢٩، و٢/٣٠٥ وأسسها للميداين، ، واألخالق اإلسالمية١٤٠ البن القيم، صعدة الصابرين:انظر) ٣(



 اهللا تعالىأهمية الصبر في الدعوة إلى 

 

١٨٦ 
 .الصرب عىل أقدار اهللا املؤملة: املحور الثالث

؛ Uه املحاور الثالثة هلا ارتباط وثيق بوظيفة الدعوة إىل اهللا وكل هذ
 .)١(ألهنا جتعل الداعية قدوة حسنة لغريه من الناس

الصرب ذو مقام كريم وخلق عظيم؛ وهلذا قرنه اهللا بالقيم : السابع عرش
 : يف اإلسالم، ومن هذه القيم التي قرنه هبا ما يأيتالعليا
َوجعلنا [قرنه باليقني   -١ ْ َ َ َمنهم أئمة هيدون بأمرنا لَ َ ِ ِْ َّ َْ َ ُ ْْ َ ً ِ َِ ُام صربوا وكانوا ـُ َ َ َ َُ َّ

َبآياتنا يوقنون ُ َِ ُِ َ ِ [)٢(. 
ٍإن يف ذلك آليات لكل صبار [ور ربطه اهللا تعاىل بالشكر يف أربع س -٢ َّ َ ِّ ِّ َُ ٍ َِ َ ِ َّ ِ

ٍشكور ُ َ [)٣(. 
َالذين صربوا وعىل رهبم يتوكلون[مجعه مع التوكل  -٣ ُ َ ََّّ ََ َ َ َ َ ََ ْ ِّ َِ ْ ُ ِ [)٤(. 
َاستعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرينَو[قرنه بالصالة  -٤ َّ َ َّ َ ْ َِّ ِ َِ َّْ ِ ِ َِ ِ ْ ُ َ[

)٥(. 
ِواصرب ل[قرنه بالتسبيح واالستغفار  -٥ ْ ِ ْ ْكم ربك فإنك بأعيننا وسبح ُحـَ ِّ َ ْ َِّ ُ ََ ِ َ ِ َ ََّ ِْ َ ِ

ُبحمد ربك حني تقوم َ ُْ َ َ ِ َِ ِّ َ ِ [)٦(. 
ُثم إن ربك للذين هاجر[مجعه مع اجلهاد   -٦ َ ََّ َ َ َِّ َِّ َ َّ ِ َّوا من بعد ما فتنوا ثم ُ َُ ْ ُ ُْ ِ ِ ِْ َ

 أمحد أبا بطني، : ، إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوة، للدكتوراملرأة املسلمة املعارصة: انظر)  ١(                                                
 .٢١٠ص

 .٢٤: سورة السجدة، اآلية)  ٢(
، وسورة الشورى، ١٩: ، وسورة سبأ، اآلية٣١: اآلية، وسورة لقامن، ٥: سورة إبراهيم، اآلية)  ٣(

 .٣٣: اآلية
 .٤٢: سورة النحل، اآلية)  ٤(
 .١٥٣: سورة، البقرة، اآلية)  ٥(
 .٤٨: سورة الطور، اآلية)  ٦(
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١٨٧ 
ٌجاهدوا وصربوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم َّ ٌ َِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ََ َّ ِ ْ ُْ ُ [)١(. 

ِوإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور[ربطه بالتقوى  -٧ ُُ ِ ْ َّ َ ََ ْ َ ْ َِ َِ َ َّ ِ َِ ْ ُ ْ ُ ِ[
)٢(. 

ْوتواصوا بال[ربطه باحلق  -٨ ِ ْ َ َ ِحق وتواصوا باـََ ْ َ َ َ ََ ِلصربِّ ْ َّ [)٣(. 
ْوتواصوا بالصرب وتواصوا بال[: قرنه بالرمحة -٩ ِ ِْ َ َ َ ْ َّ ْ َ َ ََ ِمرمحةـَِ َ َ ْ َ [)٤(. 

 :ومن ذلك ب اهللا تعاىل خريات الدنيا واآلخرة عىل الصربَّرت: الثامن عرش
َإن اهللا مع الصابرين[َّ معية اهللا مع الصابرين  -١ َّ َِ ِ َ َّ ِ [)٥(. 
َواهللا حيب الصابرين[َّ حمبة اهللا للصابرين  -٢ َّ ُّ َِ ِ ِ ُ [)٦(. 
َوبرش الصابرين... [ صلوات اهللا ورمحته عىل الصابرين -٣ َّ َ َِ ِ ِ َ الذين إذا  *ِّ َِّ َ ِ

َأصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنـا إليه راجعون ِ َ ْ ُِّ َِ ُِ ِ َِّ ََّ َ َ َْ َ ٌ ُ ْ ْ أولـئك عليهم  *َ ِْ َ ََ َ ِ ُ
َصلوات من رهبم ورمحة وأول َُ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ْ ِّ َّ ِِّ ْـئك هم الٌ ُ ُ َ َمهتدونـِ ُ َ ْ ُ [)٧(. 

ِّبىل إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من [ ضامن النرص واملدد للصابرين  -٤ َُ ُ َّ َ َْ َ َ ْ َْ ُ ْ ُ ِ ِ َ
ْفورهم هـذا يمددكم ربكم بخمسة آالف من ال َ ُّ ْ َ ِّْ َ ْ َ ْ ْ ُ ٍْ ِ ِ َِ ُِ ُ َ ِ َمآلئكة مسومنيـَ ِ ِ ِِّ َ ُ ََ*  

َّوما جعله اهللا إال برشى لكم ولتطمئن َ ُ ُ َ َ َِ َِ ْ َْ َ ُ َ ََ ْ َّ ْ قلوبكم به وما النرص إال من ِ َ ُِ َِّ ِ ُ ْ َّ َ ِ ُ ُ ُ
ْعند اهللا العزيز ال ِْ ِ َ ِ ِحكيمـِ ِ َ [)٨(. 

 .١١٠: سورة النحل، اآلية)  ١(                                                
 .١٨٦: سورة آل عمران، اآلية)  ٢(
 .٣: سورة العرص، اآلية)  ٣(
 .١٧ :سورة البلد، اآلية)  ٤(
 .١٥٣: سورة البقرة، اآلية)  ٥(
 .١٤٦: سورة آل عمران، اآلية)  ٦(
 .١٥٧ -١٥٥: سورة البقرة، اآليات)  ٧(
 .١٢٦ -١٢٥: سورة آل عمران، اآليتان)  ٨(



 اهللا تعالىأهمية الصبر في الدعوة إلى 

 

١٨٨ 
ْإن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم [ احلفظ من كيد األعداء -٥ ْ ُ َ ْ ْ َُ ُْ َ ُ َِ ُ َ َِ ِْ ٌ ْ َ

ِسيئة يفرحوا هبا وإن  َ َُ َ َ ِّ َِ ْ ٌْ ًتصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئاَ ُ َ ُ َّ َ َْ ْ ْ ْ ََ ْ ُ ُْ َ ُّْ ُ َ ُ ِ [)١(. 
َأولئك جيزون الغرفة بام صربوا ويلقون فيها [ اجلنة  استحقاق دخول-٦ ِ َِ َْ َ َ َ ْ َّْ َ ََ ْ َُ ُْ َ ِ ُ َ ْ ُ َ ُ

ًحتية وسالما َ ََّ ً ِ َ [)٢(. 
ُّوهذه الفضائل قليل من كثري، وهللا در  : القائلَ

 لكن عواقبه أحلى مـن العـسل      
 

 الصبر مثل اسمه مـر مذاقتـه       
  

&&& 
 
 
 
   

 .١٢٠: سورة آل عمران، اآلية)  ١(                                                
 .٧٥: سورة الفرقان، اآلية)  ٢(



 مجاالت الصبر

 

١٨٩ 
 مجاالت الصبر: المبحث الثالث

 :للصرب جماالت كثرية يف حياة اإلنسان منها املجاالت اآلتية
 باألعامل التي تتطلب  عن السأم وامللل عند القيامضبط النفس:املجال األول

 .الصرب واملثابرة خالل مدة مناسبة قد يراها املستعجل مدة طويلة
 . املصائب واملكارهضبط النفس عن الضجر واجلزع عند حلول:املجال الثاين

 مطلب من ضبط النفس عن العجلة والرعونة عند حتقيق: املجال الثالث
 . املعنويةاملطالب املادية أو

 مثريات عوامل ضبط النفس عن الغضب، والطيش عند: املجال الرابع
الغضب يف النفس، وحمرضات اإلرادة لالندفاع بطيش ال حكمة فيه 

 .ّوال اتزان يف القول أو يف العمل
 يف النفس، ضبط النفس عن اخلوف عند مثريات اخلوف: املجال اخلامس

ي حتسن فيها الشجاعة، وتكون حتى ال جيبن اإلنسان يف املواضع الت
ًخريا، ويقبح فيها اجلبن ويكون رشا ً. 

 ال ضبط النفس عن الطمع عند مثريات الطمع حتى: املجال السادس
 .ٍيندفع اإلنسان وراء الطمع يف أمر يقبح الطمع فيه

 وشهواهتا ضبط النفس عن االندفاع وراء أهوائها،: املجال السابع
 .ًدفاع أمرا ال خري فيهوغرائزها كلام كان هذا االن

 اجلسدية ّضبط النفس لتحمل املتاعب، واملشاق، واآلالم: املجال الثامن
 .والنفسية كلام كان يف هذا التحمل خري عاجل أو آجل

وحني يتأمل املسلم يف املجاالت التي حتتاج إىل صرب يف حياة اإلنسان 
تاج إىل فكسب الرزق حي: ّيتبني لـه أن الصرب رضورة لكل عمل نافع



 مجاالت الصبر

 

١٩٠ 
صرب، ومعاملة الناس حتتاج إىل صرب، والقيام بالواجبات واملستحبات 
ّحيتاج إىل صرب، والكف عن املحرمات واملكروهات حيتاج إىل صرب، 
واجلهاد يف سبيل اهللا حيتاج إىل صرب، ومقارعة شدائد احلياة ومقاومة 
 مكارهها وحتمل تكاليفها حيتاج إىل صرب، والدراسة والبحث العلمي
واالجتهاد يف استخراج األحكام الرشعية من مصادرها األصلية أمور 
حتتاج إىل صرب مجيل، فال يقوم هبا إال كل صابر، وكظم الغيظ والدفع 

 .)١(بالتي هي أحسن أمور حتتاج إىل حظ عظيم من خلق الصرب
والدعوة إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتربية األرسة 

 .ية إسالمية أمور حتتاج إىل صرب عظيماملسلمة ترب
فتبني بذلك أن اإلنسان ال يستغني عن الصرب يف حال من أحواله؛ 

 .)٢(ألنه بني أمر جيب عليه تنفيذه، وهني جيب عليه اجتنابه وتركه
فالصرب رضورة الزمة لإلنسان ليبلغ آماله، وتنجح مقاصده، فمن 

نام حققوا آماهلم باهللا ثم صرب ظفر، فكل الناجحني يف الدنيا واآلخرة إ
 :ُّبالصرب، وهللا در أيب يعىل املوصيل القائل

 للصبر عاقبة محمـودة األثـر     
 

 إني رأيتُ وفي األيـام تجربـة       
 )٣(واستصحب الصبر إال فاز بالظفر    

 
 وقلَّ من جد في أمـٍر يحاولـه        

 %%% 

 
 .٣١٩، و٢/٣٠٦ للميداين، األخالق اإلسالمية وأسسها: انظر)  ١(                                                

 .٨٧ البن القيم، صعدة الصابرين: انظر)  ٢(
 .١٦-١٥، ص الصرب اجلميل لسليم اهلاليل: انظر)  ٣(



 حكم الصبر

 

١٩١ 
 حكم الصبر:  الرابعالمبحث

، ويقصد بذلك )١(ذكر اإلمام ابن القيم أن الصرب واجب بإمجاع األئمة
 :  الصرب الواجب؛ فإن الصرب ينقسم إىل مخسة أقسام-رمحه اهللا -

 كالصرب عىل الطاعات، والصرب عن :صرب واجب: القسم األول
اض، كاألمر: ّاملحرمات، والصرب عىل املصائب التي ال صنع للعبد فيها

 .والفقر، وفقد األنفس واألموال وغريها
 كالصرب عن املكروهات، والصرب عىل :صرب مندوب: القسم الثاين

 .املستحبات
كمن يصرب عن : ّ كالصرب عىل املحرمات:صرب حمرم: القسم الثالث

الطعام والرشاب حتى يموت أو يصرب عىل ما هيلكه من سبع أو حية، أو 
 .افعة ذلك باألسباب النافعةحريق أو ماء، وهو يستطيع مد

 كمن يصرب عن الطعام والرشاب حتى :صرب مكروه:القسم الرابع
 .يترضر بذلك بدنه
ٍوهو الصرب عن كل فعل مستوي الطرفني : صرب مباح: القسم اخلامس

ِّخري بني فعله وتركه ُ. 
 .  فالصرب عىل الواجب واجب، وعن الواجب حرام:وباجلملة

، والصرب يف ضوء الكتاب ٥٢-٥٠ثلة لكل نوع، ص البن القيم مع األمعدة الصابرين: انظر)  ١(                                                
، مع األمثلة بتوسع لكل نوع، ومدارج ٩٠-٧٥، ص٥٤والسنة، جملة دعوة احلق، العدد 

 .٢/١٥٢السالكني، 
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١٩٢ 
 . وعليه حراموالصرب عن احلرام واجب، 

 . والصرب عن املكروه مستحب، وعليه مكروه
ٌّوالصرب عىل املستحب مستحب، وعنه مكروه ّ . 

 .واهللا أعلم. والصرب عن املباح مباح، وعليه مباح
 :والصرب املحمود واملأجور عليه صاحبه هو ما اشتمل عىل رشوط ثالثة

ْولربك فاصرب[اإلخالص هللا  -١ ِ ْ ِّ ََ َ َ ِ [)١(. 
 .عدم الشكوى إىل العباد -٢
 .)٢(أن يكون الصرب يف أوانه عند الصدمة األوىل -٣

%%% 
 

 .٧: سورة املدثر، اآلية)  ١(                                                
 .٢٩-٢٧الصرب اجلميل، ص: انظر)  ٢(



  الصبرأنواع

 

١٩٣ 
 أنواع الصبر: المبحث الخامس

سبق يف أقسام الصرب باعتبار تعلق األحكام اخلمسة به أن الصرب 
عن صرب عىل طاعة اهللا وأداء الواجبات، وصرب : الواجب ثالثة أنواع هي

. املعايص واملحرمات، وصرب عىل املصائب والبليات وأقدار اهللا املؤملة
 :وسأبني ذلك بيشء من التفصيل يف املطالب اآلتية

 الصبر على طاعة اهللا: المطلب األول
الطريق إىل اهللا تعاىل مليئة بالعوائق؛ ألن النفس بطبعها تنفر من 

ك فالنفس ال تستقيم القيود، والعبودية هللا قيد لشهوات النفس؛ ولذل
عىل أمر اهللا بيرس وسهولة، فالبد من ترويضها، وكبح مجاحها، وهذا 

 .حيتاج إىل اصطبار
ِرب السموات واألرض وما بينهام فاعبده واصطرب لعبادته [:قال تعاىل ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُّْ ِ َِ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ َ َّ ََ

َ هل تعلم له سميا ُِ ُ ْ ََ َ َْ [)١(. 
ًوأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا [:وقال جل ثناؤه ْ ِ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ َُ ََ َ َ ْ َ َّ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ ْ

َنحن نرزقك والعاقبة للتقوى  َ َ َ ُ ْْ ُ َُّ ُِ ِ َ ْ َ َّ[
)٢(. 

 :والصرب عىل الطاعة يتكون من ثالث شعب
 صرب قبل الطاعة بتصحيح النية، واإلخالص، والتربؤ من :األوىل

 .شوائب الرياء
 .٦٥: يةسورة مريم، اآل)  ١(                                                

 .١٣٢: سورة طه، اآلية)  ٢(



 أنواع الصبر

 

١٩٤ 
ِإال الذين صربوا وعملوا الصال[ :قال تعاىل ِ َِّ َ َ َ َ َْ ُْ َُّ َّ َحات أولـئك لـِ ََ ِ ِْ ٌهم مغفرة ـَُ َ َِّ ْ ُ
ٌوأجر كبري ِ َ ٌ ْ ََ [)١(. 

 .العمل الصرب عىل Iفقدم اهللا 
 الصرب حال الطاعة حيث ال يغفل عنها أثناء تأديتها، وال :الثانية

ًيتكاسل، فيأيت هبا عىل أكمل وجه مرشوع متبعا ما بينه الرسول  ّr حذو 
َّالقذة بالقذة ُ َّ ُ. 
ِوالذين آمنوا وعملوا الصال[: قال تعاىل ِ َِّ َ َ َ َُ َُّ ْحات لنبوئنهم من الـَ ََ ِّ َ َِّ ُ َّ َ ُ ِجنة ـِ َّ َ

ًغرفا َ َ جتري من حتتها األهنار خالدين فيها نعم أجر العاملنيُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْْ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َْ َ الذين  *َِ ِ َّ
َصربوا وعىل رهبم يتوكلون ُ ََّ ََ َ َ َ ََ ْ ِّ َِ ُ [)٢(. 

 الصرب بعد العمل، فال ينظر لنفسه بعني العجب، فيتظاهر بام :الثالثة
ًقدم سمعة ورياء؛ لئال ً  . حيبط عمله ويبطل أجره، ويمحو أثرهَّ

والصرب عىل الدعوة إىل اهللا من أعظم الطاعات؛ فإن الدعوة إىل اهللا 
سبيلها طويل، حتف به املتاعب واآلالم، وذلك أن الدعاة يطلبون من 
ِّالناس أن يطلقوا أهواءهم، وينحروا أوهامهم، ويثوروا عىل شهواهتم، 

 ً.ياًويقفوا عند حدود اهللا أمرا وهن
وأكثر الناس ال يؤمنون هبذا النمط اجلديد، فيتخذون من هذه الدعوة 

 .ًعدوا حياربونه بكل سالح
 .١١: سورة هود، اآلية)  ١(                                                

 .٥٩ -٥٨: سورة العنكبوت، اآليتان)  ٢(



  الصبرأنواع

 

١٩٥ 
ًوأمام هذه الدعوة العاتية، والسلطة الطاغية ال جيد الدعاة مفرا من 
االعتصام باليقني والصرب؛ ألن الصرب سيف ال ينبو، ومطية ال تكبو، 

 .ونور ال خيبو
ى أهل اإليامن ليتواصوا باحلق، ويتواصوا ٍوحينئذ البد أن يتناد

 .ِّبالصرب لينجوا من اخلرسان املبني الذي يواجه الفارين من وجه اهلدى
ِوالعرص[: ويف ذلك أنزل احلق سورة كاملة هي سورة العرص ْ َ َّ إن  *َْ ِ

ٍاإلنسان لفي خرس ْ َُ ِ َ َ ِ إال الذين آمنوا وعملوا الصال *ِ ِ َِّ َ َ َُ َُّ َ ْحات وتواصوـِ َ َ َ ََ ا ِ
ْبال ِحق وتواصوا بالصربـِ ْ َّ ْ َ َ َ َِ َ ِّ [)١(. 

وابنه، وهاهو لقامن ومن هذه العصابة املباركة العبد الصالح لقامن 
ْيا بني أقم الصالة وأمر بال[: يويص ابنه ِ ْ ُ َّ َْ ََ َّ َُ ِ ِ ْمعروف وانه عن الـَ ِ َ َ َ ْْ ِ ُ ْمنكر واصرب ـَ ِ ْ َ ِ َ ُ

ِعىل ما أصابك إن ذلك من عزم األمور ُُ َِ ْ َ ْ َ َ َِ َِ ََ ََّ ِ َ [)٢(. 
ودونك أهيا الداعي إىل اهللا عىل بصرية بعض املعوقات التي تعرتض 

 :طريقك لئال تأخذك عىل حني غرة
 :إعراض الناس عن دعوتك: العائق األول

 بأعىل صوته، وينادي ال يشء أثقل عىل صاحب الدعوة وهو يصيح
ًبملء فيه لينقذ الناس من الظلامت إىل النور، فال جيد إال آذانا صام،   ً

ًوقلوبا غلفا، وأناسا قد استغشوا ثياهبم، وأرصوا واستكربوا استكبارا ً ً ًّ. 
 .٣-١: سورة العرص، اآليات)  ١(                                                

 .١٧: سورة لقامن، اآلية)  ٢(



 أنواع الصبر

 

١٩٦ 
ْقال رب إين دعوت قومي ليال [:  يناجي ربهrفهاهو نبي اهللا نوح  ََ ِ ْ ْ َ َ َِّ َُ ِّ ِ َ

ًوهنارا َ َ ْ فلم  *َ َ ًيزدهم دعائي إال فراراَ َ ْ َِ ِِ َ ُ ُ ْ َ وإين كلام دعوهتم لتغفر ل *ِ ََّ ِْ ِْ َ ُ ُُ َْ َ َ َِّ ْهم ـِ ُ
ُجعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأرصوا واستكربوا  َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ َْ َْ ْ ُ َ َ ْ ْ ُّْ َ َ َِ ِِ َ ُِ ُ ِ 

ًاستكبارا َْ ْ ِ [)١(. 
، فال يفتأ ًولكن التحديات تزيد عود الداعية صالبة، ومهته شموخا

ًقائام عىل أمر اهللا، ظاهرا عىل احلق، ال يرضه من خالفه، وال من خذله  ً
ًثم إين دعوهتم جهارا[: ًحتى جيعل اهللا لـه سبيال ْ ََّ ِِّ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ثم إين أعلنت ل *ُ َُ ْ َ ِّ ِ َّ ْهم ـُ ُ

َوأرسرت ل ُ ْ َْ َ ًهم إرساراـَ ْ َْ ِ ُ [)٢(. 
، وهو موقف قوم خاتم rهذا هو شأن قوم أول املرسلني نوح 

 مل يتغري ومل يتبدل، وهذه هي سبيل املجرمني يف كل rاملرسلني حممد 
َأتواصوا به بل هم قوم طاغون[... القرون ُ َ ٌ ْْ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ ِ َ َ [. 

َ تنزيل من *حم[: rويصف اهللا تبارك وتعاىل موقف قريش من النبي  ِّ ٌ ِ َ
ِالرمحن الرحيم ِ َّ َِّ َ َ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون *ْ ُ َ  َ ْ ََ ِّ َْ ْ َ ُ ِّ ٌٍ َ ُ ُِ ً ُ ْ َ ً بشريا * ِ ِ َ

َونذيرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون ُ ُ ْ ََ ْ َ ْ ْ ُ َ ًُ َ َ َْ َ َ ََ ُ وقال *ِ َ ُلوبـــُوا قـَ َّنا يف أكنة مما ـُ ِّ ٍ َِّ ََ ِ
َتدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ْ ََّ َِ َِ ْ ْ ٌ َْ َْ ِ [)٣(. 

ْواصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن [: rًهلذا قال اهللا تعاىل آمرا نبيه و َ ْ َ َِ ََّ ْ َ َ ْ َِ ِ َ ُ َْ
َعليهم وال تك يف ضيق مما يمكرون ُ ْ َ ْ ْ ُْ َّ ِّ ٍ َِ ِ ُ َ َ َ ُ إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم  *ََ َ َّ َ َِ َِّ َّْ َ َّ َ َّ ِ

 .٧-٥: سورة نوح، اآليات)  ١(                                                
 .٩ - ٨: سورة نوح، اآليتان)  ٢(
 .٥-١: سورة فصلت، اآليات)  ٣(



  الصبرأنواع

 

١٩٧ 
َحمسنون ُ ِ ْ ُّ [)١(. 

ًاألذى من الناس قوال وفعال: العائق الثاين ً: 
اهللا يمحض هلم أعداء احلق يقابلون اإلحسان باإلساءة، فالداعي إىل 

النصح فيتهمونه بام ليس فيه، ويدعوهم إىل اهللا باملوعظة احلسنة فريدونه 
بالسوء، وجيادهلم بالتي هي أحسن فيقاومونه بالتي هي أخشن وأسوأ، 

 .ويصدع بينهم باحلق فال يسمع منهم إال الباطل
ّوفوق هذا كله متتد يد الباطل إىل األموال فتنهبها، وإىل األبدان 

 .هبا، واحلرمات فتنتهكها، واألنفس فتقتلهاّفتعذ
ّوهذا ما أشار إليه رب العزة خماطبا املؤمنني ليوطنوا أنفسهم عىل  ً

ْلتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا [: الصرب والثبات ُ َ ُُ َ ََ َ َّ ُ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِّ َ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُُ ِ َّ
َالكتاب من قبلكم ومن الذين أرش ْ ََ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ ْْ ُ َّكوا أذى كثريا وإن تصربوا وتتقوا فإن َ ِ َِ ْ ُ ْ َّْ َ َ َ َُ ْ َُ ِ ً ِ ً َ

ِذلك من عزم األمور ُُ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ [)٢(. 
 :نكت لطيفة ينبغي لفت نظر الدعاة إليها: ويف اآلية
 األذى املسموع من أهل الكتاب واملرشكني I وصف اهللا :األوىل

 . اإليامن وإعالمية ستشن عىل أهلًحربا كالميةبالكثرة، وهذا يدل عىل أن 
 .ّ والتشويش، والدس، واالفرتاء، والتحريفالتشويه،: أسلحتها
 .ِّ واكذب حتى يصدقك الناسالغاية تربر الوسيلة،: شعارها

 .١٢٨، ١٢٧: نحل، اآليتانسورة ال)  ١(                                                
 .١٨٦: سورة آل عمران، اآلية)  ٢(



 أنواع الصبر

 

١٩٨ 
ّفالبد من احتامل مكارهها، والصرب عىل جترع غصصها حتى يأيت نرص  َّ ُ

ًاهللا فيحق احلق، ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا ّ. 
َّلصرب بالتقوى، فالبد أن جيمع املؤمنون التقوى  قرن اهللا ا:الثانية

 .ّوالصرب ملواجهة هذه احلرب الرضوس
 .الصرب للثبات يف وجه الباطل

ّوالتقوى للتعفف عن مقابلة اخلصوم بأسلحتهم اخلبيثة، فاملؤمن ال يواجه 
ّالدس بالدس، وال االفرتاء بمثله؛ ألن املؤمنني حيكمهم قول اهللا تعاىل َيا أهي[: ّ ُّ َ ا َ

َالذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء َ ُ َُ َُ َ ْ ِْ َِّ َُ َ َّ بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوم عىل أال َّ ََ َ َْ ْ ٍَ َ َُ َ َّْ َ ُْ ِ ِْ َ ِ ِ
َتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبري بام تعملون َُّ ُ َُ َْ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َ َّ َّ ََ ٌِ ِ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ [)١(. 

لكتاب واملرشكني هذا مع اختالف مرشهبم  قرن اهللا بني أهل ا:الثالثة
َّووجهتهم، ويف هذا لفتة رائعة إىل أن عدواهتم لإلسالم وأهله وحدت 

 .بينهم عىل اختالف
 .هذا ما قرره القرآن الكريم قبل مئات السنني، وأيده التاريخ والواقع

لقد وجدنا اليهودية العاملية، والصليبية، والشيوعية الدولية ختتلف 
 .ّشد االختالف، ثم تتناسى هذا كله عندما حياربون اإلسالمبينها أ

ُوالذين كفروا بعضهم أولياء[: قال اهللا تعاىل َ ْ ُِ ْ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ٍ بعضَّ ْ َ [)٢(. 
ْوإن الظاملني بعضهم أو[: وقال جل ثناؤه ْ ََ ْ ُ َُ ِِ َّ َّ ُلياءِ َ ٍ بعضِ ْ َ [)١(. 

 .٨: سورة املائدة، اآلية)  ١(                                                
 .٧٣: سورة األنفال، اآلية)  ٢(



  الصبرأنواع

 

١٩٩ 
 .فصرب مجيل، واهللا املستعان عىل ما يفعلون

ًوأنبياء اهللا مجيعا يمثلون هذا النوع من الصرب حيث قالوا ردا عىل أذى  ًّ
َولنصربن عىل ما آذيتمون[: أقوامهم ُ ْ َُ ََ َ ََ ْ ََّ َ ْا وعىل اهللا فليتوكل الِ ْ َِ َّ ََ َ ََ َمتوكلونـَ ُ ِّ ََ ُ [)٢(. 

ً أن الرسل مجيعا من قبله حدث هلم األذى rوكان عزاء رسول اهللا 
َولق[: والتشويه واالفرتاء َ ْد كذبت رسل من قبلك فصربوا عىل ما كذبوا َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َِّ ُِّ ْ ُ َْ ِّ ُ َُ ٌُ َ ِ

ِوأوذوا حتى أتاهم نرصنا وال مبدل لكلامت اهللا ِ َِ َُ َ ََ ِّ َ ََّ َ ُ َ َُ َْ ْ َ ُْ ُ [)٣(. 
َواصرب عىل ما [: ومن هنا أمر اهللا رسوله أن يصرب عىل إيذاء قومه َ َ ْ َْ ِ

ِيقولون واهجرهم هجرا مجيال َ ً ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ [)٤(. 
ً مثال رائعا يف - حني وقع احلق فآمنوا -ولقد رضب سحرة فرعون  ً

ُالصرب، فلم يفت من عضدهم، ومل يزعزع يقينَهم هتديد فرعون ِ ُ ّ : 
َآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هـذا ل... [ َ َ ََ َ َّْ َِ ْ َُ َ َ ِ ِ ْمكر مكرمتوه يف الـُ ِ ُ ُ ُ ْ َّ ٌ ََ ِمدينة ـْ َِ َ

َلتخرجوا منها أهلها فس َ َْ ََ ْ َُ ْ ْ ُِ َوف تعلمونِِ ُ َ ْ َْ ْ ألقطعن أيديكم وأرجلكم من  *َ ُ َ َّ َِّ ْ ْ َ ُْ َُ َ َِ ِّ َ ُ
َخالف ثم ألصلبنكم أمجعني ِ ٍ َِ ْ َ ْ َُّ ََّ َ َِّ ُ ُ [)٥(. 

أنا ربكم األعىل، :  من طاغية جبار يقول للناس)٦(ما هذا الوعيد اهلادر
                                                

 .١٩: سورة اجلاثية، اآلية)  ١( =
 .١٢: سورة إبراهيم، اآلية)  ٢(
 .٣٤: سورة األنعام، اآلية)  ٣(
 .١٠: سورة املزمل، اآلية)  ٤(
 .١٢٤ -١٢٣: يتانسورة األعراف، اآل)  ٥(
القاموس . ًهدر البعري هدرا، أي ردد صوته يف حنجرته، ويرضب ملن يصيح وجيلب: اهلادر) ٦(

 ).هدر(، املحيط



 أنواع الصبر

 

٢٠٠ 
 .ٍوما علمت لكم من إله غريي

ّؤمنني الذين وقفوا كاجلبال الشم، ّإن أمواجه تتحطم عىل يقني امل
ّولكنهم توجهوا إىل اهللا ليثبتهم، ويلقي يف قلوهبم السكينة، ويفرغ عليهم 

َقالوا إنا إىل ربنا منقلبون[: الصرب ُ ِِّ َ ْ َُ ََ َ ُِ َ وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا  *َِّ َّ َّ َِّ ََ َ َ ُ َِ ِ ِِ ْ َ َّ ِ
َام جاءـَل َ َتنا ربنا أفرغ عَّ َّْ ِْ َ َ َ َلينا صربا وتوفنا مسلمنيَْ ِ ِ ْ ُ َْ َ ََّ َ َ ْ ًَ َ [)١(. 

 :استبطاء النرص والفرج: العائق الثالث
 العاقبة للمتقني،وكتب هلم التمكني يف األرض؛ ليكون Iلقد جعل اهللا 

 .ٍالدين كله هللا،ولكن هذه املنزلة لن يبلغها املؤمنون بني عشية وضحاها
ْأم حسبتم أن تدخلوا ال[: قال تعاىل ُْ ُ ْ َ َُ َْ ْْ َجنة ولـَِ َ ََ َام يأتكم مثـَّ َّ َُ ِ ْ ْل الذين خلوا َّ ْ ََ َّ َُ ِ

ُمن قبلكم مستهم البأساء َ ُ َّ َّْ َ ْْ ُ ْ ُ ِ ُ والرضاءَِ َّ َّ َ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين َ َ َ َِ َّ ُ ُْ َُ َّ َُ َّْ ُِ
ٌآمنوا معه متى نرص اهللا أال إن نرص اهللا قريب ُ َِ َ َْ ُْ َْ ََّ ِ َ َ َُ َ َ [)٢(. 

ً، واستعجاال ملجيئه؛ هنالك جييء الغوث ًمتى نرص اهللا؟ استبطاء لـه
 . أال إن نرص اهللا قريب-للملهوف، والفرج للمكروب، فتفرح القلوب 

 :ًوليعلم املسلم أن يف تأخري الفرج لطائف وأرسارا، منها
ً أن الكرب كلام اشتد كان الفرج قريبا كام يف قوله تعاىل-١ َحتى إذا [: ّ ِ َّ َ

ُّاستيأس الرسل وظن ََ َ َُ ُ ُّ ْ َوا أهنم قد كذبوا جاءَْ َ ُ َّْ َ ِْ ُ ْ ْ ُ ُهم نرصنا فنجي من نشاءَ َ َّ َ ََ َ ِّْ ُُ َ ُ َ وال ْ َ
ْيرد بأسنا عن القوم ال ِْ ْ َ َ َُّ ِ َ ُ َ َمجرمنيـُْ ِ ِ ْ ُ [)٣(. 

 .١٢٦ -١٢٥: سورة األعراف، اآليتان)  ١(                                                
 .٢١٤: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .١١٠: سورة يوسف، اآلية)  ٣(



  الصبرأنواع

 

٢٠١ 
ّ أن الكرب كلام اشتد وجد اليأس من كشفه من جهة املخلوق، -٢

وازداد التعلق باخلالق حتى يصل العبد إىل حمض التوكل الذي هو من 
ْومن يتوكل[: أعظم األسباب التي تطلب هبا احلوائج، كام قال تعاىل َّ ََ ََ َ عىل َ َ

ُاهللا فهو حسبه ُ َ َْ ُ َ [)١(. 
ّ أن الكرب كلام اشتد فإن العبد حينئذ حيتاج إىل زيادة جماهدة -٣

ِّالشيطان ألنه يأتيه فيقنِّطه، ويسخطه، فيحتاج العبد إىل جماهدته ودفعه، 
 .ه ودفعهّفيحوز ثواب جماهدة عدو

قد :  ما مل يعجل فيقوليستجاب ألحدكم((: rوهلذا قال النبي 
َدعوت فلم يستجب يل فيدع الدعاء َ (()٢(. 

واعلم أخا اإليامن أن املؤمن كلام استبطأ الفرج واستيأس منه والسيام 
بعد كثرة الدعاء وإحلاح الترضع ومل تظهر لـه إجابة رجع إىل نفسه 

ِإنام أتيت من قبلك: ًقائاليلومها،  ِِ َ ُ ُ. 
ّوهذا اللوم أحب إىل اهللا من أكثر الطاعات ألنه يورث انكسار العبد  ّ
ِّالصالح لربه، فلذلك يرسع إليه الفرج ويتواثب إليه اليرس؛ ألن اهللا جيرب 

 .املنكرسة قلوهبم ألجله، وعىل قدر الكرس يكون اجلرب
ْأمن جييب ال[: قال تعاىل ُ ِ َُ َمضطـَّ ْ ْر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم ُ ُّ َ َُّ ُ ُْ ََ َ َ ُ َ َْ َ َ ِ ِ

 .٣:  سورة الطالق، اآلية) ١(                                                
، ٦٣٤٠، كتاب الدعوات، باب يستجاب للعبد ما مل يعجل، برقم البخاري: متفق عليه)  ٢(

دعوت فلم : ، كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجل، فيقولومسلم
 .٢٧٣٥يستجب يل، برقم 



 أنواع الصبر

 

٢٠٢ 
َخلفاء َ َ ِ األرض أإله مع اهللا قليالُ َ َ ٌَّ َْ ِ َ ِ َا تذكرونَّ مَ ُ َّ ََ [)١(. 

 الصبر عن المعاصي والمحرمات: المطلب الثاني
إذا أخذت الدنيا زينتها وأقبلت عىل اإلنسان ترتاقص كاحلسناء 
اللعوب، ونرشت شهواهتا ذات اليمني وذات الشامل، فهذا لون جديد 

 .ريَّمن االبتالء، إنه فتنة الرساء؛ ألن اهللا يبلو عباده بالرش واخل
ْونبلوكم بالرش وال[ :قال تعاىل َُ ْ َِّ َّ ِ ُ َخري فتنة وإلينا ترجعونـَ ُ َ َْ ْ ُْ َ َ ْ ََ ِ ً ِ ِ [)٢(. 

ًانظر رمحك اهللا لقد جعل ذو اجلالل واإلكرام التنعيم واإلكرام ابتالء 
 .التضييق يف الرزق سواءك

ولذلك فالعبد حمتاج إىل الصرب عن مالذ الدنيا وشهوات النفس، فال 
يطلق هلا العنان لتسرتسل وراء شهواهتا من النساء والبنني والقناطري 

 .املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام واحلرث
ُّطلع إىل دنيا وثمة أمر آخر للصرب يف هذا املجال إنه الصرب عن الت

 .اآلخرين، واالغرتار بام ينعمون به من مال وبنني
ِوال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الـحياة [: قال تعاىل َِ َ ْ ِّ َ َ ْ َْ ْ ً َ ْ َ َْ ََ َ ْ ْ َ َّ َ َُّ َ ِ ِ َ ََّ ُ َ

َالدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى  ُْ َ ِّ ََ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ[
)٣(. 

وال تظن أهيا العبد القانع بام آتاه اهللا أن ما يف أيدي الطغاة العتاة 
 . نقم ولكن أكثر الناس ال يعلمونإهنا.. املغرورين نعم

َأحيسبون أنام نمدهم به من مال وبنني[: أمل تقرأ قول اهللا تعاىل ِ ِ ِ َِ َ ُ ٍُ َّ َِ ُّ ُ ََّ َ ََ ْ َ*  
 .٦٢: ورة النمل، اآليةس)  ١(                                                

 .٣٥: سورة األنبياء، اآلية)  ٢(
 .١٣١: سورة طه، اآلية)  ٣(



  الصبرأنواع

 

٢٠٣ 
َنسارع ل ُ ِ َ ْهم يف الـُ ِ ْ َخريات بل ال يشعرونـُ ُ َ ُْ َْ ِ َ َ [)١(. 

ًوهذا هو املثال ال يزال شاخصا للذين يعتربون يف كل القرون، لقد 
خرج قارون الذي ملك الكنوز ذات املفاتيح التي تنوء بالعصبة أويل 

 خرج عىل قومه يف كامل زينته، وأهبى حلته، وفخامة موكبه... القوة
 : فقال الذين يريدون احلياة الدنيا وزينتها يف حرسة وتلهف. ومركبه
ٍيا ليت لنا مثل ما أويت قارون إنه لذو حظ عظيم... [ ِ َِ َ ٍُّ ُ َ َ َ ََّ ِ ُ ُ َ ْ ََ َْ ِ ُ َ َ [)٢(. 

ِنيا لن ختلو من ناصح أمني ورث العلم واإليامن والصرب من ولكن الد
ّوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللا خري ل[: املرسلني َ ْ ْ ٌَّ ْ ْ ْ ََ ُُ َ َ َ ََ َُ ِ ُِ َمن آمن ـَِ َْ َ

ِوعمل صال َِ َ َحا وال يلقاها إال الصابرونـََ ُ ُِ َّ َ َ ًِ َّ َ [)٣(. 
ْفخسفنا به وبداره األر[: َّوكان ما قدره اهللا فصل اخلطاب ََ ِِ َِ َ َِ َِ ْ َض فام كان َ َ َ َ َ

َله من فئة ينرصونه من دون اهللا وما كان من امل َ ُ ُ ُِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ َِ َ ُ ُ َنترصينـَُ ِ ِ َ وأصبح الذين  *َ َ َ ْ َِ َّ َ
ِمتنوا مكانه باألمس يقولون ويكأن اهللا يبسط الرزق ل َ ُْ َِّّ ُ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ُ َّْ ََ َ َ َُ ِ َ ِ َ ُمن يشاءـَ َ َ ِ من عباده َ ِ ِ َِ ْ

َّويقدر لوال أن من اهللا ْ ََّ ُ ََ َ ِ َ علينا لْ ََ ْ َخسف بنا ويكأنه ال يفلح الكافرونـَ ُ ُ ْ َِ َِ َّ َ َْ ُ ُ َْ َ َ َِ [)٤(. 
 الصبر على المصائب وأقدار اهللا المؤلمة: المطلب الثالث

ال أحد يسلم من آالم النفس، وأمراض البدن، وفقدان األحباء، 
 .وخرسان املال

ٌّوهذا ما ال خيلو منه بر وال فاجر، وال مؤمن وال كافر، ولكن املؤمن  َ
 .٥٦ -٥٥: سورة املؤمنني، اآليتان)  ١(                                                

 .٧٩: سور القصص، اآلية)  ٢(
 .٨٠: سورة القصص، اآلية)  ٣(
 .٨٢ -٨١: سورة القصص، اآليتان)  ٤(



 أنواع الصبر

 

٢٠٤ 
ِّيتلقى هذه املصائب برىض وطمأنينة تفعم قلبه الذي أسلس قياده ملقلب  ً َّ

 مل يكن ليخطئه، القلوب واألبصار؛ ألنه يعلم علم اليقني أن ما أصابه
 .وما أخطأه مل يكن ليصيبه

ْولنبلونكم بيشء من ال[: قال تعاىل ُ ََ َ ْ َِّ ٍْ ْ َ ِ ُ َّ ْخوف والـَ َ ْ َجوع ونقص من ـَ َ ُِّ ٍ ْ َ ِ
َاألموال واألنفس والثمرات وبرش الصابرين َّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ َِّ َ َ َِ ُ ِ َ [)١(. 

فالبالء هنا عام يصيب القلوب باخلوف، والبطون باجلوع، واألموال 
 .بالنقص، واألنفس باملوت، والثمرات باآلفات

ـــبالء ـــاده أنـــه جعـــل ال ـــه بعب ـــيشء مـــن[: ومـــن لطـــف اهللا ورمحت َب ِّ ٍ ْ َ ِ  
ْخوفـْال ًاآلية؛ ليدل عـىل التقليـل مراعـاة لـضعف العبـاد، وختفيفـا  ]...َ

 .ًعليهم، ورمحة هبم
ُويف هذا املجال كان صرب أنبياء اهللا مثال يقتدى به،فأيوب صرب عىل مرضه  ً
وفقد أهله،ويعقوب عليه الصالة والسالم صرب عىل فراق ولده، وكيد 

ّعىل السجن واالفرتاء والدس أبنائه،ويوسف عليه الصالة والسالم صرب 
 صرب rوالتشويه الذي مارسته امرأة العزيز قبل أن حيصحص احلق، وحممد 

ّعىل كرس رباعيته، وشج وجهه، ووضع السال عىل ظهره  َّr!! ... 
%%% 

 

 .١٥٥: سورة البقرة، اآلية)  ١(                                                



  من تطبيق الصبر في الدعوةصور

 

٢٠٥ 
 صور من تطبيق الصبر في الدعوة:المبحث السادس

  في دعوتهrصور من صبر النبي : المطلب األول
اقف يف الدعوة إىل اهللا تدل عىل صربه، ورغبته فيام  موrللنبي حممد 

ًعند اهللا تعاىل، ومن املعلوم أنه صرب يف مجيع أحواله ابتداء بدعوته الرسية 
ًحتى لقي ربه صابرا حمتسبا، وصور صربه يف دعوته كثرية جدا ال حترص،  ً ً َ ِ َ

 :ولكني أقترص عىل إيراد الصور التطبيقية اآلتية
 :ده عىل الصفا ونداؤه العامصعو: الصورة األوىل

َوأنذر عشريتك [: Uأمر اهللا نبيه بإنذار عشريته األقربني، فقال  َ َ ِ َِ َْ َ
َاألقربني ِ َ ْ ِ واخفض جناحك ل *َ َِ َ َ ََ ْمن اتبعك من الـْْ َ َ َِ َ َّ ِ َمؤمننيـَ ِ ِ ْ َ فإن عصوك  *ُ ْ َ َ ْ ِ َ

َفقل إين بريء مما تعملون ُ َْ ْ ََ َّ ِّ ٌ ِ ِّ ِ ُ َ [)١(. 
 بتنفيذ أمر ربه باجلهر بالدعوة والصدع هبا، وإنذار rفقام رسول اهللا 

ّكيمة أظهر اهللا هبا الدعوة اإلسالمية، وبني هبا عشريته، فوقف مواقف ح
 وشجاعته، وصربه وإخالصه هللا رب العاملني، وقمع هبا rحكمة النبي 

 .الرشك وأهله، وأذهلم إىل يوم الدين
عن ابن عباس   َوأنذر عشريتك األقربني[ملا نزلت :  قال ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ ََ [ 

 - فهر، يا بني عدييا بني ((:  عىل الصفا فجعل يناديrصعد النبي 
حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج  -لبطون قريش 

أرأيتكم لو : ًأرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو هلب، وقريش، فقال
 .٢١٦-٢١٤: ياتسورة الشعراء، اآل)  ١(                                                



 يق الصبر في الدعوةصور من تطب

 

٢٠٦ 
ّأخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري عليكم، أكنتم مصدقي :  قالو؟ً

فإين نذير لكم بني يدي عذاب : قال. ًبنا عليك إال صدقاَّنعم، ما جر
ْتبت [:  تبا لك سائر اليوم أهلذا مجعتنا؟ فنزلت: فقال أبو هلب. ))شديد  ََّ
َيدا أيب ل ِ َ َ َّهب وتبـَ ََ ٍ ُ ما أغنى عنه *َ َْ َ ْ َ َ ماله وما كسبَ َ َُ َ ََ ُ [)١(. 

ً ناداهم بطنا بطنا، ويقول لكل بطنr أنه tويف رواية أليب هريرة  ً :
ذي نفسك من يا فاطمة أنق((: ، ثم قال))...أنقذوا أنفسكم من النار((

ُّالنار؛ فإين ال أملك لكم من اهللا شيئا،غري أن لكم رمحا سأبلها ببالهلا ً ً(()٢(. 
 rية اإلنذار، فقد أوضح وهذه الصيحة العاملية غاية البالغ، وغا

ألقرب الناس إليه أن التصديق هبذه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم، 
وأوضح أن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت يف حرارة هذا 

 يف هذا املوقف - قومه rاإلنذار، الذي جاء من عند اهللا تعاىل، فقد دعا 
ّادة األوثان، ورغبهم يف اجلنة،  إىل اإلسالم، وهناهم عن عب-العظيم 

ّوحذرهم من النار، وقد ماجت مكة بالغرابة واالستنكار، واستعدت  ّ
حلسم هذه الرصخة العظيمة التي ستزلزل عاداهتا وتقاليدها وموروثاهتا 

ً مل يرضب لرصخاهتم حسابا؛ ألنه rاجلاهلية؛ ولكن الرسول الكريم 
ِّ، والبد أن يبلغ البUمرسل من اهللا  ُ الغ املبني عن رب العاملني، حتى ولو َّ

،  ٤٧٧٠، برقم ٨/٥٠١ مع الفتح، كتاب التفسري، باب وأنذر عشريتك األقربني، البخاري)  ١(                                                
، ٢٠٨، برقم ١/١٩٤وأنذر عشريتك األقربني، :  بنحوه يف كتاب اإليامن، باب قولهومسلم

 .٢ -١: واآليتان من سورة املسد
، برقم ٨/٥٠١ مع الفتح، كتاب التفسري، سورة الشعراء، باب وأنذر عشريتك األقربني، البخاري)  ٢(

 .، واللفظ له٢٠٤، برقم ١/١٩٢وأنذر عشريتك األقربني، : ، كتاب اإليامن، باب، ومسلم٤٧٧١
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٢٠٧ 
 .)١(rّخالفه أو رد دعوته مجيع العاملني، وقد فعل 

ً ليال وهنارا، ورسا وجهرا ً ً، ال يرصفه - تعاىل - يدعو إىل اهللا rّاستمر  ً ًّ ً
ّعن ذلك صارف، وال يرده عن ذلك راد، وال يصده عن ذلك صاد،  ّ ّّ

افلهم، ويف املواسم استمر يتتبع الناس يف أنديتهم وجمامعهم وحم
ٍّحر وعبد، وقوي وضعيف، وغني : ومواقف احلج، يدعو من لقيه من ٍٍّ ٍٍّ

 .ٍوفقري، مجيع اخللق عنده يف ذلك سواء
َّوقد تسلط عليه وعىل من اتبعه األشداء األقوياء من مرشكي قريش 
َّباألذية القولية والفعلية، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب ألهنا ال تريد  َّ َّ

 يف r، ومع ذلك مل يفرت حممد )٢(تفارق عبادة األصنام واألوثانأن 
دعوته، ومل يرتك العناية والرتبية اخلاصة ألولئك الذين دخلوا يف 
ٍاإلسالم، فقد كان جيتمع باملسلمني يف بيوهتم عىل شكل أرس بعيدة عن  ُ
ّأعني قريش، وتتكون هذه األرس من األبطال الذين عقد عليهم رسول 

ّ يف محل العبء واملهام اجلسيمة لنرش - تعاىل -ألمل بعد اهللا  اrاهللا 
ّاإلسالم، وبذلك تكونت طبقة خاصة من املؤمنني األوائل قوية يف 
إيامهنا، متينة يف عقيدهتا، مدركة ملسئوليتها، منقادة ألمر رهبا، طائعة 
لقائدها، مطبقة لكل أمر يصدر عنه برغبة وشوق واندفاع ال يعادله 

 . وحب ال يساويه حباندفاع،

، والسرية النبوية، ١٠٢، ١٠١، ص، وفقه السرية، ملحمد الغزايل٧٨، صالرحيق املختوم: انظر)  ١(                                                
 .٤٧دروس وعرب ملصطفى السباعي، ص

 .٣/٤٠، البداية والنهاية)  ٢(
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٢٠٨ 
 أن rوهبذه املواقف احلكيمة، والرتبية الصاحلة املتينة استطاع حممد 

ّيؤدي األمانة، ويبلغ الرسالة، وينصح األمة، وجياهد يف اهللا حق جهاده،  ّ ِّ
ًويرسم لنا طريقا نسري عليه يف دعوتنا وعملنا وسلوكنا، فهو قدوتنا 

ِحكمه وإمامنا الذي نسري عىل هديه، ونستنري ب ِ َِr. 
ّفقد بدأ الدعوة بعنارص اختارها ورباها، فلبت الدعوة، وآمنت به،  ّ
ّوكانت دعوته عامة للناس، وأثناء هذه الدعوة يركز عىل من جيد عندهم 
َّاإلمكانات أو يتوقع منهم ذلك، وقد تكون من هذه العنارص نواة 

 .)١(القاعدة الصلبة التي ثبتت عليها أركان الدعوة
 إىل االغتيال rاجلهد املبارك العظيم مل يلجأ رسول اهللا ومع هذا 

َّالسيايس، ومل يتخلص باالغتيال من أفراد بأعياهنم، وكان بإمكانه ذلك 
وبكل يرس وسهولة، إذ كان يستطيع أن يكلف أحد الصحابة بقتل بعض 

كالوليد بن املغرية املخزومي،أو العاص بن وائل السهمي، أو :قادة الكفر
أو  أو أيب هلب عبد العزى بن عبد املطلب، عمرو بن هشام،أيب جهل 

ُالنرض بن احلارث،أو عقبة بن أيب معيط،أو أيب بن خلف،أو أمية بن  ُّ
ّوهؤالء هم من أشد الناس أذية لرسول اهللا  ،...خلف ّr فلم يأمر أحدا،ً

من أصحابه باغتيال أحد منهم أو غريهم من أعداء اإلسالم؛فإن مثل هذا 
ْ يودي باجلامعة اإلسالمية كاملة،أو يعرقل مسريهتا مدة ليست الفعل قد ُ

ّباليسرية،كرد فعل من أعداء اإلسالم الذين يتكالبون عىل حربه، والنبي 
rمل يؤمر يف هذه املرحلة باغتياهلم؛ألن الذي أرسله هو أحكم احلاكمني . 

 .٢/٦٥، التاريخ اإلسالمي، ملحمود شاكر)  ١(                                                
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٢٠٩ 
 وعىل هذا جيب أن يسري الدعاة إىل اهللا فوق كل أرض، وحتت كل سامء،
ويف كل وقت، جيب أن تكون الدعوة عىل حسب املنهج الذي سار عليه 

 سواء كان ذلك قبل اهلجرة أو بعدها، فطريق الدعوة الصحيح rرسول اهللا 
 .)١(rهو هديه والتزام أخالقه وحكمه وترصفاته عىل حسب ما أرادها 

 :اضطهاد سادات قريش: الصورة الثانية
ًرأت قريش أن جترب أسلوبا آخر جت مع فيه بني الرتغيب والرتهيب، ّ

 تعرض عليه من الدنيا ما يشاء، ولرتسل إىل عمه rفلرتسل إىل حممد 
ّالذي حيميه حتذره مغبة هذا التأييد والنرص ملحمد  ِّr وتطلب منه أن ،

 .)٢(ًيكف عنها حممدا ودينه
يا أبا طالب، إن لك : جاءت سادات قريش إىل أيب طالب، فقالوا لـه

ًسنا ورشفا  ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه، وإنا ً
ْواهللا ال نصرب عىل هذا، من ْشتم آبائنا، وتسفيه أحالمنا، وعيب آهلتنا، : ِ َ

َّحتى نكفه عنا، أو ننازله وإياك يف ذلك، حتى هيلك أحد الفريقني َّ. 
 ُفعظم عىل أيب طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، وعظم عليه فراق

 هلم، وال rًقومه وعداوته هلم، ومل يطب نفسا بإسالم رسول اهللا 
يا ابن أخي، إن قومك :  فقال لـهrخذالنه، فبعث إىل رسول اهللا 

ّجاءوين فقالوا يل كذا وكذا، للذي كانوا قالوا لـه، فأبق عيل وعىل  ِ
ّنفسك، وال حتملني من األمر ما ال أطيق أنا وال أنت، فاكفف عن 

 .٢/٦٥، التاريخ اإلسالمي، ملحمود شاكر: انظر)  ١(                                                
 .١١٢، وفقه السرية ملحمد الغزايل، ص٣/٤١ البن كثري، البداية والنهاية: انظر)  ٢(
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٢١٠ 
 .هون من قولكقومك ما يكر

 عىل دعوته إىل اهللا، ومل تأخذه يف اهللا لومة الئم؛ ألنه rفثبت النبي 
عىل احلق، ويعلم بأن اهللا سينرص دينه ويعيل كلمته، وعندما رأى أبو 

 لقريش عىل ترك دعوته إىل rطالب هذا الثبات ويئس من موافقة النبي 
 :التوحيد قال

 حتى ُأوسد في التـراب دفينـا      
 

 لن يصلوا إليـك بجمعهـم   واهللا   
 )١(وأبشر وقر بذاك منك عيونـا      

 
 فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة     

 :مع عتبة: الصورة الثالثة 
بعد أن أسلم محزة بن عبد املطلب، وعمر بن اخلطاب أخذت 

ني، السحائب تنقشع، وأقلق هذا املوقف اجلديد مضاجع املرشك
ًوأفزعهم وزادهم هوال وفزعا تزايد عدد املسلمني، وإعالهنم إسالمهم،  ً
وعدم مباالهتم بعداء املرشكني هلم، األمر الذي جعل رجال قريش 

، فبعث املرشكون عتبة بن ربيعة ليعرض عىل rيساومون رسول اهللا 
َ أمورا لعله يقبل بعضها فيعطى من أمور الدنيا ما يريدrرسول اهللا  ًُ. 

يا ابن أخي إنك منَّا : ، فقالrجاء عتبة حتى جلس إىل رسول اهللا ف
 يف العشرية، واملكان يف النسب، وإنك قد )٢(حيث قد علمت من السطة
، وفقه السرية للغزايل، ٣/٤٢، ية والنهايةالبدا: ، وانظر١/٢٧٨سرية ابن هشام، : انظر)  ١(                                                

 .٩٤، ص، والرحيق املختوم١١٤ص
، والقاموس املحيط، باب ٢٧٦، ص))سطا((، مادة املصباح املنري: انظر. املنزلة الرفيعة: يعني)  ٢(

 .١٦٧٠الواو، فصل السني، ص
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٢١١ 
َّأتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم، وسفهت به أحالمهم،  َّ
َّوعبت به آهلتهم ودينهم، وكفرت به من مىض من آبائهم، فاسمع مني 

ًورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، قال رسول اهللا أعرض عليك أم
r :))يا ابن أخي إن كنت إنام تريد بام جئت :  قال،))قل أبا الوليد أسمع

ًبه من هذا األمر ماال مجعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال، وإن  ً
ّكنت إنام تريد به رشفا سودناك علينا حت ًى ال نقطع أمرا دونك، وإن ً

ًكنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال  ًّ
ّتستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نربئك  ّ

حتى إذا فرغ ... منه، فإنه ربام غلب التابع عىل الرجل حتى يداوى منه
: قال))أقد فرغت يا أبا الوليد؟((: قال يستمع منه، rعتبة، ورسول اهللا 

ِبسم اهللا الرمحن الرحيم[: أفعل، فقال: ، قال))فاستمع مني((: نعم، قال َّ َّ ِْ ْ ِ ِ  *
ِ تنزيل من الرمحن الرحيم *حم ِ َّ َّ ِِّ َ ْ َ ٌ ِ ٍ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم  *َ ْ َ ُ ِّ ٌَ ُ ُِّ َ َ ْ َِ ً ُ ْ َ ِ

َيعلمون ُ ََ َ بشريا ونذيرا فأ *ْ َ ً ِ َِ َ َعرض أكثرهم فهم ال يسمعونًَ ُ ُ َْ ْ َ ْ ْ ُ َُ َ َ ْ َ ُ وقالوا  *َ َ َ
ٌقلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب  َ َ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ْ ٌ َْ َ ْ َ َّ َْ َُ َ ُِ ِِ َ َّ ِّ َ

َفاعمل إننا عاملون ُ ِْ َ َْ َّ ِ َ  فيها يقرؤها عليه، فلام rثم مىض رسول اهللا . )١(] َ
ًسمعها منه عتبة أنصت هلا، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع 

قد ((:  إىل السجدة منها فسجد، ثم قالrمنه، ثم انتهى رسول اهللا 
 .)٢()) أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاكسمعت يا

 .٥-١: سورة فصلت، اآليات)  ١(                                                
وإسناده حسن إن :  من سرية ابن هشام، قال األلباين١/٣١٣ إسحاق، أخرج هذه القصة ابن)  ٢(

 ، والبداية والنهاية، ٤/٦١، ، وتفسري ابن كثري١١٣فقه السرية للغزايل، ص: انظر. شاء اهللا
= 
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٢١٢ 
 :  إىل قوله تعاىلrويف رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول 

َفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود[ َ َ َ َ ُْ ِّ ْ ْ ََ َ ْ ً َ ُ َ ٍَ ِ ِ َِ ُْ ُ َ َ َُ ْ ِ[
،فقام )١(

أنشدك اهللا والرحم، وطلب : يقولrًمذعورا فوضع يده عىل فم رسول اهللا 
ًمنه أن يكف عنه،فرجع إىل قومه مرسعا كأن الصواعق ستالحقه،واقرتح  ّ

 .)٢(غبهم يف ذلكًعىل قريش أن ترتك حممدا وشأنه،وأخذ ير
، ثم بحكمته العظيمة هذه - تعاىل - بفضل اهللا rّلقد ختري رسول اهللا 

 rًاآليات من الوحي، ليعرف عتبة حقيقة الرسالة والرسول، وأن حممدا 
ًحيمل كتابا من اخلالق إىل خلقه، هيدهيم من الضالل، وينقذهم من 

الوقوف عند  قبل غريه مكلف بتصديقه والعمل به، وrاخلبال، وحممد 
 r يأمر الناس باالستقامة عىل أمره، فمحمد Uأحكامه، فإذا كان اهللا 

ّأوىل الناس بذلك، وهو ال يطلب ملكا وال ماال وال جاها، لقد مكنه اهللا  ً ًً
ّمن هذا كله، فعف عنه وترفع أن يمد يديه إىل هذا احلطام الفاين؛ ألنه  ّ ّ

 .)٣(rصادق يف دعوته، خملص لربه، 
، r من أعظم مواقف الصرب واحلكمة التي أوتيها النبي وهذا موقف

ًفهو قد ثبت وصدق يف دعوته، ومل يرد ماال، وال جاها، وال ملكا، وال  ًُ ً
ّنكاحا، من أجل أن يتخىل عن دعوته، وقد اختار الكالم املناسب يف  ً

                                                

 .١٠٣، ص، والرحيق املختوم٣/٦٢ =
 .١٣: سورة فصلت، اآلية)  ١(
، وفقه السرية ١٥٨، قسم السرية، ص، وتاريخ اإلسالم للذهبي٣/٦٢، البداية والنهاية: انظر)  ٢(

 .٤/٦٢، ، وتفسري ابن كثري١٠٢ّ يا حمب، ص، وهذا احلبيب١١٤ملحمد الغزايل، ص
 .١١٣فقه السرية ملحمد الغزايل، ص: انظر)  ٣(
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٢١٣ 
 .املوضع املناسب، وهذا هو عني احلكمة

 :مع أيب جهل: الصورة الرابعة
 ومن rًكون أال يألوا جهدا يف حماربة اإلسالم وإيذاء النبي َّقرر املرش

 .دخل معه يف اإلسالم، والتعرض هلم بألوان النكال واإليالم
ّ بدعوته إىل اهللا، وبني أباطيل اجلاهلية، انفجرت rومنذ جهر النبي 

ّمكة بمشاعر الغضب، وظلت عرشة أعوام تعد املسلمني عصاة ثائرين 
 أقدامهم، واستباحت يف احلرم اآلمن دماءهم فزلزلت األرض من حتت

وأمواهلم وأعراضهم، وصاحبت هذه النار املشتعلة حرب من السخرية 
والتحقري، واالستهزاء والتكذيب، وتشويه تعاليم اإلسالم، وإثارة 
ّالشبهات، وبث الدعايات الكاذبة، ومعارضة القرآن، والقول بأنه 

ً أن يعبد آهلتهم عاما، rلنبي أساطري األولني، وحماولة املرشكني ل
 !إىل غري ذلك من مفاوضاهتم املضحكة! ًويعبدون اهللا عاما
َّواهتموا النبي  َّr باجلنون، والسحر، والكذب والكهانة، والنبي r 

 .)١(ثابت صابر حمتسب يرجو من اهللا النرص لدينه، وإظهاره
منني، فهذا  ما مل ينالوه من كثري من املؤrلقد نال املرشكون من النبي 

ِّ ليعفر وجهه يف الرتاب، ولكن اهللا محاه rأبو جهل يعتدي عىل النبي 
: قال أبو جهل:  قالtَّمنه، ورد كيد أيب جهل يف نحره، فعن أيب هريرة 

والالت : فقال. نعم: قيل: ِّهل يعفر حممد وجهه بني أظهركم؟ قال
، والتاريخ اإلسالمي ٨٢، ٨٠، ص، والرحيق املختوم١٠٦فقه السرية ملحمد الغزايل، ص: انظر)  ١(                                                

 .١١٠ّذا احلبيب يا حمب، ص، وه٩٤، ٩٣، ٩١، ٨٨، ٢/٨٥ملحمود شاكر، 
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٢١٤ 
َّن وجهه يف َّوالعزى، لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن عىل رقبته، أو ألعفر

: َّ وهو يصيل، زعم ليطأن عىل رقبته، قالrفأتى رسول اهللا : الرتاب، قال
: فقيل لـه: ، ويتقي بيديه، قال)٢( منه إال وهو ينكص عىل عقبيه)١(فام فجئهم

ًإن بيني وبينه خلندقا من نار، وهوال،وأجنحة،فقال رسول : ما لك؟ فقال ً
ًة عضوا عضوالو دنا مني الختطفته املالئك((: rاهللا  :  Uفأنزل اهللا : قال. ))ً
ّكال[ َ إن اإلنسان ليطغىَ ْ َ ََ َ َِّ  .)٣( إىل آخر السورة] ِ

 من هذا الطاغية ومن غريه، وصرب عىل هذا rوقد عصم اهللا النبي 
ّ، فضحى بنفسه وماله ووقته يف - تعاىل -األذى العظيم ابتغاء وجه اهللا 

 .سبيل اهللا تعاىل
  :rَّوضع السال عىل ظهره : الصورة اخلامسة

بينام :  قالt من األذى ما رواه ابن مسعود rُومما أصيب به حممد 
 يصيل عند البيت، وأبو جهل وأصحاب لـه جلوس، وقد rرسول اهللا 

 جزور بني )٤(َأيكم يقوم إىل سال: ألمس، فقال أبو جهلنحرت جزور با
 )٥(فالن فيأخذه فيضعه عىل ظهر حممد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم

 .١٧/١٤٠رشح النووي، : انظر. ، أي بغتهمفجأهم: ًويقال أيضا)  ١(                                                
 .٧/١٤٠املرجع السابق، : انظر. جع يميش إىل ورائهير)  ٢(
َكال إن اإلنسان ليطغى[: أخرجه مسلم يف كتاب املنافقني، باب قوله تعاىل)  ٣( ْ َ ََ َ َِّ ِ ، برقم ٤/٢١٥٤ ] َ

 .١٧/١٤٠رشح النووي، : وانظر. ٢٧٩٧
. املشيمة: هو اللفافة التي يكون فيها الولد يف بطن الناقة وسائر احليوان، وهي من اآلدمية: ّالسال)  ٤(

 .١٢/١٥١رشح النووي، : انظر
 .٣/١٤١٩ُهو عقبة بن أيب معيط، كام رصح يف رواية ملسلم يف صحيحه، )  ٥(
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٢١٥ 
فاستضحكوا، وجعل :  وضعه بني كتفيه، قالrفأخذه، فلام سجد النبي 

بعضهم يميل عىل بعض، وأنا أنظر، لو كانت يل منعة طرحته عن ظهر 
اجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخرب  سr، والنبي rرسول اهللا 

فاطمة، فجاءت وهي جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، 
 صالته، رفع صوته، ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا rفلام قىض النبي 

ًثالثا، وإذا سأل سأل ثالثا، ثم قال  ثالث ))اللهم عليك بقريش((: ً
: رات، فلام سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته، ثم قالم
ن ربيعة، اللهم عليك بأيب جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة ب((

، وذكر السابع ومل ))ُوالوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أيب معيط
ّباحلق لقد رأيت الذين سمى رصعى  rًأحفظه، فوالذي بعث حممدا 

 .)١(يوم بدر، ثم سحبوا إىل القليب، قليب بدر
 مع عقبة: الصورة السادسة

 ما رواه البخاري يف صحيحه عن rومن أشد ما صنع به املرشكون 
أخربين : قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص: قال، tعروة بن الزبري 

 يصيل يف rبينام رسول اهللا : ؟ قالrّبأشد ما صنع املرشكون برسول اهللا 
 rحجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أيب معيط، فأخذ بمنكب رسول اهللا 

ًولوى ثوبه يف عنقه، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر، فأخذ بمنكبه،  ً
ْأتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا وقد [:  وقالr ودفعه عن رسول اهللا ُ ََ ُ َْ ِّ َُ َ َ ََ َ ََ ُ

َ مع الفتح، يف كتاب الوضوء، باب إذا ألقي عىل ظهر املصيل قذر أو جيفة مل تفسد عليه البخاري)  ١(                                                 ُ
 من أذى r يف كتاب اجلهاد والسري، باب ما لقي النبي ، ومسلم٢٤٠، برقم ١/٣٤٩صالته، 

 .١٧٩٤، برقم ٢/١٤١٨املرشكني واملنافقني، 
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٢١٦ 
َجاء ْكم بالبينات من ربكمَ َّ ُِّ ِّ َِ ِ َ ُْ ِ [)١(. 

 وألصحابه، حتى جاء بعض r ّوقد اشتد أذى املرشكني لرسول اهللا
 يستنرصه، ويسأل منه الدعاء والعون، ولكن rالصحابة إىل رسول اهللا 

 .النبي احلكيم واثق بنرص اهللا وتأييده، فإن العاقبة للمتقني
ِّ وهو متوسد rشكونا إىل رسول اهللا :  قالtِّعن خباب بن األرت 

أال : ، فقلنا]ّدةِولقد لقينا من املرشكني ش[بردة لـه يف ظل الكعبة، 
ؤخذ الرجل ُقد كان من قبلكم ي((: تستنرص لنا، أال تدعو لنا؟ فقال

ُيف األرض فيجعل فيها، فيجاء باملنشار فيوضع عىل رأسه  لـهحفر ُفي ُ ُ
َّفيجعل نصفني، ويمشط بأمشاط احلديد ُ ما دون عظامه من حلم أو  [ُ

َّ، فام يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر حتى يسري ]عصب َّ َُ ّ
الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال اهللا والذئب عىل غنمه، 

 .)٢())ولكنكم تستعجلون
 وعىل أصحابه، وما ذلك rريش عىل رسول اهللا ّوهكذا اشتد أذى ق

 .٢٨: سورة غافر، اآلية)  ١(                                                
 وأصحابه من r مع الفتح، يف كتاب مناقب األنصار، باب ما لقي النبي واحلديث يف البخاري 

،، باب، برقم ٨/٥٥٣، وكتاب التفسري، سورة املؤمن، ٣٨٥، برقم ٧/١٦٥املرشكني بمكة، 
ًلو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر ((: r، وكتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ٤٨١٥ ً
 .ّواللفظ ملفق من كتاب املناقب وكتاب التفسري. ٣٦٧٨، برقم ٧/٢٢ ،))ًخليال

، ٣٦١٢، برقم ٦/٦١٩ مع الفتح يف كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم، البخاري)  ٢(
، ٧/١٦٤ وأصحابه من املرشكني بمكة، rنبي ويف كتاب مناقب األنصار، باب ما لقي ال

، ١٢/٣١٥، ويف كتاب اإلكراه، باب من اختار الرضب والقتل واهلوان عىل الكفر، ٣٨٥٢برقم
 .، واللفظ من كتاب اإلكراه، وما بني املعقوفني من مناقب األنصار٦٩٤٣برقم 
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٢١٧ 
كله إال من أجل إعالء كلمة اهللا، والصدع باحلق، والثبات عليه، 
 .والدعوة إىل التوحيد اخلالص، ونبذ عادات اجلاهلية وخرافاهتا ووثنيتها

 :مع زوجة أيب هلب: الصورة السابعة
ًتقارا لـه  احrّ أشد األذى، ووصل األمر إىل تغيري اسمه rلقي النبي 

ًولدينه، وحسدا وبغضا لـه، فقد كان املرشكون من قريش من شدة  ًُ
ّ ال يسمونه باسمه الدال عىل املدح فيعدلون إىل ضده، rكراهتهم للنبي  ُ

َّمذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا: فيقولون فعل اهللا بمذمم، ومذمم ليس : ُ
ًفا إىل غريه هو اسمه وال يعرف به، فكان الذي يقع منهم يف ذلك مرصو

 .)١(بحمد اهللا تعاىل
أال تعجبون كيف يرصف اهللا عني شتم قريش، ((: rقال النبي 

ًيشتمون مذمما، ويلعنون مذمما، وأنا حممد! ولعنهم؟ ًُ(()٢(. 
َ مخسة أسامء ليس منها مذمم لـهrوالنبي  َُ)٣(. 

 حني سمعت ما أنزل اهللا فيها ويف -جاءت أم مجيل زوجة أيب هلب 
 وهو جالس يف املسجد عند r إىل رسول اهللا -زوجها من القرآن 

الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، ويف يدها ملء الكف من حجارة، فلام 
 ترى إال أبا بكر،  فالrوقفت عليهام أخذ اهللا ببرصها عن رسول اهللا 

أين صاحبك؟ قد بلغني أنه هيجوين، واهللا لو وجدته ! يا أبا بكر: فقالت
 .٦/٥٥٨، فتح الباري: انظر)  ١(                                                

 .٣٥٣٣، برقم ٦/٥٥٤، r مع الفتح،كتاب املناقب،باب ما جاء يف أسامء رسول اهللا البخاري)  ٢(
 .٣٥٣٢،برقم ٦/٥٥٤ r مع الفتح،كتاب املناقب،باب ما جاء يف أسامء رسول اهللا البخاري:انظر)  ٣(



 يق الصبر في الدعوةصور من تطب

 

٢١٨ 
 :لرضبت هبذا الفهر فاه، أما واهللا إين لشاعرة، ثم قالت

ًمذمما عصينا َ  )١(ودينه قلينا   وأمره أبينا  ُ
 وبأصحابه الذين rاستمر املرشكون يف إحلاق األذى برسول اهللا 

زاد عدد املسلمني وكثر ازداد حنق املرشكني عىل أسلموا وبعد أن 
 rاملسلمني، وبسطوا إليهم أيدهيم وألسنتهم بالسوء، وملا رأى رسول اهللا 

ذلك، ورأى أنه يف محاية اهللا ثم عمه أيب طالب، وهو ال يستطيع أن يمنع 
ّ فقد مات منهم من مات، وعذب من -املسلمني مما هم فيه من العذاب  ُ

ّعذب حتى عمي  فأذن رسول اهللا ألصحابه باهلجرة - وهو حتت العذاب ُ
ًإىل احلبشة، فكان أهل هذه اهلجرة األوىل اثني عرش رجال، وأربع نسوة، 

َّ، ذهبوا فوفق اهللا هلم ساعة وصوهلم إىل tورئيسهم عثامن بن عفان 
الساحل سفينتني، فحملوهم فيها إىل أرض احلبشة، وكان ذلك يف رجب، 

ة من البعثة، وخرجت قريش يف آثارهم حتى جاءوا البحر يف السنة اخلامس
ّفلم يدركوا منهم أحدا، ثم بلغ هؤالء املهاجرين أن قريشا قد كفوا عن  ً ً

 فرجعوا إىل مكة من احلبشة، وقبل وصوهلم مكة بساعة من هنار rالنبي 
 فدخل rًبلغهم أن اخلرب كذب، وأن قريشا أشد ما كانوا عداوة لرسول اهللا 

، ووجد أن ما t مكة بجوار، وكان من الداخلني ابن مسعود من دخل
 -ًبلغهم من إسالم أهل مكة كان باطال، فلم يدخل منهم أحد إال بجوار 

ًأو مستخفيا، ثم اشتد البالء من قريش عىل من دخل مكة -كابن مسعود 
ًمن املهاجرين وغريهم، ولقوا منهم أذى شديدا، فأذن هلم رسول اهللا  ًr يف 

 .٤/٥٢٣، تفسري ابن كثري:انظر.أي أبغضنا:قلينا:،ومعنى قوهلا١/٣٧٨سرية ابن هشام،:انظر)  ١(                                                
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٢١٩ 
 إىل احلبشة مرة ثانية، وكان عدد من خرج يف هذه املرة الثانية ثالثة اخلروج

ًوثامنني رجال، إن كان فيهم عامر بن يارس، ومن النساء تسع عرشة امرأة، 
فكان املهاجرون يف مملكة أصحمة النجايش آمنني، فلام علمت قريش 
ّبذلك أرسلت للنجايش هبدايا وحتف لريدهم عليهم، فمنع ذلك عليهم، 
ورد عليهم هداياهم، وبقي املهاجرون يف احلبشة آمنني حتى قدموا إىل 

 .)١( عام خيربrرسول اهللا 
 : يف الشعبrحبسه : الصورة الثامنة

وملا رأت قريش انتشار اإلسالم، وكثرة من يدخل فيه، وبلغها ما لقي 
ًإكرام وتأمني، مع عودة وفدها خائبا، : املهاجرون يف بالد احلبشة، من

حنقها عىل اإلسالم، وأمجعوا عىل أن يتعاقدوا عىل بني هاشم، اشتد 
وبني عبد املطلب، وبني عبد مناف، وأن ال يبايعوهم، وال يناكحوهم، 

 وكتبوا ،rوال يكلموهم، وال جيالسوهم، حتى يسلموا إليهم رسول اهللا 
ّبذلك صحيفة وعلقوها يف سقف الكعبة، فانحاز بنو هاشم، وبنو عبد 

ًهم وكافرهم إال أبا هلب، فإنه بقي مظاهرا لقريش عىل املطلب مؤمن
 . وعىل بني هاشم، وبني عبد املطلبrرسول اهللا 

َوحبس رسول اهللا  ُِr يف شعب أيب طالب ليلة هالل حمرم، سنة سبع 
ًمن البعثة، وبقوا حمصورين حمبوسني، مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم  ً ً

، وهذا احلبيب ياحمب، ٨٩، ص، والرحيق املختوم٣٨، ٣٦، ٣/٢٣زاد املعاد البن القيم، : انظر)  ١(                                                
، والتاريخ اإلسالمي ملحمود ٣/٦٦لنهاية، ، والبداية وا١/٣٤٣، ، وسرية ابن هشام١٢٠ص

 .١٨٣، وتاريخ اإلسالم للذهبي، قسم السرية، ص١٠٩، ٢/٩٨شاكر، 
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٢٢٠ 
َهم اجلهد، وسمع أصوات الطعام واملاء نحو ثالث سنني حتى بلغ ِ ُ

صبياهنم بالبكاء من وراء الشعب، ثم أطلع اهللا رسوله عىل أمر 
الصحيفة، وأنه أرسل عليها األرضة فأكلت مجيع ما فيها من جور 

، فأخرب بذلك عمه، فخرج إىل قريش Uوقطيعة وظلم إال ذكر اهللا 
ًفأخربهم أن حممدا قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بي نكم وبينه، ً

قد أنصفت، فأنزلوا : ًوإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا، قالوا
ً ازدادوا كفرا إىل rالصحيفة، فلام رأوا األمر كام أخرب به رسول اهللا 

 ومن معه من الشعب بعد عرشة أعوام من rكفرهم، وخرج رسول اهللا 
عده بثالثة البعثة، ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خدجية ب

 .)١(أيام، وقيل غري ذلك
َوملا نقضت الصحيفة وافق موت أيب طالب موت خدجية وبينهام زمن يسري،  ِ ُ

 من سفهاء قومه، وجترؤوا عليه فكاشفوه rفاشتد البالء عىل رسول اهللا 
ٍّباألذى، فازدادوا غام عىل غم حتى يئس منهم، وخرج إىل الطائف رجاء أن  ًّ

ؤووه أو ينرصوه عىل قومه، فلم ير من يؤوي، ومل ير يستجيبوا لدعوته أو ي
 .)٢(ًنارصا، وآذوه مع ذلك أشد األذى، ونالوا منه ما مل ينله قومه

 :مع أهل الطائف: الصورة التاسعة
 إىل الطائف لعله rيف شوال،من السنة العارشة بعد النبوة،خرج النبي 

، والتاريخ ٣/٦٤، ، البداية والنهاية١/٣٧١، ، وسرية ابن هشام٣/٣٠زاد املعاد، : انظر)  ١(                                                
، وتاريخ اإلسالم للذهبي، قسم السرية، ١٢٨، ١٢٧، ٢/١٠٩اإلسالمي ملحمود شاكر، 

 .١١٢، ص، والرحيق املختوم١٣٧، ١٢٦ص
 .١١٣، ص، والرحيق املختوم٣/٣١زاد املعاد، : انظر)  ٢(
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٢٢١ 
معه زيد بن جيد يف ثقيف حسن اإلصغاء لدعوته واالنتصار هلا،وكان 

َّحارثة مواله، وكان يف طريقه كلام مر عىل قبيلة دعاهم إىل اإلسالم، فلم 
ْجتبه واحدة منها ِ ُ. 

عندما وصل إىل الطائف عمد إىل رؤسائها فجلس إليهم، ودعاهم إىل 
ًاإلسالم، فردوا عليه ردا قبيحا، وأقام رسول اهللا  ًr بني أهل الطائف 

اخرج من : افهم إال جاءه وكلمه، فقالواًعرشة أيام، ال يدع أحدا من أرش
بالدنا، وأغروا به سفهاءهم وصبياهنم، فلام أراد اخلروج تبعه هؤالء 
َّالسفهاء واجتمعوا عليه صفني يرمونه باحلجارة، وبكلامت من السفه،  َّ َ

 tورمجوا عراقيبه حتى اختضب نعاله بالدماء، وكان زيد بن حارثة 
 من r رأسه، ورجع رسول اهللا يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج يف

ًالطائف إىل مكة حمزونا، كسري القلب، ويف طريقه إىل مكة أرسل اهللا إليه 
ْجربيل ومعه ملك اجلبال يستأمره أن يطبق األخشبني عىل أهل مكة،  َ

 .)١(ومها جبالها اللذان هي بينهام
عن عائشة    أهنا قالت لرسول اهللا r :تى يا رسول اهللا هل أ

، ]ما لقيت[لقد لقيت من قومك ((: عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل 

جيبني إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم عىل ، فلم )٢(بن عبد كالل

، والبداية ١٣٢ّ، وهذا احلبيب يا حمب، ص١٢٢، ص، والرحيق املختوم٣/٣١زاد املعاد، : انظر)  ١(                                                
 .٣/١٣٥والنهاية، 

 .٦/٣١٥الفتح، . ابن عبد ياليل بن كالل من أكابر أهل الطائف من ثقيف)  ٢(
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٢٢٢ 
ِوجهي، فلم أستفق إال بقرن َ ، فرفعت رأيس، فإذا أنا بسحابة )١( الثعالبْ

 قد سمع Uإن اهللا : فقال: قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين
ل لتأمره بام قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبا

إن اهللا ! يا حممد: ّفناداين ملك اجلبال وسلم عيل، ثم قال: شئت فيهم، قال
قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك اجلبال، وقد بعثني ريب إليك لتأمرين 

ِ؟ إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني )٢(بأمرك فام شئت ْ فقال لـه . ))ُ
م من يعبد اهللا وحده ال بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالهب((: rرسول اهللا 

 .)٣())ًيرشك به شيئا
 تتجىل شخصيته الفذة، rويف هذا اجلواب الذي أدىل به رسول اهللا 

 .ّوما كان عليه من اخللق العظيم الذي أمده اهللا به
، ومزيد صربه وحلمه، وهذا موافق ويف ذلك بيان شفقته عىل قومه

َفبام رمحة من اهللا لنت ل[: لقوله تعاىل ِ ٍَ ِّ ََ ْ َ ِ ْهمـََ َوما [: ، وقوله تعاىل)٤(] ُ َ
َأرسلناك إال رمحة للعاملني ِ َ َ ْ ِّ ًْ َ ْ َ َ ِْ َ َ  .)٦(فصلوات اهللا وسالمه عليه. )٥(] َ

 .٦/٣١٥  الفتح، :انظر .ويعرف اآلن بالسيل الكبري قرن املنازل، :ويقال لـه وهو ميقات أهل نجد،)  ١(                                                
 .٦/٣١٦، فتح الباري: انظر. ئتفأمرين بام ش: استفهام، أي)  ٢(
 مع الفتح يف كتاب بدء اخللق، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السامء فوافقت البخاري)  ٣(

 كتاب  بلفظه يف، ومسلم٣٢٣١، برقم ٦/٣١٢إحدامها األخرى غفر لـه ما تقدم من ذنبه، 
، وما ١٧٩٥، برقم ٣/١٤٢٠ من أذى املرشكني واملنافقني، rاجلهاد والسري، باب ما لقي النبي 

 . دون مسلمبني املعقوفني من البخاري
 .١٥٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٤(
 .١٠٧: سورة األنبياء، اآلية)  ٥(
 .١٢٤، ص، والرحيق املختوم٦/٣١٦مع الفتح،  البخاري: انظر)  ٦(
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٢٢٣ 
ّ بنخلة أياما، وصمم عىل الرجوع إىل مكة، وعىل القيام rوأقام  ً

باستئناف خطته األوىل يف عرض اإلسالم، وإبالغ رسالة اهللا اخلالدة، 
ٍبنشاط جديد، وجد ومحاس، وحينئذ قال لـه زيد بن حارثة كيف تدخل : ٍّ

ُعليهم وقد أخرجوك؟ فروي عنه ملا يا زيد، إن اهللا جاعل ((:  أنه قال)١(َ
ًترى فرجا وخمرجا، وإن اهللا نارص دينه، ومظهر نبيه ً((. 

ثم سار حتى وصل إىل مكة فأرسل رجل من خزاعة إىل مطعم بن 
: نعم، ودعا بنيه وقومه فقال: عدي ليدخل يف جواره، فقال مطعم

ًبسوا السالح، وكونوا عند أركان البيت، فإين قد أجرت حممدا، فدخل ال
 ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إىل املسجد احلرام، فقام rرسول اهللا 

ُاملطعم بن عدي عىل راحلته فنادى ْ ًيا معرش قريش إين قد أجرت حممدا : ُ
 إىل الركن فاستلمه وصىل rفال هيجه أحد منكم، فانتهى رسول اهللا 

كعتني، وانرصف إىل بيته، واملطعم بن عدي وولده حمدقون به بالسالح ر
 .)٢(حتى دخل بيته

 يف رحلته إىل الطائف rويف هذه املواقف العظيمة التي وقفها النبي 
دليل واضح عىل تصميمه اجلازم يف االستمرار يف دعوته، وعدم اليأس 

َمن استجابة الناس هلا، وبحث عن ميدان جديد للدعوة، َ  بعد أن قامت َ
 .احلواجز دوهنا يف امليدان األول

 .٣/٣٣زاد املعاد، البن القيم، : انظر)  ١(                                                
، والرحيق ٣/١٣٧، والبداية والنهاية، ٢/٢٨، ، وسرية ابن هشام٣/٣٣زاد املعاد، : انظر)  ٢(

 .١٢٥، صاملختوم
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٢٢٤ 
ً كان أستاذا يف احلكمة، وذلك؛ ألنه rويف ذلك دليل عىل أن النبي 

حينام قدم الطائف اختار الرؤساء وسادة ثقيف يف الطائف وقد علم أهنم 
 .إذا أجابوه أجابت كل قبائل أهل الطائف

 أكرب مثل -ريم  وهو النبي الك- rويف سيل الدماء من قدمي النبي 
 .ملا يتحمله الداعية يف سبيل اهللا من أذى واضطهاد

ويف عدم دعائه عىل قومه، وعىل أهل الطائف، وعدم موافقة ملك 
ْاجلبال يف إطباق األخشبني عىل أهل مكة أكرب مثل ملا يتحمله الداعية يف  َ ْ
ِصربه عىل من رد دعوته، وعدم اليأس من هدايتهم، فربام خيرج اهللا م ُ ن ّ

 ً.أصالهبم من يعبد اهللا ال يرشك به شيئا
ْ أنه مل يدخل مكة إال بعد أن دخل يف جوار املطعم بن rومن حكمته  ُ

عدي، وهكذا ينبغي للداعية أن يبحث عمن حيميه من كيد أعدائه؛ 
 .)١(ليقوم بدعوته عىل الوجه املطلوب

 :مع أهل األسواق واملواسم: الصورة العارشة
 يف مكة بعد عودته من الطائف يف شهر ذي  دعوتهrبارش النبي 

القعدة سنة عرش من النبوة، فبدأ يذهب إىل املواسم التي تقام يف 
عكاظ، وجمنة، وذي جماز، وغريها، التي حترضها القبائل : األسواق مثل

ُالعربية للتجارة واالستامع ملا يلقى فيها من الشعر، ويعرض نفسه عىل 
، وجاء موسم احلج هلذه السنة - تعاىل - هذه القبائل يدعوها إىل اهللا
 .١٣٤ّ، وهذا احلبيب يا حمب، ص٥٨ ملصطفى السباعي، صالسرية النبوية دروس وعرب: انظر)  ١(                                                
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٢٢٥ 
فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم اإلسالم كام كان يدعوهم منذ السنة 

 .الرابعة من النبوة
 بعرض اإلسالم عىل القبائل فحسب، بل كان rومل يكتف رسول اهللا 
 .ًيعرضه عىل األفراد أيضا

 الزناد  يرغب مجيع الناس بالفالح، فعن عبد الرمحن بن أيبrوكان 
ربيعة بن عباد، من بني الديل، : أخربين رجل يقال لـه: عن أبيه، قال

ًوكان جاهليا، قال  يف اجلاهلية يف سوق ذي املجاز وهو rرأيت النبي : ّ
معون ، والناس جمت))يا أهيا الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا((: يقول

إنه صابئ : ووراءه رجل ويضء الوجه، أحول، ذو غديرتني، يقولعليه، 
 rكاذب، يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه، فذكروا يل نسب رسول اهللا 

 .)١(هذا عمه أبو هلب: وقالوا
ّوقد كانت األوس واخلزرج حيجون كام حتج العرب دون اليهود، فلام  ّ

ذي تتوعدهم به اليهود،  ودعوته، عرفوا أنه الrرأى األنصار أحواله 
 يف هذه السنة، ورجعوا rفأرادوا أن يسبقوهم؛ ولكنهم مل يبايعوا النبي 

 .)٢(إىل املدينة
 rويف موسم احلج من السنة احلادية عرشة من النبوة، عرض النبي 

 ١٦٨٣، وسنده حسن، وله شاهد عند ابن حبان، برقم ٣/٤٩٢، ٤/٣٤١أخرجه أمحد، )  ١(                                                
 يف املستدرك بإسنادين، وقال عن من حديث طارق بن عبد اهللا املحاريب، واحلاكم) موارد(

 .١/١٥صحيح عىل رشط الشيخني، رواته كلهم ثقات أثبات، : اإلسناد األول
 ، ، والرحيق املختوم٢/١٣٦، والتاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر، ٣/٤٣زاد املعاد، : انظر)  ٢(

 .٢/٣١هشام، ، وابن ٣/١٤٩، والبداية والنهاية، ١٢٩ص
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٢٢٦ 
ِ يعرض نفسه، مر بعقبة منَى فوجد rنفسه عىل القبائل، وبينام الرسول 
عرض عليهم اإلسالم، فأجابوا دعوته، هبا ستة نفر من شباب يثرب، ف

ورجعوا إىل قومهم وقد محلوا معهم رسالة اإلسالم حتى مل تبق دار من 
 .)١(rدور األنصار إال وفيها ذكر رسول اهللا 

ثم استدار العام وأقبل الناس إىل احلج يف السنة الثانية عرشة من 
ة من الستة ًالنبوة، وكان من بني حجاج يثرب اثنا عرش رجال، فيهم مخس

 يف العام السابق، والتقوا حسب rالذين كانوا قد اتصلوا برسول اهللا 
 بيعة r عند العقبة بمنى، وبايعوا رسول اهللا rاملوعد مع رسول اهللا 

 .)٢(النساء
 قال وحوله عصابة من r أن رسول اهللا tعن عبادة بن الصامت 

ًا، وال ترسقوا، وال تعالوا بايعوين عىل أن ال ترشكوا باهللا شيئ((: أصحابه
يديكم  بني أٍتزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان ِ تفرتونه

جره عىل اهللا، ومن ٍوأرجلكم، وال تعصوين يف معروف، فمن وىف منكم فأ
ًأصاب من ذلك شيئا فعوقب به يف الدنيا فهو لـه كفارة، ومن أصاب من 

 ))إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه: ًذلك شيئا فسرته اهللا عليه فأمره إىل اهللا
 .)٣(فبايعناه عىل ذلك

، والرحيق ٢/١٤٥ّ، وهذا احلبيب يا حمب، ٢/١٣٧التاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر، : انظر)  ١(                                                
 .٣/١٤٩، والبداية والنهاية، ٢/٣٨، ، وسرية ابن هشام٣/٤٥، ، وزاد املعاد١٣٢، صاملختوم

، وهذا ٢/١٣٩، والتاريخ اإلسالمي، ١٣٩، ص، والرحيق املختوم٣/٤٦زاد املعاد، : رانظ)  ٢(
 .٢/٣٨، ، وسرية ابن هشام١٤٥ّاحلبيب يا حمب، ص

، ٧/٢١٩ يف مكة، rلنبي  مع الفتح، كتاب مناقب األنصار، باب وفود األنصار إىل االبخاري)  ٣(
= 
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٢٢٧ 
 مع هؤالء rوبعد أن انتهت املبايعة، وانتهى املوسم بعث النبي 

م املسلمني رشائع اإلسالم؛ وليقوم بنرش ّ ليعلtمصعب بن عمري 
 أتم قيام، ويف موسم احلج يف السنة الثالثة tاإلسالم، وقد قام بذلك 

ًعرشة من النبوة حرض ألداء احلج من يثرب ثالثة وسبعون رجال 
 .وامرأتان، وكلهم قد أسلموا

 عند العقبة، وجاءهم عىل موعدهم، ثم rفلام قدموا مكة واعدوا النبي 
: يا رسول اهللا، عىل ما نبايعك؟ فقال: ، ثم قالواrرسول اهللا تكلم 

السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفقة يف العرس : تبايعوين عىل((
ال ختافون  اهللا يف، وأن تقولوا واليرس، وعىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

يف اهللا لومة الئم، وعىل أن تنرصوين فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه 
 .فقاموا إليه فبايعوه، )١())أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة 

 ً اثني عرش زعيام،rوبعد عقد هذه البيعة جعل عليهم رسول اهللا 
يكونون نقباء عىل قومهم، وكانوا تسعة من اخلزرج، وثالثة من األوس، 
ثم رجعوا إىل يثرب، وعندما وصلوا أظهروا اإلسالم فيها، ونفع اهللا هبم 

 .)٢(يف الدعوة إىل اهللا تعاىل
 يف تأسيس وطن rوبعد أن متت بيعة العقبة الثانية ونجح النبي 

                                                

 .١٨، برقم ١/٦٤، وكتاب اإليامن، باب حدثنا أبو اليامن، ٣٨٩٢برقم  =
، ٢/٦٢٤ وصححه ووافقه الذهبي، ، واحلاكم٩/٩، والبيهقي، ٣/٣٢٢أمحد يف املسند، )  ١(

 .٧/١١٧وحسن إسناده للحافظ يف الفتح، 
، والتاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر، ٣/١٥٨ والبداية والنهاية، ،٢/٤٩سرية ابن هشام، : انظر)  ٢(

 .١٤٣، ص، والرحيق املختوم٢/١٤٢
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٢٢٨ 
 قد بايع rثبت لقريش أن النبي ًلإلسالم، انترش اخلرب يف مكة كثريا، و

 باهلجرة rأهل يثرب، فاشتد أذاهم عىل من أسلم يف مكة، فأمر النبي 
إىل املدينة، فهاجر املسلمون، فاجتمع قريش يف السادس والعرشين من 

، rشهر صفر يف السنة الرابعة عرشة من النبوة، وأمجعوا عىل قتل النبي 
ًسياسته وحكمته أمر عليا أن  بذلك؛ وحلسن rفأوحى اهللا إىل النبي 

ِيبيت يف فراشه تلك الليلة، فبقي املرشكون ينظرون إىل عيل من صري 
 .)٢(ّ، ومر بأيب بكر، وهاجر إىل املدينةr، وخرج رسول اهللا )١(الباب

 دليل واضح عىل rوهذه املواقف العظيمة التي وقفها رسول اهللا 
ً علم بأن قريشا قد  حينامr،وعىل صربه،وشجاعته،وأنه rحكمة النبي 

طغت، ورفضت الدعوة بحث عن مكان يتخذ فيه قاعدة للدعوة 
اإلسالمية، ومل يكتف بذلك، بل أخذ منهم البيعة واملعاهدة عىل نرصة 

بيعة العقبة األوىل، ثم الثانية، وعندما وجد :اإلسالم، وتم ذلك يف مؤمترين
 أذن باهلجرة مكان الدعوة الذي يتخذ قاعدة هلا، ووجد أنصار الدعوة

ألصحابه، وأخذ هو باألسباب عندما تآمرت عليه قريش، وهذا ال يعترب 
ًجبنا، وال فرارا من املوت؛ ولكن يعترب أخذا باألسباب مع التوكل عىل اهللا  ً ً
تعاىل، وهذه السياسة احلكيمة من أسباب نجاح الدعوة، وهكذا ينبغي أن 

 .)٣(م وإمامهم هو قدوهتrيكون الدعاة إىل اهللا، فإن النبي 
 .١/٥٣١)) صار((، مادة املعجم الوسيط: انظر. هو شق الباب: صري الباب)  ١(                                                

، والسرية ٣/٥٤، ، وزاد املعاد٣/١٧٥ ، والبداية والنهاية،٢/٩٥سرية ابن هشام، : انظر)  ٢(
، ٢/١٤٨، والتاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر، ٦١النبوية دروس وعرب ملصطفى السباعي، ص

 .١٥٦ّوهذا احلبيب يا حمب، ص
 .٦٨، صالسرية النبوية دروس وعرب: انظر)  ٣(
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٢٢٩ 
  :rجرح وجهه وكرست رباعيته : الصورة احلادية عرشة

َ أنه سئل عن جرح النبي tوعن سهل بن سعد  ُrيوم أحد فقال  :
َجرح وجه النبي  ُِr ،وكرست رباعيته، وهشمت البيضة عىل رأسه َ ِ ُِ َ ُ

 يمسك، فلام رأت الدم ال tٌّ تغسل الدم، وعيل فكانت فاطمة 
ًال كثرة أخذت حصريا فأحرقته حتى صار رمادا ، ثم ألزقته يرتد إ ً

 .)١(فاستمسك الدم
وقد حصل لـه هذا األذى العظيم الذي ترتج لعظمته اجلبال، هو نبي 

 . ومل يدع عىل قومه، بل دعا هلم باملغفرة، ألهنم ال يعلمونrاهللا 
 حيكي rكأين أنظر إىل رسول اهللا :  قالtفعن عبد اهللا بن مسعود 

اللهم ((: ًنبيا من األنبياء رضبه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول
 .)٢()) اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون

 )٣( قد كانواr وعىل رأسهم حممد -عليهم الصالة والسالم-فاألنبياء 
 قومهم عىل جانب عظيم من احللم والتصرب، والعفو والشفقة عىل

ودعائهم هلم باهلداية والغفران، وعذرهم يف جنايتهم عىل أنفسهم بأهنم 
، كتاب ،  ومسلم٢٩١١، برقم ٦/٩٦ مع الفتح، كتاب اجلهاد، باب لبس البيضة، البخاري)  ١(                                                

 .١٧٩٠، برقم ٣/١٤١٦اجلهاد، باب غزوة أحد، 
 ، وكتاب٣٤٧٧،  برقم  ٦/٥١٤ مع الفتح، كتاب األنبياء، باب حدثنا أبو اليامن، البخاري)  ٢(

، وأخرجه مسلم يف ٦٩٢٩، برقم ١٢/٢٨٢استتابة املرتدين، باب حدثنا عمر بن حفص، 
، ٦/٥٢١رشحه يف الفتح، :  ، وانظر١٧٩٢، برقم ٣/١٤١٧كتاب اجلهاد، باب عزوة أحد، 
 .١٢/١٤٨ورشح النووي لصحيح مسلم، 

 .١٢/١٤٨رشح النووي ملسلم، : انظر)  ٣(
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٢٣٠ 
اشتد غضب اهللا عىل قوم فعلوا هذا ((: r، قال النبي )١(ال يعلمون

اشتد غضب اهللا عىل ((، وهو حينئذ يشري إىل رباعيته، ))rبرسول اهللا 
 .)٢()) Uيف سبيل اهللا  r يقتله رسول اهللا رجل

 يوم أحد عزاء للدعاة فيام يناهلم يف سبيل اهللا من rويف إصابة النبي 
 rأذى يف أجسامهم، أو اضطهاد حلرياهتم، أو قضاء عىل حياهتم، فالنبي 

 .)٣(صربهو القدوة قد أوذي و
 rصور من شجاعته وإقدامه : المطلب الثاني

الشك أن الشجاعة صرب يف ساحات القتال والوغى، وفيها ضبط 
النفس عن مثريات اخلوف حتى ال جيبن اإلنسان يف املواضع التي حتسن 
ًفيها الشجاعة ويقبح فيها اجلبن ويكون رشا، ومن هذه الصور جيد 

 مثال يف ذلك؛ وهلذا جاهد يف سبيل  خري قدوة وخريrاإلنسان أن النبي 
بالقلب، واللسان، والسيف، والسنان، والدعوة والبيان، فقد أرسل : اهللا

ًستا ومخسني رسية وقاد بنفسه سبعا وعرشين غزوة، وقاتل يف تسع من  ً
 :)٤(غزواته، ومن ذلك الصور اآلتية

 . بترصف١٢/١٥٠ رشح النووي عىل مسلم)  ١(                                                
، برقم ٧/٣٧٢ من جراح يوم أحد، r مع الفتح، كتاب املغازي، باب ما أصاب النبي البخاري)  ٢(

 اشتداد غضب اهللا عىل من قتله رسول اهللا ،: ، كتاب اجلهاد، باب، ومسلم٤٠٧٣
 .١٧٩٣، برقم ٣/١٤١٧

 .١١٦، ص  السرية النبوية دروس وعرب)٣(
احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل للمؤلف، ،و١٢/٤٣٦،رشح النووي عىل صحيح مسلم:انظر)  ٤(

 .١٧٢ص
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٢٣١ 
 : في معركة بدر الكبرى rشجاعته : الصورة األولى

 استشار الناس rتزخر باحلكمة يف هذه الغزوة أنه من مواقفه التي 
 يريد أن يعرف مدى رغبة األنصار يف القتال؛ rقبل بدء املعركة؛ ألنه 

َألنه رشط لـه يف البيعة أن يمنعوه يف املدينة مما يمنعون منه أنفسهم  ِ ُ
وأمواهلم وأبناءهم وأزواجهم، أما خارج املدينة فلم حيصل أي رشط، 

 فقال t واستشارهم، فقام أبو بكر rشريهم، فجمعهم  أن يستrفأراد 
ً فقال وأحسن، ثم استشارهم ثانيا، tوأحسن، ثم عمر بن اخلطاب 

َفقام املقداد فقال ْ يا رسول اهللا، امض ملا أمرك اهللا فنحن معك، واهللا ال : ِ
اذهب أنت وربك فقاتال إنا : نقول لك كام قالت بنو إرسائيل ملوسى

 اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام مقاتلون، ههنا قاعدون، ولكن
نقاتل عن يمينك، وعن شاملك، ومن بني يديك، ومن خلفك، ثم [

ًاستشار الناس ثالثا، ففهمت األنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ 
 يعنيهم، ألهنم بايعوه r، وكان النبي ]يا رسول اهللا كأنك تريدنا: فقال

سود يف ديارهم، فلام عزم عىل اخلروج عىل أن يمنعوه من األمحر واأل
لعلك ختشى أن تكون : استشارهم؛ ليعلم ما عندهم، فقال لـه سعد

ًاألنصار ترى حقا عليها أن ال ينرصوك إال يف ديارها، وإين أقول عن 
ْفاظعن حيث شئت، وصل حبل من شئت، : األنصار وأجيب عنهم َ ْ ِ

طنا ما شئت، وما واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأع
أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرتنا فيه من أمر فأمرنا تبع 
َّألمرك، فواهللا لئن رست حتى تبلغ الربك من غمدان لنسرين معك، 
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٢٣٢ 
ُوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك،  َ ْ ُ َ

ًما ختلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا ٌ غدا، إنا لصرب يف ّ ُ ُ َ ً
ّاحلرب، صدق يف اللقاء، ولعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك، فرس بنا  ٌ ُ

َّ ورس بام سمع، ونشطه ذلك، rعىل بركة اهللا، فأرشق وجه رسول اهللا  َّ ُ
سريوا وأبرشوا، فإن اهللا قد وعدين إحدى الطائفتني، ولكأين ((: ثم قال

 .)١())ىل مصارع القومأنظر إاآلن 
 ألنه - تبارك وتعاىل -اعتامده عىل ربه : ومن مواقفه العظيمة يف بدر

قد علم أن النرص ال يكون بكثرة العدد وال العدة، وإنام يكون بنرص اهللا 
Uاهللا  مع األخذ باألسباب واالعتامد عىل I. 

 إىل rملا كان يوم بدر نظر رسول اهللا :  قالtعن عمر بن اخلطاب 
ًاملرشكني وهم ألف، وأصحابه ثالثامئة وتسعة عرش رجال، فاستقبل نبي 

اللهم أنجز يل ما ((: )٢(َّ القبلة، ثم مد يديه، فجعل هيتف بربهrاهللا 
د يف وعدتني، اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعب

ًا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط ّ، فامزال هيتف بربه، ماد))األرض
ه فألقاه عىل منكبيه، ثم التزمه ءرداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ ردا

، وزاد ٧/٢٨٧، وفتح الباري، ٢/٢٥٣بن هشام،سرية ا: سيقت هذه القصة باملعنى، وانظر)  ١(                                                
 البخاري: انظر.  مواضع منها،وقد أخرج البخاري٢٠٠،ص،والرحيق املختوم٣/١٧٣، املعاد

ُإذ تستغيثو[: مع الفتح، كتاب املغازي،باب ِ َ َْ ْ ْن ربكم فاستجاب لكمِ ْ ْ َُ َُ ََ َ ََّ ، برقم  ٧/٢٨٧، ] َ
صحيح :انظر.،وأخرج مسلم بعض املواضع من القصة٨/٢٧٣، وكتاب التفسري، ٣٩٥٢
التاريخ :، وانظر١٧٧٩، برقم ٣/١٤٠٣، كتاب اجلهاد والسري،باب غزوة بدر، مسلم

 .٢/١٩٤اإلسالمي ملحمود شاكر، 
 .١٢/٨٤رشح النووي، : انظر. يصيح ويستغيث باهللا بالدعاء: ، أيهيتف بربه)  ٢(
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٢٣٣ 
اهللا كفاك مناشدة ربك، فإنه سينجز لك ما يا نبي : من ورائه، وقال

ُإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم [: Uوعدك، فأنزل اهللا  ُّ َ َ َِ ُِ ِّ َ ْ ْ ْ َ ُْ َُ َْ َ ََّ َُ ِ
ْبألف من ال َْ ِّ ٍ َ َمآلئكة مردفنيـِ ِ ِ ِ ِْ ُ  .)٢(ّ فأمده اهللا باملالئكة)١(] ََ

ْسيهزم ال[:  من العريش وهو يقولrوقد خرج رسول اهللا  ُ ُ ََ ُجمع ـْ َْ
َويولون الدبر ُُ َ َُّ َ ُّ [)٣(. 

ِّة، وكان من أشد اخللق وأقواهم وأشجعهم، ومعه  يف املعركrوقاتل 
ِ كام كانا يف العريش جياهدان بالدعاء والترضع، ثم نزال tأبو بكر  ُ

 .)٤(ًفحرضا،وحثا عىل القتال،وقاتال باألبدان مجعا بني املقامني الرشيفني
لقد ((:  قالt، فعن عيل بن أيب طالب rوكان أشجع الناس الرسول 

ُرأيتنَا يوم بدر ْ وكان  وهو أقربنا إىل العدو، r، ونحن نلوذ برسول اهللا َ
 .)٥())ًمن أشد الناس يومئذ بأسا

سول كنا إذا محي البأس، ولقي القوم القوم اتقينا بر((:  قالtوعنه 
 .)٦()) فال يكون أحدنا أدنى إىل القوم منهrاهللا 

 .٩: سورة األنفال، اآلية)  ١(                                                
 أخرجه مسلم بلفظه يف كتاب اجلهاد والسري واملغازي، باب اإلمداد بالـمـالئكة يف غـزوة بـــــدر، )  ٢(

 : اب املغازي،باب قوله تعـاىلً،والبخاري مع الفتح بمعناه خمترصا،يف كت١٧٦٣،برقم ٣/١٣٨٣
ـــــستغيثون ربكـــــم فاســـــتجاب لكـــــم[ ْإذ ت ْ ْ َ ُْ َُ َ َُ َ ََّ َ ََ ِ ْ ـــــرقم ٧/٢٨٧،] ِ ـــــق :،وانظـــــر٣٩٥٣،ب الرحي

 .٢٠٨،صاملختوم
 .٧/٢٨٧ مع الفتح، ، واحلديث يف البخاري٤٥: سورة القمر، اآلية)  ٣(
 .٣/٢٧٨، النهايةالبداية و: انظر)  ٤(
 .٢/١٤٣ وصححه، ووافقه الذهبي، ، واحلاكم١/٨٦أخرجه أمحد يف املسند، )  ٥(
 .النسائي،إىل ٣/٢٧٩،،وعزاه ابن كثري يف البداية والنهاية٢/١٤٣احلاكم وصححه،ووافقه الذهبي،)  ٦(
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٢٣٤ 
 :  يف غزوة أحدrشجاعته : الصورة الثانية

 يف rًمن مواقفه يف الشجاعة أيضا، وصربه عىل أذى قومه ما فعله 
ًوة أحد، فقد كان يقاتل قتاال عظيام؛ فإن الدولة كانت أول النهار غز ً

َّللمسلمني عىل املرشكني، فاهنزم أعداء اهللا وولوا مدبرين حتى انتهوا إىل 
نسائهم، فلام رأى الرماة هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول اهللا 

rطلب  بحفظه، وذلك أهنم ظنوا أنه ليس للمرشكني رجعة، فذهبوا يف 
ًالغنيمة، وتركوا اجلبل فكر فرسان املرشكني فوجدوا الثغر خاليا قد خال  ّ
ُّمن الرماة فجازوا منه، ومتكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا باملسلمني، 
َّفأكرم اهللا من أكرم منهم بالشهادة، وهم سبعون، وتوىل الصحابة، 

َّعيته  فجرحوا وجهه، وكرسوا رباrوخلص املرشكون إىل رسول اهللا 
اليمنى، وكانت السفىل، وهشموا البيضة عىل رأسه، وقاتل الصحابة 

 .)١(rًدفاعا عن رسول اهللا 
 ملا r رجالن من قريش،وسبعة من األنصار، فقال rوكان حول النبي 
 ،))ا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنةَّهم عنّمن يرد((:رهقوه، وقربوا منه

ًفتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل،ثم رهقوه أيضا فقال َُ هم ّمن يرد((:ِ
،فلم يزل كذلك َِلتُ،فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى ق))ا وله اجلنةَّعن

 .)٢())ما أنصفنا أصحابنا((:لصاحبيه r السبعة،فقال رسول اهللا َِلتُحتى ق
 إىل الشعب الذي نزل rوعندما اجتمع املسلمون،وهنضوا مع النبي 

 .٢٥٦، ٢٥٥، ص، والرحيق املختوم١٩٩، ٣/١٩٦زاد املعاد، : انظر)  ١(                                                
 .١٧٨٩، برقم ٣/١٤١٥أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة أحد، )  ٢(
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٢٣٥ 
ّفيه،وفيهم أبو بكر،وعمر،وعيل،واحلارث بن الصمة األنصاري وغريهم، 

ُّ أيب بن خلف، وهو عىل جواد rَفلام استندوا إىل اجلبل أدرك رسول اهللا  َ ُ
، يا رسول اهللا:أين حممد، ال نجوت إن نجا؟ فقال القوم:لـه،ويقول

 برتكه،فلام دنا منه تناول rأيعطف عليه رجل منا،فأمرهم رسول اهللا 
 احلربة من احلارث بن الصمة،فلام أخذها منه انتفض rرسول اهللا 

انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعري إذا انتفض،ثم استقبله 
ٍوأبرص ترقوته من فرجة بني سابغة الدرع والبيضة،فطعنه فيها طعنة 

ًحرج منها عن فرسه مرارا،فلام رجع عدو اهللا إىل قريش وقد خدشه يف تد
ذهب واهللا فؤادك :قتلني واهللا حممد،فقالوا لـه:قال...ًعنقه خدشا غري كبري

أنا أقتلك، فواهللا لو بصق :إنه قد قال يل بمكة:واهللا إن بك من بأس،قال
 .)١(َّعيل لقتلني،فامت عدو اهللا برسف،وهم قافلون إىل مكة

   يف معركة حننيrشجاعته : لصورة الثالثةا
َّبعد أن دارت معركة حنني والتقى املسلمون والكفار، وىل املسلمون 

َ يركض بغلته قبل الكفارr، فطفق رسول اهللا )٢(مدبرين َ أي ((: ثم قال... ِ
 فقلت :-ًتاِّيًوكان رجال ص - فقال عباس)) عباس، ناد أصحاب السمرة

َفواهللا لكأن عطفتهم حني : أين أصحاب السمرة؟ قال: بأعىل صويت ْ َ
َسمعوا صويت عطفة البقر عىل أوالدها، فقالوا ْ : يا لبيك، يا لبيك، قال: َ

 أليب r، وروى قصة قتل النبي ٢٦٣، ص، والرحيق املختوم٣/١٩٩زاد املعاد، البن القيم، : انظر)  ١(                                                
 البن البداية والنهاية:انظر.والزهري عن سعيد بن املسيب،أبو األسود عن عروة بن الزبري:بن خلف
 .٢٢٦فقه السرية ملحمد الغزايل، ص:،وانظر٢/٦٧،وكالمها مرسل، والطربي،٤/٣٢كثري،

 هذه الغزوة ألفان من أهل مكة، مع عرشة آالف من أصحابه الذين خرجوا  يفrكان مع النبي )  ٢(
 .٣/٤٦٨زاد املعاد، : انظر. معه من املدينة ففتح هبم
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٢٣٦ 
 وهو عىل بغلته كاملتطاول عليها rفنظر رسول اهللا ... فاقتتلوا والكفار
 .)١())اآلن محي الوطيس((: rإىل قتاهلم، فقال 

 التي ال نظري هلا يف هذا املوقف الذي عجز rوظهرت شجاعة النبي 
 .)٢(عنه عظامء الرجال

يا أبا عامرة، أكنتم وليتم يوم حنني؟ : وسئل الرباء، فقال لـه رجل
 )٣(ن أصحابه، ولكنه خرج شباrّال واهللا ما وىل رسول اهللا : قال

ً ليس عليهم سالح أو كثري سالح،فلقوا قوما رماة )٥(ًا حرس)٤(وأخفاؤهم
،ما )٦(ًال يكاد يسقط هلم سهم،مجع هوازن،وبني نرص،فرشقوهم رشقا

 وأبو سفيان بن rيكادون خيطئون،فانكشفوا،فأقبل القوم إىل رسول اهللا 
 :ولاحلارث يقود بغلته، فنزل ودعا واستنرص وهو يق

  ــِذب ــي ال كَـ ــا النبـ  أنـ
 

   ــب ــِد المطّل ــن عب ــا اب  أن
ــصرك   ــزل نـ ــم نـ  )٧(اللهـ

 
 

 .١٧٧٥،برقم ٣/١٣٩٨غزوة حنني،وقد اخترصت ألفاظه،:مسلم،يف كتاب اجلهاد والسري،باب)  ١(                                                
 .٤٠٨هذا احلبيب يا حمب، ص، و٤٠١، صالرحيق املختوم: انظر)  ٢(
 .١٢/١١٧رشح النووي ملسلم، . مجع شباب)  ٣(
 .١٢/١١٧رشح النووي ملسلم، . مجع خفيف، وهم املسارعون املستعجلون)  ٤(
رشح النووي .ليس عليهم سالح:مجع حارس،أي بغري دروع،وقد فرسه بقوله:ًحرسا)  ٥(

 .١٢/١١٧ملسلم،
الراء، وهو مصدر، وأما الرشق بالكرس فهو اسم للسهام التي ترميها اجلامعة هو بفتح : قارش)  ٦(

 .١٢/١١٨رشح النووي، : انظر. دفعة واحدة
،  ٣/١٤٠٠مسلم، يف كتاب اجلهاد والسري،باب غزوة حنني، مع الترصف يف بعض الكلامت، )  ٧(

هلزيمة ونزل عن ، والبخاري مع الفتح، كتاب اجلهاد، باب من صف أصحابه عند ا١٧٧٦برقم 
 .٤٣١٧، برقم ٢٨، ٨/٢٧، ٢٩٢٩، برقم  ٦/١٥٠دابته فاستنرص ،
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٢٣٧ 
ّكنَّا واهللا إذا امحر البأس: قال الرباء َّ نتقي به، وإن الشجاع منا للذي )١(ُ

 .)٢(rحياذي به، يعني النبي 
، )٣(ً منهزماrهللا مررت عىل رسول ا: ويف رواية ملسلم عن سلمة قال

لقد رأى ابن األكوع ((: rوهو عىل بغلته الشهباء، فقال رسول اهللا 
 نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب rفلام غشوا رسول اهللا . ))ًفزعا

، فام )٤())شاهت الوجوه((: من األرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال
َّخلق اهللا منهم إنسانا إال مأل عينيه ترابا بتلك القبضة، فول ً ا مدبرين، ْوً

 .)٥( غنائمهم بني املسلمنيr، وقسم رسول اهللا فهزمهم اهللا
 البغلة يف موضع احلرب، وعند rإن ركوب النبي : وقد قال العلامء

ً معتمدا ًاشتداد البأس هو النهاية يف الشجاعة والثبات؛ وألنه أيضا يكون
ًيرجع الناس إليه، وتطمئن قلوهبم به وبمكانه، وإنام فعل هذا عمدا، 

 . أفراس معروفةrوإال فقد كانت لـه 
 وهو يركض بغلته إىل مجع املرشكني، rّومما يدل عىل شجاعته تقدمه 

َّوقد فر الناس عنه، ونزوله إىل األرض حني غشوه مبالغة يف الشجاعة 
. كناية عن شدة احلرب، واستعري ذلك حلمرة الدماء احلاصلة فيها يف العادة: البأسإذا امحر )  ١(                                                

 .١٢/١٢١رشح النووي، : انظر
 .١٧٧٦، برقم ٣/١٤٠١ة حنني، رواه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب غزو)  ٢(
شــرح النووي، : انظر. r،وليس النبي  حال من ابن األكوع))ًمنهزما:((قوله: قال العلامء)  ٣(

١٢/١٢٢. 
 .١٢/١٢٢رشح النووي، : انظر. قبحت: ، أيشاهت الوجوه)  ٤(
 .١٧٧٧، برقم ٣/١٤٠٢أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة حنني ،)  ٥(
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٢٣٨ 
ًواساة ملن كان نازال عىل األرض من فعل ذلك م: والصرب، وقيل

 .)١( يف مجيع املواطنr بشجاعته yاملسلمني، وقد أخرب الصحابة 
 :  يف احلامية ألصحابهrشجاعته : الصورة الرابعة

 أحسن الناس، rكان النبي : قالtروى البخاري ومسلم، عن أنس 
ٍوأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة،  َ ِ فانطلق َ

َالناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي  ِ َr ،قد سبق الناس إىل الصوت 
،وهو عىل فرس أليب طلحة عري ما ))مل تراعوا، مل تراعوا((:وهو يقول

 .)٢())ًلقد وجدته بحرا،أو إنه لبحر((:عليه رسج،يف عنقه سيف،فقال
وهذا املثال وغريه من األمثلة السابقة تدل داللة واضحة عىل أن النبي 

r أشجع إنسان عىل اإلطالق، فلم يكتحل الوجود بمثله r وقد شهد ،
 .)٣(لـه بذلك الشجعان األبطال

كنا واهللا إذا امحر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا (( :tقال الرباء 
 .)٤())rللذي حياذي به، يعني النبي 

 أحسن الناس، وأجود rكان النبي ((: وقال أنس يف احلديث السابق

 .١٢/١١٤، رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ١(                                                
، برقم ١٠/٤٥٥ مع الفتح،كتاب األدب، باب حسن اخللق والسخاء،وما يكره من البخل، البخاري)  ٢(

 .٢٣٠٧، برقم ٤/١٨٠٢ وتقدمه للحرب، r النبي ، كتاب الفضائل، باب يف شجاعة، ومسلم٢٩٠٨
 وصححه، ، واحلاكم١/٨٦ يف مسند أمحد rرواية عيل بن أيب طالب يف شجاعة النبي : انظر)  ٣(

 .٢/١٤٣ووافقه الذهبي، 
 .، وتقدم خترجيه١٧٧٦، برقم ٣/١٤٠١أخرجه مسلم، )  ٤(
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٢٣٩ 
 .)١())...الناس، وأشجع الناس
 :  العقليةrشجاعته : الصورة اخلامسة

سابقة لشجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية كانت هذه الشواهد ال
ٍفسأكتفي بشاهد واحد؛ فإنه يكفي عن ألف شاهد ويزيد، وهو موقفه  ٍ

 rْمن تعنّت سهيل بن عمرو، وهو يميل وثيقة صلح احلديبية، إذ تنازل 
 إىل باسمك اللهم، وعن كلمة )) بسم اهللا الرمحن الرحيم ((عن كلمة 

حممد بن عبد اهللا، وقبوله رشط سهيل عىل : مةإىل كل ))حممد رسول اهللا ((
ّ رجل من قريش حتى ولو كان مسلام إال رده إىل أهل rأن ال يأيت النبي  ّ ً

ً مكة، وقد استشاط الصحابة غيظا، وبلغ الغضب حدا ال مزيد عليه، 
ً صابر ثابت حتى انتهت الوثيقة، وكان بعد أيام فتحا مبيناrوهو  ً. 

 مع القلبية، والعقلية،: عىل يف الشجاعتني بذلك املثل األrفرضب 
ُبعد النظر، وأصالة الرأي، وإصابته؛ فإن من احلكمة أن يتنازل الداعية 

 .)٢(ّعن أشياء ال ترضه بأصل قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها
 وثباته، وهذا نقطة من بحر، rومجيع ما تقدم من نامذج من شجاعته 

َوإال فإنه لو كتب يف شجاعته  ِ ُr  َباالستقصاء لكتب جملدات، فيجب ِ ُ
ً قدوة َ يف r أن يتخذوا الرسول Uعىل كل مسلم، وخاصة الدعاة إىل اهللا 

 .، وتقدم خترجيه٢٣٠٧، برقم ، ومسلم٢٩٠٨، برقم  البخاري: انظر) ١(                                                
 ، كتاب املغازي، باب غزوة ٥/٣٢٩ مع الفتح، وثيقة صلح احلديبية كاملة يف البخاري: انظر)  ٢(

سري، باب صلح احلديبية يف احلديبية، ، كتاب اجلهاد وال،  ومسلم٤١٨١، ٤١٨٠احلديبية، برقم 
: ، وانظر٣٣١-٤/٣٢٨، ومسند أمحد، ٣٥٢-٥/٣٣٣،  ورشح الوثيقة يف الفتح، ١٨٧٣برقم 

 .٥٣٢، صّهذا احلبيب يا حمب
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٢٤٠ 
كل أحواهلم وترصفاهتم، وبذلك حيصل الفوز والنجاح، والسعادة يف 

ُلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو [الدنيا واآلخرة،  َ َْ َ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ َِّْ ٌ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ َ
ًواليوم اآلخر وذكر اهللا كثريااهللا  ِ َِ ََ َ َ ََ َْ ْ َ [)١(. 

 yصور من صبر الصحابة : المطلب الثالث
 رية جدا ال يستطيع أحد أن حيرصها؛ ألهنم  هلم مواقف كثyالصحابة 

y باعوا أنفسهم، وأمواهلم وحياهتم هللا، ابتغاء مرضاته، وخوفا من ً
 .عقابه، ففازوا بسعادة الدنيا واآلخرة

ًومن درس حياهتم، ونظر إىل تطبيقاهتم لإلسالم قوال، وعمال،  ً
ًواعتقادا ازداد إيامنا، وأحبهم؛ فيحصل لـه بذلك حمبة اهللا  . تعاىلً

 :صرب بالل: الصورة األوىل
  كان يعذبه أمية بن خلف عىل توحيده وإيامنه باهللا t بالل بن رباح

ًوقد عذبه أشد العذاب، ومن ذلك أن أمية كان خيرج بالال إذا  - تعاىل - ُ ُ ّ
محيت الشمس يف الظهرية، فيطرحه عىل ظهره يف بطحاء مكة، ثم يأمر 

ال تزال هكذا حتى : ره، ثم يقولّبالصخرة العظيمة فتوضع عىل صد
متوت أو تكفر بمحمد وتعبد الالت والعزى، فيقول وهو يف ذلك 

ٌأحد أحد، فمر به أبو بكر فاشرتاه: البالء ٌ وهذه الكلمة التي زعزعت . َ
 .)٢(كيان أمية بن خلف

 .٢١: سورة األحزاب، اآلية)  ١(                                                
،وسري أعالم النبالء، ١/٣٤٠،،وسرية ابن هشام١/١٦٥،اإلصابة يف متييز الصحابة:انظر)  ٢(

١/٣٧. 
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٢٤١ 
 :صرب آل يارس: الصورة الثانية

ّوهذا عامر بن يارس، وأبوه يارس، وأمه سمية ُ y أشد العذاب ُ يعذبون
َّ، فلم يردهم ذلك العذاب عن دينهم؛ - تعاىل -من أجل إيامهنم باهللا 

ًصربا آل  ((:  وهلذا قيل هلم- تعاىل -ألهنم صدقوا مع اهللا فصدقهم اهللا 
 .)٢( فريض اهللا عنهم وأرضاهم)١())  فإن موعدكم اجلنة؛يارس

 :ُصرب صهيب: ةالصورة الثالث
ُ أراد اهلجرة فمنعه كفار قريش أن هياجر tُوهذا صهيب الرومي 

ِّبامله، وإن أحب يتجرد من ماله كله ويدفعه إليهم تركوه وما أراد،  ّ
َومن [  :Uًفأعطاهم ماله ونجا بدينه مهاجرا إىل اهللا ورسوله، وأنزل اهللا  َِ

َالناس من يرشي نفسه ابتغاء َ َِ ْ ُ َ َ َْ ِ ْ ِ َ مرضَّ ْ ِات اهللا واهللا رؤوف بالعبادَ ِ َِ َْ ِ ٌ ُ ، فتلقاه )٣(] َ
: فقال. ربح البيع:  ومجاعة إىل طرف احلرة فقالوا لـهtعمر بن اخلطاب 

تكم، وما ذاك؟ فأخربوه أن اهللا أنزل فيه هذه وأنتم فال أخرس اهللا جتار
 .)٤(اآلية

 :صرب أيب سلمة وزوجته: الصورة الرابعة
 وهذا عبد اهللا بن عبد األسد أبو سلمة وزوجته أم سلمة   

رجاله ((: ، وقال٩/٢٩٣، جممع الزوائد: ، وانظر٣/٣٨٨احلاكم وصححه، ووافقه الذهبي، )  ١(                                                
 .٢/٥١٢ اإلصابة،: ، وانظر))رجال الصحيح غري إبراهيم بن عبد العزيز املقوم 

 .١/٣٤٢، ، وسرية ابن هشام٢/٥١٢، واإلصابة، ١/٤٠٦، سري أعالم النبالء: انظر)  ٢(
 .٢٠٧: سورة البقرة، اآلية)  ٣(
 .٢/١٩٥اإلصابة، ، و٢٦-٢/١٧، وسري أعالم النبالء، ١/٢٤٨، تفسري ابن كثري: انظر)  ٤(
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٢٤٢ 
يصربان عىل البالء العظيم ويقفان املوقف احلكيم الذي يدل عىل 

 .)١(صدقهام مع اهللا
جر من مكة إىل املدينة، قبل العقبة الثانية كان أبو سلمة أول من ها

 ً.بسنة تقريبا
بعد أن رجع أبو سلمة وزوجته أم سلمة من اهلجرة إىل احلبشة آذته 

 -قريش، وعلم بإسالم من أسلم من األنصار، فقرر اهلجرة إىل املدينة 
 فحمل زوجته أم سلمة، وابنهام سلمة وقاد هبام راحلته -ًفرارا بدينه 

 إىل املدينة وقبل أن خيرج من مكة حلقه رجال من بني ًوخرج متجها
َهذه نفسك غلبتنا عليها أرأيتك صاحبتك هذه عالم : خمزوم فقالوا لـه َ

نرتكك تسري هبا يف البالد؟ ونزعوا خطام البعري من يده، وأخذوا الراحلة 
وعليها أم سلمة وابنه سلمة، وغضب لذلك رجال من بني عبد األسد 

 ال نرتك ابننا عندها إذا نزعتموها من بني صاحبنا فتجاذب واهللا: وقالوا
َبنو خمزوم وبنو عبد األسد الطفل حتى خلعت يده، وأخذه بنو  ِ ُ
عبداألسد وحبس بنو املغرية أم سلمة عندهم، وانطلق أبو سلمة إىل 

َّففرقوا بيني وبني زوجي وبيني وبني : قالت أم سلمة. ًاملدينة هاربا بدينه
أخرج كل غداة إىل األبطح فام أزال أبكي حتى أميس، ابني، فكنت 

ّوذلك سنة أو قريبا منها حتى مر يب رجل من بني عمي   أحد بني -ً
أال خترجون هذه :  فرأى ما يب فرمحني، فقال لبني املغرية-املغرية 

، والبداية والنهاية ٢/٣٣٥، ، واإلصابة يف متييز الصحابة١/١٥٠، سري أعالم النبالء: انظر)  ١(                                                
 .٤/٩٠البن كثري، 
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٢٤٣ 
: فقالوا يل: املسكينة فرقتم بينها وبني زوجها، وبينها وبني ولدها؟ قالت

ّورد بنو عبد األسد عند ذلك ابني : ئت، قالتاحلقي بزوجك إن ش
فارحتلت ببعريي ثم أخذت ابني فوضعته يف حجري ثم خرجت أريد 

 .)١(زوجي باملدينة وما معي أحد من خلق اهللا
فقد ترك أبو سلمة زوجته : اهللا أكرب ما أعظم هذا املوقف وما أحكمه

نه ويتجاذب ًوابنه، وماله، وهاجر بنفسه تاركا نصفه وراءه من أجل دي
بنو عبد األسد وبنو املغرية بن أم سلمة،وخيلعون يده وهي تنظر، وحتبس 
ًمن أجل دينها،وتبكي كل يوم يف األبطح سنة أو قريبا منها، إنه موقف 
عظيم وبالء كبري أسفر عن قوة اإليامن والصدق مع اهللا،فنسأل اهللا 

ته وأرضامها، العافية يف الدنيا واآلخرة،وريض اهللا عن أيب سلمة وزوج
 .ُفقد جاهدا يف اهللا، وأوذيا يف اهللا، وصربا يف اهللا، واهللا املستعان

 :صرب عبد اهللا بن حذافة: الصورة اخلامسة
 عندما t موقف عبد اهللا بن حذافة بن قيسوعندما ينظر اإلنسان يف 

 !ّحاول ملك الروم أن يصده عن دينه يرى املوقف احلكيم، والرجل العظيم
ً جيشا إىل الروم، فأرسوا عبد اهللا بن حذافة، tبن اخلطاب َّوجه عمر 

ِفذهبوا به إىل ملكهم، فقالوا ِ هل لك : فقال. إن هذا من أصحاب حممد: َ
ُأن تتنرص وأعطيك نصف ملكي؟ قال لو أعطيتني مجيع ما متلك، : َّ

 طرفة rومجيع ما متلك، ومجيع ملك العرب، ما رجعت عن دين حممد 
َأنت وذاك، فأمر به فصلب وقال للرماة: قال. تلكًإذا أق: عني، قال ُِ َ ِ ُ :

، وهذا ١٥٠، صوم، والرحيق املخت٣/١٦٩، والبداية والنهاية، ٢/٧٧سرية ابن هشام، : انظر)  ١(                                                
 .١٥١ّاحلبيب يا حمب، ص
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٢٤٤ 
ًارموه قريبا من بدنه، وهو يعرض عليه ويأبى ومل جيزع، فأنزله، وأمر 
ِبقدر فصب فيه ماء وأغيل عليه حتى احرتقت، ودعا بأسريين من  ْ َّ َُ ُ
ُاملسلمني، فأمر بأحدمها، فألقي فيها فإذا عظامه تلوح، وهو يعرض عليه 

ّ وهو يأبى، فأمر بإلقائه يف القدر إن مل يتنرص، فلام ذهبوا به النرصانية
ِبكى، فقيل للملك ُّردوه، فقال: إنه بكى، فظن أنه قد جزع، فقال: َ ما : ُ

ُقلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب فكنت أشتهي : أبكاك؟ قال
ُأن يكون بعدد شعري أنفس تلقى يف النار يف اهللا، فتعجب الطاغية فقال 

ِّهل لك أن تقبل رأيس وأخيل عنك؟ فقال لـه عبد اهللا: هلـ ُ ّ وعن مجيع : ُ
ّنعم، فقبل رأسه، فخىل عنهم، وقدم باألسارى : أسارى املسلمني؟ قال ّ
ِّحق عىل كل مسلم أن يقبل رأس : فقال عمر. عىل عمر، فأخربه خربه ُ ِّ ٌّ

 .)١(َّفقبل رأسه. ُعبد اهللا بن حذافة، وأنا أبدأ
 ثبت عىل دينه، ومل يقبل t حكيم؛ فإن عبد اهللا هذا موقف عظيم

ًسواه، ولو أعطي ملك كرسى ومثله معه، وملك العرب مجيعا، ثم  ُ
ّلصدقه مع اهللا مل جيزع من الرماة عندما رموه وهو مصلوب، ومل جيزع من 
ُالقدر واملاء املغيل وقد رأى من يلقى يف النار من األرسى وعظامه تلوح،  ّ ِ ْ ِ

ى أن يكون لـه عدد شعره من األنفس تعذب يف اهللا ومن ومع ذلك متنَّ
َّأجل اهللا، وعندما رأى أن املصلحة عامة جلميع األرسى قبل رأس 
الطاغية؛ لكي خيرج املسلمني من األرس، وهذا من أعظم احلكم 

 .ُفريض اهللا عن عبد اهللا بن حذافة وأرضاه. العظيمة
 .٢/٢٦٩، ، واإلصابة يف متييز الصحابة٢/١٤ للذهبي، سري أعالم النبالء: انظر)  ١(                                                
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٢٤٥ 
 :صرب خبيب: الصورة السادسة
 العظيمة التي تدل عىل قوة اإليامن والرغبة فيام عند ومن هذه املواقف

 خبيب بن عدي بن عامر: اهللا والدار اآلخرة، ما فعله الصحايب اجلليل
t عندما أرسته كفار قريش وعذبته فثبت حتى قتل شهيدا ً َُ ِt. 

ًواهللا ما رأيت أسريا قط خريا من : قالت بعض بنات احلارث بن عامر ُّ ً
ٌه يوما يأكل قطفا من عنب يف يده وإنه ملوثق باحلديد خبيب واهللا لقد وجدت َ ً ًُ ٍ ِ
فلام خرجوا به . ًإنه لرزق رزقه اهللا خبيبا: وكانت تقول. وما بمكة من ثمرة

دعوين أصيل ركعتني فرتكوه فركع : ٌمن احلرم ليقتلوه يف احلل قال هلم خبيب
اللهم : لثم قا. ٌركعتني فقال واهللا لوال أن حتسبوا أن ما يب جزع لزدت

ًواقتلهم بددا، وال تبق منهم أحدا، ًأحصهم عددا ً َ  :، ثم أنشأ يقولَ
 فلستُ ُأبالي حين أقتُل مـسلماً     

 
 على أي جنب كان هللا مصرعي      

 ي ذات اإللـه وإن يـشأ      وذلك ف  
 

 يبارك على أوصاِل ِشلو ممـزعِ      
ثم قام إليه أبو رسوعة عقبة بن احلارث فقتله، وكان خبيب هو الذي  

ًسن لكل مسلم قتل صربا الصالة َُ ِِّ)١(. 
 :tصرب سعد بن أيب وقاص : الصورة السابعة

ْ تعرض أمه عليه أن يكفر بدين حممد tوهذا سعد بن أيب وقاص  َr ،
: ّحلفت أن ال تكلمه، وال تأكل وال ترشب حتى متوت فيعري هبا، فيقالو

زعمت أن اهللا وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا : وقالت لـه! يا قاتل أمه
هاد، باب هل يستأرس الرجل ومن مل يستأرس، ومن ركع ركعتني  مع الفتح، كتاب اجلالبخاري)  ١(                                                

 ، وكتاب املغازي، باب حدثني عبد اهللا بن حممد اجلعفي، ٣٠٤٥، برقم ٦/١٦٦عند القتل، 
 .١/٢٤٦، سري أعالم النبالء: ، وانظر١٣/٣٨١، ٧/٣٧٨، ٣٩٨٩، برقم ٧/٣٠٨
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٢٤٦ 
ّال تفعيل يا أمه إين ال أدع ديني هذا ليشء: قال سعد. آمرك هبذا فبقيت . ُ

ك منها ثالثة أيام ال تأكل وال ترشب، فلام رأى سعد بن أيب وقاص ذل
ًيا أمه، تعلمني واهللا لو كان لك مائة نفس، فخرجت نفسا نفسا، : قال هلا ً ٍ ُّ

قال . )١(فلام رأت ذلك أكلت. ِما تركت ديني، إن شئت فكيل أو ال تأكيل
َوإن جاهداك عىل أن ترشك يب ما ليس لك [: ّنزلت هذه اآلية يف: tسعد  َ ََ َ َ َ َْ َ ِ َ َِ ْ ُ ََ ِ

َبه علم فال تطعهام ُ ْ ِ ِ ُِ َ ٌ ْ ً وصاحبهام يف الدنيا معروفاِ ُ َ َْ ْ َ َْ ُّ ِ َ ُ ً، وقد جعل اهللا سعدا )٢(] ِ
 .)٣()) جب لسعد إذا دعاكاللهم است ((: rمستجاب الدعوة لدعوة النبي 

 :صرب أم حبيبة أم املؤمنني : الصورة الثامنة
، ومن ذلك ما فعلته أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان؛أم املؤمنني 

 وذلك أن أباها قدم من مكة إىل املدينة يريد أن يزيد يف اهلدنة بينه وبني
، فلام دخل عىل بنته أم حبيبة rالرسول    وذهب ليجلس عىل 

يا بنية أرغبت هبذا الفراش عني :  طوته دونه، فقالrفراش رسول اهللا 
،  وأنت امرؤ نجس مرشكrبل هو فراش رسول اهللا : أم يب عنه؟ قالت

واهللا مل يصبها إال قوة : ، قلت)٤(واهللا لقد أصابك يا بنية بعدي رش: الفق
، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سعد بن أيب وقاص، صحيح مسلم: انظر)  ١(                                                

، والرتمذي، كتاب  تفسري ١٨٢-١/١٨١ً، خمترصا بمعناه، وأمحد، ١٧٤٨، برقم ٤/١٨٧٧
نــبالء، سري أعـــــالم ال: ، وانظر٣١٨٩، برقم ٥/٣٤١القرآن، باب ومن سورة العنكبوت، 

١/١٠٩. 
 .١٥: سورة لقامن، اآلية)  ٢(
 وصححه، ، واحلاكم٥/٦٤٩، t يف كتاب املناقب، باب مناقب سعد بن أيب وقاص الرتمذي)  ٣(

 .١/١١١، سري أعالم النبالء: انظر. ، وسنده صحيح٣/٤٩٨ووافقه الذهبي، 
التاريخ : ًوانظر أيضا. ، وعزاه بإسناده إىل ابن سعد٤/٣٠٦اإلصابة يف متييز الصحابة، : انظر)  ٤(

 .٣/١٣٥اإلسالمي ملحمود شاكر، 
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٢٤٧ 
َّاإليامن وحمبة اهللا ورسوله، فقدمت حمبة اهللا ورسوله عىل حمبة والدها 

 فريض اهللا ،rَاملرشك ومل ترض أن جيلس املرشك عىل فراش رسول اهللا 
 .ن أعظم احلكمعن أم املؤمنني؛ فإهنا مل تأخذها يف اهللا لومة الئم، وهذا م

ً رجاال ونساء، كانت أعامهلم وحياهتم، ومماهتم والصحابة  ً
 حتى ولو كان ذلك - تعاىل -هللا ال يريدون، وال يرغبون إال ما يرضيه 

 .ّببذل أحب األشياء إليهم
 :t صرب أنس بن النرض: الصورة التاسعة

: ل بدر فقالغاب عمي أنس بن النرض عن قتا:  قالtعن أنس 
َيارسول اهللا غبت عن أول قتال قاتلت فيه املرشكني، واهللا لئن أشهدين  ُ

ّاهللا قتال املرشكني لريين اهللا ما أصنع كان يوم أحد انكشف فلام . َ
 يعني املسلمني -اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء : املسلمون فقال

، ثم تقدم فاستقبله -يعني املرشكني-، وأبرأ إليك مما جاء به هؤالء -
أي سعد والذي نفيس بيده إين ألجد ريح اجلنة دون : سعد بن معاذ فقال

القتىل به بضع وثامنون فوجدناه بني : قال أنس. أحد، فقاتلهم حتى قتل
َّمن بني رضبة بسيف وطعنة برمح،ورمية بسهم وقد مثلوا به، فام :جراحة َ

ْمن ال[:ونزلت هذه اآلية.عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه َ ٌمؤمنني رجال ـِ َ ِ َ ِ ِ ْ ُ
َصدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر و َ ُ َ ْ َ َ َ َُ َ َّ َّ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َُ َُ َ َ َ َما َُ

ِبدلوا تبديال ْ ََ  .)٢(نزلت هذه اآلية فيه ويف أصحابه: قال فكنا نقول. )١(] َُّ
 .٢٣: سورة األحزاب، اآلية)  ١(                                                

ْمن ال[:  U مع الفتح يف كتاب اجلهاد، باب قول اهللا البخاري)  ٢( َ َمؤمنني رجال صـِ ٌَ ِ َ ِ ِ ْ ُدقوا ما عاهدوا ُ ََ َ َ ُ
ِاهللا عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ ََ َّ َ ْ ُْ َ َ ََ ُ َ َّ َّ ُْ َُ  ،٢٨٠٥، برقم ٦/٢١، ] َ

= 
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٢٤٨ 
َصرب عمري بن احلامم: رة العارشةالصو ُ t: 

ُعمري بن احلامم فيام عند اهللا ما فعل yويدل عىل رغبة الصحابة   يف ُ
ا َهُ عرضٍّةنَوا إىل جُقوم((: بدر حينام سمع رسول اهللا يقول ألصحابه

 جنة عرضها السموات يا رسول اهللا:  فقال)) ُموات واألرضّالس
ما حيملك عىل ((: r، فقال )١(بخبخ : قال. )) نعم((: واألرض؟ قال
. ال واهللا يا رسول اهللا إال رجاء أن أكون من أهلها: ، قال))؟قولك بخ بخ

 يأكل منهن ثم  فجعل)٢(نه فأخرج مترات من قر)) فإنك من أهلها((: قال
أنا حييت حتى آكل من مترايت هذه إهنا حلياة طويلة، فرمى بام لئن : قال

 .)٣(كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل
وهذه النامذج تدل عىل صرب الصحابة وحكمتهم العظيمة، وصدقهم 

 . من الثواب وزهدهم يف الدنيا- سبحانه -مع اهللا ورغبتهم فيام عنده 
ْ هلم مواقف حكيمة كثرية ال حتyوالصحابة  َىص، ولكن ما ذكرته هنا ُ

من مواقفهم ما هو إال بعض األمثلة اليسرية من املواقف احلكيمة التي 
 .-تعاىل -تدل عىل حكمتهم ويستفيد منها الدعاة إىل اهللا 

 .واهللا املستعان. وأسأل اهللا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بام علمنا
%%% 

 
                                                

، والبداية ٤٧٨٣، برقم ٨/٥١٨ مع الفتح، البخاري: وانظر. ،٤٠٤٨، برقم ٧/٣٥٤  =
 .٢٦٩، وهذا احلبيب يا حمب، ص١/٧٤، بة يف متييز الصحابة، واإلصا٣٤-٤/٣١والنهاية، 

 .١٣/٤٥رشح النووي، : انظر. كلمة تقال لتعظيم األمر وتفخيمه يف اخلري)  ١(
 .١٣/٤٦رشح النووي، : انظر. أي جعبة النشاب)  ٢(
 .١٩٠١، برقم ٣/١٥١٠مسلم، كتاب اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهيد، )  ٣(



  طرق تحصيل الصبر

 

٢٤٩ 
 طرق تحصيل الصبر: المبحث السابع

 الطرق العامة لتحصيل الصبر: ولالمطلب األ
ُّال يشك ذو مسكة عقل أن الصرب مر املذاق،صعب عىل النفس البرشية 
ًألنه يعطلها عن مألوفاهتا،ورغباهتا،لذلك فالبد من تعويدها عليه شيئا  َِّّ ُ

ّفشيئا حتى تستسيغه وتعض عليه بالنواجذ عند املصائب والفتن ً. 
ّعىل الصرب، وهتونه عىل النفس، ّوسأبني مجلة من األمور التي تعني 

 :وهي عىل النحو اآليت
 :معرفة طبيعة احلياة الدنيا: ًأوال

ّلعل أقرب أمر يعني اإلنسان عىل الصرب وحيمل النفس عليه هو تصور 
احلياة التي يعيش فيها، ومعرفتها عىل حقيقتها وواقعها، فهي ليست جنة 

ّنعيم، وال دار مقامة، إنام ممر ابتالء وتكل ِّيف؛ لذلك فالكيس الفطن ال ُ َ
 .يفاجأ بكوارثها، فاليشء من معدنه ال يستغرب

ُّوهللا در القائل َ: 
 طلقوا الـدنيا وخـافوا الِفتَنـا      

 
 هللا عبــــاداً فُطَنـــــا إن  

ــا   ــي وطَن ــست لح ــا لي  أنه
 

ــوا   ــا علم ــا فلم ــروا فيه  نظ
 صـالح األعمـال فيهـا سـفُنا     

 
 جعلوهــا لُجـــةً واتخـــذوا  

ورب العاملني يشري إىل أن حياة اإلنسان حمفوفة باملخاطر مملوءة  
ٍلقد خلقنا اإلنسان يف كبد[:  باملتاعب يف قوله َ َ َ َ ِْ َ َ ِ ْ ََ َ [)١(. 

 .٤: سورة البلد، اآلية)  ١(                                                
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٢٥٠ 
 يقر هلا قرار، فيوم فها هي الدنيا كام وصفت ال تستقيم عىل حال، وال

ٌإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح [:  لك وآخر عليك، قال تعاىل ْ َّ ٌْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ َْ ْ ُ ِ
ُمثله وتلك األيام نداول ْ ُِ َ ُ ُ َّ َِّ ِ َ ُ ِها بني الناسـْ َّ َ َْ َ [)١(. 

 :وقد أحسن أبو البقاء الرندي القائل
 فال يغر بطيب العـيش إنـسان      

 
  إذا ما تـم نقـصان      لكل شيء  

 من سره زمان ساءته أزمـان      
 

 هي األيام كمـا شـاهدتها دول       
إما بفوات : بد الصالح أنه لو فتش العامل مل جيد إال مبتىلوليعلم الع 

حمبوب، أو حصول مكروه، وأن رسور الدنيا أحالم نائم، وظل زائل، 
ًوسحابة صيف، إن أضحكت قليال أبكت كثريا، وإن رست يوما  ًّ ً

ًأساءت دهرا، وإن متعت قليال، منعت طويال ً ّ ً. 
 :اليقني بحسن اجلزاء عند اهللا: ًثانيا

 علم العبد أن الصابرين ينتظرهم أحسن اجلزاء عند اهللا حني إذا
ًيرجعون إليه، ويقفون بيديه، فيعوضهم عن صربهم خريا، ويمنحهم 

ّأجرا، وجيزل هلم املثوبة، فإنه الشك يتصرب ويرىض بام قدره اهللا ّ ً. 
ِّوال جيد املتتبع آليات القرآن الكريم شيئا ضخم جزاؤه، وعظم أجره  ًُ َُ ِّ

 .صربمثل ال
ُنعم أجر [: فهاهو يتحدث عن هذا األجر بأسلوب املدح والتفخيم َْ َْ ِ

َالعاملني ِ ِ َ َ الذين صربوا وعىل رهبم يتوكلون *ْ ُ َ ََّّ ََ َ َ َ َ ََ ْ ِّ َِ ُ ِ [)٢(. 
 .١٤٠: سورة آل عمران، اآلية)  ١(                                                

 .٥٩ -٥٨: سورة العنكبوت، اآليتان)  ٢(
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٢٥١ 
ُما عندكم ينفد [: ِّبني أن جزاءهم يكون بأحسن ما كانوا يعملونُوي ُ ََ َ ْ َِ

ْوما عند اهللا باق ولنجزين الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا  ُْ َ َ ََ َ َ َ َِ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ََ ِ َِ ُ ِ َِّ َ ٍ 
َيعملون ُ َ َْ [)١(. 

َإنام [: ّويرصح أن أجر الصابرين غري معدود، ورزقهم غري حمدود َّ ِ
ٍيوىف الصابرون أجرهم بغري حساب َ ْ َ ُ ُِ ِ َ ِ ُِ ْ َّ ََ َ َّ [)٢(. 

 :معرفة اإلنسان نفسه: ًثالثا
 هو الذي منح اإلنسان احلياة؛ فخلقه من عدم، وأسبغ عليه Iاهللا 

ًنعمه ظاهرة وباطنة، فهو ملك هللا أوال وآخرا، لذلك فإذا نزل بالعبد  ً
ّنازل سلبه شيئا مما عنده، فإنام اسرتد صاحب امللك بعض ما وهب، وال  ً

 .َّلعارية إذا اسرتدهاَينبغي للمودع أن يسخط عىل صاحب ا
 : القائلtوصدق لبيد بن ربيعة 

 والبد يومـاً أن تُـرد الودائـع       
 

 الماُل واَألهلون إال ودائـع    وما   
َويف قصة أم سليم مع زوجها أيب طلحة دليل واضح عىل فهم السلف   ُ

ه احلقيقة حيث عرفوا أنفسهم فعرفوا  هلذ- رضوان اهللا عليهم -الصالح 
َّمقام رهبم وقدروه حق قدره َّ. 

َ ابن أليب طلحة من أم سليم فقالت ألهلهامات:  قالtعن أنس  ُ ال : ٌ
 .حتدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه

 .٩٦: سورة النحل، اآلية)  ١(                                                
 .١٠: سورة الزمر، اآلية)  ٢(
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٢٥٢ 
ًفجاء فقربت إليه عشاء فأكل ورش:قال َّْ َ َ ْثم تصنَّعت لـه أحسن :ب، قالَ َ َ

 .ُما كان تصنَّع قبل ذلك،فوقع هبا،فلام رأت أنه قد شبع وأصاب منها
ًيا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا : قالت

 عاريتهم أهلم أن يمنعوهم؟
 .ال: قال
 .فاحتسب ابنك: قالت
ُتركتني حتى تلطخت ثم أ: فغضب، وقال: قال َّ خربتني بابني، فانطلق ِ

 . فأخربه بام كانrحتى أتى رسول اهللا 
 .))  لكام يف غابر ليلتكامبارك اهللا((: rفقال رسول اهللا 

 يف سفر وهي معه، وكان rفكان رسول اهللا : فحملت، قال: قال
ُ إذا أتى املدينة من سفر ال يطرقها طرrرسول اهللا  ًوقا فدنوا من املدينة ُ

 .rفرضهبا املخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول اهللا 
 يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع إنك لتعلم: يقول أبو طلحة: قال

 .خل وقد احتبست بام ترىرسولك إذا خرج وأدخل معه إذا د
َتقول أم سليم: قال يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق، : ُ

 .فانطلقنا
 ً.فرضهبا املخاض حني قدما فولدت غالما: قال

يا أنس ال يرضعه أحد حتى تغدو به عىل رسـول اهللا : فقالت يل أمي
r فلام أصبح احتملته فانطلقت به إىل رسول اهللا ،rفصادفته:  قال 
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٢٥٣ 
 .)) يم ولدتَلُ أم سلعل((: ومعه ميسم فلام رآين قال

وجئت به فوضعته يف حجره ودعا : وقال. نعم، فوضع امليسم: قلت
َ بعجوة من عجوة املدينة فالكها يف فيه حتى ذابت ثم قذفها rرسول اهللا  َ َ ََ

ِّا إىل حب األنصار انظرو((: rفقال رسول اهللا : قال. يف الصبي يتلمظها ُ
ْالتمر َّ((. 

 .))عبد اهللا ((ّفمسح وجهه وسامه : قال
فرأيت هلام تسعة أوالد كلهم قد : قال رجل من األنصار: قال سفيان[

 .)١( ]قرأ القرآن
َبرش الصابرينَو[: وهذه املعاين قبس من قوله تعاىل َّ َِ ِ ِ َ الذين إذا  *ِّ َِّ َ ِ

َأصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنـا إليه راجعون ِ َ ْ ُِّ َِ ُِ ِ َِّ ََّ َ َ َْ َ ٌ ُ ْ َ [)٢(. 
هذه الكلمة الطيبة تتضمن أصلني عظيمني إذا حتقق العبد بمعرفتهام 

 : عن مصيبتهّتسىل
 .حقيقة Uأن العبد وأهله وماله ملك هللا -١
 .أن مصري العبد ومرجعه إىل اهللا مواله احلق ليوفيه حسابه-٢

ِّفإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله وهنايته، فكيف يفرح بموجود أو 
ِّيأسى عىل مفقود؟ ففكره يف مبدئه ومعاده أعظم معني عىل التحيل 

واملصائب واملحن والفتن، فاللهم ثبتنا بالقول بالصرب عند الشدائد 
، ٣/١٦٩، ١٣٠١يبة، برقم  مع الفتح، كتاب اجلنائز، باب من مل يظهر حزنه عند املصالبخاري)  ١(                                                

 .، وما بني املعقوفني للبخاري املوضع األول٢١٤٤، برقم ١٦/١١ مع النووي، ، ومسلم٩/٥٨٧و
 .١٥٦ -١٥٥: سورة البقرة، اآليتان)  ٢(
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٢٥٤ 
 .الثابت يف احلياة الدنيا واآلخرة

 :اليقني بالفرج: ًرابعا
ٍال يشك العاقل أن نرص اهللا قريب، وفرجه آت ال ريب فيه، وأن بعد 

 .ًالضيق سعة،ومع العرس يرسا؛ ألن اهللا وعد هبذا، واهللا ال خيلف امليعاد
لمة القلق، ويقهر شبح اليأس، وييضء هذا اليقني جدير أن يبدد ظ

 .نفس املؤمن بنور الصرب الذي ال خيبو
ًولذلك ورد الصرب يف كتاب اهللا مقرونا بأن وعد اهللا حق كام يف قوله 

ْاصرب َف[: تعاىل ِ َإن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنونْ َُّ َّ َ َِ ِ ُِ ْ ََ َ َ ْ ََّ َ َّ ٌّ ِ [)١(. 
َصرب إن وعد اهللا حَفا[: وقوله جل شأنه ْ َ َْ َّ ِ ْ ْق واستغفر لذنبك وسبح ِ ِّ َ ََ ْ َْ ِ َ ِ ِ ْ َ ٌّ

َبحمد ربك بالعيش واإلبكار ْ َ َ ِّ َِ ِّ ِ ِْ ِ َِ َ ِْ  [)٢(. 
 :وقد وعد اهللا عباده الصابرين بقرب الفرج يف صور، منها

 الوعد بالسعة بعد الضيق، والرخاء بعد الشدة، واليرس بعد :األوىل
ًسيجعل اهللا بعد عرس يرسا[: العرس، ويف هذا يقول جل وعال ْ ُ ْ َ ٍَ ُ ْ َ َ َْ ُ [)٣(. 

 أن جعل اليرس بعد العرس، بل جعله يف موطن Iومل يكتف اخلالق 
ًفإن مع العرس يرسا[: آخر معه وبصيغة التأكيد حيث قال ْ ُ ْ َِ ُ َْ َّ ِ َ إن مع  *َ َ َّ ِ

ًالعرس يرسا ْ ُ ِْ ُ ْ [)٤(. 

 .٦٠: سورة الروم، اآلية)  ١(                                                
 .٥٥: سورة غافر، اآلية)  ٢(
 .٧: سورة الطالق، اآلية)  ٣(
 .٦، ٥:  الرشح، اآليتانسورة)  ٤(
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٢٥٥ 
 :ويف هذه اآليات يتجىل أمران

ً حتقق اليرس بعد العرس حتققا قريبا حتى كأنه معه ومتصل به، حتى -١ ً
َلو دخل العرس جحر ضب لتبعه اليرس، ولن يغلب عرس يرسين ٌُ ُ. 

ً يكون ملموسا أو مكنونا، ً إن مع العرس يرسا بالفعل، ولكن قد-٢ ً
 .ففي كل قدر لطف، ويف كل بالء نعمة

ِّوال يشك مؤمن عرف ربه وآمن به أن اهللا يقدر ويلطف ُ ِّن ريب ِإ[: ّ َ َّ
ِّلطيف ل ٌَ ُام يشاءـِ َ َ ُ إنه هَ ُ َّ ْو العليم الِ ُْ ِ َ ُحكيمـَ ِ ؛ ألنه أعلم بمن خلق وأرحم )١(] َ

ْال يعلم من خلق وهو اللطيف الَأ[:  هبم من أنفسهم َّ َ َُ ِ َ ُ َ ْ َْ َ َ ُ ُخبريـَ ِ َ [)٢(. 
واقب، واملدار عىل الوعد بحسن العاقبة، والعربة بالع: الثانية
َاصرب إن العاقبة للمتقنيَف[: تعاىلقال . اخلواتيم ِ ِ َِّ ُ ْ َْ َ َ َّْ ِ ْ ِ [)٣(. 

 :ولقد أحسن القائل
ــالبلج  ــك بـ ــد آذن ليلـ  قـ

 
 اشــتدي أزمــة تنفرجــي   

 :ّدر القائلوهللا  
     ذرعاً وعند اهللا منها المخـرج 

 
 لرب نازلٍة يضيق بها الفتـى     و 

       جفُِرجت وكنت أظنهـا ال تُفـر 
 

 ضاقت فلما استحكمتْ حلقاتُهـا     
 الوعد بحسن العوض عام فات، فإن اهللا ال يضيع أجر من :الثالثة 

 .١٠٠: سورة يوسف، اآلية)  ١(                                                
 .١٤: سورة امللك، اآلية)  ٢(
 .٤٩: سورة هود، اآلية)  ٣(
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٢٥٦ 
َالذينَو[:  تعاىلقال. ًأحسن عمال ِ ْ هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا َّ ُْ َ ُِ ِ ُِ ْ َ َ َِ

َلنبوئنهم يف الدنيا حسنة وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون ُ َ َ ُ َ َ َْ َ َْ ْ َ ْ َ َ ِّ َْ ًُ َْ ْ َ ُّ َّ َ ُُ َ ِ ِ َ َ ِ َ الذين  *ُ ِ َّ
َصربوا وعىل رهبم يتوكلون ُ ََّ ََ َ َ َ ََ ْ ِّ َِ ْ ُ [)١(. 

 :االستعانة باهللا: ًخامسا
أ إىل محاه شعر بالطمأنينة يف قلبه، والسكينة إذا استعان العبد بربه وجل

ِستعينوا باهللا ا[: قال تعاىل. متأل جوارحه، فمن كان يف محى اهللا فلن يضام ُ َِ ْ
ْواصربوا ُ ِ ْ َ [)٢(. 

ل ّومن كانت معية اهللا معه، وعني اهللا ترعاه، فهو حقيق أن يتحم
 .املتاعب، ويصرب عىل األذى

 :ّالتأيس بأهل الصرب والعزائم: ًسادسا
ِإن التأمل يف سري الصابرين، وما القوه من ألوان الشدائد، وما ذاقوه  ّ

 .من صنوف البالء يعني عىل الصرب، ويطفئ نار املصيبة بربد التأيس
ومن هنا حرص القرآن الكريم والسنة النبوية عىل ذكر قصص األنبياء 

ً واملؤمنني، وتثبيتا لقلوهبم يف مواجهة البالء rوالصاحلني تسلية للنبي 
ِكـال نقص عليك من أنباءَو[: قال تعاىل. والفتن َِ ْ َ َُّ َ ْ َ ُ َّ ِ الرسل ما نثبت به ُ  ِ ُ ِّ َ ُ َ ُ ُِّ

َفؤادك وجاء َ َ ََ َ ْك يف هـذه الُ ِ ِ َ ِ َحق وموعظة وذكرى للمؤمننيـَ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ َ ْ َ ٌَ َ ُّ [)٣(. 

 .٤٢ -٤١: سورة النحل، اآليتان)  ١(                                                
 .١٢٨: سورة األعراف، اآلية)  ٢(
 .١٢٠: سورة هود، اآلية)  ٣(
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٢٥٧ 
ُفاصرب كام صرب أولوا [: ً قائالrوجييء اخلطاب الرباين لرسول اهللا  ْ َ َ ُْ َ َْ َ ِ َ

َّالعزم من الرسل وال تستعجل ل ِْ ْ َ َ ََ َ ْْ ُ ُِّ ِ ْهمـِ ُ [)١(. 
فإذا ضاق صدره بام يفعلون، وأدركه احلزن عليهم مما يمكرون، وجد 

زمه، ويذهب مهه، يف صرب إخوانه من املرسلني ما يشد أزره، ويميض ع
ْلقد كذبت َو[: Uًفهو ليس بدعا مما أصاب الرسل من قبله، يقول اهللا  ُ َْ ِّ َ َ

َرسل من قبلك فصربوا عىل ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نرصنا وال  َ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ َُ ْ ْ َ ِّ ُ َُ َّ َُ ُْ ْ ْ َ َُ َ ٌِّ ُ َ ِ
َمبدل لكلامت اهللا ولقد جاء َ َ َْ َِّ ِ ِ َِ َ َ ْك من نبإ الُ ِ َ َّ ِ َمرسلنيـَ ِ َ ْ ُ [)٢(. 

 :اإليامن بقدر اهللا وقضائه: ًسابعا
املسلم أن يعلم علم اليقني أن قدر اهللا نافذ ال حمالة، وأن ما أصابه مل عىل 

. يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبه، جفت األقالم وطويت الصحف
ِّا أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من َم[: قال تعاىل ْ ْ ٍُّ َ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِِ ُ ُ َ ََ َ َ َِ َ

ِقبل ْ ٌ أن نربأها إن ذلك عىل اهللا يسريَ ِ َِ َ ََ َ َْ َّ ِ َ ََ ُ لكيال تأسوا عىل ما فاتكم وال تفرحوا  *َّ َ َ َْ ْ َ َ ْْ َ َ َُ ََ َ ْ ِ
تال فخور ُ ٍبام آتاكم واهللا ال حيب كل خم ُ َ ُ ُ ََ ٍ ْ َّ ُّ َِ ُ ْ َ ِ أصاب من مصيبة إال بإذن َما[، )٣(] ِ ْ ِ ِِ َّ ٍ ِ َِ َ َُّ َ

ٌاهللا ومن يؤمن باهللا هيد قلبه واهللا بكل يشء عليم ُ َِ ٍ ِ َِ َ ُ َ َْ ْ ََ َِّ ُْ ِ ِ ْ [)٤(. 
إن الركون للصرب يف مثل هذا املقام أمر حممود بل واجب ألن مقادير 

يض العبد أم سخط، صرب أم جزع، ولكن العاقل ينبغي اهللا نافذة سواء ر
 .٣٥: سورة األحقاف، اآلية)  ١(                                                

 .٣٤: سورة األنعام، اآلية)  ٢(
 .٢٣ -٢٢: سورة احلديد، اآليتان)  ٣(
 .١١: سورة التغابن، اآلية)  ٤(
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٢٥٨ 
أن يتحىل بالصرب حتى ال حيرم املثوبة، وإال ستؤول به السنن الكونية إىل 

إنام الصرب ((: rصرب االضطرار الذي ال قيمة لـه يف دين اهللا كام قال النبي 
 .)١()) عند الصدمة األوىل

ً ألن العبد إن صرب إيامنا واحتسابا نفذت فيه املقادير وله األجر، وذلك ً
َوإن جزع وهلع وتربم سال سلو البهائم ونفذت فيه املقادير، وعليه الوزر ْ َ ّ. 

ًإن التسليم بالقدر هو مقتىض العقل والدين معا، وإال فليفعل ما يشاء 
 من الواقع ِّمن إظهار الكآبة واملبالغة يف التوجع والتشكي، ولن يغري

ًشيئا، ولن يبدل سنن اهللا يف الكون، وإنام يزيد نفسه كمدا وغام، وحرسة ً ًِّ. 
ًوانظر أهيا العبد الصالح كيف يقرر اهللا هذه احلقيقة خماطبا رسوله الكريم  ّ

rِقد نعلم إنه ليحزنك الذي [:  حني آذاه موقف قريش وتكذيبها لـه َّ َ ََ ُ َّ َُ ْْ ُ َْ ُِ َ
َيقولون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون َُ َ َّ َ ُ َّْ َ ِ ِِ َِ ُ ْ ُ َِ َ َّ َ َُ َ َِّ َ ِ َ ْ ولقد كذبت  *ُ ُ َْ َِّ َ َ

ُرسل من قبلك فصربوا عىل ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نرص ْ َ ْ َ ِّ ُ ُُ َ َ ُ َ َ َ َْ َّ َُ ُْ ْ ْ َ َُ َ ٌِّ ُ َ َنا وال مبدل ِ ِّ َ َُ َ َ
َلكلامت اهللا ولقد جاء َ َْ َ ِ ِ َِ ْك من نبإ الَ ِ َ َّ ِ َمرسلنيـَ ِ َ ْ ْ وإن كان كرب عليك إعراضهم  *ُ َ ُْ ُ ْ َ ُ َِ َِ َ َ َ ََ

ِفإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض أو سلام يف السامء َِ ًَّ ُ ْ َ ِْ ِ َِّ ْ ْ َْ َِ َ ً ََ َ َ َ َ ََ َ فتأتيهم بآية ولو شاءِ َ َْ ََ ٍ َِ َِ ُ ْ َ 
َجمـَاهللا ل ْعهم عىل الَ َ َ َْ ْهدى فال تكونن من الـُ َ َِّ َ ُ ََ ََ َجاهلنيـُ ِ ِ َ [)٢(. 

ُّمن كان يظن [:  للقانطني من رمحة اهللا اليائسني من نرصهUوقال اهللا  ُ َ ََ َ
ِأن لن ينرصه اهللا يف الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل السامء ِ َِ ََّ َ ْ َ َ َ ََ ْ َِّ ٍ َ ْ َ ُِ ُ َُّ ْ ِ ُ ْ ثم ليقطع َ َ ْ َُ َِّ

 .،وتقدم خترجيه٩٢٦،برقم ٦/٢٢٧ مع النووي،،ومسلم١٢٨٣،برقم ٣/١٤٨ مع الفتح،البخاري)  ١(                                                
 .٣٥-٣٣: سورة األنعام، اآليات)  ٢(
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٢٥٩ 
ُفلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ُِ َِ َ ْ ُ ْ َُ َّ َ َُ َ ْ ْ ْ َ [)١(. 

 :ر املصيبةاستصغا: ًثامنا
ُيا أهيا الناس أيام أحد من الناس أو من املؤمنني أصيب ((: rقال النبي  ٍ

ًيب عن املصيبة التي تصيبه بغريي؛ فإن أحدا من أمتي لن َّفليتعز بمصيبته 
 .)٢()) ُيصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي

حممد، : وكتب بعض العقالء إىل أخ لـه يعزيه عن ابن لـه يقال لـه
 :ًفنظم احلديث اآلنف شعرا فقال

 واعلم بأن المرء غيـر مخلّـدِ      
 

 صــبر لكــل مــصيبٍة وتجلّــِدا 
 فاذكر مصابك بـالنبي محمـدِ       

 
      هوإذا ذكرت محمـداً ومـصاب 

 :احلذر من اآلفات العائقة يف الطريق: ًتاسعا 
َّالبد للناس عامة، وللمؤمنني خاصة، وحلملة الدعوة عىل وجه 

ية فتعيق أخص أن حيذروا من اآلفات النفسية التي تعرتي النفس البرش
 :الصرب وتعرتض طريقه وهي

 : االستعجال-١
َلق ُخ[: اإلنسان مولع بالعاجل ألنه خلق من عجل؛ لقوله تعاىل ِ

ٍاإلنسان من عجل َ َ ْ ِ ُ َ ِ [)٣(. 
 .١٥: سورة احلج، اآلية)  ١(                                                

، ١٥٩٩ واللفظ لـه، يف كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الصرب عىل املصيبة، برقم أخرجه ابن ماجه)  ٢(
 ،  وغريهم، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه٢/٢٧٥، وابن سعد، ١/٤٠والدارمي، 

 .١١٠٦، برقم ٣/٩٧، ، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة١/٢٦٧
 .٣٧: سورة األنبياء، اآلية)  ٣(
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٢٦٠ 
ًفإذا أبطأ اخلري عن اإلنسان نفد صربه، وضاق صدره ناسيا أن لكل 

 .ًكتابا مسمى، وأن اهللا ال يعجل بعجلة اخللقأجل 
ٍوليعلم العبد أن لكل ثمرة أوانا لنضوجها، فيحسن عندئذ قطافها،  ً

من استعجل اليشء ((: ً ال ينضجها بل هيلكها، وقديام قيلواالستعجال
 .))قبل أوانه، عوقب بحرمانه 

َاصرب كام صرب أولوا العزم من َف[: ًوهلذا خاطب اهللا رسوله قائال َ ْ َ َ ِْ ِ ْ َْ ُ ُ َ َْ ِ
ّالرسل وال تستعجل ل ِ ْ ََ َْ ُ ْهمـَُِّ ُ [)١(. 

 من سنن املرشكني جلهلهم وسفههم فقد كانوا واالستعجال
ًيستعجلون عذاب اهللا غرورا وعنادا، فر : ّد عليهم رهبم بام يقطع دابرهمً

َيستعجلونك بالعذاب ولوالَو[ ْ َ َ َْ ْ ُِ َ ِ َ َ ِ َ ْ ََ أجل مسمى جلاَ  َ ُّ ٌ َ ُهم العذاب وليأتينهم َءَ َّ َ َ ُِ ْ َ َْ ُ َ َُ
َبغتة وهم ال يشعرون ُ َ ُْ ُ َ َْ ًْ َ [)٢(. 

 : الغضب-٢
ّقد يرى املسلم ما يكره،ويسمع ما يؤذيه فيستفزه الغضب إىل اإلعراض 

 .عن الناس والنفور منهم،ومن ثم إىل اليأس والقنوط ومها آفة الصرب
م عن دعوته، فيجب عىل املسلم أن يصرب عىل أذى الناس وإعراضه

ًويعاودهم املرة بعد املرة عسى أن هيدي اهللا به رجال واحدا، فيكون خريا  ً ً
 .لـه مما طلعت عليه الشمس

 .٣٥: سورة األحقاف، اآلية)  ١(                                                
 .٥٣: سورة العنكبوت، اآلية)  ٢(
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٢٦١ 
 : الضيق-٣

ْاصرب وما صربك إال باهللا وال حتزن َو[: قال تعاىل لرسوله الكريم َ ْ َ َِ ََّ ْ َ َ ِْ ِ َ ُ َْ
َعليهم وال تك يف ضيق مما يمكرون ُ ْ َ ْ ْ ُْ َّ ِّ ٍ َِ ِ ُ َ َ َ ََ [)١(. 

ِلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضآئق به َف[: وقال جل شأنه ِِ ٌ َ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ََ َّ َِ َ ٌ ِ َ
َصدرك أن يقولوا لوال أنزل عليه كنز أو جاء َ ْ َ ْ ََ ُ ٌَ َ ِْ ْ َ َُ َ َُ ِ َ ْ ُ َّ معه ملك إنَ ِ ٌ َ َ َُ َام أنت نذير واهللا َ ٌ ِ َ َ َ َ

ٌعىل كل يشء وكيل ِّ َِ ٍَ َْ َ ُ [)٢(. 
إن اإليامن والكفر واهلدى والضالل ال يستطيع اإلنسان أن جيلبها ملن 

 .أحب ويدفعها عنه، وإنام عليه التذكري والنصيحة والبيان والبالغ
 : اليأس-٤

اليأس آفة الصرب الكربى، ألهنا تطفئ رساج األمل، فيرتك العبد 
 .العمل، وخيلد إىل الكسل

وهلذا حرص القرآن الكريم والسنة املطهرة عىل غرس بذور األمل يف 
ُال هتنوا وال حتزنوا وأنتَو[: قال تعاىل. نفوس املؤمنني َ ُ ََ َ َُ ْ َ َ ُم األعلون إن كنتم َِ ُ ِ َ ْ َْ َ ُ

َمؤمنني ِ ِ ْ ُّ [)٣(. 
ِال موسى لقومه استعينوا باهللا َق[: ً خمربا عن موسى وقومهYوقال  ُ َِ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َ

ُواصربوا إن األرض هللا ي َْ َ َّ ِ ْ ُ ِ ْ ُورثها من يشاءَ َ َ َ َ ُ َ من عباده والعاقبة للمتقنيِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َ َ ْ * 
 .١٢٧: سورة النحل، اآلية)  ١(                                                

 .١٢: سورة هود، اآلية)  ٢(
 .١٣٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٣(
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٢٦٢ 
َقالوا أوذينا من قبل أن تأتي ِ ِ ِْ َ ََ ُِ ْ َ ْ َنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن هيلك َُ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َُ ُّ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َِ

َعدوكم ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون ُ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْْ َ َّ ََ َ ْ َ ُ َُ ُُ َ ِ َ ِ َ ِ [)١(. 
عىل منهج القرآن يف إضاءة شعلة األمل أمام املؤمنني درج رسول اهللا و
r عندما جاءه خباب بن األرت ّ ّt يشكو ما يالقيه املؤمنون من أذى 

ّاملرشكني شكوى حتمل معنى الضيق والتربم واالستعجال، فرضب لـه 
ط بمشاط من حديد ّمشُلقد كان من قبلكم لي((: ً مثال فقالrرسول اهللا 

ُن عظامه من حلم أو عصب ما يرصفه ذلك عن دينه، ويوضع ما دو
ّاملنشار عىل مفرق رأسه فيشق باثنني ما يرصفه ذلك عن دينه ّ، وليتمن اهللا ُ َّ ُِ

َهذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرض موت ال خياف إال اهللا  َ
 .)٢()) ولكنكم تستعجلون((:  ويف رواية))والذئب عىل غنمه 

وما ذلك إال ألن األمل أعظم معني عىل الصرب عىل طول الطريق وقلة 
لب القلوب ثبت قلوبنا عىل الرفيق، وخاصة يف زمن الغربة، فاللهم يا مق

 .)٣(ُدينك وعافنا واعف عنا
 طرق تحصيل الصبر عن المعاصي: المطلب الثاني

الصرب عن املعايص والسيئات ينشأ من أسباب عديدة، منها عىل سبيل 
 :املثال ما يأيت

 عنها َّعلم العبد بقبحها ورذالتها ودناءهتا، وأن اهللا إنام حرمها وهنى: ًأوال
 .١٢٩ -١٢٨: سورة األعراف، اآليتان)  ١(                                                

 .٣٨٥٢ وأصحابه من املرشكني بمكة،برقم r،كتاب مناقب األنصار،باب ما لقي النبي البخاري)  ٢(
 ٥٤دعوة احلق، العدد ، و٧٠-٥٥لصرب اجلميل للشيخ سليم بن عيد اهلاليل، صا: انظر)  ٣(

 .١١٢-٩١لصرب يف القرآن للدكتور يوسف القرضاوي، ، وا١٦٠-١٥١ص
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٢٦٣ 
. َّة عن الدنايا والرذائل، كام حيمي الوالد الشفيق ولده عام يرضهصيانة ومحاي

 .وهذا السبب حيمل العاقل عىل تركها ولو مل يعلق عليها وعيد العذاب
 عليه، احلياء من اهللا سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظر اهللا إليه، ومقامه: ًثانيا

ًوأنه بمرأى منه ومسمع، وكان حييا استحيى من ربه أن   .يتعرض ملساخطهّ
 مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل النعم: ًثالثا

ًوالبد، فام أذنب عبد ذنبا إال زالت عنه نعمة من اهللا بحسب ذلك  ٌ َّ
ّالذنب، فإن تاب ورجع رجعت إليه أو مثلها، وإن أرص مل ترجع إليه، 

ا، كام قال وال تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كله
ْن اهللا ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهمِإ[: تعاىل َ ِّ ُ َ ِّ ُِ ِ ُ ْ َ ََ ِ ِْ َُ َُّ َ ٍْ َ  :، وقال تعاىل)١(] َّ
ْلك بأن اهللا مل يك مغريا نعمة أنعمها عىل قوم حتى يغريوا ما بأنفسهم َذ[ َ ِّ ُ َ َ ِّ ُ َِ ِ ُِ َ َِ ِْ َ ًُ ًَ ْ ِّ ََّ َ ْ َ َ ٍْ َ َ َ ُ َْ َ َّ

َوأن اهللا س َّ َ ٌميع عليمَ ِ َِ ٌ [)٢(. 
وأعظم النعم اإليامن، وذنب الزنا والرسقة ورشب اخلمر وانتهاب 

 . النهبه يزيل النعم ويسلبها
ُأذنبت ذنبا فحرمت من قيام الليل سنة: قال بعض السلف ُِ ُ ً . 

ُأذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن: وقال آخر ُِ ُ  :ويف مثل هذا قيل. ً
 فــإن المعاصــي تُزيــل الــنعم

 
  كنتَ فـي نعمـة فارعهـا       إذا 

ًوباجلملة فإن املعايص نار النعم تأكلها كام تأكل النار احلطب، عياذا  
 .١١: سورة الرعد، اآلية)  ١(                                                

 .٥٣: سورة األنفال، اآلية)  ٢(
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٢٦٤ 
 .ُباهللا من زوال نعمته، وحتول عافيته، وفجاءة نقمته، ومجيع سخطه

 ووعيده خوف اهللا وخشية عقابه، وهذا إنام يثبت بتصديقه يف وعده: ًرابعا
َواإليامن به وبكتابه وبرسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقني، ويضعف  َْ

َّإن[: قال اهللا تعاىل. بضعفهام ُام خيشى اهللا من عباده العلامءِ َ ََ ُْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ْ َ [)١(. 
ن أقوى األسباب يف الصرب عن خمالفته حمبة اهللا، وهي م: ًخامسا
 . فإن املحب ملن حيب مطيعومعاصيه؛
رشف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها ومحيتها أن ختتار : ًسادسا
ّ التي حتطها وتضع قدرها، وختفض منزلتها وحتقرها، وتسوي األسباب ّ

 .بينها وبني السفلة
والرضر الناشئ قوة العلم بسوء عاقبة املعصية، وقبح أثرها : ًسابعا

ّ من سواد الوجه، وظلمة القلب، وضيقه وغمه، وحزنه وأمله، :منها
ّوانحصاره وشدة قلقه واضطرابه، ومتزق شمله، وضعفه عن مقاومة 
ّعدوه؛ فإن الذنوب متيت القلوب، والعبد إذا أذنب نكت يف قلبه نكتة 

رى، ًسوداء، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن أذنب ذنبا آخر نكت نكتة أخ
َال بل ران َك[: وال تزال حتى تعلو قلبه، فذلك هو الران قال اهللا تعاىل َ ْ َ

َعىل قلوهبم ما كانوا يكسبون ُ َِ ْ َُ ََّ ِ ِ ُ َُ [)٢(. 
ًن حييط هبا العبد علام، وآثار وباجلملة فآثار املعصية القبيحة أكثر من أ

ًالطاعة احلسنة أكثر من أن حييط هبا علام، فخري الدنيا واآلخرة بحذافريه 
 .٣٨: سورة فاطر، اآلية)  ١(                                                

 .١٤: سورة املطففني، اآلية)  ٢(
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٢٦٥ 
 .يف طاعة اهللا، ورش الدنيا واآلخرة بحذافريه يف معصيته

قرص األمل، وعلمه برسعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية : ًثامنا
ظل شجرة ثم سار  عازم عىل اخلروج منها، أو كراكب قال يف وهو

وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه ورسعة انتقاله حريص عىل ترك ما يثقله 
ّمحله ويرضه وال ينفعه، حريص عىل االنتقال بخري ما بحرضته، فليس 

 .ّللعبد أنفع من قرص األمل، وال أرض من التسويف وطول األمل
 عهجمانبة الفضول يف مطعمه ومرشبه وملبسه ومنامه واجتام: ًتاسعا

بالناس؛ فإن قوة الداعي إىل املعايص إنام تنشأ من هذه الفضالت، فإهنا 
ّتطلب هلا مرصفا فيضيق عليها املباح فتتعداه إىل احلرام، وأعظم األشياء  ً
ًرضرا عىل العبد بطالته وفراغه؛ فإن النفس ال تقعد فارغة، بل إن مل 

 .يشغلها بام ينفعه شغلته بام يرضه والبد
:  شجرة اإليامن يف القلب،وهو اجلامع هلذه األسباب كلهاثبات:ًعارشا

فصرب العبد عن املعايص إنام هو بحسب قوة إيامنه، فكلام كان إيامنه أقوى 
واهللا خيتص برمحته من . ّكان صربه أتم، وإذا ضعف اإليامن ضعف الصرب

 .يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
 طرق تحصيل الصبر على الطاعات: المطلب الثالث

والصرب عىل الطاعة ينشأ من معرفة أسباب الصرب عن املعايص 
السابقة، ومن معرفة ما جتلبه الطاعة من العواقب احلميدة واآلثار 
اجلميلة، ومن أقوى أسباهبا اإليامن واملحبة، فكلام قوي داعي اإليامن 

 . يف القلب كانت استجابته للطاعة بحسبهrواملحبة هللا تعاىل، ولرسوله 
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٢٦٦ 
 طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبالء وأقدار اهللا المؤلمة: الرابعالمطلب

 :كثيرة، منها الطرق اآلتية
 .)١(معرفة جزائها وثواهبا: ًأوال
 .)٢(العلم بتكفريها للسيئات وحموها هلا: ًثانيا
 وأهنا مقدرة يف أم الكتاب قبل اإليامن بالقدر السابق اجلاري هبا،: ًثالثا

 .ها، فجزعه ال يزيده إال بالءُأن خيلق فالبد من
 فيها الصرب بال معرفة حق اهللا عليه يف تلك البلوى، وواجبه: ًرابعا

خالف بني األمة، أو الصرب والرضا عىل أحد القولني، فهو مأمور بأداء 
 .حق اهللا وعبوديته عليه يف تلك البلوى، فالبد لـه منه وإال تضاعف عليه

ِّما أصابكم من َو[ :به، كام قال اهللا تعاىلالعلم برتتبها عليه بذن: ًخامسا َُ َ َ َ
ْمصيبة فبام كسبت أيديكم ْ َ ُُّ ِ ٍ َِ ْ ََ ََ ِ ِويعفو عن كثري َ َ َ ْ َُ َ [)٣(. 

فشغله شهود هذا السبب فهذا عام يف كل مصيبة دقيقة وجليلة، 
 .باالستغفار الذي هو أعظم أسباب دفع تلك املصيبة

 .)٤())ما نزل بالء إال بذنب،وال رفع بالء إال بتوبة((:tقال عيل بن أيب طالب 
وأن  وقسمها أن يعلم أن اهللا قد ارتضاها لـه واختارها: ًسادسا

؛ فإن فيه أدلة من الكتاب والسنة عىل عالج ١٣١-١٢٧الدعاء والعالج بالرقى للمؤلف، ص: انظر)  ١(                                                
 .تربيد حرارة املصيبة للمؤلف: ًاملصيبة ينبغي أن يستحرضها من أصيب بمصيبة، وانظر أيضا

 .١٩٦-٤/١٨٨، رارة املصيبة للمؤلف، وزاد املعادتربيد ح: انظر)  ٢(
 .٣٠: سورة الشورى، اآلية)  ٣(
 .ً وبحثت عنه كثريا فلم أجد من خرجه٤٥٧ذكره اإلمام ابن القيم يف طريق اهلجرتني وباب السعادتني،ص)  ٤(
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٢٦٧ 
ِّالعبودية تقتيض رضاه بام ريض لـه به سيده ومواله، فإن مل يوف قدر 
املقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إىل مقام الصرب عليها، فإن نزل عنه نزل 

 .إىل مقام الظلم وتعدي احلق
 إليه الطبيب العليم ٌأن يعلم أن هذه املصيبة هي دواء نافع ساقه: ًسابعا

رب عىل جترعه، وال يتقيأه بتسخطه وشكواه بمصلحته، الرحيم به، فليص
 ً.فيذهب نفعه باطال

 والعافية والصحة ُأن يعلم أن يف عقبى هذا الدواء من الشفاء: ًثامنا
وزوال األمل ما مل حتصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 

َوع[: قال اهللا تعاىل. ومرارته فلينظر إىل عاقبته وحسن تأثريه ْسى أن تكرهوا َ ُ َ َْ َ َ
ٌّشيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو رش ٌَ َ ْ ََ ُ َ ُّ َ َ َ ُ ًَ َ ًْ َ ْ ْ ِْ ُ َ ُ َ لكم واهللا يعلم وأنتم ال َّ ْ ُ َ ُْ َ َ ْ ََ َُّ

َتعلمون ُ َ ْ ًفعسى أن تكرهوا شيئا وجيعل اهللا فيه خريا كثريا[، )١(] َ ًِ ِ َِ َ ً َْ ْ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ ْ َْ َ [)٢(. 
 وإنام جاءت ة ما جاءت لتهلكه وتقتلهأن يعلم أن املصيب: ًتاسعا

لتمتحن صربه وتبتليه؛ فيتبني حينئذ هل يصلح الستخدامه وجعله من 
 .أوليائه وحزبه أم ال؟ وفضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

، والنعمة ِّأن يعلم أن اهللا يريب عبده عىل الرساء والرضاء: ًعارشا
 يف مجيع األحوال؛ فإن العبد عىل احلقيقة والبالء، فيستخرج منه عبوديته

اللهم أعني عىل ذكرك ((: من قام بعبودية اهللا عىل اختالف األحوال وقال

 .٢١٦: سورة البقرة، اآلية)  ١(                                                
 .١٩: سورة النساء، اآلية)  ٢(
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٢٦٨ 
 .)١()) وشكرك وحسن عبادتك

فهذه األسباب ونحوها تثمر الصرب عىل البالء،فإن قويت أثمرت الرضا 
 .والشكر

 .)٢(اهللا أن يسرتنا بعافيته،وال يفضحنا بابتالئه بمنّه وكرمهنسأل 
%%% 

 
 

، كتاب السهو، باب نوع آخر ، والنسائي١٥٢٢، كتاب الصالة، باب االستغفار، برقم  أبو داود) ١(                                                
، وصححه األلباين يف صحيح ٦٩٠، والبخاري يف األدب املفرد، برقم ١٣٠٢من الدعاء، برقم 

 .٥٣٣قم ، ويف صحيح األدب املفرد، بر١/٢٨٤أيب داود، 
زاد املعاد، : ، وانظر٤٥٩-٤٤٨كتاب طريق اهلجرتني، وباب السعادتني البن القيم، ص: انظر)  ٢(

 .٨٦-٧٦ً، وعدة الصابرين، له أيضا، ص١٩٦-٤/١٨٨له، 
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ــث األول ــالص : المبحـ ــوم اإلخـ  .مفهـ
 .أهميــة اإلخــالص : المبحــث الثــاني 
ــث ــث الثال ــل: المبح ــاس العم ــة أس  .الني

 .خطر الرياء وأنواعه وأقسامه   : المبحث الرابع 
 .طرق تحصيل اإلخالص وعـالج الريـاء      : بحث الخامس الم

ــسادس  ــث الــ ــصدق: المبحــ  .الــ
 

 



 اإلخالص والصدق

 

٢٧٠ 
 
 
 
 
 
 



 مفهوم اإلخالص

 

٢٧١ 
 مفهوم اإلخالص: المبحث األول

ً خلص خيلص خلوصا:خالص يف اللغةاإل َ َ صفا وزال عنه شوبه، : َ
ًخلصه ختليصا: سلم منها ونجا، ويقال: خلص من ورطته: ويقال أي : َّ

 .)١(ص يف الطاعة ترك الرياءَّنجاه، واإلخال
 . هو أن يريد العبد بعمله التقرب إىل اهللا تعاىل وحده:وحقيقة اإلخالص

 :وقد ذكر أهل العلم تعريفات بعضها قريب من بعض
 . بالقصد يف الطاعة- سبحانه - إفراد احلق :اإلخالص: فقيل
ن  استواء أعامل العبد يف الظاهر والباطن، والرياء أ:اإلخالص: وقيل

ًيكون ظاهره خريا من باطنه، والصدق يف اإلخالص أن يكون باطنه 
 .أعمر من ظاهره

 .)٢(تصفية العمل من كل ما يشوبه: وقيل
 رصف العمل والتقرب به إىل :اإلخالص يتضح أن :وعىل ما تقدم

ًاهللا وحده، ال رياء وال سمعة، وال طلبا للعرض الزائل، وال تصنعا،  ً ً
 .وخيشى عقابه ويطمع يف رضاهوإنام يرجو ثواب اهللا 

ترك العمل من أجل الناس رياء، ((: وهلذا قال القايض عياض
 .)٣())والعمل من أجل الناس رشك، واإلخالص أن يعافيك اهللا منهام

 .٧٧، ص، وخمتار الصحاح١/٢٤٩، املعجم الوسيط)  ١(                                                
 .٢/٩١ البن القيم، مدارج السالكني)  ٢(
 .٢/٩١املرجع السابق، : انظر)  ٣(
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٢٧٢ 
له، اقوأله، وعاموأ ته،ا بإراد أن يقصد:واإلخالص يف حياة الداعية

 ال رشيك لـه وسائر ترصفاته، وتوجيهاته وتعليمه وجه اهللا تعاىل وحده
 .َّوال رب سواه

 
%%% 
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٢٧٣ 
 أهمية اإلخالص: المبحث الثاني

اجلن واإلنس لعبادته وحده ال رشيك لـه، وأمر : لقد خلق اهللا اخللق
ُوما أمروا إال ليعبدوا اهللا [ :، قال اهللا تعاىلمجيع املكلفني باإلخالص ُ ْ ََ ُ َِ ِِ ُ

لصني له الدين ُ َخم ُِّ َ َْ ِ ِ[)١(. 
َنا أنزلنا إليكِإ[:  تعاىل اهللاوقال ْ َ ِْ َ َ َ ْ الكتاب بالَّ ِْ َ َ لصا له ـِ ُ ُحق فاعبد اهللا خم ً ُ ْ ََّ ِْ ِ َ ِّ

َالدين أال هللا َ ْالدين ال ِّ ُ ُالصَخـِّ ِ [)٢(. 
َقل إن صاليت ونسكي وحمياي ومم [  :وقال تعاىل َ ْ ََ َ َ َ ََ ُِ ُ َِ َّ ِ ْ َايت هللا رب العالُ َْ ِّ َ َمنيـِ ِ 

ْ ال رشيك له وبذلك أمرت وأنا أول ال* َُ َّ َ َ َُ َ ُْ ََ ُ ْ ِ َِ ََ ِ ِ َمسلمنيـَ ِ ِ ْ ُ [)٣(. 
ْالذي خلق ال[ :وقال تعاىل َ ََّ َ ْموت والـِ َ َْ ُحياة ليبلوكم أيكم أحسن ـَ ْ َ ْ ََ ْ ُّ ْ َ ََ َُ ُ ُ ِ َ

َعمال َ [)٤(. 
ما : يا أبا يعىل: قالوا. هو أخلصه وأصوبه: قال الفضيل بن عياض

ًإن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل ((: أخلصه وأصوبه؟ فقال ً
ً كان صوابا ومل يكن خالصا َ مل يقبل، حتى يكون خالصا ، وإذاُيقبل ً ًُ

ثم قرأ . )٥(ًصوابا، واخلالص أن يكون هللا، والصواب أن يكون عىل السنة
َمن كان يرجو لقاءَف[: قوله تعاىل َ ِ ُ ْ َ ََ ِ ربه فليعمل عمال صالَ َِ َ ْ ًِّ َ َ َ َْ ْ ْحا وال يرشك ـَ ِ ْ ُ َ ً

 .٥: سورة البينة، اآلية)  ١(                                                
 .٣ -٢: سورة الزمر، اآليتان)  ٢(
 .١٦٣ -١٦٢: سورة األنعام، اآليتان)  ٣(
 .٢: سورة امللك، اآلية)  ٤(
 .٢/٨٩، مدارج السالكني)  ٥(
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٢٧٤ 
ًبعبادة ربه أحدا َ ِّ َ ََ ِ ِ َِ ِ [)١(. 
ًومن أحسن دينا [: وقال تعاىل ِ ُ ْ ْ ََ ٌممن أسلم وجهه هللا وهو حمسنََ َ ُ َ ُ ْ َ ِْ ْ ُ َّ َِّ َ َْ َ [)٢(  ،
متابعة : إخالص القصد والعمل هللا، واإلحسان فيه: فإسالم الوجه

 .)٣()) وسنتهrرسول اهللا 
: r  النبيلاق: قال tوقد ثبت يف احلديث عن أنس بن مالك 

 إخالص العمل هللا، ومناصحة والة : عليهن قلب مسلمُّثالث ال يغل((
 .)٤())ر، ولزوم مجاعة املسلمني، فإن دعوهتم حتيط من وراءهماألم

واإلخالص هو روح عمل الداعية، وأهم صفاته، فبدونه يكون 
ًء منثوراجهد الداعية وعمله هبا ً. 

واإلخالص من أهم أعامل القلوب باتفاق أئمة اإلسالم، والشك 
ملحبة اهللا ورسوله، والتوكل عليه، : أن أعامل القلوب هي األصل

واإلخالص لـه، واخلوف منه، والرجاء لـه، وأعامل اجلوارح تبع؛ فإن 
النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة اجلسد لألعضاء الذي إذا فارق 

 .ّح مات، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام اجلوارحالرو
ً ال يريد رياء وال سمعة، Uًفيجب عىل الداعية أن يكون خملصا هللا 

 .١١٠:  سورة الكهف، اآلية) ١(                                                
 .١٢٥: سورة النساء، اآلية)  ٢(
 .٢/٩٠، مدارج السالكني)  ٣(
، وابن ماجه، املقدمة، ٢٦٥٨، كتاب العلم، باب احلث عىل تبليغ السامع، برقم أخرجه الرتمذي)  ٤(

 .١/٧٨، ، وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح٥/١٨٣، وأمحد، ٢٣٠ًباب من بلغ علام، برقم 
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 وال ثناء الناس وال مدحهم ومحدهم، إنام يدعو إىل اهللا يريد 

َقل هـذه سبييل أدعو إىل اهللا[:  كام قال سبحانه- تعاىل -وجه اهللا  ِْ ُ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ُ [)١( ،
َومن أحسن قوال ممن دعا إىل اهللا[: وقال سبحانه ِ َ َ ْ ُ ْ ْ ََّ ِّ َ َ ََ [)٢(. 

عوهتم واإلخالص أعظم الصفات التي جتب عىل الدعاة فرييدوا بد
وجه اهللا والدار اآلخرة، ويريدوا إصالح الناس وإخراجهم من الظلامت 

 .)٣(إىل النور
%%% 

 

 .١٠٨: سورة يوسف، اآلية)  ١(                                                
 .٣٣: سورة فصلت، اآلية)  ٢(
 .٤/٢٢٩ و،١/٣٤٩ ، ابن بازجمموع فتاوى سامحة الشيخ: انظر)  ٣(
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 النية أساس العمل: المبحث الثالث
 أهمية النية ومكانتها: المطلب األول

 أساس العمل وقاعدته، ورأس األمر وعموده، وأصله الذي :النية
َعليه بني؛ ألهنا روح العمل، وقائده، وسائق ه، والعمل تابع هلا يصح ُ

بصحتها ويفسد بفسادها، وهبا حيصل التوفيق، وبعدمها حيصل 
؛ وهلذا قال )١(اخلذالن، وبحسبها تتفاوت الدرجات يف الدنيا واآلخرة

 .)٢())... ما نوىٍامرئإنام األعامل بالنيات وإنام لكل ((: rالنبي 
ْري يف كثري من نجواهم إال من أمر بصدقة أو َ خَّال[:  وقال اهللا تعاىل َ ْ ُ َ َْ ٍَ َِ َ َِ َ َ َ ْ ِّ َّْ ِ َّ ٍ ِ َ

ٍ بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء َمعروف أو إصالح َ ََ َّْ َ َ َ ْ ْ َْ ِ ٍَ ْ ْ َ َ ْ ُ َِ َ ِ ِ مرضات اهللا َ َ ْ َ
ًفسوف نؤتيه أجرا عظيام ِ ِ َِ ْ ًْ ََ ْ ُ َ َ [)٣(. 

غريهم من ّوهذا يدل عىل أمهية ومكانة النية، وأن الدعاة إىل اهللا و
ُاملسلمني بحاجة إىل إصالح النية، فإذا صلحت أعطي العبد األجر 
الكبري والثواب العظيم، ولو مل يعمل وإنام نوى نية صادقة، وهلذا قال 

َإذا مرض العبد أو سافر كتب ((: rالنبي  ِ ًمثل ما كان يعمل مقيام  لـهُ ُ
صالة بليل فيغلبه عليها  لـهٍما من امرئ تكون ((:  r قالو، )٤())ًصحيحا

 .١/١٥١ام الرشعية للدكتور صالح بن غانم السدالن، حكالنية وأثرها يف األ: انظر)  ١(                                                
، كتاب ، ومسلم١، برقم r الوحي إىل رسول اهللا ء، كتاب الوحي، باب كيف كان بدالبخاري)  ٢(

 .١٩٠٧، برقم  إنام األعامل بالنيةrارة، باب قوله اإلم
 .١١٤: سورة النساء، اآلية)  ٣(
 .٢٨٣٤،كتاب اجلهاد والسري،باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل يف اإلقامة، برقم البخاري)  ٤(
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٢٧٧ 
َنوم إال كتب لـه أجر صالته وكان نومه عليه صدقة ُ (()١(. 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إىل املسجد ((: r  النبيوقال
فوجد الناس قد صلوا أعطاه اهللا مثل أجر من صىل وحرض ال ينقص 

 .)٢())ًذلك من أجره شيئا
ّمن سأل اهللا الشهادة بصدق بلغه((: r  الرسولوقال  منازل  اهللاٍ
 .)٣()) وإن مات عىل فراشه،الشهداء

 يف r  النبي وإحسانه إىل عباده؛ وهلذا قالIوهذا يدل عىل فضل اهللا 
ًباملدينة أقواما ما رستم مسريالقد تركتم ((: غزوة تبوك  وال أنفقتم من ،ً

يا رسول اهللا كيف : ، قالوا)) ٍنفقة، وال قطعتم من واد إال وهم معكم فيه
 .)٤()) ذرُ العُمُسهَبَح((: يكونون معنا وهم باملدينة؟ فقال

 r  الرسولوبالنية الصاحلة يضاعف اهللا األعامل اليسرية؛ وهلذا قال
أقاتل أو أسلم؟ فقال : يا رسول اهللا: لرجل جاء إليه مقنع باحلديد، فقال

r :))فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال)) أسلم ثم قاتل ،ِ ُ عمل ((: r رسول اهللا َ

، كتاب قيام الليل ، والنسائي١٣١٤ الصالة، برقم ، كتاب التطوع، باب النعاس يفأبو داود)  ١(                                                
 إرواء الغليل: ، وانظر١٧٨٤وتطوع النهار، باب  من كان له صالة بالليل فغلبه عليها نوم، برقم 

 .٥٥٦٧، برقم ٥/١٦٠، وصحيح اجلامع، ٢/٢٠٤لأللباين، 
، ، والنسائي٥٦٤، كتاب الصالة، باب فيمن خرج يريد الصالة فسبق هبا، برقم أخرجه أبو داود)  ٢(

، قال ابن حجر يف فتح ٣٢٧/ ١، ، واحلاكم٨٥٥كتاب اإلمامة، حد إدراك اجلامعة، برقم 
 .))ّاده قويإسن((: ٦/١٣٧، الباري

 .١٩٠٩مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل،، برقم )  ٣(
،  واللفظ لـه، ٢٥١٠، كتاب اجلهاد، باب الرخصة يف القعود من العذر، برقم أخرجه أبو داود)  ٤(

 .٢٦٨٤الغزو، برقم والبخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من حبسه العذر عن 
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٢٧٨ 
ًقليال وأجر كثريا ً (()١(. 

 r فدخل يف اإلسالم، فكان رسول اهللا rوجاء رجل إىل رسول اهللا 
ّيعلمه اإلسالم وهو يف مسريه، فدخل خف بعريه يف جحر يربوع فوقصه 

ًعمل قليال وأجر كثريا((: rبعريه فامت، فقال رسول اهللا   .)٢ً( قاهلا محاد ثالثا))ً
 ؛ العبداوبالنية الصاحلة يبارك اهللا يف األعامل املباحة فيثاب عليه

 لـهإذا أنفق الرجل عىل أهله حيتسبها فهو ((: r  رسول اهللاوهلذا قال
ًإنك لن تنفق نفقة ((: t لسعد بن أيب وقاص r النبي  وقال،)٣())صدقة

ِتبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت عليها حتى ما جتعل يف يف امرأتك ُ(()٤(. 
ًزقه اهللا ماال وعلام ٍعبد ر: ٍإنام الدنيا ألربعة نفر((: r  رسول اهللاوقال ً

ً يتقي به ربه، ويصل فيه رمحه، ويعلم هللا فيه حقا، فهذا بأفضل فهو
ًاملنازل، وعبد رزقه اهللا علام ومل يرزقه ماال ً لو أن : ، فهو صادق النية يقولٍ

ٍيل ماال لعملت فيه بعمل فالن، فهو بنيته فأجرمها سواء، وعبد رزقه اهللا  ً
ًماال ومل يرزقه علام فهو خيبط يف ماله بغري علم، ال يتقي فيه ربه وال يصل  ً

ًبأخبث املنازل، وعبد مل يرزقه اهللا ماال ًفيه رمحه، وال يعلم هللا فيه حقا فهو  ٍ
ًلو أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته فوزرمها : ًوال علام، فهو يقول

 كتب Uإن اهللا ((:  فيام يرويه عن ربهr  الرسوللا وق.)٥())سواء
، واللفظ لـه، ٢٨٠٨، كتاب اجلهاد والسري، باب عمل صالح قبل القتال، برقم البخاري)  ١(                                                

 .١٩٠٠، كتاب اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهيد، برقم ومسلم
 .٤/٣٥٧مسند اإلمام أمحد، )  ٢(
 .٥٥، كتاب اإليامن، باب ما جاء أن األعامل  بالنية واحلسبة، ولكل امرئ ما نوى،برقم البخاري)  ٣(
 .٥٦، كتاب اإليامن، باب ما جاء أن األعامل  بالنية واحلسبة، ولكل امرئ ما نوى،برقم البخاري)  ٤(
، وابن ماجه، كتاب الزهد، ٢٣٢٥ مثل الدنيا مثل أربعة نفر، برقم ، كتاب الزهد، بابالرتمذي)  ٥(

= 
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٢٧٩ 
ٍاحلسنات والسيئات ثم بني ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا  ّ ّ

 .)١())...عنده حسنة كاملة
 خطر إرادة الدنيا بعمل اآلخرة: المطلب الثاني

ًمن اخلطر العظيم أن يعمل اإلنسان عمال صاحلا يريد به عرضا من  ً ً
واجب وحيبط العمل، وهو الدنيا، وهذا رشك ينايف كامل التوحيد ال

أعظم من الرياء؛ ألن مريد الدنيا قد تغلب إرادته عىل كثري من عمله، 
وأما الرياء فقد يعرض لـه يف عمل دون عمل وال يسرتسل معه، واملؤمن 

 .ًيكون حذرا من هذا وهذا
ًهو أن بينهام عموما : والفرق بني الرياء، وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا

ًوخصوصا مطلقا  جيتمعان يف أن اإلنسان إذا أراد بعمله التزين عند ً
ًالناس، لريوه ويعظموه ويمدحوه، فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا؛  ِّ

 .ألنه تصنّع عند الناس وطلب اإلكرام واملدح والثناء
ًأما العمل للدنيا فهو أن يعمل اإلنسان عمال صاحلا ال يقصد به  ً

كمن حيج عن غريه ليأخذ : ًعرضا من الدنياالرياء للناس، وإنام يقصد به 
ًماال، أو جياهد للمغنم، أو غري ذلك، فاملرائي عمل ألجل املدح والثناء 
من الناس، والعامل للدنيا يعمل العمل الصالح يريد به عرض الدنيا 

                                                

 .٢/٢٧٠، ، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي٤/١٣٠، وأمحد، ٤٢٢٨باب النية، برقم  =
، كتاب اإليامن، ، ومسلم٦٤٩١، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، برقم البخاري)  ١(

 .١٣١باب إذا هم العبد بحسنة تكتب وإذا هم بسيئة مل تكتب، برقم 
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٢٨٠ 
 .)١(وكالمها خارس، نعوذ باهللا من موجبات غضبه وأليم عقابه

احب هذا العمل يف الدنيا وقد جاءت النصوص تدل عىل خرسان ص
ْن كان يريد الَم[: واآلخرة، قال تعاىل ُ َِ ُ ْحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم ـَ ْ َ َِ َ ِ ِّ َ َ َُّ َ َُ َْ ِ َ

َأعامل َ ْ َهم فيها وهم فيها ال يبخسونـَ ُ ُ ْ َْ ْ ُ ََ َ َ ُِ َ أولـئك الذين ليس ل *ِ َ َّ ََ َ ْْ ِ َِ ِهم يف اآلخرة ـُ َِ ِْ ُ
َّإال َ النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملونِ ُ ٌَ َ َّ َ ُْ َ َ ُ َ َ َْ ُْ َ َ َِّ َِ َ ِ [)٢(. 

ُمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء[ :وقال تعاىل َ َ َ ُ ََّ ِ ُ َّ َ ََ ْ َ َْ ُ ََ ِ ِ ُمن نريد ـِ لَ ِ ُّ َ
ًثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا َّ ً ُ َ َ َ َُّ َ ْ َ ُ َ َْ َّ َْ َ َ ْ ُ [)٣(. 

َمن كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان [ : تعاىلوقال ََ ُ ََ ْ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ِ َِ َ
ُيريد ِ ٍ حرث الدنيا نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيبُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َْ َ َ ِْ ُ َ ََ َ ْ ُّ َ [)٤(. 

ِمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة َف[ :وقال تعاىل ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ُِ َ َّ ََ ْ ُّ َ َ َُّ ُ ِ
ٍمن خالق َ َ ْ ِ[)٥(. 
ُم علام مما يبتغى به وجه اهللا ّتعلمن ((: r  الرسولوقال ًUُمه إال ّ ال يتعل
ْضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامةَرَ ع بهُليصيب َ  .)٦( يعني رحيها))ً
موا العلم لتباهوا به العلامء، وال لتامروا َّال تعل((:  يرفعهtن جابر وع

 .٥٣٤تيسري العزيز احلميد، ص، و٤٤٢يد، صفتح املج: انظر)  ١(                                                
  .١٦ -١٥: سورة هود، اآليات)  ٢(
  .١٧: يةسورة اإلرساء، اآل)  ٣(
  .٢٠: سورة الشورى، اآلية)  ٤(
  .٢٠٠: سورة البقرة، اآلية)  ٥(
، وابن ماجه، املقدمة، ٣٦٦٤، كتاب العلم، باب يف طلب العلم لغري اهللا تعاىل، برقم أبو داود)  ٦(

  .١/٤٨ ، ماجه صحيح ابنصححه األلباين يف، و٢٥٢باب االنتفاع بالعلم والعمل به، برقم 
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٢٨١ 
 .)١())فمن فعل ذلك فالنار النار ،ّبه السفهاء، وال لتخريوا به املجالس

لتامروا به السفهاء، : ّال تعلموا العلم لثالث((: tوقال ابن مسعود 
وجتادلوا به العلامء، ولترصفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما 

 .)٢())عند اهللا؛ فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه
من كانت ((: ّوهلذا تكفل اهللا بالسعادة ملن عمل هللا، فعن أنس يرفعه

ُاآلخرة مهه جعل اهللا غناه يف قلبه ومجع له شمله، وأتته الدنيا وهي  ّ
َّجعل اهللا فقره بني عينيه، وفرق عليه شمله، ه ّراغمة، ومن كانت الدنيا مه
َومل يأته من الدنيا إال ما قدر له ِّ ُ (()٣(. 

 أنواع العمل للدنيا: المطلب الثالث
العمل للدنيا أنواع متعددة، وقد ذكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

 :رمحه اهللا تعاىل أنه جاء عن السلف يف ذلك أربعة أنواع
 العمل الصالح الذي يفعله كثري من الناس ابتغاء وجه :النوع األول

الة، وإحسان إىل الناس، ورد ظلم، ونحو من صدقة، وص: اهللا تعاىل
ًذلك مما يفعله اإلنسان أو يرتكه خالصا هللا تعاىل؛ لكنه ال يريد ثوابه يف 
اآلخرة، وإنام يريد أن جيازيه اهللا بحفظ ماله، وتنميته، أو حفظه أهله 

 صحيح صححه األلباين يف، و٢٥٤، املقدمة، باب االنتفاع بالعلم والعمل به، برقم ابن ماجه)  ١(                                                
 .، ويف املوضعني أحاديث أخرى١/٤٦، وصحيح الرتغيب، ١/٤٨، ابن ماجه

،  صحيح ابن ماجهحسنه األلباين يفً موقوفا، وابن ماجه عن أيب هريرة، و١/٧٠، الدارمي)  ٢(
  .١/٤٨صحيح الرتغيب والرتهيب، ، و١/٤٨

، وابن ماجه، ٢٤٦٥ قتيبة، برقم ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب حدثناالرتمذي)  ٣(
  .٩٥٠، ، واألحاديث الصحيحة٥/٣٥١بنحوه، برقم، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، 
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٢٨٢ 
ّوعياله، أو إدامة النعم عليه وعليهم، وال مهة له يف طلب اجلنة واهلرب 

ُا يعطى ثواب عمله يف الدنيا، وليس له يف اآلخرة من من النار، فهذ
 .نصيب، وهذا مروي عن ابن عباس 

ً وهو أكرب من األول وأخوف، وهو أن يعمل أعامال :النوع الثاين
وهو ما ذكر عن جماهد . صاحلة ونيته رياء الناس ال طلب ثواب اآلخرة

 .رمحه اهللا تعاىل
ًعامال صاحلة يقصد هبا ماال، مثل أن حيج  أن يعمل أ:النوع الثالث ً

عن غريه ملال يأخذه، وال يقصد بذلك وجه اهللا وال الدار اآلخرة، أو 
ّهياجر لدنيا يصيبها، أو جياهد ألجل املغنم، أو يتعلم العلم ليحصل عىل 
ًالشهادة وعىل اجلاه، وال يقصد بذلك وجه اهللا مطلقا، أو يتعلم القرآن 

؛ ألجل وظيفة املسجد أو غريه من الوظائف ويواظب عىل الصالة
ًالدينية، وال يريد بذلك ثوابا مطلقا ً. 

ً أن يعمل بطاعة اهللا خملصا يف ذلك هللا وحده ال رشيك :النوع الرابع
ًله، لكنه عىل عمل يكفره كفرا خيرجه عن اإلسالم، كمن يأيت بناقض من  ّ

َذكر ذلك عن أنس . نواقض اإلسالم ِ ُt١( وغريه(. 
ّذر الداعية إىل اهللا تعاىل مما حيبط عمله ويعرضه لسخط اهللا فليح ُ

 .وغضبه، وليحذر مجيع املسلمني من هذه األنواع الفاسدة نعوذ باهللا منها
%%% 

 
القول ، و٥٣٦ ص،، وتيسري العزيز احلميد٤٤٤ ص،فتح املجيد رشح كتاب التوحيد: انظر)  ١(                                                

  .١٢٦ ص،د للسعديالسدي



  خطر الرياء، وأنواعه، وأسبابه

 

٢٨٣ 
 خطر الرياء، وأنواعه، وأسبابه: المبحث الرابع

 خطر الرياء: المطلب األول
حيبط ًالرياء خطره عظيم جدا عىل الفرد واملجتمع واألمة؛ ألنه 

 :العمل والعياذ باهللا، ويظهر خطره يف األمور اآلتية
: r  الرسول قال:  الرياء أخطر عىل املسلمني من املسيح الدجال- ١

الرشك أال أخربكم بام هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال،  ((
 .)١()) َِاخلفي أن يقوم الرجل فيصيل، فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل

ما : ((r  رسول اهللا قالً  الرياء أشد فتكا من الذئب يف الغنم،- ٢
َذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسد من حرص املرء عىل املال والرشف  َ ُ

 .)٢())لدينه
ّ بني فيه أن الدين يفسد باحلرص عىل rوهذا مثل رضبه رسول اهللا 

املال، وذلك بأن يشغله عن طاعة اهللا، وباحلرص عىل الرشف يف الدنيا 
 .بالدين، وذلك إذا قصد الرياء والسمعة

ُ خطر عظيم؛ ألنه يذهب  الرياء عىل األعامل الصاحلة  خطورة- ٣
َكالذي ينفق ماله رئاء [ :، قال اهللا تعاىلُبركتها، ويبطلها والعياذ باهللا َ َِ ُ َ ََّ ُُ ِ ِ 

ٌالناس وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب  َ َ َ ُ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ ُُ َ َِّ ِ َِ ُ ٍْ ْ ِ َِ َ َ ِ ِِ ْ َ
، وحسنه األلباين يف صحيح ٤٢٠٤، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، برقم أخرجه ابن ماجه)  ١(                                                

  .٢/٤١٠، سنن ابن ماجه
، وصححه األلباين ٣/٤٥٦، وأمحد، ٢٣٧٦ب الزهد، باب حدثنا سويد، برقم ا، كتالرتمذي)  ٢(

  .٢/٢٨٠، يف صحيح سنن الرتمذي
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٢٨٤ 
َفأصابه وابل فرت َ َ ٌَ ِ َ ُ َ َ ِكه صلدا ال يقدرون عىل يشء مما كسبوا واهللا ال هيدي َ ٍ ِْ َ َْ ََّ ُ َ َ ُْ َ َْ ُ ََ ً ََّ ِّ َ َْ
ِالقوم الكافرين ِ َ ْ َْ ْ َ [ )١(. 

ًهذه هي آثار الرياء متحق العمل الصالح حمقا يف وقت ال يملك 
َّصاحبه قوة وال عونا، وال يستطيع لذلك رد  .ًاً

ِأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جتري [: قال تعاىل ْ َ ٍٍ َ َّ َ ُ ُْ َ َ ُ َ ُّ ََ َ َ َِ َّ ُِّ ْ ٌَ َ َ
ُمن حتتها األهنار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكرب وله ذرية ضعفاء َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُْ ٌ ََّّ ِّ َ َ ُ َُ َ ْ ِّ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ْ َ 

ُفأصاهبا إعصار فيه نار فاحرتقت كذلك يبني ِّ ُ ٌ ٌ َ ََ ْ َ ْ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ ِ ْ اهللا لكم اآليات لعلكم َ َ ُُ َُّ َ ََ ِ
ُتتفكرون َّ َ َ َ [)٢(. 

فهذا العمل الصالح أصله كالبستان العظيم كثري الثامر، فهل هناك 
ياء أحد حيب أن تكون له هذه الثامر والبستان العظيم ثم يرسل عليها الر

 !!ًفيمحقها حمقا، وهو يف أشد احلاجة إليها
أنا أغنى الرشكاء ((:  فيام يرويه عن ربه تعاىلr  رسول اهللاوهلذا قال

 ويف ،)٣())ًعن الرشك، من عمل عمال أرشك معي فيه غريي تركته ورشكه
إذا مجع اهللا األولني واآلخرين ليوم القيامة، ليوم ال ريب فيه ((:ديثاحل

ً عمله هللا أحدا فليطلب ثوابه من عند ٍمن كان أرشك يف عمل: ٍنادى مناد
 .)٤())غري اهللا، فإن اهللا أغنى الرشكاء عن الرشك

  .٢٦٤: سورة البقرة، اآلية)  ١(                                                
  .٢٦٦: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .٢٩٨٥مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم )  ٣(
، وابن ماجه، كتاب الزهد، ٣١٥٤رآن، باب سورة الكهف، برقم ، كتاب تفسري القالرتمذي)  ٤(

= 



  خطر الرياء، وأنواعه، وأسبابه

 

٢٨٥ 
َّ  أول من تسعر هبم النار يوم القيامة- ٤ َ  قارئ القرآن، واملجاهد، :ُ

فالن قارئ، فالن شجاع، : واملتصدق بامله، الذين فعلوا ذلك ليقال
 .)١(أعامهلم خالصة هللا تعاىلفالن كريم متصدق، ومل تكن 

  رسول اهللا قالّ  الرياء يورث الذل والصغار واهلوان والفضيحة،- ٥
r :))َّمن سمع سمع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به َّ (()٢(. 

 هذه األمة ّبرش(( :r  النبي  الرياء حيرم ثواب اآلخرة، قال- ٦
 والدين، والرفعة، والتمكني، يف األرض، فمن عمل منهم ،)٣(ءبالسنا

 .)٤())عمل اآلخرة للدنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب
إنام ينرص اهللا ((: r  رسول اهللا قال  الرياء سبب يف هزيمة األمة،- ٧
  .)٥()) ه األمة بضعيفها، بدعوهتم، وصالهتم، وإخالصهمهذ

 أعدائها، وأن وهذا يبني أن اإلخالص هللا سبب يف نرص األمة عىل
 !الرياء سبب يف هزيمة األمة

                                                

، ١/١٨، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٤٢٠٣ الرياء والسمعة، برقم، ببا =
  .٣/٧٤، ويف صحيح الرتمذي

ل للرياء والسمعة استحق النار، كتاب اإلمارة، باب من قات: انظر احلديث يف صحيح مسلم)  ١(
 .١٩٠٥برقم 

، كتاب الزهد والرقائق، ، ومسلم٦٤٩٩، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، برقم البخاري)  ٢(
 .٢٩٦٨باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم 

  .١/٢٩٣، املصباح املنري: انظر. عةمعناه ارتفاع املنزلة ألن السناء هو الرف)  ٣(
  .١/١٥، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب، ٤/٣١٨، ، واحلاكم٥/١٣٤مسند أمحد، )  ٤(
، وصححه األلباين يف ٣١٧٨رواه النسائي، كتاب اجلهاد، باب االستنصار بالضعيف، برقم )  ٥(

  .١/٦يب، صحيح الرتغ
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٢٨٦ 
َخيادعون اهللا [:   قال اهللا تعاىل عن املنافقني  الرياء يزيد الضالل،- ٨ ُ ِ َ ُ

َوالذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون َُ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َْ ُ ُ َ َّ ِ َ ُْ َ ِ ٌ يف قلوهبم مرض  *َّ َ َّ ِ ِ ُ ُ ِ
ًفزادهم اهللا مرض َ َ ُ ُ َ َ َا ولَ ٌهم عذابـَ ََ َ أليم بام كانوا يكذبونُ ُ ِ ِْ َُ ٌَ َ ِ َ [)١(. 

 أنواع الرياء: المطلب الثاني
 : اآليتنحو ال األنواع عىلأبواب الرياء كثرية نعوذ باهللا من ذلك وهذه

 ويريد وحيب أن يعرف الناس أنه يفعل  أن يكون مراد العبد غري اهللا،- ١
 .ًذلك، وال يقصد اإلخالص مطلقا، نعوذ باهللا من ذلك، فهذا نوع من النفاق

 ّ ومراده هللا تعاىل فإذا اطلع عليه الناس نشط أن يكون قصد العبد- ٢
يا أهيا الناس ((: r  رسول اهللايف العبادة وزينها وهذا رشك الرسائر، قال

: وما رشك الرسائر؟ قال: يا رسول اهللا: ، قالوا))إياكم ورشك الرسائر
َِا ملا يرى من نظر الناس إليه يقوم الرجل فيصيل فيزين صالته جاهد(( ً

 .)٢()) فذلك رشك الرسائر
ِ أن يدخل العبد يف العبادة هللا وخيرج منها هللا فعرف بذلك ومدح- ٣ ُ َ ِ ُ َ 

ِّحيمدوه ويمجدوه، وينال فسكن قلبه إىل ذلك املدح، ومنّى النفس بأن 
ما يريده من الدنيا، وهذا الرسور والرغبة يف االزدياد منه واحلصول عىل 

 .مطلوبه يدل عىل رياء خفي
َ لريي الناس كمن يظهر الصفار والنحول،:  وهناك رياء بدين- ٤ ُ

  .١٠ -٩: سورة البقرة، اآليتان)  ١(                                                
، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب ٩٣٧، برقم ٦٧/ ٢، أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه)  ٢(

  .١/٧والرتهيب، 
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٢٨٧ 
بذلك أنه صاحب عبادة قد غلب عليه خوف اآلخرة، وقد يكون الرياء 

 .فتني ليدل الناس عىل أنه صائمبخفض الصوت وذبول الش
ّكمن يلبس ثيابا مرقعة؛ ليقول :  أو الزي رياء من جهة اللباس- ٥ ً

ًالناس إنه زاهد يف الدنيا، أو من يلبس لباسا معينا يرتديه ويلبسه طائفة  ً
ُمن الناس يعدهم الناس علامء، فيلبس هذا اللباس ليقال عامل ّ. 

رياء أهل الدين بالوعظ  وهو عىل الغالب : الرياء بالقول- ٦
 ، واملجادلة، ألجل املحاورة؛والتذكري، وحفظ األخبار واآلثار

 .واملناظرة، وإظهار غزارة العلم
 كمراءاة املصيل بطول الصالة والركوع : الرياء بالعمل- ٧

 .والسجود، وإظهار اخلشوع، واملراءاة يف الصوم واحلج والصدقة
ًلذي يتكلف أن يستزير عاملا؛  كا: الرياء باألصحاب والزائرين- ٨

ًليقال إن فالنا قد زار فالنا، ودعوة الناس لزيارته كي يقال إن أهل : ً
 .الدين يرتددون عليه

َ ويريد بذلك أن يري الناس أنه ّ الرياء بذم النفس بني الناس،- ٩ ُِ
متواضع عند نفسه، فريتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق 

 .أبواب الرياء
 أن خيفي العامل طاعته بحيث ال : ومن دقائق الرياء وخفاياه- ١٠

َّيريد أن يطلع عليها أحد، وال يرس بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا  ُ ٌ ّ
ّرأى الناس أحب أن يبدءوه بالسالم، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقري، 
وأن يثنوا عليه، وأن ينشطوا يف قضاء حوائجه، وأن يساحموه يف البيع 

ًالرشاء، فإن مل جيد ذلك وجد أملا يف نفسه، كأنه يتقاىض االحرتام عىل و
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٢٨٨ 
 .الطاعة التي أخفاها

 من َِ ومن دقائق الرياء أن جيعل اإلخالص وسيلة ملا يريد- ١١
َحكي أن أبا حامد الغزايل بلغه ((: املطالب، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِ ُ

ّأن من أخلص هللا أربعني يوما تفجرت احلكمة :  من قلبه عىل لسانه، قالً
ّفأخلصت أربعني يوما، فلم يتفجر يشء، فذكرت ذلك لبعض العارفني  ً

، وذلك أن اإلنسان قد )١())إنك أخلصت للحكمة، مل ختلص هللا: فقال يل
يكون مقصوده نيل احللم واحلكمة، أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم له، 

ص هللا وإرادة وجهه؛ وهذا مل حيصل باإلخال. أو غري ذلك من املطالب
 .إنام حصل هذا العمل لنيل ذلك املطلوب

 أقسام الرياء : المطلب الثالث
الرياء أعاذنا اهللا منه أقسام ودركات ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه 

 :اآليتعىل النحو األقسام؛ ليهرب منها وهي 
 وال يراد به إال مراءاة املخلوقني ً  أن يكون العمل رياء حمضا،- ١
َوإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يرآؤون [: U، قال اهللا ال املنافقنيكح ُ ََ ُ َ ُ َُ َ َُ ْ َ ْ َِ َّ َِ ِ

ًالناس وال يذكرون اهللا إال قليال ِ َ َّ َِ َ ُ َُ َّْ َ ، وهذا الرياء املحض ال يكاد يصدر )٢(] َ
من مؤمن يف فرض الصالة والصيام، وقد يصدر يف الصدقة الواجبة أو 
احلج وغريمها من األعامل الظاهرة، وهذا العمل ال شك يف بطالنه وأن 

، ٢٢١-٢١٤منهاج القاصدين، ص، و٦/٦٦ البن تيمية، درء تعارض العقل والنقل: انظر)  ١(                                                
اإلخالص والرشك األصغر للدكتور عبد العزيز بن عبد ، و٢٤ص للعوائشة، صواإلخال

  .١٧، والرياء لسليم اهلاليل، ص٩اللطيف، ص
  .١٤٢: ساء، اآليةسورة الن)  ٢(
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٢٨٩ 
 .صاحبه يستحق املقت من اهللا والعقوبة، والعياذ باهللا

 أي من أوله إىل - يشاركه الرياء من أصله  أن يكون العمل هللا، و- ٢
 .ً فالنصوص الصحيحة تدل عىل بطالنه وحبوطه أيضا،-آخره 
 أثناء   أن يكون أصل العمل هللا، ثم طرأت عليه نية الرياء- ٣

 :العبادة، فهذه العبادة ال ختلو من حالني
 أن ال يرتبط أول العبادة بآخرها، فأوهلا صحيح بكل :احلال األوىل

ًإنسان عنده عرشون رياال يريد أن : وآخرها باطل، مثال ذلكحال 
يتصدق هبا، فتصدق بعرشة خالصة هللا، ثم طرأ عليه الرياء يف العرشة 
الباقية، فالصدقة األوىل صحيحة مقبولة، والثانية صدقة باطلة الختالط 

 .الرياء فيها باإلخالص
 : اإلنسان حينئذ من أمرينأن يرتبط أول العبادة بآخرها فال خيلو:احلال الثانية
ً أن يكون هذا الرياء خاطرا ثم دفعه اإلنسان ومل يسكن :األمر األول

: r  النبي لقول؛إليه، وأعرض عنه وكرهه، فإنه ال يرضه بغري خالف
 .)١()) إن اهللا جتاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تكلم به((

 أن يسرتسل معه الرياء ويطمئن إليه وال يدافعه وحيبه، :األمر الثاين
: فتبطل مجيع العبادة عىل الصحيح؛ ألن أوهلا مرتبط بآخرها، مثال ذلك

ًمن ابتدأ الصالة خملصا هبا هللا تعاىل ثم طرأ عليه الرياء يف الركعة الثانية 
 هناية صالته، ومل يدافعه، فتبطل الصالة كلها الرتباط واسرتسل معه إىل

 .١٢٧مسلم،كتاب اإليامن،باب  جتاوز اهللا عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر، برقم )  ١(                                                
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٢٩٠ 
 .)١(أوهلا بآخرها

 .)٢( من العبادة  أن يكون الرياء بعد االنتهاء- ٤
ًوأما إذا عمل املسلم العمل هللا خالصا، ثم ألقى اهللا الثناء احلسن يف 
ّقلوب املؤمنني بذلك، ففرح بفضل اهللا ورمحته، واستبرش بذلك مل يرضه 

 عن الرجل يعمل العمل هللا من اخلري ثم rد سئل رسول اهللا ذلك، فق
َتلك عاجل برشى املؤمن((: حيمده الناس عليه، فقال ْ ُ (()٣(. 

 أسباب الرياء ودوافعه: المطلب الرابع
ّأصل الرياء حب اجلاه واملنزلة، ومن غلب عىل قلبه حب هذا صار  ُ

ًمراعاة اخللق، مشغوفا بالرتدد إليهم، واملراءاة هلم، وال مقصور اهلم عىل 
ِّيزال يف أقواله وأفعاله وترصفاته ملتفتا إىل كل ما يعظم منزلته عند  ً
الناس، وهذا أصل الداء والبالء، فإن من رغب يف ذلك احتاج إىل الرياء 
يف العبادات، واقتحام املحظورات، وهذا باب غامض ال يعرفه إال 

 . باهللا، العارفون به، املحبون لهالعلامء
ِّوإذا فصل هذا السبب واملرض الفتاك رجع إىل ثالثة أصول ُ: 

 .ّ  حب لذة احلمد والثناء واملدح- ١
 .  الفرار من الذم- ٢

، وفتح املجيد، ٨٤-١/٧٩ البن رجب، جامع العلوم واحلكميف هذه األقسام بالتفصيل : انظر)  ١(                                                
  .٢/٢٩ وفتاوى ابن عثيمني، ٤٣٨ص

  .٢/٣٠فتاوى ابن عثيمني، : انظر)  ٢(
 .٢٦٤٢مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب إذا أثني عىل الصالح فهي برشى وال ترضه، برقم )  ٣(
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٢٩١ 
 .)١(  الطمع فيام يف أيدي الناس- ٣

جاء :  قالtويشهد هلذا ما جاء يف حديث أيب موسى األشعري 
ّلرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل ا:  فقالrرجل إىل النبي  َ

ُّرياء، فأي ذلك يف سبيل اهللا؟ قال  ًr :)) من قاتل لتكون كلمة اهللا هي
 .)٢()) العليا فهو يف سبيل اهللا

ُ أي ليذكر ويشكر ويمدح ويثنى عليه))يقاتل شجاعة((: فقوله ُ ُ ُ. 
ّ أي يأنف أن يغلب ويقهر أو يذم))يقاتل محية ((: وقوله ُ ُ ُ. 
َ أي لريى مكانه، وهذا هو لذة اجلاه واملنزلة يف ))ًيقاتل رياء ((: وقوله ُ
 .القلوب

 وقد يرغب اإلنسان يف املدح، ولكنه حيذر من الذم كاجلبان بني
الشجعان، فإنه يثبت وال يفر، لئال يذم، وقد يفتي اإلنسان بغري علم 
ًحذرا من الذم باجلهل، فهذه األمور الثالثة هي التي حترك إىل الرياء 

 !وتدعو إليه فاحذرها
% % % 

  .٢٢٢-٢٢١ البن قدامة، صخمترص منهاج القاصدين: انظر)  ١(                                                
ًالعلم، باب من سأل وهو قائم عاملا جالسا، برقم ، كتاب البخاري)  ٢( ، كتاب ، ومسلم١٢٣ً

 .١٩٠٤، برقم اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا
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٢٩٢ 
 طرق تحصيل اإلخالص وعالج الرياء:المبحث الخامس

َقد عرف أن الرياء حمبط للعمل، وسبب لغضب اهللا ومقته ِ ، وأنه من ُ
 .ًاملهلكات، وأشد خطرا عىل املسلم من املسيح الدجال

َومن هذه حاله فهو جدير بالتشمري عن ساق اجلد يف إزالته وعالجه، 
ِّومن هذا العالج الذي يزيل الرياء، وحيصل . وقطع عروقه وأصوله

 :اإلخالص بإذن اهللا تعاىل ما يأيت
 ثم قطعها وقلع عروقها،  ودوافعه، وأسبابه  معرفة أنواع الرياء،- ١

 .وتقدمت هذه الدوافع واألسباب
أسامئه، وصفاته، وأفعاله :  بمعرفة  معرفة عظمة اهللا تعاىل،- ٢

ًمعرفة صحيحة مبنية عىل فهم الكتاب والسنة عىل مذهب أهل السنة  ً
ّواجلامعة؛ فإن العبد إذا عرف أن اهللا وحده هو الذي ينفع ويرض، ويعز  ّ

فع، ويعطي ويمنع، وحييي ويميت، ويعلم خائنة ّويذل، وخيفض وير
األعني وما ختفي الصدور، إذا عرف ذلك، وعلم بأن اهللا هو املستحق 
ُللعبادة وحده ال رشيك له فسيثمر ذلك إخالصا وصدقا مع اهللا، فالب ًُ ً  َّدُ

 .من معرفة أنواع التوحيد كلها معرفة صحيحة سليمة
 وأهوال اآلخرة من نعيم وعذاب،ه اهللا يف الدار َّ  معرفة ما أعد- ٣

ًاملوت، وعذاب القرب؛ فإن العبد إذا عرف ذلك، وكان عاقال هرب من 
 .الرياء إىل اإلخالص

ً؛ فإن من خاف أمرا بقي حذرا   اخلوف من الرياء املحبط للعمل- ٤ ًِ َ
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٢٩٣ 
فينبغي للمرء بل . منه فينجو؛ فإن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ املنزلة

َجت رغبته إىل آفة حب احلمد واملدح أن يذكر نفسه جيب عليه إذا ها ِّ َ ُ ّ ُ
ّبآفات الرياء، والتعرض ملقت اهللا، ومن عرف فقر الناس وضعفهم 

جاهد نفسك يف دفع أسباب الرياء ((: اسرتاح كام قال بعض السلف
عنك، واحرص أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان فال تفرق يف 

وعلمهم هبا أو غفلتهم عنها، واقنع عبادتك بني وجودهم وعدمهم، 
 .)١())بعلم اهللا وحده

اخلوف من حبوط العمل نجا أهل العلم واإليامن وباهللا وحده ثم ب
َّإن ((: r يرفعه إىل النبي tمن الرياء وحبوط العمل، فعن حممد بن لبيد 

غر ــوما الرشك األص:  قالوا،)) أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر
 هلم يوم القيامة إذا جزى الناس U  يقول اهللا،الرياء((: يا رسول اهللا؛ قال

اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون : بأعامهلم
 .)٢()) عندهم جزاء

وهلذا اخلطر العظيم خاف الصحابة والتابعون وأهل العلم واإليامن 
 :من هذا البالء اخلطري، ومن ذلك األمثلة اآلتية

ٌوالذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة [:  قال اهللا تعاىل:املثال األول َُ ُ َِّ َ َّ َ َْ ُ ُ َ َُ َُ ْ ِ
َأهنم إىل رهبم راجعون ُ َِّ َ ْ ِّ َ ْ ُِ َ ِ ، قالت عائشة )٣(] َ  أهو :  يا رسول اهللا

  .١٥صاإلخالص والرشك األصغر، : انظر)  ١(                                                
  .٢/٤٥، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، ٥/٤٢٨أمحد يف املسند، )  ٢(
  .٦٠: سورة املؤمنون، اآلية)  ٣(
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٢٩٤ 
أو يا ((ال يا بنت أيب بكر ((: الذي يزين، ويرسق، ويرشب اخلمر؟ قال

و خياف أال  وهّق، ويصيلّ ولكنه الرجل يصوم، ويتصد))بنت الصديق
َّيتقبل منه ُ (()١(. 

أصحاب النبي أدركت ثالثني من ((: كةْيَلُقال ابن أيب م :املثال الثاين
rإنه عىل إيامن : ُّ كلهم خياف النفاق عىل نفسه، وما منهم أحد يقول

 .)٢())جربيل وميكائيل
ُما عرضت قويل عىل عميل إال ((: ّوقال إبراهيم التيمي : الثالثاملثال

ًخشيت أن أكون مكذبا ِّ(()٣(. 
ِما خافه إال مؤمن وال أمنه ((: ُويذكر عن احلسن أنه قال : الرابعاملثال
 .)٤())إال منافق
 وقال عمر بن اخلطاب حلذيفة :اخلامس املثال   :)) نشدتك

 صحيح ابن ماجه: ، وانظر٤١٩٨، كتاب الزهد، باب التوقي عىل العمل، برقم ابن ماجه)  ١(                                                
، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا  والرتمذي،٢٥، ١٥٩/ ٦، د ورواه أمح٢/٤٠٩لأللباين، 
r وحسنه األلباين يف األحاديث ٣٩٣/ ٢، ، واحلاكم٣١٧٤، باب ومن سورة املؤمنون، برقم ،

 .١٦٢الصحيحة، برقم 
ً معلقا جمزوما به، كتاب اإليامن، باب خوالبخاري)  ٢( ف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر، ً

 .))وصله ابن أيب خيثمة يف تارخيه((:١١٠/ ١، يف فتح الباريقال ابن حجر.٤٨قبل احلديث رقم 
ً معلقا وجمزوما به، كتاب اإليامن، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعرالبخاري)  ٣( ً ،

  .١/١١٠، فتح الباري:انظر)).وصله املصنف يف تارخيه: ((قال ابن حجر.٤٨قبل احلديث رقم 
، كتاب اإليامن، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر، قبل احلديث رقم البخاري)  ٤(

: انظر. ، وصححه))يف كتب صفة املنافقنيوصله جعفر الفريايب : ((، وقال ابن حجر. ٤٨
  .١/١١١الفتح، 
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٢٩٥ 
ال، :  قال- يعني من املنافقني - منهم rسول اهللا ّباهللا هل سامين لك ر

 .)١())ًي بعدك أحداِّزكُوال أ
اللهم إين أعوذ ((:  أنه قالtُ ويذكر عن أيب الدرداء : السادساملثال

أن ترى البدن ((: وما خشوع النفاق؟ قال:  قيل))ن خشوع النفاقبك م
 .)٢ (ًخاشعا والقلب ليس بخاشع

ئن أستيقن أن ل((:  أنه قالtُ ويذكر عن أيب الدرداء : السابعاملثال
َّاهللا تقبل يل صالة واحدة أحب إيل من الدنيا وما فيها ّ : ، إن اهللا يقولَّ

َّإن[ ُام يتقبل اهللاـِ َّ َ َ َ ْمن ال َ َ َمتقنيـِ ِ َّ ُ [(()٣(. 
ُأدركت عرشين ومائة ((: وقال عبد الرمحن بن أيب ليىل : الثامناملثال

ن املسألة، ما ُ ، يسأل أحدهم عrمن األنصار من أصحاب رسول اهللا 
 .)٤())َّمنهم رجل إال ود أن أخاه كفاه

ّ فإن من أسباب الرياء الفرار من ذم الناس، ّ  الفرار من ذم اهللا؛- ٥
ّولكن العاقل يعلم أن الفرار من ذم اهللا أوىل؛ ألن ذمه شني، كام قال  ّ

: rّ مدحي زين وذمي شني، فقال َّإنيا رسول اهللا : r لرسول اهللا ٌرجل
 وال شك أن العبد إذا خاف الناس وأرضاهم بسخط اهللا ،)٥())ذاك اهللا((

  .٣٦صفات املنافقني البن القيم، ص: ، وانظر٥/١٩، ابن كثري بنحوه، يف البداية والنهاية)  ١(                                                
  .٣٦ذكره ابن القيم يف صفات املنافقني، ص)  ٢(
 .٢٧: ، وعزاه إىل ابن أيب حاتم، واآلية من سورة املائدة، اآلية٢/٤١ه ابن كثري يف تفسريه، ذكر)  ٣(
  .٣٢خترجيه يف كتاب الرياء لسليم اهلاليل، ص: ، وانظر١/٥٣ يف سننه، الدارمي)  ٤(
حسن، ورواه ، وإسناده t، من حديث األقرع بن حابس ٦/٣٩٤، ٣/٤٨٨أمحد يف املسند، )  ٥(

  .٣٢٦٧، برقم ، باب ومن سورة احلجراتr، كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا  وحسنهالرتمذي
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٢٩٦ 
سخط اهللا عليه، وغضب وأسخط الناس عليه، فهل أنت ختشى غضب 

 .ًالناس؟ فاهللا أحق أن ختشاه إن كنت صادقا
ن منبع الرياء وأصل  ألن الشيطا منه الشيطان؛ُّ  معرفة ما يفر- ٦

ُالبالء، والشيطان يفر من أمور كثرية، منها األذان، وقراءة القرآن، 
وسجود التالوة، واالستعاذة باهللا منه، والتسمية عند اخلروج من البيت 
والدخول يف املسجد مع الذكر املرشوع يف ذلك، واملحافظة عىل أذكار 

 .)١(ار املرشوعةالصباح واملساء، وأدبار الصلوات، ومجيع األذك
:  وإخفاؤها  اإلكثار من أعامل اخلري والعبادات غري املشاهدة،- ٧

ًكقيام الليل، وصدقة الرس، والبكاء خاليا من خشية اهللا، وصالة 
 ،ّ حيب العبد التقيUالنوافل، والدعاء لإلخوة يف اهللا بظهر الغيب، واهللا 

:  يقولr اهللا سمعت رسول: tّ اخلفي، قال سعد بن أيب وقاص ،ّالنقي
 .)٢())ّ اخلفي،ّينق ال،ّإن اهللا حيب العبد التقي((

 ألن ذلك ال يرض وال ّ  عدم االكرتاث بذم الناس ومدحهم؛- ٨
، قال اهللا ّينفع، بل جيب أن يكون اخلوف من ذم اهللا، والفرح بفضل اهللا

U: ]ِقل بفضل ا ْ َ ِ ْ َهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعونُ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َْ ََ َّ ِّ ٌ َ ْ َ َْ ْ َ ِ ِ َِ ِ ِْ [)٣( ،
اق الدنيا يف فيا عبد اهللا أقبل عىل حب املدح والثناء فازهد فيهام زهد عش

ُاآلخرة، فإذا استقام لك ذلك سهل عليك اإلخالص َ)٤(. 
وهو مهم مقامع الشيطان يف ضوء الكتاب والسنة لسليم اهلاليل، كتاب : انظر التفصيل يف ذلك)  ١(                                                

  .٦٣-٥٧ًجدا، واإلخالص حلسني العوائشة، ص
  .٢٩٦٥مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم )  ٢(
  .٥٨: سورة يونس، اآلية)  ٣(
  .٦٧ائد البن القيم، صالفو)  ٤(
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٢٩٧ 
ًويسهل الزهد يف حب املدح والثناء العلم يقينا أنه ليس أحد ينفع  ُ ِّ

ه ويشني إال اهللا وحده، فازهد يف مدح من ال ّيزين ويرض ذمومدحه 
َيزينك مدحه، ويف ذم من ال يشينك ذمه، وارغب يف مدح م ّ  الزين ّن كلُِّ

يف مدحه وكل الشني يف ذمه، ولن يقدر عىل ذلك إال بالصرب واليقني، 
 .)١(فمن فقد الصرب واليقني كان كمن أراد السفر يف البحر بغري مركب

ًوانظر إىل من ذمك فإن يك صادقا قاصدا النصح لك فاقبل هديته  ً ّ
ًونصحه فإنه قد أهدى إليك عيوبك، وإن كان كاذبا فقد جنى عىل نفسه 

َّت بقوله؛ ألنه عرفك ما مل تكن تعوانتفع اياك ـــّرف، وذكرك من خطــــَ
ًما نسيت، وإن كان ذلك افرتاء عليك، فإنك إن خلوت من هذا العيب مل 
ُختل من غريه، فاذكر نعمة اهللا عليك إذ مل يطلع هذا املفرتي عىل عيوبك، 
وهذا االفرتاء كفارات لذنوبك إن صربت واحتسبت، وعليك أن تعلم 

: ً هذا اجلاهل جنى عىل نفسه وتعرض ملقت اهللا تعاىل، فكن خريا منهأن
ْأال حتبون أن يغفر اهللا لكم [ :U، قال اهللا فاعف واصفح، واستغفر له َ َُ َْ ِ َِ ََ ُّ ُ

ٌواهللا غفور رحيم َّ ٌِ ُ َ َ [)٢(. 
ُكل نفس ذآئقة [ :U قال اهللا ،ّ  تذكر املوت وقرص األمل- ٩ َ ِ َ ٍُّ ْ َ ُ

َموت وإنام توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل ـْال ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُِ َّ ُ ُ ُِ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ََّ َ َّ ِ
ْجنة فقد فاز وما الـْال َ ََ ْ ََّ َ َ ِحياة الدنيا إال متاع الغرورـَ ُ َ َ َُ ْْ ُ ََ َُّّ ِ ُ [)٣(. 

ٌوما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس [  :قال اهللا تعاىل َ ُ ٌ َْ َْ ْ َِ ِْ َ ً َ ْ ََ َّ ََ ِ َ
  .٢٦٨الفوائد البن القيم، ص: انظر)  ١(                                                

  .٢٢: سورة النور، اآلية)  ٢(
  .١٨٥: اآليةسورة آل عمران، )  ٣(
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٢٩٨ 
ٌبأي أرض متوت إن اهللا عليم خبري ِ َِ ٌُ ِْ َ َِّّ ِ ُ َ ٍ َ َ [)١(. 

 فعىل العبد أن خياف أن تكون أعامل   اخلوف من سوء اخلامتة،- ١٠
الرياء هي خامتة عمله وهناية أجله، فيخرس خسارة فادحة عظيمة؛ ألن 
اإلنسان يبعث يوم القيامة عىل ما مات عليه، والناس يبعثون عىل نياهتم، 

 .وخري األعامل خوامتها
مخلص ـليس الـجـل فإن ا  مصاحبة أهل اإلخالص والتقوى؛- ١١

ال يعدمك اخلري، وجتد منه قدوة لك صاحلة، وأما املرائي واملرشك 
 .فيحرقك يف نار جهنم إن أخذت بعمله

 ذلك rَّ وقد علمنا رسول اهللا اء إىل اهللا تعاىل،  الدعاء وااللتج- ١٢
، فقال ))يا أهيا الناس اتقوا هذا الرشك فإنه أخفى من دبيب النمل((: فقال

كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول اهللا؟ : بعض الصحابة
َِاللهم إنا نعوذ بك أن نرشك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ملا : قولوا((: قال ً

 .)٢())ال نعلمه
ّ وتقديم حب ذكره له عىل حب مدح ّ  حب العبد ذكر اهللا له،- ١٣
ْفاذكروين أذكركم[ :Uقال اهللا  ،اخللق ْ ُُ ُ ُْ َْ ِ  فيام r  رسول اهللا، وقال)٣(] َ

 إذا ذكرين، فإن ذكرين يف أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه((: يرويه عن ربه
نفسه ذكرته يف نفيس، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم، وإن 

  .٣٤: سورة لقامن، اآلية)  ١(                                                
 صحيح اجلامع، حسنه الشيخ األلباين يف، وإسناده جيد، وغريه، و٤/٤٠٣أخرجه أمحد، )  ٢(

  .١/١٩، وصحيح الرتغيب، ٣/٢٣٣
  .١٥٢: سورة البقرة، اآلية)  ٣(



 عالج الرياءطرق تحصيل اإلخالص و

 

٢٩٩ 
ّب إيل شربا تقرّتقر ً ّبت إليه ذراعا، وإن تقرّ ّب إيل ذراعا تقرً ًبت منه باعا، ً

 .)٢(، واهللا املستعان)١())وإن أتاين يميش أتيته هرولة
 فإن اإلخالص ال جيتمع يف   عدم الطمع فيام يف أيدي الناس؛- ١٤
ّوحمبة املدح والثناء والطمع فيام يف أيدي الناس إال كام جيتمع املاء القلب 

ّوالنار، والضب واحلوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب اإلخالص فأقبل  ّ
ِّعىل الطمع أوال فاذبحه بسكني اليأس مما يف أيدي الناس، ويسهل ذبح  ً

ُالطمع العلم يقينا أنه ليس من يشء يطمع فيه إال وبيد اهللا وحده خ زائنه ً
 .)٣(ًال يملكها غريه، وال يؤيت العبد منها شيئا سواه

 وعواقبه احلميدة يف الدنيا   معرفة ثمرات اإلخالص وفوائده- ١٥
واآلخرة، ومن ذلك أن اإلخالص سبب لنرص األمة، والنجاة من 
عذاب اهللا، ورفع املنزلة والدرجة يف الدنيا واآلخرة، والسالمة من 

ّفوز بحب اهللا للعبد وحب أهل السامء واألرض، الضالل يف الدنيا، وال ّ
ّوالصيت الطيب، وتفريج كروب الدنيا واآلخرة، والطمأنينة والشعور 
ّبالسعادة والتوفيق، وحتمل املتاعب واملصاعب، وتزيني اإليامن يف 
القلوب، واستجابة الدعاء، والنعيم يف القرب والتبشري بالرسور، واهللا 

ُوحيذركم اهللاَُّ نفسه [:  التوحيد، باب قول اهللا تعاىلب، كتاالبخاري)  ١(                                                 َ ََ ُ ُْ َ ُ ، ، ومسلم٧٤٠٥، برقم ]ُِّ
، واللفظ ٢٦٧٥كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب احلث عىل ذكر اهللا تعاىل، برقم 

 .للبخاري 
، وكتاب اإلخالص حلسني العوائشة، ٢٢٣-٢٢١ما تقدم يف منهاج القاصدين، ص: انظر)  ٢(

، واإلخالص ٧٢-٦١والرياء ذمه وأثره السيئ يف األمة لسليم اهلاليل، ص، ٦٤-٤١ص
  .١٣والرشك األصغر، ص

  .٢٦٨-٢٦٧ الفوائد البن القيم، ص:انظر)  ٣(



 خطر الرياء، وأنواعه، وأسبابه

 

٣٠٠ 
 .)١(املوفق سبحانه

اعية الذي يريد نجاح دعوته، والفوز بنجاته وحمبة اهللا له، عليه أن فالد
ًيعمل جاهدا يف حتصيل اإلخالص والفرار من الرياء، أسأل اهللا أن يعصمني 

 .وإياك ومجيع دعاة املسلمني وأئمتهم وعامتهم من هذا البالء اخلطري
 
 

^^^ 
 

  .٦٦-٦٤كتاب اإلخالص للعوائشة، ص: انظر)  ١(                                                



 الصدق

 

٣٠١ 
 الصدق: المبحث السادس

 ته وفضلهمفهوم الصدق وأهمي: المطلب األول
مطابقة الكالم للواقع بحسب اعتقاد املتكلم، وهو ضد : صدقال

ًمطابقة القول الضمري واملخرب عنه معا، ومتى انخرم : ، وقيل)١(الكذب
ًرشط من ذلك مل يكن صدقا تاما الصدق حصول اليشء : ، وقيل)٢(ً

 .)٣(ومتامه وكامل قوته واجتامع أجزائه
ق من فضل عظيم، وثواب جزيل، ومقـام كـريم، وال خيفى ما للصد

ــه مــن  ــه أن ــه، وعلــو مكان ــصدق، وســمو منزلت ــدل عــىل فــضل ال ّوممــا ي ّ ّ
ْإن ال[:  خصائص أهل اإليامن والتقوى، قال تعاىل َّ ْمسلمني والـِ َ َ ِ ِ ْ ِمسلامت ـُ َِ ْ ُ

ْوالــ ْمؤمنني والـــَ َ َ ِ ِ ْ ِمؤمنات والقــانتني والقانتــات والــصادقـُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ََ َْ َْ ْ ِني والــصادقات ُ َِ َّ َ َ
ـــ ـــصابرات وال ـــصابرين وال ْوال َ َّ َ َ َّ َِ َ ِ ِ ــــِ ْخاشعني وال َ َ ِ ِ ْخاشعات والـَ َ َِ ِ ـــصدقني ـَ َمت ِ ِّ ََ ُ

ْوال ْمتـــــصدقات والـــــصائمني والـــــصائامت والــــــَ َ َّ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ ْحافظني فـــــروجهم ـُ ُُ ََ َُ ِ ِ
ْوال َحافظات والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات أعـَ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ًَّ َ ِ َد اهللا لَ ًهم مغفـرة وأجـرا ـَّ َ َّْ ََ ً ِ ْ ُ

ًعظيام ِ ذه الصفات العظام وكانت لباسه وحليته فقد ، فمن اتصف هب)٤(] َ
 .نسأل اهللا أن جيعلنا منهم. فاز

ولقد أمر اهللا عباده املؤمنني بأن يكونوا مع الصادقني ويالزموا 
  .٢٠٩ً، والقاموس الفقهي لغة واصطالحا، ص١/٥١١، املعجم الوسيط)  ١(                                                

  .٤٧٨مفردات القرآن للراغب األصفهاين، ص)  ٢(
  .٢/٢٦٨، مدارج السالكني)  ٣(
  .٣٥: سورة األحزاب، اآلية)  ٤(



 الصدق

 

٣٠٢ 
الصدق يف كل األحوال فهو سبيل النجاة من خزي الدنيا وعذاب 

ْيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا [: اآلخرة، قال تعاىل ُ َّْ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َوكونوا مع َ ََ ْ ُ ُ
َالصادقني ِ ِ َّ[)١(. 

ومما يدل عىل فضل الصدق والصادقني سوء مصري الكذابني 
 ويف - تعاىل -وبوارهم، وأن الكذب من عالمات النفاق والعياذ باهللا 

آية املنافق ((:  قالr أن النبي حني عن عبد اهللا بن عمرو الصحي
 ويف ،)٢())إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان: ثالث
ًأربع من كن فيه كان منافقا خالصا((: رواية خصلة منهن  ومن كانت فيه ،ً

 .)٣( فذكر الكذب )) ...النفاق حتى يدعها كانت فيه خصلة من
والصدق طريق الرب واجلنة عىل عكس الكذب الذي هو طريق 

إن ((:  أنه قالrيحني عن النبي الفجور والنار والعياذ باهللا، ويف الصح
الصدق هيدي إىل الرب، وإن الرب هيدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق حتى 

 وإن الفجور هيدي ،ًيقا، وإن الكذب هيدي إىل الفجورّيكون عند اهللا صد
 .)٤())ًاباّإىل النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهللا كذ

  .١١٩: سورة التوبة، اآلية)  ١(                                                
، كتاب اإليامن،باب بيان خصال ، ومسلم٣٣، كتاب اإليامن، باب عالمة املنافق، برقم البخاري)  ٢(

 .٥٩املنافق، برقم 
، كتاب اإليامن،باب بيان خصال ، ومسلم٣٤،  كتاب اإليامن، باب عالمة املنافق، برقم البخاري)  ٣(

 .، ٥٨املنافق، برقم 
ُ يا أهيا الذين آمنوا اتقوا[: األدب، باب قول اهللا تعاىل، كتاب البخاري)  ٤( ََّّ ُ َ ََ ِ َ ُّ ، ٦٠٩٤، برقم ]َ

 .٢٦٠٧، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب قبح الكذب، وحسن الصدق وفضله، برقم ومسلم



 الصدق

 

٣٠٣ 
 مجاالت الصدق: المطلب الثاني

 :أهم جماالت الصدق ثالثة
 .يمة وثبات اإلرادة بمعنى خلوص النية وصدق العزالصدق يف القصد
 . باألخذ باحلق ونبذ الباطل واللغو واللهو املحرموالصدق يف القول
 . بموافقة القول العمل،وموافقتهام هدي الكتاب والسنةوالصدق يف العمل

ومتى بلغ العبد حتقيق الصدق يف هذه املجاالت كلها عىل الوجه األتم 
ِّاألكمل كان من الصديقني، وكانت احلياة حين ئذ ال تساوي عنده إال بقدر ِّ

 .ّ أحب إليه مما يف أيدي الناسIما يتبلغ به املسافر، وكان ما عند اهللا 
 .وسأتناول فيام ييل كل واحد من هذه املجاالت ببعض البسط

 الصدق يف القصد يستلزم إخالص :  الصدق يف النية والقصد- ١
طلب جاه وال  يف الدعوة ويف كل طاعة وقربة، فال يدعو لUالنية هللا 

حممدة وال وجاهة، ومتى دخل يشء من هذه الشوائب النية خرج 
اإلخالص املرشوط لقبول العمل، ومتى حصل الصدق يف القصد 
وحتقق اإلخالص أثمر ذلك عزيمة صادقة وإرادة ماضية، فال يتوانى 
الداعي الصادق عن امليض يف إيصال احلق واخلري للناس يبتغي بذلك 

ّ اآلخرة، يتعلم ويعلم، ويتوخى احلق والصدق أينام كانوجه اهللا والدار ِّ َّ. 
ً يستلزم أن ال ينطق الداعي بالباطل أيا كانت :  الصدق يف القول- ٢

ًكذبا، أو شتام، أو سبابا، أو لعنا، أو فحشا، أو غيبة، : صورة هذا الباطل ً ً ًً
. انوباجلملة فهو أبعد الناس عن آفات اللس.. أو نميمة، أو قول الزور



 الصدق

 

٣٠٤ 
 .هذا ما يمس حياة الدعاة وسريهتم الذاتية

أما يف جمال الدعوة فاحلال كذلك، فال يدعو إال عىل بصرية، ومعرفة 
ّباحلق ودليله، وبعد تبرص وتفقه، فالدعوة ال تصح إال عىل بصرية ّ  وال ...ّ

يعظ الناس إال بالصادق من القصص واألمثال، ويبتعد عن الكذب، 
ُرؤى التي ال يعرف مصدرها وال صدقها وال والدجل، واألحالم، وال

 مصدره الكتاب والسنة Uفدين اهللا .. عدالة صاحبها وال ثبوهتا عنه
وفهم السلف هلام ال غري، ومتى استبدل الداعي هذين املصدرين بغريمها 

 .ّ فقد ضل سواء السبيل- أعني الكتاب والسنة -
ق هو ما يف الكتاب ّوباجلملة فرائد الدعاة الصادقني توخي احلق واحل

 وإليهام ، ومنهام ينهلون، وعىل هدامها يسريون،والسنة منهام يستمدون
 . ويف ساحتهام يتحاكمون،يدعون

نسأل اهللا أن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن جيعلنا من أهل الصدق 
 .والرشد إنه سميع جميب

ي  فهو مطابقة األقوال واألعامل للحق الذ:  وأما صدق العمل- ٣
 .يدعو إليه، وقد تقدم يف مبحث العمل بالعلم

 أثر الصدق في نجاح الدعوة: المطلب الثالث
الصدق له اآلثار احلميدة يف حياة الدعاة، ونجاح الدعوة، ومن هذه 

 :ةتيآلاآلثار ا
 إذ يظهر   ال خيفى أن للصدق أثره البالغ يف مسرية الدعاة،- ١



 الصدق

 

٣٠٥ 
 وحرارة عاطفته، فيؤثر ذلك الصدق يف كالم الداعي، وسمته، وهلجته،

ًيف املدعوين، ويرتك فيهم انطباعا عميقا بمصداقية الفكرة التي يدعو  ً
 .إليها ويؤمن هبا

واهللا ما :  حيدث الذين يلقونه أول مرة فيقولونrولقد كان النبي 
ًوإذا كان املسلم مطالبا بالصدق يف ! ّهذا بوجه كذاب وال بكالم كذاب

قاصد؛ فإن الدعاة إىل اهللا تعاىل من باب أوىل األقوال واألعامل وامل
 .وأوجب
 وتقارب  للصدق أثره احلميد يف التآلف والتآزر والتوادد- ٢

القلوب، عىل عكس الكذب الذي يغرس الضغينة ويرفع الثقة، ويورث 
ّالريبة بفعل التلون والتغري وعدم الثبات الذي يتصف به الكاذب، ومن  ّ

كاهلمز، :  الصدق ترك كل آفات اللسانهذا املنطلق كان من لوازم
ومتى تآلفت القلوب .. واللمز، والقيل، والقال، وكثرة السؤال

وتصافت واجتمعت عىل حمبة اهللا رست الدعوة يف املجتمع رسيان املاء 
 – كذلك -يف الزرع، فأمدته باحلياة والنامء والبقاء، ونام يف املجتمع 

 .مهاإليامن، واستوثقت عراه وارتفعت أعال
  الصدق يزرع يف النفوس الثقة والطمأنينة والراحة واألنس،- ٣

فريكن الناس إىل الدعاة الصادقني، ويثقون فيهم وهبم ويأمنوهنم، 
وتقوية هذه الوشائج بني الدعاة واملدعوين من أهم أسباب نجاح 

عىل عكس الكذب الذي يزرع .. الدعوة، وال يتحقق ذلك إال بالصدق
الريبة والشك واحلذر، فليس أمر أهل الكذب من يف النفوس بذور 



 الصدق

 

٣٠٦ 
 .الوضوح والثبات باملكان الذي يألفه الناس وحيبذونه

ومتى وثق الناس يف الداعي لصدقه فتحوا له القلوب فاستمعوا إليه 
ّإذا حتدث وقبلوا إرشاده وتوجيهه إذا وجه وأرشد وبني وحدث،  ّّ ّ

ل بينه وبينهم وهي وحصل التواص.. وتوجهوا إليه يسألون ويستفتون
ر بثمن ومل حتصل إال بفضل اهللا، ثم بفضل الصدق، ونقاء َّقدُنعمة ال ت

 .)١(الصفحة، وخلو السرية من مساوئ األعامل واألخالق
% % % 

 

  .٢/١٢٨ ،ّأصول الدعوة وطرقها للدكتور عبد الرب بن نواب: انظر)  ١(                                                
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٣٠٧ 
 
 
 


 

 .مفهوم القدوة الحـسنة   : المبحث األول 
 .أهمية القدوة الحـسنة   : المبحث الثاني 

 .وجوب القدوة الحـسنة   : الثالمبحث الث 
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 مفهوم القدوة الحسنة

 

٣٠٩ 
 مفهوم القدوة الحسنة: المبحث األول

ِواإلسوة كالقدوة، والقدوة: ُسوةُاأل ُ هي احلالة التي يكون اإلنسان : ِ
ّعليها يف اتباع غريه إن حسنا وإن قبحا، وإن سار ً ّا وإن ضارً ًا؛ وهلذا قال ً

ِلقد كان لكم يف[: تعاىل ْ ُ َ ََ َ ْ ّ رسول اهللا أسوة حسنة لَ ٌ َ َ ْ ُ ََ ٌَ ُ ُمن كان يرجو اهللا ـِِ ْ َ ََ َ
ًواليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا ِ َِ ََ َ َ ََ َْ ْ فالن : ، ويقال)٢(، فوصفها باحلسنة)١(] َ

ُقدوة إذا كان يقتدى به ٌ ُ)٣(. 
ُ فاألسوة : وأسوة سيئة،أسوة حسنة: واألسوة أو القدوة نوعان

، وأما األسوة بغريه إذا خالفه فهي أسوة rاحلسنة األسوة بالرسول 
َّبل قالوا إنا [سيئة، كقول املرشكني حني دعتهم الرسل للتأيس هبم  ِ ُ َْ َ

َوجدن ْ َ َا آباءَ َنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم مهتدونَ ُ َ ْ ُّ َِّ ٍِ َ َ ََ َ ََّ َِ ُ [)٤(. 
ًواملقصود من األسوة أو القدوة أن يكون الداعية املسلم قدوة صاحلة  ُ

ُ يدعو إليه فال يناقض قوله فعله، وال فعله قولهفيام َُ ُِ. 
% % % 

 

  .٢١: ألحزاب، اآليةسورة ا)  ١(                                                
 .)أسا(، مادة ٥٧٦ ص،مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين)  ٢(
  .٢٢٠ ص،، وخمتار الصحاح٢/٧٢١ ،املعجم الوسيط)  ٣(
 . ٦/٢٠٨تفسري كالم املنان للعالمة عبد الرمحن السعدي، : ، وانظر٢٢: سورة الزخرف، اآلية)  ٤(



 أهمية القدوة الحسنة

 

٣١٠ 
 أهمية القدوة الحسنة: المبحث الثاني

ًدا إىل تطبيق ــى بحاجة شديدة جـى اهللا تعالـك أن الداعية إلـــال ش
ّما يقول ويدعو إليه حتى يقتدي به الناس؛ وهلذا بني ابن القيم رمحه اهللا 

علامء السوء ((: يف عدم التزامها حيث قالّتعاىل هذه املسألة، وشدد 
جلسوا عىل أبواب اجلنة يدعون إليها الناس بأقواهلم، ويدعوهنم إىل النار 

ال تسمعوا : هلموا، قالت أفعاهلم: بأفعاهلم، فلام قالت أقواهلم للناس
ًمنهم، فلو كان ما يدعون إليه حقا، كانوا أول املستجيبني له، فهم يف 

 .)١())ّيف احلقيقة قطاع طرقّالصورة أدالء، و
 :ويمكن إمجال أمهية القدوة العملية يف األمور اآلتية

ً قدرا   إن املثال احلي والقدوة الصاحلة يثري يف نفس البصري العاقل- ١
ًكبريا من االستحسان واإلعجاب والتقدير واملحبة، فيميل إىل اخلري، 

له حتى حيتل درجة يعمل مثو ،ّويتطلع إىل مراتب الكامل ويأخذ حياول
 .الكامل واالستقامة

قناعة بأن عطي اآلخرين ُية بالفضائل تِّ  إن القدوة احلسنة املتحل- ٢
بلوغ هذه الفضائل واألعامل الصاحلة من األمور املمكنة التي هي يف 

 .)٢(متناول القدرات اإلنسانية، وشاهد احلال أقوى من شاهد املقال
 ينظرون ّذين يربيهم ويدعوهم الداعيةّ  إن األتباع واملدعوين ال- ٣

ّإليه نظرة دقيقة دون أن يعلم هو أنه حتت رقابة جمهرية، فرب عمل يقوم  ُ
  .١١٢الفوائد، ص)  ١(                                                

  .٢١٥ و،١/٢١٤اإلسالمية للميداين، األخالق : انظر)  ٢(



  أهمية القدوة الحسنة

 

٣١١ 
ًبه من املخالفات ال يلقي له باال يكون يف نظرهم من الكبائر؛ ألهنم 

ٍ، وقد يراه اجلاهل عىل عمل غري مرشوع أو حمرم )١(ونه قدوة هلمُّيعد
 أن األمر خطري، والنجاة من ذلك أن يعمل فيظن أنه عىل حق، وال شك

 .الدعاة بالعلم، وليتقوا اهللا تعاىل
 ولكن اجلميع يستوون   إن مستويات الفهم للكالم عند الناس تتفاوت،- ٤

أمام الرؤية بالعني املجردة، وذلك أيرس يف إيصال املفاهيم التي يريد الداعية 
ً بوب بابا قال فيهك أن البخاريإيصاهلا للناس املقتدين به، ومما يدل عىل ذل ّ :

ًخامتا من  rاختذ النبي ((: ، ثم ساق احلديث))rباب االقتداء بأفعال النبي ((
 من ًإين اختذت خامتا((: r فقال النبي ))ذهب فاختذ الناس خواتيم من ذهب

 .)٢( فنبذ الناس خواتيمهم،))ًإين لن ألبسه أبدا((:  وقال فنبذه))ذهب
 .)٣())ّفدل ذلك عىل أن الفعل أبلغ من القول((: ّقال ابن بطال

وهلذا أمثلة كثرية؛ فإنه خلع خامته فخلعوا خواتيمهم يف هذه القصة، 
َّونزع نعله يف الصالة حينام أخربه جربيل أن فيهام أذى فنزعوا، وملا أمرهم  ً
ّعام احلديبية بالتحلل وتأخروا عن املبادرة رجاء أن يأذن هلم يف القتال وأن  ّ

اخرج إليهم واذبح واحلق : ينرصوا فيكملوا عمرهتم، قالت له أم سلمة
 .ّ، فدل ذلك كله عىل أمهية القدوة وعظيم مكانتها)٤(ففعل فتابعوه مرسعني

َِ قد حذر الدعاة من املخالفة ملا يقولون،r إن النبي - ٥  يف rّ فبني ّ
  .١/٢١ى من صفات الدعاة لعبد احلميد الباليل، ّاملصف: انظر)  ١(                                                

 .٧٢٩٨ام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بأفعال النبي، برقم ، كتاب االعتصالبخاري)  ٢(
  .١٣/٢٧٥، فتح الباري)  ٣(
  .١٣/٢٧٥، انظر فتح الباري)  ٤(



 أهمية القدوة الحسنة

 

٣١٢ 
احلديث الرشيف حال الدعاة الذين يأمرون الناس وينهوهنم وينسون 

ُأتيت ليلة أرسي يب عىل قوم ت((: أنفسهم، قال ٍ قرض شفاههم بمقاريض ُ
ُخطباء :  يا جربيل من هؤالء؟ قال:َّمن نار، كلام قرضت وفت، فقلت

 .)١())َأمتك الذين يقولون ما ال يفعلون، ويقرؤون كتاب اهللا وال يعملون به
 .ّوال يقترص اخلطر عىل الداعية وعىل دينه، بل يتعدى إىل كل من يدعوهم

وإن مما يذكر يف هذا الشأن، أن انحراف الداعية وخروجه عن النهج 
تأثر به أو سمع ٌالصحيح هو يف الوقت نفسه سبب يف انحراف كل من 

منه، وما ذلك إال بسبب أن سلوك الداعية وترصفاته كلها مرصودة من 
 .قبل الناس، ومجيع أفعاله وأقواله موضوعة حتت املجهر

ِولري اهللا .. ِفليحتط الداعية هلذا األمر املهم، ويراقب أفعاله وأقواله
 ً.تعاىل من نفسه خريا

 إىل الصالة والسالم من أوهلم  إن مجيع األنبياء واملرسلني عليهم - ٦
دوة حسنة ألقوامهم، وهذا يدل عىل عظم وأمهية القدوة  َآخرهم كانوا قـِ ً ُِ ً

ْوما أريد أن [: احلسنة؛ وهلذا قال شعيب عليه الصالة والسالم لقومه َ ُُ ِ َ َ
ْأخالفكم إىل ما أهناكم عنه إن أريد إال اإلصالح ما استطع َ ْ ُ َ َْ َ ُ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َْ ُِ َّ ِ ِ ِِ ُ َ ُْ َ َ ِت وما توفيقي ِ ِ ْ ََ َُ

ُإال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب َ َ َِ ِ ُِ ْ َْ ْ َِ ُِ َّ َ ِ َّ [)٢(. 
 ينظرون إىل   إن الناس كام ينظرون إىل الداعية يف أعامله وترصفاته- ٧

ّأرسته وأهل بيته، وإىل مدى تطبيقهم ملا يقول، وهذا يفيد ويبني أن الداعية  َِ
 وحسنه ،٢٣٩، ٢٣١، ١٢٠/ ٣٢ وأمحد، ،٢٨٣/ ٢، tشعب اإليامن عن أنس البيهقي يف )  ١(                                                
  .١٢٨، برقم ٢/٩٦، األلباين يف صحيح اجلامع الصغري

  .٨٨: سورة هود، اآلية)  ٢(



  أهمية القدوة الحسنة

 

٣١٣ 
ِّكام جيب عليه أن يكون قدوة يف نفسه جيب عليه أن يقوم أهل بيته وأرسته، 

 الناس، ويدعوهم إليه؛ وهلذه األمهية كان عمر بن ويلزمهم بام يأمر به
إين ((:  إذا صعد املنرب فنهى الناس عن يشء، مجع أهله فقالtاخلطاب 

هنيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطري إىل اللحم، 
 .)١())ًوأقسم باهللا ال أجد أحدا منكم فعله إال أضعفت عليه العقوبة 

طورة هذا األمر الفقيه أبو املنصور الدمياطي فأخذ حيذر ولقد تنبه خل
 ً:القدوات قائال

ــا  واحذِر الهفوةَ، فالخطـب جلَـلْ      ــل أيه ــاك الزل ــاِلم إي   الع
 هفــوة العــاِلم مــستعظمة    إن هفا أصبح في الخلـق مثَـلْ     

ـ       ــدتهم   وزلّْ أفبها يحـتج مـن أخط ــه عمـ ــى زلَتـ  وعلـ
 تــيال تقــْل يــستر علمــي زلَّ  بْل بها يحصل في العلم الخلَـلْ      
ــستحقرةً   فهي عنـد اهللا والنـاس جبـلْ        ــدك م ــن عن  إن تك
 فــإذا الــشمس بــدت كاســفةً  وجُل الخلقُ لهـا كـل الوجـلْ       
ــصارهم   في انزعاٍج واضطراٍب وزجـلْ     ــا أب ــت نحوه  وترام

 وسرى النقص لهم من نقـصها       منهــا الــسبْلفغــدت مظلمــةً 
ــِضلّْ  ــراً وي ــالم طُ ــتن الع ــي زلَّ    يف ــاِلم ف ــذا الع ــهوك  ت
 يقتــدى منــه بمــا فيــه هفــا  ال بما استعصم فيـه واسـتَقَلّْ      
 فهو ملح األرض مـا يـصلحه        )٢(إن بــدا فيــه فــساد وخَلَــْل

 
  .٣/٣١الكامل يف التاريخ البن األثري، ، و٢/٦٨ للطربي، تاريخ األمم وامللوك)  ١(                                                

 ،ّاملصفى من صفات الدعاة لعبد احلميد الباليل: ، وانظر١٠٨، ١/١٠٧ ،البن احلاجاملدخل، )  ٢(
١/٢١.  



 وجوب القدوة الحسنة

 

٣١٤ 
 وجوب القدوة الحسنة: المبحث الثالث

واألوصاف التي ينبغي، بل جيب أن يكون عليها من األخالق 
الداعية، العمل بدعوته، وأن يكون قدوة صاحلة فيام يدعو إليه، ليس ممن 
يدعو إىل يشء ثم يرتكه، أو ينهى عنه ثم يرتكبه، هذه حال اخلارسين 
نعوذ باهللا من ذلك، أما املؤمنون الرابحون فهم دعاةاحلق يعملون به 

 جل -ن إليه، ويبتعدون عام ينهون عنه، قال اهللا وينشطون فيه، ويسارعو
ِيا أهيا الذين آمنوا ل[: -وعال  ُِ َ ََ َ َّ َ ُّ َم تقولون ما ال تفعلونـَ َُ َُ ْ َ ََ َ كرب مقتا عند اهللا  *َُ ً َِ ْ َ َ ُ

َأن تقولوا ما ال تفعلون ُ َُ ْ َ ََ ُ ًومن أحسن قوال[، )١(] َ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ممن دعا إىل اهللا وعمل ََ َِ َ َ َ َِ َّ ِّ
ِصال ْحا وقال إنني من الـَ َ َ ًِ ِ َّ ِ َ َمسلمنيـَ ِ ِ ْ ُ [)٢(. 

 ينبغي أن يكون ذا U لنا أن الداعي إىل اهللا ِّبنيُهذه اآلية العظيمة ت
 وهلذا قال ًه، ويدعو إىل اهللا بأفعاله أيضا؛عمل صالح يدعو إىل اهللا بلسان

ِوعمل صال[: بعده َِ َ  يكون داعية باللسان، U، فالداعي إىل اهللا ] ًحاـََ
ًوداعية بالعمل، وال أحسن قوال من هذا الصنف من الناس، هم الدعاة 

هون الناس باألقوال واألعامل فصاروا ِّإىل اهللا بأقواهلم الطيبة، وهم يوج
 .)٣(قدوة صاحلة يف أقواهلم وأعامهلم وسريهتم

ال وهكذا كان الرسل عليهم الصالة والسالم، دعاة إىل اهللا باألقو
واألعامل، والسرية وكثري من املدعوين ينتفعون بالسرية أكثر مما ينتفعون 

  .٣-٢: سورة الصف، اآليتان)  ١(                                                
  .٣٣: سورة فصلت، اآلية)  ٢(
  .١/٣٥٠فتاوى سامحة الشيخ ابن باز، )  ٣(



 وجوب القدوة الحسنة

 

٣١٥ 
 فإهنم ينتفعون من السرية ؛ّباألقوال، وال سيام العامة وأرباب العلوم القارصة

واألخالق الفاضلة واألعامل الصاحلة، ما ال ينتفعون من األقوال التي قد ال 
هامت يف حقه أن يكون ذا سرية ّ من أهم املUيفهموهنا، فالداعي إىل اهللا 

 .)١(ُحسنة، وذا عمل صالح، وذا خلق فاضل حتى يقتدى بفعاله وأقواله
ًومن أحسن قوال[: وهلذا قال تعاىل ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ممن دعا إىل اهللا وعمل ََ َِ َ َ َ َِ َّ ِّ 

ِصال  هم Uوهذه اآلية الكريمة تفيد أن الدعاة إىل اهللا  . ، اآلية] ًحاـَ
ذا حققوا قوهلم بالعمل الصالح، والتزموا اإلسالم ًأحسن الناس قوال إ

ّعن إيامن وحمبة وفرح هبذه النعمة العظيمة، وبذلك يتأثر الناس 
حبوهنم عليها، بخالف الدعاة الذين يقولون ـهم، وينتفعون هبا ويـبدعوت

ّما ال يفعلون، فإهنم ال حظ هلم من هذا الثناء العاطر، وال أثر لدعوهتم 
 - سبحانه -ام نصيبهم يف هذه الدعوة املقت من اهللا يف املجتمع، إن

 .والسب من الناس، واإلعراض عنهم والتنفري من دعوهتم
ًموبخا اليهود U قال اهللا ْأتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم [: ِّ َ َ ُ ُُ ُ َ ََ َْ َ ََ َّ َِّ ِ ْ ِ ْ

َوأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون َُ ْ ُِ ِْ َ ََ َ ْ َ َُ َ َ  يف هذه اآلية - سبحانه -، فأرشد )٢(] َْ
َِإىل أن خمالفة الداعي ملا يقول أمر خيالف العقل، كام أنه خيالف الرشع، 

 .)٣(فكيف يرىض بذلك من له دين أو عقل
ُيؤتى بالرجل يوم القيامة في((:  أنه قالrّوصح عن النبي،   ،لقى يف النارُ

  .٣/١١٠ جمموع فتاوى ابن باز،)  ١(                                                
  .٤٤: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
  .٢/٣٤٣ ،فتاوى ابن باز: انظر)  ٣(



 وجوب القدوة الحسنة

 

٣١٦ 
حى، فيجتمع عليه أهل ّ فيدور فيها كام يدور احلامر بالر،فتندلق أقتاب بطنه

 : فيقول؟ وتنهى عن املنكرالنار فيقولون له يا فالن أمل تكن تأمر باملعروف
 .)١()) كنت آمركم باملعروف وال آتيه، وأهناكم عن املنكر وآتيه،بىل

هذه حال من دعا إىل اهللا وأمر باملعروف وهنى عن املنكر، ثم خالف 
ّ فعله وفعله قوله، نعوذ باهللا من ذلك، فمن أهم األخالق ومن أعظمها قوله

يف حق الداعية، أن يعمل بام يدعو إليه، وأن ينتهي عام ينهى عنه، وأن يكون 
 .)٢(ذا خلق فاضل، وسرية محيدة، وصرب ومصابرة، وإخالص يف دعوته

امة ّفأنت يا عبد اهللا يف أشد احلاجة إىل تقوى ربك ولزومها واالستق
عليها ولو جرى من االمتحان، ولو أصابك من األذى أو االستهزاء من 
ِأعداء اهللا، أو من الفسقة واملجرمني فال تبال، واذكر الرسل عليهم الصالة 
والسالم، واذكر أتباعهم بإحسان، فقد أوذوا واستهزئ هبم وسخر هبم، 

 .)٣(ولكنهم صربوا فكانت هلم العاقبة احلميدة يف الدنيا واآلخرة
ِّواملؤمن الداعي إىل اهللا قوي اإليامن، البصري بأمر اهللا يرصح بحق  ّ
اهللا، وينشط يف الدعوة إىل اهللا، ويعمل بام يدعو إليه، وحيذر ما ينهى عنه، 

د الناس عن كل ما ـــى ما يدعو إليه، ومن أبعـفيكون من أرسع الناس إل
ىل اإلسالم، ويغتبط ّينهى عنه، ومع ذلك يرصح بأنه مسلم، وبأنه يدعو إ

، كتاب بدء اخللق، باب صفة النار وأهنا خملوقة،  البخاري:متفق عليه من حديث أسامة بن زيد)  ١(                                                
روف وال يفعله وينهى عن املنكر   كتاب الزهد، باب عقوبة من يأمر باملع، ومسلم٣٢٦٧برقم 

  .٢٩٨٩ويفعله، برقم 
  .١/٣٥١ ،فتاوى سامحة الشيخ ابن باز: انظر)  ٢(
  .٢/٢٩٠ ،املرجع السابق: انظر)  ٣(



 وجوب القدوة الحسنة

 

٣١٧ 
ْقل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا [: Uبذلك ويفرح به كام قال  َ َ ُُ ََ َ َْ َْ َْ ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ

َهو خري مما جيمعون ُ َ َُ ْْ َ َّ ِّ ٌ ، فالفرح برمحة اهللا فرح االغتباط، فرح الرسور، )١(] َ
 .)٢(أمر مرشوع

ُأن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم : وينبغي للدعاة إىل اهللا تعاىل
ًتالوة وتدبرا وتعقال، وعمال بالسنة املطهرة ً  ألهنا األصل الثاين، وألهنا ؛ً

َوأنزلنا إل[: Uِّاملفرسة لكتاب اهللا، كام قال اهللا  ِْ َ َ َ َيك الذكر لتبني للناس ما َ ِّ َ ِْ َّ ُ ِْ َِ َ ِّ َ
َنزل إليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ َّْ َُ َ ُِّ َّ َ ََ َ ِ ِ ْوما أنزلنا علي[:  U، وقال )٣(] َ ََ َْ ََ َ َك الكتاب َ َ ِ ْ َ

َإال لتبني ل َ ِّ َ ُ ِ َّ َهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورمحة لقوم يؤمنونـِ ُْ ً َ ِْ ِ ِ ُِ َ ٍُ ْ َ ُ ََ ً ِّْ َ ََّ ْ ُ ُ [)٤(. 
 يف سنته rوالعلم هو ما قاله اهللا يف كتابه الكريم، أو قاله الرسول 

الصحيحة، وذلك بأن يعتني الداعية بالقرآن الكريم والسنة املطهرة؛ 
 يف rليعرف ما أمر اهللا به وما هنى اهللا عنه، ويعرف طريقة الرسول 

 .)٥(yدعوته إىل اهللا وإنكاره املنكر وطريقة أصحابه 
فجدير بأهل العلم من الدعاة واملدرسني والطلبة، جدير هبم أن يعنوا 

ً حتى يستقيموا عليه، وحتى يكون هلم خلقا ومنهجا يسريون Uبكتاب اهللا  ً
ُإن هـذا القرآن هيدي للتي هي أقوم[:  Uعليه أينام كانوا، يقول  َ َْ َْ َُ ِ ِ ِ َِّ ْْ ِ َ ََّ ، فهو )٦(] ِ

  .٥٨: سورة يونس، اآلية)  ١(                                                
  .١/٣٣٨فتاوى ابن باز، : انظر)  ٢(
  .٤٤: سورة النحل، اآلية)  ٣(
  .٦٤: سورة النحل، اآلية)  ٤(
  .٢٣٢، ٤/١٧١فتاوى ابن باز، : نظرا)  ٥(
  .٩: سورة اإلرساء، اآلية)  ٦(



 وجوب القدوة الحسنة

 

٣١٨ 
اهلادي إىل الطريقة التي هي أقوم الطرق وأهدى السبل، وهل هناك هدف 

 .للمؤمن أعظم من أن يكون عىل أهدى السبل وأقومها
ُفعىل مجيع أهل العلم وطلبته أن يعنوا هبذا اخللق، وأن يقبلوا عىل  ُ ُُ

ًعقال وت،ًراُّ وتدب،ًكتاب اهللا قراءة ُكتاب أنزلناه [: Iً وعمال، يقول ،ّ ٌَ َ َْ َ ِ
ِإليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب َ ْ َ َّ َْ ُ ِّ ََ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ ََّ ٌِ ِ ِ َ ِ [)١( . 

صحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم اهللا التمييز بني احلق أ
والباطل وبني اهلدى والضالل، ومن أراد هذا اخللق العظيم فعليه 

 ومذاكرة ً، وتعقال،ً وتدبرا،ً تالوة: والعناية بهUباإلقبال عىل كتاب اهللا 
َّ وسؤاال ألهل العلم عام،بينه وبني زمالئه  أشكل عليه من االستفادة من ً

 ألهنا تفرس القرآن ؛تب التفسري املعتمدة، ومع العناية بالسنة النبويةك
وتدل عليه، حتى يسري عىل هذا النهج القويم، وحتى يكون من أهل 

ًكتاب اهللا قراءة وتدبرا وعمال ً)٢(. 
% % % 

 
 

  .٢٩: سورة ص، اآلية)  ١(                                                
  .٨٠، ٤/٧٩جمموع فتاوى سامحة الشيخ ابن باز، : انظر)  ٢(
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 الخلق الحسن

 

٣٢٠ 



  مفهوم الخلق الحسن

 

٣٢١ 
 مفهوم الخُلُق الحسن: المبحث األول

ًلق لغةُاخل ُ  .)١(ّ السجية، والطبع، واملروءة، والدين:ْ
نفسه، وأوصافها، : ان الباطنة، وهيوحقيقته أنه صورة اإلنس
ْاخللق لصورته الظاهرة، وهلام أوصاف : ومعانيها املختصة هبا، بمنزلة َ

 .)٢(حسنة وقبيحة
 حال يف النفس راسخة تصدر عنها األفعال من خري أو رش :فاخللق

ّمن غري حاجة إىل فكر وروية،ومجعه علم موضوعه :واألخالق. أخالق:ٍ
،وهذه )٣(امل التي توصف باحلسن أو القبحأحكام قيمة تتعلق باألع
 :احلال تنقسم إىل قسمني

ً ما يكون طبيعيا من أصل املزاج، كاإلنسان الذي :القسم األول
حيركه أدنى يشء نحو الغضب، وهييج ألدنى سبب، وكالذي جيبن من 

 .أيرس يشء، كمن يفزع من أدنى صوت يطرق سمعه
ة والتدريب، وربام كان مبدؤه ً ما يكون مستفادا بالعاد:القسم الثاين

ًبالروية والفكر ثم يستمر عليه حتى يكون ملكة وخلقا ً َّ)٤(. 
فالن حسن :  فهو سرية اإلنسان ومذهبه واجتاهه، يقال:سلوكأما ال

  .١/١٨٠، واملصباح املنري، ١٣٧، صالقاموس املحيط: انظر)  ١(                                                
  .٢/٧٠البن األثري، غريب احلديث واألثر : انظر)  ٢(
  .١/٤٤٥، املعجم الوسيط: انظر)  ٣(
  .٣٩حممود محدي زقزوق، ص/ ، دمقدمة يف علم األخالق: انظر)  ٤(



  مفهوم الخلق الحسن

 

٣٢٢ 
 .)١(ّالسلوك أو سيئ السلوك

الكذب، والصدق، والبخل، : ٌّعمل إرادي، كقول: والسلوك
 .ذلكوالكرم ونحو 

ًفاتضح أن اخللق حالة راسخة يف النفس، وليس شيئا خارجا  ً ّ
ًمظهريا، فاألخالق يشء يتصل بباطن اإلنسان، وال بد لنا من مظهر  ّ

هو : السلوك، فالسلوك: يدلنا عىل هذه الصفة النفسية، وهذا املظهر هو
ٍاملظهر اخلارجي للخلق، فنحن نستدل من السلوك املستمر لشخص ما 

 فالسلوك دليل اخللق، ورمز له، وعنوانه، فإذا كان السلوك عىل خلقه،
ّحسنا دل عىل خلق حسن، وإن كان السلوك سيئا دل عىل سلوك قبيح،  ًّ ً
كام أن الشجرة تعرف بالثمر، فكذلك اخللق احلسن يعرف باألعامل 

 .)٢(الطيبة
% % % 

 

  .١/٢٥٢ ،املعجم الوسيط)  ١(                                                
  .٤٣ ص،مقدمة يف علم األخالق: انظر)  ٢(



 ق الحسنأهمية الخل

 

٣٢٣ 
 أهمية الخلق الحسن: المبحث الثاني

هللا تعاىل من أهم املهامت، ومن أعظم اخللق احلسن يف الدعوة إىل ا
القربات، ومن أوىل الواجبات التي ينبغي أن يتصف هبا الدعاة، والبد 
منها لكل داعية يرغب فيام عند اهللا تعاىل، ويرغب يف نجاح دعوته 
ّوظهور ثمراهتا؛ فإن الدعاة إىل اهللا تعاىل أشد حاجة من غريهم ملعرفة 

ًم يف مجيع جماالت احلياة طلبا حلصول اخللق احلسن وتطبيقه عىل أنفسه
اآلثار العظيمة النبيلة يف جمتمعاهتم كام حصل يف صدر اإلسالم؛ فإنه ال 
َحيىص من دخل يف اإلسالم بسبب خلق النبي الكريم عليه الصالة  ُ

جوده أو كرمه، أو عفوه أو : والسالم سواء كان ذلك اخللق احلسن من
 أو صربه، أو تواضعه أو عدله، أو صفحه، أو حلمه أو أناته، أو رفقه
، ومن yوهكذا أصحابه الكرام .. رمحته أو منّه، أو شجاعته وقوته

َ مع سيديtأشهر األمثلة قصة مصعب بن عمري  ِّ األوس واخلزرج : َ
 فأسلام عىل - الرفق واحللم واألناة -حينام استخدم معهام اخللق احلسن 

َم، فلم يبق بيت إال دخله اإلسالم ٌّيديه، ثم دعا كل منهام قومه إىل اإلسال
 .بفضل اهللا تعاىل ثم بفضل هذا اخللق احلسن العظيم

 :وتربز أمهية اخللق احلسن يف الدعوة إىل اهللا تعاىل يف أمور منها
 اخللق احلسن يف حياة املسلم عامة ويف حياة الدعاة إىل :األمر األول

: r؛ لقوله جاتهمن أعظم روابط اإليامن وأعىل دراهللا تعاىل خاصة 
ًأكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا(( ً(()١(. 

، وأبو داود، كتاب ١١٦٢، كتاب الرضاع، باب حق املرأة عىل زوجها، برقم أخرجه الرتمذي)  ١(                                                
= 



  أهمية الخلق الحسن

 

٣٢٤ 
 وهـو اخللق احلسن رضورة اجتامعية جلميع املجتمعـات، :ثايناألمر ال

ّمن أعظم املهامت التي تتعني عىل مجيع الدعاة إىل اهللا تعاىل؛ ألن من ختلق 
إن ((: ً وأقرهبم منه جملسا يوم القيامـةrس إىل النبي ّبه كان من أحب النا

ًمن أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ً ّ(()١(. 
اخللق احلسن جيعل الداعية إىل اهللا تعاىل من أحسن  :ثالثاألمر ال

ّ، ومن خيارهم مطلقا، وال يكون كذلك إال بالتخلق هبذا اخللق ناسال ً
 .)٢())ًإن من خياركم أحسنكم أخالقا((: rالنبي العظيم، قال 

 :وقد أحسن الشاعر إذ يقول
 إنما األمم األخالق ما بقيت       فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

، ّاخللق احلسن من أعظم القربات وأجل العطايا واهلبات :األمر الرابع
قه عىل ِّوالداعية إىل اهللا تعاىل هو من أحق الناس هبذا اخلري العظيم؛ ليطب

: rالنبي ا قال  وهلذ؛ ليحصل عىل الثواب اجلزيل؛نفسه، ويدعو الناس إليه
 .)٣())ما يشء أثقل يف ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن((

                                                

، وحسنه األلباين يف صحيح سنن ٤٦٨٢السنة، باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصانه،  برقم  =
 .٣٤٠ /١، الرتمذي

، وصححه األلباين يف ٢٠١٩، كتاب الرب والصلة، باب معايل األخالق، برقم أخرجه الرتمذي)  ١(
  .٢/١٩٦، صحيح سنن الرتمذي

، كتاب الفضائل، باب كثرة ، ومسلم٣٥٥٩، برقم r، كتاب املناقب، باب صفة النبي البخاري)  ٢(
  .٢٣٢١، برقم rحيائه 

، والرتمذي، كتاب الشهادات، باب ٤٧٩٩، كتاب األدب، باب يف حسن اخللق، برقم أبو داود)  ٣(
  .٣/٩١١، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، ٢٥٨٧بيان مكارم األخالق، برقم 



 ق الحسنأهمية الخل

 

٣٢٥ 
املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم إن (( :rوقال النبي 

أربع إذا كن ((:  وقال عليه الصالة والسالم لعبد اهللا بن عمرو،)١())القائم
ٍحفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن : فيك فام عليك ما فاتك من الدنيا ُ

 .)٢())خليقة، وعفة يف طعمة
 .)٣())الرب حسن اخللق((صل الداعية عىل جوامع اخلريات والربكات وهبذا حي

يع مج إىل rاخللق احلسن هو وصية رسول اهللا  :امساألمر اخل
ً معاذ بن جبل حينام بعثه إىل اليمن واليا، rالدعاة، فقد أوىص به 

ًوقاضيا، وداعيا إىل اهللا فقال له  .)٤()) بخلق حسنوخالق الناس.. ((: ً
ــسادس ــة بالغــة :األمــر ال ــق احلــسن ذو أمهي ــه U؛ ألن اهللا اخلل ــه نبي  أمــر ب

ِخـذ [: U  اهللاقـال. rّالكريم، وأثنـى عليـه بـه، وعظـم شـأنه الرسـول األمـني  ُ
ْالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن ال ْ ِْ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َِ ِْ ْ ْ ُ َجاهلنيـْ ِ ِ ٍوإنك لعـىل خلـق [ :I، وقال )٥(] َ ُ َُ َ ََ َّ ِ

ٍعظيم ِ  .)٧())إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق(( :r  النبيوقال ،)٦(] َ
 rفإن خلق نبيكم .. ((:  فقالتr ِهِقُلُ عن خوسئلت عائشة 

، وصححه األلباين يف صحيح أيب ٤٧٩٨، كتاب األدب، باب يف حسن اخللق، برقم أبو داود)  ١(                                                
  .٣/٩١١داود، 

  .٨٨٦، برقم ١/٣٠١ لأللباين، صحيح اجلامع الصغري: ، وانظر٢/١٧٧أمحد يف املسند بإسناد جيد، )  ٢(
  .٢٥٥٣صلة واآلداب، باب تفسري الرب واإلثم، برقم مسلم، كتاب الرب وال)  ٣(
، وحسنه األلباين يف صحيح ١٩٨٧، كتاب الرب والصلة، باب معارشة الناس،  برقم الرتمذي)  ٤(

  .٢/١٩١، سنن الرتمذي
  .١٩٩: سورة األعراف، اآلية)  ٥(
 . ٤: سورة القلم، اآلية)  ٦(
 وصححه ووافقه ، واحلاكم٢/٣٨١، وأمحد، ١٠/١٩٢ بلفظه، البيهقي يف السنن الكربى)  ٧(

  .٤٥، برقم ١/٧٥األحاديث الصحيحة لأللباين، : ، وانظر٢/٦١٣الذهبي، 



  أهمية الخلق الحسن

 

٣٢٦ 
 .)١())كان القرآن
 التي جتذب الناس اخللق احلسن من أعظم األساليب: سابعاألمر ال

 rرية املصطفى َّإىل اإلسالم، واهلداية، واالستقامة؛ وهلذا من تتبع س
وجد أنه كان يالزم اخللق احلسن يف سائر أحواله وخاصة يف دعوته إىل 
ًاهللا تعاىل، فأقبل الناس ودخلوا يف دين اهللا أفواجا بفضل اهللا تعاىل ثم 

 .، فكم دخل يف اإلسالم بسبب خلقه العظيمrبفضل حسن خلقه 
 من َّواهللا ما كان عىل األرض وجه أبغض إيل(( :سلم ويقولُفهذا ي

َّوجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيل َّ (()٢(. 
ً ارمحني وحممدا وال ترحم معنا أحدااللهم((: وذاك يقول ، تأثر )٣())ً

 ومل يرتكه عىل حتجريه رمحة اهللا التي وسعت كل يشء، بل rبعفو النبي 
 .))ًرت واسعاَّلقد حتج((: قال له

ً هو وأمي ما رأيت معلام قبله وال بعده أحسن فبأيب((: واآلخر يقول
 .)٤()) ًتعليام منه

ًيا قومي أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء ال خيشى (( :والرابع يقول ً
 .)٥()) الفاقة

طاين وإنه  ما أعrواهللا لقد أعطاين رسول اهللا (( :واخلامس يقول
 .٧٤٦و مرض، برقم مسلم يف صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أ)  ١(                                                

، كتاب اجلهاد والسري، ، ومسلم٤٣٧٢، كتاب املغازي، باب وفد بني حنيفة، برقم البخاري)  ٢(
 .١٧٦٤ّباب ربط األسري وحبسه وجواز املن عليه،، برقم 

 .٦٠١٠لناس والبهائم، برقم ، كتاب األدب، باب رمحة االبخاري)  ٣(
 .٥٣٧مسلم، كتاب املساجد، باب حتريم الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إباحة، برقم )  ٤(
 .٢٣١٢ال، وكثرة عطائه، برقم : ً شيئا قط فقالrمسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهللا )  ٥(
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٣٢٧ 
َّألبغض الناس إيل، فام برح يعطيني حتى إنه ألحب الناس إيل َّّ (()١(. 

جئتكم من عند خري ((:  عنهrعد عفو النبي  ب:والسادس يقول
ة ، وهناك أمثل)٢(، ثم يدعو قومه لإلسالم فأسلم منهم خلق كثري)) سالنا

 .ًكثرية جدا
 وكل داعية خملص اخللق احلسن هو أمنية كل مسلم :األمر الثامن

وينجح يف مجيع أموره اخلاصة والعامة؛ خاصة؛ ألنه بذلك ينجو ويفوز 
 يقول يف r يدعو ربه أن هيديه للخلق احلسن، فكان rوهلذه األمهية كان 

واهدين ألحسن األخالق، ال هيدي ألحسنها إال ((: استفتاحه لصالة الليل
ُام أحسنت خلقي فحسن خلقياللهم ك((: ، وكان يقول)٣())..أنت ُْ ّ(()٤(. 

ًاخللق احلسن حيبب الداعية إىل الناس مجيعا :األمر التاسع  حتى ّ
أعدائه، ويتمكن بذلك من إرضاء الناس عىل اختالف طبقاهتم، وكل 
به من جالسه أو خالطه أحبه، وهبذا يسهل عىل الداعية إدراك مطال

ون الناس بأمواهلم َسعَ ال يUالسامية بإذن اهللا تعاىل؛ ألن الدعاة إىل اهللا 
 .ولكن ببسط الوجه وحسن اخللق

ِّمن مل يتخلق باخللق احلسن من الدعاة ينفر الناس   :األمر العارش  من ّ
 ألن من طبائع الناس أهنم ال ؛دعوته، وال يستفيدون من علمه وخربته

هم أو يبدو منه احتقارهم، واستصغارهم، ولو يقبلون ممن يستطيل علي
 .٢٣١٣ال، وكثرة عطائه، برقم : ط فقالً شيئا قrمسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهللا )  ١(                                                

  .٧/٤٢٨، فتح الباري: انظر)  ٢(
 .٧٧١مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه، برقم )  ٣(
، ١/١١٣، ، وصححه األلباين يف إرواء الغليل٦/٦٨، وأمحد، ٣٦٤/ ٦البيهقي يف الشعب، )  ٤(

  .٧٤برقم 
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٣٢٨ 
َفبام رمحة من اهللا لنت ل[: r للنبي الكريم Uقال . ًكان ما يقوله حقا َ ِ ٍَ ِّ ََ ْ َ ِ ْهم ـَ ُ

ْولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر  ْ ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ َ َُ َ ْ ْ َ ْ ْ َُ َ ْ َ ََ َُّ َ َ ِ ْ ْ ََ  
ِهم وشاورهم يف األمرـَل ْ ْ ْ َْ ِ ُ َِ َ ُ [)١(. 

ِواخفض جناحك ل[:Uوقال  َِ َ َ ََ َمن اتبعك منـْْ َ َِ َ َّ ِ َمؤمننيـْ الَ ِ ِ ْ ُ [)٢(. 
َلقد جاء[: ً ممتنا عىل عبادهUوقال  َ ْ َ ٌكم رسول من أنفسكم عزيز َ ُِ َ ْْ ِّ ُ َ ُْ ِ ُ َ ٌ

ْعليه ما عنتم حريص عليكم بال َ َِ ُِ ْ ْ َ َْ ٌ َ َ َُّ ِ َّمؤمنني رؤوف رـِ َ ٌُ ُ َ ِ ِ ٌحيمْ ِ [)٣(. 
ْلقد من اهللا عىل ال[: وقال اهللا تعاىل َ ََ َّ َ ْ ْمؤمنني إذ بعث فيهم رسوال منـَ َ َِّ ُ َ ْ ًُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ 

ْأنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وال ْ ِّ َ َُ َ َ َ َ ََ ِّ َ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ُ َحكمةـَ َ ْ  . اآلية)٤(]..ِ
ّوما أرسلناك إال[:  تعاىلوقال ِ َ َ ْ َ ْ ََ َ رمحة للعاملنيَ ِ َ َ ْ ِّ ً َ ْ ٌحممد [: ، وقال)٥(] َ َّ َ ُّ

ِرسول اهللا والذين معه أش َِ ُ َ َ ََ ُ ََّّ ُداءُ ُ عىل الكفار رمحاءَّ َ َ ُ ِ َّ ُ ْ َ ْ بينهمَ ُْ َ َ [)٦(. 
ًيا أهيا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبرشا ونذيرا[ ُ َ ْ ُّ َِ َِ ََّ َ ًَ َ ُِّّ ًَ َ ََّ ْ َ َِ َ ودا *ِ َعيا إىل اهللا َ ِ ً ِ

ًبإذنه ورساجا منريا َِ ِ ِ ُِّ ً َ ْ ِ ْ وبرش ال *ِ ِ ِّ َ َمؤمنني بأن لـَ َّ َْ ِ َ ِ ِ ًهم من اهللا فضالـُ ْ َ َ ِّ ً كبرياُ ِ َ [)٧(. 
ً قدوة وإماما لقوله rوال شك أنه يتعني عىل كل داعية أن يتخذه 

ّلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ل[: تعاىل َ ٌَ ََ َ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ ُمن كان يرجو اهللا ـَِ ْ َ ََ َ
  .١٥٩: سورة آل عمران، اآلية)  ١(                                                

  .٢١٥: سورة الشعراء، اآلية)  ٢(
  .١٢٨: سورة التوبة، اآلية)  ٣(
  .١٦٤: سورة آل عمران، اآلية)  ٤(
  .١٠٧: سورة األنبياء، اآلية)  ٥(
  .٢٩: سورة الفتح، اآلية)  ٦(
  .٤٧-٤٥: سورة األحزاب، اآليات)  ٧(
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٣٢٩ 
ًليوم اآلخر وذكر اهللا كثرياَوا ِ َِ ََ َ َ ََ َْ ْ [)١(. 

  هبا ال يكون إن صالح األمة وهدايتها والنهوض:األمر احلادي عرش
ًسليام نقيا إال باألخذ من املنبع الصايف، والبعد عن األفكار اهلدامة  ً
املنحرفة، والتزام الدعاة إىل اهللا تعاىل باخللق احلسن ودعوة الناس إليه 

ُّيا أهيا [هو من هذا املنبع، وتطبيق ذلك عىل أنفسهم قبل الدعوة إليه  َ
َالذين  ِ ِآمنوا لَّ ُ َ َم تقولون ما ال تفعـَ ْ َ ََ ََ ُ َلونُ َ كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال  *ُ َُ ُ َْ َ ً ََ ِ َ ُ
َتفعلون ُ َ ْ وبالعمل قبل الدعوة إليه، ؛ وهلذا أمر اهللا بالعلم قبل العمل، )٢(] َ

ّفاعلم أنه ال إله إال[: فقال تعاىل ِ َِ ُ َْ ََّ َ ْ َ اهللا واستغفر لذنبك وللمؤمنني َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ْْ َ ََ ِ َ ْ َ
ْوال ِمؤمناتـَ َِ ْ ِالعرصَو [:، وقال)٣(] ُ ْ َ ٍ إن اإلنسان لفي خرس *ْ ْ َُ ِ َ َ َِّ ّ إال *ِ َ الذين ِ ِ َّ

ِآمنوا وعملوا الصال َِّ َ َُ ُ ْحات وتواصوا بالـَ ِ ْ َ َ َ ََ ِحق وتواصوا بالصربـِ ْ َّ ْ َ َ َ َِ َ م َّ، فقد)٤(] ِّ
 .العمل قبل الدعوة إىل احلق

 اخللق احلسن يف الدعوة جيعل الداعية مستنري :األمر الثاين عرش
 به مواطن احلق، وهيتدي به إىل الوسائل َّ ويفتح مداركه، فيتبرصالقلب،

  يف دعوة الناس املالئمة للظروف واألحوال، واألساليب الصحيحة
ًيا أهيا الذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا[ واألشخاص َ ُ ْ ُ َ ْْ ْ َُ َّ ََّ َْ َ َّ َ ُ ِ َ ُّ َ  . اآلية)٥(] ِ
 التي اخللق احلسن يف الدعوة من أعظم األسباب: الث عرشثلاألمر ا

  .٢١: رة األحزاب، اآليةسو)  ١(                                                
 .٣ -٢: سورة الصف، اآليتان)  ٢(
 .١٩: سورة حممد، اآلية)  ٣(
 .سورة العرص)  ٤(
 .٢٩: سورة األنفال، اآلية)  ٥(
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٣٣٠ 
ورث الفوز بأعىل الدرجات يف جنات النعيم، وهذا ُنجي من النار وتُت

ً رجال r  النبي وهلذا عندما سأل؛Uهو غاية كل مسلم بعد رىض اهللا 
ل اهللا اجلنة وأعوذ به ّأتشهد ثم أسأ:  قال))ما تقول يف الصالة؟((: فقال له
: rالنبي ما أحسن دندنتك، وال دندنة معاذ، فقال ! أما واهللا. من النار

ْحوهلا ُندندن َ ِ ْ ّ، وهذا يدل أن مجيع األقوال والدعوات واألعامل؛ إنام )١())َُ
 .Uهو من أجل الفوز باجلنة والنجاة من النار بعد رىض اهللا 

َّ ببيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه فقالrالنبي كفل وقد ت أنا ((: ْ
ًزعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقا، وببيت يف وسط  ّ ُ ِ
َّاجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت يف أعىل اجلنة ملن حسن  ً

تقوى اهللا ((: ُئل عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقالُ، وس)٢())خلقه
 .)٣())وحسن اخللق

أن النار حترم عىل (( بإسناد حسن  فيام أخرجه الرتمذيrالنبي ويبني 
 .)٤())ّكل قريب هني سهل
احللم، :  يشملًاخللق احلسن موضوع واسع جدا: األمر الرابع عرش

صحيح : وانظر، ٣/٤٧٤، وأمحد، ٧٩٢، كتاب الصالة، باب يف ختفيف الصالة، برقم أبو داود)  ١(                                                
 .٢/٣٢٨، ابن ماجه

، وحسنه األلباين يف صحيح أيب ٤٨٠٢، كتاب األدب، باب يف حسن اخللق، برقم أبو داود)  ٢(
 .٢٧٣، برقم ، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة٣/٩١١داود، 

 جامع األصول، : ، وانظر٢٠٠٥تاب الرب والصلة، باب حسن اخللق، برقم ، كالرتمذي)  ٣(
 .٢/١٩٤، ، وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي١١/٦٩٤

، باب حدثنا هناد، برقم r، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا الرتمذي)  ٤(
 .١١/٦٩٨ األصول، جامع: ، وانظر٢٤٩٠
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٣٣١ 
واألناة، واجلود والكرم، والعفو والصفح، والرفق واللني، والصرب 

ّف، والصدق، والرب، والوفاء والعزيمة، والثبات، والعدل واإلنصا
ِّبالعهد، واإليثار، والرمحة، والعفة، والتواضع، والزهد، والكي س ّ
... والنشاط، والسامحة، واملروءة، والشجاعة، واألمانة، واإلخالص

 .ّوهذا هو اخللق احلسن يف الدعوة إىل اهللا تعاىل وما يتفرع منه
و الدين كله، واخللق  فهr اهللا به النبي أما اخللق العظيم الذي مدح

، وقال )١(احلسن جزء منه كام ذكر ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف الفتاوى
 حسن اخللق :  يف مدارج السالكني- رمحه اهللا تعاىل -اإلمام ابن القيم 

ِيقوم عىل أربعة أركان، ال يتصور قيام ساقه إال عليها ّالصرب، والعفة، : ّ
 .)٢())، ومنشأ مجيع األخالق الفاضلة من هذه األربعةجاعة، والعدلوالش

% % % 
 

 .١٠/٦٥٨، جمموع فتاوى ابن تيمية)  ١(                                                
 .٢/٣٠٨ ،مدارج السالكني)  ٢(
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٣٣٢ 
 طرق تحصل الخلق الحسن: المبحث الثالث

األسباب والوسائل التي يكتسب هبا اخللق احلسن كثرية، ولكن من 
 :أبرزها عىل سبيل املثال ما يأيت

مع  واملامرسة التطبيقية لألخالق احلسنة ولو  التدريب العميل،- ١
ّالتكلف يف أول األمر، وقرس النفس عىل غري ما هتوى؛ فالعلم بالتعلم 

ّواحللم بالتحلم، والصرب بالتصرب ومن ((: rّ واالستعفاف بالتعفف، قال ،ّ
ِّيستعفف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا، ومن يتصرب يصربه اهللا ّ ُ ّ(()١(. 

 ألن من طبيعة اإلنسان أن يكتسب  الغمس يف البيئة الصاحلة؛- ٢
من البيئة التي ينغمس فيها ويعيش مع أهلها، فيكتسب ما لدهيم من 

 وتقاليد، وأنواع سلوك عن طريق املحاكاة والتقليد، ،أخالق، وعادات
 للطبع يرسق، وأعظم إن الطبع: وبذلك تتم العدوى النافعة، وهلذا قيل

 وبيانه أن اجلليس الصالح كحامل املسك إما أن rمن ذلك توجيه النبي 
 .)٢(ًتبتاع منه أو جتد منه رحيا طيبة

 )٣(والشك أن الرجل عىل دين خليله، فلينظر كل داعية من خيالل
% % % 

 
، كتاب الزكاة، ، ومسلم١٤٢٧، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، برقم البخاري)  ١(                                                
 .١٠٥٣باب فضل التعفف والتصرب، برقم 

 .٢٦٢٨مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب جمالسة الصاحلني، برقم )  ٢(
 .٢١٣-١/٢٠٩ ، للميدايناألخالق اإلسالمية وأسسها: انظر)  ٣(
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٣٣٣ 
 فروع الخلق الحسن: المبحث الرابع

 :فروع الخلق الحسن: تمهيد
احللم، واألناة، واجلود : ً كثرية جدا فهو يشملفروع حسن اخللق

 والصفح، والرفق واللني، والصرب والعزيمة، والثبات، ،والكرم، والعفو
 واإلنصاف، والصدق واإلخالص، والرب، والوفاء، واإليثار ،والعدل

والرمحة، والتواضع، والزهد، والكيس والنشاط، والسامحة، واملروءة، 
وهذا ...  والتوكل،ظ الرس، والورع، واليقنيوالشجاعة، واألمانة، وحف

مفهوم واسع ال يتسع له هذا املبحث، وقد تقدم يف الفصول واملباحث 
 .السابقة مجلة من هذه األخالق احلسنة

 :أما يف هذا املبحث فسأقترص عىل املطالب اآلتية
 الجود والكرم: المطلب األول

ٌاجلود والكرم خلق عظيم وهو عىل عرش مراتب عىل  : النحو اآليتُ
ْ اجلود بالنفس وهو أعىل مراتب اجلود- ١ َ. 

اجلود بالرياسة، فيحمل اجلواد جوده عىل اجلود برياسته واإليثار يف 
 .قضاء حاجات الناس

 .ً اجلود براحته، فيجود هبا تعبا يف مصلحة غريه- ٣
 . اجلود بالعلم وبذله وهو من أعىل مراتب اجلود،وهو أفضل من املال- ٤
 . اجلود بالنفع باجلاه كالشفاعة وغريها- ٥
نفع البدن عىل اختالف أنواعه، فكل يوم تعدل فيه بني اثنني ب اجلود - ٦
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٣٣٤ 
صدقة، وتعني الرجل يف دابته فرتفع متاعه عليها أو حتمله عليها 

 .صدقة، والكلمة الطيبة صدقة
ّ اجلود بالعرض، كمن يعفو عمن اغتابه، أو سبه، ونال من عرضه، - ٧

 . فعل أبو ضمضمكام
 . اجلود بالصرب، واالحتامل، وكظم الغيظ، وهذا أنفع من اجلود باملال- ٨
 . اجلود باخللق احلسن، والبشاشة، والبسطة، وهو فوق اجلود بالصرب- ٩
 . اجلود برتك ما يف أيدي الناس عليهم فال يلتفت إليه- ١٠

سبحانه قد ولكل مرتبة من اجلود مزيد وتأثري خاص يف القلب، واهللا 
 .)١(ضمن املزيد للجواد واإلتالف للممسك، واهللا املستعان

وكل أنواع اجلود والكرم ينبغي للدعاة أن يتحلوا هبا يف دعوهتم، ومن 
 : ومن ذلكrالصور العظيمة لتطبيق اجلود والكرم ما فعله رسول اهللا 

ُ عىل اإلسالم شيئا إال أعطاه، rما سئل رسول اهللا :  قالtعن أنس  ً
يا قومي : ًفجاءه رجل فأعطاه غنام بني جبلني فرجع إىل قومه فقال: الق

ًأسلموا فإن حممدا يعطي عطاء ال خيشى الفاقة ً)٢(. 
، وغزارة rّوهذا املوقف احلكيم العظيم يدل عىل عظم سخاء النبي 

 .)٣(جوده
 . بترصف٢٩٦-٢/٢٩٣ البن القيم، مدارج السالكني: انظر)  ١(                                                

 .٢٣١٢ال، برقم : ً شيئا فقالrمسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل )  ٢(
 مع الفتح، كتاب بدء الوحي، باب حدثنا عبدان أمثلة كثرية من كرمه وجوده يف البخاري: انظر)  ٣(

، وكتاب الرقاق، باب ١٠/٤٥٥حسن اخللق وما يكره من البخل، ، وكتاب األدب باب ١/٣٠
= 
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٣٣٥ 
ً وترغيبا للناس يف U يعطي العطاء ابتغاء مرضاة اهللا rوكان 

ًاإلسالم، وتأليفا لقلوهبم، وقد يظهر الرجل إسالمه أوال للدنيا ثم  ُ ً- 
ً ال يلبث إال قليال - ونور اإلسالم rبفضل اهللا تعاىل، ثم بفضل النبي 

ّحتى ينرشح صدره لإلسالم بحقيقة اإليامن، ويتمكن من قلبه، فيكون 
 .)١(ه من الدنيا وما فيهاأحب إلي

 غزا rما رواه مسلم يف صحيحه أن النبي : وهلذا شواهد كثرية، منها
 بمن معه من املسلمني فاقتتلوا r ثم خرج - فتح مكة -غزوة الفتح 

 بن  يومئذ صفوانrبحنني، فنرص اهللا دينه واملسلمني، وأعطى رسول اهللا 
واهللا لقد أعطاين : صفوانأمية مائة من الغنم، ثم مائة، ثم مائة، قال 

ّ ما أعطاين وإنه ألبغض الناس إيل، فام برح يعطيني حتى إنه rرسول اهللا 
 .)٢(ّألحب الناس إيل

إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فام يسلم ((: tوقال أنس 
 .)٣())حتى يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها

                                                

، وكتاب الكفالة، باب من ١١/٣٠٣، ١١/٢٦٤ًد ذهبا، ُلو أن عندي مثل أح: rقول النبي  =
، وكتاب التمني، باب متني اخلري، وقول النبي ٤/٤٧٤ًتكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، 

r :كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهللا لم، ومس١٣/٢١٧ًد ذهبا، ُلو كان يل مثل أح ،r 
، وكتاب الزكاة، باب من سأل بفحش ١٨٠٦، ٤/١٨٠٥ال، وكثرة عطائه، : ًشيئا قط فقال

 .٢/٦٨٧، وباب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة، ٢/٧٣٠وغلظة، 
 .١٥/٧٢ ،رشح النووي عىل مسلم: انظر)  ١(
 .٢٣١٣ال، وكثرة عطائه، برقم : ً شيئا قط فقالrمسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل )  ٢(
 .٤/١٨٠٦ً، يف الكتاب والباب املشار إليهام آنفا، لمسم)  ٣(
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٣٣٦ 
 جيزل له يف r الرجل ضعيف اإليامن، فقد كان r  النبيوإذا رأى
َّإين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكب ((: rالعطاء، قال  ُّ ّ

ًال من قريش املائة من ايعطي رج((rولذلك كان ؛ )١())يف النار عىل وجهه
 .)٢())اإلبل

 مع املرأة املرشكة rومن مواقفه احلكيمة العظيمة يف ذلك ما فعله 
 مزادتيها، ورجعت صاحبة املزادتني، فإنه بعد أن أسقى أصحابه من

، ))امجعوا هلا((: ًاملزادتان أشد مالءة منها حني ابتدأ فيها قال ألصحابه
ً حتى مجعوا هلا طعاما - من بني عجوة ودقيقة وسويقة -فجمعوا هلا 

ًكثريا وجعلوه يف ثوب، ومحلوها عىل بعريها، ووضعوا الثوب بني يدهيا، 
 من )٣(مني واهللا ما رزأناكاذهبي فأطعمي هذا عيالك، تعل((: r فقال هلا

 .))ًمائك شيئا، ولكن اهللا هو الذي أسقانا
لقيت أسحر الناس، أو هو نبي : ويف القصة أهنا رجعت إىل قومها فقالت

 .)٥( بتلك املرأة، فأسلمت وأسلموا)٤(لرصمكام زعموا، فهدى اهللا ذلك ا
فكان املسلمون بعد ذلك يغريون عىل من حوهلا من : ويف رواية

ًال يسألون الناس إلـحافا [: ، كتاب الزكاة، باب قوله تعاىلالبخاري)  ١(                                                 ْ َُ َِ َّ َ َ ْ َ ، ، ومسلم١٤٧٨م ، برق]َ
 .١٥٠كتاب الزكاة، باب إعطاء من خياف عىل إيامنه، برقم 

 .٢٩٧٨  برقم يعطي املؤلفة قلوهبم،r، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي البخاري)  ٢(
 .١/٤٥٣، فتح الباري: انظر. ًمل ننقص من مائك شيئا: أي: ما رزأناك)  ٣(
 .١/٤٥٣، فتح الباري: انظر. أبيات جمتمعة من الناس: الرصم)  ٤(
 املساجد ومواضع ، كتاب، ومسلم٣٥٧١، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة، برقم البخاري)  ٥(

 .٦٨٢الصالة، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم 
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٣٣٧ 
ما : ًاملرشكني وال يصيبون ذلك الرصم الذي هي فيه، فقالت يوما لقومها

ًأرى أن هؤالء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم يف اإلسالم؟ فأطاعوها، 
 .)١(فدخلوا يف اإلسالم

 :سبب إسالم هذه املرأة أمرانوقد كان 
 وأصحابه من مزادتيها ومل r ما رأته من أخذ النبي :األمر األول

 التي تدل عىل rًينقص ذلك من مائها شيئا، وهذا من معجزات النبي 
 .صدق رسالته
 حينام أمر أصحابه أن جيمعوا هلا، فجمعوا r كرم النبي :األمر الثاين
ًهلا طعاما كثريا ً. 

 ألن املسلمني صاروا يراعون ؛فقد أسلموا عىل يدهياأما قومها، 
ً عىل سبيل االستئالف هلم، حتى كان ذلك سببا rقومها بإقرار النبي 

 .)٢(إلسالمهم
، rها ما هي إال قطرة من بحر من كرم النبي ُتْقُوهذه األمثلة التي س

 r إىل االقتداء بالنبي Uفام أحوجنا، وما أوىل مجيع الدعاة إىل اهللا 
 .االقتباس من نوره وهديه يف دعوته ويف أموره كلها، واهللا املستعانو

 العدل: المطلب الثاني
العدل يف الوالية، والعدل يف : العدل له جماالت كثرية ال حترص منها

 .٣٤٤، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء املسلم بكفيه من املاء، برقم البخاري)  ١(                                                
 .١/٤٥٣، فتح الباري: انظر)  ٢(
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٣٣٨ 
القضاء، والعدل يف تطبيق احلدود، والعدل يف املعامالت بني الناس، 

اء، والعدل مع والعدل يف اإلصالح بني الناس، والعدل مع األعد
 .وغري ذلك... األوالد، والعدل بني الزوجات

 :ومن األمثلة العظيمة يف تطبيق العدل املثال العظيم اآليت
ُ أعدل البرش يف مجيع أموره وأحكامه، ومما يرضب به rقد كان النبي 

املثل يف عدله إىل يوم القيامة قصة املخزومية التي رسقت فقطع يدها بعد 
ِ مل حياب يف ذلك، ومل يقبل rامة، ولكن الرسول أن شفع فيها أس

 .ٍّالشفاعة يف حد من حدود اهللا تعاىل
فعن عائشة     ّأن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية التي ً

ّمن يكلم فيها رسول اهللا :  يف غزوة الفتح، فقالواrرسقت يف عهد النبي 
rّد، حب رسول اهللا ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زي: ؟ فقالوا ِrفأيت َ ِ ُ 

َّ، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول اهللا rهبا رسول اهللا  ّr 
استغفر يل يا :  فقال له أسامة))ٍّأتشفع يف حد من حدود اهللا؟((: فقال

 اهللا بام  فاختطب فأثنى عىلrفلام كان العيش قام رسول اهللا ! رسول اهللا
إنام أهلك الذين من قبلكم أهنم : أما بعد، أهيا الناس((: هو أهله، فقال

كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا 
ّعليه احلد، وإين والذي نفيس بيده لو أن فاطمة بنت حممد رسقت 

 .))لقطعت يدها
 .ثم أمر بتلك املرأة التي رسقت فقطعت يدها

فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني فأرفع : قالت عائشة
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٣٣٩ 
 .)١(r رسول اهللا حاجتها إىل

 به يف القول واحلكم، فقال Uإن العدل خالف اجلور، وقد أمر اهللا 
َوإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى[:  تعاىل ْ َ ْ َْ ُْ ْ َ َُ َ ُ ْ ََ َ ُِ ُوإذا حكمتم [: ، وقال)٢(] ِ ْ َ َ ََ ِ

ِني الناس أن حتكموا بالعدلَب ْ ََّ ْ ِ ْ ُ ُْ ْ َ َِ َ [)٣(. 
 مما يوجب عىل rوالشك أن هذا املوقف احلكيم وغريه من مواقفه 

 .)٤(rالدعاة تطبيقها أسوة به 
 التواضع: المطلب الثالث

إظهار التنزل ملن : ، واملراد بالتواضع)٥(ّتذلل وختاشع: عتواض: يقال
 .)٦(تعظيم من فوقه لفضله: يراد تعظيمه، وقيل

والتواضع صفة عظيمة وخلق كريم جيب عىل الدعاة إىل اهللا تعاىل، 
َوعباد الرمحن الذين [:  وغريهم، وهلذا مدح اهللا املتواضعني فقال ُ َ َِ َِّ ِ َ ْ َّ

، ٦٧٨٧الوضيع، برقم وً بنحوه خمترصا يف كتاب احلدود، باب إقامة احلد عىل الرشيف البخاري)  ١(                                                
، ورواه مسلم بلفظه يف كتاب ٦٧٨٨وباب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل  السلطان، برقم 

، ١٦٨٨احلدود، باب قطع السارق الرشيف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود، برقم 
 .٩٦، ١٢/٩٥، ، وفتح الباري برشح صحيح البخاري١١/١٨٦ ،رشح النووي: وانظر

 .١٥٢: سورة األنعام، اآلية)  ٢(
 .٥٨: سورة النساء، اآلية)  ٣(
، ١٣٧/ ٣، والرتمذي، ٢٤٢/ ٢، سنن أيب داود: انظر مواقف حكيمة يف هذا الشأن يف)  ٤(

 ، ٣١٢/ ١١، ١٤٣/ ٢، ٢٩٢/ ٣،  مع الفتحالبخاري: ً، وانظر أيضا٦٤/ ٧، لنسائيوا
 .٥٣٥، ٥٣٤ ص،ّ، وهذا احلبيب يا حمب٤٥٨/ ٣،  ومسلم،١١٢/ ١٢

 .٩٩٧، صالقاموس املحيط)  ٥(
 .١١/٣٤١، لباريفتح ا)  ٦(
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٣٤٠ 
ِيمشون عىل األرض ْ ْ ََ َ َ َ ْ هونا وإذا خاطبهم الُ َُ ُ َ َ ْ ََ َ ِ ًجاهلون قالوا سالماـً َ ُ َُ َ ِ ، أي )١(] َ

ّكربين، وال يمشون يف سكينة ووقار متواضعني غري أرشين وال مت
 .)٢(ّمرحني، فهم علامء، حلامء، وأصحاب وقار وعفة

 ؛والدعاة إىل اهللا تعاىل إذا تواضعوا رفعهم اهللا يف الدنيا واآلخرة
ٍما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال ((: r  النبيلقول ً ٌ

 .)٣())ًعزا، ومن تواضع هللا رفعه
وهذا ما يفتح اهللا به للداعية قلوب الناس؛ فإن اهللا يرفعه يف الدنيا واآلخرة، 

ا من َّ، أم)٤(ُّويثبت له بتواضعه يف قلوب الناس منزلة ويرفعه عندهم وجيل مكانه
 Uا واآلخرة؛ ألن اهللا ّتكرب عىل الناس فقد توعده اهللا بالذل واهلوان يف الدني

ّالعز إزاره، والكربياء رداؤه فمن ينازعه ذلك عذبه(( ُ ُّ(()٥(. 
ّ تسمى العضباء وكانت rكانت ناقة لرسول اهللا :  قالtوعن أنس  ُ

ّال تسبق، فجاء أعرايب عىل قعود له فسبقها، فاشتد ذ ُُ َ لك عىل املسلمني ْ
ِسبقت العضباء، فقال رسول اهللا : وقالوا َ ِ ُr :)) ًإن حقا عىل اهللا أن ال

 .)٦())ًيرفع شيئا من الدنيا إال وضعه
ً هو األسوة احلسنة للدعاة فقد كان متواضعا يف rورسول اهللا 
ّ رجل فكلمه rأتى النبي :  قالtن أيب مسعود دعوته للناس، فع

 .٦٣: سورة الفرقان، اآلية)  ١(                                                
 .٢/٣٢٧، مدارج السالكني: انظر)  ٢(
 .٢٥٨٨مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضع، برقم )  ٣(
 .١٦/١٤٢، رشح النووي عىل صحيح مسلم: انظر)  ٤(
 .))فمن ينازعني عذبته((:،ولفظه٢٦٢٠مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الكرب،برقم )  ٥(
 .٦٥٠١، كتاب الرقائق، باب التواضع، برقم البخاري)  ٦(
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٣٤١ 
ٍهون عليك نفسك فإين لست بملك، إنام ((: ُفجعل ترعد فرائصه فقال له ِ َ ِ ُ َ َ ِّ

ن جرير بن  وزاد احلاكم يف روايته ع))ٍأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد
ٍوما أنت عليهم بجبار [: ، ثم تال جرير))يف هذه البطحاء... ((: عبد اهللا َّ َ َ َِ ِ ْ ََ َ َ

ِفذكر بالقرآن من خياف وعيد ِ َ ُ َِّ َ َ ْ ِْ ُ َْ ِ َ [)١(. 
ً فقد كان متواضعا يف دعوته مع r برسول اهللا فعىل الدعاة أن يقتدوا

ّالناس، فكان يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وتأخذه بيده األمة فتنطلق به  ّ
حيث شاءت، وكان يف بيته يف خدمة أهله، ومل يكن ينتقم لنفسه قط، 
وكان خيصف نعله، ويرقع ثوبه، وحيلب الشاة ألهله، ويعلف البعري، 

 املساكني، ويميش مع األرملة واليتيم يف ويأكل مع اخلادم، وجيالس
حاجتهام، ويبدأ من لقيه بالسالم، وجييب دعوة من دعاه ولو إىل أيرس 
َيشء، فكان متواضعا من غري ذلة، جوادا من غري رسف، رقيق القلب  َ ً ًّ

، فيجب )٢(ًرحيام بكل مسلم خافض اجلناح للمؤمنني، لني اجلانب هلم
 .rداء به  االقتUعىل الدعاة إىل اهللا 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 
 .حممد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

^^^ 

  لأللباين، سلسلة األحاديث الصحيحة: ، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر٢/٤٤٦احلاكم، )  ١(                                                
 .٤٥: ، سورة ق، اآلية٤/٤٩٧

 .٣٢٩-٢/٣٢٨ البن القيم، مدارج السالكني: انظر)  ٢(
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٣٤٢ 
 ملخص البحث وأهم النتائج: الخاتمة

ّاحلمد هللا الذي من عىل عبده الضعيف إليه وحده بمعاجلة هذا 
 .املوضوع عىل قدر الفهم واالستطاعة

أين قد حاولت يف العمل يف هذا البحث التسديد واملقاربة، الشك 
ّوبذلت ما استطعت من جهد يف إعداده، وال أدعي الكامل؛ فإن الكامل 
ّاملطلق من مجيع الوجوه هللا وحده، وما منا إال يؤخذ من قوله ويرد إال  ُ ُ

 .حممد عبد اهللا عليه الصالة والسالم
ً جيعله مباركا نافعا وأسأل اهللا أن  .ه، ومن انتهى إليه إىل يوم الدينتبالكً

ّأما أهم النتائج التي أعانني اهللا عليها، ويرس سبحانه التوصل إليها  ّ
 :يف هذا البحث فهي عىل النحو اآليت

ِّ التي تعدل الداعية ِّ إن مقومات الداعية الناجح هي املعدالت- ١
ًوتقوم اعوجاجه فتجعله مستقيام معتدال، حكيام منضبطا ً ًً  يف كل أموره، ِّ

ًناجحا يف دعوته موفقا مسددا بإذن اهللا تعاىل ً ّ ًَّ ُ. 
 ولكني اقترصت عىل  إن مقومات الداعية الناجح كثرية متعددة،- ٢

ّأصوهلا وأسسها التي تتفرع منها مجيع املقومات، التي البد لكل داعية 
: ة أصولعرشوهي يف نظري . من معرفتها والعمل هبا وتطبيقها يف حياته

العلم النافع، واحلكمة، واحللم، واألناة، والرفق، والصرب، والصدق، 
 .واإلخالص، والقدوة احلسنة، واخللق احلسن

ًوال ريب أن معرفة الداعية للمقومات التي جتعله ناجحا يف دعوته 
من أهم املهامت، ومن أوىل الواجبات؛ ألن نجاح دعوته، وفوزه برىض 
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٣٤٣ 
 .هبذه املقوماتربه، وتوفيقه موقوف عىل العمل 

 وهلذا أمر  إن العلم النافع من أعظم مقومات الداعية الناجح؛- ٣
ِفاعلم أنه ال إله إال اهللا [:  اهللا به قبل القول والعمل فقال سبحانه َِ ُ َْ ََّ َ ْ َ

ْواستغفر لذنبك وللمؤمنني وال َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ِ َ ْ ِمؤمناتـَ َِ ْ  رمحه ّ؛ وهلذا بوب البخاري)١(] ُ
 . العلم قبل القول والعمل:ٌباب: ًاهللا تعاىل يف صحيحه بابا قال فيه

 ال، قrوالعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول 
 .)٢())ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين((: r النبي

علم باهللا وأوصافه وما يتبع ذلك، وعلم : والعلم النافع أقسام ثالثة
بام أخرب اهللا به مما كان من األمور املاضية وما يكون يف املستقبل، وعلم بام 

 .لعلوم املتعلقة بالقلوب واجلوارحأمر اهللا به من ا
َوالعلم البد فيه من إقرار القلب ومعرفته بام طلب منه عمله ومتامه  ِ ُ
ًالعمل بمقتضاه؛ فإن العلم النافع ما كان مقرونا بالعمل، أما العلم بال 

 :وقد أحسن القائل حيث قال. عمل فهو حجة عىل صاحبه يوم القيامة
 هلـه عليك ولم تُعذَر بما أنت جا     

 
 إذا العلم لم تعمل به كان حجـةً        
ــة  فإن كنـت قـد أوتيـت علمـاً          فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله حجـــــــــــــ

أن يسأل العبد ربه العلم : والعلم له طرق يكتسب هبا، ومن أعظمها 
ايص؛ ألهنا سبب يف النافع، وأن جيتهد يف طلبه، وأن يبتعد عن مجيع املع

حرمان العلم، وأن ال يستحيي من طلب العلم، وال يتكرب عن طلبه، 
                                                

 .١٩: سورة حممد، اآلية)  ١(
،  ، ومسلم٧١، برقم الدينً، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف البخاري: متفق عليه)  ٢(

 ).١٠٣٧ (٩٨كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة، برقم 
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٣٤٤ 
 .وأن خيلص يف الطلب

 الناجح،  إن احلكمة هي الركن األعظم من مقومات الداعية- ٤
وهي بال شك اإلصابة يف األقوال واألفعال، ووضع كل يشء يف 

 .موضعه بإحكام وإتقان
الرفق واللني، وتارة باستخدام واحلكمة تكون تارة باستخدام 

املوعظة احلسنة، وتارة تكون باستخدام اجلدال بالتي هي أحسن، وتارة 
ّتكون باستخدام القوة ملن كان له سلطة مرشوعة بالضوابط التي دل 

 .عليها الكتاب والسنة
ّحكمة علمية وحكمة عملية وهي درجات بينها : واحلكمة حكمتان

ّق تكتسب هبا وحتصل هبا، فإذا سلك أهل العلم، واحلكمة هلا طر ُ
ِّالداعية هذه الطرق وفق الكتساب احلكمة بإذن اهللا تعاىل، ومن أبرز  ُ

 : الطرق اآلتيةوأهم هذه الطرق
 السلوك احلكيم الذي يسلكه الداعية يف حياته :الطريق األول
 .وترصفاته، وسريته
 . العلم بالعمل املقرون بالصدق واإلخالص :الطريق الثاين

 :وما أحسن وأمجل ما قاله الشاعر احلكيم
 وأنت لكل مـا تهـوى ركـوب       

 
 وكيف يصح أن تُـدعى حكيمـاً       

 اخلربات والتجارب؛ ألن التجارب هلا األثر العظيم :الطريق الثالث 
 .يف اكتساب املهارات واخلربات

ّحتري أوقات الفراغ :  السياسة احلكيمة ومن أعظمها:ابعالطريق الر
ّوالنشاط واحلاجة عند املدعوين، حتى ال يملوا عن االستامع، وترك 
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٣٤٥ 
ّاألمر الذي ال إثم يف تركه وال رضر اتقاء للفتنة، وهذا يبني للداعية أن  ً
ّاملصالح إذا تعارضت أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر اجلمع بني 

ّوترك املفسدة بدئ باألهم، فإن دفع املفاسد مقدم عىل فعل املصلحة  َ ِ ُ
جلب املصالح، ودفع أعظم املفسدتني أو الرضرين باحتامل أيرسمها، 

 .وحتصيل أعظم املصلحتني برتك أيرسمها
ً فقه ركائز الدعوة وأركاهنا؛ فإن الداعية ال يكون حكيام :الطريق اخلامس

، ومن هو الداعي، وما هي حتى يعرف موضوع الدعوة الذي يدعو إليه
الصفات واآلداب التي ينبغي أن تتوافر يف الداعية؟ ومن هو املدعو، وما 

 هي الوسائل واألساليب التي تستخدم يف نرش الدعوة وتبليغها؟
والداعية احلكيم هو الذي ينزل الناس منازهلم، ومراتبهم، فيدرس 

 مراكز الضالل الواقع ألحوال الناس ومعتقداهتم، ونفسياهتم، ويعرف
ومواطن االنحراف معرفة جيدة، ثم يدعوهم عىل حسب أحواهلم وما 
ِّحيتاجون إليه، فالداعية احلكيم كالطبيب الذي يشخص املرض، ويعرف  ُ
ّالداء وحيدده، ثم يعطي العالج والدواء املناسب عىل حسب حال 
ّاملريض ومرضه، مراعيا يف ذلك قوة املريض، وضعفه وحتمله للعالج، ً 
ًوقد حيتاج املريض إىل عملية جراحية فيشق بطنه، أو يقطع شيئا من  ّ
ًأعضائه؛ من أجل استئصال املرض طلبا لصحة املريض، وهكذا الداعية 
ًاحلكيم يعرف أمراض املجتمع، وحيدد املرض حتديدا دقيقا، وينظر ما  ً ّ

قيدة ًهي الشبه والعوائق فيزيلها، ثم يقدم العالج املناسب بدءا بأمور الع
 .ّاإلسالمية الصحيحة مع تشويق املدعو إىل القبول واإلجابة

هو من و  إن احللم هو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب،- ٥
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٣٤٦ 
أعظم مقومات الداعية الناجح، وما أكثر الصور التطبيقية التي فعلها رسول 

 يف جمال احللم يف الدعوة إىل اهللا تعاىل فدخل y وأصحابه الكرام rاهللا 
 .ًناس يف دين اهللا أفواجا بفضل اهللا تعاىل ثم بتطبيق هذا املقوم العظيمال

ًواحللم له طرق يكتسب هبا إذا سلكها الداعية كان حليام وموفقا ً. 
 وهي من صفات  إن األناة من أعظم مقومات الداعية الناجح،- ٦

أصحاب العقل والرزانة، بخالف العجلة فإهنا من صفات أصحاب 
ّش، وهي تدل عىل أن صاحبها ال يملك اإلرادة القوية الرعونة والطي

ِّالتي تضبط نفسه؛ فإن األناة عند الداعية جتعله حيكم أموره ويضع 
األشياء مواضعها، والتثبت يف األمور الواقعة ويف األخبار الواردة حتى 

َيا أهيا [: ْتتضح وتظهر، واالستيثاق من مصدرها قبل احلكم عليها أو هلا ُّ َ َ
ِالذ َين آمنوا إن جاءَّ َ َِ ُ ُكم فاسق بنبأ فتبينواَ َ َ َُّ َْ ََ ٍَ ِِ  وكم من الصور التطبيقية )١(] ٌ

ِ وطبقها من بعدrلألناة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل التي طبقها رسول اهللا  ِه ِْ
 أهل العلم واإليامن فنفع اهللا هبا؟

 واألخذ باأليرس  إن الرفق هو لني اجلانب بالقول والفعل،- ٧
واألسهل، وحسن اخللق وكثرة االحتامل، وعدم اإلرساع بالغضب 
والتعنيف والشدة، وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح؛ وهلذا قال 

ُ وال ينزع من يشء إال إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه((: rالنبي 
ِّيرسوا وال تعرسوا وبرشوا وال تنفروا((: r ، وقال)٢())شانه ِّ ِّ ِّ(()٣(. 

 .٦: سورة احلجرات، اآلية)  ١(                                                
 ).٢٥٩٤ (٧٨رواه مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق، برقم )  ٢(
، برقم يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا rما كان النبي ،  كتاب العلم، باب البخاري: يهمتفق عل)  ٣(

= 
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٣٤٧ 
 واللسان عن  إن الصرب هو منع النفس وحبسها عن اجلزع،- ٨

التشكي، واجلوارح عن التشويش، وهو يمنع صاحبه من فعل ما ال 
حيسن وال جيمل، وهو قوة من قوى النفس التي هبا صالح شأهنا وقوام 
ّأمرها، وهذه القوة متكن الداعية من ضبط نفسه لتحمل املشاق  ِّ
واملتاعب واآلالم ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل، وهو من أعظم مقومات 

ية الناجح، وحيتاجه الداعية قبل الدعوة، وأثناء الدعوة، وبعد الداع
 .ّالدعوة كام بني ذلك أهل العلم واإليامن

والصرب يف الدعوة بمثابة الرأس من اجلسد، فال دعوة ملن ال صرب له، 
 .كام أنه ال جسد ملن ال رأس له

والصرب ينترص به الداعية عىل عدوه مع األخذ باألسباب املرشوعة 
ٌإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئا إن اهللا بام يعملون حميطَو[ ِ ُ َ َُّ َ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َْ ُِّ ِ ًِ ُ َ ُ َّ َ ََ ْ ُ ُْ َ ُ ِ [)١(. 

ّرب عىل دعوته وما يدعو إليه، وعىل ما يتعرض فالبد للداعية أن يص
دعوته من معارضات، وعىل ما يصيبه هو من أذى، فإذا فعل ذلك كان 

ُإماما يقتدى به َوجعلنا منهم أئمة هيدون بأمرنا ل[: ً َْ ِ ِْ َّ َْ َ ُ ْ َْ َ ً ِ َِ ُ َ َ ُام صربوا وكانوا ـَ َ َ َ َُ َّ
َبآياتنا يوقنون ُ َِ ُِ َ ِ [)٢(. 

 هبذا العلم إىل ّهو التقرب:  إن الصدق واإلخالص يف الدعوة إىل اهللا- ٩
ًال رياء وال سمعة، وال طلبا للعرض الزائل، وال تصنعا وإنام : اهللا وحده ً ً ً

 وخيشى عقابه، ويطمع يف رضاه، ويقصد بدعوته وسائر يرجو ثواب اهللا
                                                

 ).١٧٣٤(-٨، كتاب اجلهاد والسري، باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري، برقم ، ومسلم٦٩ =
 .١٢٠: سورة آل عمران، اآلية)  ١(
 .٢٤: السجدة، اآليةسورة )  ٢(
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٣٤٨ 
وهلذا قال . ترصفاته وتوجيهاته وجه اهللا وحده ال رشيك له، وال رب سواه

ٌومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن[:  سبحانه َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ َِ ِْ ُ َّ َِّ َ ْ َ ََ َ ًَ...[)١(. 
والصدق يكون يف القصد والنية وهو اإلخالص، ويف القول باألخذ 
باحلق ونبذ الباطل، ويف العمل بموافقة القول، وهذه املجاالت حتت 

َيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني[:  قوله تعاىل ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َْ ْ ُ ُْ ُ َّ ُ َّ َ ُّ َ [)٢(. 
 فيام يدعو  إن القدوة احلسنة هي أن يكون الداعية قدوة صاحلة- ١٠

إليه فال يناقض قوله فعله وال فعله قوله، وهي من أعظم مقومات 
نظرون إىل الداعية نظرة دقيقة دون أن يعلم الداعية الناجح؛ ألن الناس ي

أنه حتت رقابة جمهرية، فرب عمل يقوم به الداعية من املخالفات ال يلقي 
ُله باال يكون يف نظرهم من الكبائر واملوبقات؛ ألهنم يعدونه قدوة، وقد  ّ ً
ٍيراه اجلاهل عىل عمل غري مرشوع فيظن أنه عىل حق، ومعلوم أن 

 بام يدعو إليه كان ذلك أيرس يف إيصال املفاهيم ًالداعية إذا كان عامال
ًالتي يريد الداعية إيصاهلا للناس املقتدين به؛ ألن كثريا من الناس 
ينتفعون بالسرية احلسنة أكثر مما ينتفعون باألقوال، والسيام عامة الناس؛ 

ًومن أحسن قوال[:  وهلذا قال سبحانه ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ممن دعا إىل اهللا وعََ َ َ ََ ِ َّ َمل ِّ ِ
ِصال َيا أهيا الذين [:  وقد ذم سبحانه من خالف قوله فعله)٣(]...ًحاـَ ِ َّ َ ُّ َ َ

َآمنوا مل تقولون ما ال تفعلون َُ َُ ْ َ َ َُ َُ َ ِ ُ كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا *َ ُ َْ َ ً ََ ِ َ َ  َ ما ال ُ

 .١٢٥: سورة النساء، اآلية)  ١(                                                
 .١١٩: سورة التوبة، اآلية)  ٢(
 .٣٣: سورة فصلت، اآلية)  ٣(
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٣٤٩ 
َتفعلون ُ َ ْ َأتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون [ ، ،)١(] َ َ َُ ْْ َ ُ َ َّ َْ ْ َ َ ُ َُ َ ََ ْ َ َُ ُ ِّ ِ ِ ْ

َالكتاب  َ ِ َأفال تعقلونْ ُ ِ ْ َ َ َ  :القائلما قاله  ، وما أحسن )٢(]َ
ـ       لنفسك كـان ذا التعلـيم      هالَّ ـ  يا أيها الرجل المعلِّ  رهم غي

 ابدأ بنفسك فانهها عن غيهـا       فإذا انتهت عنه فأنـت حكـيم      
      قتـدى       بالعلم منـك وينفـع التعلـيمفهناك يقبل ما تقوُل وي 

عن خلٍق وتأتي مثلـه         عظـيم   عليك إذا فعلـتَ    عار ال تنه 
  إن اخللق احلسن حالة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال- ١١

ق به َّاحلسنة اجلميلة وهو من أعظم مقومات الداعية الناجح، وإذا ختل
ًالداعية أحبه الناس مجيعا حتى أعدائه يف الغالب، فيتمكن بذلك من 
إدراك مطالبه السامية بإذن اهللا تعاىل؛ ألن الداعية ال يسع الناس بامله 

 .ولكن ببسط الوجه وحسن اخللق
أن من مل يتخلق باخللق احلسن ومن التجارب امللموسة واملشاهدة 

من الدعاة ينفر الناس من دعوته، وال يستفيدون من علمه وخربته؛ ألن 
من طبائع الناس أهنم ال يقبلون ممن ييسء إليهم، ويبدو منه احتقارهم 

َفبام رمحة من [: ًولو كان ما يقوله حقا؛ وهلذا قال اهللا تعاىل لنبيه الكريم ِّ ٍَ َ ْ َ ِ َ
َاهللا لنت ل َ ْهمـِ ُ ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ ََ َِ ِ ُِّ َ َ ِ ْ ْ ََ  َ ُ

َعنهم واستغفر ل ْ ْ ِْ ْ َ َْ ِهم وشاورهم يف األمرـَُ ْ ْ ْ َْ ِ ُ َِ َ ُ ...[)٣(. 
احللم، واألناة، واجلود، : ًواخللق احلسن موضوع واسع جدا يشمل

 .٣ -٢: سورة الصف، اآليتان)  ١(                                                
 .٤٤: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .١٥٩: سورة آل عمران، اآلية)  ٣(



  الخاتمة

 

٣٥٠ 
والكرم، والعفو والصفح، والرفق واللني، والصرب والعزيمة، والثبات، 

حسان، والوفاء، والعدل واإلنصاف، والصدق واإلخالص، والرب واإل
واإليثار، والرمحة، والتواضع، والزهد، والكيس والنشاط، والسامحة، 

 والتوكل، ،واملروءة، والشجاعة، واألمانة، وحفظ الرس، والورع، واليقني
 .ًوهذا مفهوم واسع إذا عمل به الداعية كان ناجحا يف دعوته بعون اهللا

م إىل العمل هبذه أسأل أن يوفق مجيع علامء املسلمني ودعاهتاهللا و
ًاملقومات، وأن يزيدين وإياهم علام، وهدى، وتوفيقا، وأن حيسن يل وهلم  ً ً
ًوجلميع املسلمني العاقبة يف األمور كلها، وأن جيرينا مجيعا من خزي 

واهللا أعلم وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد . الدنيا وعذاب اآلخرة
 . الدينوآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
&&& 

 





 مةاعفهارس الال

 

٣٥١ 




 
ــة -١ ــات القرآنيـ  .فهـــرس اآليـ
 .فهــرس األحاديــث النبويــة    -٢
ــار  -٣ ــرس اآلثــــ  .فهــــ
ــب  -٤ ــرح الغريـ ــرس شـ  .فهـ
ــعار-٥ ــرس األشــــ  . فهــــ
ــع  -٦ ــصادر والمراج ــرس الم  .فه
.فهــــرس الموضــــوعات  -٧
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٣٥٢ 
  فهرس اآليات القرآنية-١

 
 الصفحة رقمها اآلية م


 ]ونعخْدا يمنُوا وآم الَِّذيناهللا و ونخَاِدع٢٨٦ ١٠-٩ ]...........ي 
١-  ] كُمَأنفُس نوتَنسو ِبالِْبر النَّاس ونر٣٤٩، ٣١٥ ٤٤ ].............َأتَْأم 
 ]بتَِعينُواْ ِبالصاسالَِةوالص٥٩ ٤٥ ].............................. ِر و 
 ٢٠٤ ٥٥ ]...............ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء من الْخَوفْ والْجوِع [ 
 ] لَكُم تَِجبوِني َأسعاد كُمبقَاَل ر١٥٦ ٦٠ ]........................و 
 ٣١ ١٢٩ ]......... منْهم يتْلُو علَيِهمربنَا وابعثْ ِفيِهم رسوالً[ 
 ]اءدطًا لِّتَكُونُواْ شُهسةً وُأم لْنَاكُمعج كَذَِلك٨٤ ١٤٣ ].........و 
 ]كُمــر ــاذْكُروِني َأذْكُـــــــــ  فَـــــــــ

.............................................[  
٢٩٨ ١٥٢ 

 ]  اِبِرينــص ــع الــــــــ ِإن اهللا مــــــــ
........................................[ 

١٨٧ ١٥٣ 

 ] عاهللا م الَِة ِإنالصِر وبتَِعينُواْ ِبالصاس١٨٦،  ١٥٣ ].............و 
 ]اِبِرينشِِّر الصبم*وتْهابِإذَا َأص ١٥٥ ]...................الَِّذين-

١٥٧ 
٢٥٣، ١٨٧ 

 ]م ونكْتُمي الَِّذين نَاِت ِإنيالْب لْنَا ِمن١٧ ١٥٩ ].............ا َأنز 
 ٢٨٠ ٢٠٠ ]...........ِفي الدنْيا وما فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا آِتنَا[ 
 ] ِتغَاءاب هشِْري نَفْسن يالنَّاِس م ِمن٢٤١ ٢٠٧ ].................و 
 ٢٠٠، ١٧٩ ٢١٤ ]..........لْـجنَّةَ ولَـما يْأِتكُمَأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ ا[  -٢
 ] لَّكُم رخَي وهًئا وواْ شَيهى َأن تَكْرسع٢٦٧ ٢١٦ ].............و 
 ]كُملَيَل عا َأنزمو كُملَيتَ اهللا عمواْ ِنعاذْكُر٣٢ ٢٣١ ]..........و 
 ] ِرَئاء الَهنِفقُ مِباهللاكَالَِّذي ي ْؤِمنالَ ي٢٨٤ ٢٦٤ ]............النَّاِس و 
 ٢٨٤ ٢٦٦ ]..............َأيود َأحدكُم َأن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَِّخيٍل[ 
 ٤٤، ٣٤، ٣٠ ٢٦٩ ].................يؤِتي الْـِحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ [ 
 ] كُملِّمعياتَّقُواْ اهللا وٍءاهللاواهللا ِبكُلِّ شَي٢٢ ٢٨٢ ].............. و 


 ]الَماهللا اِإلس ِعند ينالد ٨٣ ١٩ ]..................................ِإن 
 ]َل ِمنْهقْبالَِم ِدينًا فَلَن ياِإلس رتَِغ غَيبن يم٨٣ ٨٥ ]..........و 
 ٣ ١٠٢ ]..............منُواْ اتَّقُواْ اهللا حقَّ تُقَاِتِهيا َأيها الَِّذين آ[ 
 ٨٧ ١٠٤ ]............... ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْـخَيِر [ 
 ] ونرتْ ِللنَّاِس تَْأمٍة ُأخِْرجُأم رخَي ٨٦ ١١٠ ]...............كُنتُم 
 ٣٤٧ ،١٨٨، ١٨٣ ١٢٠ ]..............سْؤهم وِإن تُِصبكُمِإن تَمسسكُم حسنَةٌ تَ[ 
 ]ِرِهمن فَوْأتُوكُم ميتَتَّقُواْ وواْ وِبرلَى ِإن تَص١٢٥ ]............ ب- 

١٢٦ 
١٨٧ 

 ٢٦١ ١٣٩ ].............والَ تَِهنُوا والَ تَحزنُوا وَأنتُم اَألعلَون ِإن[ 
 ]كُمسسمِإن يثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد ح٢٥٠ ١٤٠ ]........ قَر 



 ت القرآنيةايفهارس اآل -١

 

٣٥٣ 
 ] اِبِرينــص ــب الــــــــ  واهللا يِحــــــــ

........................................[  
١٨٧ ١٤٦ 

 ]ِليمح اهللا غَفُور ِإن منْهفَا اهللا عع لَقَد١٠٨ ١٥٥ ]...............و 
 ٨٤ ١٥٨ ]................اس ِإنِّي رسوُل اهللا ِإلَيكُمقُْل يا َأيها النَّ[ 
، ١٥٩،  ١١١،  ٧٧ ١٥٩ ].............فَِبما رحمٍة من اهللا ِلنتَ لَـهم ولَو كُنتَ[ 

٢٢٢ ،١٦١، 
٣٥٠، ٣٢٨ 

 ]ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ؤِمِنينلَى الْـماهللا ع نم ٣٢٨، ٣٢ ١٦٤ ]..........لَقَد 
 ]آ َأنتُملَى مع ْؤِمِنينالْـم ذَراهللا ِلي ا كَان١٧٩ ١٧٩ ]...........م 
 ]نفَّوا تُوِإنَّمِت وو٢٩٧ ١٨٥ ]................كُلُّ نَفٍْس ذَآِئقَةُ الْـم 
 ]ِمن نعملَتَسو َأنفُِسكُمو اِلكُموِفي َأم نلَو١٩٧ ،١٨٧، ١٨٣ ١٨٦ ]..........لَتُب 
 ]ونِحبيا َأتَواْ وِبم ونحفْري الَِّذين نبس١٥٢ ١٨٨ ]........الَ تَح 


 ٣ ١ ] يا َأيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس[ 
 ٢٦٧ ١٩ ]......فَعسى َأن تَكْرهواْ شَيًئا ويجعَل اهللا ِفيِه خَيرا[ 
 ٤٠ ٤٠ ]...........ِإن اهللا الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة وِإن تَك حسنَةً[ 
 ٣٣٩ ٥٨ ]..........وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل[ 
 ٤٤ ٧٧ ]...........................................قُْل متَاع الدنْيا قَِليٌل[ 
 ١٤٤ ٩٤ ]......يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا ضربتُم ِفي سِبيِل اهللا[ 
 ٢٧٦ ١١٤ ]........الَّ خَير ِفي كَِثيٍر من نَّجواهم ِإالَّ من َأمر ِبصدقٍَة[ 
 ]وههللا و ههجو لَمَأس نمِدينًا م نسَأح نم٣٤٨، ٢٧٤ ١٢٥ ]........و 
 ]آُؤونرالَى يواْ كُسالَِة قَامواْ ِإلَى الصِإذَا قَام٢٨٨ ١٤٢ ]......و 


 ]اءدهللا شُه اِميننُواْ كُونُواْ قَوآم ا الَِّذينها َأي١٩٨ ٨ ]......ي 
 ]تَِّقينالْـم ُل اهللا ِمنتَقَبا ي٢٩٥ ٢٧ ]...........................ِإنَّـم 


 ٢٥٨، ٤٨ ٣٣ ].....فَِإنَّهم الَ يكَذِّبونَك ولَِكن الظَّاِلـِمين ِبآياِت اهللا[ 
 ٢٥٧ ١٩٩، ١٧٨ ٣٤ ]........ولَقَد كُذِّبتْ رسٌل من قَبِلك فَصبرواْ علَى ما[ 
 ٨٠ ١٠٨ ] .... دوِن اهللا فَيسبواْوالَ تَسبواْ الَِّذين يدعون ِمن[ 
 ]ُأوتُوا الِْعلْم الَِّذينو نُوا ِمنكُمآم فَِع اهللا الَِّذينر١٢ ١٢٢ ]....ي 
-١٥١ ]........وَأن هـذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه والَ تَتَِّبعواْ[ 

١٥٣ 
٥٧ 

 ] لَوِدلُواْ وفَاع ِإذَا قُلْتُمىوبذَا قُر ٣٣٩ ١٥٢  ]....................كَان 
-١٦٢  ]........قُْل ِإن صالَِتي ونُسِكي ومحياي ومماِتي هللا[ 

١٦٣ 
٢٧٣ 


 ]كْرـذَا لَـمه ِإن لَكُم َل َأن آذَننتُم ِبِه قَب١٢٣ ].........آم-

١٢٤ 
١٩٩ 

 ]قَالُواْ ِإنَّا ِإلَى ر وننقَِلبنَا مب *ِمنَّا ِإالَّ َأن ا تَنِقمم١٢٥ ]و-
١٢٦ 

٢٠٠ 
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٣٥٤ 
 ]واْ ِإنِبراصتَِعينُوا ِباهللا وِمِه اسى ِلقَووس١٢٨ ].....قَاَل م-

١٢٩ 
٢٦١ 

ــاهللا [  ــتَِعينُوا ِبــــــــــ اســــــــــ
 ].....................................واصِبرواْ

٢٥٦ ١٢٨ 

 ١٧٠ ١٥٦ ].................................ٍء كُلَّ شَيورحمِتي وِسعتْ[ 
 ]اِهِلينِن الْـجع ِرضَأعِف ورِبالْع رْأمو فْو١٩٩ ]خُِذ الْع-

٢٠٠ 
١٢٩،  ١١١،  ٦٦ ،
٣٢٥ 

 ] تَِعذْ ِباهللا ِإنَّهغٌ فَاسطَاِن نَزالشَّي ِمن غَنَّكنزا يِإم١٣٢ ٢٠٠ ]و 


 ٢٣٣ ٩ ].....ذْ تَستَِغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي مِمدكُم ِبَألٍْفِإ[ 
 ٣٢٩، ١٥٦، ٢٢ ٢٩ ]ً.....ِيا َأيها الَِّذين آمنُواْ َإن تَتَّقُواْ اهللا يجعل لَّكُم فُرقَانا[ 
 ]مةً َأنْعما نِّعرغَيم كي اهللا لَم ِبَأن ٍم ذَِلكلَى قَوا ع٢٦٣ ٥٣ ]ه 
 ١٩٨ ٧٣ ]....................والَّذين كَفَرواْ بعضهم َأوِلياء بعٍض[ 


 ٨٦ ٧١ ]والْـمْؤِمنُون والْـمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض[ 
 ٥٢ ٧٧-٧٥ ] لَنَصدقَنوِمنْهم من عاهد اهللا لَِئن آتَانَا ِمن فَضِلِه[ 
 ١٢٧ ١١٤ ]....وما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم َألِبيِه ِإالَّ عن موِعدٍة[ 
 ]عكُونُواْ منُواْ اتَّقُواْ اهللا وآم ا الَِّذينها َأي٣٤٨، ٣٠٢ ١١٩ ].......... ي 
 ٣٢٨، ٧٧ ١٢٨ ]ز علَيِه ما عِنتُّملَقَد جاءكُم رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزي[ 


 ١٥٦ ١١ ]ولَو يعجُل اهللا ِللنَّاِس الشَّر اسِتعجالَـهم ِبالْـخَيِر[ 
 ]رخَي وواْ هحفْرفَلْي ِتِه فَِبذَِلكمحِبرِل اهللا و٣١٧، ٢٩٦ ٥٨ ]قُْل ِبفَض 


 ]ربص مِإالَّ الَِّذينلَه لَـِئكاِت ُأوالحِملُواْ الصع١٩٤ ١١ ]واْ و 
 ٢٦١ ١٢ ]......فَلَعلَّك تَاِرك بعض ما يوحى ِإلَيك وضآِئقٌ ِبِه[ 
 ]ِهمفِّ ِإلَيا نُوِزينَتَها ونْياةَ الديالْـح ِريدي ن كَان٢٨٠ ١٦-١٥ ]م 
 ٢٥٥ ٤٩ ]..................................لْمتَِّقينفَاصِبر ِإن الْعاِقبةَ ِل[ 
 ]ُأِريد ِإن نْهع اكُما َأنْهِإلَى م ُأخَاِلفَكُم َأن ا ُأِريدم٣١٢ ٨٨ ]و 
 ٦٤ ١١٣ ]ه فَاستَِقم كَما ُأِمرتَ ومن تَاب معك والَ تَطْغَواْ ِإنَّ[ 
 ٢٥٦ ١٢٠ ] ن َأنباِء الرسِل ما نُثَبتُ ِبِهوكُـال نَّقُص علَيك ِم[ 


 ١٨٣ ٩٠ ] ....نَاْ يوسفُ وهـذَا َأِخيَأِإنَّك َألنتَ يوسفُ قَاَل َأ[ 
 ٢٥٥ ١٠٠ ]ن ربي لَِطيفٌ لِّـما يشَاء ِإنَّه هو الْعِليم الْـحِكيمِإ[ 
 ]عِبيـِلي َأدـِذِه سٍة َأنَاْقُْل هِصيرلَى ب٤٢،   ٤١،   ١٣ ١٠٨ ]و ِإلَى اهللا ع، 

٢٧٥، ٨٧، ٨٢ 
 ٢٠٠ ١١٠ ].....حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم قَد كُِذبواْ[ 


 ١٥٥ ٦ ].....ويستَعِجلُونَك ِبالسيَئِة قَبَل الْـحسنَِة وقَد خَلَتْ[ 
 ]ِإناِبَأنْفُِسِهمواْ مرغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم رغَي٢٦٣ ١١ ]... اهللا الَ ي 
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٣٥٥ 
 ٨٦ ٣٦ ]..ِإنَّما ُأِمرتُ َأن َأعبد اهللا وال ُأشِْرك ِبِه ِإلَيِه َأدعو[ 


 ١٨٦، ١٨٤ ٥ ].....................ِإن ِفي ذَِلك آلياٍت لِّكُلِّ صباٍر شَكُوٍر[ 
 ١٩٩ ١٢ ]....ولَنَصِبرن علَى ما آذَيتُمونَا وعلَى اهللا فَلْيتَوكَِّل[ 
 ]ونُل الظَّاِلـممعا يماهللا غَاِفالً ع نبسالَ تَح١٥٥ ٤٢ ]........و 


 ٣٩ ٢ ]يشَاءينَزُل الْـمآلِئكَةَ ِبالْروِح ِمن َأمِرِه علَى من [ 
 ]مَئنَّهوواْ لَنُبا ظُِلمِد معواْ ِفي اهللا ِمن براجه الَِّذين٢٥٦، ١٨٦ ٤٢-٤١ ]و 
 ]ِهمَل ِإلَيا نُزِللنَّاِس م نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنز٣١٧ ٤٤ ].......و 
 ]ِإالَّ ِلتُب الِْكتَاب كلَيلْنَا عا َأنزمالَِّذيو ملَـه ن٣١٧ ٦٤ ].......ي 
 ٥٣ ٩٠ ].ِإن اهللا يْأمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربى[ 
 ]الَِّذين نِزيلَنَجاٍق واهللا ب ا ِعندمو نفَدي كُما ِعند٢٥١ ٩٦ ] م 
 ٥٢ ١٠٥ ].....نُون ِبآياِت اهللاِإنَّما يفْتَِري الْكَِذب الَِّذين الَ يْؤِم[ 
 ١٨٧ ١١٠ ]ثُم ِإن ربك ِللَِّذين هاجرواْ ِمن بعِد ما فُِتنُواْ ثُم جاهدواْ[ 
 ]بِبيِل رِإِلى س عِعظَِةادوالْـمِة وِبالْـِحكْم ٤٢ ،٣٣، ٣٠ ١٢٥ ].........ك، 

١٠٢، ٧٢ 
-١٢٧ ]الَّ ِباهللا والَ تَحزن علَيِهم والَ تَكواصِبر وما صبرك ِإ[ 

١٢٨ 
٢٦١ ،١٩٧، ١٧٨ 


 ]مَأقْو ِدي ِللَِّتي ِهيِيه آنـذَا الْقُره ٣١٧ ٩ ]........................ِإن 
 ١٤٤ ١١ ] انويدع اِإلنسان ِبالشَّر دعاءه ِبالْـخَيِر وكَان اِإلنس[ 
 ]جاِجلَةَ عالْع ِريدي ن كَانما نَشَاءا مِفيه ٢٨٠ ١٧ ]......لْنَا لَه 
 ٥٦ ٣٩-٢٢ ] تَجعل مع اهللا ِإلَـها آخَر فَتَقْعد مذْموما مخْذُوالًالَ[ 
 ]رصالْبو عمالس ِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيالَ تَقْفُ م١٤٩ ٣٦ ]..و 
 ٥٧ ٣٩ ]ِلك ِمما َأوحى ِإلَيك ربك ِمن الْـِحكْمِة والَ تَجعْلذَ[ 


 ٢٧٣ ١١٠ ]... صاِلـحافَمن كَان يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعمْل عمالً[ 


 ٣٨ ٣١-٣٠ ]يوَأوصاِن*ِإنِّي عبداهللا آتَاِني الِْكتَاب وجعلَِني نَِبيا[ 
ـَم تَنتَِه[   ١٢٧ ٤٨-٤٦ ]َأراِغب َأنتَ عن آِلـهِتي يا ِإبراِهيم لَِئن لّ
 ]هدبا فَاعمنَهيا بمِض واَألراِت وومالس ب١٩٣ ٦٥ ]..........ر 
 ١٥٢ ٨٤ ]....................فَال تَعجْل علَيِهم ِإنَّما نَعد لَـهم عدا[ 


 ٣٨ ١٤ ].......................ِإنَِّني َأنَا اهللا ال ِإلَه ِإال َأنَا فَاعبدِني[ 
 ]منْها ماجونَا ِبِه َأزتَّعا مِإلَى م كنَييع ندالَ تَم٢٠٢ ٣١ ].....و 
 ١٦١ ٤٤-٤٣ ]..ال لَّينًا فَقُوال لَه قَو*اذْهبا ِإلَى ِفرعون ِإنَّه طَغَى [ 
 ١٥٤ ٨٤ ]...................................وعِجلْتُ ِإلَيك رب ِلتَرضى[ 
ـَقُّ والَ تَعجْل ِبالْقُرآِن [   ١٤٢، ٢١ ١١٤ ]فَتَعالَى اهللا الـمِلك الـح
 ١٩٣ ١٣٢ ]ك ِرزقًاوْأمر َأهلَك ِبالصالَِة واصطَِبر علَيها الَ نَسَألُ[ 
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٣٥٦ 


 ]ونعجنَا تُرِإلَيِر ِفتْنَةً والْـخَيو لُوكُم ِبالشَّرنَب٢٠٢ ٣٥ ]......و 
 ١٥٥ ٩٠  ]....................ِإنَّهم كَانُوا يساِرعون ِفي الْـخَيراِت[ 
 ]   ِمـــــــن انخُِلـــــــقَ اِإلنـــــــس

 ].......................................عجٍل
٢٥٩ ،١٥٣ ،١٥٢ ٣٧ 

 ]الَِمينةً لِّلْعمحِإالّ ر لْنَاكسا َأرم٣٢٨ ١٠٧ ]..........................و 


 ٢٥٨ ١٥ ]من كَان يظُن َأن لَّن ينصره اهللا ِفي الدنْيا واآلِخرِة[ 
 ٨٦ ٦٧  ].................ى هدى مستَِقيٍموادع ِإلَى ربك ِإنَّك لَعلَ[ 
 ] ــيم وِإن اهللا لَعِلـــــــــــــــــــــ

ِليمح.............................................[ 
١٠٨ ٥٩ 


 ]ِنينباٍل وم ِبِه ِمن مها نُِمدَأنَّم ونبسحَأي *اِرع٢٠٣ ٥٦-٥٥ ]نُس 
 ٢٩٣ ٦٠  ]..........ن ما آتَوا وقُلُوبهم وِجلَةٌ َأنَّهموالَِّذين يْؤتُو[ 
 ١٢٤ ٧٦ ].....ولَقَد َأخَذْنَاهم ِبالْعذَاِب فَما استَكَانُوا ِلربِهم وما[ 


 ]ِحيمر اهللا غَفُورو اهللا لَكُم غِْفرَأن ي ون٢٩٧ ٢٢ ]......َأال تُِحب 


 ٣٤٠، ١٢٨ ٦٣ ]وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشُون علَى اَألرِض هونًا [ 
 ]  تَِّقـــــــــــينــا ِللْم واجعلْنَـــــــــ

 ].........................................ِإماما
١٨٢ ٧٤ 

 ١٨٨ ٧٥ ].....ُأولَِئك يجزون الْغُرفَةَ ِبما صبروا ويلَقَّون ِفيها[ 


ـــِحقِْني [  وَألْـــــــــــــــــــــــ
اِلـِحينِبالص.....................................[  

٣٨ ٨٣ 

 ]ِبيناَألقْر تَكِشيرع َأنِذرو*كعِن اتَّبِلـم كنَاحج اخِْفض٢١٤ ]و-
٢١٦ 

٢٠٥ 

 ]ْؤِمِنينالْـم ِمن كعِن اتَّبِلـم كنَاحج اخِْفض٣٢٨ ٢١٥  ]......و 


 ] كَان َأم دهدى الْـهال َأر ا ِليفَقَاَل م رالطَّي تَفَقَّد١٤٨ ٢١-٢٠ ]و 
 ٢٠٢ ٦٢ ]فُ السوءـَأمن يِجيب الْـمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْش[ 


 ]ِإنَّه ونقَار ا ُأوِتيتَ لَنَا ِمثَْل ما لَيِظيٍميظٍّ ع٢٠٣ ٧٩ ] لَذُو ح 
ـِمنوقَاَل الَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم ويلَكُم ثَ[   ٢٠٣ ٨٠  ]واب اهللا خَير لّ
 ٢٠٣ ٨٢-٨١ ].....فَخَسفْنَا ِبِه وِبداِرِه اَألرض فَما كَان لَه ِمن ِفَئٍة[ 
 ٨٦ ٨٧ ]..........ِرِكينوادع ِإلَى ربك وال تَكُونَن ِمن الْـمشْ[ 


 ١٧٨ ٣-١ ].....َأحِسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا* الم [ 
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٣٥٧ 
 ١٧٩ ١٠ ]وِمن النَّاِس من يقُوُل آمنَّا ِباهللا فَِإذَا ُأوِذي ِفي اهللا[ 
 ١٠٢، ٤٣ ٤٦ ]حسن ِإال وال تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإال ِبالَِّتي ِهي َأ[ 
 ]اِمِلينالْع رَأج مِنع*ِهمبلَى رعوا وربص ٢٥٠، ١٩٤ ٥٩-٥٨ ].......الَِّذين 
 ١٥٦ ٦٩ ]ا وِإن اهللا لَـمعوالَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَ[ 


 ]قٌّ واهللا ح دعو ِإن ِبرفَاصالَِّذين تَِخفَّنَّكس٢٥٤، ١٨٢ ٦٠ ]..............ال ي 
 ]وِقنُونال ي الَِّذين تَِخفَّنَّكسال ي١٥٣ ٦٦ ]............................و 


 ]شْكُرن يمهللا و ةَ َأِن اشْكُرالْـِحكْم اننَا لُقْمآتَي لَقَد٥٨، ٣١ ١٩-١٢ ]و 
 ]ِإن جِبِه و لَك سا لَيِبي م لى َأن تُشِْركع اكد٢٤٦،  ١٥ ]اه 
 ١٩٥، ١٨٢ ١٧ ]  يا بنَي َأِقِم الصالةَ وْأمر ِبالْـمعروِف وانْه عِن[ 
 ]ِري نَفْسا تَدما وغَد اذَا تَكِْسبم ِري نَفْسا تَدم٢٩٨ ٣٤ ]و 


 ٣٤٨، ١٨٦، ١٨٣ ٢٤ ].....هم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا لَـما صبرواوجعلْنَا ِمنْ[ 


، ٣٠٩،  ٢٤٠،  ٥٣ ٢١ ].............لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اهللا ُأسوةٌ حسنَةٌ[ 

٣٢٩ 
 ٢٤٧ ٢٣ ]ِمن الْـمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما عاهدوا اهللا علَيِه[ 
ـــمْؤِمِنين   ِإ[  ــسِلماِت والْـ ــسِلِمين والْـمـ ن الْـمـ

 ]..والْـمْؤِمنَاِت
٣٠١ ٣٥ 

 ٣٢٨، ٨٦ ٤٧-٤٥ ]ِذيراـيا َأيها النَِّبي ِإنَّا َأرسلْنَاك شَاِهدا ومبشِّرا ونَ[ 
 ٣  ٧١-٧٠ ]سِديدا يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اهللا وقُولُوا قَوال [ 


 ]اءلَماِدِه الْعِعب خْشَى اهللا ِمنا ي٢٦٤، ١٢ ٣٨ ].......................ِإنَّم 
 ]ع كا تَروا مبا كَسِبم َؤاِخذُ اهللا النَّاسي لَو١٠٨ ٤٥ ]لَى ـو 


 ]بدلِّي كاربم كِإلَي لْنَاهَأنز ِكتَابِلياِتِه ووا آير٣١٨ ٢٩ ]...تَذَكَّر 


 ٢٧٣ ٣-٢ ]ِإنَّا َأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْـحقِّ فَاعبِد اهللا مخِْلصا [ 
 ]ونلَمعال ي الَِّذينو ونلَمعي تَِوي الَِّذينسْل ي١٢ ٩ ] قُْل ه 
 ] وناِبرفَّى الصوا ياٍبِإنَّمِر ِحسم ِبغَيهر٢٥١، ١٨١ ١٠ ]............َأج 


 ٢١٦ ٢٨ ].........َأتَقْتُلُون رجال َأن يقُوَل ربي اهللا وقَد جاءكُم[ 
 ]حبسو ِلذَنِبك تَغِْفراسقٌّ واهللا ح دعو ِإن ِبر٢٥٤ ٥٥ ]....فَاص 


 ٢١١، ١٩٦ ٥-١  ]..بِشيرا*تْ آياتُه قُرآنًا عرِبيا لِّقَوٍم يعلَمونِكتَاب فُصلَ[ 
 ٢١٢ ١٣ ]...َل صاِعقَِةفَِإن َأعرضوا فَقُْل َأنذَرتُكُم صاِعقَةً مثْ[ 
 ]ِهملَيُل عوا تَتَنَزتَقَاماس نَا اهللا ثُمبقَالُوا ر الَِّذين ٦٤ ٣٠ ]ِإن 
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٣٥٨ 
 ]ا ِإلَى وعن دمال مقَو نسَأح نا اهللاماِلحِمَل صع٣١٤،  ٢٧٥،  ٦٥ ٣٣ ]و 

٣٤٩ 
 ]ِبالَِّتي ِهي فَعَئةُ اديال السنَةُ وستَِوي الْـحال تَس١٢٩، ١١١ ٣٤ ]و 


 ٢٨٠ ٢٠ ]من كَان يِريد حرثَ اآلِخرِة نَِزد لَه ِفي حرِثِه ومن[ 
 ٢٦٦ ٣٠ ]وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو[ 
 ١٢٩ ٣٧ ]اـا موالَِّذين يجتَِنبون كَباِئر اِإلثِْم والْفَواِحشَ وِإذَ[ 


 ٣٠٩ ٢٢ ].......بْل قَالُوا ِإنَّا وجدنَا آباءنَا علَى ُأمٍة وِإنَّا علَى[ 
فَاســــــــــــــــــــــــــتَخَفَّ [ 

همقَو...................................................[ 
١٥٣ ٥٤ 


 ]ِليَأو مهضعب الظَّاِلِمين ٍضوِإنعب ١٩٨ ١٦ ].....................اء 


 ]نَا اهللا ثُمبقَالُوا ر الَِّذين فٌِإنوا فَال خَوتَقَام٦٤ ١٤-١٣ ]..... اس 
 ٢٦٠، ٢٥٧، ١٨٧ ٣٥ ]..............فَاصِبر كَما صبر ُأولُوا الْعزِم ِمن الرسِل[ 


 ]ْؤِمِنينِللْمو ِلذَنِبك تَغِْفراسِإالّ اهللا و ال ِإلَه َأنَّه لَم٣٢٩ ،٣٩ ،١١ ١٩ ]فَاع ،

٣٤٣ 
 ١٧٩ ٣١ ]ِريننَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْـمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبولَ[ 


 ٣٢٨ ٢٩ ]..محمد رسوُل اهللا والَِّذين معه َأِشداء علَى الْكُفَّاِر[ 


 ]فَاِسقٌ ِبنَب كُماءنُوا ِإن جآم ا الَِّذينها َأينُوا يي٣٤٦، ١٤٢ ٦ ]ٍأ فَتَب 


 ٣٤١ ٤٥ ]....وما َأنتَ علَيِهم ِبجباٍر فَذَكِّر ِبالْقُرآِن من يخَافُ[ 

 
 ]طَاغُون مقَو مْل ها ِبِه بواص١٩٦ ٥٣ ]..........................َأتَو 


 ]بكِْم رِلـح ِبراصوكبِد رمِبح حبسِننَا ويِبَأع فَِإنَّك ١٨٦ ٤٨ ]ك 


 ]ربالد لُّونويو عمالْـج مزهي٢٣٣ ٤٥ ]............................س 

 الحديد سورة
 ٢٥٧ ٢٣-٢٢ ].ما َأصاب ِمن مِصيبٍة ِفي اَألرِض وال ِفي َأنفُِسكُم ِإال[ 


 ]ُأوتُوا الِْعلْم الَِّذينو نُوا ِمنكُمآم فَِع اهللا الَِّذينر١٢ ١١ ].....ي 
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٣٥٩ 
 ١٧٠ ١٠ ]والَِّذين جاُؤوا ِمن بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا [ 


، ٣١٤ ،٦١ ،١٧ ٣-٢  ]..... ال تَفْعلُونيا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلـم تَقُولُون ما[ 

٣٤٩ 


 ٣٢ ٢ ] منْهم يتْلُو علَيِهمهو الَِّذي بعثَ ِفي اُألميين رسوالً[ 


 ١٢١ ٨ ]لَِئن رجعنَا ِإلَى الْـمِدينَِة لَيخِْرجن اَألعز ِمنْها اَألذَّل[ 
 ١٢٢ ٧ ]واـقُوا علَى من ِعند رسوِل اهللا حتَّى ينفَضال تُنِف[ 


 ٢٥٧ ١١ ]....ِبِإذِْن اهللا ومن يْؤِمن ِباهللاالّ ما َأصاب ِمن مِصيبٍة ِإ[ 


 ٢٥٤ ٧ ].................................سيجعُل اهللا بعد عسٍر يسرا[ 
 ١٥٦ ٢ ]............................ومن يتَِّق اهللا يجعل لَّه مخْرجا[ 
 ]هبسح ولَى اهللا فَهكَّْل عتَون يم٢٠١ ٣ ].........................و 


 ]اللَِّطيفُ الْـخَِبير وهخَلَقَ و نم لَمع٢٥٥ ١٤ ]..............َأال ي 




ــٍق [  ــك لَعلــــــــى خُلُــــــ وِإنَّــــــ
 ]........................................عِظيٍم

٣٢٥، ١١٦، ٤٨ ٤ 


 ١٩٦ ٧-٥ ]فَلَم يِزدهم*قَاَل رب ِإنِّي دعوتُ قَوِمي لَيال ونَهارا[ 
 ١٩٦ ٩-٨ ]........ـهمعلَنتُ لَثُم ِإنِّي َأ*ثُم ِإنِّي دعوتُهم ِجهارا[ 


 ١٩٩ ١٠ ]....واصِبر علَى ما يقُولُون واهجرهم هجرا جِميال[ 


 ] ــك وِلربـــــــــــــــــــــــــ

ــِبر فَاص....................................................
[ 

١٩٢ ٧ 


 ١٤٢ ١٩-١٦ ]......ِإن علَينَا جمعه*تَعجَل ِبِهال تُحرك ِبِه ِلسانَك ِل[ 


 ]ونكِْسبا كَانُوا يلَى قُلُوِبِهم مع انْل ر٢٦٤ ١٤ ]..........كَال ب 


 ٢٤٩ ٤ ]...................................لَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِفي كَبٍد[ 
 ]تَوِةومحرا ِبالْـمواصتَوِر وبا ِبالصو١٨٧ ١٧ ]..............اص 
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٣٦٠ 


 ٢٥٤ ٦-٥ ].........ِإن مع الْعسِر يسرا* فَِإن مع الْعسِر يسرا [ 


 ]  اناِإلنــــــــــــس كَـــــــــــالّ ِإن
 ]........................................لَيطْغَى

 ٢١٤ 


 ،١٨٧ ،١٨١ ٣-١ ]نُواـِإالّ الَِّذين آم*ِإن اِإلنسان لَِفي خُسٍر*والْعصِر[ 

٣٢٩ ،١٩٥ 


 ]تَبٍب وا َأِبي لَـهدتْ يتَب*با كَسمو الُهم نْها َأغْنَى ع٢٠٦ ٢-١ ]م 
 

___ 
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٣٦١ 
  فهرس األحاديث النبوية-٢

 
                                                       الصفحةطرف الحديث  

 ١٦٠....................................................، ائذنوا لـه فبئس ابن العشيرة-١
 ٦٩ ..........،اإليمان يماٍن، والحكمة يمانية. أتاكم أهل اليمن هم أرقُّ أفئدةً وألين قلوباً-٢
 ١٦٦.....................................................................، أتحبه ألمك؟-٣
 ٣١١............................،  خاتماً من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب                      rاتخذ النبي      -٤
 ٣٣٨.....................................................، أتشفع في حد من حدود اهللا؟-٥
 ٨٠...........................، ابسط يمينك فألبايعك، فبسط يمينه:  فقلتrأتيت النبي -٦
 ٣١٢......يض من نار، كلَّما قرضتتيت ليلة ُأسري بي على قوٍم تُقرض شفاههم بمقارأ-٧
 ٥٥........................، اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك-٨
 ١٦٤................................،  أدخل عليهم الرفق بأهل بيٍت خيراUًإذا أراد اهللا -٩
 ١٤٨ ........،وها تمشون، وعليكم السكينة فماإذا أقيمت الصالة فال تأتوها تَسعون، وأت-١٠
 ١٤٨..............................، إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني قد خرجت-١١
 ٢٧٨...............................، إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو لـه صدقة-١٢
 ٢٨٤..........، ريب فيه نادى مناٍدإذا جمع اهللا األولين واآلخرين ليوم القيامة، ليوم ال -١٣
 ٣٠٢.................................، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان-١٤
 ٢٣.....................................................................، إذا رأت الماء-١٥
 ١٣٤........، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإالّ فليضطجع-١٦
 ٢٧٦...............، إذا مرض العبد أو سافر كُِتب لـه مثُل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً-١٧
 ١٧٣......،دفعها إليك، فأطعم عنك منهاريق فقل لـه فلياذهب إلى صاحب صدقة بني ز-١٨
 ٢٩٣.........، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء-١٩
 ٣٣٦.......، شيئاً، ولكن اهللاذهبي فأطعمي هذا عيالك، تعلمين واهللا ما رزأناك من مائك-٢٠
 ٢٠٦...........،تم مصدقي؟أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيالً بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكن-٢١
 ٤٩.................، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيالً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟-٢٢
 ٣٢٥...........،ثحفظُ أمانٍة، وصدق حدي: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا-٢٣
 ٣٠٢........،انت فيهأربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن ك-٢٤
 ٢٧٧.....................................................................، أسلم ثم قاتل-٢٥
 ٢٣٠..................، U في سبيل اهللا r اهللا على رجل يقتله رسول اهللا اشتد غضب-٢٦
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٣٦٢ 
 ٢٣٠...............................، rاشتد غضب اهللا على قوم فعلوا هذا برسول اهللا -٢٧
 ١٧٩...........،ى الرجل على حسب دينهأشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل، يبتل-٢٨
 ٤٩..........، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنااعبدوا اهللا وحده، وال تشركوا به شيئاً، -٢٩
 ١٧٢..............................................................، تقها فإنها مؤمنةأع-٣٠
 ٧٦.......، ؟rأفال ترضون أن يذهب الناس باألموال وترجعون إلى رحالكم برسول اهللا -٣١
 ١٤٦........................................، أفال شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم ال-٣٢
 ١٤٦...................................................، أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا؟-٣٣
 ٣٢٣...............................................، أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً-٣٤
 ٢٨٣.........،  الشرك الخفيمن المسيح الدجال،أال أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي -٣٥
 ١١٣.........،أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء؟-٣٦
 ٢١٧..........، مماًيشتمون مذ! أال تعجبون كيف يصرف اهللا عني شتم قريش، ولعنهم؟-٣٧
 ١٢٨.....،بل أنت وأنت أحقّ به: أما إن ملكاً بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذا، قال لـه-٣٨
 ٣٣٨..........،  كانوا إذا سرق فيهمإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم، أما بعد، أيها الناس-٣٩
 ٨٠............،قبلهاأما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان -٤٠
 ٩٩........................................، أن نُنِْزَل الناس منازلهمrأمرنا رسول اهللا -٤١
 ٢٩٣.........................................، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر-٤٢
 ١٤.....،ظٍّورثوا درهماً وال ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحإن األنبياء لم ي-٤٣
 ٣٤٧، ١٦٧.........، إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه-٤٤
 ٣٠٢..........،نة، وإن الرجل ليصدقإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الج-٤٥
 ١٣٣.....،ر بالماءار، وإنما تطفأ الناإن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُِلقَ من الن-٤٦
 ٢٧٩.........،لك فمن هم بحسنٍة فلم يعملها كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذUإن اهللا -٤٧
 ٢٨٩...............، إن اهللا تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به-٤٨
٤٩-الخفي ،النقي ،٢٩٦...........................................، إن اهللا يحب العبد التقي 
 ٣٢٥...............................، ائم القائمإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الص-٥٠
 ٣٣٠..........................................، أن النار تحرم على كل قريب هين سهل-٥١
 ٧٠........،اهللا قد جربت الناس قبلكإن أمتك ال تستطيع خمسين صالة كّل يوٍم، وإني و-٥٢
 ٨٣.............،وم اآلخر، وتؤمن بالقدرأن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والي-٥٣
 ٣٤٠............................، إن حقاً على اهللا أن ال يرفع شيئاً من الدنيا إال وضعه-٥٤
 ٢٣٦..............................................................، اآلن حمي الوطيس-٥٥
 ١١٥........،قظت وهو قائم على رأسي، فلمإن رجالً أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف فاستي-٥٦
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٣٦٣ 
 ١٦٠...........،  كان يصلي فجاءت بهمة تمر بين يديه فمازال يدارُئهاrأن رسول اهللا -٥٧
 ١٤٨، ١٠٩...............................،الحلم، واألناة: إن فيك خصلتين يحبهما اهللا-٥٨
 ٧٥ ،٧٤..................................................، إن قومك قصرت بهم النفقة-٥٩
 ٣٢٤.................،إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاً-٦٠
 ٣٦................................................................،إن من الشِّعِر حكمة-٦١
 ٧٩...............................................،إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه-٦٢
 ٣٢٤....................................................، إن من خياركم أحسنكم أخالقاً-٦٣
 ١٧١.....،و التسبيح والتكبيرإن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إنما ه-٦٤
 ١٦٨......،ذكر اهللاساجد ال تصلح لشيء من هذا البول، وال القذر، إنما هي لإن هذه الم-٦٥
 ٢٨٤........، أشرك معي فيه غيري تركتهأنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً-٦٦
 ٣٣٠.........، كان محقّاً، وببيت فيأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الِمراء وإن-٦٧
 ٢٩٩............،ي في نفسه ذكرتهذكرنأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن -٦٨
 ١٦٠.......................................،إنا لنكِشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم-٦٩
 ١١٧............بحسن األداء، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني -٧٠
 ١٧٣.........................................................................، أنت بذاك-٧١
 ٢٠٦...........................................................، أنقذوا أنفسكم من النار-٧٢
 ٩٩..........................................................، إنك تأتي قوماً أهل كتاب-٧٣
 ٢٧٨..........، عليها حتى ما تجعُل فيت إنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه اهللا إال أجر-٧٤
 ٢٧٦.....................................، إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرٍئ ما نوى-٧٥
 ٢٧٨.....، فهو يتقي به ربه، ويصل فيهعبٍد رزقه اهللا ماالً وعلماً: إنما الدنيا ألربعة نفٍر-٧٦
 ٢٥٨، ١٧٤...........................................، إنما الصبر عند الصدمة األولى-٧٧
 ٣٢٥، ٥٣.............................................، إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق-٧٨
 ١٦٩...............،واً من ماءتم ميسرين، ولم تُبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلإنما بعث-٧٩
 ٢٨٥..............، إنما ينصر اهللا هذه األمة بضعيفها، بدعوتهم، وصالتهم، وإخالصهم-٨٠
 ١٦٣.............،ن خير الدنيا واآلخرةإنه من ُأعطي حظّه من الرفق فقد ُأعطي حظّه م-٨١
 ١١٣...........،اوز حناجرهمطباً ال يجإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب اهللا ر-٨٢
 ٣١١..........................................................،  إني اتخذت خاتماً من ذهب            -٨٣
 ٣٣٦، ٧٥.............، خشية أن يكب في النارإني ألعطي الرجل وغيره أحب إلي منه-٨٤
 ١٣٣.......،أعوذ باهللا من الشيطان: لو قال. إني ألعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد-٨٥
 ١١٣.............................، إني لم أومر أن أنقِّب قلوب الناس، وال أشقّ بطونهم-٨٦
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٣٦٤ 
 ٣١١...................................................................،  ألبسه أبداً      إني لن   -٨٧
 ١٦٠..............،أي عائشة إن شر الناس منزلة عند اهللا من تركه الناس اتِّقاء فُحشه-٨٨
 ٢٣٥..................................................، أي عباس، ناد أصحاب السمرة-٨٩
 ٥٢، ٥١..........، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: آية المنافق ثالث-٩٠
 ٢٥٢...................................................، بارك اهللا لكما في غابر ليلتكما-٩١
 ٣٢٥.................................................................، البر حسن الخلق-٩٢
 ٢٨٥.......،ه األمة بالسناء، والدين، والرفعة، والتمكين، في األرض، فمن عملبشّر هذ-٩٣
 ١٦٤...........................................، بشِّروا وال تُنفِّروا،ويسروا وال تُعسروا-٩٤
 ٢٢٢..........،بل أرجو أن يخرج اهللا من أصالبهم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئاً-٩٥
 ١٥٥.......................................،التَُّؤدة في كل شيء خير إال في عمل اآلخرة-٩٦
 ١٥٤...............................................، والعجلة من الشيطانالتأني من اهللا-٩٧
 ١١٠.....................................................،تبايعوِن على أنفسكم وقومكم؟-٩٨
 ٢٢٧......،ل، والنفقة في العسر واليسرالسمع والطاعة في النشاط والكس تبايعوني على-٩٩
 ٢٢٦...............،اتعالوا بايعوني على أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وال تسرقوا، وال تزنو-١٠٠
 ٣٣٠..........................................................، تقوى اهللا وحسن الخلق-١٠١
 ٢٩٠........................................................، تلك عاجل بشْرى المؤمن-١٠٢
 ٧٦.....................................................................، تهادوا تحابوا-١٠٣
 ٢٧٤.............،اصحة والة األمرإخالص العمل هللا، ومن ثالث ال يغلُّ عليهن قلب مسلم-١٠٤
 ٢٧٧....................................................................، حبسهم العذر-١٠٥
١٠٦-نِْدنلها نُدو٣٣٠......................................................................،ح 
 ١٥٠..................................................................،خرجت من النار-١٠٧
 ١٢٢...............................، دعه حتى ال يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه-١٠٨
 ٢٩٥..........................................................................، ذاك اهللا-١٠٩
 ١٧٢......................................،  يصدنّهمذاك شيء يجدونه في صدورهم فال-١١٠
 ٢٩٣........،اذهبوا إلى:  لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهمU الرياء، يقول اهللا-١١١
 ٦٤..............................،سددوا وقاِربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله-١١٢
 ١٥١....،السمتُ الحسن، والتَُّؤدةُ، واالقتصاد، جزء من أربعٍة وعشرين جزءاً من النبوة-١١٣
 ٢٣٢...........،ولكأني اآلن أنظر قد وعدني إحدى الطائفتين، سيروا وأبشروا، فإن اهللا-١١٤
 ٢٣٧...................................................................، شاهت الوجوه-١١٥
 ٢٤١................................................،صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة-١١٦
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٣٦٥ 
 ١٨٤......،إن أصابته عجباً ألمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن-١١٧
 ٣٤٠................................،العز إزاره، والكبرياء رداؤه فمن ينازعه ذلك عذّبه-١١٨
 ١٥٠.......................................................................،على الفطرة-١١٩
 ٢٧٨.............................................................، قليالً وأجر كثيراًعمل-١٢٠
 ٣٢٦، ٥٣............................................، كان القرآنrفإن خُلُقَ نبي اهللا -١٢١
 ٣٣.........،ي ثم غسله بماء زمزمفُِرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فَفرج صدر-١٢٢
 ١١٢......،ر من هذرحم اهللا موسى فقد أوذي بأكث! فمن يعدْل إذا لم يعدِل اهللا ورسولُه؟-١٢٣
 ٢١١.......................................،قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك-١٢٤
 ٢١٦..........،اءقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لـه في األرض فيجعل فيها، فيج-١٢٥
 ٢١١................................................................،قل أبا الوليد أسمع-١٢٦
 ٦٤...........................................................،آمنت باهللا، ثم استقم: قل-١٢٧
 ٢٩٨.........،اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك ِلما ال نعلمه: قولوا-١٢٨
١٢٩-موات واألرضا السهنٍّة عرضوا إلى ج٢٤٨........................................،قوم 
 ١٧٢..................................،كان نبي من األنبياء يخطّ، فمن وافق خطّه فذاك-١٣٠
 ٧١..............................................،كلّكم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون-١٣١
 ١٢٥........، أعرابي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركهrكنت أمشي مع النبي -١٣٢
 ١٤٦..................................،كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة؟-١٣٣
 ١٦٨.................................................................،ال تزرموه، دعوه-١٣٤
 ٢٨٠.......تباهوا به العلماء، وال لتماروا به السفهاء، وال لتخيروا به، ال تعلَّموا العلم ل-١٣٥
 ١٣٠.........................................................................،ال تغضب-١٣٦
 ٢٠........،ط على هلكته في الحق، ورجلرجل آتاه اهللا ماالً فسلِّ: ال حسد إال في اثنتين-١٣٧
 ٢٩٤...........،ولكنه الرجل يصوم، ويتصدق)) يقأو يا بنت الصد((ال يا بنت أبي بكر -١٣٨
 ١٥٣................،ع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجلال يزال يستجاب للعبد ما لم يد-١٣٩
 ٧١..............................................،ال يلدغ المؤمن من جحٍر واحٍد مرتين-١٤٠
 ١١٣...........................................................،ال، لعله أن يكون يصلي-١٤١
 ٢٥٣................................................................،لعل أم سلَيم ولدت-١٤٢
 ٣٢٦................................................................،لقد تحجرت واسعاً-١٤٣
 ٢٧٧.........، قطعتملقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، وال أنفقتم من نفقة، وال-١٤٤
 ١٧٠، ١٦٩.........................................................،لقد حجرت واسعاً-١٤٥
 ٢٣٧.........................................................،لقد رأى ابن األكوع فزعاً-١٤٦
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٣٦٦ 
 ٢٦٢......،يد ما دون عظامه من لحم أو عصبلقد كان من قبلكم ليمشّط بمشاط من حد-١٤٧
 ٢٢١................ يوم العقبة،، وكان أشد ما لقيت منهم]ما لقيت[لقد لقيت من قومك -١٤٨
 ٢٣٨......................................................،لقد وجدته بحراً،أو إنه لبحر-١٤٩
 ٢٣٨.............................................................،لم تراعوا، لم تراعوا-١٥٠
 ٢٤٦......................................................،اللهم استجب لسعد إذا دعاك-١٥١
 ٢٦٨....................................،اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك-١٥٢
 ١٦٦.......................................،اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه-١٥٣
 ٢٢٩، ١٢٦........................................،اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون-١٥٤
 ٢٣٢....، من أهل اإلسالم ال تعبداللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة-١٥٥
 ٢١.........................،ني، وزدني علماًاللهم انفعني بما علّمتني، وعلّمني ما ينفع-١٥٦
 ١٨٥............................،اللهم إني أسألك الثبات في األمر، والعزيمة على الرشد-١٥٧
 ١١٤............................،اللهم اهد دوساً، وائت بهم، اللهم اهد دوساً، وائت بهم-١٥٨
 ٢٠.................................................................،اللهم علمه الحكمة-١٥٩
 ٢٠..................................................................،اللهم علمه الكتاب-١٦٠
 ٢١٥......،شيبة بن ربيعة، والوليداللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، و-١٦١
 ٢١٥................................................................،هم عليك بقريشالل-١٦٢
 ٢٠...............................................................،اللهم فقهه في الدين-١٦٣
 ٣٢٧..............................................،اللهم كما أحسنت خلْقي فحسن خُلُقي-١٦٤
 ٢١٤.......................................،لو دنا مني الختطفته المالئكة عضواً عضواً-١٦٥
 ٧٦.........،كتُ واديلو سلك الناس وادياً أو ِشعباً، وسلكت األنصار وادياً أو ِشعباً لسل-١٦٦
 ١٣٠..................،ه عند الغضبليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفس-١٦٧
 ٧٨...............................................،لينتهن عن ذلك أو لتُخطَفن أبصارهم-١٦٨
 ٨١......................،المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه-١٦٩
 ٢٣٤................................................................،ما أنصفنا أصحابنا-١٧٠
 ٧٨.............،أحدكم أن يستقبلما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، فيتنخَّع أمامه، أيحب -١٧١
 ٧٨.....،النساءنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأ-١٧٢
 ٧٨.........،ألعلمهم باهللا، وأشدهمما بال أقوام يتنزهون عن شيٍء أصنعه، فواهللا إني -١٧٣
 ٧٨..............................،ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصالة-١٧٤
 ٧٩........،اهللا، من اشترط شرطاً ليسما بال أناٍس يشترطون شروطاً ليست في كتاب -١٧٥
 ٦٩......................................................،الّ رعى الغنمما بعث اهللا نبياً إ-١٧٦
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٣٦٧ 
 ٣٣٠..............................................................،ما تقول في الصالة؟-١٧٧
 ٥١، ٤٩..........................................................، ما جربنا عليك كذباً-١٧٨
 ٢٨٣................،حرص المرء على المالما ذئبان جائعان ُأرسال في غنم بأفسد من -١٧٩
 ٣٢٤.......................،ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن-١٨٠
 ٢٧٧.....،أجر صالتهـه ما من امرٍئ تكون لـه صالة بليل فيغلبه عليها نوم إال كُتب ل-١٨١
 ٣٤٠............،فٍو إال عزاً، ومن تواضعما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد اهللا عبداً بع-١٨٢
 ١٢٣..............................................................،ماذا عندك يا ثمامة؟-١٨٣
١٨٤-جبمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل اُألتروطعمها طي ،١٥...........،ة، ريحها طيب 
 ٨٢..........،كمثل الجسد، إذا اشتكىمثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، -١٨٥
 ١٣.........،أصاب أرضاً فكانت منهاثل ما بعثني اهللا به من الهدى والعلم كمثل غيث م-١٨٦
 ٥١.......................................................................،محمد األمين-١٨٧
 ١٦٧،١٦٨....... ،أثقلمن أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، وليس شيء -١٨٨
 ٢٨٠، ٢٤.....،اً ال يتعلّمه إال ليصيب به عرضUمن تعلّم علماً مما يبتغى به وجه اهللا -١٨٩
 ٢٧٧......،قد صلوا أعطاهم خرج إلى المسجد فوجد الناس من توضأ فأحسن الوضوء ث-١٩٠
 ٧٩............................................................،من جهز غازياً فقد غزا-١٩١
 ٧٩...............................................،من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله-١٩٢
 ٩٧، ٨٧،من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه-١٩٣
 ١٨......................، بلجاٍم من نارمن سِئل عن علٍم يعلَمه فَكتَمه ُألِْجم يوم القيامة-١٩٤
 ٢٧٧.......،من سأل اهللا الشهادة بصدٍق بلّغه اهللا منازل الشهداء، وإن مات على فراشه-١٩٥
 ٢٨٥...................................،من سمع سمع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به-١٩٦
 ٢٩١..............................،من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا-١٩٧
 ٢٨١.........،له، وأتته الدنياه وجمع له شممن كانت اآلخرة همه جعل اهللا غناه في قلب-١٩٨
 ١٣٤.........،لخالئق على رؤوس اUمن كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه اهللا -١٩٩
 ١٦٧......................................................، من يحرم الرفق يحرم الخير-٢٠٠
 ٣٤٣، ١٢.......................................، من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين-٢٠١
 ٢٣٤................................، من يردهم عنَّا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة-٢٠٢
 ١٦٧..................................، ق في األمر كلهمهالً يا عائشة إن اهللا يحب الرف-٢٠٣
 ٨١.....................................................، هو الطّهور ماؤه، الحّل ميتته-٢٠٤
 ٣٤١............، هون عليك نفسك فإني لستُ ِبمِلٍك، إنما أنا ابن امرأٍة كانت تأكل القديد-٢٠٥
 ٧٨ .......،نوالذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطٍب فيحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذَّ-٢٠٦
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٣٦٨ 
 ٣٢٧...............................، تواهدني ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إال أن-٢٠٧
 ٣٢٥........................................................، وخالق الناس بخلق حسن-٢٠٨
 ١٤٦...............................، وكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة؟-٢٠٩
 ٣٣٢............، ومن يستعفف يعفّه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا، ومن يتصبر يصبره اهللا-٢١٠
 ٦٩......................................................، وهل من نبي إالّ وقد رعاها؟-٢١١
 ١١٣....................................، ويلك، أولست أحقَّ أهل األرض أن يتقي اهللا؟-٢١٢
 ٣١٦، جل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، فيدور فيها كما يدوريؤتى بالر-٢١٣
 ١٤٦.........................................، يا أسامة، أقتلته بعدما قال ال إله إال اهللا؟-٢١٤
 ٢٩٨.........................، يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل-٢١٥
 ٢٨٦...............................................، يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر-٢١٦
 ٢٥٩......،ينين ُأصيب فليتعز بمصيبته باس أو من المؤميا أيها الناس أيما أحٍد من الن-٢١٧
 ٢٢٥..........................................، يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا-٢١٨
 ٢٠٥.........................................................، يا بني فهر، يا بني عدي-٢١٩
 ٣١٢.....، ويقرؤونخطباء أمتك الذين يقولون ما ال يفعلون،: يا جبريل من هؤالء؟ قال-٢٢٠
 ٢٢٣،  ناصر دينه، ومظهر نبيهيا زيد، إن اهللا جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً، وإن اهللا-٢٢١
 ١٦٧...،عنْفيا عائشة إن اهللا رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على ال-٢٢٢
 ٧٤..........،ة ألمرت بالبيت فَهِدم، فأدخلتيا عائشة، لوال أن قومك حديثو عهد بجاهلي-٢٢٣
 ١٠٠..........،يا عائشة،لوال قومك حديثٌ عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين-٢٢٤
 ١٧٣......................................، م سم اهللا، وكل بيمينك، وكل مما يليكيا غال-٢٢٥
 ٢٠٦ .......،ير أن لكميا فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني ال أملك لكم من اهللا شيئاً،غ-٢٢٦
 ١٦٤...........................، يسرا وال تعسرا، وبشِّرا وال تنفِّرا، وتطاوعا وال تختِلفَا-٢٢٧
 ٣٤٧، ١٦٤، ٧٤..............................، يسروا وال تعسروا وبشِّروا وال تنفِّروا-٢٢٨
 ٣٣٦...........................................، االً من قريش المائة من اإلبليعطي رج-٢٢٩
 ١٥٣...............،  الدعاءيقول قد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع-٢٣٠
 ٢٨٦.............، هداً ِلما يرى من نظر الناس إلييقوم الرجل فيصلي فيزين صالته جاه-٢٣١
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٣٦٩ 
  فهرس اآلثار-٣

 
 صفحة ال                                                        طرف األثر 

١-  آثر النبيr١١٢، ]ابن مسعود[...... ُأناساً في القسمة، فأعطى األقرع بن حابس مائة 
 ١٨، ]سفيان[...أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم،وأفضل الناس -٢
 ٣١١، ]أم سلمة[......................اخرج إليهم واذبح واحلق ففعل فتابعوه مسرعين -٣
 ٢٩٤، ]ابن أبي مليكة[. كلُّهم يخاف النفاق على نفسهrي أدركت ثالثين من أصحاب النب -٤
 ٢٩٥، ]ابن أبي ليلى[،يسألrأدركتُ عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهللا  -٥
 ١٨١، ح]علي[.......................أال إن الصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد -٦
 ٢٧٣، ]عياض[.........................إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل -٧
 ١٩، ]ابن مسعود[إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه    -٨
 ٢٩٥، ]أبو الدرداء[..........................أن ترى البدن خاشعاً والقلب ليس بخاشع -٩
 ٣٣٥، ]أنس[.إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا فما يسلم حتى يكون اإلسالم أحب إليه    -١٠
 ٢٥٢، ]أبو طلحة[......... يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرجإنك لتعلم يا رب أنه -١١
 ٢٣، ]مالك[............إني أرى اهللا قد جعل في قلبك نوراً، فال تطفئه بظلمة المعصية  -١٢
 ٢٢، ]ابن مسعود[............إني ألحسب أن الرجل ينسى العلم قد عِلمه بالذنب يعمله -١٣
 ١١٣، ]بو سعيد الخدريأ[. إلى رسول اهللا من اليمن بذهيبةrبعث علي بن أبي طالب  -١٤
 ٢٤٦، ]أم حبيبة[................. وأنت امرؤ نجس مشركrبل هو فراش رسول اهللا  -١٥
 ١٩، ]ابن مسعود[.................................تعلّموا، تعلّموا، فإذا علمتم فاعملوا  -١٦
 ٣٢٧، ]صحابي[............................................جئتكم من عند خير الناس -١٧
 ٢٩٣، ]بعض السلف[جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك، واحرص أن يكون الناس -١٨
 ٧٢ ،١٠٠ ،]علي[............حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذَّب اهللا ورسوله -١٩
 ١٨، ]سفيان[..........................الحفظ، والعمل، واالستماع، واإلنصات، والنشر -٢٠
 ٢٢، ]عمر بن عبد العزيز[........خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمةً -٢١
 ٣٢٦، ١٧١، ]صحابي[.أحسن تعليماً منهفبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله وال بعده  -٢٢
 ١٦٩، ]أعرابي[....... إلي بأبي وأمي فلم يسب، ولم يؤنّب، ولم يضرب rفقام النبي  -٢٣
 ١٢٣، ]عمر[................. أعظم بركة من أمريrقد واهللا علمت، ألمر رسول اهللا  -٢٤
 ٢٣٩، ]أنس[................ أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناسrكان النبي  -٢٥
 ٧٣، ]ابن مسعود[...... يتخولُنا بالموعظة في األيام كراهة السآمة عليناrكان النبي  -٢٦
 ١٢٦، ]ابن مسعود[............... يحكي نبياً من األنبياءrكأني أنظر إلى رسول اهللا  -٢٧
 ٢١، ]أبو هريرة[...............................................كفى بتركك له تضييعاً -٢٨
 ٢٣٣، ]علي[ى فال يكون أحدنا أدنrكنا إذا حمي البأس، ولقي القوم القوم اتقينا برسول اهللا  -٢٩
 ٢٩٥، ]أبو الدرداء[...لئن أستيقن أن اهللا تقبل لي صالة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها -٣٠
 ٢٨١، ]ابن مسعود[.الء،لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلم: ال تعلّموا العلم لثالث -٣١



 راثفهرس اآل -٣

 

٣٧٠ 
 ١٩، ]أبو الدرداء[تكون به عامالًال تكون تقياً حتى تكون عالماً، وال تكون بالعلم جميالً حتى  -٣٢
 ٦٧، ]معاوية[...................................................ال حكيم إال ذو تجربة -٣٣
 ٦٨، ]معاوية[............................ال حليم إال ذو عثرة، وال حكيم إال ذو تجربة -٣٤
 ٨٩، ]سفيان الثوري[.....رفيق:ال يأمر بالمعروف وال ينهى عن المنكر إال من كان فيه خصال ثالث -٣٥
 ٢٣، ]مجاهد[.......................................ال يتعلم العلم مستحي وال مستكبر -٣٦
 ١٥٤، ]عمرو بن العاص[.................ال يزال الرجل يجني من ثمرة العجلة الندامة -٣٧
 ٢٣٣، ]علي[ وهو أقربنا إلى العدو، وكانrلقد رَأيتُنَا يوم بدر، ونحن نلوذ برسول اهللا  -٣٨
 ٢٤٥، ]خبيب[...................واقتلهم بدداً، وال تبق منهم أحداً، اللهم أحصهم عدداً -٣٩
 ٣٢٦، ١٦٨، ]صحابي[.....................ومحمداً وال ترحم معنا أحداًاللهم ارحمني  -٤٠
 ٢٩٥، ]أبو الدرداء[.............................اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق -٤١
 ١٢٠، ]والد جابر بن عبد اهللا[.....لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فرجع عنهم وسبهم -٤٢
 ٩٩، ٧٢ ،]بن مسعودا[..ما أنت ِبمحدٍث قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنةً   -٤٣
 ٢٩٤، ]الحسن[..................................ما خافه إال مؤمن وال أِمنه إال منافق -٤٤
 ٢٩٤، ]إبراهيم التيمي[.........ما عرضتُ قولي على عملي إال خشيت أن أكون مكذِّباً -٤٥
 ٢٦٦، ]علي[.............................ما نزل بالء إال بذنب،وال رفع بالء إال بتوبة -٤٦
 ٢٥١، ]أنس[........................................مات ابن ألبي طلحة من أم سلَيم  -٤٧
 ٢٩٥، ]عمر[...– يعني من المنافقين - منهم rنشدتك باهللا هل سماني لك رسول اهللا  -٤٨
 ٢٣، ]عائشة[........ِنعم النساء نساء األنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين -٤٩
 ٣٢٧، ]فوانص[ ما أعطاني وإنه ألبغض الناس إلي، فما برحrواهللا لقد أعطاني رسول اهللا  -٥٠
 ٣٢٦، ]ةثمام[.........ا كان على األرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبحواهللا م -٥١
 ١٣١، ]زين العابدين[....................................................وعنك أغضي -٥٢
 ١٩، ]علي[.يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل، ووافق علمه عمله -٥٣
 ٣٣٤، ٣٢٦، ]صحابي[.......يا قومي أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء ال يخشى الفاقة -٥٤
 ٢٤٧، ]أنس بن النضر[....يارسول اهللا غبتُ عن أول قتال قاتلتَ فيه المشركين، واهللا -٥٥



 شرح الغريبفهرس  -٤

 

٣٧١ 
  فهرس شرح الغريب-٤

 
 لمفردة              الصفحة   ا م      فردة                 الصفحة   الم   م  
 ٥٥ ................................. ،اإلحسان -١

 ٢٣٦................................، أخفاؤهم -٢

 ٢٧١...............................، اإلخالص -٣

 ٢٣٧......................، إذا احمر البأس -٤

 ١٥٢..............................، الستعجال ا-٥

 ٩٢...................................، األسلوب -٦

 ٣٠٩...................................، األسوة -٧

 ١٥٠.................................، االقتصاد -٨

 ٦٣........................................، األكار -٩

 ١٢٣...............، إن تقتل تقتل ذا دم -١٠

 ١٣٩، ١١٠........................، األناة -١١

 ٢٤٨.................................، بخ بخ -١٢

 ١٥٥.................................. ،التَُّؤدة -١٣

 ٩٧....................................، التبليغ -١٤

 ١٢٠....................................، تغته -١٥

 ١٧٢..............................، الجوانية -١٦

 ٢٣٦..................................، حسراً -١٧

 ٢٧.....................................، الحكم -١٨

 ٢٧...................................، الحكمة -١٩

 ٢٧.................................... ،الحكيم -٢٠

 ١٠٧................................... ،الِحلْم -٢١

 ٢٢.....................................، خطة -٢٢

 ٣٢١، ٤٦......................... ،الخُلُق -٢٣

 ٢٣٦..................................، رشقاً -٢٤

 ١٥٩................................. ،الرفق -٢٥

 ٢١٤..................................، السال -٢٦

 ٤٥.................................. ،السلوك -٢٧

 ١٥٠.................... ،السمت الحسن -٢٨

 ٢٨٥................................، السناء -٢٩

 ١١٥......................... ،شام السيف -٣٠

 ٢٣٧....................، شاهت الوجوه -٣١

 ٢٣٦.................................. ،شبان -٣٢

 ١٦٨.................................... ،شنه -٣٣

 ١٧٧................................. ،الصبر -٣٤

 ٣٠١............................... ،الصدق -٣٥

 ٣٣٦................................ ،الصرم -٣٦

 ٣٣.................................... ،طست -٣٧

 ٥٤..................................... ،العدل -٣٨



 شرح الغريبفهرس  -٤

 

٣٧٢ 
 ٢١٤................................. ،فجأهم -٣٩

 ٢٢٢........................ ،قرن الثعالب -٤٠

 ٢٤٨................................... ،قرنه -٤١

 ٢١٨................................... ،قلينا -٤٢

 ٨...................................... ،القوام -٤٣

 ٢٢............................ ،قوياً شديداً -٤٤

 ٦٩................................... ،الكباث -٤٥

 ١٦٨ ......................... ،ال تزرموه -٤٦

٤٧- م١٥٩........................... ،ِلنتَ لَـه 

 ٣٣٦........................... ،ما رزأناك -٤٨

 ١٧١........................... ،ما كهرني -٤٩

 ١٦٨...................................... ،مه -٥٠

 ١٩٩................................. ،الهادر -٥١

 ١١٥..................... ،والسيف صلتاً -٥٢

 ٩٤................................. ،الوسيلة -٥٣

 ٢٢................................... ،وصمة -٥٤

 ٢١٤.................................. ،يرجع -٥٥

 ٢٣٢......................... ،يهتف بربه -٥٦
 

 



 األشعارفهرس  -٥

 

٣٧٣ 
  فهرس األشعار-٥

            الشاعر   الصفحة   يت     ــــــــم                     الب   
 

 وقد الن منه جانب وخطاب               شاعر ٣٥
 

   دعا المصطفى دهراً بمكةَ لم يجب                     
 

١- 

 ا له أسلموا واستسلموا وأنابو                    

 
   فلما دعا والسيفُ صلتٌ ِبكفِّهِ               

 
 

 ب وأنت لكل ما تهوى ركو          شاعر ٣٤٥، ٦٣

 
   وكيف يصح أن تُدعى حكيماً                   

 
٢- 

 -٣   مم األخالق ما بقيت إنما األ  ا فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبو            شوقي ٣٢٤

 ب أو الدفع بالحسنَى هما خير مطلو                     شاعر ١٣٣
 

   فما هو إال االستعاذة ضارعاً   
 

٤- 

 ب وذاك دواء الداء من شر محجو            
 

   فهذا دواء الداء من شر ما يرى                 
 

 

 -٥   عقاب األمور كأنما بصير بأ    يخاطبه في كل أمر عواقبه  شاعر ١٤٩

 -٦   إذا نطق السفيه فال تجبه              فخير من إجابته السكوتُ       شاعر ١٣٥

 ُ ذرعاً وعند اهللا منها المخرج               شاعر ٢٥٥
 

   لرب نازلٍة يضيق بها الفتى              و 
 

٧- 

 ُ وكنت أظنها ال تُفرج      فُِرجت    
 

   ضاقت فلما استحكمتْ حلقاتُها  
 

 

لج  شاعر ٢٥٥ ب ل يلك با   قد آذن ل
 

 اشتدي أزمة تنفرجي 
 

٨- 

 ِ إلى القول إنعام النّبي محمد           ثمامة ١٢٥
 

   أهم بترك القول ثم يردني      
 

٩- 

 ِ رأيت خياالً من حساٍم مهنّد               

 
   شكرتُ لـه فكّي من الغلِّ بعدما       

 
 

 ِواعلم بأن المرء غير مخلّد        شاعر ٢٥٩
 

 -١٠ صبر لكل مصيبٍة وتجلِّدا 

   للصبر عاقبة محمودة األثر               أبو يعلى ١٩٠
 

   إني رأيتُ وفي األيام تجربة    
 

١١- 

  واستصحب الصبر إال فاز بالظفر   
 

   وقلَّ من جد في أمٍر يحاوله           
 

 

 -١٢   سوء حفظي     كوتُ إلى وكيعٍ  شَ    فأرشدني إلى ترك المعاصي       الشافعي ٢٣

   ونور اهللا ال يهدى لعاصي                     

 
    وأخبرني بأن علم اهللا نور           



 األشعارفهرس  -٥

 

٣٧٤ 
   والبد يوماً أن تُرد الودائع               لبيد ٢٥١

 
 ٌ الماُل واَألهلون إال ودائع     وما  

 
١٣- 

   على أي جنب كان هللا مصرعي           خبيب ٢٤٥
 

 ً فلستُ ُأبالي حين أقتُل مسلما        
 

١٤- 

 ِ يبارك على أوصاِل ِشلو ممزع            
 

   وذلك في ذات اإلله وإن يشأ    
 

 

 ف واللؤم مقرون بذي اإلخال  شاعر ١٣٥
 

   إن الوفاء على الكريم فريضة     
 

١٥- 

   وفي الحلم ردع للسفيه عن األذى     وفي الخرق إغراء فال تك أخرقا              شاعر ١٣٥

 ُ اح وفاق   وامزح لـه إن المز      شاعر ١٦١
 

   وإذا عجزت عن العدو فداره                   
 

١٦- 

 ُ تُعطي النِّضاح وطبعها اإلحراق  
 

   فالنار بالماء الذي هو ضدها                 
 

 

 ْواحذِر الهفوةَ، فالخطب جلَل                الدمياطي ٣١٣
 

م إياك الزلل أيها      العاِل
 

١٧- 

   إن هفا أصبح في الخلق مثَلْ                     
 

م مستعظمة    هفوة العاِل
 

 

   فبها يحتج من أخطأ وزلّْ          
 

هم  ته عمدت زلَ   وعلى 
 

 

   بْل بها يحصل في العلم الخلَلْ            
 

  ال تقْل يستر علمي زلَّتي 
 

 

 ْ فهي عند اهللا والناس جبل                
 

 ً ةإن تكن عندك مستحقر    
 

 

 ْ وجُل الخلقُ لها كل الوجل                     
 

 ًفإذا الشمس بدت كاسفة 
 

 

 ْ في انزعاٍج واضطراٍب وزجل    
 

   وترامت نحوها أبصارهم                
 

 

 ْ فغدت مظلمةً منها السبل       
 

   وسرى النقص لهم من نقصها                       
 

 

 ْيفتن العالم طُراً ويِضّل  
 

م في زلَّته     لعاِل    وكذا ا
 

 

 ْ ه واستَقَلّ     ال بما استعصم في            
 

  يقتدى منه بما فيه هفا   
 

 

 ْ إن بدا فيه فساد وخَلَل      
 

   فهو ملح األرض ما يصلحه       
 

 

   إن النجاح رهين أن ال تعجال                  شاعر ١٥٤
 

   يا صاحبي تلوما ال تعجال        
 

١٨- 

   لكن عواقبه أحلى من العسل                   شاعر ١٨٨
 

   ثل اسمه مر مذاقته            الصبر م    
 

١٩- 
   عليك ولم تُعذر بما أنت جاهلُه                       شاعر ٣٤٤، ١٩

 
 ً إذا العلم لم تعمل به كان حجة 

 
٢٠- 

   ه يصدق قوَل المرء ما هو فاعلُ            

 
  فإن كنت قد ُأوتيت علماً فإنما       

 
 



 األشعارفهرس  -٥

 

٣٧٥ 
   أضر لـه من شتمه حين يشتم             شاعر ١٣٥

 
   ولَلْكفُّ عن شتم اللئيم تكرماً                 

 
٢١- 

   طلقوا الدنيا وخافوا الِفتَنا        قائل ٢٤٩
 

ن   فُإ اً  د ا ب ع اهللا  ن   طَ
 

٢٢- 

   أنها ليست لحي وطَنا     
 

   نظروا فيها فلما علموا 
 

 

 صالح األعمال فيها سفُنا   
 

ةً واتخذوا  جعلوها لُج  
 

 

  فإن المعاصي تُزيل النعم شاعر ٢٦٣
 

    كنتَ في نعمة فارعها               إذا 
 

٢٣- 

   أناة من قديٍر محكم وال ك ابن هانئ ١٤٩
 

 دوكل أناة في المواطن سؤد  
 

٢٤- 

   من السيف يصفح عن كثير ويحلم                          
 

 ً ومن يتبين أن للصفح موضعا                
 

 

   وال الحزم إال بعد طول تلوم           
 

 ٍ وما الرأي إال بعد طول تَثَبت          
 

 
   ا التعليم     هالَّ لنفسك كان ذ         شاعر ٣٤٩، ٦٢

 
   ره  يا أيها الرجل المعلِّم غي             

 
٢٥- 

   فإذا انتهت عنه فأنت حكيم         
 

   ابدأ بنفسك فانهها عن غيها    
 

 

 ُبالعلم منك وينفع التعليم  
 

  فهناك يقبل ما تقوُل ويقتدى   
 

 

   عار عليك إذا فعلتَ عظيم     
 

   لٍق وتأتي مثله      ال تنه عن خ    
 

 

   حتى ُأوسد في التراب دفينا               أبو طالب ٢١٠
 

   واهللا لن يصلوا إليك بجمعهم                    
 

٢٦- 

   وأبشر وقر بذاك منك عيونا        
 

   فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة           
 

 

 ن فال يغر بطيب العيش إنسا       الرندي ٢٥٠
 

 ن  إذا ما تم نقصا       لكل شيء       
 

٢٧- 

 ن من سره زمان ساءته أزما            
 

 ل هي األيام كما شاهدتها دو   
 

 

 من رابع والحقّ ذو تبيان ابن القيم ١٥
 

   العلم أقسام ثالثة ما لها      
 

٢٨- 

  وكذلك األسماء للرحمن  
 

   ِعلم بأوصاف اإلله وفعله         
 

 

   وجزاؤه يوم المعاد الثاني        
 

   واألمر والنهي الذي هو دينه               
 

 

 ن سأنبئك عن تفصيلها ببيا   الشافعي ٢٢
 

 ٍ  أخي لن تنال العلم إال بستة              
 

٢٩- 

 ن وصحبةُ أستاٍذ وطول زما              

 
 ٌ د، وبلغة ذكاء،وحرص،واجتها  

 
 

 نفضحته شواهد االمتحا شاعر ١٥٢
 

   من تَحلّى بغير ما هو فيه   
 

٣٠- 



 األشعارفهرس  -٥

 

٣٧٦ 
   إالّ الحديث وعلم الفقه في الدين                     يعفشاال ١٣

 
   كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ                   

 
٣١- 

   العلم ما كان فيه قال حدثنا        اس الشياطين وما سوى ذاك وسو   
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٣٧٧ 
 

  فهرس المصادر والمراجع-٦
 

 
١- . 
٢-   هـ، تحقيق علي بن ٥٤٣ألبي بكر محمد بن عبد اهللا بن العربي، ت 

 .محمد البجاوي، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان
٣-  لغزالي، دار الندوة الجديدة، بيروتلإلمام ا. 
١-  ،١٤١٢ لعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف،الطبعة األولى 

 .ية السعوديةبهـ، دار الوطن، الرياض، المملكة العر
٢-   الطبعة الثالثة،  لعبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني،

 .مشقهـ، دار القلم د١٤١٣
٣-    هـ، ميدان ١٣٧٤ هـ، طبعة ٤٥٠، ألبي الحسن الماوردي، ت

 .األزهر، مكتبة ومطبعة محمد بن علي صبيح وأوالده
٤-  ،لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري تخريج محمد فؤاد عبدالباقي 

 .دار البشائر، بيروت، لبنان  الطبعة الثالثة
٥- ألبي السعود، بدون تاريخ، دار الفكر ،. 
٦-     للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، المكتب 

 .اإلسالمي، بيروت، لبنان 
٧-  ،وفاء هـ، دار ال١٤٠٦، للدكتور محمد الوكيل، الطبعة الثانية

 .ودار المجتمع، جدة
٨-  ،للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني دار صادر، بيروت 

 .لبنان 
٩-   ،هـ، مكتبة المنار ١٣٩٦، للدكتور عبد الكريم زيدان، الطبعة الثالثة

 .اإلسالمية
١٠-   اب، الطبعة األوهـ، دار ١٤١٣لى، ، للدكتور عبد الرب بن نو

 .العاصمة، الرياض
١١-  محمد األمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 

طبع وتوزيع  الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض، المملكة 
 .العربية السعودية 

١٢-      عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن قيم ، لشمس الدين أبي
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٣٧٨ 
هـ، ١٤٠٧هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة ٧٥١الجوزية، ت 

 .المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
١٣- ، لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن قيم 

خ، مكتبة حميدو، هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، بدون تاري٧٥١الجوزية، ت 
 .اإلسكندرية

١٤-  ألبي بكر الخالل، بتحقيق عبد القادر أحمد عطا، الطبعة ،
 .هـ، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة١٤٠٦األولى، 

١٥- ،،هـ١٤٠٧ ألبي بكر جابر الجزائري،بدون ناشر،الطبعة األولى. 
١٦-  هـ، ٧٧٤داء إسماعيل بن عمر بن كثير، ت فللحافظ عماد الدين أبى ال 

 . م، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان١٩٧٩الطبعة الثالثة، 
١٧- ، ،لمحمد مرتضى الزبيدي، بدون تاريخ، دار مكتبة الحياة 

 .بيروت، لبنان
١٨-     لدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ، لشمس ا

، تحقيق الدكتور عمر بن )قسم السيرة النبوية وعهد الخلفاء الراشدين(هـ، ٧٤٨
 .هـ، دار الكتاب العربي١٤٠٧عبدالسالم، الطبعة األولى، 

١٩-  ،هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت١٤٠٥، الطبعة الرابعة. 
٢٠-    هـ، الطبعة الثانية، ٣١٠، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٤٠٨
٢١-           ،لحسين بن غنام ،

ركة الصفحات هـ، مطابع ش١٤٠٣بتحقيق الدكتور ناصر الدين األسد، الطبعة الثالثة، 
 .الذهبية، الرياض، المملكة العربية السعودية

٢٢- ألبي عبد الرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني،توزيع مؤسسة الجريسي. 
٢٣-   اليب أل اركفوري، بم الميد الرحمن عبد الرحعب محمد الع 

 . هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ١٤٥٧ هـ، الطبعة الثانية، ١٣٥٣ت 
٢٤-      هـ، ٦٥٦، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ت

 .هـ، دار إحياء التراث العربي١٣٨٨الطبعة الثالثة، 
٢٥-  بعة طهـ، ال٧٥٤، ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف بن حيان األندلسي، ت

 .دار الفكرهـ، ١٤٠٣الثانية، 
٢٦- لبغوي ن مسعود ابن ي محمد الحسيام الحافظ أبإلمل 

 هـ، ١٤٠٦لى،يق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار،الطبعة األوق هـ،تح٥١٦ت
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان

٢٧- الطبري، ت رير ج جعفر محمد بن يمام أبإل ل
دار  تاريخ،  هـ، تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، بدون٣١٥

 .المعارف بمصر
٢٨-  هـ، الطبعة األولى، ٦٠٤، لمحمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر، ت
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٣٧٩ 
 .بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٢٩- بن كثير يب عمر  الفداء إسماعيل بن الخطيمام أبإل ل
 .، لبنان هـ، دار الفكر، بيروت١٤٠٧ هـ، طبعة ٧٧٤، ت يالقرشي الدمشق

تفسير القرآن الحكيم، الشهير بتفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، الطبعة الثانية، بدون  -٣٠
 .تاريخ، بيروت، لبنان

٣١-  بدون  الفقي،  الندوي، تحقيق محمد حامديسحمد أو جمعه م
 .نانبتاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ل

٣٢-  ،ألحمد مصطفى المراغي، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، دار الكتاب العربي ،
 .بيروت

٣٣-  هـ، بدون تاريخ، دار الكتاب٧٠١، لعبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي، ت  
 .العربي، بيروت

٣٤-  هـ، تحقيق محمد عوامة، ٨٥٢ ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت
 .هـ، دار الرشيد، سوريا، حلب١٤٠٦الطبعة األولى، 

٣٥-   هـ، الطبعة األولى، ٨٥٢ ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، ت 
 .هـ، دار الفكر١٤٠٤

٣٦-  مان بن عبد اهللا بن محمديمة سلال للع 
لمملكة  هـ، مكتبة المعارف، الرياض، ا١٤٠٦ هـ، طبعة ١٢٣٣، ت بدالوهابع

 .ديةعوية السبالعر
٣٧- مة عبدالرحمن بن ناصر الالع

ر  هـ، طبع ونش١٤٠٤ـ، تحقيق محمد زهري النجار، طبعة ه١٣٧٦السعدي،ت
 .ة واإلفتاء، الرياض، المملكة العربية السعوديةيالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلم

٣٨-   السعادات المبارك بن محمد بن األثير الجزري،يألب   
 هـ، دار الفكر، ١٤٥٣ هـ، تحقيق عبد القادر األرناؤوط، الطبعة الثانية، ٦٥٦ت

 .بيروت، لبنان
٣٩- األشبال ي هـ، تحقيق أب٤٦٣ عمر يوسف بن عبد البر، ت ي ألب 

 .ةيالسعود  هـ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية١٤١٤الزهيري، الطبعة األولى 
٤٠- ٦٧١صاري القرطبى، ت ن محمد بن أحمد األ عبد اهللاي ألب 

 ١٤١٤ولى، ، ومحمود حامد عثمان، الطبعة األراهيم الحفناويإبتحقيق محمد هـ،
 .دار الحديث، القاهرة ،ـه

٤١- يمام الحافظ زين الدين أبإل ل 
حقيق شعيب ت هـ، ٧٩٥، ت يالفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبل

 .الة، بيروت، لبنان هـ، مؤسسة الرس١٤١١ؤوط، الطبعة األولى، ارناأل
٤٢-   ،البن دريد أبي بكر بن محمد بن الحسن البصري، الطبعة األولى 

 .هـ، دار صادر١٣٤٥
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٣٨٠ 
٤٣- بكر ابن قيم ي الدين محمد بن أبسمشمام إل ل 

ـ، ه١٤٠٧هـ،تحقيق أبي حذيفة عبيد اهللا بن عالية،الطبعة األولى،٧٥١الجوزية، ت
 .، لبنانت، بيرويدار الكتاب العرب

٤٤-       ،بقلم عبدالرحمن بن محمد بن قاسم
 .هـ، بدون ناشر١٤٠٧هـ، الطبعة الخامسة، ١٣٩٢ت

٤٥-   هـ، ٧٢٨بن تيمية، ت الشيخ اإلسالم تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
 .، بيروت، لبنان بدون تاريخ، دار الفكر

٤٦- هـ، ١٤١٧الثة، ث، الطبعة الي سعيد بن علي بن وهف القحطان 
 .، الرياض، المملكة العربية السعوديةيتوزيع مؤسسة الجريس

٤٧-       ،للدكتور محمد ربيع المدخلي، الطبعة األولى 
 .هـ، مكتبة لينة١٤٠٩

٤٨-   هـ، ٤٣٠ ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصفهاني، ت
 .بدون تاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت

٤٩-  ٧٢٨بن تيمية،ت ا الدين أحمدبن عبدالحليم ي العباس تقيألب 
محمد بن  هـ، جامعة اإلمام ١٤٥٠محمد رشاد سالم، الطبعة األولى، . هـ، تحقيق د
 .يةالمسعود اإلس

٥٠- ، هـ، ١٣٩٢ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ت
 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت١٣٨٥الطبعة الثانية، 

٥١-     للمحامي صبحي محمصاني، الطبعة الثانية، بدون 
 .تاريخ، دار الماليين، بيروت

٥٢-     هـ، ١٤٠٦، ٥٤ألسماء عمر حسن، العدد
 .رابطة العالم اإلسالمي، مكة

٥٣-  ،هـ، مكتبة الفالح، الكويت١٤٠٦ لتوفيق الواعي، الطبعة األولى. 
٥٤-       جمع الدكتور محمد السيد الجليند، الطبعة 

هـ، مؤسسة علوم القرآن الكريم، بيروت، ودار القبلة، جدة، المملكة ١٤٠٦الثة، الث
 .العربية السعودية

٥٥-        سليم بن عيد الهاللي، الطبعة ل
 .هـ، دار الصديق، الجبيل١٤١٣األولى، 

٥٦-      ي رضا النحوي، الطبعة الرابعة،  لعدنان عل
 .هـ، مطابع الفرزدق التجارية بالرياض، المملكة العربية السعودية١٤٠٥

٥٧-  بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، الطبعة الثانية، بدون 
 .تاريخ، دار المعارف بمصر

٥٨-  هـ، جمعه ٢٥٤ ت، يفع محمد بن إدريس الشا ألبى عبد اهللا 
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٣٨١ 
، ي هـ، مؤسسة الزعب١٣٩٢، الطبعة الثالثة، يوعلق عليه محمد عفيف الزعب

 .بيروت، لبنان
٥٩-       ، ،لسعيد بن علي بن وهف القحطاني

 .هـ١٤٢٢الطبعة الثالثة، شعبان  مؤسسة الجريسي للتوزيع واإلعالن،
٦٠-  ،هـ، دار القلم، بيروت، ١٤٠٦، الطبعة األولى

 .لبنان
٦١-         ألبي الفضل شهاب الدين محمود ،

 .هـ، بدون تاريخ، دار الفكر١٤٠٨هـ، الطبعة ١٢٧٠األلوسي البغدادي، ت 
٦٢- دار هـ١٤٠٨ي، الطبعة األولى، اللد الهي بن عسليم ،

 .ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية
٦٣- ١٣٧٦للعالمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي،ت 

هـ، بدون تاريخ، نشر الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية، المملكة العربية 
 .السعودية

٦٤-   ،لمحمد بن صالح العثيمين، بدون تاريخ، مطابع المدينة بالرياض ،
 .المملكة العربية السعودية

٦٥-    هـ، الطبعة ٥٩٦ ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، ت
 .هـ، المكتب اإلسالمي١٣٨٤األولى، 

٦٦- بكر ابن قيم ي عبد اهللا محمد بن أبيدين أبمام شمس الإل ل 
وط وعبد القادر األرناؤوط، الطبعة ؤ، تحقيق شعيب األرنا هـ٧٥١الجوزية، ت 

 .، لبنانت هـ، مؤسسة الرسالة، بيرو١٣٩٩األولى، 
٦٧-  لإلمام محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، تحقيق محمد 

هـ، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة ١٤١٨، الطبعة األولى عام صبحي حسن حالق
 .العربية السعودية

٦٨-  هـ، ١٤٩٨ للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الرابعة
 .المكتب اإلسالمي، بيروت

٦٩-  ـ،  ه١٣٩٩، الطبعة الثانية، يبانأللمة ناصر الدين االللع
 .، بيروت، لبنانيمالب اإلستالمك

٧٠- هـ، تحقيق أحمد محمد ٢٧٩ عيسى محمد بن عيسى بن سورة، ت ي ألب 
اهرة، ق، ال وأوالدهي الحلبي هـ ة مطبعة مصطفى الباب١٣٩٨شاكر، الطبعة الثانية، 

 .مصر
٧١-   المغني  وبذيله التعليق هـ،٣٨٥ لإلمام علي بن عمر الدار قطني، ت

على الدارقطني، لمحمد شمس الحق العظيم أبادي، تحقيق عبد اهللا هاشم يماني، بدون 
 . والمدينة المنورة، القاهرة والنشر دار المحاسن للطباعةتاريخ،



 ادر والمراجعالمصفهرس  -٦

 

٣٨٢ 
٧٢- هـ، تحقيق ١٤٠٤عة ب هـ، ط٢٥٥د الرحمن الدارمي، ت ب بن عد اهللابع 

تاء، إلفسة العامة إلدارة البحوث العلمية واائ الرزيع، توي بن هاشم اليمانهللاد اعب
 .الرياض، المملكة العربية السعودية

٧٣-   هـ، تحقيق محمد محيي الدين ٢٧٥، ت ين األشعث السجستانبلسليمان 
 .، لبنانتاريخ، دار الفكر، بيروتدون بد الحميد، بع

٧٤- هـ، ٤٥٨ى البيهقي، ت ن الحسين بن علبكر أحمد ب يمام الحافظ أبإل ل 
 .فة، بيروت، لبنانعر، دار المهـ١٤٠٦الطبعة األولى، 

٧٥- عبدالغفار سليمان البنداري، وسيد . د:  ألحمد بن شعيب النسائي، تحقيق
 .هـ١٤١١، ١كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

٧٦-  يالباق مد فؤاد عبد هـ، تحقيق مح٢٧٥، ت يزيد القزويني لمحمد بن ،
 .يروت، لبنانب، يبعراريخ، دار إحياء التراث التدون ب

٧٧- ل الدين  هـ، بشرح الحافظ جال٣٠٣ عبد الرحمن أحمد بن شعيب، ت بي أل
 هـ، ١٤٠٦ هـ، الطبعة األولى، ١١٣٨هـ،وحاشية السندي، ت ٩١١السيوطي،ت 

ر ئ هـ، دار البشا١٤٠٦انية، ثلنى به ورقمه عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة اعتا
 .مية، بيروت، لبنانالاإلس

٧٨-  هـ، ٧٤٨ تان الذهبي، عثمن أحمد بن بس الدين محمد شممام إلل 
روت، ي هـ، مؤسسة الرسالة، ب١٤٠٦عة، بوط، الطبعة الراؤيق شعيب األرناقحت

 .لبنان
٧٩-    هـ، ١٤٠٥لطبعة الثامنة،  للدكتور مصطفى السباعي، ا

 .المكتب اإلسالمي
٨٠-  ،ألبي محمد بن عبد الملك بن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد 

 .نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء
٨١- هـ، ٥١٩وي، ت غد الفراء البعو محمد الحسين بن مسيام الحافظ أبإلم ل 

يروت، بي، المكتب اإلسلم هـ، ا١٣٩٦ولى، ط، الطبعة األب األرناؤوعيتحقيق ش
 .لبنان

٨٢-  ٦٧٦ن شرف النووي، ت ب زكريا يحيى يلمحيي الدين أب 
لم، قال دون تاريخ، داربالثة، ثإشراف الناشر، الطبعة البنة من العلماء جيق لقهـ، تح

 .انبنيروت، لب
٨٣- ر جي هاأبيق قحت هـ، ٤٥٨، ت قيهبين الحسين البأحمد كر ب يمام أبإل ل

يروت،  بمية،عل التب هـ، دار الك١٤١٠ زغلول، الطبعة األولى، ييونبس عيدمحمد الس
 .نانبل

٨٤- شعر أحمد شوقي، بدون تاريخ، دار العودة، بيروت 
٨٥-  ،القيم، الدمامهـ، دار ابن ١٤١١، الطبعة الثانية،  الهاللي بن عيدلسليم. 
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٨٦-  ،هـ، مؤسسة ١٤٠٤، للدكتور يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية

 .الرسالة، بيروت
٨٧-  ١٤١٤ هـ، طبعة ٢٥٦ محمدبن إسماعيل البخاري، ت اهللابد ع يألب 

ول، بمية، إستانال هـ، المكتبة اإلس١٣١٥وطبعة . ، لبنانتهـ، دار الفكر، بيرو
، وإشراف يا، والنسخة المطبوعة مع فتح الباري، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقتركي

 .محب الدين الخطيب، بدون تاريخ، مكتبة الرياض، المملكة العربية السعودية
٨٨- هـ، ١٤٥٢عة األولى، طب، اليبانأللمة محمد ناصر الدين اال للع 

 .، بيروت، لبنانيمالالمكتب اإلس
٨٩- هـ؟ المكتب ١٣٨٨، الطبعة األولى، ينلباة ناصر الدين األالم للع 

 .، بيروت، لبنانيمالاإلس
٩٠- ٣٥٤،تي حاتم محمدبن أحمدبن حبان البستيمام أبإل،ل 

 هـ، تحقيق ٧٣٩، ت ي بن سليمان بن بلبان الفارسيـ، رتبه األمير عالء الدين عله
 . هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٤١٤ب األرناؤوط، الطبعة الثانية، شعي

٩١- يسابوري، ت لنمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي اإل ل
، يمال هـ، المكتب اإلس١٣٩٠ األعظمى، طبعة ىصطفم تحقيق محمد ، هـ٣١١

 .بيروت، لبنان
٩٢- ١٤٠٨عة األولى، طب، الينأللباد ناصر الدين ا لمحم 

 .، بيروت، لبنانالميهـ، المكتب اإلس
٩٣- ١٤٠٩عة األولى، طب، الباني لمحمد ناصر الدين األل ،

 .، بيروت، لبنانالميب اإلستالمك
٩٤- ١٤٠٧األولى، طبعة لباني، األللمحمد ناصر الدين ا 

 .، بيروت، لبنانيمالهـ، المكتب اإلس
٩٥- ١٤٠٩عة األولى، طب، اليبانألللمحمد ناصر الدين ا 

 .، بيروت، لبنانيمالهـ، المكتب اإلس
٩٦- يق ق هـ، تح٢٦١يسابوري، ت الن ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ا

 .، بيروت، لبناني، بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربياقبمحمد فؤاد عبد ال
٩٧- هـ٧٥١ ت محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية،  عبد اهللايمام أبإل ل  . 
٩٨-  لعبد الرحمن بن محمد الدوسري، الطبعة ،

 .هـ، مكتبة دار األرقم، الكويت١٤٠٢األولى، 
٩٩-  هـ، بدون تاريخ، تصوير بيروت، دار صادر٢٣٠ لمحمد بن سعد، ت . 
١٠٠-  لإلمام شمس الدين أبي عبد ا هللا محمد بن أبي بكر 

، تخريج عمر بن محمود وأبو عمر، الطبعة ٧٥١ت ، المعروف بابن قيم الجوزية
  ..مام، المملكة العربية السعودية  هـ، دار ابن القيم، الد١٤٠٩األولى 
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١٠١-  ١٤٠٠طبعة األولى، ل، اينابأللمة ناصر الدين اال للع 

 .مي، بيروت، لبنانالهـ، المكتب اإلس
١٠٢-      لإلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم

 الجوزية، 
 هـ، دار الكتاب ١٤١٠ت، الطبعة الرابعة،  هـ، تحقيق محمد عثمان الخش٧٥١ت 

 .العربي، بيروت، لبنان 
١٠٣-      ، لصالح بن إبراهيم البليهي، الطبعة 

 .هـ، مكتبة ابن تيمية١٤٠٤الثانية، 
١٠٤-  ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، الطبعة 

 .هـ، دار الفكر١٣٩٩ثة الثال
١٠٥- مان، الطبعة األولى، دار ي جمع فهد بن ناصر السل

 .الوطن، المملكة العربية السعودية
١٠٦-  جمع وترتيب

 الحكومة ، مطبعة١٣٩٩ الطبعة األولى، وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم،
 ).وقف هللا تعالى(بمكة المكرمة 

١٠٧- ٨٥٢، ت ينقالسع بن حجر الي للحافظ أحمد بن عل 
اريخ، مكتبة ت وإشراف محب الدين الخطيب، بدون ييم محمد فؤاد عبد الباققهـ، تر
 . المملكة العربية السعودية،الرياض

١٠٨- بن ي محمد بن علاممإل ل 
 . هـ، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان١٢٥٠، ت يمحمد الشوكان

١٠٩- عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب،. د  
  هـ،١٤١٥ى الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، الطبعة األول. هـ،تحقيق د١٢٨٥ت 

 وطبعة دار المنار، بعناية صادق. ، الرياض، المملكة العربية السعوديةيدار الصميع
 .بن سليم بن صادق، الرياض، المملكة العربية السعودية

١١٠-      ،هـ، دار ١٤٠٧، لعبد الحميد الباللي، الطبعة الثانية
 .الدعوة، الكويت

١١١-  م، خرج أحاديثه محمد ناصر ١٩٧٦ي، الطبعة السابعة،  لمحمد الغزال
 .الدين األلباني، دار الكتب الحديثة

١١٢- ، هـ، بتحقيق بشير ٧٥١ ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ت
 .هـ، مكتبة دار البيان، دمشق١٤٠٧عيون، الطبعة األولى، 

١١٣-  ،هـ، دار الشروق، بيروت، القاهرة١٤٠٠ سيد قطب، الطبعة التاسعة. 
١١٤- هـ، بدون ١٠٣١مة عبد الرؤوف المناوي، ت ال للع 

 .تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان
١١٥- هـ ٨١٧مة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ت ال للع 
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 .، لبنانت هـ، مؤسسة الرسالة، بيرو١٤٠٦الطبعة األولى، 

١١٦-  ،هـ، دار ١٤٠٢ لغة واصطالحاً، لسعدي أبو جيب، الطبعة األولى
 .الفكر، دمشق، سورية

١١٧-  ١٣٧٦  تد الرحمن بن ناصر السعدي،عب للشيخ 
 هـ، مجموعة ١٤١٦المرتضى الزين أحمد، الطبعة األولى، . خريج دتهـ، بعناية و

 .ئس الدولية، الرياض، المملكة العربية السعوديةحف النفالتا
١١٨- علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم، ت : البن األثير ،

 .هـ، دار الكتاب العربي١٤٠٦هـ، الطبعة السادسة ٦٣٠
١١٩- ة، الميسة اإلب هـ، المكت١٤٠٥طبعة الثالثة، ل حسين العوايشة، ا

 .ردنألاعمان، 
١٢٠- هـ، ٢٤١، ت يانبل الشيبن حنبن محمد بد اهللا أحمد بي عبام أإلم ل 

، الرملة، ياب العربت هـ، دار الك١٤٥٦، الطبعة األولى، يد بسيونعييق محمد السقحت
 . بيروت، لبنان

١٢١-    ،هـ، دار التوفيق ١٤٠٤، لعبد البديع صقر، الطبعة التاسعة
 رةالنموذجية، القاه

١٢٢-  ،هـ، دار السالم، ١٤٠٦ لعبد اهللا ناصح علوان، الطبعة الثانية
 .القاهرة، وحلب

١٢٣- ٧١١ن منظور، ت ب ين مكرم بن علب الفضل جمال الدين يام أبإلم ل 
 .نانب هـ، دار صادر، بيروت، ل١٤١٤هـ، الطبعة الثالثة، 

١٢٤-  ،هـ، دار المصحف١٤٠٤الطبعة األولى، لمحمد خير رمضان 
١٢٥-   هـ، ٧٠٥، لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي، ت

 .المحقق: هـ، الناشر١٤٠٦تحقيق عبد الملك بن دهيش، الطبعة الثالثة، 
١٢٦-   ٨٠٧ بكر الهيثمي، ت ي للحافظ نور الدين على بن أب 

 . ، بيروت، لبناني هـ، دار الكتاب العرب١٤٠٢بعة الثالثة، هـ، الط
١٢٧-  هـ، ١٤١٦ جمع عبد اهللا الطيار، وأحمد الباز، الطبعة األولى

 .دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية
١٢٨- م بن تيمية،الم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السال لشيخ اإلس  

 هـ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، بدون تاريخ، مكتبة ٧٢٨ت 
 .المعارف، الرباط، المغرب

١٢٩- ، هـ، بدون تاريخ، ٧٢٨ ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ت
 .بيروتدار إحياء التراث العربي، 

١٣٠-  ،تبة لبنان، بيروتم، مك١٩٨٧ المعلم بطرس البستاني، طبعة جديدة. 
١٣١- كتبة مم، ١٩٨٥عة بادر الرازي، طق بكر بن عبد اليمام محمد بن أبإلل
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 . لبنان، بيروت، لبنان

١٣٢-     ، تحقيق 
 .أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، ط دار المعرفة، بيروت

١٣٣-   rهـ، بدون تاريخ، ١٢٠٦ محمد بن عبد الوهاب، ت للشيخ
توزيع الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء واإلرشاد، الرياض، المملكة 

 .العربية السعودية
١٣٤- ٦٨٩دسى، ت قدامة المقمام أحمد بن عبد الرحمن بن إل ل 

دار   هـ، مكتبة١٣٩٨وعبد القادر األرناؤوط، طبعة هـ، تعليق شعيب األرناؤوط 
 .قشالبيان، دم

١٣٥-  لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة  بدون تاريخ، مكتبة 

 .السنة المحمدية، ومكتبة تيمية، القاهرة 
١٣٦-  البن الحاج. 
١٣٧- ،،الطبعة األولى،  ألحمد أبا بطين 

 .هـ، دار عالم الكتب، الرياض١٤١١
١٣٨-   لإلمام الحافظ أبي عبد  اهللا محمد بن عبد  اهللا الحاكم 

  .ت، لبنان النيسابوري، بدون تاريخ، دار المعرفة،  بيرو
١٣٩- هـ، بدون تاريخ، ٢٤١مام أحمد بن محمد بن حنبل، ت إل ل 

 .، دار صادر، بيروت، لبنانيمالالمكتب اإلس
١٤٠-   لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل، شرحه وضع 

 .فهارسه أحمد محمد شاكر،  بدون تاريخ، دار المعارف، مصر 
١٤١-  تحقيق) هـ٢٠٤( ألبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، :

 . هـ١٤١٩محمد بن عبد المحسن التركي، طبع دار هجر بالقاهرة، الطبعة األولى . د
١٤٢-   لمحمد عبد  اهللا الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين

 . بيروت، لبنان األلباني، الطبعة الثالثة ، المكتب اإلسالمي،
١٤٣- ،  للعالمة أحمد بن محمد بن علي المقرئ

 .الفيومي، بدون تاريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان 
١٤٤-     ،هـ، دار ١٤٠٥، لعبد الحميد الباللي، الطبعة الرابعة

 .الدعوة، الكويت
١٤٥-   هـ، دار ١٤٠٦الوهاب بن لطف الديلمي، الطبعة األولى،  لعبد

 .المجتمع، جدة، المملكة العربية السعودية
١٤٦-   هـ، ٣٩٥ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت ي ألب 

 .نانبيروت، لب هـ، دار الفكر، ١٤١٥ عمرو، الطبعة األولى، بي الدين أبتحقيق شها
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١٤٧-  للغة العربية، الطبعة الثانية، المكتبة اإلسالمية، إستانبول،  مجمع ا

 . تركيا
١٤٨-   للعالمة اإلمام شمس الدين أبي عبد  اهللا محمد بن أبي بكر ابن قيم

 هـ، تخريج علي بن حسن بن علي بن عبد  المجيد، الطبعة ٧٥١الجوزية، ت 
 .ملكة العربية السعودية  هـ، دار ابن عفان، الخبر، الم١٤١٦األولى، 

١٤٩-  ي الراغب األصفهان أبي القاسم الحسين بن محمدمةاللعل ،
 .بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروت، لبنان محمد سيد كيالني، هـ، تحقيق ٥٠٢ت 

١٥٠- ة ابن ب هـ، مكت١٤٠٨، الطبعة األولى، هالليد الي لسليم بن ع
 .سعوديةلساء، المملكة العربية احوزي، األجال

١٥١-   هـ، بتحقيق ٣٩٥، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت
 .هـ، دار الفكر١٣٩٩عبدالسالم  محمد هارون، طبعة 

١٥٢-  ،هـ، دار ١٤٠١ للدكتور محمود حمدي زقزوق، الطبعة الثانية
 .القلم، الكويت

١٥٣-      ،هـ، ١٤١١ للدكتور فضل إلهي، الطبعة األولى
 .توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض

١٥٤- الطبعة التاسعة، دار المشرق، بيروت، لبنان . 
١٥٥-  هـ، ٧٠٨، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ت

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانتحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة، بدون تاريخ، 
١٥٦-  ،هـ، ١٤٠٥ للدكتور أحمد الشرباصي، الطبعة الثانية

 .دار الرائد العربي، بيروت، لبنان
١٥٧-  هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بدون ١٧٩ لإلمام مالك بن أنس، ت

 .لحلبي وأوالدهتاريخ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي ا
١٥٨- ن األثير الجزري، ب السعادات المبارك بن محمد يمام أبإل ل 

دون تاريخ، ب، يحنايق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطق هـ، تح٦٠٦ت 
 .ة العلمية، بيروت، لبنانبالمكت

١٥٩-  انية، ثطبعة ال الدكتور صالح بن غانم السدالن، ال
 .ديةعو هـ، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية الس١٤١٤

١٦٠-  ،هـ، دار لبنان، ١٤١١، لحسن بن سعيد الكرمي،الطبعة األولى
 .بيروت

١٦١-      ،للشيخ علي محفوظ، الطبعة التاسعة ،
 .هـ، دار االعتصام١٣٩٩

١٦٢-  ،هـ، مكتبة لينة، ١٤٠٨ألبي بكر جابر الجزائري، الطبعة األولى
 .دمنهور
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٣٨٨ 
١٦٣-   ،هـ، المكتب ١٤٠٦، للدكتور مصطفى السباعي، الطبعة الثالثة

 .اإلسالمي
###
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 ٢١........................................................... االجتهاد في طلب العلم -٢
 ٢٢.......................................................... اجتناب جميع المعاصي -٣
 ٢٣................................................ عدم الكبر والحياء في طلب العلم -٤
 ٢٣............................................... اإلخالص في طلب العلم والعمل به -٥

..................................................................٢٥ 
...................................................................٢٧ 

 ٢٧....................................................تعريف الحكمة في اللغة: المطلب األول
 ٢٧............................. بمعنى العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن واإلنجيل -١
 ٢٧................................... عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم -٢
 ٢٧........................................................................... الحكيم -٣
 ٢٧................................................................... الحكَم والحكيم -٤



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٠ 
 ٢٧............................................................إصابة الحق :  الحكمة-٥
 ٢٧............................................................المانع للفساد :  الحكيم-٦
 ٢٨..................................................اط بحنكي الفرس ما أح:  الحكَمة-٧
 ٢٨...........................................................المنع من الظلم :  الحكم-٨

 ٢٨..............................................................................العدل 
 ٢٨.............................................................................والحلم 
 ٢٨.............................................................................والعلم 

 ٢٩............................................................................والنبوة 
 ٢٩.....................................تعريف الحكمة في االصطالح الشرعي: المطلب الثاني

 ٣٠........................................................: والحكمة في كتاب اهللا نوعان
 ٣٠..........................................  وهي وضع كل شيء في موضعه:مفردة
 ٣١....................................................... وهي السنة:  بالكتابمقرونة
..................................................................٣٣ 

 ٣٣.................................... بين القرآن الكريم طرق الدعوة إلى اهللا تعالى -١
 ٣٣....................................... كان يالزم الحكمة في جميع أموره rالنبي -٢
 ٣٤................. من الناس من يظن أو يعتقد أن الحكمة تقتصر على الكالم اللين -٣

 ٣٤.............................................باستخدام الرفق واللين، والحلم والعفو،
 ٣٥....................................نة وتارة تكون الحكمة باستخدام الموعظة الحس

 ٣٥............................. وتارة تكون الحكمة باستخدام الجدال بالتي هي أحسن،
 ٣٥............................................... :وتارة تكون الحكمة باستخدام القوة

 ٣٦................................. الحكمة تجعل الداعي إلى اهللا يقدر األمور قدرها -٤
 ٣٦.................... الحكمة تجعل الداعية إلى اهللا يتأمل ويراعي أحوال المدعوين -٥

..................................................................٣٨ 
 ٣٨.......................................................................:عانالحكمة نو

 ٣٨.................................................. :حكمة علمية نظرية: النوع األول
 ٣٨........................................................ :يةملحكمة ع: النوع الثاني



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩١ 
.................................................................٤٠ 

 ٤٠......................................................:الحكمة العملية لها ثالث درجات
 ٤٠..............................  تعطي كل شيء حقه، وال تعديه حده: الدرجة األولى
 ٤٠..........................معرفة عدله في وعيده وإحسانه في وعده: الدرجة الثانية

 ٤١.........................البصيرة وهي قوة اإلدراك والفطنة والخبرة: ثالثةالدرجة ال
 ٤١..........................................والبصيرة في الدعوة إلى اهللا في ثالثة أمور 

 ٤١...........................فيما يدعو إليهأن يكون الداعية على بصيرة : األمر األول
 ٤٢...................................أن يكون على بصيرة بحال المدعو : األمر الثاني
 ٤٢............................... أن يكون على بصيرة في كيفية الدعوة: األمر الثالث

..........................................................٤٤ 
....................................................................................٤٤ 

 ٤٥.............................................................السلوك الحكيم: المطلب األول
 ٤٥..............................................................................السلوك 
 ٤٦................................................................................الخلق 

 ٤٦.......................................................................: الخلق قسمان
 ٤٦........................................................................القسم األول 
 ٤٦.......................................................................القسم الثاني 

 ٤٨...............................................................مسالك اكتساب الحكمة 
 ٤٨.............................................قدوة الداعية في سلوكه: المسلك األول
 ٥٣..............................................:أصول السلوك الحكيم: المسلك الثاني

 ٥٤........................................................................عهالعدل وأنوا
 ٥٥................................................. العدل بين العبد وربه :النوع األول
 ٥٥.......................................... العدل بين العبد وبين نفسه :النوع الثاني
 ٥٥.......................................... العدل بين العبد وبين الخلق :النوع الثالث

 ٥٥.................................................................اإلحسان وله معنيان 
 ٥٥......................................................... متعد بنفسه :المعنى األول



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٢ 
 ٥٦................................................... متعد بحرف الجر :المعنى الثاني
 ٥٧......................................:ب الحكمةوصايا الحكماء باكتسا: المسلك الثالث
 ٦١..................................العمل بالعلم المقرون بالصدق واإلخالص: المطلب الثاني

 ٦١..............................................................العلم هو ما قام عليه الدليل 
 ٦٣.................................................................االستقامة: المطلب الثالث

 ٦٥...............................................ال أحد أحسن قوالً منه ذيشروط الداعية ال
 ٦٦..........................................الدعوة إلى اهللا بأن يعبد وحده :الشرط األول
 ٦٦........................................................عمل الصالحات :الشرط الثاني
 ٦٦.......................................................االعتزاز باإلسالم :الثالشرط الث
 ٦٧........................................................الخبرات والتجارب: المطلب الرابع

 ٧٢........................................................السياسة الحكيمة: المطلب الخامس
 ٧٣...............................................طرق السياسة الحكيمة في الدعوة إلى اهللا 

 ٧٣.......................................... تحري أوقات الفراغ والنشاط :الطريق األول
 ٧٤.................................. ترك األمر الذي ال ضرر فيه وال إثم :الطريق الثاني
 ٧٥..................................................القلوب بالمال  تأليف :الطريق الثالث
 ٧٦..................................................تأليف القلوب بالجاه : الطريق الرابع

 ٧٧................................... التأليف بالعفو في موضع االنتقام :الطريق الخامس
 ٧٧.................................... عدم مواجهة الداعية أحداً بعينه :الطريق السادس
 ٧٩.................................. إعطاء الوسائل صورة ما تصل إليه :الطريق السابع
 ٨٠................................يجيب الداعية على السؤال الخاص  أن :الطريق الثامن
 ٨١........................................................ ضرب األمثال :الطريق التاسع
 ٨٢.........................................فقه أركان الدعوة إلى اهللا تعالى: المطلب السادس

 ٨٣....................................:))ما يدعو إليه الداعية ((موضوع الدعوة: الركن األول
 ٨٣.............................................. :اإلسالم اختص بخصائص عظيمة منها

 ٨٣........................................................ اإلسالم من عند اهللا تعالى-١
 ٨٣.................................... اإلسالم شامل لجميع نظم الحياة وسلوك اإلنسان،-٢



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٣ 
 ٨٣................................  اإلسالم عام لجميع البشرية في كل زمان ومكان،-٣
 ٨٤....................................  أخروي ودنيوي: اإلسالم هو من حيث الجزاء-٤
 ٨٤...............................................  واإلسالم يحرص على إبالغ الناس-٥
 ٨٤.......................... في عقائده، وعباداته، وأخالقه، وأنظمته:  اإلسالم وسط-٦

 ٨٤.........................................................مدار الشريعة على ثالث مصالح 
 ٨٤.......................................................درء المفاسد:  المصلحة األولى
 ٨٥......................................................جلب المصالح : المصلحة الثانية
 ٨٥.........................................الجري على مكارم األخالق : المصلحة الثالثة

 ٨٥....................................................................:الداعي: الركن الثاني
 ٨٥.......................................................................: وظيفة الداعية-١

 ٨٧.................................................: تؤدى الدعوة إلى اهللا على صورتين
 ٨٧...............................................................فردية : الصورة األولى
 ٨٧.......................................................بصفة جماعية : الصورة الثانية

 ٨٧................................................................: عدة الداعية وسالحه-٢
 ٨٨...............................................................الفهم الدقيق: ألولالسالح ا

 ٨٨....................................................................: رويرتكز على أم
 ٨٨......................................................فهم الداعية للعقيدة : األمر األول
 ٨٨......................................................فهم الداعية غايته : األمر الثاني
 ٨٨...........................................................تعلقه باآلخرة : األمر الثالث
 ٨٨.............................................................اإليمان العميق: السالح الثاني
 ٨٨........................................................االتصال باهللا تعالى: السالح الثالث

 ٨٨..............................................................: أخالق الداعية وصفاته-٣
 ٩٠................................................................:المدعو: لثالركن الثا

 ٩٢........................................:أساليب الدعوة ووسائل تبليغها: الركن الرابع
........................................................................٩٢ 

 ٩٣............................: تشخيص وتحديد الداء في المدعوين، ومعرفة الدواء-١



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٤ 
 ٩٣................: إزالة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء واإلحساس به-٢
 ٩٤.................................................... : ترغيب المدعوين وتشويقهم-٣
 ٩٤................................................. : من المدعوين تعهد المستجيبين-٤
 ٩٤............................................................ : تقوم جميع األساليب-٥
......................................................٩٤ 

 ٩٤................................................................. نوعانوسائل الدعوة
 ٩٤.........................................................وسائل خارجية : النوع األول

 ٩٥........................................................:التبليغ بالقول: الوسيلة األولى
 ٩٧........................................................:التبليغ بالعمل: الوسيلة الثانية
 ٩٧..............................................:التبليغ بالسيرة الحسنة: الوسيلة الثالثة
 ٩٥...................................وسائل تبليغ الدعوة بصورة مباشرة :  النوع الثاني

 ٩٥....................................................... :التبليغ بالقول: الوسيلة األولى
 ٩٦................................................................ اللقاءات العامة -١
 ٩٦.............................................................. اللقاءات الخاصة -٢
 ٩٦................................................................ الدعوة الفردية -٣
 ٩٦........................................................................ الكتابة -٤
 ٩٦......................................................... وسائل اإلعالم الحديثة -٥
 ٩٦............................................................ الوسائل الشخصية -٦

 ٩٧........................................................:التبليغ بالعمل: الوسيلة الثانية
 ٩٧..............................................:التبليغ بالسيرة الحسنة: الوسيلة الثالثة

 ٩٨..................................حسن الخلق كلمة يندرج تحتها كثير من الصفات * 
 ٩٨.................................................................موافقة القول للعمل* 

 ................................................٩٩ 
 ٩٩.......................................................إنزال الناس منازلهم: المطلب األول
 ١٠٢................................................مراتب الدعوة والمدعوين: المطلب الثاني

 



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٥ 
 ١٠٢...................................................جيب الذكي القابل للحق  المست-١
 ١٠٣........................................................ القابل للحقّ المعترف به -٢
 ١٠٣.................................................................. المعاند الجاحد -٣
 ١٠٣.................................جع إلى الحق انتُقل معه ر فإن ظلم المعاند ولم ي-٤

..................................................................١٠٥ 
...................................................................١٠٧ 
 ١٠٧................................................................................الِحلْم 

..................................................................١٠٩ 
 ١٠٩...................................................................................ومات الداعية الناجح الحلم من أعظم مق

 ١١٠........................................................................................................................األناة 
....................................١١٢ 

 ١١٢.................................:مع من قال هذه قسمة ما عِدَل فيها: الصورة األولى
 ١١٢..........................................:كنا أحقَّ بهذا: مع من قال: الصورة الثانية
 ١١٤...........................................................مع الطفيل: الصورة الثالثة
 ١١٥...........................................rد قتل النبي مع من أرا: الصورة الرابعة
 ١١٦.....................................................مع زيد الحبر: الصورة الخامسة
 ١١٨................................................مع زعيم المنافقين: الصورة السادسة

 ١١٨..........................: عندما نقضوا العهد- بنو قينقاع - شفاعته لليهود -١
 ١١٩.................................................: يوم أحدr ما فعله مع النبي -٢
 ١٢٠...................................: عن الدعوة إلى اهللا تعالىr صده الرسول -٣
 ١٢٠............................................................: تثبيته بني النضير-٤
 ١٢١...................: ومن معه من المسلمين في غزوة المريسيع rيده وغدره للنبي ك-٥

 ١٢١.........................................................: الموقف المخزي األول
 ١٢١........................................................: الموقف المخزي الثاني
 ١٢١........................................................: الموقف المخزي الثالث



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٦ 
 ١٢٣..........................................................مع ثمامة: الصورة السابعة
 ١٢٥......................................... بردائهrمع من جبذ النبي : الصورة الثامنة
 ١٢٦..................................................اللهم اغفر لقومي: الصورة التاسعة

 ١٢٦....................................................مع أبي إبراهيم: ة العاشرةالصور
 ١٢٧..................................................مع من سب: الصورة الحادية عشر
 ١٢٩.....................................................مع عيينة: الصورة الثانية عشرة
 ١٣١.............................................حلم زين العابدين: الصورة الثالثة عشرة

 ............................................................١٣٢ 
 ١٣٢.............................................................عالج الغضب: المطلب األول

 ١٣٢...............................................................:الوقاية: الطريق األول
 ١٣٢..............................................:ا وقع الغضبالعالج إذ: الطريق الثاني

 ١٣٢............................................................: ينحصر في أربعة أنواع
 ١٣٢.........................................................االستعاذة باهللا : النوع األول
 ١٣٣..............................................................الوضوء : النوع الثاني
 ١٣٣...........................................................تغيير الحالة : النوع الثالث
 ١٣٤.................................استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ : النوع الرابع
 ١٣٤.....................................................أسباب تحصيل الحلم: المطلب الثاني

 ١٣٤................................................................ الرحمة بالجهال -١
 ١٣٤............................................................ على االنتصار  القدرة-٢
 ١٣٤.............................................................. الترفع عن السباب -٣
 ١٣٥.............................................................. االستهانة بالمسيء-٤
 ١٣٥.................................................... االستحياء من جزاء الجواب -٥
٦-ل على الساب١٣٥.............................................................. التفض 
 ١٣٥.................................................................... قطع السباب -٧
 ١٣٥................................................ الخوف من العقوبة على الجواب -٨
 ١٣٥.............................................................. الرعاية ليد سالفة -٩



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٧ 
 ١٣٥................................................... المكر وتوقع الفرص الخفية -١٠

.........................................................١٣٧ 
............................................................١٣٩ 
 ١٣٩................................................................................األناة 

...........................................................١٤١ 
...............................................١٤٦ 

 ١٤٦..........................................................:مع أسامة: الصورة األولى
 ١٤٧..........................................................:قبل القتال: الصورة الثانية

 ١٤٧.....................................................: يدعو عدوه إلى ثالث خصال
 ١٤٧.................................................اإلسالم والهجرة : الخصلة األولى
 ١٤٧...........................................................الجزية : الخصلة الثانية
 ١٤٧............................................................القتال : الخصلة الثالثة
 ١٤٧..........................................................:في الصالة: الصورة الثالثة
 ١٤٨...............................................:rمن تثبت سليمان : الصورة الرابعة
 ١٥٠.........................................................:في الغزو: الصورة الخامسة

............................................................١٥٢ 
 ١٥٢...................................................لة وصورهامفهوم العج: المطلب األول

 ١٥٢...........................................................................االستعجال 
 ١٥٢........................................................ استعجال نزول العذاب -١
 ١٥٢................................................. استعجال البروز قبل النضوج -٢
 ١٥٣..................................................................رك الدعاء ت -٣
 ١٥٣.............................................................. استعجال النصر -٤

 ١٥٣................................................................ذم العجلة: المطلب الثاني
 ١٥٤...........................................................................والخالصة 
 ١٥٥.........................................................عالج االستعجال: المطلب الثالث



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٨ 
 ١٥٥............................................... العلم بأن وعد اهللا آٍت ال ريب فيه -١
 ١٥٥.................................................لنظر إلى سنن اهللا في الغابرين  ا-٢
 ١٥٥........................................... عدم وقوع األمر على وفق االستعجال -٣
 ١٥٦..................................................... يتخلّص من العجلة بالتدرب -٤
 ١٥٦.............................................................. تقوى اهللا ودعاؤه -٥

.........................................................١٥٧ 
..............................................................١٥٩ 

 ١٥٩...........................................................................الرفق لغة 
 ١٦٠.......................................................................معنى المداراة 

 ١٦١......................................................................يظهر مما تقدم 
 ١٦١........................................................... أن الرفق واللين -١
 ١٦٢....................................... أن المداراة تطلق على الرفق واللين -٢
 ١٦٢....................................................... أن المداهنة مذمومة -٣
............................................................١٦٣ 
...................................................١٦٦ 

 ١٦٦...........................................مع شاب استأذن في الزنا: الصورة األولى
 ١٦٧..........................................................:مع اليهود: الصورة الثانية
 ١٦٨.............................................:مع من بال في المسجد: الصورة الثالثة

 ١٧٠.......................................................لو منع منه لدار بين أمرين 
 ١٧٠............................................... إما أن يقطع عليه بوله فيضرر -١
 ١٧٠............................. وإما أن يقطعه فال يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه -٢

 ١٧١...............................................:مع معاوية بن الحكم: الصورة الرابعة
 ١٧٣..........................................:مع من كانت يده تطيش: الصورة الخامسة
 ١٧٣.............................:مع من أصاب من امرأته قبل الكفارة: ةالصورة السادس
 ١٧٤.............................................:مع من بكت عند القبر: الصورة السابعة



  فهرس الموضوعات-٧

 

٣٩٩ 
 ١٧٤.............................................:من رفق صلة بن أشيم: الصورة الثامنة

.................................................................١٧٥ 
...................................................................١٧٧ 

 ١٧٧..........................................................................الصبر لغة 
 ١٧٧........................................................................حقيقة الصبر 

.............................................١٧٨ 
 ١٧٩...............................................إن االبتالء للدعاة إلى اهللا ال بد منه : أوالً
 ١٨٠.........................:الصبر يحتاجه الداعية في دعوته إلى اهللا في ثالثة أحوال: ثانياً
 ١٨٠........................................... قبل الدعوة بتصحيح النية واإلخالص -١
 ١٨٠..................................................... أثناء الدعوة، فيالزم الصبر -٢
 ١٨٠...................................................:  بعد الدعوة، وذلك من وجوه-٣

 ١٨٠.....................................................................: الوجه األول
 ١٨٠......................................................................جه الثاني الو

 ١٨٠......................................................................الوجه الثالث 
 ١٨٠................................الصبر في الدعوة إلى اهللا بمثابة الرأس من الجسد : ثالثاً
 ١٨١.............................الصبر في الدعوة إلى اهللا تعالى أعظم أركان السعادة : رابعاً
 ١٨١...........................................الصبر من أعظم أركان الخلق الحسن : خامساً
 ١٨١.....................................الصبر في الدعوة إلى اهللا من أهم المهمات : سادساً
 ١٨١.....................................الصبر في الدعوة إلى اهللا من أعظم القربات : بعاًسا
 ١٨٢............................الدعوة إلى اهللا سبيلها طويل تحف به المتاعب واآلالم : ثامناً
 ١٨٢.........................الصبر في مقام الدعوة إلى اهللا تعالى هو وصف األنبياء : تاسعاً
 ١٨٢.......................الداعية إلى اهللا ال يكون قدوة في الخير مطلقاً إال بالصبر : عاشراً
 ١٨٣......................................الصبر ينتصر به الداعية على عدوه : ي عشرالحاد

 ١٨٤...........................................الصبر من أهم المهمات للداعية : الثاني عشر
 ١٨٤....................................الصبر يشتمل على أكثر مكارم األخالق : الثالث عشر



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٠ 
 ١٨٤......................................................الصبر نصف اإليمان : الرابع عشر

 ١٨٤............................................الصبر سبب حصول كل كمال : الخامس عشر
 ١٨٥................................ يضبط نفسه الصبر يجعل الداعية إلى اهللا: السادس عشر

 ١٨٥......................الصبر ضروري يتسلح به الداعية ويتصف به في محاور ثالثة 
 ١٨٥................................................الصبر على طاعة اهللا : المحور األول
 ١٨٥...............................................الصبر عن محارم اهللا : المحور الثاني
 ١٨٦.......................................الصبر على اقدار اهللا المؤلمة : المحور الثالث

 ١٨٦.........................................الصبر ذو مقام كريم وخلق عظيم : السابع عشر
 ١٨٧..........................رتب اهللا تعالى خيرات الدنيا واآلخرة على الصبر : شرالثامن ع

................................................................١٨٩ 
 ١٨٩................................................ضبط النفس عن السأم: المجال األول
 ١٨٩.............................................ضبط النفس عن الضجر : المجال الثاني
 ١٨٩..............................................ضبط النفس عن العجلة : المجال الثالث
 ١٨٩.............................................ضبط النفس عن الغضب : المجال الرابع

 ١٨٩........................................... ضبط النفس عن الخوف :المجال الخامس
 ١٨٩............................................ضبط النفس عن الطمع : المجال السادس
 ١٨٩.............................................ضبط النفس عن االندفاع: المجال السابع
 ١٨٩.........................................ضبط النفس لتحمل المتاعب : المجال الثامن

...................................................................١٩١ 
 ١٩١............................................................صبر واجب : القسم األول
 ١٩١..........................................................صبر مندوب : القسم الثاني
 ١٩١........................................................... صبر محرم: القسم الثالث
 ١٩١..........................................................صبر مكروه : القسم الرابع

 ١٩١..........................................................صبر مباح : القسم الخامس
 ١٩١............................................................................وبالجملة 
.................................................................١٩٣ 



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠١ 
 ١٩٣.....................................................الصبر على طاعة اهللا: المطلب األول

 ١٩٣..........................................: الصبر على الطاعة يتكون من ثالث شعب
 ١٩٣............................................................صبر قبل الطاعة : األولى
 ١٩٤.....................................................الصبر على حال الطاعة : الثانية
 ١٩٤............................................................الصبر بعد العمل : ةالثالث

 ١٩٥.........................................:إعراض الناس عن دعوتك: العائق األول
 ١٩٧........................................:األذى من الناس قوالً وفعالً: العائق الثاني
 ٢٠٠............................................:استبطاء النصر والفرج: العائق الثالث

 ٢٠٠.....................................................في تأخير الفرج لطائف وأسرار 
 ٢٠٠......................................... أن الكرب كلما اشتد كان الفرج قريباً -١
 ٢٠١.................................... اليأس من كشفه  أن الكرب كلما اشتد وجد-٢
 ٢٠١......................... أن الكرب كلما اشتد فإن العبد حينئذ يحتاج إلى زيادة -٣

 ٢٠٢.........................................الصبر عن المعاصي والمحرمات: المطلب الثاني
 ٢٠٣.................................الصبر على المصائب وأقدار اهللا المؤلمة: المطلب الثالث

........................................................٢٠٥ 
 ٢٠٥....................................... في دعوتهrلنبي صور من صبر ا: المطلب األول

 ٢٠٥....................................:صعوده على الصفا ونداؤه العام: الصورة األولى
 ٢٠٩..............................................:اضطهاد سادات قريش: الصورة الثانية
 ٢١٠............................................................:مع عتبة: الصورة الثالثة
 ٢١٣.......................................................:مع أبي جهل: الصورة الرابعة
 ٢١٤...................................... :rوضع السال على ظهره : الصورة الخامسة
 ٢١٥..........................................................مع عقبة: الصورة السادسة
 ٢١٧................................................:مع زوجة أبي لهب: الصورة السابعة
 ٢١٩...............................................: في الشعبrحبسه : الصورة الثامنة
 ٢٢٠...................................................:مع أهل الطائف: الصورة التاسعة
 ٢٢٤........................................:مع أهل األسواق والمواسم: الصورة العاشرة



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٢ 
 ٢٢٩........................... :rجرح وجهه وكسرت رباعيته : الصورة الحادية عشرة

 ٢٣٠............................................rصور من شجاعته وإقدامه : المطلب الثاني
 ٢٣١................................: في معركة بدر الكبرى r شجاعته: الصورة األولى
 ٢٣٤.........................................:  في غزوة أحدrشجاعته : الصورة الثانية
 ٢٣٥........................................  في معركة حنينrشجاعته : الصورة الثالثة
 ٢٣٨.................................:  في الحماية ألصحابهrشجاعته : الصورة الرابعة
 ٢٣٩..............................................:  العقليةrشجاعته : الصورة الخامسة

 ٢٤٠..............................................yصور من صبر الصحابة : المطلب الثالث
 ٢٤٠..........................................................:صبر بالل: لىالصورة األو

 ٢٤١......................................................:صبر آل ياسر: الصورة الثانية
 ٢٤١........................................................:صبر صهيب: الصورة الثالثة
 ٢٤١...........................................:صبر أبي سلمة وزوجته: الصورة الرابعة
 ٢٤٣..........................................:صبر عبد اهللا بن حذافة: الصورة الخامسة
 ٢٤٥.......................................................:صبر خبيب: الصورة السادسة
 ٢٤٥......................................:tصبر سعد بن أبي وقاص : الصورة السابعة
 ٢٤٦.........................:بر أم حبيبة أم المؤمنين رضي اهللا عنهاص: الصورة الثامنة
 ٢٤٧..........................................:tصبر أنس بن النضر : الصورة التاسعة
 ٢٤٨.............................................:صبر عمير بن الحمام: الصورة العاشرة

...........................................................٢٤٩ 
 ٢٤٩.............................................الطرق العامة لتحصيل الصبر: المطلب األول

 ٢٤٩.........................................................:معرفة طبيعة الحياة الدنيا: أوالً
 ٢٥٠.....................................................: بحسن الجزاء عند اهللاليقين: ثانياً
 ٢٥١..............................................................:معرفة اإلنسان نفسه: ثالثاً
 ٢٥٤....................................................................:اليقين بالفرج: رابعاً
 ٢٥٦..................................................................:االستعانة باهللا: خامساً
 ٢٥٦....................................................:التأسي بأهل الصبر والعزائم: سادساً



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٣ 
 ٢٥٧........................................................:اإليمان بقدر اهللا وقضائه: سابعاً
 ٢٥٩................................................................:استصغار المصيبة: ثامناً
 ٢٥٩.............................................:ي الطريقالحذر من اآلفات العائقة ف: تاسعاً
 ٢٥٩......................................................................: االستعجال-١
 ٢٦٠.........................................................................: الغضب-٢
 ٢٦١.........................................................................: الضيق-٣
 ٢٦١..........................................................................: اليأس-٤

 ٢٦٢.......................................طرق تحصيل الصبر عن المعاصي: المطلب الثاني
 ٢٦٢...............................................علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها : أوالً
 ٢٦٣............................................................الحياء من اهللا سبحانه : ثانياً
 ٢٦٣..................................................مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك : ثالثاً
 ٢٦٤.......................................................... اهللا وخشية عقابه خوف: رابعاً
 ٢٦٤.......................................................................محبة اهللا : خامساً
 ٢٦٤.................................................شرف النفس وزكاؤها وفضلها : سادساً
 ٢٦٤..................................................قوة العلم بسوء عاقبة المعصية : سابعاً
 ٢٦٥.................................................قصر األمل وعلمه بسرعة انتقاله : ثامناً
 ٢٦٥.............................................مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه : تاسعاً
 ٢٦٥...................................................ثبات شجرة اإليمان في القلب : عاشراً
 ٢٦٥.......................................طرق تحصيل الصبر على الطاعات: لب الثالثالمط

 ٢٦٦........................طرق تحصيل الصبر على المصيبة والبالء وأقدار اهللا المؤلمة:المطلب الرابع
 ٢٦٦..............................................................معرفة جزائها وثوابها: أوالً
 ٢٦٦................................................العلم بتكفيرها للسيئات ومحوها لها: ثانياً
 ٢٦٦.................................................اإليمان بالقدر السابق الجاري بها : ثالثاً

 ٢٦٦...............................................حق اهللا عليه في تلك البلوى رابعاً معرفة 
 ٢٦٦........................................................العلم بترتبها عليه بذنبه : خامساً
 ٢٦٦........................................أن يعلم أن اهللا قد ارتضاها له واختارها : سادساً



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٤ 
 ٢٦٧..........................................أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع : سابعاً
 ٢٦٧..................................................أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء : ثامناً
 ٢٦٧..................................... وتقتله أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه: تاسعاً
 ٢٦٧...............................أن يعلم أن اهللا يربي عبده على السراء والضراء : عاشراً

.....................................................٢٦٩ 
.................................................................٢٧١ 

 ٢٧١..................................................................:خالص في اللغةاإل
 ٢٧١.........................................................................:وحقيقة اإلخالص

...............................................................٢٧٣ 
.............................................................٢٧٦ 

 ٢٧٦..................................................................................:النية
 ٢٧٦......................................................أهمية النية ومكانتها: المطلب األول
 ٢٧٩............................................خطر إرادة الدنيا بعمل اآلخرة: المطلب الثاني
 ٢٨١.........................................................أنواع العمل للدنيا: المطلب الثالث

 ٢٨١.........................................................................النوع األول 
 ٢٨٢........................................................................النوع الثاني 
 ٢٨٢........................................................................النوع الثالث 
 ٢٨٢........................................................................النوع الرابع 

..................................................٢٨٣ 
 ٢٨٣..............................................................خطر الرياء : المطلب األول

 ٢٨٣...............................:  الرياء أخطر على المسلمين من المسيح الدجال- ١
 ٢٨٣...........................................  الرياء أشد فتكاً من الذئب في الغنم،- ٢
 ٢٨٣.............................  خطورة الرياء على األعمال الصالحة خطر عظيم؛- ٣
 ٢٨٥.......................................... :  أول من تُسعر بهم النار يوم القيامة- ٤
 ٢٨٥..............................الذّل والصغار والهوان والفضيحة،   الرياء يورث - ٥



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٥ 
 ٢٨٥......................................................  الرياء يحرم ثواب اآلخرة،- ٦
 ٢٨٥...................................................  الرياء سبب في هزيمة األمة،- ٧

 ٢٨٦.............................................................أنواع الرياء: المطلب الثاني
 ٢٨٦............................................................... أن يكون مراد العبد غير اهللا،- ١
 ٢٨٦........................................... أن يكون قصد العبد ومراده هللا تعالى- ٢
 ٢٨٦....................................ج منها هللا أن يدخل العبد في العبادة هللا ويخر- ٣
 ٢٨٦..............................................................: وهناك رياء بدني- ٤
 ٢٨٧.................................................: رياء من جهة اللباس أو الزي- ٥
 ٢٨٧..................................................................: الرياء بالقول- ٦
 ٢٨٧..................................................................: الرياء بالعمل- ٧
 ٢٨٧....................................................: الرياء باألصحاب والزائرين- ٨
 ٢٨٧................................................... الرياء بذم النفس بين الناس،- ٩
 ٢٨٧...................................................: ومن دقائق الرياء وخفاياه- ١٠
 ٢٨٨..................................عل اإلخالص وسيلة ومن دقائق الرياء أن يج- ١١

 ٢٨٨.............................................................أقسام الرياء: المطلب الثالث
 ٢٨٨...................................................  أن يكون العمل رياء محضاً،- ١
 ٢٨٩............................................................  أن يكون العمل هللا،- ٢
 ٢٨٩.......................................................  أن يكون أصل العمل هللا،- ٣

 ٢٨٩........................................................................:الحال األولى
 ٢٨٩............................................................................................:الحال الثانية

 ٢٨٩.......................................................................:األمر األول
 ٢٨٩.......................................................................:األمر الثاني

 ٢٩٠........................................العبادة  أن يكون الرياء بعد االنتهاء من - ٤
 ٢٩٠....................................................أسباب الرياء ودوافعه: المطلب الرابع

 ٢٩٠..........................................................  حب لذّة الحمد والثناء والمدح- ١
 ٢٩٠..................................................................  الفرار من الذم- ٢



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٦ 
 ٢٩١............................................................  الطمع فيما في أيدي الناس- ٣

.................................................٢٩٢ 
 ٢٩٢........................................  معرفة أنواع الرياء، ودوافعه، وأسبابه- ١
 ٢٩٢.......................................................عظمة اهللا تعالى،  معرفة - ٢
 ٢٩٢............................................  معرفة ما أعده اهللا في الدار اآلخرة- ٣
 ٢٩٢..............................................  الخوف من الرياء المحبط للعمل؛- ٤
 ٢٩٥.............................................................  الفرار من ذم اهللا؛- ٥
 ٢٩٦...................................................  معرفة ما يفر منه الشيطان؛- ٦
 ٢٩٦..............................  اإلكثار من أعمال الخير والعبادات غير المشاهدة،- ٧
 ٢٩٦............................................. ومدحهم؛  عدم االكتراث بذم الناس- ٨
 ٢٩٧.....................................................  تذكّر الموت وقصر األمل،- ٩
 ٢٩٨...................................................  الخوف من سوء الخاتمة،- ١٠
 ٢٩٨............................................   مصاحبة أهل اإلخالص والتقوى؛- ١١
 ٢٩٨...............................................  الدعاء وااللتجاء إلى اهللا تعالى- ١٢
 ٢٩٨........................................................  حب العبد ذكر اهللا له،- ١٣
 ٢٩٩..............................................  عدم الطمع فيما في أيدي الناس- ١٤
 ٢٩٩.............................................. وفوائده  معرفة ثمرات اإلخالص- ١٥

.....................................................................٣٠١ 
 ٣٠١............................................مفهوم الصدق وأهميته وفضله: المطلب األول

 ٣٠١................................................................................: الصدق
 ٣٠٣...........................................................مجاالت الصدق: المطلب الثاني

 ٣٠٣.....................................................................مجاالت الصدق 
 ٣٠٣........................................................... الصدق في النية والقصد-١
 ٣٠٣................................................................ الصدق في القول-٢
 ٣٠٤....................................................................وأما صدق العمل-٣

 ٣٠٤.............................................أثر الصدق في نجاح الدعوة: المطلب الثالث



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٧ 
 ٣٠٤.........................................أن للصدق أثره البالغ في مسيرة الدعاة- ١
 ٣٠٥................................. للصدق أثره الحميد في التآلف والتآزر والتوادد- ٢
 ٣٠٥..................... الصدق يزرع في النفوس الثقة والطمأنينة والراحة واألنس- ٣

........................................................٣٠٧ 
...........................................................٣٠٩ 

 ٣٠٩..................................................................................األسوة 
..........................................................٣١٠ 
 ٣١٠.............  إن المثال الحي والقدوة الصالحة يثير في نفس البصير العاقل قدراً- ١
 ٣١٠.....................  إن القدوة الحسنة المتحلِّية بالفضائل تُعطي اآلخرين قناعة- ٢
 ٣١٠..........................  إن األتباع والمدعوين الذين يربيهم ويدعوهم الداعية- ٣
 ٣١١.............................................م عند الناس تتفاوت،  إن مستويات الفهم للكال- ٤
 ٣١١............................. قد حذّر الدعاة من المخالفة ِلما يقولون،r إن النبي - ٥
ـِدوةً حسنةً ألقوامهم،- ٦  ٣١٢..  جميع األنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم كانوا قُ
 ٣١٢........ينظرون إلى أسرته:   إن الناس كما ينظرون إلى الداعية في أعماله وتصرفاته- ٧

..........................................................٣١٤ 
...........................................................٣١٩ 

.............................................................٣٢١ 
 ٣٢١...........................................................................الخلق لغة 
 ٣٢١........................................................................: قسما الخلق

 ٣٢١......................................................طبيعي المزاج: القسم األول
 ٣٢١..........................................مستفاد بالعادة والتدريب : القسم الثاني

 ٣٢١.............................................................................السلوك 
............................................................٣٢٣ 

 ٣٢٣...................................الخلق الحسن من أعظم روابط اإليمان: مر األولاأل
 ٣٢٤......................الخلق الحسن ضرورة اجتماعية لجميع المجتمعات: األمر الثاني



  فهرس الموضوعات-٧

 

٤٠٨ 
 ٣٢٤.............الخلق الحسن يجعل الداعية إلى اهللا تعالى من أحسن الناس: األمر الثالث
 ٣٢٤........................الخلق الحسن من أعظم القربات وأجّل العطايا والهبات: األمر الرابع

 ٣٢٥...............................rالخلق الحسن هو وصية رسول اهللا : لخامساألمر ا
 ٣٢٥.............................................الخلق الحسن ذو أهمية بالغة: األمر السادس
 ٣٢٦......................................الخلق الحسن من أعظم األساليب: األمر السابع
 ٣٢٧.........................................الخلق الحسن هو أمنية كل مسلم: األمر الثامن
 ٣٢٧..........................الخلق الحسن يحبب الداعية إلى الناس جميعاً: األمر التاسع
 ٣٢٧..................   من لم يتخلّق بالخلق الحسن من الدعاة ينفِّر الناس:األمر العاشر

 ٣٢٩..........................إن صالح األمة وهدايتها والنهوض بها: األمر الحادي عشر
 ٣٢٩.............الخلق الحسن في الدعوة يجعل الداعية مستنير القلب: األمر الثاني عشر
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