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 األحادی��ث بع��ض اس��ةال��دعوة إل��ى در أحادی��ث م��ادة خ��الل ھ��دفت الدراس��ة م��ن
 .النبوی���ھ واالرش���ادات .الس���ماویھ الِھ���دایات ھ���ذه م���ن بعض���ا القتب���اس .النبوی���ھ

 عباراتھ�ا م�ن واس�تخراج .والِحكم والفوائد .والعبر العظات ألفاظھا من واستلھام
 واالش���ارات الدعوی���ة المض���امین كلماتھ���ا م���ن واالس���تفادة .وال���درر الثم���رات
 ال��دعوه لطال��ب  مم��ا یض��ئ .الدعوی��ھ الیباألس�� ْجملھ��ا م��ن والتم��اس .الوعظی��ھ

 وأس��لوب .دعوت��ھ وم��نھج .نجات��ھ وطری��ق .حیات��ھ دروب للخی��ر مح��ب ولك��ل.
فتك�ون .العب�اد م�ن للعل�م  راغ�ب ولك�ل والم�دعو لل�داعي .زاد خی�ر فھي. ارشاده
 وإظھ�ار .الفوائ�د الس�تخراج .الح�دیث ش�راح كت�ب ف�ي للغ�وص .الحثیث الباعث
 بع�ض عل�ى خاللھ�ا م�ن ونق�ف االحادیث بعض لمادةا ھذه في وسندرس .الفرائد

وخطة البحث أنھ یتك�ون م�ن مقدم�ة وتمھی�د م�ع ذك�ر بع�ض أھ�داف  .مما مضى
المادة ومن مبحثین وثمانیة مطالب المبحث األول: متن الحدیث وس�نده ، وتحت�ھ 
ثالث مطالب المطلب األول متن الحدیث المطلب الثاني تخریج الحدیث المطل�ب 

ة الراوي والمبحث الثاني وتحتھ خمس مطالب المطلب األول شرح الثالث ترجم
ألف��اظ الح��دیث المطل��ب الث��اني المعن��ى االجم��الي للح��دیث المطل��ب الثال��ث فق��ھ 
الح�دیث وأحكام��ھ إن وج�د المطل��ب الراب�ع بع��ض فوائ�د الح��دیث العام�ة المطل��ب 

داد م�ن الخامس بعض فوائد الحدیث الدعویة: ومن أھمھا أن ھدایة التوفیق والس�
هللا عز وجل وما ما على الرسول إال البالغ المبین فم�ن ش�اء فلی�ؤمن وم�ن ش�اء 
فلیكف�ر. الت�درج ف��ي ال�دعوة وھ�و ب��دء األھ�م قب�ل المھ��م وال یع�رف ذل�ك إال بفق��ھ 
الداعیة ومعرفت�ھ ب�أحوال الم�دعوین. أن ال�دعوة ب�الكیف ال ب�الكم، وأن المھ�م م�ا 

ص�لى هللا علی�ھ وس�لم عل�ى إیم�ان  كان في مصلحة ال�دعوة ، م�ن خ�الل حرص�ھ
أحبار الیھود ورؤسائھم ألن ذلك سبب في إیم�ان البقی�ة ألن الكی�ف س�یأتي ب�الكم 

  بإذن هللا .
 : أحادیث الدعوة، ألفاظ الحدیث، متن الحدیث، سند الحدیث.الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
The aim of the study, through the Hadiths of Da`wah, is to 

study some of the hadiths. To cite some of these heavenly 

gifts. And prophetic instructions. Inspired by her sermons 

and lessons. Benefits and judgment. Extracting from its 

phrases fruits and pearls. And take advantage of her 

preaching contents and preaching signs. And solicitation, 

among other things, advocacy methods. Which illuminates 

the caller, and every lover of good has his life paths. And the 

way to his salvation. And the method of his call. And the 

method of guidance. It is better. For the one who is invited 

and the one who is invited, and for all who desire knowledge 

from servants. To dive into the books of Sharrah hadith. To 

extract benefits. And show the unique. In this article, we will 

study some hadiths and stand through them on some of the 

past. The research plan consists of an introduction and a 

preamble, with some objectives mentioned Article and from 

two topics and eight demands the first topic: the body of the 

hadith and its chain of transmission, and under it three 

demands the first demand is the body of the second request 

the graduation of the hadith the third demand The fourth is 
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some of the general benefits of the hadith The fifth 

requirement is some of the benefits of the da’wah hadith: 

One of the most important is that the guidance of conciliation 

and payment is from God Almighty. Gradualism in the call, 

which is the most important start before the important thing, 

and this is only known by the jurisprudence The preacher and 

his knowledge of the conditions of the invitees. That the call 

is with quality, not with you, and that what is important is not 

in the interest of the call, through his keenness, may God 

bless him and grant him peace, on the faith of the rabbis and 

their superiors because this is a reason for the rest of the faith 

because the quality will bring you with the permission of 

God. 

Keywords: Da`wah hadeeths, hadith words, text of hadeeth, 

narration of hadith. 
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 اهللا الرمحن الرحيمبسم 

  :مقدمه

 لن��ا وارتض��ى. النعم��ة ھ��ذه علین��ا واتم��م .ال��دین لن��ا أكم��ل ال��ذي � الحم��د

 ان ل�وال لنھت�دي وماكن�ا لھ�ذا ھ�دانا ال�ذي � الحمد. مسلمین وجعلنا. دینا اإلسالم

 بع�د الحم�د ول�ك رض�یت اذا الحم�د ول�ك ترض�ى حت�ى الحم�د لك اللھم .هللا ھدانا

 وس�لم هللا وص�ل . س�لطانك وعظ�یم بجالل�ك یلی�ق حم�دا الحم�د ل�ك اللھم الرضى

 ق�د ع�ز وج�ل هللا ف�إن :وبع�د أجمع�ین وس�لم وص�حبھ آل�ھ وعل�ى محمد نبینا على

 الح�ق ع�ن وآذان�اً . موات�اً  ال�دین ع�ن قلوب�ا) والس�الم الص�الة علی�ھ( برس�ولنا احیا

 لنا واوضح .المسیر لنا وسلم علیھ هللا صل اضاء .عمیاً  الخیر عن واعینا .صماً 

 لیل�ةق بألف�اظ. التس�لیم وازك�ى الص�الة افض�ل علی�ھ. السعیر وطریق الجنة طریق

فق�د  ذال�ك ف�ي غ�رو ف�ال.العظ�ات رائع�ة. الكلم�ات یسیرة .المعنى عظیمة .المبنى

 م�ن).وس�لم علی�ھ هللا ص�ل( اخرجن�ا .الكل�م جوام�ع) وس�لم علی�ھ هللا ص�ل(  أوتي

 وس�نتطرق .العل�م ال�ى الجھ�ل وم�ن .االس�الم الى الكفر ومن .النور الى الظلمات

 لم�واد تكمل�ة ھ�ي والت�ي .ال�دعوة ثاحادی� م�ادة  خ�الل من .النبویة النفحات لھذه

 .النبوی�ھ االحادیث بعض دراسة جمیعاً  مھمتھا ومن.قبلھا التي الدعویة االحادیث

 من ونستلھم .النبویھ واالرشادات .السماویھ الِھدایات ھذه من بعضا منھا فنقتبس

 الثم��رات عباراتھ��ا م��ن ونس��تخرج .والِحك��م والفوائ��د .والعب��ر العظ��ات الفاظھ��ا

 ون�تلمس .الوعظی�ھ واالش�ارات الدعوی�ة المض�امین كلماتھا من ونستفید .والدرر

 للخی��ر مح��ب ولك��ل. ال��دعوه لطال��ب  مم��ا یض��ئ .الدعوی��ھ األس��الیب ْجملھ��ا م��ن

 .زاد خی�ر فھ�ي. ارش�اده واس�لوب .دعوت�ھ وم�نھج .نجاتھ وطریق .حیاتھ دروب

 للغ�وص .الحثی�ث الباع�ث فتك�ون.العب�اد م�ن للعلم  راغب ولكل والمدعو للداعي

 ھ�ذه ف�ي وس�ندرس .الفرائدا واظھار .الفوائد الستخراج .الحدیث شراح كتب في
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وخط�ة البح�ث  .مض�ى مم�ا بع�ض على خاللھا من ونقف االحادیث بعض المادة

یتكون من مقدمة وتمھید مع ذكر بعض أھ�داف الم�ادة وم�ن مبحث�ین وثمانی�ة أنھ 

ث مطالب المطلب األول مطالب المبحث األول: متن الحدیث وسنده ، وتحتھ ثال

م��تن الح��دیث المطل��ب الث��اني تخ��ریج الح��دیث المطل��ب الثال��ث ترجم��ة ال��راوي 

والمبحث الثاني وتحتھ خمس مطالب المطلب األول شرح ألفاظ الحدیث المطلب 

الث�اني المعن�ى االجم�الي للح�دیث المطل�ب الثال�ث فق�ھ الح�دیث وأحكام�ھ إن وج�د 

العامة المطلب الخامس بعض فوائ�د الح�دیث المطلب الرابع بعض فوائد الحدیث 

 طری�ق وعلى خطاھم وسدد واعانھم الدعوه قسم طالب ابناءنا هللا وفق .الدعویة

 والعم�ل الن�افع المفید العلم ورزقھم .وبعلمھم بھم هللا ونفع .ابقاھم والدعوة الخیر

 دمحم�� نبین��ا عل��ى وس��لم هللا وص��ل .ج��دیر وباإلجاب��ة ق��دیر ان��ھ .المتقب��ل الص��الح

  .أجمعین وسلم وصحبھ آلھ وعلى
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  :التمهيد

  )وعظات ِعبر من فیھا وما وسلم علیھ هللا صل المصطفى سیرة في وقفات(

 تفوح حیاة النیرة   وسلم علیھ هللا ىصل محمد نبینا لحیاة العطرة السیرة  

 اغل�ى رحیقھا من وتشم .الجمال روعة عبیرھا من وتسنشق .الكمال رائحة منھا

) وس�لم علی�ھ هللا ص�ل( س�یرتھ فف�ي .المن�ال أعل�ى ثمارھ�ا م�ن فوتقط. الوصال

 حیات�ھ وم�ع .س�نھ افض�ل وافعال�ھ اقوال�ھ وف�ي. اسوة ابھى ذكراه وفي .قدوة خیر

 بعثتھ وبعد).األمین بالصادق( لقب). وسلم علیھ هللا صل(بعثتھ قبل. صحبھ اعلى

. مب�ین كت�اب يف� ُیق�رأ وبوص�ف .الدین یوم الى تتلى بآیات العالمین رب امتدحھ

 واكم��ل).عظ�یم خل��ق لعل�ى وان��ك:(تع�الى ق��ال حی�ث. وال یش��ین.ال یبل�ى  محف�وظ

 ونب�ھ ح�ذر و.والمب�ادئ  االخ�الق مكارم من ماوجد واتم) والسالم الصالة علیھ(

 ألتم�م بعث�ت إنم�ا:(وس�لم علی�ھ هللا صل قال.والمساوي  الرذائل من ما وجد على

. ص�فاء وللعق�ول .زك�اء للنف�وس)وس�لم ھعلی� هللا صل( سیرتھ ١).األخالق مكارم

 ُهوَ  ﴿ :تع�الى قال .دواء وللُمحبِّ  .عالء وللكمال .رداء وللفضیلة .نماء ولإلیمان

ِذي يِّنيَ  ِيف  َبَعَث  الَّ نُْهمْ  َرُسوًال  اْألُمِّ يِهمْ  آَياتِهِ  َعَلْيِهمْ  َيْتُلو مِّ ُمُهـمُ  َوُيَزكِّ ْكَمـةَ  اْلكَِتـاَب  َوُيَعلِّ  َوإِن َواْحلِ

بِـنيٍ  َضـَاللٍ  َلِفـي َقْبـُل  ِمن اُنواكَ   المتن�افرة القل�وب) وس�لم علی�ھ هللا ص�ل( جم�ع ٢﴾ مُّ

 .المظلم�ة والمبادئ.المنحرفھ والقیم.الضالھ االفكار وصحح المتناحرة واالجساد.

 والسنة الكتاب الوحیین بنور. الحائره والنھایة .البائسة والحیاة .المزیفة واالخوة

ُقوا َوَال  َمجِيًعا اهللاَِّ بَِحْبلِ  َتِصُمواَواعْ  ﴿ :تعالى قال.  َأْعَداءً  ُكنُتمْ  إِذْ  َعَلْيُكمْ  اهللاَِّ نِْعَمَت  َواْذُكُروا َتَفرَّ

َف  نَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَىلٰ  َوُكنُتمْ  إِْخَواًنا بِنِْعَمتِهِ  َفَأْصَبْحُتم ُقُلوبُِكمْ  َبْنيَ  َفَألَّ نَْها َفَأنَقَذُكم النَّارِ  مِّ  لَِك َكـذَٰ  مِّ

 ُ َتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  آَياتِهِ  َلُكمْ  اهللاَُّ ُيَبنيِّ   ٣ ﴾َهتْ

 بأجسادنا  نصحبھ لم.ببصیرتنا رأیناه ولكن ببصرنا )وسلم علیھ هللا صل( نره مل

 لھ��ا وب��ین .المس��یر المت��ھ ان��ار .س��یرتھ خ��الل م��ن واحببن��اه بنبوت��ھ ص��دقنا ولك��ن

                                                      
لباني في صحیح الجامع وزیاداتھ برقم ) وصححھ األ٨٩٣٩أخرجھ أحمد في مسنده برقم ( ١

)٢٨٣٣. (  
 )٢سورة الجمعة آیة ( ٢
 ) ١٠٣سورة آل عمران آیة ( ٣
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. الخی�ر ط�رق عل�ى وحثنا الشر طرق من وحذرنا .السعیر وطریق الجنة طریق

 خلق��ھ)وس��لم علی��ھ هللا ص��ل( ك��ان .رذیل��ة ك��ل ع��ن ونھ��ى .فض��یلھ ك��ل ال��ى دع��ا

 م�ن الواض�ح وفعل�ھ. البیان من البلیغ وقولھ .االیمان من الكمال وسلوكھ .القرآن

 الص��الة علی��ھ(رس��التھ  ١﴾يــوحى اال وحــي هــو ان اهلــوى عــن ينطــق ومــا﴿ .التبی��ان

 ع�ن واس�ماعا .الخی�ر عمی�ا ع�ن وأعین�ا .موات�ا دینال� ع�ن قلوباً  احیت). والسالم

 ملـا دعـاكم اذا وللرسـول هللا اسـتجيبوا آمنـوا الـذين ياأهيـا ﴿ : تع�الى ق�ال .ص�ماً  الحق

نَ  َكثًِريا ِجلََهنَّمَ  َذَرْأَنا َوَلَقدْ  ﴿ :تعالى وقال ٢﴾ ..ييحيكم نِّ  مِّ نسِ  اْجلِ  َيْفَقُهونَ  الَّ  ُقُلوٌب  َهلُمْ  َواْإلِ

ا ونَ  الَّ  َأْعُنيٌ  مْ َوَهلُ  ِهبَ ا ُيْبِرصُ ا َيْسَمُعونَ  الَّ  آَذانٌ  َوَهلُمْ  ِهبَ ئَِك  ِهبَ ئَِك   َأَضلُّ  ُهمْ  َبْل  َكاْألَْنَعامِ  ُأوَلٰ  ُهمُ  ُأوَلٰ

 فبام﴿ : تعالى  قال .الھدایة واقوالھ .البساطة وافعالھ .الرحمھ سلوكھ. ٣﴾ اْلَغافُِلونَ 

 ص�ل( النبي مكث .٤﴾حولك من ألنفضوا القلب غليظ فظاً  كنت ولو هلم لنت اهللا من رمحة

 العبودیة معنى وإرساء .العقیدة لترسیخ سنھ عشرة ثالث مكة في) وسلم علیھ هللا

 فب��دأ )عل��یھم هللا رض��وان( الص��حابة قل��وب ف��ي..األلوھی��ھ م��ن الص��حیح وتثبی��ت

 والجھل .ودرنھ الشرك من قلوبھم فخال .التحلیھ  قبل وبالتخلیھ .المھم قبل باألھم

 مك�ة في تفرض ولم .بالتوحید وبھائھ واحتواھا.ونوره  باإلیمان وحالھا .ولوثتھ

الرص�ین ، وھ��اجر  وأساس�ھ .المت�ین وركن�ھ. ال�دین ع�امود ھ�ي الت�ي الص�الة اال

 الفت�رة ھ�ذه في و سنین عشر فیھا المدینة ومكث  الى) وسلم علیھ هللا صل(النبي

 .افواج�اً  هللا دین في الناس فدخل .سالماال فرائض بقیة وفرضت .االحكام توالت

 ص�ل( ك�ان.واتباع�اً  ورغبة.وتصدیقا ومحبة. اسالماً  المدینة على الوفود وتوالت

 وللش��یخ .متواض��ع وللكبی��ر .عط��وف وللطف��ل .رح��یم لألعم��ى )وس��لم علی��ھ هللا

) وسلم علیھ هللا صل( سیرتھ .دلیل وللتائھ .معلم وللجاھل. مرشد وللضال. ودود

 أس��وة وأجم��ل .والم��ربین للوع��اظ ق��دوة وأفض��ل. والم��دعوین لل��دعاة م��نھج خی��ر

) وس�لم علی�ھ هللا ص�ل( سیرتھ .المتقین للمؤمنین زاد والمرشدین وأعلى للخطباء

 أراد لم�ن ونج�اة .لل�راغبین الخی�ر على تدل وھدایة .السالكین  درب تضیئ نور

                                                      
  )٣سورة النجم آیة ( ١
 )٢٤سورة األنفال آیة ( ٢
 )١٧٩سورة األعراف آیة ( ٣
  ) ١٥٩سورة آل عمران آیة ( ٤
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 خ�اتم  وأم�ي ب�أبي ھو. الدارین في السعادة ینشد لمن وتوفیق .العالمین رب جنة

النب��وة  ختم��ت) والس��الم الص��الة علی��ھ( واألص��فیاء ب��ھ  الرس��ل وآخ��ر. االنبی��اء

 اال عنھ�ا ال یزی�غ. كنھارھ�ا لیلھ�ا .البیض�اء المحج�ة على الرسالة تركنا ونسخت

 حيبــبكم فــاتبعوين اهللا حتبــون كنــتم ان قــل﴿ :تع��الى للرحم��ان ق��ال محب��ة ھال��ك اتباع��ھ

 حت�ى اح�دكم ال یؤمن( وسلم؛ علیھ هللا صل قال .یماناال كمال من ومحبتھ.١﴾اهللا

لل���دیان  طاع��ة طاعت���ھ.٢ )أجمع��ین والن���اس ووال��ده ول���ده م��ن الی���ھ اح��ب أك��ون

 اللفظ.بیان خیر بسنتھ واالقتداء.عنوان والتقدیر لالحترام علیھ والسالم والصالة.

تنجز الَ  سیرتھ بیان  في والعبارات.تعجز  مدحھ في والكلمات .یعجز وصفھ في

 ذك�ره ع�ن م�ا غف�ل وع�دد .ال�ذاكرون م�ا ذك�ره ع�دد علیھ  وسلم اللھم هللا فصل.

  . آمین اللھم.مقتفین  ولسیرتھ.مقتدین  ولسنتھ محبین لھ اجعلنا اللھم .الغافلون 

  :املادة أهداف بعض

 وم�ن. ومكتس�بات ومقاص�د .وغایات ھدافألھا  عموما الدعوة حادیثأ 
  :ھمھاأ

 م�ن ینھ�ل والت�ي ).وس�لم علی�ھ هللا ص�ل( المص�طفى سنةب الدعوة طالب ربط /١
  .مراد اغلى موردھا من ویعتبق .زاد خیر معینھا

 م��ن الص��حیح ومعرف��ة النبوی��ة حادی��ثاأل ق��راءة عل��ى ال��دعوة طال��ب تعوی��د/٢
 الس��نة كت��ب عل��ى الم��رور خ��الل م��ن. والمع��اني االلف��اظ واخ��تالف .الض��عیف

  .المقرر الحدیث تروي التي

 .المكنون��ة ال��درر والتق��اط النبوی��ة لف��اظاأل س��ماء ف��ي ال��دعوة ل��ببطا التحلی��ق/٣
  .المدفونة والجواھر

 والت�ي المبھ�رة الآلل�ئ واس�تخراج النبوی�ة العب�ارات مع�اني بی�ان في الغوص /٤
  .مسلكھ وطریق .حیاتھ درب الدعوه لطالب تضیئ

 نوأ. ھ�الیإ ش�ارةاإل او الدعوة  عن تتحدث والتي النبویة حادیثاأل اھمیة بیان/٥
  .الدین لھذا المصدران نھماوأ .صنوان والقرآن الحدیث

                                                      
 )٣١سورة آل عمران آیة ( ١
 ).١٥البخار في األدب المفرد برقم () و٤٤أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ برقم ( ٢
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 الثمار فیقطف. النبوي العلم دوحة في المادة ھذه خالل من الدعوة طالب یتنقل/٦
 المبن�ى قلیل�ة ھ�ي والت�ي النبوی�ھ االلف�اظ خ�الل م�ن .الیافع�ة والزھ�ور .الیانعة
  .العطات عظیمة االلفاظ یسیرة .المعنى كثیرة لكنھا

 حیات��ھ ف��ي النص��وص ھ��ذه خ��الل م��ن الم��دعو وأ الداعی��ة اس��تفادة م��ا بی��قتط/٧
  .الثمار ھمأ من وھي النبویة الكلمات ھذه من تعلمھ وما .والعملیة العلمیة

 حادیثاأل لیھاإ واشارة الدعوة طالب التقطھا والتي الدعویة سالیباأل استخدام/٨
 عز هللا باذن. العمل حةوص .العلم نور لھ فیجتمع .دعوتھ في وتطبیقھا النبویة
  .وجل
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 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
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 :مفردات املنهج

ب��ا طال��ب الوف��اه) أخرج��ھ اإلم��ام البخ��اري ف��ي أ حض��رتح��دیث (لم��ا  -١
  صحیحھ ومسلم في صحیحھ واإلمام أحمد في مسنده . 

ح��دیث (یس��روا وال تعس��روا ...) أخرج��ھ اإلم��ام البخ��اري ف��ي ص��حیحھ  -٢
معج��م ومس��لم ف��ي ص��حیحھ واإلم��ام أحم��د ف��ي مس��نده والطبران��ي ف��ي ال

 الكبیر . 
حیث (كان غالم یھودي یخدم النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم فم�رض فأت�اه  -٣

..) أخرج��ھ اإلم��ام البخ��اري وأخرج��ھ أب��و داوود ف��ي س��ننھ وأخرج��ھ 
 النسائي في سننھ .

) أن یك���ذب هللا ورس���ولھ  أتحب���وندثوا الن���اس بم���ا یعرف���ون ح���دیث (ح��� -٤
 الفردوس . في صحیحھ والدیلمي في مسنده أخرجھ اإلمام البخاري

 حدیث (من یحرم الرفق یحرم الخیر) أخرجھ مسلم في صحیحھ. -٥
ح��دیث (إن الرف��ق ال یك��ون ف��ي ش��يء إال زان��ھ وال ین��زع م��ن ش��يء إال  -٦

 شانھ) أخرجھ مسلم في صحیحھ .
 حدیث (إن هللا رفیق یحب الرفق ویعطي ما ال یعطي على العنف) -٧
د ف�ي مس�نده حدیث (مررت لیل�ة أس�ري ب�ي ب�أقوام) أخرج�ھ اإلم�ام أحم� -٨

 والبیھقي في دالئل النبوه .
حدیث (من دعا الى ھ�دى..) أخرج�ھ مس�لم ف�ي ص�حیحھ وأب�و داود ف�ي  -٩

 سننھ .
ف�ي مس�نده واب�ن  حدیث (نضر هللا عبداً سمع مق�التي) أخرج�ھ اب�و داود -١٠

 ماجھ في سننھ والترمذي في في سننھ واحمد في مسنده.
 جھ اإلمام أحمد في مسنده .حدیث (لم یبعث هللا نبیاً إال بلغة قومھ) أخر -١١
حدیث (قام إعرابي قبال في المسجد فتناولھ الن�اس..) أخرج�ھ البخ�اري  -١٢

 في صحیحھ في عدة مواضع ومسلم بزیاده .
 وس�لم علی�ھ هللا ص�ل النب�ي ع�ن عن�ھ هللا رض�ي ھریرة ابي عن حدیث -١٣

 االم�ام خرج�ھأ )الیھ�ود ب�ي آلم�ن الیھ�ود م�ن عش�رة ب�ي ل�و آم�ن( :قال
  . صحیحھ في مسلم  االمام وأخرجھ. حیحھص في البخاري
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 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
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    :احلديث األول

  منت احلديث. -١

كت��اب اإلیم��ان م��ن ص��حیحھ : (وح��دثني  يف�� –رحم��ھ هللا  –ق��ال اإلم��ام مس��لم 

جیبي أخبرنا عبدهللا بن وھب ، ق�ال أخبرن�ي ی�ونس ع�ن اب�ن حرملة بن یحیى الن

ب�ا طال��ب ش�ھاب ق�ال : أخبرن��ي س�عید ب�ن المس��یب ع�ن أبی��ھ ق�ال: لم�ا حض��رت أ

الوفاة جاءه رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فوجد عنده أبا جھل وعبدهللا ب�ن أب�ي 

أمیة بن المغیرة فقال رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم :(( ی�ا ع�م ق�ل : ال إل�ھ اال 

هللا كلمة أشھد لك بھ�ا عن�د هللا)) ، فق�ال أب�و جھ�ل وعب�دهللا ب�ن أب�ي می�ة : ی�ا أب�ا 

دالمطلب . فل�م ی�زل رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم طالب أترغب ع�ن مل�ة عب�

ة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمھ�م: ھ�و عل�ى یعرضھا علیھ ویعید لھ تلك المقال

رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ  . وأبى أن یقول : ال إلھ إال هللا ، فقالملة عبدالمطلب

 َكانَ  َماعز وجل : (. فأنزل هللا  ((أما وهللا ال تستغفرن لك ما لم أنھ عنك))وسلم :

ِذينَ  لِلنَّبِيِّ  كِنيَ  َيْسَتْغِفُروا َأن آَمنُوا َوالَّ َ  َمـا َبْعـدِ  ِمن ُقْرَبٰى  ُأوِيل  َكاُنوا َوَلوْ  لِْلُمْرشِ ُـمْ  َهلُـمْ  َتَبـنيَّ  َأهنَّ

، وأنزل هللا تع�الى ف�ي أب�ي طال�ب فق�ال لرس�ول هللا ص�لى هللا .١) اْجلَِحيمِ  َأْصَحاُب 

ِكنَّ  أَْحَبْبتَ  َمنْ  َتْھِدي َال  نَّكَ إِ علیھ وسلم : (( َ  َولَٰ  أَْعلَ�مُ  َوُھ�وَ  * َیَش�اءُ  َم�ن َیْھ�ِدي هللاَّ

  .٢ ))بِاْلُمْھَتِدینَ 

  -:ختريج احلديث -٢

) ٦٥كتاب التفسیر ، سورة القصص آی�ة ( صحیحھ أخرجھ البخاري في -١
 ) .٤٤٩٤، رقم الحدیث ( ٧٨٨صـ ٢جـ

ب ال��دلیل عل��ى ص��حة ، كت��اب اإلیم��ان ب��ا ھوأخرج��ھ مس��لم ف��ي ص��حیح -٢
 ١إس��الم م��ن حف��ره الم��وت م��ا ل��م یش��رع ف��ي الن��زاع وھ��و الغرغ��ره ج��ـ

 ).٢٤رقم ( ٥٤صــ
 ٤٣١١/ صــ ١٦٨صــ ٥وأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده جـ -٣
 )٦١٧٨رقم الحدیث ( ٢٩/ صـ١واخرجھ ابو یعلى في مسنده جـ -٤

                                                      
  )١١٣سورة التوبة آیة ( ١
 )٦٥سورة القصص آیة ( ٢
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 .١٩٠، صـ ٩٠صـ ٤واخرجھ النسائي في سننھ جـ -٥
 ) ٦٢٧رقم الحدیث ( ٩٧صـ ٤جـ ابن حبان في صحیح أخرجھو -٦

  شرح معاني الكلمات -٣

یق��ول الن��ووي رحم��ھ هللا ف��ي ش��رح مس��لم الم��راد : قرب��ت وفات��ھ  ( لم��ا حض��رت)
وحضرت داللتھا وذلك قبل المعاینة و النزع  ولو كان في حال المعاینة والن�زع 

 بھ قال البعض وقال ابن حجر رحم�ھ هللا ف�ي ال�نفح : ویحتم�ل ١لما نفعھ اإلیمان 
أن یكون إنتھى الى تلك الحالة لكن رجاء النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم أن اذا أق�ر 

   ٢بالتوحید ولو في تلك الحالة ینفعھ بخصوصھ . 

عب��د من��اف واش��تھر بكنیت��ھ وك��ان ش��قیق عب��دهللا وال��د الرس��ول  اس��م اب��و طال��ب :
صلى هللا علیھ وسلم ولذلك اوصى ب�ھ اب�و طال�ب عب�د المطل�ب عن�د موت�ھ فكفل�ھ 

  ٣عمھ بو طالب الى أن كبر وكان یدافع عن النبي صلى هللا علیھ وسلم. 

الذین أدركھم اإلسالم من أعمام النبي صلى هللا علیھ وسلم أربعة لم یسلم  فائدة :
منھم إثنان وأسلم إثنان وكان اسم من لم یس�لم ین�افي أس�امي المس�لمین وھم�ا أب�و 

عب�دالعزى) بخ�الف م�ن أس�لم طالب واس�مھ (عب�د المن�اف ) وأب�و لھ�ب واس�مھ (
  وھما حمزه والعباس . 

ب��ن المغی��رة ب��ن  ج��اءه رس��ول هللا فوج��د عن��ده أب��ا جھ��ل وعب��دهللا ب��ن اب��ي أمی��ة
عبدهللا بن عمرو بن مخزوم ، وھو أخ�و أم س�لمھ الت�ي تزوجھ�ا النب�ي ص�لى هللا 

ي علیھ وسلم بعد ذلك ، وقد أسلم عبدهللا ھذا یوم الفتح وأستشھد في ذلك الس�نة ف�
غزوة حنین ، أما أبو جھل فأسمھ :عمرو بن ھش�ام ب�ن المغی�رة المخزوم�ي وق�د 

  مات كافراً .

وھي مفتاح الدخول ف�ي اإلس�الم ومفت�اح الجن�ة ال  (و یا عم قل ال الھ اال هللا) : 
إلھ إال هللا ، معن�ى ال إل�ھ إال هللا ال معب�ود بح�ق س�وى هللا ، ولك�ن ك�ان یعل�م أب�و 

  ذه الكلمة من نقض الشرك با� فلم یقلھا والعیاذ با� .طالب بما تدل علیھ ھ

وف�ي بع�ض الروای�ات  كلمة اشھد لك بھ�ا عن�د هللاوقولھ صل هللا علیھ وسلم (( 
)) معنى أحاج (بتشدید الجیم من المحاجة وھي مفالعة من أحاج بھا لك عند هللا(

  : ) یقول الحافظ بن حجر في الفتح على وجھینكلمةً الحجة) إعراب (

                                                      
 .٧٣صـ  ١شرح النووي على مسلم جـ ١
 .٣٦٣صـ  ٨فتح الباري شرح صحیح البخاري جـ  ٢
 .٢٢٦صـ  ١انظر السیرة النبویة البن ھشام  جـ ٣
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 بالنصب على البدل من ال الھ اال هللا او االختصاص .   - أ
  ١ویجوز بالرفع على انھ خبر لمبتدأ محذوف .   - ب

 (یا أب�ا طال�ب أترغ�ب ع�ن مل�ة عب�دالمطلب)قول أبو جھل وعبدهللا بن أبي أمیة 
ھنا یأتي دور الصاحب والجلیس والمرء على دین خلیلھ فینظر احدكم من یخالل 

احب ساحب فال زاال ب�ھ حت�ى م�ات عل�ى كف�ره والعی�اذ ب�ا� وكما في الِحَكم الص
  وھو على فراش الموت وانقطاع النفس والصوت 

فأنزل هللا عز وجل آیة تنھى النبي صلى  (وهللا الستغفر لك مالم انھى عن ذلك)
م���ا ك���ان للنب���ي وال���ذین آمن���و أن هللا علی���ھ وس���لم ع���ن االس���تغفار للمش���ركین (

زن النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم حزن�اً ش�دیداً ف�أنزل وح  ٢) یستغفروا للمشركین
  ٣))إنك ال تھدي من أحببت ولكن هللا یھدي من یشاءهللا عز وجل ((

ھدای�ة دالل�ة  -ھدایة توفیق وس�داد وھ�ذا ال یمك�ن اال � . ب -والھدایة نوعان : أ
  وإرشاد وھي مثبتة للنبي صلى هللا علیھ وسلم وألمتھ ممن یحب الخیر للغیر .

لماذا قال النبي صلى هللا علی�ھ وس�لم ق�ل ال ال�ھ اال هللا ول�م یق�ل محم�د رس�ول (
  هللا؟)

  ألن الكلمتین صارتا كالكلمة الواحدة .  -قال ابن حجر في الفتح أ

ویحتمل ان یكون ابو طالب كان یتحقق أنھ رس�ول هللا ولك�ن ال یق�ر بتوحی�د  -ب
  ٤الھ اال هللا .هللا فأقتصر النبي صلى هللا علیھ وسلم بقول ال 

  املعىن االمجايل للحديث: -٤

ھذا الحدیث من األحادیث العظیمة ، والمھنة التي تشیر ال�ى عظ�م مھم�ة ال�دعوة 
وھو على ابو طالب والداعیة ، من خالل ذھاب النبي صلى هللا علیھ وسلم لعمھ 

على ان یحضر ھذا  حریصافراش الموت وكیف كان نبینا علیھ الصالة والسالم 
وكان حضوره صلى هللا علیھ وسلم یمث�ل قم�ة اھتمام�ھ ب�دعوى أمت�ھ ال�ى  الحالة

في ھ�ذه  ، ولكن مع األسف كان بجانب عمھوعطفھ ورحمتھ بھذه األمة اإلسالم 
أصدقاء السوء ، ورفق�اء الش�ر ومم�ا ك�ان حاض�راً (أب�و جھ�ل  المرحلة الحرجمة

 اب��و طال��ب ال��ى عم��ھ النب��ي ص�لى هللا علی��ھ وس��لم ف��دعاء) اب��ي أمی��ةوعب�دهللا ب��ن 
حیث قال لھ یا عم ق�ل ال ال�ھ  وعطفا علیھ اإلسالم حرصاً منھ ومحبة ورحمة بھ

                                                      
 ٣٨٩صـ  ٨الفتح : جـ  ١
 )١١٣سورة التوبة آیة ( ٢
  )٦٥قصص آیة (سورة ال ٣
  ٣٨٩صـ ٧فتح الباري جـ  ٤



       
 

 

 
 
 

٣٨٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

مفتاح�ا للجن�ة اال هللا كلمة أحاج لك بھا عند هللا كلم�ة عظیم�ة ل�و قالھ�ا لكان�ت ل�ھ 
منھا ما للجنة وھن�ا ت�دخل قط�اع الط�رق الحقیق�ین ال�ذین یقطع�ون ص�لة اإلنس�ان 

ة عب�دالمطلب) ول�م ی�زل الرس�ول ص�لى هللا علی�ھ بقولھم�ا (أترغ�ب ع�ن مل� بربھ
حت�ى م�ات أب�و  وجلساء السوء یذكرونھ بدین أجداجھ وسلم یعرض علیھ اإلسالم

 وهللا أم�اطالب على كفره فحزن النبي صلى هللا علیھ وسلم حزن�اً ش�دیدا وق�ال ((
بِيِّ  َكانَ  َما﴿عنك)) فنزل قولھ تعالى  أنھ لم ما لك ألستغفرن  أَن آَمُنوا ِذینَ َوالَّ  لِلنَّ

ُھ�مْ  لَُھ�مْ  َتَب�یَّنَ  َم�ا َبْع�دِ  ِمن قُْرَبىٰ  أُولِي َكاُنوا َولَوْ  لِْلُمْشِرِكینَ  َیْسَتْغفُِروا  أَْص�َحابُ  أَنَّ
ِك�نَّ  أَْحَبْب�تَ  َم�نْ  َتْھ�ِدي َال  إِنَّكَ ﴿، ثم نزل قولھ تعالى  ١﴾اْلَجِحیمِ  َ  َولَٰ  َم�ن َیْھ�ِدي هللاَّ

، فانقشع حزن النبي صلى هللا علیھ وسلم وعل�م  ٢﴾بِاْلُمْھَتِدینَ  مُ أَْعلَ  َوُھوَ  * َیَشاءُ 

ع�ز وج�ل  ، فم�ن بی�ده  والس�داد أن ذلك األمر بید هللا عز وجل وأن ھذا التوفی�ق
ھذا الحدیث ترى حرص معلم األمة ورسولھا صلى هللا علي وسلم بأمتھ وعطفھ 

صالة والسالم فعل�ى ك�ل ورحمتھ بھا فیا لھ من قدوة عظیمة وأسوة جلیلة علیھ ال
داعی�ة وك��ل م�ن ورث��ة ھ�ذ العل��م ان یجع��ل م�ن ھ��ذا الح�دیث م��نھج ل�ھ ف��ي حیات��ھ 

   وأسلوب لھ في طریق دعوتھ ومسلك ینیر لھ سبیل وظیفتھ .

  فقه احلديث او ما يستفاد من احلديث  -٥

جواز زی�ارة المش�رك وعیادت�ھ كم�ا فع�ل النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم عن�دما  -١
 وھو على فراش الموت وكان كافراَ  زار عمھ ابو طالب

ج��واز ع��رض اإلس��الم عل��ى الك��افرین عن��د الم��وت لفع��ل الرس��ول ص��لى هللا  -٢
 علیھ وسلم .

جواز تلقین الكافر شھادة ان ال الھ اال هللا رجاء دخولھ في اإلسالم والرغب�ة  -٣
 في انقاذه من النار . 

 .أن التوبة مقبولة ولو في مرض الموت مالم یصل درجة الغرغره  -٤
فیھ توجیھ ان یكون العبد المؤمن داعیًة في جمیع حیاتھ وتص�رفاتھ واحوال�ھ   -٥

 وأن یكون محب الخیر للغیر . 
ان الجلس��اء واص��دقاء الس��وء مض��رة وای��ذاء وخط��ورة للجل��یس ویؤخ��ذ ذل��ك   -٦

 (أتترك دین أبائك) ابي أمیة  وابنمن قول ابو جھل 
 انھ ال یجوز االستغفار للمشرك .  -٧
م�ن غی�ر اس�تحالف وك�ان الحل�ف ھن�ا لتوكی�د الع�زم عل�ى  فیھ جواز الحل�ف -٨

 االستغفار وتطییباً لنفس أبي طالب .

                                                      
  )١١٣سورة التوبة ( ١
  )٦٥سورة القصص آیة ( ٢



       
 

 

 
 
 

٣٨٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

ان ال��ذي یمل��ك ھدای��ة التوفی��ق والس��داد ھ��و هللا س��بحانھ وتع��الى ام��ا ھدای��ة  -٩
 االرشاد والتوجیھ كلن باستطاعتھ .

  فوائد دعوية من احلديث -٦

 ص�لى هللا علی�ھ ان ال بد للداعیة حب الخیر للغیر  ، ولنا ف�ي رس�ول هللا -١
 وسلم القدوة المثلى ، واألسوة العلیا في قولھ وفعلھ . 

واللین والرحمة بالم�دعو ویؤخ�ذ ذل�ك م�ن  اللطف أن من أسالیب الدعوه -٢
حرص النبي صلى هللا علیھ وس�لم إلس�الم عم�ھ ومالطفت�ھ ل�ھ بقول�ھ (ی�ا 

 عم)
الحرص والرغبة في انق�اذ ص�احب المعص�یة والف�رح بتوبت�ھ ان حص�ل  -٣

 تجابة . إس
عدم الیأس من إس�تجابة الم�دعو وب�ذل ك�ل األس�الیب والوس�ائل الدعوی�ة  -٤

 إلنقاذ المدعو من معصیتھ وإن طال األمد .
إحتساب األجر والمثوبة وطلب الثبات والمعونة من هللا س�بحانھ وتع�الى  -٥

من خالل مسیرة الداعیة وما یالقیھ من صعوبات وعقبات إقتداء ب�النبي 
لم وبقی�ة األنبی�اء والرس�ل عل�یھم أزك�ى الص�الة وات�م صلى هللا علیھ وس�

 التسلیم.



       
 

 

 
 
 

٣٨٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  احلديث الثاني

  األمر بالتيسري وترك التفقري 

  

  منت احلديث : -١

حدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا یحیى بن سعید قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو 
النبات ع�ن أن�س رض�ي هللا عن�ھ ق�ال ، ق�ال ی�ا رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 

  تنفروا))  وال وبشروا تعسروا وال (یسروا(

  -ختريج احلديث : -٢

كتاب العلم باب ما كان النبي ص�لى  ھأخرجھ اإلمام البخاري في صحیح -١
والعل��م  ك��ي ال ینف��روا ح��دیث رق��م  بالموعظ��ة  هللا علی��ھ وس��لم یتخ��ولھم

)٦٩. ( 
 بالتیسیرباب في األمر  والفتنالجھاد كتاب  وأخرجھ مسلم في صحیحھ  -٢

 ) . ١٧٣٢. حدیث رقم ( لتنفیراوترك 
 .٢٠٩صـ ٣وأخرجھ اإلمام في مسنده جـ  -٣
ح���دیث رق���م  ٣٣ص���ـ  ١١وأخرج���ھ الطبران���ي ف���ي المعج���م الكبی���ر ج���ـ  -٤

)١٠٩٥١.( 
 

  -ترمجة الراوي : -٣

أنس بن مالك بن النظر بن زید بن حرام بن جندب بن ع�امر ب�ن غ�نم ب�ن ع�دي 
، أب��و حم��زة األنص��اري  ي ، روای��ة اإلس��المالمفت��ي المق��رب��ن النج��ار ، االم��ام 

، المدني ، خادم رسول صلى هللا علی�ھ وس�لم وقرابت�ھ م�ن  النجاريالخزرجي ، 
النساء ، وتلمیذه ، وكان أن�س رض�ي هللا عن�ھ یق�ول : ق�دم رس�ول هللا ص�لى  هللا 
علیھ وسلم المدنیة وانا ابن عش�ر س�نین ، وم�ات وان�ا اب�ن عش�رین س�نھ ص�حب 

الصحبة والزم أكمل المالزم منذ ھاجر الى أن مات النبي صلى هللا لیھ وسلم أتم 
  وغزا معھ غیر مره ، وبایع تحت الشجرة .

قال أنس رضي هللا عنھ جاءت بي أم سلیم (الرمیضاء) الى رسول هللا صلى هللا 
رتني بنص�ف خمارھ�ا وردتن�ي ببعض�ھ ، فقال�ت ی�ا رس�ول هللا  علیھ وسلم وقد أزَّ

ع هللا ل��ھ فق��ال الرس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ ھ��ذا (أن��س) إبن��ي ، أتیت��ك یخ��دمك ف��أد



       
 

 

 
 
 

٣٨٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

وسلم ((اللھم أكثر مالھ وولده ، فیقول أن�س ((ف�وهللا إن م�الي كثی�ر وإن ول�د ول�د 
  ١ولدي یتعادون على نحو من مئة الیوم ))

ویقول أبو ھریره رضي هللا عنھ (م�ا رأی�ت أح�داً أش�بھ بص�الة رس�ول � ص�لى 
أنس�اً رض�ي هللا عن�ھ ویق�ول اإلم�ام ال�ذھبي  هللا علیھ وسلم من ابن ام س�لیم یعن�ي

وقال اب�ن   ٢ھـ فیكون عمره على ھذا مئة وثالث سنین ٩٣رحمھ هللا توفي سنة 
  ٣) ٩٣حجر تقریب التھذیب . (أقرب ما قبل في وفاتھ سنة 

 ٨٠حدیثاً ، وانفرد البخاري ب�ـ  ١٨٦اتفق البخاري ومسلم على  ٢٢٨٦مسنده : 
   حدیثاً . ٩٠حدیثاً ومسلم 

  لفاظ احلديثأ شرح -٤

في اللغة یقول ابن منظور في لسان العرب : الیسر ضد العس�ر والیس�ر  الیسر :
ھلھ ویسره ووس�ع علی�ھ وس�ھل . اذا الیس�ر وسا الینھ: اللین واإلنقیاد ، ویاسره  

  في اللغة (اللین واالنقیاد والتوسیع والتسھیل) .

  ر والتسھیل والتوسیع( كل امر محمود یحمل على التیسی الیسر اصطالحا :

ابن منظور ف�ي لس�ان الع�رب العس�ر والعس�ر ض�د الیس�ر یقول : اللغة فيالعسر 
  وھو الضیق والشدة والصعوبة قال تعالى : سیجعل هللا بعد عسرا یسرا .

ك��ل أم��ر ی��ؤدي ال��ى التض��ییق والش��دة والص��عوبة عل��ى  ف��ي االص��طالح :العس��ر 
  اآلخرین . 

وقد بشَّره باألمر وُیْبَشر  الطالقةن التبشر وھي ة مفي اللغ :في االصطالحالبشر 
بالضم َبْشرا ، ویقال بشَّرتھ فأبشرو واستبشرو فرخ ، وتك�ون ف�ي الخی�ر والش�ر 
والبشارة المطلقة ال تكون إال بالخیر ، وإنم�ا تك�ون بالش�ر إذا كان�ت مقی�د كقول�ھ 

ْرُھم ﴿تعالى :    ٤ ﴾ أَلِیمٍ  بَِعَذابٍ  َفَبشِّ

س��میت ب��ذلك ألنھ��ا تظھ��ر عل��ى وج��ھ االنس��ان  ؟بالبش��ارة رةالبش��الم��اذا س��میت 
  ٥ .والتبشر جمع بشره وھي ظاھر الجلد فإن فرح اإلنسان ظھر ذلك على محیاه

                                                      
أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب فضائل الصحابھ باب فضل أنس بن مالك رقم الحدیث  ١

)٢٤٨١ ( 
 ، مؤسسة الرسالة ٣٩٥صـ  ٣أنظر سیر  أعالم النبالء جـ  ٢
 ٣٧٨صـ  ١تھذیب التھذیب / البن حجر جـ ٣
 )٢١ة آل عمران اآلیة رقم (سور ٤
 ٥٩صـ ٤انظر لسان العرب / البن منظور جـ ٥



       
 

 

 
 
 

٣٨٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  یقول الجرجاني في كتاب التعریفات . : االصطالحفي البشر 

(كل خبر صدق یتغی�ر ب�ھ بش�رة الوج�ھ ویس�تعمل ف�ي الخی�ر والش�ر وف�ي الخی�ر 
  ود الحدیث ھنا .وھذا ھو مقص١) أغلب

ْفر : التفریق . : في اللغة التنفیر   في اللغة یقول ابن منظور النَّ

والتفری��ق وش��ق عص��ا : ك��ل م��ا یحم��ل عل��ى النف��ور وال��ذھاب  التنفی��ر اص��طالحا
  .المسلمین

  

  :شرح معىن احلديث -٥

ثھ��ا لن��ا نب��ي  ھ��ذا الح��دیث م��ن الوص��ایا الذھبی��ة ، واإلرش��ادات النبوی��ة الت��ي ورَّ
اه والنعمة المس�داه . محم�د ب�ن عب�دهللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ، وق�د الرحمة المھد

تركنا على الحجة البیض�اء لیلھ�ا كنھ�ارا ال یزی�غ عنھ�ا اال ھال�ك ، عل�ى أن قلی�ل 
المبنى إال أنھ كثیر المعنى ، قلی�ل العب�ارات عظ�یم الغای�ات ، وال غ�رو ف�ي ذل�ك 

ي م��ن خصائص��ھ علی��ھ فق��د أوت��ي النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم جوام��ع الكل��م وھ��
الص��الة والس��الم ، وف��ي ھ��ذا الح��دیث إرش��اد وتوجی��ھ لك��ل م��رٍب م��ن أب ومعل��م 

معاول الھدم والش�ر ویك�ون  وعالم وداعیة فھو منھج نبوي عظیم ، یحتوي على
ووص��ل  والعف��والص��فح الیس��ر ف��ي التج��اوز ع��ن الم��دین والعف��و ع��ن المس��يء 

والعطاء وعدم تكلیف الناس بما ، والسھولة في األخذ  المنقطع ، وبذل المعروف
ومن التیسر أن هللا لم یكلف عباده إال بما یس�تطیعون آدائ�ھ ، والیس�ر  یستطاعال 

  منھج رباني یحب األخذ بھ .

ف�ي  ویك�ون )روا(وال تعّس�وینھ�ى عن�ھ الح�دیث  هویقابلھ العسر وھو ال�ذي ی�ذكر
قربا ، والبخ�ل التضییق على المدیین ، وعدم العفو عن المسيء ، وقطع صلة األ

، والشدة في األخذ والعطاء والبیع والشراء ، وس�وء المعامل�ة م�ع الن�اس ، وھ�و 
النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم عن��ھ وح��ذر من��ھ وم��ن  نھ��ىخل��ق ذم��یم والعی��اذ ب��ا� 

، وھ�ي م�ن (بش�روا)  وس�لمبھذا الح�دیث البش�اره بقول�ھ ص�لى هللا عل�ي  المأمور
فیھ والمأمور بھ والبش�ارة : تك�ون بطالق�ة  الخیر المندوب الیھ ایضا والمرغوب

الوجھ والكلمة الحانیة وتجیب الناس في الق�رب م�ن هللا وذك�ر أن هللا عف�و یح�ب 
العفو ومن البشاره إفشاء السالم على من تعرف ومن ال تعرف وأن ال تق�ول إال 

بطال�ب  وح�ريخیرا ، وإیصال كلمة الحق مص�حوبة ب�اللین والعط�ف والرحم�ة 
  . والبشارةر یالتیس یناألمر بصفةیتصف  الدعوة أن

                                                      
 ٤٥التعریفات / للجرجاني صـ ١



       
 

 

 
 
 

٣٨٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

عن�ھ بقول�ھ ص�لى هللا علی�ھ  ونصویقابل البشارة  التعسیر وھو ما ذكره الحدیث 
الوجھ والتكبر على الناس ، والسب والشتم عبوس ویكون في  )وسلم (وال تنفروا

  والتضییق والتشدید .وقطع الطریق الى هللا والعیاذ با� والتنفیر  

اإلسالمي ، وخاصة لمن اس�لم ح�دیثاً أو وإلت�زام قریب�ا وھ�و أم�ر  للصفوتفتیت 
ب��ین أی��دینا  ال��ذيمنھ��ي عن��ھ ومح��ذر ف��ي الش��ریعة اإلس��المیة ، فالح��دیث العظ��یم 

ویش�مل عل�ى نھی�ین العس�ر والتنفی�ر ر والبش�ارة ، یالتیسیشمل على أمرین وھما 
لم ونھی�ھ فھ�و االس�تجابة ألم�ره ص�لى هللا علی�ھ وس� هفعلى الداعیة وطالب ال�دعو

  القدوة المثلى واألسوة العلیا علیھ الصالة والسالم . 

  

  فقه احلديث أو ما يستفاد منه -٦

 واللین .فیھ األمر بالتیسیر والتخفیف واللطف  -١
النھ�ي ع�ن التنفی�ر ب��ذكر التخوی�ف وأن�واع الوعی�د م��ن غی�ر ض�مھا ال��ى  -٢

 التعسیر .
فھ وسعة رحمتھ. فیھ األمر بالتبشیر بفضل هللا وعظیم ثوابھ وجزیل عط -٣

 مع اصحاب الكلمة الطیبة والحكم البالغة والمجادلة بالتي ھي أحسن .١
فیھ اإلشارة الى الرف�ق بالم�دعوین والتلط�ف یق�ول اب�ن تیمی�ة رحم�ھ هللا  -٤

 ٢ منكر) بغیرعن المنكر  ونھیك(ولیكن أمرك بالمعروف 
ھ ھذا الم�نھج النب�وي دلی�ل عل�ى رحم�ة النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم بأمت� -٥

العلی�ا ،  واألس�وةوعطف�ھ علیھ�ا وارادة الخب�ر لھ�م ، وھ�و الق�دوة المثل�ى 
 لكل من ورث ھذا العلم منھ علیھ الصالة والسالم . 

م قب�ل المھ�م ، وھ�و التدرج في دعوتھ والب�دء ب�األھللداعیة من بد أنھ ال  -٦
أس��لوب نب��وي عظ��یم ، كم��ا یجع��ل الداعی��ة یص��ل ال��ى الم��دعو ب��الطرق 

 هللا تعالى .  بإذنالنورانیة فتجعل منھ داعیة ناجحاً النبویة المناھج 
أن على الداعیة عدم التنازل فیما یخص الدین والشرع مما ق�د یص�ل ب�ھ  -٧

والمجاملة على حساب الدین بحجة أن ذل�ك م�ن ب�اب  المداھنةاألمر الى 
التعسیر وعدم التعسییر ومن باب التبشیر وعدم التنفیر ، فالوسطیة أم�ر 

 شریعة خلق مرغوب .مطلوب وفي ال
 

                                                      
 شرح صحیح مسلم / للنووي  ١
 . ٢٨٠صـ ٣جموع  الفتاوى جـ ٢



       
 

 

 
 
 

٣٨٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 الفوائد الدعوية من احلديث  -٧

ان من وسائل الدعوة التخفیف والتیسیر في الحدیث مع المدعویین لكسب  -١
 قلوبھم وجلب عقولھم .

مقدم على التعسیر بل ھ�و أول�ى م�ن ب�اب   ان التیسیر في خطاب الداعیة -٢
 التسھیل على المدعوین .

ى هللا علی��ھ وس��لم بأمت��ھ ھ��ذا الم��نھج النب��وي دلی��ل عل��ى رحم��ة النب��ي ص��ل -٣
وعطفھ علیھا وارادة الخیر لھم وھو القدوة المثلى واألسوة العلیا من ك�ل 

 .والسالم من ورث ھذا العلم منھ علیھ الصالة 
البد للداعیة من التدرج في دعوتھ والب�دأ ب�األھم قب�ل المھ�م وھ�و أس�لوب  -٤

 من��اھجیص��ل للم��دعو بط��رق نبوی��ة و نب��وي عظ��یم مم��ا یجع��ل الداعی��ة
 هللا تعالى . بإذننورانیة فتجعل منھ داعیة ناجحا 

مم�ا ق�د یص�ل ب�ھ  ان على الداعیة عدم التنازل فیما یخص الدین والش�رع -٥
ة والمجاملة على حساب ال�دین بحج�ة ان ذل�ك م�ن ب�اب األمر الى المداھن

التیس��یر وع��دم التعس��یر وم��ن ب��اب التبش��یر وع��دم التنفی��ر فالوس��طیة أم��ر 
 لق مرغوب .مطلوب وفي الشریعة خ

  



       
 

 

 
 
 

٣٨٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  احلديث الثالث

  املشرك وهل يعرض على الصبي اإلسالم عيادةباب 

 منت احلديث: -١

عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال : ((كان غالم یھودي یخدم النبي صلى هللا 
فقال لھ  علیھ وسلم فمرض فآتاه النبي صلى هللا علیھ وسلم یعوده فقعد عند رأسھ

ه فق�ال : أط�ع أب�ا القاس�م ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ((أسلم)) فنظر الى أبیھ وھو عن�د
فأسلم فخ�رج النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم وھ�و یق�ول : (الحم�د� ال�ذي أنق�ذه م�ن 

  النار).

 ختريج احلديث :  -٢

كتاب الجنائز باب إذا  ٢١٩صـ  ٣جـ ھأخرجھ اإلمام البخاري في صحیح  -أ 
م فمات ھل یصلى علیھ ، وھل یف�رض عل�ى الص�بي اإلس�الأسلم الصبي 
تاب المرضى (ب�اب عی�ادة المش�رك ) وأخرجھ في ك١٢٥٦رقم الحدیث (

 ) .١١٩صـ ١٠جـ
عی��ادة كت��اب الجن��ائز ب��اب  ١٨٥ص��ـ  ٣وأخرج��ھ أو داوود ف��ي س��ننھ ج��ـ  -ب 

 ).٣٠٩٥رقم الحدیث (المریض 
 وأخرجھ النسائي في سننھ ، والمنذري في الترغیب والترھیب .   -ج 

 ترمجة الراوي : -٣

  ي . سبق ترجمتھ في الحدیث الثان

  

 معاني الكلمات :  -٤

قیل ما خ�ط  ل�ھ ش�ارب وقی�ل م�ن أول م�ا یول�د حت�ى یش�ب وق�ال  غالم :  - أ
اآللوسي في روح المعاني (والغالم كثیراً ما یطلق على م�ا ب�ین الح�ولین 

بص��ائر ذوي التمیی���ز ف���ي  ھف���ي كتاب��� ب��اديوق���ال الفیروز١ال��ى البل���وغ) 
الكھ�ل أیض�ا ، ب/ (أ/الغ�الم : الط�ار الش�ارب ، و العزیزالطائف الكتاب 

                                                      
  ٢٠٣صـ  ١٢روح المعاني / لآللوسي جـ  ١



       
 

 

 
 
 

٣٩٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

، والجم��ع أغلم��ھ وغلم��ة وغلم��ان ،  یش��بّ  ال��ى أن یول��دل م��ن ح��ین ی��وق
 . ١واألنثى غالمھ)

نس�بة ال�ى یھ�ود ، ھ�اد الرج�ل أي رج�ع وت�اب ، وإل�زامھم ھ�ذا  یھودي :  - ب
أي : رجعنا وتضرعنا ،  ٢ سى علیھ السالم (إنا ھدنا إلیك)اإلسم لقول مو

، وھو أول كتاب أنزل م�ن  توراةالوھي أمة موسى علیھ السالم وكتابھم 
السماء ، وما كن ینزل على إبراھیم وغیره ، من األنبیاء علیھ السالم م�ا 

 ٣دون غیرھا من الكت�ب كان یسمى كتاباً بل صحفاً ، وأختصت التوراة  
بی��ده ق��ال ص��لى هللا علی��ھ وس��لم : (( خل��ق هللا ثالث��ة أش��یاء بی��ده خل��ق آدم 

وس بیده)) قال اب�ن عثیم�ین رحم�ھ هللا : وكتب التوراة بیده وغرس الفرد
قال أھل العلم لم یخل�ق هللا ش�یئا بی�ده إال آدم وجن�ة ع�دن فان�ھ خلقھ�ا بی�ده 

 ٤وكتب التوراة بیده جل وعال.

  -ما إسم هذا اخلادم اليهودي :

ذك��ر اب��ن المّب��رد أن ال��ذي خ��دم النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم : (ثم��ان وعش��رون 
وق�ال اب�ن حج�ر ف�ي الف�تح ( ل�م أق�ف ف�ي ش�يء م�ن  ٥خادماً) وذكرھم بأس�مائھم 

عن زیاد بن شیطون  أن اس�م ھ�ذا الغ�الم  كما نقل تسمیتھالطرق الموصولھ الى 
نب�ي ص�لى هللا ع�رض ال ٦عبدالقدوس قال ابن حجر غریب ما وجدتھ عن غی�ره 

ا واح�د أس�لم وھ�و الخ�ادم واآلخ�ر م�ات م�مشركین عند موتھعلیھ وسلم اإلسالم ب
  عمھ أبو طالب وھو على شركھ 

  ھي الزیارة .و العیادةمن  یعوده :
   ٧) كنایتھ المشھورة أبا القاسمیقول القاضي عیاص : ( وكانت  أبا القاسم :

وتؤید ذلك روایة النسائي أنھ قال : ((أشھد أن ال إلھ أي نطق الشھادتین  فأسلم :
  اال هللا وأن محمداً رسول هللا)) .

ی��ة أب��ي داود : (الحم��د� ال��ذي أنق��ذه ب��ي م��ن الن��ار) وف��ي روا انق��ذه م��ن الن��ار :
  ٨والمراد (بي) أي بسببي (من النار) أي لو مات كافراً . 

                                                      
 .١٤٨صـ  ٢بصائر ذوي التمیز في الطائف الكتاب العزیز/ للفیروز بادي جـ ١
 ) .١٥٦سورة األعراف اآلیة ( ٢
  ٢٨رقم  ٢٦اخرج الدار قطن في كتاب الصفات صـ  ٣
 ٨٩تفسیر سورة الكھف للشیخ ابن عثیمین صـ  ٤
 .٨٧الشجرة النوبیة / البن المّبرد صـ ٥
 ٢٣١صـ ٣فتح الباري جـ ٦
 ٢٣٥صـ  ١الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلى هللا علیھ وسلم / للقاضي عیاص جـ  ٧
 ٢٤٧صـ ٨عون المعبود مع سنن أبي داود / للشیخ شرف الحف العظیم آیادي جـ ٨



       
 

 

 
 
 

٣٩١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

   -املعىن اإلمجايل للحديث : -٥

ھذا الحدیث من األحادیث الت�ي تب�ین لن�ا كم�ال خل�ق النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
الق�دوة المثل�ى ، وعلو قدره ، ومدى محبتھ ورحمتھ لمن أرسل إلیھم ، وأنھ على 

ھ�ذا الغ�الم وم�ع أن�ھ خادم�ھ ول�م  بم�رضواألسوة فلما علم علیھ الصالة والسالم 
علی�ھ اإلس�الم وح�ث  ع�رضیكن مسلماً إال ان عاده وزاره ول�م یكتف�ي ب�ذلك ب�ل 

علیھ ، لیموت على اإلسالم فما كان من ھذا الغ�الم إال أن إس�تجاب لھ�ذه الرغب�ة 
الظلمات الى النور وم�ن الجھ�ل ال�ى العل�م وم�ن  النبویة ، وھو إخراج الناس من

الشرك والكفر الى اإلس�الم فنظ�ر الغ�الم ال�ى أبی�ھ ألخ�ذ اإلذن من�ھ فم�ا ك�ان م�ن 
نبي الرحمة المھداه  ففرحاألب إال أن قال أطع أبا القاسم فنطق الغالم الشھادتین 

قال الحم�د� ، صلى هللا علیھ وسلم بإسالمھ ، ووالنعمة المسداه محمد بن عبدهللا 
م��ن الن��ار بإس��المھ ، وھ��ذا م��نھج نب��وي لك��ل داعی��ة أو م��رب أو ب��ي ال��ذي أنق��ذه 

لن�اس ال�ى م�ا فی�ھ خالص�ھم یحب الخیر للغی�ر ، وأن یرش�د امتصدر  للتربیة أن 
ونجاحھم وأن یس�تغل الداعی�ة مطال�ب ال�دعوى المناس�بات والف�رص ف�ي ع�رض 

  دعوتھ وما یصبو الیھ من ارشاد وتوجیھ .

  -: أحكام احلديث بعض -٦

حینم�ا جواز استخدام المشرك كخ�ادم وذل�ك لفعل�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم  -١
 ھذا الغالم الیھودي خادماً لھ .  أخذ

 جواز عیادة الكافر اذا مرض . -٢
: ( ق�ال س�ألت أب�ا عب�دهللا  الذم�ةیقول إبن القیم رحمھ هللا في أحكام أھل  -٣

ل یعود الك�افر فق�ال إذا عن الرج)رحمھ هللا اإلمام أحمد بن حنبل (یعني 
لھ وترى إذا عاده كان یرتجیھ فال بأس بھ ، ویعرض علیھ اإلسالم قلت 

ف��إذا أمك��ن أن ی�دعوه ال��ى اإلس��الم ق��ال نع��م ، وق��ال اب��ن الق��یم رحم��ھ هللا 
بح�دیث أن�س ب�ن مال�ك  ھ ع�اده وج�اءیدعوه الى اإلسالم ویرجو ذل�ك من�

مھم�اً رحم�ھ هللا فص�الً رضي هللا عنھ وقصة عمھ أبا طالب وإلبن القیم 
  ١في ذلك بعنوان : ( فصل في عیادة أھل الكتاب) 

 بعض ما يستفاد من احلديث : -٧

العھد والجوار وذلك ألن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ع�اد  حسن فیھ من -١
 ھذا المریض ولم ینظر الى كونھ مسلماً أو كافراً .

                                                      
 وما بعدھا .  ٢٠٠صـ ١أحكام أھل الذمھ / إلبن القیم رحمھ هللا جـ ١



       
 

 

 
 
 

٣٩٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 ھ وسلم . ال بأس من جعل الصغیر خادماً وذلك لفعلھ صلى هللا علی -٢
صحة إسالم الصبي وذلك ألن النبي صلى هللا علی�ھ وس�لم ع�رض علی�ھ  -٣

اإلسالم على ھذا الغالم ول�وال ص�حة ذل�ك لم�ا فعل�ھ علی�ھ أفض�ل الزك�اة 
( الحم�د� وأزكى التسلیم وفرح صلى هللا علیھ وسلم بإسالمھ حینما قال 

 ) .الذي أنقذه من النار
ع ف�ي دعوت�ھ ولن�ا ف�ي رس�ول هللا فیھ أن على الداعیة عدم الیأس والج�ز -٤

ص��لى هللا علی��ھ وس��لم الق��دوة الحس��نة حی��ث دع��ى ھ��ذا الغ��الم وھ��و عل��ى 
 فراش الموت لإلسالم .

 

 حكم أطفال املشركني إذا ماتو على كفرهم :  -٨

األقوال في كتابھ أحك�ام  )رحمھ هللا(ابن القیم  وأوصلالمسألة فیھا خالف طویل 
  أقوال : وھي باختصار كاآلتي : وذكر في المسألة عشرة الذمةأھل 

أنھم في الجن�ة وھ�و اختی�ار  -٣أنھم في النارر .  -٢الوقف في أمرھم .  -١
 ابن حزم

أنھ�م م�ردون ال�ى  -٥بین المنزلتین وھم أھل األع�راف .  منزلةأنھم في  -٤
محض مشیئة هللا بال س�بب وال عم�ل فیج�وز أن یعمھ�م جمیع�اً برحمت�ھ وأن 

أنھ�م خ�دم أھ�ل  -٦). قول الجبری�ھالنار وھو ( یدخل بعضھم الجنة وبعضھم
  الجنة . 

 ان حكمھم حكم ابائھم في الدنیا واآلخرة . -٦
تمامة بن اشرس ویقول ابن القیم  أنھم یكونون یوم القیامة تراباً وھو قول -٧

من تلق�اء نفس�ھ ف�ال یع�رف ع�ن  اختارهتعلیقا على ھذا القول ( وھو قول 
 أحد من السلف)

وجعل�ھ  بالكلی�ةترك الكالم في المس�ألة نفی�اً وإثبات�اً مذھب اإلمساك وھو   -٨
  الخلقمما استثاره بعلم وطوى معرفتھ عن 

أنھم یمتحنون في اآلخرة فیرسل هللا الیھم رسوال وال�ى ك�ل م�ن ل�م تبلغ�ھ  -٩
فمن أط�اع الرس�ول دخ�ل الجن�ة وم�ن من باب اقامة الحجة علیھم الدعوة 

��ا َوَم�ا﴿ عص�اه دخ��ل الن�ار واس��تدلوا بقول�ھ تع��الى بِینَ  ُكنَّ ��ىٰ  ُمَع�ذِّ  َنْبَع��ثَ  َحتَّ

ق�ول  –یعني األخی�ر  –وقال ابن القیم رحمھ هللا (وھذا القول  ١ ﴾َرُسوًال 

                                                      
 )١٥سورة اإلسراء آیة ( ١
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ھ�ذا الق�ول  وق�د رج�ح اب�ن الق�یم رحم�ھ هللا ١جماعة أھل السنة والح�دیث)
  .وھو الراجح بإذن هللا

١٠-  

  حيكم للصبي باإلسالم :مىت  -٩

  للصبي الذي بھ یحكم إسالمھ .أختلف العلماء في السنة المحدد 

والص��بي إذا ك��ان عش��ر س��نین وعق��ل اإلس��الم فھ��و مس��لم  الخرق��يق��ال  -١
أن یعق�ل  -أن یكون لھ عشر سنین ب -شرطین  أ إسالمھإشترط لصحة 

ذكره إب�ن الق�یم ف�ي أحك�ام أھ�ل  الشتراطھاإلسالم فأما الثاني فال خالف 
 ٢الذمھ.

ث��ر المص��ححین لإلس��الم ل��م (أك المغن��يف��ي كتاب��ھ ف��ي  قدام��ھ وق��ال اب��ن  -٢
حك�ا یشترطوا ذلك (العمر والعقل) ولم یح�ددوا ش�یئاً م�ن الس�نین وھك�ذا 

ابن المنذر عن اإلمام احمد رحمھ هللا (یعني أن یص�ح إس�المھ م�ن غی�ر 
  ) .تقیید بحد

وروى عن اإلمام أحمد : إنھ إذا كان سبع سنسن صح إسالمھ ألن النبي  -٣
 ٣م بالصالة لسبع)) صلى هللا علیھ وسلم قال (( مروھ

وق��ال ب��ن الق��یم رحم��ھ هللا والمش��ھور ف��ي الم��ذھب (أن الص��بي إذا عق��ل اإلس��الم 
  صح إسالمھ من غیر اعتبار لحد من السنین وھو األقرب للصواب) .

  

  الفوائد الدعوية من احلديث :  -١٠

ح�ین زار ھ�ذا الیھ�ودي عن�د مرض�ھ تواضع النبي صلى هللا علیھ وس�لم  -١
وھذه ھي أخالق النبوة والتي ال بد للداعیة أن یتخذ  مع أنھ كان خادماً لھ

 اإلرشادیة . لدعوتھ ومسیرتھ ذلك الخلق منھجاً 
ب��الغالم وذل��ك ح��ین ع��رض علی��ھ رحم��ة النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم  -٢

 منھ�اجوأن�ھ أراد أن یخ�رج م�ن الكف�ر ال�ى اإلس�الم وھ�ذا أیض�ا  اإلسالم
س فتك���ون الرحم���ة نب���وي یس���تفید من���ھ ال���دعاه م���ن خ���الل دع���وتھم للن���ا

 والعطف مصاحبة لمسیرتھم الدعویة .

                                                      
 ٦١٩صـ ٢أحكام أھل الذمھ / إلبن القیم جـ ١
 ٥٠٧صـ ١أحكام أھل الذمة جـ ٢
 ٥٠٧صـ  ١٠المغني / إلبن قدامھ جـ ٣
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إظھار السماحة والعفو ولین الجانب وال�ذي ك�ان یحمل�ھ النب�ي ص�لى هللا  -٣
 والت��ي هعلی��ھ وس��لم ف��ي قلب��ھ وھ��ي أس��الیب عظیم��ة م��ن أس��الیب ال��دعو

تستوفي من خالل سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم العطرة والتي یستفید 
 .  الداعیة منھا في دعوتھ

وع��دم تفویتھ��ا وھ��و م��ا والمناس��بات واألح��وال إس��تغالل ال��دعاة الف��رص  -٤
فعلھ النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم م�ع ھ�ذا الغ�الم الیھ�ودي ، م�ع أن�ھ ف�ي 

ع��رض علی�ھ اإلس�الم قب�ل ف��راق ال�دنیا لینق�ذه م��ن  أن�ھف�راش الم�وت إال 
 من النار .  بإسالمھ

م یح��ب الخی��ر لي األم��ور ف��ي قل��ب ك��ل مس��لزرع مك��ارم األخ��الق ومع��ا -٥
ھ���ذه الفض��ائل النبوی���ة واألخ��الق النبیل���ة  اس��تخالصللغی��ر م��ن خ���الل 

اإلمكان السیما طال�ب ال�دعوه منھا بقدر  والمضامین الدعویة واالستفادة
 .بإذن هللاوالذي ھو بذرة خیر فیكون صالحاً في نفسھ مصلحاً لغیره 



       
 

 

 
 
 

٣٩٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  احلديث الرابع

 -منت احلديث : -١

 عن��ھ) ق��ال : ((ح��دثوا الن��اس بم��ا یعرف��ون ع��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب (رض��ي هللا
  )) ورسولھأتحبون أن یكذب هللا 

 خترجيه : -٢

في كت�اب العل�م ب�اب م�ن خ�صَّ ب�العلم قوم�اً  صحیحھأخرجھ اإلمام البخاري في 
  . ٢٢٥صـ  ١جـ ایفھموال دون قوم كراھیة  أن 

  . ١٢٩صـ  ٣ردوس جـمسنج الف وأخرجھ الدیلمي في

  

 ترمجة الراوي : -٣

ي طالب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي الھاش�مي علي بن اب
أبو الحسن رضي هللا عن�ھ اب�ن ع�م رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم أول الن�اس 
إسالماً في قول كثیر من اھل العلم ولد قبل البعث�ھ بعش�ر س�نین عل�ى الص�حیح ، 

مش�اھد إال ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ول�م یفارق�ھ ش�ھد مع�ھ ال وتربى في حج�ر النب�ي
غزوة تبوك فإن الرسول صلى هللا علیھ وسلم خلفھ عل�ى أھل�ھ .. ومناقب�ھ كثی�ره 

 نق�لألحد من الصحابة ما  ینقلحتى قال اإلمام أحمد بن حنبل (رحمھ هللا) : (لم 
ھ ، وروى عن� م�ن األحادی�ث لعلي ) وروى عن النبي صل هللا علیھ وسلم كثی�راً 

ب�و اابن مسعود وابو موسى واب�ن عب�اس والصحابة ولداه الحسن والحسین و من
رافع وابن عم�ر وغی�رھم رض�ي هللا ع�نھم أجمع�ین وق�د اش�تھر رض�ي هللا عن�ھ 

الذین نص علیھم عم�ر رض�ي  ىأحد الشورواإلقدام وكان والشجاعة  بالفروسیة
هللا ، اسلم وھو ابن عشر سنین ، وقیل خمس عشرة سنة ، وھ�و أول م�ن ص�لى 

وس��لم وكنیت�ھ (أب��و الحس�ن) أخ��و رس�ول هللا ص��لى هللا م�ع النب�ي ص��لى هللا علی�ھ 
علیھ وسلم وصھره على ابنتھ فاطمة رضي هللا عنھا سیده نساء العالمین ، وأب�و 

(الحسن والحسین) وعن علي رضي هللا عنھ قال : (لقد عھد إلّي النب�ي  السبطین
قت��ل اال من��افق ، وق��د  یبغض��كوال  م��ؤمنإال  یحب��كص��لى هللا علی��ھ وس��لم إن��ھ ال 

  شھر رمضان سنة أربعین من الھجرة.رضي هللا عنھ لیلة السابع عشر من 

ب�ن  ومدة خالفتھ خمس سنین إال ثالثة أشھر ونصف الشھر وقد قتلھ عبدالرحمن
�لھ أبن�اءه وعب�دهللا ب�ن جعف�ر  مملجم المرادي بسیف مسمو وھو من حمیر ، وغسَّ
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ومناقب�ھ رض�ي ،  الس�حرفي وصلى علیھ الحسین إبنھ وكبَّر علیھ أربعاً ، ودفنھ 
  ١كثیره لھ في البخاري تسعة وعشرون حدیثاً. هللا عنھ 

  

 من فوائد إسناد احلديث : -٤

(رحم�ھ هللا) أي أن س�نده ع�ال فھ�و قری�ب م�ن ھذا الحدیث من ع�والي البخ�اري 
الرسول صلى هللا علیھ وسلم وھو ما یسمى بثالثی�ات اإلم�ام البخ�اري م�ن حی�ث 

آخ�ر الص�حابة موت�اً وق�ال اللیث�ي  واثل�ة بن عامر الطفیلابو الراوي الثالث وھو 
إبن حجر في الفتح (ولیس لھ في البخاري غیر ھذا الموضع) وقال ابن حجر في 

  ٢أحادیث)  ھاإلصابھ (رأى النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو شاب وحفظ عن

  -معاني الكلمات : -٥

 إی�اس أب�ي ب�ن آدم أي بما یفھمون وقال إبن حج�ر ف�ي الف�تح وزاد بما یعرفون :
 م��ا ودع��وا"  آخ��ره ف��ي مع��روف ع��ن داود ب��ن هللا عب��د ع��ن ل��ھ العل��م كت��اب ف��ي

  ٣المستخرج .  في نعیم أبو رواه وكذا.  فھمھ علیھم یشتبھ: أي"  ینكرون

ن مفل��ح ف��ي االس��تفھام (إنك��اري) الك��ذب ق��ال اب�� :أتحب��ون أن یك��ذب هللا ورس��ولھ
  ٤ف ما ھو علیھ) (ھو إخباره عن الشيء خال الشرعیةاآلداب 

(الن��ووي رحم��ھ هللا ف��ي ش��رح ص��حیح مس��لم : اإلخب��ار ع��ن الش��يء عل��ى وق��ال: 
ة ویق��ول وھ��و م��ذھب أھ��ل الس��ن ٥خ��الف م��ا ھ��و علی��ھ عم��داً ك��ان أو س��ھواً) 

  ٦.  )آثماً  لكونھالتعمد  السفاریتي (وال یشترط فیھ

ق�ال  علی�ھ . المتف�قفي التح�ذیر م�ن الك�ذب ع�دة آحادی�ث منھ�ا الح�دیث  وقد ورد
وع�د أخل�ف ، أصلى هللا علی�ھ وس�لم (آی�ة المن�افق ث�الث : إذا ح�دث ك�ذب ، وإذا 

  ٧وإذا أؤتمن خان) 

                                                      
 وما بعدھا أسد ٥١٧صـ ٢أنظر اإلصابة في تمیز الصحابھ /البن حجر العسقالني جـ ١

 وما بعدھا ٩١صـ٤الصحابة / البن األثیر جـ معرفة في الغابة
 . ١١٣صـ ٤اإلصابة جـ ٢
 . ٢٧١صـ  ١فتح الباري جـ ٣
 .٢٥صـ ١اآلداب الشرعیة والمنح المراعیة / إلبن مفلح جـ ٤
  نووي شرح صحیح مسلم وال ٥
  ٢٥اآلداب الشرعیة / جـ صـ  ٦
 ٧٨صـ ١أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ كتاب اإلیمان باب خصال المنافق جـ ٧
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یث لیض�حك ب�ھ الق�وم فیك�ذب وقال صلى هللا علیھ وسلم : ویل للذي یحدث بالحد
  ) .حسن(والحدیث  ١لھ . ثم ویل ویل لھ 

أكبر إثما م�ن وقال السفاریني : (والكذب من حیث ھو حرام) ولكن أشد عقوبة و
  صلى هللا علیھ وسلم كذب على رسول هللا 

َذا اْلَكِذَب  َأْلِسنَُتُكمُ  َتِصُف  ملَِا َتُقوُلوا َوَال ( قال تعالى َذا َحَالٌل  َهٰ وا َحَرامٌ  َوَهٰ َتْفَرتُ  اهللاَِّ  َعَىل  لِّ

ِذينَ  إِنَّ  اْلَكِذَب  من (وقال صلى هللا علیھ وسلم  ٢)ُيْفلُِحونَ  َال  اْلَكِذَب  اهللاَِّ َعَىل  َيْفَرتُونَ  الَّ

  ٣.)كذب عليَّ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

 شرح معىن احلديث  -٦

المس�داه محم�د ب��ن  والنعم�ة ھ�ذا الح�دیث ھ�دى وتوجی�ھ م�ن نب�ي الرحم�ة المھ�داه
ح�دیث فالن�اس  ح�ادثعبدهللا صلى هللا علیھ وسلم ال�ى أن لك�ل مق�ام مق�ال ولك�ل 

 ال��دعوهك��ل م��ن یتص��دى ألم��ر  فعل��ىم��ن ھن��ا یتف��اوتون ف��ي األحك��ام واألعم��ار ف
واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر والوعظ واإلرشاد أن یراع�ي ھ�ذا الجان�ب 

وی�دعوھم عل�ى  فإن�ھ س�یدعوھم العام�ةم�ثالً س�یخاطب  ك�انبقدر االستطاعة فإذا 
في الفروع من القضایا وال یخ�وض ف�ي اآلراء  یتعمقوال  وفھومھم عقولھمقدر 

، وال س�یما األم�ور العقدی�ة والت�ي م�ن خاللھ�ا ق�د واألق�واللم�ذاھب المختلفة في ا
ص�لى هللا یكذب الداعیة أو یشك في قولھ وقد یصل الحد الى تكذیب هللا ورسولھ 

واألشنع بخالف لو كان المخاطب أو المدعو طالب علم  واألبشعوھو علیھ وسلم 
ل�ى األق�ل یفھ�م م�ا للقب�ول أو ع أدع�ىأو لدیھ إلمام بالنصوص الشرعیة فإن ذلك 

 لخطبة ، وھذا ما یسمى بفقھ الدعوهاأو المحاضرةأو یراد من الحدیث أو الدرس 
فھن��اك م��ن وھ��و مراع��اة األح��وال والمناس��بات واألش��خاص المتح��دث إل��یھم ، 

المسائل العقدیة والفقھیة والقضایا الدعویة ما قد یصعب فھمھ�ا او ادراكھ�ا او ال 
مراع�اة أح�وال  وحكمت�ھ مكاناً فم�ن فط�رة الداعی�ة فائدة من طرحھا ال زماناً وال

، فم�ن ھن��ا یج��ب  انطالق��ا م��ن ھ�ذه النص��وص الش��رعیة الم�دعوین زمان��ا ومكان�اً 
قول عب�دهللا ب�ن مفاھیمھم ویؤید ذلك  ومساحةمخاطبة الناس على قدر عقولھم ، 

م��ا أن��ت بمح��دث قوم��اً ح��دیثاً ال تبلغ��ھ عق��ولھم إال ك��ان مس��عود رض��ي هللا عن��ھ (

                                                      
 ) .٤٣١٥) وأخرجھ الترمذي في سننھ رقم (٤٩٩٠أخرجھ أبو داود في سننھ رقم ( ١
 .١١٦سورة النحل اآلیة رقم  ٢
) ١٢٤٢احة على المیت رقم (أخرجھ البخاري في كتاب الجنائز باب ما یكره من النی ٣

  واخرجھ مسلم باب في التحذیر من الكذب على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم .
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 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
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أي یكون لبعضھم فتنة في دینھم ویفھم ال�نص عل�ى غی�ر م�راده  ١ )عضھم فتنةلب
وق��د یص��ل ب��البعض ال��ى تك��ذیب هللا ورس��ولھ ص��لى هللا علی��ھ وس��لم وھن��ا مكم��ن 
الخطورة وعلى االقل ینكرون ما ط�رح ب�ین ای�دیھم م�ن نق�ول مم�ا ال تبلغ�ھ عن�د 

  البعض العقول .

 ما يستفاد من احلديث : -٧

  ھ ال ینبغي أن یذكر عند العامھ . فیھ أن المتشاب -١

ق�د ی�ؤدي ال�ى تك�ذیب هللا ورس�ولھ ص�لى هللا  ھال یعرفون� م�اتحدیث العام�ة فی -٢
  علیھ وسلم . 

  أنھ ال بد من العلم بالشيء والتفقھ فیھ قبل إیصالھ الى المدعوین .  -٣

  یشیر الحدیث أن الكذب محرم وأثمھ أشد إذا صحبھ تعمد . -٤

  : دعوية فوائد -٨

ان مھم��ة الداعی��ة معرف��ة ح��ال الم��دعویین أن ك��انوا عام��ة أو ط��الب عل��م  -١
  . بما یعرفكل  فیخاطب

أن من الحكمة في الدعوة أن یقول الداعي الذي ینبغي في الوقت الذي ینبغي  -٢
  كما ینبغي ن والحكمة وسیلة من وسائل الدعوة .

والت�ي فیھ�ا  وامخاصة عند الع على الداعیة ترك الخوض في المسائل الفقھیة -٣
  .للمدعوأكثر من رأي وكذلك المسائل العقدیة الشائكة والغامضة بالنسبة 

على الداعیة أن ال یك�ون س�ببا ف�ي تنفی�ر الم�دعوین م�ن دعوت�ھ ب�ل الب�د م�ن  -٤
  مراعاة أحوالھم ومفاھیمھم  .

                                                      
  ١١صـ ١أخرجھ مسلم في صحیحھ في المقدمة  جـ ١



       
 

 

 
 
 

٣٩٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  احلديث اخلامس والسادس والسابع

  (باب فضل الرفق)

 منت احلديث اخلامس :

عب�دهللا البجل�ي رض�ي هللا عن�ھ ق�ال س�معت رس�ول هللا ص�لى هللا عن جری�ر ب�ن 
ف�ي مس�لم عن�د علیھ وس�لم یق�ول : (م�ن یح�رم الرف�ق یح�رم الخی�ر) وف�ي روای�ة 

  یحرم الرفق حرم الخیر) .(من حرم الرفق حرم الخیر أو من صحیحھ 

كت�اب الب�ر والص�لة واآلداب ب�اب الرف�ق ح�دیث رق�م  ھأخرجھ مسلم ف�ي ص�حیح
٢٥٩٢.  

  احلديث السادس :منت 

عن عائشة رضي هللا عنھا زوج النبي صلى هللا علیھ وسلم عن النب�ي ص�لى هللا 
علی��ھ وس��لم ق��ال : (الرف��ق ال یك��ون ف��ي ش��يء إال زان��ھ وال ین��زع م��ن ش��يٍء إال 

  .)شانھ

كت�اب الب�ر والص�لة واآلداب ب�اب الرف�ق ح�دیث رق�م  ص�حیحھ أخرجھ مسلم ف�ي
٢٥٩٣.  

  منت احلديث السابع :

دهللا بن مقفع رض�ي هللا عن�ھ ق�ال : ق�ال رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم عن عب
  (إن هللا رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفق ما ال یعطي على العنف) .

  ) .٤٨٠٧أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب اآلداب باب الرفق حدیث رقم (

 ريج األحاديث :خت -١

 ٤ـج��ي الرف��ق أخرج�ھ الترم��ذي ف��ي كت��اب الب��ر والص��لة ب�اب م��ا ج��اء ف��  .أ 
عن أبي الدرداء رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم  ٣٦٧صـ

قال إن من أعطي حظھ من الرفق فقد أعطي حظھ من الخیر ومن حرم 
 حظھ من الرفق فقد حرم حظھ من الخیر) .

رحم�ھ . وص�ححھ األلب�اني ٤٥١ص�ـ ٦في مسنده جـ أحمد وأخرج اإلمام  .ب 
من الرفق أعطي حظھ من الخیر ولیس عنھ قال : ( من أعطي حظھ  هللا

 شيء أثقل في المیزان من الخلق الحسن ) .



       
 

 

 
 
 

٤٠٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

وعند البخاري في صحیحھ عن عائشة رضي هللا عنھ�ا ف�ي قص�ة رھ�ط   .ج 
 . الیھود (.. یا عائشة إن هللا یحب الرفق في األمر كلھ ..)

 : الراويترمجة  -٢

 می�راألجریر بن عبد هللا البجلي بن جبار بن قص�ي ب�ن ثعلب�ھ ب�ن ع�وف   - أ
و عم�رو ، وقی�ل أب�و عب�دهللا البجل�ي القس�ري وقس�ر م�ن ب�النبیل الجمیل أ

قحط��ان ، م��ن أعی��ان الص��حابة رض��وان هللا عل��یھم ب��ایع النب��ي ص��لى هللا 
الن�بالء :  كل مسلم وقال ال�ذھبي ف�ي س�یر أع�المالنصح ل علىعلیھ وسلم 

 كان جریر رضي هللا عنھ بدیع الحسن كامل الجم�ال ، وع�ن إب�راھیم ب�ن
عمر رضي هللا عنھ قال : (جریر یوسف ھذه األمة) وقال إبن  عنجریر 

عساكر سكن جریر الكوفھ وت�وفي رض�ي هللا عن�ھ س�نة إح�دى وخمس�ین 
سنة أرب�ع وخمس�ین ق�ال ال�ذھبي رحم�ھ هللا مس�ند جری�ر نح�و  ماتوقیل 

مئ��ة ح��دیث ب��المكرر إتف��ق ل��ھ الش��یخان عل��ى ثمانی��ة أحادی��ث ، وأنف��رد 
 ١ب�ن مال�ك  ومسلم بس�تة روى عن�ھ م�ن الص�حابة أن�سالبخاري بحدیثین 

رضي هللا عنھ قال كان جریر یخ�دمني وھ�و أكب�ر من�ي ، وف�ي الص�حیح 
 ٢أنھ صلى هللا علیھ وسلم بعثھ الى ذي الخلصة فھدمھا .

وع��ن  عائش��ة رض��ي هللا عنھ��ا بن��ت أب��و بك��ر الص��دیق (رض��ي هللا عن��ھ  - ب
، فقد ثبت في الصحیح  سنینسنین أو خمس  عبأرب البعثة)ولدت بعد ابیھا

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم تزوجھ�ا وھ�ي بن�ت س�ت س�نین وقی�ل س�بع 
ودخل��ت الس��ابعة ،  السادس��ةس��نین ، ویجم��ع بینھم��ا بأنھ��ا كان��ت اكمل��ت 

ودخل بھا النبي صلى هللا علیھ وسلم وھي بنت تسع سنین ، وكان دخولھ 
رجھ إبن س�عد ، بھا في شھر شوال في السنة األولى من الھجره ، كما أخ

وقیل في السنة الثانی�ة م�ن الھج�رة ، وع�ن عائش�ة رض�ي هللا عنھ�ا قال�ت 
تزوجني رسول هللا علیھ وسلم وأنا بن�ت س�ت س�نین وبن�ى ب�ي وان�ا بن�ت 

ی�نكح  نت ثمان عشرة س�نة ، وف�ي الص�حیح ل�متسع سنین ، وقبض وانا ب
ل النقل ، وقال ابن حجر في اإلصابة وھو متفق علیھ بین أھبكراً غیرھا 

فی�ھ أي رب�اح : كان�ت  بن ابي رب�اح ، وكانت تكنى بأم عبدهللا قال عطاء
عائشة ، رضي هللا عنھا افقھ الناس وأعل�م الن�اس ، وأحس�ن الن�اس رأی�اً. 
وقال ھشام بن عروه عن أبیھ ما رأیت أحداً أعلم بفقھ من عائش�ة رض�ي 

ي الص�حیح هللا عنھا وال بطب وال بشعر من عائشة رضي هللا عنھا ، وف
 عل�ى عائش�ة عن أب�ي موس�ى األش�عري رض�ي هللا عن�ھ مرفوع�اً (فض�ل

                                                      
 ٥٣صـ ٢أنظر سیر أعالم النبالء جـ ١
 .٢٣٢صـ ١اإلصابة في تمییز عین الصحابة / إلبن حجر جـ ٢



       
 

 

 
 
 

٤٠١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

وقالت عائشة رض�ي هللا عنھ�ا  ١) الطعام سائر على الثرید كفضل النساء
جبری�ل بص�ورتھا لینظ�ر الیھ�ا الرس�ول  مجیئ) فذكرت ١فّضلت بعشر (

) وال أبواھ�ا مھ�اجران ٣) لم ینكح بك�راً غی�ري (٢صلى هللا علیھ وسلم (
) ك��ان ین��زل علی��ھ ال��وحي ٥) وأن��زل هللا براءت��ي م��ن الس�ماء (٤ي (غی�ر

) كان یصلي وأن�ا ٧في إناء واحد ( وھو) وكنت أغتسل أنا ٦وھو معي (
) وقبض في بیتي ٩) وقبض بین سحري ونحري (٨بین یدیھ ( معترضة

  ) ودفنتھ في بیتي .١٠وفي لیلتي (
ن مات��ت س��نة ثم��ان روى عنھ��ا كثی��ر م��ن الص��حابة رض��وان هللا عل��یھم أجمع��ی

وخمسین في لیلة الثالثاء لسبع عشرة خلصت من خلت من رمضان عند األكث�ر 
  ٢وقیل سنة سبع وخمسین ودفنت بالبقیع . 

 بیعة مغفل بن عبد نھم بن عفیف المزني ، صحابي جلیل من أھلعبدهللا بن   -ج 
الرضوان كان یقول إني مّمن  رفع عن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ س�لم م�ن 

ن الش�جرة یومئ�ذ ، س�كن المدین�ة ث�م البص�ره ، ول�ھ ع�دة أحادی�ث ق�ال أغصا
الحسن البصري (رحمھ هللا) كان عبدهللا بن مغف�ل أح�د العش�رة ال�ذین بع�ثھم 

م�ن  س�تینإلینا عم�ر ب�ن الخط�اب یفقھ�ون  الن�اس ، ق�ال ال�ذھبي ت�وفي س�نة 
 الھجرة ، وكان أبوه من الص�حابة ت�وفي ف�ي ع�ام الف�تح ف�ي الطری�ق ، وقی�ل

وقال ابن حجر في اإلصابة : وھ�و أول م�ن دخ�ل  ٣كان عبدهللا من البكائین 
من باب مدینة تستر ، مات سنة  تسع وخمسین ، وقیل سنة ستین ، وأوصى 

 ٤أن یصلى علیھ أبو برزة األسلمي رضي هللا عنھ فصلى علیھ . 

  -شرح معاني الكلمات : -٣

ب�األمر یرف�ق رفق��اً رف�ق ق�ال اب�ن منظ�ور : الرف��ق ض�د العن�ف ، و : الرف�ق لغ�ة
  العقل: لین الجانب ولطافة  اللیثولھ وعلیھ ، وقال  لطف

 آب�ادي أبي الطیب محم�د ش�مس الح�ق العظ�یم العالمةقال  الرفق في االصطالح:
فق بالكسر ضد العنف وھو الم�داره م�ع الرفق�اء ، ول�ی ن الجان�ب ، واللط�ف :(الرِّ

بو البق�اء ف�ي الكلی�ات : (الرف�ق : وقال أ ٥حسن الوجوه وأیسرھا)ب في أخذ األمر
  ٦التوسط واللطافة في األمر) 

                                                      
 ) ٢٤٥١) واخرجھ مسلم في صحیحھ برق (٣٤١١( أخرجھ البخاري في صحیحھ برقم ١
 . ٣٥٩صـ  ٤اإلصابة / إلبن حجر جـ ٢
 .٥٨٣صـ  ٢سیر أعالم النبالء / للذھبي جـ ٣
 .٣٧٢صـ ٢اإلصابة جـ ٤
صـ  ١٤عون المعبود شرح سنن أبي داوود / ألبي الطیب محمد شمس الحق العظیم . جـ ٥

١١٢. 
 .٣٩٦صـ ٣لغویة / ألبي البقاء جـال والفروق المصطلحات في معجم الكلیات ٦



       
 

 

 
 
 

٤٠٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  . ١خالف الشَّین وجمعھ أزیان :  لغةالزین 

  ھو الشيء المحمود قوالً وفعالً شرعاً وعرفاً. :الزین اصطالحاً 

ض�د  لغ�ة ، وھ�وقوال وفعالالتھور والتسرع وإرتكاب ما ال یحمد عقباه  العنف :
  اللین والرفق .

  .العیب خالف الزین والشین والشنار  : ةلغالشین 

والمش��این : المعای��ب والمق��ابح  ، وق��ال أب��و البق��اء ف��ي الكلی��ات (والش��ین كالعی��ب 
   ٢لفظاً ومعناً) 

  : (كل قبیح ومعیب قوالً وفعالً في الشرع والعرف) . إصطالحاً  الشین

 یثی�ب أي: معناه بقول النووري رحمھ هللا في ش�رح مس�لم : ( طي على الرفقیع
  ٣غیره)  على یثیب ماال علیھ

  أحكام احلديث : -٤

  ھل یمكن تسمیت هللا ووصفھ برفیق ؟

( فیھ تصریح بتس�میتھ س�بحانھ  مسلم یقول النووي (رحمھ هللا) في شرح صحیح
وتع��الى ووص��فھ برفی��ق ث��م ق��ال رحم��ھ هللا : ال یوص��ف س��بحانھ وتع��الى إال بم��ا 

  ٤وسلم أو أجمعت األمھ علیھ) علیھ سمى بھ نفسھ وسماه بھ رسولھ صلى هللا

  املعىن اإلمجايل للحديث : -٥

حث من النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم للمس�لم أن یتحل�ى بھ�ذا  االحادیث الثالثةفي 
الخلق العظیم خلق الرفق واللین والعطف وھو وسیلة من وسائل الدعوة الناجحة 

ل داعی�ھ أو بإذن هللا عز وجل والرف�ق خل�ق م�ن األخ�الق الجمیل�ة الت�ي ال ب�د لك�
أن یتحل��ى ب��ھ تأس��یاً بنبین��ا  والتوجی��ھس��لك مس��لك ال��وعظ واإلرش�اد  م��ن م�رب أو

فھ�ي  س�لوكھمحمد صلى هللا علیھ وسلم فمن كان الرفق  شعاره وال�ین والعط�ف 
عالمة من عالمات نجاحھ وتوفیقھ ، ومن حرم ھذا الخلق فقد حرم الخیر الرفق 

أن ھ�ذا العل�م یعل�م ة وكل من س�لك ھ�ذا مفتاح للقلوب قبل العقول ، ویكفي الداعی
عل�ى الرف�ق م�ا ال  ویثی�ب الخلق صفة من ص�فات الخ�الق وهللا ع�ز وج�ل ی�ؤجر

                                                      
 .١١٢صـ ١٢لسان العرب / إلبن منظور .جـ ١
 .٨٠صـ  ٣الكلیات / إلبن البقاء جـ ٢
 . ٣٨٢صـ  ١٦شرح صحیح مسلم / للنوي جـ ٣
 شرح صحیح مسلم  ٤



       
 

 

 
 
 

٤٠٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

عل�ى العن�ف ، ف�العنف نتائج�ھ عكس�یة ، وثم�اره وخیم�ة ، والرف�ق  یؤجر ویثی�ب
فھ�و م�نھج م�ن من�اھج النب�وه حی�ث ق�ال تع�الى سبب من أس�باب نج�اح ال�دعوة ، 

هُ  فِْرَعْونَ  إَِىلٰ  اْذَهَبا﴿لموسى وھارون  يِّنًا َقْوًال  َلهُ  َفُقوَال ) ٤٣( َطَغٰى  إِنَّ ـهُ  لَّ َعلَّ رُ  لَّ  َأوْ  َيَتـَذكَّ

َشٰى  ب�اب أول�ى  فمنأي قوالً لطیفاً ال غلظة فیھ فإذا كان ھذا لفرعون  ١﴾)٤٤( َخيْ

أن یكون ذلك للمسلم والرف�ق والل�ین والرحم�ة والعط�ف ثم�رة م�ن ثم�ار الرحم�ة 
�نَ  َرْحَم�ةٍ  َفبَِم�ا﴿ئجھا قال تع�الى ونتیجة من نتا ِ  مِّ �ا ُكن�تَ  َولَ�وْ ۖ◌  لَُھ�مْ  لِن�تَ  هللاَّ  َفّظً

�وا اْلَقْلبِ  َغلِیظَ  ، ف�الرفق ص�فة عظیم�ة ، وخل�ق رفی�ع م�ن  ٢ ﴾َحْولِ�كَ  ِم�نْ  َالنَفضُّ

تحلى بھ إرتفع وسما ومن تخلى عنھ نبذ وھوى ، الرفق ش�عار المتق�ین وعالم�ة 
ن ، وسبب م�ن أس�باب نج�اح الوع�اظ والمرش�دین ، من عالمات الدعاة المخلصی

وم�ن الحكم�ة اس�تعمال الرف�ق والل�ین والعط�ف ف�ي موض�عھ م�ن غی�ر إخ��الل أو 
الع�دل واإلنص�اف ، م�ن یتص�ف بتنازل ع�ن مب�ادئ ال�دین وأص�ولھ ، فھ�و خل�ق 

  غیر تنازل أو إسراف .

  ما يستفاد من احلديث : -٦

 اإلسالم .  الرفق من الخصال الحمیده واألخالق النبیلة في -١
 من حرم  الرفق فقد حرم الخیر والعیاذ با� .  -٢
 رفق ما ال یثیب ویؤجر على العنف.أن هللا یثیب ویؤجر على ال -٣
 إن الرفق ال یكون في شيء إال زانھ وال نزع من شيء إال شانھ . -٤
 عن التحلي عن خلق العنف .والحث على التحلي بخلق الرفق  -٥
 الرفق .أن من الحرمان أن یحرم اإلنسان  -٦

  الفوائد الدعوية من احلديث : -٧

 أن الرفق وسیلھ من وسائل الدعوة ، من خالل نصوص الكتاب والسنة  -١
، وأن الرفق مفتاح للقلوب قب�ل  الدعوهأن الرفق سبب من أسباب قبول   -٢

 العقول .
أن الموفق من الدعاة والم�ربین م�ن تحل�ى بھ�ذا الخل�ق وأن�ھ بھ�ذا الخل�ق  -٣

 بة من هللا عز وجل . یحصل على األجر والمثو
  انھ بھذا الخلق یحصل على األجر والمثوبة من هللا عز وجل . -٤

                                                      
 . ٤٤،  ٤٣سورة طھ آیة  ١
  . ١٥٩سورة آل عمران آیة   ٢



       
 

 

 
 
 

٤٠٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  من أمثلة الرفق

الشاب الذي أستأذن النبي صلى هللا علیھ وسلم بالزنا فلم یعنفھ او یوبخھ  )١
 بل قال ھل ترضاه المك ألختك لبنتك .

وم�ن األعرابي الذي بال في المسجد لم ینھره بل أمر بتركھ حتى ینتھي  )٢
 ثم نصحھ باللین والعطف .

لق والذي كان یتمث�ل ف�ي النب�ي ھذا الخُ  عظمدل على الحدیث الذي معنا  )٣
 صلى هللا علیھ وسلم قوالً وعمالً وسلوكاً ونھجاً .

  



       
 

 

 
 
 

٤٠٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  احلديث الثامن

  (باب إثم من تعلم من الناس ومل يعمل بعلمه)

 منت احلديث : -١

 صلى هللا علیھ وسلم قال عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال سمعت رسول هللا
قل�ت م�ن ھ�ؤالء فرت لیلة أسري بي بأقوام تقرض شفاھم بمقاریض من نار (مر
  ) یقولون ما ال یفعلونجبریل قال : خطباء أمتك الذي یا 

 . )ترجمتھ في الحدیث الثاني سبق(ترجمھ الراوي  - ١
  تخریجھ : - ٢

 .  ٢٣٩وصـ  ١٢٠صـ  ٣أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده جـ  .أ 
 .٨٢صـ ٣صالحي الشامي في سبل الھدى والرشاد جـ وذكره ال   .ب 

م قال أتى على قوم تقرض السنتھم وشفاھھم من حدید كلما قرض عاد ثبروایة ((
ة ال یفتر عنھم من ذلك شيء فقال من ھؤالء یا جبریل ؟ قال ھؤالء خطباء الفتن�

  من أمتك یقولون ما ال یفعلون))

 .٣٩٩و صـ ٣٩٨صـ ٢جـ النبوةفي دالئل  البیھقيوأخرجھ   .ج 
 . ٩٦صـ ٢وحسنھ األلباني في صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ جـ  .د 

  

 معاني الكلمات :  -٢

وس�رى لغت�ان وزاد  أس�رى اللغ�ھق�ال أھ�ل لنس�في ف�ي البرھ�ان (ق�ال ا اإلسراء :
  ١وقال الحوفي (أسرى سرى لیالً وسرى سار نھاراً)غیره یختصان بسیر اللیل) 

سرى ماخوذ من السري وھو سیر اللیل تقول وقال ابن حجر في فتح الباري : (أ
أسري وتسرى إذا سار لیالً وھو قول األكثر وقی�ل : أس�رى س�ار م�ن أول اللی�ل 

  ٢وسرى سار من آخره وھذا أقرب) 

والم�راد بقول�ھ  یس�ري ق�ال اب�ن حج�ر ف�ي الف�تح أي جع�ل الب�راق (أسرى بعبده)
 تع��الى واإلض��افة (بع��ده) أي محم��د علی��ھ الص��الة والس��الم إتفاق��اً والض��میر �

  .تعالى (لیالً)للتشریف وقولھ 

                                                      
  وما بعدھا . ٧صـ  ٧انظر سبل الھدى والرشاد جـ ١
 .١٩٩صـ ٧فتح الباري جـ ٢



       
 

 

 
 
 

٤٠٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

ظرف لإلسراء وھو للتأكی�د وقائدت�ھ رف�ع ت�وھم المج�از ألن�ھ ق�د یطل�ق عل�ى   ) أ
 سیر النھار أیضا.

والع�رب ال ف�ي جمیع�ھ ویقال بل ھو اشارة الى أن ذلك وقع في بعض اللی�ل   ) ب
ال ، وس��رى لیل��ھ إذا س��ار جمیع��ھ و بعض�ھل��یالً إذا س��ار  تق�ول : س��رى ف��الن

وغ�ذا وق�ع إذا وقع ف�ي أول�ھ یقال أسرى لیال إال إذا وقع سیره في أثناء اللیل 
في أولھ یقال : أدلج ، ومن ھذا قولھ تعالى ف�ي قص�ة موس�ى وبن�ي إس�رائیل 

 ١(( فأسر بعبادي لیالً)) أي من وسط اللیل . 

وقال الزفخشري : فإن قل�ت اإلس�راء ال یك�ون إال باللی�ل فم�ا معن�ى ذك�ر اللی�ل : 
قلت : أراد بقول�ھ (ل�یال) بلف�ظ التنكی�ر تقلی�ل م�ده االس�راء وأن�ھ وق�ع الس�ري ف�ي 

  ٢نصف اللیل من مكة الى الشام مسیرة أربعین لیلھ. 

  ان وقع اإلسراء ؟كفي أي زمان وم

كم�ا عن�د البخ�اري  )م�ن عن�د البی�ت الح�رام(أ) فقی�ل أن�ھ  –أختل�ف فی�ھ  مكانھ :
 م�ن ش�عب اب�ي(س�ري ب�ھ أ ھالواق�دي أن�) وفي روایة اخرى عن�د (رحمھ هللا) ب

  .)طالب

قالت فقدتھ من اللی�ل فق�ال (أنھ من بیتھا) جـ) وفي حدیث أم ھاني في الطبراني 
ق��ال الح��افظ اب��ن حج��ر رحم��ھ هللا ف��ي الف��تح والجم��ع ب��ین ھ��ذه  انيت��أإن جبری��ل 

الشعب فخ�رج ب�ھ م�ن س�قف بین�ھ  وبیتھا عنداألقوال ، أنھ بات في بیت أم ھاني 
منزل المالك وأخرجھ الى المس�جد منھ البیت الیھ ألنھ كان یسكنھ فنزل وأضاف 

أخرجھ الى باب المس�جد فأركب�ھ الب�راق ، وق�د وق�ع ف�ي علیھ أثر النعاس  وكان 
إسحاق (فأت�اه فأخرج�ھ ال�ى المس�جد)  وق�ال ب�ن حج�ر وھ�و  عنمراسیل الحسن 

   ٣یؤید الجمع .

  

ثلى هللا علیھ وسلم السیده الفاضلھ  طالب عم النبي أبي بنت عمھ فائدة أم ھاني :
أخت علي وجعفر واسمھا فاختة  وقیل فاضحة وقیل ھن�د واألول اش�ھر ، كان�ت 

ھ�ـ  وك�ان  ٤٠تحت ھبیره بن وھب المخزومي أسلمت ع�ام الف�تح وتوفی�ت ع�ام 
  ٤النبي صلى هللا علیھ وسلم نائماً عندھا یوم أسري بھ . 

                                                      
 ٢٠٤صــ ٧فتح الباري جـ ١
 ٤٩صــ ٢تفسیر الكشاف / للزفخشري جــ ٢
 . ١٩٩صـ  ٧فتح الباري جـ ٣
  ٤٣٣صـــ ٤اإلصابھ جــ ٤



       
 

 

 
 
 

٤٠٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

العلم�اء ان اإلس�راء بع�د البعث�ة وقب�ل  الص�واب ال�ذي اتف�ق علی�ھ اإلسراء : زمن
وھو شاذ وذھ�ب األكث�رون  البعثةفقیل كان (الھجرة ، وقال ابن حجر رحمھ هللا 

  كان بعد البعثة) ھالى أن

  

فقیل قب�ل الھج�رة بس�نة ق�ال  -١ قال ابن حجر رحمھ هللا واختلفوا في أي سنة ؟
وھو مردود فإن  یھف اإلجماع فقالبن حزم  وبالغوالنووي  زمحابن سعد وبن  بھ

 ثمانیة اش�ھر . وقیل كان قبلھا ب -٢یزید على عشرة أقوال في ذلك اختالفا كثیرا 
وقی�ل قب�ل الھج�ره بس�نة  -٥وقی�ل اح�د عش�ر ش�ھراً .  -٤ستة اشھر . وقیل ب -٣
وقی�ل  -٨وقیل بسنة وخمسة اش�ھر .  -٧. وقیل بسنة وثالثة أشھر -٦شھرین. و

وقیل قبل الھج�رة  -١٠قبل الھجرة بثالث سنین . وقیل  -٩بثمانیة عشر شھراً . 
بخمس سنین . وقال الصالحي الشامي (جزم جمع بأنھ قب�ل الھج�رة بس�نة وج�زم 

  اإلجماع) فنقلابن حزم وبالغ  بھ ابن سعد والنووي

  

قیل في ربیع األول جزم بن األثیر ف -١اختلف فیھ : :  في أي شھر كان اإلسراء
ربی�ع اآلخ�ر  قی�ل -٢.  قیل لیل�ة س�بعة وعش�رین ومنھم النووي ومعظمھم وجمعٌ 

ف�ي رج�ب .  وقیل ك�ان -٣والحافظ في الفتح .  ونقل عن ابن رجب في االبتھاج
وقیل كان في شوال . واألقرب للوصواب لكثرة  -٥وقیل كان في رمضان .  -٤

  القائلین وقوتھم أنھ في (ربیع األول) .

س رض��ي هللا ع��نھم ق��ال (ول��د ع��ن ج��ابر واب��ن عب��ا ف�ي أي ی��وم ك��ان اإلس��راء :
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوم االثنین وفیھ یبعث وفیھ عرج بھ الى الس�ماء 

  ١وفیھ مات)

ح�دى وعش�رون ، َجْبری�ل ، اللغ�ات اس�مھ ایقول الصالحي الش�امي ف�ي  جبریل :
  ٢وجبرءل ، وجبرایل ، وجبرائیل ، على وزن إسرائیل.

عبدالرحمن وعبد العزیز ھكذا عنى جبریل الروض األنف (ومالسھلي في ویقول 
جاء عن ابن عب�اس رض�ي هللا عنھم�ا موقوف�اً ومرفوع�اً أیض�ا والوق�ف أص�ح ، 

  ٣.  بالعبریة� تعالى  اسموأكثر الناس أنھ أخر اإلسم (إیل) وھو 

                                                      
 أخرجھ  ١
 وما بعدھا . ٩٦صـــ ٣سبل الھدى والرشاد جـ ٢
٣  



       
 

 

 
 
 

٤٠٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

م�ن أھ�ل العل�م ع�ن أن�ھ ھ�ذا األس�ماء ف�ي  طائف�ةی�ذھب م�ذھب  العربيوكان ابن 
) عباره ع�ن العب�د إیلزید بمعنى زید غالم فعلى ھذا ( كالم العجم  یقولون غالم

  ١من أسماء هللا . اسمعباره عن  االسمویكون أول 

ابن جریر عن ابن عباس رضي هللا عنھم�ا إن اب�ن المن�ذر  الصالحي روى وقال
عب�دهللا وإس�م مكیائی�ل علي بن الحسین قال اسم جبریل  عنالشیخ  ھ وابووعكرم
بدالرحمن ، وكل شيء راجع : ال�ى (إی�ل) فھ�و معب�د � إسرافیل ع واسمعبیدهللا 

وق�ال الس�ھلي (إن�ھ  وق�ال الم�اوردي (وال نعل�م الب�ن عب�اس مخ�الف ٢عز وجل .
  قول األكثر)

ل علی�ھ ذكر هللا تعالى جبریذكر صالح الشامي في بعض فضائل جبریل  فائدة :
أس��مھ وغی��ره وذك��ر  بالص��ریحف��ي كتاب��ھ ف��ي خمس��ة وثالث��ین موض��عاً  والس��الم

  ضعین .في ثالثة مواضع في البقرة في مو بالصریح

ا َكانَ  َمن ُقْل ﴿قال تعالى :   -أ - يَل  َعُدو� ْربِ ِ  ٣ ﴾جلِّ

ا َكانَ  َمن﴿وقولھ تعالى :    -ب - يَل  َوُرُسلِهِ  َوَمَالِئَكتِهِ  هللاَِِّّ َعُدو�  ٤ ﴾َوِجْربِ

يُل  َمْوَالهُ  ُهوَ  اهللاََّ َفإِنَّ  َعَلْيهِ  َتَظاَهَرا َوإِن﴿وقولھ تعالى :   - ج -  ٥ ﴾َوِجْربِ

 ٦مص��در خط��ب یخط��ب أي ص��ار خطیب��اً  الخطاب��ةجم��ع خطی��ب ،  خطب��اء :
الذي یتكلم في الخطب فھي في موض�ع المص�در اسم للكالم  في اللغة :والخطبھ 

  ضم الخاء .وھي ب

الم�تكلم عل�ى التص�رف ف�ي فن�ون  راسخة في نفس�یةھي صفھ  : االصطالحوفي 
ل�ي م�ا ی�راد م�نھم بت�رغیبھم وحملھم عنفوس السامعین القول لمحاولة التأثیر في 

  ٧وإقناعھم .

الخطی��ب ف��ي األص��ل داعی��ھ ومھن��دب ورائ��د ومعل��م  مھم��ة ووظ��ائف الخطی��ب :
وبشیر وناصح ، مھمتھ أصعب المھمات ، ووظیفتھ من أعلى الدرجات ، یحتاج 

                                                      
 وما بعدھا . ٥٦صــ ٣سبل الھدى والرشاد جـ ١
 صـ ١جـالدر المنثور للسیوطي   ٢
 .٩٧سورة البقرة آیة  ٣
 .٩٨سورة البقرة آیة  ٤
 . ٤سورة التحریم آیة  ٥
 مادة خطب. ٢٤٦صـ ٧تھذیب اللغة / لألزھري جـ ٦
  تعریف الشیخ محمد ابو زھرة ٧



       
 

 

 
 
 

٤٠٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 الخطی�ب ال�ى فك��ر یق�ظ  وثقافی��ة دینی�ة ، وعقلی��ھ علمی�ھ ورؤی��ة عمیق�ة ، ونظ��رة
واسعة ، وقدره على األداء بالغ�ة ، وف�ي االقن�اع م�ؤثرة ، وف�ي الط�رح متزن�ھ ، 

  منظمة ، وكل ذلك بعد توفیق هللا وعونھ . الفكرةوفي إیصال 

  على الخطیب الذي یعتلي المنابر  :أھم صفات الخطیب

ك��ل جمع��ة كم��ا عل��ى غی��ره م��ن یتص��دى إلص��الح الن��اس وتق��دیم الخی��ر لھ��م م��ن 
  -الوعاظ :الدعاة والمربین و

 استشعار ھذه المسؤولیة ، ومعرفة مھمتھا ، وعظیم مكانتھا . -١
االس��تقامة عل��ى ال��دین الص��حیح والح��رص عل��ى أن یك��ون ق��دوة م��ؤثره ف��ي  -٢

 المدعویین .

َـا﴿أن یكون قولھ مطابقاً لفعلھ بقدر اإلمكان لقول�ھ تع�الى :  -٣ ـِذينَ  َأهيُّ َ  آَمنُـوا الَّ  ِمل

    ١ ﴾َتْفَعُلونَ  َال  َما َتُقوُلوا َأن اهللاَِّ ِعندَ  َمْقًتا َكُربَ َتْفَعُلوَن  َال  َما َتُقوُلونَ 

وع�دم زعزعت�ھ واض�طرابھ وت�أني  ھالشجاعة في اإللقاء فھي سبب ف�ي ثبات� -٤
 تكن فطره في الخطیب نفسھ .بالتدرج إن لم 

أن یرجوا ما عند هللا من ث�واب فیح�رص أن یك�ون كالم�ھ خالص�اً لوج�ھ هللا  -٥
في الداعي والمدعو والخطیب والمتلق�ي ب�أذن هللا ع�ز  لما لإلخالص من اثر

 وجل.
 فیكون خیر قدوة للمتلقي . رفیعةوسلوك  عالیةأن یكون الخطیب ذو أخالق  -٦
 األلفاظ والحسن في األداء وفي اإللقاء . اختیارالجودة في  -٧
طی�ب أن یع�رف أن تكون الحكمة أساس في جمیع خطبھ مما یتعین على الخ -٨

، م��ع مراع��اة الوق��ت المناس��ب ف��ي إیص��ال خطبت��ھ ط��بم��اذا یق��ول وم��ن یخا
 ودعوتھ .

ألح�والھم ولم�ا یتطلبون�ھ  المناس�بةالخط�ب  واختی�ارالعلم ب�أحوال الم�دعوین  -٩
 وغیرھا من الصفات . 

  

مقرض وھو ما یق�رض ب�ھ الث�وب وقی�ل  جمع (مقاریض)أي تقطع ،  (تقرض) 
  ٢بھ األظافر .، أو تقص  الشجرةھو اسم آلھ من قرض مقص تقلَّم بھ أغصان 

  

                                                      
 . ٣،  ٢سورة الصفا آیة  ١
  مطبعة دار الفكر . ١٧١صـ  ٥انظر معجم مقایسس اللغة / البن فارس جـ ٢



       
 

 

 
 
 

٤١٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  املعىن اإلمجايل: -٣

أسرى بالنبي صلى هللا علیھ وسلم إلى بیت المقدس ومن ثم ُع�رج ب�ھ إل�ى س�درة 
المنتھ��ى وأثن��اء عروج��ھ م��َر بآی��ات عجیب��ة وب��أھوال عظیم��ة وب��أحوال فری��دة، 
وبمن��اظر مخیف��ة فك��ان النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم یس��أل وجبری��ل علی��ھ الس��الم 

م�ن  ارتكب�تھ الصالة والس�الم ك�ان یمث�ل حال�ة ألمت�ھ یجیب وكل منظر رآه علی
فكان العقاب على قدر الذنب ومن ذلك أن النب�ي ص�لى هللا  شرعیةخاللھ مخالفة 

علیھ وسلم رأى أناس تقطع شفاھھم بمقاریض فسأل النبي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
م�ن ف جبریل فأخبره أن ھؤالء خطباء أمتك الذین ال تط�ابق أق�والھم م�ع أفع�الھم،

 الب�اطن والس�ر م�ع أن یوافق قولھ مع فعلھ والظ�اھر ھنا البد للخطیب أو الداعیة
، بقدر اإلمكان، والتطبیق سبب من أس�باب ثب�ات العل�م وبق�اؤه ب�إذن  العالنیةمع 

، فالخطاب��ة ف��ي أص��لھا تكلی��ف وف��ي جس��یمة هللا، فالمس��ؤولیة عظیم��ة والوظیف��ة 
وأن االنس��ان محاس��ب عل��ى أقوال��ھ آدائھ��ا تش��ریف وم��ن ھن��ا ی��أتي أھمی��ة الكلم��ة 

ا ال ی�بطن ویعل�ن أشنع والذنب أفظع لمن یقول وال یفعل ویظھر م واألثموأفعالھ 
ھ وی��دخل ض��من ت��عرفمال س��یما عن��د تعل��م العل��م ووالعی��اذ ب��ا� یس��ر عك��س م��ا 

وكل من كان لھ تأثیر على المجتمع فاإلسراء ك�ان ف�ي الخطباء العلماء والوعاظ 
  لكنھ لیس على هللا عز وجل بعسیر .وقت قصیر ویسیر و

  

  ما يستفاد من احلديث: -٤

اإلسراء والمعراج من أعظم المعجزات الحسیة التي أعطیت للنبي صلى هللا  .١
 علیھ وسلم.

تش��ریف النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم بھ��ذه المعج��زة دون غی��ره م��ن األنبی��اء  .٢
مل�ك یص�لھ ال نب�ي مرس�ل وال  ل�موبأن وصل إلى سدرة المنتھ�ى إل�ى مك�ان 

 مقرب.
عظم ومسؤولیة الخطیب والداعیة ولكل من تصدر المجالس وأعتلى المنابر  .٣

 بأن یطابق قولھ فعلھ، وظاھره باطنھ وسره عالنیتھ.
فیھ الوعید الشدید لمن خالف فعلھ قولھ بل أن ذلك كبیرة، م�ن الكب�ائر ب�نص  .٤

َا َيا﴿ھذا الحدیث وبقولھ تع�الى:  ِذينَ  َأهيُّ َ  آَمنُوا الَّ  َكـُربَ ) ٢( َتْفَعُلونَ  َال  َما ُقوُلونَ تَ  ِمل

   .١ ﴾َتْفَعُلونَ  َال  َما َتُقوُلوا َأن اهللاَِّ ِعندَ  َمْقًتا

                                                      
   . ٢سورة الصف اآلیة  ١



       
 

 

 
 
 

٤١١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  الفوائد الدعوية من احلديث: -٥

 بیان أھمیة وظیفة الداعیة والخطیب والواعظ وأن في تحملھا مسؤولیة. .١
بق أن للدعوة أثراً، وللخطی�ب ت�أثیراً ف�ي الم�دعوین والمس�تمعین إذا تط�ا .٢

 القول مع الفعل والظاھر مع الباطل والسر مع العالنیة بقدر المستطاع.
إن الخطیب والداعیة لھ نظ�رة خاص�ة م�ن قب�ل المجتم�ع، وأن تص�رفاتھ  .٣

محس��وبة فالب��د ان یتح��رى الص��واب  وس��لوكھوحركات��ھ وأقوال��ھ وأفع��ال 
 لغیره. قدوةوأن یكون خیر 

 .بإذن هللا عز وجلي ان مطابقة القول الفعل من أساسیات نجاح الداع .٤

*******  

  (احلديث التاسع)

  باب من دعا إىل هدي أو ضالله

 منت احلديث: -١

عن أبي ھریرة رض�ي هللا عن�ھ أن رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ق�ال: " م�ن 
دعاء إلى ُھدى كان لھ من األجر مثل أجور من تبعھ ال ینقص ذلك من اج�ورھم 

ثم مثل من تبعھ ال ینقص ذل�ك م�ن شیئاً، ومن دعاء إلى ضاللھ كان علیھ من اإل
  آثامھم شیئاً".

 خترجيه: -٢

أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ كتاب العل�م ب�اب م�ن دع�ا إل�ى ُھ�دى أو   - أ
 ).٢٧٦٤ضاللھ رقم الحدیث (

م�ن س�ن ف�ي (وأخرجھ مسلم في صحیحھ بھ�ذه الروای�ة وبروای�ة أخ�رى   - ب
 ر م�ن عم�ل بھ�ا والج�اإلسالم سنة حسنة فعمل بھا بع�ده كت�ب ل�ھ مث�ل أ

ینقص من اجورھم شیئاً، ومن سن في اإلسالم سنة سیئة فعمل بھا بع�ده 
 .)كتب علیھ مثل وزر من عمل بھا وال ینقص من أوزارھم شيء

 ).٤٩٠٩كتاب السنة باب لزوم السنة ( سننھوأخرجھ أبو داود في   - ت
 ٤كتاب العلم بتب من دعا إلى ھدى ف�اتبع ج سننھوأخرجھ الترمذي في   - ث

 ).٢٨١٤رقم الحدیث ( ١٤٩ص 
 ).٢٠٩في المقدمة رقم الحدیث ( سننھوأخرجھ ابن ماجھ في   - ج



       
 

 

 
 
 

٤١٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 (بلفظ مسلم). ٣٩٧ص ٢وأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده ج  - ح
 .١٤١ص ١ج سننھي في موأخرجھ الدار  - خ

 

  ترمجه الروي: -٣ -٣

ھ�و اإلم��ام الفقی��ھ المجتھ��د الح��افظ ص�احب رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم أب��و 
 ثب��ات، واختل��ف ف��ي اس��مھ عل��ى أق��والاظ األھری��رة الدوس��ي الیم��اني س��ید الحف��

أرجحھ��ا، عب��دالرحمن ب��ن ص��خر ویق��ال ك��ان اس��مھ ف��ي الجاھلی��ة: عب��د ش��مس، 
فكنی�ت  كم�يھا ف�ي توالمشھور عنھ أنھ كني بأوالد ھره بریھ، قال: وجدتھا فأخذ

بذلك، عن أبي ھریرة قال كان اسمي في الجاھلیة: عبد شمس بن صخر فسماني 
لی��ھ وس��لم (عب��دالرحمن) ق��ال البخ��اري (رحم��ھ هللا) روى رس��ول هللا ص��ل هللا ع

وش�ھدھا م�ع النب�ي  عنھ ثمان مئة وأكثر، وكان اسالمھ أول سنة سبع ع�ام خیب�ر
، صحب النبي صل هللا علیھ وسلم أربع سنین، وقد ص�ححھ صلى هللا علیھ وسلم

، ق��ال اب��ن س��یرین (رحم��ھ هللا) ق��ال اب��و ھری��رة ١ال��ذھبي ف��ي س��یر أع��الم الن��بالء
(رضي هللا عنھ): لقد رأیتني أصرع بین القب�ر والمنب�ر م�ن الج�وع حت�ى یقول�وا 
مجنون، وكان من أھل الَصفة، وكان حفظ أبو ھریرة (رضي هللا عن�ھ) الخ�ارق 
من معجزات النبوة، وقد قال رسول هللا ص�ل هللا علی�ھ وس�لم ف�ي ح�دیث خدیج�ة 

إال  ثوب�ھث�م یجم�ع إلی�ھ  مق�التيحت�ى أقض�ي جمی�ع  ثوبھیوماً: (إنھ لن یبسط أحد 
علي حتى إذا قضى مقالتھ جمعتھ إلى صدري فم�ا  نمرةفبسطت ٢وعي ما اقولھ)

نسیت م�ن مق�ال رس�ول هللا ص�ل هللا علی�ھ وس�لم، ق�ال الش�افعي رحم�ھ هللا: (أب�و 
  ھریرة رضي هللا عنھ حفظ من دون الحدیث في دھره).

  

ف�ق علی�ھ ف�ي البخ�اري خمس آالف وثالثمائة وأربع�ة وس�بعون ح�دیثاً المت مسنده
ومس��لم ثالثمائ��ة وس��تة وعش��رون ح��دیثاً، وأنف��رد البخ��اري بثالث��ة وتس��عین ح��دثاً 

عن��ھ  ومس�لم بثمانی�ة وتس�عین ح��دثیاً، وق�د اس�تعملھ عم�ر ب��ن الخط�اب رض�ي هللا
ھریرة أنھ لما حضرتھ الوف�اة بك�ى فُس�ئل  ابيعن  على البحرین وأخرج البغوي

زة) ت�وفى س�نة س�بع وخمس�ین م�ن الھج�رة ودف�ن الزاد وشدة المفا قلةفقال: (من 
  ٣ في البقیع.

                                                      
 ٥٣ص ٢سیر أعالم النبالء، د/ الذھبي ج ١
٢   
 انظر ترجمتھ في سیر أعالم النبالء ٣



       
 

 

 
 
 

٤١٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 معاني الكلمات: -٤

ال�دعاء واح�د األدعی�ة وأص�لھ دع�ا، وألن�ھ من الدعوة والدعوة في اللغ�ة،  :ءدعا
م��ن دع��وت فأب��دلت ال��واو ھم��زة لوقوعھ��ا ف��ي الط��رف بع��دھا ألف��اً زائ��دة، ویق��ال 

 أنھ��اق��ال الزج��اج معناھ��ا للم��رأة ان��ٍت ت��دعین وللجمی��ع ذك��وراً وإناث��اً (ت��دعون) و
ش��ھادة أن ال إل��ھ إال هللا ورج��ل داعی��ة إذا ك��ان ی��دعوا الن��اس إل��ى بدع��ة أو دی��ن، 

  .١والنبي صل هللا علیھ وسلم داعیة إلى هللا تعالى، وكذلك المؤذن

الس�ؤال و لھا ع�دة مع�ان (الن�داء، الطل�ب، التجم�ع، أو ال�دعاء :فالدعوة في اللغة
  .)قصده شيء والحث علىواالستمالة والدعاء إلى ال

ھي قیام من لھ أھلیة بدعوة الن�اس جمیع�اً ف�ي ك�ل زم�ان  الح:طالدعوة في اإلص
ومكان، القتفاء أثر الرسول صل هللا علیھ وسلم والتأس�ي ب�ھ ق�والً وفع�الً وعم�الً 

  وھي تقدیم الخیر للغیر . ٢وسلوكاً.

  ٣ضد الضالل وھو الرشاد والداللة. الُھدى لغة:
  

ھو ما ُیھتدى بھ من االعمال الصالحة وھو بحسب قال الطیبي  حاً:اصطالالُھدى 
ما یقال ُھدى فأعظم ھدي م�ن دع�ا إل�ى هللا تع�الى وعم�ل  جنسالتنكیر شائع في 

  ٤.إماطة األذى من طریق المسلمینإلى  ءصالحاً وأدناه ھدى من دعا

  ٥والرشاد، واظلَھ أي اضاعھ وأھلكھ.ى الھد ضدالضاللة  :ضاللھ في اللغة
  

  ھي أي عمل من أعمال الشر المنھي عنھ شرعاً. اصطالحاً: والضاللة

 )، ق��ال(ال ی��نقص م��ن أج��ورھم ش��یئاً الحكم��ة م��ن قول��ھ ص��ل هللا علی��ھ وس��لم 
ال�داعي إنم�ا یك�ون ب�التنقیص م�ن أج�ر الت�ابع  الساعاتي: (دفع ما یت�وھم أن أج�ر

ره وزاول�ھ وضمھ إلى أجر المدعو، فكم�ا یترت�ب الث�واب والعق�اب عل�ى م�ا یباش�
  .٦على ما ھو سبب فعلھ كاإلرشاد إلیھ والحث علیھ) منھمایترتب كل 

                                                      
 ٢٨٢ص ٢ج –لسان العرب/ ألنھ منظور  ١
  د/ محمد الحبیب ٢٠ص ١منھج الرسول صل هللا علیھ وسلم في دعوة أھل الكتاب ج ٢
 ٣٥٣ص ١٥لسان العرب/ البن منظور ج ٣
ومابعدھا، واالبة في تمییز  ٥٣ص ٢/ للذھب جأنظر ترجمة في سیر أعالم النبالء  ٤

 ومابعدھا. ٢١٠ص ٤الصحابة/ البن حجر ج
 ١٩ص ١١لسان العرب ج ٥
 ٧١ص ١٩الفتح الرباني / للساعاتي ج ٦



       
 

 

 
 
 

٤١٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

العم�ل كاإلج�ارة  عل�ىالج�زاء  (أج�رات الكفوي في الكلیقال الحسین  :لغة األجر
 ب أي أنقذه ونعم من قال: من أجاروالذكر الحسن، وإجارة، وأجاره هللا من العذا

  ١اره أعانھ هللا وأجاره).ج

خروی�اً، واألج�رة تك�ون و أ(ما یعود من ث�واب العم�ل دنیوی�اً أ اً:واالجر اصطالح
والفرق بین األجر واألجرة األجر في اآلخرة واألُجرة في  ٢في الثواب الدنیوي).

  الدنیا.

الذنب الذي یستحق العقوبة علیھ وال یصح أن یوص�ف ب�ھ المح�رم س�واء  : اإلثم
  أرید بھ العقاب أو ما یستحق بھ من الذنوب.

  ناك فرق بین الذنب واإلثم؟ھل ھ

ب��ین ال��ذنب واإلث��م ف��رق م��ن حی��ث أن ال��ذنب مطل��ق الُج��رم عم��داً ك��ان أو س��ھواً 
 نسبةالعقاب فیختص بما كان عمداً، ویسمى الذنب  فاعلھبخالف اإلثم ما یستحق 

  ٣).عاقبتھ باعتبار ما یحصل من تعبراعتباراً بذنب الشيء، كما أن العقوبة 

ذل�ك داعي إل�ى الھ�دى لم�اذا اس�تحق ال� ؟تبع�ھأج�ور م�ن  وكان لھ من األجر مثل
  األجر.

 الھ�دىإل�ى  ء(لك�ون ال�دعا -أف�ي ع�ون المعب�ود أب�ادي یقول شمس الحق العظ�یم 
  .)كفاعلھوألن الدال على الخیر ( -ب ٤)خصلة من خصال األنبیاء

  یعود لماذا؟ فیھ قوالن. (ذلك)لفظ  

 أي األجر.  - أ
(واألظھ�ر أن�ھ  المب�اركفوريوق�ال  )ذاك( ھو إشارة إلى مصدر كان بتقدیر  - ب

 ٥).األجرراجع إلى 

  فیھ قوالن قال القاري والظاھر أن یقال (إن شیئا) وھي إما: ما إعراب (شیئاً)؟

 مفعول بھ، أي شیئاً من أجورھم.  - أ
 مفعول مطلق، أي شیئاً من النقص.  - ب

  

                                                      
  . ٤٤، صـ  ١الكلیات جـ ١
 ١٣١ص ٢لطائف  الكتاب العزیز ج ٢
  ٤٣٦ص ٢عون المعبود ج ٣
 ٤٤ص ١الكلبات ج ٤
 ٤٢٧ص ٧تحفة األحوذه ج ٥



       
 

 

 
 
 

٤١٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  الضمیر في (أجورھم) یعود لمن؟

ي أج�ورھم راج�ع إل�ى "م�ن" (ض�میر الجم�ع ف� أب�ادي یقول ش�مس الح�ق العظ�یم
  ).١باعتبار المعنى

  املعىن اإلمجايل للحديث -٥

هللا  ىنبینا محم�د ص�ل لنا لمعنى یبینالكثیر افي ھذا الحدیث العظیم القلیل المبنى 
علی��ھ وس��لم قیم��ة ال��دعوة إل��ى هللا عزوج��ل، واھمیتھ��ا وتأثیرھ��ا عل��ى الم��دعوین 

عیة من أعظم الوظائف وأفضلھا وأجرھا الممتد في الدنیا واألخرة.. ووظیفة الدا
الدعوة نفسھا من احسن ما یقول العبد ویبتغي بھ وجھ هللا حتى قال تعالى  أن بل

 قس�موق�د  ﴾٢ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلًا وقال إنني من املسـلمني﴿

   :الى قسمین النبي صل هللا علیھ وسلم في ھذا الحدیث أقسام الدعاة عموماً 

الص�الحة واألفع�ال الفاض�لة م�ن  األعم�الوجل وإل�ى  عوا إلى هللا عزقسم ید  - أ
فرائض وطاعات ونوافل وكل عمل یق�رب إل�ى هللا عزوج�ل، وأن أج�ر م�ن 
اس�تفاد م�ن ھ�ذه ال��دعوة ینص�رف إل�ى ال�داعي م��ن غی�ر أن ی�نقص م�ن أج��ر 

، وھي بشارة من النبي ص�ل هللا علی�ھ ومنھ وھذا فضل من هللا  شیئا المدعو
ن یسلك ھذا المسلك بأن لھ أج�ر ال�دعوة وأج�ر الم�دعو م�ن غی�ر أن وسلم لم

ینقص من أجر المدعو شیئاً، ومن ھذا المنطلق وجب على الداعیة أن ی�تعلم 
 . عز وجل على بصیرة من أمرهالعلم الشرعي الصحیح لیدعوا إلى هللا 

القسم الثاني وھو الذي ذك�ره النب�ي ص�ل هللا علی�ھ وس�لم ھ�م دع�اة الض�اللة    - ب
 لخ�ذالنھمیقف�ون للن�اس عل�ى الطری�ق المس�تقیم  وھم الل�ذین والفساد والغوایة

وغوایتھم وتثبیطھم ، وھم قطاع الطرق الحقیقین الذین یقطعون اإلنسان عن 
فطبیع�تھم ربھ ، ویقفون لھ عائقاً عن عباده مواله وھم دعاة الفتنة ، والفساد 

 والض��اللةة الكف��ر ال��ى الجن��ة دع��ا الموص��لةحج��ب الرؤی��ة ووض��ع العراقی��ل 
فعلیھم وزر فعلھم ووزر من  اضلوھؤالء الدعاة ضلوا وأ والخرافات والبدع

ثم��ین والعی��اذ ب��ا� فأص��حاب القس��م األول ط��ریقھم واض��ح ت��بعھم فكس��بوا إ
وأص�حاب القس�م الث�اني ط�ریھم . األفع�ال  مأجورومأمون ، سلیم العواقب ، 

العواق��ب ، م��أزور  خبی��ث، خبی��ثُ  ش��ائك ، ومس��لكھم مظل��م ، وھ��دفھم فاس��دٌ 
  االفعال والعیاذ با� .

                                                      
 ٢٣٤ص  ١٢المعبود جعون  ١
  . ٣٣سورة فصلت آیة  ٢



       
 

 

 
 
 

٤١٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  -ما يستفاد من احلديث : -٦

الحس���نات  یعط���يورحمت���ھ واس���عة إذ  عم���یمظ���یم وخی���ره فض���ل هللا ع -١
 واألجور للداعي والمدعو من غیر أن ینقص من أجر المدعو شیئاً . 

الى قس�مین داع ال�ى ھ�دى م�أجور وداع ال�ى  الدعاةإن ھذا الحدیث قسم  -٢
 . مأزورضاللة 

ع��ز  إن للنب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم مث��ل أج��ور أمت��ھ م��ن ح��ین بعث��ھ هللا -٣
ال�ى قی�ام  وجل نظیر ما قام بھ من تبلیغ وراشد امتھ الى ال�دین الص�حیح

وذلك ألنھ بلغ الرسالة وأدى األمان�ة ونص�ح األم�ة وتركن�ا عل�ى الساعة 
 المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا اال ھالك .

الى افض�لیة الس�لف عل�ى الخل�ف ألن ك�ل دع�وة خی�ر ق�ام بھ�ا  فیھ اشارة -٤
 السلف واستفاد منھا الخلف فلھم األجر غیر منقوص .

  الفوائد الدعویة من الحدیث : .٤
إذا  للداعی�ةوم�ا تحمل�ھ م�ن أج�ور  ومكانتھ�ا وفض�لھا ال�دعوةبیان أھمیة  -١

 وللمدعو إذا استجاب لما یدعى إلیھ .� عز وجل أخلص النیة 
 الى الھدى وبیان أجر ذلك .  الدعوةى الحث عل -٢
 وزر ذلك . وبیان الضاللةمن یدعو الى  ذم -٣
 ال�دعوهأجرین أجر هللا عز وجل الھدى بأن یجمع  فضل الذي یدعو الى -٤

 وأجر المدعو من غیر أن ینقص من أجره شیئاً .
وعدم إتباعھم وسؤال أھ�ل ال�ذكر  الضاللةالى دعاة  االنتباهعلى المدعو  -٥

 ل حالھم .إن جھ عنھم
 فصاحبھا ضال مضل والعیاذ با� . الضاللةخطر الذین یدعون الى  -٦

**********  

  احلديث العاشر

  باب فضل نشر العلم

 منت احلديث : -١

بن مطعم عن أبیھ قال : قام رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ب�الحنیف  جبیرعن 
معھا م�ن ل�م یس�نظر هللا عبداً سمع مقالتي فوعاھا ث�م أداھ�ا ال�ى (من منى فقال : 

 یغ�لُّ  ال ث�الث فقی�ھ، غی�ر ِفْق�ھ حام�ل وُربَّ  من�ھ، أفقھ ھو َمن إلى ِفْقھ حامل فُربَّ 



       
 

 

 
 
 

٤١٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 ول��زوم األم��ر، ل��والة والنص��یحة �، العم��ل إخ��الص: مس��لم ام��رئ قل��بُ  عل��یھنَّ 
  . للدارمي ورائھم) من ُتحیط دعوتھم فإنَّ  جماعتھم؛

 -خترجيه : -٢

 ٢٢٤ص�ـ ١نش�ر العل�م ج�ـكتاب العلم باب فضل  سننھأخرجھ أبو داود في   -أ -
 .٣٦٥٥رقم الحدیث 

ب�اب م�ن بل�غ عن�ي  ٨٥ص�ـ ١ج�ـ المقدم�ة س�ننھوأخرجھ ابن ماجھ : في   -ب -
 .٢٣١رقم 

كت��اب العل��م ب��اب ماج��ا ف��ي الح��ث عل��ى تبلی��غ  س��ننھالترم��ذي ف��ي  ھوأخرج��  - ج -
 . ٣٣صـ  ٥جـ ٢٤٥٦لسماع رقم 

 ٣٧ ٥أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده جـ -د -
 .٢٢٨بالعلماء رقم  تداءاالقفي سننھ باب  الدارميأخرجھ   -ه -

 ترمجة رواه احلديث : -٣

جبیر بن مطعم ب�ن ع�دي ب�ن نوف�ل ب�ن عب�د من�اف ب�ن قص�ي ، ش�یخ ق�ریش ف�ي 
محمد ویق�ال اب�و ع�دي القرش�ي ، الن�وفلي ، اب�ن ع�م النب�ي ص�لى هللا  زمانھ ابو 

المدینة ف�ي ف�داء األس�ارى علیھ وسلم من الطلقاء الذین حسن اسالمھم ، وقد قدم 
، وكان وص�وفا ب�الحلم ونب�ل  ال�رأي كأبی�ھ ، وك�ان أب�وه ال�ذي ق�ام ف�ي من قومھ 

س�راً ، ث�م ك�ان  ویص�لھمنقض صحیفة القطعیھ ، وك�ان یحن�و عل�ى أھ�ل الش�عب 
. وك�ان جبی�ر أنس�ب الع�رب للع�رب ،  احادی�ثجبیر شریفاً مطاعاً ، ولھ روای�ة 

بك�ر  وكان یقول أخذت النسب م�ن أب�ي بك�ر الص�دیق رض�ي هللا عن�ھ وك�ان أب�و
العرب ، توفي جبیر سنة تس�ع وخمس�ین ، وقی�ل س�نة ثم�ان وخمس�ین م�ن  أنسب

  ١الھجرة . 

  

 معاني الكلمات : -٤

معناھا م�ا ارتف�ع م�ن موض�ع  فاءٌ ف مفتوحھ فتحتین ساكنھٌ  معجمھاء : بح)الخیف(
  ٢. في سفح جبلھا مجرى السیل ، ولذا یسمى مسجد الخیف ، ألنھ مبنيٌ 

                                                      
 .٩٣صـ ٣سیر أعالم النبالء / للذھبي جـ ١
 .٤٩٦صأ ٨سبل الھدى والرشاد جـ ٢



       
 

 

 
 
 

٤١٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

منى بالكسر والتنوین في درج الوادي الذي ینزلھ  : یقول یاقوت الحموي :)منى(
ب�ھ م�ن ال�دماء أي : فیھ الجمار من الحرم وسمي بذلك لما یمنى  ویرميالحاج ، 

العقب��ة ال��ى  مھ��بط ىمن��والس��الم تمن��ى فی��ھ الجن��ة ،  علی��ھی��راق ، وقی��ل ألن آدم 
  ١ر ، وھو مذكر معروف . محسَّ 

ر( ، وھي النعمة والبھجة ، ویقال  نضارةل الخطابي معناه الدعاء لھ بال: قا )نضَّ
نض�ره هللا ، ونض�ره ب�التخفیف والتثقی�ل وأجودھم�ا التخفی�ف ، وق�ال إب�ن األثی��ر 

ن الوج�ھ والبری��ق وإنم�ا أراد حس��ن خلق�ھ وق��دره ، وق��ال ْس��(وھ�ي ف��ي األص�ل حُ 
ْسًنا السیوطي : قال أبو عبدهللا محمد بن محمد بن جابر (أي البسھ هللا نضرًة وحُ 

 وجم��االً ، أو أوص��لھ هللا لنض��رة الجن��ة نعیم��اً ونض��ارة ص لون��ھ وزین��ةً ، وخل��و

اُهمْ ﴿ ةً  َوَلقَّ وًرا َنْرضَ    ٢ ﴾َوُرسُ

 وجھ��ھ(رحم��ھ هللا) : (م��ا م��ن أح��د یطل��ب ح��دیثاً إال ف��ي عیین��ة  ب��ن س��فیانق��ال 
��(والتش��دید أكث��ر) نَ  (رحم��ھ هللا) ق��ال الن��ووي ٣نض��رة)  ر وق��ال المب��اركفوري ضَّ

�� لم��ھ ومعرفت��ھ م��ن الق��در ھ بعهللا بالبھج��ة والس��رور لم��ا رزق�� ھ(والمعن��ى: خصَّ
والمنزلھ بین الناس في الدنیا ونعم�ة ف�ي اآلخ�ره حت�ى ی�رى علی�ھ رون�ق الرض�ا 

  والنعمة) . 

وقب��ل دع��اء ل��ھ بالنض��رة وھ��ي  -ذا نض��ره . بإخب��ار یعن��ي جعل��ھ  -: أ)نّض��ر(
  ٤البھجة) 

ب��ال واس��طھ أو س��مع  اب��ن ماج��ھ  س��نن ق��ال الس��ندي ف��ي ش��رح : )س��مع مق��التي(
وال تتقید من فیھ صلى هللا علیھ وس�لم وعل�ى بواسطھ وھي معنى (سمع مقالتي) 

  ٥أیضا  ھذا العلماء

عن�د علم�اء  : أي فھمھا وضبطھا ثم حفظھا ، وھي ما یس�مى بالتحم�ل (فوعاھا)
وال یشترط فیھ البلوغ قال السیوطي في تدریب الراوي : (نق�ل القاض�ي  الحدیث

أول زم��ن یص��ح فی��ھ الس��ماع للص��غیر خم��س  ح��ددواص��نعة ھ��ل العی��اص : أن أ
الصالح (رحمھ هللا) (وعل�ى  للجمھور ، وقال السیوطي وابن هسنین ونسبھ غیر

ث�م َعقَّ�ب  )ھذا إستقر العمل بین أھل الحدیث فیكتبون إلبن خمس س�نین فص�اعداً 

                                                      
 .٢٢٩صـ ٥معجم البلدان / لیاقوت الحموى جـ ١
  . ١١سورة اإلنسان آیة  ٢
 ٦٨صـ  ١٠عون المعبود شرح سنن ابي داود جـ ٣
 ٤٤٦صـ  ٣تحفة األحوري جـ ٤
 ١٠٣صـ ١ن ماجھ / للسیوطي جـشرح مسند اب ٥



       
 

 

 
 
 

٤١٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

ال اب��ن الص��الح بقول��ھ (والص��واب : إعتب��ارا التمیی��ز وإن ل��م یبل��غ خمس��اً) وق��
   ١العسقالني في المنھاج ( ما أختاره ابن الصالح ھو التحقیق من المذھب)

للغی�ر ویش�ترط فی�ھ البل�وغ أي  األداء المح�دثین: وھو م�ا یس�مى عن�د  )ثم أداھا(
  .بخالف التحمل 

لكنھ كثر في االس�تعمال للتكثی�ر  حرف جر یفید التقلیل (ربَّ  قال العیني(رب) : 
  بفتح الالم ال بكسرھا) )غ(ومبلَّ حقیقة فیھ  كأنھابحیث غلب حتى صارت 

ولك�ن یحفظ�ھ ویبل�غ  ال�ى  أفق�ھأي عل�م ق�د یك�ون فقھی�ا وال یك�ون  : )حامل فقھ(
  . غیره

أي ف��رب حام��ل فق��ھ ق��د یك��ون فقیھ��ا وال یك��ون أفق��ھ  : )ال��ى م��ن ھ��و أفق��ھ من��ھ(
م�ن  بط منھ ماال یفھمھ الحام�ل، أو ال�ىنفیحفظھ ویبلغھ الى من ھو أفقھ منھ فیست

   .أفقھ منھ ، وھو إشارة الى فائدة النقل والداعي إلیھ رُ ییصھو 

ة لموص�ول ق�ال الطیب�ي (رحم�ھ هللا) ھ�و ص�ف : إعراب (الى من ھ�و أفق�ھ من�ھ)
  ٢اه الى من ھو أفقھ منھ )قھ أدَّ ل فِ ام(رب) استغنى عنھ جوابھا ( أي رب ح

عظ�یم آب�ادي : (ورّب حام�ل فق�ھ ل�یس بفقی�ھ) ق�ال ش�مس الح�ق ال وھناك روایة :
  ٣)لنفسھ بالنقل (لكي یحصل لھ الثواب

أي ث��الث خص��ال مخصوص��ھ باإلض��افة او  ؟م��ا إع��راب ث��الث ث��الث خص��ال :
  ٤ التوصیف ، فصح وقوعھا مبتدأ عند البدل.

ھ��و الض��غینة : بف��تح الی��اء وكس��ر الغ��ین  َیِغ��ل  : قل��ب م��ؤمن)ال یغ��ل عل��یھم (
غ�ل بض�م الی�اء جعل�ھ م�ن ن ق�ال یُ والشحناء أي ال یدخلھ حقد یزیلھ عن الحق وم

، ولك��ن یك��ون معھ��ا ونف��اق ودخ��ل غ��ش قلب��ھ ف��ي ال یك��ون(والمعن��ى  ٥الخیان��ة) 
  .اإلخالص في ذات هللا عز وجل)

   ما الفرق بین الِغل والُغل :

أم�ا الِغ�ل بكس�ر الغ�ین ھ�و الحق�د جمع غ�ل ھو القید واالنحالل  :بضم الغین الُغل
  والضغینة والشحناء .

                                                      
  ٦٠صـ ٢تدریب الراوي للسیوطي جـ ١
  ١٦٥صــ ١البخاري / للعیني جـ صحیح لشرح الساري إرشاد ٢
 ٦٨صـ ١عون المعبود شرح سنن ابي داود جـ ٣
 ١٥٢صــ ١شرح سنن أبي داوود / للسندي جـ ٤
 ٣٠٥صـ  ١١لسان العرب / البن منظور جـ ٥



       
 

 

 
 
 

٤٢٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

بموضع الحال  تق�دیره ( ال یغ�ل كائن�ا عل�یھن قل�ب  ما إعرابھا ؟ ھي (علیھن) :
  مؤمن) 

ال ی�دخل ف�ي (وفي روایة (قلب إم�رئ) یق�ول الس�ندي رحم�ھ هللا  (قلب مؤمن) :
قلبھ خیانة او حقد یمنعھ من تبلیغ العلم فینبغي لھ الثبات على ھذه الخصال حت�ى 

  ١جملة لما قبلھا) ال یمنعھ شیئ من التبلیغ ، وبھذا ظھر مناسبة ال

اإلخالص مأخوذ من الخالص  یقول ابن فارس رحمھ هللا  (إخالص العمل �) :
وذك�ر  ٢(الخاء والالم والصاد ) أصال واحد مّطرد وھ�و تنقی�ة الش�يء وتھذیب�ھ) 

ف��ي ق��والً  عش��ر اب��ن الق��یم رحم��ھ هللا ف��ي م��دارج الس��الكین م��ا یق��رب م��ن خمس��ة
ص تص��فیة العم�ل م�ن ك�ل مش�ؤوب) ف��ال تعری�ف اإلخ�الص ومن�ھ قول�ھ (اإلخ�ال

یمازجھ عمل یشوبھ من شوائب إرادة النفس إما یطلب التزیین ف�ي قل�وب الخل�ق 
والش�وائب الت�ي تعی�ب  الغ�لوإما یطلب مدحھم والھرب من ذمھم وغیر ذلك من 

  العمل . 

َام  ُقْل  ﴿ :اإلخالص شرط في قبول العمل مع كونھ صواباً ، قال تعالى بل ان  اَأنَ  إِنَّ

ْثُلُكمْ  َبَرشٌ  َام  إَِيلَّ  ُيوَحٰى  مِّ ُُكمْ  َأنَّ هٌ  إَِهلٰ هِ  لَِقاءَ  َيْرُجو َكانَ  َفَمن  َواِحدٌ  إَِلٰ  َصاِحلًا َعَمًال  َفْلَيْعَمْل  َربِّ

كْ  َوَال  هِ  بِِعَباَدةِ  ُيْرشِ   ٣ ﴾ )١١٠( َأَحًدا َربِّ

ِذي َتَباَركَ ﴿ :مع اإلخالص والصواب في قولھ تع�الىوقد جُ   َعـَىل  َوُهـوَ  اْملُْلُك  ِدهِ بِيَ  الَّ

ءٍ  ُكلِّ  ُكمْ  لَِيْبُلَوُكمْ  َواْحلََياةَ  اْملَْوَت  َخَلَق  الَِّذي) ١( َقِديرٌ  َيشْ  اْلَعِزيـزُ  َوُهـوَ  َعَمـًال  َأْحَسـنُ  َأيُّ

یقول الفضیل بن عیاض (رحمھ هللا) (أحسن عمالً) أخلصھ وأص�وبھ  ٤﴾ اْلَغُفورُ 

حت���ى یك���ون خالص���اً ص���واباً اذا ك���ان � ،  یقب���لوالعم���ل ال  )رحم���ھ هللا(وق���ال 
فقال هللا تعالى (ایكم احسن عم�ل) ول�م یق�ل أیك�م  ٥والصواب إذا كان على السنة 

  أكثر عمالً . 

ب هللا عل��ى المس��لمین ط��اعتھم، وج��: والمقص��ود بھ��م م��ن أ )طاع��ة ذوي األم��ر(
 النص�ح لھ�م ووج�وبغیر معصیة هللا وعدم الخروج علیھم وتكون طاعتھم  في 

 النص��یحة (ال��دین :ق��ال ص��لى هللا علی��ھ وس��لم وھ��و م��ذھب أھ��ل الس��نة والجماع��ة

                                                      
  ١٠٣صـ ١ي جـشرح سنن ابي داود / للسند ١
 .٢٠٨صأ ٢مقاییس اللغة / البن فارس جـ ٢
 .١١٠سورة الكھف اآلیة  ٣
  ٢،  ١سورة الملك اآلیة  ٤
 ١٧٣، صـ ٨معالم التنزیل للبغوي جـ ٥



       
 

 

 
 
 

٤٢١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 المس��لمین وألئم��ة ولرس��ولھ ولكتاب��ھ �: ق��ال هللا؟ رس��ول ی��ا لم��ن: قلن��ا (ثالث��اً)
  ١) وعامتھم

 معاونتھم: (المسلمین) ولألئمةمسلم ( صحیح في شرح (رحمھ هللا) یقول النووي
وت�ذكیرھم برف�ق ولط�ف ، وإعالمھ�م بم�ا على الحق وطاعتھم فیھ ، وامرھم ب�ھ 

غفلوا عنھ ولم یبلغھم من حقوق المسلمین وترك الخروج عل�یھم ، وت�ألف قل�وب 
  . )الناس لطاعتھم

: (من النصیحة لھم ، الصالة خلفھ�م ، والجھ�اد معھ�م )رحمھ هللا( يوقال الخطاب
، أو وأداء الصدقات الیھم ، وترك الخروج بالسیف عل�یھم اذا ظھ�ر م�نھم حی�ف 

  ٢.  )سوء عشرة ، وأن یدعو لھم بالصالح

سالم وتحث علیھ الشریعة وھذه ھي حقوق الراعي على الرعیة وھو ما یملیھ اال
  ھ النصیحة .بوتوج

  

، ق��ال تع��الى : وھ��و م��ا دع��ى الی��ھ اإلس��الم  وح��ث علی��ھ  (ل��زوم الجماع��ة) :

ُقـوا َوَال  َمجِيًعـا اهللاَِّ بَِحْبـلِ  َواْعَتِصُموا﴿  َفَتْفَشـُلوا َتنَـاَزُعوا َوَال ﴿وق�ال تع�الى:  ٣ ﴾َتَفرَّ

وقال صلى هللا علیھ وسلم : (علیكم  بالجماعة وإیاكم الفرقھ)  ٤ ﴾ِرُحيُكْم  َوَتْذَهَب 
تجتم��ع أمت��ي عل��ى ض��اللھ  أب��داً فعل��یكم  ل��نوق��ال ص��لى هللا علی��ھ وس��لم : (  ٥

ف�ي  ) عن�ھرض�ي هللا(عن عبدهللا بن مسعود  ٦وأن ید هللا مع الجماعة)بالجماعة 
فلزوم الجماع�ة حث�ت  ٧)الجماعة(بحبل هللا جمیعا) قال  واعتصمواقولھ تعالى ( 

علیھ الشریعة من خالل نصوص الكتاب والسنة وھو سبب م�ن أس�باب التماس�ك 
  .واتحاد الصف وعدم الفرقة والتالحم و 

  ( الفوائد والحكم من لزوم الجماعة)

                                                      
 ) ٥٥أخرجھ االمام مسلم في صحیحھ حدیث رقم ( ١
 ٨٣صـ  ٢شرح صحیح مسلم / للنووي جـ ٢
 . ١٠٣سورة آل عمران آیة  ٣
 . ٤٦ة سورة األنفال آی ٤
 . ١٢٥أخرجھ الترمذي في سننھ أبواب الفتن وما جاء في لزوم الجماعة رقم الحدیث  ٥
  ٧١صـ  ١٢أخرجھ الطبراني في الكبیر جـ   ٦
  ٧٧صـ  ٧تفسیر الطبري جـ ٧



       
 

 

 
 
 

٤٢٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

َا َيا﴿ا قال تع�الى : ال یكون الجھاد في سبیل هللا الى بھ -١ ِذينَ  َأهيُّ  َيْرَتدَّ  َمن آَمنُوا الَّ

بُُّهمْ  بَِقْومٍ  اهللاَُّ َيْأِيت  َفَسْوَف  ِدينِهِ  َعن ِمنُكمْ 
بُّوَنهُ  ُحيِ

ةٍ  َوُحيِ ةٍ  اْملُْؤِمنِنيَ  َعَىل  َأِذلَّ  اْلَكـافِِرينَ  َعـَىل  َأِعزَّ

اِهُدونَ  اُفونَ  َوَال  اهللاَِّ َسبِيلِ  ِيف  ُجيَ   والقوم ھم الجماعة .   ١ ﴾َالِئمٍ  َمةَ َلوْ  َخيَ

  .  واألموال بالجماعة تصان الدماء -٢

  الروح والمھابة في قلوب األعداء .  وتبثتصون كرامة المسلمین  -٣

  عصمة من كید الشیطان بان هللا عز وجل .  -٤

  االنتفاع بدعوتھا كما نص ھذا الحدیث .  -٥

  بھا .  البركةحصول  -٦

   اعة وحصن للمسلمین .أنھا قوة ومن -٧

عَ ﴿وال یق�ام بغیرھ�ا لقول�ھ  تع�الى :  مجتمع�ةبھا یقام أمر الدین  -٨ ـنَ  َلُكـم َرشَ  مِّ

ينِ  ٰ  َما الدِّ ِذي ُنوًحا بِهِ  َوىصَّ ْينَا َوَما إَِلْيَك  َأْوَحْينَا َوالَّ  َأنْ  َوِعيَسـٰى  َوُموَسـٰى  إِْبَراِهيمَ  بِهِ  َوصَّ

ينَ  َأِقيُموا ُقواَتَتفَ  َوَال  الدِّ یقول إبن كثیر رحم�ھ هللا ف�ي تفس�یره (أي وّص�ى  ٢ ﴾فِيهِ  رَّ

والجماعة ونھ�اھم ع�ن اإلفت�راق  األنبیاء علیھم السالم باالئتالفهللا تعالى جمیع 
الجماع�ة والمحافظ�ة  ل�زوم غیرھا من الفوائد التي تستخلص منو ٣واإلختالف) 

  علیھا . 

(ف�إن دع�وتھم تح�یط  ، مس�نده وعند اإلم�ام احم�د ف�ي )فإن دعوتھم من ورائھم(
شبھ دع�وة المس�لمین بالس�یاج والس�ور والت�ي تمن�ع م�ن تس�لل  ٤بھم من ورائھم) 

  .  بین المسلمین األعداء ودخولھم لتفریق الصفوف وبث الفرقة والشتات

  -املعىن االمجايل للحديث : -٥

 جلیل�ةھذا الحدیث من األحادیث النبویة والتي تش�تمل عل�ى فوائ�د عظیم�ھ وحك�م 
ت�وى عل�ى أرب�ع جم�ل ك�ل جمل�ھ تف�وح وق�د احومضامین دعوی�ة  مضیئةومنافع 

                                                      
 . ٥٤سورة المائدة اآلیة  ١
  . ١٣سورة الشورى آیة   ٢
 . ١٨٣صـ ٧تفسیر ابن كثیر جـ  ٣
 ٢١٦٣ده رقم الحدیث أخرجھ اإلمام أحمد في مسن ٤



       
 

 

 
 
 

٤٢٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 األولى فالجملةغة المبنى وجودة المعنى ر من خاللھا بالوتنث المسكمنھا رائحة 
 والتوفیق والسمو في الدنیا والنجاة والنضارةدعوتھ صلى هللا علیھ وسلم بالبھاء 

ث�م حفظ�ھ وبلغ�ھ  ھعاه وفھموو الصالة والسالم حدیثھ علیھ سمعلمن  اآلخرةفي 
للن��اس كم��ا ھ��و م��ن غی��ر زی��ادة او نقص��ان فیك��ون ب��ذلك خادم��اً للس��نة وموص��الً 

والفائ�دة م�ن ایص�ال الخی�ر  للفائدة ، والجملة الثانیة من الحدیث ھو بی�ان الحكم�ة
وأحف�ظ وأفھ�م م�ن  أوع�ىغ ن المبلَّ�وابالغ الن�اس بم�ا س�مع وحف�ظ  ف�رب أللغیر 

ایص�الھ الس�امع  یس�تطیعد ال ق�مم�ا  الحدیث الفوائد وال�دررفیستخرج من السامع 
لفھم ھذا السنة وحفظھا وم�ن ث�م  اً والحافظ  لھذا الحدیث . ویكون السامع مأجور

آداھا للناس كما ھ�ي وال�دال عل�ى الخی�ر كفاعل�ھ ، والجمل�ة الثالث�ة الت�ي یحتویھ�ا 
نص�ح واإلرش�اد � ، وال لمسلم إخ�الص العم� قلب علیھن یغل ال الحدیث (ثالث

 وتبن�يأمور ثالثة تنفي الحق�د والكراھی�ة  ) وھيئمة المسلمین ولزوم الجماعةلأل
(ب�إذن بین أبناء المس�لمین وبھ�ذه األم�ور ال�ثالث والسیادة العزة والكرامة والقوة 

تستصلح القلوب وتقرب من ع�الم الغی�وب وتتجل�ى أواص�ر المحب�ة واأللف�ة هللا) 
وتزكیھ�ا وتطھرھ�ا  من خلق الحقد والكراھی�ة لنفوسوالعزة والكرامة ، وتھذب ا

من لوث�ة الش�یطان ودرئ�ھ ، وك�ذلك تنش�ئ العالق�ة المتین�ة ب�ین الراع�ي والرعی�ة 
بتقدیم النصح واإلرشاد بكل ود ومحبة لألئمة المسلمین وحب الخیر لھ�م بالس�مع 

وطاعتھم في المعروف فإن أمروا بمعصیة فال طاع�ة لمخل�وق ف�ي والطاعة لھم 
البطان�ة هللا صیة الخالق ، وكذلك الدعاء لھ�م بالص�الح والتق�وى وأن ی�رزقھم مع

ف��إن ( الرابع��ة : ، والجمل��ة الص��الحة الت��ي ت��دلھم عل��ى الخی��ر وتنھ��اھم ع��ن الش��ر
، وھي كلمات قلیلة المبنى لكنھا كثیرة المعنى ، قلیلة  )من ورائھم تحیطدعوتھم 

ت تش�بیھ م�ن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ ففي ھذه الكلم�ا العضاتالكلمات لكنھا كثیرة 
وسلم ، بأن دعوة المسلمین كالسیاج والسور المانع للمسلمین من جمی�ع الش�رور 

  ث كل متكبر مغرور .غاشم مبتور وتقیھم خب، ولكل متربص وعدٍو 

  ما يستفاد من احلديث -٦

 وجوب التفقھ في الدین ، وخاصة فیما ال غنى لإلنسان عنھ .  -١
علی��ھ الص��الة والس��الم بالنض��ارة والص��فاء لم��ن  ال��دعاء م��ن نبین��ا محم��د -٢

 من سامع . أوعىفرب مبلغ  لغیرهسمع حدیثاً فبلغھ 
الح��ث عل��ى إس��تنباط مع��اني الح��دیث وم��ن ث��م ایص��ال ذل��ك العل��م للن��اس  -٣

 للظفر بدعاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم بالنضارة .
 ال بد من العلم قبل القول والعمل .  -٤
 یل الحقد والضغناء والكراھیة والشحناء.الحث على األعمال التي تز -٥
 إخالص العمل شرط من شروط قبول العباده .  -٦
 ة ولي األمر من المسلمین واجبھ ما لم یكن فیھ معصیة . طاع -٧



       
 

 

 
 
 

٤٢٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

الحث على لزوم الجماعة وأن ذلك من باب التعاون عل�ى الب�ر والتق�وى  -٨
 .المالموالشقاق وذلك من باب اإلعتصام ورفع  وعدم اإلفتراق

  ائد الدعوية من احلديثالفو -٧

وأھمیتھ��ا ف��ي اإلس��الم ، م��ن خ��الل ع��ز وج��ل مكان��ھ ال��دعوة ال��ى هللا  -١
 نصوص الكتاب والسنھ .

 األجر العظیم للداعیة إذا أدى ما تعلمھ وبلغھ لغیره . -٢
 أھمیة العلم الشرعي في فھم النصوص من أجل إیصال الخیر للغیر. -٣
عمل یتقرب بھ العب�د إن اإلخالص شرط في قبول العبادة والطاعة وأي  -٤

  الى هللا ومنھا الدعوة الى هللا تعالى.
  أن من واجبات الداعیة النظر في حال المدعو فی�دعوه بم�ا یناس�ب حال�ھ -٥

لزوم جماعة المسلمین وعدم الفرقة والشقاق وتوحید الصفوف  أھمیةمع 
 مرغوب . أمر في اإلسالموأمر مطلوب ، 

ال��دعوة تج��د أرض��ا خص��بة  مم��ا ی��ؤدي ال��ى أنل��زوم جماع��ة المس��لمین  -٦
 ومسكنا ممھداً ، وطریقاً بإذن هللا معبَّداً .

************  

  احلديث احلادي عشر

 منت احلديث : -١

عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناول�ھ الن�اس ، 
بول�ھ س�جالً م�ن م�اء ،  على ھریقووالنبي صلى هللا علیھ وسلم: (دعوه فقال لھم 

وذك�ر عن�د مس�لم  ١اء فإنم�ا بعث�تھم میس�رین ول�م تبعث�وا معس�رین)أو ذنوباً من م
: ( دخ��ل إعراب��ي المس��جد والنب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم زی��اده رحم��ھ هللا وفی��ھ 
فرغ قال اللھ�م ارحمن�ي ومحم�داً وال ت�رحم معن�ا أح�داً فالتف�ت  جالس فصلي فلما

ب�ث أن ب�ال ف�ي س�عاً) فل�م یلالیھ النبي صلى هللا علیھ وس�لم فق�ال (لق�د حج�رت وا
  ٢.المسجد

                                                      
أخرجھ اإلمام البخاري في صحیحھ كتاب األدب باقول النبي صلى هللا علیھ وسلم ((یسرو  ١

 وال تعسروا))
  )٣٣٠أخرجھ مسلم في صحیحھ برقم ( ٢



       
 

 

 
 
 

٤٢٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  خترجيه: -٢

) ٦١٢٨بالروای��ة األول��ى رق��م الح��دیث ( ف��ي ص��حیحھ أخرج��ھ البخ��اري -١
 ).٣٣٠وعند مسلم الزیادة المذكورة رقم الحدیث (

 ).٥٦،٥٥،٥٤،٥٣وأخرجھ النسائي في سننھ رقم الحدیث ( -٢
 وأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده في عدة مواضع. -٣
 )٢١٦٦رقم ( وأخرجھ اإلمام مالك في الموطأ حدیث -٤

  ترمجة الراوي :  -٣

  )التاسعسبق ترجمتھ في الحدیث : (

  معاني الكلمات : -٤

وجمع��ھ أع��راب ، وتج��د  بف��تح ث��م س��كون وھ��و ال��ذي یس��كن البادی��ھ: )أعراب��ي(
والجھل فیھم أكثر م�ن غی�رھم م�ن أھ�ل الحض�ر ، ل�ذا الفظاظة والغلظة والجفاء 

ى جھل�ھ أن�ھ ب�ال ف�ي المس�جد والدلیل عل� ١قال صلى هللا علیھ وسلم (من بدا جفا)
  للعبادة والطاعة. تبنىمع أن المسجد 

قیل ذل�ك ف�ي  القائل السائل البائلألعرابي ھو قیل أن ا : )عرابيمن ھو ھذا األ(
  اسم األعرابي .

حینم�ا ق�ال للنب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم (أع�دل ی�ا محم�د) حینم�ا وزع  (القائل) :
  حنین .علیھ الصالة والسالم الغنائم في غزوة 

حینما قال (اللھم أرحمني ومحمد وال ترحم معنا أحدا) كما ورد عن�د  (السائل) :
  مسلم وھو الحدیث الذي معنا فھو شخص واحد مع تعدد الوقائع .

  وھو الذي بال في المسجد . البائل:

  : أي مسجد النبي صلى هللا علیھ وسلم . (في المسجد)

  ما إسم األعرابي ؟

  قوال :اختلف في إسمھ الى أ

 وبھ قال ابن الملقن .) لم یعرف إسمھ (قیل   .أ 

                                                      
صححھ األلباني في سلسلة الصحیحھ برقم  ٢٩٧صـ ٤أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده جـ ١

)١٢٧٢(  



       
 

 

 
 
 

٤٢٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 وبھ قال عبدهللا بن نافعبن حارث )  (األقرعانھ وقیل   .ب 
ق�ال ال�ذھبي وب�ھ وك�ان رج�الً جافی�اً.  )الخویص�ره الیم�اني(وقیل إن�ھ ذو   .ج 

 . التجریدفي كتابھ  )رحمھ هللا(
ابن حجر  وقیل (اسمھ صرقوس من زھیر) وھو راس الخوارج وبھ قال  .د 

  مھ هللا) اسمھ (صرقوس بن زھیر) وھو رأس الخوارج .(رح

یقول إبن حجر ف�ي الف�تح أي بألس�نتھم وللبخ�اري ف�ي األدب  (فتناولھ الناس) : 
فقاموا الی�ھ) وف�ي روای�ة (فزج�ره الن�اس) (الناس) وفي روایة  علیھ فثارالمفرد (

ة ال (فص��اح الن��اس ب��ھ) فظھ��ر ان تناول��ھ ك��ان باأللس��ن عن��د النس��ائي وف��ي روای��ة
  ١) للصحابة مھ مھباألیدي وفي روایة عند مسلم (فقال 

في  البخاريیعني أتركوه حتى یقضي حاجتھ ، وفي روایة أخرى عن  (دعوه) :
  األدب المفرد (ال تزرموه) أي ال تقطعوا علیھ بولھ .

  أي : صبو على بولھ. (وأھریقوا)وللبخاري في األدب المفرد  (ھریقوا) :

  یقول ابن حجر في الفتح ، ذنوبا من ماء) :(سجالً من ماء أو  

ھو الدلو مألي وال یقال لھا ذلك وھي فارغ�ة وق�ال اب�ن دری�د الس�جل  :) سجالً (
  واسعھ ، وفي الصحاح : الدلو الضخمة . دلوٌ 

  قال الخلیل الدلو مألى ماء وقال ابن فارس الدلو العظیمة. (ذنوباً):أو 

وقی�ل للتخیی�ر  -للش�ك م�ن ال�راوي. ب -أیقول ابن حجر في الفتح (أو) :  (أو) :
  ٢واألول أظھر .

  . ؟)رضوان هللا علیھم(لماذا أسند البعث الى الصحابة  (إنما بعثتم) :

ذلك على طریق المجاز بأنھ ھو المبعوث ص�لى هللا علی�ھ وس�لم بم�ا ذك�ر ،  أسند
 عل�یھم ذل�ك (أي أطل�قلكنھم لما كانوا في مقام التبلیغ عنھ ف�ي حض�وره وغیبت�ھ 

ي مبعوثون من قبلھ بذلك أي مأمورون) وكان ذلك شأنھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ف�
تعل�یم الن�اس یق�ول لھ�م (یس�روا وال تعس�روا) حق كل من بعثھ الى قوم أو جھ�ة ل

  عظیم . منھج نبويوھو 

ھ��ذه روای��ة اإلم�ام مس��لم ف��ي ص��حیحھ ، وفیھ��ا زی��اده  (دخ�ل إعراب��ي المس��جد) :
في صحیح البخاري ، ولكنھ بزی�اده أن�ھ ص�لى قصة ذلك األعرابي الذي وتحكي 

وھ�ي دع�وة ت�دل عل�ى جھل�ھ  وال ترحم معنا أح�داً) (اللھم إرحمنيفلما فرغ قال 

                                                      
  .٣٨٦،صـ١ي جـفتح الباري شرح صحیح البخار ١
 ٣٦٨.صـ١فتح الباري ، شرح صحیح البخاري جـ ٢



       
 

 

 
 
 

٤٢٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 كان بإمكانھ أن یدعوا للجمیع بقولھ صلى هللا ھأن فدلھ النبي صلى هللا علیھ وسلم
  علیھ وسلم (لقد حجرت واسعاً).

  أي ضیقت. (حجّرت) :

  سعاً من رحمة هللا فرحمة هللا وسعت كل شيء.أي أمراً وا (واسعاً) :

م�ن المس�جد  زاوی�ةأي فلم یمر برھة م�ن ال�زمن ال�ى أن ذھ�ب ف�ي  ) :یلبث(فلم 
  ت في صحیح البخاري (رحمھ هللا).لَ مَ كْ وبال فیھ وبقیة القصة أُ 

  -شرح احلديث : -٥

بین رحمة النبي صلى هللا علیھ وسلم بأمت�ھ وعطف�ھ عل�یھم والرأف�ة یھذا الحدیث 

ـنَ  َرْمحَةٍ  َفبَِام ( بھم ، وھذا من تمام خلقھ وكمال محبتھ بأمتھ ، قال تعالى  لِنـَت  اهللاَِّ مِّ

ا ُكنَت  َوَلوْ  َهلُمْ  وا اْلَقْلِب  َغلِيظَ  َفظ�   ١)َحْولَِك  ِمنْ  َالنَفضُّ

وإن�ك لعل�ى هللا عز وجل بآیة تتلى الى قیام الساعة حی�ث ق�ال تع�الى : ( ھوامتدح
ص ف��ي ذل��ك كثی��ر م��ع ص��حابتھ رض��وان هللا عل��یھم وم��ع والقص�� ٢)خل��ق عظ��یم

ھنا تحكي لنا جزءاً یسیراً من أخالقھ صلى  والقصةغیرھم حتى ممن لم یسلموا 
هللا علی��ھ وس��لم وعطف��ھ وھ��و أن أعرابی��اً م��ن س��كان البادی��ة ب��ال ف��ي زاوی��ة م��ن 

ونھره عل�ى فعلت�ھ فم�ا ك�ان م�ن  بزجرهفھمَّ الصحابة رضوان هللا علیھم المسجد 
ل وق��ال دع��وه وأترك��وه ، ح��ى یقض��ي ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم إال ب��أن ت��دخالنب��

، وألنھ ح�دیث عھ�د بإس�الم ، وجاھ�ل  فیھحاجتھ من باب إرتكاب أخف الضرر 
ذلك صحیاً ، وقد تتنجس مالبس�ھ  یضرهبأمور الشریعة فلو نھر لقطع تبولھ وقد 

 رأى اولّم��،  )بول��ھی��راق عل��ى  م��ن م��اء النجاس��ة ب��دلوٍ  ھ��ذه، وأم��رھم أن یزیل��وا 
األعرابي ھذه المعاملة العالیة ، واألخالق الفاضلة ، تأثر األعرابي فما كان من�ھ 

في صحیح مسلم (اللھم أرحمني ومحمد وال ترحم معنا أحداً) فأرش�ده أن قال اال 
النبي صلى هللا علیھ وسلم الى أنھ قد ضیق واسعاً ، م�ن رحم�ة هللا الت�ي وس�عت 

عھ�د باإلس�الم ، وألن�ھ  فھو حدیثستغرب ، ما صدر منھ كل شيء ولكن لیس م
وس�كنھ ف�ي البادی�ة ، ف�اجتمع ع�ن مج�الس العل�م  لبعدهلم یتعلم العلم الشرعي بعد 
والح�دیث یعط�ي  بمجالسة النبي صلى هللا علی�ھ وس�لم بعد المكان وحداثة الزمان

تعامل مع المدعو الداعیة منھجاً نبویاً راسخاً ، ومسلكاً صحیحاً رائعا في كیفیة ال

                                                      
 .١٥٩سورة آل عمران  ١
 . ٤سورة القلم آیة  ٢



       
 

 

 
 
 

٤٢٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

ف�ي دعوت�ھ م�ع مراع�اة  الحكم�ة واستعمالال بد من اللطف واللین والرحمة  وأنھ
  وأسالیبھا في المسیرة الدعویة . ھ الدعوةفق

  -ما يستفاد من احلديث من حكم وفوائد: -٦

 الرفق بالجاھل وتعلیمھ ما یلزم من غیر تعنیف إذا لم یكن منھ ذلك عناداً. -١
نب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ورحمت��ھ وحس��ن خلق��ھ رأف��ة ال بی��انف��ي الح��دیث  -٢

 ولطفھ بالمتعلم .
، ألن��ھ ل��و قط��ع علی��ھ بول��ھ  المض��رتین بأخفھم��ا)ف��ي الح��دیث (دف��ع أعظ��م  -٣

 ألضربھ.
 بھا . والعنایة المساجدفیھ داللة على وجوب تطھیر  -٤
 تنزیھ المسجد منھ .جوب وفي الحدیث نجاسة بول اآلدمي و -٥

  -: بعض الفوائد الدعوية من احلديث -٧

الحدیث یشیر إلى أن الدعاة مبلغین عن رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم  -١
یحمل��ون ھ��ذا العل��م وھ��ذه  الم��ربینو، فال��دعاة  )بعث��تم فإنم��ا(ف��ي قول��ھ 

 .  الخیر للغیر حبالرسالة وھي 
دعوین لق�ول ص�لى هللا الدعاة الى الرفق واللین والرحم�ة بالم� توجیھفیھ  -٢

 .  ین)ولم تبعثوا معسر نمیسریفإنما بعثتم علیھ وسلم (
في الحدیث العذر بالجھل ومراعاة ذلك في المدعو كما فعل النبي ص�لى  -٣

  الذي بال في المسجد . هللا علیھ وسلم باألعرابي
وذل��ك  الحكیم�ةأن م�ن وظیف��ة الداعی�ة انك��ار المنك�ر إذا رآه وباألس��الیب  -٤

ف�ي حینما أنكر الص�حابة رض�وان هللا عل�یھم عل�ى األعراب�ي حی�ت ب�ال 
 المسجد . 

الرفق في إنكار المنكر كما فعل النبي صلى هللا علیھ وسلم مع األعرابي  -٥
 . 

************  



       
 

 

 
 
 

٤٢٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  احلديث الثاني عشر

 منت احلديث : -١

عن أبي ذر رضي هللا عنھ قال ، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم (ل�م یبع�ث 
  هللا نبیاً إال بلغة قومھ)

  -ختريج احلديث : -٢

، وص�ححھ األلب�اني ف�ي ص�حیح  ٥١٧ص�ـ ١٥أخرجھ اإلمام احمد في مسنده ج�ـ
  ، وقال رحمھ هللا (یشھد لھ القرآن) ٩٢٢صـ ٢الصغیر وزیادتھ جـ الجامع

  ترمجة الراوي : -٣

قی�ل : و ی�ل جن�دب ب�ن س�كنقأبو ذر رضي هللا عنھ : جندب بن جنادة الغفاري و
كان خامس خمسة في اإلسالم ثم إن�ھ رّد ال�ى ب�الد قوم�ھ ، فأق�ام بھ�ا ب�أمر النب�ي 
صلى هللا علیھ وسلم لھ بذلك ، فلما أن ھ�اجر النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ھ�اجر 

خالف�ة أب�ي بك�ر  یفت�ي ف�يإلیھ أبو ذر رضي هللا عنھ والزمھ وجاھد معھ  وكان 
في الزھد والصدق والعل�م  رأساً وعمر وعثمان رضي هللا عنھم أجمعین ، وكان 

وق�د ش�ھد ف�تح بی�ت المق�دس م�ع  للحق ال تأخذه في الحق لومة الئموالعمل قواالً 
ف�ي الجاھلی�ة ،  یتأل�ھعمر رضي هللا عنھ وعن ابي معشر السندي : كان أب�و ذر 

هللا  رح�م(وال یعبد األصنام ، وقد قال رسول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ،  ویوحد
، وبعد فت�رة م�ن ال�دھر س�یًر وحده ، ویموت وحده ، ویبعث وحده) أبا ذر یمشي
م�ن أعم�ال الش�ام فلم�ا حظرت�ھ الوف�اه أوص�ى أقران�ھ وغالم�ھ  هالرب�ذأبو ذر الى 

عل�ى الطری�ق ف�أول رك�ب یم�رون  وص�فانيفقال : (إذا مت فأغس�الني وكفن�اني 
بھ حت�ى ك�ادت  افلما مات فعال بھ فأطلع ركب بما عملو )بكم فقوال: (ھذا أبو ذر

ق�ال م�ا ركابھم توطأ السریر فإذا عبدهللا بن مسعود  م�ع رھ�ط م�ن أھ�ل الكوف�ھ ف
ھذا ؟ قیل جنازة أبي ذر فأستھل عبدهللا بن مسعود یبكي وقال ص�دق رس�ول هللا 

 )هللا أبا ذر یمشي وحده ویموت وحده ویبع�ث وح�ده یرحمصلى هللا علیھ وسلم (
أجن�ھ ، وقی�ل أن اب�ا ذر رض�ي هللا عن�ھ خل�ف بنت�ا ل�ھ فنزل فولی�ھ بنفس�ھ حت�ى ، 

ات سنة اثنین وثالثین في ذي الحجة فضمھا عثمان رضي هللا عنھ الى عیالھ ، م
البخ�اري ومس�لم عل�ى إثن�ى عش�ر  اتفق�اثم�انون ح�دیثاً وواح�د ولھ مئت�ا ح�دیث  ،

  ١عشر حدیثا. بتسعةحدیثاً وانفرد البخاري بحدیثین ومسلم 

                                                      
 ، وقد أطال  في ترجمتھ . ٩٤صـ ٢سیر أعالم النبالء / للذھبي جـ ١



       
 

 

 
 
 

٤٣٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  معاني الكلمات : -٤

البعث اإلرسال والمقصود ب�ھ ھن�ا إرس�ال الرس�ل كم�ا ف�ي قول�ھ تع�الى:  :)یبعث(
  ١ ﴾الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّهَ  اْعُبُدوا َأنِ  رَُّسوًال  ُأمَّةٍ  ُكلِّ  ِفي ابـََعثْـنَ  َلَقدْ ﴿

فرق ب�ین النب�ي الرس�ول: ال وھو الراجح من األقوال أن: التعریف المختار )نبیاً (
النب�ي ھ�و المبع�وث لتقری�ر م�ن جدی�د ، و بش�رعمن أوح�ي هللا الی�ھ  أن الرسول:

واذا  افترقا اجتمعا ا اذاقال أنھم منھم من بینھما من لم یفرق، ومن العلماء  ٢قبلھ
  افترقا اتحدا ، ومقصود الحدیث وهللا اعلم (نبیاً كان أم رسوالً)

عن أبي ذر رضي هللا عنھ قل�ت ی�ا رس�ول هللا ك�م وف�اء ع�دد  ):عدد األنبیاءكم (
قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، والرسل ثالثمائ�ة وخمس�ة عش�ر (األنبیاء: 

رس�والً ونبی�ا  خمس وعش�رونالذین ورد ذكر اسمائھم في القرآن  ٣)غفیراً  اً جم
َناَهـا ُحجَّتُـنَـا َوتِْلـكَ ﴿ :ذكر ثمانیة عشر منھم في موضع واحد ف�ي س�ورة األنع�ام  آتـَيـْ

ــَراِهيمَ  ــهِ  َعَلــىٰ  ِإبـْ ــاَوَوَهبْـ ) ٨٣( َعِلــيمٌ  َحِكــيمٌ  رَبَّــكَ  ِإنَّ  نََّشــاءُ  مَّــن َدرََجــاتٍ  نـَْرَفــعُ  قـَْوِم ــهُ  َن  ِإْســَحاقَ  َل

 َوُموَسـىٰ  َويُوُسـفَ  َوأَيـُّوبَ  َوُسـَلْيَمانَ  َداُوودَ  ُذرِّيَّتِـهِ  َوِمن قـَْبلُ  ِمن َهَديـَْنا َونُوًحا َهَديـَْنا ُكال�  َويـَْعُقوبَ 

ِلكَ  َوَهــاُرونَ  ــاِلِحينَ  نَ مِّــ ُكــلٌّ  َوِإْلَيــاسَ  َوِعيَســىٰ  َوَيْحَيــىٰ  َوزََكرِيَّــا) ٨٤( اْلُمْحِســِنينَ  َنْجــِزي وََكــذَٰ  الصَّ

  ٤﴾اْلَعاَلِمينَ  َعَلى َفضَّْلَنا وَُكال�  َوُلوطًا َويُوُنسَ  َواْلَيَسعَ  َوِإْسَماِعيلَ ) ٨٥(

وذكر هللا الباقي وھم سبعة مواض�ع متفرق�ة (آدم ، وھ�ود ، وص�الح ، وش�عیب ، 
وكان نبیا ب�نص  وإدریس ، وذا الكفل ، ومحمد) وذكر في السنة اثنین وھم شیت

عن اب�ي ذر مرفوع�اً وأن�ھ أن�زل علی�ھ  ابن حبان في صحیحھث الذي رواه الحدی
فت��ى موس��ى علی��ھ الس��الم وال��دلیل قول��ھ ب��ن ن��ون وھ��و  یوش��عوخمس��ون ص��حیفھ 

مس�ار ال�ى ن ن�ون لی�الي إن الشمس لم تح�بس إال لیوش�ع ب�(صلى هللا علیھ وسلم 
 ع�ننھ ص�ح أل افي نوبتھم التوقفأما ذوا القرنین وتبع فاألفضل  ٥)بیت المقدس

رس��ول هللا ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ق��ال : ( م��ا أدري أتب��ع نبی��اً أم ال وم��ا أدري ذا 

                                                      
 ) .٣٦سورة النحل آیة ( ١
 .١٢٧صـ ١٧روح المعاني / لأللوس جـ ٢
وصححھ األلباني في مشكاة المصابیح برقم  ١٧٨صـ ٥أخرجھ االمام احمد في مسنده ، جـ ٣

 ١٢١صـ ٥/ وفي صحیح الجامع وزیادة جـ٥٧٣٧(
 )٨٦-٨٢سورة األنعام اآلیة ( ٤
 ) وذكره ابن كثیر في البدایة ٣٥١أخرجھ إبن حبان في صحیحھ ( ٥



       
 

 

 
 
 

٤٣١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

إذا ك�ان النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم توق�ف ف�ي نبوتھم�ا  ١)القرنین نبیاً كان أم ال
  فنحن من باب أولى أن نتوقف في نوبتھما .

. حیث ة الكھفسورفي  على أنھ نبي أما الخضر فالراجح أنھ نبي لورود األدلةو
وم�ا فعتل�ھ ﴿قال بعد أسباب فعلتھ من خرق الس�فینة وقت�ل الغ�الم وإقام�ة الج�دار 

  ﴾عن أمري

نْ  َعْبًدا َفَوَجَدا﴿وقولھ تعالى :  نْ  َرْحَمةً  آَتْیَناهُ  ِعَباِدَنا مِّ ا ِمن َوَعلَّْمَناهُ  ِعنِدَنا مِّ  لَُّدنَّ

  . ٩٢صـ لعلم (علم الوحي)فالظاھر أنھ ھذه الرحمة (رحمة النبوه) وا ﴾ِعْلًما

ص�لى هللا علی�ھ  ٢، وص�الح ، ومحم�د) د، وشعیب: (ھوأربعة وھم والعرب منھم
  .وسلم

(ھي أصوات بھا یعبر كل قوم عن أغراضھم أصلھا (لغي) أو أ)اللغة /  :(بلغة)
  . )(لغو) جمعھا لغي ولغات

ن كل وقیل الكالم المصطلح علیھ بی )ما جرى على لسان كل قوم . جـ وقیل )ب
، واللغ�ات الس�بع المش�ھورة ف�ي  وأوصافھاوقیل : معرفة أفراد الكلمة  )قبیلة . د

 -٦ . ط�ئ-٥ ال�یمن .-٤ھ�وازن .  -٣ھ�ذیل .  -٢لغة ق�ریش .  -١العرب ھي : 
  ٣بني تمیم .  -٧ثقیف  

: ق��ال اب��ن منظ��ور ف��ي لس��ان الع��رب : الق��وم ھ��م الجماع��ة م��ن الرج��ال  )قوم��ھ(
ج��ال خاص��ة دون النس��اء وق��ال اب��ن األثی��ر الق��وم ف��ي والنس��اء . وقی��ل : ھ��ي للر

األص��ل مص��در ق��ام ث��م غلِّ��ب عل��ى الرج��ال دون النس��اء  ، وس��مو ب��ذلك ألنھ��م 
  ٤قوامون على النساء . 

  املعىن االمجايل للحديث : -٥

بی��ان م��ن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم أن م��ن حكم��ة هللا س��بحانھ تع��الى ورحمت��ھ 
سان قومھ ولغة عشیرتھ حتى تقام الحجة ، وتؤس�س بخلقھ أنھ لم یبعث نبیاً إال بل

 َوَمـا﴿ فیفھم الخطاب ، ویعرف البالغ ، ویطبق الش�رع ، ق�ال تع�الى :  المحجة

                                                      
 )٢٠٢وصححھ األلباني في السلسلة الصحیحة برقم ( ٩٢ ٢أخرجھ الحاكم في مسنده جـ ١
 ١٧١-١٧٠صـ ٤البن البقاء جـ الكلیات / ٢
  ١٧١و صـ ١٧٠صـ ١الكلیات / ألب البقاء جـ ٣
 .٥٠٥صـ ١٢لسان العرب / إلبن منظور جـ ٤



       
 

 

 
 
 

٤٣٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

ُسولٍ  ِمن َأْرَسْلنَا َ  َقْوِمهِ  بِلَِسانِ  إِالَّ  رَّ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمن َوَهيِْدي َيَشاءُ  َمن اهللاَُّ َفُيِضلُّ  ۖ◌  َهلُمْ  لُِيَبنيِّ

  ١ ﴾اْحلَكِيمُ  اْلَعِزيزُ 

تع�الى بخلق�ھ أن  ھ: (ھذا م�ن لطف�رحمھ هللا عند تفسیره لھذه اآلیةیقول ابن كثیر 
ث�م ما یری�دون وم�ا ارس�لوا ال�یھم،  یرسل إلیھم رسالً منھم وبلغاتھم لیفھموا منھم

ذكر حدیث الباب ) وقول�ھ تع�الى :"فیص�ل هللا م�ن یش�اء ویھ�دي م�ن یش�اء "ال�ى 
) ف�ي أفعال�ھ فیض�ل شاء لم یكن (الحك�یمشاء كان وما  الحق وھو العزیز الذي ما

من یستحق اال ضالل ویھدي من ھو أھل لذلك . وقد كانت في خلقھ أنھ ما بعث 
نبیاً في أمة إال أن یك�ون بلغ�تھم ف�أختص محم�د ب�ن عب�دهللا رس�ول هللا ص�لى هللا 

الن�اس ق�ل ی�ا أیھ�ا ﴿لم بعموم الرسالة إلى س�ائر الن�اس) . ق�ال تع�الى : علیھ وس

  . ٢ ﴾إني رسول هللا إلیكم جمیعاً 

  

ف�ي تفس��یره ( والحكم��ة م��ن ذل�ك أن��ھ إذا أرس��لھ بلس��ان   الس��معانق�ال اب��و مظف��ر 
قومھ عقلوا قولھ وفھموا عنھ ، فإن قال " قائل إن هللا بعث النبي ص�لى هللا علی�ھ 

ول�م یبع�ث بلس�ان  ٣واألسود) األحمر وسلم إلى كل الخلق مع ما قال ( بعثت إلى
 بلس�انھم ث�م بع�ثأن سائر الخلق تبع العرب ف�ي ال�دعوه وق�د الجواب :ل الخلق ك

، وق��ال  ٤وت��رجم لھ��م تع��الى إل��ى هللا ی��دعونھمإن��ھ بع��ث بالرس��ل إل��ى األط��راف 
الشوكاني (رحمھ هللا) في تفسیره ف�تح الق�دیر : ( وق�د قی�ل ف�ي ھ�ذه اآلی�ة إش�كال 

یع��اً وإل��ى الج��ن واإلن��س ألن النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم أرس��ل إل��ى الن��اس جم
ك��ان رس��ول هللا ص��لى هللا  وأنولغ��اتھم متباین��ة وألس��نتھم مختلف��ة ؟ وأجی��ب بأن��ھ 

لم�ا ك�ان قوم�ھ الع�رب وك�انوا أخ�ص ب�ھ علیھ وسلم مرسالً إلى الثقلین كافة لكن 
الیھ كان إرسالھ بلسانھم أولى من إرسالھ بلسان غیرھم یبنون�ھ لم�ن ك�ان  وأقرب

ل�و و وكف�اھم إی�اه لفھمھم ایاه فاھماً لھم یصیرحون حتى غیر لسانھم ویوض على
رسول هللا لكل قوم بلس�انھم لك�ان  ھوبیننزل القران بجمیع لغات من أرسل الیھم 

م�ن المع�اني ق�د ت�دعى ذلك مظنة االختالف ، وفتحاً لباب التنازع ، ألن كل أم�ة 
والتصحیف  فالتحریفي لسانھا ماال یعرف غیرھا ، وربما كان ذلك مفضیاً الى 

وھ�ذا م�ن حكم�ة هللا س�بحانھ  المتعص�بونبسبب الدعاوي الباطن�ة الت�ي تق�ع فیھ�ا 

                                                      
 )٤سورة إبراھیم آیة ( ١
 )١٥٨سورة األعراف آیة ( ٢
  )٥٢١أخرجھ مسلم في صحیحھ برقم ( ٣
 ٩١صـ ٣فتح القدیر للشوكان جـ  ٤



       
 

 

 
 
 

٤٣٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

وتعالى بأن أختار لكتابھ اللغة العربیة وبھا یفھم القارن ، ویعم�ل ب�ھ ،و م�ن ھن�ا 
فالبد للداعیة مراعاة حال المدعوین استنتاجاً من ھذا الحدیث أن هللا لم یبعث نبیاً 

المحج��ة وھ��و ادع��ى لفھ��م الخط��اب ، ام��ة الحج��ة ، وتثب��ت إال بلغ��ھ قوم��ھ ، إلق
  . والعمل بالكتاب

  ما يستفاد من احلديث :  -٦

رس�ل ك�ل نب�ي بلغ�ة قوم�ھ أوجل بعباده وأنھ  في الحدیث داللة رحمة هللا عز -١
 حتى یفھموا ویعرفوا بما أتى بھ  فیؤمنوا  بھ . 

وم�اً حت�ى یق�یم في ھذا الحدیث إش�ارة ال�ى ان هللا س�بحانھ وتع�الى ال یع�ذب ق -٢
 علیھم الحجة ، ومن ذلك معرفتھم بلغة نبیھم . 

 الفوائد الدعوية من احلديث:  -٧

م�ن مخاطب�ة  للغی�ر والنصح واالرشاد الخیرولكل من یحب  أن على الداعیة -١
الشعوب واألمم بلسانھا حتى تعي حقیقة االس�الم ، وم�ن ھ�ذا المنط�ق ت�رجم 

 م.القرآن والسنة النبویة بلغات العال تفسیر
حت�ى  الع�المأن من فروض الكفای�ات أن  یوج�د  دع�اة عن�دھم معرف�ة بلغ�ات  -٢

 یوصلوا االسالم نقیاً صافیا كما وصل الینا . 
 مع��ادة ال��ى معرف��ة أح��والھم وحاج��اتھم الدعوی��ةوأن��ھ ف��ي معرف��ة لغ��ة الق��وم  -٣

ل�م  لم�ن االس�الم ف�ي قال�ب ص�حیح ع�رضمخاطبتھم وإقامة الحج�ة عل�یھم و
أسلم وال یجید اللغة  السلوكیة والعبادیة لمنالعقدیة و یسلم وتصحیح األخطاء

 العربیة وھو ابلغ في التوجیھ .

************  

  احلديث الثالث عشر

 منت احلديث :  -١

عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال : (ل�وآمن ب�ي 
ن وألحمد ف�ي المس�ند (ل�و آم� المتفق علیھعشرة من الیھود آلمن بي الیھود) ھذا 

  بي عشرة من أحبار الیھود آلمن بي كل یھودي على وجھ األرض) .

  



       
 

 

 
 
 

٤٣٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 خترجيه : -٢

 ).٣٩٩٤رقم الحدیث ( ١٤٨صـ ١أخرجھ البخاري في صحیحھ جـ  - أ

 ).٢٧٩٣برقم الحدیث ( ٢١٥١صـ ٤وأخرجھ مسلم في صحیحھ جـ  - ب

 . ٤١٦، وصـ٣٦٣، وصـ٣٤٦صـ ٢وأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده جـ  - ت

  )التاسعلراوي في الحدیث رقم (سبعة ترجمة ا ترمجة الراوي : -٣

  معاني الكلمات :  -٤

الیھ�ود أن فیك�ون المعن�ى أن ش�رط إیم�ان  ١ي بع�د الش�رط من وظائفھ�ا ت�أت (لو)

  (من الرؤساء واألحبار) العشرةیؤمن بھ ھؤالء 

التسلیم لنبوتھ و: أي صّدق فاإلیمان بمعنى التصدیق ، والمراد (التصدیق  )آمن(

 الف�رقھنا اإلیمان بمعنى اإلسالم على ، الراجح ف�ي  صلى هللا علیھ وسلم ویأتي

  ویؤید ذلك أنھا بمعنى اإلسالم . ٢بینھا (أنھا إذا افتقرا أتحدا وإذا اتحدا اختلفا) 

  ٣ما ذكره إبن حجر في التفح عن روایة اإلسماعیل : (لم یبق یھودي إال أسلم) 

مختصین وإال قد  المراد عشرةأ) یقول ابن حجر في الفتح  (عشرة من الیھود):

في الزمن الماضي أو حال  آمن بيب) وقیل المعنى لو  .بھ أكثر من عشرةآمن 

حینئذ رؤساء الیھ�ود وم�ن ع�داھم ك�ان تبع�اً  اأنھم الذین كانو یظھرقدومھ والذي 

لھم فلم یسلم منھم إال القلیل كعبدهللا بن سالم وكان من المشھورین بالرئاس�ة ف�ي 

النض�یر أب�و یاس�ر ب�ن  بن�يوس�لم ، وم�ن ص�لى هللا علی�ھ الیھود عند قدوم النب�ي 

 وم�ن الحقی�ق اب�ي ب�ن راف�عوه حیي بن أخطب وكعب بن األش�رف وأخطب وأخ

 قریض�ھ الزبی�ر بني ومنوفنحاص ورفاعة بن زید  حنیف بن عبدهللا قینقاع بني

، وكان ن زید فھؤالء لم یثبت إسالم أحد منھموكعب بن أسد وشمویل ب  باطیا بن

  ٤أسلم كل رئیس ألتبعھ جماعة منھمفي الیھود ولو  منھم رئیساً  كالً 

ویؤی��ده روای��ة  )م��ن أحب��ار الیھ��ود ورؤس��ائھممخصوص��ة (عش��رة فالمقص��ود : 

  )لو آمن بي عشرة من أحبار الیھود( في مسنده اإلمام أحمد رحمھ هللا

                                                      
١  
٢ 
 صـفتح الباري شرح صحیح البخاري جـ  ٣
 نفس المصدر السابق  ٤



       
 

 

 
 
 

٤٣٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

بن��و إس��رائیل بع��د خ��روجھم ع��ن ب��ھ  ین المح��رف ال��ذي دانھ��و ال��دِّ  -: )الیھ��ود(
سالم الذي جاء بھ نبیھم موسى علیھ السالم ، وقد دعاھم موس�ى علی�ھ الس�الم اإل

التوحید واإلس�الم ولك�نھم انحرف�وا ع�ن ذل�ك وحرف�وا كت�ابتھم فاص�بح دی�نھم الى 
  یسمى الیھودیة وسبب تسمیتھم بذلك اختلف فیھ .

 من (الھواده) وھي الموده لمودتھم بعضھم لبعض. یھوداً قیل سمو   - أ
د وھ��و (التوب��ھ) ومن��ھ ق��ال تع��الى حكای��ة ع��ن موس��ى علی��ھ وقی��ل م��ن التھ��و   - ب

 أي عدنا إلیك . ١الصالة والسالم (إنا ھدنا إلیك) 
أي یتحرك���ون عن���د ق���راءة  ( یتھ���ودونوق���ال اب���و عم���رو ب���ن الع���الء ألنھ���م  -ج

  التوراة). 
ورد أن یھ��وذا االب��ن الراب��ع لیعق��وب علی��ھ الس��الم ونس��ب الی��ھ م��ن االس��باط  -د

 -أھل التوراة   ب -طلق على مملكة (یھوذا) ولھم عدة أسماء  أاالثني عشر ثم أ
  المغضوب علیھم  وكتابھم التوراة .  -موسى   د قوم -أھل السبت  جـ

، وھ�و  (لو آمن بي عشرة م�ن الیھ�ود) وھذا جواب الشرط: )الیھودي ب (آلمن
م��ن الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ وس��لم وح��ي ال��ذي ال ینط��ق ع��ن الھ��وى إن ھ��و إال 

علیھم وأنھم تابعین لھم وأن  واحبارھم أثر أن لرؤسائھمیوحى ، فدل على  وحي
وقد كان في عھد الرسول  قلیل جداً  لھم طاعة علیھم فلذلك الذین اسلموا من یھود

وبني المص�طلق وبن�و  بني النظیرصل هللا علیھ وسلم ثالث قبائل من یھود وھم 
لتج�دن ﴿ :تع�الى لقول�ھص�ارى وھ�م أش�د ع�داوة للمس�لمین م�ن الن قینقاع والیھود

   .٢﴾أشد عداوة للذین آمنوا الیھود والذین أشركوا

  املعىن اإلمجايل للحديث :  -٥

رؤس�اء وأن�ھ ل�و آم�ن ب�ھ عش�رة م�ن أحب�ار اخبار من النبي صلى هللا علیھ وسلم 
علی�ھ الص�الة  الیھود آلمن بھ الیھود جمیعاً . وذلك لمعرفة ھؤالء األحبار بنبوتھ

سببا في إس�المھم مم�ا  ذلك عوامھم لكان أمام توراة فلو أقروا بذلكفي ال والسالم
وأحب�ارھم ویتبع�ونھم ، وأیض�ا  رؤس�اءھمیدل على أن العوام من الیھود یقل�دون 

حدیث ال�ى أھمی�ة  ویشیرعون أنھم شعب هللا المختار یدل عنادھم ومكابرتھم ویدَّ 
ة لك�ل األدی�ان الس�ابقة ، دعوة النبي صلى هللا علیھ وسلم وعالمیتھا  وأنھ�ا ناس�خ

فعلى الداعیة اقتب�اس ھ�ذا الھ�دى النب�وي الك�ریم وح�رص علی�ھ الص�الة والس�الم 
على إھداء الناس جمیع�اً الس�یما الیھ�ود ال�ذي ق�دم المدین�ة وھ�م أمام�ھ وأص�حاب 

ك ل�م یس�لم م�نھم إال القلی�ل كتاب ولكنھ وجد منھم الحقد والكراھیة والبغضاء فلذل
إخبار غیبي من النبي صلى هللا علیھ وسلم ودلیل على بغضھم وھذا الحدیث جداً 

                                                      
 ) ١٥٦سورة األعراف آیة ( ١
 ). ٨٢سورة المائدة آیة ( ٢



       
 

 

 
 
 

٤٣٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

وك�راھیتھم وحق��دھم ال�دفین للمس��لمین ، فعل�ى الداعی��ة وك�ل طال��ب دع�وه معرف��ة 
الس��یما إن ك��انوا م��ن أھ��ل الكت��اب فیتب��ع الم��نھج النب��وي ف��ي  الم��دعوینأح��وال 

  دعوتھم .
 

  -من احلديث : يستفادما  -٦

أمر غیب��ي بأن��ھ ل��و آم��ن عش��رة م��ن أخب��ار النب��ي ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ب�� -١
 كلھم .  االیھود آلمنو

أن الذي یتصرف في القبائل الیھودیة في عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم  -٢
 أحبارھم ورؤسائھم ، وأن الباقي من الیھود مقلدین . 

إال القلی�ل م�نھم  لمس�لمین ھ�م الیھ�ود فل�ذلك ل�م یس�لمأن اشد الناس عداوة ل -٣
 جدا.

م وال یك��ون ص��حیحا إال باإلیم��ان والتس��لیم بنب��وة محم��د إلیم��ان ال ی��تأن ا -٤
 )ل صلى هللا علیھ وسلم ( لو آمن بيصلى هللا علیھ وسلم حیث قا

صلى هللا علیھ وسلم ورغبتھ في إیم�ان أحب�ار الیھ�ود ورؤس�ائھم  ھحرص -٥
لعلمھ علیھ الصالة والسالم أن ذلك لھ األثر العظیم في بقیة ع�وام الیھ�ود 

 .وإسالمھم جمیعاً 
ذم التقلید المذموم واإلتباع األعم�ى كم�ا یفع�ل ع�وام الیھ�ود م�ع أحب�ارھم  -٦

 ورؤسائھم وعدم الحرص على إتباع الدلیل . 

 الفوائد الدعوية من احلديث : -٧

الحدیث یشیر ال�ى ص�البة الیھ�ود وعن�ادھم وتكب�رھم فم�ن ھ�ذا المنطل�ق  -١
 البد للداعیة أن یكون على یقین بھؤالء القوم من بني یھود . 

إرش��اد من��ھ ص��لى هللا علی��ھ س��لم  لم��ن أراد أن ی��دعوا لإلس��الم أن یب��دا  -٢
 بأحبار ورؤساء الیھود فالباقي من بني یھود تبع لرؤسائھم . 

م�ا عل�ى  وم�االحدیث یشیر أن ھدایة التوفیق والس�داد م�ن هللا ع�ز وج�ل  -٣
 فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر. المبین الرسول إال البالغ

وھ��و ب�دء األھ�م قب�ل المھ��م وال یع�رف ذل�ك إال بفق��ھ ف�ي ال�دعوة  الت�درج -٤
 الداعیة ومعرفتھ بأحوال المدعوین . 

الحدیث یش�یر ال�ى أن ال�دعوة ب�الكیف ال ب�الكم ، وان المھ�م م�ا ك�ان ف�ي  -٥
مصلحة ال�دعوة ، م�ن خ�الل حرص�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم عل�ى ایم�ان 

الكیف سیأتي ن أل البقیةأحبار الیھود ورؤسائھم ألن ذلك سبب في إیمان 
 بالكم بإذن هللا .



       
 

 

 
 
 

٤٣٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  :اخلامتة

   :اما بعد .بعده ال نبي من على والسالم والصالة وحده الحمد�

 مادة في البحث ھذا اتمام على وأعانني وفقني الذي عز وجل المولى اشكر فإني

وق�د  . القرى أم بجامعة.  اإلسالمیة والثقافة الدعوة قسم لطالب .الدعوة أحادیث

 ملیئ�اً  وقت�اً . البح�ث ھ�ذا خ�الل م�ن وس�لم علی�ھ هللا ص�ل النب�ي دیثاحا مع عشت

�ھ الحم�د و� .ب�العلم مملؤاً  وزمناً  .بالفوائد  وأزك�ى الص�الة علی�ھ وأحادیث�ھ. والِمنَّ

 للف��وز ب��ھ نتق��وى ورث وأعظ��م .العب��اد رب ال��ى دي � زاد  خی��ر ھ��ي التس��لیم

 نصوص�ھا م�ن نقت�بس .ِعب�ر وكلماتھ�ا .درر الفاظھ�ا أحادیث .المعاد یوم والنجاة

 افض�ل وللم�ربین .زاد خی�ر لل�دعاة ھ�ي .الفرائ�د مض�مونھا م�ن ونل�تمس .الفوائد

 طال��ب وتعط��ي .بنصوص��ھا للع��املین ودرع .بھ��ا للمتمس��كین حص��ن ھ��ي .مع��اد

�ھ هللا م�ن فض�ل وذل�ك .الس�نة نصوص مع التعامل كیفیة في الدرایة الدعوة  .وِمنَّ

ن مما .السند في الروایات وتعدد .الحدیث نمت في الزوائد معرفة في وتفیده  ُیك�وِّ

 .واض�حة ودع�وةً  .مؤص�ال وفقھ�ا .متقن�اً  وعلم�اً  .راس�خاً  فھم�اً  الدعوة طالب عند

 لم�ا الجمی�ع یوف�ق ان أسأل وهللا .منقول األحادیث من ھو مما .المأمول ھو وھذا

 عم��الً و .نافع��اً  علم��اً  أرزقن��ا اللھ��م .ج��دیر وباإلجاب��ة. ق��دیر إن��ھ ویرض��ى یح��ب

 .مھت��دین ولس��نتھ .مقت��دین وس��لم علی��ھ هللا ص��ل للرس��ول اجعلن��ا اللھ��م .ص��الحاً 

  . متبعین ولسیرتھ



       
 

 

 
 
 

٤٣٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

  فهرس املراجع

  القرآن الكریم 

 صحیح البخاري .  - ١

 صحیح مسلم . - ٢

 سنن أبي داوود .  - ٣

 سنن الترمذي  - ٤

 سنن النسائي .  - ٥

 مسند اإلمام أحمد .  - ٦

 وزیادتھ / لأللباني.  الصغیر الجامع صحیح - ٧

 دب المفرد / للبخاري.األ - ٨

 صحیح إبن حبان .  - ٩

 مسند أبي یعلى .  -١٠

 شرح صحیح مسلم / للنووي. -١١

 السیرة النبویة / إلبن ھشام. -١٢

 فتح الباري شرح صحیح البخاري / إلبن حجر العسقالني .  -١٣

 المعجم الكبیر / للطبراني.  -١٤

 سیر أعالم النبالء / للذھبي. -١٥

 تھذیب التھذیب / إلبن حجر.  -١٦

 بن منظور. لسان العرب / إل -١٧

 التعریفات / للجرجاني .  -١٨

 مجموع الفتاوى / إلبن تیمیة.  -١٩

 / لأللوسي. المعاني روح -٢٠

 بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز / للفیروزبادي. -٢١

 الصفات / للدار قطني. -٢٢

 الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلى هللا علیھ وسلم /للقاضي عیاص. -٢٣

للش��یخ ش��رف الح��ق العظ��یم ع��ون المعب��ود ش��رح س��نن أب��ي داوود /  -٢٤

 آبادي.



       
 

 

 
 
 

٤٣٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  يلية"ــة تفصــ"دراس وةـــــاديث الدعـــأح 

 الشجرة الدریة / إلبن المبرد. -٢٥

 أحكام أھل الذمة / إلبن القیم. -٢٦

 قدامة. / البن المغني -٢٧

 اإلصابة في تمییز الصحابة / إلبن حجر العسقالني. -٢٨

 أسد الغابة في معرفة الصحابة / إلبن مفلح. -٢٩

 الكلیات في معجم المصطلحات والفروق اللغویة / إلبن البقاء. -٣٠

 ل الھدى واإلرشاد في مسیرة العباد / محمد بن یوسف الصالحي.سب -٣١

 الكشاف / للزمخشري. -٣٢

 تھذیب اللغة / لألزھري. -٣٣

 معجم مقاییس اللغة / إلبن فارس مطبعة دار الفكر .  -٣٤

م��نھج الرس��ول ص��لى هللا علی��ھ وس��لم ف��ي دع��وى أھ��ل الكت��اب / محم��د  -٣٥

 الحبیب.

 معجم البلدان / لیاقوت الحموي. -٣٦

 ماجھ / للسیوطي.شرح مسند إبن  -٣٧

 البخاري / للقسطالني. صحیح لشرح الساري إرشاد -٣٨

 معالم التنزیل / للبغوي. -٣٩

 تفسیر القرآن العظیم / إبن كثیر. -٤٠

 / لأللباني. الصحیحةسلسلة األحادیث  -٤١

 مشكاة المصابیح / لأللباني. -٤٢

 فتح القدیر / لمحمد بن علي الشوكاني. -٤٣


