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١٦١

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

  :     امللخص

                                                              املداراة الدعوي ة مفهومها ومعاملها وأمهيتها يف تأليف قلوب املدعوين

 عبداهللا الطالب األمني الشنقيطيعلي بن حممد / إعداد  

                                         الــذين أمــروا بتبليــغ  الــذين أمــروا بتبليــغ   ،،                                                                                                  الــدعوة إىل اهللا عــز وجــل وظيفــة األنبيــاء والرســل وأتبــاعهمالــدعوة إىل اهللا عــز وجــل وظيفــة األنبيــاء والرســل وأتبــاعهم

                                                                                                 فلذلك كانت احلاجة ماسة إىل رصيد من السلوك واألخـالق  فلذلك كانت احلاجة ماسة إىل رصيد من السلوك واألخـالق   ،،                                          دين اهللا وخمالطة عباد اهللادين اهللا وخمالطة عباد اهللا

      ،،          بعـدينبعـدين                                                                                                                                      كبري حيمي الداعية به نفسه ودعوته ويتألف به قلـوب املـدعوين مـن األقـربني واألكبري حيمي الداعية به نفسه ودعوته ويتألف به قلـوب املـدعوين مـن األقـربني واأل

ّ     ّ     ّ وغــــض ّ وغــــض   ،،                               والــــصرب علــــى األذى والــــصرب علــــى األذى  ،،                           وحــــسن املعاشــــرة وحــــسن املعاشــــرة  ،،                         وطالقــــة الوجــــه وطالقــــة الوجــــه  ،،                                كاملالطفــــة والبــــشاشةكاملالطفــــة والبــــشاشة
ً               ً               ً تأليفــا لقلــو�م ً تأليفــا لقلــو�م   ؛؛                                         مــع اجلميــع بــال اســتثناء مــع اجلميــع بــال اســتثناء  ،،ِ                               ِ                               ِ والتــودد بطيــب الكــالم وحــسن الفعــالِ والتــودد بطيــب الكــالم وحــسن الفعــال  ،،          الطــرفالطــرف

                                               وهـــذه األخـــالق كلهـــا وغريهـــا  وهـــذه األخـــالق كلهـــا وغريهـــا   ،،ً                    ً                    ً واتقـــاء لـــشرهم املتوقـــعً واتقـــاء لـــشرهم املتوقـــع  ،،                                   وترغيبـــا هلـــم يف اخلـــري وترغيبـــا هلـــم يف اخلـــري  ،،              يف الـــدينيف الـــدين

                   فاألعــــداء  فاألعــــداء   ،،  ""                املــــداراة املــــداراة     " "                                  وهــــو مايــــسمى بــــــ  وهــــو مايــــسمى بــــــ   ؛؛                                 مــــن أبــــواب الــــسلوك مــــن أبــــواب الــــسلوك                              تــــدخل يف بــــاب عظــــيمتــــدخل يف بــــاب عظــــيم

      ،،                                                                                                                                      واألصــدقاء علــى حــد ســواء حباجــة إىل املــداراة  أل�ــا مــن األخــالق املهملــة عنــد الــبعضواألصــدقاء علــى حــد ســواء حباجــة إىل املــداراة  أل�ــا مــن األخــالق املهملــة عنــد الــبعض

             يقـول  يقـول   ،،                                                     ودفـع شـر أعـداء امللـة والـدين ودفـع شـر أعـداء امللـة والـدين  ،،ّ                                       ّ                                       ّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب املـسلمنيّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب املـسلمني

                                                          كنـــت فظـــا غلـــيظ القلـــب النفـــضوا مـــن كنـــت فظـــا غلـــيظ القلـــب النفـــضوا مـــن                                                     فبمـــا رمحـــة مـــن اهللا لنـــت هلـــم ولـــو فبمـــا رمحـــة مـــن اهللا لنـــت هلـــم ولـــو   ((     ( (  ::              اهللا تعـــاىلاهللا تعـــاىل

(  ))  ))      ......  ..                                                                                حولك فاعف عنهم واستعفر هلم وشاورهم يف األمرحولك فاعف عنهم واستعفر هلم وشاورهم يف األمر
)  ١١  ((  

..    

ـــاس ويالقـــي يف ســـبيل  ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن ـــاس ويالقـــي يف ســـبيل والداعيـــة الفقيـــه البـــصري بـــأمر دعوت ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن                                                                                                                                 والداعيـــة الفقيـــه البـــصري بـــأمر دعوت

                                                                                   ويقابــــل مــــن الــــصدود واإلعــــراض مــــا قــــد حيملــــه علــــى  ويقابــــل مــــن الــــصدود واإلعــــراض مــــا قــــد حيملــــه علــــى   ،،ً                       ً                       ًذلــــك كثــــريا مــــن العنــــت واألذىًذلــــك كثــــريا مــــن العنــــت واألذى

      ،،ّ                               ّ                                ّ  بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعوّي بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعوي  ،،                    ال يفعـل ذلـكال يفعـل ذلـك                     واألوىل أن  واألوىل أن   ،،                                        املواجهة وترك املـداراةاملواجهة وترك املـداراة

                               وعــــدم مكاشــــفتهم  وعــــدم مكاشــــفتهم   ،،                                   وعــــدم اإلغــــالظ علــــيهم وعــــدم اإلغــــالظ علــــيهم  ،،                           وتــــأليف قلــــو�م وتــــأليف قلــــو�م  ،،                                        يلزمــــه مبــــداراة املــــدعوينيلزمــــه مبــــداراة املــــدعوين

    ..ّ                         ّ                         ّ ألنه يريد إصالحهم وهدايتهمّ ألنه يريد إصالحهم وهدايتهم  ؛؛                                                                                      ومواجهتهم مبا الحيبون وأن ال يظهر العداء والبغضومواجهتهم مبا الحيبون وأن ال يظهر العداء والبغض

      ،،        دالالتدالالت                                                       وفقـــه دقيـــق لـــه مفهـــوم ومعـــامل و وفقـــه دقيـــق لـــه مفهـــوم ومعـــامل و  ،،                                                          وهـــذا التخلـــق باملـــداراة بـــاب عظـــيموهـــذا التخلـــق باملـــداراة بـــاب عظـــيم

ــــة ومــــشروعية ــــه أصــــول ومنطلقــــات وأمهي ــــك ل ــــة ومــــشروعيةوقبــــل ذل ــــه أصــــول ومنطلقــــات وأمهي ــــك ل ــــاج إىل بيا�ــــا والتأصــــيل هلــــا    ،،                                                                                وقبــــل ذل ــــاج إىل بيا�ــــا والتأصــــيل هلــــا   حنت                                                          حنت

ة      ((      ::                                                            والتفــصيل فيهــا مــا أمكــن حتــت عنــوانوالتفــصيل فيهــا مــا أمكــن حتــت عنــوان ةّــالمــداراة الدعوي                                                    مفهومهــا ومعاملهــا وأمهيتهــا  مفهومهــا ومعاملهــا وأمهيتهــا   ::ّ                ّ                ّــالمــداراة الدعوي

    ))                                        يف تأليف قلوب املدعوينيف تأليف قلوب املدعوين

  

                                                 

   ))      ١٥٩١٥٩  ((                                      سورة آل عمران اآلية سورة آل عمران اآلية     ) )   ١١  ((



       
  

 

 
١٦٢

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

    ::                                                                                                                      وجاء البحث من فضل اهللا تعاىل خمتصرا يف ثالثة فصول على النحو التايلوجاء البحث من فضل اهللا تعاىل خمتصرا يف ثالثة فصول على النحو التايل

  ّ                                                  ّ                                                  ّ يف مفهوم املداراة الدعوية وأمهيتها ومتييزها عن غريها  ّ يف مفهوم املداراة الدعوية وأمهيتها ومتييزها عن غريها    ::                  لفصل األوللفصل األول     ا ا

  ّ                                                         ّ                                                         ّيف مشروعية املداراة الدعوية ومكانتها من خالل النصوص الشرعية ّيف مشروعية املداراة الدعوية ومكانتها من خالل النصوص الشرعية       :  :                        الفصل الثاينالفصل الثاين

                                                                                                               يف معامل املداراة الدعوية وأمهيتها يف الدعوة إىل اهللا تعاىل    يف معامل املداراة الدعوية وأمهيتها يف الدعوة إىل اهللا تعاىل     ::                        الفصل الثالثالفصل الثالث

                                                                            ا تيـسر مـن املباحـث واملطالـب والفقـرات ذات ا تيـسر مـن املباحـث واملطالـب والفقـرات ذات                    الثالثـة مـ الثالثـة مـ            الفـصولالفـصول                 مـن هـذه  مـن هـذه       فـصلفـصل            ويف كل ويف كل 

    ..            العالقةالعالقة

  ..املدعويناملدعوين  --  عاملعاملاملامل  --املفهوماملفهوم  ––  دعوية   دعوية   دعوية   دعوية --املداراة املداراة  :  : الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

Email: AliAlshanqiti@yahoo.com  

  :مرتمجا امللخص
 

*Advocacy. 
Its meaning, significance and importance in forming the 

hearts of invitees. 
 
By: 

Dr. Ali Altaleb Alshanqiti* 
 
The call to Allah is the duty of the prophets and messengers and 
their followers, who ordered the notification of the religion of 
God and the relationship of the worshippers of God, so the need 
for a balance of behavior and ethics is great in protecting the 
caller himself and the call and consists of the hearts of invitees of 
the closest and distant, such as kindness and vulnerability, fluency 
and good cooperation , And the patience of the harm, and turning 
a blind eye, and courting the good and effective speech, with 
everyone without exception; a synthesis of their hearts in religion, 
and the absence of them in the good, and the prevention of their 
expected evil, and these ethics all and others enter the door of a 
great door of behavior; "The enemies Friends alike need to be 
polite because they are morally neglected in some, even though 



       
  

 

 
١٦٣

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

they are one of the strongest reasons for forming the hearts of 
Muslims, and pushing the evil enemies of religion and religion, 
God says: ((Mercy of God to them even if you are rude and heavy 
heart to disperse around you And seek refuge in them and consult 
them in the matter...)) ٣ ). 
And the preacher who is ignorant of the matter of his call 
addresses the call of the people and finds in the path of that a lot 
of intransigence and harm, and he is confronted by the doubts and 
the symptoms that may lead him to confrontation and leaving the 
politeness. The first is that he does not do so, but rather the duty 
of the law and the jurisprudence of the supplication. And not to 
expose them and confront them with what they do not want and 
show hostility and hatred, because he wants to reform and 
guidance. 
This creation is a great door, and a precise jurisprudence has a 
concept, landmarks and connotations, and before it has its origins, 
points of view, importance and legitimacy, we need to articulate it 
and elaborate on it as much as possible under the title: Advocacy. 
Its meaning, significance and importance in forming the hearts of 
invitees. 
The research that came from the virtue of God is summarized in 
three chapters as follows: 
Section One: the concept of advocacy and its importance and 
distinction from others 
Section Two: The legality of the advocacy and its status through 
the legal texts 
Section Three: The characteristics of advocacy and importance of 
advocacy in the call to God. In each of these three sections, the 
study facilitates the investigation, demands and related concepts. 
Key words: politeness - advocacy - concept - features - invitees. 

Email: AliAlshanqiti@yahoo.com  



       
  

 

 
١٦٤

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

   :      املقدمة

  
 

ِّاحلمـــد هللا رب العـــاملني ِّاحلمـــد هللا رب العـــاملنيُ ُ                ِّ ُ                ِّ ::          ِ                              ِ                              ِ القائـــل علـــى لـــسان رســـوله األمـــــني ِ القائـــل علـــى لـــسان رســـوله األمـــــني   ،،ُ            

                                                                                               

          
))  ١١  ((  

ّ                          ّ                          ّ الـذي دعـا إىل سـبيل ربـه كمـا ّ الـذي دعـا إىل سـبيل ربـه كمـا     ُ                             ُ                             ُوالصالة والسالم على إمام الدعاةُوالصالة والسالم على إمام الدعاة    

          ::ّ                  ّ                  ّومدحـه جـل وعـال بقولـهّومدحـه جـل وعـال بقولـه      ،،                                                                                   باحلكمة واملوعظة احلـسنة واجلـدال بـاليت هـي أحـسن باحلكمة واملوعظة احلـسنة واجلـدال بـاليت هـي أحـسن  ؛؛        أمرهأمره

                              
                                                                                                       ورضي اهللا عن صـحابته الكـرام الـذين قـاموا بواجـب الـدعوة  ورضي اهللا عن صـحابته الكـرام الـذين قـاموا بواجـب الـدعوة   ))  ٢٢  ((

ـــة  ،،َِ             َِ             َِإىل اهللا وفقهوهـــاَِإىل اهللا وفقهوهـــا َ فبلغـــوا الرســـالة وأدوا األمان ـــةّ َ فبلغـــوا الرســـالة وأدوا األمان ّ                            َ ّ                            َ                                    فحـــصل اخلـــري والنـــصر  فحـــصل اخلـــري والنـــصر   ،،ّ     ّ     ّ األمـــةّ األمـــة               ونـــصحوا ونـــصحوا  ،،ّ

    ::                                                             ومتت العاقبة للمتقني   أمـا بعد ومتت العاقبة للمتقني   أمـا بعد  ،،              والتمكنيوالتمكني

                                         الــذين أمــروا بتبليــغ  الــذين أمــروا بتبليــغ   ،،                                                                                                  الــدعوة إىل اهللا عــز وجــل وظيفــة األنبيــاء والرســل وأتبــاعهمالــدعوة إىل اهللا عــز وجــل وظيفــة األنبيــاء والرســل وأتبــاعهم

                                                               ماسة إىل رصيد من السلوك واألخـالق  ماسة إىل رصيد من السلوك واألخـالق                                    فلذلك كانت احلاجة فلذلك كانت احلاجة  ،،              عباد اهللاعباد اهللا                            دين اهللا وخمالطة دين اهللا وخمالطة 

      ،،                                                                                  ويتألف به قلـوب املـدعوين مـن األقـربني واألبعـدينويتألف به قلـوب املـدعوين مـن األقـربني واألبعـدين                                                              كبري حيمي الداعية به نفسه ودعوته كبري حيمي الداعية به نفسه ودعوته 

ّ     ّ     ّ وغــــض ّ وغــــض   ،،                               والــــصرب علــــى األذى والــــصرب علــــى األذى  ،،                           وحــــسن املعاشــــرة وحــــسن املعاشــــرة  ،،                         وطالقــــة الوجــــه وطالقــــة الوجــــه  ،،                                كاملالطفــــة والبــــشاشةكاملالطفــــة والبــــشاشة

ً               ً               ً تأليفــا لقلــو�م ً تأليفــا لقلــو�م   ؛؛                                         مــع اجلميــع بــال اســتثناء مــع اجلميــع بــال اســتثناء  ،،ِ                               ِ                               ِ والتــودد بطيــب الكــالم وحــسن الفعــالِ والتــودد بطيــب الكــالم وحــسن الفعــال  ،،          الطــرفالطــرف

                                        ذه األخـــالق كلهـــا وغريهـــا ذه األخـــالق كلهـــا وغريهـــا        وهـــ وهـــ  ،،ً                    ً                    ً واتقـــاء لـــشرهم املتوقـــعً واتقـــاء لـــشرهم املتوقـــع  ،،                                   وترغيبـــا هلـــم يف اخلـــري وترغيبـــا هلـــم يف اخلـــري  ،،              يف الـــدينيف الـــدين

                   فاألعــــداء  فاألعــــداء   ،،  ""                املــــداراة املــــداراة     " "                                  وهــــو مايــــسمى بــــــ  وهــــو مايــــسمى بــــــ   ؛؛                                                              تــــدخل يف بــــاب عظــــيم مــــن أبــــواب الــــسلوكتــــدخل يف بــــاب عظــــيم مــــن أبــــواب الــــسلوك

      ،،                                                                                                                                      واألصــدقاء علــى حــد ســواء حباجــة إىل املــداراة  أل�ــا مــن األخــالق املهملــة عنــد الــبعضواألصــدقاء علــى حــد ســواء حباجــة إىل املــداراة  أل�ــا مــن األخــالق املهملــة عنــد الــبعض

             يقـول  يقـول   ،،                                                     ودفـع شـر أعـداء امللـة والـدين ودفـع شـر أعـداء امللـة والـدين  ،،ّ                                       ّ                                       ّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب املـسلمنيّرغم أ�ا من أقوى أسباب تـأليف قلـوب املـسلمني

                                                 

   ))      ١٠٨١٠٨  ((      ية ية                         سورة يوسف اآلسورة يوسف اآل    ) )   ١١  ((

     ) )   ٤٤  ((                                سورة القلم اآلية سورة القلم اآلية     ) )   ٢٢  ((



       
  

 

 
١٦٥

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

          ::        تعـــــــــــــــــــــاىلتعـــــــــــــــــــــاىل      اهللا اهللا                                                                                    

                                                                                                            

                           
))  ١١  ((  

..    

ـــاس ويالقـــي يف ســـبيل  ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن ـــاس ويالقـــي يف ســـبيل والداعيـــة الفقيـــه البـــصري بـــأمر دعوت ـــه يتـــصدى لـــدعوة الن                                                                                                                                 والداعيـــة الفقيـــه البـــصري بـــأمر دعوت

                                                                                   ويقابــــل مــــن الــــصدود واإلعــــراض مــــا قــــد حيملــــه علــــى  ويقابــــل مــــن الــــصدود واإلعــــراض مــــا قــــد حيملــــه علــــى   ،،        األذىاألذى  ووً                  ً                  ًذلــــك كثــــريا مــــن العنــــت ًذلــــك كثــــريا مــــن العنــــت 

      ،،ّ                               ّ                                ّ  بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعوّي بـل الواجـب الـشرعي والفقـه الـدعوي  ،،                                         واألوىل أن ال يفعـل ذلـك واألوىل أن ال يفعـل ذلـك  ،،                                        املواجهة وترك املـداراةاملواجهة وترك املـداراة

                               وعــــدم مكاشــــفتهم  وعــــدم مكاشــــفتهم   ،،                                   وعــــدم اإلغــــالظ علــــيهم وعــــدم اإلغــــالظ علــــيهم  ،،                        وتــــأليف قلــــو�موتــــأليف قلــــو�م      ،،                                        يلزمــــه مبــــداراة املــــدعوينيلزمــــه مبــــداراة املــــدعوين

      ،،ّ                         ّ                         ّ ألنــه يريــد إصــالحهم وهــدايتهمّ ألنــه يريــد إصــالحهم وهــدايتهم  ؛؛                                                                                      ومــواجهتهم مبــا الحيبــون وأن ال يظهــر العــداء والــبغضومــواجهتهم مبــا الحيبــون وأن ال يظهــر العــداء والــبغض

                                  املــدعويني مــن خــصومه املــدعويني مــن خــصومه   ّ                                                       ّ                                                       ّوعليــه فــإن فالداعيــة إىل اهللا يف أثنــاء دعوتــه مطلــوب منــه مــداراةّوعليــه فــإن فالداعيــة إىل اهللا يف أثنــاء دعوتــه مطلــوب منــه مــداراة

    ..                                                                  وأعدائه فضال عن أتباعه واملقربني منهوأعدائه فضال عن أتباعه واملقربني منه

      ،،             ودالالت ودالالت        معـــاملمعـــامل              مفهـــوم ومفهـــوم و                             وفقـــه دقيـــق لـــه  وفقـــه دقيـــق لـــه   ،،                                     باملـــداراة بـــاب عظـــيم باملـــداراة بـــاب عظـــيم                      وهـــذا التخلـــقوهـــذا التخلـــق

      ،،                                                                                                                                    وقبــــل ذلــــك لــــه أصــــول ومنطلقــــات ومــــشروعية مــــن خــــالل النــــصوص القرآنيــــة والنبويــــةوقبــــل ذلــــك لــــه أصــــول ومنطلقــــات ومــــشروعية مــــن خــــالل النــــصوص القرآنيــــة والنبويــــة

                                                       والتفــصيل فيهــا مــا أمكــن علــى  والتفــصيل فيهــا مــا أمكــن علــى   ،،                                                                                      فأحببــت يف هــذا البحــث املختــصر بيا�ــا والتأصــيل هلــافأحببــت يف هــذا البحــث املختــصر بيا�ــا والتأصــيل هلــا

    ::                      النحو التايلالنحو التايل
  

                المقدمةالمقدمة

  

    ::ّ                               ّ                               ّعوية وأهميتها وتمييزها عن غيرهاّعوية وأهميتها وتمييزها عن غيرها                                    مفهوم المداراة الدمفهوم المداراة الد    : :                     الفصل األولالفصل األول  

                                                                    يف تعريف املدعو وأمهية تأليف قلبه يف تعريف املدعو وأمهية تأليف قلبه     : :                     املبحث األولاملبحث األول

      ّ                         ّ                         ّ يف تعريف املداراة الدعوية ّ يف تعريف املداراة الدعوية   ::                      املبحث الثايناملبحث الثاين

                                                                   يف التفريق بني املداراة واملداهنة يف التفريق بني املداراة واملداهنة  ::                        املبحث الثالثاملبحث الثالث

                                                 

   ))      ١٥٩١٥٩  ((                                      سورة آل عمران اآلية سورة آل عمران اآلية     ) )   ١١  ((



       
  

 

 
١٦٦

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                                                                                 يف أمهية املداراة الدعوية واحلاجة إليها  يف أمهية املداراة الدعوية واحلاجة إليها   ::                        املبحث الرابعاملبحث الرابع

            ::ّ                              ّ                              ّوعية المداراة الدعوية ومكانتهاّوعية المداراة الدعوية ومكانتها            في مشرفي مشر      :  :                          الفصل الثانيالفصل الثاني

      ّ                                             ّ                                             ّ  املداراة الدعوية من خالل دالالت اآليات القرآنية ّ  املداراة الدعوية من خالل دالالت اآليات القرآنية   ::                    املبحث األولاملبحث األول

  ّ                                            ّ                                            ّاملداراة الدعوية من خالل دالالت األحاديث النبوية ّاملداراة الدعوية من خالل دالالت األحاديث النبوية       :  :                        املبحث الثايناملبحث الثاين

      ّ                                             ّ                                             ّاملداراة الدعوية من خالل مقوالت العلماء واملصلحني ّاملداراة الدعوية من خالل مقوالت العلماء واملصلحني       :  :                          املبحث الثالثاملبحث الثالث

                                                                                                  الم المداراة الدعوية وأهميتها في الدعوة إلى اهللا  الم المداراة الدعوية وأهميتها في الدعوة إلى اهللا               من مع من مع  ::                        الفصل الثالثالفصل الثالث

    ::                                                                 مداراة املدعوين باخللق احلسن عموما مداراة املدعوين باخللق احلسن عموما--

    ::                                                                                     مداراة املدعوين بالقول احلسن والكلمة اللينة مداراة املدعوين بالقول احلسن والكلمة اللينة--

    ::                                                                                             مداراة املدعوين بطالقة الوجه والبشر وحسن احلفاوة مداراة املدعوين بطالقة الوجه والبشر وحسن احلفاوة--

                                                                                           مدارة املدعوين  بالتغافل والسرت وعدم التشهري   مدارة املدعوين  بالتغافل والسرت وعدم التشهري  --

                                          التلميح قبل التصريح التلميح قبل التصريح                                    مداراة املدعوين ب مداراة املدعوين ب--



       
  

 

 
١٦٧

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

  ر ن وز وأ        ادو  اداراة وم اول ال

   ف أو ادو رف  اول اث

    ::                                                             تعريف المدعو في اللغة واالصطالح تعريف المدعو في اللغة واالصطالح  ::      أوالأوال

    ) )         مـدعومـدعو  ((                        واسـم املفعـول واسـم املفعـول     ) )       دعـادعـا  ((                               أصـله مـن الفعـل  أصـله مـن الفعـل   ::             املـدعو املـدعو  ::                                 المدعو فـي اللغـة المدعو فـي اللغـة--

َ ودعــا الرجــل الرجــل   ،،ً                     ً                     ً ودعــوت فالنــا أي صــحت بــهً ودعــوت فالنــا أي صــحت بــه  ،،                             مــن دعــاه يــدعوه مــن دعــاه يــدعوه  ،،ّ            ّ             ّ وهــو اســم مــشتّقوهــو اســم مــشتق َ ودعــا الرجــل الرجــل ُ ُ                  َ ُ                  َ ُ
            ..  ))  ١١  ((                  إذا ناداهإذا ناداه

                                                                             اختلفـت عبـارات أهـل العلـم مـن املتخصـصني يف  اختلفـت عبـارات أهـل العلـم مـن املتخصـصني يف   ::                                   المدعو فـي االصـطالح المدعو فـي االصـطالح--

                                     ومــن أبــرز مــا وقفــت  ومــن أبــرز مــا وقفــت   ،،  ))  ٢٢  ((                                     بــني اإلمجــال والتفــصيل بــني اإلمجــال والتفــصيل  ،،ّ                              ّ                              ّالدراســات الدعويــة يف تعريــف املــدعوّالدراســات الدعويــة يف تعريــف املــدعو

            ::                      عليه مايلـيعليه مايلـي

 التعاريف املختصرة ومن   ))  أأ  ((
ُ

 التعاريف املختصرة ومن 
ُ

                      
ُ

                      
ُ

(  ))ّ                   ّ                   ّمـن توجـه إليـه الـدعوةّمـن توجـه إليـه الـدعوة  ((    : : ّ           ّ           ّأن املدعو هوّأن املدعو هو      ::                    أبرزهــــاأبرزهــــا
)  ٣٣  ((      

(  ))ّ             ّ             ّ أي إنــــسان كــــانّ أي إنــــسان كــــان  ،،            اإلنــــساناإلنــــسان  ((      ::              وقيــــل هــــووقيــــل هــــو
ّ                               ّ                               ّملــــدعوون هــــم النــــاس مجيعــــا يف كــــل زمــــان ّملــــدعوون هــــم النــــاس مجيعــــا يف كــــل زمــــان   اا  فف      ))  ٤٤  (

    ..          ومكانومكان

ّ التعاريف املفصلة ومن أبرزهــــا  ))  بب  (( ُ
ّ التعاريف املفصلة ومن أبرزهــــا ُ
                               ّ ُ
                               ّ ُ
::    

      ،،ً                 ً                 ً مــسلما أو غــري مــسلمً مــسلما أو غــري مــسلم  ،ً،             ً              ً  كــان أو بعيــدًا كــان أو بعيــدا  ،ً،      ً       ً  قريبــًا قريبــا  ،ً،            ً             ً اإلنــسان مطلقــًااإلنــسان مطلقــا  ((      ::ّ           ّ           ّأن املــدعو هــوّأن املــدعو هــو

(  ))                                    إىل غــري ذلــك مــن أوصـــافإىل غــري ذلــك مــن أوصـــاف      ......           أنثــى أنثــىً       ً       ًذكــرا أوًذكــرا أو
                                          اإلنــسان العاقــل املخاطـــب اإلنــسان العاقــل املخاطـــب   ((    : :                  وقيــل هــو وقيــل هــو  ))  ٥٥  (

                                                                                               مهما كـان جنـسه ونوعـه وبلـده ومهنتـه إىل غـري ذلـك مـن  مهما كـان جنـسه ونوعـه وبلـده ومهنتـه إىل غـري ذلـك مـن   ،،ً                         ً                         ًبدعوة اإلسالم  ذكرا أو أنثىًبدعوة اإلسالم  ذكرا أو أنثى
                                                 

                                                        لـسان العــرب احملـيط، البــن منظــورلـسان العــرب احملـيط، البــن منظــور      ، و، و    ) )       ٣٢٦٣٢٦  //  ١١  ((      ))      دعــودعــو  ((             مــادة  مــادة                     ، البــن فـارس، البــن فـارس                      جممــل اللغـةجممــل اللغـة            انظـرانظـر    ) )   ١١  ((

   ))      ٢٨٦٢٨٦  //  ١١     ( (  ))      دعادعا     ( (        مادةمادة  ((                                          إبراهيم أنيس وآخرينإبراهيم أنيس وآخرين    . .       ، د، د                            املعجم الوسيطاملعجم الوسيط  وو    ) )       ٩٨٦٩٨٦  //  ١١     ( (  ))      دعادعا     ( (        مادةمادة

                                                                                                                الحي مــن زاويتــني ، زاويــة اإلجيــاز والتفــصيل ، مقتبــسة مــن منهجيــة الحي مــن زاويتــني ، زاويــة اإلجيــاز والتفــصيل ، مقتبــسة مــن منهجيــة                                           والنظــر يف التعريــف االصــطوالنظــر يف التعريــف االصــط    ) )   ٢٢  ((

ّالدكتور حممد أبو الفتح البيانوين يف كتابه املدخل إىل علم الدعوة ، حيث عرفه تعـريفني فقـط ،  ّالدكتور حممد أبو الفتح البيانوين يف كتابه املدخل إىل علم الدعوة ، حيث عرفه تعـريفني فقـط ، ّ ّ                                                                                   ّ ّ                                                                                   ّ ّ

ّوراعى يف التعريفني أن أحدمها خمتصر ، واآلخر جاء مطوال ،  ّوراعى يف التعريفني أن أحدمها خمتصر ، واآلخر جاء مطوال ، ّ ّ                                                  ّ ّ                                                  ّ                      مـن كتبـوا  مـن كتبـوا                     نفس املنوالنفس املنوال                  وسار على وسار على ّ

     . . ٍ                  ٍ                  ٍاب نقل منوذج من كل ٍاب نقل منوذج من كل                                 بعده ، مث هو من ببعده ، مث هو من ب

   ))    ٤١٤١  ((       ص  ص                                             حممد أبو الفتح البيانوينحممد أبو الفتح البيانوين    . .       ، د، د    ّ                   ّ                   ّاملدخل إىل علم الدعوةّاملدخل إىل علم الدعوة    ) )   ٣٣  ((

   ))      ٣٥٨٣٥٨     ( (                                عبدالكرمي زيدان صعبدالكرمي زيدان ص    . .       ، د، د    ّ           ّ           ّأصول الدعوةّأصول الدعوة    ) )   ٤٤  ((

   ))    ٤٢٤٢  ((       ص  ص                                             حممد أبو الفتح البيانوينحممد أبو الفتح البيانوين    . .       ، د، د    ّ                   ّ                   ّاملدخل إىل علم الدعوةّاملدخل إىل علم الدعوة    ) )   ٥٥  ((



       
  

 

 
١٦٨

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

(  ))                              الفــروق بــني البــشرالفــروق بــني البــشر
      ،،                                             فهــو يــشمل الرجــل واملــرأة فهــو يــشمل الرجــل واملــرأة  ،،ّ                   ّ                   ّاإلنــسان أي إنــسان كــانّاإلنــسان أي إنــسان كــان  ((      ::              وقيــل هــووقيــل هــو      ))  ١١  (

ــــــري ــــــصغري والكب ــــــريوال ــــــصغري والكب                  والعلــــــم  والعلــــــم   ،،                             واألســــــود واألبــــــيض واألســــــود واألبــــــيض  ،،                        احلــــــاكم واحملكــــــوماحلــــــاكم واحملكــــــوم     و و  ،،                           والغــــــين والفقــــــري والغــــــين والفقــــــري  ،،                          وال

(  ))    أخلأخل      .. ..   ..            واجلاهلواجلاهل
)  ٢٢  ((                    

ّ                         ّ                         ّ ومل يــــدقق البــــاحثون يف حتريــــر ّ ومل يــــدقق البــــاحثون يف حتريــــر   ،،ّ            ّ            ّ أ�ــــا متقاربــــةّ أ�ــــا متقاربــــة  ،،                                                  واملالحــــظ يف التعــــاريف الــــسابقةواملالحــــظ يف التعــــاريف الــــسابقة
ّالتعريــف أل�ــم يعتــربون كــل مكلــف هــو يف قائمــة املــدعوين ّالتعريــف أل�ــم يعتــربون كــل مكلــف هــو يف قائمــة املــدعوينّ ّ                                             ّ ّ                                             ّ              وســبب  وســبب   ،،ٌ               ٌ               ٌ ومقــصود بالــدعوةٌ ومقــصود بالــدعوة  ،،ّ

      ،،                                                      هم علــى أن تــشمل الــدعوة اجلميــعهم علــى أن تــشمل الــدعوة اجلميــع               هــو حرصــ هــو حرصــ  ،،                                                              تفــاوت عبــارا�م بــني التفــصيل واإلجيــازتفــاوت عبــارا�م بــني التفــصيل واإلجيــاز

      ،،                                       بـذكر قيـود ال معـىن هلـا بـذكر قيـود ال معـىن هلـا  ،،                                             واآلخـرون ذهبـوا للتفـصيل واآلخـرون ذهبـوا للتفـصيل  ،،ّ                             ّ                             ّفالبعض رأى أن التعميم قد يكفـيّفالبعض رأى أن التعميم قد يكفـي

                                     واحــرتازا مــن إدخــال  واحــرتازا مــن إدخــال   ،،ّ                                                    ّ                                                    ّرغبــة مــنهم يف أن يــشمل التعريــف كــل مــن جيــب تبليــغ الــدعوة هلــمّرغبــة مــنهم يف أن يــشمل التعريــف كــل مــن جيــب تبليــغ الــدعوة هلــم

                     كالــــصبيان  كالــــصبيان   ،،ّ                                ّ                                ّ كمــــن ال يــــستطيعون حتمــــل التكــــاليف أصــــالّ كمــــن ال يــــستطيعون حتمــــل التكــــاليف أصــــال  ،،                                      مــــن ال يتوجــــه اخلطــــاب هلــــممــــن ال يتوجــــه اخلطــــاب هلــــم

      ،،ّ         ّ         ّ كاجلن مـثالّ كاجلن مـثال  ؛؛                                         وقد يكون فوق الطاقة وقد يكون فوق الطاقة  ،،ّ                                    ّ                                    ّ أو أولئك الذين يتعسر بلوغ الدعوة هلمّ أو أولئك الذين يتعسر بلوغ الدعوة هلم  ،،          ا�اننيا�انني  وو

ّوالــصواب أن الــدعوة إىل اهللا تعــاىل رســالة للجميــع بغــض النظــر عــن أي اعتبــار ّ ّوالــصواب أن الــدعوة إىل اهللا تعــاىل رســالة للجميــع بغــض النظــر عــن أي اعتبــارّ ّ ّ                                                                ّ ّ ّ                                                                ّ ّ                وخريهــا  وخريهــا   ،،ّ

ـــــــك القيـــــــود  ،،ُ                      ُ                      ُينبغـــــــي أن ال حيـــــــرم منـــــــه أحـــــــدُينبغـــــــي أن ال حيـــــــرم منـــــــه أحـــــــد ـــــــك القيـــــــود واملكـــــــان املناســـــــب لـــــــذكر تل ـــــــشروط  ،،                                                             واملكـــــــان املناســـــــب لـــــــذكر تل ـــــــشروط وال       ،،                 وال

َض حلكمها الشرعي؛ ال عند التفصيل يف من يـستفيد منهـا                           هو عند التعر هو عند التعر  ،،                  والتفصيالتوالتفصيالت ّ
َض حلكمها الشرعي؛ ال عند التفصيل يف من يـستفيد منهـا ّ                                              َ ّ
                                              َ ّ،،      

ّ أمــا حكمهــا الــشرعي  ،،                         ومنتفعــون �ــا ومنتفعــون �ــا  ،،                                                         فــاجلميع بالاســتثناء مقــصودون �ــا فــاجلميع بالاســتثناء مقــصودون �ــا  ،،                      أو ينتفــع �ــاأو ينتفــع �ــا ّ أمــا حكمهــا الــشرعيّ ّ                  ّ ّ                  ّ       ؛؛ّ

ّ                           ّ                           ّ كمـا أنـه قـد يكـون هلـا حكـم مـع ّ كمـا أنـه قـد يكـون هلـا حكـم مـع   ،،                                 عنه مع الكافرين عنه مع الكافرين  ،،                                       فهو خيتلف مع املسلمني فهو خيتلف مع املسلمني  ،،              فيتفاوتفيتفاوت
                                               مــع القريــب غــري حكمهــا مــع  مــع القريــب غــري حكمهــا مــع ّ             ّ             ّ كمــا أن حكمهــاّ كمــا أن حكمهــا  ،،ّ                      ّ                       ّ  خيتلــف عنــه حكمهــا مــع اجلــّن خيتلــف عنــه حكمهــا مــع اجلــن  ،،        اإلنــساإلنــس

                                                                   وليس املقام هنا للتفصيل يف حكمها  وليس املقام هنا للتفصيل يف حكمها   ؛؛            البعيدالبعيد

                                   علـــى أن املـــدعو هــــو  علـــى أن املـــدعو هــــو   ،،                                               جــــاء التأكيـــد فيهـــا واضــــحا جــــاء التأكيـــد فيهـــا واضــــحا  ،،                                          وبعـــض التعـــاريف الـــسابقةوبعـــض التعـــاريف الـــسابقة

ّ                     ّ                     ّ إخــراج اجلــن مــن املــدعوينّ إخــراج اجلــن مــن املــدعوين  ،،ّ              ّ              ّ ولعلهــم يقــصدونّ ولعلهــم يقــصدون  ،،ّ                   ّ                   ّاإلنــسان أي إنــسان كــانّاإلنــسان أي إنــسان كــان
ّ          ّ          ّ كمــا صــرح  ّ كمــا صــرح    ،،  ))  ٣٣  ((

                                                 

   ))    ٤٩٤٩     ( (                          محود الرحيلي صمحود الرحيلي ص    . .       ، د، د    ّ                          ّ                          ّأصناف املدعوين وكيفية دعو�مّأصناف املدعوين وكيفية دعو�م    ) )   ١١  ((

                                                                           ، دار النفـــــائس للنـــــشر والتزيـــــع ، األردن  ، دار النفـــــائس للنـــــشر والتزيـــــع ، األردن   ١١      ، ط، ط    ) )     ٥٧٥٧  ((                            بـــــسام العمـــــوش ص بـــــسام العمـــــوش ص     . .                             فقـــــه الـــــدعوة ، دفقـــــه الـــــدعوة ، د    ) )   ٢٢  ((

       هـ هـ         ١٤٢٥١٤٢٥

                   ، ودعوة  ، ودعوة ّ                                                                        ّ                                                                        ّوهذا يف نظري والعلم عند اهللا غريب ، فاجلن مقصودون بالرسالة والدين ومنتفعني �اّوهذا يف نظري والعلم عند اهللا غريب ، فاجلن مقصودون بالرسالة والدين ومنتفعني �ا    ) )   ٣٣  ((

ّ تؤكـــــد أن اجلـــــن داخلــــني يف الـــــدعوة ومقـــــصودين �ـــــ                        وعمــــوم رســـــالة وعمــــوم رســـــالة                      هلـــــم باقيـــــة  هلـــــم باقيـــــة           النــــيب النــــيب  ّ تؤكـــــد أن اجلـــــن داخلــــني يف الـــــدعوة ومقـــــصودين �ـــــّ ّ                                      ّ ّ                                      ّ         ا ، ا ، ّ

ّاليت جاءت دالة على هذا العموم متنوعة ، كاآليات اليت جـاءت مبينـة أن الـدعوة                 والنصوص والنصوص  ّاليت جاءت دالة على هذا العموم متنوعة ، كاآليات اليت جـاءت مبينـة أن الـدعوة ّ ّ                                                                      ّ ّ                                                                      ّ ّ = =    



       
  

 

 
١٦٩

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ـــ  ((    : : ّ                           ّ                           ّالـــبعض وقـــال بعـــد أن عـــرف املـــدعوّالـــبعض وقـــال بعـــد أن عـــرف املـــدعو ـــوهـــو تعريـــف نتحـــرز ب                    فـــنحن غـــري  فـــنحن غـــري   ،،ّ        ّ         ّ ه عـــن اجلـــّنه عـــن اجلـــن                                  وهـــو تعريـــف نتحـــرز ب

                               وال اقتـداء لنـا  وال اقتـداء لنـا ّ                        ّ                        ّكما أنـه أمـر خـاص بالرسـول ّكما أنـه أمـر خـاص بالرسـول   ،،ّ                  ّ                  ّ ألن ذلك فوق طاقتناّ ألن ذلك فوق طاقتنا  ؛؛                        مكلفني بدعو�ممكلفني بدعو�م

(  ))                به يف هذابه يف هذا
)  ١١  ((        

        ::                                ين وتأليف قلوبهمين وتأليف قلوبهم                                              أهمية التعرف على المدعوأهمية التعرف على المدعو      في في       ::             ثانيا ثانيا--

                 ملــا كــان  ملــا كــان   ،،                                   ولــو مل يكــن موجــودا ولــو مل يكــن موجــودا  ،،                       واملقــصود �ــا واملقــصود �ــا  ،،                                     هــو املخاطــب بالــدعوة هــو املخاطــب بالــدعوة  ))          املــدعواملــدعو  ((

ّ            ّ            ّ حمــل العنايــة ّ حمــل العنايــة   ؛؛                             ويف مجيــع أحوالــه ويف مجيــع أحوالــه  ،،                                 وهــو جبميــع أنواعــه وهــو جبميــع أنواعــه  ،،                        أركا�ــا املهمــةأركا�ــا املهمــة                   وهــو أحــد  وهــو أحــد   ،،            هلــا معــىنهلــا معــىن
      ،،                             وتبليـغ اخلـري لـه وتبليـغ اخلـري لـه  ،،                                     يف احلرص على هدايتـه يف احلرص على هدايتـه  ،،                                                       ولذلك جاء األمر واضحا وصرحيا ولذلك جاء األمر واضحا وصرحيا  ،،                واالهتمامواالهتمام

                                                                                املــدعوون هــم العنــصر األســاس مــن عناصــر الــدعوة املــدعوون هــم العنــصر األســاس مــن عناصــر الــدعوة   ((       و  و   ،،ّ                            ّ                            ّوإيــصال كــل مــا فيــه نفعــه ورفعتــهّوإيــصال كــل مــا فيــه نفعــه ورفعتــه

ُ إذ ماشـــرعت الـــدعوة   ،،ّ            ّ            ّإىل اهللا عـــز وجـــلّإىل اهللا عـــز وجـــل ُ إذ ماشـــرعت الـــدعوة ْ ْ                  ُ ْ                  ُ ُ                           ُ                           ُ ومـــا أرســـلت الرســـل إال لـــدعو�م ُ ومـــا أرســـلت الرســـل إال لـــدعو�م   ،،                إال ألجلهـــمإال ألجلهـــمْ

ّ          ّ          ّ ممـــا يقـــرره ّ ممـــا يقـــرره   ،،                                                   والتـــصرف جتاههـــا مبـــا يناســـبها والتـــصرف جتاههـــا مبـــا يناســـبها  ،،                                                                ولـــذا جيـــب االهتمـــام �ـــم  ودراســـة حـــاال�مولـــذا جيـــب االهتمـــام �ـــم  ودراســـة حـــاال�م
(  ))                      الشرع احلنيفالشرع احلنيف

)  ٢٢  ((                

                         رجــال كــان أم  رجــال كــان أم   ،،                                   كبــريا كــان أم صــغريا كبــريا كــان أم صــغريا  ،،                                       مــسلما كــان أم كــافرا مــسلما كــان أم كــافرا  ؛؛ّ        ّ        ّ أيــا كــانّ أيــا كــان  ،،  نن            واملــدعوواملــدعو

               وتنـوع  وتنـوع   ،،                             واخـتالف ظـروفهم واخـتالف ظـروفهم  ،،                عة نشأ�معة نشأ�م                                   فهم خيتلفون يف طبي فهم خيتلفون يف طبي  ،،ّ                  ّ                  ّ ليسوا على حد سواءّ ليسوا على حد سواء  ،،          امرأةامرأة

ّ ولــذلك كــان مــن االحتياجــات البــشرية امللحــة  ،،                               وتبــاين أعمــارهم وتبــاين أعمــارهم  ،،              ثقافــا�مثقافــا�م ّ ولــذلك كــان مــن االحتياجــات البــشرية امللحــةّ ّ                                     ّ ّ                                     ّ ّ حــىت تــستمر   ،،ّ ّ حــىت تــستمر َ َ          ّ َ          ّ َ
                                                         ولـذلك كـان مـن حكمـة اهللا تعـاىل؛  ولـذلك كـان مـن حكمـة اهللا تعـاىل؛   ،،                                             حصول التعـارف بـني النـاس حصول التعـارف بـني النـاس  ،،ُ           ُ           ُ وتعمر األرضُ وتعمر األرض  ،،          احلياةاحلياة

        : :                                كمــــــا قــــــال تعالـــــــى كمــــــا قــــــال تعالـــــــى  ،،ّ                                    ّ                                    ّأن جعــــــل بــــــين آدم شــــــعوبا وقبائــــــل ليتعــــــارفواّأن جعــــــل بــــــين آدم شــــــعوبا وقبائــــــل ليتعــــــارفوا                     

                                                                               

                                                                                                                     

ّ                                                                            ّ                                                                            ّللناس كافة وللناس مجيعا ، وللعاملني ، ومثل األحاديث اليت جاءت تدل على خصوصية هذه ّللناس كافة وللناس مجيعا ، وللعاملني ، ومثل األحاديث اليت جاءت تدل على خصوصية هذه   ==

ّاألمة ورسوهلا ، وأن كل نيب يبعث إىل قومه ، وأنه  ّ ّاألمة ورسوهلا ، وأن كل نيب يبعث إىل قومه ، وأنه ّ ّ ّ                                            ّ ّ ّ                                            ّ ّ ّدل دل         وم يوم ي                         ، وهذا العم ، وهذا العمُ                  ُ                  ُ بعث إىل الناس عامةُ بعث إىل الناس عامة      

ّعلى دخول اجلن مع اإلنس ، وأن لفظة الناس يدخل فيها اجلن تغليبا ، وأن املراد بالعـاملني هـم  ّّ ّعلى دخول اجلن مع اإلنس ، وأن لفظة الناس يدخل فيها اجلن تغليبا ، وأن املراد بالعـاملني هـم ّ ّّ ّ                                                                                  ّ ّّ ّ                                                                                  ّ ّّ ّ
                                                            العــــاملون اجلــــن واإلنــــس، دليلــــه قولــــه العــــاملون اجلــــن واإلنــــس، دليلــــه قولــــه       :( :(                           قــــال ابــــن عبــــاس قــــال ابــــن عبــــاس                                                       اإلنــــس واجلــــن إذ هــــم املكلفــــون ،اإلنــــس واجلــــن إذ هــــم املكلفــــون ،

    ، ،     ) )       ٥٧٥٥٧٥  //  ٤٤  ((                        فـــسري ابـــن كثـــري فـــسري ابـــن كثـــري   تت              ، انظـــر ، انظـــر     ) )                                           ومل يكـــن نـــذيرا للبهـــائم ومل يكـــن نـــذيرا للبهـــائم     ] ]                                     ليكـــون للعـــاملني نـــذيراليكـــون للعـــاملني نـــذيرا    :[:[        تعـــاىلتعـــاىل

         ) . ) .       ١٣٨١٣٨  //  ١١  ((                                                          واجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب واجلامع ألحكام القرآن ، للقرطيب 

       )  )      ٥٧٥٧  ((                            بسام العموش ص بسام العموش ص     . .                             فقه الدعوة ، دفقه الدعوة ، د    ) )   ١١  ((

   ))      ١٣٧١٣٧  ((                            عدنان عرعور ص عدنان عرعور ص     . .                                                                          منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر ، د منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر ، د  ))  ٢٢  ((



       
  

 

 
١٧٠

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                      
               ألن اهللا  ألن اهللا   ؛؛ّ                                           ّ                                           ّفدلت اآلية على أن معرفة األنـساب مطلوبـة مـشروعةّفدلت اآلية على أن معرفة األنـساب مطلوبـة مـشروعة  ))  ١١  ((

                   عنـــد هـــذه  عنـــد هـــذه   ؛؛                                  لقـــرطيب رمحـــه اهللا تعـــاىللقـــرطيب رمحـــه اهللا تعـــاىل                           يقـــول اإلمـــام ا يقـــول اإلمـــام ا  ))  ٢٢  ((                                                    جعلهـــم شـــعوبا وقبائـــل ألجـــل ذلـــكجعلهـــم شـــعوبا وقبائـــل ألجـــل ذلـــك

                   وخلـق هلـم  وخلـق هلـم   ،،ً      ً       ً  وشـعوباً وشـعوبا  ،،               وقبائـل وقبائـل  ،،                               أنسابا وأصهارا أنسابا وأصهارا  ،،                                                      خلق اهللا اخللق بني الذكر واألنثىخلق اهللا اخللق بني الذكر واألنثى  ((      ::          اآليـةاآليـة

(  ))                                       وجعل هلـم �ـا التواصـل وجعل هلـم �ـا التواصـل  ،،                        منها التعارفمنها التعارف
ّ                                       ّ                                       ّ والداعيـة بتعرفـه علـى املـدعوين وحرصـه علـى ّ والداعيـة بتعرفـه علـى املـدعوين وحرصـه علـى   ،،  ))  ٣٣  (

                                        راعي يف دعوته األسلوب راعي يف دعوته األسلوب ُ       ُ        ُ  جيعله ُي جيعله ي  ،،                                                                                       سوف يلحظ تفاوتا وتباينا واختالفا كبريا بينهم سوف يلحظ تفاوتا وتباينا واختالفا كبريا بينهم  ؛؛      ذلكذلك

      ،،                         ليـــصل ملقـــصوده ليـــصل ملقـــصوده  ؛؛ّ                       ّ                       ّ واخلطـــوة األوىل مـــع كـــل مـــدعوّ واخلطـــوة األوىل مـــع كـــل مـــدعو  ،،ّ                           ّ                           ّاملناســـب واملـــؤثر لكـــل واحـــد مـــنهمّاملناســـب واملـــؤثر لكـــل واحـــد مـــنهم

    ..ّ                             ّ                             ّويبتعد عن كل ما ينفر من دعوتهّويبتعد عن كل ما ينفر من دعوته

  

                                                     وكانـت عنايتـه بـالتعرف علـى  وكانـت عنايتـه بـالتعرف علـى   ،،                                     بارزا يف هذا اجلانـب بارزا يف هذا اجلانـب                                        ولذلك كان منهج النيب ولذلك كان منهج النيب 

ٍ                ٍ                ٍ أو لــسابق معرفــة ٍ أو لــسابق معرفــة   ،،        عــنهمعــنهم                       أو الــسؤال  أو الــسؤال   ،،ّ                  ّ                  ّ إمــا بــسؤاهلم املباشــرّ إمــا بــسؤاهلم املباشــر  ،،                                            املــدعويني مــشهودة ومــشهورةاملــدعويني مــشهودة ومــشهورة

      ،،                                                                           هـــي النقطـــة األوىل الـــيت يبـــدأ منهـــا يف دعـــو�م هـــي النقطـــة األوىل الـــيت يبـــدأ منهـــا يف دعـــو�م                                             وكانـــت هـــذه املعرفـــة منـــه  وكانـــت هـــذه املعرفـــة منـــه   ،،              عنـــده �ـــمعنـــده �ـــم

ّ              ّ              ّ يف صــلح احلديبيــةّ يف صــلح احلديبيــة                             كمــا حــصل منــه كمــا حــصل منــه  ،،                             والتــأثري علــيهم والتــأثري علــيهم  ،،                    واســتمالتهمواســتمالتهم
            شا ملــا شا ملــا ّ         ّ         ّ فإنــه قريــّ فإنــه قريــ  ،،  ))  ٤٤  ((

      ،،                             ويقـــف علـــى حـــاهلم ويقـــف علـــى حـــاهلم  ،،                         وينظـــر أمـــرهم وينظـــر أمـــرهم  ،،ُ                                   ُ                                   ُرغبـــت يف أن ترســـل رســـوال إىل معـــسكر املـــسلمنيُرغبـــت يف أن ترســـل رســـوال إىل معـــسكر املـــسلمني

             فلمـا  فلمـا   ،،           ائتـه ائتـه  ::               فقـالوا فقـالوا  ،،                     دعـوين آتيـه دعـوين آتيـه  ::                                         قال رجل من بين كنانة قال رجل من بين كنانة  ،،ّ                           ّ                           ّويعود هلم باخلرب ليقدروا أمرهمّويعود هلم باخلرب ليقدروا أمرهم

      ،،                                                 وهــو مــن قــوم يعظمــون البــدن وهــو مــن قــوم يعظمــون البــدن  ،،              هــذا فــالنهــذا فــالن  ((      : (: (           قــال  قــال   ،،            أصــحابهأصــحابه  وو                                أشــرف علــى النــيب أشــرف علــى النــيب 

ّ واســتقبله النــاس يلبــون  ،،    لــهلــهُ      ُ      ُفبعثــت ُفبعثــت     ) )   ))                      فابعثوهــا لــهفابعثوهــا لــه ّ واســتقبله النــاس يلبــونُ ُ                     ّ ُ                     ّ ّ   ّ   ّأن ّأن     ] ]                         كانــت النتيجــةكانــت النتيجــة     [ [  ،،                           فلمــا رأى ذلــك فلمــا رأى ذلــك  ،،ُ
             فلمـــا  فلمـــا   ،،  ))                                                                 مـــا ينبغـــي هلـــؤالء أن يـــصدوا عـــن البيـــت مـــا ينبغـــي هلـــؤالء أن يـــصدوا عـــن البيـــت  ،،                ســـبحان اهللاســـبحان اهللا  ((      ::                                    الرجـــل رجـــع وهـــو يقـــولالرجـــل رجـــع وهـــو يقـــول

                                     فمـا أرى أن يـصدوا  فمـا أرى أن يـصدوا   ،،                               قد قلـدت وأشـعرت قد قلـدت وأشـعرت           اإلبل اإلبل        رأيترأيت  ((      ::                                                  رجع إىل أصحابه قريش قال هلمرجع إىل أصحابه قريش قال هلم

    : :                فقــالوا فقــالوا  ،،                     دعــوين آتيــه دعــوين آتيــه  ::           فقــال فقــال  ،،ُ                     ُ                     ُ يقــال لــه مكــرز ابــن حفــصُ يقــال لــه مكــرز ابــن حفــص  ،،                رجــل مــنهمرجــل مــنهم             فقــام فقــام  ))                عــن البيــتعــن البيــت

                       فجعـل يكلـم  فجعـل يكلـم   ،،  ))  ))                           وهو رجل فـاجر وهو رجل فـاجر  ،،                هذا مكرزهذا مكرز  ((      : (: (                     قال النيب  قال النيب   ،،                                 فلما أشرف عليهم فلما أشرف عليهم  ،،        ائتهائته
                                                 

   ))    ١٣١٣     ( (                                سورة احلجرات اآليةسورة احلجرات اآلية    ) )   ١١  ((

     ) )       ٨٠٢٨٠٢  ((                                                                                                        تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، للشيخ السعدي  ص تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، للشيخ السعدي  ص     ) )   ٢٢  ((

   ))      ٢١٧٢١٧  //  ٤٤  ((                     ، للقرطيب  ، للقرطيب                                     اجلامع ألحكام القرآناجلامع ألحكام القرآن    ) )   ٣٣  ((

ــــاب الــــشروط يف اجلهــــاد                                    أخرجــــه البخــــاري ،  أخرجــــه البخــــاري ،   ))  ٤٤  (( ــــشروط ، ب ــــاب الــــشروط يف اجلهــــاد كتــــاب ال ــــشروط ، ب ــــرقم                                                                   كتــــاب ال ــــرقم ، ب       ،،    ) )                   ٢٧٣٢،٢٧٣١٢٧٣٢،٢٧٣١  ((              ، ب

))  ٣٨٨٣٨٨  //  ٥٥        (  (       



       
  

 

 
١٧١

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                        لقـد سـهل لكـم لقـد سـهل لكـم   ((     ( (  ::                       فقـال النـيب  فقـال النـيب   ،،                                                                         فبينما هو يكلمـه إذ جـاء سـهيل بـن عمـرو فبينما هو يكلمـه إذ جـاء سـهيل بـن عمـرو          النيب النيب 

 املــــــسبقة هلــــــؤالء القــــــادمني                                   فكــــــان ملعرفــــــة النــــــيب  فكــــــان ملعرفــــــة النــــــيب   ،،  ))  ))                مــــــن أمــــــركممــــــن أمــــــركم
ُ

 املــــــسبقة هلــــــؤالء القــــــادمني
ُ

                    
ُ

                    
ُ

                             بــــــل مبعرفــــــة بعــــــض  بــــــل مبعرفــــــة بعــــــض   ،،

           ومـــا  ومـــا   ،،                                       وكيفيـــة التعامـــل معـــه وكيفيـــة التعامـــل معـــه  ،،                                                            كبـــري يف تقـــدير حجـــم احلفـــاوة بالقـــادمكبـــري يف تقـــدير حجـــم احلفـــاوة بالقـــادم                  أثـــر   أثـــر   ،،                خـــصوصيا�مخـــصوصيا�م

                             حبــال الرجــل مــن  حبــال الرجــل مــن               معرفتــه معرفتــه     ] ]       مــثالمــثال  [[                                                                                      يناســب فعلــه وتقدميــه بــني يــديهم ليــؤثر ذلــك علــيهم يناســب فعلــه وتقدميــه بــني يــديهم ليــؤثر ذلــك علــيهم 

                                                 يتخــــذ اإلجــــراء املــــؤثر عليــــه  يتخــــذ اإلجــــراء املــــؤثر عليــــه                      جعــــل النــــيب  جعــــل النــــيب   ،،ّ                         ّ                         ّ وكونــــه وقومــــه يعظمــــون البــــدنّ وكونــــه وقومــــه يعظمــــون البــــدن  ؛؛                بــــين كنانــــةبــــين كنانــــة

                                                                            الوجـه الـذي جـاء بـه وممـا يؤكـد عنايـة النـيب الوجـه الـذي جـاء بـه وممـا يؤكـد عنايـة النـيب                      ورجـع بغـري  ورجـع بغـري   ،،ّ          ّ          ّ فحـرك نفـسهّ فحـرك نفـسه  ،،                              ويدفعها بني يديـهويدفعها بني يديـه

نـــسابة قـــريش الـــصديق ّ نـــسابة قـــريش الـــصديق   ،،ّ                           ّ                           ّ �ـــذا اجلانـــب أنـــه كـــان يأخـــذ معـــهّ �ـــذا اجلانـــب أنـــه كـــان يأخـــذ معـــه ّ                   ّ                   ّ عنـــدما كـــان يعـــرض   عنـــدما كـــان يعـــرض                                    

    ))  ٢٢  ((                                                                         ليقوم بدور املهم واألساسي يف هذا اجلانب ليقوم بدور املهم واألساسي يف هذا اجلانب  ،،  ))  ١١  ((                                              نفسه ودعوته على القبائلنفسه ودعوته على القبائل

ّ                            ّ                            ّ إال أن الـدعوة ينبغـي أن تـشمل ّ إال أن الـدعوة ينبغـي أن تـشمل   ،،                                                                              ومع أمهية التعرف على املدعو كمـا سـبق بيانـهومع أمهية التعرف على املدعو كمـا سـبق بيانـه
             يقـــول  يقـــول   ،،                                                                       ومـــن اســـتطاع التعـــرف عليـــه ومـــن مل يـــستطع ومـــن اســـتطاع التعـــرف عليـــه ومـــن مل يـــستطع  ،،                         ومـــن مل يعرفـــه ومـــن مل يعرفـــه  ،،                          يعرفـــه الداعيـــةيعرفـــه الداعيـــة      مـــن مـــن 

                         ال يعــين  حــصر  ال يعــين  حــصر   ،،                                                                              ضــرورة اهتمــام الــداعي بــالتعرف علــى املخــاطبنيضــرورة اهتمــام الــداعي بــالتعرف علــى املخــاطبني  ((    : :                               الــدكتور فــضل إهلــيالــدكتور فــضل إهلــي

                                         حىت يـتمكن مـن اختيـار  حىت يـتمكن مـن اختيـار   ،،                                                                  بل املقصود التوجيه إىل معرفة أحواهلمبل املقصود التوجيه إىل معرفة أحواهلم      .. ..   ..                                    الدعوة فيمن يعرفهمالدعوة فيمن يعرفهم

(  ))ّ                  ّ                  ّ أثنـــاء دعوتـــه إيـــاهمّ أثنـــاء دعوتـــه إيـــاهم  ،،                 وامليـــدان وامليـــدان  ،،             وا�ـــال وا�ـــال  ،،              الوســـيلةالوســـيلة                     واألســـلوب و واألســـلوب و  ،،                                املناســب مـــن املوضـــوعاملناســب مـــن املوضـــوع
)  ٤٤  ((      

    ::                                 ومن ذلك مايلــي ومن ذلك مايلــي  ،،                                                                     مليئة حبرصه على التعرف على املدعوين مليئة حبرصه على التعرف على املدعوين  ؛؛               ودعوته ودعوته                    وسرية النيب وسرية النيب 

ّتعرفــه علــى عــداس وأثــر ذلــك فــي دعوتــه  -- ّتعرفــه علــى عــداس وأثــر ذلــك فــي دعوتــهّ ّ                                ّ ّ                                ّ       ،،                     إىل الطــائف إىل الطــائف                       ففــي رحلتــه  ففــي رحلتــه   ::ّ

      ،،َّ     َّ     َّ عــداسَّ عــداس  ::    مسـهمسـه                                                                                                                                وحينمـا أجلأتـه ثقيــف إىل حـائط لعتبـة وشــيبة ابـين ربيعــة التقـى غالمـا هلمــا اوحينمـا أجلأتـه ثقيــف إىل حـائط لعتبـة وشــيبة ابـين ربيعــة التقـى غالمـا هلمــا ا

                  وأنا رجــل وأنا رجــل   ،،          نــصرايننــصراين    : : ّ                                         ّ                                         ّمــن أي أهــل الــبالد أنــت يــا عــداس؟وما دينــك؟ قــالّمــن أي أهــل الــبالد أنــت يــا عــداس؟وما دينــك؟ قــال  ((     ( (  ::                فقــال لــه فقــال لــه 

                                                 

   ))      ٤٣٧٤٣٧  //  ١١  ((                       ، البن كثري  ، البن كثري                           السرية النبويةالسرية النبوية      ))  ١١  ((

ّ                                       ّ                                       ّهلم مناقب ومثالـب ، حيتـاج الداعيـة أن يكـون ّهلم مناقب ومثالـب ، حيتـاج الداعيـة أن يكـون                                                                                   فالناس أجناس وشعوب متنوعة وقبائل خمتلفة ، فالناس أجناس وشعوب متنوعة وقبائل خمتلفة ،     ) )   ٢٢  ((
                            املـدعوين ليـسوا املـدعوين ليـسوا   ففُ                                                                 ُ                                                                 ُا �ا ، وبصريا مبا يرتتب عليها ، قبل أن يباشر دعو�م ، ويـستغرق فيهـا ، ُا �ا ، وبصريا مبا يرتتب عليها ، قبل أن يباشر دعو�م ، ويـستغرق فيهـا ،         عارفعارف

ّ                                ّ                                ّفيحتـــاج األمـــر إىل نـــسابة عـــامل بأخبـــار ّفيحتـــاج األمـــر إىل نـــسابة عـــامل بأخبـــار                                                                           بيئـــا�م ختتلـــف ، وتقاليـــدهم ليـــست واحـــدة ، بيئـــا�م ختتلـــف ، وتقاليـــدهم ليـــست واحـــدة ،   وو              ســـواء ، ســـواء ، 
   ..                                                                                        القبائل وأيام العرب ، وعادات الناس وأعرافهم القبائل وأيام العرب ، وعادات الناس وأعرافهم 

    . .                                                                         ني يف ضـــوء الكتــاب والـــسنة وســري الـــصاحلني ، دني يف ضـــوء الكتــاب والـــسنة وســري الـــصاحلني ، د                                                                         مــن صــفات الداعيـــة مراعــاة أحـــوال املخــاطب مــن صــفات الداعيـــة مراعــاة أحـــوال املخــاطب  ))  ٣٣  ((

           )    )          ١٥٧١٥٧  ((                  فضل إهلي صفضل إهلي ص



       
  

 

 
١٧٢

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                                                                                                              فكــان ذلــك التعــارف ســببا يف التقــارب وتــآلف القلــوب وإســالمه   فكــان ذلــك التعــارف ســببا يف التقــارب وتــآلف القلــوب وإســالمه   ))  ١١  ((    ))))                        مــن أهــل نينــوىمــن أهــل نينــوى

                                   وعزائه فيما حصل وعزائه فيما حصل  ،،                على يديهعلى يديه

                                       عنـدما لقـي وفـدا مـن  عنـدما لقـي وفـدا مـن       هه      فإنـفإنـ  ::ّ                                    ّ                                    ّ تعرفه على األنصار وأثر ذلـك فـي دعـوتهمّ تعرفه على األنصار وأثر ذلـك فـي دعـوتهم--

      ،،                     فجلـــس معهـــم فجلـــس معهـــم  ،،                   مـــن اخلـــزرج مـــن اخلـــزرج  ::            فقـــالوافقـــالوا    ) )   ))                  مـــن أنـــتم ؟مـــن أنـــتم ؟  ((     ( (  ::                               ابتـــدأهم بـــسؤاله ابتـــدأهم بـــسؤاله  ،،          يف احلـــجيف احلـــج          يثـــرب يثـــرب 

                 ومل يبـق  ومل يبـق   ،،                                   وكان إسالم األنـصار وكان إسالم األنـصار  ،،                                             وتبعته العقبة الثانية وتبعته العقبة الثانية  ،،                                                                وكان ذلك التعارف واللقاء التارخييوكان ذلك التعارف واللقاء التارخيي

                                                         فأصــــــبحت مــــــدينتهم عاصــــــمة اإلســــــالم  فأصــــــبحت مــــــدينتهم عاصــــــمة اإلســــــالم   ،،                           مث هــــــاجر إلــــــيهم مث هــــــاجر إلــــــيهم  ،،                                        بيــــــت إال ودخلتــــــه الــــــدعوةبيــــــت إال ودخلتــــــه الــــــدعوة

    ..  ))  ٢٢  ((        األوىلاألوىل

ِفإ�م ملا قـدموا عليـه      ::                                          يس وأثر ذلك في دعوتهميس وأثر ذلك في دعوتهم                                             تعرفه على وفد عبد الق تعرفه على وفد عبد الق-- َ
ّ

ِفإ�م ملا قـدموا عليـهّ َ
ّ

ّ                  ِ َ
ّ

ّ                  ِ َ
ّ

ّ،،      

                                              مرحبـا بـالقوم أو بالوفـد مرحبـا بـالقوم أو بالوفـد   ((      : (: (                       ربيعـة  قـال ربيعـة  قـال  ::          قـالواقـالوا    ) )   ))                                            من القـوم أو مـن الوفـد ؟من القـوم أو مـن الوفـد ؟  ((      : (: (              قال هلم قال هلم 

(  ))  ))                                  غـــري خزايـــا وال نـــدامىغـــري خزايـــا وال نـــدامى
                                                                    الثنـــاء نـــاتج عـــن ســـابق معرفتـــه بأصـــلهم الثنـــاء نـــاتج عـــن ســـابق معرفتـــه بأصـــلهم              وهـــذا  وهـــذا   ،،                       فـــأثىن علـــيهم فـــأثىن علـــيهم  ))  ٣٣  (

ّ                         ّ                         ّ وذلـك حـني راعـى تـأخري سـيدهم ّ وذلـك حـني راعـى تـأخري سـيدهم   ،،ّ       ّ       ّ وقدرهاّ وقدرها  ،،                                               بل وعرف خصوصيات خواصهم بل وعرف خصوصيات خواصهم  ،،              وأحواهلموأحواهلم
          احللـم احللـم   ::                                          إن فيـك خلـصلتني حيبهمـا اهللاإن فيـك خلـصلتني حيبهمـا اهللا  ((      : (: (                           بـل عـذره وقـال بـل عـذره وقـال  ،،                                  ومل يتخذ موقفـا منـهومل يتخذ موقفـا منـه    ّ     ّ     ّاألشج ّاألشج 

(  ))  ))            واألناةواألناة
)  ٤٤  ((            

                                                 

   ))    ٤٨٤٨  //  ٢٢  ((                         ، البن هشام  ، البن هشام                           السرية النبويةالسرية النبوية    ) )   ١١  ((

   ))      ٦٢٤٦٢٤    / /   ٧٧  ((                       ، البن حجر  ، البن حجر                     فتح الباريفتح الباري    ) )   ٢٢  ((

       )  )        ١٢٩١٢٩  //  ١١  ((    ، ،     ) )     ٥٣٥٣  ((                                                                                                                      أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب أداء اخلمس من اإلميان ، برقم أخرجه البخاري ، كتاب اإلميان ، باب أداء اخلمس من اإلميان ، برقم     ) )   ٣٣  ((

       ،  ،   ))    ١٧١٧  ((    م م     رقرق  بـــبـــ                                                               األمـــر باإلميـــان بـــاهللا تعـــاىل ورســـوله  األمـــر باإلميـــان بـــاهللا تعـــاىل ورســـوله           ، بـــاب، بـــاب                        كتـــاب اإلميـــانكتـــاب اإلميـــان       ،  ،         مـــسلممـــسلم            أخرجـــه أخرجـــه     ) )   ٤٤  ((

))  ٤٨٤٨  //  ١١     ( (     



       
  

 

 
١٧٣

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

         ادو  اداراة رف  ا اث

               وبيـــان  وبيـــان   ،،ّ                                    ّ                                    ّفاحلاجــة ماســـة إىل تأصــيل املفــاهيم وحتريرهــاّفاحلاجــة ماســـة إىل تأصــيل املفــاهيم وحتريرهــا      ::             اللغــة اللغــة                         المــداراة فــي المــداراة فــي––    أ أ 

                                                                                           وخاصـة تلــك املـصطلحات الــيت تتـداخل مــع غريهـا أو قــد  وخاصـة تلــك املـصطلحات الــيت تتـداخل مــع غريهـا أو قــد   ،،                                        معـان املـصطلحات ودالال�ــامعـان املـصطلحات ودالال�ــا

                                 واخللـــط يف ذلـــك قـــد  واخللـــط يف ذلـــك قـــد   ،،                                                                     أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دالال�ـــا خـــالف مقـــصودها أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دالال�ـــا خـــالف مقـــصودها  ،،                    يـــساء فهمهـــايـــساء فهمهـــا

                         فهــــم املقــــصود  فهــــم املقــــصود                                         حيــــصل مــــن اخــــتالف النــــاس يفحيــــصل مــــن اخــــتالف النــــاس يف                       ويزيــــل مــــا ويزيــــل مــــا  ))  ١١  ((                                        حيــــسمه الدقــــة يف تعريفهــــاحيــــسمه الدقــــة يف تعريفهــــا

                 وهــل هـــي  وهــل هـــي   ،،                             أو نفــاق وخــداع أو نفــاق وخــداع  ،،                               أو مداهنــة حمرمــة أو مداهنــة حمرمــة  ،،                                         هــل هــي خلــق كــرمي مطلـــوب هــل هــي خلــق كــرمي مطلـــوب  ،،                باملــداراةباملــداراة

                                                                   واملوضــوع الــذي حنــن بــصدد الــدخول فيــه  واملوضــوع الــذي حنــن بــصدد الــدخول فيــه   ،،                                         أو يف حــاالت اســتثنائية أو يف حــاالت اســتثنائية  ،،                                  مطلوبـة علــى الــدواممطلوبـة علــى الــدوام

                                     ومــا يرتتــب علــى ذلــك  ومــا يرتتــب علــى ذلــك   ،،                               لتداخلــه مــع غــريه لتداخلــه مــع غــريه  ،،                                                                        مــن أحــوج املواضــيع لتحديــد مفهومــه وحتريــرهمــن أحــوج املواضــيع لتحديــد مفهومــه وحتريــره

             وغلــب  وغلــب   ،،                                                                                            وخاصــة يف هــذا العــصر الــذي اخــتلط فيــه احلابــل بالنابــلوخاصــة يف هــذا العــصر الــذي اخــتلط فيــه احلابــل بالنابــل      ،،                                  التــداخل مــن املواقــفالتــداخل مــن املواقــف

            ل منـه ل منـه   صص       وحيـ وحيـ  ،،ِ                                           ِ                                           ِ فقـد يقـع الداعيـة يف املداهنـة وهـو يظنهـا مـداراةِ فقـد يقـع الداعيـة يف املداهنـة وهـو يظنهـا مـداراة  ،،                                        فيه التنـاقض واالضـطرابفيه التنـاقض واالضـطراب

    ..        طاعةطاعة            قربة وقربة و                                النفاق وهو يظنه النفاق وهو يظنه 

َدرأت  ((         مـن  مـن   ::  ))  ٢٢  ((                                     المـداراة فــي اللغـة المـداراة فــي اللغـة  ::      أوالأوال َدرأتْ ْ     َ ْ     َ ُإذا اتقيتــه    ) ) ُ      ُ      ُمـدارأةُمـدارأة  ((            الرجــل الرجــل     ) ) ْ َ ُإذا اتقيتــهّ َ ّ           ُ َ ّ           ُ َ ّ        ّ        ّ وكـل مــن ّ وكـل مــن   ،،ّ
(  ))َْ     َْ     َْدرأتــهَْدرأتــه     ( (َ             َ             َدفعتــه عنــك فقــدَدفعتــه عنــك فقــد

                           واملعاشــرة مــع  واملعاشــرة مــع   ،،                                      واملــداراة يف حــسن اخللــقواملــداراة يف حــسن اخللــق  ((    : :                           قــال ابــن منظــورقــال ابــن منظــور    ))  ٣٣  (

ًالناس يكون مهموزا  ًالناس يكون مهموزا ّ ّ                  ً ّ                  ً       ،،ّ            ّ           ّ  االتقـاء لـشرهّ االتقـاء لـشره  ::َََ                 َََ                 َََفمن مهزه كان معناهَََفمن مهزه كان معناه    ]]            مداراةمداراة  [[                    وغري مهموز وغري مهموز     ]]            مدارأةمدارأة  [[ّ

    : : ّ             ّ             ّومـــــداراة النـــــاسّومـــــداراة النـــــاس    : :                        قـــــال اجلـــــوهري قـــــال اجلـــــوهري  ،،  ))  ٤٤  ((          الينتـــــهالينتـــــه    : :     أيأي    ) ) ْ     ْ     ْداريـــــتْداريـــــت  ((                                        ومـــــن مل يهمـــــزه جعلـــــه مـــــن ومـــــن مل يهمـــــزه جعلـــــه مـــــن 

  ))  ٥٥     ( (  ))  ))ّ                                 ّ                                 ّ العقـــل بعـــد اإلميـــان بـــاهللا مـــداراة النـــاسّ العقـــل بعـــد اإلميـــان بـــاهللا مـــداراة النـــاس      رأسرأس  ((     ( (  ::                       ومنـــه احلـــديث ومنـــه احلـــديث  ،،              مالينـــتهممالينـــتهم
                املـــداراة املـــداراة   فف  

                                                 

                                                                                                                                                                  واملقصود من التعاريف ليس احلشو واالستطراد وإمنا تقريب املعاين ، واملتقدمون من أهـل العلـم واملقصود من التعاريف ليس احلشو واالستطراد وإمنا تقريب املعاين ، واملتقدمون من أهـل العلـم       ))  ١١  ((

مل يكــــن مــــن عــــاد�م التعمــــق يف التعريفــــات ، ولكــــن ملــــا توســــعت العلــــوم واملعــــارف وتــــداخلت 
ّ

مل يكــــن مــــن عــــاد�م التعمــــق يف التعريفــــات ، ولكــــن ملــــا توســــعت العلــــوم واملعــــارف وتــــداخلت 
ّ

                                                                         
ّ

                                                                         
ّ

                                         فات والتدقيق فيها فات والتدقيق فيها                             إىل حترير التعريإىل حترير التعري             مهتهم  مهتهم           توجهتتوجهت

       )  )                                                                                                                       املداراة خفض اجلناح للناس ، ولني الكالم ، وترك اإلغالظ هلم يف القولاملداراة خفض اجلناح للناس ، ولني الكالم ، وترك اإلغالظ هلم يف القول    ( (     : :                             قال ابن بطالقال ابن بطال      ))  ٢٢  ((

           ) .  ) .            ٥٢٨٥٢٨    / /     ١٠١٠    ( (                  الباري  الباري       فتحفتح          انظر انظر        )  )                     الدفع برفقالدفع برفق    : :                 املداراة املداراة        (  (               ابن حجرابن حجر            اإلمام اإلمام           وقال وقال 

                                                     دار مكتبة احلياة بريوتدار مكتبة احلياة بريوت    ))      ١٥٦١٥٦  //    ١٤١٤  ((                للثعاليب للثعاليب                       �ذيب اللغة�ذيب اللغة             انظر  انظر   ))  ٣٣  ((

                   )  )          درأ درأ        (  (         مادةمادة    : :                         اجلزء الثالث اجلزء الثالث     ( (                                                        انظر لسان العرب البن منظور  انظر لسان العرب البن منظور   ))  ٤٤  ((

                                                                    ، بـــاب مـــا جـــاء يف اصـــطناع املعـــروف انظـــر ، بـــاب مـــا جـــاء يف اصـــطناع املعـــروف انظـــر                         ، كتـــاب األدب، كتـــاب األدب  ََ                       َّ  ََ                       َّ  ََأخرجـــه ابـــن أيب شـــيبة يف مـــصنَّفهََأخرجـــه ابـــن أيب شـــيبة يف مـــصنَّفه      ))  ٥٥  ((

         ) )      ٦٢٢٦٢٢  //  ٢٢    ( (             تارخيه تارخيه 

      ) )      ٣٤٣٣٤٣  //  ٦٦    ((           ) )        ٨٤٤٦٨٤٤٦    ( (         رقم رقم                 للبيهقي للبيهقي                     شعب اإلميان شعب اإلميان                       وانظر كذلك وانظر كذلك 



       
  

 

 
١٧٤

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ّ           ّ           ّمـا دمـت حيـا ّمـا دمـت حيـا     : :                                                                                                                       حتمل معاين متعددة تدور حول التعطف والدفع برفق ولـني  قـال الـشاعرحتمل معاين متعددة تدور حول التعطف والدفع برفق ولـني  قـال الـشاعر
        ))  ١١  ((                                                 فإمنا أنت يف دار املداراة  فإمنا أنت يف دار املداراة   ::                              فدار الناس كلهمفدار الناس كلهم

                                                                  بنــــــاء علــــــى التعريــــــف اللغــــــوي فــــــالتعريف بنــــــاء علــــــى التعريــــــف اللغــــــوي فــــــالتعريف     : :                                     المــــــداراة فــــــي االصــــــطالحالمــــــداراة فــــــي االصــــــطالح    --    ب ب 

    ::                                                                     ومن أبرز التعريفات اليت وقفت عليها ومن أبرز التعريفات اليت وقفت عليها  ،،          ن ذلكن ذلك                            االصطالحي الخيرج عاالصطالحي الخيرج ع

ّعرف اإلمـام ابـن منظـور رحمـه اهللا المـداراة أنهـا ّعرف اإلمـام ابـن منظـور رحمـه اهللا المـداراة أنهـاّ ّ                                         ّ ّ                                         ّ                            وحـسن الـصحبة  وحـسن الـصحبة   ،،            املالينـةاملالينـة  ((      ::ّ

(      ))                                                               واحتمــال اآلخــرين؛ لــئال ينفــروا عنــك واحتمــال اآلخــرين؛ لــئال ينفــروا عنــك  ،،ُ              ُ              ُواخللــق واملعاشــرةُواخللــق واملعاشــرة
                               اإلمــام ابــن حجــر  اإلمــام ابــن حجــر     هــاهــاّ    ّ    ّوعرفّوعرف      ))  ٢٢  (

      ،،                       هلــم يف القــول هلــم يف القــول                       وتــرك اإلغــالظ وتــرك اإلغــالظ  ،،                       ولــني الكلمــة ولــني الكلمــة  ،،                              خفــض اجلنــاح للنــاسخفــض اجلنــاح للنــاس  ((          ::          بأنهــابأنهــا                رحمــه اهللا رحمــه اهللا 

(  ))                                      وذلك من أسباب األلفةوذلك من أسباب األلفة
                         وبالفاسـق يف  وبالفاسـق يف   ،،                                                            املداراة الرفق باجلاهـل يف التعلـيماملداراة الرفق باجلاهـل يف التعلـيم  ((           أيضا أيضا              وقال  وقال  ))  ٣٣  (

ِ حيــث اليظهــر مــا هــو فيــه  ،،                              وترك اإلغــالظ عليــهوترك اإلغــالظ عليــه  ،،                          النهــي عــن فعلــهالنهــي عــن فعلــه ِ حيــث اليظهــر مــا هــو فيــهُ ُ                    ِ ُ                    ِ                                        واإلنكــار عليــه بلطــف  واإلنكــار عليــه بلطــف   ،،ُ

        ))  ٤٤  ((ِ                                 ِ                                 ِ والفعل والسيما إذا احتيج إىل تألفهِ والفعل والسيما إذا احتيج إىل تألفه  ،،          القولالقول

                                                          هـي إالنـة الكـالم للكفـار والفـسقة هـي إالنـة الكـالم للكفـار والفـسقة   ((      ::      ولـهولـه    بقبق                   رحمـه اهللا  رحمـه اهللا ّ                   ّ                   ّوعرفها اإلمام األلوسيّوعرفها اإلمام األلوسي

ِ      ِ      ِ وقطــــع ِ وقطــــع   ،،ّ                   ّ                   ّ وإعطــــاؤهم لكــــف أذاهــــمّ وإعطــــاؤهم لكــــف أذاهــــم  ،،                             واإلنبــــساط معهــــم واإلنبــــساط معهــــم  ،،                                   والتبــــسم يف وجــــوههم والتبــــسم يف وجــــوههم  ،،              والظلمــــةوالظلمــــة

(  ))  ممِ                 ِ                 ِ وصيانة العرض منهِ وصيانة العرض منه  ،،              ألسنتهمألسنتهم
         أو  أو   ،،                           وعـدم مـصارحته وعـدم مـصارحته  ،،                          التلطف باملخطئالتلطف باملخطئ  ((      ::ّ         ّ         ّوقيل بأ�اّوقيل بأ�ا      ))  ٥٥  (

        أخري أخري                جـــواز تـــ جـــواز تـــ  ::             أو هـــي أو هـــي  ،،                                                     أو بـــاحلكم عليـــه رجـــاء هدايتـــه أو بـــاحلكم عليـــه رجـــاء هدايتـــه  ،،                 أو قولـــه أو قولـــه  ،،                                مفاجأتـــه حبكـــم عملـــهمفاجأتـــه حبكـــم عملـــه

ٌ                             ٌ                            ٌ  إذا مل يرتتـــــب علـــــى التـــــأخري مفـــــسدة ٌ إذا مل يرتتـــــب علـــــى التـــــأخري مفـــــسدة   ،،                                   انتظـــــار فرصـــــة أفـــــضل انتظـــــار فرصـــــة أفـــــضل  ،،                                        البيـــــان مـــــن أجـــــل التغيـــــريالبيـــــان مـــــن أجـــــل التغيـــــري
(  ))        أعظمأعظم

)  ٦٦  ((  ..    
                                                 

                                                         دار مكتبة احلياة بريوتدار مكتبة احلياة بريوت    ))      ١٥٦١٥٦  //    ١٤١٤  ((                للثعاليب للثعاليب                       �ذيب اللغة�ذيب اللغة             انظر  انظر   ))  ١١  ((

       ٧٩٦٧٩٦  //  ١١                                لسان العرب احمليط لسان العرب احمليط     : :                     ابن منظور ابن منظور       ))  ٢٢  ((

       ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠                                                          فتح الباري بشرح صحيح البخاري فتح الباري بشرح صحيح البخاري     : :                                 ابن حجر العسقالين ابن حجر العسقالين       ))  ٣٣  ((

                      املـــداراة هـــي املـــداراة هـــي     : :                                    وقـــال يف موضـــع ثالـــث وقـــال يف موضـــع ثالـــث  ..       ) )      ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠        : ( : (                                                         فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاريفـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري      ))  ٤٤  ((

ِخـذ   ((                    يقـول تعـاىل يقـول تعـاىل     . .                                     إليهم واإلغـضاء عـنهمإليهم واإلغـضاء عـنهم                                                                                    حسن املعاشرة مع الناس ، وبذل اجلهد يف اإلحسان حسن املعاشرة مع الناس ، وبذل اجلهد يف اإلحسان 
ِخـذ ُ
ُ   ِ
ُ   ِ
ُ

َالعفــو وأمــر بــالعرف وأَعــرض عــن اجلاهـــلني
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ َالعفــو وأمــر بــالعرف وأَعــرض عــن اجلاهـــلنيْ
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ                َ                   َ
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ                َ                   َ
ِ ِ

َ ُْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ ْ َ     ) )           ٢٦٠٢٦٠  //    ١٣١٣      ((                          كتــاب االعتــصام كتــاب االعتــصام                         فــتح البــاريفــتح البــاري             انظــر  انظــر   ))ْ

        )  )       ١٩٩١٩٩    ( (                                          يف سورة األعراف برقم  يف سورة األعراف برقم           واآليةواآلية

   ..  مم  ٥٥      ١٩٨١٩٨                                                        ،دار إحياءالرتاث العريب،بريوت، ،دار إحياءالرتاث العريب،بريوت،   ٤٤  طط      ١٢٢١٢٢  //  ٣٣                                                روح املعاين يف تفسري القرآن روح املعاين يف تفسري القرآن           انظر انظر   ))  ٥٥  ((

   ))      ٢٢٩٢٢٩  ((                            عدنان عرعور ص عدنان عرعور ص     . .                                                                          منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر ، د منهج الدعوة يف ضوء الواقع املعاصر ، د  ))  ٦٦  ((



       
  

 

 
١٧٥

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ـــ        فالمفالم            ولــذلك ولــذلك  ــــــــ            ولــني  ولــني   ،،                                         وهــي خفــض اجلنــاح للنــاس وهــي خفــض اجلنــاح للنــاس  ،،                               مــن أخــالق املــؤمنني مــن أخــالق املــؤمنني  ::          داراةداراة            ـــــ

ّ وظـن بعـضهم أن   ،،                                                   وذلك من أقوى أسباب األلفـة وذلك من أقوى أسباب األلفـة  ،،                                             وترك اإلغالظ هلم يف القول وترك اإلغالظ هلم يف القول  ،،            الكلمةالكلمة ّ وظـن بعـضهم أن ّ ّ              ّ ّ              ّ ّ
َالمــداراة هــي المد َُ َ ُْ َالمــداراة هــي المدْ َُ َ ُْ ْ                 َ َُ َ ُْ ْ                 َ َُ َ ُْ َاهنــةْ َاهنــةَ َ    َ َ    َ ََ فـغلــط  ؛؛َ ََ فـغلــطَ َ      ََ َ      ََ ّ           ّ           ّ والفــرق أن ّ والفــرق أن   ،،ّ              ّ              ّ واملداهنــة حمرمــةّ واملداهنــة حمرمــة  ،،ّ                       ّ                       ّ ألن املــداراة منــدوب إليهــاّ ألن املــداراة منــدوب إليهــا  ؛؛َ
ّ وفـسرها العلمـاء بأ�ـا   ،،                       ويـسرت باطنـه ويـسرت باطنـه  ،،                                                 وهو الذي يظهر على الشيء وهو الذي يظهر على الشيء  ،،                                  املداهنة من الدهاناملداهنة من الدهان ّ وفـسرها العلمـاء بأ�ـا ّ ّ                     ّ ّ                     ّ ّ

    ..  ))  ١١  ((                                   من غري إنكار عليه من غري إنكار عليه  ،،                                               وإظهار الرضا مبا هو فيه وإظهار الرضا مبا هو فيه  ،،                          معاشرة الفاسقمعاشرة الفاسق

                                                 

           ))      ٢٥٢٢٥٢  //  ٩٩  ((                                   انظر فتح الباري  انظر فتح الباري   ))  ١١  ((



       
  

 

 
١٧٦

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

  وادا اداراة ن ارق  اث اث

                                                                                                                          علـــى الـــرغم مـــن اشـــرتاكها يف بعـــض املعـــاين اللغويـــة واالصـــطالحية فهنـــاك فـــرق علـــى الـــرغم مـــن اشـــرتاكها يف بعـــض املعـــاين اللغويـــة واالصـــطالحية فهنـــاك فـــرق 

ً دهـن املطـر األرض بلهـا بلـال يـسريا   ::                                                       فاملداهنة يف اللغة مأخوذة مـن فاملداهنة يف اللغة مأخوذة مـن  ،،                                جوهري كبري بينهماجوهري كبري بينهما ً ّ َ ً دهـن املطـر األرض بلهـا بلـال يـسريا َ ً ّ َ َ                             ً ً ّ َ َ                             ً ً ّ َ َ
ُكالــــدهن الــــذي يــــدهن بــــه الــــرأس ُكالــــدهن الــــذي يــــدهن بــــه الــــرأسُّ ُّ                         ُ ُّ                         ُ ّ                                     ّ                                     ّ إىل أن املعــــىن االصــــطالحي للمداهنــــة خيتلــــف عــــن ّ إىل أن املعــــىن االصــــطالحي للمداهنــــة خيتلــــف عــــن   ))  ١١  ((ُّ

                   واللغـــــة واللغـــــة                     أهـــــل العلـــــم أهـــــل العلـــــم                         املداهنـــــة عنـــــد املداهنـــــة عنـــــد                               مـــــن خـــــالل تعريفـــــات مـــــن خـــــالل تعريفـــــات  ،،              ء واضـــــحاء واضـــــحا               كمـــــا جـــــا كمـــــا جـــــا  ،،              املـــــداراةاملـــــداراة

(                  والتخصصوالتخصص
)  ٢٢  ((  ..            

ــــني  ــــني والفــــرق كبــــري ب (  ))              املــــداراةاملــــداراة  ((                            والفــــرق كبــــري ب
ــــني   ))  ٣٣  ( ــــني  وب (  ))              املداهنــــةاملداهنــــة  ((           وب

                                           فــــاألوىل جــــائزة ومــــشروعة  فــــاألوىل جــــائزة ومــــشروعة     ) )   ٤٤  (

ّ                                     ّ                                     ّ بـل قـد تكـون هلـا األولويـة مـع بعـض املـدعوينّ بـل قـد تكـون هلـا األولويـة مـع بعـض املـدعوين  ،،ّ               ّ               ّوحيتاجها الداعيةّوحيتاجها الداعية
      ،،                           ويف بعـض احلـاالت ويف بعـض احلـاالت  ))  ٥٥  ((

                                                 

    --           بريوت بريوت--                                     ، الدار الشافعية  ، الدار الشافعية   ١١      ، ط، ط    ٣٢٣٢       ص  ص                                للراغب األصفهاين للراغب األصفهاين                                          املفردات يف غريب القرآناملفردات يف غريب القرآن          انظر انظر       ))  ١١  ((

   ..  مم        ١٩٩٢١٩٩٢

               العرب  العرب         لسانلسان       )  ) ُ         ُ         ُو ما يضمرُو ما يضمرُ                    ُ                    ُإظهار خالف ما يبطن، أُإظهار خالف ما يبطن، أ        : ( : (                          رمحه اهللا أ�ا  رمحه اهللا أ�ا                   ابن منظورابن منظور                      يقول اإلمام يقول اإلمام       ))  ٢٢  ((

ّ             ّ             ّكالـدهان الـذي ّكالـدهان الـذي         : ( : (                                                                                                                ، وقارن  اإلمام ابن حجر رمحـه اهللا بـني املداهنـة والـدهان فقـال  ، وقارن  اإلمام ابن حجر رمحـه اهللا بـني املداهنـة والـدهان فقـال         ١٠٢٩١٠٢٩  //  ١١

ّ                      ّ                      ّ ، وقـــال يف موضـــع آخـــر أن ّ ، وقـــال يف موضـــع آخـــر أن       ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠                      فـــتح البـــاري فـــتح البـــاري           انظـــر انظـــر        )  )                                                   يظهـــر علـــى الـــشيء ويـــسرت باطنـــهيظهـــر علـــى الـــشيء ويـــسرت باطنـــه

        فــتح فــتح           انظــر انظــر        )  )   هه                                                                                ، وإظهــار الرضــا مبــا هــو فيــه مــن غــري إنكــار عليــ، وإظهــار الرضــا مبــا هــو فيــه مــن غــري إنكــار عليــ                              معاشــرة الفاســقمعاشــرة الفاســق        : ( : (                       املداهنــة هــي املداهنــة هــي 

           ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠              الباري الباري 

         أو  أو   ،،ّ                                                                             ّ                                                                             ّوالشرط املهم حىت تكون املداراة شرعية ؛ أن ال يكـون فيهـا قـدح يف الـدين بتأييـد الباطـل ّوالشرط املهم حىت تكون املداراة شرعية ؛ أن ال يكـون فيهـا قـدح يف الـدين بتأييـد الباطـل       ))  ٣٣  ((

ّإبطال حلق ، كما يشرتط فيها احلسبة بالقلب وإن تأخر الفعل والقول ، والنية مبيتة للحسم يف  ّإبطال حلق ، كما يشرتط فيها احلسبة بالقلب وإن تأخر الفعل والقول ، والنية مبيتة للحسم يف ّ ّ                                                                                   ّ ّ                                                                                   ّ ّ
                                                       ..                                                    املوضوع يف أقرب فرصة مناسبة املوضوع يف أقرب فرصة مناسبة 

َوالمداهنة      ))  ٤٤  (( َوالمداهنةُ ُ         َ ُ         َ                                                                                                                             أن ترى منكرا وتقـدر علـى دفعـه ومل تدفعـه حفظـا جلانـب مرتكبـه أو جانـب أن ترى منكرا وتقـدر علـى دفعـه ومل تدفعـه حفظـا جلانـب مرتكبـه أو جانـب         : ( : (     هيهي    ُ

        خـالف خـالف             إظهـار إظهـار         : ( : (                  وقيل هي وقيل هي  ))    ٦٧٦٧  //  ١١  ((                                            انظر التعريفات للجرجـاينانظر التعريفات للجرجـاين       )  )                                                   غريه أو لقلة مباالة يف الدينغريه أو لقلة مباالة يف الدين

                                                   ))      ١٦٠١٦٠  //    ١٣١٣  ((                      لسان العرب لسان العرب           انظر انظر        )  )       بطنبطنُ  ُ   ُ  ُي ي    ماما

ّ                                        ّ                                        ّ ينفك عنهم مثل الوالدين والزوجة واألبناء ّ ينفك عنهم مثل الوالدين والزوجة واألبناء ْ        ْ         ْ ستطيع أْنستطيع أن  يي                                                                        وخاصة املدعوين القريبني منه جدا ، والوخاصة املدعوين القريبني منه جدا ، وال      ))  ٥٥  ((

ُ، أو أولئك املدعوين الذين يظهـرون القـرب ، وهـم يبطنـون خـالف ذلـك  ُ، أو أولئك املدعوين الذين يظهـرون القـرب ، وهـم يبطنـون خـالف ذلـك ُُ ُُ                                                           ُ ُُ                                                           ُ                                 كاملنـافقني املغرضـني كاملنـافقني املغرضـني     ؛ ؛ ُُ

 احلقيقيـون والطـابور اخلـامس املفـسد ،                       خصوم الـدعوةخصوم الـدعوة                         ، وهؤالء هم  ، وهؤالء هم                                           بالدعوة واملدسوسني فيهابالدعوة واملدسوسني فيها
ُ

 احلقيقيـون والطـابور اخلـامس املفـسد ، 
ُ

                                 
ُ

                                 
ُ

 = =    



       
  

 

 
١٧٧

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ًوالثانية حمرمـة  وهـو يف غـىن عنهـا
ً                            ًوالثانية حمرمـة  وهـو يف غـىن عنهـا
      ،،ّ               ّ               ّ وحـذرت مـن فعلهـاّ وحـذرت مـن فعلهـا  ،،ّ                      ّ                      ّوقـد جـاءت النـصوص يف ذمهـاّوقـد جـاءت النـصوص يف ذمهـا      ،،ً                            

                                      كمــــــــــــا يف قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل  كمــــــــــــا يف قولــــــــــــه تعــــــــــــاىل                    ..                                 
))  ١١  ((  

،،      

                 يقـــع بـــني  يقـــع بـــني   ،،                                                                                                                            والداعيـــة أمـــام مـــا يتعـــرض لـــه مـــن املواقـــف الـــيت حيتـــاج فيهـــا إىل قـــرار وحـــسموالداعيـــة أمـــام مـــا يتعـــرض لـــه مـــن املواقـــف الـــيت حيتـــاج فيهـــا إىل قـــرار وحـــسم

                     واملواجهــة  واملواجهــة   ،،                             فاملداهنــة حــرام فاملداهنــة حــرام  ،،                       أو املواجهــة أو املواجهــة  ،،  ةةّ                      ّ                      ّ إمــا املــداراة أو املداهنــّ إمــا املــداراة أو املداهنــ  ::                                    خيــارات متعــددة معهــاخيــارات متعــددة معهــا

       ال  ال   ،،                                   وهـــي نـــوع مـــن الرتيـــث وهـــي نـــوع مـــن الرتيـــث  ،،                                                         واملـــدارة هـــي األوىل يف هـــذه احلالـــة واملـــدارة هـــي األوىل يف هـــذه احلالـــة  ،،ُ               ُ               ُقـــد تـــصيب وقـــد ختطـــئُقـــد تـــصيب وقـــد ختطـــئ

ُ                        ُ                        ُ ويعطــي املــدعو الفرصــة بعــد ُ ويعطــي املــدعو الفرصــة بعــد   ،،ّ                   ّ                   ّ ولكنــه يــؤخر املواجهــةّ ولكنــه يــؤخر املواجهــة  ،،                           وال مداهنــة لــه وال مداهنــة لــه  ،،                              ســكوتا عــن الباطــلســكوتا عــن الباطــل
    ..ّ                  ّ                  ّ لعله يعود إىل رشدهّ لعله يعود إىل رشده  ،،            الفرصةالفرصة

ّ إال أن مقـــــصد كـــــل واحـــــد   ،،                            شا�ان يف الظـــــاهرشا�ان يف الظـــــاهر                                                          واملــــداراة واملداهنـــــة وإن كانـــــا يتـــــواملــــداراة واملداهنـــــة وإن كانـــــا يتـــــ ّ إال أن مقـــــصد كـــــل واحـــــد ّ ّ                    ّ ّ                    ّ ّ
      ،،ٍ               ٍ                ٍ املـــداراة صـــفة مـــدٍحاملـــداراة صـــفة مـــدح  ((      ::                                                         يقـــول اإلمـــام ابـــن القـــيم رمحـــه اهللا يقـــول اإلمـــام ابـــن القـــيم رمحـــه اهللا  ،،ٌ                ٌ                ٌ ودافعـــه خمتلـــف جـــداٌ ودافعـــه خمتلـــف جـــدا  ،،          منهمـــامنهمـــا

َ والفرق بينهما أن املـداري يتلطـف بـصاحبه حـىت يـستخرج منـه احلـق  ،،ٍ               ٍ                ٍ واملداهنة صفة ذٍمواملداهنة صفة ذم ُ ّ َ والفرق بينهما أن املـداري يتلطـف بـصاحبه حـىت يـستخرج منـه احلـقُ ُ ّ ُ                                                       َ ُ ّ ُ                                                       َ ُ ّ ُ،،      

                     فاملــداراة  فاملــداراة   ،،                          يرتكــه علــى هــواهيرتكــه علــى هــواهّ                                   ّ                                   ّ واملــداهن يتلطــف بــه ليقــره علــى باطلــه وّ واملــداهن يتلطــف بــه ليقــره علــى باطلــه و  ،،                                  أو يــرده عــن الباطــلأو يــرده عــن الباطــل

(  ))  ،،                                         واملداهنـــة ألهـــل النفـــاق واملداهنـــة ألهـــل النفـــاق  ،،                  ألهـــل اإلميـــانألهـــل اإلميـــان
                                                                   واألصـــل يف مـــشروعية هـــذه املـــدارة دالالت  واألصـــل يف مـــشروعية هـــذه املـــدارة دالالت   ))  ٢٢  (

      ،،                                                   والـصرب علـى املـدعوين وحتملهــم والـصرب علـى املـدعوين وحتملهــم  ،،                                             علـى أمهيـة تـأليف القلـوب علـى أمهيـة تـأليف القلـوب  ،،                                        النـصوص الـشرعية عمومـاالنـصوص الـشرعية عمومـا

                         ويف أكثـر مـن  ويف أكثـر مـن   ،،                                                                                   وحسن املعاشرة هلم وتلك النـصوص كثـرية ومتنوعـة وحسن املعاشرة هلم وتلك النـصوص كثـرية ومتنوعـة  ،،ّ              ّ              ّوغض الطرف عنهمّوغض الطرف عنهم

ّ ومــن ذلــك ماجــاء يف الوصــية بالنــساء ومــدارا�ن  ،،    اهاه    اجتــاجتــ ّ ومــن ذلــك ماجــاء يف الوصــية بالنــساء ومــدارا�نّ ّ                                         ّ ّ                                         ّ ّ                            ّ                            ّ وأن تلــك هــي الــسياسة املناســبة ّ وأن تلــك هــي الــسياسة املناســبة   ،،ّ
ّ ولطبيعــــتهن ومــــا قــــدره اهللا علــــيهن مــــن نقــــص  ،،ّ         ّ          ّ  خلــــصوصيتهّن خلــــصوصيتهن  ،،ّ    ّ     ّ معهــــّنمعهــــن ّ ولطبيعــــتهن ومــــا قــــدره اهللا علــــيهن مــــن نقــــصّّ ّّ                                   ّ ّّ                                   ّ ــــدعوي   ،،ّّ ــــدعوي ّ والفقــــه ال ّ               ّ               ّ والفقــــه ال

ّ كمـا بينـه وعللـه النـيب   ،،                                                                                          املطلوب مـع مثـل هـذا النـوع مـن املـدعوين هـو املـداراةاملطلوب مـع مثـل هـذا النـوع مـن املـدعوين هـو املـداراة ّ كمـا بينـه وعللـه النـيب ّ ّ                     ّ ّ                     ّ ّ::      ))  ))   فـإن فـإن        

                                                                                                  ن أعــوج شــيء يف الــضلع أعــاله فــإن ذهبــت تقيمــه كــسرته وإن ن أعــوج شــيء يف الــضلع أعــاله فــإن ذهبــت تقيمــه كــسرته وإن                                         املــرأة خلقــت مــن ضــلع وإاملــرأة خلقــت مــن ضــلع وإ

(  ))  ))                                                                  تركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساءتركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء
)  ٣٣  ((        

                                                                                                                     

                                           يتعامــل مــع املنــافقني يف  يتعامــل مــع املنــافقني يف                                                   ة إىل حــدود ، كمــا كــان النــيب ة إىل حــدود ، كمــا كــان النــيب                                                         ومــع ذلــك حيتــاجون إىل فقــه املــداراومــع ذلــك حيتــاجون إىل فقــه املــدارا    = = 

   ..                            املدينة آنذاكـ املدينة آنذاكـ 

   ))  ٩٩  ((                                سورة القلم اآلية سورة القلم اآلية     ) )   ١١  ((

   ))      ٢٣١٢٣١  ((                            ، البن القيم ص ، البن القيم ص             الروح الروح              انظر  انظر   ))  ٢٢  ((

   ))      ٤١٨٤١٨  //  ٦٦  ((    ، ،     ) )         ٣٣٣١٣٣٣١  ((                                       آدم وذريته ، برقم  آدم وذريته ، برقم       خلقخلق           باب  باب   ،،                            كتاب األنبياءكتاب األنبياء                                أخرجه البخاري ، أخرجه البخاري ،       ))  ٣٣  ((



       
  

 

 
١٧٨

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                                       وهو الذي يظهر علـى  وهو الذي يظهر علـى   ،،                                                      والفرق أن املداهنة من الدهانوالفرق أن املداهنة من الدهان  ((    : :                                     ولذلك قال ابن بطالولذلك قال ابن بطال

                                                                                                                           وفسرها العلماء بأ�ا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مبـا هـو فيـه مـن  وفسرها العلماء بأ�ا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مبـا هـو فيـه مـن   ،،                                الشيء ويسرت باطنهالشيء ويسرت باطنه

      ،،                                                   وبالفاســق يف النهـي عــن فعلــه وبالفاســق يف النهـي عــن فعلــه  ،،                                                                       واملــداراة هـي الرفــق باجلاهــل يف التعلـيم واملــداراة هـي الرفــق باجلاهــل يف التعلـيم  ،،                          غـري إنكــار عليـهغـري إنكــار عليـه

      ،،                                                               واإلنكــار عليــه بلطــف القــول والفعــل واإلنكــار عليــه بلطــف القــول والفعــل  ،،                                                                        وتــرك اإلغــالظ عليــه حيــث ال يظهــر مــا هــو فيــهوتــرك اإلغــالظ عليــه حيــث ال يظهــر مــا هــو فيــه

(  ))                                                                  الســــيما إذا احتــــيج إىل تأليفــــه وحنــــو ذلــــكالســــيما إذا احتــــيج إىل تأليفــــه وحنــــو ذلــــك
                ال ينبغــــي ال ينبغــــي   ((        (  (  ::                                    ويقــــول اإلمــــام األلوســــيويقــــول اإلمــــام األلوســــي      ..  ))  ١١  (

ُ وتـسيء الظنـون  ،،    كـركـرُ           ُ           ُ ويرتكـب املنُ ويرتكـب املن  ،،ُ                     ُ                     ُاملداراة حيـث خيـدش الـدينُاملداراة حيـث خيـدش الـدين ُ وتـسيء الظنـونَ َ             ُ َ             ُ َ((  ((  )
)  ٢٢  ((  

                                  ويف هـذا املعـىن يقـول ويف هـذا املعـىن يقـول   

 جتد من شـرار النـاس يـوم القيامـة  جتد من شـرار النـاس يـوم القيامـة --                         رضي اهللا عنه  رضي اهللا عنه --                                                           يف احلديث الذي رواه أبو هريرة  يف احلديث الذي رواه أبو هريرة                                                             

                  وإمنـا كـان وإمنـا كـان     " "                            قـال ابـن حجـر  قـال ابـن حجـر   ..  ""                                                             الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجـه الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجـه  ،،                                عند اهللا ذا الوجهنيعند اهللا ذا الوجهني

      ،،                                          متملـق بالباطـل وبالكـذبمتملـق بالباطـل وبالكـذب               إذ هـو  إذ هـو   ،،                                                                                    ذو الوجهني من شـرار النـاس ألن حالـه حـال املنـافقذو الوجهني من شـرار النـاس ألن حالـه حـال املنـافق

                                                   فيظهر هلـا أنـه منهـا وخمـالف  فيظهر هلـا أنـه منهـا وخمـالف   ،،                                                         وألنه يأيت كل طائفة مبا يرضيها وألنه يأيت كل طائفة مبا يرضيها  ،،                                        مدخل للفساد بني الناسمدخل للفساد بني الناس

ــــضدها ــــضدهال ٍ وحمــــض كــــذب وخــــداع  ،،                      وصــــنيعه نفــــاقوصــــنيعه نفــــاق    . .           ل ٍ وحمــــض كــــذب وخــــداعُ ُ              ٍ ُ              ٍ ــــى أســــرار   ،،ُ ــــل علــــى اإلطــــالع عل ّ وحتي ــــى أســــرار َ ــــل علــــى اإلطــــالع عل ّ وحتي َ                          ّ َ                          ّ َ

ـــة حمرمـــة ـــة حمرمـــةالطـــائفتني وهـــي مداهن                                                                                    أمـــا مـــن يقـــصد بـــذلك اإلصـــالح بـــني الطـــائفتني فيـــأيت  أمـــا مـــن يقـــصد بـــذلك اإلصـــالح بـــني الطـــائفتني فيـــأيت   ،،                                                الطـــائفتني وهـــي مداهن

                                                 وينقل إليهـا مـا أمكـن مـن  وينقل إليهـا مـا أمكـن مـن   ،،                                                     ويعتذر لكل واحدة عن األخرى ويعتذر لكل واحدة عن األخرى  ،،                الح األخرىالح األخرى                    بكالم فيه صبكالم فيه ص

                         ويقبحــه عنــد  ويقبحــه عنــد   ،،                                                            واملــذموم مــن زيــن لكــل طائفــة عملهــاواملــذموم مــن زيــن لكــل طائفــة عملهــا    . .                                                     اجلمــل ويــسرت القبــيح فهــذا حممــوداجلمــل ويــسرت القبــيح فهــذا حممــود

                ))  ٣٣  ((    . .                                                                           فهذا من شرار الناس يوم القيامة عند اهللافهذا من شرار الناس يوم القيامة عند اهللا    . .                                                  ويذم كل طائفة عند األخرى ويذم كل طائفة عند األخرى  ،،          األخرىاألخرى

ُ ومــــن خيـــشى شــــره أو ضــــره  ،،          ألعـــداءألعـــداء                     ســـيما مــــع ا ســـيما مــــع ا  ،،                                                فاملـــداراة مندوبــــة مـــع النــــاسفاملـــداراة مندوبــــة مـــع النــــاس ُ ومــــن خيـــشى شــــره أو ضــــرهُ ُ                   ُ ُ                   ُ ُ،،      

      ،،                                                 واملداهنـــة مـــن اخللـــق املـــذموم واملداهنـــة مـــن اخللـــق املـــذموم  ،،                                                                                            واملداهنـــة حمرمـــة منهـــي عنهـــا؛ واملـــداراة مـــن اخللـــق احلـــسنواملداهنـــة حمرمـــة منهـــي عنهـــا؛ واملـــداراة مـــن اخللـــق احلـــسن

      ،،                                               وتبليـــغ احلـــق بأســـلم وســـيلة وتبليـــغ احلـــق بأســـلم وســـيلة  ،،                                                                                            فاملـــداراة هـــي دفـــع الـــشر بـــالقول احلـــسن أو الفعـــل احلـــسنفاملـــداراة هـــي دفـــع الـــشر بـــالقول احلـــسن أو الفعـــل احلـــسن

                  عـصية قـال عـصية قـال                                  أو املوافقـة يف امل أو املوافقـة يف امل  ،،                                                     واملداهنة هي السكوت عن احلق واملداهنة هي السكوت عن احلق  ،،                                    وتكون يف بعض األحوالوتكون يف بعض األحوال

ْيأيـهـــا ٱلـــذين ءامنـــوا ٱركعـــوا وٱســـجدوا واعبـــدوا ربكـــم وٱفـعلـــوا ٱخليــــر لعلكـــم   ((     ( (  ::              اهللا تعـــاىلاهللا تعـــاىل ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ ْيأيـهـــا ٱلـــذين ءامنـــوا ٱركعـــوا وٱســـجدوا واعبـــدوا ربكـــم وٱفـعلـــوا ٱخليــــر لعلكـــم َ ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ َ                                                                     ْ ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ َ                                                                     ْ ُْ ََُّ َ ُ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََّ ُُّ ُُ ُ َْ ْ َْ ُ َ
ِ َّ َ

َتـفلحون ُ
ِ ْ َتـفلحونُ ُ
ِ ْ ُ        َ ُ
ِ ْ ُ        َ ُ
ِ ْ ُ((   ( (    ))  ٤٤  ((        

                                                 

      ) )      ٥٢٩٥٢٩--      ٥٢٨٥٢٨    / /     ١٠١٠      ((                                                انظر فتح الباري البن حجر انظر فتح الباري البن حجر       ))  ١١  ((

      ) )      ١٢٢١٢٢  //  ٣٣    ( (             أللوسي أللوسي                                           انظر تفسري روح املعاين لانظر تفسري روح املعاين ل      ))  ٢٢  ((

       )  )            ٤٧٤٤٧٤  //    ١٠١٠       (  (                                               باب ما قبل يف ذي الوجهني باب ما قبل يف ذي الوجهني   ((                    كتاب األدب كتاب األدب                    البن حجر  البن حجر                     فتح الباريفتح الباري             انظر  انظر   ))  ٣٣  ((

   ..       )  )     ٧٧٧٧    ( (              اآلية  اآلية       احلجاحلج          سورة سورة       ))  ٤٤  ((



       
  

 

 
١٧٩

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

               النـــاس  النـــاس   ةة      الطفـــالطفـــ      ة مة م  اا               باملـــدار باملـــدار            املقـــصوداملقـــصود                                                                            فـــالفرق كبـــري بـــني املـــداراة واملداهنـــة كبـــري ألن فـــالفرق كبـــري بـــني املـــداراة واملداهنـــة كبـــري ألن 

      ،،َ              َ              َأيـــا كـــان املـــداهنَأيـــا كـــان املـــداهنّ                         ّ                         ّأمـــا مـــداهنتهم فهـــي غـــش وحمـــرم ّأمـــا مـــداهنتهم فهـــي غـــش وحمـــرم       ،،            ويرضـــاهويرضـــاه                                        إليـــصاهلم إىل مـــا حيبـــه اهللا إليـــصاهلم إىل مـــا حيبـــه اهللا 

      مـن مـن   ((    : :                                                              وقـد قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وقـد قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ،،                                                                    وليس التلطف حينهـا مـن التلطـف املمـدوحوليس التلطف حينهـا مـن التلطـف املمـدوح

                                                       ومـن الـتمس رضـاء النـاس بـسخط  ومـن الـتمس رضـاء النـاس بـسخط   ،،                                                                                      التمس رضاء اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناسالتمس رضاء اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناس

(      ))                                      اهللا وكله اهللا إىل الناساهللا وكله اهللا إىل الناس
)  ١١  ((    

  

  

  

      

                                                 

    ..                               وصححه األلباين وصححه األلباين     ) )      ٦٠٩٦٠٩  //  ٤٤       (  (   ))        ٢٤١٤٢٤١٤  ((    م م          برق برق            الرتمذيالرتمذي            أخرجه أخرجه       ))  ١١  ((

         



       
  

 

 
١٨٠

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

  إ وا ادو اداراة أ  ارا اث

                           وهــذه املواقــف  وهــذه املواقــف   ،،ّ                                                   ّ                                                   ّوالداعيــة إىل اهللا تعــاىل يتعــرض إىل مواقــف خمتلفــة مــع املــدعوينّوالداعيــة إىل اهللا تعــاىل يتعــرض إىل مواقــف خمتلفــة مــع املــدعوين

      ،،                                   وتطــويال للعالقــة بــه وتطــويال للعالقــة بــه  ،،                                               احلــسم مــع املــدعو إمهــاال لــه احلــسم مــع املــدعو إمهــاال لــه  مم                                                          حيتــاج فيهــا إىل نــوع مــن الفقــه وعــدحيتــاج فيهــا إىل نــوع مــن الفقــه وعــد

                   وهـو نـوع  وهـو نـوع   ،،        لقطعلقطع                   أوىل من ا أوىل من ا  ،،                                               وهذا الفقه وحسن التصرف وهذا الفقه وحسن التصرف  ،،ّ                          ّ                          ّلعل فرصة أخرى تتيسر هلدايتهّلعل فرصة أخرى تتيسر هلدايته

          يقطــع يقطــع   وو      ،،                       حــىت ال خيــسرهم حــىت ال خيــسرهم  ،،                                                                                                      مــن التمهــل والــرتوي الــذي حيتاجــه الداعيــة دائمــا مــع مدعويــهمــن التمهــل والــرتوي الــذي حيتاجــه الداعيــة دائمــا مــع مدعويــه

ــــق اخلــــري الــــذي يــــصلهم ــــق اخلــــري الــــذي يــــصلهمطري ــــة النافعــــة هلــــم                      وحــــىت ال حيــــسم اوحــــىت ال حيــــسم ا      ،،                                      طري ــــة النافعــــة هلــــملعالق                        تظهــــر أمهيــــة  تظهــــر أمهيــــة         وهنــــاوهنــــا      ؛؛                                لعالق

                                واحلاجة إليها واحلاجة إليها     ) )                                 المداراة الدعويةالمداراة الدعوية  ((

         إال  إال   ،،    التالت                       ويف بعـض احلـا ويف بعـض احلـا  ،،                                     مـع نـوع مـن املـدعوين مـع نـوع مـن املـدعوين  اا                      وإن كان خاصـوإن كان خاصـ                        وهذا السلوك وهذا السلوك     

ّ                                                          ّ                                                          ّ أل�ـا الوحيـدة القــادرة علـى إجيـاد املوازنــة بـني املواجهـة والــصراحة ّ أل�ـا الوحيـدة القــادرة علـى إجيـاد املوازنــة بـني املواجهـة والــصراحة   ،،  مم                     وفقههـا أهــ وفقههـا أهــ  ،،ّ       ّ       ّأنـه مهـمّأنـه مهـم

ًومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن ضــرر قــد يلحــق بالداعيــة واملــدعو معــا ًومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن ضــرر قــد يلحــق بالداعيــة واملــدعو معــاَ َ                                                    ً َ                                                    ً                                      وبــني املداهنــة وتـــرك  وبــني املداهنــة وتـــرك   ،،َ

ُ ممــا حيــرم علــى الداعيــة اللجــوء إليــه  ،،                           وكتمــان العلــم وكتمــان العلــم  ،،                                      القيــام بواجــب الــدعوةالقيــام بواجــب الــدعوة ُ ممــا حيــرم علــى الداعيــة اللجــوء إليــهَ َ                               ُ َ                               ُ                                فتــأيت املــداراة فتــأيت املــداراة  ،،َ

ّلتكــون املخــرج الــشرعي
ّ                  ّ لتكــون املخــرج الــشرعي
ُ        ُ        ُ حــىت حيــدد ُ حــىت حيــدد   ،،                                                           الــيت يلجــأ إليهــا الداعيــة مؤقتــا الــيت يلجــأ إليهــا الداعيــة مؤقتــا  ،،                                     واحلالــة االســتثنائية واحلالــة االســتثنائية  ،،ّ                   

                                                             وعـــدم اســـتخدام املـــداراة يعـــين أحـــد  وعـــدم اســـتخدام املـــداراة يعـــين أحـــد   ،،                           واإلقـــدام عليـــه واإلقـــدام عليـــه  ،،                                                    املناســـب الـــذي ينبغـــي احلـــسم فيـــهاملناســـب الـــذي ينبغـــي احلـــسم فيـــه

      ،،ّ                                   ّ                                   ّ الـيت تـضره ودعوتـه يف الـدنيا قبـل اآلخـرةّ الـيت تـضره ودعوتـه يف الـدنيا قبـل اآلخـرة  ))                                سقوط في المداهنةسقوط في المداهنة  ((      ::                                السقوطني يف الغالـبالسقوطني يف الغالـب

             وتـــضع  وتـــضع   ،،                                                                               الـــيت حتـــرم املـــدعوين مـــن الـــدعوة وتقطعهـــم عنهـــا الـــيت حتـــرم املـــدعوين مـــن الـــدعوة وتقطعهـــم عنهـــا  ))        اصـــلةاصـــلة                        ســـقوط فـــي المفســـقوط فـــي المف  ((      أو أو 

ّويف النهايـة فــإن املـداراة بــاب شـرعي   ،  ))  ١١  ((                                                    حـواجز وعوائــق يـصعب إزالتهــا حـواجز وعوائــق يـصعب إزالتهــا  ّويف النهايـة فــإن املـداراة بــاب شـرعيّ ّ                                ّ ّ                                ّ                              حيتــاج الداعيــة  حيتــاج الداعيــة   ،،ّ

ّ                 ّ                 ّ فـال حيـرمن الداعيـة ّ فـال حيـرمن الداعيـة     ،،،،                       وأنفـع منهـا وأنفـع منهـا  ،،                               وهـو مقـدم عليهـا وهـو مقـدم عليهـا  ،،                                             وتقدميه بـدال مـن املواجهـة وتقدميه بـدال مـن املواجهـة  ،،            لولوجهلولوجه
                                                 

ّويف الوقــت الــذي حتــرم فيــه املداهنــة ، فــإن املواجهــة واحلــسم واملفاصــلة يف الغالــب تقــع خــالف       ))  ١١  ((
ُ ّويف الوقــت الــذي حتــرم فيــه املداهنــة ، فــإن املواجهــة واحلــسم واملفاصــلة يف الغالــب تقــع خــالف ّ
ُ ّ                                                                            ّ
ُ ّ                                                                            ّ
ُ ّ

ّالفقه الشرعي ، 
ّ               ّالفقه الشرعي ، 
ّوحىت ال يقال أن حممدا يقتل                                                                     والتأين مطلوبان ؛ لدراسة العواقب ؛ والتأين مطلوبان ؛ لدراسة العواقب ؛             احلكمة احلكمة ّ   ّ   ّألن ّألن ّ                ّوحىت ال يقال أن حممدا يقتل ُ ُ                        ّ ُ                        ّ ُ

ّ الغالــب يقــسون علــى اآلخــرين ، وحيجمــون عالقــتهم                                   أصــحاب هــذا االجتــاه يفأصــحاب هــذا االجتــاه يفّ    ّ    ّوألن ّوألن     ، ،                 أصــحابهأصــحابه ّ الغالــب يقــسون علــى اآلخــرين ، وحيجمــون عالقــتهم ُ ُ                                         ّ ُ                                         ّ ُ

                                                                                                                                                  �ــم ، ويــضيعون كثــريا مــن املــصاحل ، بــل يتجــاوزون يف ذلــك إىل اإلســاءة للطــرف اآلخــر ممــن مل �ــم ، ويــضيعون كثــريا مــن املــصاحل ، بــل يتجــاوزون يف ذلــك إىل اإلســاءة للطــرف اآلخــر ممــن مل 

ٍ                                                                                     ٍ                                                                                     ٍيأخذ خبيارهم ، ويصفو�م باملداهنة والتلون والعمالة ، فاللطف والظرف والرفق والتغاضي معان ٍيأخذ خبيارهم ، ويصفو�م باملداهنة والتلون والعمالة ، فاللطف والظرف والرفق والتغاضي معان 

                                                                                                رحم اهللا ، وفيها للداعية الفقيه مندوحـة ال ينبغـي لـه رحم اهللا ، وفيها للداعية الفقيه مندوحـة ال ينبغـي لـه ّ             ّ             ّالدعوي إال من ّالدعوي إال من                البعض  البعض                             مفقودة يف قاموسمفقودة يف قاموس

                                                                                                                                            ؛ بشرط أن يكون أخذه �ا ، وتقدميها ، أو تركه هلا ، وتأخريها من خالل النصوص ؛ بشرط أن يكون أخذه �ا ، وتقدميها ، أو تركه هلا ، وتأخريها من خالل النصوص                     أن ينساها أن ينساها 

   ..ّ        ّ        ّالشرعية ّالشرعية 



       
  

 

 
١٨١

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

        ومــــن ومــــن       ،،                                                  يــــق حيتــــاج إىل مزيــــد حبــــث ودراســــةيــــق حيتــــاج إىل مزيــــد حبــــث ودراســــة                         وفيــــه فقــــه دق وفيــــه فقــــه دق  ،،                                                نفــــسه مــــن اعتبــــار هــــذا اخليــــارنفــــسه مــــن اعتبــــار هــــذا اخليــــار

        ::                             والحاجة إليها والحاجة إليها                                    دالالت أهمية المدارةدالالت أهمية المدارة

  

ّ              ّ              ّ وأنهــا مــن أهــم ّ وأنهــا مــن أهــم   ،،                                                                                     إبــراز مكانــة األخــالق وأثرهــا فــي الــدعوة واإلصــالح إبــراز مكانــة األخــالق وأثرهــا فــي الــدعوة واإلصــالح  ::      أوالأوال
             أمهيــة  أمهيــة   ،،                                 والــصفات الرفيعــة والــصفات الرفيعــة  ،،                    ألخــالق احلــسنةألخــالق احلــسنة    فلفل      ؛؛                                                                  مجــاالت إعــداد الداعيــة إلــى اهللا تعالـــىمجــاالت إعــداد الداعيــة إلــى اهللا تعالـــى

ــــدعوة إىل اهللا تعــــاىل ــــدعوة إىل اهللا تعــــاىلخاصــــة يف ال ــــه املكــــون األســــاس لشخــــصية   ،،             اخللقــــي اخللقــــي              فاإلعــــدادفاإلعــــداد      ،،                                                خاصــــة يف ال ّ ألن ــــه املكــــون األســــاس لشخــــصية ّ ّ ألن ّ                        ّ ّ                        ّ ّ
                                 علــى صــفات نفــسية  علــى صــفات نفــسية   ،،                                       ال قيمــة هلــا إذا مل تــنب ال قيمــة هلــا إذا مل تــنب  ؛؛ّ                             ّ                             ّ وألن القــدرات العلميــة والعمليــةّ وألن القــدرات العلميــة والعمليــة  ،،              الداعيــةالداعيــة

      ،،                                                                                 وال يتـــصور أن يـــدعو الداعيـــة إىل مكـــارم األخـــالق وال يتـــصور أن يـــدعو الداعيـــة إىل مكـــارم األخـــالق  ،،                                           وأخـــالق وســـلوكيات رفيعـــة وأخـــالق وســـلوكيات رفيعـــة  ،،          عاليـــهعاليـــه

      ،،          دعويندعوين                       كـــسب ثقـــة املـــ كـــسب ثقـــة املـــ  ؛؛               يـــستطيع يـــستطيعّ            ّ            ّ ألنـــه بـــذلك لـــنّ ألنـــه بـــذلك لـــن  ؛؛                             وهـــو ال يتـــصف �ـــا وهـــو ال يتـــصف �ـــا  ،،                      ومعـــايل األمـــورومعـــايل األمـــور

          ::                                            والتــــــأثري علــــــيهم قــــــال تعــــــاىلوالتــــــأثري علــــــيهم قــــــال تعــــــاىل                                                      

                          )
)  ١١  ((        

      ،،                 يف دعوتـــه يف دعوتـــه                                                                                                    وهــذا التميـــز اخللقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب جناحـــه وهــذا التميـــز اخللقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب جناحـــه 

ّ       ّ       ّ وخـــصهم ّ وخـــصهم   ،،                               ومشـــل اجلميـــع بـــصربه ومشـــل اجلميـــع بـــصربه  ،،    حـــدحـــد                               وال ضـــاق صـــدره بأ وال ضـــاق صـــدره بأ  ،،ّ                    ّ                    ّفإنـــه مـــا غـــضب لنفـــسه قـــطّفإنـــه مـــا غـــضب لنفـــسه قـــط
      ،،ُ                                         ُ                                         ُ فاخللق احلسن؛ باب مشرع للداعية لكـسب اآلخـرينُ فاخللق احلسن؛ باب مشرع للداعية لكـسب اآلخـرين  ،،                                             وكان الرحيم الشفوق �م وكان الرحيم الشفوق �م  ،،          برفقهبرفقه

                                                                                        حـىت يـستطيع اسـتيعا�م والتواصـل معهـم واالنـدماج يف حـىت يـستطيع اسـتيعا�م والتواصـل معهـم واالنـدماج يف       ،،                       وكـسب حمبـتهم وكـسب حمبـتهم  ،،                        وتأليف قلو�موتأليف قلو�م

            ))  ٢٢  ((          حيا�محيا�م

                             خلـــق مـــن أخـــالق خلـــق مـــن أخـــالق  ؛؛                         وخـــوض غمارهـــا وخـــوض غمارهـــا  ،،                                                              واملـــداراة الـــيت حنـــن بـــصدد البحـــث فيهـــاواملـــداراة الـــيت حنـــن بـــصدد البحـــث فيهـــا

                                                                                                    بغـــي للداعيـــة إىل اهللا تعـــاىل أن تكـــون لبوســـه الـــذي خيـــالط بـــه بغـــي للداعيـــة إىل اهللا تعـــاىل أن تكـــون لبوســـه الـــذي خيـــالط بـــه   نن             الـــيت ي الـــيت ي  ،،                          اإلســـالم العظيمـــةاإلســـالم العظيمـــة

                                                 

     ) )     ٤٤٤٤  ((                        البقرة اآلية البقرة اآلية           سورة سورة       ))  ١١  ((

                    ــل رضــا ــل رضــا ُ                                                         ُ                                                         ُمن التمس رضا مجيع الناس التمس ما ال يدرك، ولكن يقصد العــاقُمن التمس رضا مجيع الناس التمس ما ال يدرك، ولكن يقصد العــاق  ««    : :                           وقال ابن حبانوقال ابن حبان          ))  ٢٢  ((

ً                                                                         ً                                                                         ًمــــــن ال جيـــــد مـــــن معاشـــــرته بـــــدا، وإن دفعـــــه الوقــــت إىل استحـــــسان أشـــــياء مـــــن العـــــادات كـــــان ًمــــــن ال جيـــــد مـــــن معاشـــــرته بـــــدا، وإن دفعـــــه الوقــــت إىل استحـــــسان أشـــــياء مـــــن العـــــادات كـــــان 

ً                                                                                  ً                                                                                  ًيستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها، ما مل يكن إمثا؛ فـإن ذلـك مـن املـداراة، ومـا أكثـر ًيستقبحها، واستقباح أشياء كان يستحسنها، ما مل يكن إمثا؛ فـإن ذلـك مـن املـداراة، ومـا أكثـر 

     . .   »»    ! !                                                                                             من دارى فلم يسلم، فكيف توجد السالمة ملن ال يداري؟من دارى فلم يسلم، فكيف توجد السالمة ملن ال يداري؟



       
  

 

 
١٨٢

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ّ                                                            ّ                                                            ّ وردة فعله احلاضرة عند كـل مواقـف املـدعوين وصـدودهم القـويل والفعلـيّ وردة فعله احلاضرة عند كـل مواقـف املـدعوين وصـدودهم القـويل والفعلـي  ،،          الناسالناس
))  ١١  ((  

           دون  دون   ؛؛

                     فاملـــداراة  فاملـــداراة   ،،                                         أو تفريطـــه يف الثوابـــت أو تفريطـــه يف الثوابـــت  ،،                                                                                    أن يكـــون يف تلـــك املـــداراة تقـــصري يف قيامـــه بالواجـــبأن يكـــون يف تلـــك املـــداراة تقـــصري يف قيامـــه بالواجـــب

                                                                                                               مـامل تـصل بالداعيـة للتنـازل عـن احلـق والتفـريط فيـه واملـساومة  مـامل تـصل بالداعيـة للتنـازل عـن احلـق والتفـريط فيـه واملـساومة   ؛؛    هـمهـمّ                ّ                ّخلق دعوي أصـيل ومّخلق دعوي أصـيل وم

                                                                                                                                               فعندها تتحول املداراة احملمودة إىل شيء آخر قـد يكـون املداهنـة وقـد يكـون نفاقـا  فعندها تتحول املداراة احملمودة إىل شيء آخر قـد يكـون املداهنـة وقـد يكـون نفاقـا   ،،        عليهعليه

    ..                                 وقد يكون غري ذلك وقد يكون غري ذلك  ،،              أو تقيةأو تقية

                   غفـل عنـه  غفـل عنـه   ،،                                                                                                        وتظهر أمهية هذا املوضوع يف بيانه خللق عظـيم مـن أخـالق اإلسـالموتظهر أمهية هذا املوضوع يف بيانه خللق عظـيم مـن أخـالق اإلسـالم

                                                                 ومتعلـق بـسلوكهم ومعـامال�م وينطـوي  ومتعلـق بـسلوكهم ومعـامال�م وينطـوي   ،،                                                  أنه مـرتبط بـأقواهلم وأفعـاهلمأنه مـرتبط بـأقواهلم وأفعـاهلم         مع  مع   ،،                        كثري من الناسكثري من الناس

             وخفـــض  وخفـــض   ،،               والرفــق والرفــق  ،،                 واإلحــسان واإلحــسان  ،،                                       وطالقــة الوجــه والبـــشر وطالقــة الوجــه والبـــشر  ،،                                                  هــذا اخللــق علــى الكلمـــة احلــسنةهــذا اخللــق علــى الكلمـــة احلــسنة

        ..    اخلاخل    . .   ..          اجلناحاجلناح

ّ                             ّ                             ّ وأن الــدافع إليهــا شــرعي ودعــوي ّ وأن الــدافع إليهــا شــرعي ودعــوي   ،،                                                               إبــراز قيمــة المــداراة ومــشروعيتها إبــراز قيمــة المــداراة ومــشروعيتها  ::          ثانيــاثانيــا

                                        هـــذا اخللـــق الكـــرمي وهـــذا هـــذا اخللـــق الكـــرمي وهـــذا   فف      ؛؛          ألصـــيلةألصـــيلةّ                                 ّ                                 ّمحـــض وأنهـــا مـــن صـــميم األخـــالق اإلســـالمية اّمحـــض وأنهـــا مـــن صـــميم األخـــالق اإلســـالمية ا

                   ومل يظهــر  ومل يظهــر   ،،                                                                                                                              التعامــل اإلنــساين هــو معلــم شــرعي أصــيل منــذ بدايــة الــدعوة والداعيــة األولالتعامــل اإلنــساين هــو معلــم شــرعي أصــيل منــذ بدايــة الــدعوة والداعيــة األول

                                                                                                                                                  بسبب املادية احلديثة وا�امالت البـاردة واملـصاحل الدنيويـة الـضيقة الـيت فرضـت يف بعـض بسبب املادية احلديثة وا�امالت البـاردة واملـصاحل الدنيويـة الـضيقة الـيت فرضـت يف بعـض 

                 العوملـة  العوملـة          حيث حيث  ،،                                                                   وخاصة يف هذا العصر أكثر من ذي قبل وخاصة يف هذا العصر أكثر من ذي قبل  ،،                                                  األوقات نوعا من هذا السلوكاألوقات نوعا من هذا السلوك

                                                  والواقــع املعاصــر اليــوم فــرض والواقــع املعاصــر اليــوم فــرض       ،،                                                                                            واخــتالط النــاس وحتــول العــامل كمــا يقــال إىل قريــة صــغرية واخــتالط النــاس وحتــول العــامل كمــا يقــال إىل قريــة صــغرية 

                                                                           وانتـــشار ظـــاهرة ا�ـــامالت الالشـــرعية وصـــفات  وانتـــشار ظـــاهرة ا�ـــامالت الالشـــرعية وصـــفات   ،،                                                              ظروفـــا خمتلفـــة وأخالقـــا ماديـــة مـــصنوعةظروفـــا خمتلفـــة وأخالقـــا ماديـــة مـــصنوعة

                                                                                                                                              النفـــاق والكـــذب وحنـــو ذلـــك مـــن صـــور املـــداراة مبفهومهـــا الواســـع وصـــورها املغلوطـــة الـــيت النفـــاق والكـــذب وحنـــو ذلـــك مـــن صـــور املـــداراة مبفهومهـــا الواســـع وصـــورها املغلوطـــة الـــيت 

        ..                                                            لشرعي إىل مدلوالت أخرى غري مشروعةلشرعي إىل مدلوالت أخرى غري مشروعة                                خرجت عن املدلول اخرجت عن املدلول ا

                                                                                                   يــشرع مثــل هــذا الــسلوك وهــذا التعامــل ملــصاحل واعتبــارات  يــشرع مثــل هــذا الــسلوك وهــذا التعامــل ملــصاحل واعتبــارات                                   فهـذا إمــام الــدعاة فهـذا إمــام الــدعاة 

ّ ماروتـه أم املـؤمنني عائـشة رضـي اهللا عنهـا؛ أن   ،،  ))  ٢٢     ( (                                                                كما جاء واضحا يف التأصيل للمـداراةكما جاء واضحا يف التأصيل للمـداراة ّ ماروتـه أم املـؤمنني عائـشة رضـي اهللا عنهـا؛ أن ّ ّ                                        ّ ّ                                        ّ ّ
            س أخـــو س أخـــو                                                               ائـــذنوا لـــه فبـــئس ابـــن العـــشرية أو بـــئائـــذنوا لـــه فبـــئس ابـــن العـــشرية أو بـــئ  ((     ( (  ::               فقــــال  فقــــال                                         رجـــال اســـتأذن علـــى النـــيب رجـــال اســـتأذن علـــى النـــيب 

                                                 

                                  مــن املــدعوين خمتلفــي مــن املــدعوين خمتلفــي             خمتلفــة خمتلفــة             أنــواع أنــواع                                                        ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع  ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع ّ                     ّ                     ّوتظهــر هــذه األمهيــة بوضــوحّوتظهــر هــذه األمهيــة بوضــوح    ) )   ١١  ((

           ،  ،                         التفاعـــل معهـــمالتفاعـــل معهـــم              دعـــو�م ودعـــو�م و                               كــان قـــادرا علـــى  كــان قـــادرا علـــى             حـــسنة ،حـــسنة ،                                         ، فكلمـــا كانـــت أخالقـــه  ، فكلمـــا كانـــت أخالقـــه   ةة                          الطبــاع واألمزجـــالطبــاع واألمزجـــ

   ..                                                      وحتمل ماقد يظهر من سوء سلوك وحتمل ماقد يظهر من سوء سلوك 

      . .                                                                                                                                                         وسيأيت ذكر مشروعية املداراة بشكل أوسع يف الفصل الثاين من هذا البحث بإذن اهللا تعاىل وسيأيت ذكر مشروعية املداراة بشكل أوسع يف الفصل الثاين من هذا البحث بإذن اهللا تعاىل  ))  ٢٢  ((



       
  

 

 
١٨٣

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                                       قلــت مــا قلــت مث ألنــت  قلــت مــا قلــت مث ألنــت   ،،                    يــا رســول اهللايــا رســول اهللا    : :                  فقلــت لــه فقلــت لــه  ،،                                          فلمــا دخــل أالن لــه الكــالمفلمــا دخــل أالن لــه الكــالم    ) )   ))            العــشريةالعــشرية

                                   مــن تركــه أو ودعــه  مــن تركــه أو ودعــه   ،،                                                   إن شــر النــاس منزلــة عنــد اهللا إن شــر النــاس منزلــة عنــد اهللا  ،،ْ        ْ        ْأي عائــشةْأي عائــشة  ((     ( (  ::                                لــه يف القــول فقــال لــه يف القــول فقــال 

  ))  ١١     ( (  ))  ))                       اتقاء فحشه اتقاء فحشه  ؛؛          الناسالناس
      

    يف يف                                                                                                                                 وتــربز قيمــة املــداراة وأمهيتهــا يف حتــصيل التعــايش وحتقيــق التواصــل بــني النــاس وتــربز قيمــة املــداراة وأمهيتهــا يف حتــصيل التعــايش وحتقيــق التواصــل بــني النــاس 

                                                             وخاصـــة يف تـــك ا�تمعـــات الـــيت تتعـــدد  وخاصـــة يف تـــك ا�تمعـــات الـــيت تتعـــدد   ،،                                                                            ظـــل العوملـــة واالنفتـــاح وظـــروف الواقـــع املعاصـــرظـــل العوملـــة واالنفتـــاح وظـــروف الواقـــع املعاصـــر

                                       وخيـــتلط أفرادهـــا بغــــري  وخيـــتلط أفرادهـــا بغــــري   ،،                                                           وتتخللهــــا بعـــض الطوائـــف املبتدعــــة وتتخللهــــا بعـــض الطوائـــف املبتدعــــة  ،،                                          املـــشارب والتوجهـــات فيهـــااملـــشارب والتوجهـــات فيهـــا

ـــأ    ) )                   مـــن الكفـــارمـــن الكفـــار  ((              املـــسلمني املـــسلمني  ـــأوحنـــوهم فتـــأيت املـــداراة لتـــساعد يف حتقيـــق هـــذا التعـــايش و�ي       ةة                                                                                                  وحنـــوهم فتـــأيت املـــداراة لتـــساعد يف حتقيـــق هـــذا التعـــايش و�ي

          فكــان فكــان       ،،                      طع واملواجهــةطع واملواجهــة  اا                                                                          والــدعوة والتوجيــه بــدال مــن التنــافر والتقــوالــدعوة والتوجيــه بــدال مــن التنــافر والتقــ                                            األجــواء والفرصــة للتالقــي األجــواء والفرصــة للتالقــي 

(  ))            ملداراةملداراة  اا  ((                                        من لطف اهللا وفضله هذه من لطف اهللا وفضله هذه 
)  ٢٢  ((  

                

                                                                                                                     تمييـــز المـــداراة عـــن غيرهـــا مـــن المـــصطلحات الباطلـــة أو المذمومـــة  تمييـــز المـــداراة عـــن غيرهـــا مـــن المـــصطلحات الباطلـــة أو المذمومـــة   ::          ثالثـــاثالثـــا

ً                           ً                           ًنظــرا ملــا تنطـوي عليــه املــداراة ًنظــرا ملــا تنطـوي عليــه املــداراة   فف      ؛؛                                                                                              والغيـر مــشروعة  التــي قــد تخــتلط بهــا أو تتـشابه معهــاوالغيـر مــشروعة  التــي قــد تخــتلط بهــا أو تتـشابه معهــا
ِكافر والفاجر واملبغض                          من الرتحيب بالمن الرتحيب بال ِكافر والفاجر واملبغضَ َ                    ِ َ                    ِ ّ    ّ    ّ ظـن ّ ظـن   ،،                             واإلحـسان إلـيهم واإلحـسان إلـيهم  ،،                   ومالطفتهم ومالطفتهم  ،،                   ومالينتهم ومالينتهم  ،،َ

ً                  ً                 ً  فيظهــر الــشخص أمــرا ً فيظهــر الــشخص أمــرا   ،،                               والنفــاق واخلــداع والنفــاق واخلــداع  ،،                                                                  بعــض النــاس أ�ــا ضــرب مــن ضــروب املداهنــةبعــض النــاس أ�ــا ضــرب مــن ضــروب املداهنــة
                              لـدفع األذى احملقــق لـدفع األذى احملقــق          أو  أو   ،،                                                                          لتحقيـق مــصلحة وحتـصيل منفعـة راجحــة للـدعوةلتحقيـق مــصلحة وحتـصيل منفعـة راجحــة للـدعوة                          والبـاطن خالفـه والبـاطن خالفـه 

        دفــع دفــع   ((                                                      يف املــداراة بعــد تقريــر أمهيتهــا يف املــداراة بعــد تقريــر أمهيتهــا                                                                 وحنــو ذلــك فكــان مــن دالالت أمهيــة البحــث وحنــو ذلــك فكــان مــن دالالت أمهيــة البحــث         ... ...       عنــهعنــه
                                                 

   ))      ١٠٢١٠٢  //  ٧٧  ((    ، ،     ) )         ٦٠٣٢٦٠٣٢  ((              ، برقم ، برقم                                              باب املداراة مع الناس  باب املداراة مع الناس   ،،                      كتاب األدبكتاب األدب                                   أخرجه البخاري ،  أخرجه البخاري ،     ) )   ١١  ((

                                                                                    ولإلنسان عوارض نفسية كاحلب، والبغض، والرضا، ولإلنسان عوارض نفسية كاحلب، والبغض، والرضا،         : ( : (                                                                 يقول الدكتور حممد بن إبراهيم احلمديقول الدكتور حممد بن إبراهيم احلمد        ) )   ٢٢  ((

                                                                                                            واالستهجان؛فلو سار علـى أن يكاشـف النـاس بكـل مـايعرض لـه مـن واالستهجان؛فلو سار علـى أن يكاشـف النـاس بكـل مـايعرض لـه مـن                                 غضب، واالستحسان،غضب، واالستحسان،      والوال

                                                                            الختــل االجتمــاع، ومل حيــصل التعــارف، وانقبــضت الختــل االجتمــاع، ومل حيــصل التعــارف، وانقبــضت                           وعلــى أي حــالوعلــى أي حــال                                          هــذه الــشؤون يف كــل وقــتهــذه الــشؤون يف كــل وقــت

        ذلك ذلك         ... ...                                                                                                                       التعاون فكان من حكمة اهللا يف خلقه أن هيأ اإلنسان ألدب يتحامى به التعاون فكان من حكمة اهللا يف خلقه أن هيأ اإلنسان ألدب يتحامى به                     األيدي عناأليدي عن

                                                                                                                            ة ممــا يــزرع املــودة واأللفــة، وجيمــع اآلراء املــشتتة، والقلــوب املتنــافرة ، ة ممــا يــزرع املــودة واأللفــة، وجيمــع اآلراء املــشتتة، والقلــوب املتنــافرة ،                                                 األدب هــو املــداراة ، فاملــداراألدب هــو املــداراة ، فاملــدار

                                                                                                              اللقـاء، ولــني الكــالم، وجتنـب مــا يــشعر بـبغض أو غــضب أو اســتنكار اللقـاء، ولــني الكــالم، وجتنـب مــا يــشعر بـبغض أو غــضب أو اســتنكار                                             واملـداراة ترجــع إىل حــسنواملـداراة ترجــع إىل حــسن

ّ                                                          ّ                                                          ّاإلشعار بـه خـريا مـن كتمانـه ، فمـن املـداراة أن جيمعـك بالرجـل يـضمر ّاإلشعار بـه خـريا مـن كتمانـه ، فمـن املـداراة أن جيمعـك بالرجـل يـضمر           يكونيكون      = == =                      إال يف أحوال إال يف أحوال 

          انظـر انظـر     ) )                                                                                                       بلـه بوجـه طلـق ، وتقـضيه حـق التحيـة ، وترفـق بـه يف اخلطـاب بلـه بوجـه طلـق ، وتقـضيه حـق التحيـة ، وترفـق بـه يف اخلطـاب                     جملـس ، فتقاجملـس ، فتقا                      لـك العـداوةلـك العـداوة

      . .                                                                      االسباب املفيدة يف اكتساب االخالق احلميدةاالسباب املفيدة يف اكتساب االخالق احلميدة            كتابه كتابه 



       
  

 

 
١٨٤

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ّ                                 ّ                                 ّملا يف ذلك من ضـرر واضـح بـني يلحـق مسعـة ّملا يف ذلك من ضـرر واضـح بـني يلحـق مسعـة       ))                                                                        �مة املداهنة والنفاق واخلداع عن املداري�مة املداهنة والنفاق واخلداع عن املداري
    . .                   الظنـون بـهالظنـون بـه            ويـسيء ويـسيء       ،،                          يقـدح يف مروءتـهيقـدح يف مروءتـه     و و  ،،                يف شـجاعتهيف شـجاعته               ويطعـن  ويطعـن   ،،                           فيخدش يف دينه فيخدش يف دينه  ؛؛              الداعيةالداعية

              عـــــز وجـــــل عـــــز وجـــــل                                                                                                                     وهــــذا مـــــن شــــأنه أن يـــــؤدي إىل إجيــــاد شـــــرخ يف العالقــــة بـــــني الــــدعاة إىل اهللا وهــــذا مـــــن شــــأنه أن يـــــؤدي إىل إجيــــاد شـــــرخ يف العالقــــة بـــــني الــــدعاة إىل اهللا 

ّ                                                              ّ                                                              ّولكــن عنــد معرفــة أن املــداراة خلــق نبيــل لــه اغــراض وخيتلــف عــن غــريه يــزول ّولكــن عنــد معرفــة أن املــداراة خلــق نبيــل لــه اغــراض وخيتلــف عــن غــريه يــزول       ،،                واملــدعوينواملــدعوين
(                                                                                                  ذلك الطعن والشك يف مسعة الداعية ومكانته ومصداقيتهذلك الطعن والشك يف مسعة الداعية ومكانته ومصداقيته

)  ١١  ((  
    ..    

ّ                 ّ                 ّ والــيت قــد يظــن أ�ــا ّ والــيت قــد يظــن أ�ــا   ،،                                                                                                        وهــذا التمييــز بــني املــداراة املطلوبــة والــصور الــسلبية األخــرىوهــذا التمييــز بــني املــداراة املطلوبــة والــصور الــسلبية األخــرى

ِ                              ِ                              ِخطـورة اخللـط بـني املـداراة املـشروعة ِخطـورة اخللـط بـني املـداراة املـشروعة                     لداعيـة يفلداعيـة يف                       حىت ال يقع ا حىت ال يقع ا  ؛؛                                                  من املداراة أمر مهم وملحمن املداراة أمر مهم وملح

                  هـل الكفـر هـل الكفـر   ألأل                      فيهـا جمـاراة فيهـا جمـاراة   وو                                              اليت هـي مـن خـصال املنـافقني اليت هـي مـن خـصال املنـافقني             وغريها وغريها                                 املداهنة املمنوعة املداهنة املمنوعة   وو                النافعة النافعة 

                                                   كمـا يف حـديث أيب هريـرة رضــي  كمـا يف حـديث أيب هريـرة رضــي   ،،                                                   فاملـداهن صـاحب تلـون وتذبـذب فاملـداهن صـاحب تلـون وتذبـذب  ،،                              والفـسق يف بـاطلهموالفـسق يف بـاطلهم

                                                  اس يـوم القيامـة عنـد اهللا ذا اس يـوم القيامـة عنـد اهللا ذا                       جتـدون شـر النـجتـدون شـر النـ  ((     ( (  ::                                                                      اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـالاهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم قـال

  ))  ٢٢  ((            الوجهنيالوجهني
  ))  ٣٣     ( (    ))))                       وهؤالء بوجه وهؤالء بوجه  ،،                                    الذي يأيت هؤالء بوجهالذي يأيت هؤالء بوجه    

                  

ٍومــا ينــشأ عــن ذلــك اخللــط مــن مواقــف عمليــة خاطئــة ٍومــا ينــشأ عــن ذلــك اخللــط مــن مواقــف عمليــة خاطئــةُ ُ                                         ٍ ُ                                         ٍ                                      خاصــة يف هــذا العــصر  خاصــة يف هــذا العــصر   ،،ُ

ٍ ويف مثـل هـذه األجـواء يتعـرض املـسـلم لكثـري مـن   ،،                                                          الذي من مساتـه التنـاقض واالضـطرابالذي من مساتـه التنـاقض واالضـطراب ٍ ويف مثـل هـذه األجـواء يتعـرض املـسـلم لكثـري مـن ِ ِ                                        ٍ ِ                                        ٍ ِ

ِ وقــد يقــع يف املداهنــة وهــو حيــسب أ�ــا مــداراة  ،،  ةةُ                     ُ                     ُ الــيت تفــرض عليــه املــداراُ الــيت تفــرض عليــه املــدارا  ،،            املواقــفاملواقــف ِ وقــد يقــع يف املداهنــة وهــو حيــسب أ�ــا مــداراةِ ِ                                     ِ ِ                                     ِ            وقــد  وقــد   ،،ِ

ٍ حيث يوجـد مـن يـرفض أي أسـلوب للمـداراة  ،،ُ                      ُ                      ُحيصل العكس يف هذه القضيةُحيصل العكس يف هذه القضية ُ ٍ حيث يوجـد مـن يـرفض أي أسـلوب للمـداراةُ ُ ُ                                   ٍ ُ ُ                                   ٍ ُ                    والـيت قـد  والـيت قـد   ،،ُ

ٌ                               ٌ                               ٌ ومعلــوم مــا ينــشأ مــن هــذا اخللــط مــن ٌ ومعلــوم مــا ينــشأ مــن هــذا اخللــط مــن   ،،�                �                � ظانــا أ�ــا مداهنــة� ظانــا أ�ــا مداهنــة  ،،ً                       ً                       ًتكــون واجبــة يف بعــض املواقــفًتكــون واجبــة يف بعــض املواقــف
               وبـرزت  وبـرزت   ،،                            علـى هـذا املوضـوععلـى هـذا املوضـوع                                                         من أجل ذلك كله وقـع االختيـار  من أجل ذلك كله وقـع االختيـار   ،،                                      مفاسد أو تفويت مصاحلمفاسد أو تفويت مصاحل

    ..                          مكانته وأمهيتهمكانته وأمهيته

  

                                                 

   ..                                     السابق بشكل واضح  السابق بشكل واضح                         املبحث الثالثاملبحث الثالث                                                                                    وقد مت التفصيل والتفريق بني املداراة وغريها يف وقد مت التفصيل والتفريق بني املداراة وغريها يف     ) )   ١١  ((

                                                        املنافق، إذ هو متعلق بالباطل املنافق، إذ هو متعلق بالباطل                                                                                 إمنا كان ذو الوجهني شر الناس؛ ألن حاله حال إمنا كان ذو الوجهني شر الناس؛ ألن حاله حال       : (: (                    قال القرطيبقال القرطيب        ) )   ٢٢  ((

                                                                هــو الــذي يــأيت كــل طائفــة مبــا يرضــيها، هــو الــذي يــأيت كــل طائفــة مبــا يرضــيها،     : :                                                                                     وبالكــذب، مــدخل للفــساد بــني النــاس، وقــال النــوويوبالكــذب، مــدخل للفــساد بــني النــاس، وقــال النــووي

   ..١١  ))                                                                                                    فيظهر هلا أنه منها وخمالف لضدها، وصنيعه نفاق وحمض كذبفيظهر هلا أنه منها وخمالف لضدها، وصنيعه نفاق وحمض كذب

                  التخريج التخريج    ) )   ٣٣  ((



       
  

 

 
١٨٥

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ل اا  و  ودداراة اا رو                                         

                                                 اداراة ادو  ن ل دت ات ارآاث اول

  

                           إال أن جمموعــة  إال أن جمموعــة   ،،                                   تــذكر لفــظ املــداراة تــذكر لفــظ املــداراة  ،،                                                                  لــيس هنــاك أدلــة صــرحية يف القــرآن الكــرميلــيس هنــاك أدلــة صــرحية يف القــرآن الكــرمي

             وهـــذه  وهـــذه   ،،                                                                                       إشـــارات واضـــحة للمـــدارة املقـــصودة يف هـــذه الدراســـة إشـــارات واضـــحة للمـــدارة املقـــصودة يف هـــذه الدراســـة                                            مـــن اآليـــات القرآنيـــة فيهـــامـــن اآليـــات القرآنيـــة فيهـــا

                         كقولـــه تعـــاىل  كقولـــه تعـــاىل   ،،ّ                                                        ّ                                                        ّالـــدالالت مـــن هـــذه اآليـــات القرآنيـــة واضـــحة وبينـــة يف اإلشـــارة إىل ذلـــكّالـــدالالت مـــن هـــذه اآليـــات القرآنيـــة واضـــحة وبينـــة يف اإلشـــارة إىل ذلـــك

ُادع إىل ســـبيل ربـــك بالــــحكمة والــــموعظة الـحـــسنة وجـــادهلم بـــاليت هـــي أحـــسن  ((  (( َ َْ َ َ
ِ َِّ ِ ُِْ

ِ
َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َْ ْ َ ِّ ِ ِ
َ ُ ُادع إىل ســـبيل ربـــك بالــــحكمة والــــموعظة الـحـــسنة وجـــادهلم بـــاليت هـــي أحـــسنْ َ َْ َ َ

ِ َِّ ِ ُِْ
ِ

َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َْ ْ َ ِّ ِ ِ

َ ُ ْ                                                               ُ َ َْ َ َ
ِ َِّ ِ ُِْ

ِ
َ ََ َ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َْ ْ َ ِّ ِ ِ
َ ُ ْ                                                               ُ َ َْ َ َ

ِ َِّ ِ ُِْ
ِ

َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َْ ْ َ ِّ ِ ِ

َ ُ ْ((   ( (    ))  ١١  ((      

َوإن جاهــــداك علــــى أن تــــشرك يب مــــا لــــيس لــــك بــــه علــــم فــــال تطعهمــــا   ((     ( (  ::                    وقولــــه تعــــاىلوقولــــه تعــــاىل َُ ْ
ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ َ ََ َ َوإن جاهــــداك علــــى أن تــــشرك يب مــــا لــــيس لــــك بــــه علــــم فــــال تطعهمــــا َ َُ ْ
ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ َ ََ َ َ                                                    َ َُ ْ
ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ َ ََ َ َ                                                    َ َُ ْ
ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ َ ََ َ َ

ًوصاحبـهما يف الدنـيا معروفا ُ ْ َ َْ ُّ ِ
َ َُ َْ

ًوصاحبـهما يف الدنـيا معروفاِ ُ ْ َ َْ ُّ ِ
َ َُ َْ

ِ                          ً ُ ْ َ َْ ُّ ِ
َ َُ َْ

ِ                          ً ُ ْ َ َْ ُّ ِ
َ َُ َْ

ِ((  ((  )
ِال يـتخذ الــمؤمنون الكـافرين أوليـاء مـن   ((     ( (  ::                       وقوله تعاىل وقوله تعاىل  ))  ٢٢  ( ِ ِ

َ َ َ
ِ
َْ َ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ُ ِال يـتخذ الــمؤمنون الكـافرين أوليـاء مـن َّ ِ ِ

َ َ َ
ِ
َْ َ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ُ َّ                                     ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ
َْ َ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ُ َّ                                     ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ
َْ َ ِ ِ َِ ْ َْ ُ ْ ُ َّ

ََدون الـــمؤمنني ومــن يـفعــل ذلــك فـلــ َ ْ
َِ ْ َ ْ َ َ َ َُ

ِ ِ ْ ِ
ََدون الـــمؤمنني ومــن يـفعــل ذلــك فـلــُ َ ْ

َِ ْ َ ْ َ َ َ َُ
ِ ِ ْ ِ

ُ                               ََ َ ْ
َِ ْ َ ْ َ َ َ َُ

ِ ِ ْ ِ
ُ                               ََ َ ْ

َِ ْ َ ْ َ َ َ َُ
ِ ِ ْ ِ

ًيس مــن اللــه يف شــيء إال أن تـتـقــوا مــنـهم تـقــاةُ َُ ُ َْ ُ ْ ِ ِ َِّ َ َّ ٍ
ْ َ ِ َّ

َ َ ًيس مــن اللــه يف شــيء إال أن تـتـقــوا مــنـهم تـقــاةْ َُ ُ َْ ُ ْ ِ ِ َِّ َ َّ ٍ
ْ َ ِ َّ

َ َ ْ                                           ً َُ ُ َْ ُ ْ ِ ِ َِّ َ َّ ٍ
ْ َ ِ َّ

َ َ ْ                                           ً َُ ُ َْ ُ ْ ِ ِ َِّ َ َّ ٍ
ْ َ ِ َّ

َ َ ْ((  ((  )
)  ٣٣  ((  ..      

ّ                                                                           ّ                                                                           ّكما أن األمر بالدعوة إىل اهللا تعاىل ووجـوب القيـام �ـا وأمهيـة أن تكـون الـدعوة للجميـع ّكما أن األمر بالدعوة إىل اهللا تعاىل ووجـوب القيـام �ـا وأمهيـة أن تكـون الـدعوة للجميـع 
                                                                                                                                  وباحلكمــة واملوعظــة احلــسنة واجلــدال بــاليت هــي أحــسن واآليــات جــاءت صــرحية يف ذلــك وباحلكمــة واملوعظــة احلــسنة واجلــدال بــاليت هــي أحــسن واآليــات جــاءت صــرحية يف ذلــك 

                                                                                            أساســـا أو بالتوجيـــه واحلـــث علـــى أن يكـــون ذلـــك بـــالقول أساســـا أو بالتوجيـــه واحلـــث علـــى أن يكـــون ذلـــك بـــالقول                                                 ســـواء بوجـــوب الـــدعوة إىل اهللا ســـواء بوجـــوب الـــدعوة إىل اهللا 

                         املطلوبـة مـن  املطلوبـة مـن   ،،                                   وغـري ذلـك مـن األخـالق وغـري ذلـك مـن األخـالق  ،،                     وحـسن اخللـق وحـسن اخللـق  ،،                                                احلسن والفعل احلـسن واملالطفـةاحلسن والفعل احلـسن واملالطفـة

                                 وخوفـا علـيهم مـن  وخوفـا علـيهم مـن   ،،ً                                 ً                                 ً طمعا يف هدايتهم إىل الطريق املستقيمً طمعا يف هدايتهم إىل الطريق املستقيم  ،،                                                املسلم عند معاملته لآلخريناملسلم عند معاملته لآلخرين

        ::                                  ار ومن تلك الدالالتار ومن تلك الدالالت                                                                                                  املعاندة واإلعراض وأن يكون مصريهم إىل النار وبئس القراملعاندة واإلعراض وأن يكون مصريهم إىل النار وبئس القر

                                                                                                                      دالالت اآليــــــات القرآنيــــــة علــــــى األمــــــر بالــــــدعوة ووجــــــوب مباشــــــر�ا وإيــــــصاهلا دالالت اآليــــــات القرآنيــــــة علــــــى األمــــــر بالــــــدعوة ووجــــــوب مباشــــــر�ا وإيــــــصاهلا   --  ١١

    ::                  للمدعوين للمدعوين 

                                                                                                                    دالالت اآليـــــات القرآنيـــــة علـــــى أن تكـــــون الـــــدعوة إىل اهللا حبـــــسن اخللـــــق قـــــوال دالالت اآليـــــات القرآنيـــــة علـــــى أن تكـــــون الـــــدعوة إىل اهللا حبـــــسن اخللـــــق قـــــوال   --  ٢٢

    ::        وعمالوعمال

                                                 

          )   )        ٥٢١٥٢١    ( (              اآلية  اآلية           النحلالنحل             سورة  سورة   ))  ١١  ((

      ) )    ٥١٥١    ( (              اآلية  اآلية           لقمانلقمان             سورة  سورة   ))  ٢٢  ((

      ) )    ٨٢٨٢    ( (         آلية آلية                                  سورة آل عمران ا سورة آل عمران ا  ))  ٣٣  ((



       
  

 

 
١٨٦

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                                                                                                                          دالالت اآليـــات القرآنيـــة علـــى األمـــر بالـــدعوة ووجـــوب مباشـــرتها وإيـــصالها دالالت اآليـــات القرآنيـــة علـــى األمـــر بالـــدعوة ووجـــوب مباشـــرتها وإيـــصالها     / /         أوال أوال   

        ::                للمدعوينللمدعوين

                                                           تكــاثر وتــضافرت النــصوص واألدلــة  تكــاثر وتــضافرت النــصوص واألدلــة   ؛؛                                                                                    فالــدعوة إىل اهللا تعــاىل كمــا هــو مقــرر فريــضة شــرعيةفالــدعوة إىل اهللا تعــاىل كمــا هــو مقــرر فريــضة شــرعية

                                   فكــان مــن الزم هــذا  فكــان مــن الزم هــذا   ،،                                                                                                          علــى مــشروعيتها ووجــوب القيــام �ــا ومباشــر�ا وإيــصاهلا لآلخــرينعلــى مــشروعيتها ووجــوب القيــام �ــا ومباشــر�ا وإيــصاهلا لآلخــرين

ـــام مبـــا يـــستلزمه وحيققـــه مـــن مباشـــر�ا وإيـــصاهلا لآلخـــرين بأحـــسن الطـــرق  ـــام مبـــا يـــستلزمه وحيققـــه مـــن مباشـــر�ا وإيـــصاهلا لآلخـــرين بأحـــسن الطـــرق الوجـــوب  القي                                                                                                                                             الوجـــوب  القي

                                                                                                    دا عن كل ما ينفرهم ويصدهم عـن سـبيل اهللا وطريـق اهلدايـة دا عن كل ما ينفرهم ويصدهم عـن سـبيل اهللا وطريـق اهلدايـة                                                       وأيسرها وأرفقها وأوقعها بعيوأيسرها وأرفقها وأوقعها بعي

                يـا أيهـا يـا أيهـا   ((    : :                                                                                                                               ومن تلك اآليات اليت جاءت باألمر بوجوب الدعوة ومشروعيتها كقولـه تعـاىلومن تلك اآليات اليت جاءت باألمر بوجوب الدعوة ومشروعيتها كقولـه تعـاىل

      ::                       وقولــه تعــاىل وقولــه تعــاىل  ))  ١١     ( (  ))                                                                                                                  الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن مل تفعــل فمــا بلغــت رســالتهالرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك وإن مل تفعــل فمــا بلغــت رســالته

                                               فهـذه اآليـات وغريهـا فيهـا  فهـذه اآليـات وغريهـا فيهـا   ))  ٢٢     ( (  ))      بعـينبعـين                                                                                      قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتقل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن ات  ((

                                                                                   بتبليــغ الــدين والــدعوة وهــذا األمــر لــيس خاصــا  بتبليــغ الــدين والــدعوة وهــذا األمــر لــيس خاصــا                                                                 األمــر الــصريح واجلــازم مــن اهللا لرســوله األمــر الــصريح واجلــازم مــن اهللا لرســوله 

                                                                       يقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا عنـد هـذه  يقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا عنـد هـذه   ))  ٣٣  ((                                                               بل هو أمر عام له وألمته من بعده بل هو أمر عام له وألمته من بعده            بالنيب بالنيب 

ـــة األخـــرية آيـــة ســـورة يوســـف ـــة األخـــرية آيـــة ســـورة يوســـفاآلي                                 أن هـــذه ســـبيله أي أن هـــذه ســـبيله أي                                                     يـــأمر اهللا رســـوله أن خيـــرب النـــاس يـــأمر اهللا رســـوله أن خيـــرب النـــاس   ((      ::                                                اآلي

                                                                                                                                            طريقتـــه ومـــسلكه وســـنته وهـــي الـــدعوة إىل شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه طريقتـــه ومـــسلكه وســـنته وهـــي الـــدعوة إىل شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه 

                                                                                                                                                يدعو إىل اهللا �ا على بصرية من ذلك ويقني وبرهان هو وكل من تبعه يـدعو إىل مـا دعـا يدعو إىل اهللا �ا على بصرية من ذلك ويقني وبرهان هو وكل من تبعه يـدعو إىل مـا دعـا 

(  ))                   على بصرية على بصرية                          إليه رسول اهللا إليه رسول اهللا 
      ::                                                                                              ويقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا أيـضا يف هـذه اآليـة  ويقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا أيـضا يف هـذه اآليـة  ))  ٤٤  (

      ،،                                                                       ومتبعيـه الــدعوة إىل اهللا تعــاىل علــى بــصرية ومتبعيـه الــدعوة إىل اهللا تعــاىل علــى بــصرية                                                              فقـد جعــل اهللا ســبحانه ســبيل رســول اهللا فقـد جعــل اهللا ســبحانه ســبيل رســول اهللا   ((

                                                                                     فإن من بـراهني صـدق هـذه الـدعوى الـدعوة إىل اهللا  فإن من بـراهني صـدق هـذه الـدعوى الـدعوة إىل اهللا                                                           فمن ادعى أنه من أتباع الرسول فمن ادعى أنه من أتباع الرسول 

ـــة  ::                علـــى بـــصريةعلـــى بـــصرية ـــة علـــى علـــم وحكمـــة وحجـــة وبين ــــى  ))  ٥٥     ( (  ))                                                   علـــى علـــم وحكمـــة وحجـــة وبين ـــه تعالـ ــــى وكقول ـــه تعالـ ـــتم خـــري أمـــة   ((     ( (  ::                               وكقول ـــتم خـــري أمـــة  كن                            كن
                                                 

          )   )      ٢٠٢٠    ( (                                سورة سبأ اآلية  سورة سبأ اآلية   ))  ١١  ((

          )   )        ١٠٨١٠٨    ( (                                  سورة يوسف اآلية  سورة يوسف اآلية   ))  ٢٢  ((

                                                             الــذين يــسريون علــى هــداهم ؛ فــإذا  الــذين يــسريون علــى هــداهم ؛ فــإذا                 وأتبــاعهموأتبــاعهم                                                                                    الــدعوة إىل اهللا عــز وجــل وظيفــة األنبيــاء والرســلالــدعوة إىل اهللا عــز وجــل وظيفــة األنبيــاء والرســل     ف ف  ))  ٣٣  ((

                                                إىل ســـلوك ســـبيل املـــداراة مـــع إىل ســـلوك ســـبيل املـــداراة مـــع                                                                                                           كـــان األنبيـــاء علـــى جاللـــة قـــدرهم ورعايـــة اهللا هلـــم ؛ قـــد احتـــاجوا كـــان األنبيـــاء علـــى جاللـــة قـــدرهم ورعايـــة اهللا هلـــم ؛ قـــد احتـــاجوا 

        .  .               أتباعهمأتباعهم                            اب أوىل وأحرىاب أوىل وأحرى                          أعدائهم فمن بأعدائهم فمن ب

       ٥١٤٥١٤  //  ٢٢                                    أنظر تفسري ابن كثري أنظر تفسري ابن كثري       ))  ٤٤  ((

       ١٩٥١٩٥  //  ١١                                                                  أنظر مفتاح دار السعادة البن القيم أنظر مفتاح دار السعادة البن القيم       ))  ٥٥  ((



       
  

 

 
١٨٧

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                           فلقــد ربــط اهللا  فلقــد ربــط اهللا   ))  ١١     ( (  ))  ))                منــون بــاهللامنــون بــاهللا  ؤؤ                                  تنهــون عــن املنكــر وتتنهــون عــن املنكــر وت                                                        أخرجــت للنــاس تــأمرون بــاملعروف وأخرجــت للنــاس تــأمرون بــاملعروف و

                                                                                                                                                تعاىل بني وصف األمة باخلريية ومقام الدعوة وجعله شرطا وسببا رئيـسيا يف حتـصيل هـذه تعاىل بني وصف األمة باخلريية ومقام الدعوة وجعله شرطا وسببا رئيـسيا يف حتـصيل هـذه 

      ::                                                                                                                                                اخلريية بل وقدمه على اإلميان ليظهر املزية يقـول القاضـي ابـن عطيـة األندلـسي رمحـه اهللاخلريية بل وقدمه على اإلميان ليظهر املزية يقـول القاضـي ابـن عطيـة األندلـسي رمحـه اهللا

                                                                        ا يأخذ حبظ منها من عمل هـذه الـشروط مـن ا يأخذ حبظ منها من عمل هـذه الـشروط مـن                                                                       وهذه اخلريية اليت فرضها اهللا هلذه األمة إمنوهذه اخلريية اليت فرضها اهللا هلذه األمة إمن  ((

(  ))                                                                              األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر واإلميـــان بـــاهللاألمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر واإلميـــان بـــاهللا
                              ولـــتكن مـــنكم أمـــة ولـــتكن مـــنكم أمـــة   ((    : :                        وقولـــه تعـــاىل وقولـــه تعـــاىل  ))  ٢٢  (

(  ))                                                                                                                            يــدعون إىل اخلــري ويــأمرون بــاملعروف وينهــون عــن املنكــر وأولئــك هــم املفلحــونيــدعون إىل اخلــري ويــأمرون بــاملعروف وينهــون عــن املنكــر وأولئــك هــم املفلحــون
           قــال  قــال   ))  ٣٣  (

                        مــــن هــــذه األمــــة مــــن هــــذه األمــــة                                                                     واملقــــصود مــــن هــــذه اآليــــة أن تكــــون فرقــــةواملقــــصود مــــن هــــذه اآليــــة أن تكــــون فرقــــة  ((      ::                                        اإلمــــام ابــــن كثــــري رمحــــه اهللاإلمــــام ابــــن كثــــري رمحــــه اهللا

(  ))                                                            ن كان ذلك واجب على كل فرد حبسبهن كان ذلك واجب على كل فرد حبسبه                                      متصدية هلذا الشأن وإمتصدية هلذا الشأن وإ
)  ٤٤  ((        

دالالت اآليات القرآنية على أن تكون الدعوة إلى اهللا بحسن الخلق قوال دالالت اآليات القرآنية على أن تكون الدعوة إلى اهللا بحسن الخلق قوال / / ثانيا ثانيا 

  ::وعمالوعمال

      ،،ّ                              ّ                              ّ هــي املكــون األســاس لشخــصية الداعيــةّ هــي املكــون األســاس لشخــصية الداعيــة  ،،                             والــسلوك القــومي والــسلوك القــومي  ،،                        فــاألخالق احلــسنةفــاألخالق احلــسنة

ّ                  ّ                  ّ وهـو اليتـصف �ـا ألنـه ّ وهـو اليتـصف �ـا ألنـه   ،،                         ومعايل األمـور ومعايل األمـور  ،،        ألخالقألخالق                                                                    واليتصور أن يدعو الداعية إىل مكارم اواليتصور أن يدعو الداعية إىل مكارم ا
ــــن يــــستطيع  كــــسب ثقــــة املــــدعوين ــــن يــــستطيع  كــــسب ثقــــة املــــدعوينبــــذلك ل ــــأثري علــــيهم  ،،                                                              بــــذلك ل ــــأثري علــــيهم والت         : :                    قــــال تعــــاىل قــــال تعــــاىل  ،،                             والت         

                                                                       )
               فـــــــــــــــــــــــأخالق  فـــــــــــــــــــــــأخالق   ))  ٥٥  (

                                                         فكــان خلقــه القــرآن ومدحــه ربــه  فكــان خلقــه القــرآن ومدحــه ربــه                                      والــيت جــسدها نبينــا  والــيت جــسدها نبينــا   ،،  مم                           هــي أخــالق اإلســال هــي أخــالق اإلســال  ؛؛ّ       ّ       ّالداعيــةّالداعيــة

        : : ّ      ّ      ّجل وعـالّجل وعـال                              
))  ٦٦  ((  

          ::             وقولـه وقولـه                                            

                                                                                    

                                                                                          
))  ٧٧  ((  ،     

                                                 

            )    )         ١١٠١١٠    ( (                                          سورة آل عمران اآلية  سورة آل عمران اآلية   ))  ١١  ((

           ١٩٥١٩٥  //  ٣٣                                  أنظر احملرر الوجيز أنظر احملرر الوجيز           ))  ٢٢  ((

                )      )           ١٠٤١٠٤    ( (                                          سورة آل عمران اآلية  سورة آل عمران اآلية   ))  ٣٣  ((

           ٣٩٠٣٩٠  //  ١١                                    أنظر تفسري ابن كثري أنظر تفسري ابن كثري           ))  ٤٤  ((

     ) )     ٤٤٤٤  ((                        البقرة اآلية البقرة اآلية           سورة سورة       ))  ٥٥  ((

   ))  ٤٤  ((                                سورة القلم اآلية سورة القلم اآلية     ) )   ٦٦  ((

     ) )       ١٥٩١٥٩  ((             اآلية  اآلية                           سورة آل عمرانسورة آل عمران    ) )   ٧٧  ((



       
  

 

 
١٨٨

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ّ         ّ         ّ فإنـــه مـــا ّ فإنـــه مـــا   ،،                 يف دعوتـــه يف دعوتـــه                                                                                                    وهـــذا التميـــز اخللقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب جناحـــه وهـــذا التميـــز اخللقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أعظـــم أســـباب جناحـــه 
      ان ان        وكـ وكـ  ،،ّ            ّ            ّ وخـصهم برفقـهّ وخـصهم برفقـه  ،،                               ومشـل اجلميـع بـصربه ومشـل اجلميـع بـصربه  ،،                                   وال ضاق صـدره بأحـد وال ضاق صـدره بأحـد  ،،                        غضب لنفسه قطغضب لنفسه قط

    ..                                                                                                            الرحيم الشفوق �م وهذه من أهم معامل ومناذج مداراة املدعوينالرحيم الشفوق �م وهذه من أهم معامل ومناذج مداراة املدعوين

  ))  ١١  ((                                                             أمهيـة خاصـة يف الـدعوة إىل اهللا تعــاىل أمهيـة خاصـة يف الـدعوة إىل اهللا تعــاىل  ،،                                 والـصفات الرفيعــة والـصفات الرفيعــة  ،،                        ولألخـالق احلـسنةولألخـالق احلـسنة
        

      ،،                       وكـسب حمبـتهم وكـسب حمبـتهم  ،،                           وتـأليف قلـو�م وتـأليف قلـو�م  ،،ُ                     ُ                     ُ بـاب مـشرع لكـسب اآلخـرينُ بـاب مـشرع لكـسب اآلخـرين  ؛؛ّ                ّ                ّكما أن اخللق احلـسنّكما أن اخللق احلـسن

--                             بـإذن اهللا تعـاىل  بـإذن اهللا تعـاىل ––                 الثالـث  الثالـث                                                                                     وسوف نفصل يف مناذج ومعامل وصور من ذلـك يف الفـصلوسوف نفصل يف مناذج ومعامل وصور من ذلـك يف الفـصل

ــــالّ                  ّ                  ّ وعــــن جــــابر أن النــــيب ّ وعــــن جــــابر أن النــــيب   .. ــــال  ق ــــا؟ أحاســــنكم أخالقــــا     " "  ::            ق ــــا؟ أحاســــنكم أخالقــــًاأال أخــــربكم بــــأكملكم إميان       ،ً،                                     ً                                      ً أال أخــــربكم بــــأكملكم إميان

ًاملوطـــؤون أكنافـــا  ِّ
ًاملوطـــؤون أكنافـــا َ ِّ
َ               ً ِّ
َ               ً ِّ
َ

                                               مـــا خـــري مـــا أعطـــي العبـــد ؟  مـــا خـــري مـــا أعطـــي العبـــد ؟     ل ل       وســـئوســـئ      ))  ٣٣     ( (  ))                                           الـــذين يـــألفون ويؤلفـــون الـــذين يـــألفون ويؤلفـــون  ))  ٢٢  ((

    ))  ٤٤     ( (  ))                  اخللق احلسناخللق احلسن  ((    : :       قالقال

ث اا  ت ال د ن  ودداراة اا                                ثد

 وا  

                                                                                                                                        جاءت السنة النبوية بكثري من الدالالت اخلاصة والعامة على مـشروعية املـداراة جاءت السنة النبوية بكثري من الدالالت اخلاصة والعامة على مـشروعية املـداراة 

      ،،                                                                                                                                            وأمهيتهـــا يف الـــدعوة إىل اهللا وتـــأليف قلـــوب املـــدعوين ومراعـــاة األحـــوال وتقـــدير املـــصاحلوأمهيتهـــا يف الـــدعوة إىل اهللا وتـــأليف قلـــوب املـــدعوين ومراعـــاة األحـــوال وتقـــدير املـــصاحل

    ::                    ومن أبرزهاومن أبرزها

  :: دالالت األحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها دالالت األحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها--أ أ 

  ::ألحاديث النبوية عموما على جواز الكذب لمصلحة راجحةألحاديث النبوية عموما على جواز الكذب لمصلحة راجحة دالالت ا دالالت ا--ب ب 
                                                 

                                  مــن املــدعوين خمتلفــي مــن املــدعوين خمتلفــي             خمتلفــة خمتلفــة             أنــواع أنــواع ّ                                                ّ                                                ّوتظهــر هــذه األمهيــة بوضــوح ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع ّوتظهــر هــذه األمهيــة بوضــوح ؛ عنــدما يتواصــل الداعيــة مــع     ) )   ١١  ((

           ،  ،                         التفاعـــل معهـــمالتفاعـــل معهـــم              دعـــو�م ودعـــو�م و                               كــان قـــادرا علـــى  كــان قـــادرا علـــى             حـــسنة ،حـــسنة ،                                         ، فكلمـــا كانـــت أخالقـــه  ، فكلمـــا كانـــت أخالقـــه   ةة                          الطبــاع واألمزجـــالطبــاع واألمزجـــ

   ..                            من سوء سلوكهم من سوء سلوكهم                                                 ومدارا�م وحتمل ماقد يظهر ومدارا�م وحتمل ماقد يظهر 

                                    يعــين الــذين جــوانبهم يعــين الــذين جــوانبهم     . .             اجلوانــباجلوانــب    : :                 واألكنــاف واألكنــاف     . .                                                                 مــن التوطئــة، وهــي التمهيــد والتــذليلمــن التوطئــة، وهــي التمهيــد والتــذليل    : :                   واملوطئــون واملوطئــون       ))  ٢٢  ((

        ابـن ابـن     . . ّ                                                                             ّ                                                                             ّوطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم وال يتأذى، وهم أهلينون اللينـون، الـذين حيـسنون املعاملـةّوطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم وال يتأذى، وهم أهلينون اللينـون، الـذين حيـسنون املعاملـة

               ٢٠٥٢٠٥  //  ٤٤                                                                االثري النهاية يف غريب احلديث واألثر االثري النهاية يف غريب احلديث واألثر 

                        ، دار الكتـــب ، دار الكتـــب   ١١     ط ط      ٢٧٠٢٧٠  //  ٦٦           )  )         ٨١١٨٨١١٨         ( (          احلـــديثاحلـــديث                                     للبيهقـــي حـــديث رقـــم  للبيهقـــي حـــديث رقـــم     انان              شـــعب اإلميـــشـــعب اإلميـــ             انظـــر  انظـــر   ))  ٣٣  ((

           هـ هـ         ١٤١٠١٤١٠                            العلمية، بريوت العلمية، بريوت 

                   ٢٥٢٢٥٢  //  ٢٢           )  )         ٢٧٧٢٢٧٧٢      ((                                   لأللباين حديث رقم  لأللباين حديث رقم                                   صحيح سنن ابن ماجهصحيح سنن ابن ماجه      ))  ٤٤  ((



       
  

 

 
١٨٩

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

 دالالت األحاديث النبوية عموما على فعل الخير وبذل المعروف حسيا  دالالت األحاديث النبوية عموما على فعل الخير وبذل المعروف حسيا --ج ج 

  ::ومعنوياومعنويا

  :: دالالت األحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها دالالت األحاديث النبوية خصوصا على مشروعية المداراة وفعلها--أ أ 

    ة ة ً                                                             ً                                                             ًونـــستفتح باحلـــديث الـــصحيح الـــذي اعتـــربه العلمـــاء أصـــال يف مـــشروعية املـــداراًونـــستفتح باحلـــديث الـــصحيح الـــذي اعتـــربه العلمـــاء أصـــال يف مـــشروعية املـــدارا

ّ                                                                         ّ                                                                         ّوالعمل �ا فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أنـه أسـتأذن رجـل علـى النـيب صـلى اهللا ّوالعمل �ا فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أنـه أسـتأذن رجـل علـى النـيب صـلى اهللا 
                                فلمـــا دخـــل أالن لـــه فلمـــا دخـــل أالن لـــه     . .                              أو ابـــن العـــشرية أو ابـــن العـــشرية  ..                                                                              عليـــه وســـلم فقـــال إئـــذنوا لـــه بـــئس أخـــو العـــشريةعليـــه وســـلم فقـــال إئـــذنوا لـــه بـــئس أخـــو العـــشرية

      إن إن     . .                 أي عائـشةأي عائـشة  ((  ::      قـالقـال    . . َ                             َ                             َ قلـت الـذي قلـت مث ألنـت لـه الكـالمَ قلـت الـذي قلـت مث ألنـت لـه الكـالم  ::                            قلت يا رسول اهللاقلت يا رسول اهللا    . .           الكالمالكالم

(  ))                       إتقـاء فحـشه إتقـاء فحـشه  ،،َ              َ              َ أو ودعـه النـاسَ أو ودعـه النـاس  ،،    اساس                                        شر الناس مـن تركـه النـشر الناس مـن تركـه النـ
                                               ويف روايـة أخـرى عنهـا أن  ويف روايـة أخـرى عنهـا أن         ) )   ١١  (

             وبـئس  وبـئس   ،،                            بـئس أخـو العـشريةبـئس أخـو العـشرية    : : ً                                                 ً                                                 ًرجال استأذن على النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فلمـا رآه قـالًرجال استأذن على النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فلمـا رآه قـال

             فلمــا  فلمــا   ،،ّ                                                    ّ                                                    ّفلمــا جلــس تطلــق النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف وجهــه وانبــسط لــهّفلمــا جلــس تطلــق النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف وجهــه وانبــسط لــه    . .                     ابــن العــشريةابــن العــشرية

       مث  مث   ،،َ                             َ                             َحــني رأيــت الرجــل قلــت لــه كــذا وكــذاَحــني رأيــت الرجــل قلــت لــه كــذا وكــذا      ::                       يــا رســول اهللا يــا رســول اهللا  ::                                                  انطلــق الرجــل قالــت لــه عائــشةانطلــق الرجــل قالــت لــه عائــشة

َ                   َ                   َ يـا عائـشة مـىت عهـدتين َ يـا عائـشة مـىت عهـدتين   ((      ::                                          فقال صـلى اهللا عليـه وسـلمفقال صـلى اهللا عليـه وسـلم    . . ّ                         ّ                         ّتطلقت يف وجهه وانبسطت إليهّتطلقت يف وجهه وانبسطت إليه
             يقــول  يقــول   ))  ٢٢     ( (  ))                                                                                                                                        فاحــشا ؟ إن شــر النــاس عنــد اهللا منزلــة يــوم القيامــة مــن تركــه النــاس إتقــاء شــرهفاحــشا ؟ إن شــر النــاس عنــد اهللا منزلــة يــوم القيامــة مــن تركــه النــاس إتقــاء شــره

            الــــرأي الــــرأي                   وعلــــى هــــذا وعلــــى هــــذا     " "                                               هــــذا احلــــديث أصــــل يف املــــداراةهــــذا احلــــديث أصــــل يف املــــداراة  ""                                                ابـــن حجــــر عنــــد شــــرحه للحــــديث ابـــن حجــــر عنــــد شــــرحه للحــــديث 

            اختلـف اختلـف   ((      ::                                 وقـال يف موضـع آخـر وقـال يف موضـع آخـر  ))  ٣٣  ((                                                                                  اهليثمي والسخاوي ومجهـرة كبـرية مـن علمـاء احلـديثاهليثمي والسخاوي ومجهـرة كبـرية مـن علمـاء احلـديث

                                                                                                                                                العلمــاء يف الرجــل الــذي اســتأذن علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فمــنهم مــن جــزم بأنــه العلمــاء يف الرجــل الــذي اســتأذن علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فمــنهم مــن جــزم بأنــه 

                      فـأراد النـيب فـأراد النـيب     . .                                              وإن كان قد أظهـر اإلسـالم وإن كان قد أظهـر اإلسـالم  ،،                                     ومل يكن أسلم حينئذ ومل يكن أسلم حينئذ  ،،                                        عيينة بن حصن الفزاريعيينة بن حصن الفزاري

             وكـان  وكـان   ،،                                                   وال يغـرت بـه مـن مل يعـرف حالـه وال يغـرت بـه مـن مل يعـرف حالـه  ،،                                             يبني حالـه ليعرفـه النـاس يبني حالـه ليعرفـه النـاس                                      صلى اهللا عليه وسلم أنصلى اهللا عليه وسلم أن

                                      وبعـد وفـاة النـيب صـلى وبعـد وفـاة النـيب صـلى     . .                                                                                                         منه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ما دل على ضعف إميانهمنه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ما دل على ضعف إميانه
                                                 

   ))      ١٠٢١٠٢  //  ٧٧        )  ()  (        ٦٠٣٢٦٠٣٢  ((              ، برقم ، برقم                                           باب املداراة مع الناس باب املداراة مع الناس       ،،                      كتاب األدبكتاب األدب                                   أخرجه البخاري ،  أخرجه البخاري ،   ))  ١١  ((

ًمل يكـن النــيب فاحـشا وال متفحــشا     : :                             كتـاب األدب، بــابكتـاب األدب، بــاب                                   أخرجـه البخــاري ،  أخرجـه البخــاري ،   ))  ٢٢  (( ًمل يكـن النــيب فاحـشا وال متفحــشا ً ً                           ً ً                           ً                         فــتح البــاريفــتح البــاري             انظـر  انظـر ً

٤٥٢٤٥٢  //    ١٠١٠            

             . .       ١٤٤١٤٤  //    ١٦١٦                                          صحيح مسلم شرح النووي صحيح مسلم شرح النووي      و و

      صـد صـد                         الـسخاوي املقاالـسخاوي املقا    . .     ١٧١٧  //  ٨٨                                                                        ، واهليثمـي جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ، واهليثمـي جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد       ٤٥٣٤٥٣  //    ١٠١٠                      فتح الباري فتح الباري              انظر  انظر   ))  ٣٣  ((

           ٣١١٣١١                احلسنة ص احلسنة ص 



       
  

 

 
١٩٠

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                        مـنهم مـن جـزم مـنهم مـن جـزم   ووً                                                           ً                                                           ًاهللا عليه وسلم ارتد مع من ارتـد وجـيء بـه أسـريا إىل أيب بكـر رضـي اهللا ًاهللا عليه وسلم ارتد مع من ارتـد وجـيء بـه أسـريا إىل أيب بكـر رضـي اهللا 

        ..  ))  ١١  ((                            ديث على التعددديث على التعدد                               ومنهم من محل احل ومنهم من محل احل  ،،                                        بأنه خمرمة وقصره عليهبأنه خمرمة وقصره عليه

         مــن  مــن   ةة                                                   فإنــه يــدل علــى جــواز مداراتــ فإنــه يــدل علــى جــواز مداراتــ  ،،                                                                  وســواء أكــان احلــديث يف عيينــة أم يف غــريهوســواء أكــان احلــديث يف عيينــة أم يف غــريه

               أو حنـو  أو حنـو   ،،                             أو ليسلم قومـه أو ليسلم قومـه  ،،                               أو ليحسن إسالمه أو ليحسن إسالمه  ،،                                                       تأليفا لقلبه ليدخل يف اإلسالم تأليفا لقلبه ليدخل يف اإلسالم  ،،                هذا حالههذا حاله

      ؛؛                                                                                                               وهـذا احلـديث الـذي اعتـربه اإلمـام ابـن حجـر وغـريه أصـال يف املـداراة وهـذا احلـديث الـذي اعتـربه اإلمـام ابـن حجـر وغـريه أصـال يف املـداراة  ،،                        ذلك من املصاحلذلك من املصاحل

ّ                                                                     ّ                                                                     ّ البعض أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حاشاه قد وقع يف الغيبة أو أنـه داهنـه ّ البعض أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حاشاه قد وقع يف الغيبة أو أنـه داهنـه                 قد يتوهمقد يتوهم
    ..َ               َ               َ وأالن الكالم معهَ وأالن الكالم معه  ،،                              عندما هش له وبشعندما هش له وبش

           فلــم  فلــم   ،،                                                                                                          فقــد جبــل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى حــسن اخللــق وطيــب الكــالمفقــد جبــل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى حــسن اخللــق وطيــب الكــالم

ًيكن فاحشا وال متفحـشا وإمنـا كـان مقـصوده صـلى اهللا عليـه وسـلم ًيكن فاحشا وال متفحـشا وإمنـا كـان مقـصوده صـلى اهللا عليـه وسـلمً ً                                                    ً ً                                                    ً ً
            

                                      بيـان كيفيـة التعامـل بيـان كيفيـة التعامـل 

      ،،                                                         يف أمتـــه بــاألمور الــيت يــسميهم �ـــا يف أمتـــه بــاألمور الــيت يــسميهم �ـــا    ه ه                     ولــيس يف قولــولــيس يف قولــ  ((                                            مثــل هــؤالء وتـــأليف قلــو�م مثــل هــؤالء وتـــأليف قلــو�م       مــع مــع 

                    بــل الواجــب بــل الواجــب     . .                                                         وإمنــا يكــون ذلــك مــن بعــضهم يف بعــضوإمنــا يكــون ذلــك مــن بعــضهم يف بعــض    . .                                                         ويـضيفها إلــيهم مــن املكــروه غيبــةويـضيفها إلــيهم مــن املكــروه غيبــة

                                             ويعــرف النــاس أمــره فــإن  ويعــرف النــاس أمــره فــإن   ،،ُ                                               ُ                                               ُعلــى الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم أن يبــني ذلــك ويفــصح بــهُعلــى الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم أن يبــني ذلــك ويفــصح بــه

                                                                           فــأراد صـلى اهللا عليـه وســلم أن يعلـم أمتــه  فــأراد صـلى اهللا عليـه وســلم أن يعلـم أمتــه   ،،                                                                      ذلـك مـن بــاب النـصيحة والـشفقة علــى األمـةذلـك مـن بــاب النـصيحة والـشفقة علــى األمـة

      هلـــم هلـــم ُ                                                 ُ                                                 ُ ومداراتـــه ليـــسلموا مــن شـــره وغائلتـــه وذلــك بـــأن يظهـــروا ُ ومداراتـــه ليـــسلموا مــن شـــره وغائلتـــه وذلــك بـــأن يظهـــروا   ،،                                          اتقــاء شـــر مـــن هــذا ســـبيلهاتقــاء شـــر مـــن هــذا ســـبيله

(  ))                                 وأن ال جيبهوهم �ا وأن ال جيبهوهم �ا  ،،              البشاشةالبشاشة
)  ٢٢  ((            

         أو  أو   ،،                                                                                                                                فكــان فعلــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــداراة للــداخل عليــه تأليفــا لقلبــه ليــسلمفكــان فعلــه صــلى اهللا عليــه وســلم مــداراة للــداخل عليــه تأليفــا لقلبــه ليــسلم

ّ                 ّ                 ّوحنـــو ذلـــك ممـــا يقـــدره ّوحنـــو ذلـــك ممـــا يقـــدره                                           ذير النـــاس منـــه ليتقـــوه ذير النـــاس منـــه ليتقـــوه                أو لتحـــ أو لتحـــ  ،،                             أو ليـــسلم قومـــه أو ليـــسلم قومـــه  ،،                      ليحـــسن إســـالمهليحـــسن إســـالمه
                                                                                                                        ويلحــق بهــذا الحــديث مجموعــة مــن األحاديــث الــواردة بــنفس المعنــى وإن ويلحــق بهــذا الحــديث مجموعــة مــن األحاديــث الــواردة بــنفس المعنــى وإن       ،،          املوقــفاملوقــف

ّ                      ّ                      ّكانت أقل درجة في الصحةّكانت أقل درجة في الصحة
    ))  ٣٣  ((      ..    

                                                 

      ) )      ٤٥٣٤٥٣  //    ١٠١٠    ( (                    البن حجر  البن حجر                     فتح الباريفتح الباري             انظر  انظر   ))  ١١  ((

      ) )  ٤٤    ٤٥٤٥  //    ١٠١٠    ( (                 البن حجر البن حجر                       فتح الباري فتح الباري              انظر  انظر   ))  ٢٢  ((

                                                                                                                            أيب الــدرداء رضــي اهللا عنــه الــذي جــاء يف الــضحك وإظهــار األنــس والفــرح علــى أيب الــدرداء رضــي اهللا عنــه الــذي جــاء يف الــضحك وإظهــار األنــس والفــرح علــى                     مثــل حــديثمثــل حــديث      ))  ٣٣  ((

ِّإنــا نكــشر يف وجــوه قــوم وإ        : ( : (            قــال  قــال                                       ه صــلى اهللا عليــه وســلم ه صــلى اهللا عليــه وســلم ّ                    ّ                     ّ خـالف مــا عليــه القلــب أنـّـخـالف مــا عليــه القلــب أنــ ِّإنــا نكــشر يف وجــوه قــوم وإَّ َّ                      ِّ َّ                      ِّ َّ         َّ         َّن قلوبنــا َّن قلوبنــا َّ

                بني احلسن بني احلسن            هو هو      ٥٤٤٥٤٤    / /     ١٠١٠ً                                                  ً                                                  ًأخرجه البخاري تعليقا ووصله غريه، وقال احلافظ يف الفتحًأخرجه البخاري تعليقا ووصله غريه، وقال احلافظ يف الفتح    ) )                 لتلعنهم لتلعنهم 

    = =                               جـابر بـن عبـد اهللا جـابر بـن عبـد اهللا                       كمـا يف حـديث كمـا يف حـديث                                                                            وكـذلك حـديث جعـل املـداراة صـدقة للمـداري  وكـذلك حـديث جعـل املـداراة صـدقة للمـداري   ..              والصحة والصحة 



       
  

 

 
١٩١

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

  :: دالالت األحاديث النبوية التي تجيز الكذب لمصلحة راجحة دالالت األحاديث النبوية التي تجيز الكذب لمصلحة راجحة--ب ب 

                  راة جــواز راة جــواز                                                                                                             ومــن األحاديــث الــيت اســتأنس �ــا بعــض العلمــاء علــى مــشروعية املــداومــن األحاديــث الــيت اســتأنس �ــا بعــض العلمــاء علــى مــشروعية املــدا

                                                                 مــع جــزمهم بــأن الكــذب ال جيــوز يف شــيء  مــع جــزمهم بــأن الكــذب ال جيــوز يف شــيء   ،،                           وعنــد االضــطرار وعنــد االضــطرار  ،،                                الكــذب لقــصد اإلصــالحالكــذب لقــصد اإلصــالح

                     الــيت هــي يف  الــيت هــي يف   ؛؛                                                                                                        ومحلــوا الكــذب املــراد يف بعــض األحاديــث علــى التوريــة والتعــريضومحلــوا الكــذب املــراد يف بعــض األحاديــث علــى التوريــة والتعــريض    . . ً     ً      ً مطلقــًامطلقــا

                                                                                                                                                      ســـياق املـــداراة واســـتدلوا مباجـــاء يف الكـــذبات الثالثـــة املـــذكورة عـــن اخلليـــل إبـــراهيم عليـــه ســـياق املـــداراة واســـتدلوا مباجـــاء يف الكـــذبات الثالثـــة املـــذكورة عـــن اخلليـــل إبـــراهيم عليـــه 

              مل يكـذب مل يكـذب   ((    : :                                                                                       يـرة رضـي اهللا عنـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـاليـرة رضـي اهللا عنـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال                     فعـن أيب هر فعـن أيب هر  ))  ١١  ((          السالمالسالم

      إين إين   ((          قولــه قولــه     : :                عــز وجــل عــز وجــل  ،،ِ                                                   ِ                                                   ِإبــراهيم عليــه الــسالم إال ثــالث كــذبات؛ ثنتــني مــنهم يف ذات اهللاِإبــراهيم عليــه الــسالم إال ثــالث كــذبات؛ ثنتــني مــنهم يف ذات اهللا

ّ                                      ّ                                      ّبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبـار ّبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبـار     : :         وقالوقال      ). ).                                   بل فعله كبريهم هذابل فعله كبريهم هذا  ((               وقوله  وقوله   ،،  ))        سقيمسقيم
               فـسأله  فـسأله   ،،َ           َ           َ فأرسـل إليـهَ فأرسـل إليـه  ،،                                            عه إمـرأة مـن أحـسن النـاسعه إمـرأة مـن أحـسن النـاس                              إن ها هنا رجال مإن ها هنا رجال م    : :                  فقيل له فقيل له  ،،                    من اجلبابرةمن اجلبابرة

                                  لـيس علـى وجـه األرض لـيس علـى وجـه األرض     : :               يـا سـارةيـا سـارة    : :          قـال قـال  ،،                     فـأتى سـارة فـأتى سـارة  ،،      أخـيتأخـيت    : :                       من هذه؟ قالمن هذه؟ قال    : :            فقال فقال  ،،        عنهاعنها

َ       َ       َ فأرســـل َ فأرســـل   ،،                                                   فأخربتـــه أنـــك أخـــيت فـــال تكـــذبيين فأخربتـــه أنـــك أخـــيت فـــال تكـــذبيين  ،،                                   وأن هـــذا ســـألين عنـــك وأن هـــذا ســـألين عنـــك  ،،ِ            ِ             ِ مـــؤمن غـــري وغـــريِكمـــؤمن غـــري وغـــريك
ّوال أضــــركَ          َ          َادعـــي اهللا يل َادعـــي اهللا يل     : :          قـــال قـــال  ،،ُ                                    ُ                                    ُفلمـــا دخلـــت عليـــه ذهـــب يتناوهلـــا بيـــده فأخـــذُفلمـــا دخلـــت عليـــه ذهـــب يتناوهلـــا بيـــده فأخـــذ    . .           إليهـــاإليهـــا ّوال أضــــركُ ُ       ّ ُ       ّ ُ،،      

                                                                                                                     

                    أخرجــه ابــن أخرجــه ابــن     ) )                                     مــداراة النــاس صــدقة مــداراة النــاس صــدقة         : ( : (                                                                                     رضــي اهللا عنهمــا أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال رضــي اهللا عنهمــا أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال   ==

    ) )                                     أرجو أنه ال بأس به أرجو أنه ال بأس به     : :                     ال ابن عديال ابن عدي    قـقـ    : :               ابن حجرابن حجر                            ، وقال احلـافظ ، وقال احلـافظ       ٢١٦٢١٦    / /   ٢٢    : :                       بان يف صحيحهبان يف صحيحه  حح

                      انظـر كتابـه انظـر كتابـه        )  )                         وهـو حـديث حـسنوهـو حـديث حـسن        : ( : (                   ابن مفلح ابن مفلح             اإلمام اإلمام           وقال وقال          )   )        ٥٤٥٥٤٥    / /     ١٠١٠    ( (                                 انظر فتح الباري انظر فتح الباري 

                                                                                                    وكــذلك حــديث احلــث علــى مــداراة الزوجــات ليــستقمن ألزواجهــن وكــذلك حــديث احلــث علــى مــداراة الزوجــات ليــستقمن ألزواجهــن        .  .       ٤٥١٤٥١  //  ٣٣                            اآلداب الــشرعية اآلداب الــشرعية 

                                              خلقــت املــرأة مــن ضــلع، فــإن خلقــت املــرأة مــن ضــلع، فــإن         : ( : (                                                           أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال                                       فعــن مســرة رضــي اهللا عنــه فعــن مســرة رضــي اهللا عنــه 

                        بـاب املـداراة بـاب املـداراة   ((                           كتـاب النكـاح  كتـاب النكـاح --          ٢٥٢٢٥٢  //    ١٠١٠                      فـتح البـاري فـتح البـاري           انظـر انظـر     ) )                                                         تقمها تكسرها، فدارها تعش �ا تقمها تكسرها، فدارها تعش �ا 

                                        وأثـر عـن النـيب صـلى اهللا وأثـر عـن النـيب صـلى اهللا           ). ).                                                                   صـلى اهللا عليـه وسـلم إمنـا املـرأة كالـضلعصـلى اهللا عليـه وسـلم إمنـا املـرأة كالـضلع  ((                        وقـول الرسـول وقـول الرسـول     : :                   مع النـساءمع النـساء

                                          الـدر املنثـور يف التفـسري الـدر املنثـور يف التفـسري              انظـر  انظـر   ))                                                              ل بعد اإلميان بـاهللا ، مـداراة النـاس ل بعد اإلميان بـاهللا ، مـداراة النـاس                 رأس العقرأس العق        : ( : (                             عليه وسلم قال عليه وسلم قال 

                           ٢٥٦٢٥٦  //  ٣٣                     السيوطي السيوطي              باملأثورباملأثور

          انظــر انظــر     ) )                                                                                       نــستفيد مــن هــذا احلــديث إباحــة املــداراة واملعــاريض نــستفيد مــن هــذا احلــديث إباحــة املــداراة واملعــاريض         : ( : (                                                     ويقــول اإلمــام البغــوي رمحــه اهللا ويقــول اإلمــام البغــوي رمحــه اهللا       ))  ١١  ((

           ١٢٠١٢٠  //    ١٣١٣ّ          ّ          ّشرح السنة ّشرح السنة 



       
  

 

 
١٩٢

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

(  ))                                                  تلــك أمكـم يــا بـين مــاء الـسماءتلــك أمكـم يــا بـين مــاء الـسماء  ((                            قـال أبــو هريـرة قـال أبــو هريـرة     ) )           احلــديثاحلــديث        ... ... ُ             ُ             ُفـدعت اهللا فـأطلقُفـدعت اهللا فـأطلق
           وقــد  وقــد   ))  ١١  (

                                          وأمــا اطالقــه الكــذب علــى وأمــا اطالقــه الكــذب علــى   ((      ::                                                                                          أجــاب ابــن حجــر علــى كــذب إبــراهيم عليــه الــسالم بقولــهأجــاب ابــن حجــر علــى كــذب إبــراهيم عليــه الــسالم بقولــه

ًاألمور الثالثة فلكونـه قـال قـوال يعتقـده الـسامع كـذبا لكنـه إذا حقـق مل يكـن كـذبا ً ًاألمور الثالثة فلكونـه قـال قـوال يعتقـده الـسامع كـذبا لكنـه إذا حقـق مل يكـن كـذباً ً ً                                                                       ً ً ً                                                                       ً ً            ألنـه  ألنـه   ،،ً

                حيتمـل أن حيتمـل أن     ) )               إين سـقيمإين سـقيم  ((               فقولـه  فقولـه   ،،                           فلـيس بكـذب حمـض فلـيس بكـذب حمـض  ،،                                    اريض احملتملـة لألمـريناريض احملتملـة لألمـرين                    من باب املعـمن باب املعـ

            وحيتمـل وحيتمـل     . .                                                                          واسم الفاعل يستعمل مبعـىن املـستقبل كثـريا واسم الفاعل يستعمل مبعـىن املـستقبل كثـريا  ،،                   أي سأسقم أي سأسقم  ،،                                  يكون أراد أين سقيميكون أراد أين سقيم

َأنــه أراد أين ســقيم مبــا قــدر علــي مــن املــوت َأنــه أراد أين ســقيم مبــا قــدر علــي مــن املــوتُ ُ                                   َ ُ                                   َ              وقيــل  وقيــل   ،،                                                         أو ســقيم احلجــة علــى اخلــروج معكــم أو ســقيم احلجــة علــى اخلــروج معكــم  ،،ُ

ً                                     ً                                     ًقـال متهيـدا لالسـتدالل علـى أن األصـنام ليـست ًقـال متهيـدا لالسـتدالل علـى أن األصـنام ليـست     ) )                                   بل فعله كبريهم هذابل فعله كبريهم هذا  ((               وقوله  وقوله   ،،            غري ذلكغري ذلك
             وهلـذا  وهلـذا   ،،                                                                                                                               وقطعا لقومه أ�ا تضر وتنفع وهذا االستدالل يتجوز فيه يف الشرط املتصل وقطعا لقومه أ�ا تضر وتنفع وهذا االستدالل يتجوز فيه يف الشرط املتصل  ،،        بآهلةبآهلة

                                        قــال ابــن قتيبــة معنــاه قــال ابــن قتيبــة معنــاه     ) )                                                 فاســألوهم إن كــانوا ينطقــونفاســألوهم إن كــانوا ينطقــون  ((               بقولــه  بقولــه   ))                          بــل فعلــه كبــريهمبــل فعلــه كبــريهم  ((                    أردف قولــه أردف قولــه 

          وقيــل وقيــل     . .                                     يــه ذلــك لكونــه الــسببيــه ذلــك لكونــه الــسبب                            أو أنــه أســند إلأو أنــه أســند إل    . .                                                                       إن كــانوا ينطقــون فقــد فعلــه كبــريهم  هــذاإن كــانوا ينطقــون فقــد فعلــه كبــريهم  هــذا

        ..  ))  ٢٢  ((                                                                          يعتذر عنه بأن مراده أ�ا اخته يف اإلسالم يعتذر عنه بأن مراده أ�ا اخته يف اإلسالم     ) )               هذه أخيتهذه أخيت  ((                          غري ذلك وقوله غري ذلك وقوله 

                                                                                                                    كما اسـتدلوا كـذلك باألحاديـث المتعلقـة بجـواز الكـذب لقـصد اإلصـالح كما اسـتدلوا كـذلك باألحاديـث المتعلقـة بجـواز الكـذب لقـصد اإلصـالح 

                                                                                                                         فعــن أم كلثــوم بنــت عقبــة رضـــي اهللا عنهــا أ�ــا مسعــت النــيب صــلى اهللا عليـــه  فعــن أم كلثــوم بنــت عقبــة رضـــي اهللا عنهــا أ�ــا مسعــت النــيب صــلى اهللا عليـــه                   بــين النــاسبــين النــاس

ً الذي يصلح بني النـاس فينمـي خـريا أو يقـول خـريا                    ليس الكذابليس الكذاب  ((      ::                  وسلم يقولوسلم يقول ً الذي يصلح بني النـاس فينمـي خـريا أو يقـول خـرياَ َ                                         ً َ                                         ً            ويف   ويف    ))  ٢٢     ( (  ))َ
                                                 

                                                              كتاب األنبياء ، باب قول اهللا تعاىل كتاب األنبياء ، باب قول اهللا تعاىل                                                                    شرح صحيح اإلمام البخاري البن حجر شرح صحيح اإلمام البخاري البن حجر                    فتح الباريفتح الباري             انظر  انظر   ))  ١١  ((

                                  كتـاب ذكـر األنبيـاء كتـاب ذكـر األنبيـاء        يف  يف         مـسلممـسلم                      صـحيح اإلمـام صـحيح اإلمـام                      ، وحنـوه يف  ، وحنـوه يف       ٣٨٨٣٨٨  //  ٦٦        ) )                                             واختذ اهللا إبراهيم خلـيالواختذ اهللا إبراهيم خلـيال      ((

                 ١٦٠٩١٦٠٩                    رقم احلديث رقم احلديث           حديث حديث       )  )            .... ....     ....                                                                                            وفضلهم ، باب قول إبراهيم عليه السالم ، إين سقيم وفضلهم ، باب قول إبراهيم عليه السالم ، إين سقيم 

    ؛ ؛                                                  علــى إبــراهيم عليــه الــسالم  علــى إبــراهيم عليــه الــسالم                                                               داللــة العقــل تــصرف ظــاهر إطــالق الكــذبداللــة العقــل تــصرف ظــاهر إطــالق الكــذب    ( (     : :                           قــال ابــن عقيــل قــال ابــن عقيــل       ))  ٢٢  ((

ً                                                                                ً                                                                                ًوذلك أن العقل قطع بأن الرسـول ينبغـي أن يكـون موثوقـا بـه لـيعلم صـدق مـا جـاء بـه عـن اهللا، ًوذلك أن العقل قطع بأن الرسـول ينبغـي أن يكـون موثوقـا بـه لـيعلم صـدق مـا جـاء بـه عـن اهللا، 

                                                  وإمنــا أطلــق عليــه ذلــك لكونــه وإمنــا أطلــق عليــه ذلــك لكونــه     . .                                                                                                   وال ثقــة مــع جتــويز الكــذب عليــه، فكيــف مــع وجــود الكــذب منــهوال ثقــة مــع جتــويز الكــذب عليــه، فكيــف مــع وجــود الكــذب منــه

                    الــسالم يعــين الــسالم يعــين                                                             فلــم يــصدر ذلــك مــن إبــراهيم  عليــه فلــم يــصدر ذلــك مــن إبــراهيم  عليــه     . .                                                                       بــصورة الكــذب عنــد الــسامع، وعلــى تقــديرهبــصورة الكــذب عنــد الــسامع، وعلــى تقــديره

                                          وإال فالكـذب احملـض يف مثـل وإال فالكـذب احملـض يف مثـل     . .                                                                                               إطالق الكذب على ذلك إال يف حال شـدة اخلـوف لعلـو مقامـهإطالق الكذب على ذلك إال يف حال شـدة اخلـوف لعلـو مقامـه

           البـن  البـن                     فـتح البـاريفـتح البـاري               ... )  ... ) ً                                                      ً                                                      ًتلك املقامات جيوز، وقد جيب لتحمل أخف الضررين دفعا ألعظمهماًتلك املقامات جيوز، وقد جيب لتحمل أخف الضررين دفعا ألعظمهما

     . .       ٣٩٣٣٩٣    --          ٣٩١٣٩١  //  ٦٦        حجر حجر 

       ))      ٢٩٩٢٩٩  //  ٥٥  ((    ) )         لناسلناس                                                          باب ليس الكاذب الذي يصلح بني اباب ليس الكاذب الذي يصلح بني ا  ((                      كتاب الصلح كتاب الصلح                    البن حجر  البن حجر                     فتح الباريفتح الباري      ))  ٣٣  ((



       
  

 

 
١٩٣

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ًلــيس الكــذاب الــذي يــصلح بــني النــاس ويقــول خــريا وينمــي خــريا  ((      ::                                روايــة اإلمــام مــسلمروايــة اإلمــام مــسلم ًلــيس الكــذاب الــذي يــصلح بــني النــاس ويقــول خــريا وينمــي خــرياًَ ًَ                                                  ً ًَ                                                  ً ًَ . .    

ّومل أمسع يرخص يف شيء مما يقول الناس كذب إال يف ثـالث    : :                         قال ابن شهابقال ابن شهاب َ ّومل أمسع يرخص يف شيء مما يقول الناس كذب إال يف ثـالثُ َ ُ                                            ّ َ ُ                                            ّ َ       ،،        احلـرباحلـرب    : : ُ

    : :                              ويف روايــة قالــت ويف روايــة قالــت  ،،                         املــرأة زوجهــا املــرأة زوجهــا             وحــديث وحــديث  ،،                                       وحــديث الرجــل إمرأتــه وحــديث الرجــل إمرأتــه  ،،                              واإلصــالح بــني النــاسواإلصــالح بــني النــاس

            ))  ١١     ( (                                                                                  ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف ثالثومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال يف ثالث

        قـــال قـــال     : :                                                                                                               ولقـــد اختلـــف العلمـــاء يف الكـــذب املـــذكور يف هـــذا احلـــديث علـــى أقـــوالولقـــد اختلـــف العلمـــاء يف الكـــذب املـــذكور يف هـــذا احلـــديث علـــى أقـــوال

                                                             وقــالوا إن الكـذب املـذكور يف بعــض  وقــالوا إن الكـذب املـذكور يف بعــض   ،،                                                            ذهبـت طائفـة إىل جــوازه بقـصد اإلصـالحذهبـت طائفـة إىل جــوازه بقـصد اإلصـالح    : :           الطـربيالطـربي

                                        الكــذب املــذموم إمنــا هــو الكــذب املــذموم إمنــا هــو     : :                وقــالوا وقــالوا  ،،                             هــو لــضرب املثــال هــو لــضرب املثــال         إمنــا إمنــا  ،،                                              األحاديــث ومنهــا هــذا احلــديثاألحاديــث ومنهــا هــذا احلــديث

ـــه مـــضرة ـــه مـــضرةفيمـــا في ـــه مـــصلحة  ،،                          فيمـــا في ـــه مـــصلحة أو مـــا لـــيس في                                     ال جيـــوز الكـــذب يف شـــيء ال جيـــوز الكـــذب يف شـــيء     : :                     وقـــال آخـــرونوقـــال آخـــرون    . .                                          أو مـــا لـــيس في

                                                                                                                                    ومحلوا الكـذب املـراد هنـا علـى التوريـة والتعـريض كمـن يقـول للظـامل دعـوت لـك ومحلوا الكـذب املـراد هنـا علـى التوريـة والتعـريض كمـن يقـول للظـامل دعـوت لـك     ، ، ً      ً     ً مطلقا ًمطلقا 

                      ا كـــذلك علـــى ا كـــذلك علـــى             واتفقـــوواتفقـــو      .  .                      ومـــا إىل ذلـــكومـــا إىل ذلـــك    . .   ..                                                                     وهـــو يريـــد قولـــه  اللهـــم اغفـــر للمـــسلمني وهـــو يريـــد قولـــه  اللهـــم اغفـــر للمـــسلمني  ،،      أمـــسأمـــس

                                                    واملراد من احلـديث أنـه خيـرب مبـا واملراد من احلـديث أنـه خيـرب مبـا     . .                                                                                     جواز الكذب عند االضطرار وحيلف على ذلك وال يأمثجواز الكذب عند االضطرار وحيلف على ذلك وال يأمث

    : :                 ألن الكــذبألن الكــذب    . . ً                 ً                  ً  وال يكــون ذلــك كــذبًا وال يكــون ذلــك كــذبا  ،،                                               ويــسكت عمــا علمــه مــن الــشر ويــسكت عمــا علمــه مــن الــشر  ،،                      علمــه مــن اخلــريعلمــه مــن اخلــري

      ،،                                                                                                                          هــو االخبــار بالــشيء علــى خــالف مــا هــو بــه وهــذا ســاكت وال ينــسب لــساكت قــولهــو االخبــار بالــشيء علــى خــالف مــا هــو بــه وهــذا ســاكت وال ينــسب لــساكت قــول

        ))  ٢٢  ((                                          رتط يف الكذب القصد إليهرتط يف الكذب القصد إليه       يش يش  ،،                                              وليس يف احلديث حجة ملن قالوليس يف احلديث حجة ملن قال

  

  :: دالالت األحاديث النبوية على فعل الخير وبذل المعروف حسيا ومعنويا دالالت األحاديث النبوية على فعل الخير وبذل المعروف حسيا ومعنويا--ج ج 

            املـــؤمن املـــؤمن   ((      ::ّ                                                     ّ                                                     ّفعــن ابـــن عمــر رضـــي اهللا عنهمــا أن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم قـــالّفعــن ابـــن عمــر رضـــي اهللا عنهمــا أن النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم قـــال

                                                                                                                                        الــذي خيــالط النــاس ويــصرب علــى أذاهــم خــري مــن املــؤمن الــذي ال خيــالط النــاس وال يــصرب الــذي خيــالط النــاس ويــصرب علــى أذاهــم خــري مــن املــؤمن الــذي ال خيــالط النــاس وال يــصرب 

                 صـلى اهللا  صـلى اهللا --                  قال النـيب قال النـيب     : :                                                                              فعن أيب موسى األشعري عن أبيه عن جده قال فعن أيب موسى األشعري عن أبيه عن جده قال  ))  ٣٣     ( (  ))                  على أذاهمعلى أذاهم
                                                 

        رقم رقم     ) )                                         باب ما جيوز فيه الكذبباب ما جيوز فيه الكذب  ((َ                  َ                  َ  كتاب الرب والصلة َ  كتاب الرب والصلة       ٤٧٩٤٧٩                  لمنذري ص لمنذري ص   لل                              خمتصر صحيح مسلم خمتصر صحيح مسلم           ))  ١١  ((

         ١٨١٠١٨١٠            احلديث احلديث 

          ١٥٧١٥٧  //    ١٦١٦                                                                  وانظر مسلم، صحيح مسم بشرح النووي وانظر مسلم، صحيح مسم بشرح النووي     . .       ٥٢٨٥٢٨  //    ١٠١٠                البن حجر البن حجر                       فتح الباري فتح الباري              انظر  انظر   ))  ٢٢  ((

--    ١٥٨١٥٨               

    : :                                 قق اآلداب الشرعيةقق اآلداب الشرعية                ، وقال حم، وقال حم    ٤٣٤٣    / /   ٢٢    : :             ، وأمحد، وأمحد  ))        ٤٠٣٢٤٠٣٢  ((                        ، وابن ماجه ، وابن ماجه   ))        ٢٥٠٧٢٥٠٧  ((                      الرتمذي رقم الرتمذي رقم       ))  ٣٣  ((

         . .                       إسناده صحيحإسناده صحيح



       
  

 

 
١٩٤

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                                    فيعمــل بيديــه فينفــع فيعمــل بيديــه فينفــع     : :                           فــإن مل جيــد؟ قــالفــإن مل جيــد؟ قــال    : :              قــالوا قــالوا  ،،                                علــى كــل مــسلم صــدقةعلــى كــل مــسلم صــدقة     " "--                    عليــه وســلم عليــه وســلم 

ُفيعــني ذا احلاجــة امللهــوف    : :                                أو مل يفعــل؟ قــال أو مل يفعــل؟ قــال  ،،                      فــإن مل يــستطعفــإن مل يــستطع    : :           قــالواقــالوا    . .                       نفــسه ويتــصدقنفــسه ويتــصدق ُفيعــني ذا احلاجــة امللهــوفَ َ                    ُ َ                    ُ َ . .    

    : :                               فــإن مل يفعــل؟ قــالفــإن مل يفعــل؟ قــال    : :           قــالواقــالوا    . .                           و قــال بــاملعروفو قــال بــاملعروف  أأ    . .                       فليــأمر بــاخلريفليــأمر بــاخلري    : :                               فــإن مل يفعــل؟ قــالفــإن مل يفعــل؟ قــال    : :           قــالواقــالوا

(      ))                        فإنــه لـه صــدقةفإنــه لـه صــدقة    . .                             فليمـسك عــن الــشرفليمـسك عــن الــشر
    --                             رضــي اهللا عنهمــا  رضــي اهللا عنهمــا --                                          وعــن جــابر بـن عبــداهللا   وعــن جــابر بـن عبــداهللا   ))١١  (

                               قــال ابــن حجـــر يف  قــال ابــن حجـــر يف   ،،  ""                          كــل معــروف صــدقةكــل معــروف صــدقة    " "            قــال  قــال --                                     صــلى اهللا عليــه وســلم  صــلى اهللا عليــه وســلم --                عــن النــيب عــن النــيب 

                       واحلـــاكم مـــن  واحلـــاكم مـــن   ،،                                                                                أخرجـــه مــسلم مـــن حـــديث حذيفـــة وأخرجــه الـــدارقطينأخرجـــه مــسلم مـــن حـــديث حذيفـــة وأخرجــه الـــدارقطين    : :                       شــرحه للحـــديثشــرحه للحـــديث

                  ومـــا أنفـــق ومـــا أنفـــق   ""                        وزاد يف آخـــره وزاد يف آخـــره     . .                                                                                 عبداحلميـــد بـــن احلـــسن اهلـــاليل عـــن ابـــن املنكـــدر مثلـــهعبداحلميـــد بـــن احلـــسن اهلـــاليل عـــن ابـــن املنكـــدر مثلـــه          طريـــق طريـــق 

        : " : " ً          ً           ً  وقال أيـضًا وقال أيـضا  ..  ""ِ                              ِ                              ِ وما وقى به املرء عرضه فهو صدقةِ وما وقى به املرء عرضه فهو صدقة  ،،                                                          الرجل على أهله كتب له به صدقةالرجل على أهله كتب له به صدقة

                              والـدفع قـد يكـون والـدفع قـد يكـون     ) )                                   ادفع باليت هي أحسنادفع باليت هي أحسن  ((                                                                          طيب الكالم من جليل عمل الرب لقوله تعاىل طيب الكالم من جليل عمل الرب لقوله تعاىل 

      ::                                           قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم  ::                                        عن جـابر بـن عبـداهللا قـالعن جـابر بـن عبـداهللا قـال        و  و  ))٢٢  ((    ".".                                            بالقول كما يكون بالفعلبالقول كما يكون بالفعل

(      ))ْ                                   ْ                                   ْوإن من املعروف أن تلقـى أخـاك بوجـه طلـقْوإن من املعروف أن تلقـى أخـاك بوجـه طلـق    . .                              كل معروف صدقة كل معروف صدقة  ((
ّ               ّ               ّ  قـال ابـن بطـال ّ  قـال ابـن بطـال   ))٣٣  (

                         يكتب لـه بـه  يكتب لـه بـه   ،،                                                                  كل شيء يفعله املرء أو يقوله من اخلريكل شيء يفعله املرء أو يقوله من اخلري  ((      ::                                يف شرحه هلذا احلديثيف شرحه هلذا احلديث              رمحه اهللا رمحه اهللا 

ُإســم كــل فعــل يعــرف حــسنه بالــشرع والعقــل    : :               واملعــروفواملعــروف    . .         صــدقةصــدقة ُإســم كــل فعــل يعــرف حــسنه بالــشرع والعقــلُ ُ                                  ُ ُ                                  ُ                                   وفيــه إشــارة إىل أن وفيــه إشــارة إىل أن     . . ً    ً     ً  معــًا معــاُ

                                                                                                                                          الــصدقة ال تنحــصر يف األمــر احملــسوس منــه بــل كــل واحــد قــادر علــى أن يفعلهــا يف أكثــر الــصدقة ال تنحــصر يف األمــر احملــسوس منــه بــل كــل واحــد قــادر علــى أن يفعلهــا يف أكثــر 

ّ                   ّ                   ّ فقـد عـد الرسـول صـلى ّ فقـد عـد الرسـول صـلى   ،،                                                       وحلـسن اخللـق شـأن عظـيم يف اإلسـالم وحلـسن اخللـق شـأن عظـيم يف اإلسـالم  ))٤٤     ( (  ))                              األحوال بغري مشقةاألحوال بغري مشقة
      . . ً                    ً                     ً من أكمل املؤمنني إميانًامن أكمل املؤمنني إمياناّ    ّ    ّأنه ّأنه                                                         اهللا عليه وسلم صاحب اخللق احلسن اهللا عليه وسلم صاحب اخللق احلسن 

                                                 

               ٤٤٨٤٤٨  //    ١٠١٠      )  )                                    باب كل معروف صدقةباب كل معروف صدقة  ((                                    البن حجر كتاب األدب البن حجر كتاب األدب                       فتح الباري فتح الباري           انظر انظر     ) ) ١١  ((

              املقاصـد املقاصـد          ، و ، و          ٤٤٨٤٤٨  //    ١٠١٠      )  )                                    باب كـل معـروف صـدقةباب كـل معـروف صـدقة  ((                                    البن حجر كتاب األدب البن حجر كتاب األدب                       فتح الباري فتح الباري           انظر انظر   ))٢٢  ((

            ث رقـم ث رقـم              ، حـدي ، حـدي      ٣١١٣١١    ص ص                    للـسخاوي  للـسخاوي                                                                                             احلسنة يف بيـان كثـري مـن األحاديـث املـشتهرة علـى األلـسنةاحلسنة يف بيـان كثـري مـن األحاديـث املـشتهرة علـى األلـسنة

٤٧٩٤٧٩                   

                                                                         اســتحباب طالقــة الوجــه عنــد اللقــاء بــرقم  اســتحباب طالقــة الوجــه عنــد اللقــاء بــرقم       بــاببــاب  ((                 واآلداب  واآلداب                                   ، كتــاب الــرب والــصلة، كتــاب الــرب والــصلة                         أخرجــه مــسلم  أخرجــه مــسلم   ))٣٣  ((

))  ٢٠٢٦٢٠٢٦  //  ٤٤        ) ( ) (         ٢٦٢٦٢٦٢٦         (  (        

              بــاب كــل بــاب كــل   ((                       كتــاب األدب  كتــاب األدب       ٤٤٨٤٤٨       ،  ،       ٤٤٧٤٤٧  //    ١٠١٠                        حيح البخــاري حيح البخــاري                                   فــتح البــاري بــشرح صــفــتح البــاري بــشرح صــ    : :               ابــن حجــرابــن حجــر    ) ) ٤٤  ((

       ). ).                     معروف صدقةمعروف صدقة



       
  

 

 
١٩٥

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

  

                                      اداراة ادو  ن ل وت اء   اث اث

  وان

      ؛؛                                       رضــوان اهللا علــى اجلميــع رضــوان اهللا علــى اجلميــع                                                                          مقــوالت الــصحابة الكــرام ومــن تــبعهم بإحــسانمقــوالت الــصحابة الكــرام ومــن تــبعهم بإحــسان        تــأيت تــأيت 

                                                                                                                          يف ذكــر املــداراة ومــا يــدل عليهــا كالتغافــل واملالطفــة والتــودد وحنــو ذلــك يف ذكــر املــداراة ومــا يــدل عليهــا كالتغافــل واملالطفــة والتــودد وحنــو ذلــك                                 متنوعــة ومتكــاثرة متنوعــة ومتكــاثرة 

                                      رة باإلشــارة الــسريعة رة باإلشــارة الــسريعة                                                                                                         ممــا يــشري هلــا مــن جهــة أو جهــات متعــددة وســأكتفي عنــد هــذه الفقــممــا يــشري هلــا مــن جهــة أو جهــات متعــددة وســأكتفي عنــد هــذه الفقــ

                                                 للداللـــة علـــى بيـــان أمهيتهـــا  للداللـــة علـــى بيـــان أمهيتهـــا   ))  ١١     ( (  ))              املـــداراةاملـــداراة  ((                                                                      إىل بعـــض تلـــك املقـــوالت الـــيت جـــاء فيهـــا لفـــظ إىل بعـــض تلـــك املقـــوالت الـــيت جـــاء فيهـــا لفـــظ 

    ::              وأمهيتهاوأمهيتها                            والثناء عليها والثناء عليها 

                            ثـالث خـصال مـن مل ثـالث خـصال مـن مل   ((      ::                                                          فـاروق عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـهفـاروق عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه    الال                        يقول اخلليفـة يقول اخلليفـة 

             وخلــق  وخلــق   ،،      ارمارم                                 وورع حيجــزه عــن احملــ وورع حيجــزه عــن احملــ  ،،ٌ                     ٌ                     ٌ حلــم يــرد بــه جهــل اجلاهــلٌ حلــم يــرد بــه جهــل اجلاهــل  ،،                                          تكــن فيــه مل ينفعــه اإلميــانتكــن فيــه مل ينفعــه اإلميــان

                    رأس العقـل رأس العقـل   ((    : :                                                                                          ويقول ترمجان القرآن عبداهللا بن عبـاس رضـي اهللا عنـه ويقول ترمجان القرآن عبداهللا بن عبـاس رضـي اهللا عنـه  ))  ٢٢     ( (  ))                            يداري به الناسيداري به الناس

(  ))                                                        التحبــب إىل النــاس يف غــري تــرك احلــقالتحبــب إىل النــاس يف غــري تــرك احلــق
                                                                       ويقــول حــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  ويقــول حــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   ))  ٣٣  (

      ،،                                                                    ال تـــستثريوا الـــسباع يف مرابـــضها فتنـــدمواال تـــستثريوا الـــسباع يف مرابـــضها فتنـــدموا  ((    : :                                                                     وابـــن حبـــه زيـــد بـــن حارثـــة رضـــي اهللا عنهمـــاوابـــن حبـــه زيـــد بـــن حارثـــة رضـــي اهللا عنهمـــا

(  ))                                          س يف مجيع األحوال تسلمواس يف مجيع األحوال تسلموا                      وداروا الناوداروا النا
)  ٤٤  ((        

                                                 

                    كخلـق رفيـع كخلـق رفيـع     ) )                 املداراة املداراة     ( (                               يئة باإلشارة إىل يئة باإلشارة إىل                                                                                              واألقوال  كثرية ومتنوعة ، وكتب السلوك واألخالق مل واألقوال  كثرية ومتنوعة ، وكتب السلوك واألخالق مل  ))  ١١  ((

                                                                                                                                                      ، وجمــده أهــل األدب وتغــىن �ــا الــشعراء ، بــل صــنفت كتــب يف املــداراة واعتبارهــا مــن األخــالق ، وجمــده أهــل األدب وتغــىن �ــا الــشعراء ، بــل صــنفت كتــب يف املــداراة واعتبارهــا مــن األخــالق 

    : :                الناشر الناشر    ه ه       ٢٨١٢٨١    : :           املتوىفاملتوىف                          بن أيب الدنيا بن أيب الدنيا   الال    ) )                         مداراة الناسمداراة الناس      : (: (                                                              الكرمية والصفات احلميدة مثل كتاب الكرمية والصفات احلميدة مثل كتاب 

     م م         ١٩٩٨١٩٩٨    --      هـ هـ         ١٤١٨١٤١٨           ،  ،   ١١                                                          دار ابن حزم بريوت لبنان الطبعةدار ابن حزم بريوت لبنان الطبعة

                                                             اهليئــة املــصرية العامــة للكتــاب ،  اهليئــة املــصرية العامــة للكتــاب ،                     مــن مطبوعــاتمــن مطبوعــات       )  )     ٥٩٥٩  //  ٢٢         ( (                                  منــصور بــن احلــسني اآليبمنــصور بــن احلــسني اآليب                    نثــر الــدرنثــر الــدر      ))  ٢٢  ((

         . .     هـهـ        ١٤٠٠١٤٠٠                القاهرة القاهرة 

                        املداراة نصف املداراة نصف     : :                                                                            ، قال اخلطايب عن احلسن البصري، أنه قال  ، قال اخلطايب عن احلسن البصري، أنه قال       ٤٢١٤٢١  //  ١١                      ء للعجلوينء للعجلوين                كشف اخلفاكشف اخلفا      ))  ٣٣  ((

         . .                                                                       فقال اخلطايب ، وأنا أقول هي العقل كلهفقال اخلطايب ، وأنا أقول هي العقل كله    . .           العقلالعقل

                                      ، دار مكتبـة احليـاة، ، دار مكتبـة احليـاة،       ١٧٦١٧٦  //  ٣٣                                                                                حماضرات األدباء ، وحماورة الشعراء والبلغـاء حماضرات األدباء ، وحماورة الشعراء والبلغـاء     : :             الراغبالراغب     ( (              األصفهايناألصفهاين      ))  ٤٤  ((

         . .         بريوتبريوت



       
  

 

 
١٩٦

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

ْوعلــى املــسلم أن يــالزم املــداراة يف مجيــع أحوالــه ومــن   ((      ::             البــسيت البــسيت                          يقــول ابــن حبــانيقــول ابــن حبــان ْوعلــى املــسلم أن يــالزم املــداراة يف مجيــع أحوالــه ومــن َ َ                                            ْ َ                                            ْ َ
                                                                                                                   فالواجــب علــى العاقــل أن يــداري النــاس مــداراة الرجــل الــسابح يف  فالواجــب علــى العاقــل أن يــداري النــاس مــداراة الرجــل الــسابح يف   ،،ِ                 ِ                 ِمل يــدار النــاس ملــوهِمل يــدار النــاس ملــوه

ْ ألن وداد الناس ال يستجلب إال مبساعد�م علـى مـا هـم عليـه مـا مل  ،،                      النهر اجلاريالنهر اجلاري ْ ألن وداد الناس ال يستجلب إال مبساعد�م علـى مـا هـم عليـه مـا ملُ ُ                                                      ْ ُ                                                      ْ            يكـن  يكـن ُ

(  ))                                                          إمثــا فـــإن كـــان إمثـــا فـــال مســـع وال طاعـــةإمثــا فـــإن كـــان إمثـــا فـــال مســـع وال طاعـــة
                               الـــيت ذكرهـــا ابـــن  الـــيت ذكرهـــا ابـــن                                                   ومـــن أقـــوال النـــاس يف املـــداراةومـــن أقـــوال النـــاس يف املـــداراة      ))  ١١  (

          وجـاء وجـاء       ))                                   ومن جهلهـم مـاراهم ومن جهلهـم مـاراهم  ،،                                      من عرف الناس داراهممن عرف الناس داراهم  ((      ::  ))١١  ((                        يف لباب آدابهيف لباب آدابه              رمحه اهللا رمحه اهللا             املنقذ املنقذ 

                                   مـــا دمـــت حيـــا فـــدار  مـــا دمـــت حيـــا فـــدار   ::                                          وقـــال أبـــو ســـليمان اخلطـــايبوقـــال أبـــو ســـليمان اخلطـــايب              ))                                              رأس املـــداراة تـــرك املمـــاراةرأس املـــداراة تـــرك املمـــاراة  ((      :ً:    ً     ً أيـــضًاأيـــضا

                                              فإمنا أنت يف دار املداراةفإمنا أنت يف دار املداراة           ***  ***                     الناس كلهمالناس كلهم

                                                 

               ١١٢١١٢       ص  ص                                                 روضة العقالء ونزهة الفضالءروضة العقالء ونزهة الفضالء                         انظر كتابه  انظر كتابه   ))  ١١  ((

         ١٤٠٠١٤٠٠                                                        ، دار الكتب العلمية، بريوت ، ، دار الكتب العلمية، بريوت ،       ٤٢٩٤٢٩    / /                       لباب اآلداب لباب اآلداب     : :                           أسامة بن منقذأسامة بن منقذ    ) ) ١١  ((



       
  

 

 
١٩٧

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

 ن م اداراة ادو وأ  ادوة ال اث

  ا إ  

                                    مـا جعـل عالمـة للطـرق مـا جعـل عالمـة للطـرق   ((      ::                                                               واملعلم كما قال ابن األثري رمحـه اهللا واملعلم كما قال ابن األثري رمحـه اهللا  ،،                          املعامل مجع معلماملعامل مجع معلم

(  ))                                 وقيــل املعلــم األثــر وقيــل املعلــم األثــر  ،،                                                                     مثــل أعــالم احلــرم واملعــامل املــضروبه عليــه مثــل أعــالم احلــرم واملعــامل املــضروبه عليــه  ،،            واحلــدودواحلــدود
               املعلــم  املعلــم ّ        ّ         ّ  وقيــل أّن وقيــل أن  ))  ١١  (

(  ))                                                األثر يستدل به على الطريقاألثر يستدل به على الطريق  ((    : :   وو                      ــــــــــــــــــــــ  هه
                                                                                 والقصد هنا يف هذا الفـصل بيـان ووضـع املعـامل  والقصد هنا يف هذا الفـصل بيـان ووضـع املعـامل   ))  ٢٢  (

                                                                                                            يتأهـــل الداعيـــة نفـــسيا وســـلوكيا ليقـــوم بـــدوره وواجبـــه يف حتقيـــق يتأهـــل الداعيـــة نفـــسيا وســـلوكيا ليقـــوم بـــدوره وواجبـــه يف حتقيـــق                                       والطـــرق الـــيت مـــن خالهلـــا والطـــرق الـــيت مـــن خالهلـــا 

    ز ز                                                                      احلـدود والـضوابط الـيت مـن خالهلـا اليتجـاو احلـدود والـضوابط الـيت مـن خالهلـا اليتجـاو  اا             مراعيـ مراعيـ  ،،                                                                املداراة الدعوية وفق املنهج الشرعياملداراة الدعوية وفق املنهج الشرعي

                                                                                             الـــذي يـــساعده للوصـــول إىل مـــداراة  املـــدعويني تأليفـــا  الـــذي يـــساعده للوصـــول إىل مـــداراة  املـــدعويني تأليفـــا   ؛؛                                     وحيقـــق الفقـــه املطلـــوب وحيقـــق الفقـــه املطلـــوب  ،،            املـــشروعاملـــشروع

    ..                  واستيعا�مواستيعا�م              لقلو�م لقلو�م 

                       وخـــــوض غمــــــار  وخـــــوض غمــــــار   ،،                                          طتهم وجمالـــــستهم وحمــــــاور�مطتهم وجمالـــــستهم وحمــــــاور�م  لل         وخمـــــا وخمـــــا              املــــــدعويناملــــــدعوين                        فالتواصـــــل مـــــع فالتواصـــــل مـــــع 

                                                   دعوته إن مل ميتثـل مـنهج اهللا  دعوته إن مل ميتثـل مـنهج اهللا                               وفيق والتسديد يفوفيق والتسديد يف  تت                    النجاح والالنجاح وال      من من                                ال ميكن للداعية  ال ميكن للداعية   ؛؛          دعو�مدعو�م

ْخـــذ العفــــو وأمــــر   ((  ((                        خلقـــه القــــرآن خلقـــه القــــرآن                   الــــذي كــــان الــــذي كــــان                             اهللا عليــــه وســـلم  اهللا عليــــه وســـلم                  وله صـــلى وله صـــلى                       وتوجيهـــه لرســــوتوجيهـــه لرســــ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ْخـــذ العفــــو وأمــــر ُ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ُ              ْ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ُ              ْ َُْ َ ْ َ ْ
ِ

ُ
َبــــالعرف وأعــــرض عــــن اجلــــاهلني

ِ ِ
َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ

ِ
ُْ ْ

َبــــالعرف وأعــــرض عــــن اجلــــاهلنيِ
ِ ِ

َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ
ِ

ُْ ْ
ِ                       َ

ِ ِ
َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ

ِ
ُْ ْ

ِ                       َ
ِ ِ

َْ ِ َ ْ ِ ْ ََ
ِ

ُْ ْ
                                  روى جعفــــر الــــصادق  روى جعفــــر الــــصادق        ))  ٤٤  ((                                    وعنــــد تفــــسر هــــذه اآليــــةوعنــــد تفــــسر هــــذه اآليــــة      ))  ٣٣     ( (  ))  ))ِ

                    وعـن عبـداهللا وعـن عبـداهللا       ))                                                                          لـيس يف القـرآن آيـة أمجـع مبكـارم األخـالق منهـالـيس يف القـرآن آيـة أمجـع مبكـارم األخـالق منهـا  ((      ::                                      رضي اهللا عنه  أنـه قـالرضي اهللا عنه  أنـه قـال

    ..  ))                                                      ما أنزهلا اهللا إال يف أخالق الناسما أنزهلا اهللا إال يف أخالق الناس  ((      ::                         عنه أنه قال عنه أنه قال                              بن الزبري رضي اهللابن الزبري رضي اهللا

                                       إال بــالتميز األخالقــي  إال بــالتميز األخالقــي   ؛؛                                                                                  فــال ميكــن للداعيــة أن يــستوعب النــاس وجيــسن دعــو�مفــال ميكــن للداعيــة أن يــستوعب النــاس وجيــسن دعــو�م

ـــــسلوكي والنفـــــسي ـــــسلوكي والنفـــــسيوال ـــــصرة  ،،                                وال ـــــصرة وســـــنعرج يف هـــــذه الفقـــــرات املخت                                        إىل جمموعـــــة مـــــن املعـــــامل  إىل جمموعـــــة مـــــن املعـــــامل   ؛؛                                                           وســـــنعرج يف هـــــذه الفقـــــرات املخت

ً                                                              ً                                                              ًق �ا الداعية املداراة الدعوية ويربز أمهيتهـا عونـا لـه علـى حتقيـق هـذا ًق �ا الداعية املداراة الدعوية ويربز أمهيتهـا عونـا لـه علـى حتقيـق هـذا                                   والسلوكيات اليت حيقوالسلوكيات اليت حيق
    ::                       ومن أبرزها ومن أبرزها  ،،                                  النجاح له ولدعوتهالنجاح له ولدعوته

  

    ::                                                                 مداراة املدعوين باخللق احلسن عموما مداراة املدعوين باخللق احلسن عموما--
                                                 

     ) )       ٢٩٢٢٩٢  //  ٣٣  ((                             ، البن األثري  ، البن األثري                                                     النهاية يف غريب احلديث واألثرالنهاية يف غريب احلديث واألثر    ) )   ١١  ((

     ) )       ٤٥٢٤٥٢     ( (                              أليب بكر الرازي صأليب بكر الرازي ص       ،  ،                       خمتار الصحاحخمتار الصحاح    ) )   ٢٢  ((

           ). ).       ١٩٩١٩٩  ((                                  سورة األعراف اآلية سورة األعراف اآلية     ) )   ٣٣  ((

   ))      ٣٠٥٣٠٥  //  ٨٨         ( (  ))        اآليةاآلية      .. ..                            وأمر بالعرف  وأمر بالعرف                 خذ العفوخذ العفو      (( ((     : :                                 كتاب التفسري باب كتاب التفسري باب                    البن حجر  البن حجر                     فتح الباريفتح الباري    ) )   ٤٤  ((



       
  

 

 
١٩٨

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

    ::                                                                                     مداراة املدعوين بالقول احلسن والكلمة اللينة مداراة املدعوين بالقول احلسن والكلمة اللينة--

    ::                                                                                             مداراة املدعوين بطالقة الوجه والبشر وحسن احلفاوة مداراة املدعوين بطالقة الوجه والبشر وحسن احلفاوة--

                                                        التغافل والسرت وعدم التشهري  التغافل والسرت وعدم التشهري                                     مدارة املدعوين  ب مدارة املدعوين  ب--

                                                                             مداراة املدعوين بالتلميح قبل التصريح  مداراة املدعوين بالتلميح قبل التصريح --

   داراة ادو ن ق ان و-أ 

ّ                                                             ّ                                                             ّاجلوانـــب اخللقيـــة والـــسلوكية هلـــا قـــصب الـــسبق يف موضـــوع الـــدعوة؛ أل�ـــا متثـــل ّاجلوانـــب اخللقيـــة والـــسلوكية هلـــا قـــصب الـــسبق يف موضـــوع الـــدعوة؛ أل�ـــا متثـــل 
                                                                                                     وهــــذا اجلانــــب اخللقــــي علــــى أمهيتــــه للداعيــــة عمومــــا فاملــــدارة  وهــــذا اجلانــــب اخللقــــي علــــى أمهيتــــه للداعيــــة عمومــــا فاملــــدارة   ،،                                      عالقــــة الداعيــــة مــــع غــــريهعالقــــة الداعيــــة مــــع غــــريه

             يقـــول  يقـــول   ،،                                                                                                                                            واللطـــف واللياقـــة واللباقـــة هلـــا وقعهـــا املباشـــر عنـــد التواصـــل املباشـــر مـــع املـــدعوينواللطـــف واللياقـــة واللباقـــة هلـــا وقعهـــا املباشـــر عنـــد التواصـــل املباشـــر مـــع املـــدعوين

                      واألزمـة الـيت واألزمـة الـيت   ((    : : ّ                                                                ّ                                                                ّالدكتور عبد الكرمي زيدان مبينـا أمهيـة األخـالق للداعيـة وعالقتهـا بالـدعوةّالدكتور عبد الكرمي زيدان مبينـا أمهيـة األخـالق للداعيـة وعالقتهـا بالـدعوة

                                                                                                       واالضـــطراب يف ا�تمعـــات وســـوء العالقـــات بـــني اإلفـــراد مـــرده إىل  واالضـــطراب يف ا�تمعـــات وســـوء العالقـــات بـــني اإلفـــراد مـــرده إىل   ،،                                  ميـــر �ـــا العـــامل اليـــومميـــر �ـــا العـــامل اليـــوم

      ،،                                                                                                                        يم األخالقيـــة يف النفـــوس وجتاوزهـــا فهـــي أزمـــة أخالقيـــة يف جوهرهـــا وأساســـهايم األخالقيـــة يف النفـــوس وجتاوزهـــا فهـــي أزمـــة أخالقيـــة يف جوهرهـــا وأساســـها                  زعزعـــة القـــزعزعـــة القـــ

                                                                                                                                              والــشريعة بتأكيـــدها علـــى األخـــالق مل تكـــن مــسرفة يف هـــذا التأكيـــد والمبالغـــة فيـــه أل�ـــا والــشريعة بتأكيـــدها علـــى األخـــالق مل تكـــن مــسرفة يف هـــذا التأكيـــد والمبالغـــة فيـــه أل�ـــا 

(  ))                                                        امة قواعد اإلصالح على أساس متنيامة قواعد اإلصالح على أساس متني                                              أكدت على ما هو ضروري إلقأكدت على ما هو ضروري إلق
)  ١١  ((    

ّ                              ّ                              ّ هـــو املكـــون األســـاس لشخـــصية الداعيـــةّ هـــو املكـــون األســـاس لشخـــصية الداعيـــة  ؛؛                  وحـــسن اخللـــقوحـــسن اخللـــق
                               قيمـــة لداعيـــة ال  قيمـــة لداعيـــة ال        وال وال  ))  ٢٢  ((

                                                     وال يتــصور أن يــدعو الداعيــة  وال يتــصور أن يــدعو الداعيــة   ،،                                           وأخــالق وســلوكيات رفيعــة وأخــالق وســلوكيات رفيعــة  ،،                                              يتميــز بــصفات نفــسية عاليــهيتميــز بــصفات نفــسية عاليــه

                     ولـن يـؤثر  ولـن يـؤثر   ،،ّ                            ّ                            ّ ألنه بذلك لن يكسب ثقة مدعويهّ ألنه بذلك لن يكسب ثقة مدعويه  ،،                             وهو ال يتصف �ا وهو ال يتصف �ا  ،،                            إىل مكارم األخالقإىل مكارم األخالق

        : :                    قـــال تعـــاىل قـــال تعـــاىل  ،،          علـــيهمعلـــيهم                                                                  

                                                 

   ))    ٦٥٦٥  ((                                    عبد الكرمي زيدان ص عبد الكرمي زيدان ص   ..                              أصول الدعوة ، دأصول الدعوة ، د    ) )   ١١  ((

                              ، فــاألخالق تــستمد ، فــاألخالق تــستمد                                         ؛ هــو اإلميــان بــاهللا تعــاىل ؛ هــو اإلميــان بــاهللا تعــاىل     ولول                                شــرارته ودافعــه األشــرارته ودافعــه األ                                           وحــسن اخللــق عمومــا أصــل  وحــسن اخللــق عمومــا أصــل   ))  ٢٢  ((

                                                                                                                                                                    روحهـا وقو�ــا مــن اإلميــان بـاهللا ، وأكمــل املــؤمنني إميانــا أحاسـنهم خلقــا ، وكــان القــدوة والداعيــة روحهـا وقو�ــا مــن اإلميــان بـاهللا ، وأكمــل املــؤمنني إميانــا أحاسـنهم خلقــا ، وكــان القــدوة والداعيــة 

                                                                                                         وهــذه األخــالق احلــسنة ، شــاملة جلميــع ا�ــاالت ، وداخلــة يف مجيــع  وهــذه األخــالق احلــسنة ، شــاملة جلميــع ا�ــاالت ، وداخلــة يف مجيــع                              خلقــه القــرآن ، خلقــه القــرآن ،          األول األول 

                                   مــع األقــربني وهنــاك  مــع األقــربني وهنــاك                                                   هــا ، وللبــدن أخالقــه ، فهنــاكهــا ، وللبــدن أخالقــه ، فهنــاك                                                                        امليــادين ، فللقلــب أخالقــه ، وللــنفس أخالقامليــادين ، فللقلــب أخالقــه ، وللــنفس أخالق

                                                                                                                                                    أخالق بني أفراد ا�تمع املسلمني ، وهناك أخالق مع غري املسلمني ، وهناك أخـالق مـع عامـة أخالق بني أفراد ا�تمع املسلمني ، وهناك أخالق مع غري املسلمني ، وهناك أخـالق مـع عامـة 

   ..                                                                ، وأهل املكانة والوجاهة والسلطان ، وأهل املكانة والوجاهة والسلطان                                                                                 املسلمني ، وهناك أخالق مع العلماء الربانيني املسلمني ، وهناك أخالق مع العلماء الربانيني 



       
  

 

 
١٩٩

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

              
       يف  يف                                                                                                     وهــذا التميــز اخللقــي والــسلوكي كــان مــن أعظــم أســباب جناحــه وهــذا التميــز اخللقــي والــسلوكي كــان مــن أعظــم أســباب جناحــه     ) )   ١١  ((

             أمهيــــة  أمهيــــة   ،،                                 والــــصفات الرفيعــــة والــــصفات الرفيعــــة  ،،ّ               ّ               ّ ألن لألخــــالق احلــــسنةّ ألن لألخــــالق احلــــسنة  ،،ّ                    ّ                    ّ وجنــــاح كــــل مــــن يقتــــدي بــــهّ وجنــــاح كــــل مــــن يقتــــدي بــــه  ،،          دعوتــــهدعوتــــه

                 مــصداقا  مــصداقا   ،،                           وتــأليف قلــو�م وتــأليف قلــو�م  ،،ُ                        ُ                        ُوهــي بــاب مــشرع لكــسب اآلخــرينُوهــي بــاب مــشرع لكــسب اآلخــرين  ،،                                      خاصــة يف الــدعوة إىل اهللاخاصــة يف الــدعوة إىل اهللا

        : :             ل تعــاىلل تعــاىل      لقــولقــو                                                                              

                                                                                                   

                                     
))  ٢٢  ((  ..    

       يف  يف                                                                                                               وهـــذا التميـــز اخللقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أهـــم وأعظـــم أســـباب جناحـــه وهـــذا التميـــز اخللقـــي والـــسلوكي كـــان مـــن أهـــم وأعظـــم أســـباب جناحـــه     

                                 ومشــــل اجلميــــع حبلمــــه  ومشــــل اجلميــــع حبلمــــه   ،،                                   وال ضــــاق صــــدره بأحــــد وال ضــــاق صــــدره بأحــــد  ،،ّ                     ّ                     ّ فإنــــه مــــا غــــضب لنفــــسه قــــطّ فإنــــه مــــا غــــضب لنفــــسه قــــط  ))  ٣٣  ((          دعوتــــهدعوتــــه

                                                                                                             وكــان الــرحيم الــشفوق �ــم وهــذه مــن أهــم معــامل ومنــاذج املــداراة  وكــان الــرحيم الــشفوق �ــم وهــذه مــن أهــم معــامل ومنــاذج املــداراة   ،،ّ            ّ            ّ وخــصهم برفقــهّ وخــصهم برفقــه  ،،        وصــربهوصــربه

      ،،                           وتــــأليف قلــــو�م وتــــأليف قلــــو�م  ،،ُ                    ُ                    ُبــــاب مــــشرع لكــــسب اآلخــــرينُبــــاب مــــشرع لكــــسب اآلخــــرين      ؛؛ّ                 ّ                 ّ كمــــا أن اخللــــق احلــــسنّ كمــــا أن اخللــــق احلــــسن  ،،                للمــــدعوينللمــــدعوين

                                                                                                                     ومــن أبــرز تلــك األخــالق الــيت حيتاجهــا الــداعي ليكــون مــؤهال للمــداراة  ومــن أبــرز تلــك األخــالق الــيت حيتاجهــا الــداعي ليكــون مــؤهال للمــداراة   ،،                    وكــسب حمبــتهموكــسب حمبــتهم

    ::                                        وقادرا على القيام �اوقادرا على القيام �ا

  

        ::                                                أن يكون الداعية حليما  أن يكون الداعية حليما--    أ أ 

ّ                       ّ                       ّ فـاحللم يدربـه علـى األنـاة ّ فـاحللم يدربـه علـى األنـاة   ،،                                                                                        واحللم معىن مهم للداعية مـع مدعويـه ليتـألف قلـو�مواحللم معىن مهم للداعية مـع مدعويـه ليتـألف قلـو�م
  ))  ٤٤  ((                                                                          أخري اختــاذ القــرار املناســب مــع خــصوم الــدعوةأخري اختــاذ القــرار املناســب مــع خــصوم الــدعوة       وتــ وتــ  ،،                      وعــدم التعجــلوعــدم التعجــل

                              حــىت يــستنفذ اجلهــد حــىت يــستنفذ اجلهــد     

                                                                                             ولــذلك كــان احللــم مــن صــفات األنبيــاء واملرســلني الــذين  ولــذلك كــان احللــم مــن صــفات األنبيــاء واملرســلني الــذين   ،،                                       وحتــني اللحظــة املناســبة وحتــني اللحظــة املناســبة  ،،        معهــممعهــم

          ::ّ                                                           ّ                                                           ّكلفـــوا بواجـــب الـــدعوة فهــــذا إبـــراهيم عليـــه الــــسالم يقـــول اهللا تعـــاىل فيــــهّكلفـــوا بواجـــب الـــدعوة فهــــذا إبـــراهيم عليـــه الــــسالم يقـــول اهللا تعـــاىل فيــــه             

                                                 

     ) )     ٤٤٤٤  ((                                  سورة البقرة اآلية سورة البقرة اآلية     ) )   ١١  ((

        )  )       ١٥٩١٥٩  ((        آلية آلية                               سورة آل عمران اسورة آل عمران ا    ) )   ٢٢  ((

                                      ومـدارا�م وحتمـل ماقـد ومـدارا�م وحتمـل ماقـد          ، ،                                                       كان قـادرا علـى التفاعـل معهـم كان قـادرا علـى التفاعـل معهـم                            الداعية حسنة ،الداعية حسنة ،            أخالقه أخالقه                       فكلما كانت فكلما كانت     ) )   ٣٣  ((

   ..                                    يظهر من سوء سلوكهميظهر من سوء سلوكهم

      ::ّ     ّ     ّ أنـه ّ أنـه             الحليمالحليم                          وجاء يف تعريف وجاء يف تعريف     ، ،     ) )                                     تأخري مكافأة الظامل تأخري مكافأة الظامل            : (  : ( ّ         ّ        ّ الحلم أنهّالحلم أنه                                    ولذلك جاء يف تعريف ولذلك جاء يف تعريف     ) )   ٤٤  ((

ّ                           ّ                           ّانظـر التعريفـات ، للجرجـاين ص ّانظـر التعريفـات ، للجرجـاين ص        )  )             اإلغـضاباإلغـضاب                        ، وال يـستفزه ، وال يـستفزه                                                              الذي ال تستخفه األفعـال املؤذيـة الذي ال تستخفه األفعـال املؤذيـة  ((

))  ٩٢٩٢      (  (       



       
  

 

 
٢٠٠

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                   
                                                                                                            وكــــان ذلــــك واضــــحا يف التعامــــل يف القــــضايا احلــــساسة والدقيقــــة   وكــــان ذلــــك واضــــحا يف التعامــــل يف القــــضايا احلــــساسة والدقيقــــة   ))  ١١  ((

(  ))                                                                  كالعالقة بالوالدين عند اختالف الدينكالعالقة بالوالدين عند اختالف الدين  ((
)  ٢٢  ((    

                                                                              وخاصة غري املستجيبني من املعانـدين واملعرضـني؛ وخاصة غري املستجيبني من املعانـدين واملعرضـني؛   ،،                                                  والداعية حبلمه على املدعوينوالداعية حبلمه على املدعوين

      ،،  ممّ                   ّ                   ّ كمــــا أن يف حلمــــه علــــيهّ كمــــا أن يف حلمــــه علــــيه  ،،                                   حــــىت حتــــصل اســــتجابتهم حــــىت حتــــصل اســــتجابتهم  ،،                                              يــــستطيع االســــتمرار يف دعــــو�ميــــستطيع االســــتمرار يف دعــــو�م

ٍومداراتــه هلــم زيــادة ثقــة مــن أتباعــه ٍومداراتــه هلــم زيــادة ثقــة مــن أتباعــهُ ُ                               ٍ ُ                               ٍ                                            وقدرتــه اهلائلــة يف ضــبط  وقدرتــه اهلائلــة يف ضــبط   ،،                                                 وإدراكهــم لقيمتــه احلقيقيــة وإدراكهــم لقيمتــه احلقيقيــة  ،،ُ

ـــه وأفعالـــه  ،،        نفـــسهنفـــسه ـــه وأفعالـــه والـــتحكم بأقوال                                  واســـتفزته مواقـــف  واســـتفزته مواقـــف   ،،                     وتـــرك احللـــم وتـــرك احللـــم  ،،                               ولـــو مل يفعـــل ذلـــك ولـــو مل يفعـــل ذلـــك  ،،                                                 والـــتحكم بأقوال

                           ولــذلك كــان  ولــذلك كــان   ،،                         وأمــام خــصومه وأمــام خــصومه  ،،                           وأمــام أتباعــه وأمــام أتباعــه  ،،                                   سينكــشف أمــام نفــسه سينكــشف أمــام نفــسه  هه         فإنــ فإنــ  ،،              املعارضــنياملعارضــني

        ..            ال حتصى ال حتصى           حلمه حلمه                                           أحلم عباد اهللا ومواقفأحلم عباد اهللا ومواقف

    ::                                                أن يكون الداعية صبورا  أن يكون الداعية صبورا--  جج

                                           بعــــد أن أمــــره اهللا تعــــاىل  بعــــد أن أمــــره اهللا تعــــاىل ّ                                      ّ                                      ّولــــذلك كــــان مــــن أول مــــانزل علــــى ســــيد الــــدعاة ّولــــذلك كــــان مــــن أول مــــانزل علــــى ســــيد الــــدعاة 

ـــــاس ـــــذار الن ـــــدعوة وإن ـــــاسبال ـــــذار الن ـــــدعوة وإن ـــــصرب  ؛؛                                        بال ـــــصرب األمـــــر بال ـــــال تعـــــاىل يف ذلـــــك  ،،                       األمـــــر بال ـــــال تعـــــاىل يف ذلـــــك ق       ::                               ق               ..           

   ..                 ..                  ..                  ..                       ..      

                     ))  ــــدين  ))  ٣٣ ــــدين فالــــصرب هــــو أحــــد أركــــان اإلمامــــة يف ال ــــيت هــــي صــــفة   ،،                                                                     فالــــصرب هــــو أحــــد أركــــان اإلمامــــة يف ال ــــيت هــــي صــــفة  وال                            وال

          ::                                                     كمــــا قــــال تعــــاىل يف كتابــــه املبــــني كمــــا قــــال تعــــاىل يف كتابــــه املبــــني  ،،                            الــــدعاة واملــــصلحنيالــــدعاة واملــــصلحني                              

                                              )
)  ٤٤  ((              

                                                       وقــــــادرا علــــــى مــــــداراة املــــــدعوين  وقــــــادرا علــــــى مــــــداراة املــــــدعوين   ،،                                                                          والداعيــــــة إذا أراد أن يكــــــون مــــــؤهال للــــــدعوةوالداعيــــــة إذا أراد أن يكــــــون مــــــؤهال للــــــدعوة

                                             فبينهمــا مــن الــتالزم مــا  فبينهمــا مــن الــتالزم مــا   ،،                                                     الــذي ربطــه اهللا تعــاىل بالــدعوة الــذي ربطــه اهللا تعــاىل بالــدعوة  ،،                                   فعليــه مبالزمــه الــصرب فعليــه مبالزمــه الــصرب  ؛؛            وكــسبهموكــسبهم

      ::                               ففـــــي وصـــــية لقمـــــان ففـــــي وصـــــية لقمـــــان  ،،        الخيفـــــىالخيفـــــى                                                          

                                                 

       )  )      ٧٥٧٥  ((                            سورة هود اآلية سورة هود اآلية     ) )   ١١  ((

ّبني اهللا تعاىل، كيف كانت عالقة إبراهيم بأبيه ، وأن ما انتهى إليه من تربأه منه ، مل يكن            فقد  فقد   ))  ٢٢  (( ّبني اهللا تعاىل، كيف كانت عالقة إبراهيم بأبيه ، وأن ما انتهى إليه من تربأه منه ، مل يكن ّ ّ                                                                                ّ ّ                                                                                ّ ّ
                                                                                                                                                        قــرار مــرجتال وال مــتعجال  بــل هــو قــرار صـــادر يف وقتــه ، ومــن رجــل موثــوق الديانــة ، حلـــيم يف قــرار مــرجتال وال مــتعجال  بــل هــو قــرار صـــادر يف وقتــه ، ومــن رجــل موثــوق الديانــة ، حلـــيم يف 

ّ                                                            ّ                                                            ّوماكان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعـدها إيـاه فلمـا تبـني ّوماكان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعـدها إيـاه فلمـا تبـني          ((  ((   ::                             ، قال اهللا تعاىل ، قال اهللا تعاىل          سلوكهسلوكه
ّله أنه عدو هللا تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم  ّله أنه عدو هللا تربأ منه إن إبراهيم ألواه حليم ّ ّ                                          ّ ّ                                          ّ    ))      ١١٤١١٤  ((                                  سورة التوبة اآلية سورة التوبة اآلية         ))))ّ

   ))  ٧٧--  ١١      : (: (                        املدثر اآليات املدثر اآليات           سورة سورة     ) )   ٣٣  ((

   ))      ١١٤١١٤  ((                                  سورة التوبة اآلية سورة التوبة اآلية     ) )   ٤٤  ((
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))  ١١  ((  

      ،،                                      والــــــــــصرب صــــــــــفة أويل العــــــــــزموالــــــــــصرب صــــــــــفة أويل العــــــــــزم      ،،

ـــــــو�م   ،،                               ومـــــــصاعب املـــــــدعوين ومـــــــصاعب املـــــــدعوين  ،،                                                          القـــــــادرون علـــــــى حتمـــــــل متاعـــــــب الـــــــدعوةالقـــــــادرون علـــــــى حتمـــــــل متاعـــــــب الـــــــدعوة ـــــــوعهم وتل ـــــــو�م  وتن ـــــــوعهم وتل                                  وتن

ّ أول ماوصاه بالتزامّ                         ّ                         ّ ولذلك وصى اهللا تعاىل رسوله ّ ولذلك وصى اهللا تعاىل رسوله   ،،                  وسلوكيا�موسلوكيا�م ّ أول ماوصاه بالتزامّ ّ                   ّ ّ                   ّ                      واالقتـداء  واالقتـداء   ،،                   هذا اخللق هذا اخللقّ

      ،،                                                         ملــن يقومــون بواجــب الــدعوة بعــده ملــن يقومــون بواجــب الــدعوة بعــده  ،،                           واخلطــاب مــستمر واخلطــاب مــستمر  ،،                                                    مبــن قــاموا بواجــب الــدعوة قبلــهمبــن قــاموا بواجــب الــدعوة قبلــه

      ::                      قــــال اهللا تعــــاىلقــــال اهللا تعــــاىل                                               )
ُ أمــــا إذا حــــرم الداعيــــة   ))  ٢٢  ( ُ أمــــا إذا حــــرم الداعيــــة ّ ّ                     ُ ّ                     ُ ّ

                                     فالبـديل هـو الطـيش  فالبـديل هـو الطـيش   ،،           دعوة دعوةّ            ّ             ّ  واألصيل يف كّل واألصيل يف كل  ،،ُ                           ُ                           ُ وعدم التخلق �ذا اخللق الكرميُ وعدم التخلق �ذا اخللق الكرمي  ،،              من الصربمن الصرب

           فلــن  فلــن   ،،                             ومــن ابتلــي �ــذا ومــن ابتلــي �ــذا  ،،                                                   والــضعف والفتــور عــن الــدعوة والــضعف والفتــور عــن الــدعوة  ،،                             ممــا يــسبب الــضجر ممــا يــسبب الــضجر  ،،  ))  ٣٣  ((            والغــضبوالغــضب

      ،،                           وفقـــه مـــدارا�م وفقـــه مـــدارا�م  ،،                                                                                   فـــضال علـــى أن يفقـــه كيفيـــة التعامـــل مـــع املـــدعوين فـــضال علـــى أن يفقـــه كيفيـــة التعامـــل مـــع املـــدعوين  ،،                        يـــنجح يف دعوتـــهيـــنجح يف دعوتـــه

ُ                       ُ                       ُ فقــــد يقــــدم علــــى خطــــوات قــــد ُ فقــــد يقــــدم علــــى خطــــوات قــــد   ،،                                                                                        وعنــــدها لــــن يــــستطيع الــــسيطرة علــــى أفكــــاره وتــــصرفاتهوعنــــدها لــــن يــــستطيع الــــسيطرة علــــى أفكــــاره وتــــصرفاته
ّ ولكن ألنه الميلك نفسه وتصرفاته  ،،ّ                        ّ                        ّيس ألنه جاهال مبا أقدم عليهّيس ألنه جاهال مبا أقدم عليه     ل ل  ؛؛ّ           ّ           ّالتكون شرعيةّالتكون شرعية ّ ولكن ألنه الميلك نفسه وتصرفاتهّ ّ                            ّ ّ                            ّ ّ..        

    ::                                             أن يكون الداعية رفيقا أن يكون الداعية رفيقا--  دد

                                                               ولــذلك كــان األنبيــاء علــيهم الــسالم  ولــذلك كــان األنبيــاء علــيهم الــسالم   ،،ّ                                  ّ                                  ّالــدعوات كلهــا قامــت علــى الرفــق والرمحــةّالــدعوات كلهــا قامــت علــى الرفــق والرمحــة

                   مـــع أخيـــه  مـــع أخيـــه   ،،ّ                                           ّ                                           ّ وذلـــك هـــو تعلـــيم اهللا تعـــاىل هلـــم فإنـــه ملـــا أرســـل موســـىّ وذلـــك هـــو تعلـــيم اهللا تعـــاىل هلـــم فإنـــه ملـــا أرســـل موســـى  ،،                                  أرفـــق النـــاس بالنـــاسأرفـــق النـــاس بالنـــاس

           ولــــني  ولــــني   ،،                                                     كانــــت وصــــيته هلمــــا بــــالرتفق معــــه كانــــت وصــــيته هلمــــا بــــالرتفق معــــه  ،،                                   إىل الطاغيــــة فرعــــون إىل الطاغيــــة فرعــــون  ،،  مم                                  هــــارون عليهمــــا الــــسالهــــارون عليهمــــا الــــسال

                                    اخلطـــــاب يف دعوتـــــــه اخلطـــــاب يف دعوتـــــــه                                ..                                                     

       
                                    هـــذه اآليـــة فيهـــا عـــربة هـــذه اآليـــة فيهـــا عـــربة   ((    : :                               هللا عنـــد تفـــسري اآليـــةهللا عنـــد تفـــسري اآليـــة                                                   يقـــول اإلمـــام ابـــن كثـــري رمحـــه ا يقـــول اإلمـــام ابـــن كثـــري رمحـــه ا  ))  ٤٤  ((

ّ وهـــو أن فرعـــون يف غايـــة العتـــو واالســـتكبار  ،،          عظيمـــةعظيمـــة ّ وهـــو أن فرعـــون يف غايـــة العتـــو واالســـتكبارّ ّ                                    ّ ّ                                    ّ                                                      وموســـى صـــفوة اهللا مـــن خلقـــه إذ  وموســـى صـــفوة اهللا مـــن خلقـــه إذ   ،،ّ

                                                 

   ))    ١٧١٧  ((             اآلية  اآلية           لقمانلقمان          سورة سورة     ) )   ١١  ((

   ))    ٣٥٣٥  ((             اآلية  اآلية           ألحقافألحقاف  اا          سورة سورة     ) )   ٢٢  ((

ّ                                                                                   ّ                                                                                   ّوالداعية يف دعوته ، وعند إقدامه على مراعاة األولويـات وحتديـده فإنـه كالقاضـي متامـا ، حيتـاج ّوالداعية يف دعوته ، وعند إقدامه على مراعاة األولويـات وحتديـده فإنـه كالقاضـي متامـا ، حيتـاج     ) )   ٣٣  ((

                 القاضـي  القاضـي ّ                                                                        ّ                                                                        ّإىل استقرار نفسه ، واعتدال مزاجه ، والبعد كل البعد عن مايغـضبه ، ولـذلك �ـى ّإىل استقرار نفسه ، واعتدال مزاجه ، والبعد كل البعد عن مايغـضبه ، ولـذلك �ـى 

                                   ، فكذلك الداعية  ، فكذلك الداعية                                    أن يقضي وهو غضبانأن يقضي وهو غضبان

   ))    ٤٤٤٤--    ٤٣٤٣         : ( : (                            سورة طه اآليتانسورة طه اآليتان    ) )   ٤٤  ((
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ِّواحلاصل من أقواهلم أن دعو�ما له تكون بكالم رقيق لـني سـهل      .. ..   ..      ذاكذاك ِّواحلاصل من أقواهلم أن دعو�ما له تكون بكالم رقيق لـني سـهلّ ّ                                                   ِّ ّ                                                   ِّ                ليكـون  ليكـون   ،،           رفيـق رفيـق  ،،ّ

(  ))ّ                        ّ                        ّأوقع يف النفوس وأبلغ وأجنعّأوقع يف النفوس وأبلغ وأجنع
)  ١١   ( (      

                   والعطــاء  والعطــاء   ،،                                   والنتيجــة املــضمونة والنتيجــة املــضمونة  ،،                              إىل نتيجــة إجيابيــةإىل نتيجــة إجيابيــة                                                  واملقــصود مــن الــدعوة الوصــول واملقــصود مــن الــدعوة الوصــول 

ـــة كمـــا نـــص علـــى ذلـــك النـــيب  ـــة كمـــا نـــص علـــى ذلـــك النـــيب ّاألكثـــر احتمالي ـــالرفقّ                                   ّ                                   ّاألكثـــر احتمالي ـــالرفق اليكـــون إال ب ّ               ّ               ّ فعـــن أم املـــؤمنني ّ فعـــن أم املـــؤمنني   ،،                                 اليكـــون إال ب
ِّإن الرفــق ال يكــون يف شــيء إال زانــه   ((      : (: (         قــال قــال                   أن النــيب  أن النــيب   ،،                                  عائــشة رضــي اهللا عنهــاعائــشة رضــي اهللا عنهــا ِّإن الرفــق ال يكــون يف شــيء إال زانــه ّ ّ                              ِّ ّ                              ِّ          وال  وال   ،،ّ

(  ))  ))                      شيء إال شانهشيء إال شانه                ينزع من ينزع من 
ّ                                                   ّ                                                   ّ وملاذا اختيـار الرفـق دون غـريه مـن األخـالق الكرميـة ؟ فألنـه ّ وملاذا اختيـار الرفـق دون غـريه مـن األخـالق الكرميـة ؟ فألنـه   ))  ٢٢  (

           وشـر  وشـر   ،،                               ويـدرك خـري اخلـريين ويـدرك خـري اخلـريين  ،،                                     ليتفقـه يف أولوياتـه ليتفقـه يف أولوياتـه  ؛؛                                                                    من أهم ما ينبغي أن يتصف �ـا الداعيـةمن أهم ما ينبغي أن يتصف �ـا الداعيـة

ّ                      ّ                      ّوالداعيـــة إىل اهللا البــــد أن ّوالداعيـــة إىل اهللا البــــد أن     ))  ٣٣  ((    ))))                   حيـــرم اخلــــري  حيـــرم اخلــــري   ،،ِّ            ِّ            ِّمـــن حيــــرم الرفـــقِّمـــن حيــــرم الرفـــق  ((      : (: (                     فلقـــد قــــال  فلقـــد قــــال   ،،            الـــشرينالـــشرين
                                                                            فلقـــد أراد اهللا إن ميـــنت علـــى العـــامل برجـــل ميـــسح فلقـــد أراد اهللا إن ميـــنت علـــى العـــامل برجـــل ميـــسح   ((                                                            يكـــون رفيقـــا باملـــدعوين كمـــا كـــان يكـــون رفيقـــا باملـــدعوين كمـــا كـــان 

                                                                                                                                              آالمــه وخيفــف أحزانـــه ويرثــي خلطايــاه ويـــستميت يف هدايتــه ويقاتــل دونـــه قتــال األم عـــن آالمــه وخيفــف أحزانـــه ويرثــي خلطايــاه ويـــستميت يف هدايتــه ويقاتــل دونـــه قتــال األم عـــن 

                        اإلينـاس والـرب اإلينـاس والـرب                                                                                وسكب يف قلبه من العلـم واحللـم ويف خلقـه مـن  وسكب يف قلبه من العلـم واحللـم ويف خلقـه مـن       اا                                صغارها فأرسل حممدصغارها فأرسل حممد

                                                                                               ويف يــده مــن الــسخاوة والنــدى مــا جعلــه أزكــى عبــاد اهللا  ويف يــده مــن الــسخاوة والنــدى مــا جعلــه أزكــى عبــاد اهللا             والرفــقوالرفــق                                      ويف طبعــه مــن الــسهولة ويف طبعــه مــن الــسهولة 

(  ))                                                            رمحة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرارمحة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا
)  ٤٤  ((  ..    

   داراة ادون ول ان وا ا- ب 

اس حـــسنا        ... ...   ((      : (: (                      قـــال اهللا تعـــاىلقـــال اهللا تعـــاىل ًوقولـــوا للن ْ ُ ِ َّـــ ِ ُ ُ اس حـــسناَ ًوقولـــوا للن ْ ُ ِ َّـــ ِ ُ ُ َ                  ً ْ ُ ِ َّ ِ ُ ُ َ                  ً ْ ُ ِ َّ ِ ُ ُ َ..  ....    ((  ((  ) )     ٥٥  ((  
                                        معلـــم مـــن معـــامل الـــدعوة معلـــم مـــن معـــامل الـــدعوة     

ـــــسعدي رمحـــــه اهللا ـــــسعدي رمحـــــه اهللايقـــــول ال ـــــاملعروف و�ـــــيهم عـــــن املنكـــــر  ((      ::                                    يقـــــول ال ـــــاملعروف و�ـــــيهم عـــــن املنكـــــروالقـــــول احلـــــسن؛ أمـــــرهم ب       ،،                                                                                  والقـــــول احلـــــسن؛ أمـــــرهم ب

                    ولـذلك فـإن ولـذلك فـإن     . .                                              وغري ذلك من كل كـالم طيـب وغري ذلك من كل كـالم طيـب  ،،                   والبشاشة والبشاشة  ،،                       وبذل السالم وبذل السالم  ،،                            وتعليمهم العلموتعليمهم العلم

                                                                               أن يكــون اإلنــسان نزيهــا يف أقوالــه وأفعالــه  أن يكــون اإلنــسان نزيهــا يف أقوالــه وأفعالــه   ،،                                                                    مــن أدب اإلنــسان الــذي أدب اهللا بــه عبــادهمــن أدب اإلنــسان الــذي أدب اهللا بــه عبــاده

ً بل يكون حـسن اخللـق واسـع احللـم جمـامال   ،،        خماصمخماصم         وال  وال   ،،                                            غري فاحش وال بذيء وال شامتغري فاحش وال بذيء وال شامت ً بل يكون حـسن اخللـق واسـع احللـم جمـامال ِ ِ                                 ً ِ                                 ً ِ

ً                            ً                            ً امتثـــــاال ألمـــــر ربـــــه ورجـــــاء ثوابـــــه ً امتثـــــاال ألمـــــر ربـــــه ورجـــــاء ثوابـــــه   ،،ً                               ً                               ً صـــــبورا علـــــى مـــــا ينالـــــه مـــــن أذى اخللـــــقً صـــــبورا علـــــى مـــــا ينالـــــه مـــــن أذى اخللـــــق  ،،              لكـــــل أحـــــدلكـــــل أحـــــد
                                                 

       )  )        ١٢١١٢١  //  ٦٦  ((                    ، البن كثري ، البن كثري                                         تفسري القرآن العظيمتفسري القرآن العظيم    ) )   ١١  ((

ّكتاب الرب والصلة واآلداب                          أخرجه مسلم ، أخرجه مسلم ،     ) )   ٢٢  (( ّكتاب الرب والصلة واآلدابّ ّ                      ّ ّ                      ّ    ))        ٢٠٠٤٢٠٠٤  //  ٤٤        (  (  ))        ٢٥٩٢٢٥٩٢     ( (      رقمرقم  بب      فق فق                  فضل الر فضل الر          ، باب، باب    ّ

ّكتاب الرب والصلة واآلداب    ، ،           مسلم مسلم             أخرجه أخرجه     ) )   ٣٣  (( ّكتاب الرب والصلة واآلدابّ ّ                      ّ ّ                      ّ    ))        ٢٠٠٤٢٠٠٤  //  ٤٤        (  (  ))        ٢٥٩٢٢٥٩٢  ((          برقم برقم ِّ          ِّ          ِّفضل الرفق ِّفضل الرفق               ، باب، باب    ّ

   ))      ٢٠٤٢٠٤     ( (                          لشيخ الغزايل صلشيخ الغزايل ص                          خلق املسلم ، لخلق املسلم ، ل    ) )   ٤٤  ((

      ) )    ٨٣٨٣    ( (              اآلية  اآلية                       سورة البقرةسورة البقرة    ) )   ٥٥  ((



       
  

 

 
٢٠٣

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

(  ))              ومغفرتهومغفرته
)  ١١  ((  

ًينبغي لإلنسان أن يكون قولـه للنـاس لينـا  ((      ::                                      ويقول القرطيب رمحه اهللاويقول القرطيب رمحه اهللا     ًينبغي لإلنسان أن يكون قولـه للنـاس لينـاّ ّ                                     ً ّ                                     ً                ووجهـه  ووجهـه   ،،ّ

َمنبسطا طلقـا مـع الـرب والفـاجر ً ًْ َمنبسطا طلقـا مـع الـرب والفـاجرَ ً ًْ َ                          َ ً ًْ َ                          َ ً ًْ                                    ومـن غـري أن يـتكلم  ومـن غـري أن يـتكلم   ،،                     غـري مداهنـة غـري مداهنـة       مـن مـن  ،،                               والـسيء واملبتـدع والـسيء واملبتـدع  ،،َ

ًفـقــوال لــه قـــوال   ((  ((                                                         ألن اهللا تعــاىل قــال ملوســى وهــارون  ألن اهللا تعــاىل قــال ملوســى وهــارون   ،،                                                      معــه بكــالم يظــن أنــه يرضــي مذهبــهمعــه بكــالم يظــن أنــه يرضــي مذهبــه ْ َ َُ َ ًفـقــوال لــه قـــوال ُ ْ َ َُ َ ُ              ً ْ َ َُ َ ُ              ً ْ َ َُ َ ُ
ًلينا ًليناَِّ َِّ     ً َِّ     ً            وقـد  وقـد   ،،                                                    والفـاجر لـيس بأخبـث مـن فرعـونوالفـاجر لـيس بأخبـث مـن فرعـون    . .                                                                 فالقائل ليس بأفضل مـن موسـى وهـارونفالقائل ليس بأفضل مـن موسـى وهـارون    ) )   ))َِّ

(  ))                                              أمرمها اهللا تعاىل باللني معهأمرمها اهللا تعاىل باللني معه
ًوقولوا للناس حسنا  ((      ))  ٢٢  ( ْ َُ ِ َّ ِ ُ ًوقولوا للناس حسناُ ْ َُ ِ َّ ِ ُ ُ                  ً ْ َُ ِ َّ ِ ُ ُ                  ً ْ َُ ِ َّ ِ ُ                                           ل الناس املشرك وغريهل الناس املشرك وغريه  كك    ) ) ُ

َوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منـها أو ردوهـا  ((     ( (  ::                      ويف قول تعاىلويف قول تعاىل ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ َوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منـها أو ردوهـاِ ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ ِ                                           َ ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ ِ                                           َ ُُّ ََْ ََ ْ
ِ ٍ ِ

َ َ ْ ِ ُِّ ََّ َُ َ ُْ ِّ َ ِ((  ((  )
              أمـر اهللا أمـر اهللا       ))  ٣٣  (

    . .                                أو مثلهــا يف ذلــك أو مثلهــا يف ذلــك  ،،                                           أن يردوهــا بأحــسن منهــا أن يردوهــا بأحــسن منهــا  ،،                                                                  املــؤمنني أ�ــم إذا حييــوا بــأي حتيــة كانــتاملــؤمنني أ�ــم إذا حييــوا بــأي حتيــة كانــت

(            دو�ادو�اُّ          ُّ          ُّ أو ردهــا بــُّ أو ردهــا بــ  ،،                                                     النهــي عــن عــدم الــرد بالكليــة النهــي عــن عــدم الــرد بالكليــة  ،،                    ومفهــوم ذلــكومفهــوم ذلــك
                                    فاآليــة كمــا يــرى ابــن فاآليــة كمــا يــرى ابــن     . .   ))  ٤٤  (

                                      مـن سـلم عليـك مـن خلـق مـن سـلم عليـك مـن خلـق   ((      ::ً                                             ً                                             ًعباس رضي اهللا عنهما عامة تشمل اخللق مجيعا حيث قالًعباس رضي اهللا عنهما عامة تشمل اخللق مجيعا حيث قال

ـــــاردد عليـــــه ـــــاردد عليـــــهاهللا ف ْوإذا حييـــــتم   ((  ((      ::                                               ذلـــــك بـــــأن اهللا عـــــز وجـــــل يقـــــول ذلـــــك بـــــأن اهللا عـــــز وجـــــل يقـــــول  ،ً،              ً               ً  وإن كـــــان جموســـــيًا وإن كـــــان جموســـــيا  ،،                          اهللا ف ُ ُِّ َ ْوإذا حييـــــتم َِ ُ ُِّ َ َِ           ْ ُ ُِّ َ َِ           ْ ُ ُِّ َ َِ
ٍبتحية َِّ ٍبتحيةَِ َِّ َِ      ٍ َِّ َِ      ٍ َِّ َِ((  ((  )

                  سـلم هلرقـل سـلم هلرقـل                                                       لرسالة الرسـول صـلى اهللا عليـه ولرسالة الرسـول صـلى اهللا عليـه و                        يف معرض ذكره يف معرض ذكره                             ويقول ابن حجر ويقول ابن حجر       ))  ٥٥  (

        )   )     ٦٦     ( (  ))ُ                           ُ                           ُمل خيله من إكرام ملصلحة التألفُمل خيله من إكرام ملصلحة التألف  ((      ::                    عظيم الرومعظيم الروم
  

   داراة ادون ط او وار ون اوة- ج 

                                              ومــن األحاديــث الدالــة علــى ومــن األحاديــث الدالــة علــى       ،،                              التبــسم واالنبــساطالتبــسم واالنبــساط  وو                                                      املـداراة بطالقــة الوجــه والبــشر املـداراة بطالقــة الوجــه والبــشر 

ِنـــا لنكـــشر يف وجـــوه أقـــوام  إإ  ((      ::                    ســـابق الـــذكرســـابق الـــذكر                                                    هـــذا النـــوع حـــديث أيب الـــدرداء هـــذا النـــوع حـــديث أيب الـــدرداء  ْ ِنـــا لنكـــشر يف وجـــوه أقـــوامَ ْ َ                     ِ ْ َ                     ِ ْ                          وإن قلوبنـــا  وإن قلوبنـــا   ،،َ

(  ))              لتلعـــنهملتلعـــنهم
                    إذا ضـــحك يف إذا ضـــحك يف     : :             وكاشـــرهوكاشـــره    . . َ                َ                َأي نبـــسم يف وجـــوههمَأي نبـــسم يف وجـــوههم    : :                                     ونكـــشر يف وجـــوه القـــومونكـــشر يف وجـــوه القـــوم      ))  ٧٧  (

ً إذا لقـي رجــال هاشــا باشــا   ،،                                          كمـا ثبــت يف بعــض األحاديــثكمـا ثبــت يف بعــض األحاديــث                    وكــان   وكــان   ))  ٨٨  ((                      وجهـه وباســطهوجهـه وباســطه ًّ ً إذا لقـي رجــال هاشــا باشــا ً ًّ ً                       ً ًّ ً                       ً ًّ ً
                                                 

      ) )    ٥٧٥٧    ( (                      للسعدي ص  للسعدي ص                                                                   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان    ) )   ١١  ((

             ) )         ١٦١٦  //  ٢٢      ((              للقرطيب للقرطيب                                       اجلامع ألحكام القرآن اجلامع ألحكام القرآن     ) )   ٢٢  ((

      ) )    ٨٦٨٦       (  (         اآليةاآلية              النساء النساء         ورة ورة   سس    ) )   ٣٣  ((

        )  )       ١٩١١٩١    ( (                  للسعدي  للسعدي                                                                   تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان    ) )   ٤٤  ((

      ) )    ٩٤٩٤         ( (  صص                             لنب أيب الدنيا  لنب أيب الدنيا                         مداراة الناسمداراة الناس      ، و، و       )  )       ١١٩١١٩  //  ٥٥       (  (                                   الطربي جامع البيانالطربي جامع البيان          تفسري تفسري     ) )   ٥٥  ((

   ))        ٣٨٣٨  //  ١١    ( (                    البن حجر  البن حجر                     فتح الباريفتح الباري    ) )   ٦٦  ((

        )  )       ٥٢٧٥٢٧  //    ١٠١٠         ( (                      باب املداراةباب املداراة    : :                     كتاب األدب كتاب األدب                 البن حجر البن حجر                       فتح الباري فتح الباري     ) )   ٧٧  ((

         . .       ٢٦١٢٦١  //  ٣٣                         البن منظور البن منظور                    لسان العربلسان العرب    ) )   ٨٨  ((



       
  

 

 
٢٠٤
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                                                                                كـان صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا لقـي الرجـل فـرأى كـان صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا لقـي الرجـل فـرأى     : :                              روى عكرمة قـال روى عكرمة قـال  ،،                                صافحه وأقبل عليهصافحه وأقبل عليه

(  ))ِ                  ِ                  ِيف وجهــه البـــشر صـــافحهِيف وجهــه البـــشر صـــافحه
                                     فعـــن أيب ذر رضـــي اهللا  فعـــن أيب ذر رضـــي اهللا   ،،                                التبــسم مـــن الـــصدقةالتبــسم مـــن الـــصدقة    ّ        ّ        ّولقـــد عـــد ّولقـــد عـــد     ) )   ١١  (

      ) )   ٢٢     ( (  ))                                          تبسمك يف وجه أخيك صدقةتبسمك يف وجه أخيك صدقة  ((      ::                                        قال صلى اهللا عليه وسلمقال صلى اهللا عليه وسلم    : :               عنه قالعنه قال

                                                                                                                                ويـدخل يف ذلــك أحاديــث مالقـاة النــاس بطالقــة الوجـه عنــد اللقــاء فعــن أيب ذر ويـدخل يف ذلــك أحاديــث مالقـاة النــاس بطالقــة الوجـه عنــد اللقــاء فعــن أيب ذر 

            لـو أن لـو أن ً                       ً                       ًال حتقـرن مـن املعـروف شـيئا وًال حتقـرن مـن املعـروف شـيئا و  ((    : :                                             قـال يل صـلى اهللا عليـه وسـلمقـال يل صـلى اهللا عليـه وسـلم    : :                             رضي اهللا عنـه قـالرضي اهللا عنـه قـال

(  ))                                    تلقــى أخــاك بوجــه طلــقتلقــى أخــاك بوجــه طلــق
      ::                                صــلى اهللا عليــه وســلمصــلى اهللا عليــه وســلم        ولــه ولــه                                                      وعــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه ق وعــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه ق  ))  ٣٣  (

َإنكــم ال تــسعون النــاس بــأموالكم ولكــن ليــسعهم مــنكم بــسط وجــوه وحــسن خلــق  (( َإنكــم ال تــسعون النــاس بــأموالكم ولكــن ليــسعهم مــنكم بــسط وجــوه وحــسن خلــقَ َ                                                              َ َ                                                              َ َ((  )
)  ٤٤  ((      

      مــا مــا   ((    : :                                                     عــرف فعــن عبــداهللا بــن احلــارث قــالعــرف فعــن عبــداهللا بــن احلــارث قــال     ت ت                  عــرف وملــن العــرف وملــن ال  تت                              كثــرة التبــسم ملــن كثــرة التبــسم ملــن           بــذلك بــذلك             ويلحــق ويلحــق 

ـــر تبـــسما مـــن رســـول ـــر تبـــسما مـــن رســـولًرأيـــت أحـــد أكث (  ))                                         اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمً                           ً                           ًرأيـــت أحـــد أكث
ـــا ترحيـــب       ))  ٥٥  ( ـــا ترحيـــب ومــــر معن                                 ومــــر معن

                        والـذي اعتـربه والـذي اعتـربه     ) )                                                         بئس أخو العشرية أو ابن العشريةبئس أخو العشرية أو ابن العشرية  ((                                                  بالرجـل الـذي وصفه بقوله بالرجـل الـذي وصفه بقوله                     الرسولالرسول

ً                     ً                     ًابن حجر أصال يف املداراةًابن حجر أصال يف املداراة
))  ٦٦  ((   . .      

                        وإالنة الكـالم وإالنة الكـالم                               والتبسم والضحك والتبسم والضحك                                                                                     هذه األدلة وأمثاهلا تبني لنا أمهية طالقة الوجه هذه األدلة وأمثاهلا تبني لنا أمهية طالقة الوجه 

                         الــيت حيقــق �ــا  الــيت حيقــق �ــا   ةة                                                     وهــي أحــد معــامل املــداراة املهمــ وهــي أحــد معــامل املــداراة املهمــ  ،،                          داعيــة والــدعوةداعيــة والــدعوة                                            يف إقبــال املــدعوين علــى اليف إقبــال املــدعوين علــى ال

                                 واليتــصور اللقــاء  واليتــصور اللقــاء   ،،                                                                                                                الداعيــة هدفــه يف الوصــول إىل قلــوب املــدعوين ليمألهــا بــاخلري واإلميــانالداعيــة هدفــه يف الوصــول إىل قلــوب املــدعوين ليمألهــا بــاخلري واإلميــان

ّ                                                                ّ                                                                ّ والرد الــسالم علــيهم بــدون تبــسط ورد التحيــة والبــشاشة وطالقــة الوجــه وحنــو ّ والرد الــسالم علــيهم بــدون تبــسط ورد التحيــة والبــشاشة وطالقــة الوجــه وحنــو   ،،                باملــدعوينباملــدعوين
        ......  ..      ذلكذلك

                                                 

      ) )    ٦٣٦٣    ( (        ص  ص                           ابن أيب الدنياابن أيب الدنيا                            مداراة الناسمداراة الناس    : :         ) )   ١١  ((

                  وقــال عنــه وقــال عنــه     ) )                                 بــاب صــنائع املعــروفبــاب صــنائع املعــروف  ((                                بــواب الــرب والــصلة بــواب الــرب والــصلة          ، أ ، أ      ١٣٤١٣٤  //  ٨٨                        صــحيح الرتمــذي صــحيح الرتمــذي     : :             الرتمــذيالرتمــذي    ) )   ٢٢  ((

           ). ).                 حديث حسنحديث حسن  ((

                      رقـم احلـديثرقـم احلـديث    ) )                                             بـاب يف تعاهـد اجلـريان بـالرببـاب يف تعاهـد اجلـريان بـالرب  ((                                كتـاب الـرب والـصلة كتـاب الـرب والـصلة                 للمنذري للمنذري                               خمتصر صحيح مسلم خمتصر صحيح مسلم       ))  ٣٣  ((

       ))      ٤٧٤٤٧٤     ( (     ص ص  ))        ١٧٨٢١٧٨٢  ((

                           ١٩٣١٩٣  //  ٢٢                                                                                                  خمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد خمتصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أمحد       ))  ٤٤  ((

      ) )      ٦٠١٦٠١  //  ٥٥             ) ( ) (        ٣٦٤١٣٦٤١         ( (                                                     باب يف نساء النيب رقم احلديث باب يف نساء النيب رقم احلديث                              ، كتاب املناقب ،، كتاب املناقب ،                الرتمذيالرتمذي          ))  ٥٥  ((

   ))          ٤٧١٤٧١  //    ١٠١٠      ((                البن حجر البن حجر                       فتح الباري فتح الباري       ))  ٦٦  ((
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   وار ودم ار   دارة ادون  ل- د 

                                                                                                                                      والداعية يف دعوته ومع مدعويـه وتبلـيغهم ديـن اهللا أمـرهم بـاملعروف و�ـيهم عـن والداعية يف دعوته ومع مدعويـه وتبلـيغهم ديـن اهللا أمـرهم بـاملعروف و�ـيهم عـن 

ّ                                  ّ                                  ّ وهنـا البـد للداعيـة الفقيـه أن ييقـوم ّ وهنـا البـد للداعيـة الفقيـه أن ييقـوم   ،،                             وسـيعرف أصـحا�ا وسـيعرف أصـحا�ا  ،،                                     فسيقف على املنكـرات فسيقف على املنكـرات  ؛؛          املنكراملنكر
      ،،                                             واألوفــق واألرفــق بالــدعوة واألوفــق واألرفــق بالــدعوة  ،،                                           وهــذا هــو األقــرب للنــصوص وهــذا هــو األقــرب للنــصوص  ،،ُ                        ُ                        ُمبــدارا�م ويقــدم الــسرت علــيهمُمبــدارا�م ويقــدم الــسرت علــيهم

               وبـذلك  وبـذلك   ،،                                                               وإظهار ماخيفيـه النـاس مـن املنكـرات وإظهار ماخيفيـه النـاس مـن املنكـرات  ،،ّ                           ّ                           ّسالم جاء ذاما للتحسس والتجسسّسالم جاء ذاما للتحسس والتجسس      فاإلفاإل

                                                   كمــــا جــــاء يف قولــــه تعالـــــى  كمــــا جــــاء يف قولــــه تعالـــــى   ،،ّ                   ّ                   ّجــــاءت النــــصوص الــــشرعيةّجــــاءت النــــصوص الــــشرعية                                

                                                                                            

                                                                                             

      
))  ١١  ((  

ّ فــإن الظـــن أكـــذب   ،،                      إيـــاكم والظـــنإيـــاكم والظـــن  ((      : (: (         قــال قــالّ         ّ         ّ أن النـــيب ّ أن النـــيب                              وعــن أيب هريـــرة  وعــن أيب هريـــرة   ،، ّ فــإن الظـــن أكـــذب ّ ّ               ّ ّ               ّ ّ
                                 وكونــوا عبــاد اهللا  وكونــوا عبــاد اهللا   ،،                     والتــدابروا والتــدابروا  ،،                     والتباغــضوا والتباغــضوا  ،،                   والحتاســدوا والحتاســدوا  ،،                     والتنافــسوا والتنافــسوا  ،،                 والجتســسوا والجتســسوا  ،،          احلـديثاحلـديث

(  ))  ))            إخواناإخوانا
)  ٢٢  ((  

                      

                                                                           مــع حرصـه علــى إنكــار املنكــرات ومتابعتهــا  مــع حرصـه علــى إنكــار املنكــرات ومتابعتهــا   ،،                             واحملتــسب الفقيــه واحملتــسب الفقيــه  ،،                            والداعيـة البــصريوالداعيـة البــصري

                                                     ومــــا يلــــزم ذلــــك مــــن وقــــوف علــــى  ومــــا يلــــزم ذلــــك مــــن وقــــوف علــــى   ،،                                                   وإيقــــاف مرتكبيهــــا عنــــد حــــدهم وإيقــــاف مرتكبيهــــا عنــــد حــــدهم  ،،                          والقــــضاء عليهــــاوالقــــضاء عليهــــا

                               وهـــي تقـــدمي الـــسرت  وهـــي تقـــدمي الـــسرت   ،،ّ                                     ّ                                     ّ فـــإن األوليـــة ينبغـــي أن تكـــون واضـــحة أمامـــهّ فـــإن األوليـــة ينبغـــي أن تكـــون واضـــحة أمامـــه  ،،                            خـــصوصيات وأســـرارخـــصوصيات وأســـرار

ٍ وغــري مــصر   ،،                                     ومل يعلنــه وجيــاهر بــه ومل يعلنــه وجيــاهر بــه  ،،ّ                                   ّ                                   ّ خاصــة إذا كــان مرتكــب املنكــر ممــن ختفــى بــهّ خاصــة إذا كــان مرتكــب املنكــر ممــن ختفــى بــه  ،،          علــيهمعلــيهم ٍ وغــري مــصر ّ ّ         ٍ ّ         ٍ ّ
                 وفائــــدة  وفائــــدة   ،،                                     مـــصلحة كبـــرية للـــدعوة مـــصلحة كبـــرية للـــدعوة  ،،                                             ففــــي ســـرت مثـــل هـــؤالء وغــــريهم ففــــي ســـرت مثـــل هـــؤالء وغــــريهم  ،،                                  ومعانـــد علـــى اقرتافـــهومعانـــد علـــى اقرتافـــه

                     وفـضحه قـد  وفـضحه قـد   ،،ّ             ّ             ّ ألن التـشهري بـهّ ألن التـشهري بـه  ،،                                                     وال تقطع عليه أبـواب الرجعـة وال تقطع عليه أبـواب الرجعـة  ،،                                        للمدعو حىت يعود ويتوبللمدعو حىت يعود ويتوب

ّجيـــرؤه علـــى مواصـــلة الفـــساد و ّجيـــرؤه علـــى مواصـــلة الفـــساد وُ ُ                        ّ ُ                        ّ                                      كمـــا أن فـــضح أصـــحاب  كمـــا أن فـــضح أصـــحاب   ،،                                                  الـــسعي يف االنتقـــام ممـــا وقـــع لـــهالـــسعي يف االنتقـــام ممـــا وقـــع لـــهُ

                                                                         نـــوع مــــن الـــرتويج هلــــذه املنكـــرات والدعايــــة  نـــوع مــــن الـــرتويج هلــــذه املنكـــرات والدعايــــة   ؛؛                                 وعــــدم ســـرت منكــــرا�م وعــــدم ســـرت منكــــرا�م  ،،                            املنكـــرات وكـــشفهماملنكـــرات وكـــشفهم

ّ ممــا يــشيع الفاحــشة بــني النــاس واهللا عــز وجــل يقــول  ،،            ألصــحا�األصــحا�ا ّ ممــا يــشيع الفاحــشة بــني النــاس واهللا عــز وجــل يقــولُ ُ                                         ّ ُ                                         ّ ُ::                             

                                                 

                       ))    ١٢١٢     ( (        اآليةاآلية                 احلجرات  احلجرات         سورةسورة    ) )   ١١  ((

                                                                      ياأيهــــــــا الــــــــذين آمنـــــــــوا اجتنبــــــــوا كثــــــــريا مـــــــــن ياأيهــــــــا الــــــــذين آمنـــــــــوا اجتنبــــــــوا كثــــــــريا مـــــــــن         :(( :((                                                               أخرجــــــــه البخــــــــاري ، كتــــــــاب األدب ، بـــــــــابأخرجــــــــه البخــــــــاري ، كتــــــــاب األدب ، بـــــــــاب    ) )   ٢٢  ((

                       ))      ١٧٧١٧٧  //  ٧٧    )()(        ٦٠٦٦٦٠٦٦  ((        برقمبرقم          ...))...))        الظنالظن



       
  

 

 
٢٠٦

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

                                                                                         

                          
))  ١١  ((  

..                        

  - رل ا  نودداراة ا   

                               ومعاجلــــــة األخطــــــاء  ومعاجلــــــة األخطــــــاء   ،،ّ                                         ّ                                         ّالعمــــــل الــــــدعوي متوجــــــه إىل إصــــــالح النــــــاس وتــــــوجيههمّالعمــــــل الــــــدعوي متوجــــــه إىل إصــــــالح النــــــاس وتــــــوجيههم

                                                         اهللا تعــاىل يقــف علــى كثــري مــن تلــك  اهللا تعــاىل يقــف علــى كثــري مــن تلــك                          والداعيــة إىل والداعيــة إىل  ،،                                                            والتجـاوزات الــيت تــصدر مــن املــدعوينوالتجـاوزات الــيت تــصدر مــن املــدعوين

                           ومـــن األســـاليب  ومـــن األســـاليب   ،،                       وتـــدخل ســـريع وتـــدخل ســـريع  ،،ِ                                         ِ                                         ِاألخطـــاء والتجـــاوزات الـــيت حتتـــاج إىل معاجلـــة وحـــسبةِاألخطـــاء والتجـــاوزات الـــيت حتتـــاج إىل معاجلـــة وحـــسبة

               وحيتــاج  وحيتــاج   ))                                التــصريح والتلمــيحالتــصريح والتلمــيح  ((                                                                                                    املهمــة يف التوجيــه والــدعوة ومعاجلــة تلــك الــسلبيات أســلوب املهمــة يف التوجيــه والــدعوة ومعاجلــة تلــك الــسلبيات أســلوب 

               طبيعـــــة  طبيعـــــة                مراعيـــــا مراعيـــــا  ،،                                                                       إىل فقـــــه دقيـــــق يف اســـــتعمال هـــــذين األســـــلوبني إىل فقـــــه دقيـــــق يف اســـــتعمال هـــــذين األســـــلوبني  ؛؛                                    الداعيـــــة إىل اهللا تعـــــاىلالداعيـــــة إىل اهللا تعـــــاىل

                                                         فهنـــــاك مواقـــــف ال ينفـــــع معهـــــا إال  فهنـــــاك مواقـــــف ال ينفـــــع معهـــــا إال   ،،                                                                   وحجـــــم اخلطـــــأ  ومناســـــبة الزمـــــان واملكـــــان وحجـــــم اخلطـــــأ  ومناســـــبة الزمـــــان واملكـــــان  ،،          املـــــدعواملـــــدعو

ــــة  ،،                                       ومــــنهج القــــرآن الكــــرمي ومــــنهج القــــرآن الكــــرمي  ،،                                                         ومواقــــف أخــــرى يناســــبها التلمــــيح ومواقــــف أخــــرى يناســــبها التلمــــيح  ،،              التــــصريحالتــــصريح ــــة والــــسنة النبوي       ،،                               والــــسنة النبوي

ّ                                               ّ                                               ّ ولكن املقـصود مـن ذكـر هـذا يف معـامل املـداراة أن الـذي ّ ولكن املقـصود مـن ذكـر هـذا يف معـامل املـداراة أن الـذي   ،،                                              واضحا يف استعمال األسلوبنيواضحا يف استعمال األسلوبني
                                                         نصيحة وليـست فـضيحة ومقـصودها  نصيحة وليـست فـضيحة ومقـصودها   ؛؛ّ                ّ                ّ ألن الدعوة إىل اهللاّ ألن الدعوة إىل اهللا  ؛؛        صريحصريح                                          يقدم هو التلميح ال التيقدم هو التلميح ال الت

ّ                              ّ                              ّ فلو حـصل هـذا بـأخف املتاعـب وأقـل ّ فلو حـصل هـذا بـأخف املتاعـب وأقـل   ؛؛                                     وإيصال اخلري لآلخرين وإيصال اخلري لآلخرين  ،،            دين اهللادين اهللاّ              ّ              ّاألول هو تبليغ ّاألول هو تبليغ 
           وهــو  وهــو   ،،                                                                             والتلمــيح يف الغالــب أقــل ضــررا مــن التــصريح والتلمــيح يف الغالــب أقــل ضــررا مــن التــصريح  ،،ّ                   ّ                   ّ فــإن األوىل اســتخدامهاّ فــإن األوىل اســتخدامها  ،،              األســاليباألســاليب

                    الـــذي قـــد ال الـــذي قـــد ال                                   مـــن احلـــسم واملواجهـــة مـــن احلـــسم واملواجهـــة                                            أمـــا التـــصريح فهـــو نـــوع  أمـــا التـــصريح فهـــو نـــوع   ،،                                            نـــوع مـــن التعقـــل واملـــداراةنـــوع مـــن التعقـــل واملـــداراة

    ..          يناسبيناسب

                                                      هـو الغالـب األعـم يف تعاملـههـو الغالـب األعـم يف تعاملـه        كـان كـان       ،،              التلمـيحالتلمـيح            وتقـدمي وتقـدمي       ،،                                        فالتلميح قبل التصريحفالتلميح قبل التصريح

ّ                    ّ                    ّ ومـن النـصوص الـشرعية ّ ومـن النـصوص الـشرعية   ،،               ودعوتـه ودعوتـه                                     اقتداء مبـنهج النـيب  اقتداء مبـنهج النـيب   ،،                                              مع األخطاء وتصحيح املواقفمع األخطاء وتصحيح املواقف
ــــيت تؤصــــل هلــــذه القاعــــدة وتقررهــــا ــــيت تؤصــــل هلــــذه القاعــــدة وتقررهــــاال                                                مــــع املــــدعوين مــــن التعــــريض  مــــع املــــدعوين مــــن التعــــريض                              مــــا كــــان ميارســــه  مــــا كــــان ميارســــه   ،،                                                        ال

                                 يف أكثــــر مــــن مقــــام  يف أكثــــر مــــن مقــــام                            حيــــث ثبــــت عنــــه  حيــــث ثبــــت عنــــه   ،،                                                        ملخطئني وعــــدم التــــصريح �ــــم وفــــضحهمملخطئني وعــــدم التــــصريح �ــــم وفــــضحهم    بــــابــــا

                    ذلـك ماجـاء ذلـك ماجـاء                                                                       وحنوها مـن صـيغ التلمـيح والتعـريض  ومـن وحنوها مـن صـيغ التلمـيح والتعـريض  ومـن     ) )                         ما بال أقوامما بال أقوام     ( (  ::                      وموقف قوله وموقف قوله 

             شــــيئا  شــــيئا                   صــــنع النــــيب صــــنع النــــيب   ((    : :                                                                                             عــــن أم املــــؤمنني عائــــشة بنــــت الــــصديق رضــــي اهللا عنهــــا قالــــتعــــن أم املــــؤمنني عائــــشة بنــــت الــــصديق رضــــي اهللا عنهــــا قالــــت

              مــا بــال مــا بــال   ((     ( (  ::                      مــد اهللا مث قــالمــد اهللا مث قــال                 فخطــب فح فخطــب فح                               فبلــغ ذلــك النــيب  فبلــغ ذلــك النــيب   ،،                                            فــرخص فيــه فتنــزه عنــه قــومفــرخص فيــه فتنــزه عنــه قــوم

                                                 

           )    )        ١٩١٩     ( (        اآليةاآلية               النور  النور         سورةسورة    ) )   ١١  ((



       
  

 

 
٢٠٧

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

(  ))  ))                                                                     فواهللا إين ألعلمهـم بـاهللا وأشـدهم لـه خـشية فواهللا إين ألعلمهـم بـاهللا وأشـدهم لـه خـشية  ،،                                                        أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهأقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه
             يقـول  يقـول   ))  ١١  (

                                                وفيـــه حـــسن املعاشـــرة بإرســـال وفيـــه حـــسن املعاشـــرة بإرســـال   ((      ::                                                                                    اإلمـــام النـــووي رمحـــه اهللا تعـــاىل عنـــد شـــرح هـــذا احلـــديثاإلمـــام النـــووي رمحـــه اهللا تعـــاىل عنـــد شـــرح هـــذا احلـــديث

(  ))                                   مابال أقوام وحنوه مابال أقوام وحنوه  ::             فيقال فيقال  ،،ّ           ّ           ّ ويعني فاعلهّ ويعني فاعله  ،،                               واإلنكار يف اجلمع واإلنكار يف اجلمع  ،،              التعزيرالتعزير
)  ٢٢  ((  ..                    

      ،،                               عــن عملــه يف الــسر عــن عملــه يف الــسر                                  ســألوا أزواج النــيب ســألوا أزواج النــيب   ((    : : ّ        ّ        ّ أن نفــراّ أن نفــرا                                وعــن أنــس بــن مالــك وعــن أنــس بــن مالــك 

                 ال أنــام  ال أنــام   ::                       وقـال بعـضهم وقـال بعـضهم  ،،                         ال آكـل اللحــم ال آكـل اللحــم  ::                       وقـال بعـضهم وقـال بعـضهم  ،،                            ال أتـزوج النــساءال أتـزوج النــساء    : :                     فقـال بعـضهمفقـال بعـضهم

                                                                          مــا بــال أقــوام قــالوا كــذا وكــذا لكــين أصــلي مــا بــال أقــوام قــالوا كــذا وكــذا لكــين أصــلي   ((    : :            فقــال فقــال  ،،                                                      علــى فــراش  فحمــد اهللا وأثــىن عليــهعلــى فــراش  فحمــد اهللا وأثــىن عليــه

(  ))                                  غـــب عـــن ســـنيت فلـــيس مـــينغـــب عـــن ســـنيت فلـــيس مـــين                                                                          وأنـــام وأصـــوم وأفطـــر وأتـــزوج النـــساء فمـــن روأنـــام وأصـــوم وأفطـــر وأتـــزوج النـــساء فمـــن ر
                         يقـــول اإلمـــام  يقـــول اإلمـــام   ))  ٣٣  (

ّ                                                     ّ                                                     ّوهــــو موافــــق للمعــــروف مــــن خطبــــه يف مثــــل هــــذه أنــــه إذا كــــره شــــيئا ّوهــــو موافــــق للمعــــروف مــــن خطبــــه يف مثــــل هــــذه أنــــه إذا كــــره شــــيئا   ((      ::                          النــــووي رمحــــه اهللالنــــووي رمحــــه اهللا
(  ))                                       وهـذا مـن عظـيم خلقـه  وهـذا مـن عظـيم خلقـه   ،،                         واليعـني فاعلـه واليعـني فاعلـه  ،،                         ذكر كراهيته ذكر كراهيته  ،،              فخطب لهفخطب له

    ه ه ّ             ّ              ّ وعنـه أيـضا  أنّـوعنـه أيـضا  أنـ  ))  ٤٤  (

ذلــك  ذلــك                                                                                                                   مــا بــال أقــوام يرفعــون أبــصارهم إىل الــسماء يف صــال�م فاشــتد قولــه يفمــا بــال أقــوام يرفعــون أبــصارهم إىل الــسماء يف صــال�م فاشــتد قولــه يف  ((      : (: (         قــال قــال           

(  ))  ))                                                                            حىت قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهمحىت قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
)  ٥٥  ((                    

                                تأكــد أمهيــة تقريــر تأكــد أمهيــة تقريــر   يي                                           بــني التلمــيح والتــصريح  بــني التلمــيح والتــصريح                                                     وبعــد هــذه اجلولــة يف هــدي النــيب وبعــد هــذه اجلولــة يف هــدي النــيب 

        ،،  ))  ٦٦  ((          املعلماملعلم        هذه هذه 
                                                 

    ، ،     ) )         ٦١٠١٦١٠١  ((                                                                                                                            أخرجـــــه البخـــــاري ، كتـــــاب األدب ، بـــــاب مـــــن مل يواجـــــه النـــــاس بالعتـــــاب بـــــرقم أخرجـــــه البخـــــاري ، كتـــــاب األدب ، بـــــاب مـــــن مل يواجـــــه النـــــاس بالعتـــــاب بـــــرقم     ) )   ١١  ((

))  ٥١٣٥١٣  //    ١٠١٠          (    (           

   ))      ١٠٧١٠٧  //    ١٥١٥  ((                                              شرح صحيح مسلم ، للنووي شرح صحيح مسلم ، للنووي     ) )   ٢٢  ((

          بــــرقم بــــرقم       ......                                                                                                                                أخرجــــه مــــسلم ، كتــــاب النكــــاح ، بــــاب اســــتحباب النكــــاح ملــــن تاقــــت نفــــسه إليــــه أخرجــــه مــــسلم ، كتــــاب النكــــاح ، بــــاب اســــتحباب النكــــاح ملــــن تاقــــت نفــــسه إليــــه     ) )   ٣٣  ((

))  ١٧٥١٧٥  //  ٩٩  ((    ، ،     ) )         ١٤٠١١٤٠١      ((           

   ))      ١٧٦١٧٦  //  ٩٩  ((                                              شرح صحيح مسلم ، للنووي شرح صحيح مسلم ، للنووي     ) )   ٤٤  ((

    ، ،     ) )       ٧٥٠٧٥٠  ((                                                                                                                                    أخرجـــه البخـــاري ، كتـــاب األذان ، بـــاب رفـــع البـــصر إىل الـــسماء يف الـــصالة بـــرقم أخرجـــه البخـــاري ، كتـــاب األذان ، بـــاب رفـــع البـــصر إىل الـــسماء يف الـــصالة بـــرقم     ) )   ٥٥  ((

))  ٢٣٣٢٣٣  //  ٢٢          (    (           

    ( ( ّ                                                                               ّ                                                                               ّألن التوجيـــه والتــــذكري والـــدعوة بــــالتعريض دون التـــصريح ممــــا تتقبلـــه النفــــوس ، وال تنفـــر منــــه ّألن التوجيـــه والتــــذكري والـــدعوة بــــالتعريض دون التـــصريح ممــــا تتقبلـــه النفــــوس ، وال تنفـــر منــــه     ) )   ٦٦  ((

                        يواجههــا أحــد يواجههــا أحــد                                                                                                                                     فــالنفوس البــشرية جمبولــة علــى األنفــة والكــرب واالعتــداد بالــذات  فهــي الحتــب أن فــالنفوس البــشرية جمبولــة علــى األنفــة والكــرب واالعتــداد بالــذات  فهــي الحتــب أن 

ّ                                                                                ّ                                                                                ّكائنــا مــن كــان بعيو�ــا صــرحية مكــشوفة ، أل�ــا تعتــرب ذلــك إهانــة هلــا وحتقــريا ، فتلجــأ إىل العنــاد ّكائنــا مــن كــان بعيو�ــا صــرحية مكــشوفة ، أل�ــا تعتــرب ذلــك إهانــة هلــا وحتقــريا ، فتلجــأ إىل العنــاد 

ّ                                                                              ّ                                                                              ّواحملــادة واملــشاقة ، والســبيل إىل كــسر هــذا إال التعــريض يف النــصح ؛ فــإن التعــريض يف النــصيحة ّواحملــادة واملــشاقة ، والســبيل إىل كــسر هــذا إال التعــريض يف النــصح ؛ فــإن التعــريض يف النــصيحة 



       
  

 

 
٢٠٨

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

(  ))                                                                              يبلغ التعـريض للمنـصوح مـا ال يبلغـه التـصريحيبلغ التعـريض للمنـصوح مـا ال يبلغـه التـصريح  ((ّ    ّ    ّألنه ّألنه 
                                                           وقـد وجـه اإلمـام الغـزايل رمحـه اهللا  وقـد وجـه اإلمـام الغـزايل رمحـه اهللا   ))  ١١  (

                                                                                              قــائق صــناعة التعلــيم أن يزجــر املــتعلم عــن ســوء األخــالق قــائق صــناعة التعلــيم أن يزجــر املــتعلم عــن ســوء األخــالق         مــن دمــن د  ((    : :                                         املــريب إىل مراعاتــه فقــالاملــريب إىل مراعاتــه فقــال

                                                           ال بطريــق التــوبيخ فــإن التــصريح  ال بطريــق التــوبيخ فــإن التــصريح   ،،                           وبطريــق الرمحــة وبطريــق الرمحــة  ،،                 وال يــصرح وال يــصرح  ،،                                          بطريــق التعــريض مــا أمكــنبطريــق التعــريض مــا أمكــن

ـــــاخلالف ويهـــــيج احلـــــرص علـــــى  ـــــورث اجلـــــرأة علـــــى اهلجـــــوم ب ـــــك حجـــــاب اهليئـــــة وي ـــــاخلالف ويهـــــيج احلـــــرص علـــــى يهت ـــــورث اجلـــــرأة علـــــى اهلجـــــوم ب ـــــك حجـــــاب اهليئـــــة وي                                                                                                                       يهت

(  ))            اإلصراراإلصرار
            تقتـضي تقتـضي             رة الرة ال                                                يتـضمن إعـالم الـسامع علـى صـويتـضمن إعـالم الـسامع علـى صـو  ((    : : ّ                       ّ                      ّ  ووجه تفضيل التعريض أنهّ ووجه تفضيل التعريض أنه  ،،  ))  ٢٢  (

ِمواجهتــه باخلطــاب املنكــر كأنــك مل تـعنــه
ْ َ ِمواجهتــه باخلطــاب املنكــر كأنــك مل تـعنــهّ
ْ َ ّ                                 ِ
ْ َ ّ                                 ِ
ْ َ       ،،                                                                   وهــو أعلــى حماســن األخــالق وأقــرب للقبــول وهــو أعلــى حماســن األخــالق وأقــرب للقبــول  ،،ّ

(  ))                          وأدعى للتواضعوأدعى للتواضع
)  ٣٣  ((                                

  

                                                                                                                     

                                ه ، وأوفــق لظــروف ه ، وأوفــق لظــروف                                                                                                                                   يكــون أوقــع يف الــنفس ، وأكثــر إرضــاء لغــرور املــدعو وأنفتــه  وشــعوره بكرامتــيكــون أوقــع يف الــنفس ، وأكثــر إرضــاء لغــرور املــدعو وأنفتــه  وشــعوره بكرامتــ

                                      أمحـد بـن نـافع املـورعي أمحـد بـن نـافع املـورعي   ..                                                           انظـر احلكمـة واملوعظـة احلـسنة ، د انظـر احلكمـة واملوعظـة احلـسنة ، د  ))                                                            احلال ، فيقبل النصيحة ويعمل �ـا احلال ، فيقبل النصيحة ويعمل �ـا 

     ) )       ١٧٣١٧٣  ((    ص ص 

   ))      ١١٦١١٦  //  ٣٣  ((                                  الكشاف ، للزخمشري الكشاف ، للزخمشري     ) )   ١١  ((

   ))    ٥٢٥٢  //  ١١  ((                                                    إحياء علوم الدين ، للغزايل إحياء علوم الدين ، للغزايل     ) )   ٢٢  ((

   ))      ٣١٣٣١٣  //  ٣٣  ((                                                              الربهان يف علوم القرآن ، للزركشي الربهان يف علوم القرآن ، للزركشي     ) )   ٣٣  ((



       
  

 

 
٢٠٩

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

   :         والتوصيات       اخلامتة

                         وأن جيمعـــين يف  وأن جيمعـــين يف   ،،                                                                                                ويف اخلتـــام أمحـــد اهللا تعـــاىل علـــى التمـــام وأســـأله حـــسن اخلتـــامويف اخلتـــام أمحـــد اهللا تعـــاىل علـــى التمـــام وأســـأله حـــسن اخلتـــام

               ويغفـر  ويغفـر   ،،                     ويـسرت عـوريت ويـسرت عـوريت  ،،                جييب دعـويتجييب دعـويت                             كما أسأله أن  كما أسأله أن   ،،ّ                             ّ                             ّاجلنة مع حممد عليه الصالة والسالمّاجلنة مع حممد عليه الصالة والسالم

        ..      زليتزليت

ـــرا ـــرًاوأخي ة  ((      ::                                                                         فبعـــد هـــذه اجلولـــة املختـــصرة واملاتعـــة يف حبـــث فبعـــد هـــذه اجلولـــة املختـــصرة واملاتعـــة يف حبـــث  ؛ً؛      ً       ً وأخي ــالمـــداراة الدعوي ةّـ ــالمـــداراة الدعوي       ::ّ                ّ                ّـ

                       وإبـراز مــا  وإبـراز مــا   ،،                                     وتأصـيل هـذا املوضـوع وتأصـيل هـذا املوضـوع  ))                                                                                        مفهومهـا ومعاملهـا وأمهيتهـا يف تـأليف قلـوب املــدعوينمفهومهـا ومعاملهـا وأمهيتهـا يف تـأليف قلـوب املــدعوين

    ::                         اليت توصل هلا اليت توصل هلا                                                 فأختصر هنا أبرز النتائج فأختصر هنا أبرز النتائج  ،،                                                                      فيه من املعاين واملعامل واألحكام والدالالتفيه من املعاين واملعامل واألحكام والدالالت

ّ أن احلاجــــة العلميــــة والبحثيــــة ماســــة إىل تأصــــيل املفــــاهيم وحتريرهــــا--  ١١ ّ ّ ّ أن احلاجــــة العلميــــة والبحثيــــة ماســــة إىل تأصــــيل املفــــاهيم وحتريرهــــاّ ّ ّ ّ                                                        ّ ّ ّ ّ                                                        ّ ّ ّ                وبيــــان  وبيــــان   ،،ّ

                                                                                           وخاصـة تلــك املـصطلحات الــيت تتـداخل مــع غريهـا أو قــد  وخاصـة تلــك املـصطلحات الــيت تتـداخل مــع غريهـا أو قــد   ،،                                        معـان املـصطلحات ودالال�ــامعـان املـصطلحات ودالال�ــا

                                 واخللـــط يف ذلـــك قـــد  واخللـــط يف ذلـــك قـــد   ،،                                                                     أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دالال�ـــا خـــالف مقـــصودها أو يـــشاع مـــن ظـــاهر دالال�ـــا خـــالف مقـــصودها  ،،                    يـــساء فهمهـــايـــساء فهمهـــا

               وخاصـة  وخاصـة   ؛؛                                                                            زيـل مـا حيـصل مـن اخـتالف النـاس يف فهـم املقـصودزيـل مـا حيـصل مـن اخـتالف النـاس يف فهـم املقـصود                                              حيسمه الدقة يف تعريفها ويحيسمه الدقة يف تعريفها وي

ــــــــــل ــــــــــل بالناب ــــــــــذي اخــــــــــتلط فيــــــــــه احلاب ــــــــــليف هــــــــــذا العــــــــــصر ال ــــــــــل بالناب ــــــــــذي اخــــــــــتلط فيــــــــــه احلاب ــــــــــه التنــــــــــاقض   ،،                                                                                يف هــــــــــذا العــــــــــصر ال ــــــــــب في ــــــــــه التنــــــــــاقض  وغل ــــــــــب في                                      وغل

        ..                                      وتداخلت فيه املفاهيموتداخلت فيه املفاهيم  ،،                واالضطرابواالضطراب

ّ أن املـــداراة الدعويـــه هلـــا مفهومهــــا اخلـــاص الـــذي مييزهــــا عـــن غريهـــا--  ٢٢ ّ أن املـــداراة الدعويـــه هلـــا مفهومهــــا اخلـــاص الـــذي مييزهــــا عـــن غريهـــاّ ّ                                                      ّ ّ                                                      ّ            وهــــي  وهــــي   ،،ّ

                                                                     فضال عـن أن تكـون مـن تقيـة أهـل البـدع  فضال عـن أن تكـون مـن تقيـة أهـل البـدع                                                                                 ليست من املداهنة والنفاق واخلداع املنهي عنهليست من املداهنة والنفاق واخلداع املنهي عنه

ّ إال أن مقــــصد كــــل واحــــد   ،،                                                                                         واملــــداراة واملداهنــــة وإن كانــــا يتــــشا�ان يف الظــــاهر واملــــداراة واملداهنــــة وإن كانــــا يتــــشا�ان يف الظــــاهر  ،،            وتلــــو�موتلــــو�م ّ إال أن مقــــصد كــــل واحــــد ّ ّ                    ّ ّ                    ّ ّ
    ..ٌ                ٌ                ٌ ودافعه خمتلف جداٌ ودافعه خمتلف جدا  ،،          منهمامنهما

ّ أن املــــدارة الدعويــــة هلــــا حقيقتهــــا وأصــــوهلا الــــشرعية الثابتــــة والواضــــحة مــــن --  ٣٣ ّ ّ أن املــــدارة الدعويــــة هلــــا حقيقتهــــا وأصــــوهلا الــــشرعية الثابتــــة والواضــــحة مــــن ّ ّ ّ                                                                 ّ ّ ّ                                                                 ّ ّ ّ
      ،،                                                                    قـوال الـصحابة الكـرام رضـوان اهللا علـيهمقـوال الـصحابة الكـرام رضـوان اهللا علـيهم                                                                                خالل نصوص القرآن الكرمي والـسنة والنبويـة وأخالل نصوص القرآن الكرمي والـسنة والنبويـة وأ

ــــدعوة ــــم والفــــضل وال ــــدعوةومــــن تــــبعهم بإحــــسان مــــن أهــــل العل ــــم والفــــضل وال ّ وأن أي أخــــذ �ــــذه املــــداراة   ،،                                                                                        ومــــن تــــبعهم بإحــــسان مــــن أهــــل العل ّ وأن أي أخــــذ �ــــذه املــــداراة ّ ّ                        ّ ّ                        ّ ّ
                                 وأن ال تكـون علــى  وأن ال تكـون علــى   ،،ّ                                             ّ                                             ّ أو تركهـا أو تأخريهـا البـد أن يكـون مـن خـالل النـصوصّ أو تركهـا أو تأخريهـا البـد أن يكـون مـن خـالل النـصوص  ،،              وتقـدميهاوتقـدميها

    ..                                                    حساب الدين والعقيدة والقيمحساب الدين والعقيدة والقيم

                                                              ا املهمــة والكبــرية واحليويــة يف جمــالا املهمــة والكبــرية واحليويــة يف جمــال                                                                           أن املــداراة الدعويــة هلــا قيمتهــا ومكانتهــ أن املــداراة الدعويــة هلــا قيمتهــا ومكانتهــ--  ٤٤

                                       فهـي مـن صـميم األخـالق  فهـي مـن صـميم األخـالق   ؛؛ّ                                   ّ                                  ّ  وحاجـة الـدعوة والداعيـة إليهـا ضـروريةّ وحاجـة الـدعوة والداعيـة إليهـا ضـرورية  ،،                                  الدعوة إىل اهللا تعاىلالدعوة إىل اهللا تعاىل

ّاإلسـالمية األصــيلة وهـي معلــم شــرعي ودعـوي أصــيل منــذ بدايـة الــدعوة والداعيــة األول ّ
ّاإلسـالمية األصــيلة وهـي معلــم شــرعي ودعـوي أصــيل منــذ بدايـة الــدعوة والداعيــة األول ّ                                                                      ّ ّ
                                                                      ّ ّ،،      
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                                        ويـة الـضيقة الـيت شـاعت ويـة الـضيقة الـيت شـاعت                                                                                                               ومل يظهر بسبب املادية احلديثة وا�امالت الباردة واملـصاحل الدنيومل يظهر بسبب املادية احلديثة وا�امالت الباردة واملـصاحل الدني

    ..                                        بني الناس يف هذه األيامبني الناس يف هذه األيام

         مـن  مـن   ،،ّ                                                               ّ                                                               ّ أن املداراة الدعوية هلا قيمتها البارزة واإلضـافية خاصـة يف هـذا العـصرّ أن املداراة الدعوية هلا قيمتها البارزة واإلضـافية خاصـة يف هـذا العـصر--  ٥٥

                                                                                                       وحتقيـــق التواصـــل بـــني النـــاس يف ظـــل العوملـــة واالنفتـــاح وظـــروف  وحتقيـــق التواصـــل بـــني النـــاس يف ظـــل العوملـــة واالنفتـــاح وظـــروف   ،،                                أجـــل حتـــصيل التعـــايشأجـــل حتـــصيل التعـــايش

ــــيت تتعــــدد املــــشارب والت  ،،                          الواقــــع املعاصــــرالواقــــع املعاصــــر ــــك ا�تمعــــات ال ــــيت تتعــــدد املــــشارب والت وخاصــــة يف ت ــــك ا�تمعــــات ال       ،،                    وجهــــات فيهــــاوجهــــات فيهــــا                                                                                   وخاصــــة يف ت

            وحنــوهم وحنــوهم     ) )                   مـن الكفـارمـن الكفـار  ((                                                     وخيـتلط أفرادهــا بغـري املـسلمني  وخيـتلط أفرادهــا بغـري املـسلمني   ،،                                                        وتتخللهـا بعـض الطوائـف املبتدعـةوتتخللهـا بعـض الطوائـف املبتدعـة

                                                                                                                                                      فتــأيت املــداراة لتــساعد يف حتقيــق هــذا التعــايش و�يــأة األجــواء والفرصــة للتالقــي والــدعوة فتــأيت املــداراة لتــساعد يف حتقيــق هــذا التعــايش و�يــأة األجــواء والفرصــة للتالقــي والــدعوة 

                                                                     فكان من لطف اهللا وفضله هـذه فـتح بـاب  فكان من لطف اهللا وفضله هـذه فـتح بـاب   ،،                                                                                  والتوجيه بدال من التنافر والتقاطع واملواجهةوالتوجيه بدال من التنافر والتقاطع واملواجهة

    ..                       للجوء إليه للجوء إليه  ))          داراةداراة    املامل  ((

ّ أن للمدارة الدعوية --  ٦٦ ّ أن للمدارة الدعوية ّ ّ                    ّ ّ                    ّ                                                                                           معامل وطـرق ووسـائل مـن خالهلـا يتأهـل الداعيـة نفـسيا معامل وطـرق ووسـائل مـن خالهلـا يتأهـل الداعيـة نفـسيا ّ

                                               مراعيــا احلــدود والــضوابط  مراعيــا احلــدود والــضوابط   ،،                                                                                                        وســلوكيا ليقــوم بــدوره وواجبــه يف حتقيقهــا وفــق املــنهج الــشرعيوســلوكيا ليقــوم بــدوره وواجبــه يف حتقيقهــا وفــق املــنهج الــشرعي

                                               الــذي يــساعده للوصــول إىل  الــذي يــساعده للوصــول إىل   ؛؛                                     وحيقــق الفقــه املطلــوب وحيقــق الفقــه املطلــوب  ،،                                                    الــيت مــن خالهلــا اليتجــاوز املــشروعالــيت مــن خالهلــا اليتجــاوز املــشروع

                                                                 فــــال ميكــــن للداعيــــة أن يــــستوعب النــــاس  فــــال ميكــــن للداعيــــة أن يــــستوعب النــــاس   ،،                                                                 املــــدعويني تأليفــــا لقلــــو�م واســــتيعا�م املــــدعويني تأليفــــا لقلــــو�م واســــتيعا�م              مــــداراة مــــداراة 

                                                                         إال بــالتميز األخالقــي والــسلوكي والنفــسي  إال بــالتميز األخالقــي والــسلوكي والنفــسي   ؛؛                                               وحيقــق النجــاح لــه ولدعوتــه وحيقــق النجــاح لــه ولدعوتــه  ،،                    وحيــسن دعــو�موحيــسن دعــو�م

    ..                                من خالل تلك املعاملمن خالل تلك املعامل

    ::                                                      وأخيرا فيوصي الباحث بما يليوأخيرا فيوصي الباحث بما يلي

            زو جــل زو جــل                                                                                                        يوصــي الباحــث نفــسه وطــالب العلــم ومجيــع املــسلمني بتقــوى اهللا عــ يوصــي الباحــث نفــسه وطــالب العلــم ومجيــع املــسلمني بتقــوى اهللا عــ--

ّ                                        ّ                                        ّ والقـبض علـى ديـنهم وخاصـة يف هـذه األيـام فـإن ّ والقـبض علـى ديـنهم وخاصـة يف هـذه األيـام فـإن   ،،                                                     ويدعوهم إىل التمسك بدين اهللا ويدعوهم إىل التمسك بدين اهللا  ،،      أوالأوال
    ..                                               والتزم بأوامره ونواهيه والتزم بأوامره ونواهيه  ،،                         ومن اتقى اهللا ومن اتقى اهللا  ،،                                                                القابض على دينه كالقابض على اجلمرالقابض على دينه كالقابض على اجلمر

                 بزيــــادة  بزيــــادة   ؛؛                                 والــــدعاة العــــاملني والــــدعاة العــــاملني  ،،                                                                     كمــــا يوصــــي الباحــــث نفــــسه ومجيــــع البــــاحثني كمــــا يوصــــي الباحــــث نفــــسه ومجيــــع البــــاحثني--  ٢٢

ّ       ّ       ّ والــرد ّ والــرد   ))                          الكتــاب والــسنةالكتــاب والــسنة  ((      ؛؛                                            اجلليلــني والــوحييني املليئــنياجلليلــني والــوحييني املليئــني                                                            االهتمــام والعنايــة �ــذين املــصدرين االهتمــام والعنايــة �ــذين املــصدرين 
ّ             ّ             ّ ويوفـــق كـــل مـــن ّ ويوفـــق كـــل مـــن   ،،ّ                             ّ                             ّ ليفـــتح اهللا تعـــاىل علـــى كـــل مـــن يبحـــثّ ليفـــتح اهللا تعـــاىل علـــى كـــل مـــن يبحـــث  ،،ّ                      ّ                      ّإليهمـــا يف كـــل صـــغرية وكبـــريةّإليهمـــا يف كـــل صـــغرية وكبـــرية

                 وفيهمــا  وفيهمــا   ،،                                           وال يــنقص مــع كثــرت األخــذ وال يــنقص مــع كثــرت األخــذ  ،،                                                                            يــدعو؛ فعلمهمــا ال يتنــاهى وال تنقــضي عجائبــهيــدعو؛ فعلمهمــا ال يتنــاهى وال تنقــضي عجائبــه

    ..                                            البغية والكفاية واألمانالبغية والكفاية واألمان
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                                           ومراكـــــز البحـــــث العلمـــــي  ومراكـــــز البحـــــث العلمـــــي   ،،              البـــــاحثنيالبـــــاحثني                                                             كمـــــا يوصـــــي الباحـــــث نفـــــسه وإخوانـــــه  كمـــــا يوصـــــي الباحـــــث نفـــــسه وإخوانـــــه --

                                                             إىل االهتمــــام بـــــ بالفقــــه يف الــــدين  إىل االهتمــــام بـــــ بالفقــــه يف الــــدين   ،،                                                     واملهتمــــني بالدراســــة والتأصــــيل واملهتمــــني بالدراســــة والتأصــــيل  ،،                                  والدراســــات العلميــــةوالدراســــات العلميــــة

ّ     ّ     ّ ألنــه ّ ألنــه   ؛؛                                 ويقــتحم ميادينهــا ويقــتحم ميادينهــا  ،،                                                                                         والفقــه يف الــدعوة علــى اخلــصوص ملــن أراد أن ميارســها والفقــه يف الــدعوة علــى اخلــصوص ملــن أراد أن ميارســها  ،،          عمومــاعمومــا
ّ             ّ             ّاســات الدعويـــة ّاســات الدعويـــة ٌ                ٌ                ٌ وبـــذلك تثمــر الدرٌ وبـــذلك تثمــر الدر  ،،                                                                                    �ــذا الفقــه الــدعوي حيقـــق البــصرية يف الــدعوة إىل اهللا�ــذا الفقــه الــدعوي حيقـــق البــصرية يف الــدعوة إىل اهللا

                       هـو العاصـم  هـو العاصـم   ؛؛                                                               والعلـم الـشرعي والتفقـه يف ديـن اهللا والعلـم الـشرعي والتفقـه يف ديـن اهللا  ،،ّ                                ّ                                ّنتائجها املرجوة وتـؤيت أكلهـا املطلـوبّنتائجها املرجوة وتـؤيت أكلهـا املطلـوب

                           فبغـــريه ال معـــىن  فبغـــريه ال معـــىن   ،،                                                           وهـــو املـــالذ اآلمـــن والطريـــق املـــضمون وهـــو املـــالذ اآلمـــن والطريـــق املـــضمون  ،،                                                  مـــن الزلـــل واملعـــني علـــى النجـــاحمـــن الزلـــل واملعـــني علـــى النجـــاح

                                                           بــدون علــم يرتتــب عليــه مــن اآلثــار  بــدون علــم يرتتــب عليــه مــن اآلثــار   ؛؛ّ                                   ّ                                   ّ بــل إن اخلــوض يف غمــار الــدعوة وميادينهــاّ بــل إن اخلــوض يف غمــار الــدعوة وميادينهــا  ،،            للــدعوةللــدعوة

ّ                                                 ّ                                                 ّ وإن تقــــصري الداعيــــة يف العلــــم والــــتعلم نــــذير خطــــر يهــــدده ّ وإن تقــــصري الداعيــــة يف العلــــم والــــتعلم نــــذير خطــــر يهــــدده   ،،                                  يمــــة مــــاال حتمــــد عقبــــاهيمــــة مــــاال حتمــــد عقبــــاه        الوخالوخ
                                                                                            العامــل علــى غــري علــم كالــسالك علــى غــري طريــق والعامــل العامــل علــى غــري علــم كالــسالك علــى غــري طريــق والعامــل   ((      ::                   وذلكـــ ألن وذلكـــ ألن  ،،                      ويهــدد دعوتــهويهــدد دعوتــه

(  ))                                                        على غري علم يفسد أكثر مما يصلحعلى غري علم يفسد أكثر مما يصلح
)  ١١  ((  ،،          

  

  وآخر دعوانا إن احلمد هللا رب العاملنيوآخر دعوانا إن احلمد هللا رب العاملني

  ملرسلنيملرسلنيوالصالة والسالم على سيد األنبياء واوالصالة والسالم على سيد األنبياء وا

  وإمام الدعاة واملصلحني نبيا حممد عليه أفضل الصالة والتسليموإمام الدعاة واملصلحني نبيا حممد عليه أفضل الصالة والتسليم

                                                 

   ))      ١٣٠١٣٠  //  ١١     ( (      قيمقيم                   ، البن ال ، البن ال                                  مفتاح دار السعادةمفتاح دار السعادة    ) )   ١١  ((



       
  

 

 
٢١٢

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

  :                   فهرس املصادر واملراجع    

ه�اء ،                بعد القرآن ا�كرمي ل مربة �ىل حروف ا تالــــي ،                     ت نجو ا ل �ىل ا    :                    ل

�اء �لوم ا��ن- ١ ية ، ١   ط ،      �لغزايل   :                ح إ �ب ا لعلم دار ا    هـ    ١٤٠٦       بريوت  ،                  �ك

ية- ٢ نح املر ية وا رش ع اآلداب ا مل ع سة الرسا� بريوت  ، ١   ط ،        ال�ن مفلح   :                          ل    هـ    ١٤١٦                   س مؤ

يا وا��ن- ٣    هـ    ١٤٠٤       بريوت  ،          دار العمل ، ١   ط ،         �لاموردي :                ن أدب ا�

�ة دعوهتم- ٤ ناف املدعو�ن و ّ أ �يف ّ                       ص �يل   :       ـ  ه    ١٤١٤       الر�ض ،            درا العامصة ، ١   ط ،          حمحلود الر

بد ا�كرمي زیدان :            أصول ا�عوة- ٥     هـ    ١٤١٢   ،               دار الوفاء مرص ، ٥   ط ،                 لع 

تدال يف- ٦ ميني   :�      � ا�عوة         ع � سل�ن ،          لعثحملمد ا هد ا ل إ�داد    ـ  ه    ١٤١٥           دار الرث�  ، ١   ط ،                 ف

 ـ  ه    ١٣٩٧       بريوت  ،           دار الفكر ، ٢   ط ،          ال�ن القمي :ّ                         ّ إ�الم املوقعني عن رب العاملني- ٧

يطان- ٨ هفان من مصاید ا لش� إ�اثة ا ية ، ١   ط ،          ال�ن القمي :                                �ل �ب ا لعلم دار ا     هـ    ١٤٠٧       بريوت  ،                  �ك

            بريوت بدون ،            دار املعرفة ،               بدر ا��ن الزر�يش  ل  :                      الربهان يف �لوم القرآن- ٩

سمى-  ١٠ سري الطربي ا ملـ  يـان   : (                 تف يـة ، ١   ط ،              ال�ـن جر�ـر الطـربي   )           لب�ـامع ا �ـب ا لعلم دار ا    ،                  �ك

 ـ  ه    ١٤١٢    بريوت

سري القرآن العظمي-  ١١ ثري :                  تف  توزیع  ، ٢   ط ،              ك لإلمام ا�ن  رش وا بة  ل دار  �ل�ي     هـ    ١٤٢٠                        ط

نان-  ١٢ سري �م ا سري ا�كرمي الرمحن يف  مل  تف سعدي :                                 ت� بد الرمحن ا ل   ناء ،                   لع بـد  ؛       عت � تـور  ع ا�             ك

توزیع ، ١   ط ،                الرمحن معال ا�لوحيق رش وا با�ة وا سة الرسا�  ل مؤ �لط    هـ    ١٤٢٣       بريوت  ،                                    ل�س

�اء الرتاث ،         �لقرطيب  :                   اجلامع ألحاكم القرآن-  ١٣ بعة دار إ ح     م    ١٩٨٥    هـ      ١٤٠٥       بريوت  ،                     ط

سامع-  ١٤ بغدادي :                               ل اجلامع أل�الق الراوي وآداب ا بعة امل ،         �ل     هـ    ١٤٠٣        الر�ض  ،    عارف        ط 

يد �يل القحطاين :                   احلمكة يف ا�عوة إىل هللا-  ١٥ بعة سفري ، ١   ط ،                 لسع   ـ  ه    ١٤١٢        الر�ض  ،          مط 

نة-  ١٦ �اب وا نة وأ�رهام يف ا�عوة إىل هللا يف ضوء ا س� احلمكة واملوعظة وا لس�           ألمحـد �فـع  :                                                              �كحل

   هـ    ١٤١٨      �دة  ،                  دار األندلس اخلرضاء ، ١   ط ،      املورعي



       
  

 

 
٢١٣

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

سمل-  ١٧    م    ١٩٨٦   هـ     ١٤٠٦                دار القمل بريوت  ، ٦   ط ،        الغزايل     حملمد :         مل �لق ا

ها -  ١٨ �ة أصوها ووسا ئل ا�عوة اإلسال ل �اب املرصي ، ٢   ط ،              ألمحد أمحد �لوش                               م           القاهرة  ،                �ك دار ا

      هـ      ١٤٠٧

سالم-  ١٩ تور محمد أمحد العدوي :                             ل دعوة الرسل �لهيم الصالة وا    هـ    ١٣٥٤     مرص  ، ٤   ط ،                     ك ��

يخ :                        ا�عوة إىل هللا وأ�الق ا��اة-  ٢٠ �ة ،        ا�ن �ز       �لش�  بعة ا�ار ا لسلف      هـ    ١٤٠٤         ا�كویت  ،                  ط

سلمني إىل اإلسالم-  ٢١ يدان :                        مل دعوة �ري ا �لحبدهللا ا ييض ،   ط ،              لع     هـ    ١٤٢٠       الر�ض ،          محلمطابع ا

ثـاين-  ٢٢ بع ا سري القـرآن العظـمي وا مل روح املعاين يف  س� �ـاء  ، ٤ ط  ،            حملمـود األلـويس :                                            لـتف            ح دار إ

   هـ     ١٤٠٥       بريوت ،           الرتاث العريب

ية-  ٢٣ ميني  :       إىل هللا           ع زاد ا�ا سل�ن ،          لعثحملمد ا هد ا ل إ�داد     هـ    ١٤١٣     الر�ض ،          دارالوطن ، ٣ ط ،                 ف

ي�ة-  ٢٤ س� األ�ادیث ا لصح  باين :                     سل �ب اإلساليم ، ٢   ط ،       ل لأل     هـ    ١٣٩٩       بريوت  ،            ملك ا

تاين :             سنن أيب داوود-  ٢٥ بعة دار الفكر ،                              لسجس� لإلمام سل�ن �ن األشعث ا              بريوت بدون ،               ط 

�ىس   :           سنن الرتمذي-  ٢٦ �ـىس �ـن سـورة            �لإلمام أيب  يخ أمحـد شـ��ر ،                  � محمـد �ـن  �ـق ا لـش�     ،                     حتق

بايب احلليب ، ٢ ط     هـ    ١٣٩٨          القاهرة  ،                 ل مصطفى ا

بد هللا ا�اريم :          سنن ا�اريم-  ٢٧ ية ، ١   ط ،                  ع لإلمام  �ب ا لعلم دار ا     هـ    ١٤١٧       بريوت  ،                  �ك

بویة-  ٢٨ سرية ا ن ا شام   :              لل �اب العريب ، ١   ط ،        هال�ن  نان  ،      بريوت ،                 �ك دار ا    هـ    ١٤٠٨       لب 

بوی-  ٢٩ سرية ا ن ا ثري : ة             لل    هـ    ١٣٩٨       بريوت  ،           دار الفكر ، ٢   ط ،              ك لإلمام ا�ن 

سمل-  ٣٠ يح  م رشح  نووي :           حص �اء الرتاث العريب  ، ٣   ط ،             ل لإلمام ا   م    ١٩٨٤   هـ     ١٤٠٤                       ح دار إ

يل �ن حامد اجلوهري :         الص�اح -  ٣١     هـ    ١٣٩٩       بريوت  ،                 دار العمل �لمالیني ، ٢   ط ،                     ع إلسام

يح سنن الرتمذي-  ٣٢ باين ،              حص  �ب اإلساليم ، ١   ط ،       ل لأل    هـ    ١٤٠٧  ت      بريو ،            ملك ا

ب�اري-  ٣٣ يح ا رشح  باري  �ح ا ل  حص �ل سقالين :                           ف    ،                 دار الر�ن �لرتاث ، ١   ط ،                      لع �ل�افظ ا�ن جحر ا

  م    ١٩٨٦   هـ     ١٤٠٧        القاهرة 



       
  

 

 
٢١٤

 من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات لث المجلد الثا
 قلوب تألیف في وأھمیتھا ومعالمھا مفھومھا ّ        الدعویة المداراة باإلسكندریة
 المدعوین

سري-  ٣٤ �ح القد�ر اجلامع بني فين الروایة وا�رایة من �مل ا لتفـ  ّ ّ                                                   ف شواكين :        دار  ، ١   ط ،             لـ لإلمـام ا

�اء الرتاث العريب    هـ    ١٤١٨   ،      بريوت ،                 حأ

توزیع ، ١   ط ،         ام العموش   ل�س   :           فقه ا�عوة-  ٣٥ رش وا نفا�س  ل دار ا    هـ    ١٤٢٥        األردن  ،                          �ل�ل

بد احللمي محمود   :                فقه ا�عوة إىل هللا-  ٣٦   م    ١٩٩٠   هـ     ١٤١٠             دار الوفاء  ، ٣   ط ،                علعيل 

ية ، ٢   ط ،                لإلمام ا�ن القمي ،         الفوائد-  ٣٧ �ب ا لعلم دار ا نان  ،                  �ك   .  هـ    ١٣٩٣            لب بريوت 

يون األقاویل يف وج-  ٣٨ تزنیل و شاف عن حقائق ا ع ا ل تأویـلّ                                          ّ�ك ّوه ا ّ          ل رشي  :         دار  ،            خمجلار هللا الز

          بريوت   ،      املعرفة

سان العرب-  ٣٩ �ظور ،           ل               بريوت بدون ،          دار صادر ،                            م أليب الفضل جامل ا��ن ا�ن 

�اوى-  ٤٠ ية  :             لف مجموع ا مييخ اإلسالم ا�ن  �ش� بد الرمحن �ن قـامس ،                    ل ع مجع و�ر�ب محمد �ن  بعـة  ،                                 ت       ط 

                مك�بة املعارف  

يانوين  :                    املد�ل إىل �مل ا�عوة-  ٤١   �ح ا لبحملمد أبو ا سة الرسا� ، ١   ط ،                      لف     هـ     ١٤١٢      بريوت ،             س مؤ

ناس-    ٤٢   �ق   :             ل مداراة ا يا  بدهللا �ن محمد �ن أيب ا� حتقأليب �كر  ن                     محمد �ري رمضان یوسف  :                                  ع

بعة نارش    ١٤١٨       األوىل  :      لطا               دار ا�ن حزم :         ل هـ ا

ـــمل واإلرادة-  ٤٣ ـــة الع شور والی سعادة و ـــاح دار ا � ـــ  � ـــ مل ـــمي  :                                            مف ـــن الق ـــب  د ، ١   ط ،        ال� �          �كار ا

ية    هـ    ١٤١٣     بريوت  ،       لعلما

ية-  ٤٤ نة وسري الصاحلني :               ع من صفات ا�ا �اب وا بني يف ضوء ا ّ مرا�اة أحوال ا�ا س� لط ّ                                              �ك        لفضل  :      

�ي نارش إدارة �رجامن اإلسالم ، ١ ط ،     لهإ تان ،                        ل ا بة املعارف ،       �س��    ه    ١٤١٧       الر�ض ،                  مك�توزیع 

بو�ات �ا�زة  ،           لعد�ن عرعور  :                         مهنج ا�عوة يف ضوء الواقع-  ٤٥ بـدالعز�ز آل                   مط من                      ع�یف �ـن 

�ة املعــارصة بویــة وا�راســات اإلســال نة ا يــة  مســعود العا ن س� لمل بحــث الفــا�ز يف  (   هـــ     ١٤٢٦                                                   �لــ                لا

     )            دورهتا األوىل

توزیع ،        ال�ن األثري  :                            ا�هنایة يف غریب احلدیث واأل�ر-  ٤٦ رش وا باز  ل دار ا                    مكة املكرمة بدون ،                        �ل�ل


