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فَنَقَالتَعلمَالدعوةَيفََكتابَ"عمدةَالقاريَشرحَصحيحَالبخاري" َ
للبدرَالعيين َ
دَ.زلفىَبنتَأمحدَاخلراط
أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم
َ
ملخصَالبحث:
بتنو
ننوعت ع
مجعت الباحثة لإلمام العيين رمحه هللا يف كتابه "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" طائفة من ال َفنـ ُقالت ،ع
أبواب علم الدعوة :الداعية ،واملدعو ،وموضو الدعوة ،والوسائل ،واألساليب ،وبيعنت أقوال العلماء وآراءهم يف القضااي الدعوية
اليت أاثرها ،واستشهدت على ما يؤيعد فنقالنه نلك آبايت من القرآن الكرمي وأحاديث من السنة الشريفة.

وقد كشفت الدراسة عن دقة فهم اإلمام العيين للقضااي الدعوية ،وبُعد نظره يف وسائلها وأساليبها ،وسعة أفقه يف
معاجلة ما يعرض من موضوعاهتا .كما بيعنت متيعزه يف صوغ املسائل يف قالب هذه ال َفنـ ُقالت ،وأبرزت أمهية دراسة أحاديث رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ،واستنباط أسرارها ِ
وحكمها ونوظيف ذلك يف إثراء اجملال الدعوي ونطبيقانه املعاصرة.
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املقدمة َ

احلمد هلل محدا طيعـبا مباركا فيه ،والصالة والسالم على نبيعه الداعية إىل صراطه القومي ،وعلى آله وصحبه الطيعبني الطاهرين،

ومن سار على هديهم ،واقتدى هبم إىل يوم الدين ،أما بعد:
َ

وشرفها على ما سواها من األمم ،بقيامها على وظيفة الدعوة ،وإرشاد اخللق إىل طريق
فإن هللا نعاىل ع
فضل هذه األمة ع

وسخر هلا َمن حيمل راية هذه الدعوة من ح عكام وعلماء وقادة وطلبة علم ،إذ هي وظيفة كل مسلم على سطح املعمورة.
احلق ،ع

وحىت يكون أولئك الدعاة على بيعنة من دعوهتم ،أ ََمَرهم هللا نعاىل ابإلفادة من الوحيني :كتاب هللا نعاىل وسنة رسوله صلى هللا

عليه وسلم حفظا ودراسة وفهما؛ ليسريوا على نور وهدى يف طريق الدعوة.

ومن العلماء البارزين يف دراسة السنة النبوية وفهمها اإلمام البدر العيين ،وكتابه "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" يُع عد منارة

لطلبة العلم يف هذا اجملال ،مبا احتواه من علوم شرعية ،واستنباطات فريدة ،وفوائد غزيرة .وقد استخدم رمحه هللا أسلوب "ال َفنـ َقلة" يف
أتليفه هلذا الكتاب ،وهو أسلوب نعليمي اشتُهر عند العلماء ،حيث يعمد فيه املؤلف إىل إاثرة استفسارات على لسان سائل ،مث

وضح فيها ما يُزيل اإلشكال واللعبس يف املسألة اليت يعرضها السائل.
ُُييب عنها إجاابت حمعررة يُ ع
وسبب اختيار فَـنـ ُقالت العيين ما يلي:

وجل.
 -1أنه ينطلق من صحيح البخاري الذي هو أ ع
صح مصنعف بعد كتاب هللا عز ع
نبوأ مكانة عالية بني علماء احلديث.
 -2كون اإلمام العيين قد ع

 -3متيعز اإلمام العيين بدقة استنباطانه للدروس والفوائد الدعوية وغريها من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وقد سارت الباحثة يف هذا البحث حسب اخلطة التالية:

منهجَالبحثَ َ:
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،إذ قامت جبمع املادة العلمية ،ووصفت عناصرها من
خالل أسلوب اإلمام العيين يف عرض ما يتعلعق أبمور الدعوة ،وأنبعت ذلك ابقتباس أقوال من السلف نتصل بعناصر املادة ،مث
نوخاه يف عرضه.
نص عليه العيين يف أسلوبه الذي ع
قامت الباحثة بتحليل هذه األقوال يف ضوء ما ع
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خرجت الباحثة األحاديث النبوية من مظا عّنا ،فإن كان احلديث يف الصحيحني اكتفت ابإلشارة إىل صفحته
َوقد ع
ورقمه ،وإن كان يف غري الصحيحني أشارت إىل أقوال العلماء يف احلكم عليه ،كما وثعقت النقول اليت نقلتها عن العلماء من
نلخص القول أبسلوهبا من غري ٍ
نقل حريف ،فتُشري ابحلاشية إىل
مظا عّنا األصلية ،وحصرت كل نقل بني عالميت ننصيص ،وقد ع
الكتاب بكلمة "انظر" ،وحرصت الباحثة على نقسيم البحث إىل مباحث ومطالب دون الفصول؛ ألن مصطلح الفصل عادة

نكون صفحانه أطول عددا ،وذيَّلت البحث بتفصيل معلومات الطباعة لقائمة املراجع اليت عادت إليها مرنبة نرنيبا هجائيا.

الدراساتَالسابقةَ :
بسْب ال َفنـ ُقالت الدعوية يف أي مصنف من املصنفات ،بَيد أّنا وقفت على
مل نقف الباحثة على دراسة علمية نتصل َ

َمن استخدم أسلوب ال َفنـ ُقالت يف دراسته ملصنف آخر ،أو مجع هذا األسلوب لدى أحد العلماء ،وهي على النحو التايل:
 -1فنقالتَالزخمشريَالبالغيةَيفَسورةَيوسفَ،دراسةَنفسرييةَ،دَ.نزارَعطاَهللاَالصاحل(.)1

يف هذه الدراسة أحصى الباحث ثلعة من فنقالت الزخمشري يف سورة يوسف ،ننوعت بتنو أبواب البالغة ،ودرسها
عزمت
دراسة نفسريية بالغية ،من ابب الكشف عن أسرار إعجاز القرآن الكرمي ،وال نتصل هذه الدراسة هبذا البحث الذي
ُ
على صوغه ،ولكنه انفق معه يف اختياره هلذا األسلوب العلمي.
َ-2فنقالتَابنَعثيمنيَ َ.
الغين ابلعلم والفقه ،يف
وهو مشرو َمج ِع فنقالت الشيخ ابن عثيمني (فإن قال قائل ...فاجلواب) من نراث الشيخ ع
منتدى أحد املواقع اإللكرتونية على الشبكة العنكبونية ،وقد قام به طالبه من ابب نقدمي الفائدة لطالب العلم .وقد مجع فيه
ودونوها يف املنتدى ،ويبدو أّنم الزالوا يف مرحلة اجلمع والتدوين والنشر(َ .)2
الطالب عددا يسريا من نلك الفنقالت ،ع

جلي الفرق بني دراسة الباحثة لفنقالت العيين ،والدراسات السابقة اليت نناولت فنقالت علماء
وهبذا يتضح بشكل ع

آخرين يف علوم أخرى.

( )1انظر :جملة البحوث والدراسات القرآنية ،العدد السادس عشر ،ص.49
( )2انظر :شبكة فلسطني للحوارhttps://www.paldf.net/forum/showthread.php?t =523994 ،

3226

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3275 -3223مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
فَـنـ ُقالت علم الدعوة يف كتاب "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للبدر العيين

َ
تساؤالتَالبحثَ :
 -1ما أبرز فَن ُقالت العيين املتعلقة ابلداعية؟
 -2ما أبرز فَن ُقالت العيين املتعلقة ابملدعو؟

 -3ما أبرز فَن ُقالت العيين املتعلقة مبوضو الدعوة؟

 -4ما أبرز فَن ُقالت العيين املتعلقة ابلوسائل واألساليب الدعوية؟

َ

تقسيمَالبحثَ :
اشتمل البحث على متهيد ،وأربعة مباحث ،وخامتة:
التمهيد
املبحثَاألول :فنقالت الداعية.
املبحثَالثاين :فنقالت املدعو.
املبحثَالثالث :فنقالت موضو الدعوة.
املبحثَالرابع :فنقالت الوسائل واألساليب الدعوية.
ونتضمن أهم النتائج وأبرز التوصيات
اخلامتة َ:ع

َ
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التمهيد
َ

أوالَ-التعريفَابلفن قالتَ :
ًَ
ال َفنـ ُقالت يف اللغة مجع فَـنـ ُقلة ،وال َفنـ ُقلة حنت من جنس "بسملة" و"محدلة" .ومعىن النحت كما يقول ابن فارس :أن

ت منهما كلمة نكون آخذة منهما مجيعا حبظ .واألصل يف ذلك ما ذكره اخلليل من قوهلمَ :حيـ َعل الرجل،
نُؤخذ كلمتان ،ونـُن َح َ

حي على(.)3
إذا قال َّ

والعرب نستخدم النحت لالختصار ،فيُقال :قد أكثر من البَس َملة إذا أكثر من قول" :بسم هللا" ،ومن اهلَيللة إذا أكثر

من قول "ال إله إال هللا" ،ومن احلَولقة واحلَوقَلة إذا أكثر من قول" :ال َحول وال قُـ عوة إال ابهلل" ،ومن احلم َدلة أي :من "احلمد

السب َحلة أي :من "سبحان هللا" .وقد وقع النحت يف املصطلحات اإلسالمية على ألسنة الفقهاء( .)4وجاء حنت
هلل" ،ومن َّ
ت"(.)5
قلت قل ُ
ال َفنـ ُقلة من قول" :فإن َ
واستخدم أسلوب الفنقلة املتكلمون والشافعية يف أتليفهم علم أصول الفقه (. ) 6

واملتأخ رين  ،حيث ي عمد فيه املؤلف
وعلى هذا فال فَ نـ قُ الت أسلوب نعليمي اشتُهر عند العلماء املتق عد مني
ع
إىل إاثرة أسئلة على لسان سائ ٍل  ،مث ُُي يب عنها إجاابت وافية شافية نُزيل اإلشكال وال لع بس م ن ذهن السائل .

( )3مقاييس اللغة ( ،)328 /1وانظر :لسان العرب (بسمل  ،)412/1واملصباح املنري (بسمل  ،)19واملعجم الوسيط (بسمل  ،)906/2موسوعة النحو (ص.)670

( )4انظر :البلغة اىل أصول اللغة (ص  ،)123معجم لغة الفقهاء (ص .)31
( )5مباحث يف علوم القرآن (ص .)294
( )6الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي (.)65 /1
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اثنيًاَ-ترمجةَالبدرَالعيين(:)7
َ

هو حممود بن أمحد ،بدر الدين ،العيين( .)8ويعود أصل أسرة البدر العيين إىل مدينة حلب ،ولكن والده انتقل من حلب إىل

وولد له البدر فيها سنة 762هـ ،فنشأ االبن يف َكنَف والده ،كما ينشأ أبناء العلماء يف زمانه .وقد كان والده يف مقدمة
عينتاب قاضياُ ،
أسانذنه ،وبدأ البدر حيانه العلمية يف مدينة عينتاب ،إذ قرأ طائفة من املصنفات العلمية على من لقيه من مشاخيهاِ ،
وحفظ القرآن
َ
الكرمي( .)9وبعد وفاة والده ارحتل البدر إىل حلب بلد آابئه عام 783هـ ،ليُتابع فيها قراءنه على علمائها البارزين ،مث ميَّم شطر مدينة
نعج ابلعلماء ،وذلك سنة 788هـ ،وبقي فيها إىل سنة وفانه.
القاهرة اليت كانت يف ذلك الزمان ُّ

املماليك وكانوا يف عصورهم الزاهرة ،وعاصر من ملوكهم األشرفِ ،
وحظي يف بالطه بتقدير
وقد حكم مصر يف عهده
ُ

ٍ
عال ،فكان األشرف يقول" :لوال العيين لكان يف إسالمنا شيء"(.)10

كان البدر أحد أوعية العلم ،وأفاد منه َمن ال ُحيصى من طلبة العلم( )11الذين ننوعت مشارهبم العلمية ومذاهبهم الفقهية(.)12
وقد وصفه صاحب "الفوائد البهية"( )13أبن له نظرا يف الفنون كلها .وكان البدر يُتقن العربية ،والرتكية اليت ألَّف فيها كتاب" :اتريخ

األكاسرة"( .)14كما وصفوا البدر ابلتديُّن واحلشمة واملروءة .ويذكر صاحب "الضوء الالمع"( )15أنه كره الصالة يف األزهر لكون واقفه
( )7انظر يف نرمجته :الســيف املهند يف ســرية امللك املؤيد ،النجوم الزاهرة ( ،)8/16الدليل الشــايف ( ،)721/2الضــوء الالمع ( ،)131/10بغية
الوعاة ( ،)275/2حس ـ ـ ـ ــن ا اض ـ ـ ـ ــرة ( ،)473/1نظم العقيان ( ،)174ش ـ ـ ـ ــذرات الذهب ( ،)287/7البدر الطالع ( ،)292/2الفوائد البهية
( ،)207األعالم ( ،)163/7معجم املؤلفني (.)798/3
( )8انظر :النجوم الزاهرة ( ،)8/16الضوء الالمع (.)131/10
( )9النجوم الزاهرة (.)8/16
( )10انظر :النجوم الزاهرة ( ،)10/16الضوء الالمع (.)134/10
( )11شذرات الذهب (.)287/7
( )12البدر الطالع (.)294/2
( )13الفوائد البهية ( ،)207وانظر :حسن ا اضرة (.)473/1
( )14املرجع السابق (.)132/10
( )15املرجع السابق (.)133/10
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رافضيا سبَّااب ،وكان من املنتصرين َّ
الذابعني عن حوض شيخ اإلسالم ابن نيمية ،وله نقريظ على كتاب "الرد الوافر" البن انصر
()17
()16
ٍ
وظل البدر يؤلعف ويُق عدم إىل املكتبة اإلسالمية
البدر كتبَه على
مدرسة كان قد بناها جبانب اجلامع األزهر َّ .
الدين  .وقد أوقف ُ
مؤلفانه املتنوعة طوال عمره ،فقد بدأ ابلتأليف وهو ابن نسع عشرة سنة ،إذ ألَّف كتاب" :مالح األلواح يف شرح مراح األرواح"(،)18
()20
()19
بيد أن
وألعف كتاب" :البناية شرح اهلداية" ،وعمره قريب التسعني  ،وقال عنه نلميذه ابن نغري بردي" :مل ُخيلَف بعده ِمثله" َ .
ابن
صاحب "البدر الطالع" ذكر أن مثة منافسة شديدة كانت بينه وبني اإلمام ابن حجر ،فقد نع عقب ُ
البدر يف كتابه" :عمدة القاري" َ
حجر يف كتابه" :فتح الباري" ،وقد أجاب ابن حجر عن نعقبانه(.)21
ودرس احلديث
نقلَّد العيين عددا من املناصب ،منها :نظر األحباس(( )22األوقاف) ،كما وِيل حسبة القاهرة(َّ ،)23

ابملدرسة املؤيَّدية( ،)24ونرقَّى إىل منصب قاضي قضاة الداير املصرية( .)25يقول ابن العماد(" :)26فباشر ذلك حبرمة وافرة ،وعظمة

زائدة".
ونرك البدر ثروة ضخمة من املؤلفات( )27يف شىت الفنون ،منها يف الفقه :البناية يف شرح اهلداية ،وشرح معاين اآلاثر
للطحاوي ،ويف احلديث وعلومه له :عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري ،وشرح سنن أيب داود ،ويف العربية ألَّف :شرح
( )16املرجع السابق (.)135/10
( )17الدليل الشايف ( ،)722/2البغية (.)275/2
( )18الضوء الالمع (.)134/5
( )19الفوائد البهية (.)207
( )20الدليل الشايف (.)722/2
( )21البدر الطالع (.)249/2
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جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3275 -3223مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
فَـنـ ُقالت علم الدعوة يف كتاب "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للبدر العيين

التسهيل البن مالك ،واملقاصد النحوية يف شرح شواهد األلفية ،وله يف التفسري :حواش على الكشاف للزخمشري ،ونفسري ابن
الليث ،وله يف التاريخ والرتاجمِ :عقد اجلمان ،والروض الزاهر ،وغريها من املؤلفات والشروح .وقد أورد السيوطي( )28للشاعر
النواجي يف مدحه:

لقد حزت اي قاضي ال ُق ِ
ضاة مناقِبا
ُ َ
وأثىن عليك الناس شرقـ ـ ـ ـ ـا ومغرب ـ ـا

نويف البدر العيين سنة 855هـ ابلقاهرة.

صر عنها َمن ِطقي وب ـ ـ ـيـ ــاين
يـُ َق ع
فال زلت حمـمودا بكل ِ
لسان
َ

اثلثًاَ-التعريفَابلقضاايَالدعوية:
َ

الداعية هو :ال ُـمبلعغ لإلسالم ،واملعلعم له ،والساعي إىل نطبيقه(.)29

املدعو هوَ :من نُو َّجه إليه الدعوة(.)30

يتضمنه املنهج الدعوي من عقيدة وشريعة وأخالق وآداب وعالقات ونربية ونعليم لألمة اإلسالمية
موضو الدعوة هو :ما ع

وغريها من األمم(.)31

أساليب الدعوة هي :القوالب واألشكال والكيفيعات اليت نُعرض فيها الدعوة(.)32

وسائل الدعوة هي :األوعية اليت ُحت َمل فيها الدعوة جلذب اآلخرين إىل طريق اخلري(.)33

( )28نظم العقيان (ص.)174
( )29املدخل إىل علم الدعوة (ص.)40
( )30املرجع السابق (ص.)41
( )31األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية (ص.)449
( )32الدعوة (ص.)149
( )33املرجع السابق (ص.)150
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د .زلفى أمحد اخلراط

املبحثَاألول َ
ف ن قالتَالداعية َ
املطلبَاألولَ:الَيشرتطَاإلذنَاخلاصَيفَاإلنكارَ .
ِِ
َِّب صلى هللا عليه وسلمَ « :دعُوهُ وَه ِريـ ُقوا َعلَى
اس َ
ايب َ
أعر ي
فقال َهلُُم النِ ُّ
فبال يف املَسجد ،فتناولهُ النَّ ُ
عن أيب هريرة ،قال :ق َام َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ َِّ ِ
ِِ
ين»(.)34
ين ومل نـُبـ َعثُوا ُم َع عس ِر َ
بـَوله َسجال من َماء ،أو ذَنُواب من َماء ،فَإَّنَا بُعثـتُم ُميَ عس ِر َ
قلت:
قال العيين رمحه هللا" :فيه مبادرة الصحابة إىل اإلنكار حبضرة النِب صلى هللا عليه وسلم من غري مراجعة له .فإن َ

قلت :ال؛ ألن ذلك مقرر عندهم يف الشر من
أليس هذا من ابب التقدُّم بني َ
يدي هللا نعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم؟ ُ
مقتضى اإلنكار ،فأَمر الشار متق عدم على ما وقع منهم يف ذلك ،وإن مل يكن يف هذه الواقعة اخلاصة إذنَّ ،
فدل على أنه ال
ُ
يشرتط اإلذن اخلاص ،ويُكتفى ابإلذن العام"(.)35
ِ
ويل األمر يف ذلك ،وإن كان
يُ عبني العيين رمحه هللا يف فَـنـ ُقلته هذه ضرورَة مبادرة الداعية إىل إنكار املنكر ،وعدم استئذان ع
ويل األمر حاضرا ،والسيما إن كان ذلك املنكر من املنكرات الظاهرة كتنجيس املسجد يف هذه احلادثة ابلبول َعمدا ،بداللة
عدم إنكار النِب صلى هللا عليه وسلم على هؤالء الصحابة رضوان هللا عليهم فعلهم ،ما مل يرتنب على هذا اإلنكار افتئات على

الوايل.
وقد ذهب النووي إىل أنه ال خيتص األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أبصحاب الوالايت ،بل ذلك جائز آلحاد املسلمني،
وينهى َمن كان عاملا مبا أيمر به وينهى عنه ،وذلك خيتلف ابختالف الشيء ،فإن كان من الواجبات الظاهرة
فإنه إَّنا أيمر َ
فكل املسلمني علماء هبا ،وإن كان من دقائق األفعال واألقوال ومما يتعلق
وا رمات املشهورة كالصالة والصيام والزىن وحنوها ع

ابالجتهاد مل يكن للعو عام مدخل فيه ،وال هلم إنكاره ،بل ذلك للعلماء(.)36
( )34صحيح البخاري ( )54 /1برقم .220
( )35عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)127 /3
( )36انظر :شرح النووي على مسلم (.)23 /2
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وقال القرطِب" :أمجع املسلمون -فيما ذكر ابن عبد الْب -أن املنكر واجب نغيريه على كل َمن قدر عليه ،وإنه إذا مل يلحقه

بتغيريه إال اللوم الذي ال يتعدى إىل األذى ،فإن ذلك ال ُيب أن مينعه من نغيريه ،فإن مل يقدر فبلسانه ،فإن مل يقدر فبقلبه،
ليس عليه أكثر من ذلك .وإذا أنكر بقلبه فقد َّأدى ما عليه إذا مل يستطع سوى ذلك"(.)37
يتبني لنا من َعرض هذه األقوال أن اشرتاط اإلذن من اإلمام أو انئبه يف الدعوة واألمر ابملعروف وإنكار املنكر ال دليل
ع
ألن كل مسلم يلزمه أداء هذه الوظيفة إذا شهدها وقدر عليها ،دون اشرتاط ٍ
عليه ،بل َّ
إذن من اإلمام،
إن النصوص ندفعه؛ َّ ع
ويؤيعد ذلك استمرار السلف الصاحل على احلسبة دون إذن من اإلمام ،ولكن اشرتاط اإلذن يف املنكرات اليت جتري فيها التعزير
لكل أحد قد يؤدي إىل الفتنة والفوضى
واختاذ األعوان واستعمال القوة ،فهذا الشرط مقبول؛ ألن إابحة هذا النو من االحتساب ِع

ووقو االقتتال بني الناس حبجة احلسبة ،وابشرتاط اإلذن نندفع هذه األضرار(.)38

املطلبَالثاينَ:مراجعةَال مَدعوَللداعيةَ،وتقبُّلَالداعيةَلذلكَ .

ِ
لست كأحد منكم
عن أنس رضي هللا عنه عن النِب صلى هللا عليه وسلم ،قال« :ال نُواصلوا» قالوا :إنك نُواصل ،قالُ « :

ُطعم وأُس َقى»(.)39
إين أُط َعم ،وأُس َقى ،أو إين أ ُ
َبيت أ َ

قلت :كيف َحيسن قوهلم له بعد النهي عن الوصال( :فإنك نواصل؟) وهم أكثر الناس آدااب؟
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ
قلت :مل يكن ذلك على سبيل االعرتاض ،ولكن على سبيل استخراج احلُك ِم أو احلكمة أو بيان التخصيص"(.)40
ُ

يشري العيين يف فَـنـ ُقلته هذه إىل مشروعية مراجعة املدعو للداعية فيما استشكل عليه فَـه ُمه من أحكام ،واالستفسار منه
عن احلُكم واحلِكمة ،ونقبُّل الداعية لذلك .ويف ذلك إرشاد وننبيه خلطأ يقع فيه كلي من املدعو والداعية ،إذ إن بعض املدعوين
عندما يتل عقون نوجيها من أحد الدعاة ،قد يعرض هلم غموض أو لبس أو شبهة ،يف مسألة متعلقة بكالم ذلك الداعية ،فيقع يف
( )37اجلامع ألحكام القرآن (.)48 /4
( )38انظر :أصول الدعوة (ص.)181
( )39صحيح البخاري ( )37 /3برقم .1961
( )40عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)72 /11
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حرج من مراجعته واالستفسار منه حول ذلك ،كما قد أينف الداعية أو ُحيرج أو خيجل من مراجعة املدعوين له بعد نوجيههم

له .وما قد يشعر به كل من الداعية واملدعو يف هذه احلالة مردود مبراجعة الصحابة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا
ورد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم بنفس طيعبة وصد ٍر رحب.
احلديث ،ع
قال ابن حجر رمحه هللا" :وقد كان الصحابة يراجعون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض األمور ما مل َُيزم ابألمر،

فإذا عزم امتثلوا"( . )41وقال النووي رمحه هللا" :قد كان أصحابه صلى هللا عليه وسلم يراجعونه يف بعض األمور قبل أن ُيزم فيها

فأما إذا أمر ابلشيء أمَر عزمية فال يراجعه فيه
بتحتيم ،كما راجعوه يوم احلديبية يف اخلالف ،ويف كتاب الصلح بينه وبني قريشَّ .

()42
بسر املخالفة(.)43
أحد منهم"  .وعليه فإنه نُشر معارضة املفيت إذا أفىت مبا خيالف حاله ،ومل يعلم املستفيت ع
ومن أمثلة مراجعة الصحابة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،حديث« :إِ َّاي ُكم واجللُوس على الطُّر ِ
قات» ،فَقالوا :ما لنَا بُدي،
ُ
ُ َ
َِّ ِ
ِ
َّث فِيها ،قَ َ ِ
ض
َّها» ،قَالُوا :وما َح ُّق الطَّ ِر ِيق؟ قَ َ
الَ « :غ ُّ
إََِّّنَا هي َجمَال ُسنا نـَتَ َحد ُ
س ،فأَعطُوا الطَّ ِر َ
يق َحق َ
ال« :فإذَا أَبـَيـتُم إال اجملال َ
السالَِم ،وأَمر ِابلمعر ِ
وّن ٌي ع ِن املن َك ِر»(.)44
ص ِر ،وَك ُّ
وفَ ،
ف األَ َذى ،وَرُّد َّ
البَ َ
ٌ َُ
ويف كتب السري العديد من أمثلة مشاورة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه رضوان هللا عليهم(.)45
ومما نق عدم يتبني لنا مشروعية مراجعة املدعو للداعية يف أي أمر ي ِ
شكل عليه ،وأ عن على الداعية اإلجابة عن هذا اإلشكال
ع
ُ
برحابة صدر وطيب نفس.

( )41فتح الباري البن حجر (.)209 /1
( )42شرح النووي على مسلم (.)91 /11
( )43انظر :رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام (.)456 /3
( )44صحيح البخاري ( )132 /3برقم .2465
اب ب ُن ال ُمن ِذ ِر ب ِن
( )45من ذلك ما روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل ـ َّـما خرج لغزوة بدر ،وصل أدىن ماء من بدر فنزل به ،فقال له احلُبَ ُ
ول َِّ
ال :بَل
اجلَ ُم ِ
يدةُ؟ قَ َ
َّمهَُ ،وال نـَتَأ َّ
ال :اي َر ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وح قَ َ
ت َه َذا ال َمن ِزَل ،أ ََمن ِزال أَنـَزلَ َكهُ َّ
َخَر َعنهُ ،أَم ُهو َّ
ب وال َم ِك َ
اَّلل ،أ ََرأَي َ
ي واحلَر ُ
اَّللُ ليس لنا أن نـَتَـ َقد َ
الرأ ُ
اَّللِ ،فَِإ َّن َه َذا لَيس ِمبَن ِزِل ،فَاّنَض ِابلن ِ
َّاس َح َّىت ََنِِتَ أَد َىن َم ٍاء ِمن ال َقوِم ،فَـنَـن ِزلَهُُ ،مثَّ نـُغَ عِوُر َما َوراءَهُ ِمن
ال :اي َر ُس َ
يدةُ؟ فَـ َق َ
ول َّ
ُهو َّ
ب وال َم ِك َ
ي واحلَر ُ
الرأ ُ
َ
ول َِّ
ِ
ِ
ِ
ال ُقلُ ِ
ت ِاب َّلرأ ِي( .ســرية
ال َر ُسـ ُ
ب َوال يَشـَربُو َن ،فَـ َق َ
صـلَّى هللاُ َعلَيه و َسـلَّ َم :لَ َقد أَ َشـر َ
اَّلل َ
بُ ،مثَّ نـَب ِين َعلَيه َحوضـا فَـنَملَ ُؤهُ َماءُ ،مثَّ نـُ َقان ُل ال َقوَم ،فَـنَشـَر ُ
ابن هشام.)620 /1 ،
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املطلبَالثالثَ:مىتَيرفقَالداعيةَومىتَيغلظ؟

استأذن عمر بن اخلطاب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وعنده نسوة من قريش يُ َكلِعمنَهُ ويَستَكثِرنَهُ َعالِيَة أَصوا ُهتُ َّن
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ِ
علَى ِِ
ِ
ول
ور ُس ُ
اب ،فَأ َِذ َن لَهُ َر ُس ُ
ول َّ َ
َ َ
صونه ،فَـلَ َّما استَأ َذ َن عُ َم ُر ب ُن اخلَطَّاب قُم َن فَـبَ َادر َن احل َج َ
اَّللُ َعلَيه َ
وسلَّ َم ،فَ َد َخ َل عُ َم ُر َ
ِ
ول َِّ
ال النَِِّب صلَّى َّ ِ
اَّللِ صلَّى َّ ِ
ت ِمن
َّك َاي َر ُس َ
ك فَـ َق َ
ك َّ
اَّللُ ِسن َ
ال عُ َم ُر :أَض َح َ
وسلَّ َم يَض َح ُ
وسلَّ َمَ :عجب ُ
اَّلل .فَـ َق َ ُّ َ
َّ َ
اَّللُ َعلَيه َ
اَّللُ َعلَيه َ
ِِ
ِ
ِ
َه ُؤَال ِء َّ
ال عُ َم ُرَ :اي
اَّللُِ ،مثَّ قَ َ
ب َاي َر ُس َ
اب! فَـ َق َ
ول َّ
صونَ َ
َح ُّق أَن يـَ َه َ
ال عُ َم ُر :فَأَن َ
الالِِت ُك َّن عندي فَـلَ َّما ََسع َن َ
ك ابـتَ َدر َن احل َج َ
تأَ
ول َِّ
ات أَنـ ُف ِس ِه َّن أ ََهتَبـن ِين َوال َهتَب رس َ ِ
ع ُدو ِ
اَّلل صلَّى َّ ِ
ظ ِمن رس ِ
ت أَفَ ُّ
اَّللُ َعلَي ِه
صلَّى َّ
َ
َ
وسلَّ َم؟ فَـ ُقل َن :نـَ َعم أَن َ
اَّلل َ
ول َّ َ
ظ وأَغلَ ُ َ ُ
اَّللُ َعلَيه َ
َ َُ
ِِ ِ
اَّلل علَي ِه وسلَّم« :إِيها اي ابن اخلطَّ ِ ِ
ك الشَّيطَا ُن َسالِكا فَجا قَ ُّ
اَّللِ َ َّ
ط إَِّال
ال َر ُس ُ
وسلَّ َم .فَـ َق َ
ول َّ
اب والَّذي نـَف ِسي بِيَده َما لَقيَ َ
َ َ َ
َ
صلى َُّ َ َ َ
ِ
ك»(.)46
ك فَجا َغ َري فَ عج َ
َسلَ َ
قلت :ابعتبار القدر الذي يف النِب صلى هللا
قلت :كيف ذاك يف النِب صلى هللا عليه وسلم؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ
قلت :يعارض هذا قوله نعاىل{ :ﭠ ﭡ ﭢ
عليه وسلم ،من إغالظه على الكفار ،وعلى املنتهكني حلرمات هللا نعاىل .فإن َ

()47
قلت :الذي يف اآلية يقتضي َّأال يكون ذلك صفة الزمة فال يستلزم ما يف احلديث ذلك ،بل
ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ} ُ .

يوجد ذلك عند اإلنكار على الكفار كما ذكرانه"(.)48

يُ عبني العيين يف فَـنـ ُقلته هذه صفتني ال بد من انصاف الداعية هبما مع كوّنما متناقضتني ،ومها صفتا الرفق والغلظة ،مبيعـنا

لكل صفة مقامها املناسب ،فثمة أوقات حيتاج الداعية فيها إىل الرفق ،وأخرى حيتاج فيها إىل الغلظة ،ومثة أحوال يلزم الداعية
أن ع
التبسط معهم ،وآخرون ال ُُيدي معهم إال الغلظة
أن يرفق فيها ،وأخرى يلزمه الغلظة فيها ،ومثة أشخاص ينبغي الرتفق هبم و ع

والشدة .فشخصية الداعية ينبغي أن نكون متوازنة بني الرفق والغلظة ،كما بيعنت اآلية الكرمية( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

( )46صحيح البخاري ( )11 /5برقم .3294
( )47سورة آل عمران :آية .159
( )48عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)195 /16
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ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) ( )49فهو ساعةَ جهاده الكفار ومع املتع عدين حدود هللا غليظ شديد ،ولكنه مع
ِ ِ
لكل مقام مقاال.
لكل حالة لَبوسها ،فإن ع
إخوانه املسلمني ،ويف دعونه لآلخرين علني رفيق ،وليُـلبس ع
الرفق ؟ قالوا :قل اي أاب حممد .قال" :أن نضع األمور من مواضعها ،الشدة يف
قال سفيان الثوري ألصحابه :ندرون ما ُ
موضعها ،واللني يف موضعه ،والسيف يف موضعه ،والسوط يف موضعه" ،وهذه إشارة إىل أنه ال بد من مزج الغلظة ابللني والفظاظة

ابلرفق .كما قيل:

مِ
ِ
السيف يف َمو ِض ِع النَدى(.)50
ضير كوض ِع
ُ

ووضع النَ َدى يف ِ
موض ِع السيف ابلعُال
ُ
فا مود وسط بني العنف واللني كما يف سائر األخالق ،ولكن ل َّـما كانت الطبا إىل العنف واحلدة أميل ،كانت احلاجة

إىل نرغيبهم يف جانب الرفق أكثر ،فلذلك كثُر ثناء الشر على جانب الرفق دون العنف ،وإن كان العنف يف حملعه حسنا ،كما
أن الرفق يف حمله حسن(.)51

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا" :لكل مقام مقال ،فإذا كانت املصلحة يف الغلظة والشدة فعليك هبا ،وإذا كان األمر
ابلعكس فعليك ابللني والرفق ،وإذا دار األمر بني اللني والرفق أو الشدة والعنف فعليك ابللني والرفق"(.)52

َ

( )49سورة الفتح.29:
( )50إحياء علوم الدين (.)186 /3
( )51انظر :إحياء علوم الدين (.)186 /3
( )52شرح األربعني النووية (ص .)199
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املطلبَالرابعَ:مىتَميدحَالداعيةَنفسه؟ َ

ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
َح ُد َان
صلَّى هللاُ َعلَيه و َسلَّ َمَ ،ما لَنَا طَ َع ٌام إَِّال وَر ُق احلُبـلَة ،أَ ِو احلَبَـلَةَ ،ح َّىت يَ َ
َِّب َ
ض َع أ َ
عن سعد ،قالَ «:رأَيـتُين َساب َع َسبـ َعة َم َع الن ِع
ما نَضع الشَّاةُُ ،مثَّ أَصبحت بـنو أ ٍ
ِ
ض َّل َسعيِي»(.)53
ت إِذا و َ
َسد نـُ َععِزُرِين َعلَى ا ِإلسالَِمَ ،خسر ُ
َ َ َُ َ
َ َُ
ٍ
قلت :إذا اضطر املرء إىل
اضع؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ
قلت :كيف جاز لسعد أن ميدح نفسه ،ومن شأن املؤمن التو ُ
التعريف بنفسه َح ُس َن ،قال هللا عز وجل حاكيا عن يوسف عليه السالم( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) (.)55( ")54

يف هذه ال َفنـ ُقلة بيان ملشروعية مدح الداعية نفسه عند احلاجة ،وال يتصادم ذلك مع انصافه خبُلُق التواضع .فهو عندما

نتوافر لديه مؤهالت فريدة يف أمر ما ،ويعيش يف جمتمع يفتقر إىل شخص مبثل مؤهالنه ،وهم حباجة إليه ،فإنه يُشر له نقدمي
نفسه لشغ ل منصب يستخدم فيه مؤهالنه نلك؛ ملصلحة املسلمني ،وهو إن أخفى ذلك فقد يشغل هذا العمل َمن هو غري
حريص على أدائه ،أو َمن هو غري ٍ
يبني للمجتمع ما يتميعز به،
أهل هلذا املنصب ،فتفوت مصاحل املسلمني .وهو يف سبيل ذلك ع
فهم إما أّنم ُيهلونه ،أو أّنم غري مدركني حلاجتهم له.

قال السمعاين رمحه هللا" :فإن قال قائل :أُيوز لإلنسان أن يزعكي نفسه وقد قال يوسف عليه السالم( :إين حفيظ عليم)؟
قلناُ :يوز إذا كان يف ذلك مصلحة عامة .وقيل :إنه ُيوز إذا عرف أنه ال يلحقه بذلك آفة ،و ِأمن العجب على نفسه .وعن

ِ
آد َم يـَوَم ال ِقيَ َام ِة»(.)57()56
املدح َمن عرف نفسه .وقد قال عليه السالم« :أ ََان َسيِع ُد ولَد َ
يضر ُ
بعض األئمة :ال ع

الرمحَ ِنَ ،ال نَسأ َِل
عارض بني ما سبق وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب ذر ل عـما سأله اإلمارةَ « :اي َعب َد َّ
توهم نَ ٌ
وقد يُ ع
ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ت َعلَيـ َها»( .)58وقد أجاب العلماء عن
اإل َم َارَة ،فَِإن َ
ت إِلَيـ َها ،وإِن أُعطيتَـ َها َعن َغ ِري َمسأَلَة أُعن َ
َّك إِن أُعطيتَـ َها َعن َمسأَلَة ُوكل َ
( )53صحيح البخاري ( )74 /7برقم .5412
( )54سورة يوسف :آية .55
( )55عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)52 /21
( )56صحيح مسلم ( )1782 /4برقم .3
( )57نفسري القرآن (.)41 /3
( )58صحيح مسلم ( )1456 /3برقم .13
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هذا التعارض :أبن يوسف عليه السالم إَّنا طلب الوالية ألنه َعلِم أنه ال أحد يقوم مقامه يف العدل واإلصالح ونوصيل الفقراء
متعني عليه ،فإنه مل يكن هناك غريه ،وهكذا احلكم اليوم ،لو َعلِم إنسان من نفسه أنه يقوم
إىل حقوقهم ،فرأى أن ذلك فرض ع
ابحلق يف القضاء أو احلسبة ،ومل يكن هناك َمن يصلح وال يقوم مقامه لَتعني ذلك عليه ،ووجب أن يتوالها ويسأل ذلك ،وخيْب
بصفانه اليت يستحقها به من العلم والكفاية وغري ذلك ،كما قال يوسف عليه السالم ،فأما لو كان هناك َمن يقوم هبا ،ويَصلُح
هلا وعلم بذلك ،فاألَوىل َّأال يطلب .مث إن يوسف مل يقل :إين حسيب كرمي ،وال قال :إين مجيل مليح ،إَّنا قال :إين حفيظ

عليم ،فسأهلا ابحلفظ والعلم ،ال ابلنسب واجلمال .وإَّنا قال ذلك عند َمن ال يعرفه ،فأراد نعريف نفسه ،وصار ذلك مستثىن

من قوله نعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) ( ،)59ورأى ذلك فرضا متعينا عليه ،ألنه مل يكن هنالك غريه(.)60

ِ
حَالداعيةَلإلمامَسَراَ .
املطلبَاخلامسَ:نَصَ

ول لَِر ُج ٍل ،بـَع َد
قيل ألسامة :أال نُكلعم هذا؟ قال :قَد َكلَّمتُهُ َما ُدو َن أَن أَفـتَ َح َاباب أَ ُكو ُن أَو َل َمن يَـفتَ ُحهُ ،وَما أ ََان ِابلَّ ِذي أَقُ ُ
ول َِّ
ِ
ِ
ني :أَنت خري ،بـع َد ما ََِسعت ِمن رس ِ
ولُُ « :يَاءُ بَِر ُج ٍل فَـيُطَر ُح ِيف النَّا ِر،
وسلَّ َم يـَ ُق ُ
اَّلل َ
أَن يَ ُكو َن أَمريا َعلَى َر ُجلَ ِ َ َ ٌ َ َ
صلَّى هللاُ َعلَيه َ
ُ َُ
فَـيطحن فِيها َكطَح ِن احلِما ِر بِرحاه ،فَـي ِطيف بِِه أَهل النَّا ِر فَـيـ ُقولُو َن :أَي فُالَ ُن ،أَلَست ُكنت َأتمر ِابلمعر ِ
وف ونَـنـ َهى َع ِن املن َك ِر؟
َ ََ ُ ُ ُ
َ َُ َ
َ
َ َ ُُ َ ُ
ُ
ُ
ول :إِِين ُكنت آمر ِابلمعر ِ
وف والَ أَفـ َعلُهُ ،وأَّنَى َع ِن املن َك ِر وأَفـ َعلُهُ» (.)61
فَـيَـ ُق ُ ع ُ ُ ُ َ ُ
ِ
قلت :ذَ َكره ليتْبأ مما ظنعوا به من سكونه عن
قلت :ما مناسبة ذك ِر أسامة هذا احلديث هنا؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ
عرفهم أبنه
عثمان يف أخيه ،وقال :قد كلَّمتُه سرا دون أن أفتح ابب اإلنكار على األئمة عالنية؛ خشية أن نفرتق الكلمة ،مث َّ

لسر جهده"(.)62
ال يداهن أحدا ولو كان أمريا ،بل ينصح له يف ا ع

( )59سورة النجم32:
( )60انظر :النكت والعيون ( ،)52/3اجلامع ألحكام القرآن (.)216 /9
( )61صحيح البخاري ( )55 /9برقم .7098
( )62عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)204 /24
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مسارنه
نُ عبني هذه ال َفنـ ُقلة أن الداعية املوفق يف نعامله مع املدعو إن الحظ منه نقصريا أو بَ َدر منه خطأ فإنه يسار إىل ع
ابلنصيحة ،وال يفضحه على املأل ،فذلك أدعى لقبوله ،واستجابته له؛ فإن من طبيعة النفس البشرية أّنا ال حتب َمن ينتقدها،

أو يُظهر هلا عيوهبا ،والسيما أمام اآلخرين .وإن كان اإلسرار يف النصيحة مشروعا يف حق العامة فهو يف حق أُويل األمر آكد
وأوجب.

جاء يف احلديث« :من أَراد أَن يـنصح لِسلطَ ٍ
ان ِأبَم ٍر ،فَ َال يـُب ِد لَهُ َع َالنِيَة ،ولَ ِكن لِيَأ ُخذ بِيَ ِدهِ ،فَـيَخلَُو بِِه ،فَِإن قَبِ َل ِمنهُ فَ َذ َاك،
َ ََ َ ََ ُ
وإَِّال َكا َن قَد أ ََّدى الَّ ِذي َعلَي ِه لَهُ»(.)63

وقد علعق ابن حجر رمحه هللا على حديث أسامة بقوله" :قال هلم أسامة :كلمتُه فيما أشرمت إليه ،لكن على سبيل املصلحة

واألدب يف السر ،بغري أن يكون يف كالمي ما يثري فتنة أو حنوها ،وال أكلمه إال مع مراعاة املصلحة بكالم ال يهيج به فتنة ،ويف
احلديث نعظيم األمراء واألدب معهم ونبليغهم ما يقول الناس فيهم ُّ
ليكفوا وأيخذوا حذرهم بلطف وحسن أتدية حبيث يبلغ
املقصود من غري أذية للغري.
وقال النووي رمحه هللا" :وفيه األدب مع األمراء واللطف هبم ووعظهم سرا ،ونبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه .وهذا كله
إذا أمكن ذلك ،فإن مل ميكن الوعظ سرا واإلنكار فليفعله عالنية لئال يضيع أصل احلق"( .)64وقال النووي رمحه هللا" :فيه التأدب مع
يسارون مبا كان من ابب التذكري هلم ،والتنبيه وحنوه ،وال ُياهرون به ،فقد يكون يف اجملاهرة به مفسدة"( .)65قال حيىي بن
الكبار وأّنم ُّ

أبني
أحببت أن أُزيعن أمره ،وما
استقبلت رجال يف وجهه أبمر يكرهه ،ولكن ع
ُ
أيت على رجل خطأ ،إال سرتنُه ،و ُ
معني رمحه هللا" :ما ر ُ
ينص على أن بيان اخلطأ الذي وقع فيه اآلخر ينبغي أن
له خطأه فيما بيين وبينه ،فإن قَبِل ذلك ،وإال نركته"( .)66فاإلمام ابن معني ُّ
جاهرت بذلك البيان.
يكون بينك وبينه ،ال من ابب اجملاهرة ،وذلك لكيال نقع مفسدة إن
َ

( )63مس ــند أمحد ( )49 /24برقم  ،15333إس ــناده ص ــحيح ،ورجاله ثقات (الس ــنة البن أيب عاص ــم ومعها ظالل اجلنة لأللباين،521 /2 ،
برقم .)1056
( )64شرح النووي على مسلم (.)118 /18
( )65شرح النووي على مسلم (.)149 /7
( )66سري أعالم النبالء (.)83 /11
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وقال الشافعي رمحه هللا" :من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ،ومن وعظه عالنية فقد فضحه وخانه"( .)67وقال ابن
النحاس" :وخيتار الكالم مع السلطان يف اخللوة على الكالم معه على رؤوس األشهاد ،بل يود لو كلعمه سرا ،ونصحه خفية من
غري اثلث هلما"(.)68
ومما نق عدم خنلص إىل أن النصيحة هدية نفيسة ،نُق عدم من األخ ألخيه ،وهي من حقوق األخوة اإلسالمية ،بيد أن هذه

حتني الوقت املناسب؛ لكيال نؤدي
اهلدية هلا زماّنا ومكاّنا ،فال نكون يف َجم َمع من الناس ُُي َاهر هبا ويُعلَن ،وإَّنا نكون يف اخلفاء ،مع ع
إىل مفسدة وفتنة .وإن كان هذا األدب الرفيع مندواب له يف حق عامة الناس ،فهو يف حق والة األمر أوىل وألزم وآكد.
َ

املبحثَالثاين
ف ن قالتَاملدعو

َ

املطلبَاألولَ:لطفَالقولَمعَاملدعوَوإنَكانَمشرًَكاَ .

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دحية الكلِب إىل عظيم بصرى ،ومعه كتاب دفعه إىل هرقل ،فقرأه فإذا فيه« :بِس ِم
وك بِ ِد َعايَِة
الرِحي ِمِ ،من ُحمَ َّم ٍد َعب ِد َّ
َّ
الر ِومَ :سالٌَم َعلَى َم ِن انـَّبَ َع اهلَُدى ،أ ََّما بَـع ُد ،فَِإِعين أَدعُ َ
اَّللِ وَر ُسولِِه إِ َىل ِهَرق َل َع ِظي ِم ُّ
الرمحَ ِن َّ
اَّللِ َّ
ِ
ِ
اَّلل أَجرَك َمَّرنَ ِ
ني»(.)69
ت فَِإ َّن َعلَي َ
ا ِإلسالَِم ،أَسلم نَسلَم ،يـُؤنِ َ
ك إِمثَ األَ ِريسيِع َ
ني ،فَِإن نَولَّي َ
ك َُّ َ
قال العيين رمحه هللا" :فإن ق ِ
قلت :ألنه معزول عن احلُكم حبكم دين اإلسالم ،وال
لت :ل َـم لَـم يقل :إىل ملك الروم؟ ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
قلت:
قلت :إذا كان األمر كذلك فل َم لَـم يقل إىل هرقل فقط؟ ُ
سلطنة ألحد إال من قبَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .فإن َ

( )67حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)140 /9
( )68ننبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني من أفعال اجلاهلني (ص .)76
( )69صحيح البخاري ( )8 /1برقم .7
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ليكون فيه نو من املالطفة ،فقال :عظيم الروم ،أي :الذي نعظمه الروم ،وقد أمر هللا نعاىل بتليني القول ل َـمن يُدعى إىل

اإلسالم ،فقال نعاىل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) (.)71()70

عندما ينهض الداعية مبهمته اجلليلة يف الدعوة إىل هللا ،حيرص على أداء ح عقها على أكمل وجه وأحسنه ،ومن أداء ح عقها

التلطعف مع املدعو والرفق به ،واإلحسان يف خماطبته؛ نطبيقا لشر هللا القومي ،ونرغيبا له يف قبول الدعوة ،بغض النظر عن دين
فكل املدعوين أمام اخلطاب الدعوي احلسن سواء.
ذلك املدعو أو مذهبه أو معتقده ،ع

قال نعاىل( :ﯦ ﯧ ﯨ) ( )72قال القرطِب رمحه هللا" :فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس ليعـنا ووجهه

السين واملبتد  ،من غري مداهنة ،ومن غري أن يتكلم معه بكالم يُظَن أنه يُرضي مذهبه ،ألن هللا
منبسطا طلقا مع الْب والفاجر ،و ُّ

نعاىل قال ملوسى وهارون( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) ( ،)73فالقائل
ليس أبفضل من موسى وهارون ،والفاجر ليس أبخبث من فرعون ،وقد أمرمها هللا نعاىل ابللني معه"(.)74
كل شخص ما يستحقه من
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حريصا على لني القول مع َمن خياطبه وُيالسه ،ماحنا ع

احرتام ونقدير.

ومن أبرز األمثلة على ذلك موقفه صلى هللا عليه وسلم مع والد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه عند دعونه إىل اإلسالم،
اَّلل
اَّلل عليه وسلعم املسجد خرج أبو بكر حىت جاء أببيه يقوده ،فلما رآه رسول َّ
اَّلل صلى َّ
وقد جاء يف الرواية :فلما دخل رسول َّ

( )70سورة النحل125:
( )71عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)99 /1
( )72سورة البقرة.83:
( )73سورة طه.44 :43 :
( )74اجلامع ألحكام القرآن (.)16 /2
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اَّلل ،أح عق من أن متشي إليه.
حىت آنيه»! فقال :ميشي هو إليك اي رسول َّ
صلى َّ
اَّلل عليه وسلعم قال « :ع
هال نركت ع
الشيخ يف بيته ع
وأجلَ َسه بني يديه ،مث مسح على صدره ،فقال« :أسلِم نسلم»(.)75

وضح ذلك قوله نعاىل( :ﭹ
وخماطبة املدعو بلطف وإنزاله املنزلة الالئقة به ال نتعارض مع أصول نعاملنا مع خمالفينا ،ويُ ع

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ)( .)76قال ابن كثري" :أيُ :حتسنوا إليهم ،ونَـعدلوا"(.)77
وُيلي ابن القيعم رمحه هللا هذه املسألة بقوله" :إن هللا سبحانه ل عـما ّنى يف أول السورة عن اختاذ املسلمني الكفار أولياء،
ُ
فبني هللا سبحانه أن ذلك ليس من املواالة
وقطع املودة بينهم وبينهم ،ع
نوهم بعضهم أ عن بَِّرهم واإلحسان إليهم من املواالة واملودة ،ع
نويل الكفار،
املنهي عنها ،وأنه مل ينه عن ذلك بل هو من اإلحسان الذي حيبه ويرضاه ،وكتبه على كل شيء ،وإَّنا املنهي عنه ع

ابملودة"(.)78
واإللقاء إليهم ع
ومسألة لِني القول مع املدعو وخماطبته مبا يليق مبكانته هي ما أراده العيين رمحه هللا يف فَـنـ ُقلته هذه ،ووافقه يف ذلك ابن
حجر رمحه هللا نعاىل فقال يف الفتح" :قوله( :عظيم الروم) فيه :عدول عن ذكره ابمللك أو اإلمرة ألنه معزول حبكم اإلسالم،
لكنه مل ُخيلِه من إكرٍام ملصلحة التألف"(.)79

َ

( )75اإلصابة يف متييز الصحابة (.)375 /4
( )76سورة املمتحنة8:
( )77نفسري القرآن العظيم (.)118 /8
( )78أحكام أهل الذمة (.)602 /1
( )79فتح الباري البن حجر (.)38 /1
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املطلبَالثاينَ:خماطبةَاملدعوَمباَيناسبَحاله.
عن أيب هريرة ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُسئل :أي العمل أفضل؟ فقال« :إميان ابهلل ورسوله» .قيل :مث ماذا؟

قال« :اجلهاد يف سبيل هللا» قيل :مث ماذا؟ قال« :حج مْبور»(.)80

(أي العمل أفضل؟ قال :الصالة على وقتها) مث ذكر بر
قلت :يف حديث ابن مسعود رضي هللا عنهُّ :
قال العيين" :فإن َ

الوالدين ،مث اجلهاد .ويف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما( :أي االسالم خري؟ قال :نطعم الطعام ،ونقرأ السالم على َمن عرفت

(أي اإلسالم أفضل؟ قال :من سلم املسلمون من لسانه ويده) .ويف
ومن مل نعرف) .ويف حديث أيب موسى ،رضي هللا عنهُّ :
َ
(أي العمل أفضل؟ قال :اإلميان ابهلل واجلهاد يف سبيله.
حديث أيب ذر ،رضي هللا عنه :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُّ :

قلت :قد
قلتُّ :
فأي الرقاب أفضل؟ قال :أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها) احلديث ،ومل يذكر فيه احلج ،وكلها يف الصحيحُ .
ذكر اإلمام احلسني بن احلسن الشافعي ،عن القفال الكبري الشافعي الشاشي ،يف كيفية اجلمع وجهني :أحدمها :أنه جرى على

اختالف األحوال واألشخاص ،كما روي أنه عليه السالم ،قال :حجة ملن حيج أفضل من أربعني غزوة ،وغزوة ملن حج أفضل
من أربعني حجة ،واآلخر :أ عن لفظةِ :
(من) مرادة ،واملراد :من أفضل األعمال ،كذا .كما يقال :فالن أعقل الناس ،أي :من
أعقلهم ،ومنه قوله عليه السالم( :خريكم خريكم ألهله) .ومعلوم أنه ال يصري بذلك خري الناس .قلت :وابجلواب األول أجاب

علم كل قوم مبا هلم إليه حاجة ،ونَـَرك ما مل نَدعُهم إليه حاجة ،أو نَـَرك ما نقدم علم السائل إليه أو علمه
القاضي عياض ،فقال :أَ َ
ِ
اجلهاد يف حقه أوىل من الصالة وغريها ،وقد يكون
للجهاد
مبا مل يكمله من دعائم اإلسالم وال بلغه عمله ،وقد يكون للمتأهل
ُ
له أبَوان لو نركهما لضاعا ،فيكون بَِّرمها أفضل ،لقوله عليه السالم( :ففيهما فجاهد) وقد يكون اجلهاد أفضل من سائر األعمال

عند استيالء الكفار على بالد املسلمني .قلت :احلاصل أن اختالف األجوبة يف هذه األحاديث الختالف األحوال؛ وهلذا

سقط ذكر الصالة والزكاة والصيام يف هذا احلديث املذكور يف هذا الباب ،وال شك أن الثالث مقدمات على احلج واجلهاد،
ويقال :إنه قد يقال :خري األشياء كذا ،وال يراد أنه خري من مجيع الوجوه يف مجيع األحوال واالشخاص ،بل يف حال دون
حال"(.)81
( )80صحيح البخاري ( )14 /1برقم .26
( )81عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)189 /1
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إن الداعية احلريص على جناح دعونه يدرس أحوال املدعو ،ويفهم طبيعة املوقف الذي هو فيه ،وما حاجته إليه آكد،
فيوجهه لِـما يُناسب وضعه اآلينع ،وال يُكلعفه إال وسعه ،فيكون بذلك قد هيَّأ لدعونه مناخا مناسبا للقبول .فأعمال الْب يف
ع
فمن
اإلسالم كثرية متنوعة ،وهي قد يـَفضل بعضها على بعض عند هللا نعاىل ،حسب الزمان واملكان واحلال الذي عليه املسلمَ .

لديه أبوان شيخان كبريان ومها حباجة إليه ،مالزمته هلما خري له من جهاد أو حج نطو  ،ومسلم ذو يسار يف زمن عُسر وضائقة،
بَذله وعطاؤه خري له من نفل صالة وصيام ،ومسلم قوي ماهر يف فنون القتال يف زمن حرب مع العدو ،جهاده ض عد عدوه خري

أثر كبري يف استمالة املدعو ،وكسب قلبه ،فاملدعو حني
الْب .وإلدراك الداعية ووعيه بذلك ٌ
له مما سوى ذلك من أعمال اخلري و ع
ونفهمه لواقعه ،فإنه سيُقبل على نعاليم هذا الدين ابمتنان شديد ورضا عميق.
يعي مراعاة الدين ألحواله ،ع

يوضح أن أحد نعليقات العلماء على األحاديث اليت اختلفت فيها األجوبة أبنه أفضل األعمال ،أن
وابن حجر رمحه هللا ع

اجلواب اختلف الختالف أحوال السائلني ،فأعلم كل قوم مبا حيتاجون إليه أو مبا هلم فيه رغبة أو مبا هو الئق هبم(.)82

ويوضح ذلك شيخ اإلسالم ابن نيمية فيقول" :إن األجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدنه ،وعلى قدر طاعة أمر هللا
ع

فأي العملني كان أحسن وصاحبه أطو وأنبع ،كان أفضل .فإن األعمال ال نتفاضل ابلكثرة ،وإَّنا نتفاضل مبا حيصل يف
ورسولهُّ .
()83
ينفك عنه يف أية حال.
القلوب حال العمل"  .ومن هنا فإن نقدير منفعة العمل ومصلحته أمر ذو ابل ،ينبغي للداعية أال ع

ويؤعكد ابن القيم مسألة نفاضل أعما ل الْب ،وأّنا ليست متساوية يف ميزان الشر  ،فيقول" :إن أفضل العبادة العمل على

مرضاة الرب يف كل وقت مبا هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته ،فأفضل العبادات يف وقت اجلهاد :اجلهاد ،وإن آل إىل نرك
األوراد ،من صالة الليل ،وصيام النهار .واألفضل يف وقت حضور الضيف مثال القيام حبقه ،واالشتغال به عن ال ِورد املستحب،
وكذلك يف أداء حق الزوجة واألهل .واألفضل يف أوقات السحر االشتغال ابلصالة والقرآن ،والدعاء والذكر واالستغفار .واألفضل
يف وقت اسرتشاد الطالب ،ونعليم اجلاهل اإلقبال على نعليمه واالشتغال به .واألفضل يف أوقات ضرورة ا تاج إىل املساعدة

( )82انظر :فتح الباري البن حجر (.)9 /2
( )83جممو الفتاوى (.)281 /25
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ابجلاه ،أو البدن ،أو املال االشتغال مبساعدنه ،وإغاثة هلفته ،وإيثار ذلك على أورادك وخلونك .فاألفضل يف كل وقت وحال
إيثار مرضاة هللا يف ذلك الوقت واحلال ،واالشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه"(.)84
وخيتلف الناس يف قدراهتم واستعدادهم ُلريضوا رهبم ،فثمة َمن ينهج طريق العلم والتعليم ،ومثة َمن ينهج قضاء احلاجات،

()85
فحث املدعو على ما يتناسب مع حاله يف وضعه الراهن هو ما
وإغاثة اللهفان ،وأنوا الصدقات ،ومثة َمن يُعىن بغري ذلك  .ع

أراده العيين يف فَـنـ ُقلته هذه ،وهو ما أراد ننبيه الداعية عليه يف وظيفته الدعوية.

املطلبَالثالثَ:التلميحَابلنصحَ .

يطول بنا فالن ،فما رأيت النِب صلى
عن أيب مسعود األنصاري قال :قال رجل اي رسول هللا ،ال أكاد أدرك الصالة مما ع
ِ
صلَّى ِابلن ِ
َّاس فَـليُ َخ عِفف ،فَِإ َّن فِي ِه ُم
َّاس ،إِنَّ ُكم ُمنَـ عف ُرو َن ،فَ َمن َ
هللا عليه وسلم يف موعظة أشد غضبا من يومئذ ،فقال« :أَيـُّ َها الن ُ
ِ
اج ِة»(.)86
يض ،والضَّع َ
املَِر َ
يف ،وذَا احلَ َ
ِ ()87
يعني ال ُـم عِ
طول؛ كرما
الكل ،ومل ع
طول ُ .
قال البدر العيين" :فإن َ
قلت :كان املقتضى أن خياطب ال ُـم ع
قلت :إَّنا خاطب ع

خيصص العتاب والتأديب مبَن يستحقه حىت ال حيصل له اخلجل ،وحنوه على
ولطفا عليه ،وكانت هذه عادنه حيث ما كان ،ع

رؤوس األشهاد"(.)88

شهر به أو يفضحه ،أو يستخدم
الداعية املوفق يُراعي مشاعر املدعو ،وحاجانه النفسية ،فإن وقع يف خطأ نصحه سرا وال يُ ع

يوجه له النصح على مأل ،ولكن دون نعيينه أو خماطبته مباشرة؛ منعا إلحراجه أو إزعاجه
أسلواب حكيما آخر ،وهو التلميح أبن ع
أو إذالله .وابنبا هذه الطريقة يف التوجيه يتم عكن الداعية من نصحيح خطأ املخطئ ،كما ُحي عذر املأل من الوقو فيما وقع به
املدعو من خطأ.

( )84مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (.)111-109 /1
( )85انظر :طريق اهلجرنني وابب السعادنني (ص .)179-178
( )86صحيح البخاري ( )30 /1برقم .90
( )87املقصود به الصحايب الذي أطال الصالة.
( )88عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)106 /2
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فتنزه عنه
ويف ذلك نوجيهات نبوية عديدة :منها ما رونه عائشة فقالت :صنع النِب صلى هللا عليه وسلم شيئا َّ
فرخص فيهَّ ،
قوم ،فبلغ ذلك النِب صلى هللا عليه وسلم ،فخطب ،فحمد هللا مث قال« :ما ابل أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعُه ،فوهللاِ إين
ألعلمهم ابهلل ،وأشدهم له خشية»( .)89ول عـما بلغه صلى هللا عليه وسلم شرط أهل بُريرة أن الوالء هلم بعد بيعِها قام على املنْب،

فقال« :ما ابل أقوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا ،من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا فليس له ،وإن اشرتط مئة
شرط»(.)90
قال ابن حجر" :وإَّنا مل ُمييعز الذي صدر منه ذلك َسرتا عليه ،فحصل منه الرفق من هذه احليثية ال برتك العتاب أصال"(.)91

وقال اإلمام النووي" :هو موافق للمعروف من خطبه صلى هللا عليه وسلم يف مثل هذا أنه إذا كره شيئا فخطب له ذكر كراهيته،

وال يعني فاعله ،وهذا من عظيم ُخلُقه صلى هللا عليه وسلم ،فإن املقصود من ذلك الشخص ومجيع احلاضرين وغريهم ممن يبلغه
ذلك ،وال حيصل نوبيخ صاحبه يف املأل"( .)92وقال رمحه هللا يف موضع آخر" :وفيه حسن املعاشرة إبرسال التعزير ،واإلنكار يف

اجلمع وال يعني فاعله"(.)93

ِ
يوجه
وهذا يدل على أن من احلكمة َّأال يُواجه الناس ابلعتاب؛ َسرتا عليهم ،ورفقا هبم ،ونلطُّفا .ويستطيع الداعية أن ع
العتاب عن طريق خماطبة اجلمهور ،إذا كان املدعو املقصود بينهم ،ومن مجلتهم ،وهذا من أحكم األساليب(.)94

َ

( )89صحيح البخاري ( )26 /8برقم .6101
( )90صحيح البخاري ( )198 /3برقم .2735
( )91فتح الباري البن حجر (.)514 /10
( )92شرح النووي على مسلم (.)176 /9
( )93شرح النووي على مسلم (.)107 /15
( )94انظر :احلكمة يف الدعوة إىل هللا (ص.)112
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املطلبَالرابعَ:التصريحَابلنصحَ .
عن جابر بن عبد هللا األنصاري ،قال :أقبل رجل بناضحني ،وقد جنح الليل ،فوافق معاذا يصلي ،فرتك انضحه ،وأقبل
إىل معاذ ،فقرأ بسورة البقرة -أو النساء -فانطلق الرجل ،وبلغه أن معاذا انل منه ،فأنى النِب صلى هللا عليه وسلم ،فشكا إليه
ك ،والشَّم ِ
اها،
ت بِ َسبِع ِح اس َم َربِع َ
سو ُ
صلَّي َ
ض َح َ
معاذا ،فقال النِب صلى هللا عليه وسلم« :اي معاذ ،أفتَّان أنت» ثالث مرار« :فَـلَوالَ َ
واللَّي ِل إِذَا يـغشى ،فَِإنَّه ي ِ
ِ
اج ِة »(.)95
َ َ
صلعي وَراءَ َك ال َكبِريُ والضَّع ُ
َُُ
يف وذُو احلَ َ
عمم اخلطاب ،ومل خياطب معاذا
قلت :ما احلكمة يف أنه صلى هللا عليه وسلم يف بعض املواضع َّ
قال البدر العيين" :فإن َ
قلت :نظرا إىل املقام ،فحيث بلغ النِب صلى هللا عليه
خبصوصه ،وقال( :إ عن منكم) ،ويف بعضها خصصه ،وقال( :أفتَّان أنت؟)ُ .
عممه نضعيفا للتعزير بتضعيف اجلرمية(.)96
وسلم أن معاذا انل منه خاطبه ابلصريح ،وحيث مل يبلغه َّ

إن مواجهة الداعية للمدعو خبطئه والتصريح له خيتصر وقت الداعية وجهده ،فيساعده على الشرح والتوضيح وإيصال

ونكْبه؛ لذا
الفكرة على حن ٍو دقيق وعميق ،ولكنه ُحمرِج ومكروه وثقيل على نفس املدعو ،كما أن قد يُشعر ابستعالء الداعية ع
فإ عن من احلكمة استخدامه ب َقد ٍر ،وأبسلوب َح َسن ،مع مراعاة مناسبة الزمان واملكان واملوقف ،والشخص ال ُـمتل عقي للنصيحة.
فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ
عد ما وقع فيه معاذ رضي هللا عنه من إطالة الصالة ،وإرهاق املصلني خلفه خطأ ،حيتاج إىل
لمح رسول هللا بنصحه فال يتنبعه معاذ له أو ال يسمعه ،أو قد
إنكار فوري صريح ،فالصالة نتكرر عدة مرات يف اليوم ،وقد يُ ع
يكون قد ل عـمح له ابلنصيحة ،ولكن مل يستوعب َمن املقصود من ذاك التلميح ،كما أن مواجهته ابلنصح فيه ننبيه له خبطورة

عمله؛ إذ هو يُن عفر املصلني ويُرهقهم ،فيبتعد بذلك عن َساحة اإلسالم ،ويُسره ،والرفق أبنباعه .وللتصريح ابخلطأ شواهد من
الوحيني نست ــنري هبا ،ونستهدي ملعرفة قواعد وأصول ذلك ،فنُهيئ للدعوة ما يُعني على إجناحها ،والوصول هبا إىل اهلدف املنشود.

( )95صحيح البخاري ( )142 /1برقم .705
( )96عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)243 /5
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من ذلك قوله نعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) (.)97

حرم على نفسه َس ِريَّته أو شرب العسل،
قال السعدي رمحه هللا" :هذا عتاب من هللا لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ،حني َّ

مراعاة خلاطر بعض زوجانه ،يف قصة معروفة"( .)98وقوله سبحانه( :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
جل ِذكره لنبيه صلى هللا عليه وسلم( .)100وكالمها مواجهة صرحية للنِب صلى هللا
ﭚ ﭛ ﭜ) ( )99هذا عتاب من هللا َّ
عليه وسلم خبطئه ملناسبة املوقف هلذا التصريح.
فعرينُه أبمه ،فقال يل النِب صلى هللا عليه
ت رجال َّ
ومن السنة النبوية :ما روي عن أيب ذر رضي هللا عنه قال :إين سابـَب ُ

أعرينه أبمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ،إخوانكم َخولُكم ،جعلهم هللا حتت أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده،
وسلم« :اي أاب ذر َّ

فليطعمه مما أيكل ،وليلبسه مما يلبس ،وال نكلعفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم فأعينوهم»( .)101قال القسطالين رمحه هللا:
"استفهام على وجه اإلنكار التوبيخي ،وإَّنا َّ
وخبه حتذيرا له عن معاودة مثل ذلك"(.)102
ٍ
ال :بـعثـنا رس ُ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ال:
ت َر ُجال فَـ َق َ
َ
صبَّحنَا احلَُرقَات من ُج َهيـنَةَ ،فَأَد َرك ُ
صلَّى هللاُ َعلَيه و َسلَّ َم ِيف َس ِريَّة ،فَ َ
ول هللا َ
ُس َامةَ ب ِن َزيد قَ َ َ َ ََ َ ُ
وعن أ َ
ِ
ال رس ُ ِ
ِ
ِِ
ال
صلَّى هللاُ َعلَي ِه و َسلَّ َم« :أَقَ َ
َال إِلَهَ إَِّال هللاُ ،فَطَ َعنـتُهُ فَوقَ َع ِيف نـَف ِسي ِمن َذل َ
ول هللا َ
َِّب َ
صلَّى هللاُ َعلَيه و َسلَّ َم ،فَـ َق َ َ ُ
ك ،فَ َذ َكرنُهُ للن ِع
ِ ِ
تَ :اي ر ُس َ ِ َِّ
ت َعن قَـلبِ ِه َح َّىت نَـعلَ َم أَقَا َهلَا أَم
الس َال ِح ،قَ َ
َال إِلَهَ إَِّال هللاُ وقَـتَـلتَهُ؟» قَ َ
ال« :أَفَ َال َش َقق َ
ال :قُـل ُ َ
ول هللا ،إَّنَا قَا َهلَا َخوفا م َن ع
ت يـَوَمئِ ٍذ(.)103
ت أِع
َين أَسلَم ُ
َال؟» فَ َما َز َال يُ َكعِرُرَها َعلَ َّي َح َّىت متََنـَّي ُ
( )97سورة التحرمي1:
( )98نيسري الكرمي الرمحن (ص .)872
( )99سورة عبس3-1 :
( )100انظر :اهلداية اىل بلوغ النهاية (.)8049 /12
( )101صحيح البخاري ( )15 /1برقم .30
( )102إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (.)115 /1
( )103صحيح مسلم ( )96 /1برقم .158
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فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنكر على أسامة فِعلته نلك ،وصارحه بذلك ،وكرر إنكاره ذلك عدة مرات؛ ليُ عبني ألسامة
واحلاضرين ِعظَم الذنب الذي ارنكبه أسامة يف نلك احلادثة.
وإن ملعانبة الداعية أصحابه على الوقو يف اخلطأ ومصارحتهم يف ذلك ،فوائد عظيمة ،وقد أشار ابن القيم إىل ذلك عندما
يعز
ذكر عددا من الفوائد املستنبطة من حديث الثالثة الذين ُخلعفوا يف غزوة نبوك ومنها :معانبة اإلمام واملطا أصحابه ،ومن ع
عليه ،ويكرم عليه ،فإنه عانب الثالثة دون سائر َمن ختلف عنه ،وقد أكثر الناس من مدح عتاب األحبة والسرور به ،فكيف
أجل فائدنه ،وهلل ما انل
بعتاب أحب اخللق على اإلطالق إىل املعتوب عليه؟ وهلل ما كان أحلى ذلك العتاب ،وما أعظم مثرنه ،و ع
به الثالثة من أنوا املسرات وحالوة الرضا وخلع القبول(.)104

يتبني لنا أن مثة أحواال يُشر
ومن جممو اآلايت واألحاديث اليت متع فيها مواجهة املخطئ خبطئه واإلنكار عليه صراحة ع
فيها التصريح ابلنصح ،مع نقدير ِعظَم الذنب ،وأمهية بيانه للمدعو.

املطلبَاخلامسَ:الدعاءَعلىَالكفار.

عن ابن أيب أوىف رضي هللا عنهما ،قال :دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على األحزاب ،فقال« :اللَّه َّم من ِزَل ِ
الكتَ ِ
اب،
ُ ُ
س ِر ِ ِ ِ
اب ،اه ِزم ُهم وَزل ِزهلُم »(.)105
يع احل َساب ،اه ِزم األَحَز َ
َ َ
قال البدر العيين" :وكان النِب صلى هللا عليه وسلم يدعو على املشركني على حسب ذنوهبم وإجرامهم ،وكان يبالغ يف
ضَر ،ودعا على أيب
الدعاء على َمن اشتد أذاه على املسلمني .أال نرى أنه ملا أيِس من قومه قال :اللهم اشدد وطأنك على ُم َ
قلت :قد ّنى
جهل ابهلالك ،ودعا على األحزاب الذين اجتمعوا يوم اخلندق ابهلزمية والزلزلة ،فأجاب هللا دعاءه فيهم .فإن َ

قلت :ميكن أن يكون ذلك على
عائشة عن اللعنة على اليهود ،وأمرها ابلرفق ،و ع
الرد عليهم مبثل ما قالوا ،ومل يُبح هلا الزايدةُ .
وجه التألُّف هلم ،والطمع يف إسالمهم"(.)106
( )104انظر :زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)504 /3
( )105صحيح البخاري ( )83 /8برقم .6392
( )106عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)17 /23
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الداعية يق عدم جهده ،ويبذل وسعه يف دعوة غري املسلمني ،ولكنهم إن عارضوه وابلغوا يف ص عده وإيذائه وحربه ،جاز له أن

يدعو عليهم دون نعيني ،وهو من ابب الرغبة يف القضاء على أهل الشر والباطل ،ولذلك شواهد من السنة النبوية وسري
الصحابة.

الَ :كا َن النَِِّب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم يدعو ِيف ال ُقنُ ِ
وت «اللَّ ُه َّم أَن ِج َسلَ َمةَ ب َن ِه َش ٍام ،اللَّ ُه َّم
اَّللُ َعنهُ ،قَ َ
فعن أَِيب ُهَريـَرَة َر ِض َي َّ
ُّ َ ُ َ َ َ َ ُ
َ
أَن ِج الولِيد بن الولِ ِ
يد ،اللَّه َّم أَن ِج عيَّاش بن أَِيب ربِيعةَ ،اللَّه َّم أَن ِج املستَضع ِف ِ ِ ِ
ضَر ،اللَّ ُه َّم
ني ،اللَّ ُه َّم اش ُدد وطأَنَ َ
ك َعلَى ُم َ
ني م َن املُؤمن َ
ُ َ َ
َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ َ
ِسنِ َ ِ ِ
ف»( . )107قال ابن بطال" :فيه :جواز الدعاء على الكفار ابجلو واجلهد وغريه ،وفيه :الدعاء على الظامل
وس َ
ين يُ ُ
ني َكس ِع
ابهلالك"(.)108
ول َِّ
ال :لَ َّما َكا َن يـوم األَحز ِ
ورُهم
ال َر ُس ُ
اب قَ َ
اَّللُ َعنهُ ،قَ َ
اَّللُ بـُيُ َ
صلَّى هللاُ َعلَي ِه و َسلَّ َمَ « :م َألَ َّ
وعن َعلِ ٍعي َر ِض َي َّ
َ
َُ َ
اَّلل َ
وهتُم وقُـبُ َ
وان عن صالَِة الوسطَى ح َّىت َغاب ِ
ت الشَّمس» ( .)109قال ابن املل عقن" :فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار
َ
َ
َانراَ ،ك َما َشغَلُ َ َ َ ُ
مبثل هذا الدعاء ،وعلى ا ِإلخبار بسبب الدعاء ِإلقامة العذر"(.)110
وعن عائِشةَ ،قَالَت :قَ ِدمنا الم ِدينةَ وِهي وبِيئةٌ ،فَاشت َكى أَبو بك ٍر ،واشت َكى بَِال ٌل ،فَـلَ َّما رأَى رس ُ ِ
صلَّى هللاُ َعلَي ِه
َ
َ َ َ
َ َ َ َ َ
ول هللا َ
َ ُ َ
َ َُ
ِ
َشدَّ ،وص ِححها ،واب ِرك لَنَا ِيف ص ِ
اع َها وُم عِد َها،
و َسلَّ َم َشكوى أَص َحابِِه ،قَ َ
ت َم َّكةَ أَو أ َ
الله َّم َحبِعب إِلَيـنَا ال َمدينَةَ َك َما َحبَّـب َ
َ
الُ « :
َع َ َ
اها إِ َىل اجلُح َف ِة»( .)111قال اخلطايب وغريه" :كان ساكنو اجلحفة يف ذلك الوقت يهودا ،ففيه دليل للدعاء على الكفار
و َح عِول ُمحَّ َ
()112
وش ِر القنوت
ابألمراض واألسقام واهلالك"  .وقال ابن نيمية" :والدعاء على جنس الظاملني الكفار مشرو مأمور بهُ ،
والدعاء للمؤمنني والدعاء على الكافرين"(.)113

( )107صحيح البخاري ( )44 /4برقم .2932
( )108شرح صحيح البخاري (.)6 /3
( )109صحيح البخاري ( )43 /4برقم .2931
( )110اإلعالم بفوائد عمدة األحكام (.)280 /2
( )111صحيح مسلم ( )1003/2برقم .480
( )112شرح النووي على مسلم (.)150/9
( )113جممو الفتاوى (.)335 /8
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وعلى هذا ُيوز الدعاء على الكافرين على حن ٍو عام ،ولكن ال ُيوز ختصيص أحدهم ابلدعاء عليه ،ألنه ال يُعرف مباذا ستُختم
حيانه ،فقد يكون ممن يشرح هللا صدره لإلسالم ،ويهديه إىل رضوانه ،ودعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بعض املعيَّنني :إما
لشدَّة أذاهم للمسلمني ،أو ألنه َعلِم ابلوحي عدم اهتدائهم .قال ابن كثري" :ال خالف يف جواز لعن الكفار ،وقد كان عمر بن
املعني ،فقد ذهب مجاعة من العلماء إىل
اخلطاب رضي هللا عنه ومن بعده من األئمة ،يلعنون الكفرة يف القنوت وغريه ،فأما الكافر َّ
أنه ال يُلعن َّ
ألان ال ندري مبا خيتم هللا له( .)114وقال ابن بطال" :وأما دعاؤه صلى هللا عليه وسلم على قوم ،ودعاؤه آلخرين ابلتوبة؛

فإَّنا كان على حسب ما كانت ذنوهبم يف نفسه صلى هللا عليه وسلم ،فكان يدعو على من اشت عد أذاه للمسلمني ،وكان يدعو ملن

يُرجى نزوعه ،ورجوعه إليهم ،كما دعا ٍ
لدوس حني قيل له :إن دوسا قد عصت وأبت ،ومل نكن هلم نكاية وال أذى ،فقال" :اللهم
اهد دوسا وأ ِت هبم" ،وأما هؤالء فدعا عليهم ل َقتلهم املسلمني ،فأجيبت دعونه فيهم"(.)115

وقد أراد العيين يف فَـنـ ُقلته هذه أن يُ عبني أنه ُيوز الدعاء على الكافرين إن اشت عد أذاهم للمسلمني ،ولكن على الداعية أن ينحو
منحى ِسلميا أبن يدعو هلم ،ويرجو هلم اهلداية من ابب حسن اخللق والتلطعف ومقابلة اإلساءة ابإلحسان ،وقد يكون ذلك دافعا
للمدعو أبن يُعيد النظر فيما دعاه إليه الداعية ،فيكون ذلك التعامل احلسن والرفق به سببا هلدايته ،وانشراح صدره لإلسالم.

املبحثَالثالث َ

ف ن قالتَموضوعَالدعوة َ
املطلبَاألولَ:احلكمةَيفَتعينيَهذهَاملك ّفراتَ .
عن حذيفة قال :كنا جلوسا عند عمر رضي هللا عنه ،فقال :أيكم حيفظ قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الفتنة،
الصوُم
الصالَةُ و َّ
الر ُج ِل ِيف أَهلِ ِه وَمالِِه وولَ ِدهِ و َجا ِرهِ ،نُ َك عِف ُرَها َّ
قلت أان كما قاله :قال :إنك عليه أو عليها جلريء ،قلت« :فِتـنَةُ َّ
الص َدقَةُ ،واألَم ُر والنـَّه ُي»(.)116
و َّ
( )114نفسري القرآن العظيم (.)343 /1
( )115شرح صحيح البخاري البن بطال (.)112 /5
( )116صحيح البخاري ( )111 /1برقم .525
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قلت :احلقوق ملا كانت يف األبدان واألموال
قلت :ما النُّكتة يف نعيني هذه األشياء اخلمسة؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ

واألقوال ،ذكر من أفعال األبدان أعالها وهو الصالة والصوم .قال هللا نعاىل( :ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) ( ،)117وذكر من حقوق األموال أعالها ،وهي الصدقة .ومن األقوال أعالها ،وهي األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر"(.)118
يتخري هلم من املوضوعات ما يناسبهم ،سواء يناسب شخصياهتم ،أو
املدعوين ،ع
إن الداعية عندما يرنعب للقاء مجهوره من ع

ثقافتهم ،أو يتناسب مع األحوال الزمانية واملكانية اليت يُعايشوّنا .ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ُمدركا حلال صحابته

عرضون لالختبار والتمحيص ،وقد يقعون يف أخطاء ،وقد يرنكبون معاصي؛ لذا هم حباجة إىل
رضوان هللا عليهم ،فهم بشر ُم َّ

َمن يُرشدهم ملا يُثبعتهم عند االختبار ،وما يُنقذهم من وحل الذنوب واملعاصي .لذا اختار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موضو

فبني هلم احتمال وقوعهم يف فنت عديدة ،كابتالء الرجل يف خاصة نفسه أبهله وماله وولده وجاره ،فذلك غالبا
حديثه ذلك ،ع
يسهل هلم اخلروج من نلك الفنت.
يُلهي عن طلب اآلخرة ،واالستعداد هلا ،ويُشغل عن ذلك ،مث طمأّنم على ما ع

فتنت الذهب يف النار ،إذا اختْبنه لتعلم جودنه من رداءنه.
وأصل الفتنة :االبتالء واالمتحان واالختبار ،ومنه قوهلمُ :

ويكون مبا يسوء ،واترة مبا يَ ُسُّر ،كما قال نعاىل( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) ( ،)119وقال ( :ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) ( ،)120وغلب يف العرف استعمال الفتنة يف الوقو فيما يسوء(.)121
فاإلنسان يُبتلى مباله وولده وأهله وجباره اجملاور له ،ويفتنت بذلك ،فتارة يلهيه االشتغال به عما ينفعه يف آخرنه ،واترة حتمله حمبته

يقصر يف حقه الواجب عليه ،واترة يظلمه وأيِت إليه مبا يكرهه هللا من قول أو
على أن يفعل ألجله بعض ما ال حيبه هللا ،واترة ع
( )117سورة البقرة :آية .45
( )118عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)9 /5
( )119سورة األنبياء :آية 35
( )120سورة األعراف :آية .168
( )121انظر :اإلفصاح عن معاين الصحاح ( ،)203 /2فتح الباري البن رجب (.)201 /4
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فعل ،فيسأل عنه ويُطالَب به .فإذا حصل لإلنسان شيء من هذه الفنت اخلاصة ،مث صلى أو صام أو نصدق أو أمر مبعروف أو

ّنى عن منكر ،كان ذلك كفارة له ،كما قال نعاىل ( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) (،)122
وإذا كان اإلنسان نسوءُه سيئته ،ويعمل ألجلها عمال صاحلا كان ذلك دليال على إميانه(.)123

اخذ ابلعصبية يف الباطل هلم .وأما الفتنة
قال حيىي بن هبرية" :فأما الفتنة يف األهل فإن املؤمن مأمور بصلة الرحم فيهم ،مؤ َ

يف املال فإن اإلنسان إذا أوِت ماال قد خاطبه الشر حبسن القيام عليه وحفظه ونثمريه إن كان مما يقبل ذلك ،مع صيانته أن
اجه فيه ،كما أنه إذا خاطبه الشر إبنفاقه وجب عليه َّأال ميسك شيئا منه
خيرج منه شيء وإن َّ
قل ،إال فيما أجاز املنعم به إخر َ
ودعة عنده فهو مأمور بصيانتها ،واستيفاء حقوق هللا نعاىل منها.
استبدادا بهُ ،
وشحا عليه .وفتنة اإلنسان يف نفسه :أّنا ُم َ
وكذلك الولد فإنه فتنة أيضا من حيث إن الوالد مأمور حبفظ ولده ونعليمه ،مؤاخذ على إمهاله والتفريط فيه .وكذلك الفتنة يف
جاره فإنه مأمور حبفظه و َّأال يُسلِمه ،مث إنه مأمور َّ
أبال مينعه من حق عليه ،وال يُِقَّره على ظلم غريه"(.)124

ويشري العيين رمحه هللا يف فَـنـ ُقلته هذه إىل نكتة لطيفة العتبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه األعمال الصاحلة مك عفرات

لفنت األهل واملال والولد واجلار ،وهي أن حقوق هؤالءَّ :إما أن نتعلعق أببداّنم أو أبمواهلم أو ابحلديث معهم ،فأعلى العبادات البدنية
اليت نك عفر نقصريا جتاههم أو ذنبا اقرتفه بسببهم :الصالة والصوم ،وأعلى العبادات املالية اليت نك عفر نقصريا أو ذنبا :الصدقة ،وأعلى
العبادات القولية اليت نساهم يف إصالح أولئك ،وإرشادهم إىل احلق ،ونقومي ِع ِ
وجهم :هي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

َ

( )122سورة هود :آية .114
( )123انظر :شرح النووي على مسلم ( ،)171 /2فتح الباري البن رجب (.)201 /4
( )124اإلفصاح عن معاين الصحاح (.)203 /2
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املطلبَالثاينَ:احلكمةَيفَتعينيَعددَمنَالعباداتَ .
أحب إىل هللا؟ قال« :الصالة على وقتها» ،قال :مث أي؟
عن عبد هللا قال :سألت النِب صلى هللا عليه وسلمُّ :
أي العمل ُّ

قال« :مث بر الوالدين» قال :مث أي؟ قال« :اجلهاد يف سبيل هللا»(.)125

قلت :هذه الثالثة أفضل األعمال
قلت :ما احلكمة يف ختصيص الذكر هبذه األشياء الثالثة؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ

بعد اإلميانَ ،من ضيَّع الصالة اليت هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها ،كان لغريها من أمر الدين أشد نضييعا ،وأشد هتاوان
واستخفافا ،وكذا َمن نرك بَِّر والديه ،فهو لغري ذلك من حقوق هللا أشد نركا ،وكذا اجلهاد َمن نركه مع قدرنه عليه عند نعيُّنه،
فهو لغري ذلك من األعمال اليت يتقرب هبا إىل هللا نعاىل َّ
أشد نركا ،فا افظ على هذه الثالثة حافظ على ما سواها ،واملضيِعع هلا
ِ
أضيع"(.)126
كان لما سواها َ
يتخري من الصاحلات أعالها ،ومن القرابت أَساها ،ومن
يقربه إىل هللا ،ع
الداعية عندما يُسأل عن أفضل وأحب عمل ع
ليستقر ذلك يف ذهن السائل ،فيُسار إىل العمل هبا ،والتزامها .ففي حديث عبد هللا أن الصالة لوقتها أحب
الطاعات أفضلها؛
ع
األعمال إىل هللا نعاىل ،ونرُكها أبغض األعمال إىل هللا بعد الشرك ،وفيه أيضا أ عن أعمال الْب نتفاوت يف الفضل عند هللا .وفيه

فضل بر الوالدين ،فقد قرن عليه الصالة والسالم ذلك ابلصالة ،وفيه :أن املبادرة إىل الصالة يف أول أوقاهتا ،أفضل من أتخريها؛

ألنه عبني أّنا نكون أحب األعمال إىل هللا ،إذا أقيمت لوقتها املستحب(.)127

والداعية عندما يُسأل عن أمر فإنه يضع يف حسبانه عند اختيار اإلجابة عددا من التقديرات ،كاالبتداء ابلفروض
العينية مث فروض الكفاية مث السنن ،ومالءمة اإلجابة حلال املدعو وظرفه اآلينع ،والوضع الراهن للمسلمني ،من فقر أو حرب
وحنو ذلك .فأفضل األعمال هو األحب إىل هللا ،وفاعله هو األقرب إىل هللاَّ ،
فدل حديث ابن مسعود هذا على أن أفضل

األعمال وأقرهبا إىل هللا وأحبها إليه الصالة على وقتها .ول عـما كان البن مسعود أُمي ،احتاج إىل ذكر بر والديه بعد الصالة؛ ألن

( )125صحيح البخاري ( )112 /1برقم .527
( )126عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)14 /5
( )127انظر :شرح صحيح البخاري (.)157 /2
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الصالة حق هللا ،وحق الوالدين يـَتـبَع حق هللا عز وجل ،كما قال نعاىل ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) (.)128مث ذَ َكر اجلهاد

حق ِ
فرض الكفاية ،نَطَُّو ٌ ،إذا مل يتعني حبضور العدو،
يف سبيل هللا؛ ألن اجلهاد فرض كفاية ،والدخول فيه بعد قيام َمن سقط به ُّ
وهلذا نقدم بر الوالدين على اجلهاد إذا مل يتعني ،كما قال النِب صلى هللا عليه وسلم ل َـمن أراد أن ُياهد معه" :ألك والدان؟"

قال :نعم .قال" :ففيهما فجاهد" .فذكر النِب صلى هللا عليه وسلم البن مسعود أن أفضل األعمال القيام حبقوق هللا اليت فرضها
على عباده ،وأفضلها :الصالة لوقتها ،مث القيام حبقوق عباده ،وآكده بر الوالدين ،مث التطو أبعمال الْب ،وأفضلها اجلهاد يف

سبيل هللا .وهذا مما يُستدل به على أن أفضل أعمال التطو اجلهاد(.)129

املطلبَالثالثَ:احلكمةَيفَالوصيةَبعددَمنَالفضائلَ .

عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال :أوصاين خليلي بثالث ال أدعهن حىت أموتِ ٍ ِ ِ « :
صالَِة
صوم ثَالَثَة أ ََّايم من ُك ِعل َشه ٍر ،و َ
َ
ُّحى ،ونـَوٍم َعلَى ِون ٍر»(.)130
الض َ

قلت :يف صوم ثالثة أايم من كل شهر إشارة إىل
قلت :ما احلكمة يف الوصية اب افظة على هذه الثالث؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ

مترين النفس على جنس الصيام ،ويف صالة الضحى إشارة إىل ذلك يف جنس الصالة ،وأما يف الونر قبل النوم إشارة إىل أن ذلك يف املواظبة
عليه ،وفيه إمارة الوجوب ،ووقته يف الليل ،وهو وقت الغفلة والنوم والكسل ووقت طلب النفس الراحة .ومبثل ذلك أيضا أوصى أليب ذر
قلت :ألّنما كاان من الفقراء ومل يكوان من أصحاب
قلت :ما وجه ختصيص أيب هريرة وأيب ذر هبذه الوصية؟ ُ
رضي هللا نعاىل عنه .فإن َ
فوصامها مبا يليق هبما ،والونر من جنس الصالة"(.)131
األموال ،فالصوم والصالة من أشرف العبادات البدنية ،ع

ويستمر إرشاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للدعاة أبمهية انتقاء موضوعاهتم الدعوية ،وخماطبة مجهورهم مبا يناسبهم.

فالداعية يضع نُصب عينيه عند نوجيهه للمدعو أن حيثَّه على فضائل عظيمة يف اإلسالم نعود على املدعو بعظيم األجر واملثوبة،
( )128لقمان :آية .14
( )129انظر :فتح الباري البن رجب (.)210-208 /4
( )130صحيح البخاري ( )58 /2برقم .1178
( )131عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)243 /7
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سيتوجه به إىل املدعو؛
ونُ َد عِربه على ما هو أعلى منها يف الفضل واألجر .كما حيرص على أن خيتصر يف حمتوى املوضو الذي
ع

حال املدعو ،فال يُشر له أن يتحدث مثال عن الصدقة وفضائلها أمام مدعوين
لئال يُثقل عليه ،كما يراعي يف موضوعه ذلك َ
مستقر آمن ،وهكذا.
فقراء معوزين ،وال أن يتحدث عن اجلهاد وفضله أمام جمتمع
ع

قال املهلب" :فيه نرغيب يف صالة الضحى واحلض عليها ،ألنه ال يوصيه النِب صلى هللا عليه وسلم ،اب افظة على عمل

إال وله يف عمله جزيل األجر ،وعظيم الثواب"(.)132
هبمة وانشراح ،وإن وقع يف الفرض نقص ،جْبه النفل(.)133
التدرب على نوافل الصالة والصيام ،ليدخل يف الفرض منهما َّ
واحلكمة يف الوصية بذلك ع

وقد اقتُصر يف الوصية على نلك الثالثة املذكورة؛ ألن الصالة والصيام أشرف العبادات ،وهي املناسبة حلال أيب هريرة؛ إذ

كان فقريا ،وقد ذكر احلديث نوعني من أنوا النفل؛ ألّنا نقع ليال وّنارا خبالف الصيام.
َ
املطلبَالرابعَ:كيفيةَالبدءَابلدعوةَإىلَاإلسالمَ .

عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن النِب صلى هللا عليه وسلم بعث معاذا رضي هللا عنه إىل اليمن ،فقال« :ادعهم إِ َىل َشهادةِ
ََ
ُُ
ِ
ِِ
ول َِّ
اَّلل قَ ِد افرتض علَي ِهم ََخس صلَو ٍ
ات ِيف ُك ِعل يـَوٍم ولَيـلَ ٍة ،فَِإن ُهم
َين َر ُس ُ
أَن الَ إِلَ َه إَِّال َّ
اَّلل ،فَِإن ُهم أَطَاعُوا ل َذل َ
اَّللُ ،وأِع
ك ،فَأَعلم ُهم أ ََّن ََّ ََ َ َ
َ َ
ِِ
ص َدقَة ِيف أَمواهلِِم نـُؤ َخ ُذ ِمن أَغنِيَائِِهم ونـَُرُّد َعلَى فُـ َقَرائِِهم»(.)134
ك ،فَأَعلِم ُهم أ ََّن َّ
أَطَاعُوا ل َذل َ
اَّللَ افََرت َ
ض َعلَي ِهم َ
صرح يف رواية مسلم أّنم من أهل الكتاب،
قلتَّ :
قلت :كيف كان ما يعتقده أهل اليمن؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ

حيث قال عن معاذ بن جبل رضي هللا نعاىل عنه ،قال" :بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وقال :إنك أتِت قوما من أهل
الكتاب فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا" .وقال شيخنا زين الدين ،رمحه هللا :كيفية الدعوة إىل اإلسالم
ابعتبار أصناف اخللق يف االعتقادات ،فلما كان إرسال معاذ إىل َمن يُِقُّر ابإلله والنبوات ،وهم أهل الكتابَ ،أمره أبول ما
يدعوهم إىل نوحيد اإلله ،واإلقرار بنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم فإّنم وإن كانوا يعرتفون أبلوهية هللا نعاىل ،ولكن ُيعلون له
( )132شرح صحيح البخاري (.)171 /3
( )133انظر :فتح الباري البن حجر (.)57 /3
( )134صحيح البخاري ( )104 /2برقم .1395
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شريكا ،لدعوة النصارى أن املسيح ابن هللا نعاىل ،ودعوة اليهود أن عزيرا ابن هللا ،سبحانه عما يصفون ،وأن حممدا ليس برسول
هللا أصال  ،أو أنه ليس برسول إليهم ،على اختالف آرائهم يف الضاللة ،فكان هذا أول واجب يدعون إليه .وقيل :إَّنا أمره
يصح شيء من فروعه إال به .وقيل :أهل اليمن كانوا يهودا؛ ألن ابن
ابملطالبة ابلشهادنني ألن ذلك أصل الدين الذي ال ُّ
إسحاق وغريه ذكروا أن نـُبَّـعا هتود ،ونبعه على ذلك قومه(.)135

األساس الذي ينبغي أن نبدأ به دعوة أهل الكتاب إىل اإلسالم ،أبن ندعوهم إىل
يُ عبني العيين رمحه هللا يف فَـنـ ُقلته هذه
َ
اإلقرار أبلوهية هللا وحده ال شريك له ،واالعرتاف برسالة حممد صلى هللا عليه وسلم ،فنؤعكد هلم بذلك على صفاء العقيدة
نتدرج معهم يف أركان اإلسالم
اإلسالمية ،والتوحيد الذي خالفوا فيه املسلمني ،وامتنا الصاحبة والولد يف حقه سبحانه ،مث ع
والفروض الشرعية حسب نرنيبها وأولويتها.

قال نعاىل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

"هلموا إىل كلمة عدل ،وهي :أن
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮙ}( .)136قال القرطِب رمحه هللاُّ :
ِ
نوحد هللا فال نعبد غريه ،ونْبأ من كل معبود سواه فال نشرك به شيئا"(.)137
ع
ومن جرى جمراهم ،حيث دعاهم إىل
وقال ابن كثري رمحه هللا" :هذا اخلطاب ُّ
يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى َ

فسرها بقوله :أال نعبد إال هللا ،وال نشرك به شيئا ال وثنا وال صليبا وال صنما وال طاغوات وال انرا وال شيئا ،بل نفرد
مجلة مث َّ
العبادة هلل وحده ال شريك له ،وهذه دعوة مجيع الرسل"( .)138فهذه اآلية أساس الدين وأصله ،ولذلك كان النِب صلى هللا عليه

وسلم يدعو هبا أهل الكتاب إىل اإلسالم ،كما ثبت يف كتبه إىل هرقل واملقوقس وغريمها(.)139

( )135عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)235 /8
( )136سورة آل عمران :آية .64
( )137جامع البيان عن أتويل آي القرآن (.)473 /5
( )138نفسري القرآن العظيم (.)47 /2
( )139انظر :نفسري املنار (.)270 /3
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قال ابن حجر" :استُ ِد َّل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفني ،وإن كانوا يعبدون هللا ،ويُظهرون معرفته ،قال حذاق
املتكلمني :ما عرف هللا َمن شبَّـ َههُ خبلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد ،فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو هللا وإن َسعوه

به"(.)140

وبذلك خنلص إىل أن املنهج الدقيق الذي ينبغي السري عليه يف عرض اإلسالم على غري املسلمني من وثنيني وكتابيعني،
هو أتكيد وحدانية هللا ،ونبذ كل ما خيدش صفاء التوحيد ،ويؤثعر فيه ،مث االنتقال بعد ذلك إىل ما يلي التوحيد يف األمهية من
صالة مث زكاة ،مث غريها من أركان اإلسالم وفروضه وواجبانه .فإن مت عكن اإلميان يف قلوب أولئك املدعوين بدأ الداعية بعرض
نوافل العبادات.

َ
املبحثَالرابع َ
ف ن قالتَوسائلَوأساليبَالدعوة َ
ةَترغيبًاَيفَاالسالمَ .
املطلبَاألولَ:وسيلةَاهلديَّ َ

ُيب ل َّـما نُويف ،جاء ابنه إىل النِب صلى هللا عليه وسلم ،فقال :اي رسول هللا،
عن ابن عمر رضي هللا عنهما :أن عبد هللا بن أ ع

آذين أُصلعي عليه»،
وصل عليه ،واستغفر له ،فأعطاه النِب صلى هللا عليه وسلم قميصه ،فقال « :ع
أعطين قميصك أك عفنه فيه ،ع

فآذنه ،فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي هللا عنه ،فقال :أليس هللا ّناك أن نصلي على املنافقني؟ فقال« :أان بني

( )140فتح الباري البن حجر (.)359 /3
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خرينني ،قال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) ( »)141فصلعى
عليه ،فنزلت( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) (.)143()142
قلت :ما احلكمة يف َدف ِع قميصه له وهو كان رأس املنافقني؟ قلت :أجيب عن هذا أبجوبة.
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ

فقيل :كان ذلك إكراما لولده .وقيل :ألنه ما ُسئل شيئا فقال :ال .وقيل :إنه صلى هللا عليه وسلم قال :إن قميصي لن يُغين عنه
ألف؛ ما رأوه يطلب االستشفاء
أؤمل من أبيه أن يدخل يف اإلسالم هبذا السببُ ،فروي أنه أسلم من اخلزرج ٌ
شيئا من هللا ،إين ع
بثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصالة عليه"(.)144

هدي للمدعو كافرا كان أو مشركا ،والسيما إذا كان هذا املدعو قريبا أو جارا ،ولكن بشرط وجود
ُيوز للداعية أن يُ َ
وحب لكفره وشركه وضالله .وقد جعل
مصلحة يف اإلهداء ،كتأليف قلبه ،ونرغيبه يف اإلسالم ،وحتبيب الدين إليه ،من غري ع
ود ع
الشار احلكيم من مصارف الزكاة للمؤلفة قلوهبم ،والزكاة فريضة واجبة ،فكيف ابهلدية ،وهي مستحبة؟ وقد أ عكد العيين رمحه هللا
فبني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يـَ َهب عبد هللا بن أُيب قميصه إال ألغراض دعوية عديدة ،ح عققت
ذلك يف فَـنـ ُقلته ،ع
أيب ،ومن دخول الكثري من قوم ذلك املنافق يف اإلسالم،
مثارا طيعبة فيما بعد :من إدخال السرور على قلب ابن عبد هللا بن ع
فدل ذلك على عمق أثر اهلبة لغري املسلمِ ،
وعظم النتائج املرتنبة عليها.
ع
ويُستنبط من آايت القرآن الكرمي ،وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومواقف السرية ،مشروعية اإلهداء لغري املسلم

لغرض دعوي .قال نعاىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) ( .)145فال مينعكم هللا عن أن نعاملوا إبحسان وعدل َمن مل يقانلوكم يف الدين ،ومل ُخيرجوكم
( )141سورة التوبة :جزء من آية .80
( )142سورة التوبة :جزء من آية .84
( )143صحيح البخاري ( )76/2برقم .1269
( )144عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)54 /8
( )145سورة املمتحنة :آية .8
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من دايركم .فهذا القدر من املواالة مأذون فيه ،بل مأمور به .واخلطاب -وإن يكن يف مشركي مكة -العْبة فيه بعموم اللفظ،
خيصصها أبهل مكة(.)146
ومل يَِرد ما ع
والشواهد على هذا كثرية من السنة النبوية منها ما جاء عن أَساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما ،قالت :قَ ِد َمت َعلَ َّي أ ِعُمي
ول َِّ
ول َِّ
ِ ِ
ِ
ِ
اغبةٌ ،أَفَأ ِ
وِهي مش ِرَكةٌ ِيف َعه ِد رس ِ
َص ُل
ت َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَيه َو َسلَّ َم ،قـُل ُ
صلَّى هللاُ َعلَيه َو َسلَّ َم ،فَاستَـفتَـي ُ
اَّلل َ
اَّلل َ
تَ :وه َي َر َ
َ َ ُ
َُ
ِ
ال« :نـَعم ِصلِي أ َُّم ِ
ك»(.)147
أ عُمي؟ قَ َ َ
وخص هللا نعاىل املؤلَّفة قلوهبم بسهٍم يف الصدقات ،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فأَساء رضي هللا عنها أكرمت أمها طمعا يف إسالمها ،ع

أتلعفكبار قريش وزعماء القبائل؛ رغبة يف إسالمهم( .)148قال النووي رمحه هللا" :وفيه جواز إهداء املسلم إىل املشرك ثواب وغريه"(.)149

وليَضع الداعية يف نقديره بعض الضوابط اليت وضعها الشر اإلسالمي يف ابب اإلهداء لغري املسلم؛ لكيال يقع يف حمذور

()150
يؤدي إهداؤهم للهدية إىل حمبعتهم أو
فصلت كتب الفقه نلك الضوابط  ،ومنها :أال ع
شرعي وهو يريد مصلحة دعوية .وقد ع

مودهتم ،وأال نكون هذه اهلدية يف يوم عيد من أعيادهم ،وأال نكون مما يستعينون به على ابطلهم من الشرك والكفر واملعاصي،
ع
و َّأال يتـرنب على إهدائهم مفسدة بيعنةٌ كاستكبارهم ،أو إصرارهم على ابطلهم.

املطلبَالثاينَ:تغيريَاملنكرَابليدَ .
عن ابن عباس رضي هللا عنهما :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل َّـما قدم مكة ،أىب أن يدخل البيت وفيه اآلهلة ،فأمر
اَّللُ ،لََقد َعلِ ُموا:
هبا فأُخرجت ،فأخرج صورة إبراهيم وإَساعيل يف أيديهما من األزالم ،فقال النِب صلى هللا عليه وسلم« :قَانَـلَ ُه ُم َّ
َما استَـقس َما ِهبَا قَ ُّ
فكْب يف نواحي البيت ،وخرج ،ومل ِ
يصل فيه(.)151
ط» ،مث دخل البيتَّ ،
َ
( )146انظر :حماسن التأويل (.)207 /9
( )147صحيح البخاري ( )164 /3برقم .2620
( )148انظر :شرح صحيح البخاري (.)136 /7
( )149شرح النووي على مسلم (.)38 /14
( )150انظر :املغين ( ،)327/9شرح السري الكبري (.)1327، 97/1
( )151صحيح البخاري ( )148 /5برقم .4288
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قلت :روى أبو داود من حديث جابر أن النِب صلى هللا عليه
قلتَ :من كان الذي أخرجها؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ

وسلم أمر عمر بن اخلطاب رضي هللا نعاىل عنه ،وهو ابلبطحاء أن أيِت الكعبة ،فيمحو كل صورة فيها ،فلم يَد ُخلها حىت ُحميت

الصور ،وكان عمر هو الذي أخرجها .قيل :إنه حما ما كان من الصور مدهوان ،وأخرج ما كان خمروطا .فإن قلت :قد نقدم يف
احلج من حديث أسامة أن النِب صلى هللا عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة فدعا مباء فجعل ميحوها .قلت :هو حممول على
حمو بقيع ٍة بقيت منها"(.)152
حيرص الداعية إن شاهد املنكر أمامه على إزالته بيده ،وفق ضوابط وشروط بيعنها العلماء يف كتب الفقه()153؛ امتثاال
ألوامر اإلسالم الذي شر لنا نغيري املنكر ابليد أبدلة الكتاب والسنة ،ومن ذلك قوله نعاىل يف قصة إبراهيم وكسره لألصنام

بيده{ :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ}( ،)154وقوله نعاىل

السامري ( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
يف قصة موسى مع
ع
()155
اَّلل ب ِن مسع ٍ
ِ ِ
ِ
ث ِمئ ٍة
اَّللُ َعنهُ ،قَ َ
ود َر ِض َي َّ
وحو َل ال َكعبَ ِة ثَالَ ُ
الَ :د َخ َل النِ ُّ
ﯾ) َ .
َِّب َ
وعن َعبد َّ َ ُ
صلَّى هللاُ َعلَيه و َسلَّ َم َم َّكةََ ،

ِ ٍ ِِ
ِ
ول( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) (.)157()156
وج َع َل يـَ ُق ُ
وستُّو َن نُ ُ
صبا ،فَ َج َع َل يَطعُنُـ َها بعُود ِيف يَدهَ ،

( )152عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)283 /17
( )153انظر :الكنز األكْب يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر (ص  ،)259-258ننبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير الس ـ ـ ـ ــالكني من
أفعال اجلاهلني (.)101- 94
( )154سورة األنبياء :اآلايت .58-57
( )155سورة طه :جزء من آية .97
( )156سورة اإلسراء :آية .81
( )157صحيح البخاري ( )136 /3برقم .2478
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وإلزالة ذلك املنكر يُطبعق الداعية حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف درجات إزالة املنكرَ « :من َرأَى ِمن ُكم ُمن َكرا
ِ
ِ
ِِ
اإلميَ ِ
ف ِ
ان»( .)158قال القاضي عياض رمحه هللا" :هذا
فَـليُـغَِعريهُ بِيَده ،فَِإن َمل يَستَ ِطع فَبِل َسانِِه ،فَِإن َمل يَستَ ِطع فَبِ َقلبِ ِه ،وذَل َ
ك أَض َع ُ
()159
غريه بكل وجه أمكنه زوالُه
املغري أن يُ ِع
"فحق ِع
احلديث أصل يف صفة التغيري"  .وقال اإلمام النووي يف شرحه هلذا احلديث :ع

ويردها إىل أصحاهبا بنفسه أو أبمره إذا أمكنه ،ويرفُق يف التغيري جهده ابجلاهل ،وبذي
به ،قوال كان أو فعال ،فينز الغُصوبُّ ،
العزة الظامل الـمخ ِ
متويل ذلك من أهل الصالح والفضل هلذا
شره؛ إذ ذلك أدعى إىل قبول قوله ،كما يُستحب أن يكون ِع
وف ُّ
َُ
ظ على املتمادي يف َغيِه ،واملس ِر ِ
ف يف بِطالته إذا أ َِمن أن يُؤثِعر إغالظُه منكرا أشد مما غريه؛ لكون جانبه حمميا عن
املعىن ،ويُغلِ ُ
ع
كف يده ،واقتصر على
سطوة الظامل .فإن غلب على ظنه أن نغيريه بيده يسبب منكرا أشد منه ،من قتله أو قتل غريه بسببَّ ،
غري بقلبه ،وكان يف َسعة"(.)160
القول ابللسان والوعظ والتخويف ،فإن خاف أن يسبب قولُهُ مثل ذلك َّ

وليتنبعه الداعية أن إنكاره بيده أو بلسانه ال يرتنب عليه مفسدة أكْب من مفسدة املنكر ،قال شيخ اإلسالم ابن نيمية:

"وليس ألحد أن يزيل املنكر مبا هو أنكر منه :مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ،وُيلد الشارب ،ويقيم

احلدود؛ ألنه لو فعل ذلك ألفضى إىل اهلرج والفساد؛ ألن كل واحد يضرب غريه ،ويدَّعي أنه استحق ذلك؛ فهذا مما ينبغي أن
اص الناس .ومجا األمر يف ذلك
يقتصر فيه على ويل األمر املطا كالسلطان ونوابه .وكذلك دقيق العلم الذي ال يفهمه إال خو ُّ

حبسب قدرنه"(.)161

يغري املنكر أبمر َمن هو حتت ُسلطتهَّ ،
فإن عليه أال يكتفي ابألمر
ويؤعكد العيين يف فَـنـ ُقلته أمرا مهما ،وهو أن الداعية عندما ع

فحسب ،بل يُشرف على ذلك ،ويُتابع ،ويتأ عكد بنفسه إن استدعى األمر ،والسيما يف املنكرات الكبرية يف األماكن ذات الشأن،

كما اتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أَمَر كسر األصنام ،وحمو الصور من داخل الكعبة الشريفة.

( )158صحيح مسلم ( )69 /1برقم .80
( )159شرح النووي على مسلم (.)25 /2
( )160شرح النووي على مسلم (.)25 /2
( )161املستدرك على جممو الفتاوى (.)203 /3
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املطلبَالثالثَ:وسيلةَاهلجر.

عن عبد هللا بن الزبري رضي هللا عنه أنه قال يف بي ٍع أو ٍ
لتنتهني عائشة أو ألحجرعن عليها" ،فقالت:
عطاء أعطته عائشة" :وهللا
ع

أهو قال هذا؟ قالوا :نعم ،قالت :هو هلل علي نذر ،عأال أكلم ابن الزبري أبدا .فاستشفع ابن الزبري إليها ،حني طالت اهلجرة ،فقالت:
ال وهللا ال أشفع فيه أبدا ،وال أحتنعث إىل نذري .فلما طال ذلك على ابن الزبري ،كلم املسور بن خمرمة ،وعبد الرمحن بن األسود بن

عبد يغوث رضي هللا عنهما ،ومها من بين زهرة ،وقال هلما :أنشدكما ابهلل لَ َـما أدخلتماين على عائشة ،فإّنا ال حيل هلا أن ننذر
قطيعيت .فأقبل به املسور وعبد الرمحن مشتملني أبرديتهما ،حىت استأذان على عائشة ،فقاال :السالم عليك ورمحة هللا وبركانه أندخل؟
قالت عائشة :ادخلوا ،قالوا :كلنا؟ قالت :نعم ،ادخلوا كلكم ،وال نعلم أن معهما ابن الزبري ،فلما دخلوا دخل ابن الزبري احلجاب،
فاعتنق عائشة ،وطفق يناشدها ،ويبكي ،وطفق املسور وعبد الرمحن يناشداّنا إال ما كلمته ،وقبِلت منه ،ويقوالن :إن النِب صلى هللا
ِ ِ ِ
ِ ٍ
لما أكثروا على عائشة من
عليه وسلم ّنى عما قد علمت من اهلجرة ،فإنه« :الَ َحي ُّل ل ُمسل ٍم أَن يـَه ُجَر أ َ
َخاهُ فَـو َق ثَالَث لَيَال » ف ع
التذكرة والتحريج ،طفقت نذكرمها نذرها ونبكي ونقول :إين نذرت ،والنذر شديد ،فلم يزاال هبا حىت كلمت ابن الزبري ،وأعتقت يف
نبل دموعها َخارها(.)162
نذرها ذلك أربعني رقبة ،وكانت نذكر نذرها بعد ذلك ،فتبكي حىت َّ
ِ
قلت :معىن اهلجرة املذمومة ال
قلت :ل َـم َه َجرت عائشة رضي هللا عنها أكثر من ثالثة أايم؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ
يَص ُدق على هجرهتا؛ ألن اهلجرة املذمومة هي :نَـرُك الكالم عند التالقي ،وعائشة مل نكن نلقاه فتُعرض عن السالم عليه ،وإَّنا

كانت من وراء حجاب ،ومل يكن أحد يدخل عليها إال إبذن ،فلم يكن ذلك من اهلجرة املذمومة ،وأيضا إَّنا ساغ ذلك لعائشة

لتنتهني عائشة أو
ألّنا ُّأم املؤمنني ،ال سيما ابلنسبة إىل ابن الزبري ألّنا خالته ،وذلك الكالم الذي قال يف حقها .وهو قوله:
َّ
ألحجرن عليها ،كالعقوق هلا ،فهجرُهتا إايه كانت أتديبا له ،وهذا من ابب اهلجران ل َـمـن عصى"(.)163

ي بكل داعية أن أيخذها يف حسبانه عند التعامل مع فئام من الناس،
نناول اإلمام العيين يف هذه ال َفنـ ُقلة وسيلة دعوية مهمة حر ي

فهي املناسبة حلاهلم يف ذلك الوقت ،وهي وسيلة اهلجر .وهي من وسائل الدعوة اليت يستعني هبا الداعية على نبليغ الدعوة إىل هللا

( )162صحيح البخاري ( )20 /8برقم .6073
( )163عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)142 /22
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على حنو انفع مثمر ،وأحد نوعي وسائل الدعوة :الوسائل اخلارجية ،وهي :وسائل نتعلعق ابختاذ األسباب لتهيئة اجملال املساعد لتبليغ
الدعوة إىل هللا .ومن هذه الوسائل اخلارجية :احلذر ،ومن وسائل احلذر :اعتزال القوم وهجرهم ،وعدم خمالطتهم (.)164
قال شيخ اإلسالم ابن نيمية رمحه هللا" :ومن أنوا اهلجر :اهلجر على وجه التأديب ،وهو هجر َمن يُظهر املنكرات،
هجر حىت يتوب منها ،كما هجر النِب صلى هللا عليه وسلم واملسلمون الثالثةَ الذين ُخلِعفوا حىت أنزل هللا نوبتهم( ،)165حني
يُ َ
املتعني عليهم بغري عذر"( .)166وقال ابن حجرُ" :يوز هجران َمن خالف السنة ،ونَـرك كالمه ،وال يدخل
ظهر منهم نَـرك اجلهاد َّ
()167
حل هبا
ذلك يف النهي عن اهلجر فوق ثالث؛ فإنه يتعلق مبَن هجر حل ع
ظ نفسه"  .وقال ابن مفلح رمحه هللا" :كل معصية َّ
اهلجر مل نتقدر ابلثَّالث ،أو نقول :جاز أن يزيد على الثالث ،ودليله هجر الزوج لزوجته عند إظهار النشوز بقوله نعاىل:

(ﭬ ﭭ ﭮ) (.)169()168
وقد وضع العلماء ضوابط هلذا اهلجر ،وذلك ليُحقق الغرض الدعوي املقصود منه .ومن نلك الضوابط :أن نكون النية فيه

خالصة لوجه هللا ،ال ٍ
ظ نفس ،أو هوى شخصي ،فإن كان الغرض من اهلجر ليس خالصا هلل نعاىل ،قُـيعدت
لغرض دنيو ٍي ،أو ح ع
املدة بثالثة أايم.
فاهلجرة الشرعية من الطاعات اليت أمر هللا هبا ورسوله؛ لذا ال بد أن نكون النية فيها خالصة هلل ،فمن هجر هلوى نفسه،
ِ ِ
كان عاصيا هلل نعاىل ،واهلجر حلظ اإلنسان ال ُيوز أكثر من ثالث كما جاء يف احلديث الشريف« :ال َحي ُّل لَر ُج ٍل أَن يـَه ُجَر أ َ
َخاهُ
ِ ()170
ِ ٍ ِ ِ
فحرم اهلجر أكثر من ثالث (.)171
وخ ُري ُمهَا الَّ ِذي يـَب َدأُ ِاب َّ
ض َه َذاَ ،
ض َه َذا ويـُع ِر ُ
فَـو َق ثَالَث لَيَال ،يـَلتَقيَان :فَـيُـع ِر ُ
لسالَم»  ،ع
( )164انظر :أصول الدعوة (ص.)456-447
( )165صحيح البخاري ( )3 /6برقم .4418
( )166جممو الفتاوى (.)203 /28
( )167فتح الباري البن حجر (.)608 /9
( )168سورة النساء :آية .34
( )169اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)232 /1
( )170صحيح البخاري ( )21 /8برقم .6077
( )171انظر :جممو الفتاوى (.)207-206 /28
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ومن نلك الضوابط مراعاة املصلحة املرتنبة على ذلك اهلجر ،ونرجيح حتقق هذه املصلحة بظهور فائدة فيه ،ونوافقه مع
شخصية املدعو ،إذ لو كانت شخصية الداعية ضعيفة واملدعو ال يرند بذلك اهلجر ،والشر قد يقوى هبجره ،فال مصلحة
مرجوة من ذلك اهلجر.
قال ابن نيمية رمحه هللا" :وهذا اهلجر خيتلف ابختالف اهلاجرين يف قوهتم وضعفهم وقلتهم وكثرهتم ،فإن املقصود به
زجر املهجور ،وأتديبه ،ورجو العامة عن مثل حاله .فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضي هجره إىل ضعف الشر
وخفيته كان مشروع ا .وإن كان ال املهجور وال غريه يرند بذلك بل يزيد الشر ،واهلاجر ضعيف حبيث يكون مفسدة ذلك
راجحة على مصلحت ه مل يشر اهلجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اهلجر .واهلجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛
وهلذا كان النِب صلى هللا عليه وسلم يتألف قوما ،ويهجر آخرين"(.)172
وقد أمجع العلماء على أنه ُيوز اهلجر فوق ثالث لِ َـمن كان احلديث معه يُسبب نقصا للمخاطب له يف دينه ،أو مضرة
فرب هج ٍر ٍ
مجيل خري من خمالطة مؤذية ،وقد وقع من السلف التهاجر بني طائفة من كبار الصحابة والتابعني
حتصل عليهَّ ،
واتبعيهم"(.)173
وضحه له ،وينصحه ابإلقال عنه قبل أن يهجره
عرف الداعية املدعو ابملنكر الذي ارنكبه ،ويُ ع
ومن الضوابط كذلك أن يُ ع

بسبب ذلك املنكر ،يقول اإلمام أمحد رمحه هللا " :إذا علم أنه مقيم على معصية ،وهو يعلم بذلك ،مل أيمث إن هو جفاه حىت
يرجع ،وإال كيف يتبني للرجل ما هو عليه إذا مل َير منكرا وال جفوة من صديق"(.)174

"حيرم هجران أهل املعاصي ،لكن يستثىن من
ع
ويلخص الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا استخدام الداعية لوسيلة اهلجر فيقولُ :

ذلك إذا كان يف هجرهم مصلحة حبيث يرندعون عن املعصية ،فهنا يكون اهلجر واجبا؛ ألنه سبب إلزالة املنكر ،فيكون من
ابب النهي عن املنكر ،أما إذا كان هجر أهل املعصية ال يستفيدون به شيئا بل رمبا يزدادون فرقة ونفورا وكراهية للحق وألهل

( )172انظر :جممو الفتاوى (.)205-204 /28
( )173سبل السالم (.)636 /2
( )174اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)229 /1
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احلق ،كما هو الواقع يف كثري من الناس .وكثري من أهل املعاصي إذا هجره أهل اخلري كره اخلري وأهله ،وازداد يف إرغام أنوفنا؛
إذن نقول :اهلجر دواء إن نفع فافعله ،وإن مل ينفع فال نفعله ،فإن نرددت فما األصل؟ عدم اهلجر"(.)175

املطلبَالرابعَ:أسلوبَالتشبيهَ .

ات
ني ،وبـَيـنَـ ُه َما ُم َشبَّـ َه ٌ
ني ،واحلََر ُام بَِع ٌ
عن النُّعمان بن بشري ،يقولَ :سعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول« :احلَالَ ُل بَِع ٌ
الشبـه ِ
ِ
اتَ :كرا ٍ يـرعى حو َل احلِمى ،ي ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
الَ يـَعلَ ُم َها َكثِريٌ ِم َن الن ِ
ك
وش ُ
َّاس ،فَ َم ِن انـَّ َقى املُ َشبَّـ َهات استَ َْبأَ لدينه وعرضه ،وَمن وقَ َع ِيف ُّ ُ َ
َ ُ
َ ََ َ
ِ
ك ِمحى ،أَالَ إِ َّن ِمحى َِّ
ِِ
أَن يواقِعه ،أَالَ وإِ َّن لِ ُك ِل ملِ ٍ
صلَ َح اجلَ َس ُد ُكلُّهُ،
َ
ُ َُ
صلَ َحت َ
اَّلل ِيف أَرضه َحمَا ِرُمهُ ،أَالَ وإِ َّن ِيف اجلَ َسد ُمضغَة :إِذَا َ
عَ
ِ
ِ
ُّ
ب» (.)176
وإ َذا فَ َس َدت فَ َس َد اجلَ َس ُد ُكلهُ ،أَالَ وه َي ال َقل ُ
قلت :هذا نشبيه ملفوف؛ ألنه نشبيه اب سوس الذي ال خي َفى
قلت :ما يُ َّ
سمى هذا التشبيه؟ ُ
قال العيين رمحه هللا" :فإن َ

ابلرن ِع
حاله ،شبَّه املكلف ابلراعي ،والنفس البهيمة ابألنعام ،واملشتبهات مبا حول احلمى وا ارم ابحلمى ،ونناول املشتبهات َّ
ِ
مثل ضربه النِب ،عليه الصالة والسالم ،وذلك أن ملوك العرب كانت حتمي
لكل َملك محى" هذا ٌ
حول احلمى .وقوله" :أال وإ عن ع
مراعي ملواشيها ،ونتوعَّد على َمن يقرهبا ،واخلائف من عقوبة السلطان يبعد مباشيته خوف الوقو  ،وغري اخلائف يقرب منها،
ِ
فمن
ويرعى يف جوانبها ،فال أيمن من أن يقع فيها من غري اختياره ،فيعاقب على ذلك .وهلل نعاىل أيضا محى وهو :املعاصيَ ،
ومن قاربه ابلدخول يف الشبهات يوشك أن يقع فيها"(.)177
ارنكب شيئا منها استحق العقوبةَ ،
يتح عدث العيين يف هذه ال َفنـ ُقلة عن التشبيه ،وهو من أساليب الدعوة املشروعة ال ُـمعينة للداعية يف نقريب املعىن ،وبيانه يف

صورة حمسوسة ،وإيصاله بوضوح إىل ذهن السامع ،وقد ورد هذا األسلوب يف آايت القرآن الكرمي ،وأحاديث السنة النبوية

( )175فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام (.)294 /6
( )176صحيح البخاري ( )20 /1برقم .52
( )177عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)302 /1
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املطهرة .من ذلك قوله نعاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) ( .)178وقال سبحانه ( :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) (.)179
ِ
ِ
ِِ
وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم« :نَـرى ِ
املؤمنِني ِيف نَـر ُِ
اعى
امح ِهم ونَو عادهم ونَـ َعاطُف ِهمَ ،ك َمثَ ِل اجلَ َسد ،إِذَا اشتَ َكى ُعض ٌو نَ َد َ
َ َ
َ
لس َه ِر واحلُ َّمى»( .)180وقوله عليه الصالة والسالمَ « :مثَلِي وَمثَ ُل األَنبِيَ ِاء َكَر ُج ٍل بََىن َدارا ،فَأَك َملَ َها وأَح َسنَـ َها
لَهُ َسائُِر َج َس ِد ِه ِاب َّ
ِ ٍِ
وّنَا ويـَتَـ َع َّجبُو َن ويـَ ُقولُو َن :لَوالَ َمو ِض ُع اللَّبِنَ ِة»(.)181
َّاس يَد ُخلُ َ
َموض َع لَبنَة ،فَ َج َع َل الن ُ

وقد انفق العلماء على شرف التشبيه ،وأنه إذا جاء يف أعقاب املعاين أفادها كماال ،وكساها حلة ومجاال ،والغرض منه:

جلي ،وإدانء البعيد من القريب ليفيد بياان ،وقيل :الكشف عن املعىن املقصود مع
خفي إىل ع
أتنيس النفس إبخراجها من ع
االختصار(.)182
ضربت األمثال للتعريف والرتغيب والرتهيب؛ فإن األمور الغائبة عن املشاهدة
قال شيخ اإلسالم ابن نيمية رمحه هللا" :وهلذا ُ

وحتب ونُبغض إال بنو من التمثيل والقياس ،سواء كان الغائب أكمل يف الصفات املطلوبة املشرتكة
واإلحساس ال نُعرف ُ
كاملوعود به من أمر اجلنة والنار ،وكما يصف به الرب نفسه سبحانه ونعاىل ،أو ما كان دون ذلك ،كما ُمثعل من األمور مبا هو

أكمل منه"(.)183

وضح ابن القيم رمحه هللا أمهية التشبيه وضرب األمثال بقوله" :ضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األمثال لتقريب املراد،
ويُ ع

ونفهيم املعىن ،وإيصاله إىل ذهن السامع ،وإحضاره يف نفسه بصورة املثال الذي َمثَّل به ،فإنه قد يكون أقرب إىل نعقُّله وفهمه وضبطه

( )178سورة الرمحن :آية .24
( )179سورة األعراف :آية .138
( )180صحيح البخاري ( )10 /8برقم .6011
( )181صحيح البخاري ( )186 /4برقم .3534
( )182انظر :الْبهان يف علوم القرآن (.)415 /3
( )183قاعدة يف ا بة (ص .)214
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التام ،وننفر من الغربة والوحدة وعدم النظري"(.)184
واستحضاره له ابستحضار نظريه؛ فإن النفس أتنس ابلنظائر واألشباه األُنس ع
"وقد وقع يف القرآن من األمثال اليت ال يعقلها إال العاملون؛ فإّنا نشبيه شيء بشيء يف ح ِ
كمه ،ونقريب املعقول من ا سوس ،أو
ُ
أحد ا سوسني من اآلخر ،واعتبار أحدها ابآلخر"( .)185وقال رمحه هللا" :أخْب هللا سبحانه أنه ضرب األمثال لعباده يف غري موضع
()186

من كتابه ،وأمر ابستما أمثاله ،ودعا عباده إىل نعقلها ،والتفكري فيها ،واالعتبار هبا".

وهلذه االعتبارات ينبغي للداعية أن حيرص على استخدام أسلوب التشبيه يف دعونه؛ ليوصل املطلوب أبفضل وأوضح وأبلغ
صورة ،ويف هذا احلديث ساهم هذا األسلوب يف التأكيد على أمر يف غاية األمهية يف اإلسالم ،وهو أ عن َمن هتاون يف مقارفة
عرض نفسه للوقو يف احلرام ندرُييا؛ ولذا حرص السلف على أن يضعوا بينهم وبني احلرام حاجزا من احلالل يَِقيهم
الشبهات ع
يتجرأ على الوقو يف احلرام .وقد ضرب
من احلرام ،فإن اضطروا واقعوا ذلك احلالل مل يتع عدوه ،و عأما َمن وقع يف املشتبه ،فإنه ع
فمن ابتعد
رسول هللا عليه الصالة والسالم مثال ارم هللا ابحلمى الذي حيميه امللك من األرض ،ومينع الناس من االقرتاب منهَ ،

عرض نفسه لغضب امللك وعقابه؛ ألنه رمبا دعته
عنه فقد حفظ نفسه من غضب امللك وعقابه ،ومن رعى بقرب احلمى فقد ع

نفسه إىل دخول أطراف احلمى .ويف هذا دليل على س عد الذرائع إىل ا رمات ،كما حيرم اخللوة ابألجنبية ،وكما حيرم شرب قليل

ما يسكر كثريه(.)187

َ

( )184إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)183 /1
( )185إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)116 /1
( )186املرجع السابق (.)149 /1
( )187فتح الباري البن رجب (.)227 /1
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اخلامتةَوالتوصيات َ
بعد هذه الدراسة املانعة لفن ُقالت العيين الدعوية وصلت الباحثة إىل النتائج اآلنية:

ؤدى ابلتزام شروطها وحيثياهتا،
فيما يتعلق ابلداعية أشارت الدراسة إىل أن الدعوة وظيفة كل مسلم ومسلمة ،ينبغي أن نُ ع
دون حاجة ٍ
إلذن ما دام األمر ال يتعلعق ابحلدود أو استخدام العنف من سالح أو ضرب وحنوه .وأن على الداعية أن يكون
كل حني ،فثمة أوقات ينبغي أن
حيسن ابلداعية أن يكون رفيقا يف ع
واسع الصدر يف نقبعل اعرتاض املدعو عليه .كما بيعنت أنه ال ُ

ووضحت الدراسة مىت ميكن للداعية مدح نفسه ،مع التزامه التواضع وجتنعبه
يرفق فيها ،وابملقابل نلزمه الغلظة يف أوقات أخرى .ع
للفخر واخليالء .وعندما يتعصل األمر بنصح اإلمام فإن على الداعية نصحه ِسرا؛ مراعاة ملنصبه ،وجتنـُّبا إلحراجه.
أما ما يتعلعق ابملدعو فقد أشادت الدراسة بلُطف القول مع املدعو وإن كان مشركا ،ومبخاطبة املدعو مبا يُناسب حاله،

وأبنسب األوقات للتلميح ابلنصح ،وللتصريح به ،كما بيعنت مىت ُيوز الدعاء على الكفار ،ومىت ُمينع ذلك.

أما ما يتعلعق مبوضو الدعوة ،فقد شرحت الدراسة احلكمة يف حتديد مك عفرات وعبادات وفضائل معينة دون غريها،

وضحت إبُياز مباذا نبدأ عند الدعوة إىل اإلسالم.
كما ع

وضحت الدراسة أن اهلدية من وسائل الدعوة النافعة ،كما بيعنت مىت يُشر
أما يف ابب وسائل وأساليب الدعوة ،فقد ع
نغيري املنكر ابليد ،ومىت نُستخدم وسيلة اهلجر ،وأن أسلوب التشبية من األساليب املعينة يف إيصال الدعوة إىل املدعوين،
وإقناعهم.
ونُوصي الباحثة بدراسة فَـنـ ُقالت العيين يف العلوم الشرعية األخرى من فقه ولغة وغريها من العلوم اليت نناوهلا العيين،

وأحبر فيها يف دراسته ألحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت رواها البخاري ،كما بدراسة أسلوب ال َفنـ ُقالت لدى العلماء
ِ
حتصل لدى
اآلخرين ،واإلفادة منه يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة؛ لما فيه من نشويق للقار ،،وإزالة لاللتباسات اليت قد ُ
القراء يف خمتلف مستوايهتم العلمية.
ع
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Methodological Commentaries of Dawa that Elucidate Sahih al-Bukhari written by Badr al-Din
al-Ayni
Dr: Zulfa Ahmed Alkherrat
Assistant Professor Dawa Islamic Culture Department, Faculty of Sharia and Islamic Studies
Al Qussaim university
Abstract
This researcher gathers a wide range of commentaries from “Umdat al-Qari Fi Sharh Sahih AlBukhari” by the Imam al-Ayni, may Allah shower His mercy upon him. These commentaries vary
according to the different methodologies of the da’ua field: preacher, invitees, da’ua subjects, means,
and techniques. The researcher also elucidates the views and standpoints of scholars of the da’ua –
issues raised by the Imam al-Ayni. In support of the Imam al-Ayni’s commentaries the researcher
quotes verses from the Quran and Hadith.
This research study reveals the accuracy of Imam Al-Ayni's understanding of the da'ua, his
broadmindedness in analyzing their techniques, the methods he used and the distinctions he observed in
dealing with the issues that the commentaries presented. The researcher points out that Imam Al-Ayni
demonstrated the breadth of his perspective throughout his close reading of the disquisitions.
Furthermore, this research study points out the importance of studying the Hadith of the Messenger
of Allah, peace be upon him, to draw upon its depth and wisdom and to use this to enrich the field of
da’wa and its contemporary applications.
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املراجع َ
 أحكام أهل الذمة ،حممد بن أيب بكر مشس الدين بن قعيم اجلوزية ،حتقيق :يوسف بن أمحد البكري ،شاكر بن نوفيق

العاروري ،رمادي للنشر ،الدمام ،ط1418 ،1ه1997/م.

 أمحد بن عبد الرمحن بن حممد البنا الساعاِت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط.2
 إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد الغزايل الطوسي ،دار املعرفة ،بريوت.
 اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،حممد بن مفلح ،أبو عبد هللا ،مشس الدين املقدسي ،عامل الكتب.
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،أمحد بن حممد بن أىب بكر القسطالين ،أبو العباس ،شهاب الدين ،املطبعة
الكْبى األمريية ،مصر ،ط 1323، 7هـ.
 األسس العلمية ملنهج الدعوة اإلسالمية ،أ.د .عبد الرحيم املغذوي ،دار احلضارة للنشر والتوزيع ،ط،2
1431هـ2010/م.
 اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفضل أمحد بن حجر العسقالين ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1هـ.
 أصول الدعوة ،عبد الكرمي زيدان ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،9هـ2001/م.
 إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أيب بكر مشس الدين بن قيعم اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بـريوت ،ط 1411 ،1هـ1991/م.
 اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ،ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر الشافعي املصري ،حتقيق :عبد العزيز بن أمحد
بن حممد املشيقح ،دار العاصمة للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،ط 1417 ،1هـ 1997 /م.
 األعالم ،خري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط.11
 اإلفصاح عن معاين الصحاح ،حيىي بن ُهبَ َرية الشيباينع ،أبو املظفر ،حتقيق :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار الوطن1417 ،هـ.
 البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،حممد الشوكاين ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.

 الْبهان يف علوم القرآن ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد الزركشي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط  1376 ،1هـ/
 1957م ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللِب وشركائه.
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 بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،مصر ،مطبعة عيسى
البايب احللِب1964 ،م1384 /هـ.
 البلغة إىل أصول اللغة ،أبو الطيب حممد صديق خان احلسيين البخاري ِ
القنَّوجي ،حتقيق :سهاد محدان أمحد السامرائي،
وهو رسالة ماجستري من كلية الرتبية للبنات ،جامعة نكريت إبشراف األستاذ الدكتور أمحد خطاب العمر.
 نفسري الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين ،جزء  :1املقدمة ونفسري الفاحتة
والبقرة ،حتقيق ودراسة :د .حممد عبد العزيز بسيوين ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،ط1420 ،1هـ1999 /م.
 نفسري القرآن احلكيم (نفسري املنار) ،حممد رشيد بن علي رضا القلموين احلسيين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1990م.
 نفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إَساعيل بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين ،دار
الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون ،بريوت ،ط 1419 ،1هـ.

 نفسري القرآن ،أبو املظفر ،منصور بن حممد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي ،حتقيق :ايسر بن إبراهيم

وغنيم بن عباس ،دار الوطن ،الرايض ،السعودية ،ط1418 ،1هـ1997 /م.

 نفسري القرآن ،أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي ،امللقب بسلطان العلماء ،حتقيق :الدكتور عبد

هللا بن إبراهيم الوهِب ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط1416 ،1هـ1996 /م.

 ننبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني من أفعال اجلاهلني ،حميي الدين أبو زكراي أمحد ابن إبراهيم بن

النحاس الدمشقي ،حققه وعلق عليه :عماد الدين عباس سعيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1407 ،1هـ1987 /م.

 نيسري الكرمي الرمحن يف نفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن انصر السعدي ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة

الرسالة11420،هـ 2000/م.
 جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد ،أبو جعفر الطْبي ،حتقيق :الدكتور عبد هللا الرتكي ،دار
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط  1422 ،1هـ 2001 /م.

 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه (صحيح البخاري) ،حممد بن

إَساعيل البخاري ،حتقيق :حممد زهري الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
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 اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر ،مشس الدين القرطِب ،حتقيق :أمحد الْبدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط الثانية1384 ،هـ 1964 /م.
 حسن ا اضرة يف اتريخ مصر والقاهرة ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،مصر،
1967م1387/هـ.
 احلكمة يف الدعوة إىل هللا نعاىل ،د .سعيد بن على بن وهف القحطاين ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية ،ط1423 ،1هـ.
 حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد األصبهاين ،السعادة ،جبوار حمافظة مصر،
1394هـ1974 /م.
 الدعوة ،د .محد العمار ،كنوز أشبيليا ،الرايض ،ط1425 ،1هـ2004 /م.
 الدليل الشايف ،ابن نغري بردي ،حتقيق :أ .فهيم حممد شلتوت ،مطبوعات جامعة أم القرى1983 ،م.

 رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام ،أبو حفص عمر اللخمي اإلسكندري املالكي ،اتج الدين الفاكهاين ،حتقيق
ودراسة :نور الدين طالب ،دار النوادر ،سوراي ،ط  1431 ،1هـ 2010 /م.

 زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،مكتبة املنار

اإلسالمية ،الكويت ،ط1415 ،27هـ1994/م.

 سبل السالم ،حممد بن إَساعيل بن صالح بن حممد ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،دار احلديث.
 سري أعالم النبالء ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد الذهِب ،حتقيق :جمموعة من ا ققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط،

مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3هـ 1985 /م.

 السرية النبوية البن هشام ،عبد امللك بن هشام املعافري ،أبو حممد ،مجال الدين ،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم

األبياري وعبد احلفيظ الشلِب ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللِب وأوالده مبصر ،ط الثانية1375 ،هـ 1955 /م.

 السيف املهند يف سرية امللك املؤيد ،بدر الدين العيين ،حتقيق :أ .فهيم حممد شلتوت ،دار الكتاب العريب ،القاهرة،

1967م1387/هـ.

 شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العماد احلنبلي ،دار الفكر ،بريوت.
 شرح األربعني النووية ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،دار الثراي للنشر.

3273

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3275 -3223مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
د .زلفى أمحد اخلراط

 شرح السري الكبري ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،الشركة الشرقية لإلعالانت1971 ،م.

 شرح صحيح البخاري ،ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف ،حتقيق :أبو متيم ايسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد ،السعودية،
الرايض ،ط1423 ،2هـ 2003 /م.
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،مشس الدين السخاوي ،دار مكتبة احلياة ،بريوت.
 طريق اهلجرنني وابب السعادنني ،حممد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،دار السلفية ،القاهرة ،مصر ،ط،2
1394هـ.

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى احلنفى بدر الدين العيين ،دار إحياء الرتاث

العريب ،بريوت.

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت،

 ،1379رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد الباقي ،قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب.

السالمي ،احلنبلي ،مكتب حتقيق دار
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجبَ ،

احلرمني ،القاهرة ،ط1417 ،1هـ1996/م.

 فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام ،حممد بن صاحل العثيمني ،حتقيق ونعليق :صبحي بن حممد رمضان ،أم إسراء

بنت عرفة بيومي ،املكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع ،ط1427 ،1هـ 2006/م.

 الفوائد البهية يف نراجم احلنفية ،أبو احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي ،دار الكتاب.
 قاعدة يف ا بة ،نقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن نيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ،حتقيق:

حممد رشاد سامل ،مكتبة الرتاث اإلسالمي ،القاهرة ،مصر.

 كتاب السنة (ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة بقلم :حممد انصر الدين األلباين) ،أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد

بن عمرو الشيباين ،املكتب اإلسالمي ،ط1400 ،1هـ1980 /م.

 الكنز األكْب يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،الشيخ عبد الرمحن بن داوود ،حتقيق :أ.د .مصطفى صميدة ،دار

الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417 ،1هـ1996/م.

 لسان العرب ،حممد بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقي ،دار صادر،

بريوت ،ط 1414 ،3هـ.
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 لطائف اإلشارات ،عبد الكرمي بن هوازن القشريي ،حتقيق :إبراهيم البسيوين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ،ط.3
 مباحث يف علوم القرآن ،صبحي الصاحل ،دار العلم للماليني ،ط .2000 ،24
 جملة البحوث والدراسات القرآنية ،العدد السادس عشر ،السنة العاشرة.
 جممو الفتاوى ،نقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن نيمية احلراين ،حتقيق :عبد الرمحن ابن حممد بن قاسم،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م.

 حماسن التأويل ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القاَسي ،حتقيق :حممد ابسل عيون السود ،دار

الكتب العلمية ،بريوت ،ط  1418 ،1هـ.

 مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،حممد بن أيب بكر بن قيعم اجلوزية ،حتقيق :حممد املعتصم ابهلل

البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1416 ،3هـ1996 /م.

 املدخل إىل علم الدعوة ،حممد أبو الفتح البيانوين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1412 ،1ه1991/م.
 املستدرك على جممو فتاوى شيخ اإلسالم ،نقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن نيمية احلراين ،مجعه ورنبه

وطبعه على نفقته :حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ،ط  1418 ،1هـ.

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،عادل مرشد،

وآخرون ،إشراف :د عبد هللا بن عبد ا سن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،1هـ 1997 /م.

 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن

النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،أمحد بن حممد بن علي ،أبو العباس ،املكتبة العلمية ،بريوت ،موسوعة النحو

والصرف واإلعراب ،د .إميل يعقوب ،دار العلم للماليني ،ط1988 ،1م.
 معامل القربة يف طلب احلسبة ،حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن األخوة ،القرشي ،ضياء الدين ،دار الفنون «كمْبدج».
 معجم املؤلفني ،عمر بن رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1993 ،1م1414/هـ.
 املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة( ،إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر /حممد النجار) ،دار
الدعوة.

3275

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3275 -3223مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
د .زلفى أمحد اخلراط

 معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس قلعجي ،حامد صادق قنيِب ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط الثانية1408 ،هـ/
1988م.
 معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار
الفكر1399 ،هـ1979 /م.
 املغين البن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي احلنبلي ،الشهري اببن قدامة
املقدسي ،مكتبة القاهرة.
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط1392 ،2هـ.
 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،يوسف بن نغري بردي ،حتقيق :د .مجال الدين الشيال ،أ .فهيم حممد شلتوت،
1972م1392/هـ.

 نظم العقيان يف أعيان األعيان ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق :فيليب حىت ،نيويورك1927 ،م.

 النكت والعيون ،أبو احلسن علي بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري ابملاوردي ،حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن
عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن ونفسريه ،وأحكامه ،ومجل من فنون علومه ،أبو حممد مكي بن أيب طالب
َمحعوش القيسي القريواين ،حتقيق :جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،إبشراف :أ.د.
الشاهد البوشيخي ،جمموعة حبوث الكتاب والسنة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،ط  1429 ،1هـ/
 2008م.
 الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ،األستاذ الدكتور حممد مصطفى الزحيلي ،دار اخلري للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق،

سوراي ،ط 1427 ،2هـ 2006 /م.

