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 مقدمة املؤلف

 
احلمد هلل جعل ادلايع إيله أحسن انلاس قواًل ،واملجاهد يف سبيله من أفضل انلااس 
عماًل، والصالة والسالم ىلع أعظم من داع باللسان، وأشجع مان جاهاد بالسا،ان، سايد ا 

 وصحبه واتلابعني هلم بإحسان ، أما بعد ..و بي،ا حممد وىلع آهل 
فإن ادلعوة إىل اهلل سبب اهلداية املأمول، وطريق السعادة املأهول، وبها يقع تذكري 
الغافل، وحتريك اخلامل، ويه مفتاح الفهم، ومقدمة العلم، ومدخل العمل، ويه مهمة األ بياء 

 لوم، وخريها وأثرها ملموس.واملرسلني وسبيل أتباع انليب األمني، ورشفها وفضلها مع
ال حاجة لبسط القول أو اتلديلل ىلع أن ادلعوة يف اعمل،ا املعارص تمر بمرحلة صعبة بل 
عصيبة ألن هذا األمر ظاهر للعيان، وتعاين ادلعوة مشالكت عديدة م،ها العداء اخلاريج 

ويه صورتها واتلاكلب العاليم اذلي يسىع إىل وأد صوتها وحمارصة نشاطها، ويهدف إىل تش
وجتريم محلتها، فادلعوة إىل اهلل جيعلو ها ع،رصية تت،اىف مع اإلخاء، وعصبية تتعارض مع 
التسامح، وادلاعة إىل اهلل يصورو هم ىلع أ هم قساة غالظ، ال جمال ع،دهم لرمحة أو رأفة، هذا 

 إضافة إىل العمل ادلائب للمواجهة املبارشة لدلعوة وادلاعة .
لدلعوة معا اة من بعض محلتها أو امل،تسبني إيلها، فواحد ييسء  ومن جهة أخرى فإن

من جهة جهله، وآخر من جهة سوء فهمه وثالث من جهة ضيق أفقه، ورابع من جهة شدة 
أسلوبه وهكذا؛ إضافة إىل وجود بعض اخللل و قص يف العمل يف صورة الشاملة الواعية لدلعوة 

، واتلأقلم مع مستجداته، وحسن املواجهة حبيث تواكب العرص باالستفادة من معطياته
لعقباته، وجودة اتلخطيط واإلعداد ملتطلباته، كما تراىع األصول وتستلهم اتلاريخ وتست،طق 

 اتلجارب وتستفيد من األعالم بما جيعل جذورها راسخة، وقواعدها واضحة .
حول السبل و ظراً للظروف اآل فة اذلكر يكون من الواجب إعمال الفكر وتبادل الرأي 

الكفيلة نلجاح ادلعوة وحتقيق أهدافها، ومحايتها من كيد الاكئدين من األعداء وجهل 



اجلاهلني من األحباء، ومن ه،ا ك،ت كثري اتلفكري يف مثل املوضوع فكتبت حول جناح 
ادلاعية وقبول دعوته وتأثري شخصيته مقااًل نرشته يف إحدى الصحف، ثم يف م،اسبات 

ع،ارص جناح ادلعوات، وما زلت أد دن حول هذه املفاهيم واألفاكر وأليق متعددة حتدثت عن 
ن فيها ملحوظات .  ع،ها لكمات وأدوِّ

وهذا الكتاب اذلي بني يديك هو صدى وترمجة تللك األفاكر، وما اكن لريى انلور 
لكرثة األشغال، وتزاحم األعمال، ولك،ين ُدعيت للمشاركة يف أحد امللتقيات وطلب مين 

مات ادلاعية انلاجح (( فاك ت هذه الصفحات، اليت كتبتها وأ ا يف إعدا د حبث بع،وان )) مقوِّ
ظروف صعبة أث،اء انشغايل اتلام باملراحل انلهائية إلعداد رسالة ادلكتوراة، وللتوضيح أقول إن 
هذا ابلحث عددت مادته، ورتّبت فصوهل وأتممت صياغته يف أقل من شهر، وك،ت أود قبل 

ن أضيف إيله وأزيد فيه ما استجد يف اذلهن من أفاكر، وما جتّمع يف املوضوع من طباعته أ
 صوص ولك،ين تركت ذلك ئلال تتأخر الطباعة، ولعل ذلك يكون يف طبعة قادمة بمشيئة اهلل 

 تعاىل .
ظروف ابلحث ومدة إعداد إضافة إىل ما هو  –أيخ القارئ  -وحيث قد وصفت لك

ا فإ ين أرجو أن أحظى م،ك بما تراه من تصويب خلطأ، أو معلوم من قصور اإلنسان، ذل
استدراك نلقص، أو فوائد وزوائد تتفضل بإهدائها يل، وهذا مما يسعدين ويثلج صدري، كما 

 ي،فعين ويغين فكري ويزيد عليم . 
وأخرياً أرفع أجزل الشكر، وأعطر اثل،اء، وأعظم احلمد، للموىل جلّت قدرته ىلع توفيقه 

ثم أثين بالشكر للك من ساعدين يف اإلعداد و قل انلصوص وأخص م،هم زوجيت وامت،ا ه، 
وب،ات أيخ اثلالث، وأشكر دار األ دلس اخلرضاء للنرش واتلوزيع ىلع ما قامت به من جهود 
يف تصويب انلص وتصحيح أرقام احلوايش وحسن اإلخراج، إذ اكن ابلحث يف صورته األوىل 

الضطراب، كما أشكر من رشفوين بمطالعة ابلحث عىس اهلل أن املستعجلة مليئاً باألخطاء وا
 جيعلين ع،د حسن ظ،هم، وأن يغفر يل ما ال يعلمون .



، وبضاعة املقرصِّ تقبّلها بفضلك، وجتاوز عن  قصها بعفوك . وما  امهلل هذا جهد املقلِّ
أو اسزتالل اكن يف ذلك من إتقان وإحسان ففضل م،ك وإ عام، وما اكن من خلل أو زلل فغفلة 

 عرثيت، واغفر زليّت يا أرحم الرامحني .  -يا رب –شيطان . فأقل 
 

 أبو احلسن يلع بادحدح  
 ـه81/5/8181جدة 



 الفصل األول : داللة املوضوع وأـهميته: 
 

رأيت من امل،اسب الوقوف ىلع ع،وان ابلحث ومعرفة معاين مفرداته ودالالته قبل اخلوض يف 
 ه .مضمون املوضوع وتفصيالت

 ع،وان ابلحث ))مقومات ادلاعية انلاجح((، ومن ه،ا س،قف أمام مدلوالت اللكمات اثلالث. 
 

  :داللة عنوان املوضوع  :املبحث األول 
 

 أوالً : املقّوم
( 5/34أصل اللكمة اثلاليث هو قََوَم وأحد معا ية اال تصاب والعزم . معجم مقاييس اللغة )

هذا األصل))قيام(( والقيام جيئ بمعىن املحافظة واإلصالح ومن أبرز االستعماالت اللفظية ب
[ وقام 43( النساء ]21/394لسان العرب ) الرجال قوامون ىلع النساءوم،ه قوهل تعاىل 

(، وأمر قيم : أي مستقيم ) 3/261األمر: اعتدل وأقام اليشء أدامه القاموس املحيط )
رس(  ظامه وعماده )لسان العرب ( ، وقوام األمر )بالك6/466املحكم البن سيده )

(، ومقوم 21/501( ، وقيم األمر: مقيمه، والقيم: السيد وسائس األمر)لسان العرب21/399)
 اليشء وقوامه بمعىن واحد .

فاملراد بمقومات ادلاعية انلاجح األمور اليت يه العماد نلجاح ادلاعية يلقوم بادلعوة، م،تصباً 
قيماً معتدالً يف أدائها، قائماً بشؤو ها سائساً ألمورها حىت يكون هلا اعزماً وحمافظاً عليها، مست

 قيامه بها خري قيام يتحقق به املقصود.
 

 ثانياً: ادلاعية 
أصل اللكمة اثلاليث )ٍدٍٍٍ ٍ ٍََعَو(وادلعوة املرة الواحدة من ادلاعء، وادلاعء إىل يشٍء ما ُهو الرتغيب 

[ أي يرغب يف اجل،ة 15يونس ]  دار السالمواهلل يدعو إىلفيه واحلث عليه كما يف قوهل 
 وداعياً إىل اهلل بإذ ه ورساجاً م،رياً ويقال داع يدعو فهو داع واملرة م،ه دعوة ويف قوهل تعاىل 



[ أي داعياً إىل توحيد اهلل فادلايع هو اذلي يدعو إىل أمر ما، واجلمع داعة وداعون 36األحزاب]
 ه للمبالغة .وادلايع وادلاعية واحد، واهلاء في

فادلاعية إذن هو املؤهل القائم برتغيب انلاس يف اإلسالم وحثهم ىلع الزتامه بالوسائل املرشوعة 
. 

وهذا يوضح أن موضوع ادلعوة هو اإلسالم لكه عقيدة ورشيعة وأخالقاً ومعاملة، وأن 
عون إىل املدعوون هم مجيع انلاس لك حبسبه فالاكفرون يُدعون إىل اإلسالم، واملقرصون يُد

 صدق االلزتام، والعصاة يُدعون إىل ترك اذل وب واآلثام وهكذا .
قال ابن تيمية يف تعريف ادلعوة :))وادلعوة إىل اهلل يه ادلعوة إىل اإليمان به وبما جاءت به 

( 25/254رسله وبتصديقهم فيما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا(()جمموع فتاوى ابن تيمية )
فها بعض املعارص ين بقوهل ))تبلي  اإلسالم لل،اس وتعليمه إياهم وتطبيقه يف واقع عرَّ

(،  وأوجز الطربي القول وأبل  يف املعىن حني قال عن 24احلياة(()املدخل إىل علم ادلعوة )ص/
 (.22/54ادلعوة: ))يه دعوة انلاس إىل اإلسالم بالقول والعمل(()تفسري الطربي )

 
  -ثاثلاً : انلجاح :
اليث ))جنح(( وهو أصل يدل ىلع ظفر وصدق وخري)معجم مقاييس اللغة أصل اللكمة اثل

( وانلُّجح وانلجاح الظفر باليشء وجنح املرء إذا أصاب طلبته وجنح األمر إذا تيرس 5/490)
(، 1/621،622وسهل ورجل جنح :م،جح احلاجات ورأي جنيح أي صواب )لسان العرب )

 . ( 2/152(، القاموس املحيط )2/309الصحاح )
فاملقصود هو حتقيق اغية ادلعوة، واتلوفيق حلصول اتليسري يف ادلعوة وقبوهلا، ومعلوم أن 
انلجاح األتم يف ادلعوة هو قبول احلق والعمل به، ورفض ابلاطل واإلقالع ع،ه، فهو ق،اعة 
 ظرية واستجابة عملية ولكن حصول اإلعراض وعدم القبول ليس ديلاًل ىلع عدم جناح 

 إ ك ال تهدي من أحببت ولكن اهلل يهدي من يشاءن اهلداية من ع،د اهلل ادلاعية إذ أ
[ و علم حديث املصطىف صىل اهلل عليه وسلم : ))يأيت انليب ومعه الرجل وانليب 56القصص ]

ومعه الرجالن وانليب وليس معه أحد(( أخرجه ابلخاري ،كتاب الطب، باب: من كوى أو 



اب اإليمان ،باب: ادليلل ىلع دخول طوائف من (، ومسلم يف كت20/255كوى غريه )
( وهذا قطعاً ال يدل ىلع عدم جناح هؤالء األ بياء وإ ما 2/299املسلمني اجل،ة بغري حساب )

 يدل ىلع عدم وجود القابلية ع،د املدعوين وطمس اهلل بلصائرهم وطبعه ىلع قلوبهم .
اً ما تتحقق به انلتائج وقد تتخلف فانلجاح إذن هو القيام بالواجب ىلع الوجه األكمل وكثري

حلكمة ع،د اهلل . وبهذا يتضح مدلول ع،وان املوضوع ))مقومات ادلاعية انلاجح(( وأن املراد 
تسليط الضوء ىلع األسس الالزم توافرها لدلاعية يف شخصيته وممارساته ومفاهيمه اليت تؤدي 

 إىل حصول اهلداية وحتقق أثر ادلعوة. 
 

 ـهمية املوضوع :املبحث اثلاين : أ
مما يتقدم عرف،ا أن املوضوع يتعلق بما يقوم بادلاعية من صفات ومهارات يتحقق بها هدف 
ادلعوة وحتصل االستجابة، وال شك أن االستجابة لدلاعية ثمرة عظيمة أل ه مبل  عن اهلل جل 

ستجابة جالهل وعن رسوهل صىل اهلل عليه وسلم، ومقرر ألحاكم اإلسالم، ومؤدي ذلك حتقق اال
هلل وللرسول، وااللزتام باإلسالم وهلذا فإن هلذا انلجاح آثار كبرية حممودة جتعل للبحث يف هذا 

 املجال أهمية كربى وإيلك بعض ما ينبئ عن ذلك :
 األجر اجلزيل : _8

ومن أحسن قواًل ممن داع إىل اهلل وعمل صاحلاً وقال إ ين من يقول احلق تبارك وتعاىل :
[ ، فهذا ث،اء ملن داع دون ارتباط بانلتيجة فكيف إذا حصلت 44] فصلت مسلمني

كما أخرب عليه الصالة والسالم يف قوهل: ))ألن  االستجابة، إن األجر حينئذ أعظم وأجزل 
يهدي اهلل بك رجالً واحداً خري لك من أن يكون لك محر انلعم(( أخرجه ابلخاري يف كتاب 

( 4/40م، باب: م،اقب يلع بن أيب طالب، الفتح )فضائل أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسل
( وهذا 25/241ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل يلع بن أيب طالب )انلووي( )

يف هداية الواحد فكيف بهداية اجلمع من انلاس ؟ األجر حينئذ يزداد ويتضاعف كما أرشد 
ن داع إىل هدى فإن هل من األجر إىل ذلك حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم القائل: ))م



مثل أجور من تبعه ال ي،قص ذلك من أجورهم شيئاً(( أخرجه مسلم يف كتاب العلم،باب :من 
 (.26/114سن س،ة حس،ة أو سيئة )انلووي 

 
 انتشار اخلري : -2

إن جناح ادلاعية وا تشار ادلعوة يزيد من ا تشار اخلري بكرثة ملزتميه وادلاعة إيله، واثلابتني 
عليه،وع،دما تزتايد هذه ادلوائر ويتاكثر أفرادها تكون سبباً من أسباب رضوان اهلل عز وجل 

ل  رصه، وحصول اتلغيري الصالح يف األمة ضمن الس،ة اإلهلية املاضية:  إن اهلل ال يغري ما وتََنّ
 أخرى فلكما أقبل ىلع اخلري واستجاب [ ، ومن جهة22الرعد] قوم حىت يغريوا ما بأ فسهم

لدلعوة  فر من انلاس بما حيققه اهلل من جناح لدلاعة فإن ذلك يورث ع،د اآلخرين ق،اعة 
 عميقة، ومحاسة قوية للمتابعة من خالل كرس حاجز الرتدد أو الرهبة، وخوف اتلفرد بااللزتام ،

وخمالفة اتليار العام ، كما أن ا تشار اخلري يربز صورة مرشقة للمسلمني امللزتمني من خالل 
 لوكياتهم يف سائر شئون احلياة وهذا هل أثر مضاعف يف مزيد من اإلقبال ىلع االلزتام .س
 
  مغابلة ابلاطل: -3

إن لك جناح لدلعوة يف فكر وسلوك إنسان هو هزيمة للباطل ادلايع إىل طرق وم،اهج الشيطان 
اء اهلل، ، وإن لك وجود فاعل لدلعوة يف ميدان من ميادين احلياة هو غيظ و كاية يف أعد

فاحلرص ىلع جناح ادلاعية يف اغية األهمية حلماية األمة من رشور ابلاطل، والعمل ىلع حتجيم 
 آثاره ، وتقليل أرضاره ، وتوهني أ صاره .

ومن املعلوم أ ه ))جيب حماربة املبادئ اهلدامة من اشرتاكية وبعثية وتعصب للقوميات وغريها 
ة وبذلك يصلح اهلل املسلمني ما اكن فاسداً، وَيردُّ هلم ما من املبادئ واملذاهب املخالفة للرشيع

اكن شارداً ، ويعيد هلم جمدهم السالف وي،رصهم ىلع أعدائهم ويمكن هلم يف األرض(( 
( ومن ه،ا يلزم )اتلأكيد ىلع داعة اإلسالم ومحلته للتفرغ 2/491جمموع فتاوى ابن باز)

ادلعوة إىل اإلسالم والرد ىلع أص،اف الغزو لكتابة ابلحوث والنرشات واملقاالت انلافعة و
اثلقايف، وكشف عواره وتبيني زيفه حيث إن األعداء ج،َّدوا اكفة إماك اتهم وقدراتهم وأوجدوا 



امل،ظمات املختلفة والوسائل املت،وعة لدلس ىلع املسلمني واتللبيس عليهم فال بد من تف،يد 
عاً وأحاكماً وأخالقاً عرضاً شيقاً(( جمموع هذه الشبهات وكشفها وعرض اإلسالم عقيدة وترشي

(، فتوفر أسباب جناح ادلاعية يعين غلبة احلق وا تصاره وهزيمة ابلاطل 2/491فتاوى ابن باز )
 وا دحاره .

 
 احلماية من املفاـهيم واألعمال اخلاطئة:  -1

ق ويتودل إن اتلقصري يف األخذ بمقومات انلجاح وأسباب الفالح قد يؤدي إىل الفشل واإلخفا
   من أثر ذلك بعض املفاهيم واألعمال اخلاطئة وم،ها ىلع سبيل املثال ال احلرص :

لقلة يف فهمه أو ضعف يف إيما ه أو  –احلكم العام بفساد انلاس وذلك أن بعض ادلاعة  -أ
يتواىل عليه الفشل ويلىق اإلعراض وانلفور من انلاس ،وبدالً من أن يصرب  –تقصري يف عمله 

د  فسه ويغري أسلوبه، ويعالج خطأه  راه ي،يح بالالئمة ىلع انلاس ، وحيكم عليهم أو ي،ق
بالفساد واالستعالء عن احلق ، وأ هم أعداء هلل ولرسوهل صىل اهلل عليه وسلم وحنو ذلك مما 
حيذر م،ه املصطىف صىل اهلل عليه وسلم يف حديثه الصحيح اذلي قال فيه: ))إذا قال الرجل : 

هو أهلكهم(( أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب : انليه عن قول هلك انلاس ف
 (.26/24هلك انلاس ، )انلووي 

حصول اإلحباط وايلأس يف  فوس بعض ادلاعة تلكرار الفشل، وا طوائهم بعد ذلك ىلع  -ب
م يف أ فسهم ،ثم اعزتاهلم انلاس وتركهم األمر املعروف وانليه عن امل،كر، وربما اكن فشله

 كثري من األحوال  اشئاً عن جهلهم بأسايلب وأسباب انلجاح يف ادلعوة . 



 الفصل اثلاين : عنارص اتلأثري :
 
 املبحث األول امليل العاطيف واملحبة القلبية :

إن ملحبة تقود إىل املتابعة للمحبوب، وتقديمه ىلع من سواه ،وتلمس موافقة هواه، وذلا قيل يف 
))إيثار املحبوب ىلع مجيع املصحوب ،وقيل :موافقة احلبيب يف املشهد تعريف املحبة إ ها 

واملغيب وقيل :احتاد مراد املحب ، ومراد املحبوب وقيل: إيثار مراد املحبوب ىلع مراد املحب 
( .))واحلب اتلام 12-29وقيل : يه بذلك املجهود فيما يريض احلبيب(( روضة املحبني )ص:

دن بالقول الظاهر والفعل الظاهر فيما يظهر ىلع ابلدن من مع القدرة يستلزم حركة ابل
( وذلا 4/532األقوال واألعمال هو موجب ما يف القلب والزمه(( جمموع فتاوى ابن تيمية )

فإن صاحب الرسالة يتحبب إىل املدعوين ، ويسىع إىل كسب حمبتهم هل وميل قلوبهم إيله ، 
هل ، وبدو ه ال حيصل اتلأثري اإلجيايب باملتابعة  ألن ذلك أعظم عون ىلع قبوهلم م،ه واتباعهم

ولو أقيمت احلجج و صبت األدلة ألن ابلغض لدلايع يصد عن قبول دعوته وإن اك ت حقاً 
:فبما رمحة من اهلل نلت هلم ولو ك،ت فظاً غليظ القلب ال  فضوا من حولك  آل

 .يف الوقت  فسه أعظم آثارها  ،وهمافاالستجابة واملتابعة أعظم مقتضيات املحبة [ 259]عمران
وإذا تمك،ت املحبة فإ ها تورث تعلقاً عجيباً باملحبوب يدفع إىل فعل مقتضاها من املوافقة وإن 
اكن يف ذلك مرضة ظاهرة أو إعراض عن حمبوبات أخرى يه أكرث أهمية، ويتحمل املحب يف 

 والعشاق وهو اذلي يفرس ذلك ما يليق من املعارضة واملالمة، وهذا ما يعرف من حال املحبني
ما ملئت به سريهم من األخبار واألحوال، وليس هذا يف عشق وحمبة الصور املحسوسة من 
البرش، بل هو واقع يف املعاين أيضاً فكثري من األجواد يعشق اجلود أعظم عشق فال يصرب ع،ه 

ئم ، وأما عشاق مع حاجته إىل ما جيود به، وال يقبل فيه عذل اعذل، وال تأخذه فيه لومة ال
وباجلملة (69روضة املحبني )ص :العلم فأعظم شغفاً به ، وعشقاً هل من لك اعشق بمعشوقه(( 

))فأصل لك فعل وحركة يف العالم من احلب واإلرادة ،فهو أصل لك فعل ومبدؤه، كما أن 
  (.1/294جامع الرسائل واملسائل )ابلغض والكراهة ما ع وصاد للك ما ا عقد بسببه ومادته((



ومما يقوي أثر املحبة من املوافقة واالتباع ))حصول الذلة وانلعمة والفرح والرسور وقرة العني 
( ويلحق بذلك أن 256،255به ىلع قدر قوة حمبته وإرادته والرغبة فيه(( روضة املحبني )ص/

 املحبة توقد  ار الشوق فيبىق القلب باملحبوب ومطلوبه مشغواًل، والعقل يف أمره مفكراً 
)والشوق أثر من آثار املحبة وحكم من أحاكمها فإ ه سفر القلب إىل املحبوب يف لك حال(( 

 ( .515تهذيب مدارج السالكني )ص:
وهكذا جند للمحبة أثرها العظيم يف الفكر والسلوك، )) واملحبة واإلرادة أصل لك دين سواء 

بلاط،ة والظاهرة واملحبة واإلرادة اكن دي،اً صاحلاً أو دي،اً فاسداً فإن ادلين هو من األعمال ا
( ، ))وإذا اكن احلب أصل لك عمل من حق 1/121أصل ذلك لكه(( جامع الرسائل واملسائل )

( علم،ا أهمية هذا 1/145وباطل وهو أصل األعمال ادلينية وغريها(( املصدر السابق )
 الع،رص.

حمض وألوهية باطلة كما قال ومن م،ا اكن اهلوى يف غري مرضاة اهلل خطراً عظيماً بل هو رشك 
[ ، وباجلملة فعاطفة املحبة من أعظم ع،ارص 14اجلاثية ] أفرأيت من اختذ إهله هواهتعاىل 

اتلأثري سلباً وإجياباً ، ومن ثم اكن احلرص ىلع كسب القلوب واستجالب املحبة يف طاعة اهلل 
بة هلل وطاعته فذلك اغية عظىم معي،اً ىلع االستجابة للخري، والقبول لدلعوة ، وإذا وجهت املح

، إذ أن حمبة اهلل ))يه املَنلة اليت فيها ت،افس املت،افسون وإيلها شخص العاملون ، وإىل َعلَمها 
شمر السابقون ، وعليها تفاىن املحبون ، وبروح نسيمها تّروح العابدون ، فيه قوت القلوب ، 

حرمها فهو من مجلة األموات ، وانلور اذلي وغذاء األرواح ، وقرة العيون ، ويه احلياة اليت من 
من فقده فهو يف حبار الظلمات ، والشفاء اذلي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام ، والذلة 

( ، واملقابل 509اليت من لم يظفر بها فعيشه لكه هموم وآالم(( تهذيب مدارج السالكني )ص/
أل ه يُنتج من األخالق قباحئها ،  ىلع الضد من ذلك ))فهو عن اخلري صاد ، وللعقل مضاد ،

ويظهر من األفعال فضاحئها ، وجيعل سرت املروءة مهتواكً ، ومدخل الرش مسلواكً(( أدب ادل يا 
 ( .44وادلين )ص: 

 
 :  املبحث اثلاين : اإلقناع العقيل واحلجة العلمية



يف أهوائهم ، يعصمه ، والعقالء حيكمون عقوهلم -بإذن اهلل  –اهلوى يهوي بصاحبه والعقل 
وهذا ترصف الرجال فقد حُيب القلب فعالً معي،اً وتهوى انلفس سلواكً حمدداً ، فيعرتض العقل 
بانلظر يف ابلواعث ، واتلأمل يف العواقب ، فيكبح مجاح اهلوى إذ أ ه ))ملا اكن اهلوى اغبلاً ، إىل 

ه ، ويدفع بادرة سطوته ، سبيل املهالك مورداً ، جعل العقل رقيباً جماهداً، يالحظ عرثة غفلت
ويدفع خداع حيلته ، ألن سلطان اهلوى قوي ، ومدخل مكره خيف(( أدب ادل يا وادلين 

( ))وإذا اك ت ادلولة للعقل ساملُه اهلوى ، واكن من خدمه وأتباعه ، كما أن ادلولة إذا 45)ص:
())وما مثل 20)ص:اك ت للهوى ، صار العقل أسرياً يف يديه ، حمكوماً عليه(( روضة املحبني 

اهلوى إال كسبع يف ع،قه سلسلة فإن استوثق م،ه ضابطه كفه ، وربما الحت هل شهواته الغابلة 
عليه فلم تقاومها السلسلة   فأفلت ، ىلع أن من انلاس من يكف هواه بسلسلة ، وم،هم من 

 ( .263يكفه خبيط(( صيد اخلاطر)ص:
بتداء ولكن احلجة والربهان حيصل بها ق،اعة وربما ال تكون ه،اك حمبة وال ميل يف انلفس ا

العقل اليت تزين الفعل أو الرأي لل،فس وحتببه إىل القلب ، فالق،اعة هلا تأثريها اذلي ال ي،كر 
يف دفع اإلنسان الختاذ املوافق واآلراء ، وممارسة األفعال ، أو االمت،اع من ذلك ، وتلك مزية 

))فال يسيم اعقاًل إال من عرف اخلري فطلبه والرش العقل الراشد اذلي هو من أهم ابلواعث 
( 4/13فرتكه ، ومن فعل ما يعلم أ ه يرضه فمثل هذا ماهل عقل(( جمموع فتاوى ابن تيمية )

واملحبة والعقل إن اتفقا عظم األثر وان اختلفا فمالت املحبة ملا حكم العقل بفساده فمآل 
يقرر العقل رضر الفعل لك،ه يضعف ويغلبه األمر إىل غلبة أحدهما بقوته ، وتمك،ه ، فقد 

اهلوى بباعث حب الذلة ، وقوة الشهوة )وهذا من اجلهل اذلي هو عمل خبالف العلم حىت 
يقدم املرء ىلع فعل ما يعلم أ ه يرضه وترك ما يعلم أ ه ي،فعه ملا يف  فسه من ابلغض واملعاداة 

تلصديق باللكية ، لك،ه ملا يف  فسه ألشخاص وأفعال ، وهو يف هذه احلال ليس عديم العلم وا
من بغض وحسد غلب موجب ذلك املوجب وانلتيجة ال توجد ع،ه وحده ، بل ع،ه وعما يف 
انلفس من حب ما ي،فعها وبغض ما يرضها ، فإذا حصل هلا مرض ففسدت به أحبت ما 

سه هل مع يرضها ، وأبغضت ما ي،فعها ، فتصري انلفس اكملريض اذلي يت،اول ما يرضه لشهوة  ف
( و ))مطلق اهلوى يدعو إىل الذلة احلارضة من غري 4/530جمموع فتاوى ابن تيمية )علمه أ ه يرضه(( 



فكر يف اعقبة ، وحيث ىلع امليل للشهوات اعجاًل ، وإن اك ت سبباً لأللم واألذى يف العاجل 
 (.24،21ذم اهلوى )ص: وم،ع الذلات يف األجل(( 

يف توجيه اآلراء والسلوكيات ، مع عدم إهمال أثر القلب  وهذا يوضح أثر العقل وق،اعته
 واعطفته ، إذ قد توافق فيقوى اتلأثري ويتمكن ، أو ختالف فتكون ه،اك املغابلة ثم الغلبة .

 
 :  املبحث اثلالث : القدوة احلية وانلموذج املتحرك

لدلعوة ، واتلوضيح اجليل ال خيىف أبداً أثر القدوة فيه الصورة احلية للفكرة ، واتلطبيق العليم 
للحجة ، وال شك أ ها من أعظم أسباب بذر املحبة يف القلوب ، ووجود الق،اعة يف العقول 
))وكثري من املدعوين ينتفعون بالسرية وال سيما العامة وأرباب العلوم القارصة فإ هم ينتفعون 

قوال اليت قد ال من السرية واألخالق الفاضلة واألعمال الصاحلة ما ال ينتفعون من األ
 (.4/220يفهمو ها(( جمموع فتاوى ابن باز )

والعكس صحيح فلو وجدت املحبة ، وأقيمت احلجة ، وبذلت ادلعوة اكن تلخلف القدوة 
ووجود ما يعارض مقتىض ادلعوة أثره يف ضعف اتلأثري و قص املحبة ، وزعزعة الق،اعة 

رٌس مبثوث يف طباع البرش ، ال  –يف انلاس  بالنسبة ملن يعّظم –ومعلوم ))أن اتلأيس باألفعال 
يقدرون عن اال فاكك ع،ه بوجه وال حبال وال سيما ع،د االعتياد واتلكرار(( املوافقات 

( ورحم اهلل ابن القيم حيث أبدع يف بيان عكس هذه احلقيقة ع،دما قال : 3/131-139)
م ، ويدعو هم إىل انلار ))علماء السوء جلسوا ىلع باب اجل،ة يدعون إيلها انلاس بأقواهل

بأفعاهلم فلكما قالت أقواهلم لل،اس هلموا قالت أفعاهلم ال تسمعوا م،هم ، فلو اكن ما دعوا إيله 
حقاً اك وا أول املستجيبني هل فهم يف الصورة أدالء ويف احلقيقة قطاع الطريق(( وهلل در هرم بن 

 ع،ه يسأهل عن مراده فقال : اهلل حيان حيث حذر من العالم الفاسق فكتب إيله عمر ريض
 زهة الفضالء  ))يكون إمام يتلكم بالعلم ويعمل بالفسق ، ويشبه ىلع انلاس فيضلوا((

(2/419،411.) 
ويف كثري من األحيان تكون القدوة احلس،ة مغ،ية عن كثري من أسايلب الرتغيب والتشويق 

ل ، وإقامة احلجة وامل،اظرة وأسباب حتصيل املحبة ، وكذلك تعيف من االستكثار من االستدال



واجلدال ، إذ يتحقق من خالل القدوة الكثري من ذلك بشلك تلقايئ وبصورة أعمق وأثبت 
حيث أن القدوة ))تساعد ىلع تكوين احلافز يف املرتيب دو ما توجيه خاريج(( القدوة مبادئ 

س ابلصري العاقل ( ألن ))املثال اليح املرتيق يف درجات الكمال يثري يف   ف22و ماذج )ص :
قدراً كبرياً من االستحسان واإلعجاب واتلقرير واملحبة ، ومع هذه األمور تتهيج دوافع الغرية 

( فيحصل اتلأثر واالقتداء  1املحمودة وامل،افسة الرشيفة(( القدوة مبادئ و ماذج )ص:
قتداء به وتكون االستجابة قوية ويه يف الوقت  فسه سهلة وتلقائية ، ))حىت إذا أحببت اال

( وهلل در ابن 3/142،140من غري سؤال أغ،اك من السؤال يف كثري من األعمال(( املوفقات )
القيم حيث قال : ))إن انلاس قد أحس،وا القول فمن وافق قوهل فعله فذاك اذلي أصاب حظه 

 ( .291ومن خالف قوهل فعله فذاك إ ما يوبِّخ  فسه(( )الفوائد )ص:
أثري فإذا اجتمع مع حمبة الفعل اقت،اع العقل بثمرته وفائدته وأضيف وبهذا تتاكمل ع،ارص اتل

 إيلهما قدوة يتمثل فيهما الفعل فإن اتلأثري يكون قد بل  مبلغه . 
وال بد من اتلأكيد ىلع أهمية ع،رص القدوة وخطورة ا عدامه حيث ))يستطيع اإلنسان أن 

أو اهل،دسة أو غري ذلك من العلوم اليت يكون اعملاً جهبذاً يف الكيمياء أو العلوم أو الطب 
أمر ا اهلل بتعلمها تلعمر ادل يا ولكن هذه العلوم ال تتطلب م،ا قيداً سلوكياً ، فقد تكون 
اعملاً يف أي فرع من هذه العلوم وسلوكك تبعاً هلواك ولكن هذا ال يفسد احلقيقة أ ك اعلم يف 

لم ادلين فإ ك إن ك،ت من علمائه أو علمك ألن انلبوغ ال يضع قيداً ىلع األخالق إال ع
ادلاعني إيله أو املتدينني املخلصني ال بد أن تكون قدوة حس،ة ملا تدعو إيله وإال ما استمع 

 ( .222إيلك أحد(( ادلعوة قواعد وأصول )ص:
 وهلل در القائل :

 ال ت،ه عن خلق وتأيت مثله                   اعر عليك إذا فعلت عظيم
يا أيها اذلين آم،وا لم تقولون ماال تفعلون ، كرب مقتاً ع،د اهلل قول اهلل تعاىل :وحسب املسلم 

 [ . 4،1الصف ] أن تقول ماال تفعلون



 الفصل اثلالث : مقومات انلجاح يف تكوين ادلاعية
 

يف هذا الفصل أسلط الضوء ىلع املقومات الشخصية الالزمة يف تكوين ادلاعية يلتأهل 
يف ذات  فسه، وأن يوجده  ، فاملقصود هو بيان ما يلزم ادلاعية أن يتحقق بهلل،جاح يف دعوته 

ويكلمه يف سماته وصفاته كأساس ال بد م،ه قبل أي مقومات خارجية تتصل باملدعوين أو 
 بيئة ادلعوة أو موضواعتها .

وإن هذه املقومات كثرية ويمكن أن يطول احلديث يف رسدها وعرضها وتكون بمثابة 
لواجبات وآداب اإلسالم مما يفقد ا معرفة األولويات واألهمية الاكم،ة يف بعض استعراض 

املقومات ،وذلا اجتهدت بعد اتلأمل واتلفكري، أن أسلط الضوء ىلع أربعة مقومات يه األكرث 
 أهمية وشمويلة وي،درج حتتها كثري من الصفات األخرى .

 
 :  املبحث األول : اتلمزي اإليماين واتلفوق الروحاين

أهم  –بال  زاع  -إن اتلمزي يف جمال اإليمان عقيدةً صحيحًة ، ومعرفًة جازمًة ، وتأثرياً قوياً يعد
املقومات وأوىل األولويات بالنسبة لدلاعية ، ليك يكون ادلاعية عظيم اإليمان باهلل ، شديد 

ا ه رطب بذكر اهلل ، اخلوف م،ه ، صادق اتلولك عليه ، دائم املراقبة هل ، كثري اإل ابة إيله ، لس
وعقله مفكر يف ملكوت اهلل ، وقلبه مستحرض للقاء اهلل ، جمتهد يف الطااعت ، مسابق إىل 
اخلريات ، صوام بانلهار قّوام بالليل ، مع حتري اإلخالص اتلام ، وحسن الظن باهلل وهذا هو 

دية اخلالصة هلل ع،وان الفالح ، وسمت الصالح ، ومفتاح انلجاح ، إذ هو حتقيق ملعىن العبو
ويه اليت جتلب اتلوفيق من اهلل فإذا بادلاعية مسدد ، إن عمل أجاد ، وإن حكم أصاب ، وإن 

 تكلم أفاد . 
 

 -وهذا ابلاب واسع اجلوا ب متعدد املستلزمات ، وحسيب أن أبرز أهم هذه اجلوا ب :

 أوالً : عظمة اإليمان باهلل : 



د عن الرشك وال بد أن يكون ادلاعية صحيح أساس لك أمر هو جتريد اتلوحيد ، وابلع
فه باهلل وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ،  اإليمان ، خالص اتلوحيد ، ع،ده من العلم ما يعرِّ
وأن تستقر هذه املعرفة يف سويداء قلبه ، وتملك عليه أقطار  فسه ، وجتري مع ادلماء يف 

به أفاكره وآراؤه ، وحُتكم به لكماته  عروقه ، وأن ي،عكس ذلك ىلع سائر أحواهل فت،ضبط
م به أفعاهل وأعماهل ، وجيمع ابن القيم هذا املعىن يف عبارة أشمل وأعمق حيث  وألفاظه ، وتُقوَّ
يقول يف بيان املراد أ ه ))الزتام عبوديته من اذلل واخلضوع واإل ابة وامتثال أمر سيده ، 

إيله ، واالستعا ة به ، واتلولك عليه ، وعياذ العبد واجت،اب  هيه ، ودوام االفتقار إيله ، واللجأ 
به ويلاذه به ، وأن ال يتعلق قلبه بغريه حمبة وخوفاً ورجاًء ، وفيه أيضاً أ ه عبد من مجيع الوجوه : 
صغرياً وكبرياً ، حياً وميتاً ، مطيعاً واعصياً معاىف ومبتىل ، بالروح والقلب واللسان واجلوارح ، 

يل و فيس ملك لك فإن العبد وما يملك لسيده ، وفيه أيضاً أ ك أ ت اذلي وفيه أيضاً أن ما
م،،ت يلع بكل ما أ ا فيه من  عمة فذلك لكه من إ عامك ىلع عبدك ، وفيه أيضاً أين ال 
أترصف فيما خوتلين من مايل و فيس إال بأمرك ، كما ال يترصف العبد إال بإذن سيده وإين ال 

، وال موتاً وال حياة وال نشوراً ، فإن صح هل شهود ذلك فقد قال إين  أملك نلفيس رضاً وال  فعاً 
( ، وال يتصور لدلاعية جناح وتوفيق ، أو تمزي وقبول دون 45،43عبدك حقيقة(( الفوائد )ص:

أن يكون حظه من اإليمان عظيماً ))إذ كيف تدعو انلاس إىل أحد و صالتك به واهية 
 ( . 211ومعرفتك به قليلة(( مع اهلل )ص: 

وهذه الغاية العظىم تتصل أكرث يشء بأعمال القلوب اليت ختىف ىلع انلاس وال يعلمها إال 
عالم الغيوب ، إال أن آثار ذلك تظهر بوضوح يف األقوال واألفعال فإن ))عكوف القلب ىلع 

وحده  اهلل تعاىل ، ومجعيته عليه ، واخللوة به ، واال قطاع عن االشتغال باخللق ، واالشتغال به
سبحا ه ، حبيث يصري ذكره وحبه ، واإلقبال عليه يف حمل هموم القلب وخطراته ، فيستويل 
عليه بدهلا ، ويصري اهلم لكه به ، واخلطرات لكها بذكره ، واتلفكر يف حتصيل مراضيه وما 
يقرب م،ه ، فيصري أنسه باهلل بداًل عن أنسه باخللق ، فيعده بذلك ألنسه به يوم الوحشة يف 

( ، لك ذلك ي،عكس ىلع 1/14لقبور حني ال أ يس هل ، وال ما يفرح به سواه(( زاد املعاد )ا
 -ادلاعية فتظهر ىلع شخصيته آثار اإليمان الصحيح املتحرك ومن أبرزها :



 اتلحرر من عبودية غري اهلل :  _8
صبح حراً ال اإليمان قوة عظىم يستعيل بها املؤمن ىلع لك قوى األرض ، ولك شهوات ادل يا ، وي

سلطان ألحد عليه إال هلل ، فال خياف إال اهلل ، وال يذل إال هلل ، وال يطلب إال من اهلل ، وال 
يأمل إال من اهلل ، وال يتولك إال ىلع اهلل ، ولإليمان تأثري كبري يف أعظم أمرين يسيطران ىلع 

 حياة البرش وهما : اخلوف ىلع الرزق ، واخلوف ىلع احلياة .
فال خيىف كم أذل احلرص أع،اق الرجال ، وكم شغل انلاس حبُّ املال ، وكم باع ول :  أما األ 

هب بأبصارهم وسىب قلوبهم ، أما  أ اس مبادئهم ، وخا وا أمتهم وت،كروا ملاضيهم ملا ذهب اذلَّ
املؤمن فحقائق اإليمان تملؤ قلبه فال يتأثر بيشء من هذا ألن يف قلبه قول احلق جل وعال 

سماء رزقكم وما توعدونويف ال [11اذلاريات]  وأل ه يعلم من بيده الرزق فابتغوا ع،د
البرش من ذلك شيئاً  [ وأ ه ال يملك أحد من24الع،كبوت] اهلل الرزق واعبده واشكروا هل

 ًإن اذلين تعبدون من دون اهلل ال يملكون لكم رزقا [ وفوق ذلك يعلم24] الع،كبوت 

طه  ورزق ربك خري وأبىقوقيمته املحدودة ويرتبط بقوهل تعاىل حقيقة الرزق يف ادل يا 
[ وحديث املصطىف صىل اهلل عليه وسلم 53ص ] هذا لرزق،ا ماهل من  فاد إن[ وقوهل 242]

ج،اح بعوضة ما سىق اكفراً م،ها رشبة ماء(( أخرجه  : ))لو اك ت ادل يا تعدل ع،د اهلل
( ومن هذه 1410وان ادل يا ىلع اهلل ، حديث رقم )الرتمذي كتاب الزهد ، باب ما جاء يف ه

 امل،طلقات اإليما ية قال الشافيع رمحه اهلل : 
 أ ا إن عشت لست أعدم قوتاً        وإذا مت لست أعدم قرباً 
 همتاي همة امللاوك و فيس           فس حر ترى املذلة قهراً 

، وأ ه ال ي،يج حذر من قدر ، وأن األمة لو  فيقني املؤمن أن املوت واحلياة بيد اهللوأما اثلاين : 
اجتمعت ىلع أن يرضوه بيشء لم يرضوه إال بيشء قد كتبه اهلل عليه ، وأن املوت ليس باإلقدام 

أي،ما تكو وا يدرككم املوت ولو ك،تم يف وأن السالمة ليست باإلحجام بل كما قال تعاىل 
ن غريه ، فبي،ما ترجتف القلوب يتمزي املؤمن ع [ ومن ه،ا41] النساء بروج مشيدة

م اتل،ازالت ، حرصاً ىلع احلياة ، جند املؤمن اكلطود  وتنسكب ادلموع ، وتعلو اتلوسالت ، وتقدَّ
 الشامخ يهتف مع خبيب بن عدي قائاًل : 



 ولست أبايل حني أقتل مسلماً           ىلع أي ج،ب اكن يف اهلل مرصيع
 ويتذكر قول يلع بن أيب طالب :

 يمَّ من املوت أفر     ياوم ال يقادر أو يوم قُدرأي يو
 يوم ال يقدر ال أرهباه     ومن املقدور ال ي،جو احلذر

ويتذكر املؤمن حال أنس بن انلرض يوم شمَّ راحئة اجل،ة يف أُحد فمىض يف شوق إىل ع،اق املوت ، 
احلياة ، ويقف هذه  –ألجل أكل تمرات  –ويدرك عمق إيمان عمري بن احلمام ع،دما استطال 

ىلع رّس اإليمان العظيم ع،دما يهتف الشهيد قائالً : فزت ورب الكعبة ، وال ينىس خرب سحرة 
ودا باملوت هتفوا قائلني   اقض ما أ ت قاض إ ما تقيض هذه احلياة ادل يافرعون ملا آم،وا وهدَّ

 [ . 41طه ]
 
 اخلشية من اهلل :  -2

اذلين خيشون ربهم بالغيب وهم من اف املؤم،ني ويه من أعظم آثار اإليمان وأبرز أوص
اذلين يبلغون رساالت اهلل وخيشو ه وال خيشون أحداً إال [ 39األ بياء ] الساعة مشفقون

صىل اهلل عليه وسلم حيث يقول : ))إين  [ وقدوتهم يف ذلك انليب49األحزاب ] اهلل
الرتغيب لل،اكح  ، كتاب ألخشاكم هلل وأتقاكم هل(( أخرجه ابلخاري يف كتاب انلاكح

 ( ، ))واخلشية أخص من اخلوف ، فيه مقرون بمعرفة(( تهذيب مدارج9/203)الفتح :

( وع،دما تعمر اخلشية واخلوف قلب ادلاعية املؤمن يتمزي عن الغافلني 169السالكني )ص:
يان حيول بني صاحبه وبني حمارم اهلل ، فقُه ذلك أ طق إبراهيم بن سف والعابثني ألن اخلوف

أحرق مواضع الشهوات م،ها وطرد ادل يا ع،ها((  باحلكمة فقال: ))إذا سكن اخلوف القلوب
:))من خاف اهلل لم يرضه أحد  ( وقال الفضيل بن عياض140تهذيب مدارج السالكني )ص:

للطاعة  ( وهذه اخلشية دافعة 1/662، ومن خاف غري اهلل لم ي،فعه أحد((  زهة الفضالء )
( وادلاعية هل رتبة 2/524د ىلع دي،ه بمثل اخلشية من اهلل((  زهة الفضالء )))وما استعان عب



 فسه أمام ذي  اإليمان ))جتعل خشيته هلل أرسع إىل فؤاده من أي رهبة ختامر عليا من
 ( . 290سلطان(( مع اهلل )ص:

إن لم واخلشية أساس مراقبة اهلل تريق باملؤمن إىل درجة اإلحسان وأن يعبد اهلل كأ ه يراه ف
  يكن يراه فإ ه يراه .

 
 ثانياً : اإلخالص هلل :

( وهو 102))اإلخالص هلل روح ادلين وبلاب العبادة وأساس أي داع إىل اهلل(( مع اهلل )ص:
إىل أن يتجرد من  –بعد جذب وشد  –قوة إيما ية ، ورصاع  فيس ، يدفع صاحبه  ))يف حقيقته

ذلاتية ، وأن يقصد من عمله وجه اهلل ال يبيغ من املصالح الشخصية ، وأن يرتفع عن الغايات ا
( فاملخلصون ))أعماهلم لكها هلل ، 21ورائه جزاًء وال شكوراً(( صفات ادلاعية انلفسية )ص:

فمعاملتهم ظاهراً وباط،اً  وأقواهلم هلل ، وعطاؤهم هلل ،وم،عهم هلل ، وحبهم هلل ، وبغضهم هلل ،
( واإلخالص لدلاعية ألزم هل من لك أحد 61ني )ص: لوجه اهلل وحده(( تهذيب مدارج السالك

 وما أمروا إال يلعبدوا اهلل خملصني هل ادلينوأهميته تفوق لك أمر ، وهو استجابة ألمر اهلل 
 [ ، ويف تركه خوف من احلرمان برد األعمال وم،ع اتلوفيق ألن اهلل جل وعال قال يف5ابلي،ة ]

الرشك من عمل عماًل أرشك فيه ميع غريي تركته  احلديث القديس ))أ ا أغىن الرشاكء عن
( وفيه وقاية من عذاب 21/225ورشكه(( أخرجه مسلم ، كتاب الزهد ، باب الرياء )انلووي()

اآلخرة اذلي توعد به الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم من عمل بال إخالص ع،دما ذكر 
قصدوا بأعماهلم وجه اهلل )أخرجه أول ثالثة تسّعر بهم انلار وهم قارئ وغين وجماهد لم ي

مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة واستحق انلار  )عبد 
 (.4/2523،2524ابلايق()

فال بد واألمر كذلك من حتري اإلخالص واحلذر مما يضاده فإ ه ))ال جيتمع اإلخالص يف 
جيتمع املاء وانلار والضب القلب وحمبة املدح واثل،اء والطمع فيما ع،د انلاس إال كما 

( ))واملفروض أن ادلاعية العارف باهلل قد بل  من م،ازل اإليمان 295واحلوت(( الفوائد )ص:



( واإلخالص 290مَنلة جتعل رجاءه يف اهلل وحده يسبق لك رغبة إىل خملوق(( مع اهلل )ص:
 جيعل لللكمات حيوية مؤثرة ، ولدلعوة قواًل رسيعاً . 

  لة باهلل :ثاثلاً : حسن الص
واملقصود بها إقامة الفرائض ، واالستكثار من انلوافل ، واالشتغال باألذاكر ، واملداومة ىلع 
االستغفار وكرثة اتلالوة القرآ ية ، واحلرص ىلع امل،اجاة الربا ية ، وغري ذلك من القربات 

اله ، وال م،اص من والطااعت ، ألن العبادة زاد يتقوى به ادلاعية ، فالصالة صلة بي،ه وبني مو
تمزيه يف حرصه عليها ، وتبكريه إيلها ، وخشوعه فيها ،وتطويله هلا ، وشهودها مع اجلماعة وهل 
يف ذلك قدوات سالفة فسعيد بن املسيب ))ما فاتته الصالة يف اجلماعة  أربعني س،ة((  زهة 

فلما روجع يف ذلك ( ))والربيع بن خثيم اكن يقاد إىل الصالة وبه الفالج ، 2/440الفضالء )
( ، 2/412قال : إين أسمع يح ىلع الصالة فإن استطعتم أن تأتوها ولو حبواً((  زهة الفضالء )

ولست أدري كيف يكون داعية من يتخلف عن الصلوات يف اجلمااعت سيما يف الفجر 
من والعرص مع ما ورد يف أدائهما خصوصاً من تعظيم األجر ، وما جاء يف فواتهما من اتلحذير 

اإلثم والوزر ، وقد ترخص كثريون يف ذلك فال يهمهم اتلبكري ، وال يع،يهم إدراك اتلكبري ، 
ولست أدري ما يقول هؤالء إذا سمعوا مقالة إبراهيم بن زيد اتلييم : ))إذا رأيت الرجل 

( وبماذا يعلقون إذا 2/361يتهاون يف اتلكبرية األوىل فاغسل يدك م،ه((  زهة الفضالء )
أن سعيد بن عبد العزيز اتل،ويخ ))اكن إذا فاتته صالة اجلماعة بكى((  زهة الفضالء علموا 

( واحلقيقة أن األمر يف هذا يطول واتلفريط فيه من بعض ادلاعة كثري وخطري ، 1/622)
 و صوص الكتاب والس،ة أشهر من أن تذكر.

ن م،عه ُعزل ، وهو قوت واذلكر عظيم املَنلة فهو ))منشور الوالية اذلي من أعطية اتصل ، وم
قلوب القوم اذلي مىت فارقها صارت األجسام هلا قبوراً ، وعمارة ديارهم اليت إذا تعطلت ع،ه 
صارت بوراً ، وهو سالحهم اذلي يقاتلون به قطاع الطريق ، وماؤهم اذلي يطفئون به اتلهاب 

مدارج السالكني احلريق ، ودواء أسقامهم اذلي مىت فارقهم ا تكست م،ه القلوب(( تهذيب 
يا أيها اذلين آم،وا اذكروا اهلل ( ، واذلكر هو العبادة املطلوبه بال حد يُنتيه إيله 364)ص:

ومن آ اء الليل فسبح وأطراف انلهار لعلك [ وبال وقت ختتص به 32األحزاب ] ذكراً كثرياً 



آل  وىلع ج،وبهم اذلين يذكرون اهلل قياماً وقعوداً [ وبال حال تستثين م،ه 240طه ] ترىض
[، واذلاكرون هم السابقون إشارة إىل حديث أبو هريرة : ))سبق املفردون ، قالوا : 92عمران ]

وما املفردون يا رسول اهلل ؟ قال : اذلاكرون اهلل كثرياً واذلاكرات(( أخرجه مسلم ، يف كتاب 
ياض اجل،ة يرتعون إشارة ( ، يف ر24/3اذلكر وادلاعء ، باب احلث ىلع ذكر اهلل تعاىل )انلووي()

إىل حديث أنس بن مالك : ))إذا مررتم برياض اجل،ة فارتعوا ، قالوا : وما رياض اجل،ة ؟ قال : 
/ 1حلق اذلكر(( أخرجه الرتمذي ، وقال حديث حسن غريب . )ا ظر الرتغيب والرتهيب 

اهلل بن  (، وبوصية املصطىف صىل اهلل عليه وسلم يعلمون )إشارة إىل حديث عبد301،304
برش ، أن رجالً قال : ))يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كرثت يلع فأخربين بيشء أتشبث به 
؟ قال : ال يزال لسا ك رطباً من ذكر اهلل(( رواه الرتمذي وقال حديث حسن غريب )ا ظر 

 ( ، وبمباهاة املالئكة يسعدون ))إشارة إىل حديث انليب صىل اهلل1/493الرتغيب والرتهيب 
عليه وسلم ملن جلسوا يذكرون اهلل ، حيث قال : ولك،ه أتاين جربيل وأخربين أنَّ اهلل عز وجل 
يبايه بكم املالئكة(( أخرجه مسلم، يف كتاب اذلكر ،باب فضل االجتماع ىلع تالوة القرآن 

 (.24/14واذلكر )انلووي()
ستغفر يف ايلوم والليلة واالستغفار من أعظم األذاكر واكن املصطىف عليه الصالة السالم ي

سبعني مرة .أخرجه ابلخاري يف كتاب ادلعوات ، باب استغفار انليب صىل اهلل عليه وسلم يف 
( وأخرب أمته أن ))من لزم االستغفار جعل اهلل هل من لك ضيق 22/202ايلوم والليلة )الفتح

كتاب الصالة ، خمرجاً ، ومن لك هم فرجاً ورزقه من حيث ال حيتسب(( أخرجه أبو دواد يف 
( وذلا فال بد لدلاعية من األذاكر يلحيي اهلل قلبه ، وال بد هل 1/241()2521باب االستغفار )

 من االستغفار يلمحو اهلل ذ به .
وأعظم اذلكر تالوة القرآن اليت يه من أقوى الصالت باهلل اليت حيتاجها ادلاعة ، وهلا أثرها يف 

باهلل إعزاز كتابه وإدمان تالوته وتدبر معا يه ، وعقد الواقع ادلعوة واحلياة ))ومن الصلة 
مقار ة مستمرة بني املثل اليت حيدو العالم إيلها ، والواقع اذلي ثوى انلاس فيه تلكون هذه 
املقار ة حافزاً ىلع تذكري انلاس باحلق ، وقيادتهم إىل اهلل، وتأهيلهم . وقرب ادلاعية من كتاب 

وسك،اً لفؤاده وشعااعً لعقله، ووقوداً حلركته ومرقاة دلرجته((  اهلل جيب أن يكون متعة لروحه



( والصلة بالقرآن موجبة للتمزي كما قال ابن مسعود ريض اهلل ع،ه:))ينبيغ 292مع اهلل )ص:
حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا انلاس  ائمون ،وب،هاره إذا انلاس مفطرون ،وحبز ه إذا انلاس 

اس يضحكون ، وبصمته إذا انلاس خيوضون ، وخبشوعه إذا انلاس يفرحون ، وبباكئه إذا انل
خيتالون ، وينبيغ حلامل القرآن أن يكون باكياً حمزو اً حكيماً حليماً سكي،اً ، وال ينبيغ 
حلامل القرآن أن يكون جافياً وال اغفاًل وال سخاباً وال صياحاً وال حديداً(( الفوائد 

 ( . 291)ص:
يماين من أعظم أسباب جناح ادلاعية ، إذ ليس انلجاح بفصاحة واخلالصة أن اتلمزي اإل

اللسان وال قوة الربهان وال كرثة األعوان ، بل هو مع ذلك وقبل ذلك بتوفيق اهلل اذلي خيص 
به أويلاءه وال شك ))أن ادلاعة اذلين يكرسون أوقاتهم هلل دلفع انلاس إىل سبيله ، ال بد أن 

رتباطهم به أوثق ، وشغلهم به أدوم ، ورقابتهم هل أوضح(( مع يكون شعورهم باهلل أعمق ، وا
( وحنن  ريد روحا ية إجيابية ، ال ا عزايلة ترتكز ىلع العبادات واألوراد بعيداً 290اهلل )ص:

عن اتلفاعل مع احلياة وما فيها من هموم ومعا اة ،  ريد ))روحا ية إجيابية حتفزه للتضحية 
جة إىل رضا اهلل تلغدو هاجساً يومياً يالحق لك مواطن رضاه يف وتستهدف الشهادة وتعمق احلا

عملية تدقيق ومعا اة جتعله يعيش مع عقيدته يف أفاكره ومشاعره ويف عالقاته ومطاحمه ، 
فتتحول يف داخل ذاته إىل هم يويم متحرك يراقب األشياء من خالهل ، وحيدد موفقه م،ها ىلع 

 ( .23ضايا )ص: أساسه(( احلركة اإلسالمية هموم وق
وه،اك تقصري ظاهر دلى بعض ادلاعة واجلمااعت اإلسالمية يف الع،اية بهذا اجلا ب املهم وكثرياً 
ما يكون ذلك بسبب تضخم الع،اية باجلوا ب الفكرية والسياسية وغريها ، وذلا صار يرى 

 بعض من ي،تسبون إىل ادلعوة وهم مقرصون يف معرفتهم وصلتهم باهلل . 
 

 ثلاين : الرصيد العليم والزاد اثلقايف :املبحث ا
وهذا أساس ال بد م،ه حىت جيد انلاس ع،د ادلاعية إجابة التساؤالت ، وحلول املشالكت 
ة اليت بها يعلِّم ادلاعيُة انلاس أحاكم الرشع ، ويبرصهم حبقائق الواقع ،  إضافة إىل ذلك هو العدَّ



ف،يد الشبهات ، ومتق،اً يف العرض ، ومبداعً يف وبه أيضاً يكون ادلاعية قادراً ىلع اإلق،اع وت
 اتلوعية واتلوجيه .

))وإذا اك ت ادلعوة إىل اهلل أرشف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فيه ال حتصل إالَّ بالعلم 
اذلي يدعو به وإيله ،وال بد من كمال ادلعوة من ابللوغ يف العلم ىلع حد يصل إيله السيع(( 

 ( .2/253مفتاح دار السعادة)
واخلوض يف غمار ادلعوة وميادي،ها فيما ال علم لدلايع به ، ترتتب عليه آثار وخيمة ألن 
))العامل ىلع غري علم اكلسالك ىلع غري طريق ، والعامل ىلع غري علم ما يفسد أكرث مما 

( ))وال يكون عمله صاحلاً إن لم يكن بعلم وفقه ، 2/240يصلح(( مفتاح دار السعادة )
عمر بن عبد العزيز : ))من عبَد اهلل بغري علم اكن ما يفسد أكرث مما يصلح((، وكما وكما قال 

يف حديث معاذ بن جبل ريض اهلل ع،ه ))العلم إمام العمل والعمل تابعه(( ، وهذا ظاهر فإن 
القصد العمل ، والعمل إن لم يكن بعلم اكن جهاًل وضالاًل واتبااعً للهوى(( جمموع فتاوى 

 ( .11/246،245ابن تيمية )
وطبيعة مهمة ادلايع خطرية و ظرة انلاس إيله ، واعتدادهم به ، وأخذهم ع،ه جيعل أمر العلم 
))أشد رضورة لدلايع إىل اهلل ألن ما يقوم به من ادلين ، ومنسوب إىل رب العاملني ، فيجب أن 

كه ، فإذا فقد يكون ادلايع ىلع بصرية وعلم بما يدعو إيله ، وبرشعية ما يقوهل ويفعله ويرت
العلم املطلوب الالزم هل اكن جاهالً بما يريده ووقع يف اخلبط واخللط ، والقول ىلع اهلل ورسوهل 
بغري علم ، فيكون رضره أكرث من  فعه ، وإفساده أكرث من إصالحه وقد يأمر بامل،كر وي،ىه 

مه(( أصول ادل ( 245عوة )ص:عن املعروف جلهله بما أحلّه الرشع وأوجبه وبما م،عه وحرَّ
ومن أكرث األمور اليت يفنت بها عوام انلاس اتلرصف اخلاطئ اذلي يصدر من بعض اجلهالء من 
أهل العبادة والصالح ألن ))انلاس حيس،ون الظن به لعبادته وصالحه فيقتدون به ىلع 

(، فهذا يقتدون به من أثر حاهل ، فكيف بادلاعية اذلي 1/21جهله(( مفتاح دار السعادة )
 ههم حباهل ومقاهل ، إن افتتا هم به أكرب وأشد.يوج

 
 فضل العلم وثمرته :



البد لدلاعية أن يوقن أن ))العلم أرشف ما رغب فيه الراغب ، وأفضل ما طلب وجد 
( واآلخذ بالعم آخذ 30فيه الطالب ، وأ فع ما كسبه واقت،اه الاكسب(( أدب ادل يا وادلين )ص:

فاعلم أ ه ال هلإ إال اهلل ىلع القول والعمل كما قال تعاىل بابلداية الصحيحة إذ العلم مقدم 
 [ .29حممد ] واستغفر ذل بك

يرفع اهلل اذلين آم،وا م،كم وبالعلم حيوز ادلاعية الرفعة يف املزيان الرباين وفق قوهل تعاىل 
دها [، والسيع يف طلب العلم حتقيق للغاية اليت أرا22املجادلة] واذلين أوتوا العلم درجات

فلوال  فر من لك فرقة م،هم طائفة يلتفقهوا يف ادلين ويل،ذروا قومهم اهلل ووجه إيلها يف قوهل 
[ ،فقد جعل اهلل األمة فرقتني ))أوجب ىلع 211اتلوبة ] إذا رجعوا إيلهم لعلهم حيذرون

إحداهما اجلهاد يف سبيله وىلع األخرى اتلفقه يف دي،ه ، ئلال ي،قطع مجيعهم عن اجلهاد 
فت،درس الرشيعة ، وال يتوفرا ىلع طلب العلم فتغلب الكفار ىلع امللة ،فحرس بيضة اإلسالم 
باملجاهدين ، وحفظ رشيعة اإليمان باملتعلمني ، وأمر بالرجوع إيلهم يف انلوازل ومسأتلهم عن 

ولو [ وقال تعاىل 34انلحل ] فاسألوا أهل اذلكر إن ك،تم ال تعلموناحلوادث فقال عز وجل 
 [ . 34انلحل ] ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر م،هم لعلمه اذلين يست،بطو ه م،هم

وإذا سلك ادلاعية طريق العلم حظي باخلريية الربا ية اثلابتة يف حديث الرسول صىل اهلل عليه 
وسلم ))من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سّهل اهلل به طريقاً من طرق اجل،ة(( سنن أبو داود ، 

 ( .3/54()4632ب العلم ، باب احلث ىلع العلم )كتا
وإذا  ال ادلاعية حظاً وافياً من العلم وا درج يف سلك طلبة العلم فإ ه يكون يف جمتمعه 
 رباساً يُهتدى به كما قال ابن القيم عن الفقهاء ))إ هم يكون األرض بمَنلة انلجوم يف 

هم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والرشاب ، السماء ، بهم يُهتدى يف الظلماء ، حاجة انلاس إيل
( ، وع،دما يتحرك 2/9وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة األمهات واآلباء(( إعالم املوقعني )

ادلاعية  ارشاً علمه ساعياً بني انلاس باإلصالح  اعياً عليهم الغفلة والفساد فإ ه حيظى 
 اذلي جعل يف لك فرتة من الرسل برشف الوصف اذلي ذكره اإلمام أمحد حني قال :))احلمد هلل

بقايا من أهل العلم يدعون من ضلَّ إىل اهلدى ويصربون م،هم ىلع األذى ، حييون بكتاب اهلل 
تعاىل املوىت ، ويبرصون ب،ور اهلل أهل العىم ، فكم من قتيٍل إلبليس قد أحيوه ، وكم من ضال 



انلاس عليهم(( إعالم املوقعني  تائه قد َهدوه ، فما أحسن أثرهم ىلع انلاس وما أقبح أثر
( ، وأهل العلم وابلصرية من ادلاعة شهد اتلاريخ أ هم ))هم من اهتدى بهم احلائر ، وسار 2/9)

بهم الواقف ، وأقبل بهم املعرض ، وكُمل بهم انلاقص ، ورجع بهم انلاكص ، وتقوى بهم 
 ( . 4/403الضعيف(( مدارج السالكني )
لعلم وفضيلته مقاالت رائعة م،ها : قول اخلطيب يف الفقيه وألهل العلم يف بيان رشف ا

واملتفقه : ))قد جعل اهلل العلم وسائل أويلائه ، وعصم به من اختار من أصفيائه(( الفقيه 
 (. 1/42واملتفقه )

وأس،د قبل ذلك عن حممد بن القاسم بن خالد قال : ))يقال العقل ديلل اخلري ، والعلم مصباح 
ء القلب من صدى اجلهل ، وهو أق،ع جليس ، وأرسُّ عشيق ، وأفضل صاحب العقل ، وهو جال

وقرين ، وأزىك عقدة ، وأربح جتارة ، وأ فع مكسب ، وأحسن كهف ، وأفضل ما اقتين دل يا 
واستظهر به آلخرة ، واعتصم به من اذل وب ، وسك،ت إيله القلوب ، يزيد يف رشف  الرشيف ، 

أنس يف الوحشة ، وأمن ع،د الشدة ، ودال ىلع طاعة اهلل تعاىل  ورفعة الرفيع ، وقدر الوضيع ،
 (. 1/42و اه عن املعصية ، وقائد إىل رضوا ه ، ووسيلة إىل رمحته(( الفقيه املتفقه )

 –أيها األخ الكريم  –وقال أبو هالل العسكري يف ))احلث ىلع طلب العلم(( : ))فإذا ك،ت 
وارتفاع املَنلة بني اخللق ، وتلتمس عزاً ال تثلمه الليايل ترغب يف سمو القدر ، و باهة اذلكر ، 

واأليام ، وال تتحيَّفه ادلهور واألعوام ، وهيبة بغري سلطان ، وغىن بال مال ، وم،عة بغري سالح 
، وعالء من غري عشرية ، وأعوا اً بغري أجر ، وج،ُداً بال ديوان وفرض ، فعليك بالعلم فاطلبه 

 ( .34ع عفواً وتلق ما يعتمد م،ه صفواً (( احلث ىلع طلب العلم )ص:يف مظا ه تأتك امل،اف
وقال ابن إسحاق بن أيب فروة : ))أقرب انلاس من درجة انلبوة أهل العلم وأهل اجلهاد فأما 
أهل العلم فدلوا انلاس ىلع ما جاءت به الرسل ، وأما أهل اجلهاد فجاهدوا ىلع ما جاءت به 

 (. 2/45الرسل(( الفقيه واملتفقه )
 

 العلم املطلوب : 



ليس بالرضورة أن يكون ادلاعية اعملاً جامعاً للك العلوم ، وليس من رشط ادلعوة تمام العلم 
واستيفاء قدر بعي،ه م،ه ، وليست ادلعوة خمتصة بالعلماء وحدهم دون غريهم بل لك من علم 

رمته  ىه ع،ه ، وإذا لم من أحاكم اإلسالم شيئاً داع إيله ،ولك من علم م،كراً وعرف ديلل ح
يكن األمر كذلك تعطلت ادلعوة ومات األمر باملعروف وانليه عن امل،كر ، وسبق أن 
أوضح،ا أن ادلعوة ))مرشوط هلا العلم ولكن العلم ليس شيئاً واحداً ال يتجزأ وال يتبعض ، 

هل وإ ما هو بطبيعته يتجزأ ويتبعض فمن َعلم مسألة وجهل أخرى فهو اعلم باألوىل جا
باثلا ية ، وباتلايل يتوفر فيه رشط وجوب ادلعوة إىل ما علم دون ما جهل ، وال خالف بني 
الفقهاء أن من جهل شيئاً أو جهل حكمه أ ه ال يدعو إيله ألن العلم بصحة ما يدعو إيله 
ادلايع رشط لصحة ادلعوة ، وىلع هذا فلك مسلم يدعو إىل اهلل بالقدر اذلي يعلمه(( أصول 

ويس ، وأبو ذر 401)ص:ادلعوة  ( ، وفعل الصحابة الكرام يدل ىلع ذلك ، فالطفيل بن عمرو ادلَّ
الغفاري ، وهما من السابقني إىل اإلسالم قاما بمهمة ادلعوة بما معهما من أصل اتلوحيد 
وبعض ما  زل من القرآن ، وهدى اهلل بهما فئاماً من انلاس ، ولم يصل أبو ذر الغفاري إىل 

حق بالرسول صىل اهلل عليه وسلم إالّ يف العام السابع للهجرة واكن معه قبيلة أسلم ، املدي،ة ويل
وقبيلة غفار قدم بهما مسلمتني ، وحنن  علم أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم قال : ))بلغوا 
عين ولو آية(( أخرجه ابلخاري يف كتاب األ بياء ، باب ما ذكر عن بين إرسائيل 

أيضاً :)) رض اهلل امرءاً  سمع مقاليت فواعها وحفظها وبلِّغها ، فربِّ  ( وقال6/541)الفتح()
حامل فقه إىل من هو أفقه م،ه(( أخرجه الرتمذي يف كتاب العلم ، باب : ما جاء يف احلث ىلع 

 (. 5/43()1651تبلي  السماع )
 

واتلعليم مطالب  ومع هذا ابليان إالّ أ ،ا  درك أن ادلاعية وقد تصدر للوعظ واإلرشاد والرتبية
بقدر من العلم واثلقافة يعي،ه ىلع مهمته ويؤهله هلا وتلخيص املهم من ذلك يرتكز يف جا بني 

:-  
 األول : اجلانب الرشيع : 



ال بد لدلاعية أن يعرف ))أن أوىل العلوم وأفضلها علم ادلين ، ألن انلاس بمعرفته يرشدون 
وه،ا ال بد أن تفرق بني ما جيب تعلُّمه وال  ( ،33وجبهله يضلون(( أدب ادل يا وادلين )ص:

يسع أحداً أن جيهله ، وبني ما يكون تعلمه فرضاً كفائياً ، وقد قيل يف بيان معىن كون العلم 
فريضة ىلع لك مسلم أ ه ))ىلع لك أحد أن يتعلمه ما ال يسعه جهله من علم حاهل ... وقال ابن 

الرجل يف يشٍء من أمر دي،ه يسأل ع،ه حىت يعلمه(( املبارك : ))إ ما طلب العلم فريضة أن يقع 
( ثم أوضح اخلطيب ابلغدادي ذلك فقال :)) فواجب ىلع لك أحد طلب  2/35الفقيه املتفقه )

ما تلزمه معرفته مما فرض اهلل عليه ىلع حسب ما يقدر عليه من االجتهاد نلفسه ، لك مسام 
والصالة والصيام فرضاً ، فيجب ىلع لك بال  اعقل من ذكر وأ ىث حر وعبد تلزمه الطهارة 

 مسلم تعرف علم ذلك .
وهكذا جيب ىلع لك مسلم أن يعرف ما حيل هل وما حيرم عليه من املآلك واملشارب واملالبس 

 (. 2/36والفروج وادلماء واألموال فجميع هذا ال يسع أحداً جهله(( الفقيه املتفقه )
 

 
 

  من العلوم الرشعية األساسية وأقرتح هل ما ييل :وأرى لدلاعية أن يكون ع،ده احلد األدىن
أن يتعلم أصول العقيدة من كتاب معتمد خمترص ىلع مذهب أهل  -علم العقيدة اإلسالمية :

الس،ة واجلماعة ككتاب ))ملعة االعتقاد(( البن قدامة ، أو ))العقيدة الواسطية(( البن تيمية 
 وحنوها . 

 موجز موثوق يشتمل ىلع معاين اللكمات وأسباب أن يطلع ىلع تفسري -علم اتلفسري :
الَنول واملعىن اإلمجايل ، ويفيد يف ذلك بعض املصاحف املطبوع ىلع هامشها أسباب 
الَنول ومعاين اللكمات ، ثم جيعل هل زاداً يف دراسة متأ ية تلفسري بعض السور 

 ثري(( .واألجزاء املكية واملد ية من كتاب معتمد متوسط مثل ))تفسري ابن ك

أن يدرس كتاباً من كتب احلديث اجلامعة املخترصة مثل ))خمترص صحيح  -علم احلديث :
ابلخاري(( أو ))خمترص صحيح مسلم(( ، ويمكن أن يطالع كتاباً من كتب 



احلديث العامة املصو ة يف مجلتها من األحاديث الضعيفة واملشتملة ىلع أهم األبواب 
الفضائل واآلداب مثل كتاب ))رياض الصاحلني(( ، اليت حيتاج إيلها يف اإليمان و

وحيسن أن يطلع ىلع بعض كتب احلديث املختصة بموضواعت معي،ة فيف أحاديث 
األحاكم ))بلوغ املرام(( ويف األذاكر ))أذاكر انلووي(( ويف الشمائل ))شمائل 

 الرتمذي(( وحنو ذلك . 

عامالت وقد يضيف ما حيتاجه من أن يدرس خمترصاً يف فقه العبادات وامل -علم الفقه : 
 األبواب ىلع مذهب من املذاهب األربعة املشتهرة . 

أن يدرس خمترصاً يف سرية الرسول صىل اهلل عليه وسلم مثل  -علم السرية واتلاريخ :
))تهذيب سرية ابن هشام(( ومن الكتب املعارصة انلافعة ))الرحيق املختوم(( 

  قل تاريخ اخللفاء الراشدين .للمباركفوري ، وأن يطالع ىلع األ

أن يدرس خمترصاً يف أصول الفقه مثل ))خمترص األصول(( للشيخ ابن  -مفاتيح العلوم :
عثيمني أو ))أصول الفقه للمبتدئني(( لألشقر ، وكذلك يدرس خمترصاً يف علوم 
احلديث مثل ))تيسري مصطلح احلديث(( للطحان أو ))خمترص علوم احلديث(( 

، ويف علوم القرآن ))مباحث علوم القرآن(( للقطان ، ويف أصول البن عثيمني 
 اتلفسري ))مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيمية((وذلك حبسب الطاقة. 

أن يدرس خمترصاً يف انلحو ))اكآلجرومية(( أو))ملحمة اإلعراب(( ،      -علوم اللغة :
بلالغة الواضحة(( وكذا يف ابلالغة واألدب حيتاج إىل دارسة موجزة يف مثل كتاب ))ا

لعيل اجلرام )يمكن انلظر يف برامج وم،اهج لعلم وثقافة ادلاعية يف كتاب ))ثقافة 
ادلاعية(( لدلكتور يوسف القرضاوي، و ))ج،د اهلل ثقافة وأخالقاً(( لسعيد حوى ، و 

 ))العلم فضله وطلبه(( ألمني احلاج أمحد حممد وغريها(.

 -فيها إىل إرشادات اعمة أهمها : وهذه العلوم األساسية حيتاج ادلاعية
اتلدرج يف لك علم من األدىن إىل األىلع ، ومن األيرس إىل األصعب ، ويلَعلم ))أن للعلوم  -2

أوائل تؤدي إىل أواخرها ، ومداخل تفيض إىل حقائقها ، فيبتدئ طالب العلم بأوائلها يلنتيه 



خر قبل األول ، وال حقيقة قبل إىل أواخرها ، وبمداخلها يلفيض إىل حقائقها ، وال يطلب اآل
املدخل ، فال يدرك اآلخر وال يعرف احلقيقة ، ألن ابل،اء ىلع غري أساس ال يبين ، واثلمر من 

 ( .55غري غرس ال جيين(( أدب ادل يا وادلين )ص:

وهذا ابن خدلون يوضح لك الطريق فيقول : ))اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إ ما يكون 
( وأفاض 544ن ىلع اتلدرج شيئاً فشيئاً وقليالً قلياًل(( مقدمة ابن خدلون )ص:مفيداً إذا اك

 يف بيان ذلك بما فيه الوفاء.

وقال ابن شهاب الزهري املحدث اإلمام : ))من رام العلم مجلة ذهب ع،ه مجلة ، ولكن 
 ( . 241اليش بعد اليشء مع األيام والليايل(( جامع بيان العلم وفضله )ص:

 اتلليق عن الشيوخ لك يف ف،ه وأالَّ يعتمد ىلع االطالع املجرد وحده ، فهذه احلرص ىلع  -1
العلوم ليست اكلصحف واملجالت يُكتيف فيها بالقراءة واالطالع ، وكما قيل : ))من اكن 

 شيخه كتابه فخطؤه اكرث من صوابه(( وصدق الشاعر حيث يقول : 

 اك العلاوميظن الغمُر أن الكتب تَهادي       أخا جهل إلدر
 وماا علم اجلهول بأن فيهاا       مدارك قد تادق عن الفهيم

 ومن أخذ العلوم بغري شياخ        يضل عن الرصاط املستقيام
 وكم من اعئب قواًل صحيحاً       وآفتاه من الفهام السقيام

تب وكتب السلف وتراجم العلماء مليئة بأسماء شيوخهم ، وسريتهم مع من تلقوا ع،هم ، وك
 أهل العلم طافحة بآداب الطالب مع شيخه مما يدل ىلع بدهية ذلك ع،دهم .

وقال الشاطيب :))من أ فع طرق العلم املوصلة إىل اغية اتلحقيق به أخذه عن أهله املتحققني 
( وقد أفاض رمحة اهلل يف تقرير ذلك وأفاد فلريجع 2/9به ىلع الكمال واتلمام(( املوفقات )

 إيله يف موضعه .
لصرب واملالزمة ، وترك اال تقال من علم إىل علم قبل تمامه ، ومن شيخ إىل شيخ قبل ا -4

االستفادة م،ه ، ومن كتاب إىل كتاب قبل إحاكمه ، قال الزر ويج :))ينبيغ أن يثبت 



ويصرب ىلع أستاذ ، وىلع كتاب حىت ال يرتكه أبرت، وىلع فن حىت ال يشغل بفن آخر قبل 
 حىت ال ينتقل إىل بدل آخر من غري رضورة فإن ذلك لكه يفرق أن يتقن األول ،وىلع بدل

 (.33األمور ويشغل القلب ويضيع األوقات ويؤذي العلم(( تعليم املتعلم )ص:
 

 اثلاين : اثلقافة اإلسالمية :
إضافة تلحصيل العلوم الرشعية وآالتها فإن ادلاعية حيتاج بشلك ملح إىل ثقافة اإلسالمية 

قافة املعارصة ، وال شك ))أن حركة ادلاعية حركة واسعة ، وا تشاره كبري العامة ، وكذلك اثل
واتصاالته كثرية وهو وال شك يلتيق أ وااعً كثرية من البرش لك هل مزاجه وثقافته واطالعه فال 
بد لدلاعية أن يشبع هذه اثلقافات ويلم بيشء م،ها حىت يشارك من خياطبه لك حسب ثقافته 

 ( .42عوة(( ادلعوة قواعد وأصول )ص:كمدخل من مداخل ادل
وال بد من االعرتاف بوجود اخللل يف هذه اثلقافة ع،د كثري من ادلاعة ))فه،اك عجز يف املعرفة 
باحلارض املعيش والواقع املعارص ، فه،اك جهل باآلخرين  قع فيه بني اتلهويل واتلهوين مع أن 

اع ، بل ه،اك جهل بأ فس،ا ف،حن ىلع اآلخرين يعرفون ع،َّا لك يشء وقد كشفو ا حىت انلخ
ايلوم ال  عرف حقيقة مواطن القوة في،ا وال  قاط الضعيف دلي،ا ، وكثرياً ما  ضخم اليشء 
اهلنّي ، وما  هون اليشء العظيم ، سواء يف إماك يات،ا أم يف عيوب،ا(( أولويات احلركة اإلسالمية 

 ( .12)ص:
عطاءه األهمية الالزمة هل ، وأسلط الضوء ه،ا ىلع وهلذا فال بد من الع،اية بهذا اجلا ب وإ

 املوضواعت املهمة يف هذا اجلا ب من خالل اآليت :
 اثلقافة العامة :  -8

وأعين بها ما يتصل بإبراز حماسن اإلسالم ، ومعرفة مقاصد الرشيعة ، وتف،يد ورد مزاعم 
ية واالقتصادية وغريها ، خصوم اإلسالم وشبهاتهم ، وإظهار الكمال يف أ ظمة اإلسالم االجتماع

وبيان أ ها ترىع مجيع املصالح وتسد أبواب الفساد ، وأ ها صاحلة للك زمان وماكن وأمثال هذه 
 املوضواعت . 



وهذه اثلقافة يمكن حتصيل جزء جيد م،ها من خالل حتصيل العلم الرشيع سيما إذا توسع 
ذه املقاصد ويه كثرية م،ها ادلاعية يف طلبه وحتصيله ، ومع ذلك فه،اك كتب مجعت مثل ه

))حنو ثقافة إسالمية أصيلة(( لعمر األشقر ، و ))اخلصائص العامة لإلسالم(( لدلكتور يوسف 
 القرضاوي ، و ))املداخل إىل اثلقافة اإلسالمية(( ملحمد رشاد سالم وحنوها . 

 اثلقافة املعارصة : -2

 وأعين بها عدداً من اجلوا ب م،ها :
اكلشيوعية والرأسمايلة ، والقومية ، وابلعثية ، واملاسو ية  -ارصة :املذاهب الفكرية املع -أ

وحنوها والكتب فيها كثرية ومن أوسعها كتاب ))املذاهب الفكرية املعارصة(( ملحمد قطب 
، ومن أمجعها مع االختصار ))املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة(( من 

 ساليم .إصدارات انلدوة العاملية للشباب اإل

من جهة األعداء بدراسة الغزو الفكري ، وادلور العليم للصهيو ية  -الواقع املعارص : -ب
واملاسو ية وخمططاتهم وأسابليهم ، واتل،صري ومؤسساته وأدواره وه،اك كتب  افعة يف مثل 
هذه املوضواعت مثل))الغارة ىلع العالم اإلساليم(( تأيلف أ.ل . شاتليه ، وترمجة حمب ادلين 
اخلطيب ومساعد ايلايف ، وكتاب ))أفيقوا أيها املسلمون((لعبد الودود شليب ، وكتاب 
))بروتوكوالت حكماء صهيون(( ترمجة خليفة اتلونيس ، و))أسايلب الغزو الفكري(( 

 رشيف آل زيبق .  لدلكتور يلع جريشة وحممد
وهذا موفور يف ومن جهة املسلمني بمعرفة أحواهلم ومتابعة أخبارهم وأوضاع أقلياتهم 

 ))حارض العالم اإلساليم ((لدلكتور يلع جريشة ، وكتب األقليات وأحوال بالد املسلمني . 
وإذا توفر لدلاعية رصيد عليم م،اسب وزاد ثقايف جيد اكن ذلك عو اً هل يف دعوته ورافداً 

 من روافد جناحه .
 

 املبحث اثلالث : رجاحة العقل وقوة احلجة :
وآثاره ، وللعلم فاعليته ودوره ، ويبىق لذلاكء والفط،ة أهميتها اليت ال ت،كر ، لإليمان إرشاقاته 

وإجيابيتهما اليت ال ختيف ، وتوفر اذلهن الوقّاد والعقل السديد مزية عظىم يتحىّل بها ادلاعية 



فال سذاجة تضيع بها معاين الريادة، وال طيش وال خفة تطمس معالم اهليبة ، بل عقل فطن 
اختلفت اآلراء ، وحيلل ويدلل إذا فقد اإلدراك واغب اتلصور ، ويتقن ترتيب يرجع إذا 

األولويات ، واختيار األوقات ، وا تهاز الفرص وامل،اسبات ، وحيسن اتلخلص من املشالكت ، 
 ويقوى ىلع الرد ىلع الشبهات ، واتلكيف مع األزمات .

احلجة العقلية إلثبات القضية  وه،اك أص،اف من املدعوين حيتاج ادلاعية معهم إىل إقامة
 ولعدم اكتفائهم باألدلة الرشعية من هؤالء : 

 الاكفرون اذلين ال يؤم،ون بالكتاب والس،ة . -2
ون بعقوهلم املقدمني هلا ىلع انلص انلقيل . -1  املعتدُّ

 املخدوعون بالشبهات . -4

 املعا دون اذلين يتّبعون ابلاطل تبعاً ملصاحلهم ويسعون إىل إضالل غريهم . -3

 الواقعون حتت تأثري األوضاع واألعراف اخلاطئة حىت ألفوها ورأوها صواباً . -5

وه،اك أسايلب كثرية مست،بطة من الكتاب والس،ة يف إقامة احلجة العقلية واستخدام 
 األقيسة امل،طقية واستحضار اتلفكر واتلأمل .

 
 -وهذه جوا ب من هذه األسايلب مع بعض األمثلة عليها :

 -رنة :)أ(أسلوب املقا
وذلك بعرض أمرين أحدهما هو اخلري املطلوب الرتغيب فيه ، واآلخر هو الرش املطلوب 

بعد املقار ة  –الرتهيب م،ه ، وذلك باستشارة العقل للتفكر يف الك األمرين واعقبتهما للوصول 
  -إىل تفضيل اخلري واتباعه ومن أمثلة ذلك : –

ل،ا هل  وراً يميش به يف انلاس كمن مثله يف أومن اكن ميتاً فأحيي،اه وجعقال تعاىل : 
 [.211األ عام ] الظلمات ليس خبارج م،ها كذلك زين للاكفرين ما اك وا يعملون

قال ابن كثري يف تفسريه : ))هذا مثل رضبه اهلل تعاىل للمؤمن اذلي اكن ميتاً أي يف الضاللة 
ه هل ووفقه التباع رسله ((تفسري ابن كثري هالاكً حائراً ، فأحياه اهلل أي أحيا قلبه باإليمان وهدا

(1/241 . ) 



أفمن أسس بنيا ه ىلع تقوى من اهلل ورضوان خري أمن أسس بنيا ه ىلع شفا وقال تعاىل :
 [ .209اتلوبة ] جرف هار فا هار به يف  ار جه،م واهلل ال يهدي القوم الظاملني
س بنيا ه ىلع اإلسالم خري أم وقال القرطيب : ))وهذه اآلية رضب مثل هلم ، أي من أس

أسس بنيا ه ىلع الرشك وانلفاق ، وبني أن ب،اء الاكفر كب،اء ىلع جرف جه،م يتهور بأهله فيها ، 
ويف هذه اآلية ديلل ىلع أن لك يشء ابتدئ بنية تقوى اهلل تعاىل والقصد لوجهه الكريم فهو 

 ( . 1/165سري القرطيب )اذلي يبيق ويسعد به صاحبه ويصعد إىل اهلل ويرفع إيله(( تف
ومن األمثلة انلبوية اليت تبني خريات الصالح والصاحلني مع مقار تها بويالت املعصية 

  -والعاصني ما يأيت :
عن أيب موىس األشعري ريض اهلل ع،ه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ))إ ما  -2

ري ، فحامل املسك إما أن مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كحامل املسك و افخ الك
حُيذيك وإما أن تبتاع م،ه ، وإما أن جتد م،ه رحياً طيبة ، و افخ الكري إما أن حيرق ثيابك 
وإما أن جتد م،ه رحياً خبيثة(( أخرجه مسلم ، يف كتاب الرب والصلة ، باب : استحباب 

 ( . 241/ 6جمالسة الصاحلني وجما بة قر اء السوء )انلووي()

: ))وفيه فضيلة جمالسة الصاحلني وأهل اخلري واملروءة وماكرم األخالق والعلم قال انلووي 
واألدب وانليه عن جمالسة أهل الرش وابلدع ومن يغتاب انلاس ويكرث فجره وبطاتله 

 وحنو ذلك من األ واع املذمومة(( .
اذلي  عن أيب موىس األشعري ريض اهلل ع،ه قال : قال انليب صىل اهلل عليه وسلم : ))مثل -1

يذكر ربه واذلي ال يذكر ربه مثل اليح وامليت(( أخرجه مسلم ، كتاب صالة املسافرين 
 ( .6/61وقرصها ،باب :استحباب صالة انلافلة يف بيته )انلووي()

وال خيىف ما يف املقار ة بني اليح وامليت من إقرار العقل وترجيحه ورغبته ملا فيه احلياة ، وهو 
 لقلب .اذلكر اذلي به احلياة ا

  -)ب( أسلوب اتلقرير :
 -وهو أسلوب يؤول باملرء بعد املحاكمة العقلية إىل اإلقرار باملطلوب اذلي هو مضمون ادلعوة :

 -من األمثلة القرآ ية ىلع ذلك :



أم خلقوا من غري يشٍء أم هم اخلالقون ، أم خلقوا السماوات واألرض قال تعاىل  -2
أم هم املسيطرون ، أم هلم سلَّم يستمعون فيه فليأت بل ال يوق،ون ، أم ع،دهم خزائن ربك 

مستمعهم بسلطان مبني ، أم هل ابل،ات ولكم ابل،ون ، أم تسأهلم أجراً فهم من مغرم مثقلون ، 
أم ع،دهم الغيب فهم يكتبون ، أم يريدون كيداً فاذلين كفروا هم املكيدون ، أم هلم هلإ غري 

[ . قال ابن كثري يف تفسريه : ))هذا املقام 34-45الطور] اهلل سبحان اهلل وتعاىل عما يرشكون
أي  أم خلقوا من غري يشء أم هم اخلالقونيف إثبات الربوبية وتوحيد األلوهية ، فقال تعاىل 

أوجدوا من غري موجد ؟ أم هم أوجدوا أ فسهم ؟ أي ال هذا وال هذا بل اهلل هو اذلي خلقهم ، 
 ( . 3/133مذكوراً(( تفسري ابن كثري )وأنشأهم بعد أن لم يكو وا شيئاً 

وهذه اآلية يف اغية القوة من حيث احلجة العقلية ألن ))وجودهم هكذا من غري يشء أمر 
ي،كره م،طلق الفطرة ابتداًء وال حيتاج إىل جدل كثري أو قليل ، أّما أن يكو وا هم اخلالقني 

عيه خملوق ، وإذا اكن عوه ، وال يدَّ هذان الفرضان ال يقومان حبكم م،طق  أل فسهم فأمر لم يدَّ
الفطرة فإ ه ال يبىق سوى احلقيقة اليت يقوهلا القرآن ويه أ هم من خلق اهلل مجيعاً (( يف ظالل 

 (، واتلعبري بالفطرة مقصوده األمر املقرر بداهة يف العقل .6/4499القرآن )
سعدي يف تفسريه حيث قال : )) وتأمل هذا اإللزام باإلقرار بربوبية اهلل وألوهيته فيما ذكره ال

وهذا استدالل عليهم بأمر ال يمك،هم فيه إال التسليم للحق أو اخلروج عن موجب العقل 
وادلين ، وبيان ذلك أ هم م،كرون تلوحيد اهلل مكذبون لرسوهل ذلك ُمستَلزم إل كارهم أن 

إما أ هم ُخلقوا من  -: اهلل خلقهم وقد تقرر يف العقل مع الرشع أّن ذلك ال خيلو من ثالثة أمور
غري يشء أي ال خالق َخلََقهم ، بل وجدوا من غري إجياد وال موجد وهذا عني املحال ، أم هم 
اخلالقون أل فسهم هذا أيضاً حمال ، فإ ه ال يتصور أن يوجد أحد  فسه ، فإذا بطل هذان 

هم ، وإذا تعني ذلك ، األمران وبان استحاتلهما تعني القسم اثلالث ، وهو أن اهلل هو اذلي خلق
ُعلَم أن اهلل هو املعبود وحده اذلي ال تنبيغ العبادة وال تصلح إال هل تعاىل(( تفسري السعدي 

(4/295-296 . ) 
واتل عليهم  بأ إبراهيم ، إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون ، قالوا  عبد قال تعاىل  -1

أو ي،فعو كم أو يرضون ، قالوا بل أص،اماً ف،ظل هلا اعكفني ، قال هل يسمعو كم إذ تدعون ، 



وجد ا آباء ا كذلك يفعلون ، قال أفرأيتم ما ك،تم تعبدون ، أ تم وآباؤكم األقدمون ، فإ هم 
عدويل إال رب العاملني ، اذلي خلقين فهو يهدين ، واذلي هو يطعمين ويسقني ، وإذا مرضت 

 [ .  12-69الشعراء ] فهو يشفني ، واذلي يميتين ثم حييني

ه،ا ستكون اإلجابات بانليف فعقوهلم تم،عهم أن يقولوا إّن أص،امهم تسمع داعءهم أو جتيب و
رجاءهم ، وهذا يؤدي إىل عدم جدوى هذه األص،ام وباتلايل االستسالم العقيل بوجود وألوهية 

 اخلالق اذلي جاء يف هذه اآليات وصف أفعاهل سبحا ه وتعاىل .

  -ومن األمثلة احلديثية :
هريرة ريض اهلل ع،ه : أن رجاًل أيت انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال مست،كراً عن أيب  -2

ومسرتشداً : يا رسول اهلل ودل غالٌم أسود ، فقال : هل لك من إبل ؟ قال :  عم ، قال ما 
انلهاية يف غريب احلديث  -ألوا ها ؟ قال : مُحر ، قال : هل فيها من أورق ؟ أورق :أي : أسمر

 عم ، قال :فأىن ذلك ؟ قال : لعله  زعه عرق ، قال : فلعل اب،ك هذا  زعة  ( قال :5/245)
 (.9/331عرق .أخرجه ابلخاري ، كتاب الطالق ، باب إذا عّرض ب،يف الودل )الفتح

فهذا الرجل جاء سائالً مستفتياً عما وقع هل من الريبة ، فلما رضب هل املثل أذعن ، وقال ابن 
 (.9/333حة القياس واالعتبار بانلظر(( فتح ابلاري )العريب : ))فيه ديلل ىلع ص

عن أيب أمامة ابلاهيل ريض اهلل ع،ه قال : ))إن فىت من األ صار أىت انليب صىل اهلل عليه  -1
وسلم فقال : يا رسول اهلل أتأذن يل بالز ا ، فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا : مه مه ؟ فقال 

م،ه قريباً ، قال : فجلس ، قال : أحتبه ألمك ؟ قال : ال  صىل اهلل عليه وسلم : أد ه ، فد ا
واهلل جعلين اهلل فداك ، قال : وال انلاس حيبو ه ألمهاتهم ، قال أحتبه البنتك ؟ قال : ال 
واهلل جعلين اهلل فداك ، قال : وال انلاس حيبو ه بل،اتهم ، قال : أحتبه لعمتك ؟ قال : ال 

انلاس حيبو ه لعماتهم قال : أحتبه خلاتلك ؟ قال : ال واهلل واهلل جعلين فداك ، قال : وال 
جعلين اهلل فداك ، قال : وال انلاس حيبو ه خلاتلهم ، قال فوضع يده عليه ، وقال : امهلل 
اغفر ذ به وطهر قلبه ،وحصن فرجه ، فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل يشء(( املس،د 

(5/154. ) 



ره انليب صىل اهلل عليه وسلم يف رفض هذا الفعل يف صور شىت ثم توصل يف  فهذا الشاب قرَّ
 آخر األمر إىل رفض و يف ما اكن يطلب اإلذن فيه من الز ا .  

ومثل ذلك ما فعلته أم سليم زوجة أيب طلحة كما روى أنس بن مالك : ))اشتىك ابن أليب 
أت شيئاً وحّنته يف طلحة ، قال   فمات وأبو طلحة خارج . فلما رأت امرأته أ ه قد مات هي

جا ب ابليت .فلما جاء أبو طلحة   قال : كيف الغالم ؟ قالت : قد هدأت  فسه ، وأرجو 
أن يكون قد اسرتاح . وظّن أبو طلحة أ ها صادقة . قال : فبات . فلما أصبح اغتسل ، 
 فلما أراد أن خيرج أعلمته أ ه قد مات ، فصىّل مع انليب صىل اهلل عليه وسلم ، ثم أخرب
انليب صىل اهلل عليه وسلم بما اكن م،هما ، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : لعل اهلل 
أن يبارك لكما يف يللتكما(( صحيح ابلخاري ، كتاب اجل،ائز ، باب من لم يظهر حز ه 

 (. 4/269ع،د املصيبة ، )الفتح( )
  -)ج( أسلوب اإلمرار واإلبطال :

 دين أصحاب الغرور والصلف بإمرار أقواهلم وعدم االعرتاض وهو أسلوب قوي يف إفحام املعا
ىلع بعض حججهم ابلاطلة م،عاً للجدل والَناع خلوصاً إىل حجة قاطعة تدمغهم وتبطل بها 

 حجتهم تلك فتبطل األوىل باتلبع. 
 ومن األمثلة القرآ ية : 

ربه أن آتاه اهلل ألم تر إىل اذلين حاج إبراهيم يف قصة إبراهيم مع انلمرود قال تعاىل  -2
امللك إذ قال إبراهيم ريب اذلي ييح ويميت قال أ ا أيح وأميت قال إبراهيم فإن اهلل يأيت 

 بالشمس من املرشق فأت بها من املغرب فبهت اذلي كفر واهلل ال يهدي القوم الظاملني
 [ .  151ابلقرة ]

ويميت اسَتدل هل بأن أىت  قل ابن كثري يف تفسريه عن بعض السلف أن قول انلمرود أ ه ييح 
واهلل أعلم  –برجلني استحقا القتل ، فأمر بقتل أحدهما وعفا عن اآلخر ، ثم قال : ))والظاهر

أ ه ما أراد هذا أل ه ليس يديع نلفسه هذا املقام ع،اداً وماكبرة ، ويوهم أ ه فاعل ذللك وأ ه  –
حتيي وتميت فاذلي ييح هو اذلي ييح ويميت(( ثم قال : ))إذا ك،ت كما تديع من أ ك 

ويميت هو اذلي يترصف يف الوجود يف خلق ذراته وتسخري كواكبه وحراكته فهذه الشمس تبدو 



لك يوم من املرشق فإن ك،ت إهلاً كما تديع ، فأت بها من املغرب ، فلما علم عجزه وا قطاعه 
عليه احلجة(( وبني وأ ه ال يقدر ىلع املاكبرة يف هذا املقام بهت : أي خرس فال يتلكم وقامت 

أن املقام األول اكملقدمة للمقام اثلاين ، وهذا األسلوب يثبت بطالن ما اداعه انلمرود يف اداعئه 
 (. 2/424األول .تفسري ابن كثري )

وقد أحسن صاحب الظالل يف توضيح هذا األسلوب حيث قال ))عرَّف إبراهيم ربه بالصفة 
يمكن أن يزعمها أحد ... و هذا امللك يسأهل عمن  اليت ال يمكن أن يشاركه فيها أحد ، وال

فهو من  ريب اذلي ييح ويميتيدين هل الربوبية ، ويراه مصدر احلكم والترشيع وغريه ،قال 
: لم يرد إبراهيم عليه أ ا أيح وأميتثم اذلي حيكم ويرشع((، ثم قال تعليقاً ىلع قوهل تعاىل 

اإلحياء واإلماتة مع رجل يماري ويداور يف تلك السالم أن يسرتسل معه يف جدل حول معىن 
احلقيقة اهلائلة ، حقيقة م،ح احلياة وسلبها ، هذا الرس اذلي لم تدرك م،ه البرشية حىت ايلوم 
شيئاً ، وع،دئذ عدل عن هذه الس،ة الكو ية احلقيقة إىل س،ة أخرى ظاهرة مرئية ، وعدل عن 

إىل  ريب اذلي ييح ويميتإلهلية يف قوهل طريقة العرض املجرد للس،ة الكو ية والصفة ا
 (.2/191طريقة اتلحدي ، وطلب تغيري س،ة اهلل ملن ي،كر ويتع،ت وجيادل يف اهلل(( الظالل )

وعلق بمثل قوهل السعدي يف تفسري فقال : ))فلما رآه اخلليل مموهاً تمويهاً ربما راج ىلع اهلمج 
اآلية  فإن اهلل يأيت بالشمس ..ن اكن كما يزعم والراعع قال إبراهيم ملزماً بتصديق قوهل : إ

 (.2/410فأىت )أي إبراهيم( بهذا اذلي ال يقبل الرتويج والزتوير واتلمويه(( تفسري السعدي )
قصة موىس عليه السالم مع فرعون ، ويه  موذج مطول يف هذا األسلوب حيث  -1

دعوى األلوهية لفرعون أعرض موىس عن لك اعرتاض وشبهة أوردها فرعون ومىض إىل إبطال 
من خالل إقامة احلجة العقلية الظاهرة ىلع ربوبية وألوهية اهلل ، وذلك يف اآليات من سورة 

قال فرعون وما رب العاملني ، قال رب السماوات واألرض وما بي،هما إن الشعراء ، قال تعاىل :
ولني ، قال إن ك،تم موق،ني ، قال ملن حوهل أال تستمعون ، قال ربكم ورب آبائكم األ

رسولكم اذلي أرسل إيلكم ملج،ون ، قال رب املرشق واملغرب وما بي،هما إن ك،تم تعقلون ، 
 [ . 19-14الشعراء ] قال لنئ اختذت إهلاً غريي ألجعل،ك من املسجو ني



فه،ا أعرض موىس عليه السالم عن تهكم فرعون ومىض إىل اغيته مقيماً حجته مقرراً 
ف عن تهمة اجل،ون ابلاطلة ولم يستغرق جهده يف إبطاهلا بل مىض يف قضيته ، ثم غض الطر

تقوية أدتله و رصة قضيته ، حىت أخذ فرعون وحورص وفشلت حيلته ، وا قطعت تهكماته 
واتهاماته ، وأفحم باحلجج فلجأ إىل القوة ويه حيلة العاجز يف ميدان امل،اظرة واالحتجاج ، 

وب ديلل ىلع كمال عقل موىس عليه السالم وحسن تقريره وهذا ديلل ىلع أ ه هزم وهذا األسل
 . 

وال شك أن ادلاعية مطالب بتفهم هذه األسايلب واإلفادة م،ها يلكتسب فط،ة تساعده ىلع 
 تقرير املسائل وإقامة احلجة ورسعة ابلديهة . 

 وهذه أمثلة ألئمة وداعة اك ت هلم أقوال ومواقف تبني رجاحة عقوهلم وقوة حجتهم . 
 ثال األول : امل

يذكر عن أيب ح،يفة أ ه حاج قوماً من املالحدة ادلهريني فقال هلم : ما تقولون يف رجل يقول 
لكم إين رأيت سفي،ة مشحو ة باألمحال مملوءة من األثقال قد احتوشها يف ابلحر أمواج 
 متالطمة ورياح خمتلفة ، ويه من بي،ها جتري مستوية ليس هلا مالح جيريها وال متعهد

 يدفعها ، هل جيوز ذلك يف العقل ؟ قالوا : ال ، هذه يشء ال يقبله العقل .
فقال أبو ح،يفة : يا سبحان اهلل إذا لم جيز يف العقل سفي،ة جتري يف ابلحر مستوية من غري 
متعهد وال جمري فكيف جيوز قيام هذه ادل يا ىلع اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا ، وسعة 

فها ، من غري صا ع وحافظ ؟ فهبت القوم وأفحموا )أ ظر درء تعارض أطرافها وتباين أك،ا
 ( . 4/214العقل وانلقل )

 املثال اثلاين : 
طلب احلجاج احلسَن ابلرصي ، فلما دخل عليه قال هل احلسن : يا حجاج كم بي،ك وبني آدم 

سن )ابلداية من أب ؟ قال : كثري ، قال فأين هم ؟ قال : ماتوا ، ف،كس احلجاج رأسه وخرج احل
 (. 9/245انلهاية )

وهذا املثل ىلع وجازته فيه استخدام العقل باتلفكري واتلأمل والوصول إىل انلتيجة اليت فيها 
 العظة والعربة . 



 املثال اثلالث : 
سأل بعض انلصارى القايض أبا بكر ابلاقالين حبرضة ملكهم فقال : ما فعلت زوجة  بيكم ؟ 

يت من اإلفك ؟ فقال ابلاقالين ىلع ابلديهة : هما امرأتان ذكرتا بسوء وما اكن من أمرها بما رم
، مريم و اعئشة فربأهما اهلل عز وجل واك ت اعئشة ذات زوج ولم تأت بودل ، وأتت مريم بودل 

 ( . 9/245! ابلداية وانلهاية )ولم يكن   هلا زوج 
بيث أراد اتلعريض واإلحراج بقصة فاكن هذا اجلواب يف اغية الروعة واإلفحام ، ألن ذلك اخل

حادثة اإلفك اليت اتهمت فيها اعئشة ريض اهلل ع،ها ، فأجاب ابلاقالين بأن هذه فرية برأها اهلل 
م،ها ولك،ه قرن ذلك بذكر مريم ، ليشري إىل أن براءة اعئشة عقاًل أوىل ، أل ه لو تطرق إىل 

لتهم أيها انلصارى براءتها فيلزمكم العقل احتمال الريبة فهو يف حق مريم أعظم ، فإن قب
 قبول براءة اعئشة من باب األوىل . 

 املثال الرابع : 
ما ذكره مفيت ادليار السعودية سابقاً العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم يف جمموع فتاواه )جمموع 

( عن الشيخ عبد الرمحن ابلكري حيث قال 2/45فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل شيخ )
جبوار مسجد يف اهل،د ، واكن فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعن الشيخ حممد بن عبد  ))ك،ت

الوهاب ، وإذا خرج من املسجد مرَّ يب ، وقال : أ ا أجيد العربية ولكن أحب أن أسمعها من 
أهلها ، ويرشب ع،دي ماء بارداً ، فأهمين ما يفعل يف درسه قال : فاحتلت بأن دعوته ، وأخذت 

وحيد اذلي هو حق اهلل ىلع العبيد(( للشيخ حممد بن عبد الوهاب ، و زعت غالفه ))كتاب اتل
ووضعته ىلع رف يف مَنيل قبل جميئه ، فلما حرض قلت : أتأذن يل أن آيت ببطيخة . فذهبت 
فلما رجعت .. إذا هو يقرأ ويهز رأسه عجباً فقال : ملن هذا الكتاب ؟ هذه الرتاجم شبه تراجم 

هلل  فس ابلخاري !! فقلت ال أدري ! ثم قلت : أال  ذهب لشيخ الغزوي لنسأهل ابلخاري هذا وا
فدخل،ا عليه فقلت للشيخ الغزوي اكن ع،دي أوراق سألين الشيخ  –واكن صاحب مكتبة  –

من يه هل ؟ فلم أعرف ! ففهم الغزوي املراد ، ف،ادى من يأيت بكتاب )جمموعة اتلوحيد( فأيت 
هذا ملحمد بن عبد الوهاب ، فقال العالم اهل،دي مغضباً وبصوت اعل :  بها فقابل بي،هما فقال :



الاكفر ! فسكت،ا وسكت قلياًل ، ثم هدأ غضبه فاسرتجع ثم قال : إن اكن هذا الكتاب هل فقد 
 ظلم،اه ، ثم صار لك يوم يدعو هل ويدعو معه تالميذه(( . فهذه فط،ة داعية وذاكء اعلم .

 
  -صدر وسماحة انلفس :املبحث الرابع : رجاحة ال

إن ادلاعية احلق شخصية متمزية فهو اكمل،ارة اهلادية من بُعد ملن ضل أو حار ، وهو اكلظل 
ع بالنسبة للمدعوين ،  الوارف ملن لفحه حر الشمس واملسري يف اهلجري ، وباتلايل فهو  قطة جتمُّ

انلاس ويستميلهم  وذلا فإ ه حيتاج إىل أن يتحىل برحابة الصدر وسماحة انلفس ليستوعب
للخري واحلق ))فانلاس يف حاجة إىل ك،ف رحيم ، وإىل راعية فائقة ، وإىل بشاشة سمحة ، وإىل 
ود يسعهم ، وحلم ال يضيق جبهلهم وضعفهم و قصهم ، يف حاجة إىل قلب كبري يعطيهم وال 

هتمام حيتاج م،هم إىل عطاء ، وحيمل همومهم وال يع،يهم بهمه ، وجيدون ع،ده دائماً اال
 ( .502-2/500والراعية والعطف والسماحة والود والرضاء(( الظالل )

وهكذا اكن قلب الرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهكذا اك ت حياته مع انلاس ، ))ما غضب 
نلفسه قط وال ضاق صدره بضعفهم البرشي ، وال احتجز نلفسه شيئاً من أعراض هذه احلياة 

اه يف سماحة  دية ، ووسعهم محله وبره وعطفه ووده الكريم ، وما ، بل أعطاهم لك ما ملكت يد
من واحد م،هم اعرشه أو رآه إاّل امتأل قلبه حببه ،  تيجة ملا أفاض عليه صىل اهلل عليه وسلم 

( ، وانلفس السمحة ليس فيها 502 -2/500من  فسه الكبرية والرحيبة(( يف ظالل القرآن )
 ( . 2/119 . ا ظر القاموس املحيط )ضيق أو السماحة السهولة واللني

وانلاس مشاربهم شىت ، وسلوكياتهم متباي،ة ، واحتياجاتهم كثرية ، واستفزازاتهم مثرية ، وهذا 
 قرب املعايب . –كما قيل  –ال بد أن يقابله ادلاعية باالحتمال ، ألن االحتمال 

ابها أل ها وقود حمرك هل يف هذه اخلصيصة مهمة يف تكوين ادلاعية ، حيتاج أن جيتهد يف اكتس
دعوته كما أ ها ترفع كفاءة القبول ، وتكبح مجاح اال فعاالت انلفسية ذات اآلثار السلبية ، 

 وتتجىل هذه اخلصيصة يف عدد من اخلالل توضحها وتبني أثرها ومن أهمها :
 أوالً : الرمحة والشفقة : 



وإرادة اخلري هلم  فقة ىلع انلاس ،))إن ادلايع ال بد أن يكون ذا قلب ينبض بالرمحة والش
وانلصح هلم ، ومن شفقته عليهم دعوتهم إىل اإلسالم ، ألن يف هذه ادلعوة جناتهم من انلار 
وفوزهم برضوان اهلل تعاىل ، وأن حيب هلم ما حيب نلفسه وأعظم ما حيبه نلفسه اإليمان 

 ( .433،434واهلدى فهو ذلك إيلهم أيضاً(( أصول ادلعوة )ص:
الشعور الغامر بالشفقة ىلع انلاس يبعث يف انلفس احلزن واألىس ىلع حال املعرضني  وهذا

والعاصني ، ويتودل إثر ذلك قوة  فسية دافعة الست،قاذهم من اخلطر املحدق بهم ، واهلالك 
القادمني إيله ، وما أبل  وأدق انلص القرآين يف بيان هذه الصفه ع،د الرسول الكريم صىل اهلل 

[ 6الكهف] فلعلك باخع  فسك ىلع آثارهم إن لم يؤم،وا بهذا احلديث أسفام عليه وسل
[ . تأمل هذه اآليات فإ ه 4الشعراء ] لعلك باخع  فسك أال يكو وا مؤم،نيوقوهل تعاىل 

))من فرط شفقته صىل اهلل عليه وسلم داخله احلزن المت،اعهم عن اإليمان ، فهّون اهلل 
 –يشبه العتاب يف الظاهر كأ ه قال هل : لم لك هذا ؟ ليس يف امت،اعهمسبحا ه عليه احلال ، بما 

 ( . 2/444أثر، وال يف ادلين من ذلك رضر(( لطائف اإلشارات) –يف عدِّ ا
مسلياًٍَ  فلعلك باخع ...(: يقول تعاىل :4/41وقال ابن القيم يف تفسريه تفسري ابن كثري )
 رشكني لرتكهم اإليمان وبعدهم ع،ه(( . لرسول صىل اهلل عليه وسلم يف حز ه ىلع امل

فهذه  فس الرسول صىل اهلل عليه وسلم ملئت رمحة وشفقة ىلع هؤالء حىت اكد يُهلك  فسه 
 وهو يدعوهم  وحيرص ىلع هدايتهم ، ثم خيالط مشاعره احلزن عليهم واألىس هلم . 

ق عليهم لعلمه بدائهم إن ادلاعية ي،ظر إىل املدعوين  ظرة الطبيب إىل مرضاه ، يرمحهم ويشف
وخطورته ، ويتلطف يف عالجهم ، وإن رأى م،هم عزوفاً عن ادلواء لصعوبته أو مرارته هاهل 
األمر واحتال بكل الطرق تلوصيل ادلواء ، وإق،اعهم برضورة ت،اوهل ، وال يمكن أن يرتكهم 

ته وال يسأم من وشأ هم حبجة أ هم املفرطون ، وهكذا فإن )) ادلايع الرحيم ال يكفُّ عن دعو
الرد واإلعراض أل ه يعلم خطورة اعقبة املعرضني العصاة ، وأن  إعراضهم بسبب جهلهم ، فهو 

 ( . 433ال ي،فك عن إق،اعهم وإرشادهم(( أصول ادلعوة )ص:
باعث دافع وحمرك لدلعوة است،قاذاً لل،اس من اهلالك ، ويه يف الوقت  –كما ترى  –فالرمحة 

 رصار وتوسيع دلائرة االستيعاب واتلأثري رغم الصد واإلعراض .  فسه اعمل استمرار وإ



وال ينبيغ أن تفهم الرمحة ىلع أ ها لني وتهاون بل تأيت الرمحة أحيا اً كثرية يف ث،ايا احلزم ويف 
أعطاف الشدة اليت تهدف لصالح املدعو ، كما قد يشتد الطبيب مع مريضه اذلي ال يدرك 

ترك اتلداوي أو اتلقصري فيه ))فليست الرمحة ح،ا اً ال عقل خطورة مرضه وعظمة اخلطر يف 
معه ، أو شفقة تت،كر للعدل وانلظام ، الك إ ها اعطفة ترىع هذه احلقوق مجيعاً(( خلق املسلم 

 ( . 104)ص:
وإن يف سرية املصطىف الكريم صىل اهلل عليه وسلم أعظم وأروع األمثلة ىلع الرمحة سيما يف 

يت بلغت فيها املعا اة أشد مراحلها اليت تضغط بع،ف ىلع انلفس لتشتد املواقف العصيبة ال
وتقسو ، وىلع الصدر يلضيق ويتربم ، ومع ذلك تبيق  فسه الكبرية ورمحته العظيمة يه الغابلة 
كما حصل يوم رجوعه عليه الصالة والسالم من الطائف بعد أن ذهب إيلها ويف قلبه أمل ، 

صور من اإلعراض فرجع كسري القلب ، فلما بل  قرن امل،ازل بعث فليق فيها أعظم مما اكن يت
اهلل جربيل ومعه ملك اجلبال ، يستأمره أن يطبق األخشبني ىلع أهل مكة ، فقال انليب صىل 
اهلل عليه وسلم ))بل أرجو أن خُيرج اهلل عز وجل من أصالبهم من يعبد اهلل عز وجل ال يرشك 

كتاب بدء اخللق ، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف به شيئاً(( أخرجه ابلخاري ، يف 
( ، ويف صحيح مسلم كتاب اجلهاد ، باب ما ليق انليب صىل اهلل عليه 6/460السماء )الفتح()

( وا ظر الرحيق املختوم 4/2310وسلم من أذى املرشكني وامل،افقني )عبد ابلايق( )
 (. 250)ص:

وُكرست رباعيته ، ودخلت حلقتا املغفر يف وج،تيه  ويف يوم أحد ع،دما شّج وجهه الرشيف ،
( ، وبي،ما ادلم يسيل ىلع وجهه يقول عليه الصالة والسالم : 423)ا ظر الرحيق املختوم )ص:

))امهلل اغفر لقويم فإ هم ال يعلمون(( ويف صحيح مسلم قال عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل 
وسلم حييك  بياً من األ بياء ، صلوات اهلل  ع،ه : كأين أ ظر إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسالمه عليهم ، رضبه قومه وهو يمسح ادلم عن وجهه ويقول :)) رب اغفر لقويم فإ هم ال 
( ، 4/2324يعلمون(( أخرجه مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ، باب غزوة أحد )عبد ابلايق( )

فبما رمحة من  زلت يف غزوة أحد :ومن ه،ا جاء الوصف الرباين العظيم يف ث،ايا اآليات اليت 
 [ . 259آل عمران ] اهلل نلت هلم ولو ك،ت فظاً غليظ القلب ال  فضوا من حولك 



))لقد أراد اهلل أن يمنتَّ ىلع العالم برجل يمسح آالمه ، وخيفف أحزا ه ، ويريث خلطاياه ، 
ن صغارها ، وخيضد ويستميت يف هدايته ، ويأخذ ي،ارص الضعيف ، ويقاتل دو ه قتال األم ع

شوكة القوي حىت يرده إنسا اً سليم الفطرة ال يرضي وال يطيغ فأرسل حممداً صىل اهلل عليه 
وسلم وسكب يف قلبه من العالم واحللم ، ويف خلقه من اإلي،اس والرب ، ويف طبعه من السهولة 

وسعهم اعطفة ، والرفق ، ويف يده من السخاوة وانلدى ، ما جعله أزىك عباد اهلل رمحة ،  وأ
 ( . 103وأرحبهم صدراً(( خلق املسلم )ص:

 عم ))إن الرمحه كمال يف الطبيعة جيعل املرء يرق آلالم اخللق ويسىع إلزاتلها ، ويأىس 
ألخطائهم فيتمىن هلم اهلدى ، يه كمال يف الطبيعة ، ألن تبدل احلس يهوي باإلنسان إىل مَنلة 

عاطفة احلية انلابضة باحلب والرأفة(( خلق املسلم احليوان ويسلبه أفضل ما فيه ، وهو ال
 ( .104)ص:

 
 ثانياً : احللم واألناة : 

باختالف طبائعهم  –يف مسرية ادلعوة تمر بادلاعية أحداث مثرية ، وأفعال مستفزة ، وانلاس 
ختتلف مواقفهم إزاء املثريات اليت تعمل ىلع دفعهم حنو الرعو ة والطيش ، فم،هم من  –

اتلوافه فيستحمق ىلع عجل ، وم،هم من تستفزه الشدائد فيبيق ىلع وقعها األيلم  ))تستخفه
 ( . 206حمتفظاً برجاحة فكره وسجاحة خلقه((خلق املسلم )ص: 

واحللم ))فضيلة خلقية  افعة .. تقع يف قمة اعيلة دو ها م،حدرات ، فهو أ اة حكيمة بني 
الغضب وبالدة الطبع ، ورزا ة بني الطيش الترسع واإلهمال أو اتلواين ، وضبط لل،فس بني 

 ( . 1/415ومجود اإلحساس(( األخالق اإلسالمية )
واأل اة ع،د ادلاعية إىل اهلل تعاىل ))تسمح هل بأن حُيكم أموره ، ويضع األشياء يف مواضعها ، 
خبالف العجلة فإ ها تعرضه للكثري من األخطاء واإلخفاق ، وتعرضه للتعرث واالرتباك ، ثم 

عرضه للتخلف من حيث يريد السبق ، ومن استعجل اليشء قبل أوا ه عوقب حبرما ه ، ت
وخبالف اتلباطؤ والكسل فهو أيضاً يعرض لللتخلف واحلرمان من حتقيق انلتائج اليت 

( ، وقد امتدح انليب صىل اهلل عليه وسلم األشج فقال : 1/454يرجوها(( األخالق اإلسالمية )



ا اهلل ورسوهل : احللم واأل اة(( أخرجه مسلم ، يف كتاب اإليمان ، ))إن فيك خصلتني حيبهم
( ، فرحابة الصدر وسعة انلفس تقتيض 2/31باب : األمر باإليمان باهلل ورسوهل )عبد ابلايق()

عدم اال فعال املخرج عن حد الصواب واالعتدال ، ومجهور ادلعوة قد يقع م،هم ما يدفع إىل 
ن بدافع من العجلة والرغبة يف احلصول ىلع انلتائج الرسيعة ، الغضب ، وكثرياً ما يترصفو

وجماراة ادلاعية هلم يف احلاتلني خلل يف مسلك ادلعوة ، ألن املسايرة قد تؤدي إىل عواقب 
وخيمة ، وقد يكون أوئلك العامة م،دفعني إىل تلك العواقب حبمية عصبية ومحاسة 

هون بمصائر العامة إىل هذا اخلتام األيلم ، إ هم استفزازية ، ))لكن املصلحني العظماء ال ينت
يفيضون من أ اتهم ىلع ذوي الَنق حىت يلجئوهم إىل اخلري إجلاًء ، ويطلقوا ألسنتهم تلهج 

  ( .204باثل،اء(( خلق املسلم )ص:
ومن أمثله من سرية انليب صىل اهلل عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك حيث قال : جاء أعرايب 

ئفة املسجد فزجره انلاس ، ف،هاهم انليب صىل اهلل عليه وسلم ، فلما قىض بوهل أمر فبال يف طا
انليب صىل اهلل عليه وسلم بذ وب ماء أهريق عليه )أخرجه ابلخاري ، كتاب الطهارة ، باب 

 ( . 2/413صب املاء ىلع ابلول يف املسجد )الفتح( )
مقتىض الطبع ، وال يميض معه وفق ومواقف أخرى كثرية تبني محله اذلي ال ي،دفع فيه مع 

أعراف اجلاهلية وا تصاراتها املبنية ىلع احلمية ألن ))اجلاهلية اليت اعلج رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم حموها اك ت تقوم ىلع رضبني من اجلهالة ، جهالة ضد العلم وأخرى ضد احللم ، 

رشاد ، وأما األخرى فكف ظلمها فأما األوىل فتقطيع ظالمها يتم بأ واع املعرفة وف،ون اإل
يعتمد ىلع كبح اهلوى وم،ح الفساد ، وقد اكن العرب األولون يفخرون بأ هم يلقون اجلهل 

 جبهل أشد . 
 ( .209أال ال جيهلن أحد علي،ا        ف،جهل فوق جهل اجلاهلي،ا )خلق املسلم )ص:

 
 ثاثلاً : العفو والصفح : 

للغيظ وضبط للغضب ، ثم األ اة اليت فيها تبرص ومن مستلزمات احللم اذلي فيه كظم 
باألمور وتأن يف اتلرصف ، مع االست،اد للرمحة باجلاهلني لك ذلك يثمر العفو والصفح ألن 



))القلوب الكبرية قلما تستجيشها دوافع القسوة فيه أبداً إىل الصفح واحل،ان أدىن م،ها إىل 
 (. 103احلفيظة واالضطغان(( خلق املسلم )ص:

ادام ادلايع املسلم ي،ظر إىل من يدعوهم  ظرة الرمحة والشفقة عليهم فإ ه يعفو ويصفح وم
األعراف  خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلنيع،هم يف حق  فسه ، قال تعاىل :

[299 .] 
وإذا اكن هذا هو شأن ادلايع املسلم بالنسبة ملن يدعوهم وحيتمل صدور األذى م،هم فإن عفو 

فاعف ع،هم واستغفر هلم وشاورهم يف وصفحه عن أصحابه أوسع ، قال تعاىل :  ادلايع
 [ .259آل عمران ] األمر

وع،د ما وقعت حادثة اإلفك ، اكن وقعها ىلع آل أيب بكر شديداً ، فلما  زلت الرباءة حلف 
وال يأتل أبو بكر ريض اهلل ع،ه أال ي،فق ىلع مسطح بن أثاثة فأ زل اهلل يف ذلك قوهل تعاىل : 

أولوا الفضل م،كم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهلل ويلعفوا 
 [ . 11انلور ] ويلصفحوا أال حتبون أن يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم

وادلاعية اذلي يهدف إىل استمالة القلوب وهدايتها ال يقسو ألن ))القسوة اليت است،كرها 
اف يف انلفس ال يرتبط بم،طق وال عدالة . إ ها  زوة فاجرة تتشبع من اإلساءة اإلسالم جف

( ، ومن أعظم 104واإليذاء ، وتمتد مع األثرة املجردة واهلوى األعىم((خلق املسلم )ص: 
مواقف العفو عفو انليب صىل اهلل عليه وسلم عن املرشكني يوم فتح مكة . الرحيق املختوم 

 ( . 312، 310)ص:
فإن رحابة الصدر وسماحة انلفس تنتظم الرمحة اليت تدعو إىل احللم اذلي يقود إىل  وهكذا

ادفع باليت يه العفو فيكون من وراء ذلك اتلأثري اتللقايئ ألن اإلنسان يتأثر باإلحسان :
 [ . 43] فصلت احسن فإذا اذلي بي،ك وبي،ه عداوة كأ ه ويل محيم

وهذا أمر مشاهد حيث  رى أن من اكن سمح انلفس يستطيع )) أن يظفر بأكرب قسط من 
حمبة انلاس هل ، وثقة انلاس به ، أل ه يعاملهم بالسماحة والبرش ولني اجلا ب ، واتلغايض عن 
السيئات وانلقائص ، فإذا داعه الواجب إىل تقديم انلصح اكن يف  صحه رقيقاً يل،اً ، سمحاً هي،اً 



 بانلصحية ، وال يريد الفضيحة ، يسد اثلغرات وال ينرش الزالت والعرثات (( األخالق ، يرس
 ( . 1/334اإلسالمية )

وبعض ادلاعة ممن ال يتحلون يف أ فسهم بهذه السمة جتدهم ي،دفعون مع أدىن خطأ أو أقل عرثة 
اس باألحاكم ادلامغة ، وإذا بهم يدعون بالويل واثلبور وعظائم األمور ، وكثرياً ما يواجهون انل

اخلطرية من الفسق أو االبتداع أو التساهل وحنو ذلك ، وهؤالء كثرياً ما يسزتهلم الشيطان 
بهذه احلمية الزائفة اليت ال تأيت يف موضعها الصحيح ، والشيطان ي،فخ يف محيتهم بأن احلق أحق 

؟ يلغطي ىلع األ اة اليت ت،ظر أن يتبع ، ويثري التساؤل أين الغرية اإليما ية واحلمية اإلسالمية 
 –يف عواقب األمور واحللم اذلي يضبط انلفوس والرمحة اليت تستميل القلوب ، بعض هؤالء 

ي،دفعون أحيا اً خوفاً من أن يُتهموا بعدم الغرية أو اتلميع والتساهل ، وال يفهم من  –ولألسف 
واللني فقد أرشت فيما سبق قويل أن لك فاعل ذللك مذموم ، وال أن لك موقف يقتيض احللم 

إىل ما ي،قص  هذا الفهم ولكين أ وه إىل صور يف الواقع  اشئة من أفهام قارصة وممارسات خاطئة 
. 
 



 الفصل الرابع : مقومات انلجاح يف ممارسة ادلعوة:
 

يف الفصل املايض اكن احلديث عن املقومات الالزم توفرها يف شخصية ادلاعية وتكوي،ه 
وقد استكمل املقومات  –الفصل يركز ىلع املقومات اليت حيتاجها ادلاعية  اذلايت ، وهذا

 أث،اء ممارسته لدلعوة ويف املواقف اليت يمر بها .  –السابقة 
 املبحث األول : املرااعة واتلدرج : 

إن تغيري انلفوس و قلها من ميوهلا ومألوفاتها أمر ليس سهالً ، وإن األعراف اليت استقرت يف 
ه ، والعادات يف السلوكيات اليت العقول  وتواطأ انلاس عليها ال تتغري بأمر يصدر أو دعوة توجَّ

جتذرت وترسخت ال يتصور اقتالعها يف يوم ويللة وذلا فال بد من إدراك حقيقة مهمة لدلاعة 
ويه أن املرااعة واتلدرج الزمان للتغيري وحصول االستجابة ، وكما قيل : ))إذا أردت أن تطالع 

ر بما يستطاع(( ، وه،اك أمور كثرية يلزم مرااعتها واألخذ باتلدرج فيها وهذه خالصة فأم
  - افعة يف هذا ابلاب :

 أوالً : مرااعة الطبائع

إن انلاس خيتلف بعضهم عن بعض ، يف علمهم وفهمهم وطبائعهم الشخصية وعوائدهم 
طبائع األشخاص فإن املدعوين االجتماعية ، ولك ذلك حيتاج ادلاعية إىل مرااعته ، وبالنسبة ل

 ىلع ثالثة أ واع : 
 فم،هم الراغب يف اخلري ولك،ه اغفل قليل ابلصرية فيحتاج ىلع دعوته باحلكمة . -2
وم،هم املعرض عن احلق املشتغل بغريه فمثل هذا حيتاج إىل املوعظة احلس،ة  -1

واآلجلة بالرتغيب والرتهيب اتلنبيه ىلع ما يف اتلمسك باحلق من املصالح العاجلة 
 ، وىلع ما يف خالفه من الشقاء والفساد .

الطبقة اثلاثلة من انلاس من هل شبهة قد حالت بي،ه وبني فهم احلق واال قياد هل  -4
فهذا حيتاج إىل م،اقشة وجدال باليت يه أحسن حىت يفهم احلق وتَناح ع،ه 

 ( 134-1/132الشبهة )جمموع فتاوى ابن باز)



عة اال فعال ، وم،هم من يميل إىل السكي،ة وطول ابلال ومن انلاس من طبعه احلدة ورس
 ولك هل مدخل وأسلوب ي،اسبه ومرااعة ذلك مهمة يف جناح ادلاعية .

 ثانياً : مرااعة األفهام : 
، أو استحاكم العوائد ه من قلة العلم أو اختالف ابليئةتفاوت األفهام أمر معروف، وهل أسباب

 وحنو ذلك .

: أي ))ذكر حيث ت،فع  فذكر إن  فعت اذلكرىه ع،د قوهل تعاىل قال ابن كثري يف تفسري
( ، 3/500اتلذكرة ، ومن ه،ا األدب يف نرش العلم فال يضعه ع،د غري أهله(( تفسري ابن كثري )
قال ابن  –وذللك قال انليب صىل اهلل عليه وسلم ))يا اعئشة لو ال أن قومك حديث عهدهم 

جعلت هلا بابني ، باب يدخل انلاس وباب خيرجون(( نلقضت الكعبة ف -الزبري : بكفر
أخرجه ابلخاري ، يف كتاب العلم ، باب ترك بعض األخبار خمافة أن يقرص فهم بعض انلاس 

( ، قال ابن حجر يف الفتح : ))ويستفاد م،ه ترك املصلحة ألمن الوقوع يف 2/114)الفتح()
كر م،ه ، وأّن اإلمام يسوس رعيته بما املفسدة ، وم،ه ترك إ كار امل،كر خشية الوقوع يف أ 

 (.2/115فيه إصالحهم ولو اكن مفضواًل ما لم يكن حمّرماً(( الفتح البن حجر)
وروى اإلمام ابلخاري يف صحيحه ، يف كتاب العلم ، باب من خصَّ بالعلم قوماً دون قوم 

ثوا انلاس بما يعرف ون ، ودعوا ما ي،كرون ، كراهية أالَّ يفهموا ، عن يلع بن أيب طالب قال : حدِّ
أحتبون أن يكّذب اهلل ورسوهل ؟ صحيح ابلخاري ، كتاب العلم . وروى مسلم ابن مسعود : 
))ما أ ت بمحدث قوماً حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال اكن بلعضهم فت،ة(( أخرجه مسلم يف 

 ( .2/22املقدمة ، باب انليه عن احلديث بكل ما سمع )
اتلحديث ببعض دون بعض أمحد يف األحاديث اليت يف ظاهرها  قال ابن حجر : ))ممن كره

لطان ، ومالك يف أحاديث الصفات ، وأبو يوسف يف الغرائب .  اخلروج ىلع السُّ
وضابط ذلك أن يكون ظاهر احلديث يقوي ابلدعة ، وظاهره يف األصل غري مراد فاإلمساك 

 ( .2/115فتح ابلاري )ع،ه ع،د من خيىش عليه األخذ بظاهره مطلوب واهلل أعلم(( 
وذلا ينبيغ لدلاعية مرااعة ذلك وعدم خمالفته سيما بالنسبة للعوام ، ومن تقرص بهم األفهام ، 
وقد عدَّ الشاطيب يف االعتصام هذا اتلجاوز رضباً من االبتداع فقال : ))ومن ذلك اتلحدث 



 غري موضعها ، وسامعها مع العوام بما ال تفهمه وال تعقل مع،اه ، فإ ه من باب وضع احلكمة يف
ويه فت،ة تؤدي إىل اتلكذيب باحلق ، والعمل  -وهو الغالب -إما أن يفهمها ىلع غري وجهها

 (.1/24بابلاطل ، وإما ال يفهم م،ها شيئاً وهو أسلم(( االعتصام )
وأوضح ذلك أيضاً يف موافقاته ومثل هل بأمثلة من إ كار الصحابة ذللك فقال : ))ومن ذلك 

عوام عن علل مسائل الفقه وحكم الترشيعات ، وإن اكن هلا علل صحيحة وحكم سؤال ال
مستقيمة ، وذللك أ كرت اعئشة ىلع من قالت : لم تقيض احلائض الصوم ، وال تقيض الصالة 
؟ وقالت هلا : أحرورية أ ت ؟ ، وقد رضب عمر بن اخلطاب صبيغاً ملا اكن كثري السؤال عن 

تعلق بها عمل وربما أوقع خيااًل وفت،ة وإن اكن صحيحاً(( أشياء من علوم القرآن ال ي
 ( . 3/292املوفقات )

وهذه لكمات للشاطيب أضعها أمام عني لك داعية وأهتف بها يف سمعه يلعلم أ ه ))ليس لك ما 
يعلم مما هو حق يطلب نرشه إن اكن من علم الرشيعة ومما يفيد علما باألحاكم ، بل ذلك 

مطلوب النرش ، وهو اغلب علم الرشيعة ، وم،ه ما ال يطلب نرشه بإطالق ي،قسم : فم،ه ما هو 
 ( .3/219، أوال يطلب نرشه بالنسبة إىل حال أو وقت أو شخص(( املوفقات )

وأزيد األمر وضوحاً بذكر القاعدة الضابطة الرائعة اليت ذكرها الشاطيب وأرشد إيلها خماطباً لك 
تله ىلع الرشيعة فقال : ))فإن صحت يف مزيا ها فا ظر اعلم وداعية حيث أوصاه أن يعرض مسأ

يف ماهَلا بالنسبة إىل حال الزمن وأهله ، فإن لم يؤد ذكرها إىل مفسدة ، فاعرضها يف ذه،ك ىلع 
العقول فإن قبلتها فلك أن تتلكم فيها إما ىلع العموم إن اك ت مما تتقبلها العقول ىلع العموم ، 

 الئقة بالعموم ، وإن لم يكن ملسأتلك هذا املساغ فالسكوت وإما ىلع اخلصوص إن اك ت غري
 ( .3/292ع،ها هو اجلاري ىلع املصلحة الرشعية والعقلية((املوفقات )

 
 ثاثلاً : مرااعة املقاصد وانليات : 

قد يتفق اث،ان يف عمل ما ومع ذلك خيتلف احلكم عليهما باختالف انلوايا ، فه،اك من يفعل 
جاهالً حبرمته ، أو متأوالً فيه ، أو مكرها عليه وللٍك حكمه وم،هم من يفعل  الفعل  اسياً ، أو

اإلثم قاصداً اعملاً باحلرمة لك،ه مغلوب بضعف عزمه ، ووسوسة شيطا ه فال يلبث أن ي،دم 



ويتوب ويستغفر ، وم،هم قاصد مرّص ، وآخر حمادٌّ اهلل ورسوهل وهكذا ، وحنن  علم أن انلوايا 
القلوب ، ولكن بعض القرائن واألحوال تدل عليها ، وقد ترصح بها األلس،ه  خمفية يف طوايا

 فتعرف بوضوح .
ويف املسائل الفقهية ما يوضح هذا املعىن سيما يف أحاكم الطالق واأليمان وانلذور إذ يسأل 
أصحابها عن مقاصدهم وما  ووا بكالمهم ، ويعول يف احلكم ىلع  واياهم ويولك أصحابها 

إىل تدي،هم هلل ، وما يعرف ع،هم من قرآئن وأحوال ونلا الظواهر . ومرااعة مثل هذا يف صدقهم 
من األمور اليت ال ينبيغ إهماهلا كما قال ابن القيم : ))إياك أن تهمل قصد املتلكم و يته وعرفه 
فتجين عليه وىلع الرشيعة ، وتنسب إيلها ما يه بريئة م،ه((. ومن أبز األمثلة ىلع اعتبار 

يات حديث اتلائب اذلي قال ))امهلل أ ت عبدي وأ ا ربك(( أخطأ من شدة الفرح )أخرجه انل
( فلم 3/1204مسلم ، يف كتاب اتلوبة ، باب يف احلض ىلع اتلوبة والفرح بها )عبد ابلايق()

يؤاخذ بذلك ، ومثله حديث مسلم يف قصة الرجل اذلي أوىص أن حيرق ويذّر رماده يف الرب 
عذاب اهلل ، فغفر اهلل هل هلذا املقصد اذلي استوىل ىلع قلبه )أخرجه مسلم ، وابلحر خشية من 

 ( .3/1209يف كتاب اتلوبة ، باب سعة رمحة اهلل تعاىل وأ ها سبقت غضبه )عبد ابلايق()
 رابعاً : مرااعة األحوال اخلاصة : 

: ))ال  سئل انليب صىل اهلل عليه وسلم الوصية وانلصيحة من بعض أصحابه فقال ألحدهم
( ، 20/545تغضب(( أخرجه ابلخاري ، يف كتاب األدب ، باب احلذر من الغضب )الفتح()

وقال آلخر : ))قل آم،ت باهلل ثم استقم(( أخرجه مسلم يف كتاب اإليمان ، باب جامع أوصاف 
( ،وقال للثالث : ))ال يزال لسا ك رطباً بذكر اهلل(( أخرجه 2/65اإلسالم )عبد ابلايق()

( وما ذلك 5/314يف كتاب ادلعوات ، باب ما جاء يف فضل اذلكر )شاكر( ) الرتمذي
االختالف يف اجلواب إال مرااعة م،ه صىل اهلل عليه وسلم لألحوال اخلاصة بالسائلني إذ اكن 
يعلم حاجة لك واحد م،هم واجلا ب القارص ع،ده ، واألمر الالئق به ، فأوىص لك واحد بما 

 ي،اسبه .
نليب صىل اهلل عليه وسلم ، فقال : يا رسول اهلل ))أقبل وأ ا صائم ؟ قال : ال ، وجاء شاب إىل ا

فجاء شيخ فقال : أقبّل وأ ا صائم ؟ فقال :  عم ، ف،ظر الصحابة بعضهم إىل بعض )أي متعجبني 



من اختالف الفتوى( فقال صىل اهلل عليه وسلم : قد علمت  ظر بعضكم إىل بعض إن الشيخ 
( ، وهذا واضح ادلاللة يف اتلفريق بني حال الشيخ 1/215د اإلمام أمحد )يملك  فسه(( مس،

 وحال الشاب ومرااعة ذلك يف الفتوى واملعاملة واتلوجيه .
 خامساً : مرااعة األعراف والعوائد العامة :

إن لك بدل هلا أعرافها ولك بيئة هلا عوائدها ، ومرااعة ذلك بالضوابط الرشعية ، من رضوب 
وافقة جوهر الرشيعة ، وقد امنت اهلل ىلع البرش بإرسال الرسل وخص بامل،ة كون احلكمة وم

الرسل من البرش وامنت ىلع األقوام بأن جعل الرسل م،هم وي،طقون بألسنتهم ، فقال تعاىل 
:وما أرسل،ا من رسول إال بلسان قومه يلبني هلم[ فهذا ))من لطفه تعاىل خبلقه 3إبراهيم ]

اًل م،هم بلغاتهم يلفهموا ع،هم ما يريدون وما أرسلوا به(( تفسري ابن أن يرسل إيلهم رس
( ، وذلا ينبيغ دلاعية اتلنبه بذلك ، احلرص ىلع معرفة األعراف والعوائد يف 1/511كثري)

ابليئة اليت يدعو إيلها تلكون دعوته مؤثرة يف انلفوس ، مق،عة للعقول ، حمببة للقلوب ، 
طبيق فإذا جاء يف بيئة يغلب عليها الفقر ويشيع فيها الكسل فإن م،اسبة للظروف ، قابلة للت

املطابلة بالزهد يف ادل يا والرتفع عن شهواتها غري م،اسب للبيئة وأحوال انلاس ، وإذا داع قوماً 
فاضت األموال يف أيديهم وشغلت ادل يا أوقاتهم فاحلديث عن رضورة اتلمتع باملباح من ادل يا 

مالئم كذلك ، كما ال ينبيغ أن يطول احلديث يف اإل كار ىلع أمور ال واحلث ىلع ذلك غري 
وجود هلا يف بيئة ادلعوة إذ ال  فع يف ذلك ، بل ربما ترتب عليه رضر من حصول تشويش 

 واضطراب أو حصول تطلع وافتتان بتلك األمور . 
ىلع امل،قول يف الكتب قال ابن القيم يف إعالم املوقعني م،بهاً ىلع هذا املوضوع : ))وال جَتمد 

طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غري إقليمك يستفتيك فال جتره ىلع عرف بدلك ، وسله 
عن عرف بدله فأجره عليه وأفته به دون عرف بدلك واملذكور يف كتبك(( إعالم املوقعني 

 ( ، ثم بني أثر ذلك ورضره فقال ك ))ومن أفىت انلاس بمجرد امل،قول يف الكتب ىلع4/41)
اختالف عرفهم وعوائدهم وأزم،تهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقد ضل وأضل ، واك ت ج،ايته 
ىلع ادلين أعظم من ج،اية من طبَّب انلاس لكهم ىلع اختالف بالدهم وعوائدهم وأزم،تهم 



وطبائعهم بما يف كتاب من كتب الطب ىلع أبدا هم بل هذا الطبيب وهذا املفيت اجلاهل أرض 
 ( .4/41يان انلاس وأبدا هم(( إعالم املوقعني )ما ىلع أد

ورضب ابن تيمية ذللك مثاالً علمياً فقال : ))ولو أن املسلم بدار حرب أو دار كفر غري حرب 
لم يكن مأموراً باملخالفة هلم )أي الكفار( يف اهلدي الظاهر ملا عليه يف ذلك من الرضر بل قد 

ا اً يف هديهم الظاهر إذا اكن يف ذلك مصلحة يستحب للرجل أو جيب عليه أن يشاركهم أحي
دينية من دعوتهم إىل ادلين ، واالطالع ىلع باطن أمرهم أو دفع رضرهم عن املسلمني وحنو 

 ( .244ذلك من املقاصد الصاحلة(( اقتضاء الرصاط املستقيم البن تيمية )ص: 
 سادساً : مرااعة األولويات :

تب األعمال ووضعها يف مواضعها ، فإن امل،هج اإلساليم قد املراد بمرااعة األولويات معرفة مرا
جعل للك عمل قدراً ، فإماطة األذى وإن اك ت من اإليمان فإ ها يف الرتبة ادل يا كما قال صىل 
اهلل عليه وسلم : ))اإليمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعالها ال هلإ إال اهلل وأد اه 

ء شعبة من اإليمان(( " وال هلإ إال اهلل " يقاتل ألجلها كما أخرب إماطة األذى عن الطريق واحليا
الرسول الكريم ))أمرت أن أقاتل انلاس حىت يقولوا ال هلإ إال اهلل (( وإماطة األذى ال يمكن 
أن تكون سبباً لقتال بل يه دون ذلك بكثري ويكيف فيها  صح ووعظ ، وال يمكن 

 وابلذل يف سبيل حتقيقهما .املساواة بي،هما ، يف ادلعوة إيلهما 
أجعلتم سقاية احلاج وهذا ظاهر يف بيان تفاوت عدد من األعمال فيما تضم،ه قوهل تعاىل 

وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهلل وايلوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهلل ال يستوون ع،د اهلل 
بيل اهلل بأمواهلم وأ فسهم واهلل ال يهدي القوم الظاملني ، اذلين آم،وا وهاجروا وجاهدوا يف س

 [ .10_29اتلوبة ] أعظم درجة ع،د اهلل وأوئلك هم الفائزون
وال بد لدلايع أن يعلم أن األصول ال بد أن تقدم ىلع الفروع ، والفروض تقدم ىلع انلوافل ، 
وفروض األعيان مقدمة ىلع فروض الكفايات ،وفروض الكفايات اليت فيها عجز ظاهر أوىل 

 تدب هلا غريه من املسلمني. من اليت ا 
وللشيطان أرب يف هذا اجلا ب دلى ادلاعة فهو يف معركة املراغمة يبدأ بالكفر فإن عجز فإىل 
ابلدعة ، فإن لم يفلح فإىل كبائر اذل وب ، فإن فشل فإىل صغائرها ، فإن لم يتمكن فإىل 



ؤه ىلع الراحة والرغد االستكثار من املباح فإن ))تملص ادلاعية وسلَّ  فسه لم يكن استعال
اكفياً حلصار الشيطان يف زاوية ايلأس ، بل للشيطان حماولة سادسة فيكون هل اتلفاف واقتحام 
من ثغرة أخرى ، فينرث ترتيب قائمة األولويات النسبية ، بعكس القواعد الرشيعة يف تفاضل 

 افع عن مجهور  األعمال اإليما ية ويليه املؤمن باملفضول املرجوح ، فيقيض من هل علم
امل،تفعني م،ه ، يشغله بزيادة ركوع أو سجود ، هما جليالن ، لكن اتلعليم أوجب عليه بعد 
الفرض م،هما ، وي،قل آخر هل وفرة قوة وبسطة يف اجلسم واذلاكء وخربة يف السياسة واإلدارة ، 

إرشاف ىلع  من تفاعله امل،تج مع يوميات اخلطة اجلماعية ،ومن صوالته يف ساحة الفكر إىل
 (.29ب،اء مدرسة أو إاغثة م،كوب(( املسار )ص:

من املعلوم أن ه،اك مقاصد رضورية مقدمة ، ومقاصد حاجية تأيت بعدها ، وه،اك أيضاً 
مقاصد حتسي،ية تأيت يف املرتبة األخرية ، وال بد من مرااعة ذلك ومعرفة أن ))املقاصد 

( ، ))وأن الرضوري هو األصل وأن ما 1/24)الرضورية أصل للحاجية واتلحسي،ية(( املوفقات 
سواه مبىن عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه ، ويلزم باختالهل اختالل ابلاقني 
ألن األصل إذا اختل اختل الفرع من باب أوىل فلو فرض،ا ارتفاع أصل ابليع من الرشيعة لم 

م يمكن اعتبار املماثلة فيه يكن اعتبار اجلهالة والغرر ، وكذلك لو ارتفع أصل القصاص ل
فإن ذلك من أوصاف القصاص وحمال أن يثبت الوصف مع ا تفاء املوصف(( املوفقات 

(1/21. ) 
والعقيدة يه أساس والرشيعة يه ابل،اء ، وال ب،اء من غري أساس وال عمل من غري توحيد 

ولقد أويح  [14الفرقان ] وقدم،ا إىل ما عملوا من عمل فجع،اه هباء م،ثوراً وإخالص 
[ ، وسائر الرسل واأل بياء 65الزمر ] إيلك وإىل اذلين من قبلك لنئ أرشكت يلحبطن عملك

اعبدوا اك ت ادلعوة إىل اتلوحيد ع،دهم يه أوىل األولويات وأهم املهمات ولكهم اكن  داؤهم 
[ ، ومن م،طلق العقيدة اإليمان سعوا إىل عالج 50هود ] اهلل مالكم من هلإ غريه

الحنرافات الواقعة يف جمتمعاتهم لٌك حبسبه ، فموىس عليه السالم اعلج الطغيان السيايس ا
الفرعوين وما ترتب عليه من إذالل انلاس واستعبادهم ىلع أساس اإليمان ، ولوط عليه 

 السالم اعلج االحنراف اخلليق والشذوذ اجلنيس يف قومه ، وهكذا سائر الرسل واأل بياء .



هلل عليه وسلم بدأ باإليمان واتلوحيد ثم رشعت الرشائع وفرضت الفرائض واملصطىف صىل ا
))وادلاعة عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره بادئني باألهم فاملهم ولكن إذا اكن 
املجتمع مسلماً ساغ لدلايع أن يدعو إىل األهم وغريه(( بل جيب ذلك عليه ))ألن املطلوب 

الوسع يف تطهري عقيدته من شوائب الرشك ووسائله ، وتطهري إصالح املجتمع املسلم وبذل 
أخالقه مما يرض باملجتمع ويضعف إيما ه وال ما ع من ابلدء بعض األوقات بغري األهم إذ لم 
يتيرس الالكم يف األهم وال ما ع أيضاً من اشتغاهل باألهم وإعراضه عن غري األهم إن رأى 

هما مجيعاً أن خيفق فيهما مجيعاً(( جمموع فتاوى ابن املصلحة يف ذلك أو خاف إن هو اشتغل ب
 ( .2/415باز )

وهذا األمر ينبيغ أن يفهم فهماً صحيحاً ، وأن يطبق تطبيقاً سليماً من غري إفراط وال تفريط ، 
فاملراد بابلدء بالعقيدة الرتكزي ىلع أصوهلا وأراك ها وهو ما جيب ىلع امللكف اعتقاده ، إذ جيب 

من باهلل ورسوهل ويقر جبميع ما جاء به الرسول من أمر اإليمان باهلل ومالئكته عليه ))أن يؤ
وكتبه ورسله وايلوم اآلخر ، وما أمر به الرسول و ىه ، حبيث يقر جبميع ما أخرب به وما أمر به 
فال بد من تصديقه واال قياد هل فيما أمر ، وأما اتلفصيل فعىل لك ملكف أن يقر بما ثبت ع،ده 

الرسول أخرب به وأمر به ، وأما ما أخرب به الرسول ولم يبلغه أ ه أخرب به ولم يمك،ه من أن 
العلم بذلك فهو ال يعاقب ىلع ترك اإلقرار به مفصاًل وهو داخل يف إقراره باملجمل العام ، ثم 
إن قال خبالف ذلك متأواًل اكن خمطئاً يغفر هل خطؤه ، إذا لم حيصل م،ه تفريط وال عدوان ، 

ذا جيب ىلع العلماء من االعتقاد ما ال جيب ىلع آحاد العامة ، وجيب ىلع من نشأ بدار علم وهل
( 411-4/414وإيمان من ذلك ما ال جيب ىلع من نشأ بدار جهل(( جمموع فتاوى ابن تيمية )

، باتلايل فإن ادلاعية إذا علَّم انلاس أصول اإليمان ىلع اإلمجال أو وجدهم بها اعملني اكن 
 به أن يركز هلم ىلع مقتضيات اإليمان وآثاره وربط ذلك بواقع حياتهم ، وهذا أجدى األوىل

وأ فع من امليض بهم إىل مزيد من املسائل والفروع اليت ال حيتاجها إال طلبة العلم بل ربما 
 املتخصصني م،هم.

 سابعاً : مرااعة املصالح واملفاسد 



يعة مب،اها وأساسها ىلع احلكم ومصالح العباد وهذا األمر يف اغية األهمية وذلك ألن ))الرش
يف املعاش واملعاد ،ويه عدل لكها ورمحة لكها ومصالح لكها وحكمة لكها فلك مسألة خرجت 
عن العدل إىل اجلور ، وعن الرمحة إىل ضدها ، وعن املصلحة إىل املفسدة ، وعن احلكمة إىل 

( ، وهذا مبحث 4/4إعالم املوقعني ) العبث فليست من الرشيعة وإن دخلت فيها باتلأويل ((
دقيق ينبيغ يف ابلداية اتلنبه إىل أن املراد باملصالح واملفاسد ما اك ت كذلك يف حكم الرشع 
ال ما اكن مالئماً أو م،افراً للطبع وال يكون تقريرها وفق أهواء انلفوس يف جلب مصاحلها 

انلظر يف تقرير املصالح واملفاسد  ( ثم30-1/44العادية ودرء مفاسدها العادية )املوفقات )
وتقريرها والرتجيح بي،ها حيتاج إىل تقوى هلل صادقة ، بصرية علمية  افذة ، ومعرفة بالواقع 
واسعة ، يلتمكن ادلاعية من حتقيق مقصود الرشيعة اليت ))جاءت بتحصيل املصالح 

ين وحتصل أعظم وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها وأ ها ترجح خري اخلريين ورش الرش
املصلحتني بتفويت أد اهما وتدفع أعظم املفسدتني باحتمال أد اهما(( جمموع فتاوى ابن 

( ، وادلقة يف هذا املبحث تكمن يف أن املعروف قد يرتك فعله واحلض عليه ، 10/31تيمية )
ويقصد وامل،كر قد يرتك انليه ع،ه واإل كار عليه ، بل قد يُدىع إىل ترك بعض أفعال اخلري ، 

إىل فعل بعض امل،كر ولك ذلك باعتبار حتقيق املصلحة ودفع املفسدة ، فع،د حتقيق أعظم 
املصلحتني تفوت أد اهما ويه من املعروف املطلوب فعله ، وع،د درء أكرب املفسدتني 
يُرتكب أخفهما ويه امل،كر املطلوب تركه ، واخلالصة أن السيئة حتتمل يف موضعني دفع ما 

ل إال بها ، واحلس،ة هو أسوأ م،ه ا إذا لم تدفع إال بها ، وحتصل بما هو أ فع من تركها إذا لم حتصَّ
تة ملا هو أحسن م،ها ، أو مستلزمة لسيئة تزيد مرضتها عن  ترتك يف موضعني ، إذا اك ت مفوَّ

 ( .10/54م،فعة احلس،ة(( جمموع فتاوى ابن تيمية )

عجب أوشك وبيا ه أ ه ))إذا ازدحم واجبان ال  وفقه املسألة يزيل ما قد يعلق يف العقول من
م أو كدهما ، لم يكن اآلخر يف هذه احلال واجباً ، ولم يكن تاركه ألجل  يمكن مجعهما فُقدِّ
فعل األوكد تارك واجب يف احلقيقة ، وكذلك إذا اجتمع حمرمان ال يمكن ترك أعظمهما إال 

ماً يف احلقيقة(( جمموع فتاوى ابن تيمية بفعل أد اهما لم يكن فعل األدىن يف هذه احلال حمر
(10/54. ) 



  وهذه أمثلة عملية يف هذا ابلاب أسوقها من الكم العلماء :
يقول ابن تيمية : ))فمن اك ت العبادة توجب هل رضراً يم،عه عن فعل واجب أ فع  املثال األول :

تم،عه عن العقل أو  هل م،ها اك ت حمرمة ، مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب أو
الفهم الواجب أو يم،عه عن اجلهاد الواجب ... وأما إن أضعفته عما هو أصلح م،ها وأوقعته يف 

يا أيها اذلين آم،وا ال حترموا مكروهات فإ ها مكروهة وقد أ زل اهلل يف ذلك قوهل تعاىل 
ت يف أقوام من فإ ها  زل طيبات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين

الصحابة اك وا قد اجتمعوا وعزموا ىلع اتلبتل للعبادة ، وهذا يرسد الصوم وهذا جيت،ب النساء 
-15/141ف،هاهم اهلل عن حتريم الطيبات من أكل اللحم والنساء(( جمموع فتاوى ابن تيمية )

144. ) 
يه ما هو من فعله أل ه يقول ابن باز : ))أما إذا اكن هجر الشخص قد يرتتب عل املثال اثلاين :

ذو شأن يف ادلولة أو ذو شأن يف قبيلته ، فيرتك هجره ويعامل باليت يه أحسن ويرفق حىت ال 
يرتتب ىلع هجره ما هو رش من م،كره وما هو أقبح من عمله وادليلل ىلع ذلك : أ ه صىل اهلل 

به اثلالثة وهم :  عليه وسلم لم يعامل رأس امل،افقني عبد اهلل بن أيب سلول بمثل ما اعمل
كعب وصاحباه ، بل تلطف به ولم يهجره أل ه رئيس قومه وخيىش من سج،ه وهجره فت،ة 
للجماعة يف املدي،ة وهلذا اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يرفق به حىت مات ىلع  فاقه نسأل 

 ( .3/145اهلل العافية(( جمموع فتاوى ابن باز )
لسالم : ))الكذب سيئة حمرمة إال أن يكون جللب مصلحة قال العز بن عبد ا املثال اثلالث :

أو دفع مفسدة اكلكذب يف حالة اإلصالح بني املتخاصمني ألن مصلحة تأيلف القلوب 
أحسن من مفسدة الكذب، وككذب الرجل ىلع زوجته إلصالحها وحسن عرشتها ، واكلكذب 

فظ العضو أعظم من ىلع األعداء كأن خيتبئ ع،دك رجل مظلوم والظالم يسألك ع،ه ، ح
مصلحة الصدق اذلي ال يرض وال ي،فع فما الظن بالصدق الضار(( قواعد األحاكم يف مصلحة 

 (.13األ ام للعز بن عبد السالم )ص:
 ثامناً مرااعة األوقات :



واملقصود بمرااعة الوقت ختري الوقت املالئم لدلعوة من حيث فراغ املدعوين واستعدادهم 
ة ألوقات املواعظ وادلروس ، وم،اسبة طول وقتها ألحول انلاس ، وي،درج للتليق ، وكذا املرااع

حتت ذلك مرااعة استعداد املدعو وبلوغه املرحلة اليت يكون فيها الوقت م،اسباً تلفاعله 
 واستجابته .

وشاهد الرضب األول ما روي عن ابن مسعود : ))اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يتخونلا 
ام كراهة السآمة علي،ا(( أخرجه ابلخاري ، يف كتاب العلم ، باب ما اكن انليب باملوعظة يف األي

( قال ابن حجر 2/262صىل اهلل عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة والعلم يك ال ي،فروا )الفتح( )
معلقاً :ويستفاد من احلديث استحباب ترك املداومة يف اجلد والعمل الصالح خشية اإلمالل ، 

بة مطلوبة ولك،ها ىلع قسمني إما لك يوم مع عدم اتللكف ، وإما يوماً بعد يوم وإن اك ت املواظ
، فيكون يوم الرتك ألجل الراحة يلقبل ىلع اثلاين بنشاط ، وإما يوماً يف اجلمعة ، ويتخلف 
باختالف األحوال واألشخاص والضابط احلاجة مع مرااعة وجود النشاط )فتح ابلاري 

ثال آخر أشمل وأظهر إذ روي ع،ه أ ه قال : حدث انلاس لك ( ، وعن ابن عباس م2/264)
مجعة مرة ، فإن أبيت فمرتني ، فإن أكرثت فثالث مرات وال تملَّ انلاس هذا القرآن ، وال 
ألفي،ك تأيت القوم وهم يف حديث من حديثهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ، ولكن أ صت 

 ( .2/423فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهو ه )رشح الس،ة )
وأما الرضب اثلاين فيشهد هل قول ابن مسعود : ))حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم وأقبلت 
عليك قلوبهم فإذا ا رصفت ع،ك قلوبهم فال حتدثهم(( ، فسئل عن عالمة ا رصاف القلوب 

( ، 2/424فقال : ))إذا اتلفت بعضهم إىل بعض ، ورأيتهم يتثاءبون فال حتدثهم(( رشح الس،ة )
ث أ ك ويضا ف إيله ما روي عن اعئشة أ ها قالت لقاص أهل مكة عبيد بن عمري : ألم أحدَّ

جتلس وجُيلس إيلك ؟ قال : بىل يا أم املؤم،ني ، قالت : فإياك وإمالل انلاس وتق،يطهم )رشح 
 ( وإمالل انلاس يكون بإطالة احلديث يف كثري من األحوال .2/423الس،ة)

رواه ابلخاري ))عن حكم بن حزام ريض اهلل ع،ه قال : سألت وأما الرضب اثلالث فمثاهل ما 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأعطاين ، ثم سأتله فأعطاين ، ثم سأتله فأعطاين ثم قال : يا 



حكيم إن هذا املال خرضة حلوة فمن أخذه بسخاوة  فس بورك هل فيه ، ومن أخذه بإرشاف 
 بع ، ايلد العليا  فس لم يبارك هل فيه اكذلي يأكل وال يش

خري من ايلد السفىل(( أخرجه ابلخاري ، يف كتاب الزاكة ،باب االستعفاف عن املسألة 
( ، قال ابن حجر ))وفيه أ ه ينبيغ لإلمام أن ال يبني للطالب ما يف مسأتله من 4/494)الفتح()

 . (495/ 4املفسدة إال بعد قضاء يف حاجته تلقع موعظته هل املوقع(( فتح ابلاري )
وهكذا  رى أمر املرااعة متشعباً ومهماً ، واحلقيقة أن املرااعة رضب من اتلدرج ألن املرااعة 
كثرياً ما تقتيض ترك أمر لعدم مالئمته إما للطبع أو الفهم أو احلال أو غري ذلك واالستعاضة 

ا اكن ع،ه بغريه حىت يكون ممهداً لعرض األمر املرتوك فيأيت يف وقته امل،اسب فمثاًل ))إذ
فينبيغ للمفيت أن يوطئ قلبه ما  احلكم مستغرباً جداً مما لم تألفه انلفوس وإ ما ألفت خالفه

يكون مؤذ اً به اكدليلل عليه ، واملقدمة بني يديه ، فتأمل ذكره سبحا ه قصة زكريا وإخراج 
فذكر قصته الودل م،ه بعد ا رصام عرص الشبيبة وبلوغه السن اذلي ال يودل فيه ملثله يف العادة 

مقدمة بني يدي قصة عيىس عليه السالم ووالدته من غري أب ، فإن انلفوس ملا أنست لودل 
من بني شخصني كبريين ال يودل هلما اعدة ، سهل عليها اتلصديق بوالدة ودل من غري أب(( 

 ( .3/264إعالم املوقعني )
فيما سبقه من الزمن  وهذه أمثلة رويت عن عمر بن عبد العزيز يف مرااعته ألحوال األمة

 وحرصه ىلع اتلدرج يف اإلصالح .
قال يوماً ألبيه عمر :  –رمحه اهلل  –حيك ))أن عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز  -2

مالك ال تُ،فذ األمور ؟! فواهلل ما أبايل لو أن القدور غلت يب وبك يف احلق !! قال عمر 
رآن مرتني وحرمها يف اثلاثلة ، وإين أخاف : ال تَعَجل يا بين ، فإن اهلل ذمَّ اخلمر يف الق

أن أمحل انلاس ىلع احلق مجلة فيدفعوه مجلة ، ويكون من ذا فت،ة(( املوفقات 
(1/94-93. ) 

قال هل اب،ه ذات يوم ))يا أبت : ما يم،عك أن تميض ملا تريده من العدل ؟ فو اهلل ما  -1
 ك،ت أبايل لو َغلت يب وبك القدور يف ذلك . 



 ، إينِّ إ ما أروِّض انلاس رياضة الصعب ، إين أريد أن أحيي األمر من قال : يا بين
العدل فأؤخر ذلك حىت أخرج معه طمعاً من طمع ادل يا في،فروا من هذا ، ويسك،وا 

 هلذا (( 
روي أن اب،ه دخل عليه فقال يا أيم املؤم،ني : ما أ ت قائل لربك غداً ، إذا سألك  -4

أو س،ة فلم حُتيها ؟ فقال أبوه : رمحك اهلل وجزاك من  فقال : رأيت بدعة فلم تمتها ،
ودل خرياً يا بين ، إن قومك قد شدوا هذا األمر ُعقدة عقدة ، وعروة وعروة ، ومىت 
أردت ماكبرتهم ىلع ا زتاع ما يف أيديهم لم آمن أن يفتقوا يلع فتقاً يكرث فيه ادلماء ، 

يب حمجمة من دم ، أو ما ترىض أن ال واهلل لزوال ادل يا أهون يلع من أن يراق يف سب
يأيت ىلع أبيك يوم من أيام ادل يا إال هو يميت فيه بدعة وييح فيه س،ة ؟ تاريخ 

( وغين عن اتلنبيه أن اتلدرج يمكن أن يكون تهاو اً 130اخللفاء للسيويط )ص:
 وتفريطاً وأن املرااعة ال يصح أن تكون مداه،ة و فاقاً .

 
 ة واحلكمة :املبحث اثلاين : اجلرأ

))اجلرأة يف احلق قوة  فسية رائعة يستمدها املؤمن من ادلاعية من اإليمان باهلل الواحد األحد 
احلق اذلي يعت،قه ، ومن اخللود الرسمدي اذلي يوقن به ، ومن القدر اذلي  اذلي يعتقده ، ومن

ئ عليها .يستسلم إيله ، ومن املسئويلة اليت يستشعر بها ، ومن الرتبية اإلسالمية ا  ليت نشَّ
وىلع قدر  صيب املؤمن من اإليمان باهلل اذلي ال يُغلب ، وباحلق اذلي ال خُيذل ، وبالقدر اذلي 
ال يتحول وباملسئويلة اليت ال تكّل ، وبالرتبية اتلكوينية اليت ال تمل ، وبقدر هذا لكه يكون 

هلل لومة الئم(( صفات  صيبه من اجلرأة والشجاعة وإعالن لكمة احلق اليت ال ختىش يف ا
 ( .14ادلاعية انلفسية )ص:

واجلرأة لدلاعية أمر مهم يف زيادته وقيادته ، ويف تأثريه وم،فعته ، ألن انلاس يتأثرون باجلريء 
املقدام ، أل هم يف امللمات حيجمون وتتقدم بادلاعية جرأته يف احلق مصحوبة حبكمته يف 

 ألبصار ، ويتعلق به القلوب .اتلرصف فإذا هو املقدم اذلي تشخص إيله ا



فاجلرأة سمه تقدم لدلاعية تنبئ عن قوة يف القلب ، وعزيمة يف انلفس ، وصدق يف املواقف ، 
وشموخ بامل،هج ، فع،دما ت،خلع القلوب هلعاً يبىق ادلاعية اجلريء ساكن القلب رابط 

ق ئلال ت،طمس معامله ، اجلأش ، وع،دما خترس األلسن خوفاً تَ،طق اجلرأة ىلع لسا ه فيجهر باحل
وع،دما حتار العقول من هول املفاجآت أو صدمة الكوارث تعمل اجلرأة عملها فإذا العقل 
حارض ، واتلفكري صادر ، وحنن يف أعرص رق فيها ادلين ، وكرث التساهل يف األوامر وانلوايه ، 

احلات ، حىت وترخص كثريون يف الرىض بامل،كرات ، واستحيا آخرون من إظهار العمل بالص
غدا امل،كر معروفاً واملعروف م،كراً يف كثري من األحوال ، وتدور دورة احلياة بمشاغلها ، 
وتبهر العقول بمفات،ها ، وختطف األبصار ببهارجها ، فتستقر األوضاع اخلاطئة وتستمر 

ق امل،كرات الظاهرة وما ذلك إال لقلة أهل اجلرأة والشجاعة اذلين يتقدمون لرفع راية احل
فيلتف حوهلم آخرون ويكو ون بؤرة جتمع ترفض اذلوبان ، وتستعيص ىلع اتلهجني ، إن هلذه 
اجلرأة والشجاعة زاد من ايلقني با)) أن حق اهلل ال بد أن يسود ، وأن هداه ال بد أن يعلو ، وأن 

تهم ،  هجه ال بد أن تتضح معامله وترسو داعئمه ، وأن امل،تسبني إيله ما ينبيغ أن ختفت أصوا
 ( .120وال أن يغلبوا ىلع تعايلمهم(( مع اهلل )ص:

واحلق أن ))األمة مجعاء ملكفة أن تكون شجاعة يف محاية ادلين ، ورد العادين ىلع حدوده من 
ان والفجار(( مع اهلل )ص: ( وهذا هو وصف الصفوة املختارة حلمل الرسالة يف لك 120املجَّ

يا أيها اذلين آم،وا من يرتد يتخلون عن اتلبعية عرص يتلفت فيه انلاس من املسئويلة ، و
م،كم عن دي،ه فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبو ه أذلة ىلع املؤم،ني أعزة ىلع الاكفرين 

[ ، وىلع هذا بايع انلفر األوائل من 53املائدة ] جياهدون يف سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم
بن الصامت : بايع،ا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع األ صار يف بيعة العقبة كما قال عبادة 

السمع والطاعة يف العرس واليرس واملنشط واملكره وىلع أثرة علي،ا وىلع أن ال  ،ازع األمر أهله 
إال أن تروا كفراً بواحاً ع،دكم من اهلل فيه برهان ، وىلع أن  قول احلق أي،ما ك،ا ال خناف يف 

بلخاري يف كتاب الفنت ، باب قول انليب صىل اهلل عليه وسلم سرتون اهلل لومة الئم ) أخرجه ا
( ، وهلذا أيضاً اكن ))أفضل اجلهاد لكمة حق ع،د سلطان 24/4بعدي أموراً ت،كرو ها )الفتح()



( وأخرجه 3/523()3133جائر(( أخرجه أبو داود يف كتاب املالحم ، باب األمر وانليه )
 ( .3/342جاء يف أفضل اجلهاد)شاكر()الرتمذي يف كتاب الفنت ، باب ما 

وليست اجلرأة تهوراً كما أن احلكمة ليست ج،باً ، واملزج بي،هما هو املطلوب اذلي ينبيغ 
اتصاف ادلاعية به يف معاملته لآلخرين ويف املواقف العصيبة ، وعدم وجود اجلرأة والشجاعة 

ادلاعية حبال أل ه ))إذا لم يكن يستلزم وجود ضدهما وهو اجلنب واذللَّة الذلان ال يليقان ب
ادلاعية املسلم شجااعً مطيقاً ألعباء الرسالة ، رسيعاً إىل تلبية  دائها ، جريئاً ىلع املبطلني ، 
مغواراً يف ساحاتهم فخري هل أن ينسحب من هذا املجال وأالَّ يفضح اإلسالم بتلكف ما ال 

 ( .122حيسن من شئو ه(( مع اهلل )ص:

 -ن اجتماع خلقني عظيمتني  :واجلرأة تنبعث م
امتالك اإلنسان نلفسه وا طالقه من قيود الرهبة والرغبة ، وارتضاؤه لو اً من احلياة  أوهلما :

 بعيداً عن ذل الطمع وشهوة اتل،عم .
إيثار ما ع،د اهلل واالعزتاز بالعمل هل ، وترجيح ج،ابه ىلع جربوت اجلبارين ، وىلع  وثا يهما :

 ( .124-125) مع اهلل )ص: أعطيات املغدقني 
ولقد اكن الرسول القائد صىل اهلل عليه وسلم أحسن انلاس وأجود انلاس وأشجع انلاس ، 
ولقد فزع أهل املدي،ة ذات يللة فا طلق انلاس قبل الصوت ، فاستقبلهم انليب صىل اهلل عليه 

وهو ىلع فرس أليب  وسلم ، قد سبق انلاس إىل الصوت وهو يقول: ))لم تراعوا ، لم تراعوا(( ،
طلحة ُعري ما عليه رسج يف ع،قه سيف(( أخرجه ابلخاري يف كتاب األدب ، باب حسن 

( ، وأخرجه مسلم يف كتاب الفضائل 20/355اخللق والسخاء وما يكره من ابلخل )الفتح( )
( وقد ترجم ابلخاري هلذا 25/64، باب يف شجاعة انليب صىل اهلل عليه وسلم )انلووي()

( وقال انلووي : فيه 6/211يف بعض األبواب فقال باب مبادرة اإلمام ع،د الفزع )احلديث 
بيان شجاعته صىل اهلل عليه وسلم من شدة عجلته يف اخلروج إىل العدو قبل انلاس لكهم 

 ( .61/ 25حبيث كشف احلال ورجع قبل وصول انلاس )



يقول يلع ريض اهلل ع،ه :  وهكذا اكن عليه الصالة والسالم يف سائر الغزوات فيف يوم بدر
))لقد رأيت،ا يوم بدر وحنن  لوذ برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو أقرب،ا إىل العدو ، واكن 

 ( وصححه ووافقه اذلهيب .1/234من أشد انلاس يومئذ بأساً(( أخرجه احلاكم يف املستدرك)
م هو اثلابت حىت ويوم أحد ا كشف املسلمون واضطربت صفوفهم فاكن صىل اهلل عليه وسل

 اجتمعت حوهل كوكبة الفداء اإليما ية .
 ويوم ح،ني اكن يقول : 

 أ ا انليب ال كذب             أ ا ابن عبد املطلب
 وثبت حىت فاء انلاس إيله وجاهدوا معه فاكن انلرص .

اته ويف غري املعارك اك ت اجلرأة يف احلق سمة بارزة يف حياته صىل اهلل عليه وسلم بل اك ت حي
عملياً يف تلقني اجلرأة تلأخذ مسارها متجاوزة حواجز احلياء واملجاملة ، كما جتاوزت حواجز 
اخلوف واجلنب ، فها يه اعئشة تقصُّ علي،ا خرب املرأة املخزومية اليت رسقت يف غزوة الفتح 

من فأهم قريش أمرها ، فقالوا : من يكلم فيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، فقالوا : و
جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، فلما لكمه تلون وجهه 
عليه الصالة والسالم وقال : أتشفع يف حد من حدود اهلل ، فعرف أسامة الغضب يف وجهه ، 
وأدرك خطأ فعله فقال : استغفر يل يا رسول اهلل ، ثم قام فخطب انلاس فاكن مما قال : ))إ ما 

من اكن قبلكم أ هم اك وا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه ، وإذا رسق فيهم الضعيف  هلك
أقاموا عليه احلد ، وإين واذلي  فيس بيده لو أن فاطمة ب،ت حممد رسقت لقطعت يدها(( 
أخرجه ابلخاري يف كتاب احلدود ، باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان 

( وفيه ترك املحاباة يف إقامة احلد ىلع من 21/96جر يف الفتح )( وقال ابن ح21/14)الفتح()
وجب عليه ولو اكن ودلاً أو قريباً أو كبري القدر ، والشديد يف ذلك واإل كار ىلع من رخص 

 فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه . 
ان وأرى أن من املناسب أن نميض يف جولة نقف خالهلا ىلع مواقف جرأة وقعت من بعض أعي

األمة وعلمائها وداعتها ، لرنى آثار تلك املواقف ومنافعها ، وأـهميتها يف جناح ادلاعية املقدام 
 -اجلريء ، وـهذه أمثلة من عصور خمتلفة ويف ظروف متباينة:



اك ت املصيبة عظيمة ، والرزية فادحة ، بوفاة انليب صىل اهلل عليه وسلم وأصيب  -2
، وارتبطت حياتهم به قدوة خبطب جلل  الصحابة اذلين تعلقت قلوبهم به حمبة

طاشت م،ه العقول ، واخنلعت القلوب ، واضطربت انلفوس ، حىت أ كر األشداء 
من أمثال عمر بن اخلطاب موته عليه الصالة والسالم ، ثم جاء أبو بكر الصديق 
ريض اهلل ع،ه أقرب املقربني ، وأحب األحباء ، رفيق الغار واهلجرة ، وسابق اإليمان 

الصحبة ، فاك ت املصيبة عليه أعظم لك،ها لم ت،ل حظها الوافر من قوة إيما ه و
ورباطة جأشه ، ويف ذلك الظرف العصيب ، واحلرية تشغل العقول ، واحلزن يعترص 
القلوب ، قام أبو بكر يف جرأة  ادرة وصاح بانلاس : ))من اكن يعبد حممداً صىل اهلل 

ه وسلم قد مات ، ومن اكن يعبد اهلل فإن اهلل يح عليه وسلم فإن حممداً صىل اهلل علي
وما وقوهل جل وعال  إ ك ميت وإ هم ميتونال يموت(( ، ثم تال قوهل تعاىل : 

حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ا قلبتم ىلع أعقابكم 
ثاب انلاس ، ))ف ومن ي،قلب ىلع عقبيه فلن يرض اهلل شيئاً وسيجزي اهلل الشاكرين

 ( . 5/132إىل رشدهم ، وعلموا حقيقة أمرهم(( ابلداية وانلهاية )
جاء أرشاف بين أمية عمر بن عبد العزيز بعد أن توىل اخلالفة رجاء أن ي،الوا م،ه  -1

احلظوة ، وحيصلوا ىلع الواليات واألعطيات فقال: أحتبون أن أويل لك رجل م،كم 
،هم : لم تعرض علي،ا ما ال تفعله ؟ قال : ترون ج،داً من هذه األج،اد ، فقال هل رجل م

بسايط هذا ؟ إين ألعلم أ ه يصري إىل بىل ، وأين أكره أن تدنسوه يلع بأرجلكم فكيف 
أويلكم ديين ؟ وأويلكم أعراض املسلمني وأبشارهم حتكمون فيهم ؟ هيهات 

قىص رجل من هيهات ، فقالوا : لم ؟ أما نلا قرابة ؟ أما نلا حق ؟ قال : ما أ تم وأ
املسلمني ع،دي يف هذا األمر إال سواء ، إال رجل حبسته عين طول الشقة )  زهة 

 ( . 341-2/344الفضالء )
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 با تشارها ورواجها يف بغداد فعز عليه ذلك فقدم ىلع بغداد فهاهل أنَّ ما رأى من أثر
هذه ابلدعة أعظم مما سمع ، فجعل يفكر يف عمل يعلن من خالهل عن احلق اذلي 



خفت صوته ، وخاف انلاس من إظهار اعت،اقه ، قال : فأمجعت رأيي ىلع إظهار  فيس 
وإشهار قويل ومذهيب ىلع رؤوس األشهاد والقول بمخالفة أهل الكفر والضالل 

ون ذلك يف املسجد اجلامع يف يوم والرد عليهم ، وذكر كفرهم وضالتلهم ، وأن يك
أ هم ال يعجلون يلعَّ بقتل وال عقوبة بعد  –إن فعلت ذلك  –اجلمعة ألين رأيت 

إشهار  فيس وانلداء باملخالفة ىلع رؤوس اخلالئق إال بعد م،اظريت وسماع قويل ، 
 وهذا هو مطليب .

هض قائماً ىلع رجليه لرياه وصىل يوم اجلمعة يف الصف األول أمام امل،رب فلما سلم اإلمام ،  
انلاس ويسمعوا الكمه ، و ادى بأىلع صوته خماطباً اب،ه اذلي اتفق معه أن يقف أمامه بني 
الصفوف ، فقال : يا بين ما تقول يف القرآن ؟ قال : الكم اهلل مَنل غري خملوق ، فلما سمع 

أعوان السلطان أن  انلاس ذلك ولو هاربني ومن املسجد خارجني خوفاً وجب،اً ، ولم يلبث
أمسكوا به ، وملا َمثَل بني يدي كبري من كربائهم فع،فه فسأهل عن سبب ص،يعه وجهره بقوهل 
مع علمه بمخالفته ألمري املؤم،ني قال : ما أردت إال الوصول إىل أمري املؤم،ني وامل،اظرة بني 

احلجة ) خمترص من يديه ، وتم هل ما أراد ف،اظر برشاً املرييس بني يدي املأمون وعاله ب
( ، فرس املسلمون بذلك وجعل 23-4( وهو عن احليدة )224-220ادلالئل انلورا ية )

 انلاس جييئو ه أفواجاً يه،ئ،و ه ويسألو ه عن امل،اظرة . 
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وقرر يف الواقع العميل امل،هج العلماين يف فصل ادلين عن ادلولة ،و ادى بأن تركيا جزء من 
م 2915العالم الغريب ،ومىض يغري لك يشء هل صلة باإلسالم يف تركيا ،حىت أصدر يف اعم 

ىلع إبدال القبعة بالطربوش ،ويقرر عقوبة ىلع من يلبس قا ون املالبس اذلي ي،ص 



الطربوش اذلي اكن اللبس الشائع بني املسلمني ويلزم بلبس القبعة تأسياً بالغربيني 
 وتشبهاً بهم ،وتعظيماً هلم . 

وه،ا برزت  ماذج عديدة من جرأة العلماء العاملني وادلاعة املصلحني ومن بي،هم الشيخ 
ييب اذلي تصدى هلذه اهلجمة اتلغريبية ،حىت ذكر يف بعض كتبه اعطف أف،دي اإلسكيل

))أن بيعة املسلمني للخليفة أمر واجب وهو ثابت بالعقل والرشع(( ثم دلل ىلع ذلك 
وقرر أن ))وجب تعيني اخلليفة أمر ثابت بإمجاع األمة بطريق األدلة الرشعية(( ، ثم كتب 

التسرت الرشيع(( وذلك يف مواجهة اتلهتك رسالة عن املرأة املسلمة وحجابها بع،وان ))
العلماين الغريب ، ثم ألف رساتله الشهرية ))تقليد الفرجنة والقبعة((  ىع فيها ىلع املقدلين 
للغرب تقليداً أعىم ، واملتشبهني بالكفار وحكمهم وذكر القبعة مثاالً ىلع ذلك واكن هلذه 

ومواقفهم وصداها الواسع يف م،تدياتهم  املواقف والرسائل أثرها الكبري يف  فوس املسلمني
وجمالسهم ، مما حدا بأتاتورك وزمرته أن يقبضوا ىلع شيخ اعطف ، وقدم بعد ذلك 

م ، وصدر حبقه حكم اإلعدام و فذ 2916/ي،اير/16للمحكمة خبصوص رسالة القبعة يف 
 ( .146-112فيه رمحة اهلل وتقبله يف الشهداء )العثما يون يف احلضارة واتلاريخ)ص:

وهكذا ف،حن  رى ملواقف اجلرأة أثراً عظيماً يف املجتمعات وخاصة يف األزمات ، وامللمات 
 وما لم يكن ادلاعية هو املتقدم ابلاذل فمن يكون ؟ .

الك ليس هلا إال أ ت أيها ادلاعية ، فما أجدى أن يكون ادلاعية ))صلب العود ، عظيم 
و يلني أمام أي قوة ، وال ي،حين مع أي خلة ، املراس ، ال يميل مع لك ريح ، وال يضعف أ

وال ي،دهش أمام أي مفاجأة ، أو حيزن ع،د أي مصيبة تلوجهه إىل اهلل بكليته ، 
واعتماده عليه يف لك  ائبة ، واحتباسه العوض م،ه عن لك يشء ،فحبيبه األوحد هو اهلل ، 

ة ، وبطوتله خادلة ، وهو ذخريته وملجؤه وهو هدفه واغيته ، وبذلك تكون شجاعته اكمل
-112وأخالقه فاضلة ، وصربه معي،اً ال ي،فذ(( العثما يون يف احلضارة واتلاريخ )ص:

146. ) 
 

 املبحث اثلالث : االستغناء والعطاء :



شعار عظيم رفعه ىلع طريق ادلعوة الرسل واأل بياء ع،دما تكرر يف خطابهم ألقوامهم 
رب العاملنيوما أسألكم عليه من أجٍر إن أجري إال ىلع  [ والرجل 209الشعراء ، ]

اتبعوا من ال املؤمن يف سورة يس ع،دما داع قومه التباع املرسلني علل هلم ذلك بقوهل 
[ ، وادلاعة سائرون ىلع م،هج األ بياء فال ينتظرون 12يس ] يسألكم أجراً وهم مهتدون

؟ وكيف يفكرون يف من أحد عطاء ، وال يرقبون من إنسان مكرمة ، وأىن يكون ذلك 
مثل هذا األجر ادلينء والعرض الزائل ؟ الك إ هم ال تنشغل عقوهلم بمثل هذا اتلفكري 

يوسف  وألجرة اآلخرة خري لذلين آم،وا واك وا يتقونأل ها مشغولة بالرجاء يف قوهل تعاىل 
تعاىل [، وال تتعلق قلوبهم بيشء من حطام ادل يا وعطايا انلاس أل ها متعلقة بقوهل 54]
وألجر اآلخرة أكرب لو اك وا يعلمون [ إ هم يرغبون يف  وع آخر من األجر 32انلحل]

االنشقاق  إال اذلين آم،وا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري مم،ونغري مم،ون وال مقطوع 
[15، ] وأما اذلين سعدوا فيف اجل،ة خادلين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء

 [ .201هود ] ري جمذوذربك عطاء غ
إن صورة ادلاعية ال جتمل وال تكمل إال باستغ،ائه عما يف أيدي انلاس وما من يشء 
يذهب أثر ادلعوة ويمحو عزة ادلاعية مثل سؤال انلاس أو ا تظار عطائهم ، إ ه حينئذ ال 

ون اذلين يشرتيكون داعية بل يصبح تاجراً فاجراً يتاجر بادلين ،  يشابه فعل ايلهود 
[ وبهذا السلوك يكون ادلاعية ممن 44آل عمران ] بعهد اهلل وإيما هم ثم،اً قليالً 

اشرتوا بآيات اهلل ثم،اً قلياًل يصدون عن دين اهلل كما بني ذلك اهلل جل وعال يف قوهل 
[ وذلك من أعظم ابلالء ، وذلا ))ينبيغ أن يتعفف ادلاعية 9اتلوبة ] فصدوا عن سبيله

اس يلظل عزيزاً مرفوع الرأس ، قادراً ىلع أن يقول ما يريد وأن يبل  ما عما يف أيدي انل
يلزم إبالغه دون أن حيمل م،ة يف ع،قه ألحد جتعله مغلول ايلد أو مغلول اللسان ، وبقدر 
ما يستطيع ادلاعية أن حيقق نلفسه من العفة والورع بقدر ما يكتسب من تقدير وقدرة 

 ( .43وإماك ية(( مع اهلل )ص:
 عم ال بد أن يمزي ادلاعة ))زهدهم يف زخارف ادل يا ، وفضول العيش ، و هامة املادة ، 
ومرض اتلاكثر ، فإ هم ال يستطيعون أن يؤثروا فيمن خياطبو هم ، وحيملون ىلع إيثار ادلين 



ىلع ادل يا ، واآلجلة ىلع العاجلة ، وتلبية  داء الضمري واإليمان ىلع  داء املعدة وانلفس 
وات (( وذلك ألن ))انلاس ما زالوا وال يزالون مفطورين ىلع اإلجالل ليشء ال والشه

جيدو ه ع،دهم ... فإذا رأى انلاس علماء وداعة ال يقلون ع،هم يف حب املادة ، واجلري 
ورائها ، واتل،افس يف الوظائف وامل،اصب, واإلكثار من الرثاء والرخاء ،  واتلوسع يف 

العيش ولني احلياة فإ هم ال يرون هلم فضالً عليهم ، وحقاً يف املطاعم واملشارب ، وخفض 
ادلعوة إىل اهلل ، وإيثار اآلخرة ىلع ادل يا ، واتلمرد ىلع الشهوات ، واتلماسك أمام املغريات 
، وقد قيل فاقد اليشء ال يعطيه(( بعض سمات ادلعوة املطلوبة يف هذا العرص ، ضمن 

 ( .320ة انلدوة العاملية لشباب اإلساليم )ص:أحباث وقائع اللقاء اخلامس مل،ظم
هذا هو سمت أهل العلم واإليمان ذكره اهلل جل وعال نلا يف قصة قارون يوم خرج ىلع 
قومه يف زينته ، فتاقت إىل حاهل ود ياه  فوس الضعفاء ألن قلوبهم خواء ، وجاء اجلواب 

ثواب اهلل خري ملن آمن ويلكم حاسماً من أهل العلم واإليمان ألن يف قلوبهم غ،اء 
 [ .10القصص ] وعمل صاحلاً وما يلقاها إال الصابرون

وتكتمل شخصية ادلاعية ويعظم تأثريه إذا ضم إىل االستغ،اء العطاء ،  وما ادلعوة إالَّ 
عطاء دائم  يبذل فيه ادلاعية من مشاعره ومن وقته ومن ماهل ومن جاهه ومن وقوته ومن 

بذل  فسه وإعطاء روحه جهاداً يف سبيل اهلل وتضحية من أجل حيلته حىت يبل  الغاية ب
 [ .91آل عمران ] لن ت،الوا الرب حىت ت،فقوا مما حتبونادلعوة إىل اهلل 

اتلاريخ يشهد أن ادلاعة إذا اغت،ت قلوبهم باملعاين اإليما ية واستغ،ت عن املتع ادل يوية 
ري اعبئني وواجهوا األخطار غري استسهلوا الصعب غري مستثقلني ، وركبوا األخطار غ

 خائفني ، ال تث،يهم رهبة ، وال تستميلهم رغبة .
وا ظر إىل ربيع بن اعمر ريض اهلل ع،ه يوم قدم إىل أبهة امللك ، بما فيها من متاع ادل يا 
وزخرفها ، فوطئ الط،افس بأقدامه ، وخرقها برحمه ، واستغىن واستعىل بإيما ه ، وقال قوتله 

ليت ما تزال تدوي يف سمع الزمان : ))جئ،ا نلخرج العباد من عبادة العباد إىل املشهورة ا
عبادة رب العباد ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ، ومن ضيق ادل يا إىل سعة ادل يا 

 واآلخرة(( .



ويوم أرس عبد اهلل بن حذافة السهيم ريض اهلل ع،ه ، قال هل ملك الروم : هل لك أن  
ك  صف مليك ؟ فقال : لو أعطيتين مجيع ما تملك ، ومجيع ملك العرب ما تت،رص وأعطي

رجعت عن دين حممد صىل اهلل عليه وسلم طرفة عني ؟ ، قال : إذاً أقتلك ، قال : أ ت 
 ( .1/23وذاك ؟ سري من أعالم انلبالء )

 إ ها املواقف اليت رمجها الزبيدي شعراً اعصفاً رائعاً فقال : 
 واتركوا          فؤادي حراً وحيداً غريباً خذوا لك د ياكُم 

 فإ اي أعظمكم دولاة            وإن خلتموين طريداً سليباً 
وصاغها الرافيع األديب من قاموس احلكمة يف لكمات يف اغية القوة فقال : ))إذا رمتك 
 املطامع باحلاجة اليت ال تقدر عليها ، رميتها من  فسك باالستغ،اء اذلي تقدر عليه((
 قاًل من امل،طلق (وتكررت بعد جيل الصحابة مرات ومرات جددها أئمة ادلاعة من 
اثلقات األثبات فهذا عيىس بن يونس حدث األمني واملأمون فأمر هل املأمون بعرشة آالف 
درهم فلم يقبلها ، فظن أ ه استقلها "أي رآها قليلة"، فأمر هل بعرشين ألفاً ، فقال عيىس : 

ال رشبة ماء ىلع حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، ولو مألت يل ال وال إهليلجة و
هذا املسجد ذهباً إىل السقف ، فا رصف من ع،ده(( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 

(2/454 . ) 
ويف وقت اشتداد األزمة إبان فت،ة خلق القرآن ديع عفان بن مسلم للمح،ة فلما حرض  

ن جييب ، فقيل هل : حيبس ع،ك عطاؤك ، واكن يعطي يف لك ُعرض عليه القول ، فأىب أ
[ ، فلما رجع إىل 11اذلريات ] ويف السماء رزقكم وما توعدونشهر ألف درهم ، فقال :

داره عزهل نساؤه ومن يف داره ، قال الرواي : واكن يف داره حنو أربعني إنسا اً ) زهة الفضالء 
(1/461.) 

تغ،اء عما يف أيدي األمراء بل هو كذلك بالنسبة للتعامل وليس األمر مقترصاً ىلع االس
مع املدعوين واتلالميذ فقد وجه بعض مشايخ مرو إىل يلع بن حجر بيشء من السكر 

 واألرز وثوب فرد عليهم بقصيدة قال فيها : 
 جاءين ع،ك مرسال بكالم             فيه بعض اإلحياش واإلحشام



 رب،ا ذا من األمور العظاام    فتعجبات ثم قلات تعااىل        
 خاب سعيي لنئ رشيُت خاليق         بعد تسعاني حجة حبطاام
 أ ا بالصرب واحتمايل إلخوا اي         أريجِّ حبلاول دار الساالم

 واذلي سميتاه يزري بمثلاي           ع،د أهل العقاول واألحالم
ده ، قال هلم : أ تم باخليار إن وأهدى أصحاب احلديث األوزايع هدية فلما اجتمعوا ع،

شئتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم ، وإن شئتم حدثتكم ورددت هديتكم )اجلامع 
 ( .2/454ألخالق الراوي وآداب السامع )

ومجع الشيخ اعطف أف،دي بني املوقفني مع أصحاب السلطان ومع اعمة انلاس ، فقد 
ادلين ، وتقدم السلطان بهدية ))ديع إىل طعام اإلفطار يف رمضان مع السلطان وحيد 

للشيخ تقديراً هل ورجاه أن يقبلها فاعتذر قائاًل : استسمحكم أال تعودوين ىلع تليق 
 اإلحسان .

اش متقاعد ممن حيبو ه وجيلو ه بعضاً من احللوى ص،عها خصيصاً  وذات يوم أهداه فرَّ
ساحمين فإن مه،يت للشيخ فاعتذر م،ه وقال هل : ساحمين أل ين لم أستطع قبول هديتك ، 

والقضية اليت أعمل هلا حساسة لدلرجة اليت ال أستطيع معها حتمل مثقال وطأة امل،فعة 
 ( .140-119املادية(( العثما يون يف اتلاريخ واحلضارة )ص:

وبقدر أهمية االستغ،اء تأيت أهمية العطاء اذلي هل أثره األبل  يف انلفوس ملالمسته 
كما قال –، وقد اكن الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم  ملصاحلهم ، وقضائه حلاجاتهم

ما سئل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع اإلسالم شيئاً إال أعطاه ، فجاءه رجل  -أنس
فأعطاه غ،ماً بني جبلني ، فرجع إىل قومه وقال : يا قوم أسلموا فإن حممداً يعطي عطاًء ال 

ئل ، باب ما سئل الرسول صىل اهلل عليه وسلم خيىش الفاقة )أخرجه مسلم يف كتاب الفضا
 ( .3/2106عن يشء قط فقال ال )عبد ابلايق()

وهذا صفوان بن أمية ريض اهلل ع،ه يقول : لقد أعطاين انليب صىل اهلل عليه وسلم وإ ه 
 ( .1/214ألبغض انلاس إيل ، فما زال يعطيين حىت إ ه ألحب انلاس إيل )اإلصابة )



هل لكه بذاًل يف سبيل اهلل ، و رصة دلين اهلل ، وعمر أ فق يف هذا وأبو بكر خرج من ما
السبيل شطر ماهل ، وعثمان جهز جيش العرسة واكن رائداً للم،فقني ، وكذا اكن عطاؤهم 

 دلعوتهم ، ومثله عطاؤهم لل،اس عظيماً تقوى به ادلعوة ، وُيتألف به املدعوين .
سع من ذلك إذ يشمل لك عون يقدمه ادلاعية وليس العطاء حمصوراً يف املال ، بل هو أو

للمدعوين ، ولك معروف يسديه هلم ، فقد يعطيهم من وقته أو جهده أو فكره بل حىت من 
بشاشة وجهه وحسن استقباهل ، وميدان العطاء بالنسبة لدلاعية فسيح ، وأثره كبري ، 

خ ابل،ا ادلاعية بقوهل : فينبيغ أن يكون فيه مسابقاً وم،افساً ، وحمققاً ملا أوىص به الشي
))أن تكون عظيم النشاط ، مدرباً ىلع اخلدمات العامة ،  تشعر بالسعادة والرسور إذا 
استطعت أن تقدم خدمة لغريك من انلاس ، فتعود املريض وتساعد املحتاج ، وحتمل 

ائل الضعيف ، وتوايس امل،كوب ولو باللكمة الطيبة وتبادر دائماً إىل اخلريات(( جمموعة رس
 ( .12ابل،ا)ص:

وادلاعة ينبيغ أن حيرصوا ىلع اخلدمات العامة وخيصصوا هلا من أفرادهم وجهودهم ما 
يالئمها ، فال بد أن يكو وا هم العاملني يف اهليئات اإلاغثية ، ومشاركة يف اللجان 
اخلريية ، واملشاريع الصحية وحنو ذلك ، يلكو وا أكرث صلة بانلاس وأشد قرباً م،هم ،  

يلحوزوا من خالل اخلدمة والعطاء استجابة املدعوين وتأثرهم ، إضافة إىل أ هم بذلك و
 يربزون صورة عملية لشمويلة وتكامل اإلسالم ، ولصدق وخريية ادلاعة .

ولقد أشارت خدجية ريض اهلل ع،ها إىل أثر اخلدمة العامة والعطاء ادلائم ع،دما  زل 
ليه وسلم : لقد خشيت ىلع  فيس ، فقالت هل : الويح وقال الرسول الكريم صىل اهلل ع

))واهلل ال خيزيك اهلل أبداً إ ك تلصل الرحم ، وتصدق احلديث ، وحتمل اللك ، وتكسب 
ل هذه الصور  املعدوم ، وتقري الضيف ، وتعني ىلع  وائب احلق(( فيا سبحان اهلل تأمَّ

م قبل بعثته فكيف إذن اكن املت،وعة من العطاء وقد حتىل بها الرسول صىل اهلل عليه وسل
 بعدها ؟ . 

 
 املبحث الرابع : االستمرار واالبتاكر 



إن العمل امل،قطع يتبدد أثره ، والعمل املتكرر يورث امللل ، ويفقد احلماس ، ثم إن توقف 
ادلاعية وعدم استمراريته يف دعوته ديلل خلل يف فهمه ، أو ضعف يف عزمه ، وتكراره وعدم 

قلة حيلته وضعف بصريته ، وما هكذا يكون ادلاعية ، بل ادلاعية نشاط  ابتاكره يشري إىل
 متدفق ، وجتديد متألق ، عمل ال يكل ، وتفكري ال يمل .

وادلاعة هلم يف هذا ابلاب مثل عظيم جداً يف قصة  وح عليه السالم حيث بلث يف قومه داعياً 
 ًألف س،ة إال مخسني اعما [ واك ت هذه األ19الع،كبوت ، ] ، ًعوام الطويلة عماًل دائبا

قال رب إين دعوت قويم يلاًل و هاراً ، فلم يزدهم داعيئ إال فراراً ، وإين لكما وت،ويعاً متكرراً 
دعوتهم تلغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذا هم واستغشوا ثيابهم وأرصوا واستكربوا استكباراً ، 

[ ، رغم امتداد 9-5 وح ] هلم إرساراً ثم إين دعوتهم جهاراً ، ثم إين أعل،ت هلم وأرسرت 
الزمن الطويل ، ما توقف عن ادلعوة وال ضعفت همته يف تبليغها ، وال ضعفت بصريته 

أي إىل  رب إين دعوت قويموحيلته يف ت،ويع أوقاتها وأسايلبها ، قال األلويس يف تفسريه : 
 توان ، ثم وصف إعراضهم أي دائماً من غري فتور وال يلاًل و هاراً اإليمان والطاعة ، 

ثم إين دعوتهم جهاراً ثم إين أعل،ت هلم الشديد، وإرصارهم الع،يد ، ثم علق ىلع قوهل تعاىل: 
فقال :أي دعوتهم مرة بعد مرة ، وكرة غبَّ كرة، ىلع وجوه خمتلفة  وأرسرت هلم إرساراً 

ثم إين دعوتهم هل وأسايلب متفاوتة، وهو تعميم لوجوه ادلعوة، بعد تعميم األوقات، وقو
يشعر بمسبوقية اجلهر بالرس، وهو األيلق بمن همه اإلجابة أل ه أقرب إيلها ملا فيه من  جهاراً 

 ( .20/19اللطف باملدعو )تفسري األلويس )
فا ظر إىل استمراريته يف ادلعوة رغم شدة اإلعراض والع،اد، لم يدفعه ذلك اإلعراض إىل 

ورة اعدية ال روح فيها بل ىلع العكس دفعه اإلعراض يلواصل اتلوقف، وال ملمارسة ادلعوة بص
املحاولة مع ت،ويع األسايلب وابتاكر طرق جديدة تلبلي  ادلعوة، وتزيده محاسة ىلع ))جعل 
دعوته مظروفة يف زمين الليل وانلهار لدلاللة ىلع عدم اهلوادة يف حرصه ىلع إرشادهم وأ ه 

رب إىل فهم دعوته م،هم يف غريه من أوقات النشاط ويه يرتصد الوقت اذلي يتوسم أ هم فيه أق
أوقات انلهار، ومن أوقات اهلدوء وراحة ابلال ويه أوقات الليل(( اتلحرير 

( ، ))وتويخ ما يظ،ه أو غل إىل قلوبهم من صفات ادلعوة، فجهر حيث 19/293واتل،وير)



لوم قومهم عليهم يف  يكون اجلهر أجدى مثل جمامع العامة، وأرسَّ لذلين يظ،هم متج،بني
 (.19/294اتلصدي لسماع دعوته(( اتلحرير واتل،وير)

ونلا مثل يف قصة يوسف عليه السالم ملا دخل السجن مظلوماً، حيث ا تهز الفرصة ومارس 
 ادلعوة .

 )) واالستمرارية خري كما قال عليه الصالة والسالم ))أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قلَّ
أدومها : أي أكرثها ثواباً، وأكرثها تتابعاً ومواظبة((، وذكر م،افع العمل ادلائم قال امل،اوي: ))

فقال: ))ألن انلفس تألفه فيدوم بسببه اإلقبال ىلع احلق، وألن تارك العمل بعد الرشوع 
-2/265اكملعرض بعد الوصل(( ثم قال : ))وفيه فضيلة ادلوام ىلع العمل(( فيض القدير)

 واعبد ربك حىت يأتيك ايلقنيه الصالة والسالم بقوهل تعاىل (، ولقد خوطب علي266
[، فظل يدعو إىل اهلل ويبل  رسالة اهلل حىت وهو ىلع فراش املوت يويص أمته كما 99احلجر ]

ورد عن اعئشة ريض اهلل ع،ها قالت: ))قال انليب صىل اهلل عليه وسلم يف مرضه اذلي لم يقم 
اختذوا قبور أ بيائهم مساجد(( أخرجه ابلخاري يف كتاب م،ه :لعن اهلل ايلهود وانلصارى 

 ( .1/230املغازي، باب مرض انليب صىل اهلل عليه وسلم ووفاته )الفتح()
وبالنسبة للت،ويع واالبتاكر فإن الرسول صىل اهلل عليه وسلم داع رساً وجهراً ، وسلماً وحرباً، 

والسالم قصَّ القصص ، ورضب األمثال ،  ومجعاً وفرداً، وسفراً وحرضاً، كما أ ه عليه الصالة
واستخدم وسائل اإليضاح باخلط ىلع األرض ، وغريه ، كما رغَّب وبرشَّ ، ورهَّب وأ ذر ، وداع يف 

 لك آن ، وىلع لك حال وبكل أسلوب مؤثر فعال .
والصحابة الكرام من اخللفاء الراشدين طبقوا قاعديت االستمرار واالبتاكر و كتيف باإلشارة 

ىل بعض ذلك يف عهد أيب بكر وعمر ريض اهلل ع،هما ، فأبو بكر ريض اهلل ع،ه أعلن يف إ
لكمته العظيمة ع،د وفاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم إ ها استمرارية ادلعوة وعدم ارتباطها 
بشخص الرسول صىل اهلل عليه وسلم بل يه دعوة هلل مستمرة مدى احلياة ، ثم طبق هذا عملياً 

أسامة وقاتل املرتدين بأحد عرش جيشاً ثم بعث اجليوش إىل الفرس والروم ، كما  فأ فذ جيش
 أ ه أمر جبمع القرآن وخالفه الصحابة أول األمر ثم أمجعوا ىلع رأيه ملا فيه من مصلحة األمة .



وعمر ريض اهلل ع،ه أتم فتوح الشام والعراق ثم فتح مرص وبيت املقدس . ويف شأن االبتاكر 
ن ادلواوين مثل واالجتهاد  وراعية مصالح األمة وم،افع ادلعوة اك ت هل آثار عظيمة فقد دوَّ

ديوان اجل،د، وديوان العطاء ، وديوان األعمال وديوان اإلنشاء )أويلات الفاروق السياسية 
(، ويف جمال االجتهاد يف املحافظة ىلع تماسك األرسة واملجتمع أمىض طالق 403-400)ص:

(، ويف جمال التشجيع ىلع 241-242اهلني )أويلات الفاروق السياسية )اثلالث رداعً للمتس
-226اتلعليم قرر اجلوائز للمشتغلني حبفظ القرآن الكريم )أويلات الفاروق السياسية )ص:

( ، كما قام جبعل أرض السواد وقفاً جلميع املسلمني فاكن ذللك أثره يف إ هاء  ظام الطبقية 229
دخول أهل تلك ابلالد يف اإلسالم ، وقطع الطريق ىلع عودة جيوش واإلقطاع ، كما أدى إىل 

الروم والفرس ، وإضافة إىل إجياد موارد مايلة تلأمني اثلغور وجتهزي اجليوش )ادلعوة اإلسالمية 
 (  .244-216يف عهد عمر بن اخلطاب )ص:

عصاة واجل،اة من ويف واقع،ا املعارص تزداد احلاجة إىل االستمرار واالبتاكر سيما مع كرثة ال
املسلمني إضافة إىل تطور أسايلب اتلبلي  ووسائل اإلعالم ، بما فيها من ترغيب وتشويق 
وجتديد وت،ويع استغله أعداء اإلسالم بلث األفاكر الشاذة ، وغرس السلوكيات امل،حرفة، وال 

م ، يف قوالب ينبيغ أن تبىق هذه الوسائل حكراً ىلع املحاربني لإلسالم ، يعرضون فيها بضاعته
براقة ، ويبىق ادلاعة جامدين ال ينشطون وال جيددون ، بل ىلع ادلاعة ))أن يبلغوا انلاس ما 
جيب عليهم يف أمور دي،هم ود ياهم من لك الطرق كطريق اإلذاعة واتللفاز والصحافة وطريق 

يمكن م،ه اخلطابة يف املجتمعات ، ويف احلفالت امل،اسبة ، ومن طريق اتلأيلف ومن لك طريق 
( ، وه،اك الكثري من الوسائل اإليضاحية اليت 5/21تبلي  رشع اهلل (( جمموع فتاوى ابن باز )

يمكن اإلفادة م،ها ، إضافة إىل وجود ق،وات تأثري واسعة جاءت ضمن أ ماط احلياة املعارصة 
عامل معها اكنلقابات امله،ية ، واملؤسسات االجتماعية وغريها مما ال بد لدلاعة أن حيس،وا اتل

 واالستفادة م،ها .
ولك وسيلة مؤثرة ليس فيها ما خيالف الرشع أو يعارض مصلحة ادلعوة فاألخذ بها استمرارية 

 وتوسيع لنشاط ادلعوة مع ما فيه من اتل،ويع اذلي يزيد به اإلقبال ىلع ادلعوة واتلأثر بها .



 الفصل اخلامس : مقومات مفاـهيم ادلاعية :
 

األمور املهمة اليت تبىن عليها األعمال ، وبعض ما مىض من املقومات  الفهم واتلصور من
الشخصية يف فروعها كثري من املفاهيم ، غري أن إجياز القول فيها جعلين أفرد هذه املفاهيم 
باحلديث استقالاًل ، إضافة إىل أن إفرادها والرتكزي ىلع املهم م،ها يفيد ادلاعية ويعي،ه ىلع 

وجبات الفشل واإلخفاق ، خاصة وأ ها مفاهيم مرتبطة بالواقع املعارص ، انلجاح ، وجي،به م
 وبالنشاط ادلعوي . 

 املبحث األول : مفاـهيم حول اإلسالم 
الفهم الصحيح لإلسالم أمر يف اغية األهمية بالنسبة لدلاعية ، وهذه أسس ال بد م،ها هذا 

 اجلا ب :
 ربانية اإلسالم :  -8

[، وباتلايل مادام 29آل عمران ] إن ادلين ع،د اهلل اإلسالماإلسالم دين اهلل جل وعال 
وما اكن ملؤمن وال مؤم،ة إذا اإلنسان عبداً هلل فال خيار هل ، بل ال بد أن يدين بدين اهلل 

[ ، ومن ثم تتضح هل 46األحزاب ] قىض اهلل ورسوهل أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم
[، ويعرف أن 56اذلاريات ] واإلنس إال يلعبدون وما خلقت اجلناغيته يف احلياة 
[، وأن الطموح واالجتهاد وابلذل 31انلجم ] وأن إىل ربك امل،تىهاملقصد هو اهلل 

تراهم ركعاً [13طه ] وعجلت إيلك رب لرتىضواتلضحية إ ما هو انليل رضوان اهلل 
جوا من ديارهم وأمواهلم اذلين أخر[ 19الفتح ] سجداً يبتغون فضاًل من اهلل ورضوا اً 

 [ .1احلرش ] يبتغون فضاًل من اهلل ورضوا اً 
ايلوم أكملت لكم وي،درج حتت ربا ية اإلسالم الفهم واإليمان بكمال اإلسالم 

[ ، فال حبث إذن 4املائدة ] دي،كم وأتممت عليكم  عميت ورضيت لكم اإلسالم دي،اً 
الكمال يغين عن ذلك ، ويربز لإلسالم عن م،اهج أرضية ، وال مذاهب برشية ، إذ هذا 

مزية ال ولن تكون يف غريه إذ انلقص مقطوع به يف مذاهب البرش وحنل أهل اهلوى ، 



[ 32املائدة ] حيرفون اللكم من بعد مواضعهواتلحريف يف الرساالت السابقة مقطوع به 
ع،د اهلل ليشرتوا به  ثم يقولون هذا من، واملتاجرة بدين اهلل ثابتة ، والوقائع بها  اطقة 

[ والكفر حبكم اتباع هذا اتلحريف واتلالعب ال يمكن 49ابلقرة ] ثم،اً قليالً 
وقالت ايلهود عزير ابن اهلل وقالت انلصارى املسيح االختالف عليه ، وال االجتهاد فيه 

ن ، ابن اهلل ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول اذلين كفروا من قبل قاتلهم اهلل أىن يؤفكو
اختذوا أحبارهم ورهبا هم أرباباً من دون اهلل واملسيح ابن مريم وما أمروا إال يلعبدوا إهلاً 

 [ . 42-40اتلوبة ] واحداً ال هلإ إال هو سبحا ه عما يرشكون
 شمويلة اإلسالم : -2

اإلسالم ))دين شامل ، يشتمل ىلع مصالح العباد يف املعاش واملعاد ، ويشتمل لك ما حيتاج 
انلاس يف أمر دي،هم ، ويدعو إىل ماكرم األخالق ، وحماسن األعمال ، وي،ىه عن إيله 

 سفاسف األخالق وعن يسء األعمال .

 فهو عبادة وقيادة ، يكون اعبداً ويكون قائداً للجيش .
 عبادة وحكم يكون مصلياً صائماً ، ويكون حاكماً برشع اهلل، م،فذاً ألحاكمه .

  وجياهد يف سبيل اهلل من خرج عن دين اهلل .عبادة وجهاد ، يدعو إىل اهلل
مصحف وسيف يتأمل القرآن ويتدبره وي،فذ أحاكمه بالقوة ، ولو بالسيف إذا دعت 

 احلاجة إيله .
سياسة واجتماع ، فهو يدعو إىل األخالق الفاضلة ، واألخوة اإليما ية ، واجلمع بني 

 ( .2/234املسلمني واتلأيلف بي،هم(( جمموع فتاوى ابن باز )
))إ ه دين يربط املخلوق خبالقه برباط متني ، كما يقيم أفضل عالقة بني اإلنسان وأهله 
وأقاربه ، وبني اإلنسان وأخيه سواء اكن ىلع دي،ه أو ىلع غري دي،ه ، قائمة ىلع العدالة 
والرتابط والتسامح واتلعاون ىلع الرب واتلقوى، كما أوضح كيف يعامل احليوان األعجم 

والرمحة واإلحسان قبل أن تتظاهر أوروبا بالرفق باحليوان من خالل مجعيات أنشأتها  بالرفق
( 1/199هلذا الغرض ويه لم ترفق بعد اإلنسان ، ولم ترع حقوقه(( جمموع فتاوى ابن باز )

. 



وقد احنرس هذا املفهوم الشمويل لإلسالم يف أواخر القرن املايض وبدايات هذه القرن مما 
العلماء وادلاعة إىل تأكيده والرتكزي عليه وت،ويع أسايلب وعبارات اتلغبري حدا بكثري من 

ع،ه فهذا الشيخ حسن ابل،ا يقول : ))اإلسالم  ظام شامل يت،اول مظاهر احلياة مجيعاً، فهو 
دولة ووطن ، أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة ، أو رمحة وعدالة ، وهو ثقافة وقا ون ، أو 

ة وثروة أو كسب وغىن، وهو جهاد ودعوة ، أو جيش وفكرة، كما هو علم وقضاء ، وهو ماد
( ، ويقول عن 4عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء(( جمموعة الرسائل للب،ا )ص:

رسالة اإلسالم : إ ها الرسالة اليت امتدت طواًل حىت شملت آباد الزمن ، وامتدت عرضاً 
استوعبت شئون ادل يا واآلخرة )ا ظر  حىت ا تظمت آفاق األمم ، وامتدت عمقاً حىت

 ( .205اخلصائص العامة لإلسالم )ص:
(يقول عن اإلسالم : ))إ ه استهدف 22والسيد سابق يف كتابه إسالم،ا )إسالم،ا )ص:

تهذيب الفرد ، وتعاون اجلماعة ، وإجياد حكم أساسه الشورى ، واغيته محاية ادلين 
 وسياسة ادل يا(( .

ت،حو  - تيجة بلعض الظروف أو الضغوط  - أ ه توجد أفهام قارصة ومع كرثة اتلذكري إال
حنو فهم جزيئ لإلسالم يقرصه ىلع بعض جوا به دون بعض ،ويركز ىلع بعض أحاكمه 
وترشيعاته دون بعضها اآلخر، وذلا اكن اتلحذير الزماً مع اتلذكري وليس ه،اك أعظم من 

الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من أفتؤم،ون ببعض اتلحذير اإلليه يف قوهل تعاىل 
 [.  15ابلقرة ] يفعل ذلك م،كم إال خزي يف احلياة ادل يا

ومن أبرز جوا ب اإلخالل بهذا املفهوم ترك ادل يا وأسباب القوة فيها رغبة يف اآلخرة 
وهؤالء ال بد أن يعلموا أن ))عبودية اهلل توجب ىلع أهلها مع  -حسب فهمهم –وإيثاراً هلا 

أي اتلعبد( أن ال يفرطوا ب،صيبهم من مقومات احلياة ادل يا كشأن أهل اتلصوف ذلك )
وادلروشة ، بل ال بد من خوض معركة احلياة وتسخري مجيع املاديات واكتساب ما أمكن 
م،ها بالطرق املباحة يلتمكن من أداء رساتله يف احلياة باإل فاق يف سبيل اهلل من اكفة 

إخوا ه املؤم،ني ، فتكون هلم ايلد الطوىل اليت يقدرون بها ىلع  الوجوه ، ويتماسك كيا ه مع
الصالح واإلصالح يف األرض ، ألن ما يف ادل يا من مقومات املادية اهلائلة سالح خطري إذا 



سبق إيله أهل الضالل وظفروا به اكن وسيلة فعالة للتحكم يف انلاس وإفساد دي،هم 
( ، إ ه ال بد نلا أن  هتف بكل داعية )خذ 2/49ود ياهم(( صفوة اآلثار واملفاهيم )

اإلسالم لكه ، خذه عقيدة وعماًل وعبادة وجهاداً واجتمااعً وسياسة واقتصاداً وغري ذلك ، 
يا أيها اذلين آم،وا ادخلوا يف السلم اكفة وال خذه من لك الوجوه كما قال سبحا ه وتعاىل 

[ جمموع فتاوى ابن 234]ابلقرة  تتبعوا خطوات الشيطان إ ه لكم عدو مبني
 ( .2/436،435باز)

وه،اك أعمال خريية كثرية ينتدب بعض األخيار للقيام بها والراعية هلا لك،هم خيطئون 
ع،دما يظ،ون أن اإلسالم هو هذه األعمال اليت يقومون بها ، وأن خدمة ادلين ت،حرص يف 

ب يف لك اعمل يف غري اجلهود اليت يبذلو ها ، ومن ثم يطلقون لسان انلقد وربما اثلل
ميدا هم ، ولك منشغل بغري أعماهلم ، فهؤالء خمطئون وحنن  قول هلم : ىلع رسلكم فليس 
األمر كما تفهمون ، و قول ملن خيالف هذا الرأي يلطمنئ ويفهم : ))إ ،ا ال  ،كر اخلري اذلي 

حيرفوا يذهب إيله بعضهم ، إ ما  ،كر فهمهم القارص ، ويعدهم عن الشمول ، خنىش أن 
ادلعوة عن شموهلا إذا عملوا يف داخلها ، إن خطت،ا تشيع الفقه وتريب باتلعبد ، وحتث ىلع 
اتلمسك بآداب الس،ة، وتت،اول بعض العمل اخلريي وتعتمد القوة ، ولكن بمقدار احلاجة 
، أو بمقدار ما  ملك من طاقة يف توازن وتدرج ، وحبكمه وموعظة حس،ة ، ويف جو من 

( وحتت الضوابط الرشعية املست،بطة من آيات القرآن 209حاب(( املسار )ص:اتلآيخ واتل
 والس،ة انلبوية .

فلس،ا  عيب العمل ما دام من أعمال اإلسالم لك،،ا  عيب جعل هذا العمل هو اإلسالم لكه 
وادلعوة لكها ، فاجلهاد عمل إساليم ، ولس،ا مع من يرى أن حلول مشالكت األمة 

أحوال املسلمني ، والصد ألعداء ادلين لكها يف اجلهاد العسكري وحده ،  اإلسالمية ، وحتول
وأن املنشغل بتعليم الكتاب والس،ة أو تصحيح االحنراف وابلدعة وغري ذلك من األعمال 

 ال أثر هل وال  فع فيه .
 وسطية اإلسالم : -3



ابلعد عن  ))ضاع هذا ادلين بني الغايل فيه واجلايف ع،ه(( هذه عبارة مشهورة تبني خطر
وكذلك جعل،اكم أمة الوسطية اليت يه أبرز سمات األمة اإلسالمية كما قال رب الربية 

 اإلسالم وسط فال إفراط وال تفريط . وسطاً 
 وسط فال طغيان وال  قصان . 

 وسط فال تشدد وال ترخص .
ساب وسط بني راعية حقوق الفرد ىلع حساب اجلماعة ، أو الع،اية بمصالح اجلماعة ىلع ح

 الفرد .
وسط بني العقال ية امللحدة اليت ال تؤمن بغيب ، وبني الغيبية املفرطة اليت تؤمن باخلرافة 

 وهكذا .
الوسطية تعين العدل فال يظلم جا ب ىلع حساب جا ب آخر ، والوسطية تعين اتلوازن فال 

 خيتل أمر ىلع حساب آخر .
، وانلصارى اذلين ضلوا عن احلق  واإلسالم وسط بني ايلهود اذلين عرفوا احلق وجحدوه

 ولم يعرفوه ، ألن املسلمني عرفوا احلق فاتبعوه .
وهم ، ألن املسلمني  واإلسالم وسط بني ايلهود اذلين قتلوا األ بياء ، وانلصارى اذلين أهلَّ

 وقروا الرسل ولم يعبدوهم .
رسفوا يف اإلباحة ، واإلسالم وسط بني ايلهود اذلين أرسفوا يف اتلحريم ، وانلصارى اذلين أ

واملسلمون اتبعوا الرشع اإلليه احلكيم اذلي بعث اهلل به الرسول صىل اهلل عليه وسلم 
 حيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع ع،هم إرصهم واألغالل اليت اك ت

 [ .254األعراف ] عليهم
 يا حس،ة ويف اآلخرة رب،ا آت،ا يف ادلوسطية اإلسالم تعين بعمارة ادل يا خلدمة اآلخرة 

وابت  فيما آتاك اهلل ادلار اآلخرة وال تنس [ 102ابلقرة ] حس،ة وق،ا عذاب انلار
 [ .44القصص ]  صيبك من ادل يا

وهكذا وجه املصطىف صىل اهلل عليه وسلم سلمان الفاريس ع،دما قال : ))إن بلد ك 
ك حقا، فأعط لك ذي حق عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقا ، وإن لزورك )ضيفك( علي



حقه((  أخرجه ابلخاري يف كتاب الصوم ، باب من أقسم ىلع أخيه يفطر يف اتلطوع )الفتح 
3/136. ) 
 
 صالحية اإلسالم : -1

البد لدلاعية أن يفهم هذه احلقيقة فهماً واعياً ، يستطيع معه أن يشيع هذه احلقيقة بني 
حيته باألدلة الرشعية ، والشهادات انلاس فيجتهد يف إبراز حماسن اإلسالم وإثبات صال

 الواقعية .
فاإلسالم حرم الربا يك ال يكون املال دولة بني األغ،ياء وليك ال يزداد األغ،ياء غىًن 

 والفقراء فقراً ، مما يكرس الطبقية ويزرع يف انلفوس بذور الشح،اء وابلغضاء .
الت اإلباحية من ضياع واإلسالم حيرم الز ا ويم،ع من دواعيه فيحفظ املجتمع من وي

األنساب ، وشيوع األمراض ، وا تشار اجلرائم ، وشهادة واقع املجتمعات الغربية تشهد 
 بذلك .

واإلسالم يقيم احلكم املستمد من رشع اهلل ، املعتمد ىلع الشورى ، القائم ىلع العدل ، 
 املستهدف سياسة ادل يا وصيا ة ادلين .

يغ إدراك هذه احلقيقة وبيان الوجه املرشق للحياة يف ظالل وهكذا يف جوا ب احلياة لكها ينب
اإلسالم ، وأ ها ))حياة ال رشك فيها وال وثنية بل فيها اتلوحيد اخلالص والعبادة هلل اذلي 

 تع،و هل الوجوه .
 حياة ال ظلم فيها وال استبداد ، بل فيها حق وعدالة وحرية وإخاء .

 علم ومعرفة وحكمة . حياة ال جهل فيها وال أمية ، بل فيها
 حياة ال رفث فيها وال فسوق ، ولكن فيها طهارة و ظافة وعفاف .

 حياة ال حسد فيها وال حقد ، بل فيها حمبة وتعاون ، وتآزر وت،ارص .
 حياة ال رسف فيها وال ترف ، بل فيها بذل وكرم وإيثار .

-20 )إسالم،ا )ص:حياة ال مخر فيها وال قمار ، بل فيها كدح وعمل وطلب ملا أحل اهلل
22. ) 



 
 املبحث اثلاين : مفهوم ادلعوة :

مفاهيم ادلعوة اليت ال بد لدلاعية من استيعابها كثرية ، ويه مفاهيم يف اغية األهمية 
واتلأثري ىلع ترصف ادلاعية وممارساته ، وارتباطه بادلعوة وإخالصه هلا ، واهتمامه  بها ، 

 املفاهيم املتصلة بادلعوة : واستمراره فيها ، وهذه خالصة يف أهم
 مفهوم احلكم واحلاجة : -8

))إن ادلعوة إىل اهلل جتب ىلع لك مسلم(( ، لك،ها فرض ىلع الكفاية ، ))ولك  -أ
واحد من األمة جيب عليه أن يقوم من ادلعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غريه ، فما قام 

( ، وينبيغ 25/266ابن تيمية )به غريه سقط ع،ه ، وما عجز لم يطلب به(( جمموع فتاوى 
أن ال  فهم فرض الكفاية فهماً يدعوا إىل اتلقاعس أو اتلاكسل ، فالكفاية حتتاج أن 

  فهمها فهماً صحيحاً وذلك من جا بني :
األول : فرض الكفاية يصح ))أن يقال إ ه واجب ىلع اجلميع ىلع وجه من اتلجوز ألن القيام 

فهم مطلوبون بسدها ىلع اجلملة فبعضهم هو قادر بذلك الفرض قيام بمصلحة اعمة ، 
عليها مبارشة وذلك من اكن أهاًل هلا ، وابلاقون وإن لم يقدروا عليها  قادرون ىلع إقامة 
القادرين ، فمن اكن قادراً ىلع الوالية فهو مطلوب بإقامتها ، ومن ال يقدر عليها مطلوب 

( ، وهكذا 2/223لقيام بها(( املوفقات )بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر ، وإجباره ىلع ا
ففرض الكفاية يعم ويشمل ، ويتقسط ويتَنل حىت ال يكاد يبيق مسلم إال وعليه ما 

 جيب عليه بعي،ه من أمر ادلعوة أو لواحقها وتوابعها .
ور وجودها يف الزمن املعارص اذلي  اثلاين : حقيقة الكفاية ىلع وجهها الرشيع غري متصَّ

 ، وعظم االحنراف ، واشتدت رضاوة احلرب ىلع دين اهلل من أعدائه ، كرثت فيه الفنت
واستحكمت اجلهالة به من أب،ائه ، واتسع اخلرق ىلع الواقع ، هذا مع ما هو معلوم من 
أحوال بالد املسلمني املغتصبة ، وأعراضهم امل،تهكة ، وأمواهلم امل،تهبة دون أن يكون يف 

ن ويدفع عن إخوة العقيدة واإليمان ، فيبىق األمر حينئذ جمموع األمة من يرد هذا العدوا
 ظاهر الوجوب شديد احلاجة .



احلاجة إىل ادلعوة ملحة وشديدة بسبب تردي األحوال يف بالد املسلمني أفراداً   -ب
ومجااعت وشعوباً وحكومات ، إذ أن أعداءهم حرصوا ))ىلع أن تغمر موجة هذه احلياة 

اثيمها القتالة مجيع ابلالد اإلسالمية(( جمموعة الرسائل للب،ا املادية بمظهرها الفاسدة وجر
( ، ))ومن احلق أن  عرتف بأن موجة قوية جارفة وتياراً شديداً دفاقاً قد طىغ 110)ص:

ىلع العقول واألفاكر يف غفلة من الزمن ، ويف غرور من أمم اإلسالم وا غماس م،هم يف 
ظهرت  ظم وفلسفات ، وتأسست حضارات الرتف وانلعيم ، فقامت مبادئ ودعوات ، و

ومد يات ، و افست هذه لكها فكرة اإلسالم يف  فوس أب،ائها، وغزت أممه يف عقر دارها ، 
وأحاطت بهم من لك ماكن ، ودخلت عليهم بدلا هم وبيوتهم وخمادعهم ، بل احتلت 

 (.406قلوبهم وعقوهلم ومشاعرهم(( جمموعة الرسائل للب،ا )ص:
ار ادلعوة انلرصا ية يف الكثري من ابلدلان ، وغري ذلك من ادلعوات املضللة ، و ظراً ))ال تش

 ظراً إىل هذا فإن ادلعوة إىل اهلل عز وجل ايلوم أصبحت فرضاً اعماً وواجباً ىلع مجيع 
العلماء ، وىلع مجيع احلاكم اذلين يدي،ون باإلسالم ، فرض عليهم أن يبلغوا دين اهلل 

الكتابة واخلطابة وبكل وسيلة استطاعوا ، أن ال يتقاعسوا عن حسب الطاقة واإلماكن ب
ذلك ، أو يتلكوا ىلع زيد وعمرو ،  فإن احلاجة بل الرضورة ماسة ايلوم إىل اتلعاون 
واالشرتاك واتلاكتف يف هذا األمر العظيم ((وجوب ادلعوة إىل اهلل وأخالق ادلاعة 

 ( .12-10)ص:
مطلباً حمدوداً بل يه أىلع وأسىم وأعظم أهمية من فليست ادلعوة إذن حاجة اعرضة ، أو 

اتلصورات الساذجة واألفهام القارصة ، وليس تركها واتلخيل ع،ها أمراً هي،اً بل ))ترك 
أهل العلم تلبلي  ادلين كرتك أهل القتال للجهاد ، وترك أهل القتال للقتال الواجب 

( ، 11/211فتاوى ابن تيمية )عليهم كرتك أهل العلم للتبلي  الواجب عليهم ((جمموع 
 وتصور حال األمة إذا ختلت اجليوش املدافعة ع،ها عن مهمتها . 

هذا الفهم مهم جداً ))فإ ه بقدر إيمان ادلاعية بدعوته ، وتفهمه لرضورتها وحاجة انلاس 
إيلها ي،جح يف دعوته ، وبقدر ضعف هذا اإليمان ، وانلظر إيلها بأ ها مهمة ثا وية يتهاون 



، ويتلك فيها ىلع غريه ، ويتعرث يف طريقه ويعطيها من فضل وقته(( املدخل إىل علم  فيها
 ( .     255ادلعوة )ص:

 مستلزمات محل ادلعوة كثرية وم،ها :  لوازم ادلعوة : -1

 فهم حقيقة الواقع املعارص :  -أ

يف الواقع املعارص هجوم سافر، وعداء ظاهر، وختطيط ماكر، ضد اإلسالم واملسلمني ، 
ه،اك وسائل عديدة تستخدم إلضعاف املسلمني واستمرار بعدهم عن أسباب القوة و

 املادية .
ه،اك وسائل اإلعالم وما يبث فيها ))من تمثيل األخالق السافلة ، واملرايئ الفات،ة ، والصور 
اخلليعة ، وشبه العاريات ، واخلطب اهلدامة ، واملقاالت الكفرية ، والرتغيب يف مشابهة 

يف أخالقهم وأزيائهم ، واالحتقار لعلماء املسلمني وأبطال اإلسالم وتمثيلهم الكفار 
بالصور امل،فرة م،هم ، واملقتضية الحتقارهم ، واإلعراض عن سريتهم ، وبيان طرق املكر 
واالحتيال والسلب وانلهب والرسقة وحياكة املؤامرات والعدوان ىلع انلاس (( جمموع 

 ذلك من العظائم وادلوايه . ( وحنو4/111فتاوى ابن باز )
وه،اك اآلن ابلث املبارش اذلي ي،قل نلا عرب الفضاء الفضائح والفظائع وما ي،دى هل اجلبني 

 من عري اكمل ، وخلق سافل ، وفكر خبيث .
وه،اك الغزو الفكري ))وهو داء عضال يفتك باألمم ويذهب شخصيتها ، ويزيل معاين 

زو يقع بواسطة امل،اهج ادلراسية واثلقافة العامة ووسائل األصالة والقوة فيها ... وهذا الغ
 ( . 4/341اإلعالم واملؤلفات الصغرية والكبرية وغري ذلك ((  جمموع فتاوى ابن باز )

لك ذلك يصب ىلع املسلمني يلخرجوا عن دي،هم ، وخيرجوا من طاعة ربهم ، ومع ذلك  رى 
ليهم يلقت،عوا وي،طلقوا غري شاعرين من خيدرهم يلألفوا ، وخيدعهم يلقبلوا ، ويدلس ع

بإثم ، وال مدركني خلطورة ، وهذا مكر اعظم وأخطر حيث )) رى شياطني اإلنس واجلن 
يسمون الفساد إصالحاً ، واملؤامرات والفنت و قض العهود حترراً ، وخيا ة اهلل بنبذ ملة 

وتطوراً، واطراح  إبراهيم وط،ية ، وارتكاب الفواحش مد ية ، وادلياثة والقوادة حضارة



(، فهم ذلك لكه 2/40ادلين و بذ القرآن رقياً ومسايرة للزمن(( صفوة اآلثار واملفاهيم )
 وتصوره جيعل ادلاعية مدراكً لعظمة مهمته، وأهمية دعوته.

 اتلفاعل مع ادلعوة :   -ب

 -إن إدراك حكم ادلعوة واحلاجة إيلها ، ومعرفة الواقع ينتج ع،ه أمران مهمان :
 احلماسة والقوة يف محل ادلعوة  األول :

))إن ادلاعية جيب أن يشعر بأن دعوته حية يف أعصابه ، متوهجة يف ضمريه ، تصيح يف 
دمائه فتُعجله عن الراحة )ادلعة( إىل احلركة والعمل ، وتشغله بها يف  فسه وودله وماهل ، 

واإلشارة ، ويف  وهذا هو ادلاعية الصادق اذلي حتس إيما ه بدعوته يف انلظرة واحلركة
 ( .43السمة اليت ختتلط بماء وجهه(( تذكرة ادلاعة للخويل )ص:

إ ا عرض،ا األما ة ىلع السماوات واألرض ويتذكر ادلاعية عظمة األما ة يف محل الرسالة 
األحزاب  واجلبال فأبني أن حيمل،ها وأشفقن م،ها ومحلها اإلنسان إ ه اكن ظلوماً جهوالً 

دلعوات وال تبل  الرساالت بالضعف واتلباطؤ فقد خاطب اهلل ييح [ ، وما تقوم ا41]
[ ، واملصطىف صىل اهلل عليه 21مريم ] يا ييح خذ الكتاب بقوةعليه السالم فقال 

 [ .5املزمل ] إ ا س،ليق عليك قواًل ثقيالً وسلم خاطبه مواله بقوهل
ٌٍ يؤرق إن ادلعوة ليست خطباً تليق ، وال مقاالت تدبج ، وال كتباً  تؤلف ، إ ها قبل ذلك همٌّ

 ومحاسة تدفع ، وهمة ترفع ، ووقود حمرك ال ي،فذ .
إ ها جدٌّ ال جيتمع معه كسل كما أىب ذلك ادلاعية احلر عطاء بن أيب رباح حني قال : ))ألن 
أرى يف بييت شيطا اً خري من أن أرى فيه وسادة أل ها تدعو إىل انلوم(( ابلداية وانلهاية 

(9/401. ) 
إ ها سفر حنو آفاق أرىق وأىلع ، وعمل وبذل طموحه أفضل وأسىم ، فادلاعة احلقيقيون ))مذ 
هم صعود وترقٍّ ، لكما عربوا مقاماً إىل مقام رأو  تيقظوا ما  الوا ، ومذ سلكوا ما وقفوا ، فهمُّ

( ، وذلك لعلمهم أن ))الطريق 455 قص  ما هم  فيه فاستغفروا(( صيد اخلاطر )ص:
إىل احلق سبحا ه وتعاىل ليست مما يقطع باألقدام ، وإ ما يقطع بالقلوب(( صيد  املوصلة

 ( .455اخلاطر )ص:



إ ها  فوس خالصها شعور باملسئويلة وجسامتها ، واملهمة وضخامتها ، فأبت ىلع األجساد أن 
بن  ختدل إىل راحة ، وإىل انلفوس أن تسكن إىل هلو ، وهلل در ابن اخلطاب ع،دما جاءه معاوية

خديج مبعوثاً من عمرو بن العاص خبرب فتح اإلسك،درية فقدم املدي،ة يف الظهرية ومكث يف 
املسجد فرأته جارية لعمر ، ثم جاءته فقالت : أجب أمري املؤم،ني ، فلما دخل وأكل قال هل 

:  عمر : ماذا قلت يا معاوية حني أتيت املسجد ، قال : قلت : إن أمري املؤم،ني قائل ، قال عمر
بئس ما قلت أو بئس ما ظ،،ت لنئ  مت انلهار ألضيعن الرعية ، ولنئ  مت الليل ألضيعن 

( . تلك رعية عمر ما 251 فيس فكيف بانلوم مع هذين يا معاوية )الزهد البن ح،بل )ص:
تركت هل يلاًل وال  هاراً ))وادلاعية مسئول عن رعيته ، فإذا اغب ع،ها فقد ختىل عن واجبه 

 ( .120عبث املبطلني وغواية الشياطني(( تذكرة ادلاعة)ص:وعرض أمته ل
ذلا ىلع ادلاعية أن حيمل ادلعوة ))بهمة اعيلة وعزم قوي ال يث،يه ع،ه كرثة خصومه مهما 
تكابلت عليه قوى الرش إذ ال يعتربها يف ج،ب اهلل إال اكلفراش(( صفوة اآلثار واملفاهيم 

(2/41 . ) 
 اثلاين : اتلصدي واملواجهة : 

ما دام قد أدرك ادلاعية واقعه ، ومحل دعوته بقوة ، وا دفع إيلها حبماسة فإ ه ال بد أن يتصدى 
ألعداء دعوته ، وأن يواجه املرتبصني بها ادلوائر ، وأن ال يرتك هلم ميدا اً إال  ازهلم فيه ، وال 

يف حرب اإلسالم وسيلة إال  افسهم عليها ،  وال بدلاً إال وجابههم فيها ، لقد تفنن األعداء 
وادلعوة واعتمدوا ))سياسة حماربة املساجد باملراقص ، وحماربة الزوجات باملومسات ، 
وحماربة العقائد بأستاذة حرية الفكر ، وحمارة ف،ون القوة بف،ون الذلة(( من ويح القلم للرافيع 

واجهة تلك اتليارات ( ، ذلا يلزم ادلاعة أن يدركوا أ ه ال بد هلم يف م53،  قالً عن امل،طلق )ص:
من حماربة علمية دقيقة شاملة ألن اتليارات غزت األدمغة باسم العلم والفن فمقابلتها بغريه 
شطط ال جيدي  فعاً ، فال بد من تكريس جهودهم ملقاومة املذاهب الفكرية مقاومة علمية 

ارضها وي،قضها ، عميقة ، و قدها  قداً مف،داً دامغاً ، وأن يقابلوا لك مؤسسة بمثلها مما يع
فيقابلوا املدرسة باملدرسة واجلامعة جبامعة ، ودور الرتبية واحلضا ة بمثلها ، واملعاهد واملجامع 
العلمية املادية بما يقابلها من املعاهد اإلسالمية ، ومعاهد الرتبية احلديثة املادية  بمعاهد 



ادلين ب،واد أخرى مشبعة بروح  تربية روحية تفوقها ، ويقابلوا انلوادي اثلقافية انلاشفة من
ادلين ، ويقابلوا املكتبات املادية أو املكتبات املؤسس بعضها أو أكرثها خلدمة املذاهب 
الفكرية واملبادئ العصبية اجلاهلية املجددة بمكتبات ختدم العقيدة اإلسالمية وتروج كتبها 

ف دينية فيها تركزي بأحدث وسيلة وأرخص ثمن ، ويقابلوا الصحف املادية واملغرضة بصح
العقيدة وفضح ابلاطل ، وإظهار عورات أهله ، ويقابلوا اإلذااعت املغرضة وسائر اإلعالم من 
القصص واملجالت وأرشطة األفالم وغريها بإذااعت ووسائل إعالمية أخرى توجه انلاس إىل 

ا ، وهكذا احلق ، وتضبط عقوهلم وأوقاتهم وحتفظها من رسقة شياطني اإلنس واجلن واختطافه
 ( .236-2/235فليقابلوا لك وسيلة هدٍم بوسيلة ب،اء )صفوة اآلثار واملفاهيم )

 اتلعاون ىلع ادلعوة : -ج
[ ، ومن 1املائدة ] وتعاو وا ىلع الرب واتلقوى وال تعاو وا ىلع اإلثم والعدوانيقول اهلل تعاىل 

ف،اه من كيد األعداء أدرك أن مستلزمات اإلسالم اتلعاون مه أهل اإليمان ، ومن فهم ما أسل
 اتلعاون أمر ال بد م،ه يف جمال ادلعوة .

وملزيد من إليضاح أشري إىل عدد من املفاهيم اليت تزيد الق،اعة باتلعاون وتبني اخلسارة يف 
 تركه .

 أواًل : تعدد املجاالت 
ل شىت ، إن ادلعوة ليست حمصورة يف جمال معني أو وسيلة واحدة بل يه ميدان رحب ، ووسائ

وذلك يعين أ ه ال بد من بذل جهود عظيمة وال بد من إدراك أن ادلاعية مهما تعددت مواهبه 
فإ ها تقرص عن اإلبداع واإلتقان يف لك جمال ، فه،اك من يستطيع اخلطابة وجييدها ، وه،اك من 
 حيسن اتلأيلف ويتق،ه ، وه،اك من ينرش العلم ويدرسه ،وثمة من يعرف العمل السيايس ،
وآخر يبدع يف العمل اخلريي ، وهكذا وال يتصور أن تغطى هذه املجاالت إال باستفراغ لك 
داعية جهده يف جمال إتقا ه يلحصل اتلاكمل ، ورحم اهلل اإلمام مالك أمام دار اهلجرة اذلي 
 صب  فسه يف ميدان من أعظم ميادين ادلعوة وهو نرش العلم الرشيع فكتب إيله من يدعوه 

لك فقال : ))إن اهلل قسم العمال كما قسم األرزاق فرب رجل فتح هل يف الصالة ولم إىل غري ذ



يفتح هل يف الصوم ، وآخر فتح هل يف الصدقة ولم يفتح هل يف الصوم ، وآخر فتح هل يف اجلهاد ، 
فنرش العلم من أفضل أعمال الرب وقد رضيت بما فتح اهلل يل فيه ، وما أظن ما أ ا فيه بدون ما 

 ( .1/615فيه ، وأرجو أن يكون الك ا ىلع خري وبر((  زهة الفضالء )أ ت 

 ثانيًا : قلة اإلماكنيات 
ال يشك أحد أن األمة اإلسالمية تعاين ايلوم من قلة ادلاعة وكرثة امل،كرات ، وغلبة اجلهل مما 
ه حتتاج معه إىل جهود ضخمة إلصالح األحوال وليس ه،اك اإلماك يات الالزمة الاكفية هلذ

احلاجات ، وإذاً فال بد من اتلعاون الستثمار هذه اإلماك يات بأقىص ما يمكن ، واإلفادة من 
 اتلجارب ، وتبادل اخلربات وما لم تكن  فسية اتلعاون موجودة فإن كثرياً من اخلري يفوت .

 ثاثلًا : خذالن األعداء 
شقاق ، وزرع بذور أعداء اإلسالم من قديم الزمان اكن من أعظم مقاصدهم بث أسباب ال

الَناع بني املسلمني عموماً ، وأعيا هم من العلماء وادلاعة خصوصاً ، وهذا حيقق هلم من 
األهداف والغايات ما ال يستطيعون بلوغه جبهدهم وكيدهم ، ذلك أن اهلدم من ادلاخل أشد 

حلقيقة جيعل فتاكً وأعظم رضراً ، وذلا اكن خطر امل،افقني أكرب وأظهر ، وإن عدم إدراك هذه ا
ادلاعية خيالف إخوا ه من ادلاعة ألي أمر اعرض ، أو خالف يف أمر مما يسوغ فيه اخلالف ، أو 
حتمساً لفعل لم ير غريه أ ه ي،اسب يف هذا الوقت وحنو ذلك ، فيسىع حينئذ إىل مواجهة إخوا ه 

رح بذلك أعداء ادلاعة بداًل من أعداء اهلل ، ويتفرغ لتسقط أخطائهم ، وتتبع عرثاتهم ، فيف
اهلل بل إ هم يسعون ذللك ويثريو ه ، فعىل ادلاعية احلصيف أن يفوت عليهم الفرصة وأن 
خيذهلم باتباع احلق ، وفهم حقيقة االختالف املبين ىلع االجتهاد وإحسان الظن بإخوا ه ، 

إشاعة واتلماس العذر هلم ، واحلرص ىلع محاية أعراضهم ، وسمعتهم ، واحلرص ىلع اتلعاون ، و
اخلري ، وهل يف ذلك  ماذج من األئمة والعلماء ، فهذا اإلمام أمحد بن ح،بل جاء يف سريته أ ه إذا 
بلغه عن شخص صالح أو زهد وقيام حبق واتباع ألمر سأل ع،ه ، وأحب أن جيري بي،ه وبي،ه 

 معرفة ، وأحب أن يعرف أحواهل .



ان ، قال يونس : فلقيين )أي الشافيع( وهذا الشافيع ي،اظر يونساً الصديف فيختلفان ويفرتق
فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موىس أال يستقيم أن  كون إخوا اً وإن لم  تفق يف مسألة ) زهة 

 ( .1/443الفضالء )
وهذا ابن املبارك سمع رجالً ي،ال من آخر وينتقده فقال هل ابن املبارك : هل قاتلت الرتك ؟قال: 

ل :ال، قال:فهل قاتلت ادليلم؟ قال:ال ، قال :أفيسلم م،ك الرتك ال، قال :فهل قاتلت الفرس؟قا
 والفرس وادليلم وال يسلم م،ك أخوك املسلم ؟

 إذا ما بدت من صاحب لك زلاة              فكن أ ت حمتااًل لزتله عاذراً 
 أحب الفىت ي،يف الفاواحش سمعه              كأن به عن لك فاحشة وقاراً 

 ال باسط أذى             وال ما ع خرياً وال قائٌل هجراً سليم دوايع الصدر 
إن يف أعدائ،ا كفاية الست،فاذ جهود ا يف حربهم ، ومواجهتهم فكيف  غفل عن هذا و وجه 

 سهام،ا بلعض،ا .

 ولم أَرىف اخلطوب أشد هواًل           وأصعب من معاداة الرجال
اكن فظاً غليظاً ، وخمالفاً ع،يداً ، وإذا تعامل  وبعض امل،تسبني إىل ادلعوة إذا تعامل مع ادلاعة

 مع العصاة اكن يل،اً رفيقاً ، ومؤلفاً رقيقاً .
ومن أسباب امت،اع اتلعاون وحصول ما يضاده ضعف الفقه ملوضوع االختالف وما يسوغ م،ه 

يه وما وما ال يسوغ ، وما ي،كر وما ال ي،كر ، وما يسع املختلفني أن يتعاو وا وإن لم يتفقوا عل
 ال يسعهم معه اتلعاون وذلا ال بد من الع،اية بهذا اجلا ب وفهمه . 

ومن األسباب أيضاً اتلعصب للموافق ، واتلحزب ضد املخالف ، وهذا ال يليق باملسلم فضاًل 
عن ادلاعية ، ألن املطلوب م،ه ))أن يدعو إىل اإلسالم لكه ، وال يفرق بني انلاس ، وأن يكون 

ون مذهب ، أو لقبيلة دون قبيلة ، أو لشيخه ، أو رئيسه أو غري ذلك(( متعصباً ملذهب د
.))وليس للمعلمني أن حيزبوا انلاس ويفعلوا ما يليق بي،هم العداوة وابلغضاء بل يكو ون 

وتعاو وا ىلع الرب واتلقوى وال تعاو وا مثل اإلخوة املتعاو ني ىلع الرب واتلقوى، كما قال تعاىل 
وإذا اجتمعوا ىلع طاعة اهلل ورسوهل وتعا وا ىلع الرب واتلقوى لم يكن لك  انىلع اإلثم والعدو



أحد مع أحد يف لك يشء ، بل يكون لك شخص مع لك شخص يف طاعة اهلل ورسوهل ، وال 
يكو ون مع أحد يف معصية اهلل ورسوهل ، بل يتعاو ون ىلع الصدق والعدل واإلحسان واألمر 

و رص املظلوم ولك ما حيبه اهلل ورسوهل ، وال يتعاو ون ال ىلع ظلم  باملعروف وانليه عن امل،كر ،
وال عصبية جاهلية ، وال اتباع اهلوى بدون هدى من اهلل ، وال تفرق وال اختالف(( جمموع 

 ( .11/25فتاوى ابن تيمية )
فعىل العاملني يف جمال ادلعوة أن يفط،وا ذللك فال يقوموا بما يوهن صفوف ادلاعة ويوغر 

 ورهم ، ويثري بي،هم أسباب الفرقة .صد
 االبتالء وطول الطريق :  -د

ليست طريق ادلعوة مفروشة بالورود ، وليست سهلة الورود ، وال قريبة امل،تىه ، بل كما قال 
أم حسبتم أن تدخلوا اجل،ة وملا يأتكم مثل اذلين خلوا من قبلكم مستهم ابلأساء تعاىل 

 ول واذلين آم،وا معه مىت  رص اهلل أال إن  رص اهلل قريبوالرضاء وزلزلوا حىت يقول الرس
أحسب انلاس أن يرتكوا أن يقولوا آم،ا وهم ال يفت،ون ، ولقد فت،ا [ وقال تعاىل 123ابلقرة ]

[ ، وإ ها س،ة 4-1الع،كبوت ] اذلين من قبلهم فليعلمن اهلل اذلين صدقوا ويلعلمن الاكذبني
آل  املؤم،ني ىلع ما أ تم عليه حىت يمزي اخلبيث من الطيب ما اكن اهلل يلذرإهلية ماضية 

 [ . 249عمران ]
وسئل الشافيع : أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتىل ، فقال :ال يمكن حىت يبتىل ، فإن اهلل 
ابتىل  وحاً وإبراهيم وموىس وعيىس وحممداً صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني فلما صربوا 

 حد أن خيلص من األلم ابلتة .مك،هم ، فال يظن أ
 

وطريق ادلعوة طويل ))ومن استطال الطريق ضعف مشيه(( ، فال بد من الصرب ىلع ابلالء 
 وطول انلفس ، وإدراك أن الزمن جزء من العالج .

 


