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  تعلقة بالمدعو دراسة استقرائية تحليليةقواعد الدعوة إلى اهللا تعالى الم

  محمد بن سعد بقنه الشهراني

جامعـة نجـران  -كليـة الشـريعة وأصـول الـدين   - الـدعوة والثقافـة اإلسـالميةقسم 

  السعودية. –نجران  –

  msalshahrani@nu.edu.saالبريد االليكتروني : 

  الملخص :

، وهـو القواعـد الدعويـة لـى اهللابحثاً مهماً من بحوث الـدعوة إ تناولت هذه الدراسة

العلــوم الشـــرعية، ومــن هـــذه وقـــد بــين الباحـــث أهميــة تقعيـــد المتعلقــة بالمــدعوين، 

، كمــا وضَّــح الفــرق العلــوم التــي ال تســتغني عــن التقعيــد علــم الــدعوة إلــى اهللا تعــالى

ث الشــروط وأظهــر البحــ، الفقهيــة والدعويــة بأســلوب يســيربــين القواعــد األصــولية و 

الفرعيـــة المكملـــة لصـــيغة القواعـــد الشـــرعية عمومـــا والدعويـــة خصوصـــًا؛ األصـــلية و 
ـــين العنــــاوين اليمحتــــى  ــــم ، والقواعــــد المتخصصــــة عامــــةيِّــــز المتخصــــص بـ أردف ث

يطـرأ للـدعاة ؛ إذ ال المتعلقة بالمدعوينالباحث بوضع قواعد من نوع خاص، وهي 

ثالثة مباحـث : المبحـث البحث إلى سِّم توجه إليهم، فقُ غالباً أنَّ للمدعوين قواعد 

المبحـــث الثـــاني: القواعـــد  القواعـــد الدعويـــة المتعلقـــة بشخصـــية المـــدعو.األول : 

المبحـــث الثالــث: القواعـــد الدعويـــة  .المتعلقـــة باســـتجابة المــدعو للـــدعوةالدعويــة 

القواعـد المندرجـة تحـت كـل  وقشتوبعد أن ن بتعامل المدعو مع الدعاة. المتعلقة

بخاتمــة وضـــح فيهـــا مجمــل عملـــه فـــي خـــتم الباحـــث  ،مبحــث مـــن هـــذه المباحــث

ــائج التــي  ــيَّن النت ــى بــبعض التوصــيات التــي تتعلــق البحــث، وب اســتخرجها، كمــا وصَّ

  بموضوع البحث.

 .ةأصولي – استجابة - داعية - مدعو - قواعد - دعوة : الكلمات المفتاحية
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The rules of the call to God Almighty related to the 

invited analytical inductive study 

Muhammad bin Saad, Qanat al-Shahrani 

Dawa and Islamic Culture Department - College of Sharia 

and Fundamentals of Religion - University of Najran - 

Najran - Saudi Arabia. 

E-MAIL: msalshahrani@nu.edu.sa 

ABSTRAct: 

This study dealt with an important research from the research 

of the call to God, which is the laws of the Da’wah related to 

the invitees, and the researcher has demonstrated the 

importance of the retirement of the legal sciences, and from 

these sciences that do not dispense with the sagacity, the 

science of calling to God Almighty, as he clarified the 

difference between the fundamentalist, jurisprudential and 

Da’wah rules in an easy way, The research revealed the 

original and subsidiary conditions that complement the 

wording of Sharia rules in general and Da`wah in particular; 

In order for the specialist to distinguish between general 

addresses and specialized rules, then the researcher went on 

to establish rules of a special kind, which are related to 

invitees; Because it does not occur to the advocates often that 

the invitees rules directed to them, so the research is divided 

into three topics: The first: the rules of the lawsuit related to 

the personality of the invitee. The second topic: The Da`wah 

Rules Relating to the Respondent's Response to the Call. The 

third topic: Da`wah rules related to the plaintiffs dealings 
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with preachers. After the rules under each topic were 

discussed, the researcher concluded with a conclusion in 

which he outlined his entire work in the research, indicated 

the results he extracted, and also recommended some 

recommendations that relate to the topic of the research. 

Keywords: Call - rules - invited - advocate - response – 

fundamentalism .  
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ا  

ــــال ــــالة والسَّ م علــــى رســــول اهللا األمــــني، وعلــــى آلــــه احلمــــد هللا ربِّ العــــاملني، والصَّ

  أما بعد.                                         ..وصحبه وسلَّم أمجعني

 :وأ ع ا  

 - تعاىل–لقد اعتىن علماء الدعوة يف هذا العصر بتأصيل علم الدعوة إىل اهللا 

شرت يف اجلامعات بعد ما ظهرت احلاجة إىل ذلك، ال سيما كليات الدعوة اليت انت

فت الكتب التخصصية يف علم الدعوة إىل اهللا اإلسالمية، فكتبت الرسائل العلمية، وألَّ 
)، وممَّا اهتمَّ املتخصصون به يف الدعوة إىل اهللا تقعيد القواعد هلذا ١( - عز وجل-

)، ومنهم من ٢(ه العلم، فمنهم من استنبط التطبيقات العملية الدعوية من قواعد الفق

)، ٣( يف طيَّات حبثه أو مؤلفه قواعداً متعلقًة بالدعوة إىل اهللا دون متييز بني أركا�ا مجع

ويتناول هذا البحث تقعيد القواعد املتعلقة باملدعو؛ كونه ركنًا من أركان الدعوة إىل اهللا 

وخماطبًا بالتكاليف الشرعية عموماً، وبواجباٍت ومندوباٍت وآداٍب تتعلق  - تعاىل–

صوصاً، مثَّ إنَّ إخضاع علم الدعوة إىل التقعيد والتأصيل يكشف لنا مرونة بالدعوة خ

ونتائجها ملقاصد ، ومنطلقا�ا ،ومدى موافقة اجلهود الدعوية يف مقاصدها ،هذا العلم

كما أنَّ التقعيد -عز وجل-واألهداف املرجوَّة من الدعوة إىل اهللا  ،الشريعة ومسا�ا

من التيسري للعلم ما يوافق مقصود الشارع الكرمي؛ إذ فيه  ومنها علم الدعوة فيه ،للعلوم
�ا يف   - تعاىل–البداءة باألهم قبل املهم، وهو املوافق للربانية يف التعليم اليت أمر اهللا 

                                                           

الــدعوة كتـاب املــدخل إىل علــم الــدعوة للــدكتور حممــد البيـانوين، وكتــاب األســس العلميــة ملــنهج   )١(

ــــذوي، دار احلضـــــارة للنشـــــر والتوزيـــــع ، ط  ـــــدالرحيم املغـ ، الريـــــاض  ١اإلســـــالمية للـــــدكتور عب

  هـ .  ١٤٢٩

انظر: القواعد الفقهية الكلية وتطبيقا�ـا الدعويـة، ماجـد علـي القحطـاين، دار الـذخائر للنشـر  ٢) (

  هـ.١٤٣٨، ١والتوزيع ، ط:

  سيأيت يف الدراسات السابقة من اخلطة. ٣) (
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 مث  زث رث يت ىت نت مت  ُّ كتابه العزيز إذ قال:

  ٧٩آل عمران:  َّ يث ىث نث

وقد  )،١»(كباره  الرباين الذي يريب الناس بصغار العلم قبل«قال ابن عباس: 

قواعد الدعوة إلى اهللا تعالى المتعلقة بالمدعو .. دراسة «جعلت عنوان البحث:

  .»استقرائية تحليلية
:أسباب اختيار الموضوع  

فأمَّا ؛ وبعض األسباب الفرعية ،يرجع اختيار هذا املوضوع إىل سبب رئيس

الداعي أو تأطري ف يف قواعد الدعوة �دف خلطاب السبب الرئيس فهو أنَّ ما صنِّ 

موضوع الدعوة بإطار قاعدي، أو تقنني ركن الوسائل واألساليب، دون ركن املدعو 

  على الرغم من أمهيته.

 :وأمَّا األسباب الفرعية فأهمها  

كثرة النوازل الدعوية املتعلقة باملدعو حتضُّ املتخصص على صياغة حكم   - ١

وهذا هو باب التقعيد الدعوي  شرعي كلي يدخل حتته كثري من اجلزئيات الفرعية،

  وهذا الذي يعاجله البحث. ،للمدعو
واملدعو خصوصًا سبب رئيس يف  ،باب التقعيد يف الدعوة إىل اهللا عموما - ٢

تقليل اخلالف بني املدعوين من جهة، وبني املدعو والداعي من جهة أخرى، وهذا من 

  أعظم مقاصد الشرع.

والتنظري يتعلق بالداعي كونه  ،تقعيدظنُّ كثري ممن ميارس الدعوة أن ال - ٣

املمارس للدعوة، ويغفل هؤالء أنَّ املدعو خماطبًا أيضًا بالدعوة؛ فإن� مثَّة واجبات جيب 

عليه فعلها، وآداب ينبغي له مراعا�ا، ومنطلقات يف استجابته للدعوة البد له من 

ا البد منه اجتاه وم ،وما ينبغي، فهمها؛ فجاءت هذه الدراسة لتقرب للمدعو ما جيب

  والداعي. ،الدعوة

 :اف اأ  

فأما اهلدف  ؛وبعض األهداف الفرعية ،يهدف البحث إىل هدف رئيس

  وصياغة القواعد الدعوية املتعلقة باملدعو. ،الرئيس فهو مجع
                                                           

  ).١٦/ ١أخرجه البخاري يف صحيحيه، كتاب (العلم)، باب (العلم قبل القول والعمل)، ( ١) (
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فتتلخَّص في اآلتي: أما األهداف الفرعية  

  بيان معىن القاعدة الدعوية. - ١

  والفقهية واألصولية. ،لقواعد الدعويةتوضيح الفرق بني ا-٢     

وخاصة املتعلقة باملدعو وفق شروط صياغة  ،صياغة القاعة الدعويةر تطوي - ٣

  الشرعية. القاعدة
ستجابة، وجمال وضع قواعد متعلقة باملدعو يف ا�ال الشخصي، وجمال اال -٤ 

  التعامل مع الدعاة، وجمال البيئة الدعوية.

ومنهجه وفقهه  ،ية تنطلق من خلفية علم الدعوة بأصولهصياغة قواعد دعو  -٥     

  .- سبحانه وتعاىل-تتعلق باملدعو الذي يعترب ركناً أساسياً من أركان الدعوة إىل اهللا 

  معىن كل قاعدة مع مناذج التطبيق من النصوص الشرعية. إظهار - ٦

 ،وأصول ،وحديث ،إثبات أنَّ علم الدعوة كباقي علوم الشريعة من تفسري - ٧

  وفقه، قابل للتقعيد والتأصيل.

 :الدراسات السابقة  

و مصنٍَّف يف أوالتقصي ظهر عدم وجود حبٍث أكادميٍي  ،من خالل البحث
قواعد الدعوة املتعلقة باملدعو، وأكثر ما هو موجود إّما يف ذكر التطبيقات الدعوية من 

ة، منها مامل يُراعى فيه القواعد الفقهية أو األصولية، وأخرى يف ذكر قواعد دعوية عامَّ 

شروط صياغة القاعدة فكانت عناوينًا ملوضوعات دعوية، ومنها ما كان قواعد عامَّة مل 

  تتميز بركن من أركان الدعوة.

 :ومما كتب في موضوع القواعد الدعوية ما يلي  

"، لألستاذ الدكتور: عبد األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالميةكتاب " - ١

 هـ . ١٤٢٩ /، الرياض١ :ي، دار احلضارة للنشر والتوزيع، طو الرحيم املغذَّ 

" قواعد منهج  :وقد ذكر يف هذا الكتاب ثالثني قاعدة عنون هلا بعنوان

صفحة، وهي يف  ون"، وذلك يف الفصل السابع من الكتاب، يف سبٍع وأربعالدعوة
يف بيان معاين  غالبها قواعد شرعية عامَّة ليست متعلقة فقط بالدعوة، وقد اختصر كثرياً 

  القواعد وتطبيقا�ا الدعوية.

" جلمعة أمني عبد العزيز، دار الدعوة الدعوة قواعد وأصولكتاب " - ٢
 هـ. ١٤١٩ /سكندرية، اإل٤ :للطباعة والنشر، ط
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وقد ذكر املؤلف يف منتصف الفصل الثالث إىل �اية الفصل الرابع من الكتاب 

 صفحة. ون، تقع يف مائة ومثان وأربعمثان عشرة قاعدة، عنون هلا بقواعد الدعوة

وقد كانت الثمان قواعد األوىل قواعدًا أصولية ينتفع منها الداعية يف دعوته، مث 

وليست مصاغة  ،أفرد الفصل الرابع لعشر قواعد يف حقيقتها موضوعات مهمة للداعية

  بصيغة قاعدية أغلبية يندرج حتتها جزئيات فرعية.
: علي بن سعد أ.د"،  رة الدعوة اإلسالميةقواعد أساسية في مسيكتاب "  - ٣

 هـ.١٤١٤ /، الرياض١:الضوحيي، دار ابن اجلوزي، ط

صفحة، وهي قواعد عامة  ونوقد ذكر سبع عشرة قاعدة يف مائة واثنتني وثالث

ولكنها حتتاج إىل التأصيل الشرعي من جهة، مع مالحظة عدم وجود  ،يف الدعوة

  هة أخرى.مرجع واحد فيما يقرر من قواعد من ج

: فاحل بن حممد بن فاحل أ.د"  قواعد منهجية في الدعوة إلى اهللاكتاب "  - ٤

 .هـ ١٤٣٢الرياض/ ، ١:دار ابن األثري، ط  ،الصغري

صفحة، واملتصفح  ونوقد ذكر أربع عشرة قاعدة يف مائتني ومثان وأربع   

 للكتاب جيد أ�ا موضوعات دعوية ال متت للتقعيد بصلة.
"، لوليد بن راشد  د الصحوة بجمل من قواعد الدعوةتذكير أسو كتاب "  - ٥

 هـ. ١٤٣٣ /، الرياض١ط:دار كنوز إشبيليا،  ،السعيدان

وهي  ،صفحة ونقاعدة يف أربعمائة ومخس ونوقد ذكر املؤلف مخسًا ومخس

قواعد عامة يف الدعوة كان ينقصها الرتتيب والتبويب املالئم، ومما يؤخذ على الكتاب 

األكادميي العلمي يف الكتابة؛ ولذلك ال جتد فيه مرجعًا واحدًا ملا  ابتعاده عن املنهج

  يقرر، إال ما ذكر من مراجع األحاديث اليت قد يستدل �ا يف بعض املواضع. 

- رمحه اهللا- تيمية  قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ اإلسالم ابنكتاب "  - ٦

 /، الرياض٢ط: زي،" لعابد بن عبد اهللا الثبييت، دار ابن اجلو  دراسة فقهية

 .هـ١٤٣٠
قاعدة،  ونوهي رسالة ماجستري يف حقيقتها، مجع فيها املؤلف اثنتني وعشر 

وعند النظر  يف مائيت صفحة، -رمحه اهللا-وثالثة عشر ضابطًا من كالم شيخ اإلسالم 

فإننا جندها قواعد شرعية عامة يف أغلبها، درسها املؤلف  ؛يف هذه القواعد والضوابط

  ودعوية. ،قية فقهيةدراسة تطبي
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، لفضيلة الشيخ "القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل اإلسالميكتاب " - ٧

وهو ضمن سلسلة كتاب األمة الذي يصدر  الدكتور: حممد أيب الفتح البيانوين،

 /وطبع عام ،والدراسات بدولة قطر، العدد الثاين والثمانون ،من مركز البحوث

 ،م ٢٠٠١

تطبيقات الدعوية للقواعد الشرعية عامة، وليس خمصصًا م يف الوهو كتاب قيِّ 
  لقواعد الدعوة بذا�ا، فقد قسم املؤلف الكتاب إىل قسمني:

:وأثرها يف ترشيد العمل اإلسالمي.  ،القواعد الشرعية العامة القسم األول  

:ثرها يف ترشيد العمل أو  ،والفقهية ،القواعد األصولية القسم الثاني

  اإلسالمي. 

ما تيسر يل مجعه يف موضوع القواعد الدعوية، ويظهر الفرق جليًا بني هذا هذا 

  البحث وما سبق من الدراسات من ثالثة أوجه إمجاًال: 

 :واالستنباط فيما يتعلق  ،ستقراءهذا البحث قائم على االالوجه األول

  .-تعاىل –وليس يف كل قواعد الدعوة إىل اهللا  ،باملدعو من قواعد

حماولة صياغة القواعد الدعوية املتعلقة باملدعو وفق شروط  ني:الوجه الثا
  الصياغة القاعدية مبتعداً عن عناوين املوضوعات الدعوية املشتهرة.

:أن ما يذكر من مناذج أو تطبيقات أو أدلة للقاعدة اليت ترد  الوجه الثالث

يقات الدعوية يف هذا البحث منطلقها القاعدة الدعوية، بعكس أكثر ما كتب يف التطب

  اليت منطلقها قاعدة فقهية أو أصولية. 

 :المنهج واإلجراءات  

 ،الذي جيمع فيه القواعد من مظا�ا )١(اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي

ويدون املالحظات اليت �ا يصوغ قواعد متعلقة بركن املدعو، وكذلك املنهج 

التحليلي
)٢(

ان الدعوة، وهو ركن املدعو، فيحلل يُلقي الضوء على ركن من أرك الذي 
                                                           

منــاهج البحــث «املــنهج االســتقرائي أو التجــرييب هــو: القــائم علــى املالحظــة والتجربــة، انظــر: ١) (

بالكويــت، الثالثــة/ » وكالــة املطبوعــات«) ط: ١٢٧:  ٨٢عبــد الــرمحن بــدوي، ص(» العلمــي

  م.١٩٧٧

وم الباحــث ِمــْن خــالل املــنهج التحليلــي بــالوقوف عنــد مفــردات حبثــه حملــًال، وواصــًفا وكاشــًفا ) يقــ٢(

  عن مجيع أجزائها، انظر: املرجع السابق
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ويصف املراد �ا مبينًا مناذج من اجلزئيات الداخلة حتت هذه  ،مفردات القاعدة

  .القاعدة

 :ا   

ومنهج البحث فيها تقسيمها إىل ثالثة مباحث،  ،اقتضت طبيعة هذه الدارسة

 ،ئج، مث ذكر املصادروأهم النتا ،تسبقها املقدمة، مث التمهيد، ويلي الدراسة اخلامتةُ 
  واملراجع اليت اعتمدت عليها الدراسة، مث الفهارس على النحو التايل:

املقدمة، وقد اشتملت على بيان موضوع البحث وأمهيته، وأسباب اختياره، 

  وأهدافه، والدراسات السابقة، وعرض عام خلطة الدراسة كما يلي:

 ا:  

  :اآليتوحيتوي على 

   .بني اللغة واالصطالحقواعد الدعوة  - أ

  والقواعد األصولية، والفقهية. ،الفرق بني قواعد الدعوة - ب

  والدعوية خصوًصا. ،شروط صياغة القواعد الشرعية عموًما -ج

 :أوال  

  الشروط األصيلة:

  ية.شرط الكل الشرط األول:

  . الشرط الثاين: شرط التجريد 

   د.طراالشرط الثالث: شرط اال

:ثانيا   

  .التكميلية امللحقة الشروط 

  ة.الشرط األول: شرط الواقعي 

  . الشرط الثاين: شرط الوضوح 

  .الشرط الثالث: شرط اإلجياز 

 ولا ا  

  :القواعد الدعوية المتعلقة بشخصية المدعو، وفيه ثالثة مطالب
  .»ستدامة مقصودة يف تكليف املدعواال«قاعدة  المطلب األول:
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  .»تمع يف املدعو أسباب الثواب والعقابجت«قاعدة  المطلب الثاني:

وليست  ،آثار الدعوة الشخصية تراكمية مستقبلية«: قاعدة المطلب الثالث

  .»آنية حلظية

 ما ا  

  :القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة، وفيه خمسة مطالب
رًا ال شرعت الدعوة ليكون املدعو عبدًا اختيا«قاعدة  المطلب األول:

  .»اضطراراً 

  .»مشقة خمالفة اهلوى ال رخصة فيها«قاعدة  المطلب الثاني:

العربة يف املدعو بكمال النهايات ال بنقص «قاعدة  المطلب الثالث:

  .»البدايات

  .»قة لعظم أجرهاشليس للمدعو أن يقصد امل«قاعدة  المطلب الرابع:

  .»ستجابةعظم الثواب مع تعدد أنواع اال«قاعدة  المطلب الخامس:

 ا ا  

  :القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة، وفيه ثالثة مطالب
الدعوة شرعت لنفع املدعو ال لالنتفاع الشخصي «قاعدة  المطلب األول:

  .»منه

  .»به من دعا إىل ما ال أصل هلا يف الشرع اليباىل«قاعدة  المطلب الثاني:

  .»لعربة مبوافقة احلق ال بكثرة األتباعا«قاعدة  المطلب الثالث:

   

والتوصيات. ،، وأهم النتائجالخاتمة  

 واملراجع ،املصادر فهرس.  
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 ا :  

  ويحتوي على ما يلي:

   .أوال: قواعد الدعوة بني اللغة واالصطالح

  ثانيا: الفرق بني قواعد الدعوة والقواعد األصولية، والفقهية.

   عموًما والدعوية خصوًصا. القواعد الشرعية شروط صياغة ثالثاً:

  أوال: الشروط األصيلة:

:شرط الكلية الشرط األول .  

 الشرط الثاين: شرط التجريد .  

طرادالشرط الثالث: شرط اال    

  .الشروط التكميلية الملحقة ثانيا:

 الشرط األول: شرط الواقعية .  

 الشرط الثاين: شرط الوضوح .  

 شرط اإلجياز.الشرط الثالث :    
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 التمهيد

  صطالح.قواعد الدعوة بين اللغة واال :أوًال 

مجع قاعدة.القواعد :  

 ،)٢(قواعــد البيــت أساســه  )١(:وهــي يف اللغــة تــدل علــى أســاس الشــيء، قــال اجلــوهري

، ويف التنزيـل قـال تعـاىل: )٣(: وقال ابن سـيده  مل خل  ُّ القاعـُد والقاعـدة: أصـل اُألسِّ

 ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل

ــــورة البقــــــرة: َّ  خف حف  جف مغ جغ مع جع  ُّ ، وفيــــــه قــــــال تعــــــاىل: ]١٢٧[ســ

 خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف

  ].٢٦[سورة النحل:  َّ  حم جم هل مل
 :تعرف �ا على أحكام ما يُ  )٤(قضية كلية والقاعدة في االصطالح

 .)٥( دخل حتتها

شــتقٌَّة مــن فعــِل: : فمنهــا النــداُء، واالبتهــاُل، وهــي موالــدعوة لغــة لهــا عــدة معــان

، ويتعــدى بالبــاِء فيقــاُل -تعــاىل–دعــا، يــدعو، الــذي يتعــدَّى بنفِســِه فيقــاُل َدعــا اهللاَ 
دعا به، ويتعدَّى بالالِم فيقاُل دَعا َلُه، واالسُم: الدعوُة، والقـائُم �ـا ُيسـّمى: داٍع أو 

ــَك بصــــوٍت أو كــــالٍم يكــــوُن منــــَك حبــــ ٍق أو داعيــــٌة، وهــــَي تفيــــُد إمالــــَة شــــيٍء مــــا إليــ
                                                           

هـــ ، انظــر:  ٣٩٣هــو أبــو النصــر إمساعيــل بــن محــاد، كــان إمامــاً يف اللغــة واألدب، تــويف ســنة  )١(

  ). ١٥١/  ٢٠)، وسري أعالم النبالء  (١٢٦/  ١٩معجم األدباء، (

انظــر: الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، اجلــوهري،  ت/ أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، مـــادة  )٢(

  هـ . ١٤٠٧: بريوت/  ٤)، دار العلم للماليني، ط٥٢٥/  ٢(قعد)، (

هو علي بن أمحد األندلسي، الضرير، قيل عنه: مل يكن يف زمانه أعلم منه بالنحو واللغة، له "  )٣(

هــ ، انظـر: الصـلة  ٤٥٨ط األعظم " و " املخصص " كالمها يف اللغة، تويف سنة احملكم واحملي

  ). ١٤٣/  ٢(.)٤١٠/  ٢البن بشكوال، (

فالقواعــد الكليـــة غالبــاٌ هـــي القواعــد األصـــولية، والقواعـــد األغلبيــة غالبـــاٌ هــي القواعـــد الفقهيـــة،  )٤(

  )١٥ بيان ذلك ص (ويعترب هذا من الفروق بني القاعدة األصولية والفقهية، وسيأيت

  ) . ١٩٢بتصرف: األشباه والنظائر، ابن جنيم، ت: حممد مطيع احلافظ، ص: ( )٥(
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  )١(باطٍل.

 ِتبليـــُغ اإلســـالِم للنـــاِس، وتعليُمـــُه إيـــاهم، وتطبيُقـــُه يف : والـــدعوُة فـــي االصـــطالح
 واقِع احلياِة. 

 أنَّ قواعــــد الــــدعوة إىل اهللا تعــــاىل  :وبــــالنظر إىل التعريفــــات الســــابقة نســــتنتج
  .ين على تبليغ اإلسالم للناس نظرياً وتطبيقياً قضايا كلية تعُ  هي:

 تعريف القاعدة الدعوية: محترزات 

 مجع قضية، وُعرب بالقضية لتخرج املشكلة اليت التبست واختلطت فال قضايا :

، كما أ�ا لفظة يدخل حتتها ما حيتاج إىل حكم يف التنظري الدعوي، أو )٢(تنضبط

  ما حيتاج إىل ضبط يف التطبيق العملي.

ثــر اجلزئيــات حيــث ال والــذي ينــدرج حتتــه أك ،: ليــدخل فيــه العمــوم اجلزئــيكليــة

هـــذا الشـــذوذ ســـببه ختلـــف  ؛يشـــرتط أن ال يشـــذ عـــن القاعـــدة بعـــض اجلزيئـــات ألن

بعض الشروط للقاعدة، أو لـدخول املسـتثىن حتـت قاعـدة أخـرى ألصـق بـه مـن هـذه 

  .)٣(القاعدة.

"ليخــــرج بــــه حصــــر الــــدعوة يف القواعــــد "تعــــين علــــى تبليــــغ اإلســــالم للنــــاس :

  الدعوية.

" ًــا ل فيــه مــا يتعلــق مبســائل الــدعوة املتعلقــة بــاحلكم الشــرعي مــن : ليــدخ" نظري

ــــث اإلباحــــــة والتحــــــرمي  ،واملنــــــدوب، واملتعلقــــــة باملصــــــاحل ،واملكــــــروه ،والواجــــــب ،حيــ
  واملفاسد، وغري ذلك مما يعدُّ علماً نظرياً يف أبواب الدعوة.

                                                           

هـــ ، مــادة (دعــا)،  ١٤١٤، ٣بتصــرف مــن لســان العــرب ابــن منظــور، دار صــادر، بــريوت، ط  )١(

)٢/١٣٨٥ .(  

وي، ص، ) للتفريــق بــني املشــكلة والقضــية انظــر: املــدخل إىل علــم االجتمــاع، فهمــي ســليم الغــز ٢(

  م.٢٠٠٤/ ١)، دار الشروق/ األردن، عمان، ط:١٤(

انظر الفرق بـن األغلـيب والكلـي: القواعـد الفقهيـة الكـربى، والقواعـد املتفـق عليهـا بـني املـذاهب ٣) (

  ، بدون تاريخ.١)، دار الكتب العلمية،ط:١٢األربعة"، د. حممد حممود احملمد، ص/ (
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"ًليدخل ما يتعلق باجلزء العملي يف الدعوة من حيث املنهج"وتطبيقيا :، 

  وسائل واألساليب.وال

  

    ثانيا: الفرق بين قواعد الدعوة، والقواعد األصولية، والفقهية.

والفقهيـــــة حســـــب  ،واألصـــــولية ،نســـــتطيع التفريـــــق بـــــين القواعـــــد الدعويـــــة

  : تيالجدول اآل

ا   اق    مع اة

  اة

اة 

ا  

  

الداعي   الثمرة  الغاية  املوضوع  االستمداد

نصوص   املدعوو 

  الوحي

والسرية 

  النبوية

  كيفية

الدعوة إىل 

  اهللا

معرفة ما ينبغي 
مراعاته وما ال 
ينبغي مراعاته 

لكل من 
  الداعي واملدعو

كلية قد 

يستثىن منها 

  بعض الصور

اة 

ا  

نصوص 

  الوحي

واللغة العربية 

  ودالال�ا

األدلة 

  الشرعية

معرفة ا�تهد 

وجه الداللة من 

  ليلالد

كلية مطردة 

ال يستثىن 

  منها شيء

ا�تهد        

  والفقيه

اة 

ا  

نصوص 
  الوحي

واألحكام 
الشرعية 
واملسائل 
الفقهية 
  املتشا�ة

فعل 

  املكلف

معرفة الفقيه 

  احلكم الشرعي

كلية قد 

يستثىن منها 

 بعض الصور

  الفقيه
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  السابقبالنظر إلى الجدول:  

والفقهية، وأن القواعـد  ،واألصولية ،فرٌق جلي بني القواعد الدعوية يظهر لنا جلياً أن مثةَ 

نَّ  أالدعويــة ال تتفــق إال يف صــورة واحــدة مــع القواعــد الفقهيــة مــن حيــث الثمــرة، حيــث 

كًال منهما عمومها كلي قد يستثىن منها جزيئات حبسـب احلـال واملـآل، ويبقـى أنَّ لكـل 

  .)١(واملستفيد منه على وجه اخلصوص ،يتهوغا ،وموضوعه ،نوع من القواعد استمداده

   ثالثاً: شروط صياغة القواعد الشرعية عمومًا والدعوية خصوصاً:

وعملــــه:  ،فهـــو صــــائغ -مــــن بـــاب قــــال  -يقـــال: صــــاغ الشـــيَء الصـــياغة فــــي اللغــــة: 

  )٢(صاغ الشيَء هيأه على مثال مستقيمو  ،ورتبه، وصاغ شعرا: أي وضعه ،الصياغة

والتهيئـة، وجـاء يف تعريـف " الصــيغة  ،مـن معـاين الصـياغة: الرتتيـبومـن هـذا يتضـح أنَّ  

وتقــدمي بعــض احلــروف علــى  ،والســكنات ،" أ�ــا: اهليئــة العارضــة للَّفــظ باعتبــار احلركــات

  .)٣( وماد�ا ،واحلروف ،بعض، وهي صورة الكلمة

معــني  فصــياغة القواعــد الشــرعية تعــين التعبــري عنهــا بألفــاظ منتقــاة مناســبة، ووفــق ترتيــب

ـــــدة ــــد القاعـــــ ـــــها  ،حيقــــــــــق مقاصــــــ  ومثــــــــــل ذلــــــــــك يف القواعــــــــــد الدعويــــــــــة. ،)٤(وخصائصـــــ
البــد  -ملحقــة  –ولصــياغة القاعــدة الشــرعية والدعويــة شــروطاً أصــيلة وأخــرى مكملــة  

  : يأيتمن مراعا�ا عند صياغة القاعدة بيا�ا فيما 

                                                           

ـــو  ١) ــــني القواعــــد األصـ ـــروق ب ـــع يف الفـ ـــائل أصــــول الفقـــــه، للتوسـ لية، والفقيهــــة، انظــــر: اجلــــامع ملسـ

)، مكتبـة ١٢وتطبيقا�ا على املذهب الراجح، د. عبد الكرمي بن علي بـن حممـد النملـة ص/ (

  م. ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠/ ١الرشد ط:

  .)٨/٢٤٢لسان العرب البن منظور ( )٢

ــد الفقهيــــة، واألصــــولية، جمموعــــة مــــؤلفني، (  ٣) ــد للقواعــ مؤسســــة زايــــد بــــن  )،٣٣٥/ ١معلمــــة زايــ

هــــ، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، نقـــًال عـــن  ١٤٣٤، ١ســـلطان آل �يـــان لألعمـــال اخلرييـــة، ط:

  ).٥٦٠كتاب الكليات للكفوي، ص، (

  ).٣٣٥/ ١انظر: معلمة زايد ( ٤)
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  )١( :أوًال: الشروط األصيلة

 تيعاب:الُكلية والشمول واالس :الشرط األول 

من أهم شروط صـياغة القاعـدة الشـرعية أن يعـمَّ حكمهـا مجيـع جزئيا�ـا أو أغلبهـا؛ ألنَّ 

  العربة بالغالب والنادر ال حكم له.

كليـــة القاعـــدة عموُمهــا ومشوُهلـــا واســـتيعاُ�ا، فكـــل هــذه األوصـــاف مبعـــىن واحـــد، ويــرادف  
  .احدةوهو كون حكم القاعدة متعلًقا جبملة من اجلزئيات ال جبزئية و 

ومن هنا وصـفت بأ�ـا كليـة، لكـن  ،واألصُل يف القاعدة أن يتعلَّق حكُمها بكل جزئيا�ا

قــد يشــّذ عنهــا بعــض اجلزئيــات، وهــذا الشــذوذ ال ينفــي عنهــا الكليــة؛ ألنَّ اجلزئيــات الــيت 

تشـّذ عــن قاعــد�ا إمنــا تشــذ عنهــا لتخلـف بعــض شــروطها وقيودهــا، أو لكو�ــا ختــرج عــن 

  وتنضبط حبكمها. ،قاعدة أخرى حكمها لتندرج حتت

وجـدنا أنـه قـد حتققـت  -املخـروج عنهـا واملخـروج إليهـا  -فإذا نظرنا إىل القاعدتني مًعا  

مـا شـذَّ مـن اجلزئيـات ال يبقـى علـى شـذوذه وعـدم انضـباطه، بـل  ؛�مـا صـفة الكليـة ألنَّ 

  .)٢( يلتحق حبكم قاعدة أخرى

 التجريد:  ي:الشرط الثان  
وجريــــد النخــــل:  ،التعريــــة يقــــال: جــــرده مــــن الثيــــاب إذا عــــرّاهُ  ة:غــــالتجريــــد يف الل

  .)٣(السعف يعرى من اخلوص

  الدعوي:  والتجريد مبعناه االصطالحي

هو أن تكون القاعدة مشتملة على قضـية موضـوعّية جمـرٍدًة عـن االرتبـاط جبزئيـات 

ن تكـون خاصـًة اجلزئيات املرتبطة �ا مـن غـري أ معينة، صاحلًة لالنطباق على كل أو جلَّ 

ـــا إذا كانـــت خاصـــًة بعـــني اجلزئيـــة ال مبوضـــوعها مل تصــــح أن  ؛ببعضـــها دون بعـــض، أل�َّ

  تكون قاعدة حينئذ.

ــد التعريــــة كمــــا هــــو يف معنــــاه اللغــــوي،  والتجريــــد يطلــــق عليــــه أهــــل االختصــــاص بالتقعيــ

يـــان وال يســـتقيم نظامهـــا إال بتعريتهـــا مـــن أع ،ويريـــدون بـــه أنَّ القاعـــدة ال يعتـــدل قوامهـــا

                                                           

  ويقصد �ا ما ال يصح صياغة القاعدة إال �ا. ١)

  ).٣٥٧/ ١انظر: معلمة زايد ( ٢)

  .)١١٤ص،( خمتار الصحاح: للرازي، ٣)
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والقضــايا ومشخصـــا�ا، فهــي قريبـــة مــن العمـــوم والشــمول، فـــإن كــان الشـــمول  ،املســائل

  .)١(فإنَّ التجريد يبعد القاعدة عن األفراد والذوات ؛خيتص جبميع اجلزيئيات

 االطراد: :الشرط الثالث  
 .)٢( واالســـتقامة ،واجلريـــان ،واالســـتمرار ،ورد ملعـــىن التتـــابع :فـــي اللغـــة االطـــراد

بأنـــه مـــا  ؛ورد بعـــدة معـــان، منهـــا أنـــه ورد وصـــفا للعلـــة منـــاط احلكـــم :صـــطالحوفـــي اال
أي أن يلـزم مـن وجـود أحـد  يوجب احلكم لوجود العلة، وهو املسمى بالتالزم يف الثبوت

  . )٣(الشيئني وجود اآلخر، فإن كان يلزم من انتفاء أحدمها انتفاء اآلخر فهو االنعكاس
 ؛يلـزم مـن وجـوده وجـود ؛ما يعرب عنـه بأنـه هو :والمقصود باالطراد في القاعدة

مجيـــع اجلزئيـــات الـــيت تنـــدرج حتتهـــا البـــد مـــن أن تنطبـــق  ؛مبعـــىن إذا وجـــدت القاعـــدة فإنـــه
  .عليها القاعدة دون ختلف واحدة منها

  وهذا يعبر عنه بأربع تعبيرات مهمة:   
 :أن يتبع بعض فروعها بعضاً يف القضية اليت جتمع بينهم. التتابع 

 أن يستمر هذا التتابع دون توقف تمرار:االس. 
 :أن جيـري مقتضـى القاعـدة علـى جزئيا�ـا كجريـان النهـر مـن غـري  الجريان

  توقف.
:حبيث ال تتخلف القاعدة وال حتيد االستقامة.  

ختلف بعض الصـور عـن القاعـدة ال يعـين أ�ـا  ؛والتجريد فإنَّ  ،وكما تقرر يف شرط الكلية
 :ال حكــم لــه حــىت قــرر علمــاء القواعــد الفقهيــة أنَّ مــن القواعــدالنــادر  ؛غــري مطــردة ألن

  .)٤( ويقصدون بذلك أنَّ لكل قاعدة استثناء ،(عدم اطّراد القواعد)
وعلى ذلك فاالطراد إمَّا أن يكون كليـاً ال ختتلـف عـن أي جزئيـة مـن اجلزئيـات، وإمَّـا أن 

عدة أخـرى أو ختلـف شـرط يكون أغلبياً ختلفت عنه بعض اجلزئيات إما لدخوهلا حتت قا
  .)٥(من شروط دخوهلا حتت القاعدة األصل

                                                           

  )٣٦٠/ ١بتصرف من معلمة زايد ( ١)

لســـان العـــرب: مـــادة طـــرد؛ والقـــاموس احملـــيط للفريوزابـــادي: مـــادة طـــرد؛ واخلصـــائص البـــن جـــين  ٢)

)١/٩٦.(  

  ).١٤١انظر: التعريفات للجرجاين، ص ( ٣)

  خمتصراً من املرجع السابق. ٤)

  ).٣٦٦/ ١بتصرف من معلمة زايد ( ٥)
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  )١( )-الملحقة  –ثانياً: (الشروط المكملة 

ز:الشرط األول: اإليجا  

تكــون  أن يصــاغ مضــمو�ا يف ألفــاظ قليلــة حمكمــة مرصوصــة، :يف القاعــدة هــو واإلجيــاز 

قيـة املختلفـة، فتصـاغ يف مبثابة قانون كلي يرجع إليـه الستحضـار الفـروع واجلزئيـات التطبي

مجلة مفيدة من كلمتني أو ثـالث كلمـات أو حنـو ذلـك، ممـا جيعلهـا بعيـدة عـن أن يكـون 
�ــا حشــو أو شــيء مــن زوائــد الكــالم؛ ألنَّ مقــام التقعيــد أوىل بتهــذيب الكــالم وتنقيحــه 

  )٢( وتنقيته من شوائب اإلطالة والتكرار وما زاد على ما حيصل به املطلوب.

اني: الوضوح.الشرط الث  

الوضــوح يف القاعــدة هــو ظهــور معناهــا مــن جهــة مبناهــا؛ حبيــث إذا قُــرأت عبارا�ــا الــيت 

ـــيت بنيـــــــت منهـــــــا، ينكشـــــــف مضـــــــمو�ا  .ويُـــــــدرك حمتواهـــــــا ،صـــــــيغت �ـــــــا، وألفاظهـــــــا الــــ

اإلجيــاز مــن غــري وضــوح  ؛وصــفة الوضــوح يف القاعــدة مكملــة لصــفة اإلجيــاز الســابقة ألن

فلذلك ال بد مع اإلجياز مـن وضـوح  ينبهم معه معىن القاعدةلغاز قد يكون ضرباً من اال

  )٣(املعىن اإلمجايل للقاعدة.

.الشرط الثالث: الواقعية  
عنصــــر الواقعيــــة يف القواعــــد الفقهيــــة هــــو مــــن مجلــــة العناصــــر التكميليــــة هلــــا ولفائــــد�ا، 

 والواقعيـــة يف القاعـــدة هـــي أن يكـــون حكمهـــا منطبقـــاً علـــى جزئيـــات موجـــودة وقائمـــة يف

  عدم  ؛الواقع ألنَّ 

ـــــوعية.  ــدم مــــــــــن مقّوما�ــــــــــا املوضـــــ ــــــن فيمــــــــــا تقــــــــ ــــــر إىل الطعــــ  )٤(اتصــــــــــافها بــــــــــذلك جيــــ

  

                                                           

ــر: معلمـــة زايــــد ( ويقصـــد �ـــا شــــروط كمـــال، ١) / ١فهــــي شـــروط تكميليـــة لصــــياغة القاعـــدة، انظــ

٣٦٧.(  

  املرجع السابق. ٢)

  ).٣٧٤/ ١املرجع السابق ( ٣)

  ).٣٧٦املرجع السابق (/  ٤)
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  المبحث األول
  القواعد الدعوية المتعلقة بشخصية المدعو، وفيه ثالثة مطالب

:االستدامة مقصودة في تكليف المدعو«قاعدة  المطلب األول«.  

:معنى القاعدة  

عو أو ينهى عنه يُقصـد بـه االسـتدامة علـى العمـل ال االنقطـاع تكليٍف يؤمر به املد كلُّ  

وهذا هو معـىن قـول  ،عنه، فاهللا تعاىل يريد من العبد أن يستمر على طاعته إىل يوم لُقياه

وهـــــو أيضـــــاً املـــــراد ، ٩٩احلجـــــر: َّ  َّ  زث رث يت ىت نت مت  ُّ   :اهللا تعــــاىل

ــول اهللا تعـــــــاىل:  رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  ُّ  بقـــــ

واملــــراد اســــتمرار العبــــادة مــــدة ، قــــال القــــرطيب رمحــــه اهللا: (٣١مــــرمي:   َّ نن من زن

  .)١( )حياته، كما قال العبد الصاحل: وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حياً 

ولرسوله يف كلِّ أمر ديين يراد به  ،فالواجب على كلِّ مدعوٍّ أن يعي أنَّ االستجابة هللا 

 ومقتضايه. ،وإمَّا على مستلزماته ،االستدامة إمَّا عليه

 :أمثلة تطبيق القاعدة  

:األمر بالشهادتني املقصود به دوام التوحيد وعدم الشرك مدى  المثال األول

 مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّ اىل: تع احلياة، كما قال

، فالواجب على املدعو ٧٢املائدة:  َّ  ىث نث مث زث رث ىتيت نت

�ا، كما أنَّ االلتزام  أن يعي أن االستدامة على كلمة التوحيد هي املقصودة من األمر
  وعدم االنقطاع. ،مبقتضيات التوحيد من أمر أو �ي هو أيًضا مقصوده الدوام

:التكليف بالصلوات اخلمس مقصوده املداومة عليها دون انقطاع،   المثال الثاني

النساء:  َّمئ خئ حئ جئ يي  ىي ني  ُّ ىل: تعا كما قال اهللا

احملافظة عليها من يصلي تارة أو  ، فال يصح أن يتصف باملداومة على الصالة١٠٣

ويرتك أخرى، أو ذلك الذي ال يقوم بلوازم إقامتها كما يرضى اهللا تعاىل؛ فإذا علم 

                                                           

ـــــرطيب، (١)  ـــــداهللا القــ ـــــرآن، أبـــــــو عبــ ـــام القــ ـــامع ألحكــــ ـــرية، ط:١٠/٦٤اجلــــ ، ٢)، دار الكتـــــــب املصــــ

  هـ، القاهرة.١٣٨٤
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املدعو أنَّ االستدامة مقصودة يف التكليف، حافظ على إقامة الصالة بكل أركا�ا 

  وشروطها دون انقطاع.

  

 :ودوام التوبة، كما  ، تعاىلالتكليف باحلج مقصوده إقامة ذكر اهللا المثال الثالث

 :- صلى اهللا عليه وسلم- قالت: قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنها-جاء عن عائشة 
، )١()وبين الصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهللا ،إنما جعل الطواف بالبيت(

: (من حجَّ هللا فلم يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه - صلى اهللا عليه وسلم-وقال 

وإذا فقه املدعو أنَّ االستدامة مقصودة ، )٢(ولدته أمُّه) ،لم يفسق رجع كيوميرفث و 

يف التكليف، علم أنَّ احلج ليس شعائر تؤدى يف وقت ومكان خمصوص وهيئة 

ا االستمرار على آثار احلج بعده هو املراد األكرب من هذا التكليف  خمصوصة فقط، إمنَّ

  ه جلَّ يف عاله.ليإالعظيم، وهو دوام ذكر اهللا والتوبة 

 :والطهارة  ،واملنكر مقصوده دوام العفة ،النهي عن الفحشاءالمثال الرابع

 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ  :قال اهللا تعاىل وباطنًا كما ،ظاهراً 

األنعام:  َّ يب ىب نب مب زب  رب يئ

هذا الدين  ويتعلمه منذ نعومة أظفاره، أنَّ ، ، وهذا مما ينبغي أن يدرسه املدعو١٢٠

د فيه �ي عن منكر سواء كان صغرياً أو كبرياً فإنَّ املقصود منه أعظم من العظيم إذا ُوج

، وأنَّ االستمرار على هذا املقصود هو املراد من �ي - وهو العفة والطهارة  - عينه

كلُّ �ي « ؛ وهلذا أصَّل علماء األصول قاعدة مهمة ونصها : الشارع سبحانه وتعاىل
  .)٣(»يقتضي الدوام 

  

                                                           

-)، وضــعفه األلبــاين ١٨٨٨تــاب املناســك، بــاب (الرمــل)، بــرقم (أخرجــه أبــو داود يف ســننه، ك ١)

يف ضـــعيف ســـنن أيب داود، وحســـنه حمقـــق مســـند الـــدارمي حســـني الـــدارامي، بـــرقم  -رمحـــه اهللا

  )، ومعناه صحيح على كل حال.١٨٩٥(

  ).١٥٢١أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب (احلج)، باب (فضل احلج املربور)، برقم ( ٢)

ـــ ٣) ـــر: التقريــ ـــي، (انظــ ـــاج احلنفــ ــن أمـــــري احلــ ـــة، ط٣٢٩/ ١ر والتحبـــــري، ابـــ ـــب العلميــ ، ٢)، دار الكتــ

  هـ، بريوت ١٤٠٣
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 دة: أدلة القاع  

َها- َعْن َعاِئَشَة   َكاَن َأَحبُّ اْلَعَمِل ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ «أَنـََّها قَاَلْت:  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .)١(»الَِّذي َيُدوُم َعَلْيِه َصاِحُبهُ  -صلى اهللا عليه وسلم -

 َّصلى اهللا عليه وسلم- إمنا حضَّ النيب « :-رحمه اهللا-ال قال ابن بط-  

وإن قلَّ؛ خشية االنقطاع عن العمل الكثري،  ،املداومة على العملأمته على القصد و 
  . )٢(»فكأنه رجوع يف فعل الطاعات، وقد ذمَّ اهللا ذلك

          ؛ومعىن هذا احلديث مفهوم ألنَّ «: -رحمه اهللا-قال ابن عبد البر 

  انقطع أجره وحسناته. ،العمل الدائم يتصل أجره وحسناته، وما انقطع

دليل على أن قليل العمل إذا دام عليه صاحبه أزكى له، واهللا : عندي، ديثويف هذا احل

  .)٣( »ويرضاه، وال يرضى العنف، وباهللا التوفيق ،حيب الرفق يف األمر كله

- ُسِئَل النَِّيبُّ : «قالت -رضي اهللا عنها  –عن عائشة  )٤(»الصحيحني«ويف 

، »َأْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ «، َقاَل: »ِإَىل اللَِّه؟َأيُّ اْألَْعَماِل َأَحبُّ  -صلى اهللا عليه وسلم

   .»اْكَلُفوا ِمْن اْألَْعَماِل َما ُتِطيُقونَ « َوقَاَل:

  
 وإن قلَّ، وكلُّ وظيفة ال ، وخري األمور أدومها«: - رحمه اهللا-قال الغزالي

كثريها   وأشد تأثريًا يف القلب مع ،ميكن املواظبة على كثريها فقليلها مع املداومة أفضل

مع الفرتة، ومثال القليل الدائم: كقطرات ماء تتقاطر على األرض على التوايل فتحدث 

ولو وقع ذلك على احلجر، ومثال الكثري املتفرق: ماء يصب دفعة أو  ،فيها حفرية

  . )٥( »دفعات متفرقة متباعدة األوقات فال يبني هلا أثر ظاهر

                                                           

  ).٦٤٦٢، رقم (»القصد واملداومة على العمل«) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ١(

  ).١٠/١٧٩البن بطال (» صحيح البخاري«) شرح ٢(

  ).٢٢/١٢٠» (التمهيد) «٣(

ـــاب الرقــــا٤( ـــل«ق، بــــاب ) أخرجــــه البخــــاري، كتـ ـــى العمـ ــد واملداومــــة علـ )، ٦٤٦٥، رقــــم (»القصــ

، »فضـيلة العمـل الـدائم مـن قيـام الليـل وغـريه«ومسلم، كتاب صـالة املسـافرين وقصـرها، بـاب 

  ).٧٨٢رقم (

  ).١/٣٣٣» (إحياء علوم الدين) «٥(
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 :١( »والعقاب ،أسباب الثواب تجتمع في المدعو«قاعدة  المطلب الثاني( 

:معنى القاعدة  

تعترب هذه القاعدة من أهمِّ القواعد اليت ينبغي للمدعو أن يتعلمها ويفقهها؛ إذ 

واالستقامة ما يعلمونه يف أنفسهم من  ،إنَّ كثريًا من املدعوين يصدُّهم عن الطاعة

دعو؛ وذنوب ومعاصي، وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان على امل، تقصري

حيث يلبِّس عليه أنه من أجل أن يطيع اهللا، جيب أن يكون خاليًا من اآلثام، جمتنباً 

من موضع يف كتبه هذه  يف أكثر :للحرام، ومن أجل ذلك قرَّر شيخ اإلسالم ابن تيمة

 ،كان يصوغها بصياغات متعددة تنبيهًا ألمهيتها  -رمحه اهللا- القاعدة وبيَّنها، بل إنَّه 

، ومن ذلك قوله: (فإنَّ الشخص الواحد جيتمع فيه أسباب الثواب وأمهية فقهها
، وقال أيضاً: )٣( (وقد جيتمع يف العبد نفاق وغيمان وكفر وإميان) ، وقال:)٢(والعقاب)

(إذ الشخص الواحد قد جيتمع فيه احلسنات املقتضية للثواب، والسيئات املقتضية 

صلى اهللا - يع أصحاب رسول اهللا للعقاب، حىت ميكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول مج

وأهل السنة واجلماعة الني يقولون إنه ال خيلد يف النار من  ،وأئمة اإلسالم - عليه وسلم

  .)٤( يف قلبه مثقال ذرة من إميان)

تفيد أنَّ املسلم يكون فيه من شعب اإلميان، وشيء من شعب النفاق أو  :فالقاعدة

وبة أو فعل الطاعة، فلسنا كاملعتزلة الذين الكفر األصغر، وهذا ال يربر له عدم الت

: -رمحه اهللا-وال مثََّة فريق آخر، يقول ابن تيمة  ،يعتقدون أنَّ الفرد إما مطيع أو عاصي

ثاب يف اآلخرة أو إال مُ  الذين يقولون: ما مثَّ  الخوارج والمعتزلةوالنزاع يف ذلك مع «
غريها، ويقولون: إن الكبرية حتبط معاقب، ومن دخل النار مل خيرج منها ال بشفاعة وال 

  .)٥( »مجيع احلسنات، وال يبقى مع صاحبها من اإلميان شيء

                                                           

ــة، ٢٠٣/ ٦انظـــر: منهـــاج الســـنة، ابـــن تيميـــة، ت: د. حممـــد رشـــاد ســـامل، ( ١)( )، مؤسســـة قرطبـ

  ).٣٥٣/ ٧هـ، وجمموع الفتاوى (١٤٠٦، ١ط:

  املرجع السابق.  ٢) (

  ).٣٥٣/ ٧جمموع الفتاوى ( ٣) (

  املرجع السابق. ٤) (

  ).٢٠٤، ٦/٢٠٣» (منهاج السنة النبوية) «٥(
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والعقاب  ،ومطلق اإلميان مل يتصور اجتماع الثواب ،فَمْن مل يُفرِّق بني اإلميان املطلق

والبدعة يف الشخص الواحد؛ ولذلك  ،والسنة ،والسيئة ،واحلسنة ،والطاعة واملعصية

هو مؤمن « والعقاب بقوهلم: ،ة من اجتمعت فيه أسباب الثوابيصف أهل السن

ناقص اإلميان، أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته، فال يعطى االسم املطلق، وال يسلب 

  .)١( »االسم مطلق
وإن ، ُفسَّاق أهل امللة متفقون على أنَّ  أهل السنة فإنَّ «: - رحمه اهللا-وقال     

البد أن يدخلوا اجلنة فيجتمع فيهم الثواب  ،فإ�مدخلوا النار أو استحقوا دخوهلا 

تنكر ذلك، وترى أن من استحق الثواب ال  الخوارج والمعتزلةوالعقاب، ولكن 

  .)٢( »واملسألة مشهورةيستحق العقاب، ومن استحق العقاب ال يستحق الثواب، 

  

 :أمثلة تطبيق القاعدة  

 ان عند أهل السنة : مرتكب الكبرية ال خيرج عن اإلميالمثال األول

واجلماعة، خالفًا للخوارج الذين جعلته كافرًا خملدًا يف النار، وخالفًا للمرجئة الذين 

  . )٣( جعلته مؤمًنا كامل اإلميان
وإن ارتكب الكبائر، وال  ،- تعاىل–املدعو ال يقطع رجاءه يف اهللا  ؛وعليه فإنَّ 

والعقاب  ،علم أنَّ أسباب الثوابويصيبه الغرور حني ي ،جيعله أيضًا يتمادى يف املعصية

      جتتمع يف املدعو.

    :ُخيطئ بعض املدعوين حني يرتك الصالة العتقاده أنه المثال الثاني

جيب أن يقف بني يدي اهللا صافيًا من املعاصي، نقيًا من الذنوب، وحني يتعلم املدعو 

ن مذنبًا عاصياً، بل إنَّ وإن كا ،ال يرتدد عن الوقوف بني يدي اهللا ؛هذه القاعدة فإنَّه

 خئ  ُّ : القرآن حيثه على إقامة الصالة ليمحو �ا املعصية، كما قال اهللا تعاىل

 مث متهت خت حت جت مبهب  خب حب جب هئ مئ

  ١١٤هود: َّ جح  مج حج

                                                           

  ).١١٤(ص » العقيدة الواسطية) «١(

  ).٤/٤٨٦» (جمموع الفتاوى) «٢(

  ).٢٠٤/ ٦انظر: منهاج السنة ( ٣)(
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:أدلة القاعدة  

 جن    يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  قــال تعــاىل   

 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن

 رب  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ

  ١٦٧: ١٦٦آل عمران َّ زت رت يب ىب نب زبمب
 : ���� � �� «  َّ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ���

، وكفـــرهم أقـــوى ،فقــد جعـــل هـــؤالء إىل الكفــر أقـــرب مـــنهم لإلميــان، فُعلـــم أ�ـــم خملِّطــون

  )١(»وإميانه يكون أقوى ،غريهم يكون خملِّطًاو 

ر مـن  ويخـرج مـن النـا: «-صلى اهللا عليه وسلم-ومن األدلة على القاعدة قوله 

فعلم أنَّ من كان معه اإلميان أقل القليـل مل « ، )٢(»كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان

خيلد يف النار، وإن كان معه كثري من النفاق، فهو يعذب يف النار علـى قـدر مـا معـه مـن 

  )٣( »ذلك مث خيرج من النار

  اســـم  وال يســـلبون الفاســـق امللـــي« :-رحمـــه اهللا-قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة

، بــل الفاســق يــدخل يف اســم المعتزلــةاإلميــان بالكليــة، وال خيلدونــه يف النــار، كمــا تقولــه 
]، وقد ال يـدخل ٩٢[النساء/ َّ ين ىن من ُّ : اإلميان يف مثل قوله تعاىل

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ : يف اســـــم اإلميـــــان املطلـــــق كمـــــا يف قولـــــه تعـــــاىل

ال يزنـــــي « -صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم-]، وقـــــول النـــــيب ٢[األنفـــــال/ َّ ٌّ  ٰى

وهـــو مـــؤمن، وال يســـرق حـــين يســـرق وهـــو مـــؤمن، وال يشـــرب  ،الزانـــي حـــين يزنـــي

وهو مؤمن، وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفـع النـاس إليـه فيهـا  ،الخمر حين يشربها

  .)٤( »أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن
                                                           

) ، مكتبة ٩٠اء الرمحن وأولياء الشيطان، ابن تيمية، ت: سليم اهلاليل، ص، (الفرقان بني أولي ١)(

  هـ .١٤٢٤، الرياض، ٢دار األخبار، ط:

  ).٣١٦) برقم/ (١٦٩/ ١أخرجه مسلم، كتاب (اإلميان)، باب (معرفة طريف الرؤية)، ( ٢) (

  ).٣٠٥/ ٧جمموع الفتاوى ( ٣) (

)، ومســلم،  ٢٤٧٥، رقــم (»ىب بغــري إذن صــاحبهالنهــ«) أخرجــه البخــاري، كتــاب الشــركة، بــاب ٤(

بيـان نقصـان اإلميــان باملعاصـي، ونفيـه عـن املتلـبس باملعصـية علــى إرادة «كتـاب اإلميـان، بـاب 

  .-رضي اهللا عنه-) من حديث أيب هريرة ٥٧، رقم (»نفي كماله
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 آثار الدعوة تراكمية مستقبلية وليست آنية لحظية«: قاعدة لمطلب الثالثا«.  

 :معنى القاعدة  

هلا أثر مباشر على شخصية  -تعاىل–تبنيَّ هذه القاعدة أنَّ الدعوة إىل اهللا 
املدعو، ولكنَّ هذا األثر ال يظهر بكل مميزاته من أول حلظة استجابة للداعي، وإمنا 

يكون قويًا ملحوظًا مع مرور الوقت بعد توفيق اهللا للعبد؛ ولذلك أسست القاعدة أنَّه  

املادة الدعوية علمًا وعمًال، ظهرت آثارها على شخصية املدعو، نعم  كلما تراكمت

هناك مناذج من املدعوين حيصل هلم تغيري شامل وانقالب يف السمات الشخصية من 

أول يوم يستجيبون فيه إىل الداعية، ولكن هذا ال يعترب خارمًا للقاعدة إذ إنه نادر 

ت إىل هذا التغيري اجلذري فجأة من الوقوع من جهة، وقد يكون له مسببات أخرى أد

، وتبقى القاعدة هي األصل حيث إنَّ من ظنَّ من املدعوين أنَّ التغيري )١(جهة أخرى

الشخصي سيكون سريعًا فقد أخطأ وأبعد النُّجعة، وليعلم أنَّه حيتاج إىل وقت ترتاكم 

وهلذا ورد  ن،لديه واألعمال املرضية لتكون سببًا يف هذا التغيري ،فيه املعلومات الدعوية
- قال: (اشرتطت ثقيف على رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-يف مسند أمحد عن جابر 

صلى اهللا عليه - وال جهاد، وأنَّ رسول اهللا  ،أن ال صدقة عليهم -صلى اهللا عليه وسلم

وجاء فيه أيضاً: عن نصر بن عاصم ، )٢(»سيتصدقون ويجاهدون« قال: -وسلم

فأسلم على أن ال يصلي  -وسلم صلى اهللا عليه- تى النيب الليثي عن رجل منهم أنه أ

  )٣(إال صالتين فقبل منه. 

                                                           

هاد، مثال ذلك التغيري الكامل لسحرة فرعون، ومن ذلك تغري بعض الصحابة حىت مضى للج ١) (

واستشهد دون أن يصلي صالة واحدة، وأمثال هذه الصور النادرة، والبد من التفرقة بني النور 

الذي تسببه اهلداية يف قلب املدعو، وبني آثار التمسك �ذا النور الذي يظهـر تـدرجييًا، ويزيـد 

  مع مرور الوقت.

ب (ما جاء يف خرب الطائف)، أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب/ (اخلراج والفيء واألمارة)، با ٢) (

  ).٣٦٧/ ٤)، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (٣٠٢٥برقم/ (

: (وهــذا  -رمحــه اهللا-)، قــال األلبــاين ٢٠٢٨٧)، بــرقم/ (٤٠٧/ ٣٣مســند اإلمــام أمحــد/ ( ٣) (

  ).١/٥١سند صحيح على شرط مسلم) (
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والسمات  ،وهذا فيه داللة واضحة على أنَّ األصل يف ظهور اآلثار الدعوية يف الطباع 

من هذه  -رمحه اهللا- الشخصية تراكميًا ال حلظياً؛ ولذلك استنبط اإلمام أمحد 

يصحُّ اإلسالم على الشرط الفاسد، ثم يلزم بشرائع «األحاديث فقهًا مجيًال فقال: 

  أمثلة تطبيق القاعدة: .)١( »اإلسالم كلها

 : أمثلة القاعدة 
 :المثال األول  

ذلك الرجل الذي عاش يف الكفر سنيناً  - رضي اهللا عنه- عمر بن اخلطاب 
يضطهد طويلة، بل كان متمسكًا بالوثنية مقاومًا الدعوة إىل التوحيد، هو الذي كان 

- من آمن �ا من بين عدي بن كعب، ومن أخص الناس بالعذاب أقرب الناس إليه 
، ومما يروى يف )٢(-أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد وأم سعيد فاطمة بنت بعجة

فكان  -وهم حي من بين عدي بن كعب -تعذيبه املؤمنني تعذيبه جلارية بين املؤمل 
عتذر إليك، إين مل أتركك إال ماللة ... فابتاعها عمر يضر�ا حىت إذا ملَّ، قال: إين أ

  .)٣(أبو بكر فأعتقها
تغريت هذه الشخصية الشرسة شيئًا فشيئًا حىت أصبح عمر  وبعد أن أسلم عمر

صلى اهللا عليه -هو الفاروق الذي يفرُّ الشيطان من ظله، فقد ثبت عن رسول اهللا 
ن قط سالًكا فًجا إال سلك والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطا«أنه قال:  -وسلم

وإمنا احتاج إىل تراكم  ،وليد اللحظة ،، إنَّ هذا التغيري مل يكن)٤( »فجا غري فجك
  .-رضي اهللا عنه-ومعريف أوصله إىل ما أصبح عليه  ،إمياين

                                                           

)، مؤسسـة ٨٥: ٨٤ص ( انظر: جامع العلوم واحلكم، ابن رجب، حتقيق شـعيب األرنـاؤوط، ١) (

  ه، بريوت.١٤٢٢، ٧الرسالة، ط:

 )، وفيــه اقتصــار التعــذيب علــى ســعيد بــن زيــد.٢/٣٢٣،٣٢٤رواه البخــاري يف الصــحيح (  ٢) (

)، وفيه أن التعذيب وقـع علـى سـعيد وزوجتـه أخـت عمـر ٣/٧٩ورواه ابن سعد يف الطبقات (

ـــنف ـــيبة يف املصـ ــن أيب شـ ــناد متصــــل ورجالــــه ثقــــات، ورواه ابــ )، ورواه احلــــاكم/ ٧/٤٤٢( بإســ

  وفيه أن التعذيب كان على سعيد وأمه، وإسناد احلاكم صحيح. ٣/٤٤٠املستدرك 

  )، وهو ضعيف النقطاع السند.١/٣٩٣،٣٩٤السرية النبوية، ابن هشام، ( )٣(

أخرجـــه البخــاري يف صـــحيحه، كتـــاب (بــدء اخللـــق)، بـــاب (صــفة إبلـــيس وجنـــوده)، بـــرقم/  ٤) (

  م، كتاب )، وأخرجه مسل٣٢٩٤(

  ).٢٣٩٦(فضائل الصحابة)، باب (فضائل عمر)، برقم/ (



        
 
 

 

 
 
 

١١٣١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 



 :المثال الثاني   

والـرتف مـن أجـل ديـن اهللا  ،الشاب الذي تـرك الغـىن -رضي اهللا عنه-مصعب بن عمري 

 ،وأرقـى العطـور ،وأنعم الثيـاب ،كان من أترف شباب مكة، تعوَّد على دالل األمتعاىل،  

رضــي اهللا -، ومــع ذلــك فقــد تغــريَّ مصــعب )١(حــىت إنَّــه كــان يلقــب بــأعطر شــباب مكــة
ـا ذاق حـالوة اإلميـان، ولكـن هـل هـذا  -عنه

َّ
حني دخل اإلسالم، وترك كلَّ هذا النعيم مل

رب ودربــة ووقــت تــرتاكم فيــه اإلميانيــات، وتتزايــد فيــه التغيــري جــاءه فجــأة أم احتــاج إىل صــ

كنَّــا قبــل اهلجــرة يصــيبنا ظلــف : «-رضــي اهللا عنــه-يقــول ســعد بــن مالــك ؟ املعلومــات

 العـــيش وشـــدته، فـــال نصـــرب عليـــه، فمـــا هـــو إال أن هاجرنـــا، فأصـــابنا اجلـــوع والشـــدة، فـــا

أتـرف غـالم مبكـة بـني ستضلعنا �ما، وقوينـا عليهمـا، فأمَّـا مصـعب بـن عمـري، فإنـه كـان 

أبويه فيما بيننا، فلما أصابه ما أصابنا مل يقـو علـى ذلـك، فلقـد رأيتـه وإنَّ جلـده ليتطـاير 

عنه تطاير جلد احلية، ولقد رأيتـه ينقطـع بـه، فمـا يسـتطيع أن ميشـي، فنعـرض لـه القسـي 

  .)٢(»مث حنمله على عواتقنا

اهلجرة األوىل للحبشة، ومن مثَّ  واالنتقال من احلصار إىل ،وبعد هذا الصرب والتعوُّد
، يتحوَّل مصعب إىل أول من يبعثه رسول -صلى اهللا عليه وسلم- املالزمة لرسول اهللا 

مع اإلثين عشر نفرًا الذين بايعوه يف بيعة العقبة األوىل  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

لى يده أسيد بن ويسلم ع ،ليعلمه دين اهللا، ويكون أول من مجَّع اجلمعة يف املدينة، بل

  .  )٣(حضري وسعد بن معاذ

وإقناعه فجأًة حلظية،  ،وثباته ،وعلمه ،فهل حصل ملصعب كل هذا التغيري يف شخصيته

وتراكم مستقبلي، الشكَّ أن التغيري يف السمات الشخصية  ،أم احتاج األمر إىل وقت

و أن يعيه عند ومعريف، وهذا مما ينبغي للمدع ،وتراكم إمياين ،للمدعو حيتاج إىل وقت

  استجابته للدعوة.

                                                           

/ ١٤٠٥، ٣)، دار الرسالة، ط:١/١٤٥انظر: سري أعالم النبالء، الذهيب، جمموعة حمققني، ( ١) (

  بريوت.

  ه، بريوت.١٤٠٩)، دار الفكر، ٤٠٦/ ٤أسد الغابة، ابن األثري، (  ٢) (

  انظر: املرجع السابق. ٣) (
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          :أدلة القاعدة  

ا نزل أوَّل ما نزل منه سورة من املفصَّل، « قالت:  -رضي اهللا عنها-عن عائشة  إمنَّ

فيها ذكر اجلنة والنار، حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل 

دع اخلمر أبًدا، ولو نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال أوَّل شيء: ال تشربوا اخلمر، لقالوا: ال ن

وإين جلارية ألعب:  ،- صلى اهللا عليه وسلم- ندع الزنا أبًدا، لقد نزل مبكة على حممد 

وما نزلت سورة البقرة  ٤٦القمر:  َّ جل مك لك خك حك جك

  .)١(»والنساء إال وأنا عنده

حتتاج إىل وقت كاٍف يف هذا احلديث بيان مراعاة الطباع النفسية يف التغيري، وأ�ا 

رمحه اهللا - ولذلك قال ابن حجر  - صلى اهللا عليه وسلم- لتتعود على مراد اهللا ورسوله 
وأن أول ما  ،الحكمة اإللهية في ترتيب التنزيل« معلِّقًا على هذا احلديث: -تعاىل

 ،وللكافر ،والمطيع بالجنة ،والتبشير للمؤمن ،نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد

 ،ولهذا قالت ،ي بالنار فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت األحكاموالعاص

وذلك لما طبعت عليه  ،ولو نزل أول شيء ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندعها

  .)٢(»النفوس من النفرة عن ترك المألوف

  

      

  

  

  

  

  
  

                                                           

  ).٤٩٩٣اري يف صحيحه، كتاب (فضائل القرآن)، باب (تأليف القرآن)، برقم (أخرجه البخ ١) (

  ه، بريوت.١٣٧٩، ١)، دار املعرفة، ط:٤٠/ ٩فتح الباري، ابن حجر، ( ٢) (
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المبحث الثاني  

  القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة

  

  فيه خمسة مطالبو 

 :شرعت الدعوة ليكون املدعو عبداً «قاعدة  المطلب األول

  .»اختياراً ال اضطراراً 

 :مشقة خمالفة اهلوى ال رخصة فيها«قاعدة  المطلب الثاني«.  

:العربة يف املدعو بكمال النهايات ال «قاعدة  المطلب الثالث

  .»بنقص البدايات

:أن يقصد املشقة لعظم  ليس للمدعو«قاعدة  المطلب الرابع
  .»أجرها

:عظم الثواب مع تعدد أنواع «قاعدة  المطلب الخامس

  .»االستجابة
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 المبحث الثاني

  القواعد الدعوية المتعلقة باستجابة المدعو للدعوة، وفيه خمسة مطالب

:شرعت الدعوة ليكون المدعو عبدًا اختيارًا ال «قاعدة  المطلب األول

   .»اضطراراً 
 لقاعدة:معنى ا  

العبودية هللا تعاىل نوعان: عبودية االضطرار، وعبودية  ُتظهر القاعدة أنَّ 

  االختيار.

فأمَّا عبودية االضطرار فهي اليت ال إرادة لإلنسان فيها، فهي متعلقة بتوحيد الربوبية؛ إذ 

-والتدبري للمخلوقات متعلقاُت الربوبية، وكل املخلوقات هم عبيد هللا  ،اخللق وامللك

فهم أذالء ملشيئته وإرادته، ال خيرجون عن قدرته النافذة عليهم، يستوي يف  -وجلعز 

واجلمادات، كل هؤالء  ،واجلان واملالئكة، احليوانات ،والكافر، اإلنسان ،ذلك املسلم

مبعىن أ�م مذلَّلون له خاضعون ملشيئته، وهذا الذي يطلق عليه  - تعاىل–معبَّدون هللا 

 حق  مف خف حف جف  ُّ تعاىل :  ملقصودة بقول اهللاعبودية االضطرار، وهي ا

" نافية إنَّ «" ، يقول القرطيب رمحه اهللا: �٩٣ر�م:  َّ مك لك خك حك جك مق

وهو يأيت يوم القيامة مقر�ا له  ،واألرض إال ،مبعىن ما، أي ما كل من يف السموات

، ٨٧النمل:  َّ جم هل  مل خل  ُّ تعاىل : بالعبودية خاضعًا ذليًال كما قال 

ء، أي اخللق كلهم عبيدهصاغري«أي  : - رحمه اهللا-يقول ابن تيمية  ،)١(»ن أذالَّ

قون كلهم عباد اهللا، األبرار منهم والفجار، واملؤمنون والكفار، وأهل اجلنة و فاملخل«

ومليكهم، ال خيرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته ، إذ هو ر�م كلهم وأهل النار؛

إن مل يشأه  ءُ ، وما شاءُ ا شاء كان وإن مل يشاالتامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر، فم

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ :  -تعاىل –مل يكن، كما قال 

، فهو ٨٣آل عمران:  َّ  خك حك جك مق حق مف  خف

                                                           

)، دار ١٥٩/ ١١اجلــامع ألحكـام القــران، حممـد بـن أمحــد القـرطيب، حتقيــق: أمحـد الــربدوين، ( ١) (

  م، مصر.١٩٦٤، ٢الكتب املصرية/، ط:
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ومصرف  ،ومقلب قلو�م ،ومميتهم ،وحمييهم ،رب العاملني وخالقهم ورازقهم - سبحانه–

هلم إال هو، سواء اعرتفوا وال خالق  ،وال مالك هلم سواه ،أمورهم، ال ربَّ هلم غريه

  .)١(»وسواء علموا ذلك أو جهلوه ،بذلك أو أنكروه

 :النوع الثاني: عبودية االختيار  

 ،، وأرسل اهللا الرسل-تعاىل–وهي مراد القاعدة، ومن أجلها قامت الدعوة إىل اهللا 
  وأنزل الكتب. 

عبـداً هللا اختيـاراً؛ فمَّما جيـب أن يتعلمـه املـدعو أنَّ الـدعوة شـرعت مـن أجـل أن يكـون   

وقصده، وهذا هـو مقتضـى توحيـد األلوهيـة، فـال يصـح  ،بأن تنبع عبوديته هللا من اختياره

وإن نطــق لســانه بالتوحيــد، وعملــت جوارحــه  ،إميــان عبــد مطلقــاً مل يُــرد أن يكــون مؤمنــاً 

 ،تغوهـابالطاعة، وقلبه ليس معتقداً لذلك خمتاراً له؛ ولـذلك أمـر اهللا املكلفـني بالعبـادة ليب

 نن من ُّ :   - تعـــــاىل –قـــــال اهللا ويلجـــــوا بـــــاب لـــــذ�ا، كمـــــا  ،وخيتـــــاروا ســـــبيلها

 ، ٢١ا�قــــــرة:  َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ : وقـــــــال ســــــــبحانه

  .٢٥األن�ياء:  َّ ين ىن من
قـــد أعطـــاه القـــدرة علـــى  -ســـبحانه وتعـــاىل-فهـــذه القاعـــدة تقـــرر للمـــدعو أنَّ اهللا       

والعقـــاب،  ،تيـــار فعـــل العبـــادة مـــن عـــدمها، وبنـــاء علـــى ذلـــك يســـتحق العبـــد الثـــواباخ

ــدح والـــــــــذم؛ فـــــــــاهللا   َّ مج حج مث هت مت  ُّ :  هـــــــــو القائـــــــــل -تعـــــــــاىل–واملـــــــ

ــــل أيضـــــاً : ، ٩٦الصـــــافات:   يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  ُّ وهـــــو القائـ

  )٢( ٦٣ا�ؤمنون:  َّ رت

                                                           

، ٧)، املكتــب اإلســالمي، ط:٥١العبوديــة، ابــن تيميــة، حتقيــق: حممــد زهــري الشــاويش، ص ( ١) (

  هـ، بريوت.١٤٢٦املكتب اإلسالمي، 

  وهذا حيتاج إىل تفصيل يف مسألة خلق أفعال العباد: ٢) (

لـه، واعتقاد أهل السنة يف أفعال العباد: (أ�ا خملوقة كذوا�م فاهللا الذي خلـق العبـد، وخلـق فع      

جعل للعبـد اختيـاراً ومشـيئة حتـت مشـيئة اهللا) خبـالف اجلربيـة الـذين يقـول  -تعاىل–ولكن اهللا 

أن العبــد جمبــور علــى أفعالــه ال اختيــار لــه البتــة فهــو كالريشــة يف اهلــواء، وخبــالف القدريــة أيضــا 

وكتـاب الذين يقولون أن العبد خيلق فعل نفسـه، انظـر: خلـق أفعـال العبـاد للبخـاري رمحـه اهللا، 

  ).٣٠٢/ ١اإلميان البن تيمية (
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 زئ رئ  ّٰ   ُّ  : -  تعاىل–يف قول اهللا  - رمحه اهللا-يقول القاضي الباقالين 

أي ما خلقتهم إال آلمرهم بعباديت، «:  ٥٦ا�ار�ات:  َّ يئ ىئ نئ مئ

ويكون املقصود باألمر بالعبادة من بلغ حد التكليف من عقالء اجلن واإلنس دون 

  .)١( غريهم فسمى األمر بالعبادة عبادة ملا بينهما من التعلق

 :أمثلة تطبيق القاعدة  
  :لإلسالم كان عن  - رضي اهللا عنه- ثال أن اختيار مثامة بالمثال األول

صلى اهللا -اختيار ال عن اضطرار، ولو كانت االستجابة للدعوة اجبارًا ألجربه النيب 

  .- عليه وسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم- بعث رسول اهللا «قال:  -رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة 

ل، سيد أهل خيًال قبل جند، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له: مثامة بن أثا

صلى اهللا عليه -اليمامة، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه رسول اهللا 

فقال: عندي يا حممد خري، إن تقتل تقتل ذا » ماذا عندك يا مثامة؟«فقال:  -وسلم

دم، وإن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت، فرتكه 

» ما عندك يا مثامة؟«حىت كان بعد الغد، فقال:  - عليه وسلمصلى اهللا - رسوُل اهللا 
قال: ما قلت لك، إن تُنعم تُنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد 

حىت كان من  -صلى اهللا عليه وسلم- املال فسل تُعط منه ما شئت، فرتكه رسول اهللا 

لك، إن تُنعم تُنعم على  فقال: عندي ما قلت» ماذا عندك يا مثامة؟«الغد، فقال: 

شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت، فقال 

، فانطلق إىل خنٍل قريب من »أطلقوا مثامة: «-صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا

املسجد، فاغتسل، مث دخل املسجد، فقال: أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا 

يا حممد، واهللا، ما كان على األرض وجه أبغض إيل من وجهك، فقد  عبده ورسوله،

  .)٢( »أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيل... 
                                                           

متهيد األوائل، وتلخيص الدالئل، أبو بكر الباقالين املالكي، حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر،  ١) (

  هــ/ لبنان.١٤٠٧، ١)، مؤسسة الكتب الثقافية، ط:٣٥٧()٦٠( ص

مثامــة بــن متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري، كتــاب (املغــازي)، بــاب، (وفــد بــين حنيفــة وحــديث  ٢) (

)، وأخرجه مسلم، كتاب (اجلهاد والسري)، باب (ربط األسري وحبسه)، ٤٣٧٢أثال)، برقم/ (

  ).١٧٦٤برقم/ (
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    عدم إجبار أهل الكتاب على اإلسالم عند الفتح اإلسالمي، المثال الثاني :

 وعليهم حقوقضمنها اإلسالم حقوق وهلم  ،وإمنا يكتفى بدفع اجلزية للمسلمني

  .اإلسالمأوجبها عليهم 

وهذا فيه داللة واضحة أنَّ الدعوة شرعت ليكون املدعو عبداً اختياراً ال اضطراراً؛ فقد  

أنَّه قال لعامل كسرى ضمن جوابه حني  -رضي اهللا عنه- ثبت عن املغرية بن شعبة 

أن نقاتلكم،  -صلى اهللا عليه وسلم -فأمرنا نبينا رسول ربنا «سأله: ما أنتم؟ قال: 

 أنَّ النيب«، وعن عثمان بن أيب سليمان: )١( »هللا وحده، أو تؤدوا اجلزية حىت تعبدوا ا

بعث خالد بن الوليد إىل أكيدر دومة، فأخذوه، فأتوه به،   -صلى اهللا عليه وسلم-

  .)٢( »فحقن له دمه، وصاحله على اجلزية

عقداً  )٣(لقد جعل اإلسالم عقد اجلزية خاصًا بالرجال الذين يستطيعون القتال 

 ،قوقياً، يلتزم فيه غري املسلم بدفع شيء للمسلمني فيما يلتزم املسلمون حباميتهح

والقيام على ما ُيصلح شأنه حاله حال املسلم، دون أن جيربوه على اإلسالم؛ فها هو 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، هذا ما «حني فتح دمشق كتب ألهلها: خالد بن الوليد 
إذا دخلها أمانًا على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق، 

                                                           

أخرجــه البخــاري يف صــحيحه، كتــاب/ (اجلزيــة)، بــاب/ (اجلزيــة واملوادعــة مــع أهــل احلــرب)،  ١) (

  ).٣١٥٩برقم:  (

ارة)، بــاب (يف أخــذ اجلزيــة)، بــرقم/ أخرجــه أبــو داود يف ســننه، كتــاب/ (اخلــراج والفــيء واألمــ ٢) (

ــن امللقــــن يف البــــدر املنــــري (٣٠٣٧( أكيــــدر" بضــــم اهلمــــزة «") وقــــال : ١٨٥/ ٩)، وحســــنه ابــ

تصغري أكـدر، وهـو الـذي يف لونـه كـدرة، ويف "دومـة" ثـالث لغـات: دومـة ودمـة ودومـا، وهـي 

  ».من بالد الشام

ـــال القـــــرطيب   ٣)( عليـــــه القـــــرآن أنَّ اجلزيـــــة تؤخـــــذ مـــــن قـــــال علماؤنـــــا: الـــــذي دل َّ «  -رمحـــــه اهللا-قــ

املقــاتلني... وهــذا إمجــاع مــن العلمــاء علــى أن اجلزيــة إمنــا توضــع علــى مجــاجم الرجــال األحــرار 

البـــالغني، وهـــم الـــذين يقـــاتلون دون النســـاء، والذريـــة، والعبيـــد وا�ـــانني املغلـــوبني علـــى عقـــوهلم 

  ).٧٢/ ٨اجلامع ألحكام القرآن، (» والشيخ الفاين
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وذمة  ،وسور مدينتهم ال يُهدم، وال ُيسكن شيء من دورهم ، هلم بذلك عهد اهللا

  .)١(»واخللفاء واملؤمنني، ال يُعرض هلم إال خبري إذا أعطوا اجلزية ،- -رسول اهللا 

املسألة «لشرعية: قوانني األحكام ا يف بل مما يدل على حرية االختيار هذه ما جاء

الثانية: فيما جيب هلم علينا، وهو التزام إقرارهم يف بالدنا إال جزيرة العرب وهي احلجاز 

واليمن، وأن نكف عنهم، ونعصمهم بالضمان يف أنفسهم وأمواهلم، وال نتعرض 

  )٢( .»لكنائسهم وال خلمورهم وخنازيرهم ما مل يظهروها

أدلة القاعدة:  

 متنت زت رت يب ىب  نب مب زب   ُّ:  -تعــــــــاىل  –قــــــــال    

 لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث رث يت ىت

�٢٧٢قرة: ا َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  

 ليس عليك أن تلجئهم إىل وفيه وجه آخر« :-رحمه اهللا- ازي الر  قال :

االهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على إميا�م، فإن مثل هذا اإلميان ال 

  . )٣( »ميان على سبيل التطوع واالختيارينتفعون به، بل اإلميان املطلوب منهم اإل

 ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي 7 8 ُّ :   - تعاىل  -وقال 

٩٩يو�س:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ : -رحمه اهللا- قال الطبري 

َقَك  -صلى اهللا عليه وسلم- ه لنبيه حممد يقول جلَّ ثناؤ  َّ َّ نئ مئ إنه لن يصدِّ
ئَت به إال من شاء ربك أن يصدِّقك، ال بإكراهك ولن يتَِّبعك ويُِقرَّ مبا ج ،يا حممد

لك  َّ َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ   إياه، وال حبرصك على ذلك

                                                           

، ١٩٨٨ ١)، دار، ومكتبــة اهلــالل،ط:١٢٨فتــوح البلــدان، أمحــد بــن حيــي الــبالُذري، ص/ ( ١) (

  بريوت.

، أبو القاسم حممد بن جزي الغرناطي، -املعروفة  بقوانني األحكام  -قوانني األحكام الشرعية ٢) (

  )، بدون.١٠٥ص (

)، دار إحيــاء ٧/٦٨ي، (، أبــو عبــد اهللا فخــر الــدين الــراز -التفســري الكبــري -)  مفــاتيح  الغيــب ٣(

  ، بريوت١٤٢٠، ٣الرتاث العريب، ط



        
 
 

 

 
 
 

١١٣٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

مصدِّقني على ما جئتهم به من عند ربك ؟، يقول له جلَّ ثناؤه : فاصدع مبا تؤمر 

  .)١(»وأعرض عن املشركني الذين حقَّت عليهم كلمة ربك أ�م ال يؤمنون

٢٢الغاشية:  َّ حم جم  هل مل : - تعاىل–وقال   

  أنك ما أمرت إال بالتذكري، فأما أن واملعىن« :-رحمه اهللا-قال الرازي :

  .)٢( »تكون مسلطًا عليهم حىت تقتلهم أو تكرههم على اإلميان فال
 

:٣( »مشقة مخالفة الهوى ال رخصة فيها«قاعدة  المطلب الثاني(  

معنى القاعدة:  

عو وينطلق منها، أنَّ الشرع كما راعى املشاق يف من األسس اليت ينبغي أن يفهمها املد

والبعد عن املنهيات، فقد جعل ذلك بقدر معني، وفق ضوابط ال خيرج  ،أداء الواجبات
 وإن كان فيه مشقة على املدعو ،، ومن هذه الضوابط أنَّ خمالفة اهلوى)٤(عنها املكلَّف

لنوع من املشاق، وعليه وال رخصة له بسبب هذا ا ،ذلك غري معترب يف الشرع ؛فإنَّ 

وإن كان ذلك خمالفًا  ،- صلى اهللا عليه وسلم- فيجب عليه أن يستجيب هللا ورسوله 

 :-رحمه اهللا-الشاطبي ويف هذا يقول  هلواه مهما حصل له من مشقة يف ذلك،

ولكنَّ الشارع إمنا قصد بوضع الشريعة إخراج املكلف عن اتباع هواه، حىت يكون «

لفة اهلوى ليست من املشقات املعتربة يف التكليف، وإن كانت شاقة عبًدا هللا؛ فإذن خما

يف جماري العادات؛ إذ لو كانت معتربة حىت يشرع التخفيف ألجل ذلك، لكان ذلك 

  .)٥(»نقًضا ملا وضعت الشريعة له، وذلك باطل، فما أدَّى إليه مثله

                                                           

، حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي، حتقيـــق: أمحـــد -تفســـري الطـــربي -)  جـــامع البيـــان يف تفســـري القـــرأن ١(

  هـ، بريوت.١٤٢٠، ١)، مؤسسة الرسالة، ط١١/١٧٤شاكر، (

  ).٣١/١٤٥)  التفسري الكبري (٢(

  ).٢/٢٦٤، (-رمحه اهللا-طيب أصل القاعدة مذكورة يف املوافقات للشا ٣) (

  من الضوابط أن تكون املشقة عارضة، ومنها أن الفعل يرتتب عليه مضرة حمققة على الفاعل،  ٤) (

/ ٢املوافقــات، إبــراهيم بــن موســى اللخمــي املعــرف بالشــاطيب، حتقيــق: مشــهور بــن حســن، ( ٥) (

  هـ.١٤١٧)، دار ابن عفان، ط، ٢٦٤
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يمة، ومنها أن خيرج : أنَّ اإلسالم ُشرع ملقاصد عظ-رمحه اهللا-ومعىن كالمه الشاطيب 

فقد ُروي  -صلى اهللا عليه وسلم-العبد من اتباع هواه إىل اتباع ما جاء به رسول اهللا 

حىت يكون هواه تبعًا ملا  ال يؤمن أحدكم«أنه قال:  - صلى اهللا عليه وسلم- لنيب عن ا

معتربة  - تعاىل–، فلو كانت مشقة ترك احملبوبات للنفوس مما حرَّم اهللا )١(»جئت به

  تى الشرع بتخفيفها لكان هذا ناقضاً ملقصود الشرع.وأ
أنَّ استجابة املدعو للدعوة جيب أن تكون مطلقة يف كل األوامر والنواهي،  والخالصة:

 وما كان فيه مشقة هواه ال رخصة له فيه من فعل أو عدم فعل.

أمثلة تطبيق القاعدة :  

المثال األول :  

ن، أو التربك مبا مل جيعله الشرع سبباً للربكة، يعترب تعلق القلب واهلوى بعبادة صنم أو وث

صلى اهللا عليه -من أعظم املشاق على نفوس مرتكيب ذلك، ومع ذلك مل يراع النيب 

رضي -وجيعلها من املشاق املعتربة شرعاً؛ فقد صحَّ أنَّ الصحابة  ،هذه املشقة -وسلم

ركون يعظمو�ا، وينوطون �ا مروا بشجرة سدرة قبل غزوة حنني، كان املش - اللَّه عنهم

فقالوا: يا رسول اللَّه؛ اجعل لنا ذات أنواٍط كما هلم  -أي: يعلقو�ا �ا- أسلحتهم 
سبحان اهللا، هذا كما قال :« -صلى اللَّه عليه وسلم-ذات أنواط، فقال رسول اللَّه 

والذي ، ١٣٨األعراف:  َّ  يهجي ىه مه جه ين ىن  ُّ ����: قوم 

  .)٢(»من كان قبلكمبيده لرتكنب سنَّة  نفسي

 :المثال الثاني  

 - تعاىل–على عاقل مدى تعلق قلب املفتون بالنساء، حىت إنَّ اهللا  ال خيفى

 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى  ُّ قال : 

 متهت خت  حت جت مبهب خب حب جب  هئ مئ

  ، ١٤آل عمران:  َّ مح جح مج حج مث
                                                           

صـلى -نة، بـاب (مـا جيـب أن يكـون هـواه تبعـاً ملـا جـاء بـه انـيب أخرجه ابن أيب عاصم يف السـ ١) (

)، وصـــححه النــووي يف األربعـــني النوويـــة، وضـــعفه األلبـــاين يف ١٥)، بـــرقم: (-اهللا عليــه وســـلم

  .حتقيقه ملشكاة املصابيح

)، وقـال شـعيب األرنـاؤوط يف تعليقـه علـى املسـند: ٢١٨٩٧أخرجـه أمحـد يف مسـنده، بـرقم ( ٢) (

  على شرط الشيخني.إسناده صحيح 
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  لكثرة  ﴾ بدأ �نَّ  ِمَن النَِّساءِ  ﴿ ىل:قوله تعا « :-رحمه اهللا- قال القرطبي

صلى - وفتنة الرجال، قال رسول اهللا  ،تشوُّف النفوس إليهنَّ؛ أل�نَّ حبائل الشيطان

ففتنة النساء  )١( »نة أشدَّ على الرِّجال من النساءما تركُت بعدي فت«: -وسلم يهاهللا عل

، ومع شدة مشقة خمالفة اهلوى يف هذا الباب إالَّ أنَّ رسول )٢(»أشد من مجيع األشياء

مل يرخِّص للشاب فعل الزنا؛ والسبب يف ذلك أن مشقة  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 
  وال رخصة فيها. ،خمالفة اهلوى ليست من املشاق املعتربة

صلى اهللا عليه - أنَّ غالًما شابًا أتى رسول اهللا  : «-رضي اهللا عنه- عن أيب أمامة 

، فقال »مه«فقال:  ئذن يل يف الزنا، فصاح الناس،إ، فقال: يا رسول اهللا، -وسلم

، فدنا حىت جلس بني يدي رسول »دنأُ أقروه : «- صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

أحتبه : «-صلى اهللا عليه وسلم- ، فقال له رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 

قال: ال، » وكذلك الناس ال حيبونه ألمها�م، أحتبه البنتك؟«قال: ال، قال: » ألمك؟

وكذلك الناس «قال: ال، قال: » ناس ال حيبونه لبنا�م، أحتبه ألختك؟وكذلك ال«قال: 

وكذلك الناس ال حيبونه لعما�م؟ «قال: ال، قال: » ال حيبونه ألخوا�م، أحتبه لعمتك؟

فوضع رسول اهللا » . وكذلك الناس ال حيبونه خلاال�م«قال: ال، قال: » أحتبه خلالتك؟
اللهم كفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن «، وقال: يده على صدره -صلى اهللا عليه وسلم-

  .)٣(»فرجه

أدلة القاعدة:  

 زت رت يب ُّ األيـــة : هـــذه ملـــا نزلـــت : «قـــال -رضـــي اهللا عنهمـــا-عـــن ابـــن عبـــاس 

ـــــرة:  َّ مثنث زث رث  يت ىت نت مت ، قـــــال: دخـــــل ٢٨٤ا�ق

: -صــلى اهللا عليـــه وســـلم-قلــو�م منهـــا شـــيء مل يــدخل قلـــو�م مـــن شــيء، فقـــال النـــيب 

 مث  ُّ قـــال: فـــألقى اهللا اإلميـــان يف قلـــو�م، فـــأنزل اهللا  "وأطعنـــا وســـلمنا "قولـــوا: ســـمعنا

 خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج

                                                           

أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه، كتــــاب (النكـــاح)، باب(مـــا يتقـــى مــــن شـــؤم املـــرأة)، بــــرقم  ١) (

  ).٢٧٤٠)، وأخرجه مسلم، كتاب (الذكر والدعاء والتوبة)، باب (الرقاق)، برقم، (٥٠٩٦(

  ) ٢٩/ ٤اجلامع ألحكام القرآن، ( ٢) (

  ).٣٧٠األلباين يف الصحيحة برقم ()، وصححه ٢٢٢٦٥أخرجه أمحد يف مسنده، برقم: ( ٣) (
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ــد َّ جعمع مظ حط مض  مف خف حف  جف مغ جغ ُّ:فعلـــت  ، قـــال: قـ

 مل خل حل  جل مك�ُّفعلــــــــــــــت:  قــــــــــــــدقــــــــــــــال:��َّ خكلك حك جك مق حق

  .)١(فعلت  قد  هنقال:�،��َّ من خن حن جن مم حمخم جم هل

 ينازع يف أن الشارع قاصد للتكليف مبا يلزم فيه فإنه ال«: - رحمه اهللا-قال الشاطبي 

ومشقة ما، ولكن ال تسمى يف العادة املستمرة مشقة، كما ال يسمى يف العادة  ،كلفة

ممكن معتاد ال يقطع ما فيه من  ؛ألنه لب املعاش بالتحرف وسائر الصنائعمشقة ط

ادات يعدون املنقطع وأرباب الع ،الكلفة عن العمل يف الغالب املعتاد، بل أهل العقول

  عنه كسالن، ويذمونه بذلك، فكذلك املعتاد يف التكاليف.

واليت تعد مشقة، وهو  ،وإىل هذا املعىن يرجع الفرق بني املشقة اليت ال تعد مشقة عادة
أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إىل االنقطاع عنه أو عن بعضه، أو إىل وقوع خلل 

أو حال من أحواله فاملشقة هنا خارجة عن املعتاد، وإن مل يف صاحبه يف نفسه أو ماله 

يكن فيها شيء من ذلك يف الغالب فال يعد يف العادة مشقة وإن مسيت كلفة، فأحوال 

تصرفاته، ولكن جعل له قدرة  اإلنسان كلها كلفة يف هذه الدار يف أكله وشربه وسائر

و حتت قهر التصرفات، حبيث تكون تلك التصرفات حتت قهره، ال أن يكون ه عليه

  .)٢( »فكذلك التكاليف؛ فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من املشقة

                                                           

، رقم: »بيان أنه سبحانه وتعاىل مل يكلف إال ما يطاق«) أخرجه مسلم، كتاب (إلميان)، باب: ١(

  ) من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما.١٢٦(

  ).٢/١٢٣) املوافقات، (٢(
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  المطلب الثالث

 )١(. »العبرة في المدعو بكمال النهايات ال بنقص البدايات«قاعدة 

معنى القاعدة:  

ي وترق ،تفيد القاعدة أنَّ العربة يف حال املدعو مبا يؤول إليه أمره من كمال
تدرجيي يف درجات اإلميان، ال مبا كان عليه من نقص يف بداية أمره إذا اهتَّم بنفسه 

  .واتَّبع سبيل املؤمنني

وقد يلبِّس الشيطان على املدعو بلفت نظره إىل ما هو عليه من نقص أو تقصري 

كون حال بداية استجابته، فيومهه بعدم التغريِّ املستقبلي، أو أنَّه حىت وإن تغريَّ فلن ي

وكيف يطارده هذا  ،حاله كحال الصاحلني أو العلماء الربانيني، أو خيوِّفه من ماضيه

 املاضي حىت لو أصلح من نفسه، وهذا كله ترده وتنسف أسسه هذه القاعدة العظيمة؛

واالعتبار يف الفضائل بكمال النهاية، ال « :- رحمه اهللا-ابن تيمية ولذلك يقول 

وما آل إليه أمرهم،  ،وحسن عاقبتهم ، علينا توبة أنبيائهبنقص البداية، وقد قصَّ اهللا

من عليِّ الدرجات، وكرامة اهللا هلم؛ بعد أن جرت هلم أمور، وال جيوز أن يُظنَّ بغضهم 
  .)٢(»ألجلها إذا كان االعتبار بكمال النهاية ال بنقص البداية

ال النهاية، ال أن فمما ينبغي أن يعيَيُه املدعو أن يستدرك ما تبَّقى من عمره لكم 

  يستسلم للنقص السابق يف البداية.

قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة أحسن منه : «-رحمه اهللا-ابن تيمية يقول 

والكبائر فإنَّ السابقني األولني من  ،حاًال قبل اخلطيئة، ولو كانت التوبة من الكفر

ا صاروا كذلك بتوبتهم مما كانوا واألنصار هم خيار اخلليقة بعد األنبياء، وإمن ،املهاجرين

عليه من الكفر والذنوب، ومل يكن ما تقدم قبل التوبة نقصًا وال عيباً، بل ملا تابوا من 

  . )٣( »ذلك وعملوا الصاحلات كانوا أعظم إمياناً 

 

                                                           

  ).٣٣٦/ ٨منهاج السنة ( ١) (

  .)٤١٢/ ٨املصدر السابق ( ٢) (

  .)٥٤/ ١٥( جمموع الفتاوى ٣) (
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أمثلة تطبيق القاعدة :  

 :المثال األول  

ا كان منهم قبل �ذه القاعدة يُردُّ على الرافضة الذين ينتقصون الصحابة مب

  ، )١(اإلسالم من الكفر

؛ -رضي اهللا عنهما- دهم بذلك القدح يف إمامة أيب بكر وعمر ومقص«
وأنه مل  ،مل يزل مؤمناً  -رضي اهللا عنه-لكو�ما أسلما بعد الكفر، ويدَّعون أنَّ عليًا 

  .)٢(»ومل يذنب قط، وكذلك متام اإلثين عشر ،ُخيِط قط

المثال الثاني :  

 ه القاعدة من أهم القواعد يف طلب العلم الشرعي للمدعو؛ حيث منتعترب هذ

وعن اآلخرين، ولرمبا وجد من  ،اجلهل عن نفسه فعالواجب عليه أن يطلب العلم لري 

، ولكنه إن فقه هذه -رضي اهللا عنهما- يثبطه عن ذلك كما حصل البن عباس 

ابن  هذه األمة؛ فعن من التوفيق قريبًا مما حصل حلرب -بإذن اهللا- القاعدة حصل له 

قلت  - صلى اهللا عليه وسلم- ملا تويف رسول اهللا : «قال - رضي اهللا عنهما-عباس 

 - صلى اهللا عليه وسلم- يا فالن هلَّم فلنسأل أصحاب النيب  : لرجل من األنصار
فإ�م اليوم كثري، فقال: واعجباً لك يا ابن عباس أترى الناس حيتاجون إليك ويف الناس 

وأقبلت على  ،من ترى؟ فرتكت ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-لنيب من أصحاب ا

املسألة، فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه 

فتسفي الريح على وجهي الرتاب، فيخرج فرياين فيقول: يا ابن عم رسول اهللا ما جاء 

آتيك، فأسأله عن احلديث قال:  بك؟ أال أرسلت إيلَّ فآتيك؟! فأقول: أنا أحق أن

  .)٣( »وقد اجتمع الناس علي فقال: كان هذا الفىت أعقل مين ،الرجل حىت رآين يفبق

  
                                                           

)، دار الفضـيلة ٢٣٤انظر: قواعد ابن تيمية يف الرد علـى املخـالفني، د. محـدي القريقـري، ص ( ١)

  هـ، الرياض.١٤٣٢، ١للنشر والتوزيع، ط

  ).٤٢٩/ ٢منهاج السنة، ( ٢)

ـــرقم/ (١٥٠/ ١أخرجـــه الـــدارمي يف ســـننه، ( ٣) )، ١٨٨/ ١)، واحلـــاكم يف املســـتدرك،  (٥٧٠) ب

حيح علـى شـرط البخـاري، قـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد: رواه الطـرباين وقال: هذا حـديث صـ

  ورجاله رجال الصحيح.
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     أدلة القاعدة:  

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  -تعــــــــــــاىل –قــــــــــــال اهللا 

 ىي    مي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 َّ نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ  ىئ

  ٧٠:  ٦٨الفرقان

قال ابن عباس وسعيد بن جبري واحلسن وجماهد والسدي والضحَّاك: يبدهلم اهللا «

وبقتل  ،بقبائح أعماهلم يف الشرك حماسن األعمال يف اإلسالم، فيبدهلم بالشرك إمياناً 

  املؤمنني قتل املشركني، وبالزنا عفًة وإحصانًا.
يف اإلسالم حسنات يوم القيامة، وهو قول  وقال قوم: يبدِّل اهللا سيئا�م اليت عملوها 

  .)١( »سعيد بن املسيب ومكحول

أنَّ ناًسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا : «-رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس 

وتدعو حلسن،  ،، فقالوا: إن الذي تقول- صلى اهللا عليه وسلم-فأكثروا، مث أتوا حممًدا 

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ{ فنزل:ولو ختربنا أنَّ ملا عملنا كفارة، 

[الفرقان: }  مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

 } خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي{  ] ونزل٦٨

  .)٢(»]٥٣[الزمر: 

وأناب إليه حبيث  ،فليس من تاب إىل اهللا تعاىل« :ابن تيمية رحمه اهللايقول       
فضَّل وال مغضوضاً منه؛ بل هذا م ،صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها منقوصاً 

عظيم مكرم، ... واإلنسان ينتقل من نقص إىل كمال، فال ينظر إىل نقص البداية، 

  .)٣( »ولكن ينظر إىل كمال النهاية

                                                           

، حميي السنة أبو حممد البغوي الشافعي، حتقيق: -تفسري البغوي -معامل التفسري يف تنزيل القرآن ١)

  هـ بريوت.١٤٢٠، ١)، دار إحياء الرتاث العريب، ط٤/٢٦٥عبدالرزاق املهدي، (

سلم، كتاب (اإلميان)، باب، (كون اإلسالم يهدم ما قبله، وكذا اهلجرة واحلج)، برقم، أخرجه م ٢)

)١٩٣.(  

  ).٥٤/ ١٥منهاج السنة، (  ٣)
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 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ُّ :  -تعــــــاىل  –وقــــــال 

 ني  مي زي ٰىري ين ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل

 حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  مص خص حص خسمس حس جس مخ محجخ جح مج  حج مث هت مت خت

 مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

  ٧٣:  ٧٠ طه َّ خك حك جك
فهــؤالء الســحرة الــذين أتــوا مــن أجــل معانــدة نــيب اهللا موســى، طــامعني يف رفعــة فرعــون    

، وتـــابوا وأنـــابوا، -تعـــاىل–وكـــافرين بـــاآلخرة، أمنـــوا بـــاهللا  ،وحـــالفني بعزتـــه، مبتغـــني الـــدنيا
مناصـــرين،  -عليـــه الســـالم-ى فكـــانوا أوليـــاء هللا رب العـــاملني، صـــابرين حمتســـبني، وملوســـ

  وكانت العربة بكمال النهايات ال بنقص البدايات.

كانوا أول النهار سـحرة، ويف آخـر النهـار شـهداء : «-رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس 

  .)١( »بررة

  : -تعــــاىل  -حــــول القاعــــدة عنــــد قــــول اهللا  تعليقــــاً يصــــبُّ  -رمحــــه اهللا-والبــــن حجــــر   

 حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

  ٢٩األحقاف:  َّ يه  ىه مه جه ين ىن من

يظهـر منـه مـن الشـر االعتبار مبا قضى اهللا للعبـد مـن حسـن اخلامتـة ال مبـا «قال:  

هؤالء الذين بادروا إىل اإلميـان مبجـرد اسـتماع القـرآن، لـو مل يكونـوا  ؛ألنَّ  ولو بلغ ما بلغ

يت ظهــــر لــــه أن عنـــد إبلــــيس يف أعلــــى مقامــــات الشـــر مــــا اختــــارهم للتوجــــه إىل اجلهـــة الــــ

احلـدث احلـادث مـن جهتهـا، ومــع ذلـك فغلـب علـيهم مـا ُقضــي هلـم مـن السـعادة حبســن 

، فـــــالعربة بكمـــــال النهايـــــات ال بـــــنقص )٢( »وحنـــــو ذلـــــك قصـــــة ســـــحرة فرعـــــون ،اخلامتـــــة

البدايات.

                                                           

  ). ٣٠٣/ ٥تفسري ابن كثري، (  ١) (

  ).٦٧٥/ ٨فتح الباري، ( ٢) (
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 المطلب الرابع  

١( »ليس للمدعو أن يقصد المشقة لعظم أجرها« :قاعدة(  

معنى القاعدة:  

اعدة أنَّ القربات الشرعية تتفاوت فيما بينها من حيث املشقة، واملدعو تبنيِّ الق

   :  - تعاىل–ال يريد من عبده املشقة بعينها لقوله  -تعاىل -البد أن يفقه أنَّ اهللا

 - ]، و��ل ١٨٥/ا����ة[ َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ  

  ]�٧٨/ا���[ َّ جتحت هب مب خب حب  جب هئ ُّ :  -����� 

  : بما شرع ال يخلو من ثالثة أحوال -تعالى–لى اهللا وعلى ذلك فإنَّ المتقرب إ

 :أن يتقرب إىل اهللا باألعمال دون النظر لألجر، فهو يعمل  الحال األولى
  .- وهذا ليس حمل البحث  - ما أُمر به ويبتعد عن ما �ي عنه

:باألعمال وجيتهد يف حتصيل  - تعاىل–أن يتقرب إىل اهللا  الحال الثانية

وإن حصل  ،حث عن األعمال اليت نص الشارع على عظيم أجرهااألجور؛ ولذلك يب

تطوعاً ا�اهد يف املعركة معها مشقة، فهو قاصد للعمل ال املشقة بعينها، كأن يصوم 

، أو يقصد اجلهاد مع ما فيه من مشقة لعظم أجر )٢(ليباعد اهللا عنه النار سبعني خريفاً 

  قد أصاب وأجاد. اجلهاد ال لعني املشقة املصاحبة للجهاد، فهذا

:باملشقة يف عمل العمل، فهو  - تعاىل–أن يتقرب إىل اهللا  الحال الثالثة

والعمل تبع هلا، يظن بذلك أنَّه كلما تعب يف عمل العمل كان أجره  ،قاصد للمشقة

ليس « :- رمحه اهللا- والقاعدة موجهٌة ملثله؛ يقول الشاطيب  ،أعظم، فهذا الذي أخطأ
لعظم أجرها، ولكن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم  للمدعو أن يقصد املشقة

فإذا كان قصد املكلف إيقاع املشقة «ويقول أيضًا: ، )»٣(مشقته [من حيث هو عمل]

فقد خالف قصد الشارع ِمْن حيث إن الشارع ال يقصد بالتكليف نفس املشقة، وكل 

                                                           

  ).١٢٩/ ٢املوافقات ( ١) (

، بــاب (فضــل الصــوم يف أصــل احلــديث عنــد البخــاري يف صــحيحه، كتــاب (اجلهــاد والســري) ٢) (

)، وأخرجـــه مســـلم، كتـــاب، (الصـــيام)، بـــاب، (فضـــل الصـــيام يف ٢٨٤٠ســـبيل اهللا)، بـــرقم/ (

  ).١١٥٣سبيل اهللا ملن مل يطيقه)، برقم/ (

  ).٢/١٢٩» (املوافقات«) انظر: ٣(
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ْن قبيل ما ينهى قصد خيالف قصد الشارع باطل، فالقصد إىل املشقة باطل، فهو إًذا مِ 

عنه، وما ينهى عنه ال ثواب فيه، بل فيه اإلمث إن ارتفع النهي عنه إىل درجة التحرمي، 

  .)١( »فطلب األجر بقصد الدخول يف املشقة قصد مناقض

 الثواب على "قول بعض الناس «: -رحمه اهللا-ابن تيمية  وقال شيخ اإلسالم

قد يستدل به طوائف على أنواع من  ليس مبستقيم على اإلطالق، كما "قدر املشقة

والعبادات املبتدعة اليت مل يشرعها اهللا ورسوله، من جنس حترميات  ،الرهبانيات

- والتنطع الذى ذمَّه النيب  ،وغريهم ما أحل اهللا من الطيبات، ومثل التعمق ،املشركني

 .)٣(»)٢(»هلك المتنطعون«: حيث قال - صلى اهللا عليه وسلم

عدةأمثلة تطبيق القا : 
  :المثال األول  

-جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب «، قال: -رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك 

، فلمَّا أخربوا  -صلى اهللا عليه وسلم-، يسألون عن عبادة النيب -صلى اهللا عليه وسلم

م تقالوها، فقالوا: "وأين حنن من النيب  ا له م رَ فَ قد غُ  !؟-صلى اهللا عليه وسلم- كأ�َّ

وقال آخر:  ،"أما أنا فإين أصلي الليل أبداً"تقدم من ذنبه وما تأخر"، قال أحدهم: 

"أنا أصوم الدهر وال أفطر"، وقال آخر: "أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبداً"، فجاء 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما « إليهم، فقال: - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

أتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج واهللا إني ألخشاكم هللا و 

  )٤(»النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

                                                           

  ).٢/١٢٨) املوافقات (١(

ديث ابـــن ) مـــن حـــ٢٦٧٠) أخرجـــه مســـلم، كتـــاب (العلـــم)، بـــاب/ (هلـــك املتنطعـــون)، رقـــم/ (٢(

  .-رضي اهللا عنه-مسعود 

  ).١٠/٦٢٠) جمموع الفتاوى (٣(

)، ٥٠٦٣أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب (النكاح)، باب/ (الرتغيب يف النكاح)، برقم/ ( ٤)(

وأخرجــه مســلم، كتـــاب (النكــاح)، بـــاب/ (اســتحباب النكــاح ملـــن تاقــت نفســـه إليــه)، بـــرقم/ 

)١٤٠١.(  
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املشقة يف العمل ابتغاء  يعترب هذا املثال من أشهر األمثلة يف خطأ من تعمَّد

زاد على اهلدي النبوي  ل:فاألو بدًال من أن يتعمد العمل لعظم مشقته؛  األجر،

مل  ة:الثالثفاهتدى، فهؤالء  -صلى اهللا عليه وسلم-لنيب تأسَّى با :والثاينفابتدع، 

زاد  والصيام لعظيم أجرها، وإمنا قصدوا املشقة على أنفسهم حىت ،يقصدوا قيام الليل

صلى اهللا  - أحدهم برتك سنة الزواج ابتغاء األجر يف تلكم املشقة، فجاء إنكار النيب
  .)١( »فمن رغب عن سنتي فليس مني«هلم بقوله:  - عليه وسلم

  والتعب  ،فكثريًا ما يكثر الثواب على قدر املشقة«: -رحمه اهللا-يقول ابن تيمية

العمل مستلزم للمشقة والتعب،  ؛التعب واملشقة مقصود من العمل، ولكن ألنَّ  ؛ال ألن

ومل جيعل علينا فيه حرج، وال أريد  ،هذا يف شرعنا الذي ُرِفَعْت عنَّا فيه اآلصار واألغالل

العسر، وأمَّا يف شرع من قبلنا فقد تكون املشقة مطلوبة منهم، وكثري من الُعبَّاِد  بنا فيه

واألمل والتعب مطلوبًا ُمقرِّبًا إىل اهللا ملا فيه من نفرة النفس عن  ،يرى جنس املشقة

وانقطاع القلب عن عالقة اجلسد، وهذا من جنس زهد  ،اللذات والركون إىل الدنيا

  وغريهم.  ،واهلند ،الصابئة

وهلذا جتد هؤالء مع من شا�هم من الرهبان يعاجلون األعمال الشاقة الشديدة املتعبة 
وال مثرة هلا وال منفعة إال أن يكون  ،من أنواع العبادات والزهادات مع أنه ال فائدة فيها

  . )٢( »شيًئا يسريًا ال يقاوم العذاب األليم الذى جيدونه

 المثال الثاني :  

خيطب إذ رأى رجًال قائًما  -صلى اهللا عليه وسلم-بينما النيب «اس قال: عن ابن عب

يف الشمس، فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم يف الشمس، فال يقعد، 

مروه فليقعد، وليستظل، وليتكلم، " ل:يفطر، فقاوال يستظل، وال يتكلم، وال 

  .)٣("»وليصم وال يفطر

                                                           

  قة .سبق خترجيه يف الصفحة الساب ١) (

  ).٦٢٣، ١٠/٦٣٣) جمموع الفتاوى، (٢(

أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب (النذور)، بـاب/ (ذكـر األمـر بوفـاء نـذر النـاذر إذا نـذر  ٣) (

ــة)، بـــرقم/ ( ــا هللا فيــــه طاعــ ــاؤوط يف حتقيقــــه لصــــحيح ابــــن ٤٣٨٥مـ ــعيب األرنـ ــححه شــ )، وصــ

  حبان.
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تعمَّد املشقة يف  -رضي اهللا عنه-أيب إسرائيل  ظهر من هذا احلديث حال

ومنها ما املشقة فيها تابعة  ،العبادة، فنذر أموراً منها ما املشقة فيها منفصلة عن العمل

 - صلى اهللا عليه وسلم-ألصل العمل، فأمَّا ما كانت فيه املشقة منفصلة أمره النيب 

تابعة ألصل العمل الشرعي فقد أمره بعدم الوفاء بنذره فيها، وأما ما كانت املشقة فيها 

  بالوفاء فيه، وهذا يوضح معىن القاعدة اليت حنن بصددها.
إن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي يؤجر : «-رمحه اهللا-السالم  يقول العز بن عبد

  عليه أكثر مما يؤجر على اخلفيف؟ 

  

د الفعالن يف الشرف :-قول العز بن عبدالسالم  – لتقُ  والسنن  ،والشرائط ،إذا احتَّ

واألركان، وكان أحدمها شاًقا فقد استويا يف أجرمها لتساويهما يف مجيع الوظائف، 

تحمل ، فأثيب على -سبحانه وتعاىل- وانفرد أحدمها بتحمِّل املشقة ألجل اهللا 

الُقَرب كلها تعظيم  ؛ألنَّ  ، إذ ال يصح التقرُّب باملشاقالمشقة ال على عين المشاق

  وال توقريًا. ،، وليس عني املشاق تعظيًما- وتعاىلسبحانه -للرب 

يرى ذلك ال ألجل كونه  ؛ويدلُّ على ذلك أن من حتمَّل مشقة يف خدمة إنسان فإنه
وإمنا يراه له بسبب حتمل مشقة اخلدمة ألجله، وذلك كاالغتسال يف  ؛شق عليه

ا سواء لتساويهما أجرمه ؛فإنَّ  إىل االغتسال يف شدة برد الشتاء والربيع بالنسبة ،الصيف

والسنن واألركان، ويزيد أجر االغتسال يف الشتاء ألجل حتمل مشقة الربد،  ،يف الشرائط

  وإمنِّا التفاوت فيما لزم عنهما. ،فليس التفاوت يف نفس الغسلني

  

والغزو من مسافة قريبة، وآخر  ،واحلج ،وكذلك مشاق الوسائل فيمن يقصد املساجد

افة بعيدة، فإن ثوابيهما يتفاوتان بتفاوت الوسيلة، يقصد هذه العبادات من مس

الشرع يثيب  فإنَّ ؛ وشرائطها وأركا�ا ،ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات

 ل،قاصد، مع تفاوت أجور الوسائعلى الوسائل إىل الطاعات كما يثيب على امل
  .)١(»واملقاصد

                                                           

)، مكتبة الكليات األزهرية، ٣٦/ ١م، (قواعد األحكام يف مصاحل األنام، العز بن عبد السال ١) (

  القاهرة، بدون 
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         أدلة القاعدة:  

ريعة أن الشارع ال يقصد بالتكليف املشقة، بل يريد ما فيه قد ُعِلَم من أصول الش

 مج حج مث هت ُّ :  - تعاىل–مصلحة املكلف يف العاجلة واآلجلة؛ قال اهللا 

 خب حب  جب هئ ُّ ]، و��ل ����� : ١٨٥/ا����ة[ َّ مخ جخ مح جح

  ]�٧٨/ا���[ َّ جتحت هب مب

 نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا«قال:  - رضي اهللا عنه- و عن عقبة بن عامر  

، فاستفتيته، فقال: - صلى اهللا عليه وسلم-حافية، فأمرتين أن أستفيت هلا رسول اهللا 

  .)١(»"لتمش، ولتركب"

ومما ينبغي أن يعرف أنَّ اهللا ليس رضاه أو «: شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللاقال 
ومحلها على املشاق حىت يكون العمل كل ما كان أشق   ،حمبته يف جمرد عذاب النفس

أفضل، كما حيسب كثري من اجلهال أنَّ األجر على قدر املشقة يف كل شيء، ال  كان

ولكنَّ األجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر اهللا 

وصاحبه أطوع واتبع كان أفضل؛ فإنَّ األعمال ال  ،ورسوله، فأيُّ العملني كان أحسن

ا تتفاضل مبا  حيصل يف القلوب حال العمل، وهلذا ملا نذرت أخت تتفاضل بالكثرة، وإمنَّ

إن اهللا لغني «: -صلى اهللا عليه وسلم- عقبة بن عامر أن حتجَّ ماشية حافية قال النيب 

  .)٢(»عن تعذيب أختك نفسها، مرها فلتركب

  

:عظم الثواب مع تعدد أنواع االستجابة«قاعدة  المطلب الخامس«  
معنى القاعدة:  

 -صــلى اهللا عليــه وســلم-املــدعو حــني يســتجيب هللا ورســوله  ممــا ينبغــي أن يفهمــه

أنَّ ثواب األعمال الصاحلة ليست على ميزان واحد أو على مرتبة واحدة، فليست مرتبـة 

الفـرائض كمرتبـة النوافــل، وليسـت املسـتحبات كاملباحــات،  ومـع هـذا التنــوع فـإنَّ املــدعو 

                                                           

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب (جزاء الصيد)، باب (من نذر املشي إىل الكعبة)، برقم/  ١) (

ــي إىل الكعبــــة)، بــــرقم/ ١٨٦٦( ــن نــــذر أن ميشــ ــلم كتــــاب (النــــذر)، بــــاب (مــ )، وأخرجــــه مســ

)١٦٤٤.(  

  ).٢٨٢، ٢٥/٢٨١) جمموع الفتاوى، (٢(
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 ،ل الصاحلة، فـال حيـافظ علـى الواجبـاتويعظم ثوابه كلما عدَّد أنواع األعما ،يكثُر أجره

ويــدع املنـــدوبات، وال يكثـــر مـــن املســتحبات دون أن حيســـن النيـــة يف املباحـــات، ولـــو أنَّ 

املدعو عوَّد نفسه على التنويع من العبادات ملا حصل له ملـل مـن الطاعـة أو فتـور فيهـا، 

كثـر ثوابـه يـوم ولو حصل فسرعان ما ينجلي هذا األمـر بسـبب تعـدد أنـواع االسـتجابة في

  القيامة.
ومما جيدر اإلشارة إليه أنَّ هذا ال يعارض أن يُفتح على العبد يف نوع من أنواع العبـادات 

نــوَّع  -تعــاىل–فيتميــز فيهــا، فهــو مــع هــذا ال يُغفــل بــاقي الطاعــات أبــداً، فكمــا أنَّ اهللا 

 –طاعـــات الفـــرائض فيمـــا بينهـــا وال يغـــين أداء فـــرض عـــن فـــرض؛ فكـــذلك التنـــوُّع بـــني ال

ا -النافلة بالذات والتنـوُّع فيهـا  ،وإن كان قد يغين بعُضها عن بعـض، إالَّ أنَّ التعـدد ،فإ�َّ

سبٌب عظيم من أسباب عظم الثواب يوم القيامة، خاصـًة إذا قـام املـدعو بكـل عبـادة يف 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-وحينها كما سنَّ الرسول  ،وقتها

 الصــالة، واجلهــاد، والعلــم، هــذه الــثالث هــي أفضــُل «: يقــوُل ابــن تيميَّــة رحمــه اهللا

  األعمال بإمجاع األمَّة، 

أفضــُل مــا وقــال الشــافعي: ، ل مــا تطــوََّع بــه اإلنســان اجلهــادُ قــال أمحــد بــن حنبــل: أفضــ
وقال أبو حنيفة ومالك: العلم، والتحقيق أنَّ كال� مـن الثالثـة ال بُـدَّ لـه ، تطوَّع به الصالة

-د يكـوُن هـذا أفضـل يف حـال، وهـذا أفضـُل يف حـاٍل، كمـا كـان النـيبُّ من اآلخَرْين، وقـ

وهـــذا، كـــلٌّ يف موضـــعه حبَســـب احلاجـــة  ،وُخَلفـــاؤه يفَعُلـــون هـــذا -صـــلَّى اهللا عليـــه وســـلَّم

 .)١( »واملصلحة

  ـــــم ابـــــن القـــــيم ـــه اهللا-وقسَّ بعـــــة وأنفعهـــــا إىل أر  ،النـــــاس يف أفضـــــل العبـــــادة -رحمــ

إنَّ أفضــل العبــادة العمــل علــى مرضــاة الــرب يف كــل «ع: أصــناف، وقــال يف الصــنف الرابــ

وقت مبا هو مقتضى ذلـك الوقـت ووظيفتـه، فأفضـل العبـادات يف وقـت اجلهـاد: اجلهـاد، 

صــــالة وإن آل إىل تــــرك األوراد، مــــن صــــالة الليــــل وصــــيام النهــــار، بــــل ومــــن تــــرك إمتــــام 

لقيـــام حبقـــه، واألفضـــل يف وقـــت حضـــور الضـــيف مـــثًال ا ،الفـــرض، كمـــا يف حالـــة األمـــن
واالشــتغال بــه عــن الــورد املســتحب، وكــذلك يف أداء حــق الزوجــة واألهــل، واألفضــل يف 

  .والدعاء والذكر واالستغفار أوقات السحر االشتغال بالصالة والقرآن،

                                                           

  ).٧٥/ ٦نهاج السنة، (م ١)
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ـــار مرضـــاة اهللا يف ذلـــك الوقـــت واحلـــال، واالشـــتغال  ،فاألفضـــل يف كـــل وقـــت  وحـــال إيث

  ه.تايبواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتض

وصــاحب التعبــد املطلــق لــيس لــه غــرض يف تعبــد بعينــه  ،ؤالء هــم أهــل التعبــد املطلــقوهــ

أيــن كانــت، فمــدار تعبــده عليهــا،  -تعــاىل–يــؤثره علــى غــريه، بــل غرضــه تتبــع مرضــاة اهللا 

فهـــو ال يـــزال متـــنقِّال يف منـــازل العبوديـــة، كلَّمـــا ُرفعـــت لـــه منزلـــة عمـــل علـــى ســـريه إليهـــا، 
له منزلٌة أخرى، فهذا دأبـه يف السـري حـىت ينتهـي سـريه، فـإن رأيـت واشتغل �ا حىت تلوح 

العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت ا�اهدين رأيتـه معهـم، وإن 

  .)١(»رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت املتصدقني احملسنني رأيته معهم



أمثلة تطبيق القاعدة :  

طبيقية هلذه القاعدة يف سري الصحابة والسلف؛ حيث إنَّ األصل ما أكثر األمثلة الت

ون الذي ينطلقون منه هو التنوع يف العبادة، وإن متيزوا يف بعضها إال أ�م ال يهمل

  : البعض اآلخر، وسأقتصر مبثالني

ثال األول: عثمان بن عفان رضي اهللا عنهالم.  
عثمـان بـن عفـان يف علـم   -ه وسـلمصـلى اهللا عليـ-لقد فتح اهللا على خليفـة رسـول اهللا 

  الفرائض؛ حىت 

  حدثنا يوسف بن يعقوب املاجشون، عن ابن «: - رحمه اهللا- قال اإلمام أحمد

وزيد بن ثابت يف بعض الزمان هللك علم  ،شهاب قال: لو هلك عثمان بن عفان

ع هذا ، وم)٢( »الفرائض إىل يوم القيامة، ولقد جاء على الناس زمان وما يعلمها غريمها

ا سئل عن العلم كان جيتهد يف الطاعة حىت إنَّه ختم القرآن كامًال يف رك
َّ
عة واحدة، ومل

  ، )٣( »هي وتري: «ذلك قال
                                                           

)، دار الكتــاب ١٠٩/ ١مــدارج الســالكني بــني منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني، ابــن القــيم، ( ١)

  ه، بريوت.١٤١٦، ٣العريب، ط

)، مؤسسة الرسالة، ١/٤٦١فضائل الصحابة، أمحد بن حنبل، حتقيق: وصي اهللا حممد عباس، ( ٢)

  هـ، بريوت.١٤٠٣، ١ط

هـ ١٤١٥، ١)، دار الفكر، ط٢٣٢/ ٣٩ر، حتقيق: عمرو العمروي، (تاريخ دمشق، ابن عساك ٣)

  بريوت.
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وكان ينوِّع يف الطاعات، فيعتق الرقاب، ويشبع اجلائع، وال يرتك قراءة القرآن، وما أكثر 

  .)١(ما يصوم حىت قيل إنه كان يصوم الدهر

ومــنهم عثمــان ذو النــورين أنَّ عظــم الثــواب مــع ، -ي اهللا عــنهمرضــ-لقــد فقــه الصــحابة 

  .  -وسلم صلى اهللا عليه-تعدد أنواع االستجابة هللا ورسوله 

  
    :المثال الثاني  

 هـ)٨١ت: ( -رحمه اهللا-اهللا بن المبارك  عبد.  

يينـة ولسائل أن يسأل ملاذا ابن املبارك ؟!، ولن أجد له جوابـاً إال مـا قالـه سـفيان بـن ع  

   :-رمحه اهللا-

ـــي أمـــر الصـــحابة« ــه فضـــًال إال  ،نظـــرت ف وأمـــر ابـــن المبـــارك فمـــا رأيـــت لهـــم عليـ

  .)٢(»وغزوهم معه  -صلى اهللا عليه وسلم-بصحبتهم النبي 

وتنويعهـــا، فقـــد كـــان ينفـــق علـــى احلجـــيج، ويعلِّـــم  ،وقـــد متيَّـــز ابـــن املبـــارك بكثـــرة العبـــادة 

املــــدينني، وجياهــــد بنفســــه يف ســــبيل اهللا،  ويُقــــرئ احلــــديث، ويقضــــي الــــدين عــــن ،العلــــم
وغـريه مــن ســلف  ،ويكثـر مــن الصـالة والصــوم، وغريهــا مـن أنــواع العبــادات الـيت علــم هــو

  )٣(هذه األمة أنَّه كلما تعددت العبادات كان ذلك أدعى لعظم الثواب

أدلة القاعدة:  

مــن «: -لمصــلى اهللا عليــه وســ-قــال: قــال رســول اهللا  -رضــي اهللا عنــه-عــن أيب هريــرة 
ــوم صــائًما؟ ــو بكــر رضــي اهللا عنــه: أنــا، قــال: » أصــبح مــنكم الي فمــن تبــع «قــال أب

فمــن أطعــم مــنكم «قــال أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه: أنــا، قــال: » مــنكم اليــوم جنــازة؟

فمــن عــاد مــنكم اليــوم «قــال أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه: أنــا، قــال: » اليــوم مســكيًنا؟

                                                           

  ).٥٧٨/ ٣انظر: أسد الغابة، ( ١) (

، القــاهرة، ١)، دار احلــديث، ط٣٢٧/ ٣صــفة الصــفوة، ابــن اجلــوزي، حتقيــق: أمحــد علــي، ( ٢) (

  هـ.١٤٢١

  املرجع السابق. ٣) (



        
 
 

 

 
 
 

١١٥٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  اخلامساملجلد   

 �������������������������������������������������������������� �
 

صــلى اهللا عليــه -: أنــا، فقــال رســول اهللا -رضــي اهللا عنــه-قــال أبــو بكــر » مريًضــا؟

  .)١(»ما اجتمعن في امرئ، إال دخل الجنة: «-وسلم

يـدلُّ علـى مـا كـان النـيب صـلى اهللا «: -رحمه اهللا-ال أبو العباس القرطبي ق |

فعل الخيـر علـى اخـتالف عليه وسلم عليه من التفقد ألحوال أصحابه، وإرشادهم إىل 

بكر من احلرص علـى فعـل مجيـع أنـواع الطاعـات، وتتبعـه  ، وعلى ما كان عليه أبوأنواعه
أبوا�ــا، واغتنـــام أوقا�ـــا، وكأنـــه مـــا كـــان لـــه هـــمٌّ إال يف طلـــب ذلـــك، والسَّـــعي يف حتصـــيل 

  .)٢(»ثوابه

  

      

  

                                                           

  ).١٠٢٨وأعمال الرب)، برقم/ ( ) أخرجه مسلم، كتاب (الزكاة)، باب/ (من مجع الصدقة١(

ـــو العبـــاس أمحـــد القـــرطيب، جمموعـــة حمققـــني، ٢( ) املفهـــم ملـــا أشـــكل مـــن تلخـــيص كتـــاب مســـلم، أب

  هـ، دمشق.١٤١٧، ١)، دار ابن كثري، ط٢٤٥، ٦/٢٤٤(
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 ا ا  

  القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة

  

  :وفيه ثالثة مطالب

:الدعوة شرعت لنفع املدعو «قاعدة  المطلب األول

  .»ال لالنتفاع الشخصي منه

:من دعا إىل ما ال أصل هلا «قاعدة  المطلب الثاني

  .»يف الشرع ال يباىل به

:العربة مبوافقة احلق ال بكثرة «قاعدة  المطلب الثالث

  .»األتباع
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المبحث الثالث  
   القواعد الدعوية المتعلقة بتعامل المدعو مع الدعاة،

  :وفيه أربعة مطالب

:ــدة  المطلـــــب األول الـــــدعوة شـــــرعت لنفـــــع المـــــدعو ال لالنتفـــــاع «قاعـــ

  .»منه )١(الشخصي

معنى القاعدة:  

هي نفع املدعو  -تعاىل–بنيِّ هذه القاعدة أنَّ من أعظم مقاصد تشريع الدعوة إىل اهللا تُ 

تعاىل –ملني فقال أُرسل رمحًة للعا -صلى اهللا عليه وسلم-يف الدنيا واآلخرة، فالرسول 

،  ١٠٧األن�ياء:  َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّ :  -
 ، -الصالة والسالم-و�جه عليه  ،هم السائرون على طريقته - تعاىل–والدعاة إىل اهللا 

 مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ُّ :  -تعاىل  -قال اهللا

يوسف:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث

اة، أنَّ الدعاة الصادقني هم الذين ، وممِّا ينبغي أن يفهمه املدعو يف تعامله مع الدع١٠٨

وال يبتغون االنتفاع الشخصي منه البتة؛ فالدعوة نفسها نفٌع عام متعٍد  ،يريدون اخلري له

: « - رضي اهللا عنه-أليب ذر  - صلى اهللا عليه وسلم -لآلخرين؛ ولذلك قال النيب

أن ينفعهم بك، ويأجرك  -عز وجل-؛ لعلَّ اهللا فهل أنت مبلغ عني قومك

مثال باألرض الطيبة اليت قبلت الغيث  -صلى اهللا عليه وسلم- ضرب ، وملا )٢(»همفي

ونفعه اهللا عز وجل بما  ،ك مثل من فقه في دين اهللا عز وجلفذل «، فقال: فأنبتت
  .)٣(»، ونفع به فعلم وعلمّ بعثني به

                                                           

ومت التقييد باالنتفاع الشخصي حىت خيرج من ذلك االنتفاع من املدعو للدعوة أو نفع الناس أو  ١)

ا املنبوذ أن يستغلَّ الداعية املدعو يف نفع نفسه.نفع البلد،    فكل ذلك مستساغ، إمنِّ

  )١٣٢أخرجه مسلم، كتاب (الفضائل)، باب (من فضائل أيب ذر رضي اهللا عنه)، برقم/ ( ٢)

)، ٧٩أخرجـــه البخـــاري يف صـــحيحه، كتـــاب (العلـــم)، بـــاب (فضـــل مـــن علـــم وعلَّـــم)، بـــرقم/ ( ٣)

مـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-باب (مثل ما بعث بـه النـيب وأخرجه مسلم، كتاب (الفضائل)، 

  ).٢٢٨٢اهلدى والعلم)، برقم/ (
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أو  ومن مثَّ حياول أن يستفيد منه شخصيًا مبالٍ  ،فإذا وجد املدعو من يدعوه إىل اهللا

شيخ قال ، -تعاىل–جاٍه أو شيٍء عيين أو معنوي، فإنَّه على غري جادة أنبياء اهللا 

 - تعاىل–بعثه اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول « :اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا

 ؛والسمعية فإنَّه ،والرباهني العقلية ،واهلدى ،هدى ورمحة للعاملني، فإنَّه كما أرسله بالعلم

، وبالصرب على أذاهم واحتماله، والرحمة لهم بال عوضحسان إىل الناس، أرسله باإل
:  - تعاىل  -كرمي حمسن، حليم صفوح، قال واحللم، عليم هاد،   ،والكرم ،فبعثه بالعلم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ 

  :  -تعاىل  –، وقال ]٥٣، ٥٢/ا���رى[ َّ  يب ىب نب مب زب رب ىئيئ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ُّ

��ا���[ َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ  ىل مل خل ُّ : و��ل ����� ]، ١/إ

 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل

  ونظائره كثرية.]،٥٢/ا���رى[ َّ خيمي حي جي

 هل ُّ : و��ل ]، ٢٣/ا���رى[ َّ ىن من خن حن جن ُّ  -تعاىل  -وقال

 جك مق ُّ : و��ل  ]،٤٧/���[ َّ ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم

ويهدي ويصلح القلوب ويدهلُّا على  فهو يُعلِّم، ]٩٠/ا�����م[ َّ لكمك خك حك

 من ُّ : ض، وهذا نعت الرسل كلهم، كل يقولصالحها يف الدنيا واآلخرة بال عو 

 يي ىي ني مي ُّ : و���ا ��ل ���� ��  ،َّ ٰهجي مه جه هن

و��ه ]، ٢١، ٢٠/��[ َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت ُّ : ���� �� ا���� ��� ��ل 

»]١٠٨/����[ َّ يثىف
)١( .  

  

تطبيقهالة أمث :  

 :المثال األول  
 الذي ادَّعى النبوة والدعوة إىل اهللا كاذبًا خمادعاً، مجَّع حوله  :مسيلمة الكذَّاب

، ورغم كلِّ ما ُروي عنه، فال يُذكر أنَّه أمر -تعاىل–األتباع، وأكثر من التقوِّل على اهللا 

                                                           

  ).٣١٤، ١٦/٣١٣) جمموع الفتاوى، (١(
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ا كلُّ فعله كان من أجل   مبعروف أو �ى عن منكر، أو دعى ملا فيه نفٌع للناس، وإمنِّ

 . )١(السيادة الدنيوية، ال نفع املدعوين

وكم يف زماننا من مل يدَّع النبوة، ولكنَّه انتحل هيئة الدعاة فدلَّس على املدعوين ليصل 

عن طريقهم ملا فيه نفعه الشخصي، فما اشبهه مبسيلمة، وما ألصق هذه الصفة به 

  سياق خلف أمثال هؤالء.، فال يصح للمدعو االن-الكذاب –وأمثاله 
المثال الثاني :  

 سم الدين، أولئك الذين أوقعوا الناس يف االذين يدعون إليها ب :دعاة األضرحة

  .لذايت خلدمة القبور وسدنة الضريحالتربك املذموم شرعاً، وهي يف أصلها دعوة للنفع ا

ضع على ومن البدع الستور اليت تو « :- رمحه اهللا- يقول الدكتور علي حمفوظ  |

ولكن خدمة األضرحة سول هلم الشيطان «ويُتنافس فيها، إىل أن قال:  ،األضرحة

ذلك، ليفتح هلم بابا من االرتزاق اخلبيث، فرتاهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت 

لكل عام، أو إذا بلي، يومهون العوام أن �ا من الربكة ما ال حياط به، وإ�ا نافعة يف 

والسالمة من كل املكاره، واألمن  ،وجلب األرزاق ،سادودفع احلُ  الشفاء من األمراض،

عن مجيع املخاوف، فتهافت عليها البسطاء، وهان عليهم بذل األموال يف احلصول 
  .)٢(»على اليسري منها

توصلت دراسة أجراها باحث «بالعربية تقول:  CNNفي تقرير نشرته 

ة، إىل أن قيمة األموال احملصلة جزائري، تطلبت منه عشر سنوات من البحث والدراس

 ٧.٥مليار سنتيم ( ٨٠أضرحة فقط يف اجلزائر، تقدر بأكثر من  ةمن صناديق عشر 

 ،وُجتهل وجهتها، وهو ما يطرح تساؤالت عدة عن مصري هذه األموال مليون دوالر)

 .)٣(»ومن هي الفئات اليت تنتفع منها يف ظل الغموض الذي يكتنف هذه العملية
                                                           

)، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ٥٩/ ٥انظــر: لبدايــة والنهايــة، ابــن كثــري،  حتقيــق: علــي شــريي، ( ١)

  هـ، بريوت.١٤٠٨، ١ط

)، مكتبــة الرشــد، ٩٧ظ، حتقيـق: ســعيد بــن نصـر، ص، (اإلبـداع يف مضــار االبتـداع، علــي حمفــو  ٢)

  هـ، الرياض.١٤٢٠، ١ط

٣( -algeria-https://arabic.cnn.com/world/2016/11/07/adriha

money  يف الرقم املعلن إذ هـي معلومـة علماً بأنَّ املبالغ اليت تذهب إىل األوقاف مل تدخل

  أ�ا لألوقاف.
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عدةأدلة القا:  

 حك جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ مع ُّ  :  -تعاىل –قال 

 ]٩٠/ا�����م[ َّ لكمك خك

  صلى اهللا عليه -يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد « :-رحمه اهللا-قال الطبري

مبا كسبت من  : قل هلؤالء الذين أمرتك أن تذكِّرهم بآيايت أن تـُْبَسَل نفس-وسلم
واهلدى الذي أدعوكم إليه  ال أسألكم على تذكريي إياكم: «مشركي قومك يا حممد

منكم، وما ذلك مين والقرآن الذي جئتكم به ِعوًضا أعتاضه منكم عليه وأجًرا آخذه 

  .)١(»إال تذكري لكم

  وهذا يدلُّ على أنَّ الدعوة ُشرعت لنفع المدعو ال لالنتفاع الشخصي منه.

  لكمك خك حك جك مق ُّ تعاىل : أما قوله «: -رحمه اهللا- وقال الرازي َّ 

: أنه تعاىل ملا أمره باالقتداء �دى األنبياء عليهم السالم املتقدمني، وكان من د بهفاملرا

، ال جرم اقتدي �م يف مجلة هداهم ترك طلب األجر يف إيصال الدين وإبالغ الشريعة

  .)٢(»وال ُجْعًال  ،أطلب منكم ماًال وال  َّ لكمك خك حك جك ُّ فقال : ذلك، 

:ُيستجاب له )٣(دعوة بال علم المن تصدَّر لل«قاعدة  المطلب الثاني«.  
معنى القاعدة:  

دين  عاة إىل اهللا، أنَّ العلم الشرعيمن أهمِّ ما يؤصل للمدعوين يف تعاملهم مع الد

  .فلينظر املدعو ممن يأخذ دينه

إنَّ هذا العلم دين، فانظروا عمَّن « :-رحمه اهللا-محمد بن سيرين ذلك قال ول 

قال اهللا وقال «لمدعو أن يستجيب لكلِّ من قال: ل، فال يصحُّ )٤(»تأخذون دينكم

صحيحًا  -صلى اهللا عليه وسلم- دون أن يكون ما يدَّعيه من قول اهللا ورسوله » رسوله

سليماً، فكم خرج يف زماننا من أناس عرب اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي يدَّعون 

ائل فينشرو�ا، ويتتبعون أمورًا ليس هلا أصل من كتاب وال سنة، ويتعمدون شواذ املس

                                                           

  ).٧/٢٦٦) تفسري الطربي، (١(

  ).١٣/٥٩) التفسري الكبري، (٢(

  هنا ناهية وليست نافية. –ال   ٣) (

  ).١/١٤رواه مسلم يف مقدمة صحيحه، باب (أنَّ اإلسناد من الدين)، ( ٤) (
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هفوات العلماء فيذكرو�ا، ويستجيب هلم فئاٌم من الناس ظن�ا منهم أ�م من أهل العلم 

والفضل والتخصص، ولو أنَّ املدعو تأسَّس أنَّ ماال أصل له يف الشرع مردود وإن قال 

وليسوا يُطلق عليهم دعاة  به من قال؛ ملا افتنت كثري من املدعوين مبثل هؤالء الذين

  بدعاة.

  .م يولون هذا األمر أمهية شديدةوالناظر يف حال سلف هذه األمَّة جيد أ�َّ  
 أدركت سبعين ممَّن يقول: قال رسول : « كان يقول -رحمه اهللا- اإلمام مالك

 -وأشار إلى المسجد  -عند هذه األساطين - صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

فما أخذت عنهم شيًئا، وإنَّ أحدهم  -صلى اهللا عليه وسلم-مسجد رسول اهللا 

لو أؤتمن على بيت مال لكان أميًنا، إال أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، قال: 

- رمحه اهللا- ، وقال عروة بن الزبري )١(»وكنا نتزاحم على بابه ،وقدم علينا ابن شهاب

امع إني ألسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إال كراهية أن يسمعه س«

فيقتدي به، أسمعه من الرجل ال أثق به قد حدثه عمَّن أثق به، وأسمعه من الرجل 

« ورحم اهللا أبا بكر الباقالين الذي قال: ، )٢(»أثق به قد حدثه عمَّن ال أثق به

 والروافض الخوارج من والضالل البدع أهل أنَّ  -وإياكم اهللا رحمنا–  اعلموا
 بدعهم من شيئاً  والجماعة السنة أهل على يدخلوا أن اجهتدوا قد والمعتزلة

 بقومٍ  ظفروا حتى الباطل، ودفع العلم أهل لذبِّ  ذلك، على يقدروا فلم وضاللهم،

 أن ويتكبَّر ،ويستنكف فهم، وال له علم وال للعلم تصدى ممن الوقت آخر في

 عليه أنَّ  - بجهله- فيرى بزعمه معلِّماً  متصّدراً  صار قد ؛ألنَّه ،يتعلَّم وأن يتفّهم

 من جماعته وضالل ضالله إلى -سبًبا منه ذلك وكان وغضاضة، ارّاع ذلك في

  .)٣(»األمة

فالواجـب علــى املــدعو أن ال يغــرت بتصـدر مــن مل يكــن أهــًال للتصـدُّر، ولينظــر مــن ُعــرف 

واشــتهر �مــا فيأخــذ منــه العلــم، ومــا أكثــر أولئــك الــذين يتصــدرون بــال  ،بــالعلم والتقــوى
                                                           

)، دار الغــرب ٣٣٥/ ١شــبيلي، (املسـالك يف شــرح موطـأ مالــك، القاضــي حممـد بــن عبـداهللا اإل  ١)

  ه.١٤٢٨، ١اإلسالمي، ط

  )، بدون.١٧٨/ ٤شرح مسند الشافعي، أبو القاسم القزويين، حتقيق: أبو بكر وائل زهران، ( ٢)

اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، القاضي أيب بكر الباقالين، حتقيق: حممد زاهـد  ٣)

  ه، القاهرة.١٤٢١، ٢ية للرتاث، ط)، املكتبة األزهر ١١٤الكوثري، ص (
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إنَّكـم فـي زمـان كثيـر «عـن عبـداهللا بـن مسـعود حـني قـال:  -رضـي اهللاو -علم يف زماننا 

  فقهاؤه قليٌل خطباؤه، قليل سؤُّاله كثيُر معطوه، العمل فيه قائٌد للهوى.

وسيأتي بعـدكم زمـاُن قليـٌل فقـاؤه، كثيـٌر خطبـاؤه، كثيٌـر سـؤاله قليـٌل معطـوه، الهـوى  

زمــــان خيــــٌر مــــن بعــــض فيــــه قائــــد للعمــــل، اعلمــــوا أنَّ أحســــن الهــــدى فــــي آخــــر ال

 .)١(»العمل

          ٢(احلالَّج: القاعدةمثال تطبيق(. 

يعتــرب احلســني بــن منصــور احلــالَّج مــن أشــهر األمثلــة علــى الــدعوة بــال علــم؛ حــىت شــهد 

ــدقوا خبزعبالتــــه  العلمـــاء بــــذلك يف عصـــره وبعــــد عصـــره، وقــــد اغــــرتَّ بـــه مجاعــــة كثـــر، وصــ

صام ثالثة أيام ال يفطر إالَّ يف اليوم الرابع علـى من « وادعاءاته، ومن ظلمه لنفسه قوله:
ورقــات هنــدباء أجــزأه ذلــك عــن صــيام رمضــان، ومــن صــلَّى يف ليلــة ركعتــني عــن الصــالة 

ه ذلــك عــن العبــادة يف بقيــة عمــره بعــد ذلــك، وأنَّ مــن جــاور الشــعري وامللــح اجلــريش أغنــا

حسـن البصـري، فقـال: مـن كتـاب اإلخـالص لل "؟فقال لـه القاضـي مـن أيـن لـك هـذا"

فقــال كــذبت يــا حــالل الــدم، قــد مسعنــا كتــاب اإلخــالص للحســن مبكــة لــيس فيــه شــيء 

  .)٣(»من هذا

                                                           

)، وصححه ابن ٧٨٩أخرجه البخاري يف األدب املفرد، باب(اهلدي والسمت احلسن)، برقم/ ( ١)

  ).٥١٠/ ١٠» (ومثله ال يقال بالرأي« حجر يف الفتح وقال: 

أتيــت مبثــال للحــَالج فقــط حــىت ال أمســي أشخاصــاً بأعيــا�م، ويكفــي مثــاًال واحــداً يقــاس عليــه  ٢)

اله، واحلالَّج: هو احلسني بن منصور، ويكىن أبا مغيث، كان جده جموسيا امسـه حممـي مـن أمث

هـــ، وكانــت نشــأته بواســط وقيــل بتســرت، ٢٤٤أهــل البيضــاء بفــارس، وفيهــا ولــد احلــالج ســنة 

وتتلمذ على سهل بن عبد اهللا التسرتي مث قدم بغداد وخالط الصوفية، وتعرف على عمرو بن 

خرقــة الصــوفية علــى يديــه، مث تــرك بغــداد، وجتــول يف الــبالد فــذهب إىل عثمــان املكــي، ولــبس 

مكة مرارا وجـاور فيهـا، وذهـب إىل الصـني وتركسـتان، ودخـل اهلنـد وتعلـم فيهـا السـحر، وقـال 

أدعو به إىل اهللا!! حكم عليه القضاء فضرب ألف سوط، مث قطعـت يـداه ورجـاله وحـز رأسـه 

ــــاريخ بغــــداد، اخلطيــــب ٣٠٩ســــنة  وأحرقــــت جثتــــه وألقــــي رمــــاده يف �ــــر دجلــــة هـــــ. انظــــر: ت

  هـ، بريوت.١،١٤٢٢)، دار الغرب اإلسالمي، ط١١٢/ ٨البغدادي، د. بشار عواد، (

  ).٣٤٠/ ١٤سري أعالم النبالء، ( ٣)
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ويسندها ملراجع موثوقة من كتب  ،وعجيبة ،كم يف زماننا من يدَّعي معلومات غريبةو 

أهل العلم، فلمَّا نرجع إليها ال جند مما يقول شيًئا، وهذا يؤكِّد للمدعو أنَّ كلَّ من 

ر للدعوة بال علم ال ُيستجاب له يف كل ما يقول إالَّ إن وافق كالمه كالم أهل تصدَّ 

  العلم املوثوقني.

  احلالَّج خمتلفني يف   مل يزل الناس منذ قتل«: -رحمه اهللا- قال ابن كثير
وأنَّه كان كافًرا  ،كي عن غري واحد من األئمة إمجاعهم على قتلها الفقهاء فحُ فأمَّ ، أمره

  مموًها مشعبًذا، وكذلك قول أكثر الصوفية منهم. ممخرقًا 

ومل يطَّلعوا على باطنه، وقد   ،ومنهم طائفة كما تقدم أمجلوا القول فيه وغرَّهم ظاهره

ولكن لم يكن له علم يسلك به في كان يف ابتداء أمره فيه تعبَّد وتأله وسلوك، 

عبد اهللا بغري  : من، كما قال بعض السلفعبادته، فدخل عليه الداخل بسبب ذلك

: من فسد من قال سفيان بن عيينة أنه علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وعن

  النصارى. ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من ،علمائنا كان فيه شبه من اليهود

  .)١(»واالحتاد فصار من أهل االحنالل واإلحلاد ،احلالَّج باب احللول وهلذا دخل على

أدلة القاعدة:  
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ : -تعاىل –اهللا  قال

من الشرك والبدع، وحترمي ما أحلَّ اهللا، وحتليل ما حرَّم اهللا، ] ٢١/ا���رى[ َّ مججح

وحنو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين ال يكون إالَّ ما شرعه اهللا تعاىل؛ ليدين به 

  .)٢(العباد، ويتقربوا به إليه

نفسه من الدين فقد شرع من الدين ما مل يأذن به اهللا ومن قطع بشيء مما يقع يف 

  )٣(تعاىل

                                                           

هـ، ١٤١٨، ١)، دار هجر، ط٨٢٠/ ١٤البداية والنهاية، ابن كثري، حتقيق: عبداهللا الرتكي، ( ١) (

  الرياض

، عبـدالرمحن السـعدي، حتقيـق: -تفسـري السـعدي -لرمحن يف تفسـري كـالم املنـان ) تيسري الكرمي ا٢(

  هـ، بريوت.١٤٢٠، ١)، مؤسسة الرسالة، ط٧٥٧عبدالرمحن اللوحيق، ص (

)، دار اآلفــاق ٨/٥٨٩) انظــر: اإلحكــام يف أصــول األحكــام، ابــن حــزم، حتقيــق: أمحــد شــاكر، (٣(

  اجلديدة، بريوت.
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َمْن «: -صلى اهللا عليه وسلم- : َقاَل َرُسوُل اللَِّه قَاَلتْ  -َرِضَي اللَُّه َعنـَْها-  وَعْن َعاِئَشةَ 

ًال َمْن َعِمَل َعمَ «يف رواية ملسلم و  ،)١( »َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما َلْيَس ِفيِه فَـُهَو َردٌّ 

  .»لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو َردٌّ 

وهذا احلديث قاعدة عظيمة ِمْن قواعد «: -رحمه اهللا-ام النووي قال اإلم

صريح يف ردِّ كلِّ البدع  ؛فإنه-صلى اهللا عليه وسلم-اإلسالم، وهو من جوامع كلمه 

لني يف بدعة سبق واملخرتعات، ويف الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاع

، فيحتج عليه »أنا ما أحدثت شيًئا: «لإليها، فإذا احتج عليه بالرواية األوىل يقو 

  بالثانية اليت فيها التصريح بردِّ كلِّ احملدثات سواء أحدثها الفاعل أو ُسِبَق بإحداثها.

وهذا احلديث مما ينبغي حفظه واستعماله يف إبطال املنكرات وإشاعة االستدالل 
  . )٢(»به

وجاءت به الشريعة، ودل  ،وال ينبغي ألحد أن خيرج يف هذا عما مضت به السنة«

وكان عليه سلف األمة، وما علمه قال به، وما مل يعلمه أمسك  ،عليه الكتاب والسنة

قد  - تعاىل–عليه، وال يقفو ما ليس له به علم، وال يقول على اهللا ما مل يعلم؛ فإن اهللا 

  . )٣(»َحرََّم ذلك كله

     

                                                           

ــحيحه،١( ــور   ) أخرجــــه البخــــاري يف صــ ــطلحوا علــــى صــــلح جــ كتــــاب (الصــــلح) ، بــــاب/ (إذا اصــ

)، ومسلم، كتاب (األقضية)، بامبب/ (نقض األحكام الباطلة، ٢٦٩٧فالصلح مردود)، رقم (

  ).١٧١٨ورد حمدثات األمور)، رقم/ (

  ).١٢/١٦» (صحيح مسلم«) شرح النووي على ٢(

ــة ٢٩٥/ ١املـــدخلي، ( ) قاعـــدة جليلـــة يف التوســـل والوســـيلة، ابـــن تيميـــة، حتقيـــق: ربيـــع٣( )، مكتبـ

  هـ، عجمان.١٤٢٢،٢الفرقان، ط
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العبرة بموافقة الحق ال بكثرة األتباع«قاعدة : المطلب الثالث«.  

معنى القاعدة:  

ق ال تشري هذه القاعدة إىل معىن جليل جيب على املدعو أن يفطن إليه، وهو أنَّ احل

، وقد يعتقد )١(احلق واضح أبلج والباطل خفيٌّ جللج ؛ألنَّ  يتأثَّر بكثرة عدٍد أو قلة

أنَّ كثرة أتباع الداعية دليل على صوابه، وقد يكون داعية ضاللة وبدع،  بعض املدعوين

وهو ال يعلم أنَّ هذه الكثرة ال  ،أو داعية شهرة ومنصب، فُيعجب املدعو بكثرة األتباع

 ٰى ين ىن نن  ُّ :  - تعاىل - احلق مطلقاً؛ فقد قال اهللاعربة �ا يف إصابة 

 هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري

، -رضي اهللا عنهما- وقد جاء يف احلديث عن ابن عباس   ،١٠٠ا�ائدة:  َّجب
عرضت علي األمم، فجعل النبي : «- صلى اهللا عليه وسلم-قال: قال رسول اهللا 

، فهل كان هذا النيب )٢(.. » والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد

على غري احلق الذي ليس معه إال الرهط القليل أو اآلخر الذي ليس معه أحٌد مطلقًا 

  !!-عليهم السالم  –

إنَّ احلق يعُرف باملتابعة، ويوزن بالوحي، ويقَّدُر بالعلم، وليس للعدد يف ذلك صلٌة ال 

ال تستوحش طرق :«-رمحه اهللا-الفضيل بن عياض  قال من قريب وال من بعيد، 

: -اهللارمحه - وقال ابن القيم  ، )٣(»وال تغترن بكثرة الهالكين الهدى لقلة أهلها،

فإذا ظفرَت برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل ُمَحكم له متبع للحق «

                                                           

مقتــبس مــن املثــال : " احلــق أبلــج والباطــل جللــج". انظــر: جممــع األمثــال، أبــو الفضــل أمحــد  ١) (

  ، بريوت.١)، دار املعرفة، ط٣٢١/ ١امليداين، حتقيق: حممد حميي الدين، (

أبلـج، ومعــىن جللــج: ملتـبٌس خمــتلط، قــال وقـال يف نفــس املرجـع: (أبلــج: واضــح، يقـال: صــبٌح       

  املّربد: يرتدد فيه صاحبه، وال يصيب منه خمرجًا).

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب (الطب)، باب (من اكتوى أو كوى غريه، وفضل من مل  ٢) (

)، وأخرجه مسلم، كتاب (اإلميان)، باب/ (الدليل على دخول طوائف ٥٧٠٥يكتو)، برقم/ (

  ).٣٧٤نة بغري حساب وال سابق عذاب)، برقم/ (من املسلمني اجل

ــن عســــاكر يف تبيــــني كــــذب املفــــرتي فيمــــا نســــب إىل األشــــعري، ص، (٣( )، دار ٣٣١) أخرجــــه ابــ

  هـ، بريوت.١٤٠٤، ٣الكتاب العريب، ط
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وحصلت األلفة ... واعلم أن  ،وأين كان ومع من كان زالت الوحشة ،حيث كان

والحجة والسواد األعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده، وإن  ،اإلجماع

  .)١(»خالفه أهل األرض

ء، وكيـف كـانوا ينبهـون علـى هـذه القاعـدة  فلينظر املدعو إىل كالم هؤالء األعالم األجـالَّ

وإمنــا مبوافقــة احلــق، وموافقــة احلــق  ،بصــيٍغ خمتلفــة، ويؤكــدون أن العــربة لــيس بكثــرة األتبــاع
 خض  ُّ دعـوى : واحلجة كما قال اهللا تعاىل لكـلِّ مـن يـدَّعي  ،والربهان ،تكون بالدليل

 حك جك حقمق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 يل ىل مل خل ُّ  : و��ل، ١١١ا�قرة:  َّ حل جل  مك لك خك

 يه ىه مه جه ين منىن خن حن  يمجن ىم مم خم حم جم

ــــــل:  َّ  حي جي   مم ام يل ىل مل يك  ُّ  و��ل ������ :، ٦٤ا�م

 َّ ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 ٧٥القصص: 

 :أمثلة تطبيق القاعدة  

:المثال األول  
  عليه السالم-رسول اهللا نوح أتباع -.  

املثال الدائم لكل من ظنَّ أنَّ القلَّة أو  :هو - عليه السالم-اً يكاد يكون رسول اهللا نوح

 - تعاىل –الكثرة مؤثِّرة يف ظهور احلق أو اتّباعه، ولقد صرَّح القرآن �ذه احلقيقة فقال 

لقد كان العدد قليًال ما بني ، ٤٠هود:  َّ ىف يث ىث نث مث زث	 ُّ: 

- ، ومكث نوٌح )٢(ى تقدير مثانية أشخاص يف أدىن األقوال إىل مثانني شخصًا يف أعل

يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً، يدعوهم بكلِّ وسيلة، وينوُّع هلم ما  - عليه السالم

                                                           

  ).٣٨٨/ ٥باختصار من: إعالم املوقعني، ( ١)

ــا قــــرره الطــــ٤١٠/ ١٢تفســــري الطــــربي، ( ٢) ـــواب مـــ ـــداد فقـــــال: ربي بعــــد ذكـــــر هــــذ)، والصـ ه األعـ

}  يث ىث نث مث زثوالصـــواب مـــن القـــول يف ذلـــك أن يقـــال كمـــا قـــال اهللا: { «

م كـــانوا قلـــيًال، ومل حيـــدِّد عـــددهم مبقـــدار وال خـــرب عـــن رســـول اهللا٤٠[هـــود:   -] يصـــفهم بـــأ�َّ

صحيح، فال ينبغي أن يتجاوز يف ذلك حد اهللا، إذ مل يكن ملبلغ عدد  -صلى اهللا عليه وسلم

  ».-صلى اهللا عليه وسلم-ب اهللا أو أثر عن رسول اهللا ذلك حد من كتا
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استطاع من أساليب، ومل يتبعه إال هذه الثـُلَّة من املؤمنني، فهل كان هذا القليل معياراً 

  للحقِّ؟!

 ،فآمن به قليـل مـن قومـه و�ذيب إدراكهم، فأرسل إليهم نوًحا ،أراد اهللا إصالح البشر«

اهلـدى، وكفـر بـه مجهـورهم، فـأراد اهللا انتخـاب الصـاحلني مـن البشـر الـذين قبلـت عقـوهلم 

صـــال الـــذين متكَّنـــت الضـــاللة مـــن عقـــوهلم لينشـــىء مـــن ئوهـــم نـــوح ومـــن آمـــن بـــه، واست
 خك حك  ُّ نــوح : ويكفــي اإلنســانية فســاد الضــالني، كمــا قــال  ،الصــاحلني ذريــة صــاحلة

فكانـت بعثــة نــوح  ،٢٧نــوح:  َّ حم جم  هل مل خل حل جل مك لك

  .رغم قلة العدد »وما طرأ عليها جتديًدا لصالح البشر وانتخاباً لألصلح

:المثال الثاني  

 :قلة مؤيدي اإلمام أحمد في فتنة خلق القرآن  

واملؤيدين، فالبد من ذكر اإلمام أمحد  ،حني يُذكر الثبات على احلق مع قلة الناصرين

يف فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة اليت كانت الكثرة الكاثرة من  -رمحه اهللا-بن حنبل 

أعيان الناس إمَّا خمالفًا لإلمام أمحد أو ساكتًا ال يريد أن يضرَّ نفسه، وكان القضاة 

واملفتون واخلليفة وكثري ممن يعدُّ من العلماء على خالف ما قاله أمحد بن حنبل، فهل 
  انثىن بسبب القلَّة أو الكثرة؟!

مل يكن مع اإلمام أمحد حني ُمحل إىل املأمون ليعاقبه على قوله إالَّ رفيقه الذي مات 

، وكان ا�ادلون لإلمام أمحد الذين - رمحه اهللا- وامسه حممد بن نوح  ،من وطأة التعذيب

، ولكنَّ  يريدون ما يريد السلطان يلبسون على اإلمام يف مسألة أنَّه على خالف احلقِّ

أعطوين «: ؛ إذ كان يقول مقولته الشهريةح بنيَّ ضايزان عند اإلمام أمحد و وامل ،املقياس

، ولقد كان أشد الناس »-صلى اهللا عليه وسلم- شيئًا من كتاب اهللا وسنة رسوله 

وأقر�م للسلطان وامسه أمحد بن داود يقسم باهللا أن اإلمام أمحد بن حنبل  ،عداوة

  . )١(وضال بل كافر!  ،مبتدع

عوون يف هذه الفرتة من الزمن أنَّ العربة باتباع احلق ال بكثرة عدد معتنقي لقد فقه املد
الباطل؛ ولذلك كان الناس ال ينظرون لقول املخالفني لإلمام أمحد، وإمنا كانوا ينتظرون 

                                                           

ـــة (١١/١٧٧) ، وســـري أعـــالم النـــبالء (٤١٢/ ٤انظـــر: تـــاريخ بغـــداد ( ١) / ١٠)، والبدايـــة والنهاي

٣٦٧.(  
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ما يقول أمحد بن حنبل الذي ال يقول شيئًا إال بالدليل؛ وهلذا كانوا يعلمون أنَّه على 

ابله وهو حممول للخليفة يق  -أبو جعفر األنباري  - مام أمحداحلق، فها هو صديق لإل

اهللا لئن أجبت إىل خلق  يا هذا، أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فو«فيقول له: 

القرآن ليجينبَّ خلٌق، وإن مل جتب ليمتنعنَّ خلٌق من الناس كثري، ومع هذا فإنَّ الرجل 

  .)١(»فاتق اهللا وال جتب إن مل يقتلك فإنَّك متوت، البد من املوت،
وهو يقرر أنَّ اإلمام أمحد   ،- رمحه اهللا-وانظر أيها املدعو إىل فقه اإلمام علي بن املديين 

ما قام أحد بأمر « -رمحه اهللا- كان على احلق رغم عدم املعني وقّلة املوافق، قال 

ه: يا أبا ما قام أمحد بن حنبل، قيل ل - صلى اهللا عليه وسلم-اإلسالم بعد رسول اهللا 

احلسن، وال أبو بكر الصديق؟ قال: وال أبو بكر الصديق! إنَّ أبا بكر الصديق كان له 

  .)٢(»وال أصحاب ،أعوان وأصحاب، وأمحد بن حنبل مل يكن له أعوان

          أدلة القاعدة:  

 َّ حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ُّ :  -تعاىل  –قال 

  ���١١٦ا�����م�

دلَّت هذه اآلية على أنَّه ال يستدلُّ على احلق، : «-اهللا رمحه- قال الشيخ السعدي  
بكثرة أهله، وال يدلُّ قلة السالكني ألمر من األمور أن يكون غري حق، بل الواقع 

قدًرا وأجًرا، بل  -عند اهللا- احلق هم األقلون عدًدا، األعظم خبالف ذلك، فإنَّ أهل

يقول عبداهللا بن )٣(»وصلة إليهوالباطل، بالطرق امل ،الواجب أن يستدل على احلق

  .)٤(»اجلماعة ما وافق احلق ولو كنت وحدك: «- رضي اهللا عنه- مسعود 

      

                                                           

  ).٢٣٩/ ١١سري أعالم النبالء، ( ١)

  ).٩٠/ ٦تاريخ بغداد، ( ٢)

  ). ٢٧٠تفسري السعدي، ص ( ٣)

ــة (رواه الاللكــــائي يف شــــرح أصــــول   ٤) ــل الســــنة واجلماعــ )، ١٦٠)، بــــرقم/ (١٢٢/ ١اعتقــــاد أهــ

  ).٦١/ ١وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح (
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  وأهم النتائج والتوصيات اخلامتة

عنـد للقواعـد املتعلقـة باملـدعوين والـيت تُعـىن مبـا ينبغـي للمـدعو فهمـه عرضاً تناول البحث 

وبيــان ذكــر املقدمــة وأهــداف البحــث  بعــدحــث اتلقيــه اخلطــاب الــدعوي، وقــد راعــى الب

عمومـــاً  وبيـــان خطـــة البحـــث، شـــروط صـــياغة القواعـــد الشـــرعيةالدراســـات الســـابقة لـــه، 

، منها مـا ذكـر يف كتـب ل إحدى عشرة قاعدة متعلقة باملدعوأصَّ والدعوية خصوصاً، مث 

الباحـــث وفــق شـــروط صـــياغة القاعـــدة صـــاغه العلمــاء فأســـندها إىل مراجعهـــا، ومنهــا مـــا 

كـان املـنهج االسـتقرائي ، وأيـده بـأقوال العلمـاء، ومـن هنـا  لل عليه مـن الكتـاب والسـنةود
ــــذي انتهجــــه الباحــــث،  ــــة مباحــــثالتحليلــــي ال ، مــــا يتعلــــق وقــــد قســــم البحــــث إىل ثالث

  وما يتعلق بتعامله مع الدعاة إىل اهللا عز وجل.بشخصية املدعو وما يتعلق باستجابته، 

  ج اآلتية :وِمْن خالل ما سبق تتضح النتائ

  الدعوة إىل اهللا تعاىل.تقعيد القواعد الدعوية يف ) أمهية ١(

   القواعد املتعلقة باملدعوين من الكتاب والسنة .) تأصيل ٢(

تأثريًا مباشرًا مما يؤثر يف شخصية الدعوة قواعد الدعوة ما  البحث أنَّ من بنيَّ ) ٣(

 بني اإلفراط والتفريط.متوازناً جيعله 

من العبودية ما ينبغي أن يكون عليه  قواعد املتعلقة باستجابة املدعوأظهرت ال) ٤(

، وأنَّ العربة وأنَّ االستجابة تتعدد يف جماالت اخلريهللا، وكيفية خمالفة اهلوى، 
  . بكمال النهايات ال بنقص البدايات

أصوًال يف تعامل املدعو مع الدعاة؛ حبيث تضبط العالقة بينهما وضَّح البحث ) ٥(

 غلٍو أو جفاء.دون 

 وِمْن هنا يوصي البحث بما يلي : 

كما طرح ما يتعلق باملدعو من موضوعات  ) تبين املؤسسات الدعوية واألكادميية ١(

 يطرح ما يتعلق بالداعي أو موضوعات الدعوة.

  يف كيفية إيصال مثل هذه القواعد للمدعوين.) تبين دورات تدريبية للدعاة ٢(

  ريع خمتلفة �تم باملدعوين تعليماً وتدريباً.مشا) الدعوة إىل تأسيس ٣(

 واهللا من وراء القصد           
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  مراجع البحث

  هـ، بريوت ١٤٠٣، ٢التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج احلنفي، دار الكتب العلمية، ط  -١

ـــالة، ط:  -٢ ـــعيب األرنــــاؤوط، مؤسســــة الرسـ ــم، ابــــن رجــــب، حتقيــــق شـ ، ٧جــــامع العلــــوم واحلكــ

  ه، بريوت.١٤٢٢

، ١اع يف مضـــار االبتــــداع، علـــي حمفـــوظ، حتقيــــق: ســـعيد بـــن نصــــر، مكتبـــة الرشــــد، طاإلبـــد  -٣

  هـ، الرياض.١٤٢٠

ترتيب: األمري عالء الدين علي بـن  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، حممد بن حبان،  -٤

  هـ، بريوت١٤٠٨، ١شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط بلبان الفارسي، حتقيق:

  ام، ابن حزم، حتقيق: أمحد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.اإلحكام يف أصول األحك  -٥

  بريوت -، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي، دار املعرفة إحياء علوم الدين -٦

  ه، بريوت.١٤٠٩أسد الغابة، ابن األثري، دار الفكر،  -٧

، املعـروف األشباه والنظـائر علـى مـذهب أيب حنيفـة النعمـان، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن حممـد -٨

هــــ ، ١٤١٩، ١بـــابن جنـــيم، حواشـــي وختـــريج :الشـــيخ زكريـــا عمـــريات، دار الكتـــب العلميـــة،ط

 بريوت 

إعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني،  ابــن قــيم اجلوزيــة ،حتقيــق: حممــد عبــد الســالم إبــراهيم،  دار  -٩

  هـ، بريوت١٤١١، ١الكتب العلمية، ط 

، القاضي أيب بكر الباقالين، حتقيـق: حممـد اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به  -١٠

  ه، القاهرة.١٤٢١، ٢زاهد الكوثري، املكتبة األزهرية للرتاث، ط

ـــة، ابـــــن كثـــــري،  حتقيـــــق: علـــــي شـــــريي،  دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب، ط  -١١ ، ١البدايـــــة والنهايــ

  هـ، بريوت.١٤٠٨

  هـ، الرياض١٤١٨، ١البداية والنهاية، ابن كثري، حتقيق: عبداهللا الرتكي، دار هجر، ط  -١٢

البـدر املنــري يف ختــريج األحاديــث واألثــار الواقعــة يف الشـرح الكبــري، ابــن امللقــن ســراج الــدين   -١٣

أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري، حتقيق : مصطفى أبـو الغـيط وغـريه، دار 

  هـ، الرياض.١٤٢٥، ١اهلجرة للنشر والتوزيع، ط

بــن ثابــت بــن أمحــد بــن مهــدي اخلطيــب البغــدادي ، تــاريخ بغــداد، أبــو بكــر أمحــد بــن علــي  -١٤

  هـ.١٤٢٢، ١بريوت، ط –حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف،  دار الغرب اإلسالمي 
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ــالمي، ط  -١٥ ـــواد،، دار الغـــــــرب اإلســـــ ـــــار عــــ ـــب البغـــــــدادي، د. بشــ ـــاريخ بغـــــــداد، اخلطيــــ ، ١تــــ

  هـ، بريوت.١٤٢٢

  هـ بريوت.١٤١٥، ١طتاريخ دمشق، ابن عساكر، حتقيق: عمرو العمروي،  دار الفكر،  -١٦

، ٣تبيــني كــذب املفــرتي فيمــا نســب إىل األشــعري، ابــن عســاكر، دار الكتــاب العــريب، ط  -١٧

  هـ، بريوت.١٤٠٤

التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشـريف اجلرجـاين ، دار الكتـب العلميـة بـريوت،   -١٨

  هـ، لبنان١٤٠٣، ١ط

القرشـــي البصـــري مث الدمشـــقي،  تفســـري ابـــن كثـــري، أبـــو الفـــداء إمساعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــري  -١٩

 ن.هـ، لبنا١٤٢٠، ٢حتقيق: سامي بن حممد سالمة،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

متهيــد األوائــل، وتلخــيص الــدالئل، أبــو بكــر البــاقالين املــالكي، حتقيــق: عمــاد الــدين أمحــد  -٢٠

  ه، لبنان١٤٠٧، ١حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، ط

 واألسانيد،  أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممـد بـن عبـد التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين -٢١

الرب بن عاصم النمري القرطيب، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي ، حممد عبد الكبري البكري، 

  هـ، املغرب.١٣٨٧، ١وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، ط

بـــدالرمحن الســـعدي، ، ع-تفســـري الســـعدي -تيســـري الكـــرمي الـــرمحن يف تفســـري كـــالم املنـــان   -٢٢

  هـ، بريوت.١٤٢٠، ١حتقيق: عبدالرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط

، حممــد بــن جريــر الطــربي، حتقيــق: أمحــد -تفســري الطــربي -ن آجــامع البيــان يف تفســري القــر  -٢٣

  هـ، بريوت.١٤٢٠، ١شاكر،  مؤسسة الرسالة، ط

 - ه وسلم وسننه وأيامه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علي   -٢٤

، حممـد بـن إمساعيـل أبـو عبـداهللا البخـاري اجلعفـي، حتقيـق: حممـد زهـري بـن - صحيح البخاري

  هـ١٤٢٢، ١ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط

ــب املصــــرية، ط  -٢٥ ـــرطيب،  دار الكتــ ــ، ١٣٨٤، ٢اجلــــامع ألحكــــام القــــرآن، أبــــو عبــــداهللا القـ هـــ

  القاهرة.

دار الكتــــب  ن أمحــــد القــــرطيب، حتقيــــق: أمحــــد الــــربدوين،اجلــــامع ألحكــــام القــــران، حممــــد بــــ  -٢٦

  م، مصر.١٩٦٤، ٢املصرية، ط:

اجلامع ملسائل أصـول الفقـه، وتطبيقا�ـا علـى املـذهب الـراجح، د. عبـد الكـرمي بـن علـي بـن  -٢٧

  هـ، الرياض١٤٢٠،  ١حممد النملة مكتبة الرشد ط

 ، مصر٤لعامة للكتاب، طاهليئة املصرية ا أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي،اخلصائص،   -٢٨
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خلــق أفعـــال العبـــاد، حممــد بـــن إمساعيـــل بــن إبـــراهيم بـــن املغــرية البخـــاري، حتقيـــق: د. عبـــد   -٢٩

  املعارف السعودية ، الرياض. ةالرمحن عمرية، إدار 

السنة، أبو بكـر بـن أيب عاصـم ، حتقيـق: حممـد ناصـر الـدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي،   -٣٠

 هـ، بريوت١٤٠٠، ١ط

اود، أبـــو داود ســـليمان بـــن األشـــعث، حتقيـــق: حممـــد حميـــي الـــدين عبـــد احلميـــد، ســـنن أيب د -٣١

  املكتبة العصرية، صيدا بريوت

  هـ، بريوت.١٤٠٥، ٣سري أعالم النبالء، الذهيب، جمموعة حمققني،  دار الرسالة، ط -٣٢

السرية النبوية،عبد امللك بن هشام بـن أيـوب احلمـريي املعـافري، أبـو حممـد، مجـال الـدين ،   -٣٣

  يق:حتق

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي  -٣٤

هـــ، ١٤٢٣، ٨الــرازي الاللكــائي ، حتقيــق: أمحــد بــن ســعد بــن محــدان الغامــدي، دار طيبــة، ط

 السعودية

  شرح مسند الشافعي، أبو القاسم القزويين، حتقيق: أبو بكر وائل زهران، بدون.  -٣٥

حتقيـق:  اللغة وصحاح العربية، أبـو نصـر إمساعيـل بـن محـاد اجلـوهري الفـارايب،الصحاح تاج  -٣٦

  ه، بريوت١٤٠٧، ٤أمحد عبد الغفور عطار،  دار العلم للماليني، ط

صحيح وضعيف سـنن أيب داود،  حممـد ناصـر الـدين األلبـاين، مركـز نـور اإلسـالم ألحبـاث   -٣٧

  القرآن والسنة باإلسكندرية.

  هـ، القاهرة.١٤٢١، ١، حتقيق: أمحد علي، دار احلديث، طصفة الصفوة، ابن اجلوزي -٣٨

الصــلة يف تــاريخ أئمــة األنــدلس، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد امللــك بــن بشــكوال،مراجعة:   -٣٩

 م، مصر. ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤، ٢السيد عزت العطار احلسيين ، مكتبة اخلاجني، ط

،حتقيــق: حممــد عبــد  الطبقــات الكــربى،  أبــو عبــد اهللا حممــد بــن ســعد املعــروف بــابن ســعد  -٤٠

  هـ، بريوت١٤١٠، ١القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط

هــ، ١٤٢٦،  ٧العبودية، ابن تيمية، حتقيق: حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط:  -٤١

  بريوت.

العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية املنصـورة إىل قيـام السـاعة أهـل السـنة واجلماعـة، ابـن  -٤٢

حلنبلي الدمشقي ، حتقيق: أبو حممد أشـرف بـن عبـد املقصـود، أضـواء السـلف، تيمية احلراين ا

  هـ، الرياض.١٤٢٠، ٢ط

  ه، بريوت.١٣٧٩، ١فتح الباري، ابن حجر العسقالين، دار املعرفة، ط:  -٤٣

  م، بريوت.١٩٨٨، ١فتوح البلدان، أمحد بن حيي البالُذري، دار ومكتبة اهلالل،ط  -٤٤
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اء الشـيطان، ابـن تيميـة، حتقيـق: سـليم اهلـاليل، ، مكتبـة دار الفرقان بني أولياء الرمحن وأوليـ -٤٥

  هـ .١٤٢٤، الرياض، ٢األخبار، ط:

، ١فضائل الصحابة، أمحد بن حنبل، حتقيق: وصي اهللا حممد عبـاس، مؤسسـة الرسـالة، ط  -٤٦

  هـ، بريوت.١٤٠٣

، ٢طقاعدة جليلـة يف التوسـل والوسـيلة، ابـن تيميـة، حتقيـق: ربيـع املـدخلي مكتبـة الفرقـان،  -٤٧

  هـ، عجمان.١٤٢٢

ـــيط،   -٤٨ ــادى ،حتقيــــق: مكتــــب حتقيــــق الــــرتاث يف مؤسســــة القــــاموس احملـ ــد الــــدين الفريوزآبــ جمــ

  هـ، بريوت١٤٢٦، ٨ط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ،الرسالة

قواعد ابن تيمية يف الرد على املخالفني، د. محدي القريقري، دار الفضيلة للنشـر والتوزيـع،   -٤٩

  ، الرياض.هـ١٤٣٢، ١ط

قواعد األحكام يف مصاحل األنام، العز بن عبد السالم، مكتبـة الكليـات األزهريـة، القـاهرة،  -٥٠

  بدون 

القواعــد الفقهيــة الكليـــة وتطبيقا�ــا الدعويـــة، ماجــد علــي القحطـــاين، دار الــذخائر للنشـــر   -٥١

  هـ.١٤٣٨، ١والتوزيع ، ط:

ـــد  -٥٢ ـــني املــــــذاهب األربعــــــة"، د. حممـــ ـــا بـــ ــد املتفــــــق عليهـــ ـــــد، دار الكتــــــب القواعــــ حممــــــود احملمـ

  ، بريوت١العلمية،ط:

ــام الشــــرعية -٥٣ ــوانني األحكــ ، أبــــو القاســــم حممــــد بــــن جــــزي -املعروفــــة  بقــــوانني األحكــــام  -قــ

  الغرناطي، بدون.

كتاب األسس العلمية ملنهج الـدعوة اإلسـالمية للـدكتور عبـدالرحيم املغـذوي، دار احلضـارة    -٥٤

  هـ . ١٤٢٩، الرياض  ١للنشر والتوزيع ، ط 

الكتـــاب املصـــنف يف األحاديـــث واآلثـــار، أبـــو بكـــر بـــن أيب شـــيبة، عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن  -٥٥

، ١إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسـي ، حتقيـق: كمـال يوسـف احلـوت، مكتبـة الرشـد، ط

 هـ، الرياض.١٤٠٩

ــــوي،   -٥٦ ـــــى الكفــــ ــــوب بــــــــن موســـ ـــــة، أيــــ ـــــروق اللغويــ ــــطلحات والفـــ ــــــم يف املصــــ ــــات معجــ الكليـــ

  ، بريوت١حممد املصري، مؤسسة الرسالة،ط -حتقيق:عدنان درويش 

ــــــب   -٥٧ ـــاين، املكتـ ـــدين األلبــــ ــــ ــــر ال ـــد ناصـــ ــــق: حممــــ ـــ ــة ، حتقي ـــــــن تيميـــــ ــــــدين اب ــــي الـ ـــان، تقـــ إلميــــ

  .هـ،  عمان، األردن١٤١٦، ٥اإلسالمي،ط

  هـ ،  ١٤١٤، ٣لسان العرب ابن منظور، دار صادر، بريوت، ط  -٥٨

، ١لـــدين، دار املعرفـــة، طجممـــع األمثـــال، أبـــو الفضـــل أمحـــد امليـــداين، حتقيـــق: حممـــد حميـــي ا -٥٩
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  بريوت.

جمموع فتاوى ابن تيمية،  تقي الدين أبو العبـاس بـن تيميـة احلـراين، حتقيق:عبـد الـرمحن بـن   -٦٠

ه، ١٤١٦، ١حممد بن قاسم،  جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية،ط

  اململكة العربية السعودية

مـد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر احلنفـي الـرازي ، خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبـد اهللا حم -٦١

 -هـ، بريوت ١٤٢٠، ٥الدار النموذجية، ط -يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية  حتقيق:

  صيدا

مــدارج الســالكني بــني منـــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســـتعني، ابــن القــيم اجلوزيــة، دار الكتـــاب   -٦٢

  ه، بريوت.١٤١٦، ٣العريب، ط

األردن،  م،٢٠٠٤، ١، طاع، فهمــي ســليم الغــزوي، دار الشــروقدخل إىل علــم االجتمــاملــ -٦٣

  .عمان

ــالة، بــــريوت، ط  -٦٤ ــتح البيــــانوين، موسســــة الرســ ــد أبــــو الفــ ، ٣املــــدخل إىل علــــم الــــدعوة، حممــ

 ه.١٤١٥

املسالك يف شرح موطأ مالك، القاضي حممد بن عبداهللا اإلشبيلي،  دار الغرب اإلسالمي،  -٦٥

  ه.١٤٢٨، ١ط

أبو عبد اهللا احلاكم ، حتقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، دار  املستدرك على الصحيحني،  -٦٦

  هـ، بريوت.١٤١١، ١الكتب العلمية، ط

مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد  -٦٧

ــــعيب األرنـــــؤوط  ــق: شـ ـــ ـــيباين  حتقي ــالة، ط -الشــ ــــرون، مؤسســـــة الرســـ ، ١عـــــادل مرشـــــد، وآخـ

  هـ، بريوت١٤٢١

اإلمام الـدارمي، أبـو حممـد عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن الـدارمي، حتقيـق: د. مـرزوق بـن مسند   -٦٨

طُبع على نفقة رجل األعمـال  -هـ، ١٤٣٦، ١هياس آل مرزوق الزهراين،  (بدون ناشر)، ط

 .-الشيخ مجعان بن حسن الزهراين

لم،  املســـند الصـــحيح املختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـ -٦٩

مســـلم بـــن احلجـــاج أبـــو احلســـن القشـــريي النيســـابوري ، حتقيـــق: حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، دار 

  إحياء الرتاث العريب، بريوت

مصـــطفى الســـقا وإبـــراهيم األبيـــاري وعبـــد احلفـــيظ الشـــليب، شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة مصـــطفى  -٧٠

  م، مصر. ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥، ٢ط، البايب احلليب وأوالده مبصر
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، حميـي السـنة أبـو حممـد البغـوي الشـافعي، -تفسـري البغـوي -تنزيـل القـرآنمعامل التفسـري يف  -٧١

  هـ بريوت.١٤٢٠، ١حتقيق: عبدالرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب، ط

،  شهاب الدين أبو عبد اهللا يـاقوت -إرشاد األريب إىل معرفة األديب   -معجم األدباء   -٧٢

ـــي احلمــــــوي، حتقيــــــق : إحســــــان ع ـــن عبــــــد اهللا الرومـــ ــالمي، طبـــ ـــرب اإلســــ ـــاس ، دار الغـــ ، ١بـــ

 هـ، بريوت١٤١٤

معلمـــة زايـــد للقواعـــد الفقهيـــة، واألصـــولية، جمموعـــة مـــؤلفني، مؤسســـة زايـــد بـــن ســـلطان آل  -٧٣

  هـ، اإلمارات العربية املتحدة، ١٤٣٤، �١يان لألعمال اخلريية، ط:

اء الــرتاث ، أبــو عبــد اهللا فخــر الــدين الــرازي، دار إحيــ-التفســري الكبــري -مفــاتيح  الغيــب   -٧٤

  ، بريوت١٤٢٠، ٣العريب، ط

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسـلم، أبـو العبـاس أمحـد القـرطيب، جمموعـة حمققـني، ،  -٧٥

  هـ، دمشق.١٤١٧، ١دار ابن كثري، ط

  م، الكويت.١٩٧٧، ٣مناهج البحث العلمي، عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات،ط  -٧٦

ــــق  : د. حم  -٧٧ ــة، حتقيـ ـــ ـــن تيمي ــ ـــنة، اب ــاج الســ ـــة، طمنهـــ ــ ، ١مـــــد رشـــــاد ســـــامل،  مؤسســـــة قرطب

  هـ، الرياض.١٤٠٦

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، أبو زكريا حميـي الـدين حيـىي بـن شـرف النـووي، دار  -٧٨

  ، بريوت.٢هـ ط١٣٩٢إحياء الرتاث العريب، 

املوافقات، إبراهيم بن موسى اللخمي املعرف بالشاطيب، حتقيق: مشهور بن حسن، ، دار   -٧٩

 هـ.١٤١٧، ١ابن عفان، ط

  

  المراجع االليكترونية: 

٨٠ -  -algeria-https://arabic.cnn.com/world/2016/11/07/adriha
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