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٦٦١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

  قدمةامل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وأصيل وأسلم عىل سيد ، مالك يوم الدين، الرمحن الرحيم،احلمد هللا رب العاملني

  وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين،،ة الناس أمجعنيقدوو ،املرسلني

 ،،أما بعد

 ونشوء ،مةتراجع الدور احلضاري لأل اإلسالمية من حني دعوةفال تزال ال

 وهويتها، والطريق  ذاهتاتبحث عن، ومن الضعف تعيش فرتة ممي،التفكك والتنازع األ

م ينبثق من املد الشعبي  وإجياد كيان قائ،ُ                       ، وجتاهد يف تأسيس هويتهاالصحيح لسريها

 .يزال يراهن عىل بقائه وخرييته  الذي ال،اإلسالمي

 ويتعاظم ذلك احلراك ، وفرّ      وكر، وجزرٍّ      بني مد ومرحلة الرصاع تلك جارية ما

 بعد أحداث ً         داد سوءازا ولكن الوضع ،حسب املعطيات التارخيية والثقافية املبارشة

غيري تين والنبوي يف الآ من امتثال املنهج القروللخروج البد لنا ، عرش من سبتمرباحلادي

 ا، تعاين من ظلمً    صالحإا وً                              ومع مشكالهتا الداخلية دعوة وفكر. صالح املجتمعاتإو

﴿ : كام قال تعاىل،عىل اإلسالم وأهلهوتسلط أممي             

                       

                          

 ﴾)١(. 

 فإين ، ومهتم بالشأن الدعوي اإلصالحي والتغيريي،وكباحث يف السرية النبوية

 وطالعت عرشات املراجع املختلفة يف ،سريته عليه الصالة والسالمتأملت جوانب 

 . ودرسها العبد الفقري يف اجلامعة واملسجد،السرية والسنة

                                      
   ).   ١١٨ (                      سورة آل عمران، اآلية  )١ (



       
 

    

 

 
 

٦٦٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 يرجتى ،ي التي هي مقدمات لكل عمل إصالحي تغيري،فقد خرجت هبذه النتائج

 .ي املسلوبمم وترسيخ البناء األ،إعادة جمد اإلسالم

نسان،  تغيري اإل  وكيف استطاع النبي املختار»لنبويمقدمات التغيري ا« وأسميته

خالقيات الثابتة سالمية مرتابطة، حتكمها القيم واألإمة أوجتاوز عوائق شديدة، وبناء 

 .والرائعة

 :سباب اختيار البحثأوأما 

 .اً    صالحإىل اهلدي الصحيح دعوة وإاملناهج الدعوية فتقار ا -١

دلة والرباهني  والتي تنأى عن األ،ات املغلوطةكثرة العثرات الدعوية، واملامرس -٢

 .الصحيحة واملنطقية

 .جتديد االقتداء النبوي يف حياة الدعاة واملصلحني -٣

شهر الدراسات السابقة يف هذا الباب فهي كتب عامة مل تالمس اهلدي أما أو

 :النبوي بجالء نحو

 .ةي لعيل بو دربالمسالمنهج التغيري االجتامعي يف الفكر اإل - 

 .ملالك بن نبي ، من أجل التغيري - 

 لسيد منهج أهل السنة و اجلامعة يف قضية التغيري بجانبيه الرتبوي والدعوي - 

 .نوح

 رضوري ،املرحلة من حياة األمة يف هذه ووعي السرية النبوية اإلصالحية البنائية

 وركيزة ،قتداءا وألن املنهج النبوي منارة ه الغربة والبؤس القديم باحلديث، لتشاب�    جدا

    ﴿ : كام قال تعاىل،نطالقاتأسيس و      

 ﴾)وقوله تعاىل، )١: ﴿              

                                      
   ).  ٢١ (               سورة األحزاب،  )١ (



       
 

    

 

 
 

٦٦٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

     ﴾)وقوله تعاىل، )١: ﴿          

              ﴾)٢(. 

 املثال وقفو ،تباع االبوغريها من النصوص التي تدل دالالت رصحيات عىل وجو

 املوىل ً       سائالة العظيمة،بهيجمن تلك السرية ال ،تلهام الوعظي والتارخيي والفقهيسواال

 وأن يلهم العاملني يف ،تباع وصدق اال، بحسن الفهم أن يمن علينا،تبارك وتعاىل

يقدمون حجة هلم يوم   وجيعل ما، ويبارك جهودهم ومساعيهم،الدعوة اإلسالمية

 .القيامة إنه جواد كريم

 

                                      
   ).  ٣٢ (                      سورة آل عمران، اآلية  )١ (

   ).  ٨٠ (                    سورة النساء، اآلية  )٢ (



       
 

    

 

 
 

٦٦٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 تعريف التغيري النبوي

َ      غیر(َّ          دور مادة ت َّ ْ                        في اللغة على أصلین،  غالبا)َ :ھماُّ  

َ                       إحداث شيء لم یكن قبلھ ْ. -  

.ٍ                           لشيء من حالة إلى حالة أخرىِ         انتقال ا -  

َ       غیره: (فمن األصل األول َّ َ                          جعلھ غیر ما كان، و): َ َ َ َ َْ َ َ       غیره(َ َّ ُ         حولھ ): َ َ َّ َ

ُ         وبدلھ َ َّ َ . 

َ       الغیر: (ومن األصل الثاني ُّ                           تغیر الحال وانتقالھا من : َ     ؛ أي)ِ َ َ

 .ِ                 الصالح إلى الفساد

معينة إلى وضع االنتقال من وضع أو حالة  (: من أحسن ما قيلصطالحويف اال

 .)أو حالة أخرى

 احلالة الدعوية النبوية املراد التغيري واالنتقال من حال الضعف للقوة، والوحدة ويف

 . واالنتصارلالجتامع، والقلة للكثرة

معرفة الوسائل واالسرتاتيجيات النبوية ( وتعرف مقدمات التغيري النبوية أهنا

 )املستعملة يف تغيري املجتمعات 

 :ةالدعو) ١(

 وإطالع الناس ، التي حيملها الداعية أو املصلحةوهي عبارة عن عرض للفكر

 ،)١(» تفلحواال إله إال اهللاقولوا « :خترص فكرته يف كلمة التوحيدا  فرسولنا ،عليها

 ،ستخدم يف ذلك احلجة والربهانا و، وأنه دين اهللا احلق،وعرض للناس حقيقة اإلسالم

 ً      فضال،اً                             نحطاطها عن أن ختلق أو تغري شيئاهذه األوثان و عجز اً       مؤكد،والعقل والواقع

 !!هعبادة والتوج تقصد بالأن

                                      
             شـعيب األرنـؤوط   :                                                                  املسند، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقيق )١ (

                                                  د عبد اهللا بن عبـد املحـسن الرتكـي، مؤسـسة الرسـالة، بـريوت،   :                        عادل مرشد، وآخرين، إرشاف  -

ــديث    ٢٠٠١    هـــ،     ١٤٢١  ،  ١ ط ــم احل ــؤوط  )    ٤٠٤ /  ٢٥ (  ،  )     ١٦٠٢٣   : (              م، رق ــال األرن ــحيح  «  :             وق      ص

  . »    لغريه



       
 

    

 

 
 

٦٦٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 وتقبيح شأن ،ترسيخ العقيدةوهو  ،جتاه يف هذا االّ                   ب القرآن املكي ينصبلوغا

 . وأهنم سيكفرون هبم يوم القيامة، ختاذهم أولياء من دون اهللااملرشكني يف 

ربة الضالل يف العقيدة والسلوك، فجاء فالقرآن املكي كان هيدف إىل حما«

بموضوعات ختدم هذا الغرض من التبشري واإلنذار، والرتغيب والرتهيب، لذلك 

والدعوة إىل اإلسالم يف ... كانت آياته قصرية العبارة، حادة رسيعة اإليقاع عنيفة الوقع

ً                                                                بدء أمرها كانت ال تطلب من الناس وقوفا طويال لتأملها فساقت هلم اإلر شاد والتوجيه ً

اإلهلي يف سورة وآيات قصار لسهولة فهمها ورسعة استيعاهبا؛ ألنه كان بصدد تربية أمة 

ُ                                                                          خالية من أسس الرتبية القويمة، فخاطبتهم بأوضح العبارات وأوجز املعاين كام يفعل 

اآلن يف تربية النشء، حيث يتدرج معهم املريب من تصور وإدراك احلرف الواحد إىل 

احدة السهلة الرتكيب إىل اجلملة القصرية، وما يزال يرقى هبم من طور إىل الكلمة الو

طور حتى يصل هبم إىل فهم الفقرات ودراسة النصوص، واملتأمل يف قصار السور 

 .)١(»املكية يتبني هذه احلقيقة دون ما شك أو ريب 

  مل خيلط ، وهو توحيد اهللا بالعبادة،ويويف خضم البيان النبوي لألساس الدع

 هذه إىل ورصف جهده بالكامل ، الكاملّ               بل ركز الرتكز،ء من الرشائعيشذلك املسار ب

 مما يعني البدء باألساسيات واألصول عند التقديم لكل ، سنةةالقضية مدة ثالث عرش

 . وحظي بالوفاق والقبول، وما دونه يسهل إذا صح األصل،عمل دعوي وتغيريي

 ، األحكام والرشائع إىل الوضع املدين اجلديدوقد كان من احلكمة الترشيعية تأخري

  . وقامت الدولة احلديثة، وحصلت النواة،ت اهلجرةّ      حيث مت

 ويكشف رس دعوته من األيام ،أن جييل قضايا التوحيد  ستطاع رسول اهللالقد 

 بعض ، وسيأيت معنا يف املقدمات التالية، الناس بهع وتسام،األوىل للدعوة اجلهرية

 بحيث تصبح ،ستخدمها يف تسهيل شيوع الفكرة الدعوية وتضخيمهااتي الوسائل ال

                                      
  ،  ١                                                                                خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية، لعبد العظيم إبراهيم حممد املطعنـي، مكتبـة وهبـة، ط  ) ١ (

   ).   ٢٤٤ / ١ (   م،     ١٩٩٢    هـ،  ٣   ١٤١



       
 

    

 

 
 

٦٦٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 املهم أنه بدأ بالدعوة عىل األخ والزوجة ،حديث كل األلسنة يف منطقة مكة وما جاورها

 .والصديق والقريب واحلميم إىل أن فقه الناس املراد النبوي من ذلك كله

 :املناصحة) ٢(

 أو ،ئة عىل أفراد قريبني من الداعي وهاد،وهي التي مورست بطريقة خمصوصة

مع زوجته خدجية    كام صنع، دون عموم الناسا�                          سنحت الفرصة ملخاطبتهم فردي

وفائدة هذا األسلوب أنه وسيلة تأثريية يف  ،وأناس آخرين  ريض اهللا عنها وأيب بكر

اخلطاب  من ً          أو قبوالاً                  وجيعله أكثر تفكريهتامم والشأن، يشعره بمزيد من اال،دعوامل

 .اجلامعي يف مأل من الناس

 فهي مقدمة ،خيفى  والدنو اجلاذب ما ال،وفيها من إقامة احلجة والتبيني املبارش

 وحيسن ،تصنعه اخلطب اجلامعية والقنوات املليونية  وتصنع ما ال،حتواءللتأثري باال

 ممن ،يلجتامعي والقيادي واملا وذوي التأثري اال،ستخدامها مع األقربني واملالزمنيا

 .ٍ                     ىل األمام خطوات وخطواتإ ودفعه ،ُ                                 يرجى فيهم قبول املطروح والتمسك به

 يف غالب أحواهلا تكون موشاة بنقوش احلب والود ،واملناصحة اخلاصة

 يف اً         وملموساً       ظاهراً               وهذا كان شيئ،رصة الرمحة واإلشفاقآ وتكتنفها ،واإلخالص

 : كام قال تعاىل،سائر الناس بل مع ،فحسب هع خواص ليس م،حياة رسول اهللا 

﴿                    

 ﴾)١(.  

﴿«: قال الشيخ السعدي     ﴾مهلكها، غام وأسفا عليهم، :  أي                          ً �

ً                                اهللا فيهم خريا هلداهم، ولكنه علم وذلك أن أجرك قد وجب عىل اهللا، وهؤالء لو علم

ً                                                                      أهنم ال يصلحون إال للنار، فلذلك خذهلم، فلم هيتدوا، فإشغالك نفسك غام وأسفا  �

عليهم ليس فيه فائدة لك، ويف هذه اآلية ونحوها عربة، فإن املأمور بدعاء اخللق إىل اهللا 

                                      
   ). ٦ (                   سورة الكهف، اآلية  )١ (



       
 

    

 

 
 

٦٦٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 والغواية بغاية عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إىل اهلداية، وسد طرق الضالل

 .)١(»ما يمكنه، مع التوكل عىل اهللا يف ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإال فال حيزن

 :الرسية) ٣(

 التي تناقض ،طروحات اجلديدةمع يرفض األتقدمة رضورية لكل جمتوهي 

 ينزع ، جديدنبال ريب أنه لن يقبل بديو ،ةمجتمع وثني يف مكك ،تهأفكاره وثقاف

﴿ ث اآلباء واألجدادو العتيقة من مورثانه وأو،امه التليدةالقدسية عن أصن    

                          ﴾)٢(. 

 لتؤسس ،لف العاميرة لإلا والكلمة املغ، بالدعوة اجلديدةاإلرسارفالبد حينئذ من 

 ولتكون يف مأمن عن البطش ،الناس من اً     فئامقنع هبا ت و،اً    راد وجتمع هلا أف،هلا نواة

ُ                  علمت وكشفت للناس  ماإذا ،املبارش هبا  وربام صدقت فيها هنا احلكمة النبوية !!ُ

؛ فإن كل ذي نعمة استعينوا عىل إنجاح احلوائج بالكتامن«:  املتوارثة عن سيد اخللق

 .)٣(»حمسود

كونوا هلا كامتني عن الناس، واستعينوا باهللا : ي بالكرس أ»بالكتامن«: قال املناوي

إن :  يعني»فإن كل ذي نعمة حمسود«: عىل الظفر هبا ثم علل طلب الكتامن هلا بقوله

أظهرتم حوائجكم للناس حسدوكم فعارضوكم يف مرامكم وموضع اخلرب الوارد يف 

                                      
    عبد   :                                                                             تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن بن نارص بن عبد اهللا السعدي، حتقيق  ) ١ (

   ).   ٤٧٠ ص (     م،     ٢٠٠٠   هـ،    ١٤٢٠  ،  ١                                           الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

   ).  ٢٢ (                    سورة الزخرف، اآلية  )٢ (

  :                                                                            م الكبري، لسليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أيب القاسم الطـرباين، حتقيـق      املعج )٣ (

  ،  )   ١٨٣   : (            ت، رقــم احلــديث .   ، د ٢                                                    محــدي بــن عبــد املجيــد الــسلفي، مكتبــة ابــن تيميــة، القــاهرة، ط

   ال  :                                                         رواه الطرباين يف الثالثة، وفيه سعيد بن سالم العطـار، قـال العجـيل «  :              ، وقال اهليثمي )  ٩٤ /  ٢٠ (

  :     انظـر  .  »                                                                            بأس به، وكذبه أمحد وغريه، وبقية رجاله ثقات، إال أن خالد بن معدان مل يـسمع مـن معـاذ

   ط،  .                                                                             جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الــدين عــيل بــن أيب بكــر اهليثمــي، دار الفكــر، بــريوت، د

   ).   ٣٥٧ / ٨ (   هـ     ١٤١٢



       
 

    

 

 
 

٦٦٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 إذا أرادوا التحدث بالنعمة ما بعد وقوعها، وأمن احلسد، وأخذ منه أن عىل العقالء

من كتم : قال بعض احلكامء. التشاور يف أمر إخفاء التحاور فيه، وجيتهدوا يف طي رسهم

رسه كان اخليار إليه ومن أفشاه كان اخليار عليه، وكم من إظهار رس أراق دم صاحبه، 

ً                                                                          ومنع من بلوغ مأربه، ولو كتمه كان من سطوته آمنا، ومن عواقبه ساملا، وبنجاح  ً

 .)١(»رسك من دمك، فإذا تكلمت فقد أرقته: ا، وقال بعضهمً            حوائجه فائز

 اً                       كانت الرسية مبدأ خالص،اإلسالميةيف أزمنة احلكم الشيوعي للواليات و

 واألنظمة القمعية الشمولية يف هذا  تم هلم الفرج، عند املسلمني هناك إىل أنً      وأصيال

 .ملزيفة هبمالعرص ليست ببعيد عن مطاردة اإلسالميني وإحلاق كل التهم ا

نقالبات العسكرية  وحتى اال،فهي وسيلة يفرضها الواقع املرير ألوضاع اإلسالم

 إىل أن ة ومسالك خفي،سبقتها تنظيامت رسية ، ومنها العربية، أكثر البلداناملقامة يف

 . وحققت مرادها،بلغت أوجها

 ،يةفليس ذلك بحكر عىل زمر الرش يف ظل قمع سائد عىل مجيع الطوائف املجتمع

 .واهللا املستعان

                                      
                           الرءوف بن تـاج العـارفني بـن                                                     فيض القدير رشح اجلامع الصغري، لزين الدين حممد املدعو بعبد  ) ١ (١١١

    هـ،     ١٣٥٦  ،  ١                                                                         عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري، املكتبة التجارية الكربى، مرص، ط

) ٤٩٣ / ١   .(   



       
 

    

 

 
 

٦٦٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 

 :التنظيم) ٤(

 بني أفراد الدعوة واملقتنعني يوهو عبارة عن املحضن الرتبوي والتثقيفي والتأليف

جتامع أويل للرتبية ا نقطة ، األرقمختذ دار األرقم بن أيباملا    وهذا قد صنعه،هبا

ُ          وتتلقى ، ويتم التعارف، األتباع ويتالقى، الكريمُ              ث يقرأ القرآن حي،واإلعداد

 .التوجيهات

بن استمرت قرابة ثالث سنني كام ذكر اوكان ذلك إبان الدعوة الرسية التي 

 ختيار بحيث الا يف االً              احلذر كان بارزو وعنرص احلكمة والتوخي ،إسحاق يف سريته

 والفكر التنظيمي يغذيه القمع السائد واألثر ، القرشيني ضدهيثري وال ،يلفت االنتباه

 إهنا ، ألن مثل تلك اجلامعة يف املدرسة األرقمية بال ريب؛املؤسيساحلميد للعمل 

 ، ذات البعد املؤسيس واملنظم لكل خطواهتا وبراجمها،ستنطلق بدافع الوحدة التنظيمية

 حينام ،ات العمل الفرديهي بل هي من بد،بدع يف املجتمعات والثقافاتبفليست 

 ﴿ : تعاىل وقد قال،يتحول إىل فكرة جمتمعية         

                  ﴾)١(. 

كنتم خري الناس للناس تأتون هبم يف األقياد «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

لنفع الناس فهم والسالسل حتى تدخلوهم اجلنة، يبذلون أمواهلم وأنفسهم يف اجلهاد 

 .)٢(»خري األمم للخلق، واخللق عيال اهللا فأحبهم إىل اهللا أنفعهم لعياله

﴿ :وقال         ﴾)٣(. 

                                      
   ).   ١١٠ (                      سورة آل عمران، اآلية  )١ (

          عبـد الـرمحن   :                                                                          جمموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق  ) ٢ (

                                                                               حممد بن قاسـم، جممـع امللـك فهـد لطباعـة املـصحف الـرشيف، املدينـة النبويـة، اململكـة العربيـة   بن

   ).   ٥٠٩ /  ١٠ (   م،     ١٩٩٥    هـ،     ١٤١٦          السعودية، 

   ). ٢ (                    سورة املائدة، اآلية  )٣ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

يأمر تعاىل عباده املؤمنني باملعاونة عىل فعل اخلريات، وهو الرب، «: قال ابن كثري

 .)١(»وترك املنكرات وهو التقوى

﴿ :وقال                    

             ﴾)٢(. 

َّ                                                  وليكن منكم أهيا املؤمنون الذين من اهللا عليهم باإليامن : أي«: قال السعدي َ

﴿واالعتصام بحبله  ﴾مجاعة :  أي﴿     ﴾ وهو اسم جامع لكل ما 

﴿يقرب إىل اهللا ويبعد من سخطه          ﴾ وهو ما عرف بالعقل والرشع 

﴿حسنه         ﴾ وهو ما عرف بالرشع والعقل قبحه، وهذا إرشاد 

م مجاعة متصدية للدعوة إىل سبيله وإرشاد اخللق إىل من اهللا للمؤمنني أن يكون منه

دينه، ويدخل يف ذلك العلامء املعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل األديان إىل 

الدخول يف دين اإلسالم، ويدعون املنحرفني إىل االستقامة، واملجاهدون يف سبيل اهللا، 

لوات اخلمس والزكاة والصوم واملتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالرشع كالص

واحلج وغري ذلك من رشائع اإلسالم، وكتفقد املكاييل واملوازين وتفقد أهل األسواق 

ومنعهم من الغش واملعامالت الباطلة، وكل هذه األمور من فروض الكفايات كام تدل 

﴿عليه اآلية الكريمة يف قوله      ﴾حيصل لتكن منكم مجاعة:  إلخ أي 

املقصود هبم يف هذه األشياء املذكورة، ومن املعلوم املتقرر أن األمر باليشء أمر به وبام ال 

يتم إال به فكل ما تتوقف هذه األشياء عليه فهو مأمور به، كاالستعداد للجهاد بأنواع 

العدد التي حيصل هبا نكاية األعداء وعز اإلسالم، وتعلم العلم الذي حيصل به الدعوة 

 اخلري وسائلها ومقاصدها، وبناء املدارس لإلرشاد والعلم، ومساعدة النواب إىل

ومعاونتهم عىل تنفيذ الرشع يف الناس بالقول والفعل واملال، وغري ذلك مما تتوقف هذه 

األمور عليه، وهذه الطائفة املستعدة للدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن 

                                      
  :                                                                                تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي، حتقيق  ) ١ (

   ).  ١٢ / ٢ (   م،     ١٩٩٩    هـ،     ١٤٢٠  ،  ٢                              المة، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط             سامي بن حممد س

   ).   ١٠٤ (                      سورة آل عمران، اآلية  )٢ (



       
 

    

 

 
 

٦٧١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

﴿: ذا قال تعاىل عنهماملنكر هم خواص املؤمنني، وهل      

﴾«)١(. 

﴿ :وقال             ﴾)٢(. 

﴿«: قال الطربي      ﴾أولئك الذين هذه صفتهم جند اهللا :  يقول

 ﴿أال إن جند اهللا وأولياءه : يقول ﴾   ﴿وأولياؤه   ﴾ 

ْ                                                                           هم الباقون املنجحون بإدراكهم ما طلبوا، والتمسوا ببيعتهم يف الدنيا، وطاعتهم : يقول ُ

 .)٣(»رهبم

 ﴿ :وقال              

     ﴾)٤(. 

 والرصد واملتابعة لكل ،عدادوهذا التنظيم سيتيح مساحة هائلة للتخطيط واإل

 ويمكن ، وسيقوي من عضد األعضاء وساعدهم،حتركات النواة الدعوية ومشكالهتا

 .ء قدير كل يشنتشار واهللا عىل وحيصل اال، إىل أن يتم الفتح،لفكرهتم ودعوهتم

 الروحانية) ٥(

 ،ى يشع منائر اهلداً         روحانياً        كان قمر  ن النبي بأيمكن ألحد أن يشك ال

﴿ وقد أدبه ربه بأحسن اخلصال وأزكاها ،واحلكمة       ﴾)٥(. 

ً                                                    عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من اهللا عليك به، وحاصل : أي«: قال السعدي ً

 ﴿: وذلك نحو قوله تعاىل له... خلقه العظيم           

                                      
   ).   ١٤٢ ص (                             تيسري الكريم الرمحن، للسعدي،  )١ (

   ).  ٢٢ (                     سورة املجادلة، اآلية  )٢ (

                                                                              جامع البيـان يف تأويـل القـرآن، ملحمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب اآلمـيل، أيب جعفـر   ) ٣ (

   م،     ٢٠٠٠    هــــ،     ١٤٢٠  ،  ١                                    أمحـــد حممـــد شـــاكر، مؤســـسة الرســـالة، بـــريوت، ط  :       ، حتقيـــق     الطـــربي

) ٢٥٨ /  ٢٣   .(   

   ). ٣ (                  سورة العرص، اآلية  )٤ (

   ). ٤ (                 سورة القلم، اآلية    )٥ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

      ﴾)١( ،﴿          ﴾)اآلية، )٢ ﴿ 

                 

           ﴾)من اآليات الداالت ، وما أشبه ذلك)٣ 

فكان له منها  احلاثات عىل اخللق العظيم،  بمكارم األخالق، واآلياتعىل اتصافه 

ً             ا، قريبا من ً      لينً      سهالأكملها وأجلها، وهو يف كل خصلة منها، يف الذروة العليا، فكان 

ً                                                                          الناس، جميبا لدعوة من دعاه، قاضيا حلاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، ال ً ً 

ً                                                                                    حيرمه، وال يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا مل يكن  ً

فيه حمذور، وإن عزم عىل أمر مل يستبد به دوهنم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل 

ً                                                                     من حمسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ومل يكن يعارش جليسا له إال أتم عرشة وأحسنها، 

جهه، وال يغلظ عليه يف مقاله، وال يطوي عنه برشه، وال يمسك فكان ال يعبس يف و

عليه فلتات لسانه، وال يؤاخذه بام يصدر منه من جفوة، بل حيسن إىل عشريه غاية 

 .)٤(»اإلحسان، وحيتمله غاية االحتامل 

﴿ :وقال له يف الفرتة املكية      *       

 ﴾)٥(. 

وختصيص الليل بالصالة فيه ألنه وقت النوم عادة، فأمر «: قال ابن عاشور

 بالقيام فيه زيادة يف إشغال أوقاته باإلقبال عىل مناجاة اهللا، وألن الليل وقت الرسول 

                                      
   ).   ١٩٩ (                  سورة األعراف، اآلية   ) ١ (

   ).   ١٥٩ (                    سورة آل عمران، اآلية   ) ٢ (

   ).   ١٢٨ (                  سورة التوبة، اآلية   ) ٣ (

   ).   ٨٧٨ ص (                           تيسري الكريم الرمحن، للسعدي،   ) ٤ (

   ). ٣  ،  ٢ (                   سورة املزمل، اآليتان   ) ٥ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

سكون األصوات واشتغال الناس فتكون نفس القائم فيه أقوى استعدادا لتلقي الفيض 

 .)١(»الرباين

﴿ علمه امموعلمه        *       ﴾)٢(. 

﴿: وقوله«: قال السعدي       ﴾طهر نفسه من الذنوب، :  أي

﴿. ونقاها من العيوب، ورقاها بطاعة اهللا، وعالها بالعلم النافع والعمل الصالح  

     ﴾لكريمة، التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها، أخفى نفسه ا:  أي

بالتدنس بالرذائل، والدنو من العيوب، واالقرتاف للذنوب، وترك ما يكملها وينميها، 

 .)٣(»واستعامل ما يشينها ويدسيها

إنه ليغان عىل «، )٤(»حيانهأكان يذكر اهللا عىل كل «:  ريض اهللا عنهاقالت عائشة

: قال أبو جهل«:  قال، وعن أيب هريرة )٥(»يوم مائة مرةقلبي، وإين ألستغفر اهللا، يف ال

َّ                            أيعفر حممد وجهه بني أظهركم؟ َ وهذا التعفري له داللته الرتبوية والنفسية عىل . )٦(»ُ

 .مشاعر املكيني

                                      
                                                                                   التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن حممد بن حممـد الطـاهر بـن عاشـور التونـيس، الـدار التونـسية   ) ١ (

   ).   ٢٦٠  ،    ٢٥٩ /  ٢٩ (    هـ،     ١٩٨٤            للنرش، تونس، 

   ).  ١٠  ،  ٩ (                     سورة الشمس، اآليتان  )٢ (

   ).   ٩٢٦ ص (                             تيسري الكريم الرمحن، للسعدي،  )٣ (

                        ، ملـسلم بـن احلجـاج أيب احلـسن                                          حيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا          املسند الص  ) ٤ (

   ت،  .    ط، د .   ، د                                                حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  :                        القشريي النيسابوري، حتقيق

   ).   ٢٨٢ / ١ (  ،  )   ٣٧٣   : (                                         ذكر اهللا تعاىل يف حال اجلنابة وغريها، رقم احلديث  :          احليض، باب  :     كتاب

ــ )٥ ( ــاب    ال ــسلم، كت ــاب  :                 صحيح، مل ــتغفار، ب ــة واالس ــدعاء والتوب ــذكر وال ــتغفار   :                                     ال ــتحباب االس                  اس

   ).    ٢٠٧٥ / ٤ (  ،  )    ٢٧٠٢   : (                        واالستكثار منه، رقم احلديث

                                                           ، أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي  )            البحر الزخار (            مسند البزار   ) ٦ (

                                             ين اهللا، وعادل بن سـعد، وصـربي عبـد اخلـالق الـشافعي،             حمفوظ الرمحن ز  :                     املعروف بالبزار، حتقيق

   ).   ١٦٠ /  ١٧ (  ،  )    ٩٧٧٥   : (            م، رقم احلديث    ٢٠٠٩  ،  ١                                    مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط



       
 

    

 

 
 

٦٧٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 ،وات واألرض ويتفكر يف ملكوت السام،وكان قبل الوحي يتحنث يف غار حراء

رتاق اخ ومل يستطيعوا ،ب اجلوار وطي، وصدق احلديث،وعرفه قومه بحسن اخللق

 ،هر اخللق فيهمطنه أأ و،قالوه يدركون كذبه وفساده  وكل ما،روحانيته املعروفة لدهيم

  .ا وشامئلً            وأزكاهم نفس

ّ                                                    ومثل هذه الروحانية سلم يعرج عليه الداعية إىل أعايل أ  ،ارهم وخصوصياهتمفكُ

 ،نقياد واخلضوع من االاً  ص فال جيدون منا،وتكون بمثابة السحر النافذ إىل نفوسهم

 . عن اإلصغاء املبدئي والشوق األويلً    فضال

 ، ليسهل جريانه يف بحر احلياة؛النفس الروحانية وكل مصلح إسالمي حيتاج هذه

ه د فاهللا مع عبا، له من اهللا بالتوفيق والتأييدً        وملهام،ا لكل معوقات الطريقً           ولتكون زاد

﴿ : كام قال، العاقبةالداعني إليه بالتوفيق والتسديد وحسن     ﴾)١( ،

   ﴿ :وقال       ﴾)وقال، )٢: ﴿   

          ﴾)٣(. 

 :قال هلام تعاىل إىل فرعون الطاغية نطلق موسى وهارون عليهام السالماوملا 

﴿                 ﴾)يف تقرصا بأن الت ّ  رسُ  ف .)٤ 

 .عتامد والتوكل عليهذكر اهللا واال

 من صدقه زز وتع،ىل اهللاإوتأسيسية للداعية ات معنوية قوهي بال شك دف

نتقل ا و،الليلقوم ي و، يذكر اهللا عىل كل أحيانه  وقد كان رسول اهللا،ووضوح فكرته

 . فكانوا أهل ذكر وتأله وعباده، هذا السلوك إىل صحابته

، من إقامة تضمن أمهية حسن الصلة ومتتينها بني الداعية وربه ما سبق يو

للفرائض، واالستكثار من النوافل، واالشتغال باألذكار، واملداومة عىل االستغفار، 

                                      
   ).   ٢٤٩ (                    سورة البقرة، اآلية  )١ (

   ).   ١٢٨ (                   سورة النحل، اآلية  )٢ (

   ). ٢ (                   سورة الطالق، اآلية  )٣ (

   ).  ٤٢ (                سورة طه، اآلية  )٤ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

يه، وبث الشكوى إليه سبحانه، وكثرة التالوة للقرآن، ومناجاة هللا، واالنطراح بني يد

 .وغري ذلك من القربات والطاعات

وهذه الصلة الوثيقة بني الداعية وربه من أبرز سامته وصفاته، وهي زاده وسبب 

ثباته واستمراره يف طريق الدعوة إىل اهللا الشاق، فينبغ عىل الدعاة إىل اهللا تعاىل أن يكونوا 

 .قدوة يف هذا، مقتدين بالنبي 

  :امهرييةاجل) ٦(

 وهذا ، وإذاعة األصل الذي يتبناه،مرحلة أخرى حيتاجها الداعية إلشاعة فكرته

 ؛ كنقطة مجاهريية أولية، من حني ما قام بجمع عشريته األقربني،مدروك يف سريته 

﴿ :ً                    ستجابة لقول اهللا تعاىلا        ﴾)١(. 

ا له ولدينه ً      حصنوا ليكون،ورشح هلم دعوته وأنذرهم ،حيث مجع قومه عدة مرات

 .نقياد لألمر اإلهلي وليحظوا برشف املتابعة واال،احلق اجلديد

﴿«: قال السعدي        ﴾ الذين هم أقرب الناس

إليك، وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي، وهذا ال ينايف أمره بإنذار مجيع الناس، كام 

ً                                 أحسن إىل قرابتك؟ فيكون هذا خصوصا : ر اإلنسان بعموم اإلحسان، ثم قيل لهإذا أم

، هذا األمر اإلهلي، فدعا سائر بطون قريش، �                                    داال عىل التأكيد، وزيادة احلق، فامتثل 

ْ                                                                      فعمم وخصص، وذكرهم ووعظهم، ومل يبق صىل اهللا عليه وسلم من مقدوره شيئا، من  ُ

 .)٢(»تدى من اهتدى، وأعرض من أعرضنصحهم، وهدايتهم، إال فعله، فاه

 لوال معارضة عمه أيب ،وتكشف أحداث السرية هنا أهنم كادوا يتعاطفون معه

 ودخلوا معه يف حصار ، ولذلك محوه أشد احلامية، لكنهم وعوا الرسالة املقصودة،هلب

 والنصح ،وكان لعمه أيب طالب اجلهد األكرب يف محايته !!الشعب املشهور ثالث سنني 

 .ه إىل أن وافته املنيةل

                                      
   ).   ٢١٤ (       ، اآلية               سورة الشعراء )١ (

   ).   ٥٩٩ ص (                             تيسري الكريم الرمحن، للسعدي،  )٢ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

﴿األمر اإلهلي بالصدع العلني بالدعوة  وحينام أتى      ﴾)١( 

 بني يديإين نذير لكم «:  وقال كلامته املشهورة،عىل جبل الصفا  مجعهم رسول اهللا

كان ذلك نوع من و ، ورد عليه عمه أبو هلب بالرد القبيح املستشنع)٢(»عذاب شديد

 .لشيوع الفكرة ومتريرها يف الناسهريية املطلوبة اجلام

 يعرض نفسه عىل قبائل العرب يلتمس منهم ،ستعالء بالدعوةبعد اال  وكان

 وكسب األنصار ما ال تباع والتجمهر ويف ذلك من احلرص عىل األ،النرصة واملؤازرة

 .خيفى عىل كل ذي لب

جتامعي يف  للبعد االيؤسسالعامل الرشعي يف درسه العلمي أن ينبغي عىل وهلذا 

 يبتغي به ا�       دعويا�        مؤسسيً                               ليجعل من ذلك الدرس املتواضع عمالو ،نشاطاتهدروسه و

 . وتأسيس القاعدة العلمية الصلبة يف املجتمع الذي يقطنه، ومحاية دينه،وجه اهللا

 :الربانية) ٧(

ربانية بحوزهتم وثيقة ف ،وهذا أعظم سالح يملكه الدعاة واملصلحون اإلسالميون

 كام قال ، وتتهاوى أمامه حججهم وترهاهتم،خيطف قلوب العباد ،اً       باهرا�        قرآنيا�     ووحي

﴿ :تعاىل              *              

        ﴾)تعاىلوقال، )٣ : ﴿          

                                      
   ).  ٩٤ (                  سورة احلجر، اآلية  )١ (

                                 وسـننه وأيامـه، أليب عبـد اهللا حممـد بـن                                          اجلامع املسند الصحيح املختـرص مـن أمـور رسـول اهللا   ) ٢ (

     اممـة،                                  مـصطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثـري، الي  .  د  :                                         إسامعيل بن إبراهيم بـن املغـرية البخـاري، حتقيـق

  :                             تفـسري سـورة الـشعراء، رقـم احلـديث  :            التفـسري، بـاب  :       ، كتـاب م    ١٩٨٧    هــ،     ١٤٠٧  ،  ٣       بريوت، ط

 ﴿  :            يف قولــه تعـــاىل  :           اإليــامن، بـــاب  :                      ، والــصحيح، ملــسلم، كتـــاب )    ١٧٨٧ / ٤ (  ،  )    ٤٤٩٢ (     

           ﴾ ١٩٣ / ١ (  ،  )   ٢٠٨   : (           ، رقم احلديث   .(   

   ). ٢  ،  ١ (                   سورة اجلن، اآليتان  )٣ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

          ﴾)وقال تعاىل ،)١: ﴿    *     

  ﴾)تعاىلوقال، )٢ : ﴿                

                   

 ﴾)٣(. 

أال أهيا الناس فإنام أنا برش يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب، وأنا تارك «:  وقال

، )٤(»أوهلام كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا، واستمسكوا به: فيكم ثقلني

: به لن تضلوا بعدي أحدمها أعظم من اآلخرإين تارك فيكم ما إن متسكتم «:  وقال

وعرتيت أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا . كتاب اهللا حبل ممدود من السامء إىل األرض

 .)٥(»عيل احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهام

 وحتديه لسائر اخللق، ، ورشفه وجاذبيته،كشف عظمة هذا الكتابوما سبق ي

 ،ستعصام به عىل كل األحوالتلهامه واالسا ةفكتاب هبذا الوصف جدير بالدعا

 يف إحداث التحوالت املجتمعية ٍ  ف وأنه كا،نه مفتاح التغيري والتأثريأوليوقنوا 

ً             واختذ نرباس،ُ                   إذا محل بصدق وقوةواإلسرتاتيجية  :قال تعاىل . ومنارة للدعاة السائريناُ

﴿                   ﴾)٦(. 

                                      
   ). ١ (               ورة فصلت، اآلية    س )١ (

   ).  ١٤  ،   ١٣ (                      سورة الطارق، اآليتان  )٢ (

   ).  ٨٨ (                 سورة اإلرساء، اآلية   ) ٣ (

                  مـن فـضائل عـيل بـن أيب   :                                   فضائل الصحابة ريض اهللا تعـاىل عـنهم، بـاب  :                     الصحيح، ملسلم، كتاب )٤ (

   ).    ١٨٧٣ / ٤ (  ،  )    ٢٤٠٨   : (           ، رقم احلديث     طالب 

ْسنن الرتمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سـو  ) ٥ ( َ                                      ْ                                   رة بـن موسـى بـن الـضحاك الرتمـذي، حتقيـق َ

    هـ،     ١٣٩٥  ،  ٢                                                           إبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط  :       وتعليق

  )    ٦٦٣ / ٥ (  ،  )    ٣٧٨٨   : (           ، رقـم احلـديث                    مناقـب أهـل بيـت النبـي   :                    ، أبواب املناقب، بـاب م    ١٩٧٥

  . »             حديث حسن غريب «  :     وقال

   ).  ٦٣ (                    سورة البقرة، اآلية  )٦ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

اق من نرص اهللا ثستيعتزاز واال جيعله يشعر بعميق اال،ووعي الداعية هلذا املعنى

اعات التأثري ع وجعل فيه إش، اخللق به يتحدى اهللا، ألنه يسري بوحي رباين؛تعاىل

 بل إن مرشكي مكة ملا ،يمكن لكل مكذب ومعاند أن حياربه  بحيث ال،واجلاذبية

 كام صح بذلك ، وسجدوا هللا بغري متنع،ُ                          خطفت أبصارهم وخضعت نفوسهم ،سمعوه

 .)١(عندما تــال رسول اهللا سورة النجم سجد املرشكون واجلن واإلنس ،احلديث

 والدعاة بحاجة ماسة ، هبذا القرآن العجيب إىل يوم القيامةً                    وال يزال التحدي قائام

يكاد   وال،وإعجازه آرس ،ثريه نافذألن تأ؛ عرصيةإىل تالوته وتفسريه للناس بطريقة 

 . من اهللا وحجة عىل خلقهاً        برهان،يسمعه أحد إال انقاد له

 :املنطقية) ٨(

 ويف كونه يعزف ، يف قضيته األوىل وهي التوحيدا�        منطقياً                      اخلطاب النبوي كان خطاب

 ومن ثم فهو ، فاهللا خالق اخللق ورازقهم،ا�      وحسً                           عىل نقض العقيدة الوثنية عقال

﴿:  وهم يعرتفون بذلك،ستحق بالعبادةامل         

﴾)قال تعاىلو ،)٢: ﴿                    

 ﴾)٣(. 

ام  ك، وإنام جاءت بمحارات العقول،االت العقولحومل تأت الرشيعة اإلسالمية بم

 .)٤(بن تيمية وغريهاقال 

؟ »ً                         يا حصني كم تعبد اليوم إهلا«:  أليبقال النبي : عن عمران بن حصني، قال

؟ »فأهيم تعد لرغبتك ورهبتك«: قال. ً                                سبعة، ستة يف األرض وواحدا يف السامء: قال أيب

                                      
                                 ما جاء يف سـجود القـرآن وسـنتها، رقـم   :                                           مع الصحيح، للبخاري، أبواب سجود القرآن، باب     اجلا )١ (

ـــاب )   ٣٦٣ / ١ (  ،  )    ١٠١٧   : (     احلـــديث ـــصحيح، ملـــسلم، كت ـــاب  :                      ، وال ـــم احلـــديث  :    ب   ،  )   ٥٧٦   : (         رق

) ٤٠٥ / ١   .(   

   ).  ٨٧ (                    سورة الزخرف، اآلية  )٢ (

   ).  ٢٥ (                  سورة لقامن، اآلية  )٣ (

   ).  ١٢ ٣ / ٢ (                         جمموع الفتاوى، البن تيمية،   :       انظر )٤ (



       
 

    

 

 
 

٦٧٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

. »يا حصني أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتني تنفعانك«: قال. الذي يف السامء: قال

: قل«: يا رسول اهللا علمني الكلمتني اللتني وعدتني، فقال: فلام أسلم حصني قال: قال

 .)١(»اللهم أهلمني رشدي، وأعذين من رش نفيس

 وهذا بام ،ن القرآن الكريم معجزة عقليةإ :وقد قال بعض اإلصالحيني املعارصين

جييل  ية ما ويف القرآن من احلجج العقلية والرباهني التفكري،قررناه صحيح مستقيم

 .جتامع يف حياة اإلنسانجوانب العقيدة والسلوك واال

 ،﴾﴿ :خذ علــى سبيل املثال كثرة مواد الفكر والعقل والتأمــل يف القرآن

﴿   ﴾، ﴿  ﴾، ﴿   ﴾، ﴿  ﴾. 

﴿ :و اللب والفؤادوتنصيصه عىل مركز الفكر الرئييس وه     

     ﴾)وقوله تعاىل، )٢: ﴿       ﴾)٣(. 

﴿ :ويف قوله تعاىل يف سورة فاطر تدريب عقيل عجيب      

                        

                 ﴾)٤(. 

ُ ليتفكر اإلنسان منكم وحده:ومعنى الكالم«: بو الفرج ابن اجلوزيأقال  ِ ِ ُ وليخل ،ِ ْْ َ

ِ وليناظر،بغريه
ُ ِ وليسترش،ْ َ ْ َ َّ فيستدل باملصنوعات عىل صانعه،ْ ِ َ ْ َ ِّ ويصدق الرسول عىل ،اَ ُ

ُ وليقل الرجل لصاحبه،ّاتباعه ُْ ّ هلم فلنتصادق هل رأينا هبذا الرجل جنة قط:َ َ َّ َِ َ ْ َُّ ْ أو جربنا ،َ َّ

ًعليه كذب
ِ ّ قطاَ َ«)٥(. 

                                      
  :            وقـال الرتمـذي  )    ٥١٩ / ٥ (  ،  )    ٣٤٨٣   : (                                              السنن، للرتمذي، أبواب الدعوات، باب، رقم احلـديث )١ (

  . »             هذا حديث غريب «

   ).  ٧٨ (                   سورة النحل، اآلية  )٢ (

   ).   ١٩٠ (                      سورة آل عمران، اآلية  )٣ (

   ).  ٤٦ (                 سورة سبأ، اآلية  )٤ (

                    املكتـب اإلسـالمي، بـريوت،                                                       زاد املسري يف علم التفسري، لعبد الرمحن بن عيل بـن حممـد اجلـوزي،   ) ٥ (

   ).   ٥٠٣ / ٣ (    هـ،     ١٤٠٤  ،  ٣ ط



       
 

    

 

 
 

٦٨٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 يركز عىل ، وبحكمة متأنية عميقة، بمنطق عقيل راقيا�           يتحرك دعوي  وكان

﴿ إعالن القتال ويتجنب املصادمة و،الوسائل السلمية يف الدعوة      

  ﴾)١(. 

 يرفض ، والنفوس متحمسة هبذا اللقاء التارخيي الفريد،ويف بيعة العقبة الثانية

أؤمر مل « : نى بالسيوف ويقولِ                 امليالن عىل أهل مضلةن  عبادة بنطلب العباس بن

 .)٢(»بذلك

 :املصداقية) ٩(

 السيام وهو يأوي ،ا الروحانية املتعلق هبا الداعية إىل اهللا تعاىلوهذه مقدمه تفرزه

 يدعو الناس إليه بكل ، وأورثه أعظم مرياث داخلهه بحلية القرآن،ّ     حال، ركن شديدإىل

 .طمئنانواقه ثعزة و

يزال حمور التحدي واإلعجاز من حني نزوله إىل يوم   ال،فهذا الكتاب العزيز

 ال يف موضوعاته ،ء من مثله عن اإلتيان بيشً                أن يناقضه فضال ومل يستطع خملوق،القيامة

 ﴿ : كام قال تعاىل،أو أفكاره أو ترشيعاته أو آدابه ولغته وبالغته      

             ﴾)وقال تعاىل، )٣: ﴿  

                          

 ﴾)٤(. 

 ومكارم ،تصف بصدق احلديثا وجاء به من ،فهو نص حق صادق مبني

 كل ذلك يستدعينا إىل وعي هذه ، وعرف يف العرص اجلاهيل بالصادق األمني،األخالق

 :ف الداعية من ناحيتنيتنالتي تكصداقية امل وهي ،رييةياملقدمة التغ

 . النورانية املتمثلة يف القرآن والسنةهترسال :األوىل

                                      
   ).  ٧٧ (                    سورة النساء، اآلية  )١ (

  . »        حديث قوي «  :             وقال األرنؤوط  )   ٩٤ /  ٢٥ (  ،  )     ١٥٧٩٨   : (                               املسند، ألمحد بن حنبل، رقم احلديث )٢ (

   ).  ٤٢ (                  سورة فصلت، اآلية  )٣ (

   ).  ٨٢ (                    سورة النساء، اآلية  )٤ (



       
 

    

 

 
 

٦٨١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 . الروحانية التي تبعث يف نفسه الصدق واإلخالص واحلب واإلرصار:الثانية

 ، والتضحية ألجلها،دائهاأ ويف حسن ،ا يف محله لفكرتهً                      وكلام كان الداعية صادق

 والذ بدينه ،ستعصم بها اً                  ولن خييب اهللا صادق، ناجحة وجهوده،اً               كان عطاؤه مثمر

 .ورشعه

 ، مل يستطع كبار رجاالت مكة إنكارها إال بدافع احلسد،وهذه املصداقية النبوية

 هشام املخزومي يف خربه املشهور مع كام قاهلا أبو جهل بن ،وفقدان املجد والرشف

فقال ملغرية  ، بحسه وحسنهاً     بهور م، وكيف أنه كان يسمع القرآن خفية،املغرية بن شعبة

 : فقلنا، فينا احلجابة: ولكن بني قيص قالوا،ن ما يقول حقأفواهللا إين ألعلم : ملا سأله

 ، فينا السقاية: نعم، قالوا: فقلنا، فينا اللواء: نعم، فقالوا: فقلنا، فينا الندوة:نعم، فقالوا

 واهللا ال ، منا نبي:، قالواذا حتاكت الركبإ حتى ،طعموا فأطعمناأ ثم ، نعم:فقلنا

 !!! )١(أفعل

: يقول: ماذا يأمركم ؟ قلت:  قالويف قصة هرقل عند ما سأل أبا سفيان 

اعبدوا اهللا وحده وال ترشكوا به يشء واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة «

 .)٢(»والصدق والعفاف والصلة

 .نبوتهاستدل بصدقه عىل صحة   مع أيب سفيان  هرقلففي قصة

 :اجلاذبية )١٠(

 :ييل وهي عنارص مركوزة يف الدعوة اإلسالمية من خالل ما

 .نورانية الوحيني ومجال موضوعاهتام :ً    أوال

                                      
                                               أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بـن إبـراهيم بـن عـثامن بـن                                  املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن  ) ١ (

  :             هـ، رقم األثـر    ١٤٠٩  ،  ١                                     كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط  :                   خواستي العبيس، حتقيق

) ٢٥٥ / ٧ (  ،  )     ٣٥٨٢٩   .(   

  ،                              كيف كـان بـدء الـوحي إىل رسـول اهللا   :               بدء الوحي، باب  :                              اجلامع الصحيح، للبخاري، كتاب )٢ (

     إىل            كتـاب النبـي   :                 اجلهـاد والـسري، بـاب  :                      ، والصحيح، ملسلم، كتـاب ) ٧ / ١ (  ،  ) ٧   : (         رقم احلديث

   ).    ١٣٩٣ / ٣ (  ،  )    ١٧٧٣   : (                              هرقل يدعوه إىل اإلسالم، رقم احلديث



       
 

    

 

 
 

٦٨٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 فكيف بالداعي ، وأكده للمسلمسحر حسن اخللق الذي جاء به النبي  :اً     ثاني

إن «:  وقال ،)١(»األخالقصالح ُ              إنام بعثت ألمتم «   قال، واملصلح املستنقذريبامل

 .)٢(»العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم

فالدعوة واألخالق صنوان متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر، فال تصح 

الدعوة وال ترشد وتكمل يف أسلوهبا وطريقة عرضها إال باألخالق، وال يثمر اخللق 

 الفاضل موضوع ً                                                          الفاضل إال خريا، إذ يكون مدعاة إىل الرشد بطريق القدوة، فاخللق

ً                                                                       الدعوة ومقصودها وغايتها ووسيلتها، وهو أيضا أسلوب يف إيصال مضامني الدعوة 

 .إىل الناس

واخللق الفاضل هو املجال األكرب من جماالت الدعوة، فهو املطلب األسايس 

للدعوة يف خمتلف جماالت احلياة، يف املجال العقدي واالجتامعي واالقتصادي والفكري 

 .رتبوي، بل إن الرسالة اخلامتة جاءت داعية ملكارم األخالقوالسيايس وال

 من غاياهتا تربية الناس عىل األخالق الفاضلة يف معتقداهتم فبعثة النبي 

َّ                                                                       وأقواهلم وأفعاهلم، وهذا إن دل فإنه يدل عىل كامل الرشيعة اإلسالمية وصالحها لكل 

 تعاىل الرتكيز عىل الرتبية األخالقية ً                                              زمان ومكان، ومن هنا كان لزاما عىل الدعاة إىل اهللا

 .ً                                 ألنفسهم أوال، ثم تربية الناس عليها

ويزخر القرآن الكريم وكذلك السنة املطهرة بالعديد من املبادئ واألسس التي تنري 

الطريق للفرد املسلم وللمجتمعات املسلمة لتحقيق غايتها من الوجود، فهناك مبادئ 

تامعية واالقتصادية واجلنسية والروحية واجلسمية، الرتبية اخللقية والفكرية واالج

 .للوصول باإلنسان إىل غاية خلقه ووجوده، وحتقيق دوره يف احلياة

                                      
  . »    صحيح «  :               ، وقال األرنؤوط )   ٥١٣ /  ١٤ (  ،  )    ٨٩٥٢   : (                               املسند، ألمحد بن حنبل، رقم احلديث )١ (

                         شري بـن شـداد بـن عمـرو األزدي                                                  سنن أيب داود، أليب داود سليامن بن األشعث بن إسـحاق بـن بـ  ) ٢ (

ْالسجستاين، حتقيق ِّ
ِ              ْ ِّ
ِ حممد كامل قره بليل، دار الرسالة العامليـة، ط-َ             َشعيب األرنؤوط   : ِ

َّ َ                                         ِ
َّ     هــ،     ١٤٣٠  ،  ١َ

     وقـــال   )    ١٧٦ / ٧ (  ،  )    ٤٧٩٨   : (                     يف حـــسن اخللـــق، رقـــم احلـــديث  :          األدب، بـــاب  :        م، كتـــاب    ٢٠٠٩

  . »         صحيح لغريه «  :        األرنؤوط



       
 

    

 

 
 

٦٨٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

ً                 وجتلت أخالقه واقع  يف تعامالته مع أصحابه والعامل ، عليه الصالة والسالماّ

، منه كان السمح السهل ذا اخللــق العظيأ وكيف ،واخلدم واجلفاة واألطفال واملرشكني

﴿ :قال تعاىل         ﴾)تعاىلوقال، )١ : ﴿         

                      

                          

       ﴾)٢(. 

َّ                                           برمحة اهللا لك وألصحابك، من اهللا عليك أن ألنت هلم : أي«: قال السعدي

جانبك، وخفضت هلم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت هلم خلقك، فاجتمعوا 

﴿عليك وأحبوك، وامتثلوا أمرك،       ﴾اخللق سيئ:  أي ﴿    ﴾ 

﴿قاسيه، : أي      ﴾ ؛ ألن هذا ينفرهم ويبغضهم ملن قام به هذا

فاألخالق احلسنة من الرئيس يف الدين، جتذب الناس إىل دين اهللا، . اخللق السيئ

وترغبهم فيه، مع ما لصاحبه من املدح والثواب اخلاص، واألخالق السيئة من الرئيس 

 الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب يف

أليس من أوجب ! اخلاص، فهذا الرسول املعصوم يقول اهللا له ما يقول، فكيف بغريه؟

الواجبات، وأهم املهامت، االقتداء بأخالقه الكريمة، ومعاملة الناس بام يعاملهم به 

وحسن اخللق والتأليف، امتثاال ألمر اهللا، وجذبا لعباد صىل اهللا عليه وسلم، من اللني 

 .)٣(»اهللا لدين اهللا

 ، وجاذبية يف أذهان اخللقاً                                    وإشفاقه عىل الناس ستجعل خلطابه تأثريفرمحة الداعية

 ، ويزيد عىل ذلك حسن منطق الداعية وفصاحته،مما يعني عقد ميثاق التغيري األويل

ل عىل نورانية الوحيني ما ي وللتمث، من شاء من عبادهوقوة حجته وإقناعه التي يؤتيها اهللا

 .سورة فصلت من رسول اهللا  ستمع صدراحصل من تأثر عتبه بن ربيعة ملا 

                                      
   ). ٤ (                   سورة القلم، اآلية  )١ (

   ).   ١٥٩ (               آل عمران، اآلية        سورة  )٢ (

   ).   ١٥٤ ص (                             تيسري الكريم الرمحن، للسعدي،  )٣ (



       
 

    

 

 
 

٦٨٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

﴿                 

                         

                       

                            

                           

                 

                    

                        

                              

                     ...﴾)١(. 

 ،سمع من اآليات البيانات  من وقع ما،نبهر حالها و،نخلعت روحها و،هتغري وجه

جاء به من نور   وبعظمة ما،                 ً           التي توحي رصاحة   بنبوة حممد،والرباهني الناصعات

 »لقد جاءكم عقبة بغري الوجه الذي راح به« حتى قال مرشكو مكة ملا عاد هلم ،وبيان

 .»!!لقد سحرك يا أبا الوليد« :موقالوا ملا نصحهم وحذره

 :الدائبية) ١١(

ة سي إذ هي نف،ً        وعطاءاً         حتمله روح  املتفاعلة مع ما،املتمثلة يف شحذ القوة اجلسامنية

 ، وتدفع كل ذلك باملحبة الصادقة،تعرف الكسل وال تستسلم للملل  ال،عاملة جادة

 : شتى منهاً                           وهذه الدائبية تأخذ أشكاال،والعمل الدائب

 .درس أسبوعي عام) ١

 .تفقيه للنخبة واخلواص) ٢

 . وهاجة منرب مجع)٣

 . وبيانات علمية واضحة،تأليفات معينة) ٤

 .جتامعيةاية وإصالحات ريخدمات خ) ٥

                                      
   ). ٩- ١ (                   سورة فصلت، اآليات  )١ (



       
 

    

 

 
 

٦٨٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 .أرضية الكرتونية حثيثة) ٦

 ،وإنام يصيب ما يستطيع منها ،وليس بالرضورة حيازة الداعية املصلح لكل ذلك

 ﴿:  قال تعاىل.عه ويبلغه اهللا فنه وإتقانهن يف اجلهد الذي يستطيويتفن   

    ﴾)وكام قال موسى، )١ : ﴿        

  ﴾)٢(. 

 بحيث ،واملقصد أن خيدم الداعية اجلهة التي يتناوهلا ويظهر فيها جده وإتقانه

 :﴿ كام قال نوح ،اً       وسفراً      وحرض،اً       وهنارً             جيعلها مهه ليال        

                         

                     

      ﴾ )٣(. 

 وال يمل وال ،نفن الذي يتنوع ويت، واهلم اإلصالحي املتفرد،هذا هو اجلهد الدائب

 ويطعم ،م صحابتهّ      يعل، أجود الناس  وهكذا كان رسولنا،يعرف الكسل والضجر

 ،يج دون كلل أو ملل ويلتقي احلج، منازل القرشينيى ويغش، وخيدم السائلني،املساكني

نطلق إىل الطائف بكل مهة ا و، وعاود الدعوة مرة أخرى،وملا أوذي منهم صرب وقاوم

 !!اً                          ومل يتطرق إليه الكسل أبد،ومضاء

 

 :جتامعيةاال) ١٢(

 ، يقوم عىل حب اإلحسان لآلخرين،وهي معنى زائد عىل الروحانية الذاتية

 يض اهللا عنها يف قصة بدء الوحي وهو ما جسدته خدجية ر،وخدمتهم ودعم قضاياهم

َ        ل الكلَ      وحتم، إنك لتصل الرحم،اً   بدأخيزيك اهللا  كال واهللا ال« :عندما قالت  وتكسب ،ُ

                                      
   ).  ٦٠ (                    سورة البقرة، اآلية  )١ (

   ).  ٣٤ (                   سورة القصص، اآلية  )٢ (

   ). ٧- ٥ (                  سورة نوح، اآليات  )٣ (



       
 

    

 

 
 

٦٨٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

جتامعية ا  فهذه غالبها جوانب،)١(» وتعني عىل نوائب احلق،قري الضيفَ     ، وتاملعدوم

 الناس ا يف حياةً                      ومن شأهنا أن حتدث أثر،خدماتية بالتعبري املعارص  أو،إحسانية

ا ً               ويعدهم أنصار، ويكون للطرح اجلديد وقع معني يف نفوسهم حيتوهيم،واملخدومني

 .ورجاالت تستقوي هبم الدعوة اإلسالمية واحلركة اإلصالحية

كتفائه بالتأليف وإصدار ا و،نزواء الداعية واملصلحاومن هذا املنطلق نحن ضد 

 ملسات بل البد أن تكون له ،وينلكرتاإل أو موقعه ل مكتبه والبيانات من خالالفتاوى

 ونرش كلمة احلق يف كل ،رقى األماكن تدفع بدعوته أل، وحتركات خريية،جتامعيةا

 .صقع وقطر

اد إلدراكه ألمهيته يف بآلا اً              ومل يرتكه أبد،هذا املنهج يف مكة واملدينة  رتسماوقد 

 ،نينُ        غنائم ح ولذلك أعطى وجهاء العرب وأعياهنم ،جتسيد سخاوة الداعية واملصلح

 وبعث من خالل تلك الصنائع »ُ      لعاعة« بل سامها ،وكان هو أفقر الناس وأزهدهم عنها

ً                             أي قوم أسلموا، فواهللا إن حممدا  «رصح به أحد األعراب  ما،املعروفية واهلبات النبوية

 .)٢(»!!ليعطي عطاء ما خياف الفقر

 :الواقعية) ١٣(

 ،اول أن يتكيف معهاحي و،قعية أمامهوهي أن ينطلق الداعية حسب املعطيات الوا

 بل ال بد من ، أو ختيلية، وال يتجاوز معوقاهتا بطريقة حدية،ويستفيد من خمرجاهتا

لخص الواقعية النبوية من ن ويمكن أن ، وتدرج يف الطرح واملامرسات،مرونة ووعي

 :ييل خالل ما

                                      
    رقـم   ،                              كيـف كـان بـدء الـوحي إىل رسـول اهللا   :               بـدء الـوحي، بـاب  :                        الصحيح، للبخاري، كتاب )١ (

      ، رقم                      بدء الوحي إىل رسول اهللا  :           اإليامن، باب  :                      ، والصحيح، ملسلم، كتاب ) ٤ / ١ (  ،  ) ٣   : (     احلديث

   ).   ١٣٩ / ١ (  ،  )   ١٦٠   : (     احلديث

ً                             ً شـيئا قـط فقـال ال وكثـرة عطائـه،                ما سئل رسول اهللا   :             الفضائل، باب  :                     الصحيح، ملسلم، كتاب )٢ (

   ).    ١٨٠٦ / ٤ (  ،  )    ٢٣١٢   : (         رقم احلديث



       
 

    

 

 
 

٦٨٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

تشقهم وال   ال بحيث، وقدراهتم وعقوهلم،ابية الرشيعة مع وضعية الناسينسا) ١(

ه  إال ويؤمن بيرس،و يعاين قضاياهأ ،ال يكاد أحد يسمع عن اإلسالم ف،ترهقهم

﴿:  قال تعاىل،وسهولته           ﴾)١(. 

لكل ذلك الواقع بكل مصاعبه وحتدياته ومساوئه  رسول المعايشة ) ٢( 

 .وي عىل اجلاه واملال والغلبةني وحرصهم الد،اوت الناس يف ذلك تفاً      مراعي ،وحماسنه

 ومفتئت عىل غستنقاذية للناس من واقع مظلم وزائاإن الدعوة كانت عملية ) ٣(

 ونرش قيم العدل والرمحة ، حلل مثل ذلك فجاء رسول اهللا ،حقوق الفقراء واملساكني

وهم من  ،من الفقراء وضعفه الناسولذلك كان أكثر املتابعني له ، واملساواة بني الناس

 يف حواره التارخيي املمتع مع أيب »وهم أتباع الرسل«: قال فيهم هرقل عظيم الروم

 .)٢( سفيان

: ﴿  قوم نوح الكريم كالمالقرآنقد ذكر و          

                          

    ﴾)٣(. 

 وصرب ، من سعد وحزن،برشية رسول اهللا املتصفة بكل صفات البرش) ٤(

، قال تعاىل  كام القى األنبياء قبله،ومصالح تؤخره ،ورزايا تنتابه ،وجوع وشبع ،وضجر

﴿: حاكيا عن األنبياء عليهم السالم          ﴾)وقال له  ،)٤

﴿ :ربه تعاىل                      

      ﴾)٥(. 

                                      
   ).   ١٨٥ (                    سورة البقرة، اآلية  )١ (

   ). $ ص (            تقدم خترجيه  )٢ (

   ).  ٢٧ (                 سورة هود، اآلية  )٣ (

   ).  ١٢ (                     سورة إبراهيم، اآلية  )٤ (

   ).   ١٢٧ (                   سورة النحل، اآلية  )٥ (



       
 

    

 

 
 

٦٨٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 :االصطفائية) ١٤(

ّ                     بحيث يصفي الداعية ، أو الدعوة الفردية،وهي شكل من املناصحة املخصوصة

 ويستشري ،ُ               والرفقة اجلادين  ويتخذ منها األخلة الصادقني،جمتمعه وثلته التي يعايشها

﴿ : قال تعاىل وحسن صربه وجلده،ل ويستعني من يثق بدينهخيالو       

    *  ﴾)١(. 

دخلت أنا أبو «، و»أبو بكر وعمرخرجت أنا و«: يقول   كان رسول اهللاً     وكثري

ِ                 الرجل عىل دين «: ثر الصديق واخلليلأيف بيان    وقد قال أبو القاسم»بكر وعمر ِ ُ ُ

ُ                                   خليله، فلينظر أحدكم من خيالل ِ ِ ُِ ُ ُ من طبيعة اإلنسان أن يكتسب من البيئة التي  ف.)٢(»َ

، وأنواع خيالطها ويعيش مع أهلها، فيكتسب ما لدهيم من أخالق، وعادات وتقاليد

إن الطبع : سلوك، عن طريق املحاكاة والتقليد، وبذلك تتم العدوى النافعة، وهلذا قيل

 .للطبع يرسق

 وأخالقية ،ة وصفات روحية عالي،صطفائية حتتاج إىل عقل راجحوهذه اال

 . وقد تقدمت إشارات واضحات يف ذلك،جتامعيةا

جتمعي القائم عىل وعي  والتطور امل،صطفائية هي نواة التنظيم الفاعلوهذه اال

 ، وحل املشاكل واملعوقات، وتدبري األمور، ونيابة القائد،ضطالع باملهام واال،املسئولية

 كام هي كانت قضية بارزة يف حياة رسول ،اً                                     وأظن أن كل داعية مفكر سيهتم بذلك كثري

 بكر وعمر حتوى فضالء الناس وخالطه صفوة اخللق من أمثال أيبا فلقد ،اهللا 

اهم بشأارة ومصعب ورن وأسعد بن زي وطلحة والزبري والسعدة وعثامن وعيلجيوخد

 . الذين بانت أدوارهم يف الرحلة الدعوية،من األصفياء اخللص والعاملني الفاعلني

                                      
   ).  ٣٠  ،   ٢٩ (                  سورة طه، اآليتان  )١ (

ـــاب  :                       الـــسنن، أليب داود، كتـــاب )٢ (   ،  )    ٤٨٣٣   : (                          مـــن يـــؤمر أن جيـــالس، رقـــم احلـــديث  :          األدب، ب

ــؤوط  )    ٢٠٤ / ٧ ( ــال األرن ــم  » ن         إســناده حــس «  :             وق ــاب، رق ــواب الزهــد، ب ــسنن، للرتمــذي، أب                                         ، وال

  . »                 هذا حديث حسن غريب «  :     وقال  )    ٥٨٩ / ٤ (  ،  )    ٢٣٧٨   : (     احلديث



       
 

    

 

 
 

٦٨٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 ،األوائل وسادات األنصارني واملهاجرة  األولني والسابقوبعيد وفاة رسول اهللا 

 ،ختيار النبوياال يدل عىل حكمة ما ة الدعويةالفاعليكان فيهم من الصفات التأثريية و

 ،اً       خلوقً          كان رجال أبو بكر ً       فمثال، ومحلة مشاعل الدعوة،هنم رجال املستقبلأو

 حيث أسلم ،حصل  وهو ما،ختياره سينتج للدعوةا و،ا بني الناسً       وجيه،ً       كريام،اً     تاجر

 .يف سبيل اهللا وبذل ماله كله ،عىل يديه سادات الصحابة كعثامن وطلحة والزبري

 :االرحتال) ١٥(

 والتي يشعر ، بسبب الظروف التارخيية الواقعة،نتقال من بلد إىل بلد آخروهي اال

 اً       فسيحاً        ومكان،اً             فيلتمس خمرج،رس الوسائلع وت،نسداد األفقاالداعية من خالهلا ب

 .وتعرف باهلجرة والسفر، لدعوته اجلديدة

 ، ألن عز اإلنسان بلده؛ الدعوات واألفكار يف نرشًا       غالباً     تأخرميأيت  سلوبأوهذا 

 ! وحيسن مداخله وخمارجه،واملكان الذي يعرفه

ضطهادي جيرب اإلنسان عىل املفارقة والسفر الولكن الظرف التارخيي والعامل ا

لقد علمت أنك أحب أرض «: ةوهو خارج من مك   قال كام،وترك الديار واألحباب

َّ                             اهللا إليه، يعني مكة، ولوال أن َ            قومي أخرجوين منك ما خرجتَ
                              ُ َ ْ ْْ ُ َْ َ َ
ِ ِ ِِ َ َ«)١(. 

إن «:  ىل احلبشة عندما قال لصحابتهإستعمل رسول اهللا اهلجرة مرتني اولقد 

يب عيش ط وكانت هلم خري مقام يف أ، وهاجروا مرتني،)٢(»حدُ            يظلم عنده أ  الاً         فيها ملك

 .وجوار

وأحس باخلطر املحدق به  ،دت عليهم السبلُ  س عندما ، املدينةأخرىن مرة ذثم أ

 ، هي املدينة املنورة، لتأسيس منطقة جديدة للدعوة،ة فرأوا أن الفرصة مواتي،وبصحابته

                                      
   ):    ٦١٦ / ٣ (                          وقال اهليثمي يف جممع الزوائـد   )    ٢٧٩ /  ١٤ (  ،  )    ٧٨٧٤   : (                          املسند، للبزار، رقم احلديث )١ (

  . »                                      رواه كله البزار ورجال األول رجال الصحيح «

  :                                                      ن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أيب حممد، مجـال الـدين، حتقيـق                          السرية النبوية، لعبد امللك ب  ) ٢ (

                                                                             مصطفى الـسقا وإبـراهيم األبيـاري وعبـد احلفـيظ الـشلبي، رشكـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـايب 

   ).   ٣٢١ / ١ (   م،     ١٩٥٥    هـ،     ١٣٧٥  ،  ٢                   احللبي وأوالده بمرص، ط



       
 

    

 

 
 

٦٩٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 حتى شاع ، يوطد املكان ويؤسس النواة، قبلهسل مصعب بن عمري روكان قد أ

كانوا خيرجون كل صباح حتى    ومل يأت رسول اهللا،جاء املدينةأرم يف كل سالاإل

 السمح الذي به عزهم ، ملنظره ودينه اجلديداً        وتلهفاً      شوق،ى تشتد الظهرية حت،ينتظرون

 .وسعادهتم

 :املناظرة) ١٦(

 وركناها ،ار والعقائد املجتمعية اخلاطئةفكعني هبا هنا النقد الفكري املوجه لألنو

 وهذه سامت جوهرية للداعية ، والقدرة عىل تفنيد الشبهات،العلم وقوة احلجة

 ،حيث نسف العقائد الوثنية ،  وقد كانت مكتملة يف رسول اهللا،امعيجتواملصلح اال

ائي أنبي منهج هذاو، ُ                             ستهجن كيف ترصف العبادة هللا وحدها و،وسفه أحالم املرشكني

﴿ ،قديم         ﴾)١(. 

 بل كان الرتكيز الدعوي عىل ،ومل تكن يف مكة ثالث عرشة سنة ترشيعات كثرية

ا ً         وتقريرً       استدالال ذلك قرركل آيات القرآن املكي تو ،جوانب التوحيد والعقيدة

لبعث رغم  ا وجتحد،من دون اهللا وتفضح عوار العقلية الوثنية التي تتخذ آهلة ،اً       وبرهان

﴿  : قال تعاىل، كإحياء األرض امليتة باألمطار،بروز اآليات الدالة عىل ذلك    

                        

           ﴾)وقال ،)٢: ﴿                

      ﴾)٣(. 

  ّ                    وفته أمام رسول اهللا، بعظام بالية ول اهللاوملا جاء املرشك أيب بن خلف لرس

 ،نعم يعيدها« : قال؟ن يعيد تلك العظام الباليةأحممد هل يستطيع ربك  يا: قال

﴿: قوله ا عىل حجته تلك�              وأنزل اهللا رد»ويدخلك النار        

                             

                                      
   ).  ٣٢ (                 سورة هود، اآلية  )١ (

   ). ٩ (                  سورة فاطر، اآلية  )٢ (

   ).  ١٥ (     اآلية           سورة ق،  )٣ (



       
 

    

 

 
 

٦٩١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

                     

                  

                        

                       

                   ﴾)١(. 

 وحصول البعث يف اليوم اآلخر دون شك وال ،ات لقدرة اهللاإىل آخر اآليات املقرر

 .رتيابا

 ،مل تصمد دعاوي املرشكني وال عقائدهم أمام الربهان القرآين والواقعي والعقيل

عمل عقله يف أ و، وأسلم منهم من أسلم حني تفكر يف النور اجلديد،بل هتاوت مجيعها

﴿ التقليد التي ال أصل هلا سوى حمض ،تلك العقائد التافهة         

                   ﴾)٢(. 

﴿  مارسها املأل األولون مع أنبيائهم،وهي دعوى قديمة           

    ﴾)بل !!تأثر وال تتكلمت  ال،حتس وال تتحرك  ال، فهي هياكل جامدة)٣ 

 :قال العريب األول بمحض فطرته ملا بال الثعلب عىل الغنم

 أرب يبول الثعلبان برأسه
                        ٍ
ُ                             لقد ذل من بالت عليه الثعالب     ٌ  $$$ !؟ّ

 وال يؤيدها ،تعتمد عىل املواجهة فهذه العقائد الرشكية من الناحية العقلية ال

  !؟الناس وتصطدم مع الفطرة، فلامذا يأوي إليها ،الواقع

 ؛ وتدريسه لناشئة الدعاة،سلوب املناظرةأعتبار اوالبد يف الدرس الدعوي من 

 وكل من ، وقدرة املناظر عىل املواجهة مع كافة املعارضني،نه يوحي بصالبة احلقأل

 ، ويزعزع ثقته يف نفسه، أمام اجلامهرياً             يكون منقوص،يتخوف املناظرة يف الغالب

                                      
   ).  ٨٣-  ٧٨ (                 سورة يس، اآليات  )١ (

   ).  ٢٢ (                    سورة الزخرف، اآلية  )٢ (

   ).  ٥٣ (                     سورة األنبياء، اآلية  )٣ (



       
 

    

 

 
 

٦٩٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

: ﴿قال تعاىل لرسوله  وقد ،طمئنان الناس إليهوا          

                        ﴾)١(. 

 وتكمن ، فهو أسلوب دعوي قوي التأثري، بالعلم وحسن الرتفق والعرض:أي

 ويوهن ، ويعيل من احلق املنترص،جلامهري ويستقطب ا،نتشارقوته يف كونه رسيع اال

 .قتناع املجتمعي وحيدث اال،األطراف املخالفة

 

 :التدرجية) ١٧(

 وال ، حيث ال يمكن نثر كل البضاعة يف وقت واحد،وهذا فرع احلكمة والعقالنية

 !! أو بالوثبة الرسيعة ،ء أو بكل يش،مطالبة الناس فوق طاقاهتم

 ، فيعزف الداعية عىل قضية واحدة،تزاناج و وتدر،ٍ                    بل البد من تأن وتؤده

كتفى احيث    كام صنع رسول اهللا،ستقامة اإلنسانية وهي أصل اال،ً             كالتوحيد مثال

 سن  وتريث يف، ومنعهم من املواجهة، وترفق بالناس، مكة يفيباإلصالح العقد

 .ي األوامر والنواه وتوايل،الرشائع

  يف وجيعل هلم مساحة، الناس بدعوتهراج متدرج بحيث يأرسبل كان يسري عىل مع

 فال ، قيم جاهلية فاسدةه ولدي،ا�               منحرف عقائدي إذ إن املجتمع اجلاهيل،التفكري والقبول

ويعتمد احلجة  ، عىل العقيدةً           يركز أوال، متدرجييمكن زحزحة ذلك إال بفن دعو

يا  ويعالج القضا، ويأخذ الناس عىل فرتات وفرتات،والعقل بالربهان الواضح

 ين املكآ وإذا تأملنا القر، إىل غريها وما يليها ثم يأيت،ً                           اجلوهرية واملنكرات الكربى أوال

ستحقاق ا فيعلن ،والعقيدة واليوم اآلخر  عىل قضايا التوحيداً                       وجدنا أنه كان يركز كثري

 ووجوب اإلعداد ، وصفات اجلنة والنار، ويثبت الساعة والبعث، تعاىل للعبادةيالبار

 وأهنا عديمة اجلدوى ،درى األصنام واملعبودات املتخذة من دون اهللا تعاىل ويز،هلا

 ويذكر أخبار املكذبني من األمم ، وأسامءه احلسنى صفات الباريوجييل، واألثر

﴿ ،نتهى إليه أمرهم من التدمري والفناءا وما ،السابقة          

                                      
   ).   ١٢٥ (                   سورة النحل، اآلية  )١ (



       
 

    

 

 
 

٦٩٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 ﴾)وقال، )١: ﴿                  

       ﴾)٢(. 

 

 :الثبوتية )١٨(

ستمساك التام بمبادئ الدعوة وثوابت  واال،وهى حالة من الرفض املستعيص

﴿ :قال تعاىل .الرسالة                  

 ﴾)فالثبات عىل احلق مطلب كل داعية، السيام يف هذا الزمن الذي كثرت  ،)٣

فيه االبتالءات والفتن، وتنوعت وسائل اإلضالل واملحن، فينبغي عىل الداعية احلرص 

 ، والنفوذ واإلغراء، باملال واجلاه ووم رسول اهللاُ  سوقد  .عىل حتصيل أسباب الثبات

 مدح املؤمنني قال تعاىل يف .وتبليغ رسالة اهللا تعاىل الدعوة واإلصالحفأبى وأرص عىل 

﴿ :الصادقني       ﴾)٤( 

 ، وبذلوا له أنفس مالذهم،ينحا القرشيون والوثنيون مع الدين اجلديد كل املناح

وأبت  ،ت بذكر اهللامستعصا  التي،صطدمت بالنفسية النبوية املحمدية الشاخمةاولكنها 

 . راضية بفضل اهللا ورمحته،كل اإلغراءات

 جتعلهم ، صدور املرشكنية املغروزة يفعقدإن مثل هذه الثبوتية النبوية كال

 ألهنا ؛ ويفقدون صربهم جتاه الدعوة اجلديدة، وحيسون باحلقيقة،يستشعرون اهلزيمة

 ،عوته وإيثاره لد، لربه تعاىل وحمبته  رسول اهللا تؤكد صدق، واضح مكشوفّ   حتد

 .املحن ألجلها كل الشدائد وهحتاملاو

زداد إال قوة ا فام ،ظنوا أهنم بلغوا منهو ، ثم حارصوه،قام املرشكون بأذيتهولذلك 

 ﴿ . ولكنهم كابروا وعاندوا، أنه سيظهر وينترصوا وأدرك،وصالبة  

                                      
   ).  ٢٥ (                    سورة األحقاف، اآلية  )١ (

   ).  ٥٢ (                   سورة النمل، اآلية  )٢ (

   ).  ٤٣ (                    سورة الزخرف، اآلية  )٣ (

   ).  ٢٣ (                    سورة األحزاب، اآلية  )٤ (



       
 

    

 

 
 

٦٩٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

                    

 ﴾)١(. 

عليه ف ، حياة الداعيةرة من الركائز واملحطات األوىل يفالثبات عىل املبدأ أو الفكف

 قال . الثابتني ويتعظ بام حكاه اهللا تعاىل عن،أن يتعلمه من فلسفة الدعوة ومساراهتا

﴿: تعاىل                     

                    *   

                           

               ﴾)٢(. 

، قال تعاىل يف حق رسوله  الثبات وعدم الزيغ والتبديلً            سأل اهللا دائاميوً            وعليه أيضا 

 :﴿                ﴾)٣(. 

 

 عىل قلوب ثبت قلبياللهم يا مقلب ال« :و هبذا الدعاء العظيم ما يدعاً      كثريوكان 

، )٥(»اللهم مرصف القلوب رصف قلوبنا عىل طاعتك «:وصح عنه قوله ، )٤(»دينك

فالثبات عىل احلق من أعظم مقومات الداعية، وسبب يف نجاح دعوته وقبوهلا، ومما 

الشك فيه أن حاجة الداعية يف هذا العرص للثبات أشد من حاجة الداعية فيام سبق، 

 .ً                                             لفتن واملغريات والشبهات، حتى أضحى الدين غريباوذلك لكثرة أنواع ا

                                      
   ).  ١٤ (            النمل، اآلية        سورة  )١ (

   ).  ١٥ (                   سورة الكهف، اآلية  )٢ (

   ).  ٧٤ (              اإلرساء، اآلية  )٣ (

  :                                           مـا جـاء أن القلـوب بـني أصـبعي الـرمحن، رقـم احلـديث  :                 أبواب القدر، بـاب  :                السنن، للرتمذي )٤ (

  . »            هذا حديث حسن «  :       ، وقال )   ٤٤٨ / ٤ (  ،  )    ٢١٤٠ (

  :                     كيـف شـاء، رقـم احلـديث                   تـرصيف اهللا تعـاىل القلـوب  :           القـدر، بـاب  :                     الـصحيح، ملـسلم، كتـاب )٥ (

) ٢٠٤٥ / ٤ (  ،  )    ٢٦٥٤    .(   



       
 

    

 

 
 

٦٩٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

 تثبت املسالك إىل اهللا ، لسري املصلحنيعتباري والفقه االفبمثل هذا التزود اإليامين

  ﴿ :قال تعاىل .حتى يظهره اهللا تعاىل عليهم  ﴾)١(. 

 ،وعد اهللا والثقة ب، الثبات والصرب يشع بكل معاين الذيحديث خباب وىف 

َ                                                 واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء « :كام قالوالتحدي لألعداء،  ُ َ

 .)٢(» ولكنكم تستعجلون، والذئب عىل غنمه،إىل حرضموت ال خياف إال اهللا

 وجتاوز ، حيملها عىل حمبة اهللاام ترتكز عىل اإليامن والصرب الذيوالثبوتية إن

﴿: ، قال تعاىل سبيل الدعوةات يفرار والتلذذ بامل،الصعاب        

        ﴾)٣(. 

 :ليقينية ا)١٩( 

﴿ : تعاىلقال  كام، والثقة باهللا وبنرصه ووعده، روح مفعمة باإليامنيهـ   

            ﴾)وقال، )٤ : ﴿ 

         ﴾)وقال تعاىل، )٥: ﴿        

﴾)٦(. 

 فإن ،ضطهادات ومستقبل أسودا وتفتقت الدنيا عن كروب و،شتد البالءافمهام 

ال إالكروب  تلك  تزيده بل ما،د وصربه ال ينف،يبىل  الويقينه، قصانيت إيامن الداعية ال

  .نيب فجر الظهور والتمكاقرتا و،سم بدنو ساعة احلا�        إضافيًا     يقين

                                      
   ).  ٣٥ (                    سورة األحقاف، اآلية  )١ (

  :                                عالمـات النبـوة يف اإلسـالم، رقـم احلـديث  :            املناقـب، بـاب  :                              اجلامع الصحيح، للبخاري، كتاب )٢ (

) ١٣٢٢ / ٣ (  ،  )    ٣٤١٦    .(   

   ).   ١٤٦ (                      سورة آل عمران، اآلية  )٣ (

   ).  ٢١ (                     سورة املجادلة، اآلية  )٤ (

   ).  ٤٧ (   ية                 سورة الروم، اآل )٥ (

   ).  ٦٠ (                   سورة الروم، اآلية  )٦ (



       
 

    

 

 
 

٦٩٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك، ومن « : ومن دعائه

 :قال تعاىل، و)١(»طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما هتون به علينا مصيبات الدنيا

﴿                      

                      ﴾)٢(. 

 وليس الرسل ، اهللا عنها تفرس هذه اآلية عىل أتباع الرسلوكانت عائشة ريض

عروة بن الزبري، عن عائشة قالت له وهو  ف، منزلق كهذاوا يف وتنزههم أن يقع،أنفسهم

﴿ :يسأهلا عن قول اهللا        ﴾ ِّأكذبوا أم كذبوا؟ : قلت: قال ُ ُِ

ِّكذبوا: فقالت عائشة َّفقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فام هو بالظن؟ قالت: فقلت. ُ َ :

معاذ اهللا، مل  :وا أهنم قد كذبوا؟ قالتوظن: فقلت هلا. أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك

هم أتباع الرسل الذين آمنوا : فام هذه اآلية؟ قالت: قلت. الرسل تظن ذلك برهبا تكن

 .)٣(برهبم وصدقوهم، فطال عليهم البالء، واستأخر عنهم النرص

...﴿ :وقال تعاىل                 

          ﴾)شيخ  ريض اهللا عنهاوقد انترص ملذهب عائشة )٤ 

 .املفرسين ابن جرير رمحه اهللا، ويف اآلية وجوه أخرى

 ،تذمر األتباع إىل درجة ،املراد شدة الوقع عىل الداعية و، السابقةفهذه اآلية جتيل

 والدائرة ، وأن العاقبة للمتقني، وعد اهللاّ           اة يشكون يف وليس أن الدع،بطاء النرصاستو

 وكذلك جيب أن ،اً   انً  قستيا وأعالهم ،ًا                         بل إهنم أكمل الناس يقين!!كال...عىل الكافرين

                                      
    هــذا  «  :     وقــال  )    ٥٢٨ / ٥ (  ،  )    ٣٥٠٢   : (                                              الــسنن، للرتمــذي، أبــواب الــدعوات، بــاب، رقــم احلــديث )١ (

  . »             حديث حسن غريب

   ).   ١١٠ (                  سورة يوسف، اآلية  )٢ (

 ﴿  :            قــول اهللا تعــاىل  :             األنبيــاء، بــاب  :                              اجلــامع الــصحيح، للبخــاري، كتــاب )٣ (              

                 ﴾ ١٢٣٩ / ٣ (  ،  )    ٣٢٠٩   : (           ، رقم احلديث    .(   

   ).   ٢١٤ (                    سورة البقرة، اآلية  )٤ (



       
 

    

 

 
 

٦٩٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

ما  ملا شكوا إىل رسول اهللا شدة  يشهد لذلك ويقرره حديث خباب ،يكون أتباعهم

 ثم ،فيحفر له ن قبلكم يؤتى بهان الرجل فمن كالقد ك« : قال هلم،يالقونة من البالء

 مادون عظمه من ، ويمشط بأمشاط احلديد،ه فيشق من رأسه إىل أسفل،يؤتى باملنشار

ن اهللا هذا األمر حتى يسري الراكب من تم واهللا لي،ه ذلك عن دينهصدحلم وعصب ما ي

 )١(» ولكنكم تستعجلون، والذئب عىل غنمه، ال خياف إال اهللا،صنعاء إىل حرضموت

 هبا الصف إىل أن يبلغ يقن وي، ويمحص هبا العباد، األرضسألة سنن جيرهيا اهللا يففامل

 . فتأتى مرحلة النرص والفرج والفتح املجيد،العلم مداه

 وقد ،يدن الدعاة إىل اهللادنه ليس من أ و، االستعجالموىف هذا النص احلكيم ذ

 . واهللا املوفق، وترك العمل،يورث النقص والضعف

حر عنها كل تند و، بالتفاؤلذ وتتلذ،أن تصنع املستقبل وح اليقينيةومن شأن الر

 . وال ختاجلها اهلزيمة،صور اليأس واإلحباط

 وكان ذا ، وحتىل بالصرب، وجرد إيامنه،وإذا وعى الداعية هذه املقدمة راجع نفسه

 وهزيمة القمع ،ف الصقيلي وكرس الس، العراقيلي يمكنه من ختط، متنييزاد روح

 . وهو العزيز الرحيم،يشاء  واهللا ينرص من،الوبيل

 :العدالـــة )٢٠(

 وردع ، حيث جاءت إلحقاق العدل،وهى حمتوى مضمون الرسالة املحمدية

  وجعل الناس سواسية،إطعام اجلائعني املحرومنيو ،النتصار للمظلومنياالظلم و

و رئيس أ ، رشيف أو وضيع وال،صغري يفرق بني كبري أو  ال،حمكومني بنظام رباين

ففي قصة  ، غلب عليهم الضعف واملسكنةن الذي،ُ                        وهذه بغية أتباع الرسل،ومرءوس

 فقال أبو ؟فهماأرشأم ضعفاء الناس يتبعه  من : هرقلقال«:  مع أيب  سفيانهرقل

 ولذلك مقصد الفقيــر والضعيف .)٢(» وهم أتباع الرسل: فقال!بل ضعفاؤهم : سفيان

 وال ، وال يظلم وال يؤكل عرقه، ينعم من خالهلا باحلقوق،واملظلوم أن حييا حياة كريمة

                                      
   ). $ ص (            تقدم خترجيه  )١ (

   ). $ ص (            تقدم خترجيه  )٢ (



       
 

    

 

 
 

٦٩٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

﴿ :قال تعاىل .يستغل ضعفه وهوانه             

  ﴾)تعاىلوقال، )١ : ﴿               

                    

                        

   ﴾)وقال تعاىل، )٢: ﴿        ﴾)٣(. 

يا رسول اهللا، أنرصه إذا كان : ، فقال رجل»اً           أو مظلوماً            نرص أخاك ظاملا «: وقال

ً                                           مظلوما، أفرأيت إذا كان ظاملا كيف أنرصه؟ قال حتجزه أو متنعه من الظلم، فإن ذلك «: ً

يا أهيا الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل « : وقوله، )٤(»نرصه

 لعجمي عىل عريب، وال أمحر عىل أسود، وال أسود عىل أمحر، إال لعريب عىل عجمي، وال

إنام أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف «:  وقوله، )٥(»بالتقوى

تركوه، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وايم اهللا لو أن فاطمة بنت حممد 

 .)٦(»رسقت لقطعت يدها

                                      
   ).  ٥٨ (                    سورة النساء، اآلية  )١ (

   ).  ٢٥ (                   سورة احلديد، اآلية  )٢ (

   ).  ١٣ (                    سورة احلجرات، اآلية  )٣ (

                                       يمني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خـاف عليـه   :            اإلكراه، باب  :       كتاب                        اجلامع الصحيح، للبخاري، )٤ (

   ).    ٢٥٥٠ / ٦ (  ،  )    ٦٥٥٢   : (                        القتل أو نحوه، رقم احلديث

       إســناده  «  :             وقــال األرنــؤوط  )    ٤٧٤ /  ٣٨ (  ،  )     ٢٣٤٨٩   : (                               املــسند، ألمحــد بــن حنبــل، رقــم احلــديث )٥ (

  . »    صحيح

 ﴿  :            ، رقم احلديث  :             األنبياء، باب  :                              اجلامع الصحيح، للبخاري، كتاب )٦ (             

          ﴾  ،  ) قطــع   :           احلــدود، بــاب  :                      ، والــصحيح، ملــسلم، كتــاب )    ١٢٨٢ / ٣ (  ،  )    ٣٢٨٨    

   ).    ١٣١٥ / ٣ (  ،  )    ١٦٨٨   : (                                                       السارق الرشيف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود، رقم احلديث



       
 

    

 

 
 

٦٩٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

عامة ما هنى عنه الكتاب والسنة من املعامالت يعود «: ميةقال شيخ اإلسالم ابن تي

دقه وجله، مثل أكل املال بالباطل، وجنسه من : إىل حتقيق العدل، والنهي عن الظلم

مثل بيع الغرر، وبيع حبل : الربا وامليرس، وأنواع الربا وامليرس التي هنى عنها النبي 

اء، والبيع إىل أجل غري مسمى، وبيع احلبلة، وبيع الطري يف اهلواء، والسمك يف امل

املرصاة، وبيع املدلس، واملالمسة، واملنابذة، واملزابنة، واملحاقلة والنجش، وبيع الثمر 

ُ                                                                        قبل بدو صالحه، وما هني عنه من أنواع املشاركات الفاسدة، كاملخابرة بزرع بقعة 

فقد يرى هذا . اههبعينها من األرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه املسلمون خلفائه واشتب

ً                                                                        العقد والقبض صحيحا عدال، وإن كان غريه يرى فيه جورا يوجب فساده، وقد قال  ً ً

﴿: اهللا تعاىل                   

                          

          ﴾)واألصل يف هذا أنه ال حيرم عىل الناس من )١ ،

املعامالت التي حيتاجون إليها إال ما دل الكتاب والسنة عىل حتريمه، كام ال يرشع هلم من 

لسنة عىل رشعه؛ إذ الدين ما العبادات التي يتقربون هبا إىل اهللا، إال ما دل الكتاب وا

رشعه اهللا، واحلرام ما حرمه اهللا؛ بخالف الذين ذمهم اهللا، حيث حرموا من دين اهللا ما 

ً                                                                              مل حيرمه اهللا، وأرشكوا به ما مل ينزل به سلطانا، ورشعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا، 

 .)٢(»دين ما رشعتهاللهم وفقنا ألن نجعل احلالل ما حللته، واحلرام ما حرمته، وال

ّ                                                        فالكتاب والعدل متالزمان، والكتاب هو املبني للرشع؛ فالرشع هو «: ً          وقال أيضا

ً                                                                        العدل والعدل هو الرشع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالرشع، ولكن كثريا من الناس 

ً                                                                          ينسبون ما يقولونه إىل الرشع وليس من الرشع؛ بل يقولون ذلك إما جهال وإما غلطا  ً

                                      
   ).  ٥٩ (                    سورة النساء، اآلية  )١ (

                                                        ي والرعية، لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبـد                            السياسة الرشعية يف إصالح الراع   )٢ (

                                                                                السالم بـن عبـد اهللا بـن أيب القاسـم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين احلنـبيل الدمـشقي، وزارة الـشئون 

  ،    ١٢٤  ص  (    هــ،     ١٤١٨  ،  ١                            اململكة العربية الـسعودية، ط-                                اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

١٢٥   ( .  



       
 

    

 

 
 

٧٠٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

وافرتاء، وهذا هو الرشع املبدل الذي يستحق أصحابه العقوبة؛ ليس هو ً           وإما عمدا 

الرشع املنزل الذي جاء به جربيل من عند اهللا إىل خاتم املرسلني، فإن هذا الرشع املنزل 

 .)١(»كله عدل ليس فيه ظلم وال جهل

 

نجذاب الناس إىل هذا ا ومثل هذه املبادئ الرشعية العدلية واحلقوقية كافية يف

 اإلسالم بالدين ، فاملفاضلة يف والدخول فيه،اإلعجاب برشائعهو ،دين اجلديدال

 !! وال بالعرق واللون، وال باملال واجلاه، وليس باحلسب وال النسب،والتقوى

 وخدم ، وآوى األيتام، ورحم الفقراء،حقوق الناس  وهلذا حفظ رسول اهللا

كتسب ا حتى ،دالة بني الناس وأقام الع، وداعب األطفال، وأنصف النساء،املوايل

مانة وصدق  اجلاهلية بالعدل واألعرفوه يفو ، اآلفاق يفنترش دينها و،حبهم ووالءهم

 ، ال بظهورهم، هيتم بمخابر الناس، واجلود وبذل النفس واجلاه،املبدأ وذم الكذب

 . ويصل الرحم، ويتواضع للخالئق، وينجز املوعد، ويثيب عليه،ميلحيفظ اجل

 ، ليس من بطون قريش املشاهري التيمي،دوام أبا بكر  وصاحبه عىل الكان نائبهو

 ،)٢(» نعليك يف اجلنةَ  فإين سمعت د« : وقال فيه، وهو حبيش، ً               وجعل مؤذنه بالال

 !!)٣(»أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا«: وهو الذي قال فيه عمر 

                                      
  . )   ٣٦٦ /  ٣٥ (          بن تيمية،    ال               جمموع الفتاوى، )١ (

                                     فضل الطهور بالليـل والنهـار وفـضل الـصالة   :                                           اجلامع الصحيح، للبخاري، أبواب التهجد، باب )٢ (

  :                      ، والــصحيح، ملــسلم، كتــاب )   ٣٨٦ / ١ (  ،  )    ١٠٩٨   : (                                    بعــد الوضــوء بالليــل والنهــار، رقــم احلــديث

  ،  )    ٢٤٥٨   : (           ، رقــم احلــديث             مــن فــضائل بــالل   :                                   فــضائل الــصحابة ريض اهللا تعــاىل عــنهم، بــاب

) ١٩١٠ / ٤    .(   

                             مناقب بالل بـن ربـاح مـوىل أيب بكـر   :                   فضائل الصحابة، باب  :                              اجلامع الصحيح، للبخاري، كتاب )٣ (

   ).    ١٣٧١ / ٣ (  ،  )    ٣٥٤٤   : (                    ريض اهللا عنهام، رقم األثر



       
 

    

 

 
 

٧٠١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

كفاءته  ملا رأى من ، واستعمل أسامه بن زيد عىل جيش فيه أبو بكر وعمر

إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه  «: وقال،يؤهله لذلك ماوومقدرته 

 .)١(»ً                                    من قبل، وايم اهللا إن كان خلليقا لإلمارة

 املوىل الكريم حسن ً       سائال،»مقدمات التغيري النبوي«ل يراد تعليقه هنا حو م مات

عىل سيدنا وصىل اهللا وسلم ، رحيم إنه هو الرب ال،ةالفهم وصحة القصد ومجيل العاقب

 .حممد وعىل آله وصحبه

                                      
  ،                              مناقب زيد بن حارثة موىل النبـي   :                   فضائل الصحابة، باب  :                              اجلامع الصحيح، للبخاري، كتاب )١ (

                         فضائل الصحابة ريض اهللا تعـاىل   :                      ، والصحيح، ملسلم، كتاب )    ١٣٦٥ / ٣ (  ،  )    ٣٥٢٤   : (         رقم احلديث

  ،  )    ٢٤٢٦   : (                                                      فــضائل زيــد بــن حارثــة وأســامة بــن زيــد ريض اهللا عــنهام، رقــم احلــديث  :          عــنهم، بــاب

) ١٨٨٤ / ٤    .(   



       
 

    

 

 
 

٧٠٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

  خامتة البحث
 

تبني للباحث يف السرية النبوية ومسالك التغري النتائج 
 :التالية 

 
 

ـ إن نجاح دعوة النبي صل اهللا عليه وسلم سبقته ١
 .مقدمات وترتيبات منهجية 

أخذ  بسنن الكون وما وضعه اهللا من يـ أن املنهج النبوي ٢
 .وانني وسنن ق

ري يـ امتالء السرية النبوية بالشواهد املنهجية وخطط التغ٣

 .اإلسرتاتيجية 
 السنة والسرية ً                                    ـ حاجة الدعاة إيل اهللا والرجوع كثريا إىل٤

 .واالرتشاف من ينبوعهام 

ً                                        ـ ليس رشطا تطبيق تفاصيل السرية ولكن املهم ٥

 .االستفادة من معاملها العامة 
اهللا عليه وسلم بني العوامل اإليامنية  مجع النبي صىل -٦

 .واملادية يف التغيري والدعوة
أن هذه املقدمات أشبه ما تكون باالسرتاتيجيات  -٧

 .املرتقبة، والتي تتطلب وقتا طويال وأمدا بعيدا



       
 

    

 

 
 

٧٠٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

  املصادر واملراجع
التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن  - ١

 .هـ١٩٨٤ر التونسية للنرش، تونس، عاشور التونيس، الدا

تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  - ٢

سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش : البرصي ثم الدمشقي، حتقيق

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ٢والتوزيع، ط

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن بن نارص بن  - ٣

عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، : عبد اهللا السعدي، حتقيق

 .م٢٠٠٠هـ،١٤٢٠، ١بريوت، ط

جامع البيان يف تأويل القرآن، ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن  - ٤

أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، : غالب اآلميل، أيب جعفر الطربي، حتقيق

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١بريوت، ط

 وسننه امع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا اجل - ٥

وأيامه، أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، 

، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة، بريوت، ط. د: حتقيق

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

هيم خصائص التعبري القرآين وسامته البالغية، لعبد العظيم إبرا - ٦

 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١حممد املطعني، مكتبة وهبة، ط

زاد املسري يف علم التفسري، لعبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي،  - ٧

 .هـ١٤٠٤، ٣املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

سنن أيب داود، أليب داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري  - ٨

  بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين، حتقيق
                                     ْ ِّ
َّ        حممد -َ              شعيب األرنؤوط : ِ َ

 .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، ١ِ                                     كامل قره بليل، دار الرسالة العاملية، ط



       
 

    

 

 
 

٧٠٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

ْ                                                     سنن الرتمذي، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن  - ٩ َ
إبراهيم عطوة عوض، رشكة مكتبة : الضحاك الرتمذي، حتقيق وتعليق

 .م١٩٧٥هـ، ١٣٩٥، ٢ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص، ط

السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، لتقي الدين أيب  -١٠

العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن 

حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف 

 .هـ١٤١٨، ١ اململكة العربية السعودية، ط- والدعوة واإلرشاد 

السرية النبوية، لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري،  -١١

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد : أيب حممد، مجال الدين، حتقيق

احلفيظ الشلبي، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 

 .م١٩٥٥هـ، ١٣٧٥، ٢ط

ين حممد املدعو بعبد فيض القدير رشح اجلامع الصغري، لزين الد -١٢

الرءوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي 

 .هـ١٣٥٦، ١القاهري، املكتبة التجارية الكربى، مرص، ط

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين عيل بن أيب بكر اهليثمي،  -١٣

 .هـ١٤١٢ط، .دار الفكر، بريوت، د

ي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن جمموع الفتاوى، لتق -١٤

عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة : تيمية احلراين، حتقيق

هـ، ١٤١٦املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

 .م١٩٩٥

، أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد )البحر الزخار(مسند البزار  -١٥

حمفوظ الرمحن :  خالد بن عبيد اهللا العتكي املعروف بالبزار، حتقيقاخلالق بن

زين اهللا، وعادل بن سعد، وصربي عبد اخلالق الشافعي، مكتبة العلوم 

 .م٢٠٠٩، ١واحلكم، املدينة املنورة، ط



       
 

    

 

 
 

٧٠٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا  -١٦

حممد فؤاد عبد : ي النيسابوري، حتقيقملسلم بن احلجاج أيب احلسن القشري

 .ت.ط، د.، دالباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

املسند، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  -١٧

د عبد :  عادل مرشد، وآخرين، إرشاف- شعيب األرنؤوط : الشيباين، حتقيق

هـ، ١٤٢١، ١ريوت، طاهللا بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ب

 .م٢٠٠١

املصنف يف األحاديث واآلثار، أليب بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن  -١٨

كامل يوسف : حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس، حتقيق

 .هـ١٤٠٩، ١احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

املعجم الكبري، لسليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي  -١٩

محدي بن عبد املجيد السلفي، مكتبة :  أيب القاسم الطرباين، حتقيقالشامي،

 .ت.، د٢ابن تيمية، القاهرة، ط



       
 

    

 

 
 

٧٠٦

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلني والثالثالثاين من العدد اخلامساملجلد 

  ل اة ا ا ت ا اي 

  الفهرس
  رم ا   اووع

د٦٦١ ا  

  ٦٦٤  ادوة) ١(

)٢ (٦٦٦  ا  

)٣ (ر٦٦٧  ا  

  ٦٦٩  اظم) ٤(

)٥ (رو٦٧١  ا  

)٦ (ر٦٧٥  ا  

)٧ (ر٦٧٦  ا  

)٨ (ط٦٧٨  ا  

)٩ (دا٦٨٠  ا  

)١٠ (ذ٦٨١  ا  

)١١ (دا٦٨٤  ا  

)١٢ (٦٨٥  ا  

)١٣ (واا  ٦٨٦  

)١٤ (ط٦٨٨  ا  

  ٦٨٩  ارل) ١٥(

  ٦٩٠  اظرة) ١٦(

)١٧ (در٦٩٢  ا  

)١٨ (و٦٩٣  ا  

)١٩ (٦٩٥  ا  

)٢٠ (دا٦٩٧  ا  

ا  ٧٠٢  

  ٧٠٣  ادر

  ٧٠٦  رس اووت

 


