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 على ضىء الكتاب والسنة منهج الدعىة
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 امللخص:

يتصخؽ مػضػع البحث إلى الحجيث عغ السشيج القػيع الحي 
يشبغي أف يتحمى بو كل داعية إلى هللا تعالى، كيتسثل في الجعػة 
إلى هللا تعالى كفق ما كرد في كتاب هللا تعالى كسشة رسػلو صمى 
هللا عميو كسمع مبتعجا عغ التصخؼ كالتحدب كالفخقة كاالختالؼ 

ت بجاية البحث ببياف معشى السشيج الشاتج عغ اتباع اليػى. فكان
لغة كاصصالحا، ثع بياف حكع مشيج الجعػة كأصػلو القائسة عمى 
اتباع سشة رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، ثع كاف الحجيث 
مػصػال عغ ذكخ خرائز مشيج الجعػة كمعػقاتو، ثع كاف مدظ 
الختاـ بإيخاد أىع نتاائج البحث، كما تػصل إليو مغ تػصيات، ثع 

 السخاجع، فالفيارس.
 مشيج، الجعػة، ضػء، الكتاب كالدشةالكمسات السفتاحية: 
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The approach of advocacy in light of the Qur’an and 
Sunnah 

Abdul Hamid Abdul Karim Munshid Aldafairi 

Department of Faith and Propagation, College of Sharia and 
Islamic Studies, Kuwait University 

Abstract: 

The topic of the research is to talk about the correct 
approach that should be enjoyed by every advocate of God, 
and is to call for God according to the book of God and the 
Sunnah of His Messenger, peace be upon him away from 
extremism, party, division and difference resulting from the 
followers of fancy. The beginning of the research was a 
statement of the meaning of the curriculum language and 
idiom, and then the statement of the method of advocacy 
and its assets based on following the Sunnah of the 
Messenger of Allah peace be upon him, and then was talking 
about mentioning the characteristics of the method of 
advocacy and its constraints, then was to conclude the most 
important results of the research, and the findings 
Recommendations, then references, indexes. 

Key words: curriculum, advocacy, light, book and Sunnah 
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 مقدمة
احلمد هلل الذي أرسل رسولو ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو وكفى 
ابهلل شهيدا، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو إقرارا بو وتوحيدا، 
وأشهد أن دمحما عبد هللا ورسولو، صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما 

 مزيدا، وبعد:

ىػ ، قاؿ تعالى: فإف مسا مغ هللا بو عمى عباده أف بعث فييع رسػلو 
الحي بعث في األمييغ رسػال مشيع يتمػ عمييع آياتو كيدكييع كيعمسيع الكتاب 

كالحكسة كإف كانػا مغ قبل لفي ضالؿ مبيغ
(ٔ). 

يا أييا الشبي إنا أرسمشاؾ كتتزح معالع بعثتو في دعػتو، قاؿ تعالى: 
 .(ٕ) ( كداعيا إلى هللا بإذنو كسخاجا مشيخا٘ٗخا كنحيخا )شاىجا كمبذ

كأف ىحا صخاشي مدتؿيسا كأمخ عباده باتباع مشيجو في الجعػة، فقاؿ: 
 فاتبعػه كال تتبعػا الدبل فتفخؽ بكع عغ سبيمو ذلكع كصاكع بو لعمكع تتقػف 


(ٖ). 

عػة القائع فتحقيق تقػى هللا تعالى إنسا تتحقق في لدكـ اتباع مشيجو في الج
 عمى الكتاب كالدشة.

كفي البحث ندتعخض معالع مشيج الجعػة الػارد في الكتاب كالدشة؛ لعمشا 
 نجرؾ مشيج الجعػة الحق.

 :أىسية البحث وأسباب اختياره 

 كاف الختيار مػضػع البحث أىسية عطسى، كأسباب جسى، فسشيا:   

                                                           

 .2( سورة اجلمعة آية: 1)
 .46 - 45( سورة األحزاب آية: 2)
 .153( سورة األنعام آية: 3)
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 الكتاب كالدشة.الحاجة الساسة لفيع معشى مشيج الجعػة الحق الػارد في  -ٔ
عجـ كضػح مفاـيع الجعػة سػاء كاف مشيجا أك أسمػبا أك حتى ؼيسا  -ٕ

 يتعمق بالػسائل.
عجـ التخرز العمسي الكافي السبشي عمى الجراسة التخررية في  -ٖ

 عمـػ الجعػة كمشاىجيا.
ترحيح مفيػـ مشيج الجعػة الحي جاء بو اإلسالـ، كأنو مشيج تػؾيفي  -ٗ

 ال اجتيادي.
الجعػة مختكد عمى الكتاب كالدشة بحدب فيع الدمف بياف أف مشيج  -٘

 الرالح.   
 :مشيج كتابة البحث 

 اتبعت في كتابتي لمبحث السشيج التالي:   
عسمت تسييجا تشاكلت ؼيو تعخيف كال مغ السشيج كالجعػة لغة  -ٔ

 كاصصالحا.
بيشت الحكع الذخعي لسشيج الجعػة مدتجال بشرػص مغ الكتاب كالدشة  -ٕ

 ع.كأقػاؿ أىل العم
أبخزت أىع الخرائز الحي تسيد بو مشيج الجعػة في اإلسالـ في  -ٖ

 مبحث مدتقل.
شخحت األسباب التي تعػؽ تصبيق مشيج الجعػة حاليا، كذلظ في  -ٗ

 مبحث مدتقل.
ذكخت اآليات القخآنية مع سػرىا في اليامر، فزال عغ تخخيج  -٘

 األحاديث الشبػية الػاردة.
 :خطة البحث 

 مقجمة كتسييج كفرميغ كخاتسة عمى الشحػ التالي: كقج تع رسع ىحا البحث إلى
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 التسييد، وفيو ثالث مباحث: 

 السبحث األول: تعريف السشيج لغة واصطالحا.

 السبحث الثاني: تعريف الدعهة لغة واصطالحا.

 السبحث الثالث: تعريف مشيج الدعهة.

 الفرل األول، حكم مشيج الدعهة وأصهلو، وفيو مبحثان:

 حكم مشيج الدعهة.السبحث األول: 

 السبحث الثاني: أصهل مشيج الدعهة.

 الفرل الثاني: خرائص مشيج الدعهة ومعهقاتو، وفيو مبحثان:

 السبحث األول: خرائص مشيج الدعهة.

 السبحث الثاني: معهقات مشيج الدعهة.

 ثم الخاتسة، وفييا أىم الشتائج والتهصيات. ثم السراجع، فالفيارس.

 
 العاملنيىذا، واحلمد هلل رب 
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 :التنهيد
 املبحث األول: تعريف املنهج لغة واصطالحا

 )نيج( الشػف كالياء كالجيع أصالف متبايشاف:  السشيج في اللغة:
األكؿ: الشيج، الصخيق، كنيج لي األمخ: أكضحو، كىػ مدتؿيع  -

 السشياج، كالسشيج: الصخيق أيزًا، كالجسع السشاىج. 

اآلخخ: االنقصاع، كأتانا فالف يشيج، إذا أتى مبيػرًا مشقصع الشفذ،  -
 كضخبت فالنًا حتى أنيج، أي سقط. 

 .(ٔ)كمغ الباب نيج الثػب كأنيج: أخمق كلسا يشذق، كأنيجو البمى
نيج: شخيق نيج: بيغ كاضح، كىػ الشيج، كالجسع نيجات  -

كالسشيج. كنيج كنيػج، كشخؽ نيجة، كسبيل مشيج: كشيج. كالسشياج: 
، كأنيج الصخيق: (ٕ){لكل جعمشا مشكع شخعة كمشياجاكفي التشديل:  }

 .(ٖ)كضح كاستباف كصار كاضحًا بيشاً 
 كخالصة الكالـ في معشى السشيج: 

مذتق مغ الفعل نيج، كالسشيج مخادؼ لمسشياج، كيجسع عمى مشاىج، كمغ 
 معانيو: 

 الصخيق السدتؿيع. -ٔ
 الدبيل الػاضح. -ٕ
 (ٗ)السدمظ البيغ. -ٖ

                                                           

 مادة هنج. 5/361( انظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس، 1)
 .48ادلائدة آية: ( سورة 2)

 مادة هنج. 383/ 2( انظر: لسان العرب، البن منظور: 3)

 .77( انظر: األسس العلمية دلنهج الدعوة اإلسالمية، د. عبدالرحيم ادلغذوي ص4)
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 وأما السشيج في االصطالح، فقد عرف بتعريفات عدة، مشيا
طريق التشظيم الرحيح لدلدلة من األفكار العديدة، إما من أجل  -

الكذف عن الحقيقة، حين نكهن بيا جاىلين، أو من أجل البرىشة 
 .(ٔ)علييا لآلخرين، حين نكهن بيا عارفين

اسطة طائفة الطريق السؤدي إلى الكذف عن الحقيقة في العلهم، به   -
من القهاعد العامة تيسين على سير العقل وتحدد عسلياتو حتى 

 .(ٕ)يرل إلى نتيجة معلهمة
الطريق الذي يدلكو الباحث في إثبات السحسهالت لسهضهعات  -

 .(ٖ)القزايا السبحهث عشيا في العلم
ومن يتأمل في ىذه التعريفات وغيرىا يجد أن ترتكز في األساس  -

الطريقة السعتسدة في الكذف عن الحقائق، على معشى واحد؛ وىه: 
ومعالجة األخطاء، بيدف تحقيق الشتائج اإليجابية التي تداعد في 

 الهصهل إلى أسسى السطالب.
 املبحث الثاني: تعريف الدعوة لغًة واصطالحا 

الجاؿ كالعيغ كالحخؼ السعتل أصل كاحج، كىػ أف ُتسيل الذيء الدعهة لغة:  -
 .(ٗ)مشظ إليظ برػت ككالـ يكػف 

كمغ معانييا: الصمب، كالشجاء، كالحث، كالحس، كالدؤاؿ، كاالستسالة، 
 كالتجسع.

                                                           

 .4( انظر: مناىج البحث العلمي، عبد الرمحن بدوي ص1)

 .5( انظر: ادلرجع السابق ص2)

 .17سامر توفيق عجمي ص  ( انظر: حنو بناء ادلذاىب الرتبوية،3)
 ، )مادة: دعو(.2/279( انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، 4)
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يقاؿ: دعا بالذيء شمب إحزاره، كدعا إلى الذيء: حث عمى قرجه،  
دعػت زيجًا: ناديتو كشمبُت إؾبالو، كدعا فالنًا: صاح بو كناداه، كدعاه إلى 

كدعاه إلى القتاؿ، كدعاه إلى األميخ: ساقو إليو، كيقاؿ: دعاه إلى الرالة، 
السحىب: حثو عمى اعتقاده كساقو إليو، كتجاعى القػـ: دعا بعزيع بعزًا حتى 

 .(ٔ)يجتسعػا

 ُعخِّفت الجعػة في االصصالح بعجة تعخيفات، مشيا: الدعهة اصطالحًا: -

الجعػة إلى هللا عد كجل ىي: الجعػة إلى اإليساف بو، كبسا جاءت بو  - ٔ
بترجيقيع ؼيسا أخبخكا بو، كشاعتيع ؼيسا أمخكا، كذلظ يتزسغ الجعػة رسُمو، 

إلى الذيادتيغ، كإقاـ الرالة، كإيتاء الدكاة، كصػـ رمزاف، كحج البيت، 
كالجعػة إلى اإِليساف: باهلل، كمالئكتو، ككتبو، كرسمو، كالبعث بعج السػت، 

 .(ٕ) ربَّو كأنو يخاه  كاإِليساف بالقجر خيخه كشخه، كالجعػة إلى أف َيعبج العبجُ 

كقيل: إخخاج الشاس مغ الطمسات إلى الشػر، كإرشادىع إلى الحق حتى  – ٕ
يأخحكا بو، كيشجػا مغ الشار، كيشجػا مغ غزب هللا، كإخخاج الكافخ مغ ضمسة 
الكفخ إلى الشػر كاليجى، كإخخاج الجاىل مغ ضمسة الجيل إلى نػر العمع، 

 .(ٖ)الصاعة كالعاصي مغ ضمسة السعرية إلى نػر

كقيل: ىي ؾياـ الجاعية السؤىَّل بإيراؿ ديغ اإلسالـ إلى الشاس كافة كفق  -ٖ
السشيج القػيع، كبسا يتشاسب مع أصشاؼ السجعػيغ، كيالئع أحػاؿ كضخكؼ 

 .(ٗ)السخاشبيغ في كل زماف كمكاف ليشاؿ سعادة الجاريغ

                                                           

وما بعدىا بتصرف، مادة "دعا"، والقاموس احمليط  258/ 13( انظر: لسان العرب البن منظور، 1)
 وما بعدىا. 1282للفريوزآابدي ص

 .161/ 15: ، وانظر157/ 15( انظر: رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 2)
 .41( انظر: الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة للشيخ عبدالعزيز بن ابز، ص3)
 .49( انظر: األسس العلمية دلنهج الدعوة اإلسالمية، عبدالرحيم ادلغذوي، ص4)
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األساسية، مغ حيث ك التعخيف األخيخ أقخب، ذلظ أنو تزسغ مقػمات الجعػة 
تأىيل الجاعية، كمشيج الجعػة ،كأصشاؼ السجعػيغ كتشػعيع، كضخكؼ 

 السخاشبيغ كأحػاليع ، كىػ السقرػد في االصصالح الخاص لعمع الجعػة.
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 تعريف منهج الدعوة: املبحث الثالث

 : (ٔ) كرد تعخيف مشيج الجعػة عمى صيغ متعجدة كمشيا
ىي خصصيا أك تخصيصيا، كيتزسغ اإلشار مشيج الجعػة أك مشاىج الجعػة:  -ٔ

الحي تدمظ ؼيو الجعػة إلى هللا، فإنو تزسغ األسمػب أك األساليب السالئسة 
 لتػصيل الجعػة.

 .(ٕ)كقيل: نطع الجعػة، كخصصيا السخسػمة ليا -ٕ
كقيل: شخيق الجعػة الػاضح السدتؿيع السبشي عمى األصػؿ الرحيحة  -ٖ

دّشة السصيخة كآثار الدمف الرالح، الحي سمكو الشبي الثابتة مغ القخآف الكخيع كال
 .كصحابتو الكخاـ كأئسة اليجى مغ بعجىع 
كقيل: ىػ رؤية كاضحة متكاممة األسذ كاألبعاد، تشصمق ىحه الخؤية مغ  -ٗ

ترػر محىبي متجانذ ال يقفد عمى األمػر، بل يحاكؿ أف يخبط بعزيا 
 . (ٖ)تبةببعس بصخيقة تبجك لمسصمع مشدقة كمتدنة كمخ 

: عسمية بشاء متكاممة لصخيقة الجعػة السدتؿيسة تذتسل عمى (ٗ)كأيزًا ىػ  -٘
األصػؿ كالسحتػيات كالقػاعج كاألساليب كالػسائل السػصمة لمجعػة، كالسعيشة 
لعسل الجاعية في مخاشبة الشاس مع مخاعاة الطخكؼ السالئسة كاألحػاؿ 

 السشاسبة.

مغ مشصمق كػنو شامال لسعاني التعاريف كلعل األخيخ أقخب تمظ التعاريف؛ 
 الدابقة.

                                                           

 .77( انظر: األسس العلمية دلنهج الدعوة اإلسالمية، د. عبدالرحيم ادلغذوي ص1)

 .46ة، دمحم أبو الفتح البيانوين، ص( انظر: ادلدخل إىل علم الدعو 2)

 .173( انظر: فقو الدعوة، بسام العموش ص3)

 .74( انظر: األسس العلمية دلنهج الدعوة اإلسالمية، د. عبدالرحيم ادلغذوي ص4)
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 الفصل األول: حكه منهج الدعوة وأصوله
 املبحث األول: حكه منهج الدعوة

مشيج الجعػة عبارة عغ عسمية بشاء متكاممة لصخيقة الجعػة، فإف إذا عمسشا أف 
ىل مشيج الجعػة تػؾيفي أـ اجتيادي؟ كما حكسو ىشالظ سؤاال ميسا؛ كىػ: 

 الجاعية؟ فشقػؿ:عمى 

إف الجعػة إلى هللا تعالى عبارة عغ رسالة جاءت بيا الخسل مغ ربيع، كالػحي 
ىػ الرمة الػاصمة بيغ الخسل كربيع، فيع متبعػف ألمخ ربيع بالػحي، فال 

: )قل إنسا أتبع يحيجكف عشو بحاؿ، كفي ىحا السعشى يقػؿ هللا تعالى لخسػلو 
)قل إنسا يػحى إلى أنسا إليكع إلو كاحج  ، كيقػؿ:(ٔ)ما يػحى إلي مغ ربي(

، كيقػؿ: )قل إنسا أنا بذخ مثمكع يػحى إلى أنسا إليكع إلو (ٕ)فيل أنتع مدمسػف(
 .(ٖ) كاحج فاستؿيسػا إليو كاستغفخكه ككيل لمسذخكيغ(

كالسشيج الحي جاءت بو الخسل مشيج كاحج ثابت؛ كىػ: الجعػة إلى تػحيج هللا 
ا شخعو بػحيو إلى رسمو، كقج ندب تعالى الذخيعة تعالى، فال يعبج إال بس

، فإذا كاف تذخيع (ٗ)كالسشيج إليو، فقاؿ: )لكل جعمشا مشكع شخعة كمشياجا(
الحالؿ كالحخاـ كحي يػحى، فكحلظ أيزا مشيج الجعػة كحي يػحى، كالخسل 
كإف اختمفػا في الذخائع فيع متفقػف في ىحا السشيج، كقج ثبت في صحيح 

قاؿ: )أنا أكلى الشاس بعيدى بغ مخيع  بي ىخيخة أف رسػؿ هللا البخاري عغ أ

                                                           

 .273( سورة األعراف آية: 1)

 .178( سورة األنبياء آية: 2)

 .6( سورة فصلت آية: 3)

 .48( سورة ادلائدة آية: 4)
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؛ يعشي (ٔ)في الجنيا كاآلخخة، كاألنبياء إخػة لعالت، أمياتيع شتى كديشيع كاحج(
بحلظ التػحيج الحي بعث هللا بو كل رسػؿ أرسمو، كضسشو كل كتاب أندلو، كسا 

أنو ال إلو أال أنا  قاؿ تعالى: )كما أرسمشا مغ قبمظ مغ رسػؿ إال نػحي إليو
، كقاؿ تعالى: )كلقج بعثشا في كل أمة رسػال أف اعبجكا هللا كاجتشبػا (ٕ)فاعبجكف(

 .(ٖ)الصاغػت(

كإذا كاف مشيج الجعػة كحي يػحى، فسعشى ذلظ أنو متػقف عمى أمخ هللا تعالى 
 كنييو.

 كعميو يعمع أف مشيج الجعػة تػؾيفي ال اجتيادي؛ لؿيامو عمى الػحي.

الشدبة لحكسو عمى الجاعية، فإف تبميغ مشيج الجعػة كاجب عمى الخسل، كأما ب
، فقج أمخه ربو بو، كعمى رأسيع سيج السخسميغ، كإماـ السػحجيغ، رسػؿ هللا 

فقاؿ: )يا أييا الخسػؿ بمغ ما أندؿ إليظ مغ ربظ كإف لع تفعل فسا بمغت رسالتو 
، كرقق لو العبارة (ٗ)فخيغ(وهللا يعرسظ مغ الشاس إف هللا ال ييجي القـػ الكا

. كعميو يكػف (٘) رحسة بو كلصفا، فقاؿ: )فإنسا عميظ البالغ كعميشا الحداب(
كاجبا عيشيا عمى كل داعية؛ لكػنو مغ أىل االختراص، كدليل اختراصيع 
بيا قػؿ هللا تعالى: )كلتكغ مشكع أمة يجعػف إلى الخيخ كيأمخكف بالسعخكؼ 

                                                           

ابب: قول هللا تعاىل: )واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من  -45كتاب األنبياء،   -64رواه البخاري: ( 1)
 .3443، رقم احلديث: 4/167(، 16أىلها مكاان شرقيا()سورة مرمي: 

 .25( سورة األنبياء آية: 2)

 .36( سورة النحل آية: 3)

 .67( سورة ادلائدة آية: 4)

 .47( سورة الرعد آية: 5)
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، فاختز سبحانو مشيع أمة، كىع (ٔ)السفمحػف( كيشيػف عغ السشكخ كأكلئظ ىع
 الجعاة.

كعميو أصبح مشيج الجعػة أمانة يتحسميا كل داعية إلى هللا تعالى، في سبيل   
نذخ ديغ اإلسالـ، كإيرالو لمعالسيغ بأسمػب سيل مبدط، مخاعيا األخح 

 بالػسائل السشاسبة لو.

كاستعساؿ األساليب كالػسائل، كيشبغي عمى كل داعية قبل الذخكع في الجعػة، 
أف يجرؾ األصػؿ التي قاـ عمييا مشيج الجعػة في اإلسالـ، ليكػف عمى بيشة 
كنػر كىجاية ؼيسا يجعػ إليو، فال بج مغ معخفتيا كي ال يزل عغ سػاء 

 الدبيل.

كيسكغ االشالع عمى ىحه األصػؿ، كمعخفتيا بذكل تفريمي في السبحث 
 التالي.

 ل منهج الدعوةاملبحث الثاني: أصو

، كأساس الحائط أصمو، (ٕ)يصمق األصل في المغة كيخاد بو: أسفل كل شيء
كاستأصل الذيء: ثبت أصمو كقػي، ثع كثخ حتى قيل: أصل كل شيء ما 
يدتشج كجػد ذلظ الذيء إليو، فاألب أصل لمػلج، كالشيخ أصل لمججكؿ، 

 .(ٖ)كالجسع: أصػؿ

، بسعشى أنو القاعجة لكل (ٗ)غيخهكعميو يعمع أف األصل ىػ: ما يبشى عميو 
 شيء.

                                                           

 .174( سورة آل عمران آية: 1)

 مادة أصل.  16/ 11( انظر: لسان العرب: 2)

 مادة أصل. 1/16( انظر: ادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن دمحم الفيومي، 3)

 ، مادة أصل.27/447( انظر: اتج العروس من جواىر القاموس، دمحم بن دمحم الزبيدي، 4)
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 كاألساس أك القاعجة التي يقـػ عمييا مشيج الجعػة نخاه متسثال ؼيسا يمي:
 أوال: القرآن الكريم:

يطيخ مشيج الجعػة في القخآف الكخيع مغ خالؿ حجيثو عغ الصخيق الحي سار 
اءكا بو عميو جسيع الخسل في دعػتيع لقػميع، فقج التدمػا الرجؽ معيع ؼيسا ج

يقػؿ  مغ ربيع، فعخضػا عمييع التػحيج كححركىع مغ الذخؾ، فيحا نػح 
لقػمو: )يا قػـ اعبجكا هللا ما لكع مغ إلو غيخه إني أخاؼ عميكع عحاب يـػ 

يقػؿ لقػمو: )يا قـػ اعبجكا هللا ما لكع مغ إلو غيخه  ، كىحا ىػد (ٔ)عطيع(
يع (ٕ)أفال تتقػف( يقػؿ لقػمو: )اعبجكا هللا كاتقػه ذلكع خيخ لكع  ، كىحا إبخـا

يقػؿ لقػمو: )يا قػـ اعبجكا هللا كارجػا  ، كىحا شعيب (ٖ)إف كشتع تعمسػف(
، كىكحا رسع القخآف الكخيع (ٗ)اليػـ اآلخخ كال تعثػا في األرض مفدجيغ(

بقرز األنبياء مشيج العبػدية الخالرة هلل كحجه، كالحي عميو قامت دعػة 
 يج.التػح

 ثانيا: الدشة الشبهية:

، فقج أرسمو ختع هللا تعالى رسمو بالخحسة السيجاة، كالشعسة السدجاة، رسػؿ هللا 
ربو بيغ يجي الداعة بذيخا كنحيخا، قاؿ تعالى: )كما أرسمشاؾ إال مبذخا 

( كداعيا إلى ٘ٗ، كقاؿ: )يا أييا الشبي أرسمشاؾ شاىجا كمبذخا كنحيخا )(٘)كنحيخا(

                                                           

 .59( سورة األعراف آية: 1)

 .65( سورة األعراف آية: 2)

 .16(سورة العنكبوت آية: 3)

 .36( سورة العنكبوت آية: 4)
 .175( سورة اإلسراء آية: 5)
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، كقاؿ: )كما أرسمشاؾ إال كافة لمشاس بذيخا كنحيخا (ٔ)و كسخاجا مشيخا(هللا بإذن
 .(ٕ)كلكغ أكثخ الشاس ال يعمسػف(

كجعل سبحانو في اتباع سبيمو ىػ السشيج الحي يشبغي أف يديخ عميو كل 
ِ َعَمى َبِريَخٍة َأَنا َكَمِغ  اتََّبَعِشي داعية، فقاؿ: }ُقْل َىِحِه َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى َّللاَّ

ِ َكَما َأَنا ِمَغ اْلُسْذِخِكيَغ{  .(ٖ)َكُسْبَحاَف َّللاَّ

كأمخ سبحانو كل داعية باتباع مشيجو في تبميغ الجعػة، فقاؿ: )كأف ىحا 
صخاشي مدتؿيسا فاتبعػه كال تتبعػا الدبل فتفخؽ بكع عغ سبيمو ذلكع كصاكع 

 . (ٗ)بو لعمكع تتقػف(

، كىحا إف عػة كاضحا في أقػالو كأفعالو يجج مشيج الج كمغ يقخأ في سشتو 
دؿ عمى شيء فإنسا يجؿ عمى أصالة مشيج الجعػة، فسشيج الجعػة ليذ بجعة 
مبتجعة، كإنسا سشة متبعة، قاـ عمى الػحي، كسا قاؿ تعالى: )قل ما كشت بجعا 
مغ الخسل كما أدري ما يفعل بي كال بكع إف اتبع إال ما يػحى إلي كما أنا إال 

 . (٘)يغ(نحيخ مب

التصبيق الفعمي لسشيج الجعػة،  كمغ ىشا يسكغ القػؿ بأف في اتباع سشتو 
: كميا قائسة عميو، فكانت شاعتو ىجاية، كمخالفتو غػاية، قاؿ  فحياتو 

 .(ٙ))كإف تصيعػه تيتجكا(
 ثالثا: فيم الدلف: 

                                                           

 .46 - 45( سورة األحزاب آية: 1)
 .28( سورة سبأ آية: 2)
 .178( سورة يوسف آية: 3)
 .153( سورة األنعام آية: 4)
 .9( سورة األحقاف آية: 5)
 .54( سورة النور آية: 6)
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يصمق لفظ الدمف كيخاد بو ما سمف مغ ىحه األمة، مغ أكلئظ الحيغ ساركا 
عمى مشيج الجعػة الػارد في القخآف كالدشة، كأعشي بيع أصحاب القخكف الثالثة 

بالخيخ في قػلو: )خيخ الشاس قخني، ثع  السفزمة الحيغ شيج ليع رسػؿ هللا 
لرحابة كالتابعيغ كتابعييع عمى ، كالسخاد بيع ا(ٔ)الحيغ يمػنيع، ثع الحيغ يمػنيع(
 الرحيح مغ أقػاؿ أىل العمع.

فالػاجب فيع القخآف كالدشة كفق ما فيسػه، كالحخص عمى معخفة تصبيقيع 
 لسشيج الجعػة.

كىشا سؤاؿ يصخح نفدو؛ كىػ: إذا كاف القخآف كالدشة كحي يػحى، كىسا سبيال 
لإلجابة  الدمف؟ اليجاية، كمغ تسدظ بيسا نجى، فمساذا إذا نحخص عمى فيع

 عغ ىحا الدؤاؿ نقػؿ:

 إنشا نحخص عمى األخح بفيع الدمف لمقخآف كالدشة؛ ألسباب عجة، مشيا:
ألنيع األقخب إلى عيج الشبػة، فيع أدرى بالتشديل، كأعمع بالتأكيل مسغ  (ٔ

 جاء بعجىع.
ألنيع أتقاىع قمػبا، كأزكاىع نفػسا، كما ىحا إال لتقجيسيع اآلخخة عمى  (ٕ

 الجنيا.
يع األعخؼ بالحق، كاألبعج عغ الزاللة كاألىػاء، فيع أئسة اليجى ألن (ٖ

 لكل زماف.
ألنيع األحخص عمى االقتجاء بالدشة، كالبعج عغ البجعة، كالدالمة مغ  (ٗ

 الفتشة.
 ألنيع أكثخ الشاس تسدكا بالقخآف كالدشة، فكانػا بحلظ خيخ القخكف. (٘

                                                           

ابب: ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم احلديث:  -9كتاب الشهادات،   -56( رواه البخاري: 1)
2652. 
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عطع مغ شأنيع في كتابو، فقاؿ: )كالدابقػف األكلػف مغ  وهللا 
السياجخيغ كاألنرار كالحيغ اتبعػىع بإحداف رضي هللا عشيع كرضػا عشو 
كأعج ليع جشات تجخي تحتيا األنيار خالجيغ فييا أبجا ذلظ الفػز 

كقاؿ:  )كمغ يذاقق الخسػؿ مغ بعج ما تبيغ لو اليجى كيتبع  ،(ٔ)(العطيع
    .(ٕ)(ؤمشيغ نػلو ما تػلى كنرمو جيشع كساءت مريخاغيخ سبيل الس

 الفصل الثاني: خصائص منهج الدعوة ومعوقاته 
 املبحث األول: خصائص منهج الدعوة

 لسشيج الجعػة في اإلسالـ خرائز كسسات يتسيد فييا عغ غيخه، فسشيا:
 أوال: الهضهح:

يتسيد مشيج الجعػة في اإلسالـ بالػضػح، بسعشى أنو كاضح في أصػلو 
كأىجافو، فميذ ؼيو ما يجعػ إلى الغسػض كااللتباس؛ ألنو يجعػ إلى ديغ 

 .الفصخة، مغ خالؿ تػحيج الخالق 

 ثانيا: العلم:

يقػـ مشيج الجعػة في اإلسالـ عمى العمع، كيذسل العمع بتػحيج هللا تعالى في  
عبادتو، كفي أسسائو كصفاتو، كسا أنو يجعػ إلى العمع كاالستدادة مشو، قاؿ 

 .(ٖ)تعالى: )كقل ربي زدني عمسا(

 ثالثا: الربانية:

                                                           

 .177( سورة التوبة آية: 1)
 .115( سورة النساء آية: 2)

 .114سورة طو آية:  (3)
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يو، يخشج مشيج الجعػة العبج إلى ربو، فيجلو عمى كيؽية عبادتو كالتقخب إل
فسشيج الجعػة مشيج رباني جاء مغ رب العالسيغ عمى ألدشة الخسل، فسا عمى 

 العبج إال أف يشقاد لو كيقبمو.
 رابعا: القهة في الطرح:

إذا كاف مشيج الجعػة مشيج رباني فال ريب أنو يتسيد بالقػة في شخح  
مػضػعو، كىػ الجعػة إلى التػحيج، فستى ما كاف العبج صادقا مخمرا محبا 
لخبو فإنو سيعمغ مشيجو في الجعػة إلى التػحيج بقػة، كدكف خػؼ مغ أحج، 

كصحابتو الكخاـ، فقج أعمشػا كمسة التػحيج، كجعمػىا  كىكحا كاف رسػؿ هللا 
 داكية مجكية رغع أنف الكفار، كتعشت كعشاد السكابخيغ.

 خامدا: اليقين:   

الـ قائع عمى مغ خالؿ ما تقجـ نجرؾ تساما أف مشيج الجعػة في اإلس
اليقيغ بالسػعػد، فألقى الرحابة أنفديع في السعارؾ؛ لتيقشيع بشرخ هللا 

 ليع، كأنو ناصخ ديشو ال محالة.
 سادسا: مهافقتو للعقل:

عمسشا مسا مزى بأف مشيج الجعػة مشيج فصخي عمسي إيساني، كىشا نقػؿ 
القخآف  بأنو مشيج عقمي؛ بسعشى أنو يػافق العقل، كىحا ما نخاه كاضحا في

الكخيع عشجما خاشب هللا تعالى أىل العقػؿ فجعميع يقخكف بتػحيجه، كسا 
قاؿ تعالى: )لػ كاف فييسا آلية إال هللا لفدجتا فدبحاف هللا رب العخش عسا 

، كقاؿ: )قل لػ كاف معو آلية كسا يقػلػف إذا البتغػا إلى ذي (ٔ) يرفػف(
، كقاؿ: )ما اتخح هللا مغ كلج كما كاف معو مغ إلو إذا (ٕ)العخش سبيال(

                                                           

 .22( سورة األنبياء آية: 1)

 .42( سورة اإلسراء آية: 2)
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لحىب كل إلو بسا خمق كلعال بعزيع عمى بعس سبحاف هللا عسا 
 .(ٔ)يرفػف(

 سابعا: الهاقعية:

مغ أىع ما يتسيد بو مشيج الجعػة في اإلسالـ اترافو برفة الػاقعية، فيػ 
نو مشيج مشيج يحاكي كاقع اإلنداف، كيتعاير معو، كما ىحا إال لكػ 

مشدجع مع الفصخة كالعقل فزال عغ كػنو متدع بدسة الخبانية التي ال 
يشكخىا أحج، كقج خاشب هللا تعالى كاقع الكفار بسكة كما يتشعسػف بو مغ 
الخزؽ فأقاـ الحجة عمييع، فقاؿ: )قل مغ يخزقكع مغ الدساء كاألرض أمغ 

يت مغ يسمظ الدسع كاألبرار كمغ يخخج الحي مغ السيت كيخخج الس
. كخاشب الشرارى (ٕ)الحي كمغ يجبخ األمخ فديقػلػف هللا فقل أفال تتقػف(

كأمو، فقاؿ: )ما السديح  بالسجيشة فحجيع ببياف كاقعية حاؿ عيدى 
ابغ مخيع إال رسػؿ قج خمت مغ قبمو الخسل كأمو صجيقة كانا يأكالف 

شا إشارة . كى(ٖ)الصعاـ انطخ كيف نبيغ ليع اآليات ثع انطخ أنى يؤفكػف(
 إلى أف مشيج الجعػة قاـ عمى الحق ال عمى الخخافات كاألساشيخ.

 ثامشا: اإلندانية:

إذا كاف مشيج الجعػة في اإلسالـ يحاكي كاقع اإلنداف، فسعشى ذلظ أنو يخاعي 
قبل السدجج  حالو، كييتع بذأنو، فيخحسو كيخأؼ بو، فعشجما كجو رسػؿ هللا 

نا عغ إخػانشا الحيغ ماتػا كىع يرمػف قبل الحخاـ، قاؿ السدمسػف: ليت شعخ 
فييع: )كما كاف هللا  بيت السقجس! ىل تقبل هللا مشا كمشيع أـ ال؟ فأندؿ هللا 

                                                           

 .91( سورة ادلؤمنون آية: 1)

 .31سورة يونس آية:  (2)

 .75(سورة ادلائدة آية: 3)
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؛ أي: صالتكع إلى بيت السقجس قبل ذلظ ال يزيع ثػابيا (ٔ)ليزيع إيسانكع(
 ، فيػ سبحانو أرحع بكع مغ أنفدكع.(ٕ)عشج هللا رأفة كرحسة بكع

 الذسهلية والرالح والهسطية:تاسعا: 

يتدع مشيج الجعػة في اإلسالـ بكػنو مشيجا شامال لجسيع مجاالت حياة 
اإلنداف سػاء االجتساعية مشيا كالثقاؼية كاالقترادية كغيخىا، كسا يعج مشيجا 
صالحا لكل زماف كمكاف، ككحلظ فإنو يتسيد بالػسصية بيغ اإلفخاط كالتفخيط، 

 متػازنة. بحيث يجعل حياة اإلنداف

كىحا إف دؿ عمى شيء فإنسا يجؿ عمى مجى مػاكبة مشيج الجعػة لحياة 
اإلنداف، فقج يتعخض اإلنداف لطخكؼ مختمفة في حياتو كأف يكػف مكخىا أك 
مغزبا أك غيخ ذلظ إال إف مشيج الجعػة يحتػي كل ضخكؼ حياتو، ؼيعفػ عغ 

 السكخه، كيكطع غيظ الغزباف بالحمع.
 عاشرا: العالسية:

إف مشيج الجعػة مشيج عاـ لكل الشاس عمى اختالؼ أحػاليع، فال يشحرخ في 
بمج، كال عخؽ، كال جشذ، كال لػف، كال عرخ، كالدبب في ىحا يكسغ في أنو 
يشطخ إلى اإلنداف كإنداف دكف تسييد لحالو، كسا قاؿ تعالى: )قل يا أييا 

دكف تسييد ألحج، ، فخاشب الشاس كميع (ٖ)الشاس إني رسػؿ هللا إليكع جسيعا(
 مسا يذعخنا أف مشيج الجعػة ىػ مشيج العجؿ كالسداكاة.

 املبحث الثاني: معوقات منهج الدعوة

 يشبغي أف يعمع ىشا بأف لسشيج الجعػة معػقات كثيخة، مشيا:
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 أوال: الجيل:

الجيل كسا عخفو البعس ىػ: اعتقاد الذيء عمى خالؼ ما ىػ عميو، كىػ 
مغ العػارض السكتدبة؛ ألنو لسا كاف اإلنداف  ضج العمع، كإنسا عج الجيل

قادرا عمى إزالتو بتحريل العمع، جعل كأنو اكتدبو. كال شظ في أف الجيل آفة 
. كمغ (ٔ)خصخة، ال يجشي الجاىل مشيا سػى: البالء كالتخمف، كعسى القمب

بالعمع السشافي لمجيل، فقاؿ: )فاعمع أنو ال إلو إال  أجل ىحا أمخ هللا نبيو 
، كىشا تشبغي اإلشارة إلى أف الجيل ىػ السػلج الخئيدي لجسيع معػقات (ٕ)(هللا

مشيج الجعػة دكف استثشاء، إذ العمع نػر فيبقي صاحبو عمى بيشة مغ أمخه، كأما 
الجيل فيجخل صاحبو في ضمسات بعزيا فػؽ بعس، فيػقجه إلى ضمسات 

غ كاالبتجاع ؼيو، كالحقج كثيخة، مشيا: ضمسة الكبخ، كاتباع اليػى، كالغمػ في الجي
ية، كالحدج، كغيخىا، كمغ لع يدتزئ بشػر العمع أكقع نفدو فييا، )كمغ  كالكخـا

 .(ٖ)لع يجعل هللا لو نػرا فسا لو مغ نػر(

كقج ذكخ هللا سبحانو في أكثخ مغ آية أف سبب عجـ التػفيق لتبميغ مشيج 
قػـ يعكفػف عمى  الجعػة ىػ الجيل: )كجاكزنا ببشي إسخائيل البحخ فأتػا عمى

أصشاـ ليع قالػا يا مػسى اجعل لشا إليا كسا ليع آلية قاؿ إنكع قـػ 
، )كيا قػـ ال أسألكع عميو ما ال إف أجخي إال عمى هللا كما أنا (ٗ)تجيمػف(

، )قاؿ إنسا (٘)بصارد الحيغ آمشػا إنيع مالقػ ربيع كلكشي أراكع قػما تجيمػف(
، )أئشكع لتأتػف (ٙ)بو كلكشي أراكع قػما تجيمػف(العمع عشج هللا كأبمغكع ما أرسمت 
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 .19سورة دمحم آية: ( 2)
 .47( سورة النور آية: 3)
 .138( سورة األعراف آية: 4)
 .29( سورة ىود آية: 5)
 .23( سورة األحقاف آية: 6)



٘ٚٚ 

 

، )قل أفغيخ هللا تأمخكني (ٔ)الخجاؿ شيػة مغ دكف الشداء بل أنتع قػـ تجيمػف(
، )كلػ أنشا (ٕ)أعبج أييا الجاىمػف  )قل أفغيخ هللا تأمخكني أعبج أييا الجاىمػف(

ما كانػا ندلشا إلييع السالئكة ككمسيع السػتى كحذخنا عمييع كل شيء ؾبال 
 .   (ٖ)ليؤمشػا إال أف يذاء هللا كلكغ أكثخىع يجيمػف(

 ثانيا: الكبر:

جاء في الحجيث الذخيف الحي ركاه مدمع في صحيحو: )الكبخ: بصخ الحق، 
؛ أي: رد الحق، كاحتقار الشاس. فحؿيقة الكبخ استعطاـ (ٗ)كغسط الشاس(

. كإف (٘)رذائل كميمكاتالستكبخ نفدو، كاسترغار قجر غيخه، فيجفعو ذلظ إلى 
 سبب ىالؾ األمع الدابقة كاف في تكبخىا عمى رسميا.

كقج قز هللا تعالى عميشا في كتابو أحػاؿ تمظ األمع اليالكة، كنقل إليشا أقػاليع 
لخسميع، كالتي تشع عغ الكبخ، كترج عغ مشيج الجعػة، فسشيا قػلو تعالى: 

ستزعفػا لسغ آمغ مشيع أتعمسػف )قاؿ السأل الحيغ استكبخكا مغ قػمو لمحيغ ا
( قاؿ الحيغ ٘ٚأف صالحا مخسل مغ ربو قالػا إنا بسا أرسل بو مؤمشػف )

، كقػلو: )قاؿ السأل الحيغ استكبخكا مغ (ٙ)استكبخكا إنا بالحي آمشتع بو كافخكف(
قػمو لشخخجشظ يا شعيب كالحيغ آمشػا معظ مغ قخيتشا أك لتعػدف في ممتشا قاؿ 

، كقػلو: )كإني كمسا دعػتيع لتغفخ ليع جعمػا أصابعيع (ٚ)(غأك لػ كشا كارىي
، كقػلو: )كقاؿ الحيغ (ٛ)في آذانيع كاستغذػا ثيابيع كأصخكا كاستكبخكا استكبارا(
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ال يخجػف لقاءنا لػال أندؿ عميشا السالئكة أك نخى ربشا لقج استكبخكا في أنفديع 
 .(ٔ)كعتػا عتػا كبيخا(

 ثالثا: الحدد:

أنو: تسشي زكاؿ نعسة مغ مدتحق ليا، كربسا كاف مع ذلظ سعي يعخؼ الحدج ب
 . (ٕ)في إزالتيا

كىػ مخض خبيث مغ أمخاض الشفػس، يغخي صاحبو أف يغسط الحق كيشكخه 
. كقج يقتخف الحدج مع (ٖ)كيجحج بو، ميسا كاف ضاىخا مؤيجا بالحجج كالبخاىيغ

كمحاربة ألىمو، الكبخ، فيديج مغ آثاره سػءا كصجكدا عغ الحق، كجحجا لو، 
 . (ٗ)كعجاكة ليع

كلقج بيغ هللا تعالى في كتابو حاؿ الكفار مغ أىل الكتاب كما ىع مذتسمػف 
عميو مغ الحدج لمسؤمشيغ مع عمسيع بفزميع كفزل نبييع، فقاؿ: )كد كثيخ 
مغ أىل الكتاب لػ يخدكنكع مغ بعج إيسانكع كفارا حدجا مغ عشج أنفديع مغ 

، عغ ابغ عباس قاؿ: كاف حيي بغ أخصب كأبػ (٘)بعج ما تبيغ ليع الحق(
، ككانا ياسخ بغ أخصب مغ أشج ييػد لمعخب حدجا إذ خريع هللا بخسػلو 

جاىجيغ في رد الشاس عغ اإلسالـ ما استصاعا، فأندؿ هللا فييسا: )كد كثيخ مغ 
. ثع إنيع أعسمػا السكايج إليقاؼ كتعصيل مشيج (ٙ)أىل الكتاب لػ يخدكنكع( اآلية

جعػة، ككيجىع راجع عمييع، كسا قاؿ تعالى: )كقالت شائفة مغ أىل الكتاب ال
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، (ٔ)آمشػا بالحي أندؿ عمى الحيغ آمشػا كجو الشيار كاكفخكا آخخه لعميع يخجعػف(
، كالحي قادىع إلى إضيار الحقج (ٕ)كىحا مغ حدجىع الرادر مغ عشج أنفديع
 كالػيظ لإلسالـ كأىمو، فزمػا كأضمػا كثيخا.

 : الغله في الدين:رابعا

أصل الغمػ: تجاكز الحج، كغال في الجيغ غمػا: تذجد كترمب حتى 
 .(ٖ)جاكز الحج

برالحييع حتى جاكزكا الحج في حبيع  كمغ أمثمتو: مغاالة قػـ نػح 
كتعطيسيع، فعبجكنيع مغ دكف هللا، قاؿ تعالى: )كقالػا ال تحرف آليتكع كال 

( كقج أضمػا كثيخا كال تدد ٖٕتحرف كدا كال سػاعا كال يغػث كيعػؽ كسخا)
 .(ٗ)الطالسيغ إال ضالال(

لت كمغ أمثمتو أيزا غمػ الييػد كالشرارى في ديشيع، قاؿ تعالى: )كقا
الييػد عديخ ابغ هللا كقالت الشرارى السديح ابغ هللا ذلظ قػليع بأفػاىيع 

( اتخحكا ٖٓيزاىئػف قػؿ الحيغ كفخكا مغ قبل قاتميع هللا أنى يؤفكػف)
بانيع أربابا مغ دكف هللا كالسديح ابغ مخيع كما أمخكا إال ليعبجكا  أحبارىع كـر

 .(٘)إليا كاحجا ال إلو إال ىػ سبحانو عسا يذخكػف(

فالغمػ في الجيغ يقػد إلى الػقػع في الذخؾ، كليحا ححر هللا عباده مغ 
الغمػ في الجيغ، كاإلفخاط بالتعطيع، سػاء باالعتقاد أك القػؿ أك الفعل، قاؿ 
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ْكا ما حج هللا لكع، (ٔ)تعالى: }َيا أَْىَل اْلِكَتاِب ال َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع{ ؛ أي: اَل َتَتَعجَّ
ا: الييػد كالشرارى، فشياىع عغ الغمػ في الجيغ، كىحه األمة كأىل الكتاب ىش

: }َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب كحلظ، كسا قاؿ تعالى مخاشبًا رسػلو دمحمًا 
 .(ٕ)َمَعَظ َكال َتْصَغْػا ِإنَُّو ِبَسا َتْعَسُمػَف َبِريٌخ{

شخت يقػؿ: "ال تصخكني كسا أ كعغ عسخ، قاؿ: سسعت رسػؿ هللا 
 .(ٖ)الشرارى ابغ مخيع، فإنسا أنا عبج، فقػلػا عبج هللا كرسػلو"

قاؿ: "إياكع كالغمػ فإنسا  كعغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا أف الشبي 
، عشجما ذكخ لمرحابة في الحج،  (ٗ)أىمظ مغ كاف قبمكع الغمػ في الجيغ"

يغ ىحا الحجيث لكي يب بسشى عغ صفة الجسخات كحجسيا فقاؿ ليع الشبي 
 لرحابتو خصػرة الغمػ في الجيغ كأنو سبب مغ أسباب ىالؾ ىحه األمة.

؛ (٘)قاؿ: "ىمظ الستشصعػف" قاليا ثالثا كعغ ابغ مدعػد أف رسػؿ هللا 
أي: الستجاكزكف الحجكد، الستعسقػف في أحػاليع. فالغمػ محمػـ في الذخع 

غيخه الحشيف، كلػ كاف مقرػرا عمى الذخز نفدو، فكيف إذا تعجى إلى 
 .(ٙ)كصار أىل الغمػ دعاة إلى غمػىع؟!
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كإف مشيج الجعػة في اإلسالـ ليتعخض اليػـ ليجسة شخسة مغ السغاليغ 
في ديشيع، الحيغ يخيجكف إضالؿ شباب اإلسالـ عغ سػاء الدبيل، )كما 

 . (ٔ)يزمػف إال أنفديع كما يذعخكف(
 خامدا: االبتداع في الدين:

، (ٕ)البجع؛ كىػ: االختخاع عمى غيخ مثاؿ سابقالبجعة في المغة: مأخػذة مغ 
 .(ٖ)كمشو قػلو تعالى: )بجيع الدساكات كاألرض(

كيقاؿ لسغ أتى بأمخ لع يدبقو إليو أحج، أبجع، كابتجع، كتبجع؛ أي: أتى 
 .(ٗ)ببجعة

بقػلو: شخيق  –رحسو هللا  –أما البجعة في االصصالح، فقج عخفيا الذاشبي 
الذخيعة، يقرج بالدمػؾ عمييا السبالغة في التعبج في الجيغ مختخعة تزاىي 

 .(٘)هلل تعالى سبحانو

عغ االبتجاع في الجيغ، كحّحر مشو، كبّيغ ألمتو أّف كل بجعة  كقج نيى الشبي 
قاؿ: "كعطشا  في ديغ هللا فيي محخمة كضاللة، فعغ العخباض بغ سارية 

مػعطة بميغة، كجمت مشيا القمػب، كذرفت مشيا العيػف، فقمشا: يا  رسػؿ هللا 
رسػؿ هللا كأنيا مػعطة مػّدع، فأكصشا، قاؿ: "أكصيكع بتقػى هللا، كالدسع 
كالصاعة، كإْف تأّمخ عميكع عبج، كإنو مغ يعر مشكع بعجي فديخى اختالفًا 

                                                           

 .69( سورة آل عمران آية: 1)

 ، مادة بدع. 4 – 3/3انظر: القاموس احمليط، رلد الدين أبو طاىر دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى،  (2)

 .117( سورة البقرة آية: 3)

 ، مادة بدع.8/ 7انظر: لسان العرب، البن منظور: ( 4)

 .1/36( انظر: االعتصام للشاطيب، 5)



ٕ٘ٛ 

 

ػا عمييا بالشػاجح، كثيخًا، فعميكع بدشتي كسشة الخمفاء الخاشجيغ السيجييغ، َعزَّ 
 .(ٔ)كإياكع كُمْحَجَثاِث األمػر، فإف كل بجعة ضاللة"

"َفِإنَُّو َمغ َيِعر ِمشُكع" أي تصػؿ بو الحياة "َفَدَيخى" كالديغ ىشا لمتحقيق اخِتاَلفًا 
َكثيخًا في العقيجة، كفي العسل، كفي السشيج، كىحا الحي حرل، فالرحابة 

كججكا مغ االختالؼ كالفتغ كالذخكر ما لع  رضي هللا عشيع الحيغ عاشػا شػيالً 
 يكغ ليع في الحدباف.

شتي" أي  ثع أرشجىع  إلى ما يمدمػنو عشج ىحا االختالؼ، فقاؿ: "َفَعَميُكع ِبدَّ
الدمػا سشتي، كالسخاد بالدشة ىشا: الصخيقة التي ىػ عمييا، فال تبتجعػا في ديغ 

 .(ٕ)وهللا عّد كجل ما ليذ مشو، كال تخخجػا عغ شخيعت

كذكخ اإِلماـ الحىبّي رحسو هللا تعالى عغ الحافظ سعيج بغ عسخك البخدعّي، أنو 
َقاَؿ: شيجت أبا زرعة، َكَقْج سئل عغ الحارث بغ أسج السحاسبّي، ككتبو؟ َفَقاَؿ 
لمدائل: إياؾ كىحه الكتب، ىحه كتب بجع كضالالت، كعميظ باألثخ، فإنظ تجج 

الكتب عبخة، َفَقاَؿ: مْغ لع يكغ لو ِفي كتاب هللا ؼيو ما ُيغشيظ، قيل لو: ِفي ىحه 
عبخة، فميذ لو ِفي ىحه الكتب عبخة، بمغكع أف سؽياف، كمالًكا، كاألكزاعّي 

 .(ٖ)صّشفػا ىحه الكتب ِفي الخصخات، كالػساكس، ما أسخع الشَّاس إلى البجع
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 وما بعدىا. 437/ 1ميزان االعتدال للذىيب ( انظر: 3)



ٖ٘ٛ 

 

: "مغ أحجث في أمخنا قالت: قاؿ رسػؿ هللا  -رضي هللا عشيا-كعغ عائذة 
ىحا ما ليذ مشو فيػ رد". كفي ركاية أخخى عشيا " مغ عسل عساًل ليذ عميو 

 .(ٔ)أمخنا فيػ رد"

مغ أعطع األسباب التي حادت  -كال يداؿ-كال شظ أف االبتجاع في الجيغ كاف 
باألمة اإلسالمية عغ السشيج الرحيح، ككاف مغ أىع العػامل التي قزت 

 فخؽ الشاس شيعًا كأحدابًا.عمى كحجة السدمسيغ، كشتتت شسميع، حتى ت

يقػؿ الذاشبي رحسو هللا: "ثع استسخ تدايج اإلسالـ، كاستقاـ شخيقو عمى مجة 
حياة الشبي صمى هللا عميو كسمع كمغ بعج مػتو، كأكثخ َقْخف الرحابة رضي هللا 
عشيع، إلى أف نبغت فييع نػابغ الخخكج عغ الدشة، كأصغػا إلى البجع 

 .(ٕ)السزمة"

يقػؿ ابغ الساجذػف: "سسعت مالكًا يقػؿ: مغ ابتجع في اإلسالـ بجعة يخاىا 
خاف الخسالة، ألف هللا تعالى  صمى هللا عميو كسمعحدشة، فقج زعع أف دمحمًا 

فسا لع يكغ يػمئح ديشًا فال يكػف اليـػ  (ٖ)يقػؿ: }اْلَيْػـَ َأْكَسْمُت َلُكْع ِديَشُكْع{
 .(ٗ)ديشًا"

: سسعت أبي يحجث عغ أبيو قاؿ كشا نجمذ عمى باب كعغ عسخ بغ يحي قاؿ
عبج هللا بغ مدعػد قبل صالة الغجاة فإذا خخج مذيشا معو إلى السدجج، فجاءنا 
أبػ مػسى األشعخي، فقاؿ: أخخج إليكع أبػ عبج الخحسغ بعج؟ قمشا: ال، فجمذ 
معشا حتى خخج فمسا خخج قسشا إليو جسيعا. فقاؿ لو أبػ مػسى: يا أبا عبج 

                                                           

 .1718برقم  8، ورواه مسلم ، كتاب األقضية ابب 2557برقم  5( رواه البخاري، كتاب الصلح، ابب 1)

 .1/22( انظر: االعتصام للشاطيب، 2)

 .3( سورة ادلائدة آية:3)

 .1/49( انظر: االعتصام للشاطيب، 4)



٘ٛٗ 

 

لخحسغ، إني رأيت في السدجج آنفا أمخا أنكختو، كلع أر كالحسج هلل إال خيخا، ا
قاؿ: فسا ىػ؟ فقاؿ: إف عذت فدتخاه، قاؿ: رأيت في السدجج قػما حمقا 
جمػسا، يشتطخكف الرالة، في كل حمقة رجل، كفي أيجييع حرى، ؼيقػؿ: 

كيقػؿ: سبحػا  كبخكا مائة؟ ؼيكبخكف مائة. ؼيقػؿ: ىممػا مائة؟ فييممػف مائة،
مائة؟ ؼيدبحػف مائة. قاؿ: فساذا قمت ليع؟ قاؿ: ما قمت ليع شيئا. انتطار 
رأيظ أك انتطار أمخؾ، قاؿ: أفال أمختيع أف يعجكا سيئاتيع، كضسشت ليع أف ال 
يزيع مغ حدشاتيع. ثع مزى كمزيشا معو، حتى أتى حمقة مغ تمظ الحمق، 

عػف؟ قالػا: يا أبا عبج الخحسغ فػقف عمييع فقاؿ: ما ىحا الحي أراكع ترش
حرى نعج بو التكبيخ كالتيميل كالتدبيح. قاؿ: فعجكا سيئاتكع، فأنا ضامغ أف 
ال يزيع مغ حدشاتكع شيء. كيحكع يا أمة دمحم، ما أسخع ىمكتكع، ىؤالء 

متػافخكف، كىحه ثيابو لع تبل، كآنيتو  -صمى هللا عميو كسمع  -صحابة نبيكع 
بيجه، إنكع لعمى ممة ىي أىجى مغ ممة دمحم أك مفتتحػا  لع تكدخ، كالحي نفدي

باب ضاللة، قالػا: وهللا يا أبا عبج الخحسغ، ما أردنا إال الخيخ، قاؿ: ككع مغ 
حجثشا أف قػما  -صمى هللا عميو كسمع  -مخيج لمخيخ لغ يريبو. إف رسػؿ هللا 

خىع مشكع، ثع تػلى يقخأكف القخآف ال يجاكز تخاقييع ، كايع هللا ما أدري لعل أكث
عشيع، فقاؿ عسخك ابغ سمسة: رأيشا عامة أكلئظ الحمق يصاعشػنا يػـ الشيخكاف 

 .(ٔ)مع الخػارج

كعغ الدبيخ بغ بكار قاؿ: سسعت مالظ بغ أنذ كأتاه رجل فقاؿ يا أبا عبج هللا: 
؟ قاؿ مغ ذي الحميفة مغ حيث أحـخ رسػؿ هللا  ، فقاؿ: إني مغ أيغ أحـخ

مغ السدجج، فقاؿ: ال تفعل. قاؿ: فإني أريج أف أحـخ مغ السدجج أريج أف أحـخ 
مغ عشج القبخ. قاؿ: ال تفعل فإني أخذى عميظ الفتشة. فقاؿ: كأي فتشة ىحه؟ 
إنسا ىي أمياؿ أزيجىا، قاؿ: كأي فتشة أعطع مغ أف تخى أنظ سبقت إلى فزيمة 

                                                           

 .217، رقم احلديث: 1/286الدارمي يف سننو: ( رواه 1)



٘ٛ٘ 

 

َحِر الَِّحيَغ ُيَخاِلُفػَف ؟ إني سسعت هللا تعالى يقػؿ: }َفْمَيحْ قرخ عشيا رسػؿ هللا 
. كقاؿ معغ بغ عيدى: (ٕ()ٔ)َعْغ َأْمِخِه َأْف ُتِريَبُيْع ِفْتَشٌة َأْك ُيِريَبُيْع َعَحاٌب َأِليٌع{

سسعت مالكا يقػؿ: إنسا أنا بذخ أخصئ كأصيب، فانطخكا في رأيي، فكل ما 
، (ٖ)كػهكافق الكتاب كالدشة فخحكا بو، ككل ما لع يػافق الكتاب كالدشة فاتخ 

كلحلظ كاف االبتجاع في الجيغ مغ األسباب التي تعػؽ تبميغ مشيج الجعػة الحي 
 جاء بو اإلسالـ.

 سادسا: اتباع اليهى:

 .(ٗ)عخؼ أىل المغة اليػى بأنو: محبة اإلنداف لمذيء كغمبتو عمى قمبو

كأما في االصصالح: ميالف الشفذ إلى ما تدتمحه مغ الذيػات مغ غيخ داعية 
 .(٘)الذخع

فاإلنداف إذا لع يدؾ نفدو فإنيا سػؼ تسيل إلى االنحخاؼ، كاتباع ما تخاه دكف 
االعتجاد بالػحييغ، الكتاب كالدشة، بل دكف االعتجاد بالعقل كنجاء الفصخة، 
ؼيربح كقج ضل، قاؿ تعالى: )أفخأيت مغ اتخح إليو ىػاه كأضمو هللا عمى عمع 

فسغ ييجيو مغ بعج هللا أفال  كختع عمى سسعو كقمبو كجعل عمى برخه غذاكة
 .(ٙ)تحكخكف 

                                                           

 .63( سورة النور آية: 1)

 .1/174( انظر: االعتصام للشاطيب، 2)

 .33 – 2/32( انظر: جامع بيان العلم وفضلو البن عبد الرب، 3)
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 .23األعراف آية: ( سورة 6)



٘ٛٙ 

 

كصاحب اليػى بصبيعتو ال يحكع عقمو، كال يقبل أف يدسع الشريحة مغ 
( ٖٗالعقالء، قاؿ تعالى: )أرأيت مغ اتخح إلو ىػاه  أفأنت تكػف عميو ككيال)

أـ تحدب أف أكثخىع يدسعػف أك يعقمػف إف ىع إال كاألنعاـ بل ىع أضل 
 .(ٔ)سبيال(

كاف عمساء الدمف الرالح يصمقػف عمى أىل البجع كفخؽ الزاللة  كألجل ذلظ
، بل كانػا يصمقػنيا عمى كل مغ خخج عغ مػجب (ٕ)لفطة "أىل األىػاء"

 .(ٖ)الكتاب كالدشة

مغ العبادات كالصاعات  كلحلظ فكل مخالف ال لسا بعث هللا بو رسػلو 
كاألكامخ كالشػاىي، إنسا يكػف متبعًا ليػاه، كال يكػف متبعًا لجيغ شخعو هللا تبارؾ 

 .(ٗ)كتعالى

كاليػى مغ األسباب التي ألجميا خالفت كثيخ مغ األمع مشيج الجعػة الحي 
جاءت بو أنبياءىا، فاستكبخكا كلع يقبمػا الحق كاليجى كالشػر الحي جاءتيع بو 

 .(٘) ياؤىعأنب

قاؿ تعالى: )لقج أخحنا ميثاؽ بشي إسخائيل كأرسمشا إلييع رسال كمسا جاءىع 
 .(ٙ)رسػؿ بسا ال تيػى أنفديع فخيقا كحبػا كفخيقا يقتمػف(

                                                           

 .44 - 43( سورة الفرقان آية: 1)

 .2/176( انظر: االعتصام، للشاطيب: 2)

 .28/133( انظر: رلموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، احملقق: عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم، 3)

 .36( انظر: جامع العلوم واحلكم، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، ص4)

 . 1/299( انظر: تبصري ادلؤمنني بفقو النصر والتمكني، علي دمحم دمحم الصاليب، 5)

 .77( سورة ادلائدة آية: 6)



٘ٛٚ 

 

كبيغ في كتابو أسباب السحافطة عمى التسكيغ،  إفَّ هللا تعالى ذكخ داكد 
إنا جعمشاؾ خميفة في كذكخ مغ ذلظ االبتعاد عغ اليػى، قاؿ تعالى: )يا داكد 

األرض فاحكع بيغ الشاس بالحق كال تتبع اليػى ؼيزمظ عغ سبيل هللا إف الحيغ 
 .(ٔ)يزمػف عغ سبيل هللا ليع عحاب شجيج بسا ندػا يػـ الحداب(

 سابعا: التقليد والتعرب:

. كاصصالحا: ىػ (ٕ)يعخؼ التقميج لغة بأنو: جعل القالدة في العشق
 .(ٖ)لقائمو عميوالخجػع إلى قػة ال حجة 

. كاصصالحا: بأف تجعل ما (ٗ)كيعخؼ التعرب لغة بأنو: شج العرابة
يرجر عغ شخز ما مغ الخأي، كيخكى لو مغ االجتياد حجة عميظ كعمى 

 .(٘)سائخ العباد

إف التقميج كالتعرب مغ أعطع أسباب التفخؽ كاالنحخاؼ عغ مشيج 
انتذار البجع كاألىػاء بيغ الجعػة الخباني، كمغ أىع العػامل التي أدت إلى 

الشاس، كفذت في أكساشيع، كحالت بيشيع كبيغ سساع الحق كاليجى، كركػا 
 .(ٙ)بدببيا شخيق الكتاب كالدشة

                                                           

 .26( سورة ص آية: 1)

 ، مادة قلد.2/527( انظر: الصحاح، للجوىري، 2)

 .2/117( انظر: جامع بيان العلم وفضلو، البن عبد الرب، 3)

 مادة عصب.، 1/182( انظر: الصحاح، للجوىري، 4)

 .7( انظر: أدب الطلب ومنتهى األدب، للشوكاين، ص5)

 .1/373( انظر: تبصري ادلؤمنني بفقو النصر والتمكني، علي دمحم دمحم الصاليب، 6)



٘ٛٛ 

 

كقج ذـ هللا تعالى الحيغ يعخضػف عغ اتباع الحق كاالنؿياد لو، بحجة 
ػا بل نتبع تقميج اآلباء كاألججاد، فقاؿ تعالى )كإذا قيل ليع اتبعػا ما أندؿ هللا قال

 .(ٔ)ما ألفيشا عميو آباءنا أكلػا كاف آباؤىع ال يعقمػف شيئا كال ييتجكف(

حاؿ الخسل مع أقػاميع في كتابو ذكخ أف مغ  كلسا بيغ هللا 
السعػقات التي كاجيتيا الخسل في تبميغ مشيج الجعػة ألقػاميع تقميج اآلباء 

ى: )ككحلظ ما أرسمشا كالتعرب لو دكف كعي أك فيع أك إعساؿ عقل، قاؿ تعال
مغ قبمظ في قخية مغ نحيخ إال قاؿ متخفػىا إنا كججنا آباءنا عمى أمة كإنا عمى 

. بل إنيع تكبخكا عمى رسميع كتحجكىع بالتقميج كالتعرب دكف (ٕ)(آثارىع مقتجكف 
خػؼ مغ العػاقب، كسا قاؿ تعالى عغ قػـ عاد: )قالػا أجئتشا لشعبج هللا كحجه 

       .   (ٖ)آباؤنا فأتشا بسا تعجنا إف كشت مغ الرادقيغ(كنحر ما كاف يعبج 
 ثامشا: إعجاب كل ذي رأي برأيو:

قج يغتخ السخء بخأيو، ؼيعتد بو كيفخخ، كربسا تسادى باإلعجاب بو حتى 
، كقج قاؿ تعالى عغ (ٗ)(شغى كتجبخ كتكبخ، )وهللا ال يحب كل مختاؿ فخػر

جع ربو إني أخاؼ أف يبجؿ ديشكع فخعػف: )كقاؿ فخعػف ذركني أقتل مػسى كلي
. كقاؿ: )قاؿ فخعػف ما أريكع إال ما أرى (٘)(أك أف يطيخ في األرض الفداد

 . (ٙ)كما أىجيكع إال سبيل الخشاد(

                                                           

 .177( سورة البقرة آية: 1)

 .23( سورة الزخرف آية: 2)
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ٜ٘ٛ 

 

: )فإذا رأيت شحا مصاعا، كىػى متبعا، كدنيا مؤثخة، كإعجاب كقاؿ 
 .(ٔ)كل ذي رأي بخأيو، فعميظ بخاصة نفدظ، كدع عشظ أمخ العػاـ(

: )ثالث ميمكات: شح مصاع، كىػى متبع، كإعجاب السخء كقاؿ 
 .(ٕ)بشفدو(

: )لػ لع تكػنػا تحنبػف، لخذيت عميكع ما ىػ أكبخ مشو: كقاؿ 
 . (ٖ)العجب(

يقػؿ: )أخػؼ ما أخاؼ عميكع أف تيمكػا ؼيو ثالث  ككاف عسخ 
اء . كقاؿ أبػ الجرد(ٗ)خالؿ: شح مصاع، كىػى متبع، كإعجاب السخء بشفدو(

 لػال ثالث لرمح الشاس: شح مصاع، كىػى متبع، كإعجاب السخء بشفدو( :
)(٘) . 

كيدداد األمخ خصػرة إذا أشاعو قػمو، كاتبعػا رأيو السبشي عمى الجيل، 
كاتباع اليػى، حيشيا يستشعػا عغ قبػؿ الحق، كالستسثل في االستجابة لسشيج 

حيغ استخف قػمو بخأيو  الجعػة، ؼيعسيع العحاب، كسا قاؿ تعالى عغ فخعػف 
( فمسا ءاسفػنا ٗ٘فأشاعػه: )فاستخف قػمو فأشاعػه إنيع كانػا قػـ فاسقيغ)

 .(ٙ) انتقسشا مشيع فأغخقشاىع أجسعيغ(
 تاسعا: اإلعجاب بالدنيا واالغترار  بزخرفيا الفاني:
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ٜ٘ٓ 

 

قج يغتخ السخء بسا مغ هللا عميو مغ كثخة الساؿ كالػلج، ؼيصغى كيعخض 
لسشيج الجعػة، بل كيحس الشاس عمى اإلعخاض عغ قبػؿ عغ االستجابة 

 مشيج الجعػة، مع أنو الحق السبيغ.

كاإلنداف بصبيعتو يصغى متى ما استغشى بسالو كسمصانو: )كال إف 
، فكاف ألجل ذلظ كافخا لشعسة ربو (ٔ)(( أف رءاه استغشىٙاإلنداف ليصغى)

 . (ٕ)(عميو: )إف اإلنداف لكفػر مبيغ

اة السعخضيغ عغ مشيج الجعػة نتيجة إعجابيع بالجنيا كمغ ىؤالء الصغ
الػليج بغ السغيخة الحي كصفو هللا تعالى في كتابو بقػلو: )ذرني كمغ خمقت 

( كميجت لو تسييجا ٖٔ( كبشيغ شيػدا)ٕٔ( كجعمت لو ماال مسجكدا)ٔٔكحيجا)
( سأرىقو ٙٔ( كال إنو كاف آلياتشا عشيجا)٘ٔ( ثع يصسع أف أزيج )ٗٔ)

( ثع قتل كيف ٜٔ( فقتل كيف قجر )ٛٔ( إنو فكخ كقجر )ٚٔصعػدا)
( فقاؿ إف ٖٕ( ثع أدبخ كاستكبخ )ٕٕ( ثع عبذ كبدخ )ٕٔ( ثع نطخ )ٕٓقجر)

 .(ٖ)( سأصميو سقخ(ٕ٘( إف ىحا إال قػؿ البذخ )ٕٗىحا إال سحخ يؤثخ )

كمغ ىؤالء أيزا فخعػف الحي تكبخ كشغى كبغى عمى مشيج الجعػة 
مغ ربو، فقج قاده اغتخاره كإعجابو بسمكو   مػسى الحي جاء بو نبي هللا

كسمصانو إلى تكحيب دعػتو، كدعػة قػمو اإلعخاض عشيا مع كضػح مشيجيا 
كدالئميا، قاؿ تعالى: )كنادى فخعػف في قػمو قاؿ يا قـػ أليذ لي ممظ مرخ 

( أـ أنا خيخ مغ ىحا الحي ٔ٘كىحه األنيار تجخي مغ تحتي أفال تبرخكف )
( فمػال ألقي عميو أسػرة مغ ذىب أك جاء معو ٕ٘ال يكاد يبيغ )ىػ مييغ ك 

                                                           

 .7 - 6( سورة العلق آية: 1)

 .15( سورة الزخرف آية: 2)
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( إف ناداه ربو ٘ٔ: )ىل أتاؾ حجيث مػسى)، كقاؿ (ٔ)السالئكة مقتخنيغ(
(فقل ىل لظ إلى أف ٚٔ( اذىب إلى فخعػف إنو شغى)ٙٔبالػاد السقجس شػى)

( فكحب ٕٓ( فأراه اآلية الكبخى )ٜٔ( كأىجيظ إلى ربظ فتخذى)ٛٔتدكى )
( فقاؿ أنا ربكع األعمى ٖٕ( فحذخ فشادى)ٕٕ( ثع أدبخ يدعى )ٕٔى)كعر

 . (ٕ)( فأخحه هللا نكاؿ اآلخخة كاألكلى(ٕٗ)

كمغ أجل ىحا ححر هللا عباده مغ االغتخار بالجنيا كاإلعجاب بيا، 
فقاؿ: )يا أييا الشاس إف كعج هللا حق فال تغخنكع الحياة الجنيا كال يغخنكع باهلل 

 .  (ٖ)الغخكر(

عمى أمتو، كقج ركى  كاإلعجاب بالجنيا أمخ كاف يخذاه الشبي 
قاؿ: )أبذخكا كأممػا ما  البخاري كمدمع عغ عسخك عغ عػؼ أف الشبي 

يدخكع، ؼوهللا ما الفقخ أخذى عميكع، كلكشي أخذى عميكع أف تبدط الجنيا 
 عميكع، كسا بدصت عمى مغ كاف قبمكع، فتشافدػىا كسا تشافدػىا، فتيمككع كسا

 .(ٗ)أىمكتيع(
 عاشرا: صاحب الدهء:

اإلنداف بصبيعتو كائغ تفاعمي يتفاعل بسغ حػلو، إف خيخا فخيخ، كإف 
شخا فذخ، كىػ ما يتسثل بالراحب، فقج يكػف صاحبو مالكا فيجلو عمى 
الخيخ، كقج يكػف شيصانا فيجلو عمى الذخ، كىشا مكسغ الخصخ، فإف صاحب 

                                                           

 .53 – 51( سورة الزخرف آية: 1)
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الجعػة الحي جاء اإلسالـ عمى الخغع  الدػء يجعػ صاحبو إلى الرج عغ مشيج
 مسا يتسيد بو ىحا السشيج  مغ الخرائز السحكػرة.

خصػرة صاحب الدػء في كتابو فقاؿ: )كيػـ يعس  كقج أضيخ هللا 
( يا كيمتى ليتشي ٕٚالطالع عمى يجيو يقػؿ يا ليتشي اتخحت مع الخسػؿ سبيال)

( لقج أضمشي عغ الحكخ بعج إذ جاءني ككاف الذيصاف ٕٛلع أتخح فالنا خميال)
 .(ٔ)(لإلنداف خحكال

 ( يقػؿ أءنظ لسغٔ٘كقاؿ: )قاؿ قائل مشيع إني كاف لي قخيغ)
( قاؿ ىل أنتع ٖ٘( أءذا متشا ككشا تخابا كعطاما أءنا لسجيشػف)ٕ٘السرجقيغ)
( قاؿ تاهلل إف كجت ٘٘( فاشمع فخءاه في سػاء الجحيع)ٗ٘مصمعػف )

 .(ٕ)(( كلػال نعسة ربي لكشت مغ السحزخيغٙ٘لتخديغ)

كقاؿ: )كمغ يعر عغ ذكخ الخحسغ نؿيس لو شيصانا فيػ لو 
  .(ٖ)(الدبيل كيحدبػف أنيع ميتجكف (كإنيع ليرجكنيع عغ ٖٙقخيغ)

: )ال تراحب إال مؤمشا، كال يأكل شعامظ كمغ ىشا قاؿ رسػؿ هللا 
 .(ٗ)(إال تقي

كعمى الخغع مغ أف معػقات مشيج الجعػة شجيجة كعطيسة الخصػرة إال 
أنو يسكغ تجاكزىا كالتغمب عمييا بالخل الػفي الحي يجؿ خميمو عمى اتباع 

 مشيج الجعػة الحق.
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: )مثل الجميذ الرالح كالدػء، كمرجاؽ ذلظ قػؿ رسػؿ هللا 
كحامل السدظ كنافخ الكيخ، فحامل السدظ: إما أف يححيظ، كإما أف تبتاع 
مشو، كإما أف تجج مشو ريحا شيبة، كنافخ الكيخ: إما أف يحخؽ ثيابظ، كإما أف 

 .(ٔ)تجج ريحا خبيثة(

مجى تأثيخه عمى مشيج الجعػة إلى ديغ اإلسالـ، فقاؿ:  كسا بيغ 
 .   (ٕ))السخء عمى ديغ خميمو، فميشطخ أحجكع مغ يخالل(
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 اخلامتة

كيحدغ بشا في نياية البحث أف نػرد بخاتسة تػضح خالصة االلتداـ 
بسفيػـ السشيج الرحيح في الجعػة إلى هللا تعالى كثسخة ذلظ االلتداـ ، كالخصخ 

 في ذلظ، كمشيا:عغ الحيجة 

إف االلتداـ بسفيػـ مشيج الجعػة إلى هللا تعالى عمى ىجي الشبي  أواًل:
 ،امتثااًل ألمخ هللا تعالى الحي أمخ بالجعػة بالحكسة كالسػعطة الحدشة ،

كالسجادلة بالتي ىي أحدغ، كسا في قػلو عد كجل: }اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ 
اْلَحَدَشِة َكَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ِإفَّ َربََّظ ُىَػ أَْعَمُع ِبَسْغ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة 

 . (ٔ)َضلَّ َعْغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَْعَمُع ِباْلُسْيَتِجيَغ{

 . كاألمخ لمخسػؿ (ٕ)كقػلو سبحانو: }َفِمَحِلَظ َفاْدُع َكاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت{
مأمػر  اختراصو بو. فكسا أف الخسػؿ أمخ ألمتو، مالع يجؿ دليل عمى 

بالجعػة إلى هللا تعالى فأمتو مأمػرة بحلظ. بل قج أمخىا هللا تعالى بحلظ في 
قػلو: }َكْلَتُكْغ ِمْشُكْع ُأمٌَّة َيْجُعػَف ِإَلى اْلَخْيِخ َكَيْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيْػَف َعِغ 

 .(ٗ()ٖ)ػَف{اْلُسْشَكِخ َكُأكَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمحُ 
إف في تحقيق االلتداـ بسفيػـ السشيج الرحيح في الجعػة إلى  ثانيًا:

بحلظ في قػلو سبحانو: }ُقْل َىِحِه  ، كسا أمخه ربو هللا ؼيو االقتجاء بالشبي 
ِ َكَما َأَنا ِ َعَمى َبِريَخٍة َأَنا َكَمِغ اتََّبَعِشي َكُسْبَحاَف َّللاَّ ِمَغ  َسِبيِمي َأْدُعػ ِإَلى َّللاَّ
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يجعػف إلى هللا عمى بريخة كسا دعا الخسػؿ  . فأتباع الخسػؿ (ٔ)اْلُسْذِخِكيَغ{
  عمى بريخة، مستثميغ ألمخ بيع بالجعػة، سائخيغ عمى نيج رسػليع األميغ
  :َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ{في التبميغ، كبحلظ تحقق االستقامة{(ٕ). 

إفَّ في اتباع مشيج الجعػة دليل محبة هلل كرسػلو، قاؿ تعالى:  ثالثًا:
}ُقْل ِإْف ُكْشُتْع ُتِحبُّػَف َّللاََّ َفاتَِّبُعػِني ُيْحِبْبُكُع َّللاَُّ َكَيْغِفْخ َلُكْع ُذُنػَبُكْع َوَّللاَُّ َغُفػٌر 

 ، الحي جعل متابعتو كجسيع. فعالمة محبة هللا تعالى اتباع رسػلو (ٖ)َرِحيٌع{
ما يجعػ إليو، شخيقا إلى محبتو كرضػانو، فال تشاؿ محبة هللا كرضػانو كثػابو، 
إال بترجيق ما جاء بو الخسػؿ مغ الكتاب كالدشة كامتثاؿ أمخىسا، كاجتشاب 

 نيييسا، قػال كعسال، ضاىخا كباششا، سخا كجيخا، محبة كانؿيادا.
ى هللا تعالى، االلتداـ في مفيػـ السشيج الرحيح في الجعػة إل رابعًا:

تكػف ىجاية مغ أراد هللا ىجايتو مغ الشاس، كيكػف األجخ العطيع كالثػاب 
قاؿ: "مغ دعا إلى ىجى، كاف لو  أفَّ رسػؿ هللا  الجديل، فعغ أبي ىخيخة 

مغ األجخ مثل أجػر مغ تبعو، ال َيْشُقُز ذلظ مغ أجػرىع شيئًا، كمغ دعا إلى 
ـ مغ تبعو، ال يشقز ذلظ مغ آثاميع ضاللة، كاف عميو مغ اإلثع مثل آثا

 . (ٗ)شيئًا"

: " انفح عمى لعمي بغ أبي شالب  -يػـ خيبخ  كقػؿ الشبي 
رسمظ حتى تشدؿ بداحتيع، ثع ادعيع إلى اإلسالـ، كأخبخىع بسا يجب عمييع 
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مغ حق هللا ؼيو، فػ هللا ألف ييجي هللا بظ رجاًل كاحجًا خيخ لظ مغ أف يكػف 
 .  (ٔ)لظ حسخ الشعع"

فيحه األدلة تبيغ لشا فزل الجعػة إلى هللا تعالى بااللتداـ بسفيـػ 
السشيج الرحيح، كذلظ لسا يتختب عمييا مغ تبميغ شخع هللا كحفطو، كحرػؿ 
السرالح العطيسة لمخمق في معاشيع كمعادىع، كديشيع كدنياىع، كانجفاع 

 .(ٕ)الذخكر عشيع إذا ىع قبمػىا كعسمػا بيا عمى الػجو السصمػب
  

                                                           

مسلم، كتاب فضائل ، ورواه  4217( رواه البخاري ،كتاب ادلغازي، ابب غزوة خيرب، حديث رقم 1)
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 أهه املصادر واملراجع

 القرآن الكريم -أوالً 

 أىم السرادر: -ثانياً 
، أبػ نرخ دمحم بغ عبج هللا اإلماـ، دار األثار بداية االنحراف ونيايتو .1
 ـ.ٕٚٓٓ –ق ٕٛٗٔالصبعة األكلى،  –صشعاء  –

، عبج الخحسغ بجكي، الشاشخ: السكتبة العرخية مشاىج البحث العلسي .2
 ـ. ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔصيجا، الصبعة: الخامدة،  –الجار الشسػذجية، بيخكت  –

، أبػ دمحم الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم بغ الفخاء البغػي، شرح الدشة .3
تحقيق: شعيب األرنؤكط كزىيخ الذاكير، السكتب اإلسالمي، دمذق، الصبعة 

 ـ. ٖٜٛٔ –ق ٖٓٗٔاألكلى، 

، أبػ بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق البدار ، مكتبة مدشد البزار .4
 ـ.ٜٛٛٔ –ق ٜٓٗٔالعمػـ كالحكع، السجيشة السشػرة، الصبعة األكلى، 

، أبػ بكخ دمحم بغ جعفخ بغ دمحم بغ سيل مداوئ األخالق ومذمهميا .5
 –ق ٖٔٗٔالخخائصي الدامخي، مكتبة الدػادي لمتػزيع، ججة، الصبعة األكلى، 

 ـ.  ٖٜٜٔ

، سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي السعجم الكبير .6
 -ىػٕٓٗٔالصبخاني، مكتب التخاث اإلسالمي، بيخكت، الصبعة األكلى، 

 ـ.  ٜٜٜٔ

، دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا أدب الطلب ومشتيى األدب .7
، بيخكت، الصبعة األكلى ،   ـ.ٜٜٛٔ –ق ٜٔٗٔالذػكاني، دار ابغ حـد
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، أبػ نرخ إسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي، تحقيق: الرحاح .8
أحسج عبج الغفػر عصار، دار العمع لمسالييغ، بيخكت، الصبعة الخابعة، 

 ـ. ٜٚٛٔ –ق ٚٓٗٔ

، عمي دمحم دمحم الرالبي، دار تبرير السؤمشين بفقو الشرر والتسكين .9
   ـ.ٜٜ٘ٔىػ / ٘ٔٗٔالخسالة، بيخكت، الصبعة: الثانية، 

، عبج الخحسغ بغ أحسج بغ رجب الحشبمي، دار جامع العلهم والحكم .11
 ـ. ٕٗٓٓ –ق ٕٗٗٔالدالـ لمصباعة كالشذخ، الصبعة الثانية، 

التعريفات، علي بن دمحم بن علي الزين الذريف الجرجاني، دار  .11
 م.1983 –ه 1413الكتب العلسية، بيروت، الطبعة األولى، 

خ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ ، ألبي عسجامع بيان العلم وفزلو .12
عبج البخ بغ عاصع الشسخي القخشبي، دار ابغ الجػزي، الخياض، الصبعة: 

 ـ.ٜٜٗٔق/ٗٔٗٔاألكلى، 

، أبػ دمحم عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ الفزل بغ بيخاـ سشن الدارمي .13
 ـ.ٖٕٔٓ –ق ٖٗٗٔالصبعة األكلى،  –بيخكت  –الجارمي، دار البذائخ 

، دمحم ناصخ الجيغ تخريج أحاديث مشار الدبيلإرواء الغليل في  .14
الصبعة  –بيخكت  –األلباني، إشخاؼ: زىيخ الذاكير، السكتب اإلسالمي 

 ـ.  ٜ٘ٛٔ –ق ٘ٓٗٔالثانية، 

، دمحم بغ عيدى بغ سػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ سشن الترمذي .15
الصبعة الثانية،  –مرخ  –التخمحي، مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي 
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، أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي، تحقيق: دمحم فؤاد سشن ابن ماجو .16
 ـ. ٜٚٛٔىػ / ٚٓٗٔعبج الباقي، دار إحياء الكتب العخبية، الصبعة: الثالثة، 

، دمحم بغ أحسج بغ األزىخي اليخكي، دار ابغ كثيخ تيذيب اللغة .17
 ـ.ٜٚٛٔىػ / ٚٓٗٔلبشاف، الصبعة: الثالثة،  -لمصباعة كالشذخ، بيخكت 

، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ بغ يديج جامع البيان عن تأويل آي القرآن .18
ىػ ٖٓٗٔدمذق، الصبعة: الثالثة،  -الصبخي، دار القمع لمصباعة كالشذخ، سػريا

 ـ.ٜٕٓٓ/ 

، عبج الكخيع زيجاف، مكتبة ابغ تيسية لمصباعة كالشذخ، أصهل الدعهة .19
 ـ.ٜٛٛٔىػ/ٛٓٗٔالقاىخة، الصبعة: الثانية، عاـ الشذخ: 

، عبج الخحسغ بغ حدغ حبشكة صراع مع السالحدة حتى العظم .21
لبشاف، الصبعة: الثانية، عاـ  –السيجاني الجمذقي، مؤسدة الخسالة، بيخكت 

 ـ.ٜٜٛٔىػ / ٓٔٗٔالشاشخ: 

، القاضي دمحم أحسج كشعاف، دار الكتب أزمات الذباب أسباب وحلهل .21
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، أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل مدشد اإلمام أحسد بن حشبل .22
 ـ.  ٕٔٓٓ –ق ٕٔٗٔالذيباني، مؤسدة الخسالة، الصبعة األكلى، 

، أحسج بغ دمحم الفيػمي، دار السرباح السشير في غريب الذرح الكبير .23
ىػ / ٓٔٗٔخ: بيخكت، الصبعة: األكلى، عمع الشذ –ابغ كثيخ، دمذق 

 ـ.ٜٜٛٔ

، دمحم بغ دمحم الدبيجي، دار الدالـ تاج العروس من جهاىر القامهس .24
 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔالقاىخة، الصبعة األكلى،  –لمصباعة كالشذخ، مرخ 
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، دمحم أبػ الفتح البيانػني، دار الكتب العمسية، السدخل إلى علم الدعهة .25
 ـ.  ٕٛٓٓىػ / ٜٕٗٔبيخكت، الصبعة: الثالثة، عاـ الشذخ:  –لبشاف 

، سامخ تػفيق عجسي، الشاشخ: دار الكتب نحه بشاء السذاىب التربهية .26
   ـ.ٜٜٛٔىػ / ٜٔٗٔلبشاف، الصبعة: األكلى،  –العمسية، بيخكت 

، لإلماـ مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي صحيح مدلم .27
 –العخبي الشيدابػري السحقق: دمحم فؤاد عبج الباقي، الشاشخ: دار إحياء التخاث 

 بيخكت.

أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدكيشي الخازي، معجم مقاييس اللغة،  .28
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔالسحقق: عبج الدالـ دمحم ىاركف، دار الفكخ، 

 -بيخكت، الصبعة: الثالثة  –البغ مشطػر، دار صادر لدان العرب،  .29
 ىػ. ٗٔٗٔ

الفيخكزآبادى مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب القامهس السحيط،  .31
ىػ(تحقيق: مكتب تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة، بإشخاؼ: ٚٔٛ)الستػفى: 

دمحم نعيع العخقُدػسي، الشاشخ: مؤسدة الخسالة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، 
 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔلبشاف، الصبعة: الثامشة،  –بيخكت 

دمحم ، السحقق: عبج الخحسغ بغ مجسهع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيسية .31
بغ قاسع، الشاشخ: مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف، السجيشة 

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔالشبػية، السسمكة العخبية الدعػدية، عاـ الشذخ: 

لمذيخ عبجالعديد بغ باز، الصبعة: الدعهة إلى هللا وأخالق الدعاة  .32
مكة السس -الخابعة، الشاشخ: رئاسة إدارة البحػث العمسية كاإلفتاء، الخياض 

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ  ٖٕٗٔالعخبية الدعػدية، 
دراسة تأصيمية عمى ضػء األسس العلسية لسشيج الدعهة اإلسالمية،  .33
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الػاقع السعاصخ، أ.د.عبجالخحيع السغحكي، الصبعة: الثانية، دار الحزارة 
 ـ.ٕٓٔٓق، ٖٓٗٔ

-قٕ٘ٗٔبداـ العسػش، دار الشفائذ، الصبعة األكلى،فقو الدعهة،  .34
 ـ.ٕ٘ٓٓ

عبج الخحسغ بغ كريم الرحسن في تفدير كالم السشان، تيدير ال  .35
ناصخ الدعجي السحقق: عبج الخحسغ بغ معال المػيحق، الصبعة: األكلى، 

 ـ. ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔمؤسدة الخسالة، 
صحيح البخاري، السدسى الجامع السدشد الرحيح السخترر من   .36

اعيل أبػ دمحم بغ إسسأمهر رسهل هللا صلى هللا عليو وسلم وسششو وأيامو، 
عبجهللا البخاري، السحقق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، الصبعة: األكلى، 
الشاشخ: دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخؾيع دمحم فؤاد عبج 

 ىػ.ٕٕٗٔالباقي( 
، أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي تفدير القرآن العظيم  .37

ىػ(،السحقق: سامي بغ دمحم سالمة، ٗٚٚالبرخي ثع الجمذقي )الستػفى: 
 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔالشاشخ: دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، الصبعة: الثانية 

السشيج الرحيح وأثره في الدعهة إلى هللا تعالى،حسهد بن أحسد بن   .38
 فرج الرحيلي.

أحسج بغ شعيب بغ عمي الخخاساني، الشدائي سشن الشدائي،   .39
لفتاح أبػ غجة، الصبعة: الثانية، الشاشخ: ىػ(، تحقيق: عبج آٖٖ)الستػفى: 

 ـ. ٜٙٛٔ –ق ٙٓٗٔحمب،  -مكتب السصبػعات اإلسالمية 
دمحم ناصخ سلدلة األحاديث الرحيحة وشيء من فقييا وفهائدىا،  .41

الجيغ األلباني، الصبعة: األكلى، مكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع، الخياض، 
: ٙـ، جػ  ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ: ٗ - ٔ)مكتبة السعارؼ( عاـ الشذخ: جػ 

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ: ٚـ، جػ  ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ
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أبػ داكد سميساف بغ األشعث بغ إسحاؽ بغ بذيخ بغ  ،سشن أبي داود .41
ِجْدتاني )الستػفى:  ىػ(، السحقق: دمحم محيي ٕ٘ٚشجاد بغ عسخك األزدي الدِّ

 بيخكت. –الجيغ عبج الحسيج، الشاشخ: السكتبة العرخية، صيجا 
يع بغ مػسى الغخناشي الذييخ بالذاشبي، ام للذاطبياالعتر  .42 ، إبخـا

تحقيق: سميع بغ عيج الياللي،الشاشخ: دار ابغ عفاف، الدعػدية،الصبعة: 
 ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔاألكلى، 

السؤلف: دمحم بغ صالح بغ دمحم العثيسيغ  شرح األربعين الشهوية، .43
 ،الشاشخ: دار الثخيا لمشذخ.

،  شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ الميزان االعتدال في نقد الرج .44
ىػ(، تحقيق: عمي دمحم ٛٗٚأحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )الستػفى: 

لبشاف، الصبعة:  –البجاكي، الشاشخ: دار السعخفة لمصباعة كالشذخ، بيخكت 
 ـ. ٖٜٙٔ -ىػ  ٕٖٛٔاألكلى، 
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 الثاينموضوعات اجمللد فهرس 

 الثقافة اإلسالميةقسم 

 مالحظات الباحث اسم البحث م

مرتكزات بنية التفكري لدى دمحم فريد  1
 1.3-10 د/ حممود بطل دمحم أمحد وجدي

الفكر ادلقاصدي النبوي جتاه قضااي الرأي  2
 العام

عبد  د/السيد دمحم دمحم
 178-1.4 النيب

3 
اإلصابة مما فسره النيب صلى هللا عليو 

 وسلم من رؤى الصحابة

 

د/دمحم سعيد دمحم عبد 
 265-179 اجلليل

مسائل من فقو الدعوة يف موافقات  4
 دراسة دعوية-الشاطيب

د/ زلفى بنت أمحد 
 334-266 اخلراط

 دراسة دعوية –حوار ىرقل وأيب سفيان  5
خالد دمحم محدي د/

 448-335 صميدة

عند الدكتور عبدالوىاب  الثقافيةاذلوية  6
 -رمحو هللا-ادلسريي

د/عبدهللا بن علي بن 
 506-449 أمحد القرين

الرمحة على ضوء الكتاب والسنة وأثرىا  7
 يف الدعوة إىل هللا

د. علياء بنت علي بكر 
 553-507 فلمبان

 على ضوء الكتاب والسنة منهج الدعوة 8
احلميد عبدالكرمي د.عبد

 منشد الضفريي

 
554-603 

 

 


